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�إل���ه���ام ع��ل��ي��ي��ف، م��ا ح���دث عمال 
بر�شا�ش  م�شلح  وك���ان  �إره��اب��ي��ا. 
كال�شنيكوف قتل م�شوؤوال يتوىل 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �الأم����ن يف �شفارة 
�جلمعة  ط���ه���ر�ن  يف  �أذرب���ي���ج���ان 

وجرح حار�شني �آخرين.
�الأذرية  �خلارجية  وز�رة  وذك��رت 

�شرطة  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  وم�����ن 
�عتقلت  �إنها  �الإير�نية  �لعا�شمة 
حاليا  وتخ�شعه  �لهجوم،  منفذ 
ور�ء  �ل���د�ف���ع  مل��ع��رف��ة  للتحقيق 

�لهجوم، وفق رويرتز.
�شبه  ت�����ش��ن��ي��م  وك����ال����ة  وذك��������رت 
�ملهاجم  �أن  �إي����ر�ن  يف  �لر�شمية 

كما  مر�شية،  �مل�شابني  حالة  �أن 
وكالة  بح�شب  حت��ق��ي��ق،  ف��ت��ح  مت 

فر�ن�ش بر�ش.
�أم�����ش �جلمعة،  وق���ت الح���ق  ويف 
�شفارتها  �إخالء  �أذربيجان  قررت 
�إي�������ر�ن  يف ط����ه����ر�ن و�ع�����ت�����رت 

م�شوؤولة عن �لهجوم.

•• اأبوظبي -وام-عوا�صم-وكاالت:

ب�شدة  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  �أد�ن�������ت 
�لهجوم �الرهابي �لذي ��شتهدف 
يف  �أذرب��ي��ج��ان  جمهورية  ���ش��ف��ارة 
طهر�ن  �الإي����ر�ن����ي����ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
قتيل  �����ش����ق����وط  ع�����ن  و�أ������ش�����ف�����ر 
�ل�شفارة،  ط��اق��م  م���ن  وج���رح���ى 
حماية  و�ج�������ب  ع���ل���ى  م�������ش���ددة 
بح�شب  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �مل���ب���اين 
�الأع����ر�ف و�مل��و�ث��ي��ق �ل��ت��ي حتكم 

وتنظم �لعمل �لدبلوما�شي.
و�أكدت وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
دول���ة  �أن  ل��ه��ا  ب���ي���ان  �ل������دويل يف 
��شتنكارها  ع��ن  تعرب  �الإم����ار�ت 
�ل�����������ش�����دي�����د ل������ه������ذه �الأع�������م�������ال 
�لد�ئم  ورف�����ش��ه��ا  �الإج���ر�م���ي���ة، 
و�الإرهاب  �لعنف  �أ�شكال  جلميع 
�ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف زع��زع��ة �الأم���ن 
�لقيم  م��ع  وتتنافى  و�ال�شتقر�ر 

و�ملبادئ �الأخالقية و�الإن�شانية.
�ل���وز�رة عن خال�ش  �أع��رب��ت  كما 
حلكومة  وم��و����ش��ات��ه��ا  ت��ع��ازي��ه��ا 
و�شعبها  �أذرب���ي���ج���ان  ج��م��ه��وري��ة 
هذه  �شحية  ول����ذوي  �ل�����ش��دي��ق، 
ومتنياتها  �ل���ن���ك���ر�ء،  �جل���رمي���ة 

بال�شفاء �لعاجل للم�شابني.

ق�������ررت  ج������دي������د  ت������ط������ور  ويف   
�شحب  �جل���م���ع���ة،  �أذرب�����ي�����ج�����ان، 
�شفارتها  و�إخ���الء  دبلوما�شييها 
�ل��ه��ج��وم �لذي  �إي������ر�ن ع��ق��ب  يف 
بطهر�ن  �ل�������ش���ف���ارة  �����ش���ت���ه���دف 
و�ع���ت���رت �إي�����ر�ن م�����ش��وؤول��ة عن 
�لهجوم، يف وقت �عتر رئي�شها، 

�ل�����ش��ف��ارة ومعه  �إىل  و���ش��ل دخ��ل 
�لد�فع  �أن  �إىل  م�شرية  طفالن، 
نقلت  م��ا  وف��ق  �شخ�شية  ق�شايا 

عن قائد �ل�شرطة.
كتب  ت�����وي�����رت،  م����وق����ع  وع����ل����ى   
علييف،  �إل��ه��ام  �الأذري،  �لرئي�ش 
يف  باكو  �شفارة  على  �لهجوم  �أن 
طهر�ن، �لذي ندد به ب�شدة، عمل 
حتقيق  باإجر�ء  وطالب  �إرهابي، 
�لذي  �الإرهابي،  ومعاقبة  �شريع 

نفذ �لهجوم.
وت�������ش���م �إي����������ر�ن �مل�����الي�����ني من 
ولطاملا  �الأذري���ة،  �لعرقية  �أف���ر�د 
�لنزعات  ب��ت��اأج��ي��ج  ب��اك��و  �ت��ه��م��ت 

�النف�شالية على �أر��شيها.
وي��ه��ي��م��ن �ل��ف��ت��ور ت��ق��ل��ي��دي��ا على 
�إذ  وطهر�ن،  باكو  بني  �لعالقات 
بالرتكية  �لناطقة  �أذربيجان  �إن 
لرتكيا،  م���ق���رب���ا  ح��ل��ي��ف��ا  ت���ع���د 

�خل�شم �لتاريخي الإير�ن.
�لتعاون  م��ن  ط��ه��ر�ن  وتتوج�ش 
�ل����ع���������ش����ك����ري ب������ني �أذرب�����ي�����ج�����ان 
و�إ�شر�ئيل، �لتي تعد مزود� مهما 
م�شرية  ب���اك���و،  �إىل  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 
ت�شتخدم  ق��د  �أب��ي��ب  ت��ل  �أن  �إىل 
�شد  للتحرك  �الأذري  �الأر����ش��ي 

�إير�ن، طبقا ل�”فر�ن�ش بر�ش. 
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مو�صكو: املواجهة مع الناتو اآخذة يف الت�صاعد ومفتاح اإنهاء ال�صراع بيد بايدن

�سربات رو�سية تعطل نقل اأ�سلحة الناتو للجبهة باأوكرانيا
»حظر الكيمياوي« حتّمل دم�سق 
م�سوؤولية هجوم دوما عام 2018

•• لندن-وكاالت:

�جلمعة،  �أم�ش  �شدر  تقرير  يف  �لكيمياوية  �الأ�شلحة  حظر  منظمة  �أك��دت 
بالكلورين  هجوم  ور�ء  يقف  �ل�شوري  �جلي�ش  ب��اأن  يعتقدون  حمققيها  �أن 

��شتهدف دوما يف 2018 و�أ�شفر عن مقتل 43 �شخ�شاً.
و�أفادت �ملنظمة يف بيان �أن هناك مرر�ت معقولة تدفع لالعتقاد باأن �لقو�ت 
�جلوية �لعربية �ل�شورية نّفذت �لهجوم باالأ�شلحة �لكيمياوية يف دوما يف 7 

ني�شان �أبريل 2018.
طائرة  �أن  �إىل  وخل�ش  ع��ام��ني،  ق��ر�ب��ة  �لق�شف  ه��ذ�  يف  �لتحقيق  و��شتمر 
هليكوبرت ع�شكرية �شورية و�حدة على �الأقل �أ�شقطت �أ�شطو�نات غاز �لكلور 
ل�شيطرة  خا�شعة  كانت  �لتي  �ل�شورية  دوم��ا  مدينة  يف  �شكنية  مبان  على 

مقاتلي �ملعار�شة يف 2018.
جزء�  دم�شق  م�شارف  على   2018 ني�شان  �أبريل  من  �ل�شابع  هجوم  وك��ان 
�لرئي�ش  �شيطرة قو�ت حكومة  �إىل  �ملنطقة  �أع��اد  من هجوم ع�شكري كبري 
�ل�شوري ب�شار �الأ�شد بعد ح�شار طويل مدعوم من رو�شيا على معقل قو�ت 
فرناندو  �لكيمياوية  �الأ�شلحة  حظر  ملنظمة  �لعام  �ملدير  وق��ال  �ملعار�شة. 
�أي مكان - غري  �لكيمياوية يف دوم��ا - ويف  �الأ�شلحة  ��شتخد�م  �إن  �أري��ا���ش: 

مقبول وخرق للقانون �لدويل.
�لذي  �الإثبات  معيار  �ملعقولة لالعتقاد هي  �الأ�شباب  �إن  �ملنظمة  قالت  كما 

تعتمده با�شتمر�ر هيئات تق�شي �حلقائق �لدولية وجلان �لتحقيق.

يف  اجل��وع  املتحدة:  الأمم 
قيا�سية  م�ستويات  بلغ  �سوريا 

  •• بريوت-اأ ف ب
�لعاملي  �الغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج  ح���ذر 
�مل��ت��ح��دة �جلمعة  �ل��ت��اب��ع ل���الأمم 
�أن معدالت �جلوع يف �شوريا  من 
بلد  يف  قيا�شية  م�شتويات  بلغت 
�نهيار  وير�فقه  د�م  ن��ز�ع  ينه�شه 

�قت�شادي ومايل مزمن.
بعد  �إن  بيان  �ل��رن��ام��ج يف  وق��ال 
نحو 12 عاماً على �ندالع �لنز�ع 
ال يعرف 12 مليون �شخ�ش من 
�أين �شتاأتي وجبتهم �لتالية، فيما 
خلطر  معر�شون  مليون   2،9
يعني  م��ا  �جل����وع،  �إىل  �الإن������زالق 
�أن �شبعني يف �ملئة من �ل�شوريني 
قريباً  ق��ادري��ن  غ��ري  يكونون  ق��د 
�ملائدة  ع��ل��ى  ط���ع���ام  و����ش���ع  ع��ل��ى 

لعائالتهم.
�جل���وع  �أن  �ل���رن���ام���ج  و�أ�����ش����اف 
بعد  م�شتوياته  �أعلى  �إىل  يرتفع 

�لنز�ع. من  عاماً   12

. .
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�ص 19

كلية حممد بن ر��شد تُطلع طلبة “�أوتو 
بي�شيم للإد�رة” على جتارب �لإمار�ت

�أخبار �لإمار�ت

حرب �لدبابات باأوكر�نيا.. �لفهد 
�لرو�شي مبو�جهة 4 وحو�ص غربية

عربي ودويل

تقرير: مودريت�ص رف�ص عر�شا مغريا 
من نادي �لن�رص و�شيعتزل يف ريال مدريد

�لفجر �لريا�شي

الإمارات تدين ب�صدة الهجوم الإرهابي على ال�صفارة الأذربيجانية 

اأذربيجان تخلي �سفارتها بطهران وحتمل اإيران م�سوؤولية الهجوم

منظر عام خارج �شفارة �أذربيجان بعد �لهجوم عليها يف طهر�ن. )وكالة �أنباء غرب �آ�شيا( 

م���و����س���ك���و: الحت������اد 
املواجهة  يوؤجج  الأوروب��ي 
اأرمينيا يف  اجليو�سيا�سية 

•• مو�صكو-وكاالت

�ت��ه��م��ت رو���ش��ي��ا �الحت����اد �الأوروب����ي 
بتاأجيج �ملو�جهة �جليو�شيا�شية من 
ملر�قبة  مدنية  بعثة  �إر���ش��ال  خ��الل 
�أرمينيا  بني  عليها  �ملتنازع  �حلدود 
تعترها  منطقة  وهي  و�أذربيجان، 

رو�شيا �شاحتها �خللفية.
�لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
د�عًما  �أ�شبح  �الأوروب���ي  �إن �الحت��اد 
�مل��ت��ح��دة وح��ل��ف �شمال  ل��ل��والي��ات 
�الأطل�شي ويقود �شيا�شة �ملو�جهة يف 

ف�شاء ما بعد �الحتاد �ل�شوفياتي.
و�ع��ت��رت �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة �أن 
�مل��ه��م��ة �الأوروب����ي����ة يف �أرم��ي��ن��ي��ا لن 
�ملو�جهة  ت��اأج��ي��ج  �إىل  �إاّل  ت������وؤّدي 
وتزيد  �ملنطقة  يف  �جليو�شيا�شية 
بح�شب  �حلالية،  �لتناق�شات  ح��ّدة 

�لوكالة �لفرن�شية.
�لتقليدي  �لو�شيط  ه��ي  ومو�شكو 
و�أذربيجان  �أرمينيا  بني  �ل��ن��ز�ع  يف 
�ملا�شي،  �ل���ق���رن  ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات  م��ن��ذ 
ن�شرت   2020 ع����ام  ح����رب  وب��ع��د 
�ل�����ش��الم يف منطقة  ب��ع��ث��ة حل��ف��ظ 
ناغورين كر�باخ �لتي تتنازع عليها 

باكو ويريفان.
�ملنطقة  �ل��رو���ش��ي يف  �ل��ن��ف��وذ  ل��ك��ّن 
ب�شبب  و������ش����ح����اً  ت����ر�ج����ع����اً  ���ش��ه��د 
�لغربية  �جليو�شيا�شية  �ملناف�شة 
هجومها  ب�شبب  و�أي�شاً  و�لرتكية، 

رو�سيا تطلب من مبعوث لتفيا 
اأ�سبوعني  خالل  البالد  مغادرة 

•• مو�صكو-رويرتز:

�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  ق����ال����ت 
طلبت  �إن��ه��ا  �أم�����ش  �لرو�شية 
مغادرة  التفيا  مبعوث  م��ن 
بعد  �أ�شبوعني  خالل  �لبالد 
ق���ر�ر مم��اث��ل �ت��خ��ذت��ه ريجا 
و�أ�شافت  �الأ�����ش����ب����وع.  ه�����ذ� 
�لوز�رة �أنها ��شتدعت �لقائم 
لالحتجاج  الت��ف��ي��ا  ب��اأع��م��ال 
على قر�ر تخفي�ش م�شتوى 

�لعالقات مع رو�شيا.
�تخذت  �إن��ه��ا  التفيا  وق��ال��ت 
�إ�شتونيا  مع  ت�شامنا  �لقر�ر 
بعدما �أمرت طالني �ملبعوث 
�لبالد.  مب���غ���ادرة  �ل��رو���ش��ي 
�ل���ث���الث،  �ل��ب��ل��ط��ي��ق  ودول 
�أي�شا،  ليتو�نيا  ت�شمل  �لتي 
ه��ي م��ن ب��ني جم��م��وع��ة من 
�ل���ت���ي تدعو  �ل��ن��ات��و  ح��ل��ف��اء 
ب�����ش��دة الإر�����ش����ال م���زي���د من 

�لدبابات �إىل �أوكر�نيا. 

يوقعان  وال��ع��راق  فرن�سا 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  اتفاقية 

•• باري�س -وام:

�تفاقية  و�ل���ع���ر�ق  ف��رن�����ش��ا  وق��ع��ت 
���ش��ر�ك��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ن �أج���ل 
و�إر�شاء  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 
للعالقة  ود�ئ��������م  ر����ش���م���ي  �إط��������ار 
خمتلف  يف  و�ل�����ش��ام��ل��ة  �مل��ت��ن��وع��ة 

جماالت �لتعاون. 
وذك���ر �الل��ي��زي��ه يف ب��ي��ان �م�����ش �نه 
هام�ش  على  �التفاقية  توقيع  مت 
بها  يقوم  �لتي  �لر�شمية  �ل��زي��ارة 
فرن�شا  �إىل  �ل��ع��ر�ق  وزر�ء  رئي�ش 
�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����ش  م���ن  ب���دع���وة 
�مي��ان��وي��ل م���اك���رون، م�����ش��ري� �إىل 
�لتاأكيد  ج��دد�  و�لعر�ق  فرن�شا  �أن 
وتنوع  ث��ر�ء  على  �التفاقية  بهذه 

�ل�شر�كة بينهما. 
�ل��ب��ي��ان على رغ��ب��ة ماكرون  و�أك���د 
و�ل�شود�ين برفع م�شتوى �لتعاون 
�لفرن�شي �لعر�قي مبا يعود بالنفع 
على و�شول جميع �لعر�قيني �إىل 

خدمات �لطاقة �لعامة و�لنقل. 

اإطالق مبادرة الإنقاذ التي اقرتحتها النقابة العمالية 

احتاد ال�سغل التون�سي: البالد مبنعطف خطري ول خيار �سوى احلوار

   

قطاع غزة.. هدوء حذر بعد 
غارات اإ�سرائيلية واإطالق �سواريخ

•• غزة-وكاالت:

عاد �لهدوء �حلذر �إىل قطاع غزة فجر �أم�ش، غد�ة غار�ت �إ�شر�ئيلية 
فيما  ح��دودي��ة،  م�شتوطنات  ب��اجت��اه  �لقطاع  م��ن  �شو�ريخ  و�إط���الق 
نفذتها  �لتي  �ل��غ��ار�ت  تلك  يوثق  فيديو  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�ش  ن�شر 
طائر�ته، لنفق حتت �الأر�ش يف غزة مت ��شتهد�فه، وفق بيان �جلي�ش 

�الإ�شر�ئيلي
15 غارة  نفذت  �إ�شر�ئيل  �أن  ذك��رت  �أمنية يف حما�ش  وكانت م�شادر 
للمقاتالت  ت�شدت  �أن��ه��ا  �لق�شام  كتئاب  �أعلنت  بينما  �لقطاع،  على 

�الإ�شر�ئيلية ب�شو�ريخ �أر�ش جو ومب�شاد�تها �الأر�شية.
قبل ذلك �أفاد مر��شل �لعربية باأن �شفار�ت �الإنذ�ر دوت يف ع�شقالن 
وم�شتوطنات غالف غزة فيما �عرت�شت �لقبة �حلديدية �شاروخني 

�أطلقا من قطاع غزة وفقا لبيان �جلي�ش �الإ�شر�ئيلي.
و�شط  غ���ار�ت على  �جل��م��ع��ة،  �شن فجر  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  وك���ان �جلي�ش 
قطاع غزة حيث �أف��ادت م�شادر �أمنية يف حركة حما�ش �أن 15 غارة 

�إ�شر�ئيلية ��شتهدفت بع�ش �ملو�قع بالقطاع.

مدير ال�ستخبارات الأمريكية يزور اإ�سرائيل وال�سفة
•• القد�س-وكاالت:

�أي  )�شي  �الأمريكية  �ملخابر�ت  وكالة  مدير  �أن  �إخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر 
�لغربية،  و�ل�شفة  الإ�شر�ئيل  بزيارة  حالياً  يقوم  برينز،  ويليام  �إي��ه( 
�الإ�شر�ئيليني  �مل�شوؤولني  م��ع  �جتماعات  يعقد  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  حيث 

و�لفل�شطينيني، يف حماولة خلف�ش حدة �لتوتر بني �جلانبني.
ن��ق��اًل ع��ن م�شدرين  ت��ق��ري��ره،  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف  وذك���ر م��وق��ع )و�ال( 
�أمريكيني، �أن برينز و�شل �إىل تل �أبيب �خلمي�ش، ويتز�من و�شوله 

مع ت�شعيد و��شع يف �لعنف بني �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني.

وزيرة �لدفاع �لبلجيكية ورئي�ش �لوزر�ء خالل موؤمتر �شحفي للحكومة �لفيدر�لية ب�شاأن �مل�شاعد�ت �جلديدة الأوكر�نيا يف بروك�شل. )� ف ب( 

�لنا�شط �لتون�شي عيا�شي حمامي، يتحدث �أمام حمكمة يف تون�ش  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�إن  �جلمعة  �أم�����ش  �لكرملني  ق��ال 
�ل��رئ��ي�����ش �الأم���ري���ك���ي ج���و بايدن 
مي��ل��ك م��ف��ت��اح �إن���ه���اء �ل�����ش��ر�ع يف 
�أوكر�نيا عن طريق توجيه كييف، 
لكن و��شنطن ال ترغب حتى �الآن 

يف ��شتخد�مه.
�لكرملني  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
لل�شحفيني  بي�شكوف  دم��ي��رتي 
يف �إفادة يومية مفتاح نظام كييف 

بيد و��شنطن �إىل حد كبري.
�لقائد  �أن  �الآن  ن����رى  و�أ�����ش����اف 
ل��ل��ب��ي��ت �الأب���ي�������ش ... ال  �حل�����ايل 
فهو  �ملفتاح.  هذ�  ��شتخد�م  يريد 
ذل�����ك يختار  م����ن  �ل��ع��ك�����ش  ع���ل���ى 
�مل��زي��د م��ن �الأ�شلحة  م�����ش��ار ���ش��خ 

�إىل �أوكر�نيا.
�ملتحدثة  ���ش��رح��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ب����ا�����ش����م �خل�����ارج�����ي�����ة �ل���رو����ش���ي���ة 
م���اري���ا ز�خ�����اروف�����ا، �جل���م���ع���ة، �أن 
�ل��ن��ات��و يف قاعدة  ن��ت��ائ��ج �ج��ت��م��اع 
مت  حيث  �جلوية،  “ر�م�شتاين” 
ت���زوي���د كييف  م�����ش��األ��ة  �ل���ب���ت يف 
عدم  على  �آخ���ر  دل��ي��ل  باالأ�شلحة، 
م�شوؤولية �لغرب �لكاملة ورغبته 

يف ت�شعيد �ل�شر�ع.
ن���ت���ائ���ج هذ�  و�أ�����ش����اف����ت ق���ائ���ل���ة: 

�الأهد�ف  �لرو�شية �شربت جميع 
ذ�ت �لعالقة بنقل �الأ�شلحة �لتي 
كم�شاعد�ت  �لناتو  حلف  قدمها 
ع�������ش���ك���ري���ة الأوك�����ر�ن�����ي�����ا، �الأم������ر 
هذه  نقل  تعطيل  �إىل  �أدى  �ل��ذي 
م�شري�  �جل��ب��ه��ة،  �إىل  �الأ���ش��ل��ح��ة 
نقل  �أي�شا  تعطل  �أن��ه  �إىل  كذلك 

جميع �الأ�شلحة �الأخرى.
وقالت �ل��وز�رة يف بيانها: يف 26 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  ���ش��ن��ت  ي��ن��اي��ر، 
�شاروخية  ����ش���رب���ة  �ل���رو����ش���ي���ة 
بعيدة  دق��ي��ق��ة  ب��اأ���ش��ل��ح��ة  �شخمة 
�مل����دى، ج��وي��ة وب��ح��ري��ة، وكذلك 
طائر�ت بدون طيار، على من�شاآت 
ن��ظ��م �ل��ط��اق��ة �ل��ت��ي ك��ف��ل��ت عمل 
�ل�شناعي  �مل���ج���م���ع  م���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل���ع�������ش���ك���ري ون�����ظ�����ام �ل���ن���ق���ل يف 
�أهد�ف  حتقيق  مت  لقد  �أوكر�نيا، 
�ل�������ش���رب���ات �ل�����ش��ام��ل��ة، ح��ي��ث مت 

تدمري جميع �الأهد�ف.
�ل�شربة،  نتيجة  �أن����ه  و�أ���ش��اف��ت 
و�لذخائر  �الأ�شلحة  نقل  تعطل 
ذلك  يف  مب��ا  �لقتال،  مناطق  �إىل 
�لناتو،  دول  قدمتها  �ل��ت��ي  ت��ل��ك 
�إنتاج  م���ر�ف���ق  ت��ع��ط��ل ع��م��ل  ك��م��ا 
باإ�شالح  �خل���ا����ش���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لع�شكرية  �مل�����ع�����د�ت  وت���رم���ي���م 

للقو�ت �مل�شلحة الأوكر�نيا.

لب�ش  ال  ب�شكل  ت�شهد  �الج��ت��م��اع 
�لغرب  م�شوؤولية  ع��دم  على  فيه 
ت�شعيد  م��ن  م��زي��د  و�ل��رغ��ب��ة يف 
ي�شعرون  ال  �إن����ه����م  �ل���������ش����ر�ع. 
باالأ�شف الأي �شخ�ش على �أر��شي 
�لو��شح  م���ن  و�الآن  �أوك���ر�ن���ي���ا. 
�أن��ه��م ال ي�����ش��ع��رون ب��االأ���ش��ف على 
مو�طنيهم، الأن �لدبابات لوحدها 

ال ت�شري.

�أولئك  �أن  ز�خاروفا من  وح��ذرت 
�ل���ذي���ن ���ش��ي��ذه��ب��ون ���ش��م��ن هذه 
�مل�شاحبة  �الأل�����وي�����ة  �ل���ك���ت���ائ���ب، 
للدبابات، يجب �أن يعرفو� �مل�شري 
�ل����ذي �أع���دت���ه ح��ك��وم��ات��ه��م لهم، 
ذك���ره م��وق��ع �شبوتنيك  مل��ا  وف��ق��ا 

�الإخباري �لرو�شي.
�لدفاع  وز�رة  �أك�����دت  م��ي��د�ن��ي��اً، 
نقل  �أن  �جلمعة،  �أم�ش  �لرو�شية، 

�الأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  �أ���ش��ل��ح��ة 
�أوكر�نيا  يف  �جلبهات  �إىل  �لناتو 
�شربات  ت���وج���ي���ه  ج������ر�ء  ت��ع��ط��ل 
جل��م��ي��ع �الأه����������د�ف، ب��ي��ن��م��ا ذكر 
ملو�شكو يف  م���و�ل  م�����ش��وؤول حملي 
�لرو�شية  �ل��ق��و�ت  �أن  دونيت�شك 

عززت مو�قعها يف �أوغليد�ر.
وق�����ال�����ت �ل�����دف�����اع �ل����رو�����ش����ي����ة يف 
�لقو�ت  �أن  �جل��م��ع��ة،  �م�����ش  ب��ي��ان 

•• تون�س-وكاالت:

ق��ال �الأم���ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �لتون�شي 
�أم�ش  �ل��ط��ب��وب��ي  �ل��دي��ن  ن���ور  لل�شغل 
مبنعطف  مت���ر  ت��ون�����ش  �إن  �جل��م��ع��ة 
لي�ش هناك خيار  �أن��ه  م��وؤك��د�  خطري، 
���ش��وى �جل��ل��و���ش ع��ل��ى ط��اول��ة �حلو�ر 

الإنقاذ �لبالد.
�شحفي  موؤمتر  يف  �لطبوبي  و�أ�شاف 
لالإعالن عن �إطالق جلان �لتفكري يف 
مبادرة �الإنقاذ �لتي �قرتحتها �لنقابة 
�ليوم بالدنا الأكرث  �لقوية:  �لعمالية 
من 12 �شنة متر مبنعرجات خطرية 

جد�.
ب�شبب  �الأف��ق  �ن�شد�د  �أن��ه بعد  و�أو�شح 
�خل����الف����ات و�ل�������ش���ب���اب و�الت���ه���ام���ات 
�لبالد  ف�����اإن  �مل�������ش���ادة،  و�الت����ه����ام����ات 
�شوى  لنا جم��ال  لي�ش  ت��غ��رق.. لذلك 
�جل��ل��و���ش على ط��اول��ة �حل���و�ر الإنقاذ 

�لدولة.

و�أطلق �الحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل 
م��ب��ادرة ل��الإن��ق��اذ الإخ����ر�ج ت��ون�����ش من 
و�القت�شادية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �أزم���ت���ه���ا 
للمحامني  �لوطنية  �لهيئة  مب�شاركة 
و�لر�بطة �لتون�شية للدفاع عن حقوق 
�الإن�شان و�ملنتدى �لتون�شي للدفاع عن 

�حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية.
�ملجتمع  منظمات  �أن  �لطبوبي  وتابع 

�ملدين ت�شعى ل�شياغة برنامج متكامل 
ه��دف��ه �ل��رئ��ي�����ش��ي �إن���ق���اذ ت��ون�����ش دون 
من  �أو  يحكم  من  بت�شور�ت  �الهتمام 

يعار�ش.
الإيجاد �حللول  ن�شعى  قائال:  وم�شى 
�لو�شع  من  �لبالد  الإنقاذ  و�ملخرجات 
�الأخرية  �للحظات  يف  نحن  �مل����زري.. 

لالإنقاذ.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماع جلنة فل�سطني �سمن اأعمال موؤمتر جمال�س منظمة التعاون الإ�سالمي باجلزائر
•• اجلزائر-وام:

������ش�����ارك وف�������د جم����م����وع����ة �حت�����اد 
جم���ال�������ش �ل���������دول �الأع�����������ش�����اء يف 
منظمة �لتعاون �الإ�شالمي لل�شعبة 
للمجل�ش  �الإم���ار�ت���ي���ة  �ل��رمل��ان��ي��ة 
�الجتماع  يف  �الحت�����ادي،  �ل��وط��ن��ي 
فل�شطني  ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��ر  �حل������ادي 
�أعمال �ملوؤمتر �ل�شابع ع�شر  �شمن 
�الأع�شاء  �ل���دول  جمال�ش  الحت���اد 
مدينة  يف  �مل���ن���ع���ق���د  �مل���ن���ظ���م���ة  يف 
�جلز�ئر يف �جلمهورية �جلز�ئرية 

�لدميقر�طية �ل�شعبية.

�لقانوين و�لتاريخي يف �لقد�ش �أو 
فر�ش وقائع جديدة د�خل �حلرم 

�لقد�شي �ل�شريف.
و�أك�������������دت �ل�������ش���ع���ب���ة �ل����رمل����ان����ي����ة 
�لرملانات  دور  �أهمية  �الإم��ار�ت��ي��ة 
على  �لوطنية  حكوماتها  دع��وة  يف 
�الل��ت��ز�م ب��دع��م �الأون�����رو� ل�شمان 
��شتمر�ر �لدعم و�لدور �لذي تقوم 
�لالجئني  ح���ق���وق  ح��م��اي��ة  يف  ب���ه 
من  تتمكن  ح��ت��ى  �لفل�شطينيني 
خدماتها  جميع  تقدمي  مو��شلة 
6 م�����الي�����ني الج����ئ  الأك���������رث م�����ن 

فل�شطيني.

�لقر�ر�ت �لتي �شيتم �لتو�شل �إليها 
عملية وقابلة للتطبيق.

�لرملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  �ن  و�أ����ش���اف���ت 
�الإم���ار�ت���ي���ة ت��ط��ال��ب ب��ح��ث �حتاد 
جم���ال�������ش �ل���������دول �الأع�����������ش�����اء يف 
�لتعاون �الإ�شالمي وبا�شم  منظمة 
�لدولية  �جل��ه��ات  �أع�شائه  جميع 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  جهود  بدعم 
�لقد�ش  يف  �لوطنية  وموؤ�ش�شاته 
ما  �إع��م��ار  �إع���ادة  عملية  ومو��شلة 
ق���ط���اع غزة  �الح����ت����الل يف  دم������ره 
�الأ�شا�شية  �لتحتية  �لبنية  وتعزيز 
من  وغريهما  وم��ي��اه  كهرباء  م��ن 

و�شم �لوفد يف ع�شويته �شعادة كل 
رئي�شة  �ل��ب��ريق  ر�شا  عائ�شة  م��ن: 
نائب  �لعليلي  وع��ف��ر�ء  �ملجموعة، 
عبد�هلل  و�شمية  �ملجموعة،  رئي�ش 
�ل�شويدي، وجميلة �أحمد �ملهريي، 
�أع�شاء �ملجل�ش �لوطني �الحتادي.

�لبريق  ر�شا  عائ�شة  �شعادة  وقالت 
ق�شية  �لفل�شطينية  �لق�شية  �إن 
موؤكدة  �الأوىل  و�مل�شلمني  �ل��ع��رب 
ع���ل���ى �أه����م����ي����ة ت���ع���ا����ش���د �جل���ه���ود 
و�لتعاون �لدويل من �أجل �لو�شول 
�إىل حل �شلمي لهذه �لق�شية وجتاه 
تكون  و�أن  �لفل�شطينيني  �إخو�ننا 

�الحتياجات �الأ�شا�شية.
خماطبة  �أه����م����ي����ة  �إىل  ودع���������ت 
�ل��ي��ون�����ش��ك��و، ل��ق��ي��ادة حت���رك عاملي 
�ملنظمة  ق��ر�ر  لتنفيذ  دويل  ثقايف 
يف 2 مايو 2017، وقر�ر �ملجل�ش 
�أكتوبر  يف  لليون�شكو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  �حل����ف����اظ  ب�������ش���اأن   2016
و�لرت�ثية،  �لتاريخية،  �جل��و�ن��ب 
و�لتاأكيد  ل��ل��ق��د���ش،  و�حل�����ش��اري��ة 
ع���ل���ى ����ش���م���ان ح����ق �مل�������ش���ل���م���ني يف 
مم��ار���ش��ة ���ش��ع��ائ��ره��م �ل��دي��ن��ي��ة يف 
ووقف  بحرية،  �ملقد�شة  �أماكنهم 
�لو�شع  ل��ت��غ��ي��ري  حم�������اوالت  �أي������ة 

دائرة ال�سحة - اأبوظبي ت�ستعر�س اأحدث ابتكاراتها يف معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2023
•• اأبوظبي - وام: 

�لرعاية  لقطاع  �لتنظيمية  �جلهة  �أبوظبي   – �ل�شحة  د�ئ���رة  ت�شتعر�ش 
�شمن  �ل��ر�ئ��د  و�بتكار�تها  م�شروعاتها  م��ن  �شل�شلة  �الإم����ارة  يف  �ل�شحية 
فعاليات معر�ش وموؤمتر �ل�شحة �لعربي 2023 �لذي يقام يف مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي يف �لفرتة من 30 يناير �جلاري ولغاية 2 فر�ير �ملقبل، 
"�شحة �الإمار�ت" �ملن�شة �لوطنية �لتي جتمع �لد�ئرة  وذلك �شمن جناح 

بوز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع وهيئة �ل�شحة بدبي .
�ملرتبطة  �مل�شروعات  �أب��رز  على  م�شاركتها  �شمن  �ل�شوء  �ل��د�ئ��رة  وت�شلط 
و�لرعاية  �لدقيق  �ل�شخ�شي  �لطب  وبرنامج  و�جلينوم  �لرقمية  بال�شحة 

�ل�شحية يف �لعامل �الفرت��شي )ميتافري�ش( وغريها من �ملجاالت �لهامة، 
كما تتطلع �إىل تعزيز �شبل �لتعاون �مل�شرتك �لتي جتمعها مبوؤ�ش�شات ر�ئدة 

عاملياً يف �لرعاية �ل�شحية و�لقطاعات ذ�ت �ل�شلة.
�لرعاية  ق��ط��اع  �إجن����از�ت  �أح���دث  على  �لتعرف  بفر�شة  �ل���زو�ر  و�شيحظى 
�ل�شحية �جلديدة  �لتقنيات  �بتكار�ت  �أبوظبي و�الط��الع على  �ل�شحية يف 
�الإلكرتونية  و�ملن�شة  ك���و�در  ومن�شة  �ل�شحية  ملفي  ب��و�ب��ة  ذل��ك  يف  مب��ا 
�لتي  �الأخ��رى  �مل�شاريع  "من�شاآتي" وعدد من  �الأمر��ش ومن�شة  ل�شجالت 

�شاهمت يف �الرتقاء بجودة وكفاءة �لقطاع.
يف  �حلياة  لعلوم  ر�ئ��دة  كوجهة  مكانتها  لتعزيز  ��شرت�تيجيتها  �إط��ار  ويف 
منظومة  �ملعر�ش  يف  م�شاركتها  خالل  �لد�ئرة  �شُتطلق  �ل�شحية،  �لرعاية 

من�شة  خلق  �إىل  �لهادفة  �مليتافري�ش  يف  �ل�شحية  للرعاية  �حل��ي��اة  علوم 
تقدمها  �لتي  �ملتميزة  و�لفر�ش  �الإم���ارة  �إم��ك��ان��ات  ت�شتعر�ش  �فرت��شية 
و�لبحوث  و�البتكار  �لرقمية  و�ل�شحة  �حلياة  علوم  جم��االت  يف  �ملنظومة 
�ملحليني  �خل��ر�ء  من  نخبة  م�شاركتها  خالل  �لد�ئرة  و�شتجمع  �لعلمية. 
�جلل�شات  م��ن  �شل�شلة  �إط���ار  يف  و�خل��ا���ش  �ل��ع��ام  �لقطاعني  م��ن  و�لعامليني 
�حلو�رية مل�شاركة �لدرو�ش �مل�شتفادة و�الأفكار و�لروؤى و�لتحديات و�لفر�ش 
�لتي �شت�شاهم جمتمعة با�شت�شر�ف م�شتقبل �لرعاية �ل�شحية حول �لعامل. 
�أربع جل�شات حو�رية �شمن من�شتها يف  �أي�شاً ال�شت�شافة  وت�شتعد �لد�ئرة 
و�لتكنولوجيا  �البتكار  غ��ر�ر  على  هامة  مو�شوعات  �إىل  تتطرق  �ملعر�ش 
د�ئرة  وتعقد  �لدقيق.  �ل�شخ�شي  و�لطب  و�ال�شتد�مة  �لنف�شية  و�ل�شحة 

�مل��رم��وق��ة مب��ا يعزز  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��ر�ك��ة م��ع نخبة م��ن  �ت��ف��اق��ي��ات  �ل�شحة 
منظومة �لرعاية �ل�شحية يف �الإمارة فيما يتحدث عدد من ممثلي �لد�ئرة 
�أبرز  م��ن  جمموعة  على  �ل�شوء  الإل��ق��اء  للمعر�ش  �مل��ر�ف��ق  �مل��وؤمت��ر  �شمن 
�ملو�شوعات يف قطاع �لرعاية �ل�شحية. وبالتز�من مع ذلك تخطط �لد�ئرة 
ال�شت�شافة �شل�شلة من ور�ش �لعمل الإثر�ء �ملعارف و�خلر�ت وتبادلها مع 
�ل�شركاء يف �لقطاع. ويف �إطار ��شرت�تيجية �أبوظبي لتوطيد دعائم �القت�شاد 
�لقائم على �ملعرفة، �شتك�شف د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي �لنقاب عن �لتقنيات 
�لتقنيات  منظومة  �شمن  نا�شئة  ���ش��رك��ات  �أرب���ع  �بتكرتها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
�ل�شحية يف �أبوظبي حيث تقدم تلك �ل�شركات حلولها �ل�شباقة وعالجاتها 

�ملتطورة م�شتفيدة من قدر�ت �لذكاء �ال�شطناعي و�لروبوتات.

كيزاد ت�ستعر�س البنية التحتية احليوية يف معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2023

جمموعة الإمارات واأكادميية اأنور قرقا�س تطلقان برناجما لتطوير القدرات الدبلوما�سية يف قطاع الطريان الإماراتي

•• اأبوظبي -وام:

�ملركز  ك��ي��ز�د،  جمموعة   - �أبوظبي  �القت�شادية  خليفة  مناطق  ت�شارك 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات  و�لتجارة  لل�شناعة  �ملتكامل 
دبي  تنطلق يف مركز  �لتي   2023 �لعربي  �ل�شحة  وموؤمتر  يف معر�ش 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي يف �ل��ف��رتة م��ن 30 ي��ن��اي��ر �جل����اري وح��ت��ى 2 فر�ير 

�ملقبل.
وت�شتعر�ش جمموعة كيز�د �أمام زو�ر �ملعر�ش جمموعة و��شعة من �ملز�يا 
�لتناف�شية �لتي توفرها �إمارة �أبوظبي لدعم عمليات �الأبحاث و�لت�شنيع 
�لدو�ئية  �ملنتجات  ت�شنيع  على  �لطلب  تنامي  ظل  يف  وذل��ك  و�ل��ت��وزي��ع، 

�ملحلية يف �أ�شو�ق منطقة دول جمل�ش �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
وب�شفتها منطقة �قت�شادية ر�ئدة يف دعم قطاع علوم �حلياة يف منطقة 
�ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا، ت�شت�شيف جمموعة كيز�د حالياً �لعديد 
من م�شنعي �ملنتجات �لدو�ئية، و�ل�شركات �لعاملة يف قطاع علوم �حلياة، 

و�ملختر�ت، و�شركات �لتغليف و�خلدمات �مل�شاندة.

وت�شم قائمة �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة �لتي �ختارت كيز�د مقر�ً لها �لعديد من 
لل�شناعات  �أدك���ان  و�شركة  �الأمل"،  "�ئتالف  فيها  مبا  �ل��ر�ئ��دة  �الأ�شماء 
و�شركة  �لوطني؛  �ملرجعي  و�ملختر  وميدي�شال؛  ونيوفارما؛  �لدو�ئية؛ 
�لتي  �ل�شحية  للرعاية   42 جي  و�شركة  �الأدوي���ة؛  لتجارة  تريد  فارما 
�أعلنت �لعام �ملا�شي عن تطوير �أحد �أكر �ملر�فق �خلا�شة باإنتاج �للقاحات 

يف كيز�د.
كما �شتعر�ش جمموعة كيز�د خالل �حلدث قدر�تها �لكبرية و�إمكاناتها 
�لكفيلة بدعم �لنمو و�البتكار �شمن منظومة علوم �حلياة �لتي �أ�ش�شتها يف 
ممت خ�شي�شاً لدعم �أن�شطة �لت�شنيع و�خلدمات  قلب �إمارة �أبوظبي، و�شُ

�للوج�شتية و�لتعليم و�لتطوير فيكل ما يخ�ش �أعمال �لقطاع.
وميتد جممع علوم �حلياة و�لرعاية �ل�شحية �لتابع ملجموعة كيز�د حالياً 
على م�شاحة ت�شل �إىل 1.6 كيلومرت مربع ، مدعوماً بقدر�ت ربط متعدد 
�إن�شاوؤها،  �ملزمع  �حلديدية  و�ل�شكك  و�جلو  و�لبحر  �لر  عر  �لو�شائط 
ويوفر �ملجمع للمتعاملني �لعديد من �ملز�يا و�حللول �لتي ت�شمن �شهولة 
باأف�شل  �ملجهزة  �الأر����ش��ي  قطع  توفري  مثل  �الأع��م��ال،  تاأ�شي�ش  و�شرعة 

�ل�شركات،  متطلبات  لتلبية  و�ملخ�ش�شة  �جل��اه��زة  و�مل��ر�ف��ق  �خل��دم��ات 
ت�شم  و�لتي  �لقطاع  الأعمال  �ل�شرورية  �لتخزين  مر�فق  �إىل  باالإ�شافة 

خيار�ت و��شعة من �مل�شتودعات �ملردة �شمن درجات حر�رة متنوعة.
�لدولة  مكانة  تر�شيخ  �إىل  �لر�مية  �حلكومية  �جلهود  �ملنظومة  وتعزز 
�إقليمياً لقطاع ت�شنيع �الأدوي��ة، كما ت�شتفيد من �لدعم �ملوؤ�ش�شي  مركز�ً 
�ملتميز �لذي ي�شمل تي�شري �إجر�ء�ت �الإ�شد�ر �ل�شريع للرخ�ش و�ملو�فقات 

وت�شجيل �ملنتجات.
وق���ال حم��م��د �خل�����ش��ر �الأح���م���د، �ل��رئ��ي�����ش �ل��ت��ن��ف��ي��ذي - م��ن��اط��ق خليفة 
�القت�شادية �أبوظبي - جمموعة كيز�د: " �شت�شلط جمموعة كيز�د خالل 
على عرو�ش  �ل�شوء   2023 �لعربي  �ل�شحة  وموؤمتر  فعاليات معر�ش 
�لطبي  �لقطاع  يف  و�البتكار  �لنمو  ت�شريع  يف  ت�شهم  �لتي  لديها  �لقيمة 
باملنطقة. وتقوم �ملجموعة حالياً ب�شفتها حمركاً ر�ئد�ً لقطاع �لت�شنيع، 
من  وذل��ك  �ل�شحية  �لرعاية  قطاع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركات  عمليات  بدعم 

خالل جممع علوم �حلياة �لتابع لها".
مر�فق  ت�شمل  �لتي  �حليوية  �لتحتية  �لبنى  �إىل  باالإ�شافة   " و�أ���ش��اف: 

�إد�رة  "بلوك ت�شني" يف  �لتقنيات مثل  �أح��دث  �لبارد، وتوظيف  �لتخزين 
عمليات �لتوزيع �ل�شليم و�الآمن للقاحات، توفر جمموعة كيز�د ل�شركات 
�لرعاية �ل�شحية قنو�ت ربط متعدد �لو�شائط معاأ�شو�ق عاملية ت�شم نحو 

." �لعامل  حول  م�شتهلك  مليار   4.5
�لتي تتمتع بها جمموعة كيز�د يف �لقطاع من  �لكبرية  �لقدر�ت  وب��رزت 
خالل �لدور �حليوي �لذي �أدته �شمن "�ئتالف �الأمل" �لذي يتخذ من 
دولة �الإم��ار�ت مقر�ً له، وي�شهم يف ت�شهيل توزيع ماليني �جلرعات من 

لقاحات )كوفيد19-( حول �لعامل.
وكانت جمموعة مو�نئ �أبوظبي قد خ�ش�شت مر�فق تخزين مرد متتد 
على م�شاحة 19،000 مرت مربع وق��ادرة على تخزين �أكرث من 120 
تو�شيع  مو��شلة  على  حتر�ش  كما  )كوفيد19-(،  لقاح  جرعة  مليون 

مر�فقها وخدماتها لت�شمل منتجات دو�ئية حيوية �أخرى.
ويوفر معر�ش وموؤمتر �ل�شحة �لعربي 2023 من�شة مثالية الأ�شحاب 
تطور�ت  ح��والآخ��ر  �آر�ئ��ه��م  مل�شاركة  �ل�شحية  �لرعاية  قطاع  يف  �لعالقة 

�لقطاع مبا ي�شهم يف تطوير �لرعاية �ل�شحية لالأجيال �ملقبلة .

•• دبي -وام:

مذكرة  �لدبلوما�شية  قرقا�ش  �أن��ور  و�أكادميية  �الإم���ار�ت  جمموعة  وقعت 
تفاهم الإطالق برنامج تدريبي متخ�ش�ش لتطوير �لقدر�ت �لدبلوما�شية 
مل��دي��ري حم��ط��ات ط����ري�ن �الإم������ار�ت �ل��ت��ج��اري��ة �خل��ارج��ي��ة م��ن �لكو�در 
�لقيادي  �لتجاري  �ل�شفري  برنامج  �شمن  وذل��ك  �لعامل  ح��ول  �الإمار�تية 

�لذي �أطلقته �ملجموعة موؤخر�.
ووق���ع �مل��ذك��رة ك��ل م��ن �أم����رية �ل��ف��ال���ش��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ت��وظ��ي��ف وتطوير 
�ملو�رد �لب�شرية �لوطنية يف جمموعة �الإمار�ت و�لدكتور حممد �إبر�هيم 

�لظاهري نائب مدير عام �الأكادميية.
و�شهد حفل توقيع مذكرة �لتفاهم �لذي �أقيم يف �ملقر �لرئي�شي ملجموعة 
�الأعلى  �لرئي�ش  �آل مكتوم  �أحمد بن �شعيد  �ل�شيخ  �الإم��ار�ت �شمو  طري�ن 
�لرئي�ش �لتنفيذي لطري�ن �الإمار�ت و�ملجموعة ومعايل زكي �أنور ن�شيبة 
�أمناء  جمل�ش  وع�شو  �ل��دول��ة  رئي�ش  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثقايف  �مل�شت�شار 
�لتنفيذيني  �لدبلوما�شية وبح�شور عدد من كبار  �أنور قرقا�ش  �أكادميية 

و�الإد�ريني من كال �لطرفني.
وتقدمه  �أي���ام  خم�شة  م��د�ر  على  ميتد  �ل��ذي  �لتدريبي  �لرنامج  وي���زود 
�الإم��ار�ت �خلارجية  �الأكادميية للم�شاركني من مديري حمطات طري�ن 
�الإمار�ت  �لدبلوما�شية �لالزمة لتمثيل جمموعة  فهما �شامال للمهار�ت 
�لتجارية وعملياتها  �أهد�فها  �لعامل مبا يخدم حتقيق  فّعال حول  ب�شكل 

�لت�شغيلية.
كما �شيكون هذ� �لرنامج �مل�شمم خ�شي�شاً مبا يتو�فق مع �أهد�ف برنامج 
�ل�شفري �لتجاري �لقيادي �لتابع ملجموعة �الإم��ار�ت مبثابة من�شة فّعالة 

لتبادل �ملعرفة وتنمية �لقدر�ت �لوطنية يف قطاع �لطري�ن.
وقال �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم "�إننا ب�شفتنا �شركة عاملية تتخذ 
من دبي مقر� لها نفخر يف جمموعة �الإمار�ت بتمثيل قطاع �لطري�ن يف 
�الإمار�ت و�لتعريف بالدولة يف خمتلف �الأ�شو�ق �لتي نعمل بها ومن هذ� 
�ملنطلق وجدنا فيما تتبناه �أكادميية �أنور قرقا�ش �لدبلوما�شية من روؤى 
وتوجهات ��شرت�تيجية تو�فقا مميز� مع توجهاتنا يف �ملجموعة ونوؤمن باأن 
هذه �ملبادرة �لتدريبية �مل�شرتكة �شت�شهم يف تطوير قدر�ت فريق �ملديرين 

لدينا باعتبارهم ممثلني لعالمتنا �لتجارية يف جميع �أنحاء �لعامل حيث 
�الإم��ار�ت من فر�ش وما  �لتعريف مبا توفره دولة  �شتعزز قدر�تهم على 

حتمله من قيم �أ�شيلة عر �شبكتنا �لعاملية ب�شكل �أكرث فعالية".
�ل�����ش��ر�ك��ة �جلديدة  ب��ه��ذه  �شعادته  ع��ن  ن�شيبة  �أن���ور  زك��ي  م��ع��ايل  و�أع����رب 
�لدبلوما�شية  قرقا�ش  �أن���ور  �أك��ادمي��ي��ة  تربط  �لتي  نوعها  م��ن  و�ل��ف��ري��دة 
�إ�شافية للتعريف باأهمية  مبجموعة �الإم��ار�ت و�لتي �شتخلق لنا م�شاحة 
خمتلف  يف  وتطبيقاتها  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  متتلكه  �ل����ذي  �مل���ح���وري  �ل����دور 
�نعكا�شا  متثل  وب�شورة  �ملتنامي  �ل��ط��ري�ن  قطاع  ذل��ك  يف  مبا  �لقطاعات 
فريد� ملا تتبناه �لدولة من �شيا�شات خارجية ناجحة ونلتزمون من خالل 
�الإمار�ت  �الإمار�تية من مديري جمموعة  �لكو�در  بتزويد  �ل�شر�كة  هذه 
دولة  مكانة  تعزيز  ملو��شلة  �ل��الزم��ة  �لدبلوما�شية  و�مل���ه���ار�ت  باملعرفة 
�مل�شرفة لثقافة وح�شارة  �ل�شورة  �ملزدهر ونقل  �لقطاع  �الإم��ار�ت يف هذ� 
�شعوب  بني  �ملعطاء  �ل��دول��ة  لهذه  �لنا�شع  �ل�����وجه  وليك�����ونو�  �الإم���ار�ت 

�لعامل ".
ويعد برنامج �ل�شفري �لتجاري �لقيادي مبادرة �أطلقتها جمموعة �الإمار�ت 

لتاأكيد �لتز�مها �لثابت جتاه �ملو�هب �الإمار�تية حيث مّت تطوير �لرنامج 
بالتعاون مع جمموعة ر�ئدة من �ملوؤ�ش�شات �لتي تتخذ من دولة �الإمار�ت 

مقر�ً لها �إىل جانب �لفرق �لد�خلية للمجموعة.
�إىل تعزيز �ملهار�ت �لقيادية و�الرتقاء بتاأثري �ملديرين  ويهدف �لرنامج 
�الإمار�تيني يف �ملجموعة �شمن �أربعة جماالت حمورية وهي �لروتوكول 
�جلماهريي  و�لتفاعل  �الإعالمية  و�ملهار�ت  �لعاملية  و�الجتاهات  �ل��دويل 

و�الإد�ري و�لدبلوما�شية.
�لكو�در  �الإم���ار�ت  لطري�ن  �لتجارية  �خلارجية  �ملحطات  برنامج  وي�شع 
�الإمار�تية �الأكرث كفاءة وطموحا يف �أدو�ر �أ�شا�شية �شمن خمتلف �الأ�شو�ق 
�لعاملية للمجموعة بحيث يكونون م�شوؤولني عن قيادة �الأهد�ف �لتجارية 
و�لهيئات  �لرئي�شيني  �شركائها  مع  �ملتينة  عالقاتها  على  و�حل��ف��اظ  لها 

�لتنظيمية �ملحلية.
�ملجتمعات  مع  �أي�شاً  �ملجموعة  يف  �خلارجية  �ملحطات  مديرو  ويتفاعل 
وممثلي �لقطاع �لعام و�ل�شركات �أثناء عملهم ومبا يدعم توثيق �لعالقات 

�ال�شرت�تيجية �لتي تربط دولة �الإمار�ت وباقي �لدول جتاريا و�شياحيا.

»زايد لالإ�سكان« يبحث جمالت التعاون مع وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين بالبحرين

 5 ل�  و�ح��د  ومن��وذج  نوم  غرف   4
ت��ب��ل��غ م�شاحة  ف��ي��م��ا  ن�����وم..  غ���رف 
مرت  م��ل��ي��ون   1.289 �مل�������ش���روع 

وتتنوع  م�شكناً   818 ي�شم  �ل��ذي 
 13 �إىل  لت�شل  �ل�شكنية  من��اذج��ه 
منوذجاً من حيث �حلجم و�لطر�ز 

م�����رت�ً   960 مب���ت���و����ش���ط  م����رب����ع 
�لو�حدة  �الأر������ش  مل�����ش��اح��ة  م��رب��ع��اً 
�مل�شروع  ي�شتويف  حيث  م�شكن  لكل 

�مل���ع���م���اري ب���و�ق���ع من���وذج���ني ل���� 2 
منوذجني  ج��ان��ب  �إىل  ن���وم  غ���رف 
ل���� 3 غ����رف ن����وم وث��م��ان��ي��ة من���اذج 

•• دبي-وام:

�مل���ه���ن���د����ش حممد  ����ش���ع���ادة  ب���ح���ث 
ب��رن��ام��ج �ل�شيخ  �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر 
ز�يد لالإ�شكان خالل لقائه معايل 
وزيرة  �لرميحي  �أحمد  بنت  �آمنة 
�لعمر�ين  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �الإ���ش��ك��ان 
�ملر�فق  و�لوفد  �لبحرين  مبملكة 
�لتعاون  �أو�����ش���ر  ت��ع��زي��ز  �شبل  ل��ه��ا 
�ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �مل�شرتك 
و�لتنمية  �الإ�����ش����ك����ان  جم������ال  يف 
�حل�������ش���ري���ة ب���ح�������ش���ور ع������دد من 
م���������ش����وؤويل �ل����رن����ام����ج وم��������در�ء 
�ملن�شوري  و�أط�����ل�����ع  �مل���������ش����اري����ع. 
�للقاء �لذي جرى  �لوفد - خالل 
�ل�شيا�شة  ع��ل��ى   - دب���ي  يف  مبكتبه 
لتمويل  �جل�����دي�����دة  �الإ����ش���ك���ان���ي���ة 
�حلكومي  �الإ�شكان  بر�مج  قرو�ش 
�ل��ت��ع��اون ب��ني برنامج  م��ن خ���الل 
و�لبنوك  ل��الإ���ش��ك��ان  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 

و�ال�شرت�طات  �ال�شتد�مة  معايري 
تقييم  نظام  مثل  �لعاملية  �لبيئية 
�للوؤلوؤة وعملية �لتطوير �ملتكاملة 
�لبيئية  و�الأنظمة  �لثمينة  و�ملياه 

وم�شادر �لطاقة �ملتجددة.
بالعالقات  �مل���ن�������ش���وري  و�أ������ش�����اد 
�ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة �الإم���������ار�ت 
و�لتي  �ل�شقيقة  �لبحرين  ومملكة 
ت�شهد تقدما كبري�ً عاماً بعد �الأخر 
يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  دع���م  بف�شل 
�لبلدين و�لثقة �ملتبادلة و�الحرت�م 
و�مل�������ش���ال���ح �مل�������ش���رتك���ة ، م����وؤك����د�ً 
ُت��ع��د �م���ت���د�د�ً  �أن ه���ذه �ل����زي����ار�ت 
�الإمار�ت  بني  �لتاريخية  لل�شر�كة 
�ملجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل��ب��ح��ري��ن 
يف  �لبلدين  و�إر�دة  رغ��ب��ة  وتعك�ش 
�لثنائية  عالقتهما  نطاق  تو�شيع 
وت��ع��م��ي��ق��ه��ا خ���ا����ش���ة يف �مل���ج���االت 
�ملهمة ال �شيما �الإ�شكان �حلكومي. 
�الإ�شكانية  �مل�شاريع  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

و�مل�شارف �لوطنية ، وذلك بهدف 
وتلبية  �لتمويل  م�شادر  ��شتد�مة 
�حلالية  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  �الح���ت���ي���اج���ات 
و�مل�شتقبلية حيث �شتتوىل �لبنوك 
متويل  عملية  �لوطنية  و�مل�شارف 
بالكامل  �ملو�طنني  �إ�شكان  قرو�ش 
ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  يقوم  �أن  على 
�لفو�ئد  قيمة  بتمويل  ل��الإ���ش��ك��ان 
�مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى �ل��ق��ر���ش ن��ي��اب��ة عن 

�ملو�طن.
�أحمد  بنت  �آمنة  معايل  ز�رت  كما 
مركز  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �لرميحي 
�إ����ش���ع���اد �مل��ت��ع��ام��ل��ني ب���دب���ي حيث 
بها  �ملعمول  �الأنظمة  على  �طلعت 
وج���ه���ود �مل���وظ���ف���ني ومت���ي���زه���م يف 
تقدمي �خلدمة وفق �أعلى �ملعايري 
�لعاملية. و��شطحب مدير برنامج 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ل��الإ���ش��ك��ان �ل��وف��د يف 
�ل�شيوح  "حي  م�����ش��روع  �إىل  زي���ارة 
�ل�شارقة  ب���اإم���ارة  �ل�شكني   "16

�ل�شيخ  برنامج  عليها  يعمل  �لتي 
حتقيق  ت�شتهدف  ل��الإ���ش��ك��ان  ز�ي���د 
و�لرفاهية  �الأ����ش���ري  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 
�الإم������ار�ت وتعزيز  دول����ة  مل��و�ط��ن��ي 
�لتوجه  وت����دع����م  �حل����ي����اة  ج������ودة 

�مل�شتقبلي للخم�شني عاماً �ملقبلة.
من جانبها �أبدت معايل �آمنة بنت 
�أحمد �لرميحي �إعجابها مب�شتوى 
�مل�������ش���اري���ع  �مل������ب������ذول يف  �جل�����ه�����د 
�الإ���ش��ك��ان��ي��ة وم���دى �ل��ت��ط��ور �لذي 
برنامج  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  مل�شته 
ل���الإ����ش���ك���ان وجهود  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��رن��ام��ج �ل��ت��ي �أث��م��رت �إجن����از�ت 
هامة يف هذ� �لقطاع �حليوي �لذي 
مي�ش حياة �لنا�ش ، موؤكدة �أن هذه 
�لبلدين  رغ���ب���ة  ت��ع��ك�����ش  �ل����زي����ارة 
�لتعاون  �أط��ر  تعزيز  يف  �ل�شقيقني 
�مل�������ش���رتك يف �مل����ج����ال �الإ����ش���ك���اين 
و�ال�شتفادة من �لتجارب �لناجحة 

بني �الإمار�ت و�لبحرين .

الهالل يقدم م�ساعدات �ستوية لالأ�سر املتعففة وال�سرائح العمالية داخل الدولةاإقبال كبري على جناح جمل�س حكماء امل�سلمني يف معر�س القاهرة للكتاب
•• القاهرة-وام:

للكتاب  �ل���دويل  �لقاهرة  معر�ش  يف  �مل�شلمني  حكماء  جمل�ش  جناح  �َشِهَد 
�د �ملعر�ش، �إ�شافة �إىل ��شتقباله  2023 يف يومه �الأول �إقبااًل كبري� من روَّ

عدًد� من قياد�ت �الأزهر �ل�شريف و�شخ�شيات �إعالمية وفكرية وثقافية. 
و��شتقبل �جلناح ف�شيلة �أ. د. حممد �ل�شويني، وكيل �الأزهر �ل�شريف، و�أ. 
د. نظري عياد، �الأمني �لعام ملجل�ش �لبحوث �الإ�شالمية، ود. علي بن متيم، 
�إذ�عة  �أبوظبي للغة �لعربية، و�الإعالمي �شعد �ملطعني، مدير  رئي�ش مركز 

ع��دد من  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعربية،  بجمهورية م�شر  �الأ���ش��ب��ق  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
�أ�شادو� مب�شاركة �ملجل�ش يف �ملعر�ش  �ل�شخ�شيات �لفكرية و�لثقافية �لذين 

وباالإ�شد�ر�ت �لعلميَّة و�لثقافية �لتي يت�شمنها �جلناح. 
للكتاب  �ل��دويل  �لقاهرة  �مل�شلمني يف معِر�ش  تاأتي م�شاركُة جمل�ش حكماء 
د.  �أ.  �الأكر  �الإمام  ف�شيلة  برئا�شة  �ملجل�ش  ر�شالة  من  �نطالًقا   ،2023
لم، وتر�شيخ قيم �حلو�ر  �أحمد �لطيب، �شيخ �الأزهر ، �لهادفِة �إىل تعزيز �ل�ِشّ
�أجنا�شهم  �خ��ت��الِف  على  �لب�شر  بني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ج�شور  وم��د  و�لت�شامح 

ومعتقد�تهم. 

•• اأبوظبي-وام:

�ملتعففة  لالأ�شر  �شتوية  م�شاعد�ت  �الإم��ار�ت��ي،  �الأح��م��ر  �لهالل  هيئة  قدمت 
و�الأغطية  �ل�شتوية  �مل��الب�����ش  ت�شمنت  �ل��دول��ة،  د�خ���ل  �لعمالية  و�ل�����ش��ر�ئ��ح 
و�لبطانيات و�ملو�د �لغذ�ئية، وذلك �شمن مبادر�ت �لهيئة �الإن�شانية على �ل�شاحة 
�ملا�شيني  �ليومني  خالل  �لدولة  يف  �لهيئة  مر�كز  من  عدد  ووزع��ت  �ملحلية. 
حتديدها  مت  �لتي  �ملو�قع  من  ع��دد  يف  �مل�شتفيدين  على  �ل�شتوية  �مل�شاعد�ت 
بالقرب من مناطق �شكن �مل�شتهدفني و�ملجمعات �لعمالية. و�أكد �شعادة ر��شد 

مبارك �ملن�شوري نائب �الأمني �لعام لل�شوؤون �ملحلية يف هيئة �لهالل �الأحمر، 
�ملحلية  �مل�شاعد�ت  بتعزيز جانب  �لهيئة  �هتمام  �لرنامج جاء �شمن  �أن هذ� 
على م�شتوى �لدولة، ومو�كبة �الحتياجات �لفعلية للم�شتهدفني من بر�مج 
�لهيئة يف جميع �إمار�ت �لدولة. و�أ�شاف : " نظر� للظروف �ملناخية �لتي �شادت 
�لدولة خالل �الأيام �ملا�شية و�نخفا�ش درجات �حلر�رة، قررت �لهيئة تقدمي 
م�شاعد�ت �شتوية تقي �ل�شر�ئح �مل�شتهدفة من تد�عيات �لرد وتوفر �حلماية 
�لقادمة  �الأي���ام  خ��الل  �شتتو��شل  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  �إن  وق��ال  لها"..  �ل��الزم��ة 

لتوفري �ملزيد من �لدعم و�مل�شاندة للم�شتفيدين.
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اأخبـار الإمـارات

عن اإمكانية الو�صول لأ�صحاب الهمم للمواقع الإلكرتونية والتطبيقات الذكية

�سرطة دبي حت�سل على تقييم 100 % من دبي الرقمية

مبادلة وG42 تقدمان حلوًل مبتكرة يف معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي بدبي

•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح�شلت 
من   100% ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى  دب����ي 
معيار  يف  �ل���رق���م���ي���ة  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
الأ�شحاب  �ل���و����ش���ول  "�إمكانية 
�الإلكرتونية  ل��ل��م��و�ق��ع  �لهمم" 
حيث  �ل����ذك����ي����ة،  و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
ن�شبة  دب���ي  ���ش��رط��ة  تطبيق  ح��ق��ق 
�شرطة  موقع  وحقق   ،10/10
ن�شبة   eCrime وم��وق��ع  دب���ي 
مهماً  �إجن���از�ً  يعد  م��ا   ،100%

�الإد�رة  �مل�شرتك بني  �لتعاون  و�أن 
وجمل�ش �أ�شحاب �لهمم �أثمر عن 
تطوير �خلدمات و�ملو�قع �لذكية 
باأ�شحاب  �مل���ت���ع���ل���ق  �جل����ان����ب  يف 
يف  كاملة  ن�شبة  وحتقيق  �ل��ه��م��م، 

هذ� �ملعيار.
عبد�هلل  �ل��ن��ق��ي��ب  ق�����ال  ب��������دروه، 
�ل�شام�شي، رئي�ش جمل�ش �أ�شحاب 
ياأتي  �الإجن�������از  ه����ذ�  �أن  �ل���ه���م���م، 
�لذكية  مل�شتوى �خلدمات  ترجمة 
وي��ع��ك�����ش جهود  دب������ي،  ل�����ش��رط��ة 
وخطته  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  جمل�ش 

يخت�ش  فيما  �حل��ك��وم��ة  تطلعات 
باأ�شحاب �لهمم.

و��شتمع معايل �لفريق �ملري، �إىل 
�لتطويرية  �خلطط  يو�شح  �شرح 
�لعامة  �الإد�رة  ب���ني  �مل�����ش��رتك��ة 
وجمل�ش  �ال���ش��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف ���ش��رط��ة دبي، 
و�ل���ت���ي ع��م��ل��و� م���ن خ��الل��ه��ا على 
ت����ط����وي����ر �خل�������دم�������ات �ل����ذك����ي����ة، 
و�����ش���ت���ي���ف���اء �ل�������ش���روط �ل���الزم���ة 
�حل�شول  م�����ن  م��ك��ن��ت��ه��م  �ل����ت����ي 
�ل��ك��ام��ل��ة يف تقييم  �ل���درج���ة  ع��ل��ى 

�لتي  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات  ملنظومة 
تقدمها �شرطة دبي للمجتمع.

�ل��ف��ري��ق عبد�هلل  و�ل��ت��ق��ى م��ع��ايل 
خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
�ل�شرطة،  ���ش��ب��اط  ن���ادي  يف  دب���ي، 
بالفريق �لقائم على �مل�شروع، من 
�الإد�رة �لعامة للذكاء �ال�شطناعي 
م�شيد�  �لهمم،  �أ�شحاب  وجمل�ش 
مب��ا ق��ام��و� ب��ه م��ن عمل م�شرتك 
ت��وج��ه��ات �شرطة  ي��دع��م  وه�����ادف 
دبي يف ��شتد�مة تطوير منظومة 
�ل���ذك���ي���ة، مب���ا يحقق  �خل����دم����ات 

باإمكانية  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  �خل�����دم�����ة 
�لو�شول الأ�شحاب �لهمم، موجها 
تطوير  يف  �ال�شتمر�ر  �إىل  �إي��اه��م 
�خل����دم����ات �ل���ت���ي ت�����ش��م��ن ج����ودة 

�حلياة يف �ملجتمع.
من جانبه، �أكد �شعادة �للو�ء خالد 
�لرزوقي، �أن �الإد�رة �لعامة للذكاء 
تكاملي  ب�شكل  تعمل  �ال�شطناعي 
�لعامة  �الإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  م����ع 
و�ملجال�ش  �ل�������ش���رط���ة  وم�����ر�ك�����ز 
لتطوير  دب��ي،  �شرطة  و�للجان يف 
م�شتمر،  ب�شكل  �لذكية  �خلدمات 

"جمتمعي… وم���ب���ادرة  �ل��ه��م��م، 
جلعل  و�لهادفة   " للجميع  مكان 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، و�ل��ت��ي ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
�ل�شيا�شة �لوطنية لتمكني �أ�شحاب 

الأ�شحاب  ���ش��دي��ق��ة  دب����ي  م��دي��ن��ة 
�لهمم.

•• اأبوظبي - وام:

ت�شارك "مبادلة للرعاية �ل�شحية" 
�ل�شحية"  ل���ل���رع���اي���ة   G42"و
�ل�شحة  وم���وؤمت���ر  "معر�ش  ف���ى 
2023" �لذى ينطلق يف  �لعربي 
بدبي  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز 
�جلاري  يناير   30 من  �لفرتة  يف 
وح���ت���ى 2 ف���ر�ي���ر �مل��ق��ب��ل وذل���ك 
رعاية  و�أنظمة  حلول  ال�شتعر��ش 

�ملر�شى �ملبتكرة.
�ل�شر�كة  ت�شهم  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
ب����ني �ل�������ش���رك���ت���ني �ل����ر�ئ����دَت����ني يف 
�لتحول  �إطالق حقبة جديدة من 
�ملنطقة  يف  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  يف 
ن��ه��ج جديد  وخ���ارج���ه���ا، وت���ق���دمي 
�لتي  �ملخ�ش�شة  �ل�شحية  للرعاية 

يكون �ملري�ش حمور تركيزها.
وكانت "مبادلة للرعاية �ل�شحية" 
�ل�شحية"  ل���ل���رع���اي���ة   G42"و
 2022 �أك���ت���وب���ر  يف  �أع���ل���ن���ت���ا  ق����د 

�لقيادة  توجيهات  م��ع  و�ن�شجاًما 
ي�شهم  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�شيدة 
بتقنيات  �الرت����ق����اء  يف  �ن��دم��اج��ن��ا 
مبا  و�أ�شاليبها  �ل�شحية  �لرعاية 
�الأف�شل  �ال���ش��ت��ع��د�د  م��ن  ميكننا 
�ل�شحية  �لرعاية  حتديات  الإد�رة 
مع  �مل�شتقبل  يف  ف��ع��ال  ن��ح��و  ع��ل��ى 
مو��شلة جهودنا للحد من �نت�شار 
�الأمر��ش �ملرتبطة باأمناط �حلياة 
�لقلب  و�أم����ر������ش  �ل�����ش��ك��ري  م��ث��ل 

و�ل�شمنة و�ل�شرطان، وغريها".
�ن�����ه ويف ه�����ذ� �الإط�������ار  و�أ������ش�����اف 
"مبادلة  م���ت���ح���دث���و  ����ش���ي�������ش���ارك 
جل�شات  يف  �ل�شحية"  ل��ل��رع��اي��ة 
"�لدور  وم��ن��ه��ا  م���ت���ع���ددة  ن��ق��ا���ش 
�لرعاية  يف  للتكنولوجيا  �ملتنامي 
�ل�������ش���ح���ي���ة: �ل����ت����ح����ّول �جل������ذري 
�أبوظبي"  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
قطاع  يف  "�ال�شتد�مة  وج��ل�����ش��ة 
�لرعاية �ل�شحية من منظور بيئي 
متحدثني  مب�����ش��ارك��ة  و�إن�شاين" 

مبن  �ل�شحية،  �لرعاية  جم��ال  يف 
�لفكر  وق��ادة  �لقر�ر  �شانعي  فيهم 
و�ملهنيني من �الطالع على �أحدث 

�لتطور�ت يف �لقطاع.
وخالل م�شاركتها يف �حلدث حتت 
غد�ً"؟(  �ل�����ش��ح��ة  )"كيف  ���ش��ع��ار 
للرعاية   G42" ت�������ش���ت���ع���ر����ش 
�لو��شعة  خ���ر�ت���ه���ا  �ل�شحية" 
وق���در�ت���ه���ا �ل��ك��ب��رية ح���ول �أح���دث 
�لذكاء  بتقنيات  �ملدعومة  حلولها 
معايري  م���ع  �مل��ن�����ش��ج��م��ة  �مل���ت���ق���دم 
�لرعاية �ل�شحية �لعاملية و�مل�شِهلة 
للتو�شع فيها عاملياً الإيجاد �حللول 
الأ�شعب حتديات �لرعاية �ل�شحية 

و�لت�شخي�شية يف �لعامل.
للرعاية  "مبادلة  و����ش���ت���ع���ل���ن 
تو�شعها  تفا�شيل  ع��ن  �ل�شحية" 
�شر�كات  ع��ر  �مل�شتمر  �جل���غ���ر�يف 
�الإقليمية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
�ل��ت��ي ت��و����ش��ل �ل��ب��ن��اء ع��ل��ى �أف�شل 
�ملتعددة  �ملتكاملة  �لرعاية  حلول 

�ن��دم��اج الإن�����ش��اء �شركة رعاية  ع��ن 
���ش��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ج���دي���دة جتمع 
�لتكنولوجيا �لطبية �لفريدة �لتي 
�ل�شحية  للرعاية   G42 تقدمها 
و�ل���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��ات مع 
�لعاملية  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ح��ل��ول 
للرعاية  م��ب��ادل��ة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 

�ل�شحية.
ذهبيني  ر�ع�����ي�����ني  وب�������ش���ف���ت���ه���م���ا 
للرعاية  "مبادلة  ت��ق��دم  ل��ل��ح��دث 
للرعاية   G42"و �ل�شحية" 
�ملدعومة  ح��ل��ول��ه��م��ا  �ل�شحية" 
تتعّلق  �ال����ش���ط���ن���اع���ي  ب����ال����ذك����اء 
�لرقمية  و�ل�����ش��ح��ة  بالت�شخي�ش 
�لبيولوجية  و�لعلوم  و�ل��ع��الج��ات 
ورعاية  "�الأوميك�ش"  �مل��ت��ق��دم��ة 
�مل��ر���ش��ى وذل���ك م��ن خ��الل من�شة 
"معر�ش وموؤمتر �ل�شحة �لعربي 
للرعاية  ح���دث  �أك����ر   "2023
�ل�شحية يف �ل�شرق �الأو�شط بهدف 
�مل�شلحة  �أ�شحاب  خمتلف  متكني 

�لتخ�ش�شات �لتي تقدمها وي�شمل 
ذلك من�شاآت مثل مبادلة للرعاية 
فريقاً  ت�شم  �ل��ت��ي  دب���ي  �ل�شحية 
�لرعاية  �شركاء  من  معتمد�ً  طبياً 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل���ع���امل���ي �مل�������ش���ت���وى يف 
جمموعتها �حلالية لتوفري رعاية 
لكل  دول��ي��ة  معايري  ذ�ت  م�شتمرة 
م��ر�ح��ل �حل��ي��اة يف دول��ة �الإم���ار�ت 
جا�شم  ح�����ش��ن  وق������ال  و�مل���ن���ط���ق���ة. 
�لنوي�ش �لرئي�ش �لتنفيذي ل�شركة 
�ل�شحية":  ل��ل��رع��اي��ة  "مبادلة 
 G42" م����ع  ت���ع���اون���ن���ا  "يعك�ش 
"معر�ش  يف  �ل�شحية"  ل��ل��رع��اي��ة 
وموؤمتر �ل�شحة �لعربي 2023" 
و��شتعد�دنا  �مل�����ش��رتك��ة  �إم��ك��ان��ات��ن��ا 
�مل��ب��ت��ك��رة فيما  ل��ت��ق��دمي �حل���ل���ول 
حلول  ت��ط��ب��ي��ق  �إىل  م���ع���اً  ن��ت��ط��ل��ع 
�لتكنولوجيا �ل�شحية لرفع معايري 
رعاية �شحية متخ�ش�شة  خدمات 
�ملر�شى  م�����ش��ب��وق��ة حم��وره��ا  غ��ري 
�إليها.  �ل��و���ش��ول  ف��ر���ش  وت��ع��زي��ز 

للخدمات  �الإم��ار�ت  "موؤ�ش�شة  من 
حملية  وم�شت�شفيات  �ل�شحية" 

ودولية.
�آ����ش���ي�������ش كو�شي  ق�����ال  م����ن ح��ه��ت��ه 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����رئ����ي���������ش 
"ي�شر  �ل�شحية:  للرعاية   G42
�أن  �ل�شحية"  للرعاية   G42"
"معر�ش  ل�  �لذهبي  �لر�عي  تكون 
وموؤمتر �ل�شحة �لعربي 2023" 
�ملتميزة  �إمكاناتنا  ن�شتعر�ش  حيث 
�لفائق  �ل��ذك��اء  ����ش��ت��خ��د�م  لتعزيز 
ودع�����م  �ل�������ش���ح���ي���ة  �ل�����رع�����اي�����ة  يف 
من���و �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة ع��امل��ي��اً.

