
خماوف من عملية وهمية توؤجج التوترات يف اأزمة اأوكرانيا

جون�سون: رو�سيا ت�ستعد لأكرب حرب يف �أوروبا منذ 1945

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

حممد بن ز�يد يبحث مع رئي�سي جنوب �ل�سود�ن و�لأوروغو�ي 
�لعالقــات �لثنائيـة وعـدد� من �لق�سايــا �لإقليميـة و�لدوليـة 

االنهيار يف لبنان
�مل�سارف  ع�سر�ت  �إقفال 
�ملوظفني �آلف  وت�سريح 

•• بريوت-�أ ف ب:

منذ  امل�ستمر  االنهيار  يف مواجهة 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  ي��ع��م��ل  ع���ام���ن، 
االقت�ساد  ف��خ��ر  ي��ع��ّد  ك���ان  ال����ذي 
ذاته  تنظيم  اإع���ادة  على  اللبناين 
املوظفن  اآالف  ت�������س���ري���ح  ع����ر 
واإقفال ع�سرات الفروع، يف خطوة 
ت�سبق التوافق على خطة اإنقاذ مع 

�سندوق النقد الدويل.
طيلة عقود، �سّكل القطاع امل�سريف 
ركيزة رئي�سية لالقت�ساد. ومتّكن 
م�����ن ج������ذب ال������ودائ������ع وروؤو����������س 
امل�ستثمرين  م��ن  ���س��واء  االأم�����وال، 
راأوا يف  ال��ذي  املغرتبن  اأو  العرب 
اآمناً جلنى  م�سارف بلدهم مالذاً 
الودائع  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت  ع��م��ره��م. 
االإج��م��ال��ي��ة يف ذروت���ه���ا اأك����ر من 
من  عام  قبل  دوالر  مليار   150
وفق   ،2019 ع����ام  االأزم������ة  ب����دء 

تقديرات ر�سمية.
ل���ك���ّن امل�������س���ه���د ت���غ���ّ� ك���ل���ي���اً على 
وق���ع االن��ه��ي��ار االق��ت�����س��ادي الذي 
االأ�سواأ  ال��دويل بن  البنك  �سّنفه 
 ،1850 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ال���ع���امل  يف 
م�سددة  لقيود  امل�����س��ارف  وف��ر���س 
بالدوالر  ال�سحب  عمليات  ع��ل��ى 
وم��ن��ع ال��ت��ح��وي��الت اىل اخل����ارج. 
عاجزين  امل���ودع���ن  ذل����ك  وج��ع��ل 
باأموالهم خ�سو�ساً  الت�سّرف  عن 
الودائع  ف��ق��دت  بينما  ب���ال���دوالر، 
قيمة  انهيار  م��ع  قيمتها  بالل�ة 
العملة املحلية يف ال�سوق ال�سوداء.

يف  يتجدد  �ملعلمني  غ�سب 
�إير�ن.. و�حتجاجات بالآلف 

•• طهر�ن- ف ب:

تظاهرات  يف  املعلمن  اآالف  �سارك 
ج��دي��دة يف اأك���ر م��ن م��ئ��ة مدينة 
اإي���ران���ي���ة ال�����س��ب��ت اح��ت��ج��اج��ا على 
البطء يف تنفيذ اإ�سالحات متعلقة 
باالأجور ورواتب التقاعد، وفق ما 
اأفادت و�سائل اإعالم حملية االأحد. 
�سل�سلة  املا�سية  االأ�سابيع  و�سهدت 
مهنية  ل���ق���ط���اع���ات  اح���ت���ج���اج���ات 
خلفية  ع��ل��ى  اإي�������ران  يف  خم��ت��ل��ف��ة 
اقت�سادية  اأزم���ة  ظ��ل  يف  معي�سية، 
بالدرجة  وتعود  ال��ب��الد،  تواجهها 

االأوىل للعقوبات االأم�كية.
اأ�سارت  االأح��د،  ال�سادر  ويف عددها 
اىل  االإ�سالحية  اعتماد  �سحيفة 
م�ساركة اآالف املعّلمن يف جتمعات 
اأم����������ام م����ق����ر جم���ل�������س ال���������س����ورى 
)ال��رمل��ان( يف طهران، وم��دن عدة 

مثل اأ�سفهان و�سيزار وم�سهد.

•• عو��صم-وكاالت:

اأكد رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س جون�سون، االأحد، اأن 
رو�سيا ت�ستعد ملا ميكن اأن يكون اأكر حرب يف اأوروب��ا منذ 
غزو  م��ن  الغربين  خم��اوف  تت�ساعد  فيما   ،1945 ع��ام 

رو�سي و�سيك الأوكرانيا.
االإذاع����ة  هيئة  بثتها  مقابلة  يف  ج��ون�����س��ون  ب��وري�����س  وق���ال 
اأن  اإىل  ال��دالئ��ل ت�س�  ك��ل  اإن  ���س��ي(،  ب��ي  )ب��ي  الريطانية 

املخطط بداأ بطريقة ما.
وتابع: ح�سب املعلومات اال�ستخبارية التي لدينا، فاإن الغزو 
ال�سمال،  اأي�سا من  بل  ال�سرق،  يتم فقط من  لن  الرو�سي 
االأوكرانية(  )العا�سمة  تطويق  ب��ه��دف  بيالرو�سيا،  م��ن 
كييف، وفق ما اأو�سح )الرئي�س االأم�كي( جو بايدن لعدد 

منا.
�سعيد  على  ذل��ك  كلفة  يدركوا  اأن  النا�س  على  وا�ستطرد: 
بل  االأوك����راين  اجل��ان��ب  م��ن  فقط  لي�س  الب�سرية،  االأرواح 

اأي�سا، ح�سب ما ذكرت وكالة فران�س  من اجلانب الرو�سي 
بر�س.

وخ�����الل م���وؤمت���ر م��ي��ون��خ ل����الأم����ن، دع����ا رئ��ي�����س ال������وزراء 
على  و���س��دد  ال��ت��وح��د،  اإىل  الغربين  ال�سبت،  ال��ري��ط��اين، 
ال�����س��دم��ة ال��ت��ي ق��د يخلفها غ���زو رو���س��ي��ا الأوك��ران��ي��ا على 

العامل.
بريطانيا على  �ستفر�سها  التي  العقوبات  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
على  م�ستحيال  �ستجعل  اأوك��ران��ي��ا  هاجمت  ح��ال  يف  رو�سيا 

مو�سكو الو�سول اإىل االأ�سواق املالية يف لندن.
اإىل ذلك، اأعلن االنف�ساليون االأوكرانيون املوالون لرو�سيا، 
اإقليم  ال�سيطرة على  اأوكرانية ال�ستعادة  اك�ساف خطة  عن 
اأوكرانيا. وقال  اأعلن انف�ساله �سابقا عن  دونيت�سك، الذي 
االنف�ساليون املوالون لرو�سيا اإنهم اكت�سفوا خطة و�سعتها 
ي�سيطرون عليها يف  التي  االأرا�سي  كييف لال�ستيالء على 
جا�سو�س  اإن��ه  قالوا  رج��ال  وعر�سوا  بالقوة  اأوكرانيا  �سرق 

اأوكراين.

ورف�ست ال�سلطات يف العا�سمة االأوكرانية ب�سرعة اخلطة 
التج�س�س يف  باعتبارها مزيفة وجتاهلت مزاعم  املزعومة 
املا�سي ولكن مثل هذه التقارير ت�ساهم يف ت�سعيد التوتر، 

وفقا لرويرتز.
اف��ت��ع��ال عملية  امل��خ��اوف يف كييف وال��غ��رب م��ن  وت��ت��زاي��د 
وهمية يف �سرق اأوكرانيا وا�ستخدام رو�سيا لها كذريعة ل�سن 

هجوم.
اأوكرانيا،  م��ن  بالقرب  ق��وات  ح�سدت  التي  رو���س��ي��ا،  ونفت 
وجود خطط للغزو ورف�ست احلديث عن القيام بعمليات 

وهمية.
ال�سلطات  الو�سع وب��داأت  اإنها ت�سعر بقلق من  لكنها قالت 
يوم  جماعي  اإج��الء  عملية  اأوكرانيا  �سرق  يف  االنف�سالية 

اجلمعة متذرعة مبخاوف من �سن هجوم اأوكراين.
وت��ن��ف��ي ال�����س��ل��ط��ات االأوك���ران���ي���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط الأي ن���وع من 
لغزو  ذريعة  خللق  املحاوالت  تزايد  من  وتخ�سى  االعتداء 

رو�سي.

•• �ليمن-وكاالت:

�سنعاء،  اليمنية  العا�سمة  يف  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
االأح����د، ع��ن اج��ت��م��اع ُع��ق��د ب��ن 7 م��ن ق��ي��ادات تنظيم 
القاعدة على راأ�سهم القيادي يف التنظيم نايف االعواج، 
الوقائي  ب��االأم��ن  ي�سمى  ما  جهاز  من  حوثية  وق��ي��ادات 
اال�ستخبارات، يف مقر االأمن القومي يف منطقة »�سرف« 

�سمال �سنعاء، للتن�سيق يف عملية ح�سد مقاتلن.
امليلي�سيات جلاأت لعنا�سر تنظيم  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
ح�سد  يف  ف�سلها  بعد  مقاتلن  ح�سد  عملية  يف  القاعدة 
وحجة  م��اأرب  جبهات  يف  خ�سائرها  لتعوي�س  مقاتلن 
االإخباري  نيوزمين  ذك��ره موقع  ما  وفق  �سبوة،  وقبلها 

املحلي.
واأ�سارت اإىل تن�سيق م�سرتك بن اجلانبن لبدء هجوم 

جتاه حقول النفط والغاز يف ماأرب.
االأحد،  اأم�����س  اليمني،  اجلي�س  ق��وات  اأعلنت  ذل��ك،  اإىل 
عن حترير مواقع جديدة يف جبهة الرزامات مبديرية 
مليلي�سيا  الرئي�س  املعقل  ���س��ع��دة،  حمافظة  ال�����س��ف��راء 

•• �لقاهرة-وكاالت:

قرار  اأن  االأح������د،  م�����س��ر،  اأع��ل��ن��ت 
اإث��ي��وب��ي��ا ال���ب���دء ب�����س��ك��ل اأح�����ادي يف 
مبثابة  ه��و  النه�سة  ���س��د  ت�سغيل 
خ���رق الإع����الن امل��ب��ادئ امل��وق��ع عام 

 .2015
تعقيباً  امل�سرية  اخلارجية  وذكرت 
اأم�س،  االإث���ي���وب���ي،  االإع�����الن  ع��ل��ى 
اأح��ادي يف عملية  عن البدء ب�سكل 
بعد  وذل���ك  النه�سة،  �سد  ت�سغيل 
�سابق ال�سروع اأحادياً يف املرحلتن 
ال�سد،  م��لء  م��ن  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل 
اإم���ع���ان���اً  ُت���ع���د  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اأن 
م���ن اجل���ان���ب االإث���ي���وب���ي يف خرق 
اإعالن  اتفاق  مبقت�سى  التزاماته 
من  املوقع   ،2015 ل�سنة  امل��ب��ادئ 

ِقَبل رئي�س الوزراء االإثيوبي.
من جانبه قال اخلب� اجليولوجي 
اإثيوبيا  اإع���الن  اإن  �سراقي  عبا�س 
النه�سة  �سد  كهرباء  ت�سغيل  ب��دء 
االفتتاح  عليه، رغم  دليل  اأم�س ال 
اأو  اأي �سورة  ن�ساهد  فلم  الر�سمى 
ف��ي��دي��و ت��وؤك��د خ���روج م��ي��اه نتيجة 
التجميع  ح���و����س  اإىل  ال��ت�����س��غ��ي��ل 
�سكل  على  تظهر  اأن  يجب  وال��ت��ي 

نافورة.
وك�سف اأن رئي�س الوزراء االإثيوبى 
اأعلن عن ت�سغيل توربن واحد فى 
تبلغ  ت��ورب��ي��ن��ن  م��ن  النه�سة  ���س��د 
ميغاواط   375 منهما  ك��ل  ق���درة 
بعمود  ال��ك��ام��ل  الت�سغيل  ح��ال��ة  يف 
اأعلى  80 مرت من  ارتفاعه  مائى 
م�ستوى للبح�ة و640 مرتاً اىل 
التوربينن،  لت�سغيل  م�ستوى  اأقل 
م�سيفاً اأن م�ستوى املياه يف بح�ة 
حوايل  يبلغ  ح��ال��ي��اً  النه�سة  ���س��د 
حوايل  م��ائ��ي  بعمود  م��رت   575

توليد  يجعل  15 مرت فقط، مما 
ال��ك��ه��رب��اء م���ن ه����ذا ال���ت���ورب���ن لو 
ميغاواط   100 ح����دود  يف  ح���دث 
للغاية،  فقط، وهذه كمية �سعيفة 
ولهذا ال�سبب �سوف يعمل التوربن 
ل��ع��دة ���س��اع��ات اأ���س��ب��وع��ي��اً. واأك���د اأن 
الهدف من االإعالن احتفاليا فقط 
للتوربن  ال��ف��ع��ل��ي  ال��ت�����س��غ��ي��ل  الأن 
���س��وف يجعل امل��ي��اه ال��ت��ي مت��ر من 
اأع��ل��ى امل��م��ر االأو����س���ط ت��ت��وج��ه اإىل 
املمر  يجعل  مما  التوربينن  اأنفاق 

االأو�سط يجف خالل عدة اأيام.
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الرئي�س االثيوبي خالل مرا�سم ت�سغيل توربن يف �سد النه�سة )رويرتز(

اجلمهوريات االنف�سالية يف دونبا�س العقدة واحلل

القوات الرو�سية تعلن ان�سحابها

ميلي�شيا احلوثي ت�شتعني بتنظيم القاعدة حل�شد مقاتلني

�جلي�ش �ليمني يحرر مو�قع جديدة يف �سعدة معقل �حلوثيني

م�سر: ت�سغيل �سد �لنه�سة خرق لإعالن �ملبادئ

برعاية حممد بن زايد 
�نطالق موؤمتر يومك�ش و�سيمتك�ش 

2022 مب�ساركة 2000 خبري وخمت�ش
•• �أبوظبي- و�م: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، انطلقت يف اأبوظبي اأم�س فعاليات الدورة اخلام�سة 
من موؤمتر »االأنظمة غ� املاأهولة 2022« امل�ساحب ملعر�سي يومك�س و�سيمتك�س 

هائلة واآفاق واعدة. طفرة  حدود:  بال  ذاتية  اأنظمة  �سعار:  حتت   2022
وي�ستقطب املوؤمتر الذي تنظمه �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س اأدنيك بالتعاون 
مع وزارة الدفاع جمموعة من قادة الفكر وامل�سوؤولن رفيعي امل�ستوى واالأكادميين 
الباحثن من خمتلف دول العامل، وي�سارك فيه اأكر 2000 خب� وخمت�س ب�سكل 
ح�سوري وافرتا�سي. وافتتح معايل حممد بن اأحمد البواردي، وزير دولة ل�سوؤون 
الدفاع جل�سات املوؤمتر، بح�سور معايل عمر �سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء 

اال�سطناعي واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.   )التفا�سيل �س3(
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�شائحة ت�شكر فريقا طبيا بدبي 
اأنقذها من غرغرينا وبرت ذراعها

اأخبار الإمارات

“اتفاقية مين�شك”.. ملاذا تكرهها 
اأوكرانيا وتتم�شك بها رو�شيا؟

عربي ودويل

“حماربي الإمارات” الن�شخة الإفريقية 
والعربية اجلمعة وال�شبت يف “الحتاد اأرينا”

الفجر الريا�شي
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حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�سي جنوب ال�سودان واالأورغواي   ) وام (

•• �أبوظبي-و�م:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س - يف ق�سر ال�ساطيء 
باأبوظبي - فخامة �سلفاك� ميارديت رئي�س جمهورية جنوب ال�سودان 
اإىل دول��ة االإم��ارات ح�سر خاللها  ال��ذي يقوم بزيارة عمل  ال�سديقة 
جناحها  يف  االأول  اأم�س  اأقيم  ال��ذي  لبالده  الوطني  باليوم  االحتفال 

ال�سديقة  ال�سرقية  االأوروغ���واي  جمهورية  رئي�س  بو  كايي  ال  لوي�س 
ال��ذي ي��زور دول��ة االإم��ارات حل�سور االحتفال باليوم الوطني لبالده 
�سهر  والع�سرين من  اليوم احل��ادي  دب��ي«   2020 »اإك�سبو  يف معر�س 

فراير اجلاري.
ورحب �سموه - خالل اللقاء الذي جري يف ق�سر ال�ساطئ يف اأبوظبي 
- بفخامة الرئي�س لوي�س ال كايي بو .. وبحث معه العالقات الثنائية 

بن دولة االإمارات واالأوروغواي ال�سرقية.   )التفا�سيل �س2(

امل�سارك يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي.
 .. االإم����ارات  دول���ة  ال�����س��ودان يف  �سموه بفخامة رئي�س ج��ن��وب  ورح���ب 
تنميتها  واآل��ي��ات  الثنائية  العالقات  جوانب  خمتلف  معه  وا�ستعر�س 
مل�سلحة التنمية واالزده��ار يف البلدين ال�سديقن. كما تطرق اللقاء 

اإىل عدد من الق�سايا االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�سرتك.
من جهة اأخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س..فخامة 

قرار الربملان الرو�شي وم�شتقبل ال�شراع

لن يتخلى بوتني عن �أوكر�نيا بهذه �ل�سهولة!
•• �لفجر -فريد كابالن – ترجمة خرية �ل�صيباين

االأي��ام االأخ���ة، عدم غزو  اأ�سار يف  حتى لو قرر فالدمي� بوتن، كما 
اأو  �سلمًيا  االأزم���ة  �سينهي  اأن��ه  بال�سرورة  يعني  ال  ه��ذا  ف��اإن  اأوك��ران��ي��ا، 
غ�  م�سروع  جعبته...  يف  رابحة  ورق��ة  الرو�سي  للرئي�س  دبلوما�سًيا. 

متوقع وعنيف من �ساأنه اأن ينهي اجلمود ل�ساحله.
الثالثاء 15 فراير، مرر جمل�س الدوما، الرملان الرو�سي، قراًرا يخّول 
ن�سبتا  اللتن  ال�سعبيتن  اجلمهوريتن  با�ستقالل  االع��رتاف  لبوتن 

ذاتيا دونيت�سك ولوهان�سك.                           )التفا�سيل �س11(

االأزمة االأوكرانية:
حرب �ل�سرديات حتتدم بني مو�سكو وو��سنطن!

•• �لفجر –خرية �ل�صيباين

تدور معركة ات�سالية كرى حول االأزمة االأوكرانية. ت�سخم الواليات 
رو�سيا  تتظاهر  بينما  ذل��ك،  لتفادي  الرو�سي  الغزو  تهديدات  املتحدة 

بالراءة وت�سخر من الغرب.
16 ف��راي��ر، يف النهاية، ي��وًم��ا مثل االأي���ام االأخرى  ك��ان ي��وم االأرب��ع��اء 
من  عانت  بنوكهم  واأك��ر  وزارات��ه��م  اأن  �سحيح  لالأوكرانين.  بالن�سبة 
هجوم اإلكرتوين هائل، هو االأكر منذ �سهور، وال تزال بالدهم حماطة 
150 األف جندي رو�سي، ولكن على عك�س ما كانت املخابرات  بحوايل 
االأمريكية تث�ه منذ اأيام، مل يكن هذا االأربعاء يوم غزو اجلي�س االأحمر 
املنت�سرة ال  الرو�سية  القوات  اإىل حجم  بالنظر  االإ�سارة م�سجعة، ولكن 
التحليل  عن  لنمتنع  فرن�سي،  دبلوما�سي  يطرح  ممكًنا،  �سيء  كل  ي��زال 

كثً�ا ونبقى حذرين.                                       )التفا�سيل �س12(

ليبيا..  يف  با�ساغا  حكومة  ت�سكيلة 
�إقليمية وحما�س�سة  وز�رة   27

•• طر�بل�س-وكاالت:

اال�ستقرار  حكومة  رئي�س  ي�ستعد 
الليبية املكلف من الرملان، فتحي 
با�ساغا، لعر�س الت�سكيلة احلكومية 
اجل����دي����دة ع���ل���ى ن������واب ال����رمل����ان، 
الثقة.  ومنحها  عليها  للم�سادقة 
ليبية  م�سادر  ك�سفت  ذل��ك،  وقبل 
احلكومة  هيكلة  ع��ن  ل���»ال��ع��رب��ي��ة« 
مع  م�ساورات  يف  با�ساغا  ب��داأ  التي 
ك���اف���ة االأط�������راف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة من 
�ستكون  اإنها  وقالت  ت�سكيلها،  اأجل 
 27 و�ستت�سمن  ك��ف��اءات،  حكومة 

حقيبة وزارية.
اأن  ن��ف�����س��ه��ا  امل���������س����ادر  واأ�����س����اف����ت 
توزيعها  �سيتم  ال��وزاري��ة  احلقائب 
على اأقاليم ليبيا الثالثة: طربل�س 
وبرقة وفزان، حيث �ستكون وزارتا 
ن�سيب  من  والداخلية  اخلارجية 
املالية  اإق��ل��ي��م ط��راب��ل�����س، ووزارت�����ا 
وال����ع����دل الإق���ل���ي���م ب���رق���ة، يف حن 
اإقليم  اإىل  ال��دف��اع  وزارة  ���س��ت��وؤول 

فزان.
العقبات  اإزال������ة  حت���دي���ات  وه���ن���اك 
االنتخابية  العملية  واجهت  التي 
اأخرى  النتخابات  ال��ب��الد  وتهيئة 

وكذلك توحيد موؤ�س�سات البالد.

احل��وث��ي، ���س��م��ال ال��ب��الد، وذل���ك ب��ع��د اأي����ام م��ن حترير 
مواقع ا�سرتاتيجية يف ذات اجلبهة.

عن  )���س��ب��اأ(،  الر�سمية  اليمنية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
اأن وحدات  قائد لواء حرب1، العميد حممد الغنيمي، 
كانت  مواقع  على  هجوماً  نفذت  الوطني  اجلي�س  من 
من  ومتكنت  احلوثي،  ميلي�سيا  جماميع  فيها  تتمركز 
حت��ري��ر م��رت��ف��ع��ات ال��ق��رن وت��ب��ة ال��غ��ادر يف راأ�����س �سجع 

اال�سرتاتيجي.
واآليات  ثكنات  ا�ستهدفت  اجلي�س  مدفعية  اأن  واأ���س��اف 

تابعة للميلي�سيا احلوثية.
واأ�سار اإىل اأن الهجوم اأ�سفر عن مقتل واإ�سابة العديد من 

ميلي�سيا احلوثي، فيما الذ من تبقى منهم بالفرار.
واأحياوؤها  م����اأرب  م��دي��ن��ة  ت��ع��ر���س��ت  ���س��اب��ق،  ت��ط��ور  ويف 
عنيف  �ساروخي  لق�سف  والنازحن  بال�سكان  املكتظة 

خالل ال�ساعات االأوىل من اليوم االأحد.
واأعلن موقع حمافظة ماأرب اإطالق ميلي�سيا احلوثي 7 
�سواريخ بالي�ستية خالل �ساعتن فجر االأحد، ا�ستهدفت 

االأحياء ال�سكنية وجتمعات النزوح مبحافظة ماأرب.

�لإمار�ت تعزي �لرب�زيل يف �سحايا 
�لفي�سانات و�لنهيار�ت �لأر�سية

•• �أبوظبي -و�م:

عرت دولة االإمارات عن تعازيها ال�سادقة وت�سامنها مع جمهورية 
الرازيل االحتادية ال�سديقة اإثر الفي�سانات واالنهيارات االأر�سية 
التي وقعت يف والية ريو دي جان�و واأ�سفرت عن ع�سرات الوفيات 

وامل�سابن واملفقودين، وت�سببت يف اإحداث اأ�سرار ج�سيمة.
تعازيها  خال�س  ع��ن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  واأع��رب��ت 
وموا�ساتها اإىل احلكومة الرازيلية وال�سعب الرازيلي واإىل اأهايل 

وذوي ال�سحايا، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن.

اأيقونة معمارية تالم�س الوجدان وتخاطب الذائقة الفنية
متحف �مل�ستقبل �ملبنى �لأكرث 

�ن�سيابية و�إبد�عا يف �لعامل
•• دبي -و�م:

وخ�سائ�سه  ال��ف��ري��د  امل��ع��م��اري  بطابعه  امل�ستقبل  متحف  ي�سكل 
االإن�سائية املميزة والتجارب امل�ستقبلية املهمة املوزعة على خمتلف 
زواره  اأن��ظ��ار  تخطف  �ساحرة  ب�سرية  اأع��ج��وب��ة  ال�سبعة،  طوابقه 
واملهتمن بالهند�سة املعمارية يف خمتلف اأنحاء العامل، وهو االأمر 
الذي وجد �سداه اأي�ساً بالن�سبة للم�سورين املحرتفن، حيث يعد 
عد�ساتهم  فيه  جتول  لالإبداع،  رائعاً  ميداناً  لهم  بالن�سبة  املتحف 
بحرّية لتلتقط �سوراً ا�ستثنائية تفتح بزواياها املبتكرة وحمتواها 
الوجدان  تالم�س  امل�ستقبل،  على  مم��ي��زة  ن��اف��ذة  التقليدي  غ��� 

وتخاطب الذائقة اجلمالية.
)التفا�سيل �س5(
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اأخبـار الإمـارات
�ل�سحة تعلن تقدمي 18,313 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية
•• �أبوظبي -و�م:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 18،313 جرعة من لقاح كوفيد-
مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل   19
تقدميها حتى ام�س 24،017،451 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.84جرعة 

لكل 100 �سخ�س.
اإىل الو�سول  ال��وزارة لتوف� لقاح كوفيد19- و�سعياً  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلاالت 

وال�سيطرة على ف�و�س كوفيد19-.

�ل�سحة جتري 338,195 فح�سا ك�سف عن 725 �إ�سابة جديدة بكورونا 
و2,391 حالة �سفاء 

•• �أبوظبي-و�م:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
19" واملخالطن لهم  "كوفيد -  امل�سابة بف�و�س كورونا امل�ستجد 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 338،195 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
725 حالة اإ�سابة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بف�و�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 874،607 حاالت.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تداعيات االإ�سابة 
الدولة  ال��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف���و���س 
اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعربت  حالة.      2،294

بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ن،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س 
العاجل جلميع امل�سابن، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�سحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً 

ل�سحة و�سالمة اجلميع.
   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 2،391 حالة جديدة مل�سابن بف�و�س 
19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س  "كوفيد -  كورونا امل�ستجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 818،381 حالة. 

حممد بن ز�يد يبحث مع رئي�ش �لأوروغو�ي �لعالقات �لثنائية وعدد� من �لق�سايا �لإقليمية و�لدولية 
•• �أبوظبي-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بو  كايي  ال  لوي�س  اأم�س..فخامة  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
رئي�س جمهورية االأوروغواي ال�سرقية ال�سديقة الذي يزور دولة االإمارات 
حل�سور االحتفال باليوم الوطني لبالده يف معر�س "اإك�سبو 2020 دبي 

اجلاري. فراير  �سهر  من  والع�سرين  احلادي  " اليوم 
اأبوظبي  ال�ساطئ يف  ال��ذي ج��ري يف ق�سر  اللقاء  ورح��ب �سموه - خ��الل 

الثنائية  العالقات  معه  وبحث   .. بو  كايي  ال  لوي�س  الرئي�س  بفخامة   -
بن دولة االإمارات واالأوروغواي ال�سرقية و�سبل تعزيزها وتو�سيع اآفاقها 
ال�سديقن  البلدين  يف  التنمية  اأه���داف  يخدم  مبا  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
االهتمام  حم��ل  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���س��اف��ة   ..

امل�سرتك.
" والنجاح  دب��ي   2020 اإك�سبو  " معر�س  اأهمية  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 
الذي حققه خالل ال�سهور املا�سية يف تعزيز احلوار العاملي حول �سناعة 
املعر�س  يف  االأوروغ����واي  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  للب�سرية  اأف�سل  م�ستقبل 

واأهميتها يف التعريف بها وثقافتها وروؤيتها التنموية امل�ستقبلية.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء .. حر�س 
دولة االإمارات على تعزيز عالقاتها االقت�سادية والتجارية والتنموية مع 

دول اأم�كا الالتينية ويف مقدمتها جمهورية االأوروغواي ال�سديقة.
ل�ساحب  �سكره  عن  بو  كايي  ال  لوي�س  الرئي�س  فخامة  عر  جانبه  من 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان حل�سن اال�ستقبال الذي حظي به 
خالل زيارته الدولة موؤكداً اهتمامه بالده بتطوير عالقاتها االقت�سادية 
وال��ت��ع��اون يف  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  االإم����ارات خا�سة  واال�ستثمارية م��ع دول���ة 

يخدم  مب��ا  القطاعات  خمتلف  يف  واالب��ت��ك��ار  والتطوير  البحث  جم��االت 
م�سالح البلدين و�سعبيهما ال�سديقن.

ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
اآل  زاي��د  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  و�سمو  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
م�ست�سار  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وم��ع��ايل  نهيان 
ال�سوؤون اخلا�سة يف وزارة �سوؤون الرئا�سة ومعايل اأحمد بن علي حممد 
غ�  ال��دول��ة  �سف�  القمزي  عبداهلل  �سعيد  و�سعادة  دول��ة  وزي��ر  ال�سايغ 

املقيم لدى االأوروغواي ال�سرقية وعدد من امل�سوؤولن.

قيادة �سالح �خلدمات �لطبية بوز�رة �لدفاع حتتفل باعتماد م�ست�سفى ز�يد �لع�سكري ملنح �لبورد �لإمار�تي

حممد بن ز�يد يبحث مع رئي�ش جنوب �ل�سود�ن �لعالقات �لثنائية وعدد� من �لق�سايا �لإقليمية و�لدولية 

•• �أبوظبي-و�م: 

احتفلت قيادة �سالح اخلدمات الطبية بوزارة الدفاع ، باعتماد املعهد الوطني 
للتخ�س�سات ال�سحية م�ست�سفى زايد الع�سكري ملنح البورد االإماراتي كاأول 
لرامج  املتقدم  امل�ستوى  يج�سد  وال��ذي  الدولة  يف  ع�سكرية  طبية  موؤ�س�سة 
التعليم الطبي امل�ستمر التي يقدمها امل�ست�سفى وجهوده لالرتقاء مب�ستوى 

الكفاءات الطبية وفقاً الأحدث املمار�سات الطبية العاملية.
ويتيح االعتماد مل�ست�سفى زايد الع�سكري الفر�سة لتمكن االأطباء املتدربن 

ا�ست�ساري  درج��ة  والتي متنح  االإم��ارات��ي  البورد  �سهادات  على  من احل�سول 
مبا�سرة بعد احل�سول عليها.

املوؤ�س�سي  االعتماد  ملراحل  بعر�س مادة فيلمية  املنا�سبة  بهذه  بداأ االحتفال 
ل�سالح اخلدمات الطبية ، تلتها كلمات امل�سوؤولن ومن ثم تكرمي امل�ساهمن 
للبورد  امل��وؤ���س�����س��ي  االع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ال��ع�����س��ك��ري  زاي����د  م�ست�سفى  ح�����س��ول  يف 

االماراتي.
وقال العميد الركن الطبيب �سرحان النيادي قائد �سالح اخلدمات الطبية 
دليال جديدا  يعد  االعتماد  هذا  على  الع�سكري  زاي��د  م�ست�سفى  اإن ح�سول 

على املكانة الرائدة التي بلغها امل�ست�سفى والثقة الكب�ة يف قطاع اخلدمات 
ال�سحية الع�سكرية يف تقدمي اأف�سل اخلدمات الطبية والعالجية وفق اأرقى 

املمار�سات العاملية.
يتم  تعليمي  م�ست�سفى  ال��ي��وم  يعد  الع�سكري  زاي���د  م�ست�سفى  اأن  واأ���س��اف 
برامج  منها  الطبية  اخلدمات  �سالح  يف  التخ�س�سية  الرامج  اعتماد  فيه 
والتي متكن  والطوارئ  احل��وادث  وبرنامج  االأ�سرة  وبرنامج طب  الباطنية 
املتدربن من احل�سول على درجة ا�ست�ساري مبا�سرة وذلك بعد اعتماد دائرة 

ال�سحة وذلك اأ�سوة بالرامج الدولية املعتمدة.

الوطني  للمعهد  ال��ع��ام  االأم���ن  احل��وق��اين  الدكتور حممد  ق��ال  م��ن جانبه 
املوؤ�س�سي  االعتماد  �سهادة  بت�سليم  اليوم  نت�سرف  اإننا  الطبية  للتخ�س�سات 
ملنح  ال�سحية  للتخ�س�سات  الوطني  املعهد  م��ن  الع�سكري  زاي��د  مل�ست�سفى 

البورد االإماراتي .
واأ�سار اإىل اأن املعهد الوطني للتخ�س�سات ال�سحية �سكل اأكر من ع�سرين 
الطبية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  واال�ست�سارين  اخل��راء  من  علمية  جلنة 
املمار�سات  اأف�سل  ح�سب  وال��راجم��ي  املوؤ�س�سي  االع��ت��م��اد  معاير  ل�سياغة 

العاملية يف التعليم الطبي.

•• �أبوظبي-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س - يف ق�سر ال�ساطيء باأبوظبي 
ال�سديقة  ال�سودان  رئي�س جمهورية جنوب  �سلفاك� ميارديت  - فخامة 
الذي يقوم بزيارة عمل اإىل دولة االإمارات ح�سر خاللها االحتفال باليوم 
معر�س  يف  امل�سارك  جناحها  يف  االأول  اأم�س  اأقيم  ال��ذي  لبالده  الوطني 

اإك�سبو 2020 دبي.

دع��م دول��ة االإم���ارات لكل ما  ال�سودان ..م��وؤك��داً  وال��وح��دة لدول����ة جنوب 
يحقق م�سلحة �سعب جنوب ال�سودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية من 
والتعاون  ال�سالم  طريق  على  خطوة  لكل  الداعم  الثابت  نهجها  منطلق 

يف املنطقة.
ج��م��ه��وري��ة جنوب  رئ��ي�����س  م��ي��اردي��ت  �سلفاك�  ف��خ��ام��ة  �سكر  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ال�سودان ال�سديقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان حل�سن 
امل�ستوى  على  ل��ب��الده  االإم����ارات  لدعم  تقديره  ع��ن  ..م��ع��راً  اال�ستقبال 
رئي�س  واأ�ساد  “كورونا”.  جائحة  مواجهة  يف  لها  وم�ساعداتها  التنموي 

ورحب �سموه بفخامة رئي�س جنوب ال�سودان يف دولة االإمارات .. وا�ستعر�س 
الثنائية واآليات تنميتها مل�سلحة التنمية  معه خمتلف جوانب العالقات 
واالزدهار يف البلدين ال�سديقن. كما تطرق اللقاء اإىل عدد من الق�سايا 

االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�سرتك.
جنوب  جمهورية  وم�ساركة  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�س  اللقاء  وت��ن��اول 
ال�����س��ودان ف��ي��ه واأه��م��ي��ة ه���ذه امل�����س��ارك��ة يف ع��ر���س روؤاه����ا واأف��ك��اره��ا حول 
امل�ستقبل. وعر �سموه خالل اللقاء عن متنياته باأن يحقق اتفاق ال�سالم 
الذي جرى توقيعه خالل �سهر يناير املا�سي اال�ستقرار وال�سالم والتنمية 

..موؤكدا  االإم���ارات  لدولة  ال��رائ��دة  التنموية  بالتجربة  ال�سودان  جنوب 
حر�س بالده على تعزيز عالقاتها مع الدولة يف خمتلف املجاالت.

اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  ال���دويل و�سمو  وال��ت��ع��اون 
ال�سوؤون  م�ست�سار  نهيان  اآل  بن طحنون  بن حمد  ال�سيخ حممد  ومعايل 
الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  يف  اخلا�سة 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل ومعايل علي بن حماد ال�سام�سي نائب 

االأمن العام للمجل�س االأعلى لالأمن الوطني.
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اأخبـار الإمـارات
من�سور بن ز�يد ي�سدر قر�ر�ت مبنح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية لـ 78 مفت�سا يف 3 دو�ئر حكومية

•• �أبوظبي -و�م:

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
اأبوظبي، قرارات  الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء يف 
ال�سبط  م��اأم��وري  من   78 ل�  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  تخويل  ب�ساأن 
ت�����س��م��ل التنمية  اأب���وظ���ب���ي،  اإم�����ارة  3 دوائ�����ر ح��ك��وم��ي��ة يف  ال��ق�����س��ائ��ي يف 
مينح  مبا  وذل��ك  وال�سياحة،  والثقافة  والنقل،  البلديات  االقت�سادية، 
بالن�سبة  الق�سائي  ال�سبط  مهام  مزاولة  �سالحية  املخت�سن  املفت�سن 
وتكون  اخت�سا�سهم،  دائ��رة  يف  تقع  التي  االإداري���ة  واملخالفات  للجرائم 

متعلقة باأعمال وظائفهم وفق الت�سريعات ال�سارية.
اأمام  واأدى املوظفون من ماأموري ال�سبط الق�سائي، اليمن القانونية 

�سعادة امل�ست�سار علي حممد البلو�سي، النائب العام الإمارة اأبوظبي، وذلك 
يف املقر الرئي�س لدائرة الق�ساء يف اأبوظبي.

لعدد  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  منح  اأن  البلو�سي،  علي  امل�ست�سار  واأك��د 
التفتي�س  يف  مهامهم  ممار�سة  لبدء  احلكومية،  ال��دوائ��ر  موظفي  م��ن 
والرقابة بح�سب اخت�سا�ساتهم الوظيفية، مع �سمان التطبيق ال�سحيح 
وفق  والتدقيق  ال�سبط  بعمليات  اخلا�سة  االإج���راءات  وتنفيذ  للقانون 
ال�سوابط القانونية املحددة، ي�سهم يف تطوير االأداء املوؤ�س�سي واالرتقاء 
بنوعية اخلدمات املقدمة يف خمتلف القطاعات باإمارة اأبوظبي، مبا يعزز 

تناف�سيتها عاملياً.
واأ�سار اإىل اهتمام دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، بتاأهيل وتدريب املر�سحن 
تدريبية  برامج  خ��الل  من  الق�سائية،  ال�سبطية  �سفة  على  للح�سول 

مفت�سن  اإع��داد  بهدف  الق�سائية،  اأبوظبي  اأكادميية  ل��دى  متخ�س�سة 
ُملمن بجميع جوانب ال�سبط الق�سائي واالإداري، و�سالحيات ماأموري 
واأ�س�س  م��ب��ادئ  وتر�سيخ  ال�سارية،  وال��ق��وان��ن  لالأنظمة  وف��ق��اً  ال�سبط 
الرقابة والتدقيق على القطاعات اخلدمية، مع الرتكيز على التدريب 
العملي من واقع ملفات الق�سايا واالإجراءات اخلا�سة مبحا�سر ال�سبط 

اأمام النيابة العامة واملحاكم اجلزائية.
ومن جهته اأعرب �سعادة را�سد عبد الكرمي البلو�سي، وكيل دائرة التنمية 
االقت�سادية- اأبوظبي، عن امتنان الدائرة للدور املحوري الذي تقوم به 
اأبوظبي، ل�سمان بيئة اأعمال �سليمة، وتدريب وتاأهيل  دائرة الق�ساء يف 
املفت�سن من الناحية القانونية للقيام بدورهم على اأكمل وجه. ? وقال 
اأبوظبي لالأعمال ومكتب  اإن منح عدد من املفت�سن العاملن يف مركز 

تنمية ال�سناعة، التابعن لدائرة التنمية االقت�سادية، �سالحية مزاولة 
مهام ال�سبط الق�سائي عقب تدريبهم وتاأهيلهم، يعك�س حر�س حكومة 
اأبوظبي على توف� اأف�سل الظروف لبيئة اأعمال مالئمة �سمن االأطر 
االقت�سادي  للنمو  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  ت�سكل  التي  والت�سريعية  القانونية 
امل�����س��ت��دام. واأ���س��اف اأن���ه وف��ق��اً للمهام امل��وك��ل��ة ل��ه��ا، ت��ق��وم دائ���رة التنمية 
التجارية  املن�ساآت  على  والرقابة  التفتي�س  زي��ارات  بتنظيم  االقت�سادية 
بها، والتي  املعمول  بالقوانن واللوائح  التزامها  للتاأكد من  وال�سناعية 
املمار�سات  من  واحل��د  الفكرية،  وامللكية  امل�ستهلكن  حماية  على  تعمل 
التي توؤثر �سلباً على القطاع االقت�سادي ب�سكل عام، وال �سك باأن تاأهيل 
املفت�سن وفقاً الأف�سل املمار�سات املعمول بها عاملياً ت�سهم يف تعزيز الثقة 

ببيئة االأعمال.

برعاية حممد بن ز�يد ..�نطالق موؤمتر يومك�ش و�سيمتك�ش 2022 مب�ساركة 2000 خبري وخمت�ش

لديها  لي�س  ف��اخل��وارزم��ي��ات  ب��ه��ا، 
ن��ف�����س م�������س���اع���رن���ا، وخ���وف���ن���ا، وال 
على  ت��ع��م��ل  ف��ه��ي  ال��ت��ع��ب  ي�سيبها 
وتنفذ  ال��ع��ام  ط���وال  ال�ساعة  م���دار 
االأوامر الواردة اليها، وتتفوق على 
االأنظمة التقليدية عند دجمها مع 
تقنيات الذكاء اال�سطناعي، وهذه 
اأكر قدرة  املزايا جمتمعة جتعلنا 
واعتماد  االأه�������داف،  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
اال�سرتاتيجيات التي تعزز جهودنا 
لهجمات  م��ن  جمتمعاتنا  حلماية 

وخالل احلروب واملعارك".
اإيجابيات  "رغم  ال��ع��ل��م��اء:  وق����ال 
عليها  ي��رتت��ب  اأن����ه  اإال  االأن���ظ���م���ة، 
قد  ع��دة  حت��دي��ات  اأي�ساً  املقابل  يف 
كونها  ال��ت��ط��رف،  م��ن  ن��وع��اً  تخلق 
حتفز على الت�سعيد اأثناء املعارك، 
بتقنيات  دجم��ه��ا  ع��ن��د  خ�����س��و���س��اً 
الذكاء اال�سطناعي، وهو ما يخلق 
االمام  نحو  ب��ق��وة  امل�سي  يف  رغ��ب��ة 
بعن  االحتماالت  جميع  اأخ��ذ  دون 
االع��ت��ب��ار. ف�����س��اًل ع��ن ذل���ك باتت 
اقل  التقنيات  ه��ذه  امتالك  تكلفة 
يف الوقت احلايل، وهو ما قد يتيح 
تهدد  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة  للجماعات 
وا�ستخدامها  امتالك  دولنا،  اأم��ن 
اأمن  امل��دن��ي��ن وزع���رع���ة  ل���رتوي���ع 
جم���ت���م���ع���ات���ن���ا، وك������ذل������ك وج������ود 
ع��ي��وب يف ه��ذه االأن��ظ��م��ة تتمثل يف 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب��ي��ان��ات ت��اري��خ��ي��ة ال 
اال�ست�سرافية  والتوجهات  تتما�سى 
التي تعتمدها الكث� من الدول يف 

التخطيط للم�ستقبل".
من جانبه، قال �سعادة اللواء الركن 
ال��دك��ت��ور م��ه��ن��د���س م��ب��ارك �سعيد 
امل�ساعد  الوكيل  اجل��اب��ري،  غ��اف��ان 
يف   الدفاعية  وال�سناعات  لالإ�سناد 
العليا  اللجنة  وزارة الدفاع، رئي�س 
املنظمة ملعر�سي يومك�س و�سيمتك�س 
لهما:  امل�ساحب  واملوؤمتر   2022
املاأهولة  االأنظمة غ�  "..اأ�سبحت 

غ���� امل���اأه���ول���ة وال���ط���ائ���رات بدون 
قدراتها  ت���ع���زي���ز  ب���غ���ر����س  ط���ي���ار 
اقت�سادها  دعم  وكذلك  الدفاعية، 

الوطني".
"يكمن جانب كب�  وقال معاليه: 
الطائرات  اأن  يف  اخل����ط����ورة  م���ن 
�سالحاً  اأ����س���ب���ح���ت  ط����ي����ار  ب�������دون 
امل�سلحة  اجل�����م�����اع�����ات  ت���ف�������س���ل���ه 
تكلفة  واالإرهابية نظراً النخفا�س 
وفعاليتها  وك���ف���اءت���ه���ا  ان���ت���اج���ه���ا 
و�سهولة احل�سول عليها، خ�سو�ساً 
اإذا ما وجدت اأنظمة ودول ترعاها. 
بدون  الطائرات  تقوم  اأن  ميكن  اإذ 
تقوم  ال��ت��ي  االأدوار  ببع�س  ط��ي��ار 
التقليدية،  املقاتلة  الطائرات  بها 
واال�ستطالع  امل��راق��ب��ة،  م��ه��ام  مثل 
وال��ه��ج��م��ات اجل��وي��ة، ول��ه��ذا بداأت 
مفاهيم  يف  ت���وؤث���ر  ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
العمليات اجلوية والدفاع  وعقيدة 

اجلوي".
متثله  م���ا  رغ���م  معاليه:"  وت���اب���ع 
االأن��ظ��م��ة غ��� امل��اأه��ول��ة م��ن تقدم 
علمي وتكنولوجي اإال اأنها تنطوي 
ع����ل����ى خم�����اط�����ر وحت������دي������ات غ� 
نكثف  ان  علينا  ول��ذل��ك  م�سبوقة، 
جهودنا على م�ستوى دويل وعاملي 
من اأجل حماية ال�سرعية الدولية 
وحتقيق ال�سالم واالأمن الدولين، 
يف  لال�ستمرار  معا  العمل  وكذلك 
م�س�ة التقدم واالزدهار الأجيالنا 
بقدراتنا  االرت���ق���اء  ع��ر  ال��ق��ادم��ة 
التحديات،  مل��ج��اب��ه��ة  االإب���داع���ي���ة 
وتطوير تعامل االن�سان مع االآالت 
ال��ذك��ي��ة ب��ث��ق��ة ووع�����ي، وذل����ك اإىل 
ال�سحيحة  ال��ق��رارات  اتخاذ  جانب 

يف الع�سر غ� املاأهول".
 4 ال����ذي ت�سمن  امل���وؤمت���ر  وت���ن���اول 
 22 فيها  و�سارك  نقا�سية  جل�سات 
م��ت��ح��دث��اً رف��ي��ع امل�����س��ت��وى م��ن عدة 
العامل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  م���ن  دول 
وق���ادة  وق�����ادة،  وزراء،  ف��ي��ه��م  مب���ن 

النتائج  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة واحل�����س��ول 
امل���رج���وة م��ن ال��ه��دف امل��ن�����س��ود من 
ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه االأن���ظ���م���ة يف جمال 
ذاته،  الوقت  ويف  حم��دد.  قطاع  اأو 
االأنظمة  ا���س��ت��ب��دال  ح���ال  يف  ف��اإن��ه 
غ�  باالأنظمة  القدمية  واالأجهزة 
امل��اأه��ول��ة، ف���اإن ال��ت��ح��دي يكمن يف 
ت��اأق��ل��م ال���ف���رق امل�����س��ت��خ��دم��ة لهذه 
القطاعات  يف  وبخا�سة  االأن��ظ��م��ة 
تقدم  كونها  واالأم��ن��ي��ة،  الدفاعية 
تتطلب  جديدة  ت�سغيلية  مفاهيم 
ال�سرعة يف التكيف واملواءمة معها 
دون  اأو  ي��ذك��ر  م��ع هام�س خ��ط��اأ ال 
ت�سككك  واأخ����ط����اء  ح�����وادث  وق����وع 
بقدرات هذه االأنظمة وفاعليتها".

التحديات  ه���ذه  ظ��ل  "يف  وت���اب���ع: 
امل����وؤمت����ر فر�سة  ه�����ذا  ل���ن���ا  ي���وف���ر 
�ساملة  مراجعة  واإج����راء  للت�ساور 
وتطبيقات  ت���وظ���ي���ف  اآل�����ي�����ات  يف 
امل���اأه���ول���ة، ل�سمان  االأن��ظ��م��ة غ��� 
واإيجاد  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ب��ن��ي 
ح����ٍل ل��ل��ت��ح��دي��ات وامل���ع���وق���ات التي 
مراحل  خالل  ال�سطح  على  تظهر 
م���ت���ق���دم���ة م�����ن ال���ت���ط���ب���ي���ق، ه���ذه 
اجلهود  ت�سافر  تتطلب  امل��راج��ع��ة 
واملبتكرين  امل�سنعن  بن  الدولية 
لبناء  ال��ن��ه��ائ��ي��ن،  وامل�����س��ت��خ��دم��ن 
منظومة فاعلة قادرة على لعب دور 
الب�سر ورفاهيتهم،  حيوي يف حياة 
تطور  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي  اآخ���ر  ودور 
ومنظوماتها  واحلكومات  ال��دول��ة 
االقت�سادية وال�سناعية والدفاعية 

على حد �سواء".
وم�����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ح��م��ي��د مطر 
الظاهري الع�سو املنتدب والرئي�س 
التنفيذي ل�سركة اأبوظبي الوطنية 
وجمموعة  "اأدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���س 
"�سهدنا  ل��ه��ا:  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ات 
ان���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر الذي 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  /اأدن���ي���ك/  تنظمه 
االإم�����ارات،  دول���ة  ال���دف���اع يف  وزارة 

ع��ا���س��م��ة دول������ة االإم�����������ارات وطن 
الفر�س  واأر���س  وال�سالم  الت�سامح 
"ت�سكل  معاليه:  وق���ال  واالب��ت��ك��ار، 
االأنظمة غ� املاأهولة، والطائرات 
ب����ارزاً للثورة  ب���دون ط��ي��ار ع��ن��وان��اً 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة غ� 
امل�ستقبل  ت�����س��ع  ال���ت���ي  امل�����س��ب��وق��ة 
ب���ن اأي���دي���ن���ا، ويف دول����ة االإم�����ارات 
تعتر العباً مهماً يف حتقيق روؤية 
قيادتنا الر�سيدة املتمثلة يف مبادئ 
ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى بناء  اخل��م�����س��ن، 
االق��ت�����س��اد االأف�����س��ل واالأن�����س��ط يف 
العاملية  ال�سمعة  وتر�سيخ  ال��ع��امل، 

لدولة االإمارات".
تنظيم  "ياأتي  م���ع���ال���ي���ه:  وت����اب����ع 
اليوم  اال�سرتاتيجي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
العاملية  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ب��ال��رغ��م 
التي  اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  وال�����ظ�����روف 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن�����س��ه��ده��ا 
ل��ي�����س��ل��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ال���ق���درات 
دولة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  وامل��م��ك��ن��ات 
املحوري  دوره�����ا  ي���رز  االإم��������ارات، 
املنطقة،  وا�ستقرار  اأم��ن  تعزيز  يف 
يف  قدماً  للم�سي  جهودها  وكذلك 
التكنولوجية  منظومتها  ت��ع��زي��ز 
املتقدمة لتطوير قوة الردع، وبناء 
ق���ط���اع اأم���ن���ي ودف����اع����ي ي�����س��ه��م يف 

حتقيق الطماأنينة وال�سلم".
اأهمية  "تكمن  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
علمية  من�سة  بكونه  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
تدعم  والكفاءات  للخرات  جامعة 
مهمتنا لتطوير القدرات الوطنية، 
ور���س��ال��ة م���ن دول����ة االم������ارات اإىل 
ال���ع���امل اأج���م���ع ب��اأن��ه��ا ق�����ادرة على 
جمابهة التحديات على اختالفها، 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال���و����س���ول 
ق���ي���ادت���ه���ا وط���م���وح���ات ���س��ع��ب��ه��ا يف 
على  متقدمة  مكانة  اإىل  الو�سول 
قائمة اأف�سل دول العامل يف جميع 
امل����ج����االت، وب���اأن���ه���ا ح��ري�����س��ة على 
االأنظمة  ق��درات��ه��ا الإن��ت��اج  ت��ط��وي��ر 

اليومية،  اأ�سا�سياً من حياتنا  جزءاً 
يف  م�ستمر  ب�سكٍل  عليها  نعتمد  اإذ 
العديد من املجاالت احليوية التي 
االإن�سان،  اأن حتل حمل  يف  جنحت 
وبخا�سة يف تغطية تلك املهام التي 
قد تت�سم بقدر ع��اٍل من اخلطورة 
وال��ت��ع��ق��ي��د. وه����ذه االأن��ظ��م��ة باتت 
من  ج��داً  وا�سعة  بف�ساءات  تتمتع 
ت�سهد  التي  واالب��ت��ك��ارات  التقنيات 
تطوراً  ال������دوام  وع��ل��ى  بطبيعتها 
ومن������واً م�����س��ت��م��ري��ن، ون���ح���ن على 
ال���رغ���م م���ن ه����ذا ال��ت��ق��دم يف هذا 
بداية  يف  م��ازل��ن��ا  اأن���ن���ا  اإال  امل���ج���ال 
من  م�ستقباًل  نتوقعه  مل��ا  الطريق 
هذه  على  االعتماد  م�ستوى  حيث 

االأنظمة وتبنيها".
الرغم  "على  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
من اأن تبني هذه االأنظمة مازالت 
التحديات  م���ن  ال��ع��دي��د  جت��اب��ه��ه 
اأو  ت�سغيلية،  اأو  تقنية،  كانت  �سواء 
تواجدنا  اأن  اإال  جمتمعية،  ح��ت��ى 
اليوم يف دولة االإم��ارات هو مبثابة 
الرائدة  املكانة  على  للعامل  تاأكيد 
التي نتمتع بها على �سعيد تطوير 
االأنظمة،  ه����ذه  وت��ب��ن��ي  وت��ط��ب��ي��ق 
ن�سوج  يف  ب���ال���ت���ايل  وامل�������س���اه���م���ة 
واأعمالنا، وتعزيز قيمة  موؤ�س�ساتنا 
االإن�سان. ولكن االأهم  احلياة لدى 
العمل  ن��وا���س��ل  اأن  ه���و  ذل����ك  م���ن 
واملعوقات،  التحديات  تلم�س  على 
لدعم  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  والتعمق 

اخلطط امل�ستقبلية".
راأ���س هذه  "على  �سعادته:  واأو���س��ح 
التطور  ا���س��ت��م��راري��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ل���ه���ذه االأن���ظ���م���ة، 
تطوير  على  العمل  يتوا�سل  حيث 
اإال  م��ت�����س��ارع،  ب�سكل  التكنولوجيا 
االأنظمة  ه���ذه  ان��دم��اج  ���س��م��ان  اأن 
التقليدية  االأنظمة  م��ع  وتكاملها 
اإىل  بحاجة  م���ازال  ن�سبياً  االأق����دم 
املوائمة  ل�����س��م��ان  م��ت��وا���س��ل  ع��م��ٍل 

وم��ب��ت��ك��رون ع��امل��ي��ون ال��ع��دي��د من 
ال�سلة  ذات  والق�سايا  املو�سوعات 
املاأهولة،  غ����  االأن���ظ���م���ة  ب��ق��ط��اع 
ورك�����ز اجل��ل�����س��ات ع��ل��ى 4 حم���اور 
امل�سهد  ف��ه��م  ف��ي��ه��ا  رئ��ي�����س��ي��ة، مب���ا 
امل��ت��غ��� يف ق���ط���اع االأن���ظ���م���ة غ� 
والتفاهم  الثقة  وتعزيز  امل��اأه��ول��ة، 
القرار  واتخاذ  واالآلة  االإن�سان  بن 
املاأهولة،  غ���  االأن��ظ��م��ة  ع�سر  يف 
وتطرق لتح�سن االبتكار: التغلب 
لعمليات  امل�ساحبة  التحديات  على 
وتكاملها،  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ت���ط���ب���ي���ق 
والثورة  امل��اأه��ول��ة  واالأن��ظ��م��ة غ��� 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة: ك��ي��ف تعمل 
القدرات  ت�سكيل  على  التكنولوجيا 

امل�ستقبلية.
واإىل ذلك، قال معايل عمر �سلطان 
للذكاء  ال����دول����ة  وزي������ر  ال���ع���ل���م���اء 
الرقمي  واالق��ت�����س��اد  اال�سطناعي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع���ن ب���ع���د، يف 
يف  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الرئي�سية  كلمته 
املوؤمتر:  يف  االأوىل  اجلل�سة  افتتاح 
وقت  اأي  من  اأك��ر  اليوم  "ندرك 
م�����س��ى اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة دول��ن��ا عر 
التقنيات  ه���ذه  ا���س��ت��خ��دام  ���س��م��ان 
جمتمعاتنا،  وح��م��اي��ة  خ���دم���ة،  يف 
التقنيات  احل���ال جلميع  ه��و  وك��م��ا 
التاريخ  م����ر  ع���ل���ى  ظ���ه���رت  ال���ت���ي 
مثالية.  لي�ست  باأنها  متاماً  نتفهم 
االأنظمة  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ع��ن��د  ول��ك��ن 
من  الكث�  فهناك  امل��اأه��ول��ة،  غ��� 
ي��ب��ن��ي عليها  ق���د  ال���ت���ي  االأ����س���ب���اب 
ال��ق��رار توجهاتهم  ال��ق��ادة و���س��ن��اع 
يف ا�ستخدامها والعمل على تطوير 
ن�سر تقنياتها املتنوعة، فهي ت�ساهم 
حلماية  ك���ث����ة  ف���ر����س  خ���ل���ق  يف 

املدنين يف احلروب واملعارك".
االأنظمة  "هذه  م��ع��ال��ي��ه:  وت���اب���ع 
ل��دي��ه��ا ق����درة م��ث��ال��ي��ة ع��ل��ى العمل 
ب�����س��ك��ل م���وح���د وم��ت��ن��ا���س��ق بطرق 
القيام  االن�����س��ان  ي�ستطيع  ال  ق���د 

•• �أبوظبي- و�م: 

ال�سمو  �����س����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
انطلقت  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
الدورة  فعاليات  اأم�س  اأبوظبي  يف 
"االأنظمة  م��وؤمت��ر  م��ن  اخل��ام�����س��ة 
2022" امل�ساحب  امل��اأه��ول��ة  غ��� 
و"�سيمتك�س"  "يومك�س"  ملعر�سي 
2022 حتت �سعار: "اأنظمة ذاتية 
ب���ال ح�����دود: ط��ف��رة ه��ائ��ل��ة واآف����اق 

واعدة".
وي���������س����ت����ق����ط����ب امل��������وؤمت��������ر ال�������ذي 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  تنظمه 
بالتعاون  "اأدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���س 
من  جم��م��وع��ة  ال���دف���اع  وزارة  م���ع 
وامل�������س���وؤول���ن رفيعي  ال��ف��ك��ر  ق����ادة 
الباحثن  واالأك��ادمي��ي��ن  امل�ستوى 
وي�سارك  العامل،  دول  خمتلف  من 
2000 خب� وخمت�س  اأكر  فيه 

ب�سكل ح�سوري وافرتا�سي.
واف��ت��ت��ح م��ع��ايل حم��م��د ب��ن اأحمد 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي، 
بح�سور  امل��وؤمت��ر،  جل�سات  ال��دف��اع 
العلماء  ����س���ل���ط���ان  ع���م���ر  م����ع����ايل 
اال�سطناعي  للذكاء  الدولة  وزي��ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����س��اد 
ب���ع���د، وم���ع���ايل ماريا  ال��ع��م��ل ع���ن 
دي��دي، وزي��رة الدفاع يف جمهورية 
اإرن�ستو  ج���واو  وم��ع��ايل  امل��ال��دي��ف، 
دو�������س ����س���ان���ت���و����س، وزي������ر ال���دف���اع 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  االن��غ��ويل، 
بن  بندر  بن  تركي  الركن  الفريق 
القوات  قائد  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
معايل  و  ال�سعودية  امللكية  اجلوية 
امل��ه��ن��د���س ع��وي�����س��ة م��ر���س��د امل����رر، 
اأبوظبي،  يف  الطاقة  دائ���رة  رئي�س 
و�سعادة اللواء الركن دكتور مبارك 
رئي�س  اجل����اب����ري،  غ���اف���ان  ���س��ع��ي��د 
ملعر�سي  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
و"�سيمتك�س"  "يومك�س"  وموؤمتر 
الظاهري،  مطر  وحميد   ،2022
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
ل���������س����رك����ة اأب������وظ������ب������ي ال���وط���ن���ي���ة 
وجمموعة  "اأدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���س 
و�سخ�سيات  لها  التابعة  ال�سركات 
رفيعة امل�ستوى من الوفود الدولية 

امل�ساركة يف املوؤمتر.
رحب  االفتتاحية،  كلمته  وخ���الل 
البواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل 
اأبوظبي  يف  امل�������س���ارك���ة  ب���ال���وف���ود 

ح���������س����ور ن����خ����ب����ة م������ن اخل��������راء 
وال���ب���اح���ث���ن االأك���ادمي���ي���ن وق����ادة 
ل��ت��ب��ادل وجهات  ال��ع��امل��ي��ن  ال��ف��ك��ر 
ال��ن��ظ��ر، يف ق���ط���اع االأن���ظ���م���ة غ� 
املاأهولة. وي�سهم احلدث يف تعزيز 
مكانة دولة االإمارات كوجهة عاملية 
م��ت��م��ي��زة ال���س��ت�����س��اف��ة امل����وؤمت����رات 
املتخ�س�سة باالأنظمة غ� املاأهولة 

ونظم املحاكاة والتدريب".
هذه  ت��ن��ظ��ي��م  "ياأتي  واأ�������س������اف: 
ا�سرتاتيجية  وف�����ق  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
القطاعات  ل��دع��م  ال��رام��ي��ة  اأدن��ي��ك 
احليوية والواعدة وتعزيز تناف�سية 
ال�سركات الوطنية على ال�سعيدين 
امل��ح��ل��ي وال������دويل، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
يف  املتقدمة  املعرفة  وت��وط��ن  نقل 

الدولة".
مظلته  حت�����ت  امل������وؤمت������ر  وج�����م�����ع 
والباحثن  اخل������راء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
االأك�������ادمي�������ي�������ن وق������������ادة ال���ف���ك���ر 
ل��ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر،  ال��ع��امل��ي��ن 
للتحديات  احل���ل���ول  وا���س��ت��ك�����س��اف 
الثورة  �سوء  يف  والنا�سئة  الراهنة 
ال�سناعية الرابعة، وي�سلط ال�سوء 
العلمية  ال���ت���ط���ورات  اأح�����دث  ع��ل��ى 
امل��ج��االت، ف�ساًل  والتقنية يف ه��ذه 
املمار�سات  اأف�����س��ل  م�����س��ارك��ة  ع���ن 
الدائمة  القطاعات  هذه  يف  املتبعة 
ال����ت����ط����ور، وال�����وق�����وف ع���ل���ى اآخ����ر 
والتكنولوجية  العلمية  التطورات 
يف ه��ذا امل��ج��ال. وت��ن��اول امل��وؤمت��ر يف 
اجل��ل�����س��ات ال��ن��ق��ا���س��ي��ة االأرب�����ع فهم 
االأنظمة  ق��ط��اع  يف  املتغ�  امل�سهد 
الثقة  وت���ع���زي���ز  امل�����اأه�����ول�����ة،  غ����� 
وال��ت��ف��اه��م ب���ن االإن�������س���ان واالآل�����ة 
االأنظمة  ع�سر  يف  ال��ق��رار  وات��خ��اذ 
لتح�سن  ويتطرق  امل��اأه��ول��ة،  غ��� 
التحديات  على  التغلب  االب��ت��ك��ار: 
امل�ساحبة لعمليات تطبيق التقنيات 
املاأهولة  غ�  واالأنظمة  وتكاملها، 
كيف  الرابعة:  ال�سناعية  وال��ث��ورة 
ت�سكيل  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  تعمل 
القدرات امل�ستقبلية. جتدر االإ�سارة 
ملعر�سي  ال�سابقة  ال����دورة  اأن  اإىل 
"يومك�س" و"�سيمتك�س" واملوؤمتر 
يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  و  لهما  امل�ساحب 
كب�اً  اإق��ب��ااًل  �سهدت   2020 ع��ام 
م�ساركات  احل�����دث  ���س��ه��د  ب��ع��دم��ا 
دولية وحملية وا�سعة من اجلهات 
باهتمام  وحظي  وال���زوار  العار�سة 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  وا���س��ع  اإع���الم���ي 

املحلي والعاملي.

�سائحة ت�سكر فريقا طبيا بدبي �أنقذها من غرغرينا وبرت ذر�عها

�يدج تك�سف عن �أحدث �لطائر�ت �مل�سرية يف يومك�ش 2022

•• دبي-�لفجر:

وجهت �سائحة �سوي�سرية ر�سالة �سكر اىل االإمارات وطاقم طبي يف دبي 
بعد اإجراء عمليات جراحية معقدة لها واإنقاذها من ان�سداد بال�سراين 

هدد ببرت ذراعها.
وكانت ال�سائحة )55 عاما( تق�سي اإجازتها يف دبي، وتعر�ست الن�سداد 

يف ال�سراين الرئي�سية، ونقلت اىل م�ست�سفى الزهراء يف دبي.
 وباجراء الفح�س الطبي عليها اكت�سف االأطباء ان حالتها خط�ة، اذ 
كانت تعاين من جلطة دموية يف ذراعها، ما هدد با�سابتها بغرغرينا، 
برت  يتطلب  ك��ان  م��ا  ال���دم،  تدفق  نق�س  ب�سبب  اجل�سم  اأن�سجة  وم��وت 

ذراعها.
وقال الدكتور حممد راأفت عقيلة، ا�ست�ساري جراحة االأوعية الدموية 
يف م�ست�سفى الزهراء بدبي: "كانت املري�سة يف حالة حرجة، وكان ال بد 

من اأن اأجري لها عملية جراحية فورية ل�سمان اإنقاذ ذراعها. وب�سبب 
ا اإجراء العديد من العمليات اجلراحية  حالتها املعقدة، كان علينا اأي�سً
االإ�سافية ل�سمان �سفاءها ب�سكل �سحيح، وبعد اإجراء عمليات جراحية، 
واإعطائها االأدوية الالزمة واإمتام جميع التداب� الطبية، بداأت �سحة 
اأ�سبوعن من االإقامة يف  املري�سة تتح�سن ب�سكل ملحوظ، ويف غ�سون 
ب�سكل  تعافيها  بعد  باخلروج  لها  ال�سماح  مت  بدبي،  الزهراء  م�ست�سفى 

تام".
يف البداية، عمل االأطباء على ا�ستئ�سال اخلرة جراحًيا عن طريق حقن 
اإذابة اجللطة الدموية داخل ال�سراين، وا�ستغرقت هذه العملية حوايل 
الدموية،  اجللطة  اإزال��ة  هو  منها  الهدف  وكان  الإكمالها.  �ساعات   6

وال�سماح للدم بالتدفق بحرية وجتنب امل�ساعفات اخلط�ة االأخرى.
من  للتاأكد  اأخ���رى  عمليات  اإج����راء  اإىل  ذل��ك  بعد  املري�سة  واح��ت��اج��ت 
حيوية اأن�سجة ذراعها، ومت اإجراء ت�سميد اجراحي معقد ل�سمان التئام 

االأن�سجة ب�سكل �سحيح.
ا جلراحة ترقيع اجللد لتغطية اجللد التالف  كما خ�سعت املري�سة اأي�سً

وت�سريع تعايف احلالة.
�س.ك:   املري�سة  قالت  بدبي،  الزهراء  م�ست�سفى  يف  جت������ربت�����ها  وع������ن 
امل�ساعدة، ولكن  اأذهب لطلب  اأين  اإىل  اأعرف  اأكن  البداية الأين مل  "يف 
الذي  الدكتور حممد عقيلة،  اإىل اجل��راح  اإحالتي  حل�سن حظ�����ي متت 
ق�������دم يل ول������زوجي ك����ل الدعم طيلة مدة العالج وجعلنا ن�سعر وكاأننا 
الرعاية  على  ب��دب��ي  ال��زه��راء  مل�ست�سفى  ال�س����كر  واأوج�����ه  منزلنا،  يف 
اإقامتي يف  اأثناء  �سفائي  بذله الإمت��ام  الطبي، وما  الطاقم  التي قدمها 

امل�ست�سفى".
وا�ستعادت املري�سة عافيتها بالكامل، لتعود اإىل بلدها بعد اأ�سبوعن من 
بتحقيق  تكللت  التي  ال�سحية  والرعاية  الناجحة  اجلراحية  العمليات 

ال�سفاء التام لها.

