
   

ع�����ودة ال���درا����س���ة يف 
الإمارات اإىل نظام التعليم 
جمموعتني يف  احل�سوري 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن �صعادة هزاع املن�صوري 
املتحدث الر�صمي عن قطاع 
ال���دول���ة خالل  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
الإحاطة الإعالمية حلكومة 
م�صتجدات  ح��ول  الإم�����ارات 
امل�صتجد،  ك���ورون���ا  ف��رو���س 
ال����درا�����ص����ة يف دول����ة  ع�������ودة 
التعليم  نظام  اإىل  الإم���ارات 
جمموعتني،  يف  احل�صوري 
حيث تبداأ املجموعة الأوىل 
يف ال���راب���ع وال��ع�����ص��رون من 
واملجموعة   ، اجل��اري  يناير 
ال�صهر  م��ن   31 يف  الثانية 
الدكتورة  اأك��دت  فيما  ذات��ه. 
املتحدث  احلو�صني  ف��ري��دة 
ال����ر�����ص����م����ي ع������ن ال����ق����ط����اع 
اأهمية  ال��دول��ة  يف  ال�صحي 
الل���ت���زام ب��ك��اف��ة الإج�����راءات 
ال����وق����ائ����ي����ة والح������رازي������ة 
احلفاظ  اأن  اإىل  م�������ص���رة 
اأفراد  و�صحة  �صالمة  على 
ق�صوى  اأول�����وي�����ة  امل��ج��ت��م��ع 
ل�����دى ال���ق���ي���ادة ال���ر����ص���ي���دة.

)التفا�صيل �س7(

الرئي�س الفرن�صي ورئي�صة الربملان الأوروبي خالل موؤمترهما ال�صحفي يف �صرا�صبورغ    )رويرز(

جون�صون يرد على اأ�صئلة الأع�صاء يف جمل�س العموم بلندن  )ا ف ب(

اأدانا خالله العتداءات الإرهابية على اأرا�ضي الإمارات
حممد بن زايد يتلقى ات�سالني هاتفيني من رئي�س 
جزر القمر ورئي�س حكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
هاتفيا  ات�صال  ام�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
جمهورية  رئي�س  عثماين  غ��زايل  فخامة  من 
جزر القمر ال�صديقة اأدان خالله العتداءات 
التي نفذتها ميلي�صيا احلوثي الإرهابية على 
امل��واق��ع وامل��ن�����ص��اآت امل��دن��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 
قتلى وم�صابني مدنيني..  اأ�صفرت عن  والتي 
وتاأييدها  الإم���ارات  لدولة  ب��الده  دعم  موؤكدا 
اأمنها  ل�صمان  تتخذها  التي  الإج����راءات  ك��ل 

و�صالمة اأرا�صيها.
لأ�صر  تعازيه  ع��ن  القمر  ج��زر  رئي�س  واأع���رب 
العاجل  ال�����ص��ف��اء  متمنيا  الع���ت���داء  ���ص��ح��اي��ا 

للم�صابني.
من جانبه اأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
للم�صاعر  ت��ق��دي��ره  ع���ن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
النبيلة التي عرب عنها الرئي�س غزايل عثماين 
جتاه دولة الإمارات �صائال املوىل عز وجل اأن 
يحفظ بالده و�صعبه ال�صديق من كل مكروه 

واأن يدمي عليه الأمن وال�صتقرار.
ك��م��ا ت��ل��ق��ى ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ات�صاًل  ام�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

ه��ات��ف��ي��اً م���ن م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ع��ب��د احلميد 
يف  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئي�س  الدبيبة 
ليبيا ال�صقيقة.. اأعرب خالله عن اإدانة ليبيا 
وا�صتنكارها ال�صديدين للعمل الإرهابي الذي 
ومن�صاآت  م��واق��ع  يف  احل��وث��ي  ميلي�صيا  نفذته 
مدنية يف دولة الإمارات والذي اأ�صفر عن عدد 

من القتلى وامل�صابني املدنيني.
واأك�����د رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة اأن 
الأبرياء  اأرواح  ا�صتهدفت  ال��ت��ي  الع���ت���داءات 
الآمنني تتنايف مع جميع الأعراف والقوانني 
ت�صامن  موؤكداً  الإن�صانية..  والقيم  الدولية 
بالده ودعمها دولة الإمارات يف كل ما تتخذه 
واأمانها  اأم��ن��ه��ا  ع��ل��ى  للحفاظ  اج�����راءات  م��ن 

و�صالمة اأرا�صيها.
واأعرب عن خال�س تعازيه ب�صحايا العتداءات 
�صائاًل  للم�صابني..  العاجل  ال�صفاء  ومتنياته 
الإم��������ارات  دول������ة  ي��ح��ف��ظ  اأن  وج�����ل  ع����ز  اهلل 
و�صعبها من كل مكروه ويدمي عليهما الأمن 

وال�صتقرار والزدهار.
من جانبه اأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
�صكره وتقديره ملعايل  اآل نهيان عن  زاي��د  بن 
من  اأب���داه  وم��ا  ملبادرته  الدبيبة  عبداحلميد 
دولة  جت��اه  ���ص��ادق��ة  اأخ��وي��ة  ت�صامن  م�صاعر 
ليبيا  لل�صقيقة  متمنياً  و�صعبها..  الإم����ارات 

و�صعبها الأمن والأمان وال�صالم.

اأو�ضتني يجدد اإدانة الوليات املتحدة الهجمات الإرهابية احلوثية 

حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي 
العالقات ال�سرتاتيجية و الدفاعية و ق�سايا املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ح��ث 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
خالل   - امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
وزير  اأو�صتني  لويد  م��ع   - هاتفي  ات�صال 
الأمركية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  ال��دف��اع 
بني  ال�صراتيجية  العالقات  ال�صديقة.. 
دول��ة الإم���ارات وال��ولي��ات املتحدة خا�صة 
والع�صكري..  ال��دف��اع��ي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
وامللفات  املنطقة  التطورات يف  اإىل  اإ�صافة 
الهتمام  حم����ل  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 

امل�صرك.
الإرهابية  ال��ه��ج��م��ات  الت�����ص��ال  وت���ن���اول 
ومن�صاآت  م��واق��ع  على  الأخ����رة  احل��وث��ي��ة 

الإم����������ارات وم�����ا متثله  دول������ة  م���دن���ي���ة يف 
وا�صتقرارها،  املنطقة  لأم���ن  تهديد  م��ن 
ات��خ��اذ موقف دويل ح��ازم جتاه  و���ص��رورة 

مثل هذه املمار�صات العدوانية.
وج�����دد وزي�����ر ال����دف����اع الأم����رك����ي خالل 
الت�صال اإدانة الوليات املتحدة وا�صتنكارها 
لهذه العتداءات ووقوفها اإىل جانب دولة 
الإم������ارات يف م��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات التي 

ت�صتهدف اأمنها و�صالمة اأرا�صيها.
الأمركي  الدفاع  ووزي��ر  �صموه  كما بحث 
خالل الت�صال التعاون الع�صكري والأمني 
ب��ني دول����ة الإم������ارات وال���ولي���ات املتحدة 
وجمالت التن�صيق الدفاعي بني البلدين 
اإثر الهجمات الإرهابية التي وقعت موؤخرا 

يف الإمارات.

اه اأوكرانيا  ر من قوات رو�ضية اإ�ضافية باتجّ بلينكن يحذجّ

ماكرون يدعو اإىل نظام اأمني جديد مبواجهة رو�سيا
•• عوا�صم-وكاالت:

الأمركي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ح�س 
الرئي�س  الأرب��ع��اء  بلينكن  اأن��ت��وين 
ال���رو����ص���ي ف���الدمي���ر ب��وت��ني على 
اأوكرانيا،  يف  �صلمي  م�صار  اختيار 
كييف  اىل  زي�������ارة  خ�����الل  وذل������ك 
ل���ت���اأك���ي���د دع������م ب��������الده ل���ه���ا قبل 
امل���ح���ادث���ات امل���ق���ررة م���ع رو���ص��ي��ا يف 

وقت لحق هذا الأ�صبوع.
وبلينكن الذي و�صل يف زيارة ليوم 
املحادثات  ق��ب��ل  لأوك���ران���ي���ا  واح����د 
الأوروب��ي��ني يف برلني  مع احللفاء 
جنيف  يف  ال�����رو������ص�����ي  ون�����ظ�����ره 
تهدئة  على  بوتني  ح�س  اجلمعة، 

املخاوف من غزو حمتمل لكييف.
اإىل  زي���ارت���ه  خ���الل  بلينكن  وق����ال 
ب�����وج�����ود خطط  ن�����ع�����رف  ك���ي���ي���ف 
ل���زي���ادة ه����ذه ال���ق���وة اأك�����ر �صمن 
مهلة ق�صرة للغاية ويعطي ذلك 
اأي�صا  ال����ق����درة،  ب���وت���ني  ال��رئ��ي�����س 
على  للغاية،  ق�صرة  مهلة  �صمن 
ال���ق���ي���ام ب���خ���ط���وات ع���دائ���ي���ة اأك���ر 
جتاه اأوكرانيا. واأكد يف الوقت ذاته 
اإبقاء  م��ن  نتمكن  ب���اأن  ب�صدة  اآم���ل 
دبلوما�صي  م�صار  على  )ال��و���ص��ع( 
�صيعود  النهاية،  يف  لكن  و�صلمي، 

ع�صرات اآلف اجلنود عند احلدود 
الأوك���ران���ي���ة م��ا اأث����ار خم���اوف من 
يكون  ان  الكرملني  نفى  اج��ت��ي��اح. 
اأن وقف  اأك��د  لدي نية بذلك لكنه 
لأمن  �صمانات  يتطلب  الت�صعيد 
رو�صيا من بينها تعهد بعدم تو�صيع 
اأوكرانيا  لي�صمل  الطل�صي  حلف 

خ�صو�صا.
اإىل بنائه  وقال ماكرون ما نحتاج 
ه����و ن���ظ���ام اأوروب���������ي ي���رت���ك���ز على 
ال���ت���ي عمدنا  وال���ق���واع���د  امل����ب����ادئ 
رو�صيا  �صد  لي�س  وطبقناها  اليها 
رو�صيا قبل  م��ع  ول��ك��ن  ب��دون��ه��ا،  اأو 

عاما.  30
وع�����دد ب���ني ه����ذه امل����ب����ادئ، رف�س 
ا�صتخدام القوة والتهديد والإكراه 
وحرية اختيار الدول للم�صاركة يف 
والرتيبات  والتحالفات  املنظمات 
ت��خ��ت��اره��ا وحرمة  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة 
اأرا�صيها  و���ص��الم��ة  ال����دول  ح���دود 

ورف�س دوائر النفوذ.
وتابع الرئي�س الفرن�صي �صنوا�صل 
مع اأملانيا يف اإطار �صيغة نورماندي 
)فرن�صا واأملانيا ورو�صيا واأوكرانيا( 
يف  للنزاع  �صيا�صي  حل  عن  البحث 
ي����زال م�صدر  ل  ال����ذي  اأوك���ران���ي���ا 

التوترات احلالية.

القرار يف ذلك اإىل الرئي�س بوتني.
الفرن�صي  ال��رئ��ي�����س  اأك����د  ب������دوره، 
الأربعاء  اأم�س  م��اك��رون  اإميانويل 
اأن الأوروبيني بحاجة اإىل تاأ�صي�س 
وال�صتقرار  ل��الأم��ن  ج��دي��د  ن��ظ��ام 
ت�صلح  اإع��������ادة  ع��م��ل��ي��ة  ي�����ص��ت��دع��ي 
�صريحة  وحم��ادث��ات  ا�صراتيجية 

مع رو�صيا.
وق���ال اأم����ام ال��ربمل��ان الأوروب�����ي يف 

تاأ�صي�صه  اإىل  "نحتاج  �صرا�صبورغ 
ب���ني الأوروب����ي����ني وم�����ص��ارك��ت��ه مع 
الأطل�صي  �صمال  حلف  يف  حلفائنا 
واق����راح����ه ل��ل��ت��ف��او���س ع��ل��ي��ه مع 

رو�صيا.
واأ�صاف ماكرون الذي عر�س على 
النواب الأوروبيني اأولويات فرن�صا 
لالحتاد  ال��دوري��ة  رئا�صتها  خ��الل 
ال�صتة  الأ���ص��ه��ر  خ���الل  الأوروب������ي 

املقبلة اأن اأمن قارتنا يتطلب اإعادة 
كقوة  لأوروب���ا  ا�صراتيجية  ت�صلح 
�صالم وتوازن وخ�صو�صا يف احلوار 

مع رو�صيا.
وع������ن احل���������وار م�����ع رو�����ص����ي����ا ق���ال 
م��اك��رون اأداف����ع ع��ن��ه م��ن��ذ �صنوات 
ع����دة، ل��ي�����س خ���ي���ارا وذل����ك يف اأوج 

التوتر بني رو�صيا والغرب.
ن�صرت مو�صكو يف الأ�صابيع املا�صية 

ر من التقليل من خطورة اأوميكرون ال�ضحة العاملية حتذجّ

جون�سون يرف�س ال�ستقالة ويعلن رفع قيود كورونا

اجلي�س اليمني ي�سد هجومًا للحوثي 
مباأرب.. والتحالف ي�ستهدف معاقله ب�سنعاء

•• اليمن-وكاالت:

الأربعاء،  اأم�����س  باليمن،  ال�صرعية  دع��م  حت��ال��ف  ق��ال 
19 ا�صتهدافا �صد ميلي�صيا احلوثي يف ماأرب  اإنه نفذ 

خالل ال� 24 �صاعة املا�صية.
واأ�صاف التحالف اأن ال�صتهدافات يف ماأرب دمرت 11 

اآلية ع�صكرية وقتلت اأكر من 90 عن�صرا.
واملقاومة  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ق����وات  ت�����ص��دت  ذل���ك  اإىل 
يف  احل��وث��ي��ون  �صنه  لهجوم  الأرب���ع���اء،  فجر  ال�صعبية، 
الفليحة و�صل�صلة جبال الردهة  حماولة ل�صتعادة تبة 

جنوب حمافظة ماأرب.
وبح�صب م�صادر ع�صكرية ، فاإن امليلي�صيا دفعت بع�صرات 
من  متالحقة  واأن�����ص��اق  الع�صكرية  والأط��ق��م  امل��درع��ات 
هجومني  يف  الأوىل  ال��ف��ج��ر  ���ص��اع��ات  م���ع  ع��ن��ا���ص��ره��ا 
الوطني  اجلي�س  ق��وات  فيه  هاجمت  الأول  متزامنني. 
�صرقي  ج��ن��وب  الفليحة  ت��ب��ة  يف  امل��ت��م��رك��زة  وامل��ق��اوم��ة 
امليلي�صيا  ال�صراتيجي، وخ�صرت فيه  ري�س  اأم  مع�صكر 
اأكر من 20 قتياًل وع�صرات اجلرحى، بالإ�صافة اىل 

اإعطاب طقمني وعربة مدرعة.
�صل�صلة جبال  اآخر على  وك�صرت قوات اجلي�س هجوماً 
الردهة �صرق عقبة ملعاء، كما دمرت املدفعية عددا من 

الأطقم والآليات الع�صكرية اأ�صفل العقبة كانت تتجهز 
لاللتفاف على مواقع اجلي�س.

اأن  اأف���اد م��را���ص��ل العربية واحل���دث  ت��ط��ور لح���ق،  ويف 
مديرية  يف  وق��ود  حمطة  ا�صتهدفت  احلوثي  ميلي�صيا 
اأ�صفر عن �صقوط  حريب مباأرب ب�صاروخ بالي�صتي، ما 

قتلى وجرحى من املدنيني.
اأن طران حتالف  الع�صكرية قد ذكرت  امل�صادر  وكانت 
يف  للميلي�صيا  ع�صكرية  ت��ع��زي��زات  دم��ر  ال�صرعية  دع��م 
الرابط بني مديرتي اجلوبة  ري�س واخلط  اأم  مع�صكر 

وحريب.
تنفيذ  اأع��ل��ن  ال��ي��م��ن،  ال�صرعية يف  دع��م  وك���ان حت��ال��ف 
�صربات جوية على معاقل ومع�صكرات امليلي�صيا احلوثية 
يف العا�صمة اليمنية �صنعاء. وقال التحالف اإن عملية 
ال�صتجابة م�صتمرة حلماية املدنيني والأعيان املدنية.

املواقع  ا�صتهدفت  جوية  �صربات  �صن  التحالف  وك��ان 
اأن����ه مت ت��دم��ر خمازن  احل��وث��ي��ة يف ���ص��ن��ع��اء، م���وؤك���داً 
ومنظومة ات�صالت للطائرات امل�صرة تابعة للحوثيني 

يف جبل النبي �صعيب.
اأعقبت  �صنعاء  يف  الأخ���رة  اجلوية  التحالف  �صربات 
وعقب  ال�صعودية،  باجتاه  اأُطلقت  م�صرات   8 اإ�صقاط 

الهجوم الإرهابي على من�صاآت مدنية يف الإمارات.

يف اجلولة الدبلوما�ضية الأوىل لعام 2022
ال�سني ترف�س منطق فخ الديون يف اإفريقيا وجنوب اآ�سيا

•• الفجر -اأوليفييه جيالرد –ترجمة خرية ال�صيباين

من 4 اإىل 10 يناير، قام رئي�س الدبلوما�صية ال�صينية، وانغ يي، برحلة 
حمطات  خم�س  يف  مبّوبة  رحلة  الهندي.  املحيط  �صواطئ  على  طويلة 
جنوب  وعوا�صم  اإفريقيا  �صرق  وجهات  بني  مق�ّصمة  خمت�صرة،  توّقف 
اآ�صيا. ويرى الوزير ال�صيني، ما ي�صمى ب� )فخ الديون( هو يف الواقع فخ 
اإفريقيا اإىل الأبد يف فخ  اأن�صاأه اأولئك الذين يرغبون يف اإغراق  �صردي 

الفقر وفخ التخّلف.
بالن�صبة للجزء الأول من اجلولة، ثالث مراحل يف �صرق اإفريقيا كانت 
اإريريا  ج��دا:  الّرحالة  ال�صيني  اخلارجية  وزي��ر  طريق  خارطة  على 
املحيط  على  مطلة  ���ص��ي��ادة،  ذات  دول  ث��الث  اأي  القمر.  وج���زر  وكينيا 
الهندي، هذا الف�صاء البحري الوا�صع وال�صراتيجي الذي ا�صتهر بانه 

ي�صيل لعاب جمهورية ال�صني ال�صعبية يف العقود الأخرة.
)التفا�صيل �س12(

•• عوا�صم-وكاالت:

الربيطاين،  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
بوري�س جون�صون، الأربعاء، اإنه لن 
ي�صتقيل، واإنه يتعني انتظار نتيجة 
حفالت  م���و����ص���وع  يف  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
اإقامته  م��ق��ر  يف  ُع��ق��دت  م��زع��وم��ة 
عمليات  خ��الل  �صريت  داون��ن��غ  يف 
ب�صبب  ف���ر����ص���ت  ال���ت���ي  الإغ���������الق 

فرو�س كورونا.
ال���ربمل���ان من  ����ص���وؤال يف  ع��ل��ى  ورداً 
ن���ائ���ب���ة ع�����ن احل��������زب ال���ل���ي���ربايل 
ال��دمي��ق��راط��ي امل��ع��ار���س، ع��م��ا اإذا 
ل�صتقالته،  ح���ان  ق��د  ال��وق��ت  ك���ان 
قال جون�صون: ل. واأ�صاف: اأعتذر 
حدث،  تقدير  ���ص��وء  اأي  ع��ن  ب�صدة 
اأن يطلب منها انتظار نتيجة  قبل 
ال��ت��ح��ق��ي��ق الأ����ص���ب���وع امل��ق��ب��ل قبل 

ا�صتخال�س اأي ا�صتنتاجات.
وقال جون�صون اإنه مل يعد مطلوباً 
اأي  يف اإجنلرا و�صع الكمامات، يف 

مبعوث اأمريكي يف ال�سودان.. 
بالعنف اأمم����ي  وت��ن��دي��د 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اإىل  اأم����ري����ك����ي  و�����ص����ل م���ب���ع���وث 
اأزمة،  ال�صودان لإجراء حمادثات 
ب�صدور  التوقعات  ت�صاعد  و�صط 
رد ق�����وي م����ن ج���ان���ب ال����ولي����ات 
امل����ت����ح����دة ع���ل���ى ال�����ص����ط����راب����ات 

والعنف الذي ت�صهده البالد.
لالأنباء  ب��ل��وم��ربغ  وك��ال��ة  ولفتت 
الأمريكي  املبعوث  زي���ارة  اأن  اإىل 
ديفيد  الأفريقي  للقرن  اخلا�س 
���ص��ات��رف��ي��ل��د وم�������ص���اع���دة وزي�����رة 
لل�صوؤون  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
الأفريقية مويل يف تاأتي يف وقت 
معظم  يف  الأن�صطة  فيه  توقفت 

اأنحاء العا�صمة اخلرطوم.
م�صوؤولني  ع��ن  ب��ل��وم��ربغ  ونقلت 
الذي  العنف  اإن  ال��ق��ول  غربيني 
اأ�صابيع ميثل  ت�صهده البالد منذ 
الغربية  ل��ل��دول  اإح�����راج  م�����ص��در 
اجلي�س  اأن  ع��ل��ى  اأ�����ص����رت  ال���ت���ي 
بعد  ب��ن��اء  دوراً  ي��ل��ع��ب  اأن  مي��ك��ن��ه 

النقالب.

اعتباراً  املنزل  من  العمل  اأو  مكان 
م��ن الأ���ص��ب��وع امل��ق��ب��ل. واأ����ص���اف اأن 
العلماء يعتقدون اأن موجة املتحور 
اأوميكرون من كورونا، بلغت ذروتها 

بالفعل يف اأنحاء البالد.
ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  وح��������ّذرت  ه�����ذا 
ينته  مل  ك��وف��ي��د  اأن  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
فرن�صا  م��ن  ك��ل  �صّجلت  فيما  ب��ع��د 

قيا�صية  اأع���دادا  وال��ربازي��ل  واأملانيا 
جديدة لالإ�صابات خالل ال�صاعات 
املتحورة  وتتف�صى  الأخ��رة.  ال�24 
اأم��ي��ك��رون ���ص��دي��دة ال��ع��دوى ب�صكل 
وا����ص���ع يف اأن���ح���اء ال���ع���امل، م���ا دفع 
فر�س  لإع������������ادة  ال����������دول  ب���ع�������س 
اإج��راءات جديدة وت�صريع حمالت 

التطعيم باجلرعات املعززة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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مهرجان الظفرة يوا�سل م�سابقاته 
وفعالياته لغاية 22 يناير اجلاري

اأخبار الإمارات

وول �سرتيت جورنال: رو�سيا تفرغ �سفارتها 
يف اأوكرانيا... ما اخلطوة التالية؟

عربي ودويل

حكيمي يبقي املغرب يف ال�سدارة 
واجلزائر تتم�سك بـ»الفر�سة الأخرية«

الفجر الريا�سي

»لنجعل �ستاءهم اأدفاأ« حتقق اأهدافها بتعزيز مفهوم 
الإن�سانية واإدخال الدفء لقلوب اأكرث من 110 اآلف عائلة 

•• دبي-وام:

اأثارت  اأدفاأ" التي  �صتاءهم  "لنجعل  مبادرة  العامل جناح  �صتاء يف  اأجمل  اأعلنت حملة 
الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  عرب  النا�صطني  اآلف  مئات  واحت�صنها  وا�صعا  تعاطفا 
وذلك بتجاوزها رقم 10 ماليني دولر الذي ا�صتهدفته وجمعها تربعات تخطت 11 
مليون دولر لفائدة اأكر من 110 اآلف عائلة يف املنطقة العربية واأفريقيا لتمكينها 
من تخطي برد ال�صتاء القار�س وتاأمني احتياجاتها الأ�صا�صي، وذلك يف اإطار ال�صراكة 
بني اجلهات الدولية الرائدة يف العمل اخلري، ويف مقدمتها مبادرات حممد بن را�صد 
اآل مكتوم العاملية، واملفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني و�صبكة بنوك 
اليوتيوبر  فيها  �صارك  التي  اأدف��اأ  �صتاءهم  لنجعل  مبادرة  ولق��ت  الإقليمية.  الطعام 
ح�صن �صليمان اأبو فلة من خالل بث حي مبا�صر توا�صل على مدار اأيام احلملة التي 
من  اأك��ر  املتربعني  ع��دد  بلغ  حيث  وا�صعاً  وعاملياً  اإقليمياً  جت��اوب��اً  يناير،   7 يف  ب��داأت 
الإن�صانية  مل�صاهماتهم  الجمالية  القيمة  وبلغت  دولة،   120 من  متربع  األف   155

�س2( )التفا�صيل  دولر.   11،053،174

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد
وزراء خارجية فرن�سا واإندوني�سيا واإ�سرائيل يدينون الهجوم الإرهابي احلوثي

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عب��داهلل  ال�صيخ  �ص������مو  تلق���ى 
هاتفية  ات�صالت  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 

العراق.. تاأجيل النظر يف د�ستورية 
يناير  25 اإىل  ال��رمل��ان  جل�سة 

•• بغداد-وكاالت:

ق�����������ررت امل����ح����ك����م����ة الحت�������ادي�������ة 
تاأجيل  الأرب��ع��اء،  اأم�س  العراقية، 
اجلل�صة  يف  الطعن  بدعوى  البت 
الأوىل ملجل�س النواب اإىل الأ�صبوع 

القادم.
العراقية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
البت  ت��اأج��ي��ل  ق����ررت  امل��ح��ك��م��ة  اإن 
كانون  يناير   25 اإىل  ب��ال��دع��وى 

الثاين اجلاري.
املحكمة  اأن  ال���وك���ال���ة  واأ����ص���اف���ت 
الحت��ادي��ة دون���ت اإف����ادات املدعني 
الربملان  جل�صة  يف  ال��ط��ع��ن  ح���ول 

الأوىل. 
وك���ان���ت امل��ح��ك��م��ة ق���د اأوق���ف���ت يوم 
امل��ا���ص��ي ع��م��ل جمل�س  اخل��م��ي�����س 
النواب موؤقتاً، بعد النظر يف دعوى 
اأق��ام��ه��ا اث��ن��ان م��ن ال���ن���واب طعناً 
التي جرى  الإج��راءات  بد�صتورية 
الفتتاحية  اجل��ل�����ص��ة  يف  ات��ب��اع��ه��ا 
انتخاب  ���ص��ه��دت  ال���ت���ي  ل���ل���ربمل���ان 

رئي�س للمجل�س ونائبني له.

اإجراء  على  الرتكيز  املتحدة:  الأمم 
انتخابات ليبيا اأوىل من تغيري احلكومة

•• مو�صكو-وكاالت

دعت امل�صت�صارة الأممية اإىل ليبيا 
���ص��ت��ي��ف��اين وي��ل��ي��ام��ز، الأرب����ع����اء، 
ال���ربمل���ان ال��ل��ي��ب��ي ل��ل��رك��ي��ز على 
اإج��������راء الن���ت���خ���اب���ات ب�����دل من 

ال�صعي لتغير احلكومة.
ونقلت وكالة �صبوتنيك الرو�صية 
عن وليامز قولها، اإن ما يحتاجه 
يكون  اأن  ه����و  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����ص��ع��ب 
�صناديق  اإىل  الذهاب  على  ق��ادًرا 
القراع واختيار حكومة متثيلية 

بالكامل ومنتخبة دميقراطًيا.
واأو���ص��ح��ت اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ميتلكها  ال����ت����ي  ال�������ص���الح���ي���ات 
احلكومة  �صلطة  لإنهاء  الربملان 
���ا  احل����ال����ي����ة، ف�������اإن ه����ن����اك اأي�������صً
ات���ف���اق���ي���ات م���ع���رف���ا ب���ه���ا دول���ًي���ا 
والتي  اأنف�صهم،  الليبيون  وقعها 
الالزم  القانوين  الن�صاب  حت��دد 

للربملان لتغير احلكومة.
العام  الأم����ني  م�صت�صارة  وت��ق��ود 
بامللف  امل��ك��ل��ف��ة  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم 
الليبي، �صتيفاين ويليامز، جهوداً 
اإقليمي  دع��م  ع��ن  للبحث  ك��ب��رة 
على  تقوم  التي  خلّطتها  ودويل 
قبل  ليبيا  يف  ان��ت��خ��اب��ات  تنظيم 

نهاية �صهر يونيو.

الرئي�س الكيني يلتقي وزير اخلارجية ال�صيني

اإدانتهم ال�صديدة للهجوم الإرهابي مليلي�صيا احلوثي 
الإرهابية على مناطق ومن�صاآت مدنية على الأرا�صي 

الإماراتية.       
    )التفا�صيل �س3(

م���ن م��ع��ايل ج��������������ون اإي����ف ل���ودري���ان وزي����ر خارجية 
خارجية  وزي�����رة  مار�ص����ودي  ريتنو  ومع�����ايل  فرن�صا 
لبيد  ي��ائ��ر  ومعال�����ي  اإندوني�صي�����ا  جمه����ورية 
وزي�����������������ر خ��ارج��ي��ة دول����ة اإ���ص��رائ��ي��ل ع����ربوا ف��ي��ه��ا عن 
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جمعت احلملة يف 12 يومًا فقط اأكرث من 11 مليون دولر بالتعاون مع مبادرات حممد بن را�ضد العاملية

»لنجعل �ستاءهم اأدفاأ« حتقق اأهدافها بتعزيز مفهوم الإن�سانية واإدخال الدفء لقلوب اأكرث من 110 اآلف عائلة تواجه برد ال�ستاء

يف العامل" بالتعاون مع اليوتيوبر 
"اأبو فلة"، لتقدمي  ح�صن �صليمان 
الكاملة  ال�����ص��روري��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
اإىل الدعم  لتدفئ من هم بحاجة 
والعطاء  ال���ت���ك���اف���ل  ق���ي���م  جت�����ص��د 
الإن�صاين  وال��ت�����ص��ام��ن  وال����ب����ذل 
ا�صت�صعاراً باأو�صاع وظروف من هم 
واأك��ر حاجًة، هي قيمة  اأق��ل حظاً 
على  لها  مثيل  ل  �صامية  اإن�صانية 
اأن هذه املبادرات  الطالق. موؤكداً 
واحلمالت الإن�صانية هي الو�صيلة 
الوحيدة لإنقاذ ماليني الب�صر من 
املعاناة ودعمهم يف احتياج ل غنى 
معاناة من  تخيل  عنه، فال ميكن 
اأو  يومه  ق��وت  توفر  ي�صتطيع  ل 
والمان  ال��دفء  توفر  عن  يعجز 

لعائلته.
ال�صبكة  اإن  ال�������ص���ه���دي  واأ������ص�����اف 
مبادرات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �صت�صرف 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، 
ال�صامية  املفو�صية  مع  وبالتن�صيق 
الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
على توزيع امل�صاعدات على الفئات 
امل�صتحقة، حيث تقدم بنوك الطعام 
خدمات متعددة من اإطعام وك�صاء 
امل�صتحقة  للفئات  وتاأهيل  و�صفاء 

باملنطقة لتوفر حياة اأف�صل.
املجتمعي،  ب���ال���دور  م��ن��ه  واإمي����ان����اً 
�صليمان  ح�صن  ال��ي��وت��ي��وب��ر  ك��ر���س 

على نيل احلياة الكرمية.
كل  دور  بقيمة  النعيمي  ون��ّوه��ت 
وقالت:  احل��م��ل��ة  يف  ����ص���ارك  م���ن 
نفخر مبا حققناه، ون�صكر كل من 
�صاهم يف الو�صول اإىل هذا الجناز 
الفخر  ل��ه بكثر م��ن  ال��ذي ننظر 
حر�س  م��ن  يعك�صه  مل��ا  والع���ت���زاز 
امل�صاركة  ع��ل��ى  حقيقي  جمتمعي 
يف ���ص��ن��ع اخل����ر، و���ص��ع��ي خمل�س 
اأينما  ملد يد العون اإىل كل حمتاج 
ك���ان وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ل��ون��ه اأو 
على  تاأكيداً  وذل��ك  عرقه،  اأو  دينه 
املنطقة،  ل�صعوب  الإن�صانية  ال��روح 
الأ�صيلة  القيم  لنهج  وا���ص��ت��م��راراً 
لأبناء الإمارات الذين مل يتاأخروا 
املحتاجني حول  اإغ��اث��ة  ع��ن  ي��وم��اً 
العامل. بدوره اأعرب خالد خليفة، 
وممثل  ال�ّصامي  املفو�س  م�صت�صار 
جمل�س  دول  ل������دى  امل���ف���و����ص���ي���ة 
امتنانه  ع���ن  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
للجهود املبذولة من قبل املنظمني 
بنجاح  �صعادته  وع��ن  وال��داع��م��ني، 
احلملة التي ت�صكل منعطًفا مهًما 
للت�صامن  ب����ه  ي���ح���ت���ذى  وم����ث����اًل 
وقال  الرقمي  عاملنا  يف  الإن�����ص��اين 
ل�صجل  ي�صاف  جديد  اإجناز  "هذا 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 

الإن�صاين".
ونوه خليفة بجهود �صانع املحتوى 

الإن�����ص��اين يف هذا  والعمل  اخل��ر، 
ال��ب��ل��د ال��ط��ي��ب ي���ت���ج���اوز احل����دود 
قيماً  للمجتمع  ويقدم  والعقبات، 
باأ�صد  العربية  منطقتنا  اإن�صانية 

احلاجة لها.
لتحقيق  و  امل�������ص���ت���ح���ي���ل  حت������دي 
اليوتيوبر  حب�س  املطلوب  الهدف 
نف�صه  فلة"  "اأبو  �صليمان  ح�صن 
يف غ��رف��ة زج��اج��ي��ة و���ص��ط مدينة 
"برج  دب���ي وحت���دي���داً يف م��ن��ط��ق��ة 
خليفة،  ب����رج  حم��ي��ط  يف  بالزا" 
اأط��ول مبنى من �صنع الإن�صان يف 
ومتابعيه  نف�صه  وع��اه��د  ال���ع���امل، 
اكتمال  ح��ت��ى  منها  اخل����روج  ع���دم 
املبلغ املطلوب والبالغ 10 ماليني 
املحتوى  ه��ن��اك  م��ن  ليبث  دولر، 
قناته  ع���ل���ى  ب����امل����ب����ادرة  اخل����ا�����س 
يف ال���ي���وت���ي���وب يف ب���ث ح���ي ط���وال 
لت�صجيع  متوا�صلة  �صاعة   268
امل�صاهمني من كل مكان يف العامل 
على دعم الالجئني واملحتاجني يف 
لتجاوز  واإفريقيا  العربي  ال��ع��امل 
ال�صتاء،  لف�صل  القا�صية  الظروف 
واإعادة الدفء اإىل خيامهم واأماكن 

وجودهم وجتمعهم.
وطوال مدة احلملة التي ا�صتمرت 
احتفى  م���ت���وا����ص���ل���ة،  ي����وم����اً   12
ب�����رج خ��ل��ي��ف��ة اأط��������ول م���ب���ن���ى من 
بعطاء  ال��ع��امل،  يف  الإن�����ص��ان  �صنع 

واملوؤثرين  امل�صاهر  و�صط  وا�صعاً 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على 
معها  التفاعل  اإىل  ب����ادروا  ال��ذي��ن 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����ع����امل، ما 
ل�صناع  احل��ق��ي��ق��ة  ال��ق��ي��م��ة  ي���وؤك���د 
املحتوى ودورهم املوؤثر يف الأعمال 

الإن�صانية.
�صارة  اأك�������دت  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  وب����ه����ذه 
"مبادرات  مكتب  مدير  النعيمي، 
مكتوم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن  حم����م����د 
الكبرة  ال�صتجابة  اأن  العاملية": 
اأدفاأ"،  ���ص��ت��اءه��م  "لنجعل  حلملة 
�صتاء  "اأجمل  حملة  اأطلقتها  التي 
يف العامل"، بالتعاون مع "مبادرات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، 
واجل�����ه�����ات ال����دول����ي����ة الأخ���������رى، 
وجدته  ال�����ذي  ال��ط��ي��ب  وال����دع����م 
وعلى  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن 
وال�صعبي،  الإن�������ص���اين  امل�����ص��ت��وي��ني 
تتجاوز  مل  ق�صرة  ف��رة  وخ��الل 
التاأكيد  يف  ���ص��اه��م  الأ����ص���ب���وع���ني، 
على مكانة العاملية الرائدة لدولة 
كونها  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
العامل  دول  تقف يف م�صاف  دائماً 
قنوات  وتفعيل  اإي��ج��اد  يف  ال��رائ��دة 
مبادرات  ع���رب  الإن�������ص���اين  ال��ع��م��ل 
ن��وع��ي��ة رائ�����دة ت��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم���ام 
اجلميع لال�صطالع بواجبهم نحو 
وم�صاعدتهم  ح��ظ��اً  الأق���ل  الفئات 

الق�صايا  لدعم  فلة" جهوده  "اأبو 
الإن�صانية، ويف هذه املنا�صبة اأعرب 
"اأبو  ���ص��ل��ي��م��ان  ال��ي��وت��ي��وب��ر ح�����ص��ن 
فلة"، عن �صعادته وفخره بالنتائج 
املبا�صر  ال��ب��ث  خ��الل  حققها  ال��ت��ي 
والتي  ي���وم���اً   12 مل���دة  امل��ت��وا���ص��ل 
 110 من  اأك��ر  نتائجه  �صت�صاعد 
خالل  ونازحة  لجئة  عائلة  اآلف 

ف�صل ال�صتاء.
اأن  اأث��ب��ت��ن��ا  ل��ق��د  "اأبوفلة" :  وق���ال 
ال�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي ق���ادر ع��ل��ى تغّر 
ال����واق����ع ول����و ب���اأق���ل ����ص���يء ممكن 
امل�صرق،  امل�صتقبل  اإىل  وال��و���ص��ول 
اجلملة  وه��ذه  للنا�س"  "فالنا�س 
اأثبتتها  بل  جم��ازي��اً،  �صعاراً  لي�صت 
املتربعني  م��ن  ال�صخمة  الع����داد 
الالجئني  مبعاناة  �صعروا  ال��ذي��ن 
وال���ن���ازح���ني واأق����دم����وا ع��ل��ى فعل 
ا�صتطاعته،  ق���در  ع��ل��ى  ك��ل  اخل���ر 
ال�صخم  ال����ت����اأث����ر  ي��ع��ك�����س  مم����ا 
ه�����ذه احلملة  ب����ه  ال������ذي ح��ظ��ي��ت 
امل�صاهدين  حما�س  عك�س  وال���ذي 
للم�صاركة. واأ�صاف اأبو فلة: الدور 
م�صاركة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  امل��ج��ت��م��ع��ي 
اإعالء  باأهمية  والإمي���ان  اجلميع، 
الإن�صانية والتكاتف لن�صرة  القيم 
امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ني، ف���ل���ك���ل م���ن���ا دور 
وميكننا اأن ن�صنع الأثر الإيجابي. 
وطن  الإم��������ارات  اأن  اإىل  م�����ص��راً 

فلة"  "اأبو  �صليمان  ح�صن  ال�صهر 
جلمع اأكر من 11 ماليني دولر 
ومتكني اأكر من 110 األف عائلة 
الأ�صا�صية  حاجياتهم  ت��اأم��ني  م��ن 

خالل برد ال�صتاء القار�س.
لالأمم  ال�صامية  املفو�صية  تقدم  و 
الدعم  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة 
مل���الي���ني ال���الج���ئ���ني وال���ن���ازح���ني 
تعاونها  خ����الل  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
العمل  يف  متمر�صني  ���ص��رك��اء  م��ع 
الإن�������ص���اين ك���م���ب���ادرات حم��م��د بن 
والتي  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
وا�صعة  ح��م��الت  تنفيذ  ت�صتطيع 
من  الآلف  لإغ������اث������ة  ال����ن����ط����اق 
ال���الج���ئ���ني وال���ن���ازح���ني م���ن برد 
الآلف  ح��ي��اة  ي��ه��دد  ال���ذي  ال�صتاء 

املنطقة والعامل.
ال����دك����ت����ور معّز  اأك������د  م����ن ج��ه��ت��ه 
ورئي�س  املوؤ�ص�س  الع�صو  ال�صهدي، 
الطعام،  لبنوك  الإقليمية  ال�صبكة 
اأهمية  ت���وؤك���د  احل��م��ل��ة  جن����اح  اأن 
ال��ت��ي تقودها  اجل��ه��ود اجل��م��اع��ي��ة 
دولة الإمارات على م�صتوى املنطقة 
الأ�صد  والأ����ص���ر  الأف������راد  لإغ���اث���ة 
حاجة يف خميمات اللجوء والنزوح 
العامل  م���ن���اط���ق  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 
املتحدة. وقال  الأمم  بالتعاون مع 
الإن�صانية  امل���ب���ادرة  اإن  ال�����ص��ه��دي: 
�صتاء  "اأجمل  حملة  اأطلقتها  التي 

 •• دبي-وام:

اأعلنت حملة اأجمل �صتاء يف العامل 
�صتاءهم  "لنجعل  م���ب���ادرة  جن���اح 
وا�صعا  تعاطفا  اأث���ارت  ال��ت��ي  اأدفاأ" 
النا�صطني  اآلف  مئات  واحت�صنها 
التوا�صل الجتماعي،  عرب و�صائل 
10 ماليني  وذلك بتجاوزها رقم 
وجمعها  ا�صتهدفته  ال���ذي  دولر 
11 مليون دولر  تربعات تخطت 
اآلف   110 م����ن  اأك������ر  ل���ف���ائ���دة 
عائلة يف املنطقة العربية واأفريقيا 
ال�صتاء  ب��رد  تخطي  من  لتمكينها 
احتياجاتها  وت����اأم����ني  ال���ق���ار����س 
ال�صراكة  اإطار  يف  وذلك  الأ�صا�صي، 
ب��ني اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة ال��رائ��دة يف 
مقدمتها  ويف  اخل������ري،  ال��ع��م��ل 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  "مبادرات 
و"املفو�صية  ال���ع���امل���ي���ة،  م���ك���ت���وم 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�صامية 
الالجئني" و"�صبكة بنوك الطعام 

الإقليمية".
�صتاءهم  "لنجعل  م��ب��ادرة  ولق���ت 
اليوتيوبر  فيها  �صارك  اأدفاأ" التي 
ح�صن �صليمان "اأبو فلة" من خالل 
بث حي مبا�صر توا�صل على مدار 
اأيام احلملة التي بداأت يف 7 يناير، 
جتاوباً اإقليمياً وعاملياً وا�صعاً حيث 
بلغ عدد املتربعني اأكر من 155 
األف متربع من 120 دولة، وبلغت 
مل�صاهماتهم  الج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الإن�صانية 11،053،174 دولر، 
مادية  اإع��ان��ات  �صكل  على  �صتقدم 
عائلة،   110،531 مل�������ص���اع���دة 
3.8 مليون لجئ يف  حيث يعاين 
املنطقة من برد ال�صتاء العوا�صف 
بح�صب  امل�������ص���ت���م���رة  والأم�������ط�������ار 
ال�صامية  امل��ف��و���ص��ي��ة  اإح�����ص��ائ��ي��ات 
جانب  اإىل  ال���الج���ئ���ني،  ل�������ص���وؤون 
م��الي��ني ال��ع��ائ��الت الأق���ل ح��ظ��اً يف 

املنطقة العربية واأفريقيا.
ال�صحف  م���ن  ال���ع���دي���د  واأ������ص�����ادت 
باملبادرة،  الإع���الم���ي���ة  وال���ق���ن���وات 
مثّمنة دور الإمارات العربية املتحدة 
الإن�صاين  ال��ع��م��ل  يف  وج���ه���وده���ا 
واخل���������ري، م����ا ج���ع���ل الإم���������ارات 
اأمل  وط��اق��ة  لالإن�صانية  عا�صمة 
ينهل منها كل فقر وحمتاج، كما 
حظيت احلملة منذ اطالقها يف 7 
يناير اجلاري مب�صاهمة كبرة من 
قبل املجتمعات واملوؤ�ص�صات املحلية 
املواطنني  وال��ع��رب��ي��ة، وب��دع��م م��ن 
اأكد  وامل��ق��ي��م��ني يف ال���دول���ة، ح��ي��ث 
�صعبها بتفاعله ال�صريع على معدنه 
الأ�صيل والقيم النبيلة التي تربى 
عليها، كما �صهدت احلملة تفاعاًل 

وم�������ص���اه���م���ات امل���ت���ربع���ني م����ع كل 
م��ل��ي��ون جن��ح��ت اجل��م��ل��ة يف جمعه 
ل��دع��م ال��الج��ئ��ني وامل��ح��ت��اج��ني يف 
لتجاوز  واإفريقيا  العربي  ال��ع��امل 

الظروف القا�صية لف�صل ال�صتاء.
رقم  امل��ب��ادرة من حتطيم  ومتكنت 
قيا�صي يف مو�صوعة غيني�س لأطول 
مدة بث مبا�صر متوا�صل /فيديو/. 
ال���ذي قدمه  احل��ي  ال��ب��ث  وا�صتمر 
"اأبوفلة" 268 �صاعة و14 دقيقة 
الثالثاء  ليل  وانتهى  ثانية  و20 
الرقم  بذلك  ليتجاوز  يناير،   18
ل�صالح  امل�صجل  ال�صابق  القيا�صي 
بث مبا�صر جرى يف ال�صني خالل 
الفرة ما بني 16 و27 دي�صمرب 
2020، وا�صتمر ملدة 259 �صاعة 

و46 دقيقة و45 ثانية.
قيا�صيا  رق���م���ا  ال���ب���ث  ���ص��ج��ل  ك��م��ا 
م�صاهدات  ع�����دد  لأك������رب  ج����دي����دا 
حلملة  واح���دة  حلظة  يف  مبا�صرة 
بلغ  وال��ذي  يوتيوب،  عرب  اإن�صانية 
ما  م��ب��ا���ص��ر،  م�صاهد  األ���ف   698
يدل على م�صتوى التفاعل املرتفع 
مع مبادرة "لنجعل �صتاءهم اأدفاأ" 
ال�صامية،  الإن�����ص��ان��ي��ة  ب��اأه��داف��ه��ا 
خا�صة واأن متو�صط فرة امل�صاهدة 
ل���ك���ل ���ص��خ�����س ك����ان����ت 4 دق����ائ����ق، 
وه����و رق����م ي��ف��وق امل��ت��و���ص��ط العام 
ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى مواقع  مل�����ص��اه��دات 
ال��ت��وا���ص��ل الج���ت���م���اع���ي، وجت����اوز 
جميع  مل�صاهدات  الإجمايل  الوقت 
مليون   1.6 ح��اج��ز  امل�����ص��اه��دي��ن 

�صاعة.
جت��اوب عاملي كبر و لق��ت حملة 
ترحيباً  اأدفاأ"  �صتاءهم  "لنجعل 
بلغ  حيث  وا���ص��ع��اً،  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً 
ع���دد امل��ت��ربع��ني اأك����ر م���ن 155 
األ��ف م��ت��ربع، واأ���ص��ادت بها العديد 
التي  العاملية  الإع���الم  و�صائل  من 
العربية  الإم�����������ارات  دور  ث��م��ن��ت 
العمل  يف  وج����ه����وده����ا  امل����ت����ح����دة 
اأم�صت  حتى  واخل���ري  الإن�����ص��اين 
اأمل  وط��اق��ة  لالإن�صانية  عا�صمة 

ينهل منها كل فقر وحمتاج.
بتفاعل  احل���م���ل���ة  ح���ظ���ي���ت  ك���م���ا 
واملوؤثرين  امل�����ص��اه��ر  م���ن  وا����ص���ع 
م�����ن قبل  ك�����ب�����رة  ومب�������ص���اه���م���ة 
العربية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل��ج��ت��م��ع��ات 
املواطنني  م��ن  وب��دع��م  وال��ع��امل��ي��ة، 
العربية  الإم�������ارات  يف  وامل��ق��ي��م��ني 
بلد  الإم���ارات  ان  يوؤكد  املتحدة ما 
اخلر والعطاء وقيادتها الر�صيدة 
الإن�صاين  ل��ل��ع��ط��اء  ف��ري��د  من����وذج 
بتفاعله  �صعبها  اأك��د  حيث  العاملي، 
ال�صريع مع معدنه الأ�صيل والقيم 

النبيلة التي تربى عليها.

ال�سحة تعلن تقدمي 15,122 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد - 19" خالل  15،122 جرعة من لقاح  اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 23،141،751 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 233.98 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح كوفيد19- و�صعياً اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة 
" كوفيد -  اأع��داد احل��الت وال�صيطرة على فرو�س  الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

."19

ال�سحة جتري 518,300 فح�سا ك�سفت عن 2,902 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و1,285 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي- وام: 

لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�صيا 
املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزي��ادة 
"كوفيد -  وح�صر احلالت امل�صابة بفرو�س كورونا امل�صتجد 
اإجراء  عن  الوزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني 
املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  خالل  جديدا  فح�صا   518،300
واأح���دث  اأف�����ص��ل  ب��ا���ص��ت��خ��دام  املجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى 

تقنيات الفح�س الطبي.

   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع 
نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 2،902 
جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية 
 813،931 الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 
نتيجة  ال��وزارة عن وفاة حالتني م�صابتني  اأعلنت  حالة.   كما 
تداعيات الإ�صابة بفرو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 2،200 حالة.
وخال�س  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 

تعازيها وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل 
التعاون مع اجلهات  املجتمع  باأفراد  امل�صابني، مهيبة  جلميع 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية 

�صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
   كما اأعلنت ال��وزارة عن �صفاء 1،285 حالة جديدة مل�صابني 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 
الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن 
ال�صفاء  امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت  منذ دخولها 

حالة.  763،664

حظًا الأقل  والفئات  والنازحني  الالجئني  ل�سالح  املخ�س�سة  احلملة  يف  �ساركوا  العامل  حول  دولة   120 من  مترع  األف   155 •
ال�ستاء لف�سل  القا�سية  الظروف  لتجاوز  الترعات  قيمة  من  �ست�ستفيد  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اأ�سرة  اآلف   110 •

املنطقة يف  حاجة  الأكرث  الأ�سر  ل�سالح  املطلوب  املبلغ  جمع  حتى  دبي  و�سط  زجاجية  غرفة  يف  نف�سه  اأبوفلة  �سليمان  ح�سن  اليوتيوبر  خاللها  حب�س  متوا�سلة  يومًا   12 •
امل�ستمرة والأمطار  العوا�سف  ال�ستاء  برد  من  يعانون  املنطقة  يف  لجئ  مليون   3.8 •

ت�سليط ال�سوء على خدمات »�سحة« الوقائية والعالجية ذات امل�ستوى العاملي خالل �سهر التوعية ب�سرطان عنق الرحم
•• اأبوظبي-الفجر

للتوعية  عام  كل  يناير من  �صهر  ُيخ�ص�س   
املنا�صبة،  ه��ذه  ويف  ال��رح��م،  عنق  ب�صرطان 
ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  حتر�س 
يف  ال�صحية  للرعاية  �صبكة  اأكرب  "�صحة"، 

دولة الإمارات العربية املتحدة،
التطعيم  ب���اأه���م���ي���ة  ال���ن�������ص���اء  ت���ذك���ر  ع���ل���ى 

والفح�س للوقاية من هذا املر�س.
وي��ع��ت��رب ���ص��رط��ان ع��ن��ق ال���رح���م ث���اين اأكر 
رئي�صياً  و�صبباً  �صيوعاً  ال�����ص��رط��ان��ات  اأن����واع 
للوفاة بني الن�صاء يف دولة الإمارات العربية 
الك�صف عن معظم حالت  يتم  ول  املتحدة، 
املتاأخرة  اإل يف املراحل  �صرطان عنق الرحم 
الفح�س  يجعل  مما  عالجها،  ي�صعب  التي 

املبكر اأمراً بالغ الأهمية.
الرحم  ع���ن���ق  ����ص���رط���ان���ات  وت���ن���ج���م ج��م��ي��ع 
ال��ورم احلليمي  تقريباً عن ع��دوى فرو�س 
الت�صال  طريق  عن  ينت�صر  ال��ذي  الب�صري 
اجل���ن�������ص���ي. وت����وج����د ع�����دة اأن��������واع م����ن هذا 
الإ�صابة  اإىل  بع�صها  ي��وؤدي  وق��د  الفرو�س 
اإىل  الإ���ص��ارة  الرحم. وجت��در  ب�صرطان عنق 
اأن عالج ال�صرطان يف مراحله الأوىل ممكنة 
من  اك��ت�����ص��اف��ه��ا  ومي���ك���ن   100% ب��ن�����ص��ب��ة 
املن�صاآت  وتوفر  الرحم.  عنق  م�صحة  خ��الل 
اأف�صل  "�صحة"  ل�صركة  التابعة  ال�صحية 
ال�صت�صارات  ذل��ك  يف  مبا  الفح�س  خدمات 

الرحم، وفحو�صات  الطبية، وم�صحات عنق 
وتقدم  ال��ب�����ص��ري.  احلليمي  ال���ورم  ف��رو���س 
ال��ع��الج��ي��ة اخل���ارج���ي���ة خدمات  اخل���دم���ات 
الفحو�صات  ت�����ص��م��ل  ل��ل��ن�����ص��اء  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
جانب  اإىل  الرحم،  عنق  ل�صرطان  الوقائية 
توفر رعاية �صاملة مبا يف ذلك طب الأ�صرة 
وخدمات التوليد واأمرا�س الن�صاء امل�صممة 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  جميع  م��ن  الن�صاء  ل��دع��م 
على  عالوة  لهن.  ا�صتثنائية  رعاية  وتوفر 
اخلارجية  العالجية  اخلدمات  توفر  ذل��ك، 
املرتبطة  اخل��دم��ات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
ب�صحة املراأة مبا يف ذلك التخطيط للحمل 
الوقائية  واخل����دم����ات  الأ������ص�����رة،  وت��ن��ظ��ي��م 
الثدي  ����ص���رط���ان  ك��ف��ح��و���ص��ات  الإ����ص���اف���ي���ة 
وال�صت�صارات ال�صحية لالأمرا�س الن�صائية 
مثل الأمرا�س املنقولة عن طريق الت�صال 
اجلن�صي وانقطاع الطمث وه�صا�صة العظام. 
خا�صاً  برناجماً  الظفرة  وتوفر م�صت�صفيات 
اللواتي  املري�صات  ملتابعة   2021 عام  منذ 
وت�صمل  ال����رح����م.  ع��ن��ق  ل��ف��ح�����س  خ�����ص��ع��ن 
خدمات الربنامج التحقق من النتائج غر 
التغيرات  ر�صد  اأو  الكافية  غر  املكتملة/ 
الطفيفة عن النتائج ال�صابقة. اأما م�صت�صفى 
توام فهو من اأهم مراكز التميز الرائدة يف 
للمري�صات  وي��وف��ر  ال�����ص��رط��ان،  ه���ذا  ع���الج 
ال�صرطان  ل��ت�����ص��خ��ي�����س  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث 
اأحدث  باعتماد  ومراقبته  مراحله  وحتديد 

وت�صخي�صها.  الأم����را�����س  حت��ل��ي��ل  خ���دم���ات 
ويعد امل�صت�صفى اأحد اأكرب م�صت�صفيات دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وي�����ص��م ق�صماً 
ل��الأورام يركز على ت�صخي�س وعالج  خا�صاً 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ى عالجات  وي���وف���ر  ال�������ص���رط���ان. 
الكيميائي  ال��ع��الج  ا���ص��ت��خ��دام  مثل  الأورام 
وال����ع����الج ال���ه���رم���وين والأدوي���������ة الأخ�����رى 
بالإ�صافة اإىل عالج الأورام بالإ�صعاع وعالج 

الأورام اجلراحي.
الظاهري،  حممد  علياء  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ا�صت�صارية طب الأ�صرة ورئي�صة ق�صم اأمرا�س 
اخلدمات  يف  ب���الإن���اب���ة  وال��ت��ول��ي��د  ال��ن�����ص��اء 
العالجية اخلارجية يف �صركة "�صحة": "يف 
كل دقيقة من كل يوم، يتم ت�صخي�س امراأة 
يف مكان ما يف العامل ب�صرطان عنق الرحم، 
ويت�صبب املر�س بوفاة اأكر من 300،000 
����ص���ي���دة، وه����و م���ر����س مي��ك��ن ال���وق���اي���ة منه 
املاأ�صاة  يجعل  عالية، مما  بكفاءة  ومعاجلته 
اأكرب. والعن�صر الأهم للوقاية من �صرطان 
ع���ن���ق ال����رح����م ه����و ت���وف���ر ال��ت��ط��ع��ي��م �صد 
للفتيات  الب�صري  احلليمي  ال���ورم  ف��رو���س 
عاماً   14 اإىل   13 ���ص��ن  م���ن  امل����دار�����س  يف 
وللن�صاء من �صن 18 اإىل 26 عاماً وجلميع 
الن�صاء اللواتي مل يتم تطعيمهن من قبل. 
فرو�س  تطعيم  ع��ل��ى  ب��احل�����ص��ول  وي��و���ص��ى 
�صنوات  ب�صع  قبل  الب�صري  احلليمي  ال��ورم 
م��ن ال�����زواج. مي��ك��ن ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى �صرطان 

ع��ن��ق ال���رح���م م���ن خ����الل ال��ف��ح�����س املبكر 
اإىل   25 من  الن�صاء  عند  العالج  ومبا�صرة 
65 �صنة. ونحن يف �صحة، ن�صجع مر�صانا 
م���ن ال��ن�����ص��اء ع��ل��ى ال���ص��ت��ف��ادة م���ن خدمات 
للن�صاء  وبالن�صبة  ن��وف��ره��ا.  ال��ت��ي  الفح�س 
اللواتي ميتلكن تاأمني �صحي ل يغطي هذه 
باقات  الفحو�صات، ميكنهن ال�صتفادة من  
وباأ�صعار مقبولة.  بعناية  امل�صممة  الفح�س 
الفحو�صات  لهذه  اخل�صوع  اأهمية  ون��وؤك��د 
الدكتورة  قالت  جانبها،  من   ." ام���راأة  لكل 
اأمرا�س  اأخ�صائية  م��ع��اد،  حم��م��ود  م��رف��ت 
الظفرة:  م�صت�صفيات  يف  والتوليد  الن�صاء 
اأنواع  اأكر  الرحم ثاين  "ُيعد �صرطان عنق 

وال�صبب  الن�صاء  ب��ني  �صيوعاً  ال�����ص��رط��ان��ات 
الثالث لوفيات الإناث على م�صتوى العامل، 
مع العلم اأن %85 منها حتدث يف البلدان 
املتقدمة. ومل تقم معظم الن�صاء اللواتي مت 
باإجراء  الرحم  عنق  ب�صرطان  ت�صخي�صهن 
اأو  منتظم،  ب�صكل  ال��رح��م  ع��ن��ق  ف��ح��و���ص��ات 
الطبيعية.  غر  النتائج  مبتابعة  يقمن  مل 
اأكر  اأن املر�س هو من  اإىل  وجتدر الإ�صارة 
اأنواع ال�صرطانات قابلية للوقاية ب�صرط اأن 
يتم اإجراء التطعيم املنا�صب لفرو�س الورم 
الفحو�صات  جانب  اإىل  الب�صري،  احلليمي 
املنتظمة لت�صهيل الكت�صاف املبكر ثم الإدارة 

الفعالة للمر�س."

حممد بن را�سد للطب ت�ستعر�س براجمها 
التعليمية خالل موؤمتر طب الأ�سنان

•• دبي -وام:

ت�صتعر�س جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية براجمها التعليمية 
خالل م�صاركتها يف الدورة ال�صاد�صة والع�صرين ملوؤمتر الإم��ارات الدويل لطب 
الأ�صنان ومعر�س طب الأ�صنان العربي الذي �صيقام من 1 اإىل 3 فرباير املقبل 
احل��دث جزءاً  اجلامعة يف هذا  م�صاركة  وتعد   . العاملي  التجاري  دبي  يف مركز 
من جهودها امل�صتمرة الرامية اإىل ت�صليط ال�صوء على فر�س التعليم املتاحة يف 
اجلامعة لأطباء الأ�صنان الراغبني يف الإلتحاق يف برامج الإخت�صا�س والتعريف 
الأ�صنان  لطب  حممد  ب��ن  ح��م��دان  كلية  يف  العليا  ل��ل��درا���ص��ات  ب��رام��ج  بخم�صة 
يف  الأ�صنان  طب  يف  متخ�ص�س  م�صت�صفى  واأك��رب  اأول  لالأ�صنان  دبي  وم�صت�صفى 
دبي حيث ت�صمل الربامج اخلم�صة ماج�صتر عالج جذور الأ�صنان وماج�صتر 
ت��ق��ومي الأ���ص��ن��ان وم��اج�����ص��ت��ر ط��ب اأ���ص��ن��ان الأط���ف���ال وم��اج�����ص��ت��ر ع��ل��وم اللثة 
وماج�صتر ال�صتعا�صات ال�صنية. وما يزال باب الت�صجيل يف هذه التخ�ص�صات 
2022-2023 مفتوحاً حتى الآن. كما ت�صتعر�س اجلامعة  للعام الأكادميي 
اآف��اق خريجي  فريداً من نوعه ملدة عام واحد بهدف تو�صيع  تدريبياً  برناجماً 
�صنية  رعاية  يقدموا  كي  لهم  الفر�س  واإت��اح��ة  التخرج  حديثي  الأ�صنان  طب 
الربنامج  الت�صجيل يف  باب  �صيفتح  املري�س حيث  احتياجات  على  تركز  �صاملة 
يف 7 فرباير وحتى 29 مايو املقبل اإ�صافة اإىل برنامج الإقامة يف عالج جذور 
وع�صب الأ�صنان املُعتمد من الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية الأول من 
برناجماً  الأ�صنان  لأطباء  يقدم  وال��ذي  ال�صعودية  العربية  اململكة  خ��ارج  نوعه 
كلية  عميدة  احللبي  منال  الدكتورة  وقالت  الخت�صا�س.  يف  متقدمٍا  تدريبياً 
للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  م�صاركة  اإن  الأ�صنان  لطب  حممد  بن  حمدان 
الأ���ص��ن��ان ومعر�س طب  ال���دويل لطب  الإم����ارات  وال��ع��ل��وم ال�صحية يف م��وؤمت��ر 
الأ�صنان العربي يعد حدثاً مهماً ميكننا من التوا�صل مع جمموعة وا�صعة من 
خرباء طب الأ�صنان القادمني من داخل الإمارات وخارجها حيث ت�صعى اجلامعة 

لتزويد اأجيال امل�صتقبل باملهارات الرفيعة واملعرفة الطبية عاملية امل�صتوى.



اخلميس   20  يناير    2022  م   -    العـدد   13447  
Thursday  20  January   2022   -  Issue No   13447

03

اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة الحتادية حتيل 9 اأ�سخا�س اإىل املحكمة بتهم تتعلق بغ�سل الأموال

•• اأبوظبي -وام:

اأمرت النيابة العامة باإحالة تنظيم ع�صابي مكون من ت�صعة 
اأ���ص��خ��ا���س اإىل امل��ح��ك��م��ة لرت��ك��اب��ه��م ج��رمي��ة غ�����ص��ل الأم����وال 

املتح�صلة من عمليات احتيال وا�صتيالء على اأموال الغر.
اأجرتها  التي  التحقيقات  بعد  اأنه  اإىل  العامة  النيابة  واأ�صارت 
ت�صعة  م��ن  مكونا  ع�صابيا  تنظيما  اأن  تبني   ، ال�صارقة  نيابة 
باأ�صمائهم  وي�����ص��ت��خ��رج��ون  ال��ع��م��ال  ي�����ص��ت��ه��دف��ون  اأ���ص��خ��ا���س 
بنكية،  ح�صابات  باأ�صمائهم  ويفتحون  هاتفي،  ات�صال  بطاقات 
هذه  اإدارة  وي��ت��ول��ون  اآيل  ����ص���راف  ب��ط��اق��ات  وي�����ص��ت��خ��رج��ون 

احل�صابات من خالل التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية 
، ثم يحتالون على ال�صحايا من خالل اإيهامهم عرب ات�صالت 
ه��ات��ف��ي��ة ب���ادع���اء اأن��ه��م م��ن م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��وك ب��زع��م حتديث 
املعلومات  على  فيح�صلون  مالية،  بجائزة  الفوز  اأو  بياناتهم 
الأموال  ال�صحايا، وحتويل  الدخول حل�صابات  تخولهم  التي 
اإىل احل�صابات البنكية التي مت فتحها لهذا الغر�س ثم �صحبها 
نقدا واإيداعها يف ح�صابات اأخرى تعود لهم، ومن ثم ير�صلون 
ه��ذه الأم���وال خ��ارج ال��دول��ة، كما تبني باأنهم ي���زورون بع�س 

ا. اأختام البنوك اأي�صَ
القانونية �صدهم  الإج��راءات  اتخاذ  اأنه مت  النيابة  واأو�صحت 

واأهابت  ال�صلية،  التهم  عن  املخت�صة  املحكمة  اىل  باإحالتهم 
امل��ح��ت��ال��ني ع���رب الت�صالت  ال��ت��ج��اوب م���ع  ب��اجل��م��ه��ور ع���دم 
فورا  املخت�صة  اجلهات  واب��الغ  كانت  و�صيلة  باأية  اأو  الهاتفية 

عن ذلك .
املتهمني  حق  يف  العقوبات  اأ�صد  تطبيق  �صتطلب  اأنها  واأك��دت 
ل�صنة   20 رق��م  احت���ادي  بقانون  املر�صوم  عليه  ن�س  مل��ا  طبقا 
ومكافحة  الم��وال  غ�صل  جرائم  مواجهة  �صاأن  يف   2018
والتي   ، امل�صروعة  غر  التنظيمات  ومتويل  الره���اب  متويل 
ت�صل العقوبة فيها اإىل ال�صجن املوؤقت، والغرامة التي ل تقل 

عن ثالثمائة األف درهم ول تزيد على ع�صرة ماليني درهم .

