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القوات اللبنانية: حزب اهلل ين�سف البالدماكرون و�سولت�س: م�ستقبل اأوروبا يعتمد على املحّرك الفرن�سي-الأملاين
•• بريوت-وكاالت:

اتهم حزب القوات اللبنانية، حزب اهلل بخطف القرار 
له  تابعة  اأداة  زرع  على  باإ�صراره  اللبناين  ال�صيادي 

مبا�صرة اأو مواربة يف كر�صي الرئا�صة الأوىل.
اللبنانية  ل��ل��ق��وات  اهلل  ح��زب  ات��ه��ام��ات  على  رده  ويف 
احل��زب يف  ق��ال  وال��ه��وي��ة،  الرتكيبة  على  بالنقالب 
اإن حزب اهلل ين�صف  بيان ن�صره موقع قناة اجلديد، 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن اأ���ص��ا���ص��ه��ا وي�����ص��رب كل 
لبناء  ت�صعى  التي  والتفاقات  والطروحات  الفر�ص 
متوا�صل  ب�صكل  الطائف  اّتفاق  على  وينقلب  الدولة 

ويرف�ص ت�صليم �صالحه.
اأن  اهلل،  ح��زب  اتهامات  م�صتغربة  واأ�صافت  واأ���ص��اف 
الأخري اأكرث من عمل على �صرب ال�صيغة اللبنانية 
الراف�صة  امل��ك��ّون��ات  ك��ل  ا���ص��ت��ه��داف��ه  ع��ر  بروحيتها 
ال�صيا�صي  ال��ق��رار  وم�����ص��ادرت��ه  لإم��الءات��ه  للخ�صوع 
الع�صكري والأمني، وانخراطه يف حروب  وال�صيادي، 
اللبناين،  ل��ل�����ص��ع��ب  و  ل��ل��دول��ة  ال���ع���ودة  دون  ع��ب��ث��ي��ة 

واأغرقهم بالّدمار.

اهلل،  ح��زب  على  هجومه  اللبنانية  ال��ق��وات  ووا���ص��ل 
الذي اتهمه اأي�صاً بالعتداء على التوازنات الداخلية 
رفيق  اغتيال  ابتداء من  الداخل  اإىل  �صالحه  واإدارة 
وما  �صليم  لقمان  ال�صحايف  اغ��ت��ي��ال  اإىل  احل��ري��ري 
يف  العا�صمة  باجتياح  م���روراً  القتلى،  قافلة  بينهما 
ُيعار�صه  َم��ن  ك��ّل  وتهديد   ،2008 )اأي���ار(  مايو   7

وتخوينه.
اأن  اأ�ص�ص احل��وار بعد  اأ�صقط كل  اإن ح��زب اهلل  وق��ال 
�صخر من اللبنانيني عر جّرهم اإىل طاولت التكاذب 
النقالب  ث��م  م��ن  الفلكلورية  بجل�صاتها  لإلهائهم 
خارجها،  اجلهّنمية  خمططاته  مت��ري��ر  بعد  عليها 
يف  من انقالبه على حوارات 2006 يف حتويله ال�صّ
بريوت  اجتياحه  بعد  و2008  ملتهب،  اإىل  الواعد 
واجلبل، و2012 بعد التن�صل من اتفاق بعبدا قبل 

�صياح الديك، وغريها من جل�صات الّنفاق الوطني.
ودافعت القوات اللبنانية عن نف�صها، باأنها اأكرث َمن 
اللبنانية  الدولة  م�صروع  و�صتبقى  زال��ت  وما  حملت 
اجل��ام��ع��ة ل��ك��ّل اأب��ن��ائ��ه��ا، واأك����رث َم���ن ���ص��ع��ى لتطبيق 
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زوراء عجمان .. حممية طبيعة 
خالبة و مرافق �سياحية �ساحرة

اأخبار الإمارات

ب�سبب التهديدات الرو�سية –ال�سينية : 
اليابان تدخل �سباق الت�سلح 

عربي ودويل

اأ�سحاب الهمم يوا�سلون التاألق 
يف التجمع الثاين لرفعات القوة 

الفجر الريا�سي

معارك حمتدمة بدونيت�سك.. ورو�سيا ت�سيطر على اجلزء الأكرب من مارينكا

مو�سكو: تزويد كييف باأ�سلحة هجومية �سيوؤدي اإىل كارثة عاملية

رجال املدفعية الأوكرانيون يتخذون مواقعهم القتالية على الطريق يف منطقة دونيت�صك  )ا ف ب(
زاب���وري���ج���ي���ا،  م��ق��اط��ع��ة  لإدارة 
القوات  اأن  روغ�����وف،  ف��الدمي��ري 
كيلومرتات   7 تقدمت  الرو�صية 

يف زابوريجيا من خط املواجهة.
وكتب روغوف على تليغرام: نتائج 
يف  زابوريجيا:  جبهة  على  اليوم 
ي���وم واح����د، ت��ق��دم��ت ق��وات��ن��ا اإىل 
ع��م��ق ن��ح��و 7 ك���ي���ل���وم���رتات. مت 
الأقل”،  على  مناطق   7 حترير 

وفق و�صائل اإعالم رو�صية.
مدفعية  اأن  اإىل  ل���ف���ت  ف��ي��م��ا 
العدو تعاين من نق�ص حاد يف 
من  م�صوؤولون  وقال  القذائف. 
و�صومي  زاب��وري��ج��ي��ا  منطقتي 
كثفت  رو�صيا  اإن  الأوكرانيتني، 
ب�صرق  واق��ع��ة  مل��ن��اط��ق  ق�صفها 
املواجهة  خ���ارج خ��ط  اأوك��ران��ي��ا 
دونبا�ص  منطقة  يف  الرئي�صي 

ال�صناعية.
وقالت وزارة الدفاع الرو�صية اإن 
هجوما �صنته يف الآونة الأخرية 
ج���ع���ل ق���وات���ه���ا حت���ت���ل م���واق���ع 
ع��ل��ى طول  اأك���ر  ب�صكل  مم��ي��زة 
ما  وهو  زابوريجيا،  جبهة  خط 
ع�صكريون  م�����ص��وؤول��ون  و���ص��ف��ه 

اأوكرانيون باأنه مبالغة.
اأوك���ران���ي���ا هجوما  ���ص��ن  وم���ن���ذ 

اأواخ���������ر  ج����ري����ئ����ا يف  م���������ص����ادا 
اأغ�������ص���ط�������ص، ت���رك���ز ال���ق���ت���ال يف 
ت�����ص��م��ل معظم  ال���ت���ي  دون���ب���ا����ص 
ودونيت�صك  لوغان�صك  مناطق 
رو�صيا  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ص��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
جزئيا والتي تقول مو�صكو اإنها 

�صمتها.
اإن  وحمللون  م�صوؤولون  وق��ال 
ت�صتهدف  ال��رو���ص��ي��ة  الهجمات 
زي��������ادة ال����ع����بء ع���ل���ى دف���اع���ات 
اأوك�����ران�����ي�����ا وم����ن����ع ك���ي���ي���ف من 

ا�صتعادة الأرا�صي.
حاكم  �صتاروخ  اأولك�صندر  وق��ال 
بجنوب  زاب���وري���ج���ي���ا  م��ن��ط��ق��ة 
اإن  اأوكرانيا على تليغرام،  �صرق 
 166 املنطقة  ق�صفت  رو���ص��ي��ا 
مرة خالل اليوم مع ا�صتهداف 
ماأهولة  مناطق  هجوما   113
م����دين.  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  مم����ا 
ت�صتهدف  اإنها ل  رو�صيا  وتقول 

املدنيني.
ت�صيفيت�صكي  دم���ي���رتو  وق�����ال 
����ص���وم���ي على  ح���اك���م م��ن��ط��ق��ة 
الرو�صية  ال��ق��وات  اإن  ت��ل��ي��غ��رام، 
املنطقة  115 هجوما يف  �صنت 
املتاخمة لرو�صيا يف �صمال �صرق 

اأوكرانيا. 

جمزرة يف كاليفورنيا
اإط������الق ن����ار واأن���ب���اء 
قتلى  10 ���س��ق��وط  ع���ن 

•• كاليفورنيا-وكاالت:

اأجنلو�ص  ل��و���ص  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت 
تاميز عن م�صدر يف �صلطات اإنفاذ 
ال�صرطة  ق��وات  اإن  قوله  القانون 
ا����ص���ت���دع���ي���ت اإث������ر وق������وع اإط�����الق 
ن���ار اأ���ص��ف��ر ع���ن ���ص��ق��وط ق��ت��ل��ى يف 
مونتريي بارك بولية كاليفورنيا 

.
اإطالق  اأن  ال�صحيفة  واأو���ص��ح��ت 
ال��ن��ار وق���ع ب��ع��د ال��ع��ا���ص��رة م�صاء، 
ال�����ص��اد���ص��ة ���ص��ب��اح الأح����د بتوقيت 
لالحتفال  موقع  ق��رب  غرينت�ص، 
اجلديد  ال�صيني  القمري  بالعام 

يف مونتريي بارك.
ال�صرطة  اأك����دت  وق���ت لح���ق،  ويف 
يف  قتلى    10 �صقوط  الأمريكية 

حادث اإطالق النار.
اأ���ص��و���ص��ي��ت��د بر�ص  ون��ق��ل��ت وك���ال���ة 
منفذ  اأن  كاليفورنيا  �صرطة  ع��ن 
تديل  اأن  دون  رج������ل،  ال���ه���ج���وم 

مبزيد من التفا�صيل.
واأ�صافت ال�صرطة اأن الع�صرات من 
عنا�صرها هرعوا اإىل املكان بعد اأن 
و�صلها بالغ ب�صاأن اإطالق نار فيه 

الذي وقع يف من�صاأة جتارية.
اأجنلو�ص  ل��و���ص  �صحيفة  ون��ق��ل��ت 
تاميز عن �صاحب مطعم ل يبعد 
اأن  ال��ن��ار  اإط���الق  كثريا ع��ن مكان 
ثالثة اأ�صخا�ص جلاأوا اإىل مطعمه 

واأبلغوه ب�صرورة اإغالق الباب.

اإعالن �سيا�سي جديد مرتقب بني 
ال�سودان يف  املدنية  الأطراف 

•• اخلرطوم-وكاالت:
ك�صفت تقارير �صحفية يف ال�صودان،  
عن تو�صل جمموعتي قوى احلرية 
الدميقراطية،  والكتلة  والتغيري، 
اأن  ينتظر  م�����ص��رتك��ة،  ل��ت��ف��اه��م��ات 
تنتج اإعالنا �صيا�صيا جديدا خالل 

الأيام املقبلة.
وكانت اخلالفات بني املجموعتني 
عطلت ا�صتمرار العملية ال�صيا�صية 
لنهايتها، والو�صول لتفاق نهائي، 
اجلديدة،  احل��ك��وم��ة  ب��ع��ده  ُت�صكل 
الكتلة  جم��م��وع��ة  رف�����ص��ت  ح��ي��ث 
الدميقراطية التوقيع على التفاق 
احلرية  مت�صكت  بعدما  الإط���اري، 
والتغيري بان�صمام حركتي جريل 
ومناوي فقط، من دون بقية قوى 

حتالف الكتلة الدميقراطية.
ال�صيا�صي  وقالت �صحيفة احلراك 
اأم�����ص، نقاًل ع��ن م�صادر  ال�����ص��ادرة 
جمموعتي  اإن  باملطلعة،  و�صفتها 
احلرية والتغيري- املجل�ص املركزي، 
والكتلة الدميقراطية تو�صلتا اإىل 
ال�صيا�صية  العملية  ب�صاأن  تفاهمات 

اجلارية الآن.

ع�سكرية  عملية  اليمن.. 
�سد عنا�سر اإرهابية يف �سبوة

•• اليمن-وكاالت:
ب���داأت ق���وات دف���اع ���ص��ب��وة، عملية 
ع�صكرية لتطهري مديرية ن�صاب 
العنا�صر  م��ن  ���ص��ب��وة،  مبحافظة 
الإرهابية التي ن�صطت موؤخرا يف 
املديرية بالتن�صيق مع ميلي�صيات 
مل�صادر  وفقا  الرهابية،  احلوثي 

ميدانية.
العملية  اأن  اإىل  امل�صادر  واأ���ص��ارت 
تهدف اإىل الق�صاء على ما تبقى 
م���ن الإره����اب����ي����ني ال���ف���اري���ن من 

اأبني.
4 ج��ن��ود من  اأ���ص��ي��ب  اإىل ذل����ك، 
انفجار  �صبوة، ج��راء  دف��اع  ق��وات 
دوريتهم  ا�صتهدفت  نا�صفة  عبوة 
يف منطقة املجازة مبركز مديرية 

الرو�صة يف �صبوة.
ن�صاب،  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  وت���زام���ن���ت 
م��ع ان����دلع م��ع��ارك ب��ني القوات 
وميلي�صيات  ���ص��ب��وة،  يف  امل��راب��ط��ة 
جبهة  يف  الإره����اب����ي����ة  احل����وث����ي 
ح����ري����ب ج���ن���وب���ي م���������اأرب، عقب 
حوثية  لعنا�صر  ت�صلل  حم��اول��ة 

يف املديرية.

انفجار قرب مكتب رئي�س البلدية يف عا�سمة ال�سومال
•• مقدي�شو-وكاالت:

رئي�ص  مكتب  ق��رب  انفجار  دوى 
ال�صومالية  العا�صمة  البلدية يف 
اإطالق  واأعقبه  الأحد،  مقدي�صو، 

نار.
ومل تت�صح بعد اجلهة التي تقف 

وراء النفجار.
وت�صن حركة ال�صباب ال�صومالية 
امل����ت����ط����رف����ة ه����ج����م����ات م���ت���ك���ررة 
على  النارية  والأ�صلحة  بالقنابل 
اأنحاء  ويف  مقدي�صو  يف  اأه����داف 

البالد.
وت���خ���و����ص احل����رك����ة ق����ت����اًل �صد 
ال�صومال  يف  املركزية  احلكومة 
لالإطاحة  وت�صعى   2006 منذ 

بها.
وك���ث���ف���ت ح����رك����ة ال�������ص���ب���اب من 
الهجمات ب�صكل خا�ص يف الأ�صهر 
يعك�ص  مم����ا  امل���ا����ص���ي���ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
امل�صهد  ال��ب��ق��اء يف  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
الرئي�ص  ح��ك��وم��ة  اإط�����الق  رغ����م 
�صد  لهجوم  حممود  �صيخ  ح�صن 
لتنظيم  املوالية  احلركة  مقاتلي 

القاعدة يف اأغ�صط�ص 2022.

   

حكومة با�ساغا تنتقد دعوة حكومة الدبيبة لالجتماع 
تغيب عربي كبري عن اجتماع 
وزراء اخلارجية يف طرابل�س

•• طرابل�س-وكاالت:

العا�صمة  يف  الأح��د  اأم�ص  العرب  اخلارجية  ل���وزراء  اجتماع  انطلق 
الليبية طرابل�ص و�صط تغيب عدد كبري منهم ومعار�صة من حكومة 
لإجراءات  خمالفا  اعترته  التي  با�صاغا  فتحي  بقيادة  ال�صتقرار 

وقوانني اجلامعة العربية.
بقيادة  الوطنية  الوحدة  حكومة  دعت  ال��ذي  الجتماع  هذا  ويجري 
عبد احلميد الدبيبة اإىل عقده، يف ظل اإجراءات اأمنية م�صّددة، حيث 
كما  احل��دث،  هذا  لتاأمني  اأمنية  غرفة  ت�صكيل  عن  احلكومة  اأعلنت 
اإج��ازة ر�صمية للجهات العامة الواقعة داخل نطاق طرابل�ص  منحت 
للوفود  ال�صري  ح��رك��ة  الزدح����ام وعرقلة  اأج���ل جتنب  م��ن  ال��ك��رى، 
ال��ع��رب عن  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  م��ن  كبري  ع��دد  تغيبب  وق��د  امل�صاركة. 

الجتماع، ومنهم وزير اخلارجية امل�صري �صامح �صكري.
ول تعرتف القاهرة ب�صرعية حكومة الوحدة الوطنية ورئي�صها عبد 
احلميد الدبيبة، وتدعم يف املقابل حكومة فتحي با�صاغا، حيث �صبق 
لوزراء  �صابقا  اجتماعا  �صكري،  �صامح  وزي��ر خارجية م�صر  غ��ادر  اأن 
اخلارجية العرب يف القاهرة يف �صبتمر املا�صي احتجاجا على تروؤ�ص 
املنقو�ص  جن��الء  ليبيا  يف  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  خارجية  وزي��رة 

الجتماع.
واجلزائري  التون�صي  هم  عرب  خارجية  وزراء   3 الجتماع  وح�صر 
والقطري، بينما اأر�صلت عمان وفل�صطني وال�صودان وموريتانيا وجزر 

القمر وال�صومال مندوبني عنها.
با�صاغا عن  ذات��ه، عّرت وزارة اخلارجية بحكومة فتحي  ال�صياق  يف 
وزراء  اجتماع  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ا�صت�صافة  من  ا�صتغرابها 

اخلارجية العرب يف طرابل�ص.

ماكرون و�صولتز خالل الحتفال بالذكرى ال�صتني لتوقيع معاهدة الإليزيه، لإمتام امل�صاحلة بني البلدين    )ا ف ب(

دوريات لل�صرطة ال�صومالية يف خمتلف املناطق حيث ت�صاعدت الهجمات  

•• باري�س-اأ ف ب:

حاول  اخلالفات،  ا�صتعرا�ص  بعد 
�صولت�ص  اأولف  الأمل��اين  امل�صت�صار 
اإميانويل  ال��ف��رن�����ص��ي  وال��رئ��ي�����ص 
�صفحة  ط����ي  الأح��������د  م�����اك�����رون 
خالفاتهما واأعلنا يف باري�ص وحدة 
املحرك الفرن�صي-الأملاين لي�صبح 

رائدا يف اإعادة تاأ�صي�ص اأوروبا.
مبنا�صبة الذكرى ال�صتني لتوقيع 
البلدين،  بني  امل�صاحلة  معاهدة 
نف�صها  العجوز  ال��ق��ارة  جتد  فيما 
غارقة من جديد يف احل��رب منذ 
�صهًرا، اأكد الرئي�ص الفرن�صي   11
باختيار  �صيقوم  الثنائي  ه��ذا  اأن 
امل�صتقبل كما فعل عند كل نقطة 

حتول يف البناء الأوروبي.
وقال يف كلمة القاها بهذه املنا�صبة 
اأملانيا  اإن  ال�����ص��ورب��ون  ج��ام��ع��ة  يف 
الطريق  مهدتا  لأنهما  وفرن�صا، 
ت�صبحا  اأن  يجب  امل�صاحلة،  اإىل 
اأوروبا  تاأ�صي�ص  اإع��ادة  يف  رائدتني 
وا�صفاً اجلارين باأنهما روحان يف 

�صدر واحد.
واأ�����ص����ار امل�����ص��ت�����ص��ار الأمل��������اين، من 
كما  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  اأن  اإىل  ج��ان��ب��ه، 
املا�صي، يعتمد على تعاون بلدينا 
ك��م��ح��رك لأوروب������ا م���وح���دة قادر 

 ،2021 ع���ام  ن��ه��اي��ة  م��ريك��ل يف 
املبادرات  من  م�صتاء  منهما  فكل 
ال����ت����ي ات����خ����ذه����ا الآخ����������ر ب�����دون 

ا�صت�صارة م�صبقة.
للغاية،  رم���زي  الج��ت��م��اع  ت��اري��خ 
فهو يوافق مرور �صتني عاًما على 
الإليزيه من قبل  توقيع معاهدة 
�صارل ديغول وكونراد اأديناور، هذا 
العمل التاأ�صي�صي للم�صاحلة بني 
األد عدوين  كانا  اللذين  البلدين 
احلليفني  ي�����ص��ب��ح��ا  اأن  وق�������ررا 

املقربني، على قول ماكرون.
واإميانويل  �صولت�ص  اأولف  اأك���د 
الهدف  اأن  واح��د  ب�صوت  ماكرون 
هو �صيادة اأوروبا من خالل زيادة 

ال�صتثمار يف الدفاع وال�صناعة.
ومن املتوقع اأن يناق�ص الزعيمان 
ما اإذا كان �صري�صالن دبابات ثقيلة 
اإىل كييف، يف الوقت الذي يتزايد 
لت�صليم  ب���رل���ني  ع���ل���ى  ال�����ص��غ��ط 
اجلي�ص  اإىل  ل����ي����وب����ارد  دب�����اب�����ات 

الأوكراين.
اأكتفى  ال�������ص���ورب���ون،  ج��ام��ع��ة  يف 
فرن�صا  اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ���ص��ول��ت�����ص 
واأمل��ان��ي��ا ���ص��ت��وا���ص��الن ت��ق��دمي كل 
اأوكرانيا  اليه  الدعم الذي حتتاج 
م��ا دام ذل��ك ���ص��روري��ا م��وؤك��داً اأن 

اإمريالية بوتني لن تنت�صر!.

متحدثاً  خالفاتهما  جت��اوز  على 
عن الثنائي ال�صقيق.

وو�صف املحرك الفرن�صي-الأملاين 
ب��اأن��ه اآل��ي��ة ت�����ص��وي��ة ت��ع��م��ل بهدوء 
ولي�ص بعبارات الإطراء ولكن من 
ت�صمح  التي  القوية  الإرادة  خالل 
وامل�صالح  اخل����الف����ات  ب��ت��ح��وي��ل 

املتباينة اإىل عمل متقارب.
اجتماعاً  ال���زع���ي���م���ان  ع���ق���د  ث����م 

ال��وزراء الفرن�صي الأملاين  ملجل�ص 
يف الإليزيه.

تعني  اأك��ت��وب��ر،  الأول  ت�صرين  يف 
ال�صنوي  الج��ت��م��اع  ه���ذا  ت��اأج��ي��ل 
ب�����ص��ب��ب وج�������ود خ����الف����ات ح���ول 
الرئي�صية،  الق�صايا  من  �صل�صلة 
والتي  ال���دف���اع،  اإىل  ال��ط��اق��ة  م��ن 
اأع���ق���اب احل����رب التي  ظ��ه��رت يف 

�صنتها رو�صيا يف اأوكرانيا.

وب���ال���ت���ايل ت��ت��ج��ه الأن����ظ����ار نحو 
اأقوى  زعيمي  بني  الجتماع  ه��ذا 
دول����ت����ني يف الحت�������اد الأوروب��������ي 
اتفاقهما،  م�����دى  ع����ن  ل��ل��ك�����ص��ف 
مزاجهما  اخ����ت����الف  رغ�����م  ع���ل���ى 
ال�����ص��خ�����ص��ي ال�����ذي ي��ن��ع��ك�����ص على 

عالقة البلدين.
ويطفو �صوء التفاهم بينهما منذ 
اأنغيال  �صولت�ص  اأولف  خلف  اأن 

الأمريكية  ال��ق��ي��ادة  وق��ال��ت  ه���ذا 
�صربة  اإن  ب��ي��ان  يف  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
اأدت اإىل مقتل  اأمريكية  ع�صكرية 
حركة  م�����ص��ل��ح��ي  م���ن   30 ن��ح��و 
ال�����ص��ب��اب امل��ت�����ص��ددة، ب��ال��ق��رب من 
ال���واق���ع���ة يف و�صط  ب���ل���دة ج��ل��ع��د 
���ص��ه��دت قتاًل  ال�����ص��وم��ال وال��ت��ي 
ال�صومايل  اجل��ي�����ص  ب��ني  ع��ن��ي��ف��اً 

وم�صلحني.
التي  العملية  اأن  البيان  واأ�صاف 
باأنها  الأمريكي  اجلي�ص  و�صفها 

»����ص���رب���ة م��ن��ظ��م��ة ل���ل���دف���اع عن 
على  الأول  اأم�����ص  ُن��ف��ذت  النف�ص« 
بعد نحو 260 كيلومرتاً �صمايل 
العا�صمة مقدي�صو، حيث تعر�صت 
ال�صومالية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ق���وات 
من  لهجوم مما يزيد على 100 

م�صلحي حركة ال�صباب.
وق���ال���ت ال���ق���ي���ادة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
اأفريقيا، الذراع الع�صكري لوجود 
القارة،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
اإنه مل ي�صب اأو ُيقتل مدنيون يف 
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على  ال�صتيالء  وحم��اول��ة  امل���دن 
ف�صيوؤدي  ت��ه��دد،  ك��م��ا  اأرا���ص��ي��ن��ا، 
ذلك اإىل اإجراءات الرد با�صتخدام 

اأ�صلحة اأقوى.
زال����ت م��دي��ن��ة مارينكا  ه���ذا وم���ا 
الواقعة غرب مقاطعة دونيت�صك 
ت�صهد معارك �صاخنة بني القوات 
ال��رو���ص��ي��ة والأوك���ران���ي���ة ال��ت��ي ما 

زالت تقاوم يف بع�ص الأحياء.
مقاطعة  �����ص����ل����ط����ات  وت���������ص����ري 
دون��ي��ت�����ص��ك امل��وال��ي��ة مل��و���ص��ك��و اإىل 
�صيطروا  ال���رو����ص  امل��ق��ات��ل��ني  اأن 
الأك��ر من مارينكا،  على اجل��زء 
نفوذه������م  ل��ب�����ص��ط  وي�������ص���ع���ون 
املدين������ة  م���ن  ج��ي��ب  اآخ����ر  ع��ل��ى 
الإمدادات  اأم��ام  الطريق  لفت������ح 

الع�صكرية الرو�صية.
وزارة  اأع��ل��ن��ت  اآخ�����ر،  ت���ط���ور  ويف 
رو�صيا  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  ال��دف��اع 
تنفيذ  يف  ����ص���ع���وب���ة  ����ص���ت���واج���ه 
خ���ط���ط���ه���ا ل�����زي�����ادة ع������دد ق�����وات 

اجلي�ص اإىل 1.5 مليون.
الرو�صي  ال����دف����اع  وزي������ر  وك������ان 
�صريغي �صويغو، قد عقد اجتماعا 
قبل اأي��ام ح��ول خطط زي��ادة قوة 

اجلي�ص الرو�صي.
الرئي�صي  املجل�ص  ع�صو  وك�صف 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأولف  الأمل������اين  امل�����ص��ت�����ص��ار  ق����ال 
اأملانيا  اإن  الأح���د،  اأم�����ص  �صولت�ص 
���ص��ت��وا���ص��ل دع���م���ه���ا لأوك����ران����ي����ا، 
احللفاء  تقوي�ص  م��ن  اأي����ام  ب��ع��د 
ال����غ����رب����ي����ني لآم�����������ال ك���ي���ي���ف يف 
اإم����دادات  على  �صريعاً  احل�����ص��ول 