•• �أبوظبي- و�م:

ك�����������س�����ف�����ت اي������������������دج، جم����م����وع����ة 
للدفاع  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وجم���������االت اأخ���������رى واأح���������د اأه�����م 
م�ستوى  على  دفاعياً  م��ورداً   25
الطائرات  اأ�����س����راب  ع���ن  ال����ع����امل، 
يف  ا�ستخداماتها  واأح���دث  امل�س�ة 
املاأهولة، يف  االأنظمة اجلوية غ� 
وموؤمتر  معر�س  من  االأول  اليوم 
امل��اأه��ول��ة يومك�س  االأن��ظ��م��ة غ��� 
مركز  يف  ي���ق���ام  ال������ذي   2022
اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك 

طولها 1.25 مرت.
الرئي�س  املن�سوري  �سعيد  ق��ال  و   
"يوؤدي   : ل��ل�����س��رك��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
يف  مهًما  دوًرا  اال�سطناعي  الذكاء 
وجماالت  الدفاع  بقطاع  النهو�س 
اأخرى، وتعتزم ايدج وهالكن البقاء 
يف طليعة التطورات احلديثة التي 
من  ككل،  وال��ع��امل  قطاعنا  ت�سكل 
قاعدتنا يف دولة االإم��ارات. اإذ يعد 
م�ستوى اال�ستقاللية الذي توفره 
ه�����ذه االأ������س�����راب م����ن ال���ط���ائ���رات 
بالن�سبة  م��ه��ًم��ا  اإجن�������اًزا  امل�����س���ة 
بت�سريع  م��ل��ت��زم��ون  ون���ح���ن  ل���ن���ا، 

حت��ق��ي��ق احل�����س��م يف ال��ق��ت��ال، وهي 
ت��ط��� وف����ق ت�����س��ك��ي��ل م��ع��ن الأداء 

مهمة متنا�سقة تربك اخل�سم.
الذكاء  تقنية  م��ن  وب��اال���س��ت��ف��ادة   
ت�سارك  امل��ت��ق��دم��ة،  اال���س��ط��ن��اع��ي 
طيار  ب��دون  التكتيكية  ال��ط��ائ��رات 
املعلومات مع بع�سها البع�س لتتبع 
مواقعها الن�سبية واحلفاظ عليها، 
ول��ال���س��ت��ب��اك م��ع االأه�����داف ب�سكل 
الطائرات  ���س��رب  وي��ت��م��ي��ز  ف���ع���ال. 
اأق�سى  اإق����الع  ب����وزن  ب����دون ط��ي��ار 
يبلغ 8 كجم مع م�ستوى عاٍل من 
توجيهه  اأثناء  واال�ستجابة  الذكاء 

حتى 23 فراير.
الثانية  م�����س��ارك��ت��ه��ا  اإط�������ار  ويف   
ر�سمي  ا����س���رتات���ي���ج���ي  ك�������س���ري���ك 
ايدج  يومك�س، عر�ست  يف  للحدث 
والتي  امل�����س���ة،  طائراتها  اأ���س��راب 
 Hunter 2 تعتمد على �سل�سلة
من املركبات اجلوية غ� املاأهولة 
ال�سركة  ه��ال��ك��ن،  ط��ورت��ه��ا  ال���ت���ي 
االإقليمية الرائدة يف اإنتاج وتوريد 
واالأنظمة  بدقة  املوجهة  االأ�سلحة 
اجل�����وي�����ة غ������ امل������اأه������ول������ة. وق����د 
التي  امل�����س���ة  ال��ط��ائ��رات  ممت  �سُ
االأر���س ل�سمان  اإطالقها من  يتم 

ن��ح��و ال���ه���دف، وال�����ذي ق���د ي�سمل 
طائرات مقاتلة معادية على مدرج 
املطار يف قاعدة ع�سكرية، اأو قافلة 
ق��ادم��ة م��ن م��درع��ات ال��ع��دو، على 

�سبيل املثال.
ب����دون  ال����ط����ائ����رات   ومت جت��ه��ي��ز 
ب�سرعات تدعم جناح  للعمل  طيار 
امل��ه��م��ة، م���ع ن��ط��اق ات�����س��ال وا�سع 
وقدرة حتمل عالية للط�ان. كما 
املجنحة  ال��ط��ائ��رة  اإط����الق  مي��ك��ن 
بدون طيار يف غ�سون ث��واٍن، وهي 
بن  امل�سافة  تبلغ  بجناحن  تتميز 
يبلغ  بينما  1.44 مرت  اأطرافهما 

 ويعتر جناح ايدج يف يومك�س مثااًل 
على ريادة هالكن التكنولوجية يف 
جمال الطائرات غ� املاأهولة، مبا 
تعر�سه من منتجات مثل طائرات 
 Shadowو  Shadow 25

يف  والتطوير  البحث  ا�ستثمارات 
املنتجات  ل��ت��وري��د  امل���ج���االت  ه���ذه 
ب�سرعة  ال�����س��وق  اإىل  ال�����س��ل��ة  ذات 
امل�ستقلة  االأن���ظ���م���ة  جم������االت  يف 

والذخائر الذكية".

و�سل�سلة  ط�����ي�����ار؛  ب��������دون   50
ال����ط����ائ����رات  م�����ن   Hunter
امل���������س�����ة واأن�����اب�����ي�����ب االإط���������الق؛ 
وامل��رك��ب��ة اجل���وي���ة ال��ق��ت��ال��ي��ة غ� 

. REACH-S املاأهولة

�لعامل يف  و�لأن�سط  �لأف�سل  �لقت�ساد  وبناء  �لقيادة  روؤية  لتحقيق  �ملاأهولة  غري  �لأنظمة  توظف  �لمار�ت  • �لبو�ردي: 
جمتمعاتنا وخدمة  دولنا  حماية  يف  ودورها  �لأنظمة  هذه  ��ستخد�م  �أهمية  �ليوم  ندرك  • �لعلماء: 

�ملاأهولة غري  �لأنظمة  وتطبيقات  توظيف  �آليات  يف  �ساملة  مر�جعة  و�إجر�ء  للت�ساور  فر�سة  �ملوؤمتر  • �جلابري: 
�ملتخ�س�سة �ملوؤمتر�ت  ل�ست�سافة  متميزة  عاملية  كوجهة  �لإمار�ت  دولة  مكانة  يعزز  �حلدث  • �لظاهري: 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة دبي تطلق موؤمتر منوذج �لأمم �ملتحدة للطلبة 

•• دبي-�لفجر:

اإدارة اخلدمات الطالبية يف جامعة دبي منوذج  اأطلقت 
االأمم املتحدة للطلبة خالل موؤمتر "اونالين" ح�سره 
ا، من 21 دولة على االأقل منها  اأكر من ثمانن �سخ�سً
املتحدة  وال��والي��ات  والهند  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
االأمريكية وال�سلفادور واململكة املتحدة واليونان واملغرب 

ونيج�يا وعدد من الدول االأخرى.
وي��اأت��ي اإط���الق امل��وؤمت��ر بعد ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه نادي 
احلوار لطلبة اجلامعة، ومت تنظيم املوؤمتر حتت �سعار 

امل�ستدامة، وقام بتنظيمه رئي�س ونائب  التنمية  اأهداف 
رئ��ي�����س ن����ادي احل�����وار ط����ارق ح��ن��دا���س وحم��م��د اأحمد 

العو�سي بالتعاون مع عدد من الطلبة خارج الدولة.
امتنانه وتقديره  اأع��رب حندا�س عن  املنا�سبة،  ويف هذه 
ومن  الب�ستكي،  عي�سى  ال��دك��ت��ور  دب���ي  ج��ام��ع��ة  لرئي�س 
ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة ك���ل م���ن ه��ي��ث��م امل��ع��ي��ن��ي رئ��ي�����س اإدارة 

اخلدمات الطالبية وجينا كارلن وماتيا�س لوت�م.
اأه���داف  ع��ل��ى حتقيق  دب���ي تعمل  اأن  ج��ام��ع��ة  واأ����س���اف   
املعاي�  على  للحفاظ  فر�سة  اأي  يف  امل�ستدامة  التنمية 

العاملية.

يف  نقدية  ب��ج��وائ��ز  الطلبة  م��ن  م�ساركن  ث��الث��ة  وف���از 
اأجريت خالل املوؤمتر حيث ح�سل �سعد حامد  م�سابقة 
باتر�سون  ل��وك��ا���س  م��ن  ك��ل  االأول وح�����س��ل  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
من�سة  الإكمالهما  نقدية  جوائز  على  روباريل  وخو�سي 
ال��ت��ت��وي��ج. ك��م��ا ف���از م�����س��ارك��ون اآخ�����رون ب��ج��ائ��زة اأف�سل 

م�سرف باالإ�سافة اإىل غ�هم الكث�. 
مهمة  عاملية  موا�سيع  غطت  جل��ان  اأرب���ع  امل��وؤمت��ر  �سم 
دارت حول جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة وبرنامج 
وجلنة  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  للبيئة  املتحدة  االأمم 

نزع ال�سالح واالأمن الدويل.

�ل�سارقة �خلريية تقدم 18.7 مليون درهم 
للم�ساعد�ت �ل�سكنية منذ مطلع �لعام

•• �ل�صارقة-و�م: 

بتكلفة  م�ستفيدا   12240 ل�سالح  �سكنية  م�ساعدات  اجل��اري  العام  منذ مطلع  ال�سارقة اخل�ية  قدمت جمعية 
الر�سوم  ب�سداد  والتكفل  املقتدرة  غ�  احل��االت  من  ع��دد  بيوت  وتاأثيث  ترميم  �سملت  دره��م،  مليون   18.7

االإيجارية عن متعرين.
�ساأنها  التي من  اأعمالها اخل�ية  توا�سل  اأن اجلمعية  للجمعية  التنفيذي  املدير  بن خادم  �سلطان  واأك��د عبداهلل 
اإدخال البهجة اإىل نفو�س املعوزين وتعك�س التالحم والتكافل االجتماعي بن املجتمع االإماراتي الذي يت�سف بقيم 

العطاء وحب اخل�.
واأكد اأن اجلمعية ال تتوانى عن تقدمي امل�ساعدة مل�ستحقيها وتدعو كافة املحتاجن اإىل تقدمي طلبات امل�ساعدة من 

خالل املوقع االلكرتوين وكذلك التوا�سل املبا�سر مع مركز االت�سال عر الرقم املجاين 80014 .

ح�شر افتتاح ور�شة العمل الدولية للمواد املتقدمة بدورتها الـ 13

حاكم ر�أ�ش �خليمة: �لبحث �لعلمي مرتكز �أ�سا�سي لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة �ل�ساملة

اأع��وام، والتي تعقد يف الفرتة من 
22 فراير اجلاري، اإىل  20 اإىل 
احلا�سلة  التطورات  اآخر  مناق�سة 
املتقدمة"،  "املواد  جم������ال  يف 
يتم  اأو  حديثاً  تكت�سف  م��واد  وه��ي 
علمية  بفوائد  ومت��ت��از  تطويرها، 
القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ائ��ل��ة يف 
م��ق��ارن��ة ب���امل���واد ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
اأ�سا�س  امل��واد  هذه  وتعتر  نعرفها، 

الكث� من التقنيات النا�سئة.
لهذا  دورت��ه��ا  يف  ال��ور���س��ة  وت�سهد 
العلماء  ن��خ��ب��ة م��ن  ت��واج��د  ال��ع��ام 
وامل���خ���ت�������س���ن، وي�������س���م���ل ج�����دول 
فيها  واجل���ل�������س���ات  امل����ح����ا�����س����رات 
22 عاملا وباحثا خمت�سا  م�ساركة 
املتقدمة،  امل��واد  مبختلف جم��االت 
ع��امل��ان ح��ا���س��الن على  بينهم  م��ن 
حيث  العاملية"،  ن���وب���ل  "جائزة 
�سيناق�سان االأبحاث التي قد يكون 

م��ن اأب����رز ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ن يف 
ومن�سة  امل��ت��ق��دم��ة،  امل�����واد  جم����ال 
واملعلومات  االأف��ك��ار  لتبادل  مهمة 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ث��م��رة ال��ت��ي ق���د ت���وؤدي 
خل�  ا�ستثنائية  اك��ت�����س��اف��ات  اإىل 
فعاليات  بداية  و�سهدت  االإن�سان. 
�سيف  عمر  �سعادة  اإل��ق��اء  ال��ور���س��ة، 
اخلارجية  وزي���ر  م�ساعد  غ��ب��ا���س، 
والتعاون الدويل لل�سوؤون الثقافية 
حما�سرة  العامة،  والدبلوما�سية 

بعنوان "توجهات �سبابية".
�سيتم  ال���ع���ام،  ه����ذا  دورة  وخ�����الل 
العاملية  �سعود  "ال�سيخ  منح جائزة 
ممن  ال��ع��ل��م��اء  املواد" الأح���د  لعلم 
جمال  يف  كب�ة  اإ�سهامات  قدموا 
"علم املواد". وحتمل اجلائزة ا�سم 
�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، 
للحدث  املتوا�سل  لدعمه  عرفاناً 
العلمي، وتقديراً لت�سجيعه للعلوم 

يف  نوبل  جائزة  على  احلائز  جيم، 
األقى  2010، وال��ذي  الفيزياء يف 
يف  الثالثة"  ال�سنوية  "املحا�سرة 

دورة العام 2020.
ومب��ن��ا���س��ب��ة اف��ت��ت��اح ال���ور����س���ة قال 
مايكل كالين، ع�سو جمل�س اإدارة 
"مركز اأبحاث راأ�س اخليمة للمواد 
املتقدمة"، عميد ق�سم التكنولوجيا 
والعلوم يف جامعة "متبل"، مبدينة 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  ف��ي��الدل��ف��ي��ا 
بجزيل  "نتوجه  االأم����ري����ك����ي����ة: 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال�سكر 
لدعمة  القا�سمي،  �سقر  بن  �سعود 
وك���رم���ه واه��ت��م��ام��ه ال���الحم���دود، 
ت�سيثام،  اأن���ت���وين  ال�����س���  ون��ه��ن��ئ 
املرموقة  اجلائزة  بهذه  فوزه  على 
يف  الكب�ة  اإ�سهاماته  توجت  التي 
يعد  الع�سوية.  "املواد غ�  جمال 
ال�س� اأنتوين من علماء الكيمياء 

ي��اأت��ي يف �سدارة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
اال�سرتاتيجية  روؤي��ت��ن��ا  اأول���وي���ات 
م�ستقبل  ل�����س��ن��اع��ة  ال���ط���م���وح���ة 
الأجيالنا  ا�ستدامة  واأك���ر  م�سرق 

القادمة".
اخليمة  "راأ�س  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 
العلماء  مت���ك���ن  ع���ل���ى  ح��ري�����س��ة 
وامل��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي، وت��ع��م��ل على 
امل���ن���ا����س���ب���ة لهم  ال���ب���ي���ئ���ة  اإي�����ج�����اد 
ابتكارات  تقدمي  يف  قدماً  للم�سي 
�ساأنها  م���ن  ج���دي���دة  واك��ت�����س��اف��ات 
ن�سعى  ك���م���ا  االإن�����������س�����ان،  خ����دم����ة 
لت�سجيع ال�سباب على تبني العلوم، 
لتخطي  االأن�سب  احل��ل  باعتبارها 
التحديات العاملية التي نواجهها".
واأعرب �سموه عن �سعادته بح�سور 
ودعم هذه الور�سة العلمية املتميزة 
على مدى االأعوام املا�سية، موؤكداً 
اأنها اأ�سبحت اليوم حا�سنة لنخبة 

مناذج  تطوير  يف  كب�  ت��اأث���  لها 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
النانوي"  "الطب  ويف  وامل��ت��ج��ددة، 
والت�سخي�س،  ال���ع���الج  ل��ت��ح�����س��ن 
م�ستدامة  حلول  اإيجاد  جانب  اإىل 
للحفاظ على بيئة �سحية ونظيفة. 
برنارد  ال��روف��ي�����س��ور  ي��ل��ق��ي  ك��م��ا 
ل���وك���ا����س ف���ي��ن��غ��ا، احل���ائ���ز على 
 2016 يف  للكيمياء  نوبل  جائزة 
اجلزيئية"،  "االآالت  يف  الأب��ح��اث��ه 
الرابعة"  ال�����س��ن��وي��ة  "املحا�سرة 
العاملة الراحلة  املخ�س�سة لتكرمي 
التي  دري�سلهو�س"  "ميلدريد 
ك��ان��ت ع�����س��واً م��وؤ���س�����س��اً يف جمل�س 
اخليمة  راأ���س  اأبحاث  "مركز  اإدارة 
وافتها  اأن  اإىل  املتقدمة"  ل��ل��م��واد 
ومن   .2017 ف���راي���ر  يف  امل��ن��ي��ة 
هذا  دورة  خ��الل  امل�ساركن  �سمن 
اأندرية  الروفي�سور  اأي�����س��اً  ال��ع��ام 

وحر�سه  ال���ع���ل���م���ي���ة،  واالأب������ح������اث 
ال��دائ��م��ن ع��ل��ى تعزيز  وال��ت��زام��ه 
االإم����ارات  دول���ة  يف  املواد"  "علم 

واملنطقة والعامل.
ال�س�  اإىل  اجل�����ائ�����زة  و���س��ت��م��ن��ح 
االأبحاث يف  اأ�ستاذ  ت�سيثام،  اأنتوين 
جامعة كاليفورنيا يف �سانتا باربارا 
االأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ب���ال���والي���ات 
بجامعة  املتميز  ال��زائ��ر  واالأ���س��ت��اذ 
علماء  اأب���رز  اأح��د  وه��و  �سنغافورة. 
علم  مب��ج��ال  املخت�سن  الكيمياء 
"مركز  ال��ع��امل، ورئ��ي�����س  امل����واد يف 
للمواد  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  اأب�����ح�����اث 
عام  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه  م��ن��ذ  املتقدمة" 

.2007
الدولية  ال��ع��م��ل  "ور�سة  وت��ه��دف 
التي   ،"2022 املتقدمة  ل��ل��م��واد 
حتظى بدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سعود بن �سقر القا�سمي، منذ عدة 

•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
على  اخليمة،  راأ����س  حاكم  االأع��ل��ى 
باعتباره  العلمي  ال��ب��ح��ث  اأه��م��ي��ة 
اأ�سا�سياً وجوهرياً لتحقيق  مرتكزاً 
التنمية امل�ستدامة ال�ساملة يف راأ�س 
والعامل  االإم����ارات  ودول���ة  اخليمة 

اأجمع.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����س��ور �ساحب 
افتتاح  راأ�س اخليمة،  ال�سمو حاكم 
الدولية  العمل  "ور�سة  فعاليات 
الثالثة  املتقدمة" بدورتها  للمواد 
"مركز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  وال����ت����ي  ع�������س���رة 
للمواد  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  اأب�����ح�����اث 
"والدورف  ف��ن��دق  يف  املتقدمة" 

اأ�ستوريا" باالإمارة.
وقال �سموه يف كلمة مبنا�سبة افتتاح 
"االكت�سافات  ال��ع��ل��م��ي:  احل�����دث 
للتطور  رئي�سية  دع��ام��ة  العلمية 
والطريق  االإن�������س���اين،  واالزده�������ار 
والتنمية  النمو  لتحقيق  االأم��ث��ل 
مهم  دور  ولها  ال�سامل،  وال��رخ��اء 
االإن�سان.  حياة  بجودة  االرتقاء  يف 

ال����ب����ارزي����ن، وه����و خ��ب��� ع���امل���ي يف 
جم��ال امل��واد املتقدمة، وق��د متكن 
بف�سل علمه من ن�سر 700 ورقة 
ا�ستخدمت  املجال،  ه��ذا  يف  بحثية 
األف   60 م��ن  اأك��ر  يف  معلوماتها 
كتاب اأو دورية علمية اأو حما�سرات 
بابتكار  ك��ث���اً  وي�ستهر  جامعية، 
املواد الكيميائية اجلديدة خلدمة 

االإن�سان واالإن�سانية".
الدولية  العمل  "ور�سة  اأن  ي��ذك��ر 
اليوم  اأ�سبحت  املتقدمة"  للمواد 
الدولية  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأح������داث  م���ن 
علماء  ي���ح���ر����س  ح���ي���ث  ال�����ب�����ارزة، 
ح�سورها.  على  املتقدمة"  "املواد 
تطوير  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل  مت  وق�������د 
براجمها وحما�سراتها وجل�ساتها 
ل��ت��ك��ون حا�سنة  امل��ك��ث��ف��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ل��ع��ل��م��اء امل�����س��ت��ق��ب��ل. وي���ت���م يف كل 
100 من  م��ن  اأك���ر  دع���وة  دورة، 
العلماء ال�سباب من دولة االإمارات 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 
فعاليات  يف  للم�ساركة  اأف��ري��ق��ي��ا، 
امل��ت��م��ي��ز، وتقدم  ال��ع��ل��م��ي  احل����دث 
لطلبة  خا�سة  حما�سرات  خاللها 

الثانوية من مواطني الدولة.

ت�سيثام �أنتوين  �ل�سري  �إىل  �ملرموقة  �ملو�د  لعلم  �لعاملية  �سعود  �ل�سيخ  جائزة  • منح 
�لور�سة  وجل�سات  حما�سر�ت  يلقون  �لعاملية  نوبل  جائزة  على  حا�سالن  �إثنان  بينهم  �ملتقدمة  �ملو�د  يف  وباحثا  عاملا   22 •

تريندز وجمعية �ل�سحفيني يبحثان �آليات 
تفعيل �لتعاون يف �ملجالت �لبحثية و�لتدريب

•• �أبوظبي-�لفجر:

واال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ا���س��ت��ع��ر���س 
مذكرة  تفعيل  اآل��ي��ات  االإم��ارات��ي��ة  ال�سحفين  وجمعية 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي وّق��ع��ه��ا ال��ط��رف��ان، ك��م��ا بحثا 
تعزيز ال�سراكة يف املجاالت البحثية والتدريب وتنظيم 
الفعاليات والندوات التي حتلل وتناق�س ق�سايا واأحداث 
الذي  االجتماع  خ��الل  اجلانبان  وبحث  راه��ن��ة.  عاملية 
عقد يف مقر "تريندز" باأبوظبي، �سبل التعاون يف اإعداد 
ن�سرة م�سرتكة تتمحور حول امل�سهد االإعالمي الدويل 

والق�سايا املعا�سرة التي تتناولها ال�سحافة العاملية.
واأكد الدكتور حممد عبداهلل العلي، الرئي�س التنفيذي 
االإعالم  اأن  واال�ست�سارات"،  للبحوث  تريندز  "مركز  ل� 
�سريك ا�سرتاتيجي ملراكز الفكر والدرا�سات، حيث ي�سهم 
اإىل  ونقلها  واملعرفية  العلمية  ب��االأب��ح��اث  التعريف  يف 
واملتخ�س�سن  االأكادميين  جمهور  من  وا�سعة  �سرائح 
اتفاقية  ب��ن��ود  تفعيل  اأن  م�سيفاً  ال��ع��ادي��ن،  وال���ق���راء 
االإماراتية  ال�سحفين  جمعية  مع  وال�سراكة  التعاون 
جهود  وي��ع��زز  اجل���اد  العلمي  ال��ب��ح��ث  خ��دم��ة  يف  ي�سب 

اجلانبن يف دعم الباحثن واالإعالمين ال�سباب.
وك�سف العلي عن اأن "تريندز" و"جمعية ال�سحفين" 
من  الثانية  الن�سخة  تنظيم  يف  اال���س��رتاك  على  اتفقا 
واالإعالم"،  الفكر  مراكز  بن  للحوار  تريندز  "قمة 
والبحثي  االإع��الم��ي  التعاون  تع�سيد  اإىل  تهدف  التي 
تبحث  كما  وعيهم،  وتعزيز  ال�سباب وحمايتهم  لتمكن 

والبحثية  االإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  م�ستقبل 
ال��ت��ن��م��وي��ة جميعها،  امل���ج���االت  م�����س��ارك��ت��ه��م يف  وف��ر���س 
خ��ا���س��ة يف جم����ايل ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واالإع���������الم. من 
جمل�س  رئي�س  نائب  املناعي،  علي  ح�سن  ق��ال  جانبه، 
"تريندز"  اإن  االإماراتية"،  ال�سحفين  "جمعية  اإدارة 
بتاأهيل  كب�اً  اهتماماً  ال�سحفين" يوليان  و"جمعية 
ال��ف��ك��ر وو�سائل  م���راك���ز  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال�����س��اب��ة  ال���ك���وادر 
االإعالم املختلفة وتدريبها، مو�سحاً اأن الطرفن اتفقا 
جمعية  اأع�ساء  ت��دري��ب  جم��ال  يف  التعاون  تعزيز  على 
"تريندز" جمموعة  خ��راء  �سيقدم  حيث  ال�سحفين، 
الر�سد  التدريبية يف جم��االت  وال���دورات  الرامج  من 
االإعالمي و�سياغة االأخبار والتقارير ال�سحفية. و�سدد 
التوا�سل  اأج��ل  من  اجلهود  تكثيف  اأهمية  على  املناعي 
ب��ن امل��راك��ز البحثية وو���س��ائ��ل االإع����الم يف جم��ال دعم 
الباحثن ال�سباب، من خالل اإبراز اإ�سهاماتهم البحثية 
والفكرية يف و�سائل االإعالم املختلفة، وكذلك يف جمال 
تعزيز مهارات االإعالمين ال�سباب وقدراتهم املعرفية؛ 
يذكر  بق�سايا وطنهم وجمتمعهم.  وعياً  اأكر  ليكونوا 
"مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات" وّقع مذكرة  اأن 
تفاهم وتعاون مع "جمعية ال�سحفين االإماراتية"، يف 
التعاون بن اجلانبن يف  املا�سي، بهدف تعزيز  اأكتوبر 
املجاالت البحثية واال�ست�سارات والتدريب، و�سعياً منهما 
اخلرات  من  واال�ستفادة  املعرفية  القاعدة  تو�سيع  اإىل 
املرتاكمة لديهما يف جماالت التدريب وتنظيم الندوات 

والفعاليات والدورات امل�سرتكة. 

ور�سة حكومة دبي تطلق جمموعة من �ملبادر�ت �لبتكارية 
•• دبي-و�م:

اأط�����ل�����ق�����ت ور�������س������ة ح����ك����وم����ة دب����ي 
االبتكارية  امل��ب��ادرات  من  جمموعة 
�سهر  فعاليات  يف  م�ساركتها  خ��الل 
االإم��ارات لالبتكار االإم��ارات تبتكر 
للتوجهات  منها  دع��م��اً   "2022
تر�سيخ  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
االب���ت���ك���ار وروؤي���ت���ه���ا ال���ه���ادف���ة اإىل 
احللول  تطوير  يف  منه  اال�ستفادة 
للمتعاملن  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات 

وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها.
الب"  "كراج  ال���ور����س���ة  واأط���ل���ق���ت 

واأكد  ع��ام.  ال�سباب على نحو  ل��دى 
املدير  الرئي�سي  اأحمد  فهد  �سعادة 
التنفيذي لور�سة حكومة دبي على 
يف  لالبتكار  االإم���ارات  �سهر  اأهمية 
ن�سر ثقافة االإبداع يف الدولة ودعم 
االب��ت��ك��ار واالخ�����رتاع يف االم����ارات. 
باعتباره  االب��ت��ك��ار  دور  على  و���س��دد 
اقت�ساد  الزده�����ار  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك��ي��زة 
دولة االإمارات و�سرورة حتويل هذا 
على  اإداري�����ة  منهجية  اإىل  امل��ف��ه��وم 
تطوير  يف  ي�ساعد  مبا  اأو�سع  نطاق 
العمل احلكومي ويعزز من التنمية 
الرئي�سي:  وق�����ال  االق���ت�������س���ادي���ة. 

وا�ستعر�ست   Garage Lab
اأه�����داف�����ه وامل��������واد امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
تنظيم  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ت�����س��ن��ي��ع��ه 
"جل�سة ا�ست�سراف امل�ستقبل" والتي 
التوجهات  ا���س��ت�����س��راف  اإىل  ت��ه��دف 
االبتكار  م��ن��ظ��ور  م���ن  امل�ستقبلية 
والتكنولوجيا واال�ستدامة ومناق�سة 
امل��ب��ت��ك��رة ل�سمان  احل��ل��ول  اأف�����س��ل 
تقدمي خدمات متميزة للمتعاملن 
ال�سباب  لفئة  اجلل�سة  وُخ�س�ست 
يف ال��ور���س��ة. ك��م��ا ���س��ارك��ت يف ور�س 
والتي  لل�سباب  االحتادية  املوؤ�س�سة 
االبتكار  مفهوم  تعزيز  اإىل  تهدف 

"نحر�س يف ور�سة حكومة دبي على 
االبداعية  واالأف��ك��ار  احل��ل��ول  تبني 
ورفع  الت�سغيلية  عملياتنا  لتطوير 
نقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ج������ودة 
يف  م�ساركتنا  وت��اأت��ي  للمتعاملن. 
اإطار  يف  ل��الب��ت��ك��ار  االإم�����ارات  �سهر 
م�سوؤوليتنا وجهودنا لدعم التوجه 
الوطني ال�ساعي اإىل تبني االبتكار 
يف  را�سخة  ا�سرتاتيجية  كمنهجية 
اإط��ار عملنا مع الرتكيز على خلق 
اإيجابية م�سجعة على االإبداع  بيئة 
وال���ري���ادة واالإن��ت��اج��ي��ة ���س��ع��ي��اً وراء 
من  التي  خدماتنا  بجودة  االرتقاء 

امل��ت��ع��ام��ل��ن وتعزيز  اإ���س��ع��اد  ���س��اأن��ه��ا 
رفاهية املجتمع."

مو�رد �ل�سارقة تعزز ممار�سات �لبتكار

جمل�سا �ل�سبيحية وحياوه يبحثان تعزيز �لتعاون مع فرع د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف خورفكان 

•• �ل�صارقة -�لفجر:

من  خم�س�سة  حزمة  بال�سارقة  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  نفذت 
االإم���ارات  �سهر  م��ع  بالتزامن  تقام  التي  التدريبية  ال��رام��ج 
االبتكار  ث��ق��اف��ة  وت��ر���س��ي��خ  لن�سر  ���س��ع��ي��اً   ، 2022م  ل��الب��ت��ك��ار 
على  االبتكار  ممار�سات  تبني  على  احلكومة  موظفي  وحتفيز 

م�ستوى الدولة. 
اأب���رزه���ا ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار وا���س��ت��دام��ت��ه��ا ، والقيادة  ح��ي��ث ك���ان 
التحويلية لدعم االبتكار ، وا�ست�سراف امل�ستقبل واإدارة االبتكار 
م��وظ��ف��و ج��ه��ات ودوائ�����ر وه��ي��ئ��ات وموؤ�س�سات  ب��ه��ا  و����س���ارك   .

. ومت عقدها  الوظيفية  امل�ستويات  كافة  ال�سارقة من  حكومة 
 Microsoft ب��رن��ام��ج  ع��ر  االف��رتا���س��ي  ال��ت��دري��ب  بنظام 

.Teams
التي  وياأتي تنظيم هذه الرامج يف �سياق اجلهود واملمار�سات 
ل���دى موظفي  االب��ت��ك��اري��ة  امل���ه���ارات  رف���ع  ال���دائ���رة يف  تتبناها 
احلكومة وتطوير املبادرات واالأفكار اال�ستثنائية التي ت�سهم يف 

حتفيز االإبداع واالرتقاء ببيئات العمل .
خادم  بن  �سلطان  ط��ارق  الدكتور  �سعادة  اأك��د  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
املوارد  دائ��رة  رئي�س  ال�سارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
الب�سرية اأن �سهر االإمارات لالإبتكار هو اإدراك تطبيقي الأهمية 

االبتكار خالل املرحلة املقبلة يف جميع ميادين احلياة . 
اأعمال ونتائج واقعية تتجلى  اأهمية حتويل االبتكار اإىل  وبن 
لت�سكل منظومات  التطويرية  واال�سرتاتيجيات  عر اخلطط 
عمل موحدة تقوم على االبتكار كاأ�سا�س لالإبداعات واالإجنازات 

والنجاحات .
اأهمية  ت��ويل  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ق�����س��وى ل��دع��م جم���ال االب��ت��ك��ار وت�����س��ل��ط ال�����س��وء م���ن خالل 
براجمها على االأحدث يف هذا ال�ساأن لتطوير منظومة العمل 
احلكومي باالإمارة وتقدمي خدمات حكومية تتما�سى مع روؤية 

االإمارات وقيادتها الر�سيدة ومواكبة متطلبات امل�ستقبل .

•• خورفكان-�لفجر:

حياوه  �ساحية  وجمل�س  ال�سبيحية  �ساحية  جمل�س  بحث 
ا�ستقبالهما  والقرى خالل  ال�سواحي  �سوؤون  لدائرة  التابعن 
لوفد دائرة اخلدمات االجتماعية فرع خورفكان يف مقر دائرة 
املو�سوعات  من  ع��ددا  خوركفان  يف  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون 
امل�سرتكة ذات ال�سلة باملجتمع ومت التطرق اإىل اآليات التن�سيق 
القيام مبزيد من  التي تنعك�س على  امل�سرتكة وتكامل االأدوار 

االأدوار يف خدمة املواطنن.
وي���اأت���ي االج��ت��م��اع يف اإط����ار ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود م��ن اأج����ل خدمة 

تعزيز  بغية  ال�سلة  ذات  املو�سوعات  خمتلف  وبحث  املواطنن 
اأوجه التعاون بن املجل�سن وفرع الدائرة ومناق�سة املو�سوعات 

التي تخ�س اأهايل مدينة خورفكان .
ما  على  ح��ي��اوه  وجمل�س  ال�سبيحية  جمل�س  اأع�ساء  وت��ع��رف 
اأدوار  يوؤديه فرع خورفكان لدائرة اخلدمات االجتماعية من  
جمتمعية متعددة نحو كافة فئات املجتمع من االأطفال والن�ساء 
نوعية  خدمات  لتقدمي  باالإ�سافة  االإعاقة  وذوي  ال�سن  وكبار 

تخت�س مبن هم يف ظروف خا�سة تتطلب حماية اجتماعية.
واطلع املجل�سن على ما تقدمه الدائرة من خالل فرعها يف 
واإمنائية  ووقائية  عالجية  اجتماعية  خدمات  من   خورفكان 

على  اطلعت  وك��ذل��ك  واحلماية  وال��رع��اي��ة  ال�سمان  جم��ال  يف 
برامج التاأهيل لالأفراد واالأ�سر واملجموعات من ذوي الظروف 
االج��ت��م��اع��ي��ة اخل��ا���س��ة وم���ا ت��ق��وم ب���ه م���ن درا����س���ة امل�سكالت 

االجتماعية الإيجاد احللول لها .
تناولت  اال�ستف�سارات  ع��دد من  االجتماع ط��رح  وج��رى خ��الل 
خم��ت��ل��ف خ��دم��ات ال��ف��رع وال��ت��وا���س��ل م��ع امل��واط��ن��ن وتلم�س 
اأو���س��اع��ه��م وم��ت��اب��ع��ة ���س��وؤون��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة وحت��ق��ي��ق الربط 
احلاالت  خمتلف  ومتابعة  االخت�سا�س  ج��ه��ات  م��ع  امل�����س��رتك 
�سوؤونهم  على  واالط��الع  املواطنن  ملنازل  امليدانية  وال��زي��ارات 

واحلاالت التي يف اأ�سرهم .
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اأخبـار الإمـارات

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

اأم�س االول مهرجان  االإم��ارات  نادي  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  زار وفد من 
ال�سعادة يف ن�سخته الرابعة املقام على �ساطئ جزيرة املرجان براأ�س اخليمة 
 ، َق��ِدَم بدعوة من مركز راأ���س اخليمة للمعار�س  ال��ذي  ، و�سارك الوفد 
اجلمهور يف فعاليات املهرجان من م�سابقات وبرامج ترفيهية وفعاليات 
املهرجان  وفعاليات  اأن�سطة  ا�ستقطبت  حيث   ، متنوعة  و�سعبية  تراثية 
اإمارات  جمهور غف� من مواطنن ومقيمن من داخل االمارة وكافة 
الدولة وخارجها ، تابعوا ب�سغف الرامج والفعاليات التي قدمت �سورة 
مميزة عما كان عليه املهرجان يف ال�سنوات املا�سية ، مما دفع مبنظمي 
املهرجان بتمديد فرتة املهرجان ل� 20 اجلاري ، والذي كان مقرراً له 

من 10 وحتى 15 فراير اجلاري.
 وتراأ�س وفد نادي االمارات يف زيارته للمهرجان يو�سف البطران ع�سو 
عبد  وليد  باأ�ستقبالهم  وك��ان   ، االم���ارات  ن��ادي  رئي�س  الوطني  املجل�س 
راأ���س اخليمة وعارفة  ادارة غرفة جت��ارة  الثاين ملجل�س  النائب  الكرمي 
جمل�س  اأي�سا  ميثالن  وكالهما  الغرفة  ادارة  جمل�س  ع�سو  الفالحي 
ادارة نادي االم��ارات ، وحممد ح�سن ال�سبب مدير مركز راأ���س اخليمة 
بزيارة  الوفد  وق��ام   ، بالوكالة  التجارة  لغرفة  العام  املدير  للمعار�س 
التجارية  املحالت  من  ع��ددا  �سم  وال��ذي  املهرجان  يف  ال�سعبي  ال�سوق 
تعر�س   ، اخليمة  راأ���س  باإمارة  واملتو�سطة  ال�سغ�ة  امل�ساريع  ال�سحاب 
اليدوية  وامل�����س��غ��والت  ال��رتاث��ي��ة  واالأدوات  وامل���اأك���والت  امل��ن��ت��ج��ات  فيها 
واأن��واع خمتلفة من االأكالت ال�سعبية ، كما �ساهدوا عددا من الفقرات 

والرامج وا�ستمعوا اىل العار�سن واجلمهور ، كما اطلعوا على عرو�س 
العّيالة وعر�س ال�سيارات الكال�سيكية القدمية ، موؤكدين على ان مثل 
والفني  الثقايف  االإب��داع��ي  بالزخم  التعريف  �ساأنها  من  الفعاليات  هذه 
والرتاثي االإماراتي ، وتدخل اأي�ساً البهجة وال�سرور على رواد املهرجان 
وزائريه ، خا�سة وان اإختيارهم هذا املكان الإقامته على �ساطيئ جزيرة 
املرجان اإختيار �سائب ملا ميثل من عامل جذب لل�سياحة باالمارة ومن 

خارج االمارة .
ومن جهته اأعرب يو�سف البطران والوفد املرافق له عن �سعادتهم بزيارة 
اماراتي  تراث  �ساهدوه من  اإعجابهم مبا  ، مبدين  اال�سعادة   مهرجان 
ومنتجات وا�سغال يدوية للمراأة االإماراتية واملعرو�سة يف ال�سوق ال�سعبي 
راأ���س اخليمة للمعار�س ومن ثم غرفة جتارة  واأ���س��ادوا بجهود مركز   ،

، وجهودهم  الإقامة  املرجان  اإدارة �سركة  راأ���س اخليمة والقائمن على 
مثل هذه الفعاليات واملهرجانات الإحياء الرتاث والذي يرمز لالأ�سالة 
والهوية الوطنية ، م�سيدين مبا يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
�سقر القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى، حاكم راأ�س اخليمة ، من اهتمام 

ودعم كب�ين ملختلف الفعاليات الرتاثية والثقافية باالمارة.
واأ�ساف البطران التم�سنا من خالل جولتنا يف اأرجاء املهرجان ، العودة 
اإىل رحاب املا�سي وا�ستك�ساف اإرث اأجدادنا الذي ن�ستند عليه يف تطلعاتنا 
نحو امل�ستقبل ، م�سيفاً باأن توا�سل اإقامة املهرجان �سنوياً يوؤكد باأنه من 
اأجنح املهرجانات التي تقام يف االإمارة ، ويرتقبه اجلميع للم�ساركه فيه 
واال�ستمتاع باأجوائه ال�ستوية ليوؤكد مقولة �ستاء االإمارات اأجمل �ستاء 

يف العامل.

•• دبي-و�م: 

الرابعة  الن�سخة  فعاليات  اأب��رز  �سمن 
االإعالمية  ال���ق���ي���ادات  ب���رن���ام���ج  م���ن 
مركز  ينظمه  ال��ذي  ال�سابة  العربية 
ال�سباب العربي بدعم من �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
ا�ست�سافت "لينكداإن" 50 �ساباً و�سابة 
من 17 دولة عربية يف ن�سخة خا�سة 
لينكداإن" يف  "قهوة مع  من فعاليتها 
2020 دبي،  اإك�سبو  ال�سباب يف  جناح 
وذلك بح�سور �سعادة �سعيد النظري، 
مدير عام املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب، 
التنفيذي لال�سرتاتيجية يف  الرئي�س 
مركز ال�سباب العربي، والدكتور نبيل 
اخلطيب، مدير عام بلومب�غ ال�سرق 
ل��ل��خ��دم��ات االإخ���ب���اري���ة، وع��ل��ي مطر، 
االأو�سط  ال�����س��رق  ل��ي��ن��ك��داإن يف  رئ��ي�����س 
االأوروبية  واالأ���س��واق  اإفريقيا  و�سمال 

النا�سئة.
نقا�سية  ج��ل�����س��ة  يف  احل�����س��ور  ����س���ارك 
اخلطيب  نبيل  الدكتور  فيها  حت��دث 

ال�سباب  "فر�س  بعنوان  مطر،  وعلي 
اأب����رز  ن��اق�����س��ت  اجلائحة"،  ب��ع��د  م���ا 
ال�سباب  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
ي�����رزوا  اأن  ل���ه���م  وك���ي���ف  ع��م��ل��ه��م  يف 
العمل  �سوق  يف  واإمكاناتهم  مهاراتهم 
القرار واأ�سحاب االأعمال،  اأمام �سناع 
يف  االإع���الم  �سناعة  م�ستقبل  وبحثت 
املنطقة والطرق االأمثل للفوز ب�سباق 

امل�ستقبل يف االإعالم.
جل�سات  "لينكداإن"  خ��راء  ق��دم  كما 
لتعزيز  للم�ساركن  فردية  ا�ست�سارية 
تواجدهم الرقمي على �سبكة لينكداإن 
وحت�سن ظهورهم على املن�سة املهنية 
اخلرات  لعر�س  االأم��ث��ل  بالطريقة 
املهنية  ال�سخ�سية  ال�����س��ف��ح��ات  ع��ل��ى 

الرقمية.

ــادات االإعــالمــيــة  ــي ــق - بــنــاء ال
م�شوؤولية جماعية.

وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د ال��ن��ظ��ري نعمل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��روؤي��ة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 

ما  دائ���م���اً  ال����ذي  اهلل"،  "رعاه  دب����ي، 
واإعطائهم  ال�سباب  مع  بالعمل  يوجه 
ابداعاتهم  الح���ت�������س���ان  امل�������س���اح���ات 
الذي  االإط��ار  وو�سعها يف  واإمكاناتهم 
ال��ت��م��ي��ز يف خمتلف  ي�����س��اع��ده��م ع��ل��ى 
االإع���الم توجهنا  امل��ج��االت، ويف قطاع 
من  نبني  اأن  دائ��م��اً  الر�سيدة  قيادتنا 
اأف�سل  م�����س��ت��ق��ب��اًل  ال�������س���ب���اب  خ�����الل 
هويتنا  ي��ع��ك�����س  ل��ق��ط��اع  الإع���الم���ن���ا، 

للعامل.
القيادات  ب��ن��اء  ان  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
م�����س��وؤول��ي��ة جماعية،  ه��ي  االإع��الم��ي��ة 
ونعمل  جميعاً،  بها  ن�ساهم  اأن  يجب 
���س��وي��اً ع��ل��ى ب��ن��اء اجل��ي��ل ال���ق���ادم من 
ق���ط���اع االإع��������الم، جيل  ال���ق���ي���ادات يف 
متمكن موهوب يكون مبثابة الواجهة 
ب���االأدوات  وم�سلح  وهويتنا،  لثقافتنا 
وق�ستنا  ر���س��ال��ت��ن��ا  لينقلوا  احل��دي��ث��ة 

للعاملية.
���س��راك��ت��ن��ا مع  ال��ن��ظ��ري ان  واأ�����س����اف 
طويل،  وق��ت  منذ  ب���داأت  "لينكداإن" 
ال�����س��رك��ة العاملية  ت��ك��ون ه���ذه  ودائ���م���اً 
وجاهزة  وخراتها  بكوادرها  حا�سرة 

من  ���س��ن��وات  خال�سة  لل�سباب  لتنقل 
اأي�ساً  و���س��ع��داء  ع��امل��ي��اً.  املتميز  العمل 
بوجود بلومرغ ال�سرق ك�سريك موؤثر 
يف برنامج القيادات االإعالمية العربية 
ال�سابة، وهم داعم هام لل�سباب، ومييز 
اأن���ه���م ي��ع��م��ل��ون ب�سكل  ف��ري��ق ع��م��ل��ه��م 

م�ستمر على نقل خراتهم لل�سباب.
نبيل  ال���دك���ت���ور  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن  و 
واالهتمام  املعرفة  �سغف  اإن  اخلطيب 
اأعن  اأمام  اأن يكونا  بالتفا�سيل يجب 
�سيء  اأي  قبل  عملهم  يف  االإعالمين 
اأخ���ر، ال��ي��وم، م��ن ال�����س��رورة اأن يتقن 
اأك��ر من  االإع���الم  العامل يف �سناعة 
االأدن����ى من  واأن ميلك احل��د  م��ه��ارة، 
ال�سليمة.  اللغوية  وامل��ع��رف��ة  الثقافة 
وه��������ذا م�����ا ن���ب���ح���ث ع����ن����ه يف ق����وائ����م 

املر�سحن للوظائف يف االإعالم.
نتنباأ مب�ستقبل  اأن  واأ�ساف: ال ميكن 
امل��ق��ب��ل��ة، لكن  ال�����س��ن��وات  االإع������الم يف 
التقنية  يواكب  من  اأن  علمنا  التاريخ 
العام  االهتمام  وم�ستجدات  احلديثة 
الو�سول  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
للمجتمعات عر القناة املنا�سبة ميكن 

رحلة  يف  ال�سباق  ���س��دارة  يف  يكون  اأن 
املراكز  والتواجد يف  امل�ستقبل  مواكبة 

االأوىل املف�سلة للجمهور.
من�سات  يف  ن��ف��خ��ر  اخل��ط��ي��ب:  وق����ال 
اأعمار  متو�سط  اأن  ل��الأخ��ب��ار  ال�����س��رق 
وفر�س   ،30 يتجاوز  ال  عملنا  فريق 
بيئة  يف  الوظيفي  التقدم  يف  ال�سباب 
عملنا مرهونة بتعدد املهارات وال�سعي 
واالإملام  ال��ذات��ي  التطوير  اإىل  ال��دائ��م 
ال�سناعة  يف  ي��ح��دث  م��ا  ك��ل  بخلفية 

واأحدث التقنيات واالأدوات.

مهنيني  ت�شم  �شاملة  منظومة   -
�شباب.

من ناحيته قال علي مطر، : ي�سعدنا 
مع  "قهوة  م��ن  الن�سخة  ه��ذه  تقدمي 
لينكداإن" كجزء من برنامج القيادات 
اأجل  من  ال�سابة  العربية  االإعالمية 
الواعد على  العربي  ال�سباب  م�ساعدة 
اأف�سل  وع��ر���س  ال��ف��ر���س  ا�ستك�ساف 
لينكداإن،  م��ن  لال�ستفادة  امل��م��ار���س��ات 
العامل..و  يف  االأك����ر  املهنية  املن�سة 
ال�سباب  م��رك��ز  م��ع  ب�سراكتنا  نفتخر 

االإعالمية يف  القيادات  لدعم  العربي 
م�س�تها املهنية، خا�سة مع اإطالقنا 
املحتوى  ل�����س��ن��ع  خ�������س���ائ�������س  ع������دة 
والتفاعل مع املتابعن". وتعليًقا على 
اأهمية متكن ال�سباب، اأ�ساف مطر ان 
لينكداإن قامت ببناء منظومة �ساملة 
خمتلف  يف  امل��ه��ن��ي��ن  ج��م��ي��ع  ت�����س��م 
�سريحة  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال���ق���ط���اع���ات، 
العمل  التي �ست�سكل م�ستقبل  ال�سباب 
وت��ب��ن��ي امل��ج��ت��م��ع��ات. وان���ط���الق���ا من 
لل�سباب،  االأ���س��ا���س��ي  ب���ال���دور  اإمي��ان��ن��ا 
ف��اإن��ن��ا ن�����س��ع��ى مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى بناء 

مهاراتهم  واإث�����راء  امل��ه��ن��ي��ة  ه��وي��ات��ه��م 
واإتاحة ال�سبل للتطوير الوظيفي .

القيادات  برنامج  اأع�ساء  التقى  كما 
بالدكتورة  ال�سابة  العربية  االإعالمية 
هنادا طه، اأ�ستاذ كر�سي اللغة العربية 
ب��ج��ام��ع��ة زاي�������د، ال���ت���ي ����س���ارك���ت مع 
احل�سور اأفكار عديدة عن اال�ستخدام 
ال�����س��ح��ي��ح وامل���وؤث���ر ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
واأهمية  العربي،  االإع��الم��ي  اخلطاب 
اأن يكون لالإعالمي دور فريد يف نقل 
جمالية اللغة العربية لغ� الناطقن 

بها.

ل�سناعة  "نيكون"  �سركة  قدمت  كما 
االأف��������الم وال���ت�������س���وي���ر، ور�����س����ة عمل 
بها  ا�ستخدموا  ال�سباب،  مع  تفاعلية 
اأحدث واأبرز تقنيات الت�سوير و�سناعة 
االأفالم، وعر�ست نيكون مناذج اأعمال 
م�سورة ميكن اأن تكون مرجع لل�سباب 
ب�سري  حم��ت��وى  ع��ل��ى  عملهم  اأث���ن���اء 
نقا�سية  جل�سة  اإىل  باالإ�سافة  ُمبهر. 
حول الت�سريعات واالإعالم ا�ست�سافت 
املدير  النعيمي  را�سد  الدكتور  �سعادة 
يف  االإع����الم  تنظيم  ملكتب  التنفيذي 

وزارة الثقافة وال�سباب.

•• دبي -و�م:

االإن�سائية  وخ�سائ�سه  الفريد  امل��ع��م��اري  بطابعه  امل�ستقبل  متحف  ي�سكل 
ال�سبعة،  طوابقه  خمتلف  على  املوزعة  املهمة  امل�ستقبلية  والتجارب  املميزة 
اأنظار زواره واملهتمن بالهند�سة املعمارية  اأعجوبة ب�سرية �ساحرة تخطف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وه���و االأم����ر ال���ذي وج���د ���س��داه اأي�����س��اً بالن�سبة  يف خمتلف 
للم�سورين املحرتفن، حيث يعد املتحف بالن�سبة لهم ميداناً رائعاً لالإبداع، 
جتول فيه عد�ساتهم بحرّية لتلتقط �سوراً ا�ستثنائية تفتح بزواياها املبتكرة 
الوجدان  تالم�س  امل�ستقبل،  على  مميزة  نافذة  التقليدي  غ�  وحمتواها 

وتخاطب الذائقة اجلمالية.
وبتلقائية حتاكي االجنذاب الفطري للفنان اإىل مواطن اجلمال وال�سواهد 
احل�سارية امللفتة، ق�سد عدد كب� من امل�سورين املحرتفن حميط املتحف 
الذي يعتر جت�سيدا واقعيا الأحدث ما تو�سل اإليه االإبداع الهند�سي الب�سري، 
واخت� بن اأجمل مباين العامل حتى قبل افتتاحه الر�سمي، حيث توجهت 
عد�ساتهم باجتاه واجهة املتحف الذي بات منوذجا مثاليا ملا يطمح امل�سورون 

اإليه يف حكاية ال�سوء والظالل واالإخراج الفني االإبداعي لل�سور.

ظاهرة فنية فريدة.
وان�سغلت عد�سات امل�سورين املحرتفن خارج املتحف، الذي يعد املبنى االأكر 
وح�سارية  معمارية  اأيقونة  منه  جعل  ال��ذي  النحو  على  واإب��داع��اً  ان�سيابية 
عاملية، بالتقاط �سور اإبداعية مده�سة ملقوالت �ساحب ال�سمّو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، 
لت�سكل  العربي  الثلث  واملكتوبة بخط  بها واجهته،  ت��زدان  "رعاه اهلل" التي 
ظاهرة فنية فريدة، ترز املقومات اجلمالية لفن اخلط العربي من جهة، 

وتك�سف جانباً من ر�سالة هذا املعلم العاملي من جهة اأخرى.
بالكامل على فن اخلط واعتماده حتديدا  باعتماد واجهته  املتحف  وينفرد 
على اخلط العربي الذي ميتاز بجماليات حروفه اال�ستثنائية التي جتعله 
اأجمع يف ت�سميم لوحات  االأكر ان�سيابية وثراًء وتطويعاً بن لغات العامل 
لدبي  امل�ستقبل  خط  تر�سم  التي  امل��ق��والت  دالالت  ت��رز  كما  مبتكرة،  فنية 
�سموه  دع���وة  ا�ستلهام  يف  ودوره  املتحف  روح  حقيقة  لتج�سد  واالإن�����س��ان��ي��ة، 

للعرب اإىل "ا�ستئناف احل�سارة" والعودة اإىل االأ�س�س العلمية والثقافية التي 
ازدهرت وقامت عليها احل�سارة العربية.

بن  واالت�����س��اق  االن�سجام  اإب���راز  دون  املحرتفة  العد�سات  رحلة  تكتمل  وال 
الت�سميم اخلارجي واخلط العربي، وبن العمق امل�ستخدم يف وعي العالقة 
يوفر  ما  وزج��اج،  البناء من معدن  وال��ف��راغ، وخامات  الكتلة  بن  الب�سرية 
ا�ستثنائية نادرة للم�سورين الإبراز مواهبهم يف التقاط زوايا فريدة  فر�ساً 

وتخليد حلظات ال ُتن�سى.
واأمناط  الطبيعية  وال��ظ��الل  ال��ن��ور  تفا�سيل  خ��الل  م��ن  املتحف  وي��ر���س��ي 
الذكية  التكنولوجيا  القائم على  املعمار  املميزة، فل�سفة جديدة يف  االإ�ساءة 
لقطات  توثيقها يف  للم�سورين  التي ميكن  واال�ستدامة  واالإب��داع  واالبتكار 

تتحول اإىل لوحات فنية بديعة.
فاملزيج  امل�سورين،  لعد�سات  حيويا  ميداناً  بدورها  املتحف  حديقة  وت�سكل 
ت�سم  التي  املتميزة يف احلديقة  النباتية  البيئة  اإىل  ي�ستند  الذي  الب�سري 
100 نوع من النباتات مبا يعك�س التنوع البيئي الطبيعي يف دولة  حوايل 
الطبيعة  م��ع  البناء  تناغم  با�ستلهام  امل�سورين  عد�سات  يغني  االإم�����ارات، 

احل�سارة  ان�سجام  على  القائم  اال�ستدامة  مفهوم  على  امل�ستقبل  واعتماد 
االإن�سانية مع خ�سو�سية البيئة وحميطها الطبيعي.

�لقياد�ت �لإعالمية �لعربية �ل�سابة يف �سيافة لينكد�إن و �ل�سرق لالأخبار

اأيقونة معمارية تالم�س الوجدان وتخاطب الذائقة الفنية

متحف �مل�ستقبل �ملبنى �لأكرث �ن�سيابية و�إبد�عا يف �لعامل
امل�شورين العامليني وع�شاق الت�شوير الفوتوغرايف  عد�شات  ت�شتقطب  �شاحرة  • وجهة 

الذكية وامل�شتدامة العمارة  جماليات  يعك�س  دويل  • معلم 

نادي �لإمار�ت بر�أ�ش �خليمة ي�سارك جمهور مهرجان �ل�سعادة فرحته بالفعاليات
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اأخبـار الإمـارات

جمهوية جنوب �ل�سود�ن حتتفل باليوم �لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي
•• دبي - و�م:

احتفلت جمهورية جنوب ال�سودان بعيدها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي، 
ر�سالة  الذي حمل  َميارديت،  �سلفا ك�  رئي�س اجلمهورية  بح�سور فخامة 
و  الو�سل  ب�ساحة  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  خ��الل  كلمته  يف  امل�ستقبلي  للتعاون 
ت�سمن مرا�سم رفع العلم، وعر�س فني تراثي عك�س الطقو�س الزراعية يف 

البالد.
و رحب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س، 
�س العام الإك�سبو 2020 دبي بفخامة رئي�س جنوب ال�سودان، والوفد  املفوَّ

املرافق له لدى و�سولهم اإىل موقع احلدث الدويل قبل بدء االحتفال.
يف  العامل  مع  لن�ساركه  الكث�  :" لدينا  كلمته  يف  ك�  �سلفا  فخامة  وق��ال 

املجاالت الثقافية واالقت�سادية، يرز ثراء تراث بلدنا، وتنوعه البيولوجي، 
اأكر  ال�����س��ودان  ج��ن��وب  يف  �سا�سعة  م�ستنقعات  ه��ي   Sudd ال�����س��د  ُي��ع��د  و 
للحياة  موطن  وه��و  النيل،  حو�س  يف  العذبة  املياه  ذات  الرطبة  االأرا���س��ي 
الرية الفريدة لدينا، وتعد املحميات لدينا موطًنا لبع�س اأعظم الثدييات 
يف اإفريقيا، اإىل جانب اأرا�سينا الزراعية ال�سا�سعة ومعادننا الوف�ة، فنحن 

دولة ذات اإمكانات هائلة".
واأ�ساف:" الر�سالة التي اأحملها اإىل االإمارات هي اأن جنوب ال�سودان م�ستعد 
ال�سركات  اإح��دى  اأن  نن�سى  وال  وال�سياحة،  ال��زراع��ة  قطاعي  يف  لال�ستثمار 
ا�ستثمرت  التي  العن  �سابق، هي جمموعة  وقت  اإمكاناتنا، يف  اأدرك��ت  التي 
ال�سركة،  لهذه  امتناين  عن  اأع��رب  اأن  اأود  وهنا  الوطنية،  بوما  حديقة  يف 
كان االنخراط يف احلياة الرية وال يزال، اأحد اأكر امل�سارات اأمانا للتنمية 

الذين يبحثون عن  االأ�سخا�س  العمل مع  اإىل  ال�سودان، ونتطلع  يف جنوب 
اال�ستثمار يف بالدنا".

"ت�ستعر�س  نهيان:  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ق��ال  جانبه  وم��ن 
2020 دبي تطور فنونها  اإك�سبو  ال�سودان من خالل م�ساركتها يف  جنوب 
واآدابها، املرتبط بتاريخها واإرثها الثقايف، وتروي من خالل جناحها ق�سة 
كما  ل��ل��ع��امل،  يقدمها  اأن  ي�ستطيع  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  م��ن  بالكث�  ي��زخ��ر  بلد 
اإىل تعزيز التعاون، وتبادل اخل��رات معها يف قطاعات عدة، مبا يف  نتطلع 
التعليم، والتجارة، والتطوير احلكومي، بهدف حت�سن جودة احلياة  ذلك 

وحتقيق الرفاهية ل�سعبينا".
قامت  ال�سودان،  جلنوب  الوطني  اليوم  حفل  يف  الر�سمية  الكلمات  وعقب 
جنوب  يف  الثقافية  املوؤ�س�سات  اأب���رز  اإح���دى   "  Orupaap " جمموعة 

ال�سودان، بتقدمي ملحات من التقاليد التاريخية مبا يف ذلك طقو�س الزراعة، 
"بحر الغزال" م��رورا بدقات الطبل  اأ�سوات من غرب  اإىل  ال��زوار  وا�ستمع 
"با�س" التي تعر عن احلياة الريفية وغ�ها، وقدمت االأغاين والرق�سات 

ال�سعبية ملحة �سريعة عن الثقافة الغنية لالأمة االأفريقية.
بجولة   ، له  املرافق  والوفد  ال�سودان  رئي�س جنوب  قام فخامة  بعد احلفل 
م جناح  مِّ يف جناح االإم��ارات ثم جناح بالده الواقع يف منطقة الفر�س، و�سُ
جنوب ال�سودان على �سكل معر�س للت�سوير حتت عنوان "بعَد�سة الفر�سة"، 
وهو ي�سجع العامل على النظر ب�سكل خمتلف اإىل جنوب ال�سودان، ويهدف 
اجلناح اإىل اإبراز االإمكانات غ� املحدودة للبالد واملناظر الطبيعية اخلالبة 
واحلياة الرية، وهو عبارة عن رحلة من ثالثة اأجزاء لتعليم الزوار الرتاث 

الثقايف والفر�س املتاحة وتاريخها.

•• �أك�صبو : �أ�صامة عبد �ملق�صود 

ب�سعار  زواره   ،2020 باك�سبو  اال�ستدامة  يجذب جناح اجلابون يف منطقة 
وثقافته وموقعه اجلغرايف، مناظر طبيعية خالبة،  تاريخه  م�ستوحى من 
وثقافة طبيعية، وحياة برية وافرة، باالإ�سافة لعر�س جم�سم ملنزل م�ستدام، 
وت�سميم خارجي يك�سف عن وجوه ال�سكان االأ�سلين وتراثهم، حيث  يعتر 
م��وط��ن ملجموعة ك��ب���ة م��ن اأن����واع احل��ي��اة ال��ري��ة، م��ن ال��غ��وري��الت وفيلة 
اأنواع من التما�سيح املختلفة، وبه  اإىل ال�سالحف البحرية وثالثة  الغابات، 
ن�سبة كب�ة من اأر�سه كمتنزه وطني له مورديه وال�سياح الذين يوفدون اإليه 
من جميع اأنحاء العامل، خا�سة املهتمن بريا�سة املغامرات واكت�ساف املناظر 

البكر التى مل تطاأها قدم، نظرا لكونها اجلزء ال�ساحر يف غرب اأفريقيا.
يبداأ الزائر رحلته داخل جناح اجلابون يف اك�سبو 2020، بلوحة ترحيبية 

للزوار جمموعة من  ، حيث يقدم  الطبيعة  داخلي م�ستوحى من  وت�سميم 
االأقنعة اخل�سبية املتنوعة للذكور واالإناث، وقد و�سعت يف ركن جممع على 
حوامل بقاعدة خ�سبية وكل قناع له ا�سم وتعريف من خالل نبذة مب�سطة 
به  تاأثر  ال��ذي  االأ�سيل  االأفريقي  الفن  اإىل  تعود  االأقنعة  ب��اأن  عنه، م�سيفاً 
والتعب�ي،  وامل��رب��ع  املكعب  منها  فاالأقنعة  ثقافتهم،  �سمن  و�سار  الغرب 
بن  تعرف  ومهمة  منفردة  وخ�سية  قبيلة  اإىل  يعود  االأقنعة  هذه  وكل من 
ال�سعب اجل��اب��وين، وم��ن ه��ذه اال���س��م��اء " م���وي، م��وك��وج��ي، م��ي��ودي واإكو، 
كيدوما، ، موهانز واو�سو" وهذه االأقنعة تعتر من اأهم املظاهر االجتماعية 
التى جت�سد الطقو�س واالحتفاالت اخلا�سة بالزواج، واملاآمت، واأوقات ال�سلم 
اإىل قبائل حملية  واحلرب، وغ�ها من االأغرا�س املتنوعة وجميعها يعود 
اأ�سيلة يف اجلابون، عالوة على اأن هذه االأقنعة مت �سناعتها بحرفية دقيقة 
املواطن اجلابوين، مما يدل على وج��ود فنون وثقافة  وباأيد  وب��اإب��داع  ج��داً 

وتاريخ ير�سد هذا االإرث الكب� من ثقافة الدولة.
التى تقع يف و�سط افريقيا  اأن الدولة  اأك�سبو ٢٠٢٠  يوؤكد جناح اجلابون يف 
والتى تعد جزءا رئي�سيا من حو�س الكنغو تعد الرئة الثانية لكوكب االأر�س 
بعد االأمازون حيث تت�سمن اأرا�سيها اأكر من ثمانون يف املائة من الغابات، 
باالإ�سافة اإىل مرور نهر اجلابون من ارا�سيها، وبهذا ال�سكل تعتر اجلابون 
امل��ن��اخ��ي، وه��ذا ما  النظيفة وامل��ح��ارب��ة للتغ�  ال��داع��م��ة للبيئة  ال���دول  م��ن 

يكت�سفه اجلمهور عند زيارتهم للجناح.
 تتطلع اجلابون من خالل م�ساركتها يف اك�سبو اإىل تعزيز العالقات ب�سكل 
املجاالت  يف  املهمة  القطاعات  وا�ستعرا�س  االقت�سادي،  امل�ستوى  على  اأك��ر 
اال�ستثمارية، واأن اجلابون تتيح العديد من املزايا والت�سهيالت التي توؤهلها 
من  مهماً  �ست�سكل جزءاً  التي  االأجنبية  اال�ستثمارات  ال�ستقطاب مزيد من 
البيئة،  التي تنتهجها وتتمحور حول اال�ستدامة وحماية  التنموية  امل�س�ة 

بهدف بناء اقت�سادها الوطني وطرح روؤيتها امل�ستقبلية حول امل�سروعات التي 
ت�ستهدفها، كما تروج اجلابون ب�سكل اأ�سا�سي خلم�سة قطاعات ا�ستثمارية، مبا 
يف ذلك الطاقة املتجددة، والزراعة، والتعدين، وال�سياحة البيئية، ف�ساًل عن 
الغابات و�سناعة اخل�سب، وامل�سروعات التي تراعي املعاي� البيئية، حيث جاء 
يف املعلومات املدونة على اللوحات االر�سادية باجلناح عن حجم اال�ستثمارات 
املا�سن،  اأكر من ملياري دوالر خالل العامن  اإىل  التى و�سلت  االأجنبية 

مع خطط لزيادة تدفق اال�ستثمارات االأجنبية يف الفرتة املقبلة.
واأهتم جناح اجلابون باالأعمال اخل�سبية وو�سعها يف اأماكن مميزة ل�سهولة 
روؤيتها، مع و�سع البيت امللهم والتقليدي �سمن اجلناح، وت�سميم ركن املتجر 
الذي يعر�س فيه كل امل�سغوالت اليدوية واحلرف التقليدية التى تعر عن 
امل��واط��ن اجل��اب��وين وق��درت��ه على احل��ف��اظ على الرتاث  الفن احل��ريف عند 

ونقله من جيل اإىل جيل. 