اآراب هيلث 2022 يناق�س تاأثري جائحة 
كوفيد- 19 على الإجناب واخل�سوبة

•• دبي-وام:

الرابعة  ن�صخته  الن�صاء والتوليد يف  "اآراب هيلث" لأمرا�س  يناق�س موؤمتر 
ع�صر الإجتاهات احلالية يف �صحة املراأة ومن بينها تاأثر جائحة "كوفيد-

. واخل�صوبة  الإجناب  19"على 
ال��ت��ط��ورات ونقاط  اآخ��ر  "مواكبة  – ال��ذي يعقد حت��ت �صعار  امل��وؤمت��ر  ي��اأت��ي 
موؤمتر  فعاليات  والتوليد" -�صمن  الن�صاء  اأم��را���س  يف  واخل��الف  الإج��م��اع 
ومعر�س ال�صحة العربي " اآراب هيلث 2022 " الذي �صيقام من 24 اإىل 
27 يناير اجلاري مبركز دبي التجاري العاملي وتنظمه اإنفورما ماركيت�س" 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  ال�صحية  للرعاية  ح��دث  اأ�صخم  ويعد 
العديد  والتوليد  الن�صاء  لأمرا�س  ع�صر  الرابع  املوؤمتر  ويناق�س   . اإفريقيا 
من اجلل�صات الرئي�صية التي ت�صلط ال�صوء على اخل�صوبة والإجناب وتاأثر 
تاأثر جائحة كوفيد- "مدى  جائحة كوفيد19- مبا يف ذلك جل�صة حول 
وطب  التوليد  اأ�صتاذة  خليل  اأ�صماء  الدكتورة  اجلنني" �صتديرها  على   19
اأخرى  "جل�صة  و  لندن  جورج" يف  "�صانت  جامعة  مب�صت�صفى  واجلنني  الأم 
الدكتور  تاأثر جائحة كوفيد19- على اخل�صوبة" �صيديرها  "مدى  حول 
جوين عواد الرئي�س التنفيذي للخدمات الن�صائية ورئي�س الطب التنا�صلي 
مبركز "ال�صدرة" للطب والبحوث يف قطر. وي�صتقطب معر�س "اآراب هيلث 
2022" - الذي يقام كحدث م�صرك مع معر�س وموؤمتر" ميدلب ال�صرق 
موؤمتًرا   12 ي�صم  حيث  العامليني  ال�صحية  الرعاية  الأو�صط" متخ�ص�صي 
للتعليم الطبي امل�صتمر واأكر من 550 متحدًثا دولًيا واإقليمًيا واأكر من 
250 جل�صة فريدة من نوعها. وتعقد املوؤمترات ح�صورياً يف الفرة من 24 
اإىل 27 يناير اجلاري وافرا�صياً يف الفرة من 31 يناير اجلاري اإىل 10 
فرباير املقبل وت�صمل كال من موؤمترات الأ�صعة وجراحة العظام واجلراحة 
والتوليد واأمرا�س الن�صاء حيث �صتنعقد هذه املوؤمترات جنباً اإىل جنب مع 

املوؤمتر اخلا�س بالتعليم الطبي امل�صتمر .

طرق دبي تطرح 350 رقما ثالثيا ورباعيا وخما�سيا مميزا 
•• دبي -وام:

تعتزم هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي طرح 350 رقما ثالثيا ورباعيا وخما�صيا مميزا للوحات املركبات 
H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q- الفئات:  من  النارية  وال��دراج��ات  والكال�صيكية  اخل�صو�صية 
مزاداتها  �صل�صلة  يف   66 الرقم  الإلكروين  امل��زاد  هذا  يحمل   .  R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
النارية. يبداأ الت�صجيل يف املزاد الإلكروين  الإلكرونية لالأرقام املمّيزة للوحات املركبات والدراجات 
اعتباراً من يناير اجلاري و�صينطلق املزاد يف31 يناير اجلاري ال�صاعة الثامنة �صباحا وي�صتمر ملدة 5 
اأيام فقط. و�صيخ�صع بيع الأرقام يف هذا املزاد لتطبيق �صريبة القيمة امل�صافة البالغة %5وت�صرط 
عملية امل�صاركة يف املزاد اأن يكون للمتعامل ملف مروري يف اإمارة دبي واإيداع �صيك تاأمني موجه للهيئة 
120 درهما تدفع كر�صوم ا�صراك غر قابلة لال�صرجاع وذلك يف  اإىل  اإ�صافة  اآلف درهم   5 مببلغ 
مراكز اإ�صعاد املتعاملني يف "اأم رمول الرب�صاء ديرة" كما ميكن الدفع عن طريق البطاقة الئتمانية على 

املوقع الإلكروين www.rta.ae اأو من خالل التطبيق دبي درايف.

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزيرة خارجية اإندوني�سيا تدين الهجوم الإرهابي احلوثي على من�ساآت مدنية يف الإمارات

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 

وزير خارجية اإ�سرائيل يوؤكد وقوف بالده مع الإمارات ويدين ب�سده الهجوم الإرهابي احلوثي

اأكادميية اأبوظبي الق�سائية تبداأ تنفيذ برنامج التكوين الأ�سا�سي للباحثني القانونيني

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزير خارجية فرن�سا يدين الإرهاب احلوثي وتهديده لأمن وا�ستقرار املنطقة

اللجنة العليا لالأخوة الإن�سانية تدين ا�ستهداف ميلي�سيا احلوثي الإرهابية ملن�ساآت مدنية يف الإمارات

الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان تدين ا�ستهداف املدنيني واملن�ساآت املدنية يف دولة الإمارات

جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�ستقبل حتتفل ب�يوم الطفل اخلليجي

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
من  هاتفيا  ات�صال  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
معايل ريتنو مار�صودي وزيرة خارجية جمهورية 

اإندوني�صيا.
عن  الهاتفي  الت�����ص��ال  خ��الل  معاليها  واأع��رب��ت 
اإدانتها وا�صتنكارها ال�صديدين للهجوم الإرهابي 
مليلي�صيا احلوثي الإرهابية على مناطق ومن�صاآت 

مدنية على الأرا�صي الإماراتية.
واأك��دت ت�صامن بالدها مع دول��ة الإم��ارات عقب 
تعر�صها لهذه العمليات الإرهابية م�صددة على اأن 
الإمارات العربية املتحدة ل تدخر جهدا من اأجل 
تر�صيخ دعائم الأمن وال�صتقرار يف املنطقة ون�صر 

قيم الت�صامح والأخوة الإن�صانية.
وتقدمت معاليها بخال�س العزاء و�صادق املوا�صاة 

العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  ال�صحايا  اأ���ص��ر  اإىل 
جلميع امل�صابني.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  تلقى 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ات�صال هاتفيا 
م���ن م��ع��ايل ي��ائ��ر لب��ي��د وزي����ر خ��ارج��ي��ة دولة 

اإ�صرائيل.
اإدانته  الهاتفي  الت�����ص��ال  خ��الل  معاليه  واأك���د 
احلوثي  مليلي�صيا  الإره��اب��ي  للهجوم  ال�صديدة 
الإره��اب��ي��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق وم��ن�����ص��اآت م��دن��ي��ة على 
الأرا�صي الإماراتية الذي اأ�صفر عن �صقوط عدد 

من ال�صحايا املدنيني الأبرياء.
و����ص���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى وق�����وف ب�����الده م���ع دول���ة 
الإمارات عقب تعر�صها لهذا الهجوم الإرهابي، 
اإدان������ة م��ث��ل هذه  ال�����دويل اإىل  داع���ي���ا امل��ج��ت��م��ع 
تقوي�س  اإىل  تهدف  التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات 

الأمن الإقليمي واإحلاق الأذى بالأبرياء.
يف  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  بالتعازي  معاليه  وتقدم 

�صحايا هذا الهجوم الإرهابي الغادر ، معربا عن 
متنياته بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.

•• اأبوظبي-وام: 

اأب��وظ��ب��ي ال��ق�����ص��ائ��ي��ة، تنفيذ  اأك���ادمي���ي���ة  ب�����داأت 
برنامج التكوين الأ�صا�صي للباحثني القانونيني 
الذي  معتمد"،  ح��ك��وم��ي  ق��ان��وين  "م�صت�صار 
واملوظفني  ل��ل��ب��اح��ث��ني  خ�صي�صاً  ت�صميمه  مت 
البكالوريو�س يف اجلهات  احلا�صلني على درجة 
احلكومية، واخلريجني اجلدد مبا يعزز فر�س 
ال��ت��ح��اق��ه��م ب���ال���وظ���ائ���ف، وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل�صاهمة  اإطار  يف  احلكومية،  اأبوظبي  اأكادميية 
يف تاأهيل الروة الب�صرية مبا يتوافق مع خطط 

التميز احلكومي لإمارة اأبوظبي.
تنفيذاً  ال���ت���دري���ب���ي،  ال���ربن���ام���ج  اإط������الق  ي���اأت���ي 
لتفاقية ال�صراكة املوقعة بني دائرة الق�صاء يف 
ب�صاأن  احلكومية،  اأبوظبي  واأكادميية  اأبوظبي، 
التعاون يف جمال التدريب القانوين والق�صائي، 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  توجيهات  مع  متا�صياً 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�صوؤون الرئا�صة رئي�س دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، 

ب��ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة م��ع خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات لدعم 
املتكاملة مبا ي�صهم يف حتقيق  مفهوم احلكومة 

التنمية امل�صتدامة يف جميع املجالت.
للدفعة  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأع��م��ال  وانطلقت 
�صيدات   9 بينهم  متدرباً   25 مب�صاركة  الأوىل 
من عدد من اجلهات احلكومية، والذي ي�صتمر 
اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  من�صة  ع��رب  اأ�صهر  �صتة  مل��دة 
لتزويد  ُبعد،  عن  والتدريب  للتعليم  الق�صائية 
امل�����ص��ارك��ني ب���اخل���ربات امل��ع��رف��ي��ة والجت���اه���ات 
ال�����ص��ل��وك��ي��ة ال���الزم���ة مل��م��ار���ص��ة وظ��ي��ف��ة باحث 
ق��ان��وين ���ص��واء ك��م��ح��ام��ي ق�����ص��اي��ا احل��ك��وم��ة اأو 
واخلا�صة،  احلكومية  للجهات  قانوين  م�صت�صار 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ت��ق��دمي خ���دم���ات ن��وع��ي��ة واأداء 

مهامهم القانونية بكفاءة واإتقان.
ويغطي الربنامج عدداً من املحاور الرئي�صة التي 
للباحثني  العامة  القانونية  الأ�صا�صيات  ت�صمل، 
وتنظيم مهنة املحاماة والقانونيني يف احلكومة 
وغر  املبا�صرين  الق�صاء  اأع���وان  م��ن  وغ��ره��م 
والت�صريعات  الربنامج،  يف  امللتحقني  املبا�صرين 

ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة، وال���ع���ل���وم الإداري������ة 
الإجنليزية  ال��ل��غ��ة  وم���ه���ارات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 

والعربية القانونية.
تتناول  ت���دري���ب���ي���اً،  م�����ص��اق��اً   25 ي��ت�����ص��م��ن  ك��م��ا 
واملحلية  الحت����ادي����ة  وال��ت�����ص��ري��ع��ات  ال���ق���وان���ني 
التف�صر  واأ�صاليب  وطرق  العملية  وتطبيقاتها 
العر�س  وم����ه����ارات  امل���راف���ع���ة  ف���ن  ال���ق���ان���وين، 
فن  والق�صائية،  القانونية  الكتابة  وال��ت��ق��دمي، 
وامل���ذك���رات و�صياغة  ال���دع���اوى  ���ص��ح��ف  ك��ت��اب��ة 
والق�صائية  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال���ك���ت���اب���ة  ال���ط���ل���ب���ات، 
واللوائح  والت�صريعات  العقود  �صياغة  املتقدمة، 
القانونية،  وال���ص��ت�����ص��ارات  الإداري����ة  وال���ق���رارات 
اإج����راءات رف��ع ال��دع��وى والإع���الن والتح�صر، 
الإج���������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف ال���دع���اوى 
الدويل  القانون  قواعد  تطبيق  �صيوعا،  الأك��ر 
ال��داخ��ل��ي، ومهارات  النطاق  ال��ع��ام واخل��ا���س يف 
احلديثة  وال���ربام���ج  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ص��ت��خ��دام 
العمل  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات 

القانوين والق�صائي.

•• اأبوظبي-وام: 

تلقى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
من  هاتفيا  ات�صال  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

معايل جون اإيف لودريان وزير خارجية فرن�صا.
اإدانته  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ص��ال  خ���الل  معاليه  واأك����د 
احلوثي  مليلي�صيا  الإره���اب���ي  للهجوم  ال�����ص��دي��دة 
الإره���اب���ي���ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق وم��ن�����ص��اآت م��دن��ي��ة على 

الأرا�صي الإماراتية.
وجمهورية  الإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
را�صخة  ا�صراتيجية  بعالقات  ترتبطان  فرن�صا 
وت��ع��م��الن م��ع��ا م��ن اأج����ل ت��ر���ص��ي��خ دع��ائ��م الأمن 
وال�صتقرار يف املنطقة وتلبية تطلعات �صعوبها يف 

التنمية والزدهار.
ل����الإم����ارات العربية  ب����الده  واأك�����د م��ع��ال��ي��ه دع���م 

الإرهابية  العمليات  لهذه  تعر�صها  املتحدة عقب 
وكذلك  وا�صتقرارها  لأمنها  تهديدا  ت�صكل  التي 

اأمن وا�صتقرار املنطقة باأ�صرها.

وتقدم معاليه بخال�س العزاء اإىل دولة الإمارات 
عن  معربا  الإره��اب��ي��ة  العمليات  ه��ذه  �صحايا  يف 

متنياته بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتهداف طائرات م�صرة  ب�صدة  الإن�صانية  العليا لالأخوة  اللجنة  اأدان��ت 
ملناطق ومن�صاآت مدنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مما اأ�صفر عن 
- يف  اللجنة  واأك��دت  املدنيني.  و6 جرحى جميعهم من  قتلى   3 �صقوط 
بيان لها - اأن الهجوم الذي تبنت م�صئوليته ميلي�صيا احلوثي يعد عمال 

اإرهابيا وانتهاكا �صارًخا للقوانني الدولية واملواثيق والأعراف الإن�صانية 
وتعاليم الأديان ال�صمحة التي توؤكد على جترمي هذه الأعمال الإرهابية 
. وقالت اإن اللجنة العليا لالأخوة الإن�صانية اإذ تدين هذا العمل الإرهابي 
اإىل  ال��دويل  املجتمع  تدعو  فاإنها  الدوليني،  والأم���ن  ال�صلم  يهدد  ال��ذي 
�صالمة  ت�صتهدف  التي  الإرهابية  امليلي�صيات  ل��ردع  ج��ادة  خطوات  اتخاذ 

الأوطان وال�صعوب

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت الهيئة الوطنية حلقوق الإن�صان يف دولة الإمارات العربية املتحدة ما 
وفاة  ت�صبب يف  ا�صتهداف  بالدولة من  املدنية  واملن�صاآت  املدنيني  له  تعر�س 
ال�صتهداف  هذا  ميثله  ما  مع  ول�صيما  اآخرين،  واإ�صابة  املدنيني  من  عدد 
من انتهاك �صارخ للمواثيق والقوانني الدولية حلقوق الإن�صان. واإذ تبدي 
الهيئة خال�س تعازيها و�صادق موا�صاتها لأ�صر ال�صحايا وخال�س متنياتها 

ال�صامية  املفو�صية  ذات��ه  الوقت  يف  تدعو  فاإنها  التام؛  بال�صفاء  للم�صابني 
حلقوق الإن�صان للقيام مبا ينبغي لإدانة هذه اجلرائم ومرتكبيها. وتعمل 
مع  امل�صرك  والتن�صيق  التوا�صل  على  الإن�����ص��ان  حلقوق  الوطنية  الهيئة 
الدولية  امل��واق��ف  لتن�صيق  الإن�����ص��ان،  حلقوق  الوطنية  والهيئات  املوؤ�ص�صات 
تهديد  من  ميثله  وما  للمدنيني  الإجرامي  ال�صتهداف  مبو�صوع  املتعلقة 
�صافر لالأمن وال�صالم وانتهاك ج�صيم للقانون الدويل حلقوق الإن�صان اإىل 

جمل�س حقوق الإن�صان يف جنيف.

•• العني- وام:

حما�صرة  امل�صتقبل  لأج��ي��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  جمعية  نظمت 
افرا�صية بتوجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة ال�صيخة الدكتورة �صما بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان مبنا�صبة الحتفال بيوم الطفل اخلليجي بعنوان 
الأ�صرة  مفاتيح  برنامج  �صمن  امل�صتقبل"  عباقرة  اإع��داد  يف  الأ�صرة  "دور 
ال�صعيدة قدمتها موزة القبي�صي تناولت من خاللها حماورا ت�صلط ال�صوء 
فيها على دور الأ�صرة يف التن�صئة الوالدية واإعداد طفل امل�صتقبل العبقري 
، وكيفية  اأن الطفولة هي قوة ال�صتثمار للم�صتقبل  . تركز احلديث حول 
لو�صع  مقارنة  يف  واأ���ص��ارت  والقيادة،  الإب���داع  بني  ما  امل�صتقبل  طفل  تهيئة 
الطفولة بني احلا�صر وامل�صتقبل وفق ما جاء يف ا�صراتيجية دولة الإمارات 
العربية املتحدة ، ثم تناولت بطرحها اأهداف مئوية الإمارات واملبادئ الع�صر 
امل�صتقبلية يف كيفية �صناعة  اأهدافها وروؤيتها  الإم��ارات �صمن  اأقرتها  التي 

طفل امل�صتقبل.
التي  امل�صتقبل  لأج��ي��ال  امل�صتقبل  م��ه��ارات  اأب��رز  القبي�صي  م��وزة  اأب���رزت  كما 
ب�صكل  والإم��ارات��ي  اخلليجي  والطفل  ع��ام  ب�صكل  ال��ع��امل  اأط��ف��ال  يحتاجها 
ومتطلباته  امل�صتقبل  مواجهة  يف  بقوة  للوقوف  عليها  يتكئ  والتي  خا�س 

ودور الأ�صرة واملدر�صة وموؤ�ص�صات املجتمع املدين يف متكينه .

اخلا�س لالأوملبياد  املوحدة  الأبطال  مدار�س  لرنامج  تن�سم  الإمارات  يف  مدر�سة   400
•• اأبوظبي-وام:

�صجلت اأكر من 400 مدر�صة حكومية وخا�صة من جميع اأنحاء الدولة ، يف 
برنامج مدار�س الأبطال املوحدة الرائد لالأوملبياد اخلا�س الإماراتي، الذي 

اأعيد اإطالقه يف بداية العام الدرا�صي اجلاري 2022-2021.
ياأتي هذا الإقبال من املدار�س على الت�صجيل يف الربنامج كالتزام منها بجعل 

جمتمعاتها املدر�صية اأكر دجما وقبول وا�صتيعابا لكل الطالب.
بباقة  الثاين  الدرا�صي  الف�صل  املوحدة  الأبطال  مدار�س  برنامج  وي�صتهل 
الدمج  لتعزيز  وامل�صممة  واملدر�صني،  الطالب  ت�صتهدف  التي  الربامج  من 
والقيادة  امل���وح���دة،  ال��ري��ا���ص��ات  ه��ي  رئي�صية  جم���الت  ث���الث  يف  املجتمعي 

ال�صبابية الداجمة، وامل�صاركة الكاملة للمجتمع املدر�صي.

اأكرب  يعد  ال��ذي   ،2022 املوحدة  للروبوتات  اإط��الق مو�صم جديد  كما مت 
ال�صرق  املختلفة يف منطقة  القدرات  ذوي  للطالب من  الروبوتات  م�صابقة 
يناير  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  فيها  الت�صجيل  ي��ب��داأ  وال��ت��ي  اأفريقيا،  و�صمال  الأو���ص��ط 
اجلاري. كما ت�صمل فعاليات برنامج مدار�س الأبطال املوحدة اأي�صا الربامج 
كرة  مثل  امل��دار���س  يف  بالفعل  طرحها  مت  التي  الأخ��رى  املوحدة  الريا�صية 

القدم املوحدة والري�صة الطائرة املوحدة.
من  العديد  يت�صمن  مرنا  املوحدة منوذجا  الأبطال  مدار�س  برنامج  يقدم 
التعلم  اأن��واع  لتنا�صب جميع  الأح��داث والأن�صطة الفرا�صية واحل�صورية 
ا للمعلمني موارد  اأي�صً وتدعم تنمية مهارات الطالب. كما يوفر الربنامج 
املوحدة  الريا�صة  اأن�صطة  تنظيم  م��ن  لتمكينهم  ع��دي��دة  وتطوير  ت��دري��ب 
جمتمعات  يف  اإيجابي  تغير  اإح���داث  بهدف  يف  وذل��ك  مدار�صهم،  يف  بنجاح 

املدار�س بهدف اأن ت�صبح اأكر دجًما.
وقال �صعادة طالل الها�صمي، املدير الوطني لالأوملبياد اخلا�س الإماراتي: 
مدار�س  قيم  تتبنى  ال��دول��ة  م�صتوى  على  امل��دار���س  مئات  ن��رى  اأن  ي�صعدنا 
الأب��ط��ال امل��وح��دة لتحقيق ال��دم��ج يف جمتمعات امل��دار���س، ���ص��واء ك��ان ذلك 
ح�صورًيا اأو افرا�صًيا، توفر مدار�س الأبطال املوحدة املوارد والأدوات لدعم 

الطالب واملعلمني خللق جمتمع مدر�صي دامج خا�س بهم.
امل��دار���س على الن�صمام للربنامج  ال��وا���ص��ع م��ن  الإق��ب��ال  ان ه��ذا  اأ���ص��اف  و 
عن  معربا  الهمم..  اأ�صحاب  حياة  بتح�صني  الر�صيدة  القيادة  التزام  يعك�س 
�صكره جلميع املدار�س واملجموعات التعليمية، بداية من الإدارة اإىل املعلمني 
وموظفي الدعم، على ان�صمامهم للربنامج، وعلى جهودهم جلعل املدار�س 

داجمة للطالب من جميع القدرات.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية افرتا�سية ب�ساأن املحامل واملراكب يف منطقة النوف

•• اأبوظبي –الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل 
افرا�صية  ت��وع��وي��ة  ح��م��ل��ة  م�صفح  ب��ل��دي��ة  مب��رك��ز  مم��ث��ل��ة 
واملحامل  ال�صلبية  "الظواهر  ب�صاأن  اإلكرونية  جمتمعية 
ا�صتهدفت  ح��ي��ث  النوف"،  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ه��م��ل��ة  وامل���راك���ب 
النوف  منطقة  يف  البحرية  ال���ص��راح��ات  اأ���ص��ح��اب  توعية 
بهدف  وذل��ك  التوعوية،  الر�صائل  مئات  اإر���ص��ال  خ��الل  من 
تعزيز  التوا�صل املجتمعي مع كافة �صرائح املجتمع، وتقدمي 
باأ�صرع وقت، وبهدف  اإىل املجتمع  خدمات توعوية متنوعة 

توعية  و  العامة،  وال�صالمة  وال�صحة  البيئة  على  احلفاظ 
اأفراد املجتمع ب�صرورة و اأهمية اللتزام بالقوانني املعمول 
، وذلك  العام  اأبوظبي للمحافظة على املظهر  اإم��ارة  بها يف 
بالتزامن مع حملة ميدانية للتخل�س من النفايات وحماية 

بيئة املنطقة.
وتاأتي هذه احلملة �صمن اإطار جهود بلدية مدينة اأبوظبي 
الرامية اإىل تعزيز جودة احلياة والرتقاء باملظهر اجلمايل 
العام ، واملحافظة على البيئة البحرية وال�صواطئ وحمايتها 

من كافة اأنواع امل�صوهات. 
يناير   20 ما بني -16  ا�صتمرت  التي  وا�صتهدفت احلملة 

اجل�����اري اإ����ص���راك اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف ت��ع��زي��ز امل��ظ��ه��ر العام 
اإر�صاد  وك��ذل��ك  العامة،  الرفيهية  امل��راف��ق  على  واحل��ف��اظ 
من  للتخل�س  ال�صحيحة  ال��ط��رق  اإىل  امل��ح��ام��ل  اأ���ص��ح��اب 
حماية  يف  امل�صاهمة  وكيفية  وامل��ت��ه��ال��ك��ة،  املهملة  امل��ح��ام��ل 
القانونية لرك  بامل�صوؤولية  وتوعيتهم   ، والبيئة  ال�صواطئ 
م�صاءلت  اأي  لتجنيبهم  وذل���ك  عناية،  دون  املحامل  ه��ذه 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صاأن،  بهذا  والقوانني  اللوائح  عليها  تن�س 
مرافقنا  جت��اه  املجتمعية  امل�صوؤولية  ح�س  وحتفيز  تعزيز 
العامة والرفيهية و�صواطئنا وبيئتنا والعمل بروح الفريق 

الواحد من اأجل حمايتها والرتقاء مبظهرها اجلمايل .

بوابة املقطع تطلق خدمات التفتي�س والتخلي�س على من�سة »اطلب«

اأبوظبي وكوريا اجلنوبية تعززان التعاون مبجال منتجات علوم احلياة والتكنولوجيا احليوية

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت ب��واب��ة امل��ق��ط��ع، ع��ن اإط���الق ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن خ��دم��ات التفتي�س 
 " اللوج�صتية  واخلدمات  للتجارة  املتقدمة  املن�صة  من  كجزء  والتخلي�س 
اطلب" يف خطوة تندرج �صمن جهود البوابة لتبني اأف�صل احللول الرقمية 
يف تطوير النافذة املوحدة للخدمات اللوج�صتية والتجارة يف اإمارة اأبوظبي.  
املجل�س  ع�صو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  �صمو  وك���ان 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، قد د�صن يف �صهر 
 " والتجارة  اللوج�صتية  للخدمات  املتقدمة  املن�صة   2020 عام  من  مايو 
وت�صهيلها  اللوج�صتية  واخلدمات  التجارة  قطاع  عمليات  لتوحيد  اطلب" 
عمل  ومنظومة  وال��ربي��ة  واجل��وي��ة  البحرية  القطاعات  رب��ط  اإىل  اإ�صافة 
املناطق ال�صناعية والقت�صادية مع جميع الهيئات املنظمة لهذه الأن�صطة 
القت�صادية، ويتم تطويرها من قبل �صركة بوابة املقطع حتت اإ�صراف دائرة 

التنمية القت�صادية – اأبوظبي.
باخلدمات  والتخلي�س  التفتي�س  خل��دم��ات  اجل��دي��دة  احل��زم��ة  رب��ط  ومت   
الإلكرونية لالإدارة العامة للجمارك – اأبوظبي، والهيئات التنظيمية، وهي 
تدعم املناطق احلرة وامل�صتودعات اجلمركية وعمليات التجارة الإلكرونية، 
وت�صهم يف متكني الأطراف العاملة يف قطاع التجارة من الإ�صراف على كامل 
العمليات  وحت�صني  )اطلب(  من�صة  خالل  من  �صحناتها  تخلي�س  عمليات 
اأبوظبي وعلى  باإمارة  التجارة  تي�صر  يتوافق مع مبادرات  ال�صلة مبا  ذات 

م�صتوى الدولة، متا�صياً مع املتطلبات واملعاير الدولية ذات العالقة.
  وت�صهم اخلدمات اجلديدة ملن�صة "اطلب" يف حت�صني تبادل املعلومات اإىل 
حد كبر من خالل طرحها لعملية ت�صجيل مركزية، كما ت�صاعد يف ت�صهيل 
اإج��راءات اجلمارك من خالل تبني اآلية اإف�صاح رقمية متطورة ميكن من 
خاللها تقدمي اإ�صعارات م�صبقة عن الب�صائع عرب منوذج اإلكروين وذلك 
يف �صياق ت�صهيل العمليات الإدارية من خالل الواجهة املوحدة املح�صنة التي 

تتيح جلميع الأطراف م�صاركة البيانات التجارية ومراجعتها ومعاجلتها.
 وي�صهم دمج املن�صة مع عدد من اجلهات التنظيمية الأخرى مثل الهيئات 

ي�صاعد  كما  احل���دود،  ع��رب  العمليات  تب�صيط  يف  احل���دود  مبراقبة  املعنية 
ل�صتراد  ال��الزم  الوقت  من  التقليل  يف  املتبادلة  املعلومات  تدفق  حت�صني 
وت�صدير ومرور الب�صائع، ويح�ّصن كفاءة العمل ومهام املراقبة، بالإ�صافة 

اإىل تخفي�س التكاليف الإدارية والت�صغيلية.
 وقال �صعادة را�صد عبد الكرمي البلو�صي، وكيل دائرة التنمية القت�صادية 
اإطالق  "ي�صكل  اأبوظبي :  اإمارة  رئي�س جلنة تطوير القطاع اللوج�صتي يف 
املن�صة املتقدمة للتجارة واخلدمات اللوج�صتية )اطلب( خلدمات التفتي�س 
اأبوظبي يف  اإمارة  يتوافق مع روؤية قيادة وحكومة  والتخلي�س تطوراً هاماً 
اإقليمي وعاملي للتجارة يتمتع باقت�صاد م�صتدام  اإىل مركز  حتويل الإم��ارة 
قوي، موثوق ومدعوم بالبتكار.  واأ�صاف يف حقبة ت�صهد دوراً كبراً للتحول 
مع  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  املتعاملني  تفاعل  كيفية  يف  الرقمي 
بع�صهم البع�س، فاإن من�صة )اطلب(  حتر�س على ربط القطاعات التجارية 
واللوج�صتية يف اأبوظبي وتوفر حلول جديدة لتح�صني وخلق بيئة جتارية 

رقمية اأكر تناف�صية.
من�صة  �صمن  امل��درج��ة  اجل��دي��دة  والتخلي�س  التفتي�س  خ��دم��ات  وحققت   
)اطلب(  نتائج لفتة، اإذ جنحت حتى اليوم يف اإمتام ما يقارب 500،000 
من  اأك���ر  تنفيذ  خاللها  م��ن  يتم  متميزة،  ن��اف��ذة  ت�صكل  وب��ات��ت  معاملة، 
%80 من عمليات التخلي�س اجلمركي يف اإمارة اأبوظبي، اإ�صافة اإىل ذلك 
فقد مت اإجناز اأكر من 50 مليون معاملة اأخرى عرب اخلدمات املتنوعة 
املوحدة  النافذة  نظام  على  يرتكز  تقنياً  حاًل  تعترب  التي  )اطلب(   ملن�صة 
اإم���ارة  يف  واللوج�صتية  ال��ت��ج��اري��ة  اخل��دم��ات  جميع  لتوفر  ت�صميمه  مت 
والربية  واجلوية  البحرية  اخلدمات  ت�صمل  واح��دة،  مظلة  حتت  اأبوظبي 
عبد  الدكتور حممد  �صعادة  واأ�صار  واحل���رة.    ال�صناعية  املناطق  وخدمات 
حزمة  اأهمية  اإىل  الرقمية،  اأبوظبي  لهيئة  العام  املدير  الع�صكر،  احلميد 
الهيئة مع  تعاون  اأن  م��وؤك��داً   ، اخل��دم��ات اجل��دي��دة �صمن من�صة )اط��ل��ب( 
تطبيق  نحو  للتوجه  الرقمية  احلكومة  روؤي���ة  يعك�س  احلكومية  اجل��ه��ات 
حكومية  خدمات  تقدمي  على  تقوم  والتي  اخلفّية"،  "احلكومات  مفهوم 
ا�صتباقية ومتخ�ص�صة للمتعاملني دون احلاجة لأي تفاعل مبا�صر  رقمية 

بني املتعاملني واجلهات احلكومية، بحيث يتم اإمتام كافة اإجراءات اخلدمة 
النهائية  النتيجة  وت�صليم  اخل��ا���س  القطاع  يف  اخل��دم��ة  م���زودي  قبل  م��ن 
التقنيات الرقمية احلديثة لتوفر الوقت  للمتعاملني من خالل ت�صخر 
حكومية  جت��ارب  �صناعة  يف  ي�صهم  ال��ذي  الأم���ر  املتعاملني،  على  واجل��ه��د 
اخلدمات  لتقدمي  ومبتكرة  ج��دي��دة  وو���ص��ائ��ل  ط��رق  وا���ص��ت��ح��داث  ج��دي��دة 

للمتعاملني وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.
ملفهوم  ال�صراتيجية  التوجهات  تطبيق  ت�صريع  من  كجزء  اأن��ه  واأ���ص��اف   
"احلكومة اخلفية"، فقد جرى موؤخراً اإطالق مبادرة "اجلمارك اخلفية" 
مع  "مت" ب��ال��ت��ع��اون  امل��وح��دة  احلكومية  اأب��وظ��ب��ي  خ��دم��ات  منظومة  على 
تكامل اجلهود احلكومية لبتكار  اإطار  وذلك يف  للجمارك،  العامة  الإدارة 
ال�صكان  حياة  ت�صهيل  اإىل  الرامية  الرقمية  واخلدمات  احللول  من  املزيد 
التي  اجلهود  يعزز  مما  اأبوظبي،  اإم���ارة  ام��ت��داد  على  الأع��م��ال  وجمتمعات 
تبذلها الهيئة وجميع اجلهات احلكومية لر�صيخ مكانة اأبوظبي وريادتها 
الإدارة  خدمات  وتعترب  الرقمية.  احلكومة  جم��ال  يف  والعاملية  الإقليمية 
ريادية  وجت��رب��ة  حقيقية  ترجمة  /اط��ل��ب/  من�صة  على  للجمارك  العامة 
لحج  را�صد  �صعادة  ق��ال  وب���دوره،  اخلفّية".   "احلكومات  مفهوم  لتطبيق 
اإطالق  "يندرج  اأب��وظ��ب��ي:  جل��م��ارك  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  املن�صوري، 
التفتي�س والتخلي�س اجلمركي الإلكرونية عرب املن�صة املتقدمة  خدمات 
الطموحة  ا�صراتيجيتنا  �صمن  /اطلب/،  اللوج�صتية  واخلدمات  للتجارة 
تقدم  خفية  جمركية  منظومة  اأج���ل  م��ن  ال�صامل  الرقمي  التحول  نحو 
تهدف  اجلمارك،  جمال  يف  امل�صتوى  وعاملية  مبتكرة  متكاملة،  ذكية  حلول 
اإىل تعزيز جتربة املتعاملني وامل�صتثمرين والتجار وتواكب روؤية وم�صاريع 

الإمارات للخم�صني عاماً املقبلة".
 واأ�صاف: "ت�صعى الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي اإىل تو�صيع قنوات تقدمي 
خدماتها اإىل املتعاملني من خالل اإطالق خدمات التخلي�س والتفتي�س على 
عالية  كفاءة  م�صتويات  حتقيق  �صت�صمن  �صك  بال  والتي   ، )اطلب(  من�صة 
تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  اأبوظبي،  اإم��ارة  واإىل  الب�صائع من  يف حت�صني حركة 
و�صائل التوا�صل مع ال�صركاء احلكوميني وم�صغلي املناطق احلرة والأطراف 

العاملني بالتجارة، كما يوفر الربط مع من�صة /اطلب/ ملتعاملينا جتربة 
واجهة  خ��الل  م��ن  ومتميزة  وم��وث��وق��ة  واآم��ن��ة  متكاملة  جمركية  خ��دم��ات 

موحدة �صهلة ال�صتخدام".
الرقمي يف  القطاع  رئي�س  ال��ظ��اه��ري،  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  م��ن جانبها   
"تاأتي هذه  املقطع:  لبوابة  التنفيذي  والرئي�س  اأبوظبي،  جمموعة موانئ 
القيادة  روؤي���ة  اإط���ار  اإىل حلول من�صة )اط��ل��ب(  �صمن  الأح���دث  الإ���ص��اف��ة 
الر�صيدة الرامية اإىل بناء منظومة لوج�صتية متكاملة تعزز من مكانة اإمارة 
اأبوظبي كمركز جتاري عاملي مدعوم باأف�صل املمار�صات العاملية والبتكارات".  
واأ�صافت: "نظراً لكونها اأحدث خطواتنا يف �صياق جهودنا احلثيثة لرقمنة 
قطاع التجارة يف املنطقة، فاإن خدمات التفتي�س والتخلي�س اجلديدة ملن�صة 
التجارة واخلدمات اللوج�صتية املتقدمة )اطلب( ، ت�صكل منعطفاً هاماً يف 
�صياق م�صاعي الدولة لتحديث عمليات حركة ا�صتراد وت�صدير الب�صائع".  
واختتمت: " اإ�صافة اإىل توفر الأدوات الالزمة لتب�صيط العمليات وحت�صني 
العالقة،  اأ�صحاب  جلميع  املتكاملة  القيمة  �صل�صلة  امتداد  على  ال�صفافية 
التجارية  عملياتهم  اإدارة  م��ن  امل�صتخدمني  متّكن  )اط��ل��ب(   من�صة  ف��اإن 
يزيد من  الكفاءة مما  م�صتويات  اأعلى  اإىل  والو�صول  الأف�صل  النحو  على 

تناف�صيتهم �صمن الأ�صواق التي يعملون بها".
 وت�صتمل اخلدمات التي جرى الإعالن عنها كجزء من من�صة )اطلب( على 
خدمات  وتوفر  اجلمركية،  وامل�صتودعات  احل��رة،  باملناطق  خا�صة  عمليات 
احلدودية،  امل��ن��اف��ذ  خمتلف  يف  ال��ب�����ص��ائ��ع  رح��ل��ة  م��راح��ل  جلميع  متميزة 
�صمان  جانب  اإىل  اأق��ل،  ت�صغيلية  وتكاليف  الأمنية،  املخاطر  من  والتقليل 
املمار�صات  لأف�صل  وفقا  بالقطاع  اخلا�صة  التنظيمية  باملتطلبات  اللتزام 
عاملياً.  وتوظف اخلدمات اجلديدة ملن�صة )اطلب(  اأف�صل املمار�صات العاملية 
التجارة وتب�صيط الإج��راءات اخلا�صة باملنطقة احلرة  اإىل تي�صر  الرامية 
مع مراعاة املحافظة على اإجراءات فعالة يف عملية مراقبة احلدود، وت�صاعد 
يف تب�صيط عمليات التخلي�س اجلمركي، والتفتي�س، وحركة الب�صائع بني 
مراكز التوزيع، وكذلك بني املناطق القت�صادية املختلفة، كما تدعم قطاع 

التجارة الإلكرونية املتنامي يف اإمارة اأبوظبي بامتيازات.

•• اأبوظبي-وام: 

وقعت دائرة ال�صحة اأبوظبي ومركز اأبوظبي لل�صحة العامة و املعهد الكوري 
لتطوير القطاع ال�صحي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مبجال لوج�صتيات 
فر�س  بحث  ذلك  يف  مبا   ، احليوية  والتكنولوجيا  احلياة  علوم  و�صناعات 
علوم  منتجات  لت�صدير  لوج�صتي  كمركز  اأبوظبي  مكانة  التعاون لر�صيخ 
التطوير  ودعم  اجلنوبية  كوريا  من  ال�صحية  والرعاية  وال�صيدلة  احلياة 

وال�صتثمار يف �صركات علوم احلياة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقع املذكرة بح�صور معايل عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة ال�صحة 
اأبوظبي، كل من الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة ال�صحة اأبوظبي و�صعادة 
وكوون  العامة،  لل�صحة  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي،  �صعيد  مطر 

�صومنان رئي�س املعهد الكوري لتطوير القطاع ال�صحي.
ال�صريرية  البحوث  ال�صراكة يف جم��الت  �صبل  التعاون جملة من  ويتناول 

احلياة  علوم  يف  والبتكار  الأمرا�س  من  والوقاية  العامة  ال�صحة  وتعزيز 
وغ��ره��ا م��ن جم���الت اله��ت��م��ام امل�����ص��رك، مب��ا يف ذل���ك اإط����الق مبادرات 
تدريبية وتعليمية بال�صراكة مع م�صت�صفيات تعليمية مرموقة يف البلدين 
لتقدمي فر�س تدريب وتعليم لالأطباء واأطباء الأ�صنان والتمري�س واملهن 
ال�صحية امل�صاندة، وحتديد ومتابعة امل�صاريع البحثية التعاونية مبا يف ذلك 
تطوير التطعيمات والدرا�صات الوبائية والأ�صاليب الت�صخي�صية اجلديدة.

اأبوظبي : نوا�صل  وقال �صعادة الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة ال�صحة 
ال�صراكة  عالقات  توطيد  احلكيمة  وتوجيهاتها  الر�صيدة  القيادة  ظل  يف 
والتعاون مع البلدان ال�صقيقة وال�صديقة للم�صي بقطاع الرعاية ال�صحية 
م�صهد  يف  حم��وري  كالعب  مكانته  ير�صخ  اأن  ا�صتطاع  وال���ذي  اأبوظبي  يف 
كوريا  مع  اأبوظبي  تعاون  تتويج  اليوم  وي�صعدنا  عاملياً.  ال�صحية  الرعاية 
لتطوير  ال��ك��وري  املعهد  يف  �صركائنا  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  اجلنوبية 
البحوث  يف  لالبتكار  كحا�صنة  الإم���ارة  مكانة  لر�صيخ  ال�صحي  القطاع 

اأبوظبي  اإمكانات  ال�صريرية وعلوم احلياة يف املنطقة، وبحث �صبل ت�صخر 
اللوج�صتية لنقل وتوزيع املنتجات ال�صيدلنية والطبية بني خمتلف بلدان 

العامل.
من جهته قال كوون �صومنان رئي�س املعهد الكوري لتطوير القطاع ال�صحي: 
�صعداء باغتنام الفر�صة وتوقيع مذكرة تفاهم ثالثية جتمع املعهد بدائرة 
تعزيز  اإىل  نتطلع  حيث  العامة  لل�صحة  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي  ال�صحة 
من  جملة  يف  بل  ال�صريرية،  البحوث  يف  فقط  لي�س  البلدين  بني  التعاون 
التعاون  اأن ه��ذا  امل�����ص��رك. ون��ح��ن على يقني م��ن  امل��ج��الت ذات اله��ت��م��ام 
يف  و�صيم�صي  كوفيد19-  جلائحة  الت�صدي  يف  البلدين  ج��ه��ود  �صيعزز 

قطاعي الرعاية ال�صحية يف اأبوظبي وكوريا اجلنوبية نحو اآفاق جديدة.
و بدوره قال �صعادة مطر �صعيد النعيمي مدير عام مركز اأبوظبي لل�صحة 
توؤكد على  ال�صحي  القطاع  الكوري لتطوير  املعهد  اإن �صراكتنا مع  العامة 
الرعاية  قطاع  يف  الدوليني  نظرائنا  مع  املعرفة  بتبادل  الثابت  التزامنا 

العامة  بال�صحة  الرتقاء  اإىل  الهادفة  جهودنا  موا�صلة  و�صمان  ال�صحية، 
يف اأبوظبي.

رائ��دة يف هذا  موؤ�ص�صة  امل�صتمر مع  للتعاون  فاعلة  ة  من�صّ املذكرة  و�صتكون 
املجال ل�صتك�صاف الفر�س املتاحة �صمن قطاع الرعاية ال�صحية مبا يخدم 
بتاأهيل  البعيد  امل��دى  على  التفاقية  هذه  �صت�صهم  كما  الطرفني  م�صلحة 
املهنيني الطبيني العاملني يف اإمارة اأبوظبي، وتدعم بالتايل جميع الأفراد 

يف جمتمع اأبوظبي.
العامة  ال�صحة  تعزيز  جم��الت  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  امل��ذك��رة  اأط���راف  وتتطلع 
والوقاية من الأمرا�س من خالل تنظيم موؤمترات يف اأبوظبي تركز على 
البحوث اخلا�صة مبوا�صيع  العامة وتن�صيق جهود  ال�صحة  تعزيز مفاهيم 
ال�صحة العامة وتبادل املعرفة يف جمال خدمات وا�صتدامة ال�صحة املهنية 
وال�صحة البيئية وال�صتجابة لنت�صار الأوبئة وتعزيز القدرات الوقائية من 

خالل �صبكات وخمتربات التق�صي الوبائي.

مركز النقل املتكامل يح�سن خدمة ت�ساريح مواقف مركبات زائري مناطق الفلل ال�سكنية
•• اأبوظبي -وام:

باإمارة  املتكامل  النقل  مركز  اأعلن 
البلديات  ل��دائ��رة  التابع  اأب��وظ��ب��ي، 
تعديالت  تطبيق  ب��دء  اأن��ه  والنقل، 
اإ���ص��دار ت�صاريح  اآل��ي��ة  ج��دي��دة على 
بزائري  اخلا�صة  املركبات  م��واق��ف 
"مناطق  الت�صنيف  ذات  القطاعات 
الفلل ال�صكنية" مبا يجعل ا�صتخدام 
وراحة  �صهولة  اأك���ر  امل��واق��ف  تلك 
ال�صكان  لح���ت���ي���اج���ات  وم����الءم����ة 

وزائريهم.
ووف��ق��اً ل���الإج���راءات اجل��دي��دة التي 
ُتطبق يف 77 قطاعاً يف اأنحاء مدن 
املتكامل  النقل  اأك��د مركز  الإم���ارة، 
اأنه لن يتم خمالفة مركبات زائري 
امل�صتخدمة  ال�صكنية،  الفلل  مناطق 
قبل  ال�صحيح  بال�صكل  ل��ل��م��واق��ف 
بينما  ����ص���ب���اح���اً،   2:00 ال�����ص��اع��ة 
بعد  بالبقاء  الرغبة  ح��ال  يف  �صيتم 
احل�صول  �صباحاً   2:00 ال�صاعة 
زائر  مل��رك��ب��ة  م��واق��ف  ت�صريح  ع��ل��ى 
من خالل اإر�صال ر�صالة ن�صية لكل 

�صبيل  ع��ل��ى  القطاع>/،  <رقم 
 Add 050123456 امل���ث���ال 
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ا�صتقبال  اأنه يف حال  املركز  واأو�صح 
2:00 �صباحاً  ال�صاعة  ال��زوار قبل 
ف��ال داع����ي لت��خ��اذ اأي اإج�����راء من 
تكون  اأن  ���ص��ري��ط��ة  ال�����ص��اك��ن  ق��ب��ل 
نظامي.  ب�صكل  اأوق��ف��ت  ق��د  املركبة 
اأما يف حال بقاء ال��زوار اإىل ما بعد 
فيتوجب  �صباحاً،   2:00 ال�صاعة 
ن�صية  ر�صالة  اإر���ص��ال  ال�صاكن  على 
ب��خ�����ص��و���س ك���ل م��رك��ب��ة ع��ل��ى حدة 
من اأي من الأرقام امل�صجلة يف نظام 
يومي  ت�صريح  لإ�صدار  "مواقف" 

ملركبة الزائر.
ال��ف��ل��ل احل�صول  ل��ق��اط��ن��ي  ومي��ك��ن 
الزائرين  مل��رك��ب��ات  ت�����ص��اري��ح  ع��ل��ى 
"ت�صريح  الأوىل  ح���ال���ت���ني،  وف����ق 
تقدمي  ي���ت���م  ح���ي���ث  املنا�صبات"، 
امل�صجل  ال��ه��ات��ف  رق��م  ع��رب  الطلب 
مع  التوا�صل  خ��الل  من  النظام  يف 
للموافقة  وذل����ك  الت�����ص��ال  م��رك��ز 
اأما  املطلوبة.  الت�صريح  م��دة  على 

مركبة على حدة.
الأنظمة  ب��ت��ع��دي��ل  امل��رك��ز  ق���ام  ك��م��ا 
للمتعاملني  ل��ت�����ص��م��ح  ل���ه  ال��ت��اب��ع��ة 
اإ�صافية  اأرق����ام  ب���اإدخ���ال  امل��واط��ن��ني 
"مواقف"  خلدمة ال��زوار اإىل نظام 
لت�صمل كافة �صكان الفيال ولتعزيز 
طلبات  ار������ص�����ال  خ���ا����ص���ي���ة  ت���وف���ر 
اأك��رب من  ت�صاريح ال���زوار اإىل ع��دد 
القت�صار على  ولي�س  الفيال  �صكان 
اأثناء  وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  واح�����د،  رق����م 
اإر�صال ر�صائل ن�صية ق�صرة لإ�صدار 
ت�صاريح يومية ملركبات الزوار، مبا 
على  احل�����ص��ول  م��ن  اجلميع  ميكن 
ال�صاعة  ت�صاريح يومية للزوار بعد 
2:00 �صباحاً. وميكن ملالك الفيال 
الهواتف  اأرق��ام  اإ�صافة  امل�صتاأجر  اأو 
اخلا�صة بهم اإىل نظام مواقف عرب 
اخلدمات  دعم  مركز  مع  التوا�صل 
لدائرة البلديات والنقل على الرقم 
املجاين 800850، اأو عرب اإر�صال 
 3009 ال��رق��م  على  ن�صية  ر�صالة 
 >Add</ ال��ت��ال��ي��ة:  ب��ال�����ص��ي��غ��ة 
م�صافة  الهاتف>  <رقم  م�����ص��اف��ة 

�صاعات بدءاً من اإر�صال الطلب من 
�صباحاً.  8 اإىل  �صباحاً   2

ويقدم املركز هذه اخلدمة جماناً يف 
الفيال  اأو مالك  حال كان م�صتاأجر 
بينما يتم  املواطنني  املتعاملني  من 
ت�����ص��اري��ح مواقف  اح��ت�����ص��اب ر���ص��وم 
املواطنني  غ��ر  ال��ق��اط��ن��ني  زائ����ري 
للمواقف  ال���ن���ظ���ام  ت���ع���رف���ة  وف�����ق 
بال�صاعة  دره���م���ان  وه���ي  ال��ف��رع��ي��ة 
ر�صوم  اح��ت�����ص��اب  وي���ت���م  ال����واح����دة. 

وامل�صاة  ال�����ص��ر  ح��رك��ة  ع��رق��ل��ة  اإىل 
اإغ���الق م��داخ��ل وخم���ارج الفلل،  اأو 
ي��ه��ي��ب امل����رك����ز ب��ال�����ص��ك��ان ����ص���رورة 
اخلدمات  دعم  مركز  مع  التوا�صل 
ل����دائ����رة ال���ب���ل���دي���ات وال���ن���ق���ل على 
لتخاذ   800850 املجاين  الرقم 

الإجراءات الالزمة.
اأه���م���ي���ة نظام  امل����رك����ز ع���ل���ى  واأك�������د 
مناطق  يف  ال��ع��ام��ة  امل���واق���ف  اإدارة 
خدمة  اأن  مو�صحاً  ال�صكنية،  الفلل 

اإر�صالها  يتم  ن�صية  ر�صالة  كل  على 
اخلدمة.  م���زود  ت��ع��ري��ف��ات  بح�صب 
زائري  ت�صاريح  على  وُت��ط��ب��ق  ه��ذا 
ال��ف��ل��ل ن��ف�����س ال�������ص���روط والأح���ك���ام 
"مواقف"  ن���ظ���ام  ���ص��م��ن  امل��ط��ب��ق��ة 
والعطالت  اجلمعة  اأي���ام  فيها  مب��ا 

الر�صمية.
امل����واق����ف يف  ا����ص���ت���خ���دام  ويف ح�����ال 
ق��ب��ل مركبات  ال��ف��ل��ل م���ن  م��ن��اط��ق 
غ��ر م��ع��روف��ة، اأو ب��ط��ري��ق��ة ت���وؤدي 

احلالة الثانية فهي "ت�صريح زائر" 
قبل  من  الطلب  تقدمي  فيها  ويتم 
ح��ام��ل ت�����ص��ري��ح ال��ف��ي��ال ع���رب رقم 
الهاتف امل�صجل يف النظام بال�صيغة 
التالية،  رمز املدينة وفئة املركبة- 
م�صافة - رقم املركبة- م�صافة -رقم 
ال�صاعات-،  -ع��دد  م�صافة  القطاع- 
 AUH4  6 امل���ث���ال:  �صبيل  ع��ل��ى 
تكون  اأن  على   ،  22278 E21
ال�صالحية الق�صوى للت�صريح �صت 

ت�����ص��اري��ح م��واق��ف م��رك��ب��ات زائري 
اإق���ب���اًل كبراً  ت��ل��ك امل��ن��اط��ق ت��ل��ق��ى 
من املجتمع. واأعلن اأن عدد طلبات 
ت�صاريح مواقف مركبات زوار الفلل 
املا�صي  ال��ع��ام  خ���الل  ب��ل��غ  ال�صكنية 
على  تتوزع  ت�صريحاً،   871،132
مواقف  نظام  ي�صملها  قطاعاً   77
 65 منها  ال�صكنية،  الفلل  مناطق 
يف  قطاعاً  و12  اأبوظبي  يف  قطاعاً 

مدينة العني.

علي  امل��دع��و/حم��م��ود  فقد 
م�صر     ، ال�صر�صابى  اح��م��د 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)A22712295( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

 0568109155

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل������دع������و/حم������م������د 
الهند     ، خ��ان  و�صيم  ع���ارف 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )L5189772( رق����م 
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأقرب  او  الهندية  ال�صفارة 

مركز �صرطة 

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

تفقد �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب 
ام�س  ظهر  لالإعالم،  ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  ال�صارقة  حاكم 
حت�صرات العر�س الفني "�صرد املكان" الذي �صينظمه املكتب 
الإعالمي حلكومة ال�صارقة اأيام 25 و26 و28 و29 يناير 

اجلاري على م�صرح املجاز بال�صارقة.
واطلع �صموه على اأداء الفنانني والعار�صني امل�صاركني �صمن 
اإمارة  ب�صرية حول  �صياأخذ اجلمهور يف رحلة  الذي  العر�س 
ال�صارقة وجمالياتها و�صرة منجزاتها منذ خم�صينيات القرن 
اللوحات  لتقدمي  التح�صرات  اأب���رز  على  وت��ع��رف  امل��ا���ص��ي. 

الفنية التي �صتت�صمن فنون الأداء واملو�صيقى وال�صرد وال�صعر 
وال�صتعرا�صات ال�صوئية و�صتعك�س حجم النه�صة احل�صارية 

التي �صهدتها اإمارة ال�صارقة.
واط��ل��ع ���ص��م��وه ع��ل��ى اأب����رز اأق�����ص��ام وك��وال��ي�����س ال��ع��ر���س الفني 
واأزيائهم  امل�������ص���ارك���ني  ا����ص���ت���ع���دادات  غ����رف  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

وحت�صرات العرو�س املرئية وال�صوئية امل�صاحبة للعمل.
�صعيد عالي  ، طارق  التح�صرات  رافق �صموه خالل متابعة 
مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�صارقة، وعلياء بو غامن 
وح�صن  ال�صارقة،  حلكومة  الإعالمي  املكتب  مدير  ال�صويدي 
يعقوب املن�صوري اأمني عام جمل�س ال�صارقة لالإعالم، وفريق 

عمل العر�س الفني "�صرد املكان".

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يتفقد حت�سريات العر�س الفني �سرد املكان

•• اأبوظبي-وام:

قرارين  ال��������وزراء  جم��ل�����س  اأ�����ص����در 
ب��اإع��ادة حت��دي��د ال��غ��رام��ات الإداري����ة 
التي فر�صت على خمالفة القوانني 
يونيو   28 ت��اري��خ  ق��ب��ل  ال�صريبية 
2021 يف الدولة لت�صاوي 30 % 
امل�صددة  الغرامات غر  اإجمايل  من 
توافر بع�س  التاريخ يف حال  بذلك 
ال�صوابط  وحت����دي����د  ال���������ص����روط، 
بطلبات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والإج��������������راءات 
اأو  كلياً  وال���رد  والإع��ف��اء  التق�صيط 
ل��ل��غ��رام��ات الإداري��������ة التي  ج��زئ��ي��اً 
ملُخالفته  �صخ�س  اأي  على  ُت��ف��ر���س 
ال�صريبية  الإج��راءات  اأحكام قانون 

اأو القوانني ال�صريبية.
الأول  ال��ق��رار  وبح�صب  وتف�صياًل، 
لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  تقوم 
ب���ت���ح���دي���د ال�����غ�����رام�����ات الإداري�����������ة 
تاريخ  قبل  امل�صجل  على  املفرو�صة 
مل  وال����ت����ي   ،2021 ي���ون���ي���و   28
 30% ي���ت���م �����ص����داده����ا، ل���ت�������ص���اوي 
م���ن اإج���م���ايل ت��ل��ك ال���غ���رام���ات غر 
امل�صجل  قيام  امل�صددة وذلك يف حال 
امل�صتحقة  ال�صريبة  ك��ام��ل  ب�����ص��داد 

31 دي�صمرب  اأق�صى يف  الدفع بحد 
ب�صداد  امل�����ص��ج��ل  وق���ي���ام   ،2021
الغرامات  تلك  اإجمايل  من   30%
الإدارية غر امل�صددة بحد اأق�صى يف 

.2021 دي�صمرب   31
ب�صداد  امل�صجل  قيام  ع��دم  ح��ال  ويف 
اأو  الدفع  امل�صتحقة  ال�صريبة  كامل 
تلك الغرامات  اإجمايل  من   30%
اأق�صى  بحد  امل�صددة  غ��ر  الإداري����ة 
ميكن   ،2021 دي�������ص���م���رب   31
بحد  ال�صرطني  ا�صتيفاء  للم�صجل 

اأق�صى 31 دي�صمرب 2022.
ب�����داأ العمل  ال�����ذي  ل���ل���ق���رار  ووف����ق����اً 
يناير   01 ت���اري���خ  م���ن  ب���اأح���ك���ام���ه 
الهيئة  ت����ق����وم  �����ص����وف   ،2022
بتحديد  ل���ل�������ص���رائ���ب  الحت�����ادي�����ة 
هذه  لتطبيق  ال��الزم��ة  الإج�����راءات 
اإعادة  يتم  اأن  م��راع��اة  م��ع  الأح��ك��ام 
حتديد الغرامات الإدارية املفرو�صة 

يوم   30 اأق�صى  بحد  امل�صجل  على 
عمل من التواريخ املحددة �صابقاً.

ال�ضوابط والإجراءات املتعلقة 
والإعفاء  التق�ضيط  بطلبات 

والرد الكلي اأو اجلزئي.
�صيبداأ  وال��ذي  الثاين  للقرار  ووفقاً 
م���ن الأول من  اع���ت���ب���اراً  ب���ه  ال��ع��م��ل 
امل�صكلة  للجنة  املقبل،  مار�س  �صهر 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  م���ن  ب���ق���رار 
تق�صيط  ع���ل���ى  امل����واف����ق����ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
ا�صتيفاء  الإداري��ة يف حال  الغرامات 
يكون  اأن  الأول  ����ص���واب���ط؛  اأرب���ع���ة 
الغرامات  ���ص��اأن  يف  التق�صيط  طلب 
دة فقط، والثاين  الإدارية غر املُ�صدَّ
األ تقل الغرامات الإداري��ة املطلوب 
األف   50 ع��ن  لل�صخ�س  تق�صيطها 
امل�صكلة بقرار رئي�س  درهم، وللجنة 
الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

على  ت��ع��دي��ل  اأي  اإج����راء  لل�صرائب 
ذلك املبلغ.

ويتمثل ال�صابط الثالث يف األ تكون 
الغرامات الإدارية املطلوب تق�صيطها 
حمل نزاع اأمام جلنة ف�س املنازعات 
اأو  املخت�صة،  املحاكم  اأو  ال�صريبية، 
يف  بالنظر  معنية  اأخ��رى  جهات  اأي 
اأو الطعون ال�صريبية  العرا�صات 
يف  عليها  املن�صو�س  ل��الآل��ي��ة  وف��ق��اً 
الإجراءات  ب�صاأن  القانون الحتادي 
ال�����ص��ري��ب��ي��ة وت���ع���دي���الت���ه، وذل����ك 
با�صتثناء العرا�س من خالل اآلية 
ال�صابط  يتمثل  فيما  النظر،  اإع��ادة 
ه��ن��اك �صريبة  ت��ك��ون  األ  ال��راب��ع يف 
ال�صخ�س عن  الدفع على  م�صتحقة 

الفرة ال�صريبية حمل الطلب.

�ضوابط الإعفاء.
ومب��وج��ب ق���رار جمل�س ال����وزراء .. 

امل�صكلة بقرار رئي�س جمل�س  للجنة 
الإعفاء  على  املوافقة  الهيئة  اإدارة 
الإداري���������ة يف حال  ال���غ���رام���ات  م���ن 
رئي�صية؛  ���ص��واب��ط  ث��الث��ة  ا�صتيفاء 
الأول األ تكون املخالفة التي ن�صاأت 
ب�صاأنها مرتبطة  الإداري��ة  الغرامات 
ت��ه��رب ���ص��ري��ب��ي، والثاين  ب��ج��رمي��ة 
اأن يكون تقدمي الطلب خالل املدة 
ويتمثل  اللجنة،  قبل  م��ن  امل��ح��ددة 
ال�����ص��اب��ط ال��ث��ال��ث ل��ل��م��واف��ق��ة على 
الإع��ف��اء م��ن ال��غ��رام��ات الإداري����ة يف 
متعلقا  ال�����ص��خ�����س  ط��ل��ب  ي��ك��ون  اأن 
وفاة  ت�صمل:  ح���الت  ت�صع  ب��اإح��دى 
ال�صخ�س الطبيعي امل�صجل اأو مالك 
املوؤ�ص�صة الفردية /متى كانت الوفاة 
�صبباً مبا�صراً يف عدم تنفيذ اللتزام 

ال�صريبي/.
امل�صجل  الطبيعي  ال�صخ�س  مر�س 
/متى  ال��ف��ردي��ة  املوؤ�ص�صة  م��ال��ك  اأو 

تنفيذ  دون  ح����ال  ق���د  امل���ر����س  ك����ان 
التزامه ال�صريبي يف موعده/.

موظف  ا�صتقالة  اأو  مر�س  اأو  وف��اة 
/على  م�صجلة  من�صاأة  لدى  اأ�صا�صي 
�صبباً  ك���ان  ذل���ك  اأن  اإث���ب���ات  ي��ت��م  اأن 
اللتزام  ت��ن��ف��ي��ذ  ع����دم  يف  م��ب��ا���ص��راً 

ال�صريبي يف موعده/.
وجود قيود اأو اإجراءات احرازية اأو 
وقائية مفرو�صة من قبل ال�صلطات 
احلكومية /متى كانت �صبباً مبا�صراً 

يف عدم تنفيذ اللتزام ال�صريبي/.
اأن��ظ��م��ة الهيئة  وج���ود خ��ل��ل ع���ام يف 
الحتادية لل�صرائب اأو اأنظمة الدفع 
/ امل�صتعملة  الت�صالت  خدمات  اأو 
متى كان ذلك �صبباً مبا�صراً يف عدم 
بتنفيذ  الأ�صخا�س  م��ن  فئة  ال��ت��زام 

الواجبات ال�صريبية يف موعدها/.
امل�صجل  الطبيعي  ال�صخ�س  تنفيذ 
الفردية لأي من  املوؤ�ص�صة  اأو مالك 

العقوبات املقيدة للحرية.
قيام ال�صخ�س بالواجبات ال�صريبية 
ال�صريبية  امل��ب��ال��غ  ك��اف��ة  وب�������ص���داد 
للقانون  وف����ق����اً  ع��ل��ي��ه  امل�����ص��ت��ح��ق��ة 
اآخر  ح�����ص��اب  خ���الل  م��ن  ال�صريبي 
��ل ل���غ���اي���ات ال�����ص��ري��ب��ة لدى  ملُ�����ص��جَّ

الهيئة.
اإفال�س  اأو  اإع�������ص���ار  اإ����ص���ه���ار  مت  اإذا 
املبالغ  ال�صخ�س، وكان قد مت �صداد 
ال�����ص��ري��ب��ي��ة امل�����ص��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه قبل 
الإع�صار،  اأو  الإف��ال���س  �صهر  ت��اري��خ 
وذلك ما مل يكن الهدف من اإ�صهار 
الإف��ال���س اأو الإع�����ص��ار ال��ت��ه��رب من 

�صداد تلك الغرامات الإدارية.
رها اللجنة. اأية حالت اأخرى ُتقدِّ

�ضوابط رد الغرامات.
واإج����راءات  ب�صوابط  يتعلق  وفيما 
القرار  ن�س  الإداري���ة،  الغرامات  رد 

بقرار  امل�صكلة  اللجنة  تقوم  اأن  على 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة بتحديد 
احل�����الت وال���ق���واع���د اخل��ا���ص��ة برد 
التي مت حت�صيلها خالل  الغرامات 
لتاريخ  ال�صابقة  اخلم�س  ال�صنوات 
النظر يف ردها، ومبا يحقق العدالة 
املراكز  ب��ني  وامل�������ص���اواة  ال�����ص��ري��ب��ي��ة 

القانونية للخا�صعني لل�صريبة.
اأي�صاً  ال����وزراء  ق���رار جمل�س  وح���دد 
والبيانات  وامل�����ص��ت��ن��دات  الإج�����راءات 
ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات تق�صيط  ال��الزم��ة 
الغرامات الإدارية ملخالفة القوانني 
واآلية  منها،  الإع��ف��اء  اأو  ال�صريبية 
والإعفاء،  التق�صيط  طلبات  درا�صة 
واإج�������������راءات ال���ل���ج���ن���ة وال���ن���ظ���ر يف 
اللجنة،  ق���رارات  وتنفيذ  الطلبات، 
املتعلقة  الن���ت���ق���ال���ي���ة  والأح������ك������ام 

بتطبيق القرار.
وتاأتي هذ اخلطوة ا�صتمراراً حلزمة 
ال���ت���ي تقوم  ال���داع���م���ة  الإج���������راءات 
بغر�س  بتنفيذها  الإم��ارات  حكومة 
ال��ت��ي�����ص��ر ع���ل���ى امل���خ���ال���ف���ني ودع����م 
املنظومتني القت�صادية وال�صريبية 
ع��رب اإ���ص��ف��اء امل��زي��د م��ن امل��رون��ة يف 

خمتلف النواحي الإجرائية.