من الدبابات القتالية.
يف  ب��اري�����ص  يف  �صولت�ص  واأ����ص���اف 
بال�صداقة  ل��الح��ت��ف��ال  ف��ع��ال��ي��ة 
بني بالده وفرن�صا �صنوا�صل دعم 
احلاجة  اقت�صت  ط��امل��ا  اأوك��ران��ي��ا 
وبقدر ذلك. معا كاأوروبيني دفاعا 

عن هدف ال�صالم الأوروبي.
ه�����دد رئي�ص  ب��ي��ن��م��ا  ه�����ذا  ي����اأت����ي 
جم��ل�����ص ال����دوم����ا ال���رو����ص���ي برد 
باأ�صلحة اأقوى يف حال زود الغرب 
اأوك���ران���ي���ا ب��اأ���ص��ل��ح��ة و���ص��ن��ت بها 

�صربات على اأرا�صي رو�صيا.
فولودين  فيات�صي�صالف  وك��ت��ب 
عر تليغرام الأحد: تزويد نظام 
�صيوؤدي  هجومية  باأ�صلحة  كييف 

اإىل كارثة عاملية.
 واإذا قامت وا�صنطن ودول الناتو 
�صيتم  ال��ت��ي  الأ���ص��ل��ح��ة  ب��ت�����ص��ل��ي��م 
على  ���ص��رب��ات  ل�صن  ا�صتخدامها 
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اأخبـار الإمـارات

زراعات الزهور ترتفع بن�سبة 63 % بني الأعوام 2022-2020

بلدية مدينة اأبوظبي ترتقي باملظهر اجلمايل بزراعة 8 ماليني زهرة متنوعة

النوعية  ا�صتعمال  ويتم  اخلا�صة، 
امل��ن��ا���ص��ب��ة م���ن الأزه������ار م���ن حيث 
وطبيعة  النباتات  وحجم  الأل���وان 
منوها ورائحتها، وتراعي البلدية 
لدى زراعتها الزهور عدة معايري 
اأهمها: اختيار الأل��وان التي توؤثر 
احلدائق  م�صتخدمي  نف�صية  على 
والطرق ب�صورة اإيجابية، وتنا�صق 

األوانها،  بتنوع  ال�صتوية  املو�صمية 
الرائحة  اإىل  بالإ�صافة  وجمالها، 
العطرية الفواحة لبع�صها، ولهذا 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  حت��ر���ص 
الأماكن احليوية  على زراعتها يف 
وجماًل  رون���ق���اً  لت�صفي  وامل��ه��م��ة 

على املكان.
كما حتر�ص بلدية مدينة اأبوظبي 

م�صاريع  ح���ق���ق���ت  ح���ي���ث  زه��������رة، 
زراعة الزهور منواً بن�صبة 63%، 
الرتفاع  ال��ن�����ص��ب��ة  ه���ذه  وت��وا���ص��ل 
با�صتمرار نتيجة موا�صلة البلدية 
تعزيز امل�صهد اجلمايل واحل�صاري 
ل��ل��م��دن وامل����راف����ق ال���ع���ام���ة، وقد 
خمتلف  ال���زه���ور  زراع�����ات  �صملت 
املثال  �صبيل  على  ومنها  امل��ن��اط��ق 

ل��ل��م��راف��ق ال��ع��ام��ة، واإي���ج���اد بيئة 
ال�صكان  نفو�ص  يف  تبعث  اإيجابية 
والطماأنينة  ال����راح����ة  وال���������زوار 

واجلمال.
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ذات�����ه ف��ق��د غطى 
املو�صمية  ال��زه��ور  زراع���ة  م�����ص��روع 
 500،000 ب�����  ت���ق���در  م�����ص��اح��ة 
الزهور  تتميز  حيث  م��رب��ع،  م��رت 

النباتات  األ��وان  مع  الزهور  األ��وان 
املجموع  وت���ن���ا����ص���ق  امل�������وج�������ودة، 
مع  امل��وج��ودة  للنباتات  اخل�صري 

كثافة الزهور املختارة.  
مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 
 2020 العام  اأجن��زت يف  اأبوظبي 
5 ماليني زهرة، ويف العام  زراعة 
ماليني   7 م���ن  اأك�����رث   2021

ع���ل���ى ت�����ص��ك��ي��ل وت�����وزي�����ع ال���زه���ور 
وابتكاراً  اإب����داع����اً  اأك����رث  ب��ط��ري��ق��ة 
وال�صورة  امل��األ��وف،  على  ل��ل��خ��روج 
للزراعة،  النمطية  اأو  التقليدية 
اإع���������ادة ر�صم  وذل������ك م����ن خ�����الل 
م���الم���ح امل��ن��ط��ق��ة، وحت���دي���د نوع 
ال���زه���ور ال��ت��ي ���ص��ت��زي��ن امل��ك��ان عن 
امل��وق��ع ومتطلباته  درا���ص��ة  ط��ري��ق 

•• اأبوظبي – الفجر:

���ص��ع��ي��اً م��ن��ه��ا ن��ح��و ت��ر���ص��ي��خ القيم 
احل�صارية  وال�����ص��م��ات  اجل��م��ال��ي��ة، 
امل������ت������ف������ردة مل����دي����ن����ة اأب�����وظ�����ب�����ي، 
العامة،  وم��راف��ق��ه��ا  و���ص��واح��ي��ه��ا، 
اأجنزت  التحتية،  البنية  وعنا�صر 
بلدية مدينة اأبوظبي زراعة اأكرث 
مو�صمية  زه�����رة  م���الي���ني   8 م���ن 
م��ت��ن��وع��ة وم��ت��ن��ا���ص��ق��ة الأل�������وان يف 
و�صواحيها،  اأب���وظ���ب���ي،  ج���زي���رة 
�صمن  ال����واق����ع����ة  امل����ن����اط����ق  ويف 
البلديات  ملراكز  اجلغرايف  النطاق 

الفرعية.
وياأتي هذا امل�صروع تعزيزاً للمظهر 
اجلمايل الذي تت�صف به اأبوظبي، 
العمرانية  ل��ل��ن��ه�����ص��ة  وم���واك���ب���ة 
على  ت�صهدها  ال��ت��ي  واحل�����ص��اري��ة 
هذه  ت��وزع��ت  حيث  ال�صعد،  ك��اف��ة 
ال����زه����ور ع���ل���ى ج����وان����ب ال���ط���رق، 
وال���دوارات  الو�صطية،  اجل��زر  ويف 
يف  وامل��م��رات  واملما�صي،  واجل�صور، 
الرتقاء  بهدف  متفرقة،  مناطق 
امل�صتمر بامل�صهد اجلمايل املتنا�صق 

اأبوظبي،  ك��ورن��ي�����ص  احل�����ص��ر:  ل 
العام  ال��ط��ري��ق  ال��ب��ط��ني،  منطقة 
بن  را�صد  ال�صيخ  �صارع  – م�صفح، 
مهرجان  رب����دان،  حديقة  �صعيد، 
ال�صيخ زايد -الوثبة، �صارع اخلليج 
منتزه  ي����ا�����ص،  ج����زي����رة  ال���ع���رب���ي، 

الوثبة.
امل�صتخدمة يف  الزهور  اأن��واع  ومن 
املو�صمية  ال��زه��ور  زراع���ة  م�����ص��روع 
ا�صتخدامها  ال��ب��ل��دي��ة  اأو����ص���ح���ت 
جولد،  م���اري  )بيتونيا،  ل��زه��ور: 
كوزمو�ص،  اخل��ط��م��ي��ة،  اأج�����ريامت، 

زهرة القرنفل(.  
بلدية  اأه��اب��ت  الإط����ار  ه��ذا  �صمن 
مدينة اأبوظبي بال�صكان، والزوار، 
واحلدائق  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق  ورواد 
احلفاظ  يف  امل�������ص���اه���م���ة  اأه���م���ي���ة 
النباتي،  وال��غ��ط��اء  ال���زه���ور  ع��ل��ى 
والأ�صجار  اخل�صراء،  وامل�صطحات 
تعزيزاً  وذل�����ك  اإت���الف���ه���ا،  وع�����دم 
للم�صوؤولية  املجتمعية يف الرتقاء 
ال���ع���ام للمدن  ب��امل��ظ��ه��ر اجل���م���ايل 
واملرافق العامة والرتفيهية والتي 

وجدت من اأجل اإ�صعاد املجتمع.

انطالق فعاليات ختامي مهرجان الظفرة بدورته ال�16 و�سط م�ساركة خليجية وا�سعة 
•• الظفرة -وام: 

الدولة  اآل نهيان رئي�ص  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  حتت رعاية �صاحب 
مهرجان  ختامي  وفعاليات  م�صابقات  اأم�ص  �صباح  انطلقت  اهلل" ،  "حفظه 
اإدارة  جل��ن��ة  بتنظيم  الإبل"،  م��زاي��ن��ات  "مو�صم  ال�16  ب���دورت���ه  ال��ظ��ف��رة 
املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، وال�صريك ال�صرتاتيجي 
�صركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، وت�صتمر حتى 2 فراير املقبل يف 

مدينة زايد مبنطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي. 
و�صهدت بوابة الربع اخلايل "مدينة زايد" توافد الآلف من ُمالك الإبل من 

الإمارات ودول اخلليج العربي، اإىل جانب ع�صرات الآلف من الإبل الأ�صيلة 
من املحليات واملجاهيم والو�صح واملهحنات الأ�صايل، وذلك ا�صتعداداً خلو�ص 
مناف�صات مزاينة الإبل اخلتامية والتي تعد الأ�صخم يف تاريخ املهرجان منذ 
بقيمة  جائزة   947 لها  خ�ص�ص  �صوط   101 املزاينة  وت�صهد  انطالقته.  
لالإبل  ���ص��وط��اً   42( منها  دره���م  األ���ف  و212  مليونا   53 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة 
املحليات، و39 �صوطاً لالإبل املجاهيم، و6 اأ�صواط لالإبل املهجنات الأ�صايل، 
و6 اأ�صواط لالإبل الو�صح، و6 اأ�صواط مل�صابقة اإبل املحالب اإىل جانب جائزتي 

بريق الإمارات بقيمة 6 ماليني درهم لفئتي املحليات واملجاهيم(. 
الإبل  املهرجان لإدخ��ال  التوافد على موقع  ام�ص  الإب��ل �صباح  وب��داأ مالك 

اأ�صواط مزاينة الإبل ل�صن احلقايق )جماهيم وحمليات( تالد  امل�صاركة يف 
و�صركاء اإىل �صبوك املبيت، وذلك ا�صتعداداً لالإعالن عن نتائج الأ�صواط التي 

خ�ص�ص لها 80 جائزة قيمة بعد عر�صها على جلان الفرز والتحكيم. 
ل�صن  الإب���ل  مزاينة  اأ���ص��واط  يف  امل�صاركة  الإب���ل  دخ��ول  ال��ي��وم  �صباح  و�صيتم 
اأ���ص��اي��ل وو���ص��ح، وذلك  احل��ق��اي��ق ���ص��راي��ا )جم��اه��ي��م وحم��ل��ي��ات( ومهجنات 
ا���ص��ت��ع��داداً ل��الإع��الن ع��ن ن��ت��ائ��ج الأ����ص���واط ب��ع��د عر�صها ع��ل��ى جل���ان الفرز 

والتحكيم، اإذ �صي�صهد 9 اأ�صواط خ�ص�ص لها 85 جائزة قيمة. 
وتكثيف  والأحكام  وال�صروط  املعايري  توحيد  اإىل  الظفرة  مهرجان  يهدف 
امل�صاركني  الإب���ل  امل��زاي��ن��ات وزي���ادة ع��دد م��الك  النجاح يف  اجل��ه��ود لتحقيق 

���ص��اللت الإب���ل الأ���ص��ي��ل��ة وزي����ادة الإق��ب��ال على البيع  فيها واحل��ف��اظ على 
وحتفيز  واخلليجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�صياحة  ت��ط��وي��ر  يف  والإ���ص��ه��ام  وال�����ص��راء 
اأبوظبي  مركز  وتعزيز  املنطقة  على  ال�صوء  وت�صليط  القت�صادي،  الن�صاط 
لتكون الوجهة الأوىل ملزاينات الإبل وتعزيز مكانتها من�صة اإقليمية وعاملية 

للرتاث. 
يف  والعربي  الإم��ارات��ي  امل���وروث  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  املهرجان  ويرمي 
مزاينات الإبل واإحيائه، واإي�صال ر�صالة الإمارات احل�صارية والإن�صانية اإىل 
ال��ولء والنتماء من خالل ممار�صة الرتاث  العامل، ف�صاًل عن تعزيز قيم 

الإماراتي الأ�صيل. 

انطالق م�سابقة املحالب �سمن فعاليات مهرجان الظفرة
•• الظفرة-وام:

انطلقت �صباح اأم�ص مناف�صات م�صابقة املحالب �صمن فعاليات مهرجان الظفرة بدورته ال� 16، مت�صمنة 6 اأ�صواط 
للمحليات واملجاهيم، خ�ص�ص لها 60 جائزة بقيمة تبلغ 1.8 مليون درهم، وت�صتمر لغاية 2 فراير القادم يف �صارع 
اأربعة  الأوىل  املرحلة  تت�صمن  �صمن مرحلتني، حيث  املحالب  م�صابقة  وتقام  الظفرة.  زايد مبنطقة  املليون مبدينة 
اأ�صواط )�صوطا عرابي حمليات �صرايا، �صوطا خواوير حمليات تالد(، وت�صتمر هذه املرحلة لغاية 26 يناير اجلاري، 
فيما تنطلق املرحلة الثانية خالل الفرتة من 27 يناير ولغاية 2 فراير القادم وتت�صمن �صوطني )جماهيم ومفتوح(. 
ويخ�ص�ص لكل �صوط 10 جوائز بقيمة 300 األف درهم، ويح�صل الفائز باملركز الأول يف كل �صوط على مبلغ 90 األف 
درهم، واملركز الثاين 40 األف درهم، والثالث 30 األف درهم. وتهدف م�صابقة املحالب اإىل اختيار النوق الأكرث اإدراراً 
للحليب وت�صجيع مالك الإبل على اقتنائها، وتنبع هذه امل�صابقة من روح تراث اأهل ال�صحراء التي منحت الإبل مكانة 
مرموقة يف احلياة اليومية الأمر الذي جعل مالكها ميعن يف تربيتها وتغذيتها حتى يح�صل على اأف�صل ما تنتجه، 

ولطاملا اأقيمت هذه امل�صابقة بني اأبناء القبائل للتعرف على اأف�صل اأنواع احلليب امل�صتخل�ص من النوق واأغزره.
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اأخبـار الإمـارات

بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يبدي اهتمامًا كبريًا باخليول يف ذاكرة الوطن مبهرجان ال�سيخ زايد 2023

را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة،  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 

ث����راه-  اهلل  – ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واه��ت��م��ام 

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
و�صاحب  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ال��دول��ة 

•• ابوظبي-الفجر:

الوطن"  "ذاكرة  من�صة  حفلت 
التي ي�صارك بها الأر�صيف واملكتبة 
الوطنية يف مهرجان ال�صيخ زايد 
2023 بركن خا�ص عن اخليول، 
وقد جاء ذلك بالتعاون مع جمعية 
ويف  العربية،  للخيول  الإم����ارات 
واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  اهتمام  �صياق 
تعك�ص  حيث  باخليول؛  الوطنية 
الوثائقية  والأف���������الم  ال�������ص���ور 
اهتمام  امل���ن�������ص���ة  يف  ال���ق�������ص���رية 
باخليول  الكرام  الإم���ارات  �صيوخ 
واأهمية  ال��ف��رو���ص��ي��ة،  وب��ري��ا���ص��ة 
الهوية  املعرو�صة يف تعزيز  امل��واد 
اجليل  اأب��ن��اء  نفو�ص  يف  الأ�صيلة 
اجلديد، وت�صجعهم على احلفاظ 
الركيزة  ب��اع��ت��ب��اره  ت��راث��ه��م  ع��ل��ى 

مقتنيات املن�صة مناف�صات بطولة 
اأبوظبي الدولية جلمال اخليول 
احلواجز  قفز  ميدان  العربية يف 
عام  للفرو�صية  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ادي 
حتدي  ك��اأ���ص  و���ص��ب��اق  2011م، 
العمالقة للقدرة يف ميدان القدرة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة يف ال��وث��ب��ة عام 
اأي�صاً  املن�صة  ووثقت  2013م. 
)اأ�صول  كتاب  من  ن�صخة  ت�صليم 
اخليل للمنظمة العاملية للخيول 
عام  )ال��واه��و(  الأ�صيلة  العربية 
1990، وم�صاركة دولة الإمارات 
يف م��وؤمت��ر )ال��واه��و( ال���ذي عقد 
اهتمام  وي���اأت���ي  ه���ذا  امل���غ���رب.  يف 
"ذاكرة الوطن" باخليول  من�صة 
دع����م  ا�����ص����ت����ك����م����اًل جل�����ه�����وده يف 
ال�����ص��ي��خ من�صور  ���ص��م��و  م��ه��رج��ان 
بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 

البناء  ع��م��ل��ي��ة  يف  الأ����ص���ا����ص���ي���ة 
احل�صاري.

عدداً  الوطن"  "ذاكرة  وتعر�ص 
من ال�صور لل�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- اأثناء 
الأ�صيلة  العربية  اخليول  �صباق 
واملهجنة الذي اأقيم على امل�صمار 
اجلديد لل�صباق بنادي الفرو�صية 
و�صوراً   1995 ع��ام  اأبوظبي  يف 
اأث���ن���اء ح�����ص��وره – رح���م���ه اهلل- 
الأ�صيلة  العربية  اخليول  �صباق 
ال�صباق  م��ي��دان  اأق��ي��م يف  وال����ذي 

باأبوظبي يف مار�ص 1980م.
وتوثق ال�صور املعرو�صة يف املن�صة 
اأي�������ص���اً اه���ت���م���ام ق�����ادة الإم�������ارات 
وبريا�صة  الأ���ص��ي��ل��ة،  ب��اخل��ي��ول 
الفرو�صية، ويف مقدمتهم املوؤ�ص�ص 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  والباين 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي 
-رعاه اهلل- و�صمو ال�صيخ من�صور 
ال�صيخ  و�صمو  نهيان،  اآل  زايد  بن 
مكتوم...  اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان 

وغريهم.
ووث�������ق�������ت امل����ن���������ص����ة ب����ال���������ص����ور 
من  ج��وان��ب  املتعددة  والو�صائط 
�صباقات عمالقة القدرة يف مدينة 
دبي الدولية للقدرة عام 2009، 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك���اأ����ص  و����ص���ب���اق 
للقدرة يف ميادين  الدولة  رئي�ص 
قرية الإمارات العاملية للقدرة يف 
 ،2008 ع��ام  اأبوظبي  يف  الوثبة 
فر�صان  و���ص��ب��اق  2014م،  وع���ام 
الحتياجات  لذوي  الأول  الإرادة 
اخلا�صة للقدرة يف قرية الإمارات 

العاملية للقدرة عام 2008م.
وع�����ل�����ى ����ص���ع���ي���د اآخ���������ر ر�����ص����دت 

ي���ع���ّد عالمًة  وال������ذي  ال���ع���رب���ي���ة، 
فارقة يف ارتقاء اخليول العربية، 
التوا�صل  يف  ل��الإم��ارات  و���ص��ف��رياً 
ال�صعوب الأخرى.  احل�صاري مع 
وحر�صه على احل�صور والتواجد 
يف الأن�صطة والفعاليات الرتاثية، 
جلهوده  اأي�صاً  ا�صتكمال  اأن��ه  كما 
يف اإ����ص���دارات���ه امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، ويف 
)العاديات(  مو�صوعة  مقدمتها 
عربية  مو�صوعة  اأك��ر  تعّد  التي 
من  ت����ت����األ����ف  اإذ  اخل������ي������ول؛  يف 
خ��م�����ص��ة جم���ل���دات حت���ت���وي على 
اأك����رث م���ن األ����ف ���ص��ف��ح��ة، تبحث 
واأو�صافها،  اخل���ي���ل  اأن�������ص���اب  يف 
طباعها  وع����الج����ه����ا،  ت��رب��ي��ت��ه��ا 
واأعالم  اأدوات��ه��ا  وا�صتخداماتها، 
املتعلق  اللغوي  واملعجم  اخل��ي��ل، 

بها.  

رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى يلتقى اأربعة ع�سر من روؤ�ساء جمال�س ال�سواحي يف ال�سارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

ب��ح��ث ال�����ص��ي��خ م��اج��د ب��ن �صلطان 
القا�صمي ع�صو املجل�ص التنفيذي 
لإم�������ارة ال�����ص��ارق��ة رئ��ي�����ص دائ����رة 
����ص���وؤون ال�����ص��واح��ي وال���ق���رى مع 
روؤ�����ص����اء جم��ال�����ص ال�����ص��واح��ي يف 
اإمارة ال�صارق �صبل تعزيز �صراكات 
جم����ال���������ص ال���������ص����واح����ي ب���ه���دف 
ت��وط��ي��د ال��ت��ن�����ص��ي��ق امل�����ص��رتك مع 
على  ينعك�ص  مب���ا  اجل���ه���ات  ك��اف��ة 
كل  يف  واملواطنني  الإم���ارة  خدمة 

منطقة.
ع�صر  باأربعة  لقائه  خ��الل  واأ���ص��اد 
جمال�ص  روؤ�������ص������اء  م�����ن  رئ���ي�������ص���ا 
�صاحب  يوليه  ما  اإىل  ال�صواحي 
�صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة م��ن دعم 
وتنمية  ال�صواحي  ملجال�ص  رعاية 
اأدواره�����ا لتكون ه��م��زة و���ص��ل بني 

احلكومة واملجتمع.
ال�صيخ  ل���ق���اء  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
مع  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  م��اج��د 
روؤ�صاء جمال�ص ال�صواحي كل من 
وجمل�ص  مغيدر  �صاحية  جمل�ص 
�صاحية  وجمل�ص  وا�صط  �صاحية 
مويلح وجمل�ص �صاحية اخلالدية 
الرحمانية  ���ص��اح��ي��ة  وجم���ل�������ص 
وجمل�ص �صاحية ال�صيوح وجمل�ص 
منطقة احلمرية وجمل�ص �صاحية 
�صهيله  �صاحية  وجمل�ص  الب�صتان 
كلباء  خ�����ور  ���ص��اح��ي��ة  وجم���ل�������ص 
ال�صبيحية  ���ص��اح��ي��ة  وجم���ل�������ص 
وجمل�ص �صاحية حياوه وجمل�ص 
وجمل�ص  احل�������ص���ن  دب�����ا  م���دي���ن���ة 
�صاحية اخلرو�ص بجانب ح�صور 
مدير  الكابوري  عبداهلل  الدكتور 
من  وع���دد  املجال�ص  ���ص��وؤون  اإدارة 

موظفي الدائرة .
واأثنى على دور جمال�ص ال�صواحي 
ومبادرات  برامج  من  نفذته  وم��ا 
منذ تاأ�صي�صها وجهود اأع�صائها يف 
والأهايل  املواطنني  مع  التوا�صل 
جمال�ص  �صعى  اأهمية  اإىل  م�صريا 
ال�صواحي ودائرة �صوؤون ال�صواحي 
توجيهات  اإط���������ار  يف  وال������ق������رى 

باخت�صا�صات  عمال  الجتماعي 
جمال�ص ال�صواحي.

 ب��ع��ده��ا ج����رى ا���ص��ت��ع��را���ص اأه���م 
خالل  ال�صواحي  جمال�ص  اأعمال 
عام 2023 يف ظل التو�صع الدائم 
باإن�صاء �صواحي يف عدد من مدن 

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
القا�صمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
الأع�����ل�����ى حاكم  امل���ج���ل�������ص  ع�����ص��و 
والتن�صيق  التكامل  اإىل  ال�صارقة 
مع الدوائر كافة لتعزيز التالحم 
املجتمعي وتقوية اأوا�صر الرتابط 

ومناطق اإمارة ال�صارقة.
اإىل  ال��ل��ق��اء  ال��ت��ط��رق خ���الل  ومت 
اخت�صا�صات املجال�ص واخت�صا�ص 
الرئي�ص  ون��ائ��ب  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
واأدواره����ا  املجال�ص  جل��ان  بجانب 
وفعاليات  ب���رام���ج  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وتوا�صل مع املوؤ�ص�صات والأهايل.
واملقرتحات  الأف���ك���ار  ت��ب��ادل  ومت 
واخلطط  وامل�صاريع  التطويرية 
اأه����داف  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل�صتقبلية 
واأعمال الدائرة واملجال�ص وخطط 

العمل يف الفرتة.

مدير قطاع الأمن اجلنائي يف �سرطة اأبوظبي 
يلتقي املتعاملني يف مركز �سرطة زاخر

••  اأبوظبي-الفجر:

  زار اللواء حممد �صهيل الرا�صدي مدير قطاع الأمن اجلنائي  مركز �صرطة 
زاخر مبدينة العني ، �صمن مبادرة "فى امليدان" والتقى باجلمهور وا�صتمع  
املتعلقة  اخل��دم��ات  م��ن  ي��واج��ه��ون��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  مالحظاتهم  اإىل 

ومقرتحاتهم حول اخلدمات املقدمة لهم و�صارك يف اإجناز معامالتهم .
واأكد اهتمام �صرطة اأبوظبي ب�صرعة وجودة اإجناز اخلدمات، ون�صر اجلودة 
والتميز املوؤ�ص�صي وتعزيز ثقافة الولء، واإ�صعاد املتعاملني، واأ�صاد بالتعاون 

مع ال�صركاء مبا يعزز ال�صورة احل�صارية ل�صرطة اأبوظبي.

نهيان بن مبارك يح�سر 
اأفراح الظاهري واآل مكتوم 

•• دبي-وام:

ح�صر معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�ص حفل ال�صتقبال 
الذي اأقامه عبيد �صعيد الهام الظاهري مبنا�صبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية ال�صيخ 

مانع بن خليفة بن �صعيد اآل مكتوم. 
كما ح�صر احلفل - الذي اأقيم بفندق رافلز بدبي - ال�صيخ مبارك بن نهيان بن مبارك 
وجمع  وال�صرطة  امل�صلحة  القوات  �صباط  وكبار  ال�صخ�صيات  كبار  من  وعدد  نهيان  اآل 

غفري من الأهل والأ�صدقاء. 
تخللت احلفل فقرات تراثية و�صعبية. 