•• دبي-�لفجر: 

زارت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�سباب، جناح اليونان 
دبي، وترز   2020 اإك�سبو  "اال�ستدامة"، مبعر�س  يقع يف منطقة  وال��ذي 
اليونان من خالله ما تتمتع به من مقومات جذب يف �سوء ما متلكه من 
لنف�سها  الرتويج  عن  ف�ساًل  غني،  ثقايف  وم��وروث  عريقة  وح�سارة  تاريخ 
تو�سيع  على  عملها  م��ع  متطور  اقت�ساد  �ساحبة  ومنتجة  حديثة  ك��دول��ة 
نطاق �سراكاتها الدولية، اإذ ُيعد اإك�سبو من�سة مثالية لتحقيق هذا الهدف 
 192 ت�سمل  النطاق  وا�سعة  عاملية  م�ساركة  من  ي�سمه  مبا  اال�سرتاتيجي 

دولة.
وا�ستمعت معاليها اإىل �سرح مف�سل حول ما يقدمه اجلناح من اأفكار تعك�س 
اليوناين  التفوق  اجلناح  يرز  اإذ  الطريق"،  متهد  "اليونان  اجلناح  �سعاره 
ت�سهده  ال��ذي  النجاح  على  ع��الوة  واالبتكار  والت�سميم  الهند�سة  جم��ال  يف 

اليوناين،  االأ�سا�سية لالقت�ساد  الدعائم  يف جمال ريادة االأعمال، كما يرز 
واأه��م ما  اليوناين وخ�سائ�سه  ف�ساًل عن تقدمي فكرة �ساملة عن املجتمع 
يت�سم به من مميزات، وكذلك املوروث الثقايف اليوناين امل�ستقى من ح�سارة 

�ساربة بجذورها يف عمق التاريخ.

تزاوج الطبيعة والتقنية
يدمج  الذي  بيالرو�سيا،  الكعبي جناح  بنت حممد  نورة  تفقدت معايل  كما 
من   ،2020 اإك�سبو  مبعر�س  الفر�س  منطقة  يف  والتقنية  الطبيعة  ب��ن 
خالل ت�سميم اجلناح؛ وامل�ستوحى من غابات بيالرو�سيا اخل�سراء ومواردها 
الطبيعية الغنية، مع الرتكيز على اال�ستثمار واالإبداع لت�سليط ال�سوء على 

اال�ستدامة واالبتكار امل�ستقبلي. 
واطلعت معاليها، على املزيج الذكي بن الطبيعة مع التقنية يف اجلناح الذي 
بني حتت �سعار "غابات تقنيات امل�ستقبل"، وميتد اجلناح على م�ساحة ت�سل 

بها  �ساركت  التي  باالأجنحة  مقارنة  االأك��ر  وُيعد  مربع،  مرت   1200 اإىل 
بيالرو�سيا يف معار�س »اإك�سبو« ال�سابقة، اإذ ي�سم اأربعة طوابق مع م�ساحات 
كافية، تعمل من خالله اإدارة اجلناح على دعوة الزوار للتعاون �سوياً ل�سمان 
احلية،  وال��رتاث��ي��ة  الفنية  ال��ع��رو���س  خ��الل  م��ن  للجميع،  اأف�سل  م�ستقبل 
االأعمال  تظهر  التي  البيالرو�سية  وامل�سنوعات  التذكارية  الهدايا  ومتجر 
ت�سعة  ترتفع  التي  املعرفة  �سجرة  اأهمها  من  يعد  والتي  التفاعلية  الفنية 
العالقة  اإىل  وترمز  طبيعي،  �سوف  من  وم�سنوعة  اجلناح  و�سط  يف  اأمتار 
اإىل تكنولوجيا جديدة  الب�سر والطبيعة حيث تتحول الطاقة وامل��وارد  بن 

مما يعزز قيم اال�ستدامة.

االبتكار والبحث العلمي 
وزارت معايل وزيرة الثقافة وال�سباب جناح "بيت بادن فورمتب�غ" الوالية 
االأملانية، �سمن اأول م�ساركة بجناح م�ستقل لهذه املدينة الواقعة جنوب غرب 

والية  فورمتب�غ"  "بادن  وتعد  الدولية،  اإك�سبو  معار�س  تاريخ  يف  اأملانيا، 
البحث  االإنفاق على  اأوروبيا يف  واالأوىل  الثانية عامليا  العلمي، فهي  البحث 
العلمي. وت�سم اأكر من 60 موؤ�س�سة خا�سة بالبحث العلمي واأربع جامعات 
احتادية، وتعد مق�سداً الأهم الباحثن عاملياً، وت�سم بادن فورمتبورغ اأي�سا 
الوادي ال�سيراين والذي يعد االأكر من نوعه يف اأوروبا وخا�سة يف جمال 

الذكاء اال�سطناعي، اإذ يتحول العمل مبا�سرة اإىل تطبيقات مبتكرة.
واطلعت معاليها على 25 ابتكاراً وم�سروعاً علمياً رائداً، اإ�سافة اإىل لوحات 
و�سور موزعة على اأعمدة خ�سبية عالية ت�سرح التنوع الكب� والتطور الكب� 
و»مر�سيد�س  و»بور�سيه«  »داميلر«  موطن  فهي  الوالية،  تلك  ت�سهده  ال��ذي 
والدة  وم��ك��ان  الفخمة،  ال�����س��ي��ارات  ت�سنيع  يف  العاملية  ال�سركات  اأب���رز  ب��ن��ز« 
1623 مع ويلهلم  العامل عام  اآلة حا�سبة يف  اأول  اآين�ستاين، وفيها �سنعت 
�سيكارد، وت�سجل 15 األف اخرتاع �سنوياً، وهي �ساحبة العر�س العاملي الأول 

تاك�سي طائر ذاتي القيادة يف دبي عام 2017.

•• دبي-�لفجر:  

العربية  االإم��ارات  نّظم جناح جامعة 
بدبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  امل���ت���ح���دة 
م�ساء اأم�س االأول حلقة نقا�سية حتت 
لالأرا�سي  الغذائي  "االأمن  ع��ن��وان: 
والتطوير  ال���ب���ح���ث  م����ن  اجل�����اّف�����ة: 
تزامناً  وذل����ك  العمل"،  ف��ر���س  اإىل 
م����ع االإع��������الن ع����ن اإط�������الق ال������دورة 
االفتتاحية من قمة م�ستقبل الغذاء 
اأ�سبوع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ن��ع��ق��د  ال��ت��ي 
ال���غ���ذاء وال���زراع���ة و���س��ب��ل ال��ع��ي�����س يف 

اإك�سبو 2020 دبي.
ال��ن��ق��ا���س��ي��ة عدد  ����س���ارك يف احل��ل��ق��ة 
وطلبة  والباحثن  االأك��ادمي��ي��ن  م��ن 
اجل���ام���ع���ات، واأّك������د ال���دك���ت���ور حممد 
ع��ب��دامل��ح�����س��ن ال��ي��اف��ع��ي، وك��ي��ل كلية 
رئي�س   - البيطري  وال��ط��ب  ال��زراع��ة 
جامعة  يف  التكاملية  ال��زراع��ة  ق�سم 
االإمارات العربية املتحدة على اأهمية 
اإبراز نتائج البحوث ودورها الرئي�سي 

تطويرها  ال�������س���ن���اع���ة،  ت�����س��ج��ي��ع  يف 
من  وج��ه  اأف�سل  على  بها  واالرت��ق��اء 
لل�سركات  وال��ن��م��و  االب���ت���ك���ار  خ����الل 
الغذاء  قطاع  يف  والناجحة  النا�سئة 
مناق�سة  اإىل  اإ����س���اف���ة  وال������زراع������ة. 
االأفكار والروؤى املُختلفة حول كيفية 
وتثمينها  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  ا���س��ت��خ��دام 
ري����ادة االأع���م���ال يف كلية  اأن�����س��ط��ة  يف 

جامعة  البيطري،  وال��ط��ب  ال��زراع��ة 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، مما 
اخلريجن  الطلبة  دع��م  يف  ُي�ساعد 
النا�سئة  و���س��رك��ات��ه��م  وم�����س��اري��ع��ه��م 
ب�سكل اأكر، ف�ساًل عن تبادل وجهات 
العقبات املحتملة وكيف  النظر حول 

ميكن جتاوزها. 
كيفية  اأي�����س��اً  املناق�سة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 

ا�ستعمال االأن�سطة البحثية وم�ساريع 
التخرج للطلبة لتكون اأداة قّيمة ُت�سهم 
يف تلبية اأف�سل الحتياجات ال�سناعة 
انتقال  وت�سجيع  النا�سئة،  وال�سركات 
اأن���ظ���م���ة ال�����زراع�����ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإىل 
اأكر  التقنية مع قدر  عمليات عالية 
خا�سة  واالإن��ت��اج��ي��ة،  اال�ستدامة  م��ن 
عدداً  متتلك  االإم�����ارات  جامعة  واأن 

مُم����ّي����زاً م���ن امل���راك���ز ال��ب��ح��ث��ي��ة التي  
االأمن  واب��ت��ك��ارات  اأب��ح��اث  تعمل على 
ال���غ���ذائ���ي، وع���ل���وم االأغ���ذي���ة والطب 
وغ�ها  الرتبة  ودرا�سات  البيطري، 
تلعب  التي  والدرا�سات  االأبحاث  من 
دوراً مهّماً وفعااًل يف تلبية احتياجات 
ال����دول����ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة، وهو 
م���ا ت��ول��ي��ه اجل��ام��ع��ة ب��ا���س��ت��م��رار من 

البحث  ب���رام���ج  ب��ت��ط��وي��ر  االه���ت���م���ام 
م�ستدامة  ب��ي��ئ��ة  واإي�����ج�����اد  ال��ع��ل��م��ي 

لالإبداع واالبتكار.
اأن  اليافعي  حممد  الدكتور  واأو���س��ح 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ج��ام��ع��ة 
ت�سع ال�سباب يف قمة ا�سرتاتيجياتها 
اأ�سا�سياً يف  التعليمية باعتبارهم ركناً 
دعم اجلهود املكثفة التي تقودها دولة 

الغذائي  االأم����ن  لتحقيق  االإم������ارات 
وريادة االأعمال يف هذا املجال الهام. 

ال�سباب  ع��ات��ق  ع��ل��ى  "تقع  واأ����س���اف: 
وق����ت م�سى  اأي  م���ن  واأك������ر  ال���ي���وم 
م�����س��وؤول��ي��ة ���س��م��ان م�����س��ت��ق��ب��ل اأك���ر 
للتحديات  وال���ت�������س���دي  ازده������������اراً 
على  امل��ن��اخ��ي  التغ�  يفر�سها  ال��ت��ي 
ك����وك����ب االأر������������س. وم������ن ه���ن���ا ي���رز 

ال���دور احل��ي��وي ال��ذي ت��وؤدي��ه جامعة 
االإمارات يف اإطالق اإمكانيات ال�سباب 
طاقاتهم  ا�ستثمار  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 
االإبداعية  م���ه���ارات���ه���م  وا����س���ت���خ���دام 
والعمل  املبتكرة،  احل��ل��ول  ال�ستلهام 
وو�سائل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
ال�سلوكيات  لن�سر  احلديثة  التوا�سل 
يف  املعرفة  وتعزيز  ال�سليمة  البيئية 
و�سمان  البيئة  على  املحافظة  �سبل 

ا�ستداماتها لالأجيال القادمة."
ت�سريحه  اليافعي  الدكتور  واختتم 
دعم  االأ����س���ا����س���ي  "هدفنا  ب���ال���ق���ول: 
املجال  يف  وم�������س���اري���ع���ه���م  ال�������س���ب���اب 
الزراعي والتي تواكب توّجهات الدولة 
الغذائي.  االأم�����ن  اإىل  ال���و����س���ول  يف 
اال�ستثمار يف  اأن  ال���دوام  ون��وؤك��د على 
بقدراتهم  واالإمي��ان  ال�سباب  م�ساريع 
جهود  دعم  يف  بالتاأكيد  ُي�سهم  �سوف 
عاماً  اخلم�سن  م���دار  ع��ل��ى  ال��دول��ة 
العاملية  الريادة  اإىل  املقبلة وارتقائها 

ب�سواعد اأبنائها".

جامعة �لإمار�ت تنظم حلقة نقا�سية يف �إك�سبو 2020 حول �لأمن �لغذ�ئي 

جناح �جلابون يعر�ش جم�سما ملنزل م�ستد�م وحماكاة 
للحياة �لربية يف �أك�سبو 2020

دبي  نورة �لكعبي تزور �أجنحة �ليونان وبيالرو�سيا وولية بادن فورمتبريغ يف �إك�سبو 2020 
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•• دبي-�لفجر:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  وق����ع����ت 
املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  وم��ك��ت��ب  دب����ي 
ب��امل��خ��درات واجل��رمي��ة ل��دول جمل�س 
�سراكة  اتفاقية  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
دب���ل���وم دويل  اع���ت���م���اد  مت مب��وج��ب��ه��ا 
متخ�س�س يف مكافحة غ�سل االأموال 
ملعاي�  وف�����ق�����اً  االإره�����������اب  ومت�����وي�����ل 
ومنهجية االأمم املتحدة بهذا ال�ساأن، 
ل��ت��اأه��ي��ل خ����راء وط��ن��ي��ن دول��ي��ن يف 

املجال.
القيادة  م���ن ج��ان��ب  االت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
اللواء  ���س��ع��ادة  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
املن�سوري،  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��� 
البحث  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
االأمم  ج��ان��ب مكتب  وم���ن  اجل��ن��ائ��ي، 
الدكتور  ال��ق��ا���س��ي  ���س��ع��ادة  امل��ت��ح��دة، 
ح����امت ع��ل��ي امل���دي���ر االإق��ل��ي��م��ي ملكتب 
امل���خ���درات  مل��ك��اف��ح��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 
التعاون  جم��ل�����س  ب�����دول  واجل���رمي���ة 
اخل��ل��ي��ج��ي، ب��ح�����س��ور ال��ع��م��ي��د جمال 
العامة  االإدارة  اجل��الف، مدير  �سامل 
للتحريات واملباحث اجلنائية، و�سعادة 
ح��ام��د ال���زع���اب���ي، م��دي��ر ع���ام املكتب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��واج��ه��ة غ�����س��ل االأم�����وال 
ومتويل االإرهاب، و�سعادة العميد عبد 
العزيز عبد اهلل االأحمد، نائب مدير 
االحتادية،  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال�����س��رط��ة  ع���ام 
ملواجهة  الداخلية  وزارة  جلنة  رئي�س 
غ�سل االأموال، رئي�س اللجنة الفرعية 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ج���رائ���م غ�سل  جل���ه���ات 
النفي�سي،  ج��وه��ر  و���س��ع��ادة  االأم�����وال، 
ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  رئي�س 
اأفريقيا  و���س��م��ال  االأو�����س����ط  ال�����س��رق 
من  وع��دد   ،"MENAFATF"

اجلانبن،  م���ن  واالأف�������راد  ال�����س��ب��اط 
وذلك يف جناح فزعة باإك�سبو 2020 

دبي.

�شراكة ممتدة
اإبراهيم  خ��ل��ي��ل  خ��ب���  ال���ل���واء  واأك�����د 
تاأتي  اأن ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة  امل��ن�����س��وري، 
الر�سيدة،  القيادة  روؤي��ة  من  انطالقاً 
للدولة،  اال�سرتاتيجية  والتوجهات 
الفريق  م��ع��ايل  لتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذا 
العام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد 
لعالقات  وام�����ت�����داداً  دب�����ي،  ل�����س��رط��ة 
اجلانبن،  ب��ن  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
امل�سرتك  التن�سيق  الأوا�سر  وتوطيداً 
املعني  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ك��ت��ب  م����ع 
ب��امل��خ��درات واجل��رمي��ة ل��دول جمل�س 
الدعم  م��ث��م��ن��ا  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال���ت���ع���اون 
املكتب  يقدمه  الذي  والتقني  العلمي 
ال�سراكة  م����ن  ����س���ن���وات  م������دار  ع���ل���ى 
وال��ت��ع��اون م��ع ���س��رط��ة دب���ي يف جمال 

االجتار  وج��رائ��م  امل��خ��درات  مكافحة 
تاأهيل  بالب�سر، االأم��ر الذي �ساهم يف 
املخت�سة  الوطنية  الكوادر  من  مئات 
متمنيا  وال�سرطي،  االأمني  العمل  يف 
امللتحقن  ل��ك��اف��ة  وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق 

بالدبلوم االأممي.

نظام تطوير مهني متكامل
واأث����ن����ى ال��ق��ا���س��ي ح����امت ع���ل���ي، على 
ل�سرطة  وال�سادقة  املخل�سة  اجلهود 
اهلل  عبد  الفريق  معايل  بقيادة  دب��ي 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة 
املنظمة  اجل��رمي��ة  مكافحة  يف  دب���ي، 
امل�ستويات  كافة  على  منها  وال��وق��اي��ة 
وفقاً  والدولية  واالإقليمية  الوطنية 
لالأمم  الدولية  وال��ق��واع��د  للمعاي� 

املتحدة.
ب�ساأن  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  " اإن  وق���ال 
دبلوم مكافحة غ�سل االأموال ومتويل 
االأمم  مكتب  بن  بال�سراكة  االإره���اب 

واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 
واملباحث  للتحريات  العامة  واالإدارة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����س��رط��ة دب���ي، ه��و امتداد 
طويلة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل�����س��راك��ت��ن��ا 
االأم��������د، وال����ت����ي ام����ت����دت ع���ل���ى م����دار 
مبادرات  خالل  من  ال�سابقة  االأع��وام 
ب�ساأن  ال��دب��ل��وم  ب��رام��ج  مثل  م�سابهة 
املخدرات،  م��ك��اف��ح��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
واأي�سا دبلوم مكافحة االجتار بالب�سر، 
بال�سراكة  �سنوياً  تنفيذه  يتم  وال��ذي 
اليوم  متاحاً  واأ�سبح  دبي  �سرطة  مع 
خارج  من  اجلنائية  العدالة  ملمار�سي 
كما  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
يدعم اجلهود الوطنية احلثيثة التي 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ت��خ��ذه��ا 
الفرعية  وجل���ان���ه���ا  االأم��������وال  غ�����س��ل 
مكافحة  منظومة  فاعلية  لتطوير 
غ�����س��ل االأم���������وال ومت����وي����ل االإره�������اب 
عليها  ال��ق��ائ��م��ن  ق������درات  وت���ط���وي���ر 

بال�سراكة مع مكتبنا."

واأ�ساف "�سنعمل على اتباع ذات النهج 
الدبلوم اخلا�س مبكافحة  يف تطبيق 
غ�����س��ل االأم�������وال ومت���وي���ل االإره�������اب، 
والذي نطلقه على امل�ستوى الوطني، 
القادمة  االأع�����وام  يف  ي�سبح  و���س��وف 
امل�ستوى  على  االأخ��رى  للدول  متاحاً 
االإق��ل��ي��م��ي وال������دويل. ون��ط��م��ح يف اأن 
الرئي�سي  املحرك  الدبلوم  هذا  يكون 
خا�س  متكامل  مهني  تطوير  لنظام 
االأم�������وال ومتويل  غ�����س��ل  مب��ك��اف��ح��ة 
العربية  االم������ارات  ب���دول���ة  االإره������اب 
تنفيذ  يف  للبدء  نتطلع  كما  املتحدة. 
التابعة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات  اأوىل 
ل���دب���ل���وم م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل االأم�������وال 
ومتويل االإره��اب، وهي دورة لتدريب 
امل������درب������ن، وال�����ت�����ي ���س��ت��ع��ق��د خ���الل 
ال��ق��ادم كجزء ال يتجزاأ من  االأ���س��ب��وع 
لل�سراكة  االأ���س��ا���س��ي��ة  اال�سرتاتيجية 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  مكتبنا  ب��ن 
التدريبية  القدرات  لتعزيز  اخلليجي 

وفقاً للمنهجيات ال�سحيحة املعتمدة 
من قبل االأمم املتحدة."

دعم جهود املكافحة
اأ�����س����اد ال��ع��م��ي��د جمال  م����ن ج���ان���ب���ه، 
اجل������الف، ب���اجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة بن 
اإطالق  عن  اأث��م��رت  والتي  اجلانبن، 
وطنين  خ��راء  لتاأهيل  اأمم��ي  دبلوم 
دولين متخ�س�سن يف مكافحة غ�سل 
االأموال ومتويل االإره��اب، مبا ير�سخ 
ن�سر معاي� االأمم املتحدة وقواعدها 
جهود  ويعزز  املجال،  يف  وممار�ساتها 
�سرطة دبي الداعمة جلهود الدولة يف 
مكافحة ه��ذه اجل��رائ��م واحل��د منها، 
وامل�����س��اه��م��ة يف ح��م��اي��ة ال��ن��ظ��ام املايل 
ب��ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة، وتطوير  ب��ال��دول��ة 
للت�سدي  واأدوات���ه���ا  امل��ك��اف��ح��ة  اآل��ي��ات 
ومتويل  االأم����������وال  غ�����س��ل  جل����رائ����م 
التوجه  ي���دع���م  م���ا  وه����و  االإره���������اب، 
اال�سرتاتيجي ل�سرطة دبي يف االأمن، 

وي��ع��زز م��ن ج��ه��وده��ا ال��دول��ي��ة اأي�سا 
يف  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادات  م��ع  بالتعاون 
العامل واأجهزة اإنفاذ القانون، ال�سيما 
واأن��ه��ا واح���دة م��ن اجل��رائ��م الدولية 
املنظمة العابرة للحدود التي ت�ستلزم 

تعاونا دوليا ملكافحتها واحلد منها.

علمية مادة   19
دكتور  خب�  العقيد  قال  جانبه،  من 
اإدارة  م��دي��ر  ال��رح��وم��ي،  ع��ل��ي  جمعة 
االإدارة  يف  االأم������وال،  غ�سل  مكافحة 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة 
ملكافحة  ال���دويل  الدبلوم  برنامج  اإن 
غ�سل االأموال، طوره خراء يف �سرطة 
دب�����ي، وب���اإ����س���راف م���ن م��ك��ت��ب االأمم 
واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة 
متخ�س�سن  خ����راء  ت��اأه��ي��ل  ب��ه��دف 
وفقاً  االأم���������وال  غ�����س��ل  م��ك��اف��ح��ة  يف 
الأف�سل املمار�سات، ومبراعاة منهجية 
 ،"FATF" امل��ايل  العمل  جمموعة 

العامة  االأم������ان������ة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ملكافحة  امل���ت���ح���دة  االأمم  الت��ف��اق��ي��ة 
الوطنية،  ع���ر  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���رمي���ة 

واالتفاقيات الدولية.
واأو�سح اأن برنامج الدبلوم يتكون من 
19 مادة علمية تتمحور ب�سكل رئي�سي 
اإث����ب����ات ج���رمي���ة غ�سل  ح����ول ك��ي��ف��ي��ة 
االأموال وتتبع متح�سالت اجلرمية، 
امل��م��ار���س��ات ومبراعاة  الأف�����س��ل  وف��ق��ا 
معاي� جمموعة العمل املايل، وذلك 
والتحقيقات  اال�ستدالالت  حيث  من 
امل�سريف،  ال��ق��ط��اع  يف  االأم����وال  وتتبع 
واقعية  ق�����س��اي��ا  ع���ر����س  ج���ان���ب  اإىل 
وا���س��ت��خ��ال���س ال��ت��ج��ارب ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
م�س�اً  امل�سرتكة،  الدولية  العمليات 
جهة   21 ي�ستهدف  ال��دب��ل��وم  اأن  اإىل 
واملحلي،  االحت���ادي  ال�سعيدين  على 
التنفيذي  باملكتب  وجميعها مرتبطة 
ومتويل  االأم���������وال  غ�����س��ل  مل���واج���ه���ة 

االإرهاب.

بال�شراكة مع مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملجل�س التعاون اخلليجي

�سرطة دبي تعتمد دبلومًا �أمميا متخ�س�سًا يف مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب

•• �لذيد-�لفجر:

باملنطقة  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  التقى  
الو�سطى التابع ملجل�س ال�سارقة للتعليم الطلبة يف كل من 
االأ�سا�سي والثانوي بنن ومدر�سة  مدر�سة نزوى للتعليم 
�سمن  وذل��ك  بنات  والثانوي  االأ�سا�سي  للتعليم  ال�سحوة 
وحتفيز  الرتبوي  امليدان  مع  للتوا�سل  الزيارات  برنامج 

الطلبة على التفوق.
وت���اأت���ي ال��زي��ارت��ن ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��الح��م ب��ن اأط���راف 
وا�سرتاتيجيات  خل��ط��ط  وا���س��ت��ك��م��اال  امل��در���س��ي  امل��ج��ت��م��ع 

املجل�س بالتوا�سل مع املدار�س.
وحر�س املجل�س خالل الزيارة على اللقاء باالأ�ستاذة موزه 
حمد املن�سوري وتقدم التهاين  لت�سلمها اإدارة املدر�ستن.

اأول��ي��اء اأم���ور الطلبة وال��ط��ال��ب��ات يف  ت��راأ���س وف��د جمل�س 
املجل�س  رئي�س  املحيان  اهلل  عبد  را�سد  الو�سطى   املنطقة 
خادم  عفراء  و�سعادة  الكعبي  �سامل  �سهيل  �سعادة  ورافقه 
كان يف  ، حيث  باملجل�س  الوظيفي  والكادر  الكتبي  حلي�س 
والكادر  املن�سوري  املدر�سة موزه حمد  ا�ستقبالهم مديرة 

االإداري والتدري�س باملدر�ستن.
رئي�س  وحر�س  بالطلبة  املجل�س  التقى  الزيارتن  خالل 

املجل�س را�سد عبداهلل املحيان على حتفيز الطلبة وحثهم 
ع��ل��ى اجل���د وال��ن�����س��اط وحت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة ودع���اه���م اإىل 

موا�سلة التفوق الدرا�سي.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ت��ع��زي��ز ال�����س��ل��وك��ي��ات م���ن خ���الل التميز 
للوطن،  اجلميل  رد  على  والعمل  واالأخ��الق��ي،  ال�سلوكي 

بنيل اأعلى املراتب العلمية.
اأهمية التعاون والتكاتف بن اجلميع،  ووجه املحيان اإىل 
الطلبة،  تفوق  ا�ستمرار  و�سمان  الدرا�سي،  العام  الإجن��اح 
واالنتماء  وال����والء  وامل�����س��وؤول��ي��ة،  ال��وط��ن  ح��ب  واإك�سابهم 

للوطن وقيادته الر�سيدة.

جمل�ش �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات باملنطقة �لو�سطى يزور مد�ر�ش منطقة نزوى ويلتقي �لطلبة ويحفزهم للتفوق

•• دبي-�لفجر: 

زارت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع، "قرية �سند" 
يف  ك��ان  حيث  دب��ي،  يف  امل�ستدامة  باملدينة  الهمم  اأ�سحاب  وتعليم  لتاأهيل 
معاليها  وقامت  باملركز،  والفني  االإداري  الكادر  اأع�ساء  معاليها،  ا�ستقبال 
بجولة يف القرية للتعرف على املرافق واخلدمات التي تعمل على متكن 
النف�س  املهارات الالزمة لالعتماد على  القرية من احل�سول على  اأطفال 

واالندماج مع املجتمع.
يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ل���دور  "القرية" ت�سجيعاً  يف  معاليها  ج��ول��ة  ج���اءت 
تقدمي اخلدمات الأ�سحاب الهمم، اإمياناً بال�سراكة املجتمعية بن خمتلف 

املناف�سة  حيث  الهمم،  اأ�سحاب  نحو  امل�سرتكة  باأدوارها  للقيام  القطاعات 
يف  ي�سب  مبا  وتدريب  تاأهيل  برامج  من  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  جلذب 

م�سلحة اأ�سحاب الهمم واأولياء اأمورهم.
واأكدت معاليها على اأهمية الدمج املجتمعي لهذه الفئة وحقهم يف ممار�سة 
جنباً  وغ�ها،  والريا�سية  والرتفيهية  االجتماعية  واأن�سطتهم  اأدواره��م 
اإىل جنب مع اأقرانهم يف البيئات الطبيعية، وبدعم واإ�سراف االأ�سرة والتي 

تعتر احلا�سن االأول واالأمثل الأبنائها.
الهمم  اأ�سحاب  اأم��ور  الأولياء  وا�سرتاتيجي  فاعل  دور  اإىل  معاليها  ودع��ت 
التاأهيل  لعملية  يكتب  ال  دونهم  من  والتي  والتاأهيل،  العالج  برامج  نحو 
النجاح، كونهم الداعم االأكر الأبنائهم، وال�سريك املكمل يف املنزل ملا يتم 

تقدميه من خدمات يف مراكز اأ�سحاب الهمم.
�سند"  "قرية  مرافق  على  ال��زي��ارة  خ��الل  بوحميد  ح�سة  معايل  واطلعت 
اإىل  ا�ستيعابية ت�سل  األف مرت مربع وبطاقة   30 تقع على م�ساحة  التي 
وال�سلوكي  الطبيعي  العالج  مراكز  زي��ارة  اجلولة  و�سملت  طالب.   500
املعاجلن واالخت�سا�سن  اآلية عمل  التطبيقي والوظيفي، والتعرف على 
التعرف  اإىل  باالإ�سافة  التقدم املحرز يف م�س�ة الطالب،  لر�سد ومتابعة 
واحلرفية  الفنية  امل��ه��ارات  �سقل  على  تعمل  والتي  التدريب،  برامج  على 
لدى الطلبة من خالل ور�س الر�سم واملو�سيقى واحلرف اليدوية والنجارة 

والزراعة وغ�ها من االأن�سطة.
وحماكاة  االف��رتا���س��ي��ة،  امل��ن�����س��اآت  ق�سم  على  ال��وزي��رة  م��ع��ايل  تعرفت  كما 

للتاأقلم  ال��واق��ع  الطلبة على حم��اك��اة  ت��دري��ب  وال���ذي يعمل على  ال��واق��ع، 
ت�ساهم  عملية  مهارات  على  واحل�سول  اليومية  احلياة  �سيناريوهات  مع 
الطبية،  العيادة  م��ارك��ت،  ال�سوبر  مثل  اأم��اك��ن  يف  ا�ستقالليتهم  تعزيز  يف 
احلالق، مركز حماكاة ال�سفر، وغ�ها من املرافق. كما يتم اال�ستفادة من 
يف  العمل  على  الطلبة  لتاأهيل  الوظيفي  التدريب  برامج  يف  املن�ساآت  هذه 

مرافق م�سابهة.
وجتول الوفد كذلك يف املرافق اخلارجية والتي ت�سمل امل�ساحات اخل�سراء 
اخليول  ا�سطبل  اىل  باالإ�سافة  وال��دراج��ات،  الرك�س  وم�سارات  واملالعب 
والقبة اخل�سراء املخ�س�سة للزراعة، والتي تعطي الطلبة فر�سة للتوا�سل 

مع الطبيعة وامل�ساركة يف الن�ساطات اخلارجية والريا�سية ب�سكل منتظم.

خالل زيارتها قرية �شند لتاأهيل اأ�شحاب الهمم

ح�سة بوحميد تدعو لدور فاعل و��سرت�تيجي لأولياء �أمور �أ�سحاب �لهمم يف �لعالج و�لتاأهيل

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
انذار عديل بالن�شر
رقم/2021/39340 

املن�����ذر : بنك دبي االإ�سالمي )�س م ع(.
املنذر اليه : ديبيندرا بان�و - )جمهول حمل االقامة(
�سيغة االعالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال - �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )46589.70( درهم  يف خالل املواعيد 

القانونية.
املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
املخت�سة بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى اال�سالمى » كيا �س�اتو  
- لوحة رقم 28237   - خ�سو�سي – كود  D - اإمارة دبي – موديل ال�سنع 2017 

» وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)46589.70( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
انذار عديل بالن�شر
رقم/2021/39365 

املن�����ذر :بنك دبي االإ�سالمي )�س م ع(.
املنذر اليه : �سيف الدين عبداهلل خليل نوفل - )جمهول حمل االقامة(

�سيغة االعالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

املواعيد  خالل  يف  درهم  اوال - �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )24431.50( 
القانونية.

املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
» كيا ريو -  ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى اال�سالمى  املخت�سة بطلب االذن ببيع 
لوحة رقم 61710 - خ�سو�سي - كود  L - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2018 » وفاءا 

للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)24431.50( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
انذار عديل بالن�شر
رقم/2021/36050 

املن�����ذر :بنك دبي االإ�سالمي )�س م ع( .
املنذر اليه : حممد كمال عبدالعزيز ابراهيم زغلول - )جمهول حمل االقامة(

�سيغة االعالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   )27097( قيمته  وال��ب��ال��غ  املديونية  مبلغ  ���س��داد   - اوال 
القانونية.

املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
املخت�سة بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى اال�سالمى “ مر�سيد�س 
اإمارة دبي - موديل ال�سنع   - R 33735 - خ�سو�سي - كود   C200 - لوحة رقم 

درهم. قيمته)27097(  والبالغ  اليه  املنذر  علي  امل�ستحق  للدين  “ وفاءا   2012
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 Date 21/ 2/ 2022  Issue No : 13474
Notice push by publication

File No: 2021/583- Civilian Implementation 
At the request of the prevailing party / Hazara Ahmed Ali Al-Zyoudi/ Nationality / 
United Emirates.
To the losing party / JENNILYN BORNEA LANTICSIE / Nationality/ Philippines. 
Let it be known to you that the Ras Al Khaimah Court issued a judgment against you 
on December 7-12-2021 in Case No. 138/2021, partial civil, obligating you to pay an 
amount of 9953.73 including of fees and expenses, and since the prevailing party above 
has submitted to the implement of a judgment and registered with the number referred 
to above, You are taxpayer to implement the above within the 15 days following the 
notification, and in the event of your failure to do so, the court will take appropriate legal 
actions against you to implement the judgment and the fees charged to you.
Implementation Section 
Maryam Ahmed Issa
Notes : The announcement shall be made in Arabic and English.
Document electronically signed by username: Maryam Ahmed Employee : Maryam 
Ahmed Issa,
dated: 11-02-2022 at 11:14

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department 

70533
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اآراء الكتاب

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

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

abdalmaqsud@hotmail.com

العالقات الناجحة
عندما نفتح اأعيننا على احلياة نبحث عن طرق ت�ساعدنا على امل�سي قدماً 
نحو بناء عالقات ناجحة ال خ�سوم فيها وال تفاو�س الأننا ال نريد اأن نلعب 
واالجتماعية  االقت�سادية  العوامل  من  الكث�  هناك  خا�سر،  و  فائز  لعبة 
ت�ساعدنا على التعاون، ولي�س على التناف�س وتختلف االأ�ساليب التي علينا اأن 

نتبعها ، بدايًة بعالقتنا مع اأنف�سنا، ومن ثم عالقتنا مع االآخر. 
عندما كنا �سغاراً كنا ن�ستمتع بالعالقات وتدربنا على مهارات الزلنا نحبها 
التوا�سل مع  اأحيانا يف  نف�سل  بعد ما  كرنا  ومع ذلك  ون�ستخدمها حتى 

االآخر، لذلك علينا اأن ن�سعى لتح�سن تلك العالقات ب�سكل اأف�سل.
االآخر  مع  العالقات  ف�سل  تعر عن  التي  الق�س�س  الكث� من  �سمعنا  لقد 

مرحلة  ك���ل  ن��ع��م   ،
لها  ،و  خم���ت���ل���ف���ة 
معينة  ���س��ل��وك��ي��ات 
اأن  ع���ل���ي���ن���ا  ل����ك����ن 
كل  اأن  ن�����ت�����ذك�����ر 
ع��������الق��������ة ه�����ن�����اك 
اأك����ر  اأو  ط����رف����ان 
ن�سع،  اأن  ي��ج��ب  و 
اأمامنا اأنه علينا اأن 
لن�ستطيع  نتفاعل 
من  ن�����س��ت��ف��ي��د  اأن 
االه�������ت�������م�������ام�������ات 
امل�������������������س���������رتك���������ة ، 
نبتعد  و  ونتبادلها 
ع����������ن امل�����������س�����ال�����ح 
، كم هو  املتعار�سة 
نكون  اأن  ج���م���ي���ل 
طيبة  عالقة  على 

النزاع  اإىل  اأحياناً  التي قد ت�سل  االإمكان بدون منازعات  بقدر  مع اجلميع 
الق�سائي وقتها لن تنجح اأي و�ساطة الإعادة االأمور اإىل جماريها. 

ال نن�سى اأن عاملنا املعا�سر اأ�سبح اأكر تناف�سية و قد اأثر ذلك على عالقتنا 
القريبة منا، والبعيدة عنا فلم نعد نهتم بدائرة العالقات اخلا�سة و العامة، 
اأ�سبحنا مدمني االأخبار ال�سيئة فالن عمل ، فالن �سوى ، �سراحة هذا يوؤدي 
اإذا  االإن�سان اجتماعي بطبعه و لن يكون �سعيداً   ، اإىل قطيعة رحم و جفى 

اكتفى بالنجاح العملي واملهني وفقد توا�سله االجتماعي و العائلي. 
لكن  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  التكنولوجيا  عر  نتو�سل  اأننا  �سحيح 
عليها  نعتمد  تقريباً  ونحن  لالأمور  نظرتنا  يف  هائل  اختالف  اأح��دث  ذلك 
اأر�س  اأكر واأو�سع لكنه فعلياً على  اأكر مما م�سى واأ�سهمت يف جعل عاملنا 
الواقع اأ�سغر مما نعتقد الأننا مل نعد نلم�س ذلك احلب والقبول والتفاعل 
االنتباه  علينا  لذلك  اأحا�سي�سنا   وت�ساءلت  امكانياتنا  جمدت   ، االآخ��ر  مع 
لذلك و اإعادة مد ج�سور التعاون بيننا ونزيح ال�ستار عن م�ساعرنا فما اأجمل 
ابت�سامة حقيقة مقابل كلمة �سدرت منك خرجت من القلب وو�سلت للقلب 

وتغنت بها الروح بدل من ذلك الوجه االميوجي الذي نر�سله على عجل.
و كم رائع �سماع �سوت لهفة �سخ�س ي�سلم عليك بحرارة و ي�ساأل عنك عو�ساً 
عن ار�سال �سورة الكرتونية معرة يت�ساأل فيها عنك، بدون تردد اأعد بناء 
عن  فلمعة  جتاهك،  خطوة  ياأخذ  �سخ�س  جت��اه  خطوتن  خذ  و  عالقاتك 

اأحدهم عندما يراك قد ت�سعرك بنب�س احلياة و ال�سعادة التي حتلم بها. 
 ندى فرني 

اأحالم اليقظة
هي �سيناريوهات ومداخالت تراودنا يف حياتنا اليومية وتدور يف عقلنا وهي 
حالة من التفك� الذاتي ي�سرح فيها الذهن يف عامل من اخليال وتعر�س لنا 

وم�ساريع  خططاً 
ب����ن����اًء ع���ل���ى ه���ذه 
اخل�������ي�������االت ق����ام 
بتاأليفها  ال��ع��ق��ل 
على  وت�سديقها 
اأر����������س ال�����واق�����ع، 
عندما  ف��ال��ع��ق��ل 
االأم������ور  ي���ج���د  ال 
منطقية ويرف�س 
مع  ال����ت����ع����اي���������س 
املحيط اخلارجي 
ي�������خ�������ل�������ق ه���������ذا 
ال�سيناريو لنف�سه 
ل�������ي�������ت�������وازن م���ع 

املحيط. 
وتتاأثر مدى قوة 
اليقظة  اأح�������الم 
ال�سخ�سية  ب��ق��وة 
والطاقة  والوعي 

راأينا  عن  التعب�  ن�ستطيع  وال  مبوقف  منر  فعندما  �سخ�س  بكل  اخلا�سة 
ويخلق  العقل  م��ن  �سديد  رف�س  حالة  حت��دث  �سحيح  ب�سكل  الت�سرف  اأو 
اأو نت�سرف وذلك  اأن نتحدث  �سيناريوهات يف اأحالم اليقظة مبا كان يجب 
لتخفيف �سعور االأمل يف هذه املواقف وتكون اأحالم اليقظة هنا �سمن احلدود 
املقبولة الأنها تعتر نوعاً من اأنواع التفريغ النف�سي وقد تكون مفيدة تعر�س 
لنا خططاً وم�ساريع ن�ستفيد منها يف حياتنا اليومية كحلول مل�سائل ريا�سية 
اأو خطوات منظمة لتحقيق هدف ما ا�ست�سلمنا ل�سعوبتها يف الواقع، لكنها 

قد ت�سغل حيزاً كب�اً من حياة �سخ�س ما وذلك عندما ين�ساق وراءها وتكون 
لديه قابلية كب�ة لالن�سغال بها كم�ستتات ذهنية تزيد جرعة عامل الوهم 
مثل التاأثر بالروايات الرومان�سية اأو دوامة االألعاب االلكرتونية اأو و�سائل 
التوا�سل االجتماعي وال�سغف براأي االآخرين وت�سديق هذا العامل والهروب 
اإليه دون حتقيق اأي اإجنازات حقيقية على اأر�س الواقع وي�سبح ال�سخ�س هنا 
�سحية الأحالم اليقظة، و�سبب هذا االنغما�س ال�سديد بها يف هذه احلالة هو 

�سعف النف�س عن مواجهة احلقيقية والهروب اإىل عامل االأوهام. 
وترتبط امل�ساعدة يف التخل�س اأو التخفيف من اأحالم اليقظة بعمق احلالة 
و�سررها وتتاأثر اأي�ساً بوعي ال�سخ�س ورغبته يف ف�سل هذه االأ�سياء الوهمية 
والعي�س على اأر�س الواقع فيمكنه اال�ستعانة باخلراء النف�سين عن طريق 
جل�سات �سخ�سية اأو ميكنه العالج بالرايك يف حال كان مدركاً لدرجة تاأثره 
حيث  واحلقيقية  الوهمية  بال�سخ�سيتن  العي�س  ل��درج��ة  ي�سل  ومل  بها 
ي�ساعده الرايك بتنظيف وترتيب فو�سى االأفكار وامل�ساعر وتعديل لالأفكار 
اجلذور  واإزال���ة  معن  زم��ن  ويف  معن  مبوقف  خاطئ  ب�سكل  ارتبطت  التي 
ال�سيناريوهات  هذه  خللق  العقل  ودفعت  الرف�س  لهذا  اأدت  التي  االأ�سا�سية 

فيزداد تركيزه على واقع حياته. 
اإن اأحالم اليقظة لي�ست مر�ساً بل هي فخ تعي�س به يف خيالك بال�سورة التي 
تعجبك وجتعلك بطل ق�سة حياتك الوهمية وتنف�سل عن عاملك وتبحر يف 
عامل الوهم فاأجمل ما فيها هو اإطالق العنان للخيال الذي لي�س له حدود 

واأ�سعب ما فيها حلظة اليقظة الذهنية بعدها.
 منال احلبال /كاتبة 

الناي املبهج 
الناي  لكن  ال�سفة،  بهذه  وا�ستهر  احلزين  النغم  �ساحب  باأنه  الناي  عرف 
واحد من االآالت املو�سيقية التى تعر عن جميع امل�ساعر واالأحا�سي�س حزينة 
كانت اأو �سعيدة، لكن اأن ن�سع الناي يف قالب احلزن وال�سجن دغدغة امل�ساعر 
بنغم ياأتي من االأعماق هذا جيد وح�سب احلالة التى يعي�سها العازف، اأما اإذا 
اأردنا اأن نخلق نغماً مفرحاً �سعيداً يعر عن الفرح والبهجة فن�ستطيع من 

خ��الل ال��ن��اي، الأن 
ال�����س��م��ات واح����دة 
ال��ن��اي وبقية  ب��ن 
املو�سيقية،  االآالت 
ال��������������وت��������������ري��������������ة 
وال�����ن�����ح�����ا������س�����ي�����ة 

وغ�ها.
مرتبط  ال�����ن�����اي 
اأي���������س����ا ب���ق���اع���دة 
وملتزم  ال���ل���ح���ن 
ويقوم  ب���ال���ن���وت���ة، 
املوكلة  امل��ه��ام  بكل 
فريق  ���س��م��ن  ل����ه 
والتوزيع،  العمل 
ول�����ع�����ل�����ن�����ا ن����ذك����ر 
امل�سهور  امل���ق���ط���ع 
�سيد  ل�����ل�����ع�����ازف 
اأم  فرقة  يف  �سامل 
انفرد  حن  كلثوم 

بالبهجة  القلوب  م�س  على  ق��ادر  الناي  اأن  فيها  اأثبت  النوتة  خ��ارج  بنغمة 
وال�����س��رور ك��م��ا ميتلك االأح�����س��ا���س يف احل���زن وال�����س��ج��ن، ف��ال��ن��اي من�سبط 
بال�سلم املو�سيقي وال ميكن اأن يحيد عن النغم مطلقا، فهو جزء ال يتجزاأ 
اأم كلثوم  من اللحن، ومعر جدا عن الكلمة غ� املنطوقة، فالعازف جعل 
" اإيه دا" وتفاعل اجلمهور مع النغم  تنبهر وتخرج عن البوتوكول وت�ساأل 
اأكر من مرة، فاحل�س باللحن وتطويع الناي �سئ ماألوف وعالقة ود بينه 
وبن العازف. ممار�سة العزف على الناي من االأ�سياء اجلميلة، ولكل عازف 
قدراته يف تطويع الناي واحلديث معه باأ�سلوب راق ونغم واع، فكلنا كعازفن 
نتفنن يف نطق الناي وتعب�اته التي توؤثر يف الوجدان، والغريب اأن الناي 
من االآالت املو�سيقية التى توؤثر يف املخلوقات وتن�ست لها، فلديه القدرة على 
التاأث� وجذب القلوب، ف�سوته اأقرب اإىل اأ�سوات كث�ة للطيور لذلك هو 

اأقرب اآلة لهذه املخلوقات. 
خليفة حممد 

القهر 
للقهر اأ�ساليب متعددة وطرق خمتلفة، كلها ت�سب يف اللعب يف النفو�س وك�سر 

ال�����ق�����ل�����وب، وك���م���ا 
ال�����ق�����راآن  يف  ورد 
هناك  اأن  ال��ك��رمي 
القهر  ب���ن  ف���رق���اً 
فالنهر  وال���ن���ه���ر، 
اأن ترف�س العطاء 
الطرف  وت���غ�������س 
االهتمام،  وع����دم 
االآية  يف  ج��اء  كما 
اأم����ا ال�����س��ائ��ل فال 
اأن  اأي   ، ت���ن���ه���ر 
باملواجهة  ال��ن��ه��ر 
اأو  �سوؤال  ورد على 
القهر  اأم���ا  ط��ل��ب، 
متعددة  ف�����س��وره 
ول��ي�����س ���س��رط��ا اأن 
للحظة  ي������ك������ون 

لكنه اأ�سهد على النف�س ومدمر لالإن�سان، فالقاهر يخطط ويفعل الد�سائ�س 
ويلعب دورا خبيثا يف حياة االآخر.

فمن اأ�سواأ اأ�ساليب القهر هو التقليل من ال�ساأن وت�سفيه كل اإجناز يقوم به 
ال�سخ�س ويقابل ب�سيء من الالمباالة، بل ومعاقبة املوؤدي على اأدائه املتميز 
بيوتنا  يف  جندها  النماذج  وه��ذه  ال�سخ�سية،  ���س��اأن  م��ن  والتقليل  وتعنيفه 
باأ�سكال خمتلفة، فالزوج يحاول �سلب قدرات الزوجة وو�سعها يف حيز �سيق، 
ال يخرج عن كونها خادمة له والأبنائه، فيقلل من قيمة عملها يف البيت اأو 
اأثبتت جناحها  اإذا كانت امراأة عاملة، فمن الن�ساء مثال من  ينفي جناحها 
وتقدمت عليه يف املرتبة االجتماعية و�سارت حتت اأنظار املجتمع بعلمها وما 
تقدمه من خدمات نالت عليها التقدير والتكرمي، وارتفعت ملراكز متقدمة 
فعلته  ما  ب��اأن  القاهر  هذا  يقابلها  ذلك  ومع  دول غ� وطنها  وكرمتها  بل 
اأن القاهر والناهر ال يتمتعان باللياقة  اأمر عادي جدا، الغريب  وقامت به 

االأدبية.
باأب�سع �سور  وا�ستخدامهم  االأخ���ة من قهر لالأطفال  االأي��ام  ن��راه يف  وم��ا 
ال��ق��ه��ر، ف��ال��ط��ف��ول��ة ال��ري��ئ��ة مل ت��خ��رج م��ن حت��ت ي��د ال��ق��اه��ر، ف��ح��اول اأن 
ي�ستخدمهم يف الت�سول اأو يف اأعمال �سد القانون، ما يوؤثر عن نفو�س هوؤالء 
يف  رئي�سي  م�سبب  فالقهر  نف�سين،  ملر�سى  ويحولهم  حياتهم  يف  االأط��ف��ال 
موت الروح واحللم والطموح وكل �سئ جميل ي�سعى اإليه ال�سخ�س لتحقيقه، 
لكن العالج منه هو الوقوف واملواجهة والرد مبا يليق على القاهر لي�سعر 
ع��ن قوة  اأن يعر  القهر  م��ن مي��ار���س �سده  ل��ر���س��ده، وعلى  وي��ع��ود  بحجمه 
قدراته يف بناء ذاته واحلفاظ على �سخ�سيته، وعدم اال�ست�سالم والوقوع يف 

بئر اخلوف واالنك�سار.
م�شطفى عبيد 

الت�شوير الفوتوغرايف 
عبارة  هو   )Photography )باالإجنليزية:  الفوتوغرايف  الت�سوير 
عن طريقة يتم فيها ت�سجيل حلظة معينة لكائن ما اأو م�سهد معن، وذلك 
باإطالق اإ�سعاع اأو �سوء على ماّدة ح�ّسا�سة لل�سوء، ومُيِكن تف�س� الت�سوير 
ال�سورة  لي�سكل  يطلق  ال��ذي  لل�سوء  التعر�س  عند  ب��اأن��ه  ال�سورة  وت�سكل 
االإ�سعاع  اأو  ال�سوء  لهذا  احل�سا�سة  امل���ادة  تركيب  ف��اإن  ال��ك��ام���ا،  عد�سة  يف 
)باالإجنليزية:  بالفيلم  ي��ع��رف  م��ا  على  معكو�سة  ���س��ورة  فتت�سكل  يتغ�، 
Negative(، وت�سبح هذه ال�سورة مرئية عندما يتم تثبيت ثيوكريتات 
ال�سوديوم )باالجنليزية: Sodium Thiosulfate( عليها، وميكن اأن 
يكون الت�سوير فورياً حيث تظهر ال�سورة �سريعاً، وميكن اأن ت�ستغرق معاجلة 
ال�سور اأياماً اأو اأ�سابيع، وقد تطور الت�سوير يوماً بعد يوم اإىل اأن اأ�سبح كما 
هو عليه يف يومنا هذا، واأ�سبح يعتمد على التكنولوجيا وتطورها ب�سكل اأكر، 
وال يقت�سر الت�سوير على ا�ستخدام املرء للكام�ا فقط، واإمنا على امل�سور 
اأن يبدع يف الت�سوير، حيث مُيكنه اأن يعدل على ال�سورة من خالل ا�ستعمال 
عد�سات ومر�سحات خمتلفة، ويغ� التباين يف األوانها وظاللها بالتحكم باملادة 
احل�سا�سة امل�ستخدمة، كما ميكنه �سنع م�ساهد اإ�سافية ا�سطناعية يف ال�سورة 
نف�سها، وينطوي مفهوم امل�سور الفوتوغرايف املبدع على من ميكنه ا�ستخدام 

ال�����������ك�����������ام������������ات 
امل��������������ت��������������ط��������������ورة 
عالية،  باحرتافية 
االأفالم  ومعاجلة 
الرقمية  وال�����س��ور 
وخم���ت���ل���ف اأن�������واع 
ب�سكل  ال�����������س�����ور 
متقن، �سواء كانت 
�سخ�سّية،  ����س���وراً 
ملناظر  ����س���وًرا  اأو 
اأو  ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ة، 
اأو  ل��الأزي��اء،  �سوراً 
ح���ف���الت ال���زف���اف 
االأح�����������������داث  اأو 
االإخبارية، وما اإىل 
ذلك من موا�سيع 
خم���ت���ل���ف���ة وال����ت����ي 
باختالف  تختلف 
ت�����خ�����������س�����������س ك���ل 

اأغ��ل��ب امل�����س��وري��ن ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ن يعملون يف  م�����س��ور، وي��ج��در ال��ذك��ر اأن 
م�ساريعهم اخلا�سة بهم وحل�سابهم اخلا�س، كما توجد �سركات خا�سة ميكن 
اال�ستعانة بها عند احلاجة مل�سور حمرتف ملنا�سبة ما، وعلى امل�سور املحرتف 
اأن يكون مرناً يف عمله، حيث ي�سافر اللتقاط ال�سور اإذا ا�ستدعى االأمر، كما 
اأعماله، وق��ادراً على ق�ساء ف��رتات طويلة يف جل�سات  يكون مرناً يف ج��دول 
طويلة  ل��ف��رتات  ال��وق��وف  حتمل  على  ق���ادراً  يكون  اأن  يجب  كما  الت�سوير، 
الت�سوير  والح��رتاف  ثقيلة،  كانت  مهما  ة  اخلا�سّ الت�سوير  معدات  وحمل 
اأن تكون لديه  ب��اأن ي�سبح م�سوًرا حمرتفاً  ال ي�سرتط على كل من يرغب 
�سهادات جامعية عالية امل�ستوى، فمن املمكن اأن يلتحق املرء بدورات خا�سة 
بالت�سوير، ميكن للمرء اأن يتعلم من خاللها تقنيات جديدة ومتطورة، كما 
من �ساأن هذه الدورات اأن متكن املرء من ا�ستخدام خمتلف اأنواع الكام�ات 
الرقمّية، واأنواع االإ�ساءة املختلفة، كما متكنه من معرفة طرق حترير ال�سور 
املختلفة، اأما من يرغب بفتح م�سروع خا�س به كاأ�ستوديو الت�سوير، فيجدر 
به االلتحاق بدورات اإدراة االأعمال اأي�ساً واحل�سول على خرة عمل كم�ساِعد 
ميكن  كب�ة  فر�سة  يعد  ت�سوير  ا�ستوديو  يف  كم�ساعد  العمل  الن  ت�سوير 
مهنة  يبداأ  اأن  ميكنه  كما  الت�سوير،  يف  مهاراته  ليطور  يغتنمها  اأن  للمرء 
املنا�سبات،  ملختلف  منخف�سة  تكلفة  ذات  خا�سة  عرو�س  بتقدمي  الت�سوير 
وتقدمي ال�سور املميزة والغريبة التي يلتقطها اإىل مالكي املعار�س ليتلقى 
يلتقطها مهما  التي  ال�سور  بجميع  اأن يحتفظ  امل�سور  وعلى  الدعم منهم 
كانت ب�سيطة يف ملفات خا�سة به، عندها ميكن اأن يفتح معر�ساً اإلكرتونياً 
خا�ساً به، اأو يعر�س ال�سور على مواقع االإنرتنت للرتويج لنف�سه، كما يجب 
املجال، وم�ستعداً حل�سور  التطورات يف هذا  ملواكبة  ا�ستعداد  يكون على  اأن 

التي  املوهبة  الإب��راز  الفر�سة  متنحه  اأن  �ساأنها  من  التي  املنا�سبات  خمتلف 
ميتلكها.  

معاذ الطيب /خمرج 

علم االأبراج
قد ال نوؤمن بعلم االأبراج وما يقال عن خ�سائ�س كل برج، وهناك من يعتر 
هذا العلم �سرباً من اخليال، واأنه من العلوم التي ال اأ�سل لها ومبا تاأتي به 
من معلومات جمرد تخمن اأو اإر�ساء للجميع، فكلما اطلعنا على املعلومات 
متعنا  اإذا  لكن  ال�سحة،  من  وع��اري��ة  جماملة  وج��دن��اه  ب��رج  لكل  االإيجابية 
�سحيحة،  عنه  امل��دون��ة  املعلومات  فعال  �سنجد  ب��رج  كل  �سخ�سية  �سمات  يف 
على  وال�سلبية  االإيجابية  التطابق،  حد  اإىل  متقاربة  ال�سخ�سية  فال�سفات 

حد �سواء.
كث� من النا�س ال يعتقد يف هذا العلم على اأنه يلعب يف منطقة الغيبيات، 
والتنجيم واحلظ كما كنا نراه يف باب حظك اليوم بال�سحف اليومية، وهذا 
العلم خمتلف متاما عن حظك اليوم، فهذا ادعاء بالباطل و�سعوذة بدون 
معرفة، اأما االأبراج فقد تبن اأن كل برج له �سفات �سلبية واإيجابية، واأُجريت 

اأبحاث على �ساحب 
وكتبت  ب������رج  ك�����ل 
النف�سية  حتركاته 
و�سنفت  وامل���ادي���ة 
ثم  ب������ي������ان������ات  يف 
معلومات ومن ثم 
يك�سف  ع��ل��م  ���س��ار 
ال�سخ�سية،  �سمات 
على  و������س�����ن�����ف�����ت 
اأب����راج مائية  اأن��ه��ا 
ونارية،  وت���راب���ي���ة 
وك���������ل جم���م���وع���ة 
�سفات  اإىل  تنتمي 
وال  ب������ع������ي������ن������ه������ا، 
العلم  ل��ه��ذا  دخ����ل 
اأو  مب���������س����ت����ق����ب����ل 
م��ا���س��ي، ول��ك��ن هو 
ع��ب��ارة ع��ن حتليل 

ل�سخ�سية الفرد من الناحية النف�سية وامليول، وعلى ال�سخ�س ا�ستثمار تلك 
اأن هناك من يعاين من  بها. والدليل  والقيام  ال�سفات يف مزاولة احلياة 
اأ�سحاب ال�سخ�سية الرنج�سية يف حياتهم وعالقاتهم به، فهذه ال�سخ�سية 
تقول عنها االأبراج اإن �ساحبها يتخذ كل قراراته مل�سلحته اخلا�سة فقط 
خا�سة  ج��دا  جمهد  ال�سخ�سية  ه��ذه  مع  والتعامل  باالآخرين،  مهتم  غ� 
ولو كان �سريك حياة، ففي هذه احلالة �سيتطلب من ال�سريك تنمية ذاته 
هذه  الأن  ال�سعاب،  جت��اوز  على  وق���ادرة  ناجحة  �سخ�سية  باأنها  واقناعها 
الطريقة �ستحافظ على الذات اأمام �سخ�س نرج�سي يحاول التقليل منها 
و�سلبها ارادتها، على �سريك الرنج�سي اأال يحاول اإ�سالحه الأن ال جدوى 
بل على ال�سريك البحث عن اأ�سخا�س يقدرونه وي�سعرونه دائما انه �سخ�س 
مرغوب فيه و�ساحب كيان خا�س، املواجهة يف هذه احلالة مطلوبة وو�سع 
حدود للعالقة حتى ال يفقد ال�سريك ال�سيطرة على نف�سه ويدخل يف حالة 
اكتئاب حاد، ويعلم ال�سريك اأن الرنج�سي يحافظ جدا على �سكله اخلارجي 
اأمام املجتمع دون مراعاة االآخرين فهو ال يرى �سوى نف�سه فقط.  وهذه 
اأن علم االأب��راج يف�سر ويحلل ال�سخ�سيات فقط، بناًء على  النظرية تثبت 
درا�سات متمعنة لت�سرفات االأ�سخا�س وت�سنيفها، فالعلوم كلها جاءت من 
اخلرات وتدوين امللومات حتى �سات مادة علمية تدر�س يف مناهج، وهذا 
التى  احليوية  العلوم  من  وغ�ها  والت�سويق  والهند�سة  الطب  جمال  يف 

منار�سها وندر�سها يف �سنوات التعليم املختلفة.
حممد اأ�شامة

ن�شمات 
ن�سمة احلب الدافئة 

تيقظ القلب من غفلته
م�ساعر  ت�����دغ�����دغ 

الكون 
ت�����ت�����ن�����ف�����������س ب����ه����ا 

االأ�سجار
ب������������ه������������ا ت������ه������ت������ز 

االأحا�سي�س
وروحي

تنادي على تواأمها
تتاأمل القادم 

تفرد كفيها 
ل������ق������ل������ب امل������ح������ب 

وجتذبه
بحبها  ت�����������س�����رح 

للكون
لكل حمب للحياة 

ن�سمة  يف  وت�ستقر 
هواء

اإح�سا�س باحلب
بال�سجن 
باجلمال 

بلوعة الفراق 
وتنهمر قطرات الندى 

فوق جبن الزمن
لتخر املحبوب 

بحبي له 

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود



االثنني   21  فبراير    2022  م   -    العـدد   13474  
Monday   21  February   2022   -  Issue No   13474 عربي ودويل

09

االإ�سابات  ع��دد  اإج��م��ايل  يف  وا�سحا  هبوطا  املا�سي  االأ���س��ب��وع  �سهد 
فيما  ب��امل��ئ��ة،   47.7 بن�سبة  ال��ك��وي��ت  يف  ك��ورون��ا  ب��ف���و���س  امل�سجلة 
االإ�سابات  ع��دد  وبلغ  باملئة.   18.2 بلغ  انخفا�سا  الوفيات  �سجلت 
امل�سجلة خالل االأ�سبوع حتى اأم�س االأول 12781 مقارنة باإجمايل 
ن�سبة  اأدن��ى  ال�سبت  يوم  و�سجل  �سبقه.  ال��ذي  االأ�سبوع  يف   24452
اإ�سابات خالل االأ�سبوع بواقع 1019 حالة. ويف املقابل هبط عدد 
الوفيات خالل االأ�سبوع حتى يوم ال�سبت 18.2 يف املئة لي�سل اإىل 
ت�سع حاالت مقارنة مع 11 وفاة يف االأ�سبوع ال�سابق. واأعلنت حكومة 
من  اجلديدة  املوجة  تخطي  يف  البالد  جناح  االثنن  اليوم  الكويت 
ال�سماح  منها  املفرو�سة  القيود  من  العديد  واإل��غ��اء  كورونا  جائحة 
التجارية وكذلك دخول  املجمعات  ودخ��ول  بال�سفر  املح�سنن  لغ� 
ب�سرط  احلفالت  وق��اع��ات  ال�سينما  ودور  كامل�سارح  املغلقة  االأم��اك��ن 
اأجراء فح�س يوؤكد اخللو من الف�و�س قبل 72 �ساعة على االأكر. 
كاملعتاد.  بامل�ساجد  ال�سالة  يف  ال�سفوف  ب��اإع��ادة  اأي�سا  �سمحت  كما 
اعتبارا  طاقته  بكامل  احلكومية  ب��ال��دوائ��ر  العمل  ب��ع��ودة  و�سمحت 
من الثالث من مار�س اآذار. وطبقا الأحدث االأرقام املعلنة من وزارة 
ال�سحة فاإن احلاالت الن�سطة بالكويت بلغت 21208 حالة، بينما 
 343 بلغ عدد الذين يتلقون العالج من الف�و�س يف امل�ست�سفيات 

واإجمايل احلاالت يف اأجنحة العناية املركزة 85 فقط.
 

قال مكتب رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س جون�سون اإن جون�سون 
العزل  �سرورة  الإلغاء  خطط  عن  االأ�سبوع  هذا  اللثام  اإماطة  ينوي 
اأول  بريطانيا  و�ست�سبح   .19- كوفيد  بف�و�س  امل�سابن  الذاتي 
اإ�سابتهم  ُي��ع��رف  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س  ت�سمح  ك��رى  اأوروب���ي���ة  دول���ة 
اإىل  والذهاب  العام  النقل  وو�سائل  املتاجر  با�ستخدام  بكوفيد-19 
اأنها  ال�سحين  م�ست�ساريه  من  كث�  يرى  خطوة  يف  بحرية  العمل 
“كوفيد لن يختفي  اإن  حمفوفة باملخاطر. وقال جون�سون يف بيان 
فجاأة وعلينا اأن نتعلم كيفية التعاي�س مع هذا الف�و�س واال�ستمرار 
يف حماية اأنف�سنا دون فر�س قيود على حرياتنا«. و�سيقدم جون�سون 
من  بريطانيا  حماية  كيفية  ح��ول  التفا�سيل  من  اأك��ر  ق��درا  اأي�سا 
امل�ستمرة،  املراقبة  كورونا من خالل  املقبلة من ف�و�س  ال�سالالت 
املجانية  االختبارات  اإنهاء  تريد  احلكومة  ب��اأن  تفيد  تقارير  و�سط 
اإجنلرتا  يف  القوانن  وتفر�س  العامة.  ال�سحة  درا���س��ات  وتقلي�س 
اإذا  االأق���ل  على  اأي���ام  خم�سة  مل��دة  اأنف�سهم  ع��زل  ال��ن��ا���س  على  حاليا 
حتى  بالعزل  وُين�سحون  ذلك  العامة  ال�سحة  م�سوؤولو  منهم  طلب 
اأثبتت  اإذا  اأو  اأعرا�س كوفيد-19  لديهم  كانت  اإذا  اأمر معن  بدون 
القانوين  ال�سرط  اإل��غ��اء  و���س��ي��وؤدي  ب��امل��ر���س.  اإ�سابتهم  االخ��ت��ب��ارات 
بالعزل الذاتي ملر�سى كوفيد-19 وا�ستبداله باإر�سادات طوعية اإىل 
جعل املر�س يتما�سى مع الطريقة التي تعالج بها بريطانيا معظم 

االإ�سابات االأخرى.
 