•• ال�صارقة-وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة رئي�س 
جامعة ال�صارقة، اأن ما تطمح اإليه اجلامعة هو تعزيز مكانتها العلمية املرموقة 
بني جامعات العامل، وا�صتمرار تقدمي اأف�صل الربامج العلمية والأكادميية التي 

تنعك�س على املجتمعات والأوطان.
األقاها �صباح ام�س، يف حفل تخريج طالبات  التي  جاء ذلك خالل كلمة �صموه 
والت�صال،  والجتماعية،  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كليات  ال�صارقة من  جامعة 

والقانون، والذي اأقيم يف قاعة املدينة اجلامعية بال�صارقة.
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  اأ�ص�س �صاحب  ال�صارقة عندما  وقال �صمو رئي�س جامعة 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة هذه اجلامعة، 
وهم  واخل��ري��ج��ات،  اخلريجني  فيها  �صي�صاهد  التي  اللحظات  على  عينه  كانت 
يفخرون بحمل �صهادة جامعة تبواأت مكانًة علميًة مرموقة بني جامعات العامل، 
وها نحن اليوم وبجهود اجلميع ن�صعى لأن نكمل امل�صرة ونبني على ما حتقق 

من اأرقام على امل�صتويات املحلية والإقليمية والدولية .
بنف�صها  ب��اأن تفخر  واح��دٍة منكن  اأدع��و كل  �صموه  ق��ال  ويف ن�صيحة للخريجات 
وب�صهادتها وبجامعتها، واأن حتر�س على ال�صتمرار يف تلقي العلوم واملعارف، ويف 
تطوير املهارات يف �صتى املجالت، واأن ت�صع ن�صب عينيها باأن القادم هو مرحلُة 
�صتنه�س  التي  الأ�صرة  بناِء  يف  دوره��ا  واأن  الأوط���ان،  تنمية  يف  وم�صاهمٍة  عطاٍء 
باملجتمعات هو الأهم، لأنه اأ�صبح مبنياً على علٍم ودراية باحلياِة و�صوؤونها..كما 
اأدعوكن اإىل ا�صتح�صار الإخال�س يف ميادين العمل، واأن تكن على ثقة باأن العلم 

الذي حت�صلنت عليه، �صيكون املعني لكن يف احلياة العملية .
واختتم �صموه كلمته بتوجيه ال�صكر لإدارة اجلامعة واأع�صاء هيئتها التدري�صية 
على ج��ه��وده��م يف ت��اأه��ي��ل ال��ط��ال��ب��ات وغ��ر���س قيم العلم وال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة يف 
ال�صارقة  جامعة  م��دي��ر  النعيمي  جم��ول  حميد  للدكتور  كلمة  ويف  نفو�صهن. 
القا�صمي  اأحمد  ال�صيخ �صلطان بن  ا بال�صكر اجلزيل ل�صمو  خالل احلفل تقدم 
والجتماعية،  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كليات  طالبات  بتخريج  ت�صريفه  على 
الدفعة  هذه  تعليم  يف  اأ�صهم  من  كل  اإىل  �صكره  قدم  كما  والقانون،  والت�صال، 

اجلديدة من طالبات جامعة ال�صارقة.
واأعرب النعيمي عن اعتزاز و�صعادة اجلامعة بتخريج نخبة من ال�صابات الالتي 
�صيتوجهن اإىل ميادين العمل التي عملت اجلامعة على تاأهيلهن لها وفق اأف�صل 
والأ�صاليب  والو�صائل  ال��ط��رق  اأف�صل  وبا�صتخدام  وامل��ه��ارات،  وامل��ع��ارف  العلوم 

التعليمية التي انتهجتها اجلامعة.
واأ�صار مدير اجلامعة اإىل العديد من الإجنازات التي حتققت بدعم وتوجيهات 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اجلامعة  موؤ�ص�س 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة، يف خمتلف املجالت كان اآخرها قدرتها على 

التكيف وا�صتمرار التعليم خالل ظروف جائحة كوفيد19-.
تعلمنه  م��ا  تطبيق  على  باحلر�س  اخلريجات  بن�صح  كلمته  النعيمي  واختتم 
واحل�صول  وجمتمعاتهن،  ب��اأوط��ان��ه��ن  الرت��ق��اء  يف  لالإ�صهام  درا�صتهن  خ��الل 
التوا�صل  وا�صتمرار  الخت�صا�صات،  خمتلف  يف  العليا  العلمية  ال��درج��ات  على 
العبدويل  عبيد  رمي  اخلريجة  واألقت  وزمالئهن.  واأ�صاتذتهن  جامعتهن  مع 
كلمة بالنيابة عن زميالتها اخلريجات عربت خاللها عن امل�صاعر التي تخالج 

اخلريجات بعد انق�صاء مرحلة مهمة من حياتهن يف جامعة ال�صارقة، مقدمة 
اأو�صل  ال��ذي  الكبر  دعمه  على  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  ل�صاحب  العميق  ال�صكر 
ال�صكر  العبدويل  وقدمت  اجلميع.  به  يفخر  ال��ذي  الكبر  للم�صتوى  اجلامعة 
اإىل الأ�صاتذة الذين قدموا لطلبتهم كل ما ميكنهم علمياً ومهارياً لي�صلوا اإىل 
من�صة التخريج مت�صلحني بالعلم النافع الذي �صيخدمهم يف حياتهم امل�صتقبلية، 
كما قدمت ال�صكر اإىل اأولياء الأمور الذين دعموا اأبناءهم طيلة درا�صتهم وعملوا 
كلمتها  ال��ع��ب��دويل  واختتمت  ال��ي��وم.  تخريجهم  فرحة  ون��ال��وا  ت�صجيعهم  على 
كل عمل  اهلل عز وجل يف  تقوى  بالتزام  لزميالتها اخلريجات  الن�صح  بتوجيه 
يقمن به واأن ي�صبحن مناذج يحتذى بها من خالل حتمل امل�صوؤولية يف حياتهن 
التوا�صل مع  وال�صتمرار يف  والجتماعية، وخدمة وطنهن،  والعملية  الأ�صرية 
اأ�صاتذتهن وجامعتهن. بعد ذلك تف�صل �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 
403 خريجات  رئي�س جامعة ال�صارقة بت�صليم ال�صهادات للخريجات وعددهن 
مهنئاً  والقانون،  والت�صال  والجتماعية،  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كليات  من 

�صموه اخلريجات وراجياً لهن التوفيق وال�صداد يف مراحل حياتهن امل�صتقبلية.

جمل�س الوزراء ي�سدر قرارين بخ�سو�س الغرامات الإدارية على خمالفي القوانني ال�سريبية و�سوابط رد الغرامات والإعفاء

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد حفل تخريج طالبات كليات الآداب والت�سال والقانون بجامعة ال�سارقة

• اإعادة حتديد الغرامات الإدارية املفرو�ضة على امل�ضجل قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لت�ضاوي 30 % من الإجمايل وفق بع�ض ال�ضوابط  
التحديد اإىل 31 دي�ضمرب 2022 باإعادة  ال�ضماح  فرتة  •  متديد 

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
اعالن بالن�شر 

 250 / 2021 / 258 بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املنفذ �صده/1_ نينت كابور كول�صان كابور - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك  امل�صرق  �س م ع

و ميثله /حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن )�صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم 

الر�س : 171 - رقم املبنى : 4 - ا�صم املبنى : بحر 4 - رقم العقار
: 1101 - رقم الطابق : 11- امل�صاحة : 1450،30 قدم مربع ( كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )       
1،875،000      ( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�صاب 

مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70021

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  207/2021/1391 تنفيذ جتاري 

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 5198/2020 اأمر اداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 52869.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : �صركة اجلامع التجارية ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )52869.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:11/2021/23 عمايل كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية العمالية الوىل رقم 34
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي م�صتحقات عمالية مببلغ موؤقت قدره )34.470.413( 
درهم ف�صال عن تذكرة عودة اىل م�صقط راأ�س املدعي او قيمتها مببلغ )2000( درهم الزام املدعي عليهما بفائدة قانونية 
بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد عما ع�صى ان تق�صي به املحكمة با�صتثناء التعوي�س 

عن الف�صل التع�صفي ف�صريان الفائدة القانونية من تاريخ �صرورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�صداد . 
املدعي:�صودهاكر واردان �صينغ تومر

E - مكاين  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - اب��راج بحرات - جمرا هايت�س - كال�صر �صي )���ص��رق( وح��دة رق��م 104 - 
dubai@hakanfoods.com:رقم:1324373609 - هاتف متحرك رقم:0506257941 - �س.ب:938538 - بريد الكروين

املطلوب اإعالنه :  1- براندون عالء الدين باه�صي�صى  -  �صفته : اخل�صم املدخل 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي م�صتحقات عمالية 
مببلغ موؤقت قدره )34.470.413( درهم ف�صال عن تذكرة عودة اىل م�صقط راأ�س املدعي او قيمتها مببلغ )2000( درهم 
الزام املدعي عليهما بفائدة قانونية بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد عما ع�صى 
ان تق�صي به املحكمة با�صتثناء التعوي�س عن الف�صل التع�صفي ف�صريان الفائدة القانونية من تاريخ �صرورة احلكم نهائيا 
وحتى متام ال�صداد - وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/1/27  ال�صاعة 11.30 �س يف القاعة رقم )2( الطابق 
الثاين  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:26/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�صوع الدعوى : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )47.633.14( دولر امريكي �صبعة واربعون الفا و�صتمائة 
درهما  و�صبعون  واربعة  مائة  دره��م   )174.932.71( الم��ارات��ي  بالدرهم  مايعادله  او   - �صنت  و14  دولر  وثالثون  وثالثة 
وت�صعمائة واثنان وثالثون درهما وواحد و�صبعون فل�صا والفوائد القانونية امل�صتحقة من تاريخ ال�صتحقاق يف 2021/8/11 

وحتى متام ال�صداد بواقع 5% �صنويا . 
املدعي:اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع الفلك مبنى ميديا وان تاور - �صقة 27
املطلوب اإعالنه :  1- حممد ر�صوان عرب عقايل-  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )47.633.14( دولر 
او مايعادله بالدرهم الماراتي )174.932.71(  الفا و�صتمائة وثالثة وثالثون دولر و14 �صنت -  امريكي �صبعة واربعون 
درهم مائة واربعة و�صبعون درهما وت�صعمائة واثنان وثالثون درهما وواحد و�صبعون فل�صا والفوائد القانونية امل�صتحقة من 
تاريخ ال�صتحقاق يف 2021/8/11 وحتى متام ال�صداد بواقع 5% �صنويا - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/1/24  
ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• مدينة زايد – الظفرة-الفجر:

بدورته  الظفرة  مهرجان  يوا�صل 
املتنوعة  وفعالياته  م�صابقاته   15
يناير   22 ل��غ��اي��ة  ت�����ص��ت��م��ر  ال���ت���ي 
اجل����اري يف م��دي��ن��ة زاي���د مبنطقة 
الظفرة، حتت رعاية �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
بتنظيم  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

الثقافية والراثية يف اأبوظبي.
مزاينة  الظفرة   مهرجان  وي�صهد 
الإب��������ل )امل�������ص���اب���ق���ة ارئ���ي�������ص���ي���ة يف 
فعالياتها  ت��ب��داأ  وال��ت��ي  امل��ه��رج��ان 
لغاية  الباكر  ال�صباح  �صاعات  م��ن 
وم�صابقة  م�صاًء(،  الرابعة  ال�صاعة 
العربية  امل��ح��ال��ب و���ص��ب��اق اخل��ي��ول 
العربي  ال�صلوقي  �صباق  الأ�صيلة، 
الراثي، م�صابقة مزاينة ال�صقور، 
العربي،  ال�صلوقي  مزاينة  م�صابقة 
مزاينة  م�صابقة  الرماية،  م�صابقة 
التمور  م���زاي���ن���ة  ال���ن���ع���ي���م،  غ���ن���م 
وتغليفها، م�صابقة اللنب احلام�س، 
وم�صابقة  القعود  اط��رح  وم�صابقة 

ال�صيد بال�صقور(.
الظفرة  �صوق  املهرجان  ي�صم  كما 
يومياً  اأب��واب��ه  يفتح  ال��ذي  الراثي 
ولغاية  م�صاًء  الرابعة  ال�صاعة  من 
 200 نحو  وي�صم  م�صاًء،  العا�صرة 
الإماراتية  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ب��ي��ع  حم���ل 
والعطور  التقليدية،  واخلليجية 
وال����ب����خ����ور وامل����الب���������س وال���������دوات 
املنزلية والتحف الفنية، اإىل جانب 
املطاعم واملقاهي املتنقلة، وفعاليات 
الرئي�صي  امل�������ص���رح  وم�������ص���اب���ق���ات 
عدد  واأجنحة  للجمهور،  اليومية 
واخلا�صة،  احلكومية  اجلهات  من 
وم�صابقات احلرف اليدوية والطبخ 
ال�صعبي، اإىل جانب مك�صات الظفرة 
جتربة  ف��ي��ه��ا  ال���زائ���ر  يعي�س  ال��ت��ي 

الرب". "رحالت 
ق�صاء  ل����ل����زوار  امل���ه���رج���ان  وي��ت��ي��ح 
املهرجان  اأوق��ات ممتعة يف حميط 
الذي  املليون  �صارع  يحت�صن  ال��ذي 
ي�صم ع�صرات املحال التجارية لبيع 
والتخييم،  وال�صيد  الإب��ل  معدات 
وال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات واملطاعم 
امل�صممة  واجل���ل�������ص���ات  امل���ت���ن���ق���ل���ة 
اآلف  ب���ني  ل���ل���ع���ائ���الت، وال���ت���ج���ول 
ال���ع���زب )خم��ي��م��ات ُم����الك الإب����ل( 
وم�صاهدة قوافل الإبل التي تتنقل 

يف حميط املهرجان. 
كما يحر�س مهرجان الظفرة على 
ت��ط��ب��ي��ق الإج��������راءات الح���رازي���ة 
ال�صحة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  وال��وق��ائ��ي��ة 
ال��ع��ام��ة، ح��ي��ث ي��ت��ط��ل��ب م���ن  زوار 
�����ص����وق ال���ظ���ف���رة ال�����راث�����ي اإب�������راز 
تطبيق  عرب  الأخ�صر  امل��رور  حالة 
مزاينة  من�صة  ول��دخ��ول  احل�صن، 
�صلبية  نتيجة  اإبراز  الإبل فيتطلب 

تطبيق  ع��رب   19 ك��وف��ي��د  لفح�س 
�صاعة،   96 ت��ت��ج��اوز  ل  احل�����ص��ن 
واإب�����راز ح��ال��ة امل����رور اخل�����ص��ر على 
دخول  منطقة  يف  احل�صن  تطبيق 

الإبل.

اإبل  مزاينة  يف  قوية  مناف�ضات 
الثنايا 

�صهدت مزاينة اإبل الثنايا املحليات 
يف  الأ�صايل  واملهجنات  واملجاهيم 
قوية  مناف�صات  الظفرة،  مهرجان 
ب���ني ُم�����الك الإب������ل، وذل�����ك �صمن 
�صوط لإبل اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ 
لل�صرايا  اأ����ص���واط  و10  حم��ل��ي��ات، 
وال��ت��الد لأب��ن��اء ال��ق��ب��ائ��ل حمليات 
مهجنات  و������ص�����وط  وجم����اه����ي����م، 
�صوط  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  اأ�����ص����اي����ل، 
ال�����ص��ي��وخ )لقيه  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب 

-ايذعه( جماهيم.
وت�������وج ع���ب���ي���د خ���ل���ف���ان امل�����زروع�����ي 
وامل�صاريع  التخطيط  اإدارة  مدير 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  بلجنة 
اأبوظبي،  يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية 
الأوىل، بح�صور  باملراكز  الفائزين 
���ص��اري امل��زروع��ي رئي�س ق�صم  زاي��د 

الفعاليات باللجنة.
اأ�صحاب  ث��ن��اي��ا  ن��ت��ائ��ج  واأ����ص���ف���رت 

ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��وخ – حم��ل��ي��ات، عن 
جواهر  اإىل  الأول  امل���رك���ز  ذه�����اب 
بن  حممد  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ملالكها 
خ��ل��ي��ف��ه ب���ن ���ص��ي��ف ب���ن حم��م��د اآل 
نهيان من الإم��ارات، فيما حلت يف 
ال�صيخ  ملالكها  ي��وده  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
خ��ل��ي��ف��ه ب���ن ���ص��ي��ف ب���ن حم��م��د اآل 
نهيان م��ن الإم����ارات، وح���ازت على 
ال�صيخ  ملالكها  امل�صك  الثالث  املركز 
خالد بن �صلطان بن زايد اآل نهيان 
الرابع  امل��رك��ز  ويف  الإم������ارات،  م��ن 
���ص��م��ح��ة مل��ال��ك��ه��ا ال�����ص��ي��خ ه�����زاع بن 
اآل نهيان، واملركز  �صلطان بن زايد 
اخلام�س حلقة ملالكها ال�صيخ هزاع 

بن �صلطان بن زايد اآل نهيان.
اأ�صحاب  ����ص���وط  ن��ت��ائ��ج  و���ص��ج��ل��ت 
ايذعه(   - )ل��ق��ي��ه  ال�����ص��ي��وخ  ال�صمو 
ال�صيخ  معايل  تقدم  عن  جماهيم، 
حممد بن بطي اآل حامد ليح�صل 
اإذ  الأوىل،  اخل��م�����ص��ة  امل���راك���ز  ع��ل��ى 
الأول،  ب��امل��رك��ز   " "مرعبة  ف����ازت 
"منيفة"،  جاءت  الثاين  املركز  ويف 
ويف  "خمربة"،  الثالث  امل��رك��ز  ويف 
املركز  ويف  "الذاير"،  الرابع  املركز 

اخلام�س "وحدها".
�صوط  يف  الأول  امل��رك��ز  وت�����ص��درت 
ث��ن��اي��ا ت����الد لأب����ن����اء ال��ق��ب��ائ��ل -1 

حم���ل���ي���ات، ال��ط��اي��ل��ة مل��ال��ك��ه��ا علي 
���ص��امل عبيد ه��ي��اي امل��ن�����ص��وري من 
اثمان  الثاين  املركز  الإم���ارات، ويف 
غالب  �صلطان  غالب  بخيت  ملالكها 
املن�صوري من الإمارات، ويف املركز 
ملالكها علي  ���ص��راب��ه  ال��ث��ال��ث ج���اءت 
من  املن�صوري  �صليم  �صعيد  غ��امن 

الإمارات.
ثنايا  �صوط  الأول  املركز  واأح���رزت 
2 - حمليات،  القبائل  لأبناء  تالد 
�صويد  ي��ري��و  ع��ام��ر  ملالكها  الظبي 
املن�صوري من المارات، ويف املركز 
ال���ث���اين زم���ط مل��ال��ك��ه��ا ح��م��د �صامل 
خ���ل���ف���ان ���ص��ن��دي��ه امل���ن�������ص���وري من 
الإمارات، ويف املركز الثالث ح�صلت 
ال��ذي��ب��ة مل��ال��ك��ه��ا م��ط��ر ح��م��د مطر 

املن�صوري.
ويف ����ص���وط ث��ن��اي��ا ����ص���راي���ا لأب���ن���اء 
لل�صركاء(  )ي�صمح  مفتوح  القبائل 
- حمليات، نالت على املركز الأول 
الظفرة ملالكها عمر عو�س عبداهلل 
ق��ا���ص��م ال���ع���ام���ري م���ن الإم��������ارات، 
الثاين  امل���رك���ز  يف  م��ه��م��ه  وج������اءت 
نعيف  عبداهلل  علي  حممد  ملالكها 
املركز  الإم���ارات، ويف  العامري من 
الثالث حلت الكز�س ملالكها البخيت 
املنهايل من  عي�صه احلريز طناف 

الإمارات.
املهجنات  ث���ن���اي���ا  �����ص����وط  يف  اأم�������ا 
الأ�صايل � حمليات، ح�صدت املركز 
حممد  غ���امن  مل��ال��ك��ه��ا  ���ص��ب��ا  الأول 
الكواري من قطر،  احمد ال طوار 
ا�صيقر  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف  وح���ل���ت 
ملالكها جا�صم احمد جا�صم الربيعه 
الكواري من قطر، وجاءت يف املركز 
غامن  ذيب  ملالكها  الفزاعه  الثالث 
من  املنهايل  حم�صن  �صعيد  م�صلم 

الإمارات.
رئي�صي  ثنايا  ���ص��وط  يف  وت�����ص��درت 
 – )رم��ز(  القبائل1  لأب��ن��اء  �صرايا 
الظفرة  الأول  للمركز  حم��ل��ي��ات، 
ال�صدي  حم���م���د  خ��م��ي�����س  مل��ال��ك��ه��ا 
املن�صوري م��ن الإم����ارات، وج��اء يف 
�صامل  ملالكها  اف��ع��ال  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
من  املن�صوري  �صقر  ���ص��امل  نا�صر 
الإم���ارات، ون��ال على املركز الثالث 
احمد  ع��ب��داهلل  �صيف  ملالكها  ن��وف 

خليفه طوار الكواري من قطر.
�صرايا  رئ��ي�����ص��ي  ث��ن��اي��ا  ���ص��وط  ويف   
لأبناء القبائل2 )رمز( – حمليات، 
�صيا�صه  الأول  امل��رك��ز  على  ح�صلت 
مل��ال��ك��ه��ا ���ص��امل ن��ا���ص��ر ���ص��امل �صقر 
املن�صوري من الإم��ارات، ونال على 
مبارك  ملالكها  �صي  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

من  املن�صوري  �صاملني  �صعيد  عبيد 
املركز  ع��ل��ى  الإم��������ارات، وح�����ص��ل��ت 
حممد  غ��امن  ملالكها  عهود  الثالث 

احمد ال طوار الكواري من قطر.
يف  الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  وح�����ص��ل��ت 
���ص��وط ث��ن��اي��ا ت���الد لأب��ن��اء القبائل 
ملالكها  ال����زع����وج  جم���اه���ي���م،   1-
العامري  ع��ب��ي��د  ك���ردو����س  ���ص��امل��ني 
وج����اءت مر�صومة  الإم�������ارات،  م��ن 
النخره  ملالكها  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
حمد را�صد العامري من الإمارات، 
ال��ث��ال��ث فزاعه  امل��رك��ز  ون��ال��ت على 
ملالكها جابر فا�صل علي املري من 

الكويت.
لأبناء  ت����الد  ث��ن��اي��ا  ����ص���وط  اأم�����ا يف 
ا�صتحوذ  جم��اه��ي��م،   2- ال��ق��ب��ائ��ل 
ملالكها  الطامح  الأول  امل��رك��ز  على 
جفران  ال  �صالح  عبدالهادي  علي 
املركز  ال�����ص��ع��ودي��ة، ويف  م��ن  امل����ري 
ال���ث���اين ال���راه���ي���ه ل���� جن����الء �صامل 
مبارك املنهايل من الإمارات، ونال 
ملالكها  معروفه  الثالث  املركز  علي 
الرباعي  ج���وع���ان  م�����ص��ل��م  ع���و����س 

العامري من الإمارات.
لأبناء  ����ص���راي���ا  ث��ن��اي��ا  ����ص���وط  ويف   
لل�صركاء(  )ي�صمح  مفتوح  القبائل 
الأول  املركز  ت�صدر  جماهيم،   –

���ص��ل��ي��م��ه مل��ال��ك��ه��ا ����ص���اري ب���ن بلو�س 
ب��راك امل��زروع��ي من الإم���ارات، ويف 
ملالكها  ال�����ص��امي��ه  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
البقمي  روي�صد  �صفر  عا�صه  �صامل 
الثالث  املركز  ون��ال  الإم����ارات،  من 
مل���ال���ك���ه���ا ح�������ص���ن حممد  وح�����ي�����ده 
امل��ن��ه��ايل من  ن��اج��ي عي�صه  ع��و���س 

الإمارات.
�صرايا  رئي�صي  ثنايا  �صوط  يف  اأم��ا   
لأبناء القبائل1 )رمز( – جماهيم، 
ت�صدر املركز الأول مربوكة ملالكها 
حممد �صالح جمرن العامري من 
الثاين جاءت  املركز  الإم���ارات، ويف 
ملالكها حممد علي حممد  الوافية 
املركز  ال�����ص��ع��ودي��ة، ويف  م��ن  امل����ري 
الثالث الوافيه ملالكها �صاري بلو�س 

براك املزروعي من الإمارات.
رئي�صي  ث����ن����اي����ا  �����ص����وط  و�����ص����ج����ل 
 – )رم��ز(  القبائل2  لأب��ن��اء  �صرايا 
ملالكها  م��ه��ي��وب��ه  ت��ق��دم  جم��اه��ي��م، 
ب���راك امل��زروع��ي من  ���ص��اري بلو�س 
الإم��ارات للمركز الأول، ويف املركز 
الثاين الع�صوا ملالكها حممد �صالح 
جم����رن ال���ع���ام���ري م���ن الإم�������ارات، 
ون����ال ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��ال��ث دهامه 
ملالكها مرزق مرزوق ح�صن املنهايل 

من الإمارات.

ان���ط���الق م���زاي���ن���ة ال�����ض��ق��ور 
امل���رزوم  حممية  م��ع  بالتعاون 

لل�ضيد
ال�صقور  م���زاي���ن���ة  م�����ص��اب��ق��ة  ت���ع���ّد 
يحر�س  التي  امل�صابقات  اأب���رز  م��ن 
مهرجان الظفرة على تنظيمها كل 
املرزوم  حممية  م��ع  بالتعاون  ع��ام 
اختيار  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  لل�صيد، 
فئات  �صمن  ال�صيد  �صقور  اأج��م��ل 
امل���زاي���ن���ة ال���ث���الث ل���ل���ف���روخ )جر 
�صاهني، بيور جر، بيور قرمو�صة(

ال�����ص��ق��ور التي  و���ص��ه��دت م��زاي��ن��ة 
م���ه���رج���ان  م���ك�������ص���ات  اأق����ي����م����ت يف 
ال���ظ���ف���رة، م�������ص���ارك���ات مم���ي���زة من 
املراكز  على  للمناف�صة  ال�صقارين 
ف��ئ��ة، حيث  ك��ل  الأوىل يف  ال��ث��الث 
قيمة  جوائز   9 املهرجان  خ�ص�س 
األ���ف درهم،   450 ب��ل��ف  ب��اإج��م��ايل 
الأول  بالركز  الفائز  يح�صل  حيث 
األ���ف  يف ك���ل ف��ئ��ة ع��ل��ى م��ب��ل��غ 75 
األف   50 ال���ث���اين  وامل���رك���ز  دره�����م، 
األف   25 ال��ث��ال��ث  وامل���رك���ز  دره�����م، 
درهم. وتوج عبيد خلفان املزروعي 
وامل�صاريع  التخطيط  اإدارة  مدير 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  بلجنة 
اأبوظبي،  يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية 
مدير  املن�صوري  هياي  بن  واأحمد 
الفائزين  لل�صيد،  امل��رزوم  حممية 
نتائج  واأ���ص��ف��رت  الأوىل.  ب��امل��راك��ز 
م��زاي��ن��ة ال�����ص��ق��ور يف ����ص���وط جر 
"ذهب" ملالكه  ت��ق��دم  ع��ن  ���ص��اه��ني، 
للمركز  امل��ن�����ص��وري  خ����زام  ن��ا���ص��ر 
الأول، ويف املركز الثاين "عفريت" 
�صايف،  ال  مذكر  بن  نا�صر  �صامل  ل� 
غامن  ل�  "درب"  الثالث  املركز  ويف 

�صايع املن�صوري.
بيور  �صوط  الأول يف  املركز  وذه��ب 
�صيف  مل��ال��ك��ه  "�صامان"  اإىل  ج���ر، 
ويف  الفال�صى،  �صعيد  عبيد  احمد 
عبداهلل  ل�  "رئا�صي"  الثاين  املركز 
�صلطان فالح بن ج��راء، ويف املركز 
الثالث "و�صم" ل� زايد �صلطان فالح 
بن جراء. ويف �صوط بيور قرمو�س، 
ح�صد املركز الأول ال�صقر اململوك 
ل���� زاي����د ���ص��ل��ط��ان ف���الح ب���ن ج���راء، 
عبداهلل  "ما�صه" ل�  الثاين  واملركز 
�صلطان فالح بن ج��راء، ويف املركز 
الثالث "دانه" ل� �صيف احمد عبيد 

�صعيد الفال�صى.

 ... الكال�ضيكية  ال�����ض��ي��ارات 
تذب زوار املهرجان

يوفر مهرجان الظفرة لهواة جمع 
وع�صاقها  الكال�صيكية  ال�����ص��ي��ارات 
من�صًة لاللتقاء والتوا�صل وتبادل 
�صيارات  ي��ع��ر���س  ح��ي��ث  ال��ت��ج��ارب، 
ق�����دمي�����ة م������ن خم���ت���ل���ف الأن�����������واع 
وال��ف��ئ��ات، حيث ج��ذب ال��رك��ن زوار 
بجماليات  لال�صتمتاع  امل��ه��رج��ان 
ال�صيارات القدمية والتعرف عليها 

عن كثب. 

•• الظفرة -الفجر:

بتقدمي  الظفرة  منطقة  بلدية  تقوم 
الظفرة  ملهرجان  اللوج�صتي  ال��دع��م 
الذي يقام حتت رعاية �صاحب ال�صمو 
اآل نهيان ويل  ال�صيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
ل���ل���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة، وت��ن��ظ��م��ه جلنة 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث تقوم  وال��راث��ي��ة يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ت��ج��ه��ي��ز  ال��ب��ل��دي��ة 
للمهرجان من خالل �صيانة الطرق، 
وع���م���ل ال��ت�����ص��وي��ات ال���الزم���ة واإزال�����ة 
اإىل  امل��وؤدي��ة  الطرق  وت�صوية  ال��رم��ال، 
البع�س  بع�صها  م��ع  ورب��ط��ه��ا  ال��ع��زب 

امل�صاركني  ح���رك���ة  ت�����ص��ه��ي��ل  ب���ه���دف 
اخلدمات  ت��ق��دمي  وت�صهيل  وال�����زوار، 
لأ���ص��ح��اب ال��ع��زب، م��ع الل��ت��زام التام 
للمحافظة  الح��رازي��ة  ب��الإج��راءات 
املجتمع.  و�����ص����الم����ة  ����ص���ح���ة  ع����ل����ى 
البيئة  حمالت  تنظيم  اإىل  بالإ�صافة 
زينة  وت��رك��ي��ب  وال�����ص��الم��ة،  وال�صحة 
امل��ه��رج��ان وال�����اأع��الم، وت��وف��ر البلدية 
خدمات  لتقدمي  متنقل  م�صلخ  اأي�صاً 

الذبح ال�صليم للم�صاركني والزوار.
ك���م���ا ت��ه��ت��م ال���ب���ل���دي���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
باملحافظة  ال�صراتيجيني  ال�صركاء 
ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام ون���ظ���اف���ة موقع 
املهرجان، من خالل حمالت التوعية 
ويف  املهرجان  وخ��الل  قبل  والنظافة 

اخلتام. وحتر�س البلدية على امل�صاركة 
يف كافة املهرجانات التي تقام مبنطقة 
م�صوؤوليتها  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��ظ��ف��رة، 
املجتمع  م�صاركة  وتعزيز  الجتماعية 
مع  الأدوار  وت��ك��ام��ل  دوره،  وت��ف��ع��ي��ل 

ال�صركاء ال�صراتيجيني. 
ويعترب مهرجان الظفرة مبثابة حلقة 
اأ�صا�صية  ومنا�صبة  الأجيال  بني  و�صل 
الذاكرة  وتخليده يف  ال��راث  لإح��ي��اء 
الأجيال  يف  الوطنية  ال���روح  وت��ع��زي��ز 

النا�صئة. وي�صّلط املهرجان من خالل 
م�صابقة جمال الإبل ال�صوء على دور 
الإبل يف ثقاف����ة وتراث دولة الإمارات، 
الفعاليات  م����ن  ال���ع���دي���د  وي�������ص���م���ل 

الراثية امل�صاحبة. 

مهرجان الظفرة يوا�ضل م�ضابقاته وفعالياته لغاية 22 يناير اجلاري

م�سابقات وفعاليات تراثية يومية.. وجوائز لزوار املهرجان

200 حمل .. ومطاعم متنقلة تقدم اأ�ضهى املاأكولت وامل�ضروبات  نحو  ي�ضم  تراثي  • �ضوق 
ال�ضقور بالتعاون مع حممية املرزوم لل�ضيد مزاينة  • انطالق 

املهرجان زوار  تذب   ... الكال�ضيكية  • ال�ضيارات 

بلدية منطقة الظفرة تقدم الدعم اللوج�ستي ملهرجان الظفرة 
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•• اأبو ظبي-الفجر:

رئي�س  غبا�س  �صقر  م��ع��ايل  اأ�صتقبل 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي معايل 
خارجية  وزي���رة  ليميت�س  م��اري��ا  اإي��ف��ا 
اإ���ص��ت��ون��ي��ا يف م��ق��ر املجل�س  ج��م��ه��وري��ة 

باأبوظبي. 
ا�صتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  وج������رى 
البلدين  ب����ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
ت��ع��زي��زه��ا ومت م��ن��اق�����ص��ة عدد  و���ص��ب��ل 
امل�صرك  الهتمام  ذات  الق�صايا  من 
الدبلوما�صية  وتفعيل  تطوير  �صملت 
ال��ربمل��ان��ي��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني مب���ا يعزز 
دولة  ب��ني  القائم  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون 
ا�صتونيا، يف ظل  الإم��ارات وجمهورية 

البلدين  وح��ك��وم��ت��ي  ق��ي��ادت��ي  ح��ر���س 
العالقات  اأوج��ه  خمتلف  تطوير  على 

بني البلدين.
ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل ال��دك��ت��ور علي 
م����ن �صرار  ك����ل  و�����ص����ع����ادة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
والدكتورة  امل��ه��ري  وم���روان  بالهول 
املجل�س  اأع�������ص���اء  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ���ص��ي��خ��ة 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي و���ص��ع��ادة الدكتور 
للمجل�س  العام  الأم��ني  النعيمي  عمر 
العام  الأمني  الب�صطي  و�صعادة عفراء 
امل�صاعد لالت�صال الربملاين باملجل�س.

اآخ���ر تطورات  اإىل  وت��ط��رق اجل��ان��ب��ان 
امل��ن��ط��ق��ة وال�����ص��ع��ي اإىل  الأو�����ص����اع يف 
باجلهود  ال���ق�������ص���اي���ا  خم���ت���ل���ف  ح�����ل 
ال�صيا�صية،  واحل��ل��ول  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

وحتقيق الأمن وال�صتقرار يف املنطقة 
والعامل.

واأعرب معايل �صقر غبا�س عن حر�س 
دولة الإمارات على بناء عالقات تعاون 
و���ص��داق��ة م��ع ال���دول ك��اف��ة، مل��ا يحقق 
ول�صعوب  ل�صعبها  امل�صركة  امل�صالح 
موؤكدا  وال�صديقة.  ال�صقيقة  ال���دول 
التي  املتنامية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ع��ل��ى 
جتمع بني دولة الإم��ارات وجمهورية 
ا���ص��ت��ون��ي��ا واحل����ر�����س امل�����ص��ت��م��ر على 

تعزيزها وتنميتها يف املجالت كافة.
واكد معايل �صفر غبا�س على اأن دولة 
التعاي�س  يف  من��وذج��ا  ت��ع��د  الإم������ارات 
والت�صامح وال�صالم بني �صعوب العامل، 
من خالل احت�صانها اأكر من 200 

جن�صية على اأر�صها دون متييز، ف�صال 
مظاهر  م���واج���ه���ة  يف  ج���ه���وده���ا  ع���ن 
ومكافحة  كافة،  والعن�صرية  التمييز 
�صن  عرب  والكراهية  التطرف  خطاب 
الت�صريعات، وا�صتحداث من�صب وزير 
 2016 "فرباير  ل��ل��ت�����ص��ام��ح  دول�����ة 
تدعم  التي  العاملية  املراكز  "واإن�صاء 
اجلهود يف هذا ال�صدد. والتوقيع على 

ار�صها "وثيقة الخوة الإن�صانية".
اأع����رب م��ع��ايل �صقر غ��ب��ا���س عن  ك��م��ا 
ت��ق��دي��ر امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
 2020 اك�صبو  ا�صتونيا  يف  مب�صاركة 
والذي  اإ�صتونيا  بجناح  م�صيدا  دب���ي، 
يف  اإ�صتونيا  اإجن���ازات  م��راح��ل  يعر�س 
بناء نظام بيئي فاعل واآمن يف ال�صحة 

والبنية التحتية والنقل والتعليم من 
م�صرعة  تقنية  ب��رام��ج  اب��ت��ك��ار  خ���الل 
انتقالها  اإىل  اأدت  املجتمعية  للتنمية 

اإىل الرقمنة خالل 20 عاما.
ماريا  اإيفا  معايل  قدمت  جانبها  من 
جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي����رة  ليميت�س 
لدولة  ت���ع���ازي���ه���ا  خ���ال�������س  اإ����ص���ت���ون���ي���ا 
الم���������ارات ح���ك���وم���ة و���ص��ع��ب��ا ول�����ذوي 
�صحايا الهجوم الإرهابي على املن�صاأت 
العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  امل��دن��ي��ة 
اأهمية  على  موؤكدة  امل�صابني.  جلميع 
احللول ال�صلمية الدبلوما�صية ملختلف 

الزمات يف املنطقة والعامل.
عالقات  ع��م��ق  ايل  معاليها  واأ����ص���ارت 
ال�������ص���داق���ة وال���ت���ع���اون امل��ت��م��ي��زة بني 

تنميتها  ع��ل��ى  واحل���ر����س  ال��ب��ل��دي��ن، 
وتطويرها يف املجالت كافة.

ت��ب��ادل الزيارات  اأه��م��ي��ة  واأك����دت ع��ل��ى 

ال��ربمل��ان��ي��ة مل���ا ل��ه��ا م���ن دور م��ه��م يف 
تعزيز العالقات القائمة بني البلدين 
عرب  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال�صديقني 

م��ن��اق�����ص��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ذات 
تعزيز  خ��ا���ص��ة  امل�������ص���رك  اله���ت���م���ام 
العالقات التعاون الربملاين امل�صرك.

•• اأبوظبي -وام:

املتحدث  املن�صوري  هزاع  �صعادة  اأعلن 
الر�صمي عن قطاع التعليم يف الدولة 
خ��الل الإح��اط��ة الإع��الم��ي��ة حلكومة 
الإم������ارات ح���ول م�����ص��ت��ج��دات فرو�س 
ال��درا���ص��ة يف  ع���ودة  امل�صتجد،  ك��ورون��ا 
التعليم  ن���ظ���ام  اإىل  الإم��������ارات  دول�����ة 
احل�صوري يف جمموعتني، حيث تبداأ 
املجموعة الأوىل يف الرابع والع�صرون 
من يناير اجلاري ، واملجموعة الثانية 

يف 31 من ال�صهر ذاته.
فيما اأكدت الدكتورة فريدة احلو�صني 
املتحدث الر�صمي عن القطاع ال�صحي 
بكافة  الل����ت����زام  اأه���م���ي���ة  ال����دول����ة  يف 
الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة والح���رازي���ة 
�صالمة  على  احلفاظ  اأن  اإىل  م�صرة 
اأولوية ق�صوى  املجتمع  اأفراد  و�صحة 

لدى القيادة الر�صيدة.
وت��ف�����ص��ي��ال ق���ال���ت احل��و���ص��ن��ي خالل 
الإحاطة الإعالمية اإن دولة الإمارات 
منوذجا  قدمت  اجلائحة  ب��داي��ة  منذ 
ف����ري����داً يف اأ����ص���ل���وب ال���ت���ع���ام���ل امل����رن 
ال�صحية  الأزم�����ة  لإدارة  وامل����درو�����س 
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اجلاهزية  ت���ل���ك  اأن  اإىل  واأ�������ص������ارت 
للتعاون  ن��ت��ي��ج��ة  ك��ان��ت  وال����ص���ت���ع���داد 
والتن�صيق بني جميع الأجهزة الوطنية 
اختالف  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ة  وال���ق���ط���اع���ات 
تخ�ص�صاتها والتي تعمل بروح الفريق 
الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات  ال��واح��د 
للو�صول  املجتمع  �صحة  على  حفاظاً 

اإىل مرحلة التعايف.
الوطنية يف َجميِع  اأن اجلهوَد  واأك��دت 
واملحلية  احل���ك���وم���ي���ة  ال����ق����ط����اع����ات 
بيئة  ل��ت��وف��ر  م�����ص��ت��م��رة  واخل���ا����ص���ة 
حيُث  املجتمع  لأف���راد  وقائية  �صحية 
تعمُل اجلهاُت من ِخالِل فرٍق خُمت�صة 
وك��وادَر ب�صريٍة موؤهلة ل�صمان توفر 
�صرائِح  جل��م��ي��ِع  ال�صحي  ال���ص��ت��ق��رار 
وزوار  ومقيمي  مواطني  من  املجتمع 

الدولة.
واأ�صافت اأن اجلهوَد الوطنية يف َجميِع 
امل�صت�صفيات املتخ�ص�صة يف عالج حالت 
بيئة  ل��ت��وف��ر  م�����ص��ت��م��رة  كوفيد19 
�صحية وقائية لأفراد املجتمع م�صرة 
اإىل اأن اجلهات ال�صحية وامل�صت�صفيات 
ع��ل��ى اأع���ل���ى درج������ات اجل���اه���زي���ة من 

الكوادر الب�صرية املوؤهلة وفرق العمل 
املتقدمة  الطبية  املُخت�صة واخلدمات 
ال�����ص��ح��ي��ة جلميِع  ال���رع���اي���ة  ل��ت��وف��ر 
�صرائِح املجتمع من مواطني ومقيمي 

وزوار الدولة.
يوا�صل  ال�صحي  ال��ِق��ط��اع  اأن  واأك����دت 
املناعة  اإىل  ال��و���ص��ول  ب��ه��دِف  ج��ه��وده 
املجتمعية من خالل توفر اللقاحات 
التطعيم، حيث  املوؤهلة لتلقي  للفئات 
و�صلت ن�صبة احلا�صلني على اجلرعة 
الأوىل من اإجمايل ال�صكان اإىل 100 
متلقي  ن�����ص��ب��ة  اأن  ح���ني  يف  امل���ائ���ة  يف 
املائة  93.19 يف  كانت  لقاح  جرعتي 

من اإجمايل اإح�صاء ال�صكان املعتمد.
واأ���ص��اف��ت " ح��ر���ص��ت دول���ة الإم����ارات 
م�����ن�����ذ وق���������ت م����ب����ك����ر ع�����ل�����ى ت����وف����ر 
التطعيمات املعتمدة ب�صكل جماين يف 
املن�صاآت ال�صحية احلكومية واخلا�صة 
اإىل  ال��ل��ق��اح  ت��ق��دمي  ب��ال��دول��ة ل�صمان 
املجتمع  اأف�������راد  م���ن  ���ص��ري��ح��ة  اأك�����رب 
لوقاية  وت���ع���زي���زا  ل��ل��م��ن��اع��ة  حت��ق��ي��ق��ا 

�صحة الأفراد".
اأن  ال�����درا������ص�����ات  " اأث���ب���ت���ت  وت���اب���ع���ت 
ب�صكل  ت�����ص��اع��د  ال���داع���م���ة  اجل����رع����ات 
مبخاطر  الإ�صابة  تقليل  يف  ملحوظ 

املر�س وم�صاعفاته والوفيات".
وق����ال����ت اإن����ن����ا ن���و����ص���ي ج��م��ي��ع اأف������راد 
18 �صن املجتمع البالغني من العمر 

m وما فوق بتلقي اجلرعات الداعمة 
ح���م���اي���ة ل���ه���م وع���ل���ى وج�����ه الأخ�������س 

الأمرا�س  واأ���ص��ح��اب  ال�صن  كبار  فئة 
ال��ف��ئ��ة الأك�����ر تعر�صا  امل��زم��ن��ة وه���م 
اأن هذه  واأك�����دت  امل���ر����س.  مل�����ص��اع��ف��ات 
بالإجراءات  اأن اللتزام  اأثبتت  الأزمة 
الح��رازي��ة ك��ان ل��ه ال���دور الأك���رب يف 
اأخذ  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ح��م��اي��ة اجل��م��ي��ع 
التطعيمات مما اأ�صهم يف �صمان �صحة 

املجتمع وتعافيه.
ع�����ادات  ت��ب��ن��ي  اأه���م���ي���ة  اإىل  ون����وه����ت 
و�صالمة  �صحة  ت�صمن  ومم��ار���ص��ات 
اجل���م���ي���ع م���ث���ل الل������ت������زام ب�����ارت�����داء 
ال��ك��م��ام��ات م��ع ت���رك امل�����ص��اف��ة الآمنة 
عند امل�صاركة يف املنا�صبات الجتماعية 
الفحو�صات  اإج�����راء  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
التعقيم  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال����دوري����ة 

امل�صتمر.

املجتمع  اأف��راد  نو�صي  "كما  واأ�صافت 
والفح�س  احل�����ذر  ت���وخ���ي  ب�������ص���رورة 
ل�صيما  مر�صية  اأع��را���س  ظهور  عند 
حلد  ت�صبه  التي  التنف�صية  الأع��را���س 
املو�صمية  الن��ف��ل��ون��زا  اأع���را����س  ك��ب��ر 
الإ�صابة  بني  التفريق  ميكن  ل  حيث 
ب��ك��وف��ي��د م���ن غ��ره��ا م���ن الأم���را����س 
التنف�صية من خالل الأعرا�س، ونوؤكد 
ب����اأن اخ��ت��ب��ارات PCR ���ص��روري��ة يف 

مثل هذه احلالت.
اإجراء الفحو�صات الدورية  اأن  وبينت 
والطمئنان  الحتياط  ب��اب  من  مهم 
اختبار  ل���دق���ة  ن���ظ���را  ال�����ص��ح��ة  ع��ل��ى 
الإ�صابات  ح�صر  يف   PCR م�صحات 
امل��خ��ال��ط��ة وحتجيم  وت��ت��ب��ع احل����الت 

انت�صار العدوى بني اأفراد املجتمع.

يغني  ل  ال���ل���ق���اح  اأخ������ذ  اأن  واأك���������دت 
الوقائية  ب����الإج����راءات  الل���ت���زام  ع��ن 
الكمام  ل���ب�������س  م���ث���ل  والح�������رازي�������ة 
ون���ظ���اف���ة ال���ي���دي���ن وامل���ح���اف���ظ���ة على 
واتباع  اجل�������ص���دي  ال��ت��ب��اع��د  م�����ص��اف��ة 
املعتمدة  الأخ�������رى  ال����ربوت����وك����ولت 

لل�صيطرة واملكافحة.
احلو�صني  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
املتحدث الر�صمي عن القطاع ال�صحي 
على  ت��ق��ع  امل�����ص��وؤول��ي��ة  اإن  ال���دول���ة  يف 
عاتق اجلميع، وحتديداً عند احلديث 
الدولة  مكت�صبات  على  احل��ف��اظ  ع��ن 
وم��ن��ج��زات��ه��ا وم���ا مت حت��ق��ي��ق��ه خالل 

العامني املا�صيني.
اأه���م���ي���ة  ع����ل����ى  "نوؤكد  واأ������ص�����اف�����ت 
الوقائية  الإج�����راءات  بكافة  الل��ت��زام 

الن����ف����ت����اح  ظ������ل  والح���������رازي���������ة يف 
�صالمتكم  على  فاحلفاظ  التدريجي، 
و�صحتكم اأولوية ق�صوى لدى قيادتنا 

الر�صيدة".
م���ن ج��ان��ب��ه ا���ص��ت��ع��ر���س ���ص��ع��ادة هزاع 
الإعالمية  الإحاطة  خالل  املن�صوري 
املتعلقة  امل���ح���دث���ة  ال���ب���ي���ان���ات  اآخ�������ر 
الربية  وزارة  وتوجيهات  ب��اإج��راءات 
املتعلقة  امل�����ص��ت��ج��دات  وف���ق  وال��ت��ع��ل��ي��م 

باإجراءات الوقاية من كوفيد - 19.
الدولة  التعليمي يف  القطاع  اإن  وق��ال 
وال�صتباقية  ب���اجل���اه���زي���ة  ي��ت��ح��ل��ى 
ل�صرعة التعامل مع الأو�صاع الطارئة 
العملية  ا����ص���ت���م���راري���ة  ع��ل��ى  ح���ر����ص���اً 
وذلك  الأم��ث��ل  الوجه  على  التعليمية 
ملعطيات  امل�صتمرة  املتابعة  خ��الل  من 

القرارات  لدعم  وم�صتجداتها  الأزم��ة 
الأن�صب.

م�صتمر  ب�صكل  العمل  يتم  اأن���ه  واأك���د 
وتطوراته،  الوبائي  الو�صع  مراجعة 
خ���ا����ص���ة خ������الل ال�����ف�����رة احل���ال���ي���ة، 
الآمنة  ال��ع��ودة  عملية  لت�صهيل  وذل��ك 
ال��ع��ام��ة و�صحة  ال�����ص��ح��ة  ول�����ص��م��ان 
و�صالمة الطلبة واملعلمني واملوظفني 
التعليمية." وقال  باملن�صاآت  الإداري��ني 
اإنه " يف اإطار متابعة تطورات الو�صع 
للمدار�س،  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة  ولت�صهيل 
ن����ود الإع������الن ب���اأن���ه ق���د ت���ق���رَر ع���ودة 
اإىل نظام  الإم���ارات  دول��ة  الدرا�صة يف 
جمموعتني  يف  احل�����ص��وري  ال��ت��ع��ل��ي��م 
حيث تبداأ املجموعة الأوىل يف الرابع 

والع�صروين من يناير اجلاري ".
واأ�صاف " ي�صمل قرار املجموعة الأوىل 
طالب ريا�س الأطفال، طالب احللقة 
اأو  ع�صر  الثاين  ال�صف  طلبة  الأوىل، 
الربيطاين،  ل��ل��ن��ظ��ام  ع�����ص��ر-  ال��ث��ال��ث 
الختبارات  �صيوؤدون  الذين  والطالب 
ت�صمل  ك��م��ا   ، وال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
موؤ�ص�صات  ط���الب  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
نظام  تطبيق  و�صيتم  ال��ع��ايل  التعليم 

املرور الأخ�صر لهم".
الثانية  بالن�صبة للمجموعة  اأنه  وذكر 
والتي تتعلق بباقي املراحل الدرا�صية، 
احل�صوري  للتعليم  الطالب  ف�صيعود 
اب���ت���داًء م���ن ال���واح���د وال��ث��الث��ني من 
يناير. واأكد اأن الوزارة اقرت جمموعة 

من ال�صوابط والإجراءات الحرازية 
الفرة  التعليمية يف  العملية  لت�صير 
ال���ق���ادم���ة، ح��ي��ث ي��ت��ط��ل��ب م���ن جميع 
الطالب يف خمتلف املراحل احل�صول 
 /PCR/ صلبية� نتيجة فح�س  على 
ل تزيد مدتها عن 96 �صاعة عند اأول 
ويتطلب  التعليمية،  للمن�صاآت  دخ��ول 
كل   PCR ف��ح�����س  اإج�������راء  ب��ع��ده��ا 

اأ�صبوعني.
نظام  تطبيق  �صيتم  اأن����ه  اإىل  واأ����ص���ار 
امل���رور الأخ�����ص��ر لأول��ي��اء الأم���ور عرب 
املن�صاآت  ل���دخ���ول  احل�����ص��ن  ت��ط��ب��ي��ق 
 PCR فح�س  نتيجة  مع  التعليمية 

�صلبية �صالحيتها 96 �صاعة.
الرحالت  ت��ع��ل��ي��ق  ���ص��ي��ت��م  اأن�����ه  وذك�����ر 
اآخر،  اإ�صعاٍر  حتى  اخلارجية  املدر�صية 
الريا�صية  الأن�����ص��ط��ة  ا���ص��ت��م��رار  م���ع 
والثقافية يف املدار�س وفق الإجراءات 
اأن  اإىل  م�صرة  املتعمدة  الح��رازي��ة 
ُب��ع��د م��ت��اح يف حال  خ��ي��ار التعليم ع��ن 
تعليم  با�صتمرار  الأم��ور  اأول��ي��اء  رغبة 
اأب��ن��ائ��ه��م ع��ن ُب��ع��د ح��ت��ى اإع����ادة تقييم 
م�صتجدات الو�صع الوبائي يف الدولة.
التوا�صل مبا�صرة مع  �صيتم  اأنه  واأك��د 
اأولياء الأمور من قبل اإدارات املدار�س 
نظام  ح��ول  امل�صتجدات  كافة  وتوفر 
الدرا�صة والو�صع ال�صحي كما نن�صح 
ب�صرورة  وال���ط���الب  الأم������ور  اأول���ي���اء 
املخربية  الفحو�صات  ب��اإج��راء  ال��ب��دء 
مراكز  يف  الزدح���ام  لتفادي   PCR
وحفاظاً  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��اأخ��ر  اأو  الفح�س 

على �صحة و�صالمة املجتمع.
قابلة  امل���ع���اي���ر  ه����ذه  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اأحدث  على  بناًء  والتغير  للتحديث 
متطلبات ودرا�صات اجلهات ال�صحية.

الأزمة،  اإنه خالل كافة مراحل  وقال 
التعليمية  امل��ن�����ص��اآت  اإدارات  اأث��ب��ت��ت 
املرن  التعامل  يف  احرافها  وكوادرها 
مع متغرات الو�صع وتطورات الأزمة 
و نقدم لهم ال�صكر والتحية حلر�صهم 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات ال���دول���ة مبا 
وال�صالمة  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة  ي�صمن 
املجتمعية وم�صاهمتهم يف اإجناح �صر 

العملية التعليمية بكل �صال�صة.
واأكد على امل�صوؤولية املجتمعية والدور 
اأفراد املجتمع  املحوري الذي يقوم به 
للحفاظ على املكت�صبات التي حققتها 
ال��دول��ة خ��الل الأزم���ة، وامل�صي قدماً 

للتعايف امل�صتدام.

�سقر غبا�س يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع وزيرة خارجية ا�ستونيا 

الإحاطة الإعالمية لكوفيد - 19: 

عودة الدرا�سة يف الإمارات اإىل نظام التعليم احل�سوري يف جمموعتني

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�صفت عفاف اإبراهيم املري رئي�س دائرة اخلدمات الجتماعية 
 )sssd( الذكي  تطبيقها  ال��دائ��رة  اإط��الق  عن  ال�صارقة،  يف 
للم�صتفيدين  اإ�صافية   قنوات  اإت��اح��ة  بهدف  جتريبي  ب�صكل 

طوال 24 �صاعة.
الإن�صان"  "خدمة  ال�صارقة خطة  لتبني  ووفقا  امل��ري،  وقالت 
واحتواء  برعاية  معنية  موؤ�ص�صة  الدائرة  كون  من  واإنطالقا 
ب��ع�����س ال��ف��ئ��ات يف امل��ج��ت��م��ع، ل����ذا ف����اإن ال����دائ����رة ع��م��ل��ت على 
تقدمي  يف  ال��ري��ادة  على  املحافظة  �صبيل  يف  خدماتها  جتويد 
احلياة  بنوعية  الرتقاء  وامل�صاهمة يف  الجتماعية،  اخلدمات 
لتوفر  الإمكانيات  كافة  وت�صخر  املجتمع،  لأف��راد  املقدمة 

م�صتقبل اأف�صل للمواطن الذي يعتربغاية التنمية وو�صيلتها 
الأ�صا�صية. واأ�صافت رئي�س دائرة اخلدمات الجتماعية، نحن 
النظامني كال  على  يعمل  ال��ذي  التطبيق  ي�صاهم  ب��اأن  ناأمل 
للم�صتفيدين  ال��ف��ائ��دة  حتقيق  يف    iOS و   Android
امل�صقة والتنقل للمراجعة واملتابعة، كما  الكثر من  ويختزل 
مت مراعاة اأن يكون ت�صميمه �صهال يف ال�صتخدام كي ي�صتطيع 

كبار املواطنني وذويهم من ا�صتخدامه والتفاعل معه.
للدولة  الر�صمي  للتوجه  مواكبة  الدائرة  باأن  امل��ري،  واأ�صارت 
نحو نقل تعامالتها وخدماتها لت�صبح رقمية وذكية يف كافة 
مناحي احلياة، لتكون بذلك الدولة من اأوائل الدول املتقدمة 
ب�����داأت الدائرة  ال��ذك��ي��ة، وب��ال��ت��ايل  وامل���ت���ط���ورة يف اخل���دم���ات 
يف  خطتها  �صمن  اأوىل  كمرحلة  للتطبيق  التجريبة  الن�صخة 

تطوير اخلدمات، تليها مراحل لحقة ت�صهل عملية ت�صجيل 
مقدم الطلب ملرة واحدة عرب الهاتف النقال، وحفظ البيانات 
وبالتايل متابعة كافة اخلدمات والطلبات واملواعيد وا�صتخراج 
الإفادات وم�صاهدة امللف ال�صخ�صي اأوغرها من دون احلاجة 

ملراجعة املراكز اخلا�صة بالدائرة.
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات واف��ي��ة ع��ن الدائرة 
الجتماعية  واملراكز  والأف��رع  والإدارات  الجتماعية  وال��دور 
متجدد  �صيكون  التطبيق  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر  لها،  التابعة 
امل�صتفيدين  من  الراجعة  لتغذية  خ��الل  من  م�صتمر  ب�صكل 
امل�صتفيدين  ام��ام  امل��ج��ال  لإت��اح��ة  التجريبية،  ال��ف��رة  خ��الل 
من اخلدمات الطالع ب�صكل دائم على الفعاليات والأن�صطة 

والأخبار املتعقلة باخلدمات الجتماعية يف الإمارة. 

هزاع املن�ضوري املتحدث الر�ضمي عن قطاع التعليم يف الدولة: 
• تبداأ املجموعة الأوىل 24 يناير اجلاري و ت�ضمل طالب ريا�ض الأطفال، طالب احللقة الأوىل، طلبة ال�ضف الثاين ع�ضر اأو الثالث ع�ضر للنظام الربيطاين

• ت�ضمل املجموعة الأوىل الطالب الذين �ضيوؤدون الختبارات الدولية والرئي�ضية وطالب موؤ�ض�ضات التعليم العايل مع تطبيق نظام املرور الأخ�ضر
تتعلق بباقي املراحل الدرا�ضية ويعود الطالب للتعليم احل�ضوري ابتداًء من 31 يناير اجلاري الثانية  • املجموعة 

ل تزيد مدتها عن 96 �ضاعة عند اأول دخول للمن�ضاآت التعليمية  PCR �ضلبية  فح�ض  نتيجة  على  • احل�ضول 
الدكتورة فريدة احلو�ضني املتحدث الر�ضمي عن القطاع ال�ضحي يف الدولة 

• اجلهوَد الوطنية يف َجميِع القطاعات احلكومية واملحلية واخلا�ضة م�ضتمرة لتوفري بيئة �ضحية وقائية لأفراد املجتمع
الداعمة ت�ضاعد ب�ضكل ملحوظ يف تقليل الإ�ضابة مبخاطر املر�ض وم�ضاعفاته والوفيات • اجلرعات 

اجلميع حماية  يف  الأكرب  الدور  له  كان  الحرتازية  بالإجراءات  • اللتزام 

اجتماعية ال�سارقة تطلق تطبيقها الذكي ب�سكل جتريبي

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم اعالن بالن�شر 2022/243
املن��ذر : مدر�صة الإحتاد اخلا�صة - بوكالة / د. اأحم�د �صعيد �صامل بن هزي�م وخالد حممد �صعيد بوج�صيم 

وعبد اهلل ال�صويدي ومبوجب وكالة الوكيل/ جرب الدار حامد حممد عقيد
MHD MUHANAD M HICHAM GHARIB  صد / املنذر اإلي�ه : حممد مهند حممد ه�صام غريب�

عنوانه: اإمارة دبي، اإنرنا�صيونال �صيتي، احلي الفرن�صي، بناية ، �صقة 108. هاتف: -0502750777 
bab.alsahraa@hotmail.com  0505152282 p24رقم 

Lina82sh@hotmail.com
املو�صوع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�صر 

يتقدم املخطرة للمخطر اإليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
حال  ويف  ايام  خم�صة  خالل  وذلك  درهم   )121،474( مبلغ  ب�صداد   - اإليها  للمنذر  املنذر  تخطركم 
القانونية  الجراءات  كافة  لتخاذ  املخت�صة  املحكمة  اىل  تلجاأ  �صوف  املنذرة  فان  املذكور  املبلغ  �صداد  عدم 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صروفات  الر�صوم  اىل  ا�صافة  املبلغ  باأداء  باإلزامك  للمطالبة  مواجهتك  يف 

القانونية بواقع %12 من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد.  بكل حتفظ ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املنذر : اليا�س اأنطوان حنو�س )اجلن�صية �صوريا(
املنذر اإليها : خ�صنو ديبك عمروف )اجلن�صية اوزباك�صتان(

نخطركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة التي :
ف�ي  املر�ص�د  ال�صيك  قيم�ة  دره�م   143،000 وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة 
�ص�وف  وال  الإنذار،  ه�ذا  ن�ص�ر  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�صة  خالل  وذلك  ذمتكم 
ومنه�ا  الالزم�ة  القانوني�ة  الج�راءات  كاف�ة  اتخ�اذ  اإل�ى  املن�ذرة  ت�ص�طر 
ا�صت�ص�دار ام�ر اداء ف�ي م�واجهتكم لل�زامكم مب�ا �ص�بق ذك�ره بال�صافة اإىل 
حتم�يلكم كاف�ة الر�ص�وم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة م�ع حف�ظ ك�اف�ة 

احلقوق القانوني�ة الأخ�ري للط�ال�ب.
ولأجل العلم

اعالن انذار عديل الن�شر
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العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   

MOJAU_2022- 0044239 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

تون�صية   – عبدالواحد  بلقا�صم  بنت  فاطمه   / ال�صيدة  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية اأرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة )%100( اإىل ال�صيدة / �صعديه 
فوؤاد فوؤاد با�صا - باك�صتانية اجلن�صية لت�صبح ن�صبتها )%100( ، يف الرخ�صة باإ�صم 
الرخ�صة  ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  لل�صيدات(  اليا�صمني  )�صالون عبق 

رقم : )763359(، - تنازل ا�صحاب الرخ�صة لآخر،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س  اليه بعد  امل�صار  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  

70533 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة حممد لقمان التجارية - ذ م م   
اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005567/ 

اإىل املحكوم عليه : �صركة حممد لقمان التجارية - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ دانوب ملواد البناء - �س م ح  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور

قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 
 الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 77892 درهم  بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 3/10

درهم   /2021
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات
ميثاء ال�سام�سي ت�ستقبل وزيرة �سوؤون املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف ت�سيلي

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبلت معايل الدكتورة ميثاء بنت �صامل ال�صام�صي وزيرة 
دولة ..معايل مونيكا زالكيت - وزيرة �صوؤون املراأة و امل�صاواة 
دكرت  فايز  ج��ورج  �صعادة  بح�صور  ت�صيلي  يف  اجلن�صني  بني 
اإىل  ال��ل��ق��اء  .ت��ط��رق  ال��دول��ة  ل��دى  ت�صيلي  جمهورية  �صفر 
خالل  م��ن  دعمها  و�صبل  البلدين  ب��ني  املتميزة  ال��ع��الق��ات 
امل��راأة والطفل  التجارب واخل��ربات، خا�صه يف جمال  تبادل 
تتعلق  التي  الق�صايا  م��ن  العديد  الأ���ص��رة.ون��اق�����س  ورع��اي��ة 
وتعزيز  اأي��ة حتديات  ملواجهة  ودعمها  امل��راأة  بتنمية مهارات 
م�صاركتها بفاعلية يف مواقع العمل ومتثيلها ب�صكل فاعل يف 

القطاع احلكومي واخلا�س.
القيادة  اأن  ال�صام�صي  �صامل  ميثاء  الدكتورة  معايل  واأك��دت 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الر�صيدة 
دعم  على  حتر�س  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ه���ذه ال��ع��الق��ات وت��ع��زي��زه��ا م��ن��وه��ة ب���ال���دور ال��ك��ب��ر الذي 
الحتاد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  به  تقوم 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي 
الأ�صرية يف جمال متكني  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
اأو يف امل�صاركة يف  امل��راأة وتعزيز دورها �صواء يف بناء الأجيال 
�صموها  جهود  اإىل  اإ�صافة  كافة  امل�صتدامة  التنمية  جمالت 
يف جمال املحافظة على ال�صتقرار الأ�صري، وعملها امل�صتمر 

مع املوؤ�ص�صات القائمة على ق�صايا املراأة والطفل لدفعها نحو 
متابعة كل الق�صايا امل�صتجدة التي تهم املراأة.

اأ�صادت معايل مونيكا زالكيت بالإجنازات التي  من جانبها 
التنموية و ثمنت  الإم��ارات يف كافة املجالت  حققتها دول��ة 
امل��راأة، خا�صة يف  تعزيز مكانة  ال�صيخة فاطمة يف  �صمو  دور 
حر�س  م��وؤك��دة  والق��ت�����ص��ادي��ة،  ال�صيا�صية  امل�����ص��ارك��ة  جم��ال 
بالدها على تعزيز جمالت التعاون بني البلدين، خا�صة يف 

جمال متكني املراأة وحمايتها من العنف الأ�صري.
ال�صام�صي  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  متنت  اللقاء  خ��ت��ام  ويف 
التقدم  ك��ل  ت�صيلي  ول�صعب  مونيكا  ل��ل��وزي��رة  التوفيق  ك��ل 

والزدهار.

•• ابوظبي-الفجر:

يقدم الأر�صيف واملكتبة الوطنية يف 
بداية من�صة "ذاكرة الوطن" التي 
ال�صيخ  م��ه��رج��ان  يف  ب��ه��ا  ي�����ص��ارك 
لوحة   2022-2021 زاي�������د 
ك���ب���رة ي���ع���ر����س ف��ي��ه��ا اخل���دم���ات 
واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  يقدمها  ال��ت��ي 
الباحثني،  جل���م���ه���ور  ال���وط���ن���ي���ة 
وللوحدات الأر�صيفية يف املوؤ�ص�صات 
�صعيد  على  الدولة  يف  الأر�صيفية 
وت�صخي�س  بالإ�صدارات  تزويدهم 
وتقدمي  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا،  الأر���ص��ي��ف��ات 
يف  والنظر  والت�صخي�س،  امل�����ص��ورة 
اإتالف الوثائق عدمية الفائدة ... 