وت���ع���زز خ��دم��ات��ن��ا �مل���ت���ع���ددة مثل 
و�لتكنولوجيا  �الأوم��ي��ك�����ش  ع��ل��وم 
�لتخ�ش�شية  و�الأب��ح��اث  �ل�شحية 
�ملعلومات  وب���ن���وك  و�ل��ت�����ش��خ��ي�����ش 
باعتبارنا  م��ك��ان��ت��ن��ا  م��ن  �حل��ي��وي��ة 
و�ل�شركات  للدول  مف�شاًل  �شريًكا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي��ت��ه��م يف �ل��ت��ح��ول يف 
�لرعاية �ل�شحية ونحن حري�شون 

"قمة  ل���  �لبالتيني  �ل��ر�ع��ي  �أي�شاً 
�لتي  �ل�شحية"  �لرعاية  م�شتقبل 
على  �مل�شتقبل  متحف  يف  �شتنعقد 
هام�ش فعاليات "معر�ش وموؤمتر 
حيث  �لعربي2023"  �ل�����ش��ح��ة 
�لر�ئدة  حلولها  �ل��ف��ري��ق  يعر�ش 
للتحول يف جمال �لرعاية �ل�شحية 
وخالل �لقمة �شيقدم فر�ن�شي�شكو 
عر�شاً  �أول  �أع��م��ال  مدير  ريديفو 
�لرعاية  "ع�شر  ح���ول  ت��ق��دمي��ي��اً 
تعمل  كيف  �ملتخ�ش�شة:  �لوقائية 
على  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة   G42

��شت�شر�ف �لغد".

�مل�شتقبل  ب��ن��اء  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
�لروؤية  ت�����ش��ارك��ن��ا  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
مبتكرة  ح��ل��ول  بتقدمي  و�الل��ت��ز�م 

للرعاية �ل�شحية".
 G42" تتطلع  ك��و���ش��ي:  و�أ���ش��اف 
للرعاية �ل�شحية" �إىل �ل�شر�كة مع 
�حلكومات و�شّناع �لقر�ر و�لعلماء 
و�ملنظمات  �الأكادميية  و�الأو���ش��اط 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع �ل��ط��ب��ي على 
نطاق �أو�شع وكل من ي�شاركنا قيمنا 
لرعاية  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي 
�إىل  �أف�شل كل يوم م�شري�  �شحية 
�أن "G42 للرعاية �ل�شحية" هي 

بال�سارقة للتزلج  وبارك  �سرتيت  العامل  لبطولتي  مالية  جوائز  دولر  األف   500
•• ال�صارقة - وام: 

�لعامل يف بطولتّي  �للوح يف  �ملتزجّلني على  �أف�شل  468 من  ي�شارك 
على  للتزّلج  �جل��ادة  ميد�ن  يف  تقامان  و"بارك"�للتني  "�شرتيت" 
�للوح يف �ل�شارقة للفوز بجو�ئز تبلغ قيمتها �الإجمالية ن�شف مليون 

دوالر �أمريكي.
 ،"2024 "باري�ش  �الأومل��ب��ي��ة  �الأل��ع��اب  دورة  �إىل  �لبطولتان  وت��وؤه��ل 
 5 29 يناير �إىل  "�شرتيت" �أواًل خالل �لفرتة من  وتنطلق ببطولة 

فر�ير، تتبعها بطولة "بارك" خالل �لفرتة من 5 �إىل 12 فر�ير.
بجميع  م��ق��ارن��ًة   30% بن�شبة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �مل�����ش��ارك��ني  ع���دد  و�زد�د 

فئتي  بني  بالت�شاوي  �جلو�ئز  توزيع  �شيتم  حيث  �ل�شابقة،  �لبطوالت 
�لذكور و�الإناث يف �لبطولتني.

�مليد�ليات  على  �جلن�شني  م��ن  �الأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��زون  و�شيح�شل 
جائزة  على  ع��الوة  "�شرتيت"و"بارك"  �لعامل  بطولتي  يف  �لذهبية 

مالية قدرها 50 �ألف دوالر �أمريكي.
�لفائز  �ل��ل��وح،  للتزّلج على  م��ي��د�ن �جل���ادة  �شفري  ب��امل��ر،  وق��ال كيجان 
بامليد�لية �لذهبية يف �أوملبياد 2020: يعّد ميد�ن �جلادة للتزّلج على 
�للوح من �أف�شل مر�فق �لتزّلج على م�شتوى �لعامل .. نتطلع لروؤية 
�ملتزجّلني من جميع �أنحاء �لعامل للتناف�ش يف هذ� �ملكان �لر�ئع على 

مدى �أ�شبوعني متتالني.

من جانبها، قالت �ملت�شابقة �لريطانية �شكاي بر�ون �لفائزة بامليد�لية 
�ملناف�شة  �للوح: �شتكون  �لتزّلج على  2020 يف  �أوملبياد  �لرونزية يف 
�أم�شيت وقتاً  �ل�شارقة، لقد  للقاء �جلميع يف  و�أت�شوق  حما�شية جد�ً، 
ر�ئعاً يف �لتدريب مبيد�ن �جلادة للتزّلج على �للوح، و�أنا على ثقٍة باأن 
بطولة �لعامل �شتكون �أف�شل حدث ميكن الأي عا�شق لهذه �لريا�شة �أن 

يح�شره هذ� �لعام.
�أنحاء  و�لقادمون من جميع   ،468 �لبالغ عددهم  �ملتزجّلون  وي�شم 
�لعامل مت�شابقني من ز�مبيا وموزمبيق، وهي �ملرة �الأوىل �لتي ت�شارك 

فيها �لدولتان يف هذه �لبطولة.
ومت ت�شجيل م�شاركة حو�يل 277 من �ملتزجلني يف بطولة "�شرتيت" 

كما  �لعاملية،  "ب������ارك"  بط������ولة  يف  مت�شابق������ا  و191  �لع�����امل�������ية، 
���ش��ي��ك��ون ج���ميع �الأب���ط���ال �حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى �مل��ي��د�ل��ي��ات �الأومل��ب��ي��ة يف 
�لنجوم  قائمة  �شمن   ،12 وعددهم   ،2020 عام  ط������وكي�����و  �أوملبياد 

�مل�شاركني.
و�شيقام �لدور ربع �لنهائي لبطولة "�شرتيت" يوم �جلمعة، �ملو�فق 3 
وُتختتم  �لتايل،  �ليوم  �لنهائي يف  ن�شف  يقام  �أن  على  �ملقبل،  فر�ير 

�لفعاليات باإقامة �لنهائي يوم �الأحد، �ملو�فق 5 فر�ير.
 10 �جلمعة،  ي��وم  "بارك"  لبطولة  �لنهائي  رب��ع  �ل���دور  �شيقام  كما 
 11 يومي  و�لنهائي  �لنهائي  ن�شف  �ل��دوري��ن  ويقام  �ملقبل،  فر�ير 

و12 فر�ير على �لرتتيب.

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ينّظم طاولة م�ستديرة حول ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س 
•• اأبوظبي-وام:

)�ملكتب  �الإره����اب  ومت��وي��ل  �الأم����و�ل  غ�شل  ملو�جهة  �لتنفيذي  �ملكتب  ن��ّظ��م 
�لتابع  �ملالية  �ملعلومات  تبادل  م�شتقبل  برنامج  مع  بال�شر�كة  �لتنفيذي(، 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ات  ح���ول  م�شتديرة  ط��اول��ة   RUSI ملعهد 

و�خلا�ش و�شُبل تعزيز �لتعاون من �أجل مو�جهة �جلر�ئم �ملالية. 
لدى  و�خل��ا���ش  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة  جل��ان  من  م�شوؤولون  وق��ّدم 
�لتعاون  مبادر�ت  ُبعد حول  �لعرو�ش عن  و�آ�شيا  �أوروب��ا  �ل�شريكة يف  �ل��دول 
لل�شر�كة  �لفرعية  �للجنة  �أع�شاء  كبار  مب�شاركة  �ملالية،  �جلرمية  ملكافحة 
�ملالية  �ملعلومات  �الإم���ار�ت ووح��دة  دول��ة  �لعام و�خل��ا���ش يف  �لقطاعني  بني 

�الإمار�تية. 
30 مهنياً يف جم���ال �المتثال  م��ن  �أك���رث  �مل�����ش��ت��دي��رة  �ل��ط��اول��ة  و���ش��ارك يف 

و�مل��خ��اط��ر م��ّث��ل��و� �مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ال��ي��ة و�الأع���م���ال و�مل��ه��ن غ��ري �مل��ال��ي��ة �ملحددة 
�ملوجودة يف دولة �الإمار�ت. 

�ملمار�شات  ذل��ك  يف  مب��ا  �ملو��شيع  م��ن  و��شعة  جمموعة  �مل�شاركون  وناق�ش 
�ل�شر�كات  �مل�شتفادة يف تطوير  �الآر�ء و�خلر�ت و�لدرو�ش  �لف�شلى مل�شاركة 
بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ش ..كما تبادلو� وجهات �لنظر حول كيفية دعم 
بني  �ل�شر�كة  جلنة  تطوير  خلطط  �جلرمية  مكافحة  يف  �لوطنية  �جلهود 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ش و�إثر�ئها باأف�شل �شكل. 
وقال �ل�شيد حممد �شالوه، رئي�ش �للجنة �لفرعية لل�شر�كة بني �لقطاعني 
�ملكتب  يف  �ال�شرت�تيجية  و�ل�شر�كات  �الت�شال  �إد�رة  ومدير  و�خلا�ش  �لعام 
�لتنفيذي �إّن �للجنة �لفرعية لل�شر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ش يف دولة 
ملكافحة  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية  مهماً من  لت�شبح ج��زء�ً  �الإم��ار�ت تطّورت 
�أ���ش��ا���ش��ي يف م�شاعدة  ب���دور  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ش  �إذ ي�شطلع  �مل��ال��ي��ة،  �جل��رمي��ة 

�أف�شل لالأمناط �جلرمية ويف ر�شد �جلرمية  �كت�شاب فهم  �ل�شلطات على 
�ملالية و�إيقافها ..ولزيادة �لفعالية يف هذ� �ملجال، ُتِعّد دولة �الإمار�ت قو�نني 
�للجنة  خ��الل  م��ن  و�لتكتيكية  �ال�شرت�تيجية  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��دف��ق  �شت�شّهل 
مع  نتعاون  �أن  ..وي�شّرنا  و�خلا�ش  �لعام  �لقطاعني  بني  لل�شر�كة  �خلا�شة 
هذه  يف   RUSI مبعهد  �خلا�ش  �ملالية  �ملعلومات  تبادل  م�شتقبل  برنامج 
�لطاولة �مل�شتديرة.  من جهته، �شّدد نيك ماك�شويل، مدير برنامج م�شتقبل 
تبادل �ملعلومات �ملالية يف بريطانيا على �أهمية م�شاركة �ملمار�شات �لف�شلى 
�لدور  دع��م  �أج��ل  �ل�شيا�شات من  بتعزيز  �الإم���ار�ت ملتزمة  دول��ة  �إن  ..وق��ال 
�مل�شتديرة  �لطاولة  هذه  ..و�شّكلت  و�خلا�ش  �لعام  �لقطاعني  بني  �لتعاوين 
فر�شًة فريدة مل�شاركة �لتجارب و�الأفكار ذ�ت �ل�شلة من �لدول �لتي و�شعت 
�آخر  ��شتقاء  على  للم�شاعدة  �ملالية،  �جلرمية  ملو�جهة  �لتعاونية  �مل��ب��ادر�ت 

�لدرو�ش من �ملمار�شات �لدولية يف هذ� �ملجال. 

يف  و�خلا�ش  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كات  م�شوؤولة  �شومرالد،  جي�ش  �أما 
�ملركز �لوطني ملكافحة �جلر�ئم �القت�شادية يف �ململكة �ملتحدة، فقد �شاركت 

�ملالحظات و�الآر�ء من وجهة نظر دولية. 
وقالت: "ي�شّر �ملركز �لوطني ملكافحة �جلر�ئم �القت�شادية يف �ململكة �ملتحدة 
�أن يتفاعل مع �الإم��ار�ت و�ل�شركاء يف هذ� �لنقا�ش �لقّيم ..�إّن �ل�شر�كة بني 
غري  للتمويل  �جلماعي  �لفهم  لبناء  �أ�شا�شية  و�خل��ا���ش  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
بني  �مل�شروع  غري  �لتمويل  ملكافحة  �ل�شر�كة  عمل  ندعم  ..ون��ح��ن  �مل�شروع 
�لرّد  تطوير  حيث  م��ن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ودول���ة  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 

�ملنا�شب لهذ� �لتهديد �لذي تو�جهه �لدولتان". 
وبعد جناح �لطاولة �مل�شتديرة، �تفق �ملكتب �لتنفيذي مع برنامج م�شتقبل 
تبادل �ملعلومات �ملالية على تنظيم فعالية ح�شورية يف وقت الحق من �لعام 
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يف حلقة نقا�صية نظمها تريندز

اإعالمي اإ�سرائيلي: الإعالم والبحث العلمي يقدمان اأ�سواتًا متعددة تعك�س ال�سرق الأو�سط بروؤية جديدة
•• اأبوظبـي -الفجر:

نظم �ملكتب �الإعالمي للرئي�ش �لتنفيذي ملركز تريندز للبحوث و�ال�شت�شار�ت 
�لتنفيذي،  �لرئي�ش  ملول  ف��ر�ن��ك  �الإ�شر�ئيلي  ل��الإع��الم��ي  نقا�شية  حلقة 
رئي�ش حترير �أخبار قناة” i24NEWS” متحورت حول �لبحث �لعلمي 

و�أهميته يف ن�شر قيم �ل�شالم و�لتعاي�ش و�لت�شامح.
للبحوث  تريندز  ملقر مركز  �الإ�شر�ئيلي  �الإع��الم��ي  زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
و�ال���ش��ت�����ش��ار�ت، ح��ي��ث رح��ب��ت �الأ���ش��ت��اذة �ل��ي��ازي��ة �حل��و���ش��ن��ي م��دي��رة �ملكتب 
لع  �طَّ �ل��ذي  ملول  فر�نك  بال�شيد  لرتيندز،  �لتنفيذي  للرئي�ش  �الإعالمي 

على �جلهود �لبحثية و�لعلمية و�ملعرفية �لتي يقوم بها تريندز.

وجمعت �حللقة �لنقا�شية رئي�ش حترير �أخبار قناة” i24NEWS” مع 
�لرميثي  عائ�شة  بح�شور  �ل�شباب،  تريندز  وباحثات  باحثي  من  جمموعة 
�إد�رة �لبحوث و�ال�شت�شار�ت، و�الأ�شتاذ عبد �لرحمن �جلنيبي مدير  مديرة 
�إد�رة �الإعالم و�لت�شويق، و�لباحث �ملتخ�ش�ش بال�شئون �الإ�شر�ئيلية حممد 
فتحت  لل�شالم  �إبر�هيم«  »�تفاقيات  �أن  ملول  فر�نك  �أك��د  حيث  �لظهوري، 
�ملعرفة  خلدمة  و�لبحثي  �الإع��الم��ي  للتعاون  كثرية  ا  فر�شً ومنحت  �آف��اًق��ا 
بروؤية  �جلديد  �الأو�شط  �ل�شرق  تعك�ش  ومتنوعة  متعددة  �أ�شو�ت  والإي�شال 

معرفية عاملية.
يو�كب  متميز  حمتوى  الإن��ت��اج  �ملوثوقة  �لو�شيلة  �لعلمي  �لبحث  �إن  وق��ال 
تطلعات �جلمهور و�هتماماته، م�شرًي� �إىل �أن �شناعة �الإعالم تتطلب بحوًثا 

معمقة قادرة على قر�ءة �الأحد�ث و��شت�شر�ف م�شتقبلها، معرًبا عن تقديره 
جلهود مركز تريندز يف هذ� �ل�شدد.

وقناة  "تريندز"  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  بحث  �لنقا�شية  �حللقة  خ��الل  ومت 
i24  يف �ملجاالت �لبحثية و�الإعالمية، مبا يعزز ن�شر �ملعرفة وقيم �ل�شالم 
“i24NEWS” �الإ�شر�ئيلية   �أن مركز تريندز وقناة  و�ال�شتقر�ر. يذكر 
وقعا �تفاقية تعاون م�شرتك بهدف تعزيز �لتعاون �لبحثي، تتيح للجانبني 
ك�شيوف  و�خل���ر�ء  �لبيانات  وت��ب��ادل  �إع��الم��ي  حمتوى  الإن��ت��اج  مًعا  �لعمل 
تعزيز  على  �التفاقية  وتن�ش  �لقناة.  وب��ر�م��ج  �مل��رك��ز  �أن�شطة  يف  ومعلقني 
�لتعاون بني �جلانبني وتزويد �لقناة بدر��شات بحثية، و�مل�شاهمة يف م�شعى 
م�شتمر لتوفري �إجابات علمية ومو�شوعية للتوجهات �لعاملية بطريقة تعزز 

فهم جميع �أبعادها.
 ”i24NEWS“ كما تن�ش �التفاقية على تزويد مركز "تريندز" لقناة
�لدبلوما�شية  �لق�شايا  ذل��ك  يف  مب��ا  �أب��ح��اث��ه،  نتائج  ع��ن  حم��دث��ة  ببيانات 
و�ل�شيا�شية و�الجتماعية و�القت�شادية وغريها، مع �لرتكيز على �لتغيري�ت 

�لتي حتدث يف �ل�شرق �الأو�شط ودول �خلليج بعد �تفاقات �إبر�هيم لل�شالم.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ���ش��ارك وف��د م��ن م��رك��ز تريندز للبحوث و�ال���ش��ت�����ش��ار�ت يف 
�لدويل  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �أب��وظ��ب��ي  يف  ز�ي���د  جامعة  نظمتها  �ل��ت��ي  �لفعالية 
حايك  �أم��ري  �شعادة  �لفعالية  هام�ش  على  �لوفد  �لتقى  كما  للهولوكو�شت، 
بحثية  مو�شوعات  معه  وبحث  �الإم����ار�ت  دول��ة  ل��دى  �الإ�شر�ئيلي  �ل�شفري 

و�إعالمية متعددة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

�مليد�نية  �ل���ع���م���ل  ف������رق  و������ش����ل����ت 
�لنقليات  ب���ق���ط���اع  �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
و�خل��دم��ات �ل��ع��ام��ة يف د�ئ���رة بلدية 
�لثاين  لليوم  �لتعامل  �لقيوين  �أم 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل م���ع �حل���ال���ة �جلوية 
�ل�������ش���ائ���دة وه���ط���ول �أم����ط����ار �خلري 
�لقيوين،  �أم  م��ن��اط��ق  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  �مل��ي��اه  جت��م��ع��ات  ل�شحب 
�حلركة  �ن�شيابية  وت��ع��زي��ز  �مل��ن��اط��ق 
�الأرو�ح  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �مل����روري����ة، 
كافة  �لبلدية  ووف���رت  و�ملمتلكات.  
مع  للتعامل  �ل��الزم��ة  �الإم��ك��ان��ي��ات 
هطول �الأمطار و�لتي �شملت توزيع 
�ل�شهاريج ل�شحب جتمعات �الأمطار، 
�ت  �إىل جانب �الآليات �ملختلفة و�ملُِعَدّ
يف  �لطارئة  �حل��االت  يف  �مل�شتخدمة 
جميع مناطق �الإم��ارة، فيما يجري 
�ل�شركاء  م���ع  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
لتقدمي  للبلدية  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�ملناطق  جل��م��ي��ع  �ل���ك���ام���ل  �ل����دع����م 
�لطو�رئ  �أع��م��ال  �شري  ي�شمن  مم��ا 
و�أثنت  �أ�شر�ر.   للفريق بي�شر ودون 
د�ئرة �لبلدية على جهود �إد�رة �ملرور 
�لقيوين على دعمها  باأم  و�لدوريات 
�لد�ئرة يف مثل  �لالحمدود جلهود 
وحر�ش  �ال�شتثنائية،  �حل��االت  هذه 
باالإ�شر�ف  ل�����الإد�رة  �لعليا  �الإد�رة 
ومتابعة  �لبلدية  عمل  على  �ملبا�شر 

قاطني  ب�������ش���الم���ة  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ك����ل 
�لقطاعات  وتبا�شر جميع  �الإم���ارة.  
�ملعنية يف �الإمارة �لتعاون مع بلدية 
�أم �لقيوين خالل �ليومني �ملا�شيني 
م��ن �حل��ال��ة �جل��وي��ة �ل�����ش��ائ��دة على 
م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
كافة �لبالغات �ل��و�ردة و�لرد عليها 
�أ������ش�����رع وقت  م��ع��ه��ا يف  و�ل���ت���ع���ام���ل 
م��ن خ���الل ف��ري��ق �ل���ط���و�رئ �لتابع 
ل��ل��ب��ل��دي��ة و�مل���ت���و�ج���د يف �مل���ي���د�ن يف 
و�لذي  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  م��ن��اط��ق  �أغ��ل��ب 
�شري  ومتابعة  �الإ���ش��ر�ف  على  يعمل 
�الأ�شر�ر  رف���ع  ي�����ش��م��ن  �ل��ع��م��ل مب���ا 
�شهولة  وي�����ع�����زز  ع���ال���ي���ة  ب����ك����ف����اءة 
�لطق�ش  حالة  مع  �لتعامل  ومرونة 
�ل�شائدة.  و�أهابت بلدية �أم �لقيوين 

و�حلذر  �حليطة  توخي  باجَلمهور 
�ل��ع��ام��ة وجتمعات  �ل��ط��رق��ات  ع��ل��ى 
�الأم�����ط�����ار، و�ل���ت���و�����ش���ل م��ع��ه��ا عر 
800898 لالإبالغ  ْقم �ملجاين  �لَرّ

عن �أية حاالت طو�رئ �أو مالحظات 
�ل�شائقني  �ل�شاعة، د�عية  على مد�ر 
و�ملرور  �ل�شري  بقو�عد  �اللتز�م  �إىل 

و�لتقيد بال�شرعات �ملقررة. 

•• اأبوظبي -وام:

�لعربي"  �ل�����ش��ب��اب  "مركز  ب��ح��ث 
�مل�شرتك  و�لتعاون  �لتن�شيق  �أوجه 
مع "�حتاد جمال�ش �لبحث �لعلمي 
�لبحثي  �لعمل  لتعزيز  �لعربية"، 
ل��ل�����ش��ب��اب �ل���ع���رب���ي، وذل�����ك خالل 
هام�ش  على  �جلانبني  جمع  لقاء 
�جتماعات جلنة �لتن�شيق و�ملتابعة 
باالأمانة  �مل�شرتك  �لعربي  للعمل 
�لعربية،  �ل���دول  جلامعة  �ل��ع��ام��ة 

�لتي عقدت يف �أبوظبي .
�لدكتور عبد  �للقاء معايل  وجمع 
�مل��ج��ي��د ب���ن ع���م���ارة �الأم�����ني �لعام 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  الحت����اد جم��ال�����ش 
�ال�شرت�تيجية  فريق  مع  �لعربية 
�لعربي،  �ل�شباب  و�الأبحاث مبركز 
�شاحلية  �أب�����و  ره�����ام  و�مل��ه��ن��د���ش��ة 
�أبحاث  "من�شة  م�����ش��روع  م�شرفة 
للمركز،  �لعربي" �لتابعة  �ل�شباب 
و�ل��دك��ت��ور غ���امن ك�����ش��و�ين رئي�ش 
�ل�شباب  �ل���ب���اح���ث���ني  "جمل�ش 
�ل�شباب  مل���رك���ز  �ل��ت��اب��ع  �لعرب"، 

�لعربي.
عالقات  ت���وث���ي���ق  �ل���ل���ق���اء  ت����ن����اول 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �مل��رك��ز و�الحت���اد من 

خالل تعزيز دور �ل�شباب �لعربي يف 
�لنظرية  �لعلمي  �لبحث  جم��االت 
�مل�شاريع  ودع������م  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
�لناجتة  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة  و�ل�������ش���رك���ات 
�لعلمي،  �ل��ب��ح��ث  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���ن 
عربية  علمية  بحث  ف��رق  وتكوين 

م�شرتكة ت�شهم يف تعزيز �لقدر�ت 
ومو�جهة  �ل��ع��رب��ي��ة،  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملناخية  �ل����ت����غ����ري�ت  ت����د�ع����ي����ات 
و�����ش���ت���ث���م���ار �ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة، 
�ملرتبطة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  و�ل��ت�����ش��دي 
وت�شجيع  و�ملائي  �لغذ�ئي  باالأمن 

بدر��شات  �الإ���ش��ه��ام  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب 
�لتنمية  �أه����د�ف  لتحقيق  د�ع��م��ة 

�مل�شتد�مة بحلول 2030.
�لبحث  جمال�ش  "�حتاد  �أن  يذكر 
منظمات  م��ن  �لعربية"  �ل��ع��ل��م��ي 
�لعمل �لعربي �مل�شرتك �لذي تتبع 
�لعربية،  �ل���دول  جلامعة  �أع��م��ال��ه 
بتن�شيق  �الأوىل  ب��ال��درج��ة  ويعنى 
�جل����ه����ود وت����ب����ادل �خل�������ر�ت بني 
هيئات ومر�كز و�أكادمييات �لبحث 
ويعمل  �لعربية،  ب��ال��دول  �لعلمي 
فيما  �لتعاون  �شالت  توثيق  على 

بينها.
بدوره يدعم مركز �ل�شباب �لعربي 
�حلر�ك �لبحثي �ل�شبابي من خالل 
�إ�شد�ر در��شات وتقارير حول و�قع 
توجهاته  و�أه����م  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ب��اب 
وتطلعاته،  و�شلوكياته  �مل�شتقبلية 
و�لبيانات  �مل��ع��ل��وم��ات  ي��وف��ر  ك��م��ا 
�لتي  �ل��ر�م��ج  لتطوير  �ل��د�ع��م��ة 
مت��َك��ن �ل�����ش��ب��اب �ل��ع��رب��ي. وميكن 
�ملركز  م��ب��ادر�ت  عن  �ملزيد  متابعة 
و�لدر��شات  �الأب����ح����اث  جم����ال  يف 
www. �ل��ر���ش��م��ي:  موقعه  على 
arabyouthcenter .

.org

•• دبي-�صمري ال�صعدي:

�ل�شورية  �مل��ن��ت��ج��ات  �أن  �مل���ع���روف  م��ن 
يهو�يا  �ل���ت���ي  �مل��ن��ت��ج��ات  م���ن  ت��ع��ت��ر 
����ش���ي���وف �ل���ق���ري���ة �ل���ع���امل���ي���ة م����ن كل 
به  تتمتع  ملا  �لعربية نظر�  �جلن�شيات 
من وج��ودة وتنوع ودق��ة يف ت�شنيعها، 
بال�شيوف  �جل��ن��اح  ي��ع��ج  د�ئ��م��ا  ل��ه��ذ� 
�ملنتجات  ه����ذه  م���ن  ي���خ���ت���ارو�  �ل���ذي���د 
م��ا ي��ح��ت��اج��ون��ه وم���ا ي����روق ل��ه��م.. �أن 
�ملنتجات �ملعرو�شة د�خل �جلناح تتنوع 
باأنو�عها  �ل�����ش��وري��ة  �مل��الب�����ش  ب��ني  م��ا 
تخ�ش  و�ل��ت��ي  و�حل��دي��ث��ة  �لتقليدية 
وحتى  و�الأط��ف��ال  و�ل�شيد�ت  �ل��رج��ال 
�ل�شورية  و�حللويات  �ل��والدة،  حديثو 
�ملتنوعة �لتي يع�شقها كل من تذوقها، 
و�مل��ف��رو���ش��ات �ل��ع��دي��دة م��ن غ��رف نوم 
�أن��رتي��ه��ات وط����اوالت �لطعام  وغ���رف 
و�لكر��شي و�لكنبات �ملفروة و�لطاوالت 
�جلانبية وغريها و�لتي مطعم �لكثري 
منها بال�شدف، و�لنحا�شيات و�الأو�ين 
و�لفخارية،  و�خل���زف���ي���ة  �ل��زج��اج��ي��ة 
يدويا  و�مل�شنوعة  �مل��ط��رزة  و�للوحات 
�حلياة  م��ن  مناظر  �أو  ق��ر�آن��ي��ة  ب��اأي��ات 
يتم  �لتي  �لعربية  �ل�شورية،و�لبوطة 
عملها بالطرق �لتقليدية كالدق و�أي�شا 
وكل  �ل�شامية  �حللويات  �أن���و�ع  بع�ش 
�أنو�ع �الآي�ش كرمي وكلها يتم جتهيزها 
�ل�شيوف،  �أع��ني  د�خ��ل �جلناح وحت��ت 
و�لقطنيات �ل�شورة باأنو�عها �ملتعددة. 
و�ملقرم�شات  و�ملك�شر�ت  و�ملحم�شات 
�شورة  يف  �ملجففة  �ل�شورية  و�لفو�كة 
�لن�شائية  �ل��ي��د  وح��ق��ائ��ب  ح���ل���وي���ات، 
�أ�شناف  ول����ك  ب��ان��و�ع��ه��ا  و�الأح����ذي����ة 

و�لرجالية،  �لن�شائية  �الإك�ش�شو�ر�ت 
�ل�شعبية  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  و�مل�������ش���روب���ات 
و�لكركدية  و�ل���ب���ل���ي���ل���ة  ك��ال�����ش��ح��ل��ب 
�لكثري..  ذل��ك  وغ��ري  �ل�شورية،  و�ملتة 
�لرت�ثية  �ل��ي��دوي  �ل��ن��ول  وم�شغوالت 
و�لبدوية  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��ل�����ش��ات  م��ث��ل 
و�ل�����ش��ج��اد و�الأك��ل��م��ة وغ���ريه���ا.. وهنا 
لالإف�شاح  فر�شتهم  �لعار�شني  ياأخذ 

عن معرو�شاتهم:
مالعب..  �شادي  مع  �لبد�ية  كانت   -
م��ن �ل��ب��ي��ت �ل�����ش��ام��ي وه���و ي�����ش��ارك يف 
�الأول  مو�شمها  منذ  �لعاملية  �لقرية 
ويبيع منتجات  ويعر�ش   1994 عام 
�الأجبان  خلطات  جميع  مثل  �شورية 
و�ل��ل��ب��ن��ة و�مل��خ��ل��الت و�مل��رب��ي��ات وزيت 
ودب�ش  �أنو�عه  بكل  و�لزيتون  �لزيتون 
ومقطر�ت  �ل���ت���ف���اح  وخ�����ل  �ل�����رم�����ان 
�الأع�شاب �لطبيعية.. وعن معرو�شاته 
ي���ق���ول: ن��ه��ا م��ن��ت��ج��ات ���ش��وري��ة بلدية 
ما  وتتنوع  �حلافظة  �مل��و�د  خالية من 
بني جميع خلطات �الأجبان مثل جبنه 
حبة  وجبنه  �لزعرت  وجبنه  �ملكدو�ش 

�ل��رك��ة وغ��ريه��ا، وم��ن �الأل��ب��ان لبنة 
�لنعناع  ولبنة  �ل��رم��ان  ولبنة  �لبيتز� 
و�ملخلالت  وغريها،  باملك�شر�ت  ولبنة 
و�للفت  و�جل��زر  �خليار  من  باأنو�عها 
و�ل��ف��ل��ف��ل �حل���ار و�حل�����ش��رم وغريها، 
حت�شريها  ي���ت���م  �مل����رب����ي����ات  و�أي���������ش����ا 
بتح�شريها  �ل���ق���دمي���ة  ب��االأ���ش��ال��ي��ب 
ب��ال��غ��ل��ي ع��ل��ى �حل��ط��ب وم��ن��ه��ا مربى 
و�لكرز  و�ل����ت����وت  و�ل���ت���ني  �ل���ف���ر�ول���ة 
وعامله  �ل����زع����رت  و�أم�������ا  و�مل�������ش���م�������ش.. 
وب��ن��ك��ه��ات خمتلفة  ك���ث���رية  ف���اأن���و�ع���ه 
وكل نكهة تاأخذك �إىل عامل �آخر مثل 
�ل���زع���رت �ل����ري و�ل�����ذي ي�����ش��ق��ى مباء 
�لذي  �ل�شخري  و�لزعرت  �ملطر فقط 
ولده  �ل�شخور،  بجو�ر  باجلبال  ينمو 
مقطر�ت �الأع�شاب �لطبيعية مثل ماء 
�لورد وماء �لزهر وماء �ملرمرية وماء 

�لزعرت وخل �لتفاح.
- �أب����و ر�����ش���د �ل�������ش���وري.. ي�����ش��ارك يف 
�ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ ع�����ش��رة �أع����و�م 
�لقر�آنية  �ل��ل��وح��ات  وي��ب��ي��ع  وي��ع��ر���ش 
يدويا  �مل�����ش��غ��ول��ة  �لطبيعية  و�مل��ن��ظ��ر 

�ل�شورية  و�جل��الل��ي��ب  �لقما�ش،  على 
و�شجاجيد  �ل����رت�ث����ي����ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�ل�����ش��الة مب��و����ش��ف��ات خ��ا���ش��ة جمبلة 
وم�����ف�����ار������ش �ل�������ط�������اوالت �ل����رت�ث����ي����ة 
�لتقليدي  �ل���������ش����وري  و�ل�������ش���دي���ري 
�الأطفال  وجالليب  و�ملطرز  �مل�شغول 
�لتقليدية، وكذلك �الأر�جيل �ل�شورية 
ومب��ع��ن��ى �آخ�����ر ك���ل م���ا ي��ع��ر���ش��ه من 
�ل�شوري  �ل������رت�ث  حت���اك���ي  م��ن��ت��ج��ات 

�لتقليدي ولكن بتنفيذ ع�شري.
�لقرية  ي�����ش��ارك يف  ب��ون��ي��ه..  ب���الل   -
�ل��ع��امل��ي��ة ب��اجل��ن��اح �ل�����ش��وري م��ن��ذ عام 
2005 ولدية حمل يف و�شط �جلناح 
�شورية  منتجات  ويبيع  فيه  يعر�ش 
مثل �لبليلة و�لفول �لنابت و�لرتم�ش 
وغريها  �ل��زب��دة  مع  �مل�شلوقة  و�ل���ذرة 
من �مل�شليات �ل�شهية، و�أي�شا �لع�شائر 
و�لتوت  �ل���رم���ان  ك��ع�����ش��ري  ب��اأن��و�ع��ه��ا 
و�جلزر   و�لنعناع  و�لليمون  �ل�شامي 
و�جلالب  ه��ن��دي  و�لتمر  و�ل��ك��رك��دي��ه 
و�ملاجنو  و�ل���رت���ق���ال  �ل�����ورد  و����ش���ر�ب 
م�شروب  �أي�������ش���ا  ول����دي����ه  و�ل����ت����ف����اح، 

بائع  ب��ه  ي��ط��وف  و�ل���ذي  �لعرق�شو�ش 
بجرته  �جلناح  ب��اب  على  �لعرق�شو�ش 
�خل���ا����ش���ة وزي������ه �ل�������ش���وري �ل���رت�ث���ي 
�شيوف  جل���ذب  ب�����ش��اج��ات��ه  مطقطقا 
�لعرق�شو�ش..  و���ش��ر�ء  لتذوق  �لقرية 
�ل��ت��ي ت�شنع على  �ل��ق��ه��وة  ل��دي��ه  ك��م��ا 
�لرمال �ل�شاخنة و�أي�شا �أكالت متاري 
ك��ع��ك. - ف��ر����ش �حل��ف��ار.. ي�����ش��ارك يف 
�ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ ع����ام 1995 
�ملنتجات  ويبيع  ويعر�ش  �الآن،  وحنى 
�ل��ن��ح��ا���ش��ي��ة �ل��ي��دوي��ة �ل��ت��ي مت��ت بكل 
ح��رف��ي��ة و�إت���ق���ان وج�����ودة ع��ال��ي��ة مثل 
�لتقدمي  و�أو�ين  و�لبوفيهات  �ملنا�شف 
�لقهوة  ورك������و�ت  �ل�����ش��وري  و�ل������دالت 
�ل�����ش��اي و�شو�ين  و�أب���اري���ق  �مل��ن��ق��و���ش��ة 
�لتقدمي �ملنقو�شة وطفايات �ل�شجائر، 
و�خلناجر  �ل��دم�����ش��ق��ي��ة  و�ل�������ش���ي���وف 
و�أطقم  �ل���ع���ط���ور  و�أو�ين  و�مل���ب���اخ���ر 
�أك���ل���ريي���ك مطعمة  ت��ق��دمي  ط�����اوالت 
�خل�شبية  و�ل�����ط�����اوالت  ب���ال���ن���ح���ا����ش، 
�خل�شبية  �ل���رد  وط����اوالت  �ل�شغرية 
�ملع�شقة باملو�زييك، وكل هذه �ملنتجات 

م�شنوعة  �أوغ��ريه��ا  �لنحا�شية  ���ش��و�ء 
يدويا.

�لقرية  يف  ي�شارك  خ�شيم..  ح�شني   -
�ل��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ ع�����ش��رة �أع����و�م ويعر�ش 
ومنتجات  �ل���ب���ادي���ة  ج��ل�����ش��ات  وي��ب��ي��ع 
�لبدوي  �لب�شاط  مثل  عربية  تر�ثية 
�لبدوية  و�خليم  �لعربية  و�جلل�شات 
�ل��ب��ادي��ة و�أن�����و�ع م��ن �لب�شط  وت����ر�ث 
�لغار  �شابون  و�أي�شا  مقا�شاتها..  بكل 
�إع����د�د �لقهوة  و�ل��ط��ر�ب��ي�����ش وم��ن��اق��ل 
�لنحا�ش،  م��ن  وك��ل��ه��ا  �ل��ق��ه��وة  ودالت 
�لقر�آنية  و�ل��ل��وح��ات  �لطبول  و�أن����و�ع 
�لقما�ش  على  �ملن�شوجة  و�لطبيعية 

و�ملعدة بطريقة �لتطريز.      
�لقرية  ي�����ش��ارك يف  ز�ه�����دة..  - خ��ال��د 
�خل��ام�����ش��ة، ويعر�ش  ل��ل��م��رة  �ل��ع��امل��ي��ة 
ويبيع جميع �أنو�ع �ملك�شر�ت و�لفو�كة 
و�حللويلت  �ل��ذرة  ومك�شر�ت  �ملجففة 
و�ل�������زه�������ور�ت �مل�������ش���ك���ل���ة و�الأع���������ش����اب 
�ملجفف  و�ل���ت���ني �جل��ب��ل��ي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
و�ل���زب���ي���ب ب���ك���ل �أن�����و�ع�����ه و�أح���ج���ام���ه 
وحلويات  �لدين  قمر  و�ألو�نه،و�أي�شا 

و�لعديد  �أ�شكالها  بكل  و�لنوجا  �مللنب 
معرو�شاته  وكل  �لعلكة،  �أ�شناف  من 
�شورية مائة يف �ملائة ويتهافت �شيوف 
على  �لعربية  �جلن�شيات  م��ن  �لقرية 

�شر�ئها وتذوقها.
- خ���ال���د �خل�������ش���ري و�����ش����رك����اه.. من 
�شكرجي للحلويات و�لبوظة �لعربية، 
�لعربية  �لبوظة  ويبيع  يعر�ش  وه��و 
�لقليدية  ب���ال���ط���رق  ي�����ش��ن��ع��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل�شيوف  و�أم���ام  �ل��دق  مثل  �لقدمية 
�لذين يرغبونها ومن كل �جلن�شيات، 
وي�����ش��ن��ع �أي�����ش��ا د�خ����ل �جل���ن���اح بع�ش 
خمتلفة  ب��ح�����ش��و�ت  �ل��ك��ن��اف��ة  �أن�������و�ع 
�لق�شدة،  �أو  �جل��نب  �أو  �ملك�شر�ت  منها 
و�أي�������ش���ا ح��ل��وى �مل���دل���وق���ة وه����ي مثل 
�لف�شدق  �ليها  ي�شاف  ولكن  �لكنافة 
�ل��ع��رب��ي��ة ح�شب  �حل��ل��ب��ي و�ل���ب���وظ���ة 
يتم  �حللويات  وهذه  �ل�شيف،  �إختيار 
مبفردة  طبق  كل  لل�شيوف  جتهيزها 
وف����ور� ل��ت��ك��ون د�ئ��م��ا ط��ازج��ة، ولديه 
�أنو�عها،  �أي�شا �لبقالوة �ل�شورية بكل 
و�ل���ن���و�����ش���ف م���ت���ع���ددة �الأن���������و�ع مثل 

و�أي�شا  و�ل��ع��ج��وة  و�ل����ر�زق  �لغريبة 
�ل�شحلب و�ل�شاي �خلمري.

- �أخ���ري� حم��م��ود م��ه��اب �مل��زي��ن.. من 
�لقرية  يف  ي�����ش��ارك  وعب�شي  ���ش��ح��رور 
وحتى  �الأول  مو�شمها  م��ن��ذ  �ل��ع��امل��ي��ة 
�الآن، يعر�ش ويبيع �ملالب�ش �لد�خلية 
مقا�شاتها  ب��ك��ل  و�جل�����و�رب  �لقطنية 
ل��ل��رج��ال و�ل��ن�����ش��اء و�الأط����ف����ال، وكان 
ميار�ش نف�ش �لن�شاط مع و�لده ب�شوق 
�حلميدية بدم�شق، و�شمع عن �لقرية 
بها  فاأعجبت  ب��د�ي��ات��ه��ا  منذ  �لعاملية 
كم�شروع جتاري وت�شوقي  مما حفزه 
�الأول لفتح  �مل�شاركة يف مو�شمها  على 
ومعرو�شاته  ملنتجاته  خ��ارج��ي  �شوق 
وهو  �الآن،  حتى  �مل�شاركة  يف  و�أ�شتمر 
�ل��ع��امل��ي��ة ع���امل يف حد  �ل��ق��ري��ة  يعتر 
دول  من  �لكثري  فيها  ي�شارك  �ذ  ذ�ت��ه 
�لعامل بكل �شيء لديهم من منتجات 
وم��ع��رو���ش��ات وف��ن��ون وت����ر�ث وثقافة 
ول�شالح  �ل�شيوف  ل�شالح  ه��ذ�  وك��ل 
�لتعرف  ل��ه��م  ب�شمح  مم��ا  �ل��ع��ار���ش��ني 

على �ملنتجات �لعاملية.
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الظفرة-وام: 

�لثقافية  و�ل���ر�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م 
و�لرت�ثية باأبوظبي، "م�شابقة �لطهاة" للطهي �ل�شعبي 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ���ش��وق �ل��ظ��ف��رة �ل���رت�ث���ي يف مهرجان 
�لظفرة بدورته �ل� 16 يف مدينة ز�يد مبنطقة �لظفرة 

باإمارة �أبوظبي.
تقام �مل�شابقة �ليوم، مب�شاركة طهاة حمرتفني يقدمون 
عدد من �ملاأكوالت �ل�شعبية �الإمار�تية، وذلك من خالل 
عر�ش حي �أمام زو�ر �شوق �لظفرة �لرت�ثي �لذي يفتح 
�لعا�شرة  ولغاية  ع�شر�ً  �لر�بعة  �ل�شاعة  متام  يف  �أبو�به 

م�شاًء.

وت�����ش��م جل��ن��ة حت��ك��ي��م �مل�����ش��اب��ق��ة ك���ل م���ن �ل�����ش��ي��ف منى 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة ر��شد  ب����االأك����الت  �مل��ن�����ش��وري و�مل��ت��خ�����ش�����ش 
�لطهاة  م���ن  ع����دد  �مل�����ش��اب��ق��ة  وي�������ش���ارك يف  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي، 
�ملحرتفني وهم )�إبر�هيم علي �لزعابي، عائ�شة عبد�هلل 
�شابر،  ه��دى  �مل�شماري،  �شعيد  �ل�شحي،  حممد  �شيف 

منى �شعيد عبيد برمان، �آيات حممد �أحمد(.
�ملاأكوالت  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل  �مل�شابقة  وت��ه��دف 
بها  �جلمهور  وتعريف  �الإمار�تية  �ل�شعبية  و�حللويات 
�إذ  �مل��ه��ن��ة،  ه��ذه  مم��ار���ش��ة  وت�شجيع  وحتفيز  وت��ذوق��ه��ا، 
ما  �شعبية  ب��اأك��الت  �الإم���ار�ت  يف  �ل�شعبي  �ملطبخ  يتميز 
ز�ل��ت م��ت��و�رث��ة، وم��از�ل��ت حا�شرة على م��و�ئ��د �لطعام 

�ليومية.

م�سابقة احرتافية للطهي ال�سعبي يف مهرجان الظفرة

مركز ال�سباب العربي وجمال�س البحث العلمي بلدية اأم القيوين تكثف جهودها للتعامل مع احلالة اجلوية 
العربية يبحثان متكني الأبحاث ال�سبابية

•• دبي-الفجر:

ت����ر�أ�����ش ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء خ��ب��ري خليل 
�لقائد  م�شاعد  �مل��ن�����ش��وري،  �إب��ر�ه��ي��م 
�ل���ع���ام ل�������ش���وؤون �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي يف 
�شرطة دبي، �جتماع تقييم �أد�ء �الإد�رة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��م��رور خ��الل �ل��رب��ع �لر�بع 
�للو�ء  ب��ح�����ش��ور  �مل��ا���ش��ي،  �ل���ع���ام  م���ن 
�لدكتور عادل �ل�شويدي، مدير مركز 
���ش��رط��ة ج��ب��ل ع���ل���ي، رئ��ي�����ش جمل�ش 
م���دي���ري م���ر�ك���ز �ل�����ش��رط��ة، و�ل���ل���و�ء 
�ل���دك���ت���ور حم���م���د ن���ا����ش���ر �ل����رزوق����ي 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لعمليات 

بالوكالة، و�لعميد �ل�شيخ حممد عبد 
�هلل �ملعال مدير �الإد�رة �لعامة للتميز 
بن  ���ش��امل  جمعة  و�لعميد  و�ل���ري���ادة، 
�لعامة  �الإد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ���ش��وي��د�ن 
ل��ل��م��رور، وع����دد م��ن م��دي��ري مر�كز 
�لفرعية  �الإد�ر�ت  ومديري  �ل�شرطة، 

و�ل�شباط.
و�أك����د ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �مل��ن�����ش��وري على 
�الإد�رة  ت��ل��ع��ب��ه  �ل������ذي  �مل���ه���م  �ل�������دور 
�حلركة  ���ش��ب��ط  يف  ل���ل���م���رور  �ل���ع���ام���ة 
�لعامة  �ل�����ش��الم��ة  وت��ع��زي��ز  �مل���روري���ة 
للتوجهات  حت��ق��ي��ق��اً  �ل��ط��رق��ات،  ع��ل��ى 
معدالت  خ��ف�����ش  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�حلو�دث، وموؤ�شر �لوفيات لكل 100 
�لوقت  يف  م�شيد�ً  �ل�����ش��ك��ان،  م��ن  �أل���ف 
ذ�ت����ه ب��ج��ه��ود �ل��ت��وع��ي��ة �ل��ت��ي تنفذها 
مع  بالتعاون  للمرور  �لعامة  �الإد�رة 
�شركائها �ال�شرت�تيجيني من �الإد�ر�ت 
و�ل�شركاء  �ل�شرطة،  وم��ر�ك��ز  �لعامة 
و�لقطاع  �حل��ك��وم��ي��ة  �الإد�ر�ت  م���ن 

�خلا�ش.
�ملن�شوري  �ل�����ل�����و�ء  ����ش���ع���ادة  و�ط����ل����ع 
خمتلف  م������وؤ�������ش������ر�ت  ن����ت����ائ����ج  ع����ل����ى 
�لعامة  �الإد�رة  يف  �لفرعية  �الإد�ر�ت 
"�حلمالت  موؤ�شر�ت  ومنها  للمرور، 
�لوعي  زي����ادة  يف  و�أث���ره���ا  �لتوعوية" 

و�ل����ث����ق����اف����ة �مل������روري������ة ل������دى �أف�������ر�د 
�ل�شري،  لقانون  و��شتيعابهم  �ملجتمع 
و�ل���ت���ز�م���ه���م ب���ال���ق���و�ن���ني و�ل���ل���و�ئ���ح 
ل�شالمتهم  ُو���ش��ع��ت  �ل���ت���ي  �مل����روري����ة 

و�شالمة م�شتخدمي �لطريق.
كما و�طلع �للو�ء �ملن�شوري على نتائج 
تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  �ل�������دور�ت 
�إىل  و�لهادفة  للمرور،  �لعامة  �الإد�رة 
و�ملرور،  �ل�شري  و�آد�ب  قو�عد  تر�شيخ 
م�شتخدمي  ����ش���ل���وك  ق���ي���م  وت�����ع�����زز 
�لوعي  م�����ش��ت��وى  وت���رف���ع  �ل���ط���ري���ق، 
ل���دي���ه���م، بهدف  �ل���ط���ري���ق  مب��خ��اط��ر 
خلق جمتمع �آمن خال من �ملخالفات 

و�حلو�دث.
�شرح  �إىل  �مل��ن�����ش��وري  �ل��ل��و�ء  و��شتمع 
حول �إح�شائيات �حلو�دث و�ملخالفات 
�ل�شبط  تقنيات  و�إح�شائيات  �ملرورية 
�ملروري، ومعدالت �حلو�دث �خلطرة، 
مقارنة  وق���وع���ه���ا  و�أم����اك����ن  و�أوق��������ات 
�إىل جانب  �ل�����ش��ك��ان،  ع���دد  مب���ع���دالت 
�ال���ش��ت��م��اع ل�����ش��رح ح���ول �ل��ن��ت��ائ��ج �لتي 
�لربع  يف  �مل����روري����ة  �ل���ف���رق  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
2022، م��ن فرق  �ل��ر�ب��ع م��ن �ل��ع��ام 
�شبط مركبات �لنقل �جلماعي، وفرق 
�لهو�ئية  �ل����در�ج����ات  وف����رق  �مل�������ش���اة، 

و�لكهربائية و�لدوريات.

�آليات  على  �ملن�شوري  �للو�ء  �طلع  ثم 
�لبليغة و�خلطرة،  للحو�دث  �النتقال 
و�ل��ت��ق��ري��ر �ملُ���ع���د ح��ول��ه��ا ورف���ع���ه �إىل 

�لفرق  وج���اه���زي���ة  �ل���ع���ام���ة،  �ل��ن��ي��اب��ة 
�مليد�نية، و�أنو�ع �حلو�دث وم�شبباتها، 
و�أك���رث �أن����و�ع �مل��خ��ال��ف��ات �رت��ك��اب��اً، �إىل 

�لتو��شل  �آل��ي��ات  على  �الط��الع  جانب 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

�ل�شرطية مبا يعزز �الأمن و�الأمان.

اأكد على دورها املهم يف �صبط احلركة املرورية وال�صالمة العامة

اللواء املن�سوري يرتاأ�س اجتماع تقييم الإدارة العامة للمرور يف �سرطة دبي
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•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شارقة  جامعة  مدير  �لنعيمي  جمول  حميد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  ��شتقبل 
يزور �جلامعة بهدف  �لذي  �لرتبوية،  �لعامة جلائزة خليفة  �الأمانة  من  وف��د�ً 
�لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  م�شاركة  لتفعيل  معها  �مل�شرتك  �لتعاون  �شبل  بحث 
و�الإد�ري��ة و�لباحثني يف خمتلف دور�ت جائزة خليفة �لرتبوية يف �لتخ�ش�شات 
ل��ذوي �الإعاقة  �مل��و�رد  �لتي تطرحها، و�الط��الع على �جن��از�ت مركز  و�ملجاالت 
يف  �لهمم  �أ�شحاب  ملجال  �ملوؤ�ش�شات  فئة  ع��ن  بجائزتها  ف��از  و�ل���ذي  باجلامعة، 
بالوفد  �جلامعة  مدير  رح��ب  �للقاء  وخ��الل   .2022 ع�شرة  �خلام�شة  �ل��دورة 
و�لذي  ودوره �حليوي  �الإع��اق��ة  ل��ذوي  �مل���و�رد  �إىل جهود مركز  �ل��ز�ئ��ر، م�شري�ً 
و�شفه بالهام �لذي يوؤديه يف خدمة �لطلبة و�ملجتمع، و�لذي كان قد مت تاأ�شي�شه 

بتوجيهات من موؤ�ش�ش �جلامعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �ل�شارقة -حفظه �هلل تعاىل ورعاه- �إميانا 
من �شموه بحق ذوي �الإعاقة يف �لتعليم �جلامعي، ودعم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
�أحمد �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة ورئي�ش �جلامعة يف توفري كافة �خلدمات 
وتعزيز  �جلامعة،  يف  �الإع��اق��ة  ذوي  �شيما  وال  �لطلبة  ت�شاعد  �لتي  و�الإج���ر�ء�ت 
�أو��شر �لتعاون مع كافة موؤ�ش�شات وهيئات �ملجتمع لتمكينهم مما يحتاجون �إليه 
من �لتعليم �جلامعي وملختلف درجاته. من جانبها �أكدت �أمل �لعفيفي �الأمني 
�لعام جلائزة خليفة �لرتبوية على �عتز�ز �جلائزة بالتعاون �لذي و�شفته باملثمر 
�لنهو�ش  �لتعاون �لذي يدعم  �ل�شارقة منذ �نطالق م�شريتها وهو  مع جامعة 
مب�شرية �لتعليم يف �لدولة و�ملنطقة خا�شة يف �شوء ما متثله �جلامعة كموؤ�ش�شة 
�أكادميية وطنية ر�ئدة حتظى برعاية كرمية من موؤ�ش�شها �شاحب �ل�شمو حاكم 

�ل�شارقة. ورئي�شها �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة. 
و�أ�شارت �إىل �لتفاعل بني �جلائزة و�أع�شاء هيئات �لتدري�ش و�لباحثني و�الإد�ريني 
�ملجاالت �ملطروحة وت�شدرهم  منها يف خمتلف دور�ت �جلائزة، وم�شاركتهم يف 
ملن�شات �لتتويج، و�أ�شارت �إىل �شعادتها و�لفريق �ملر�فق باالطالع على خمرجات 
�الإيجابية  لالآثار  قرب  عن  ومتابعتهم  باجلامعة،  �الإعاقة  ل��ذوي  �مل��و�رد  مركز 
لهذ� �ملركز ودوره ور�شالته يف دعم �لنهو�ش مب�شرية ذوي �الإعاقة على م�شتوى 

�إمارة �ل�شارقة و�لدولة و�ملنطقة.
�مل����و�رد لذوي  �أح��م��د �لعمو�ش م��دي��ر م��رك��ز  �ل��دك��ت��ور  �أك���د �الأ���ش��ت��اذ  م��ن جانبه 
�الإعاقة باأن �ملركز يعد جهة بحثية ر�ئدة و�شع �مكانياته خلدمة �لبحث �لعلمي 
�الإعاقة يف موؤ�ش�شات  ذوي  �للوج�شتي يف جماالت دعم ومتكني  �لدعم  وتقدمي 
�لتعليم �لعايل، و�أن هذ� �ملركز يحر�ش على تعزيز �لعالقات مع �ملجتمع �ملحلي 

د�خ��ل جمتمع �جلامعة وخارجه،  �الإعاقة  ذوي  بق�شايا  �لوعي  ن�شر  من خالل 
موؤكد�ً باأن �ملركز قد حقق �لعديد من �الإجناز�ت �لر�ئدة على �مل�شتويني �ملحلي 
�لرتبية  وخ���ر�ء  �لعاملية  �جل��ام��ع��ات  م��ن  للعديد  وج��ه��ة  و�أ���ش��ب��ح  و�الإق��ل��ي��م��ي، 
�أ�شكال  كافة  �شملت  �لتي  �ملركز  خدمات  على  و�لتعرف  �لتجارب  لنقل  �خلا�شة 
�لدعم �الأكادميي و�لنف�شي و�الجتماعي و�ملهني. ح�شر �للقاء �الأ�شتاذ �لدكتور 
�شعاد  و�ل��دك��ت��ورة  �الأك��ادمي��ي��ة،  لل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  �حل��اي��ك  يو�شف 
�ل�شويدي نائب �الأمني �لعام للجائزة، و�لدكتورة جميلة خاجني ع�شو �للجنة 
�ل�شارقة  الأك��ادمي��ي��ة  ميد�نية  بجولة  �ل��زي��ارة  و�ختتمت  للجائزة.   �لتنفيذية 
لعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك و�الطالع على �الأق�شام �لعلمية، وخمتر�ت 
�لقمر  م��ك��ون��ات  على  �ل��ت��ع��رف  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة،  �لفلكية  �ل��ب��ح��وث 

�ل�شناعي �ل�شارقة �شات1- �لذي مت �إطالقه موؤخر�ً.

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شاد معايل �لفريق �شاحي خلفان 
متيم، نائب رئي�ش �ل�شرطة و�الأمن 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  دب�������ي،  يف  �ل����ع����ام 
م�شتوى  ع��ل��ى  �مل���خ���در�ت  مكافحة 
�ل���دول���ة، ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �لتي 
تبذلها كافة فرق �ملكافحة و�للجان 
�لدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
بالتعاون مع �ل�شركاء من �جلهات 
كان  و�ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة،  �حلكومية 
لها �الأثر �لكبري يف �إحباط �لكثري 

�ملخدر�ت،  ت��ه��ري��ب  م��ن حم����اوالت 
�لتي  �ملبتكرة  للو�شائل  و�لت�شدي 
ي��ل��ج��اأ �إل��ي��ه��ا جت���ار وم���روج���ي تلك 

�ل�شموم.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه م���وؤك���د�ً م��ع��ال��ي��ه �أن 
باملر�شاد  �شتقف  �ملكافحة  �أج��ه��زة 
ل����ك����ل �مل��������ح��������اوالت �الإج�����ر�م�����ي�����ة 
دولة  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  ل��ل��ع�����ش��اب��ات 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أبنائها.

ت���روؤ����ش معاليه  ج���اء ذل���ك خ���الل 
�ملخدر�ت  �جتماع جمل�ش مكافحة 
�ملرئي،  �الت�����ش��ال  �ل���ذي عقد ع��ر 

���ش��ع��ي��د عبد�هلل  �ل��ع��م��ي��د  ب��ح�����ش��ور 
�ل�شويدي، مدير عام �الإد�رة �لعامة 
ملكافحة �ملخدر�ت �الحتادية، نائب 
�للجان  �مل��ج��ل�����ش، وروؤ����ش���اء  رئ��ي�����ش 
�لوطنية �لعليا �ملنبثقة من �ملجل�ش، 
ومديري  �مل�������ش���وؤول���ني  م���ن  وع�����دد 

مكافحة �ملخدر�ت بالدولة.
ومت خ���الل �الج��ت��م��اع �ل����ذي عقد 
ع����ن ب���ع���د، �����ش���ت���ع���ر�����ش ع�����دد من 
�مل��و���ش��وع��ات �مل��درج��ة ع��ل��ى جدول 
�لتد�بري  �أه��م��ه��ا  �مل��ج��ل�����ش  �أع���م���ال 
و�الإج������������ر�ء�ت �مل���ت���خ���ذة م����ن قبل 

ب�شاأن  ب���ال���دول���ة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
�ملرتبطة  �ل��ب��ن��ك��ي��ة  �حل�������ش���اب���ات 
ومتابعة  ور�شد  �ملخدر�ت،  بتجارة 
ملنع  �مل�شبوهة  �مل�شرفية  �لعمليات 
يف  �ل�شخ�شية  �حل�شابات  ��شتغالل 

عمليات �لرتويج.
نتائج  �����ش���ت���ع���ر�����ش  ج������رى  ك���م���ا 
الأمن  �لعامة  �الإد�رة  و�إح�شائيات 
للعام  �مل��خ��در�ت  ق�شايا  يف  �ملنافذ 
�ملا�شي 2022، وعدد �ل�شبطيات 
مرتكبيها،  وب���ي���ان���ات  وج��ن�����ش��ي��ات 
وذلك بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية 

بالدولة.
تو�شيات  �ملجتمعون  و����ش��ت��ع��ر���ش 
جلنة ر�شد ومر�جعة جد�ول �ملو�د 
ب�شاأن  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت  �مل��خ��درة 
�لعقاقري  بع�ش  ����ش��ت��خ��د�م  �إ���ش��اءة 
�لطبية، وو�شع �ل�شو�بط �لالزمة 
مل���ن���ع حم�������اوالت ت����روي����ج و�إ�����ش����اءة 
����ش��ت��خ��د�م �ل��ع��ق��اق��ري �ل��ط��ب��ي��ة يف 
وتطرق  �ل�شحيحة.  �أماكنها  غري 
�ال�����ش����ت����ع����د�د�ت  �إىل  �الج����ت����م����اع 
دبي  موؤمتر  للم�شاركة يف  �جلارية 
�ملخدر�ت  ق�شايا  لبحث  �ل����دويل 

على  ���ش��ي��ق��ع��د  �ل�������ذي   ،2023
�لعاملية  �ل�شرطية  �لقمة  هام�ش 

و�شيتناول  �ل��ق��ادم،  مار�ش  �شهر  يف 
�مل��خ��در�ت بني  "ق�شية  �ل��ع��ام  ه��ذ� 

و�لتعاطي..."�لتحديات  �لرتويج 
و�ملو�جهة".

•• ال�صارقة -وام:

�أكد �لعقيد مهند�ش خبري عادل �أحمد 
�ملازمي رئي�ش �ملختر �جلنائي ب�شرطة 
�ل�����ش��ارق��ة �أن �خل���ر�ت �ل��ك��ب��رية لدى 
�ل�شرطية  �ل��ك��و�در  م��ن  �ملتخ�ش�شني 
من  �الأم��ن��ي��ة  �الأج���ه���زة  متتلكها  وم���ا 
�لتقدم  ف��ائ��ق��ة  و�أج����ه����زة  خم���ت���ر�ت 
ت�شتطيع �لك�شف عن �أي تالعب وبيان 
�لتغري�ت يف �لعنا�شر �لكيميائية �لتي 
ي��ج��ري��ه��ا جت���ار �مل���خ���در�ت ع��ل��ى �مل���و�د 
غ�شون  يف  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدرة 

دقائق فقط و�ملالحقة �لقانونية.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��ل��ق��اء �الإع��الم��ي - 

�لذي عقدته �إد�رة �الإعالم و�لعالقات 
بالتعاون  �ل�����ش��ارق��ة  ب�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
للتعريف   - �جل���ن���ائ���ي  �مل���خ���ت���ر  م����ع 
ب����االإجن����از �مل��ت��ح��ق��ق يف �ل��ك�����ش��ف عن 
ن�����وع�����ني ج����دي����دي����ن م�����ن خم�������در�ت 
)�الأ�شباي�ش(  �مل�����ش��ن��ع��ة  �ل��ق��ن��ب��ي��ات 
متعاطيها  ع���ل���ى  �ل�����ش��ل��ب��ي  و�أث�����ره�����ا 
جرى  حيث  �ملجتمع،  على  و�نعكا�شها 
�لتاأكيد على �أن و�شائل �الإعالم �شريك 
�الأمني  �لوعي  تعزيز  يف  ��شرت�تيجي 
وتب�شري �جلمهور باحلقائق و�ملعرفة 
�ل�شرطية  �ل��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف  ح����ول 
و�ل��ت��ح��دي��ات �الأم��ن��ي��ة يف ظ��ل �لتو�شع 
�لكبري لالإعالم �ملجتمعي �لذي �أ�شبح 

�أهم و�شائل �حل�شول على �ملعلومات .
 - �للقاء  خالل  �ملازمي  �لعقيد  و�أ�شار 
ر�ئ��دة بن خادم  �لعقيد  �ل��ذي ح�شره 
�لكيميائية  �ل��ت��ح��ال��ي��ل  ف����رع  م���دي���ر 
و�لنقيب  �جل���ن���ائ���ي  �مل��خ��ت��ر  ب��ق�����ش��م 
�ل�شحافة  فرع  �أحمد �حلمادي مدير 
و�لعالقات  �الإع�����الم  ب�����اإد�رة  و�ل��ن�����ش��ر 
�ل��ع��ام��ة و�ل���دك���ت���ور ت����اج �ل�����ش��ر خبري 
�ل�شموم و�ملخدر�ت وعائ�شة �لطنيجي 
�ل�شرر  �إىل   - ج��ن��ائ��ي��ة  �أدل�������ة  ف���ن���ي 
�مل����و�د �ملخدرة  �ل����ذي حت��دث��ه  �ل��ب��ال��غ 
على  عامة  ب�شورة  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت 
..مو�شحاً  و�ملجتمع  و�الأ���ش��رة  �ل��ف��رد 
�لقنبيات  يف  �لكيمائية  �لرت�كيب  �أن 

لها  عنها  �لك�شف  مت  و�ل��ت��ي  �مل�شنعة 
�آث�������ار ج��ان��ب��ي��ة خ���ط���رية ع���ل���ى �شحة 
�شربات  معدل  �رت��ف��اع  منها  �الإن�����ش��ان 
و�شواًل  و�لت�شنجات  و�لهلو�شة  �لقلب 

�إىل �لوفاة .
وحت����دث����ت ع���ائ�������ش���ة �ل���ط���ن���ي���ج���ي عن 
�ملختر  ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �الإجن�����������از�ت 
 2022 �ملا�شي  �لعام  خالل  �جلنائي 
عنها  �لك�شف  مت  �لتي  �لق�شايا  و�أه��م 
ميتلكها  �ل���ت���ي  �مل���ت���ط���ورة  و�الأج����ه����زة 
�لك�شف  يف  للمختر  �ملحوري  و�ل��دور 
هوية  وحتديد  �جل��ر�ئ��م  غمو�ش  عن 
و�الأدل����ة  �لعلمي  ب��ال��دل��ي��ل  �مل��ج��رم��ني 
�شرحاً  وق���دم���ت   .. وغ���ريه���ا  �مل���ادي���ة 

�لقنبيات  ح���ول م��اه��ي��ة خم���در  و�ف��ي��اً 
عنها  �ل���ك�������ش���ف  مت  �ل����ت����ي  �مل�������ش���ن���ع���ة 
م��وؤخ��ر� ودرج����ة ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى ج�شم 
وعنا�شرها  وخ�����ش��ائ�����ش��ه��ا  �الإن�������ش���ان 
�أن تلك �ملو�د  �إىل  �لكيمائية ..م�شريًة 
نف�ش  ول���ه���ا  ���ش��ن��اع��ت��ه��ا خم���ري���اً  مت 
�أث����ر خم���در �حل�����ش��ي�����ش ول��ك��ن��ه��ا تفوق 
 -  80 ب��ني  ت����رت�وح  بن�شبة  فعاليتها 
%100 مرة وت�شتمر ملدة ق�شرية ما 
يوهم �ملتعاطني بزيادة �جلرعة جلعل 
�الأثر ي�شتمر �أطول �الأمر �لذي يوؤدي 

�إىل �لوفاة.
�ل�شموم  خ��ب��ري  �أو�����ش����ح  ج��ان��ب��ه  م���ن 
و�مل����خ����در�ت د. ت���اج �ل�����ش��ر ع��ب��ا���ش �أن 

ك���و�در  ل���دى  �لتخ�ش�شية  �خل�����ر�ت 
�ل�شارقة  ب�����ش��رط��ة  �جل��ن��ائ��ي  �مل��خ��ت��ر 
�جلنائية  �مل���خ���ت���ر�ت  م���ع  وت��ع��اون��ه��ا 
�الأخرى بالدولة و�لفحو�ش �ملخرية 
�لك�شف عن  يف  كبري  �أث��ر  له  �ملتطورة 
جميع �لق�شايا وتقدمي �الأدلة �لعلمية 
و�ملادية �مللمو�شة للعد�لة �جلنائية بل 

�لفنية  �لقدر�ت  �أن  ..م��وؤك��د�ً  وتتبعها 
ومنها  �الإجن����از�ت  م��ن  �لكثري  حققت 
على  �حل��ائ��ز  خم���در(  )ب�شمة  م�شرع 
�القت�شاد  وز�رة  لدى  �لفكرية  �مللكية 
باالإجر�ء�ت  �الأخ���ذ  يف  ي�شهم  و�ل���ذي 
�ملو�د  م�شادر  حت��دي��د  يف  �ال�شتباقية 
زر�عتها  وم���ك���ان  ون�����ش��اأت��ه��ا  �مل���خ���درة 

�لت�شنيع  ط���رق  م��ع��رف��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ع����ن طريق  ل���ل���م���خ���در�ت  �حل���دي���ث���ة 
حتديد �ل�شالئف �لكيميائية وبالتايل 
�ل��ت��ي حت��ك��م تد�ولها  �ل��ق��و�ن��ني  ���ش��ن 
مع  و�لتن�شيق  بيانات  ق��اع��دة  و�إن�����ش��اء 
للحد  �ل�شلة  ذ�ت  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شات 

من �نت�شار �ملو�د �ملخدرة.

•• اأبوظبي - الفجر:

�لدويل  ب��ال��ي��وم  لالحتفاء  فعالية  ز�ي���د  جامعة  ��شت�شافت 
�مل��وؤمت��ر�ت يف  �لهولوكو�شت يف مركز  ذك��رى �شحايا  الإح��ي��اء 
�أبوظبي، بح�شور معايل نورة بنت  بالعا�شمة  حرم �جلامعة 
�لثقافة و�ل�شباب رئي�شة جامعة ز�يد،  حممد �لكعبي، وزيرة 
�لعربية  �الإم��ار�ت  �إ�شر�ئيل لدى  �أمري حايك، �شفري  و�شعادة 
�ملتحدة، و�شون مرييف �لقائم باالأعمال يف �ل�شفارة �الأمريكية، 
ل�شيا�شة  و��شنطن  ملعهد  �لتنفيذي  �ملدير  �شاتلوف،  وروب��رت 
�ل�����ش��رف و�الأكادمييني  �ل�����ش��رق �الأدن�����ى، وع���دد م��ن ���ش��ي��وف 

و�لطلبة.
�أقيم �حلدث بالتعاون مع �شفارة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�لهولوكو�شت  ومتحف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  لدى 

�لتذكاري �الأمريكي.
"يتيح  �الف��ت��ت��اح:  �لكعبي خ��الل مر��شم  ن��ورة  وق��ال��ت معايل 
ل��ن��ا �ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي الإح���ي���اء ذك����رى �ل��ه��ول��وك��و���ش��ت �لفر�شة 
دور�ً  �لتعليم  ويلعب  �لنازية.  �ملحرقة  �شحايا  مع  للت�شامن 
�لب�شر   كافة  بني  و�لتعاي�ش  �لت�شامح  مبد�أ  تر�شيخ  يف  هاماً 
بتاريخ  �ل��وع��ي  وتعزيز  �أ�شكاله،  بجميع  �لتطرف  ومقاومة 
و�إذ  �لهدف.   هذ�  لتحقيق  هامة  خطوة  هو  )�لهولوكو�شت( 
تفخر دولة �الإم��ار�ت بكونها ر�ئدة يف �ملنطقة و�لعامل لن�شر 
�أن  ن��ود  كما  �لثقافات،  وخمتلف  �الأدي���ان  بني  �لت�شامح  مبد�أ 
ن�شكر �شركاءنا الن�شمامهم �إلينا لالحتفال بهذ� �ليوم �لعاملي 
". ويلقي هذه �ليوم �ل�شوء على �أهمية تاريخ �ملحرقة و�شرورة 
بر�د  �ل�شيد  وق��ام  �لت�شامح،  مبد�أ  وتعزيز  �لكر�هية  مو�جهة 
بتقدمي  �الأمريكي  �لتذكاري  �لهولوكو�شت  و�ين من متحف 

�لهولوكو�شت،  حمرقة  م��ن  �لناجيات  �إح���دى  ك��وه��ني،  روث 
و�لتي �شاركت جتاربها �ل�شخ�شية مع �حل�شور.

و�أكد بر�د و�ين خالل كلمته، "�إن ت�شليط �ل�شوء على حمرقة 
ن�شهد  حينما  خ�شو�شاً  �الأهمية،  غاية  يف  �أم��ر  �لهولوكو�شت 
و�لتطرف،  و�لعن�شرية  �ل�شامية  م��ع��اد�ة  يف  مقلقاً  �رت��ف��اع��اً 
ويجب �أن نلزم �أنف�شنا بتعلم تلك �لدرو�ش و�لعمل وفقاً لها، 

وهذ� �اللتز�م هو �أقل ما ندين به ل�شحايا �ملا�شي".
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قبل  م��ن  يناير   27 ي��وم  تعيني  مت 
�ملتحدة كيوم ذكرى �لهولوكو�شت �لدويل حيث خ�شت �الأمم 
بالذكرى  �ل��ي��وم لالحتفال  ه��ذ�  �الأع�����ش��اء  ودول��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
�ملحرقة،  �شحايا  من  يهودي  ماليني  �شتة  لتكرمي  �ل�شنوية 
ف�شاًل عن تطوير بر�مج �أكادميية تثقيفية للم�شاعدة يف منع 

�الإباد�ت �جلماعية م�شتقباًل.

بح�صور معايل نورة الكعبي و�صعادة اأمري حايك، �صفري اإ�صرائيل لدى الإمارات

جامعة زايد ت�ست�سيف فعالية لالحتفاء باليوم الدويل لإحياء ذكرى �سحايا الهولوكو�ست

•• ال�صارقة-الفجر:

ملجل�ش  و�ل��ّت��اب��ع��ة  �ل���رّتب���وي  للّتمّيز  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  ك�شفت 
 ، باملتميزين  ل��الح��ت��ف��ال  ����ش��ت��ع��د�ده��ا  ع��ن  للّتعليم  �ل�����ش��ارق��ة 
دورتها  يف  �ملتميزة  بفئاتها  �لفائزين  تكرمي  حفل   وتنظيم 

�لثامنة و�لع�شرين خالل �لفرتة �ملقبلة.
�لفائزين وذلك من يوم  ودعت �جلميع الرتقاب حفل تكرمي 

�الثنني �ملو�فق �لثالثني من �شهر يناير �جلاري.
وياأتي هذ� �ال�شتعد�د بعد �أن �أنهت جلان �جلائزة �أعمال حتكيم 
�لفئات �ملختلفة ومقابالتها للمتاأهلني يف فئات �جلائزة،  و�لتي 
�ملتميزين )فئة  �الأف���ر�د  ه��ي: فئة  ث��الث فئات رئي�شة  �شّمت  

�ملعلم �ملتميز، فئة �لقائد �لرتبوي �ملتميز، فئة �لطالب �ملتميز، 
فئة �لوظائف �لد�عمة �ملتميزة ، وفئة ويل �الأمر �ملتميز(.

�أّما �لفئة �لرئي�شة �لثانية فهي فئة  �ملوؤ�ش�شات �ملتميزة و�شمت:  
)فئة �حل�شانات �ملتميزة، فئة �ملدر�شة �ملتميزة ، فئة �ملوؤ�ش�شات 
و�ل�شر�كات �لد�عمة للّتعليم( . و�لفئة �لرئي�شة �لثالثة كانت 
فئة فرق �لعمل �ملتميزة و�شمت : )فئة فرق �لعمل �ملوؤ�ش�شية 
�ملتميزة،  فئة جمل�ش �لطلبة �ملتميز، فئة فرق �لعمل �مل�شرتكة 

، وفئة جمل�ش �أولياء �الأمور �ملتميز (
و�أكدت �الأ�شتاذة علياء �حلو�شني مدير جائزة �ل�شارقة للتميز 
�لباهر و�لالفت من  �لّنجاح  �أّن �جلائزة تفخر بهذ�  �لرتبوي 
�شر�ئحه، وحر�شهم   و�ملجتمع مبختلف  �لرتبوي  �مليد�ن  قبل 

ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة و�ل��ت��ق��دم ل��ف��ئ��ات �جل���ائ���زة مبختلف ف��ئ��ات��ه��ا ، 
جديدة  ب��روؤي��ة  و�لع�شرين  �لثامنة  �ل���دورة  يف  �نطلقت  و�لتي 
�لدولة، فقد  تعّمق متّيزها كاأول جائزة تربوية على م�شتوى 
من  كرمية  ورع��اي��ة  وبدعم   ، طموحة  ثابتة  بخطو�ت  م�شت 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لغايات  لتحقق  �ل�شارقة  �إم���ارة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ش  ع�شو 
�لتي تطمح لها ، ورفد �مليد�ن �لرتبوي باالإبد�ع و�البتكار يف 
جميع �ملجاالت. و �أ�شارت  باأّن �حلفل �شي�شهد تكرميا ��شتثنائّيا 
لفئة ��شتثنائّية هي )جائزة �جلوهرة(، و�لتي �أ�شيفت جلائزة 
�أعماٍل  ق��دم��ت  جل��وه��رة   تكرميا  �ل��رتب��وي  للتميز  �ل�����ش��ارق��ة 
��شتثنائّية و �إجناز�ت غري م�شبوقة الإمارة �ل�شارقة وللدولة . 