ال�سارقة: تو�سيل الكهرباء ل� 3733 م�سروعا و 
�سيانة 8643 حمطة توزيع فرعية 

•• ال�شارقة-وام:

628 ميجا  اإىل  بحمولة ت�صل  3733 م�صروعاً  ل�  الكهربائي  التيار  ال�صارقة تو�صيل  اأجن��زت هيئة كهرباء ومياه وغاز 
ل�صبكتي  ال�صالمة، ومتديد مغذيات  و  الأم��ن  وا�صتيفاء كافة متطلبات  التفتي�ص  اإج��راءات  اإنهاء  بعد  اأمبري وذلك  فولت 
اجلهد املنخف�ص واملتو�صط بطول 505 كيلو مت�رات يف مدينة ال�صارقة خالل عام 2022.  و نفذت الهيئة اأعمال �صيانة 
382 موقعاً  ل�  العامة  ال�صيانة  اأعمال  اإجن��از  اإىل جانب  11 كيلو فولت و880 لوحة توزيع فرعية  8643 حمطة  ل� 
اأف�صل اخلدمات ل�صكان الإم��ارة و التي�صري عليهم.  واأو�صح الدكتور املهند�ص ح�صن  اإطار حر�صها على تقدمي  وذلك يف 
الكهرباء  التي تقدمها وتو�صيل  با�صتمرار على تطوير اخلدمات  الهيئة تعمل  اأن  الكهرباء  اإدارة توزيع  الزرعوين مدير 
للمباين ال�صكنية والتجارية وال�صناعية يف املناطق كافة باإمارة ال�صارقة وفق اأف�صل املوا�صفات بعد اإجناز املن�صاأة وا�صتالم 
طلبات التو�صيل الدائم للكهرباء وذلك تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة ومبتابعة من �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل العهد نائب حاكم 
ال�صارقة رئي�ص املجل�ص التنفيذي.. و�صرح اآلية تو�صيل الكهرباء للمن�صاآت والتي تبداأ بالتقدمي من قبل مقاول الكهرباء 

على طلب تو�صيل خدمة الكهرباء يف اإدارة اخلدمات امل�صرتكة وذلك بعد ا�صتكمال %80 من مرحلة اإجناز امل�صروع . 

عزيزنا العميل،
كرتتيب  عملياتها.  اأبوظبي  اإمارة  يف  العني  يف  فرعنا  �سيغلق   ،2023/3/22 من  اعتبارا 
بديل من اأجل ا�ستمرار اخلدمات، اعتبارا من 2023/3/22، �سيتم نقل جميع احل�سابات 
املحتفظ بها حاليًا يف فرع العني اإىل فرعنا يف اأبو ظبي الذي هو جمهز على نحو كاف لتقدمي 
اخلدمات بطريقة فعالة. عالوة على ذلك، فاإن جهاز ال�سراف الآيل اخلا�ص بنا املوجود يف 
هراء بازار بالقرب من م�ست�سفى ميدي كلينيك، �سارع زايد بن �سلطان، مركز املدينة، العني، 

الإمارات العربية املتحدة،�سيظل قيد الت�سغيل.

نود اأن نوؤكد لعمالئنا اأن رقم احل�ساب امل�سريف الدويل )IBAN( وتفا�سيل احل�ساب �ستبقى 
دون تغيري. يف حالة رغبة العمالء يف اإغالق و�سحب ودائعهم اأو ت�سوية التزاماتهم، ميكنهم 
 2023/3/22 من  اعتبارا  غرامة.  اأو  ر�سوم  اأي  دون   2023/3/22 قبل  بذلك  القيام 
ف�ساًعدًا، نطلب من العمالء الراغبني يف موا�سلة رعايتهم للبنك، الت�سال بفرعنا يف

 اأبو ظبي لال�ستفادة من اخلدمات امل�سرفية.
وملزيد من ال�ستف�سارات:

 يرجى الت�سال مبركز الت�سال )24*7(: 227632-800 ) 800-برودا(
اأو

فرع العني على الهاتف رقم:
+971-37659554  ،+971-37519880

alain@bankofbaroda-uae.ae :الربيد الإلكرتوين
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

بنك برودا تاريخ: 23 يناير 2023
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اأخبـار الإمـارات

اجلماعتان ا�ستخدمتا الدين لتحقيق اأهداف �سيا�سية

درا�سة جديدة ل� »تريندز « ت�ستعر�س اأوجه ال�سبه بني جماعة الإخوان واإخوان ال�سفا
•• اأبوظبـــي -الفجر:

ال��ب��ح��ث��ي��ة ملركز  ال����رام����ج  ���ص��م��ن 
يف  وال�صت�صارات  للبحوث  تريندز 
اأ�صدر  ال�صيا�صي،  الإ�صالم  درا�صات 
بعنوان:  ج���دي���دة  درا����ص���ة  امل���رك���ز 
»اأوج��������ه ال��ت�����ص��اب��ه ب����ني الإخ�������وان 
تعاليم  ال�صفا:  واإخ���وان  امل�صلمني 
الدين«،  با�صم  �صيا�صوية  ور�صائل 
تتناول اأوجه الت�صابه بني الإخوان 
ال�صفا. وتر�صد  واإخ��وان  امل�صلمني 
مراحل  ب��ع�����ص  يف  الأوج�������ه  ه����ذه 
الدرا�صة  وت���ن���درج  اجل��م��اع��ت��ني.  
�صمن ما ن�صميه يف مركز تريندز 
با�صم  وال����ص���ت�������ص���ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
التطبيقية”،  “الإ�صالمويات 
عن  ال���ب���ح���ث  اإىل  ت���ه���دف  وال����ت����ي 
الإ�صالموية،  بني  الت�صابه  “اأوجه 
���ا ج���م���اع���ة الإخ���������وان  وخ�������ص���و����صً
التنظيمات  وب������ني  امل�������ص���ل���م���ني، 

ف��ك��رة ال��ط��اع��ة ال��ت��ي ل ت��ق��ف عند 
فح�صب،  واجلهد  باملال  الت�صحية 
بالنف�ص.   الت�صحية  اإىل  متتد  بل 
ال�صبة كذلك  اأوج��ه  اأن من  وبينت 
�صروط الدعوة للع�صوية لدى ُكلٍّ 
من اجلماعتني، ل �صّيما من حيث 
تف�صيل �صم ال�صبان والفتيات، مع 
عدم غلق الباب اأمام ال�صيوخ. وغني 
اأن ُكالاًّ من اجلماعتني  عن الذكر 
قد تعاونت مع اجلماعات الأخرى 
- الأك����رث ت��ط��رًف��ا - يف ف���رتة من 

فرتات تطورها.
اأي  ت�صيي�ص  اأن  ال��درا���ص��ة  وذك����رت 
حركة فكرية - ُكليانية اأو �صمولية - 
يوؤدي مع مرور الوقت اإىل تطرفها، 
تطرًفا  الأيديولوجيات  اأك��رث  واأن 
ال��ك��ل��ي��ان��ي��ة منها،  ال�����ص��م��ول��ي��ة  ه���ي 
احلكم.  م��ن  متكنت  ل��و  ا  خ�صو�صً
الفيل�صوفة  ل��ن��ا  ت���وؤك���ده  م���ا  وه����و 
الأمل��ان��ي��ة ح��ن��ة اأرن�����دت م��ن خالل 

اإىل درج���ة ال��ت��ع��ار���ص ب��ني اإخ���وان 
ال�صفا وبني اإخوان الع�صر احلايل 

)الإخوان امل�صلمني(.
اأوجه  اأه���م  اأن  ال��درا���ص��ة  واأ���ص��اف��ت 
ال��ت�����ص��اب��ه ب���ني ج��م��اع��ت��ي الإخ�����وان 
تتمثل  ال�صفا  واإخ����وان  امل�صلمني، 
الدين  ا�صتخدم  منهما  ُك��اًل  اأن  يف 
�صيا�صية؛  اأه������������داف  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ولتحقيق ذلك جمع ُكلٌّ منهما بني 
منت�صبيه  لت�صنيف  امل��رات��ب  نظام 
والدور،  الأهمية  درج��ة  حيث  من 
 - بطريقته   - منهما  ُك���لٌّ  واع��ت��ر 
ال�صرعية  اخلالفة  اأو  الإم��ام��ة  اأن 
اأ���ص��ل م��ن اأ���ص��ول ال��دي��ن، ولي�صت 

فرًعا من فروعه. 
وذك�����رت ال���درا����ص���ة اأن����ه ي��ت��ب��نّي اأن 
منهما  ُك��لٍّ  ل��دى  الدينية  العقيدة 
تلعب دوًرا مثياًل للدور الذي تلعبه 
الفكر  ال��ث��وري��ة يف  الأي��دي��ول��وج��ي��ا 
ال�صيا�صي املعا�صر، حيث ي�صعى ُكلٌّ 

القدمية  الإ����ص���ك���ال���ي���ة  والأف�����ك�����ار 
وامل��ع��ا���ص��رة؛ وذل���ك م��ن اأج���ل َفْهٍم 
وخطابهم،  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه��م  اأف�������ص���ل 
الواقع،  اأر����ص  على  و�صلوكياتهم 
ال��داخ��ل��ي��ة، ومدى  ودي��ن��ام��ي��ات��ه��م 
املجتمعات،  ع���ل���ى  خ���ط���ورت���ه���م 

وا�صت�صراف ماآلهم”.
وب���ي���ن���ت ال����درا�����ص����ة ال���ت���ي اأع���ده���ا 
����ص���ال���ح، اخلبري  وائ�����ل  ال���دك���ت���ور 
ال�صيا�صي،  الإ�صالم  درا�صات  ب��اإدارة 
اأوجه  اأن ه��ن��اك  ب��ال��رغ��م م��ن  اأن���ه 
ك��ث��رًيا من  ه��ن��اك  اأن  رغ��م  ت�صابه، 
الباحثني الذين يرون اأنه �صتان ما 
اإخوان  ِفْكر  ف��اإن  اجلماعتني؛  بني 
اإل��ي��ه��م - هو  ال�����ص��ف��ا - ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
الأكرث ا�صتنارة يف الرتاث العربي، 
فل�صفة  ل��ه��م  ال�����ص��ف��ا  اإخ�����وان  واأن 
وروؤية اأكرث عمًقا من اأيديولوجيا 
الإخ��وان امل�صلمني، واأن ال�صياق له 
دور يف اإحداث فرق هائل قد ي�صل 

�صورة  تغيري  حماولة  اإىل  منهما 
البداية  وتكون  ال�صيا�صي،  املجتمع 
ث��م ت�صل  العنف،  ع��دم  ع��ن طريق 
اإل���ي���ه م���ع م����رور ال���وق���ت. م�صرية 
على  اع��ت��م��دت  منهما  ُك���الاًّ  اأن  اإىل 
و�صْون  ��ة  ��ِق��يَّ وال��تَّ ال�صرية  ال��دع��وة 
الأ�صرار، باعتبارها ُرْكًنا اأ�صا�صًيا يف 
ُكالاًّ  اأن  الأر���ص. كما  عملهما على 
كانت  التي  ب��الأف��ك��ار  ت��وؤث��ر  منهما 
وبالأفكار  ع�����ص��ره��م��ا،  يف  ���ص��ائ��دة 
العربي  التاريخ  يف  �صبقتهما  التي 

الإ�صالمي. 
جماعة  اأن  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 
اإخوان  و”  امل�صلمني”  “الإخوان 
كل  ُت�����ص��ِن��ف  م���ا  ع�����ادة  ال�صفا”: 
منهما الفاعلني الآخرين يف احلياة 
�صرعية  اإىل  والدينية  ال�صيا�صية 
اإ�صالمية  واإىل  ���ص��رع��ي��ة،  وغ����ري 
منهما  وُك�������لٌّ  اإ����ص���الم���ي���ة.  وغ�����ري 
وعلى  اخل��الي��ا،  نظام  على  اعتمد 

معني،  ق��ائ��د  �صلطة  يف  ال�صيا�صية 
الن�صق  حتتكر  معينة  ج��م��اع��ة  اأو 

القيمي.
ال�صتك�صافية  ال��درا���ص��ة  وخل�صت 
هناك  ت���ك���ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اأن�����ه  اإىل 
اأك���رث عمًقا حول  اأخ���رى  درا���ص��ات 
هذا املو�صوع، وحول اأوجه الت�صابه 
بني الإ�صالموية وبني التنظيمات 
القدمية  الإ����ص���ك���ال���ي���ة  والأف�����ك�����ار 

اأو   Idéocratie م�صطلحها 
الذي  الِفْكر”،  “ُحْكم  ُي�صمى  م��ا 
ال�صلطة يف خدمة فكرة  تبدو فيه 
النوع من  ه��ذا  واح��دة كبرية، ويف 
الأيديولوجيا  ت�صبح  احلكم  نظام 
حتت  املجتمع  وي�صبح  دعاية،  اأداة 
ال�صيطرة املطلقة لو�صائل الإعالم 
والدعاية لدى تلك الأيديولوجيا، 
ال�صلطة  ���ص��رع��ي��ة  ُت���خ���ت���زل  ك���م���ا 

اأن  م��وؤك��ًدا  ع��ام.  ب�صكل  واملعا�صرة 
هذه الدرا�صات باتت �صرورة ملحة، 
ب�صكل  نفهم  اأن  حقيقًة  اأردن����ا  اإذا 
ال�صيا�صي  الإ�صالم  �صمويّل ظاهرة 
اأر�ص  على  و�صلوكياته  وخطاباته، 
الديناميات  وك����ذل����ك  ال�����واق�����ع، 
ال���داخ���ل���ي���ة جل���م���اع���ات الإ�����ص����الم 
على  خطورتها  وم��دى  ال�صيا�صي، 

املجتمعات، وا�صت�صراف ماآلها.

في�سل بن �سلطان القا�سمي يكرم �سباطا متقاعدين من الرعيل 
الأول للقوات امل�سلحة

•• ال�شارقة-وام:

اأق�����ام م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ف��ي�����ص��ل بن 
يف  غ��داء  حفل  القا�صمي  �صلطان 
تكرمياً  ال�صارقة  باإمارة  جمل�صه 
املتقاعدين  ال�صباط  م��ن  ل��ع��دد 
للقوات  الأول  ال����رع����ي����ل  م�����ن 
ال�صباط  م���ن  وع�����دد  امل�����ص��ل��ح��ة، 

الع�صكرية. 
في�صل  ال�����ص��ي��خ  م���ع���ايل  ورح������ب 
و�صكرهم  ب��احل�����ص��ور  ال��ق��ا���ص��م��ي 
على تلبيتهم الدعوة وح�صورهم 
لهم،  تكرمياً  امل��ق��ام  ال��غ��داء  حفل 
الكوكبة  ه��ذه  ح�صور  اأن  م��وؤك��داً 
ال�صباط  من  الأول  الرعيل  من 
اأ�صعدنا  املتقاعدين  والع�صكريني 

الذين  ال��ق��دام��ى  وال��ع�����ص��ك��ري��ني 
تذكارية  ه��دي��ة  ب���دره���م  ق���دم���وا 
عبارة  القا�صمي  في�صل  لل�صيخ 
مع  جمعته  تاريخية  ���ص��ورة  ع��ن 
ال�صيخ  املوؤ�ص�ص  القائد  املغفور له 
زايد بن �صلطان اآل نهيان - طيب 
اأول  اخ��ت��ي��ار  اأث���ن���اء   - ث�����راه  اهلل 
الثاين  زاي���د  لكلية  �صعار  من���وذج 

م�صرفة  مناذج  باعتبارهم  كثرياً، 
يف خ��دم��ة وط��ن��ه��م، ح��م��ل��وا على 
وبذلوا  امل�صوؤولية  اأمانة  اأكتافهم 
رفعة  �صبيل  يف  والنفي�ص  الغايل 
يزالوا  ول  ون��ه�����ص��ت��ه،  ال���وط���ن 

يقدمون اأق�صى ما لديهم. 
م�����ن ج���ان���ب���ه���م اأك��������د احل�������ص���ور 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  اه���ت���م���ام  اأن 

ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رئ��ا���ص��ة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
باملتقاعدين  اهلل،  الدولة، حفظه 
التقدير  ي����ع����زز  ال���ع�������ص���ك���ري���ني 
امل�صتمر ملا قدمه الآباء والأجداد 
واأدوار  وب��ط��ولت  ت�صحيات  م��ن 
والدفاع  الوطن  نه�صة  �صبيل  يف 

عنه. 

طرق دبي تفتتح م�سروع تطوير �سارع ال�سيخ زايد بن حمدان وج�سرين ب�سعة 4 م�سارات بكل اجتاه 
 •• دبي - وام:

افتتحت هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي ام�ص م�صروع تطوير 
املمتد من  اجل��زء  نهيان يف  اآل  بن حمدان  زاي��د  ال�صيخ  �صارع 
الأكادميية  املدينة  دوار  حتى  العني   � دب��ي  �صارع  مع  تقاطعه 
ج�صرين  الهيئة  افتتحت  كما    . كيلومرتات   3 قرابة  بطول 
ب�صعة  م��رتا   120 بطول  لل�صيلكون  دب��ي  واح��ة  تقاطع  عند 
 14400 4 م�صارات يف كل اجتاه وبطاقة ا�صتيعابية قدرها 
احلركة  ان�صيابية  ل�صمان  الجت��اه��ني  يف  ال�صاعة  يف  مركبة 
امل���روري���ة ع��ل��ى ���ص��ارع ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��ن ح��م��دان اآل ن��ه��ي��ان يف 
واأكرث  لل�صيليكون  دب��ي  واح��ة  امل�صروع  وي��خ��دم    . الجت��اه��ني 
اإىل جانب  وكلية و27500 طالب وطالبة  25 جامعة  من 
م�صتقبال  الهيئة  وت��ع��ت��زم  املنطقة  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ص��اري��ع 
تطوير �صارع ال�صيخ زايد بن حمدان اآل نهيان يف اجلزء املمتد 

من املدينة الأكادميية حتى تقاطعه مع �صارع العوير.  وقال 
املديرين  جمل�ص  ورئي�ص  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر  معايل 
توجيهات �صاحب  اإط��ار  يف  ياأتي  امل�صروع  تنفيذ  اإن  الهيئة  يف 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
اإجناز  "رعاه اهلل" ب�صرعة  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
م�صاريع الطرق واأنظمة النقل ملواكبة التنمية امل�صتمرة التي 

ت�صهدها اإمارة دبي . 
واأ�صار اإىل اأن امل�صروع ياأتي اأي�صا يف اإطار اخلطة ال�صاملة لهيئة 
واملعابر  الطرق واجل�صور  �صبكة  لتطوير  واملوا�صالت  الطرق 
املرورية  احل��رك��ة  يف  املتنامية  ال��زي��ادة  ل�صتيعاب  والأن���ف���اق 
وحت�صني حركة النقل وت�صهيل حركة املرور يف خمتلف مناطق 
للهيئة  ال�صرتاتيجية  للخطة  ترجمة  وك��ذل��ك  دب��ي  اإم����ارة 
النقل  ومنظومة  الطرق  ل�صبكات  التحتية  البنية  تطوير  يف 
اأنظمة  من  متكاملة  حلول  وتطوير  دب��ي  اإم���ارة  يف  اجلماعي 

الطرق و�صبكات النقل الري والبحري تكون اآمنة مل�صتخدميها 
وتلبي احتياجات التمدد والنت�صار ال�صكاين وت�صهم يف ت�صجيع 
التنمية وال�صتثمار يف الإم��ارة.  ولفت معايل الطاير اإىل اأن 
امل�صروع ت�صمن تعزيز املداخل واملخارج من واإىل �صارع ال�صيخ 
زايد بن حمدان اآل نهيان من خالل الربط مع تقاطع �صارع 
دبي � العني وتو�صعة ال�صارع اإىل 4 م�صارات يف كل اجتاه بطول 
3 كيلومرتات وتنفيذ ج�صرين عند تقاطع واحة دبي  قرابة 
لل�صيلكون بطول 120 مرتا ب�صعة اأربعة م�صارات يف كل اجتاه 
وتنفيذ تقاطع اأ�صفل اجل�صرين حمكوم باإ�صارات �صوئية ي�صمل 
 8000 ا�صتيعابية  بطاقة  الجتاهات  جميع  يف  م�صاراً   20
املوؤدية  املرورية  ان�صيابية احلركة  لتحقيق  ال�صاعة  مركبة يف 
امل�صروع  ت�صمن  كما  زاي���د،  وجامعة  لل�صيليكون  دب��ي  ل��واح��ة 
الأكادميية  املدينة  دوار  على  املرورية  احلركة  تطوير  اأعمال 

اإىل جانب خدمات اإنارة ال�صوارع ملرافق الطرق ال�صريعة. 

اآل  حمدان  بن  زاي��د  ال�صيخ  �صارع  تطوير  م�صروع  اأن  واأو�صح 
الهيئة  جل��ه��ود  ا�صتكمال  ي��اأت��ي  ال��ع��وي��ر  ب��اجت��اه  �صرقا  نهيان 
اآل  التي بداأتها بتطوير امتداد �صارع ال�صيخ زايد بن حمدان 
اأربعة م�صارات يف كل اجتاه  نهيان وذلك بتنفيذ طريق ب�صعة 
� العني  25 كيلومرتا بدءا من تقاطعه مع �صارع دبي  بطول 
عدة  تطوير  و�صمل  اليالي�ص  �صارع  على  القائم  ال��دوار  حتى 
تقاطعات مع �صبكة الطرق املحيطة حيث جرى تنفيذ تقاطع 
جم�صر عند تقاطع �صارع ال�صيخ زايد بن حمدان اآل نهيان مع 
�صارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من مدخل القرية العاملية 
باإ�صارات  حمكوم  دوار  وتنفيذ  الإم���ارات  �صارع  من  للقادمني 
�صوئية عند تقاطعه مع طريق القدرة وتنفيذ تقاطع �صطحي 
حمكوم باإ�صارات �صوئية مع طريق ح�صة، لفتا اإىل اأن احللول 
و�صيجري  مرحلية  ه��ي  التقاطعات  ه��ذه  لتطوير  امل��روري��ة 

تطويرها م�صتقبال بحزمة من احللول املرورية النهائية. 

األقت القب�ص على 497 متهمًا
�سرطة دبي ت�سجل 447 جرمية اقت�سادية بقيمة تتجاوز املليار درهم العام املا�سي

•• دبي-الفجر: 

اللواء جمال �صامل اجلالف، مدير الإدارة العامة للتحريات  قال �صعادة 
واملباحث اجلنائية يف �صرطة دبي، اإن اإدارة مكافحة اجلرائم القت�صادية 
اقت�صادية،  بجرائم  مرتبطة  ق�صية   447 �صجلت  ال��ع��ام��ة،  الإدارة  يف 
بلغت  �صوقية  بقيمة  م�صبوطات  و���ص��ادرت  متهماً،   497 على  وقب�صت 

ملياراً و432 مليوناً، و588 األفاً، و825 درهماً.
واأو�صح اللواء اجلالف اأن ق�صايا اجلرائم القت�صادية امل�صبوطة تنوعت 
والن�صب  الأم����وال،  وم�صاعفة  والتقليد،  ال��ت��ج��اري،  الغ�ص  ق�صايا  ب��ني 
والحتيال، وال�صعوذة، والتزوير، موؤكداً اأن رجال اإدارة مكافحة اجلرائم 

القت�صادية،  اجلرائم  ملكافحة  ال�صاعة  م��دار  على  يعملون  القت�صادية 
احلكومية  اجلهات  من  ال�صرتاتيجيني،  ال�صركاء  مع  بالتعاون  وذل��ك 

واأ�صحاب العالمات التجارية.