 

 اأعرب االحتاد االأوروبي عن قلقه حيال ما اعتر اأنها جهود مكّثفة 
ت�سعيد  ل��ت��ري��ر  ملّفقة  ذرائ����ع  دع���م  ه��دف��ه��ا  ب��امل��ع��ل��وم��ات  للتالعب 

ع�سكري حمتمل يف اأوكرانيا.
وقال م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد االأوروبي جوزيب بوريل 
يف بيان اإن “االحتاد االأوروبي قلق للغاية من اأن اأحداثا مدّبرة ميكن 

اأن ت�ستخدم ذريعة لت�سعيد ع�سكري حمتمل«.
واأ�سار اإىل اأن االحتاد “يالحظ تكثيفا يف جهود التالعب باملعلومات 

لدعم اأهداف كهذه«.
رو�سية  ر�سمية  اإع���الم  و�سائل  ن�سرت  وق��ت  يف  التحذير  ه��ذا  وي��اأت��ي 
تقارير ال ميكن التحقق منها عن اأعمال عنف يف �سرق اأوكرانيا، وهي 

منطقة ي�سيطر عليها جزئيا متمردون موالون لرو�سيا.
وتتهم و�سائل االإعالم الرو�سية كييف بالتخطيط لهجوم على جيب 

املتمردين يف منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك.
وتابع بوريل “االحتاد االأوروب��ي ال يرى اأي اأ�سا�س للمزاعم الواردة 
ل�سيطرة  اخلا�سعتن  غ���  ولوغان�سك  دونيت�سك  منطقَتي  م��ن 

احلكومة، ب�ساأن هجوم اأوكراين حمتمل«.
ودافع عن “الدور الرئي�سي” الذي يوؤديه املراقبون الذين ن�سرتهم 
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا يف اأوكرانيا للتحقق مما يجري على 
االأر�س، مرّحبا ب�”موقف اأوكرانيا املعتدل يف مواجهة اال�ستفزازات 

امل�ستمرة وجهود زعزعة اال�ستقرار«.

عو��صم

الكويت

لندن

بروك�شل

 ماكرون يطلب من �إير�ن »�غتنام« 
�لفر�سة للحفاظ على �تفاق فيينا 

•• باري�س-�أ ف ب

اأبلغ الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون نظ�ه االإيراين اإبراهيم رئي�سي 
اأنه يتعن على طهران “اغتنام الفر�سة االآن” للحفاظ على اتفاق فيينا 

املتعلق بالرنامج النووي االإيراين، ح�سب ما اأعلن االإليزيه.
وقالت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان اإن ماكرون �سدد خالل ات�سال هاتفي 
ال  دام  ما  اتفاق،  اإىل  للتو�سل  امللحة  “احلاجة  على  دقيقة   90 ا�ستمر 

يزال هناك وقت«.
واأعرب ماكرون “عن اقتناعه باأن املناق�سات التي جرت مب�ساركة ن�سطة 
من فرن�سا و�سركائها جعلت من املمكن التو�سل اإىل حل يحرتم امل�سالح 

اجلوهرية جلميع االأطراف، ما من �ساأنه اأن يجنب اأزمة نووية حادة«.
ال��ف��ر���س��ة واتخاذ  ه���ذه  اغ��ت��ن��ام  االآن  اإي�����ران  “على  ي��ت��وج��ب  اأن����ه  واأك����د 
القرارات ال�سيا�سية التي تتيح احلفاظ على اتفاق فيينا مل�سلحة اإيران 

واجلميع«.
وكانت الواليات املتحدة اأعلنت اخلمي�س املا�سي “اإحراز تقدم جوهري” 
اإمكان  عن  متحدثة  النووي،  االتفاق  الإنقاذ  فيينا  يف  املفاو�سات  خالل 

التو�سل اىل توافق “يف االأيام املقبلة” اإذا اأبدت اإيران “جدية«

�لأزمة �لليبية.. �سد وجذب د�خليًّا ودعو�ت خارجية للتو�فق

 تظاهرة يف مايل �حتفال بان�سحاب �جلنود �لفرن�سيني 

�إ�سر�ئيل تتوقع �إحياء �لتفاق �لنووي �لإير�ين »قريبا« 
كل  على  )ل��الت��ف��اق(  ال��ت��ايل  لليوم  وت�ستعد  “تعمل   2015
الوحيدة  النووية  القوة  العرية  الدولة  وتعتر  االأ�سعدة«. 
“عتبة  اىل  قريبا  اي��ران  و�سول  تخ�سى  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف 
اأن يكون لديها ما يكفي من املواد االن�سطارية  اأي  النووي”، 

ل�سنع قنبلة ذرية.
اإحياء  اإع��ادة  اإىل  الرامية  فيينا  حمادثات  اإ�سرائيل  وُتعار�س 
االّتفاق الذي مّت التفاو�س عليه بن طهران والقوى الكرى 
ال�ست واأتاح رفع عقوبات كث�ة كانت مفرو�سة على اإيران يف 
مقابل احلّد من اأن�سطتها النووّية و�سمان �سلمّية برناجمها.

اال اأن مفاعيل االتفاق باتت يف حكم الالغية مذ قرر الرئي�س 
االأم�كي ال�سابق دونالد ترامب �سحب بالده اأحاديا منه عام 

وردت  ط��ه��ران.  على  قا�سية  عقوبات  فر�س  معيدا   ،2018
التزاماتها  من  العديد  عن  تدريجيا  الرتاجع  ببدء  االأخ���ة 

مبوجب االتفاق.
وبداأت قبل اأ�سهر مباحثات يف فيينا بن اإيران والقوى التي ال 
تزال من�سوية يف االتفاق )فرن�سا، بريطانيا، رو�سيا، ال�سن، 
واأملانيا( ومب�ساركة غ� مبا�سرة من الواليات املتحدة، بهدف 
اأعادت  ال��ت��ي  العقوبات  رف��ع  ع��ر  وخ�سو�سا  االت��ف��اق،  اإح��ي��اء 
وا�سنطن فر�سها على طهران بعد ان�سحابها، يف مقابل عودة 

االأخ�ة الحرتام كامل التزاماتها مبوجب اتفاق 2015.
طهران  �ستجنيها  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��دات  اأن  االأح����د  بينيت  وراأى 
لتمويل  امل��ط��اف  نهاية  يف  “�ستذهب  العقوبات  تخفيف  م��ن 

باالتفاق  تلتزم  لن  اإ�سرائيل  اأن  على  اأك��د  ولطاملا  االإره����اب«. 
تقدما  اإي���ران  اأح���رزت  اإذا  فيما  الت�سرف  بحرية  و�ستحتفظ 

نحو امتالك ال�سالح النووي.
لليوم  ون�ستعد  نح�سر  “نحن  ال���وزراء  اأم��ام جمل�س  واأ���س��اف 
ال��ت��ايل على جميع االأ���س��ع��دة حتى نتمكن م��ن احل��ف��اظ على 

اأمن مواطني اإ�سرائيل مبفردنا«.
وبح�سب بينيت ال��ذي مل ي��اأت على ذكر امل�سدر، ف��اإن مفاعيل 
التفاهم اجلديد قد تنتهي يف 2025، وهو العام نف�سه الذي 
كان من املفرت�س اأن تنتهي خالله غالبية خمرجات االتفاق 
االأم�كي  ال��رئ��ي�����س  ع��ه��د  يف   2015 �سنة  امل���رم  االأ���س��ا���س��ي 

ال�سابق باراك اأوباما

•• �لقد�س-�أ ف ب

توقع رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي نفتايل بينيت اأم�س االأحد اأن 
اإىل  الكرى  وال��ق��وى  طهران  بن  فيينا  يف  املباحثات  تف�سي 
حمّذرا  “قريبا”،  النووي  اإيران  اإحياء االتفاق ب�ساأن برنامج 
من اأن هذا التفاهم �سيكون “اأ�سعف واأق�سر” مما كان عليه 
وقبيل االجتماع االأ�سبوعي ملجل�س  لدى اإبرامه عام 2015. 
“قد نرى اتفاقا قريبا، االتفاق اجلديد  ال��وزراء، قال بينيت 
اأق�سر )زمنيا(  اإليه )�سيكون(  التو�سل  �سيتم  اأنه  الذي يبدو 

واأ�سعف من االتفاق ال�سابق«.
اتفاق  ب�سدة  ع��ار���س��ت  ال��ت��ي  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  على  بينيت  و���س��دد 

•• طر�بل�س-وكاالت

اإن  �سالح،  عقيلة  الليبي،  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
ال���ره���ان ال ي����زال ق��ائ��ًم��ا ع��ل��ى امل�����س��ي ق��دًم��ا يف اإج����راء 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��رمل��ان��ي��ة يف ال��ب��الد، والتي 
ُتعد ال�سامن احلقيقي والوحيد الإرادة ال�سعب الإنهاء 

ال�سراع وحل االأزمة يف البالد.
اأمام  كلمة  ال��ل��ي��ب��ي، يف  ال��ن��واب  رئ��ي�����س جمل�س  واأ����س���ار 
امل���وؤمت���ر ال���راب���ع ل��ل��رمل��ان ال��ع��رب��ي يف ال���ق���اه���رة، اإىل 
“االإحباط ال�سديد” ب�سبب عدم تنظيم االنتخابات يف 
موعدها دي�سمر املا�سي، موؤكًدا اأن �سبب ذلك هو ف�سل 
واالجتماعي  االأمني  املناخ  تهيئة  اإليها  املوكل  اجلهات 

الإجناز امل�ساحلة الوطنية واإمتام عملية االنتخابات.
حتركات يف الداخل الليبي حول راأب ال�سدع وحماولة 
اخلروج من حالة ال�سبابية، يتزامن معها ن�ساط دويل 
واإفريقي حول االأزمة الليبية، و�سفها خراء باملحاولة 
االأخ�ة الإنقاذ الو�سع واحلفاظ على امل�سار ال�سيا�سي.

من القاهرة اإىل بروك�شل
املنفي،  حممد  الليبي  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  اأج��رى 
مباحثات يف العا�سمة البلجيكية، خالل االأيام املا�سية 
العا�سمة  يف  االإفريقية-االأوروبية  القمة  هام�س  على 

البلجيكية بروك�سل.
ل���ق���اءات ك���ان حم���وره���ا اأه��م��ي��ة ال��ت��واف��ق ح���ول موعد 
ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��رمل��ان��ي��ة وخ����روج املرتزقة  االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ن��واب، �سالح  يقول ع�سو جمل�س  وهنا  ال��ب��الد،  م��ن 
قلمة، اإن الرهان االآن على احلل الليبي-الليبي ولي�س 

اخلارجي.
واأ�ساف ع�سو جمل�س النواب، يف ت�سريحاته ل�”�سكاي 
الليبي  امل�سهد  ع��ن  غائبة  اإفريقيا  اأن  عربية”،  نيوز 
اأو  االإف��ري��ق��ي  ل��الحت��اد  دور  ب�ساأن  ره��ان  اأي  يوجد  وال 

  •• باماكو-�أ ف ب

نظمت يف باماكو تظاهرة لالحتفال 
بخروج اجلنود الفرن�سين من مايل، 

التي  االنتقالية  لل�سلطات  داعمة  مببادرة من حركات 
ي�سيطر عليها اجلي�س، غ� اأنها مل حت�سد الكث� من 

امل�ساركن، بح�سب ما اأفاد �سحافيون 
يف وكالة فران�س بر�س.

و�سارك يف التظاهرة ب�سع مئات من 
االأ�سخا�س يف �ساحة اال�ستقالل و�سط 
لل�سحفين  وفقا  املالية،  العا�سمة 

الذين كانوا موجودين هناك.
فران�س  ل��وك��ال��ة  دي����ارا  عي�سى  وق���ال 
بر�س “خرجنا لطرد فرن�سا. ل�سنا يف 

حاجة اإىل فرن�سا. فلرتحل!«.
)رئي�س  “خلف  ي��ق��ف  اأن����ه  واأ����س���اف 
املجل�س الع�سكري الكولونيل( اأ�سيمي 

)غويتا( ومايل«.
من جهته قال �س�يكي كوياتيه وهو 
للمجل�س  م��وؤي��دة  منظمة  يف  ع�سو 
اإذا  ُط����ردت.  “فرن�سا  اإن  الع�سكري 

بقيت ت�سبح قوة حمتلة«.
�ساركوا يف تظاهرات  قد  االآالف  كان 
نف�سها  احل���رك���ات  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ���س��اب��ق��ة 
ال���ع�������س���ك���ري بعد  ل��ل��م��ج��ل�����س  دع����م����ا 
 2020 اآب/اأغ�سط�س  يف  انقالبن 
وخالل   .2021 اأي���ار-م���اي���و  يف  ث��م 

ال�سيا�سي  الباحث  واأ�ساد  امللف.  هذا  اإنهاء  يف  حقيقية 
عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ح��دي��ث  يف  ح��م��ي��د،  اإدري�������س 
ملف  يف   ”5+5“ امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة  بجهود 
خروج املرتزقة واإنهاء وجود القوات االأجنبية التي تعد 

عائًقا حقيقيًّا يف التو�سل الأي ت�سوية �سيا�سية.

الو�شع يف الداخل �شد وجذب
الرملان  رئي�س  ق��ال  البالد،  يف  الداخلي  الو�سع  ح��ول 
خ��الل كلمته يف امل��وؤمت��ر ال��راب��ع ل��ل��رمل��ان ال��ع��رب��ي، اإن 
التو�سل  يف  ال��ف�����س��ل  نتيجة  ب��اإح��ب��اط  ي�سعر  اجل��م��ي��ع 
حلكومة  ذل��ك  يف  ال�سبب  واأرج���ع  رئا�سية،  النتخابات 
التي  الدبيبة،  احلميد  عبد  برئا�سة  الوطنية  الوحدة 

اأنه بتتبع  موؤ�س�ساته حلل االأزم��ة. واأو�سح �سالح قلمة 
جميع القمم االإفريقية اأو امل�سرتكة مع اأوروبا ال جتني 
منها ليبيا �سوى البيانات فقط، متمنًيا اأن يكون للزخم 

الدويل دور فعال يف حل اأزمة البالد.
يف �سياق اللقاءات التي عقدها املنفي، كان لقاء الرئي�س 
امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي، حيث اأكد الطرفان على 
لالنتخابات  حم��دد  ملوعد  والو�سول  التوافق  �سرورة 
ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��رمل��ان��ي��ة ب��خ��الف ����س���رورة خ����روج كل 

املرتزقة والقوات االأجنبية من البالد.
اإن  حميد،  اإدري�����س  ال�سيا�سي  الباحث  ق��ال  جانبه،  من 
اأزم��ة البالد، ولن  ملف املرتزقة هو االأك��ر تعقيًدا يف 
اإرادة  لديها  ق��وي��ة  حكومة  وج���ود  دون  فيه  احل��ل  يتم 

املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل اجلمعة من فرن�سا 
اأن ت�سحب “بال تاأخ�” جنودها من البالد فيما اأكد 
الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اأن هذا االن�سحاب 

التظاهرة التي خرجت ال�سبت مبراقبة ال�سرطة ومن 
اإحدى  ُكتبت على  اأي ح��وادث،  اأن ت�سجل خاللها  دون 
وطلب  مايل”.  من  اأخ��رج  “ماكرون  عبارة  الالفتات 

�سحب منها الرملان الثقة وكلف فتحي با�ساغا بت�سكيل 
حكومة جديدة الإدارة املرحلة االنتقالية.

برملانية  جلنة  �سّكل  النواب  جمل�س  اأن  عقيلة  واأ�ساف 
اأنهت اأعمالها بو�سع خارطة طريق يف اإطار توافق ليبي-
اتخاذ  على  تن�س  ال�سراع،  بداية  منذ  مرة  الأول  ليبي 
واالجتماعية  االأم��ن��ي��ة  االأو���س��اع  لتهيئة  ال��ت��داب���  ك��ل 
جلنة  وت�سكيل  د�ستورية  قواعد  وو�سع  واالقت�سادية، 
بنود  بع�س  تعديل  للنظر يف  ن  واملخت�سّ اخل��راء  من 

م�سّودة الد�ستور اجلدلية.
اأيام  اأعلن الدبيبة منذ   ويف ظل حالة ال�سد واجل��ذب، 
خطوة  يف  لالنتخابات،  قانون  و�سياغة  جلنة  ت�سكيل 
و�سفت من جانب املفو�سية العليا لالنتخابات ب�”غ� 
بكر  اأب��و  مفو�سية  اإدارة  ع�سو  اأك��د  حيث  القانونية”، 
اجلهات  م���ن  ي�سلها  م���ا  ت��ن��ت��ظ��ر  امل��ف��و���س��ي��ة  اأن  م����ردة 

الت�سريعية فقط واملتمثلة يف الرملان.
ر�سوان  الليبي  ال�سيا�سي  الباحث  قال  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
ال�سواف، اإن هناك حالة ترقب للخطوة املقبلة واإعالن 
اأ�سماء احلكومة اجلديدة التي و�سفها باملُرحب بها يف 

ا. االأو�ساط ال�سيا�سية وال�سارع اأي�سً
ال�����س��واف، خالل  ر���س��وان  ال�سيا�سي،  ال��ب��اح��ث  واأ���س��اف 
اأن اإعالن الدبيبة  ت�سريحاته ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
ت�سكيل جلنة وزارية، يف وقت بداأ فيه با�ساغا م�ساوراته 
لت�سكيل حكومته قبل عر�سها على الرملان لنيل ثقته، 

مناورة لتعطيل عملية ت�سليم ال�سلطة.
وت�سكيل  احلكومة  م��ن  الثقة  �سحب  ق��رار  اأن  واأو���س��ح 
حللحلة  باإيجابيٍة  ال�سارع  اإل��ي��ه  ينظر  ج��دي��دة  اأخ���رى 
ال��و���س��ع امل���ت���اأزم واخل�����روج ن��ح��و م��وع��د ج��دي��د وملزم 
وتابع  وال��رمل��ان��ي��ة،  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  للجميع 
“وجود رئي�س وزراء غ� مر�سح لالنتخابات الرئا�سية 
الإجناح  التوافق  نحو  حقيقية  ونية  م�سداقية  يعطي 

اال�ستحقاق ب�سكل �سّفاف وعادل«.

اأع���ل���ن ع��ن��ه اخل��م��ي�����س �سيتم  ال�����ذي 
“بطريقة منظمة«.

ع�سكري   2400 ح�����واىل  ي��ن��ت�����س��ر 
 4600 اأ���س��ل  فرن�سي يف م��ايل م��ن 
يف منطقة ال�ساحل. وفك ارتباط هذه القوات وتفكيك 
قواعدها وكذلك اإجالء معداتها بينها مئات املدرعات 

ي�سكل يف ذاته مهمة كرى وخطرة.
تندد فرن�سا والغربيون مبا و�سفوه 
املالية مبجموعة  ال�سلطات  ا�ستعانة 
اخلا�سة  للخدمات  الرو�سية  فاغرن 
للجدل.  مث�ة  اأعمالها  تعتر  التي 
يف املقابل توؤكد ال�سلطات املالية عدم 
عن  وتتحدث  املرتزقة  اإىل  جلوئها 

تعاون بن دولة واأخرى مع رو�سيا.
وم���������ايل م�������س���ت���ه���دف���ة م������ن ج���ان���ب 
اجلماعات االإرهابية التابعة للقاعدة 
اأعمال  ت�سهد  كما   . داع�����س  وتنظيم 
�سيا�سية  اأزمة  وكذلك  عنف طائفية 

واقت�سادية واإن�سانية حادة.
لوقف   2013 ع��ام  فرن�سا  تدخلت 
تهدد  كانت  متطرفة  جماعات  تقدم 
اإقليمية  عملية  �سكلت  ث��م  ب��ام��اك��و، 
“برخان”  م�������س���م���ى  حت�����ت  ك������رى 
ملكافحة  اجل����ن����ود  اآالف  ون�������س���رت 
وتنظيم  للقاعدة  املحلين  الفرعن 

داع�س االإرهابين.

�سحف عربية: �إرهاب حزب �هلل.. خدمات للت�سدير •• عو��صم-وكاالت

ما زال لبنان ير�سخ الإرادة حزب 
ب���ت���وج���ه �سعب  ي��ت��ح��ك��م  ط���ائ���ف���ي 
الهاوية  اإىل  معه  ويجره  باأكمله 
التي باتت على ُبعد خطوات، بعد 
االإيرانية  اجلمهورية  جنحت  اأن 
ال���داع���م ال��رئ��ي�����س حل���زب اهلل يف 
اإىل  ال�سغ�  البلد  ه��ذا  حت��وي��ل 
املنطقة،  يف  قواعدها  من  قاعدة 
مرة  �سمومها  ل��ب��ث  ت�ستخدمها 
با�سم  واأخ������رى  امل���ق���اوم���ة  ب��ا���س��م 

الدين.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  �سحف  وبح�سب 
حمللون  دع������ا  اجل���م���ع���ة  اأم���������س 
مل�سارحة  ل�������س���رورة  ���س��ي��ا���س��ي��ون 
بلدهم  ب������اأن  ع���ل���ن���اً  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 
قبل  م������ن  اأ������س�����ب�����ح خم����ت����ط����ف����اً 
عودة  واأن  اإره��اب��ي��ة،  ميلي�سيات 
مرهونة  اأ�سبحت  ملحيطه  لبنان 
ق��ادم��ة حتمل  داخلية  مب��وؤ���س��رات 
لبنان  تقدم  نحو  بالتغي�  اإرادة 

وازدهاره.

بلد خمتطف
“العرب”  ���س��ح��ي��ف��ة  وحت����دث����ت 
اللندنية عن املنازاعات الداخلية 
اأواًل،  امل�����س��ل��ح��ة  حت��ك��م��ه��ا  ال���ت���ي 
رئي�س  “مالحقة  اإىل  م�����س���ة 

حلاكم  ع��ون  مي�سال  اجلمهورية 
ري���ا����س �سالمة  ل��ب��ن��ان  م�����س��رف 
اأم����ن����ي مي�����ون عليه  ع����ر ج���ه���از 
منه،  بتعليمات  تعمل  وق��ا���س��ي��ة 
ف���ي���م���ا ت���ت�������س���رف ق�������وات االأم������ن 
عليها  مت���ل���ي���ه  مب�����ا  ال�������س���رع���ي���ة 
مو�سحة  املرعّية”،  ال���ق���وان���ن 
على  القب�س  اأح���د  يلق  “مل  اأن���ه 
�سوى  �سالمة وه��و ما ال يح�سل 
فيه  �سيا�سية  مرجعية  ال  بلد  يف 
اإال مرجعية حزب اهلل، اأي اإيران. 
ل����دى ح����زب اهلل يف  م�����س��ك��ل��ة  وال 
ترك االأحزاب والقوى ال�سيا�سية 
تتلّهى ببع�سها البع�س، ما دام هو 
الق�سايا  يف  يقّرر  ال��ذي  الطرف 

الكب�ة«.
“�سواء  اأن�����ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وب��ي��ن��ت 
مل  اأم  نيابّية  ان��ت��خ��اب��ات  اأج��ري��ت 
لبنان  يف  ال���ق���رار  �سيبقى  جت���ر، 
اإيرانياً وكّل يوم ميّر توؤّكد اإيران، 
مم�سكة  اأّن�����ه�����ا  اهلل  ح�����زب  ع����ر 
هو  ما  ك��ّل  واأن  اللبناين  بالقرار 
اإيرانّية  وظيفة  اإي��ج��اد  مطلوب 
لبنان  اأن  يعني  م��ا  وه��و  للبنان. 
اأ�سبح الدويلة يف دولة حزب اهلل 
ك��ان��ت دوي��ل��ة حزب  وذل���ك بعدما 

اهلل يف دولة لبنان. وكل ذلك من 
منطلق مذهبي لي�س اإال«.

“اأمل يحن  ال�سحيفة:  وت�ساءلت 
الرئا�سي  الثنائي  ليقول  الوقت 
حقوق  ا����س���ت���ع���ادة  يف  ف�����س��ل  اأّن�������ه 
امل�����س��ي��ح��ي��ن يف ل��ب��ن��ان وال���دف���اع 
�سالح  ب��وا���س��ط��ة  م�ساحلهم  ع��ن 
اجل���واب،  وي��ك��م��ن  ح���زب اهلل؟”. 
اإيران  “اأن  ال�سحيفة، يف  بح�سب 
حتت  ل���ب���ن���ان  اأن  ت���اأك���ي���د  اأرادت 
الدويلة  واأن  اهلل  ح��زب  �سيطرة 
الدولة  ه��ي  احل��زب  اأقامها  التي 
يف لبنان، واأن��ه ال قيمة ملا ي�سدر 
عن وزير الداخلية اللبناين ب�ّسام 
يت�سّرف  اهلل  ح��زب  واأن  م��ول��وي 
بالطريقة التي يريدها واأن لي�س 
من  م��ن��ع��ه  ي�ستطيع  ط���رف  م���ن 
ذلك. مل ي�ستطع وزير الداخلية 
ال���ل���ب���ن���اين �����س����وى االع�����رتا������س 
واالإ�سارة اإىل اأن ما يقوم به حزب 
االإ�ساءة  من  املزيد  يف  ي�سّب  اهلل 
لبنان  تربط  التي  العالقات  اإىل 

بدول اخلليج العربي«.

�شلعة االإرهاب
�سحيفة  ذك������رت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 

“ال�سرق االأو�سط” اأن “االإرهاب 
واأ�سلحته  وت���ق���ن���ي���ات���ه  اأ�����س����ب����ح 
للت�سدير  ق����اب����ل����ة  “�سلعة” 
والتجارة، حتى مع غ� اأ�سحاب 
املّلة الواحدة، �سلعة كاأي �سلعة ال 
اأو  عرقياً  اأو  دينياً  متييزاً  تعرف 
م�س�ة  عاملية”،  �سلعة  جندرياً، 
اإىل اإع���الن االأم���ن ال��ع��ام حلزب 
ن�����س��ر اهلل،  ال��ل��ب��ن��اين ح�����س��ن  اهلل 
طائرات  بت�سنيع  يقوم  حزبه  اأن 

م�سّ�ة يف لبنان..
ملن  لبيعها  “م�ستعد  اإن���ه  وق���ال   
اأن  م���وؤك���داً  ي�سرتي”،  اأن  ي��ري��د 
ح��زب��ه ب��ات��ت ل��دي��ه ال���ق���درة على 
التي  ال�����س��واري��خ  اآالف  حت��وي��ل 

ميلكها اإىل “�سواريخ دقيقة«.
“ال  اأن���ه  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
ب����ن خ����دم����ات ن�سر  ب����ن  ف������رق 
وخدمات  للت�سدير  القابلة  اهلل 
اأمي��������ن ال�����ظ�����واه�����ري اجل����اه����زة 
ل��ال���س��ت��خ��دام اخل���ارج���ي ال���دويل 
م��ن ك��ل ال�����س��ع��وب؟ وه����ذا االأم���ر 
اأك��ر هو ما هو  يفتح على �سوؤال 
واالإميان  الدينية  العقيدة  حجم 
ال�������س���ادق يف ه����ذه امل����واق����ف، وما 
ال�سيا�سي  “اللعب”  ح��ج��م  ه��و 

اال���س��ت��خ��ب��اري وعمل  وال���ت���خ���ادم 
ك����ارت����ي����الت ال���ت���ه���ري���ب وجت�����ارة 
االأ����س���ل���ح���ة وت����ق����دمي اخل���دم���ات 

االإرهابية الدولية؟«.
نراه  “ما  اأن  ال�سحيفة  واأك����دت 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة وم����ا كان 
الظواهري  اأمي���ن  زعيمه  يفعله 
وم������ا ي���ف���ع���ل���ه اأم��������ن ح������زب اهلل 
يتكرر  ال��ذي  فاالأكي������د  “واحد” 
وقادة  �سّناع  اأن  ه��و  دوم���اً  ت��اأك��ده 
العابرة  وامليلي�سيات  اجل��م��اع��ات 
الدولة  معنى  ع��ل��ى  ��ة  امل��ن��ق�����سّ اأو 
تت�سابه يف منط عجيب  البدهي، 
ي���ت���ف���ق ع���ل���ى ال�����دم�����ار واحل������رب 

واخلراب«.

ورقة اال�شتقالة
“اجلمهورية”  �سحيفة  وذك��رت 
جنيب  ال���رئ���ي�������س  “حكومة  اأن 
ميقاتي ت�س� على رج�ٍل ون�سف 
الرْج�ل يف حق�ٍل من االألغام، وكلُّ 
مل�فٍّ فيه عب�وٌة نا�سفة منها مل�فُّ 
واالنتخابات  والتعيينات  املوازنة 
والر�سوم  الق�سائية  وامل���ذك���رات 
والثنائيات،  واملرا�سيم  والرت�سيم 
امليقاتي  ال��رئ��ي�����س  ���س�����اق  وك��ّل��م��ا 

اخلناق  ع��ل��ي��ه  ��ق��وا  ���س��يَّ اأْو  ذْرع�������اً 
وك����ل �سيء  ب��اال���س��ت��ق��ال��ة  ي���ه���ّدد 
اإىل حكٍم  ي��ح��ت��اج  ب�����ات  ل��ب��ن��ان  يف 

وحكومٍة وحاكم!«.
ونبهت ال�سحيفة اإىل اأنه “مهما 
�سعد  الرئي�س  على  امل��اآخ��ذ  كانت 
ماء  ح��ف��ظ  اأن�����ه  اإال  احل����ري����ري، 
من  ا�ستقال  عندما  م�رة  ال��وج��ه 
ا�ستقال  عندما  وم�ّرة  احلكومة، 
من مزاولة العمل ال�سيا�سي، وال 
ي���زال ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال�����س��ن��ّي��ة هو 
“عندما  اأن���ه  مبينة  االأق�وى”، 
وم�ستقياًل  حاكماً  احلاكم  يكون 
بالالَّحكم  مي��ك��ن  وع��ن��دم��ا  م��ع��اً 
باحلكم،  فقدناه  ما  ن�سرتجع  اأْن 
وت�سبح  اأف�سل،  الالَّحكم  ي�سبح 
ا�ستمرار  م��ن  اأج�����دى  اال�ستقالة 

ال�سدائد واملفا�سد«.
تاريخ  “يف  اإن��ه  ال�سحيفة  وقالت 
ال�����دول، ع��ن��دم��ا ي��ت��ه��اوى احلكم 
التدب�  ����س�������وء  ب���ف���ع���ل  ه����زي����اًل 
وغ���ب�������اء امل�������س���ت�������س���اري���ن وغ���ي���اب 
�سحّية  احل��اك��م  ي�سبح  العقالء، 
والتدجيل  امل��ن��ّج��م��ن  اأك����اذي����ب 
اأن  اإىل  م�س�ة  الكواكب”،  با�سم 
التحّدي  مرحلة  يف  اليوم  لبنان 
امل�س�ي، وعليه حتريك “عجلة 
“غ�  ج��دي��د  ل����والدة  التاريخ” 

م�سّوهة«.
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انت�سار الف�و�س، لكنها عزلت نف�سها عن بقية العامل.
عدد  بارتفاع  العدوى  ال�سديدة  اأوميكرون  املتحّورة  وت�سببت 
بن  التلقيح  م��ع��دل  ان��خ��ف��ا���س  ب�سبب  خ�سو�سا  االإ���س��اب��ات 
وبائية  موجة  مع  للتعامل  ال�سلطات  ا�ستعداد  وع��دم  امل�سنن 

بهذا احلجم.
كاري  للمدينة  التنفيذية  امل�����س��وؤول��ة  اأعلنت  ال�سبت،  وم�ساء 
اإنرتنا�سونال  كون�سرتك�سن  �ستايت  “ت�ساينا  �سركة  اأن  الم 
اأكر �سركة اإن�ساءات يف هونغ كونغ، �ستبداأ اأعمال  هولدينغز”، 
ا�ستيعاب  ميكنها  ال�سحي  للحجر  موقتتن  من�ساأتن  ب��ن��اء 

حواىل 10 اآالف �سخ�س.
�سحي  حجر  م��راك��ز  اإىل  �ستحّول  الفنادق  اأن  الم  واأو���س��ح��ت 

•• هونغ كونغ-�أ ف ب

ت�ساعد طواقم من الر ال�سيني هونغ كونغ يف بناء من�ساأتن 
اآالف  ال���س��ت��ق��ب��ال  ال�����س��ح��ي  ل��ل��ح��ج��ر  خم�س�ستن  م��وق��ت��ت��ن 
املدينة   يف  كب�  م�����س��وؤول  اأع��ل��ن  فيما  بكوفيد19-  امل�سابن 

اأم�س االأحد اأنها “يف و�سع قتايل«.
اأكر املدن كثافة �سكانية يف  وتواجه املدينة، وهي واحدة من 
ت�سجيل  مع  اجلائحة  بداية  منذ  وبائية  موجة  اأ�سواأ  العامل، 

اآالف االإ�سابات كل يوم.
وع���ل���ى غ�����رار ال����ر ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل�����س��ن، ت��ل��ت��زم ه���ون���غ كونغ 
عدم  يف  ك��ث���ا  �ساهمت  ال��ت��ي  كوفيد”  “�سفر  ا�سرتاتيجية 

ال�ستيعاب حوايل 20 األف �سخ�س.
وكتب نائب امل�سوؤولة التنفيذية جون يل على مدونته الر�سمية 
“بدعم  اأنه  موؤكدا  “يف و�سع قتايل”  املدينة  اأن  اأم�س االأح��د 

قوي من الوطن االم، �سنفوز باملعركة«.
ويبدو اأن ال�سلطات �ساعفت جهودها الحتواء املوجة الوبائية 
احلالية بعدما ح�س الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ االأ�سبوع 

املا�سي هونغ كونغ على اتخاذ “كل االإجراءات الالزمة«.
ومل يعرف بعد الوقت الذي �ست�ستغرقه عملية بناء املن�ساأتن.
و�سجلت هونغ كونغ التي يبلغ عدد �سكانها 7،5 مالين ن�سمة، 
اأكر من 22 األف اإ�سابة يف اأقل من �سهرين مقارنة ب�12 األف 

اإ�سابة يف اأول عامن من انت�سار اجلائحة.

 �ل�سني ت�ساعد هونغ كونغ يف بناء مركزين للحجر �ل�سحي 

•• و��صنطن-وكاالت

العالقات  جم��ل�����س  يف  ال���ب���اح���ث  دع����ا 
اخلارجية راي تقيه االإدارة االأمريكية 
واحل�سابات  ال��ظ��روف  اأن  اإدراك  اإىل 
االإيرانية تغ�ت عما كانت عليه عند 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى االت���ف���اق ال���ن���ووي �سنة 

2015 والفرتة التي �سبقته.
اأنه  “بوليتيكو”   كتب تقيه يف جملة 
اإذا كانت االإ�ساعات ال�سادرة من فيينا 
قريبة  ب���اي���دن  اإدارة  ف�����اإن  ���س��ح��ي��ح��ة 
م��ن ات��ف��اق م��ع اإي�����ران ي��ح��م��ل الكث� 
م���ن ال���ع���ي���وب ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا االت���ف���اق 
فقط  امل���اأزق  ه��ذا  يعك�س  ال  االأ�سا�سي. 
املدى  ق�س�ة  ديبلوما�سية  �سراعات 
حقبة  اإن  عمقاً:  اأك��ر  واقعاً  اأي�ساً  بل 
ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال���ن���ووي���ة م���ع اإي����ران 

انتهت.

اإعجاب اأقل باملقاي�شة
اأن��ه لن يقبل  اأو���س��ح النظام االإي���راين 
له  ي�سمح  اتفاق غ� مت�ساهل ال  ب��اأي 
مبوا�سلة ن�ساطاته النووية االأ�سا�سية. 
ح���ق���ق���ت اإي���������ران ت�����ط�����ورات م���ه���م���ة يف 
بناء  يف  خ�سو�ساً  ال��ن��ووي،  برناجمها 
اأجهزة الطرد املركزي وقطاع االأبحاث 
والتطوير، وهي غ� م�ستعدة للتخلي 
عنها. يف م�سهد مناق�س للفرتة التي 
 ،2015 �سنة  النووي  االتفاق  �سبقت 
ب����ات ب���رن���ام���ج اإي�������ران ال����ن����ووي اأك���ر 
االإيرانية  ال��ق��ي��ادة  واأول���وي���ات  ت��ط��وراً 
خمتلفة. بينما اعتقد الرئي�س ال�سابق 
النووي  االت��ف��اق  ب���اأن  روح����اين  ح�سن 
اإيران  ان��دم��اج  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  �سيعبد 
النظام  ي��ب��دي  ال��ع��امل��ي،  االق��ت�����س��اد  يف 

•• عو��صم-وكاالت

تتبادل رو�سيا واأوكرانيا االتهامات 
االلتزام  عدم  حول  م�ستمر  ب�سكل 
زادت  فيما  “مين�سك”  باتفاقية 
يف االآونة االأخ�ة مطالبات دولية 
باالتفاق  ب��ال��ت��م�����س��ك  ل��ل��ج��ان��ب��ن 
وجتنب  احلالية  ل��الأزم��ة  كمخرج 

�سرارة احلرب.
و����س���ه���دت ج��ل�����س��ة جم��ل�����س االأم����ن 
ي���وم اخل��م��ي�����س ات��ه��ام��ات م��ن قبل 
اتفاقية  بخرق  مو�سكو  اإىل  كييف 
غالبية  اأك���دت  فيما  “مين�سك”، 
اتفاقات  اأن  كلمات املتحدثن على 
الالزمة  امل�����س��اح��ة  ت��وف��ر  مين�سك 
للتو�سل اإىل حلول ملمو�سة الأزمة 

اأوكرانيا.
وطالبت وكيلة االأمن العام لالأمم 
وبناء  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  املتحدة 
جميع  ديكارلو،  روزم��ارى  ال�سالم 
اأوكرانيا  ب��اأزم��ة  املعنية  االأط����راف 
االإج����������راءات  ع����ن  االم����ت����ن����اع  اإىل 
اتفاقيات  لروح  املخالفة  االأحادية 
هي  “تظل  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  مين�سك، 
االإطار الوحيد الذى اأقره جمل�س 
االأم���ن م��ن خ��الل ال��ق��رار 2202 
تفاو�سية  ت�����س��وي��ة  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل 

للنزاع يف �سرق اأوكرانيا«.
دونبا�س،  ت�����س��ه��د   2014 وم��ن��ذ 
اأوكرانيا،  �سرقي  الواقعة  املنطقة 
احلكومية  ال�����ق�����وات  ب����ن  ح����رب����ا 
لرو�سيا  امل���وال���ن  واالن��ف�����س��ال��ي��ن 
األف   13 م��ن  اأك����ر  ب��ح��ي��اة  اأودت 

�سخ�س.
واأوكرانيا  رو�سيا  وقعت  وللتهدئة، 
يف العا�سمة البيالرو�سية مين�سك 
�سبتمر   5 يف  االأول  االت�����ف�����اق 

اأق���ل ب��احل��واف��ز املالية  اإع��ج��اب��اً  ح��ال��ي��اً 
املعادلة  اإن  ب��ال��ت��ايل،  واالق��ت�����س��ادي��ة. 
االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��م��ف��او���س��ات م���ع اإي�����ران 
التنازالت  مقابل  امل��ال��ي��ة  االإغ��اث��ة  اأي 
ال���ن���ووي���ة ان��ت��ه��ت ���س��الح��ي��ت��ه��ا. حان 
الوقت كي تقبل اأمريكا بنهاية االتفاق 

النووي.

�شجل اإيران... اخلوف من اأمريكا
اأ����س���اف ت��ق��ي��ه اأن����ه ب��ال��رغ��م م���ن عدم 
القيود  ب�ساأن  التفاو�س  على  قدرتها 
اأن  النووي، ميكن  اإي��ران  برنامج  على 
ق����ادرة ع��ل��ى فر�سها.  ت��ظ��ل وا���س��ن��ط��ن 
املتحدة  ال���والي���ات  ت��ع��رتف  اأن  ي��ج��ب 
بوجود �سكل خمتلف واأكر فاعلية من 
النفوذ: لدى اإيران �سجل من اخلوف 
االأمريكية.  الع�سكرية  القوة  واح��رتام 
من  االن�������س���ح���اب  ب����اي����دن  اإدارة  ع���ل���ى 
ع�سكري  حت����رك  واإع�������داد  امل���ح���ادث���ات 
�سد اإيران اإذا انتهك برناجمها بع�س 

اخلطوط احلمراء.

ح�شابات اليوم
عليه  كانت  عما  خمتلفة  اليوم  اإي���ران 
بايدن  ف��ري��ق  ي��وا���س��ل   .2015 �سنة 
االع���ت���ق���اد ب�����اأن امل��ر���س��د االأع���ل���ى علي 
رئي�سي  اب��راه��ي��م  وال��رئ��ي�����س  خامنئي 
يعتمدان التقييم نف�سه ب�ساأن االأكالف 
وامل����ن����اف����ع مب����ا ي��ج��ع��ل خ���وف���ه���م���ا من 
الركود االقت�سادي دافعاً كي يتنازال يف 
امل�ساألة النووية. يريد قادة اإيران رفع 
العقوبات، لكنهم غ� راغبن بالتنازل 
ع��ن ال��ك��ث��� م��ن ب��رن��اجم��ه��م النووي 
مقابل تخفيفها. اإن االأ�سلحة النووية 
اأ�سا�سية ملهمة النظام االإمريالية مبا 

االلتزام  يتم  مل  اأن���ه  اإال   ،2014
ب����ه، ب���ل خ����رق ب��ع��د ���س��اع��ات فقط 
ع���ل���ى ت���وق���ي���ع���ه ب�������س���ب���ب امل����ع����ارك 
لوغان�سك  اإقليمي  يف  دارت  ال��ت��ي 
دونبا�س،  منطقة  يف  ودون��ي��ت�����س��ك 
“مين�سك  اتفاق  اإىل  التو�سل  ومت 
2” يف 12 فراير 2015، وكان 
اتفاقات  ت��ن��ه��ي  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن 
�سرق  يف  ال�سراع  لل�سالم  مين�سك 
القتال  ت��وق��ف  مل  لكنها  اأوك��ران��ي��ا 

ومل حتل االأزمة.

مكروهة لدى االأوكرانيني
ووفق �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” 
االأم�����ك����ي����ة ف������اإن االأوك����ران����ي����ن 
يكرهون اتفاقات مين�سك “لدرجة 
ح��ذروا موؤخرا  كييف  اأن م�سوؤويل 
لل�سروط  وف��ق��ا  تنفيذها  اأن  م��ن 
اأعمال  اإىل  ي�����وؤدي  ق���د  ال��رو���س��ي��ة 

�سغب وفو�سى«.
من  ال���ع���دي���د  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 
االأوك�����ران�����ي�����ن ي��خ�����س��ون م����ن اأن 
مو�سكو  �ستمكن  مين�سك  اتفاقية 
على  هيمنتها  ت��اأك��ي��د  اإع������ادة  م���ن 
منح  على  كييف  باإجبار  اأوك��ران��ي��ا، 
و�سعا  االنف�ساليتن  املنطقتن 
امليلي�سيات  ذل����ك  يف  مب���ا  خ��ا���س��ا، 
االن��ف�����س��ال��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��م��ا، ويف 
امل���ق���اب���ل ت�����س��ر رو����س���ي���ا ع��ل��ى منح 
املناطق االنف�سالية احلكم الذاتي، 
اإجراء االنتخابات،  ومن ثم ميكن 
اأوكرانيا  �ست�ستعيد  فقط  وعندها 
�سيطرتها على حدودها مع رو�سيا. 
اأوكرانيا  ويتهم امل�سوؤولون الرو�س 

بنداً كهذا و�ستكون اإيران حرة بامل�سي 
قدماً عر بناء اأجهزة طرد كلما اقرتب 
حلول بنود الغروب املن�سو�س عنها يف 
والتي  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  خطة 
ك��ان��ت دوم���اً ع��ب��ارة ع��ن ات��ف��اق موؤقت. 
اإي��ران فقط لعدد �سغ� من  �ستحتاج 
اليورانيوم  تخ�سب  ك��ي  االآالت  ه���ذه 
�سيكون  وب��ال��ت��ايل  ت�سليحية  ل��غ��اي��ات 
باإمكان النظام اإخفاوؤها يف م�ستودعات 
�سغ�ة ق��ادرة على االإف��الت حتى من 

اأق�سى نظام تفتي�س.

خطان اأحمران اآخران
التايل  االأحمر  اخل��ط  ي�سدد  اأن  يجب 
لديها،  املوجود  اليورانيوم  �سحن  على 
ح��ت��ى امل��خ�����س��ب ب��ن�����س��ب م��ت��دن��ي��ة، اإىل 
رو�سيا.  اإىل  االأرج�����ح  وع��ل��ى  اخل�����ارج، 
ال�����س��م��اح للنظام  ي��ج��ب ع���دم  اأخ�������اً، 
ب��ت��ط��وي��ر ���س��واري��خ ق�����ادرة ع��ل��ى حمل 
روؤو�����������س ن�����ووي�����ة. حت����ت����اج ال����والي����ات 
�ست�ستخدم  اأن��ه��ا  اإع����الن  اإىل  امل��ت��ح��دة 
اإيران لو ك�سفت  القوة الع�سكرية �سد 
اأج��ه��زت��ه��ا اال���س��ت��خ��ب��اري��ة ح���دوث هذه 
االأم������ور. ب��ال��ت��ايل، ل���ن ي��ك��ون هنالك 

اأكر قدر من  بغية احل�سول على 
ووا�سنطن  الناتو  واإب��ع��اد  املكا�سب 

عن مناطق نفوذها.
واأ�سار اإىل اأن هناك رف�سا اأوكرانيا 
كب�ا التفاقية مين�سك الأنها تعزز 
وهيمنة  دون��ب��ا���س  اإق��ل��ي��م  انف�سال 
ال�سغط  اأن  اإىل  الف���ت���ا  رو����س���ي���ا، 
اتفاق  لتمرير  كييف  على  ال��دويل 
املخاطرة  ع��دم  ي�ستهدف  ال�سالم 
ب���ف���ق���دان امل����زي����د م����ن االأرا������س�����ي 

واالأرواح.

ما هي اتفاقية مين�شك؟
 ،”1 “مين�سك  ات��ف��اق  ف�����س��ل  ب��ع��د 
مين�سك  اتفاقات  على  التوقيع  مت 
م�سعى  يف   2015 ف��راي��ر  يف   2
يف  اندلع  ال��ذي  للنزاع  حد  لو�سع 
دون���ب���ا����س ج��ن��وب �سرقي  م��ن��ط��ق��ة 
اأوكرانيا، ومت تن�سيق الوثيقة التي 
االإجراءات  “جمموعة  ا�سم  حتمل 
اخلا�سة بتنفيذ اتفاقات مين�سك” 
العا�سمة  يف  ع���ق���ده���ا  ق���م���ة  يف 
فراير   12-11 يف  البيالرو�سية 
“رباعية  دول  زع����م����اء   2015
واأوكرانيا  )رو�سيا  النورماندي” 
وف��رن�����س��ا واأمل��ان��ي��ا(، ووق��ع��ت عليها 
اخلا�سة  االت�سال  جمموعة  اأي�سا 
اأوكرانيا  �سرق  يف  ال��ن��زاع  بت�سوية 
حكومة  ع��ن  ممثلن  ت�سم  )وه��ي 
االأمن  ومنظمة  ورو�سيا  اأوكرانيا 
وجمهوريتي  اأوروب����ا  يف  وال��ت��ع��اون 
 17 ويف  ولوغان�سك(،  دونيت�سك 
جمل�س  ت��ب��ن��ى   ،2015 ف���راي���ر 
االأم����ن ال����دويل ق����رارا ي��دع��م هذا 

الهيمنة  بفر�س  الإي��ران  �ست�سمح  اأنها 
على ال�سرق االأو�سط بكلفة زهيدة.

ال�شدمة االأوىل
ما مييز خامنئي عن م�ستبدين �سرق 
ح�سن  �سدام  مثل  اآخرين  اأو�سطين 
وم��ع��م��ر ال���ق���ذايف ه���و ت��ق��دي��ره للقوة 
االأمريكية ال�سلبة. اإنه احلاكم االأكر 
دميومة يف من�سبه �سمن املنطقة وقد 
حقق ذلك جزئياً عر حتا�سي ال�سدام 
الع�سكري مع وا�سنطن. يظهر التاريخ 
تهددها  ح����ن  ت��ن�����س��ح��ب  اإي��������ران  اأن 
يف  ج��دي��ة.  بطريقة  املتحدة  ال��والي��ات 
اإىل  منت�سرة  اأمريكا  دخلت   ،2003

الهجمات  ا�ستاأنفوا  اإي����ران  وك���الء  اأن 
لكن  اأمريكية،  ق��واع��د  على  املتقطعة 
اإ�سقاط  درج��ة  اإىل  ي�سلوا  مل  امل��اليل 
قتلى اأمريكين وهي خطوة �ست�ستدعي 

بالتاأكيد املزيد من االنتقام.

م�شكلة اال�شرتاتيجية االأمريكية
يف الواقع، تابع تقيه، تواجه الواليات 
املتحدة عدواً �سعيفاً ذا تاريخ بالتنازل 
يف  امل�سكلة  تهدد.  عندما  اأمريكا  اأم��ام 
اأنها  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة ه��ي 
اإيران  �سعف  على  الت�سديد  يف  بالغت 
املايل عو�ساً عن �سعفها الديبلوما�سي 
ال�سربة  م���ن  ب��ال��رغ��م  وال��ع�����س��ك��ري. 
املعنوية التي تلقتها مع االن�سحاب من 
الع�سكرية  القوة  ت��زال  ال  اأفغان�ستان، 
االأمريكية تقّزم قوة جميع مناف�سيها. 
اأمريكا تلك القوة بت�سميم  لو طبقت 
فر�س  باإمكانها  ف�سيكون  وان�سباط، 
مثل  ال�سعفاء  االأع����داء  على  اإرادت���ه���ا 
اإيران. لذلك، ال تكمن املهمة احلالية 
يف اخرتاع ترتيب موؤقت ومعيوب اآخر 
�سخ  على  احل�سول  م��ن  اإي���ران  ميّكن 
الواليات  ع��ل��ى  االأ�����س����ول.  م���ن  ك��ب��� 
خطوطها  ر����س���م  ب��ب�����س��اط��ة  امل���ت���ح���دة 
اأي خرق  اأن  احل��م��راء واالإ���س��رار على 

لها �سي�ستدعي رداً ع�سكرياً.

احلظر االأهم
اأال تكون اخلطوط  يوؤكد تقيه وجوب 
احل���م���راء ف�����س��ف��ا���س��ة ك���ي ت���ك���ون ذات 
اأن يكون  اأهم حظر يجب  اإن  �سدقية. 
وق����ف اإن����ت����اج وت���رك���ي���ب اأج����ه����زة طرد 
ي��ب��دو، من  م��رك��زي متطورة. على م��ا 
اتفاق جديد  اأي  اأن ي�سم  غ� املرجح 

اإعالن  بعد فرتة ق�س�ة على  العراق 
ال��رئ��ي�����س االأ���س��ب��ق ج���ورج ب��و���س االبن 
اأن العراق واإي��ران ينتميان اإىل حمور 
االإيرانية  امل��وؤ���س�����س��ة  اأ���س��ي��ب��ت  ال�����س��ر. 
ب��ال�����س��دم��ة م���ن ج����راء ���س��رع��ة اإحل���اق 
العراقي  ب��اجل��ي�����س  ال��ه��زمي��ة  اأم��ري��ك��ا 
برناجمها  اإغ��������الق  ع���ل���ى  وواف�����ق�����ت 
النووي. الدر�س هو اأن النظام ين�سحب 
نزاعاً  يخ�سى  ح��ن  ف��ق��ط  ل��ك��ن  ف��ع��اًل 

م�سلحاً مع اأمريكا.

حني اعرتف احلر�س
 الثوري باخلوف

اإدارة  اأظ���ه���رت  اخل��ا���س��ة،  ب��ط��ري��ق��ت��ه��ا 

على  الع�سكرية  ال��ق��وة  ت��اأث���  ت��رام��ب 
باغتيال  ت���رام���ب  اأم�����ر  ح���ن  اإي�������ران. 
�سليماين،  ق��ا���س��م  ال��ق��د���س  ق���وة  ق��ائ��د 
كان االنتقام االإي��راين حم��دوداً: الرد 
الوحيد كان مهاجمة قاعدة ع�سكرية 
وباأ�سلوب  اإخطار م�سبق  اأمريكية عر 
ب�����س��ق��وط ���س��ح��اي��ا. وقال  ي��ت�����س��ب��ب  ال 
اجل������رنال يف احل���ر����س ال���ث���وري اأم���� 
ال�سوؤال  ع��ل��ى  رداً  زاده  ح��اج��ي  ع��ل��ي 
“هل  مت�سائاًل:  اخل��ج��ول  ال��رد  ب�ساأن 
)�ستكون احلرب مع الواليات املتحدة( 
عينه  الوقت  يف  مالحظاً  منطقية؟” 
“انتكا�سة  �ستعني  النتيجة  ه���ذه  اأن 
�سحيح  عاماً” الإي���ران.   20 اأو  ب�10 

بالتزاماتها،  ال�����وف�����اء  ب���رف�������س 
بالتفاو�س  ك��ي��ي��ف  وي���ط���ال���ب���ون 
م��ب��ا���س��رة م���ع االن��ف�����س��ال��ي��ن، ويف 
مو�سكو  اأ�����س����درت  ذل����ك،  غ�����س��ون 
األ���ف ج���واز �سفر  اأك���ر م��ن 600 
رو�سي يف املنطقتن االنف�ساليتن، 
وحولت االأوكرانين اإىل مواطنن 

رو�س.
امل���ا����س���ي، ح����ذر رئي�س  واالأ����س���ب���وع 
والدفاع  ال��ق��وم��ي  االأم����ن  جمل�س 
من  دانيلوف  األيك�سي  اأوكرانيا  يف 
اإىل  ت��وؤدي  اتفاقية مين�سك قد  اأن 
انهيار البالد اإذا مت تنفيذها، الفتا 

وهو  للناتو،  االن�سمام  حم���اوالت 
ح�ساره  خ�سية  ب��وت��ن  يرف�سه  م��ا 
م����ن ق���ب���ل اأم�����ك����ا وم�����ن ث����م زاد 
ال�سغوط على اأوكرانيا يف حماولة 
الإ�سقاط احلكومة احلالية املوالية 

للغرب.
“�سكاي  مل���وق���ع  ����س���ادق،  واأ�����س����اف 
رو�سيا  ه���دف  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
�سيطرتها  على  احلفاظ  يف  يتمثل 
اتفاق  وت���ع���ت���ر  اأوك����ران����ي����ا،  ع���ل���ى 
ذلك،  لتنفيذ  اأداة  جم��رد  مين�سك 
اأن م��ا ي��ح��دث ه��و لعبة  اإىل  الف��ت��ا 
رو�سيا  قبل  من  الهاوية”  “حافة 

االتفاقية مت  التوقيع على  اأن  اإىل 
“حتت فوهة البندقية الرو�سية”، 
والفرن�سين،  االأمل���ان  اأن��ظ��ار  حت��ت 
منا�سدا الدول الغربية “اأال تدفع 
ال�سروط  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  اأوك����ران����ي����ا 
احل���ال���ي���ة امل���ن�������س���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف 

االتفاقات«.
“هذا  مثل  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
النوع من عدم اال�ستقرار قد مينح 
اإما الإ�سقاط  رو�سيا حلظة مثالية 
اأو  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ي��ول  احل��ك��وم��ة ذات 
يف  الو�سع  اأن  اإىل  الفتة  للغزو”، 
م�ستمرا  ت���وت���را  ي�����س��ك��ل  دون���ب���ا����س 

اأزمات  اإث���ارة  ع��ن  ي�سفر  اأن  ميكن 
ت�سمل  التي  احلالية  االأزم���ة  مثل 
رو���س��ي��ا واأوك���ران���ي���ا وح��ل��ف �سمال 

االأطل�سي.

حافة الهاوية
باجلامعة  االأك��������ادمي��������ي  وق���������ال 
االأم�كية يف القاهرة �سعيد �سادق 
�سراع  ه���و  ح��ال��ي��ا  ي���ح���دث  م���ا  اإن 
اأم���ك��ي رو���س��ي ب���داأ م��ن��ذ �سقوط 
االحت�����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ح��ي��ث عملت 
الدول  يف  التو�سع  على  وا�سنطن 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت�����س��ك��ل االحت�����اد عر 

ال���ق���ي���ود من  ����س���راء ه����ذه  اإىل  ح���اج���ة 
تنتهي  ول��ن  العقوبات  تخفيف  خ��الل 

�سالحية تلك القيود مبرور الوقت.

اأقل كلفة من حتولها قوة نووية
ر�سم  ع����دم  ����س���رورة  اإىل  ت��ق��ي��ه  اأ����س���ار 
ب�����س��ك��ل عر�سي.  احل���م���راء  اخل���ط���وط 
نف�سها  اإل��������زام  اإىل  االإدارة  حت���ت���اج 
بتنفيذها يف حال تعر�ست لالنتهاك. 
وع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��ق��دي��ر اأنه 
حتى لو مل تكن اإيران تريد نزاعاً مع 
الوا�سعة  احل���رب  تبقى  ع��ظ��م��ى،  ق���وة 
ا�ستخدام  ال��ن��ظ��ام  ب��اإم��ك��ان  حم��ت��م��ل��ة. 
واالإرهابين  ال���وك���الء  م���ن  ���س��ب��ك��ات��ه 
ال����س���ت���ه���داف اأ�����س����ول اأم���ري���ك���ي���ة. قد 
الواليات  ل�سالح  ال��ق��وة  م��ي��زان  يكون 
اإ�سقاط  ع�����دم  ي���ج���ب  ل���ك���ن  امل���ت���ح���دة 
النزاع من احل�سابات. يف  ه��ذا  اأك��الف 
هذه  من  الرغم  وعلى  امل��ط��اف،  نهاية 
املخاطر، ثمة رغبة اأقل بهيمنة اإيران 
االأو�سط  ال�سرق  على  ن��ووي��اً  م�سلحة 
على  االأمريكية  ال��غ��ارات  مع  باملقارنة 

من�ساآتها النووية.

حتذير من الوهم
اإذا كانت الطبقة ال�سيا�سية االأمريكية 
فعليها  خم����اط����رة  ه���ك���ذا  ت��ت��م��ن��ى  ال 
اال����س���ت���غ���ن���اء ع����ن االدع��������اء ع���ل���ن���اً ب����اأن 
امل���ت���ح���دة م���ل���ت���زم���ة مبنع  ال�����والي�����ات 
اإن  قنبلة.  على  احل�����س��ول  م��ن  اإي����ران 
متنع  ل��ن  ب��اي��دن  اإدارة  دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
االأ�سلحة  اإىل  ال���و����س���ول  م���ن  اإي������ران 
بوجود  ال��وه��م  ت��ق��دم  لكنها  ال��ن��ووي��ة 
ف��رتة راح���ة م��وؤق��ت��ة على االأق����ل. غ� 
اأن ذلك الوهم �سيكون عبارة عن خداع 

للذات وفقاً لتحليل تقيه.

االتفاق.
اأبرزها  بندا   13 االتفاقية  وت�سم 
الفوري  للوقف  ال�سارم  “التنفيذ 
النار يف مناطق  وال�سامل الإطالق 
دونيت�سك  م��ن��ط��ق��ت��ي  م���ن  م��ع��ي��ن��ة 
ابتداء  اأوك���ران���ي���ا  يف  ول��وغ��ان�����س��ك 
)بتوقيت   00:00 ال�����س��اع��ة  م��ن 
كييف( يف 15 من فراير 2015 
ب�سحب  اجلانبن  كال  و”قيام   ،“
ج��م��ي��ع االأ����س���ل���ح���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة على 
بع�سهم  م��ن  م��ت�����س��اوي��ة  م�����س��اف��ات 
منطقة  اإن�����س��اء  اأج���ل  م��ن  البع�س 

اآمنة.
ك��م��ا ت��ن�����س ع��ل��ى “بدء احل����وار يف 
ب�ساأن  االن�سحاب  بعد  االأول  اليوم 
اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات املحلية  ط��رق 
وفقا للت�سريعات االأوكرانية وقانون 
املوؤقت  ال��ن��ظ��ام  ب�����س��اأن  اأوك���ران���ي���ا 
لالإدارة الذاتية املحلية يف مناطق 
دونيت�سك  م��ن��ط��ق��ت��ي  م���ن  م��ع��ي��ن��ة 
النظام  ب�ساأن  وكذلك  ولوغان�سك، 
امل�ستقبلي لهذه املناطق على اأ�سا�س 
اإ�سالح  و”اإجراء  القانون”،  ه��ذا 
اأوك���ران���ي���ا م��ع دخول  د���س��ت��وري يف 
التنفيذ  ح��ي��ز  اجل��دي��د  ال��د���س��ت��ور 
2015، والذي  بحلول نهاية عام 
عن�سر  ال��الم��رك��زي��ة  اأن  يفرت�س 
خ�سائ�س  م����راع����اة  م���ع  اأ���س��ا���س��ي 
مقاطعتي  م���ن  حم�����ددة  م��ن��اط��ق 
املتفق  ول���وغ���ان�������س���ك،  دون��ي��ت�����س��ك 
املناطق،  ه���ذه  م���ع مم��ث��ل��ي  ع��ل��ي��ه��ا 
وك����ذل����ك اع���ت���م���اد ت�������س���ري���ع دائ����م 
ملناطق  اخل���ا����س  ال���و����س���ع  ب�������س���اأن 
دونيت�سك  مقاطعتي  م��ن  حم��ددة 
ولوغان�سك وفًقا للتداب� املحددة 
عام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  املالحظة1،  يف 

.»2015

بوليتيكو:على بايدن تهديد �إير�ن بالقوة و�لن�سحاب من فيينا

»�تفاقية مين�سك«.. ملاذ� تكرهها �أوكر�نيا وتتم�سك بها رو�سيا؟

فاينن�سال تاميز: رجال �لأعمال �لإير�نيون حذرون حيال فر�ش �تفاق نووي •• و��صنطن-وكاالت

ل��ت��وق��ع��ات رجال  ���س��ي��اق ع��ر���س��ه��ا  يف 
اإمكان  ح��ي��ال  االإي���ران���ي���ن  االأع���م���ال 
ت�سوية يف فيينا الإحياء  اإىل  التو�سل 

حديثاً  الريطانية  تاميز”  “فاينن�سال  �سحيفة  نقلت  ال��ن��ووي،  االت��ف��اق 
وطاأة  حتت  العمل  م�سكلة  عن  حت��دث  ال��ذي  رونغه  بنهام  االأع��م��ال  لرجل 
هذه  خف�س  اق��رتاب  اإمكان  يف  واآم��ال��ه  العامل،  يف  االأق�سى  العقوبات  نظام 

العقوبات.
فبعد اأربعة اأعوام من تخلي الرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب عن 
املحادثات  على  رونغه  يراهن  العقوبات،  فر�س  ومعاودته  النووي  االتفاق 
الغام�سة اجلارية بن اإيران والواليات املتحدة الإحياء االتفاق النووي لعام 

2015، الإحياء ثروة القطاع اخلا�س يف اجلمهورية االإ�سالمية.

�شركاء من اخلارج
التي حتتوي على مالب�س  املعر�س  �سركته يف  اأم��ام من�سة  وخ��الل وقوفه 
باجلملة حما�سة  املبيعات  على  امل�سرف  اأبدى  للن�ان،  بال�ستيكية م�سادة 
للفر�س التي قد حتملها ل�سركته م�ساألة جذب �سركاء من اخلارج وزيادة 

اإذا كان  م��ا يتعلق مب��ا  ت�سكيكاً يف  ت��الق��ي  اإي��ج��اب��ي��ة  ك��ل  ف���اإن  ذل���ك،  ورغ���م 
املت�سددون الذي يديرون كل نواحي الدولة، م�ستعدون لتقدمي تنازالت من 
اأجل التوقيع على اتفاق. وتتفاقم ال�سكوك مع م�سكلة فك رموز ت�سريحات 
امل�سوؤولن االإيرانين املتعلقة باملفاو�سات يف الوقت الذي يوؤكد امل�سوؤولون 
الغربيون، اأن الوقت ال يعمل مل�سلحة طهران حل�سم م�ساألة قرارها يف �ساأن 

اتفاق.

رئي�شي
وقال تاجر اآخر �سبق اأن ا�سطر اإىل اإلغاء عقود مع �سركات اأوروبية عندما 

فر�س ترامب اأق�سى عقوباته عام 2018: “بب�ساط نحن م�ستعدون«.
احتمال  حيال  ال�سركات  اأ���س��ح��اب  بع�س  حما�سة  ف��اإن  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
اأن  ي��ك��رر  ال���ذي  رئي�سي  اإب��راه��ي��م  الرئي�س  ي��ب��دده��ا  ت�سوية،  اإىل  التو�سل 

االإيرانين يجب اأال يعلقوا اآمالهم على اتفاقات مع الغرب.
اإن  رئي�سي  ق��ال  اخل����ارج،  يف  اإي��ران��ي��ن  ديبلوما�سين  اإىل  ح��دي��ث  وخ���الل 

اأوروبا  يف  حمتملون  م�سرتون  وهناك  العقوبات.  رف��ع  ح��ال  يف  ال�سادرات 
وال�سرق االأو�سط يتوا�سلون فعاًل مع ال�سركة بوا�سطة الريد االإلكرتوين. 
وقال رونغه اإنه “جرى تفعيل العالقات معهم وهذا مينحنا قوة بناءة...

االتفاق النووي �سروري للجميع«.
داخل  االأول��ي��ة  احلما�سة  ه��ذه  عاماً   39 العمر  من  البالغ  الرجل  واأب���دى 
دخلت  قد  النووية  املباحثات  باأن  غربين  م�سوؤولن  ت�سريح  مع  ال�سركة، 

مرحلتها االأخ�ة.

ال بديل لالتفاق
والتفاوؤل مبني على افرتا�س اأنه على رغم العداء بن طهران ووا�سنطن، 
فاإن اجلانبن ال ميلكان بدياًل من التو�سل اإىل اتفاق. وحتتاج اإيران اإىل 
رفع العقوبات كي يخف العبء املايل عن كاهل االإيرانين الأن الريال هبط 
يقول  ما  وفق  م�ستوياته،  اأعلى  يف  الت�سخم  بينما  قيا�سية  م�ستويات  اإىل 

اأ�سحاب ال�سركات.

بايدن،  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة 
االإتفاق  اإحياء  تريد  اإنها  قالت  التي 
ف���ع���ل���ي���اً عن  ت���خ���ت���ل���ف  ال������ن������ووي، ال 
تر�سخ  ل���ن  و”اأمتنا  ت���رام���ب  اإدارة 

للتهديدات وال�سغوط واالآحادية«.
ويقول االإيرانيون اإن االأمر املهم بالن�سبة اإىل �سلطة رئي�سي املت�سدد الذي 
انتخب يف يونيو -حزيران، هو �سمان ت�سوية اأف�سل من تلك التي اأبرمها 
اإذا مل يحقق مبتغاه، فاإن  2015، واأنه  �سلفه املعتدل ح�سن روحاين عام 
النظام �سيفقد تاأييد املت�سددين اإيديولوجياً الذين يرف�سون ال�سراكة مع 
االأوروبية تظهر ف�سواًل  ال�سركات  اإن  الغربيون يف طهران  الغرب. ويقول 
جلهة تاأ�سي�س �سراكة مع اإيران يف حال اإبرام اتفاق. وعلى رغم ذلك، فاإنهم 
يحذرون من االفتقار اإىل الزخم الذي كان �سائداً عندما مت التوقيع على 
االإتفاق عام 2015. فال�سركات التي وظفت ا�ستثمارات وقتذاك مل تت�سرر 
اأثر االن�سحاب االأمريكي من االتفاق، بل وجدت  فقط من العقوبات على 

�سعوبات يف التعامل مع التحديات التي برزت يف الداخل االإيراين.
ولفت رجل اأعمال اإيراين اآخر اإىل اأن عدداً قلياًل من �سركائه رجال االأعمال 
الغربين ات�سلوا به عر تطبيق وات�ساب لي�ساألوه “ماذا يجري؟ وهل ثمة 

اأحد يقول عما اإذا كان يف اإمكاننا االإ�ستثمار يف اإيران مرة اأخرى؟«.
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عربي ودويل
قرار الربملان الرو�شي وم�شتقبل ال�شراع

لن يتخلى فالدميري بوتني عن �أوكر�نيا بهذه �ل�سهولة...!
•• �لفجر -فريد كابالن –ترجمة خرية �ل�صيباين

اأ�شار يف االأيام      حتى لو قرر فالدميري بوتني، كما 
ــاإن هــذا ال يعني  االأخـــرية، عــدم غــزو اأوكــرانــيــا، ف
دبلوما�شًيا.  اأو  �شلمًيا  االأزمة  �شينهي  اأنه  بال�شرورة 
الرو�شي ورقة رابحة يف جعبته... م�شروع  للرئي�س 

اجلمود  ينهي  اأن  �ــشــاأنــه  مــن  وعنيف  متوقع  غــري 
ل�شاحله.