جائزة ال�سارقة للتميز الرتبوي تنهي حتكيم ملفات املرت�سحني لفئاتها وت�ستعد بحفل لتكرمي الفائزين 

�ساحي خلفان ي�سيد بجهود فرق مكافحة املخدرات 
وال�سركاء من اجلهات احلكومية واخلا�سة

املخترب اجلنائي ب�سرطة ال�سارقة .. جهود رائدة 
واإجنازات نوعية يف حتقيق العدالة اجلنائية

جامعة ال�سارقة تبحث التعاون مع الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية

•• راأ�س اخليمة-وام:

نظمت د�ئرة جمارك ر�أ�ش �خليمة فعالية "يوم �جلمارك 
�لعاملي" حتت مظلة �حتفاالت منظمة �جلمارك �لعاملية 
ب��ي��وم �جل��م��ارك �ل���ذي ي�����ش��ادف 26 ي��ن��اي��ر م��ن ك��ل عام 
وحتت �شعار "رعاية �جليل �لقادم .. تعزيز ثقافة تبادل 

�ملعرفة و�لفخر �ملهني يف �جلمارك". 
�أ�شا�ش  �لثامنة من دورة  �لدفعة  �لفعالية بتخريج  بد�أت 
�فتتاح معر�ش �جلمارك  للموظفني �جلدد ومن ثم مت 
وعدد  �حلديثة  �جلمركي  �لتفتي�ش  �أجهزة  و��شتعر��ش 
م���ن �ل�����ش��ب��ط��ي��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة.  ح�����ش��ر �ف���ت���ت���اح �ملعر�ش 

للعمليات  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  دوربيني  حممد  م���رو�ن 
�جلمركية وعدد من مدر�ء �الإد�ر�ت و�ملر�كز �جلمركية 
و�مل���وظ���ف���ني و�ل�������ش���رك���اء �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ني.  ومت خالل 
�لفعالية ��شتعر��ش تطور �شل�شلة �لتدريب �ملهني و�لفني 
�ملورد  �ملر�كز �جلمركية من حيث قوة  وتطوير ممكنات 
خمتلف  تنفيذ  يف  �مل�شاعدة  �لفنية  و�الأج��ه��زة  �لب�شري 
�لعام  �ملدير  م�شاعد  و�أث��ن��ى  �جلمركية.   و�الأدو�ر  �ملهام 
و�ل�شركاء  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  على  �جلمركية  للعمليات 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ب��االأخ�����ش �ل��ه��ي��ئ��ة �الحت���ادي���ة للهوية 
و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ و�شركة �شال للعالمات 

�لتجارية على م�شاركتهم ودعمهم يف خدمة �لوطن. 

جمارك راأ�س اخليمة حتتفل بيوم اجلمارك العاملي 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ح�شني 

حممد ر��شد ال�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شريه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3890666 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ال نهاية 

CN للعباية رخ�شة رقم:2968497 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مو�شن 

CN �يه �ي لالزياء رخ�شة رقم:3885546 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/��شبانا  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لتجارة مو�د �لبناء رخ�شة رقم:3862133 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن 

وود باكر لالعمال �لفنية للم�شغوالت �لتجميلية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4131618 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رياليف 

لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4309700 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�ن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بي�ش خلدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4424339 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : بقالة غ�شون �ل�شجر 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1981669 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد �شعيد هالل خادم �حلمريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة عبد�هلل �شاملني مبارك �جلابري %100
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �لطافية للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 1099594 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شكل �لقانوين من/ �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شباح �شهاب �شهاب �لدين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف جريه عبد�مللك �شالح حممد �حلربى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة م�شباح �شهاب �شهاب �لدين %100

تعديل �ال�شم �لتجاري من/ �لطافية للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

ICEBURG CONTRACTING & GEN MAINTENANCE L.L.C 

�ىل/ �لطافية للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م.م

ICEBURG CONTRACTING & GEN MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 

يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �لفنه لل�شيانه �لعامه

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1033996 
تعديل ر�أ�ش �ملال �ىل/ 30000

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف حمد �شعيد نا�شر �جلنبيى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة فاطمه حمد �شعيد نا�شر �جلنيبى %8
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة مرمي حمد �شعيد نا�شر �جلنيبى %8
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة �فر�ح حمد �شعيد نا�شر �جلنيبى %8

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة �شعود حمد �شعيد نا�شر �جلنيبى %76
تعديل �ال�شم �لتجاري من/ �لفنه لل�شيانه �لعامه

AL FANNA GENERAL MAINTENANCE 
�ىل/ �لفنة لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

AL FANNA GENERAL MAINTENANCE L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �ل�شنيور للطابوق و�لبال�شرت

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 4392965 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف عمر�ن فايز �شاتى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة يون�ش عبد�هلل ح�شن �حمد �ملرزوقى %100

تعديل �ال�شم �لتجاري من/ �ل�شنيور للطابوق و�لبال�شرت

ALSENIOR BLOCK AND PLASTER

�ىل/ موؤ�ش�شة �ول �لفجر للمقاوالت �لعامة

AWAL AL FAJR GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �توميك لتجارة معد�ت و مكائن �لور�ش 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1100466 
تعديل ر�أ�ش �ملال �ىل/ 50000

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ جكجيت كورى مالك- جكجيت كورى مدير

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة جكجيت كورى %100
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ جكجيت كورى 100%- جكجيت كورى %0

تعديل �ال�شم �لتجاري من/ �توميك لتجارة معد�ت و مكائن �لور�ش 
AUTOMECH MACHINE & TOOLS TRADING

�ىل/ �توميك لتجارة معد�ت و مكائن �لور�ش- �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
AUTOMECH MACHINE & TOOLS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : بني يا�ش لتجارة �خل�شار و �لفو�كهة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لطازجة رخ�شة رقم: 1079424 
تعديل ر�أ�ش �ملال �ىل/ 150000

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف �حمد حممد �شالح عو�ش �ملنهاىل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة �شكري ح�شني باند� بيالكال %100

تعديل �ال�شم �لتجاري من/ بني يا�ش لتجارة �خل�شار و �لفو�كهة �لطازجة
BANIYAS VEGETABLE & FRESH FRUIT TRADING

�ىل/ بني يا�ش لتجارة �خل�شار و�لفو�كهة �لطازجة - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
 BANIYAS VEGETABLES & FRESH FRUITS TRADING - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : غز�ل �ل�شحر�ء لالأ�شباغ 

 CN و�عمال �لبال�شرت رخ�شة رقم: 1099128 

قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ناديه �حمد ندى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف تاج �ال�شالم د�نو التى �و�شى مياه

تعديل وكيل خدمات / حذف عمري حممد �حمد �لعو�بد �ملرزوقى

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : كافترييا يور تابيوكا

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 2460265-1 
 تعديل �إ�شم جتاري من/ كافترييا يور تابيوكا 

YOUR TAPIOCA CAFETERIA
�إىل /مطعم يور تابيوكا

 YOUR TAPIOCA RESTAURANT 
تعديل ن�شاط / �إ�شافة مطعم 5610001

تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات 8299010
تعديل ن�شاط / �إ�شافة تعهد�ت تزويد بالوجبات �جلاهزة ) �عد�د وجبات ( 5629002

تعديل ن�شاط / حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( 5610003
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �إنفوبارك النظمة �ملر�قبة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 2807617 

تعديل ر�أ�ش �ملال من/ 100000 �ىل 10000

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �ال�شم �لتجاري من/ �إنفوبارك النظمة �ملر�قبة

INFOPARK SURVEILLANCE SYSTEMS

�ىل/ �زرين الإد�رة �لعقار�ت - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

AZRIN PROPERTY MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�نتو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قده مل�شتح�شر�ت �لتجميل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2901444 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : كلني �ند �شايني خلدمه 

�إلينا  تقدمو�  قد   CN  3695965 رقم:  رخ�شة  �ل�شيار�ت  غ�شيل 

بطلب:

تعديل مدير / �إ�شافة عبد��ل�شالم ر�شاد حممد �حمد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة منى عبد�ل�شالم عبد�خلالق %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شطفى �شامى �شهل �لكاف �لها�شمى

تعديل مدير / حذف عبد��ل�شالم �حمد

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : تر�شت الند �لزر�عية 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 4473243 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شعود فا�شل حممد رحمه �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة في�شل �شعود فا�شل رحمه �ل�شام�شي %100
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
 - و�لفو�كة  للخ�شارة  هاو�ش  �خلري   : �ل�شادة   / باأن  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م رخ�شة رقم: 4716810 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �خلري هاو�ش للخ�شارة و�لفو�كة - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

HOUSE WALFAWAKEH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �خلري هاو�ش للخ�شار و�لفو�كه - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

AL KHAIR HOUSE FOR VEGETABLES AND FRUITS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة 4721001

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

 �خ��ت��ت��م��ت ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن ر��شد 
لالإد�رة �حلكومية موؤخر�ً  برناجماً 
"�أوتو  كلية  مع  بالتعاون   ، تدريبياً 
لتدريب  �الأملانية،  لالإد�رة"  بي�شيم 
جمموعة من طلبة �ملاج�شتري على 
و�إطالعهم  �الإد�ري���ة  �لنظم  �أح��دث 
ع����ل����ى جت�����رب�����ة دول���������ة �الإم������������ار�ت 

�ال�شتثنائية.
نتاجاً  �لتدريبي  �ل��رن��ام��ج  وي��اأت��ي 
التفاقية مت توقيعها بني �لطرفني، 
ت���ق���وم مب��وج��ب��ه��ا ك��ل��ي��ة حم��م��د بن 
بتنظيم  �حلكومية  ل����الإد�رة  ر����ش��د 
برنامج  ل��ط��ل��ب��ة  در�����ش���ي���ة  زي������ار�ت 
كلية  يف  �الأع��م��ال  �إد�رة  ماج�شتري 
وت�شمن  لالإد�رة".  بي�شيم  "�أوتو 
وحما�شر�ت  زي��������ار�ت  �ل���رن���ام���ج 
ُمدربني  م��ع  تفاعلية  عمل  وور����ش 

ُخر�ء.
وقال �شعادة �لدكتور علي بن �شباع 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لكلية  �ل��رئ��ي�����ش  �مل����ري، 
حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية: 
�لذي  �لتدريبي  �لرنامج  "يعك�ش 
كلية  ط��ل��ب��ة  ل�����ش��ال��ح  ت��ن��ظ��ي��م��ه  مت 
�الأملانية،  لالإد�رة"  بي�شيم  "�أوتو 
�لتعاون �ملمتد و�ملثمر مع �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شرتكة، حيث  �الإخت�شا�شات  ذ�ت 
ب���ن ر��شد  ك��ل��ي��ة حم��م��د  ن�����ش��ع��ى يف 
م��ن خ���الل ج��ه��ودن��ا و�أب��ح��اث��ن��ا �إىل  
من  ن�شت�شرف  ع��امل��ي  من����وذج  ب��ن��اء 
�مل�شتقبل، كما نحر�ش على  خالله 
تعزيز فل�شفتنا �مل�شتوحاة من روؤية 

تطلعاتها  وتلبية  �لر�شيدة  قيادتنا 
و�اللتز�م بتوجيهاتها".

تعزيز  �إىل  �ل����رن����ام����ج  وي����ه����دف 
�لدر��شية  �ل��ف�����ش��ول  يف  �ل��ت��دري�����ش 
"�أوتو  ك��ل��ي��ة  ل���ط���الب  و�ل�������ش���م���اح 
بي�شيم لالإد�رة" مبعرفة �ملزيد عن 
ممار�شة �الأعمال يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة با�شتخد�م در��شات 
�حلالة �لو�قعية، و�شيا�شات �الأعمال 
و�حلوكمة  �ل���دول���ي���ة،  �ل���ت���ج���اري���ة 
وري���ادة  �الأزم������ات،  و�إد�رة  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�الأع����م����ال �الج��ت��م��اع��ي��ة، و�ل���ق���درة 

�لتناف�شية، و�القت�شاد. 
ومن جانبه �أ�شار �لدكتور �إميانويل 
�مل�شارك  �الأ���ش��ت��اذ  م��ون��ي�����ش��ار،  �أز�د 
�ل�شحية:  و�ل�شيا�شات  �الإد�رة  يف 
�آخ��ر من  بفوج  نرحب  �أن  "ي�شعدنا 
�الأعمال  �إد�رة  م��اج�����ش��ت��ري  ط���الب 
�ل����و�ع����دي����ن �ل����ذي����ن ي���در����ش���ون يف 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �إىل  �أملانيا 
�مل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ن��ت��ي��ح ل��ه��م فر�شة 
�لعمل  ك���ي���ف���ي���ة  ع����ل����ى  �الإط������������الع 
نظرة  و�إل��ق��اء  ملوؤ�ش�شاتنا  �ل��د�خ��ل��ي 
يعزز  �لناجحة، مما  �شيا�شاتنا  على 
���ش��ر�ك��ات��ن��ا �ل��و����ش��ع��ة و�ل��وث��ي��ق��ة مع 
�أنحاء  جميع  من  �ملوؤثرة  �ملوؤ�ش�شات 

�لعامل".
هذ�  "يرتجم  موني�شار:  و�أ���ش��اف 
�ل��رن��ام��ج �أه����د�ف �الت��ف��اق��ي��ة �لتي 
بي�شيم  "�أوتو  ك��ل��ي��ة  م���ع  وق��ع��ن��اه��ا 
لنا  وي�����ش��م��ح  �الأمل���ان���ي���ة،  لالإد�رة" 
يعزز  م�شتوى جديد  �إىل  باالرتقاء 
دورن���ا يف �إع����د�د ق���ادة ق��ادري��ن على 

�ملتغري  �مل�شتقبل  متطلبات  مو�كبة 
�لروفي�شور  وق�����ال  و�ملتطور". 
نائب  وي����غ����ان  ي����ورج����ن  �ل����دك����ت����ور 
عميد كلية "�أوتو بي�شيم لالإد�رة": 
ر��شد  ب����ن  حم���م���د  ك��ل��ي��ة  "توفر 
لالإد�رة �حلكومية لطالبنا فر�شة 
��شرت�تيجية  على  للتعرف  ك��ب��رية 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة ل���الإم���ار�ت 
�خلا�ش  �ل���ق���ط���اع  ب���ني  و�ل���ت���ف���اع���ل 
ي�شوده  م���ن���اخ  و����ش���ط  و�حل���ك���وم���ة 

�لعمل و�ل�شر�كات �ملثمرة".
�شلطان،  زي�����ش��ان  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ل��ط 
�إد�رة  م��اج�����ش��ت��ري  ب����ر�م����ج  م���دي���ر 
بي�شيم  "�أوتو  ك��ل��ي��ة  يف  �الأع����م����ال 

�لتعاون  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  لالإد�رة" 
لالإد�رة  ر��شد  بن  حممد  كلية  مع 
�لزيارة  �أن  �إىل  م�شري�ً  �حلكومية، 
�لدر��شية �لتي مت تنظيمها بالتعاون 
لالإد�رة  ر��شد  بن  حممد  كلية  مع 
�حلكومية �إىل دولة �الإمار�ت، توفر 
لطالب كلية "�أوتو بي�شيم لالإد�رة" 
�مل��زي��ج �الأن�����ش��ب م��ن �ل��ت��ك��ام��ل بني 
لالأطر  ومو�كبتها  �لعمل  ثقافات 
�الأكادميية وتعزيز بيئة �الأعمال يف 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. .

برنامج عمل
�لتدريبي  �ل����رن����ام����ج  وت�������ش���م���ن 

"�أوتو  ب��ك��ل��ي��ة  �مل��اج�����ش��ت��ري  ل��ط��ل��ب��ة 
من  ع��دد  لالإد�رة" �الإملانية  بي�شيم 
�لتفاعلية  عمل  وور���ش  �ملحا�شر�ت 
م��ع نخبة م��ن �مل��درب��ني و�خل���ر�ء، 
مع  بجل�شة  �الأول  �ل��ي��وم  ب��د�أ  حيث 
�ل�شيد �شايجني يالت�شني  ثم غد�ء 
�ليوم  ٌي��خ��ت��ت��م  �أن  ق��ب��ل  ت��رح��ي��ب��ي، 

برحلة �شفاري وع�شاء.
�لرنامج  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  يف  و 
"يوم  �ن���ط���ل���ق حت����ت ����ش���ع���ار  �ل������ذي 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  "كلية  �جل��ام��ع��ة 
لالإد�رة �حلكومية" بد�أ مبحا�شرة 
�لعاملية،  و�حل��وك��م��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ن 
�الأزمات  �إد�رة  عن  حما�شرة  تالها 

يف �الأعمال �لدولية، ذلك مب�شاركة 
موني�شار  �أز�د  �إمي��ان��وي��ل  �ل��دك��ت��ور 
�شتيفانز،  ميلودينا  و�لروفي�شورة 
�أ�شتاذ �إد�رة �البتكار يف كلية حممد 
�حلكومية.  ل���������الإد�رة  ر������ش����د  ب����ن 
بيئة  ح��ول  بجل�شة  �ل��ي��وم  و��شتمر 
�القت�شاد �لكلي و�لقدرة �لتناف�شية 
م�شطفى  م���ن���ى  �ل�����دك�����ت�����ورة  م�����ع 
�ل�شلقامي، �الأ�شتاذ �مل�شارك يف كلية 
حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية، 
�ليوم بجولة و�شط  �أن يختتم  قبل 

معامل مدينة دبي.
وت�شمن �ليوم �لثالث من �لرنامج 
ت�شمنت  �أبوظبي  مدينة  �إىل  رحلة 

زي�������ارة م���ي���د�ن���ي���ة ل�����ش��رك��ة ب����رتول 
�أبوظبي �لوطنية )�أدنوك( بالتعاون 
�أوماهوين،  ب��اري  �لروفي�شور   مع 
عميد كلية �إد�رة �الأعمال يف جامعة 
بزيارة  �لطلبة  ق��ام  كما   �أب��وظ��ب��ي. 
�لكبري  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  م�����ش��ج��د  �إىل 

باأبوظبي.
�إىل  زي���ارة  �ل��ر�ب��ع  �ل��ي��وم   وت�شمن 
قبل  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �الق��ت�����ش��اد  وز�رة 
حممد  ك���ل���ي���ة  م���ق���ر  �إىل  �ل�����ع�����ودة 
�حلكومية  ل�����������الإد�رة  ر������ش����د  ب����ن 
حما�شرة  حل�������ش���ور  �أخ�������رى  م�����رة 
�الجتماعية  �الأع���م���ال  ري����ادة  ح���ول 
)��شتجابة  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�ألقاها  �ل��ت��ي   )COVID-19
موني�شار  �أز�د  �إمي��ان��وي��ل  �ل��دك��ت��ور 
�شتيفانز،  ميلودينا  و�لروفي�شورة 
عن  خ��ا���ش��ة  جل�شة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
���ش��ن��اع��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن قبل 
متحدثني خمت�شني، هم �شليم �إده، 
مدير �ل�شوؤون �حلكومية و�ل�شيا�شة 
 Emerging ،لعامة - �ل�شحابة�
�حل�����الق،  ور�����ش����ا   ،Marekts
مدير �ل�شوؤون �حلكومية و�ل�شيا�شة 
�ليوم  و�ختتم  �لعامة يف "جوجل"، 
وحتليل  ��شتخال�ش  ح��ول  بجل�شة 
تلقيها  مت  �ل���ت���ي  �مل���ع���ل���وم���ات  �أه�����م 

خالل �ليوم.
�ليوم �خلام�ش من �لرنامج  �شهد 
�ملدينة  �إىل  �مل���������ش����ارك����ني  ت����وج����ه 
قبل  �الإن�شانية،  للخدمات  �لعاملية 
ع�شاء،  بحفل  يومهم  يختتمو�  �أن 
ويف �ل��ي��وم �ل�����ش��اد���ش و�الأخ�����ري قام 

�لطالب بزيارة �شوق دبي �حلرة.
ووف����ًق����ا ل��الت��ف��اق��ي��ة �مل���وق���ع���ة بني 
�لطرفني، فقد و�فقت كلية حممد 
ل����الإد�رة �حلكومية على  ر����ش��د  ب��ن 
ت���ط���وي���ر وت����ق����دمي رح����ل����ة در������ش����ة 
خم�ش�شة  ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
"وحدة  ب���رن���ام���ج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
�لتعلم  ت�����ش��م��ن��ت  و�ل����ت����ي  دبي"، 
�لعملي من خ��الل در����ش��ات �حلالة 

و�لتمارين و�لزيار�ت �مليد�نية. 
بي�شيم  �أوت���������و  "كلية  ت���اأ����ش�������ش���ت 
مببادرة   1984 ع��ام  يف  لالإد�رة" 
م��ن غ��رف��ة �ل��ت��ج��ارة و�ل�����ش��ن��اع��ة يف 
كوبلن، وتقدم كلية �الإد�رة �الأملانية 
�ملرموقة بر�مج �أكادميية وتعليمية 
�لتنفيذيني  ل��ل��م��دي��ري��ن  م�شتمرة 
خالل م�شريتهم �ملهنية يف موقعني 
ه��م��ا ف���ال���ي���ن���د�ر، ودو�����ش����ل����دورف يف 
جماالت  ثالثة  على  وتركز  �أملانيا، 
�أ�شا�شية وهي، �لر�مج �الأكادميية، 
�الإد�رة  يف  �ملعرفة  ونقل  و�لبحوث، 

�لعامة.
وتعد كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة 
بحثية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أول  �حل��ك��وم��ي��ة 
�حلوكمة  ع��ل��ى  ت���رك���ز  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�ل�شيا�شة �لعامة يف �لعامل �لعربي، 
وتدريبية  �أكادميية  بر�مج  وتقدم 
�مل�شتقبل  ق���ادة  ت��دري��ب  �إىل  ت��ه��دف 
�الإد�رة  ملو�جهة حتديات  و�إعد�دهم 
�أنحاء  �لعامة و�ل�شيا�شات يف جميع 
�مل��ن��ط��ق��ة. وي��ت��م ت��ط��وي��ر �ل�����دور�ت 
وت���ق���دمي���ه���ا م����ن ق���ب���ل ن��خ��ب��ة من 

�الأكادمييني و�لباحثني.

من خالل برنامج تدريبي لطلبة املاج�صتري

كلية حممد بن را�سد ُتطلع طلبة وكوادر »اأوتو بي�سيم لالإدارة« الأملانية على جتارب الإمارات ال�ستثنائية

•• اأبوظبي-وام:

�نطلقت م�شاء �أم�ش �الأول يف مهرجان �ل�شيخ ز�يد عرو�ش "�إك�شرتمي ويك �أندز" و�لتي 
ت�شتمر حتى 25 فر�ير �ملقبل حيث �شهد �ليوم �الأول للعرو�ش ح�شور� جماهرييا 
و�لتي يوؤديها نخبة  وت�شويقاً ومرحاً  مكثفا من ع�شاق �ال�شتعر��شات �الأكرث حما�شاً 
ويك  "�إك�شرتمي  عرو�ش  وتتكون  �ملحرتفني.   �لعامليني  و�ل��در�ج��ني  �ل�شائقني  من 
�أجمل  م��ن  �مل��ه��رج��ان،  يف  �لوثبة  �شوق  خلف  �ل�شباقات  منطقة  يف  تقام  �لتي  �أندز" 
عرو�ش "�لفري �شتايل موتوكرو�ش" وعرو�ش "�شيار�ت �لدريفت" �لر�ئعة، حيث تقام 
�الأربعاء، �خلمي�ش، �جلمعة،  �أيام  كامل،يف  �شهر  �أندز" ملدة  ويك  "�إك�شرتمي  فعاليات 
�لدريفت"  "�شيار�ت  ريا�شيو  خاللها  يقوم  ��شتعر��شات  مع  �أ�شبوع  كل  من  و�ل�شبت 
ودر�جات �ملوتوكرو�ش بعرو�ش مذهلة يتحدون خاللها جاذبية �الأر�ش.  ومت ت�شميم 
م�شار�ت خا�شة �شممت بعناية ودقة فائقتني، لتنا�شب �لعرو�ش �ملمتعة، من �أجل منح 
�أب��رز �لنجوم �لعامليني يف هذه �لريا�شات، كما مت  زو�ر �ملهرجان جتربة ال تن�شى مع 

"�لفري  �إبد�عات  �ل��زو�ر و�مل�شاهدين متكنهم من متابعة  تخ�شي�ش مقاعد جلمهور 
ز�يد  �ل�شيخ  مهرجان  وي�شم  �لدريفت".   "�شيار�ت  وعرو�ش  �شتايل موتوكرو�ش" 
�لعديد من �الأجنحة و�الأن�شطة �لثقافية و�لرتفيهية �ملتنوعة منها �أجنحة �حل�شار�ت 
�لريا�شي ومدينة  �لزر�عية ومنتجع �لفر�شان  �لعاملية وجناح ذ�كرة �لوطن و�لو�حة 
�إ�شافة �إىل �لعرو�ش  �الألعاب �لرتفيهية وحديقة �لزهور و�الأ�شو�ء وغريها �لكثري، 
�لفلكلورية مل�شرية �حل�شار�ت �لتي جتوب �شاحات �ملهرجان يومياً عد� عن �ل�شحوبات 
و�مل�شابقات �لقيمة و�الألعاب �لنارية �لكرى �لتي ت�شيء �شماء �لوثبة.  كما يو��شل 
مهرجان �ل�شيخ ز�يد يف ن�شخته �حلالية �لرتكيز على تقدمي ر�شالة "حياكم" لزو�ره، 
و�لتي تعد عنو�ناً بارز�ً للكثري من �لفعاليات و�الأحد�ث �لتي يقيمها �ملهرجان ب�شكل 
�لعرو�ش  مبئات  �ملهرجان  زو�ر  وي�شتمتع  �ل���زو�ر.   من  �الآالف  �إليه  وجتتذب  يومي 
�لرئي�شة ب�شكل يومي و�أ�شبوعي، من �أبرزها عرو�ش "نافورة �الإمار�ت و�لليزر" حيث 
مت تطوير �لنافورة بالكثري من �الإ�شافات �حلديثة و�لعرو�ش �لفنية �ل�شيقة �ملمتعة، 

ملا حتظى به من �هتمام وح�شور كبريين من قبل �لزو�ر. 

انطالق عرو�س اإك�سرتمي ويك اأندز بح�سور جماهريي مكثف 

•• ال�صارقة-وام:

�لثالث  �ل���ل���ق���اء  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��و����ش��ل 
�لثاين  ل��ل��ي��وم  و�ل�����ش��اب��ات  ل��ل��ج��و�ل��ة 
ك�شافة  م��ف��و���ش��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه  و�ل������ذي 
حول  عمل  ور�شة  مت�شمنة  �ل�شارقة 
حتديات �لتغري �ملناخي ودور �ل�شباب 
جو�لة  م����ن   100 ب��ح�����ش��ور  ف��ي��ه��ا 

و�شابات �جلامعات. 
ويهدف �للقاء �إىل مناق�شة �ملو�شوعات 
وكيفية  �ملناخية  بالتغري�ت  �ملرتبط 
�لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق  على  �لعمل 
و�ل�شباب  �خل�����ر�ء  ب���ني  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�أنف�شهم خللق توجه م�شرتك للعمل 
على حتقيقها وتدعيمها بني �ل�شباب 
�ل�����ش��ب��ع��ة ع�شر  �الأه��������د�ف  ت��ن��ف��ي��ذ  و 
للتنمية �مل�شتد�مة و ت�شجيع �ل�شباب 
�لهدف  منطلق  م��ن  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
�لتنمية  �أه�����د�ف  ع�����ش��ر م��ن  �ل�����ش��اب��ع 
لتحقيق  �ل�شر�كات  )عقد  �مل�شتد�مة 
�مل�شلحة  �أ����ش���ح���اب  م���ع  �الأه��������د�ف( 
�إدم��اج حلولهم من  بهدف  �ملتعددين 
ت�شليط  و  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  �أج���ل 
�لتي  �ل�شبابية  �ملبادر�ت  على  �ل�شوء 
تتبناها �حلركة �لك�شفية خللٍق عامٍل 

�أف�����ش��ل ق���ائ���م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
حتقيق  يتطلب  و  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
خ��ط��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة 2030 
و�لتحديات  �ل���ت���غ���ري�ت  وم���و�ج���ه���ة 
�مل��ن��اخ��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ج��ي��ة ق����ادرة 
على �الإ�شتجابة الأ�شو�ت و�حتياجات 
�حلكومات  وت�شتطيع  �ل��ع��امل  �شباب 
�ملناخية  �لتغري�ت  مو�جهة  و�ل��ق��ادة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  وحتقيق 

باملهار�ت  �ل�شباب  ت��زوي��د  خ��الل  م��ن 
و�ملعرفة و�لثقة لتطوير �جليل ودعم 

�لتنمية �مل�شتد�مة �لطويلة �الأجل. 
رئي�ش  �ل�شام�شي  عبيد  نا�شر  �أك��د  و 
ك�شافة  م��ف��و���ش��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����ش 
�أن دول���ة �الإم�����ار�ت متتلك  �ل�����ش��ارق��ة 
�إرث�������اً غ��ن��ي��اً مي��ت��د ل��ع��ق��ود يف جمال 
و�لتنمية  و�مل��ن��اخ��ي  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل��ع��م��ل 
له  �ملغفور  رك��ائ��زه  �أر���ش��ى  �مل�شتد�مة 

�آل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
ثر�ه" و�شارت على نهجه  �هلل  "طيب 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
ب��ات��ت �الإم�����ار�ت من��وذج��ا عامليا  حتى 
�لتغري  ت��د�ع��ي��ات  مو�جهة  يف  ملهما 
�مل�شاريع  �إط���الق  خ��الل  م��ن  �ملناخي 
و�مل����ب����ادر�ت �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ر�ئ���دة وعقد 

�ل�شر�كات �لفاعلة. 
و�أ�شاف لقد و�شعت �لقيادة �لر�شيدة 
و���ش��ع��ت ق�����ش��ي��ة �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي يف 
�شد�رة �أولوياتها وكانت دوما �شّباقة 
يف ت�شريع زخم ووترية �لعمل �ملناخي 
و�حدة  ت��ز�ل  ال  �ال�شتد�مة  �أن  حيث 
�لتي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل���و����ش���وع���ات  م���ن 
�الإم���ار�ت  دول��ة  يف  باالهتمام  حتظى 
ول����ه����ذ� ف���ق���د �ت���خ���ذ ل���ق���اء �جل���و�ل���ة 

و�ل�������ش���اب���ات يف ن�����ش��خ��ت��ه �ل��ث��ال��ث من 
"�جلو�لة وحتديات �ملناخ" �شعار�ً له. 
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح حم��م��د عبد�هلل 
جمعية  �إد�رة  جمل�ش  ع�شو  �ل��ر���ش��ا 
ك�شافة �الإمار�ت �أن �جلمعية حر�شت 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه����ذ� �ل��ل��ق��اء يف دورت����ه 
وحتديات  "�جلو�لة  ب�شعاره  �لثالثة 
�لتغري �ملناخ" �إمياناً منا باأن للحركة 
�لك�شفية دور كبري يف حتقيق �أهد�ف 

يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
للكوكب  �أف�����ش��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  حت��ق��ي��ق 

و�لعامل �لذي نعي�ش فيه. 
و�أ�شاف �أن قر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ب����اأن ي��ك��ون عام 
"�ال�شتد�مة" �أوجب  عام   "2023"
ع��ل��ي��ن��ا يف ج��م��ع��ي��ة ك�����ش��اف��ة �الإم�����ار�ت 
�ل�شري يف نف�ش �الإجتاه لتو�شيح دور 

�ل�شباب و�حلركة �لك�شفية يف حتقيق 
لدولتنا  و�ل��ت��وج��ه��ات  �ل���روؤي���ة  ت��ل��ك 
�تخذنا  ق��د  و  �ل��ر���ش��ي��دة  وح��ك��وم��ت��ن��ا 
باأن  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ش  يف  ق���ر�ر 
يكون �ال�شتد�مة هو �شعارنا �الأ�شا�شي 
�لتي  و�لفعاليات  �ملنا�شط  جميع  يف 
و�لتي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �جلمعية  تنظمها 
للمخيم  �ل���دول���ة  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ت��ت��وج 
�لك�شفي �لعربي �ل�33 و�لذي �شيقام 
يف دي�شمر من �لعام �جلاري مبحمية 
و�لذي  دب��ي  يف  �ل�شحر�وية  �مل��رم��وم 
�أي�شاً  �ال����ش���ت���د�م���ة  ���ش��ع��ار  ���ش��ي��ح��م��ل 
�لر�مج  م��ن  �لعديد  �إىل  باالإ�شافة 
تباعاً  عنها  �شنعلن  �لتي  و�لفعاليات 
و�لتي ت�شتهدف �ال�شتد�مة ومو�جهة 

حتديات �لتغري �ملناخي. 
ب����د�أت ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �لثاين  و ق��د 
خاللها  �كت�شب  خلوية  برحلة  ب��د�أت 
�جل���و�ل���ة و�ل�������ش���اب���ات م���ه���ار�ت حياة 
�خلالء و�ملحافظة على �حلياة �لرية 
�حلياة  �نقاذ  م��ه��ار�ت  �إىل  باالإ�شافة 
بقمة  و�لتعريف  �الأولية  و�ال�شعافات 
ودور   "28 "كوب  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
�ل�شباب فيها و�لتعريف بر�مج �إطار 

عامل �أف�شل . 

توا�سل فعاليات اللقاء الثالث للجوالة وال�سابات يف ال�سارقة 

••  اأبوظبي-الفجر:

 �طّلع �للو�ء �أحمد �شيف بن زيتون �ملهريي مدير قطاع �لعمليات �ملركزية يف �شرطة 
�أبوظبي على خدمات مديرية �ملرور و�لدوريات مبركز �إ�شعاد �ملتعاملني باأبوظبي 
وذلك �شمن مبادرة "يف �مليد�ن"  . و�شارك يف تقدمي �خلدمات و�لتقى عدد�ً من 
�ملتعاملني وتعرف على مالحظاتهم ومقرتحاتهم حول �خلدمات �ملقدمة لهم، 
�إج��ر�ء�ت �لعمل فيها ومدى ر�شا �ملتعاملني، و�شرعة  ووقف على كفاءة وفعالية 
�إيجاز عن �خلدمات �ملقدمة للجمهور و�جلهود  �إىل  �إجناز معامالتهم، و��شتمع 
�ملبذولة لتوفري �لوقت �جلهد مبا يعزز �ل�شعادة و�ل�شعور بالر�شا لدى �ملتعاملني 
حتقيق  �إىل  �لر�مية  �ل�شرطية   �لقيادة  توجيهات  تنفيذ  على   �حلر�ش  و�أك��د   .
�إيجابي و�شعيد وتطوير �مكانات  �ل�شعادة و�لرفاهية للمتعاملني �شمن جمتمع 

�لكو�در �ملتخ�ش�شة ورفع  قدر�تها لتقدمي �خلدمات �ملتميزة للمر�جعني.

مدير قطاع العمليات املركزية ب�سرطة اأبوظبي يلتقي اجلمهور مبركز اإ�سعاد املتعاملني  

•• اأبوظبي -وام:

تعاونها  ع��ن  �أدن��ي��ك  جمموعة  �أعلنت 
ب�شفتها  "�يدج"  جم���م���وع���ة  م�����ع 
����ش���ري���ك �����ش���رت�ت���ي���ج���ي ل�����ل�����دورة �ل���� 
�لدفاع  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���ش  م��ن   16
2023( و�ل���دورة  �ل���دويل )�آي��دك�����ش 
�لبحري  �لدفاع  �ل�شابعة من معر�ش 
يقامان  �للذين   ،)2023 )نافدك�ش 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش 
�لفرتة  �هلل" خ��الل  "حفظه  �ل��دول��ة 
يف   2023 فر�ير   24 �إىل   20 من 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ش.
معر�شي  �أدن���ي���ك  جم��م��وع��ة  وت��ن��ظ��م 

 )2023 ون����اف����دك���������ش  )�آي�����دك�����������ش 
بالتعاون مع وز�رة �لدفاع حيث يوفر 
ال�شتعر��ش  عاملية  من�شة  �ملعر�شان 
و�ملعد�ت  و�لتقنيات  �البتكار�ت  �أحدث 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  ط��ورت��ه��ا  �ل��ت��ي 
بال�شناعات �لدفاعية يف خمتلف دول 

�لعامل.
�لع�شو  �لظاهري،  مطر  حميد  وق��ال 
ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�ش  �ملنتدب 
�أدنيك: ي�شعدنا �ل�شر�كة مع جمموعة 
�ملنطقة  م�شتوى  على  �ل��ر�ئ��دة  �ي���دج 
ونافدك�ش  )�آي��دك�����ش  ل��دع��م  و�ل��ع��امل 
من�شة  ي�����ش��ك��الن  �ل��ل��ذي��ن   )2023
�إليه  تو�شلت  م��ا  �أح���دث  ال�شتعر��ش 
�لدفاعية،  �مل����ج����االت  يف  �ل�������ش���رك���ات 

ون��ت��ط��ل��ع م����ن خ�����الل ����ش���ر�ك���ت���ن���ا مع 
�ل�شوء  ت�شليط  �إىل  �إي���دج  جمموعة 
لل�شناعات  �ل���الف���ت  �ل���ت���ط���ور  ع��ل��ى 
و�لعمل  �حليوي،  �لقطاع  يف  �لوطنية 
معاً على تنظيم دورة ��شتثنائية تكون 
�الأك���ر يف ت��اري��خ ه��ذ� �حل���دث تو�كب 
مكانة �أبوظبي على خارطة �ل�شناعات 
�لفعاليات  الأك��ر  وكوجهة  �لدفاعية 

�لعاملية.
�لع�شو  �مل����ال،  ق����ال م��ن�����ش��ور  ب������دوره، 
ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�ش  �ملنتدب 
�آيدك�ش  وم��وؤمت��ر  معر�ش  يعد  �ي��دج: 
م��ن �أه���م �الأح�����د�ث يف ت��ق��ومي��ن��ا على 
معار�ش  �أك�������ر  و�أح���������د  �الإط�����������الق، 
ي��وف��ر من�شة  �ل��دول��ي��ة، حيث  �ل��دف��اع 

�مل�����ش��ل��ح��ة لعر�ش  م��ث��ال��ي��ة الأ���ش��ح��اب 
�أعمال جديدة،  وبناء  �أح��دث �حللول، 
و�جتاهات  تقنيات  �أح���دث  ومناق�شة 
�لعاملية  �مل�شاركة  خ��الل  وم��ن  �لقطاع 

�ل�شخمة يف �ملعر�شني.
�آيدك�ش فر�شة فريدة  و�أ�شاف: يوفر 
ل� �ي��دج، كونها و�ح��دة من جمموعات 
�ملتقدمة  و�ل�����دف�����اع  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب��ه��دف ت�شليط  �ل��ع��امل،  و�ل���ر�ئ���دة يف 
�لتي  �ملذهلة  �خل��ط��و�ت  على  �ل�شوء 
قدر�تنا  ح��ج��م  ت��و���ش��ي��ع  يف  ق��ط��ع��ن��اه��ا 
�لقدر�ت  وتعزيز  عاملياً،  �لت�شديرية 
و�لرية  �جلوية  و�ل�شيادية  �لدفاعية 
و�ل��ب��ح��ري��ة ل��دول��ة �الإم������ار�ت، ف�شاًل 
�ل�شناعية  �لثورة  تقنيات  �عتماد  عن 

�لعمليات  جم��االت  جميع  يف  �لر�بعة 
و�لت�شنيع.

�آيدك�ش  �يدج يف  �شتعر�ش  �ملال:  وقال 
من  �ل���ك���ب���رية  جم��م��وع��ت��ه��ا   2023
�مل���ت���ط���ورة �لتي  �مل��ن��ت��ج��ات و�حل����ل����ول 
�ملجاالت، مع تركيز قوي  تغطي هذه 
على جمموعتنا �ملتنوعة من �الأنظمة 
�مل�شتقلة �ملبتكرة، حيث يعتر �آيدك�ش 
مُت��ك��ن��ن��ا من  ب��ام��ت��ي��از  م��ث��ال��ي��ة  من�شة 
تعزيز  يف  ورئي�شي  �أ�شا�شي  دور  لعب 
�لدولة كالعب دويل ر�ئ��د مبا  مكانة 

يتما�شى مع روؤية �لقيادة �لر�شيدة.
ونافدك�ش  �آي��دك�����ش  م��ع��ر���ش��ا  ومي��ّث��ل 
�حل���دث���ني �الأك�����ر م���ن ن��وع��ه��م��ا على 
م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، وت���ت���ز�م���ن �ل����دورة 

30 عاماً  �لقادمة الآيدك�ش مع مرور 
وي�شارك  �ملعر�ش،  ه��ذ�  �ن��ط��الق  على 
و�مل�شوؤولني  �لقادة  كبار  �ملعر�شني  يف 
و���ش��ن��اع �ل��ق��ر�ر و�ل�����وزر�ء، �إىل جانب 
خر�ء �لقطاع و�ملخت�شني من جميع 

دول �لعامل.
وي�شهد �ملعر�شان هذ� �لعام جمموعة 
م���ن �مل����ب����ادر�ت �جل���دي���دة �ل��ت��ي تعزز 
يف  ع��امل��ي��ني  ح��دث��ني  ك��اأب��رز  مكانتهما 
جمال �لدفاع، حيث ي�شت�شيفا �شل�شلة 
من حو�ر�ت �لطاولة �مل�شتديرة رفيعة 
قادة  من  جمموعة  بح�شور  �مل�شتوى 
نيك�شت_جني"  و"�آيدك�ش  �ل��ف��ك��ر، 
و�لتي  �لنا�شئة،  لل�شركات  �ملخ�ش�شة 
��شتعر��ش  �الأع�����م�����ال  ل�������رو�د  ت��ت��ي��ح 

�لدفاع  قطاع  يف  وتقنياتهم  حلولهم 
و�لدفاع �لبحري، �إ�شافة جلولة م�شار 
�أحدث  على  �ل�شوء  لت�شليط  �البتكار 

�ملنتجات و�البتكار�ت يف هذ� �ملجال.
�الأوىل  ل���ل���م���رة  �مل���ع���ر����ش���ان  وي�����ش��ه��د 
للح�شور  ت��ت��ي��ح  ح�����و�ري�����ة  ج���ل�������ش���ات 
�لتعرف على �آخر م�شتجد�ت �لقطاع، 

وجل�شات حو�رية رفيعة �مل�شتوى ترّكز 
بقطاع  ���ش��ل��ة  ذ�ت  م��و���ش��وع��ات  ع��ل��ى 
ي�شت�شيف  ك��م��ا   .. �ل���ع���امل���ي  �ل����دف����اع 
�لدفاع" وهو  "تاريخ  جناح  �ملعر�شان 
على  �ل�شوء  ي�شلط  تفاعلي  معر�ش 
يف  �ملعتمدة  و�لتقنيات  �ملنتجات  �أه��م 

قطاع �لدفاع.

جمموعة ايدج �سريكًا ا�سرتاتيجيًا ملعر�سي اآيدك�س ونافدك�س 2023
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العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0007459 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �زوكا فالينتني �ماي�شي - �لعنو�ن : 9635743 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/12/5 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
حكمت   : �ملحكمة  قر�ر   : بالتايل  م(   م  )ذ  �ل�شارقة  �أجرة   / ل�شالح  �أعاله  بالرقم 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   : �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة 
و�شبعة  درهما  وع�شرون  وثالثة  ومائة  �لفا  وع�شرون  و�حد  درهم   )21.123.77(
و�شبعني فل�شا - باالإ�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 5%�شنويا على �ملبلغ �ملق�شى به 
وذلك من تاريخ �الدعاء وحتى �ل�شد�د �لتام على �أال تتجاوز ��شل �لدين - مع �مل�شاريف 

وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما غري قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0008355 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شاحب �شينغ �شينغ - �لعنو�ن : 9669541 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 23/1/2023 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت   : بالتايل  م(  م  )ذ  �ل�شارقة  �أجرة   / ل�شالح  �أعاله  بالرقم 

�حل�شوري : 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره ع�شرون �لف وثالثمائة وخم�شة 
وع�شرون درهما وثمانية فل�ش ، باالإ�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا على 
��شل  تتجاوز  �أال  على  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �الدعاء  تاريخ  من  وذلك  به  �ملق�شى  �ملبلغ 

�لدين - مع �مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما غري قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة الفجرية الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   FUCFICICPL2022 /0001284 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / نز�ر �شاثوث كانوث 
�لعنو�ن : 9630098  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�شالح / فرو�ز بويا كار� - بالتايل : ناأمر مبادية جتارية بالز�م 
فرو�ز   / �المر  طالب  �ىل  يوؤدي  بان  كانوث  �شاثوث  نز�ر   / �شده  �ملطلوب 
بالر�شوم  �شده  �ملطلوب  و�لز�م  درهم  �لف  مائتي   200000 مبلغ  كار�  بويا 
و�مل�شاريف ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 

�ملدة �لقانونية 30% يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 886/2023/461 نزاع حمدد القيمة  
�ملنظورة يف : �لت�شوية �لودية للمنازعات �لتا�شعة رقم 785 

�لقانونية  و�لفائدة  �إمار�تي  درهم   15000 وق��دره  ب�شد�د مبلغ  �ملتنازع �شده  بالز�م  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�شوع 
بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف

�ملتنازع : عبد�لغفور لتجارة �لديزل - �ش ذ م م - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي -منطقة ر�أ�ش �خلور �ل�شناعية �لثانية 
- �شارع �شنعاء ، بالقرب من دو�ر �لعبار ، كر�ج �شركة عبد�لغفور لتجارة �لديزل  مكاين 3333585035  

�ملطلوب �إعالنه : 1- حاجي هد�يات خان �شاه زر خان - �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده ب�شد�د مبلغ وقدره 15000 

درهم �إمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف.    
وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1 �ل�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم        

   حماكم دبي

الت�شويات الودية 

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 3280/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
�ملنظورة يف : �لت�شوية �لودية للمنازعات �ل�شاد�شة ع�شر رقم 765  

مو�شوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده ب�شد�د مبلغ 100000 درهم مائة �لف درهم 
للمتنازع باالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م 

�ملتنازع �شده بالر�شوم و�مل�شاريف
�ملتنازع : مهدى ماندنى بيات - عنو�نه : �لعنو�ن :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة ديرة ، �شارع 

بني يا�ش - مبنى فندق بريل كريك ، �شقة رقم  1111 ، رقم مكاين 2929095675  
�ملطلوب �إعالنه : 1- على على ر�شا �شفيعى - �شفته : متنازع �شده 

54 من  �مل��ادة  ق��ر�ر منهي للخ�شومة وفقا لن�ش  �ملحكمة ��شد�ر  ق��ررت   : �الإع��الن  مو�شوع 
�لالئحة �لتنظيمية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية ، وقررت مبثابة �حل�شوري �لز�م �ملتنازع �شده 
و�لزمته   ، �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 و�لفائدة  دره��م   100،000 مبلغ 

�لر�شوم و�مل�شاريف. 
رئي�س الق�شم        

   حماكم دبي

الت�شويات الودية 
العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اعلن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن رقم 44/2023/445 طعن جتاري  

�ملنظورة يف : �لد�ئرة �لتجارية �لثانية - متييز رقم 547 
مو�شوع �لطعن : قبول �لنق�ش �شكال ومو�شوعا ونق�ش �حلكم �ملطعون فيه �إحالته �ىل حمكمة �الإ�شتئناف 

الإ�شد�ر حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة �لنق�ش و�لز�م �ملطعون �شده بالر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب. 
�لطاعن : بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي(

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع خالد بن �لوليد - بناية بنك �لفجرية �لوطني - بالقرب من 
yosef.a.shahin@ -  2908894348 حمطة مرتو برجمان - هاتف 043971700 - مكاين

وميثله : علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن    -  prestigeadvocates.com
م  3-و�دي �الل��و�ن للنقليات �ش ذ   ، �لبكري  2- فاتن حممد ر�شيم   ، 1- حممد دبي   : �إعالنهم  �ملطلوب 

م - �شفتهم : مطعون �شدهم.  
مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بن�شخة من �شحيفة �لطعن �ملقدمة من �لطاعن ولكم �حلق يف تقدمي مذكرة 

بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 78/2023/40 مدين  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة ع�شر رقم 414 

و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   10000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 

�ملدعى : كتايون رحمت رحيمى �جد�دى  
 عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �جلمري� �لثانية - دبي - مبنى بناية رميال 6 - �شقة �لطابق �خلام�ش ع�شر  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - ليال نادر عبا�ش نيكو - �شفته : مدعى عليه 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )10000 

درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
عن  �لتقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   9.00 �ل�شاعة   2023/1/30 �مل��و�ف��ق  �الإث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70608

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 6927/2022/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/4903 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )39572 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ : ماجد ل�شناعة �لفير جال�ش و�لبيوت �جلاهزة - ذ م م  
عنو�نه : �إمارة �ل�شارقة كورني�ش �لبحرية �لفرد�ن �شنرت 104  

�ملطلوب �إعالنه : 1- عباد �ل�شم�ش للخدمات �لفنية �ش ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
39572 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر  به وقدره 
15 يوما من تاريخ  �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن بالن�شر        

 327/2023/461 نزاع حمدد القيمة  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملتنازع �شده : 1- ماى لني مري�ند� فريناندز  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملتنازع : 700 لتاأجري �ل�شيار�ت  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )11245 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ عقد �اليجار وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء 
مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  عن  �لتقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   9.00 �ل�شاعة   2023/2/8 �ملو�فق 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اعلن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 428/2022/20 جتاري كلي  

�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة ع�شر رقم 414  
مو�شوع �لدعوى : دعوى مطالبة بالز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ وقدره 112،448،126 درهم ، مائة و�ثنا ع�شر 
مليون و�ربعمائة وثمانية و�ربعون �لف ومائة و�شتة وع�شرون درهم ، قيمة �لفو�ئد �الإتفاقية و�لتاأخريية عن �الخالالت 
�لهند�شية من قبل �ملدعي عليه و�لتي يتوجب ��شقاطها وفق ما �نتهت �ليه �خلرة �لهند�شية �ملنتدبة يف �لدعوى رقم 

جتاري  ��شتئناف   2450/2021
�ملدعى : �شمو �ل�شيخ �حمد بن �شيف بن حممد �ل نهيان  - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - 

�شارع �ل�شيخ ر��شد - مبنى مبنى ��شيكو لالعمال - �شقة 305 -306  
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة ماك �ير - �ش ذ م م  - �شفته : �خل�شم �ملدخل    

وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  مطالبة  دع���وى  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك���  �أق���ام  ق��د   : �الإع���الن  مو�شوع 
112،448،126 درهم ، مائة و�ثنا ع�شر مليون و�ربعمائة وثمانية و�ربعون �لف ومائة و�شتة وع�شرون درهم ، قيمة 
�لفو�ئد �الإتفاقية و�لتاأخريية عن �الخالالت �لهند�شية من قبل �ملدعي عليه و�لتي يتوجب ��شقاطها وفق ما �نتهت �ليه 
�خلرة �لهند�شية �ملنتدبة يف �لدعوى رقم 2450/2021 ��شتئناف جتاري. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 
2023/2/2 �ل�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : ار ايه �صي للدعاية والعالن - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 020-801 ملك علياء حممد خلفان خربا�ش - بور�شعيد - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 774998 رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري : 1267482 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله 
�أو  �عرت��ش  �أي  لديه  وعلى من   2023/1/19 بتاريخ   2023/1/19 وذل��ك   ،
احل�صابات  ملراجعة  حمزة  عبدالعزيز  �مل��ع��ني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
�لعنو�ن : مكتب رقم 304 ملك �شعيد �شهيل �شعيد �لكتبي - �ملركز �لتجاري - 1 - 
�لثبوتية وذلك  �مل�شتند�ت و�الأور�ق  :    م�شطحباً معه كافة  هاتف :   فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 304 ملك �شعيد �شهيل �شعيد �لكتبي - �ملركز �لتجاري - 
1 - هاتف :       فاك�ش :         مبوجب هذ� تعلن �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  ار ايه �صي للدعاية والعالن 
- �ش ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 و�ملوثق 
�أي  لديه  من  وعلى   2023/1/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى 
على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : �صركة الطعم المثل لل�صناعات الغذائية - ذ م م  
�لعنو�ن : م�شنع ملك �شركة �لطعم �المثل لل�شناعات �لغذ�ئية ذ م م �شيح �شعيب 2 
- �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 730644 رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري : 1163163 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/1/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/25 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة �لعنو�ن :  مكتب رقم 204 - ملك 
عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من   04

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة
�لعنز  ه��ور  دي��رة -  �ل�شعايل -  ع��ب��د�هلل  204 - ملك  رق��م  :  مكتب  �لعنو�ن 
2389722-04 مبوجب هذ� تعلن   : 2389721-04 فاك�ش  -  هاتف 
�الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ   - الغذائية  لل�صناعات  المثل  الطعم  �صركة 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/1/25 بتاريخ  دبي  حماكم 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل  �أي �عرت��ش  2023/1/25 وعلى من لديه  بتاريخ 
�أع��اله، م�شطحباً  �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعلن مدعى عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0004726 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : ��شف لطيف  

جمهول حمل �الإقامة  
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   13/2/2023 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   )6 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  24/1/2023 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن بالن�شر 

�شادرة عن حمكمة عجمان ال�شرعية 
يف الدعوى رقم 2022/833 احوال

�إىل �ملدعي عليه / عرفان جولز�ر - باك�شتاين �جلن�شية - جمهول حمل �الإقامة خارج �لدولة 
مبا �ن �ملدعية / نيغات يون�ش يون�ش 

ب����� /  للمطالبة  �ملحكمة   �م��ام هذه  �أع��اله.  بالرقم  �ملذكورة  �ل�شرعية  �لدعوى  �أقامت عليك  قد 
دعوى نفقة زوجية وبنوة ، وم�شكن دعوى نفقة )زوجية / �بوة / بنوة / در��شة / �لعدة(

وقد حددت �ملحكمة جل�شة : �لثالثاء 2023/1/31م للنظر يف �لدعوى ، فاأنت مكلف �حل�شور 
�شخ�شيا �و من ينوب عنك ر�شميا �مام هذ� �ملحكمة يف �ملوعد �ملذكور للرد على �لدعوى ، ويف حالة 
يف  �حل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لدعوى  على  للرد  �ملذكور  �ملوعد  يف  �حل�شور  عن  تخلفك 

�مليعاد�ملحدد ، فاإن �ملحكمة �شتنظر يف �لدعوى وت�شدر حكمها غيابيا. 
حترير� يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/1/11 م. 

 مكتب ادارة الدعوى

     المارات العربية املتحدة 
 وزارة العدل

 حمكمة عجمان ال�شرعية

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/419(

�ملنذر / بنك دبي �الإ�شالمي �ش. م.ع
�أ�شلي(. )مدين   - ليميتد  �نف�شتمنت�ش  تورو�ش  �ش�د / �ملنذر �إليهم / 1- 

هاو�ش �ملحدودة ذ.م.م - )كفيل �شامن(. 3- تري�زو �ملحدودة - )كفيل �شامن(. تريد  �شركة   -2
�شركة تري�زو دبي )ذ�ت م�شئولية حمدودة( - )كفيل �شامن(.  -5 �شامن(.  )كفيل   - �ملحدودة  ريبار  �الإمار�ت   -4

لفر�ج تلو�ر بن بر�ن نات تلو�ر - )كفيل �شامن(  -6
�ملو�شوع / تكليفكم ب�شد�د مبلغ وقدره )14،596،501.57 درهم فقط �أربعة ع�شر مليوناً وخم�شمائة و�شتة وت�شعون �ألفاً 

وخم�شمائة وو�حد درهماً و�شبعة وخم�شون فل�شاً(.
فاإن �لبنك �ملنذر مبوجب هذ� �الإنذ�ر يخطركم ب�شرورة �شد�د �ملديونية و�ملقدرة مببلغ 14،596،501،57 درهم فقط �أربعة 
ع�شر مليوناً وخم�شمائة و�شتة وت�شعون �ألفاً وخم�شمائة وو�حد درهماً و�شبعة وخم�شون فل�شاً( خالل مدة �أق�شاها )15( يوماً 
من تاريخ هذ� �الإنذ�ر، و�اللتز�م ب�شد�د �الأق�شاط و�الأرباح �مل�شتقبلية مبو�عيد ��شتحقاقها و�أية مبالغ قد ت�شتجد على �لت�شهيالت 
�مل�شرفية �ملمنوحة لكم، و�ال �شي�شطر �لبنك �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �شدكم �شو�ء كانت مدنية �أو جنائية 
نتيجة �إخاللكم ومطالبتك بكافة �الأق�شاط و�لدفعات �مل�شتحقة عن �لت�شهيالت �ملمنوحة لكم، مع �لتعوي�ش �جلابر عن �ل�شرر 
�لذي حلق بالبنك �ملنذر من جر�ء �إخاللكم بالرت�ماتكم �لتعاقدية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الأخرى و�ملن�شو�ش عليها 

مبقت�شى �لقانون، وحتميل كم كافة مع �الأتعاب ور�شوم �لتقا�شي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/420(

�ملنذر / بنك دبي �الإ�شالمي �ش. م. ع
�شد - �ملنذر �إليهم / 1- �الإمار�ت ريبار �ملحدودة )مدين �أ�شلي(.

تورو�ش �نف�شتمنت�ش ليميتد كفيل �شامن ، 3- �شركة تريد هاو�ش �ملحدودة ذ.م.م )كفيل �شامن(.  -2
�شامن(. كفيل  تلو�ر  نات  بر�ن  بن  تلو�ر  لفر�ج   -5 �شامن(.  كفيل  �ملحدودة  تري�زو   -4

�ملو�ش�وع / تكليفكم ب�شد�د مبلغ وقدره )12،720،176.67 درهم فقط �أثنى ع�شر مليوناً و�شبعمائة وع�شرون �ألفاً 
ومائة و�شتة و�شبعون درهماً و�شبعة و�شتون فل�شاً(

فاإن �لبنك �ملنذر مبوجب هذ� �الإنذ�ر يخطركم ب�شرورة �شد�د �ملديونية و�ملقدرة مببلغ )12،720،176.67 درهم فقط 
�أق�شاها )15(  فل�شاً( خالل مدة  و�شتون  و�شبعة  درهماً  و�شبعون  و�شتة  ومائة  �ألفاً  و�شبعمائة وع�شرون  �أثنى ع�شر مليوناً 
ت�شتجد  قد  مبالغ  و�أي��ة  ��شتحقاقها  �مل�شتقبلية مبو�عيد  و�الأرب��اح  �الأق�شاط  ب�شد�د  و�اللتز�م  �الإن��ذ�ر،  تاريخ هذ�  من  يوماً 
�شو�ء  �شدكم  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �إىل  �ملنذر  �لبنك  �شي�شطر  و�ال  لكم،  �ملمنوحة  �مل�شرفية  �لت�شهيالت  على 
كانت مدنية �أو جنائية نتيجة �إخاللكم ومطالبتك بكافة �الأق�شاط و�لدفعات �مل�شتحقة عن �لت�شهيالت �ملمنوحة لكم، مع 
�لتعوي�ش �جلابر عن �ل�شرر �لذي حلق بالبنك �ملنذر من جر�ء �إخاللكم بالتز�ماتكم �لتعاقدية َوَذلَك َمع ِحفُظ كافة حقوق 

�ملنذر �الأخرى و�ملن�شو�ش عليها مُبقت�شى �لقانون، وحتميلكم كافة �الأتعاب ور�شوم �لتقا�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/418(

�ملنذر / م�شرف �الإمار�ت �الإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(
�شد - �ملنذر �إليه / عمار حممد فوؤ�د دبا

�ملو�ش��وع / �إنذ�ر بت�شحيح �الإخالل بذمة �ملنذر �إليه ل�شالح �ملنذر وفقاً لن�ش �لقانون �الحتادي رقم )8( 
ل�شنة 2018 يف �شاأن �لتاأجري �لتمويلي

فاإن �لبنك �ملنذر مبوجب هذ� �الإنذ�ر يخطركم ب�شرورة ت�شحيح �الإخالل و�شرعة �شد�د �لدفعات �الإيجارية 
�ملتاأخرة و�ملقدرة مببلغ وقدره )518،096.47 درهم فقط خم�شمائة وثمانية ع�شر �ألفاً و�شتة وت�شعون 
درهماً و�شبعة و�أربعون فل�شاً خالل مدة �أق�شاها )60( �شتني يوماً من تاريخ �الإنذ�ر و�إال �شي�شطر �ملنذر 
�إىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم نتيجة �إخاللكم؛ وبف�شخ �التفاقية ومطالبتكم بكافة �ملبالغ 
�مل�شتحقة وت�شليم �لعقار )�شقة �شكنية رقم 2403 - بناية �شارلوك �شريك�ش - منطقة �حلبيه �الأوىل - 
�إمارة دبي( �إىل �ملنذر خالياً من �ل�شو�غل ورد حيازة �لعقار و�إلغاء �إ�شارة �لقيد �لو�ردة يف �شهادة �مللكية مع 
�لتعوي�ش �جلابر عن �ل�شرر �لذي حلق باملنذر من جر�ء �إخاللكم بالتز�ماتكم �لتعاقدية وذلك مع حفظ 

قت�شى �لقانون.  كافة حقوق �ملنذر �الأخرى و�ملن�شو�ش عليها مِبُ
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اإعلن يف الدعوى رقم 176 ل�شنة 2022 اإجراءات اإع�شار دبي

2023/01/25 قررت حمكمة  �أنه بجل�شة  يعلن �أمني �الع�شار / حممد عبد �لرحمن �ملرزوقى 
وتعيني   - جالد   يو�شف  �شادق  �شدقي   / �ملدين  �ع�شار  �إجر�ء�ت  فتح  طلب  قبول  �البتد�ئية  دبي 
�مل�شتند�ت  وكافة  به  �خلا�شة  �ملطالبة  �ر�شال  �ملدين  لدي  دين  له  من  كل  فعلى  �الع�شار.  �أمني 
   TGRS1117@GMAIL.COM �اللكرتوين  �لريد  على  للمطالبة  �ملوؤيدة 
تاريخ  من  عمل  يوم   20 عن  تزيد  ال  مدة  خالل   TGRS1115@GMAIL.COM
�الأمو�ل  ��شرتد�د  بطلب  يتقدم  �أن  �ملدين  �أمو�ل  من  �أي  يف  حق  له  م�شلحة  ذي  كل  وعلى  �لن�شر. 
�أق�شاها �شهرين من تاريخ  �أمو�ل �ملدين، خالل مدة  �ملنقولة �ململوكة له من بني  �أو غري  �ملنقولة 
ن�شر �لقر�ر، وعلى �أن يبني يف طلب �ال�شرتد�د نوع وطبيعة مو��شفات تلك �الأمو�ل وطبيعة �حلق 

�لو�رد عليها.
امني الع�صار / حممد عبدالرحمن املرزوقي

اإمارة دبي �صارع ال�صيخ زايد فندق  الفريمونت برج املكاتب طابق ٧ مكتب ٧١٢
)حممد املرزوقي لتدقيق احل�صابات(

هاتف : 043282162

اإعلن اإجتماع خربة 
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اعلن بالن�شر 

مرهون عقار  بيع   219/2022/250
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر

�إىل �ملدعى عليهما /1_ �شاميون جوزيف ر�نك، 2_ جاكى �وي�ش ر�نك
جمهويل حمل �الإقامة

مبا �أن �ملدعى / م�شرف �أبوظبى �الإ�شالمى )�ش.م.ع(
و ميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي

نعلنكم باأن مت �حلجز على �أمو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن وحده عقارية  رقم 2606 بالطابق رقم 
1 �لبالغ م�شاحته 1،487.46  قدم مربع و�ملو�قف b1-72  على قطعة �الر�ش  26 مببنى ذ� برج 
 )657623.27( وقدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  نعلنكم  كما  �لر�بعة  �حلبية  مبنطقة   112 رقم 
درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ  يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إال بيع �لعقار حمل �لرهن 
بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ش �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية  مع مر�عاة �حت�شاب مدة �لتكليف 

بال�شد�د بعد م�شي مدة �ل�شبعة �أيام من علمكم باحلجز .
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 29/2023/43 جتاري م�شارف  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410 

و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  وقدره )826445  بالت�شامن مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
 و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ 15/6/2022 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 

�ملدعى : م�شرف �الإمار�ت �الإ�شالمي م�شاهمة عامة  
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - بناية �شيتي �فنيو - �شقة 703  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - �شا�شك�ش للتجارة �لعامة - ذ م م - �شفته : مدعى عليه 
وقدره  مببلغ  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك���  �أق���ام  ق��د   : �الإع���الن  مو�شوع 
)826445 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ 15/6/2022 وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2023/1/31 �ل�شاعة 9.00 �شباحا 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 7976/2022/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  جتاري م�شارف جزئي - 696/2022 ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )   ( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : �ميك�ش )�ل�شرق �الو�شط( - �ش م ب )م( �الإمار�ت - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - 

بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى بناية فندق ميديا و�ن - �شقة �لطابق 27 خمرج 32 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ثاقب باري م�شعود باري - �شفته : منفذ �شده   

�ملنفذ به  �ملبلغ  �أعاله و�لز�مك بدفع  �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  مو�شوع �الإعالن : قد 
وقدره 62925.33 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 
�العالن. هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   15

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 
اعلن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 802/2022/486 تعيني خربة  
�ملنظورة يف : �لت�شوية �لودية للمنازعات �لثالثة رقم 752   

مو�شوع �ملنازعة : ندب خبري خمت�ش لبيان قيمة �الم��و�ل �لتي ��شتوىل عليها �ملدعي عليهم �الول و�لثانية من 
�ملدعية بدون وجه حق وذلك بقيامهم بخد�م �ملدعية و�يهامها بوجود عمالء و�و�مر �شر�ء على خالف �حلقيقة 
 292،324.77 �لبالغ جمموعها  �لت�شليم وحتويل �الم��و�ل  و�نه ميكنهم �لرتبح منها ، مما حمل �ملدعية على 
درهم حل�شاب �ملدعي عليها �لثانية ، مع بيان عما �ذ� كان هناك ثمة �شلة للمدعي عليهم من �لثالثة �ىل �ل�شاد�شة 
�لقانونية  بالفائدة  و�لز�مهم  �ملدعية  �م��و�ل  بدون وجه حق على  �ال�شتيالء  و�لثانية يف  �الول  �ملدعي عليهما  مع 
بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�شد�د �لتام للمبالغ �مل�شتحقة للمدعية ، مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملتنازع : �ي �يه زد للخدمات �لفنية - ذ م م - عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - �لق�شي�ش �لثانية - دبي - بناية 

  info@frangulf.ae - 042322123 - 0561553276 / هاتف - M116-5 - م�شرف �لهالل
وميثله : فريد فريوز حممد علي �حل�شن  

�ملطلوب �إعالنه : 1- فالكون �شري�ش - ذ م م ، 2-�شيد �شيف �لدين خلجي �شيد - �شفته : متنازع �شدهما
��شتوىل  �لتي  �الم���و�ل  قيمة  لبيان  ن��دب خبري خمت�ش  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك���  �أق��ام  قد   : �الإع���الن  مو�شوع 
بوجود  و�يهامها  �ملدعية  بخد�م  بقيامهم  وذل��ك  حق  وجه  ب��دون  �ملدعية  من  و�لثانية  �الول  عليهم  �ملدعي  عليها 
�لت�شليم وحتويل  �ملدعية على  ، مما حمل  �لرتبح منها  و�ن��ه ميكنهم  �شر�ء على خ��الف �حلقيقة  و�و�م��ر  عمالء 
292،324.77 درهم حل�شاب �ملدعي عليها �لثانية ، مع بيان عما �ذ� كان هناك ثمة  �الم��و�ل �لبالغ جمموعها 
�شلة للمدعي عليهم من �لثالثة �ىل �ل�شاد�شة مع �ملدعي عليهما �الول و�لثانية يف �ال�شتيالء بدون وجه حق على 
�مو�ل �ملدعية و�لز�مهم بالفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�شد�د �لتام للمبالغ �مل�شتحقة 
كفالة.   �ملعجل بال  بالنفاذ  و�شمول �حلكم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  ، مع  للمدعية 
وحددت لها جل�شة يوم  �الربعاء �ملو�فق 2023/2/8 �ل�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم        

   حماكم دبي

الت�شويات الودية 
70608
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�لو�قعة  ل��د�خ  منطقة  يف  �لهندية  �ل�شرطة  �أجرته  �أمني  تقييم  خل�ش 
على جبال �لهيمااليا �إىل �أنه قد يكون هناك �ملزيد من �ال�شتباكات بني 
�لقو�ت �لهندية و�ل�شينية على طول حدودهما �ملتنازع عليها هناك، �إذ 

تعزز بكني �لبنية �لتحتية �لع�شكرية يف �ملنطقة.
�لعمالقني  جي�شا  ��شتبك  ع��ن��دم��ا  ج��ن��دي��ا   24 ع��ن  ي��ق��ل  ال  م��ا  وق��ت��ل 
�الآ�شيويني يف لد�خ يف غرب �لهيمااليا يف 2020، لكن �لتوتر �نح�شر 
ب��ع��د حم��ادث��ات ع�شكرية ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ة. و�ن��دل��ع ����ش��ت��ب��اك ج��دي��د بني 
�جلانبني يف �شرق �لهيمااليا يف دي�شمر كانون �الأول لكن مل ي�شفر عن 
�شقوط قتلى. جاء �لتقييم يف �شمن ورقة بحثية جديدة و�شرية �أعدتها 
�شرطة لد�خ ُقدمت يف موؤمتر لكبار �شباط �ل�شرطة عقد يف �لفرتة من 
20 �إىل 22 يناير كانون �لثاين و�طلعت عليها رويرتز. وقال �لتقرير 
�إن �لتقييم ��شتند �إىل معلومات خمابر�تية جمعتها �ل�شرطة �ملحلية يف 
�ملناطق �حلدودية و�إىل منط �لتوتر �لع�شكري بني �لهند و�ل�شني على 
مر �ل�شنني. ومل يرد �جلي�ش �لهندي على طلب للتعليق لكن �لتقييم 
�ل���وزر�ء  رئي�ش  ح�شره  م��وؤمت��ر  يف  تقدميه  مت  ك��ون��ه  باأهمية  يحظى 
على  �لهندية  و�خلارجية  �لدفاع  وز�رت��ا  ت��رد  مل  كما  م��ودي.  ناريندر� 
طلبات للتعليق. ومل ترد وز�رة �خلارجية �ل�شينية على طلب للح�شول 
على تعقيب. وقالت �لورقة �لبحثية “بالنظر �إىل �ل�شغوط �ملحلية... 
يف �ل�شني وم�شاحلهم �القت�شادية يف �ملنطقة، �شيو��شل جي�ش �لتحرير 
قد  �لتي  �ملناو�شات  و�شتتكرر  �لع�شكرية  �لتحتية  بنيته  تعزيز  �ل�شعبي 

يف �إ�شارة �إىل �جلي�ش �ل�شيني. تتبع �أو ال تتبع منطا معينا”، 
 

 ح���ّذر �مل��رك��ز �ل��ق��وم��ي ل��الأم��ن �ل�����ش��ي��ر�ين يف �ململكة �مل��ت��ح��دة من 
هو�دة”  “بال  يهاجمون  ورو���ش��اً  �إي��ر�ن��ي��ني  معلوماتية  قر��شنة  �أّن 
بيانات  على  للح�شول  بريطانية  �شيا�شية  و�شخ�شيات  �شحفيني 
بجهاز  �مللحق  �ل�شير�ين،  لالأمن  �لقومي  �ملركز  و�شّلط  ح�ّشا�شة. 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت و�الأم�����ن �ل���ري���ط���اين، �ل�����ش��وء يف ب��ي��ان ع��ل��ى زي���ادة 

حماوالت �لقر�شنة �لتي ت�شتهدف بع�ش �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات.
�لتي  “هذه �حلمالت،  �إّن  �ملركز  �مل�شوؤول يف  وقال بول ت�شيت�شي�شرت 
يقوم بها �أ�شخا�ش متمركزون يف رو�شيا و�إير�ن، ت�شتمّر يف مالحقة 
�أجل �شرقة بيانات على �الإنرتنت وتعري�ش  �أهد�فها بال هو�دة من 
�إىل  خ�شو�شاً  �لبيان  و�أ�شار  للخطر«.  �ملحتملة  �حل�ّشا�شة  �الأنظمة 
يف  �ملتمركزة   )SEABORGIUM( “�شيبورجيوم«  جمموعتي 
و�ملرتبطة  �إي��ر�ن  يف  �ملوجودة   )TA453(  »453 �أي  و”تي  رو�شيا 
باحلر�ش �لثوري. ورغم �أّن �حلملتني منف�شلتان، �إاّل �أّن �ملجموعتني 
و�أ�شار  مت�شابهة«.  �أه��د�ف  ولديهما  مت�شابهة  تقنيات  “ت�شتخدمان 
بل  �ل��ن��ا���ش  ع��م��وم  ت�شتهدف  ال  “�لهجمات  �أّن  �إىل  بيانه  يف  �مل��رك��ز 
قطاعات حمّددة، خ�شو�شاً �الأو�شاط �الأكادميية و�لدفاع و�ملنظمات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�مل��ن��ظ��م��ات غ���ري �حل��ك��وم��ي��ة وم���ر�ك���ز �ل��ف��ك��ر، وكذلك 

�ل�شيا�شيني و�ل�شحفيني و�لنا�شطني«.

�شُتعر�ش  �ل���ذي  �لعنيف  توقيفه  ب��ع��د  �أ���ش��ود  �أم��ريك��ي  وف���اة  حت��ي��ي 
م�شاهده يف فيديو �شُين�شر �جلمعة، �ملخاوف من ح�شول توتر�ت ذ�ت 
خلفية عن�شرية يف �لواليات �ملتحدة حيث دعا �لرئي�ش جو بايدن �إىل 

�لهدوء وطالب بتحقيق �شريع يف �ملاأ�شاة.
ُوّجهت �إىل خم�شة �شرطيني �خلمي�ش تهمة �لقتل و�أودعو� �ل�شجن، 
�إثر وفاة �ملو�طن �الأمريكي �الأ�شود تاير نيكولز )29 عاًما( مطلع 

كانون �لثاين يناير بعد �أيام من توقيفه، وفق ما �أفادت �ل�شلطات.
�أن �لعنا�شر  و�أعلن �ملدعي �لعام �شتيف مولروي يف موؤمتر �شحايف 
تيني�شي،  والي���ة  م���دن  ك���رى  ممفي�ش،  ���ش��رط��ة  م��ن  وه���م  �خلم�شة 
و�العتد�ء  بالقتل  �ّتهمو�  �إفريقي،  �أ�شل  من  �أمريكيون  وجميعهم 
بال�شرب وحتى �خلطف. ودعا �لرئي�ش �الأمريكي جو بايدن يف بيان 
�خلمي�ش �إىل �إجر�ء “حتقيق �شريع وكامل و�شفاف” يف هذه �ملاأ�شاة. 
�أن  “�أتوقع  وقالت قائدة �شرطة ممفي�ش �شرييلني ديفي�ش �الأربعاء 

ت�شعرو� بال�شدمة” عند روؤية هذه �مل�شاهد.
ت���ظ���اه���ر�ت، دع���ت �إىل عدم  �مل��ح��ت��م��ل خ����روج  �أن����ه م���ن  و�إذ �ع���ت���رت 
“�لتحري�ش على �لعنف �أو �لتخريب”. وقال بايدن يف بيان “�أن�شم 
“�لغ�شب  الأن  �شلمية”  �حتجاجات  �إىل  �لدعوة  يف  تاير  عائلة  �إىل 

مفهوم لكن �لعنف غري مقبول بتاتا”.