ريادة عاملية
اإدارة مكافحة  اأ�صار العقيد دكتور خالد عارف ال�صيخ، مدير  من جانبه، 
التزوير  ق�صايا  مبكافحة  تخت�ص  الإدارة  اأن  اإىل  القت�صادية،  اجلرائم 
الغ�ص  ق�صايا  فبلغت  والقر�صنة،  التجاري  والغ�ص  والحتيال  والن�صب 
 262 على  القب�ص  فيها  األ��ق��ت   ،2022 للعام  ق�صية   245 التجاري 
متهماً، و�صادرت م�صبوطات بقيمة بلغت ملياراً و270 مليوناً، و266 

األفاً و110 دراهم، يف حني بلغت ق�صايا الن�صب والحتيال 154 ق�صية، 
ماليني   110 بقيمة  م�صبوطات  و�صودرت  متهماً،   167 على  وُقب�ص 
و406 اآلف و120 درهماً، ويف ق�صايا التزوير، ُقب�ص على 68 متهماً يف 
48 ق�صية، و�صادروا م�صبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 األفاً و595 
درهماً. واأكد العقيد خالد ال�صيخ، اأن �صرطة دبي حري�صة على ال�صراكة يف 
مكافحة اجلرائم القت�صادية، وت�صع خطة �صنوية بالتعاون مع ال�صركاء 
بريادة عاملية  تتميز  اإم��ارة دبي  باأن  الك�صف عن اجلرائم، منوهاً  لتعزيز 
العالمات  اأك�صبها ثقة خمتلف  ال��ذي  الأم��ر  ه��ذه اجل��رائ��م،  يف مكافحة 

التجارية العاملية العريقة واملرموقة.
واأ�صار اإىل اأن الإدارة حري�صة على تنفيذ دورات متخ�ص�صة وور�ص عمل 

بالتن�صيق  �صنويا،  القت�صادية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  ملوظفي  تدريبية 
الغ�ص  اأ�صاليب  اأح��دث  على  لالطالع  التجارية،  العالمات  اأ�صحاب  مع 
وحماية  حفاظاً  املقلدة،  الب�صائع  عن  الك�صف  من  ومتكينهم  التجاري، 

حلقوق امللكية الفكرية.
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•• ال�شارقة-وام: 

انطلقت اأم�ص الأول و�صط ح�صور 
الدورة  فعاليات  وا�صع  جماهريي 
خورفكان  م��ه��رج��ان  م��ن  الثامنة 
اإدارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  امل�������ص���رح���ي، 
مب�صاركة  الثقافة،  بدائرة  امل�صرح 
وفنون  امل�صرح  مبدعي  من  املئات 
الأداء والر�صامني وامل�صورين من 

خمتلف اأنحاء العامل. 
وان��ط��ل��ق امل��ه��رج��ان، ال����ذي ينظم 
مل��دة ي��وم واح���د، مبوكب كرنفايل 
حت���رك م��ن و���ص��ط امل��دي��ن��ة »نادي 
الثقة« اإىل �صاحة متنزه خورفكان، 
فنية  ف���ع���ال���ي���ات  ف���ي���ه  و�����ص����ارك����ت 
واجتماعية  واإع��الم��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
تقدمتها  م���ت���ن���وع���ة،  و����ص���ع���ب���ي���ة 
والدراما  امل�صرح  جن��وم  من  نخبة 

الإماراتيني واخلليجيني. 
امل�����ص��رية اإىل موقع  وب��ع��د و���ص��ول 
امل���ه���رج���ان، ت���اب���ع اجل��م��ه��ور على 
العر�ص   » الأح�����م�����ر  امل���������ص����رح   «
»التنورة«،  امل�����ص��ري  الفولكلوري 
الذي يتميز موؤديه بلب�صته متعددة 
الأل�������وان، ومب���ه���ارات���ه ال��ع��ال��ي��ة يف 

احلركة الإيقاعية الدائرية. 
ويف »امل�صرح الأزرق«، قدم العر�ص 
»حديقة  امل����در�����ص����ي  امل�������ص���رح���ي 
ال������ق������راءة« مل���در����ص���ة ع���ات���ك���ة بنت 
زي����د ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ����ص���ا����ص���ي، وتاله 
»موهبتي  ب���ع���ن���وان  اآخ�����ر  ع���ر����ص 
بنت  جمانة  ملدر�صة  جناحي«  �صر 
الأ�صا�صي،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ط��ال��ب  اأب����ي 
الأزرق«  »امل�صرح  على  عر�صت  ثم 
اأف�صل  بجائزة  الفائزة  امل�صرحية 
عر�ص يف الدورة املا�صية ملهرجان 

كلباء للم�صرحيات الق�صرية، وهي 
جوليا-جميلة«  »الآن�����ص��ة  بعنوان 

من اإخراج دينا بدر. 
وتوالت من بعد فقرات املهرجان، 

حيث تابع اجلمهور جمموعة من 
من  ل��ف��رق��ة  ال�صعبية  ال��رق�����ص��ات 
)بيالرو�صيا(،  ال��ب��ي�����ص��اء  رو���ص��ي��ا 
املو�صوم  امل�صرحي  العر�ص  وتالها 

»اأنا كامل« لفرقة مفو�صية ك�صافة 
ال�صارقة، ثم قدمت و�صلة �صعبية 
ب��اآل��ة الهبان، ث��م مت الإع���الن عن 
م�صابقات  يف  ال���ف���ائ���زة  الأ����ص���م���اء 

»ع����رو�����ص امل����ه����رج����ان«، و»اأم�������رية 
قناعك«،  و»اب���ت���ك���ر  امل����ه����رج����ان«، 

و»اأجمل �صيارة«. 
»اأم���رية  م�صابقة  نتيجة  وج����اءت 

لالأطفال،  امل��وج��ه��ة  امل���ه���رج���ان«، 
على النحو التايل : فازت باملركز 
النقبي،  را���ص��د  نا�صر  راي��ة  الأول 
ونالت املركز الثاين روينا باريدو، 
وج����اءت يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث مرمي 
علي حممد ال�صحي. ويف م�صابقة 
»ع��رو���ص امل��ه��رج��ان« ف��ازت باملركز 
الأول مدية عي�صى علي، وباملركز 
ال�صحي،  ج��م��ال  ب��ل��ق��ي�����ص  ال���ث���اين 
وباملركز الثالث دانة عبدالرحمن 

حممد. 
قناعك«  »اب���ت���ك���ر  م�����ص��اب��ق��ة  ويف 
حازت املركز الأول �صريفة حممد 
الثاين  امل��رك��ز  ال��ه��وت��ي، وج����اء يف 
بينما  اإب����راه����ي����م،  اأح���م���د حم��م��د 
حلت مرمي عادل خليفة يف املركز 
الثالث. ويف م�صابقة »اأجمل �صيارة 
يف امل��ه��رج��ان«، ن��ال امل��رك��ز الأول: 

واملركز  البقي�صي،  ح�صن  ع��م��ران 
ال�صحي،  ج���م���ال  حم��م��د  ال���ث���اين 
الناخي،  ���ص��ق��ر  ال��ث��ال��ث  وامل���رك���ز 
اأحمد  ����ص���ه���اب  ال�����راب�����ع  وامل�����رك�����ز 
خم��ل��وف، وامل���رك���ز اخل��ام�����ص علي 

�صعيد تيمور النقبي. 
اأي�صاً  العرو�ص  برنامج  وت�صمن 
م�������ص���رح���ي���ة الأط������ف������ال »ب���ح���رية 
ق��دم��ت��ه��ا فرقة  ال���ت���ي  ال�������ص���الم« 
وامل�صرحية  اخليمة،  راأ����ص  م�صرح 
»كركم  ال���ن���اج���ح���ة  ال���ك���وم���ي���دي���ة 
املال،  عبدالرحمن  اإخ���راج  وب���رار« 
جمموعة  الرنامج  �صحبت  كما 
ال�صعبية  ال���ف���ن���ون  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 

الهندية والأفريقية. 
مهرجان  م��ن  دورة  اأول  ون��ظ��م��ت 
عام  يناير  يف  امل�صرحي  خورفكان 

 .2014

•• دبي – الفجر:

عي�صى  بنت  ح�صة  م��ع��ايل  ك�صفت 
املجتمع،  تنمية  وزي���رة  بوحميد، 
مت  ال����ت����ي  امل����ب����ال����غ  اإج������م������ايل  اأن 
����ص���رف���ه���ا ك���م���ن���ح م���ال���ي���ة ل����ل����زواج 
بلغ   ،2022 املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل 
199،080،000 درهم اإماراتي، 
على  م�صتفيداً    2،844 �صملت 
مقارنة  ال��دول��ة،  اإم����ارات  م�صتوى 

املنحة  م��ن  م�صتفيداً   2،727 ب�� 
خالل العام 2021.

اإن  بوحميد  ح�صة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
وزارة  تقدمها  التي  ال���زواج  منحة 
�صياق  يف  ت���اأت���ي  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
ال���دع���م احل��ك��وم��ي ال����ذي حتر�ص 
ال����ق����ي����ادة ع���ل���ى ت�����وف�����ريه لأب����ن����اء 
املقبلني  ال�صباب  �صيما  ل  الوطن، 
ال��زواج، مبا مُيّكنهم من بناء  على 
اإطار  يف  ومتما�صكة  م�صتقرة  اأ�صر 
حتقيق التالحم املجتمعي، م�صرية 
معاليها اإىل اأن قيمة منحة الزواج 
وت�صرف  دره�����م،  األ����ف   70 ت��ب��ل��غ 
دف���ع���ة واح������دة ل��ل��م�����ص��ت��ح��ق��ني، ما 
تطلعات  م�صاندة  يف  دوره���ا  ي��وؤك��د 
ال�صباب ودعمهم لبناء اأ�صر جديدة 

م�صتقرة مادياً ومعنوياً.
من  ع���دد  اإىل  معاليها  وت��ط��رق��ت 
التي  امل�صتمرة  التح�صني  اإج���راءت 
�صنوات  ث��الث  ال���وزارة منذ  بداأتها 
على  احل�����ص��ول  لت�صهيل  ما�صية، 
يتعلق  م��ا  ول�صيما  ل����زواج،  منحة 
بعد  وذل���ك  امل��ط��ل��وب��ة،  بامل�صتندات 
الإلكرتوين  ال��رب��ط  اإجن���از  مت  اأن 
مع العديد من اجلهات الحتادية 
ال�����ص��ل��ة، مب��ا ي�صهل  ذات  وامل��ح��ل��ي��ة 
ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني احل�������ص���ول على 
على  وت��وف��ريه��ا  امل�صتندات  بع�ص 
وب��ال��ت��ايل ت�صريع  ال�����ص��رع��ة،  وج���ه 

احل�صول على منحة الزواج.
تنمية  وزي���������رة  م����ع����ايل  ول���ف���ت���ت 
املجتمع اإىل اأن هدف منحة الزواج 

والفتيات  ال�����ص��ب��اب  م�����ص��اع��دة  ه���و 
لبداية حياتهم الزوجية والأ�صرية 
ب��ا���ص��ت��ق��رار واط��م��ئ��ن��ان، م��ن خالل 
ت��ق��دمي ال��دع��م امل���ايل ال���ذي مينح 
الإي���ف���اء مبتطلبات  ث��ق��ة  ال�����ص��ب��اب 
مادياً،  عنهم  وال��ت��خ��ف��ي��ف  ال�����زواج 
الوعي  رف���ع  م���ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 
الأ�صرية  احل��ي��اة  ب��ج��وان��ب  لديهم 
اأ�صرة  ب��ن��اء  ال������زواج، وك��ي��ف��ي��ة  ب��ع��د 
م�����ص��ت��ق��رة م��ت��م��ا���ص��ك��ة واحل���ف���اظ 
دعم  اأن  اإىل  معاليها  لفتة  عليها، 
يعني  ال����زواج  منحة  ع��ر  ال�صباب 
دعماً م�صتداماً لالأ�صرة وللمجتمع، 
من خالل تعزيز ال�صتقرار املادي 

واملعنوي.
بوحميد  ح�����ص��ة  م��ع��ايل  واأ�����ص����ارت 

اأعداد  يف  املحققة  ال��زي��ادة  اأن  اإىل 
ال�����ص��ب��اب امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن منح 
ق����رارات  يف  زي����ادة  تعك�ص  ال�����زواج، 
اأ�صر  لتاأ�صي�ص  وقناعاتهم  ال�صباب 
كما  وم�صتقرة،  ج��دي��دة  اإم��ارات��ي��ة 
تعني زيادة يف ن�صبة زواج املواطنني 
�صروط  م��ن  لأن  امل���واط���ن���ات،  م��ن 
املنحة الأ�صا�صية، اأن ُت�صرف لزواج 
حة  مو�صّ م��واط��ن��ة،  م���ن  م���واط���ن 
�صياق  يف  ت��اأت��ي  املنحة  اأن  معاليها 
روؤي����ة ت��ن��م��وي��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، مبا 
لدعم  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  يعك�ص 
ال�����ص��ب��اب وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م يف 

ال�صتقرار الأ�صري واملادي. 
الزواج  منحة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ُت���������ص����رف ب�����ن�����اء ع����ل����ى ع�������دد من 

املتقّدم  يكون  اأن  منها:  ال�صروط، 
وزوج����ت����ه م���ن م���واط���ن���ي ال���دول���ة، 
واأل يقل �صن الزوج عن 21 عاماً، 
و�صن ال��زوج��ة ع��ن 18 ع��ام��اً عند 
ي��ت��ج��اوز �صايف  واأل  ال�����زواج،  ع��ق��د 
دخل ال�صخ�ص 25 األف درهم. مع 
اإلزامية ح�صور الدورات التوعوية 
لكال الزوجني التي تنظمها وزارة 
تنمية املجتمع من خالل من�صتها 

الإلكرتونية. 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وت���ت���ي���ح 
ع��ل��ى منحة  اإم���ك���ان���ي���ة احل�������ص���ول 
ال����زواج م��ن خ��الل ال��ت��ق��ّدم بطلب 
املوقع  ع��ر  املنحة  على  احل�صول 
WWW.( الإلكرتوين للوزارة

.)MOCD.GOV.AE

�سملت 2،844 م�ستفيدًا من ال�سباب على م�ستوى الوطن

ح�سة بوحميد: 199,080,000 درهم اإماراتي 
اإجمايل منح الزواج خالل 2022

•• اأبوظبي - وام: 

اأعلنت الهيئة الحتادية لل�صرائب بدء مرحلة “الت�صجيل 
ر ل�صريبة ال�صركات والأعمال” عر من�صة “اإمارات  املُبِكّ
تاك�ص” للخدمات ال�صريبية الرقمية، تنفيذاً للمر�صوم 
�صاأن  يف   2022 ل�����ص��ن��ة   )47( رق����م  احت�����ادي  ب��ق��ان��ون 
ال�صريبة على ال�صركات والأعمال، والذي يوجب �صريبة 
ال�����ص��رك��ات والأع���م���ال ع��ل��ى الأ���ص��خ��ا���ص اخل��ا���ص��ع��ني لها 
اعتباراً من �صنتها املالية الأوىل التي تبداأ من اأو بعد 1 

يونيو 2023. 
ل�صريبة  ر  املُبِكّ “الت�صجيل  مرحلة  اأن  الهيئة  واأو�صحت 
ال�صركات والأعمال” متاحة من �صهر يناير اجلاري وحتى 
يف  والأعمال  ال�صركات  من  الفئات  لبع�ص   2023 مايو 
الدولة و �صيتم توجيه دعوات اإليها من الهيئة الحتادية 

ور�صائل  الإل���ك���رتوين  ال��ري��د  ع��ر  ب��ر���ص��ائ��ل  لل�صرائب 
ن�صية عر الهواتف املحمولة، ليقوم كل منها بالت�صجيل 
“اإمارات  من�صة  خالل  من  والأعمال  ال�صركات  ل�صريبة 

تاك�ص”. 
بعد هذه املرحلة، �صتعلن الهيئة الحتادية لل�صرائب يف 

وقت لحق عن موعد فتح الت�صجيل لل�صركات والعمال 
من  مت�صًعا  منحهم  على  الهيئة  و�صتحر�ص  الأخ����رى، 
القانونية..وعند  بالتزاماتهم  والوفاء  للت�صجيل  الوقت 
فتح الت�صجيل، �َصُتْعَطى الأولوية لل�صركات والأعمال التي 

تبداأ �صنتها املالية يف 1 يونيو 2023. 

ب��اأي ُمالحظات واق��رتاح��ات خ��الل هذه  ��ب��ت الهيئة  وَرِحّ
وعمليات  لإج���راءات  امل�صتمر  التح�صني  ل�صمان  املرحلة 

الت�صجيل. 
وق����ال ���ص��ع��ادة خ��ال��د ع��ل��ي ال��ب�����ص��ت��اين م��دي��ر ع���ام الهيئة 
الحتادية لل�صرائب: “منذ الإعالن عن تطبيق �صريبة 

ال�����ص��رك��ات والأع���م���ال يف دول����ة الإم������ارات ك��ث��ف��ت الهيئة 
ج��ه��وده��ا ع��ل��ى جميع امل�����ص��ت��وي��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
املعايري  لأف�����ص��ل  وف��ق��اً  للتنفيذ  اآل��ي��ات  لو�صع  املخت�صة 
القانون،  تنفيذ  اإج���راءات  و�صال�صة  ودق��ة  كفاءة  ل�صمان 
التاأثري على حركة الأعمال و ت�صع الهيئة �صمن  وعدم 
اأول��وي��ات��ه��ا م�����ص��اع��دة ق��ط��اع��ات الأع���م���ال ع��ل��ى المتثال 
وفقاً  م��رن��ة  ب��اآل��ي��ات  ال�صريبية  والإج������راءات  لالأنظمة 

لأف�صل املمار�صات العاملية”. 
و�صول  على  دائ��م��اً  الهيئة  “حتر�ص  �صعادته:  واأ���ص��اف 
باأن الهيئة �صريك  اإىل القناعة التامة  قطاعات الأعمال 
اإيجابي، تبذل جميع اجلهود لتحقيق م�صاحلها كافة و 
م�صالح القت�صاد الوطني يف الوقت ذاته باآليات متوازنة 
بها  تتميز  التي  التناف�صية  البيئة  على  حتافظ  �صفافة 

دولة الإمارات”. 

حر�ص القيادة ودعم احلكومة لأبناء الوطن حفاظًا على ا�ستقرار الأ�سرة تعك�ص  • املنحة 
• اإجراءات حت�سني م�ستمرة لت�سهيل الو�سول للوثائق وت�سريع احل�سول على منحة الزواج

الحتادية لل�سرائب تفتح باب الت�سجيل املبكر ل�سريبة 
ال�سركات  والأعمال عرب من�سة اإمارات تاك�س خالل يناير

عرو�س وبرامج متنوعة يف مهرجان خورفكان امل�سرحي 

 

يحتفي  م��ه��رج��ان  وه��و  احل�صن  م��ه��رج��ان  املن�صرم  الأ���ص��ب��وع  انطلق 
امل�صاحة  املهرجان يف  ُيقام  اأبوظبي حيث  اإمارة  برتاث وثقافة وتاريخ 
الكائنة ما بني املجمع الثقايف و ق�صر احل�صن وهو اأقدم مبنى تاريخي 
من  املهرجان  الإم���ارة،  يف  للحكم  م��رك��زاً  وك��ان  اأبوظبي  العا�صمة  يف 
العديد  املهرجان  وُي��ق��دم  باأبوظبي  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظيم 
من العرو�ص الأدائية والرتاثية، والفنون ال�صعبية والأعمال الفنية، 
و�صناعة  ال�صعبي،  واملطبخ  الإب��داع��ي��ة،  وال��ور���ص  ال��ي��دوي��ة،  واحل���رف 
والذي  ال�صعبي  امل�صرح  هو  العام  هذا  املهرجان  جديد  اأن  اإل  القهوة، 
مت تقدميه من خالل جمعية يا�ص للثقافة والفنون والعر�ص بعنوان 
ومتثيل  ف��ار���ص  حميد  وتاأليف  ما�صي  م��ب��ارك  اإخ���راج  احل�صن  عر�ص 

نخبة من اأع�صاء جمعية يا�ص للثقافة والفنون وامل�صرح.
التقليدية  للحياة  ال��ع��ام��ة  الأج�����واء  ُي��و���ص��ح  مب�صهد  ال��ع��ر���ص  ي��ب��داأ 
ال�صعبي  باللبا�ص  ال��ن��ا���ص  وزح��م��ة  ال�صعبية  الأل���ع���اب  م��ث��ل  ال��ق��دمي��ة 
والن�صاء بالإك�ص�صوارات واحللي، ثم ياأتي امل�صهد الذي يليه وهو م�صهد 
ُن�صاهد  القران  عقد  وبعد  �صعر  خيمة  يف  بقما�صة  مبارك  ق��ران  عقد 
الرزفة اأو فن احلربية اإحتفاءاً باملنا�صبة ومن ثم ياأتي م�صهد الدلل 
وهو يدلل على اللومي الياب�ص، ومن ثم م�صهد ال�صوق وقيام الن�صاء 
اأجنبي  �صيف  ح�صور  م�صهد  يليه  العر�ص)الزهبة(  مالب�ص  ب�صراء 
للح�صن مل�صاهدة عادات وتقاليد �صعب الإمارات ومت عر�ص فن العيالة 
الرية يف هذا امل�صهد وبعدها امل�صهد الأخري وهو م�صهد العر�ص ومت 
تقدمي العيالة البحرية، يف مزيج متنا�صق ومرر بني امل�صرح والفنون 
مقارنة  ن�صتطيع  فال  خمتلفة  جن��اح  مقايي�ص  عر�ص  لكل  ال�صعبية. 
العرو�ص امل�صرحية ببع�صها دون و�صع اإطار حمدد من �صروط مبعنى 
�صروط  لها  اجلماهريية  والعرو�ص  �صروط  لها  املهرجانات  عرو�ص 
وهكذا ،الغاية من عرو�ص املهرجانات الرتاثية هو الحتفاء باملوروث 
�صعبي  واأك���ل  �صعبية  وف��ن��ون  واإك�ص�صوار  ومالب�ص  كلمة  م��ن  ال�صعبي 
من  ال��ه��دف  ه��و  للمتفرج  العنا�صر  ه��ذه  فتو�صيح  وتقاليد،  وع���ادات 
عر�ص احل�صن ولهذا جند باأن العر�ص لي�ص به حبكة درامية كعرو�ص 
طبيعي  اأمر  وهذا  لالأحداث  ت�صاعد  به  ولي�ص  امل�صرحية  املهرجانات 
باحلوار  اجلماهري  اأح��د  ُي�صارك  قد  النا�ص  بني  تفاعلي  م�صرح  فهذا 
اأ�صرتي الومي بربيتني، وقد جند  مع املمثل، كم�صهد الدلل ويقول 
امل�صاهد  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  دب���رت،  م��ا  م���روك  للمعر�ص  ي��ق��ول  اجلمهور 
مندمج  �صيكون  غ��ريه  دون  م�صهد  املتفرج  �صاهد  اإذا  بحيث  متفرقة 
باحلدث وكاأن مل يفوته �صي من العر�ص، لكل عر�ص مدر�صة وقواعد 
اإذاً عر�ص احل�صن م�صرح �صعبي  و�صروط وعنا�صر ووحدة للمو�صوع، 
احلياة  تفا�صيل  عن  عري  اجلمهور،  حاجز  ك�صر  تراثي،  مهرجان  يف 
القدمية يف اإمارة اأبوظبي، ب�صكل احرتايف من مالب�ص واأداء واإك�ص�صوار 
ومكياج واإخ��راج وتاأليف وديكور، عر�ص جذب اجلماهري بكثافة غري 
والفنون  للثقافة  يا�ص  جمعية  �صكراً   ، الثقافة  دائ��رة  �صكرا  م�صبوقة، 
امل�صرح �صكرا مهرجان احل�صن على العر�ص ومروك يا مبارك منك 

املال ومن قما�صة العيال.  
�سعيد الزعابي

عر�ص احل�سن 
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اأخبـار الإمـارات

••ال�شارقة-الفجر:

بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  برعاية 
اأحمد بن �صلطان القا�صمي، نائب 
ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ورئ��ي�����ص جامعة 
حفاًل  اجلامعة  نظمت  ال�صارقة، 
واخلريجات  اخلريجني  لتكرمي 

•• عجمان -وام:

ت��ع��ت��ر حم��م��ي��ة ال������زوراء يف اإم����ارة 
اأجمل الأماكن  عجمان واحدة من 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف دول���ة  ال�����ص��ي��اح��ة و 
المارات، و متتاز بتعدد مرافقها و 

م�صاريعها ال�صياحية و التنموية.
ل�صان  عن  عبارة  ال���زوراء  وحممية 
م��ائ��ي ط��ب��ي��ع��ي مم��ت��د م���ن اخلليج 
حمليا  ي�������ص���م���ي  م�����ا  او  ال����ع����رب����ي 
طبيعة  ذات  املحمية  و   " ب�"اخلور 
واأعلنت   ، بيئيا  و  بيولوجيا  غنية 
يف يوليو 2017 كمنطقة حممية 
مربع  مرت  املليون  تفوق  مب�صاحة 
املانغروف   ( القرم  غابات  تغطيها 
مق�صدا  ج��ع��ل��ه��ا  م���ا  ال�����ص��ا���ص��ع��ة   )
و م�����الًذا ط��ب��ي��ع��ي��ا و اآم���ن���ا لع����داد 
هائلة من الطيور ، مبا فيها طيور 
ت�صاهد  التي  الوردية  الفالمينجو 
على مدار ال�صنة اإ�صافة اىل مالك 
احلزين اأو البل�صون ، كما تعد بيئة 
املقيمة  ال��ط��ي��ور  ل��ت��ك��اث��ر  م��ن��ا���ص��ب��ة 

واملهاجرة.

وت���ع���د غ���اب���ات ال���ق���رم ال���ت���ي تزين 
خ�صبة  اأر���ص��ا  الطبيعية  املحمية 
البحرية  الأ����ص���م���اك  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
وامل���ائ���ي���ة وال����روب����ي����ان وال���ق���واق���ع 

و�صرطانات البحر املتنوعة،
املنطقة  ت���ل���ك  مي���ي���ز  م�����ا  اه������م  و 
ال�صاحرة عن غريها خ�صرة اأ�صجار 
ال���ق���رم ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ، و التي 
الأنظمة  اأه����م  م���ن  ت��ع��ت��ر واح�����دة 
الكربون  لح���ت���ج���از  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الغازات  على وج��ه الر����ص و ع��زل 
تت�صبب يف الحتبا�ص  التي  ال�صامة 
م�صاهمتها  اىل  اإ�صافة   ، احل���راري 
ال�صائلة  امل��ل��وث��ات  على  الق�صاء  يف 
البحرية  البيئة  وحماية  امل��ي��اه  يف 
املياه  م���ن خ����الل حت�����ص��ني ج�����ودة 
اأن���واع خمتلفة من  تعزز منو  التي 

ال�صعاب املرجانية.
و بح�صب اإح�صائيات دائرة التنمية 
ف����اإن �صجرة  ب��ع��ج��م��ان  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
ال��ق��رم ال��واح��دة ت��زي��ل يف املتو�صط 
اأك�صيد  ث����اين  م���ن  ك��ج��م   12.3
الكربون �صنوياً، اأي مايعادل 308 

كجم )0.3 طن( من ثاين اأك�صيد 
الكربون من الغالف اجلوي خالل 

عاما.  25
قائمة  ق��ام��ت   ،2015 ع����ام  يف  و 
ال����دول����ي����ة  "رام�صار  ات����ف����اق����ي����ة 
لالأرا�صي الرطبة" بقيا�ص امل�صاحة 
الكلية لالأرا�صي الرطبة يف منطقة 
ب�1.950.000  وقدرتها  الزوراء 

و1.450.000  م����رب����ع  م�����رت 
لأ�صجار  النباتي  للغطاء  كم�صاحة 
ال����ق����رم، وال����ت����ي حت���ت���وي ع���ل���ى ما 
مما  ���ص��ج��رة   484.000 ي���ق���ارب 
يقارب  م���ا  ام��ت�����ص��ا���ص  اإىل  اأدى 
اك�صيد  ثاين  من   5.950.000

الكربون يف العام الواحد.
و2022   2017 ع���ام���ي  ب���ني  و 

عجمان  اإم���������ارة  ح���ك���وم���ة  ك���ث���ف���ت 
داخل  ال��ق��رم  �صجر  �صتالت  زراع���ة 
بدعم  الطبيعية  ال����زوراء  حممية 
من ووزارة التغيري املناخي والبيئة 
�صجرة   40103 زرع  مت  مت  حيث 
ق����رم اإ���ص��اف��ي��ة ب��ح��ي��ث ت��غ��ط��ي كل 
3 مرت  اإىل   2 �صجرة ج��دي��دة م��ن 
م��رب��ع، مم��ا ي�صاهم يف زي���ادة ت�صل 

ل� 100257 مرتا مربعا للرقعة 
الزراعية يف املحمية.