وغرها.
والتزاماً بر�صالة الأر�صيف واملكتبة 
الوطنية يف "احلفاظ على الراث 
املعلومات  وت����ق����دمي  ال���وث���ائ���ق���ي 
القرار  ملتخذي  والأم��ي��ن��ة  امل��وث��ق��ة 
وعامة النا�س، وتعزيز روح النتماء 
اأب����رز  ف�����اإن  الوطنية"،  وال���ه���وي���ة 
اللوحة  يف  وردت  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
الكبرة التي ا�صتوقفت زوار من�صة 
"ذاكرة الوطن" كانت خدمة طلب 
امل���واد الأر���ص��ي��ف��ي��ة، وال��ت��ي تخت�ّس 
كال�صور  الأر�صيفية  امل��واد  بتوفر 

وال���وث���ائ���ق ال��ت��اري��خ��ي��ة، والأف�����الم 
بتاريخ  ُت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  واخل����رائ����ط 
الإم������ارات ومنطقة  دول����ة  وت����راث 
املوؤ�ص�صات  من  يطلبها  ملن  اخلليج 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ب��اح��ث��ني م��ن داخل 

الدولة وخارجها.
وت�����ص��خ��ي�����س و����ص���ع الأر����ص���ي���ف���ات 
احل��ك��وم��ي��ة، وت��ك��ون ه���ذه اخلدمة 
الأر�صفة  خ�����رباء  اأح�����د  ب���اإر����ص���ال 
ق�صم  من  املوظفني  بع�س  يرافقه 
لتقييم  احل��ك��وم��ي��ة  الأر����ص���ي���ف���ات 

�صوء  على  وذل��ك  الأر�صيف،  و�صع 
م����واد ال��ق��ان��ون الحت�����ادي رق���م 7 
التنفيذية،  ولئحته   2008 لعام 
الأر�صيف  ف�����اإن  الإط������ار  ه����ذا  ويف 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ي��ح��ر���س على 
ح���ف���ظ ال���ر����ص���ي���د ال���وث���ائ���ق���ي يف 
يقدم  ذل����ك  ���ص��ب��ي��ل  ويف  ال����دول����ة، 
جمال  يف  ال�صت�صارة  طلب  خدمة 
للجهات  الوثائق  واإدارة  الأر���ص��ف��ة 
مل��ع��اي��ر عاملية  احل��ك��وم��ي��ة ط��ب��ق��اً 
معتمدة يف تنظيم الأر�صيف واإدارة 

الوثائق.
التن�صئة  يف  ����ص���ري���ك���اً  وب���و����ص���ف���ه 
الأر�صيف  ف��اإن  لالأجيال  الوطنية 
ي���ق���دم خدمة  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
التي  التعليمية  الوطنية  الباقات 
الوطنية،  امل���ح���ا����ص���رات  ت��ت�����ص��م��ن 
امل��ن��اه��ج، وال��ف��ئ��ات اخلا�صة  ودع���م 
وتنظيم  ال�����ه�����م�����م،  واأ�������ص������ح������اب 
امل����وؤمت����رات وال�����ن�����دوات، وال���ور����س 
مبا  التعليمية  العملية  تعزز  التي 
يعمق م�صاعر الولء والنتماء اإىل 

الوطن لدى الطلبة وجميع فئات 
املجتمع.

الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  ويقدم 
الفنية  ال�����ص����ت���������ص����ارات  خ����دم����ة 
والإر���������ص��������اد ال���ع���ل���م���ي ال���������الزم يف 
ودرا�صة  ال�صفاهي  التاريخ  جم��ال 
باملحا�صرات  وت��ت��م��ث��ل  الأن�������ص���اب، 
املتخ�ص�صة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال���ور����س 
والطلبة،  والأكادمييني  للباحثني 
احلكومية  اجلهات  يدعم  وكذلك 
وال�صفارات  الأكادميية  واملوؤ�ص�صات 

تاريخاً  تت�صمن  التي  باإ�صداراته 
ويتيح  وط���ن���ي���ة،  وق���ي���م���اً  وت�����راث�����اً 
الوطنية  وامل���ك���ت���ب���ة  الأر������ص�����ي�����ف 
اإل��ك��رون��ي��اً، ويف  للبيع  اإ���ص��دارات��ه 
املكتبات، وتت�صف هذه الإ�صدارات 
باأنواعها باأنها قد خ�صعت للتقييم 
ق��ب��ل اإ����ص���داره���ا م���ن ق��ب��ل خرباء 

وخمت�صني.
ويرحب الأر�صيف واملكتبة الوطنية 
بالبحوث والدرا�صات واأوراق العمل 
ال��ت��ي ت��ب��ح��ث يف ت���اري���خ الإم������ارات 

على  ويعر�صها  وقيمها  وت��راث��ه��ا 
اللجنة العلمية التي جتيز ن�صرها 
واملنهج  الأ�صلوب،  ج��ودة  على  بناء 

العلمي، والدقة واللغة ال�صليمة.
الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  ويقوم 
وال�صور  الوثائق  معار�س  بتنظيم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ي�����ص��ارك ب��ه��ا يف 
وي�صتهدف  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ن��ا���ص��ب��ات 
الدولة  بتاريخ  ال��وع��ي  ن�صر  منها 
ت��ن��ظ��ي��م بع�س  وت���راث���ه���ا، وي���ك���ون 
هذه املعار�س تلبية لطلب اجلهات 

اخلارجية.
ي���وف���ر  الإم����������������ارات  م���ك���ت���ب���ة  ويف 
الوطنية  وامل���ك���ت���ب���ة  الأر������ص�����ي�����ف 
والطلبة  والأك��ادمي��ي��ني  للباحثني 
ثروة  الإم����ارات  بتاريخ  واملهتمني 
ُتعنى  التي  املعلومات  م�صادر  من 
بتاريخ الإم��ارات ومنطقة اخلليج، 
والبحوث  وامل�������ص���ادر،  وب���امل���راج���ع 
اجل����ام����ع����ي����ة وال����ك����ت����ب ال������ن������ادرة، 
والأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  وال����دوري����ات 

ب�صكليها الورقي والإلكروين.
وم���ن اأب����رز واأه����م اخل���دم���ات التي 
يقدمها الأر�صيف واملكتبة الوطنية 
ال���وث���ائ���ق عدمية  اإت������الف  خ���دم���ة 
واجلهات  الأر���ص��ي��ف��ات  ال��ف��ائ��دة يف 
مواد  على  بناء  وذل��ك  احلكومية، 
ال��ق��ان��ون ال��ت��ي حت��ظ��ر اإت����الف اأي 
دون  احلكومية  اجلهات  يف  وثيقة 
موافقة الأر�صيف واملكتبة الوطنية 
ال�������ذي خ�����ص�����س جل���ن���ة ل�������ص���وؤون 

الإتالف برئا�صة املدير العام.
واملكتبة  الأر������ص�����ي�����ف  وي����وا�����ص����ل 
الوطنية جهوده لرقية خدماته، 
وتوفرها بناء على اأحدث املعاير 
وتقدمي  ت��ط��وراً،  التقنيات  واأك���ر 
امل����زي����د م����ن اخل�����دم�����ات يف اإط�����ار 

ر�صالته ومهامه واأهدافه.

•• ال�صارقة-الفجر:

يف اطار حتقيق الأجندة ال�صراتيجية 
لقعاليات مهرجان الفنون الإ�صالمية 
الثقافية  ال�صوؤون  اإدارة  تنظمه  ال��ذي 
الرابعة  ن�صخته  يف  ال��ث��ق��اف��ة  ب��دائ��رة 
" تدرجات  وال��ع�����ص��ري��ن حت��ت ع��ن��وان 
الثقايف  برناجمه  ا�صتمل  وال���ذي   ،"
يف ه��ذه ال���دورة على اأك��ر م��ن 150 
بفنون اخلط  تعّرف اجلمهور  فعالية 
العربي والفنون الإ�صالمية كالزخرفة 
وال���ت���ذه���ي���ب، م���ن خ����الل ور������س عمل 
تفاعلية متنوعة وحزمة من اجلل�صات 
واملحا�صرات  وال����ن����دوات  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 
وامل���ع���ار����س يف خم��ت��ل��ف ف��ن��ون اخلط 

العربي والفنون الإ�صالمية.
ومنذ  املهرجان  نظم  امل��ج��ال  ه��ذا  ويف 
ان���ط���الق���ت���ه يف اخل���ام�������س ع�����ص��ر من 
دي�������ص���م���رب امل���ا����ص���ي ع�������ددا م����ن ه���ذه 
الأن�صطة التفاعلية، قدمها نخبة من 
يف  امل�����ص��ارك��ني  واخل��ط��اط��ني  الفنانني 
املهرجان، ونظمت يف بيوت اخلطاطني 

العربي  اخل��ط  لفن  ال�صارقة  وم��رك��ز 
للخط  ال�صارقة  ومتحف  وال��زخ��رف��ة 

وغرها من املتاحف واملوؤ�ص�صات.
�صهد مركز  الأن�صطة  ه��ذه  ب��ني  وم��ن 
للفنانة  ور���ص��ت��ني  ل��ل��خ��ط  ال�����ص��ارق��ة 
الأوىل ور�صة    ، اإم���ارات   - جن��اة مكي 
 ،  " وال��ف��راغ  ال�صكل  ب��ني  العالقة   "
حت��دث��ت ف��ي��ه��ا ع��ن اأه��م��ي��ة ال���ف���راغ يف 
اللوحة الفنية ، ون�صبته مع العنا�صر 
كانت   والثانية   ، ال��ل��وح��ة  يف  الأخ����رى 
" ، وبداأتها  املنتظم  " الإي��ق��اع  ور���ص��ة 
بجولة م��ع احل�����ص��ور وامل�����ص��ارك��ني  يف 
اأروق����ة امل���رك���زو  وراف����ق ذل���ك �صروحا 
لأع��م��ال��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة امل��ع��رو���ص��ة هناك 
قاعة  يف  ���ص��رح��ه��ا  اإىل   ب��الإ���ص��اف��ة   ،
الإيقاع  م��ع��ن��ى  ب��امل��رك��ز  امل��ح��ا���ص��رات 
كظاهرة كونية، اأنواع الإيقاع - اأبعادة 
- اإدراكه – تاأثره، وكيف ن�صتدل على 
مع     ، ال�صالمية  الفنون  يف  الإي��ق��اع 

التطبيق العملي مع احل�صور.
التدريب  امل��ه��رج��ان  جل��م��ه��ور  واأت���ي���ح 
وتعلم اأ�صرار الزخرفة والتذهيب من 

خالل ور�صة زخرفة م�صركة بعنوان 
تذهيب"   – ت��ل��وي��ن   – ت�����ص��م��ي��م   "
الفنانات  ف��ي��ه��ا  ���ص��ارك��ت  امل���زخ���رف���ات، 
وبروانة  دو���ص��ت��ي  زه����را  ����ص���ايل،  اآزور 
لطيفي -يران، حيث قدمن للجمهور 
التطبيق  م��ع  واف��ي��ا  �صرحا  امل��ت��واج��د، 
العملي، حول كيفية ت�صميم الزخارف 
وتقنيات  الأل����وان،  واختيار  الذهبية، 
التذهيب، وعرب تطبيق هذه التقنيات 
ع��م��ل��ي��اً، مت اإن��ت��اج اأع��م��ال زخ��رف��ي��ة يف 

منتهى الدقة واجلمال.
اأ�صرف  ب��ي��وت اخل��ط��اط��ني،  ق��اع��ة  ويف 
على  امل�������ح�������ارب  ج��������الل  اخل������ط������اط 
ور����ص���ة " ج��م��ال��ي��ات خ���ط ال���دي���واين 
وخ�صائ�صه،  جمالياته  مو�صحا   ،“
و����ص���رح ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل ال���ف���روق���ات بني 
كتابة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اخل����ط  م����دار�����س 
اخل�������ط ال�������دي�������واين. ول����ل����دم����ج بني 
العربية  ال��ل��غ��ة  م���ن خ��ط��وط  خ��ط��ني 
حمددة،  وتقنيات  اأ���ص��رار  الكتابة،  يف 
اخلطاطة  بال�صرح  تناولته  م��ا  ذل��ك 
وامل��ذه��ب��ة م���رمي ن������وروزي -رك���ي���ا، يف 

اخلط  ب����ني  ف��ن��ي��ة  "عالقات  ور�����ص����ة 
اخلطاط  ق��دم  كما   ،" والثلث  املحقق 
تركيا،  ك��ون��دوز/  الربوفي�صورح�صني 
خ���الل ور���ص��ة ح���ول ف��ن��ون اخل����ط، يف 
م��رك��ز ال�����ص��ارق��ة ل��ف��ن اخل���ط العربي 
وال��زخ��رف��ة، ال��ن�����ص��ب اجل��م��ال��ي��ة التي 

يتمتع بها خط الثلث والديواين.
لفن  الإم���ارات  جمعية  مع  وبالتعاون 
الإ�صالمية،  والزخرفة  العربي  اخلط 
ق���دم الأ���ص��ت��اذ خ��ال��د اجل����الف رئي�س 
العربي  الإم���ارات لفن اخل��ط  جمعية 
والزخرفة الإ�صالمية، يف لقاء جميل 
الفنانني  م����ن  م��ك��ث��ف  ح�������ص���ور  م����ع 
واخل��ط��اط��ني والإع��الم��ي��ني وحمبي 
"اخلط  ب���ع���ن���وان  اخل�����ط، حم���ا����ص���رة 
الأخرى" ا�صتعر�س  والفنون  العربي 
العربي  اخل���ط  ت��اري��خ  اجل���الف  فيها 
اإ�صارته  ذك��ره  وت��ط��وره، ومم��ا  ون�صاأته 
اأن اخل���ط ال��ع��رب��ي ف��ن رائ����ع، مل  اإىل 
به،  الفنون مب��ا حظي  م��ن  ف��ن  يحظ 
وو���ص��ح اأ���ص��ب��اب اع��ت��ب��اره ج��وه��رة تاج 
اأي�صا  وبالتعاون  الإ�صالمية.  الفنون 

م���ع ج��م��ع��ي��ة الإم���������ارات ل��ف��ن اخلط 
العربي والزخرفة الإ�صالمية، قدمت 
ال��ف��ن��ان��ة ف��اط��م��ة ���ص��امل��ني -لإم������ارات، 
“، حيث تلقى  " ت�صميم لوحة  ور�صة 
اأ�صا�صيات  حول  وافيا  �صرحا  احل�صور 
النهائي  والإخ��������راج  ال��ت�����ص��م��ي��م،  ف���ن 
ال�صارقة  مركز  ويف  اخلطية.  للوحة 
لفن اخلط العربي والزخرفة اأ�صرفت 

ور�صة  على  دمير-ركيا،  بتول  املذهبة 
وجمالياتها"  والتذهيب  "الزخرفة 
الت�صليل  طريقة  للح�صور  اأو�صحت 
بال�صرح والتطبيق العملي، كما اأعطت 

ملحة تاريخية لأهم املذهبني.
الكندي-   وف���اء  اخل��ط��اط��ة  واأ���ص��رف��ت 
ال��ث��ل��ث )ميزان  م������ارات، ع��ل��ى ور����ص���ة 
حرف الواو والعني يف الثلث( يف مقر 

العربي  الإم���ارات لفن اخل��ط  جمعية 
وا�صتمرت  الإ����ص���الم���ي���ة،  وال���زخ���رف���ة 
ال���ور����ص���ة ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ني، مت يف 
الور�صتني التدريب على كيفية مراعاة 

امليزان يف كتابة حريف الواو والعني.
املهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  وت�����ص��ت��م��ر  ه�����ذا 
الثالث  ح���ت���ى  ال���ث���ق���ايف  وب����رن����اجم����ه 
وال���ع�������ص���ري���ن م�����ن ي���ن���اي���ر احل������ايل، 

كانت  امل��ه��رج��ان  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
1998م  يف  الأوىل  ان����ط����الق����ت����ه 
ال�صيخ  ال�صمو  بتوجيهات من �صاحب 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�صو 
احلفاظ  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  ال�صارقة، 
وا�صتمرار  الإ���ص��الم��ي��ة  ال��ف��ن��ون  ع��ل��ى 

ح�صورها ودللتها التاريخية

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يعر�س خدماته يف ذاكرة الوطن لرواد مهرجان ال�سيخ زايد

ور�س عمل تفاعلية متنوعة يف مهرجان الفنون الإ�سالمية تدرجات 

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0010002 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد المني ال�صادق حممدين  
جمهول حمل الإقامة : ابوظبي ال�صهامة ت : 0557504900 

بناء على طلب املدعى : احمد ر�صيد �صقره 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب���� : 

- الزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره  )6000( درهم للمدعي ، قيمة البيع املتفق عليها وقيمة املخالفات 
والغرامات التي حتررت با�صم املنازع وذلك للتاأخر يف نقل امللكية 

- الزامه بالر�صوم وامل�صاريف. 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/1/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )2 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/1/19  م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   70555
اإعالن بالن�شر بالدعوى 400/2021 جتاري كلي - دبي

اإىل املدعى عليها / �صركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ م م، 
مبا ان املدعية / دبي لال�صتثمار العقاري �س ذ م م. 

انتدبتنا  قد  املحكمة  اأن  ومبا   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقامت  قد 
اجراءات  ابالغكم عن  علينا  تعذر  اأنه  الدعوى، ومبا  يف هذه  خبراً 
اخلربة بكل و�صائل الت�صال املتاحة ، فاإننا ندعوكم حل�صور اإجتماع 
اخلربة الأول اأو ح�صور ممثلكم القانوين ال�صاعة 10:00 �صباح يوم 
الربعاء 26-01-2022 مبكتبنا بدبي واحة ال�صيليكون بناية �صيت 

مكتب 906 هاتف: 9662 04-568
اخلبري الهند�شي / حممد ناظم ا�شرب 050-4167395

اإعالن املدعي عليها بالن�شر 
الدعوة الجتماع اخلربة االأول 

70392
العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ص�ر

ليكن معلوما للجميع باأن: ال�صيد/ ثاين حممد خمي�س را�صد ال�صام�صي - اجلن�صية: الإمارات 
حيدرو�س  ال�صيد/  اإىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
)�صوبرماركت  امل�صماه  الرخ�صة  - يف  الهند،   : اجلن�صية   - مانابات حممد  باديات  �صيد  حممد 
رقم  برخ�صة  بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )1 فرع   - احلمرية  بحر 
)موؤ�ص�صة فردية(  من  للرخ�صة  القانوين  ال�صكل  تغير   -: اأخرى  تعديالت   ،)733013(
اإىل )وكيل خدمات(، - تغير ال�صم التجاري للرخ�صة من )�صوبرماركت بحر احلمرية - فرع 

احلمرية(، ق�صر  )�صوبرماركت  اإىل   )1
 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيدة : م�صت زيب النهار اميان على - اجلن�صية: بنغالدي�س ، 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )%100( وذلك اإىل ال�صيدة: خالده 
اكر مان�صورا الجمر ح�صني اجلن�صية : بنغالدي�س يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون املظهر 
املمتاز للحالقة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )736656( ال�صادرة من 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�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
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•• دبي-وام:

املري  ب���ن ط���وق  ع���ب���داهلل  زار م��ع��ايل 
جمهورية  ج��ن��اح   ، الق��ت�����ص��اد  وزي����ر 
 2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان 
الفر�س  منطقة  يف  يقع  ال���ذي  دب���ي، 
وي���������ص����ت����ع����ر�����س ال������������راث ال����ث����ق����ايف 
واحل�صاري والتاريخي لقرغيز�صتان 
الالفت  التطور  على  ال�صوء  وي�صلط 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي 

التنموية والقت�صادية والثقافية.
واأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري اأن 
يوا�صل  دب��ي   2020 اإك�صبو  معر�س 
حتت  ال���ع���امل  جت��م��ع  ك��م��ن�����ص��ة  دوره 
م��ظ��ل��ة واح����دة ع��ل��ى اأر�����س الإم�����ارات 

ال�صراكات  وي��ب��ن��ي  وي��ب��دع  ليتوا�صل 
امل�صتقبل، حيث قدم منوذجاً  وي�صنع 
ال��ت��ع��اون الدويل  م��ت��ف��رداً يف مت��ك��ني 
الثقافات  ب��ني  وال��ت��ق��ري��ب  والن��ف��ت��اح 
وال�����ص��ع��وب وت��ط��وي��ر ق��ن��وات جديدة 
العامل،  دول  بني  للتعاون  وم�صتدامة 
����ص���واء ع��ل��ى م�����ص��ت��وى احل���ك���وم���ات اأو 
القطاع اخلا�س، لبناء مرحلة جديدة 
العمل  جم������الت  يف  ال�������ص���راك���ة  م����ن 
وال�صتثمار  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����ص��ادي 
والتكنولوجيا  والب��ت��ك��ار  وال�صياحة 

وقطاعات امل�صتقبل.
وي��ق��دم ج��ن��اح ق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان جتربة 
امل�صارات  على  للتعرف  للزائر  غنية 
اجلمهورية  تتبناها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

القرغيزية لبناء امل�صتقبل، ويعر�س 
املتنامية  الق��ت�����ص��ادي��ة  اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
قرغيز�صتان  تتبعه  ال����ذي  وال��ن��ه��ج 
اليوم لال�صتفادة من البتكار واملعرفة 
كمحرك  امل���ع���ل���وم���ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للتطوير، وجهودها يف تنمية وترويج 
الزراعة  م��ث��ل  احل��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا 

وال�صياحة والطاقة.
واط��ل��ع م��ع��ايل وزي���ر الق��ت�����ص��اد على 
القت�صادي  والنمو  التطور  مالمح 
القرغيزي  اجل��ن��اح  ي��ج�����ص��ده  ال����ذي 
مع  لل�صراكة  يقدمها  التي  والفر�س 
ال���ع���امل م���ن خ����الل اإك�����ص��ب��و 2020 
الفريدة  ال�صياحية  وامل��ق��وم��ات  دب���ي، 
املتنوعة  وطبيعتها  ل��ق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان 

القرغيزي،  اجل��ن��اح  يعر�صها  ال��ت��ي 
وكذلك اخلدمات ال�صياحية اجلديدة 
التي تقدمها قرغيز�صتان يف جمالت 
ال�صياحة ال�صحية و�صياحة املغامرات 
كما  والريا�صية،  ال��ربي��ة  وال��رح��الت 
اطلع على املعامل التي تعرب عن تاريخ 
ال�صعب القرغيزي وتقاليده وتراثه 
الثقايف، ويف مقدمتها خيمة "اليورت" 
التي متثل رمزاً لراث قرغيز�صتان 

واحلياة البدوية ل�صعبها ال�صديق.
الوجهات  م���ن  ق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان  وت��ع��د 
القت�صادية ال�صريكة لدولة الإمارات 
اأطلق  وق���د  اآ���ص��ي��ا،  و���ص��ط  منطقة  يف 
جلنة  اأول   2019 ع���ام  يف  ال��ب��ل��دان 
برناجماً  و�صعت  م�صركة  اقت�صادية 

ل���ل���ت���ع���اون الق���ت�������ص���ادي وال���ت���ج���اري 
قطاعاً   13 يف  والفني  وال�صتثماري 
وال�صتثمار  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ه��ا  ح��ي��وي��اً 
وال�صناعات  امل����ال����ي����ة  واخل������دم������ات 
ال�صغرة  وامل�������ص���اري���ع  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
وتكنولوجيا  والب��ت��ك��ار  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
املعلومات والزراعة والروة احليوانية 
وال�صياحة  امل��دين  وال��ط��ران  والنقل 

والتعليم والطاقة املتجددة.
لتطوير  جهودهما  البلدان  ويوا�صل 
اإىل  بينهما  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال���رواب���ط 
م�صتوى جديد خالل املرحلة املقبلة. 
قرغيز�صتان  ج��ن��اح  ا�صت�صاف  وق���د 
دي�صمرب  يف  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
الوطني  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة  امل���ا����ص���ي، 

ال�����ق�����رغ�����ي�����زي، م���ل���ت���ق���ى الأع�����م�����ال 
الإماراتي القرغيزي الذي اأثمر عن 
م��زي��د م��ن ال�����ص��راك��ات ب��ني جمتمعي 

خالله  ومت  ال���ب���ل���دي���ن  يف  الأع�����م�����ال 
بني  جتارية  وعقود  اتفاقيات  توقيع 
اإىل  اإجمالية و�صلت  اجلانبني بقيمة 

من  ال��ع��دي��د  يف  دره���م  مليار   11.7
الأغذية  جت��ارة  �صيما  ول  الأن�صطة، 

واملنتجات الزراعية.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

الطبيعة  على  اعتمد جناح جورجيا يف منطقة ال�صتدامة باك�صبو 2020 
قمم  على  املنت�صرة  الثلوج  الدولة، من  به  تتمتع  ال��ذي  واجلمال  اخلالبة 
حتاكي  التى  الأ���ص��ر،  وت��راث  وتقاليدها  الأر���س  ثقافة  وا�صتدعاء  اجلبال 
ق�صة وواع جورجيا من خالل العرو�س الواقعية والتجارب احل�صية التى 
ي�صاهدها الزوار يف رحلتهم عرب اجلناح الذي جاء ت�صميمه اخلارجي ي�صم 
العمارة اجلورجية القدمية واجلبال املنت�صرة بها، والركيز على اأنها همزة 

الو�صل بني اأوروبا واأ�صيا.
من  و�صمم  مغاير  جناح  ب��روؤي��ة  جورجيا  جناح  داخ��ل  رحلته  ال��زائ��ر  يبداأ 
ت�صكل  واحلواجز  كبرة  م�صافات  بينها  متتالية  ال��واح  هيئة  على  الداخل 
التى  املعلومات  عليها  دون  ملل�صقات  ا�صتخدمت  وق��د  �صلع  ناق�صة  غ��رف 
تروج جورجيا لها، ويف الو�صط �صريط وهمي �صم قواعد زجاجية بداخلها 
اأواين من فخار كانت ت�صتخدم يف حفظ النبيذ، وعلى اجلدار الأمين �صا�صة 
القدمي،  ال��راث  من  واإرث��ه��ا  وتاريخها  جورجيا  تثقافة  تعر�س  عمالقة 
وعلى الطرف اخلايل و�صعت مع�صرة كتب عليها بع�س املعلومات عرفت 
بطريقة  نبيذ جورجية  باأنها مع�صرة  اإليها  "�صات�صناخيلي" واأ�صر  با�صم 
فبع�صها مبني من  لها  واأ���ص��ك��ال خمتلفة  اأن����واع  وث��م��ة  ب��الأق��دام  ال��ه��ر���س 
اأحجار البناء والبع�س الأخر مبني من ال�صخر اأو اخل�صب املجوف باأ�صكال 
متقاطعة اأو م�صتديرة وميكن اأن توجد معا�صر يف اأماكن عدة مبا يف ذلك 
العنب  عناقيد  النبيذ هر�س  �صناعة  والأدي��رة ومن طرق  العائالت  بيوت 
موجودة  فتحات  عرب  الع�صارة  تتدفق  ثم  وم��ن  الع�صارين  ب��اأق��دام  ببطء 

اأ�صفل املع�صرة ثم تنقل عرب اأنابيب فخارية اأو معدنية �صغرة.

2020 هى ح��روف الهجاء  اأك�صبو  اأه��م ما جاء يف جنح جورجيا يف  ومن 
اجلورجية و�صم الن�س هذا التعريف املف�صل عن اللغة " ن�س خميدرويل 
لعامل،  يف  اللغات  اأق���دم  م��ن  واح���دة  اجل��ورج��ي��ة  اللغة   1713 كينكلو�س 

اإىل  اجلورجية  الكتابة  ظهور  ويرجع  الفريدة  حروفها  باأ�صكال  وتتميز 
وقد  امليالد  قبل  الثالث  القرن  يف  البالد  يحكم  ك��ان  ال��ذي  بارناقاز  امللك 
مراحل  يثالث  وم��رت  الأ�صلية  �صورتها  من  اجلورجية  الكتابة  تطورت 

33 حرفاً خم�صة منها ح��روف مد، و28  وتتكون احل��روف احلديثة من 
�صاكناً ول توجد بها حالة كبرة للحروف وكل حرف ينطق متاما  حرفاً 
كما يكتب، وقد اأدرجت بو�صفها الثقافة احلية لثالثة اأنظمة كتابة �صمن 

قائمة اليون�صكو للراث الثقايف العاملي.
وب��ني ج��ن��اح ج��ورج��ي��ا ل��ل��زوار اأن ال��ب��الد م��ن اأك���رب ال���دول م��وط��ن��اً لزراعة 
للنبيذ،  ال��دول �صناعة  اأق��دم  باأنها من  ال��ع��امل، ولذلك عرفت  ال��ك��روم يف 
 12 الت ت�صم  العامل  للبيئة يف  الأك��ر تنوعاُ مرعاة  الأماكن  ولأنها من 
منطقة مناخية خمتلفة، مما �صاعدها على توطيد العالقات مع الدول يف 
ال�صرق والغرب واكت�صاف �صبل التعاون مع دول العامل يف جمالت التجارة 
وال�صياحة امل�صتدامة واخلدمات اللوجي�صتية والطاقة املتجددة، بالإ�صافة 
اإىل كونها من الدول العريقة يف جمال الثقافة وال��راث وتهتم ب�صناعة 
الع�صائر التقليدية، مما جعل جورجيا تتخذ �صعاراً بعنوان دعوة لكت�صاف 
البناء �صم  يقبع مكان �صمم بحجر  العمالقة  ال�صا�صة  وبجوار  اجلمال.  
اأدوات ت�صكل الراث القدمي من الأواين الفخارية، والألت التى ت�صتخدم 
وتاريخ  ال�صعب  اإرث  م��ن  ج��زء  متثل  ال��ت��ى  النبيذ،  وت��خ��زي��ن  ال��زراع��ة  يف 
الأر�س، كما ر�صدت اللوحات املنت�صرة يف اجلناح طرق �صناعة النبيذ منذ 
زراعة العنب اإىل تخزينة يف �صور متتالية يف لوحة واح��دة، لتبني للزائر 

املراحل التى متر بها هذه ال�صناعة احليوية يف البالد.
وت�صعى جورجيا من خالل جناحها يف اأك�صبو 2020 للرويج لقطاعات 
ال�صناعة وال��ت��ج��ارة وال�����ص��ي��اح��ة ون��ق��ل اخل����ربات وال���ص��ت��ف��ادة م��ن الدول 
التفاهم وجذب  العديد من مذكرات  لتوقيع  الدويل  املعر�س  امل�صاركة يف 
اأر�س  اآف��اق جديدة وا�صتثمار على  الأجنبية لفتح  الأم��وال  ال�صياح وروؤ���س 

جورجيا. 

•• طرابل�س-وام:

ال�صام�صي  علي  حممد  �صعادة  ق��دم 
الدكتور  اإىل فخامة  اعتماده  اأوراق 
حممد يون�س املنفي رئي�س املجل�س 
ال�صقيقة،  ليبيا  ب��دول��ة  ال��رئ��ا���ص��ي 

�صفرا لدولة الإمارات لدى ليبيا.
�صاحب  حت����ي����ات  ����ص���ع���ادت���ه  ون����ق����ل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ومتنياتهم  فخامته  اإىل   ، امل�صلحة 
التقدم  م��ن  باملزيد  و�صعبه  ل��ب��الده 

والزدهار.
م���ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ف��خ��ام��ة رئي�س 
�صعادة  ال��ل��ي��ب��ي  ال��رئ��ا���ص��ي  امل��ج��ل�����س 

�صاحب  اإىل  حت���ي���ات���ه  ال�������ص���ف���ر 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�صلحة ، ومتنياته لدولة الإمارات 
التطور  من  باملزيد  و�صعبا  حكومة 

والنماء.
ال�صفر  ل�����ص��ع��ادة  ف��خ��ام��ت��ه  ومت��ن��ى 
ال��ت��وف��ي��ق يف م��ه��ام ع��م��ل��ه، وتطوير 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا يف 
ال����ت����ي جتمع  امل������ج������الت  خم���ت���ل���ف 
ال��ب��ل��دي��ن، م���وؤك���دا ا���ص��ت��ع��داد بالده 
لت�صهيل  دع���م مم��ك��ن  ك���ل  ل��ت��ق��دمي 

مهامه.
من جهته اأعرب �صعادته عن اعتزازه 
الإم���ارات لدى ليبيا،  بتمثيل دول��ة 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح���ر����ص���ه 
يف  وتفعيلها  البلدين  بني  الثنائية 
دعم  يف  ي�صهم  مب��ا  امل��ج��الت،  �صتى 

اأوا�صر ال�صداقة بني البلدين.
ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س جمالت 
التعاون بني دولة الإم��ارات وليبيا، 
وتطويرها،  تنميتها  �صبل  وب��ح��ث 
وطموحات  م�����ص��ال��ح  ي��ح��ق��ق  مب����ا 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

جناح جورجيا يعر�س منوذج ملع�سرة خ�سبية وحروف الهجاء 
القدمية وبرج �سفان يف اأك�سبو 2020 

عبد اهلل بن طوق يزور جناح قريغيز�ستان يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي - وام: 

حافظت النيابة العامة يف دبي على متيزها يف ا�صتمرارية المتثال 
وامل��ط��اب��ق��ة ملتطلبات امل��وا���ص��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي ب��ل��غ ع���دده���ا  12 
الإدارة  نظام  يف  واملتمثلة  العاملية  اجل��ودة  جمال  يف  عاملية  موا�صفة 
املتكامل للجودة وال�صحة وال�صالمة املهنية و اإدارة البيئة و النتقال 
للموا�صفة اجلديدة ايزو ال�صحة وال�صالمة املهنية ونظام ال�صتدامة 
العمال  ا�صتمرارية  وموا�صفة  الرجمة  ايزو  وموا�صفة  املوؤ�ص�صية 
و�صهادة مطابقة لنظام اإدارة املخاطر و النتقال للموا�صفة اجلديدة 

لنظام ايزو البتكار موا�صفة ايزو امن املعلومات .
امل�صاعد يف نيابة  امل�صت�صار يو�صف املطوع النائب العام  وت�صلم �صعادة 
دبي من �صركة لويدز ريج�صر العاملية عدد 10 موا�صفات عاملية بعد 

حتقيق النيابة العامة يف دبي لكافة متطلبات املطابقة مع املوا�صفات 
العاملية يف ان�صطتها الرئي�صية اخلا�صة بالتحقيق والتهام والطعن 
بال�صتئناف والتمييز يف الدعاوى اجلزائية اإدارة الدعوى اجلزائية 
وتنفيذ الأحكام والوامر اجلزائية ادارة الطلبات الق�صائية الدولية 

التدخل يف الدعاوى املدنية وادارة خدمة املتعاملني الق�صائية.
وتعد هذه املوا�صفات من اأبرز الإجنازات التي حققتها النيابة العامة 
حيث تعك�س ال�صعي نحو حتقيق التميز والريادة يف جمال اخت�صا�صها 
القانوين ومدى التزامها يف تطوير انظمتها الدارية مبا يتوافق مع 
دعماً  وذلك  املمار�صات  اأف�صل  وتطبيق  املتبعة  العاملية  املعاير  اأعلى 
لروؤيتها املتمثلة يف "�صيادة القانون باأداء متميز عامليا" وال�تاأكيد على 
مواكبة توجهاتها امل�صتقبلية ال�صاعية اإىل الرتقاء مب�صتوى تقدمي 

اخلدمات جلميع فئات املتعاملني مب�صتويات ريادية عاملية.

النيابة العامة بدبي حتافظ على ريادتها مبجال اجلودة والبتكار

�سفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده 
اإىل رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي

ع�سوات املجل�س الوطني الحتادي يلتقني وزيرة �سوؤون املراأة بجمهورية ت�سيلي 
•• دبي -وام: 

املن�صوري  ن��اع��م��ة  ���ص��ع��ادة  ال��ت��ق��ت 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  ع�صو 
م���ع���ايل م��ون��ي��ك��ا زالك����ي����ت وزي����رة 
�صوؤون املراأة وامل�صاواة بني اجلن�صني 
بح�صور  ت�����ص��ي��ل��ي،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
كفاح  و���ص��ع��ادة  امل��ال  عائ�صة  ���ص��ع��ادة 

الزعابي ع�صوتا املجل�س.
ت���ط���رق ال���ل���ق���اء ال�����ذي ع��ق��د ام�س 
للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف 
الثنائية التي  اإىل العالقات  بدبي، 
وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  تربط 
يف  بينهما  القائم  والتعاون  ت�صيلي 

خمتلف املجالت.
واأ�صارت �صعادة ناعمة املن�صوري اإىل 
اأن العالقات الربملانية ت�صهد تطورا 
ال�صديقني،  الربملانني  ب��ني  مهما 
والتعاون  التفاهم  مل��ذك��رة  تنفيذا 
م��وؤخ��را بني  توقيعها  ج���رى  ال��ت��ي 
املجل�س الوطني الحتادي وجمل�س 

النواب الت�صيلي.
به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  وا�صتعر�صت 
امل�����راأة يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ويف 
اأن  ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين، م�����ص��رة اإىل 

يف  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  متثيل  ن�صبة 
الذي  الأم��ر   ،50% تبلغ  املجل�س 
ي����وؤك����د دوره�������ا ال�����ري�����ادي وامل����وؤث����ر 
يف ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف 

الدولة.
واأ�صافت �صعادة املن�صوري اأن دولة 
امل��ت��ح��دة تاأتي  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 

موؤ�صر  يف  عربياً  الأوىل  املرتبة  يف 
وتقرير  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني  امل�������ص���اواة 
 ،2021 ب���ني اجل��ن�����ص��ني  ال��ف��ج��وة 
م�����وؤك�����دة ع���ل���ى اه���ت���م���ام وح���ر����س 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ب��دع��م ومتكني 
ب���دوره���ا يف خدمة  ل��ل��ق��ي��ام  امل������راأة 
مقومات  ك��ل  لها  وه��ي��اأت  املجتمع، 

النجاح.
تقدير  ع����ن  ����ص���ع���ادت���ه���ا  واأع�����رب�����ت 
املجل�س الوطني الحتادي مل�صاركة 
جمهورية ت�صيلي يف معر�س اإك�صبو 
اأ�صادت  جانبها  م��ن   .2020 دب��ي 
بالعالقات  زالكيت  مونيكا  معايل 
واأهمية  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 

العالقات  ت��ع��زي��ز  ال���زي���ارة يف  ه���ذه 
ال���ربمل���ان���ي���ة وال���ث���ن���ائ���ي���ة، واأ�����ص����ادت 
دبي"   2020 "اإك�صبو  بتخ�صي�س 
ج���ن���اح ���ص��ام��ل ل���ل���م���راأة وال����ت����وازن 
يوؤكد  ال��ذي  الأم���ر  ب��ني اجلن�صني، 
التزام الإمارات بامل�صاركة املتكافئة 
جمالت  كل  يف  الرجل  مع  للمراأة 

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   

تنازل/ بيع
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد: بدر احم�د عب�داهلل النجار - اجلن�صية : الإمارات ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%5( وذلك اإىل ال�صيد : نيل ناتانى ديباك ناتانى - 
اجلن�صية : الهند. ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : ديباك ناتاين - اجلن�صية: الهند ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن )45%( من كامل ح�صته البالغة )%95( وذلك اإىل ال�صيد : نيل ناتانى 
باأمارة  تاأ�ص�صت  الط�بي(  ناث�اين  امل�صماه )مركز  الرخ�صة  الهند يف   : - اجلن�صية  ناتاين  ديباك 
بال�صارقة،  التنمية القت�صادية  دائرة  ال�صادرة من  ال�صارق�ة مبوجب رخ�ص�ة رقم )23805( 
خدمات(  )وكيل  اىل  مهنية(  اعمال  )�صركة  من  القانوين  ال�صكل  تغير   : اخرى  تعديالت 
يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ص�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة/رانيا ابراهيم عي�صى ال�صرحي ، اجلن�صية : المارات 
ال�صيدة/  اىل  %وذلك   100 البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
اح�صان ابراهيم ال�صرحي، اجلن�صية: لبنان بالرخ�صة امل�صماه )مركز �صراي للتجميل( 
تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )626221 )ال�صادرة من دائرة التنمية 
فردية  موؤ�ص�صة  القانوين من  ال�صكل  تغير  اخرى:  تعديالت  بال�صارقه،  القت�صادية 
القانون الحتادي  املادة )14( فقرة )5( من احكام  اىل وكيل خدمات. وعمالبن�س 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم 
وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرا�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
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عربي ودويل

واعتذر جون�صون  للربملان يف الأ�صبوع املا�صي بعدما ك�صفت 
ال�صحافة م�صاركته يف احلفل يف 20 مايو )اأيار( 2020 يف 
حديقة مقر اإقامته الر�صمي يف ظل اإغالق كامل يف البالد، 

مدعياً اأنه ظن حينها اأنه، اجتماع عمل.
وقال لل�صحافيني على هام�س زيارة اإىل م�صت�صفى يف لندن: 
اأن  اأعلمني  اأح��د  ل  اأن  قاطع  ب�صكل  اأخ��ربك��م  اأن  “ميكنني 
الأمر ينتهك قواعد مكافحة كورونا، واأنه مل يكن اجتماع 

عمل«.
لكن دومينيك كامينغز، مهند�س حملة خروج بريطانيا من 

الحتاد الأوروبي، اتهم جون�صون بالكذب.
�صكرتر  اأر�صل  الذي  اأنه حذره قبل تنظيم احلدث  وادع��ى 

واإذا تبني اأنه كذب على الربملان، فاإن ذلك قد يكلفه من�صبه 
مبوجب مدونة ال�صلوك الوزاري.

وقال رئي�س الوزراء اإنه يتفهم غ�صب النا�س، وجدد اعتذاره 
بعد “القرارات ال�صيئة” كما اعتذر للملكة اإليزابيث الثانية 
2021 ع�صية  اإبريل -ني�صان  على خلفية حفلني نظما يف 

جنازة زوجها الأمر فيليب.
لكنه  ا�صتقالته،  احتمال  عن  ع�����دة  مرات  جون�ص����ون  �ص������ئل 
ان��ت��ظ��اره خال�صة حتقيق  اإىل  ت��ه��رب م��ن الإج��اب��ة م�����ص��راً 
�صو  عليه  واأ���ص��رف��ت  ق��ري��ب��اً،  ي�صدر  اأن  يتوق�������ع  داخل��������ي 
ت�صتهر  امل�ص����توى  رفيعة  حكومي����ة  موظف�����ة  وه�����ي  ف��راي، 

بنزاهتها.

•• لندن-وكاالت

“ب�صكل  جون�صون  بوري�س  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  نفى 
ال�صابق دومينيك كامينغز، عن  قاله م�صت�صاره  ما  قاطع” 
حتذيره من تنظيم حفل خمالف لقواعد مكافحة فرو�س 

كورونا يف مقر رئا�صة احلكومة يف مايو -اأيار 2020.
من  جديدة  حلقة  وكامينغز  جون�صون  ت�صريحات  ومتثل 
التي نظمت وفق ال�صحافة  “ف�صيحة احلفالت”  م�صل�صل 
واأغرقت  كورونا  ملكافحة  القيود  رغ��م  �صريت،  داونينغ  يف 
ال�صلطة يف  اإىل  اأزم��ة منذ و�صوله  اأ���ص��واأ  ال���وزراء يف  رئي�س 

�صيف 2019.

ال�صابق  امل�صوؤول  ال��وزراء مئة دعوة حل�صوره. وكتب  رئي�س 
على  احلكومة  مغادرته  منذ  جون�صون  يهاجم  اأ�صبح  الذي 
ال�����وزراء  رئ��ي�����س  “تلقى   2020 ن��ه��اي��ة  يف  خ���الف���ات  وق���ع 
حتذيرات على خلفية تلك الدعوات، هو يعلم اأنه حفل، لقد 

كذب على الربملان«.
بوري�س  اأن  الإلكروين،  وزعم يف مقال طويل على موقعه 
اإنه  وقال  ال�صهرة،  تداعيات  من  خماوفه  جتاهل  جون�صون 

م�صتعد لتقدمي �صهادته “حتت الق�صم«.
يواجه جون�صون م�صاكل كربى مع دعوات ل�صتقالته حتى 
من داخل مع�صكره املحافظ وتدهور �صعبيته يف ا�صتطالعات 

الراأي.

جون�سون يدافع عن نف�سه بعد اتهامه بالكذب

الدميوقراطيني  اأن  زع���م���ت  ال���ت���ي  ال��ت�����ص��ل��ي��ل  ح��م��ل��ة 
ا�صُتدعيت  التي  اإلي�س  املحامية جينا  النتخابات  زوروا 
بدورها. كما ا�صتدعت اللجنة �صيدين باول الذي �صاهم 
املقربني  اأح��د  اب�صتاين  وبوري�س  اأ�صاليل،  بن�صر  اأي�صا 
من ترامب. وقال رئي�س اللجنة بيني طوم�صون يف بيان 
الذين جرى  الأربعة  الأ�صخا�س  “اإن 
ا���ص��ت��دع��اوؤه��م ال��ي��وم ق��دم��وا نظريات 
النتخابات،  ت��زوي��ر  ح���ول  اأدل����ة  ب��ال 
اأو  نتائجها،  لإل��غ��اء  جهودا  بذلوا  اأو 
كانوا على ات�صال مبا�صر مع الرئي�س 
ال�����ص��اب��ق ب�����ص��اأن حم����اولت وق���ف فرز 
اأن  “نتوقع  واأ�����ص����اف  الأ������ص�����وات«. 
نحو  اإىل  الأ���ص��خ��ا���س  ه���وؤلء  ين�صم 
400 �صاهد مثلوا اأمام اللجنة التي 
اإجابات لل�صعب  تعمل للح�صول على 
العنيف  ال��ه��ج��وم  ب�����ص��اأن  الأم���رك���ي 

الذي ا�صتهدف دميوقراطيتنا«.
ويحقق الكونغر�س يف الهجوم العنيف 
من  الكابيتول  مبنى  على  ع��ام  قبل 
ق��ب��ل اأن�������ص���ار ال��رئ��ي�����س ت���رام���ب ملنع 
اإعالن فوز جو بايدن. وتبحث اللجنة املختارة للتحقيق 
اإغ��الق مبنى  اإىل  اأدى  يف كيفية ح�صول الهجوم الذي 
الكابيتول، وما اإذا كان لرامب ودائرته املقربة اأي دور 

يف الت�صجيع عليه.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

بواقعة العتداء  التي حتقق  الكونغر�س  اأ�صدرت جلنة 
ع��ل��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول م����ذك����رات ا����ص���ت���دع���اء ���ص��م��ل��ت رودي 
دونالد  حماولة  يف  حمورية  �صخ�صية  وه��و  جولياين، 

عام  ان��ت��خ��اب��ات  نتيجة  اإل���غ���اء  ت��رام��ب 
2020، وثالثة اآخرين من م�صاعدي 
ال�صتدعاءات  وهذه  ال�صابق.  الرئي�س 
الطلبات  من  �صل�صلة  يف  الأح���دث  هي 
النواب  جمل�س  جل��ن��ة  اأر���ص��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
املقربة  ال��دائ��رة  �صمن  اأ�صخا�س  اإىل 
من ترامب لالإدلء ب�صهادتهم، بعد اأن 
حولت اللجنة تركيزها اإىل م�صوؤولني 
للتم�صك  ت����رام����ب  ح���م���ل���ة  ق���ل���ب  يف 
دميوقراطية.  غر  بو�صائل  بال�صلطة 
لن�صر  اجل������ه������ود  ج����ول����ي����اين  وق���������اد 
نظريات موؤامرة م�صللة ب�صاأن تزوير 
حماولة  يف  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
اأن اأظهرت فوز  للطعن بنتائجها بعد 
ج���و ب���اي���دن. وك����ان ج��ول��ي��اين رئي�س 

قبل  وا���ص��ع  ب��اح��رام  يحظى  ال�صابق  ن��ي��وي��ورك  بلدية 
اإعالم  و�صائل  يف  الظهور  مبوا�صلته  �صمعته  يلطخ  اأن 
باثباتات  وقاعات حماكم للرويج ملزاعم غر مدعمة 
ح����ول ح�����ص��ول ت���زوي���ر يف الن���ت���خ���اب���ات. و���ص��اع��دت��ه يف 

•• اأبوظبي-الفجر:
للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ص����در 
وال�صت�صارات درا�صة جديدة باللغة 
“حتول  عنوان:  حتت  الإجنليزية 
ثالثة  بروز قوة  اآ�صيا:  رو�صيا نحو 
و�صط التناف�س ال�صيني الأمريكي” 
ريت�صارد  الربوفي�صور  اأعدها  التي 
اأكادميي  جواد حيدريان، م�صت�صار 

و�صيا�صي يف اآ�صيا.
العنا�صر  ال���درا����ص���ة  ح����ددت  ل��ق��د 
العالقات  ت��ق��ود  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
ال�صراتيجية املزدهرة بني رو�صيا 
اآ�صيا،  ���ص��رق  ج��ن��وب  دول  وراب���ط���ة 
اأبرز هذه العنا�صر،  وقالت اإن من 
الرو�صي  الرئي�س  من���وذج  جاذبية 
للدميقراطية  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر 
الرجل  يحافظ  حيث  ال�����ص��ي��ادي��ة، 
اجلذابة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ذو  ال���ق���وي 
ع��ل��ى ال����ص���ت���ق���الل ال���وط���ن���ي �صد 

التهديدات اخلارجية.
ال��درا���ص��ة يف معر�س  اأ����ص���ارت  ك��م��ا 
للورقة  الرئي�صية  للفكرة  حتليلها 
الربوفي�صور  اأعدها  التي  البحثية 
ريت�صارد اإىل اأن رو�صيا بوتني اأي�صاً 
اأ�صكال  م���ن  م��ث��ال��ي��اً  ���ص��ك��اًل  مت��ث��ل 
بال�صيا�صة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  احل���ك���م 
بالن�صبة  واخل���ارج���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
للنخبة ال�صيا�صية غر الليربالية 
اآ���ص��ي��ا يف مواجهة  ���ص��رق  يف ج��ن��وب 
ال��ت��دخ��ل ال��غ��رب��ي ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

موقف ال�صني املتعجرف.

العنا�صر  من  اأن  الدرا�صة  وذك��رت 
العالقات  ت��ق��ود  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
ال�صراتيجية املزدهرة بني رو�صيا 
اآ�صيا  ���ص��رق  ج��ن��وب  دول  وراب���ط���ة 
رو�صيا  اإىل  ال����دول  ه���ذه  ن��ظ��ر  ه��و 
باعتبارها �صريكاً رئي�صياً لتحديث 
التوترات  و���ص��ط  امل�صلحة  ق��وات��ه��ا 
اجليو�صيا�صية املتزايدة يف املنطقة، 
جُممع  اأن  ال�����ص��دد  ه���ذا  يف  مبينة 
الع�صكري  ال�������ص���ن���اع���ي  م���و����ص���ك���و 
ال��ع��امل��ي، ون��ه��ج رو�صيا اخل���ايل من 
ب�صادرات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال���ق���ي���ود 
الرئي�صي  امل���ورد  جعلها  الأ���ص��ل��ح��ة 

للمعدات الع�صكرية يف الآ�صيان. 
وق���ال���ت ال���درا����ص���ة اأن����ه ب���ني عامي 
�صاعفت  و2015،   2010
الأ�صلحة  م���ن  م��ب��ي��ع��ات��ه��ا  رو���ص��ي��ا 
اأنها  درج�����ة  اإىل  الأ����ص���ي���ان  ل�����دول 
اإج�����م�����ايل  م������ن   15% ����ص���ك���ل���ت 
مبيعات الأ�صلحة يف البالد يف عام 
عامي  ب��ني  م��ا  اأن����ه  ك��م��ا   .2015
رو�صيا  ك��ان��ت  و2018،   1999
اإىل جنوب  لالأ�صلحة  اأكرب م�صدر 
����ص���رق اآ����ص���ي���ا، م���ت���ج���اوزة ك����ل من 
ومثلت  وال�صني  املتحدة  الوليات 
%26 من اإجمايل الأ�صلحة التي 

ا�صتوردتها دول الآ�صيان.
تاريخياً،  اأن��ه،  الدرا�صة  واأو�صحت 
لرو�صيا  اإقليمي  عميل  اأك���رب  ك��ان 
�صابق،  ف��ي��ت��ن��ام، وه����ي ح��ل��ي��ف  ه���و 
�صهل و�صول رو�صيا اإىل خليج “كام 
رانه” الثمني يف ال�صنوات الأخرة. 

كما اأن دوًل اأخرى يف جنوب �صرق 
اإندوني�صيا،  اإىل  ماليزيا  اآ�صيا، من 
زي���ادة م�صرياتها  اأي�����ص��اً يف  ب���داأت 
الرو�صية  الع�صكرية  امل��ع��دات  م��ن 
امل���ت���ق���دم���ة، وخ���ا����ص���ة ال���ط���ائ���رات 
البحرية  التوترات  و�صط  املقاتلة، 
املتزايدة يف بحر ال�صني اجلنوبي. 
ب�صرف  اأن������ه،  ال���درا����ص���ة  وذك������رت 
الدفاعية،  ال�����ص��ادرات  ع��ن  النظر 
الطاقة  ����ص���رك���ات  اأ���ص��ب��ح��ت  ف��ق��د 
الرو�صية اأي�صاً �صريكاً مهماً ب�صكل 
م��ت��زاي��د لأن�����ص��ط��ة ال��ت��ن��ق��ي��ب عن 
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات ال��ب��ح��ري��ة عرب 
بحر ال�صني اجلنوبي، وبحر �صمال 

ناتونا يف ال�صنوات الأخرة. 
ا�صتثمارات  عك�س  على  اإن��ه  وقالت 
فاإن  املنطقة،  يف  الغربية  الطاقة 
مو�صكو  ب���ني  ال��داف��ئ��ة  ال��ع��الق��ات 
التنقيب  ن�����ص��اط  اأن  تعني  وب��ك��ني 
البحرية  امل���ن���اط���ق  يف  ال���رو����ص���ي 
املتنازع عليها مل ُيقابل، حتى الآن، 
ال�صني  من  دبلوما�صي  توبيخ  باأي 
قبل  م��ن  م�صتمرة  م�صايقات  ول 
اإىل  م�صرة  ال�صينية،  امليلي�صيات 
اأنه ميكن بالطبع اأن تتغر الأمور 
ع��ل��ى اأر������س ال����واق����ع، ول��ك��ن حتى 
واإندوني�صيا،  فيتنام،  ق��ام��ت  الآن 
وال��ف��ل��ب��ني ب���ال���ت���ودد ب��ن�����ص��اط اإىل 
ا���ص��ت��ث��م��ارات ال��ط��اق��ة ال��رو���ص��ي��ة يف 

مناطقها القت�صادية اخلال�صة.
متكنت  رو�صيا  اأن  الدرا�صة  وبينت 
كبرة  خ��ط��وات  حتقيق  م��ن  اأي�صاً 

دول  مع  النطاق  وا�صعة  الدفاعية 
حلفاء  وخا�صة  اآ�صيا،  �صرق  جنوب 
الفلبني.  م��ث��ل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
بني  الدافئة  العالقات  اأث��ارت  كما 
املعزول  الع�صكري  واملجل�س  رو�صيا 
ده�صة  م��ي��امن��ار  يف  م��ت��زاي��د  ب�صكل 

الالعبني الإقليميني. 
اأن�����ه  اإىل  ال�����درا������ص�����ة  وخ���ل�������ص���ت 
ل��ل��ظ��ه��ور ك��ق��وة رئ��ي�����ص��ي��ة ث��ال��ث��ة يف 

مليار   18.2 اآ���ص��ي��ا  ���ص��رق  ج��ن��وب 
وهو   ،2019 ع��ام  يف  فقط  دولر 
اإجمايل �صئيل يبعث على ال�صفقة 
مليار   644( ب��ال�����ص��ني  م��ق��ارن��ًة 
دولر اأمريكي( اأو الوليات املتحدة 

)292.4 مليار دولر(. 
الوقت  يف  اأن��ه  الدرا�صة  واأو�صحت 
الغربية  ال��ع��ق��وب��ات  تعمل  نف�صه، 
ال�صفقات  ت��ع��ق��ي��د  ع���ل���ى  ك���ذل���ك 

خالل  الناعمة”  “القوة  م����ن 
جائحة كوفيد-19، وذلك بف�صل 
 Sputnik تطويرها املبكر للقاح
V ، م�صرة اإىل اأنه  على مدار العام 
املا�صي، عززت رو�صيا دبلوما�صيتها 
عر�س  خالل  من  اللقاحات  ب�صاأن 
كميات  وب���ي���ع  امل�������ص���رك  الإن����ت����اج 
كوفيد-19،  ل��ق��اح��ات  م��ن  ك��ب��رة 
وال��ت��ي تعترب اآم��ن��ة وم��وث��وق��ة من 

العديد من دول جنوب �صرق  قبل 
التي جتنبت  اآ�صيا، وخا�صة فيتنام 

ال�صني اإىل حد كبر. 
الدرا�صة ذكرت اأن الفجوة الكبرة 
ال��ع��الق��ات ب��ني رو���ص��ي��ا ورابطة  يف 
اآ���ص��ي��ا تكمن يف  ���ص��رق  دول ج��ن��وب 
وال�صتثمارات  ال���ت���ج���ارة  جم����ال 
الغربية،  العقوبات  ب�صبب  جزئياً 
دول  مع  رو�صيا  بلغت جت��ارة  حيث 

رو�صيا  ع��ل��ى  ���ص��ي��ت��ع��ني  امل��ن��ط��ق��ة، 
ت���ب���ن���ي ع����الق����ة ����ص���ام���ل���ة م����ع دول 
�صادرات  تتجاوز  وال��ت��ي  الآ���ص��ي��ان، 
الطاقة،  يف  وال�صتثمار  الأ�صلحة، 
وال��ت��ع��اون امل��رت��ب��ط ب��ال��وب��اء. كما 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ك���ال اجل��ان��ب��ني بحث 
وا�صتثمارية  جت���اري���ة  ات��ف��اق��ي��ات 
بعالقتهما  الرت�����ق�����اء  اأج������ل  م����ن 

ال�صراتيجية. 

حتدد العنا�ضر الرئي�ضية لزدهار العالقات بينهما 

تريندز ي�سدر درا�سة حتت عنوان: »حتول رو�سيا نحو اآ�سيا: بروز قوة ثالثة و�سط التناف�س ال�سيني الأمريكي«

كيف �ضيكون 
ع؟ الهجوم املتوقجّ

امل�����������ص�����وؤول�����ون  ي����������زال  ل  وب����ي����ن����م����ا 
بوتني  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  الأم��ري��ك��ي��ون 
مرّدد ب�صاأن خطوته التالية، يعمل 
تقييم  ع��ل��ى  ك��ي��ي��ف  امل�������ص���وؤول���ون يف 
ال�صكل الذي قد يكون عليه الهجوم، 
ياأتي يف �صكل غ��زو كامل،  ال��ذي قد 

الثقيلة  امل��ع��دات  نقل  من  ي�صهل  ما 
عرب احلدود، اأو رمبا يتحّرك ببطء، 
بينما ينتظر رداً مكتوباً من الإدارة 
الأطل�صي  �صمال  وحلف  الأمريكية 
على مطالبه بالراجع عن الو�صع 
كان  ما  اإىل  الناتو  الع�صكري حللف 
ع��ل��ي��ه ق��ب��ل 15 ع���ام���اً، ب��ع��ي��داً عن 

حدود رو�صيا.

•• وا�صنطن-وكاالت

“النيويورك  ���ص��ح��ي��ف��ة  ك�����ص��ف��ت 
مو�صكو  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة  تاميز” 
اأف���رغ���ت ���ص��ف��ارت��ه��ا وق��ن�����ص��ل��ي��ت��ه��ا يف 
ج��دي��داً حول  ل��غ��زاً  م��ا يثر  كييف، 
ونقلت  اخل������ط������وة.  ه������ذه  دللت 
ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع���ن م�����ص��وؤول اأوك�����راين 
رفيع امل�صتوى قوله اإنه يف اخلام�س 
ال��ث��اين احلايل،  -ك��ان��ون  يناير  م��ن 
من  معظمهم  ا،  �صخ�صً  18 ا�صتقّل 
الرو�س،  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني  ع���ائ���الت 
حافالت و�صرعوا يف رحلة ا�صتغرقت 
15 ���ص��اع��ة ب��ال�����ص��ي��ارة ع��ائ��دي��ن اإىل 
الأمر  اأن  امل�صوؤول  واأ�صاف  مو�صكو. 
القليلة  الأي������ام  خ����الل  ذل����ك  ت���ك���ّرر 
اآخ���ري���ن   30 ال���ت���ال���ي���ة، م����ع ع������ودة 
م���ن ك��ي��ي��ف وق��ن�����ص��ل��ي��ة يف ل��ف��ي��ف يف 
غ����رب اأوك����ران����ي����ا، ف��ي��م��ا ُط���ل���ب من 
دبلوما�صيني يف قن�صليتني رو�صيتني 
اأخريني ال�صتعداد ملغادرة اأوكرانيا.

اخلطوة املقبلة؟
وب��ي��ن��م��ا اأث�������ارت ع��م��ل��ي��ات الإخ�����الء 

الكرملني  خ��ط��وة  ح���ول  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
املقبلة، قال امل�صوؤولون الأوكرانيون 
ال�صفارة  اإخ����الء  اإن  والأم��ري��ك��ي��ون 
ال���رو����ص���ي���ة ق����د ي����ك����ون ج��������زًءا من 
الدعاية، اأو ا�صتعداًدا جزئًيا ل�صراع 
و�صيك اأو خدعة جزئية. اأو ميكن اأن 

تكون اخليارات الثالثة جمتمعة.
وتزامنت هذه اخلطوة مع هجمات 
حكومية  م�صالح  ع��ل��ى  اإل��ك��رون��ي��ة 
وزارات،  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  اأوك�����ران�����ي�����ة 
الأ�����ص����ب����وع امل���ا����ص���ي، وت���ق���اري���ر من 
واحلكومة  �صركة “مايكرو�صوفت”، 
�صارة  ب��رام��ج  ب��اأن  ُتفيد  الأمريكية 
اأكر تدمراً، مّت زرعها يف ال�صبكات 
الأوكرانية، ولكن مل يتم تن�صيطها.

ويف امليدان، ُتوا�صل قوافل القطارات 
ال�������ص���خ���م���ة امل���ح���ّم���ل���ة ب���ال���دب���اب���ات 
غرًبا  التوّغل  وال��ق��وات  وال�صواريخ 
يبدو  م��ا  رو���ص��ي��ا، مّتجهة على  ع��رب 

اإىل احلدود الأوكرانية.
واأعلن الرئي�س البيالرو�صي األك�صندر 
وامل���ع���دات  ال����ق����وات  اأن  ل��وك��ا���ص��ن��ك��و 
ال��رو���ص��ي��ة ق��د ب���داأت ب��ال��و���ص��ول اإىل 
ع�صكرية  م����ن����اورة  لإج�������راء  ب�����الده 

م�صركة �صتجري يف موقعني: على 
اجلانب الغربي لبيالرو�صيا بالقرب 
على  ا  واأي�صً وليتوانيا،  بولندا  من 
ط���ول احل����دود الأوك���ران���ي���ة، والتي 
للغزو  اآخ��ر  م�صاًرا  ت�صّكل  اأن  مُيكن 

الرو�صي املحتمل.
الأوكرانيون  امل�����ص��وؤول��ون  وي��ت��وّق��ع 
اإىل  و���ص��ل��ت  رو���ص��ي��ة  ق����وات  اأي  اأن 
بعد  مكانها  يف  �صتبقى  بيالرو�صيا، 
غ��ر م�صمى،  اأج���ل  اإىل  ال��ت��دري��ب��ات 
مما يرك بالدهم مفتوحة للهجوم 

من ال�صمال وال�صرق واجلنوب.
وق��ال امل�����ص��وؤول الأم��ن��ي الأوك���راين: 
ب���ال���ك���ام���ل  حم�����اط�����ني  “�صنكون 

بالقوات«.

كات تكتيكية؟ حترجّ
اأما يف وا�صنطن، فيعتقد امل�صوؤولون 
الرو�صي  الرئي�س  اأن  الأم��ري��ك��ي��ون 
ي��ت��خ��ذ بعد  ب���وت���ني مل  ف����الدمي����ر 
حتّركاته  وي�����ص��ف��ون  ال���غ���زو،  ق����رار 
كونها  م���ن  اأك����ر  “تكتيكية  ب��اأن��ه��ا 
بني  ي�����وازن  واأن�����ه  ا�صراتيجية”، 
املختلف،  ال��ع��وام��ل  م���ن  جم��م��وع��ة 

جتاوز  على  قدرته  م��دى  بينها  من 
اأمريكا  ه�������ّددت  ال���ت���ي  ال���ع���ق���وب���ات 
كانت  اإذا  وم��ا  ب��الده،  على  بفر�صها 
م��ط��ال��ب��ه ب������اأن مي��ت��ن��ع ال���ن���ات���و عن 

التو�ّصع، حتظى باهتمام كاٍف.
ي�صر  ن���ف�������ص���ه،  ال�����وق�����ت  يف  ل����ك����ن 
م�صوؤولون اأمريكيون اإىل اأن الرئي�س 
اإىل  ل  تو�صّ قد  يكون  رمب��ا  الرو�صي 
اأن عليه التحّرك ب�صكل عاجل، قبل 
اأكرب  ب�صكل  اأوكرانيا  ت�صليح  يتّم  اأن 
من قبل حلفائها، مما يجعل ميزته 

الع�صكرية مهددة.
م�صوؤولني  ع���ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وت��ن��ق��ل 
اأمريكيني ترجيحهم اأن يكون بوتني 
ي��ح��اول م��ن خ��الل ه��ذه اخلطوات، 
املتحدة  ال����ولي����ات  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��ط 
وحلفائها للنظر بجدية يف مطالب 
والأ�صلحة  ال���ق���وات  اإزال������ة  رو���ص��ي��ا 
وعدم  القريبة،  ال��دول  من  الثقيلة 
الناتو  حل���ل���ف  اأوك�����ران�����ي�����ا  دخ�������ول 

م�صتقباًل .

ع؟ هجوم متوقجّ
بينما يرى اآخرون اأن خطوة �صحب 

كانت  واأ����ص���ره���م،  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 
هجوًما  اأن  اإىل  رو���ص��ي��ا  م��ن  اإ����ص���ارة 
ك��ان على و�ص����ك احل���دوث. لكن مل 
الرو�صية  ال���ق���وات  ح�ص�����د  ي��ت��زاي��د 
باملعدل  الأوك���ران���ي���ة  احل����دود  ع��ل��ى 
البنتاغون  م�����ص��وؤل��وو  ت��وّق��ع��ه  ال���ذي 

قبل �صهر.
وت�صر اأحدث التقديرات الأمريكية 
لكل  كتيبة،   60 حوال������ي  اأن  اإىل 
جندي،   800 معدل����������ه  م��ا  منها 
مع  احل�������دود  ع���ل���ى  الآن  ت���ت���واج���د 
اأوك��ران��ي��ا. وب���الق���ران م��ع القوات 
ل�������دى  ف�����������������������اإن  الأخ������رى،  امل��ح��ل��ي��ة 
جندي  األ���������ف   77 ح��وايل  ال�رو�س 
و�صول  امكانية  م��ع  احل����دود،  على 

املزيد.
باأنه يقرب  اآخ��رون الرقم  وُي��ق��ّدر   
اأقل  الرقم  األ��ف، لكن ه��ذا  من مئة 
منذ  البنتاغون  تقدير  م��ن  بكثر 
اأكر من �صهر، باأن العدد الإجمايل 

قد يرتفع اإىل 175 األفاً.
ا�صتخباراتيون  م�����ص��وؤول��ون  ي��ق��ول 
واأوروبيون  اأمريكيون  وع�صكريون 
اإن بوتني رمبا ينتظر حت�صن اجلو، 

نطاق  ع��ل��ى  اإل����ك����روين  ه���ج���وم  اأو 
ع�صكري  ت�صعيد  مع  متزامًنا  وا�صع 
يف �صرق اأوكرانيا، وفًقا مل�صوؤول اأمني 

اأوكراين.
اأحد  اأن��ه ل  اإىل  ال�صحيفة  وخل�صت 
يعرفون  الكرملني  يف  ال��ق��ادة  �صوى 
�صتنتهي  ك��ي��ف  ال��ي��ق��ني  وج����ه  ع��ل��ى 

الأيام والأ�صابيع املقبلة.