عوا�صم

نيودلهي

لندن

و��شنطن

الدمنارك تتفاو�س
 ل�سراء مدافع من اإ�سرائيل 

 •• كوبنهاغن-اأ ف ب

بعد �الإعالن عن ترعها الأوكر�نيا بجميع مد�فع قي�شر �لفرن�شية �ل�شنع 
�أنها تتفاو�ش  �إىل  �أ�شارت �حلكومة �لدمناركية   ،19 �لتي متلكها وعددها 

مع �شركة �إلبيط Elbit �الإ�شر�ئيلية ل�شر�ء مد�فع جديدة متحركة.
�لع�شكرية �لدمناركية  �ملعد�ت  “وكالة  �أن  �لدمناركية  �لدفاع  �أعلنت وز�رة 
بد�أت مفاو�شات مع �شركة �إلبيط �شي�شتمز ل�شر�ء قطع مدفعية حممولة من 
طر�ز ATMOS وقاذفات �شو�ريخ PULS يف �أقرب وقت ممكن”. وقالت 
وقالت وز�رة �لدفاع   .2023 �إنها قد تت�شلم �ملعد�ت خالل عام  �حلكومة 
من  الأن��ه  �جلديدة  �ملدفعية  �أنظمة  تكمل  �ل�شو�ريخ  “قاذفات  �إن  بيان  يف 
غري �ملمكن يف �لبد�ية ت�شليم ما يكفي من قطع �ملدفعية بال�شرعة �لكافية 
15 مدفعية  �لدمنارك  �لدفاعية”. طلبت  �لت�شغيلية  لتلبية �الحتياجات 
بعيدة �ملدى من جمموعة نك�شرت �لفرن�شية Nexter يف عام 2017، ثم 
�أربعة �أخرى يف عام 2019. لكن عمليات �لت�شليم تاأخرت ومل يتم ت�شليم 
�شوى عدد قليل منها. وهي حتتاج �إىل �لتعوي�ش عن هذه �ملد�فع ب�شرعة 
ين�شن يف  �إليمان  �لدفاع جاكوب  �لناتو. وقال وزير  ل�شمان م�شاهمتها يف 
“مهمة للدفاع �لدمناركي وللدمنارك  �إن عمليات �ال�شتحو�ذ هذه  �لبيان 
لتكون قادرة على �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �لناتو”. و�أ�شاف �أن �لترع بقطع 

مدفعية الأوكر�نيا “يرتك فر�ًغا كبرًي� يف �لقدر�ت �لدفاعية”.

ق�صف على القطاع مع ا�صتعال ال�صراع يف ال�صفة 

نحو جولة جديدة من الت�سعيد بني اإ�سرائيل وغزة؟

فرن�سا والعراق تعلنان تعزيز التعاون ال�سرتاتيجي

ذا هيل: القوة وحدها تزيح بوتني واحللفاء اأمام اختبار
ذلك، يحتاج زيلين�شكي لي�ش فقط �إىل �ملزيد من �لدعم �الأمريكي 

ومن �حللفاء، و�إمنا ثمة حاجة �إىل ت�شريعه.
�الأ�شا�شي  هدفه  عن  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�ش  يحد  ومل 
�أوكر�نيا  �إنكار  �الإخ�شاع. وال يز�ل م�شتمر�ً يف  �أال وهو  �أوكر�نيا،  يف 
رو�شيا. كما  �أوكر�نيا هي جزء من  �إن  �إليه،  وبالن�شبة  �ل�شيادة.  ذ�ت 
�إ�شقاطه،  رو�شيا  على  يتعني  نازي  نظام  وجود  بخر�فة  يتم�شك  �إنه 
�لرو�شي  �لع�شكري  �الأد�ء  م�شتوى  لتح�شني  خ��ط��و�ت  يتخذ  وه��و 
حول  بوتني  فكرة  �أن  يف  �شك  ال  �ملقبل.  �لرو�شي  �لهجوم  �أج��ل  من 
وهيمنة  زيلين�شكي،  و�إط��اح��ة  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �إ�شت�شالم  تعني  �ملفاو�شات 
رو�شيا على ما تبقى. وقد خ�شر بوتني، الأن هجومه مل يفعل �شيئاً 
�شوى تقوية �لعالقات بني حلف �شمال �الأطل�شي و�لواليات �ملتحدة 
�أوكر�نيا  د�خل  يخ�شر  مل  لكنه  �قت�شادياً.  رو�شيا  و�إ�شعاف  و�أوروب��ا 

�أمر  �ل��دون��ب��ا���ش-وه��ذ�  معظم  على  ي�شيطر  ي���ز�ل  ال  فهو  نف�شها. 
من  يزيد  وتالياً  �ل�شناعية،  قدرتها  من  �أوكر�نيا  يحرم  الأن��ه  مهم 
�عتمادها على رو�شيا. كما ي�شيطر بوتني على �لقرم و�ل�شاحل بني 
�لقرم و�لدونبا�ش- وهذ� مهم الأن �ل�شيطرة على هذه �ملنطقة تقلل 
من �لقدرة �القت�شادية الأوكر�نيا وتزيد من �لنفوذ �لرو�شي. ومبا 
يحوزه بوتني �الآن، ميكنه خنق �القت�شاد �الأوكر�ين و�لتاأثري، �إن مل 
يكن �لهيمنة على �أوكر�نيا. وتقع على عاتق زيلين�شكي مهمة معقدة. 
وباحلد �الأدنى، يتعني عليه طرد �لقو�ت �لرو�شية من �ملناطق على 
ذل��ك، يتعني  �أج��ل فعل  و�لدونبا�ش. ومن  �لقرم  �ل�شاحل بني  طول 
رئي�شي  تهديد  ت�شكيل  �الأق���ل  على  �أو  �ل��رو���ش��ي،  �لتقدم  منع  عليه 
ل�شيطرة رو�شيا على �لقرم و�لدونبا�ش. وبينما هو يفعل ذلك، يتعني 
�الأوكر�نية و��شتخد�م  �الأج��و�ء  �لدفاع عن  على زيلين�شكي مو��شلة 

�لرو�شية،  �ال�شتعد�د�ت  تقوي�ش  �أج��ل  من  �مل��دى  �لبعيدة  �لقذ�ئف 
وح�شد طاقة هجومية، و�حلفاظ على معنويات �الأوكر�نيني. ويتعني 
لكن هذ� ال ميكن  عليه فعل ذلك قبل �أن يحل “�لتعب �الأوكر�ين”. 
�آخرون،  وحلفاء  و�لناتو  �ملتحدة  �ل��والي��ات  تغري  �أن  دون  من  فعله 
و�حللفاء  و�ل��ن��ات��و  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  على  يتعني  عملهم.  طريقة 
�الخرين تزويد �أوكر�نيا مبا حتتاجه من �أجل �شمان طرد �لقو�ت 
�لرو�شية من كل �الأر��شي �لتي �حتلتها منذ 24 فر�ير )�شباط( �أو 

على �الأقل تهديد �ل�شيطرة �لرو�شية على �لدونبا�ش و�لقرم. 
وهذ� هو �ملعيار �الأدنى لنجاح �أوكر�نيا و�حللفاء يف �حلرب. وبخالف 
تعني  لن  �أر��شيها  ووح��دة  الأوكر�نيا  �ل�شيا�شية  �ل�شيادة  ف��اإن  ذل��ك، 
�شيئاً. كما �أن زعم �حللفاء بالوقوف يف وجه غزو غري �شرعي �شتكون 

بال معنى �أي�شاً. 

•• لندن-وكاالت

�لعام  �الأم��ني  قال  �أوكر�نيا مبرحلة حا�شمة، مثلما  متر �حل��رب يف 
حللف �شمال �الأطل�شي ين�ش �شتولتنرغ. وما يجعل �الأ�شهر �لع�شرة 
“تامي”  �لذي قالت جملة  “�لتعب �الأوكر�ين”  �ملقبلة حا�شمة هو 
�الأمريكية �إنه كان “عبارة �ليوم” يف �ملنتدى �الإقت�شادي �لعاملي يف 
در��شات �حلرب  موؤ�ش�شة  �الأول يف  �لزميل  كتب  ذلك،  د�فو�ش. ومع 
دوبيك  �إم.  جيم�ش  �ملتقاعد  �الأمريكي  �جل��ر�ل  �ملتحدة  بالواليات 
�أن مثل هذ� �لتعب ال يبدو حقيقة  �الأمريكية  “ذ� هيل”  يف جملة 
قائمة بقدر ما هو نتاج �حلرب �لدعائية �لرو�شية. لكن هذ� �الأمر 
قد يتغري، يف حال مل ت�شتطع حكومة �لرئي�ش �الأوكر�ين فولودميري 
زيلين�شكي حتقيق تقدم رئي�شي حتى خريف 2023. ومن �أجل فعل 

•• القد�س-وكاالت

“معاريف”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت�������ش���اءل���ت 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ن �ح��ت��م��ال ح�شول 
و�إ�شر�ئيل،  غ��زة  ق��ط��اع  ب��ني  ت�شعيد 
جنني  خميم  �أح���د�ث  بعد  خ�شو�شاً 
�أم�ش، و�لتي تبعها �إطالق �شاروخني 
من غزة، �شباح �أم�ش �جلمعة، باجتاه 

�إ�شر�ئيل، ورد بغار�ت على �لقطاع.
ونقلت معاريف عن �ملحلل �لع�شكري، 
يف  �ملختلف  �الأم����ر  �أن  ر�م،  ل��ي��ف  ت��ل 
“توقيت  �قتحام جنني هذه �ملرة هو 
�لكثري  “ر�أينا  ق���ائ���اًل:  �لعملية”، 
يف  �لالجئني  مبخيم  �لعمليات  م��ن 
جنني، ولكن هذه �ملرة كانت يف و�شح 
�إىل  و���ش��ل��ت  م��ع��ل��وم��ات  الأن  �ل��ن��ه��ار 
خلية  عن  �الإ�شر�ئيلية  �ال�شتخبار�ت 
تابعة حل��رك��ة �جل��ه��اد �الإ���ش��الم��ي يف 
قلب خميم جنني، وح�شل �الحتكاك 

ب�شرعة كبرية«.
“هناك  �الإ�شر�ئيلي  �ملحلل  و�أ���ش��اف 
خميم  يف  ق�����ش��و�  ���ش��اأ���ش��خ��ا���ش   10
�ل��الج��ئ��ني يف ج��ن��ني، �إن����ه ح���دث مل 
ي��ح�����ش��ل ق���ب���ل، وع��ل��ي��ن��ا �ل���ع���ودة �إىل 
�ل��ت��اري��خ ل��ل��ن��ظ��ر يف ه���ذ� �ل���ن���وع من 

�لنتائج«.
و�أ���ش��ار �إىل ت��ه��دي��د�ت ح��رك��ة �جلهاد 
�إىل  الف��ت��اً  �لعملية،  بعد  �الإ���ش��الم��ي 

�أن هناك �حتماالت الأحد�ث �إ�شافية يف �ل�شفة �لغربية 
و�لقد�ش �ل�شرقية، و�أي�شاً قطاع غزة، م�شت�شهد�ً مبر�ت 
عديدة بد�أ فيها �الأمر بال�شفة �لغربية و�نتهي يف قطاع 

غزة.

•• باري�س-اأ ف ب

�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�ش  �أع��ل��ن 
�لعر�قي  �ل�����وزر�ء  ورئ��ي�����ش  م��اك��رون 
حممد �شياع �ل�شود�ين تعزيز تعاون 

م�شاء  لقاء  �إث��ر  �لطاقة،  قطاع  يف  ا  خ�شو�شً بلديهما 
“�تفاقية  ت��وق��ي��ع  خ��الل��ه  ج���رى  ب��اري�����ش  يف  �خلمي�ش 

�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية«.
ب��ع��د ���ش��ه��ر م���ن م�����ش��ارك��ت��ه يف م���وؤمت���ر �إق��ل��ي��م��ي لدعم 
�لعر�ق، �أكد �لرئي�ش �لفرن�شي ��شتثماره يف هذ� �لبلد 
�لذي يرتدي �أهمية كبرية يف �ل�شرق �الأو�شط وقد ز�ره 

ماكرون مّرتني منذ و�شوله �إىل �حلكم عام 2017.
خالل  ماكرون  دعا  �ملا�شي،  �الأول/دي�شمر  كانون  يف 
هذ� �ملوؤمتر يف �الأردن، بغد�د كي تاأخذ م�شاًر� �آخر غري 

“�لنموذج �لذي ميليه �خلارج«.
وحتظى حكومة �ل�شود�ين بدعم برملاين ممثل بغالبية 
�لواليات  يثري غ�شب  م��ا  الإي����ر�ن،  �مل��و�ل��ي��ة  �الأح����ز�ب 

�ملتحدة.
وجاء يف �إعالن م�شرتك ُن�شر ليل �خلمي�ش �جلمعة، �أن 
خالل ماأدبة ع�شاء يف ق�شر �الإليزيه ��شتنكر �لرجالن 
�لعر�ق  ���ش��ي��ادة  تنتهك  �ل��ت��ي  “�العتد�ء�ت  �ل��ب��دء  يف 

ووحدة �أر��شيه، �أًيا كان م�شدرها«.
�لتعاون  “تعزيز  �ل�����ش��ود�ين  متنى  �الإع����الن،  بح�شب 
�الإعالن  يتّم  �أنه مل  علًما  �لدفاع”،  �لثنائي يف جمال 

عن �أي تعّهد يف هذ� �ل�شدد.
وجاء يف بيان �شادر عن مكتب رئي�ش �لوزر�ء �لعر�قي 
م�����ش��اء �خل��م��ي�����ش، �أن����ه ج���رت خ���الل �ل��ل��ق��اء “مر��شم 
�لعر�ق  ب��ني  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �تفاقية  توقيع 

يف هذه �ملعادل���ة هو �ل�شلطة �لفل�شطينية«.

جولة الت�صعيد تقرتب
للتن�شيق  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  وق��ف  �ملُحلل  وت��ن��اول 
�الأمني، قائاًل �إن ثمنه باهظ للطرفني، وتابع “�أعتقد 

حترك م�صري
كالعادة  �لكو�لي�ش  خلف  �إن  �لع�ش�����كري  �ملحلل  ويقول 
حما�ش  ق��ي��ادة  م��ع  يعملون  �ل��ذي��ن  �مل�شري���ون،  ي��اأت��ي 
يطلقو�  ال  حتى  �الإ���ش��الم��ي  �جل��ه��اد  الإقن�����اع  غ�����زة  يف 
ي����ز�ل غي�����ر و��شح  “�ملتغي�����ر �لذي ال  �لنري�ن، وتاب�����ع 

�ل�شود�ين يف حديث  �أعرب  �لزيارة،  و�لتعليم«.  ع�شية 
هناك  ي��ك��ون  “�أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  ب��ر���ش،  فر�ن�ش  لوكالة 
تعاون �أمني بني �لبلدين وال �شيما يف جمال �لتدريب 
وكذلك يف جمال  �لعر�قية  �الأمنية  �لقدر�ت  وتطوير 

�شر�ء �ل�شالح«.

وفرن�شا، �لتي �نطوت على حماور متعددة يف �ملجاالت 
و�لتطّرف،  �الإره���اب  ومكافحة  و�الأمنية  �القت�شادية 
و�لتبادل �لثقايف، ف�شاًل عن حماور �أخرى تتعلق باإد�رة 
و�جلرمية  �القت�شادية  �جل��رمي��ة  ومكافحة  �الأزم���ات 
�الإن�شان  ح��ق��وق  وت��ع��زي��ز  �لبيئة  حماية  ويف  �ملنظمة، 

�أب��و م��ازن يتفهم ذل��ك ج��ي��د�ً، �إنه  �أن 
ث��م��ن ���ش��ي��ئ الإ���ش��ر�ئ��ي��ل �أي�����ش��اً، لكنه 
لل�شلطة  بالن�شبة  ���ش��وء�ً  �أق���ل  لي�ش 
�إىل  ر�م  ليف  و�أ���ش��ار  �لفل�شطينية«. 
الأن  �لت�شعيد،  يف  حما�ش  رغبة  عدم 
تتعافى  فهي  ذل���ك،  يف  م�شلحة  لها 
يف هذه �الأثناء، مو�شحاً �أن “حما�ش 
�لنار  �إط���الق  ع��ن  �لتوقف  ت�شتطيع 
�أثبتت ذلك يف �لفرتة  من غزة، وقد 

�ملا�شية، وهذه نقطة �الختبار لها«.

تبادل اإطالق النار
و�أع����ل����ن �جل��ي�����ش �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي �شن 
�ليوم �جلمعة، رد�ً  غ��ار�ت على غ��زة، 
بيان  وق��ال يف  �إط��الق �شو�ريخ،  على 
“تق�شف  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل���ق���و�ت  �إن 
م�شادر  و�أف���ادت  غزة”.  قطاع  حالياً 
�أمنية يف غزة �أن 15 غارة ُنفذت من 

دون �أن ترد �أنباء عن وقوع �إ�شابات.
�أطلقو�  فل�شطينيون  م�شلحون  وكان 
فجر�ً �شاروخني �عرت�شتهما �أنظمة 
�الإ�شر�ئيلية.  �ل�����ش��اروخ��ي  �ل���دف���اع 
وي����اأت����ي ت����ب����ادل �إط�������الق �ل����ن����ار عر 
�إ�شر�ئيلي ملدينة  �حلدود بعد �قتحام 
جنني يف �ل�شفة �لغربية، �أم�ش �الأول 
�خلمي�ش، �أ�شفر عن �شقوط �أكر عدد 
م���ن �ل��ق��ت��ل��ى خ����الل ي����وم و�ح����د منذ 
�لقو�ت �خلا�شة  �أن قتلت  بعد  �لتوتر  �أع��و�م. وت�شاعد 
�ملدنيني  من  و�ثنني  �مل�شلحني  من  ع��دد�ً  �الإ�شر�ئيلية 
خالل �قتحام جنني. وتعهدت حما�ش وجماعة �جلهاد 
مل  لكن  جنني،  �قتحام  على  بالرد  �مل�شلحة  �الإ�شالمي 

تعلن �أي جهة م�شوؤوليتها عن �إطالق �ل�شاروخني.

وع������ّر م�����اك�����رون و�ل���������ش����ود�ين عن 
رغبتهما �مل�شرتكة يف “رفع م�شتوى 
�لتعاون �لفرن�شي �لعر�قي يف جمال 

�لطاقة و�لنقل«.
�إىل  و�شل  �ل��ذي  �ل�����ش��ود�ين  وي�شعى 
�أ�شهر، يف جميع �الجتاهات للبحث  �حلكم منذ ثالثة 
�لطاقة  ق��ط��اع  ب��ن��اء  �إع����ادة  للم�شاهمة يف  ���ش��رك��اء  ع��ن 
و�شحية  �ملتهالكة  �لكهرباء  �شبكة  ا  وخ�شو�شً �لعر�قي 

�لف�شاد �مل�شت�شري يف �لبالد.
وجّددت باري�ش وبغد�د وفق ن�ّش �الإعالن، “�لتز�مهما 
“جتديد  ��ا  خ�����ش��و���شً �لكرى”  �مل�����ش��اري��ع  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال 
�لكهربائي  و�ل���رب���ط  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل�شبكة 
يف  م��رت��ف��ع  م���رتو  ب��ن��اء  م�����ش��روع  و”كذلك  باالأردن”، 
“جي  �شركات فرن�شية مثل  “خرة”  بف�شل  بغد�د”، 
�ي غريد فر�ن�ش« GE Grid France و”�شنايدر 
و”�أل�شتوم«   Schneider Electric �إل���ك���رتي���ك« 

.Alstom
و�أ�شاف �لن�ّش �أن “يف ما يخ�ّش �لطاقات �لبديلة، فقد 
�أبديا )ماكرون و�ل�شود�ين( �لتز�مهما بتنفيذ م�شروع 

ي�شمل طاقات عديدة لتوتال �إنرجي«.
ع���ام 2021 وق��ع��ت ���ش��رك��ة ت��وت��ال �إن��رج��ي ع��ق��د�ً مع 
�شعوبات  لكن  دوالر،  م��ل��ي��ار�ت  ع�شرة  بقيمة  �ل��ع��ر�ق 
تعرت�ش تنفيذه رغم م�شاعي بغد�د لتجديد �شبكاتها 

�لكهربائية.
وكي يتّم تنفيذ هذه �مل�شاريع، تعّهدت فرن�شا ب�”متديد 
ت�شهيالت �ئتمان �ل�شادر�ت �لقابلة لال�شرتد�د بقيمة 
يف  �لعاملة  �لفرن�شية  �ل�����ش��رك��ات  ل��دع��م  ي���ورو،  مليار 

وفق ما �أعلن �لبلد�ن. �لعر�ق”، 

موريتانيا.. جدل ب�ساأن حماكمة الرئي�س ال�سابق واأركان حكمه ••نواك�صوط-وكاالت

�أم��ن��ي��ة م�شددة،  �إج�����ر�ء�ت  و���ش��ط 
�جلل�شة  �نطالق  مع  وبالتز�من 
من  �ل���ث���اين  �ل���ي���وم  م���ن  �الأوىل 
�ملوريتاين  �ل��رئ��ي�����ش  حم��اك��م��ة 
�لعزيز،  عبد  ولد  حممد  �ل�شابق 
و�مل�شمولني معه يف �مللف �ملعروف 
ق�شر  يف  ب�”�لع�شرية”  حم��ل��ي��ا 
�ملوريتانية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  �ل���ع���دل 
نو�ك�شوط، جتمهر �لع�شر�ت من 
�أن�����ش��ار �ل��رئ��ي�����ش �ل�����ش��اب��ق، قرب 
ملن  وم���وؤ�زرة  دعما  �لق�شر،  باحة 

�أ�شموه “�لرمز«.
وي�����ش��ت��ب��ك��ون �أح���ي���ان���ا م����ع ق����و�ت 
�الأم����ن ح��ني ي��ت��ق��دم��ون خطو�ت 
�شعار�ت  وي����رددون  �لق�شر،  نحو 
�مل�������ش���ان���دة و�ل����دع����م ل���ول���د عبد 
بع�ش  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ني  �ل����ع����زي����ز، 
خالل  حتققت  �ل��ت��ي  �الإجن�����از�ت 

فرتة حكمه.
ومتثل �لن�شاء �أغلبية �ملتجمهرين، 
لكن م��ن م��ن ب��ني �حل�����ش��ور كان 
�لذي  �ل�شيخ،  ول��د  �شيدي  هناك 
رف�شه  عن  للتعبري  باكر�  ح�شر 
“�أف�شل رئي�ش يف تاريخ  ملحاكمة 
حديثه  ب��ح�����ش��ب  موريتانيا” 

ل�شكاي نيوز عربية.
“حماكمة  �����ش����ي����دي:  وي�����ق�����ول 
�لرئي�ش �ل�شابق حممد ولد عبد 

ح�شابات  ت�شفية  جم��رد  �ل��ع��زي��ز 
�شيا�شية، ولي�شت قانونية، يحاول 
خاللها،  م����ن  �حل������ايل  �ل���ن���ظ���ام 
�لتغطية على ف�شله، و�إلهاء �لر�أي 
�ل��ع��ام. �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي مت��ت بها 
�أنه  خا�شة  الئقة،  غري  معاملته، 
�شنو�ت،   10 ملدة  حكم موريتانيا 

ولن تعرف �لبالد رئي�شا مثله.«
وكانت حماكمة �ملتهمني يف ملف 
�الأربعاء، وقد  بد�أت  �لع�شرية قد 
لوقائع  م��ت��ه��م��ني   10 ح�������ش���ر 
عن  ممثل  غ��اب  فيما  �جلل�شات، 
�حلكومية،  غ��ري  �ل��رح��م��ة  هيئة 
و�ملتهم حممد �الأمني ولد بوبات 
�إ�شبانيا  �إىل  للعالج  ذه��ب  �ل���ذي 
�مل��ا���ش��ي بح�شب  �ل�����ش��ه��ر  �أو�خ������ر 

حماميه.
وقد القت �ملحاكمة تفاعال كبري� 
على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، 
ومن بني �ملتفاعلني معها حممد 
حممود ولد �إبر�هيم �لذي و�شف 
“�الأكرث  باأنه  “�لع�شرية”  ملف 

جدال يف تاريخ �لبالد«.
ملوقع  وي����ق����ول حم���م���د حم���م���ود 
“من  عربية”:  ن���ي���وز  “�شكاي 
�ل�شابق  �لرئي�ش  يحاكم  �أن  �ملهم 
يكونو�  ح���ت���ى  ح���ك���م���ه،  و�أرك���������ان 

لالأنظمة  ع���رة 
�ل�����������ق�����������ادم�����������ة، 
ف�������ل�������م ت������ع������رف 
موريتانيا خالل 
ع�شريتهم، �شوى 
�لركود، و�لنهب، 

و�لقمع«.
حممد  وي�شيف 
حم����������������م����������������ود: 
كمة  حما “
�مل���������ت���������ه���������م���������ني 
ب���ت���ب���دي�������������������������������د 
�الأم�����������������������������������و�ل 

للق�شاء  ���ش��ت��ح��ف��ظ  �ل��ع��م��وم��ي��ة، 
وللدول��������ة  ه��ي��ب��ت��ه،  �مل��وري��ت��اين 
حماكمة  ون��ن��ت��ظ��������������������ر  ه��ي��ب��ت��ه��ا، 
كما  �لت�شيي�ش،  عن  بعيد�  عادلة، 

ي�شاع«.
�ملحاكمة  م��ن  �الأول�������ى  �جلل�شة 
خ�ش�شت للنق�����ا�ش حول �ملنظمات 
غ���ري �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي ت��ري��د �أن 
لكن  �لق�شية،  يف  طرف�����ا  ت��ك��ون 
�أن��ه��ت �ليوم  �مل��ح��ك��م��ة �جل��ن��ائ��ي��ة 
�ملنظمات،  ط��ل��ب  ب��رف�����ش  �الأول 

نظر� لعدم �لتاأ�شي�ش �لقانوين.
�أث���ريت ق�شية  ويف �ل��ي��وم �ل��ث��اين 
�ملحاكمة،  ع�شية  �ملتهمني  �شجن 

�نتهت  ح����ي����ث 
ح���������ش����م  دون 
وهو  �مل��و���ش��وع، 
طبيعي  �أم���������ر 
خالل �جلل�شات 
بح�شب  �الأوىل، 
نقيب �ملحامني، 
ولد  �إب����ر�ه����ي����م 
رئي�ش  �أب�����ت�����ي، 
�ملدين  �ل��ط��رف 
حم����ك����م����ة  يف 

�لع�شرية.
وي�������ق�������ول ول�����د 
نيوز  ����ش���ك���اي  ل�”موقع  �أب����ت����ي 
�ملحاكمة  “جل�شات  عربية”: 
ت�شري على ماير�م، ومن �لطبيعي 
�أن تكون يف �لبد�ية مو�شع حاالت 
عار�شة، ون�شعى كطرف مدين يف 
�لدولة  ال�شتعادة  �ملحاكمة،  ه��ذه 
ل��ل��ت��ع��وي�����ش ع���ن ك��اف��ة �الأ����ش���ر�ر 

�لتى حلقت بها.«
و�لرث�ء  لل�شلطة،  ��شتغالل  �شوء 
�لتهم  ب���ني  �مل�������ش���روع، م���ن  غ���ري 
�لتي يو�جهها �لرئي�ش �ملوريتاين 
�لتي  دف��اع��ه  هيئة  لكن  �ل�شابق، 
ت�������ش���م حم�����ام�����ني م�����ن ل���ب���ن���ان، 
وف��رن�����ش��ا، ت�شر على  و�ل�����ش��ن��غ��ال، 

ت�شفية  جم���رد  �ل��ت��ه��م،  ت��ل��ك  �أن 
ح�شابات �شيا�شية.

وي��ق��ول رئ��ي�����ش �ل��ه��ي��ئ��ة حممدن 
نيوز  �شكاي  ل�”موقع  ��شدو  ول��د 
جد�  �ل�����ش��ع��ب  “من  عربية”: 
لكرثة  ع��ادل��ة  حماكمة  ت��ك��ون  �أن 
م��ن �شغط  �ل�شلطة  م��ا مت��ار���ش��ه 
نيابتها  ط���ري���ق  ع����ن  وت�����ش��ل��ي��ل 
�ملجندين  وحماميها  وبولي�شها 
�أو  �لدولة  دفاع  با�شم  �لنيابة  مع 
�لطرف �ملدين رغم فقد�نهم الأية 
�شفة. وقد كلفها ذلك حتى �الآن 
�إ�شد�ر  �رت��ك��اب خ��ط��اأ  �ل��وق��وع يف 
�أو�م������ر ���ش��ري��ة وغ��ي��اب��ي��ة يف غري 
�ملتهمني  ب��ح��ب�����ش  ق�����ش��ت  �أو�ن���ه���ا 

بغري حق«.
“موكلنا  �����ش���دو:  ول���د  وي�����ش��ي��ف 
م��ري�����ش. وق���د ظ��ل��م ظ��ل��م��ا �آخر 
ح���ني ح��ب�����ش ح��ب�����ش��ا �ن���ف���ر�دي���ا يف 
م���در����ش���ة �ل�������ش���رط���ة يف ظ����روف 
يف  �الآخ���رون  يوجد  بينما  �شيئة، 

�شقق مفرو�شة.
�مل��ع��ام��ل��ة وح���ده���ا كافية   وه����ذه 
برمتها  �مل�شاألة  �أن  على  للداللة 
ت�����ش��ف��ي��ة ح�����ش��اب��ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة وال 
وال  �لف�شاد  مبحاربة  لها  عالقة 

�لقانون وال �لعد�لة«.

خالل  �شهدت  �جل��ل�����ش��ات،  وق��ائ��ع 
ح�شور�  و�لثاين،  �الأول  �ليومني 
�ملتهمني،  ع���ائ���الت  م���ن  م��ع��ت��ر� 
و�الإع���الم���ي���ني، و���ش��ط �إج�����ر�ء�ت 
�أم���ن���ي���ة م�������ش���ددة، وخ���ا����ش���ة على 

�الإعالميني.
�الإع����الم����ي �ل��رب��ي��ع ول����د �إدوم����و 
ح�����ش��ر وق���ائ���ع �جل���ل�������ش���ات، وقد 
�شكاي  ل�”موقع  �أب��دى يف حديثه 
من  �م��ت��ع��ا���ش��ه  عربية”،  ن���ي���وز 

بع�ش �الإجر�ء�ت.
عو�ئق  “�شجلت  �لربيع:  ويقول 
فيما يتعلق بالتغطية �الإعالمية 
ل��ل��م��ح��اك��م��ة، ع����ر م��ن��ع��ه��م من 
هو�تفهم، وغياب �أي توثيق ر�شمي 
معلن للمحكامة، وبطبيعة �حلال 
ال يتي�شر للكثريين ح�شور وقائع 
�لقانون  يفر�ش  �لتي  �ملحاكمة، 
مت  ع��ام  وب�شكل  علنية،  ت��ك��ون  �أن 
ت�شهيل دخول �لعديد من و�شائل 
�الإعالم �لدولية، و�ملحلية، لقاعة 

�ملحكمة.«
ج��ل�����ش��ات �مل��ح��اك��م��ة رف���ع���ت حتى 
�أي��ام، على   3 �الثنني �لقادم، ملدة 
حتى  �أ�شبوع،  كل  ذلك  ي�شتمر  �أن 
�أن  يتوقع  �ل��ت��ي  وقائعها  تنتهي 
ت�����ش��ت��م��ر �أي����ام����ا، �أو �أك����رث م���ن 3 
�ملحامني  بع�ش  بح�شب  �أ�شابيع، 
�شكاي  ل�”موقع  حت��دث��و�  �ل��ذي��ن 

نيوز عربية«.



السبت   28  يناير    2023  م   -    العـدد   13760  
Saturday   28    January    2023   -  Issue No 13760

10

عربي ودويل

وبرلني 14  �شرت�شل �لواليات �ملتحدة 31 دبابة طر�ز “�إبر�مز”، 
“ت�شالنجر  �إر�شال دبابات  �أعلنت  ولندن   ،”2 “ليوبارد  دبابة طر�ز 
بينما  “لوكري”،  دب��اب��ات  �إر���ش��ال  ت��در���ش  �إن��ه��ا  باري�ش  وق��ال��ت   ،”2
�أبدت بولند� و�لرويج و�إ�شبانيا وهولند� كذلك ��شتعد�دها الإر�شال 
�ملعهد  �ل��ب��اح��ث يف  �ل��زم��ي��ل  بيلي�شكوف،  م��اي��ك��وال  ُي��رج��ع  دب���اب���ات.  
زيلين�شكي  �إحل���اح  �ال�شرت�تيجية،  للدر��شات  �الأوك����ر�ين  �لوطني 
الإر�شال مزيد من �الأ�شلحة �لنوعية، مثل �ملقاتالت، �إىل �أن خطته 
الإحباط �لتقدم �لرو�شي، خ�شو�شا يف �إقليم دونبا�ش �شرقي �لبالد، 
تاأثري  لها  �شيكون  �لتي  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  دع��م  على:  تعتمد  و�ل��ت��ي 

و��شح يف “حترير” �الأر��شي �لتي �شمتها مو�شكو �لعام �ملا�شي.
مركبة  و700-600  �إ�شافية  دب��اب��ة  ل�300  بحاجة  زيلين�شكي 
مدرعة و500 قطعة مدفعية، بخالف �ملقاتالت و�ل�شو�ريخ بعيدة 

عن �أهد�ف حلف “�لناتو” من هذ� �لت�شليح لكييف، يرى �لباحث 
“�لغرب يعلم قرب هزمية كييف، لكن ما يحدث �الآن  �أن  �لرو�شي 

�إطالة �أمد �لقتال فقط، و��شتنز�ف مو�شكو«. 
ي�شتدل على ذلك باأنه منذ �أن �شنت �أوكر�نيا هجوما م�شاد� جريئا 
معظم  ت�شمل  �لتي  دونبا�ش  يف  �لقتال  تركز  �أغ�شط�ش،  �أو�خ���ر  يف 
جزئيا،  رو�شيا  عليها  ت�شيطر  �لتي  ودونيت�شك  لوغان�شك  مناطق 
�ملو�جهة  خطوط  على  �لقتال  عرقل  �ل�شيئ  �ل�شتاء  طق�ش  �أن  كما 

�الأ�شابيع �ملا�شية. 
�جلي�ش  �أع��ل��ن  �خل��م��ي�����ش،  لفجر  �الأوىل  �ل�����ش��اع��ات  وم���ع  م��ي��د�ن��ي��ا 
�الأوك��ر�ين حالة �لتاأهب �لق�شوى حت�شبا لهجوم �شاروخي رو�شي 
�ملعارك يف حميط باخموت �لتي حتاول مو�شكو  و��شع، مع �حتد�م 

منذ �أ�شهر �ل�شيطرة عليها. 

•• عوا�صم-وكاالت

الإحلاح  “�لناتو”  �الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  دول  ��شتجابة  فتحت 
كييف باإر�شال دبابات ثقيلة غربية �ل�شنع، �شهية �لرئي�ش �الأوكر�ين 
فوالدميري زيلين�شكي، ليطالب بتزويد بالده ب�شو�ريخ بعيدة �ملدى 

وطائر�ت مقاتلة، تز�منا مع �حتفاله بعيد ميالده �ل�45.
دب��اب��ات ثقيلة  �إر���ش��ال  و�أوت���او�  و��شنطن ولندن وبرلني  �إع��الن  مع 
�ملو�جهة  “�لناتو”  دخ���ول  م��ن  �الق����رت�ب  يعني  م��ا  وه��و  لكييف؛ 
ب�شكل مبا�شر مع رو�شيا، يحذر حمللون حتدثو� ملوقع “�شكاي نيوز 
عربية”، من �أن هذه �ملوؤ�شر�ت تعني �أن عام 2023 قد يكون بد�ية 
�لرو�شي  �لتحذير  م��ع  خا�شة  بالفعل،  ثالثة  عاملية  ح��رب  �ن���دالع 

بدخول �ل�شر�ع ملرحلة �ل�شد�م �ملبا�شر. 

�ملدى ال�شتهد�ف خطوط �إمد�د �لرو�ش وقطعها.
“�إف-16”  ب�شاأن مقاتالت  �الأوك��ر�ين ال تدور  �لرئي�ش  طموحات 

فح�شب، بل كذلك طائر�ت من �جليل �لر�بع.
ل��رغ��ب��ات �لرئي�ش  �مل��ت��ح��دة  �أوروب�����ا و�ل���والي���ات  �إم��ك��ان��ي��ة تلبية  ع��ن 
�الأوك�����ر�ين ب�����ش��اأن �مل��ق��ات��الت ب��ع��د �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى �ل��دب��اب��ات، يتوقع 
�لدولية دمييرتي فيكتوروفيت�ش،  �ل�شيا�شة  �لرو�شي يف  �الأكادميي 
�لتدريب على  �لوقت �حل��ايل؛ الأن  للغاية يف  �أم��ر �شعب  ه��ذ�  ب��اأن 
تلك �لطائر�ت �شيحتاج �إىل �شنو�ت، لكن �لغرب �شي�شتمر يف تزويد 

زيلين�شكي بطائر�ت رو�شية �شابقة من بولند� ودول �لبلطيق. 
�لدبابات  جميع  �أن  م��ن  فيكتوروفيت�ش  ي��ح��ذر  �ل��وق��ت،  نف�ش  يف 
�لرو�شي  للجي�ش  م�شروعة  �أه��د�ف��ا  �شت�شبح  و�الأملانية  �الأمريكية 

�لذي �أ�شبح يف �شر�ع مبا�شر مع �لواليات �ملتحدة و�أوروبا. 

بعد وعود الدبابات.. زيلين�سكي ياأمل يف اقتنا�س هذا ال�سالح

•• عوا�صم-وكاالت

�أوكر�نيا مرحلة  يف  �حل��رب  دخلت 
وم�شريية، ومل  فتكاً  �أ�شّد  جديدة 
�لرجل  ب����وت����ني،  ف����الدمي����ري  ي���ب���د 
�أي  �إيقافها،  ميكنه  �ل��ذي  �لوحيد 
ذلك.  �شيفعل  �أن����ه  ع��ل��ى  ع��الم��ات 
خاللها  ح��ق��َق��ت  ���ش��ه��ر�ً   11 فبعد 
متكررة  �ن����ت���������ش����ار�ت  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا 
�لرو�شية،  �ل��ق��و�ت  �شد  وحا�شمة 
ومدنها  �أر��شيها  بع�ش  و��شتعادت 
�لقاتلة  �لهجمات  �أم���ام  و���ش��م��دت 
على بنيتها �لتحتية، بلغت �حلرب 

طريقاً م�شدود�ً.
�ل�شاروخية  �ل�����ش��رب��ات  �أ���ش��ب��ح��ت 
�لرو�شية �لقا�شية و�لع�شو�ئية على 
منتظماً  م�����ش��در�ً  م��دن��ي��ة  �أه����د�ف 
للرعب بح�شب �شحيفة “نيويورك 
)كانون  ي��ن��اي��ر   14 يف  تاميز”: 
����ش���اروخ رو�شي  �أ����ش���اَب  �ل���ث���اين(، 
يف  دنيرو  مدينة  يف  �شكنّياً  مبنى 
نف�شه،  �لوقت  �أوكر�نيا. ويف  و�شط 
�لغربيون  �الأ���ش��ل��ح��ة  م���وردو  ي��ع��زز 
الأوكر�نيا تر�شانة كييف باملدرعات 
�لتي  �جل������وي  �ل����دف����اع  و�أن����ظ����م����ة 
مرتددين  قريب  وق��ت  حتى  كانو� 
من  خ��وف��اً  رو���ش��ي��ا  �شد  ن�شرها  يف 
حرب  �إىل  �ل�����ش��ر�ع  ه���ذ�  ت�شعيد 

�شاملة بني �ل�شرق و�لغرب.
�الأمريكية  �الأ����ش���ل���ح���ة  وت�����ش��م��ل 
طريقها  يف  �أ�شحت  �لتي  �الأخ��رى 
باتريوت،  منظومة  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إىل 
وهي نظام �لدفاع �جلوي �الأر�شي 
�الأمريكي �الأكرث تقدماً، ومركبات 
�جلنود  وناقالت  �لقتالية  ب��ر�ديل 
و�شارك  �ملدفعية.  و�أنظمة  �ملدرعة 

حلفاء �لناتو مبزيد من �الأ�شلحة، 
د  مبا يف ذلك �أول دبابة ثقيلة ُيَتَعَهّ
وهي  الأوك���ر�ن���ي���ا،  م����رة  الأول  ب��ه��ا 
من   2 ت�شالنغر  �لثقيلة  �ل��دب��اب��ة 

بريطانيا.

اأملانيا حتت ال�صغط
وتعر�شت �أملانيا، �لتي كانت مرتددة 
��شتخد�م دباباتها �شد  تاريخياً يف 
لل�شماح  �شديدة  ل�شغوٍط  رو�شيا، 
حللفائها بت�شدير دبابتها ليوبارد 
�خلاِرَقة �إىل �أوكر�نيا. و�أ�شار وزير 
�أو�شنت  ل��وي��د  �الأم��ري��ك��ي  �ل���دف���اع 
�أخري�ً �إىل �أّن هذه “لي�شت �للحظة 
�لتي يرتدد فيها �أي طرف” و�إمنا 
وه����ذ�  للتعّمق”.  “حلظة  ه����ي 
�لو��شعة  �ملوحلة  �أن �حلقول  يعني 
حرباً  قريباً  �شت�شهد  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف 
و��شعة �لنطاق بالدبابات و�خلنادق 

جمدد�ً.
وت���اأم���ل �أوك���ر�ن���ي���ا وم���وؤي���دوه���ا �أن 
حا�شمة،  �لغربية  �الأ�شلحة  تكون 
�أف�شل  ك��ي��ي��ف ف��ر���ش��ة  مم���ا مي��ن��ح 
و�شد  �ل��رو���ش��ي  �لهجوم  الإ���ش��ع��اف 
�أر��شيهم.  �إىل  و�إع��ادت��ه��م  �ل��رو���ش 
وي���ت���ك���ل���م �ل���رئ���ي�������ش �الأوك�����������ر�ين 
طرد  ع��ن  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 
�أوكر�نيا متاماً، مبا يف  رو�شيا من 
ذلك �الأر��شي �لتي ��شتولت عليها 
�لقرم  ج��زي��رة  �شبه  يف   2014 يف 

و�شرق �أوكر�نيا.

الرو�ش والت�صاوؤل 
عن موعد انتهاء احلرب

�أكرث  نف�شه  بوتني  ق  يتعمَّ وبينما 
ف��اأك��رث يف م��الح��ق��ة �أوه���ام���ه، من 

��َد �ل��رئ��ي�����ش م��ا ي�شّر  ك��ريي��ل، ���ش��عَّ
�لع�شكرية  “عمليته  ت�شميته  على 
وج����ودي  ����ش���ر�ع  �إىل  �ملحدودة” 
بني رو�شيا �لعظمى �ملُباَرَكة روحّياً 

و�لغرب �لفا�شد و�ملنحل.
�أوك���ر�ن���ي���ا مل  �أّن  �ل���رو����ش  ُي�����درك 
�إل��ي��ه��ا �إىل ح���ٍد كبري  ُي��ن��ظ��ر  ي��ك��ن 
كونها  عن  ناهيك  ع��دو،  �أنها  على 
��شتوىل بوتني  ل���دود�ً، حتى  ع��دو�ً 
و�أ�شعل  �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  ع��ل��ى 
�شر�عاً �نف�شالياً يف �شرق �أوكر�نيا 
�ل���رو����ش  و����ش���اف���ر   .2014 ع�����ام 
و�الأوكر�نيون بحرّية عر حدودهم 
وكان لدى كثريين منهم  �ملديدة، 
على  �أ�شدقاء  �أو  معارف  �أو  عائلة 
�جل��ان��ب �الآخ���ر م��ن �حل����دود. بعد 
�لتي  و�ل��ع��زل��ة  و�ل��ق��م��ع  �لفقر  ك��ل 
�حلكم  ظ����ل  يف  �ل����رو�����ش  ع��ا���ش��ه��ا 
�أنه  �أن يتذكرو�  �ل�شوفيتي، عليهم 
�إىل �أن بد�أ بوتني يف حماولة تغيري 
حدود �أوكر�نيا بالقوة يف 2014، 
�أبناء  �ع��ت��ره  مب��ا  يتمتعون  ك��ان��و� 
�لبلد�ن �ل�شناعية �الأخرى فر�شٍة 
�ل�شلع  و�شر�ء  رو�ت��ب الئقة  لتلقي 
بحريات  و�ل��ت��م��ت��ع  �ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
�إىل  لل�شفر  كبري  ح��د  �إىل  و����ش��ع��ة 

�خلارج و�لتعبري عن �أر�ئهم.
وم�������ش���ت �الف���ت���ت���اح���ي���ة ت���ق���ول �إن 
�ل���رو����ش ي��ع��رف��ون �أه�����و�ل �حلرب 
�أّن  ي��ع��رف��و�  �أن  وي��ج��ب  �ل�����ش��ام��ل��ة. 
ي�شفي  ���ش��ي��ئ��اً  ي��خ��ت��ل��ق  ب���وت���ني مل 
�شرعية على ت�شوية �لبلد�ت و�ملدن 
و�الغت�شاب  �ل��ق��ت��ل  �أو  ب���االأر����ش، 
�ملتعمدة  �ل�����ش��رب��ات  �أو  و�ل��ن��ه��ب، 
���ش��د �م������د�د�ت �ل��ط��اق��ة و�مل���ي���اه يف 
جميع �أنحاء �أوكر�نيا. و�إذ� مل تكن 

يكون  �أن  �أي�����ش��اً  �الأه��م��ي��ة مب��ك��ان 
در�ي����ة مبا  ع��ل��ى  �ل��رو���ش��ي  �ل�شعب 
ي���ق���وم ب���ه ب��ا���ش��م��ه و�ل���ن���ح���و �ل���ذي 
من  ول���ك���ن،  م�شتقبله.  ب���ه  ي��دم��ر 
�ل�شعب �لتاأكد مما يقوله �لرو�ش 
ملدى  ن��ظ��ر�ً  ���ش��ر�ً،  فيه  يفكرون  �أو 
خطورة �أي �نتقاد علني ل� “�لعملية 
ذلك،  ومع  �ملحدودة”.  �لع�شكرية 
�أن ي�شتف�شرو� متى  ينبغي للرو�ش 

وكيف �شتنتهي هذه �حلرب.

ك  يحرِّ لن  لكنه  �شيئّن  و�النحد�ر 
�شاكناً. ويبدو �أنه وقادته مل يكونو� 
�لعادية  غري  للمقاومة  م�شتعدين 
�أو  �أوك���ر�ن���ي���ا،  �ل��ت��ي و�ج���ه���وه���ا يف 
لل�شرعة �لتي �حتدت بها �لواليات 
روعهم  �لذين  وحلفاوؤها،  �ملتحدة 
�الن���ت���ه���اك �ل���ف���ظ ل��ن��ظ��ام م���ا بعد 

�حلرب، دفاعاً عن �أوكر�نيا.
وبدعٍم موؤ�شف من رئي�ش �لكني�شة 
�الأرثوذك�شية �لرو�شية، �لبطريرك 

�لتابعة  �ل��دع��اي��ة  �آل����ة  ك��ان��ت  ل��ق��د 
للكرملني تعمل طيلة �لوقت على 
�لن�شال  ح��ول  كاذبة  رو�ي��ات  �إنتاج 
�ل����ب����ط����ويّل ����ش���د قوى  �ل����رو�����ش����ي 
�الأ�شلحة  حيث  و�لفجور،  �لفا�شية 
�لغربية لي�شت �شوى دليل �آخر على 
�أوك��ر�ن��ي��ا ه��ي حرب  �أّن �حل���رب يف 
لتجريد  �لغرب  ِقَبل  من  بالوكالة 
وعظمتها.  ت��اري��خ��ه��ا  م���ن  رو���ش��ي��ا 
�أ�شاطرَي  بوتني  �ل�شيد  �ختلق  فقد 

َدة مفادها �أن �أوكر�نيا جزء ال  ُمعقَّ
مُيحى من عامَل رو�شّي �أكر.

ومبعزل عن �أي �شخ�ش يجروؤ على 
�أمَر  �أم��ام��ه،  باحلقيقة  ينطق  �أن 
بوتني بغزو �أوكر�نيا �لعام �ملا�شي، 
مقتنعاً باأن �الأوكر�نيني �شيتخلون 
حكومتهم  ع������ن  �ل������ف������ور  ع����ل����ى 
�حلرب  بد�ية  باغتت  “�لفا�شية«. 
�لرو�ش، لكّن بوتني بد� مقتنعاً باأن 
�لغرب �ملنغم�ش يف هوة �النحطاط 

حفظ  م��ه��ام  يف  �لفرن�شية  �الأع����الم 
لكنها  ول��ب��ن��ان  ك��و���ش��وف��و  ���ش��الم يف 
فرن�شا  ت��دخ��الت  خ���الل  ت��ظ��ه��ر  مل 
 ،2011 �أف��ري��ق��ي��ا. يف  �ل��ع��دي��دة يف 
دباباتهم  �أ�شطول  �لهولنديون  ب��اع 
�لتكاليف  خلف�ش  كاإجر�ء  بالكامل 
�أخ���رى بعد  �أف���ك���ار�ً  ي��ك��ون��و�  �أن  قبل 

�شم �لقرم.

خريطة انت�صار الدبابات
دبابة عاملة   227 متلك بريطانيا 
وفرن�شا 222 و�أملانيا 213. ولديها 
يف �ملخازن 152 و184 و99 على 
لي�شت  �إع��ادة تفعيلها  �ل��ت��و�يل، لكن 
�شركة  رئي�ش  مهمة �شغرية. ح�شب 
لن  �الأ���ش��ل��ح��ة،  لت�شنيع  ر�ينميتال 
�ملجددة  �الأمل���ان���ي���ة  �ل���دب���اب���ات  ت��ك��ون 
2024. على �لنقي�ش  جاهزة قبل 
م��ن ذل���ك، ك���ان ل��ب��ول��ن��د�، ق��ب��ل بدء 
نحو  �أوكر�نيا،  �إىل  �لدبابات  �إر�شال 
 249 ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  دب����اب����ة   1000

ليوبارد-2.
كرمية  ت��ك��ون  �أن  ب��ول��ن��د�  ت�شتطيع 
دبابات  من  تدريجياً  تتخل�ش  الأنها 

ل�شيانة دورية مكثفة. يتطلب ذلك 
دع���م���اً ل��وج�����ش��ت��ي��اً ه���ائ���اًل. ك���ان هذ� 
ت��ري��ر و����ش��ن��ط��ن �الأ���ش��ا���ش��ي لعدم 
�أبر�مز  دب��اب��ات  م��ن  بع�شاً  عر�شها 
ع��ل��ى �أوك���ر�ن���ي���ا. ل��ك��ن ع��ل��ى �الأق����ل، 
دبابات  �أ�شطول  �الأمريكيون  ميتلك 
2500 دبابة  �أك���رث م��ن  ج��دي��اً م��ع 
من طر�ز �أبر�مز �أم-1 و3700 يف 

�ملخازن.

�صبب اإثارة املتاعب
�أوكر�نيا  �إث��ارة طلب  �أ�شباب  �أحد  �إن 
�ل���دول  ���ش��م��اح  درج����ة  ه��و  للمتاعب 
بتال�شي  �الأط���ل�������ش���ي���ة  �الأوروب������ي������ة 
�أ�شاطيل دباباتها منذ نهاية �حلرب 
�ل����ب����اردة و�حل������رب ع��ل��ى �الإره�������اب. 
مل�����اذ� �الإب����ق����اء ع��ل��ى ج���اه���زي���ة هذه 
�مل���رك���ب���ات ل��ل��ت��ح��رك ح����ني ب�����د� �أن 
�مل���ه���م���ات �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة حم������دودة يف 
جبال و�شحاٍر بعيدة �شد متمردين 
خفيفية؟  ب���اأ����ش���ل���ح���ة  م�������ش���ل���ح���ني 
ت�����ش��ال��ن��ج��ر �إىل  ت���ذه���ب دب���اب���ات  مل 
ينا�شب  ال  �مل��ي��د�ن  الأن  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 
لوكلريك  دبابات  ورفعت  �لدبابات. 

•• عوا�صم-وكاالت

وموؤلف  موؤرخ  غاليوتي،  ر�أى مارك 
�حلكومة  �أّن  رو�شيا،  عن  ع��دة  كتب 
مع  �لتفاو�ش  يف  بارعة  �الأوك��ر�ن��ي��ة 
�حلكومات �لغربية. وكتب يف جملة 
“�شبكتيتور” �لريطانية �أّن �لقائد 
ل��ل��ق��و�ت �الأوك��ر�ن��ي��ة �مل�شلحة  �ل��ع��ام 
�إن  ق��ال  ز�لوجني  فالريي  �جل��ر�ل 
دبابة   300 ي��وف��ر  �أن  �ل��غ��رب  ع��ل��ى 
للجي�ش �الأوكر�ين يف حال �أر�د �شن 
ه��ج��وم م�����ش��اد ن���اج���ح. ه���ذ� موقف 

تفاو�شي بالطبع.
فولودميري  �لرئي�ش  حكومة  كانت 
�إد�رة  يف  ج�����د�ً  ف��ع��ال��ة  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 
�لتملق  �ل�����غ�����رب�����ي�����ني:  �حل�����ل�����ف�����اء 
و�ملطالبة وجعلهم ي�شعرون بالذنب 
الأنهم وفرو� �أكرث مما كانو� ينوون. 
�شيح�شل ز�لوجني على دبابات �أكرث، 
�إكر�ه  مت  بعدما   ،300 يكن  مل  �إن 
هل  �عرت��شاتها.  رف��ع  على  برلني 
�الأ�شا�شي ت�شور�ً  �أملانيا  يقرتح تردد 
متغري�ً للحرب؟ لقد ك�شف بالتاأكيد 
�لطبيعة �ملحدودة لرت�شانات �لقوى 

�الأوروبية ح�شب غاليوتي.

�صبب اجلدل
ٍ“�شبكتيتور”  يف  �ل��ك��ات��ب  �أو����ش���ح 
�الأطل�شي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  دول  �أن 
�أ�شا�شاً  �أوك��ر�ن��ي��ا  ت��زود  )ن��ات��و( كانت 
قاد  )ني�شان(،  �أبريل  يف  بالدبابات. 
�إر�شال  ع��ر  �الأوروب����ي����ني  �ل��ت�����ش��ي��ك 
دبابات تي-72 �ل�شوفياتية �ملحدثة 
و�ر�شو  حلف  دول  غالبية  وتبعتها 
�أن  مب��ا  منطقياً  ذل��ك  ك��ان  �ل�شابق. 
بهذه  در�ي��ة  على  كانو�  �الأوكر�نيني 

حول  ه���و  �الآن  �جل�����دل  �ل���ن���م���اذج. 
�الأكرث  �لغربية  �مل��رك��ب��ات  �إم����د�د�ت 
�إر�شال  بريطانيا  ق��ر�ر  ب��د�  تقدماً. 
ت�شالنجر-2  ط���ر�ز  م��ن  دب��اب��ة   14
دفع  ع���ل���ى  �مل�������ش���اع���دة  �إىل  ه�����ادف�����اً 
ب��رل��ني �مل������رتددة ك���ي ت��ر���ش��ل �ملزيد 
م���ن دب��اب��ات��ه��ا �خل��ا���ش��ة م���ن طر�ز 
�أن ترفع  �أو على �الأقل،  ليوبارد-2، 
�عرت��شاتها على �إر�شال دول �أخرى 
وفنلند�  بولند�  مثل  �لدبابات  تلك 

و�إ�شبانيا و�لدمنارك وهولند�.

ميزتها
قادر�ً  ت�شميماً  ليوبارد  دبابات  تعد 
يف  ��شتخد�ماً  �الأو���ش��ع  وه��ي  للغاية 
�أوروب��ا. هي م�شلحة مبدفع رئي�شي 
وق���ادرة  ملليمرت�ً   120 ع��ي��ار  م��ن 
ع��ل��ى �ل��ت��ح��رك ب�����ش��رع��ة ت��ف��وق 60 
من  ب��ال��رغ��م  �ل�شاعة  يف  ك��ي��ل��وم��رت�ً 
دخ��ل��ت هذه  ج��ي��د�ً.  درع���اً  �متالكها 
 ،1979 ���ش��ن��ة  �ل���دب���اب���ات �خل���دم���ة 
ل��ك��ن��ه��ا ال ت����ز�ل ن��ظ��ام��اً ج���دي���اً على 
ب�شبب خ�شوعها لرنامج  �جلبهات 
م��ن��ت��ظ��م م���ن �ل��ت��ح��دي��ث��ات وق������ادر�ً 
ع��ل��ى �الح���ت���ف���اظ مب���وق���ع ق�����ّوة مع 
با�شتثناء  �لرو�شية  نظري�تها  جميع 
�ليوم  لغاية  مو�شكو  لكن  �الأح���دث. 
غ����ري ر�غ����ب����ة ب���امل���خ���اط���رة ب���اأح���دث 
�قرتحت  �أرماتا.  تي-14  دباباتها، 
�شبب  �أن  �لريطانية  �لدفاع  وز�رة 
ذل��ك ه��و �أن���ه “من غ��ري �مل��رج��ح �أن 
�لقتال.” ال  يف  باملركبة  �لقادة  يثق 
ت����ز�ل �أرم���ات���ا ع��ر���ش��ة ل��ل��خ��ل��ل. لقد 
تعطلت �إح��د�ه��ا خ��الل �مل��رة �الأوىل 
و�شط  ��شتعر��ش  يف  ظهورها  على 

�ل�شاحة �حلمر�ء.

�جلي�ش  ي�شطر  ذل���ك،  ع��ن  ع��و���ش��اً 
خمزوناته  ����ش��ت��ن��ف��اد  �إىل  �ل��رو���ش��ي 
وت��زوي��د ج��ن��ود �الح��ت��ي��اط �ملعبئني 
مبعد�ت �شوفياتية م�شتهلكة ون�شف 
تن�شر  �الأث�����ن�����اء،  ه�����ذه  يف  ����ش���دئ���ة. 
من  �مل��ت��ز�ي��دة  جتهيز�تها  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�أن  م��ع  و�لع�شرين،  �ل��و�ح��د  �ل��ق��رن 
ع�شو�ئية  و�شبه  متنوعة  تركيبتها 
�أن���ه���ا جت��ع��ل خ���ب���ري�ً يف  �إىل درج�����ة 
�شبيل  ع��ل��ى  ي��ب��ك��ي.  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ات 
�ملثال، بينما متلك دبابات ت�شالنجر 
ملليمرت�ً،   120 عيار  م��ن  �أ�شلحة 
ت�����ش��ت��خ��دم �ل���دب���اب���ات �الأوك���ر�ن���ي���ة 
�ل�شوفياتية �ل�شنع �أ�شلحة من عيار 

125 ملليمرت�ً.

اإذًا اأين اأهمية
 دبابات ليوبارد؟

هذه  �أهمية  تكمن  غاليوتي،  ح�شب 
ع��ل��ى توفري  ق��درت��ه��ا  �ل���دب���اب���ات يف 
و�ملحمي  �ل�شريع  �لهجوم  �إمكانات 
�ل��ذي ق��د ي�شمح الأوك��ر�ن��ي��ا حتقيق 
ت��ق��دم ح��ت��ى ���ش��د م��ع��ار���ش��ة رو�شية 
ق��ا���ش��ي��ة. خ���الل �خ��رت�ق��ه��م �ملذهل 
ع��ل��ى جبهة  )�أي����ل����ول(  ���ش��ب��ت��م��ر  يف 
خاركيف عندما ��شرتجعو� 12 �ألف 
�شهر،  م��ن  �أق���ل  يف  م��رب��ع  كيلومرت 
يف  قدماً  مي�شون  �الأوكر�نيون  كان 
ناقالت جند مدرعة وخفيفة وحتى 
يف �شاحنات مدنية. كان ذلك ممكناً 
ب�شكل  منت�شرين  كانو�  �لرو�ش  الأن 
�شعيف وغري مدعومني يف �لغالب. 
بريطاين  ع�����ش��ك��ري  م���ر�ق���ب  �أ����ش���اد 
لالأوكر�نيني  �ملقاتلة”  ب�”�لروح 
“لو كان  �أن�����ه  �أي�������ش���اً  ل��ك��ن��ه الح����ظ 
�لرو�ش �أكرث عدد�ً، و�أكرث ��شتعد�د�ً 

ورغبة بالوقوف و�لقتال، الأمكن �أن 
تكون �خل�شائر �الأوكر�نية مرعبة” 

الأنهم �فتقرو� للمدرعات �ملنا�شبة.

خطة كييف...
 وخماطر الن�صوة

من �ملرجح �أن تكون �ملرحلة �لتالية 
�شاقاً.  ��شتنز�ف  �شر�ع  �حل��رب  من 
هنا ياأتي دور �لدبابات. ال تز�ل هي 
�خلطوط  لك�شر  �لف�شلى  �الأ�شلحة 
�ل��ه��ج��وم �حل��ت��م��ي خ���الل ف�شل  يف 
�لربيع. تعتقد كييف �أنه �إذ� متكنت 
من بناء لو�ء من �لدبابات �لغربية 
�لقتالية  �مل�����ش��اة  وع��رب��ات  �حل��دي��ث��ة 
على  ق���ادر  ح��رب��ة  ب��ر�أ���ش  ف�شتتمتع 
�خ����������رت�ق �ل�����دف�����اع�����ات �ل���رو����ش���ي���ة 
وف��ر���ش ت��ه��دي��د خ��ط��ري ع��ل��ى �ملمر 
�لقرم.  نحو  �ل���ري  �ال�شرت�تيجي 
بالطبع ثمة خماطر وفق غاليوتي.

ي���ع���ود حت���ف���ظ ب���رل���ني ج���زئ���ي���اً �إىل 
مو�شكو  ت��ف��ع��ل��ه  ق����د  مم����ا  �خل������وف 
م��ع رم��زي��ة �حل���رب �خل��اط��ف��ة �لتي 
ق��ادت��ه��ا �ل���دب���اب���ات �الأمل���ان���ي���ة خالل 
على  لكن  �لثانية.  �لعاملية  �حل���رب 
بوتني  خيار�ت  �إن  �لعملي،  �مل�شتوى 
جديدة  م���وج���ة  م���ث���ل  ل��ل��ت�����ش��ع��ي��د، 
�أو  جم��ن��دي��ن  ن�����ش��ر  �أو  �لتعبئة  م��ن 
����ش��ت��خ��د�م ل��الأ���ش��ل��ح��ة �ل��ن��ووي��ة مع 
�أن�����ه غ���ري م���رج���ح، ت��ب��ق��ى حم����دودة 
�شيا�شية  �أك��الف  مع  جميعها  وتاأتي 
�لقلق  ع��ل��ى  ي��ب��ع��ث  م��ا  �إن  خ��ط��رية. 

باملثل جتاوز �أوكر�نيا �حلدود.
�أحد  �شعر  �ل��ك��ات��ب،  �إىل  ح��دي��ث  يف 
�أن  “من  بالقلق  �لبنتاغون  حمللي 
�لثقة  مفرطي  �الأوكر�نيون  ي�شبح 
لتقدمي  يحتاجون  باأّنهم  وي�شعرو� 

با�شتثمار  ق��م��ن��ا  ب���اأّن���ن���ا  ل��ن��ا  �إث���ب���ات 
عند  �الأم���ر  بهم  ينتهي  ق��د  جيد”. 
تكبد خ�شائر خطرية جترهم على 
هذ�  خ��الل  قوتهم  لتعزيز  �لتوقف 
�ل�شيف �لذي �شيمثل مو�شماً مهماً 
جد�ً للحمالت �النتخابية. و�أ�شاف 
�ملحلل �أن “ثمة �شيئاً حيال �لدبابة 
ي��ج��ع��ل �ل��ن��ا���ش ي�����ش��ع��رون ب��اأن��ه��م ال 

يقهرون«.

ملكة امليدان 
وامل�صاعر املتناق�صة

ن��وع من  وج���ود  �إىل  غاليوتي  �أ���ش��ار 
نقا�ش  مع  بالتو�زي  للدبابة  عبادة 
�ل��زم��ن على  �إذ� ك��ان  د�ئ��م ب�شاأن م��ا 
رو�شيا  فقدت  لقد  تخطيها.  و�شك 
كييف  ع��ل��ى  �الأول  هجومها  خ���الل 
)�آذ�ر(  ومار�ش  )�شباط(  فر�ير  يف 
بفعل  خ�شو�شاً  دب��اب��ة،   700 نحو 
و�أن- �الأمريكية  جافلني  �شو�ريخ 
لو �لريطانية. لكن خ�شائر رو�شيا 
�لثقيلة كانت نتيجة �أخطاء تكتيكية 
من  منا�شب  دع��م  يف  ونق�ش  كبرية 
ي��ك��ون �الأمر  �أن  ع��ن  �مل�����ش��اة ع��و���ش��اً 
ناجتاً عن �نتهاء ع�شر �لدبابات كما 
�لتخلي  بالفعل، مت  �لبع�ش.  �قرتح 
�ل��ت��ي خ�شرها  �ل��دب��اب��ات  ن�شف  ع��ن 
�ملعارك  �أ���ش��ر�ر  ب�شبب  �إم���ا  �ل��رو���ش 
�أغ��ل��ب �الأح��ي��ان ب�شبب  �أح��ي��ان��اً، ويف 

�لتعطل �أو نفاد �لوقود.
�مليد�ن  م��ل��ك��ة  ت�����ش��ب��ه  �حل��ق��ي��ق��ة،  يف 
تتطلب  م���غ���رور�ً.  م��ز�ج��ي��اً  �شخ�شاً 
�لوقود،  من  هائلة  كميات  �لدبابات 
حيث ت�شتهر �أبر�مز �أم-1 �الأمريكية 
 0.8 باجتيازها  للوقود  �ملتعط�شة 
�أميال مقابل كل غالون، كما حتتاج 

�أوكر�نيا عدوًة من قبل، فقد �شمَن 
بوتني �أنها �أم�شت عدوًة �الآن.

ت�صكيل الهوية الوطنية
�إن حماربة �لغز�ة و�حدة من �أقوى 
�شبل ت�شكيل �لهوية �لوطنية، تقول 
الأوكر�نيا  وبالن�شبة  �ل�شحيفة، 
لها  ع���دوًة  بو�شفها  رو�شيا  �أم�شت 
و�لغرب باعتباره م�شتقبلها �مل�شرق 
بينهما.  �ن��ف�����ش��ام  ال  ع��ن�����ش��ري��ن 
بالفعل  منق�شماً  �ل��غ��رب  ك��ان  و�إذ� 
كيفية  ب�������ش���اأن  �حل�������ش���م  وي�����ع�����وزه 
�لتعامل مع رو�شيا �أو �أوكر�نيا من 
َد  وحَّ ق��د  غ��زو مو�شكو  ف���اإن  ق��ب��ل، 
و�لكثري  �ملتحدة  �لواليات  �شفوف 

من �لدول �الأوروبية.
�فتتاحيتها  �ل�شحيفة  و�ختتمت 
“لقد حول بوتني رو�شيا  بالقول: 
ب��ق��اع كثرية  م��ن��ب��وذة يف  �إىل دول���ة 
�أن��ه يد�فع عن  �لعامل، مدعياً  من 
عظمة رو�شيا. ويف �لوقت �لر�هن، 
�أنه  �أن بوتني ال يز�ل يعتقد  يبدو 
قادر على تركيع �أوكر�نيا وحتديد 

م�شريها، مهما كان �لثمن«.

ل�شر�ء  بطلب  تقدمت  ليوبارد وهي 
250 �أبر�مز و1000 دبابة بالك 
ب��ان��رث �ل��ك��وري��ة �جل��ن��وب��ي��ة. ولدى 
و�إ���ش��ب��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا دبابات  �ل��ي��ون��ان 
�أمل��ان��ي��ا نف�شها.  �أك����رث م��ن  ل��ي��وب��ارد 
دبابة   125 �إيطاليا  وبينما متتلك 
ع��ام��ل��ة م���ن ط�����ر�ز �أري���ي���ت���ي، يعود 
�ختارت  ق��د  كونها  �إىل  جزئياً  ذل��ك 
�شنتورو�ش  مركبات  من  كبرية  ق��وة 
وزن��اً وحتمل  �الأخ��ف  �لعجالت  ذ�ت 
م��ع ذل���ك م��دف��ع��اً رئ��ي�����ش��ي��اً لتدمري 

�لدبابات.
�لرو�ش  �شيحتاج  �الأث���ن���اء،  ه���ذه  يف 
�إىل عقد على �الأق��ل الإع��ادة ت�شكيل 
�ل�شربات  ب��ع��د  �مل�����ش��ل��ح��ة  ق��و�ت��ه��م 
�مل��ك��ث��ف��ة �ل���ت���ي ي��ت��ع��ر���ش��ون ل���ه���ا يف 
�أوكر�نيا. ومن غري �ملرجح �أن يكون 
بوتني قد فكر جدياً مبحاربة �لناتو 
�شنو�ت  وبفعل  ذل���ك،  م��ع  مبا�شرة. 
م��ن �الإه���م���ال، ت��خ��ل��ى ق����ادة �حللف 
�الأوروبيون عن م�شوؤولياتهم. متاماً 
كما �أن حاملة �لطائر�ت �لريطانية 
تفتقر  لالإعجاب  و�ملثرية  �جلديدة 

�إىل �ملقاتالت �لتي تكملها.

بوتني يرى الغرب منغم�صًا يف هوة النحطاط

مرحلة جديدة »وح�سّية« من حرب اأوكرانيا

جملة »�صبكتيتور«: خيارات بوتني للت�صعيد تبقى حمدودة 

ترّدد الغرب بت�سليح اأوكرانيا يك�سف عيبًا يف تر�سانته

جرنال متقاعد الأوفر حًظا للفوز فيها   

جولة ثانية من النتخابات الرئا�سية يف ت�سيكيا 
•• براغ-اأ ف ب

ت����رّج����ح �����ش���ت���ط���الع���ات �ل���������ر�أي فوز 
�جل������ر�ل �مل��ت��ق��اع��د ب��ي��رت ب��اف��ي��ل يف 
�النتخابات  م����ن  �ل���ث���ان���ي���ة  �جل����ول����ة 
�لرئا�شية يف ت�شيكيا �لتي بد�أ �جلمعة 

�أندريه  �ل�شابق  �لت�شيكي  �ل��وزر�ء  �ل�شبت، يف مو�جهة رئي�ش  �ليوم  وتنتهي 
بابي�ش.

وت�شّدر بافيل نتائج ��شتطالعات �لر�أي �الأخرية بح�شول على ما بني 58 
و%59 من نو�يا �لت�شويت، مقابل ما بني 41 و%42 ملناف�شه.

وقال �ملحلل يف جامعة باالت�شكي توما�ش ليبيد� يف حديث لوكالة فر�ن�ش 
بر�ش “ب�شر�حة، �إذ� �أُجريت �ال�شتطالعات ب�شكل جّيد، فاأعتقد �أنه �شيكون 
من �ل�شعب على بابي�ش �لو�شول” �إىل �لرئا�شة. و�أ�شاف “�أتوقع فوز بيرت 

�حل��ك��وم��ة وي��خ��ت��ار حم��اف��ظ �لبنك 
�ملحكمة  ق�����ش��اة  وك���ذل���ك  �مل����رك����زي 
�لقائد  مهمة  وي��ت��وىل  �ل��د���ش��ت��وري��ة 

�لعام للقو�ت �مل�شلحة.
من  �الأوىل  �جل���ول���ة  يف  ب��اف��ي��ل  ف����از 
بح�شوله  �أ�شبوعني  منذ  �النتخابات 
%35،4 من �الأ�شو�ت متقّدًما بفارق �شئيل على بابي�ش �لذي نال  على 

%35 من �الأ�شو�ت.
وتوىل بابي�ش رئا�شة �حلكومة بني عاَمي 2017 و2021، قبل �أن يخ�شر 
�لوزر�ء  رئي�ش  بزعامة  �لو�شط  ميني  حتالف  �أم��ام  �لت�شريعية  �النتخابات 
للجنة  �شابق  رئي�ش  فهو  عاما   61 �لبالغ  بافيل  �أم��ا  فياال.  بيرت  �حل��ايل 
 2015 �لعام  من  �ملن�شب  �شغل  وق��د  �الأطل�شي،  �شمال  حللف  �لع�شكرية 

وحتى �لعام 2018.

بافيل”. و�شيخلف �لفائز �لرئي�ش �ملنتهية واليته ميلو�ش زميان �لبالغ 78 
عاًما وهو رجل �شيا�شي معروف ب�شر�حته، �أقام عالقات وثيقة مع مو�شكو 
قبل �أن يغرّي موقفه ب�شكل جذري عندما غزت رو�شيا �أوكر�نيا يف �شباط/

فر�ير �ملا�شي.
و�شيو�جه �لرئي�ش �ملقبل ت�شّخماً قيا�شياً ت�شهده �لدولة �لو�قعة يف و�شط 
�رتفاع  عن  ف�شاًل  ن�شمة،  ماليني   10،5 �شكانها  عدد  يبلغ  و�لتي  �أوروب��ا 

�لعجز �ملايل �لعام �ملرتبط باحلرب يف �أوكر�نيا.
�إىل حد كبري، فاإن �لرئي�ش �لت�شيكي هو �لذي يعني  �أن دوره �شريف  ورغم 
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على  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ه��ج��وم  ت�شدر 
�ل�شفة  ���ش��م��ال  ل��الج��ئ��ني  خم��ي��م 
�ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة ع���ن���اوي���ن �أب����رز 
�ل�����ش��ح��ف �ل��ع��امل��ي��ة، �ل���ت���ي ح���ذرت 
من  “حقبة جديدة”  �ن���دالع  م��ن 
�مل�شطربة،  �ملنطقة  يف  �ل��ت��وت��ر�ت 
حكومة  وج�������ود  ظ����ل  يف  خ���ا����ش���ة 
�لت�شعيد  ت��وؤي��د  متطرفة  ميينية 

�شد �لفل�شطينيني.
كما �شلطت �شحف �شادرة �جلمعة 
�مليد�نية  �ل��ت��ط��ور�ت  على  �ل�����ش��وء 
تقارير  �أوكر�نيا، و�شط  للحرب يف 
تتحدث عن هجمات رو�شية مكثفة 
بد�  ت�شعيد  يف  �لبالد،  عموم  على 
�لغربية  �ل���وع���ود  ع��ل��ى  رد  وك���اأن���ه 
قتال  ب����دب����اب����ات  ك��ي��ي��ف  ب���ت���زوي���د 

رئي�شية خالل �أيام.
تقارير  �أخ�����رى  ���ش��ح��ف  وت��ن��اول��ت 
�أمريكي  تاأهب  عن  تك�شف  �أخ��رى 
�ل�شينية  �لرو�شية  �لتحالفات  �إز�ء 
و�فقت  بعدما  �أفريقيا،  جنوب  مع 
تدريبات  �إج�������ر�ء  ع��ل��ى  �الأخ�������رية 
موعد  يف  م�������ش���رتك���ة  ع�������ش���ك���ري���ة 
�الأوىل  �ل�����ذك�����رى  م�����ع  ي����ت����ز�م����ن 

للحرب �الأوكر�نية.