هناك  اأن  ال���دائ���رة  ارق�����ام  ت��ق��در  و 
من  م���رب���ع  1.550.257مرت 
غ��ط��اء ���ص��ج��رة ال���ق���رم وم���ا يقارب 
524.000 �صجرة، مما يوؤدي اإىل 
كجم   6.445.200 امت�صا�ص 
م��ن ث���اين اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون يف كل 

عام. هذه الزيادة متثل ن�صبة 8% 
واإزال�����ة  الأك�����ص��ج��ني  بن�صبة  زي�����ادة 

الكربون اأك�صيد  ثاين  من   8%
و ت�صم منطقة الزوراء يف عجمان 
نادي الزوراء للجولف الذي افتتح 
على  ملعب  ه��و  و   2015 ع���ام  يف 
م�����ص��ت��وى ع���امل���ي ي��ق��ع و����ص���ط بيئة 
باأ�صجار  حم��اط��ة  جميلة  طبيعية 
اخل�صراء  ب��ت��الل��ه  ومي���ت���از  ال���ق���رم 
بالكامل  املجهزة  اللعب  وم�صارات 
وال��ت��ي ت��زي��د ع��ن 350 م���رتا من 
امللعب  ان  اإ�صافًة اىل  الطول  حيث 
لعباً   50 اإىل  ي�����ص��ل  مل����ا  ي��ت�����ص��ع 
وي�صم 18 حفرة موزعة يف جميع 
ارجائه. كما ت�صم منطقة الزوراء 
ل��ع��ب خم�ص�صة  م��راف��ق  و  اأم���اك���ن 
ل���الأط���ف���ال م���ث���ل م��ن��ط��ق��ة األ���ع���اب 
املائية  واحلديقة  "فانتا�صتيكو"، 
حديقة  و  الدينا�صورات  ومعر�ص 
القزمة  ل���ل���ح���ي���وان���ات  الإم�����������ارات 
الريا�صات  و  الريا�صية  وامل��الع��ب 
املائية مثل "جيت �صكي"، وجولت 
القوارب املطاطية ورحالت ال�صيد 

والرماية  والت�صّلق  ب��ارك  الويك  و 
وركوب الدراجات.

جولت  ال���زوراء  منطقة  توفر  كما 
غابات  ل�صتك�صاف  بيئية  �صياحية 
امل�����ان�����غ�����روف ع����ل����ى م�����ن ق�������وارب 
فيما  ال�كاياك..  ب��زوارق  التجديف 
ي�����ص��ك��ل مم�����ص��ي م���اري���ن���ا ال�������زوراء 
و  امل�صي  ريا�صتي  ملمار�صة  فر�صة 
اجل����ري ك��م��ا ي�����ص��م امل��م�����ص��ى اأكرث 
وخيارات  ج��دي��داً  مطعماً   25 من 

ترفيهية متنوعة.
اي�صا  ال�����زوراء  منطقة  ت�صم  ك��م��ا 
ال����زوراء  ���ص��اط��ئ  اأوب������روي  منتجع 
املطلقة  ال��رف��اه��ي��ة  ي��وف��ر  ال����ذي   ،
م����ن خ�����الل ال����غ����رف امل���ط���ل���ة على 
ال��ع��رب��ي وال��ف��ل��ل اخلا�صة  اخل��ل��ي��ج 
من  دق��ائ��ق  ع��دة  املنتجع  يبعد  و   ،
وكوي�صت  للجولف  ال����زوراء  ن���ادي 
والأن�صطة  )ال��ك��اي��اك  للمغامرات 
ال���ب���ح���ري���ة( وح���دي���ق���ة الإم���������ارات 
ال��ق��زم��ة مم���ا يجعله  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
الإجازات  لق�صاء  الأم��ث��ل  الوجهة 

العائلية.

اليوبيل  دف���ع���ة  م���ن  امل��ت��م��ي��زي��ن 
لتفوقهم  تقديراً  وذل��ك  الف�صي 
وح�صولهم  والعلمي  الأك��ادمي��ي 
على معدل درا�صي مرتفع، حيث 
الدكتور  الأ����ص���ت���اذ  ����ص���ع���ادة  ق����ام 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ح��م��ي��د جم����ول 
ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة ب��ت�����ص��ل��ي��م درع 

التفوق العلمي لعدد 180 طالباً 
وطالبة بدرجة البكالوريو�ص من 
والتخ�ص�صات  الكليات  خمتلف 
ال�صيف  ف�صلي  م��ن  ب��اجل��ام��ع��ة 
2021-2022 واخلريف للعام 
 ،2023-2022 الأك�����ادمي�����ي 
املدينة  بقاعة  احلفل  اأقيم  حيث 

مدير  ن���واب  بح�صور  اجلامعية 
اجلامعة وعمداء الكليات ومدراء 
اأولياء  من  كبري  وع��دد  الإدارات، 
اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��ي��زي��ن و�صط 
وم�صاعر  البهجة  متلوؤها  اأج��واء 
كلمته  ويف  والع�����ت�����زاز.  ال��ف��خ��ر 
الأ�صتاذ  رح����ب  احل���ف���ل،  خ����الل 

النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور 
ع����ن فخره  م����ع����راً  ب���احل�������ص���ور 
الطلبة  وبناته  باأبنائه  واع��ت��زازه 
املتفوقني والذين و�صفهم باأنهم 
ي�صكلون الهدف الأول والأهم يف 
جامعة ال�صارقة بدءاً من موؤ�ص�صها 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

القا�صمي  حم��م��د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو 
ال�����ص��ارق��ة -حفظه  اإم�����ارة  ح��اك��م 
اهلل ورعاه، ورئي�صها �صمو ال�صيخ 
ب���ن �صلطان  اأح���م���د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
ال�صارقة،  حاكم  نائب  القا�صمي، 
كما هناأ اأولياء اأمور الطلبة على 

الدائم  وح��ر���ص��ه��م  اه��ت��م��ام��ه��م 
لي�صلوا  اأب��ن��ائ��ه��م  ت�صجيع  ع��ل��ى 
والتميز  ال��ت��ف��وق  درج�����ات  اأع���ل���ى 
واملعرفة،  العلم  ميادين  �صتى  يف 
يكونوا  اأن  موؤهلني  اأنهم  م��وؤك��داً 
الأف�صل والأق��در على نيل العلم 
وتخ�ص�صاته،  درج���ات���ه  ب��اأع��ل��ى 
حققوه  مب��ا  فخر  م�صدر  واأن��ه��م 
م�صتقبل  لهم  متمنياً  متيز،  من 
يف  والتوفيق  النجاح  ودوام  باهر 

م�صريتهم املهنية والأكادميية.
ويف كلمة الطلبة املتميزين التي 
األ���ق���اه���ا ال��ط��ال��ب ف���ري���د حممد 

قدم  ال��ع��ل��وم،  كلية  م��ن  العولقي 
ال�صكر لإدارة اجلامعة والأ�صاتذة 
دعمهم  ع��ل��ى  الأم�������ور  واأول�����ي�����اء 
هذا  حتقيق  �صبيل  يف  امل��ت��وا���ص��ل 
ال��ت��م��ي��ز وال���ن���ج���اح، م��وج��ه��اً لهم 
زرعوه  م��ا  ثمار  بح�صاد  ال��دع��وة 
من حب للعلم يف نفو�ص الطلبة 
الدرا�صية،  م�����ص��ريت��ه��م  خ�����الل 
م�صرياً اأن اجلامعة كانت ولتزال 
للعلماء  وم���ن���ارة  للعلم  ن��را���ص��اً 
منذ تاأ�صي�صها، والآن وبعد خم�صٍة 
وع�����ص��ري��ن ع��اًم��ا، م��ازال��ت راف���ًدا 
حم��ل��ًي��ا وع���امل���ًي���ا ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن يف 
والعلمية.  الأدبية  املجالت  �صتى 
م��ع��راً ع��ن ���ص��ع��وره ك��ون��ه �صمن 
"هذا  ق������ائ������اًل:  ال����دف����ع����ة  ه������ذه 
�صدري  على  اأحمله  ف��خ��ٍر  و���ص��ام 
واأن�������ا اع���ت���ز ك�����وين خ���ري���ج���ا من 
جلامعة  الف�صي  اليوبيل  دف��ع��ة 
زمالءه  اأو���ص��ى  ك��م��ا  ال�صارقة"، 
"اعملوا  ق�����ائ�����اًل:  اخل���ري���ج���ني 
يف  غاياتكم  ولتكن  وت��ف��اٍن  ب��ج��ٍد 
اإل  ي�صمو  فلن  �صامية،  اأعمالكم 

ذوو النفو�ص الرفيعة".

برعاية �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي

جامعة ال�سارقة حتتفي باملتميزين من طلبتها اخلريجني من دفعة اليوبيل الف�سي 

زوراء عجمان .. حممية طبيعة خالبة و مرافق �سياحية �ساحرة

العدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/151456(
املنذر / �صم�ص جدة للتجارة - ذ م م 

املنذر اليه : جميل احمد ح�صن خان )جمهول العنوان( 
فاإن املنذر ينذر املنذر اليه ب�صداد قيمة ال�صيكات والبالغ قدرها 40،000 
دره��م )اربعون الف دره��م( وذل��ك خالل )5 اأي��ام( خم�صة اأي��ام من تاريخ 
ال�صلطات املخت�صة  اآ�صفني اىل اللجوء اىل  ا�صتالم الإن��ذار واإل �صن�صطر 
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع حتميلكم لكافة امل�صروفات والر�صوم 

والتعاب والفوائد املرتتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 70197
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0003490 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : �صعيد علي ح�صن عبداهلل  

حيث انه  قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي  
املنفذ نب�ص للهواتف يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 10995.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شيف حممد عي�شى حممد عبداهلل   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005412/ 

اإىل املحكوم عليه : �صيف حممد عي�صى حممد عبداهلل 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ نب�ص للهواتف - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10921.0 درهم

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

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
علي ا�شماعيل دروي�ش علي عبداهلل ا�شماعيل  

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003113/ 
اإىل املحكوم عليه : علي ا�صماعيل دروي�ص علي عبداهلل ا�صماعيل 

العنوان : ال�صارقة - القراين - �صارع اجلمعية - فيال رقم 5
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ نب�ص للهواتف - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10951.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة اأم القيوين الإحتادية 
املرجتعة  ال�شيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000563/ 

اإىل املحكوم عليه : �صامل را�صد ن�صيب فرحان الدهماين 
العنوان : يعلن بالن�صر 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ نب�ص للهواتف - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 21066.0 درهم بالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - خالد عبداهلل حممد عبداهلل احلمودي   
املرجتعة  ال�شيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001247/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد عبداهلل حممد عبداهلل احلمودي 
حيث انه بتاريخ 2022/12/18 قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ نب�ص للهواتف - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 31292.0 درهم

اأعاله خالل )15( يوما من  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شعيد احمد حممد احلمودي املحرزي
املرجتعة  ال�شيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001248/ 

اإىل املحكوم عليه : �صعيد احمد حممد احلمودي املحرزي
العنوان : جمهول حمل الإقامة  

حيث انه بتاريخ 2022/10/17 قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ نب�ص للهواتف - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 21165.0 درهم. 
اأعاله خالل )15( يوما من  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

اب����راه����ي����م   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ا������ص�����ام�����ه حم����م����د ف������رح������ان ، 
 ال�����ي�����م�����ن اجل����ن���������ص����ي����ة ج�������واز
)08443123( رقم   �صفره 
يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه 
اقرب  او  ال��ي��م��ن��ي��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر



االثنني   23  يناير    2023  م   -    العـدد   13755  
Monday   23    January    2023   -  Issue No 13755

07

اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة - الفجر

الإم����ارات  متطوعي  جمعية  تلقت 
املغربي  املنتدى  يف  للم�صاركة  دعوة 
الذي  ب���ال���رب���اط  الأول  اخل��ل��ي��ج��ي 
والدم���اج  الت�صامن  وزارة  تنظمه 
ب�صراكة  والأ�������ص������رة،  الج���ت���م���اع���ي 
اخلليج  ل������دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص 
العربية ومع املركز املغربي للتطوع 
"التطوع  مو�صوع  ح��ول  واملواطنة  
 23 الفرتة  خالل  املراأة"،  لتمكني 
�صياق  وذل���ك  اجل���اري  يناير   25 و 
توجه اأممي حلفظ حقوق امل��راأة ل 
�صيما خالل اأجندة لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�صتدامة.
مواكبة  املنتدى  هذا  تنظيم  وياأتي 
التطوع  ب��ي��وم  ال���ع���امل  لح��ت��ف��الت 
على  عقد  م��رور  ومبنا�صبة  العاملي 
ال�صرتاتيجية  ال�������ص���راك���ة  م�����ص��ار 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ب����ني  اجل����دي����دة 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  وجم��ل�����ص 
ال��ع��رب��ي��ة، ومب��ن��ا���ص��ب��ة ق���رار متديد 
 2024 اإىل  امل�صرتكة  العمل  خطة 

بني الوزارة وجمل�ص التعاون . 
الهام  على  للتاأكيد  امللتقى  وي��اأت��ي 
للمتطوع يف اإبراز مكانة املراأة داخل 
ومتكينها  م�صاركتها  ويف  املجتمع، 
املنطقة  يف  ال��ت��ط��وع��ي  ف��ال��ع��م��ل   ،
وجمل�ص  باملغرب  وحتديد  العربية 

التعاون ي�صتمد جذوره من وجدان 
الإ�صالمية  ال���ع���رب���ي���ة  احل�������ص���ارة 
وامل����������وروث ال���ث���ق���ايف واحل�������ص���اري 
اإىل وقتنا  وال��ذي ي�صتمر  امل�صرتك، 
احلا�صر ب�صكل ير�صخ ثقافة البذل 
والعطاء الطوعي كاإ�صهام اجتماعي 

يف تنمية املجتمع واإعطاء �صورة 
انخراط  ع���ن  م�����ص��رق��ة  ح�����ص��اري��ة 
تطوير  يف  واجل���م���اع���ات  الأف��������راد 
بلدانهم وم�صاعدة الآخرين لغايات 

ربحية. 
القائم  العمل اجلمعوي  وقد عرف 
على مفهوم التطوع اإ�صهاما من عدة 
منظمات اأهلية معروفة بتدخالتها 
طوعية  جم����الت  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ب�����دول  خم��ت��ل��ف��ة 
وكذلك باملغرب، حيث ا�صتمر العمل 
ينخرط  قدمي  كموروث  التطوعي 
عمليات  يف  ط��واع��ي��ة  ال��ن��ا���ص  ف��ي��ه 

نوعية ذات منفعة عامة.
املغربية  اململكة  د���ص��ت��ور  ن�ص  وق��د 
جمعيات  ان  ع��ل��ى   2011 ل�����ص��ن��ة 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وامل���ن���ظ���م���ات غري 
احلكومية توؤ�ص�ص ومتار�ص اأن�صطتها 
بحرية مع احرتام القانون يف اطار 
الدميوقراطية الت�صاركية لال�صهام 
يف اع����داد ق�����رارات وم�����ص��اري��ع لدى 
وال�صلطات  امل��ن��ت��خ��ب��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
العمومية مع �صرورة احلر�ص على 

ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري امل��الئ��م��ة لتحقيق 
الن�صاء  م�صاركة  وتعميم  وتو�صيع 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وال�������ص���ب���اب 
بهذا  وق��د  والثقافية  والقت�صادية 
تنظم  ق����وان����ني  ع�����دة  اخل�������ص���و����ص 
فعاليات  واإ���ص��راك  اجلمعيات  عمل 
املدين اآخرها القانون املنظم للعمل 
وه���ن���ا وج����ب ب���ني ال��ف��ع��ل اخل���ريي 
الإح�����������ص�����اين ال���������ص����رف وال���ع���م���ل 
التطوعي الذي ي�صتوجب �صمانات 
يف  ياإ�صهاماتهم  املتطوعني  حلماية 
اأ�صا�ص  على  وذل��ك  املجتمع،  تنمية 

تعاقدي.
ومن خالل ا�صتغال وزارة الت�صامن 
والدم��������اج الج���ت���م���اع���ي والأ�����ص����رة 
الن�صاء  حقوق  حماية  على  املغربية 
والأ�صخا�ص  وامل�����ص��ن��ني  والأط���ف���ال 
الفئات  وب���اق���ي  اإع���اق���ة  و���ص��ع��ي��ة  يف 
على  وال��ع��م��ل  اله�صة،  الجتماعية 
اإدماجهم القت�صادي  والجتماعي 
او داخل الأ�صرة ، �صكلت ال�صركة مع 
جمعيات املجتمع املدين ، باعتبارها 
فاعال اجتماعيا قائم الذات ، ركيزة 
تعاقدي  اإط��ار  يف  تر�صخت  اأ�صا�صية 
واجلمعيات  الدولة  موؤ�ص�صات  بني  
الفئات  من  لقربها  اعتبارا  املحلية 
من  ميكنها  امل�صتهدفة  الجتماعية 
اإيجاد احللول النية واملبتكرة ومن 
خالل هذه ال�صراكة ال�صرتاتيجية 

ت��ر���ص��ي��خ مبادئ  م��ع اجل��م��ع��ي��ات مت 
وتكافوؤ  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني  امل�������ص���اواة 
ال��ف��ر���ص ب��ني خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات مع 
العمل على متكني الن�صاء اقت�صاديا 
ب�صفتهن  و���ص��ي��ا���ص��ي��ا،  واج��ت��م��اع��ي��ا 

ن�صف املجتمع. 

جهود املركز املغربي
اأما املركز املغربي للتطوع واملواطنة 
مار�ص   28 ب��ت��اري��خ  ت��اأ���ص�����ص  ف��ق��د 
 " بروؤية  كفاعل جمعوي   ،  2013
واملواطنة  وط��ن��ي..  واج��ب  التطوع 
ر�صالة  ح��ام��ال  ح�صاري"،  ���ص��ل��وك 
اإ�صاعة ثقافة التطوع وقيم املواطنة 

وال��ت�����ص��ام��ح وح���ق���وق الن�����ص��ان من 
التطوعية  امل���ب���ادرات  ح�صد  خ���الل 
للمواطن  اخل����الق����ة  وال����ط����اق����ات 
املغربي والعربي وتوجيهها ودعمها 

وا�صتثمارها. 
ومن بني �صركاءه الدوليني، جامعة 
الإ�صالمية  املنظمة  العربية  الدول 
ل����ل����رتب����ي����ة وال�����ع�����ل�����وم وال����ث����ق����اف����ة 
الأمم  وب���رن���ام���ج  "الإي�صي�صكو" 
امل��ت��ح��دة ل��ل��م��ت��ط��وع��ني ال�����ذي يعد 
�صبكة  ول��ه  ن�صاطاته،  يف  ل��ه  �صريكا 
فهو  ال��ع��الق��ات  م��ن  وعاملية  عربية 
من موؤ�ص�صي الحتاد العربي للعمل 
بالعا�صمة   2003 �صنة  التطوعي 

القطرية " الدوحة " ، نائب رئي�ص 
املنتدى  م��دي��ر  ل��ل��ت��ط��وع،  الحت�����اد 
الذي  املجتمعية  للتنمية  ال��ع��رب��ي 
رعاية  حت��ت   باملغرب  �صنويا  ينظم 
)الن�صخة  العربية  ال���دول  جامعة 
 16 ت�����ص��م  ال��ت��ي   2023 ال��راب��ع��ة 
الرابطة  ع�����ص��و  ع���رب���ي���ة(،  دول������ة 
ال����دول����ي����ة جل����ه����ود ال����ت����ط����وع، من 
للتطوع  املغاربي  الحت��اد  موؤ�ص�صي 
وم����ن  اأع�����ص��اء امل��ن��ت��دى الأوروب�����ي 

العربي للتطوع )يف التاأ�صي�ص(. 
ومن خراته، م�صاركته يف التقرير 
العربي حول حالة التطوع باملنطقة 
الأمم  برنامج  اإجن���از  م��ن  العربية 
بالعا�صمة  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني  امل��ت��ح��دة 
الأمل��ان��ي��ة ب���ون ، ك��م��ا اخ��ت��ري ع�صوا 
بلجنة اخلراء التي اعتمدت عليها 
الوزارة املكلفة بالعالقة مع الرملان 
ال�صيغة  ل��ب��ل��ورة  امل���دين   واملجتمع 
التطوع  ق���ان���ون  مل�����ص��روع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ال��ت��ع��اق��دي، ك��م��ا ع��ني ع�����ص��وا باأول 
الوطنية  للجائزة  للتحكيم  جلنة 
للمجتمع املدين يف �صيغتها الأوىل 
للجنة  وع�������ص���و  امل����غ����رب  ب��امل��م��ل��ك��ة 
الأدوار  ح�����ول  ال���وط���ن���ي  احل��������وار 
للمجتمع  اجل���دي���دة  ال��د���ص��ت��وري��ة 
املدين ، ويبقى تنظيم هذا املنتدى 
�صيناق�ص مو�صوع  ذو راهنية، حيث 
�صيما  ل  ب��امل��راأة،  وعالقته  التطوع 

تنمية  يف  وم�صاهمتها  م�صاركتها 
قدراتها  وتعزيز  جهة  من  التطوع 
ومتكينها املجتمعي من جهة اأخرى 

يف افق تطور املجتمع ككل .
وي�صارك يف املنتدى: الأمانة العامة 
التعاون اخلليجي وممثلني  ملجل�ص 
واململكة  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  لق��ط��ار 
املدين  املجتمع  وفعاليات  العربية 
واجل��م��ع��ي��ات الأه��ل��ي��ة م��ن خمتلف 
البلدان امل�صاركة واملنظمات الدولية 
، ويركز املنتدى على ثالثة حماور 
التجربة  متلك   : هي  مو�صوعاتية 
للن�صاء  التطوعية  املمار�صة  واآف���اق 
اأول والثاين  التطوع لتعزيز قدرات 
والثالث  الن�صاء  ك��ف��اءات  وت��ط��وي��ر 
الطوعي  امل��ج��ال  ب��ني  ال�صتمرارية 

وخمتلف جمالت احلياة للن�صاء.
ويهدف املنتدى اىل : تعزيز ال�صراكة 
املغربية  اململكة  بني  ال�صرتاتيجية 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ص  ودول 
ع�����ر ت���ق���وي���ة ع�����الق�����ات ال���ت���ع���اون 
املجتمع  منظمات  ب��ني  والت�صامن 
املدين خ�صو�صا يف جمالت متكني 
الت�صامن  قيم  وتر�صيخ   ، الن�صاء 
وتنمية  ت�����ص��ج��ي��ع  ع����ر  وال������ت������اآزر 
بالبلدان  التطوعي  العمل  وتاأهيل 
امل�صاركة، وتقا�صم التجارب الف�صلى 
البلدان  ب��ني  الناجحة  واملمار�صات 
امل�صاركة وتبادل الآراء والأفكار مبا 

الروابط  وت��ق��وي��ة  ال��ت��ق��ارب  يج�صد 
الأخ���وي���ة ب��ني ال��ب��ل��دان امل�����ص��ارك��ة ، 
كرافعة  التطوعي  العمل  وتكري�ص 
وتعزيز  الن�صاء  بو�صعية  للنهو�ص 
م���ك���ان���ت���ه���ن داخ�������ل امل���ج���ت���م���ع عر 
وم�صاركتهن  م�����ص��اه��م��ات��ه��ن  اإب�����راز 
وتعزيز  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ط��اب��ع  ذات 
الجتماعي  وال����راب����ط  ال��ت��م��ا���ص��ك 
والنتماء  امل���واط���ن���ة  روح  واإذك�������اء 
لدى الأف��راد واجلماعات وحماربة 
ال�����ص��ور ال��ن��م��ط��ي��ة وال��ت��م��ي��ي��ز �صد 
الن�صاء  ق�����درات  وت��ع��زي��ز  ال��ن�����ص��اء، 
ي�صمن  ك��ف��اءات��ه��ن مب���ا  وت���ط���وي���ر 
�صيا�صيا،   ، ح���ق���وق���ي���ا  مت��ك��ي��ن��ه��ن 
داخل  بينيا  و  اجتماعيا   ، اقت�صاديا 
جم���ت���م���ع���ات���ه���ن، وت����ق����وي����ة رواب������ط 
ال���ت���ع���اون وت��ق��ا���ص��م ال���ت���ج���ارب بني 
الجتماعيني  ال��ف��اع��ل��ني  خم��ت��ل��ف 
ب��ال��ب��ل��دان امل�����ص��ارك��ة وت��ب��اح��ث �صبل 
ال�����ص��راك��ة يف امل��ج��الت ال��ت��ي عرفت 
لدعمها  ال���ن�������ص���اء  جت�������ارب  مت���ي���ز 
وت�صجيعها كتجارب رائدة ، واأخريا 
اأر���ص��ي��ة م�����ص��رتك��ة لو�صع  لإع�����داد 
املجالت  ت��خ�����ص  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
مناق�صتها  �صتتم  التي  املو�صوعاتية 
يتعلق  ما  خ�صو�صا  املنتدى،  خالل 
للن�صاء  الطالئعية  الأدوار  ب��اإب��راز 
يف م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل ال��ط��وع��ي داخل 

املجتمع.

لبحث »التطوع لتمكني املراأة«

دعوة الإمارات للمنتدى املغربي اخلليجي الأول ملنظمات املجتمع املدين بالرباط

•• دبي-وام:

الدورة  يف  للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  ت�����ص��ارك 
�صيعقد  ال��ذي  للكتاب"  القاهرة  "معر�ص  من  واخلم�صني  الرابعة 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن 24 ي��ن��اي��ر اجل�����اري اإىل 6 ف���راي���ر امل��ق��ب��ل يف 

العا�صمة امل�صرية القاهرة. 
وتهدف املوؤ�ص�صة من خالل م�صاركتها يف املعر�ص اإىل ت�صليط ال�صوء 
اآفاق  وا�صتك�صاف  املتنوعة  وم��ب��ادرات��ه��ا  وب��راجم��ه��ا  م�صاريعها  على 
اإثراء  يف  لالإ�صهام  الرائدة  املعرفية  �صات  املوؤ�صَّ خمتلف  مع  التعاون 

املحتوى املعريف العربي. 