    الثالثاء 15 فرباير، مرر جمل�س الدوما، الربملان 
با�شتقالل  االعرتاف  لبوتني  يخّول  قراًرا  الرو�شي، 
اجلمهوريتني ال�شعبيتني اللتني ن�شبتا ذاتيا دونيت�شك 
ولوهان�شك -مقاطعتا منطقة دونبا�س يف جنوب �شرق 

وهذا  الرو�س.  االنف�شاليون  عليها  ي�شيطر  اأوكرانيا 
من �شاأنه اأن ي�شمح له باإر�شال اآالف اجلنود والدبابات 
على  “بناء  االأرا�شي،  هذه  اإىل  االأخــرى  واالأ�شلحة 
طلب” قادتها، من اأجل الدفاع عن ال�شعوب هناك من 

الهجمات االأوكرانية.
    وهكذا، ميكن لبوتني اأن يوا�شل ال�شغط الع�شكري 

على احلكومة االأوكرانية دون املخاطرة بغزو �شامل. 
القامتة  اأوكرانيا،  اآفاق  باإعاقة  ا  اأي�شً له  و�شي�شمح 
ا�شال، لع�شوية الناتو -وهو الهدف الرئي�شي للرئي�س 
املطلوبة  ــرى  االأخ ال�شفات  بني  من  -الأنــه  الرو�شي 
لالن�شمام اإىل �شفوف التحالف الذي تقوده الواليات 

املتحدة، يجب اأن تتمتع الدولة بحدود م�شتقرة.

الرئي�س الرو�سي مي�سك بخيوط اللعبةخالفات داخل الناتو

ارتياح كييف؟
بوتن  ال����ق����رار  ه�����ذا  ُي����ل����زم  ال     
ب���������االع���������رتاف ب����اجل����م����ه����وري����ات 
كل  ت�������س���اوت  واإذا  االن��ف�����س��ال��ي��ة، 
االأ���س��ي��اء م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، فاإنه 
يف  ذل�������ك.  ي���ف���ع���ل  اأن  ي��ف�����س��ل  ال 
الف�سائل  منع  االأخ�����ة،  االأ���س��ه��ر 
من  الدوما  يف  املتطرفة  القومية 
اق���رتاح ق���رار مم��اث��ل الأن���ه يف�سل 
ب���ق���اء دون���ب���ا����س داخ�����ل اأوك���ران���ي���ا، 
ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن االن��ف�����س��ال��ي��ون من 
ا�ستقرار  زع���زع���ة  يف  اال���س��ت��م��رار 
الوطنية يف كييف. منذ  احلكومة 
ع��ام 2014، ُق��ت��ل اأك���ر م��ن 14 
األف �سخ�س خالل احلرب الدائرة 
ب�����ن االن���ف�������س���ال���ي���ن واجل���ي�������س 
االأوك��راين.    باالإ�سافة اإىل ذلك، 
اتفاقيات  متنح  اأن  املفرت�س  م��ن 
مين�سك، وهي وقف اإطالق نار مت 
املقاطعات   ،2015 ع��ام  توقيعه 
االنف�سالية �سوًتا �سيا�سًيا، ووفًقا 
النق�س  ح���ق  م��و���س��ك��و،  ل��ت��ف�����س��� 
)الفيتو( على ال�سيا�سة اخلارجية، 
مفرت�س  ان�����س��م��ام  ذل����ك  يف  مب���ا 
توافق  ال  “كييف  الناتو  لع�سوية 
للمعاهدة،  ال��ت��ف�����س���  ه����ذا  ع��ل��ى 
وهو اأحد اأ�سباب عدم دخولها حيز 

التنفيذ«.
اإذا مل ي�ستطع     يف كل االأح���وال، 
ال�سيا�سة  ع��ل��ى  ال���ت���اأث����  ب���وت���ن 
االأوك��ران��ي��ة م��ن ال��داخ��ل، فيمكنه 
ف��ق��ط اق���ت���ط���اع ج����زء ���س��غ��� من 
ال���ب���الد وب���ال���ت���ايل ت��و���س��ي��ع دائ����رة 
قلياًل مع  الغرب  اإىل  رو�سيا  نفوذ 
الحًقا  ل��ل��ع��ودة  �سمنية  اإم��ك��ان��ي��ة 

ملوا�سلة توظيفه.
   مبعنى ما، رمبا ي�سعر قادة كييف 
هذا  حت��ق��ق  اإذا  االرت���ي���اح  ب��ب��ع�����س 
منطقة  دون��ب��ا���س  الأن  االح��ت��م��ال 
امل�ساكل  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  ت�سببت 
لبع�س الوقت. ولكن هناك �سببان 
وراء اإثارة هذا اخلر للقلق، حتى 
تنطوي  التي  التعقيدات  وراء  م��ا 
عليه عند التقدم بطلب الع�سوية 

للناتو.

�شربة لوحدة االأرا�شي، اأ�شواأ 
من �شم �شبه جزيرة القرم

ال��ت��ي يبلغ عدد  دون��ب��ا���س،  اأوال،     
هي  ن�سمة  م��ل��ي��ون   4.3 ���س��ك��ان��ه��ا 
االأك�����ر ك��ث��اف��ة ���س��ك��ان��ي��ة م���ن بن 
امل���ن���اط���ق ال�����س��ت��ة وال���ع�������س���ري���ن يف 
االأكر  احل�سة  ومت��ث��ل  اأوك��ران��ي��ا، 
البالد  يف  الثقيلة  ال�سناعة  م��ن 

بايدن اإىل الرتاجع، وهو ما فعله 
قائاًل  النهاية،  يف  بنف�سه  الرئي�س 
اإن رو�سيا �ستدفع ثمناً باهظاً حتى 
ل���و غ���ام���ر ب���وت���ن ول����و ق��ل��ي��اًل، يف 

اأوكرانيا.
دونبا�س  اأن قطع  ه��ي  ال��ف��ك��رة،     
اأن  دون  اأوك����ران����ي����ا  ب��ق��ي��ة  وت�����رك 
ال����وق����ت احل�������ايل هو  مي�����س��ه��ا يف 
البع�س  ي���ع���ت���ره  ق����د  ���س��ي��ن��اري��و 
ي�ستحق  ال  طفيًفا”،  “توغاًل 
كاملة،  اقت�سادية  عقوبات  فر�س 
اإحلاق ال�سرر  اإىل  التي باالإ�سافة 
خماطر  اأي�����س��ا  �ستطرح  ب��رو���س��ي��ا، 
من  للعديد  اقت�سادية  و�سعوبات 
مقدمتها  ويف  االأوروب���ي���ة،  ال���دول 

اأملانيا.
   مبعنى اآخ��ر، رمبا يعتقد بوتن 

اأنه ميكن اأن يفلت من العقاب.

ال يوجد �شمان لالأمن 
املتبادل على املدى الطويل

   يف غ�سون ذلك، ت�ستمر االأزمة. 
يتحدث بوتن عن حل دبلوما�سي 
واإع������������ادة ال�����ق�����وات م�����ن احل������دود 
االأوكرانية اإىل قواعدها يف رو�سيا، 
والواليات  ال��ن��ات��و  م�����س��وؤويل  ل��ك��ن 
ال  اإنهم  القول  يوا�سلون  املتحدة 
اأي ع��الم��ات على مثل هذا  ي��رون 
االن�سحاب. يف الواقع، ُتظهر �سور 
االأقمار ال�سناعية و�سول قطارات 
ع�سكرية جديدة اإىل احلدود منذ 
بع�س  ان�����س��ح��اب  ب��وت��ن  اأع��ل��ن  اأن 

الوحدات.
    �سخ�س م��ا، على االأرج��ح كياًنا 
رو�سًيا، قام ب�سن هجوم �سد مواقع 
الدفاع  ووزارة  االأوك��راين  اجلي�س 
وال��ع��دي��د م��ن البنوك ال��ك��رى يف 
ولكن  خ��ط���،  ���س��يء  ال���ب���الد -ال 
لهجمات  حمتملة  حتذير  عالمة 
اإل����ك����رتون����ي����ة اأك�������ر خ�����ط�����ورة يف 

امل�ستقبل.
احل�����رب  م�����ن  م���رح���ل���ة  اأي  يف     
-�سالم  نعي�س  نحن  الكال�سيكية 
اأو  م���ت���ف���اخ���رة،  ت��ع��ب��ئ��ة  اأو  زائ������ف، 
تكدي�س االأوراق الرابحة ملفاو�سات 
م�ستقبلية؟ ميكن اأن يكون كل من 
للحرب  مقدمة  االحتماالت  ه��ذه 
اإذا اختار  اأو ال�سالم اأو ما بينهما. 
ب��وت��ن حت��ق��ي��ق ن�����س��ر ج��زئ��ي من 
بانف�ساليي  االع��������رتاف  خ�����الل 
احلرب  جت��ن��ب  ف�سيتم  دون��ب��ا���س، 
���س��ي��ًئ��ا م��ن حيث  ت��ف��ع��ل  ل��ن  لكنها 
ال�سمانات االأمنية املتبادلة طويلة 

املدى.

ثانًيا،  الفحم.  وخا�سة  والطاقة، 
اأخرى  �سربة  االنف�سال  �سيكون 
بطريقة  اأوكرانيا،  اأرا�سي  لوحدة 
رو�سيا  �سم  م��ن  �سدمة  اأك���ر  م��ا 
عام  ال��ق��رم  ج��زي��رة  ل�سبه  العنيف 

.2014
الواليات  وّق��ع��ت   ،1994 ع���ام     
املتحدة،  واململكة  ورو�سيا  املتحدة 

بايدن حقيقة غ� �سيا�سية متاًما 
�سيجعل  ال��ن��ات��و  اإن  ق����ال  ع��ن��دم��ا 
اإذا  باهًظا”  ثمناً  “تدفع  رو�سيا 
يف  كبً�ا”  “غزًوا  ب���وت���ن  ���س��ن 
“خالفات  هناك  -ولكن  اأوكرانيا 
داخ����ل ال��ن��ات��و ح���ول م���ا مي��ك��ن ان 
تفعله الدول اإذا انخرط بوتن يف 
�سارع ممثلو  “توغل ب�سيط”.    

ال�سوفيتي “مل يكن لدى اأوكرانيا 
�سواريخها  الإط���������الق  و����س���ي���ل���ة 
لكن  للقارات  العابرة  البالي�ستية 
على  ي�����س��ي��ط��رون  ك��ان��وا  �سباطها 

ال��ت��ي �سمنت  ب��وداب�����س��ت  م���ذك���رة 
مقابل  اأرا�سيها  وح��دة  الأوك��ران��ي��ا 
التخلي عن اآالف االأ�سلحة النووية 
تفكك االحتاد  ب��ع��د  ورث��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

فعل اأي �سيء ملنع هذا التق�سيم لن 
يوؤدي اإال اإىل زيادة �سعور اأوكرانيا 

بالعزلة.
   يف يناير، فلتت من الرئي�س جو 

النووية  االأ���س��ل��ح��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 
مدى”.  االأق�����س��ر  “التكتيكية” 
اأن  واإدراك  دون��ب��ا���س  خ�����س��ارة  اإن 
ميكنهم  ال  ال��غ��رب��ي��ن  ح��ل��ف��اءه��ا 

عدم غزو اأوكرانيا، ال يعني بال�شرورة انتهاء االأزمة �شلمًيا اأو دبلوما�شًيا

اجلمهوريات االنف�سالية يف دونبا�س العقدة واحللاالنفراج بن ال�سك واليقن

اعرتاف بوتني بانف�شاليي دونبا�س، يجّنب احلرب دون توفري �شمان اأمني طويل املدى
الرملان الرو�سي مينح الكرملن ورقة جديدة

خــــ�ــــســــارة 
دونبا�ش وعجز 
�لغرب على منع 
�لتق�سيم  هذ� 
�إل  يـــوؤدي  لــن 
ــــادة  زي �إىل 
�سعور �أوكر�نيا 
ـــة ـــزل ـــع ـــال ب

لبوتني  ميكن 
ـــة  ـــل ـــس ـــو�� م
ـــط  ـــغ ـــس ـــ� �ل
ــري  ــك ــس ــ� ــع �ل
�حلكومة  على 
ــة  ــي ــر�ن �لأوك
�ملخاطرة  دون 
�سامل ــغــزو  ب

بـ »�خلاليا �لنائمة«.. »د�ع�ش« يعو�ش خ�سارة عنا�سره و�لأر�ش •• عو��صم-وكاالت

م���ن���ذ ت�������س���اُق���ط ق����ي����ادات����ه وت�����وايل 
كان  ال����ت����ي  االأر����������س  خ�������س���ائ���ره يف 

يفرت�س عليها يف �سوريا والعراق، يعتمد تنظيم “داع�س” االإرهابي على 
اخلاليا النائمة يف الزحف اإىل اأهدافه واالختباء و�سط املوؤ�س�سات التي 

يخطط ملهاجمتها.
غ��� اأن ال��ق��وات االأم��ن��ي��ة يف ���س��وري��ا وال��ع��راق ب��دا اأن��ه��ا ط���ورت بدورها 
عدة  يف  ات�سح  كما  ال�سجن،  اأو  بالقتل  اخلاليا  هذه  لت�سفية  اأ�ساليبها 

عمليات خالل يناير وفراير.
ال�سناعة مبنطقة غويران  “داع�س” املباغت على �سجن  وك�سف هجوم 
التخطيط  يف  خالياه  دور  عن  يناير،  �سوريا،  �سرقي  �سمال  احل�سكة  يف 

والهجوم القتحام بوابة ال�سجن ب�5 �سيارات مفخخة.
كما باغت 10 م�سلحن من التنظيم موقعا للفرقة االأوىل من اجلي�س 
النائمة، وهو ما  التنظيم  العراقي يف مدينة دياىل حيث تن�سط خاليا 

اأ�سفر عن مقتل 11 جنديا عراقيا.

على  احل���رب  يف  امل�ساركن  ِم��ن  �سريعٍة  ب����ردوٍد  الهجمات  ه��ذه  وُق��وب��ل��ت 
ودياىل،  احل�سكة  هجومي  م��ن  اأ�سبوعن  فعقب  البلدين؛  يف  االإره����اب 
الها�سمي  اإبراهيم  اأب��و  “داع�س”،  زعيم  مقتل  املتحدة  ال��والي��ات  اأعلنت 

القر�سي، بغارة يف اإدلب ال�سورية.
واأعلنت قوات �سوريا الدميقراطية “ق�سد” )املكون اأكرها من االأكراد( 
مقتل اأبو حمزة �سامية، امل�سوؤول االأول عن املخططات والعمليات بريف 
�سكري كمال  اآخ��ر يدعى  قياديا  واعتقلت  �سوريا،  ال�سرقي يف  ال��زور  دير 
املتفجرات واالأ�سلحة  اإي�سال  النائمة، كان م�سوؤول  خليل �سمن اخلاليا 

والذخ�ة للعنا�سر الباقية يف قرية زغ� بريف دير الزور.
داع�سي  قيادي  على  القب�س  العراقية  القوات  اأعلنت  نف�سه،  الوقت  ويف 
بوالية  ي�سمى  م��ا  ب��ن  ال��ع��ام  املن�سق  من�سب  �سغل  “ال�سج�ي”  يدعى 
خ�س�  ك��ام��ل  “مثنى  وقتلت  التنظيم،  يف  ك��رد���س��ت��ان  ووالي���ة  اجل��ن��وب 
واأحد م�ساعديه يدعى  املرعاوي” املعروف بوايل االأنبار لدى “داع�س”، 

اأبو زيد املحالوي امل�سوؤول عن ا�ستهداف قيادات اأمنية عراقية.
ال�سهر  عمليات،  االأمنية  القوات  �سنت  العراق،  �سمال  حمافظات   4 ويف 

اجلاري، واعتقلت 8 اإرهابين يف االأنبار ودياىل وال�سليمانية وبابل.
جا�سم  واال�ستخبارات،  االإره���اب  ملكافحة  االأوروب���ي  املركز  رئي�س  وي��رى 
حممد، اأن عمليات “ق�سد” والقوات العراقية والتحالف الدويل ملكافحة 
مع  التعامل  يف  ج��دي��دة  ل�سيا�سة  ت��وؤ���س��ر  ال��راه��ن  التوقيت  يف  االإره����اب 

وحتديدا القيادات واخلاليا النائمة. “داع�س”، 
�سد  نوعية  عمليات  تنفيذ  اإىل  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  وُي�����س���، 
كرز،  اأحمد  حممد  على  القب�س  “ق�سد”  األقت  حيث  موؤخرا؛  التنظيم 
�سمال  يف  “داع�س”  خلاليا  واالأم���وال  التحويالت  اإي�سال  عن  امل�سوؤول 

�سرقي �سوريا وتوزيع االأموال على عائالت التنظيم يف املخيمات.
اأحياء احلويجة والطار بدير  التحالف عمليات مت�سيط  و�ساندت قوات 
الزور بدعم جوي، وهو ما اأ�سفر عن اعتقال 4 اأ�سخا�س كانوا على �سلة 

 32 “ق�سد”  و�سبطت  ب��اخل��الي��ا، 
يف  “داع�س”  خ��الي��ا  م���ن  اإره���اب���ي���ا 
مدينة الرقة. ونهاية يناير، اأطلقت 
دياىل  يف  حملتن  العراقية  القوات 

وق�ساء هيت يف االأنبار، اأ�سفرت عن �سبط 3 اإرهابين.
وعلى مدار العامن املا�سين، انت�سرت خاليا التنظيم النائمة يف �سمال 

و�سرق و�سمال غربي العراق، و�سمال �سرقي �سوريا والبادية.
وتباينت التقديرات ب�ساأن عدد العنا�سر الباقية من “داع�س” ما بن 4 
اآالف اإىل 6 اآالف م�سلح، اإ�سافة للمعتقلن داخل �سجون �سوريا والعراق، 

بينما قدرت االأمم املتحدة االأعداد بنحو 10 اآالف يف معاقله ال�سابقة.
االأخطر  التهديد  النائمة هي  اأن اخلاليا  االأوروب��ي  املركز  ويجد رئي�س 
لقدرتها على االختباء يف �سحراء العراق و�سوريا؛ وهو ما يجعل مهمة 

تعقبها �سعبة للغاية اأمام قوات التحالف والقوات املحلية.
املناطق  وتطه�  اخل��الي��ا  لفرز  ناعمة”  “جهودا  يتطلب  االأم���ر  وه��ذا 
باالعتقال  عليها  الق�ساء  يف  الع�سكرية  اجل��ه��ود  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ح��ررة، 

والقتل، ح�سب جا�سم حممد.
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عربي ودويل

تتبنى �إد�رة بايدن ��سرت�تيجية تهويل و�إثارة �لذعر, بل وتثني عليهامتكن بوتني من �إثارة قلق �خل�سم و�إرباكه, دون �تخاذ �أي �إجر�ء
بعد ع�شرين عاًما، ال تزال االأكاذيب االأمريكية لتربير احلرب يف العراق تلعب ل�شالح مو�شكو

مــعــركــة  تــــــــدور    
ات�شالية كربى حول 
االأوكرانية.  االأزمة 
تــ�ــشــخــم الـــواليـــات 
تهديدات  املــتــحــدة 
ـــي  ــــزو الـــرو�ـــش ــــغ ال
بينما  ذلــك،  لتفادي 
تـــتـــظـــاهـــر رو�ــشــيــا 
بالرباءة وت�شخر من 

الغرب.

•• �لفجر –خرية �ل�صيباين

حتليل اخباري

القوات الرو�سية تعلن ان�سحابهااالمريكان يوؤكدون ان احلرب و�سيكة

االأزمة االأوكرانية:

حرب �ل�سرديات حتتدم بني مو�سكو وو��سنطن...!
بينما تظل احلرب جمرد فر�شية، فاإن االأوكرانيني �شاروا فعال اأول �شحاياها

   كان يوم االأربعاء 16 فراير، يف 
النهاية، يوًما مثل االأيام االأخرى 

بالن�سبة لالأوكرانين. 
واأك�����ر  وزارات������ه������م  اأن  ���س��ح��ي��ح 
ب����ن����وك����ه����م ع�����ان�����ت م������ن ه���ج���وم 
منذ  االأك��ر  هو  هائل،  اإلكرتوين 
تزال بالدهم حماطة  �سهور، وال 
جندي  األ��������ف   150 ب�����ح�����وايل 
رو�سي، ولكن على عك�س ما كانت 
منذ  تث�ه  االأمريكية  املخابرات 
اأي����ام، مل ي��ك��ن ه���ذا االأرب���ع���اء يوم 
“االإ�سارة  االأح��م��ر  اجل��ي�����س  غ���زو 
م�سجعة، ولكن بالنظر اإىل حجم 

    ثم انت�سر ال�سفراء الرو�س، يف 
حملة ات�سالية منظمة ب�سكل كامل 
للتنديد  الغربية  ال�سحف  ع��ر 
واالأوروبين.  االأمريكين  بذعر 
ت�سيزوف،  فالدمي�  قال  وهكذا، 
����س���ف���� م���و����س���ك���و ل�����دى االحت�����اد 
فيلت  دي  �سحيفة  يف  االأوروب����ي، 
مثل  ت��وج��ه  “عندما  االأمل���ان���ي���ة: 
ه���ذه االت���ه���ام���ات اخل���ط����ة �سد 
م�سوؤولية  تتحمل  ف��اإن��ك  رو�سيا، 
اأين  “...” اإذن،  االأدل����ة.  ت��ق��دمي 
بعد ع�سرين عاًما، ال  الدليل؟”، 
تزال االأكاذيب االأمريكية لترير 
ل�سالح  تلعب  ال��ع��راق  يف  احل���رب 
البيت  حما�س  انقلب  مو�سكو.    
ال�سلطات  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����سً االأب��ي�����س 
االأوك���ران���ي���ة، امل��ن��زع��ج��ة ع��ل��ًن��ا من 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ت�������س���ّل ب���الده���م: 
م�سدومة من كارثة الرحيل من 
اأفغان�ستان ال�سيف املا�سي، اأخلت 
اأواًل،  وا�سنطن �سفارتها ورعاياها 
حلفائها،  غالبية  يتبعها  اأن  قبل 
من االإ�سرائيلين اإىل الهولندين 
�سديق  “اأف�سل  اليابانين.  عر 
انفجر  ال����ذع����ر،  ه����و  الأع����دائ����ن����ا 
فولودمي�  االأوك���راين،  الرئي�س 
املعلومات  ه���ذه  ك��ل  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، 
ت�سبب  الغزو”  اق�����رتاب  “حول 

الذعر فقط وال ت�ساعدنا.«
   وب��ي��ن��م��ا ت��ظ��ل احل�����رب جمرد 
�ساروا  االأوكرانين  فاإن  فر�سية، 

فعال اأول �سحاياها.

القوات الرو�سية املنت�سرة ال يزال 
كل �سيء ممكًنا، يطرح دبلوما�سي 
التحليل  ع���ن  ل��ن��م��ت��ن��ع  ف��رن�����س��ي، 

كثً�ا ونبقى حذرين«.
البارد  اأ�سهر، تنفخ رو�سيا     منذ 
دون  اأوكرانيا.  حول  جدا  والبارد 
الكرملن  ح�����س��د  وا����س���ح،  ���س��ب��ب 
ال����ق����وات  م����ن  االآالف  ع�������س���رات 
ال�سمالية  احل����دود  م��ن  ب��ال��ق��رب 
ل��ل��ب��الد يف م��ط��ل��ع ن��وف��م��ر، قبل 
تطويق املنطقة واإطالق مناورات 
ع�سكرية غ� م�سبوقة. لكن بينما 
الهجوم  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ال���غ���رب  ك���ان 
الثالثاء،  مو�سكو،  قالت  و�سيك، 
الوطن  اإىل  ���س��ت��ع��ود  ق��وات��ه��ا  اإن 

“كما هو خمطط له، طبعا«.

كيف ن�ستمر يف ت�سديق معلومات 
املخابرات االأمريكية التي تو�سح 
تفا�سيل غزو رو�سي غ� موجود؟ 
فوجئ  ال��ذي  الكرملن،  ويحاول 
يف البداية بهجوم البيت االأبي�س، 
ال�سردية  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة 

حول اأوكرانيا.
ت�سخر  االث����ن����ن،  ي����وم  م��ن��ذ       
الغرب،  “ه�ست�يا”  مو�سكو من 
و�سائل  جميع  يف  ده�ستها  وت��ب��ث 
اأواًل م��ن خ��الل مقطع  االإع����الم. 
بوتن  ناق�س  فيديو مذهل حيث 
ووزي���ره �س�جي الف��روف فوائد 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، ث���م م���ن خالل 
“الدعاية  تدين  �سحفية  بيانات 

العدوانية” للغرب.

قواته«.    بعد يومن من اإعالن 
الناتو  اأك���د  ال��رو���س��ي،  االن�سحاب 
 7000 اأر�����س����ل  ال���ك���رم���ل���ن  اأن 
احلدود  من  بالقرب  اإ�سايف  رجل 
االأوك��ران��ي��ة...    يف مواجهة هذا 
ال�سباب الرو�سي الكثيف، اختارت 
جديًدا:  اأ�سلوًبا  املتحدة  الواليات 
معلوماتها  ج��م��ي��ع  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
ل��ل�����س��ح��اف��ة، ح��ت��ى ل���و ك����ان ذلك 
الذعر  اث������ارة  يف  ال����وق����وع  ي��ع��ن��ي 
والتهويل. “لدينا نف�س املعلومات 
التقييم  االأمريكين، ونف�س  مثل 
خلطر الهجوم، ولكن لي�س نف�س 
يلخ�س  االت�سال”،  ا�سرتاتيجية 

اأحد م�ست�ساري االإليزيه.
   متتلئ و�سائل االإع��الم االأجنلو 

االأطل�شي يناق�س
 »وعود بوتني اجلميلة«

الثلجية  ال����ع����ا�����س����ف����ة  ه��������ذه    
باأحلك  ج����دي����رة  امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة 
م������ن������اورات ال����ك����ي ج����ي ب������ي. من 
ن��واي��اه وم�ساعفة  اإخ��ف��اء  خ��الل 
ال���ت���ه���دي���دات، مت��ك��ن ب���وت���ن من 
واإرب��اك��ه، دون  اإث���ارة قلق اخل�سم 
يهم  م��ا  “كل  اإج�����راء.  اأي  ات��خ��اذ 
رد  على  احل�����س��ول  ه��و  الكرملن 
ماتيو  يعتقد  وا�سنطن،  من  فعل 
ب��ول��ي��ج، ال��ب��اح��ث امل��ت��خ�����س�����س يف 
بلندن.  ت�ساتام هاو�س  اأورا�سيا يف 
يقدم  اأن  ل��ب��وت��ن  مي��ك��ن  ط��ب��ع��ا، 
وعوًدا كب�ة، لكن ال�سيء الوحيد 
الذي يجب مراقبته هو حتركات 

فهم  اإىل  ب��ح��اج��ة  “النا�س   :24
يف  الرو�س،  و�سعها  التي  االأدوات 
ت�سرفهم.  حت��ت  وال��ي��وم،  املا�سي 
كاذبة،  ا�ستفزازات  خلق  ذلك  من 
التخطيط  مت  ت���دخ���ل  ل���ت���ري���ر 
ل���ه ج���ي���ًدا م���ن ق��ب��ل، ان ه���ذا هو 
م��ن��ط��ق��ه��م ب��ال��ك��ام��ل، ومي��ك��ن اأن 
ت�����س��ل��ي��ط اال�����س����واء عليه  ي���ك���ون 

و�سيلة لتفاديه«. 

مو�شكو ت�شيطر ات�شالّيا
   لكن من ال�سعب احلفاظ على 
�ساك�سوين،  االأجنلو  التهويل  هذا 
امل�سللة،  املعلومات  الذي يالم�س 
ال�سلطات  يف  ال��ث��ق��ة  اأن  ح���ن  يف 
م�ستوياتها.  اأدن�����ى  يف  ال��غ��رب��ي��ة 

املخابرات  “م�سادر  ب�  �ساك�سونية 
ت�سف  ال�����ت�����ي  االأمريكية” 
التالية  ال��ت��ح��رك��ات  ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل 
املحدد  ال���ت���اري���خ  م����ن  ل���ل���رو����س، 
 )... اذن  ف���راي���ر،   16( ل��ل��غ��زو 
الكرملن  ق��ب��ل  م��ن  ت��ري��ره  اإىل 
بطائرة  ه��ج��وم  م��زي��ف  )ف��ي��دي��و 

بدون طيار اأوكرانية(.
  وتتبنى اإدارة بايدن ا�سرتاتيجية 
ال��ذع��ر ه���ذه، بل  التهويل واث���ارة 
وت��ث��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا، وال���ت���ي ت��ري��د اأن 
حت��ا���س��ر ال��ت�����س��ل��ي��ل ال���رو����س���ي يف 
م��ن��ط��ق ل��ع��ب��ت��ه، ب��ع��د ���س��ن��وات من 
اخلارجية  وزير  اعرتف  حتّملها. 
اأن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن ب���ه���ذا االأم�����ر 
م��ع فران�س  م��ق��اب��ل��ة  ���س��راح��ة يف 

•• كييف-�أ ف ب

الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س���ان  اأج�������رى 
والرو�سي  م����اك����رون  اإمي���ان���وي���ل 
هاتفية  مكاملة  بوتن  ف��الدمي��� 
غ  10،00 ت  ال�ساعة  ب��داأت عند 
كرى  ح��رب  لتجنب  حماولة  يف 
الغرب  يخ�سى  فيما  اأوروب������ا،  يف 
غزوا  م�سى  وق���ت  اأي  م��ن  اأك���ر 
اأعلن  م��ا  على  الأوك��ران��ي��ا،  رو�سيا 

ق�سر االإليزيه االأحد.
“بداأ  الفرن�سية  الرئا�سة  وقالت 
ال��رئ��ي�����س بوتن  االج���ت���م���اع م���ع 
ال�ساعة  ع��ن��د  ه���و خم��ط��ط  ك��م��ا 
باري�س(”،  )بتوقيت  11 �سباحا 
اجتماع  اأ�سبوعن من  بعد  وذلك 

الزعيمن يف الكرملن.
حت����دث  ال���������س����اب����ق،  ال�����ي�����وم  ويف 
االأوكراين  الرئي�س  اإىل  ماكرون 
ف���ول���ودمي���� زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ال���ذي 
فالدمي�  اإب�������الغ  اإل����ي����ه  “عهد 
اأوكرانيا  ا���س��ت��ع��داد  ع���ن  ب���وت���ن 

للحوار«.
جو  االأم�كي  الرئي�س  وي�سارك 
ب���اي���دن االأح������د يف اج��ت��م��اع ن���ادر 
القومي خم�س�س  االأم��ن  ملجل�س 
االأوكرانية،  االأزم�����ة  يف  للبحث 
ق��ل��ي��ل��ة م���ن حمادثات  اأي�����ام  ق��ب��ل 

اإط��الق نار باملدفعية يف �سواحي 
دون���ي���ت�������س���ك ع���ل���ى م���ق���رب���ة من 
واأك����دت ملي�سيات  خ��ط اجل��ب��ه��ة. 
ل���وغ���ان�������س���ك  “جمهورية” 
االن��ف�����س��ال��ي��ة اأن���ه���ا ���س��دت فجر 
جنود  ����س���ن���ه  ه����ج����وم����ا  االأح����������د 
مدنيان  خالله  قتل  اأوك��ران��ي��ون 
اإعالن  وهو  امل�سدر.  هذا  بح�سب 
“ت�سليل  ب���اأن���ه  ك��ي��ي��ف  و���س��ف��ت��ه 
هيئة  رئ���ي�������س  وك���ت���ب  م���ط���ل���ق«. 
فال�ي  االأوك�����������راين  االأرك����������ان 
في�سبوك  على  ب��ي��ان  يف  زال��وي��ن��ي 
اأوكرانيا  اأن  “نوؤكد  ال�سبت  م�ساء 
ال تخطط لهجوم على دونبا�س” 
مّتهما مو�سكو ب”قتل مدنين” 
ل��ل��ت��دخ��ل حت���ت غطاء  ك���ذري���ع���ة 

“قوات حفظ �سالم«.
با�ستمرار  وا����س���ن���ط���ن  وحت�������ذر 
م��ن��ذ ح�����واىل ث���الث���ة اأ���س��ه��ر من 
ل�سن  ال���رو����س���ي���ة  اال����س���ت���ع���دادات 

هجوم على اأوكرانيا.
اجلمعة  م��رة  الأول  بايدن  واأعلن 
اتخذ  ب��وت��ن  ب����اأن  “واثق”  اأن����ه 
قرارا باجتياح اأوكرانيا “يف االأيام 
اال�ستباكات  ت��زاي��د  واأن  املقبلة” 
على خط اجلبهة يف �سرق البالد 
ذريعة”  “اختالق  اإىل  ي���ه���دف 

ل�سن الهجوم.

  ح�سيلة قتلى �لفي�سانات يف �لرب�زيل 
ترتفع �إىل 146 و�لبحث متو��سل 

•• بيرتوبولي�س-�أ ف ب

عر عنا�سر االإنقاذ يف الرازيل اأم�س االأول ال�سبت على جثث اإ�سافية حتت 
اأكوام الطن يف مدينة بيرتوبولي�س )جنوب �سرق( التي دمرتها في�سانات 
وانهيارات اأر�سية اأودت بحياة 146 �سخ�سا على االأقل، بينهم 26 طفال، 

وفق ح�سيلة جديدة اأعلنتها ال�سلطات.
جمارف  با�ستخدام  البحث  االإن��ق��اذ  عنا�سر  وا�سل  كثيف،  �سباب  وو�سط 

يدوية يف حماولة للعثور على مفقودين بعد خم�سة اأيام على الكارثة.
والثالثاء هطلت اأمطار غزيرة على املدينة البالغ عدد �سكانها 300 األف 
م�سببة  ج��ان���و،  دي  ري��و  �سمال  كيلومرتا   60 بعد  على  والواقعة  ن�سمة 
�سيوال طينية وانهيارات اأر�سية. وجتاوز م�ستوى االأمطار التي هطلت على 

بيرتوبولي�س خالل �ساعات، املتو�سط املعتاد لكامل �سهر �سباط-فراير.
وال�سبت وا�سل اأكر من 500 من عنا�سر االإنقاذ مع مروحيات وحّفارات 

وكالب بولي�سية، البحث رغم ت�ساوؤل فر�س العثور على ناجن.
ويف حّي األتو �س�ا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزال، نقل عنا�سر 

االإنقاذ جثتن �سباح ال�سبت، ح�سب م�سور وكالة فران�س بر�س.
ويف مكان اآخر بو�سط املدينة، غمرت الدموع اأفراد عائلة بينما كان عنا�سر 
بعد  اأط��ف��ال  الأرب��ع��ة  اأم  بحثا عن  اأنقا�س منزل منهار  يبحثون يف  االإن��ق��اذ 

العثور على جثث االأب وطفلن.
وكما هو احلال يف عمليات االإغاثة اأثناء الزالزل، يطلق عنا�سر االإنقاذ من 
وقت اإىل اآخر �سفارات قوية لدعوة احلا�سرين اإىل ال�سمت يف حماولتهم 

ر�سد عالمات حياة.
وتقول ال�سلطات يف املنطقة اإن اأكوام الطن واالأنقا�س غ� م�ستقرة، لذلك 

تتم عمليات البحث با�ستخدام معدات يدوية.
واأكد من�سق جمموعة االإطفاء يف بيرتوبولي�س روبرتو اأمارال لفران�س بر�س 

اأنه “ي�ستحيل اإح�سار معدات ثقيلة اإىل هنا، علينا العمل مثل النمل«.
اأُن��ِق��ذوا يف  اأغلبهم  لكن  اأح��ي��اء،  �سخ�سا   24 ع��ِر على  البحث،  ب��داأ  ومنذ 

ال�ساعات التي اأعقبت الكارثة، ح�سب ال�سلطات.
وال تزال ح�سيلة املفقودين غ� نهائية، وقّدرت ال�سرطة عددهم اجلمعة 

ب�218 �سخ�سا.
 65 ودِفنت  عليها،  عر  اجلثث  اأ�سل  من   91 اإىل  التعّرف  االآن  حّتى  مّت 
الرى  جثمانا   19 ووري  وق���د  ب��امل��دي��ن��ة،  الرئي�سية  امل��ق��رة  يف  �سحية 

ال�سبت.

لندن  اأن  و���س��ّرح  وف��ق جون�سون. 
ال�سركات  �ستمنعان  ووا���س��ن��ط��ن 
باجلنيه  “التعامل  من  الرو�سية 
يف  والدوالر”  )اال���س��رتل��ي��ن��ي( 

حال غزت رو�سيا اأوكرانيا.
وق��ال االأم��ن العام حللف �سمال 
االأطل�سي ين�س �ستولتنرغ ال�سبت 
“كل الدالئل ت�س� اإىل اأن رو�سيا 

تخطط ل�سن هجوم كامل«.
وت����اأت����ي امل���ك���امل���ة ال���ه���ات���ف���ي���ة بن 
تتزايد  ف��ي��م��ا  وب���وت���ن  م���اك���رون 
امل���واج���ه���ات امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى خط 
امل��واج��ه��ة يف ���س��رق اأوك���ران���ي���ا يف 
االأيام االأخ�ة، بينما اأبلغ مراقبو 
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا 
انتهاك   1500 م���ن  اأك����ر  ع���ن 
لوقف اإطالق النار بن اخلمي�س 
هذا  قيا�سي  رق��م  وه��و  واجلمعة، 

العام.
القوات  تنهي  اأن  يفرت�س  وك��ان 
مناورات  والبيالرو�سية  الرو�سية 
 10 يف  ب��داأت  م�سرتكة  ع�سكرية 
بيالرو�س،  يف  ����س���ب���اط/ف���راي���ر 
ال����ب����ل����د امل������ج������اور الأوك������ران������ي������ا، 

ب����ن وزي�������ر خ���ارج���ي���ت���ه اأن����ت����وين 
بلينكن ونظ�ه الرو�سي �س�غي 
�سباط/  24 اخلمي�س  الف���روف 

فراير.
املتحدة  وال��والي��ات  كييف  وتتهم 
جندي  األ��ف   150 بن�سر  رو�سيا 
اأوك��ران��ي��ا، م��ع تكرار  على ح���دود 
ت�سن  ق��د  م��و���س��ك��و  اأن  وا���س��ن��ط��ن 
على  وقت”  اأي  “يف  ه���ج���وم���ا 
انها  اإذ  للغرب  امل��وال��ي��ة  اأوك��ران��ي��ا 

تبحث عن �سبب للحرب.
اأّك���د رئي�س ال���وزراء  م��ن ج��ان��ب��ه، 
جون�سون  ب��وري�����س  ال���ري���ط���اين 
االأحد اأن رو�سيا ت�ستعد “ملا ميكن 
اأن تكون اأكر حرب يف اأوروبا منذ 

العام 1945«.
“املعلومات  ب��ح�����س��ب  اأن����ه  وت���اب���ع 
فاإن  لدينا”  التي  اال�ستخبارية 
الغزو الرو�سي لن يتم فقط من 
ال�سمال،  م��ن  اأي�����س��ا  ب��ل  ال�����س��رق 
“تطويق  ب��ه��دف  ب��ي��الرو���س  م��ن 
االأوكرانية،  العا�سمة  كييف”، 
)ال�����رئ�����ي�����������س  اأو����������س���������ح  “كما 
االأم�كي( جو بايدن لعدد منا” 

ب�”�سمانات  م��و���س��ك��و  وت��ط��ال��ب 
اأمنية” ك�سرط خلف�س الت�سعيد، 
اأبرزها ان�سحاب احللف االأطل�سي 
من اأوروبا ال�سرقية وعدم تو�سيع 
اأوكرانيا،  ل�سم  �سيما  وال  احللف 
الغربيون  اعترها  مطالب  وهي 

غ� مقبولة.
ميدانيا، ازدادت حدة املعارك على 
اجلبهة يف �سرق اأوكرانيا ويتبادل 
االن��ف�����س��ال��ي��ون امل���دع���وم���ون من 
م���و����س���ك���و وك���ي���ي���ف االت����ه����ام����ات 
اأكر  اأوق��ع  الذي  النزاع  بت�سعيد 
من 14 األف قتيل منذ 2014.

املوالون  االن��ف�����س��ال��ي��ون  واأع���ل���ن 
الذين  اأوكرانيا  �سرق  يف  لرو�سيا 
بالتخطيط  ك���ي���ي���ف  ي���ت���ه���م���ون 
عامة”  “تعبئة  مل��ه��اج��م��ت��ه��م، 
القادرين  ال�سبت جلميع الرجال 
على القتال بعدما اأمروا باإجالء 
املدنين اإىل رو�سيا املجاورة التي 
األفا   40 ا�ستقبال  االأح���د  اأك���دت 

منهم.
الرو�سية  االأنباء  وك��االت  واأف��ادت 
ل��ي��ل ال�����س��ب��ت االأح������د ع���ن وق���وع 

اأعلنت  مين�سك  اأن  اإال  االأح�����د، 
التوترات  ب�سبب  �ست�ستمر  اأن��ه��ا 

املتزايدة يف اأوكرانيا.
ال�سبت  الرو�سي  اجلي�س  واأج��رى 
حت��ت اإ���س��راف ف��الدمي��� بوتن، 
جت��ارب على �سواريخ ق��ادرة على 

حمل �سحنات نووية.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س املجل�س 
االأحد  مي�سال  ���س��ارل  االأوروب�����ي 
ميكنهم  ال  الغربين  احللفاء  اإن 
غ�سن  “تقدمي  يف  اال����س���ت���م���رار 
ت�ستمر  بينما  ل��رو���س��ي��ا  زيتون” 
على  ال��ت��وت��ر  ت�سعيد  يف  مو�سكو 

طول احلدود االأوكرانية.
واأ����س���اف م��ي�����س��ال خ���الل موؤمتر 
ال�سوؤال  “يبقى  ل��الأم��ن  ميونيخ 
الكرملن  ي���ري���د  ه����ل  ال���ك���ب����: 
احلوار؟ ال ميكننا اأن نقدم غ�سن 
زيتون اإىل االأبد فيما تقوم رو�سيا 
بتجارب �ساروخية وتوا�سل ح�سد 

القوات” على حدود اأوكرانيا.
ن���ي���ة يف  اأي  ال���ك���رم���ل���ن  وي���ن���ف���ي 
اأوك��ران��ي��ا ال��ت��ي ي�سعى  م��ه��اج��م��ة 

الإعادتها اإىل دائرة نفوذه.

 حمادثات �لفر�سة �لأخرية بني ماكرون وبوتني

�سحف عربية: �ل�سمت �لأمريكي يزيد �لغطر�سة �لإير�نية
•• عو��صم-وكاالت

ت�ساوؤالت عديدة اأث�ت حول تراجع الدور االأمريكي جتاه االتفاق النووي 
يكون  اأن  البع�س  ورجح  الهام،  امللف  هذا  ال�سمت جتاه  ملتزمة  ومازالت 
ذلك االأمر نتيجة االأزمة االأوكرانية واملخاوف من الغزو الرو�سي لكييف.

اإي���ران م��ن ال�سمت  اأم�����س االأح���د، ت�ستفيد  ووف��ق �سحف عربية ���س��ادرة  
للو�سول  قوة  موقع  يف  اأنها  واإظهار  �سروطها  لفر�س  وت�سعى  االأمريكية 
اإىل اإحياء االتفاق النووي جمدداً ح�سبما تريد هي ولي�س املجتمع الدويل 

نف�سه.
اإنها  ال�سعودية  فيه  تقول  التي  الوقت  اأن��ه يف  “العرب”  وذك��رت �سحيفة 
املا�سية  اأن اجل��والت  اإي��ران رغم  متم�سكة بجولة جديدة من احل��وار مع 
مل حتقق اأّي اخرتاق يف موقف يقول مراقبون اإن الهدف منه منع انهيار 

اإىل  التو�سل  يتم  مل  واإن  حتى  اإي��ران  مع  توا�سل  بوابة  متثل  مفاو�سات 
تفاهم حمدود.

اأم�س  عبداللهيان  اأم���  االإي���راين  اخلارجية  وزي��ر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
ال�سرق  وال��ه��دوء يف  االأم���ن  اإن حتقيق  ل��الأم��ن  ميونخ  م��وؤمت��ر  ال�سبت يف 
وهي  االأو�سط اأمر ممكن مب�ساركة دول املنطقة “ودون تدخل خارجي”، 
ر�سالة وا�سحة على اأن االتفاق الذي قد يكون بات جاهزا ويجري التكتم 
ب�سباق  تتعلق  �سروط  اأّي  وال  االإقليمي  االأم��ن  يت�سمن مو�سوع  لن  عليه 

الت�سلح االإيراين.
اإىل  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  تبادر  اأن  مراقبون  ي�ستبعد  وال 
وخا�سة  االإق��ل��ي��م��ي��ن،  حلفائها  م��ط��ال��ب  يحقق  ال  ات��ف��اق  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 
وا�ستهداف  اجل��وار  دول  تهديد  من  اأذرع��ه��ا  ومنع  اإي���ران  عدوانية  �سبط 
اأن وا�سنطن ال تخفي  اأمن املالحة وحركة ت�سدير النفط، م�س�ين اإىل 

واأنها يف مقابل ذلك قد تعقد  اإي��ران  ردع  ا�سرتاتيجيتها ال تقوم على  اأن 
اتفاقيات ثنائية مع حلفائها لتمكينهم من و�سائل دفاعية متطورة كحد 

اأدين وبهدف رفع العتب عن نف�سها، وفق �سحيفة “العرب«.
اأن  وا�سنطن  تريد من  اإي��ران  اأن  الوا�سح  اأن��ه من  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
موقف  باإ�سدار  تعلق  ما  خا�سة  جناحه  �سمانات  وعن  االتفاق  عن  تعلن 
وا�سح ب�ساأن رفع العقوبات ب�سكل �سريع ومتكن اإيران من ت�سدير النفط 

واال�ستفادة من عائداته.
ويف ظل املكابرة االإيرانية و�سمت االأمريكين ب�ساأن خبايا االتفاق، باتت 
ال�سعودية على قناعة اأن عليها اأن حتاور االإيرانين وب�سكل مبا�سر وبعيداً 
يف  اإال  يفّكرون  ال  وا�سنطن  مثل  حلفاء  على  ال��ره��ان  اأو  و�سطاء  اأّي  ع��ن 

م�ساحلهم.
ورو�سيا  اإي��ران  وف��دي  لقاء  حتدثت عن  االأو�سط”  “ال�سرق  ويف �سحيفة 

املفاو�سن  كب�  ب��ن  اجتماع  بعد  وذل��ك  امل��ف��او���س��ات،  اإط���ار  يف  مباحثات 
االإيرانين، علي باقري كني، واملن�سق االأوروبي للمحادثات اإنريكي مورا.

اإن  ال�سحيفة  بح�سب  اأم�س،  اأول  االأوروب���ي،  باالحتاد  م�سوؤول كب�  وق��ال 
على  يعتمد  النجاح  لكن  قريبة،  اأ�سبحت  – اإيرانية”  اأمريكية  “�سفقة 

االإرادة ال�سيا�سية لالأطراف املعنية.
اأو  املقبلن  االأ�سبوعن  اأو  املقبل  االأ�سبوع  اتفاقاً  “اأتوقع  امل�سوؤول  واأ�ساف 
اأن لدينا على الطاولة االآن ن�ساً قريباً ج��داً ج��داً مما  اأعتقد  نحو ذل��ك. 

�سيكون اتفاقاً نهائياً«.
لالأمن  االأع��ل��ى  للمجل�س  التابع  »ن��ورن��ي��وز«  موقع  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
عن  ُتنوقل  ما  اإن  اأم�س،  البالد،  يف  اأمني  جهاز  اأعلى  االإي��ران��ي��ة،  القومي 
م�سادر دبلوما�سية اأوروبية يف فيينا ب�ساأن انتهاء العمل على م�سودة اتفاق 

اأو اإعالن االتفاق النهائي خالل االأ�سبوع املا�سي »جمرد تكهنات«.
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عربي ودويل
نيبال تطلق �لغاز �مل�سيل للدموع لتفريق حمتجني 

•• كامتندو-رويرتز

اإن  نيبال  عا�سمة  ك��امت��ن��دو  يف  وم�����س��وؤول��ون  �سهود  ق��ال 
املياه  ل��ل��دم��وع وم��داف��ع  امل�سيل  ال��غ��از  اأط��ل��ق��ت  ال�����س��رط��ة 
ل��ت��ف��ري��ق م��ت��ظ��اه��ري��ن ي��ح��ت��ج��ون ع��ل��ى ب��رن��ام��ج للبنية 
االأ�سا�سية متوله الواليات املتحدة من املقرر عر�سه على 

الرملان للم�سادقة عليه اأم�س االأحد.
واأ�سافوا اأن بع�س املحتجن اأ�سيبوا يف اال�ستباكات.

م�ساعدات  وكالة  وهي  االألفية،  حتدي  موؤ�س�سة  ووافقت 
 500 ت��ق��دمي  2017 على  اأم��ري��ك��ي��ة، يف ع��ام  خ��ارج��ي��ة 
مليون دوالر على �سكل منح لتمويل خطوط نقل كهرباء 

بطول 300 كيلومرت وم�سروع لتطوير الطرق يف نيبال. 
وتقول احلكومة اإن املنح ال ترد وال تنطوي على اأي �سروط 
لكن املعار�سن يقولون اإن االتفاق يقو�س قوانن نيبال 
و�سيادتها واإن امل�سرعن لن يكون لديهم اإ�سراف كاف على 

جمل�س اإدارة امل�سروع.
وتنق�سم االأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية مبا فيها اأع�ساء يف 
االئتالف احلاكم ب�ساأن قبول املنح االأمريكية اأو رف�سها.

موؤ�س�سة  منحة  نيبال  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�سفارة  وو�سفت 
االأمريكي  ال�����س��ع��ب  م��ن  “هدية  ب��اأن��ه��ا  االأل��ف��ي��ة  حت���دي 
حتتية  وبنية  عمل  فر�س  �ستوفر  البلدين  بن  و�سراكة 

لنيبال وحت�سن م�ستويات معي�سة املواطنن«.

وق��ال��ت ال�����س��ف��ارة يف ب��ي��ان اأ���س��درت��ه يف وق���ت م��ت��اأخ��ر من 
على  بناء  ج��اء  امل�سروع  “هذا  ال�سبت  االأول  اأم�س   م�ساء 
طلب من حكومة نيبال و�سعب نيبال وهو م�سمم بحيث 
يخف�س الفقر ويزيد منو االقت�ساد النيبايل ب�سكل يت�سم 
بال�سفافية«. واأ�ساف البيان “قرار ت�سديق زعماء نيبال 
على منحة موؤ�س�سة حتدي االألفية يخ�س نيبال باعتبارها 

دولة دميقراطية ذات �سيادة«.
اخلارجية  امل�ساعدات  على  كب�ة  بدرجة  نيبال  وتعتمد 
وين�سق املانحون �سيا�سات م�ساعدات التنمية عر منتدى 
املانحة  الدول  الذي ي�سم يف ع�سويته  النيبايل  التنمية 

وموؤ�س�سات التمويل الدولية.

نهاية  يف  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
تفعيله  م��ن  ال��ه��دف  اإّن  االأ���س��ب��وع 
التهديد  “مواجهة  بب�ساطة  ه��و 
احل���ايل وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الو�سع 

بالكامل«.

•• �أوتاو�-�أ ف ب

اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة ال��ك��ن��دي��ة التي 
تفريق  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ُت����وا�����س����ل 
املحتّجن  من  مت�سّددة  جمموعة 
يف العا�سمة الفدرالّية، اأّن “تقّدما 
لناحية  ال�����س��ب��ت  اأح������رز  كب�ا” 
منذ  امل�سلول  اأوت���اوا  و�سط  اإخ��الء 
االحتجاجات  ب�����س��ب��ب  اأ����س���اب���ي���ع 

املناه�سة للقيود ال�سّحية.
الفلفل  رذاذ  ال�������س���رط���ة  ����ت  ور�����سّ
نوافذ  وك�سرت  املتظاهرين،  على 
بع�سهم.  اإل���ي���ه���ا  جل�����اأ  م���رك���ب���ات 
وق���د ا���س��ت��ع��ادت ب��ع��د ظ��ه��ر ال�سبت 
اأمام  رئي�سي  �سارع  على  ال�سيطرة 
ُرك��ن��ت مئات  ال��رمل��ان حيث  مبنى 

ال�ساحنات منذ 23 يوما.
واأوق���ف���ت ق���وات االأم����ن م��ا ال يقل 
اجلمعة  ����س���خ�������س���ا   170 ع������ن 
وال�����س��ب��ت، واأزاح�������ت ح�����واىل 50 
ودمرت  اأ�سلحة  و���س��ادرت  مركبة 
واأك�ساك  واأك���واخ���ا  خ��ي��ام��ا  اأي�����س��ا 

اأن������ه ت���ت���وج���ب ع��ل��ي��ه ال����ع����ودة اإىل 
كالغاري يف األرتا لرعاية اأطفاله، 
اأن  واأ����س���اف  اليوم”.  “�ساأرحل 
وظيفتها  فقدت  املمر�سة  زوجته 

ب�سبب رف�سها التطعيم.
وبداأت حركة االحتجاج التي اأطلق 
“قافلة  ا����س���م  م��ن��ّظ��م��وه��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
احلرية”، يف نهاية كانون الثاين-
يناير، ورّوادها هم �سائقو �ساحنات 
التطعيم  اإل��زام��ي��ة  ق���رار  رف�����س��وا 
لعبور احلدود بن كندا والواليات 

املتحدة.
ل���ك���ّن م��ط��ال��ب االح���ت���ج���اج ال���ذي 
ق���ّل���ل���ت ال�����س��ل��ط��ات م����ن ����س���اأن���ه يف 
بدايته، تو�ّسعت لت�سمل رف�س كل 
املطالبة  ال�سحية وحتى  التداب� 
ب��ت��ن��ّح��ي ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 

جا�سنت ترودو.
ا�ستثنائياً  اأعماله  تعّطلت  وبعدما 
ا�ستاأنف  االأم���ن���ي،  ال��و���س��ع  ب�سبب 
مبناق�سة  ال�سبت  عمله  ال��رمل��ان 
ا�ستخدام قانون اإجراءات الطوارئ 

�سّيدها  اأخ�������رى  وم����ب����ايَن  ط���ع���ام 
املتظاهرون.

من جهته، اأكد قائد �سرطة اأوتاوا 
تزال  ال  “العملية  اأن  بيل  �ستيف 
و�ست�ستغرق  ت��ن��ت��ه،  ومل  ج���اري���ة 
اأهدافنا”،  لتحقيق  الوقت  بع�س 

دون حتديد مهلة النتهائها.
ال�سبت  �سباح  وا�سحا  التوتر  كان 
يف املدينة التي عادة ما تكون هادئة 
املتظاهرون  األ��ق��ى  ح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة، 
التي  ال�سرطة  �سد  دخ���ان  قنابل 

عززت ح�سورها مبدرعات.
وقبيل تدّخل ال�سرطة اأم�س االأول 
ال�سبت، كان املتظاهرون الذين ما 
الثلوج  ينف�سون  امل��وق��ع  يف  زال���وا 
�سعارات  عليها  كتبوا  الف��ت��ات  ع��ن 
املرتبطة  ب��������االإج��������راءات  ت�����ن�����ّدد 
اآخ�����رون  وح������اول  بكوفيد-19. 
نار،  م��وق��د  ق��رب  اأنف�سهم  تدفئة 
ف��ي��م��ا وا���س��ل ب��ع�����س اآخ����ر اإط���الق 

اأبواق �ساحنات ثقيلة.
لوكالة  رو  ج���وين  امل��ت��ظ��اه��ر  ق���ال 

اأغادر”،  “لن  ب����ر�����س  ف���ران�������س 
متجاهاًل خطر التوقيف.

“ال ع���ودة اإىل ال����وراء...  واأ���س��اف 
اجلميع هنا، مبن فيهم اأنا، دمرت 
ح��ي��ات��ه��م ب�����س��ب��ب م���ا ح���دث خالل 

العامن املا�سين«.
ب�سرية  �سل�سلة  ال�سبت  وت�سكلت 

اأطلقت �سيحات “حرية«.
ع����ر تويرت  ال�������س���رط���ة  وح��������ّذرت 
ُيعر  �سخ�س  “اأّي  اأّن  ال�سبت من 
عليه يف منطقة” و�سط العا�سمة 
مّتهمة  الكندية “�سيتم توقيفه”، 
بتعري�س  ال�������س���اح���ن���ات  ����س���ائ���ق���ي 
االأطفال الذين برفقتهم للخطر.

الذين  احل����رك����ة  ق������ادة  دع�����ا  ك���م���ا 
يتهمون ال�سرطة بارتكاب انتهاكات 
اإىل  ال�����س��اح��ن��ات  ���س��ائ��ق��ي  يف ح���ق 
ال��رمل��ان لتجنب  م��غ��ادرة �سواحي 
اختار  وق��د  العنف”،  م��ن  “مزيد 
ال�ساحنات  ���س��ائ��ق��ي  م���ن  ال��ع��دي��د 

املغادرة طواعية.
اأو�سح  ال���ذي  غ��ري��ن  فين�س  وق���ال 

 145 وارت��ف��اع��ه  كلم   1،8 ط��ول��ه 
الذي  االأزرق  النيل  م��رتاً. ويلتقي 
االأبي�س  النيل  اإثيوبيا  م��ن  ينبع 
نهر  ل��ي�����س��ك��ال م���ع���اً  يف اخل����رط����وم 
النيل الذي يعر ال�سودان وم�سر 

وي�سّب يف البحر املتو�سط.
تعتمد  التي  م�سر  اإىل  وبالن�سبة 
ع��ل��ى ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ل��ت��وف��� حوايل 
97 يف املئة من حاجاتها من مياه 
ال�سد ي�سكل  ف��اإن  وال�����س��رب،  ال��ري 

تهديدا وجوديا.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ي���اأم���ل ال�������س���ودان يف 
�سبط  يف  امل���������س����روع  ي�������س���ه���م  اأن 
يخ�سى  لكن  ال�سنوية،  الفي�سانات 
ب�سدوده يف غياب  اأ�سرار  اأن تلحق 

اتفاق حول ت�سغيل �سد النه�سة.
اأجريت  حم���ادث���ات  ت��ت��و���س��ل  ومل 
التفاق  االإفريقي  االحت��اد  برعاية 
وت�سغيله.  ال�سد  ثالثي حول ملء 
وط���ال���ب���ت ال����ق����اه����رة واخل����رط����وم 
ب���اأن تتوقف اأدي�����س اأب��اب��ا ع��ن ملء 
خزان ال�سد اإىل حن التو�سل اإىل 

اتفاق.
اأدي�����س��و ال���س��ي��ت��ي��و يف معهد  وق����ال 
وا�سنطن  يف  للدرا�سات  بروكينغز 

•• غوبا-�أ ف ب
االأحد  اأم�س  ر�سميا  اإثيوبيا  ب��داأت 
النه�سة  �سد  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  اإن��ت��اج 
االأزرق  ال��ن��ي��ل  ع��ل��ى  ت��ب��ن��ي��ه  ال����ذي 
ه����ام����ة من  م���رح���ل���ة  االأح����������د، يف 
تبلغ  ال��ذي  للجدل  املث�  امل�سروع 

قيمته مليارات الدوالرات.
االإثيوبي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وج����ال 
اأبيي اأحمد رفقة م�سوؤولن رفيعي 
الطاقة  توليد  امل�ستوى يف حمطة 
و�سغط جمموعة من االأزرار على 
اإل��ك��رتون��ي��ة، وه���ي خطوة  ���س��ا���س��ة 
قال امل�سوؤولون اإنها اأطلقت عملية 

االإنتاج.
اإثيوبيا  اأط���ل���ق���ت   2011 ويف 
بنحو  قيمته  ت��ق��ّدر  ال��ذي  امل�سروع 
اإىل  وي���ه���دف  دوالر  م���ل���ي���ارات   4
الطاقة  الإن����ت����اج  ���س��د  اأك�����ر  ب���ن���اء 
اأنه  اإال  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف  ال��ك��ه��رم��ائ��ي��ة 
يث� توترات اإقليمية خ�سو�سا مع 
النيل  نهر  تعتمد على  التي  م�سر 
امل��ئ��ة من  90 يف  ل��ت��وف��� ح����وايل 

حاجاتها من مياه الري وال�سرب.
وو�سف اأبيي االأحد ما حتقق باأنه 

“والدة حقبة جديدة«.
نباأ  “اإنه  اأطلقها  تغريدة  يف  وج��اء 
التي  امل�سب  ولبلدان  لقارتنا  �سار 

نتّطلع اإىل العمل معها«.
ل��ك��ن ال��ق��اه��رة واخل���رط���وم تريان 
يف امل�سروع تهديدا لهما نظرا اإىل 
اعتمادهما الكب� على مياه النيل، 
�سروريا  اأبابا  اأدي�س  تعتره  فيما 
البالد.  ولتنمية  الكهرباء  لتاأمن 
من  التقليل  اإىل  �سعى  اأب��ي��ي  لكن 

اأهمية تلك الهواج�س.
وقال “كما ترون هذه املياه �ستولد 
الطاقة و�ستتدفق كما كانت تتدفق 
وم�سر،  ال�����س��ودان  اإىل  ال�سابق  يف 
باأن  تفيد  التي  ال�سائعات  بخالف 
يبنيان  وحكومتها  اإثيوبيا  �سعب 
وال�سودان”  م�سر  حلرمان  ال�سد 
من املياه، يف اإ�سارة اإىل مياه تتدفق 

عر ال�سد االإ�سمنتي ال�سخم.
اإحل���اق  ت��ري��د  ال  “اإثيوبيا  وت���اب���ع 
ال�����س��رر ب��اأح��د. اإث��ي��وب��ي��ا ال ترغب 
لالأمهات  ال��ك��ه��رب��اء  ت��وف���  يف  اإال 
م�سباحا  ق��ط  ي��ري��ن  مل  ال��ل��وات��ي 
اأن  ع���ل���ى  م���������س����ددا  متوهجا”، 

  �أ�سرت�ليا تتهم 
�ل�سني بالرتهيب 

•• ملبورن-رويرتز

االأ�سرتايل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ات��ه��م 
بالرتهيب  �سكوت موري�سون بكن 
تابعة  ���س��ف��ي��ن��ة  وج���ه���ت  اأن  ب���ع���د 
اأ���س��ع��ة ليزر  ل��ل��ب��ح��ري��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة 
ع�سكرية  ا���س��ت��ط��الع  ط��ائ��رة  ن��ح��و 

اأ�سرتالية االأ�سبوع املا�سي.
�سفينة  اإن  ال���دف���اع  وزارة  وق��ال��ت 
ال�سينية  البحرية  للقوات  تابعة 
وج��ه��ت اأ���س��ع��ة ل��ي��زر ي��وم اخلمي�س 
امل��ا���س��ي نحو ط��ائ��رة دوري���ة تابعة 
ل���ل���ب���ح���ري���ة االأ�����س����رتال����ي����ة اأث����ن����اء 
ال�سمالية  ال�سواحل  فوق  حتليقها 
الأ�سرتاليا، مما قد يعر�س االأرواح 
ل��ل��خ��ط��ر. وق������ال م���وري�������س���ون اإن 

حكومته �ستطالب بكن باإجابات.
اإف��ادة �سحفية  وق��ال موري�سون يف 
باأي  ذل���ك  اأرى  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  “ال 
اأنه عمل من  طريقة اأخ��رى �سوى 
ي�سبقه  مل  وفعل  الرتهيب  اأعمال 
ا�ستفزاز وغ��� م��رر.. ول��ن تقبل 
اع��م��ال الرتهيب  اأب����دا  ا���س��رتال��ي��ا 
ه��ذه«. وو�سف وزي��ر ال��دف��اع بيرت 
“عمل  باأنها  ال��واق��ع��ة  دات���ون ه��ذه 
املنطقة  وق��ع يف  للغاية”  ع��دواين 

االقت�سادية اخلال�سة الأ�سرتاليا.
اأ�سرتاليا  ب��ن  ال��ع��الق��ات  وت��وت��رت 
وال�������س���ن، اأك�����ر ���س��ري��ك جت���اري 
لها، بعد اأن حظرت كانب�ا �سركة 
�سبكتها  م��ن  تكنولوجيز  ه����واوي 
ل��الت�����س��االت يف  اخل��ام�����س  للجيل 
القوانن  وت�����س��دي��د   2018 ع���ام 
االأجنبي  ال�سيا�سي  ال��ت��دخ��ل  �سد 
واحلث على اإجراء حتقيق م�ستقل 

يف ن�ساأة كوفيد-19.

اخلطوة �ست�سهم يف اإخراج ال�سعب 
الكادح من “الفقر الذي نحن فيه 

حاليا«.
يهدف امل�سروع البالغة كلفته 4،2 
اأكر من  اإنتاج  اإىل  مليارات دوالر 
الكهرباء،  م��ن  م��ي��غ��اواط   5000
اأي اأكر مبرتن من انتاج اإثيوبيا 

من الكهرباء.
اأن  ر�سمية  اإع���الم  و�سائل  واأف����ادت 
اإثيوبيا  غ����رب  يف  ال����واق����ع  ال�����س��د 
والقريب من احلدود مع ال�سودان، 
375 م��ي��غ��اواط من  ت��ول��ي��د  ب����داأ 
توربيناته  اإح����دى  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء 

االأحد.
هورو  كيفلي  امل�سروع  مدير  وق��ال 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف 
توربينة  اإن  ال��ت��د���س��ن  حفلة  ب��ع��د 
غ�سون  يف  ت�سغيلها  �سيبداأ  ثانية 
اأ�سهر، مو�سحا اأنه يتوقع اأن يبلغ 
امل�سروع كامل قدرته الت�سغيلية يف 

العام 2024.
ال��ن��ه�����س��ة ع��ل��ى النيل  ���س��د  وي���ق���ع 
�سنقول- ب��ن��ي  منطقة  يف  االأزرق 
من  كلم   30 نحو  بعد  على  قمز 
ويبلغ  ال���������س����ودان.  م����ع  احل��������دود 

فيما  ال���وزراء،  رئي�س  اأعلنها  التي 
اأزم����ة  اإىل اج���ت���م���اع  دع����ا االأخ������� 

ال�سبت.
م��ن��ذ اخلمي�س  ال���رمل���ان  وي���در����س 
ال��ق��ان��ون الذي  ط��رق تطبيق ه��ذا 

لو�سع  ت��������رودو  االإث�����ن�����ن  ف���ّع���ل���ه 
ح����ّد ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ط��ي��ل “غ� 

القانونية” اجلارية يف البالد.
القانون يف  ل  ُيَفعَّ وهذه ثاين مرة 
وق���ت ال�����س��ل��م، وه���و اإج����راء تطعن 

فيه ب�سّدة املعار�سة املحافظة.
لن  ال���ق���ان���ون  اأّن  ت�������رودو  واأّك��������د 
ُي�ستخدم الإر�سال اجلي�س للت�سدي 
حرية  لتقييد  اأو  املتظاهرين  اإىل 

التعب�.