بوادر ت�صعيد يف ال�صفة
“و��شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  �ع����ت����رت 
�لهجوم  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ة  بو�شت” 
�ل��������ذي ����ش���ن���ه ج���ي�������ش �الح����ت����الل 
�الإ�شر�ئيلي �شمال �ل�شفة �لغربية 
�لعمليات  �أك��رث  من  و�ح��د  �ملحتلة 
دموية منذ ما يقرب من عقدين، 
�لت�شعيد  خم��اوف  �أن  �إىل  م�شرية 
نتنياهو  بنيامني  من قبل حكومة 

�ليمينية �ملتطرفة بد�أت تتحقق.
�أ�شفر  �ل�شحيفة،  تقرير  وبح�شب 
يقل  ال  م��ا  ��شت�شهاد  ع��ن  �ل��ه��ج��وم 
و�إ�شابة  فل�شطينيني  ت�شعة  ع��ن 
�شنت  �آخرين، حيث   20 �أكرث من 
�شخمة”  “غارة  �الح��ت��الل  ق���و�ت 
�خلمي�ش،  ج����ن����ني،  خم���ي���م  ع���ل���ى 
“عملية  ك��ان  �لهجوم  �أن  وزع��م��ت 
عنا�شر  ���ش��د  �الإرهاب”  ملكافحة 
حركة �جلهاد �الإ�شالمي �ملتورطني 

يف �لهجمات على �الإ�شر�ئيليني.
�لعملية  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ت��ث��ري خم����اوف من 
�ل���وق���ت �لذي  �ل��ع��ن��ف يف  ت�����ش��اع��د 
تكافح فيه تل �أبيب الحتو�ء مترد 
فل�شطينيني  �شبان  بقيادة  متز�يد 
�ملحتلة،  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل�������ش���ف���ة  يف 
ك��م��ا �أن���ه���ا ت���اأت���ي ب��ع��د �أ���ش��اب��ي��ع من 
رئ��ا���ش��ة �حلكومة  ن��ت��ن��ي��اه��و  ت���ويل 
�لبالد،  ت��اري��خ  يف  ميينية  �الأك����رث 
يهود�  م��ت��ط��رف��ني  ت�����ش��م  و�ل����ت����ي 
“علًنا”  �ل���ع���ن���ف  ع���ل���ى  ح���ر����ش���و� 

فر�ير،   27-17 بني  ما  �لفرتة 
يف  �ل��ه��ن��دي  �ملحيط  �شاحل  قبالة 
“�ملهار�ت  ت��ب��ادل  ب��ه��دف  �ل���ب���الد؛ 

�لعملية و�ملعرفة«.
وتفادًيا للخالف مع �لغرب، قالت 
�أفريقيا،  ج��ن��وب  خ��ارج��ي��ة  وزي����رة 
�مل����ن����اور�ت  �إن  ب�����ان�����دور،  ن���ال���ي���دي 
ت���دري���ب���ات  “جمرد  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 

م�شرتكة مع �الأ�شدقاء«.
باك�ش،  بولني  �شرحت  �ملقابل،  يف 
ن���ائ���ب���ة م���دي���ر ق�����ش��م �أف���ري���ق���ي���ا يف 
جم��م��وع��ة �الأزم�����ات �ل��دول��ي��ة، �أنه 
م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، تعد 
�أم����ًر� حم��رًج��ا للغاية  �ل��ت��دري��ب��ات 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ل���غ���رب، م�����ش��ي��ف��ة �أن 
“بريتوريا كانت ت�شتطيع �إرجاءها 

�إىل موعد �آخر«.
حددت  “لقد  ب��اك�����ش:  و�أ����ش���اف���ت 
م�����ش��اًر� خمتلًفا  �أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
�لعامل.  دول  معظم  ع��ن  لنف�شها 
�أن��ه��ا ال تختار  وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن 
ُتظهر  �أن���ه���ا  �إال  حم�������دًد�،  ج���ان���ًب���ا 
لرو�شيا �أنه ال يز�ل لديها �أ�شدقاء 

يف �لعامل«.
و�أ�شارت “ديلي �إك�شري�ش” �إىل �أن 
رو�شيا، ب�شكل خا�ش، ��شتفادت من 
�لدعم �لدبلوما�شي من قبل جنوب 
�أفريقيا يف �الأ�شهر �الأخرية، حيث 
�متنعت بريتوريا عن �لت�شويت يف 
�الأمم �ملتحدة الإد�نة رو�شيا ب�شبب 

غزوها �أوكر�نيا.
جنوب  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
بعالقات  ��ا  �أي�����شً ت��ت��م��ت��ع  �أف��ري��ق��ي��ا 
رو�شيا  م����ع  وث���ي���ق���ة  �ق���ت�������ش���ادي���ة 
�لثالث–  �ل��دول  �أن  و�ل�شني، كما 
�إىل جانب �لر�زيل و�لهند - تعد 
وهي  “بريك�ش”،  �آلية  يف  �أع�شاء 
�خلم�شة  �القت�شاد�ت  بني  �شر�كة 

�الأ�شرع منًو� يف �لعامل.
�لرو�شي،  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
جنوب  ز�ر  ق��د  الف����روف،  �شريجي 
�����ش����اب����ق من  وق�������ت  �أف����ري����ق����ي����ا يف 
�الأ���ش��ب��وع �جل�����اري، وح���ذر م��ن �أن 
يعود� يف حرب  و�ل��غ��رب مل  رو�شيا 
خمتلطة بل حرًب حقيقية تقريًبا، 
ك���م���ا �أن������ه ك���ث���ف م�����رة �أخ�������رى من 
�حلرب  ب�����ش��اأن  �خل��ط��اب��ي��ة  لهجته 
�ل�شحيفة  وق���ال���ت  �أوك���ر�ن���ي���ا.  يف 
�إن��������ه يف حم���اول���ة  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
�لتهديد�ت  مل���و�ج���ه���ة  و�����ش���ح���ة 
�ملنطقة،  يف  و�ل�شينية  �ل��رو���ش��ي��ة 
�الأمريكية  وزي���رة �خل��ز�ن��ة  ق��ام��ت 
جنوب  �إىل  ب��رح��ل��ة  ي��ل��ني  ج��ان��ي��ت 
�أفريقيا، �الأربعاء �ملا�شي، للتحدث 
م���ع �ل����ق����ادة.  وق���ال���ت ي��ل��ني خالل 
ب�شدة  “تقدر  و��شنطن  �إن  زيارتها 
�أفريقيا”،  ج��ن��وب  م���ع  ع��الق��ت��ه��ا 
ذك����ر تعاون  ع���ن  �ب���ت���ع���دت  ل��ك��ن��ه��ا 

�لبالد �الأخري مع رو�شيا.

���ش��د �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ودع������و� �إىل 
�أعلنت  �الأث���ر،  وعلى  �ل�شفة.  �شم 
�ل�شلطة �لفل�شطينية، ومقرها ر�م 
مع  �الأم��ن��ي  �لتن�شيق  تعليق  �هلل، 

�إ�شر�ئيل رًد� على �لعنف.
تعاون  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
عليه  ت��ع��ت��م��د  �ل������ذي   - �ل�����ش��ل��ط��ة 
�إ�شر�ئيل يف �شن غار�ت على �ل�شفة 
�لغربية �ملحتلة - مكروه على نطاق 

و��شع من قبل �لفل�شطينيني.
و�أرج�������ع�������ت �ل�������ش���ح���ي���ف���ة ت����ز�ي����د 
�لهجمات �الإٍ�شر�ئيلية على �ل�شفة 
نفوذ  تال�شي  �إىل  �ملحتلة  �لغربية 
حممود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  �ل��رئ��ي�����ش 
عبا�ش، وحركة “فتح” �لتي تدير 

�الأو�شاع يف �ملنطقة �مل�شطربة.
�أعلنت  قد  نتنياهو  حكومة  وكانت 
ع����ن خ���ط���ط الإع�����ط�����اء �الأول�����وي�����ة 
�ل�شفة  يف  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  لتو�شيع 
�ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا تبنت 
ب��ال��ف��ع��ل ع�������دًد� م����ن �الإج���������ر�ء�ت 

�لعقابية �شد �لفل�شطينيني.
و�أعربت �أكرث من 90 دولة ع�شو� 
“قلقها  ع����ن  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  يف 
�لعقوبات  ب�شاأن  موؤخًر�  �لعميق” 
�ل�شلطة  �����ش����د  �الإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة 
طلبت  �أن  ب���ع���د  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
�الأخرية �لدعم من حمكمة �لعدل 

�لدولية.
ت�شاعد  مع  �إن��ه  �ل�شحيفة  وقالت 
ي�شافر  �أن  �ملتوقع  م��ن  �ل��ت��وت��ر�ت، 
�أنتوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير 
�الأ�شبوع  �مل��ن��ط��ق��ة  �إىل  ب��ل��ي��ن��ك��ن 
�ملقبل؛ للقاء م�شوؤولني �إ�شر�ئيليني 

وفل�شطينيني.
وق��������ال �ل�������ش���ف���ري �الأم�����ري�����ك�����ي يف 
لل�شحيفة،  نيد�ش،  توم  �إ�شر�ئيل، 
�إن و����ش��ن��ط��ن م�����ش��م��م��ة ع��ل��ى حل 
�أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت  �لدولتني. 
�الإ�شر�ئيلي  �لقومي  �الأم��ن  وزي��ر 
�مل��ع��ني ح��دي��ًث��ا، �إي��ت��م��ار ب��ن غفري، 
و�ل������ذي ك����ان حم����ظ����وًر� م���ن قبل 
)�لكني�شت(  �الإ�شر�ئيلي  �ل��رمل��ان 
ب�شبب ع�شويته يف جماعة �إرهابية 
�أن���ه ي�شتبعد  م��ع��ادي��ة ل��ل��ع��رب، ب��د� 
و�أ�شاد  �ل��و���ش��اط��ة،  ع��ن  ح��دي��ث  �أي 

بهجوم �أم�ش.
حركتا  توعدت  �لهجوم،  على  ورًد� 
و”حما�ش”  �الإ�شالمي”  “�جلهاد 
ب�”جمزرة  و�شفتاه  ما  على  بالرد 
�ملقاومة  وم��و����ش��ل��ة  �خلمي�ش” 
�الأخري  قال  بينما  �الحتالل،  �شد 
�إنه ي�شتعد لرد حمتمل من قطاع 
“�لقبة  ��شتعد�د�ت  عزز  و�إن��ه  غزة 

�حلديدية«.

ق�صف رو�صي عنيف
 على عموم اأوكرانيا

�شحيفة  ق���ال���ت  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا،  ويف 

“ليوبارد”  دب�����اب�����ات  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا 
“وت�شالنجر”  و”�أبر�مز” 

�لريطانية يف �الأ�شهر �ملقبلة.
�لناحية  م���ن  �إن����ه  �مل��ج��ل��ة  وق���ال���ت 
خمزوًنا  مو�شكو  متتلك  �لنظرية، 
بن�شر  لها  ي�شمح  يكفي  مبا  كبرًي� 
�ملعركة  �شاحات  يف  �إ�شافية  دبابات 
رًد� على �الإم��د�د�ت �لغربية، حيث 
�أف�������ادت ق���اع���دة ب���ي���ان���ات �ل���ت���و�زن 
�لع�شكري �لرو�شي قبل عامني باأن 
ت�شم  �ل��ب��الد  يف  �لتخزين  م��ر�ف��ق 

�أكرث من 10 �آالف دبابة.
�شيو�جه  للمحللني،  وف��ًق��ا  ول��ك��ن 
�لتحديات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ب���وت���ني 
ن�شر  �إىل  بالفعل  نظر  �إذ�  �لكرى 

دبابات من خمزونه يف �أوكر�نيا.
وقال د�ن �شولري، وهو عقيد �شابق 
دبابة  �أي  �إن  �الأم��ري��ك��ي،  باجلي�ش 
�أطقم  �إىل  حت��ت��اج  رو�شيا  متتلكها 

مدربة لت�شغيلها.
و�أ�����ش����اف �مل�������ش���در يف ح��دي��ث��ه مع 
جميع  �أن  ب��اف��رت����ش  “�أنه  �ملجلة 
�ل��دب��اب��ات �ل��رو���ش��ي��ة �مل��ق��درة ب�10 
فقد  لن�شرها،  جاهزة  دبابة  �آالف 
لع�شر�ت  بحاجة  �لكرملني  يكون 
�الآالف من �الأفر�د لت�شغيلها، الأن 

كل دبابة تتطلب عدة �أفر�د«.
كما �شرح ديفيد �شيلبي، وهو حملل 
�شيا�شي بارز يف “جامعة كورنيل” 
بو��شنطن، باأنه “من غري �لو��شح 
عدد �لدبابات �لتي ميكن  متاًما” 
خمزونها  م���ن  ���ش��ح��ب��ه��ا  ل��رو���ش��ي��ا 

و�إعادة ن�شرها يف �أوكر�نيا.
وزعم �أن خمزون �لدبابات �لرو�شية 
مل تتم �شيانته جيًد� على �الأرجح، 
جًد�  ق���وي  م��وؤ���ش��ر  ه��ن��اك  “لذلك 

على �أنها لي�شت يف حالة جيدة«.

تاأهب اأمريكي بعد
 “حتالفات جنوب اأفريقيا«

ذكرت �شحيفة “ديلي �إك�شري�ش” 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن  �لريطانية 
ق�شوى،  ت����اأه����ب  ح���ال���ة  يف  ب���ات���ت 
وذلك بعدما �أعلنت جنوب �أفريقيا 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  �شت�شتقبل  �أن��ه��ا 
مناورة  يف  و�ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل��رو���ش��ي��ة 

م�شرتكة �ل�شهر �ملقبل.
توقيت  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
�لقلق يف  �ل��ت��دري��ب��ات ه��و م��ا يثري 
بو��شنطن،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل���و����ش���ط 
�إن��ه��ا جت��رى خ��الل �لذكرى  حيث 
�لرو�شية  للحرب  �الأوىل  �ل�شنوية 
�أن ما و�شفته  �الأوكر�نية، معترة 
�أفريقيا”  ج���ن���وب  ب�”حتالفات 

ت�شكل حتدًيا كبرًي� للغرب.
وقال �جلي�ش �جلنوب �أفريقي )قوة 
�لتدريبات  �إن  �ل��وط��ن��ي��ة(  �ل��دف��اع 
حتت  �شتنطلق  �ل��ت��ي  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، 
يف  �شتجرى   ،”2 “مو�شي  م�شمى 

�ثنان  و�أ���ش��ي��ب  ل��ق��ي حتفه  �الأق����ل 
�����ش����اروخ منطقة  �أ�����ش����اب  ع��ن��دم��ا 

جولو�شيف�شكي يف �ملدينة.
�أم�ش  �شربات  �أن  �ل�شحيفة  ور�أت 
رو�شية  ��شرت�تيجية  �إطار  يف  تاأتي 
لتقوي�ش معنويات �أوكر�نيا وترك 
تدفئة  �أو  ك��ه��رب��اء  ب����دون  �مل���ن���ازل 
بعدما  وذلك  �ل�شتاء،  خالل ف�شل 
�ليومني  م���د�ر  على  رو���ش��ي��ا  �شنت 
�لهجمات  م��ن  �شل�شلة  �مل��ا���ش��ي��ني 

بطائر�ت بدون طيار.
ج���اء ذل���ك ب��ع��دم��ا �أع��ل��ن��ت ك��ل من 
�إر�شال  و�أمل��ان��ي��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات 
�أوكر�نيا  �إىل  رئي�شية  قتال  دبابات 
خالل  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ه��ج��م��ات  ل�شد 
�ل�����ش��ه��ور �مل��ق��ب��ل��ة، يف خ��ط��وة لقيت 

ترحيًبا و��شًعا من قبل كييف.

�إن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  “�إندبندنت” 
رو���ش��ي��ا �أط��ل��ق��ت �أم�������ش و�ب�����اًل من 
�لبالد،  ع���م���وم  ع��ل��ى  �ل�������ش���و�ري���خ 
مب��ا يف ذل���ك �ل��ع��ا���ش��م��ة، يف هجوم 
“رد  باأنه  رو���ش  م�شوؤولون  و�شفه 
�لغربية  �ل��ت��ع��ه��د�ت  ع��ل��ى  فوري” 
�لقتالية  �لدبابات  باإر�شال ع�شر�ت 
عو�قب  م��ن  حم��ذري��ن  كييف،  �إىل 

“�أكرث خطورة«.
�شفار�ت  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�أوكر�نيا  �أن���ح���اء  يف  دوت  �الإن������ذ�ر 
�مل�شوؤولون  �أم�ش، حيث حث  �شباح 
�ل�����ش��ك��ان ع��ل��ى �ل��ب��ح��ث ع��ن م���اأوى 

حتت �الأر�ش.
عن  �ل�شحيفة  نقلت  ك��ي��ي��ف،  ويف 
كليت�شكو،  فيتايل  �لبلدية،  رئي�ش 
على  و�ح��������ًد�  ��ا  ���ش��خ�����شً �إن  ق���ول���ه 

•• ليما-اأ ف ب

�أمرت �حلكومة �لبريوفية بتدخل 
�ل�شاعات  يف  و�جل��ي�����ش  �ل�����ش��رط��ة 
�مل��ق��ب��ل��ة ل��ف��ت��ح ع�����ش��ر�ت �ل��ط��رق يف 
متظاهرون  �أغلقها  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء 
دينا  �لرئي�شة  با�شتقالة  يطالبون 

بولو�رتي.
و�لدفاع  �لد�خلية  وز�رت��ا  و�أعلنت 
يف بيان م�شاء �خلمي�ش �أن “�شرطة 
�لبريو �لوطنية، بدعم من �لقو�ت 
�مل�شلحة، �شتقوم بفتح طرق �ل�شبكة 
�ل�شلطات  و�أح�������ش���ت  �ل��وط��ن��ي��ة«. 
طرق  على  ح��اج��ًز�   88 �خلمي�ش 
25 منطقة  �أ���ش��ل  ث��م��اين م��ن  يف 
�ل��ب��ريو. وي����وؤدي ق��ط��ع �لطرق  يف 
�الأ�شا�شية  �مل������و�د  يف  ن��ق�����ش  �إىل 
كما  �الأ�شعار،  و�رتفاع  و�ملحروقات 
�إىل خدمات  �ل��و���ش��ول  ي��ع��ّق��د  �أن���ه 
�لرعاية �ل�شحية وتو�شيل �الأدوية 
�لبالد،  يف  ع���دي���دة  م��ن��اط��ق  �إىل 

بح�شب �حلكومة.
�ملوؤدي  �لرئي�شي  �لطريق  و�أُغ��ل��ق 

با�شتقالة  و�مل��ط��ال��ب��ني  ل��ك��ا���ش��ت��ي��و 
بولو�رتي وباإجر�ء �نتخابات فوًر�، 
�الأق���ّل خالل  قتياًل على   46 ع��ن 

�شتة �أ�شابيع.

كون�شتانتني  ع�����ن  �حل���ك���وم���ي���ة 
جافريلوف، رئي�ش �لوفد �لرو�شي 
�ملعني باحلد من �لت�شلح يف فيينا، 
�لدبابات  ت�����ش��ل��ي��م  م���ع  �إن�����ه  ق���ول���ه 
الأوكر�نيا، �شتنتقل �لدول �لغربية 
�ملو�جهة  م��ن  جديد  م�شتوى  �إىل 

مع رو�شيا.
�مل�شاعدة  حجم  “زيادة  و�أ���ش��اف: 
الأوكر�نيا  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل������دول  م���ن 
�لعملية  ح��دود  تو�شيع  �إىل  ي���وؤدي 

�لع�شكرية �لرو�شية«.
ن���ق���ل���ت جملة  ذل�������ك،  غ�������ش���ون  يف 
عن  �الأم����ري����ك����ي����ة  “نيوزويك” 
حم����ل����ل����ني ع���������ش����ك����ري����ني ق���ول���ه���م 
�لرو�شي،  �ل��رئ��ي�����ش  خم�����زون  �إن 
�لدبابات  م��ن  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري 
ت�شلمت  �إذ�  كبرية  عقبة  �شيو�جه 

 14 �إن��ه��ا �شرت�شل  ب��رل��ني  وق��ال��ت 
 ،”2 “ليوبارد  ط����ر�ز  م���ن  دب���اب���ة 
بينما �أعلن �لرئي�ش �الأمريكي جو 
31 دبابة من طر�ز  �إر�شال  بايدن 

“�إم1 �أبر�مز«.
يف �ملقابل، �نتقد �مل�شوؤولون �لرو�ش 
�لتعهد�ت �لغربية بت�شليم �لدبابات 
�إن���ه���ا لن  ق��ائ��ل��ني  �أوك����ر�ن����ي����ا،  �إىل 
�ملعركة،  �شاحات  يف  �شيء  �أي  تغري 
وحم��ذري��ن م��ن �أن��ه��ا ���ش��ت��وؤدي �إىل 

ت�شعيد �حلرب.
�ملتحدث  ع���ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
با�شم �لكرملني، دميرتي بي�شكوف، 
ت�شليم  ت��ع��ت��ر  م��و���ش��ك��و  �إن  ق��ول��ه 
مبثابة  �لغربية  �الأ�شلحة  �أنظمة 

م�شاركة مبا�شرة يف �ل�شر�ع.
كما نقلت وكالة “تا�ش” �لرو�شية 

ي�شكل  و�لذي  �الأنديز  �إىل منطقة 
�لغذ�ئية  �مل�����و�د  ����ش��ت��ري�د  ط��ري��ق 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ليما.  ن��ح��و  �الأ���ش��ا���ش��ي 

وعلقت مئات �ل�شاحنات عليه.
م�شاألة  �أن  �حل���ك���وم���ة  و�ع����ت����رت 
�إغالق �لطرق ت�شببت بوفاة ع�شرة 
�أطفال  ث���الث���ة  ب��ي��ن��ه��م  �أ���ش��خ��ا���ش 
�ل�شلطات،  ب��ح�����ش��ب  ي��ت��م��ك��ن��و�  مل 
�ملنا�شب  �ل��وق��ت  م��ن �حل�����ش��ول يف 
كانو�  �لتي  �لدقيقة  �لرعاية  على 
يف  �ل��وز�رت��ان  وقالت  يحتاجونها. 
بيانهما “حتى تاريخه، فقد ع�شرة 
ب���ريوف���ي���ني ح��ي��ات��ه��م ب�����ش��ب��ب هذ� 
و�أ�شافتا  �ل��ق��ان��وين«.  غ��ري  �لفعل 
قطع  ي�شمل  “ال  �لتظاهر  حق  �أن 
�أن يتغلب  ��ا  �أي�����شً �ل��ط��رق، ومي��ك��ن 
الأ�شخا�ش  �حل��ي��اة  يف  �حل����ّق  ع��ل��ى 
لتلقي  ُي��ن��ق��ل��و�  �أن  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون 
�إىل  يحتاجون  �أو   )...( ع��الج��ات 
�الأك�شيجني �أو �إىل �أن ت�شل �الأدوية 
من  يتمكنو�  ل��ك��ي  مناطقهم  �إىل 

�لبقاء على قيد �حلياة«.
�شيا�شية  �أزم������ة  �ل���ب���ريو  وت�����ش��ه��د 

�أر�د حّل �لرملان �لذي كان ي�شتعّد 
الإقالته من من�شبه.

و�أ����ش���ف���رت �مل���و�ج���ه���ات ب���ني ق���و�ت 
�ملوؤيدين  و�مل���ت���ظ���اه���ري���ن  �الأم������ن 

بالرئي�ش  �الإط���اح���ة  م��ن��ذ  خ��ط��رة 
�ل�شابق بيدرو كا�شتيو وتوقيفه يف 
�الأول/دي�شمر  كانون  �ل�شابع من 
بعد �ّتهامه مبحاولة �نقالب الأنه 

ال�صحافة العاملية تتحدث عن ق�صف رو�صي عنيف على عموم اأوكرانيا

بوادر »حقبة ت�سعيدية« يف ال�سفة الغربية.. وتاأهب اأمريكي بعد »حتالفات جنوب اأفريقيا«

بايدن يندد ب� »فو�سى« اجلمهوريني اأثناء خطاب عن القت�ساد 
•• �صربينغفيلد-اأ ف ب

�لنق�ش  �شي�شتخدم حق  باأنه  بايدن  �الأمريكي جو  �لرئي�ش  �أكد 
�شد �أي ت�شريع جمهوري يهدد باإثارة “�لفو�شى” يف �القت�شاد 

�الأمريكي.
�القت�شادية يف فريجينيا  روؤيته  فيه  ��شتعر�ش  وقال يف خطاب 
حق  �شاأ�شتخدم  هنا.  �أن��ا  طاملا  لي�ش  ذل��ك.  بحدوث  �أ�شمح  “لن 

�لنق�ش �شد كل �شيء«.
رفع  ملنع  �لكونغر�ش  يف  �جلمهوريني  حم���اوالت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�شقف �لدين يف �لبالد يهدد بتخّلف �لواليات �ملتحدة عن �شد�د 
ديونها ومن �شاأنه �أن يثري حالة “فو�شى” و”�أمل” يف �أكر قوة 

�قت�شادية يف �لعامل.

وو���ش��ف ف��ك��رة �ق��ت�����ش��ادي��ة ج��م��ه��وري��ة مهمة �أخ����رى ت��ق��وم على 
30 يف  ن�شبتها  �ملبيعات  على  ب�شريبة  �لدخل  �شريبة  ��شتبد�ل 
�ملاليني  “الأ�شحاب  وتتيح  تقريبا”  معقولة  “غري  باأنها  �ملئة 

و�ملليار�ت” جتّنب دفع �ل�شر�ئب.
وحدد �خلطاب �لذي رّكز على تعّهد بايدن �إعادة �إطالق �لت�شنيع 
يف �لواليات �ملتحدة مالمح �لنهج �لذي ينوي �لدميوقر�طيون 

�تباعه يف �نتخابات 2024.
�شنا يف  �الأك��ر  و�ل��ذي يعد  80 عاما  �لبالغ  �لرئي�ش  ومل يعلن 
تاريخ �لبالد �إن كان �شي�شعى للفوز بوالية ثانية. لكن يتوقع باأن 

ي�شدر قر�ره قريبا.
و�أف�����اد م�����ش��در يف �حل���زب ف��ر�ن�����ش ب��ر���ش ب���اأن ب��اي��دن �شيح�شر 
منا�شبتني جلمع �لتمويل �الأ�شبوع �ملقبل يف نيويورك وفيالدلفيا 

الإقناع �لد�عمني �الأثرياء بالتّرع للحزب �لدميوقر�طي قبيل 
�النتخابات.

ويبدو �أن �الإطار �لزمني لتعايف �القت�شاد �الأمريكي من تد�بري 
�الإغالق �لتي فر�شت يف فرتة كوفيد ي�شب يف م�شلحة بايدن. 
فقبل ب�شعة �أ�شهر فقط، بد� بايدن يف و�شع �شعيف للغاية مع 
بلوغ �لت�شخم �أعلى معدل له منذ �أربعة عقود، بينما بد� �لت�شاوؤم 

حيال �إمكانية جتّنب �لركود جليا يف �أو�شاط خر�ء �القت�شاد.
منو  عن  ك�شفت  �لتي  �جلمعة  �ل�شادرة  �الأخ���رية  �لبيانات  لكن 
مع   2022 ع��ام  �ملئة  2،1 يف  بن�شبة  �لد�خلي  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل 
�رتفاع �أقوى من �ملتوقع ن�شبته 2،9 يف �ملئة يف �لفرتة بني ت�شرين 
�الأول/�أكتوبر وكانون �الأول/دي�شمر، �أعطت دفعة للم�شوؤولني 
يف �إد�رة بايدن �لذين �أ�شارو� �إىل �أنهم متكنو� من �إبعاد �أكر قوة 

�قت�شادية يف �لعامل عن طريق �خلطر. كما �أن �لت�شخم يرت�جع 
�شعبية  ب��اأن  �ال�شتطالعات  تك�شف  ذل��ك،  م��ع  م�شطرد.  ب�شكل 
�أع�شاء يف حزبه  �أن حتى  ويبدو  �ملئة.  42 يف  تتجاوز  بايدن ال 
�لدميوقر�طي غري متحم�شني لرت�شحه لوالية ثانية �شيكون يف 

�شن �ل�86 عاما لدى �إكمالها.
�لنو�ب  جمل�ش  على  �ملت�شددين  �جلمهوريني  هيمنة  م��ع  لكن 
 ،2024 يف  �ل�شلطة  �إىل  للعودة  �شعيا  تر�مب  دون��ال��د  وحت��ّرك 
 2020 �شيناريو  ت��ك��ر�ر  ب���اأن يتمكن جم���دد� م��ن  ب��اي��دن  ي��اأم��ل 

ل �الأمريكيون ر�شالته �لو�شطية. عندما ف�شّ
وللتاأكيد على �أور�ق �عتماده �قت�شاديا، �أعلن بايدن عما �شماها 
�لبيت �الأبي�ش “حكومة ��شتثمر يف �أمريكا” ت�شم وزر�ء �لتجارة 

و�لعمل و�لنقل و�خلز�نة و�لطاقة و�ل�شحة و�لبيئة.

اأمريكا ت�سدد العقوبات على جمموعة فاجرن الرو�سية 
•• وا�صنطن-رويرتز

�شددت �لواليات �ملتحدة �ش �لعقوبات على جمموعة فاجر 
يف  تقاتل  �لتي  �لرو�شية  �ملرتزقة  �شركة  وو�شفت  �لرو�شية، 
�أوكر�نيا باأنها منظمة �إجر�مية عابرة للحدود م�شوؤولة عن 

�نتهاكات و��شعة حلقوق �الإن�شان.
بلدتي  ع��ل��ى  لل�شيطرة  م��ع��رك��ة  ف��اج��ر  م��ق��ات��ل��و  وي��خ��و���ش 
باخموت و�شوليد�ر يف منطقة دونيت�شك �شرق �أوكر�نيا، حيث 
مد�نني  ت�شتخدم  �إنها  و�أوكر�نيون  غربيون  م�شوؤولون  قال 
ت�شتهدف  ع��ق��وب��ات  �إط����ار  ويف  �مل���ع���ارك.  يف  ب��ه��م  للت�شحية 
ع�شر�ت �الأفر�د و�لكيانات بهدف تقوي�ش قدرة رو�شيا على 
�إن��ه��ا �شنفت  �شن �حل���رب، ق��ال��ت وز�رة �خل��ز�ن��ة �الأم��ري��ك��ي��ة 

جمموعة فاجر “منظمة �إجر�مية كبرية عابرة للحدود«.
�أف���ر�د فاجر يف منط  “�نخرط  بيان  �ل����وز�رة يف  و�أ���ش��اف��ت 
م�شتمر من �لن�شاط �الإجر�مي �خلطري يف جمهورية �أفريقيا 
�لو�شطى ومايل، �شمل �الإعد�م �جلماعي و�الغت�شاب وخطف 
�لوز�رة  �أدرج���ت  �أن  و�شبق  �جل�����ش��دي«.  و�الع��ت��د�ء  �الأط��ف��ال 
فاجر �شمن بر�مج �لعقوبات �الأمريكية �ملرتبطة باحلرب 

�لرو�شية �الأوكر�نية.
طلب  على  �الآن  حتى  و��شنطن  يف  رو���ش��ي��ا  ���ش��ف��ارة  ت��رد  ومل 
كيانات  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  �أي�����ش��ا  و����ش��ن��ط��ن  وف��ر���ش��ت  للتعليق. 
فاجر  ملجموعة  �لع�شكرية  �لعمليات  بدعم  �تهمتها  �أخ��رى 
من بينها �شركة تري� تك للتكنولوجيا �لتي تتخذ من رو�شيا 

�لرو�شي. وفر�شت  مقر�، و��شتهدفت جممع �شناعة �لدفاع 
�لوز�رة �الأمريكية عقوبات على معهد ت�شانغ�شا تياين لعلوم 
�لف�شاء و�أبحاث �لتكنولوجيا، �لذي يتخذ من �ل�شني مقر� 
و�ملعروف �أي�شا با�شم �شبي�شتي ت�شاينا، بتهمة تزويد فاجر 
ب�شور ملتقطة باالأقمار �ل�شناعية فوق مو�قع يف �أوكر�نيا. 
وقالت وز�رة �خلز�نة “مت جمع هذه �ل�شور من �أجل تي�شري 

عمليات فاجر �لقتالية يف �أوكر�نيا«.
�ل��والي��ات �ملتحدة  �إن  ل��روي��رتز ه��ذ� �الأ���ش��ب��وع  وق���ال م�شدر 
خل�شت �إىل �أن بع�ش �ل�شركات �ل�شينية تقدم م�شاعدة غري 

قاتلة لرو�شيا ال�شتخد�مها يف �أوكر�نيا.
طلب  على  �الآن  حتى  و��شنطن  يف  �ل�شني  �شفارة  ت��رد  ومل 
ت�شاينا  ل�شبي�شتي  مبمثل  �الت�����ش��ال  يت�شن  ومل  للتعليق. 
�لبيان  يف  ي��ل��ني  ج��ان��ي��ت  �خل���ز�ن���ة  وزي����رة  وق��ال��ت  للتعليق. 
�إعاقة  ... �شتزيد من  �ليوم على فاجر  �ملو�شعة  “�لعقوبات 
ق���درة )�ل��رئ��ي�����ش �ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري( ب��وت��ني ع��ل��ى ت�شليح 

وجتهيز �آلته �حلربية«.
�لقومي  �الأم���ن  جمل�ش  با�شم  �ملتحدث  ك��ريب��ي  ج��ون  وق���ال 
بالبيت �الأبي�ش �الأ�شبوع �ملا�شي �إن بوتني يلجاأ ب�شكل متز�يد 
يف  ت�شبب  مما  �لع�شكري،  �لدعم  على  للح�شول  فاجر  �إىل 

بع�ش �لتوتر�ت يف مو�شكو.
وقال �إنه وفقا لتقدير�ت �لواليات �ملتحدة فاإن فاجر لديها 
 40 �أوكر�نيا، مبا يف ذلك  �أل��ف فرد منت�شرين يف   50 نحو 

�ألف مد�ن مت جتنيدهم من �ل�شجون �لرو�شية

حكومة البريو تاأمر ال�سرطة واجلي�س بفتح الطرق 
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عربي ودويل

�الأم���ل  “يعطينا  ه���ذ�  �إن  �مل��ح��ام��ون 
بالعد�لة  �مل��ط��ال��ب��ة  ن��و����ش��ل  وق���ت  يف 

لتاير”.
وب��ن��اء على ل��ق��اء�ت��ه م��ع �أق��رب��اء تاير 
�شتيف  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  و���ش��ف  نيكولز، 
�شبه  “�بن  ب��اأن��ه  �ل�شحية  م��ول��روي 
كان  و�شعيد  م��رح  “�شخ�ش  مثايل”، 

يحّب لوح �لتزحلق )�شكيتبورد(”.
�أُع����ف����ي �ل�������ش���رط���ي���ون �خل��م�����ش��ة من 
وتو�شل  �مل��ا���ش��ي.  �الأ���ش��ب��وع  مهامهم 
�إىل  �ل�شرطة  �أج��رت��ه  د�خ��ل��ي  حتقيق 
�أن��ه��م جل���اأو� �إىل �ال���ش��ت��خ��د�م �ملفرط 
ل��ل��ق��وة. وال ي���ز�ل ���ش��رط��ي��ون �آخ���رون 

مو�شع حتقيق.
�أن  و�أو�����ش����ح����ت دي���ف���ي�������ش �الأرب������ع������اء 
ب�شكل  “م�شوؤولني  �ملعنيني  �لعنا�شر 
�ملرتكب  �جل�شدي  �لعنف  عن  مبا�شر 
ح�شل  ما  �أن  معترًة  نيكولز”  بحق 
�إمن���ا  ف��ح�����ش��ب  م��ه��ن��ًي��ا  خ���ط���اأ  “لي�ش 
“دينء  ف��ع��ل  لالإن�شانية”،  �ف��ت��ق��ار 

وغري م�شوؤول وغري �إن�شاين”.
�أحدثت �لق�شية �شجة يف بلد ال يز�ل 
�أي��ار/ متاأثًر� مبقتل ج��ورج فلويد يف 
مايو 2020 وما �أحدثته هذه �ملاأ�شاة 
اليفز  “بالك  حلركة  تظاهر�ت  م��ن 
�شد  م��ه��م��ة(  �ل�����ش��ود  )ح���ي���اة  ماتر” 

�لعن�شرية وعنف �ل�شرطة.
و�أعادت ق�شية نيكولز �إطالق �جلدل 

حول عنف �ل�شرطة يف �لبالد.
“ال ميكننا جتاهل  باأنه  بايدن  وذّك��ر 
�لقاتلة  �ل�شرطة  ت��دخ��الت  �أن  و�ق���ع 

��شتهدفت على نحو �أكر �ل�شود”.

�لتنف�ش و�أُدخل �مل�شت�شفى. وتويف بعد 
�أيام. وال تز�ل تفا�شيل عملية  ثالثة 
وهناك  و��شحة.  غري  تلك  �لتوقيف 
مل  لكن  �لوقائع  يبنّي  فيديو  مقطع 
�أقارب  �أم��ام  �إال  يتم عر�شه حتى �الآن 

�ل�شحية وحماميهم.
“�ل�شرطة  ف�����اإن  ه�������وؤالء،  وب��ح�����ش��ب 
باالإمكان  يعد  مل  درج��ة  �إىل  �شربته 

�لتعرف عليه”.
رومانوت�شي  �أنتونيو  �ملحامي  و�أو�شح 
�أن ما ح�شل “بب�شاطة وو�شوح �شرب 
مرح، بدون توقف، لهذ� �ل�شاب على 

�شلمية”  �حتجاجات  �إىل  �ل��دع��وة  يف 
الأن “�لغ�شب مفهوم لكن �لعنف غري 

مقبول بتاتا”.
�لثاين/يناير،  كانون  من  �ل�شابع  يف 
نيكولز  تاير  �عتقال  �ل�شرطيون  �أر�د 
الرتكابه خمالفة مرورية وقد �أقيلو� 

مذ�ك من مهماتهم.
و�أو����ش���ح���ت ق����و�ت �الأم�����ن �آن������ذ�ك �أن 
�ل�����ش��رط��ي��ون يقرتبون،  ك���ان  يف ح��ني 
�مل�شتبه  و”فر  مو�جهة”  “ح�شلت 
و�شرعان ما �أوقف نيكولز لكنه  به”. 
����ش��ت��ك��ى م���ن �أن����ه ي���و�ج���ه ���ش��ع��وب��ة يف 

و�ع��ت��ر مدير  دقائق”.  ث��الث  م��دى 
ديفيد  تيني�شي  يف  �لتحقيق  مكتب 
مقبول”  “غري  ح�شل  م��ا  �أن  ر�و����ش 
�أن  ي��ج��ب  ك����ان  و”ما  و”�إجر�مي” 
“�شدمته”  ع���ن  م���ع���رًب���ا  يحدث”، 
و”��شمئز�زه” ملا ر�آه. و�أ�شاف “بكلمة 
و�حدة، �إنه �أمر مرّوع للغاية”. ورّحب 
وبينهم  �ل�����ش��ح��ي��ة  ع���ائ���ل���ة  حم���ام���و 
ب��ن ك��ر�م��ب �ل����ذي ك���ان وك��ي��ل عائلة 
�الأمريكي �الأ�شود جورج فلويد �لذي 
ا عام 2020،  ُقتل �أثناء توقيفه �أي�شً
وقال  �ل�شرطيني.  �إىل  �لتهم  بتوجيه 

�صحف عاملية: ف�صل ردع اإدارة بايدن لرو�صيا يجب األ يتكرر يف تايوان 

انق�سام اأملاين ب�ساأن »ليوبارد«.. وحتذير رو�سي �سديد لأمريكا

•• عوا�صم-وكاالت

�لعاملية  �ل�����ش��ح��ف  �أب������رز  ���ش��ل��ط��ت 
�ل�شوء  �خلمي�ش،  �أم�����ش  �ل�����ش��ادرة 
تزويد  ر�شميا  برلني  �إع���الن  على 
و�شط  “ليوبارد”،  بدبابات  كييف 
فعل  ردود  ع���ن  ت��ت��ح��دث  ت���ق���اري���ر 
متباينة من قبل �ل�شعب �الأملاين، �إذ 
ة بع�ش �ملوؤيدين للخطوة،  كان ثمَّ
�أك����ر �لقر�ر  ب��ي��ن��م��ا ع���ار����ش ع���دد 
مع  �لت�شعيدية  تد�عياته  ب�شبب 
و��شنطن  ق��ر�ر  على  ورّد�  رو���ش��ي��ا. 
تزويد �أوكر�نيا بدبابات “�أبر�مز”، 
رو�شيا  �أن  �أخ����رى  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
�للهجة”  �شديد  “حتذيًر�  وجهت 
�إىل �لواليات �ملتحدة بعدما �أجرت 
حربية  ب�شفينة  ع�شكرية  م��ن��اورة 
�شوتية  ف���رط  ب�����ش��و�ري��خ  حمملة 
ب�شعة كيلومرت�ت فقط  بعد  على 

من �ل�شو�حل �الأمريكية.
تايو�ن  �أزمة  �ل�شحف  تناولت  كما 
بالتاأكيد على �أن �الإد�رة �الأمريكية 
جديدة  �إ�شرت�تيجية  �إىل  بحاجة 
�ل�شيني”  “�لغزو  ل���ردع  وع��اج��ل��ة 
وقوعه  و�����ش���ن���ط���ن  ت���دع���ي  �ل������ذي 
�إىل  م�شريًة  قليلة،  �شنو�ت  خ��الل 
لرو�شيا  بايدن،  �إد�رة  ردع  ف�شل  �أن 
�أوكر�نيا يجب �أال يتكرر  قبل غزو 

يف �أزمة تايو�ن.

انق�صام اأملاين
“�لغارديان”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
�مل�شت�شار،  ق����ر�ر  �أن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
�ملو�فقة  ب�����ش��اأن  ���ش��ول��ت�����ش،  �أوالف 
 ”2 “ليوبارد  دب��اب��ات  �إر���ش��ال  على 
�أثار �النق�شامات  �أوكر�نيا، قد  �إىل 
�إذ  ب�شكل كبري،  �الأمل��اين  �ل�شارع  يف 
تباينت �الآر�ء بني موؤيد ومعار�ش 
تد�عيات  م����ن  خ���وف���ا  ل���ل���خ���ط���وة، 

�لقر�ر.
�لريطانية  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أج�����رت 
�ملو�طنني  ب��ع�����ش  م���ع  م���ق���اب���الت 
�أم��ام �ل�شفارة  �الأمل��ان خ��الل جولة 
�أحد  �أع���رب  �إذ  ب��رل��ني،  �ل��رو���ش��ي��ة 
جر�ء  “�إحباطه”  عن  �الأ�شخا�ش 
قائال  وتد�عياته،  �شولت�ش،  ق��ر�ر 
�مل�شت�شار  م��وق��ف  يف�شل  ك��ان  �إن���ه 

“�ملرتدد«.
عاما(:   73( �مل���و�ط���ن  و�أ�����ش����اف 
�أم�����ر�  ك�����ان  �ل�������رتدد  �أن  “�أعتقد 
كان  لكن  ���ش��ائ��ب،  �ل��ق��ر�ر  حمببا. 
�أك���رث، ق�شاء بع�ش  �ل�����ش��و�ب  م��ن 

�لوقت للتفكري يف تد�عياته«.
قالت  ت�������ش���دد�،  �أك�����رث  م���وق���ف  ويف 
مو�طنة �أخرى لل�شحيفة: “علينا 
�أن���ن���ا خ�����ش��رن��ا �حل���رب  ن��ت��ذك��ر  �أن 
�لعاملية �لثانية للرو�ش. و�إذ� قررت 
)يف  �ل�شر�ع  ه��ذ�  مو��شلة  رو�شيا 

هذه �لتحذير�ت، مل تكر�ش �الإد�رة 
تعهد  بعدما  – خا�شة  �الأمريكية 
ب��اي��دن ب��ال��دف��اع ع��ن ت��اي��ب��ي��ه �شد 
�أي عمل ع�شكري - �هتماًما كافًيا 
يتز�يد  �لذي  للردع  للنهج �حلايل 

ب�شكل ملحوظ من قبل بكني.
�أن����ه م��ن��ذ �شنو�ت،  �مل��ج��ل��ة  وذك����رت 
كانت تايو�ن ت�شتعد حلرب تقليدية 
مبوجبها  ح�����ش��ل��ت  �ل�������ش���ني  م����ع 
من  �شخمة  ع�شكرية  معد�ت  على 
دبابات  م��ث��ل  �مل���ت���ح���دة،  �ل����والي����ات 
“�أبر�مز” وطائر�ت “�إف -16”، 
م�شرية �إىل �أن تايبيه، يف �ملقابل، ال 
ت�شتطيع �أن ت�شاهي �ل�شني خالل 

مو�جهة ع�شكرية مبا�شرة.
�إع���الن بايدن،  �أن���ه منذ  و�أ���ش��اف��ت 
ب�������ش���اأن �ل����دف����اع ع����ن ت�����اي�����و�ن، مل 
حتى  �الأم���ري���ك���ي���ة  �الإد�رة  ت��ت��خ��ذ 
و�لالزمة  �لكافية  �خلطو�ت  �الآن 
لو�شع �ملو�رد �لع�شكرية يف مكانها 
�ل�شحيح وزيادة قدرتها على �إعادة 
�إمد�د تلك �ملو�رد حت�شبا ل�شيناريو 

ع�شكري مع �ل�شني.
�ل�شيني”  “�لغزو  �إن  وق����ال����ت 
ل���ت���اي���و�ن ل���ن ي�����ش��ب��ه �ل�������ش���ر�ع يف 
و��شنطن  مت��ك��ن��ت  �إذ  �أوك����ر�ن����ي����ا، 
وح��ل��ف��اوؤه��ا �ل��غ��رب��ي��ون م��ن فر�ش 
كييف  وتزويد  �قت�شادية  عقوبات 
على  متز�يد  ب�شكل  قوية  باأ�شلحة 

مدى عدة �أ�شهر.
و��شنطن  ق��ام��ت  �إذ�  �أن���ه  و�أ���ش��اف��ت 
تخطيط  دون  تايبيه  عن  بالدفاع 
كاٍف، فقد تكون �لنتيجة “كارثية 

حّقا«.
�أن����ه م���ع �ح��ت��م��ال ن�شوب  وت��اب��ع��ت 
يف  يلوح  تاريخيا”  مدمر  “�شر�ع 
�لفعال  �ل���ردع  ف���اإن �شمان  �الأف���ق، 
�أهمية لالأمن  هو �لتحدي �الأكرث 
�لقومي للواليات �ملتحدة يف �آ�شيا، 

و�الأكرث �إحلاًحا �إىل حد بعيد.
و�أو�شحت �ملجلة �أنه نظًر� للتهديد 
ب��ال��غ��زو، ف���اإن ردع �ل�شني  �مل��ت��ز�ي��د 
ب�شكل  ��شتباقيا  نهجا  �شيتطلب 
�الإ�شرت�تيجية  �إن  ق��ائ��ل��ة  ك��ب��ري، 
ت���ب���د�أ م���ن ت���اي���و�ن �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن 
يتم  �لتي  �لطريقة  ت�شميم  تعيد 
قو�تها  ون�شر  وت�شليح  تنظيم  بها 
حتى تتمكن من حرمان بكني من 

حتقيق �نت�شار �شريع.
و�أ�شافت �أنه يف �لوقت نف�شه، حتتاج 
�شيا�شتها  ت��ط��وي��ر  �إىل  و����ش��ن��ط��ن 
�أن  �لتاأكيد  بهدف  وذلك  �خلا�شة، 
متاح  �ملبا�شر  �لع�شكري  “�لدعم 
لتايو�ن �الآن و�أنه �شيتم تعزيزه �إذ� 
ا  �أي�شً حدث غ��زو«. وح��ذرت �ملجلة 
بايدن،  �إد�رة  ردع  “ف�شل  �أن  م��ن 
يجب  �أوك��ر�ن��ي��ا  غ��زو  قبل  لرو�شيا 

�أال يتكرر يف �أزمة تايو�ن«.

�أال  �الأق���ل  �أوك��ر�ن��ي��ا(، فيجب على 
تكون �أملانيا منخرطة فيه«.

بالرغم  �إن�����ه  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�أ�شعل  ق��د  �شولت�ش،  ق���ر�ر  �أن  م��ن 
�أملانيا  بني  �لتاريخي”  “�ملنعطف 
�ل�شوفيتي  )�الحت���������اد  ورو�����ش����ي����ا 
تردد  على  تغلب  �أن���ه  �إال  �آن�����ذ�ك(، 
ا”  �أي�شً “�لتاريخي  ب����رل����ني 
�لع�شكرية  ب���االأم���ور  يتعلق  ف��ي��م��ا 

و�القت�شادية مع مو�شكو.
يف �ملقابل، قالت �ل�شحيفة �إن نهج 
�شولت�ش، �لغام�ش �ملقيد ال يعك�ش 
موقف �ل�شعب �الأملاين، خا�شة بني 
ونقلت  عاما،   64 �لعمرية  �لفئة 
ع��ن م��و�ط��ن ي��دع��ى ك���ارل لودفيج 
)63 عاما(، قوله: “�أعتقد �أن ما 
كان مدرو�شا جيد�  �شولت�ش،  فعله 

من �لناحية �ل�شيا�شية«.
و�أب���ل���غ ج���ان ك��ال���ش ب���رين���دز، وهو 
�أمل��اين، �أن �ملو�قف من حرب  موؤرخ 
�أوك��ر�ن��ي��ا ق��د ك�شفت ع��ن فجوة يف 
�شنا،  �الأ�شغر  �الأمل��ان  بني  �الأجيال 
�لع�شكري  �لعمل  يدعمون  �لذين 
و”جيل طفرة  �ل�شريع “�ملتهور”، 
�ل�شالم” �لذي ما ز�ل وجهة نظره 
رو�شيا  م��ع  �لت�شعيد  جت��ن��ب  ه��ي 

�لذي قد يجلب “رد� نوويا«.
ا عن ع�شوة  ونقلت �ل�شحيفة �أي�شً
�الأمل������اين، �شار�  �ل��ي�����ش��اري  �حل����زب 
�أك���ر منتقدي  و�غ��ن��ك��ن��خ��ت، وه���ي 
�إن  قولها  �الأخ����ري،  �شولت�ش  ق���ر�ر 
�أثقل  ب��اأ���ش��ل��ح��ة  �أوك���ر�ن���ي���ا  �إم������د�د 
“�شيخلق  م�����ش��ى  وق�����ت  �أي  م����ن 
يف  �أملانيا  �شتجر  ت�شعيدية  دو�م��ة 

روج���������رز، رئ���ي�������ش جل���ن���ة �ل���ق���و�ت 
�مل�شلحة: “حتاول رو�شيا ��شتخد�م 
�لواليات  ل��ت��خ��وي��ف  ���ش��ت��ارت  ن��ي��و 
�مل���ت���ح���دة و�ل��������دول �الأخ��������رى من 
�لع�شكرية  �مل�������ش���اع���د�ت  ت���ق���دمي 

الأوكر�نيا«.
�تفقتا  وو��شنطن  مو�شكو  وك��ان��ت 
�ملعاهدة  متديد  على   2021 عام 
تق�شر كال  و�ل��ت��ي  �شنو�ت،   5 مل��دة 
�شالحا   1550 ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ن 

نوويا �إ�شرت�تيجيا منت�شر�.

مهمة لإنقاذ تايوان
�آفريز”  “فورين  جم���ل���ة  ر�أت 
�إد�رة بايدن، بحاجة  �أن  �الأمريكية 
وعاجلة  جديدة  �إ�شرت�تيجية  �إىل 
�ل���ذي  �ل�شيني”  “�لغزو  ل�����ردع 
ت���دع���ي و����ش��ن��ط��ن وق���وع���ه خالل 
�شنو�ت قليلة، وخا�شة بعدما �أعلن 
بينغ،  جني  �شي  �ل�شيني،  �لرئي�ش 
�الأول/�أكتوبر  ت�شرين  يف  �شر�حة 
مع  �لتوحيد  باإعادة  �لتام  �لتز�مه 

�جلزيرة.
بدء  منذ  �أن���ه  �إىل  �ملجلة  و�أ����ش���ارت 
�أك�����د عدد  �أوك����ر�ن����ي����ا،  �حل�����رب يف 
متز�يد من �مل�شوؤولني �الأمريكيني 
�لعمل  ل������ردع  �مل���ل���ح���ة  �ل���������ش����رورة 
�شد  �مل��زع��وم  �ل�شيني  �لع�شكري 
�خلارجية  وزي���ر  ح���ذر  �إذ  ت���اي���و�ن، 
�أن بكني ق��د تنوي  �الأم��ري��ك��ي م��ن 
�إطار  “يف  �جلزيرة  على  �ل�شيطرة 
مما  �أ���ش��رع بكثري”  ج���دول زم��ن��ي 

كان ُيعتقد �شابًقا.
�لرغم من  �إن��ه على  �ملجلة  وقالت 

 حتذير رو�صي �صديد
“�لتاميز”  ���ش��ح��ي��ف��ة  �ع����ت����رت 
�مل�������ن�������اور�ت  �أن  �ل����ري����ط����ان����ي����ة 
يف  رو�شيا  �أجرتها  �لتي  �لع�شكرية 
�ل�شو�حل  نحو  �الأطل�شي  �ملحيط 
�شديد  حتذير  مبثابة  �الأمريكية، 
�لت�شليم  ق����ر�ر  ع��ل��ى  رد�  �ل��ل��ه��ج��ة 
�إىل  “�أبر�مز”  ل��دب��اب��ات  �ملحتمل 

�أوكر�نيا.
وو����ش���ف���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �مل����ن����اور�ت 
�لرو�شية باأنها “��شتعر��ش للقوة”، 
وذلك بعدما نفذتها �شفينة حربية 
حمملة ب�شو�ريخ “زيركون” �لتي 
الختبار  �ل�������ش���وت،  ���ش��رع��ة  ت���ف���وق 
ق���در�ت���ه���ا �ل��ه��ج��وم��ي��ة يف �جل����زء 
�الأطل�شي،  �مل��ح��ي��ط  م���ن  �ل��غ��رب��ي 
�أن ح��ذرت رو�شيا حلف  وذل��ك بعد 
�شمال �الأطل�شي )�لناتو( من �إمد�د 

�أوكر�نيا باملزيد من �الأ�شلحة.
ووفًقا للجي�ش �لرو�شي، يبلغ مدى 
�لتي و�شفها  �شو�ريخ “زيركون”، 
�ل���رئ���ي�������ش �ل����رو�����ش����ي ف���الدمي���ري 
 560 تقهر”،  “ال  ب��اأن��ه��ا  ب��وت��ني، 
902 كيلومرت(، كما  مياًل )نحو 
�إنه ميكنها �ل�شفر ب�شرعة تزيد 9 

�أ�شعاف عن �شرعة �ل�شوت.
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن حمللني  ون��ق��ل��ت 
بني  �جل��م��ع  �إن  ق��ول��ه��م،  ع�شكرين 
�ملناورة  ع��ل��ى  و�ل����ق����درة  �ل�����ش��رع��ة 
و�الرتفاع يجعل من �ل�شعب تعقب 

�ل�شو�ريخ و�عرت��شها.
وقالت �ل�شحيفة �إن �ملوقع �لدقيق 
“�الأدمري�ل  �لرو�شية،  للفرقاطة 
جور�شكوف” مل يتم �الإعالن عنه 

ماألوفة  �شاملة  ح��رب  �إىل  �لنهاية 
�لقر�ر  وو����ش���ف���ت  رو�شيا”،  م���ع 
ينتهي  �أن  ميكن  �ل��ذي  ب�”�جلنون 

بكارثة«.
وق������ال ع�����ش��و �آخ������ر ب�����احل�����زب: “ 
�أبًد�  ي�شلم  ل��ن  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�ش 
�ل�شن  يف  ك���ب���ري  �إن������ه  ب���ال���ه���زمي���ة، 
�شن  يف�شل  �إن���ه  ل��ذل��ك.  بالن�شبة 
لتقرير  ووف���ق���ا  نووية.”  ح����رب 
“�لغارديان”، قال �أحد �ل�شيا�شيني 
�ليميني  �لبديل”  “حزب  م���ن 
�ملتطرف يف خطاب �أمام �أن�شاره �إن 
�خلطوة “متهورة للغاية”، و��شفا 
�شولت�ش، باأنه “غري موؤهل التخاذ 

قر�ر�ت حا�شمة«.
�أم��ام ح�شد  بي�شرتون،  بيرت  وق��ال 
“�لدبابات  �حل�����زب:  �أن�����ش��ار  م���ن 
�أوكر�نيا؟.  يف  رو�شيا  �شد  �الأملانية 
ل��ق��د ج���رب �أج������د�دك ذل���ك وم���اذ� 
موؤ�شفة،  م��ع��ان��اة  �لنتيجة؟  ك��ان��ت 
ق��ت��ل �مل��الي��ني م��ن ك��ال �جلانبني، 
�لرو�شية  �ل��دب��اب��ات  �ل��ن��ه��اي��ة،  ويف 

و�شلت �إىل هنا يف برلني«.
�أظهرت  ل�”�لغارديان”،  ووف���ًق���ا 
ن�شرت  ل��ل��ر�أي  ��شتطالعات  نتائج 
�الأملان  غالبية  �أن  �أ�شبوعني  قبل 
يعار�شون �إر�شال دبابات قتالية �إىل 
�أوكر�نيا. ولكن ��شتطالعات �أخرى 
�الأ�شبوع  �شابق من  ن�شرت يف وقت 
�الأربعاء-  �إع����الن  ق��ب��ل   - �جل����اري 
�إذ  حت������ول،  ح������دوث  �إىل  خ��ل�����ش��ت 
�إر�شال  �مل�شاركني  من   44% �أي��د 
كييف،  �إىل  “ليوبارد”  دب���اب���ات 

مقابل معار�شة 45%.

بحلول �ل�31 من �ل�شهر �جلاري.
عليها  ح�����ش��ل��ت  ل��ر���ش��ال��ة  ووف����ًق����ا 
فقد �شغط  “فاينان�شيال تاميز”، 
من  كل  على  �جلمهوريون  �لنو�ب 
�أن��ت��وين بلينكن،  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
ووزي��������ر �ل�����دف�����اع ل���وي���د �أو�����ش����نت، 
ومديرة �ملخابر�ت �لوطنية �أفريل 
رو�شيا  �متثال  من  للتحقق  هينز، 

للمعاهدة �لنووية.
قلق  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
رو�شيا  ق��ر�ر  ع��ن  ن��اجت  �لكونغر�ش 
عمليات  ب��ت��ع��ل��ي��ق  �مل���ا����ش���ي  �ل���ع���ام 
ورف�شها  �شتارت”  “نيو  تفتي�ش 
�مل�شاور�ت  يف  للم�شاركة  �ل��الح��ق 
لدعم  �مل��ع��اه��دة  مبوجب  �ملطلوبة 
تاأتي  �إن �خلطوة  تنفيذها. وقالت 
ا و�شط خماوف من �أن بوتني،  �أي�شً
قد ي�شتخدم �شالحا نوويا تكتيكيا 
يف �أوكر�نيا، ف�شاًل عن تز�يد �لقلق 
ب�شاأن تر�شانة �ل�شني �لنووية �لتي 

تتو�شع ب�شرعة.
�جلمهوريون  �مل�����ش��رع��ون  وط��ل��ب 
- م��اي��ك روج����رز وم��اي��ك��ل ماكول 
�الإد�رة  م����ن   - ت���رين���ر  وم���اي���ك���ل 
تقييم ما �إذ� كان موقف رو�شيا هو 
مادي  �نتهاك  �أو  �الم��ت��ث��ال  “عدم 

للمعاهدة«.
لل�شحيفة  وف�������ق�������اً  وق���������ال���������و�، 
�ل���ري���ط���ان���ي���ة، ف������اإن �الإج���������ر�ء�ت 
�لتي  �ل���رو����ش���ي���ة  و�ل���ت�������ش���ري���ح���ات 
�أوكر�نيا  و��شنطن لدعمها  تهاجم 
حول  خطرية”  “خماوف  ت��ث��ري 

عدم �متثال مو�شكو للمعاهدة.
ويف م��ق��اب��ل��ة م��ع �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، قال 

تقارير  �أف����ادت  لكن  دق��ي��ق،  ب�شكل 
باأن �ل�شفينة �حلربية “قد حتولت 
�أخري� نحو �شاحل �لواليات �ملتحدة 
يف عر�ش ��شتفز�زي للقوة من قبل 

�جلي�ش �لرو�شي.«
�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  وق���ال���ت 
مت  ق���د  “زيركون”  ���ش��و�ري��خ  �إن 
حماكاة  ط���ري���ق  ع����ن  �خ���ت���ب���اره���ا 
هدفا  “دمرت”  و�إن��ه��ا  �لكمبيوتر 
500 ميل  م���ن  �أك�����رث  ب��ع��د  ع��ل��ى 
ووف���ق���ا  ك����ي����ل����وم����رت�ت(.   804(
�ل�شفينة  �أن  يعتقد  ال  لل�شحيفة، 
�شو�ريخ،  �أي  �أط��ل��ق��ت  �ل��رو���ش��ي��ة 
لكن مقاطع فيديو ن�شرتها و�شائل 
�لطاقم يف  �أظ��ه��رت  رو�شية  �إع��الم 
حالة ��شتعد�د الإطالق �ل�شو�ريخ. 
�لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  توؤكد  ومل 

هذه �لتقارير.
�لقوتني  ب���ني  �أخ������رى،  �أزم�����ة  ويف 
�لعظميني، طلب نو�ب جمهوريون 
�إد�رة �لرئي�ش �الأمريكي جو بايدن، 
متتثل  رو�شيا  كانت  �إذ�  ما  حتديد 
�لنووية  �شتارت”  “نيو  مل��ع��اه��دة 
رف�ش  ي���ث���ري  �إذ  �ل���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
ب�شاأن  حم����ادث����ات  �إج�������ر�ء  رو����ش���ي���ا 
�أوكر�نيا  �ملعاهدة و�شط �حلرب يف 
خماوف ب�شاأن �حلد من �لت�شلح يف 

�مل�شتقبل.
“فاينان�شيال  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
روؤ�شاء  �إن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  تاميز” 
و�ل�شوؤون  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  جل��ان 
�خل����ارج����ي����ة و�ال�����ش����ت����خ����ب����ار�ت يف 
جمل�ش �لنو�ب �الأمريكي قد حثو� 
قر�ر  �ت��خ��اذ  ���ش��رورة  على  �الإد�رة 

اعت�سام مفتوح لنائبني لبنانيني يف الربملان يدخل اأ�سبوعه الثاين  
•• بريوت-اأ ف ب

دخ���ل �ع��ت�����ش��ام م��ف��ت��وح ي��ن��ف��ذه ن��ائ��ب��ان ل��ب��ن��ان��ي��ان د�خل 
ف�شل  على  �حتجاجاً  �لثاين  �أ�شبوعه  �جلمعة  �ل��رمل��ان 
�ل��ن��و�ب يف �ن��ت��خ��اب رئ��ي�����ش ل��ل��ب��الد م��ا ي��ف��اق��م �النهيار 

�القت�شادي �لذي ينه�شها.
ومنذ �نتهاء والية �لرئي�ش �ل�شابق مي�شال عون يف نهاية 
ت�شرين �الأول �أكتوبر، ف�شل �لرملان 11 مرة يف �نتخاب 
برملانية  �أك��رثي��ة  �شيا�شي  فريق  �أي  ميلك  ال  �إذ  رئي�ش 

تخّوله �إي�شال مر�شح له.
ي��ن��اي��ر، ينفذ  �ل��ث��اين  19 ك��ان��ون  �آخ���ر جل�شة يف  وم��ن��ذ 

مفتوحاً  �عت�شاماً  خلف  وملحم  �شليبا  جناة  �لنائبان 
نبيه  �لنو�ب  رئي�ش جمل�ش  �لرملان، فيما مل يحدد  يف 
�النق�شامات  ج��ر�ء  جديدة  �نتخاب  جل�شة  موعد  ب��ري 

�ل�شيا�شية �حلادة، �لتي �عتادت عليها �لبالد.
�نبثقت  نائباً   13 م��ن  كتلة  �إىل  وخلف  �شليبا  ينتمي 
�ل�شيا�شية  �لطبقة  �شد  م�شبوقة  غري  �حتجاجات  عن 

يف 2019.
ومن د�خل �لرملان، قالت �شليبا لوكالة فر�ن�ش بر�ش 
�جلمعة “هناك �نحالل كامل للدولة، وكل ما نريده هو 
�أن نحافظ على ما بقي منها، وهو �لرملان، فلي�ش هناك 

حكومة، وال نظام مايل، و�لق�شاء �أي�شاً يتناحر”.

و�أ�شافت “نحن باقون هنا، وال يفكر �أحد �أننا �شنغادر” 
قبل �نتخاب رئي�ش. جر�ء �لفر�غ �لرئا�شي، تدير �لبالد 
ح��ك��وم��ة ت�����ش��ري��ف �أع���م���ال ع��اج��زة ع��ن �ت��خ��اذ ق����ر�ر�ت 
 ،2019 �نهيار �قت�شادي مزمن منذ  �شرورية يف ظل 
�للبنانيني حت��ت خط  �ملئة م��ن  80 يف  �أك��رث م��ن  جعل 
�لفقر. وباالإ�شافة �إىل �الأزمتني �ل�شيا�شية و�القت�شادية، 
بني  ق�شائية  معركة  يف  �حل��ايل  �الأ�شبوع  �لبالد  دخلت 
�نفجار  يف  �لعديل  و�ملحقق  �لتمييزية  �لعامة  �لنيابة 

مرفاأ بريوت، ما يهدد �جل�شم �لق�شائي باأكمله.
مع  مت�شامنون  ن���و�ب  يق�شد  �عت�شامهما،  ب��دء  منذ 
ليلة  �أم�شى  م��ن  ومنهم  �ل��ن��و�ب،  جمل�ش  وع��ون  خلف 

�لتيار  �ن��ق��ط��اع  تظهر  ���ش��ور�ً  ن���و�ب  ون�شر  �ملجل�ش.  يف 
هو�تفهم  على  و�عتمادهم  �ملجل�ش،  د�خ��ل  �لكهربائي 

�جلو�لة لالإنارة و�إجر�ء مقابالت �شحافية.
وقال م�شدر مقرب من بري �جلمعة لفر�ن�ش بر�ش �إن 
�نتخاب جديدة  �أال يحدد موعد جلل�شة  “قرر  �الأخ��ري 
كون �الأمور غري نا�شجة، بل �أنه يف كل مرة ي�شف نو�ب 

�جلل�شة باملهزلة”.
كتلتهم  “فلتتفق  �ملعت�شمني  للنو�ب  بالن�شبة  و�أ�شاف 

على ��شم مر�شح �أواًل، �إنهم �أنف�شهم منق�شمون”.
وجر�ء �النق�شام �ل�شيا�شي �حلاد، ي�شعب �نتخاب رئي�ش 

من دون ت�شوية.

خماوف من توترات بعد وفاة اأمريكي اأ�سود اأوقفته ال�سرطة  
 •• وا�صنطن-اأ ف ب

حتيي وفاة �أمريكي �أ�شود بعد توقيفه 
يف  م�شاهده  �شُتعر�ش  �ل��ذي  �لعنيف 
�ملخاوف من  �شُين�شر �جلمعة،  فيديو 
ح�شول توتر�ت ذ�ت خلفية عن�شرية 
يف �لواليات �ملتحدة حيث دعا �لرئي�ش 
جو بايدن �إىل �لهدوء وطالب بتحقيق 

�شريع يف �ملاأ�شاة.
ُوّجهت �إىل خم�شة �شرطيني �خلمي�ش 
�إثر  �ل�����ش��ج��ن،  و�أودع������و�  �ل��ق��ت��ل  تهمة 
تاير  �الأ�شود  �الأمريكي  �ملو�طن  وف��اة 
كانون  م��ط��ل��ع  ع���اًم���ا(   29( ن��ي��ك��ول��ز 
توقيفه،  م��ن  �أي���ام  بعد  يناير  �ل��ث��اين 

وفق ما �أفادت �ل�شلطات.
و�أعلن �ملدعي �لعام �شتيف مولروي يف 
�أن �لعنا�شر �خلم�شة  موؤمتر �شحايف 
وهم من �شرطة ممفي�ش، كرى مدن 
�أمريكيون  وجميعهم  تيني�شي،  والية 
�ّت��ه��م��و� بالقتل  �إف��ري��ق��ي،  �أ���ش��ل  م��ن 

و�العتد�ء بال�شرب وحتى �خلطف.
بايدن  ج��و  �الأم��ريك��ي  �لرئي�ش  ودع���ا 
يف بيان �خلمي�ش �إىل �إجر�ء “حتقيق 
هذه  يف  و�شفاف”  وك����ام����ل  ����ش���ري���ع 

�ملاأ�شاة.
وقالت قائدة �شرطة ممفي�ش �شرييلني 
ت�شعرو�  �أن  “�أتوقع  �الأرب��ع��اء  ديفي�ش 
�مل�شاهد.  روؤي��ة هذه  عند  بال�شدمة” 
خروج  �ملحتمل  م��ن  �أن���ه  �ع��ت��رت  و�إذ 
تظاهر�ت، دعت �إىل عدم “�لتحري�ش 
وقال  �لتخريب”.  �أو  �ل��ع��ن��ف  ع��ل��ى 
بايدن يف بيان “�أن�شم �إىل عائلة تاير 

•• الفيا-اأ ف ب

�رتفعت ح�شيلة �لقتلى جّر�ء تفجري ��شتهدف جمموعة 
من �لرعاة يف و�شط نيجرييا �إىل 40 �شخ�شا، وفق ما 
�شابقة  ح�شيلة  �أ�شارت  بعدما  �ملحلية  �حلكومة  ذك��رت 

�إىل �شقوط 27 قتيال.
ووقع �النفجار �الأربعاء يف قرية روكوبي �لو�قعة على 
�حل����دود ب��ني والي��ت��ي ن�����ش��ر�وة وب��ن��وي��ه، وه���ي منطقة 

ت�شهد �أعمال عنف عرقية ودينية.
لل�شحفيني  ���ش��ويل  �هلل  ع��ب��د  ن�������ش���ر�وة  ح��اك��م  وق����ال 

�خلمي�ش “بات لدينا حاليا نحو 40 قتيال«.
و�أفاد يف ت�شريحات عر قناة “�أر�يز نيوز” �لتلفزيونية 

ليل �الأربعاء “حتدثت �شائعة يف وقت �شابق عن �أن �شالح 
�جلو نّفذ �لهجوم، لكننا نعرف �الآن باأن �أي طائرة تابعة 

ل�شالح �جلو مل حتّلق )فوق( �ملنطقة«.
وتابع “حّلقت م�شرّية )فوق( �ملنطقة و�ألقت �لقنبلة”، 

دون �أن يحدد �جلهة �لتي �أطلقتها.
وذك����رت جم��م��وع��ة حم��ل��ي��ة مت��ّث��ل �ل���رع���اة ب����اأن طائرة 

ع�شكرية نيجريية نّفذت �لتفجري.
ومل يرد �لناطق با�شم �شالح �جلو �لنيجريي على طلب 

فر�ن�ش بر�ش �حل�شول على تعليق.
وق��ع��ت يف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي غ����ار�ت ج��وي��ة ع��ر���ش��ي��ة على 
�ملدنيني يف �شمال �شرق نيجرييا و�شمال غربها، حيث 

يقاتل �جلي�ش �إرهابيني وع�شابات �إجر�مية.

ارتفاع ح�سيلة �سحايا تفجري نيجرييا اإىل 40 قتيال 
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عربي ودويل
بلدة بريطانية تندم بقوة على تاأييدها بريك�ست •• ثوروك-اأ ف ب

ل�شالح  �شاحقة  باأغلبية  ل��ن��دن،  ق��رب  �ل��و�ق��ع��ة  �لبلدة  غ��رْي��ز،  �شّوتت 
بريك�شت. لكن بعد ثالث �شنو�ت على �الن�شحاب من �الحتاد �الأوروبي، 

ينتاب �لبع�ش �شعور بالندم فيما ت�شهد �لبالد �أزمة تلو �الأخرى.
تقول ماريا �إيفار�ش )42 عاما( “�شوتُّ ل�شالح بريك�شت، لكني نادمة 

على ذلك” وت�شيف �أنها ت�شعر باأن �ل�شيا�شيني خدعوها.
30 كلم �شرق  �لو�قعة على بعد  �لبلدة  �لنف�شية يف  �مل�شت�شارة  وتو�شح 
�أخرونا   ... كاملة  �حلقائق  لنا  يقدمو�  “مل  �لريطانية  �لعا�شمة 
�أ�شياء مل تكن �شحيحة”. وت�شرح “�لبالد �الآن مثل �شفينة دون ربان” 
بوري�ش  �أحدهما  �ملا�شي  �لعام  �ملحافظة  رئي�شني للحكومة  بعد تنحية 

جون�شون �لذي قاد حملة �خلروج من �الحتاد.
ل�شالح  �لناخبني  من  باملئة   72،3 �شوت   ،2016 ع��ام  �ال�شتفتاء  يف 
ت�شم  �لتي  �شا�شك�ش  مبنطقة  ث��وروك  د�ئ��رة  يف  بريك�شت  من  �خل��روج 
غرْيز وهي �أكر بلد�تها وي�شكنها قر�بة 75 �ألف �شخ�ش. كانت �لن�شبة 

ت�شويت يف  382 منطقة  �شمن  م��وؤي��دة لريك�شت  نتيجة  �أك��ر  ر�ب��ع 
بريطانيا �أيدت �النف�شال. و�ختار نايجل فار�ج، �مل�شكك بهيئات �الحتاد 
�الأوروبي، د�ئرة ثوروك مكانا لالإعالن عن برناجمه �ملناه�ش لالحتاد 
و�ملنطقة �لتي كانت تعتمد  لالنتخابات �لعامة يف �أيار/مايو 2015. 
على �ل�شناعة و��شتقبلت �لعديد من �ملهاجرين من �شرق �أوروبا، ت�شم 

�أي�شا تيلبوري �أحد �أكر مو�نئ �حلاويات يف �لبالد.
�أنه مل يكن  �أع��دت فر�ن�ش بر�ش تقرير� من �ملنطقة، وجد   2017 يف 
لكن  ع���ام.  بعد  ت�شويتهم  على  ي��ذك��ر  ن��دم  لريك�شت  �مل��وؤي��دي��ن  ل��دى 
كانون  بنهاية  �إال  ب��ال��ك��ام��ل  تظهر  مل  �الحت����اد  م��ن  �خل����روج  مفاعيل 

�لثاين/يناير 2020.
لكنها ح�شلت على  وعد جون�شون بريطانيا “بتالل ت�شيئها �ل�شم�ش”. 
كوفيد وت�شهد �الآن �أزمة تكلفة معي�شة خانقة جنمت عن ت�شخم مرتفع 

جد�. وجمل�ش ثوروك �ملحلي �أفل�ش فعليا يف كانون �الأول دي�شمر بعد 
�ملخ�ش�ش  غ��رْي��ز  بلدة  و�شط  ويف  �لكارثية.  �ال�شتثمار�ت  م��ن  �شل�شلة 

للم�شاة و�شعت على نافذة متجر مهجور الفتة “مغلق �إىل �الأبد”.
ومثل �لعديد من �ل�شو�رع �لرئي�شية �الأخرى يف بريطانيا، فاإن معظم 
�ملتاجر �ملتبقية يهيمن عليها جتار �لتجزئة �لذين يقدمون ح�شومات 

ويعر�شون �شلعا بجنيه و�حد، ومتاجر خريية ومكاتب رهانات.
�لوباء  �إىل  بريطانيا  يف  �القت�شادية  �ل�شعوبات  �حلكومة  تعزو  وفيما 
يف  بريك�شت  على  متز�يد  ب�شكل  بالالئمة  ُتلقى  �أوكر�نيا،  يف  و�حل��رب 
تر�جع �لبالد بعد �أن �أغلقت �حلدود مع �ل�شوق �الأوروبية �ملوحدة عر 
طلبت  عاما   50 تبلغ  �أخ��رى  �م���ر�أة  وقالت  �إي�شك�ش.  من  �ملان�ش  بحر 
عدم �لك�شف عن هويتها “نعم �شوتُّ ل�شالح بريك�شت وليتني مل �أفعل 

ذلك”.

�أن  مو�شحة  كذلك؟”  �ألي�ش  كارثة  �إنها  �الآن.  للبلد  “�نظرو�  �أ�شافت 
معظم �الأ�شخا�ش �لذي تعرفهم نادمون على ت�شويتهم بنعم.

وقالت �إيفار�ش �إن �لذين د�فعو� عن ت�شويتهم لري�شكت ي�شعرون �الآن 
“باالحر�ج” بل “باخلجل”. ومل ينخف�ش م�شتوى �لتاأييد لريك�شت 
يف �أنحاء �لبالد �إىل هذ� �حلد من قبل، وفق ��شتطالع �أجرته موؤ�ش�شة 

يوغوف ون�شر يف ت�شرين �لثاين/نوفمر.
ويعتقد �أقل من ثلث �لريطانيني �أنه كان قر�ر� �شائبا، �أي �أن و�حًد� 

من كل خم�شة موؤيدين للخروج غريو� ر�أيهم بح�شب �ال�شتطالع.
�لبقاء يف  �أر�د  �لوطنية يف غرْيز  �ل�شحة  وت�شاءل موظف لدى خدمة 
�الحتاد “ما �لذي كان يتوقعه �ملوؤيدون لريك�شت؟” م�شيفا “خ�شرنا 

متويل �الحتاد �الأوروبي”.
جون�شون  حلملة  �شعار�  كان   )NHS( �لوطنية  �ل�شحة  خدمة  �إنقاذ 
للخروج من �الحتاد. فقد كتب على حافلة حملته �النتخابية �حلمر�ء: 
�أ�شبوعيا.  ��شرتليني  جنيه  مليون   350 �الأوروب���ي  لالحتاد  “نر�شل 

لنمّول NHS بدال من ذلك”.