وول �سرتيت جورنال: رو�سيا تفرغ �سفارتها يف اأوكرانيا... ما اخلطوة التالية؟

يف م�ضتهل �ضنة ثانية �ضعبة من وليته جلنة التحقيق باأحداث الكابيتول ت�ستدعي جولياين 

جو بايدن يعيد �سبط اأجندة الإدارة الأمريكية
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ن��ادرا يف م�صتهل عامه  بايدن موؤمترا �صحافيا  الرئي�س جو  يعقد 
الثاين يف ال�صلطة ويحتمل اأن يعيد �صبط اأجندة الإدارة الأمريكية 

ا�صتباقا ملا قد يكون انتكا�صات انتخابية فادحة للدميوقراطيني.
و�صيكون هذا اأول موؤمتر �صحايف لبايدن خالل العام احلايل واأول 
حدث ر�صمي على الإطالق منذ �صفره اإىل غال�صغو بداية ت�صرين 

الثاين-نوفمرب للم�صاركة يف قمة املناخ )كوب26(.
ومن املرجح اأن يواجه بايدن اأ�صئلة حول كل املوا�صيع، من املواجهة 
ال�صاروخية،  ال�صمالية  كوريا  وجت��ارب  اأوكرانيا  ب�صاأن  رو�صيا  مع 
ي�صميه  وم��ا  كوفيد-19  اإىل  و�صول  الأم��رك��ي  بالت�صخم  م��رورا 

تهديدا للدميوقراطية من �صلفه دونالد ترامب.
ومن �صاأن هذا احلدث اإطالق جهد مكّثف للبيت الأبي�س من اأجل 
تركز  روؤية جديدة  اإىل  الكارثية  املا�صية  القليلة  الأ�صابيع  حتويل 
اإنها مكا�صب بايدن العديدة خالل عامه  على ما يقول م�صوؤولون 

الول يف املكتب البي�صوي.
وق���ال���ت ال��ن��اط��ق��ة ال��ر���ص��م��ي��ة ب��ا���ص��م ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س ج���ني �صاكي 
“يف ظروف  �صيو�صح كيف توىل من�صبه  الرئي�س  اإن  لل�صحافيني 
اإىل انكما�س اقت�صادي �صخم...  انت�صار اجلائحة  �صعبة جدا، من 

)و( قد كان هناك الكثر من التقدم املحرز«.
على  بايدن  ر�صائل  �صياغة  يف  العبء  معظم  حتملت  التي  و�صاكي 
اليومية،  ال�صحافية  م��وؤمت��رات��ه��ا  يف  املا�صية  �صهرا  ال�12  م���دار 

كم  تعلمون  “اأنتم  مازحة  وقالت  بيانية  ر�صوما  ذلك  بعد  �صحبت 
اأن  البيانية  الر�صوم  اإح��دى  وتظهر  هنا«.  البيانية  الر�صوم  نحب 
القت�صاد يتعافى من �صدمة كوفيد الأوىل مع انخفا�س البطالة 
عام.  ق��ب��ل  امل��ئ��ة  يف   6،4 ن�صبتها  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا  امل��ئ��ة  يف   3،9 اإىل 
واأظهرت اأخرى اأن عدد البالغني الذين تلقوا اللقاح بالكامل ارتفع 

من واحد اإىل 74 يف املئة.
وقالت �صاكي اإن الر�صوم البيانية “تو�صح تباينا �صارخا بني املكان 
طريقة  ه��و  “هدفنا  م�صيفة  الآن”  نحنا  واأي���ن  فيه  ب��داأن��ا  ال��ذي 

البناء على ذلك الأ�صا�س«.
معدل  اأعلى  فيها  الأخ��رة مبا  النتكا�صات  �صل�صلة من  ُتذكر  ومل 
ت�صخم منذ عقود واإلغاء املحكمة العليا تفوي�س الإدارة الأمريكية 

باإلزامية تلقيح املوظفني يف ال�صركات الكبرة.
يف  ال�صئيلة  اأغلبيتهم  ا�صتخدام  يف  الدميوقراطيني  ف�صل  اأن  كما 
لبايدن،  اأخ��رى  عليا  اأول��وي��ة  لتمرير  املا�صي  الأ�صبوع  الكونغر�س 
اإن��ه��ا ���ص��روري��ة حلماية  ي��ق��ول  ال��ت��ي  اإ���ص��الح��ات ق��ان��ون الت�صويت 

الدميوقراطية الأمريكية، مل ُتذكر اأي�صا.
كذلك، مل تظهر الر�صوم البيانية انخفا�س ن�صبة تاأييد بايدن من 
نحو 55 يف املئة يف الأيام الأوىل من وليته اإىل ما يزيد قليال عن 

42 يف املئة حاليا.
 20 يف  تن�صيبه  ذك��رى  ع�صية  بايدن  جلو  ال�صحايف  املوؤمتر  ياأتي 
ك��ان��ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر. م��ع خ��ط��اب ح��ال الحت���اد اأم���ام الكونغر�س 
اإل القليل  ب��اي��دن  اأم���ام  اآذار-م���ار����س، مل يبق  امل��ق��رر يف الأول م��ن 

يف  الولية  منت�صف  انتخابات  قبل  العام  اجلو  لتغير  الوقت  من 
على  اجلمهوريون  يفوز  اأن  يتوقع  فيما  الثاين-نوفمرب،  ت�صرين 

حزبه وبالتايل ي�صيطرون على املجل�س الت�صريعي.
ملدة عامني، على  الكونغر�س  تعطيل  تنطوي عليه خماطر  وذل��ك 
الأرجح ب�صبب تهديدات بامل�صاءلة وعدد كبر من حتقيقات جلان 

معار�صة.
وت��رام��ب، اجل��م��ه��وري ال���ذي ي��وا���ص��ل ت��اأك��ي��د ف���وزه على ب��اي��دن يف 
النتخابات الرئا�صية التي اأجريت يف العام 2020 ، ي�صعى لدخول 

البيت الأبي�س جمددا يف انتخابات 2024.
وياأمل البيت الأبي�س يف اأن تلقي الأخبار الإيجابية بظاللها على 
حالة الت�صاوؤم املرتبطة بالوباء، مع ا�صتمرار القت�صاد يف النتعا�س 
وتراجع حدة املتحورة اأوميكرون، وتركيز الأمركيني على اإجنازات 

بايدن، مثل الإنفاق ال�صخم على البنية التحتية.
توليه  منذ  ال�صحافة  مع  املطولة  التفاعالت  يتجنب  بايدن  لكن 
من�صبه، اإذ غالبا ما تقت�صر على جل�صات اأ�صئلة واأجوبة م�صتعجلة 

يف البيت الأبي�س، وقد اأثار ذلك ت�صاوؤلت.
فقد عقد بايدن ت�صعة موؤمترات �صحافية ر�صمية فقط منذ توليه 
موؤمترا  ب22  مقارنة  الأول-دي�صمرب،  كانون   31 حتى  من�صبه 
لرامب يف عامه الأول و27 لباراك اأوباما، وفقا لدرا�صة اأجراها 

“وايت هاو�س ترانزي�صن بروجكت«.
لبايدن   22 الأب��رز:  الفردية هي  ال�صحافية  املقابالت  ن��درة  لكن 

و92 لرامب و156 لأوباما.
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عربي ودويل

نقلت و�صائل اإعالم ر�صمية تركية عن املتحدث با�صم الرئي�س رجب 
اأوكرانيا  �صيزور  اأردوغ����ان  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�����س  قوله  اأردوغ����ان  طيب 
“خالل اأ�صابيع قليلة”، م�صيفا اأنه على توا�صل مع اأوكرانيا ورو�صيا 

ب�صاأن حل التوترات املت�صاعدة بني البلدين.
وعرَب الغرب عن خماوفه من غزو رو�صي حمتمل لأوكرانيا، بعدما 
اأوكرانيا.  ح��دود  قرب  اجلنود  من  الأل��وف  ع�صرات  مو�صكو  ح�صدت 
اأم�س الأول  اأردوغ��ان  وتنفي رو�صيا وجود مثل تلك اخلطط. وقال 

الثالثاء اإن احتمال اإقدام رو�صيا على غزو اأوكرانيا “غر واقعي«.
وقال اإبراهيم كالني املتحدث با�صم اأردوغان يف وقت متاأخر الثالثاء 
اإن تركيا ل تريد روؤية اأي نوع من ال�صراع الع�صكري بني البلدين، 
واإن��ه��ا ملتزمة مت��ام��ا ب��دع��م وح���دة اأرا���ص��ي اأوك��ران��ي��ا. واأ���ص��اف اأن 
زيلين�صكي  فولودمير  الأوك���راين  بالرئي�س  ات�صال  على  اأردوغ���ان 
ون��ظ��ره ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ر ب��وت��ني ب�����ص��اأن الأم����ر. وت��رب��ط تركيا، 
الع�صو يف حلف �صمال الأطل�صي، عالقات جيدة مع كل من مو�صكو 
وكييف، لكنها تعار�س �صيا�صات رو�صيا يف �صوريا وليبيا، كما تعار�س 
ت�صرين  نوفمرب  ويف   .2014 عام  القرم  جزيرة  �صبه  مو�صكو  �صم 
اأردوغ��ان اإن تركيا م�صتعدة لأن تقوم بدور الو�صيط يف  الثاين، قال 
لكن مو�صكو رف�صته. وقالت  به كييف  ال��ذي رحبت  الأم��ر  الأزم���ة، 

اأنقرة اإن فر�س عقوبات على رو�صيا لن يحل امل�صاألة.
  

 قال نائب وزير اخلارجية الرو�صي �صرغي ريابكوف  اأم�س الأربعاء، 
الع�صكرية  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن  للقلق  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  م���ربر  اإن���ه ل 

امل�صركة املقبلة بني بيالرو�صيا، ورو�صيا.
قالت  م��ا  قبل  بيالرو�صيا،  اإىل  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا  ق���وات  رو���ص��ي��ا  ونقلت 
مين�صك اإنها تدريبات م�صركة يف ال�صهر املقبل، يف ظل خماوف من 
اأوكرانيا، وهو ما  ا�صتعداد مو�صكو ل�صن هجوم ع�صكري جديد على 
تنفيه رو�صيا. وقال ريابكوف: “ميكنني اأن اأوؤكد لكم اأنه لي�س هناك 

ما يدعو للقلق من التدريبات«.

اأعلنت �صركة دا�صو الفرن�صية للطران يف بيان اأم�س الأربعاء، ت�صلم 
القوات اجلوية اليونانية 6 طائرات من طراز رافال .

وذكرت وكالة بلومربغ لالأنباء، اأن ت�صليم الطائرات جاء بعد عام من 
توقيع اليونان عقداً مع ال�صركة الفرن�صية ل�صراء 18 طائرة.

يف  املقبلة   ال��دف��ع��ة  ت�صليم  ي��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اإن  ال�صركة  وق��ال��ت 
باأكمله بحلول �صيف  2022، واأن من املقرر ن�صر الأ�صطول  نهاية 

.2023

قال مكتب الدعاء يف مدينة ني�س الفرن�صية لو�صائل اإعالم حملية 
اأم�س الأربعاء اإن ال�صرطة قتلت رجال بالر�صا�س يف املدينة الواقعة 

جنوب البالد اأثناء مداهمات تتعلق بواقعة قتل �صابقة.
وياأتي حادث اإطالق النار يف مدينة ني�س بينما تزداد املخاوف ب�صاأن 
يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  تعد  وال��ت��ي  وال��ن��ظ��ام،  وال��ق��ان��ون  العنف  ج��رائ��م 
اهتمامات الناخبني يف النتخابات الرئا�صية الفرن�صية التي جتري 

هذا العام.

عوا�صم

اأنقرة

مو�سكو

اأثينا

باري�ص

 اأمريكا تفر�س عقوبات على
 3 رجال اأعمال مرتبطني بحزب اهلل

•• وا�صنطن-رويرتز

فر�صت الوليات املتحدة عقوبات على 3 رجال اأعمال على عالقة مبيلي�صيا 
حزب اهلل اللبنانية، قائلة اإن ن�صاطهم يف ت�صهيل التعامالت املالية للجماعة 
املدعومة من اإيران ي�صتغل موارد لبنان القت�صادية يف وقت ي�صهد فيه البلد 
اأزمة. وقالت وزارة اخلزانة الأمريكية يف بيان اإنها “اأ�صافت كاًل من عادل 
دياب وعلي حممد الداون وجهاد �صامل العلم و�صركتهم دار ال�صالم لل�صفر 
وال�صياحة لقائمتها اخلا�صة بالعقوبات«. واأو�صحت الوزارة يف البيان “من 
خالل رجال اأعمال كهوؤلء املحددين اليوم، ي�صل حزب اهلل للدعم العيني 
الإرهابية  اأعماله  متويل  اأج��ل  من  امل�صروع  التجاري  القطاع  عرب  وامل��ايل 
ويعاين  اللبنانية«.  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  ا�صتقرار  ل��زع��زع��ة  وحم��اولت��ه 
القت�صاد اللبناين اأزمة منذ 2019 عندما انهار حتت وطاأة ديون طائلة، 
وهوت العملة املحلية اللرة مل�صتوى قيا�صي جديد الأ�صبوع املا�صي و�صقطت 
قطاعات عري�صة من املواطنني يف براثن الفقر. وذكرت و�صائل اإعالم حملية 
اأول  اأول اأم�س الثنني، اأن جمل�س الوزراء اللبناين �صيعقد اأول اجتماع له 
يف ثالثة �صهور الأ�صبوع املقبل بعد اأن اأنهى حزب اهلل وحركة اأمل يف مطلع 
الأ�صبوع مقاطعتهما لجتماعات احلكومة. وكانت جماعة حزب اهلل وحركة 
ال��وزراء، تقاطعان جل�صات احلكومة ب�صبب  اللتان تدعمان ع��دداً من  اأم��ل، 

نزاع ب�صاأن حتقيق يف انفجار �صخم مبيناء بروت يف 2020. 

طالبان تدعو لالعرتاف باحلكومة الأفغانية 
•• كابول-اأ ف ب

اأم�س  امل�صلمة   ال��دول  اأخوند  ح�صن  حممد  طالبان  حركة  وزراء  رئي�س  دع��ا 
التي  الأف��غ��ان��ي��ة  باحلكومة  ر�صميا  الع����راف  يف  ال�صباقة  لتكون  الأرب���ع���اء 
ا�صتولت على ال�صلطة يف اآب-اغ�صط�س. وقال اأخوند خالل موؤمتر �صحايف يف 
كابول مّتت الدعوة اإليه للتطرق اإىل الأزمة القت�صادية الهائلة التي تعي�صها 
البالد “اأدعو الدول امل�صلمة لأخذ زمام املبادرة والعراف بنا ر�صميا. ومن 
اأي دولة بعد بحكومة  باأن نتمكن من التطور �صريعا«. ومل تعرف  اآمل  ثم 
طالبان، فيما تراقب الدول الغربية الو�صع عن كثب ملعرفة الطريقة التي 
�صيحكم املت�صددون البالد من خاللها بعدما ُعرفوا بانتهاكهم حقوق الإن�صان 
لكن دول العامل تواجه  يف وليتهم الأوىل من العام 1996 حتى 2001. 
مهمة ح�صا�صة تتمّثل يف حماولة اإي�صال امل�صاعدات لدعم القت�صاد املنهار مع 
مراعاة عدم دعم نظام طالبان، علما اأن العديد من اأع�صاء ما ت�صيمها طالبان 

حكومتها املوقتة، على قائمة العقوبات الدولية.

رائحة الدم و�سبح اأحداث 1949.. »ر�سائل تهديد« ت�سعل اأزمة الإخوان

ال�سرطة الإ�سرائيلية تطرد اأ�سرة فل�سطينية وتهدم منزلها 

تقرير: ف�سل مفاو�سات فيينا النووية يهدد بفراغ خطري
واأعطى وزير  املتاح ق�صر، ق�صر جداً- ويقا�س بالأ�صابيع ولي�س بالأ�صهر”. 
اخلارجية اأنطوين بلينكن الإطار الزمني نف�صه، لكنه قال اإن تخ�صيب اإيران 
لالأورانيوم بن�صبة 60 يف املئة، يعني اأن عملية التفاو�س يجب اأن تكون اأ�صرع. 
ويقول املقربون من املحادثات، اإنهم يعتقدون باأنه �صيتم التو�صل اإىل اتفاق، 
لكن من املحتمل اأن يكون من وجهة النظر الغربية حمدوداً يف مداه وينظر 
اتفاق موؤقت. وجتتمع يومياً فرق من اخلرباء واملفاو�صني يف  اأنه  اإليه على 
فندق ق�صر كوبورغ بفيينا وتتبادل يف ما بينها القراحات. وال�صيء الثابت 
هو اأن اإيران ترف�س لقاء املفاو�صني الأمريكيني، لذلك فاإن النقا�صات جتري 

ب�صكل غر مبا�صر بوا�صطة الوفود الأوروبية وال�صينية والرو�صية.
املفاو�صات  اإىل  ال��رو���ص��ي  وامل��ن��دوب  ال��ت��ق��دم.  تفا�صيل  على  التكتم  وي��ج��ري 
ميخائيل اأوليانوف، الذي يعترب حماوراً رئي�صياً، يطلق عرب توير تغريدات 
من  الكثر  ي�صمع  فيينا  ع��ن  وبعيداً  بالزخم.  �صعور  خللق  م�صاغة  مبهمة 

عنها  قالت  ال�صبت،  ليل  اإي��ران  �صمعت يف غرب  التي  والنفجارات  ال�صجيج. 
لكن  اإ�صرائيلياً.  هجوماً  ولي�صت  ال��ربق  عن  ناجمة  اإنها  الإيرانية  ال�صلطات 
رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي نفتايل بينيت قال اإن اإ�صرائيل لن تلتزم اأي اتفاق 
فيينا. وظهر  القوى يف  ت��وازن  على  التاأثر  اإىل  اآخ���رون  وي�صعى  اإي���ران.  مع 
�صفراء  اإىل  جمتمعاً  م��ايل  روب��رت  الإيرانية  ال�صوؤون  اإىل  الأمريكي  املبعوث 

خليجيني.
و�صافر وزير اخلارجية الإيراين ح�صني اأمر عبد اللهيان اإىل ال�صني للتاأكيد 
على اتفاق ال�صراكة الذي ميتد على 25 عاماً، وهي خطوة الهدف منها اإظهار 
اأن القت�صاد الإيراين املنهك بالت�صخم ميكن عند ال�صرورة اأن يبقى على قيد 
اإبراهيم رئي�صي �صيزور  الإي��راين  اإىل الغرب. والرئي�س  احلياة  دون احلاجة 

مو�صكو هذا الأ�صبوع للغاية ذاتها.
ويف الوقت نف�صه، فاإن الباب الدوار يف �صجن اإيفني املرعب يوا�صل الدوران، 

اإيرانيني يتهمون بالعالقة مع الغرب.  اأو معاقبة  اإما الإف��راج  بحيث يجري 
الثقايف  املجل�س  امل��وظ��ف��ة يف  ع��ن  اأف����رج  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع  م��ن  ���ص��ب��اح  وذات 
اليوم  اإىل بالدها. لكن يف وق��ت لح��ق من  اأم��ري، لتعود  اأرا���س  الربيطاين 
نف�صه، مت الإعالن عن اأن الأكادميية الفرن�صية-الإيرانية فاريبا عبدخلاه قد 
حرمت من الإفراج امل�صروط وقد اأعيدت اإىل �صجن اإيفني. ويحتمل اأن يكون 
ذلك مبثابة عقاب ملا تعتربه اإيران دوراً �صيئاً تلعبه فرن�صا يف مفاو�صات فيينا. 
يف  الإيرانيون  امل�صوؤولون  يجريها  التي  ال�صحافية  واملوؤمترات  املقابالت  ويف 

طهران، فاإنهم يتم�صكون بنقاط حمددة.
اإذا  العقوبات ل يزال اخلالف يدور حول كيفية ت�صنيف ما  ويف م�صاألة رفع 
كانت هذه العقوبة تتعلق بالتفاق النووي بحيث يتم رفعها الآن، اأو مرتبطة 
وتقول  الإن�صان  حقوق  اإنتهاكات  اأو  الإي���راين  الإره���اب  مثل  اأخ��رى،  بق�صايا 

الوليات املتحدة واآخرون اإنها يجب األ ترفع.

•• لندن-وكاالت

اآخر  وي��ن��ت��ور  ب��ات��ري��ك  ال��غ��اردي��ان  �صحيفة  يف  الديبلوما�صي  امل��ح��رر  ت��ن��اول 
لإنهاء  ب��داأ  قد  العك�صي  العد  اإن  فقال  فيينا،  يف  النووية  املفاو�صات  تطورات 
اإيران.  النووي مع  التفاق  املحادثات يف فيينا حول م�صتقبل  اأ�صهر من  �صتة 
ومل يتم ر�صمياً حتديد مهلة، لكن اإذا مل يتحقق تقدم يف اأقل من اأ�صبوعني، 
فاإن العملية �صتنتهي اإىل فراغ خطر. وبداأ البيت الأبي�س يف جتهيز الأر�صية 
اإن  ال��ق��ول  طريق  م��ن  ات��ف��اق،  اإىل  التو�صل  يف  الف�صل  لحتمالت  ال�صيا�صية 
الن�صحاب من التفاق من قبل الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب عام 2018، 
الرئي�س جو  فريق  ف��اإن  اتفاق،  اإىل  التو�صل  يتم  واإذا مل  كارثة.  ك��ان مبثابة 

بايدن يعتزم اإلقاء اللوم على ترامب.
“الوقت  اأن  براي�س من  نيد  الأمركية  وزارة اخلارجية  با�صم  الناطق  وحذر 

•• عوا�صم-وكاالت

تلو  الإخ��وان يوماً  داخ��ل تنظيم  ال�صراع  اأزم��ة  تتفاقم 
الآخر، لكن يبدو اأنها قد و�صلت اإىل ذروتها بعد تبادل 
ما  بح�صب  املتناحرة،  القيادات  بني  بالقتل  التهديدات 

اأكدت م�صادر مطلعة ل�”�صكاي نيوز عربية«.
بني  متبادلة  ر�صائل  اإن  امل�صادر  قالت  التفا�صيل  ويف 
بالغتيال  تهديدات  اأوردت  الإخ��وان  يف  ال�صراع  طريف 
الأزم��ة ومت�صك كل  بعد ف�صل كافة اجلهود يف احتواء 
ل  اأو  ���ص��يء  “كل  ب��اأن��ه��ا  و�صفها  ال��ت��ي  ط��رف مبطالبه 

�صيء«.
التهديدات املتبادلة بني جبهتي القائم باأعمال املر�صد 
ح�صني  حممود  ال�صابق  العام  والأم��ني  منر،  اإبراهيم 
اأعادت لالأذهان تفا�صيل ال�صراع الذي وقع بني قيادات 
اجلماعة يف عام 1949 وتهديد عبد الرحمن ال�صندي 
ال��ث��اين ح�صن  امل��ر���ص��د  ال��ن��ظ��ام اخل��ا���س باغتيال  ق��ائ��د 
جانب  م��ن  الإر���ص��اد  مكتب  اقتحام  وواق��ع��ة  اله�صيبي 

ال�صندي ورجاله.
 ،1952 لعام  و�صول  داخل اجلماعة  الغليان  وا�صتمر 
القيادي  بعد مقتل  الأب��رز  الغتيال  واقعة  �صهد  الذي 
�صيد فايز مبتفجرات اأر�صلها له ال�صندي اإىل منزله بعد 
علم الثاين نية اله�صيبي تعينه بدل منه قائدا للنظام 

اخلا�س اأو التنظيم امل�صلح.
الراهنة  الأزم���ة  ب��ات��ت  اإذ  ب��ال��ب��ارح��ة،  الليلة  اأ�صبه  فما 
املا�صي،  درب  على  ت�صر  �صهرين  نحو  قبل  املت�صاعدة 
قيام  “�صكاي نيوز عربية”  حيث ك�صفت م�صادر ملوقع 
الإخ��وان بتعزيز احلرا�صة اخلا�صة على منزله  مر�صد 

•• القد�س-رويرتز

من  فل�صطينية  اأ���ص��رة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�صرطة  ط���ردت 
اأم�س  ال�صرقية  القد�س  يف  ج��راح  ال�صيخ  بحي  منزلها 
انتباه  لفتت  مواجهة  منهية  املنزل  وهدمت  الأرب��ع��اء 

املجتمع الدويل.
بحي  منزله  �صطح  على  وق��ف  �صاحلية  حممود  وك��ان 
ال�صيخ جراح يوم الثنني مهددا بتفجره باإ�صطوانات 
ال��غ��از اإذا م��ا اأُج����ربت اأ���ص��رت��ه، ال��ت��ي تقيم ب��امل��ن��زل منذ 

عقود، على اخلروج بالقوة.
وان�صحبت ال�صرطة، التي كانت قد انت�صرت يف املنطقة، 
ت���ارك���ة اأف������راد ال��ع��ائ��ل��ة ون�����ص��ط��اء داخ����ل امل��ب��ن��ى وعلى 

�صطحه.
الأربعاء  اأم�س  فجر  قبل  ع��ادوا  م�صلحني  �صباطا  لكن 
واأجلوا اجلميع عن املوقع. وهدم حفار اآيل العقار تاركا 
اأكواما من احلطام املختلطة بالأثاث املحطم ومقتنيات 

الأ�صرة وال�صور العائلية ولعب الأطفال.
عليها  املقام  الأر���س  �صادرت  قد  القد�س  بلدية  وكانت 
يف  اإ�صرائيل  احتلتها  التي  ال�صرقية  القد�س  يف  البيت 

حرب عام 1967 و�صمتها يف وقت لحق.
لكن  لها  عا�صمة  ب�صطريها  القد�س  اإ�صرائيل  وتعترب 
املدينة  م��ن  ال�صرقي  ال�صطر  ي��ري��دون  الفل�صطينيني 

عا�صمة لدولتهم امل�صتقبلية.
وراأى  العقار  اعتقلوا عند  �صخ�صا   25 اإن  �صهود  وقال 
�صحفي من رويرز رجال ال�صرطة ينقلون اأ�صطوانات 

اإن  ف��اروق  يقول  عربية”،  نيوز  ل�”�صكاي  ت�صريح  ويف 
ثقافة الغتيال والعمل امل�صلح لي�صت بدعة جديدة على 
جماعة الإخ��وان، لكنها عرف را�صخ ومتبع مع كل من 
يد  على  تاأ�صي�صها  منذ  توجهاتهم،  يعار�س  اأو  يختلف 
ح�صن البنا يف ع�صرينات القرن املا�صي وحتى اللحظات 

الراهنة.
ويف قراءته للو�صع القائم داخل اجلماعة يو�صح فاروق 
امل��خ��ال��ف��ات املالية  ا���ص��ت��غ��الل م��ل��ف  امل��ر���ص��د ي��ح��اول  اأن 

اأحد  م��ن  بالقتل  بتهديده  ر�صالة  تلقيه  بعد  لندن  يف 
املح�صوبني على جبهة حممود ح�صني.

ال�صيا�صي،  بالإ�صالم  املخت�س  امل�صري  الباحث  وي��رى 
عن  بعيدة  لي�صت  الغتيالت  ثقافة  اأن  ف���اروق،  عمرو 
ج��م��اع��ة الإخ������وان، وت��اري��خ��ه��ا م��ل��يء ب���احل���وادث التي 
جلاأت فيها اجلبهات املت�صارعة للقتل من اأجل ت�صفية 
اخل�صوم �صواء على امل�صتوى الداخلي اأو ال�صراعات مع 

القوى ال�صيا�صية وال�صلطات.

يف املنزل.
ن�صتطيع  ل  مغلقة.  هواتفهم  “جميع  لرويرز  وق��ال 
الو�صول اإليهم. مل يكن لديهم خطط اأين �صيذهبون، 

هذا مل يكن خيار بالن�صبة اإليهم«.
ق�صائية  معارك  يخو�س  اإن��ه  �صاحلية  حممود  ويقول 

منذ 25 عاما ب�صاأن قطعة الأر�س املقام عليها املنزل.

الغاز قبل الفجر.
وقالت ال�صرطة اإنها اعتقلت عدة اأ�صخا�س لال�صتباه يف 
وتكدير  بالعنف  والتح�صن  ق�صائي  حلكم  “انتهاكهم 

ال�صلم العام«.
قال حممد �صاحلية اأحد اأقارب الأ�صرة اإنه مل يتمكن 
من التوا�صل مع حممود اأو اأي من الذين كانوا يقيمون 

والإدارية التي تورط فيها حممود ح�صني وجمموعته 
على مدار ال�صنوات املا�صية، لت�صفية اخل�صومة معهم 
وهو ما يعرب عنه �صراحة بيان الإقالة الذي اأو�صح اأن 
ال�صبب فيها هو اكت�صاف خمالفات ووقائع ف�صاد مالية 

للمجموعة املف�صولة.
وحول �صيناريوهات امل�صتقبل، يرى فاروق اأن املعطيات 
احلالية تدفع نحو اجتاهني، الأول اأن تنف�صل جمموعة 
تد�صني  اإىل  وتلجاأ  ح�صني  بقيادة  التاريخية  القيادات 
فرع جديد للجماعة برئا�صته، بعيداً عن �صيطرة منر 

وت�صتغل يف ذلك قدرتها على ح�صد القواعد لتاأييده.
و���ص��ه��دت اجل��م��اع��ة م���وؤخ���را ان�����ص��ق��اق��ات ج���دي���دة اإثر 
خ���الف ج��دي��د حم��ت��دم ب���ني ال���ق���ي���ادات ح���ول الأفكار 
بالتاأ�صي�س املرتبطة  والأيديولوجيا، والأفكار اخلا�صة 
الأوائ�����ل،  امل��وؤ���ص�����ص��ني  اأو  ق��ط��ب  ���ص��ي��د  اأو  ال��ب��ن��ا  بح�صن 
امل��ت��ن��اح��رة، خا�صة  ال��ف��رق  ب��ني  “اأ�صبحت حم��ل ج��دل 

الأفكار اخلا�صة با�صتخدام العنف كو�صيلة للتغير«.
الداخلي  ال�صراع  عليه  اأطلق  ملا  الرويج  مت  وموؤخرا، 
يف التنظيم الإرهابي بني جبهتي اإبراهيم منر القائم 
باأعمال املر�صد واملقيم يف بريطانيا، وبني حممود ح�صني 

القيادي يف التنظيم وجمموعته واملقيم يف تركيا.
اإعالن  الغليان منذ  اإعالميا حلالة من  الت�صدير  ومت 
القائم باأعمال املر�صد العام جلماعة الإخوان، اإبراهيم 
منر، ر�صميا قرار حل املكتب الإداري ل�صوؤون التنظيم 
املا�صي،  يونيو  يف  ال�����ص��ورى،  جمل�س  وك��ذل��ك  بركيا، 
وك��ذل��ك ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ك��ان من 
املرتقب اإجراوؤها خالل اأ�صابيع لختيار اأع�صاء جمل�س 

ال�صورى العام، ملدة 6 اأ�صهر.

مت  باأنه  القد�س  وبلدية  لل�صرطة  م�صرك  بيان  واأف��اد 
لت�صليم  الفر�س  من  يح�صى”  ل  “عددا  الأ�صرة  منح 

الأر�س منذ �صدور اأمر الإخالء يف 2017.
واأ�صاف البيان اأن ال�صلطات تنفذ اأمر حمكمة باإخالء 
اأر�����س خم�ص�صة  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ر  “مبان 

ملدر�صة لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة«.
ال���ذي تنت�صر ع��ل��ى جوانب  ال�����ص��ي��خ ج����راح،  وي��ق��ع ح��ي 
الرملي  احلجر  م��ن  م��ن��ازل  وي�صم  الأ���ص��ج��ار  �صوارعه 
وقن�صليات اأجنبية وفنادق فاخرة، على م�صافة كيلومر 

واحد �صمايل اأ�صوار البلدة القدمية بالقد�س.
و�صهدت املنطقة ا�صتباكات العام املا�صي بني م�صتوطنني 
اإىل رمز  يهود وفل�صطينيني يواجهون الطرد ليتحول 
لإجبارهم  اإ�صرائيلية  حملة  الفل�صطينيون  يعتربه  ملا 

على اخلروج من القد�س ال�صرقية.
عن  الك�صف  عدم  طالبا  الدوليني  الن�صطاء  اأحد  وقال 
هويته وكان من الذين �صاهدوا عملية الهدم يف ال�صباح 
الباكر “اأنا منهار، ترى �صبل العي�س تدمر اأمام عينيك 

والآن ذهب البيت«.
القد�س  الربيطانية يف  للقن�صلية  البيت مقابال  وكان 
ال�صرقية التي قالت يوم الثنني اإن “عمليات الإخالء يف 
الأرا�صي املحتلة خمالفة للقانون الدويل الإن�صاين يف 

جميع الظروف ما عدا بع�س احلالت ال�صتثنائية«.
هذه  مثل  “وقف  على  الإ�صرائيلية  احل��ك��وم��ة  وح��ث��ت 
على  التوترات  زي��ادة  اإىل  اإل  ت��وؤدي  ل  التي  املمار�صات 

الأر�س«.

بلومرغ: ترامب لي�س �سبب عدوانية اإيران
•• وا�صنطن-وكاالت

جمهوري  ���ص��خ��ب  م���واج���ه���ة  يف 
اإحياء التفاق النووي،  اإعادة  �صد 
يحر�س البيت الأبي�س على اإعادة 
مفاو�صات  ح��ول  النقا�س  ت��اأط��ر 
ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  ات��ه��ام  يف  فيينا 
“غر  بالن�صحاب  ترامب  دونالد 

احلكيم” من التفاق.
�صبكة  يف  ال�صيا�صي  ال��ك��ات��ب  علق 
على  غ��و���س  ب��وب��ي  “بلومبرغ” 
لفتاً  احل���ال���ي���ة  الإدارة  م���زاع���م 
اإىل ق���ي���ام م�����ص��وؤول��ني يف  ال��ن��ظ��ر 
الأبي�س،  وزارة اخلارجية والبيت 
بتجاهل  واح��د،  اأ�صبوع  يف  مرتني 
اأ�صئلة ال�صحافيني عن مفاو�صات 
انتقادات  وتوجيه  املتعرة  فيينا 
ح�������ادة لن�������ص���ح���اب ت�����رام�����ب من 

التفاق.
البيت  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق��ة  اأ�����ص����ارت 
خطوة  اإىل  �صاكي  ج��ني  الأب��ي�����س 
ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق ب��ك��ون��ه��ا جذر 
اخلبيثة:  النظام  ن�صاطات  جميع 
ننظر  التي  الأم���ور  �صيء من  “ل 
واإمكانات  ق����درات   – الآن  اإل��ي��ه��ا 
التحركات  امل�����ت�����زاي�����دة،  اإي���������ران 
ال��ع��دوان��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذوه��ا عرب 
ح����روب ال��وك��ال��ة ح���ول ال��ع��امل – 
ين�صحب  مل  ل����و  ل���ي���ح���دث  ك������ان 
الرئي�س ال�صابق ب�صكل متهور من 
التفاق النووي بدون اأن يفكر مبا 

قد يح�صل تالياً«.

بني الدهاء والتعجرف
التكتيك  ه����ذا  ع��ل��ى  غ���و����س  ي����رد 
بالدهاء:  اإي���اه  وا���ص��ف��اً  ال�صيا�صي 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ي��ع��ط��ي  ه���و 
ج��و ب��اي��دن ذري��ع��ة ج��اه��زة لأكر 
ن���ت���ي���ج���ت���ني حم���ت���م���ل���ت���ني ل���ه���ذه 
الإدارة  ق���دم���ت  اإذا  امل���ح���ادث���ات. 
ت����ن����ازلت ك���ب���رة لإع��������ادة اإح���ي���اء 
رفع  امل��واف��ق��ة على  الت��ف��اق، مثل 
قبل  القت�صادية  العقوبات  بع�س 
اإي���ران اإىل الل��ت��زام الكامل  ع��ودة 
مبوجباته، ف�صيكون باإمكان البيت 
ان�صحاب  ب����اأن  الدع������اء  الأب��ي�����س 
اأي  ل��ه  ي��رك  املت�صرع مل  ت��رام��ب 
ف�صلت  اإذا  اأم�����ا  ج���ي���دة.  خ���ي���ارات 
امل���ح���ادث���ات، وه����و الأم������ر الأك����ر 
ترجيحاً، ووا�صلت اإيران تخ�صيب 
ع�صكرية،  ل���غ���اي���ات  ال���ي���وران���ي���وم 
ف�صيتحمل ترامب م�صوؤولية اإزالة 

القيود التي فر�صها التفاق.
لوم  اأن  غ���و����س  ي�����رى  ذل������ك،  م����ع 
ال�صابقة،  الإدارة  الأبي�س  البيت 
ال�صيا�صة  يف  ك���ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
متعجرف:  ذك��اء  فيه  اخل��ارج��ي��ة، 
ذريعة  الإي����ران����ي����ني  ي��ع��ط��ي  ه����و 
ج����اه����زة – دون�����ال�����د ت����رام����ب – 
بنود  اخل����ط����رة  لن���ت���ه���اك���ات���ه���م 
ول�صلوكهم  ال�����ن�����ووي  الت�����ف�����اق 
ال���ع���دواين يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط. 
ال���ولي���ات  ح��ل��ف��اء  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
املتحدة يف ال�صرق الأو�صط، توؤ�صر 
وجود  اإىل  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه 

الإدارة  ل���دى  �صيقة  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
يواجهونه  ال���ذي  التهديد  ب�صاأن 

من اإيران.
ي�صر الكاتب اإىل حجة موؤكدة يف 
اأن النظام مل يكن لي�صرع برناجمه 
ال���ن���ووي – ل��ي�����س ع��ل��ن��اً ع��ل��ى اأي 
– ل��و بقي الت��ف��اق النووي  ح��ال 
�صاري املفعول. لكن الإ�صرائيليني 
والعرب يف امل�صرق واخلليج العربي 
ي��درك��ون م��ن ال��ت��ج��ارب امل��وؤمل��ة اأن 
اإمكانات  ي�صبق  الإي��راين  التهديد 

اإيران النووية بفرة طويلة.

ما مل تدركه �ضاكي
اإن ح���روب ال��وك��ال��ة ال��ت��ي حتدثت 
منذ  م�صتعرة  ك��ان��ت  �صاكي  عنها 
النظام  ب���داأ  ح��ني   ،1979 ث���ورة 
يدعم  اجل����دي����د  ال���ث���ي���وق���راط���ي 
امتداد  على  امل�صلحة  املجموعات 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط. خ���الل العقود 
الثالثة التالية، بنى النظام �صبكة 
وال�صركاء،  ال��وك��الء  م��ن  وا���ص��ع��ة 
بدءاً بحزب اهلل يف لبنان وحما�س 
احلوثيني  اإىل  و����ص���وًل  غ����زة  يف 
يف  ع��دي��دة  وميلي�صيات  اليمن  يف 

العراق.
كطابور  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  مت  ل��ق��د   
النزاعات  اإث���ارة  اأج��ل  م��ن  خام�س 
ولتهديد  العربية  املجتمعات  يف 

اإ�صرائيل.
اأنه حتى  الكاتب مو�صحاً  وم�صى 
قبل التوقيع على التفاق النووي، 

���ص��ن احل��وث��ي��ون ح���رب���اً اأه��ل��ي��ة يف 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  دف��ع��ت  ال��ي��م��ن 
التدخل،  اإىل  ال�����ص��ع��ودي��ة  ب��ق��ي��ادة 
واملقاتلون  اهلل  ح���زب  ك���ان  بينما 
املدنيني  ي���ذب���ح���ون  الإي����ران����ي����ون 
م�صتعدة  وح���م���ا����س  ال�������ص���وري���ني 
دوم�����اً ل��ق��ت��ال اإ����ص���رائ���ي���ل ووك����الء 
ال��ع��راق ق��د قتلوا مئات  اإي���ران يف 
اجلنود الأمريكيني. ويف الداخل، 
يطّور  ط���ه���ران  يف  ال���ن���ظ���ام  ك����ان 
البال�صتية  ال�صواريخ  تكنولوجيا 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة و�صبه  ق���وات���ه  وي���ع���زز 

الع�صكرية.

م�ضتغرب
 2015 ات���ف���اق  اأن  غ��و���س  ي��ك��ت��ب 
ك�����ان حم�������ص���وراً ب��ع��ن�����ص��ر واح����د 
برنامج  الإي�����راين:  التهديد  م��ن 
�صلمي  اأن��ه  طه����ران  زعمت  ن��ووي 
ب��ال��ك��ام��ل. ه����دف الت��ف�����������������اق اإىل 
م��ن��ع ال��ن��ظ��ام م��ن احل�����ص��ول على 
الأ�صلحة النووية لب�صعة عقود يف 
املفرو�صة  العقوبات  رف����ع  مقابل 
من قبل الأمم املتحدة والوليات 

املتحدة. 
اإي���������ران  ي���ط���ل���ب م������ن  ل���ك���ن���ه مل 
املزعزعة  ن�صاطاتها  ع��ن  التخلي 

لال�صتقرار.
قلق منتقدو التفاق من اأن ت�صبح 
اإيران غر املقيدة اأكر عدوانية. 
لقد كانوا حمقني: خالل ال�صنتني 
التفاق،  ت��ن��ف��ي��ذ  ���ص��ه��دت��ا  ال��ل��ت��ني 

يف  الع�صكري  اإنفاقها  اإي��ران  زادت 
الداخل، خ�صو�صاً على برناجمها 
دعمها  زادت  ك��م��ا  ال�������ص���اروخ���ي، 
للوكالء. ومنتقدو ترامب حمقون 
يف اأن ان�صحابه من التفاق مل ينِه 
هذه الن�صاطات، لكن اإعادة فر�س 
العقوبات عرقلت قدرة اإيران على 
الو�صول اإىل الأم��وال والذخرة. 
الأذى  م���دى  تخيل  ���ص��ع��ب��اً  لي�س 
به  �صيت�صبب  ك��ان  ال���ذي  الإ���ص��ايف 
امتلكوا  لو  واحلوثيون  اهلل  حزب 
والأ�صلحة  ال�����ص��ي��ول��ة  م��ن  امل��زي��د 

املتطورة من طهران.
بني وا�صنطن وال�صرق الأو�صط

يف جميع الأحوال، يرى الكاتب اأن 
اقراح ت�صبب ان�صحاب ترامب من 
العدوانية  بزيادة  النووي  التفاق 
اأمر  ه��و  بافتعالها  اأو  الإي��ران��ي��ة 
م�صتغرب. بينما قد يكون لر�صالة 
ق��ب��ول يف  اجل���دي���دة  ب��اي��دن  اإدارة 
قابلة  ت��ك��ون  ل��ن  فاإنها  وا�صنطن، 

للت�صديق يف ال�صرق الأو�صط.

 اإ�سابة 4 جنود فرن�سيني 
بانفجار يف بوركينا فا�سو 

•• باري�س-اأ ف ب

فرن�صيني  ج���ن���ود  اأرب����ع����ة  اأ����ص���ي���ب 
�صمال  ن��ا���ص��ف��ة يف  ع��ب��وة  ب��ان��ف��ج��ار 
بوركينا فا�صو، وفق ما اأفاد اجلي�س 
الفرن�صي لوكالة فران�س بر�س ليل 
الثالثاء. وقال اجلي�س يف بيان اإن 
“عبوة نا�صفة انفجرت لدى مرور 
م��رك��ب��ت��ه��م ب��ع��د م��غ��ادرت��ه��ا مطار 
الوحدة  اأن  م�صيفا  واهيغويا”، 
ك��ان��ت ج����زءا م���ن ع��م��ل��ي��ة بارخان 
ف��رن�����ص��ا يف منطقة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
واأفاد  الإره��اب��ي��ني.  �صد  ال�صاحل 
اأ�صيبوا،  ج��ن��ود  اأرب��ع��ة  اأن  اجلي�س 
اأح�����ده�����م ب����ج����روح خ����ط����رة، ومت 
اأو  م����ايل،  اإىل  امل��ج��م��وع��ة  اإج�����الء 
الذين  اأولئك  اإىل  بالن�صبة  فرن�صا 
اعتربت حالتهم خطرة. وت�صهد 
اإرهابية  ه��ج��م��ات  ف��ا���ص��و  ب��ورك��ي��ن��ا 
بداأ  ع��ن��دم��ا   ،2015 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
بالقاعدة  ارت��ب��اط  على  م�صّلحون 
عرب  هجمات  �صن  داع�س  وتنظيم 
احل������دود م���ن م�����ايل. وق���ت���ل اأك���ر 
العتداءات،  يف  �صخ�س  األفي  من 
وفق ح�صيلة فران�س بر�س. وعادة 
“احلدود  م��ن��ط��ق��ة  ت�����ص��ت��ه��دف  م���ا 
الثالثية” من قبل “تنظيم داع�س 
و”جماعة  الكربى”  ال�صحراء  يف 
حيث  وامل�صلمني”  الإ�صالم  ن�صرة 
دامية  هجمات  املجموعتان  ت�صن 

�صد املدنيني والع�صكريني.
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عربي ودويل

زيارة الوزير ال�سيني اإىل عا�سمتني يف جنوب اآ�سيا تراودهما بكني باإحلاح, متت حتت مراقبة 
مبادرة �سينية يف القرن الأفريقي مل�ساعدة دول املنطقة على البتعاد عن اأي مناف�سة 

حتليل

فخ �ضردي �ضاغه الذين يرغبون يف اإغراق اإفريقيا اإىل الأبد يف فخ الفقر وفخ التخلف

ي��ي مبهارة     يف كينيا، راع وان��غ 
هي  “كينيا  امل���ح���ل���ي���ة:  الأن���������ا 
ال���ص��رات��ي��ج��ي ورمز  ال�����ص��ري��ك 
ال�صامل لل�صني؛ ويلعب  التعاون 
دوًرا  -الكيني   ال�صيني  التعاون 
البناء  يف  ورائ�����������ًدا  من����وذج����ًي����ا 
امل���������ص����رك ل����ل����ح����زام وال���ط���ري���ق 
)ط����رق احل��ري��ر اجل���دي���دة( بني 
تطرح  ومل  واأفريقيا”.  ال�صني 
خالل فرة الإقامة امام و�صائل 
الإعالم �صخامة الديون التي مت 
العقدين  خ��الل  عليها  التعاقد 
الكيني  املدين  املا�صيني من قبل 
لتمويل  ال�����ص��ي��ن��ي  ال����دائ����ن  م���ع 

البنى التحتية املختلفة. 
   يف اأرخبيل جزر القمر، املرحلة 
للوزير  الأخ���������رة  الإف���ري���ق���ي���ة 
الأ�صبوع  الأخ��ر  اأعلن  ال�صيني، 
وج����زر  ال�������ص���ني  “اإن  امل����ا�����ص����ي: 
ال��ق��م��ر، رغ��م اخ��ت��الف حجمهما 
تقدمان  ت��ط��وره��م��ا،  وم�����ص��ت��وى 
املت�صاوية  ل��ل��م��ع��ام��ل��ة  من����وذًج����ا 
املتبادل  وال���ك�������ص���ب  وال����ت����ع����اون 
زاد  ل���ل���ت���ذك���ر،  الدول”.  ب����ني 
الوجود  الأخ������رة،  ال�����ص��ن��وات  يف 
ال�صينية  وال�صتثمارات  ال�صيني 
كبر.  ب�����ص��ك��ل  ال���ق���م���ر  ج�����زر  يف 
ب�����ص��ك��ل خا�س  ال�����ص��ني  وم���ول���ت 
البنية  م�������ص���اري���ع  م����ن  ال���ع���دي���د 
بناء  م��ث��ل  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
جتديد  اأو  ج��دي��د،  مطار  جمّمع 
ق�صر ال�صعب يف موروين، اأو بناء 

م�صت�صفى جديد يف اأجنوان.

»فخ �ضردي«
   خ������الل ج���ول���ت���ه الأف���ري���ق���ي���ة 
ال��ق�����ص��رة يف ي��ن��اي��ر، اأع��ل��ن وانغ 
يي، اأن جمهورية ال�صني ال�صعبية 
التنمية  “مبادرة  دع����م  ت���ري���د 
الأفريقي”.  ال��ق��رن  يف  ال�صلمية 
م�صاعدة  اإىل  ي���ه���دف  م�������ص���روع 
عن  “البتعاد  على  املنطقة  دول 
ج��ي��و���ص��ي��ا���ص��ي��ة بني  م��ن��اف�����ص��ة  اأي 
الدول الكربى مع احلفاظ على 

م�صرها باأيديها«.
   وكان ممثل ثاين اأكرب اقت�صاد 
اأق����ل و���ص��وًح��ا عندما  ال��ع��امل  يف 
تعلق الأمر بالرد على التهامات 
ب� “فخ الديون” التي وقعت فيها 
اأفريقية  خ��ا���ص��ة  خمتلفة،  دول 
اخل�صو�س،  وج��ه  على  واآ�صيوية 
الأخ�����رة، مف�صال  ال�����ص��ن��وات  يف 
يف  لل�صني  م�صوؤولية  ك��ل  اإخ���الء 
اإقناع احل�صور  -دون  املجال  هذا 
متاًما ول املراقبني اخلارجيني: 
ال���دي���ون  “ ف����خ  ب�����  ي�����ص��م��ى  “ما 
اأن�صاأه  �صردي  فخ  الواقع  يف  “هو 
الذين يرغبون يف اغراق اإفريقيا 
‘فخ  و  الفقر’  ‘فخ  الأب���د يف  اإىل 
تدعو  ال�������ص���ني  ان  التخلف’. 
والفعال  العملي  ال�صتثمار  اإىل 
الدول  م��ع  التمويلي  وال��ت��ع��اون 
الأف��ري��ق��ي��ة ع��ل��ى اأ���ص��ا���س طوعي 
ومت�صاو وعلمي، وفقا لحتياجات 
اجل���ان���ب الأف���ري���ق���ي، مم���ا يعود 
بالفائدة على �صعوب اأفريقيا ول 
ي�صرها”. دفاع ماألوف يرّبر عدم 

اخلو�س فيه والتوقف عنده. 

وتوا�ضلت رحلة وانغ يي 
حول املحيط الهندي.

   يف اأرخبيل جزر املالديف -وهي 
لل�صيا�صيني  ا  اأي�صً ماألوفة  وجهة 
ال�����ص��ي��ن��ي��ني ورج��������ال الأع����م����ال 
امل��غ��ام��ري��ن  -اأ����ص���ار وان���غ ي��ي اإىل 
الذكرى  2022 ي�صادف  اأن عام 
العالقات  ل��ت��اأ���ص��ي�����س  اخل��م�����ص��ني 
الدبلوما�صية ال�صينية املالديفية. 
باأن  الدبلوما�صية  رئي�س  واأ���ص��اد 
“منط  على  يحافظان  البلدين 
واملنفعة  ال���ودي���ة  ال��ت��ب��ادلت  م��ن 
ودعا ماليه وبكني اإىل  املتبادلة”، 
وف��ت��ح ف�صل  اأو���ص��ع  روؤي����ة  “تبني 
جديد من التعاون الودي واملفيد 
“امل�صاركة يف  خا�صة  للطرفني”، 
تطوير طريق احلرير البحري«.

   وخ����الل امل��رح��ل��ة الأخ�����رة من 
هذه اجلولة الدبلوما�صية الأوىل 
لعام 2022، املخ�ص�صة ل�صيالن 
ال�صيني  امل��م��ث��ل  ���ص��دد  ال�����ص��اب��ق��ة، 
اللحظة  “تقارب”  ع��ل��ى  ع��م��دا 
باأن  مذّكرا  وبكني،  كولومبو  بني 
الدول  ب��ني  م��ن  ك��ان��ت  �صريالنكا 
مبادرة  اإىل  ان�صمت  التي  الأوىل 
احل���زام وال��ط��ري��ق، ال��ع��زي��زة على 
ال�����ص��ل��ط��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة، ب��ع��د وقت 
و�صلط  اإط����الق����ه����ا.  م����ن  ق�����ص��ر 
ال�صوء  ي��ت��ع��ب،  ال���ذي ل  ال���زائ���ر، 
ال�صينية  امل�����ص��اري��ع  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
جت�صد  ال����ت����ي  -ال�������ص���ري���الن���ك���ي���ة 
اجلزيرة،  يف  ال�صيني  ال�صتثمار 
ال�صاحلية  كولومبو  مدينة  منها 
“م�صروعان  هامبانتوتا،  وميناء 
للتنمية  حم�����رك�����ني  اأ�����ص����ب����ح����ا 
�صريالنكا”،  يف  الق���ت�������ص���ادي���ة 
ب��ح�����ص��ب وان����غ ي���ي. ع��ر���س ممتع 
اإىل حد ما لإجنازات تثر العديد 
ميناء  �صيما  ول  اخل��الف��ات،  م��ن 

جالوان.
   من جهة اخ��رى، يف نهاية عام 
اإل  ميكن  ل  مت�����ّس  ويف   ،2021
الثقة  ع���دم  م���ن  امل���زي���د  ي��ث��ر  اأن 
الهندية،  ال�������ص���ل���ط���ات  وغ�������ص���ب 
اتخذت احلكومة ال�صينية مبادرة 
باإعادة  تق�صي  فيها(  )م�صكوك 
ع�صر  خ��م�����ص��ة  ح�������وايل  ت�����ص��م��ي��ة 
م��ك��اًن��ا ب��ا���ص��م ���ص��ي��ن��ي، رغ���م انها 
برادي�س  اأرونات�صال  تقع يف ولية 
كيلومر  األ���ف   100( ال��ه��ن��دي��ة 
من  بكني  ت�صميها  والتي  مربع(، 
)“التبت  “زانغنان”،  ج��ان��ب��ه��ا 
وتظهر يف اخلرائط  اجلنوبية”( 
الر�صمية -وكذلك على  ال�صينية 
-حتت  مواطنيها  �صفر  ج����وازات 
ال�صيادة ال�صينية. ومع ذلك، فاإن 
الدول تعرف يف جمملها تقريًبا 
الولية  ه��ذه  على  الهند  ب�صيادة 
ال�صمالية  احل��دود  وعلى  اجلبلية 
الهائلة  ب��اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ال�����ص��رق��ي��ة، 
لتوليد الطاقة الكهرومائية، من 

بني اأوراق اأخرى.
   ويالحظ املراقبون الهنود بقلق 
ت���الزم ه���ذا ال��ق��رار الأح�����ادي مع 
دخول قانون جديد يف ال�صني حيز 
التنفيذ يف الأول من يناير ي�صمى 
ي�صف  “قانون حدود الأرا�صي”. 
على وجه اخل�صو�س  الن�س  هذا 
اأرا�صيها  و�صالمة  ال�صني  �صيادة 
تنتهك”.  ول  “مقد�صة  ب��اأن��ه��ا 
لبكني  ل����ب����ن����وده، مي���ك���ن  ووف����ًق����ا 
وحدة  حل��م��اي��ة  ت���داب���ر  “اتخاذ 
الأرا���ص��ي واحل���دود الربية ومنع 
ومكافحة اأي عمل ينتهك ال�صيادة 

الإقليمية واحلدود الربية«.
الوا�صع  ال��ت��ف�����ص��ر  ����ص���وء  ويف    
ل��ل��غ��اي��ة ل��ه��ذه الأح���ك���ام م���ن قبل 
من  والعديد  ال�صينية  ال�صلطات 

م�صقط  يقع يف  ال��ذي  هامباتوتا، 
راأ�س ع�صرة راجاباك�صا احلاكمة.

   وللتذكر، كانت ال�صني الدولة 
ال����ت����ي واف�����ق�����ت على  ال����وح����ي����دة 
مت��وي��ل م�����ص��روع امل��ي��ن��اء ه��ذا رغم 
املختلفة  اجل�����دوى  درا�����ص����ات  اأن 
وكانت  ل��ه.  معيقة  �صورة  ر�صمت 
ال��ب��داي��ة م��ع ذل���ك وا���ص��ح��ة، عام 
ال�صيد  حكومة  واجهت   ،2017
للرئي�س  الأكرب  )الأخ  راجاباك�صا 
احل����ايل ج��وت��اب��اي��ا( م���زاع���م عن 
م�صبًقا. مل  بكني  ت���وّرط  ر���ص��اوى 
تكن هذه البنية التحتية للميناء 
مربحة ب���اأي ح��ال م��ن الأح����وال، 
حكومية  ل�صركة  بيعها  مت  ف��ق��د 
�صينية، ت�صاينا مر�صانت�س بورت 
اإيجار  ع��ق��د  ه��ول��دي��ن��غ، مب��وج��ب 
ميتّد 99 عاًما، ومل ت�صمح املوارد 

امل�صتنفدة  ال�صريالنكية  امل��ال��ي��ة 
لبنائها.  املمنوح  القر�س  ب�صداد 
ومع ذلك، بعد خم�س �صنوات، يف 
كولومبو كما يف بكني، يتم رف�س 
احلديث عن “فخ ديون” ملمو�س 
يقرب   ،2022 ع����ام   . ل��ل��غ��اي��ة 
ل�صريالنكا  امل�����ص��ت��ح��ق  ال����دي����ن 
جتاه بكني -اأح��د دائنيها الأربعة 
مليارات   5 -م�����ن  ال��رئ��ي�����ص��ي��ني 

دولر.
   ع��الوة على ذل��ك، ج��اءت زيارة 
املمثل ال�صيني يف الوقت املنا�صب 
ل���ك���ول���وم���ب���و، ع���ل���ى الأق���������ل من 
ن��ظ��ر حم��ا���ص��ب��ي��ة. تواجه  وج��ه��ة 
و�صًعا  ح��ال��ًي��ا  ال�����ص��اب��ق��ة  ���ص��ي��الن 
حرًجا:  واق��ت�����ص��ادًي��ا  اج��ت��م��اع��ًي��ا 
املواد  اأ���ص��ع��ار  وارت���ف���اع  الت�صخم، 
ومالية  وال��ت��ق��ن��ني،  الأ���ص��ا���ص��ي��ة، 

هي عالوة على ذلك يف حميطها 
التوترات  اأن  رغ��م  ه��ذا،  املبا�صر. 
اأي  ت�صهد  مل  الهندية  ال�صينية 
 .2022 ب��داي��ة ع���ام  ان��ق��ط��اع يف 
وال�صبب على وجه اخل�صو�س هو 
وكتائبها  ال�صينية  القوات  ن�صاط 
الذين  والفنيني  املهند�صني  م��ن 
عليه،  متنازع  حميط  يف  يقيمون 
من  جم���م���وع���ة  لداخ،  م��ن��ط��ق��ة 
-منها  املختلفة  التحتية  ال��ب��ن��ى 
ت�صو  بانغونغ  ب��ح��رة  على  ج�صر 
����ص���دي���دة احل�������ص���ا����ص���ي���ة -ي���ه���دف 
ال�صينية  امل����واق����ع  ت���ع���زي���ز  اإىل 
امل��ع��دات وال��ق��وات ب�صهولة  ون��ق��ل 
–على غرار  ع��ن��د احل��اج��ة  اأك���رب 
املناو�صات احلدودية اجلديدة مع 
كالتي  الهندية،  امل�صلحة  القوات 
حدثت يف يونيو 2020 يف وادي 

م�صابة بفقر الدم ... “ك�صديقة 
دائًما  ال�صني  �صت�صاعد  م��ق��رب��ة، 
عا�صمة  م���ن  اأك����د  �صريالنكا”، 
اأن  اجلزيرة الوزير وانغ يي، بعد 
من  امل�صيفة  الدولة  رئي�س  طلب 
هيكلة  “باإعادة  التف�صل  زائ����ره 

�صداد ديون” �صريالنكا.

قلق الهند
   وب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال، ف����اإن زي���ارة 
عا�صمتني  اإىل  ال�صيني  ال��وزي��ر 
يف ج��ن��وب اآ���ص��ي��ا ت��راوده��م��ا بكني 
مراقبة  حت�����ت  مت�����ت  ب������اإحل������اح، 
احلكومة  نيودلهي.  من  ل�صيقة 
الهجوم  م��ن  منده�صة  ال��ه��ن��دي��ة 
امل�������ص���ت���م���ر، وال����ث����اب����ت، وامل���ت���ك���رر 
ملناف�صتها  خم���ت���ل���ف���ة،  ب����ط����رق 
والتي  ال�صينية،  ال�صراتيجية 

تتجاهل  حيث  الإقليمية  الأمثلة 
ال�صعبية  ال�������ص���ني  ج���م���ه���وري���ة 
ومعار�صة  ال���������دويل،  ال����ق����ان����ون 
لفر�س وجهات  امل��ج��اورة،  ال���دول 
الإقليمية  وم��ط��ال��ب��ات��ه��ا  ن��ظ��ره��ا 
-يف بحر جنوب ال�صني، من بني 
اأنه  اأن نفهم  ال�صهل  اآخرين -من 
ترحب   ،2022 ع����ام  ب���داي���ة  يف 
اأ�����ص����م����رة ون�����روب�����ي وم��������وروين 
بكني  باهتمام  وكولومبو  وم��ايل 
امل��ق��اب��ل، تظهر  وم��ب��ادرات��ه��ا. ويف 
نيودلهي غ�صًبا م�صروًعا مقروًنا 

بقلق مفهوم.
رئي�ض  طبق  ع��اًم��ا،  ثالثني  منذ   •
قاعدة  ال�ضينية  الدبلوما�ضية 
ثابتة تتمثل يف قيامه باأول رحالته 

الر�ضمية اإىل اخلارج لأفريقيا.
• ح�ضلت اإريرتيا على ا�ضتقاللها عن 
اإثيوبيا عام 1993، ودعمت ال�ضني 

حركة ال�ضتقالل الإريرتية.
 • يف يونيو 2020، يف جمل�ض حقوق 
يف  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الإن�ضان 
دعمها  عن  اإريرتيا  اأعربت  جنيف، 
للجدل  املثري  القومي  الأمن  لقانون 

يف هونغ كونغ. 
• يف نوفمرب 2021، اأعطت اإريرتيا 
“طرق  يف  امل�ضاركة  على  موافقتها 
ال�ضينية  اجلديدة”  احل���ري���ر 

)مبادرة احلزام والطريق(.
• ال�����ض��ني ه��ي ال���دول���ة ال��راب��ع��ة 
بعد  نريوبي  يف  �ضفارة  فتحت  التي 

ا�ضتقالل كينيا عام 1963.
 • انظروا على وجه اخل�ضو�ض اىل 
لبناء  الالزمة  ال��دولرات  مليارات 
مع  حديثة  حديدية  �ضكك  خ��ط 
ال�ضني  اأن  وُيعتقد  مومبا�ضا.  ميناء 
متتلك حوايل 70 باملائة من الدين 

اخلارجي لكينيا.
تعرتف  دول��ة  اأول  ال�ضني  كانت   •
واأق��ام��ت  ال��ق��م��ر  ج���زر  با�ضتقالل 
عالقات دبلوما�ضية مع هذه الدولة 

اجلزرية النامية.
• زيارة اإىل ماليه من قبل الرئي�ض 
�ضي جني بينغ عام 2014، وافتتاح 
عام  الأرخ��ب��ي��ل  يف  �ضينية  �ضفارة 

.2011
متويل  خا�ض  ب�ضكل  ن�ضتح�ضر   •
ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
مطار  ت��و���ض��ي��ع  م��ن��ه��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ماليه،  ج��زي��رة  يف  ال���دويل  فيالنا 
ال��ذي  ���ض��ي��ن��ام��ايل  ج�ضر  واإن�����ض��اء 
م�ضروعان  بهولهوماليه.  يربطها 
ال�ضترياد  بنك  من  بتمويل  مكلفان 

والت�ضدير ال�ضيني.
ت�ضدد  اأن  ي��ج��ب   ،2022 ع���ام   •
يورو  مليارات   4 من  اأكرث  �ضريالنكا 
احتياطياتها  اأن  رغم  الديون،  من 
يف  ت�ضل  بالكاد  الأجنبي  النقد  من 

بداية العام اإىل مليار دولر.
- متخ�ض�ض يف اآ�ضيا، باحث يف مركز 
الهند  ح��ول  والبحوث  ال��درا���ض��ات 
)جامعة  و�ضتاتها  اآ�ضيا  وج��ن��وب 
موؤلفاته  من  مونرتيال(،  يف  كيبيك 
ال�ضمالية؟”  كوريا  مع  العمل  “ما 
اأون  جونغ  كيم  “اأيام  و   )2019(
الأخرية )يف ال�ضلطة(” )2019(. 
الأفغاين  املاأزق  “من  بن�ضر  قام  كما 
اإىل التيه الكوري ال�ضمايل: يوميات 
 ”2015-2012 جيو�ضيا�ضية 

)2016(

يف اجلولة الدبلوما�ضية الأوىل لعام 2022

ال�سني ترف�س منطق »فخ الديون« يف اإفريقيا وجنوب اآ�سيا
•• الفجر -اأوليفييه جيالرد* –ترجمة خرية ال�صيباين

الدبلوما�ضية  رئي�ض  ق��ام  يناير،   10 اإىل   4 م��ن     
�ضواطئ  على  طويلة  برحلة  ي��ي،  وان��غ  ال�ضينية، 
حمطات  خم�ض  يف  بة  مبوجّ رحلة  الهندي.  املحيط 
اإفريقيا  �ضرق  وجهات  بني  مة  مق�ضجّ خمت�ضرة،  ف  توقجّ

“ما  ال�ضيني،  الوزير  وي��رى  اآ�ضيا.  جنوب  وعوا�ضم 
ي�ضمى ب� “ فخ الديون “هو يف الواقع فخ �ضردي اأن�ضاأه 
الأبد  اإىل  اإفريقيا  اإغ��راق  يف  يرغبون  الذين  اأولئك 
للجزء  بالن�ضبة  التخلجّف«.    “فخ  و  الفقر”  فخ  يف” 
 * اإفريقيا  �ضرق  يف  مراحل  ثالث  اجلولة،  من  الأول 
ال�ضيني  اخلارجية  وزي��ر  طريق  خارطة  على  كانت 

حالة جدا: اإريرتيا وكينيا وجزر القمر. اي ثالث  الرجّ
هذا  الهندي،  املحيط  على  مطلة  �ضيادة،  ذات  دول 
ا�ضتهر  الذي  الوا�ضع وال�ضرتاتيجي  البحري  الف�ضاء 
بانه ي�ضيل لعاب جمهورية ال�ضني ال�ضعبية يف العقود 
ر  ذكجّ اإفريقيا،  يف  الأوىل  حمطته  خالل  الأخ���رية.    
مبعوث بكني م�ضيفيه باأن اإريرتيا هي “�ضديق تقليدي  

نظر  وجهات  يف  “ي�ضرتكان  البلدين  واأن  لل�ضني”، 
وال�ضتقرار  ال�ضتقالل  على  احلفاظ  ب�ضاأن  مت�ضابهة 
ال�ضيا�ضي والجتماعي وا�ضتك�ضاف م�ضاراتهما اخلا�ضة 
للتنمية”. وا�ضتنكر الوزير اأي�ضا العقوبات الأمريكية 
والأوروبية التي ت�ضتهدف اإريرتيا لتورطها يف احلرب 

يف منطقة تيغراي.