توليدها  مت  ال��ت��ي  “الكهرباء  اإن 
اأخ�اً من �سد النه�سة قد ت�ساهم 
اإن��ع��ا���س اق��ت�����س��اد م��دّم��ر جراء  يف 
حرب دموية وارتفاع اأ�سعار الوقود 

وجائحة كوفيد-19«.
اأطلق م�سروع ال�سد يف عهد رئي�س 
زيناوي،  م��ل�����س  ال�����س��اب��ق  ال������وزراء 
الزعيم املتحدر من تيغراي والذي 
ح��ك��م اإث��ي��وب��ي��ا الأك���ر م��ن عقدين 

حتى وفاته عام 2012.
���س��اه��م م���وظ���ف���ون ح��ك��وم��ي��ون يف 
تقدميهم  ع���ر  امل�������س���روع  اإط�����الق 
ال���ذي �سبق  ال��ع��ام  رات��ب��ا �سهريا يف 
احلكومة  واأ�������س������درت  اإط�����الق�����ه، 
م���ن���ذ ذل�����ك احل�����ن ����س���ن���دات �سد 
ت�ستهدف االإثيوبين داخل البالد 

وخارجها.
لكّن امل�سوؤولن ن�سبوا  اأم�س االأحد 
الف�سل يف اإحياء امل�سروع اإىل اأبيي 
على  اإدارة  �سوء  اأدى  بعدما  اأحمد 
حد قولهم اإىل تاأخ� بنائه ب�سكل 

متكرر.
وقال مدير امل�سروع كيفلي هورو يف 
ت�سريحاته “بالدنا خ�سرت الكث� 
ب�سبب تاأجيله مرارا، خ�سو�سا من 

ال�سيدة  وك��ان��ت  امل��ادي��ة«.  الناحية 
م���ن بن  ت��ي��ات�����س��و  زي��ن��ا���س  االوىل 
االأ�سخا�س الذين ح�سروا املرا�سم 
رئي�سي  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  االأح�������د 
العليا  وامل��ح��ك��م��ة  ال���ن���واب  جمل�س 

وروؤ�ساء اإقليمين ووزراء.
ب�����داأت م��رح��ل��ة م���لء خ����زان ال�سد 
واأع���ل���ن���ت   2020 يف  ال�������س���خ���م 
العام  اإثيوبيا يف متوز/يوليو ذلك 
 4،9 تعبئة  ه���دف  اإىل  ال��و���س��ول 

مليارات مرت مكعب.
للخزان  االإجمالية  ال�سعة  وتبلغ 
املياه،  م��ن  مكعب  م��رت  مليار   74
اإ�سافة   2021 يف  ال��ه��دف  وك���ان 

13،5 مليارا.
اأعلنت  امل���ا����س���ي  مت���وز/ب���ول���ي���و  يف 
الهدف  ذلك  اإىل  الو�سول  اإثيوبيا 
ما يعني احتواءه على ما يكفي من 
اأن  علما  الطاقة،  انتاج  لبدء  املياه 

بع�س اخلراء �سككوا يف ذلك.
اأن يحدد باالأرقام  ومل ي�ساأ كيفلي 
كمية املياه التي مت تخزينها العام 
اأو الهدف املحدد على هذا  املا�سي 
االأمطار  م��و���س��م  خ���الل  ال�سعيد 

املقبل.

  �أوكر�نيا تغلق موؤقتا 
نقطة تفتي�ش يف دونبا�ش 

•• كييف-رويرتز

قال اجلي�س االأوكراين اإن البالد علقت العمليات يف واحدة من �سبع نقاط 
انف�ساليون  عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي  ال�سرقية  دون��ب��ا���س  منطقة  يف  تفتي�س 

مدعومون من رو�سيا ب�سبب ق�سف مكثف.
احلكومة  ق��وات  بن  الفا�سل  اخل��ط  عر  الق�سف  وقائع  ب�سدة  وت��زاي��دت 
االأوكرانية  احلكومة  و�سفته  فيما  املا�سي  االأ�سبوع  خالل  واالنف�سالين 
باال�ستفزاز. ويقول حلفاء كييف الغربيون اإن رو�سيا حت�سر لغزو اأوكرانيا 

وي�سعرون بالقلق من اأن ي�ستخدم هذا الت�سعيد كذريعة للغزو.
وتنفي رو�سيا اعتزام الغزو يف حن نفت اأوكرانيا ب�سدة افرتا�س مو�سكو اأن 

كييف قد ت�سن هجوما على �سرق اأوكرانيا.
وقال اجلي�س االأوكراين على ح�سابه على في�سبوك اإن االنف�سالين اأطلقوا 
النار ثالث مرات على نقطة تفتي�س �سا�ستيا اأم�س ال�سبت با�ستخدام قذائف 
اإطالق  وقف  انتهاكات  وزادت  للدبابات  امل�سادة  الثقيلة  والقواذف  املورتر 

النار من جانب االنف�سالين اإىل 136 من 66 يوم اجلمعة.
نظرا  اإن��ه  اجلي�س  وق��ال  ال�سبت.  اأربعة  واأ�سيب  اأوكرانيان  جنديان  وقتل 
املدنين”  ال�سكان  �سالمة  �سمان  على  القدرة  وعدم  املوقف...  “لت�سعيد 
من  ا�ستخدامها  ال��ق��ي��ادة  اأوق��ف��ت  التفتي�س،  نقطة  ي�ستخدمون  ال��ذي��ن 
ال�ساعة الثامنة �سباحا “ 0600 بتوقيت جرينت�س” االأحد “خالل فرتة 
التهديد«. واتهم م�سوؤولون من االنف�سالين اأوكرانيا على موقع تلجرام 

بق�سف مناطق ي�سيطر عليها االنف�ساليون وقالوا اإنهم ا�سطروا للرد. 

 كوبا تعار�ش »تو�سع« حلف 
�لأطل�سي على حدود رو�سيا 

•• هافانا-�أ ف ب

انتقدت كوبا ب�سدة يف خ�سم االأزمة حول اأوكرانيا، “اله�ست�يا الدعائية” 
لوا�سنطن �سد مو�سكو و”تو�سع” حلف �سمال االأطل�سي اإىل حدود رو�سيا، 
وذلك خالل زيارة نائب رئي�س الوزراء الرو�سي يوري بوري�سوف اإىل هافانا. 
“نرف�س ب�سدة  وقال وزير اخلارجية الكوبي برونو رودريغيز على تويرت 
املتحدة  الواليات  حكومة  تطلقها  التي  واالإعالمية  الدعائية  اله�ست�يا 
هذا  ح��دود  اإىل  االأطل�سي  �سمال  حلف  تو�سع  ب�سدة  ونعار�س  رو�سيا  �سد 
البلد ال�سقيق«. كان نائب رئي�س الوزراء الكوبي ريكاردو كابري�سا�س �سدد 
“املوقف الكوبي الراف�س للعقوبات االأحادية والظاملة  م�ساء اجلمعة على 
التي يفر�سها الغرب” على مو�سكو، واملعار�س الحتمال ان�سمام اأوكرانيا، 
الكوبي  ال��وزراء  رئي�س  نائب  وعّر  االأطل�سي.  اإىل حلف  لرو�سيا،  املتاخمة 
الذي التقى نظ�ه الرو�سي، عن ت�سامنه مع مو�سكو يف مواجهة “حمالت 
الت�سليل واحلرب الدعائية امل�ستمرة” للواليات املتحدة، بح�سب بيان �سادر 
عن وزارة اخلارجية. كما عّر الرجالن عن رغبتهما يف “موا�سلة تو�سيع 
“جمال  يف  �سيما  وال  ورو�سيا  كوبا  بن  املجاالت”  كل  الثنائي يف  التعاون 

بح�سب البيان. النقل والطاقة وال�سناعة واخلدمات امل�سرفية واملالية”، 
و�سكر نائب رئي�س الوزراء الكوبي مو�سكو على “الدعم امل�ستمر والت�سامن” 
اإر���س��ال خم�س طائرات  ذل��ك  كوفيد-19، مب��ا يف  خ��الل جائحة  كوبا  م��ع 
حمملة م�ساعدات طبية ف�سال عن قارب يحمل دقيق القمح يتوقع و�سوله 

قريبا.

�ل�سرطة �لكندية ت�ستعيد �ل�سيطرة على و�سط �أوتاو� 
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ومل يقوم املنذر اليه بالتجديد او باخطار املنذر لتجديد عقد االيجار.  31/07/2021 بتاريخ  انتهي  االيجار  عقد  اأن  وحيث   -2

العقد ومل يقم ب�سداد القيمة االإيجارية يف موعدها اىل االآن. ب�سروط  اأخل  قد  يعتر  بذلك  امل�ستاأجر  اأن  حيث   -3
"4- وحيث اأن املنذر يرغب يف اإخالء العقار وذلك لعدم االلتزام ولعدم �سداد املنذر اليه للقيمة االيجارية املتفق عليها اىل االن والتي تقدر مببلغ 13000 درهم 
اإخالء املاأجور وا�ستالمه خاليا من ال�سواغل مع �سداد قيمة االيجار املرت�سدة يف ذمته وحتى متام االخالء وذلك كله خالل  يف  يرغب  املنذر  واأن  كما   -5
يوما من تاريخ ا�ستالمه هذا االنذار. لذلك ،  فان املنذرة تخطر املنذر اإليه ب�سرورة اإخالء العقار وت�سديد القيمة االيجارية اىل تاريخنا هذا مببلغ   30
13000درهم )ثالثة ع�سرة الف درهم( وماي�ستجد ، ذلك كله خالل مده التتجاوز مدة ثالثون يوما من تاريخ ت�سلمه هذا االنذار واال �ست�سطر املنذرة اإىل 
اتخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها ، واملطالبة باإخالء العقار طبقاً لن�س املادة )25/1( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 م وتعديالته، 
فاتورة  و�سداد  ال�سواغل  العقار خايل من  اإ�ستالم  تاريخ  االيجارية حتى  بالقيمة  اليه  املنذر  وال��زام  امل�ستحقات  بكافة  للمطالبة  املو�سوعية  الدعوى  ورفع 

الكهرباء واملاء وت�سمينكم بالر�س�وم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 70392
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1105/2021/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2021/431 عقاري جزئي،  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
)797،949.40 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

الطبية -  اإم��ارة دبي - بردبي - مدينة دبي   : االإ�سالمي م�ساهمة عامة - عنوانه  االإم���ارات  التنفيذ : م�سرف  طالب 
مكاين   -  0557016552  : رق���م  م��وب��اي��ل   -  04/2227008 رق���م  ه��ات��ف   - ال��ث��ال��ث  ال��ط��اب��ق   16 رق���م  مبنى 

اأهلي  م�سطفى  عبدامللك  حممد   / وميثله    3135291835
املطلوب اإعالنه : 1 - �سهام حامد حممد ح�سن احلامد - �سفته : منفذ �سده   

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   2022/2/16 بتاريخ  االإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : االإع���الن  مو�سوع 
911 - الكائنة يف  15 يوم من تاريخ التبليغ واإال بيع العقار هي )قطعة ار�س رقم  )797949.40( درهم خالل 
هور العنز - رقم البلدية )949-127( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات قانون االإجراءات املدنية.  وعليه 
تاريخ  يوما من   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 70197

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن رقم 209/2022/445 طعن جتاري  

املنظورة يف : الدائرة التجارية االوىل - متييز رقم 546  
تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�سوعا  �سكال  النق�س  قبول   : الطعن  مو�سوع 
واحالة الدعوى اىل حمكمة اال�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون �سده 

الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
الطاعن : داين حنا زهرة - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - فندق الف�مونت ، 
مكتب رقم 1302 ، بجوار حمطة مرتو املركز التجاري ، هاتف رقم 043586113 ، فاك�س 

 2719591105 مكاين  رقم   ،  0503692560 موبايل   ،  043586116
وميثله : اأمل عم� ال�سبيعي  

املطلوب اإعالنه : 1 - �سركة الفج�ة الوطنية للمقاوالت )ذ م م(  - �سفته : مطعون �سده 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور 

اإىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

مدين  AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001204/ 
اإىل املحكوم عليه : رامي ه�سام طرخون 

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ االندل�س لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله.
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 31244.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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�أبوظبي للتنمية يبحث تعزيز �لتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ل�ستثمار �لكوبية

ع��ل��ى اأم��ن��ه��ا وخ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا ورفع 
لت�سميم  ال�������س���روري���ة  ال���ك���ف���اءات 
التي  املرنة  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
امل�ستدامة  التنمية  اأه�����داف  ت�سع 
املجل�س  اأن  ي���ذك���ر  االأ�����س����ا�����س.  يف 
امل�ستدامة  التنمية  الأه��داف  العاملي 
ملبادرة  الثانية  الدورة  يندرج �سمن 
التنمية  الأه���داف  العاملية  املجال�س 
 2023  –  2021 امل�������س���ت���دام���ة 
وال����ت����ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا ح���ك���وم���ة دول����ة 
فعاليات  ���س��م��ن  ر���س��م��ي��اً  االإم������ارات 
ال����ذي تنظمه  اأ���س��ب��وع االإ���س��ت��دام��ة 
“اإك�سبو  االإم���ارات يف  دول��ة  حكومة 
تتكون  ف���ي���م���ا  دبي”..   2020
التنمية  الأه���داف  العاملية  املجال�س 
تعمل  جمل�ساً   17 م��ن  امل�ستدامة 
ودعم  العاملية  اجل��ه��ود  تعزيز  على 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
الإعادة  ال��دول��ي��ة  واجل��ه��ود   2030
جائحة  بعد  ما  م�ستدام  ع��امل  بناء 

“كوفيد- 19”.

•• دبي -و�م: 

ت����راأ�����س م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ف��رج فار�س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة 
االأول  االأج��ت��م��اع  التحتية  والبنية 
التنمية  الأه���داف  العاملي  للمجل�س 
امل�����س��ت��دام��ة ال����ذي ا���س��ت��ه��دف بحث 
دورته  يف  املجل�س  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة 
اجلهود  ت���ع���زي���ز  و����س���ب���ل  ال���ث���ان���ي���ة 
واالآليات  احللول  وابتكار  امل�سرتكة 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت�����س��ري��ع حت��ق��ي��ق اأه����داف 
الهدف  ال�سيما  امل�ستدامة  التنمية 
املدن  “جعل  يف  واملتمثل  منها   11
�ساملة  ال��ب�����س��ري��ة  وامل�����س��ت��وط��ن��ات 
ومت  وم�ستدامة”  واآم��ن��ة  للجميع 
خ����الل����ه اإط����������الق جم����م����وع����ة من 
الطموحة  وامل�������س���اري���ع  امل�����ب�����ادرات 
الثانية  ال���������دورة  خ�����الل  ل��ت��ط��ب��ق 

للمجل�س عر ال�سنتن املقبلتن.
– الذي عقد عر  ح�سر االجتماع 
�سعادة   - امل���رئ���ي  االإت�������س���ال  ت��ق��ن��ي��ة 

جائحة “كوفيد-19”�سكلت جر�س 
اإن��ذار للعامل نحو �سرورة التحرك 
خ����ارط����ة طريق  ل���و����س���ع  ال�������س���ري���ع 
مبتكرة  باآليات  ومدعومة  وا�سحة 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  ومتجددة 
امل�ستدامة. اإىل جانب اأهمية ت�سريع 
التحول نحو اقت�ساد اأكر ا�ستدامة 
ملعاجلة  االأم����ث����ل  ال�����س��ب��ي��ل  ل��ي��ك��ون 
اجلائحة  اأب��رزت��ه��ا  التي  التحديات 
وال�سعي نحو بناء مدن وجمتمعات 
���س��ام��ل��ة وم���رن���ة وم�����س��ت��دام��ة حول 

العامل.
والبيانات  التكنولوجيا  ان  واأ�ساف 
تعدان داعماً رئي�ساً لتحقيق الهدف 
اأه��داف التنمية امل�ستدامة  11 من 
اأث��ب��ت��ت��ه جت��رب��ة حكومتنا  وه���ذا م��ا 
االإم�������ارات خ���الل مرحلة  دول����ة  يف 

متكنت  حيث  اجلائحة  مع  تعاملها 
ال���دول���ة م���ن االإ����س���ت���ف���ادة م���ن بنية 
حت��ت��ي��ة ب����داأ اال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا منذ 
اأك����ر م���ن ع��ق��دي��ن وذل����ك بف�سل 
الروؤية اال�ستباقية للقيادة الر�سيدة 
فرتات  اأ�سعب  لتتخطى  الدولة  يف 
التوازن  اجلائحة مع احلفاظ على 
وحيوية  االف����������راد  ����س���الم���ة  ب�����ن 
اأن  ن��ا���س��ر  اآل  واأو����س���ح  االق��ت�����س��اد. 
�سيعمل  الثانية  دورت���ه  يف  املجل�س 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
امل�ستقبلية  امل��دن  ت�سميم  منظومة 
وامل�ستوطنات  امل���دن  جعل  ل�سمان 
واآمنة  للجميع  ���س��ام��ل��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
االإ�ستفادة  ثقافة  ون�سر  وم�ستدامة 
التي  ال����ب����ي����ان����ات  م�����ن  ال���ق�������س���وى 
م��ع �سمان احلفاظ  امل���دن  ت��ول��ده��ا 

مدير  م�����س��اع��د  ن��ا���س��ر  اآل  ي��ون�����س 
التنفيذي  املدير  الرقمية  دبي  عام 
مل��وؤ���س�����س��ة ب��ي��ان��ات دب���ي ن��ائ��ب رئي�س 
امل��ج��ل�����س الذين  امل��ج��ل�����س واأع�����س��اء 
مي��ث��ل��ون اأ���س��ح��اب االإخ��ت�����س��ا���س يف 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة م��ن خم��ت��ل��ف دول 
العامل. ووجه معايل �سهيل املزروعي 
الدعوة جلميع للم�ساركة بفاعلية يف 
اجلهود االإماراتية والعاملية الهادفة 
مبفهومها  االإ���س��ت��دام��ة  تعزيز  اإىل 
املرتبطة  وب��اخل�����س��و���س  ال�����س��ام��ل 
التنمية  اأه����داف  11 م��ن  ب��ال��ه��دف 
امل�ستدامة والذي ميثل داعماً رئي�ساً 
التنمية  خطة  وم�ستهدفات  لغايات 
هي  امل���دن  ك��ون   2030 امل�ستدامة 
مهد احل�سارات وم�ستقبل االأجيال 

القادمة.

وو�سع  اآث��اره��ا  وحتليل  امل�ستقبلية 
احللول املبتكرة لها وتوف� البدائل 
عنها اإ�سافة اإىل حتفيز ودفع املوارد 
والثقافة  وامل��ع��ل��وم��ات  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
لتحقيق  واالب���ت���ك���ارات  واخل������رات 
 11 رق��م  امل�ستدامة  التنمية  ه��دف 
ي��ت��واءم مع م�ستهدفات خطة  ومب��ا 
التنمية امل�ستدامة 2030 واتفاقية 

باري�س للتغ� املناخي 2030.
اأن  اإىل  امل�����زروع�����ي  م���ع���ايل  ول���ف���ت 
لتبادل  م��ن�����س��ة  ي�����س��ك��ل  امل���ج���ل�������س 
التجارب  ونقل  وامل��ع��ارف  اخل���رات 
الناجحة  وال���ع���امل���ي���ة  االإم����ارات����ي����ة 
ملختلف دول العامل وتتمثل اأهميته 
�سكان  ع���دد  ال��ك��ب��� يف  ال��ت��زاي��د  يف 
امل�����دن وك�����ون امل�����دن ت�����س��ك��ل 80% 
و70%  العاملية  االإق��ت�����س��ادات  م��ن 

وق�������ال م���ع���ال���ي���ه: خ������الل ال�������دورة 
احلالية للمجل�س �سنعمل جاهدين 
القدرات  وبناء  املثمر  التعاون  على 
م�ستهدفات  حتقيق  جهود  وت�سريع 
التنمية امل�ستدامة وذلك عر خطة 
عمل مبنية على ثالثة حماور هي 
جذب اال�ستثمار للحلول امل�ستدامة 
وب��ن��اء ال��ك��ف��اءات واخل����رات وريادة 

الفكر التنموي امل�ستدام.
اليوم  م��ع��ال��ي��ه: جن��ت��م��ع  واأ�����س����اف 
ا�ستدامة  م�����س��ت��ق��ب��ل  الإ���س��ت�����س��راف 
املدن وامل�ستوطنات الب�سرية وو�سع 
من  للتاأكد  وا���س��ح��ة  ا�سرتاتيجية 
مواكبتنا ملتطلبات االأجيال القادمة 
عر توظيف كافة اأدوات ا�ست�سراف 
توقع  على  ت�ساعدنا  التي  امل�ستقبل 
والتداعيات  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س 

االإحتبا�س  غ������ازات  م�����س��ب��ب��ات  م���ن 
اإط���الق  اأن  اىل  م�����س���اً  احل������راري 
الثانية  ل��ل��دورة  االإم�����ارات  ح��ك��وم��ة 
للمجال�س العاملية الأهداف التنمية 
االإمارات  ر�سالة  يعك�س  امل�ستدامة 
اإىل تطوير وتعزيز  الدائم  و�سعيها 
اأط������ر ال����ت����ع����اون ال�������دويل ال���ه���ادف 
موؤكداً  وم�ستقبلها  الب�سرية  خل� 
ت�����س��� وفق  االإم�������ارات  اأن ح��ك��وم��ة 
املبادرات  الإط���الق  مر�سومة  خطة 
واالإ�سرتاتيجيات وامل�ساريع الهادفة 
وامل�ستوطنات  امل�������دن  ج���ع���ل  اإىل 
وم�ستدامة  وم��رن��ة  اآم��ن��ة  الب�سرية 
وال���ت���ي ك����ان اآخ���ره���ا االإع������الن عن 
اال�سرتاتيجية  االإم������ارات  م���ب���ادرة 

للحياد املناخي 2050.
اأن  ن��ا���س��ر  اآل  ي��ون�����س  اأك�����د  ب�����دوره 

�سهيل �ملزروعي يرت�أ�ش �لجتماع �لأول للمجل�ش �لعاملي لأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة

دفع  يف  اأ�سهمت  وال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�ساريع  دع��م  يف  للتنمية 
عجلة التنمية االقت�سادية امل�ستدامة يف كوبا، وحتقيق اال�سرتاتيجية 
احلكومية والهادفة اإىل اإنتاج %24 من الكهرباء من م�سادر طاقة 

نظيفة بحلول عام 2030.
2019 م�سروعاً  عام  د�سنت يف  الكوبية  اأن احلكومة  بالذكر  جدير 
للطاقة ال�سم�سية موله �سندوق اأبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليون 
قطاع  دع��م  يف  للم�ساهمة  ميغاواط   15 تبلغ  اإنتاجية  ب�سعة  دره��م 
11 مليون درهم لتمويل م�سروع  الكهرباء. كما خ�س�س ال�سندوق 
والذي  ك���الرا،  �سانتا  يف  ف��ي��الت  ال���س  جامعة  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
يهدف اإىل دعم قطاع الطاقة يف املدن الرئي�سية واحلد من ا�ستهالك 

الوقود الع�سوي وخف�س م�ستوى االنبعاثات الكربونية.

كال  من  امل�سوؤولن  كبار  من  وع���دد   ، الدولة  ل���دى  الكوبي  ال�سف� 
اجلانبن.

بن  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اإن  ال�����س��وي��دي،  �سيف  حممد  ���س��ع��ادة  ق��ال  و 
�سندوق اأبوظبي للتنمية واحلكومة الكوبية، �سهدت تطوراً ملحوظاً 
ال�����س��ن��دوق م�ساريع  م��ول  امل��ا���س��ي��ة، حيث  ال�����س��ن��وات اخلم�س  خ��الل 
ا�سرتاتيجية يف قطاع الطاقة املتجددة، لعبت دوراً رئي�ساً يف حت�سن 
اأهدافها  اأف��راد املجتمع، وم�ساندة احلكومة على حتقيق  جودة حياة 
عالقة  تر�سيخ  اإىل  قدماً  يتطلع  ال�سندوق  اأن  اإىل  الفتاً  التنموية، 
التعاون مع كوبا والنظر يف متويل م�ساريع م�ستقبلية ت�سهم يف تعزيز 

التنمية االقت�سادية يف البالد.
ومن جانبه، قال معايل رودريغو مامل�كادياز اإن هذا اللقاء ياأتي يف 

اإطار حر�سنا على موا�سلة تن�سيق اجلهود وتعزيز التعاون امل�سرتك 
متويل  يف  ف��ّع��ال  ب�سكل  ي�سهم  ال��ذي  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �سندوق  م��ع 
القطاعات  خمتلف  على  مبا�سر  ب�سكل  تنعك�س  تنموية،  م�ساريع 

االقت�سادية..
 م�س�اً اإىل اأن تنفيذ م�ساريع الطاقة يف كوبا يعد خطوة رائدة نحو 
تنمية  يف  ت�ساهم  اأنها  كما  االأ�سر،  الآالف  الكهربائية  الطاقة  توف� 
بحماية  يتعلق  فيما  دوره���ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  حيوية،  اإنتاجية  قطاعات 
البيئة وتقليل حجم االنبعاثات الكربونية واحلد من ظاهرة التغ� 

املناخي.
الذي  الريادي  للدور  �سكره وتقديره  الكوبي عن  الوزير  اأع��رب  كما 
اأبوظبي  تقوم به دولة االإم��ارات العربية املتحدة، ممثلة يف �سندوق 

•• �أبوظبي-و�م: 

اأبوظبي  �سندوق  ع��ام  مدير  ال�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة  بحث 
للتنمية، خالل ا�ستقباله معايل رودريغو مامل�كادياز، وزير التجارة 
الثنائية  الكوبي،العالقات  ال��دويل  والتعاون  اخلارجي  واال�ستثمار 
واالقت�سادية  التنموية  الفر�س  اإىل جانب مناق�سة  تعزيزها،  و�سبل 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اإ�سافة  الكوبية،  للحكومة  االأول��وي��ة  ذات 
امل�ساريع التنموية التي مولها ال�سندوق يف كوبا وتتوافق مع اأهدافه 

اال�سرتاتيجية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة بالدول النامية.
خليفة  �س������عادة  ال�سن�����دوق  مق������ر  يف  عق�����د  ال��ذي  اللق������اء  ح�سر 
عبداهلل القبي�سي، نائب مدير عام ال�سندوق، و�سعادة روبرتو بالنكو، 

خالل م�شاركة حرة احلمرية مبوؤمتر اأعمال ماهارا�شرتا 2022 

�سعود �ملزروعي: �لبتكار يف قطاع �لأعمال و�حدً� من حمركات �لنمو �لقت�سادي وحت�سني �لإنتاجية
غرفة �لفجرية تبحث �سبل �لتعاون مع 
جمل�ش �لوحدة �لقت�سادية �لعربية 

•• �لفجرية -و�م:

اأكد �سعادة �سرور حمد الزوهري النائب االأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
لتعزيز  العربية  ال���دول  ج��ه��ود  ت�سافر  اأهمية  الفج�ة  و�سناعة  جت���ارة 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري امل�����س��رتك وخ��ل��ق تكتل اق��ت�����س��ادي عربي 
موحد لتمكينها من مواجهة التحديات االقت�سادية والتكتالت االقليمية 

والعاملية.
العام  االأم��ن  اأحمد  ال�سف� حممد  �سعادة كل من  لقائه  جاء ذلك خالل 
ملجل�س الوحدة االقت�سادية العربية التابعة جلامعة الدول العربية يرافقه 
�سعادة اأحمد اآل �سودين رئي�س االإحتاد العربي للتطوير العقاري وال�سناعي 

وبح�سور �سعادة �سلطان جميع الهندا�سي مدير عام الغرفة.
وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون بن الغرفة وجمل�س الوحدة 
االقت�سادية العربية يف كل ما من �ساأنه خدمة م�سالح الدول العربية بوجه 

عام وخدمة جمتمع االأعمال يف اإمارة الفج�ة .
الوحدة  وجمل�س  الغرفة  ب��ن  القائم  التعاون  الهندا�سي  �سلطان  وثمن 
حول  م�سرتكة  موؤمترات  تنظيم  مت  اأن��ه  اإىل  م�س�اً  العربية  االقت�سادية 
القليلة  االأع����وام  خ��الل  ال��غ��ذائ��ي  واالأم����ن  وال�سناعي  ال��ع��ق��اري  التطوير 
بها  تتميز  التي  االقت�سادية  املقومات  اللقاء  خالل  وا�ستعر�س   . املا�سية 
اإمارة الفج�ة وموقعها اجلغرايف االإ�سرتاتيجي مما جعلها حمطة حيوية 
هامة لل�سفن التجارية العابرة ما بن ال�سرق والغرب وتبووؤها املركز الثاين 

عاملياً يف جمال تخزين النفط.

•• دبي-�لفجر:

اأكدت هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
يف  االب��ت��ك��ار  اأهمية  على  ال�سارقة،  يف 
واح���داً من  باعتباره  االأع��م��ال  ق��ط��اع 
حمركات النمو االقت�سادي وحت�سن 
التحول  خطوات  وتر�سيخ  االإنتاجية، 
نحو اقت�ساد املعرفة، اإ�سافة اإىل دوره 
يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ف�����س��ال ع���ن كونه 
قيمة م�سافة لها وزنها يف االقت�ساد 
الوطني لكافة الدول ال�ساعية لتعزيز 
االقت�ساد  خ���ري���ط���ة  ع���ل���ى  م��وق��ع��ه��ا 

العاملية وتقوية تناف�سيتها.
�سعادة  األقاها  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
���س��ع��ود ���س��امل امل���زروع���ي م��دي��ر هيئة 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ب���احل���م���ري���ة، خالل 
ماهارا�سرتا  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اف��ت��ت��اح 
دورت�������ه  يف   MahaBiz 2022
اخلام�سة الذي اختتم اأم�س )االأحد( 
دب���ي، والذي  بفندق ج��ران��د ح��ي��اة يف 
اخلليجي  االأع����م����ال  م��ن��ت��دى  ن��ظ��م��ه 
من  ر�سمية  برعاية  وحظى  الهندي 
ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب��احل��م��ري��ة يف 
من  وا�سعة  م�ساركة  و�سهد  ال�سارقة، 
امل�سوؤولن  كبار  من  �سخ�سية   600
احل����ك����وم����ي����ن ورج������������ال االأع������م������ال 
وامل�ستثمرين من خمتلف دول العامل 
وا�ستك�ساف  واالأف��ك��ار  ال��روؤى  مل�ساركة 
الفر�س االقت�سادية املجدية وتوقيع 
املوؤمتر  ناق�س  كما  �سراكة،  اتفاقيات 
على مدار يومن جملة من الق�سايا 
يف  االب��ت��ك��ار  راأ���س��ه��ا  على  االقت�سادية 

اأداء املنطقة  اأن  ملن�ساآتهم، م�س�ا اإىل 
احلرة باحلمرية خالل العام 2021 
�سهد م�ستويات متقدمة من التناف�س 
والتفوق بالرغم من تذبذب اأداء عدد 
وتقلبات  النا�سئة  االقت�ساديات  م��ن 
االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث جن��ح��ت يف 
من  عاملية  اأجنبية  �سركات  ا�ستقطاب 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ودول 
والتي  وغ�����ه����ا،  وال���ه���ن���د  اإف��ري��ق��ي��ة 
اأك����ر م���ن مليونن  ���س��غ��ل��ت م�����س��اح��ة 
بن  م����ا  م����رب����ع  ق������دم  األ�������ف  و850 
باإجمايل   ، اأرا�����سٍ وقطع  م�ستودعات 
 271 ن��ح��و  بلغت  ا���س��ت��ث��م��ارات  قيمة 
م��ل��ي��ون دره���م اإم���ارات���ي، وت���اأت���ي هذه 
للت�سهيالت  حتمية  كنتيجة  االأرق���ام 
التي  امل���ت���ف���ردة  وامل�����زاي�����ا  واحل�����واف�����ز 
ت��ق��دم��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي ع����ززت من 

جاذبيتها للم�ستثمرين االأجانب.
ودع���ا امل���زروع���ي، رج���ال االأع��م��ال اإىل 
اال�ستفادة من املزايا اال�ستثنائية التي 
تقدمها حرة احلمرية بال�سارقة حيث 
اأك��ر منطقة حرة يف دولة  تعد ثاين 
االإمارات على امتداد 30 مليون مرت 
م��رب��ع، وم��وط��ن��ا الأك���ر م��ن 6700 
���س��رك��ة م���ن اأك�����ر م���ن 160 دول����ة، 
عديدة  تناف�سية  مب��زاي��ا  تتمتع  كما 
واحدة  عمليات  نافذة  توف�  اأب��رزه��ا 
ممار�سة  وت�سهل  االأداء  ك��ف��اءة  ت��ع��زز 
االأعمال، اإىل جانب اإعفاءات �سريبية 
م���ت���ع���ددة وح���ري���ة اإع�������ادة راأ�������س امل���ال 
لالأعمال،  ك��ام��ل��ة  وملكية  واالأرب������اح، 
وتوا�سل �سريع مع االأ�سواق االإقليمية 

والعاملية.

واجلوية الوا�سعة.
ا�سرتاتيجية  اأن  امل���زروع���ي،  واأو���س��ح 
ت�ستند  ب��احل��م��ري��ة  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
دعم  اأهمها  امل��ح��اور  من  العديد  على 
���س��ي��ا���س��ات ال��ت��ن��وع االق���ت�������س���ادي، مبا 
ال�ستقطاب  مثالية  بيئة  م��ن  ت��وف��ره 
ق���ط���اع���ات ج�����دي�����دة،  وال����ت����ع����اون مع 
وامل�ساركة  االق��ت�����س��ادي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات 
املحلية  امل��ع��ار���س  ك���رى  يف  بفعالية 
البنية  يف  واالب�����ت�����ك�����ار  وال����ع����امل����ي����ة، 
جتربة  لتعزيز  واخل��دم��ات  التحتية 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن االأج����ان����ب، ع���ن طريق 
ت�ساعدهم  ال��ت��ي  الت�سهيالت  ت��وف��� 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ت���و����س���ع  ع���ل���ى 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  االأو������س�����ط 
امل�ستثمرون  يحظى  حيث  اخلليجي، 
ل�������دى ح�������رة احل����م����ري����ة ب����احل����واف����ز 
اال�ستثنائية  واخلدمات  اال�ستثمارية 
وال�سالمة  االأم�����ن  م��ع��اي���  وب��اأع��ل��ى 

باحلمرية  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  اإىل 
لذلك  حيا  منوذجا  كانت  بال�سارقة، 
�سواء من حيث دعم حكومة ال�سارقة 
التي  واالمتيازات  فيها  للم�ستثمرين 
حظوا بها، اأو من حيث اخلدمات التي 
توفرها املنطقة والت�سهيالت املقدمة 
بكل  املختلفة  الرتاخي�س  اإ���س��دار  يف 
والفنية  االإداري�����ة  واخل���دم���ات  ي�����س��ر، 
�سهولة  ت�سمن  ال��ت��ي  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
املن�سات  االأعمال، ف�سال عن  مزاولة 
ال��ذك��ي��ة واخل����دم����ات ال��رق��م��ي��ة التي 
ج��ع��ل��ت م���ن ح����رة احل���م���ري���ة واح����دة 
املناطق احل��رة مرونة على  اأك��ر  من 
املزايا  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���امل،  م�����س��ت��وى 
التي  النمو  واآف��اق وفر�س  التناف�سية 
للم�ستثمرين  ال�سارقة  اإم��ارة  توفرها 
الذي  اال���س��رتات��ي��ج��ي  امل��وق��ع  بف�سل 
ي��رب��ط ب��ن ال�����س��رق وال��غ��رب، و�سبكة 
والبحرية  ال����ري����ة  م���وا����س���الت���ه���ا 

وتكنولوجيا  وامل���وان���ئ  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
القطاعات  م���ن  وغ����ه���ا  امل��ع��ل��وم��ات 

الواعدة.
املتغ�ات  اأن  اإىل  امل����زروع����ي،  ول��ف��ت 
االقت�ساد  ي�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت�����س��ارع��ة 
اأهمية  على  توؤكد  اليوم  ككل  العاملي 
اال�ستثمار يف االبتكار واالإبداع والبحث 
والتطوير، الفتا اإىل اأن دولة االإمارات 
اأدركت هذا التوجه مبكرا حيث ترز 
االإمارات اليوم كمن�سة لالبتكار على 
امل�ستوى االقليمي والعاملي، مبا توفره 
االأعمال  لقطاعات  مثالية  بيئية  من 
الباحثة عن التميز وتقدمي كل ما هو 
وياأتي  وخدمات،  منتجات  من  جديد 
هذا التوجه مدعوما بروؤية حكومية 
العمل  توا�سل  وتناف�سية  ا�ستباقية 
لتطوير وحتديث االآليات واخلدمات 
م�ستجدات  مل���واك���ب���ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
م�سددا  االقت�سادي،  والنمو  الع�سر 
لتعزيز  اجل��ه��ود  تكثيف  اأه��م��ي��ة  على 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س تنفيذا  االب��ت��ك��ار يف 
الأحد اأهداف اال�سرتاتيجية الوطنية 
من  التكنولوجيا،  قطاع  يف  لالبتكار 
والرجميات  امل����دن،  ت��ط��وي��ر  خ���الل 
قطاع  وتطوير  الذكية،  والتطبيقات 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�����س��االت 
مبا ي�سمن االرتقاء بجودة اخلدمات 
املناطق  اأن  امل��زروع��ي،  واأك��د  املقدمة. 
احلرة يف دولة االإمارات تعد من اأهم 
احللول االقت�سادية املتكاملة القادرة 
االقت�سادي  امل��ن��اخ  م��ع  التكيف  ع��ل��ى 
�سنع  عر  املختلفة  بتقلباته  العاملي 
م�س�ا  التحديات،  ملختلف  الفر�س 

االإلكرتوين  وال�سوق  االأع��م��ال  قطاع 
والعديد من املوا�سيع التي تهم قطاع 

االأعمال املحلي والعاملي.
واأ�سار �سعادة �سعود �سامل املزروعي يف 
كلمته، اإىل اأن دولة االإمارات حري�سة 
مع  التجارية  عالقاتها  تعميق  على 
قارتي  يف  النمو  �سريعة  االقت�سادات 
اآ�سيا واأفريقيا، وجذب اأكر من 150 
االأجنبي،  اال�ستثمار  من  دوالر  مليار 
منوها اأن االإمارات يجمعها مع الهند 
ورا�سخة حيث  قوية  عالقات جتارية 
اأكر �سريك جتاري لدولة  تعد ثاين 
التجارة غ�  بلغ حجم  اإذ  االإم���ارات، 
قبل  دوالر  مليار   40 نحو  النفطية 
تعد  كما  كوفيد-19،  انت�سار جائحة 
االإم����ارات ث��اين اأك���ر وج��ه��ة ت�سدير 
للهند،  املتحدة  ال��والي��ات  بعد  للهند 
بالتزامن  العالقات  هذه  تكللت  وقد 
اتفاقية  بتوقيع  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  م��ع 
دولة  ب��ن  �ساملة  اقت�سادية  ���س��راك��ة 
�ستد�سن  وال���ت���ي  وال��ه��ن��د  االإم��������ارات 
حلقبة جديدة من التعاون االقت�سادي 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�����س��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة بن 
العالقات  وتعزز  ال�سديقن  البلدين 
املتبادل  والو�سول  بينهما  التاريخية 
االقت�سادية  وال��ف��ر���س  االأ���س��واق  اإىل 
�سوق  اأهمية  اإىل  واال�ستثمارية، الفتا 
العديد  ه��ن��اك  واأن  ال�����س��م��راء  ال��ق��ارة 
واال�ستثمارية  التجارية  الفر�س  من 
املتاحة للتعاون بن االإمارات والدول 
البنية  م��ث��ل  االأف��ري��ق��ي��ة يف جم���االت 
والتعدين  وال��غ��از  وال��ن��ف��ط  التحتية 
واخلدمات  والنقل  والغذاء  والطاقة 

املوؤمتر العربي الدويل للرثوة املعدنية ينطلق يف الفجرية 22 فرباير

�لطاقة و�لبنية �لتحتية: ��ستكمال ��سرت�تيجية ��ست�سر�ف م�ستقبل �لرثوة �ملعدنية يف �لدولة خالل 2022

•• �أبوظبي-و�م:

والروة  والغاز  البرتول  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الكعبي،  اأحمد حممد  �سعادة  اأكد 
اأول  ا�ستكمال  على  تعمل  ال����وزارة  اأن  التحتية،  والبنية  الطاقة  ب���وزارة  املعدنية 
اجلاري  العام  الدولة خالل  املعدنية يف  الروة  م�ستقبل  ا�سرتاتيجية ال�ست�سراف 
2022 وقد مت حتديد م�ستهدفات القطاع لل�سنوات املقبلة بالتن�سيق مع ال�سركاء 
من احلكومات املحلية واالإحتادية باالإ�سافة اإىل القطاع اخلا�س. وقال الكعبي يف 
حوار مع وكالة اأنباء االإم��ارات “وام” اإن م�ستهدفات قطاع الروة املعدنية ركزت 
مع  القطاع  تطوير  يف  احلديثة  والتكنولوجيا  املتطورة  التقنيات  ا�ستغالل  على 

التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  بن  بالتعاون  وذل��ك  املوؤمتر  من  ع�سرة  ال�ساد�سة 
املنظمة العربية للتنمية ال�سناعية والتقيي�س والتعدين – التابعة جلامعة الدول 
العربية، وموؤ�س�سة الفج�ة للموارد الطبيعية. وقال الكعبي اإن املوؤمتر يعقد للمرة 
االأوىل يف الدولة حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” يف اإمارة الفج�ة خ��الل ال�فرتة، 22-24 فراير 2022 
و�سيتم افتتاح املوؤمتر من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
“املوارد  �سعار  للموؤمتر  احلالية  ال���دورة  وحتمل  الفج�ة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
املعدنية.. حجر االأ�سا�س يف التنمية الوطنية” وذلك لت�سليط ال�سوء على اأهمية 
املوارد املعدنية يف التنمية االقت�سادية والعمرانية وغ�ها. وتابع الكعبي اأن الدورة 

الرتكيز على ا�ستدامة املوارد وحماية البيئة. واأ�ساف اأن الوزارة حققت العديد من 
االإجنازات يف هذا املجال حيث اأ�سدرت اأول كتاب مرجعي باللغة العربية عن التطور 
اجليولوجي لدولة االإمارات خالل اأكر من 600 مليون �سنة اإ�سافة اإىل اإ�سدار 
اأول اأطل�س لل�سخور واملعادن يف الدولة باللغتن العربية واالجنليزية والذي يعتر 
الفنية  املعلومات  لهم  ويوفر  والباحثن  للم�ستثمرين  ا�سرت�سادي  دليل  مبثابة 
الوكيل  واأ�سار  الدولة.  يف  املحتملة  اال�ستثمارية  الفر�س  تو�سيح  مع  واالر�سادية 
الدويل  العربي  املوؤمتر  اأن  اإىل  املعدنية،  وال��روة  والغاز  البرتول  لقطاع  امل�ساعد 
املتخ�س�سة  العربية  امل��وؤمت��رات  اأه��م  من  يعد  امل�ساحب  واملعر�س  املعدنية  للروة 
االإم��ارات الدورة  املعدنية ويعقد مرة واح��دة كل �سنتن وت�ست�سيف دولة  بالروة 

احلالية للموؤمتر ت�سهد م�ساركة اأكر من 700 
بالروة  واملخت�سن  وال��ب��اح��ث��ن  اخل����راء  م��ن 
املعدنية واجليولوجيا ميثلون 50 دولة م�ساركة 
يف املوؤمتر واملعر�س امل�ساحب له و�سيتم تقدمي 

45 ورق��ة عمل فنية متخ�س�سة تناق�س  ح��وايل 
وت�سجيع  والبحوث  ال��درا���س��ات  وتعزيز  التعدين  قطاع  لتطوير  امل��ح��اور  خمتلف 
اأن جل�سات املوؤمتر ت�سهد م�ساركة عدد  اال�ستثمارات وحماية البيئة. وذكر الكعبي 
امل�سوحات  املعدنية مثل هيئة  املخت�سة باجليولوجيا والروة  العاملية  من اجلهات 
علوم  جمل�س  الفنلندية  اجليولوجية  امل�سوحات  هيئة  الريطانية  اجليولوجية 
االأر�س يف جنوب اأفريقيا وهيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية اإ�سافًة اإىل عدد من 
ال�سركات التعدينية املحلية واالإقليمية مثل �سركة مبادلة �سركة �سناعات، ال�سركة 

العربية للتعدين وغ�ها.

اأحمد الكعبي لـ »وام«:  قطاع الرثوة املعدنية ذو اأهمية ا�شرتاتيجية يف مرحلة ما بعد النفط
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املال والأعمال

تي�سال تتخّطى �حلو�جز يف حملة �لقيادة �لذ�تية ل�سيار�تها 
على الطرقات يف حاالت معّينة. ويقول املتخ�س�س يف �سالمة املركبات ذاتية 
خطاأً  يكن  مل  “االأمر  اإّن  كومبان  فيل  ميلون،  كارنيغي  جامعة  يف  القيادة 

هند�سياً ب�سيطاً، بل قراراً متعمداً من +تي�سال+ خلرق قوانن املرور«.
واأطلقت الهيئة االأم�كية لل�سالمة املرورية يف ال�سيف الفائت حتقيقاً بعد 
ت�سجيل �سل�سلة من حوادث ا�سطدام بن �سيارات “تي�سال” جمهزة بنظام 

“املر�سد االآيل« )»Autopilot«( ومركبات الطوارئ واالإ�سعافات االأّولية.
ك��م��ا ف��ت��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة يف االأي�������ام امل��ا���س��ي��ة حت��ق��ي��ق��ا ج���دي���دا ي��ت��ع��ل��ق بنظام 
ب�ساأن حاالت فرملة غ�  �سائقن قلقن  �سكاوى من  بعد   Autopilot

متوقعة.
ويقول املدير التنفيذي ملجموعة “�سنرت” املتخ�س�سة يف �سالمة ال�سيارات 
قواعد  ع��ّدة  اأم��ور  خ��الل  من  تنتهك  +تي�سال+  “�سركة  اإّن  بروك�س  مايكل 
ال�سالمة على الطرقات وتطلق اأفكاراً ت�سويقية تعطي امل�ستهلكن انطباعاً 

احلديثة يف ال�سالمة على الطرقات. وطلبت يف حزيران/يونيو اإبالغها بكل 
حوادث اال�سطدام التي ت�سمل �سيارات مزّودة اأنظمة معّينة مل�ساعدة ال�سائق 
اإطالق  بعد  املعلومات  من  الذاتية، وطلبت كذلك مزيداً  القيادة  اأنظمة  اأو 

التحقيق املتعّلق بحوادث �سيارات الطوارئ واالإ�سعافات االأّولية.
وتقول ناطقة با�سم االإدارة لوكالة فران�س بر�س اإّن “االإدارة توا�سل اأبحاثها 
حول التقنيات اجلديدة، من بينهم اأدوات م�ساعدة ال�سائق، وتراقب اأداءها 

يف الظروف الواقعية«.
وتدمج “تي�سال” نظام “املر�سد االآيل” يف كل �سياراتها اجلديدة، وهو يتيح 

تكييف �سرعة ال�سيارة مع حركة املرور واملحافظة على امل�سار على الطريق.
وتقّدم املجموعة كذلك خيارات متنوعة مثل تغي� امل�سارات، وامل�ساعدة يف 
ا�سم  عليها  اأطلقت  حزم  �سمن  امل��رور،  اإ���س��ارات  اإىل  واالنتباه  ال�سيارة،  ركن 

“املر�سد االآيل املح�ّسن” اأو “القدرة التامة على القيادة الذاتية«.

•• نيويورك-�أ ف ب

اأّن �سياراته �ست�سبح قريباً ذاتية القيادة بالكامل،  يكرر اإيلون ما�سك مراراً 
احلقيقية  ال��ق��درات  �ساأن  يف  الغمو�س  على  حتافظ  “تي�سال”  �سركة  لكّن 
التحايل على  املتقدمة يف مركباتها وال ترتدد يف  ال�سائق  الأنظمة م�ساعدة 

قواعد ال�سالمة املرورية.
ت�س�  “تي�سال”  وتنت�سر عر االنرتنت مقاطع فيديو تظهر فيها �سيارات 
�سمن منعطف �سّيق وتتجاوز ب�سكل مفاجئ �سيارات اأخرى، ما يظهر اأّن اأداء 
هذه ال�سيارات يف ظل اأحدث نظام مل�ساعدة ال�سائق »FSD Beta« قد يكون 
غ� منتظم. ووافقت املجموعة اململوكة من اإيلون ما�سك يف اأوائل �سباط/
فراير على �سحب نحو 54 األف �سيارة مزّودة نظام »FSD Beta« لتعّطل 
اإ�سارات التوقف  عن ُبعد خيارا يتيح لل�سيارات عدم التوّقف ب�سكل تام عند 

باأّن ال�سيارات اأكر تطّوراً مما هي عليه يف احلقيقة«. وال ُتعطى ال�سيارات 
اجل��دي��دة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��راخ��ي�����س تتيح ط��رح��ه��ا يف االأ����س���واق قبل 
�سياراتهم  اأّن  اإثبات  فقط  امل�سّنعن  على  ويتعّن  الطرقات.  على  جتربتها 

تتما�سى مع قواعد ال�سالمة املعمول بها.
اأّن ال�سيارات  وتتدّخل الهيئة االأم�كية لل�سالمة املرورية يف حال اعترت 

تنتهك املعاي� اأو متّثل “خطراً غ� منطقي«.
براينت  �ستانفورد  جامعة  يف  الذاتية  القيادة  يف  القانوين  اخلب�  وي�س� 
تثبيت  كاأجهزة  االأم��ور  ببع�س  تتعّلق  التي  القواعد  اإىل غياب  �سميث  ووكر 

ال�سرعة مثال.
دونالد  اإدارة  ظل  يف  جهودها  املرورية  لل�سالمة  االأم�كية  الهيئة  ورّك��زت 
اإطار جديد للمركبات ذاتية القيادة ال يزال حتى اليوم  اإن�ساء  ترامب على 
من�سياً. وبداأت يف ظل اإدارتها اجلديدة تويل اهتماماً اأكر لتاأث� التقنيات 

اأكرث من 200 زيارة مل�شانع و�شركات االإمارة خالل العام 2021

غرفة عجمان تنوع مبادر�تها وبر�مج تو��سلها عرب من�ستي فر�ش و�إ�سعار

وزيرة �شناعة زميبابوي لـ»وام«: اإك�شبو دبي من�شة حيوية لتعزيز التعاون وال�شراكات الدولية

��ستقطبت زميبابوي ��ستثمار�ت بـ 3 ماليني دولر حتى �لآن عرب من�سة �إك�سبو 2020

�لقت�ساد و�ل�سياحة بدبي تلتقي ممثلي قطاع �ملاأكولت و�مل�سروبات 

مليون ر�كب ��ستخدمو� و�سائل �لنقل �جلماعي و�مل�سرتك ومركبات �لأجرة عام 2021  461

اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على اأبرز املهرجانات والفعاليات 
التي تخت�س باملاأكوالت. و �سهد اللقاء االإعالن عن الدورة 
 2 ال���ذي ي��ق��ام م��ن  ل��ل��م��اأك��والت  التا�سعة م��ن مهرجان دب��ي 
حتى 15 مايو القادم و�سيت�سمن على عدة اأن�سطة واأحداث 
حتظى  التي  دبي”  مطاعم  “اأ�سبوع  فعالية  منها  متنوعة 
باإقبال كب� وتوفر عرو�س طعام مميزة. اإىل جانب فعالية 
و”اجلواهر  دبي”  يف  نع  و”�سُ املذاقات”  ع��امل  يف  “رحلة 
اأروع  توفر  التي  االأخ��رى  الفعاليات  وغ�ها من  اخلفية” 
املاأكوالت  مب�سهد  وحتتفي  امل��و���س��م  خ��الل  الطهي  جت���ارب 
األ���ف مطعم   12 م��ن  اأك���ر  دب��ي  دب���ي. وحتت�سن  الغني يف 
الطعام  ووج��ه��ات  والعاملية  املحلية  املطاعم  منها  ومقهى 
الفاخرة واملقاهي املميزة والتي تر�سم معاً م�سهد املاأكوالت 
فنون  عا�سمة  باإعتبارها  دبي  يف  الرائع  العاملي  وامل�سروبات 
الطهي يف املنطقة والعامل ووجهًة رائدة على م�ستوى العامل 
ما  ثقافات  امل�ستوحاة من  الطعام  اأف�سل جت��ارب  تقدمي  يف 
اإىل  املدينة  حتت�سنهم  خمتلفة  جن�سية   200 على  يزيد 
جانب تواجد نخبة من اأ�سهر الطهاة احلائزين على جوائز 

عاملية واأبرز جمموعات املطاعم وجتارب الطعام الفريدة.

العامة %25 م�س�اً اإىل اأن �سهر دي�سمر من عام 2021 �سجل اأعلى معدل يف 
عدد الركاب حيث مت نقل قرابة 53 مليون راكب وحل �سهر نوفمر ثانياً ب� 50 
مليون راكب وتراوح عدد الركاب يف باقي االأ�سهر بن 30 مليونا و48 مليون 

راكب. واأ�ساف اأن هذه النتائج توؤكد عودة الو�سع اإىل ما كان عليه قبل جائحة 
وفعالية  كفاءة  النقل يف  و�سائل  مل�ستخدمي  العالية  الثقة  وكذلك   19- كوفيد 
االإجراءات االحرتازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة يف التعامل مع اجلائحة 
االأحمر  دب��ي بخطيه  م��رتو  ع��دد م�ستخدمي  اإن  ال��ط��اي��ر  وق���ال  ب��داي��ت��ه��ا   منذ 
واالأخ�سر بلغ 3151 مليون راكب يف عام 2021 وا�ستحوذت حمطتا برجمان 
واالحتاد وهما حمطاٌت م�سرتكة على اخلطن االأحمر واالأخ�سر على الن�سيب 

االأكر يف عدد ركاب مرتو دبي العام املا�سي .
ونقل ترام دبي العام املا�سي 5.34 مليون راكب فيما نقلت حافالت املوا�سالت 
العامة 116.3 مليون راكب وبلغ عدد م�ستخدمي و�سائل النقل البحري التي 
ت�سمل العرات والبا�س املائي والتاك�سي املائي وف�ي دبي العام املا�سي 10.94 
مليون راكب. اأما و�سائل التنقل امل�سرتك التي ت�سمل مركبات احلجز االإلكرتوين 
والتاأج� الذكي فقد نقلت 22.9 مليون راكب العام املا�سي فيما نقلت مركبات 
االأجرة يف دبي التي ت�سمل: تاك�سي دبي و�سركات االمتياز العام املا�سي 154.7 

مليون راكب.

•• دبي -و�م:

نظمت دائرة االقت�ساد وال�سياحة بدبي لقاء مع �سركائها يف 
الرامية  املاأكوالت وامل�سروبات وذلك لتكثيف اجلهود  قطاع 
املنطقة  يف  الطهي  لفنون  كعا�سمة  دب��ي  مكانة  تعزيز  اإىل 
وال��ع��امل ق���ادرة على ت��ق��دمي جت���ارب ط��ع��ام مم��ي��زة لزوارها 
على مدار العام ومبا ين�سجم مع روؤية القيادة احلكيمة يف 
جعلها الوجهة االأف�سل يف العامل للحياة والعمل والزيارة. 
القطاع  يف  �سركائها  مع  اللقاء  خالل  الدائرة  وا�ستعر�ست 
واأ�سحاب املطاعم االأجندة واملبادرات التي تطلقها دبي على 
الطعام  وفعاليات  مهرجانات  ب��اأب��رز  واحلافلة  العام  م��دار 
اخلطط  على  اإطالعهم  مت  حيث  بها  اخلا�سة  وال��ع��رو���س 
اإىل  تهدف  والتي  اخل�سو�س  بهذا  للدائرة  اال�سرتاتيجية 
الطهي  لفنون  رائ���دة  كوجهة  العاملية  دب��ي  مكانة  تر�سيخ 
وتري  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  الطعام  ع�ساق  ت�ستقطب 
املتوا�سلة  اجلديدة  احلملة  عن  الك�سف  مت  كما  جتاربهم. 
 “ Gastronomy Always on“ بفنون الطهي بعنوان
، التي تهدف اإىل دعم قطاع املاأكوالت وامل�سروبات يف املدينة 

••دبي -و�م:

اجلماعي  النقل  و�سائل  م�ستخدمي  ع��دد  اأن  وامل��وا���س��الت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
راك��ب مقارنة  461 مليون  2021 نحو  ع��ام  بلغ يف  دب��ي  امل�سرتك يف  والتنقل 
بنحو 346 مليون راكب يف عام 2020 . و ت�سمل هذه الو�سائل كال من مرتو 
العرات  البحري:  النقل  وو�سائل  العامة  املوا�سالت  وحافالت  دبي  وت��رام  دبي 
والف�ي والتاك�سي املائي والبا�س املائي ومركبات احلجز االإلكرتوين ومركبات 
املتو�سط  وبلغ  االمتياز  و�سركات  دبي  تاك�سي  االأج��رة  ومركبات  الذكي  التاأج� 
اليومي لعدد م�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي ومركبات االأجرة العام املا�سي 

قرابة 1.3 مليون راكب مقارنة بنحو 948 األف راكب يف عام 2020.
وقال معايل مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 
واملوا�سالت اإن مرتو دبي ومركبات االأجرة ا�ستحوذا على الن�سبة الكرى لعدد 
بواقع  االأج��رة  ومركبات  امل�سرتك  والتنقل  اجلماعي  النقل  و�سائل  م�ستخدمي 
%34 ملركبات االأجرة و%33 ملرتو دبي فيما بلغت ن�سبة حافالت املوا�سالت 

وقال الطاير اإن هذه النتائج توؤكد فاعلية اخلطط والرامج التي نفذتها الهيئة 
لتوف� بدائل متنوعة لتنقل ال�سكان يف دبي موؤكداً اأن منظومة النقل اجلماعي 
يف دبي التي تتكامل عنا�سرها مع بع�سها البع�س وباتت ت�سكل العمود الفقري 

حلركة تنقل ال�سكان يف خمتلف مناطق اإمارة دبي.

•• عجمان- �لفجر 

� امل���دي���ر  اأك�������د ن���ا����س���ر ال����ظ����ف����ري 
االأع�ساء  دع��م  لقطاع  التنفيذي 
واالبتكار يف غرفة جتارة و�سناعة 
عمدت  عجمان  غرفة  اأن  عجمان، 
تنفيذ  اإىل   2021 ال��ع��ام  خ���الل 
ع�������دداً م����ن ال����رام����ج وامل�����ب�����ادرات 
وم�ساريع  اأعمال  لتنمية  الداعمة 
وامل�سانع،  ال�سركات  من  اأع�سائها 
اإىل جانب تكثيف  قنوات التوا�سل 
التعاون  ت��وط��ي��د  ب��ه��دف  امل��ب��ا���س��ر 
واأع�سائها  ال��غ��رف��ة  ب��ن  امل�����س��رتك 
ومقرتحات  اآراء  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
ال����ت����ج����ار واأ�������س������ح������اب االع�����م�����ال 
القطاع  تناف�سية  تعزيز  ل�سمان 
ومواكبة  االإم�����ارة  يف  االق��ت�����س��ادي 
االأمر  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  تطلعات 
يعك�س جهود غرفة عجمان  الذي 
حتقيق  يف  امل��ب��ا���س��رة  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
ت��وج��ه��ات االإم�����ارة وال���دول���ة لبناء 
وتناف�سية  ج��اذب��ي��ة  اأك���ر  اإق��ت�����س��اد 

اإقليمياً وعاملياً.
خالل  عجمان  غ��رف��ة  اأن  واأو���س��ح 
العام 2021 اأطلقت بالتعاون مع 
احتاد غرف التجارة وال�سناعة يف 
لتنمية  “فر�س”  من�سة  ال��دول��ة 
املحلية،  املنتجات  ودعم  ال�سادرات 
االإلكرتونية  املن�سة  توفر  بحيث 
�ساملة  ومعلومات  بيانات  ق��اع��دة 
التبادل  ح��ج��م  زي������ادة  ت�����س��ت��ه��دف 
التجاري واإكت�ساف الفر�س املُمِكنة 

اأع�سائها  م��ع  متخ�س�سة  ل��ق��اءات 
م���ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، بهدف 
وتوف�  العالقات  اأوا���س��ر  توطيد 
الغرفة  ب����ن  ل��ل��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ة 
واع���������س����ائ����ه����ا م�����ن ج����ان����ب وب����ن 
والعمل  اآخ��ر،  االع�ساء من جانب 
االفكار  ل��ت��ب��ادل  م�����س��رتك  ب�����س��ك��ل 
ممار�سة  ل��ت�����س��ه��ي��ل  واخل����������رات 
بالقطاع  وال���ن���ه���و����س  االأع�����م�����ال 

االقت�سادي يف االإمارة.
عبداملح�سن  ع����ب����داهلل  واأ������س�����اف 
عجمان  غ����رف����ة  اأن  ال���ن���ع���ي���م���ي، 
 2021 ال����ع����ام  خ�����الل  اأ������س�����درت 
لي�سمل  ال�سادرات”  “دليل 
امل�سانع املُ�سدرة يف االمارة، بهدف 
م�سانع  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط 
لهم  وال��رتوي��ج  االإم���ارة  ومنتجات 
يف الفعاليات واملعار�س املتخ�س�سة 

داخل الدولة وخارجها.

املقرتحة  احللول  وو�سع  درا�ستها 
لها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة 
حماية  بهدف  االقت�سادي  بال�ساأن 

ورعاية م�سالح االأع�ساء.
من جانبه اأكد عبداهلل عبداملح�سن 
النعيمي مدير اإدارة عالقات ودعم 
االع�ساء، اأن غرفة عجمان حر�ست 
من  اأع�سائها  اإ�ستفادة  تعزيز  على 
ال�����س��رك��ات وامل�����س��ان��ع م��ن احلدث 
دبي”   2020 “اإك�سبو  ال��ع��امل��ي 
م�ساركة  خ��ط��ة  ب��اع��ت��م��اد  وذل�����ك 
دائمة يف املعر�س واإتاحة الفر�سة 
الأ�سحاب االعمال من امل�ساركة يف 
ُتنظم  التي  الفعاليات االقت�سادية 
برنامج  وتنفيذ  اإك�سبو  معر�س  يف 
ا�ست�سافة للوفود االقت�سادية من 
خمتلف دول العامل بهدف التعريف 
يف  املتاحة  اال�ستثمارية  بالفر�س 
ال�سوء  وت�����س��ل��ي��ط  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة 

ملن�ساآت القطاع اخلا�س واال�ستفادة 
جديدة  اأ�سواق  اإىل  للو�سول  منها 
اأ�سحاب  بن  توا�سل  قنوات  وفتح 
عجمان  اإم�������������ارة  يف  االأع��������م��������ال 
ون��ظ��رائ��ه��م م���ن ال�����دول االخ����رى 
التعاون  واإمكانية  ال�سفقات  لعقد 
احل�سول  خ����الل  م���ن  وال�����س��راك��ة 
املوردين  وب��ي��ان��ات  معلومات  على 

الدول االأخرى.
اأن غرفة  ال��ظ��ف��ري،  ن��ا���س��ر  واأك����د 
عجمان بتوجيهات جمل�س االإدارة 
ح���ري�������س���ة ع���ل���ى ت���ن���وي���ع ق���ن���وات 
اأع�سائها من  توا�سلها املبا�سر مع 
اأطلقت  بحيث  اخل��ا���س��ة،  امل��ن�����س��اآت 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع اإحت������اد ال���غ���رف يف 
لر�سد  “اإ�سعار”  من�سة  ال��دول��ة 
كافة التحديات والق�سايا التجارية 
التي تهم اأع�سائها على امل�ستوين 
امل����ح����ل����ي واالحت��������������ادي وم�������ن ثم 

االقت�سادية  االمارة  على مقومات 
والتجارية وعقد اللقاءات الثنائية 
بن التجار واأ�سحاب االعمال من 

اإمارة عجمان.
ع��ج��م��ان من  غ���رف���ة  اأن  واأ�����س����اف 
ودع�����م  ع�����الق�����ات  اإدارة  خ��������الل  
اإع��ت��م��دت خ���الل العام  االع�����س��اء، 
للزيارات  مكثف  برنامج  املن�سرم 
امليدانية بحيث مت تنفيذ اأكر من 
الأع�سائها  ميدانية  زي���ارة   200
من املن�ساآت بهدف تعزيز التوا�سل 
بخدمات  وال���ت���ع���ري���ف  امل���ب���ا����س���ر 
ال��غ��رف��ة ودع���م ا���س��ت��م��راري��ة قطاع 
االأعمال ور�سد االراء واملقرتحات 
اأ�سحاب  حت��دي��ات  على  وال��وق��وف 
االعمال لتوف� احللول لها وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات احلكومية 

املعنية بال�ساأن االقت�سادي.
بتنظيم  عجمان  غرفة  قامت  كما 

على ان اإك�سبو دبي يحمل الكث� من 
الفر�س الواعدة وي�سجع على اإمتام 
االأعمال،  ري���ادة  وتعزيز  ال�سراكات 
ل����ذا ي�����س��ك��ل ه����ذا احل�����دث ال����دويل 
فر�سة مواتية لنقدم اأنف�سنا للعامل 

ب�سورة منا�سبة وجذابة .