•• عوا�صم-وكاالت

تدخل �حلرب يف �أوكر�نيا منعطفا 
�لربيع،  ف�شل  �ق��رت�ب  مع  جديد� 
�لع�شكري  �لدعم  زي��ادة  تز�منا مع 
�لتحذير�ت  و�شط  لكييف،  �لغربي 
“تورطا  �لرو�شية من �عتبار ذلك 

مبا�شر�” يف �لنز�ع.
�ل��ت��اأك��ي��د �الأم���ريك���ي  �أع����ق����اب  ويف 
و�الأمل���������اين ع���ل���ى �إر������ش�����ال دب���اب���ات 
م�شوؤولون  ك�����ش��ف  �أوك���ر�ن���ي���ا،  �إىل 
�لدفاعات  �إ���ش��ق��اط  ع��ن  كييف  يف 
رو�شية  ����ش���و�ري���خ  �أك�����رث  �جل���وي���ة 
خالل  �لعا�شمة،  ب��اجت��اه  �أُط��ل��ق��ت 
�أحدث جولة من �ل�شربات �جلوية 
�لتي ت�شنها مو�شكو. و�شنت رو�شيا 
�أح��������دث ه����ج����وم ج������وي ل���ه���ا على 
�أوكر�نيا خالل �شاعة �لذروة �شباح 
من  �الإن��������ذ�ر�ت  ودوت  �خل��م��ي�����ش، 
�أنحاء  جميع  يف  �جل��وي��ة  �ل��غ��ار�ت 
�لنا�ش يتجهون  كان  بينما  �لبالد، 
�إىل �أعمالهم. ويف �لعا�شمة، �شكلت 
حم��ط��ة ل��ق��ط��ار�ت �الأن���ف���اق ملجاأ 
�لنا�ش  بع�ش  وجل�ش  �لغار�ت،  من 
على بطانيات ومقاعد بال�شتيكية 

�شغرية.
وي��ق��ول م��ر�ق��ب��ون وحم��ل��ل��ون، �إنه 
من �ملتوقع �أن ت�شن رو�شيا هجوما 
على �أوكر�نيا بحلول ف�شل �لربيع، 
تعزيز  على  رد�  ذل���ك،  قبل  ورمب���ا 
�لت�شليح �لغربي يف �الآونة �الأخرية، 
�لعمليات  ه��������دوء  م�����ع  خ����ا�����ش����ة 

•• عوا�صم-وكاالت

يف خطوة مل يكن ميكن �لتفكري 
فيها قبل �شهور، و�فقت �لواليات 
على  �لغربيني  وحلفائها  �ملتحدة 
�إر�����ش����ال دب���اب���ات وم����درع����ات �إىل 
�الأوكر�نية  �الأم��ام��ي��ة  �خل��ط��وط 
�عترت  �لتي  رو�شيا  مو�جهة  يف 
�إر�شال  �لغربية  �ل���دول  ق���ر�ر  �أن 
لكييف يجعلها ط��رًف��ا يف  دب��اب��ات 

�لنز�ع..
 ف���ك���ي���ف ���ش�����������ت��و�ج��ه �ل���دب���اب���ات 
�ل��رو���ش��ي��ة ن��ظ��ريت��ه��ا �ل��غ��رب��ي��ة يف 

�مليد�ن؟
وت��ع��ت��زم و����ش��ن��ط��ن �إر�����ش����ال 31 
�شريعة �حلركة من  دباباتها  من 
طر�ز�أبر�مز �إم 1، بينما �شتزودها 
دبابة   14 عن  يقل  ال  مبا  �أملانيا 
ليوبارد 2، مع �إعطاء �الإذن لدول 
�لناتو �الأخرى لت�شليمها لكييف، 
دولة  �أول  بريطانيا  ك��ان��ت  فيما 
دبابة   14 �إر���ش��ال  �عتز�مها  علن 
2، كما تخطط فرن�شا  ت�شالنجر 
دب���اب���ات لوكلري  ب��ع�����ش  الإر����ش���ال 

�لقتالية الأوكر�نيا.

 ت�صالنجر 2
 ،  1998 ع����ام  �خل���دم���ة  دخ���ل���ت 
ماليني   5 ن��ح��و  تكلفتها  وت��ب��ل��غ 

�إ�شرتليني
�ل���ك���ف���اءة، وجمهزة  دب���اب���ة غ��اي��ة 
با�شم  �مل�����ع�����روف  درع  ب�����اأح�����دث 

“ت�شوبهام«
دبابات  �أك���رث  م��ن  و�ح����دة  تعتر 
�مل��ع��رك��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل���ت���ي متتع 
�لعامل  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��احل��م��اي��ة 

حاليا
جد�  دقيقة  مبد�فع  تزويدها  مت 
وتنطلق  مم.   120 ع���ي���ار  م���ن 
�لدقيقة  �مل��ا���ش��ورة  م��ن  ق��ذ�ئ��ف��ه��ا 
دبابات  م��ع��ظ��م  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة 

�حللفاء  من  لرو�شيا  مهمة  �إ�شارة 
�لغربيني«.

بعد  �حل���������رب  م�������ش���ت���ق���ب���ل  وع��������ن 
�أ�شاف  موؤخر�،  �لغربية  �خلطو�ت 
�لدبابات  “�إر�شال  �أن  “�إغناتوف 
م�شار  بالفعل على  يوؤثر  �أن  ميكن 
باأن  ت��ق��اري��ر تفيد  و���ش��ط  �حل����رب، 
جديد  لت�شعيد  ي�شتعد  �لكرملني 
ل���ل�������ش���ر�ع، ف���ي���م���ا ت���ظ���ه���ر �ل�����دول 
دعم  ملو��شلة  ��شتعد�دها  �لغربية 
ب�شروطها  �حل����رب  الإن���ه���اء  ك��ي��ي��ف 

�خلا�شة«.
وتابع: “هذه �إ�شارة �إىل �لكرملني 
�لرو�شي،  �لت�شعيد  على  رد�  ب��اأن��ه 
م���و�رد  �أي�����ش��ا  �أوك���ر�ن���ي���ا  �شتتلقى 
ميكن �أن تغري �لو�شع �لر�هن على 
و�أن مو�شكو  �الأم��ام��ي��ة،  �خل��ط��وط 
ب�شروطها  م��ف��او���ش��ات  جت���ري  ل��ن 
ت�شعى  ما  بال�شبط  وهو  �خلا�شة، 
�إغناتوف  �ع��ت��ر  كما  �الآن«.  �إل��ي��ه 
ل�شن  �لدبابات  “تريد  �أوكر�نيا  �أن 
عمليات هجومية و�خرت�ق �لدفاع 
�لرو�شي، �لذي �أ�شبح �أكرث تنظيما، 
وحترير مناطق جديدة، خا�شة �أن 
�ل�شوفيتية  �ل��دب��اب��ات  خم���زون���ات 

�لقدمية يف �أوروبا نفدت«.
و�خ��ت��ت��م �مل��ح��ل��ل ت�����ش��ري��ح��ات��ه �إىل 
عربية”،  ن���ي���وز  “�شكاي  م���وق���ع 
���ش��ي��وؤدي قر�ر  “رمبا  �إن���ه  ب��ال��ق��ول 
�إر����ش���ال �ل��دب��اب��ات الأوك���ر�ن���ي���ا �إىل 
ت�شريع عملية �تخاذ قر�ر �لعمليات 

�لهجومية �جلديدة يف �ل�شر�ع«.

“تي  بالدبابة  �خلا�شة  �ل�شفات 
»80 —

 9.53 �إىل  �ل��دب��اب��ة  ط��ول  ي�شل 
مرت،   3.78 وع���ر����ش���ه���ا  م�����رت، 
ووزنها  م��رت،   2.22 و�رت��ف��اع��ه��ا 
�إىل  م��د�ه��ا  وي�شل  ط��ن،   46.5

550 كم.
�ل���دب���اب���ة مدفعا  ت�����ش��ل��ي��ح  ي�����ش��م��ل 
رئي�شيا عيار 125 مم، �إ�شافة �إىل 
خمتلفة،  باأعرية  ر�شا�شة  مد�فع 
�أنها متتلك منظومة حماية  كما 
ونظام  �ل��ق��ذ�ئ��ف  م��ن  ديناميكية 
تدريع قوى �إ�شافة �إىل منظومة 

�إلكرتونية الإد�رة �لنري�ن.
ت�شتطيع مقاومة �أقوى �لقذ�ئف 
�مل�������ش���ادة ل����ل����دروع، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�لتي  �إم”  “�أرينا  م���ن���ظ���وم���ة 
تكت�شف �لقذ�ئف �مل�شادة ب�شورة 

�أوتوماتيكية وتدمرها.

هل تغري م�صار احلرب؟
�لغربية  �الأ�شلحة  ت��اأث��ري  وح���ول 
�جلديدة على �ملعارك، قال �ملحلل 
ر�د�شيو�شيني  ل��ي��ون  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

ملوقع “�شكاي نيوز عربية:
تخلي �لدول �لغربية عن �شيا�شة 
�ملهادنة مع رو�شيا بع�ش نحو عام 
م��ن �ل����رتدد مي��ث��ل ن��ق��ط��ة حتول 

رئي�شية.
�أوكر�نيا  حت��ت��اج��ه��������������ا  �مل���درع���ات 
ب�شكل ق������وي حيث ال ميكن �إجر�ء 
دفاعية  �أو  هجومي������ة  ع��م��ل��ي��ة 
�لدبابات  م���ن  تر�ش�����انة  ب����دون 

�لهجومية.
ت�شمن  ال  وح����ده����ا  �ل����دب����اب����ات 
�أف�����ش��ل��ي��ة ل��ك��ن ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا مع 
هاوتزر  كمد�فع  متطورة  �أ�شلحة 
و�لقي�شر ور�جمات هيمار�ش تعد 
و�شيكون  ثقيلة  م��ع��د�ت  مب��ث��اب��ة 
ميد�ن  يف  ق��وي��������������������ا  ت��اأث��ريه�����������������ا 

�ملعركة.

�لع�شكرية يف �ل�شتاء �لذي ي�شعب 
فيه �إجر�ء �ملناور�ت.

�ل������ذي  �ل������وق������ت  ي������اأت������ي ذل�������ك يف 
وبرلني  و�����ش���ن���ط���ن  ف���ي���ه  �أع���ل���ن���ت 
�إر�شال  ع��ل��ى  م��و�ف��ق��ت��ه��م��ا  ر���ش��م��ي��ا 
�الأمريكية  “�أبر�مز”  دب����اب����ات 
�أوكر�نيا  �إىل  �الأملانية  و”ليوبارد” 
ل��ل��ت�����ش��دي ل��ل��ق��و�ت �ل��رو���ش��ي��ة، يف 
لتقدمي  �ل��غ��رب��ي  �ل��ت��ه��اف��ت  خ�شم 

�مل�شاعد�ت �لع�شكرية.

معركة احل�صم
بدوره، قال نائب رئي�ش �ملخابر�ت 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �الأوك����ر�ن����ي����ة، ف���ادمي 
�أن  “تعتقد  �إن بالده  �شكيبيت�شكي، 
رو�شيا تخطط ل�شن هجوم جديد 
مل�شار  حا�شما  �شيكون  �ل��رب��ي��ع،  يف 
ف�شل  “�إذ�  �أن���ه  معتر�  �حلرب”، 
�ملخطط  �لكبري  �لرو�شي  �لهجوم 

له، ف�شيكون �شقوطا لرو�شيا«.
“در��شة  م���ع���ه���د  ي���ع���ت���ق���د  ك����م����ا 
�لهجوم  ه���ذ�  م��ث��ل  �أن  �حلرب”، 
�أر��شي  من  ياأتي  �أن  �ملرجح  “من 
دونيت�شك ولوغان�شك”، �الإقليمان 
لرو�شيا  �مل���و�ل���ي���ان  �الن��ف�����ش��ال��ي��ان 
با�شتقاللهما،  �ع����رتف����ت  �ل���ت���ي 
�ملقابل،  يف  ل��ب��ي��الرو���ش��ي��ا.  �إ���ش��اف��ة 
بتجهيز  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  تقوم 
حت�شينات جديدة، و�إع��د�د خطط 

خطوة ير�ها مر�قبون باأنها “تغري 
نوعي جديد مل�شتقبل �ل�شر�ع«.

و�أو���������ش��������ح �خل�����ب�����ري �ل���ع�������ش���ك���ري 
�شمري  �ل��ع��م��ي��د  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي، 
ر�غب، يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي 
طاملا  “�أوكر�نيا  �أن  عربية”،  نيوز 
طالبت �لغرب مبدها بدبابات قبل 
هذ�  ويعد  �لربيع،  معركة  خو�ش 
�الأ�شلحة  تلك  الأن  ج��دي��د�،  تغري� 
ه��ج��وم��ي��ة ول��ي�����ش��ت دف��اع��ي��ة، ومع 
�مل��ع��رك��ة �شتحدث  ���ش��اح��ة  دخ��ول��ه��ا 
�لقو�ت  ل�����ش��ال��ح  م��ل��ح��وظ��ا  ف���ارق���ا 

�الأوكر�نية«.
“�لغرب  �أن  �إىل  ر�غ�����ب  و�أ�����ش����ار 
مو�جهة  م���ن  م��ت��خ��وف��ا  ي�����ز�ل  ال 
على  و�لدليل  رو�شيا،  مع  مبا�شرة 
�لدبابات  تدبري  يف  �لتباطوؤ  ذل��ك 
مو�شكو  رد  الأن  لكييف،  �ملطلوبة 
تقليديا،  ي���ك���ون  ل���ن  ذل����ك  ح���ي���ال 
�أ�شلحة  �حل�����ش��ب��ان  يف  �شيدخل  ب��ل 

�لدمار �ل�شامل«.
ك���ب���ري حمللي  ق������ال  ذل�������ك،  وم������ع 
جمموعة  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
�الأزم����������ات �ل����دول����ي����ة، و�مل���ق���ي���م يف 
م��و���ش��ك��و، �أول���ي���غ �إغ���ن���ات���وف، ملوقع 
قر�ر  �إن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
�إر�شال دبابات “ليوبارد 2” وباقي 
�أهمية  “له  �الأمريكية،  �مل�شاعد�ت 
�أي�شا  وهو  �أوكر�نيا،  لدعم  كبرية 

�الأخرى  �حلديثة  �لقتال  ميد�ن 
�أكرث  �أق�شى مدى لهدفها  ويبلغ 
5 ك��م، وف��ق موقع ميليرتي  من 

تود�ي
�ل��ق��ي��ا���ش��ي الأطول  �ل��رق��م  حت��م��ل 
قائمة من �لتفوق يف �لقتال بني 

�لدبابات وبع�شها �لبع�ش
�أق�����ل قوة   2 ت�����ش��ال��ن��ج��ر  حم����رك 
ولي�شت  �لغربيني  مناف�شيه  م��ن 
�لقتال  دبابات ميد�ن  باأ�شرع من 

�الأخرى
�مليكانيكية،  مبوثوقيتها  ت�شتهر 
وتخدم ت�شالنجر 2 مع بريطانيا 
بعدد 386 دبابة و�شلطنة عمان 

38 دبابة

ليوبارد 2
عام  م����رة  �أول  �خل���دم���ة  دخ���ل���ت 
����ش���رك���ة  ����ش���م���م���ت���ه���ا   1979
�شممت  فيما  مايف”  “كر�و��ش 

�شركة “ر�ينميتال” مدفعها
�أخرى  دول   3 يف  ت�شنيعها  يتم 
�أمل���ان���ي���ا، وتوجد  م���ن  ب��رتخ��ي�����ش 
ل���دى ج��ي��و���ش 21 دول����ة �أخ���رى 

كلها �أع�شاء يف حلف “�لناتو«
دوالر  ماليني   5 تكلفتها  تبلغت 
 ”4 �إي����ه   2 “ليوبارد  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�لن�شخة  �أما  هي �الأكرث ت�شنيعا، 
�إيه   2 “ليوبارد  ف��ه��ي  �الأح�����دث 

»7+
�لق�شوى  �ل��دب��اب��ة  ���ش��رع��ة  ت�شل 

نحو 68 كيلومرت� يف �ل�شاعة
يبلغ وزنها حو�يل 52 طنا، و55 

طنا حني تكون جمهزة للقتال
�أخبار ذ�ت �شلة

عام  م����رة  �أول  �خل���دم���ة  دخ���ل���ت 
.1979

يف  �ملن�شب  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  �حلماية 
�أج��ز�ء �أخرى  �لهيكل و�لرج ويف 
ت��ت��وف��ر �أن���ظ���م���ة ح��م��اي��ة �أخ����رى 
للمو�د  م��ق��اوم��ة  �أن��ظ��م��ة  ت�شمل 

�ملتفجرة.
مل ت��ت��ع��ر���ش �ل��ن�����ش��خ �الأح������دث 
م���ن دب���اب���ات �أب����ر�م����ز ل����دى دول 
هجمات  ج���ر�ء  للتدمري  �أخ����رى 
معادية، ولكن ُفقد بع�شها جر�ء 
“هجمات بنري�ن �شديقة” �أو مت 
تقع  تدمريها عن ق�شد حتى ال 

يف يد قوة معادية.
 120 ع����ي����ار  جم����ه����زة مب����دف����ع 
مليمرت� و3 ر�شا�شات عيار �أحدها 
�الآخر�ن  وياأتي  12.7 مليمرت�، 

بعيار 7.62 مليمرت�ت.
ملدفع  �ل����ف����ع����ال  �مل���������دى  ي�����ف�����وق 
 4 �أب���ر�م���ز  م��ن  نف�شها  �لن�شخة 

كيلومرت�ت.
عيار  ق��ذي��ف��ة   40 ح��م��ل  ميكنها 
 11 م��ن  و�أك���رث  مليمرت�   120

�ألف طلقة ر�شا�ش.

الفهد الرو�صي.. دبابات 
الرو�صية  T-90

و�ح����دة م��ن �أح����دث �ل��دب��اب��ات يف 
�لرو�شية  “تي”  دب��اب��ات  �شل�شلة 
وتبلغ   1992 �خل���دم���ة  دخ��ل��ت 
جنيه  م�����الي�����ني   4 ت���ك���ل���ف���ت���ه���ا 

�إ�شرتليني.
“فر�دو”  م�����وق�����ع  وب���ح�������ش���ب 
�لرو�شية  �لدبابة  فاإن  �الأمريكي، 
ت�شليح  ق������در�ت  مت��ت��ل��ك   T90
وح����م����اي����ة ع���ال���ي���ة مت���ك���ن���ه���ا من 

�لتو�جد بقوة يف �ملعارك �لرية.
�لدبابة  �أ�ش�ش  على  ت�شميمها  مت 
مع بع�ش  �إم”  — 72 بي  “تي 

وح�شبما نقلت جملة “نيوزويك”، 
فقد �أو�شح هريتلنغ �أن “�لتوقعات 
�أنهم  ه��ي  �لربيع  لف�شل  بالن�شبة 
�إ�شافية،  �شي�شاهمون بقو�ت ح�شد 
خا�شة �أن �ل�شتاء يوؤدي �إىل �إبطاء 
�أوكر�نيا  ح��اول��ت  و�إذ�  �لعمليات، 
�لقيام  فعليها  �الأر����ش��ي،  ��شتعادة 

قتالية على طول خط �ملو�جهة، مع 
�ق���رت�ب �ل��رب��ي��ع. وت��وق��ع �جلر�ل 
�ملتقاعد باجلي�ش �الأمريكي، مارك 
يف  �لرو�شية  �حل��رب  �أن  هريتلنغ، 
�أوكر�نيا قد “ت�شتعل” يف �لربيع، 
مو�شحا �أن “�لربيع �شيكون نقطة 

�نعطاف رئي�شية يف �حلرب«.

ع�شكرية جديدة الأوكر�نيا، ت�شمل 
ومدرعات  “�أبر�مز”  دب��اب��ة   31
وذخ���ائ���ر؛ مت��ه��ي��د� ل��ه��ج��وم م�شاد 
ل�شنه  �الأوك����ر�ين  �جلي�ش  ي�شتعد 
�أعلنت  �ل���رو����ش���ي���ة،  �ل����ق����و�ت  ���ش��د 
برلني ت�شليم دبابات “ليوبارد 2” 
�إىل كييف بحلول مار�ش �ملقبل، يف 

ب��ع��م��ل��ي��ات �أ����ش���ل���ح���ة م�����ش��رتك��ة يف 
ومو��شلة  �ل�������ش���رق���ي،  �جل����ن����وب 
مو�جهة �أي تقدم رو�شي يف منطقة 

دونبا�ش«.

م�صتقبل ال�صراع
م�شاعد�ت  ح���زم���ة  ت���ق���دمي  وم����ع 

ومو��شفات  ق�����در�ت  �أب�����رز  ه����ذه 
�لدبابة “ليوبارد 2«

دبابات اأبرامز
تقرير  �أبر�مز”..  �ل��دب��اب��ة  »�شر 

ي�شرح �أهميتها يف �أوكر�نيا
دبابات  �إر���ش��ال  على  تو�فق  �أملانيا 

“ليوبارد2” �إىل �أوكر�نيا
دبابات  �إر���ش��ال  على  تو�فق  �أملانيا 

“ليوبارد2” �إىل �أوكر�نيا
ح�شان،   1500 حم��رك��ه��ا  ق���وة 
و����ش���ع���ت���ه م�����ن �ل�����دي�����زل ح�����و�يل 
�أن تقطع  1160 ليرت�، ميكنها 
بها م�شافة ت�شل �إىل نحو 280 

كيلومرت�
طاقم �لدبابة يتاألف من 4 �أفر�د، 

بينهم قائد �لدبابة
 ”4 �إي����ه   2 “ليوبارد  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�ل�شلب  ي�����ش��م��ل  م���درع���ة مب��زي��ج 
ومعدن �لتنغ�شنت �لنادر، و�لدروع 

�ملعيارية
عيار  “�أمل�ش”  مب��دف��ع  جم��ه��زة 
�شركة  �إن��ت��اج  من  مليمرت�   120
عيار  ور����ش���ا����ش���ني  ر�ي���ن���م���ي���ت���ال، 

7.62 مليمرت�ت
مي��ك��ن ل��ه��ذ� �ل���ط���ر�ز ح��م��ل 42 
مليمرت�   120 عيار  من  قذيفة 
عيار7.62  من  طلقة  و4750 
مليمرت�ت عند حتميلها بالكامل

لوكلريك
دخلت �لدبابة �لفرن�شية �خلدمة 
تكلفتها  وت��ب��ل��غ   1992 ع���ام  يف 

نحو 14 مليون دوالر
من  ع��دد  خ��الل  ��شتخد�مها  مت 
عمليات حفظ �ل�شالم و�لعمليات 

�لع�شكرية

يتم ت�شليح �لدبابة مبدفع 120 
مم L52.ويتم ت�شغيلها مبعرفة 

طاقم من 3 �أفر�د
�لذخرية  ت��ل��ق��ي��م  ب��ن��ظ��ام  م�����زودة 
ك��م��ا تتميز  �مل��ح��م��ول،  �ل��ت��ل��ق��ائ��ي 
عالية  ن������ري�ن  ����ش���رب  ب����ق����در�ت 
�لثابتة  �الأه������د�ف  م���ن  ك���ل  ���ش��د 

و�ملتحركة
تتمتع بقدرة جيدة على �حلركة 
قوته  تبلغ  �لذي  حمركها  ب�شبب 
�لتعليق  ون���ظ���ام  ح�����ش��ان   500

�ملائي-�لهو�ئي

اإبرامز اإم 1
 ،1980 ع�����ام  �خل����دم����ة  دخ���ل���ت 
�آالف   10 ن���ح���و  م��ن��ه��ا  و����ش���ن���ع 
و700 وحدة من ن�شخ خمتلفة، 
ماليني   5 ن��ح��و  تكلفتها  وت��ب��ل��غ 

دوالر
�شنعتها �شركة “كر�ي�شلر ديفن�ش 
 )Chrysler Defense(
�ل��ت��ي ب��ات��ت ف��ي��م��ا ب��ع��د “جر�ل 
�شي�شتمز«  الن�����د  د�ي���ن���ام���ي���ك�������ش 
 General Dynamics(

)Land Systems
�أبر�مز يف حروب �خلليج  �شاركت 

و�أفغان�شتان و�لعر�ق و�ليمن
ت��ق��ارب ���ش��رع��ت��ه��ا �ل��ق�����ش��وى 68 
وي���رت�وح  �ل�����ش��اع��ة،  يف  كيلومرت� 

وزنها بني 69.5 و73.3 طنا
ح�شان،   1500 حم��رك��ه��ا  ق���وة 
ب����وق����ود  �أم�������ريك�������ا  يف  وت����ع����م����ل 
�شريها  ويقارب مدى  �لطائر�ت، 

�الأق�شى 425 كيلومرت�
طاقم �أبر�مز يتكون من 4 �أفر�د، 

بينهم قائد �لدبابة
ت�����ش��م��ل �مل��������و�د �مل�������ش���ت���خ���دم���ة يف 

�لفرن�شية  �لدبابة  لهذه  يتو�فر 
خمتلفة  م����و�د  م���ن  م��رك��ب  درع 
ب�����ش��ك��ل م��ت��ط��ور م���ع �إ���ش��اف��ة درع 

وحد�ت
�أن يكون  م�شتوى �حلماية ميكن 
تعر�شها  درج���ة  ح�شب  م�شمما 

للتهديد
ج�شم  و�شقف  �ل���رج  ت�شميم  مت 

�أق���������وى  لتحم�����ل  �لدباب�������ة 
�أعلى  م���ن  ب���ال���ذخ���رية  ه��ج��������������وم 
ف������اإن  �حل��م��اي��������������������������ة،  ح��ي��ث  م���ن 
تتطاب������ق  �أن  ميكن  ال  ليكلريك 
مث�������ل  �الأخ����رى  �لدب����ابات  م��ع 
�أب���ر�م���ز   M1A2 دب��������������������اب��������������������ات 
�أو  �ل�������ش���ن�������������������������������ع  �الأم������ريك������ي������ة 

�لريطانية ت�ش������النجر 2

�سربات رو�سية وت�سليح اأوكراين.. هل بداأت »معركة الربيع« مبكرا؟

حرب الدبابات باأوكرانيا.. الفهد الرو�سي مبواجهة 4 وحو�س غربية
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املال والأعمال
وزير مالية بريطانيا يتعهد بتعزيز النمو ويلتزم بالزيادات ال�سريبية 

�لعام  م��ن  �أي��ل��ول  �شبتمر  يف  ت��ر����ش  ل��ي��ز  �ل�شابقة 
�ملو�زنة  بيان  يف  للنمو  خطة  عن  لالإعالن  �ملا�شي، 
يف مار�ش �آذ�ر. وخالل كلمة �م�ش �جلمعة رد هانت 
على ما ُيقال عن �لرت�جع �القت�شادي يف بريطانيا 
وركز على �شناعات �لنمو مثل �لتكنولوجيا �لرقمية 
و�لتحول �إىل �شناعات جديدة ذ�ت قيمة عالية مثل 
�ملتقدمة.  �لتحويلية  و�ل�شناعات  �ملتجددة  �لطاقة 
�أل���ق���اه يف ب��ل��وم��رج بلندن  وق����ال ه��ان��ت يف خ��ط��اب 
�حلا�شر،  ب�شاأن  بال�شدق  تبد�أ  �مل�شتقبل  يف  “�لثقة 
�لذي  �الأك����ر  �ل��ت��ح��دي  نتجنب  �أال  علينا  وي��ت��ع��ني 

نو�جهه وهو �شعف �إنتاجيتنا”.

•• لندن-رويرتز:

ت��ع��ه��د وزي�����ر �مل��ال��ي��ة �ل���ري���ط���اين ج���ريمي���ي هانت 
�لبالد  يف  �الإنتاجية  �شعف  مبعاجلة  �جلمعة  �أم�ش 
�إ���ش��الح��ات مالية ملرحلة م��ا بعد خروج  م��ن خ��الل 
بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي لتعزيز �لنمو، لكنه 
�لتي  �ل�شريبية  بالزياد�ت  �أي�شا  �لتز�مه  �إىل  �أ�شار 
�ملحافظني  ح��زب  يف  �مل�شرعني  بع�ش  غ�شب  �أث���ارت 
حافظ  �ل���ذي  ه��ان��ت،  وي�شتعد  �إل��ي��ه.  ينتمي  �ل���ذي 
ب��ع��د �ال�شطر�بات  �مل��ال��ي��ة  �الأ����ش���و�ق  ����ش��ت��ق��ر�ر  ع��ل��ى 
�لتي �أحدثتها “�مليز�نية �مل�شغرة” لرئي�شة �لوزر�ء 

جمارك اأبوظبي ت�سيف اإمكانية تخلي�س الب�سائع 
لالأفراد غري املقيمني وال�سركات من خارج الدولة

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  “برنامج  �إط���ار  ويف  �أب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  �لعامة  �الإد�رة  �أعلنت 
على  �لتخلي�ش  �إم��ك��ان��ي��ة  �إ���ش��اف��ة  ع��ن  جهد”  ب��ال  متعاملني  لتجربة 
خارج  م��ن  �مل�شجلة  غ��ري  و�ل�����ش��رك��ات  �ملقيمني  غ��ري  ل��الأف��ر�د  �لب�شائع 
بهدف  و�جل��وي��ة،  و�لبحرية  �لرية  �أبوظبي  �إم��ارة  منافذ  عر  �لدولة 
ت�شهيل رحلة �ملتعامل وتقليل �جلهد و�لوقت وتقدمي خدمات جمركية 
رقمية وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، مبا ير�شخ مكانة �أبوظبي عا�شمة 

عاملية لال�شتثمار وممار�شة �الأعمال.
ياأتي �الإعالن عن ذلك تز�مناً مع �ليوم �لعاملي للجمارك �لذي ي�شادف 

�لذكرى �ل� 70 لتاأ�شي�ش منظمة �جلمارك �لعاملية.
�مل��ي��زة �جل��دي��دة ل��الأف��ر�د غ��ري �ملقيمني �لتخلي�ش  ومي��ك��ن م��ن خ��الل 
�لرقمية  بالهوية  للدخول  �إن�شاء ح�شاب  �ل�شخ�شية عر  �لب�شائع  على 
من خالل ��شتخد�م جو�ز �ل�شفر، كما ميكن لل�شركات غري �مل�شجلة يف 
دولة �الإمار�ت �ال�شتفادة من �مليزة بعد ��شتكمال �إجر�ء�ت ت�شجيل ودفع 

�ل�شر�ئب..
عند  �حلقول  لبع�ش  �لتلقائية  �لتعبئة  من  �ال�شتفادة  �إىل  باالإ�شافة   
�لتخلي�ش عر �شفحة  �إجن��از طلب  ��شتخد�م قو�لب حم��ددة، وت�شهيل 

�إلكرتونية و�حدة لكافة �الأجهزة �لذكية جلميع �لفئات.
على  �لتخلي�ش  خ��دم��ة  يف  �ملتوف�������رة  �جل��دي��دة  �خل��ا���ش��ي��ة  تعمل  ك��م��ا 
�ملوحدة  �حلكومية  �أبوظبي  خدم�����ات  منظومة  عر  �ملطورة  �لب�شائع 
ميكن لالأفر�د  حيث  للمتعامل،  جهد  بال  جتربة  تقدمي  على  “مت”، 
وجمتمع �الأعمال و�ل�شركات من خارج �لدولة �ال�شتفادة منها وتخلي�ش 
�أر��شي  عر  �جلمركية  �ملنافذ  من  خروجها  �أو  دخولها  عند  ب�شائعهم 
�أو �لدول  �إم��ارة �أخرى  �أو  �أبوظبي وبني �ملناطق �حلرة يف �لدولة  �إم��ارة 

�ملجاورة..
��شتري�دها  يتم  �لتي  بال�شلع  �لب�شائع  على  �لتخلي�ش  خدمة  ُتعنى  �إذ   
�ملقا�شة  و����ش��ت��ري�د  �ل�شخ�شي  �ل��ت��ج��اري و�الإدخ����ال  �الإدخ����ال  يف ح��االت 
و�الإدخال �ملوؤقت للب�شائع �أو �ل�شلع �لتي يتم ت�شديرها و�إعادة ت�شديرها 

ويف حاالت �إعادة ت�شدير �ملقا�شة، �أو �ل�شلع �لعابرة بالرت�نزيت.

•• دبي-الفجر:

للدر��شات  �الإم������ار�ت  م��ع��ه��د  �ح��ت��ف��ى 
ب��ت��خ��ري��ج دفعة  �مل�����ش��رف��ي��ة و�مل���ال���ي���ة 
ج��دي��دة م��ن ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر �لقادة 
بكلية �شعيد الإد�رة �الأعمال يف جامعة 
�أبرز  �أك�شفورد، و�لتي تعد و�حدة من 
كليات �إد�رة �الأعمال يف �لعامل، بهدف 
لتدريب  ت��ن��ف��ي��ذي  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر 
�مل�شريف  �لقطاع  يف  �ملو�طنني  �ل��ق��ادة 
و�مل����ايل ع��ل��ى م��ه��ار�ت ج��دي��دة، و�شم 
من  ومو�طنة  مو�طناً   24 �لرنامج 
مديري وقادة �لقطاع �مل�شريف وقطاع 
  12 ج���ان���ب  �إيل  ب���ال���دول���ة  �ل���ت���اأم���ني 
م�����ش��ارك م��ن م��دي��ري وق���ادة �لقطاع 
للدر��شات  �لبحرين  مبعهد  �مل�شريف 

در��شات �حلالة و�ملحا�شر�ت �لعملية، 
على  �ل�شوء  �شلط  �ل��وق��ت  نف�ش  ويف 
�ملنهجي،  �لتفكري  و�أ���ش��ال��ي��ب  ق��و�ع��د 
�لتفاعلية  �لنقا�شات  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
و�لبحث وم�شاركة �ملعلومات و�مل�شاركة 
�لدورة  ه��ذه  كانت  ولقد  �الأكادميية. 

منظمة ب�شكل مهني ومتميز جًد� ». 
جدير بالذكر �أنه على مدى �ل�شنو�ت 
�لقليلة �ملا�شية، عمل معهد �الإمار�ت 
ل��ل��در����ش��ات �مل�����ش��رف��ي��ة و�مل��ال��ي��ة على 
�ل�شر�كات  م��ن  و����ش��ع��ة  �شبكة  �إن�����ش��اء 
�ل��دول��ي��ة �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة. م��ن بينها 
تعليمية  وموؤ�ش�شات  �أك�شفورد  جامعة 
عاملية مثل كلية �إد�رة �الأعمال بجامعة 
فريجينيا- د�ردن يف �لواليات �ملتحدة، 

وجامعة باجنور يف �ململكة �ملتحدة.

�إجمايل  ليكون   ، و�مل��ال��ي��ة  �مل�شرفية 
38 م����ن روؤ�����ش����اء  �مل�������ش���ارك���ني  ع�����دد 
�أق�شام  وروؤ���ش��اء  ومديرين  تنفيذيني 

من قطاع �لبنوك و�لتاأمني.
�أك�شفورد  وج��ام��ع��ة  �مل��ع��ه��د  و���ش��م��م 
وتطوير  ت����دري����ب  ب���ه���دف  ب���رن���ام���ج 
م��ت��ف��وق��ني يف جم���ال �خلدمات  ق����ادة 
�الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  م��ن  �ملالية 
ب���ن���اًء ع��ل��ى ث��الث��ة حم����اور ع��ام��ة هي 
�ل��ف��ع��ال��ة وعقلية  �ل��ق��ي��ادة  �أ���ش��ا���ش��ي��ات 
�لذ�ت  وقيادة  �ال�شرت�تيجي  �خلبري 
و�الآخرين �إىل جانب ح�شور �بتكار�ت 
�ل����ق����ط����اع ك���م���و����ش���وع رئ���ي�������ش���ي عر 

�لرنامج ككل.
�شعيد  ب��ك��ل��ي��ة  �مل�������ش���ارك���ون  و�ل���ت���ح���ق 
�أك�شفورد  جامعة  يف  �الأع��م��ال  الإد�رة 

�مل�شتقبل  ق��ي��اد�ت  ل�شناعة  خ�شي�شا 
مثالية  من�شة  �ل��رن��ام��ج  يعد  حيث 
�لقطاع  يف  �لعاملني  �لقياد�ت  لكافة 
مهار�تهم  ي�����ش��ق��ل��و�  ل��ك��ي  �مل�������ش���ريف 
�لقيادية. و�أ�شافت �أن معهد �الإمار�ت 
مي�شي  و�ملالية  �مل�شرفية  للدر��شات 
�جليل  تطوير  يف  م�شاهمته  يف  قدما 
�ملو�طنني  و�مل���در�ء  �لقادة  من  �لقادم 
حزمة  خ��الل  م��ن  �مل�����ش��ريف  بالقطاع 
تلبي  و�ل����������������دور�ت  �ل������ر�م������ج  م������ن 
قدر�تهم  وت��ط��ور  �الأف���ر�د  �حتياجات 
وت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى ق��ي��ادة ف���رق �لعمل 
�إىل  م�����ش��ري�ً  �مل��ه��ام و�خل��ط��ط  لتنفيذ 
�لتز�م  تعك�ش  و�ل����دور�ت  �ل��ر�م��ج  �ن 
�لكو�در  يف  �ملكثف  باال�شتثمار  �ملعهد 
و�لنمو  ل��الزده��ار  �لالزمة  �لوطنية. 

يف دي�����ش��م��ر �مل��ا���ش��ي، ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
لتدريب  م�����ش��م��م  ت���دري���ب  ب���رن���ام���ج 
قطاع  يف  و�مل����دي����ري����ن  �ل����ق����ادة  �أب�������رز 
�خل���دم���ات �مل�����ش��رف��ي��ة و�مل���ال���ي���ة عر 
تطوير مهار�تهم �لقيادية �ل�شخ�شية 
و�ملهنية، متا�شياً مع توجيهات �لقيادة 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ر���ش��ي��دة 
�ملتحدة. وبدورها قالت نورة �لبلو�شي، 
�الإمار�ت  ملعهد  بالوكالة  �لعام  �ملدير 
“ �أن  و�مل��ال��ي��ة:  �مل�شرفية  ل��ل��در����ش��ات 
برنامج تطوير �لقادة يهدف �ىل دمج 
مكثفة  بر�مج  يف  �مل�شرفية  �لقياد�ت 
�لقيادية  �ل�شخ�شية  �ملهار�ت  لتنمية 
�مل�شرفية  �مل����ه����ار�ت  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
يت�شمن  �ل��رن��ام��ج  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
م�شممة  ق����ي����ادي����ة  ت���وع���ي���ة  دور�ت 

وتلبية متطلبات �ل�شوق �لديناميكية 
قيادتنا  روؤي�����ة  م���ن  ن�شتلهمها  �ل��ت��ي 
لالرتقاء  �لوطنية  و�لروؤية  �لر�شيدة 
مبهار�ت قادة �لقطاع �مل�شريف و�ملايل 

�الإمار�تي«. 
وقال حمد عبد �هلل �ملحيا�ش، �لرئي�ش 
للتاأمني  �لوطنية  لل�شركة  �لتنفيذي 
و�أح�����د خريجي  ���ش��م��ان،   - �ل�����ش��ح��ي 
“�أن  �لرنامج متحدًثا عن جتربته: 
روؤى  �كت�شاب  على  �شاعده  �لرنامج 

�أ�شا�شية يف خمتلف جو�نب �لقيادة«.
�هلل،  عبد  في�شل  �أ�شاف  جهته،  وم��ن 
�لبحرين  معهد  م��ن  �مل�شاركني  �أح��د 
“كان  و�مل��ال��ي��ة،  �مل�شرفية  للدر��شات 
�أ�شا�ش  ع��ل��ى  م��ب��ن��ًي��ا  �ل���رن���ام���ج  ه����ذ� 
��شرت�تيجي متقدم، بحيث جمع بني 

»الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية« يحتفي بتخريج 24 مواطنًا من برنامج تطوير القادة بجامعة اأك�سفورد

غرفة راأ�س اخليمة ت�سارك يف اأك�سبو فادودارا بولية غوجارات بالهند

الذهب يرتاجع يف التعامالت الفورية ويخ�سر 4 دولرات
لتخ�شر �أكرث من 4 دوالر�ت يف �ملعامالت �لفورية.

ون��زل��ت �أ���ش��ع��ار �مل��ع��دن �الأ���ش��ف��ر يف �مل��ع��ام��الت �لفورية 
لت�شل  دوالر�ت   4.02 يعادل  ما  �أو   0.21% بن�شبة 
لبيانات  وف��ق��ا  ل��الأون�����ش��ة،  دوالر   1925.24 �إىل 
�شباحاً   10:18“ �ل�شاعة  بحلول  �لعاملية  �الأ���ش��و�ق 

بتوقيت �الإمار�ت”.
وهبطت �لعقود �الآجلة للذهب ت�شليم فر�ير 2023 
�إىل  لت�شل  دوالر   4.8 ت��ع��ادل   0.25% ن�شبته  مب��ا 

1925.2 دوالر لالأون�شة.
وعلى �شعيد �ملعادن �لنفي�شة �الأخ��رى، هبطت �لف�شة 
بن�شبة %0.48 �إىل 23.89 دوالر لالأوقية، وتر�جع 
�لبالديوم %0.58 �إىل 1659.53 دوالر، و�نخف�ش 

�لبالتني بن�شبة %0.67 �إىل 1018.45 دوالر.

•• عوا�صم-وام: 

�أم�ش،  ت��د�والت  خالل  �لعاملية  �لذهب  �أ�شعار  تر�جعت 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:
�لنائب  �إ�شماعيل  حممد  يو�شف  �أك��د 
ر�أ�����ش  غ���رف���ة جت�����ارة  ل��رئ��ي�����ش  �الول 
�خليمة، رئي�ش �للجنة �لعليا ملوؤ�ش�شة 
م�شاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود 
�ل�شباب، على حر�ش �لغرفة لرت�شيخ 
م��ك��ان��ة �إم�����ارة ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة كوجهة 
و��شتقطاب  و�ال�شتثمار�ت،  لالأعمال 
�ل�������ش���رك���ات م���ت���ع���ددة �جل��ن�����ش��ي��ات يف 
�لعالقات  ن���ط���اق  وت��و���ش��ي��ع  �ل���ه���ن���د، 
و�ل�شوق  �خليمة  ر�أ���ش  بني  �لتجارية 
�لهندية ، وال�شيما توفر فر�ش هامة 
وجماالت  �لتعاون  �أوج��ه  ال�شتك�شاف 

بقيمة 86 مليون درهم مبنطقة نخلة 
مبايعة  تلتها  �ملبايعات  ك��اأه��م  جمري� 
منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   23 بقيمة 

نخلة جمري� .
مليون   22 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  و�أخ�����ري� 

درهم يف منطقة برج خليفة.
و ت�شدرت منطقة مر�شى دبي �ملناطق 
من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل 
 59 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   26 ���ش��ج��ل��ت  �إذ 
وتلتها منطقة �خلري�ن  مليون درهم 
بقيمة  مبايعة   20 بت�شجيلها  �الأوىل 
52 مليون درهم وثالثة يف ند ح�شة 
ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا 19 م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 9 

ماليني درهم.

و����ش���ج���ل���ت �ل������ره������ون ق���ي���م���ة ق���دره���ا 
 9 م��ن��ه��ا  دره�����م  م��ل��ي��ون   198.18
مليون   11.87 بقيمة  �أر�����ش  ره��ون 
بقيمة  و�شقق  فلل  ره��ن  و44  دره���م 
�أهمها  وك��ان  186.31 مليون دره��م 
مبنطقة �أم �ل�شيف بقيمة 80 مليون 
�لقوز  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�أخ���������رى  دره�������م 
مليون   36 بقيمة  �لثانية  �ل�شناعية 
درهم. �أما �لهبات فقد �شهدت ت�شجيل 
4 هبات بقيمة 10.89 مليون درهم 
�ل�شفا  و�دي  مب��ن��ط��ق��ة  �أه��م��ه��ا  ك����ان 
و�أخ����رى  دره����م  م��الي��ني   5 بقيمة   5
يف م��ن��ط��ق��ة ن��خ��ل��ة ج���م���ري� ب��ق��ي��م��ة 3 

ماليني درهم.

�لغرفة  مظلة  حت��ت   ، �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ش 
ف��ي��ه رج�����ال ورو�د  ي�������ش���ارك  و�ل������ذي 
�ل�شركات  �أ�شحاب  �الأع��م��ال  ور�ئ���د�ت 
من د�خل وخارج �لدولة ، موؤكد�ً على 
�ن مثل هذه �ملعار�ش تهدف للرتويج 
لالمارة ، وتعزيز تبادل �خلر�ت بني 
ونظر�ئهم  �الإمار�تيني  �العمال  رو�د 
ي��زي��د من  �ل���دول �مل�شاركة ، مب��ا  م��ن 
ت��و���ش��ي��ع �ن�����ش��ط��ت��ه��م �الق���ت�������ش���ادي���ة ، 
وت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات��ه��م و�ل��ب��ح��ث عن 
�شاأنها  و�شر�كات من   ، �أ�شو�ق جديدة 
�إىل جانب   ، �الع��م��ال  ��شتد�مة ومن��و 
�مل�شاركة يف كافة �لفعاليات �مل�شاحبة 

للمعر�ش .

، ملا لالخرية وموؤ�ش�شة  ر�أ���ش �خليمة 
م�شاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود 
�ل�شباب  من باع طويل يف رعاية ودعم 

�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة .  
�إ�شماعيل  يو�شف  ح��ر���ش  جهته  م��ن 
�إن��ت��ه��از ت��ل��ك �ل��ف��ر���ش��ة ، وكون  ع��ل��ى 
غ��رف��ة ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة ج����زء�ً م��ن هذ� 
�حل�������دث �ل���ك���ب���ري ، ل���ع���ق���د ل����ق����اء�ت 
بالهند  و�مل���������ش����وؤول����ني  ب����ال����ق����ي����اد�ت 
للرتويج الإن�شطة �لغرفة ومبادر�تها 
و�ل��ف��ر���ش �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب���االم���ارة ، 
و�الت��ف��اق م��ع غ��رف��ة جت���ارة ف����ادود�ر� 
�ل�����ش��رك��ات ملعر�ش  �أ���ش��ح��اب  ل���دع���وة 
باأك�شبو  و�إطالقه  تنظيمه  يتم  دويل 

ب�شكل خا�ش.
جاء ذلك خالل م�شاركته ممثاًل عن 
غرفة جتارة ر�أ�ش �خليمة، يف معر�ش 
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  �أك�����ش��ب��و   “
ف�����ادود�ر� “ يف دورت����ه �حل��ادي��ة ع�شر 
غوجار�ت  والي����ة  يف  ح��ال��ي��ا  و�مل���ق���ام   ،
“ �الثنني  ي��وم  وي�شتمر حتى  بالهند 
“ 30 �جلاري ، ويعد �ملعر�ش ملتقى 
و�ملتو�شطة  �ل�������ش���غ���رية  ل���ل�������ش���رك���ات 
ب��ال��ه��ن��د يف كافة  و�مل��ت��ن��اه��ي��ة �ل�����ش��غ��ر 
�لعديد  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة   ، �ل��ق��ط��اع��ات 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شناعية  �ل�شركات  من 
جتارة  غرفة  حر�شت  كما   ، �ل��ك��رى 
غرفة  دع���وة  على  ف����ادود�ر�  و�شناعة 

�لرتكيز  �لتي ميكن  �لنمو  وقطاعات 
بني  �ملتبادلة  �ملنفعة  لتحقيق  عليها 
�إم�����ارة ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة و�ل��ه��ن��د، الفتاً 
غرفة  “ �أك�شبو  �ملعر�ش  ه��ذ�  �ن  �ىل 
ح�شور  “ ي�����ش��م  ف����������ادود�ر�  جت������ارة 
و�خلر�ء  �مل�شوؤولني  كبار  متميز من 
، مما يجعله فر�شة لتو�شيع �الأن�شطة 
و�كت�شاب و�مكانية عقد �ل�شر�كات مع 
 ، بالهند  و�مل�شتثمرين  �لتجارة  غرف 
وف���د غرفة  م�����ش��ارك��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة ب��ه ي��ع��د �أي�����ش��اً فر�شة 
�ال�شتثمارية  �لفر�ش  باأهم  للتعريف 
كافة  �الإم��������ار�ت يف  �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا   ،
�خليمة  ور�أ���ش  ع��ام  ب�شكل  �لقطاعات 

•• دبي-وام:

د�ئرة  يف  �ل��ع��ق��اري��ة  �لت�شرفات  بلغت 
و�الأر����ش��ي و�الأم��الك بدبي �أك��رث من 
�شهدت  ح��ي��ث  دره�����م  م��ل��ي��ون   814
241 مبايعة بقيمة  �لد�ئرة ت�شجيل 
 10 منها  دره���م  مليون   605.83
 78.65 بقيمة  ل��الأر����ش��ي  مبايعات 
لل�شقق  مبايعة  و231  دره��م  مليون 
در- مليون   527.18 بقيمة  و�لفلل 

�الأر��شي  م��ب��اي��ع��ات  �أه����م  ج����اءت  ه���م. 
منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   28 بقيمة 
و�دي �ل�شفا 3 تليها مبايعة بقيمة 19 
مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�شيخ 
بقيمة  مبايعة  تليها  ر��شد  بن  حممد 
حد�ئق  منطقة  يف  دره���م  مليون   14
ت�شدرت  و  ر����ش��د.  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
م��ن��ط��ق��ة ح���د�ئ���ق �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ملبايعات  �ملناطق من حيث عدد  ر��شد 
�إذ �شجلت مبايعتني بقيمة 32 مليون 
درهم وتلتها منطقة �حلبيه �خلام�شة 
مليون   3 بقيمة  مبايعتني  بت�شجيلها 
�حلبيه  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل����ر�ي����ة  يف  و  دره�����م 
بقيمة  مبايعتني  بت�شجيلها  �خلام�شة 
باأهم  يتعلق  وفيما  دره���م.  مليون   3
مبايعات �ل�شقق و�لفلل جاءت مبايعة 

مليار درهم الودائع الدخارية يف القطاع امل�سريف بنهاية نوفمرب املا�سي  246.6
�إىل  �رتفعت  �لطلب  حتت  �لود�ئع  �أن  �ملركزي  �مل�شرف  �إح�شائيات  وبينت 
903.36 مليار درهم نهاية نوفمر �ملا�شي بنمو على �أ�شا�ش �شنوي بن�شبة 
%10.1 مقابل 820.83 مليار درهم يف نوفمر 2021، بزيادة تعادل 

82.5 مليار درهم.
�ملا�شي  �لعام  من  �الأوىل  �شهر�ً  �ل�11  خالل  �لطلب  حتت  �لود�ئع  وز�دت 
 848.04 بنحو  مقارنة  دره��م  مليار   55.3 يعادل  ما  �أو   6.5% بنحو 
�شهري  �أ�شا�ش  على  �نخف�شت  بينما   ،2021 �لعام  نهاية  يف  دره��م  مليار 

بنحو %1.7 مقابل 918.97 مليار درهم يف �أكتوبر 2022.
599.81 مليار  �إىل  �لود�ئع الأجل  �ملركزي، و�شلت  �مل�شرف  ووفق ن�شرة 
درهم نهاية نوفمر �ملا�شي بزيادة على �أ�شا�ش �شنوي بن�شبة %17 مقابل 

نحو 513.16 مليار درهم يف نوفمر 2021.

�أبوظبي -و�م:
�رتفعت �لود�ئع �الدخارية يف �لقطاع �مل�شريف بالدولة - با�شتثناء �لود�ئع 
بني �لبنوك - �إىل 246.61 مليار درهم يف نهاية نوفمر �ملا�شي بزيادة 
على �أ�شا�ش �شنوي بنحو 7.21 مليار درهم �أو ما ن�شبته %3 مقابل نحو 
239.4 مليار درهم يف نوفمر 2021، وفق �أحدث �إح�شائيات م�شرف 

�الإمار�ت �ملركزي.
�شهر�   11 �ل���  خ��الل  ز�دت  �الدخ��اري��ة  �ل��ود�ئ��ع  �أن  �الإح�شائيات  و�أظ��ه��رت 
مليار   241.82 نحو  مقابل   1.98% بن�شبة  �ملا�شي،  �لعام  من  �الأوىل 
ز�دت  4.8 مليار دره��م، فيما  2021، بزيادة تعادل  �لعام  درهم يف نهاية 
على �أ�شا�ش �شهري بن�شبة %0.06 مقارنة بنحو 246.48 مليار درهم 

يف �أكتوبر 2022.

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : بو�بة قا�شيون للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1153717 
تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف ر��شد عنيدى خادم حمد �ملزروعى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ عبد�لرحمن جميل �لعمر �شريك - عبد�لرحمن جميل �لعمر مالك
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ عبد�لرحمن جميل �لعمر �شريك -عبد�لرحمن جميل �لعمر مدير

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرحمن جميل �لعمر 49%-عبد�لرحمن جميل �لعمر %100
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرحمن جميل �لعمر 49%-عبد�لرحمن جميل �لعمر %0

تعديل �ال�شم �لتجاري من/ بو�بة قا�شيون للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
QASYOON GATE GENERAL CONTRACTING L.L.C

�ىل/ بو�بة قا�شيون للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
BAWABAT QAASYOON GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : حمل �لبدر لتجارة �لهد�يا

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1060658 

تعديل ر�أ�ش �ملال �ىل/ 150000

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �ال�شم �لتجاري من/ حمل �لبدر لتجارة �لهد�يا

AL BADER GIFTS TRADING SHOP

�ىل/ حمل �لبدر لتجارة �لهد�يا - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

AL BADER GIFTS TRADING SHOP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة : فن �الر�بي�شك للو�زم �لتدخني

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم: 2415703 
تعديل ر�أ�ش �ملال �ىل/ 30000

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف عو�ش �شامل حممد م�شاعد �ملن�شورى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �إ�شافة حممد �ل�شعيد عبد�لعزيز عامر %100
تعديل �ال�شم �لتجاري من/ فن �الر�بي�شك للو�زم �لتدخني

FAN AL ARABISK SUPPLIES SMOKING

�ىل/ فن �الر�بي�شك للو�زم �لتدخني - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
FAN AL ARABISK SUPPLIES SMOKING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ش على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

�مل���دع���و / �ح���م���د �مين  ف��ق��د 
م�شر      ، حم�����م�����د  �ح������م������د 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)14248104A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0588309950

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13760 بتاريخ 2023/1/28 

اأ�صهم  �صهادة  �صلماين   �صلمان  علي  ليلى  ال�صيدة/  فقدت 
رقم  لل�صهادة  ع  م.  �ش.  لال�صتثمار  دبي  �صركة  عن  �صادرة 
)25140( وحتمل عدد )1000( �صهًما. يرجى ممن يعرث 
عليها الت�صال على الهاتف )0552205242( اأو الإت�صال 

بال�صركة على الرقم املبا�صر )04-8122305(.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  814
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املال والأعمال

ويز اإير اأبوظبي ت�ساعف حجم اأ�سطولها وتنقل نحو 1.2 مليون م�سافر يف 2022
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  �لتكلفة  منخف�شة  �لوطنية  �لطري�ن  �شركة  �أبوظبي«،  �إي��ر  »وي��ز  �أعلنت 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، عن نتائجها �لت�شغيلية خالل عام 2022.

�شت بالتعاون بني »�لقاب�شة ADQ«، وجمموعة  و�شجلت �ل�شركة، �لتي تاأ�شَّ
نت  ت�شمَّ  ،2022 عام  خالل  قيا�شيًة  �أرقاماً  �ملحدودة،  �لقاب�شة  �إي��ر«  »وي��ز 
1.2 مليون م�شافر.  �أكرث من �شتة �آالف رحلة، ونقل ما يزيد على  ت�شيري 
�ألف م�شافر يف رحالت مبا�شرة �إىل دولة   600 �إي��ر« �أكرث من  ونقلت »ويز 
�الإمار�ت خالل عام 2022، ما ي�شهم يف دفع عجلة �لنمو �مل�شتد�م يف قطاعي 
للم�شافرين  متميزة  �شفر  فر�ش  وتوفري  �أبوظبي،  يف  و�ل�شياحة  �لثقافة 
و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  روؤي��ة  �ل�شركة  وتدعم  �لدرجات.  على منت جميع 
حيث  �الإمار�تية،  �لعا�شمة  يف  بالعامل  �لرتحيب  �إىل  �لر�مية  �أبوظبي،   –

�إيه  »�إيربا�ش  �إىل ثماين طائر�ت من ط��ر�ز  �أرب��ع  زي��ادة عدد �لطائر�ت من 
على  تاأكيد�ً  و�ح��دة،  �شنًة  عمرها  متو�شط  يبلغ  �لتي  �حلديثة،  نيو«   321
�لتز�مها بتحقيق �ال�شتد�مة، �إىل جانب ب�شمتها �لبيئّية �لتي تعدُّ �الأقل بني 
جديدة  خيار�ت  �أبوظبي«  �إير  »ويز  وطرحت  �ملنطقة.  يف  �ملناف�شة  �ل�شركات 
لل�شفر يف دولة �الإم��ار�ت، مبا ين�شجم مع �لروؤية �الجتماعية و�القت�شادية 
��ع �الأخ����رية يف �آ���ش��ي��ا �ل��و���ش��ط��ى، وج���زر �ملالديف،  ل��ل��دول��ة، وع��م��ل��ي��ات �ل��ت��و���شُّ
خمتلف  �إىل  �أبوظبي  من  مريحة  �شفر  خيار�ت  ر  يوفِّ ما  �خلليج،  ومنطقة 
�ل�شركة تطوير �شبكة رحالتها  �ملتنامية. وتو��شل  �إير«  وجهات �شبكة »ويز 
�ملنطِلقة من دولة �الإمار�ت لتقدمي �ملزيد من م�شار�ت �لطري�ن منخف�شة 
�لتكلفة لعمالئها من �ل�شّياح و�ملقيمني يف �لدولة، ما يتيح لهم �ل�شفر ب�شكل 
مريح ومبا�شر �إىل جمموعة متنّوعة من �لوجهات �لثقافية، مبا فيها �ملدن 

�حليوية، و�لوجهات �لطبيعية �ملميزة.

تلتقي �لثقافات، وتنطلق �الأجيال يف دروب �الإبد�ع و�الكت�شاف. كما تتطلَّع 
يتما�شى  مبا  �مل�شتقبل،  يف  �لنمو  من  مزيد  حتقيق  �إىل  �أبوظبي«  �إي��ر  »وي��ز 
�حلكومة  �عتمدتها  �لتي   ،2031 لل�شياحة  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية  م��ع 
�أبرز �لوجهات  �الإمار�تية، وتعزيز مكانة دولة �الإمار�ت ب�شفتها و�حدًة من 
�إىل 36 وجهة يف 25  �ل�شياحية يف �لعامل. وت�شريِّ �ل�شركة رحالتها حالياً 
ع ب�شكل  �أبوظبي، وتعتزم ت�شريع وترية عملياتها و�لتو�شُّ دولة �نطالقاً من 
و�ال�شتك�شاف  �ل�شفر  حمّبي  ملنح  �شعيها  �إط���ار  2023،يف  ع��ام  خ��الل  �أك��ر 
�شركة  وتو��شل  معقولة.  بتكلفة  فريدة  �شفر  جت��ارب  الختبار  �أك��رث  فر�شاً 
من  �أبوظبي  يف  نقل  �شركة  �أك��ر  ث��اين  �ليوم  ُتعدُّ  �لتي  �لوطنية،  �لطري�ن 
للجميع،  �ل�شفر  باإتاحة  �ملتمّثل  بوعدها  �لوفاء  �ال�شتيعابية،  �لقدرة  حيث 
وقد  �الإم���ار�ت.  دول��ة  يف  �ل�شياحة  لقطاع  �ملتو��شل  �لتطوير  يف  و�مل�شاهمة 
�إير �أبوظبي« حجم �أ�شطولها، وهيكلها �لتنظيمي، من خالل  �شاعفت »ويز 

كهرباء ومياه دبي تعتمد اأكرث من 92 األف طلب �سمن برنامج »�سقور« لتقييم ال�ست�ساريني واملقاولني

القطاع ال�سياحي يتاأهب ل�ستقبال اأعداد قيا�سية من الزوار يف فرباير

الإمارات لالأملنيوم توّرد 203 اآلف طن من النفايات ال�سناعية لإعادة ا�ستخدامها كمواد خام
�لعاملية  �الإم���ار�ت  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  كلبان،  بن  �لنا�شر  عبد  وق��ال 
لالأملنيوم: “ �إن �إعادة �لنظر �إىل �لنفايات على �أنها مو�د ثانوية ذ�ت قيمة 
زيادة  مع  �لبيئة  على  �ل�شلبي  �لتاأثري  من  �حلد  على  ي�شاعدنا  �قت�شادية 
�لعاملي و�لذي يتطلب منا مزيد�ً  �مل�شتوى  �ملعي�شة على  حت�شني م�شتويات 
من �لبحث و�ملو�رد. وقد حققنا تقدماً كبري�ً يف تعزيز �القت�شاد �لد�ئري 
من خالل تعاوننا مع �ل�شناعات �ملختلفة يف �لدولة ونحن على يقني باأننا 

ن�شتطيع حتقيق �ملزيد من �لتقدم خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة”.
��شتخد�مات مفيدة  على تطوير  �لعاملية لالأملنيوم حالياً  �الإم��ار�ت  وتعمل 
تكرير  ع��ن  �لناجتة  �لثانوية  �مل���و�د  �إح���دى  تعد  �ل��ت��ي  �لبوك�شيت،  لبقايا 
�الأل��وم��ي��ن��ا، ح��ي��ث ب����د�أت �ل�����ش��رك��ة �إن��ت��اج �الأل��وم��ي��ن��ا يف �الإم������ار�ت يف �لعام 

.2019
ُيعتقد �أن �شناعة �الأملنيوم ُتنتح حو�يل 150 مليون طن من بقايا �لبوك�شيت 
يف جميع �أنحاء �لعامل كل عام وال يتم ��شتخد�م �شوى �أقل من %2 منها 
حالياً. ويف �لعام �ملا�شي، �أعلنت �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أنها تعتزم بناء 
��شتخد�مها يف  تربة ميكن  �إىل  �لبوك�شيت  بقايا  لتحويل  من�شاأة جتريبية 

�أغر��ش �لت�شجري وغريها من �ال�شتخد�مات �ملفيدة.
و ُتعد هذه �ملن�شاأة �لتجريبية �الأوىل من نوعها يف �لعامل، وياأتي �إن�شاوؤها 
�الإمار�ت  و�لتطوير بني  �لبحث  �لتعاون يف جمال  �شنو�ت من  بعد خم�ش 

�لعاملية لالأملنيوم وكلية �لزر�عة و�لعلوم �لغذ�ئية بجامعة كوينزالند.

نتائج اأعمال اإيجابية تدفع اأ�سهم 
اأوروبا لوقف �سل�سلة اخل�سائر 

•• عوا�صم-رويرتز:

�أعمال  نتائج  �شاهمت  �إذ  �خلمي�ش،  �الأول  �أم�ش  �الأوروبية  �الأ�شهم  �رتفعت 
�إيجابية يف تهدئة بع�ش �ملخاوف ب�شاأن ت�شرر �الأرب��اح من �رتفاع تكاليف 

�القرت��ش، يف حني رفعت بيانات �قت�شادية �أمريكية �ملعنويات.
بعد يومني متتاليني  باملئة   0.4 �الأوروب��ي   600 �شتوك�ش  و�رتفع موؤ�شر 
مقدمتها  ويف   ،600 �شتوك�ش  قطاعات  معظم  و�رت��ف��ع��ت  �ل��رت�ج��ع.  م��ن 
و�لبنوك  �ملالية  �خلدمات  قطاعا  يليه  باملئة،   2.2 �لتجزئة  قطاع  �رتفاع 

�للذين قفز� 1.9 باملئة و1.6 باملئة على �لرتتيب.
�شركة  �أن جتاوزت  بعد  باملئة   8.2 �إلكرتونيك�ش  �إ�ش.تي ميكرو  �شهم  وز�د 
قطاع  ع��زز  مما  و�الأرب���اح،  �ل��ر�ب��ع  �لربع  مبيعات  توقعات  �لرقائق  ت�شنيع 

�لتكنولوجيا �الأو�شع نطاقا.

�أكرث من مليون  �لعاملية  �الأملنيوم  تنتج �شناعة  �ل�شناعة،  وبح�شب خر�ء 
منها  �لكثري  تخزين  يتم  حيث  �مل�شتهلكة،  �خلاليا  بطانة  من  �شنوياً  طن 

الأجٍل غري م�شمى.
وت�شمل �ملنتجات �لثانوية �لرئي�شية �الأخرى �لتي جنحت �الإمار�ت �لعاملية 
غبار  �الأخ����رى  �ل�شناعات  م��ع  بالتعاون  ��شتخد�مها  �إع����ادة  يف  لالأملنيوم 

�لكربون وَخَبث �الأملنيوم ونفايات عمليات �ل�شهر.

•• اأبوظبي-وام:
“عايل  لالأملنيوم  ُمنتج  �أك��ر  لالأملنيوم،  �لعاملية  �الإم����ار�ت  �شركة  �أعلنت 
�ل��ن��ف��اي��ات الإع���ادة  �آالف ط��ن م��ن   203 ت��وري��د  �ل��ع��امل، ع��ن  يف  �جلودة” 

��شتخد�مها كمو�د خام يف �ل�شناعات �الأخرى خالل �لعام 2022.
�ل�شركة  عمليات  �أنتجتها  �لتي  �لنفايات  كمية  �شعف  �لكمية  ه��ذه  ُتعد  و 
�الأعو�م  من  �ملخزنة  �لنفايات  تقليل  �إىل  �أدى  مما   ،2022 �لعام  خ��الل 
�ملا�شية، كما متثل زيادة بن�شبة %40 مقارنة بالعام 2021 بف�شل تعايف 

�لقطاع �ل�شناعي من �آثار جائحة كوفيد-19.
و تعاونت �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم على مد�ر �أكرث من ِعقد من �لزمان 
مع �ل�شناعات �الأخرى يف �لدولة من �أجل �إيجاد ��شتخد�مات مفيدة للمو�د 

�لثانوية �لناجمة عن عمليات �إنتاج �الأملنيوم.
تقليل  على  فياملكبات  جمعها  من  ب��داًل  �لنفايات  ��شتخد�م  �إع��ادة  وت�شاعد 
�حلاجة ال�شتخد�م �ملو�رد �لطبيعية �جلديدة، مما ي�شاهم يف بناء �القت�شاد 

�لد�ئري.
��شتخد�م  �إع��ادة  ر�ئ��دة يف  �لعاملية لالأملنيوم �شركة عاملية  �الإم��ار�ت  وتعتر 
بطانة �خلاليا �مل�شتهلكة، وهي �أكر منتج ثانوي ناجم عن عمليات �شهر 
مما  �الأ�شمنت  ت�شنيع  عمليات  يف  بديلة  خ��ام  كمو�د  وت�شتخدم  �الأمل��ن��ي��وم، 

ي�شاعد على تقليل �لغاز�ت �لدفيئة و�أكا�شيد �لنيرتوجني.

�مل�شاريع  فئات  عن  “�شقور”  برنامج 
عدم  �شهادة  “خدمات  مثل  و�خلدمات 
�لتحتية”  �ل��ب��ن��ي��ة  مل�����ش��اري��ع  �مل��م��ان��ع��ة 
و”خدمات �شبكة �لكهرباء” و”خدمات 

�شبكة �ملياه”.

•• دبي-وام:

 92 دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �عتمدت 
 2022 ع��ام  خ��الل  و183 طلبا  �ألفا 
�شمن  �ملمانعة  ع��دم  ���ش��ه��اد�ت  خل��دم��ة 
برنامج “�شقور” �لذي يعد �لرنامج 
لتقييم  ن���وع���ه  م���ن  �الأول  �حل��ك��وم��ي 
�ال�شت�شاريني و�ملقاولني يف دبي وحتديد 
ومعايري  مل��ت��ط��ل��ب��ات  �م��ت��ث��ال��ه��م  م����دى 
�لهيئة  و�إر�����ش����اد�ت  و����ش���روط  و�أح���ك���ام 
عند تقدمي طلبات �خلدمات �خلا�شة 
و�لعمليات  �مل��م��ان��ع��ة  ع����دم  ب�����ش��ه��اد�ت 
�مليد�نية �خلا�شة مب�شاريعهم. وي�شهل 
�ال�شت�شاريني  على  “�شقور”  برنامج 
مو�فقات  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  و�مل��ق��اول��ني 
لتقدمي  �الأوىل  �مل�������رة  م����ن  �ل���ه���ي���ئ���ة 
و�الأ�شر�ر  �لتجاوز�ت  وتقليل  �لطلبات 
�لوقت  وتوفري  جتنبها  �أو  و�ل��غ��ر�م��ات 

حتى  وم��ق��اوال  ��شت�شاريا   2130 م��ن 
حيث   2022 دي�����ش��م��ر  ���ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة 
و11  �أل��ف��ا  �لطاقة  نقل  ق��ط��اع  �عتمد 
�ألفا   32 �لطاقة  ت��وزي��ع  وق��ط��اع  طلبا 
و503 طلبات وقطاع �ملياه و�لهند�شة 

�ملدنية 10 �آالف و664 طلبا.
تعزيز  يف  “�شقور”  برنامج  وي�شاعد 
�أم����ن �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��ي��د�ن��ي��ة وي�����ش��ه��م يف 
بني  �ل�شحية  �لتناف�شية  �لبيئة  تعزيز 
ي�شمن  مب��ا  و�مل��ق��اول��ني  �ال�شت�شاريني 
معايري  الأرق������ى  �مل�����ش��ت��م��ر  �م��ت��ث��ال��ه��م 

�جلودة و�ل�شالمة و�لتميز �لعاملية.
ويعد �لرنامج خمططا خا�شا باالأد�ء 
�لعلمية  �ملعايري  على  يعتمد  �ملوؤ�ش�شي 
م��ث��ل ج���ودة وث��ائ��ق �ل��ت��ق��دمي و�ح���رت�م 
�مل�شت�شارون  وي���ف���وز  �ل��ه��ي��ئ��ة.  �أ����ش���ول 
�أد�ء  �أف�شل  يحققون  ممن  و�ملقاولون 
�ل��ع��امل��ي��ة بجائزة  �مل��ع��اي��ري  �أع���ل���ى  وف���ق 

دب����ي رع����اه �هلل حت��ر���ش �ل��ه��ي��ئ��ة على 
وتوفري  �ملعنيني  كافة  �أع��م��ال  ت�شهيل 
ك��اف��ة �مل�����ش��ت��ل��زم��ات و�الإر�����ش����اد�ت �لتي 
تتيح لهم �لعمل �شمن �أف�شل �ل�شروط 
ووق��ت ممكن مما ي�شمن  وباأقل جهد 
�شعادتهم  وحت��ق��ي��ق  جت��رب��ت��ه��م  �إث������ر�ء 
�الأط�����ر�ف.  ج��م��ي��ع  م�شلحة  وحت��ق��ي��ق 
�لتي  �مل��ح��ف��زة  �لبيئة  ب��ت��وف��ري  ون��ل��ت��زم 
ت��ت��ي��ح ب��ن��اء وت��ر���ش��ي��خ ع���الق���ات تعاون 
م��ع �شركائنا  �الأم����د  وط��ي��دة وط��وي��ل��ة 
و�أعمالهم  �أعمالنا  �زده��ار  ي�شمن  مبا 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ورف��ع��ة مكانة 
�ملتحدة وزيادة تناف�شيتها على �مل�شتوى 
�ملهند�ش  �أ���ش��ار  جانبه  وم��ن  �لعاملي.” 
ح�شني لوتاه �لنائب �لتنفيذي للرئي�ش 
�أن  �إىل  �لهيئة  - قطاع نقل �لطاقة يف 
�ألفا و183 طلبا   92 �لهيئة �عتمدت 
مقدما  �ملمانعة  ع��دم  �شهاد�ت  خلدمة 

�مليد�نية  �لعمليات  وحت�شني  و�جل��ه��د 
�أ�شول  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لرنامج  وي�شاعد  وخدماتها.  �لهيئة 
ج���م���ي���ع �ال����ش���ت�������ش���اري���ني و�مل����ق����اول����ني 
�لتحتية  �لبنية  م�شاريع  يف  �مل�شاركني 
دبي  و�مل��ي��اه يف  �لكهرباء  وت��وزي��ع ونقل 
�جلودة  معايري  الأرق���ى  �المتثال  على 
و�إر�شادهم  �لعاملية  و�لتميز  و�ل�شالمة 
�إىل متطلبات �لهيئة �لفنية و�شروطها 
ل��ه��م �حل�شول  ي��ت��ي��ح  و�أح��ك��ام��ه��ا مم���ا 
على قيمة م�شافة وتعزيز تناف�شيتهم 

لتحقيق متطلبات �لهيئة �لفنية.
�لطاير  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  م��ع��ايل  وق����ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و 
لهيئة كهرباء ومياه دبي “�إنه �ن�شجاما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  م��ع 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش 
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة 

�ل�شحر�وية يف �إمارة �أبو ظبي.
�ل�شياحية  �ل�������ش���رط���ة  ورح����ب����ت 
تعريفهم  ومت  و�ل�����زو�ر،  بال�شياح 
فيلم  عر�ش  جانب  �إىل   ، ب��دوره��ا 
وثائقي عر �ل�شا�شات �الإلكرتونية 
�خل���ا����ش���ة ب��امل��خ��ي��م��ات و�مل���ك���ر�ت 
�ل�شوتية عن �إجناز�تها مع توزيع 
ب���ع���دة لغات  ت���وع���وي���ة  ب���ر����ش���ور�ت 
و�إر�شاد�ت  ن�شائح  ت�شمنت  عاملية 
�ملعمول  و�الأنظمة  �لقو�نني  باأهم 

بها يف �الإمارة.

مع  �لعام  ه��ذ�  جديدة  بحلة  تعود 
��شتعر��شات �أكرث حما�شاً وت�شويقاً 
ومرحاً يوؤديها نخبة من �ل�شائقني 

و�لدر�جني �لعامليني �ملحرتفني.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أع������دت 
م�شار�ت  �ل���ع���ام  ه���ذ�  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ودقة  بعناية  ت�شميمها  مت  خا�شة 
فائقتني، لتنا�شب �لعرو�ش �ملمتعة، 
من �أجل منح زو�ر �ملهرجان جتربة 
ال تن�شى مع �أبرز �لنجوم �لعامليني 
يف ه��ذه �ل��ري��ا���ش��ات، �ل��ت��ي �شتمتع 

كافة �حل�شور و�مل�شاهدين.

- مبادرات توعوية..
يف  �ل�شياحية  �ل�شرطة  ق�شم  نفذ 
و�لتحقيقات  �لتحريات  مديرية 
�جلنائي  �الأم���ن  بقطاع  �جلنائية 
ب�شرطة �أبو ظبي مبادر�ت توعوية 
بالعامل  �شتاء  �أجمل  حملة  �شمن 
تهدف �إىل �لتعريف بدور �ل�شرطة 
بال�شياح  و�ل��رتح��ي��ب  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
باملخيمات  لال�شتمتاع  �ل��ق��ادم��ني 

•• اأبوظبي-وام:

ي���ت���اأه���ب �ل���ق���ط���اع �ل�������ش���ي���اح���ي يف 
�أعد�د قيا�شية  �الإمار�ت ال�شتقبال 
م��ن �خلارج  �لقادمني  �ل���زو�ر  م��ن 
�الأحد�ث  جمموعة  من  م�شتفيد� 
�لدولة  ت�شهدها  �لتي  و�ملنا�شبات 
م��ث��ل معر�ش  �مل��ق��ب��ل  ف���ر�ي���ر  يف 
�لدفاع �لدويل )�آيدك�ش 2023( 
للمر�أة و�لدورة  �لعاملي�����ة  و�لقم�����ة 
جلفود  م����ع����ر�����ش  م�����ن   28 �ل�������� 

.2023
وب����رزت خ���الل �الأ���ش��ب��وع �جل���اري 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن �ل����ف����ع����ال����ي����ات 
�الأد�ء  ع��ك�����ش��ت  �ل���ت���ي  و�الأح��������د�ث 
ي�شجله  �لذي  �ملت�شاعد  �الإيجابي 
�لقطاع �ل�شياحي يف �لدولة خالل 

مو�شم �ل�شتاء.