وزير اخلارجية ال�صيني ورئي�س الوزراء ال�صريالنكي ماهيندا راجاباك�صا

الرئي�س الكيني يلتقي وزير اخلارجية ال�صيني
بنية حتتية مقابل ديون �صخمة

وانغ يي ونظره الإريري عثمان �صالح الهند تراقب عن كثب التحركات ال�صينية
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عربي ودويل
البو�ضنة والهر�ضك ترتنجّح:

اأّي �سيناريوهات يف مواجهة �سعود النف�ساليني...؟
•• الفجر -ترجمة خرية ال�صيباين

الثالثني  ب��ال��ذك��رى  الح��ت��ف��اء  مت  يناير،   9 يف      
القوميني  بح�ضور  ال�ضربية  البو�ضنة  جلمهورية 
ميلوراد  املاي�ضرتو  وبقيادة  والأوروب��ي��ني،  الرو�ض 
البو�ضنية  ال��رئ��ا���ض��ة  يف  احل���ايل  الع�ضو  دودي����ك، 

لبلد �ضهد  املا�ضي احلزين  اإىل  الثالثية.    وبالنظر 
العودة  البع�ض  يخ�ضى  املختلفة،  جمتمعاته  �ضدام 
اإىل العنف. فاإىل اأي مدى ميكن اأن تذهب انف�ضالية 
عواقب  هي  وما  طموحاتها؟  يف  �ضرب�ضكا  جمهورية 
الأو�ضاع  يف  قراءة  البلقان؟  على  اخلطوة  هذه  مثل 
م�ضارك يف معهد  فابياين، باحث  مع هرني زيرب دي 

ودبلوما�ضي  وال�ضرتاتيجية،  الدولية  العالقات 
�ضابق.

   *ملاذا حمتوى احتفال 9 يناير هذا مثري للقلق؟
   - ل ي�ضعنا اإل اأن نقلق ازاء اأحد اأعرا�ض اجلمود 
اإىل  والهر�ضك  البو�ضنة  حتتاج  ال��رتاج��ع:  وحتى 
واإىل  امل��ا���ض��ي،  اإىل  ولي�ض  امل�ضتقبل،  اإىل  التطلع 

ميكن  ل  ال��ع��داوات.  تفاقم  اإىل  ولي�ض  امل�ضاحلة 
احللقات  لإحدى  امل�ضوؤوم  بال�ضتح�ضار  ال�ضتخفاف 
التي اأدت قبل ثالثني عاًما اإىل احلرب واىل ح�ضار 
التي  للميلي�ضيات  املروعة  التدخالت  �ضراييفو، رغم 
من  القادمني  العكرة  املياه  يف  ال�ضائدين  تتذب 

رو�ضيا اأو من اأماكن اأخرى.

الحتفال  ه���ذا  اأن  خ�����ص��و���ص��ا،     
حم��زن يف ح��د ذات���ه، لأن���ه يو�صح 
م������دى رف���������س ج������زء ك���ب���ر من 
البو�صنة  يف  احل��اك��م��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
ل�صيادة  وفًقا  بلد  بناء  والهر�صك 
لرفاهية  وخ�����دم�����ة  ال�����ق�����ان�����ون، 
هو  دودي���ك  م��ي��ل��وراد  ان  ال�صعب. 
منوذج اق�صى اىل حد الكاريكاتر 
والف�صاد.  ال���ذات���ي���ة  ل��ل��م�����ص��ل��ح��ة 
بل  تهمه،  ل  الوظيفية  فالدولة 
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س مت����اًم����ا: رغ����م انه 
اجلماعية  ال���رئ���ا����ص���ة  يف  ع�����ص��و 
والهر�صك،  البو�صنة  جلمهورية 
اإ�صعاف  ���ص��وى  ل��ه  ف���اإن ل ه���دف 
ال��دول��ة امل��رك��زي��ة. والأك���ر اإثارة 
للقلق، هو اأن جمهورية �صرب�صكا 
تفكيك  يف  املتمثل  ه��دف��ه��ا  تعلن 
ب��ع�����س م����ا ���ص��ج��ل م����ن ت���ق���دم مت 
دايتون،  ات��ف��اق��ي��ات  م��ن��ذ  اإح�����رازه 
جمهوري  جي�س  اإن�صاء  �صيما  ول 

ومكلفة لكل منها، كما انها ت�صّدد 
املنطقة.  داخ�����ل  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى 
تنظيمه  ���ص��ي��ت��م  ال����ذي  وامل���وؤمت���ر 
حت���ت ال���رئ���ا����ص���ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة، يف 
يوفر  اأن  ي��ج��ب   ،2022 ي��ون��ي��و 
اآفاًقا اأكر حتفيًزا من العقوبات.

   بعد ق��ويل ه��ذا، يجب األ نقلل 
من قدرة اخلارج، مدعوما بقوات 
م��غ��م��ورة يف اأع��م��اق ال��ب��الد، على 
ت�صعى  ���ص��رك��ائ��ه��ا،  وم����ع  الأذى. 
فرن�صا جاهدة لتحديد �صخ�صيات 
م�صتقبلية، تظل نادرة جدا، والتي 
املطاف  نهاية  يف  ت�صكل  اأن  ميكن 
�صمان  على  ق���ادرة  خ�صبة  ��ا  اأر���صً
جيل ج��دي��د م��ن امل��واط��ن��ني قادر 
القومية.  ال��ق��وى  تهمي�س  ع��ل��ى 
هناك  ل����ك����ن  ه�����ائ�����ل،  ال����ت����ح����دي 

ب�صي�س اأمل.
عن موقع معهد العالقات 
الدولية وال�ضرتاتيجية

ميلوراد دوديك ماي�صرو احلركة النف�صالية العر�س الع�صكري ملرا�صم 9 يناير يف بانيا لوكا

واختفاء  وال���ه���ر����ص���ك  ل��ل��ب��و���ص��ن��ة 
جيو�س الكيانات.

   *يف عملية يل ذراع مع املوؤ�ص�صات 
والهر�صك، هل  للبو�صنة  املركزية 
ال�صرب  ال���ق���وم���ي���ون  ي�����ص��ت��ط��ي��ع 
اإع��������ادة  حت���ق���ي���ق ط���م���وح���ه���م يف 
ال���ت���وح���ي���د م����ع ����ص���رب���ي���ا؟ وب���اأي���ة 

عواقب؟
ب��ني رغبة     - ل ينبغي اخل��ل��ط 
النف�صال  جمهورية �صرب�صكا يف 
ل�صرب  امل���ح���ت���م���ل  وال����ت����وح����ي����د 
�صربيا.  م��ع  والهر�صك  البو�صنة 
ل�����ن ي����ك����ون اخل�����ي�����ار ال�����ث�����اين يف 
م�صلحة �صربيا، املر�صحة اجلادة 
لالن�صمام اإىل الحتاد الأوروبي، 
على  معها  فرن�صا  حتافظ  والتي 

تكون  اأن  مي��ك��ن  ع���ق���وب���ات  وه����ي 
ت�صتهدف  اأن  ���ص��ري��ط��ة  رادع�������ة 
تعترب  ال��ذي��ن  الفا�صدين  ال��ق��ادة 
مظاهر  م����ن  م���ظ���ه���را  ث���روت���ه���م 
التي  ال���ك���ل���ي���ب���ت���وق���راط���ي���ة  ح���ك���م 
ع��الوة على  ال�صكان.  يعاين منها 
ذل�����ك، ���ص��ت��وا���ص��ل ال���ق���وى خ���ارج 
ا�صتغالل  حم��اول��ة  البلقان  غ��رب 
ا تركيا  الو�صع: رو�صيا، ولكن اأي�صً

اأو ال�صني.
الحت�������اد  يف  ����ص���رك���ائ���ه���ا  م�����ع     
اتباع  فرن�صا،  اخ��ت��ارت  الأوروب����ي، 
تهدف  وب���ّن���اءة  منهجية  م��ق��ارب��ة 
دول  ل��ت��ق��دم  اأف�����ص��ل  ه��ي��ك��ل��ة  اإىل 
تقاربها  يف  ال�صت  البلقان  غ��رب 
اأوروبا. هذه العملية متطلبة  مع 

وط���ال���ب ب��ح��ل الإ���ص��ك��ال��ي��ات التي 
امل��ف��و���ص��ي��ة، والتي  ع��ن��ه��ا  حت��دث��ت 
حالت دون اإجناز هذا ال�صتحقاق، 

مردفاً: “مطلوب منا األ مند فرة 
اأطول حلني عقد النتخابات، واأن 

نزيل العوائق اأمامها«.

   ك��م��ا اأن����ه ل ي��وج��د ���ص��ب��ب جاد 
واإمكانية  ب����ج����دوى  ل���الع���ت���ق���اد 
حتقيق �صيناريو انف�صايل خال�س 
انهيار  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن 
البو�صنة والهر�صك. تظل �صالمة 
هذه الخرة و�صيادتها م�صمونة 
ال��ت��ي وقعتها  داي���ت���ون  ب��ات��ف��اق��ات 
)البو�صنة  املعنية  الثالث  ال��دول 
و�صربيا(  وك��روات��ي��ا،  وال��ه��ر���ص��ك، 
للبو�صنة  امل���ك���ون���ان  وال���ك���ي���ان���ان 
فرن�صا  ���ص��ه��ود،  م���ع  وال��ه��ر���ص��ك، 
والحتاد  املتحدة  واململكة  واأملانيا 

ذلك  على  وت�صهد  م�صتمر.  ح��وار 
لباري�س  خارجيتها  وزي���ر  زي����ارة 
وقد  املنق�صي.  دي�صمرب  منت�صف 
الفرن�صي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ح��ي��ا 
افتتاح  املنا�صبة  ب��ه��ذه  دري����ان  ل��و 
جم������م������وع������ة ف�������������ص������ول ب����ه����دف 
)الأجندة  للع�صوية  التح�صر 
اخل�����ص��راء والت�����ص��ال(: فما هي 
يف  بلغراد  �صتجدها  التي  الفائدة 
العملية من خالل  تقوي�س هذه 
قوميني  �صيا�صيني  م��ع  ال��ت��ع��اون 

من بانيا لوكا؟

ح�صن �صد اأي انحراف �صديد.
   *فر�صت الوليات املتحدة للتو 
عقوبات على ميلوراد دوديك لأنه 
هذه  هل  املنطقة.  ا�صتقرار  يهدد 
العقوبات كافية؟ وهل نتوقع ردة 
فعل رو�صي لدعم دودي��ك؟ وعلى 
ا�صتعرا�س  اأو�صع، هل يثر  نطاق 
القوة هذا قلق ما ي�صمى باملجتمع 
ال����������دويل، واأوروب������������ا ع���ل���ى وج���ه 

اخل�صو�س؟
ا���ص��ت��ب��ع��اد عقوبات  - ل مي��ك��ن     
م����ن ق���ب���ل الحت��������اد الأوروب�����������ي. 

املتحدة  وال�����ولي�����ات  الأوروب����������ي 
م����ن جمل�س  وع���ق���وب���ة  ورو����ص���ي���ا 
املتحدة.  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  الأم�����ن 
اإىل وجود  وحتى لو مت تقلي�صها 
الأوروبية  القوة  حتتفظ  رم��زي، 

)يوفور( بتاأثر رادع. 
  ميكن للحركات القومية املحلية، 
الغام�صة  امل���ن���اورات  ع��ن  ف�����ص��اًل 
املرتبطة بقوى من خارج البلقان، 
اأن ت�صتمر يف ا�صتغالل النحرافات 
النا�صئة عن اتفاقية دايتون، غر 
ت��ظ��ل مبثابة  ان ه���ذه الت��ف��اق��ات 

“يف اأقرب وقت”، وذلك بالتوا�صل 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ف��و���ص��ي��ة  م���ع 

لالنتخابات. 

•• طرابل�س-وكاالت

عن  الليبي  ال��ن��واب  جمل�س  ك�صف 
امل�صارات الأربعة خلريطة الطريق 
جل�صته  خ���الل  وذل����ك  اجل���دي���دة، 
اأم�س الأول الثالثاء التي ا�صتكملت 

اأعمال جل�صة الثنني.
وقال رئي�س جلنة خريطة الطريق 
الدين  ن�����ص��ر  ال��ن��ائ��ب  ب��امل��ج��ل�����س، 
اإن  مهنا، يف كلمته خالل اجلل�صة، 
اخراق  بتحقيق  متفائلة  اللجنة 
ال��ت��ي تعمل  امل�����ص��ارات الأرب���ع���ة  يف 
“الد�صتور  وه����ي  ح���ال���ي���اً،  ع��ل��ي��ه��ا 
وامل�صاحلة  التنفيذية  وال�صلطة 
بهدف  وذل��ك  والأمن”،  الوطنية 

اإجناز النتخابات.
ولفت مهنا اإىل اأن اللجنة التقت مع 
هيئة �صياغة الد�صتور يف طرابل�س، 
ومع معار�صي امل�صودة ال�صادرة عن 

وو�صلت  ب��ن��غ��ازي،  يف  الهيئة  تلك 
اإىل قناعة باأنه مل يعد من املمكن 
امل�������ص���ودة، ولذلك  ه���ذه  ال��ن��ظ��ر يف 
املقبلة  اجل��ل�����ص��ة  خ����الل  ���ص��ت��ق��دم 
مقرحات عدة بخ�صو�س �صياغة 
د�صتور جديد للبالد. وحول و�صع 
ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ق����ال مهنا 
اأمام  ملف”  “اأ�صهل  ه��و  ه���ذا  اإن 
مو�صحاً  الطريق،  خريطة  جلنة 
توافق  التي  ال�صابقة  اخلريطة  اأن 
ال�صيا�صي  احل����وار  ملتقى  عليها 
حكومة  �صالحيات  ح��ددت  الليبي 
واأي�صاً  احلالية،  الوطنية  الوحدة 
اأن  م��ردف��اً  مهمتها،  انتهاء  موعد 
تنفيذية  �صلطة  ت�صكيل  م�����ص��األ��ة 
ككل،  للمجل�س  م��روك��ة  ج��دي��دة 
اقراحاتهم  النواب  جميع  ليقدم 
يف ذل���ك ال�����ص��ي��اق. و���ص��دد ع��ل��ى اأن 
الن��ت��خ��اب��ات ل��ي�����ص��ت غ��اي��ة يف حد 

النتخابات،  اإج������راء  دون  ح��ال��ت 
لتنظيمها  حتمي  موعد  وحت��دي��د 
جم�����دداً، وت��ن��ف��ي��ذ خ��ري��ط��ة طريق 

حلني هذا املوعد.
ودعا رئي�س جلنة الدفاع مبجل�س 
النواب طالل امليهوب اإىل الركيز 
يتعلق  فيما  التنفيذي  امل�صار  على 
منتقداً  احلكومة،  ت�صكيل  ب��اإع��ادة 
من  ال�صلطة احلالية، حمذراً  اأداء 

اإعادة ا�صتن�صاخها اأخطاء املا�صي.

مرتبات اجلي�ض
ولفت امليهوب، يف كلمته، اإىل توقف 
اجلي�س  اأف�������راد  م���رت���ب���ات  ����ص���رف 
ال��وط��ن��ي مل���دة اأرب��ع��ة اأ���ص��ه��ر، وهذا 
“ل  مكماًل:  “غر مقبول”،  اأمر 
الطريق  خريطة  تنجح  اأن  ميكن 
احلكومة،  ت��غ��ي��ر  دون  اجل���دي���دة 
النواب  جمل�س  يتخذ  اأن  وي��ج��ب 

القدرة على تنظيمها  ذاتها، ولكن 
مردفاً  ال���دول���ة،  �صحة  ع��ل��ى  ت���دل 
ال��ن��واب جنح يف توفر  اأن جمل�س 
لال�صتحقاق،  الت�صريعية  القاعدة 
العليا  الوطنية  املفو�صية  اأن  اإل 
من  ت���ت���م���ك���ن  مل  ل����الن����ت����خ����اب����ات 
“القوة  ح���ال���ة  ب�����ص��ب��ب  اإجن�����ازه�����ا 
“وجميعنا  م��ع��ق��ب��اً:  القاهرة”، 
ت��ل��ك احلالة«.  اأع��ل��ن��ت  مل����اذا  ن��ع��ل��م 
م��ن ج��ان��ب��ه، ث��ّم��ن رئ��ي�����س املجل�س 
امل�صت�صار عقيلة �صالح، عمل جلنة 
اإىل  اإياها  داعياً  الطريق،  خريطة 
التوا�صل مع النائب العام ال�صديق 
العليا  الوطنية  واملفو�صية  ال�صور 
ل��الن��ت��خ��اب��ات واجل���ه���ات الأخ����رى، 
ت��ق��ري��ره��ا خ����الل �صهر  وت���ق���دمي 

يناير اجلاري.
املراحل  ب��اإي�����ص��اح  اللجنة  وط��ال��ب 
امل���ع���وق���ات التي  ال����الزم����ة لإزال�������ة 

قراراً حا�صماً يف هذا الإطار«.
واأك�����د ع�����ص��و جم��ل�����س ال���ن���واب عن 
غ����ات ���ص��ال��ح ه��م��ة اأن�����ه م���ن غر 
م�صتحقات  ���ص��رف  ع���دم  امل��ق��ب��ول 
اأفراد اجلي�س، م�صراً اإىل ت�صامنه 
العائالت  “قوت  لأن���ه���ا  م��ع��ه��م، 
جميع  مي��ث��ل��ون  وه����م  والأ�صر”، 
حل  ويجب  الليبي،  ال�صعب  اأف���راد 
الأزمة بغ�س النظر عن اأي خالف 

�صيا�صي.
عقيلة  امل�صت�صار  بعودة  همة  واأ�صاد 
النواب،  جمل�س  رئا�صة  اإىل  �صالح 
اأن تتقدم جلنة خريطة  اإىل  داعياً 
الإي�صاحات  م��ن  باملزيد  الطريق 

حول امل�صارات التي حتدثت عنها.
يف حني �صدد ع�صو جمل�س النواب 
عن مدينة بنغازي، مفتاح كويدير، 
موعد  حت�����دي�����د  �������ص������رورة  ع����ل����ى 
والربملانية  الرئا�صية  النتخابات 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

�صجلت الربازيل رقما قيا�صيا جديدا 
اليومية  كورونا  فرو�س  اإ�صابات  يف 
بلغ اأك��ر م��ن 137 األ��ف اإ���ص��اب��ة يف 
24 �صاعة، وفق اأرقام وزارة ال�صحة.

ال��دول��ة الأم��رك��ي��ة اجلنوبية  وت��ع��د 
التي يبلغ عدد �صكانها 213 مليون 
ن�صمة من اأكر الدول ت�صررا بالوباء 
ت��اأت��ي بعد الوليات  ال��ع��امل، وه��ي  يف 
امل��ت��ح��دة ب��ال��ن�����ص��ب��ة لأع���ل���ى ع���دد من 

الوفيات باأكر من 620 األف وفاة.
وتزايدت الإ�صابات يف الربازيل منذ 
بداية العام ب�صبب املتحورة اأوميكرون 
والحتفالت  الن��ت�����ص��ار  ال�����ص��ري��ع��ة 

بعيدي امليالد والعام اجلديد.
اجلديدة  الإ���ص��اب��ات  متو�صط  وب��ل��غ 
نحو   2021 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ال��ي��وم��ي��ة 
الأعلى  ال��رق��م  اأم����ا  ف��ق��ط،  اآلف   8
فقد  املا�صي  العام  خالل  لالإ�صابات 
اأكر  وبلغ  حزيران/يونيو  يف  �ُصجل 
من 115 األف اإ�صابة يف 24 �صاعة.

ما�صيل  ايتل  الأوب��ئ��ة  عاملة  وتوقعت 
�صانتو  “اإ�صبريتو  ج���ام���ع���ة  م����ن 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  الفدرالية” 
�صباط/ يف  ال�����ذروة  اإىل  ن�صل  “اأن 

�صباط-فرباير،  نهاية  يف  الكرنفال 
ال�صوارع  كرنفالت  اإلغاء  مت  اأن  بعد 
يف املدن الكربى مثل �صاو باولو وريو 

دي جانرو و�صلفادور.

فرباير املقبل، وعندها �صوف ي�صتقر 
الو�صع من جديد«.

وهناك خماوف من اأن يوؤثر الرتفاع 
احتفالت  ع��ل��ى  الإ����ص���اب���ات  ع���دد  يف 

ل���ك���ن ري�����و و�����ص����او ب����اول����و ل ت�����زالن 
امللونة  امل�صرات  اإلغاء  بعدم  تاأمالن 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف امل��الع��ب ال��ك��ب��رة، اذ 
ت�صمح  امل��ف��ت��وح��ة  الأم���اك���ن  ه���ذه  اأن 
اأكر �صرامة من  باجراءات مراقبة 

ال�صوارع املفتوحة.
ال�صحية  “اخلدمات  ما�صيل  وقالت 
حاليا  تتعر�س  ال��ربازي��ل  يف  العامة 
الأ����ص���ب���وع���ني  ويف  ك����ب����ر،  ل�����ص��غ��ط 
الإ�صابات  ت���اأث���ر  ���ص��رى  امل��ق��ب��ل��ني 
خ���الل الح��ت��ف��الت ب��ال��ع��ام اجلديد 
دون  امل�صت�صفى”،  على حالت دخول 
اأن تكون موجة اأوميكرون  اأن تتوقع 

مميتة اأكر من �صابقاتها.
ب��امل��ائ��ة من   70 ن��ح��و  ت��ط��ع��ي��م  ومت 
ال���ربازي���ل���ي���ني ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل، وب����داأ 
الذين  الأط����ف����ال  ت��ط��ع��ي��م  اجل��م��ع��ة 
5 و11 عاما  اأع��م��اره��م ب��ني  ت���راوح 
بعد  باولو  �صاو  يف  كوفيد-19  �صد 
�صهر من موافقة ال�صلطات ال�صحية 
انتقادات  رغ���م  اخل���ط���وة  ه���ذه  ع��ل��ى 

الرئي�س جاير بول�صونارو.

ميكن للبع�ض ا�ضتغالل النحرافات النا�ضئة عن اتفاقية دايتون، غري اأن هذه التفاقات تظل احل�ضن �ضد اأي انحراف �ضديد
حتتاج البو�سنة اإىل التطلع اإىل امل�ستقبل, ولي�س اإىل املا�سي, واإىل امل�ساحلة ولي�س اإىل تفاقم العداوات

حتى لو مت تقلي�ضها اإىل وجود رمزي، حتتفظ القوة الأوروبية بتاأثري رادع

الرملان الليبي يك�سف 4 م�سارات خلريطة الطريق اجلديدة

رئي�سي يرى يف زيارته ملو�سكو »نقطة حتول« الرازيل ت�سجل رقما قيا�سيا جديدا يف اإ�سابات كورونا 
•• طهران-اأ ف ب

الأربعاء  اأم�س  رئي�صي  اإبراهيم  الإي��راين  الرئي�س  راأى 
اأن زيارته لرو�صيا التي بداأها الأربعاء ويلتقي خاللها 
يف  حتول”  “نقطة  �صت�صّكل  بوتني،  فالدمير  نظره 
القليمي يف  التعاون  وتعزز  عالقات طهران ومو�صكو، 
من  بت�صريحاته  رئي�صي  واأدىل  “الأحادية«.  مواجهة 
مطار مهراآباد يف طهران حيث اأقيمت له مرا�صم وداع، 
وفق ما عر�صت القناة الر�صمية. واأكد الإعالم الر�صمي 
العا�صمة  ب��ت��وق��ي��ت  الأرب����ع����اء  ق���راب���ة ظ��ه��ر  الإي������راين 

)08،30 ت غ(، اأن الرئي�س و�صل اىل مو�صكو.
فيها  ي��زور  التي   2017 منذ  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  وتعد 
عالقات  بطهران  تربطها  التي  رو�صيا  اإي���راين  رئي�س 

�صيا�صية واقت�صادية وع�صكرية.
وت��اأت��ي ال��زي��ارة بينما جت��ري اإي���ران وق��وى ك��ربى منها 
رو�صيا، مباحثات لإحياء التفاق ب�صاأن برنامج طهران 
النووي. وقال رئي�صي من املطار “ميكن لهذه الزيارة اأن 
ت�صكل نقطة حتول لتح�صني وتعزيز م�صتوى العالقات 
غر  ال��راه��ن  التعاون  “م�صتوى  واأ���ص��اف  رو�صيا«.  مع 
مر�ٍس للبلدين، ويجب اأن يتم رفعه اىل م�صتوى اأعلى. 
اآمل يف اأن تكون هذه الرحلة خطوة فعالة جتاه �صمان 
امل�صالح امل�صركة بني البلدين املوؤثرين على ال�صاحتني 

القليمية والدولية”. وبدعوة من بوتني، يزور رئي�صي 
رو�صيا ليومني، ويلقي خطابا اأمام الدوما اخلمي�س.

�صيبحثان  الطرفني  اأن  الثالثاء  اأعلن  الكرملني  وكان 
مبا  الثنائي”،  بالتعاون  املرتبطة  الق�صايا  “جمموعة 

يف ذلك التفاق النووي املربم عام 2015.
ت���زال من�صوية يف  ال��ت��ي ل  اإي�����ران وال�����دول  وت��خ��و���س 
الت��ف��اق ال��ن��ووي )ف��رن�����ص��ا، ب��ري��ط��ان��ي��ا، اأمل��ان��ي��ا، رو�صيا 
اإحياء اتفاق العام  وال�صني(، مباحثات يف فيينا بهدف 
2015 الذي ان�صحبت الوليات املتحدة اأحاديا منه يف 

وت�صارك وا�صنطن فيها ب�صكل غر مبا�صر.  .2018
اأعادت  التي  اأولوية رفع العقوبات  وت�صدد طهران على 
التفاق،  م��ن  ان�صحابها  بعد  عليها  فر�صها  وا�صنطن 
الن�صحاب  ت���ك���رار  ب���ع���دم  ���ص��م��ان��ات  ع��ل��ى  واحل�������ص���ول 
الأم���رك���ي. يف امل��ق��اب��ل، ت��رك��ز ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة على 
التزاماتها مبوجب  اإي��ران لح��رام كامل  اأهمية عودة 
اأعلنت  امل��ب��اح��ث��ات،  امل�����ص��ارك��ني يف  الت��ف��اق. وك��م��ا بقية 
رو�صيا يف الآون��ة الأخ��رة عن حتقيق تقدم، علما باأنه 

�صبق لها اأن اأكدت �صرورة رفع العقوبات الأمركية.
وتتداخل م�صالح رو�صيا واإيران يف ملفات عدة كالتفاق 
داعمني  اأب��رز  تعّدان  كما  املنطقة.  يف  والو�صع  النووي 
للرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد يف النزاع امل�صتمر يف بالده 

منذ 2011.
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اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:برفور ميتي كابيتال لال�صتثمار �س.ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صرق 0.3 مبنى ال�صيدة موزه عبداهلل �صالح 

واخرين
CN 2962434 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي  احل�صابات،  لتدقيق  ال�صادة/ابي  تعيني   -  2
العمومية غر  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  بتاريخ:2022/01/5 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205000607
تاريخ التعديل:2022/01/18

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة روكت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1061104 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة تركي �صامل ح�صني �صعيد ال�صعدي  %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل احمد عبداهلل من�صور املن�صور
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
بانوراما  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ليف رخ�صة رقم:2305432 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خالد يحيى مبارك �صعيد املهري  %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف نوره احمد ح�صن
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركه ليت فيجني 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:1075308 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبداهلل حممد �صالح عو�س املنهايل  %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حميد احمد ح�صن حممد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
لالعمال  ال�ص�����ادة/بك�صل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكروميكانيكية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2714582 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة نذير حممد �صليم املدهون  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عائ�صه زكريا حممد عبدالفتاح عوده

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

CN اليام للنقليات العامة  رخ�صة رقم:1023159 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لكجري 

CN هوم للديكور  رخ�صة رقم:2868859 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/فايف  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN دي لعمال ال�صراميك  رخ�صة رقم:1172565 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/بيج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ني�صت العقاريه  رخ�صة رقم:2967384 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/تيلي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتجارة العامه  رخ�صة رقم:2483029 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ايرورا  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

لت�صميم املالب�س والزياء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3756928 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/النجم  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

الرابع للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3930130 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لميزون لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1932731 
تعديل اإ�صم جتاري من/ لميزون لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م

LA MAISON ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

اإىل/ لميزون لال�صت�صارات الهند�صية والتطوير العقاري ذ.م.م
LAMAISON ENGINEERING CONSULTANCY AND REAL STATE L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة التطوير العقارى لالأن�صاءات  4100014
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صراء وبيع الأرا�صي والعقارات  6810001

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة و�صيط رهن عقارى 6619015
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة الو�صاطة يف بيع العقارات و�صرائها  6820004

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تاجر العقارات وادارتها  6820001
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية - مكتب تنمية ال�صناعة باأن / ال�صادة :م�صنع لوزان 

قد تقدموا الينا بطلب  IN للمالب�س ذ.م.م    رخ�صة رقم:1001265 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة ايه جيه 2 فا�صن �س ذ م م

A J 2 FASHION GROUP L L C
تعديل مدير / اإ�صافة خالد عطا حممودي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صيد جابر �صيف كرميي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عي�صى حممد عبداهلل عبدول اخلمري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف علي �صيف كرميي
قانوين تعديل نوع / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صنع لوزان للمالب�س ذ.م.م
LOUZAN GARMENTS FACTORY L.L.C

اإىل/ م�صنع لوزان للمالب�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
LOUZAN GARMENTS FACTORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
- مكتب تنمية ال�صناعة خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليفري�س لتجارة املياه املعدنية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2403362 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /

عبدالقادر بريك عبدالقادر حممد العامرى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء 

 عبدالقادر بريك عبدالقادر حممد العامرى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد را�صد جافيد م�صتاق احمد  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ليفري�س لتجارة املياه املعدنية
LEFRESH MINERAL WATERTRADING

اإىل/ ليفري�س لتجارة املياه املعدنية ذ.م.م
LEFRESH MINERAL WATER TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمايلينج هوم�س للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4016060 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صاه عامل ابو الها�صم %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف حممد ابراهيم عبدالرحمن الكعبى
تعديل راأ�س املال / من 50000 اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صمايلينج هوم�س للمقاولت العامة
SMILING HOMES GENERAL CONTRACTING

اإىل/ �صمايلينج هوم�س للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
SMILING HOMES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة الرنان للنظافة العامة - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1152851 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مزمل �صيخ احمد �صيخ احمد من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / مزمل �صيخ احمد �صيخ احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة الرنان للنظافة العامة - ذ م م

AL RANNAN GENIRAL CLEANING CO - L L C
اإىل/ الرنان للهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

AL RANNAN MOBILE PHONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741011

 تعديل ن�صاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
وال�صيانة  للنظافة  ثري  زيرو  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامه ذ.م.م  رخ�صة رقم:1177267 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيخه عبداهلل �صامل الكعبى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف روبيل �صال اكرم �صراج ال�صالم
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جا�صم �صعيد خمي�س عبيد ال�صعدى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة زيرو ثري للنظافة وال�صيانة العامه ذ.م.م
ZERO THREE GEN. CLEANING AND MAIN. CO L.L.C

اإىل/ �صركة زيرو ثري للنظافة وال�صيانة العامه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ZERO THREE GEN CLEANING AND MAIN CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/رويال كال�س لت�صليح ال�صيارات - �صركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�س الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:1131047 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد تنفر اجنم حممد يون�س  %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صمره مو�صى �صامل با�صولن %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �صامل خليفه ح�صروم الغفلى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ رويال كال�س لت�صليح ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ROYAL CLASS AUTOMOBILE REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /رويال كال�س  لت�صليح ال�صيارات ذ.م.م
ROYAL CLASS AUTOMOBILE REPAIR WORKSHOP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
لإ�صالح  ويف  ال�ص�����ادة/جرين  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

و�صيانة الدرجات املائية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4235901 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة على عتيق حممد عتيق القبي�صى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صرف ال�صالم نظر ال�صالم
تعديل وكيل خدمات / حذف على عتيق حممد عتيق القبي�صى

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

بكني تعيد 10 اآلف �سيني ق�سرا اإىل بالدهم 
•• بكني-اأ ف ب

اأفاد تقرير حديث ملنظمة حقوقية اأن بكني اأجربت نحو 
على  ب��الده��م  خ���ارج  يعي�صون  �صيني  م��واط��ن  اآلف   10
العودة منذ عام 2014 م�صتخدمة و�صائل ق�صرية وخارج 
ديفندرز”  “�صيفغارد  منظمة  وق��ال��ت  ال��ق��ان��ون.  ن��ط��اق 
ومقرها اإ�صبانيا اأم�س الأول الثالثاء اإن هذا الرقم قد ل 
يف الوقت الذي تالحق  يكون �صوى “قمة جبل اجلليد”، 

فيه ال�صني بعدوانية رعاياها يف اخلارج.
خارج  الأمنية  قدراتها  تعزز  ال�صني  اأن  التقرير  وزع��م 
حدودها وتقوم بعمليات غر قانونية على اأرا�س اأجنبية 
اأ�صخا�صا مطلوبني للعدالة ر�صميا يف ال�صني  م�صتهدفة 

�صمن حملة الرئي�س �صي جينيبينغ ملكافحة الف�صاد.
ل��ك��ن امل��ن��ظ��م��ة غ��ر احل��ك��وم��ي��ة ت�����ص��رد ت��ف��ا���ص��ي��ل ق�صايا 
اخلارج  يف  ال�صيني  ال�صيوعي  احلزب  انتقدوا  لأ�صخا�س 
وتعر�س اأقاربهم للم�صايقة والحتجاز داخل البالد من 
اأجل اجبارهم على العودة. وذكر التقرير انه من خالل 
هانت”  ف��وك�����س  “اأوبري�صن  ا���ص��م  ي��ح��م��الن  ب��رن��اجم��ني 
تعر�س ال�صخا�س امل�صتهدفون  و”اأوبري�صن �صكاي نت”، 
ارادتهم  بخالف  ال�صني  اىل  ال��ع��ودة  اأج��ل  م��ن  لل�صغط 
اخلطف  بينها  ال�صرعية  غر  الأ�صاليب  من  مزيج  عرب 
“منو  عقب  اأنه  التقرير  واأ�صاف  والرهيب.  وامل�صايقة 
الديا�صبورا ال�صينية مبعدل غر م�صبوق مع �صعي املزيد 
من ال�صخا�س ملغادرة ال�صني مل تكن بكني مدفوعة اأكر 

الأمنية  قواتها  �صالحيات  لتو�صيع  م�صى  وق��ت  اأي  من 
على بيانات  “�صيفغارد ديفندرز”  يف اخل��ارج«. وا�صتندت 
حكومية �صينية يف تقديراتها باأن نحو 10 اآلف مواطن 

�صيني اأُعيدوا ق�صرا منذ عام 2014.
بكني  اأن  تظهر  الر�صمية  الف�صاد  مكافحة  هيئة  ف��اأرق��ام 
العامني  يف  م�����ص��ت��ه��دف  ���ص��خ�����س   2،500 ن��ح��و  اأع�����ادت 
األقي  ال��ذي��ن  بهم  امل�صتبه  الأرق����ام  ت�صمل  ول  املا�صيني. 
اأو  ال��ق��ب�����س عليهم لرت��ك��اب��ه��م ج��رائ��م غ��ر اق��ت�����ص��ادي��ة 
اأولئك الذين ل ينتمون اىل احلزب ال�صيوعي احلاكم يف 
يتم  ال�صينيني  الرعايا  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�صارت  ال�صني. 
مرتبطة  ثالثة  دول��ة  اإىل  الأحيان  بع�س  يف  ا�صتدراجهم 

باتفاقيات تبادل جمرمني مع ال�صني.

•• وا�صنطن-وكاالت

ال�صيا�صي  امل�صهد  ت��ط��ورات  ح��ول 
التي  النتائج  �صوء  يف  ال��ع��راق  يف 
الت�صريعية  الإنتخابات  اأف��رزت��ه��ا 
الأخ�������رة، ك��ت��ب ك���ام���ران بالين 
اإنر�صت”  “نا�صيونال  جملة  يف 
جل�صة  يف  اأن���������ه  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
يناير   9 يف  دراماتيكية  برملانية 
اأع����اد الربملان  ال���ث���اين(،  )ك���ان���ون 
حممد  انتخاب  اجلديد  العراقي 
احللبو�صي لولية جديدة كرئي�س 

ملجل�س النواب.
الت�صويت  عملية  زادت  وبينما   
ال�صيعية  الإن����ق���������ص����ام����ات  م�����ن 
اأي�صاً  ك�صفت  ف��اإن��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ال��دي��ن ال�صيعي  ع��ن ق���درة رج���ل 
تغير  ع���ل���ى  ال���������ص����در  م���ق���ت���دى 
اأنحاء  يف  ال�صيا�صية  الديناميات 
اجلل�صة،  وح���������ص����رت  ال������ع������راق. 
احلركة ال�صدرية وحتالف كتلتي 
واحلزب  ال�صنيتان،  والعزم  تقدم 
الكرد�صتاين،  ال���دمي���وق���راط���ي 
اأ���ص��غ��ر، واقرعت  اأخ����رى  وك��ت��ل 

كلها مل�صلحة احللبو�صي.
العراقي،  الد�صتور  اإىل  وا�صتناداً 
من  ي����وم����اً   30 ال����ربمل����ان  ل�����دى 
كي  ل���ل���ربمل���ان  الأوىل  اجل���ل�������ص���ة 
للبالد،  ج���دي���داً  رئ��ي�����ص��اً  ينتخب 
ي��ط��ل��ب م����ن ال���ك���ت���ل���ة الأك��������رب يف 
وحتى  احلكومة.  تاأليف  الربملان 
اليوم، ل يوجد اتفاق بني القوى 
الأ�صا�صية  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صيا�صية 
حول هذه امل�صاألة. والنظام الذي 
 ،2003 ب���ع���د  ال����ع����راق  يف  ن�������ص���اأ 
لتقا�صم  ت��رت��ي��ب��ات  ع��ل��ى  يتمحور 
العرب  ال�����ص��ي��ع��ة  ب����ني  ال�����ص��ل��ط��ة 
وال�صنة العرب والأكراد. ومبوجب 
ه��ذا ال��ن��ظ��ام غ��ر ال��ر���ص��م��ي، فاإن 
لل�صيعة،  تذهب  احلكومة  رئا�صة 
ورئا�صة جمل�س النواب خم�ص�صة 
اجلمهورية  رئا�صة  بينما  لل�صنة، 

هي من ح�صة الأكراد.

عليها ال�صيعة منذ 2003. وهذا 
دعم  ل��ن��ي��ل  ت��ك��اف��ح  �صيجعلها  م���ا 

ال�صيعة يف البالد.
ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات م��ن امل��رج��ح اأن 
جت��ع��ل ال�����ص��در ي��ح��اول م��د اليد 
“الإطار  يف  ���ص��ي��ع��ي��ة  ق����وى  اإىل 
ت���األ���ي���ف  ب���غ���ي���ة  التن�صيقي” 
بقيادة  توافقية  حكومة  حكومة 

ال�صدريني.
خ�����ارج  ال���������ص����در  ب���ق���ي  م�����ا  واإذا 
“الإطار”  ف��اإن  املقبلة،  احلكومة 
املتحالفة  وامليلي�صيات  التن�صيقي 
العراق.  على  �صي�صيطرون  معه 
للميلي�صيات  �صي�صمح  م��ا  وه����ذا 
خارج  م��ن  العمل  يف  بالإ�صتمرار 
ق���وى الأم����ن ال��ع��راق��ي��ة م��ن دون 
احلكومة.  م��ن  ���ص��غ��ط  م��واج��ه��ة 
ول���ن جت��د احل��م��ل��ة ال��ت��ي اأطلقها 
ال�صدر على ال�صالح غر ال�صرعي 
و�صيخذل  التنفيذ،  اإىل  طريقها 
الذين  الدوليني  داعميه  ال�صدر 
نفوذ  خلف�س  و�صيلة  فيه  ي���رون 

املجموعات املوؤيدة لإيران.
ونظراً اإىل كل هذه املعطيات، فمن 
توافقية  حكومة  ت��األ��ي��ف  امل��رج��ح 
حكومة  اأن  رغ���م  وع��ل��ى  ج��زئ��ي��اً. 
فاإن  ج��دي��داً،  حتمل  ل��ن  توافقية 
اأولويات  ت��ع��زز  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 
ال�صدر ال�صيا�صية والإيديولوجية 

والدولية.

وميكن اعتبار انتخاب احللبو�صي 
على  ال�����ص��دري��ة  للكتلة  ان��ت�����ص��اراً 
يعترب  ال���ذي  التن�صيقي،  الإط����ار 
مع  كبر  حد  اإىل  متحالفة  كتلة 
فاإن  احلا�صر،  الوقت  ويف  اإي��ران. 
العراق  ل�صيعة  ال�صيا�صي  التمثيل 
كتلتني  ب����ني  ب���و����ص���وح  م��ن��ق�����ص��م 
التيار  ه���ي  الأوىل  رئ��ي�����ص��ي��ت��ني. 
ي��ق��وده مقتدى  ال����ذي  ال�����ص��دري 
ال�صدر، الذي برز كزعيم �صيا�صي 
ال�صيعية  والكتلة   .2003 بعد 
التن�صيقي،  الإط�����ار  ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
ائتالف  ع����ن  ع����ب����ارة  ه����و  ال������ذي 
ال�صيعية،  الأح��زاب  ف�صفا�س من 
للوزراء  ���ص��اب��ق��ان  رئ��ي�����ص��ان  بينها 
�صيا�صية  ���ص��ي��ع��ي��ة  و���ص��خ�����ص��ي��ات 

اأخرى موؤثرة.

الرتكيبة املعقدة
وح�����ص��ل ال�������ص���دري���ون ع��ل��ى نحو 
40 يف املئة من املقاعد التي فاز 
التي  الإن��ت��خ��اب��ات  يف  ال�صيعة  بها 
اأجريت يف اأكتوبر )ت�صرين الأول( 
الركيبة  اإىل  ون���ظ���راً   .2021
يزال  ل  فاإنه  لالإئتالف،  املعقدة 
املقاعد  املعروف كم من  من غر 
التن�صيقي.  الإط���ار  عليها  ح�صل 
اأنهم  ي���ب���دو  ذل������ك،  رغ�����م  وع���ل���ى 
مقعداً   70 ع��ل��ى  ���ص��ي�����ص��ي��ط��رون 

على الأقل.
وك�����ون�����ه�����م احل����������زب الأك�����������رب يف 
الربملان، فاإن ال�صدريني اقرعوا 
بينما  انتخاب احللبو�صي،  لإع��ادة 
عملية  التن�صيقي  الإط����ار  ق��اط��ع 
الإق��راع. وح�صل انق�صام مماثل 
احلزب  ����ص���ارك  اإذ  الأك�������راد.  ب���ني 

ال��ك��ردي الآخ���ر، الحت��اد الوطني 
ميكنه  ال�صدر  ف��اإن  الكرد�صتاين، 
قيادة حكومة جديدة. ومن جهة 
تاأليف  ال�����ص��در  ب��اإم��ك��ان  اأخ�����رى، 
حكومة غالبية وطنية اإذا ما �صّق 
على  وح��از  التن�صيقي”  “الإطار 
القوة  مثل  �صيعية  حتالفات  دع��م 
الوطنية، املتحالف مع كتلة قوى 

الدولة وحتالف “الفتح«.

ثالثة حتديات
ال�صدر ثالثة حتديات  و�صيواجه 
حتالف  لت�صكيل  حم��اول��ة  اأي  يف 
الأول، هو  الأك����راد وال�����ص��ن��ة.  م��ع 
تفاهم بني  رغ��م وج���ود  اأن���ه على 
ال�����ص��در واحل��ل��ب��و���ص��ي وال����ربزاين 
ق��ب��ي��ل الإن��ت��خ��اب��ات، ف����اإن احلزب 
ال����دمي����ق����راط����ي ال���ك���رد����ص���ت���اين 
حتى  ترف�س  ال�صنية  والأح����زاب 
الآن فكرة ت�صكيل حتالف مع كتلة 
فاإن  ذل���ك،  واإىل  واح����دة.  �صيعية 
زعيم “الإطار التن�صيقي” رئي�س 
الوزراء �صابقاً نوري املالكي حاول 
ت�صكيل حتالفات جديدة يف م�صعى 
لزيادة عدد مقاعد الإطار. واأدى 
امل��ق��اع��د بني  ت����وازن يف  اإىل  ذل���ك 
الكتلتني ال�صنيتني، مما جعل من 
القول  احللبو�صي  على  ال�صعب 

اإنه املمثل الوحيد لل�صنة.
ال�صدر  جن���ح  م���ا  اإذا  واأخ��������راً،   
يف احل�����ص��ول ع��ل��ى دع����م احل���زب 
ال����دمي����ق����راط����ي ال���ك���رد����ص���ت���اين 
ال�صدريني  ف�����اإن  واحل��ل��ب��و���ص��ي، 
على  يح�صلوا  ل��ن  �صيعي  كمكون 
ي��ج��ع��ل احلكومة  ال��غ��ال��ب��ي��ة، مم��ا 
الأوىل من نوعها التي ل يهيمن 

•• وا�صنطن-وكاالت

قالت ال�صتاذة يف جامعة جورج تاون 
ال�صوؤون  يف  واخل���ب���رة  الأم���ري���ك���ي���ة 
اإيران  اإن  ه��ان��ر،  �صرين  الإي��ران��ي��ة 
بع�س  تخفيف  على  ح�صلت  لو  حتى 
فاإن  فيينا،  م��ف��او���ص��ات  يف  ال��ع��ق��وب��ات 
قادتها  اإذا غر  اإل  م�صاكلها لن حُتل 
اأولوياتهم، واعتمدوا �صيا�صة خارجية 
ع���ل���ى حماية  ُت����رك����ز  واق���ع���ي���ة  اأك������ر 
و�صعبها،  لإي����ران  امل�����ص��روع��ة  امل�صالح 
وتطوير كوادر دبلوما�صية احرافية، 

بدل الكوادر الإيديولوجية.
وقالت هانر يف موقع “ري�صبون�صبل 
اإن العقدين املا�صيني،  �صتايكرافت”، 
القت�صادية  الأو���ص��اع  ت��ده��ور  �صهدا 
اإي���ران  يف  وال�صيا�صية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
طهران  ت�����ص��ه��د  ومل  م���ط���رد.  ب�����ص��ك��ل 
بعد  التعايف  م��ن  وج��ي��زة  حقبة  �صوى 
توقيع خطة العمل ال�صاملة امل�صركة 
يف 2015، والرفع اجلزئي للعقوبات 

القت�صادية الأمريكية.
ان�صحاب  التعايف توقف بعد  لكن هذا 
من  ترامب  دون��ال��د  ال�صابق  الرئي�س 
امل�صركة،  ال�����ص��ام��ل��ة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة 
وف���ر����ص���ه ع���ق���وب���ات ج����دي����دة واأك�����ر 
���ص��رام��ة ع��ل��ى اإي����ران يف م��اي��و )اي���ار( 

.2018

ية اأو�ضاع مرتدجّ
وتزايد  ال���دخ���ل،  ت�������ص���اوؤل  اأن  وراأت 
املواليد،  معدلت  وانخفا�س  الفقر، 
امل���ن���ج���زة،  غ�����ر  امل���������ص����اري����ع  واآلف 
عن  ال��ع��اط��ل��ة  ال�صناعية  وال���وح���دات 
ال���ع���م���ل، ع���الم���ات ت��ع��ك�����س الأو�����ص����اع 
املُ���ردي���ة يف اإي������ران. وي��ت��م��ث��ل الأم���ر 
الأكر تعبراً عن الأزمة ذات الأبعاد 
اإي����ران، يف ارت��ف��اع ُمعدل  امل��ت��ع��ددة يف 
هجرة الإيرانيني، خا�صة من الفئات 
من  عالية  درج���ة  على  ح�صلت  ال��ت��ي 

التعليم.
القت�صادية  ال�������ص���ع���وب���ات  وت���ع���ت���رب 

خيانة وافتقار
 للكوادر الفعالة

من  عاماً   40 بعد  اأن��ه  الكاتبة  وراأت 
اإي����ران يف  ق���ادة  الن��ت��ك��ا���ص��ات، ي�صتمر 
ويبدون  نف�صها،  الأمن���اط  ه��ذه  اتباع 
م��ن��ده�����ص��ني ع���ن���دم���ا ت��ت�����ص��دى دول 
بتبّني  امل�صتفزة،  لإج��راءات��ه��م  اأخ��رى 

مواقَف عدائية �صدهم.
عندما  ب���اخل���ي���ان���ة  ه�������وؤلء  وي�������ص���ع���ر 
ال�صعوبات  جم����اورة  دول  ت�����ص��ت��خ��دم 
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ُت���ع���اين م��ن��ه��ا اإي�����ران 
لتقوي�س  اأو  ع���ل���ي���ه���ا،  ل���ل�������ص���غ���ط 
اأهدافها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأو  م�����ص��احل��ه��ا، 
اخلا�صة، اأو عندما تنقلب عليهم دول 

دعموها �صابقاً.
واأ�صافت اأن اإيران لطاملا افتقرت اإىل 
اأدى  حيث  فعالة،  دبلوما�صية  ك���وادر 
الثورة،  بعد  اخلارجية  وزارة  تطهر 
اأو تقاعدهم،  اإىل ف�صل الأكر خربة 
ليحل حملهم موظفون غر متعّلمني 
وعدميي اخل��ربة، حتى على م�صتوى 

من�صبي وزير و�صفر.
يتمّتعون  اأف������راد  ���ص��غ��ل  وت���دري���ج���ي���اً، 
املنا�صب،  ه����ذه  واخل�����ربة  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
اخل�������ربة  اإىل  اف������ت������ق������روا  ل����ك����ن����ه����م 
تنق�صهم  م��ا  وغ��ال��ب��اً  الدبلوما�صية، 
املثال،  �صبيل  فعلى  اللغوية.  املهارات 
ل ي�صتطيع وزير اخلارجية الإيراين 

احلايل اإجراء حمادثة بالإجنليزية.

رة اأ�ضرار مدمجّ
الق�صور  اأوج����ه  اأن  ه��ان��ر  واع��ت��ربت 
هذه، مُيكن اأن ُتلحق اأ�صراراً مدمرة، 
خ��ا���ص��ًة ع��ن��د ال��ت��ف��او���س ع��ل��ى ق�صايا 

قانونية وتقنية معقدة.
وخل�صت الباحثة اإىل اأن الفتقار اإىل 
التي  للم�صاكل  اآخ��ر  م�صدر  الواقعية 
تواجهها اإيران يف عالقاتها مع الدول 
الأخ��رى، اإذ و�صع ق��ادة اإي��ران اأهدافاً 
ولذلك  حت��ق��ي��ق��ه��ا،  ي�����ص��ت��ط��ي��ع��ون  ل 
اقت�صادياً،  وال�صعب  البلد  ا�صتنفذوا 

ونف�صياً، وبيئياً.

وت�صاهم  للهجرة،  الرئي�صي  ال�صبب 
ال�صيا�صي  وال��ق��م��ع  الثقافية  ال��ق��ي��ود 
اأي�����ص��اً، يف زي���ادة رغبة الإي��ران��ي��ني يف 

الهجرة اإىل اخلارج.
الذين  دون  امل����ت���������ص����دِّ ت�������ص���ّدى  وق�����د 
احلكومة  ع���ل���ى  الآن  ُي�������ص���ي���ط���رون 
بقولهم  الجت�������اه،  ل���ه���ذا  الإي���ران���ي���ة 
للمواطنني: “غادروا البالد اإذا كنتم 
رداً  الو�صع  ه��ذا  واأث��ار  ل حتبونها”. 
من مدير “بيت املو�صيقي” الإيراين، 
“اإذا غ��ادر ك��ل املوطنني  ال��ذي ���ص��األ: 

اإيران، فمن �صيبقى يف البالد ؟”.

اأوجه خلل
ووفق املقال، يعزو القادة الإيرانيون، 
ال��ذي��ن يتخذون  امل��ت�����ص��ددي��ن  خ��ا���ص��ة 
اإيران الداخلية  القرارات يف �صيا�صات 
ُيواجهونها  التي  امل�صاكل  واخلارجية، 
على  الأمريكية  العقوبات  تاأثر  اإىل 

طهران.
اأّث����رت  وم���ن ال��وا���ص��ح اأن ال��ع��ق��وب��ات 
تاأثراً ُمدمراً يف القت�صاد الإيراين، 
لكنها ف�صلت يف تغير النظام احلاكم، 

اأو �صلوكه.
ويف ال���واق���ع، مل ت��ك��ن وا���ص��ن��ط��ن اأب���داً 
م��ن��ح��ازة اإىل اإي�����ران م��ن��ذ ال���ث���ورة يف 
�صيا�صاتها  كانت  ما  وغالبا   ،1979
جتاه طهران غر حكيمة وذات نتائج 
ل  اإي���ران  يف  املت�صّددين  لكن  عك�صية. 
اإيران  �صلوك  �صاهم  اأب��داً هل  ي�صاألون 
يف عداء الوليات املتحدة؟ ومع ذلك، 
اأن  اأي م��راق��ب م��و���ص��وع��ي  ���ص��ُي��درك 
العداء املتبادل بني وا�صنطن وطهران 
اأ�صفر  اإيران،  وتداعياته ال�صلبية على 
���ا ع����ن اأوج�������ه خ���ل���ل ك�����ربى يف  ج���زئ���ًيّ
طهران  ل�صيا�صات  الأ�صا�صية  امل��ب��ادئ 

اخلارجية.

هة اأولويات م�ضوجّ
الرئي�صي  امل�صدر  اأن  هانر  واعتربت 
الأولويات  يف  يتمّثل  اإي����ران  مل�صاكل 
املت�صددة،  ق��ي��ادت��ه��ا  ل����دى  امل�����ص��وه��ة 

معاداة  امل��ع��ت��ق��دات،  ه���ذه  ��ن  وت��ت�����ص��مَّ
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ورف�����س التحدث 
الوقت  يف  وا����ص���ن���ط���ن  م����ع  امل���ب���ا����ص���ر 
لإ�صرائيل،  امل��زم��ن  وال��ع��داء  احل���ايل، 
حما�س،  وح��رك��ت��ي  اهلل،  ح���زب  ودع���م 
مُتثل  اإذ  ال�صوري؛  والنظام  واجلهاد، 
ه����ذه امل���ع���ق���دات اأج�������زاًء اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 

حتالف ما ُي�صمى “حمور املقاومة”.
الأول����وي����ات  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  ومل��ح��ت 
وال�����ص��ي��ا���ص��ات املُ�����ص��وه��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
هذه املعتقدات الأ�صا�صية، ُتعد ال�صبب 
ل�صغوط  اإي���ران  �س  تعرُّ يف  الرئي�صي 
وع���ق���وب���ات دول����ي����ة، واأ����ص���ه���م���ت هذه 
ال�صيا�صات، بدل برناجمها النووي يف 
حد ذاته، اإ�صهاماً كبراً يف ماأزق اإيران 

احلايل.

اجلهل بديناميكيات\ 
ال�ضيا�ضة الدولية

الإيرانيني  ال���ق���ادة  اأن  ه��ان��ر  وراأت 
ال�صيا�صات  ووا����ص���ع���ي  امل���ت�������ص���ددي���ن 
كاٍف  فهم  اإىل  يفتقرون  اخل��ارج��ي��ة، 
الدور  خ��ا���ص��ًة  ال��دول��ي��ة،  لل�صيا�صات 
القوى  موازين  تلعبه  ال��ذي  املحوري 

بني الدول.
ويعتقد القادة الأكر نفوذاً يف اإيران، 
بدعايتهم،  اقتناعهم  م��ن  ان��ط��الق��اً 
وال�صت�صهاد  “املقاومة  ث��ق��اف��ة  اأن 
من  مُتكنهم  ال��ذات  على  والعتماد” 
يتمتعون  ال��ذي��ن  خ�صومهم،  ه��زمي��ة 
اعتمدوا  اأن���ه���م  واأ����ص���اف���ت  ب���ال���ق���وة. 
والتظاهر  ال���دي���ن���ي  ال���ت���ق���ارب  ع��ل��ى 
من  باخليانة  �صعروا  ثم  بال�صداقة، 
املثال،  �صبيل  ع��ل��ى  الأخ�����رى.  ال����دول 
اإر�صال  ع��ل��ى  ال��ه��ن��د  ���ص��وت��ت  ع��ن��دم��ا 
ال��ن��ووي الإي����راين اإىل جمل�س  امل��ل��ف 
الأمن الدويل يف 2006، اأعرب علي 
لريجاين، املفاو�س النووي الإيراين 
اآنذاك، عن ده�صة حقيقية، اإذ ل يبدو 
اأنه اأدرك اأن الهند، التي انخرطت بعد 
�صت�صعى  لوا�صنطن،  ال��ت��ودد  يف  ذل��ك 

وراء حتقيق م�صاحلها اخلا�صة.

بدور  الإ���ص��ط��الع  اأو  �صيعية  غ��ر 
الإطار  اأم��ا  ال�صيا�صية.  املعار�صة 
واحد،  اق���راح  فلديه  التن�صيقي 
توافقية.  حكومة  تاأليف  وهو  األ 
وبالن�صبة اإىل ال�صدر، فاإن تاأليف 
حكومة غالبية وطنية �صيعني مد 
الأ�صا�صيني  ال��ف��ائ��زي��ن  اإىل  ال��ي��د 
عند ال�صنة والأك��راد، بينما ي�صار 
اإىل ا�صتثناء الأحزاب الأخرى من 

خمتلف الأطياف.
وطنية  غالبية  حكومة  اأن  وم��ع   
���ص��ت��ك��ون م�������ص���وؤول���ة وف���اع���ل���ة مع 

الكرد�صتاين  ال����دمي����وق����راط����ي 
ب���زع���ام���ة م�����ص��ع��ود ال��������ربزاين يف 
الإحت�����اد  اأن  ح���ني  يف  الإق��������راع، 
اإىل  ان�صم  الكرد�صتاين  الوطني 

الإطار التن�صيقي يف مقاطعته.
وو�������ص������ف ال�����������ص�����در الق����������راع 
تاأليف  ن���ح���و  م���ه���م���ة  ك���خ���ط���وة 
ح��ك��وم��ة غ��ال��ب��ي��ة وط��ن��ي��ة. ومنذ 
انتخابات اأكتوبر )ت�صرين الأول( 
يف  ال�������ص���دري���ون  ي��ف��ك��ر   ،2021
غالبية  حكومة  ت��األ��ي��ف  حم��اول��ة 
وط��ن��ي��ة ب���الإئ���ت���الف م���ع اأح�����زاب 

وب��ي��ن��م��ا ان�����ص��م ال�����ص��ن��ة واحل����زب 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���ص��ت��اين اإىل 
ال�صدر يف انتخاب رئي�س الربملان، 
ورئي�س  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  ف����اإن 
تعقيداً.  اأك�����ر  ع��م��ل��ي��ة  ال�������وزراء 
غالبية  ذات  �صدرية  حكومة  واأي 
وطنية �صتعتمد على دعم احلزب 
وعلى  الكرد�صتاين  الدميقراطي 
كتلتي  ب���ني  اجل���دي���د  ال��ت��ح��ال��ف 
وهي الأحزاب  “تقدم” و”عزم”، 
ال�صنة  ع��ن��د  ال��ف��ائ��زة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
والأك��������راد. وم���ع م��ق��اع��د احلزب 

وم�صوؤوليات  وت��وق��ع��ات  م��ه��م��ات 
وا�صحة، لكن هذه الفكرة تالقي 
التن�صيقي  الإط�������ار  م���ن  رف�������ص���اً 

واأحزاب اأخرى.

حكومة غالبية
وي���رى ال��ك��ات��ب ان ال�����ص��در جدي 
يف تاأليف حكومة غالبية وطنية، 
الواقع  الأم���ر  حت��دي  �صاأنها  م��ن 
املفرو�س منذ 2003. ويف الوقت 
نف�صه، يدرك ال�صدر اأنه ل يحظى 
ب��دع��م اأك��ي��د م��ن اأح����زاب اأخ���رى. 

الإ�صالمية، من بني اأولوياتهم، حتى 
اإذا كان حتقيقها يفر�س اأعباًء ثقيلة 

على مواطني هذا البلد.

روؤية خا�ضة لالإ�ضالم
اأن  اإىل  الأم����������ر  ال����ك����ات����ب����ة  وع���������زت 
بينهم  ومن  املت�صددين،  الإ�صالميني 
لإيران  بالولء  يدينون  ل  اخلميني، 
ورف���اه���ي���ة ���ص��ع��ب��ه��ا، ب���ل وي�����رون حتى 
الإ�صالم،  قبل  الإي��ران��ي��ة  الثقافة  يف 
خ�صماً من خ�صوم الإ�صالم، وبالتايل 
ويرى  ال�صلطة.  على  قب�صتهم  ُتهدد 
قيمتها  ت��ك��ت�����ص��ب  اإي������ران  اأن  ه������وؤلء، 
روؤيتهم  خل��دم��ة  اأداة  بو�صفها  فقط 

لالإ�صالم.
كانت هذه وجهة نظر مهدي بازركان، 

ف��م��ع��ظ��م ال�������دول ت��ع��ط��ي الأول����وي����ة 
لتاأمني م�صاحلها، مبا يف ذلك رفاهية 
�صعوبها، ورمبا ل تنجح هذه الدول يف 
حتقيقها ولكّن هدفها الأ�صا�س يكمن 
يف حماية امل�صالح الوطنية وتعزيزها. 
والأدهى من ذلك، اأن الدول ت�صتخدم 
وال��ق��ي��م يف خدمة  الإي��دي��ول��وج��ي��ات 
اإي��ران، فهذا الأمر  اأما يف  م�صاحلها. 
ل ينطبق على املت�صددين الإيرانيني، 
الدولة  اإي�����ران  م�����ص��ال��ح  ح��م��اي��ة  لأن 
الأ�صا�س.  ه��دف��ه��م  ل��ي�����ص��ت  وال�����ص��ع��ب 
فبالإ�صافة اإىل احتفاظهم بال�صيطرة 
العابرة  الأه���داف  ُتعد  ال�صلطة،  على 
للوطنية، مثل مكافحة الإمربيالية، 
وحت���ري���ر  امل����ت����ح����دة،  ال������ولي������ات  اأي 
ف���ل�������ص���ط���ني، وال�����ق�����د������س، وال�����وح�����دة 

اأع�صاء بارزين يف احلر�س الثوري، يف 
هذه الآراء.

اإحباط �ضيا�ضة الإعتدال
ق����وى  اأن  اإىل  ه�����ان�����ر  واأ���������ص��������ارت 
اتباع  ح���اول���ت  اإي������ران  يف  ب��رغ��م��ات��ي��ة 
والُر�صد،  ب��الع��ت��دال  َت��ت�����ِص��م  �صيا�صة 
ب�������ارزة مثل  ���ص��خ�����ص��ي��ات  مم��ث��ل��ة يف 
علي  ال�صابقني،  الإيرانيني  الروؤ�صاء 
رف�صنجاين، وحممد خامتي، وح�صن 
روحاين. غر اأن املت�صددين ا�صتمروا 

يف اإحباط جهودهم.
اإن�����ه ل مُي���ك���ن فهم  وق���ال���ت ه���ان���ر، 
ال�صيا�صة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ة  اجل����وان����ب 
اإيران اإل على  اخلارجية التي تتبعها 

�صوء هذه املعتقدات الأ�صا�صية.