�صة حممد بن  ملوؤ�صَّ التنفيذي  املدير  �صعادة جمال بن حويرب  واأك��د 
امل�صاركة يف خمتلف  �صة على  املوؤ�صَّ للمعرفة حر�ص  اآل مكتوم  را�صد 
احلوار  عجلة  دف��ع  يف  دور  م��ن  لها  مل��ا  ال��رائ��دة،  املعرفية  الفعاليات 

املعريف على امل�صتويات املحلية والإقليمية والعاملية. 
للكتاب" تاأتي  القاهرة  "معر�ص  يف  املوؤ�ص�صة  م�صاركة  اأن  اإىل  ولفت 
اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  روؤي��ة �صاحب  متا�صيا مع 
“رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
بدعم اجلهود الرامية اإىل بناء وتعزيز جمتمعات املعرفة والتحفيز 
التنمية  حتقيق  بهدف  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  والبتكار  الإب��داع  اإىل 

امل�صتدامة للمجتمعات. 

موؤ�س�سة حممد بن را�سد للمعرفة ت�سارك 
يف معر�س القاهرة للكتاب 

•• ال�شارقة-الفجر:

دائرة  �صيا�صة  ب�صاأن  ال�صارقة  تو�صياته  ال�صت�صاري لإمارة  املجل�ص  اأقر 
عقدها  التي  الثامنة  جل�صته  خ��الل  وذل��ك  وال��ق��رى  ال�صواحي  ���ص��وؤون 
مبقره يف مدينة ال�صارقة  �صمن اأعماله لدور انعقاده العادي الرابع من 

الف�صل الت�صريعي العا�صر.
ال�صت�صاري  املجل�ص  رئي�ص  ال�صويدي  �صعادة علي ميحد  تراأ�ص اجلل�صة 

لإمارة ال�صارقة. 
بعدها  ال�صابعة  اجلل�صة  على م�صبطة  بالت�صديق  املجل�ص  اأعمال  بداأت 
والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  دائرة  �صيا�صة  ب�صاأن  تو�صياته  املجل�ص  ناق�ص 
يف حكومة ال�صارقة وطالب من خالل م�صروع تو�صياته التي اأقرها دعم 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأن�صاها  التي  ال�صواحي  جمال�ص  جهود 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة لتقوم 
بدورها يف تلم�ص احتياجات املواطنني والتوا�صل معهم واإيجاد الأليات 

والو�صائل الكفيلة بتعزيز هذا التوا�صل.
املتقاعدين  املجتمع من  اأف���راد  خ��رات  م��ن   ال�صتفادة  اإىل  ودع��ت  كما 

الفرعية  اللجان  خ��الل  من  ال�صواحي  جمال�ص  يف  والن�صاء  وال�صباب 
والفعاليات وتنمية فر�ص التطوع باعتبار ال�صواحي الأقرب لكل منزل 
�صت�صكل  التي  املنا�صبة  واملبادرات  والفعاليات  الرامج  اإيجاد  من خالل 

طاقة املجتمع الثانية والرافد لكل ن�صاط.
حيث قام �صعادة حممد علي النقبي مقرر جلنة اإعداد م�صروع التو�صيات 
بتالوة م�صروع التو�صيات قائال:  اإن املجل�ص ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة 
وبعد اأن عقد جل�صته العامة ال�صابعة اليوم من يوم اخلمي�ص 12 جمادى 
�صمن  2023م،  عام  من  يناير   5 املوافق  1444ه�  الآخ��رة من عام 
العا�صر  الت�صريعي  الف�صل  م��ن  ال��راب��ع  ال��ع��ادي  النعقاد  ل��دور  اأعماله 
�صيا�صة  ملناق�صة  خ�ص�صت  والتي  ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صت�صاري  للمجل�ص 
دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى باإمارة ال�صارقة بح�صور ال�صيخ ماجد بن 
�صلطان القا�صمي ع�صو املجل�ص التنفيذي لإمارة ال�صارقة رئي�ص دائرة 
�صوؤون ال�صواحي والقرى ومعاونيه ، يرفع التو�صيات التي تو�صل اإليها 
نقا�صات هامة وطرح مطالبات مو�صوعية ومقرتحات عدة مهمة  بعد 
ترتكز على املهام امللقاة على عاتق دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى وما 
تتوله من اإدارة ومتابعة ملجال�ص ال�صواحي يف اإمارة ال�صارقة وما يعنى 

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإليها  يتطلع  مهام  من  املجال�ص  بتلك 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة.

ون��اق�����ص ب��ع��ده��ا اأع�����ص��اء املجل�ص ب��ن��ود ال��ت��و���ص��ي��ات وت��ن��اول��وا ع���ددا من 
ة  الأطروحات الهامة التي ت�صمنتها التو�صيات بدعوة اجلهات املخت�صّ
�صاحية،  ك��ل  يف  الّدخيلة  وال�ّصلوكّية  الجتماعّية  ال��ّظ��واه��ر  ل��درا���ص��ة 

والجتهاد لو�صع حلول فاعلة وخطط وقائّية ملنع انت�صارها
وموؤ�ص�صات  والحتادية  املحلية  احلكومية  اجلهات  دعوة  على  وتاأكيدها 
ال��ن��ف��ع الأه����ايل ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن م��ق��رات جم��ال�����ص ال�����ص��واح��ي يف كافة 
تخ�صي�ص  بجانب  املختلفة  خدماتها  وت��ق��دمي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��رام��ج 
التوا�صل  اإىل تنمية فر�ص  ال�صواحي ودعت  مكافاآت لأع�صاء جمال�ص 
اللكرتونية  التطبيقات  وا���ص��ت��خ��دام  املبا�صرة  ب��ال��ل��ق��اءات  الأه���ايل  م��ع 

احلديثة.
وتطرقت التو�صيات اإىل اأهمية توفري الكوادر الب�صرية املتخ�ص�صة من 
ونف�صيني  اجتماعيني  الدرا�صات ومتخ�ص�صني  باحثني متخ�ص�صني يف 
املنازعات  ت�صوية  الأع�����ص��اء يف  ج��ه��ود  ل��ت��دع��م  ال�����ص��واح��ي  يف جم��ال�����ص 
املتنوعة  الرامج  وتنفيذ  والقيمي  الجتماعي  الوعي  ون�صر  املعرو�صة 

والتوا�صل مع الأهايل واإجراء الدرا�صات الالزمة عن الق�صايا وامل�صاكل 
�صواحي  مهرجان  اإن�صاء  يف  التو�صع  اإىل  التو�صيات  دعت  كما  ال�صرية 
لي�صمل خمتلف مدن ومناطق اإمارة ال�صارقة وعدم اقت�صاره على مدينة 
ال�صارقة واإعادة درا�صة ت�صاميم اإن�صاء جمال�ص ال�صواحي بجانب اإن�صاء 

مبنى لدائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى .
�صيا�صة  مناق�صة  ب�صاأن  تو�صياتهم  اأق��روا  الأع�صاء  مناق�صات  ختام  ويف 

دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى يف حكومة ال�صارقة  .
للجنة  �صكر  بكلمة  املجل�ص  رئي�ص  ال�صويدي  ميحد  علي  �صعادة  وتوجه 
والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  دائ��رة  ملناق�صة  ح�صرت  التي  الأ���ص��رة  �صوؤون 
ولالأع�صاء والع�صوات امل�صاركني يف املناق�صة من مقدمي الطلب وكذلك 
يف  مقدر  ب��دور  قامت  التي  التو�صيات  م�صروع  اإع��داد  جلنة  اإىل  ال�صكر 
اإعداد م�صروع التو�صيات ولالأمانة العامة للمجل�ص على دورها الكبري 

يف هذا ال�صدد.
ويف نهاية اجلل�صة اأعلن الأمني العام للمجل�ص اأحمد �صعيد اجلروان باأن 
اجلل�صة القادمة- باإذن اهلل- وهي التا�صعة �صُتعقد يوم اخلمي�ص املوافق 

الثاين من �صهر فراير على اأن يحدد موعدها لحقا.

املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة يقر تو�سياته ب�ساأن �سيا�سة دائرة �سوؤون ال�سواحي 

Date 23/ 1/ 2023  Issue No : 13755
Defendant's Notification by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
ADEWALE STEVEN OLAKUNMI 

Payment Notice in Case No. SHCEXCIREA2022/0003352 - Civil (Partial)
To : The Defendant : ADEWALE STEVEN OLAKUNMI
The attached judgement was issued against you in favor of the executed plaintiff 
Sharjah fare in the aforementioned case above.
Since the aforementioned defendant has submitted an application a request to 
implement the aforementioned judgment, and has paid the specified fee for that, 
and since the judgement Required to be executed as follows: 
Total amount including fees and expenses : 11498.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within [15] days from the date of your announcement 
of this notification. In the event of failure to do so, you are obligated to attend 
the hearing on the (day) - (corresponding) - (Time) before the aforementioned 
court day, in the event that you fail to do so, the court will take legally prescribed 
enforcement measures against you.
The Judge / Moatasem Ahmed Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 23/ 1/ 2023  Issue No : 13755
Defendant Notice by Publication

Before Case Management Office at Sharjah Federal Court,
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

In Case No. SHCFICIREA2022/0005710/Civil (Partial)
To Defendant : 
Unknown residence : MOHAMAD ABDALLAH ALI MOHSEN
Upon request of the Plaintiff : ABUL KHAIER NOJUB ALI
His address : Sharjah, Tel. No : 506775322
You are required to attend the hearing of 01/02/2023 before the Case 
Management Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance 
Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or through an authorized 
agent, and submit a response memorandum to the case accompanied by all 
documents within a period not exceeding Ten days from the date of publication 
in both Arabic and foreign languages, to consider the aforementioned case, 
whose number is set above – as defendant.
Office of Judicial Services - Nujud Talib Alaamiri
Issued on : 03/01/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 23/ 1/ 2023  Issue No : 13755
Amicable Settlement 

Published Notice
In dispute No. 461/2023/134 Defined value dispute

Held In : Amicable Settlement of Disputes seventeen department No. 766
Dispute Subject : 1/ Include a dispute file designating commercial expertise No. 465/2018, a commercial dispute 
for the current case, and consider it as part of it. 2/ Obliging the defendant to pay the amount of 373,524 dirhams, 
the value of the investment capital referred to in the report of experience in the dispute 465/2018. 3/ Obliging 
the defendant to pay legal interest on the claimed amounts at a rate of 9% calculated from the due date until full 
payment. 4/ Obliging the defendant to pay fees and expenses.
Disputed : Ferdin Saleh Salehi-Nizad - Address : Emirate of Dubai, Al Garhoud area, Arcadia Building, opposite Al 
Tayer Motors, next to GGICO Metro Station, Office No. 306, Tel. 043555230-0501800265
Represented by : Muhammad Eid Jassim Muhammad Al-Suwaidi
To be notified : 1- Bahram Abdol Karim TakNeshan - as : Disputed against him
Subject of Notice : A case has been filed against you, its subject /  1- includes a dispute file. Commercial Expertise 
No. 465/2018 designates a commercial dispute for the current case and considers it a part of it. 2- Obliging the 
defendant to pay an amount of 373,524 dirhams, the value of the investment capital referred to in the dispute 
experience report 465/2018. 3- Obliging the defendant to pay legal interest on the claimed amounts at a rate of 
9% calculated from the due date until full payment.  4- Obliging the defendant to pay fees and expenses. and the 
hearing was set on Thursday 26-01-2023 at 09:00 am,in the litigation hall remotely, so you are required to attend 
or your legal representative, and you must submit your notes or documents to the court at least three days before 
the hearing. To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense request and 
other requests, Dubai Court’s electronic smart services should be used. For subscription, kingly click on this link.
Prepared by : Khadija Ibrahim Hassan
Date of approval : 07:09:43 20-01-2023  

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 23/ 1/ 2023  Issue No : 13755
Amicable Settlement 

Notification by Publication
In lawsuit No. 857/2022/18 Real Estate partial
To be Considered before : Second Instance Real Estate District No. 92
Subject matter of the lawsuit : Claim for termination the sale and purchase agreement for the buyer’s non- 
compliance with his contractual duties and non-payment the full price of the unit with the cancellation the 
registration of Unit No. 715 Mina Project from the name of the Defendant and its re-registration in the name 
of the developer (Plaintiff). 3. Judgment confiscating the deposit amount paid and paid with an amount of AED 
1,733,552.40 with legal interest, 5%, for the loss and loss of profit by missing the opportunity to invest it by selling 
to a non-Defendant subject of the lawsuit. 4. To oblige the Defendant along with expenses and attorney fees.
Plaintiff : Azizi developments LLC - Address : UAE- Emirate of Dubai, Primary Trade Center Sheikh Zayed Road, 
Conrad Business Tower Apartment 1505
Name of the person to be notified : 1. Iniobong Robson Nnamso, in his capacity as a Defendant 
Subject matter of the Notification : We inform you that the Court judged in its hearing held on 13/01/2023 in the 
above-mentioned Lawsuit for Azizi Developments LLC. Whereas, the Court judged, in presence of the Defendants, 
as follows: To terminate the sale and purchase agreement concluded between the Plaintiff and the Defendant on 
25/2/2022 and regarding the purchase of real estate unit No. 715 in the Azizi Mina project. To cancel its registration 
in the name of the Defendant and re- register it in the name of the Plaintiff. The Court obliged the Defendant to 
pay the fees and expenses and the amount of AED five hundred for attorney’s fees and rejected all other requests. 
a judgment in the presence of defendant an appeal judgment within thirty days from the day following the 
publication of this Notice. It was issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed 
Al Maktoum, Ruler of Dubai, and read publicly. 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.
Prepared by : MAHA ABDULLAH AL BALUSHI    Date of accreditation: 20/01/2023 at 07:41:31

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591
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عربي ودويل

ال�صوداء يف تاريخ التع�صب والكراهية . وطالب الأزهر 
املجتمع الإن�صاين واملوؤ�ص�صات الدولية وحكماء العامل، 
بالوقوف يف وجه حماولت العبث باملقد�صات الدينية، 
، وو���ص��ع ح��د لفو�صى م�صطلح  واإدان����ة ه��ذه الأف��ع��ال 
يتعلق  فيما  ا�صتخدامه  واإ���ص��اءة   ، التعبري”  “حرية 
با�صتفزاز امل�صلمني واحرتام مقد�صاتهم، وفتح حتقيق 
ع��اج��ل ح���ول ت��ك��رار ه���ذه احل����وادث ، م�����ص��ددا ع��ل��ى اأن 
“حرية  �صعار  حتت  ال�صتفزازات  هذه  بتكرار  ال�صماح 
الأديان  وح��وار  ال�صالم  تعزيز  جهود  يعيق  التعبري” 
والتوا�صل بني ال�صرق والغرب، وبني العامل الإ�صالمي 

والعامل الغربي.

بريطانيا: القب�س على 
زعيم ع�سابة لتهريب الأكراد

•• لندن-وكاالت

اإن  اجلرمية،  ملكافحة  الريطانية  الوطنية  الوكالة  قالت 
رئي�ص ع�صابة لتهريب الأكراد مت اعتقاله بعد فراره قبيل 
�صدور احلكم عليه. ومل ميثل طارق نامق، 45 عاماً، من 
مدينة اأولدام، اأمام حمكمة مان�ص�صرت كراون، وحكم عليه 
-كانون  دي�صمر   9 �صنوات يف  ثماين  ملدة  بال�صجن  غيابيا 
الأول املا�صي. ووفقاً للوكالة الوطنية الريطانية ملكافحة 
اجلرمية، مت احلكم على اأربعة اأفراد اآخرين من الع�صابة، 

اإىل جانب نامق.

•• القاهرة-وام:

اأدان الأزهر ال�صريف، ب�صدة اإحراق امل�صحف ال�صريف، 
يف العا�صمة ال�صويدية ا�صتوكهومل .

اأم�ص الأول -  اأ���ص��دره م�صاء  الأزه���ر - يف بيان  وج��دد 
تنال من  ل��ن  املتطرفة  الأف��ع��ال  ه��ذه  اأن  ت��اأك��ي��ده على 
متح�صر،  اإن�����ص��ان  ق��ل��ب  يف  ال�����ص��ري��ف  امل�صحف  ح��رم��ة 
و�صوف يظل يف عليائه كتاًبا هادًيا لالإن�صانية جمعاء، 
وموجًها لها لقيم اخلري واحلق واجلمال، ل تنال من 
قد�صيته اأحقاد ال�صالني ، ول ت�صرفات باعثي التع�صب 
ال�صجالت  اأ�صحاب  م��ن  املري�صة،  والنفو�ص  واحل��ق��د 

ع��ن��ا���ص��ر م���ن ال��ي��م��ني امل��ت��ط�����������������������رف م������راراً وت���ك���راراً 
املقد�صة،  قيمهم  ويه���ني  امل�ص������لمني،  ي�ص������تهدف 
ال��ذي و�صلت  املقلق  امل�صتوى  اآخ��ر على  وي�صكل مثاًل 
والتع�صب  وال���ك���راه���ي���ة  “الإ�صالموفوبيا”  اإل���ي���ه 

وكراهية الأجانب.
وقف  اإىل  ال�������ص���وي���دي���ة  ال�������ص���ل���ط���ات  الحت�������اد  ودع������ا 
امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى م�����ص��اع��ر امل�صلمني  ه���ذه الع����ت����داءات 
ومقد�صاتهم، مبا من �صاأنه الإ�صهام يف تعزيز الت�صامح 

والتعاي�ص.

•• جدة-وام: 

التعاون  منظمة  دول  اأن��ب�����������������اء  وك����الت  احت����اد  اأدان 
اأحد  اإح�����راق  ال��ع��ب��ارات  باأ�ص�����د  )ي���ون���ا(  الإ���ص��الم��ي 
اأم�ص  ال����ك����رمي  ال�����ق�����راآن  م����ن  ن�����ص��خ��ة  امل���ت���ط���رف���ني 
ال�صويدية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  الرتكي����ة  ال�����ص�����ف��ارة  اأم����ام 

�صتوكهومل.
مث����ل هذا  اأنَّ  اأم�ص-  اأ�صدره  بيان  الحت��اد -يف  واأك��د 
ارتكبت����ه  العمل الذي يعد جرمي�����ة كراهي����ة، والذي 

احتاد وكالت اأنباء »التعاون الإ�سالمي« يدين الأزهر يدين اإحراق امل�سحف ال�سريف يف ال�سويد
ب�سدة اإحراق ن�سخة من القراآن الكرمي يف ال�سويد

و اذا ما كان املعنيون بال�صاأن الدويل 
زحف  عديدة  �صنوات  منذ  يتابعون 
ال�����ص��ني اىل ال���ق���ارة الإف��ري��ق��ي��ة و 
ير�صدون حتركاتها من اجل اتخاذ 
تايوان  ق�صية  م��ن  ج��دي��د  م��وق��ف 
فان النعطاف ال�صريع لليابان عن 
عقيدتها الدفاعية �صكل حدثا لفتا 
جعل العديد من الباحثني يف العلوم 
ال�صيا�صية و املخت�صني يف الدرا�صات 
ها�صي  لويك  الكندي  مثل  المنية 
اغناتيو�ص  داف���ي���د  الم���ري���ك���ي  اأو 
يت�صاءلون عن ا�صباب هذا النقالب 
اليابانية  و  الع�صكرية  ال�صيا�صة  يف 

يخو�صون يف تفا�صيلها .

انقالب يف
 العقيدة الع�سكرية

العقيدة  ان��ق��الب يف  ع��ن  احل��دي��ث 
يتطلب  ال���ي���اب���ان���ي���ة  ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
اإث��ر نهاية  م��ا فر�صته،  ال��ع��ودة اىل 
الوليات    ، الثانية  العاملية  احلرب 
على  املنت�صرون  احللفاء  و  املتحدة 
ال��ي��اب��ان يف ه���ذه احل���رب م��ن قيود 
م��ن اج��ل جت��ري��ده��ا م��ن جي�صها و 
و  ام��ن��ي��ة،  ق����وات  تعوي�صه مب��ج��رد 
د�صتورية  اأح���ك���ام  مب��ق��ت�����ص��ى  ذل���ك 

،درءا  امل�����ص��ادة  يف م��رح��ل��ة احل����رب 
للمخاطر التي تتهددها، من خالل 
امل���دى من  اق��ت��ن��اء ���ص��واري��خ بعيدة 
مزوديها و باحل�صول على �صواريخ 
التي  ال�صنع   توماهوك المريكية 
مت��ن��ح ال��ي��اب��ان ال��ق��درة ع��ل��ى �صرب 
اآ�صيا  ع��م��ق  يف  ع�����ص��ك��ري��ة  اه������داف 
اأ�صولها  حماية  م��ن  متكنها  ،ك��م��ا 
ت�صتمل  التي  الدفاعية  الف�صائية 
خا�صة على قنابل موجهة بالأقمار 

ال�صناعية . 

خماوف 
العقيدة  الن��ع��ط��اف يف  ه���ذا  ُي��ث��ري 
�صباقها  و  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
اجل����دي����د ن���ح���و ال��ت�����ص��ل��ح خم����اوف 
ُيحي  اذ  املنطقة  دول  ل��دي  ع��دي��دة 
اقرتفه  م��ا  اجلماعية  ال��ذاك��رة  يف 
ابادة  الياباين من عمليات  اجلي�ص 
من  اللف  ل��ع�����ص��رات  اغ��ت�����ص��اب  و 
التي  البلدان  مواطنات  و  مواطني 
، ف�صال  ال���ي���اب���اين  ال���غ���زو  ط��ال��ه��ا 
ال�صبيهة  التعذيب  مع�صكرات  ع��ن 
. كما  النازية  العتقال  مبع�صكرات 

ه����ذا المر  ل��ق��د ج����اء  .و  ���ص��ارم��ة 
وا����ص���ح���ا يف ال��ف�����ص��ل ال��ت��ا���ص��ع من 
الد�صتور الياباين ومت تعليل ذلك، 
بالن�صبة  اأي�����ص��ا  ال�������ص���اأن  ك����ان  ك��م��ا 
التي  الفظيعة  باجلرائم   ، لأملانيا 
ارت��ك��ب��ت��ه��ا ال���ي���اب���ان اث���ن���اء احل���رب 
تراوحت بني  التي  الثانية،  العاملية 
اقامة  و  الب��ادة اجلماعية  عمليات 
مع�صكرات اعتقال ممتدة للتعذيب 
مبع�صكرات  ���ص��ب��ي��ه��ة  ال���وح�������ص���ي 
جتارب  اج���راء  و  النازية  العتقال 
�صكان  م��ن  اللف  على  بيولوجية 
الدول التي طالها التو�صع الياباين 
اىل جانب عمليات اغت�صاب للن�صاء 
ال�صيوعيون  ت���ويل  اأن  ...اإل  ال���خ 
اندلع  و  ال�صني  مقاليد احلكم يف 
احل���رب ال��ك��وري��ة ق��د م��ًك��ن��اأ اليابان 
،مبوافقة من الوليات املتحدة، اأن 
اأن تلتف  و  تعيد ج��زءا من جي�صها 
الد�صتور  م���ن  ال��ف�����ص��ل  ه����ذا  ع��ل��ى 
باإن�صاء مزيد من القوات الع�صكرية 
حتت عنوان “قوى الدفاع اخلا�ص 
لليابان “ و يف �صنة 2015 اعادت 
قوات   “ لي�صبح  جي�صها  ت�صمية 

ال�صني  ا����ص���ت���ئ���ن���اف  اىل  و  امل������دى 
مع  امل�صرتكة  الع�صكرية  مناوراتها 
كوريا اجلنوبية ، بعد توقف حوايل 
الكولريا  داء  تف�صي  ب�صبب  �صنتني 
املتوا�صلة  ت���ه���دي���دات���ه���ا  اىل  و   ،
ب�����ص��م ت���اي���وان و ب��ال�����ص��ي��ط��رة على 
���ص��رق و جنوب  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��اط��ق 
ال�صني  ج����ددت  ك��ذل��ك  .و  ال�����ص��ني 
 ، الع�صكرية  م��ن��اورت��ه��م��ا  رو���ص��ي��ا  و 
ف��وق بحر   ، املا�صي  اواخ��ر نوفمر 
الأمنية  امل���خ���اوف  ه���ذه   . ال��ي��اب��ان 
اىل   ، ا�صلفنا  كما   ، ال��ي��اب��ان   دفعت 
بعدم  ال�صابق  التزامها  التخلي عن 
عدم  و  الع�صكرية  قواتها  م�صاعفة 
الوثائق  اب��رزت��ه  م��ا  ه��و  و  الت�صلح  
اأ�صهر  منذ  ا�صدرتها  التي  الثالث 
القومي  الأم��ن  ا�صرتاتيجية  و هي 
و  الوطنية  ال��دف��اع  ا�صرتاتيجية  و 
ا�صرتاتيجية بناء قوات الدفاع التي  
بعد  م��ا  ن��ظ��اَم  لها  بالن�صبة  اأن��ه��ت  
كان  ،ال��ذي  الثانية  العاملية  احل��رب 
ُيلزمها بالتقيد بامالءات الوليات 
املتحدة و بقية احللفاء، يف التخلي 
ادخلتها  و  ع�صكري  طموح  اي  ع��ن 

الدفاع الذاتي اليابانية » 

تهديدات 
اأي وق���ت م�صى  ال��ي��وم واأك����رث م��ن 
امنها  يهدد  اليابان باخلطر  ت�صعر 
و تريد الت�صلح ب�صرعة معتمدة على 
تكنولوجيات  من  الذاتية  قدراتها 
و  كبرية  علمية  كفاءات  و  متطورة 
مواد اأولية نادرة يف �صنع ا�صلحة و 
قنابل نووية و لكن بالعتماد  اأي�صا 
بريطانيا  و  ك��ك��ن��دا  حلفائها  ع��ل��ى 
لتزويدها  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  و 
ب�صواريخ و غري ذلك من ال�صلحة 

املتطورة .
ترغب االيابان يف تنويع مزوديها و 
الياباين  ال��وزراء  تاأتي زيارة رئي�ص 
منذ ايام اىل كندا يف هذا الطار ،  و 
ت�صتطيع كندا ان توفر لليابان الغاز 
املعادن  بع�ص  و  امل�صيل  الطبيعي 
ال���ص��رتاأت��ي��ج��ي��ة ف�����ص��ال ع��ن امل���واد 
اليابان  اج����رىت  ،ك��م��ا  ال��ف��الح��ي��ة 
تفاهمات  امل��ا���ص��ي  ال���ص��ب��وع  خ���الل 
و  الريطانية  اململكة  مع  ع�صكرية 
املعاهدة  املتحدة  الوليات  �صتو�صع 

طوكيو  و  وا�صنطن  ب��ني  امل�صرتكة 
و  الهجمات  لتغطية  امل��دى  طويلة 
التهديدات املبا�صرة و غري املبا�صرة 
على اليابان . يف نهاية هذه الزيارة 
مل يخفي رئي�ص ال��وزراء قلق بلده 
البالغ من املناورات الع�صكرية التي 
جتريها ال�صني و كوريا ال�صمالية و 
كذلك رو�صيا يف املحيطني الهندي 
قررت  حكومته  ان  ُمعلنا  الهادي  و 
م�صاعفة موازنتها الع�صكرية لتبلغ 
2 يف املائة من اجمايل الناجت املحلي 
م���ررا ذل���ك ب�����ص��رورة م��واج��ه��ة “ 
ال��ت��ح��دي غ��ري امل�����ص��ب��وق ال�����ص��ني يف 
املحيطني الهادي و الهندي ف�صال 
عن الأخطار املحتملة التي ت�صكلها 

رو�صيا و كوريا اجلنوبية » .
هنا  الياباين  ال���وزراء  رئي�ص  ي�صري 
اىل العديد من املناورات الع�صكرية 
التي اجريت خالل ال�صهر الخرية 
، و التي تكثفت منذ اندلع احلرب 
اأكرث  اىل   الوك���ران���ي���ة  ال��رو���ص��ي��ة 
كوريا  اج���رت���ه���ا  جت���رب���ة   32 م���ن 
من  خمتلفة  ان���واع  على  ال�صمالية 
البعيدة  و  ال��ق�����ص��رية  ال�����ص��واري��خ 

ان رو�صيا و ال�صني ل تنظران بعني 
الر�صا للدعم الذي ابدته احلكومة 
اإذ تقدمت  اوكرانيا   اليابانية نحو 
لها مب�صاعدات ع�صكرية و ان�صانية 
لل�صغط  حثيثة  مب�صاٍع  قامت  كما 
الع�صر  الآ���ص��ي��ان  دول  م��ن   8 ع��ل��ى 
الذي  امل��ت��ح��دة  المم  ق����رار  ل��دع��م 

يدين الغزو الرو�صي .
حت����ت����ل ال�����ي�����اب�����ان ال�����ي�����وم امل���رت���ب���ة 
اخلام�صة من بني اقوى 13 جي�صا 
فرن�صا،  بذلك  متخطية  العامل  يف 
م���ن ح��ي��ث ق��وت��ه��ا الق��ت�����ص��ادي��ة و 
ميزانية دفاعها و بنيتها الع�صكرية 
و ميزانيتها ال�صخمة. ، اإل  ان هذا 
املوقع اجلديد  ،كما يقول الباحث 
ال��ك��ن��دي ل��وي��ك ت��ا���ص��ي ، ب��ق��در ما 
م�صتقبل  على  اليابانيني  يطمئن 
امكانيات  ي�����ص��اع��ف  ف��ان��ه  ب��الده��م 
ال�������ص���دام ب���ني ال������دول امل����ج����اورة و 
���ص��ت��ك��ون ال��ي��اب��ان يف م��ق��دم��ة هذه 
الدول املورطة يف �صراع قد ينفجر 
يف اية حلظة و ي�صاعف من ارتباك 
ال���ع���امل���ي اجل���دي���د و عدم  ال���ن���ظ���ام 

ا�صتقراره .