- نزلء الفنادق ..
�لثقافة  د�ئ������رة  ب���ي���ان���ات  ك�����ش��ف��ت 
فنادق  �أن  �أب��وظ��ب��ي،   - و�ل�شياحة 
مليون   4.1 ��شتقبلت  �أب��وظ��ب��ي 
 2022 نزيل خالل �لعام �ملا�شي 
بالعام  م����ق����ارن����ة   24% ب���ن���م���و 
�الإي����ر�د�ت  و�شلت  فيما   ،2021

�لفندقية �إىل 5.4 مليار درهم.

فنادق  �أن  �ل��ب��ي��ان��ات  و�أو����ش���ح���ت 
�إ�شغال  م��ع��دالت  �شجلت  �أب��وظ��ب��ي 
بن�شبة %70 خالل �لعام �ملا�شي 
ح���ي���ث �����ش���ت���ح���وذ م���و�ط���ن���و دول����ة 
�الإمار�ت على �لن�شيب �الأكر من 
نزالء فنادق �لعا�شمة خالل �لعام 
�ملا�شي بح�شة تبلغ %29، وعلى 
�شعيد �جلن�شيات غري �الإمار�تية، 
ح����ّل����ت �جل���ن�������ش���ي���ات �ل���ه���ن���دي���ة يف 

�ل�شد�رة بح�شة 12%.
�فتتحت  م���ت�������ش���ل  �����ش����ي����اق  ويف 
�أي��ق��ون��ت��ه��ا �جل����دي����دة فندق  دب����ي 
�لذي كلف  “�أتالنت�ش ذ� رويال”، 
دوالر،  م��ل��ي��ار   1.5 ن��ح��و  ب����ن����اوؤه 
�جلاذبية  ع���ل���ى  ����ش���اه���د�ً  ل���ي���ك���ون 
�ل�شياحية و�الزده��ار �لذي تعي�شه 

�الإمارة.

-الناقالت الوطنية..
�نتعا�ش  و�كبت �لناقالت �لوطنية 
�لطلب على �ل�شفر من و�إىل دولة 
�إط�����������������الق وجهات  �الإم������ار�ت ع��ر 
ل��ت��وف��ري �مل��زي��د من  �شفر ج��دي��دة 
خ����ي����ار�ت �أم������ام �مل�����ش��اف��ري��ن على 

متنها.
دبي”  “فالي  ���ش��رك��ة  و�ف��ت��ت��ح��ت 
دفعة  ج�����دي�����دة  وج�����ه�����ات  ث������الث 

- �صياحة عجمان.
��شتعر�شت د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية 
بعجمان خالل �جتماعها �ل�شنوي 
مع مدر�ء عموم �ملن�شاآت �لفندقية 
�أد�ء  ن��ت��ائ��ج  �الإم�������ارة،  �ل��ع��ام��ل��ة يف 
 2022 عام  يف  �ل�شياحي  �لقطاع 
ناق�شت  كما  م�شجعة،  ج��اءت  �لتي 
خ���ط���ط���ه���ا �ل����ت����ط����وي����ري����ة ل���ع���ام 

.2023
ن�شبة  يف  زي���ادة  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
�ل�شياح �لقادمني من خارج �لدولة 
مقارنًة   2022 خ��الل   26% ب��� 
�الإي���ر�د�ت  وحققت   ،2021 بعام 
منو�  �لفندقي  للقطاع  �الإجمالية 
�ملا�شي  �لعام  %9 خالل  بحو�يل 

مقارنًة بعام 2021.
��شتقطاب  يف  �الإم�������ارة  وجن���ح���ت 
�جلديدة  �مل�شروعات  م��ن  �لعديد 
�ل��ت��ي ك���ان �آخ��ره��ا �ف��ت��ت��اح منتجع 
�لزور�ء،  منطقة  يف  �ل�شحي  زوي��ا 
5 جنوم للعناية  �أول منتجع  وهو 
�ل�شحية، �إ�شافًة �ىل �إعادة �فتتاح 
�جلديدة،  بحلته  عجمان  متحف 
ف�شال  م�شفوت،  متحف  و�فتتاح 
ع�����ن �ل����ع����دي����د م�����ن �مل�������ش���روع���ات 
�جلديدة  و�ل��ف��ن��دق��ي��ة  �ل�شياحية 

�الأخرى.

و�حدة، �شمن �شبكتها �لعاملية مع 
�نطالق �لرحالت �جلوية �إىل كل 
من حمطات “كر�بي” و”باتايا” 
“�شانت  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ت��اي��الن��د،  يف 

بطر�شرغ” يف رو�شيا.
ورفعت �لوجهات �لثالث �جلديدة 
�إجمايل عدد حمطات �لناقلة �إىل 
حول  دول����ة   53 يف  وج��ه��ة   115
�لعامل، وت�شتهدف �ل�شركة ت�شغيل 
�لوجهات  �إىل  ي���وم���ي���ة  رح������الت 

�لثالث �جلديدة.
�الإمار�ت  ط��ري�ن  �تخذت  ب��دوره��ا 
�إىل  �ل�����ع�����ودة  يف  م���ه���م���ة  خ����ط����وة 
�أ�شرت�ليا،  يف  �ال�شتيعابية  قدرتها 
كل  �إىل  خ��دم��ات��ه��ا  بتعزيز  وذل���ك 
من �شيدين وملبورن، و �شت�شتاأنف 
�لناقلة خدمة كر�ي�شت�شري�ش عر 
جديد�ً  م�����ش��ار�ً  ي��وف��ر  م��ا  �شيدين، 
نيوزيلند�  �إىل  ل���الأ����ش���رت�ل���ي���ني 

جنوباً عر بحر ت�شمانيا.
27 م��ار���ش �لقادم،  م��ن  و�ع��ت��ب��ار�ً 
����ش���ت���زي���د خ����دم����ة م����ل����ب����ورن من 
�إىل ثالث رحالت يومية  رحلتني 
من مركز طري�ن �الإمار�ت يف دبي 
ع���ر ���ش��ن��غ��اف��ورة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�شيدين  �إىل  مبا�شرة  خدمة  ثالث 

�عتبار�ً من 1 مايو �لقادم.

- دبي للت�صوق.
تقدم �لدورة �ل� 28 من مهرجان 
نهائية  تخفي�شات  للت�شوق  دب��ي 
م��ع �ق����رت�ب �خ��ت��ت��ام ه���ذ� �حلدث 
�ملميز  و�ل���رتف���ي���ه���ي  �ل���رتوي���ج���ي 
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��م��ت�����ش��وق��ني �إع����ادة 
�لرتويجية  �ل��ع��رو���ش  ��شتك�شاف 
�ل��ك��ب��رية و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �الأخ����رى يف 
29 يناير  �أنحاء دبي حتى  جميع 

�جلاري.
عالمة   500 م��ن  �أك��رث  و�شتقدم 
جت���اري���ة ت��خ��ف��ي�����ش��ات ك���رى على 
يف  �ملنتجات  م��ن  كبرية  جمموعة 
�أكرث من 2000 متجر يف جميع 
�شيحظى  ح���ي���ث  �مل���دي���ن���ة  �أن����ح����اء 
�مل����ت���������ش����وق����ون ب���ف���ر����ش���ة �أخ�������رية 
ترت�وح  بتخفي�شات  لال�شتمتاع 
على  ب���امل���ائ���ة  و90   25 ب���ني  م���ا 
�الأزياء �الأنيقة ومالب�ش �الأطفال 
�جلودة  ذ�ت  �لع�شرية  و�ملنتجات 

�لعالية وغريها.

- مهرجان ال�صيخ زايد.
بد�أ مهرجان �ل�شيخ ز�يد ��شتقبال 
�جل�����اري  ي���ن���اي���ر   25 م����ن  زو�ره 
�ملقبل، بعرو�ش  25 فر�ير  حتى 
�لتي  �أندز”  وي����ك  “�إك�شرتمي 

Date 28/ 1/ 2023  Issue No : 13760
Public Notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0007459, Civil (Partial)

To the defendant : Azuka Valentine Amaechi, Address : 9635743
We inform you that on 05/12/2022. this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C - as follows :
The court ruled in presence : 
Obligate the defendant to pay an amount of (21.123.77) Twenty-one thousand 
one hundred twenty-three dirhams and seventy-seven fils, and the legal interest 
at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided 
that the interest does not exceed the original amount due, and to pay expense 
and five hundred dirhams against Lawyer's Charge.
Judgment is not subject to appeal within the legal term.
Judge / Dr. Ahmad Saeed Alnaqbi
Federal Court of Sharjah
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 28/ 1/ 2023  Issue No : 13760
Public Notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0008355, Civil (Partial)

To the defendant : Sahib Singh, Address : 9669541
We inform you that on 23/01/2023. this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows :
The court ruled in presence : 
Obligate the defendant to pay an amount of Twenty thousand three hundred 
twenty-five dirhams and eight fils, and the legal interest at 5% from the date 
of the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest 
does not exceed the original amount due, and to pay expense and five hundred 
dirhams against Lawyer's Charge.
Judgment is subject to appeal within the legal term.
Judge / Dr. Ahmad Saeed Alnaqbi
Federal Court of Sharjah
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 28/ 1/ 2023  Issue No : 13760
Notification by Publication

In the Lawsuit No : 40/2023/78-Civil
To be Considered before : Thirteenth Claim Department No. 414
Subject matter of the Lawsuit : Obliging the Defendant to pay (AED 10,000) with fees, charges 
and notary's expenses and inclusion of the judgment with expedited enforcement without bail.
The Plaintiff : Katayun Rahmat Rahimi Ajdadi - Address : UAE- Emirate of Dubai, Jumeirah 
Second- Dubai-Rimal Building - Apt. in 15th floor
To be notified : 1- Leela Nader Abbas Niko, at its capacity as a Defendant
Subject matter of the Notification : We would like to inform you that the Plaintiff has filed a 
Lawsuit against you, which subject is: To oblige the Defendants to pay the Plaintiff an amount 
of 10,000.00 dirhams to the Plaintiff with fees, charges and notary's expenses and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without bail. The court determined an online hearing 
on Monday, corresponding to 30/1/2023, 9:00 am in litigation hall, so you are obliged to attend 
whether personally or your approved attorney and you shall submit the memorandums or 
documents to the court within at least 3 days prior the hearing.
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and 
the requests, the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please 
click on the link.
Date of accreditation: 23/01/2023 at 10:45:49 Prepared by Hamad Jassim Al-Sarrah
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Date 28/ 1/ 2023  Issue No : 13760
Amicable Settlement

Notification by Publication
In Dispute No : 802/2022/486 Expert Appointment
Considered by : Third Amicable Disputes Settlement No. 752
Subject Matter of Notification : To assign a specialized expert to determine the amount of money 
unduly taken by the First and Second Defendants from the Claimant by deceiving the Claimant and 
deluding it that there are customers and purchase orders, which are not true, and that they can make 
profits from them. This led the Claimant to transfer AED 292,324.77 to account of the Second 
Defendant. While stating whether there is a relationship between the Third to Sixth Defendants 
with the First to Second Defendants in unduly taking money of the Claimant and to obligate them 
to pay fees of 09% from the date of filing the case until full payment of the amounts due to the 
Claimant, while obligating the Defendants to pay fees, expenses and attorney fees and that the 
judgment shall be self- executing without bail.
Claimant : RAZ Technical Services L.L.C
Address : UAE, Emirate of Dubai, Al Qusais Second, Dubai, Al Hilal Bank building, M116-5, tel. 
No.: 0561553276/ 042322123, info@frangulf.ae
Represented by : Fareed Fairouz Mohd Ali Alhassan
Notified Party  : 1. Falcon Search.Com LLC, capacity : Defendant
 2. Syed Saifuddin Khilji Syed, capacity : Defendant
Subject Matter of Notification : The case has been filed against you subject matter of which is to 
appoint a specialized expert to state money unduly taken by the First and Second Defendants from 
the Claimant by deceiving the Claimant and deluding it that there are customers and purchase 
orders, which are not true, and that they can make profits from them. This led the Claimant to 
transfer AED 292,324.77 to account of the Second Defendant. While stating whether there is a 
relationship between the Third to Sixth Defendants with the First to Second Defendants in unduly 
taking money of the Claimant and to obligate them to pay fees of 09% from the date of filing the 
case until full payment of the amounts due to the Claimant, while obligating the Defendants to 
pay fees, expenses and attorney fees and that the judgment shall be self-executing without bail. 
A hearing was set to be held on Wednesday 08/02/2023 at 09:00 am at the remote litigation hall. 
So, you are assigned to attend by yourself or your legal representative, and you shall submit your 
memorandums or documents to Court at least three days before the hearing date. To review the case 
details, regulations and memorandums, and to submit defense and claims, you must use electronic 
and smart Dubai Courts Services. To subscribe, click on the link.
Prepared by : Ayman Mohamed Dib  Approval Date : 26/01/2023 14:44:02
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املال والأعمال

و�لعلوم يف كلية �لهند�شة يف كليات 
�لتقنية �لعليا : “ نوؤمن باالأهمية 
�لكبرية للتعليم يف جميع قطاعات 
يعتمد  حيث  �ل��دول��ة  يف  �ل�شناعة 
�لتعليم  ع��ل��ى  �الق��ت�����ش��ادي  �ل��ن��م��و 
دعمنا  نقدم  لذ�  و�ملعرفة..  �لقوي 
�ال�شتثنائية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  �ل��ك��ام��ل 
هذه  ت�����ش��ج��ع  �إذ  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ك���ي���وم 
�لتطوير  ع��ل��ى  �ل��ط��الب  �مل���ب���ادر�ت 
مهار�تهم  تعزيز  خالل  من  �ملهني 
متكينهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ومعرفتهم 
من �لفهم ب�شكل �أف�شل من خالل 
�لتفاعل �ملبا�شر مع قادة �ل�شناعة. 
�أن موؤمتر ومعر�ش بريك  ونعتقد 
خطوة  �تخذ  �الأو�شط  �ل�شرق  بلك 
ن��وع��ي��ة ن��ح��و �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أهمية 
مع  �ل�����ش��ر�ك��ة  خ���الل  م��ن  �لتعليم 
�أف�������ش���ل �مل���ع���اه���د و�الأك����ادمي����ي����ات 

م�شتقبل  ي���ك���ون  ك���ي  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�ل�شناعة يف �أيد �أمينة”. 

�لدكتور  ����ش��ت��ع��ر���ش  ج��ان��ب��ه  م���ن 
رئي�ش  باال�شوبر�مانيان  �شريجيث 
�لتوريد  �شل�شلة  يف  �لتميز  م��رك��ز 
جامعة  يف  �الأب��ح��اث  جلنة  ورئي�ش 
�حل���اج���ة  دب������ي  “ميدل�شك�ش” 
�ملتخ�ش�شني  ق�����در�ت  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�أجل  من  �ل�شناعة  يف  �لطموحني 
�أن  مو�شحا   .. م�شتقبلها  ت��اأم��ني 
دولة �الإمار�ت تت�شدر مكانة بارزة 
للب�شائع  عاملًيا  م��رك��ًز�  باعتبارها 
�ل�شائبة وقطاع �مل�شاريع حيث من 
�ل�����ش��روري �ت��خ��اذ �إج����ر�ء�ت بعيدة 
�ملدى يف جميع �ل�شناعات للحفاظ 
على هذه �ملكانة وهذ� ي�شمل قطاع 
�لقادم  �جل��ي��ل  �شيكون  �إذ  �لتعليم 
�ل��ن��ج��اح ومتثل  ع��ام��اًل رئ��ي�����ش��اً يف 

�شي�شتعر�ش  �لتي  �لطالب”  جناح 
خ����الل����ه����ا �خل������ري������ج������ون �جل������دد 
�ل��ع��ام��ل��ون يف �ل�����ش��ن��اع��ة ن��ب��ذة عن 

خر�تهم �لعملية. 
تنظيم  �لتعليم  ي��وم  �شي�شهد  كما 
�ملهنية  للفر�ش  �حل���و�ري  �مللتقى 
حيث �شين�شم �لطالب �إىل ممثلني 
�ل���ق���ط���اع���ات �شمن  م����ن خم��ت��ل��ف 

جم��م��وع��ات ح���و�ر ���ش��غ��رية ملعرفة 
و�شيقومون  �ل��وظ��ائ��ف  ع��ن  �مل��زي��د 
بجولة يف �شالة �ملعر�ش للتو��شل 

مع كبار �ل�شركات و�لعار�شني. 
�لريكي  ر�م�����ي  �ل��ق��ب��ط��ان  وق�����ال 
“يونغ �شيب”  �إد�رة  رئي�ش جمل�ش 
يركز  كياًنا  “ ب�شفتنا   : �الإم���ار�ت 
ع���ل���ى دع�����م �مل��ه��ن��ي��ني �ل�������ش���ب���اب يف 

حري�شون  فنحن  �ل�شحن،  �شناعة 
د�ئ��ًم��ا على دع��م �مل��ب��ادر�ت �لنوعية 
مثل يوم �لتعليم .. هذه �ملبادرة ال 
ت�شتقطب �ل�شباب نحو هذ� �لقطاع 
�حليوي فح�شب بل تربطهم بعدد 
�ل��ر�ئ��دة يف �ل�شناعة  م��ن �جل��ه��ات 
باعتبارها  �لتميز  على  وت�شاعدهم 
و�حدة من �أجنح �خلطو�ت لتاأمني 

•• دبي -وام:

“بريك  ي��دع��م م���وؤمت���ر وم��ع��ر���ش 
 -”2023 �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  بلك 
�ل����ذي ���ش��ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة وز�رة 
�ل���ط���اق���ة و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة 13 
ف�����ر�ي�����ر �مل���ق���ب���ل يف م����رك����ز دب���ي 
�جليل  تطوير   - �لعاملي  �لتجاري 
�ل�شحن  �شناعة  ق���ادة  م��ن  �ل��ق��ادم 
�شيجمع طالًبا من جامعات  حيث 
�ملنطقة  يف  رئ��ي�����ش��ة  و�أك����ادمي����ي����ات 
�ل�شناعة  ق����ي����اد�ت  �إىل  ل��ل��ت��ع��رف 
وتوعيتهم  �ملتاحة  و�ملهن  �لبارزين 
للتخ�ش�ش يف جمال نقل �لب�شائع 

ومعد�ت �مل�شاريع. 
�ليوم  ت��خ�����ش��ي�����ش  خ����الل  و���ش��ي��ت��م 
�ل��ث��اين ل��ل��ح��دث - 14 ف��ر�ي��ر - 
�الأو�شط  �ل�شرق  بلك  بريك  “يوم 
للتعليم “ و�لذي �شي�شهد عدًد� من 
جل�شة  منها  �الإر���ش��ادي��ة  �جلل�شات 
ق�شة  در����ش��ة   - بلك  بريك  “عامل 
جناح” حيث �شيتبادل �ملتخ�ش�شون 
يف هذ� �ملجال �لروؤى حول �مل�شاريع 
�لعمل”  “فر�ش  وجل�شة  �حلديثة 
�لكامنة  �الآف������اق  ���ش��ت��ع��ر���ش  �ل���ت���ي 
للعمل يف �لقطاع وجل�شة “ق�ش�ش 

�مل�شتقبل  يف  ق��ّي��م��ة  ع��م��ل  ف���ر����ش 
للجيل �لقادم من قادة �ل�شناعة.. 
ف��ال��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري م�������ش���وؤول عن 
% من   90 م����ن  �أك������رث  م���ن���اول���ة 
�أكرث  م��ا يجعله  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
ت�شهيل تدفق  �أهمية يف  �ل�شناعات 
و�شت�شاعد  �ل��ع��امل  ح��ول  �لب�شائع 
عمليات  ح��ول  �ل�شحيحة  �ملعرفة 
من  مبا�شرة  �لتعلم  على  �ل��ق��ط��اع 
وهذه  �ل�����ش��ن��اع��ة  يف  �ملتخ�ش�شني 

هي �أهمية يوم �لتعليم”. 
من   2023 ن�������ش���خ���ة  وح����ظ����ي����ت 
بدعم  �الأو�شط  �ل�شرق  بلك  بريك 
�لتعليمية  �مل���ع���اه���د  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�ملنطقة  �أنحاء  جميع  من  �ل��ر�ئ��دة 
�أبوظبي  �أك���ادمي���ي���ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
�لبحرية ومعهد “�أري�ش” �لدويل 
للبحوث �لبحرية ومعهد “بريال” 
للتكنولوجيا وكليات �لتقنية �لعليا 
�الأردنية  �ل��ب��ح��ري��ة  و�الأك���ادمي���ي���ة 
�لبحرية  لويدز”  و�أكادميية” 
�الأمريكية  لندن  كلية  �إىل  �إ�شافة 
دب���ي  “ميدل�شك�ش”  وج���ام���ع���ة 

وجامعة “مردوخ”. 
وق�������ال ف����رح����ان ���ش��ع��ي��د �الأ����ش���ت���اذ 
�لهند�شة  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �مل�����ش��اع��د 

�ل�����ش��ب��اب وت��ق��دمي �لفر�ش  ت��وع��ي��ة 
ل��ه��م ل��الإ���ش��ت��ف��ادة �ل��ع��ل��م��ي��ة خطوة 

�شرورية نحو ت�شكيل �لقطاع. 
�ل�شر�كة  �إىل  “ نتطلع   : و�أ���ش��اف 
بلك  بريك  م��وؤمت��ر عاملي مثل  م��ع 
طالبنا  لتوعية  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�لقطاع  �لعمل يف  وت�شجيعهم على 
�لبحري”.  بدوره قال بن بالمري 
م��دي��ر �ل��ف��ع��ال��ي��ات يف ب��ري��ك بلك 
�ل�شرق �الأو�شط : “ تعك�ش م�شاركة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  �لعديد 
ن�شخة  يف  �لبحرية  و�الأك��ادمي��ي��ات 
هذ� �لعام مدى �أهمية يوم �لتعليم 
لالقت�شاد  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  ل���ل���ن���م���و 
�ل��ب��ح��ري.. و���ش��ن��و����ش��ل �ت��ب��اع هذ� 
�لنهج �لفعال �لذي يربط �لطالب 
ب���ق���ادة �ل�����ش��ن��اع��ة ل��ل��ح�����ش��ول على 

فر�ش عمل حقيقية”. 

بريك بلك ال�سرق الأو�سط 2023 يدعم اجليل القادم من قادة �سناعة ال�سحن 

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع  8.4
•• دبي-وام: 

بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك بدبي 
خ���الل �الأ���ش��ب��وع �حل���ايل �أك���رث م��ن 8.4 م��ل��ي��ار دره���م حيث 
6.14 مليار  بقيمة  2328 مبايعة  ت�شجيل  �لد�ئرة  �شهدت 
1.7 مليار درهم  285 مبايعة لالأر��شي بقيمة  درهم منها 

و2043 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 4.43 مليار درهم.
140 مليون دره��م يف  �أه��م مبايعات �الأر��شي بقيمة  وج��اءت 
مليون   123 بقيمة  مبايعة  تليها  �لثانية  �ل�شفوح  منطقة 
 105 بقيمة  تليها مبايعة  �لثنية �خلام�شة  درهم يف منطقة 

مليون درهم يف منطقة معي�شم �الأول.

مليون درهم وتلتها منطقة �خلري�ن �الأوىل بت�شجيلها 140 
�لر�شاء جنوب  وثالثة يف  درهم  مليون   383 بقيمة  مبايعة 

�لر�بعة بت�شجيلها 137 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.
 77 منها  دره��م  مليار   1.56 قدرها  قيمة  �لرهون  و�شجلت 
132.64 مليون درهم و321 رهن فلل  �أر��ش بقيمة  رهن 
و�دي  �أهمها مبنطقة  1.42 مليار درهم وكان  بقيمة  و�شقق 
330 مليون درهم و�أخ��رى يف منطقة �شيح  5 بقيمة  �ل�شفا 
�أما �لهبات فقد �شهدت  115 مليون درهم.  2 بقيمة  �شعيب 
�أهمها  كان  دره��م  784.47 مليون  بقيمة  60 هبة  ت�شجيل 
مبنطقة و�دي �ل�شفا 5 بقيمة 464 مليون درهم و�أخرى يف 

منطقة رماح بقيمة 55 ماليني درهم

عدد  حيث  م��ن  �ملناطق  �خلام�شة  �حلبية  منطقة  وت�����ش��درت 
درهم  مليون   415 بقيمة  مبايعة   135 �شجلت  �إذ  �ملبايعات 
وتلتها منطقة �ليفرة 1 بت�شجيلها 56 مبايعة بقيمة 332 
مليون درهم وثالثة يف �ليفرة 2 بت�شجيلها 20 مبايعة بقيمة 
22 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل 
نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون   86 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد 
49 مليون درهم  تلتها مبايعة بقيمة  �ملبايعات  كاأهم  جمري� 
40 مليون دره��م يف  يف منطقة �لبدع و�أخ��ري� مبايعة بقيمة 

منطقة �ملزهر �الوىل.
عدد  حيث  م��ن  �ملناطق  �لتجاري  �خلليج  منطقة  ت�شدرت  و 
مبايعات �ل�شقق و�لفلل �إذ �شجلت 232 مبايعة بقيمة 384 

•• دبي –الفجر:

�جلل�شة  يف  �مل�������ش���ارك���ون  �أو�����ش����ى   
جمركية  “�بتكار�ت  �حل����و�ري����ة 
�لتي  و�عدة”  م�شتقبلية  الأج��ي��ال 
�شمن  دب������ي  ج�����م�����ارك  ن���ظ���م���ت���ه���ا 
باأهمية  �جلمارك،  �أ�شبوع  فعاليات 
�ل�شابة  �مل����و�ه����ب  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
وتعزيز ثقافة �البد�ع و�البتكار يف 
�لبيئة  وتطوير  �ملوؤ�ش�شي،  �لعمل 
وتطوير  وتنمية  لتمكينهم  �ملثلى 
م�شاركتهم  وت���ع���زي���ز  م���ه���ار�ت���ه���م 
دعماً  وذل�����ك  �مل����ج����االت،  ك���اف���ة  يف 
لدولة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ل��خ��ط��ط 
مو�كبة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �الإم��������ار�ت 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��وم 
كون  و�ع�����دة  م�شتقبلية  ب��اأج��ي��ال 
�لدولة،  م���و�رد  �أغ��ل��ى  ه��م  �ل�شباب 
�جلل�شة  �أد�ر  �مل�شتقبلية.  وثروتها 
خليل �شقر بن غريب مدير �إد�رة 

�أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  �مل���وظ���ف���ني  ع����دد 
�لد�ئرة عززت من ح�شورها يف دعم 
من  �ملوظفني  من  �ل�شابة  �ملو�هب 
وتدريبية  �كادميية  بر�مج  خ��الل 
لكافة  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع��م��ل  وور������ش 
�لفئات لقيادة دفة �لعمل �جلمركي 
��شرت�تيجية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل�������ك 
�لعاملية  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �ل��د�ئ��رة 
و�ن ت��ك��ون م��ث��ال ُي��ح��ت��ذى ب��ه��ا يف 
�ل��ع��م��ل �جل��م��رك��ي وم��ن��ه��ا برنامج 
لالبتعاث �لدر��شي يف بكالوريو�ش 
حيث  و�جل���م���ارك  �الم����د�د  �شل�شة 
ي����ت����م م����ن����ح م����وظ����ف����ي �ل������د�ئ������رة 

جمارك  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �الت�������ش���ال 
�إبر�هيم  دبي، و�شارك فيها حممد 
�ملنافذ  ����ش���وؤون  م���دي���ر  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�للجنة  رئي�ش  و�لنقاط �حلدودية 
و�لنقاط  ل��ل��م��ن��اف��ذ  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ونادية  �ل�شارقة،  باإمارة  �حلدودية 
عبد�لعزيز رئي�ش �للجنة �لوطنية 
�للوج�شتية  و�خل���دم���ات  لل�شحن 
�ملدير  �ل��غ��ف��اري  حممد  “نافل”، 
�لتنفيذي لقطاع �ملو�رد �لب�شرية يف 
جمارك دبي، و �أجم��اد �لقحطاين 
يف  معلومات  ت��ب��ادل  �أول  �أخ�شائي 
�ملعلومات  لتبادل  �الإقليمي  �ملكتب 

وناق�شت   ، “ ب��ال��ري��ا���ش  ري��ل��و   “
�جلل�شة دور �ل�شباب �ملبدع و�ملبتكر 
يف  �مل�شتقبلية  �لتحوالت  قيادة  يف 
�لهيئات  ودور  �جلمركي،  �لقطاع 
يف مت��ك��ني �ل����ك����و�در �ل�����ش��اب��ة من 

��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
�أح���د  �أن  �ل���غ���ف���اري  و�أك������د حم��م��د 
�أه���م �أول���وي���ات خطة ج��م��ارك دبي 
على  �ل��رتك��ي��ز  ه��و  �ال�شرت�تيجية 
�ال���ش��ت��ث��م��ار يف �مل���و�ه���ب �ل�����ش��اب��ة ، 
ولدى جمارك دبي جيل و�عد من 
�ل�شباب حيث يبلغ ن�شبة �ملوظفني 
�ل�شباب لديها 41 % من �إجمال 

••دبي-وام:

 “ للت�شوق  دبي  “مهرجان  يختتم 
غ��د� �الأح��د بعد مو�شم �آخ��ر مميز 
من �لتجارب �ال�شتثنائية وعرو�ش 
و�لفعاليات  �مل���م���ي���زة  �ل���ت�������ش���وق 
�لتي  �لقيمة  و�جلو�ئز  �لرتفيهية 
�لتي  �مل��ه��رج��ان  رك��ائ��ز  م��ن  تعتر 
للجمهور  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  ت���وف���ر 

و�ملت�شوقني.
وق��������ال �أح�����م�����د �خل�����اج�����ة �مل����دي����ر 

ف���رق وجل����ان ل��ل��ت��ط��وي��ر و�الإب�����د�ع 
من  جمموعة  ع�شويتها  يف  ت�شم 
�إ�شر�كهم  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  �ل�����ش��ب��اب 
جانبها  م����ن  �ل�����ق�����ر�ر.  ���ش��ن��ع  يف 
�أ�����ش����ارت ن���ادي���ة ع��ب��د �ل���ع���زي���ز �إىل 
يف  لل�شحن  �لوطنية  �للجنة  دور 
�ل�شابة  �الأج���ي���ال  ومت��ك��ني  حتفيز 
تدريبية  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ع����ر 
قطاع  يف  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  ����ش���ام���ل���ة 
بر�مج  وكذلك  و�الم���د�د،  �ل�شحن 
من�شة  عر  �لعمل  �أثناء  �لتدريب 
بيوم  �لقيام  �إىل  باالإ�شافة  ن��اف��ل، 
ملقابلة  �لتوظيف  ل�شركات  مفتوح 
و�شي�شاعدهم  �ملدربني،  �ملو�طنني 
تاأمني وظائف لهم، كما  هذ� على 
لل�شحن  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ن��ن��ظ��ر 
يف  �أي�����ش��اً  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات 
و�شل  باعتبارها حلقة  �ملجال  هذ� 
بني �ملو�طنني و�لقطاع �خلا�ش يف 

جمال �خلدمات �للوج�شتية.

تدريبية  وح�������د�ت  ث�����الث  خ�����الل 
�ملبتكرة،  �جل����م����ارك  �إد�رة  وه����ي 
ورقمنة �إد�رة �لعمليات �جلمركية، 
و�لقيادة �لر�شيقة. وقد مت �عتماد 
�لعاملي  �ملعهد  قبل  م��ن  �ل��رن��ام��ج 
و�لنقل،  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
من  �مل�شتفيدين  ع���دد  و���ش��ل  ك��م��ا 
�لرنامج 32 موظفاً. ومن جانبه 
قال حممد �إبر�هيم �لرئي�شي ، �إن 
مبادر�ت جمارك �ل�شارقة يف حتفيز 
�البتكار تنق�شم �إىل عدة جماالت، 
�إلكرتونية  من�شة  ��شتحد�ث  منها 
�أ�شهمت يف �إيجاد م�شاحة ال�شتقبال 

�ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي مل�����وؤ������ش�����������ش�����ة دب�����ي 
و�ل��ت��ج��زئ��ة �جلهة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 
�إن  للت�شوق  دب��ي  ملهرجان  �ملنظمة 
مهرجان دبي للت�شوق �نطلق قبل 
�أهد�فه  �أحد  وكانت من  28 عاماً 
لعبت  وق��د  �ملحلية  �ل�شركات  دع��م 
رئي�شياً  دور�ً  �لرتويجية  �لعرو�ش 
ع���ل���ى مر  �مل����ه����رج����ان  �زده���������ار  يف 
�ل�شنني.. وال �شك يف �أنها �شتو��شل 
ل�شنو�ت  �ل������دور  ب���ه���ذ�  �الإ����ش���ه���ام 
ع���دي���دة ق���ادم���ة ، ح��ي��ث ن�����ش��ع��ى يف 
�إىل  للمهرجان  ج��دي��دة  دورة  ك��ل 
م��و����ش��ل��ة �الب��ت��ك��ار ب��ال��ت��ع��اون مع 
من  �لتجزئة  قطاع  م��ن  �شركائنا 
�أج���ل ت��ق��دمي �مل��زي��د م��ن �لعرو�ش 
�مل��م��ي��زة و�ل���ط���رق �جل���دي���دة �لتي 
ل�شمان  �ل��ت�����ش��وق  جت�����ارب  ت����رثي 
�شو�ء  باملهرجان  �جلميع  ��شتمتاع 
�ملقيمني  �أو  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  ك��ان��و� 

�لت�شوق  مهرجانات  جت��ذب  حيث 
للت�شوق  دب��ي  م��ه��رج��ان  ال�شيما   -
- �ل����زو�ر م��ن �الإم�����������������ار�ت وجميع 
يعك�ش  ما  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  �أن��ح��اء 
فعالياتها  لتعزي�����ز  �ملدينة  جهود 
عاملية  كوجهة  مكانته�����ا  وتر�شيخ 

للت�شوق.
ف��ي��ك��ا���ش ت�شاد�  �أ����ش���ار  م���ن ج��ان��ب��ه 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����رئ����ي���������ش 
�أح����د  ت���ع���ت���ر  �ل����ت����ي  “جمبو”- 
ملهرجان  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 
�نطالقته  م���ن���ذ  ل��ل��ت�����ش��وق  دب�����ي 
�الإلكرتونيات  �أن  -�إىل  �الأوىل 
�لقطاعات  �أح�����د  �ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
يف  �لتجزئة  مبيعات  يف  �لرئي�شية 
ما  بلغت مبيعاتها  �الإم���ار�ت حيث 
�لعام  م��ل��ي��ار دره���م يف   15 ي��ق��رب 
�ملا�شي . و�أو�شح �أن دبي ��شتثمرت 
و�شممتها  �ل���ت�������ش���وق  م����ر�ك����ز  يف 

يتم  و�لتي  �البتكارية  �القرت�حات 
دوري،  ب�شكل  ف��رزه��ا  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
�الإد�ر�ت  �إىل  و�إحالتها  در��شتها  و 
من  ون��ت��ج  �الزم  الت��خ��اذ  �ملخت�شة 
�ملبادر�ت  �ملقرتحات عدد من  هذه 
م���رك���ز جمركي  م���ن���ه���ا   �مل���ب���ت���ك���رة 
م���ت���ن���ق���ل، ل��ت��ب�����ش��ي��ط �الإج����������ر�ء�ت 
�لنفقات،  �لوقت وتقليل  و�خت�شار 
ويهدف  �لذكي  �لتفتي�ش  ومبادرة 
با�شتخد�م  �الإج�����ر�ء�ت  �إن��ه��اء  �إىل 
��شتحد�ث  و  �ل��ل��وح��ي��ة،  �الأج���ه���زة 
ل��ل��ح��و�ف��ز لدعم  الئ���ح���ة د�خ���ل���ي���ة 
ت�شكيل  و  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن،  �الب���ت���ك���ار 

،ولي�ش  �جتماعية  جتربة  لتقدمي 
جتربة ت�شوق فقط حيث جنح هذ� 
�ملفهوم يف جذب �ملزيد من �لعمالء 
، الفتا �إىل �أن �الإم��ارة تنظم �أي�شاً 
�لت�شوق  ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�جلذ�بة على مد�ر �لعام ما ي�شاعد 
مبادر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��ات 
�إىل  وي��وؤدي  بها  �لت�شويق �خلا�شة 
تن�شيق �جلهود وبالتايل �ملحافظة 
و�شمان  �لتجزئة  قطاع  زخم  على 

منوه �مل�شتد�م.

جمموعة اأداين ت�سجل خ�سائر بقيمة 
45 مليار دولر اإثر اتهامات بالحتيال 

•• بومباي-اأ ف ب:

�آ�شيا غوتام  �لتابعة الأثرى رجل يف  �أ�شهم �الإمر�طورية �لتجارية  هبطت 
�أد�ين �جلمعة، لت�شل خ�شائر �الأ�شبوع �إىل 45 مليار دوالر، بعد �أيام على 

ك�شف �شركة ��شتثمارية �أمريكية باأنها �رتكبت عملية �حتيال �شارخة.
بعدما بد�أ �أد�ين )60 عاما( �أ�شبوعه كثالث �أثرى رجل يف �لعامل، تر�جع 
�إىل �ملرتبة �ل�شابعة على قائمة “فورب�ش” لتعّقب �أ�شحاب �ملليار�ت بعدما 

خ�شر 24 مليار دوالر يف تعامالت �جلمعة.
يف  �ملئة  يف   15 ن�شبته  هبوطا   Adani Enterprises �شركته  و�شّجلت 
روب��ي��ة )6،23   508،45 ق��دره  ت��ر�ج��ع  �ل��ي��وم، يف  بعد منت�شف  بومباي 
من  خم�شة  جانب  �إىل  تلقائيا  �أ�شهمها  ت��د�ول  وق��ف  �إىل  �أدى  ما  دوالر�(، 

فروعها �ل�شبعة �لرئي�شية �ملدرجة يف �لبور�شة.
ت�شاتورموهتا  �أ�شي�ش  �الأ�شهم  JM Financials الأبحاث  رئي�ش  وقال 
لفر�ن�ش بر�ش “من �لو��شح �أن ما جرى هو عمليات بيع ناجمة عن حالة 

ذعر”.
وذكرت Hindenburg Research يف تقرير هذ� �الأ�شبوع باأن “جمموعة 
�أد�ين” Adani Group جلاأت �إىل تعامالت مالية غري معلنة الأطر�ف 
�ملالية  �ل�شحة  مظهر  على  “للمحافظة  ب��االإي��ر�د�ت  و�لتالعب  �شلة  ذ�ت 

و�ملالءة” لدى وحد�تها �لتجارية �ملدرجة يف �لبور�شة.

�ل�����ش��ب��اب فر�شة  ف��ئ��ة  وب��اخل��ا���ش��ة 
�لتعليمية  ب���امل���وؤه���الت  ل��الرت��ق��اء 
�أكادميياً  قدر�تهم  وتعزيز  لديهم 
و�للوج�شتي  �جل��م��رك��ي  �مل��ج��ال  يف 
حيث بلغ عدد �مل�شتفيدين من هذه 
�ملنحة 29 موظف ، باالإ�شافة، مت 
�لقياد�ت  لتطوير  برنامج  �إط��الق 
�ل����و�ع����دة ب���ال���د�ئ���رة م��ع��ت��م��د من 
يف  و�الإد�رة”  �لقيادة  “معهد  قبل 
ت�شميم  مت  كما   ، �ملتحدة  �ململكة 
لتطوير  م��ت��ك��ام��ل  �آخ�����ر  ب��رن��ام��ج 
�ملزج  حم����اوره  تت�شمن  �ل��ق��ي��اد�ت 
من  و�لعملي  �لعلمي  �لتعلم  ب��ني 

�أو �لزو�ر. و�أ�شاف �أن موؤ�ش�شة دبي 
للمهرجانات و�لتجزئة تعمل على 
لت�شجيع  متكامل  برنامج  تنفيذ 
قطاع �لتجزئة على مد�ر �لعام من 
�ل�شنوي لقطاع  خالل تقومي دبي 
�ملوؤ�ش�شة  ت�����ش��ع  ح��ي��ث  �ل��ت��ج��زئ��ة 

�لت�شوق وتنفذه  فعاليات  برناجماً 
ك��ل ع���ام بحيث ي��رك��ز ع��ل��ى توفري 
لزيارة  وج���ذ�ب���ة  ج���دي���دة  �أ���ش��ب��اب 
�أنحاء  جميع  يف  �لتجزئة  وج��ه��ات 
يعد  �لت�شوق  ب��اأن  منوها   ، �ملدينة 
ج����زء�ً ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن جت��رب��ة دبي 

مهرجان دبي للت�سوق يقدم عرو�سا ت�سويقية مميزة قبل اختتامه

�صمن فعاليات اأ�صبوع جمارك دبي ال�صاد�ش

جل�سة حوارية تو�سي بال�ستثمار يف ال�سباب وحتفيز البتكار
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•• اأبوظبي-الفجر:

�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  ي��و����ش��ل جن���وم   
"مبادلة  ب���رع���اي���ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
������ش����ت����ع����د�د�ت����ه����م   لال�شتثمار" 
للم�شاركة يف �ال�شتحقاقات �لقارية 
و�ل���ع���امل���ي���ة �ل�����ك�����رى، ب����د�ي����ة من 
�لبطولة �الآ�شيوية �لتي ت�شت�شيفها 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ت��اي��ل��ن��دي��ة ب��ان��ك��وك يف 
�لفرتة من 24 وحتى 28 فر�ير 

�ملقبل مب�شاركة 37 دولة.
برعاية  �ل���وط���ن���ي  �مل��ن��ت��خ��ب  وب������د�أ 
"مبادلة لال�شتثمار" �ملرحلة �الأوىل 
د�خلي  مبع�شكر  �لتح�شري�ت  م��ن 
�الأول  �أب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ب���اأك���ادمي���ي���ة 
يناير  �لتا�شع من  للجوجيت�شو" يف 
�لر�زيلي  �مل����درب  ب��ق��ي��ادة  �جل����اري 
ر�م�����ون ل��ي��م��و���ش، ومب�����ش��ارك��ة 22 
��شتمر حتى  و�ل��ذي  العبا والع��ب��ة، 
���ش��ب��اح �أم�����ش �جل��م��ع��ة، وذل����ك قبل 
�خلارجي  �ملع�شكر  �إىل  غ��د�  �ل�شفر 
�ملغلق يف مدينة �شيدين �الأ�شرت�لية 
�ل���ت���ن���ازيل للحدث  �ل���ع���د  ب����دء  م���ع 

�ل�شهر  �آو�خ������ر  �ل��ك��ب��ري  �الآ����ش���ي���وي 
�لقادم. 

�مل����ا�����ش����ي حمطة  �ل�����ع�����ام  و�����ش����ّك����ل 
��شتثنائية الأبطال منتخبنا �لوطني 
خالله  حققو�  حيث  للجوجيت�شو، 
م�شبوقة  غ��ري  ت��اري��خ��ي��ة  �إجن������از�ت 
ب��د�ي��ة م��ن �ل��ب��ط��ول��ة �الآ���ش��ي��وي��ة يف 
ميد�لية   16 ب��ر���ش��ي��د  �ل��ب��ح��ري��ن 
ذهبيات، ومرور�   8 ت�شمنت  ملونة 
تاريخية  م��ي��د�ل��ي��ات  ب�5  ب���ال���ف���وز 
بريمنجهام  �لعاملية"  �الأل���ع���اب  يف 
2022"  منها ذهبيتني، و�الإجناز 
�لعامل  �الآخ��ر خالل بطولة  �لكبري 
�لعا�شمة  ��شت�شافتها  �تي  �الأخ��رية 
و�ل����ذي مت��ث��ل باحلفاظ  �أب��وظ��ب��ي، 
ع���ل���ى �ل���ل���ق���ب ل���ل���ع���ام �ل���ث���ال���ث على 
ميد�لية   63 ب��ت��ح��ق��ي��ق  �ل����ت����و�يل 
يف  للمرة  ذهبية   26 منها  ملونة 

�إجن��از هو �الأول من نوعه يف تاريخ 
�لبطولة.

مبارك  ي����ق����ول  �الإط���������ار  ه�����ذ�  ويف 
يف  �ل��ف��ن��ي��ة  �الإد�رة  م��دي��ر  �مل��ن��ه��ايل 
�حتاد �الإمار�ت للجوجيت�شو:" نحن 
مقبلون على مو�شم كبري للمنتخب 
برعاية  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  �ل���وط���ن���ي 
وبالنظر  لال�شتثمار"  "مبادلة 
�لعام  حتققت  �لتي  �الإجن����از�ت  �إىل 
�جلوجيت�شو  ���ش��ق��ور  ف���اإن  �مل��ا���ش��ي، 
قد عقدو� �لعزم على تكر�ر م�شاهد 
�لتي  �ل���ف���خ���ر  وحل�����ظ�����ات  �ل�����ف�����رح 
�خترناها خالل �الأ�شهر �ملا�شية".

�ملع�شكر  �ن��ت��ه��اء  ق���رب  م��ع  وتابع:" 
�ملرحلة  ي���ع���د  و�ل��������ذي  �ل����د�خ����ل����ي 
�آ�شيا،  لبطولة  �الأوىل  �لتح�شريية 
�أن ��شتعد�د�ت العبي �ملنتخب  �أوؤكد 
ت�����ش��ري وف���ق���ا مل����ا ه����و خم���ط���ط لها 

�لذي  �لزمني  �لرنامج  �شوء  على 
�إىل  للو�شول  �لفني  �جل��ه��از  �أع���ده 
�النتقال  قبل  �ملطلوبة  �جل��اه��زي��ة 

�إىل مع�شكر �شيدين". 
�حت���اد  ي���وف���ر  �ملنهايل:"  و�أو�����ش����ح 
�الإمار�ت للجوجيت�شو كل �الإمكانات 
�لالعبني  ت��اأه��ي��ل  ت�����ش��اع��د يف  �ل��ت��ي 
�لر�مج  مثل  �الأم��ث��ل،  �لنحو  على 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة �مل����ت����ط����ورة، و�مل����ر�ف����ق 
�لد�خلية  و�مل��ع�����ش��ك��ر�ت  �حل��دي��ث��ة، 
جاهزية  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  و�خل���ارج���ي���ة 
لياقتهم  معدالت  وترفع  �لالعبني 
�لتناف�شية  �مل�شتويات  �إىل  �لبدنية 
�ملطلوبة، وقد �أثبت �لالعبون �أنهم 
د�ئما على �ملوعد وجاهزون لتمثيل 

�لوطن باأف�شل �شورة". 
بدوره يقول ر�مون ليمو�ش، مدرب 
للجوجيت�شو:"  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب 

ت�شيطر �أجو�ء �لتفاوؤل على �ملع�شكر، 
وجم��م��وع��ة �ل��الع��ب��ني �ل��ذي��ن وقع 
�ملنتخب،  لتمثيل  �الخ��ت��ي��ار  عليهم 
�الإيجابية  بالطاقة  يتمتعون  وه��م 
�لبدنية  و�حل������ال������ة  و�حل�����م�����ا������ش 
و�ل���ذه���ن���ي���ة �مل���م���ت���ازة، ون���ح���ن على 
مو��شلة  على  بقدر�تهم  تامة  ثقة 
م�شرية �لنجاح و�لتاألق على �شاحات 
كل  وميلكون  �لعاملية،  �جلوجيت�شو 
�ملقومات �لتي متكنهم من �حلفاظ 

على �للقب �الآ�شيوي". 
�أن �حل��ف��اظ على  ل��ي��م��و���ش  وي���وؤك���د 
و�عتالء  �ملا�شية  �الأع��و�م  مكت�شبات 
عاتق  على  ي�شع  �لتتويج  من�شات 
م�شاعفة  م�������ش���وؤول���ي���ة  �ل���الع���ب���ني 
يدخلون  �لالعبني  و�أن  م�شتقبال، 
ب�����ش��ف��ت��ه��م حاملني  �آ����ش���ي���ا  ب��ط��ول��ة 
للقب، و�أن جميع �ملنتخبات �مل�شاركة 

لها  ي�شمن  �أد�ء  تقدمي  �إىل  تهدف 
ن��وع��ي��ة، وقال:"  �إجن������از�ت  حت��ق��ي��ق 
باأعلى  �لتحلي  العبينا  على  يتعني 
درج�����ات �ل�����ش��ر و�ل���رتك���ي���ز خالل 
و�اللتز�م  �ل��ت��دري��ب��ي��ة،  �مل��ع�����ش��ك��ر�ت 
�شيما  ال  �لفني  �جل��ه��از  بتوجيهات 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �خل���ط���ط و�الم����ان����ات 
�ملناف�شني،  لعب  منط  وفهم  �لفنية 
�لنز�الت  م��ن جت����ارب  و�ال���ش��ت��ف��ادة 
قادم  يف  توظيفها  وح�شن  �ل�شابقة 

�لبطوالت". 
�أن  بالقول  حديثه  ليمو�ش  و�ختتم 
جتمع  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ت�شكيلة 
و�أنه  و�ل�شباب،  �خل��رة  عاملي  بني 
�لذين  �أولئك  �لالعبني  �شمن  من 
�أبدعو� على �ل�شاحة �ملحلية بالرغم 
�لبطوالت،  مع  عهدهم  حد�ثة  من 
ت�شتحق  م��وه��ب��ة  ل��ك��ن��ه��م مي��ت��ل��ك��ون 

يف  �لكثري  منهم  وننتظر  �لتقدير 
�أكرث  منتلك  �ملقبلة.  �ال�شتحقاقات 
ذ�ت  يف  يتناف�شون  مميز  الع��ب  من 
ي��ع��زز فر�شنا يف  م��ا  �ل��وزن��ي��ة  �لفئة 
�ل�شويدي  حممد  وي��ق��ول  �لفوز".  
الع���ب �مل��ن��ت��خ��ب �ل����ذي ي��ن��اف�����ش فئ 
و���ش��اح��ب ف�شية  ك���ج���م    69 ف��ئ��ة 
�ملا�شي:"  �ل�شيف  �لعاملية  �الأل��ع��اب 
بطولة  مناف�شات  ب�����ش��اط  �شندخل 
�لفوز  �أعيننا  ن�شب  و��شعني  �آ�شيا 
�شعب  �آم�������ال  وم����و�ك����ب����ة  ب���ال���ل���ق���ب، 
ويحفزنا  ي�شجعنا  �لذين  �الإم���ار�ت 
�الأف�شل  �الأد�ء  ل���ت���ق���دمي  د�ئ����م����ا 

و�ل�شعود �إىل من�شات �لتتويج".  
�ل����دو�م  ع��ل��ى  ر���ش��ال��ت��ن��ا  و�أ�شاف:" 
�أد�ء  �أف���������ش����ل  ت����ق����دمي  يف  ت��ت��م��ث��ل 
و�مل���ن���اف�������ش���ة �ل�������ش���ري���ف���ة و�ح�������رت�م 
�لريا�شة  بقيم  و�الل��ت��ز�م  �خل�شم، 

د�خل �لب�شاط وخارجه". 
�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  ت�شكيلة  وت�����ش��م 
"مبادلة  ب���رع���اي���ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
�لالعبني  م���ن  ك���ال  لال�شتثمار" 
ذياب �لنعيمي وعمر �ل�شويدي وزن 
)56 كجم(، وعمر �لف�شلي وخالد 
وحممد  كجم(،   62( وزن  �ل�شحي 
�ل�����ش��وي��دي و���ش��ل��ط��ان ج���ر  وف���ر�ج 
�لعولقي وزن )69 كجم(، ومهدي 
و�شعيد  ك����ج����م(،   77( �ل���ع���ول���ق���ي 
�لكبي�شي وفي�شل �لكتبي وزن )85 
وهز�ع  �لكبي�شي  وع��ب��د�هلل  ك��ج��م(، 

فرحان وزن )94 كجم(.
فت�شم  �ل��الع��ب��ات  �شعيد  على  �أم���ا 
وعاي�شة  �ل�شكيلي  حمدة  �لت�شكيلة 
ك���ج���م(،   45( وزن  �ل�������ش���ام�������ش���ي 
وح�شة  �ل����ك����رمي،  ع���ب���د  وب��ل��ق��ي�����ش 
�ل�شام�شي وزن )48 كجم(، و�أ�شماء 
وزن  �ل��ع��ام��ري  و�شم�شة  �حل��و���ش��ن��ي 
�ملطرو�شي  وب�����ش��اي��ر  ك��ج��م(،   52(
�جلهوري  وه��ي��ا  ك��ج��م(،   57( وزن 
و�شما �لكلباين )63 كجم(، ومروة 

�حلو�شني )70 كجم(. 

•• دبي-وام:

ع�شو  �لبدو�وي  حمد  علي  �أو�شح 
�الم���ار�ت  ب��احت��اد  �الإد�رة  جمل�ش 
ل���ك���رة �ل����ق����دم رئ���ي�������ش جل���ن���ة كرة 
�لقدم �ل�شاطئية، �أن برنامج �إعد�د 
منتخب �الإمار�ت خلو�ش مناف�شات 
يف  �ل�شاطئية  للكرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���ش 
�مل�شاركة  يت�شمن  �ملقبل،  نوفمر 
يف 4 بطوالت، ف�شال عن عدد من 

�ملع�شكر�ت �لد�خلية و�خلارجية.
للمرة  �الإم�����������ار�ت،  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 

�لثانية يف تاريخها، نهائيات كاأ�ش 
�ل�شاطئية  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  �ل���ع���امل 
دب���ي نوفمر  �إق��ام��ت��ه��ا يف  �مل���زم���ع 

�ملقبل.
ت�شريحات  يف  �ل����ب����دو�وي،  و�أك�����د 
"و�م" �أن  �الإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة 
يف  للم�شاركة  �لتح�شري  ب��رن��ام��ج 
نهائيات كاأ�ش �لعامل ت�شمن خو�ش 
للمونديال،  �مل��وؤه��ل��ة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
قبل �إع��الن �الحت��اد �ل��دويل لكرة 
�ل��ق��دم "فيفا" ع��ن ف��وز �الإم���ار�ت 

با�شت�شافة مناف�شات �لبطولة.

عن  �الإع��������������الن  "قبل  وق������������ال: 
ملونديال  �الإم���������ار�ت  ����ش��ت�����ش��اف��ة 
�ل�����ش��اط��ئ��ي��ة، و���ش��ع��ن��ا �أك������رث من 
�شيناريو ��شتعد�د� للم�شاركة �شو�ء 
من خالل �لت�شفيات �أو من خالل 

�ال�شت�شافة".
ج�����دول  "يت�شمن  و�أ���������ش��������اف: 
�لبطولة  �خل��ارج��ي��ة،  �مل�����ش��ارك��ات 
�ملزمع  �ل�شاطئية  للكرة  �لعربية 
�إقامتها باململكة �لعربية �ل�شعودية 
يف ف��ر�ي��ر �مل��ق��ب��ل، وب��ط��ول��ة كاأ�ش 
�لقادم،  م��ار���ش  ت��اي��الن��د  �آ���ش��ي��ا يف 

وهي �ملوؤهلة لنهائيات كاأ�ش �لعامل، 
عالوة على ت�شفيات دورة �الألعاب 

�الآ�شيوية يف �شبتمر �ملقبل".
�آ�شيا  وت�����ش��ارك �الإم����ار�ت يف ك��اأ���ش 
 16 م��ن  �ل��ف��رتة  بتايالند خ��الل 
وه���ي  �مل���ق���ب���ل،  م����ار�����ش   26 �إىل 
منتخبات   3 توؤهل  �لتي  �لبطولة 
من  لي�ش  �ل��ع��امل،  لكاأ�ش  �آ�شيوية 
ب��ي��ن��ه��م م��ن��ت��خ��ب �الإم�������ار�ت �لذي 
باعتباره  �ل��ر�ب��ع  �ملنتخب  �شيكون 

�لبلد �ملنظم.
�أن هناك �جتاها  �ل��ب��دو�وي  و�أك���د 

�لعامل  بطولة  يف  �أي�شا  للم�شاركة 
لالأندية �ملزمع �إقامتها برتكيا يف 
�شبتمر �ملقبل، بفريق ي�شم جميع 

عنا�شر �ملنتخب �لوطني.
و�أو�شح �أن �لفرت�ت بني �لبطوالت 
�لعديد  �إق���ام���ة  ���ش��ت�����ش��ه��د  �مل��ق��ب��ل��ة 
�لد�خلية  �الإع���د�د  مع�شكر�ت  من 
مع�شكر  �أب�����رزه�����ا  و�خل�����ارج�����ي�����ة، 
�مل���ون���دي���ال، عالوة  �أوروب�������ي ق��ب��ل 
�شيتم  ك��رى  حملية  بطولة  على 
�إىل  م�شري�  الحقا،  عنها  �الإع��الن 
�أن برنامج �الإعد�د �ملو�شوع يج�شد 

ط��م��وح��ات م��ن��ت��خ��ب �الإم�������ار�ت يف 
كاأ�ش  يف  متميز  مب�شتوى  �لظهور 
�لعامل، وحتقيق نتائج تليق مبكانة 
�لتي  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شاطئية  �لكرة 
�مل�شتوى  على  كبري�ً  تطور�ً  ت�شهد 
ويحدوها  و�ل����ق����اري،  �الإق��ل��ي��م��ي 
�الأم����ل يف م��و����ش��ل��ة �ل��ط��ف��رة على 

�مل�شتوى �لعاملي.
و �خ���ت���ت���م ت�����ش��ري��ح��ه م����وؤك����د� �ن 
�حتاد �لكرة ي�شع ثقته �لكبرية يف 
للمنتخب  و�الإد�ري  �لفني  �جلهاز 
بقيادة �الإ�شباين فيكتور فا�شكي�ش 

و�جل��ه��از �مل���ع���اون، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
ب�����در ح������ارب م���دي���ر �ل����ف����ري����ق، يف 

خالل  �ملنتخب  بقيادة  �ال�شتمر�ر 
�لفرتة �ملقبلة.

•• اأبوظبي - وام: 

ت�شت�شيف �أبوظبي 5 �أحد�ث ريا�شية 
�ملقبل،  ف���ر�ي���ر  ���ش��ه��ر  ب�����ارزة خ����الل 
�الأوىل،  للمرة  تقام  �أح���د�ث   3 منها 
للحفاظ  �مل��ت��و����ش��ل  �شعيها  �إط����ار  يف 
��شت�شافة  يف  �ل��ر�ئ��دة،  مكانتها  على 
�أه��م و�أب���رز �الأح���د�ث �لريا�شية على 

م�شتوى �لعامل.
�الأوىل  بالن�شخة  �النطالقة  �شتكون 
م�����ن ب���ط���ول���ة " م����ب����ادل����ة �أب���وظ���ب���ي 
 12 �إىل   5 م���ن  للتن�ش"  �مل��ف��ت��وح��ة 
ي�������ش���ه���د �حل�����دث  ف�����ر�ي�����ر ، ح����ي����ث 
�لتن�ش  و�أب��رز العبات  �أق��وى  م�شاركة 
�شمنهن  وم��ن  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
�أن�ش جابر �مل�شنفة �لثانية  �لتون�شية 
�أكرث  �إقامة  �ملناف�شات  وت�شهد  عامليا. 
�لفردي  60 مبار�ة يف م�شابقات  من 
�أي����ام �لبطولة  و�ل���زوج���ي ع��ل��ى م���د�ر 
�الأن�شطة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ث��م��ان��ي��ة، 

و�لفعاليات �ملختلفة.
9 فر�ير �ملقبل تنطلق �لن�شخة  ويف 
�الأوىل من طو�ف �الإمار�ت لل�شيد�ت، 
�لذي  �الأب����رز  �لن�شائي  �حل���دث  وه��و 
�أطلقه جمل�ش �أبو ظبي �لريا�شي، كما 
يعد �ل�شباق �لعاملي �لوحيد للدر�جات 
�لهو�ئية لل�شيد�ت يف منطقة �ل�شرق 
�الأو�����ش����ط، ح��ي��ث ي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 12 

ن�شائيا  فريقا   20 فر�ير، مب�شاركة 
�أنحاء �لعامل، ومن بينهم  من جميع 
"�الإمار�ت �لقاب�شة لل�شيد�ت"  فريق 
�لدولة،  يف  �الأول  �مل��ح��رتف  �ل��ف��ري��ق 
يقام من  �ل��ذي  �لطو�ف  ي�شهد  حيث 
خالل 4 مر�حل، �ملرور بالعديد من 

�أبرز معامل �لدولة.
ويعود �حلدث �لعاملي �الأبرز للدر�جات 
للرجال" جمدد�  �الإمار�ت  " طو�ف 
بن�شخته �خلام�شة، و�لذي ينطلق من 
�أبوظبي ويختتم فيها، خالل �لفرتة 
من 20 �إىل 26 فر�ير �ملقبل، وفقا 
للدر�جات  �ل���دويل  �الحت���اد  العتماد 

�لعاملية  �ل�شباقات  ل�شل�شة  �لهو�ئية 
خالل �لعام �جلاري.

للرجال"  �الإم���ار�ت  "طو�ف  وينطلق 
مر�حل   7 م��ت�����ش��م��ن��ا  �أب���وظ���ب���ي  م���ن 
باملعامل  م����رور�ً  ك��م،   1028 مل�شافة 
و�لت�شاري�ش  �ل��ف��ري��دة  �حل�����ش��اري��ة 
�لطبيعة  ب��ني  �مل��ت��ن��وع��ة  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
و�ل���������ش����ح����ر�ء و�جل������ب������ال و�ل����ط����رق 
�ل�شاحلية يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، 
�مل��رح��ل��ة �خل��ت��ام��ي��ة يف  �إىل  و����ش���واًل 
نخبة  مب�شاركة  ظبي،  �أب��و  �لعا�شمة 
و�لفرق  �ل��ع��امل��ي��ني  �ل����در�ج����ني  م���ن 

�ملحرتفة.

وم���ن �ب����رز �الأح������د�ث �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
�لن�شخة  �إقامة  �أي�شا،  �ملقبل  فر�ير 
�لعاملية  م����دن  ب��ط��ول��ة  م���ن  �الأوىل 
�إىل   21 م��ن  تن�ش  �ل��ب��ادل  الأ���ش��ات��ذة 
26 فر�ير، مب�شاركة 128 من كبار 
الع��ب��ي �ل��ب��ادل �ل��ع��امل��ي��ني، ح��ي��ث تعد 
الأ�شاتذة  �لوحيدة  هي  �لبطولة  تلك 

�لبادل تن�ش يف �ل�شرق �الأو�شط.
كما تقام �أي�شا خالل �لفرتة من 25 
فر�ير �إىل 3 مار�ش �لقادم مناف�شات 
بن�شخته  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  حتدي 
�ل�32، مب�شاركة نخبة من �ل�شائقني 

حول �لعامل.

•• اأبو ظبي-وام:

بعد �نت�شار و�حد له مع �لفريق، مل يكن �لظهور �لثاين للنجم �لرتغايل 
طموحات  ق��در  على  �ل�شعودي  �لن�شر  مع  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �ل�شهري 
�أول  �لت�شجيل يف  �لن�شر حيث ف�شل �لالعب يف  و�آم��ال جماهري  �لالعب 
مع  بطولة  �أول  على  �ملناف�شة  فر�شة  وفقد  �لفريق،  مع  له  كبري  �ختبار 

�لن�شر.
وخالل م�شاركته �لر�شمية �لثانية مع �لن�شر م�شاء �أم�ش �الول، مل ينجح 
 3-1 �أم��ام �حتاد جدة  �ل�شباك وخ�شر مع فريقه  رونالدو جمدد� يف هز 
"�مللك فهد" �لدويل  ��شتاد  �ل�شعودي على  �ل�شوبر  كاأ�ش  يف ن�شف نهائي 

بالعا�شمة �لريا�ش.
للفوز  �لفريق  رون��ال��دو  يقود  ب��اأن  نف�شها  متني  �لن�شر  جماهري  وكانت 
على �شيفه �الحتاد و�لتاأهل لنهائي �مل�شابقة �أمال يف �أن يحرز �لن�شر �أول 

�ألقابه بقيادة �لنجم �لرتغايل.

�الأول  �لتتويج  و�أرج����اأت  وجماهريه  �لفريق  �آم���ال  ب��ددت  �لهزمية  ولكن 
لرونالدو مع �لن�شر �إىل وقت الحق.

ويلتقي �الحتاد يف �لنهائي يوم �الأحد �ملقبل مع �لفيحاء، �لذي تغلب على 
�لهالل 1-0 يف �ملبار�ة �الأخرى بن�شف �لنهائي.

وخالل مبار�ة �الأم�ش، حقق �ملهاجم �ملغربي �لدويل عبد �لرز�ق حمد �هلل 
رقما قيا�شيا جديد� بت�شجيل هدف الحتاد جدة يف مرمى فريقه �ل�شابق؛ 
�ل�شعودي  �ل�شوبر  ت��اري��خ  يف  �أه���د�ف   3 �إىل  ر�شيده  �ل��الع��ب  رف��ع  حيث 

و�أ�شبح �لهد�ف �لتاريخي للبطولة حتى �الآن.
و�شبق لالعب �أن �شجل هدفني بقمي�ش فريقه �ل�شابق �لن�شر، وذلك يف 

�شباك �لتعاون و�لهالل خالل ن�شختني �شابقتني من �لبطولة.
كما �شهدت �ملبار�ة �أم�ش �الأول تاألق �لالعب �لر�زيلي رومارينهو جمدد� 
مع �الحتاد يف مو�جهة �لن�شر ليفوز بجائزة �أف�شل العب يف �ملبار�ة؛ حيث 
قد  بهذ�  ليكون  �الآخ��ري��ن  �لهدفني  و�شنع  للفريق  �الأول  �لهدف  �شجل 

�شاهم يف 10 �أهد�ف على مد�ر م�شاركاته مع �الحتاد �أمام �لن�شر.

»برعاية مبادلة لال�صتثمار« يبداأ من اآ�صيا   ملنتخبنا  اجلديد  املو�صم  م�صوار  • املنهايل: 
يف لعبينا ملوا�صلة التاألق يف كل املحافل حدود  بال  ثقتنا  • رامون: 

اأبوظبي ت�ست�سيف »5« اأحداث ريا�سية عاملية خالل فرباير املقبل

حمد اهلل ورومارينهو يخطفان الأ�سواء 
من رونالدو يف ال�سوبر ال�سعودي

بعثة منتخبنا للجوجيت�سو تغادر اإىل مع�سكر �سيدين غدا ا�ستعدادا للبطولة الآ�سيوية بتايالند

منتخب الإمارات للكرة ال�ساطئية ي�سارك يف 4 بطولت قبل ا�ست�سافة كاأ�س العامل
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الفجر الريا�ضي

•• عمان-وام:

فاز يو�شف ح�شني �ل�شهالوي �لنائب �لثاين لرئي�ش 
ب��ع�����ش��وي��ة �للجنة  �ل���ق���دم،  ل���ك���رة  �حت�����اد �الإم��������ار�ت 
للفرتة  بالتزكية  �آ���ش��ي��ا  غ���رب  �حت���اد  يف  �لتنفيذية 
�نتخابات  خ��الل  وذل���ك   ،2027 ع��ام  حتى  �ملقبلة 
�للجنة �لتي �أُجريت �أم�ش �الأول يف �لعا�شمة �الأردنية 
عّمان على هام�ش �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادي 

�لثالث ع�شر الحتاد غرب �آ�شيا لكرة �لقدم.
نا�شر  ع��ب��د �هلل   .. �ل���دول���ة  م���ن  �الج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
رئي�ش  �لكرة،  �حت��اد  لرئي�ش  �الأول  �لنائب  �جلنيبي 
ر�بطة �ملحرتفني �الإمار�تية، وحممد عبد�هلل هز�م 
�لكرة، وممثلو �جلمعية  �حت��اد  ع��ام  �أم��ني  �لظاهري 
�ل��ع��م��وم��ي��ة، ووف���د م��ن �الحت����اد �الآ���ش��ي��وي، وروؤ�شاء 
�حتاد�ت  وروؤ���ش��اء  �الآ�شيان  و�حت��اد  �آ�شيا  �شرق  �حت��اد 
�ليابان وماليزيا و�لفلبني وكوريا �جلنوبية وم�شر.

اليوم.. »كاأ�س دبي الف�سية للبولو« 
توا�سل مناف�ساتها مبباراتني 

•• دبي -وام:

�ملقامة   ،2023 للبولو  �لف�شية  دبي  كاأ�ش  بطولة  مناف�شات  �شمن  مبار�تان،  �ليوم  تقام 
حاليا مبالعب نادي ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية.  جتمع �ملبار�ة �الأوىل بني فريقي 
�آل مكتوم، و"ذئاب دبي كافو"، بقيادة حبتور �حلبتور، وكل  �أم" بقيادة �ل�شيخة عليا  "�إيه 
حممد  بقيادة  �حلبتور  فريقي  بني  �لثانية  وجتمع  �لثانية.   وخ�شر  مبار�ة  يف  فاز  منهما 
وفاز  فقط،  و�ح���دة  م��ب��ار�ة  خا�ش  منهما  وك��ل  بنجا�ش،  حيدر  بقيادة  وبنجا�ش  �حلبتور، 
�حلبتور مببار�ته �الأوىل، وخ�شر بنجا�ش مبار�ته �الأوىل.  وي�شارك يف �لبطولة 5 فرق هي 
�الإمار�ت و�حلبتور و"�إيه �أم" و"بنجا�ش" و"ذئاب دبي كافو"، وت�شتمر مناف�شاتها حتى 4 

فر�ير �ملقبل. 

ال�سهالوي يفوز بع�سوية اللجنة التنفيذية 
يف احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم

•• ال�صارقة-الفجر:

لل�شطرجن  �الإم�����ار�ت  ي��د���ش��ن �حت���اد 
�لن�شاط  ب�����اك�����ورة  �ل�������ش���ب���ت  �ل����ي����وم 
�نطالق  م��ع   ،2023 ل��ع��ام  �مل��ح��ل��ي 
�شلطان"  حب  يف  "�الإمار�ت  بطولة 
لل�شطرجن �خلاطف للذكور و�الإناث 
�ل�شطرجن  ن�������ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا  �ل����ت����ي 
بال�شارقة  ل���ل���ف���ت���ي���ات  و�ل����ث����ق����اف����ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �الحت����اد ب��ق��اع��ة نادي 
العبني  مب�شاركة  للمعاقني،  �لثقة 
والع�����ب�����ات م�����ن خم���ت���ل���ف �الأن�����دي�����ة 

�ل�شطرجنية.   
رئي�ش  �ل��ط��اه��ر  ع��ل��ي  �شلطان  و�أك����د 
�الإد�رة  �أن  ب��االحت��اد  �لفني  �جل��ه��از 
�لفنية قامت بتعميم �لالئحة �لفنية 
�لن�شاط  وخطة  �لريا�شي  للمو�شم 
�الأع�شاء،  �الأن���دي���ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��و���ش��م 
�مل�شابقات  جل��ن��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�أعدت  خ��وري  �أح��م��د  �شعيد  برئا�شة 
ب��رن��ام��ج �مل�����ش��اب��ق��ات ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
جلنة �ملنتخبات �لوطنية و�مل�شوؤولني 
�عتماد  كما مت  �الأن��دي��ة،  �لفنيني يف 
�لالعبني  �الأندية مب�شاركة  تو�شية 

�ملو�طنني فقط يف �لبطولة. 
و�أ�شاف �لطاهر �أن تطوير �مل�شابقات 
ن�شبة  وزي���ادة  �لفني  �مل�شتوى  ورف��ع 
�مل�شاركني من �الأه��د�ف �لتي ي�شعى 

�ل��ف��ن��ي خ����الل بر�مج  ل��ه��ا �جل���ه���از 
من  �مل��ق��ب��ل��ني  للمو�شمني  �ل��ن�����ش��اط 
و�أي�شا  و�ل���ر�م���ج  �خل��ط��ط  خ���الل 
�عتماده  مت  �ل��ذي  �لن�شاط  برنامج 
�ال�شتعانة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  م���وؤخ���ر� 
بر�أي �الأندية �ل�شريك �ال�شرت�تيجي 
م�شابقات  ب��رن��ام��ج  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
مم��ي��زة ورغ����م ع���دم �إع����الن �الحتاد 
�لدويل لالأجندة �إال �أن هناك مرونة 
مو�عيد  ت��ع��دي��ل  يف  �الحت�����اد  د�خ����ل 
�الأجندة  يتنا�شب مع  �لبطوالت مبا 
�خلارجية كون �الحتاد يحر�ش على 
�لالعبني  لكل  �خل��ارج��ي��ة  �مل�شاركة 
م���ن �أج����ل �ك��ت�����ش��اب �خل����رة وزي����ادة 
�لت�شنيف وحتقيق �الإجناز�ت للدولة 

وهو �لهدف �الأ�شمى لنا جميعا. 

�مل�شابقات �شتتو�ىل حيث  �أن  و�أو�شح 
�لفردية  �الإم������ار�ت  ب��ط��ول��ة  ���ش��ت��ق��ام 
و�الإناث  للذكور  �ل�شريع  لل�شطرجن 
�مل��ق��ب��ل، على  4 و5 ف��ر�ي��ر  ي��وم��ي 
للفئات  �ل����دوري  بطولة  تنطلق  �أن 
�شنة  و18  و14   10 حت��ت  �ل�شنية 
للذكور و�الإن���اث خ��الل �ل��ف��رتة من 
11 فر�ير �إىل 18 مار�ش �ملقبلني، 
كاأ�ش  ب��ط��ول��ة  �����ش���ت���ح���د�ث  ب��ج��ان��ب 
�لتي  �لبطولة  للفرق، وهي  �الحت��اد 
و�ملوؤ�ش�شات  �الأن���دي���ة  فيها  ت�����ش��ارك 
و�جل���ال���ي���ات و�الأك����ادمي����ي����ات خالل 
�شهر يونيو �ملقبل، وعلى مد�ر �لعام 
�شيكون هناك حدث �أو �أكرث كل �شهر 
بطوالت  �أو  حملية  م�شابقات  �شو�ء 

دولية تنظمها �الأندية.