بعد  م���ا  اإي������راين،  وزراء  رئ��ي�����س  اأول 
ال����ث����ورة وال������ذي ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب مع 

اخلميني نف�صه.
الع�صو  م���ط���ه���ري،  ع��ل��ي  اأ�����ص����ار  ك��م��ا 
ال��ربمل��ان وجن���ل مرت�صى  ال�����ص��اب��ق يف 
الذي  ال��ن��ه��ج  اإىل  اأخ������راً  م��ط��ه��ري، 
اتبعه اخلميني يف روؤيته للعالقة بني 

اإيران والإ�صالم.
اأن  اإىل  اخل��م��ي��ن��ي  اأ�����ص����ار  اأن  و���ص��ب��ق 
حت�صني م�صر اإيران و�صعبها مل يكن 
كانت   التي  للثورة،  الرئي�صي  الهدف 
مكانة  ا���ص��ت��ع��ادة،  ذل���ك  ب���دل  مهمتها 

الإ�صالم يف اإيران والعامل.
وي�صرك املر�صد احلايل علي خامنئي، 
ورج��������ال دي�����ن م���ت�������ص���ّددون اآخ������رون 
واإ�صالميون علمانيون، بالإ�صافة اإىل 

يواجه ال�ضدر ثالثة حتديات يف اأي حماولة لت�ضكيل حتالف 

نا�سونال اإنرت�ست: ال�سدر غرّي ديناميكيات ال�سيا�سة يف العراق

م�ساكل اإيران اأكر من اأن يحلها اتفاق يف فيينا

الق�ساء الأوكراين قرر عدم توقيف الرئي�س ال�سابق 
•• كييف-اأ ف ب

ق���رر ال��ق�����ص��اء الأوك������راين اأم�����س الأرب���ع���اء ع���دم ت��وق��ي��ف الرئي�س 
الأوكراين ال�صابق واملعار�س برو بورو�صنكو املتهم باخليانة العظمى 
اأوليك�صي  القا�صي  القرار  واأعلن  البالد.  مغادرة  من  منعته  لكنها 
�صوكولوف يف كييف. وعقب الإعالن، اأدى بورو�صنكو واملقربون منه 
الن�صيد الوطني يف قاعة املحكمة على ما اأفاد �صحافيو وكالة فران�س 
بر�س يف اجلل�صة. وكانت النيابة العامة طالبت الثالثاء ب�صجنه اأو 
واأمر  ح��را.  اإبقائه  مقابل  يف  ي��ورو  مليون   30 ق��دره��ا  كفالة  دف��ع 

ت�صليم  زيلن�صكي  فولودمير  للرئي�س  الرئي�صي  املعار�س  القا�صي 
جوازات �صفره التي لن يتمكن من دونها من مغادرة اأوكرانيا. وقال 
“اأيها  ال�صابق حماطا بزوجته ونواب عدة من حزبه  رئي�س البالد 
الأ�صدقاء الأعزاء اأهنئكم. اأتينا اإىل هنا لنقول اإننا غر خائفني واأن 
متهما الرئي�س زيلين�صكي بالتخطيط  احلقيقة تقف اإىل جانبنا” 
لهذه املالحقات يف حقه للتخل�س من خ�صم �صيا�صي. واحتفل مئات 
من اأن�صاره بقرار الق�صاء، اأمام املحكمة. وعاد امللياردير بورو�صنكو 
)56 عاما( وهو املعار�س الرئي�صي يف البالد اإىل اأوكرانيا اأول اأول 
اأم�س الثنني بعدما اأم�صى �صهرا يف اخلارج رغم احتمال توقيفه. 

ميدفيت�صوك  فيكتور  مع  عمل  بورو�صنكو  اأن  يف  املحققون  وي�صتبه 
املوؤيد لرو�صيا واملقرب من الرئي�س فالدمير بوتني لت�صهيل �صراء 
الفحم يف العامني 2014 و2015 ل�صركات تقع يف �صرق اوكرانيا 
يف  يتواجهون  لرو�صيا  م��وؤي��دون  انف�صاليون  عليه  ي�صيطر  ال��ذي 
حرب مع كييف. وتفيد النيابة العامة اأن الرئي�س ال�صابق ا�صتخدم 
بذلك اأموال عامة لتمويل النف�صاليني ما ي�صكل “خيانة عظمى” 
يحكم على املدانني بها بال�صجن لفرة ت�صل اإىل 15 عاما. وتراأ�س 
عالقته  وكانت  البالد  �صرق  يف  النزاع  خ�صم  يف  البالد  بورو�صنكو 

برو�صيا مردية جدا.

 ا�ستكمال ان�سحاب قوات بقيادة رو�سيا من كازاخ�ستان
•• مو�صكو-اأ ف ب

بعد  كازاخ�صتان  من  ان�صحابها  عملية  رو�صيا  تقودها  ع�صكرية  ق��وات  ا�صتكملت 
مواجهات غر م�صبوقة يف الدولة الواقعة يف اآ�صيا الو�صطى، وفق ما ذكرت وكالت 
رو�صية  اأم�س الأربعاء، نقال عن قائد الكتيبة. وقال الرو�صي اأندريه �صرديوكوف 
الذي يقود بعثة التكتل الع�صكري بقيادة رو�صيا والذي ي�صم �صت دول “ا�صتكملت 
الأمن  معاهدة  منظمة  ق��رار  مع  يتوافق  مبا  نّفذت  التي  ال�صالم  حفظ  عملية 
اجلماعي يف كازاخ�صتان«. وبداأت قوات هذا التحالف الذي ي�صم دول �صوفياتية 
بالإ�صافة  وكازاخ�صتان  وقرغيز�صتان  وطاجيك�صتان  وبيالرو�س  اأرمينيا  �صابقة، 
رئي�س  اإل��ي��ه  وجهها  دع��وة  بعد  الثاين/يناير  ك��ان��ون   6 يف  الو�صول  رو�صيا،  اإىل 

كازاخ�صتان قا�صم جومرت توكاييف. اأما الن�صحاب فبداأ اخلمي�س.
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العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القطرة الذهبية للعطور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3899267 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يا�صر �صالح حممد دهول %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف في�صل على �صالح �صامل الفردى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ القطرة الذهبية للعطور
AL QATRA AL THEHABIA PERFUME

اإىل/ القطرة الذهبية للعطور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 QATRA AL THEHABIA PERFUME SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
الكهربائية  الدوات  لت�صليح  ال�ص�����ادة/العبي�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2960638 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عي�صى يو�صف مال اهلل على احلمادى %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صن يو�صف �صالح احلمادى

تعديل اإ�صم جتاري من/ العبي�س لت�صليح الدوات الكهربائية ذ.م.م

AL AABIS ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS L.L.C

اإىل/ العبي�س لعمال معدات تقنيه واخلراطه ذ.م.م

 AL AABIS TECHNICAL EQUIPMENT & TURNING WORK L.L.C

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

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
لتجارة  ال�ص�����ادة/ال�صوابي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اللكرونيات رخ�صة رقم:1179242 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رافى اهلل �صاه بات خان %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة �صرمي جابر نا�صر على الحبابى

تعديل وكيل خدمات / حذف �صرمي جابر نا�صر على الحبابى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف زر�صيد خان حممد �صر

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بن�صلز للدعاية والإعالن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م  رخ�صة رقم:1185624 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد مربوك حممد احمد  %49
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صبيحه م�صلم بالعوف على العامرى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد �صامل على �صامل الهاملى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد مربوك حممد احمد
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN بال�صم التجاري:كافيه و�صط  رقم:2938135 
البلد ، بالغاء طلب الغاء الرخ�صة واعادة الو�صع كما 

كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20 يناير 2022 العدد 13447

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

               يف التنفيذ رقم  380/2011/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2009/58 عقاري كلي ،ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)613060( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:�صكورو باتي�س كرياكو�س  - واخرون 
عنوانه :امارة دبي - مكتب البحر وم�صاركوه - بردبي - جانب هيئة كهرباء ومياه دبي - مكاتب عود ميثاء - ط 

رقم 3 - مكتب رقم 316 و 317 - وميثله:حممد ح�صن حممد البحر 
املطلوب اإعالنه : �صون لال�صتثمار املحدودة 

عنوانه :المارات - امارة دبي
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صده:�صتون لال�صتثمار املحدودة

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
للمزادات وعلى  الإم��ارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا 
مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة  ممنوع من املزايدة 
عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات :نوع العقار - �صقة �صكنية - رقم الر�س 29 - املنطقة جممع دبي لال�صتثمار الول - رقم املبنى - 1 
- ا�صم املبنى �صون بزن�س بارك - رقم العقار 270 - امل�صاحة 368.07 مر مربع - التقييم:1619888.28 

درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

               يف التنفيذ رقم  396/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/77 عقاري كلي ،ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)987027.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:بهجت عريف عارف �صندوقة 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة ابراج بحرات اجلمره - برج HDS مكتب 308 - �س.ب:22316 

- مكاين 1221673357 - وميثله:احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي 
املطلوب اإعالنه : ميمون ديفيلومبنت ليمتد 

 805-804 ال���ث���ام���ن - م��ك��ت��ب  ال���ط���اب���ق  اك�������س ال  ب��ن��اي��ة  ����ص���ارع الب�������راج  ب���ردب���ي -  دب����ي -  ع���ن���وان���ه :ام�������ارة 
 - دب���ي  بريد:41950  ���ص��ن��دوق   -  0554480563  -  0521046451  - هاتف:0508811771 

TERMINATION@MEMON.AE  -  043438033  -  0508811771
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكروين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع 
اأن  امل��زاد ب�صرط  التالية لر�صوم  اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�صرة  املزايدة  ولكل �صخ�س غر ممنوع من 
املحكمة  خزينة  وامل�صروفات  املعرو�س  الثمن  كامل  ب��اإي��داع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�صر  عن  ال��زي��ادة  ه��ذه  تقل  ل 
وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية حتت الن�صاء - رقم الر�س 95- املنطقة احلبية الرابعه - ا�صم 
املقدرة   - مربع  مر   58.63 امل�صاحة   -  312 العقار  رق��م    -  CHAMPION TOWER 3 املبنى 

ب���:422.547/18 درهم لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
               يف التنفيذ رقم  1731/2016/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227 
 4608 العقارية رقم  امل�صتحقة اخلا�صة بوحدة  ب�صاأن ر�صوم اخلدمات  ال�صادر  القرار  : تنفيذ  التنفيذ  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )256543.04( درهم �صامل  املبلغ  املنفذ �صده ب�صداد  بالزام  القا�صي  يف م�صروع برج خليفة 

الر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:�صركة اعمار كوميونتي ماجنمنت �س.ذ.م.م 

عنوانه :المارات - امارة دبي - جممع اعمار �صكوير لالعمال - املبنى رقم 3 - الطابق الول
 وميثله:�صعد حممد عبداهلل احلمادي 

املطلوب اإعالنه : علر�صا رجبعلي مقدم 
 -  4608 رق��م  ال��وح��دة   - را���ص��د  ب��ن  بوليفارد حممد  ب��رج خليفة - منطقة   - دب��ي  ام���ارة   - :الم����ارات  عنوانه 

0506249525
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكروين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
155 - ا�صم املبنى برج خليفة املنطقة  بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 
3 - رقم املبنى 3 - رقم العقار 4608 - امل�صاحة 190.73 مرمربع - املقدرة ب���:3.964.672.36 درهم 

يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

               يف الدعوى رقم  304/2019/250 بيع عقارمرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار رقم G-503 �صقة �صكنية مب�صاحة 501.31 
مر مربع - يف الطابق G واملوقف التابع لها رقم 3-5 الكائنة يف مبنى جولدن ميل 5 املقام على قطعة الر�س 

رقم 1976 رقم البلدية 381-1 مبنطقة نخلة جمرا يف امارة دبي.
طالب التنفيذ:م�صرف المارات ال�صالمي م�صاهمة عامة 

عنوانه :المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم 16 - 
املكتب التنفيذي الطابق الثالث - مكاين رقم:3135291835

 وميثله:عبيد عمران علي عبيد ال�صام�صي 
املطلوب اإعالنه : كانتا راتنالل - هندية اجلن�صية - ب�صفتها من ورثة/ماني�س جاي�صنجاين - اأم 

عنوانه :وتعلن املنفذ �صدهما على مقر �صركة/�صومان�صا للمعر�س �س.ذ.م.م - الكائن يف المارات - امارة دبي - 
بردبي - زعبيل الثانية - حي دبي للت�صميم - بناية رقم 7 - مكتب رقم B401 - D3 - مكاين 2847186917 

Engage@SumansaGroup.com - 043276788 - 0551307129 -
مو�صوع الإعالن : �صويتا جا�صناين - ب�صفتها من ورثة/ماني�س جاي�صنجاين - زوجه

التالية ان اقت�صى احلال  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
للمزادات وعلى  الإم��ارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا 
مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة  ممنوع من املزايدة 
عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات :�صقة �صكنية - املنطقة نخلة جمرا - رقم الر�س 1976 - رقم املبنى جولدن ميل 5 - رقم الوحدة 
- مالحظات  لعلى عطاء  ويباع  درهم   5065371.79 التقييم   - مربع  501.31 مر  امل�صاحة   G-503

:1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
               يف التنفيذ رقم  5146/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/103 امر على عري�صة حتيكم ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )467513.98( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:�صركة املعماري ال�صناعية ذ.م.م - واخرون 

عنوانه :ابوظبي - مدينة ابوظبي ال�صناعية مبنى رقم 237 - ام 41 -8 بي - �س.ب:52646
املطلوب اإعالنه : بي اي �صي للمقاولت �س.ذ.م.م )املعروفة �صابقا با�صم ات�س ال جي للمقاولت ذ.م.م( 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - القوز الوىل - �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صيارات كلداري املحدودة - ملك �صركة 
 - مكاين:2336885656  رق��م   - �س.ب:10869   -  108 اىل   -  101 رق��م  مكتب   - اخ���وان  ك��ل��داري 

042857479  -  info@biccontracting.com  -  0506281497
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  الثمن ال�صا�صي قبل دخ��ول  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد 
ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :ار�س ف�صاء )م�صري موؤجل( املنطقة الرب�صاء جنوب الرابعة رقم 
الر�س 1358 - امل�صاحة 2230 - مر مربع املالك بي اي �صي للمقاولت ���س.ذ.م.م )املعروفة �صابقا با�صم 

ات�س ال جي للمقاولت ذ.م.م( التقييم:9.601.398 درهم- مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70363

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
               يف الدعوى رقم  283/2019/250 بيع عقارمرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
 - 14 القانون رقم  العلني �صندا لحكام  العقارات املرهونة متهيدا باملزاد  مو�صوع الدعوى : طلب احلجز على 
ل�صنة 2008 - ب�صاأن الرهن التاأميني وفاء للمبلغ وقدره )8.628.324.24( درهم ثمانية وماليني و�صتمائة 

وثمانية وع�صرون الفا وثالثمائة واربعة وع�صرون درهما واربعة وع�صرون فل�صا.
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي الول �س.م.ع 

عنوانه :حمله املختار مكتب علي حبيب للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن بامارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد 
- �صما تاور - الطابق الول مكتب رقم 105 - هاتف رقم:043588444 - فاك�س رقم:043588445 - 

اخلاجة  عبدالكرمي  حبيب  احمد  وميثله:علي    -  Dubai@ahlegal.a
املطلوب اإعالنه : حممد مو�صى عثمان 

-346 ع��ن��وان��ه :ام�����ارة دب���ي - ب��ردب��ي - ���ص��ارع ال�����ص��ي��خ زاي���د - منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - قطعة ار����س رق���م 
هاتف   -  042504676 رقم  ثابت  هاتف   -206 رقم  مكتب   -  1 رقم  املبنى  تاور  وي�صتربى  مبنى   518

رقم:0555672369 - مكاين:2609886675 - 0555672369
مو�صوع الإعالن : �صويتا جا�صناين - ب�صفتها من ورثة/ماني�س جاي�صنجاين - زوجه

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
للمزادات وعلى  الإم��ارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني  اي���داع  ال�����ص��راء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها 
ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه 
معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
ولكل  البيع  جلل�صة  التالية  اأي���ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صاريف  الثمن  كامل  اي���داع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  م��ن  وعلى  املدنية 
�صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  اأن يقوم  هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على 
البلدية  170 - رقم  العقار �صقة �صكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر���س  املمتلكات :نوع  اأو�صاف  بيان 
518-346 امل�صاحة 135.23 مر مربع - ا�صم املبنى Westburry Towe - 1 - رقم الوحدة 206 - 

املبلغ:1.310.041.00 درهم لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
               يف الدعوى رقم  281/2019/250 بيع عقارمرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار املرهون الكائن يف امارة دبي - جممع دبي لال�صتثمار الثاين - رقم الر�س 

مربع. مر   4403 مب�صاحة   597-700 البلدية  رقم   -  276
طالب التنفيذ:م�صرف ال�صارقة ال�صالمي - واخرون 

عنوانه :المارات - امارة ال�صارقة - منطقة التعاون - برج م�صرف ال�صارقة ال�صالمي - الطابق الر�صي
وميثله:حممد ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي 

املطلوب اإعالنه : يوين بيتون ردي مك�س �س.ذ.م.م 
القطعة  العقارية - رقم  6538 - ملك موؤ�ص�صة دبي  ام��ارة دبي -جبل علي - م�صنع رقم   - عنوانه :الم���ارات 

sheilendra.tiwari@alfaraa.com  -  0559002571  -  944-599
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكروين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات :نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - حق منفعة على مبنى ينتهي بتاريخ:2035/9/27 
- رقم الر�س 276 - املنطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين رقم البلدية 700-597 امل�صاحة 4403 مر مربع 

القيمة:45.000.000.00 درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

               يف الدعوى رقم  181/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

- رقم   9 الر���س  - رقم  الرابعة  Flat منطقة احلبية  �صكنية  �صقة  العقار عبارة عن  بيع  اذن  : طلب  الدعوى  مو�صوع 
 G-06 البلدية 260-682 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى اوملبيك بارك 3 - رقم العقار 106 - رقم الطابق 1 - املوافق
بالقدم  الكلية  امل�صاحة   -  139.95 املربع  باملر  امل�صاحة   -  2.84 البلكونة  م�صاحة   -  137.11 الداخلية  امل�صاحة 
باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه  العلني  باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه   103.99 امل�صركة  امل�صاحة  املربع:1.506.41 

العلني - املرهون رهنا عقاريا من الدرجة الوىل.
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 

606 - هاتف  ال�������ص���اد����س - م��ك��ت��ب  ال���ط���اب���ق  ب���ي  ب���ل���وك  ب��ور���ص��ع��ي��د - ق���ري���ة الع����م����ال  ع���ن���وان���ه :ام�������ارة دب����ي دي�����رة - 
info@:الكروين بريد   - فاك�س:97142525273   -  042525270 مكتب   - متحرك:0556638731 

مكاين:3143194981 رقم   -  arnhadvocates.com
 وميثله:حامد جواد عطية اخلزرجي 

املطلوب اإعالنه : ارينا بوري�صوفا 
3 - �صقة  ب��ارك  1 اوملبيك  عنوانه :الم���ارات - ام��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي - �صارع ال�صيخ حممد بن زاي��د - مبنى رق��م 
106 الول - منطقة احلبية الرابعة بالقرب من بزن�س باي مكتب 045506101 - متحرك:0564332681 - 

mohammedtamer@gmail.com - 0564332681 - 1994170930:مكاين
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صدهم:ارينا بوري�صوفا - حممد تامر حممد فاروق حممد �صعد ر�صوان

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�س 9 - رقم 
الوحدة  رق��م   -  3 ب��ارك  اوملبيك  املبنى  ا�صم   -  1 املبنى  رق��م   - مربع  مر   139.95 امل�صاحة   -  682-260 البلدية 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  - درهم  القيمة:753.634.57   -  106

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
               يف الدعوى رقم  181/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
- رقم   9 الر���س  - رقم  الرابعة  Flat منطقة احلبية  �صكنية  �صقة  العقار عبارة عن  بيع  اذن  : طلب  الدعوى  مو�صوع 
 G-06 البلدية 260-682 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى اوملبيك بارك 3 - رقم العقار 106 - رقم الطابق 1 - املوافق
بالقدم  الكلية  امل�صاحة   -  139.95 املربع  باملر  امل�صاحة   -  2.84 البلكونة  م�صاحة   -  137.11 الداخلية  امل�صاحة 
باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه  العلني  باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه   103.99 امل�صركة  امل�صاحة  املربع:1.506.41 

العلني - املرهون رهنا عقاريا من الدرجة الوىل.
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 

606 - هاتف  ال�������ص���اد����س - م��ك��ت��ب  ال���ط���اب���ق  ب���ي  ب���ل���وك  ب��ور���ص��ع��ي��د - ق���ري���ة الع����م����ال  ع���ن���وان���ه :ام�������ارة دب����ي دي�����رة - 
info@:الكروين بريد   - فاك�س:97142525273   -  042525270 مكتب   - متحرك:0556638731 

مكاين:3143194981 رقم   -  arnhadvocates.com
 وميثله:حامد جواد عطية اخلزرجي 

املطلوب اإعالنه : ارينا بوري�صوفا 
3 - �صقة  ب��ارك  1 اوملبيك  عنوانه :الم���ارات - ام��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي - �صارع ال�صيخ حممد بن زاي��د - مبنى رق��م 
106 الول - منطقة احلبية الرابعة بالقرب من بزن�س باي مكتب 045506101 - متحرك:0564332681 - 

mohammedtamer@gmail.com - 0564332681 - 1994170930:مكاين
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صدهم:ارينا بوري�صوفا - حممد تامر حممد فاروق حممد �صعد ر�صوان

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�س 9 - رقم 
الوحدة  رق��م   -  3 ب��ارك  اوملبيك  املبنى  ا�صم   -  1 املبنى  رق��م   - مربع  مر   139.95 امل�صاحة   -  682-260 البلدية 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  - درهم  القيمة:753.634.57   -  106

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70363

اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
               يف التنفيذ رقم  380/2011/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2009/58 عقاري كلي ،ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)613060( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:�صكورو باتي�س كرياكو�س  - واخرون 

عنوانه :امارة دبي - مكتب البحر وم�صاركوه - بردبي - جانب هيئة كهرباء ومياه دبي - مكاتب عود ميثاء - ط 
رقم 3 - مكتب رقم 316 و 317 - وميثله:حممد ح�صن حممد البحر 

املطلوب اإعالنه : �صون لال�صتثمار املحدودة 
عنوانه :المارات - امارة دبي

مو�صوع الإعالن :املنفذ �صده:�صتون لال�صتثمار املحدودة
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
للمزادات وعلى  الإم��ارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا 
مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة  ممنوع من املزايدة 
عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات :نوع العقار - �صقة �صكنية - رقم الر�س 29 - املنطقة جممع دبي لال�صتثمار الول - رقم املبنى - 1 
- ا�صم املبنى �صون بزن�س بارك - رقم العقار 270 - امل�صاحة 368.07 مر مربع - التقييم:1619888.28 

درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

               يف الدعوى رقم  208/2018/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

مو�صوع الدعوى : احلجز التنفيذي على الر�س 60 منطقة ندح�صه وم�صاحتها 3715.27 قدم مربع وفقا 
لالجرءات لدى دائرة الرا�صي والمالك نظر املبلغ )2596359.43( درهم مع الت�صريح لطالب التنفيذ 

با�صتالم الدين امل�صار اليه من ثمن البيع باملزاد العلني وبال�صافة لكافة الر�صوم وامل�صروفات.
طالب التنفيذ:نور بنك )م�صاهمة عامة( - بنك نور ال�صالمي - �س.م.م - �صابقا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 
املطلوب اإعالنه : احمد تورى تورى 

عنوانه :المارات - امارة دبي - �صيدرى فيال - فيال رقم 2 - واحة ال�صيلكون - 0504367847
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  الثمن ال�صا�صي قبل دخ��ول  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية 
التالية لر�صوم  الع�صرة  الثمن خالل اليام  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من  جلل�صة 
املعرو�س وامل�صروفات  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  اأن ل تقل هذه  املزاد ب�صرط 
اأو�صاف املمتلكات :نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة ند ح�صة -  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
رقم الر�س 60 - امل�صاحة 345.16 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���:3.400.000.00 درهم   - مالحظات 

:1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
               يف الدعوى رقم  208/2018/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع الدعوى : احلجز التنفيذي على الر�س 60 منطقة ندح�صه وم�صاحتها 3715.27 قدم مربع وفقا 
لالجرءات لدى دائرة الرا�صي والمالك نظر املبلغ )2596359.43( درهم مع الت�صريح لطالب التنفيذ 

با�صتالم الدين امل�صار اليه من ثمن البيع باملزاد العلني وبال�صافة لكافة الر�صوم وامل�صروفات.
طالب التنفيذ:نور بنك )م�صاهمة عامة( - بنك نور ال�صالمي - �س.م.م - �صابقا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 
املطلوب اإعالنه : احمد تورى تورى 

عنوانه :المارات - امارة دبي - �صيدرى فيال - فيال رقم 2 - واحة ال�صيلكون - 0504367847
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  الثمن ال�صا�صي قبل دخ��ول  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية 
التالية لر�صوم  الع�صرة  الثمن خالل اليام  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من  جلل�صة 
املعرو�س وامل�صروفات  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  اأن ل تقل هذه  املزاد ب�صرط 
اأو�صاف املمتلكات :نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة ند ح�صة -  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
رقم الر�س 60 - امل�صاحة 345.16 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���:3.400.000.00 درهم   - مالحظات 

:1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

               يف الدعوى رقم  128/2020/250 بيع عقارمرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنيه يف امارة دبي - احلبية اخلام�صة - رقم الر�س 
43 - مبنى الثمام 32- الطابق 1 - رقم الوحدة 108 - والت�صريح با�صتالم مبلغ )1293449.36( درهم 

من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع 

الطابق الر�صي - بجوار   - 2 الق�صي�س  بناية نهال -  �صارع دم�صق -  5 متفرع من  �صارع  :ام��ارة دبي -  عنوانه 
فندق تاميز

املطلوب اإعالنه : جمتبى جعفر منزوي 
عنوانه :امارة دبي - احلبية اخلام�صة - رقم الر�س 43 - مبنى الثمام 32 - الطابق 1 - رقم الوحدة 108-

althamin@emirates.net.ae  -  0502453155
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكروين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية - املنطقة احلبية اخلام�صة - رقم الر�س 43 - رقم املبنى 24 - ا�صم املبنى 
الثمام 32 - رقم العقار 108 - رقم الطابق 1 - م�صاحة العقار 11199 مر مربع - التقييم 585355.36 

درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم 3070/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

ب�صداد مبلغ    املنفذ �صدهم  بالزام   ، كلي  2018/544 جتاري  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
)934309961.3 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 

طالب التنفيذ: بنك الفجرة الوطني عن نف�صة وب�صفته وكيال عن 1 بنك اخلليج التجاري )اخلليجي( �س م ق 2 البنك 
العربي املتحد �س م ع  3 بنك دبي ال�صالمي �س م ع  4 م�صرف عجمان �س م ع 5 م�صرف ال�صارقة ال�صالمي �س م ع 6 

بنك اخلليج فرن�صا �س م  - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - دبي - الكرامة  - �صارع البنوك )�صارع خالد بن الوليد( بناية بنك الفجرة الوطني �س ب رقم 2979 

تليفون رقم 043971700 ، مكاين 256378091  - وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املال  
الإمارات  زاي��د - مكتب رقم )22( ملك موؤ�ص�صة  ال�صيخ  �صارع  اإم��ارة -   : ي��زدي - عنوانه  اإعالنه : كيان �صعادات  املطلوب 
 -  2231180640 م��ك��اين   0506588716 رق���م  حم��م��ول   043211185  / رق���م  ه��ات��ف   ، ل��ل��ب��رول  ال��ع��ام��ة 

svstems@pacificcontrols.net  -  0506588716
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صدهم :  با�صيفيك لنظمة املراقبة )�س ذ م م( ، املنفذ �صده : با�صيفيك كونرول كالود �صرفيز 

�س م م ح  املنفذ دليب راهولن ، املنفذ �صده : ح�صن �صادات يازدى 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة مر�صى دبي - رقم الر�س 
22   رقم البلدية 192 - 392 - امل�صاحة : 187.08 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج المرة - رقم 

الوحدة 1903 - مببلغ )1.587.700.70( درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

"دورة  ل����  اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 
باب  فتح  عن  الريا�صية"  ال�صبا  ند 
مناف�صات  يف  للم�صاركة  الت�صجيل 
التي  ال���دورة  م��ن  التا�صعة  الن�صخة 
املبارك،  رم�����ص��ان  �صهر  خ��الل  ت��ق��ام 
يف جمّمع ند ال�صبا الريا�صي، والتي 
6 ريا�صات هي  تت�صمن املناف�صة يف 
ال��ب��ادل تن�س، كرة  ال��ط��ائ��رة،  ال��ك��رة 
�صباق  امل��ت��ح��رك��ة،  بالكرا�صي  ال�صلة 
الهوائية،  ال��دراج��ات  �صباق  اجل��ري، 
الت�صجيل  ومي���ك���ن  اجل��وج��ي��ت�����ص��و، 
الر�صمي  الل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��رب 
www. ال��ري��ا���ص��ي مل��ج��ل�����س دب����ي 

.dubaisc.ae
الالعبني  اأم�����ام  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  وي���ب���داأ 
الكرة  بطولة  يف  للم�صاركة  والفرق 
ال��ط��ائ��رة ب��داي��ة م��ن ي��وم 1 فرباير 
الت�صجيل  خ������الل  م�����ن   2022
وميكن  للدورة  املعتمد  اللكروين 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  م����ع  ال���ت���وا����ص���ل 
اللكروين  ال��ربي��د  ع��رب  للبطولة 

n a s v o l l e y b a l l @
على  الت�صال  اأو   dubaisc.ae
الرقم 0565759968، و�صيكون 
اآخ�����ر م���وع���د ل��ت�����ص��ج��ي��ل ال���ف���رق هو 
ت�صجيل  ي�صتمر  فيما  فرباير،   22
الالعبني يف البطولة حتى يوم 22 
اأولوية  و���ص��ت��ك��ون   ،2022 م��ار���س 
جميع  اأكملت  التي  للفرق  امل�صاركة 
وي�صمح  ت�صجيل لعبيها،  م�صتندات 
يف  اأق�صى  بحد  لعًبا   14 بت�صجيل 
الفريق الواحد، و10 لعبني كحد 
الالعب  عمر  ي��ك��ون  اأن  على  اأدن����ى، 
اإقامة  18 �صنة فما فوق من تاريخ 

البطولة.
اأعلنت  ق��د  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
للبطولة  اجل����دي����د  ال����ن����ظ����ام  ع����ن 
لعب   12 بت�صجيل  ي�صمح  ال����ذي 
اأق�صى  ب��ح��د  امل���واط���ن���ني  غ���ر  م���ن 
عدد  يقل  واأل  ال��واح��د،  ال��ف��ري��ق  يف 
الفريق  يف  امل���واط���ن���ني  ال���الع���ب���ني 
اأدنى،  2 لع��ب��ني كحد  ال��واح��د ع��ن 
للفرق  ال���ف���ر����ص���ة  لإت����اح����ة  وذل������ك 
املحرفني  بالالعبني  لال�صتعانة 

للفريق  �صمهم  يف  يرغبون  ال��ذي��ن 
انتهاء  وبعد  املناف�صات،  ق��وة  لزيادة 
ت�صجيل الالعبني ل ي�صمح باإ�صافة 
املعتمدة  القائمة  خ��ارج  من  اآخرين 
يف الفريق ويف حالة حدوث اإ�صابات 
لالعب اأو اأكر يتم ال�صتبدال فقط 

م����ن ق���ائ���م���ة ال���الع���ب���ني ال����ذي����ن مت 
ت�صجيلهم يف الفريق.

توزيع  �صيتم  الت�صجيل  انتهاء  وبعد 
ع��ل��ى جمموعتني  امل�����ص��ارك��ة  ال��ف��رق 
ت��ت��ك��ون ك���ل جم��م��وع��ة م���ن 4 فرق 
و�صتقام املباريات بنظام الدوري من 

ليتاأهل  امل��راك��ز،  واح��د لتحديد  دور 
اأ���ص��ح��اب امل��رك��ز الأول وال��ث��اين من 
كل جمموعة للدور ن�صف النهائي، 
النهائي  ن�صف  دور  مباراتي  وت��ق��ام 
بنظام خروج املغلوب، على اأن يتاأهل 
الفريقان الفائزان للمباراة النهائية 

وال���ث���اين،  الأول  امل���رك���ز  ل��ت��ح��دي��د 
وي��ل��ع��ب ال���ف���ري���ق���ان اخل���ا����ص���ران يف 
حتديد  مبباراة  النهائي  ن�صف  دور 

املركزين الثالث والرابع.

البادل تن�ض
الراغبني  ال��الع��ب��ني  ت�صجيل  ي��ب��داأ 
تن�س  ال��ب��ادل  بطولة  يف  امل�صاركة  يف 
وذل���ك   2022 ف���رباي���ر   22 ي����وم 
ع��رب ال��ربي��د الل���ك���روين اخلا�س 
وهو:  بالبطولة  املخت�صة  باللجنة 
naspadel@dubaisc .
على  احل�������ص���ول  مي��ك��ن  ك��م��ا   ،ae
ك���اف���ة ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل والإج�����اب�����ة على 
الت�صال  خ��الل  م��ن  ال�صتف�صارات 
 ،0545838940 ب�����ال�����رق�����م 
البطولة  يف  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  وي�����ص��ت��م��ر 
حتى يوم 18 مار�س 2022، وتقام 
امل��ن��اف�����ص��ات يف م���الع���ب جم���ّم���ع ند 
التناف�س  وميكن  الريا�صي،  ال�صبا 
يف البطولة يف 6 فئات تت�صمن فئة 
مب�صاركة  فيها  ي�صمح  التي  الفردي 
الرجال  م��ن  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 

التي  ال����ف����رق  وف����ئ����ة  وال���������ص����ي����دات، 
للمواطنني  بامل�صاركة  فيها  ي�صمح 
اثنني  مل�صاركة  بالإ�صافة  واملقيمني 
يتكون  ان  وع��ل��ى  امل���ح���رف���ني،  م���ن 

الفريق من 5 لعبني.

كرة ال�ضلة بالكرا�ضي املتحركة
والالعبني  ال���ف���رق  ت�����ص��ج��ي��ل  ي���ب���داأ 
بطولة  يف  امل�����ص��ارك��ة  يف  ال���راغ���ب���ني 
املتحركة  ب��ال��ك��را���ص��ي  ال�����ص��ل��ة  ك����رة 
امل����وق����ع  ع������رب  ف������رباي������ر   22 ي�������وم 
للبطولة  ال���ر����ص���م���ي  الل�����ك�����روين 
الريا�صي  دب����ي  جم��ل�����س  م���وق���ع  اأو 
وميكن التوا�صل مع اللجنة املنظمة 
اللكروين  ال��ربي��د  ع��رب  للبطولة 
n a s w h b a s k e t @

على  الت�صال  اأو    dubaisc.ae
الرقم 0545839463، وي�صتمر 
الت�صجيل يف البطولة حتى يوم 25 
ت�صفيات  و�صتقام   ،2022 م��ار���س 
لأ�صحاب  دب���ي  ن����ادي  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
الهمم على اأن تقام املباراة النهائية 
يف ال�����ص��ال��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة مب��ج��م��ع ند 

ال�صبا الريا�صي.

اجلري
اجلري  ب��ط��ول��ة  يف  الت�صجيل  ي��ب��داأ 
وي�صتمر   2022 ف��رباي��ر   22 ي��وم 
حتى يوم 3 اأبريل 2022، وي�صمح 
ب���امل�������ص���ارك���ة يف م��ن��اف�����ص��ات اجل����ري 
واملقيمني  املواطنني  م��ن  للعدائني 
املحليني والدوليني من  والالعبني 
8 فئات  داخل الدولة، وذلك �صمن 
ح�����ص��ب ك���ل ���ص��ب��اق وه���ي ���ص��ب��اق 10 
كيلومرات للفئة املفتوحة للرجال 
ف��ي��ه��ا لعبي  وي�������ص���ارك  ول��ل��ن�����ص��اء 
الهواة،  م���ن  ي��رغ��ب  الأن���دي���ة وم���ن 
كيلومرات   5 م�����ص��اف��ة  ���ص��ب��اق  ويف 
الرجال  م��ن  للهواة  خم�ص�صة  فئة 
وال���������ص����ي����دات غ�����ر امل�������ص���ج���ل���ني يف 
تطبيق  و�صيتم  والأندية،  املنتخبات 
امل�صاركني  ب��ني  اجل�����ص��دي  ال��ت��ب��اع��د 
وف���ق الإج������راءات الح���رازي���ة، كما 
البطولة  ه���ذه  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  �صيتم 
املعمول بها يف احتاد  اللوائح  ح�صب 

الإمارات لألعاب القوى، 

•• دبي – الفجر

للجولف  اأبوظبي  ن��ادي  ي�صت�صيف 
ولغاية   25 م����ن  ال����ف����رة  خ�����الل 
الت�صفيات  اجل�������اري،  ي��ن��اي��ر   27
املوؤهلة لبطولة ال�صعودية الدولية، 
ال�صعودي  الحت�����اد  ينظمها  ال��ت��ي 
يا�صر  معايل  رعاية  حتت  للجولف 
العربي  الحتادين  رئي�س  الرميان 
وال���������ص����ع����ودي ل���ل���ج���ول���ف، وامل����ق����رر 
رويال غرين  اإقامتها على مالعب 
يف مدينة ج��دة خ��الل ال��ف��رة من 
املقبل، والبالغ  6 فرباير  3 وحتى 
5 ماليني دولر  اإجمايل جوائزها 

اأمريكي

ال�صعودي للجولف،  ووج��ه الحت��اد 
التاأهيلية  الت�صفيات  ينظم  ال��ذي 
العربي  الحت��������اد  اإ������ص�����راف  حت����ت 

للجولف، الدعوات جلميع احتادات 
الدول العربية، تر�صيح لعبيها من 
فئتي املحرفني والهواة للم�صاركة 
اأق�����ص��ى يبلغ  يف ال��ت�����ص��ف��ي��ات، ب��ح��د 
اأن يتاأهل �صاحبي  على  لعباً،   60
املركزين الأول والثاين عن كل فئة 
الالعبني  ق��ائ��م��ة  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام 
بطولة  ل����ق����ب  ع����ل����ى  امل���ن���اف�������ص���ني 

ال�صعودية الدولية.

�ضروط وحوافز
درهًما   350 مبلغ  الحت���اد  وح��دد 
التي  ال��ت�����ص��ف��ي��ات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
ت�صتمل على جولة تدريبية يوم 25 
املناف�صات  بجولتي  متبوعة  يناير، 

يناير،  و27   26 يومي  الرئي�صية 
للجولف  ع���رب���ات  ت��خ�����ص��ي�����س  م���ع 
جم���ان���اً ل��الع��ب��ني، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
اإقامة جمانية ملدة ثالثة ليايل يف 

فندق وي�صنت مبقر نادي اأبوظبي.
و����ص���دد الحت������اد ال�������ص���ع���ودي، على 
يف  امل�صاركني  جميع  ال��ت��زام  اأهمية 
الربوتوكول  ب��ات��ب��اع  ال��ت�����ص��ف��ي��ات 
ال�������ص���ح���ي وك�����اف�����ة ال�����ص����راط����ات 
املعمول  الح���رازي���ة  والإج������راءات 
بجائحة  اخل��ا���ص��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  بها 

"كورونا".

م�ضاركة مفتوحة
ووج�������ه م����اج����د ال���������ص����رور الأم������ني 

للجولف  ال��ع��رب��ي  ل���الحت���اد  ال���ع���ام 
ال�صعودي  الحت������اد  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
الإم���ارات  ل��دول��ة  ال�صكر  للجولف، 
ولحت���اد اجل��ول��ف الإم���ارات���ي، على 
الت�صفيات  وا�صت�صافتهم  تعاونهم 

الدولية  ال�صعودية  لبطولة  املوؤهلة 
لإدارة  ال�صكر  وج��ه  كما  للجولف، 
لحت�صانه  للجولف  اأبوظبي  نادي 

هذه الت�صفيات.
لالحتاد  ال����ع����ام  الأم��������ني  واب��������دى 

ال���ع���رب���ي، ����ص���ع���ادت���ه، ب���اإق���ام���ة هذه 
البطولة حتت راية الحتاد العربي 
ل���ل���ج���ول���ف، واح���ت�������ص���ان���ه���ا جن���وم 
اللعبة العرب من فئتي املحرفني 
وال���ه���واة، يف جت��م��ع ت�����ص��وده اأج���واء 

���ص��ري��ف��ة ومي��ث��ل فر�صة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
لالرتقاء مب�صتوى املناف�صة لأثنني 
م���ن ال��الع��ب��ني يف الن�����ص��م��ام اإىل 
بطولة ال�صعودية الدولية مع بداية 

�صهر فرباير املقبل.

•• اأبوظبي-الفجر

���ص��ه��د م��ل��ع��ب ي��ا���س ل��ي��ن��ك�����س، الذي 
اأبوظبي  بطولة  ل�صت�صافة  ي�صتعد 
اإت�س اإ�س بي �صي للجولف 2022، 
 18 ال���ث���الث���اء  الأول  اأم���������س  ي�����وم 
اإقامة فعالية التقاط ال�صور  يناير 
انطالق  ت�����ص��ب��ق  ال���ت���ي  ال���ت���ذك���اري���ة 
 32-20 ب��ني  البطولة  مناف�صات 
ي��ن��اي��ر، ح��ي��ث ح��م��ل ال��ن��ج��م العاملي 
تايرل هاتون الذي يعود للدفاع عن 

لقبه كاأ�س ال�صقر املجنح.
اأوىل  ه���ات���ون يف  ت���اي���رل  وي�������ص���ارك 
رولك�س  ب��ط��ولت  �صل�صلة  حم��ط��ات 
 2022 ورل��د  بي  دي  جولة  �صمن 
اإىل جانب  يا�س  واملقامة يف جزيرة 
ث���الث���ة م���ن اأف�����ص��ل ع�����ص��رة لعبي 
ج��ول��ف ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، مبا 
الفائز  م����وري����ك����اوا،  ك���ول���ني  ف��ي��ه��م 
ب���اث���ن���ني م�����ن األ�����ق�����اب ال���ب���ط���ولت 
عاملياً؛  ث��ان��ي��اً  وامل�����ص��ّن��ف  ال���ك���ربى 
وفكتور هوفالند، احلائز على لقب 
اأوروب��ا وامل�صّنف ثامناً؛  كاأ�س رايدر 
على  احل����ائ����ز  م����اك����ل����روي،  وروري 
اأربعٍة من األقاب البطولت الكربى 

وامل�صّنف تا�صعاً. 
ك��م��ا ت�����ص��م ق��ائ��م��ة امل�����ص��ارك��ني من 
البطولت  األ���ق���اب  ع��ل��ى  احل��ائ��زي��ن 

ال��ك��ربى ك��اًل م��ن �صني ل���وري واآدم 
�صكوت، بالإ�صافة اإىل تومي فليتوود 
ال�صابقني  الفائزين  وي�صتوود  ويل 
باألقاب بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي 
اإىل  ين�صمون  حيث  للجولف،  �صي 
املقامة  للبطولة  القوية  املناف�صات 
املوقع  ل��ي��ن��ك�����س،  ي���ا����س  م��ل��ع��ب  يف 
اجلديد الذي تنطلق فيه البطولة 
الأوىل  ل��ل��م��رة   17 ال�����  دورت���ه���ا  يف 
حافلة  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  ل���ت���دخ���ل 

بالنجاح.
ال���ب���ط���ول���ة يف دورات����ه����ا  و�����ص����ه����دت 

النجم  من  قوية  م�صاركًة  ال�صابقة 
ماكلروي،  ال�����ص��م��ايل  الأي���رل���ن���دي 
فيها  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  ح��ّل  ال���ذي 
ي�صارك  ح�����ني  يف  م���������رات؛  اأرب���������ع 
موؤخراً  ت�����ص��در  ال����ذي  م���وري���ك���اوا، 
ت�����ص��ن��ي��ف ال���الع���ب���ني الأوروب����ي����ني، 
للمرة الأوىل يف مناف�صات البطولة 
يتطلع  بينما  اأب��وظ��ب��ي.  يف  امل��ق��ام��ة 
ال��ب��ط��ل ه��وف��الن��د ل��ل��ح�����ص��ول على 
ثاين األقابه يف جولة دي بي وورلد.
يف  الأوىل  م�صاركته  على  وتعليقاً 
اإ����س ب��ي �صي  اإت�����س  اأب��وظ��ب��ي  بطولة 

ال����الع����ب كولني  ق�����ال  ل���ل���ج���ول���ف، 
ال����ع����ودة  "ت�صعدين  م�����وري�����ك�����اوا: 
للم�صاركة يف مناف�صات جولة دي بي 
وورلد بعد عدة اأ�صهر من اختياري 
لكنها  للعام،  جولف  لعب  كاأف�صل 
الإ�����ص����ارة  ت��ت��م  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة 
مناف�صات  بطل  باعتباري  اإيّل  فيها 
ال�صباق اإىل دبي، ما ي�صع م�صوؤولية 
ك��ب��رة ع��ل��ى ك��اه��ل��ي ل��ل��ح��ف��اظ على 

هذا احل�صور.
واح���داً  لينك�س  ي��ا���س  ملعب  وُي���ع���ّد 
اجل���ول���ف، حيث  م��الع��ب  اأروع  م��ن 

باملقارنة  ال�صيقة  مب�صاحته  ميتاز 
البالغ  للجولف  كابالوا  ملعب  م��ع 
ع��ر���ص��ه ع����دة م��ئ��ات م���ن ال���ي���اردات 

والذي لعبت على اأر�صه موؤخراً".
اأي�صاً  امل�صاركني  قائمة  ت�صمل  كما 
اثنني من اأع�صاء الفريق امل�صارك يف 
الأوروبية وهما  رايدر  كاأ�س  بطولة 
فاي�صبرجر،  وب��رن��د  ب��ول��ر  اإي���ان 
هارينجتون،  ب���ادري���ج  ج���ان���ب  اإىل 
ك��اب��نت ف��ري��ق ب��ط��ول��ة ك��اأ���س راي���در 

.2020
املا�صي  العام  خ��الل  هاتون  و�صّجل 
انت�صاراً قوياً باأربع �صربات، لي�صبح 
اأربعًة  ال��ذي يحرز  ال��ث��اين  ال��الع��ب 
رولك�س  بطولت  �صل�صلة  األقاب  من 
يف ال���ع���ام امل��ا���ص��ي ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه على 

ماكلروي يف اآخر اأيام البطولة.
ويعود اآدم �صكوت، احلائز على لقب 
بطولة املا�صرز، اإىل اأبوظبي للمرة 
بينما   ،2008 ع����ام  م��ن��ذ  الأوىل 
يتطلع كل من داين ويليت، احلائز 
2016؛  عام  املا�صرز  على بطولة 
لقب  ح��ام��ل  �صتين�صون،  وه��ري��ك 
ب���ط���ول���ة اأم����ري����ك����ا امل���ف���ت���وح���ة ع���ام 
2016، لإ�صافة انت�صارات جديدة 
احلافل  �صجلهما  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف 

بالإجنازات املميزة.
الهواة  املحليون  الالعبون  وين�صم 

واأحمد  هيل  وج��و���س  �صكيك  اأح��م��د 
دولة  ع��ن  كممثلني  امل�صرخ،  حممد 
اأمل��ع الالعبني  الإم���ارات، اإىل قائمة 
العامليني امل�صاركني يف البطولة التي 

تقام خالل هذا الأ�صبوع.
موقع  ت��غ��ي��ر  ح�����ول  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
الالعب  ق��ال  البطولة،  ا�صت�صافة 
تومي فليتوود، حامل لقب البطولة 
"يعد  و2018:   2017 عامي  يف 
اللعب على اأر�س هذا امللعب اختباراً 
خمتلفاً كلياً. واأذكر باأين لعبت على 
اأر�صه مرة اأو مرتني، ولكن ميكنني 
باأنها كانت جولت  القول ب�صراحة 

ودّية ل اأتذكر الكثر عنها.
ه����ذه  ت�������ص���ه���د  اأن  ال������رائ������ع  وم�������ن 
البطولة م�صاركًة وا�صعة من اأف�صل 
بعودتي  �صعيد ج��داً  واأن��ا  الالعبني، 
اأر�س  على  واللعب  فيها  للم�صاركة 
هذا امللعب املذهل. فاأنا اأحب اللعب 
هذه  يف  اجلولف  ريا�صة  وممار�صة 
ب�صعبية  حت��ظ��ى  وال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة، 

وا�صعة هنا.
كبراً  ف��ي��ه��ا جن���اح���اً  ك��م��ا ح��ق��ق��ت 
الكثر  وت���ن���ت���ظ���رين  ال�������ص���اب���ق،  يف 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��رائ��ع��ة خ���الل هذا 
اأ�صعر  ف������اإين  ول����ذل����ك  الأ�����ص����ب����وع، 

بحما�صٍة بالغة للم�صاركة فيها".
للجولف  اأبوظبي  ن��ادي  وا�صت�صاف 

اإت�س  اأبوظبي  بطولة  دورات  جميع 
اإ�س بي �صي للجولف منذ اإطالقها 
على  جن��ح��ت  وال���ت���ي   ،2006 ع���ام 
بتحقيق  متتالية  ع��ام��اً   16 م��دى 
م�صتوى  ع���ل���ى  م���رم���وق���ة  م���ك���ان���ٍة 
اأن  قبل  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  منطقة 
يا�س  ملعب  اإىل  ال��ع��ام  ه���ذا  تنتقل 
لت�صلط  ي���ا����س  ج���زي���رة  يف  ل��ي��ن��ك�����س 
الإماراتية  العا�صمة  على  ال�����ص��وء 
عاملياً  ري��ا���ص��ي��اً  م����رك����زاً  ب��و���ص��ف��ه��ا 
الدولية،  املناف�صات  اأب���رز  يحت�صن 
الكربى  اأبوظبي  جائزة  �صباق  مثل 
للفورمول 1 وبطولت يو اإف �صي، 
وللتاأكيد يف الوقت نف�صه على قيمة 

اأبوظبي كوجهٍة فاخرة لالإقامة.
وت�صت�صيف قرية البطولة، بالتزامن 
اإىل جزيرة  امل��ن��اف�����ص��ات  ان��ت��ق��ال  م��ع 
الرائدة  الرفيهية  الوجهة  ي��ا���س، 
العرو�س  من  متنوعة  باقًة  عاملياً، 
املو�صيقية احل�صرية، وا�صتعرا�صات 
واأن�صطة  املتمّيزة،  اجلولف  �صربات 

كرة القدم ال�صتعرا�صية.

وتنطلق فعاليات البطولة بني 20 
2022، وُتقدم جوائز  يناير  و23 
ثمانية  ب��ق��ي��م��ة  اإج���م���ال���ي���ة  ن��ق��دي��ة 
بالإ�صافة  اأم��ري��ك��ي،  دولر  ماليني 
للت�صنيف  نقطة  اآلف  ثمانية  اإىل 

�صمن جولة دي دبي وورلد.
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ت���ذاك���ر ال���دخ���ول 
املجانية املخ�ص�صة لبطولة اأبوظبي 
وا�صتك�صاف مزيد  �صي  بي  اإ�س  اإت�س 
م����ن ب����اق����ات ال�������ص���ي���اف���ة امل���ت���وف���رة 
موقع  زي���������ارة  ي����رج����ى  ل����ل���������ص����راء، 

 .Ticketmaster.ae
وت���ب���ع���اً ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ل��ق��د مت 
املتعلقة  والقواعد  اللوائح  حتديث 
بكوفيد19- لبطولة اأبوظبي اإت�س 
عليه،  وب��ن��اًء  للجولف،  �صي  بي  اإ���س 
يجب على جميع الراغبني بح�صور 
ووجهات  النادي  و�صيوف  البطولة 
�صلبية  ن��ت��ي��ج��ة  ت���ق���دمي  ال�����ص��ي��اف��ة 
اإج���راوؤه خالل  PCR مت  لفح�س 
�صاعة للدخول   96 مدة ل تتجاوز 

اإىل البطولة.

ي�ضهدها نادي اأبوظبي خالل الفرتة من 25 – 27 يناير

الت�سفيات املوؤهلة لبطولة ال�سعودية 
الدولية للجولف ب�سيافة الإمارات

ملعب يا�س لينك�س ي�ست�سيف نخبة من اأملع جنوم اجلولف العامليني 
للم�ساركة يف بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �سي للجولف

فتح باب الت�سجيل للم�ساركة يف دورة ند ال�سبا الريا�سية »1 فراير«
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•• اأبوظبي – الفجر:

ل��ي�����س ج�����دي�����داً ع���ل���ى اأب����وظ����ب����ي اأن 
ت��ك��ون حم���ور اه��ت��م��ام ال���ع���امل، فهي 
ت��اج ف��وق راأ�س  درة الأح����داث ودوم���اً 
الفعاليات  خالل  تقدمه  مبا  العامل 
على  تقام  التي  الكربى  والبطولت 

اأر�صها.
وق�����ب�����ل اأ�����ص����ب����وع����ني م�����ن ان����ط����الق 
ال���ن�������ص���خ���ة امل���ق���ب���ل���ة م����ن م���ون���دي���ال 
تتحفز  القدم،  لكرة  لالأندية  العامل 
اأهم  واح��دة من  اأبوظبي ل�صت�صافة 
الإمارات  اإىل  تاأتي  التي  الفعاليات، 
ع��ام��ة واأب��وظ��ب��ي خ��ا���ص��ة، ب��ع��د اأربع 
ن�����ص��خ رائ��ع��ة يف امل��ا���ص��ي، وي��ك��ف��ي اأن 
جناحات  ح��ق��ق��ت  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ن�����ص��خ 
م��ن��ق��ط��ع��ة ال���ن���ظ���ر ب����وج����ود اأك����رب 
العاملية، مثل بر�صلونة ريال  الأندية 
م��دري��د واإن���ر م��ي��الن وغ��ره��م من 

اأكرب اأندية العامل.
وت���ع���د ال��ن�����ص��خ��ة امل��ق��ب��ل��ة ال���ت���ي تقام 
ال�صهر املقبل ذات خ�صو�صية �صديدة، 

اأندية  ثالثة  م�صاركة  ت�صهد  كونها 
ممثل  ب�صفته  اجل��زي��رة  ه��ي  عربية 
الإم��������ارات والأه����ل����ي امل�����ص��ري بطل 
اأفريقيا والهالل ال�صعودي بطل اآ�صيا 
بكل  ا�صتثنائية  ن�صخة  �صيجعلها  مما 
املقايي�س ودرة البطولت املونديالية 

التي اأقيمت على اأر�س اأبوظبي.
واملناف�صات  الفعاليات  تنوع  و�صاهم 
لقب  بح�صد  اأبوظبي،  يف  تقام  التي 
عا�صمة الريا�صة العاملية عن جدارة، 
الثالثة ع�صرة  �صنوات تخطت  فمنذ 
ع��ام��اً اأ���ص��ب��ح��ت امل��دي��ن��ة وج��ه��ة لكل 
البطولت،  وخم��ت��ل��ف  ال���ري���ا����ص���ات 
ففيها جت��د ري��ا���ص��ات الأغ��ن��ي��اء مثل 
اأر�صها تقام  اجلولف والتن�س، وعلى 
اللعبة  القدم  لكرة  البطولت  كربى 
لالألعاب  وك��ذل��ك  الأوىل،  ال�صعبية 
اجل��م��اع��ي��ة غ��ر ك���رة ال��ق��دم ن�صيب 
الألعاب  وع��ن  الثالثية،  ال�صلة  مثل 
فكان  ح������رج،  ول  ح�����دث  ال����ف����ردي����ة 
مونديال العامل لل�صباحة للم�صافات 
25 م����راً زخ���ر م���ا كان  ال��ق�����ص��رة 

ه��ن��ا ع��ل��ى اأر����ص���ه���ا، واأج������ربت روعة 
يتحدث  اأن  ع��ل��ى  ال���ع���امل  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
الإم���ارات  عا�صمة  قدمته  مب��ا  ع��ن��ه، 
من اإبهار واإثارة داخل امل�صبح وكذلك 
الفعاليات  يف  احل����دث  ه��ام�����س  ع��ل��ى 

امل�صاحبة.
حتت�صنها  ال���ت���ي  الأح�������داث  وت���ب���دو 
متنوعة،  ك��ث��رة  الإم������ارات  عا�صمة 
تنوع اجلمال يف الكون وكبرة بحجم 

وقيمة ع�صاق الريا�صة يف العامل.

للطران  الحت��������اد  ج����ائ����زة  ت����اأت����ي 
قمة  ع���ل���ى  للفورمول1  ال����ك����ربى 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة، ال��ت��ي تقام 
على اأر�س عا�صمة الريا�صة العاملية، 
يف  اأبوظبي  تبدع   2009 عام  فمنذ 

الإم���ت���اع والإب���ه���ار ل��ك��ل زوراه�����ا من 
ع�صاق ال�صرعة، ويكفي اأن ال�صحافة 
احت�صانها  ب��ع��د  حت���دث���ت  ال��ع��امل��ي��ة 
"الغد  وع���ن���ون���ت  الأوىل  ل��ل��ن�����ص��خ��ة 
ياأتي اليوم يف اأبوظبي"، تاأكيداً على 
املتعة والتميز لدى اجلماهر  حالة 
اأنحاء  خمتلف  من  املتابعني  وكذلك 

املعمورة لهذا احلدث الكبر.
وت���وا����ص���ل���ت امل��ت��ع��ة م���ع ح��ل��ب��ة يا�س 
يا�س  اإدارة  خ�ص�صت  ال��ت��ي  ل��ل��درج��ة 
ال�صعادة  م�����ص��ت��وى  ل��ق��ي��ا���س  ج���ه���ازاً 
لدى زوار احللبة خالل ال�صباق، من 
الدخول  عند  ال��وج��ه  ب�صمة  خ��الل 
النتيجة  وك����ان����ت  اخل�������روج  ووق������ت 
تقدمه  م����ا  ح�����ال  ح���ال���ه���ا  ق��ي��ا���ص��ي��ة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، ويكفي  اأب��وظ��ب��ي  ج��ول��ة 
اأقيمت  ال��ت��ي  الأخ�����رة  الن�صخة  اأن 
العامل  حديث  كانت  املا�صي  ال�صهر 
بعد التناف�س ال�صديد بني هاميلتون 
�صائق  وفر�صتابن  مر�صيد�س،  �صائق 
ريد بول، الذي خطف لقب العامل يف 
من  غفلة  ويف  الأخ���رة  اللفة  ن�صف 

تاريخي  رق���م  م��ن  ليحرمه  ل��وي�����س، 
بح�صده اللقب الثامن.

الوحيدة  لي�صت  الفورمول1  جولة 
اأب��وظ��ب��ي العامل،  ب��ه��ا  اأم��ت��ع��ت  ال��ت��ي 
�صي"  ب��ي  اإ���س  "اإت�س  بطولة  فهناك 
فيها  ي�صارك  التي  للجولف  العاملية 
اأك����رب جن���وم ال���ع���امل وت���دخ���ل �صمن 
ل��ل��ع��ب��ة، وكذلك  الأورب����ي����ة  اجل���ول���ة 
العاملية للتن�س  هناك بطولة مبادلة 
اللعبة  جن���وم  اأمل����ع  ت�صت�صيف  ال��ت��ي 
لل�صلة  ال����ع����امل  ب����ط����ولت  وك����ذل����ك 
الثالثية ويف الألعاب القتالية توجد 
اأب���وظ���ب���ي ال��ع��امل��ي��ة ملحريف  ب��ط��ول��ة 
اجل��وج��ي��ت�����ص��و وم��ن��اف�����ص��ات اجل����ودو، 
وه��ن��اك اأي�����ص��اً ب��ط��ولت امل����واي تاي 
الفنون  لع�صاق  الأك���رب  احل���دث  اأم���ا 
اأبوظبي  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ف��ه��و  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
بطولت  م��ن��اف�����ص��ات  م����ن  ل��ل��ع��دي��د 
للفنون  ال��ع��امل��ي��ة  �صي"  اأف  "اليو 
الأهم  تعد  والتي  املختلطة  القتالية 
الألعاب  لع�صاق  العامل  م�صتوى  على 
فيها  ����ص���ارك  واأن  و���ص��ب��ق  ال��ق��ت��ال��ي��ة 

نور  حبيب  الكبر  ال��رو���ص��ي  امل��ق��ات��ل 
حممدوف قبل العتزال وغره من 
على  حالياً  املتواجدين  اللعبة  جنوم 
ال�صاحة العاملية ويكفي اأن الأمركي 
دان��ا واي��ت رئي�س احت��اد اليو اأف �صي 
قال اأن اأبوظبي اأ�صافت للعبة الكثر 
ال�صرق  يف  قاعدتها  اأ�صبحت  كونها 
ملا  وكذلك  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
اإبداع وربها. على �صعيد  قدمته من 
التنظيم بعد وخالل جائحة كورونا.
العديد  ه���ن���اك  ذل����ك  ك���ل  وب���خ���الف 
امل���ه���رج���ان���ات ال���ري���ا����ص���ة مثل  م����ن 
مهرجان اأبوظبي الدويل لل�صطرجن 
اللعبة  اأمل��ع جن��وم  ي�صارك فيه  ال��ذي 
ال�صباقات  �صعيد  وع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ني، 
ال��ب��ح��ري��ة ت��خ�����ص�����ص��ت اأب���وظ���ب���ي يف 
واملهرجانات،  ال�صباقات  من  العديد 
العايل  للغط�س  العامل  بطولة  منها 
وك��ذل��ك امل��ه��رج��ان��ات ال��راث��ي��ة مثل 
الذي  التاريخي  دمل��ا  �صباق  مهرجان 
مليون   25 ج����وائ����زه  ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ 

درهم.

•• دبي-وام: 

لالحتادات  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ب��رن��ام��ج  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  الأول  اأم�����س  انطلقت 
ال��ري��ا���ص��ي��ة مب��ق��ر ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة يف دب���ي وال���ت���ي تنظمها 
الفنية  الإدارة  ت�صمل  حم��اور  ع��دة  �صمن  الوطنية  الأوملبية  الأك��ادمي��ي��ة 
والربامج  اخلطط  وت�صميم  الريا�صية،  والحت���ادات  الأوملبية  اللجنة  يف 
الفنية، واملعاير الفنية وعالقتها بتنظيم الأحداث الريا�صية، وخماطر 

املن�صطات.
وافتتحت املهند�صة عزة بنت �صليمان الأمني العام امل�صاعد لل�صوؤون الإدارية 
واملالية للجنة الأوملبية الوطنية فعاليات الدورة بح�صور حممد بن دروي�س 
مدير الأكادميية الأوملبية الوطنية بالوكالة، حيث ا�صتهل اأحمد الطيب 

مدير اإدارة ال�صوؤون الفنية والريا�صية باللجنة الأوملبية الوطنية برنامج 
الدورة باملحور الأول عن" الإدارة الفنية يف اللجنة الأوملبية والحتادات 

الريا�صية " مب�صاركة ممثلي خمتلف الحتادات الريا�صية بالدولة.
الأوملبية، ومعاير  اللجنة  الفنية يف  الإدارة  للدورة  الأول  املحور  وناق�س 
املختلفة  الفنية  وال��ربام��ج  الريا�صية،  ال����دورات  يف  الريا�صيني  اختيار 
الدولية  واملنظمات  املحلي  الحت���اد  ب��ني  وال��ع��الق��ة  الأومل��ب��ي��ة،  اللجنة  يف 

الريا�صية واللجنة الأوملبية، والتعلم امل�صتمر يف املجال الفني الأوملبي.
وا�صتعر�س الطيب مهام الإدارة الفنية يف اللجنة الأوملبية حيث جاء على 
مع  بالتن�صيق  ورعايتهم،  الريا�صيني  مواهب  لتنمية  برامج  و�صع  راأ�صها 
التنظيمية باللجنة والإ�صراف على  املعنية والوحدات  الريا�صية  اجلهات 
م�صتوى  ور�صد  الفني  التقييم  تقارير  واإع���داد  اعتمادها،  بعد  تنفيذها 

املدربني والريا�صيني يف الحتادات الأوملبية، ورفع املقرحات التطويرية، 
الريا�صيني  اإع����داد  يف  وامل�صاهمة  ال��وط��ن��ي��ة،  املنتخبات  ب��رام��ج  ومتابعة 
برامج  واإع����داد  حتقيقها،  على  والعمل  الريا�صية،  ل��ل��دورات  املتميزين 
توعوية للكوادر الفنية يف الحتادات الريا�صية، واإعداد منظومة متكاملة 
اإعداد  عن  ف�صال  املعنية،  اجلهات  مع  بالتعاون  الأوملبي  البطل  ل�صناعة 

قاعدة البيانات الريا�صية.
اخت�صا�صات  ع��ن  ال���دورة  ب��داي��ة  يف  خمت�صرة  نبذة  الطيب  اأح��م��د  وق��دم 
العمل على ممار�صة  تتمثل يف  والتي  الوطنية،  الأوملبية  اللجنة  واأه��داف 
والرويج  والوطني،  ال��دويل  الأومل��ب��ي  امليثاق  اح��رام  نطاق  يف  الريا�صة 
للحركة الأوملبية ومبادئها وقيمها، ن�صر املبادئ الأ�صا�صية للحركة الأوملبية، 

وتكري�س مبادئ امليثاق الأوملبي الوطني يف اأ�صلوب حياة املجتمع.

قبل اأ�ضبوعني من احلدث الكبري

»مونديال الأندية« ير�سع تاج اأبوظبي ب� »املا�سة التاريخية«
العا�ضمة الإماراتية.. ح�ضور يف جميع اللعبات واإمتاع على كل امل�ضتويات

انطالق دورة »برنامج املدير الفني« لالحتادات الريا�سية

اأم�س الأربعاء عملية بيع تذاكر  ال��دويل لكرة القدم )فيفا(   اأطلق الحت��اد 
باأ�صعار  ال��ع��ام،  نهاية  قطر  ت�صت�صيفها  التي   2022 العامل  كاأ�س  نهائيات 
خ�صم  يف  واملقيمني،  لل�صكان  دولراً   11 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  ت�صل  خمّف�صة 

ال�صكوك حيال تف�صي فرو�س كورونا.
ت�صل اأ�صعار التذاكر للم�صجعني الأجانب اإىل 69 دولراً، اأي نحو ثلث �صعر 
التذكرة يف مونديال رو�صيا 2018، غر اأن تذكرة املباراة النهائية قد ت�صل 

اإىل نحو 1607 دولرات.
بدخول  لهم  �صي�صمح  ال��ذي��ن  امل�صجعني  ع��دد  ع��ن  بعد  ال�صلطات  تعلن  ومل 
املالعب يف كاأ�س العامل التي تقام للمرة الأوىل يف ال�صرق الأو�صط ويف دولة 
كانون  و18  الثاين-نوفمرب  ت�صرين   21 بني  مناف�صاتها  وجت��ري  عربية، 

الأول-دي�صمرب املقبلني.
بهدف  ال��ت��ذاك��ر،  م��ن  متنوعة  جمموعات  "توفر  ع��ن  ب��ي��ان  يف  فيفا  واأع��ل��ن 
ا�صتقطاب جمهور كرة القدم من املنطقة والعامل" يف مرحلة اأوىل من طرح 

التذاكر ت�صتمر حتى الثامن من �صباط-فرباير املقبل.
واأ�صار اإىل اأنه "يف حال جتاوزت الطلبات الأعداد املتوفرة من تذاكر املباريات 
للم�صجعني من داخل قطر اأو خارجها، �صيجري تخ�صي�س التذاكر ملقدمي 
الطلبات عرب عملية �صحب يجري بعدها اإخطار جميع املوؤهلني باحل�صول 
على طلباتهم، كاملة اأو جزئياً، وكذلك غر املوؤهلني ل�صراء التذاكر، بنتيجة 

طلباتهم بحلول 8 اآذار-مار�س املقبل".
ويف �صوء القواعد التي اتبعها فيفا يف بيع تذاكر الن�صخ ال�صابقة من كاأ�س 

�صكان  امل�صجعون من  ي�صتفيد  2010 و2014 و2018،  اأع��وام  العامل يف 
الدولة امل�صيفة من اأ�صعار خا�صة لتذاكر الفئة الرابعة، والتي تبداأ من 40 

ريال قطري "نحو 11 دولراً" ملباريات الن�صخة املقبلة.
هذه  اأن  �صك  "ل  �صامورا  فاطمة  ال�صنغالية  لفيفا  العامة  الأمينة  وقالت 
وياأتي  باأ�صره،  والعامل  واملنطقة  قطر  لدولة  هي  العامل  كاأ�س  من  الن�صخة 
جهود  على  ليوؤكد  البطولة  مباريات  تذاكر  مبيعات  انطالق  عن  الإع��الن 
امل�صتديرة  ال�صاحرة  مبناف�صات  ال�صتمتاع  اإتاحة  يف  هدفه  لتحقيق  الفيفا 

لقاعدة اأو�صع من جمهور كرة القدم يف اأنحاء العامل".
من جانبه اأكد الرئي�س التنفيذي ملونديال قطر 2022 نا�صر اخلاطر اأن 
ا�صت�صافة قطر لأول ن�صخة من البطولة يف ال�صرق الأو�صط والعامل العربي 

بال�صاحرة  والعامل  املنطقة  �صعوب  ب�صغف  يحتفي  ا�صتثنائياً  حدثاً  "ت�صكل 
امل�صتديرة".