ب�سبب التهديدات الرو�سية –ال�سينية : اليابان تدخل �سباق الت�سلح 

•• عوا�شم-وكاالت

باأ�صيق  اأوك�����ران�����ي�����ا  ح�����رب  مت����ر 
 11 قبل  اندلعها  منذ  حلقاتها 
دول بحلف  ت��ع��ه��د  و���ص��ط  ���ص��ه��را، 
بتقدمي  “ناتو”  الأطل�صي  �صمال 
اأ�صلحة ثقيلة لكييف، فيما ت�صعد 
رو�صيا بالرد يف امليدان عر تدمري 

البنية التحتية الأوكرانية.
واخ���ت���ل���ف اث����ن����ان م����ن اخل������راء، 
الرو�صي  اجل��ان��ب  يتبع  اأح��ده��م��ا 
والآخ������ر ج���ان���ب ح��ل��ف ال��ن��ات��و يف 
نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  ح��دي��ث��ه��م��ا 
هذا  ك���ان  اإن  م���ا  ب�����ص��اأن  عربية” 
ال���ت�������ص���ع���ي���د ق�����د ي���خ���ت���م احل�����رب 
بانفجارات نووية، واإن اتفقا على 
اأمر غري عادي هذا  توقع حدوث 

العام.

تعهدات الناتو
اجل���م���ع���ة، ت���ع���ه���د وزي�������ر ال����دف����اع 
الأم�����ريك�����ي، ل���وي���د اأو�����ص����ن ب���اأن 
“ملتزمون  اأوك����ران����ي����ا  ����ص���رك���اء 
احتياجاتها  تلبي  ح��ت��ى  بدعمها 
وذل����ك  نف�صها”،  ع����ن  وت����داف����ع 
خ�����الل اج���ت���م���اع اأك������رث م����ن 50 
لأوكرانيا  داع��م��ة  ومنظمة  دول���ة 

اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدثة 
م����اري����ا زاخ�����اروف�����ا ����ص���رح���ت ب����اأن 
“حزب احلرب امل�صعور” يف كييف 
ه���و م���ن ي��ح��دد ال��ن��غ��م��ة، ب��ع��د اأن 
م�صيفة  بالواقع”،  اإح�صا�صه  فقد 
اأن يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف، ت�صبح 
امل���ف���او����ص���ات م���ع اأوك����ران����ي����ا غري 

واردة.
املتحدث با�صم الكرملني، دميرتي 
“العالقات  اإن:  ق����ال  ب��ي�����ص��ك��وف 
م�صتوياتها  اأدن������ى  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

تاريخًيا لالأ�صف«.
وا�صنطن،  ل��دى  الرو�صي  ال�صفري 
اأن  اأن����ت����ون����وف، ت���وق���ع  اأن�����ات�����ويل 
الأم���ريك���ي���ة  الإدارة  “�صيا�صة 
ال�صرتاتيجية  الهزمية  ل�صمان 
لرو�صيا يف اأوكرانيا �صتقود العامل 

نحو كارثة«.

هل اقرتب 
ال�سدام املبا�سر؟

ب��ت��ع��ب��ري الأك����ادمي����ي ال���رو����ص���ي يف 
دمييرتي  ال���دول���ي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
وا�صنطن  ف����اإن  ف��ي��ك��ت��وروف��ي��ت�����ص، 

يف قاعدة “رام�صتاين” الع�صكرية 
الأمريكية فى اأملانيا.

املتحدثة الإقليمية با�صم اخلارجية 
الأم��ريك��ي��ة، ه��ال��ة غ��ري��ط، قالت 
وقت  يف  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�صكاي 
اإنَّ وا�صنطن تلتزم بتقدمي  �صابق، 

امل�صاعدات الإن�صانية والقت�صادية 
بجانب  لأوكرانيا،  والدبلوما�صية 

الدعم الع�صكري.
حزمة  وا�صنطن  اأعلنت  اخلمي�ص، 
الع�صكرية  امل�صاعدات  من  جديدة 
مليار   2.5 ب��ق��ي��م��ة  لأوك����ران����ي����ا 

دولر، ت�صمل مركبات مدرعة.
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م�������ص���وؤول 
جوزيب  الأوروب����������ي  الحت�������اد  يف 
الدول  ب��اأن  اجلمعة  �صرح  بوريل، 
الأوروبية م�صتعدة لإر�صال دبابات 
مننح  اأن  “علينا  واأن������ه  ث��ق��ي��ل��ة، 

لي�ص  الالزمة  الأ�صلحة  اأوكرانيا 
فقط ل�صد الهجمات كما يفعلون 
ح��ال��ي��ا، واإمن�����ا ل���ص��ت��ع��ادة اأرا�����ص 

اأي�صا«.
ردت مو�سكو �سريعا
 بتعبريات حادة:

بعد و�سول حرب اأوكرانيا لأ�سيق حلقاتها.. هل اقرتب �سدام الكبار؟

ملواجهة ال�صني.. الهند تطلق تدريبات م�صرتكة مع اليابان  كندا واليابان ت�صعيان اإىل تعزيز عالقاتهما القت�صادية والأمنية

مناورات بحرية اأمريكية يابانية لتعزيز اجلاهزية القتالية يف املحيطني الهندي والهادئ اليابان تتعهد با�صتثمار 30 مليار دولر يف اإفريقيارئي�ص وزراء اليابان ال�صابق اهتم بتوثيق العالقات مع الهند يف ظل تنامي النفوذ ال�صيني

•• تون�س – خرية ال�شيباين 
الرو�سية  للحرب  الكربى  التداعيات   مل تقت�سر 
على  ل  و  الوروب��ي��ة   البلدان  على  الأوكرانية 
،التي تتزود بالطاقة و باملواد  النامية   البلدان 
هذا  اإن  ب��ل  ح���دوده���ا،  خ���ارج  م��ن  التموينية 
الويل  املراكز  تت�سدر  بلدانا  م�ست  التداعيات 
و  ال�سني  و  الهند  مثل  القت�سادي  الزده��ار  يف 

اليابان . 

احلرب  م��ن  الأول  امل�صتفيد  ه��ي 
اإج��ب��ار �صركائها يف  ال��دائ��رة ع��ر 
نه�صة  مت���وي���ل  ع��ل��ى  “الناتو” 
الأمريكية  الع�صكرية  ال�صناعة 
التي مل تر هذا الكم من الأموال 

حتى خالل احلرب الباردة.
اأن  ف���ي���ك���ت���وروف���ي���ت�������ص  وُي�������ص���ي���ف 
�صرو�ص  ب��ح��رب  ي��ن��ذر  الت�صعيد 
ا  اأي�صً وي����ن����ذر  ال�����ق�����ادم،  ال���رب���ي���ع 
حممود  غ��ري  اقت�صادي  بانفجار 
العواقب.  غري اأنه ا�صتبعد اندلع 

حرب نووية لعدة اأ�صباب:
ول  �صاملة  ح��رًب��ا  �صتكون  ك��ون��ه��ا 

رابح منها.
ال�صكل  م��ن  م�صتفيدة  وا���ص��ن��ط��ن 
ف����م����ن جهة  ل����ل����ح����رب،  احل��������ايل 
ت�صتنزف رو�صيا ومن جهة اأخرى 
�صدام  دون  اأ���ص��ل��ح��ت��ه��ا  ت��خ��ت��ر 

مبا�صر مع مو�صكو.
بني  دبلوما�صية  جن��اح��ات  ه��ن��اك 
اجلانبني،  ب���ني  والآخ�������ر  احل����ني 
اأ���ص��رى مثل جندي  ت��ب��ادل  ت�صمل 
كرة  وجنمة  �صابق  اأمريكي  م�صاة 

ال�صلة بريتني جريرن.

اخلط املحظور
مو�صكو  اأن  ي��رى  الآخ���ر  املع�صكر 
الدخول  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ���ص��ت��ج��ر 
ث��ال��ث��ة، وبح�صب  ع��امل��ي��ة  يف ح���رب 
البولندي  والإع��الم��ي  ال�صيا�صي 
كاميل جيل كاتي، فاإن الو�صع الآن 
ال�صتفزازات،  م��ن  م��زي��ًدا  ي�صهد 

�صاربا اأمثلة:
تلويح الرئي�ص الرو�صي فالدميري 
النووي  با�صتخدام  امل�صتمر  بوتني 

اإذا اقت�صت ال�صرورة ذلك.
ك���ان���ت مقررة  اإل���غ���اء حم���ادث���ات   
املا�صي  ن��وف��م��ر  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
التفتي�ص  عمليات  ا�صتئناف  ب�صاأن 
مبوجب معاهدة �صتارت اجلديدة 

للحد من الأ�صلحة النووية.
امل�صلحة  ال�����ق�����وات  ق�������وام  زي��������ادة 
الرو�صية اإىل 1.5 مليون جندي.

القرم  ملحيط  اأوكرانيا  ا�صتهداف 
واأقاليم �صمتها مو�صكو يف حربها 
وي���ت���وق���ع ج���ي���ل كاتي  الأخ���������رية. 
نووية  ل�����ص��رب��ة  رو���ص��ي��ا  ت��ل��ج��اأ  اأن 
ا�صتمر  اإذا  العام اجلاري  حمدودة 
ال��ت��ق��دم وال�����ص��م��ود الأوك�����راين يف 
جبهات القتال، بخالف النتقادات 
ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا ال��ك��رم��ل��ني يف 
الداخل نتيجة طول مدة احلرب.
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انطلقت يف  اأن م�صرية حا�صدة  الإخ��ب��اري،  اليوم  رو�صيا  ذك��ر موقع   
العا�صمة ال��ب��ول��ن��دي��ة وار����ص���و، اح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة ب��ول��ن��دا يف 

العمليات الع�صكرية يف اأوكرانيا.
للم�صرية  املنظمة  البولندية،  كامرادا”  “وطنيو  منظمة  واأ�صدرت 
بياناً، اأعربت فيه عن ا�صتيائها من ترويج بع�ص ال�صيا�صيني، وو�صائل 

الإعالم البولندية للحرب.
وحمل املتظاهرون العلم البولندي، وهتفوا ب�صعارات منددة مب�صاركة 
ن�صب  نحو  وتوجهوا  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الع�صكرية  العمليات  يف  بولندا 
الالفتات  بع�ص  حملوا  كما  وار���ص��و،  العا�صمة  و�صط  “�صيغموند” 

املكتوبة باللغة الرو�صية.
واأكد منظمو امل�صرية، �صرورة حما�صبة كل م�صوؤول يدفع البولنديني 
املرتبة  بولندا حتتل  اأن  اإىل  ي�صار  الأوكرانية،  الأزم��ة  للم�صاركة يف 
الثانية، بعد الوليات املتحدة الأمريكية، بني الدول التي متد نظام 

كييف بالأ�صلحة واملعدات الع�صكرية.

اإنهما  املتمردة  الوطني  التحرير  جي�ص  وجماعة  كولومبيا  قالت 
جمود  بعد  املقبل  ال�صهر  املك�صيك  يف  ال�صالم  حمادثات  �صت�صتاأنفان 

�صهدته يف الآونة الخرية.
وعقدت اأول جولة من املحادثات العام املا�صي يف كراكا�ص لإنهاء دور 

املتمردين يف احلرب التي ا�صتمرت نحو 60 عاما.
واتفقا  املا�صي  الأ�صبوع  كراكا�ص  يف  طارئا  اجتماعا  اجلانبان  وعقد 
يف  �صباط  فراير   13 يف  املفاو�صات  من  الثانية  اجلولة  عقد  على 
الرنويج  جانب  اإىل  للمحادثات  ال�صامنة  ال���دول  اإح���دى  املك�صيك 

وفنزويال وكوبا وت�صيلي.
ب�صكل  �صيبحثان  اإنهما  الوطني  التحرير  وجي�ص  كولومبيا  وقالت 
اإليها  التو�صل  التي مت  التفاقات  تنفيذ  املحرز يف  التقدم  م�صرتك 
اإبقاء قنوات  اتفقا على  واإنهما  املحادثات  الأوىل من  خالل اجلولة 

الت�صال مفتوحة حتى عند توقف املفاو�صات.

قال وزير الدفاع الأملاين اجلديد بوري�ص بي�صتوريو�ص اإنه يعتزم زيارة 
لل�صماح  �صغوطا  برلني  فيه  تواجه  ال��ذي  الوقت  يف  قريبا  اأوكرانيا 
ل�صحيفة  بي�صتوريو�ص  وقال  ال�صنع.  اأملانية  بدبابات  كييف  بتزويد 
فيلت ام زونتاج الأملانية يف مقابلة ُن�صرت اأم�ص الأحد “الأمر املوؤكد 
الأ�صابيع  خالل  حتى  رمبا  ب�صرعة.  اأوكرانيا  اإىل  �صاأ�صافر  اأنني  هو 
الأربعة املقبلة«. ومل تتو�صل اأملانيا واحللفاء الغربيون يوم اجلمعة 
اإىل قرار ب�صاأن ما اإذا كانت اأملانيا �صتوافق على اإر�صال دبابات ليوبارد 
الدبابات  التي متلك هذه  اأو ت�صمح للدول الأخرى  اأوكرانيا  اإىل   2
بالقيام بذلك  على الرغم من منا�صدات اأوكرانيا تزويدها بدبابات حديثة 

لتعزيز جهودها الدفاعية.
وردا على �صوؤال حول الدبابات، قال بي�صتوريو�ص الذي اأ�صبح وزيرا 
�صركائنا  مع  للغاية  دقيقا  ح��وارا  “جنري  املا�صي  الأ�صبوع  للدفاع 
ال��دول��ي��ني، اأول وق��ب��ل ك��ل ���ص��يء م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ب�����ص��اأن هذه 

امل�صاألة«.
 

بعد  من�صبه  ترك  كالين  رون  الأبي�ص  البيت  موظفي  كبري  يعتزم 
عامني له يف هذه الوظيفة املركزية واحل�صا�صة جدا ح�صبما اأفاد عدد 

من و�صائل الإعالم الأمريكية.
اإىل زمالئه منذ  “اأ�َصرَّ  فاإن كالين  نيويورك تاميز  وفقا ل�صحيفة 
انتخابات منت�صف الولية يف ت�صرين الثاين/نوفمر اأنه بعد فرتة 
مرهقة ومتوا�صلة اإىل جانب بايدن تعود اإىل حملة 2020، اأ�صبح 

م�صتعدا للم�صي قدما«.
الرئي�ص وقد يرتك من�صبه بعد  املتعاونني مع  اأق��رب  اأحد  وكالين 
اخلطاب ال�صنوي جلو بايدن حول حال الحتاد واملقرر يف 7 �صباط/
يف  من�صبه  عن  كالين  و�صيتنحى  ال�صحيفة.  اإىل  ا�صتنادا  فراير، 
وقت ح�صا�ص للولية الرئا�صية. فقد يعلن الرئي�ص ال�46 للوليات 
تر�صحه  املقبلة  الأ�صابيع  يف  عاما   80 العمر  م��ن  والبالغ  املتحدة 
2024 بينما �صبق ملناف�صه اجلمهوري الكبري  ر�صميا للرئا�صة عام 

دونالد ترامب )76 عاما( اأن اأعلن عزمه على خو�ص ال�صباق.

عوا�شم

وار�سو

كراكا�ص

برلني

وا�سنطن

 اإيران: الن�سحاب من معاهدة عدم 
انت�سار الأ�سلحة النووية اأمر وارد

• • طهران-وكاالت

قال وزير اخلارجية الإيراين ح�صني اأمري عبد اللهيان، اأم�ص، اإن احتمال ان�صحاب 
اإىل  اإ�صافة  اأمر وارد،   )NPT( النووية الأ�صلحة  انت�صار  بالده من معاهدة عدم 
طرد مفت�صي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف حال اأقدم الحتاد الأوروبي على 
و�صع احلر�ص الثوري على لئحة املنظمات الإرهابية. جاء ذلك يف ت�صريح ن�صرته 
اأي  ق��راره جتاه  ب�صاأن  اجتماع للرملان  الإيرانية عقب  نيوز”  “فار�ص  اأنباء  وكالة 
اإمكانية  ال��وزي��ر الإي���راين عن  ���ص��وؤال  ال��ث��وري. وعند  اأوروب��ي��ة �صد احلر�ص  خطوة 
ان�صحاب اإيران من معاهدة حظر النت�صار النووي وطرد مفت�صي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية كرد على الحتاد الأوروبي، قال: “اإذا مل يتحرك الأوروبيون يف جتاه 
�صيكون متخياًل«.  اإي��ران  اأي احتمال لرد  فاإن  العقالنية ومل ي�صححوا مواقفهم، 
واأعلن الرملان الإيراين يف جل�صة مغلقة الأحد اأنه اأعد خطة طارئة �صتعتر اإيران 
يف  مبوجبها القوات امل�صلحة التابعة لدول الحتاد الأوروبي “منظمات اإرهابية”، 
حال مت و�صع احلر�ص الثوري على لئحة الإرهاب. واعتر وزير اخلارجية الإيراين 
اأن “القرار الذي اتخذه الرملان الإيراين اليوم واخلطة التي �صوف تلزم احلكومة 
اآثار مهمة«. وقال  اإجراًء م�صاًدا، �صيحدث تغيريات عميقة وله  الإيرانية، �صيكون 
ال�صيا�صة  رئي�ص  ب��وري��ل،  جوزيف  مع  اأجريتها  التي  املحادثات  “يف  اللهيان:  عبد 
اخلارجية لالحتاد الأوروبي، ووزير اخلارجية ال�صويدي ب�صفته الرئي�ص الدوري 
لالحتاد الأوروبي، �صرحا باأنهما ل ي�صعيان اإىل تنفيذ هذا القرار، وهذا القرار ما 

هو اإل تعبري عن م�صاعر جزء من نواب الرملان الأوروبي«.

ال��ع��رب��ي  ال����ربمل����ان   
ي�ستنكر اإحراق امل�سحف 
ال�سويد يف  ال�سريف 

•• القاهرة -وام: 

ال��ع��رب��ي ب�صدة  ال���رمل���ان  ا���ص��ت��ن��ك��ر 
امل�صحف  م�����ن  ن�������ص���خ���ة  اإح�����������راق 
اجلمهورية  �صفارة  اأم��ام  ال�صريف 
ال�صويدية  العا�صمة  يف  ال��رتك��ي��ة 
���ص��ت��وك��ه��ومل، م�����ص��ددا ع��ل��ى رف�صه 
امل�صينة،  مل��ث��ل ه���ذه الأف���ع���ال  ال��ت��ام 
والتي تعد خروجا على كل القوانني 
واملواثيق الدولية التي تن�ص على 
�صرورة اللتزام باحرتام مقد�صات 

ال�صعوب وعقائدهم واأديانهم.
وطالب الرملان العربي، - يف بيان 
ا����ص���دره اأم�������ص- امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
هذه  وجت��رمي  م�صئولياته  بتحمل 
الأفعال املرفو�صة جملة وتف�صيال، 
ك���اف���ة القيم  ت��ت��ن��اف��ى م���ع  وال���ت���ي 
والأخالقية،  الإن�صانية  وامل��ب��ادئ 
م�صاعر  وتوؤجج  امل�صلمني  وت�صتفز 
ت�صتهدف  و  وال��ع��ن��ف،  ال��ك��راه��ي��ة 
زع��زع��ة الأم����ن وال���ص��ت��ق��رار، كما 
الكراهية  اأ�صكال  كافة  بنبذ  طالب 
وال���ت���ط���رف، ون�����ص��ر ق��ي��م احل����وار 
بني  ال�صلمي  والتعاي�ص  والت�صامح 
ال�صعوب ومنع اأي �صكل من اأ�صكال 

الإ�صاءة لكافة الأديان ال�صماوية.
و�صدد الرملان العربي على �صرورة 
والعنف،  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب  ن��ب��ذ 
الدينية،  الرموز  اح��رتام  ووج��وب 
الكراهية  اإث�������ارة  ع���ن  والب���ت���ع���اد 
واملقد�صات  ل����الأدي����ان  ب����الإ�����ص����اءة 
الت�صامح  قيم  ن�صر  ���ص��رورة  وعلى 

والتعاي�ص.

رغم معار�سة خطة بن غفري 

»ال�ساباك« يقرتب من النخراط مبلف اجلرمية يف املجتمع العربي

بوركينا فا�سو تطالب بان�سحاب القوات الفرن�سية خالل �سهر 

انهيار مبنى يودي بحياة 10 اأ�سخا�س يف حلبرئي�س وزراء ال�سويد يدين حرق ن�سخة من القراآن الكرمي
•• دم�شق-اأ ف ب

ت�صبب انهيار مبنى مبقتل ع�صرة اأ�صخا�ص الأحد، بينهم طفل، يف مدينة حلب 
يف �صمال �صوريا، فيما ت�صتمر عمليات البحث عن عالقني حتت الأنقا�ص، وفق 

ما اأفادت وكالة الأنباء ال�صورية الر�صمية )�صانا(.
وتتكّرر حالت انهيار الأبنية ال�صكنية يف حلب، ثاين كرى املدن ال�صورية، اإن 
كان جراء البناء املخالف من دون اأ�ص�ص متينة اأو نتيجة ت�صدع املباين جراء 
اأ�صخا�ص  ع�صرة  “تويف  �صانا  واأوردت  املدينة.  �صهدتها  التي  العنيفة  املعارك 
بينهم طفل جراء انهيار مبنى �صكني” موؤلف من خم�صة طوابق يف حي ال�صيخ 

مق�صود.
ونقلت عن م�صدر يف قيادة �صرطة حلب قوله اإن “�صبب النهيار يعود لت�صرب 
املياه اإىل اأ�صا�صات املبنى”، م�صرياً اإىل اأن فرق الإنقاذ والدفاع املدين والإطفاء 

ل تزال تبحث عن مفقودين حتت الأنقا�ص. وحي ال�صيخ مق�صود ذات غالبية 
ن��ازح��ون من  �صنوات  اإل��ي��ه قبل  اأك���راد، وجل��اأ  فيه مقاتلون  ويتواجد  ك��ردي��ة، 
منطقة عفرين يف ريف حلب ال�صمايل الغربي بعد �صيطرة القوات الرتكية 
عليها. واأفاد املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان اأن القتلى جميعهم من نازحي 

عفرين.
بكرث   ،2011 العام  منذ  امل�صتمر  ال��ن��زاع  عن  الناجتة  ال��ن��زوح  اأزم��ة  ودفعت 
للجوء اإىل مبان مت�صررة اأو �صبه مدمرة اأو تفقر للبنى التحتية واخلدمات 

الأ�صا�صية.
ويف اأيلول/�صبتمر املا�صي، تويف ع�صرة اأ�صخا�ص، بينهم ثالث اأطفال، جراء 

انهيار مبنى موؤلف من خم�صة طوابق يف حلب، ب�صبب �صعف اأ�صا�صاته.
يف  احل��رب  بفعل  مت�صرر  مبنى  انهيار  ت�صبب   ،2019 �صباط/فراير  ويف 

املدينة مبقتل 11 �صخ�صاً، بينهم اأربعة اأطفال.

•• �شتوكهومل-وكاالت

اأدان رئي�ص الوزراء ال�صويدي اأولف كري�صرت�صون حرق �صيا�صي مييني ن�صخة من القراآن 
الكرمي يف �صتوكهومل.