والعنب  وال��ت��ف��اح  املكادمييا  اأب��رزه��ا 
تو�سيع  يف  ونرغب  وغ�ها،  ال��ري 
من  نتمكن  حتى  اال�ستثمارات  تلك 
اال���س��ت��ف��ادة ب�سكل م��ت��ب��ادل م��ن هذا 

العمل. 
م�سددا  ت�سريحه  معاليه  اختتم  و 

•• دبي - و�م: 

�سيك�ساي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  اأ���س��ادت 
نزينزا وزيرة التجارة وال�سناعة يف 
بن  الثنائية  بالعالقات  زميبابوي، 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  و  ب��الده��ا 
اإك�سبو  معر�س  ان  م��وؤك��دة  املتحدة، 
2020 دبي ال��دويل، يعتر من�سة 
وال�سراكات  التعاون  لتعزيز  حيوية 
لعر�س  امل���ج���ال  اأت�����اح  و   ، ال���دول���ي���ة 
تتمتع  ال��ت��ي  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س 
الزراعة،  بها زميبابوي يف قطاعات 
وال�سياحة،  امل���ع���ادن،  ع��ن  التنقيب 
ال�سيدالنية،  وامل�������س���ت���ح�������س���رات 
اال�ستثمارات  ح��ج��م  ع���ن  ك��ا���س��ف��ة 
ا�ستقطبتها بالدها من خالل  التي 
اإك�����س��ب��و دب���ي ح��ي��ث و�سلت  م��ن�����س��ة 

يف ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات 
ننتجه  مل��ا  ك��ب���ة  ال��ف��ر���س  “وام”: 
بالفعل يف اأرا�سينا، ويرجع للطبيعة 
التي  ال��زراع��ي��ة،  ملناطقنا  امل��ن��اخ��ي��ة 
متكننا من اإنتاج املحا�سيل الزراعية 
ت�سدير  ن�ستطيع  ال��ع��ام،  م��دار  على 
واخل�سروات  الفاكهة  اأن���واع  جميع 
و�سرعنا  احلم�سيات،  و  ال��ط��ازج��ة، 
اأي�ساً يف تطوير نظم الري و توف� 
باالإ�سافة  ال����زراع����ي����ة،  اجل��������رارات 
املتجددة  الطاقة  يف  اال�ستثمار  اإىل 
ال�����س��م�����س��ي��ة. ولفت  ال���ط���اق���ة  م��ث��ل 
الكث�  مت��ت��ل��ك  زمي��ب��اب��وي  ان  اإىل 
مل�سنا  و  ال���ه���ام���ة،  االإم���ك���ان���ي���ات  م���ن 
ب��ال��ف��ع��ل ال��ك��ث��� م��ن االه��ت��م��ام من 
املتخ�س�سن و امل�ستثمرين املهتمن 
ب��ال��زراع��ة مثل ال�����س��اي، وال��ف��واك��ه و 

االآن.  اإىل  دوالر  م���الي���ن   3 اإىل 
وال�سناعة  التجارة  وزي��رة  وك�سفت 
يف زميبابوي، يف ت�سريحات لوكالة 
على هام�س  “وام”،  االإم��ارات  اأنباء 
يف  واال���س��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة  “منتدى 
دبي،  اإك�سبو  مبعر�س  زميبابوي” 
اإىل  للتحول  زمي��ب��اب��وي  رغ��ب��ة  ع��ن 
االق��ت�����س��اد امل�����س��ت��دام ، وال��ع��م��ل علي 
خالل  م��ن  اخل��ا���س  القطاع  متكن 
اال�سرتاتيجية اجلديدة التي تعتمد 
وتقدمي  ل��الأع��م��ال  بيئة  خ��ل��ق  ع��ل��ى 
ح����واف����ز ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن، وزي�������ادة 
االإن��ت��اج واخ���رتاق االأ���س��واق العاملية 
ا�ستثمارية  وج���ه���ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم����ا 
اأجل  ال�سعي من  جاذبة، ف�ساًل عن 
اآفاق جديدة  وفتح  العالقات  تعزيز 
معاليها  واأو�سحت  الدويل  للتعاون 

وامل��ع��رف��ة، ل��ذا ك��ان��ت ال�����س��راك��ات مع 
امل��ت��ح��دة التي  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
زميبابوي،  اإىل  ب���ال���ق���دوم  اه��ت��م��ت 
التجارية  االأع��م��ال  يف  واالن���خ���راط 
متغ�ات  ب��الدن��ا  يف  وح��دث��ت  معنا، 
قيادة  م��ع  ب����داأت  اي��ج��اب��ي��ة  �سيا�سية 
رئي�سنا اإمر�سون منانغاغوا. واأ�سارت 
يف  ال���ق���ي���ادة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  اإىل 
زميبابوي هي االنفتاح على العامل، 
مفتوحة  “زميبابوي  ���س��ع��ار  حت��ت 

للعمل”..
زميبابوي  ع���ن  ن��ت��ح��دث  وق����ال����ت: 
مفتوحة  اأب�����واب�����ن�����ا  ل������ذا  ج�����دي�����دة 
ال�سورة  تغي�  اأج���ل  م��ن  للجميع 
ال��ق��دمي��ة، ون��ن��ت��ظ��ر ���س��راك��ات اأكر 
اإمر�سون  الرئي�س  مع قدوم فخامة 
للمجيء  يخطط  ال��ذي  منانغاغوا، 

اآخرين  م�سوؤولن  مع  �ساركت  انها 
زمي����ب����اب����وي يف عدة  ح���ك���وم���ة  م����ن 
لعر�س  دب��ي  اإك�سبو  �سمن  فعاليات 
الفر�س، لعر�س املُلهمة و املغرية يف 

العديد من القطاعات وقالت :
 ل����دي����ن����ا ال����ك����ث����� م�����ن االأرا�������س������ي 
اخل�سبة، ومناطق اجلذب ال�سياحي 
ف�ساًل  والتجارة،  ال�سناعة  وفر�س 
متتلكها  التي  الطبيعية  امل��وارد  عن 
زميبابوي يف قطاع التعدين؛ مثل: 
الذهب والليثيوم والفو�سفات واملا�س 
امل�ستثمرين  عن  ونبحث  وغ���ه��ا.. 
امل��ح��ت��م��ل��ن ال����ذي����ن ����س���ي���اأت���ون اإىل 
من  هائلة  كميات  لدينا  زميبابوي، 
و  امل��ع��ادن،  م��ن  وغ���ه��ا  الفو�سفات 
زميبابوي،  يف  حملياً  معاجلته  تتم 
التكنولوجيا  ه��و  نحتاجه  م��ا  لكن 

االحتفال  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  دب���ي  اإىل 
 14 يف  لزميبابوي  الوطني  باليوم 

مار�س املقبل.
الدكتور  م��ع��ايل  اأك����د  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
اأن��ك��زي�����س ج��ون��غ��وي م��ا���س��وك��ا وزير 
اقت�ساد  اأن  وال����زراع����ة،  االأرا�����س����ي 
زميبابوي يقوم على الزراعة ب�سفة 
خا�سة، ملا تتمتع به من تنوع مناخي 
على  املحا�سيل  بتنوع  ي�سمح  وا�سع 
ت�سكيلة  وباإنتاج وتربية  العام،  مدار 
كب�ة من املا�سية، الفتاً اإىل الفر�س 
الواعدة يف ت�سدير احلبوب وق�سب 
ال�������س���ك���ر، واال����س���ت���ث���م���ار يف ال�����روة 
وال�سعي  امل��ائ��ي��ة،  وامل����وارد  ال�سمكية 
جديدة.  اأ�����س����واق  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
االأرا�سي  يف  املتاحة  الفر�س  وح��ول 
الزراعية يف زميبابوي، قال معاليه 

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فادي ب�شام منقار   
)كلي(   جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005527/ 

اإىل املحكوم عليه : فادي ب�سام منقار 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ايهاب زه� الطويل - اجلن�سية �سوري  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1233700  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اعالن حكم بالن�شر 

 2513/2019/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- خديجة علي جمبل اآل علي - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : موارد للتمويل 

وميثله : علي �سلطان �سامل الكندي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠19/7/٢5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  احل�سور  مبثابة  املحكمة  بحكمت  للتمويل  م��وارد 
5٢،39٠،٠1 درهم اثنن وخم�سون الف وثالثمائة وت�سعون درهم وواحد فل�س م�سافا اليه الفائدة 
القانونية بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ احلكم احلا�سل يف ٢٠19/7/٢5 وحتى ال�سداد التام ، 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اعالن بالن�شر        
  460/2022/263 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
�سوجانغان  �سوجانغان  ٢-نيتي�س  �ساجي  ف��ي��دي��اده��اران  �ساجي  في�سنو   -1  : �سدهم  امل��ت��ن��ازع  اإىل 
فيفادا�سان 3-�سيفارامان )بي�سان بي�سان( 4-بيفر جلف للمقاوالت العامة )�س ذ م م( جمهويل حمل 
االإقامة. مبا ان املتنازع :باج�اثي ديفي ب�سفتها والدة ومن ورثة املتوفى / جيتيندرا كومار �سيام 
بهادور �سينغ - وميثله : مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سابغ - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام 
املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باداء مبلغ وقدره 15٠،٠٠٠ )مائة وخم�سون الف دهما( 
ل�سالح املدعيتان تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقهما من اأ�سرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهما، 
وامل�ساريف  والر�سوم  نهائيا.  احلكم.  �س�ورة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠٢٢/٢/٢4 ال�ساعة 9.٠٠ �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اعالن بالن�شر        
 381/2022/16 جتاري جزئي  

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة زهياجن كوميونيكي�سنز كون�سرتاك�سونز جروب ليمتد. فرع دبي - جمهول 
اأقام  : رمي��ا عبداحلكيم اجلر�سي - قد  م - وميثله  م  ذ   - راك فيك�س   : املدعي  ان  االإق��ام��ة. مبا  حمل 
عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 438،651.٠٠ درهم 
)اربعمائة ثمانية وثالثون الف و�ستمائة واحد وخم�سون درهما( مع الفائدة القانونية بواقع 1٢% من 
 5٠٠٠ ق��دره  تعوي�س  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال��زام  التام.  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ 
باالإمتناع عن  عليها  املدعي  قيام  املدعية من جراء  اأ�سابت  التي  االأ�سرار  لكافة  كتعوي�س جابر  درهم 
�سداد م�ستحقاتها املطالب بها يف الدعوى وحب�سها وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ 
ا�ستحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى. الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.٠٠ ال�ساعة   ٢٠٢٢/٢/٢1 املوافق  االثنن  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392
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•• دبي-�لفجر

االأوملبي  ال���دويل  احل��ك��م  ا�ست�ساف 
الزب�  عمر  اليد،  بكرة  املونديايل 
ومدربي  الريا�سين  من  جمموعة 
�سمن  وذلك  االأوىل  الدرجة  اأندية 
 50 لتكرمي  مبادرة تطوعية  اإط��ار 
" جمل�س  يف  ري��ا���س��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ة 
دبي  يف  ال��ورق��اء  مبنطقة  الزب�" 
املوؤ�س�سات  ب��ع�����س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ريا�سي  لعطاء  تقديراً  وال�سركات، 

متقد يف الذاكرة.
���س��م امل��ج��ل�����س حم��م��د م��ط��ر غراب 
ال���ف���ن���ي و4 م����ن م���درب���ي  امل���ح���ل���ل 
جلبوت  حممد  هم  االأوىل  الدرجة 
 " ع����ب����داهلل  م���ع���ت���ز  العربي"،   "
عبدالغني  احلمراء"،  اجل����زي����رة 
 " ال��دب��ل  فهد  م�سفوت"،  املهري" 
�سعيد  حممد  ج��ان��ب  اإىل  م�سايف"، 
ال���ن���ق���ب���ي، م���دي���ر ف���ري���ق اجل���زي���رة 
اإداري  الظهوري،  حممد  احل��م��راء، 
فريق اجلزيرة احلمراء، وامل�ست�سار 
رئي�س  ال�سحي،  عبداهلل  االإع��الم��ي 
االإمارات  روؤي��ة  �سبكة  اإدارة  جمل�س 
االإع������الم������ي������ة، االأ�������س������ت������اذة م����رمي 
العبدويل، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
االإعالمية،  االإم�����ارات  روؤي���ة  �سبكة 
رئي�س  اأم����������،  ال����رح����م����ن  ����س���ي���ف 
لعطائك  �سكراً  فريق  اإدارة  جمل�س 
ع�سو  اإب��راه��ي��م،  حذيفة  التطوعي 
جمل�س اإدارة فريق �سكراً لعطائك، 
ال��ك��ع��ب��ي مدير  واالإع����الم����ي ك��ف��اح 
ال��رن��ام��ج ال��ري��ا���س��ي يف اإذاع����ة نور 
زكريا  ال��ري��ا���س��ي  ج��ان��ب  اإىل  دب���ي، 
الذي  زيكو"   " ب���  ال�سه�  بومهند 

اأ�ساع اأجواء جميلة يف املجل�س.
ورح�����������ب احل������ك������م ع�����م�����ر ال�����زب������ 
الريا�سين  م����ن  ب���احل���ا����س���ري���ن 
وو���س��ائ��ل االإع����الم، وق���ال : اإن���ه يتم 
وفقاً  امل��ك��رم��ن  اخ��ت��ي��ار وحت���دي���د 

بالريا�سين  املرتبطة  ل��الإجن��ازات 
ودورهم االإيجابي واملهني، انطالقاً 
املتاحة  ال��ت�����س��ارك��ي��ة  امل����ب����ادرة  م���ن 
وال�سركات  املجتمع  اأف����راد  جلميع 
مثمناً  ال���وط���ن���ي���ة،  وامل����وؤ�����س���������س����ات 
امل�ستثمر  �سفيق  ك��ارم��ان  م�ساهمة 
�سينز  كيم  �سركة  و�ساحب  الهندي 

وجتاوبه مع فكرة املجل�س.
واأو���س��ح اأن امل��ب��ادرة ب���داأت عملياً يف 
ب��ت��ك��رمي الالعب  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رتة 
الدويل ال�سابق بخيت �سعد، والبطل 
حممد القايد احلا�سل على ف�سية 

الباراملبية  االألعاب  دورة  وبرونزية 
هيام  والالعبة   2020 طوكيو  يف 
حم��م��د م���ن ن����ادي االإم�������ارات التي 
اأ���س��غ��ر م�����س��ارك��ة يف بطولة  ت��ع��ت��ر 
القوى  الأل���ع���اب  ال���ف���ردي���ة  ال���دول���ة 
التي نظمها احتاد اللعبة يف اأكتوبر 

املا�سي. 
من جهته اأ�سار حممد مطر غراب 
تهيئة  ع��ل��ى  احل���ر����س  اأه��م��ي��ة  اإىل 
االأج������واء اأم�����ام امل�����درب امل���واط���ن يف 
على  والعمل  االأوىل  الدرجة  دوري 
توف� االأجواء التي متنحه فر�سة 

اأداء دوره االإيجابي يف املناف�سة على 
ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة وال��ن��ظ��ر بعن 

التقدير اإىل اأهمية وجوده.
وحت���دث امل���درب معتز ع��ب��داهلل عن 
اأه���م���ي���ة ت��غ��ي��� اآل���ي���ة ال��ت��ع��اق��د مع 
املقيمن واالآخذ يف االعتبار العمل 
ع��ل��ى خ���ي���ارات م��رت��ب��ط��ة ت���ب���داأ من 
�سنة   20 اأو   19 ولي�س  �سنة   14
الإك�ساب  فر�سة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  حتى 
ث��ق��اف��ت��ن��ا الأنهم  ال��الع��ب��ن  ه�����وؤالء 
���س��ي�����س��ك��ل��ون م�����س��ت��ق��ب��اًل وج���وده���م 
الوطنية،  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ���س��ف��وف  يف 

مو�سحاً اأن حممد مطر غراب دعا 
اإىل العمل على  20 �سنة  قبل نحو 
اآلية �سحيحة ومهنية يف اال�ستعانة 
ب��ال��الع��ب امل��ق��ي��م واأه��م��ي��ة وج���وده 

داخل الدولة.
واأو������س�����ح حم���م���د ج���ل���ب���وت م����درب 
فقط  مدربن   6 وج��ود  اأن  العربي 
يكفي،  ال  االأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف 
م��ق��ارن��ة ب��اأه��م��ي��ة ح�����س��ول��ه��م على 
ت�ساعدهم  التي  املنا�سبة  الفر�سة 
ع��ل��ى اإب����راز ق��درات��ه��م، م��و���س��ح��اً اأن 
يف  االأن����دي����ة  اإدارات  ب��ع�����س  ه���ن���اك 
االأوىل ترفع �سقف تطلعاتها ملجرد 
احل�سول  يف  االأول  ال��ف��ري��ق  جن���اح 

على انت�سارات يف املناف�سة.
وا�ستغرب عبدالغني املهري امل�سارعة 
خلفية  ع��ل��ى  امل���درب���ن  اإق���ال���ة  اإىل 
عن  الطرف  وغ�س  النتائج  تراجع 
مثل  تطالهم  ال  ال��ذي��ن  االإداري�����ن 
الروؤية  اأن  مو�سحاً  القرارات،  هذه 
مهنية  ب��ط��ري��ق��ة  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 
وعلمية لدور املدرب املهني وتقدير 

ما يقوم به.
االإعالمي  امل�ست�سار  اأع��ل��ن  ب����دوره 
للتعاون  ا�ستعداده  ال�سحي  عبداهلل 
الدرجة  دوري  ت��غ��ط��ي��ة  جم����ال  يف 
على  االأ�����س����واء  ت�����س��ل��ي��ط  و  االأوىل 
املختلفة  امل��ن�����س��ات  ع���ر  امل��ن��اف�����س��ة 
به  ت�سطلع  ال���ذي  ال����دور  اإط����ار  يف 
التي  امل��ع��ط��ي��ات  ت��وف���  يف  ال�سبكة 
واملجتمعي  االإع��الم��ي  دوره���ا  تعزز 

مبا يتوافق مع روؤيتها االإعالمية. 
ويف ختام املجل�س مت تكرمي املدربن 
وال�������س���خ�������س���ي���ات ال���ري���ا����س���ي���ة من 
ق��ب��ل احل��ك��م ع��م��ر ال��زب��� وحممد 
���س��ع��ي��د ال���ن���ق���ب���ي، ك���م���ا ق�����دم فريق 
الذهبية  الع�سوية  لعطائك  �سكراً 
ال�سهادات  جانب  اإىل  للحا�سرين، 
التقديرية من �سبكة روؤية االإمارات 

االإعالمية.

•• دبي -و�م:

كرم معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، الفائزين 
من فرق القيادة العامة ل�سرطة دبي للرجال وال�سيدات يف الن�سخة ال�ساد�سة 
من بطولة ال�سلم للدراجات الهوائية، املقامة حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وينظمها مكتب �ساحب  "رعاه اهلل"،  دبي 
مكتوم - للم�سرتيات والتمويل، يف منطقة ال�سلم يف حممية املرموم الطبيعية 
يف دبي. وجاء التكرمي خالل لقاء معاليه بفرق �سرطة دبي للدراجات الهوائية 
يف نادي �سباط �سرطة دبي، بح�سور اللواء اأحمد حممد رفيع، م�ساعد القائد 
العامة  االإدارة  مدير  املن�سوري،  خلفان  علي  والعقيد  االإدارة،  ل�سوؤون  العام 
ال�سوؤون  اإدارة  مدير  علي،  البا�سط  عبد  وامل��ق��دم  بالنيابة،  املجتمع  الإ���س��ع��اد 

الريا�سية.
ورفع معاليه اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه  را�سد 
�سمو  الفريق  واإىل  والريا�سين،  بالريا�سة  واهتمامه  �سموه  لدعم  اهلل"، 

ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير الداخلية، 
حلر�س �سموه على دعم الفرق الريا�سية واالرتقاء مب�ستوى الريا�سة، واإىل 
اللجنة العليا املنظمة لبطولة ال�سلم للدراجات الهوائية، على ح�سن التنظيم 
عامل  يف  ري��ادي��ة  مكانة  تتبواأ  البطولة  جعل  يف  �ساهم  ال��ذي  الباهر  والنجاح 
للبرتول  العامة  االإم��ارات  موؤ�س�سة  فريق  واإىل  الهوائية،  الدراجات  �سباقات 

للفريق. رعايتهما  على  غولناغو  �سركة  و  "اإمارات"، 
واأثنى معايل الفريق املري على ما حققه فريقي �سرطة دبي للرجال وال�سيدات 
يف الن�سخة ال�ساد�سة من بطولة ال�سلم للدراجات الهوائية، حيث ح�سد فريق 
الرجال لقب بطولة الفرق، يف حن حقق البطل اإبراهيم اآل علي املركز االأول 
يف �سباق عام اخلم�سن الثاين للهواة االإماراتين، ونال فريق ال�سيدات لقب 
بطولة الفرق، يف حن ح�سدت البطلة اأولها �سكل املركز االأول، وذلك يف �سباق 
اأن النتائج االإيجابية جاءت بف�سل �سواعد  النخبة لل�سيدات.. موؤكدا معاليه 
اأبطالها، معرباً عن تقديره مل�ساركة فرق �سرطة دبي يف جميع ال�سباقات للهواة 
واملحرتفن واملحرتفات والنخبة، وحر�سهم على االلتزام من اأجل املحافظة 
يف  اال�ستمرار  اإىل  اإياهم  داعيا  الريا�سية،  دبي  �سرطة  واإجن��ازات  التاألق  على 

ح�سد النتائج االإيجابية واإحراز املزيد من النجاحات واالإجنازات الريا�سية.

•• �أبوظبي - و�م:

اأ����س���دل ال�����س��ت��ار م�����س��اء اأم�������س االأول 
من  ال�16  اجل����ول����ة  ع���ل���ى  ال�����س��ب��ت 
للمحرتفن،حيث  اأدن�������وك  دوري 
على  حمافظته  العن  فريق  وا���س��ل 
الوحدة  ومالحقة  امل�سابقة،  �سدارة 
من  العديد  اجلولة  �سهدت  كما  ل��ه، 
عودة  اأبرزها  كان  واملفاجاآت  االأرق��ام 
ف���ري���ق ال��ن�����س��ر ل���الن���ت�������س���ارات بعد 
ب���ن الو�سل  ���س��ل��ب��ي  غ��ي��اب وت���ع���ادل 

وال�سارقة.
 / االإمارات"  اأن��ب��اء  "وكالة  وتر�سد 
اأرقام  اأب���رز  ال��ت��ايل  التقرير  يف  وام/ 

واح�سائيات اجلولة.
دوري  م���ن  ال�16  اجل���ول���ة  اأق��ي��م��ت 
اأدنوك للمحرتفن على مدار يومي 
اجلمعة وال�سبت، بواقع 7 مباريات، 
حيث �سهدت ت�سجيل 16 هدفا �سهد 
كلباء  واحت��اد  لقاء عجمان  معظمها 

بواقع 7 اأه��داف وال��ذي انتهى بفوز 
عجمان 4/ 3 ، فيما انتهت مباراتان 
بالتعادل ال�سلبي "الو�سل وال�سارقة" 

و"الظفرة واالإمارات".
كما مت ا�سهار 19 بطاقة �سفراء يف 

اأك��ره��ا لكل  ك���ان  امل��ب��اري��ات،  جميع 
من بني يا�س والن�سر واحتاد كلباء، 
فيما  ف��ري��ق،  لكل  بطاقات   4 ب��واق��ع 
خالل  ج���زاء  رك���الت   6 احت�ساب  مت 
اجل���ول���ة ���س��ج��ل م��ن��ه��ا 5، واأه������درت 

واحدة.
وك����ان ل��ق��اء ع��ج��م��ان واحت�����اد كلباء 
االأك�����ر اح��ت�����س��اب��ا ل���رك���الت اجل����زاء 
ب����واق����ع 5 رك������الت ���س��ج��ل م��ن��ه��ا 3 
لنف�س  واح������دة  واأه��������درت  ل��ع��ج��م��ان 

واحدة  اح��ت�����س��اب  مت  فيما  ال��ف��ري��ق، 
الحت������اد ك���ل���ب���اء و����س���ج���ل���ت، وواح������دة 
للن�سر اأمام اجلزيرة و�سجلت اأي�سا.

فريق  ع�������ودة  امل����ب����اري����ات  و����س���ه���دت 
جوالت،   6 غياب  بعد  للفوز  الن�سر 

بثنائية  اجلزيرة  ح�ساب  على  وذل��ك 
ال�سلبي  ال��ت��ع��ادل  ك��ان  فيما  نظيفة، 
ب���ن ال��و���س��ل وال�����س��ارق��ة ه���و االأول 
مواجهتهما  ت���اري���خ  يف  ل��ل��ف��ري��ق��ن 

بع�سر االحرتاف.

اهدارها  ال���ق���اع  ف����رق  وا���س��ل��ت  ك��م��ا 
خورفكان  خ�������س���ارة  ب���ع���د  ل���ل���ن���ق���اط 
اأم���ام ال��وح��دة، وت��ع��ادل ال��ظ��ف��رة مع 
العروبة  وخ�����س��ارة  �سلبيا  االإم������ارات 

اأمام �سباب االأهلي.

ال���ف���رق ع��ق��ب نهاية  ت��رت��ي��ب  وج�����اء 
اجلولة كالتايل : العن يف ال�سدارة 
ب��ر���س��ي��د 39 ن��ق��ط��ة، و ال���وح���دة يف 
و�سباب  ن��ق��ط��ة،   33 ال��ث��اين،  امل��رك��ز 
االأهلي يف املركز الثالث، 30 نقطة، 
30 نقطة باملركز الرابع  وال�سارقة، 
باملركز  املواجهات، و اجلزيرة  بفارق 
مباراة  ول����ه  ن��ق��ط��ة   26 اخل���ام�������س، 
موؤجله اأمام احتاد كلباء، وعجمان يف 
املركز ال�ساد�س، 22 نقطة، والن�سر 
نقطة،   22  ، ال�������س���اب���ع  امل����رك����ز  يف 
وال���و����س���ل يف امل���رك���ز ال���ث���ام���ن، 22 
التا�سع،  املركز  يف  يا�س  وبني  نقطة، 
املركز  يف  كلباء  واحت��اد  نقطة،   19
يف  وخ��ورف��ك��ان  نقطة،   18 العا�سر، 
نقطة،   15 ع�����س��ر،  احل�����ادي  امل���رك���ز 
والظفرة يف املركز الثاين ع�سر، 11 
الثالث  امل��رك��ز  ن��ق��ط��ة، وال��ع��روب��ة يف 
املركز  واالإم���ارات يف  نقاط،   9 ع�سر 

الرابع ع�سر 6 نقاط.

�جلولة 16 من دوري �أدنوك .. فرق �لقاع تو��سل نزيف �لنقاط

»روؤية االإمارات« و»�شكرا لعطائك« و»كيم �شينز« تكرم امل�شاركني 

»جمل�ش �لزبري« يحتفي باملدربني �ملو�طنني يف دوري �لدرجة �لأوىل  
•• دبي-و�م: 

الفتتاح  ا�ستعداداته  الهمم  الأ�سحاب  دبي  ن��ادي  اأكمل 
"دبي  الهمم  وال�سهم الأ�سحاب  للقو�س  العامل  بطولة 
االثنن برعاية �سمو ال�سيخ من�سور  " اليوم   2022
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س جمل�س دبي  ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د 
الرتاثية  ال�سيف  مبنطقة  البطولة  تفتتح  الريا�سي. 
على �سفاف خور دبي والتي متزج بن املا�سي واحلا�سر، 
مب�ساركة 223 العبا والعبة من 40 دول ، فيما تقام 
م�سابقات املونديال بامللعب الرئي�سي بالنادي و ت�ستمر 
حتى االأحد املقبل. وبداأت طالئع الوفود امل�ساركة يف" 
فيما  تباعا  ال��دول��ة  اإىل  ال��و���س��ول  دبي" يف  م��ون��دي��ال 
اآثرت بع�س املنتخبات الو�سول مبكرا الإقامة مع�سكر 
اأج��ل خو�س حت��دي ه��ذا احلدث  حت�س�ي بدبي من 
العاملي املهم، فيما ميثل منتخبنا 3 العبن هم حممد 
والذين  البلو�سي،  وحبيب  خور�سيد،  وغ��الم  ال�سحي، 
مع�سكرهم  خ��الل  م��ن  للبطولة  جاهزيتهم  اخ��ت��روا 
بال�سارقة. وقال �سعادة �سعيد حارب  اأقيم  املغلق الذي 
اأمن عام جمل�س دبي الريا�سي اإن رعاية �سمو ال�سيخ 
من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم لبطولة العامل 
القيادة  دع��م  توؤكد  الهمم،  الأ�سحاب  وال�سهم  للقو�س 
جميع  يف  ومتكينهم  الهمم  اأ���س��ح��اب  لفئة  ال��ر���س��ي��دة 
املجاالت ومن بينها الريا�سة، كما تعزز مكانة الدولة 
الفئة  لهذه  الكرى  الدولية  البطوالت  ا�ست�سافة  يف 

املهمة يف املجتمع.
واأ�ساف: يحظى اأ�سحاب الهمم بدعم غ� حمدود من 
القيادة الر�سيدة، وقد اأ�سبحت دولة االإم��ارات ملتقى 
العاملية ملختلف  البطوالت  اأقوى  االأبطال للتناف�س يف 
الريا�سات حيث يحر�س �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم على تقدمي الدعم والرعاية لهم، 
كما يوؤكد دائما على توف� كل �سبل النجاح لهم للتاألق 
�سواء يف امل�ساركة يف البطوالت العاملية اأو تنظيمها ومن 

بينها رعاية �سموه لهذا احلدث العاملي املهم.
وتابع: لدينا كفاءات وطنية تقود نادي دبي الأ�سحاب 
اأ�سحاب الهمم  الهمم لي�س لتطوير وتنظيم ريا�سات 
البطوالت  وا���س��ت��ق��ط��اب  تنظيم  يف  ول��ك��ن  ال���دول���ة،  يف 
العاملية الكرى، وال يزال اجلميع يتذكر النجاح الكب� 
القوى  العامل الألعاب  االأك��ر �سمن بطوالت  للن�سخة 

الأ�سحاب الهمم التي اأقيمت يف دبي يف العام 2019 ، 
وغ�ها من البطوالت الدولية يف خمتلف الريا�سات 
التي تتقدمها بطوالت فزاع الدولية وبطوالت العامل 
الن�سخة  اأن  م���ن  واث���ق���ون  ف��ن��ح��ن  ول���ذل���ك  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
وال�سهم الأ�سحاب  للقو�س  العامل  احلالية من بطولة 
الهمم �ستكون االأجنح على االإطالق يف هذه الريا�سة 
الباراملبية. من ناحيته اأكد ثاين جمعة بالرقاد رئي�س 
دبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العليا  املنظمة  اللجنة 
انطالقة  " يعد  دب��ي  " مونديال  اأن  الهمم  الأ�سحاب 
اجلديدة"  اخلم�سينية   " م��ع  ي��ت��زام��ن  ج��دي��د،  لعهد 
العامل  دول  الهمم" من  " اأ�سحاب  اأبطال  ياأتي  حيث 
من اأجل التناف�س يف دولة االإمارات ودبي. وقال قبلنا 
هذا التحدي كالعادة لنوؤكد مكانتنا العاملية ومعرفتنا 
االأحداث  خ��الل  من  اجلميع  بها  اأ���س��اد  التي  بقدراتنا 
املا�سية..و هياأنا  الفرتة  التي نظمناها خالل  العاملية 
البيئة احلا�سنة الأبطال اأ�سحاب الهمم تهيئة متميزة 
يف كافة املجاالت من اأجل االرتقاء مب�ستوياتهم الفنية 
والرعاة  وامل��ت��ط��وع��ن  املختلفة  ال��ع��م��ل  ف���رق  بتكاتف 
اال�سرتاتيجية  "ال�سراكة  ب  مت�سكهم  اأك����دوا  ال��ذي��ن 
الهمم حتى حتقق جميع  دب��ي الأ�سحاب  ن��ادي  مع   "
االأهداف التي اأقيمت من اأجلها. من جانبه اأكد ماجد 
الع�سيمي مدير املونديال املدير التنفيذي لنادي دبي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  اأن  الهمم  الأ���س��ح��اب 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للبطولة ومتابعته الدائمة 
�سيما  وال  املجاالت  كل  يف  " اأ�سحاب الهمم"  ل�سوؤون 
واالندماج  واالإب�����داع  التميز  م��ن  مكنتهم  الريا�سية 
ت��رج��م��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة القيادة  امل��ج��ت��م��ع،  ال��ك��ام��ل يف 
اإىل  الع�سيمي  واأ�سار  ومتكينهم.  دعمهم  يف  الر�سيدة 
اأقوى  " القو�س وال�سهم  "مونديال  ل�  اأن رعاية �سموه 
ب��ط��والت ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ق���ادت ف���رق ال��ع��م��ل املختلفة 
ا�ستثنائية  بطولة  تقدمي  اأج��ل  م��ن  اجلهد  مل�ساعفة 
فيها  ويتحقق  االأرق��ام  فيها  تتحطم  الظروف  يف هذه 
" هو  "مونديال دبي  اأن اأهم ما مييز  التميز. واأو�سح 
عودة ريا�سة " اأ�سحاب الهمم" اإىل كامل ن�سابها حيث 
اأن العدد فاق التوقعات وجتاوز الن�سخة ال�سابقة التي 
" موؤكدا  " اجلائحة  قبل   2017 ع��ام  ببكن  اأقيمت 
املعاي�  اأعلى  املثايل وفق  املناخ  اأن االإم��ارات قد هياأت 

االحرتازية والروتوكوالت ال�سحية الالزمة.

عبد �هلل �ملري يكرم �لفائزين ببطولة �ل�سلم للدر�جات �لهو�ئية من فرق �سرطة دبي

•• �لفجرية -و�م: 

عهد  ويل  ال�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
الفج�ة، يف ق�سر الرميلة، �سعادة اأنطونيو �سبينو�س رئي�س 
الرزوقي  نا�سر  ال��ل��واء  يرافقه  للكاراتيه،  ال��دويل  االحت��اد 
االإماراتي واالآ�سيوي للكاراتيه وعدد من  رئي�س االحتادين 

روؤ�ساء احتادات الكاراتيه يف العامل .
هام�س  على  للكاراتيه  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س  زي���ارة  ت��اأت��ي 
"برمي�ليج"  ل��ل��ك��ارات��ي��ه  ال��ع��امل��ي  ال�����دوري  ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام 
تختتم  و  االأوىل  للمرة  الفج�ة  اإم���ارة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
ال��ري��ا���س��ي. ورح���ب �سمو ويل عهد  ال��ي��وم يف جم��م��ع زاي���د 

الفج�ة برئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه و�سيوف بطولة 
�سموه  م�سيدا  امل��ن��ظ��م��ة،  اللجنة  واأع�����س��اء  "برمي�ليج" 
بال�سدى الوا�سع الذي حققته البطولة، والنتائج االإيجابية 
جلوالتها التناف�سية التي حظيت مب�ساركة دولية وا�سعة من 
الريا�سية  االأندية  الذين ميثلون خمتلف  الكاراتيه  العبي 
التناف�سية  نتائج اجل��والت  �سموه على  العامل. واطلع  حول 
توليه  ال��ذي  االهتمام  على  موؤكًدا  "برمي�ليج"،  لبطولة 
حكومة الفج�ة للريا�سة عامًة وريا�سات الفنون القتالية 
خا�سًة، و�سعيها الأن تكون يف مراكز متقدمة على اخلارطة 
الريا�سية بف�سل توجيهات ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 
الفج�ة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن 

امل����وارد واالإم��ك��ان��ات الإجناح  ���س��م��وه ع��ل��ى ت�سخ�  وح��ر���س 
ا�ست�سافة املناف�سات الريا�سية الدولية يف الفج�ة وحتقيق 
اأ�ساد رئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه  اأهدافها. من جانبه، 
بجهود اإمارة الفج�ة يف دعم الريا�سة وا�ست�سافة االأحداث 
بطولة  تنظيم  م�ستوى  ع��ل��ى  مثنًيا  ال��ك��رى،  ال��ري��ا���س��ي��ة 
احل�سور  يوؤكد  ما  الفج�ة،  يف  للكاراتيه  العاملي  ال���دوري 
الريا�سي.  امل��ج��ال  يف  االإم����ارة  ت�سهده  ال��ذي  املميز  العاملي 
�سمو ويل  مكتب  الزحمي مدير  �سامل  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
عهد الفج�ة، والعميد اأحمد حمدان الزيودي رئي�س احتاد 
للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  للتايكواندو  االإم�����ارات 

وروؤ�ساء احتادات الكاراتيه يف عدد من دول العامل.

حممد �ل�سرقي ي�ستقبل رئي�ش �لحتاد �لدويل للكار�تيه ويطلع على �سري بطولة �لـ »برميريليج« يف �لفجرية 

•• �أبوظبي -و�م:

عقد جمل�س اإدارة نادي العن لل�سطرجن واالألعاب الذهنية 
" برئا�سة  "زووم  تطبيق  عر  بعد  عن  ال���دوري  اجتماعه 
ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سلطان بن �سخبوط اآل نهيان 
االأمن  الرميثي  اأكد خالد حممد خلفان   . النادي  رئي�س 
العام للنادي اأن اأبرز قرارات جمل�س االإدارة متثلت بت�سكيل 
العفريت  ي��و���س��ف  امل�ست�سار  ب��رئ��ا���س��ة  املهند�سن  جمل�س 
واملهند�س  ال��ط��اه��ر،  ط���ارق  املهند�س  وع�سوية  الكويتي، 

اأحمد النعيمي، واملهند�سة موزة املن�سوري.
املخت�سة  االأم���ور  بجميع  املهند�سن  جمل�س  تكليف  ومت 
بلعبة ال�سطرجن وما يرتبط بها من اإ�سراف على اجلانب 
واالأن�سطة  ب��ال��ب��ط��والت  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأم�����ور  و���س��ائ��ر  ال��ف��ن��ي 
على  يعمل  وم��ا  اخلارجية  وامل�ساركات  واملحلية  الداخلية 
جمتمع  يخدم  مبا  الب�سري  للعن�سر  وتنميتها  تطويرها 
التقارير  ك��اف��ة  االإدارة  جم��ل�����س  واع��ت��م��د  ال��ع��ن  م��دي��ن��ة 
االإدارية واملالية والفنية عن الفرتة ال�سابقة وخطة العمل 

وامل�ساركات للفرتة القادمة.

نادي �لعني للريا�سات �لذهنية 
ي�سكل جمل�ش �ملهند�سني

مب�ساركة 40 دولة .. �فتتاح »مونديال« 
�لقو�ش و�ل�سهم لأ�سحاب �لهمم بدبي �ليوم
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الفجر الريا�ضي

•• �لعني-�لفجر

لل�سطرجن  ال���ع���ن  ن������ادي  اح���ت���ف���ى 
االحتاد  برئي�س  الذهنية  واالأل��ع��اب 
ه�سام  الدكتور  لل�سطرجن  امل�سري 
اجل����ن����دي مب��ن��ا���س��ب��ة ف������وزه ب�����دورة 
 2024-2022 ث��ال��ث��ة  انتخابية 

رئي�ساً لل�سطرجن امل�سري.
وح�����س��ر احل��ف��ل ال����ذي اأق���ي���م مبقر 
النادي مبدينة العن االأ�ستاذ حممد 
اأمن بن عبداهلل الزرعوين الرئي�س 
لل�سطرجن  العن  ل��ن��ادي  التنفيذي 
واالألعاب الذهنية ، والدكتور ه�سام 
امل�سري   االحت�����اد  رئ��ي�����س  اجل���ن���دي 
املدير  ال��ط��اه��ر  امل��ه��ن��د���س ط����ارق  و 
الفني ، والطاقمن االإداري والفني 

بالنادي وعدد من ال�سيوف.
وا���س��ت��م��ل احل��ف��ل ع��ل��ى ع���دة فقرات  
، و اأه������دى االأ����س���ت���اذ حم��م��د اأم���ن 
الزرعوين درع نادي العن لل�سطرجن 

الدكتور  اإىل  ال��ذه��ن��ي��ة  واالأل����ع����اب 
اجلندي تعب�اً عن عمق العالقات 
بال�سطرجن  ال����ن����ادي  ت���رب���ط  ال���ت���ي 
امل�����س��ري ورئ��ي�����س��ه امل��ن��ت��خ��ب ل���دورة 

جديدة متتد لعامن.
وت�����وج�����ه االأ������س�����ت�����اذ حم���م���د اأم�����ن 

برئي�س  م��رح��ب��اً  بكلمة  ال���زرع���وين 
متمنياً  داره  يف  امل�سري  ال�سطرجن 
ل���ه ال��ت��وف��ي��ق يف دورت������ه اجل���دي���دة 
وموؤكداً على العالقات املتميزة بن 
امللوك"  "لعبة  يخدم  الطرفن مبا 

اأم الريا�سات الذهنية.

اجلندي
ال���دك���ت���ور ه�سام  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
التي  العالقات  عمق  على  اجل��ن��دي 
لل�سطرجن  ال���ع���ن  ب���ن���ادي  ت��رب��ط��ه 
ال�سيخ   برئا�سة  الذهنية  واالأل��ع��اب 

ب���ن �سخبوط  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ل��ط��ان 
االأ�سيوي  االحت���اد  رئي�س  نهيان  اآل 
معرباً   ، ال��ن��ادي  ورئي�س  لل�سطرجن 
اأندية  مل��ب��ادرة  العميق  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
العن واأبوظبي والفج�ة مبباركة 
انتخابية جديدة متتد  لدورة  فوزه 
حتى عام 2022. واأ�ساف اجلندي 
:" م��ب��ارك��ة االأن��دي��ة ال��ث��الث��ة و�سام 
اأن جهودي  على  يوؤكد  �سدري  على 
االإم���ارات طوال  �سطرجن  يف خدمة 
-1997 14 عاماً يف الفرتة بن  
2011  ظلت حمل تقدير وتركت 
وهذا  اجلميع  ل��دى  ج��ي��داً  انطباعاً 
االأمر ي�سعرين بالفخر واالمتنان". 
اأقامه  ال�����ذي  واحل���ف���ل   ": واأردف 
ل�سخ�سي نادي العن اأم�س ي�ساعف 
التعاون  ا����س���ت���م���رار  ع��ل��ى  ح��ر���س��ي 
امل�����س��ري واالأندية  ب��ن االحت����اد  م��ا 
ال�سطرجن  لعبة  يخدم  مبا  الثالثة 

ويطورها لدى كل االأطراف".

•• �أبوظبي- رم�صان عطا

العا�سمة  يف  اال���س��ت��ع��دادات  تتوا�سل 
جديدتن  ن�سختن  الإقامة  اأبوظبي 
االإمارات"  "حماربي  ب��ط��ول��ة  م���ن 
يومي  املختلطة،  القتالية  للفنون 
اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل��ن، وينظم 
احلدث املنتظر �سركة باملز الريا�سية، 
ب�سالة االحتاد اأرينا يف جزيرة يا�س .   
وتعود البطولة لالنطالق بالن�سخة 
االأوىل  للمرة  تنظم  التي  االإفريقية 
يوم اجلمعة املقبل، و الن�سخة العربية 
ال�ساد�سة يوم ال�سبت، واأعلنت اللجنة 
امل�ساركن  و�سول  للبطولة  املنظمة 
النطالق  ال��ت��ح�����س���ات  وت���وا����س���ل 
احلدث الذي ينتظره ع�ساق وحمبي 
وتعقد  املختلطة.  القتالية  الفنون 

عن  للك�سف  ال��ي��وم  �سحفيا  م��وؤمت��را 
تفا�سيل احلدث.  

التي  الر�شيدة  للقيادة  ال�شكر 
�شاعدتنا يف هذه املنظومة

اأك��د ف��وؤاد دروي�����س رئي�س  من جانبه 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
تنظيم  ال���ري���ا����س���ي���ة،  ب���امل���ز  ل�����س��رك��ة 
"حماربي  ن�سختن ا�ستثنائيتن من 
النجاحات  مع  تتما�سى   ، االإمارات" 

ال�سابقة من البطولة.  
حمظوظون  اإن���ن���ا  دروي�س"  وق�����ال 
�سعادة  ت��ع��ل��ي��م��ات  ن�����س��ت�����س��رف  الأن���ن���ا 

ع��ب��دامل��ن��ع��م ال��ه��ا���س��م��ي رئ��ي�����س احتاد 
 ،mma و  للجوجيت�سو  االإم�����ارات 

الريا�سية،  باملز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وم��ق��رتح��ات��ه ال��ه��ادف��ة وال��ت��ي بعثت 

والريا�سين  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال���ف���رح���ة 
اأب��وظ��ب��ي وجناح  اأن وج��ودن��ا يف  ك��م��ا 

حم��ارب��ي االإم�����ارات يف ف���رتة وجيزة 
اإب��راز منط  �ساعد يف امل�سي قدما يف 

الريا�سة يف العا�سمة اأبوظبي.  
واأ�ساف: �سعداء جداً الأننا نكون جزءاً 
يف  االإفريقية  الريا�سية  تكرمي  من 
عا�سمة اجلميع "اأبوظبي" وم�سروع 
"حماربي االإمارات – اأفريقيا" جزء 
اجلماه�  وعدنا  التي  االأج���زاء  من 
اأبوظبي  والريا�سين من بدايتنا يف 
املهارات  الإب���راز  �سبباً  �ستكون  واأن��ه��ا 
الريا�سية داخل الدولة وخارجها .  

ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  اأن  دروي�������س  واأك�����د 
القتالية  الفنون  ريا�سة  جن��اح  على 
االإم����ارات،  ل��دول��ة  يح�سب  املختلطة 
جمدداً  ال�سكر للقيادة الر�سيدة التي 
امل��ن��ظ��وم��ة و�سكر  ���س��اع��دت��ن��ا يف ه���ذه 
خا�س ل�سعادة عبداملنعم الها�سمي يف 
وحالياً  االإمارات-العرب"  "حماربي 

– اأفريقيا".   االإمارات  "حماربي 
الن�سخة  ان�سمام  اأن  دروي�س  واأو�سح 
االإفريقية لنظ�تها العربية فر�سة 
الريا�سين  م����ن  ل��ل��ك��ث���  ح��ق��ي��ق��ة 
ل��ل��ظ��ه��ور ع��ره��ا خ��ا���س��ة ل��ل��ذي��ن مل 
ونتوقع  ال��ف��ر���س��ة،  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل��وا 
نزاالتها.  ك��ل  يف  حما�سية  ت��ك��ون  اأن 
املنعم  ع���ب���د  ����س���ع���ادة  اأن  م�������س���ي���ف���اً 
اأن��ه قد تكون  اأمل��ح من قبل  الها�سمي 
هناك ن�سخة لدول اأمريكا اجلنوبية 
قوية  ع���الق���ات  ل��دي��ن��ا  واأن  خ��ا���س��ة 
ال���رازي���ل ع���ر ريا�سة  اأب���ط���ال  م���ع 

اجلوجيت�سو.  
واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه ق��ائ��اًل: ن��ع��ول على 
ح�����س��ور اجل��ال��ي��ات داخ����ل االإم�����ارات 
وم������ن ����س���ي���ح�������س���رون م�����ن اخل������ارج 
الذين  االأب��ط��ال  من  العديد  هنالك 
القاعدة  ن���ع���ول  ك���م���ا  ���س��ي�����س��ارك��ون 
ال��ت��ي تتمتع  ال��ك��ب���ة  اجل��م��اه���ي��ة 
الدولة  داخ��ل  القتالية  االأل��ع��اب  بها 
الن�سخة  ه��ذه  من  ج��زءاً  يكونوا  الأن 

اال�ستثنائية. 

•• دبي-�لفجر

حقق فريقا احلبتور وزيدان فوزهما الثاين يف كاأ�س دبي الذهبية 
لتت�ساعف  وغنتوت  بنجا�س  فريقي  ح�ساب  على   2022 للبولو 
حظوظهما يف التاأهل للدور قبل النهائي مبا�سرة بينما مني كل 
ده�سة  و�سط  تباعا  الثانية  باخل�سارة  وبنجا�س  غنتوت  فريق  من 
اجل��م��ي��ع ويف ن��ه��اي��ة ال��ي��وم ال��ث��ال��ث ارت��ف��ع ع���دد اأه����داف البطولة 
الدور  م��ب��ارات  ع��دد  ن�سف  اأي  مباريات  �ست  100 هدفا يف  اإىل  
التمهيدي . وكانت مباراة احلبتور وبنجا�س دود�سون وهوريل قد 
االأ�سواط  �سهدت مناف�سة قوية برغم تقدم فريق احلبتور طيلة 
مقابل  اأه��داف  اأربعة  بنتيجة  االأول  ال�سوط  اأنهى  حيث  اخلم�سة 

هدف واحد ثم وا�سل تقدمه منهيا ال�سوط الثاين بنتيجة �ستة 
اأهداف مقابل هدفن ليزيد الفارق من ثالثة اهداف اىل اربعة 
اه��داف وجنح  الفارق اىل خم�سة  زاد  الثالث  ال�سوط  اه��داف ويف 
ثالثة  اىل  ال��راب��ع  ال�سوط  يف  ال��ف��ارق  تقلي�س  يف  بنجا�س  فريق 
ال�سوط بتاأخره بنتيجة ت�سعة اهداف  اه��داف فقط بعد ان انهى 
مقابل �ستة اأه��داف  اإال اأن ال�سوط اخلام�س جاء دراماتيكيا فقد 
جنح فريق بنجا�س يف اإ�سافة هدفن لت�سل النتيجة اإىل ثمانية 
اأهداف مقابل ت�سعة للحبتور ويتاأزم املوقف ويتوتر فريق احلبتور 
و�سط اندفاع فريق بنجا�س اإال اأن �سربة جزائية وفق فيها باوتي�ستا 
بايوجار هداف احلبتور لتهدىء املوقف ثم ي�سيف باوتي�ستا هدفه 
بنجا�س  يحرز  املباراة  نهاية  وقبل  ال�11  فريقه  وهدف  ال�ساد�س 

الهدف التا�سع . كما حقق فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان فوزه 
الثاين على التوايل وتخطى عقبة غنتوت وبنتيجة ع�سرة اأهداف 
اأهداف ففي بداية املباراة جنح فريق زيدان بالتقدم  مقابل �ستة 
زيدان  اأ���س��اف  ال��ث��اين  ال�سوط  ويف  ه��دف  مقابل  اأه���داف  بثالثة 
اأه��داف بينما اكتفى  ثالثة اأه��داف اأخرى رافعا ر�سيده اإىل �ستة 
غنتوت بقطع الكرات وارتكاب االأخطاء والتي ا�ستثمرها توما�س 
بانيللو هداف املباراة )7 اأهداف( . وي�سهد ال�سوط الثالث هدف 
اأح��رز كل فريق هدفن يف ال�سوط الرابع  واحد لكل فريق بينما 
توما�س  املتاألق  الثنائي  واالأخ��� فقد جنح  ال�سوط اخلام�س  اأم��ا 
مقابل   10 بنتيجة  فريقهما  ل�سالح  املباراة  اإنهاء  من  وف���اري 

�ستة اأهداف لفريق غنتوت .

•• دبي -و�م:

البطولة  ب�7 عدائن يف  القوى  األعاب  ي�سارك منتخب 
التي  ال�ساحية  الخ��رتاق  والع�سرين  الرابعة  العربية 
للفرو�سية  را�سد  ن��ادي  يف  البحرين  مملكة  ت�ست�سيفها 
الثالثاء   غٍد  يوم  مناف�ساتها  وتنطلق  اخليل  و�سباقات 

و�سط م�ساركة اأبرز العدائن العرب يف هذا ال�سباق.
جلنة  رئي�س  غ��زوان،  ح�سن  علي  املنتخب  بعثة  ويراأ�س 
البعثة  وت�سم  احلكام،  جلنة  رئي�س  الوطنية  املنتخبات 
7 العبن، مبعدل 6 العبن يف فئة "العموم رجال" هم 
ال�سعايل  رم�سان،  خليل  خالد  املرا�سدة،  را�سد  مبارك 
ح�سن النعيمي، �سلطان علي ال�سنحاين، عبداهلل �سرور 
جمعة، وخليفة حممد النعيمي، والعب يف فئة ال�سباب 

هو حمد حممد اليحيائي.
���س��ب��اق��ات مب�سافات  اإق���ام���ة ع���دة  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ت�����س��م��ن 
خمتلفة لكل من فئات النا�سئن وال�سباب، بجانب �سباق 

العمرية  الفئات  �سباقات  تقام  حيث  للرجال،  العموم 
امل�سائية  الفرتة  ت�سهد  بينما  ال�سباحية،  الفرتة  خالل 

�سباق العموم.
ويعقد اليوم االأثنن االجتماع الفني للبطولة بح�سور 

ثالثة ممثلن عن كل احتاد م�سارك.
واأكد علي ح�سن غزوان اأن احتاد األعاب القوى برئا�سة 
الالعبن  ق���درات  لتعزيز  ي�سعى  امل��ر  حممد  ال��دك��ت��ور 
والالعبات يف الفئات املختلفة ومنحهم فر�سة امل�ساركة 
ل���رف���ع م�ستوى  وال��ع��رب��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ب���ط���والت  يف 
�سمن  املطلوبة  امليدانية  اخل��رة  واكت�ساب  جاهزيتهم 
املوؤ�سرات  اأف�����س��ل  اإىل  ب��ه��م  ل��ل��و���س��ول  امل���ق���ررة  اخل��ط��ة 

املطلوبة التي متهد الطريق لتطوير قدراتهم.
يف  ال�ساحية  الخ���رتاق  العربية  البطولة  اأن  واأ���س��اف 
ال��ب��ح��ري��ن ت�����س��ك��ل م��رح��ل��ة م��ه��م��ة مل�����س��اع��دة الالعبن 
وال��الع��ب��ات على االح��ت��ك��اك واك��ت�����س��اب اخل���رة بوجود 

اأف�سل املنتخبات العربية.

تتوا�شل اال�شتعدادات يف العا�شمة اأبوظبي

»حماربي �لإمار�ت« �لن�سخة �لإفريقية و�لعربية �جلمعة و�ل�سبت يف »�لحتاد �أرينا«

الذهبية  دبي  كاأ�س  يف  هدف   100

�حلبتور وزيد�ن يحققان  فوزهما �لثاين على ح�ساب بنجا�ش وغنتوت 

�لإمار�ت ت�سارك بـ7 عد�ئني يف �لبطولة 
�لعربية لخرت�ق �ل�ساحية بالبحرين

�سطرجن �لعني يحتفي برئي�ش �لحتاد �مل�سري لل�سطرجن

فوؤاد دروي�س:  
• الن�شخة االإفريقية اإ�شافة مميزة للحدث

• نعول على القاعدة اجلماهريية الكبرية اأن يكونوا جزءًا من هذه الن�شخة اال�شتثنائية
• جناح حماربي االإمارات �شاعد يف امل�شي قدما يف اإبراز منط الريا�شة يف العا�شمة اأبوظبي
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حت�سر اأتلتيكو مدريد حامل اللقب وفياريال ب�سكل جيد لال�ستحقاق 
اأوروب�����ا،  اأب���ط���ال  دوري  امل��ق��ب��ل يف  االأ���س��ب��وع  ينتظرهما  ال���ذي  ال���ق���اري 

خارج  الكب�ين  بفوزهما  وذل���ك 
-3�سفر  اأو�سا�سونا  على  ال��دي��ار 

الدوري  من  والع�سرين  اخلام�سة  املرحلة  يف  توالياً   1-4 وغرناطة 
االإ�سباين لكرة القدم.

امل��وؤج��ل��ة م��ع ليفانتي  االأ���س��ب��وع مب��ب��ارات��ه  ف���رط يف منت�سف  وب��ع��دم��ا 
باخل�سارة على اأر�سه �سفر1-، ا�ستعاد اأتلتيكو توازنه يف الوقت املنا�سب 
يف  فيليك�س  ج���واو  ال��رت��غ��ايل  ت�سجيلها  ع��ل��ى  ت��ن��اوب  ث��الث��ي��ة  بف�سل 
بت�سديدة  �سواري�س  لوي�س  االأوروغ��وي��اين  ركلة ركنية،  اإثر   3 الدقيقة 
رائ��ع��ة م��ن ح���وايل 40 م���رتاً اإث���ر هجمة م��رت��دة ومت��ري��رة م��ن جواو 
فيليك�س )59(، والبديل االأرجنتيني اأنخل كوريا )89( بعد متريرة 

من كوكي ل�فع ر�سيده ال�سخ�سي اىل 11 هدفاً.
وزم����الوؤه  ق��دم��ه  ال���ذي  جداً" ب�����االأداء  "�سعيداً  فيليك�س  ج���واو  وك���ان 
"موفي�ستار  قناة  اللقاء  بعد  به  اأف��اد  ما  ح�سب  جميعهم"  "ال�سعداء 
"نحن قادمون من مباراة �سيئة جداً )اخل�سارة �سد  بال�س"، م�سيفاً 

ليفانتي(، لكننا تنف�سنا ال�سعداء".
"اأن غرفة املالب�س )الفريق( موحدة، مت�سامنة، نعمل  وك�سف 
جميعاً معاً من اأجل حتقيق الهدف ذاته. نحن يف و�سع جيد 
ونتح�سن من يوم اىل اآخر. يجب املوا�سلة على هذا املنوال. 
ت�سجيل ثالثة اأهداف من دون اأن تهتز �سباكنا، يعطينا دفعة 

كب�ة".
وحت�سر نادي العا�سمة باأف�سل طريقة ملواجهته االأربعاء على 
مان�س�سرت  يف  ورفاقه  رونالدو  كري�ستيانو  الرتغايل  مع  اأر�سه 
يونايتد االإنكليزي يف ذهاب ثمن نهائي دوري االأبطال، رافعاً 
املوؤهل  االأخ����  ال��راب��ع  امل��رك��ز  42 نقطة يف  اىل  ر���س��ي��ده 
الثالث  بيتي�س  خ��ل��ف  نقطة  ب��ف��ارق  االأب���ط���ال  دوري  اىل 
فياريال  اأم��ام  وث��الث  االأح���د،  مايوركا  ي�ست�سيف  ال��ذي 
الثالثاء �سد يوفنتو�س  ملا ينتظره  ب��دوره  الذي حت�سر 
االإيطايل يف ذهاب ثمن نهائي دوري االأبطال بفوزه على 

م�سيفه غرناطة بنتيجة كب�ة 1-4.
ويدين فياريال بفوزه العا�سر للمو�سم اىل العبه اجلديد 
الهولندي اأرناوت داجنوما الذي يوا�سل تاألقه بت�سجيله 

 35( من ركلة جزاء و39 و81 من ث����الث����ي����ة 
ركلة جزاء(.

بورمنوث  العب  ورفع 
ال�سابق  االإن��ك��ل��ي��زي 
اىل  ر�����س����ي����ده 
يف  اأه��داف   8
ليغا"،  "ال 
ف������ي������م������ا ك�������ان 
غرناطة  ه���دف 
لوي�س  ن�سيب  م��ن  ال��وح��ي��د 

ميا )61 من ركلة جزاء(.
وقبل ا�ست�سافته يوفنتو�س الثالثاء 
رفع  االأب��ط��ال،  دوري  نهائي  ثمن  ذه��اب  يف 
ف��ري��ق امل����درب اأون�����اي اإمي����ري ر���س��ي��ده اىل 39 
اأمام  االأه����داف  ب��ف��ارق  م��وق��ت��اً  خام�ساً  وب���ات  نقطة 
بر�سلونة الذي حل اأم�س االأحد �سيفاً على فالن�سيا. 
احلادية  بهزميته  مني  ال���ذي  لغرناطة  بالن�سبة  اأم���ا 
يف  نقطة   24 عند  ر�سيده  فتجمد  املو�سم،  ه��ذا  ع�سرة 

املركز ال�سابع ع�سر.

•• �أبوظبي-�لفجر

اأبوظبي  �سرطة  اأح��رز فريق فر�سان 
اخلا�سة  ال����دوري����ات  الإدارة  ال��ت��اب��ع 
ب�سرطة  اجل���ن���ائ���ي  االأم������ن  ب��ق��ط��اع 
�سوط  يف  االأول  امل����رك����ز  اأب���وظ���ب���ي 
النجمتن  ف��ئ��ة  ال���ك���رى  اجل����ائ����زة 
م���ي���دان  وع����ل����ى   22-21 مل���و����س���م 
دب��ي ب��ول��و ال���دويل يف اإم����ارة دب��ي يف 
لوجنن  االإم����ارات  دوري  مناف�سات 
لقفز احلواجز يف ن�سخته العا�سرة ، 
للفرو�سية  االإم���ارات  احت��اد  باإ�سراف 

وال�سباق ، ورعاية لوجنن .
مت�سابقن  ال��ف��ر���س��ان  ف��ري��ق  وي�سم 
يتناف�سون مع عدة فرق من خمتلف 
الدول يف تناف�س مث� يهدف لتعزيز 
ا�ستعداد الفرق ال�سرطية واجلاهزية 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  م�����س��ت��وي��ات  ورف����ع 
وامل�ساركة املجتمعية يف �سبيل حتقيق 

االأهداف اال�سرتاتيجية .
حر�س  �سمن  امل�ساركة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�سرطة اأبوظبي على تعزيز ال�سراكات 

احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  املجتمعية 
ع��ل��ى جاهزية  واالب���ق���اء  واخل��ا���س��ة 

وتعزيز  ال�سرطية  وال��ف��رق  االأف����راد 
اال�ستعداد واجلاهزية .

•• �أبوظبي – �لفجر 

ت���������س����در جن�����م م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ال���وط���ن���ي 
كاأ�س  بطولة  �سكيك  اأح��م��د  للجولف 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال����دول����ة يف 
للبطولة  ال��ع��ا���س��رة  الن�سخة  اف��ت��ت��اح 
االأغ�����ل�����ى مب���و����س���م اجل����ول����ف وال���ت���ي 
ان��ط��ل��ق��ت م��ن��اف�����س��ات��ه��ا ال�����س��ب��ت على 
للجولف  اأب����وظ����ب����ي  ن��������ادي  م���ل���ع���ب 
وامل��ق��ام��ة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن معايل 
ب��ن م��ب��ارك ال نهيان  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
وزير الت�سامح والتعاي�س، وبدعم من 
والهيئة  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
اجلولف،  وم��ت��ج��ر  للريا�سة  ال��ع��ام��ة 
و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة اأك����ر م���ن 105 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  جميع  م��ن  الع��ب��ن 
يتقدمهم  ال��ل��ع��ب��ة  ق���ي���ادة  ج��ان��ب  اىل 
�سلطان  ب����ن  ف���اه���م  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل 
ونائبه  االحت�������اد  رئ���ي�������س  ال��ق��ا���س��م��ي 
الها�سمي  ال�سيد  اهلل  "م" عبد  اللواء 
ال�سام�سي  اأع�ساء االحتاد خالد  ومن 
وخلفان الكعبي والعديد من الرعيل 
االأول للعبة "النواخذه" ومنهم عادل 
ال���زرع���وين ورا����س���د اجل�����روان ووليد 
العطار و�سعيد مالك وغ�هم الكث� 
من اأولياء اأمور الالعبن والالعبات 

امل�ساركن بالبطولة.

�سخونة املناف�سة 
وج���اء ت�����س��در ال��الع��ب اأح��م��د �سكيك 
وب�سربتن  ���س��رب��ة   74 مب��ج��م��وع 
ع���ل���ى حامل  ف�����وق امل����ع����دل م���ت���ق���دم���اً 
ال��ل��ق��ب جن��م امل��ن��ت��خ��ب وق���ائ���ده خالد 
ن��ق��ط��ت��ن مبجموع  ب���ف���ارق  اجل�����س��م��ي 
 5 الثالث  باملركز  وح��ل  �سربة،   76

العبن مبجموع كل منهم 79 نقطة 
وهم عمر ثابت ووليد العطار وخالد 
�ساملن ورا�سد العمادي وعبيد احللو.

تفوق ال�شام�شي  
وت�سدر خالد مبارك ال�سام�سي اأمن 
الكبار  ف��ئ��ة  ع���ام االحت�����اد م��ن��اف�����س��ات 

ثانياً  وح�����ل  ����س���رب���ة   77 مب���ج���م���وع 
 78 ال��ع��ل��ي مب��ج��م��وع  ال��ع��ب��د  �سلطان 
خلفان  االأعمال  رجل  والثالث  �سربة 

الكعبي بنف�س املجموع.
جنمة  الفتيات  مناف�سات  وت�����س��درت 
 81 مب��ج��م��وع  احل��ل��و  رمي���ا  منتخبنا 
العمادي  علياء  ثانية  وح��ل��ت  �سربة 
الثالث  وامل��رك��ز  �سربة   82 مبجموع 
القبي�سي  علياء  الالعبة  ن�سيب  من 

�سربة.  87
ال�ساب  ت�سدر  ال�سباب  مناف�سات  ويف 
عبد اهلل ال�سويدي الرتتيب مبجموع 
83 �سربة وحل ثانياً الالعب حممود 
والثالث  �سربة   84 مبجموع  �سكيك 

الالعب را�سد اجل�سمي.

توا�شل املناف�شات
االأحد  ي��وم  املناف�سات  وتوا�سلت  ه��ذا 
والتي  للبطولة  اخلتامية  ب��اجل��ول��ة 
انطلقت يف ال�سابعة �سباحاً اإىل جانب 
انطالق مناف�سات الالعبن ال�سغار يف 
البار 3 وفق نظام ولوائح البطوالت، 
وامللفت للنظر اأن اليوم االأوىل اأقيمت 
وبطول  ال��ن��ادي  مب�سمار  املناف�سات 
6513 ياردة، واليوم الثاين يتناف�س 
 18 األ�  امل�ساركون بامللعب  نف�سه  ذي 

حفرة ومل�سافة 6775 ياردة.