اأربع  ل�����ص��راء  طلباتهم  ت��ق��دمي  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  خ���الل  امل�صجعون  وي�صتطيع 
جمموعات من التذاكر، ت�صمل تذاكر حل�صور مباراة واحدة، وتتوفر جلميع 
تذاكر جميع  اإىل  اإ�صافة  البطولة،  نهائي  الفتتاح حتى  من  ب��دءاً  املباريات 
مباريات اأحد املنتخبات امل�صاركة، وت�صتهدف امل�صجعني الراغبني يف ح�صور 
الثالثة يف دور  املباريات  ب��دءاً من  البطولة،  مباريات منتخب حمدد طوال 
املجموعات. وتتوفر كذلك تذاكر حل�صور اأربع مباريات يف اأربعة من ا�صتادات 
املونديال. و�صُيطرح املزيد من مراحل بيع تذاكر املباريات بعد موعد �صحب 

قرعة البطولة.

فيفا يطلق بيع تذاكر مونديال قطر باأ�سعار خمف�سة 

•• اأبوظبي –الفجر:

مناف�صات  ان��ط��الق  اجلميع  ي��رق��ب 
اأبوظبي،  ل��الأن��دي��ة يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
حل�������ص���ور جت���رب���ة ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة من 
امل�����درج�����ات، وه�����و م����ا ك�����ص��ف��ه حجم 
مبيعات التذاكر الكبر خالل الأيام 
امل��ا���ص��ي��ة، ول��ع��ل ذل���ك ينبع م��ن 10 
اأ�صباب رئي�صية حتفز اجلماهر على 

ح�صور املباريات املقبلة.
ال�صحة  ت��ت�����ص��در  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
الأمور  ف��اإن  باأجمعه،  العامل  اهتمام 
على  واأب��وظ��ب��ي  الإم����ارات عموماً  يف 
مطمئنة  ت����ب����دو  ال���ت���ح���دي���د،  وج�����ه 
على  القدرة  اجلميع  ومتنح  للغاية، 
ح�����ص��ور امل��ب��اري��ات ب��ك��ل اأري��ح��ي��ة، مع 
اأنه  معرفتهم  م��ع  ب���الأم���ان،  ���ص��ع��ور 
هذا  يف  املعاير  اأع��ل��ى  تطبيق  �صيتم 

اجلانب من اللجنة املنظمة واجلهات 
امل�صوؤولة عن احلدث.

وياأتي ال�صبب الثاين يف كون التذاكر 
امل�صجعني،  جلميع  باملتناول  متوفرة 
القدرات  جميع  وف��ق  ت��ت��درج  باأ�صعار 
التي  املباريات  يجعل  مما  ال�صرائية، 
�صتكون عاملية مبعني الكلمة، بالنظر 
ل��الأ���ص��م��اء امل�����ص��ارك��ة لأن���دي���ة تعترب 
الأف�����ص��ل يف ال��وق��ت احل���ايل، متاحة 
من  »فنجان  �صعر  م��ن  ت��ب��داأ  باأ�صعار 

القهوة« رمبا فقط!
املميزة  امل��ن�����ص��اآت  ه��و  ال��ث��ال��ث  ال�صبب 
ال���ت���ي حت��ت�����ص��ن احل�������دث، ح���ي���ث مت 
واآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ملعبي  تطوير 
نهيان، ليكونا باأف�صل املوا�صفات من 
اأج���ل احل���دث امل��ق��ب��ل، وه��م��ا امللعبان 
العديد  ا�صت�صافا  اأن  �صبق  ال��ل��ذان 
ال�صنوات  يف  الكبرة  البطولت  من 

ب�����ص��ه��ادة اجلميع  امل��ا���ص��ي��ة، وجن��ح��ا 
و�صط ح�صور جماهري كبر.

بتنا�صب  فيتعلق  الأ���ص��ب��اب  راب���ع  اأم���ا 
ال��ب��ط��ول��ة م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ك���ل اأف����راد 
الفعاليات  خالل  من  وذلك  الأ�صرة، 
العائلة  اأف����راد  ال��ت��ي متكن  امل��راف��ق��ة 
خارج  فيها  وامل�صاركة  ح�صورها  من 
م��ب��اراة من  اإط����ار  امل��ل��ع��ب، وتتخطى 

فقط. دقيقة   90
ال�صبب اخلام�س، هو �صهولة التنقل، 
�صواء للقادمني من خارج الدولة، من 
خ��الل وج��ود ع��دد كبر من �صركات 
ال���ت���ي تغطي  ال���وط���ن���ي���ة،  ال����ط����ران 
�صبكة متكاملة حول العامل بخيارات 
نف�صها  ال���دول���ة  داخ����ل  اأو  م��ت��ع��ددة، 
املتطورة  ال��ط��رق  �صبكة  خ���الل  م��ن 
واحل��دي��ث��ة ال��ت��ي جت��ع��ل ال��ق��دوم اإىل 
اأبوظبي، ملن ياأتي من خارجها �صهل 

ومتاح للغاية.
توفره  ما  فهو  ال�صاد�س،  ال�صبب  اأم��ا 
اأب��وظ��ب��ي م��ن م��ع��امل وم��راف��ق جتعل 
اجل��م��اه��ر ق����ادرة ع��ل��ى ق�����ص��اء وقت 
م��ت��ك��ام��ل ط����وال ال��ن��ه��ار، م���ن خالل 
زيارة اأماكن مثل: كورني�س اأبوظبي، 
يا�س وما تقدمه من مرافق  جزيرة 
متعددة، م�صجد ال�صيخ زايد الكبر، 
احل�صن  ق�������ص���ر  ال����ل����وف����ر،  م���ت���ح���ف 

وغرها الكثر.
باأ�صماء  ال�����ص��اب��ع  ال�����ص��ب��ب  وي��رت��ب��ط 
الأندية امل�صاركة التي متتلك �صعبية 
ج��م��اه��ري��ة ك��ب��رة، وت�����ص��م جنوماً 
تفويت  يريد  ل  الكل  بارزين، جتعل 
ومنها  عطائها،  اأوج  يف  م�صاهدتها 
الكرة  مم��ث��ل  اجل���زي���رة  ج���ان���ب  اإىل 
الإماراتية، الهالل ال�صعودي والأهلي 
امل�صري اللذان ميتلكان �صعبية كبرة 

العربي،  الوطن  ويف  بالدهما  داخ��ل 
بلقب  امل��ت��وج  الإجن��ل��ي��زي  وت�صيل�صي 
اأوروب��ا وباملرا�س بطل  اأبطال  دوري 

كوبا ليربتادوري�س وغرهم.
اأم������ا ال�����ص��ب��ب ال���ث���ام���ن، ف��ي��ك��م��ن يف 
امل���ب���اري���ات امل��رت��ق��ب��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
على  وم��ن��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة،  عنها  ت�صفر 
مواجهة  اح��ت��م��ال��ي��ة  امل���ث���ال،  ���ص��ب��ي��ل 
اأو  ت�صيل�صي،  مع  الهالل  اأو  اجلزيرة 
املك�صيكي  مونتري  مع  الأهلي  لقاء 
بقيادة املدرب خافير اأجري، الذي 
ق��اد منتخب م�صر يف فرة  اأن  �صبق 
ملنتخب  ���ص��ل��ب��ي��ة  امل�������ص���ري���ون  ي���راه���ا 
الفراعنة، وهو ما يجعله ي�صعى للرد 
على اإقالته، ف�صاًل عن رغبة الأهلي 
عربياً  الكبرة  اجلماهرية  �صاحب 
نف�س  م��ن  مرتني  لهزميته  ال��ث��اأر  يف 
فوز  اأن  ك��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة،  ال��ف��ري��ق يف 

ملواجهة  �صيدفعه  الأح���م���ر  ال��ف��ري��ق 
متجددة مع باملرا�س، اأو باحتمالت 
والأهلي  ال��ه��الل  ب��ني  ل��ق��اء  خمتلفة 
انتظارها  ط����ال  ر���ص��م��ي��ة  م���ب���اراة  يف 

للجماهر العربية بني الفريقني.
املتوقع  النجوم  هو  التا�صع،  ال�صبب 
م�صاركتهم يف البطولة املقبلة، حيث 
�صبيل  على  ت�صيل�صي  �صفوف  تزخر 
منهم:  ع���امل���ي���ني،  ب��الع��ب��ني  امل����ث����ال، 

بلقب  املتوج  كانتي  جنولو  الفرن�صي 
الإيطايل  فرن�صا،  م��ع  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
اأوروبا  اأمم  بلقب  املتوج  جورجينهو 
املغربي  ب���الده،  م��ع منتخب  م��وؤخ��راً 
حكيم زيا�س، الربازيلي تياجو �صيلفا 
وغرهم، ويف �صفوف الهالل يتواجد 
ال�صعودي �صامل الدو�صري اإىل جانب 
ال��الع��ب��ني الأجانب  ع���دد ك��ب��ر م��ن 
امل��م��ي��زي��ن، وم���ع الأه��ل��ي ي��وج��د عدد 

كبر من الأ�صماء التي ت�صكل العمود 
ملنتخب م�صر، وغرها من  الفقري 

الأندية القادمة للم�صاركة.
ال�صبب العا�صر، هو اأنك �صتكون جزءاً 
ت�صرده  اأن  تاريخي ميكنه  من حدث 
الفر�س  هي  فكم  لح��ق��اً،  حياتك  يف 
التي ت�صنح لك لعي�س اأج��واء بطولة 
يف  �صتبقى مدونة  القدر  بهذا  عاملية 

ال�صجالت اإىل الأبد.

اأجواء اأبوظبي ال�ضتثنائية و3 فرق عربية

كاأ�س العامل لالأندية مباريات  ح�سور  على  اجلماهري  حتفز  اأ�سباب   10

الدوري  ت��وال��ًي��ا يف  ال��راب��ع��ة  ل��ل��م��ب��اراة  ف��ائ��ًزا  اخل���روج  ت�صل�صي يف  ف�صل 
م�صيفه  م��ع   1-1 بالتعادل  باكتفائه  ال��ق��دم،  لكرة  املمتاز  النكليزي 

برايتون األبيون يف مباراة مقدمة من املرحلة الرابعة والع�صرين.
بي�صراه  بت�صديدة  زي��ا���س  حكيم  املغربي  ع��رب  اللندين  ال��ن��ادي  وت��ق��دم 
اإل   ،)28( معها  التعامل  يف  احل��ار���س  يح�صن  مل  املنطقة  خ���ارج  م��ن 
التعادل  �صجلوا هدف  كبرة  مباراة  الذين قدموا  الر���س  اأ�صحاب  اأن 

امل�صتحق براأ�صية اآدم ويب�صر من ركنية )60(.
املا�صي  ال�صبوع  �صقوطه  بعد  املباراة  اأوروب��ا، دخل  ت�صل�صي، بطل  وكان 
فر�صة  منطقي  ب�صكل  ليخ�صر  اللقب  ح��ام��ل  �صيتي  مان�ص�صر  �صد 

املناف�صة على اللقب ويخطو الخر خطوة كبرة نحو الحتفاظ به.
وب��ع��د ال��راج��ع ال��ك��ب��ر يف الداء ال���ذي ���ص��ه��ده ف��ري��ق امل����درب الملاين 
اآخر  توما�س توخل يف ال�صهرين الخرين، بتحقيقه انت�صار واحد يف 
 44 بر�صيد  الثالث  امل��رك��ز  يف  نف�صه  يجد  ال���دوري،  يف  مباريات  �صبع 
نقطة، على بعد 12 نقطة من مان�ص�صر �صيتي املت�صدر ونقطتني من 

ليفربول الثاين.
اأنه انتقد مهاجميه بعد اخل�صارة �صد �صيتي، اإل اأن توخل اأبقى  ورغم 
بقي  فيما  ال��ه��ج��وم،  خ��ط  وزي��ا���س يف  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و  البلجيكي  على 
اأن  قبل  ال��ب��دلء  مقاعد  على  هافرت�س  وك��اي  فرنر  تيمو  م��واط��ن��اه 

ي�صتعني بهما قبل ع�صر دقائق فقط من النهاية.
حقق برايتون فوزين فقط يف اآخر 16 مباراة يف الدوري، وكان جمدًدا 

�صحية ل�صوء اإنهاء هجماته اجلميلة.
ويبدو اأن هدف ال�"بلوز" �صيقت�صر على احتالل مركز موؤهل اىل دوري 
ح�صاب  على  النكليزية  الرابطة  ك��اأ���س  نهائي  بلغ  اأن��ه  علًما  الب��ط��ال، 

توتنهام و�صيالقي ليفربول او اأر�صنال.
ال��دور ثمن النهائي من  اأن ت�صل�صي يالقي ليل بطل فرن�صا يف  ويذكر 

دوري البطال وي�صت�صيفه يف لندن ذهاًبا يف 22 من ال�صهر املقبل.

ت�سل�سي من دون فوز للمباراة 
الرابعة توالًيا 
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الفجر الريا�ضي

لكرة  الأف��ري��ق��ي��ة  الأمم  ك��اأ���س  ببطولة  ال�����ص��ادم  عقب ظ��ه��وره 
القدم، املقامة حالياً يف الكامرون، يتم�صك منتخب اجلزائر 
ب�"الفر�صة الأخرة" ملوا�صلة حملة دفاعه عن اللقب، عندما 
ي�صطدم مبنتخب كوت ديفوار اليوم اخلمي�س يف ختام مباريات 
امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����ص��ة م��ن م��رح��ل��ة املجموعات  امل��ن��ت��خ��ب��ني يف 
للم�صابقة القارية، التي ت�صهد لقاء اآخر بني غينيا ال�صتوائية 

و�صراليون.
مع  املجموعة،  تلك  يف  ال�صيء  بع�س  معقدة  احل�صابات  وتبدو 
لالأدوار  التاأهل  كامل احلظوظ يف  الأربعة  املنتخبات  امتالك 
لت�صدر  الفر�صة  لديه  جميعها  اإن  بل  للبطولة،  الإق�صائية 

املجموعة بنهاية اجلولة الثالثة الأخرة.
وتت�صدر كوت ديفوار الرتيب بر�صيد 4 نقاط، بفارق نقطة 
اأمام اأقرب مالحقيها غينيا ال�صتوائية، بينما توجد �صراليون 
يف املركز الثالث بنقطتني، ويقبع املنتخب اجلزائري يف املوؤخرة 

بنقطة وحيدة.
ومل يكن اأكر املت�صائمني من حمبي الكرة اجلزائرية يتوقع 
تلك البداية ال�صيئة ملنتخب "حماربو ال�صحراء" يف املجموعة، 
التي ا�صتهلها بتعادل باهت دون اأهداف مع منتخب �صراليون، 
الذي عاد للم�صاركة يف البطولة بعد غياب 26 عاماً، واأعقبها 
اجلولة  يف  ال���ص��ت��وائ��ي��ة  غينيا  اأم����ام   1-0 م��ب��اغ��ت��ة  ب��خ�����ص��ارة 

الثانية.
ملنتخب  ال��اله��زمي��ة  �صل�صلة  ل��ت��ن��ه��ي  اخل�����ص��ارة  ت��ل��ك  وج�����اءت 
اجلزائر، التي ا�صتمرت ملدة 35 مباراة متتالية على ال�صعيدين 
اأحالمه  2018، لتنهي  الر�صمي وال��ودي، وحتديداً منذ عام 
يف موا�صلة مطاردة املنتخب الإيطايل، �صاحب الرقم القيا�صي 
دولية  م��ب��اري��ات  يف  للخ�صارة  جتنبا  ال��ع��امل  منتخبات  ك��اأك��ر 
 37 الهزائم يف  متتالية، بعدما حافظ على �صجله خالياً من 

لقاًء متتالياً.
وبات يتعني على منتخب اجلزائر الفوز على نظره الإيفواري، 
اإذا اأراد تفادي اخلروج املبكر من البطولة، حيث اأن خ�صارته اأو 
حتى تعادله يف املباراة التي �صتقام على ملعب جابوما مبدينة 
دوال الكامرونية، �صتعني تكرار �صيناريو ن�صخة البطولة عام 
الأول بعد  الدور  امل�صابقة من  ودع  بال�صنغال، حينما   1992
تتويجه باللقب يف الن�صخة ال�صابقة التي جرت مبالعبه عام 

.1990
ويف حال فوز منتخب اجلزائر على كوت ديفوار، وتعادل غينيا 
ال�صتوائية مع �صراليون يف اللقاء الآخر، ف�صوف يت�صاوى مع 
املنتخبني الإيفواري والغيني ال�صتوائي يف ر�صيد 4 نقاط لكل 
الأخر  املركز  باحتاللها  املناف�صات  �صراليون  و�صتودع  منهم، 

بثالث نقاط.
و�صوف حتدد املواجهات املبا�صرة بني منتخبات اجلزائر وغينيا 
املجموعة  مت�صدر  احل��ال��ة  تلك  يف  دي��ف��وار  وك��وت  ال�صتوائية 
�صاحب  وك��ذل��ك  ال�16،  ل���دور  �صيتاأهالن  اللذين  وو�صيفه، 
املركز الثالث، الذي رمبا ي�صعد اأي�صاً لالأدوار الإق�صائية حال 
بالدور  ال�صت  املجموعات  يف  ث��وال��ث   4 اأف�صل  �صمن  وج���وده 

الأول.
�صاحب  وم��الق��اة  املجموعة،  ت�صدر  اجل��زائ��ر  ملنتخب  وميكن 
املركز الثاين يف املجموعة الرابعة بدور ال�16 للبطولة، حال 
فوزه على كوت ديفوار بفارق هدفني على الأقل، وانتهاء مباراة 

غينيا ال�صتوائية و�صراليون بالتعادل.

ويف حال فوز اجلزائر وغينيا ال�صتوائية على مناف�صيهما، فاإن 
الذي  باملجموعة،  الثاين  املركز  �صيكون يف  املنتخب اجلزائري 

�صيالقي مت�صدر املجموعة ال�صاد�صة بالدور املقبل.
و�صيبلغ ر�صيد اجلزائر يف هذه احلالة 4 نقاط، بفارق نقطتني 
بفارق  و�صيتفوق  املت�صدر،  ال�صتوائية  غينيا  منتخب  خلف 
للمركز  �صتراجع  التي  دي��ف��وار،  ك��وت  على  املبا�صرة  املواجهة 

الثالث.
ول�����ن ي��خ��ت��ل��ف احل������ال ك����ث����راً ح�����ال فوز 

اجلولة،  تلك  يف  و���ص��رال��ي��ون  اجل��زائ��ر 
حيث �صيحتل املنتخب اجلزائري املركز 
الثاين بفارق نقطة خلف �صراليون، 
ت��ل��ك احل��ال��ة، و�صيوجد  امل��ت�����ص��درة يف 
منتخب كوت ديفوار يف املركز الثالث، 

وتودع غينيا ال�صتوائية البطولة.
اجلزائر  منتخب  اإن���ه���اء  ح���ال  يف  اأم���ا 

م���������ص����واره يف امل���ج���م���وع���ة وه�����و يف 

املركز الثالث بر�صيد نقطتني، فاإنه لن يوجد بالتاأكيد �صمن 
اأف�صل ثوالث، يف ظل ح�صول 4 منتخبات يف املركز الثالث يف 

املجموعات اخلم�س الأخرى على 3 نقاط اأو اأكر الآن.
مبكر،  بنهائي  اأ�صبه  ديفوار  وك��وت  اجلزائر  مواجهة  و�صتكون 
على منتخب  النت�صار  تكرار  اجلزائريني  على  �صيتعني  حيث 
تاأهلوا  اأن  �صبق  بعدما  التوايل،  على  الثانية  للن�صخة  الأفيال 
يف  النهائي  قبل  ل��ل��دور  الإي���ف���واري  املنتخب  ح�صاب  على 
 ،2019 ع��ام  مب�صر  اأقيمت  التي  املا�صية،  البطولة 
بعد فوزهم بركالت الرجيح يف مباراة ماراثونية 
ب����دور ال��ث��م��ان��ي��ة، ل��ي�����ص��ق��وا ط��ري��ق��ه��م ف��ي��م��ا بعد 

ويتوجوا بلقبهم الثاين يف امل�صابقة.
و���ص��ه��دت ك��اأ���س الأمم الأف��ري��ق��ي��ة ال��ع��دي��د من 
املواجهات بني املنتخبني، والتي بلغت 8 لقاءات، 
حيث حقق كل منتخب 3 انت�صارات على الآخر، 
بينما تعادل يف مباراتني، وهو ما يعك�س الندية 
ال���ت���ي ت�����ص��ه��ده��ا م���ب���اري���ات���ه���م���ا يف 

البطولة القارية.

الغابوين يف �صدارة  اأم��ام نظره  املغرب،  اأ�صرف حكيمي، منتخب  اأبقى 
املجموعة الثالثة، باإدراكه التعادل 2-2، يف نتيجة كانت كافية للفريق 
يف  املقامة  الإفريقية  الأمم  ك��اأ���س  نهائي  ثمن  اإىل  يتاأهل  ك��ي  املناف�س 

الكامرون.
يف الوقت نف�صه، ودعت غانا البطولة نهائياً بخ�صارتها املدوية اأمام جزر 

القمر -3،2 الثالثاء، يف اجلولة الثالثة الأخرة.
وهو  الغابوين  املغربي مواجهته مع نظره  املنتخب  دخ��ل  ي��اون��دي،  يف 
�صامن بطاقته اإىل ثمن النهائي، لكنه غر حا�صم لل�صدارة، يف وقت كان 
الأخر بحاجة اإىل التعادل حل�صم بطاقته بع�س النظر عن نتيجة غانا 

والوافدة اجلديدة جزر القمر.
وبدا املنتخب الغابوين يف طريقه حل�صم النقاط الثالث وال�صدارة اأي�صاً 
بعد تقدمه مرتني على اأبطال 1976، لكن البديل �صفيان بوفال اأدرك 
التعادل الأول قبل اأن يقول حكيمي كلمته يف التعادل الثاين، مانحاً بلده 

نقطته ال�صابعة يف ال�صدارة بفارق نقطتني عن مناف�صه.
ا�صتفاد  حيث  غ���اروا،  اأدجيا" يف  "رومديه  ملعب  م��ن  امل��ف��اج��اأة  وج���اءت 
منتخب جزر القمر من النق�س العددي يف �صفوف نظره الغاين املتوج 
بلقب البطولة اأربع مرات، اآخرها يف 1982، لكي يحقق فوزه الأول على 
الإطالق يف النهائيات ويق�صي نهائياً على اآمال مناف�صه حتى يف املناف�صة 
على اإحدى البطاقات الأربعة لأف�صل منتخبات يف املركز الثالث، بعدما 

جتمد ر�صيده عند نقطة.

اجلزائر تتم�سك ب�»الفر�سة الأخرية«
 اأمام كوت ديفوار

جزر القمر جتعل من غانا اأبرز �سحايا دور املجموعات 

ريا�س  ال��ق��دم  لكرة  اجل��زائ��ري  املنتخب  قائد  ق��ال 
اإن منتخب بالده ل ميلك خياراً  الأربعاء،  حمرز، 
�صوى الفوز اأمام كوت ديفوار يف املباراة التي جتمع 
املجموعة  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  يف  اخلمي�س،  املنتخبني 
كاأ�س  نهائيات  بطولة  جمموعات  ب��دور  اخلام�صة 

اأمم اأفريقيا املقامة بالكامرون.
ي�صبق  ال���ذي  ال�صحايف  امل��وؤمت��ر  و���ص��رح حم���رز، يف 
علينا  يتعني  ب�صيطة،  "الر�صالة  ب��ق��ول��ه:  امل��ب��اراة 
عفويني  نكون  اأن  يجب  للفعالية،  افتقدنا  الفوز، 
�صعب  و�صع  يف  نكون  عندما  الأخ���رة،  اللم�صة  يف 

ل يجب اأن نتكلم كثراً، اجلميع يعرف ماذا يجب 
فعله".

كوت  م��ع  مواجهتنا  ك��ان��ت   2019 "يف  واأ����ص���اف: 
الإثنني  نحن  علينا  ك��ان  الثمانية،  دور  يف  دي��ف��وار 
ه��م �صمنوا  يختلف،  الأم����ر  ال��ي��وم  ل��ك��ن  ن��ف��وز،  اأن 
التاأهل، �صتكون مباراة مفتوحة وخمتلفة بح�صابات 

اأخرى".
بيتي،  اإىل  وال��ع��ودة  اأرغ���ب يف اخل�صارة  "ل  وت��اب��ع: 
لكن  �صنفوز  اأننا  القول  ميكنني  ل  بالتاأهل،  اأوؤم��ن 
متفائل  اأن��ا  بو�صعنا،  ما  كل  �صنبذل  اأننا  لكم  اأوؤك���د 

واأمتنى البقاء هنا لأطول فرة ممكنة".
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  بال�صغوطات  حم���رز،  واع���رف 
املنتخب اجلزائري بالنظر لو�صعيته يف املجموعة، 
ال��و���ص��ع لي�س  اأن ه���ذا  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ل��ف��ت  اأن����ه  غ��ر 
جديداً، واأن الفريق دائماً ما كان يوؤدي ب�صكل جيد 

و�صط هذه الظروف".
يذكر اأن املنتخب اجلزائري يتذيل ترتيب املجموعة 
يت�صدر  بينما  واح����دة،  نقطة  بر�صيد  اخل��ام�����ص��ة 
منتخب كوت ديفوار ترتيب املجموعة بر�صيد اأربع 

نقاط.

اليوم  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�صربي  التن�س  جنم  ق�صية  يف  احلكم  حيثيات  �صتن�صر  اإنها  اأ�صراليا  يف  الحت��ادي��ة  املحكمة  قالت 
اخلمي�س.

وقال متحدث با�صم املحكمة اإن "القا�صي جيم�س األ�صوب رئي�س املحكمة �صيقراأ احليثيات يف قاعة املحكمة واإنه �صيكون من املمكن 
متابعة ذلك عرب الإنرنت".

اأ�صراليا  اأ�صراليا وامل�صاركة يف بطولة  باإلغاء تاأ�صرة ديوكوفيت�س لدخول  وق�صت املحكمة يف وقت �صابق من الأ�صبوع احلايل 
املفتوحة للتن�س اأوىل البطولت الأربع الكربى للمو�صم احلايل، ب�صبب اللقاح امل�صاد لفرو�س كورونا �صريع العدوى والنت�صار.

ريا�س حمرز: ل بديل عن الفوز على كوت ديفوار

والثالثني  الثالثة  الن�صخة  اىل  غانا  دخلت  عندما 
اأبرز  ك��ال��ع��ادة م��ن  ك��ان��ت  ل��ك��اأ���س الأمم الإف��ري��ق��ي��ة، 
املنتخبات املر�صحة للفوز باللقب نظراً اىل تاريخها 
ال�صدمة  لكن  لعبيها،  ونوعية  ال�صمراء  ال��ق��ارة  يف 
كانت هائلة حني ق�صت الوافدة اجلديدة جزر القمر 
ب�صعقها  املجموعات  دور  من  واأق�صتها  اآمالها  على 
لتاأهله اىل ثمن النهائي،  3-2. وبعدما كان �صامناً 
الثالثة  املجموعة  ���ص��دارة  يف  املغربي  املنتخب  بقي 
بتعادله الدراماتيكي 2-2 مع نظره الغابوين الذي 
حلق باأ�صود الأطل�س بحلوله ثانياً، يف يوم �صهد اأي�صاً 
تاأهل ال�صنغال، و�صيفة الن�صخة املا�صية، وغينيا عن 

املجموعة الثانية.
ويدين املغرب ببقائه يف ال�صدارة اىل اأ�صرف حكيمي 
الذي اأهداه التعادل يف ياوندي يف نتيجة كانت �صتكفي 
يف  الثانية  امل��ب��اراة  نتيجة  عن  النظر  بغ�س  الغابون 
املجموعة بني غانا وجزر القمر التي ا�صتفادت متاماً 
لتحقق  مناف�صتها  �صفوف  يف  ال��ع��ددي  النق�س  م��ن 

فوزها الأول على الإطالق يف النهائيات.
النقاط  حل�صم  طريقه  يف  ال��غ��اب��وين  املنتخب  وب���دا 
بعد تقدمه م��رت��ني على  اأي�����ص��اً  ال��ث��الث وال�����ص��دارة 
املغرب بطل 1976، لكن البديل �صفيان بوفال اأدرك 
التعادل الأول قبل اأن يقول حكيمي كلمته يف التعادل 
الثاين، مانحاً بلده نقطته ال�صابعة يف ال�صدارة بفارق 

نقطتني عن مناف�صه.
وجاءت املفاجاأة من ملعب "رومديه اأدجيا" يف غاروا، 
حيث ا�صتفاد منتخب جزر القمر من النق�س العددي 
اأربع  يف �صفوف نظره الغاين املتوج بلقب البطولة 
على  نهائياً  يق�صي  لكي   ،1982 يف  اآخ��ره��ا  م���رات، 
اآمال مناف�صه حتى يف املناف�صة على اإحدى البطاقات 
بعدما  الثالث،  املركز  يف  منتخبات  لأف�صل  الأرب��ع��ة 

جتمد ر�صيده عند نقطة.
مع  امل��غ��رب��ي  للمنتخب  م��ث��ال��ي��ة  ال��ب��داي��ة  ت��ك��ن  ومل 
البو�صني  امل���درب  اأدخ��ل��ه��ا  التي  ال��ع��دي��دة  التعديالت 
وحيد خليلودجيت�س على ت�صكيلته، فدفع ثمن خطاأ 
مدافعه �صفيان �صاكال يف اعرا�س متريرة من جان 
نويل اأمونومي، لت�صل اىل جيم األيفينا الذي اأودعها 

ال�صباك )21(.
و�صعر خليلودجي�س بحراجة املوقف، فاأجرى تبدياًل 
مبكراً يف و�صط امللعب باإ�صراك �صليم اأمالح بدًل من 
كانت  اإذ  يتغر،  مل  �صيئاً  لكن   ،)31( �صاعر  اإليا�س 
الغابون قريبة من ت�صجيل اأكر من هدف لول تاألق 

احلار�س منر املحمدي الكجوي.
ال��ع��ودة منذ �صافرة بداية  على  ع��ازم��اً  امل��غ��رب  وب��دا 
ال�صوط الثاين حتى متكن البديل بوفال من انتزاع 
اأمونومي نفذها  ركلة جزاء من احلار�س جان نويل 
وقت  التعادل يف  ب��الده  مانحاً   ،)74( بنجاح  بنف�صه 

حا�صم من اللقاء الذي دخله يف الدقيقة 57.
ومل تدم الفرحة املغربية طوياًل، اإذ انتزعت الغابون 
اأخ���رى وه��ذه امل��رة م��ن نايف  التقدم جم���دداً بهدية 
اآرون �صامل بوبندزا عن طريق  اأك��رد الذي حول كرة 
اأدرك  اأن حكيمي  اإل   ،)81( ب��الده  �صباك  اخلطاأ يف 

التعادل من ركلة حرة رائعة )84(.
الفائز  ال��غ��اين،  املنتخب  م�����ص��وار  انتهى  غ����اروا،  ويف 
خم�س  ثانياً  حلوله  اىل  اإ�صافة  م��رات  اأرب��ع  باللقب 
 2006 م��رة منذ  املجموعات لأول  دور  م��رات، عند 
بعدما اأنهى البطولة يف املركز الأخر بنقطة يتيمة 

اإثر هزميته املدوية اأمام جزر القمر.
باأ�صواأ  القمر  ج��زر  �صد  اللقاء  الغاين  املنتخب  وب��داأ 
ب��ع��د تخلفه م��ن��ذ ال��دق��ي��ق��ة ال��راب��ع��ة بهدف  ط��ري��ق��ة 
اأه��داف��ه��ا يف  اأول  ب���الده  ب���ن، م��ان��ح��اً  األ���ف���اردو  �صجله 

النهائيات.
اإكمال  اىل  ا�صطروا  بعدما  الغانيني  مهمة  وتعقدت 

طرد  بعد   25 الدقيقة  منذ  لعبني  بع�صرة  اللقاء 
اأندريه اأيو الذي تلقى يف بادئ الأمر بطاقة �صفراء 
احلكم  لكن  بوانا،  بن  �صليم  احلار�س  على  خطاأ  اإث��ر 
عدل قراره ورفع احلمراء بعد الحتكام اىل "يف اأيه 

اآر".
واأدى هذا اخلطاأ اىل حرمان احلار�س من موا�صلة 

اللقاء، فتم ا�صتبداله.
ال��ث��اين حني  ال�����ص��وط  امل��دوي��ة يف  امل��ف��اج��اأة  واكتملت 
اأ�صافت جزر القمر الهدف الثاين عرب اأحمد موغني 
لبالده  الأم���ل  اأع���اد  بواكيه  ريت�صموند  لكن   ،)61(
دجيكو  األك�صندر  اأدرك  ثم   )64( ال��ف��ارق  بتقلي�صه 
م��وغ��ن��ي جم���دداً  ي�����ص��رب  اأن  ق��ب��ل  ال��ت��ع��ادل )77(، 
بخطفه هدف الفوز يف الدقيقة 85، مدخاًل منتخب 
بالده يف ح�صابات التاأهل بني اأف�صل اأربعة منتخبات 

يف املركز الثالث.
غينيا،  ب�صحبة  ت��اأه��ل��ه��ا  ب��ط��اق��ة  ال�صنغال  وح�صمت 
وذلك بعد تعادل الأوىل مع مالوي �صفر-�صفر ما 
�صمح للثانية مبرافقتها رغم اخل�صارة اأمام زمبابوي 
الثاين  بالتعادل  ال�صنغال  اكتفت  بافو�صام،  1-2. يف 
توالياً من دون اأهداف، بعدما حققت النتيجة ذاتها 
اأم��ام غينيا، لكن ذلك كان كافياً  ال�صابقة  يف اجلولة 
لها من اأجل العبور اىل ثمن النهائي بف�صل الفوز يف 
اجلولة الفتتاحية على زمبابوي بهدف وحيد �صجله 

يف الثواين الأخرة �صاديو مانيه من ركلة جزاء.
يف  نقاط  خم�س  اىل  ر�صيدهم  ورف��اق��ه  مانيه  ورف��ع 
ب��ف��ارق نقطة ع��ن ك��ل م��ن غينيا ومالوي  ال�����ص��دارة 
ب��ف��ارق املواجهة  امل��ج��م��وع��ات ث��ال��ث��ة  اأن��ه��ت دور  ال��ت��ي 
الغيني  املنتخب  يف  ورف��اق��ه  كيتا  نابي  ع��ن  املبا�صرة 

)خ�صرت �صفر1-(.
وت��ب��ق��ى ال��ف��ر���ص��ة ق��ائ��م��ة اأم����ام م����الوي ل��ب��ل��وغ ثمن 
املركز  يف  الأرب��ع��ة  املنتخبات  اأف�صل  ك��اأح��د  النهائي 
الثالث مبا اأنها متلك اأربع نقاط وذلك �صيكون كافياً 

على الأرجح لكي ت�صمن بطاقتها.
ومرة اأخرى، عانت ال�صنغال رغم ا�صتعادتها احلار�س 
واملدافع خاليدو كوليبايل  واإدري�صا غي  اإدوار مندي 
الذي  ك��ورون��ا  بفرو�س  الإ���ص��اب��ة  م��ن  تعافيهم  بعد 
يف  11 لعباً  �صي�صيه من خدمات  األيو  امل��درب  ح��رم 
يف  و10  )-1�صفر(  زم��ب��اب��وي  �صد  الأوىل  اجل��ول��ة 

اجلولة الثانية �صد غينيا )�صفر-�صفر(.
اأم���ام  ب��ه��زمي��ة م��ف��اج��ئ��ة  ي���اون���دي، م��ن��ي��ت غينيا  ويف 
اللقاء  دخلت  التي  زمبابوي  وب��داأت   .2-1 زمبابوي 
عرب  بتقدمها  املواجهة  املناف�صة،  دائ���رة  خ��ارج  وه��ي 
الأول  الفوز  يرت�صم  بداأ  ثم  نوليدج مو�صونا )26(، 
الثاين/يناير  ك��ان��ون   31 م��ن��ذ  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ل��ه��ا 
دخلت  حني   ،1-2 غانا  على  تغلبت  حني   2006
هدف  بعد  -2�صفر  متقدمة  ال�صوطني  ا���ص��راح��ة 

لكوداكوات�صي ماهات�صي )43(.
بتقلي�صه  ال��ل��ق��اء  اىل  غينيا  اأع����اد  كيتا  ن��اب��ي  واأع����اد 
لكنه   ،)49( املنطقة  خ���ارج  م��ن  بت�صديدة  ال��ف��ارق 
لل�صباك،  طريقهم  ايجاد  عن  بعدها  عجزوا  ورفاقه 

ما كلفهم �صدارة املجموعة.
ولن يكون القائد كيتا متواجداً مع منتخب بالده يف 
ثمن النهائي ب�صبب الإيقاف حل�صوله على اإنذار يف 

الوقت بدل ال�صائع.
لعب  جهود  خ�صارة  على  دي���اوارا  كابا  امل���درب  وعلق 
ليفربول، قائاًل "�صنلعب من اأجله يف ثمن النهائي. 
اأف�������ص���ل الالعبني  ل��ق��د ق����دم ال���ك���ث���ر. ي��ع��ت��رب ب���ني 
الأفارقة واأراد الليلة اإثبات ذلك وقد جنح بت�صجيله 

هدفاً رائعاً".
�صليمة  ال��روان��دي��ة  باتت  اإذ  تاريخية،  امل��ب��اراة  وكانت 
نهائيات  يف  م���ب���اراة  ت��ق��ود  ام�����راأة  اأول  م��وك��ان�����ص��ان��غ��ا 

البطولة القارية.

املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا تن�سر 
حيثيات احلكم يف ق�سية ديوكوفيت�س

اأمم اإفريقيا.. حكيمي يبقي املغرب يف 
ال�سدارة اأمام الغابون



مر�س غام�س يجعلها ت�سطدم بالأ�سياء
بالعجز  ت�صعر  جتعلها  غام�صة  مر�صية  حالة  من  كندية  تعاين 

طوال الوقت، وت�صطدم بالأ�صياء عند �صرها.
ا�صتقبال،  تعمل موظفة  التي  عاماً،   33 بوريل  اأ�صبحت تريلني 
تعاين منذ 18 �صهراً حالة غريبة جتعلها مرهقة وغر قادرة على 
اأداء مهام اأ�صا�صية يف حياتها. وقالت ل�صحيفة مرور الربيطانية: 
اأن �صخ�صاً طعنني بقلم. �صعرت كاأنها �صدمة  "كان الأمر كما لو 
كهربائية مثل الت�صنج". ويف البداية، قالت تريلني اإنها تخل�صت 
ظ��ه��رت عدة  ال��ن��وب��ات  لكن  �صيختفي.  اأن���ه  واف��ر���ص��ت  الأمل  م��ن 
ال��ذي بداأ  م��رات يف اليوم، ويف وق��ت لح��ق، �صعرت بنف�س الت�صنج 
وقدميها،  ووج��ه��ه��ا،  ���ص��اع��ده��ا،  اإىل  انت�صر  لكنه  �صاقها،  بع�صلة 
تريلني  زارت  الت�صنجات  م��ن  �صهر  وبعد  واأ�صالعها.  وكتفيها، 
جديدة  اأعرا�صاً  تالحظ،  وب��داأت  ج��دوى،  دون  للتدليك  معاجلا 
التوازن،  اأع��اين م�صاكل يف  "من حني لآخر كنت  تقلقها، وتقول: 
ال�صطدام  يف  اأي�صا  وب���داأت  للخلف،  �صاأ�صقط  وك��اأين  اأ�صعر  كنت 
تعاين  اأنها  تبني  وفحو�صات،  اختبارات  وبعد  والأثاث".  بالأبواب 
من انخفا�س الروية الدماغي املرتبط بالتدهور املعريف وزيادة 

خطر الإ�صابة باخلرف.

وفاة عميد الب�سرية عن 113 عاما 
فوينتي  ل  دي  �صاتورنينو  الإ���ص��ب��اين  الب�صرية  �صن  عميد  ت��ويف 
غار�صيا، عن 112 عاما و341 يوما، قبل ثالثة اأ�صابيع من بلوغه 
القيا�صية   ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�صوعة  اأعلنت  ما  على  �صنة،   113
العامل  �صناً يف  اإن�صان  اأك��رب  نف  الإ�صباين �صُ وك��ان  الأرب��ع��اء.  اأم�س 
ب�صًن 112 عاما و211 يوما، وفق املنظمة التي تتخذ مقرا لها يف 
لندن. وب�صبب ق�صر قامته، مل ُي�صتدع هذا الإ�صباين البالغ طوله 
مراً ون�صف مر واملولود يف بوينتي كا�صرو يف 11 �صباط-فرباير 
الإ�صبانية  الأهلية  احل��رب  1936 خالل  �صنة  القتال  اإىل   ،1909
اأحذية ناجحة. وكان لالإ�صباين �صبعة  تاأ�صي�س �صركة  ومتّكن من 
اأبناء و14 حفيدا اإ�صافة اإىل 22 من اأبناء الأحفاد. ول يزال الرقم 
التي  كاملان  جان  الفرن�صية  با�صم  م�صجال  املديد  للعمر  القيا�صي 
عا�صت 112 �صنة و164 يوما حتى وفاتها �صنة 1997، وفق موقع 

مو�صوعة غيني�س لالأرقام القيا�صية.

واقعة ماأ�ساوية تهز م�سر.. ُعرث على جثة بطلة العامل خمنوقة
واقعة ماأ�صاوية �صهدتها مدينة د�صوق مبحافظة كفر ال�صيخ �صمايل 
م�صر بعد العثور على جثة بطلة العامل يف كرة ال�صرعة روان حممد 
احل�صيني، اأعلى �صطح اإحدى العقارات، الأمر الذي ت�صبب يف حالة 

من ال�صدمة لدى الأهايل وذوي ال�صحية.
املجني عليها  اأن��ه عر على جثمان  اأمنية م�صرية،  وذك��رت م�صادر 
روان حممد احل�صيني، فوق �صطح اإحدى العمارات ال�صكنية مبنطقة 
التحقيق م�صتمرا  ي��زال  اآث��ار اخلنق، فيما ل  �صارع اجلي�س، وعليها 
للك�صف عن مالب�صات اجلرمية. ونقلت بوابة اأخبار اليوم "امل�صرية" 
يخربهم  جمهول  هاتف  من  ات�صال  تلقوا  اأنهم  الفقيدة  ذوي  عن 
بوجود جثتها فوق �صطح عمارة مبنطقة �صارع اجلي�س، فيما انتقلت 
اإىل مكان احل��ادث. ونقلت جهات التحقيق  قوات الأم��ن على الفور 
اجلثمان اإىل م�صرحة م�صت�صفى كفر ال�صيخ العام لت�صريح اجلثمان 
بوا�صطة الطب ال�صرعي لبيان �صبب الوفاة، ويف نف�س الوقت اأجرت 
الذي عر على اجلثمان فوق  للعقار  �صامال  ال�صرطة م�صحا  قوات 
كامرات  تفريغ  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ج��اورة،  ال��ع��م��ارات  وك��ذل��ك  �صطحه 
املراقبة و�صوؤال املحيطني بالعقار ال�صكني لك�صف مالب�صات احلادث.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ساف اأثري مهم حتت م�سجد النوري يف املو�سل
اكت�صفت حتت جامع النوري، اأحد معامل مدينة املو�صل يف العراق، اأر�صيات م�صلى قدمي يعود اإىل القرن الثاين 
ع�صر، يف اكت�صاف اأثري مهم اأتى ثمرة عمليات تنقيب بداأت قبل 4 اأ�صهر، كما قال م�صوؤولن لوكالة فران�س بر�س  

اأم�س الأول الثالثاء.
وخ�صو�صا  "يون�صكو"،  والعلوم  والثقافة  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  برعاية  الرميم  قيد  امل�صجد  ي��زال  ول 
مئذنته احلدباء التي تعود للقرن الثاين ع�صر، بعدما دّمر يف يونيو 2017 بفعل متفجرات و�صعها تنظيم داع�س 

كما يقول اجلي�س العراقي.
اآثار وتراث حمافظة نينوى يف �صمال العراق، التي مركزها مدينة  وقال خر الدين اأحمد نا�صر مدير مفت�صية 
املو�صل، اإن اأعمال تنقيب تقودها املفت�صية بدعم من منظمة اليون�صكو وبتمويل من الإمارات، اأدت اإىل هذا الكت�صاف 

الذي يعود اإىل احلقبة الأتابكية ال�صالمية.
وتكمن اأهمية هذا الكت�صاف باأنه ي�صمح ب�"معرفة امتدادات اجلامع النوري وامل�صلى القدمي اإ�صافة اإىل اكت�صاف 

حمالت الو�صوء مما �صيزيد من اأهمية هذا املوقع التاريخي والأثري"، على ما اأ�صاف.
واأو�صح اأن "اأر�صيات امل�صلى القدمي التي اكت�صفت هي اأو�صع من اأر�صيات امل�صلى الذي مت بناوؤه يف اأربعينيات القرن 
املا�صي". واكت�صفت كذلك "4 غرف حتت امل�صلى ت�صتخدم لعملية الو�صوء للم�صلني وهي عبارة عن 4 غرف مت�صلة 

الواحدة بالأخرى وم�صيدة مبادة احلجر واجل�س"، وفق نا�صر.
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انتحار ب�سنت.. 5 متهمني ملحكمة اجلنايات
اأمر النائب العام امل�صري باإحالة خم�صة متهمني حمبو�صني، اإىل حمكمة 
مفربكة  �صور  ن�صر  بعد  خالد،  ب�صنت  الفتاة  انتحار  ق�صية  يف  اجلنايات، 
وجهت  التهم  اأن  امل�صرية  العامة  للنيابة  بيان  واأف��اد  ابتزازها.  بهدف  لها 
با�صتغاللهم  بالب�صر  الجت���ار  جرمية  "لرتكابهم  اخلم�صة  لالأ�صخا�س 
�صعف املجني عليها اأمام تهديداتهم بن�صر �صور خمّلة من�صوبة لها بق�صد 

ا�صتغاللها جن�صيًّا واإجبارها على ممار�صة اأفعال خملة".
واأ�صار البيان اإىل "اتهام بع�صهم بهتك عر�صها بالقوة والتهديد، وتهديدها 
منها،  بطلبات  م�صحوًبا  ال��ت��ه��دي��د  وك���ان  ل�صرفها،  خ��اد���ص��ة  ���ص��ور  بن�صر 
واعتدائهم جميًعا بذلك على حرمة حياتها اخلا�صة، وتعديهم على املبادئ 

والقيم الأ�صرية يف املجتمع امل�صري با�صتخدام �صبكة املعلومات الدولية".
واأكد بيان النيابة العامة امل�صرية اإىل اأنها "مل�صت من خالل حتقيقاتها يف 
الواقعة ما عانت منه املجني عليها من كرٍب اأ�صابها من جرِم املتهمني حتى 

ا�صطرت اإىل اخلال�س منه بالتخل�س من حياتها".
و���ص��دد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى ت�����ص��دي ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة "بحزم مل��ث��ل ج���رم املتهمني 
ومالحقة مرتكبيه"، واأهابت باأولياء الأمور اإىل الرفق باأبنائهم والإن�صات 

اإليهم وم�صاركتهم همومهم وما ُيخطئون يف اقرافه مبغفرٍة واحتواٍء".
على  احل��ف��اظ  م�صئولية  ب�"حتمل  ال�صباب  ال��ع��ام��ة  النيابة  ب��ي��ان  ون��ا���ص��د 
اأرواحهم التي هي اأمانة لديهم، وتنبههم اإىل اأن التخل�س منها عن اإدراٍك 
واإرادٍة �صليمة اإن مل يكن جرمية جنائية اأو فعاًل خُمِرًجا من امللة الدينية 

لهو كبرٌة من عظائم الذنوب".

قرية عائمة يف فنزويال ت�سهد موتًا بطيئًا 
�صّكانها  رحيل معظم  فنزويال  العائمة غرب  م��رادور  كونغو  قرية  ت�صهد 
اإذ ا�صُتبدلت �صورتها املثالية التي  بعدما اأ�صبحت �صحيًة لنهر كاتاتومبو 

تظهرها وهي تطفو فوق املياه، مب�صهد موحل.
انكب على  وك��ان  القرية.  م��غ��ادرة  ع��ام��اً(  كاماريو )62  دوغ��ال���س  يرف�س 
 130 اأج��ل فتح قناة طولها  15 يوماً من  ملدة  الوحل  العمل منغم�صاً يف 

مراً ليتمّكن جرانه من اخلروج اإىل البحرة بقارب.
ويقول "هذه قريتي ولن اأدعها متوت"، م�صيفاً "لن يح�صل ذلك طاملا اأنا 

على قيد احلياة".
وينبع نهر كاتاتومبو من كولومبيا لي�صب يف بحرة ماراكايبو، وهي واحدة 
من اأكرب البحرات يف اأمركا اجلنوبية. ويرك جمرى النهر الذي ُعّدل 
مرات عّدة روا�صب موحلة اجتاحت القرية ب�صكل تدريجي. ونبت الع�صب يف 

الأماكن التي كانت تعي�س فيها اأ�صماك.
ويقول اإيوكليد�س فيا�صميل، وهو واحد من ال�صكان القالئل الذين بقوا يف 
القرية "كانت هناك بحرة رائعة، وحالياً حتّولت اإىل اأدغال". ويعي�س يف 

القرية حوايل 10 اأ�صر فقط من اأ�صل مئتي اأ�صرة كانت ت�صكن فيها.

مايكرو�سوفت ت�سرتي �سركة 
األعاب فيديو مببلغ �سخم

اأعلنت �صركة "مايكرو�صوفت"، اأنها 
�صت�صتحوذ على �صركة "اأكتيفيجن 
اأوف  "كول  لعبة  منتجة  بليزارد" 
ديوتي"، مقابل 68.7 مليار دولر 
���ص��ف��ق��ة يف قطاع  اأك�����رب  ن���ق���دا، يف 
يجعل  مما  الإلكرونية،  الأل��ع��اب 
بوك�س"  "اإك�س  م��ن�����ص��ة  ���ص��اح��ب��ة 
األعاب من حيث  �صركة  اأكرب  ثالث 

الإيرادات.
 95 "مايكرو�صوفت"  عر�س  وبلغ 
باملئة   45 ب��ع��الوة  لل�صهم  دولرا 
بليزارد"  "اأكتيفيجن  اإغ���الق  ع��ن 
�صهم  ت��������داول  وج������رى  اجل���م���ع���ة، 
ال�صركة عند حوايل 89.55 دولر 

قبل بدء التعامالت الر�صمية.
"مايكرو�صوفت"  رئ��ي�����س  وق�����ال 
بيان،  يف  ن��ادي��ال  �صاتيا  التنفيذي 
ن�صاطا  الفئات  اأك��ر  "الألعاب  اإن 
واإث��������ارة يف جم����ال ال���رف���ي���ه عرب 
و�صتلعب  ح��ال��ي��ا،  امل��ن�����ص��ات  جميع 
من�صات  ت��ط��وي��ر  يف  رئي�صيا  دورا 

ميتافر�س".
الفيديو  األ��ع��اب  على  الطلب  وزاد 
خالل جائحة كورونا، مع ا�صطرار 
العزل  اإج��راءات  امل�صتهلكني خالل 
األ���ع���اب اأكر  والإغ������الق مل��م��ار���ص��ة 

ت�صلية لأنف�صهم.
ك�����م�����ا ت����ع����ط����ي م����ك����ت����ب����ة األ������ع������اب 
ت�صمل  التي  بليزارد"،  "اأكتيفيجن 
و"اأوفرو  ديوتي"  اأوف  "كول 
من�صة  بوك�س"  "اإك�س  وت�س"، 
األعاب "مايكرو�صوفت"، ميزة على 
ل�"�صوين"،  "بالي�صتي�صن" التابعة 
����ص���ن���وات ب�صيل  ت��ن��ع��م م��ن��ذ  ال���ت���ي 

متدفق من الألعاب احل�صرية.

تزينان الكنائ�س بجداريات 
م�ستوحاة من الفن القبطي

م�صريتان  ���ص��ق��ي��ق��ت��ان  ت�����ص��ت��غ��ل 
تزيني  يف  ال���ف���ن���ي���ة  م���واه���ب���ه���م���ا 
الكنائ�س بجداريات م�صتوحاة من 
راأ�صهما  م�صقط  يف  القبطي  الفن 
مبحافظة �صوهاج يف جنوب م�صر.
ب����داأ اإع���ج���اب ����ص���ارة ك��ام��ل ذك���ري، 
البالغة  اجلميلة،  الفنون  خريجة 
من العمر 25 عاماً بالفن القبطي 

خالل �صنوات الدرا�صة.
ل�صقيقتها  ال��ع�����ص��ق  ه����ذا  ون��ق��ل��ت 
عاماً(.   23( كري�صتني  ال�صغرى 
بجولة  ال�����ص��ق��ي��ق��ت��ان  ت��ق��وم  والآن 
عزاز  اأولد  قرية  الكنائ�س يف  على 
الفر�صاة  معهما  حتمالن  ب�صوهاج 

والألوان.
ا���ص��ت��ق��ال��ت �����ص����ارة م����ن ع��م��ل��ه��ا يف 
ال��زخ��رف��ة وال��دي��ك��ور و���ص��رع��ت يف 
امل�صروع  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��ف��ك��رة  تطبيق 
ق��ب��ل ع���ام ون�����ص��ف ال���ع���ام. وتقول 
جعلها  امل�صروع  اإن  ال�صابة  الفنانة 
اأكر  ب�صكل  املقد�س  الكتاب  تفهم 

تعمقاً.
اإىل  ي�صل  م��ا  ال�صقيقتان  تق�صي 
واحدة  ر�صم جدارية  �صاعة يف   12
اأثناء  ق�����ص��رة  ف����رات راح����ة  م���ع 

العمل.
ي�صطلع  اأن  ع��ل��ى  ال���ع���ادة  وج����رت 
بالأعمال الفنية بالكنائ�س فنانون 
�صارة  لكن  ومعروفون،  حمرفون 
قالت اإنها واأختها هما اأول �صيدتني 
تقومان مبثل هذا العمل يف �صعيد 

م�صر.
تقوم  ال��ذي  العمل  اإن  �صارة  تقول 
وت��رغ��ب يف  لكنها حتبه  ب��ه مرهق 

ال�صتمرار فيه.

كيم كاردا�سيان تتجاهل 
اأزمتها مع كانيي وي�ست

ن�����ص��رت جن��م��ة م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي  كيم 
كاردا�صيان  جمموعة �صور عرب ح�صابها اخلا�س على 
موقع التوا�صل الجتماعي، ظهرت فيها وهي تق�صي 
عطلة على اأحد ال�صواطئ. كيم، ورغم اأزمتها الأخرة 
مع زوجها ال�صابق كانيي وي�صت، ارتدت مايوه باللون 
البيج الفا�صح، وبدت وهي ت�صتمتع بوقتها على البحر 

بطريقة عفوية، معلقة: "الطبيعة الأم".
مقطعا،  وي�صت  كانيي  العاملي  املغني  ن�صر  ق��د  وك���ان 
���ص��م��اح طليقته كيم  ع���دم  ف��ي��ه وه���و ي�صكو م��ن  ظ��ه��ر 
الذي  ابنته  ميالد  عيد  حفل  بح�صور  له  كاردا�صيان 
ل�صقيقة  ال�صكر  بتوجيه  ق��ام  كما  �صيكاغو.  يف  اأق��ي��م 
كيم، جنمة مواقع التوا�صل الجتماعي، كايلي جير 
قاما  لأنهما  �صكوت،  ترافي�س  ال��راب  مغني  وحبيبها 
من  يتمكن  حتى  ل��ه،  احلفل  اإق��ام��ة  ع��ن��وان  بت�صريب 
احل�صور، وبالفعل ا�صتطاع اأن يت�صلل اإىل عيد امليالد، 
واأن يح�صر احلفل رغم غ�صب كيم العارم ومعاتبتها 

لأختها.

انتحار �سابة ب�سبب دواء �سد حب ال�سباب
اإن  راي���ت،  و�صيمون  هيلني  الربيطانيان  ال��زوج��ان  ق��ال 
اأنابيل  ابنتهما  ال�صباب، روكيوتني، دفع  الدواء �صد حب 
امل�صنعة  ال�صركة  15 عاماً، لالنتحار، ورفعا ق�صية �صد 
انتحرت  اأنابيل  ابنتهما  اأن  ال��وال��دان،  ويعتقد  ل��ل��دواء. 
وقالت  ال����دواء.  �صببه  العقلي،  ال��ت��وازن  يف  خلل  ب�صبب 
ملف  يف  النظر  رف�س  ال�صرعي  الطبيب  اإن  هيلني،  الأم 
من درا�صات جمعها طبيب اأمرا�س جلدية يتمتع بخربة 
الرابط بني مكون  اإن  قال  لل�صهادة،  به  ا�صتعانوا  كبرة، 
الإيزوتريتيونني، يف الدواء �صد حب ال�صباب، والنتحار 
املراهقني. ومل ت�صدر وكالة تنظيم  موجود خا�صة بني 
حتى  الربيطانية،  ال�صحية  الرعاية  ومنتجات  الأدوي��ة 
اأجرتها منذ  ل��دواء روكاتني  نتائج مراجعة ر�صمية  الآن 
الأ�صابيع  يف  تو�صياتها  تقدم  اأن  املتوقع  من  ولكن  ع��ام. 
لإدارة  ال��وح��ي��دة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  هيلني  وتعتقد  امل��ق��ب��ل��ة. 
خماطر الإيزوتريتنون هي احلظر الفوري لهذا الدواء 
الأقل  على  اأو  عاماً،   21 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  على  

للمراهقني الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاما.
اإن  ك�صف هويتها،  ترغب يف  ام��راأة مل  قالت  ال�صياق  ويف 
بعد  ج�صدية  مل�صاكل  وت��ع��ر���س  ب��الك��ت��ئ��اب  اأ���ص��ي��ب  ابنها 
15، ول يزال  ال���  ك��ان يف  اأ�صهر، عندما   8 ال���دواء  ت��ن��اول 

عر�صة لالأفكار ال�صلبية، وفق ديلي ميل الربيطانية. 

يحتفل بنجاته من املوت باأعجوبة باأخذ اللقاح 
من  امل��وت  م��ن  بنجاته  التطعيم  مناه�صي  اأح��د  احتفل 
من  تعافيه  ف��ور  اللقاح  بتلقي  باأعجوبة،  كورونا  ع��دوى 
املر�س. رف�س الربيطاين اأندرو بوغ، 52 عاًما، يف البداية 
احل�صول على اللقاح بعد اأن تاأثر بنظريات املوؤامرة التني 
بكونه  تفاخر  اأنه  لدرجة  في�صبوك،  على  بكرة  انت�صرت 
بطاًل لأنه مل يتلَق اللقاح. واأدرك الرجل مدى خطورة 
ال�صديدة  كورونا  بعدوى  لالإ�صابة  تعر�س  الأمر عندما 
نقله  مت  وق��د  املا�صي.  ال�صهر  بحياته  ت��ودي  ك��ادت  التي 
اإىل وحدة العناية املركزة مب�صت�صفى رويال وور�صي�صر، 
لعائلته  الأط��ب��اء  ق��ال  حيث  دي�صمرب،  م��ن  اخل��ام�����س  يف 
اأثناء وجوده يف   .50% باأن فر�صته يف النجاة ل تتعدى 
امل�صت�صفى، ن�صر بوغ مقاطع فيديو موؤثرة على في�صبوك، 
اأ�صابيع، متاثل  �صتة  الفرو�س. وبعد  ي�صف معركته مع 
لل�صفاء وعاد اإىل منزله. وقال بوغ متحدثاً عن جتربته: 
تلقي  هو  فعلته  �صيء  اأول  وكان  امل�صت�صفى  من  "خرجت 
اللقاح. واأ�صعر الآن بالراحة وبالأمان اأكر من ذي قبل" 
واأ�صاف: "ل اأريد اأن مير اأي �صخ�س اآخر مبا مررت به. 

اأن�صح اجلميع بتلقي اللقاح"

كفيفة ت�سارك حياًل ذكية للعي�س ب�سكل طبيعي
يف  بجلطتني،  �صي�صك  كلر  اأ�صيبت  ال�29  بلغت  عندما 
ذلك  ورغ��م  الب�صر.  فقدانها  اإىل  النهاية  يف  اأدت  حمنة 
"عمياء  ب���  نف�صها  ت�صف  التي  ع��ام��اً،   41 كلر  اكت�صفت 
كيفية  للغاية"،  "م�صحكة  و  ال�صيء"  بع�س  وخ��رق��اء 
اأزمتها  قبل  اعتادتها  التي  بالطريقة  حياتها  موا�صلة 
كلر �صفحتها على  وت�صتخدم  توك.  تيك  ب�صرها، على 
فاقدي  لتزويد   CanSeeCantSee با�صم  ت��وك  تيك 
الب�صر مبعلومات عن احلياة، وتراوح املقاطع بني املرح 

واملعلومات املفيدة. 

بتهديد ال�سالح.. ي�سحب اأمواله املجمدة يف بنك 
�صحب لبناين اأمواله املجمدة يف اأحد البنوك 
"بقوة ال�صالح"، قبل اأن ي�صلم نف�صه لل�صرطة، 
الأمنية يف  الأو�صاع  يعك�س خطورة  ح��ادث  يف 
املعي�صية يف  ل��ل��ظ��روف  ال��ك��ب��ر  الن��ه��ي��ار  ظ��ل 
عامني  نحو  منذ  البنوك  احتجاز  مع  لبنان، 

للودائع البنكية.
وذكرت الوكالة الوطنية لالإعالم اأن "مواطنا 
من بلدة كفريا يف منطقة �صهل البقاع احتجز 
البنوك  اأح��د  يف  وال��زب��ائ��ن  املوظفني  ع�صرات 
يف بلدة جب جنني، على خلفية رف�س البنك 

ت�صليمه اأمواله املقدرة ب�50 األف دولر".
رف�س  "حينما  املهاجم  اأن  الوكالة  واأ���ص��اف��ت 
املوظفني،  بوجه  وقنبلة  �صالحا  رف��ع  طلبه، 
ك��م��ا ���ص��ب م���ادة ال��ب��ن��زي��ن يف اأرج�����اء امل�صرف 
ب��ح��رق��ه وت���ف���ج���ره يف ح����ال مل يتم  م���ه���ددا 

التجاوب لطلبه".
 ،2019 اأكتوبر   17 احتجاجات  ان��دلع  ومنذ 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  البنوك  �صهدت 
تظاهرات  ب������روت،  ال��ع��ا���ص��م��ة  ذل����ك  يف  مب���ا 
واحلرائق،  بالتك�صر  ا�صتهدفتها  وه��ج��م��ات 
القتحام  ح�����الت  م���ن  ال���ع�������ص���رات  و���ص��ج��ل��ت 
ل��ف��روع ال��ب��ن��وك م��ن ج��ان��ب امل���ودع���ني الذين 
احتجزت البنوك ودائعهم دون �صابق اإنذار، اأو 
فر�صت قيودا م�صددة على �صحبها. و�صاهمت 
مفاقمة  يف  البنكية  ال��ودائ��ع  تقييد  اإج���راءات 
اأ�صواأ  اإح���دى  ي�صهد  بلد  يف  ك��ث��ري��ن،  اأو���ص��اع 
الأزم������ات امل��ال��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل منذ 
150 �صنة بح�صب البنك الدويل، مما �صاعف 
املودعني  جانب  م��ن  البنوك  اقتحام  ظ��اه��رة 

الغا�صبني.
لكنها املرة الأوىل على ما يبدو التي يقع فيها 
هجوم يحتجز خالله موظفون وزبائن بقوة 
املقتحم  بت�صليم  العملية  وتنتهي  ال�����ص��الح، 

اأمواله بعد مفاو�صات.

اأ�ضخا�ض يزيلون �ضجرة �ضقطت على ال�ضيارات بعد هطول اأمطار غزيرة يف ماكا�ضار ،اإندوني�ضيا - ا ف ب

هايدي كلوم توؤمن على �ساقيها 
مببلغ خيايل 

ب�صاقني مك�صوفتني، ويف مقابلتها يف  كلوم   العاملية  هايدي  الأزي��اء  ما تظهر عار�صة  ع��ادة 
�صاقيها واهتمامها  اأكدت على حبها ل�صكل   ،The Ellen DeGeneres Show برنامج 

بهما.
اأما املفاجاأة الكربى، فكانت تاأكيدها اأنها تقوم بالتاأمني عليهما مببلغ خيايل ي�صل اإىل ال� 
2 مليون دولر، وقالت اإنها ذات مرة و�صعت بولي�صة تاأمني على �صاقيها، واإن اأحد اأطرافها 

ال�صفلية ي�صاوي يف الواقع اأكر من الآخر.
اأما عن ال�صبب الذي دفع بها اإىل ذلك، فقالت: "عندما كنت �صغرة، اأ�صيبت قدمي بندبة 
كبرة، وا�صتعنت بالكثر من م�صتح�صرات الت�صمر لإخفائها، ول ميكنك روؤيتها الآن، لكن 

هذا ال�صبب لتكون اأحدهما اأغلى من الثانية، اإنها اأ�صياء غريبة يفعلها بع�س النا�س".