•• اأبوظبي-وام:

بال�شقور  لل�شيد  �ل��دول��ة  رئي�ش  ك��اأ���ش  مناف�شات  ع��ادت 
�أم�ش �جلمعة �إىل ميد�ن �لفالح بعد توقف يومني ب�شبب 
�أحو�ل �لطق�ش، و�شهد �ليوم �لعا�شر من �لبطولة �إقامة 
�لتعاون  جمل�ش  دول  �أب��ن��اء  لفئة  نهائية  �أ���ش��و�ط  ثمانية 

�خلليجي.
وجاء �ليوم �لعا�شر للبطولة �لتي ينظمها نادي �أبوظبي 
�أبوظبي  جمل�ش  مع  وبالتعاون  �إ�شر�ف  حتت  لل�شقارين 
�أبناء  تناف�ش  حيث  للغاية،  وحما�شياً  م��ث��ري�ً  �لريا�شي 

�خلليج على �ألقاب �الأ�شو�ط بقوة و�شرعة.
و�فتتح �ل�شقر "�ملهلهل" الأمني بن عبد �هلل بن علي �ملالح 
�لنهائي  لل�شوط  �لذهبية  بامليد�لية  بالتحليق  �ملناف�شات 
�ت�ش  ل�"بي  "موجود"  ثانياً  وح��ل  ف��رخ،   – بيور  للجري 
24" ملحمد عبد  "جلمود بي  �أر" ، و�حتل �ملركز �لثالث 
�لنهائي  �ل�شوط  �لهاجري، وحلق بذهبية  �أحمد  �لوهاب 
للجري بيور – جرنا�ش فئة "�خلليجيني" "�شارع" الأمني 
40" لفي�شل  "جيه  عبد �هلل بن علي �مل��الح، وحل ثانياً 
"مربك"  �لثالث  �ملركز  يف  وج��اء  �ل�شعيد،  �شالح  م�شعل 

الأرميز�ن بن عبد �هلل بن هجر�ش �لدو�شري.
وو�����ش���ل���ت ���ش��ق��ور �أم�����ني ب���ن ع��ب��د �هلل ب���ن ع��ل��ي �مل���الح 
�لنهائي  " جم" ذهبية" �ل�شوط  �ل�شقر  وح�شد  تاألقها 
�ل�شوط  لهذ�  – فرخ، فيما حل و�شيفاً  للجري قرمو�شة 
�ملركز  و�حتل  �لربان،  خليفة  �أحمد  "حا�شرين" حل�شر 

�لهاجري،  �لوهاب  عبد  23" ملحمد  جي  "فو�ش  �لثالث 
"�لدرعية" الأم��ني بن عبد �هلل بن  �ل�شقر  وكذلك حلق 
 – قرمو�شة  للجري  �لنهائي  �ل�شوط  بذهبية  �مل��الح  علي 
ب��ن علي  "�لقهر" الأم���ني عبد �هلل  ثانيا  ج��رن��ا���ش، وح��ل 
نف�شه  "زلفي" للمالك  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف  وج���اء  �مل����الح، 

�أي�شاً.
و�نتقلت �ملناف�شات الإقامة �ل�شوط �لنهائي للجري �شاهني 
�خلليجيني حيث توج بلقبه "طرب" ليا�شر  فئة  – فرخ 
"قطاع" ل�"بي �ت�ش  �شعيب بن هالل �لعتيبي، وحل ثانياً 
حممد  �شيف  "ر�هي" ملحمد  ج��اء  �لثالث  �ملركز  �أر" ويف 
�شاهني-  للجري  �لنهائي  �ل�شوط  �لقبي�شي، ويف  �لعمر�ن 
�لذهبية من ن�شيب  �مليد�لية  جرنا�ش للخليجيني كانت 
"�شحيم" للنخبة قطر ، وحل ثانياً "كفو" لعبد �هلل عامر 
"جيجا" الأم��ني بن عبد �هلل  �لكعبي، وثالثاً جاء  حممد 

بن علي �ملالح.
ويف �ل�شوط �لنهائي للجري تبع – فرخ للخليجيني، حلق 
بامليد�لية �لذهبية "ميز�ن" ملحمد �شيف حممد �لعمر�ن 
جاء  وث��ال��ث��اً  �أر"  ل�"كيو  "��شود"  ث��ان��ي��اً  وح��ل  �لقبي�شي، 

قطر. "هيهات" للنخبة 
و�ختتمت مناف�شات �ليوم باإقامة �ل�شوط �لنهائي للجري 
تبع – جرنا�ش فئة �خلليجيني وحلق بامليد�لية �لذهبية 
بن  �لهادي  عبد  مبارك  "م�شاغب" ملحمد  �ل�شوط  لهذ� 
�أر"، وجاء ثالثاً  �ت�ش  "بي  "مزيون" ل�  نايفه، وحل ثانياً 

�لنعيمي. �شامل  �شعد  "نو��ش" حلمد 

•• ملبورن -وام:

على  ديوكوفيت�ش  ن��وف��اك  �ل�شربي  �لتن�ش  الع��ب  حافظ 
�شجل جناحاته يف �لدور ن�شف �لنهائي لبطولة �أ�شرت�ليا 
�ملفتوحة، �أوىل بطوالت "جر�ند �شالم" �الأربع �لكرى يف 
ليحجز  �م�ش  بول  تومي  �الأمريكي  عقبة  و�جتاز  �ملو�شم، 

مكانه يف نهائي �لبطولة للمرة �لعا�شرة.
وفاز ديوكوفيت�ش �مل�شنف �الأول على �لعامل �شابقا بجد�رة 
�م�ش يف ن�شف نهائي �لبطولة ليكون  و2-6  و1-6   5-7
ن�شف  �ل��دور  فيها  خا�ش  ن�شخ   10 يف  له  �لعا�شر  �لفوز 
�ملفتوحة.  باأ�شرت�ليا  م�شاركاته  تاريخ  مد�ر  على  �لنهائي 
�لتتويج  و�ح��دة من  بعد خطوة  على  ديوكوفيت�ش  و�أ�شبح 
على  ي�شتحوذ  باأنه  علما  �لعا�شرة؛  للمرة  �لبطولة  بلقب 
يف  العب  �أي  يحرزها  �لتي  �الألقاب  لعدد  �لقيا�شي  �لرقم 

تاريخ �لبطولة، بر�شيد 9 �ألقاب.
ك��م��ا �أ���ش��ب��ح ع��ل��ى ب��ع��د خ��ط��وة و�ح����دة م��ن م��ع��ادل��ة �لرقم 
�لقيا�شي لعدد �الألقاب �لتي يحرزها �أي العب يف بطوالت 
"جر�ند �شالم" �الأربع �لكرى؛ وهو �لرقم �لذي ي�شتحوذ 
عليه �الإ�شباين ر�فاييل ناد�ل بر�شيد 22 لقبا مقابل 21 
لقبا لديوكوفيت�ش. و��شتغرق ديوكوفيت�ش �مل�شنف �لر�بع 
للبطولة �شاعتني و20 دقيقة ليطيح مبناف�شه �الأمريكي 
من ن�شف �لنهائي وي�شرب موعد� مع �ليوناين �شتيفانو�ش 

ت�شيت�شيبا�ش �مل�شنف �لثالث للبطولة يف �لنهائي.
بالتغلب على  �لنهائي  ت�شيت�شيبا�ش حجز مقعده يف  وكان 
يف  و3-6  و7-6  و4-6   6-7 خا�شانوف  كارين  �لرو�شي 
�ملو�جهة �الأخرى بن�شف �لنهائي. ومتثل �ملبار�ة �لنهائية 
مو�جهة بني ديوكوفيت�ش وت�شيت�شيبا�ش على لقب �لبطولة 

و�أي�شا على �شد�رة �لت�شنيف �لعاملي ملحرتيف �لتن�ش.

بطولة الإمارات لل�سطرجن 
اخلاطف تد�سن مو�سم »الأذكياء«

كاأ�س رئي�س الدولة لل�سيد بال�سقور .. اأبناء 
اخلليج يتاألقون يف �سماء اأبوظبي بثمانية اأ�سواط

ديوكوفيت�س يطيح بالأمريكي بول ويلتقي 
ت�سيت�سيبا�س يف نهائي اأ�سرتاليا املفتوحة للتن�س

•• اأبوظبي-وام:

�أقيمت م�شاء �أم�ش �الأول مبار�تا �لدور ن�شف �لنهائي �شمن مناف�شات �لبطولة 
�لدولية �لودية لكرة �ل�شاالت لل�شم �لتي تقام برعاية من ديو�ن ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة، بتنظيم موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا الأ�شحاب �لهمم وبدعم �شركة 
مدينة  يف  �ل�شركة  مالعب  على  وذل��ك  �أدنوك”   “ �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول 

�لظنة.
�مل�شرية  و�لريا�شة  �ل�شباب  وز�رة  يف  �ل�شم  فريق  �الأوىل  �ملو�جهة  جمعت  و 
�شاحب �ملركز �الأول باملجموعة �الأوىل �شد فريق نادي �لعني الأ�شحاب �لهمم 
�حلا�شل على �ملركز �لثاين باملجموعة �لثانية، و�أ�شفرت عن فوز �لفريق �مل�شري 

ب�شبعة �أهد�ف مقابل هدفني لفريق �لعني.
الأ�شحاب  �أبوظبي  ن��ادي  فريق  ف��از  �لنهائي  ن�شف  للدور  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�أه��د�ف مقابل  بثمانية  �الأمل��اين  دو�شيلدورف   GSV ن��ادي  �لهمم على فريق 

ثالثة للفريق �الأملاين.
و �أ�شاد �إيهاب ح�شنني رئي�ش جمل�ش �إد�رة �الحتاد �لعربي لريا�شة ذوي �الإعاقة 
بتنظيم مناف�شات �لبطولة وباختيار مدينة �لظنة الحت�شان مناف�شات ريا�شية 
الأ�شحاب �لهمم .. موجها �شكره وتقديره حلكومة و�شعب �الإم��ار�ت و�للجنة 
�هلل  �شعادة عبد  �لعام  و�أمينها  �لهمم  الأ�شحاب  �لعليا  ز�يد  وموؤ�ش�شة  �ملنظمة، 
من  �أبوظبي  تقدمه  مبا  و�أ���ش��اد  و�ل�شيافة.  �ال�شتقبال  ح�شن  على  �حلميد�ن 

م�شري�ً  �لريا�شية،  و�ملناف�شات  �لفعاليات  جميع  يف  م�شتوى  �أعلى  على  تنظيم 
�إىل �أن ما تقدمه �أبوظبي لكل �مل�شاركني �شو�ء من �لوفود �لر�شمية �أو العبني 
�أبناء  بغريب على  لي�ش  كافة،  �لعاملة  �للجان  و�أع�شاء  وفنية،  �إد�ري��ة  و�أجهزة 

�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان -طيب �هلل ثر�ه.
و�أكد حر�ش �الحتاد �لعربي لريا�شة ذوي �الإعاقة على تلبية �لدعوة �لكرمية 
من موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا الأ�شحاب �لهمم، وعلى �لتو�جد يف جميع �ال�شتحقاقات 
ال�شيما  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أر���ش  على  تقام  �لتي  خا�شة  �لهمم  �أ�شحاب  لريا�شة 
�ل�شاالت  لكرة  �لودية  �لدولية  �لبطولة  ومنها  �لكبرية،  �لدولية  �لبطوالت 
لل�شم يف مدينة �لظنة، معرباً عن متنياته بتنظيم �لبطولة ب�شفة دورية و�أن 

تكون بطولة عربية �شنوية.
وقال ح�شنني �إن تو�جد �شعادة نا�شر حممد مطر �ملن�شوري وكيل ديو�ن ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة خالل حفل �الفتتاح يعك�ش �هتمام جميع �مل�شوؤولني 
�إد�رة  جمل�ش  الأع�شاء  �ل�شكر  موجها  �لهمم..  �أ�شحاب  بريا�شات  �الإم��ار�ت  يف 

�الحتاد �لعربي لريا�شة ذوي �الإعاقة على جهودهم .
لكرة  �ل��ودي��ة  �ل��دول��ي��ة  �لبطولة  مناف�شات  “�جلمعة”  �ل��ي��وم  م�شاء  تختتم  و 
�ل�شاالت لل�شم ، حيث تقام �ملبار�ة �لنهائية بني فريق نادي �أبوظبي الأ�شحاب 
مبار�ة  تقام  كما  �مل�شرية،  و�لريا�شة  �ل�شباب  وز�رة  يف  �ل�شم  وف��ري��ق  �لهمم 
حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع بني فريقي نادي �لعني الأ�شحاب �لهمم ونادي 

�الأملاين. دو�شيلدورف   GSV

•• دبي -وام:

بد�أ �لعد �لتنازيل النطالقة مار�ثون دبي �لعاملي �ملقرر �إقامته يف 12 فر�ير 
�ملقبل ، �شمن مبادر�ت جمل�ش دبي �لريا�شي. 

ومع �قرت�ب �ملوعد لعودة هذ� �حلدث �لعاملي �ىل �الأجندة �لدولية بد�أت �لهيئات 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة بدبي بت�شجيع �لعاملني بها للم�شاركة يف هذ� 
�حلدث �لعاملي �لذي ي�شم 3 �شباقات ت�شمل �ل�شباق �لرئي�شي للنخبة وم�شافته 
مرت�ت،  كيلو   10 وم�شافته  �جلماهريي  و�ل�شباق  م��رت�،  كيلو   42.195
و�ل�شباق �لعائلي "�ملرح" وم�شافته 4 كيلو مرت� مبنطقة �م �شقيم بدبي .. ومن 
هذه �لهيئات هيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي، وبلدية دبي، و�ل�شوق �حلرة بدبي، 
وخدمة �المني، وجمعية �المار�ت لرعاية وبر �لو�لدين، يف �طار حتفيز كافة 

�شر�ئح �ملجتمع لتبني ��شلوب حياة �شحي وريا�شي. 
�ل��ع��ام ملج�ش دب��ي �لريا�شي �الق���رت�ب م��ن �كتمال  و�أك���د �شعيد ح��ارب �الم��ني 
كافة �لرتتيبات الإخر�ج �حلدث يف �أبهى �شورة، م�شري� �إىل �أنه يتوجه بال�شكر 

للجنة �ملتظمة على ما قدمته من خطو�ت يف �طار �لتح�شري �الخرت�يف �لدبيق 
للحدث �البرز باملنطقة . 

�ملن�شق �لعام ملار�ثون دبي �لعاملي عن �شعادته  �أحمد �لكمايل  �أعرب  من جانبه 
باالإقبال �ملتز�يد على �لت�شجيل من �ملو�طنني و�ملقيمني على حد �شو�ء موؤ�ش�شات 
وهيئات و�أفر�د ، م�شري� �إىل �ن هذ� �القبال يكتب �شهادة جناح جديدة لل�شباق. 
�التفاق  دبي، ومت  تلفزيون  تن�شيقيا مع  �جتماعا  �نه عقد  �إىل  �لكمايل  و�أ�شار 
خالله على �أن �حلدث �شيتم نقله على �لهو�ء مبا�شرة، منوها �ن عبد �لرحمن 
�مني مدير عام قنو�ت دبي �لريا�شية �بدى يجاوبا كبري�، وقدم كل �لت�شهيالت 

�لتي من �شاأنها �بر�ز �حلدث وخروجه بابهى �شورة. 
ولفت �لكمايل �إىل �ن �ل�شباق �شيحظى هذ� �لعام مب�شاركة قيا�شية ب�شبب �القبال 
�ملتز�يد من �جلن�شني، م�شري� �إىل �ن �لت�شجيل يتم ب�شكل يبعث على �لتفاوؤل، 
 dubaimarathon.org – على �ملوقع �الليكرتوين �خلا�ش باخلدث 
8 فر�ير  يوم  �لتا�شعة م�شاء  حتى  للت�شجيل  مفتوحا  �شيظل  �لباب  و�ن   –

للح�شول على مكان على خط �لبد�ية . 

•• اأبوظبي -وام:
قررت �للجنة �ملنظمة ل�شباق ربد�ن للمحامل �ل�شر�عية 22 قدماً، تاأجيل 
�ل�شباق �لذي كان مقرر�ً �إقامته �أم�ش �جلمعة �إىل موعد يحدد الحقاً، نظر� 

لن�شاط �لرياح وتقلب �الأحو�ل �جلوية. 
وينظم �ل�شباق نادي �أبوظبي للريا�شات �لبحرية، �شمن برنامج �ل�شباقات 
 50 م��ن  �أك��رث  ق��د مت ت�شجيل  �ملعتمدة للمو�شم �حل���ايل، وك��ان  �ل��رت�ث��ي��ة 

حمماًل للم�شاركة يف �ل�شباق، و�لذي يعد �جلولة �لثانية لهذه �لفئة. 

توا�سل مناف�سات البطولة الدولية 
الودية لكرة ال�سالت لل�سم

اإقبال كبري للت�سجيل يف ماراثون دبي العاملي 

•• اأبوظبي-وام:

مناف�شات  يف   ، "CSICH- Aفئة " لقب  �لكربي،  عوي�شة  مبخوت  �أح��رز 
�ليوم �الأول من بطولة كاأ�ش فاطمة بنت مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز ، فيما 
�أحرز ليث �لغريب �ملركز �الأول يف فئة " CISJ"، من خالل جولة و�حدة �شد 

دقيقة. عقارب �ل�شاعة بزمن قدره 1.20 

وفار�شة،  فار�ش   300 مب�شاركة  �لعا�شرة  بن�شختها  �لبطولة  مناف�شات  وتقام 
ميثلون 34 دولة، يف منتجع �لفر�شان �لريا�شي يف �أبوظبي، وت�شتمر حتى 29 

من �ل�شهر �جلاري.
�ملركز  �شهاب يف  �لثاين، وعلي  �ملركز  �لنتائج، جاء عبد �هلل حمد يف  بقية  ويف 
يبلغ  متنوعة  ج��و�ئ��ز  على  خمتلفة  فئات   6 يف  �مل�شاركون  ويتناف�ش  �لثالث. 

جمموعها 800 �ألف درهم.

الكربي والغريب يتاألقان يف كاأ�س اأكادميية 
فاطمة بنت مبارك لقفز احلواجز

تاأجيل �سباق ربدان للمحامل ال�سراعية 22 قدمًا 

اليوم.. بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للجري 
تنطلق مب�ساركة 382 لعبًا ولعبة

•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�ش  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�ش  بطولة  فعاليات  �ل�شبت  �ليوم  تنطلق 
للجري، و�لتي ينظمها �حتاد �الإمار�ت الألعاب �لقوى مب�شاركة 382 العباً 

والعبة ميثلون 19 نادياً.
�ل�شباب، و�ل�شابات،  ويتناف�ش �مل�شاركون )287 العباً و95 العبة( يف فئات 

و�لنا�شئني، و�الأ�شبال- بنني، و�الأ�شبال – بنات، و�لرجال و�ل�شيد�ت.
�حلدث  الن��ط��الق  �ل��رتت��ي��ب��ات  جميع  للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أك��م��ل��ت 
�ملرتقب يف م�شفوت، ومت عقد �جتماعات متو��شلة لتهيئة �الأجو�ء لالعبني 
ق��وي��ة يف  �ل��الزم��ة لتقدمي مناف�شة  �ل�شبل  ك��ل  ت��وف��ري  ب��ه��دف  و�ل��الع��ب��ات، 

خمتلف فئات �لبطولة.
ووج���ه �ل��ل��و�ء �ل��دك��ت��ور حممد �مل��ر رئي�ش �حت���اد �الإم����ار�ت الأل��ع��اب �لقوى، 
�الأوىل  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزين  �ملو�طنني  لالعبني  مالية  جو�ئز  بر�شد 
�ملو�طنني  �لالعبني  ملدربي  �ملخ�ش�شة  للجو�ئز  باالإ�شافة  �لبطولة،  لهذه 
4 فئات للذكور و�الإن��اث، على م�شتوى مناف�شات �لعموم و�شباب و�شابات  يف 
يف  �شتتحقق  �لتي  للمر�كز  طبقا  وبنات(،  )بنني  و�أ�شبال  ونا�شئات  ونا�شئني 

�لبطولة.
تت�شم  �ل��دول��ة  رئي�ش  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�ش  بطولة  �أن  �الحت��اد  رئي�ش  و�أك��د 
ب��ال��ت��ح��دي �ل��ق��وي ب��ني جميع �ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة م��ع ت��ز�ي��د ع���دد �لالعبني 
و�لالعبات من �لفئات �لعمرية �ملختلفة، لرت�شيخ روؤيتهم �لد�عمة للتطور، 

و�الرتقاء بامل�شتويات �لفنية لفائدة دعم �ملنتخبات �لوطنية.
و�أ�شار �إىل �لتفاعل �الإيجابي من �الأندية يف �مل�شابقات �لتي ينظمها �الحتاد 
م��ن خ���الل زي����ادة ع���دد �ل��الع��ب��ني و�ل���الع���ب���ات، وم�����ش��اع��ف��ة �جل��ه��ود لرفع 
تعزز  �لتي  �لتوجهات  مع  يتما�شى  مبا  �جل��ي��دة،  �مل��و�ه��ب  وظهور  قدر�تهم، 

منظومة ريا�شة �ألعاب �لقوى يف �الإمار�ت.



السبت   28  يناير    2023  م   -    العـدد   13760  
Saturday   28    January    2023   -  Issue No 13760 الفجر الريا�ضي

19

رونالدو  كري�شتيانو  �أن  �إىل  �شحفية  تقارير  �أ���ش��ارت 
�لن�شر  ���ش��ف��وف  م�����ش��ريت��ه يف  ���ش��ي��ن��ه��ي  ب���اأن���ه  م��ق��ت��ن��ع 
ينتهي عقده  عاًما عندما   40 �شيبلغ  �ل�شعودي، حيث 

�حلايل يف عام 2025.
عامه  �شيكمل  �ل��ذي  �لرتغايل،  �ملنتخب  قائد  و�ن�شم 
�شخم  بعقد  �ل�شعودي  ل��ل��ن��ادي  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شهر  �ل�38 
بعد  �شنويا  �إ�شرتليني  175 مليون جنيه  قيمته  تبلغ 
نوفمر-ت�شرين  يف  يونايتد  مان�ش�شرت  م��ن  خ��روج��ه 

�لثاين �ملا�شي ب�شكل فوري.
�لنادي  م�����ش��وؤول��و  ي��ع��ت��ق��د   ،ESPN ل�����ش��ب��ك��ة  ووف���ًق���ا 
لرونالدو  حمطة  �آخ���ر  �شيكون  �لن�شر  �أن  �ل�����ش��ع��ودي 
�أبلغت  �مل�شادر  �أن  من  �لرغم  على  �ملهنية،  م�شريته  يف 
كان  �إذ�  عقده  متديد  ي�شتبعد  مل  �ل��ن��ادي  �أن  �ل�شبكة 

يريد �ال�شتمر�ر يف �للعب بعد عام 2025.
وظهر رونالدو الأول مرة مع �لفريق يف �لفوز 

-1�شفر على �التفاق يوم �الأحد �ملا�شي، 
لكن وفًقا للمدير �لفني �لفرن�شي رودي 
تعديل  �إىل  �ل���ف���ري���ق  ي��ح��ت��اج  غ��ار���ش��ي��ا 
�الأ�شطوري  �ملهاجم  وج��ود  مع  عقليته 

يف �مللعب.
�ملبار�ة  بعد  لل�شحفيني  غار�شيا  وق��ال 

التخاذ  بحاجة  �أنهم  �لالعبني  "�أبلغت 
�مللعب،  �أر����ش  على  �ل�شحيحة  �خل��ي��ار�ت 

يطلب  رونالدو  كري�شتيانو  �أن  �لو��شح  من 
الأنه  �لكرة  مننحه  �أن  وعلينا  �لكرة 

�لالعب �لذي ميكنه �إحد�ث �لفارق".
و�أ�شاف �ملدير �لفني �لفرن�شي "نحن بحاجة �إىل �لعمل 
كانت  �الأح��ي��ان  بع�ش  كل الع��ب، يف  على مر�كز  كثرًي� 
ولكن  �جل���ز�ء  منطقة  د�خ��ل  عر�شية  مت��ري��ر�ت  لدينا 
د�خ��ل منطقة  ك��اٍف من �لالعبني  ع��دد  مل يكن لدينا 

�جلز�ء، نحن بحاجة �إىل �لعمل على ذلك".
�أن ق�شى  بعد  ل��ه  ظ��ه��ور  �أول  �لفريق يف  رون��ال��دو  ق��اد 
فرتة �إيقاف ملدة مبار�تني منذ �أن كان العبا يف �شفوف 
مان�ش�شرت يونايتد و�شاهم يف �لهدف �لذي �شجله زميله 

�لر�زيلي �أندر�شون تالي�شكا يف مرمى �التفاق.
يف  �لرتغايل  �لنجم  بقاء  ف��رتة  �أن  �ل�شبكة  و�أ���ش��اف��ت 

�ل�شعودية قد تتاأثر �أي�شا بحياته خارج �مللعب.
و�حت�شدت جماهري �لن�شر يف مدرجات ملعب "مر�شول 
لرونالدو  �الأول  �ل��ظ��ه��ور  لت�شاهد  بارك" 
�ن�����ش��م��ام��ه يف  م��ن��ذ  ف��ري��ق��ه��ا  بقمي�ش 
و�شائل  ق��درت��ه��ا  ���ش��خ��م��ة  ���ش��ف��ق��ة 
200 مليون  ب��اأك��رث م��ن  �إع���الم 
مليون   216.28( ي�������ورو 

دوالر( �ل�شهر �حلايل.
رون���ال���دو  "�لعاملي"  وق���ي���د 
رح���ي���ل  ب����ع����د  �����ش����ف����وف����ه  يف 
�أبوبكر  فين�شنت  �ل��ك��ام��ريوين 
ي���وم  �ل����رتك����ي  ب�����ش��ي��ك��ت��ا���ش  �إىل 
�ملا�شي لي�شبح �لالعب  �ل�شبت 
�الأج�����ن�����ب�����ي �ل�����ث�����ام�����ن يف 
�شفوف �لفريق.

مل يفكر لوكا مودريت�ش، قائد كرو�تيا والعب و�شط ريال مدريد، كثري� لريف�ش �لعر�ش 
�مللكي  �لنادي  �إنهاء م�شريته يف  رغبته يف  موؤكد�  �ل�شعودي،  �لن�شر  تلقاه من  �ل��ذي  �ملغري 

و�شينتظر جتديد عقده، وفقا ملا ذكرته �شحيفة "24sata" يف تقرير لها، يوم �لثالثاء.
�لعامل  ناد يف  �إذ يلعب الأكر  �أن رغبة لوكا مودريت�ش كانت و��شحة،  �ل�شحيفة،  و�أو�شحت 

ويريد �إنهاء م�شريته هناك رغم �أن عقده �حلايل مع ريال 
مدريد ملزم له حتى �ل�شيف �ملقبل فقط لكنه ياأمل 

متديده رغم عدم وجود موؤ�شر�ت لذلك حتى 

�الآن.
�أعلى  على  �للعب  باإمكانه  ي��ز�ل  ال  �أن��ه  �أظهر  وق��د  ع��اًم��ا،   37 �لعمر  من  مورديت�ش  ويبلغ 
�مل�شتويات، لكن ال بد من �الع��رت�ف باأن كاأ�ش �لعامل 2022 يف قطر قد �أث��رت عليه فعاد 

للنادي متعًبا ومرهًقا ما �أثر على �أد�ئه، لكن ال �أحد ي�شك يف م�شتو�ه. 
ريال  �إن  لها،  مقر�  زغ��رب  �لكرو�تية  �لعا�شمة  من  تتخذ  �لتي  �ل�شحيفة،  تقرير  و�أو���ش��ح 
كانو�  �إذ�  فيما  �لنظر  يعيدون  ماز�لو�  �أنهم  يبدو  لكن  ملودريت�ش،  بديل  لديه  لي�ش  مدريد 

�شيمددون �لعقد معه.
�أن �لن�شر يرغب يف  "عكاظ" �ل�شعودية  وياأتي ذلك يف �لوقت �لذي ذكرت فيه �شحيفة 
�أي  ميثل  ال  �لنادي  �أن  خا�شة  رونالدو  كري�شتيانو  �ل�شابق  زميله  �إىل  مودريت�ش  �شم 
مليون   200 �أك��رث من  �لرتغايل مقابل  �ملهاجم  تعاقده مع  "للعاملي" بعد  م�شكلة 

يورو �شنوًيا.
بقمي�ش  لرونالدو  �الأول  �لظهور  لت�شاهد  �ملدرجات  يف  �لن�شر  جماهري  و�حت�شدت 
 200 من  باأكرث  �إع��الم  و�شائل  قدرتها  �شخمة  �شفقة  يف  �ن�شمامه  منذ  فريقها 

مليون يورو )216.28 مليون دوالر( �ل�شهر �حلايل.
�ملجنون  �لرقم  هذ�  على  يح�شل  لن  مودريت�ش  �أن  �لكرو�تية  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
 40 ق��دره  بر�تب  ون�شف  عامني  ملدة  عر�شا  تلقى  لكنه  �لرتغايل،  �لنجم  مثل 

مليون يورو �شنوًيا.
�لالعب  �شيجعله  �ل��ذي  �ملبلغ  عن  �لنظر  بغ�ش  ك��ث��رًي�،  مودريت�ش  يفكر  ومل 
�لكرو�تي �الأعلى �أجر�ً يف �لتاريخ و�أحد �لريا�شيني �لكرو�تيني �الأعلى �أجر�ً �إىل 
جانب بويان بوغد�نوفيت�ش جنم ديرتويت بي�شتونز �ملناف�ش يف دوري كرة �ل�شلة 

�لن�شر. ماليني  لوكا  رف�ش  حيث   ،NBA الأمريكي للمحرتفني�
ر�ئع  ب�شكل  م�شريته  �إنهاء  مودريت�ش  يريد  رون��ال��دو،  عك�ش  على 
ن��اد يف �لعامل، حيث يرغب يف متديد عقده ل�شنة  �أك��ر  يف 

�أخرى، وياأمل �أن يحدث ذلك يف �الأ�شهر �ملقبلة. 
"�إنهم  ق��ائ��ل��ة:  ت��ق��ري��ره��ا،  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�خ��ت��ت��م��ت 
�ال�شتغناء  ري��ال مدريد وال ميكن  يحرتمونه يف 
�إن���ه لي�ش الع��ًب��ا فح�شب بل  �ل��ف��ري��ق،  ع��ن��ه يف 
ا. و�أكد عدة مر�ت �أنه �إذ� مل يعد  قائد �أي�شً
�الأعلى  �مل�شتوى  يف  �للعب  على  ق���ادًر� 

ف�شيعتزل".

تقرير: مودريت�س رف�س عر�سا مغريا من 
نادي الن�سر و�سيعتزل يف ريال مدريد

بر�سلونة يف اختبار �سهل وقمة بني ريال مدريد و�سو�سييداد 
ي�����ش��ع��ى ب��ر���ش��ل��ون��ة م��ت�����ش��در �ل�����دوري �ال���ش��ب��اين ل��ك��رة �لقدم 
لتحقيق فوزه �لثامن تو�لياً يف خمتلف �مل�شابقات عندما يحّل 
�شيفاً على جاره جريونا �ليوم �ل�شبت �شمن مناف�شات �ملرحلة 
مطارديه  مو�جهة  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  يف  �أم���اًل  ع�شرة،  �لتا�شعة 
يتو�جهان  عندما  �شو�شييد�د  وري��ال  مدريد  ري��ال  �ملبا�شرين 

�الأحد يف قمة مباريات هذه �ملرحلة.
يت�شدر بر�شلونة �لرتتيب بر�شيد 44 نقطة متقدماً بفارق 3 

نقاط عن غرميه �لتقليدي ريال مدريد و6 عن �شو�شييد�د.
على  �شهاًل  �ختبار�ً  ت�شايف هرناندي�ش  �ملدرب  رجال  ويخو�ش 
�لورق �أمام جريونا �حلادي ع�شر )21 نقطة( على وقع �جناز 
�لتاأهل �إىل ن�شف نهائي �لكاأ�ش، بفوزهم على ريال �شو�شييد�د 
عثمان  �لفرن�شي  �ملتاألق  بهدف  �الأرب��ع��اء،  -1�شفر  �ملنقو�ش 

دميبيليه.
�أثنى ت�شايف على العبه �لدويل قائاًل "هو حا�شم و�أر�ه �شعيد�ً 
ويف حالة ر�ئعة. هو �أحد �أف�شل �لالعبني يف مركزه يف �لعامل. 
�أنا �شعيد جد�ً من �أجله. لقد قلب �الأمر ومل يكن ذلك �شهاًل 

يف بر�شلونة. �أنا �أوؤمن به كثري�ً. �ليوم، لعبه غري عادي".
ومدربه  �ل�شابق  و�شطه  الع��ب  �أل��ق��اب  �أّول  يف  بر�شلونة  وت��وج 
�ل�شعودية  �لعا�شمة  يف  �ال�شبانية  �ل�شوبر  بالكاأ�ش  �حل���ايل 
�ل�شهر �حلايل،   15 3-1 يف  �شاحر على ريال  �لريا�ش بفوز 
قبل �أن يتبعه باآخر يف �لدوري على خيتايف -1�شفر يف �ملرحلة 

�ملا�شية.
�شقوطه  منذ  �خل�شارة  طعم  �لكاتالوين  �لنادي  ي��ذق  مل  كما 
�أم��ام بايرن ميونيخ �الأمل��اين يف دور �ملجموعات مل�شابقة دوري 
�ملا�شي، �شمن �شل�شلة  �أوروبا يف ت�شرين �الأّول/�أكتوبر  �أبطال 

من 12 مبار�ة فاز يف 11 منها وتعادل يف و�حدة.
يتح�شر  حيث  �ملو�شم  هذ�  جبهات   3 على  بر�شلونة  ويناف�ش 
ملو�جهته �ملنتظرة �أمام مان�ش�شرت يونايتد �النكليزي يف ملحق 

ليغ" �ل�شهر �ملقبل. "يوروبا 

 16 يف  نو"  "كامب  ملعبه  على  �الأوروب����ي  ��شتحقاقه  وق��ب��ل 
يف  م��ب��اري��ات   4 بر�شلونة  �شيخو�ش  �مل��ق��ب��ل،  ���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر 
�إ�شبيلية  بيتي�ش،  ري���ال  ج��ريون��ا،  م��ن  ك��ل  �أم����ام  ليغا"  "ال 

وفياريال.
ي��ف��ت��ق��د ب���ر����ش���ل���ون���ة جل���ه���ود م���ه���اج���م���ه �ل���ب���ول���ن���دي روب�����رت 
�الإيقاف  عقوبة  �لثالثة  للمبار�ة  يطبق  �ل��ذي  ليفاندوف�شكي 
بعد �أن نال بطاقة حمر�ء �أمام �أو�شا�شونا يف �آخر مبار�ة له يف 
غمار  خلو�ش  �لتوقف  قبل  �ملا�شي،  �لثاين/نوفمر  ت�شرين 
لل�شبب  توري�ش  ف��ري�ن  �إىل  �إ�شافة   ،2022 قطر  مونديال 
ذ�ته، ما يرجح �أن يدفع ت�شايف بالعبه �ل�شاب �أن�شو فاتي مرة 
�الآم���ال يف مبار�ته  �الخ��ري خيب  �أن  رغ��م  �لهجوم  جديدة يف 

�الخرية �أمام خيتايف.
هذ�  �لنخبة  دوري  �إىل  �ل��ع��ائ��د  ج��ريون��ا  ي���درك  ناحيته،  م��ن 
�ملهمة  2019، �شعوبة  عام  �الأوىل منذ  للمرة  وذل��ك  �ملو�شم 

�مللقاة على عاتقه.
مقابل  مباريات  خم�ش  يف  و�الأحمر"  "�الأبي�ش  �لفريق  ف��از 
4 نقاط عن �أول  بفارق  يتقدم  حيث  هز�ئم،  و7  تعادالت   6
�مل��ه��ددي��ن ب��ال��ه��ب��وط. ك��م��ا ي��ت��اأخ��ر ب��ف��ارق 5 ن��ق��اط ف��ق��ط عن 
�أن فوزه على بر�شلونة  �أتلتيك بلباو �لثامن، لذ� يدرك جيد�ً 

�شيقربه �أكرث من مناطق �الأمان.
�شوى مرة و�حدة  ومير جريونا بفرتة جيدة فهو مل يخ�شر 
يف مبارياته �لثماين �الأخرية يف �لدوري، وقد جاءت �خل�شارة 
يف عقر د�ر فياريال �الأحد من ركلة جز�ء نفذها بنجاح العب 
من   11 �لدقيقة  يف  باريخو  د�ين  �ل�شفر�ء"  "�لغو��شات 

�لوقت بدل �ل�شائع لل�شوط �لثاين.
تكمن قوة جريونا على ملعبه �ذ ح�شد رجال �ملدرب ميت�شيل 
هذ�  �لت�شع  مبارياتهم  م��ن  نقطة   15 مونيو�ش  �شان�شي�ش 
�ملو�شم، غري �أن عليه �ن يو�جه بر�شلونة، �شاحب ثاين �أف�شل 
 21 �ل��دوري، حيث ح�شد  �لديار يف  �ملباريات خ��ارج  �شجل يف 

نقطة من 8 مباريات.
�أمام  �آخر مو�جهتني له  �الأرق��ام ل�شالح جريونا يف  وال متيل 
�لثاين/يناير  كانون   19 يف  �شفر2-  خ�شر  حيث  بر�شلونة، 
"كامب نو" يف �أيلول- 2019، يف حني عاد بتعادل ثمني من 

�شبتمر 2018.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ي����درك م����درب ري����ال م��دري��د �الإي���ط���ايل كارلو 
على  للبقاء  �ل��ث��الث  و�ل��ن��ق��اط  للفوز  يحتاج  �ن��ه  �أن�شيلوتي 
حتٍد  يف  ي�شتقبل  عندما  �ل��ل��دود،  غرميه  م��ن  قريبة  م�شافة 

�شعب ثالث �لرتتيب �شو�شييد�د �الأحد.
حجز "لو�ش بالنكو�ش" بطاقته �إىل �ملربع �لذهبي للكاأ�ش بفوز 
م�شتحق على جاره �للدود �أتلتيكو 3-1 يف ديربي �لعا�شمة، �إال 
�نه خ�شر �لفرن�شي فريالن مندي و�لر�زيلي رودريغو �شاحب 

هدف �لتعادل بعد جمهود فردي ر�ئع لال�شابة.
كما حتوم �ل�شكوك حول م�شاركة �ملد�فع �لنم�شوي د�فيد �أالبا 
�لذي �أدرج �أن�شيلوتي ��شمه على قائمة �مل�شاركني �أمام �أتلتيكو، 
�ال�شباب. يف حني ال  دون حتديد  �ن�شحابه من  يعلن  �أن  قبل 

ي�شذ �لفرن�شي �أورليان ت�شو�ميني عن نظريه.
وخ�شر ريال يف مبار�تني تو�لياً �أمام فياريال 1-2 يف �ملرحلة 
نهائي كاأ�ش �ل�شوبر، قبل �أن  يف  وبر�شلونة  �ل��دوري  من   16

يحقق 4 �نت�شار�ت تو�لياً.
�ل�  �ملو�جهات  م��رة يف  �لفائز26  ري��ال  ل�شالح  �الأرق���ام  ومتيل 
بينهما، مقابل 8 هز�ئم، علماً �أن �لفوز �الأخري  �الخرية   42
�لكاأ�ش  يف   2020 ���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر  �إىل  ي��ع��ود  ل�شو�شييد�د 
�الأخري  ف��وزه  حقق  ح��ني  يف  "برنابيو"،  ملعب  على   )3-4(

على �لنادي �مللكي يف �لدوري يف �أيار-مايو 2019.
�نت�شار�ت   9 من  �شل�شلة  �لبا�شكي  �لنادي  حقق  ناحيته،  من 
�أمام بر�شلونة يف  �أن يخ�شر  �مل�شابقات، قبل  تو�لياً يف خمتلف 
ربع نهائي �لكاأ�ش، حيث ف�شل �أي�شاً يف �لت�شجيل للمرة �الوىل 

يف 11 مبار�ة.

•• اأبو ظبي-وام:

�أثبت ريال مدريد جمدد�، رغم �لعو�مل �مل�شاعدة �لتي �حتاجها للتغلب على 
جاره ومناف�شه �لعنيد �أتلتيكو مدريد، �أنه ميتلك قدرة هائلة على رد �لفعل 
يف �ملباريات �ل�شعبة ولديه من �الأدو�ت و�لعنا�شر �لبديلة ما ي�شاعده على 

هذ�.
�أتلتيكو  3-1 على  �إىل فوز ثمني  تاأخره بهدف نظيف  ريال مدريد  وقلب 
�إ�شبانيا، م�شتغال يف  �لثمانية لبطولة كاأ�ش ملك  �أم�ش �الأول يف دور  م�شاء 
هذ� �لنق�ش �لعددي يف �شفوف �أتلتيكو بعد طرد �لالعب �شتيفان �شافيت�ش 

يف �لدقيقة 99.
 ،19 �ألفارو مور�تا يف �لدقيقة  �أتلتيكو �لبادئ بالت�شجيل عن طريق  وكان 

ليدفع   79 �لدقيقة  يف  رودري��ج��و  �لر�زيلي  بتوقيع  مدريد  ري��ال  وتعادل 
باملبار�ة �إىل �لوقت �الإ�شايف بعد �نتهاء �لوقت �الأ�شلي بالتعادل.

ريال  �نتزع  �شافيت�ش،  ط��رد  بعد  �أتلتيكو  �شفوف  يف  �ل��ع��ددي  �لنق�ش  وم��ع 
و�لر�زيلي  بنزميا  ك��رمي  �لفرن�شي  �شجلهما  هدفني  ع��ر  �ل��ف��وز  م��دري��د 
�إىل  ليتاأهل ريال مدريد  104 و120  �لدقيقتني  فيني�شيو�ش جونيور يف 
ن�شف نهائي �لكاأ�ش بعد ردة فعل قوية ومثرية يف �ملبار�ة �أمام �أتلتيكو �لذي 

كان �لفريق �الأف�شل �أد�ء يف فرت�ت عديدة خا�شة يف �ل�شوط �الأول.
و�أكدت �أحد�ث �ملبار�ة �أن ريال مدريد ميتلك �لقدرة �لكافية على رد �لفعل 
على  �ل��ق��ادرة  للبد�ئل  �متالكه  ظل  يف  ل�شاحله  �ل�شعبة  �ملباريات  وح�شم 

هذ�.
�أم�ش �الول؛ حيث كان  ه��ذ� خ��الل مبار�ة  �ل�شدفة دوره��ا يف  ورمب��ا لعبت 

�إ�شابة  ولكن  �الأول،  �ل�شوط  خالل  �ملبار�ة  يف  �الأف�شل  �لفريق  هو  �أتلتيكو 
�ل�شوط  نهاية  قبل  ��شتبد�له  �إىل  �أدت  ري��ال مدريد  ف��ريالن ميندي العب 

�الأول ونزول �لالعب د�ين �شيبايو�ش بدال منه.
ومع نزول �شيبايو�ش، حت�شن �أد�ء ريال مدريد و�أ�شبح �أكرث �تز�نا، ما �شاعد 
نحو  �لطريق  ليمهد  �لثاين  �ل�شوط  يف  �لتعادل  و�نتز�ع  �ل��رد  على  �لفريق 

�لفوز خا�شة مع طرد �شافيت�ش من �شفوف �أتلتيكو يف �لوقت �الإ�شايف.
"ديربي"  بعد  �الإ�شبانية  �الإع����الم  وو���ش��ائ��ل  �ل�شحف  فعل  ردود  وتباينت 

�لعا�شمة مدريد �أم�ش لكنها �تفقت على �الإ�شادة باأد�ء �أتلتيكو يف �ملبار�ة.
وعلقت �شحيفة "ماركا" على �ملبار�ة يف غالفها: "ديربي نظيف.. ورميونتاد� 
�ملتميز..  �لديربي  على  يهيمن  مدريد  "ريال  �ل�شحيفة  وذكرت  �أخرى".. 
دييجو  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع��ن  نقلت  كما  مدريد"..  ري���ال  �شكل  غ��ريت  �إ���ش��اب��ة 

مل  رمب��ا  دور�  لعب  �شيبايو�ش  �إن  ق��ول��ه  الأتلتيكو  �لفني  �مل��دي��ر  �شيميوين 
يلحظه كثريون.

كما �أو�شحت �شحيفة "موندو ديبورتيفو" على غالفها: "رميونتاد� �أخرى" 
يف �إ�شارة لرد فعل ريال مدريد وقلب �لنتيجة ل�شاحله بثالثية بعد تاأخره 

بهدف.. وذكرت "�آ�ش" يف عنو�ن �شفحتها �الأوىل: "يعي�ش �لديربي".
ويف �لوقت نف�شه، وبالرغم من �الإ�شادة باأد�ء العبيه يف �ملبار�ة و�لتاأكيد على 
�أنهم قدمو� عر�شا قويا، �أكد �شيميوين باأن طرد �شافيت�ش كان له تاأثريه يف 
�شري �ملبار�ة كما �أ�شار �إىل �أن �شيبايو�ش كان ي�شتحق �لطرد لكن �حلكم مل 

مينحه �الإنذ�ر �لثاين وذلك قبل طرد �شافيت�ش بدقائق قليلة.
و�أو�شح �شيميوين �أن �ملبار�ة كانت ت�شري على نحو جيد بالن�شبة لفريقه قبل 

هدف رودريجو )هدف �لتعادل لريال مدريد يف �لوقت �الأ�شلي(.

»رميونتادا« الريال ت�سعل ردود الفعل بعد »ديربي« مدريد

تقرير: كري�ستيانو رونالدو �سيعتزل 
يف �سفوف الن�سر ال�سعودي

•• اأبوظبي - وام: 

�ل�شفقات  �إب��ر�م  للمحرتفني  �أدن��وك  دوري  �أندية  تو��شل 
خالل �ملريكاتو �ل�شتوي �جلاري و�مل�شتمر حتى 8 فر�ير 
�ملقبل، حيث بلغ عددها حتى �الآن بح�شب �إح�شائيات ر�بطة 

�ملحرتفني �الإمار�تية 27 �شفقة، ما بني تعاقد و�إعارة.
وكان �لن�شر و�لبطائح ودبا هما �الأبرز يف عدد �لتعاقد�ت 
حتى �الآن، من ناحية عدد �ل�شفقات، بجانب فريق �لوحدة 
بريير�  ماتيو�ش  �لر�زيلي  مع  بالتعاقد  �لقوية  و�شفقته 

�لقادم من �لهالل �ل�شعودي على �شبيل �الإعارة.
يف  تتمثل  �شفقات   6 ب���  �الآن  ح��ت��ى  �لن�شر  ت�����ش��در  وج���اء 
وعبد�لعزيز  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  و���ش��ل��ط��ان  ع���ب���د�ل���رز�ق،  ���ش��ع��ود 
�شنقور، وحممد برغ�ش، و�لبو�شني �شمري ميمي�شيفيت�ش، 

و�لتوجويل بينيل ماالبا.
وجاء ثانيا فريق دبا ب� 5 �شفقات، وهم �لثالثي �لر�زيلي، 
�ألفي�ش  وروج��ري��و  جونيور،  �شيلفا  د�  نا�شيمينتو  �إدو�ردو 

باالإ�شافة  كا�شرتو،  دى  هريك  بيدرو  و  �شانتو�ش،  دو���ش 
�إىل حبيب يو�شف وعبد�هلل خمي�ش.

�أحمد،  ب�4 �شفقات، وهم عمر  �لبطائح  ثالثا فريق  وجاء 
ب��ون�����ش��و، و�لر�زيلي  ك��و�م��ي  �ل��ب��ل��و���ش��ي، و�ل���غ���اين  وح��م��د 

جيفر�شون دوجال�ش.
�الآن،  ح��ت��ى  �ل��ت��ع��اق��د�ت  ف��ج��اءت  �ل��ف��رق  لبقية  وبالن�شبة 
�ل��ب��ل��غ��اري جورجي  وه��م��ا،  �ل��ظ��ف��رة،  م��ن  ل��ك��ل  ب�شفقتني 
ميالنوف، و�لر�زيلي تياجو دي ليونكو .. و�لوحدة بكل 
فاكوندو  و�الأرجنتيني  ب��ريي��ر�،  ماتيو�ش  �لر�زيلي  م��ن، 
كرو�شبزكي .. و�لو�شل بكل من لوي�ش مار�شيلو، وجوليان 

بابلو.
فيما تعاقدت ب�شفقة و�حدة حتى �الآن كل من فرق، بني 
�لر�زيلي  ب�شم  وخ��ورف��ك��ان  �حل��م��ادي،  خليل  ب�شم  يا�ش 
ر�فائيل دودو، و�حتاد كلباء ب�شم عبد �هلل ديابي، و�لعني 
ب�شم �لكرو�تي تيد يدفاي، وعجمان ب�شم روكي مار�شيان، 

و�شباب �الأهلي ب�شم طارق �أحمد.

املريكاتو ال�ستوي للدوري الإماراتي .. 27 �سفقة 
حتى الآن والن�سر ودبا والبطائح الأكرث ن�ساطا



    

ت�ستدعي ال�سرطة ب�سبب مالحظة يف طرد 
�أن ��شتلمت مالحظة  �أمريكية بالرعب �ل�شديدة بعد  �شعرت �مر�أة 
��شرتته  ف�شتان  على  �حتوى  �ل��ذي  �لطرد  مع  �شريح  تهديد  فيها 
من على �الإنرتنت. ووثقت �أماند�ً �إلي�ش "38 عاماً" و�شول ف�شتانها 
�لف�شتان  لي�ش الإظهار مدى جمال  ت��وك، ولكن  �جلديد على تيك 
و�أناقته، بل لتعر�ش جمموعة من �لق�شا�شات �لورقية �لتي و�شلت 
ورقية مطوية يف حقيبة  6 ق�شا�شات  �أماند�  ووج��دت  �لطرد.  مع 
�لزي".  ه��ذ�  يف  متوتني  "�شوف  عليها  مكتوب  وجميعها  �لف�شتان، 
ماركة  �أم��ان��د� من  �أو���ش��ع طلبتها  من طلبية  ج��زء�ً  �لف�شتان  وك��ان 
لالأزياء، لكن �ملالحظات كانت موجودة يف حقيبة منف�شلة جاء فيها 

�لف�شتان �لالمع، بح�شب �شحيفة ذ� �شن �لريطانية.
و�أو�شحت �أماند� يف تعليق على �لفيديو �خلا�ش بها "عند فتح �لعبوة 
�لد�خلية، �شقطت �شت قطع من �الأور�ق �ملطوية. كنت خائفة وقلقة 
لي�شت مزحة.  "هذه  �أماند�  و�أ�شافت  �ملحلية".  بال�شرطة  و�ت�شلت 

لن �أرتدي �أو �أحاول �رتد�ء هذ� �لف�شتان، حتى لو كانت مزحة".

دب التقط 400 �سورة �سيلفي يف غابة
كولور�دو  ب��والي��ة  متنزه  يف  للعاملني  دب  تركها  طريف  مفاجاأة 
�الأمريكية، �أ�شبه بغابة، عندما متو�شع و�أخذ 400 �شورة �شيلفي 
 Open " متنزه  يف  �لعاملون  وي�شع  هناك.  تثبيتها  مت  كامري�  على 
Space and Mountain Parks " �لو�قع يف بولدر بكولور�دو، 
 46 م�شاحتها  �لبالغة  �الأر����ش  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  ك��ام��ري�ت 
�أل���ف ف����د�ن، الأغ���ر�����ش �ل��ب��ح��ث. وتلتقط ه���ذه �ل��ك��ام��ري�ت �شور 
�حليو�نات و�لطيور �ملوجودة يف �ملتنزه، كونها تعمل ب�شكل ب�شيط، 
�إذ تلتقط �ل�شورة ما �أن يخطو �حليو�ن �أمام �لعد�شة. ويف �لليل، 
ت�شتخدم �لكامري�ت �شوء �الأ�شعة حتت �حلمر�ء اللتقاط �ل�شور، 
580 �شورة مت �لتقاطها لدببة،  �إزعاج �حليو�نات. ومن بني  دون 
"�شور �شيلفي" لدب و�ح��د، ��شتمر يف  400 منها كانت  �أن  �ت�شح 
للت�شوير،  خمتلفة  �أو�شاعا  يتخذ  وكاأنه  �لكامري�  �أم��ام  �لتحرك 
�ملتنزه،  �ل��ري��ة يف  �حل��ي��اة  بيئة  ع��امل  و�أو���ش��ح  �لب�شر.  كما  متاما 
كري�شتيان نوني�ش، �أنه مت تثبيت �لكامري�ت اللتقاط �شور �حلياة 
�لكامري�ت يف  �الأح��ي��ان، ن�شع  "يف بع�ش  �أن��ه  �إىل  �ل��ري��ة، م�شري� 
�لقناد�ش  �أننا �شنو�جه فيها حيو�نات غام�شة، مثل  �أماكن نعتقد 

�الأمريكية �أو �لدببة �ل�شود�ء".

بعد اأ�سبوعني على اختفائه..ما م�سري املمثل جوليان �ساندز؟
�ل�شلطات  جت��د  مل  �ملكثفة،  �لبحث  عمليات  م��ن  �أ���ش��ب��وع��ني  بعد 
�الأمريكية �أي �أثر للممثل �لريطاين جوليان �شاندز، �لذي ُفقد 

يف كاليفورنيا حيث كان ميار�ش ريا�شة ت�شلق �جلبال.
�ملكلف عمليات  �شان برناردينو  وقال مكتب قائد �شرطة مقاطعة 
بر�ً وجو�ً". لكن  �أجريت،  "�أعمال بحث كثرية  �إن  بيان  �لبحث يف 
"حتى �للحظة، مل جند �أي �أثر ل�شاندز يوؤ�شر �إىل مكانه �حلايل". 
للظروف  "تبعاً  �شتتو��شل  �لبحث  عمليات  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار 
�جلوية و�مليد�نية". وُفقد �أثر �ملمثل �لبالغ 65 عاما و�لذي ��شُتهر 
13 يناير  �إيه فيو" و"وورلوك"، منذ  "روم ويذ  ب��دوره يف فيلمي 
�أي�شاً جبل �شان  �حلايل يف جبل بالدي. وُيعّد هذ� �جلبل �مل�شمى 
�أعلى قمة يف �شل�شلة  3068 م��رت�ً،  �أنطونيو و�ل��ذي يبلغ �رتفاعه 

جبال �شان غابرييل بالقرب من لو�ش �أجنلو�ش.
يف  �ملقامة  �الأن�شطة  ع�شاق  من  مق�شودة  وجهة  �ملنطقة  وت�شّكل 
كاليفورنيا  �شربت  �لتي  �لعو��شف  �شل�شلة  لكن  �لطلق،  �ل��ه��و�ء 
�أخري�ً �أدت �إىل ت�شاقط كميات كبرية من �لثلوج، ما جعلها خطرة.

   بانوراما
علماء يطورون نهجًا جديدًا مينع ارتداد املر�س الفتاك
جح علماء من جامعة كاليفورنيا، لو�ش �أجنلو�ش، يف تطوير نهج جديد قد ي�شمح بتطوير عالج يت�شدى ل� "مع�شلة 
كبرية" تو�جه مر�شى �ل�شرطان، مما ي�شاعد يف تطوير عالجات ناجعة متنع �رتد�د �لورم، بح�شب در��شة جديدة 

ن�شرت �خلمي�ش يف دورية Cancer Discovery �لتابعة للجمعية �الأمريكية الأبحاث �ل�شرطان.
 ويف جتربة �شريرية وما قبل �شريرية، طّور �لعلماء نهجاً جديد�ً باإمكانه مكافحة �ملقاومة �ملكت�شبة للعالج، فمن 
ر مير بها، لت�شبح خاليا �لورم �أكرث تعقيد�ً  �ملعتاد �أن يهرب �ل�شرطان من �لعالجات �مل�شتهدفة عر عمليات تطوُّ

وقوة.
رّكز �لعلماء يف در��شتهم على �لورم �مليالنيني �جللدي، وهو �أخطر �أنو�ع �شرطان �جللد - يف �خلاليا "�مليالنينية" 
�لتي تنتج �شبغة �مليالنني �لتي متنح �جللد لونه. قد ي�شيب �لورم �مليالنيني �أي�شاً �لعني، لكنه نادر�ً ما ي�شيب 

�أع�شاء من �جل�شم كاالأنف �أو �حللق من �لد�خل.
فور بدء �لعالج �ملوجه جزئيا للورم �مليالنيني، حتدث تغري�ت جينية وفوق جينية مرتبطة بتطور �لورم وحدوث 

حتوالت �شرطانية يف �خلاليا، �إذ �إن هذه �لتغري�ت متثل �إحدى �ل�شمات �ملميزة لل�شرطان.
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اأبو بري�س ي�سافر متخفًيا من م�سر اإىل مان�س�سرت
�أبو بري�ش وزعة يف �شلة فر�ولة، �بتاعتها من  وجدت ممر�شة بريطانية، 

�أحد �ملتاجر �ملحلية يف مان�ش�شرت.
"بي بي �شي" �إنها قررت  "نيكاتا مور�ن" ل�شبكة  �مل��ر�أة �لتي تدعى  وقالت 
تناول �لفر�ولة بعد �شاعتني من �شر�ئها، فاأخرجتها من �لثالجة، لرتى 

ر�أ�ًشا �شغرًي� فوق �إحدى �حلبات.
و�أ�شارت نيكاتا: "ر�أيت �شيًئا ما يتحرك بز�وية عيني، وعندما نظرت مرة 
�ل�شنتمرت،  2 �شنتمرت ون�شف  �لوزعة �ل�شغرية بحجم  ر�أيت هذه  �أخ��رى، 
فلم �أ�شدق �الأمر". وتابعت: "و�شعتها يف وعاء، و�ت�شلت باجلمعية �مللكية 
برعاية  خمت�شة  جمعية  وهي   ،"RSCPA" �لق�شوة على �حليو�نات  ملنع 

�حليو�نات يف �ململكة �ملتحدة.
لوعاء  نقلها  من  متكنت  �أنني  �إال  للغاية،  خائفة  �لوزعة  "بدت  و�أ�شافت: 
بال�شتيكي با�شتعمال ملعقة، وحاولت �شبطها الأنها كانت تتحرك ب�شرعة". 
وقال �لبيطري �لذي �أ�شرف على حالة �لوزعة �إن هذ� �لكائن �حلي �ل�شغري 
�شافر عن طريق �خلطاأ بعلبة فر�ولة م�شتوردة من م�شر، وجنا باأعجوبة 
 "RSCPA" بعد قطع 4500 كم يف حاوية مغلقة. و�أ�شار م�شوؤول يف جمعية
�إىل �إن �لوزعة فقدت خالل رحلتها جزًء� من ذيلها، �إال �أنه من �ملتوقع �أن 

ينمو مرة �أخرى، وذلك بعد نقلها ملركز "�آ�شلي" �لبيطري.

اأعلى احليوانات �سوتا يف العامل.. ميكنها اإ�سابة الب�سر بال�سمم
 70" �رتفاع  هيلث"،  "هريينغ  �الأمريكية  �ل�شمع  �شحة  موؤ�ش�شة  ُت�شنف 

دي�شيبل" كحد فا�شل بني م�شتويات �ل�شوت �الآمنة و�خلطرية.
�حلد  فوق  �شوت  مل�شتويات  با�شتمر�ر  �لب�شر  تعر�ش  من  �ملوؤ�ش�شة  وحت��ذر 

�ملذكور �أعاله، �إذ قد يعر�شهم �الأمر خلطر �الإ�شابة بال�شمم. 
وبح�شب �ملوؤ�ش�شة، تتجاوز �لكثري من �الأ�شو�ت حولنا ذلك �مل�شتوى، حيث 
تت�شدر �لطلقات �لنارية �أعلى �الأ�شو�ت مبعدل �رتفاع 140 دي�شيبل، بينما 

يعادل �شجيج حركة �ملرور يف �ملدن �ملزدحمة �ل� 85 دي�شيبل.
و�ملثري للده�شة �أن �لعديد من �أ�شو�ت �حليو�نات قد جتاوزت تلك �مل�شتويات 
�إىل متزق  با�شتمر�ر قد يوؤدي  �لتعر�ش ل�شوتها  �إن  �لعلماء  �أي�شا، ويقول 

�لطبلة وفقد�ن �ل�شمع �لد�ئم، فمن هي تلك �حليو�نات؟
�شبهت در��شات حديثة �ل�شوت �لذي ي�شدره هذ� �ملخلوق �لبحري، ب�شوت 

�أكر �لفرق �ملو�شيقية يف �لتاريخ. 
�لفريدة مبعدل مذهل ي�شل  �لبحرية  �لق�شريات  �أ�شو�ت هذه  ومت قيا�ش 

�رتفاعه �إىل 210 دي�شيبل، و�لتي ت�شدرها عندما ��شطياد فري�شتها.
و�الأح�����دب  و�الأزرق  �ل��ع��ن��ر  "حوت  ت�����ش��م��ل:  �ل��ت��ي  �حل��ي��ت��ان  �أن������و�ع  وه���ي 

و�لرمادي".

معركة قانونية بني اإيفا 
غرين و�سركة اإنتاج 

�ن���ط���ل���ق���ت م���ع���رك���ة ق���ان���ون���ي���ة يف 
�مل���م���ل���ك���ة �مل����ت����ح����دة ت�������ش���ّك���ل �إي���ف���ا 
�إذ تطالب  �أط��ر�ف��ه��ا،  �أح���د  غ��ري��ن 
باحل�شول  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �مل���م���ث���ل���ة 
�أُلغي  فيلم  ع��ن  م�شتحقاتها  على 
�لدفاع  وكيل  �أّك���د  فيما  ت�شويره، 
حتاول  �الإن����ت����اج  ���ش��رك��ة  �أّن  ع��ن��ه��ا 
"�شخ�ش  �أن���ه���ا  ع��ل��ى  ت�����ش��وي��ره��ا 
ي�شعب �إر�شاوؤه" لت�شويه �شمعتها.

ت�شارك غرين  �أن  �ملقرر  وك��ان من 
"42 عاماً" �لتي ُعرفت بدورها يف 
 ،"2006" رويال"  "كا�شينو  فيلم 
نوع  م��ن  باتريوت"  "�يه  فيلم  يف 
�أن يتوقف  ق��ب��ل  �ل��ع��ل��م��ي،  �خل��ي��ال 
�الأول- ت�����ش��ري��ن  �ل��ع��م��ل يف  �إن���ت���اج 

�ملمثلة  وتقا�شي   .2019 �أك��ت��وب��ر 
فيلمز"  الن�����رتن  "و�يت  ���ش��رك��ة 
مببلغ  �ي��اه��ا  مطالبًة  �الإن��ت��اج��ي��ة، 
عن  لها  كم�شتحقات  دوالر  مليون 
�أّن  �إال  �إنتاجه.  �إل��غ��اء  رغ��م  �لفيلم 
قررت  �لريطانية  �الإن��ت��اج  �شركة 
ت��رّد برفع دع��وى ق�شائية �شد  �أن 
قّدمت  غرين  �أّن  معترة  �ملمثلة، 
و�أ�شّرت  معقولة"  غري  "مطالب 

باإنتاج �لفيلم.

اأفيال جديدة مبتنزه 
تايالندي ت�ستقبل ال�سياح

�أعلن مالك متنزه �أفيال يف تايالند �إ�شافة �شتة من 
و�لزو�ر  �ل�شياح  ال�شتقبال  �ل�شخمة  �حليو�نات  هذه 
ركوب  مثل  �أن�شطة  تقدمي  مع  �لعائدين،  �ل�شينيني 

�الأفيال وعر�شها خالل �ال�شتحمام.
وق���ال وي��ت��اي��ا ت��اوي��رو���ش م��ال��ك �مل��ت��ن��زه ل��روي��رتز �إن 
يف  �ل��ك��ائ��ن  كاماال" ل��الأف��ي��ال  ت�����ش��ان��غ  "بانغ  خم��ي��م 
مثل  بر�مج  �أي�شا  ي�شيف  �ل�شياحية  بوكيت  جزيرة 
رعاية �الأفيال، و�شط زيادة يف �حلجوز�ت بعد بد�ية 
�ل��ع��ام �ل��ق��م��ري �جل���دي���د. و�أ����ش���اف "مع زي����ادة عدد 
كذلك  ال�شتقبالهم،  ��شتعد�د  على  نحن  �ل�شائحني، 
باالأفيال �لتي ��شرتيناها حديثاً". و�أو�شح �أن �ملتنزه 
��شتقبال  ميكنه  فياًل   25 حاليا  ي�شم  �أ�شبح  �ل��ذي 
300 �شائح يومياً، �رتفاعاً من 200. وقال ويتايا �إنه 
و�أ�شاف  �شياأتون.  �ل�شائحني  �ملزيد من  �أن  و�ثق من 
بعد  % من �حلجوز�ت   70 �إىل   60 بالفعل  "تلقينا 
بد�ية �لعام �لقمري �جلديد من �لوكيل نف�شه �لذي 

عملنا معه قبل �جلائحة".

عرو�س تدعو ع�ساقها ال�سابقني حلفل زفافها
�أقدمت عرو�ش �شينية على ت�شرف غريب مثري للجدل، 
على  و�أ���ش��رت  �ل�شابقني  ع�شاقها  ب��دع��وة  ق��ام��ت  عندما 

جلو�شهم على �لطاولة نف�شها خالل حفل زفافها.
ووفًقا ل�شحيفة "ديلي مريور" �لريطانية، جل�ش جميع 
ع�شاق �لعرو�ش يف حفل �لزفاف �شوًيا على طاولة و�حدة 
Table Of Ex-" عليها  مكتوب  الفتة  و�شع  مت  و�لتي 

Boyfriends" مبا يعني "طاولة �الأ�شدقاء �ل�شابقني". 
�جلدل،  من  مزيد  يف  �جل��ريء  �لعرو�ش  ت�شرف  وت�شبب 
و�شائل  �لفيديو على  بعدما متت م�شاركة مقطع  خا�شة 
�لتو��شل �الجتماعي وح�شد م�شاهد�ت و�شلت الأكرث من 
2.9 مليون م�شاهدة. ويف �للقطات �ملتد�ولة، ميكن روؤية 
بال�شينية  عليها  مكتوب  ط��اول��ة  على  جال�شني  رج��ال   5
�لرجال  هوؤالء  ويظهر  �ل�شابقني"،  لالأ�شدقاء  "طاولة 
وهم مي��ررون زجاجة نبيذ بني بع�شهم �لبع�ش، كما مل 
يظهر هوؤالء �لرجال وهم يتفاعلون مع بع�شهم �لبع�ش 
يف �مل��ق��ط��ع، ومي��ك��ن روؤي����ة �أح���ده���م وه���و ي�����ش��ور �حلدث 
�لعرو�ش  على  نظرة  �الآخ��ر  �لبع�ش  �ألقى  بينما  بهاتفه، 

�ل�شعيدة وهم ينظرون بحرج ملن حولهم.

معلمة اأطلق تلميذها النار عليها تقا�سي مدر�ستها 
عليها  �أطلق  �أمريكية  �بتد�ئية  مدر�شة  يف  معلمة  تعتزم 
تلميذها �لبالغ 6 �شنو�ت �لنار، رفع دعوى ق�شائية �شد 
�ملدر�شة، موؤكدة �أن �الإد�رة جتاهلت حتذير�ت متكررة من 
�خلطر �لد�هم، ح�شبما قالت حماميتها. وقالت �ملحامية 
ديان تو�شكانو، �إن "م�شوؤويل �الإد�رة يف مدر�شة ريت�شنيك 
 3 �أُبلغو�  فرجينيا،  بوالية  نيوز  نيوبورت  يف  �البتد�ئية 
جانب  من  يناير  �ل��ث��اين-  كانون  من  �ل�شاد�ش  يف  م��ر�ت 
�ل�شبي  ب��اأن  �آخ��ري��ن  ومعلمني  زوي��رن��ر  �أبيغيل  موكلتها 
ق��د ي��ك��ون ب��ح��وزت��ه ���ش��الح وك���ان ي��ه��دد �آخ���ري���ن. و�شباح 
ذلك �ليوم، قالت زويرنر "25 عاما" الإد�رة �ملدر�شة، �إن 
"�ل�شبي �لذي مل ُيك�شف عن ��شمه، كان قد هدد طفال 
�آخر ب�شربه، لكن �إد�رة �ملدر�شة مل تكرتث لالأمر". وبعد 
"�ل�شبي  �إن  �شاعة، جاءت معلمة �أخرى وقالت ل��الإد�رة: 
لكنها مل تره  �ملدر�شة  �إىل  �أح�شر على ما يبدو م�شد�شا 
جاءت  ثم  جيبه".  يف  به  يحتفظ  يكون  وق��د  حقيبته  يف 
معلمة ثالثة وقالت: �إن "تلميذ� �آخر قال باكيا �إنه �شاهد 
�ل�شالح وُهدد به". ومع ذلك مل تتخذ �الإد�رة �أي �إجر�ء 
ومل ُي�شمح ملوظف يف �ملدر�شة بتفتي�ش �ل�شبي. وقال �أحد 
�مل�شاألة  و�إن  "�ل�شبي جيوبه �شغرية،  �إن  �الإد�رة،  �أع�شاء 

ميكن �أن توؤجل حتى نهاية �ليوم �لدر��شي".

روبوت CHATGPT ينجح يف امتحان كلية القانون
كلية  �متحان  �جتياز  من   ChatGPT �ل��روب��وت  متكن 
�مل��ت��ح��دة ت�شمن كتابة م��ق��االت عن  �ل��والي��ات  ق��ان��ون يف 
مو�شوعات خمتلفة، يف �أحدث �خرت�ق ي�شنعه �لروبوت 
�لعامل، خالل  �لتقنية يف  �الأخبار  عناوين  يت�شدر  �لذي 

�الأ�شابيع �الأخرية.
�أن  �الأم��ريك��ي��ة  �أ�ش" �الإخ��ب��اري��ة  ب��ي  "�شي  �شبكة  وذك���رت 
�إىل  تطرقت   ChatGPT �لروبوت  كتبها  �لتي  �ملقاالت 
مو�شوعات قانونية مثل �لقانون �لد�شتوري و�ل�شر�ئب 

و�الإ�شر�ر باالآخرين.

بيكيه يتحدى �ساكريا ب�سورة مع حبيبته
بعد �أن �أبقى هويتها وعالقتهما �شر� قدر �الإمكان، ن�شر �أخري� العب كرة �لقدم وجنم بر�شلونة 
�ملغنية  طفليه،  �أم  خ��ان  �لتي  �جل��دي��دة،  بحبيبته  جمعته  ���ش��ورة  بيكيه،  ج���ري�رد  �ملعتزل 

�لكولومبية �شاكري�، معها، و�لتي قامت �الأخرية با�شتهد�فهما باأغنيتها �الأخرية.
عالقة  بعد   ،2022 يونيو  يف  عاما"   35" بيكيه  ع��ن  عاما"   45" �شاكري�  و�نف�شلت 

��شتمرت 12 عاما، �أثمرت عن �بنني، هما �شا�شا "10 �أعو�م"، وميالن "7 �أعو�م".
و�الأربعا، ن�شر بيكيه �شورة مع حبيبته كالر� �شيا "23 عاما" على ح�شابه يف تطبيق 

�إن�شتغر�م، ليجعل عالقتهما "ر�شمية".
جاء ذلك بعد �النتقاد�ت �لهائلة �لتي تلقتها �شيا، يف �أعقاب �الأغنية �الأخرية �لتي 
�أ�شاء �الختيار  �أن بيكيه  �أ�شدرتها �شاكري�، و�لتي حر�شت فيها على �لتاأكيد على 
الأن قيمتها �أكر بكثري من قيمة حبيبته �جلديدة. وجاء يف كلمات �الأغنية: 
�ل�22 عاما. لقد ��شتبدلت "�شيارة" فري�ري  "�أنا مبثابة �ثنني من ذو�ت 

مقابل توينغو. لقد ��شتبدلت "�شاعة" روليك�ش بكا�شيو".

عائ�صة كاري خالل ح�صورها مهرجان �صندان�ش ال�صينمائي لعام 2023 يف بارك �صيتي ، يوتا.  ا ف ب

مرور كويكب بحجم 
�ساحنة مبحاذاة الأر�س 
مّر كويكب بحجم �شاحنة �أم�ش �الأول 
�خلمي�ش بالقرب من �الأر�ش من دون 
�أن يت�شبب باأي �أ�شر�ر، على ما �أعلنت 

وكالة �لف�شاء �الأمريكية )نا�شا(.
ومل تكن هناك حاجة الإطالق مهمة 
�لكويكب  �إىل تفجري  ترمي  ف�شائية 
�أو حتويل م�شاره عر �ل�شو�ريخ، على 
هوليوود،  �أف���الم  يف  يظهر  م��ا  غ���ر�ر 
بجانب  فكويكب "بي يو 2023" مّر 
حادثة  �أي  ت�شجيل  دون  م��ن  �الأر����ش 

قبل �أن يكمل م�شاره يف �لف�شاء.
و�ق���������رتب �ل���ك���وي���ك���ب م�����ن �ل���ط���رف 
�جل��ن��وب��ي الأم��ريك��ا �جل��ن��وب��ي��ة  �أم�ش 
�جلمعة قر�بة �ل�شاعة 00،27 بتوقيت 
و�قرتب  �لعلماء.  بح�شب  غرينت�ش، 
 3600 م�شافة  2023" عند  يو  "بي 
كيلومرت من �شطح �الأر�ش، �أي �أقرب 
ب��ك��ث��ري م��ن �أق���م���ار ����ش��ط��ن��اع��ي��ة عدة 
ت��دور ح��ول �الأر����ش. ُر���ش��د �لكويكب 
�شبه  م��ر���ش��د يف  ب��و����ش��ط��ة  �ل�����ش��ب��ت 
جزيرة �لقرم من جانب عامل �لفلك 
�لهاوي غينادي بوري�شوف �لذي �شبق 
عام  يف  �لنجوم  ب��ني  م��ذّن��ب��اً  ر�شد  �أن 
عمليات  ع�شر�ت  �أجريت  ثم   .2019
ر���ش��د �أخ���رى م��ن م��ر����ش��د يف جميع 
ن��ظ��ام تقييم  �ل��ع��امل. وخل�ش  �أن��ح��اء 
خماطر �الرتطام �لتابع لنا�شا �شريعاً 
�الأر�ش.  ي�شيب  لن  �لكويكب  �أن  �إىل 
ديفيد  نا�شا  وك��ال��ة  يف  �لباحث  وق��ال 
تطوير  يف  ���ش��اع��د  �ل�����ذي  ف��ارن��وك��ي��ا 
�لعدد  من  �لرغم  "على  �لنظام  ه��ذ� 
�ملر�قبة،  لعمليات  للغاية  �ل�شئيل 
باأن  يتوقع  �أن  �لنظام  ��شتطاع  فقد 
قريبة  م�شافة  عند  �شيمر  �لكويكب 

للغاية من �الأر�ش".

ثلث غابة الأمازون ُدّمر ب�سبب اجلفاف
�الأن�شطة  ب��ف��ع��ل  �الأم�������ازون  غ��اب��ة  ث��ل��ث  ُدّم�����ر 
در��شة  �أظ��ه��رت  م��ا  على  و�جل��ف��اف،  �لب�شرية 
�الأول �خل��م��ي�����ش يف  �أم���������ش  ُن�������ش���رت   ع��ل��م��ي��ة 
�إىل  فيها  �مل�����ش��ارك��ون  ودع���ا  "�شاين�ش"،  جملة 
�لنظام  ه��ذ�  �إىل حماية  ت��رم��ي  ق��و�ن��ني  �إق���ر�ر 

�الإيكولوجي �حليوي �ملعر�ش للخطر.
�ل��ب��اح��ث��ون وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن جامعة  و�أ�����ش����ار 
كامبينا�ش"  دي  �إ�شتادو�ل  "�ونيفري�شيد�ديه 
�لر�زيلية، �إىل �أّن �الأ�شر�ر �لتي حلقت بالغابة 
�ملمتدة على ت�شعة بلد�ن، �أكر بكثري من تلك 

�ملُ�شجلة �شابقاً.
وحلل �لباحثون يف در��شتهم �الآثار �لناجمة عن 
�حلر�ئق وقطع �الأ�شجار و�جلفاف و�لتغري�ت 
يف �مل���و�ئ���ل ع��ل��ى �أط�����ر�ف �ل��غ��اب��ة �ل��ت��ي ُت�شمى 

بتاأثري�ت �الطر�ف.
�إىل  �جل��ف��اف،  با�شتثناء  �ل��ظ��و�ه��ر  ه��ذه  و�أدت 
تدمري ما ال يقل عن 5،5 % من بقية �مل�شاحة 

�لتي ت�شكل �لنظام �الإيكولوجي لالأمازون، �أي 
وذلك  مربعاً،  كيلومرت�ً   364748 يعادل  ما 

بني عامي 2001 و2018، بح�شب �لدر��شة.
�آث��ار �جلفاف، ت�شبح  وعند �الأخ��ذ يف �العتبار 
�مل�شاحة �ملدمرة عبارة عن 2،5 مليون كيلومرت 
مربع، �أي %38 من بقية �مل�شاحة �لتي ت�شكل 

نظام �الأمازون �الإيكولوجي.
�حلادة  �جل��ف��اف  "موجات  �إّن  �ل��ع��ل��م��اء  وق���ال 
ُت�شّجل ب�شورة متز�يدة يف �الأم��ازون مع تغري 
�أمن����اط ����ش��ت��غ��الل �الأر�����ش���ي وظ��و�ه��ر �لتغري 
�ملناخي �لناجمة عن �الأن�شطة �لب�شرية �للذين 
يوؤثر�ن على �أعد�د �الأ�شجار �لنافقة و�حلر�ئق 

و�النبعاثات �لكربونية يف �لغالف �جلوي".
خالل  ز�دت  �ل��غ��اب��ات  "حر�ئق  �إن  و�أ����ش���اف���و� 
حادة"،  جفاف  موجات  �شهدت  �لتي  �ل�شنو�ت 
قد  �أكر"  "حر�ئق  خم��اط��ر  م���ن  حم���ذري���ن 

ُت�شجل م�شتقباًل.
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