•• �ل�صارقة -و�م:

ال�سمو  �ساحب  ونهج  ب��روؤي��ة  ال�سارقة  الإم���ارة  االإ�ست�ساري  املجل�س  اأ���س��اد 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�سارقة يف التو�سع باإن�ساء االأندية الريا�سية والتخ�س�سية على م�ستوى 
االإمارة وما حتققه من نتائج اإيجابية يف دعم املجتمع ملمار�سة الريا�سة 
وما يوليه �سموه من دعم االأندية لتحقيق دورها يف رفع م�ستوى ال�سباب 
مع  يتفق  مبا  الريا�سية  باالألعاب  واالإرت��ق��اء  مواهبهم  وتنمية  ريا�سياً 

القيم االأخالقية واالأهداف الوطنية.
يف  اأع�سائه  طرحها  التي  امل��ح��اور  خ��الل  م��ن  اال�ست�ساري  املجل�س  ودع��ا 
الف�سل  من  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  اأعمال  �سمن  العا�سرة  جل�سته 
الت�سريعي العا�سر التي عقدها اأم�س قبل االأول مبقره برئا�سة �سعادة علي 
ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س ملناق�سة �سيا�سة جمل�س ال�سارقة الريا�سي 
االأن��دي��ة يف  الطلبة يف  املجتمع ال�سيما  اأف���راد  كافة  اإ���س��راك  ���س��رورة  اإىل 
نادي  باإن�ساء  املطالبة  بجانب  التدريبية  وح�س�سها  فعالياتها  خمتلف 

للمغامرات ميكن الهواة من ممار�سة ريا�ساتهم.
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي  ه��الل  عي�سى  �سعادة  اجلل�سة  ح�سر 
و  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  نائب  ج��اين  عبدامللك  و  الريا�سي 
رئي�س  االدارة  جمل�س  ع�سو  �سلطان  بن  عبدالرحمن  عبداهلل  الدكتور 
جمل�س  ع�سو  ال��دح  �سلطان  عبداهلل  و  االإ�سرتاتيجي  االإ�ست�سراف  جلنة 
االدارة رئي�س جلنة االإ�ستثمار والت�سويق الريا�سي و عبداللطيف نا�سر 
نبيل  و  اجلماعية  االأل��ع��اب  جلنة  رئي�س  االدارة  جمل�س  ع�سو  ال��ف��ردان 
حممد بن عا�سور مدير ادارة �سوؤون الريا�سة والتطوير وعبداهلل ح�سن 

اآل علي مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة.
و اأ�ساد �سعادة عي�سى هالل احلزامي يف كلمته خالل اجلل�سة بدور املجل�س 
االإ�ست�ساري وبحر�سه على العناية بال�ساأن الريا�سي موجها ال�سكر للجنة 

�سوؤون الرتبية والتعليم والثقافة واالإعالم وال�سباب على عنايتها بقطاع 
على  وحر�سها  املا�سي  العام  خ��الل  االإم���ارة  الأن��دي��ة  وزياراتها  الريا�سة 

االإجتماع مع جمل�س ال�سارقة الريا�سي .
و قال اإن اإمارة ال�سارقة نالت موؤخرا جائزة جديدة وهي "جائزة عا�سمة 
للثقافة  ال��ع��رب��ي  االإحت�����اد  منحها  ال��ت��ي  العربية"  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الريا�سية �سمن جوائزه لعام 2021 وهي جائزة كما جاء يف حيثياتها 
الريا�سية  االأن�سطة  العديد من  ال�سارقة يف رعاية وتنظيم  تكافئ تفوق 
لتحقيق  وال�سعي  امل���راأة  ريا�سات  يف  املتخ�س�سة  وال��ب��ط��والت  والثقافية 
الهوية  على  واملحافظة  ال��رتاث  بحماية  واالإه��ت��م��ام  امل�ستدامة  التنمية 

العربية .
و اأو�سح اأن العمل يف املجال الريا�سي تتجدد وتتغ� اأهدافه من اآن الآخر 
التكيف  على  املا�سية  الفرتة  لذا حر�سنا يف  وامل�ستجدات  للظروف  وفقا 
مع كافة املتغ�ات التي ا�ستدعتها تداب� الت�سدي لف�و�س كورونا و هلل 
احلمد جنحنا يف الوفاء بتنظيم جميع االأن�سطة والفعاليات التي كانت 
�سمن خطتنا ال�سنوية وعلى �سبيل املثال ال احل�سر نظمنا يف العام املا�سي 
1648 فعالية ريا�سية وجمتمعية وثقافية بواقع 137 فعالية �سهريا 

.
و تناولت مداخالت اأع�ساء املجل�س االإ�ست�ساري العديد من النقاط ومنها 
توجه جمل�س ال�سارقة الريا�سي يف تنمية املوارد املالية و منهجية املجل�س 
يف حتديد و�سرف موازنات اأندية اإمارة ال�سارقة واالآلية املتبعة يف الرقابة 
بهند�سة  يعنى  االإداري  الهيكل  يف  وحدة  وا�ستحداث  االندية  على  املالية 
وخطة  االأومل��ب��ي��ة  للموا�سفات  املن�ساآت  مطابقة  م��ن  للتاأكد  االن�����س��اءات 
ال�ستكمال اإن�ساء كافة املرافق وال�ساالت وقاعات التدريب ور�سف الطرق 
الداخلية يف االندية و فكرة اإن�ساء �سندوق لدعم الريا�سة تبني منظومة 
�ساملة  رعاية  ورعايتهم  املوهوبن  ودعم  الإ�ستك�ساف  وا�سحة  و  متكاملة 
مع  �سراكات  واإي��ج��اد  الن�سء  ل��دى  القيم  منظومة  تعزيز  مع  ومتكاملة 

اجلهات املخت�سة بالطفل وال�سباب تبني منظومة لالحرتاف يف االألعاب 
الفردية وتخ�سي�س عقود لالعبن املتميزين من خالل الدعم احلكومي 
التفرغ  م��ن  ومتكينهم  لالعبن  وظيفية  ف��ر���س  واإي��ج��اد  ال��رع��اي��ات  اأو 
الذين  املحرتفن  ب�ساأن  االجتماعي  ال�سمان  التن�سيق مع  مع  الريا�سي 
لي�س لهم وظائف حكومية و اإن�ساء ناد لريا�سة املغامرات ي�ستقطب الهواة 
منظومة  �سمول  و  للمواطنن  االأندية  يف  الوظائف  بت�سكن  جانب  اإىل 
ال�سارقة  هيئة  مظلة  حت��ت  االأن��دي��ة  موظفي  لكافة  ال�سحي  ال��ت��اأم��ن 
ال�سحية واال�ستفادة من العبي اجلامعات وا�ستقطابهم لالأندية و تعين 
الريا�سي على  واإن�ساء مركز للطب  الريا�سي  ال�سارقة  اأمن عام ملجل�س 
م�ستوى اإمارة ال�سارقة يقدم كافة اخلدمات الوقائية والعالجية ويعمل 
الريا�سين وفح�سهم  تاأهيل الالعبن بعد االإ�سابة ومتابعة كافة  على 

مع بداية كل مو�سم ريا�سي.
ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت م���داخ���الت االأع�������س���اء ت��ع��م��ي��م خ��ط��ة امل��ج��ل�����س الريا�سي 
االإ�سرتاتيجية على كافة االندية العامة والتخ�س�سية و اإ�ستحداث هيكل 
املوهوبن  اإكت�ساف  يف  املجل�س  دور  ح��ول  الت�ساوؤل  و  لالأندية  تنظيمي 
واإ�ستقطاب الالعبن املوهوبن �سواء من املواطنن اأو من مواليد الدولة 
وتدريبهم واملحافظة عليهم يف االألعاب اجلماعية والفردية واإن�ساء قاعدة 
معلومات خا�سة بالريا�سين و مدى جواز اجلمع بن منا�سب يف جمل�س 
ريا�سية  اأكادمييات  باإن�ساء  املطالبة  و  االمارة  واأندية  الريا�سي  ال�سارقة 
تعزيز  يف  الريا�سي  املجل�س  دور  و  ريا�سية  مدينة  واإن�����س��اء  متخ�س�سة 
ال�سياحة من خالل االأن�سطة الريا�سية ودرا�سة اإن�ساء ور�سة لل�سيانة يف 
نادي ال�سيارات القدمية وتزويدها باأحدث االأجهزة واالأدوات وتوف� مقر 

متكامل وميادين لنادي ال�سارقة لل�سقارين .
اإىل جانب اأهمية تعزيز دور نادي ال�سارقة للهجن من خالل اإن�ساء مبنى 
وتفعيل  اجل��م��ال  و���س��راء  لبيع  �سوق  وتنظيم  بيطري  وخمتر  متكامل 
و  البحاي�س  وميدان  البطائح  ميدان  مثل  االإم���ارة  يف  االأخ��رى  امليادين 

والفعاليات  االأن�سطة  ت�ستعر�س  مبا�سرة  تفاعلية  رقمية  من�سة  اإن�ساء 
الريا�سية مبختلف اأنواعها واإن�ساء جممعات ريا�سية م�سغرة يف االأحياء 
ال�سكنية وتوف� مدربن موؤهلن من املواطنن و االإ�ستف�سار عن موعد 
يف  ريا�سي  ن��ادي  اإن�ساء  و  الريا�سية  للعلوم  ال�سارقة  اأك��ادمي��ي��ة  اإط���الق 
اإن�ساء  اأهمية دعم ريا�سة املعاقن من خالل  منطقة اخلرو�س بالذيد و 
النف�سية  اخل��دم��ات  فيه  تتوافر  املعاقن  تاأهيل  الإع���ادة  متكامل  م��رك��ز 
الريا�سي  املجل�س  حوكمة  حول  ت�ساوؤالت  االأع�ساء  قدم  كما  والعالجية 
و اآلية التدقيق والرقابة املالية واالإداري��ة املعتمدة على اأعمال االأندية و 
توطن الوظائف االإدارية وتاأهيل املتميزين يف املجاالت الفنية و حتفيز 
ريا�سي  وم��وؤمت��ر  معر�س  تنظيم  و  دخلها  م�سادر  تنويع  على  االن��دي��ة 

�سنوي يقام يف مركز اك�سبو ال�سارقه يف العام املقبل .
اأ�سار �سعادة  و يف معر�س رده على مداخالت اأع�ساء املجل�س االإ�ست�ساري 
اجلوانب  خمتلف  يف  ال��ت��ح��دي��ث  م��وا���س��ل��ة  اإىل  احل��زام��ي  ه���الل  عي�سى 
�ساحب  قبل  من  واالإهتمام  الكب�  الدعم  ظل  يف  وتطويرها  الريا�سية 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة يف ت��وف��� االب��ن��ي��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ودع���م ال��الع��ب��ن موؤكدا 
اإ�ستمرارية املجل�س يف التزامه بن�سر الوعي الريا�سي والثقافة الريا�سية 
االإيجابي  التفاعل  يحقق  الريا�سة ومبا  الرامج  املجتمع من خالل  يف 
وموؤ�س�ساته  وهيئاته،  املجتمع  عنا�سر  مع  االإيجابية  وامل�ساركة  والفعلي 
واأفراده م�ستعر�سا ح�ساد اأندية اإمارة ال�سارقة واخلطط الريا�سية حيث 
بلغ اإجمايل امليداليات التي ح�سدتها اأندية االإمارة البالغ عددها 17 نادياً 
1570 ميدالية بينها 643 ذهبية و469 ف�سية و 458 برونزية. وقام 
نائب رئي�س املجل�س الريا�سي واأع�سائه و مدراء االإدارات بتو�سيح اأعمال 
و�سناعة  الريا�سي  االإ�ستثمار  يف  االأع��م��ال  ملنظومة  وموا�سلتة  املجل�س 
املختلفة  االإن�����س��اءات  ومتابعة  االأن��دي��ة  يف  والتو�سع  املوهوبن  الالعبن 

وحتقيق نقلة وطفرة يف ال�سوؤون الريا�سية وفقط خطط املجل�س.

�ملجل�ش �ل�ست�ساري ي�سيد بروؤية حاكم �ل�سارقة يف �لتو�سع باإن�ساء �لأندية �لريا�سية و�لتخ�س�سية

�أتلتيكو وفياريال يتح�سر�ن جيدً� 
لال�ستحقاق �لقاري 

»فر�سان �سرطة �أبوظبي« يح�سد �ملركز �لأول 
ملناف�سات دوري �لإمار�ت لقفز �حلو�جز

ال�شام�شي يتقدم فئة »النواخذه« يف افتتاح كاأ�س رئي�س الدولة للجولف

�سكيك يت�سدر �جلولة �لأوىل متقدمًا على �جل�سمي حامل �للقب

•• �أبوظبي-و�م:

تاألق الدراج االإماراتي حممد البلو�سي بطل العامل للدراجات 
العامل  ك��اأ���س  االأردن �سمن ج��والت  ب��اه��ا-  ال��ن��اري��ة يف جولة 
"فيم- النارية  للدراجات  الق�س�ة  ال�سحراوية  للراليات 

العام  االأول وال�سدارة للرتتيب  املركز  باها" وذلك بتحقيق 
باجلولة التي اأقيمت على مدار يومن.

30 مت�سابقا من اأجل موا�سلة  واأقيمت املناف�سات مب�ساركة 
امل�سوار نحو لقب بطولة العامل، فيما بلغت م�سافة املناف�سات 

والتي اأقيمت على 3 مراحل 1000 كيلو مرت.
والتي  قطر   - ب��اه��ا  ج��ول��ة  يف  للم�ساركة  البلو�سي  وي�ستعد 

تنطلق يوم 25 مار�س املقبل، طاحما يف حتقيق ال�سدارة.
االإمارات" /  اأن��ب��اء  "وكالة  ل���  ت�سريحات  يف  البلو�سي  وق��ال 
وام/ اإن طموحه هو موا�سلة ال�سدارة والتتويج بلقب بطولة 
املزيد  اأجل حتقيق  وال�سعي من  ن�سختها احلالية،  العامل يف 

من االإجنازات واالألقاب يف خمتلف املحافل.
املقبلة  الكب�ة يف جتاوز اجلولة  البلو�سي عن ثقته  واأع��رب 
اأج����ل ال��و���س��ول اإىل الهدف  ال���دوح���ة، م��ن  ���س��ت��ق��ام يف  ال��ت��ي 
املطلوب، الفتا اإىل انه قرر عدم املخاطرة يف اجلولة االأوىل 
املقبلة،  للجوالت  اال�ستعداد  اأج��ل  من  ب���االأردن  اأقيمت  التي 

موؤكدا طموحه يف حتقيق ال�سدارة اأي�سا باجلولة املقبلة.
واأ�ساف : طموحي كب� با�سم دولة االإمارات من اأجل حتقيق 

البطوالت ولن اأدخر جهدا يف حتقيق ذلك وتكرار ما حتقق 
يف عام 2018، االأهداف والطموح كب�ة يف الفرتة املقبلة.

ك����اأول عربي   2018 ع���ام  ل��ل��ع��امل يف  ب��ط��ال  البلو�سي  وت���وج 
واآ�سيوي يحقق هذا اللقب، كما توج اأي�سا من قبل بلقب رايل 
لنيل  املر�سحن  اأب��رز  ويعد   ،2020 البحرين  ورايل  حائل 
لقب بطل العامل املو�سم احلايل. كما خا�س رايل داكار كاأول 
دراج عربي يخو�س حتديات البطولة االأكر يف عام 2012.
املحلية  واالأل���ق���اب  ال��ب��ط��والت  م��ن  ال��ع��دي��د  البلو�سي  ول���دى 
والدولية والتي جتاوزت 30 لقبا من اأبرزها بطولة العامل 
غرب  بطولة  ولقب  للموتوكرو�س  االأو�سط  ال�سرق  وبطولة 

اآ�سيا والعديد من البطوالت املحلية.

»حممد �لبلو�سي«يحقق �ملركز �لأول يف جولة باها - �لأردن لكاأ�ش �لعامل للدر�جات �لنارية
بات مهاجم ليفربول ومنتخب م�سر، حممد �سالح، 
جميع  يف  هدفا   150 يحرز  ال��ذي  العا�سر  الالعب 
املناف�سات مع "الريدز"، وثاين اأ�سرع العب ي�سل اإىل 
233 م�ساركة بعد روجر هنت الذي  هذا الرقم يف 

حقق هذا الرقم ولكن يف 226 مباراة.
وقال حممد �سالح تعليقا على اإجنازه اجلديد: "اإنه 
نورويت�س  بلقاء  البداية  يف  نعاين  كنا  رائ��ع.  �سعور 
اأن��ن��ا ق��دم��ن��ا ك���رة ق���دم جيدة  اأع��ت��ق��د  �سيتي، ول��ك��ن��ي 
االأول  ال��ه��دف  ا�ستقبلنا  بعدما  االأول.  ال�����س��وط  يف 
اأ�سبحت املباراة اأكر �سعوبة، لكننا متكنا من العودة 

وهذه نتيجة رائعة".

 150 بت�سجيل  �سعيد  "اأنا  ليفربول:  جنم  واأ�ساف 
النادي،  لهذا  بالت�سجيل  دائما  بالفخر  اأ�سعر  هدفا. 
اليوم"،  باملباريات، وهو ما فعلناه  الفوز  واالأه��م هو 

ح�سبما نقل موقع نادي "ليفربول".
 1-3 بنتيجة  �سيتي  ن��وروي��ت�����س  "الريدز"  وه����زم 
املمتاز،  االإجنليزي  ال��دوري  مناف�سات  ال�سبت �سمن 
ل��ي��ح��ت��ل امل���رك���ز ال���ث���اين ع��ل��ى ج�����دول ت��رت��ي��ب فرق 
"الرمي�ليغ" بفارق 9 نقاط عن مان�س�سرت �سيتي 

املت�سدر.
وما زال لليفربول مباراة موؤجلة اأمام ليدز يونايتد، 

من املقرر اإقامتها يوم االأربعاء املقبل.

�سالح يعّلق على �ن�سمامه لقائمة »�أ�ساطري ليفربول«
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جمتمع االمارات

مهرجان �أبوظبي يقّدم �لعر�ش �ل�ستثنائي
 روبرتو بوللي و�لأ�سدقاء على م�سرح ق�سر �لإمار�ت

ت��رج��م��ًة ل�����دوره يف اإث����راء 
الروؤية الثقافية لالإمارات 
الدولة  م��ك��ان��ة  وت��ر���س��ي��خ 
للثقافة  ع���امل���ي���ة  م��ن�����س��ًة 
والفنون، عر حتفيز جهود 
الثقافية،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
اأبوظبي،  يعر�س مهرجان 
����س���م���ن ف���ع���ال���ي���ات دورت������ه 
التا�سعة ع�سرة التي تنعقد 
االإمارات:  �سعار فكر  حتت 
حرفية  اإب������������داع-  ري���������ادة 
اإجن����������از- ب����ن����اء ح�������س���ارة، 
بوللي  روب����رت����و  ف��ع��ال��ي��ة  
مع  بال�سراكة  واالأ�سدقاء، 
ال�����س��ف��ارة االإي��ط��ال��ي��ة لدى 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة 
االأول  عر�سها  يف  املتحدة، 
لروبرتو بوللي اأحد اأ�سهر 
جنوم الباليه حول العامل، 
فراير   28 ي�����وم  وذل������ك 
اجل��اري على م�سرح ق�سر 

االإمارات يف اأبوظبي.
ويدعو روبرتو بوللي، اأول 
اإي��ط��ايل تتم  باليه  راق�����س 
عر�سه  ل���ت���ق���دمي  دع����وت����ه 
يف  املرتوبوليتان  اأوب���را  يف 
عدد  جانب  اإىل  ن��ي��وي��ورك 
الباليه  اأ���س��ه��ر م���وؤدي  م��ن 
م����وؤدي����ن   8 ع�������س���رن���ا،  يف 
م�سهورين عاملياً بقدراتهم 
ومهاراتهم الفنية الفذة يف الباليه اإ�سافة اإىل عازف كمان، لالن�سمام اإليه 
امل�ساهد  اأهم  من  باليه  حركات  لتقدمي  اأبوظبي،  مهرجان  فعاليات  �سمن 
الكال�سيكية العريقة التي ت�سمل: رميوندا، ك�سارة البندق، ودوريان جراي.

�شمن اأول م�شاركة يف مو�شم  اأم االألعاب 
عد�ء يف جامعة �لإمار�ت يو��سل ��ستعد�د�ته للم�ساركة 
يف بطولة �لعامل �جلامعية لخرت�ق �ل�ساحية بالربتغال

ال�ساحية  الخ��رتاق  اجلامعية  العامل  لبطولة  املكثفة  ا�ستعدادته  �سمن   
املتحدة الطالب عبد  العربية  االإم��ارات  ، متكن عداء جامعة  يف الرتغال 
ال�سالم اإبراهيم من كلية الرتبية، من حتقيق الزمن التاأهيلي الذي ميكنه 
من امل�ساركة يف  بطولة العامل اجلامعية الخرتاق ال�ساحية مل�سافة 10كم 
مناف�ساتها يف  �ستقام  والتي  الرتغال،  بجمهورية  اأف���و،  وذلك مبدينة   ،

الثاين ع�سر من مار�س املقبل 2022.
 والتي تعد من اأقوى البطوالت التي ت�سم نخبة من العدائن يف خمتلف 
جامعات العامل. واأو�سح اإبراهيم خمتار – رئي�س وحدة االأن�سطة الريا�سية 
يف اجلامعة   قامت وحدة االأن�سطة الريا�سية يف جامعة االإمارات باالإ�سراف 
العداء  الطالب  ان�سمام  منذ  التدريبية  وو�سع اخلطط  املبا�سر  واالإع��داد 
املخت�سن  من  نخبة  وب��اإ���س��راف  االإم����ارات،  جلامعة  ابراهيم  ال�سالم  عبد 
اللياقة البدنية والتغذية والريا�سة، وبدعم كب� ومتابعة من االإدارة  يف 
العليا يف اجلامعة ، وذلك على اأمل اأن يتحقق احللم بتحقيق مركز متقدم 

بالبطولة العاملية الخرتاق ال�ساحية على م�ستوى العامل.

وجهة  ل���الآث���ار،  م��ل��ي��ح��ة  م��رك��ز  ي�ست�سيف 
اإق��ب��ااًل و�سهرًة  االأك��ر  وامل��غ��ام��رات  الرتفيه 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  م��ن 
����س���روق، ل��ي��ل��ة ك��وم��ي��دي��ا خ��ا���س��ة ي����وم 26 
من  جمموعة  لكم  وتقدم  اجل��اري،  فراير 
االأن�سطة الرتفيهية ووجبة ع�ساء من اأ�سهى 

املاأكوالت.
ا�ستثنائية  جت���رب���ة  االأم�����س��ي��ة  ه����ذه  ت���ق���دم 
حتت  االرجت��ال��ي��ة  بالكوميديا  لال�ستمتاع 
�سحراء  بقلب  اخل��ا���س  املخيم  يف  ال��ن��ج��وم 
مليحة ، و�ستت�سمن كذلك اأن�سطًة ترفيهيًة 
ح��ي��ة وم�����س��وق��ة، م��ث��ل ال��رق�����س ح���ول النار 

وجل�سات عزف على اجليتار.
م�ساًء،   5:00 ال�ساعة  يف  الت�سجيل  ي��ب��داأ 
بال�سيوف  ترحيباً  منع�س  م�سروب  وُي��ق��دم 
مليحة.  م��ت��ح��ف  ل����زي����ارة  ت��وج��ه��ه��م  ق���ب���ل 
املتحف  ا���س��ت��ك�����س��اف  ال�����س��ي��وف  وب���اإم���ك���ان 
بطريقتهم  امل��ن��ط��ق��ة  ت��اري��خ  اإىل  وال��ت��ع��رف 
اجليتار  على  ذلك عزف حي  يلي  اخلا�سة. 
وعر�س مذهل للرق�س حول النار ملدة 15 
املمتعة  الليلة  ه��ذه  فعاليات  لتبداأ  دقيقة، 

واال�ستثنائية.
الفعالية  وه���و  ال��ك��وم��ي��دي،  ال��ع��ر���س  ي��ب��داأ 
االأ�سا�سية يف هذه االأم�سية، يف متام ال�ساعة 
دقيقة.   90 مل���دة  وي�����س��ت��م��ر  م�����س��اًء   7:00
والرائعة يف  االأج���واء اخلالبة  ه��ذه  و�سمن 
عرو�سهم  املمثلون  �سيقدم  ال�سحراء،  قلب 
اجلمهور  اأم��ام  واملمتعة  امل�سلية  الكوميدية 

الذي �سيعي�س معهم اأم�سية ال ُتن�سى.
ال�ساعة  ال��ك��وم��ي��دي��ا يف مت���ام  ل��ي��ل��ة  ُت��خ��ت��ت��م 
ع�ساء  بوجبة  اال�ستمتاع  بعد  م�ساًء،   9:30

حديقة �أم �لإمار�ت ت�ست�سيف عرو�سًا جديدة للحيو�نات يف فرب�ير
بعد النجاح الكب� الذي حققته العرو�س ال�سابقة، ت�ست�سيف حديقة اأم االإمارات بالتعاون مع حديقة العن 
للحيوانات عرو�ساً موؤقتة جديدة للحيوانات يف 18 و22 و25 فراير اجلاري، ليتمكن الزوار من م�ساهدة 

حيوانات جديدة والتفاعل معها. 
معها  والتفاعل  احليوانات  لقاء  بفر�سة  اجلديدة  الثالثة  العرو�س  خ��الل  من  احلديقة  زوار  و�سيحظى 
بتعريف  احلديقة  فريق  و�سيقوم  وال��زواح��ف.  والببغاوات  اجلارحة  الطيور  ذل��ك  يف  مبا  ال�سور  والتقاط 
الزوار باحليوانات مواطنها الطبيعية، وا�ستعرا�س عدد من احلقائق واملعلومات عنها يف بيئة اآمنة وتثقيفية 

وترفيهية للجميع. 
اأم  التي حتت�سنها حديقة  املختلفة  املعامل واملرافق الرتفيهية والعائلية  وُتعد حظ�ة احليوانات من بن 
االإمارات، والتي تتم اإدارتها وت�سغيلها بالتعاون مع حديقة العن للحيوانات، وحتتوي عدداً من احليوانات 
املحبوبة مثل املاعز واملهر واالأران��ب وال�سالحف واالإب��ل وطيور االإميو : النعام االأ�سرتايل. وميكن للزوار 
اأي�ساً امل�ساركة يف جتارب اإطعام احليوانات يف حظ�ة احليوانات، اأو ركوب اجلمل اأو املهر. وتفتح حديقة اأم 

االإمارات اأبوابها يومياً اأمام الزوار من ال�ساعة 8 �سباحاً ولغاية ال�ساعة 12 بعد منت�سف الليل.

�لقرية �لعاملية ت�ست�سيف �لنجمة
 �أ�سالة ن�سري يف حفل ��ستثنائي 

والوجهة  ال��ع��امل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأه��م  اأح��د  العاملية،  القرية  اأعلنت   
العائلية االأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه يف املنطقة، بالتعاون مع روتانا، 
ال�سركة الرائدة يف جمال االإعالم الرتفيهّي واالنتاج والتوزيع املو�سيقّي يف 
البارزة  العربية  النجمة  ا�ست�سافتها  عن  العربي،  واخلليج  االأو�سط  ال�سرق 
اأ�سالة ن�سري الإحياء حفل ا�ستثنائي على امل�سرح الرئي�سي يوم اجلمعة 25 
فراير ابتداًء من ال�ساعة 9 م�ساًء. وتعتر الفنانة ال�سورية اأ�سالة ن�سري، 
و�سوتها  املميز  الغنائي  اأدائها  بف�سل  العربي  العامل  جنوم  واأ�سهر  اأمل��ع  من 

اال�ستثنائي، فقد بداأت م�س�تها 
الفنية عام 1991 بعد اإطالق 
تعرفوه. و�سهدت منذ  لو  األبوم 
متميزة،  ���س��ع��ب��ي��ة  احل����ن  ذل����ك 
حيث فازت بالعديد من اجلوائز 
مبا يف ذلك  جائزة اأف�سل مغنية 
ع��رب��ي��ة ع���ن األ���ب���وم���ه���ا االأخ����� 
قامت  كما  بالتفا�سيل.  مهتمة 
�سوال   برنامج   بتقدمي  موؤخراً 
الذي  امل��و���س��ي��ق��ي،  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
تلفزيون  قناة  على  عر�سه  يتم 

دبي وقناة احلياة.
ن�سري  اأ�����س����ال����ة  و����س���ت���ط���رب 
اأجمل  باقة من  احلا�سرين مع 
اأغ���ان���ي���ه���ا ال���ت���ي ت���ن���ال اإع���ج���اب 
العربي  ال����وط����ن  يف  امل����الي����ن 
توا�سل م��ث��ل  ب��ن��ت اأك���اب���ر، و ���س��ام��خ ، و  وق���ت  يف  اأك�����رت، 

فيه القرية العاملية توف� جمموعة رائعة من العرو�س الرتفيهية احلّية، 
اأهم النجوم العاملين، الإحياء حفالت مو�سيقية المثيل لها  عر ا�ست�سافة 
على م�سرحها الرئي�سي.  �سيتمكن ال�سيوف من اال�ستمتاع باحلفل املو�سيقي 
عر  الدخول  تذاكر  تتوفر  حيث  العاملية.  القرية  اإىل  دخولهم  عند  جماناً 
الذكية  للهواتف  العاملية  القرية  تطبيق  خ��الل  من  اأو  االإل��ك��رتوين  املوقع 
التذاكر  اإماراتياً، كما ميكن احل�سول عليها من �سبابيك  15 درهماً  ب�سعر 

املتواجدة بالقرب من بوابات الدخول ب�سعر 20 درهماً اإماراتياً للتذكرة.

تبادر«   »دبي  مبادرة   يف  ت�سارك  نخيل  
�لعبو�ت  ��ستخد�م  من  للحد  لال�ستد�مة 
�لو�حد �ل�ستخد�م  ذ�ت  �لبال�ستيكية 

... بعد اإطالق �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، مبادرة  
 Dubai  دب���ي ت���ب���ادر  ل��ال���س��ت��دام��ة
Can ، اأعلنت �سركة  نخيل ، املطّور 
العقاري الرائد عاملياً، عن م�ساركتها 
يف هذه احلملة على م�ستوى مدينة 
دب��ي، من خ��الل تخ�سي�س حمطات 
م���ي���اه جم��ان��ي��ة ���س��احل��ة ل��ل�����س��رب يف  
و  م���ول   نخيل  و  بيت�س  وي�ست  ب��امل 
���س��وق ال��ت��ن��ن ، وذل����ك ب��ه��دف احلّد 
البال�ستيكية  العبوات  ا�ستعمال  من 
التي ُت�ستخدم ملرة واحدة.   وحتتوي 
الوجهات  عر  املنت�سرة  املياه  نواف� 
على  نخيل،  ل�سركة  التابعة  ال��ث��الث 
م���ي���اه ُم�������س���ّف���اة وحم������اّلة م���ن اأج���ل 
حمل  على  واملقيمن  ال��زوار  ت�سجيع 
العبوات القابلة الإعادة تعبئتها باملياه 
طوال اليوم مبا يتوافق مع حملة دبي 
االإمارة  حتويل  بهدف  وذل��ك  ت��ب��ادر، 

اإىل وجهة ُم�ستدامة رائدة. 

 يا�ش ووتروورلد �أبوظبي وجهة مثالية للمرح و�ملغامر�ت �ملائية
لق�ساء  املائية  االألعاب  ع�ساق  من  لل�سيوف  االأمثل  اخليار  اأبوظبي   ووت��روورل��د  يا�س  تعتر 
االألعاب  م��ن  متنوعة  مبجموعة  واال�ستمتاع  وامل��غ��ام��رات،  ب��امل��رح  حافلة  اأ�سبوع  نهاية  عطلة 

واملنزلقات واملرافق الرتفيهية التي يتم التحكم بدرجة حرارة املاء فيها. 
حتت�سن يا�س ووتروورلد العديد من االألعاب والتجارب لق�ساء اأوقات مليئة بالت�سويق وت�سم 
6 األعاب ح�سرية ال توجد يف اأي مدينة األعاب مائية اأخرى يف العامل. حيث ميكن لل�سيوف 
على  والتزلج  املنطقة  يف  ا�سطناعية  اأم��واج  حو�س  باأكر  واال�ستمتاع  باريل”  “بابلز  جتربة 
االأمواج العالية ، اأو عي�س اأجواء املتعة واملغامرة مع االأ�سدقاء يف لعبة الدوامة التي تعتر اأكر 
لعبة اإع�سار مائي تت�سع ل�ستة اأ�سخا�س، اأو اختبار �سعور التديل من اأعلى ع�س �سقر عمالق 
ل�ستة  تت�سع  رك��وب طوافة  تت�سمن  التي  نوعها  والفريدة من  امل�سوقة  ال�سقر  فلج  يف جتربة 
اأ�سخا�س. وتعتر يا�س ووتروورلد اأبوظبي املكان االأمثل لال�ستجمام واال�سرتخاء ، اإذ ميكن 
ق�ساء اأوقات هادئة ومريحة يف اأكواخ الواحة التي متنح ال�سيوف الراحة واخل�سو�سية ، كما 
ميكنهم اال�سرتخاء يف بح�ة اأمواج وم�ساهدة االأمواج التي تنعك�س على اللوؤلوؤة العمالقة يف 

اأعلى البح�ة.

 ليلة �لكوميديا يف مركز مليحة لالآثار بال�سارقة

اإهداء مكتبة الراحل حممد �شالح القرق اإىل مكتبة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم

معر�ش �إك�سبو 2020 دبي يكرم �لأديب و�ل�ساعر �لر�حل حممد �سالح �لقرق

ح�سر بن مكتوم �آل مكتوم يفتتح �أحدث
متاجر كارتر �آند و�يت �لإمار�تية يف دبي هاربر

باأحدث  تتمّتع  وه��ي  للم�ستقبل، 
والت�سميم  امل��ت��ط��ّورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
العالمة  وتعيد  ال��ب��دي��ع.  االأن��ي��ق 
التجارية تعريف معنى الفخامة 

اإنها  ح���ي���ث  احل�������ايل،  ل��ع�����س��رن��ا 
واأعلى درجات  الرقي،  متّثل قّمة 
الراحة، واأدّق االنتباه للتفا�سيل، 
ب��ه من  م��ا تتمّيز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

رئي�س  اأحمد اخلطيب  واملهند�س 
يف  ال��ع��ق��اري  والت�سليم  التطوير 
اإك�سبو، ومات�سيكو جوزين رئي�س 
ويابوناكا  باري�س،  جانات  �سركة 
ايكو، االأمن العام جلناح اليابان 

يف اإك�سبو. 

ال�سريط  ق�س  حفل  اأق��ي��م  حيث 
لتد�سن ق�سم من درج برج اإيفيل 
االأ�سلي، والذي ا�ستخدم لل�سعود 
افتتاحه  م��ن��ذ  ال�����رج  ق��م��ة  اإىل 
العام  ال���دويل  ب��اري�����س  اإك�سبو  يف 
1989و العام 1893عندما مت 

ا�ستبدال الدرج مب�سعد.
�سعادة  ���س��رح  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه   
ال��دك��ت��ور ط����ارق ال���ق���رق:  ن�سكر 
اإك�سبو 2020 دبي، على املبادرة 
التاريخ  اجل��زء من  باإح�سار هذا 
من باري�س، ليعر�س لزوار اإك�سبو 
ويف  اإرث������ه  م���ن  وي��ب��ق��ى   2020
القيمة  ال��ق��ط��ع��ة  وه����ذه  م��ك��ان��ه، 
ورثها �سديقي بيجي دوري�س من 
اأخرى  قطعة  ورث  كما  اأج����داده، 

اأهداها لدولة اليابان. 
وعن تفا�سيل اإرث مكتبة الراحل 
ال�����ن�����ادرة، ق�����ال ال���دك���ت���ور ط����ارق 

القرق : 
على  ال��ورث��ة  اإخ��وت��ي  م��ع  اتفقنا 
اإه�����داء ه���ذه ال��ك��ت��ب ال��ق��ي��م��ة اإىل 
م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����س���د بدبي 
احلالية  االأجيال  منها  لت�ستفيد 

واملقبلة.

اآند  ك��ارت��ر  �سركة  متاجر  اأح���دث   مكتوم   اآل  مكتوم  ب��ن  ح�سر  ال�سيخ  افتتح 
وذلك  اليخوت،  اإك�س�سوارات  و  م�ستلزمات  ببيع  املتخ�س�سة  االإماراتية  وايت 
يف دبي هاربر يف مدينة دبي. و قام ال�سيخ ح�سر بن مكتوم اآل مكتوم بجولة 
يف املتجر اجلديد برفقة ال�سيد مروان بن يو�سف ال�سركال املوؤ�س�س والرئي�س 
التنفيذي للمجموعة العربية للعالمات الفاخرة وعدد من رجال االأعمال و 
كبار ال�سخ�سيات واحل�سور.  وياأتي افتتاح املتجر الثاين و اجلديد لعالمة  
املجموعة  تعتزم  التي  املتاجر  �سل�سلة من  االإماراتية �سمن  واي��ت  اآن��د  كارتر 
افتتاحها داخل الدولة خالل الفرتة املقبلة، مع خطط للتو�سع يف عدد من 

العوا�سم العاملية.

اإك�س�سوارات  و  م�ستلزمات  اأح����دث  م��ن  جم��م��وع��ة  اجل��دي��د  امل��ت��ج��ر  ي�سم  و 
اليخوت املتنوعة، والتي �ستحظى باهتمام مالك وم�ستخدمي اليخوت يف دبي 
والدولة.  وقال ال�سيد مروان  بن يو�سف ال�سركال املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
للمجموعة العربية للعالمات الفاخرة: ي�سعدنا افتتاح املتجر الثاين لعالمة 
كارتر اآند وايت االإماراتية، حيث يخت�س هذا املتجر بعر�س وبيع م�ستلزمات 
و اإك�س�سوارات اليخوت يف دبي هاربر التي حتت�سن اأهم و اأفخم اليخوت، حيث 
نرغب باأن نكون االأقرب اإىل عمالئنا و م�ستخدمي عالمتنا التجارية، التي 
جنحت بالفعل يف اأن حتقق التو�سع املحلي واالإقليمي والعاملي، وذلك بف�سل 

اجلودة العالية والنوعية املميزة ملنتجاتنا. 

ال�سنوية  ب����ال����ذك����رى  اح����ت����ف����ااًل 
م����اي����ب����اخ   ل�����ع�����الم�����ة   ال�100 
التجارية االأيقونية، قامت  �سركة 
االإمارات لل�سيارات ، الوكيل العام 
ل�سيارات  مر�سيد�س-بنز   املعتَمد 
�سالة  اأول  بافتتاح  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ا����س���رتاح���ة 
لعر�س  �������س���ة  خم�������سَّ االأو�������س������ط 
مر�سيد�س-مايباخ   �����س����ي����ارات  
الفخمة، وتقع �سمن �سالة عر�س  
مر�سيد�س-بنز  الريادية اجلديدة 
امل����وج����ودة ع��ل��ى ����س���ارع امل���ط���ار يف 
اأب��وظ��ب��ي. و���س��وف يتم ع��ر هذه  
ال�����س��ال��ة اخل��ا���س��ة ع��ر���س �سيارة  
 S-Class مر�سيد�س-مايباخ 
��ل  م��ر���س��ي��د���س- ال��ف��اخ��رة.ت�����س��كِّ
الق�سوى  الفخامة  رم��ز  مايباخ  

ه���ال���ة ت���وح���ي ب��ال��ع��َظ��م��ة. وه���ذا 
التقنيات  ب���ن  امل���ث���ايل  ال��ت��ن��اغ��م 
امل��ب��ت��َك��رة وال���ت���اأّل���ق االإب����داع����ي يف 
ع����امل ال�����س��ي��ارات ُي��ح��ت��ف��ى ب���ه يف 
����س���ال���ة ال���ع���ر����س اجل����دي����دة مع 
لل�سيارات   االإم���ارات  �سركة  قيام  
ا�سرتاحة  ���س��ال��ة  اأول  ب��ت��د���س��ن 
ل�سيارات  مايباخ   بالكامل  رقمية 
اأول  ب�����س��ف��ت��ه��ا  ال���رائ���ع���ة، وذل�����ك 
التجارية  للعالمة  معتَمد  وكيل 
مر�سيد�س- وتتاأّلق   املنطقة.  يف 

بخ�سائ�س    S-Class مايباخ 
ومل�سات  اأّخ���اذة  وعنا�سر  ح�سرية 
تعب�اً  يجعلها  مما  ج��داً،  راقية 
العريق  ال�������رتاث  ع����ن  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
والفخامة  امل��ب��ه��ر  وال��ت�����س��م��ي��م 

الق�سوى.

 2020 اإك�������س���ب���و  م���ع���ر����س  ك�����رم 
اأم�س اجلمعة   اأول  اأول  ي��وم   دب��ي 
االأديب وال�ساعر الراحل املرحوم 
رحمه  ال����ق����رق  ����س���ال���ح  حم���م���د 
االفتتاح  م�ع  ت��زام��ن��ا  وذل���ك  اهلل، 
الر�سمي لدرج ب�رج اإيفيل االأ�سلي 
اإيفيل  جو�س��������تاف  ت�سميم  م��ن 
مبعر�س  الفر�س����ان  حديق����ة  يف 
اإك�س�����بو و�س�������تكون مكتبة االأديب 
حتوي  والت�ي  الن��������ادرة  ال��راح��ل 
األف كتاب، و بلغ��������ات ع�����دة،   24
م���ت���وف���رة يف م��ك��ت��ب��ة حم��م��د بن 

را�سد بدبي.
التكرمي  م���را����س���م  ح�����س��ر  وق�����د 
طارق  الدكتور  �سعادة  واالفتتاح 
الرئي�س  ال���ق���رق،  ���س��ال��ح  حم��م��د 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي، ن���ائ���ب رئ���ي�������س دبي 
القن�سل  كندي  وناتايل  العطاء، 
دبي،  يف  فرن�سا  جلمهورية  العام 

احتفااًل بالذكرى ال�شنوية الـ100

�سركة �لإمار�ت لل�سيار�ت تقدم �أول �سالة 
��سرت�حة يف �ل�سرق �لأو�سط ل�سيار�ت مر�سيد�ش-مايباخ 



تزيل �أنفها بالكامل ب�سبب �آلمها �ملربحة
يف  مرحة  ب��اآالم  ت�سعر  عاماً"،   42" ه��وايل  تر�س  الكندية  ب��داأت 
تكت�سف  اأثناء غ�سل وجهها، مما جعلها  اأنفها  االأمي��ن من  اجل��زء 

وجود حالة �سحية نادرة لديها �سببها ورم خبيث يف االأنف.
يف البداية الحظت تر�س، اأملاً عر�سياً يف فتحة اأنفها اليمنى، ولكن 
مع مرور الوقت، ازدادت �سدة االأمل ب�سكل كب�. واعتقد االأطباء 
اأدركوا  اأنهم  اإال  ب��االأدوي��ة،  معاجلتها  ميكن  التهابات  جم��رد  اأنها 

الحقاً وجود ورم خبيث يف االأنف.
وحاول االأطباء معاجلة الورم، بالعالج االإ�سعاعي لكنه مل ينجح، 
اإجراء  تر�س عر  اأن��ف  ج��زء كب� من  ا�سطرهم ال�ستئ�سال  مما 
جراحي دقيق. هذا االإج��راء، من �ساأنه اأن ينقذ حياة امل��راأة، لكنه 
"اأنا  جتربتها:  عن  متحدثة  تر�س  وقالت  الوجه.  م�سوهة  تركها 
ل�ست �سخ�ساً يهتم باملظاهر كث�اً، كنت اأرغب بالتخل�س من االأمل 
مهما كان الثمن. وعلى الرغم من ذلك �سعرت باأنني �ساأفقد جزءاً 

مهماً من هوية وجهي بعد اجلراحة".

تخ�سع لبرت جميع �أ�سابع يديها جر�ء عدوى يف �لكلى
بعد �سعورها باآالم �سديدة يف الظهر واجل�سم، ا�سطرت الريطانية 
الع�سرة، جراء  يديها  لعملية برت الأ�سابع  للخ�سوع  �سادي كيمب 

اإ�سابتها باإنتان دموي ناجم عن ح�سوات يف كليتيها.
كانت الفتاة البالغة من العمر 34 عاماً ت�ستمتع بع�ساء عيد امليالد 
مع اأ�سرتها العام املا�سي عندما انهارت فجاأة، بعد اأن عانت من اآالم 
�سديدة يف الظهر. ومت نقل �سادي اإىل امل�ست�سفى حيث تلقت عالجاً 
م�سكناً لالآالم. ويف اليوم التايل، مت نقل �سادي اإىل امل�ست�سفى مرة 
ا�ستمرار االآالم، ودخلت يف غيبوبة موؤقتة. وعندما  اأخرى ب�سبب 
ا�ستيقظت من الغيبوبة، فوجئت بتحول يديها وقدميها اإىل اللون 

االأزرق ب�سبب رد فعل اإنتاين حل�سوات الكلى.
وقال االأطباء اإن اأطراف �سادي االأربعة قد حتتاج للبرت، ملنع انت�سار 
انتان الدم يف اأنحاء ج�سمها. لكن ج�سد املراأة قاوم العدوى ب�سكل 
اأخرين  البداية  "يف  �سادي متحدثة عن جتربتها:  وقالت  جيد. 
االأطباء باأنهم �سيبرتون جميع اأطرايف، ولكن ب�سبب حت�سن حالتي 
اأ�سابع  على  البرت  عملية  اقت�سرت  الدموية،  االإنتانات  وتراجع 

يدي الع�سرة، ب�سبب متزق االأن�سجة فيها، وتعفنها ال�سديد".

�سقوط مروحية على �ساطئ مزدحم
"هليكوبرت" يف  اأكدت �سرطة ميامي االأم�كية، حتطم مروحية 

املحيط، يوم  اأم�س االأول ال�سبت، وتعر�س راكبان الإ�سابات.
ونقل االإ�سعاف الذي هرع اإىل مكان احل��ادث، �سخ�سن كانا على 

منت املروحية حلظة �سقوطها اإىل امل�ست�سفى.
واأ�سارت ال�سلطات يف ميامي اإىل اأن و�سع الراكبن م�ستقر، وهما 
حاليا يف م�ست�سفى "جاك�سون ميموريال"، ح�سبما ذكرت �سحيفة 

"اإك�سري�س" الريطانية
اإىل  احل����ادث، الف��ت��ة  اإغ���الق منطقة  اأن���ه مت  ال�سرطة  واأو���س��ح��ت 
حتقيق  بفتح  قامت  التي  الفيدرالية  الط�ان  هيئة  مع  تعاونها 
هيئة  قالت  جانبها  م��ن  امل��روح��ي��ة.  �سقوط  اأ�سباب  على  للوقوف 
الط�ان الفيدرالية، اإن املروحية التي �سقطت يف املياه من طراز 
"ظروف  يف  وق��ع  احل���ادث  اأن  اإىل  م�س�ة   ،"44 اآر  "روبن�سون 
كانوا  ال��ذي��ن  ذع��ر  املروحية  �سقوط  واأث���ار  االآن".  حتى  جمهولة 
ي�ستمتعون بال�سباحة واأ�سعة ال�سم�س يف املوقع، حيث عّلق كث�ون 
وا�سفن  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عر  احل��ادث  على  منهم 

التجربة التي مروا بها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رجل يعي�ش مع عفن �أ�سود يف دماغه
يعاين رجل اأمريكي من حالة نادرة للغاية ناجمة عن فطريات تت�سبب حرفياً يف منو العفن االأ�سود داخل دماغه.

ل��الإ���س��اب��ة بف�و�س  م��وث��ق��ة  ح��ال��ة   120 م��ن  ف��ق��ط  واح���د  ه��و  اآي���الن���د،  رود  عاًما" م��ن   35" بوتينو�س  ت��اي�����س��ون 
Cladophialophora bantiana وهو فطر غريب يعرف با�سم "العفن االأ�سود"، منذ عام 1911. ويف حالته، 
ا�ستقر الفطر يف الدماغ، مما ت�سبب له مبجموعة من امل�سكالت ال�سحية التي كان عليه ان يتعامل معها منذ اأن 

بداأت االأعرا�س قبل حوايل اأربع �سنوات.
ويقول االأطباء اإن تاي�سون حمظوظ لكونه على قيد احلياة، حيث يقتل العفن االأ�سود اأكر من %70 من م�سيفيه، 
وهو يبذل ق�سارى جهده للبقاء على قيد احلياة وياأمل اأن يخرج العفن من دماغه، لكنها معركة �سعبة، وحتى 

الطب احلديث يكافح معها.
وبداأت حمنة تاي�سون قبل 4 �سنوات، عندما قرر هو وخطيبته ليزا االحتفال بخطوبتهما من خالل ركوب الدراجات 
مًعا يف كو�ستاريكا. كان كل �سيء على ما يرام حتى اليوم الثالث من اإجازتهما عندما �سقط تاي�سون عن طريق اخلطاأ 
من دراجته واأ�سيب كوعه االأي�سر. مل تكن االإ�سابة خط�ة، لذلك قام فقط ب�سطف اجلرح وت�سميده باأف�سل ما 

ميكن، ومت فح�سه من قبل ممر�سة يف وقت مبكر من �سباح اليوم التايل.
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�إطالق �سر�ح قاتل كيم كاردي�سيان �لباك�ستانية
اأطلق �سراح �سقيق جنمة على ال�سبكات االجتماعية ُلقبت ب�"كيم كاردا�سيان 
اأيام  بعد   ،2019 منذ  احلياة  م��دى  بال�سجن  حمكوما  الباك�ستانية" ك��ان 
على ترئته من تهمة قتلها يف جرمية "�سرف" �سنة 2016، على ما اأعلن 
فوزية عظيم،  وا�سمها احلقيقي  بلو�س،  قنديل  ال�سحية  وكانت  حماميه. 
مبظهر  الدائمة  باإطالالتها  ُعرفت  والع�سرين  ال�ساد�سة  يف  �سمراء  �سابة 
ع�سري مع اهتمام كب� بت�سفيف ال�سعر واملاكياج، كما كانت تن�سر �سورا 
لها ُت�سنف جريئة اأو حتى فا�سحة بنظر الفئة االأكر ت�سددا داخل املجتمع 

الباك�ستاين.
وحكم الق�ساء الباك�ستاين �سنة 2019 بال�سجن مدى احلياة على �سقيقها 

حممد و�سيم الذي فاخر باأنه قتلها خنقا ب�سبب "�سلوكها غ� املقبول".
واأث��ارت جرمية قتل النجمة ال�سابة �سدمة يف باك�ستان، حيث ُتقتل مئات 
الن�ساء �سنويا على يد اأقارب بحجة �سون �سرف العائلة. ومبوجب تعديل 
حديث على القانون الباك�ستاين، مل يعد ممكنا الأهل �سحية ق�ست يف ما 
يكون من  ال��ذي غالبا ما  القاتل  اأن ي�سفحوا عن  ال�سرف  ُيعرف بجرائم 
اأفراد العائلة، ما كان يتيح لهوؤالء االإفالت من املالحقة القانونية. غ� اأن 
هذا ال�سفح ال يزال ممكنا يف حاالت اأخرى جلرائم القتل. واعتر قا�س 
اأن��ه جرمية  بلو�س ال ميكن ت�سنيفه على  اأن مقتل  اال�ستئناف االثنن  يف 
"�سرف". وقد اأبطل اعرتافات حممد و�سيم واأعلن ترئته من اجلرمية.

جناة مغامر من �ملوت يف �للحظة �لأخرية
جنا مغامر يف �سلوفاكيا من املوت، بعدما وجد نف�سه عالقا حتت اجلليد يف 

مياه بالغة الرودة.
واأظهر فيديو بوري�س اأورافيك البالغ من العمر 31 عاما وهو ي�سبح حتت 

اجلليد مبنطقة في�سوكي تاتري يف جبال تاترا العالية.
وبينما يحاول اأورافيك اخلروج من املياه الباردة، وجد نف�سه حما�سرا حتت 

اجلليد وغ� قادر على اإيجاد ثغرة نحو ال�سطح، رغم اإر�ساد زمالئه له.
وحاول زمالء اأورافيك حتطيم اجلليد الإخراجه، يف الوقت الذي بدا فيه 

املغامر غ� قادر على اتباع توجيهات رفاقه نحو منطقة اخلروج.
وبعد عدد من املحاوالت، متّكن اأورافيك من اخلروج من املياه الباردة، وبدا 

يف �سحة جيدة.
حماولة  بعدم  بتحذير  مرفقا  اخلط�ة  لتجربته  فيديو  اأوراف��ي��ك  ون�سر 
ذكرت  ح�سبما  وخ���رة،  ت��دري��ب  اإىل  يحتاج  الأن���ه  االأم���ر  ه��ذا  مبثل  القيام 

�سحيفة "ديلي �ستار" الريطانية.

وي�ست ينقل �سر�عه مع 
كارد�سيان �إىل �ملحاكم

ط����ل����ب حم����ام����و م����ط����رب ال�������راب 
االأم����ري����ك����ى، ك���ان���ي���ي وي�������س���ت من 
امل���ح���ك���م���ة رف���������س طلب   ق���ا����س���ي 
ط��ل��ي��ق��ت��ه ع���ار����س���ة االأزي���������اء،  كيم 
ر�سميا  احل�����س��ول  م��ن  كارد�سيان ، 
التقدم  ل��ق��ب   "عزباء"بعد  ع��ل��ى 

بوثائق ق�سائية.
وثائق  يف  ك��ان��ي��ي  حم���ام���و  وق�����ال 
املحكمة التي تقدموا بها، اإن طلب 
الالزمة  احل��م��اي��ة  ي��وف��ر  ال  ك��ي��م 
ال��زوج��ي��ة مبكرا،  الإن���ه���اء احل��ال��ة 

وفقا لوكالة �سبوتنيك الرو�سية.
"اإنهاء  وي�������س���ت:  حم���ام���و  وت���اب���ع 
احلالة االجتماعية قبل حل ق�سايا 
احل�سانة واملمتلكات والدعم يخلق 
وخيمة،  ع����واق����ب  ح������دوث  خ���ط���ر 
الطرفن  اأح����د  ت����ويف  اإذا  خ��ا���س��ة 

اأثناء نظر الق�سية".
للو�سع  املبكر  "الإنهاء  واأ���س��اف��وا: 
اإىل خلق عوائق  االجتماعي يوؤدي 
اأمام احل�سول على االأدل��ة يف حال 
اأن تزوج اأحد الطرفن مرة اأخرى 

قبل الف�سل يف الق�سية".

بنني تعر�ش 26 كنز� 
فنيا ��ستعادتها من فرن�سا 
تالون  باتري�س  بنن  رئي�س  افتتح 
ذا  ت���اري���خ���ي���ا  م��ع��ر���س��ا  ب�"فخر" 
ب��ال��غ��ة يف ك���وت���ون���و، حيث  رم���زي���ة 
التي  ال�26  امللكية  الكنوز  �سُتقدم 
اأعادتها فرن�سا اإىل البلد االإفريقي 
اأمام  الثاين-نوفمر،  ت�سرين  يف 
 129 ب��ع��د  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ع��ام��ة 

عاما على �سرقتها.
وقال الرئي�س البنيني لل�سحفين 
واإميان  "فخر  املعر�س هو  اإن هذا 
مبا كنا عليه ومبا نحن عليه ومبا 
بنن  ه��ي  "ها  م�سيفا  �سنكون"، 

احلقيقية".
اإع����ادة هذه  اأن  اإىل  ت��ال��ون  واأ����س���ار 
"تك�سر املحظور مل  القطع الفنية 
كان  اإذا  م��ا  معرفة  امل��ه��م  م��ن  يعد 
ذلك ممكنا اأم ال، فقد فعلنا ذلك"، 
���س��ت��ط��ل��ب من  ب��ن��ن  اأن  م��و���س��ح��ا 
فرن�سا اإعادة اأعمال اأخرى ال تزال 
اال�ستعمارية  ال��ق��وة  ب��ه��ا  حتتفظ 

ال�سابقة.
داخ���������ل ال����ق���������س����ر ال����رئ����ا�����س����ي يف 
متحف  اأن�����س��ئ  ك��وت��ون��و،  العا�سمة 
مب�����س��اح��ة ت���زي���د ع����ن األ����ف����ي مرت 
املعر�س  ه����ذا  ال���س��ت��ي��ع��اب  م���رب���ع 
بنن  "فن  ع���ن���وان  ي��ح��م��ل  ال�����ذي 
اأم�������س وال����ي����وم، م���ن االإع�������ادة اإىل 
اأمام  االأح���د  وينطلق  االنك�ساف" 
ُتعّد  اأي��ار-م��اي��و.   22 حتى  العامة 
التي  وال��ع�����س��رون  ال�ستة  االأع��م��ال 
اأع���ادت���ه���ا ف��رن�����س��ا، ب��ع��د اأك����ر من 
باري�س  املفاو�سات بن  عامن من 
اإع��ادة كرى  اأول عملية  وكوتونو، 
اإىل  العامة  املجموعات  من  لقطع 

بلد اإفريقي.

عر�ش ف�ستان ملادونا يف �ملز�د �لعلني
الفنانة  مارلن مونرو   ف�ستان  يعر�س 
ال�����وردي، ال���ذي ارت���دت���ه جن��م��ة البوب 
اأغنيتها  ك��ل��ي��ب  ف���ي���دي���و  يف  م�����ادون�����ا 
 1984 ع�������ام  ج�ل"  "مات�يل 
ا�ستخدمها  التي  الطبول  وجمموعة 
ب�سكله  ق��ب��ل ظ���ه���وره  ال��ب��ي��ت��ل��ز  ف���ري���ق 
امل���ع���روف ���س��م��ن اأ���س��ي��اء اأخ����رى �سيتم 
املو�سيقية  للتذكارات  م��زاد  يف  طرحها 

يف كاليفورنيا.
مادونا  ف�����س��ت��ان  ي��ب��اع  اأن  امل���ق���ّدر  وم���ن 
وقفازات من ال�ساتان واأ�ساور م�سنوعة 
من حجر الراين مبا يرتاوح بن 100 
عر�سها  ل��دى  دوالر  األ���ف  و200  األ���ف 
املو�سيقى"  "اأيقونات  من  كجزء  للبيع 

يف مزادات جوليان يف اأيار.
لفيلم  االأ�سل  يف  الف�ستان  ه��ذا  نع  و�سُ
تلفزيوين عن مونرو عام 1980 ولكن 
ا�ستاأجرته �سركة الإك�س�سوارات االأفالم 
ال���س��ت��خ��دام��ه يف ال��ف��ي��دي��و امل��و���س��ي��ق��ي  

ملادونا .

يخاطر بحياته لإنقاذ طفلني من حريق
اندلعت  التي  الن�ان  من  طفلن  اإنقاذ  من  �ساب  متكن 
خماطرا  االأمريكية،  اأري��زون��ا  بوالية  الواقع  منزلهم  يف 
رواد مواقع  اإع���ج���اب  اأث�����ار  ب��ط��ويل  م��وق��ف  ب��ح��ي��ات��ه يف 
التوا�سل. وو�سع ال�ساب الذي مل يك�سف عن ا�سمه حياته 
امل��ن��زل املحرتق،  ن��اف��ذة  امل��ح��ك ع��ن��دم��ا ق���رر ت�سلق  ع��ل��ى 
واإدخ�����ال ن�����س��ف ج�����س��ده ل��ل��داخ��ل، الإخ�����راج ط��ف��ل��ن كانا 

باإحدى الغرف امل�ستعلة باأل�سنة اللهب.
وح�سبما ذكرت ال�سلطات فاإن املبنى الذي تعر�س للحريق 
يقع يف بلدة مي�سا �سرقي عا�سمة والية اأريزونا فينيك�س، 
اأعمارهما عامن  اإنقاذ طفلن تبلغ  ال�ساب يف  وقد جنح 

و6 �سنوات على التوايل.
املنزل  نوافذ  ير�سق  �سرطة وهو  الفيديو �سابط  واأظهر 

باحلجارة، �سارخا: "هناك اأطفال يف الداخل".
وبينما كان ال�ساب مير يف املنطقة �ساهد الن�ان فاندفع 
للنافذة طالبا من الطفلن يف الداخل االقرتاب منها كي 

يت�سنى له اإخراجهما.
ونقلت �سبكة "�سكاي نيوز" الريطانية عن متحدث با�سم 
امل�ساعدة،  قدم  الذي  املواطن  "لوال  قوله:  مي�سا  �سرطة 

فرمبا تكون نتيجة هذا احلادث خمتلفة متاما".
واأ�ساف ال�سابط باأن الرجل الذي خاطر بحياته رف�س 
اأن يك�سف عن ا�سمه، م�س�ا اإىل اأن هدفه كان فقط اإنقاذ 
خط�ة،  اإ�سابات  اأي  عن  احل��ادث  ي�سفر  ومل  الطفلن. 
حيث  امل�ست�سفى،  اإىل  �سباط  واأربعة  الطفالن  نقل  وقد 

عوجلوا من ا�ستن�ساق الدخان.

تخ�سر 4 �آلف دولر �أثناء م�ساعدتها طفاًل مفقودً�
وقعت امراأة من مدينة اأورالندو بوالية فلوريدا �سحية 
فاأثناء مت�سيتها  12 عاماً،  خداع ماكرة من طفل عمره 
مع كلبها، اأوقفها ال�سبي وطلب منها امل�ساعدة با�ستخدام 
هاتفها، الأنه �سل طريقه وعاجز عن العثور عن عائلته 
 4 حت��وي��ل  م��ن  م��اك��رة  بطريقة  ليتمكن  اأ���س��دق��ائ��ه،  اأو 
الهاتف  االأم��وال عر  لدفع  بوا�سطة خدمة  دوالر  اآالف 

املحمول.
ويف التفا�سيل، كانت �سانون فرايزر مع كلبها خارج املنزل 
وال  �سائع  اأن��ه  اأوهمها  ال��ذي  ال�سبي  فاأوقفها  نزهة،  يف 
نفاد  ب�سبب  اأ�سدقائه،  اأو  عائلته  على  العثور  ي�ستطيع 

بطارية هاتفه اخلليوي.
وطلب ال�سبي، الذي كان راكباً دراجة، االإذن من فريرز 
فوافقت  لالت�سال،  الذكي  هاتفها  ا�ستخدام  له  لت�سمح 
اأن يعر  اأم��ل  "دون تفك�" واأعطته هاتفها، على  امل��راأة 
على اأحد من اأ�سدقائه اأو عائلته. ات�سل املراهق ب�سديقه 
عر مكر ال�سوت، م�س�اً يف املحادثة اإىل اأنه ال ميكنه 
ا�ستاأذن ال�سبي فريزر،  العثور على االآخرين. بعد ذلك، 
اإيجاد  فتح تطبيق خرائط التنقل، ليتمكن �سديقه من 
مكانه. ويف هذه االأثناء، جنح ال�سبي خالل 3 ثوان فقط 
للدفع   "Venmo" م��ن حت��وي��ل االأم����وال ع��ر خ��دم��ة 
عر الهاتف املحمول، والتي متلكها �سركة باي بال، على 
الرغم من اأن فريزر كانت على بعد اأقل من ن�سف مرت 

من ال�سبي طوال الوقت.

ميتافري�ش يغري طريقة �لعمل من ُبعد حول �لعامل 
يختار جيف وايزر بح�سب مزاجه العمل يف مقهى باري�سي 
خوذة  بف�سل  الف�ساء،  م��ن  اأو  غام�س  كهف  داخ���ل  اأو 
ل كاآالف االأ�سخا�س االآخرين  الواقع االفرتا�سي ويف�سّ
العمل ب�سورة انغما�سية يف عامل "ميتاف��س". وميثل 
اإليه عر نظارات  الو�سول  الذي ميكن  البديل  العامل 
الواقعن االفرتا�سي اأو املعزز "AR اأو VR" جزءاً من 
اخليال العلمي لغالبية الب�سر. لكّن عامل "ميتاف��س" 
ال��ب��ع�����س مب���ا ال يقت�سر  ي��وم��ي��ات  اأ����س���اًل يف  م���وج���ود 
بالتكنولوجيا.  ال�����س��غ��وف��ن  اأو  ال��الع��ب��ن  بع�س  ع��ل��ى 
متخ�س�سة  نا�سئة  �سركة  موؤ�س�س  وه��و  جيف،  ويعمل 
وا�سعاً  اأ���س��ب��وع��ي��اً،  ���س��اع��ة  و35   25 ب��ن  ال��رتج��م��ة،  يف 
جمموعة  م��ن  امل�سنعة  "اأوكلو�س"  خ���وذة  عينيه  على 
بوالية  �سين�سيناتي  يف  ال��واق��ع  منزله  داخ��ل  "ميتا"، 
 ،"Immersed"�ب جيف  ي�ستعن  االأم�كية.  اأوهايو 
اإظهار  يتيح  االف��رتا���س��ي  ال��واق��ع  تطبيقات  اأح���د  وه��و 
مع  مثال"  ال��ه��ات��ف  اأو  الكمبيوتر  "على  ع���ّدة  �سا�سات 
الطريقة  هذه  اأّن  ويو�سح  امل�ستخدم.  يختارها  خلفية 
اإىل  اأف�سل يف عمله، م�س�اً  ب�سكل  يرّكز  باأن  له  ت�سمح 
وج���ود ع��وام��ل ع��دة ت�ستت االن��ت��ب��اه يف امل��ن��زل. ويعتر 

حت�سن  ل��ن��اح��ي��ة  م��ث��ايل  م��ي��ت��اف������س  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأّن 
منا�سب  ب�سكل  مو�سوعة  ال�سا�سات  اّن  اإذ  العمل،  بيئة 
والتحّكم بها �سهل اإذا لزم االأمر. وي�ستخدم جيف لوحة 
يف  يتحدث  كاأنه  ويبدو  اإليها،  النظر  دون  من  املفاتيح 
الفراغ. لكّنه يتفاعل يف عامله االفرتا�سي مع جت�سيدات 
ايرلندا  يف  بع�سهم  "يعي�س  ب��زم��الئ��ه  خا�سة  رم��زي��ة 
عندما  يعرفهم  ال  الأ�سخا�س  اأخ��رى  واالأرجنتن" واأو 
كوفيد19-  جائحة  واأع��ط��ت  "العام".  خا�سية  يفّعل 
دفعة لتقنيات العمل عن بعد التي تتيح اإلغاء احلواجز 
امل�سافات.  تباعد  رغم  فريق  �سمن  والعمل  اجلغرافية 
وا�سرتت �سركة "اك�سنت�سر" على �سبيل املثال �ستن األف 
خوذة واقع افرتا�سي لتنظيم دورات تدريبية عن ُبعد. 
 Teamflow من�سة  ع��ر  الطريقة  بهذه  العمل  اأم��ا 
فيتّم من خالل مكتب افرتا�سي يظهر على ال�سا�سات 
يف �سكل لوحة األعاب يحّرك فيها كل موظف "البيدق" 
"االقرتاب"  بذلك  املوظفون  وي�ستطيع  ميثله.  ال��ذي 
امليكروفون  ج��ه��از  االأخ�����  ف��ّع��ل  واإذا  ل��ه��م،  زم��ي��ل  م��ن 
اإجراء  اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ن  ف���وراً  االأح��ادي��ث  �سُت�سمع 

ات�سال اأو كتابة ر�سالة.

تامرون هال على ال�شجادة احلمراء خالل ح�شورها العر�س االأول لفيلم MJ The Musical ، يف مدينة نيويورك. رويرتز

�لعثور على �ملمثلة ليند�سي بريملان متوفاة
�ساركت  وال��ت��ي  ب���مل��ان،  اإري���ن  ليند�سي  املمثلة  على  العثور  االأم���ك��ي��ة  ال�سلطات  اأعلنت 
منزل  "ربة  هاو�سوايف  واأم���ك��ان  العام"  "امل�ست�سفى  هو�سبيتال  ج��رنال  م�سل�سلي  يف 

اأم�كية" ال�سه�ين، متوفاة بعد اأيام من االإبالغ عن فقدها يف لو�س اأجنلي�س.
���س��ع��ى امل��ح��ق��ق��ون اإىل م�����س��اع��دة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ث��ور ع��ل��ى ب���مل��ان )43 ع���ام���ا(، والتي 
”اإيه بي �سي  اأوردت حمطة  املا�سي، وفق ما  االأح��د  االأخ���ة ظهر  �سوهدت للمرة 

7 التلفزيونية.
عنا�سر  ا�ستجاب  عندما  اجلمعة  �سباح  ب���مل��ان  جثمان  على  ال�سلطات  ع��رت 
ال�سرطة لبالغ لفتح حتقيق يف وفاة بحي �سكني يف هوليوود، ح�سبما ذكرت اإدارة 
�سرطة لو�س اأجنلي�س. ووفقا للمحطة التلفزيونية االإخبارية، قرر مكتب الطبيب 
يزال  وم��ا  ب���مل��ان.  ه��و  املتوفى  ال�سخ�س  اأن  اأجنل�س  لو�س  مقاطعة  يف  ال��ع��ديل 
الن�سخة  اأدوارا يف  لعبت ب�ملان  التحقيق.  قيد  اختفائها  الوفاة ومالب�سات  �سبب 
التلفزيونية من ذي ب�ج )التطه�( و�سيكاغو جا�ست�س )عدالة �سيكاغو(، وفقا 

ل�س�ة ذاتية ن�سرت على موقعها ال�سخ�سي على االإنرتنت.