وك��ت��ب ك��ري�����ص��رت���ص��ون ت��غ��ري��دة الأح�����د ق���ال ف��ي��ه��ا “حرية ال��ت��ع��ب��ري ج���زء اأ���ص��ا���ص��ي من 
الدميقراطية، ولكن ما هو قانوين لي�ص بال�صرورة اأن يكون مالئماً«.

اأع��رب عن  اأن  واأري��د  للغاية.  للكثريين عمل م�صني  قد�صية  كتب متثل  “حرق  واأ���ص��اف 
تعاطفي مع جميع امل�صلمني الذين �صعروا بالإ�صاءة ب�صبب ما حدث يف �صتوكهومل«.

وكان را�صمو�ص بالودان، زعيم حزب “اخلط املت�صدد” اليميني املتطرف يف الدمنارك، قد 
ح�صل على ت�صريح بحرق ن�صخة من امل�صحف ال�صريف اأم�ص الأول ال�صبت اأمام ال�صفارة 

الرتكية بالعا�صمة ال�صويدية �صتوكهومل.

•• القد�س-وكاالت

القانون  اإن��ف��اذ  جم��ال  يف  اإ�صرائيليون  خ���راء  ي�صارك 
كيفية  درا���ص��ة  اإىل  ي��ه��دف  ف��ري��ق عمل  والأم����ن �صمن 
غفري،  ب��ن  اإيتمار  القومي  الأم���ن  وزي��ر  خطة  تطبيق 
ملكافحة  “ال�صاباك”  داخ����ل  خ��ا���ص��ة  وح����دة  لت�صكيل 
اجلرمية باملجتمع العربي، ح�صبما اأفاد موقع “تاميز 

اأم�ص اجلمعة. اأوف اإ�صرائيل”، 
ياأتي ذلك يف وقت يقول معار�صو اخلطوة اإنها �صت�صكل 

انتهاًكا خل�صو�صية املواطنني العرب يف اإ�صرائيل.
ون�ص التفاق الئتاليف بني بن غفري وحزب “الليكود” 
وجهات  ال�صرطة  مب�صاعدة  “ال�صاباك”  تكليف  على 
من  العربي،  باملجتمع  اجلرمية  مكافحة  يف  التحقيق 
منطلق تف�صي ظواهر العنف واجلرمية املنظمة ب�صكل 

يتطلب اأدوات ا�صتثنائية.
و”ال�صاباك” هو اأحد الأجهزة ال�صتخبارية الإ�صرائيلية 
والإرهاب  التج�ص�ص  عمليات  مكافحة  على  تعمل  التي 
والن�صاطات التي مت�ص الأمن القومي، ويخ�صع ملكتب 

رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلي.
مكتب  بني  بالتعاون  اجل��دي��دة  ال��وح��دة  عمل  و�صيكون 
اإن�صاء  و�صيعني  القومي،  الأم��ن  ووزارة  ال��وزراء  رئي�ص 
مع  بالتعاطي  �صيكلف  ال��ع��ام  الأم���ن  جهاز  اأن  ال��وح��دة 
ق�صايا  يف  حا�صًرا  و�صيكون  بالداخل،  اجلرمية  ملف 

جنائية تخ�ص املجتمع العربي يف اإ�صرائيل دون غريه.

قلق “ال�ساباك«
اجلمعة،  ي��وم  اإ�صرائيل”،   اأوف  “تاميز  م��وق��ع  وذك���ر 
العام  الأم��ن  تنتاب م�صوؤويل جهاز  القلق  اأن حالة من 

املجتمع  يف  وق��ان��ون��ي��ة  �صيا�صية  �صخ�صيات  وت��ع��ار���ص 
العربي الإ�صرائيلي منح “ال�صاباك” هذا الدور، وتقول 
من  ب���دًل  عمله،  اأداء  ال�صرطة  ج��ه��از  على  يتعني  اإن���ه 
ال�صتعانة باأدوات اإ�صافية تعد خياًرا يف غاية التطرف.

العليا  امل��ت��اب��ع��ة  رئ��ي�����ص جل��ن��ة  دع����ا  ����ص���اب���ق،  ويف وق����ت 
للجماهري العربية يف اإ�صرائيل، حممد بركة، اإىل عدم 
اإقحام “ال�صاباك” يف هذا امللف “واأل ُت�صتخدم ع�صابات 

اجلرمية املنظمة اأداة لتفكيك هذا املجتمع«.
وطالب ال�صرطة الإ�صرائيلية باأداء دورها مثل اأي جهاز 

اجل��ه��از يف حماربة  ه��ذا  ان��خ��راط  ب�����ص��اأن  “ال�صاباك” 
التنظيمات الإجرامية يف املجتمع العربي؛ اإذ اإن الأدوات 
القانونية التي ميلكها �صمن اخت�صا�صات عمله رمبا ل 

تفيد مبلف اجلرمية يف املجتمع العربي.
واأ�صار املوقع اإىل اأن قيادات املجتمع العربي يف اإ�صرائيل، 
%20 من تعداد  اأك��رث من  ال��ذي ي�صكل  وهو املجتمع 
ال�صكان، يلقون باللوم على ال�صرطة، ويتهمونها بالف�صل 
يف التحقيق ب�صكل �صحيح يف احلوادث الإجرامية، على 

خالف التحقيقات اخلا�صة باملجتمع اليهودي.

كانت  “طاملا  اإن���ه  وق���ال  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  �صرطة 
قادرة  فاإنها  اليهودية،  امل��دن  دوره��ا يف  اأداء  ق��ادرة على 

ا على اأداء الدور ذاته يف ال�صارع العربي«. اأي�صً

ع�سرات اجلرائم
حالت  ع�صرات  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  العربي  املجتمع  وي�صهد 
اإىل  التو�صل  ال�صلطات يف  اأن تنجح  �صنوًيا، دون  القتل 

مرتكبيها يف اأغلب احلالت.
ون�صر موقع “والال” العري، اأم�ص اخلمي�ص، بيانات 
ر�صمية �صادرة عن ال�صرطة، وقال اإن عام 2022 �صهد 
وجنحت  ال��ع��رب��ي،  املجتمع  يف  اأ���ص��خ��ا���ص   104 مقتل 
ال�صلطات الإ�صرائيلية يف التو�صل اإىل القاتل يف 23% 

فقط من هذه احلالت.
وحتدثت البيانات التي تخ�ص ال�صرطة، ح�صب املوقع، 
ال���ي���ه���ودي، تو�صلت  امل��ج��ت��م��ع  ق��ت��ل يف  34 ح��ال��ة  ع���ن 
تعد  ن�صبة  وه��ي  ح��ال��ة،   24 يف  املنفذ  اإىل  التحقيقات 

مرتفعة مقارنة باملجتمع العربي.
ور���ص��د امل��وق��ع زي����ادة ك��ب��رية يف احل����الت ال��ت��ي تف�صل 
ال�صرطة بالتو�صل فيها اإىل مرتكب اجلرمية باإ�صرائيل 
 161 �صهد مقتل   2021 عام  اأن  واأو�صح  املجمل.  يف 
اإىل  التحقيقات  وتو�صلت  وع��رب��ًي��ا(،  )يهودًيا  ا  �صخ�صً
القاتل يف 69 حالة فقط، وقال اإن عدد حالت القتل يف 
املجتمع العربي وحده بلغت 125 حالة عام 2021، 

وتو�صلت ال�صرطة اإىل الفاعل يف 41 حالة.
اإ�صرائيل  �صهدت   ،2020 اأي  �صبقه  ال���ذي  ال��ع��ام  ويف 
��ا )ي��ه��ودًي��ا وع��رب��ًي��ا( يف ح���وادث  م��ق��ت��ل 138 ���ص��خ�����صً
اإجرامية، من بينهم 108 يف املجتمع العربي، تو�صلت 

التحقيقات اإىل املنفذ يف 42 حالة فقط.

الذي  ال�صاحلي  البلد  ه��ذا  م��ن  فرن�صا  بان�صحاب  للمطالبة 
اخلا�صة  ال���ق���وات  م���ن   400 ق���راب���ة  م���ن  ك��ت��ي��ب��ة  ي�صت�صيف 

الفرن�صية.
الفرن�صي  اخلارجية  وزي��ر  نائبة  زخاروبولو  خري�صول  ونفت 
اتهامات موجهة  املا�صي خالل زيارة لبوركينا فا�صو  الأ�صبوع 
ال�صابقة  م�صتعمرتها  يف  ال��ت��دخ��ل  اإىل  بال�صعي  ب��اري�����ص  اإىل 

امل�صطربة.
فا�صو  ب��ورك��ي��ن��ا  ع��ل��ى  �صيئا”  ت��ف��ر���ص  “ل  فرن�صا  اإن  وق��ال��ت 
م�صيفة “مل اآت اإىل هنا للتاأثري يف اأي خيار اأو قرار، ل اأحد 

ميكنه اإمالء خياراته على بوركينا«.
تنويع  يف  رغبتها  عن  اأخ��ريا  فا�صو  بوركينا  �صلطات  واأع��رب��ت 
الذي ميّزق  التمّرد اجلهادي  �صراكاتها، خ�صو�صا يف حماربة 

البالد منذ العام 2015.
وحّدد اإبراهيم تراوري هدفا ب”ا�صتعادة الأرا�صي التي حتتلها 

جحافل الإرهابيني«.
يف  الهجمات  من  ل�صل�صلة  اخلمي�ص  فا�صو  بوركينا  وتعر�صت 

•• واغادوغو-اأ ف ب

طالبت بوركينا فا�صو هذا الأ�صبوع القوات الفرن�صية مبغادرة 
اأرا�صيها يف غ�صون �صهر وفق ما اأفادت وكالة الأنباء الوطنية 
منذ  البلدين  بني  مت�صاعد  توتر  خلفية  على  ال�صبت  م�صاء 

اأ�صهر عدة.
الأربعاء  عّلقت  فا�صو  بوركينا  “حكومة  اأن  ال��وك��ال��ة  وذك���رت 
املا�صي التفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات امل�صلحة 

الفرن�صية على اأرا�صيها«.
واأ�صافت الوكالة “هذا التعليق ال�صادر يف 18 كانون الثاين/
يناير 2023 مَينح مبوجب �صروط اتفاق 17 كانون الأول/
الفرن�صية  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  واح���دا  �صهرا   2018 دي�صمر 

ملغادرة اأرا�صي بوركينا فا�صو«.
وبح�صب م�صدر قريب من احلكومة، طلبت ال�صلطات “مغادرة 

اجلنود الفرن�صيني يف اأ�صرع وقت ممكن«.
وقال امل�صدر اإن الأمر “ل يتعلق بقطع العالقات مع فرن�صا. 

باتفاقات  ف���ق���ط  ي��ت��ع��ل��ق  الإخ�����ط�����ار 
التعاون الع�صكري«.

ابراهيم  ال���ك���اب���ن  ق����ال  وال���ث���الث���اء 
تراوري، الرئي�ص النتقايل لبوركينا 
اإثر  ال�صلطة  اإىل  و���ص��ل  ال���ذي  فا�صو 
انقالب يف نهاية اأيلول/�صبتمر كان 
اأم��ام طاّلب  اأ�صهر،  ثمانية  الثاين يف 

اإن “الن�صال من اأجل ال�صيادة بداأ«.
لوكالة  م��ّط��ل��ع��ة  م�������ص���ادر  واأ������ص�����ارت 
الذي  اخل��ي��ار  اأن  اإىل  ب��ر���ص  ف��ران�����ص 
اإع��ادة ن�صر قواتها  تف�صله فرن�صا هو 
املجاور  النيجر  ج��ن��وب  يف  اخل��ا���ص��ة 
األ����ف����ي جندي  ي��ن��ت�����ص��ر زه������اء  ح���ي���ث 

فرن�صي.
ال�صتعمارية  القوة  فرن�صا،  وت��واج��ه 
ال�صابقة، احتجاجات على وجودها يف 

بوركينا فا�صو منذ اأ�صهر عدة.
كانت  ع�������دة  ت�����ظ�����اه�����رات  ون����ّظ����م����ت 
واغادوغو  يف  املا�صي  اجلمعة  اآخرها 

العديد من املناطق يف �صمالها و�صمال غربها اأ�صفرت عن مقتل 
“املتطّوعني  م��ن  ف���ردا   15 بينهم  م��ن  �صخ�صا   30 ح���واىل 

للدفاع عن الوطن” وهم معاونون مدنيون للجي�ص.
�صراكة معها،  اإق��ام��ة  واغ��ادوغ��و يف  التي تبحث  وم��ن اجلهات 

تطرح بانتظام م�صاألة تقارب حمتمل مع رو�صيا.
تامبيال  دو  كييليم  ي��واك��ي��م  اأب��ول��ي��ن��ري  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  وق���ال 
األيك�صي  ال��رو���ص��ي  ال�����ص��ف��ري  ل��ق��ائ��ه  امل��ا���ص��ي ع��ق��ب  الأ����ص���ب���وع 
الدينامية”  هذه  يف  املنطق  خيار  هي  “رو�صيا  اإن  �صالتيكوف 
ومطلع كانون الأول/ و”نعتقد اأن �صراكتنا يجب اأن تتعزز”. 

دي�صمر، قام بزيارة �صرية ملو�صكو.
مايل  يف  احل��اك��م  الع�صكري  املجل�ص  ح���ّذر  امل��ا���ص��ي،  وال�صيف 
ت�صع  بعد  البالد  م��غ��ادرة  بوجوب  الفرن�صية  ال��ق��وات  امل��ج��اورة 

�صنوات من وجودها فيها.
بداأ  م��ايل  يف  الع�صكري  املجل�ص  اإن  م��ت��ع��ددة  م�����ص��ادر  وت��ق��ول 
ا�صتقدام مقاتلني من جمموعة فاغرن الرو�صية اخلا�صة منذ 

اأواخر العام 2021، ما اأثار انتقادات دول عدة.

حتذيرات من �سيطرة امل�سلحني على رام اهلل
•• القد�س-وكاالت

الإ�صرائيلي  “والال”  موقع  ح��ذر 
اهلل  رام  م��دي��ن��ة  ���ص��ق��وط  اأن  م���ن 
امل�صلحة  اجل����م����اع����ات  اأي��������دي  يف 
الفل�صطينية �صيوؤدي اإىل انتفا�صة 

ثالثة.
ن�صاط  الإ�صرائيلي  امل��وق��ع  ور���ص��د 
الأخ��رية يف  الأ�صهر  يف  “حما�ص” 
اإىل  م�صرياً  هناك،  املُ�صلحني  دع��م 
الإ�صرائيلي  العام  الأم��ن  جهاز  اأن 
“�صاباك” حذر قبل نحو 4 اأ�صهر، 
“حما�ص”  ح��رك��ة  م��ق��رات  اأن  م��ن 
الفل�صطينية يف اخلارج ت�صخ اأموًل 
طائلة يف املناطق املحيطة مبدينة 
عمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  ب���ه���دف  اهلل  رام 

اإطالق نار يف املنطقة.
عن �صابط كبري:  “والال”  ونقل 
حت����اول  خ����الي����ا  ح���م���ا����ص  “لدى 
م��ن وق���ت لآخ���ر ال���ص��ت��ف��زاز و�صن 
لأننا  للغاية  �صعيد  اأن���ا  ه��ج��م��ات. 
اأح��ب��ط��ن��ا ك��ل ���ص��يء، ف��ه��ن��اك جهد 
الكثري  م��ع  قبل حما�ص  م��ن  كبري 
م���ن امل�����ال خل��ل��ق م�����ص��اك��ل يف هذا 
العليا،  اليد  لدينا  ولكن  القطاع، 
�صتبقى على  اأن��ه��ا  م��ن  واأن���ا متاأكد 

هذا النحو دائًما«.
وفقاً للموقع، تقوم مقرات حما�ص 
يف ت��رك��ي��ا ول��ب��ن��ان و���ص��وري��ا وقطر 
فل�صطينيني  �صبان  بتجنيد  وغ��زة 
م����ن ال����ق����رى امل��ح��ي��ط��ة ب������رام اهلل 
وب��ي��ت��ون��ي��ا وال���ب���رية، وت��ر���ص��ل لهم 

واخلروج  الأ�صلحة  ل�صراء  اأم���واًل 
لتنفيذ هجمات.

وب��ي��ن��م��ا ي��ت��ن��اف�����ص امل�����ص��ل��ح��ون يف 
جنني مع امل�صلحني يف نابل�ص على 
ال�صفة  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  مهاجمة 
الغربية، يعمل اجلي�ص الإ�صرائيلي 
وال�����ص��اب��اك ع��ل��ى ع���زل م��دي��ن��ة رام 
وينقل  ال��ع��ن��ف.  م��وج��ات  ع��ن  اهلل 
الإ�صرائيلي  اجلي�ص  عن  “والال” 
اأي�صاً   فل�صطينيني  وم�����ص��وؤول��ني 
اأيدي  يف  اهلل  رام  �صقطت  اإذا  اأن���ه 
ف�صتكون  املُ�������ص���ل���ح���ة  ال���ع���ن���ا����ص���ر 

“انتفا�صة ثالثة«.
تزال  ل  اهلل  رام  اإن  امل��وق��ع  ي��ق��ول 
اأي  ُي���ق���ت���ل  ومل  ن�������ص���ب���ي���اً،  ه����ادئ����ة 
لعدة  املا�صي  العام  فيها  اإ�صرائيلي 

الكبرية  امل�����ص��ل��ح��ة  اأول���ه���ا  اأ���ص��ب��اب 
الهدوء  ح��ف��ظ  يف  للفل�صطينيني 
اإىل تواجد  ب��الإَ���ص��اف��ة  امل��دي��ن��ة،  يف 
وال�صحة  الق��ت�����ص��اد  مثل  وزارات 
الأمر  املدينة،  يف  وال��ع��دل  واملالية 
الذي يحتم �صيطرة قوية من قبل 
تلقي  التي  الفل�صطينية  ال�صرطة 
الذين  امل���واط���ن���ني  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ص 
ي���رت���ك���ب���ون خم���ال���ف���ات م����روري����ة، 

واعتقال جتار املخدرات.
اجلي�ص  ق����ادة  اأن  امل��وق��ع  واأ����ص���اف 
املنطقة  ه�����ذه  يف  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي 
الأمنية  الآل����ي����ات  يف  ون���ظ���راءه���م 
ي���ح���اف���ظ���ون على  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
اإىل  ت�صتند  ل  ج��داً  وثيقة  عالقة 
التقييم، بل على م�صلحة م�صرتكة 

وا�صحة.  
فل�صطيني  األ�����ف   400 وه���ن���اك 
ووت���ق���در  اهلل،  رام  يف  ي��ع��ي�����ص��ون 
األ����ف����اً.  ب�650  ال����ع����دد  م�������ص���ادر 
من  ال��ع��دي��د  امل��دي��ن��ة  يف  وتينت�صر 

امل��ب��اين احل�����ص��ا���ص��ة وم���ق���رات كبار 
اعتقال  اأي  ف����اإن  ل���ذا  امل�����ص��وؤول��ني، 
بالقرب م��ن م��ن��زل م�����ص��وؤول كبري 
يتم بحذر �صديد لتجنب احلوادث 

غري ال�صرورية.
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عربي ودويل
زيارة البابا للكوجنو ت�سعى لت�سميد جراح تنزف 

•• كين�شا�شا-رويرتز

فرن�صي�ص جلمهورية  البابا  زي��ارة  اإن  كين�صا�صا  اإىل  الفاتيكان  قال مبعوث 
الكوجنو الدميقراطية �صتذكر العامل باأل يتجاهل �صراعات اندلعت قبل 

عقود يف البلد الأفريقي الغني باملعادن ودمرت حياة املاليني.
ومن املتوقع اأن يزور البابا الكوجنو يف الفرتة من 31 يناير كانون الثاين 
اإىل الثالث من فراير �صباط و�صتكون اأول زيارة للبالد يقوم بها من ي�صغل 
و�صاق يف  قدم  ا�صتعدادات على  1985. وجت��ري  عام  البابوية منذ  مقعد 

الدولة التي ت�صم اأكر جالية كاثوليكية يف القارة الأفريقية.
الكوجنو لرويرتز  البابوي يف  ال�صفري  بالي�صرتيرو  اإيتوري  املطران  وقال 
الدولة التي ا�صتقبلت البابا  ذات  لي�صت  البابا  �صت�صتقبل  التي  “الكوجنو 

يوحنا بول�ص الثاين قبل 38 عاما«.

اتفاق احلبوب على �سفا النهيار.. خماوف من كارثة »�سالح اجلوع«

دول البلطيق حتث اأملانيا
 على تزويد اأوكرانيا بدبابات 

•• عوا�شم-رويرتز

وجهت دول البلطيق، لتفيا واإ�صتونيا وليتوانيا، دعوة م�صرتكة اإىل اأملانيا 
يوم ال�صبت لإر�صال دباباتها الرئي�صية اإىل اأوكرانيا، مما يزيد من ال�صغط 

على برلني للتحرك ب�صكل اأ�صرع مل�صاعدة كييف يف حربها �صد رو�صيا.
اإ�صتونيا  خارجية  وزراء  “نحن  تويرت  على  اإ�صتونيا  خارجية  وزي��ر  وق��ال 

ولتفيا وليتوانيا، ندعو اأملانيا لتزويد اأوكرانيا الآن بدبابات ليوبارد.
ال�صالم  واع��ادة  اأوكرانيا  الرو�صي وم�صاعدة  العدوان  لوقف  »هذا �صروري 
اإىل اأوروبا ب�صرعة. اأملانيا عليها م�صوؤولية خا�صة يف هذا ال�صدد باعتبارها 
القوة الأوروبية الرائدة«. و�صدر هذا البيان بعد يوم من عدم تو�صل اأملانيا 
واحللفاء الغربيني اإىل قرار ب�صاأن ما اإذا كانت برلني �صتوافق على اإر�صال 
دباباتها من طراز ليوبارد 2 اإىل اأوكرانيا اأو ال�صماح للدول الأخرى التي 
متلكها فعل ذلك. واأثار الغزو الرو�صي لأوكرانيا يف فراير �صباط من العام 
�صمال  اأع�صاء يف حلف  وكلها  ال�صغرية،  البلطيق  دول  املا�صي خم��اوف يف 

الأطل�صي، من تعر�صها اأي�صا لهجوم من مو�صكو.

 ا�ستفتاء يف �سلوفاكيا يخفق

 يف تبكري موعد النتخابات 
•• عوا�شم-رويرتز

انتخابات  اإج��راء  اأم��ام  الطريق  فتح  �صلوفاكيا يف  ج��رى يف  ا�صتفتاء  اأخفق 
ال�صبت مما  يوم  الق��رتاع  الناخبني عن مراكز  اأغلب  اأن غاب  بعد  مبكرة 

قو�ص خطة املعار�صة لتبكري موعد الت�صويت.
واأفادت بيانات ن�صرها مكتب الإح�صاءات خالل الليل باأن 3.72 باملئة فقط 
من الناخبني اأدلوا باأ�صواتهم وهي ن�صبة تقل كثريا عن الأغلبية املطلقة 

التي يجب اأن يجتذبها اأي ا�صتفتاء لتكون نتيجته �صارية.
ومل يتحقق هذا ال�صرط يف اأي ا�صتفتاء منذ ا�صتقالل البالد يف عام 3991 

�صوى خالل الت�صويت على الن�صمام لع�صوية الحتاد الأوروبي.
الد�صتور  تعديل  ج��رى  اإذا  �صلوفاكيا  يف  مبكرة  انتخابات  اإج���راء  وميكن 
وم��ث��ل هذا  ���ص��ن��وات.  اأرب���ع  البالغة  ال��رمل��ان  ولي���ة  ف��رتة  بتق�صري  لي�صمح 
التعديل يتطلب طرحه يف ا�صتفتاء اأو اإقراره باأغلبية 09 �صوتا على الأقل 

يف الرملان املوؤلف من 051 مقعدا.
وتدير حكومة رئي�ص الوزراء اإدوارد هيجر �صوؤون البالد مبوجب �صالحيات 
دي�صمر  الرملان يف  بالثقة يف  ت�صويتا  اأن خ�صرت  بعد  الأعمال  لت�صريف 

كانون الأول. ومن املقرر اإجراء النتخابات يف فراير �صباط 4202.

العثور على 6 وثائق �سّرية 
اإ�سافية يف منزل بايدن 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

عرث م�صوؤولون من وزارة العدل على �صت وثائق �صرية اإ�صافية اأثناء تفتي�ص 
منزل عائلة جو بايدن يف ولية ديالوير هذا الأ�صبوع ح�صبما قال املحامي 

ال�صخ�صي للرئي�ص الأمريكي .
مواد  على  ا�صتحوذت  ال��ع��دل  “وزارة  اأن  بيان  يف  ب��اور  ب��وب  املحامي  وذك��ر 
اعترتها �صمن نطاق حتقيقها، مبا يف ذلك �صتة عنا�صر تتكون من وثائق 

عليها عالمات ت�صنيف«.
العمل  اأماكن  “كل  و�صمل  �صاعة   12 قرابة  ا�صتمر  البحث  اإن  ب��اور  وق��ال 

واملعي�صة والتخزين يف املنزل«.
واإىل  الرئي�ص  منزل  اإىل  الو�صول  حق  لديها  ك��ان  العدل  “وزارة  واأ���ص��اف 
والتذكارات  واملجلدات  والأوراق  وامللفات  اليد  بخط  املكتوبة  املالحظات 

ولوائح املهمات واجلداول الزمنية... التي تعود اإىل عقود«.
اإىل الفرتة  اأن بع�ص الأوراق اجلديدة التي �صودرت يعود  اإىل  واأ�صار باور 
توليه  ف��رتة  اإىل  ي��ع��ود  وبع�صها  ال�صيوخ  مبجل�ص  ب��اي��دن  فيها  ك��ان  ال��ت��ي 

من�صب نائب الرئي�ص.
بعد ت�صريب و�صائل اإعالم معلومات عن هذه الق�صية، اأقر البيت الأبي�ص 
كان  التي  ال��ف��رتة  اإىل  تعود  ملفات  على  العثور  مت  ب��اأن��ه  املا�صي  الأ���ص��ب��وع 
يتوىل فيها بايدن من�صب نائب الرئي�ص يف عهد باراك اأوباما “2009-
يف اأحد مكاتبه ال�صابقة يف وا�صنطن ويف منزله يف ويلمينغتون   ،”2017
الكثري  وجهوا  الدميوقراطيني  لأن  حمرجة  والق�صية  ديالوير.  بولية 
يخ�صع  ال��ذي  ترامب  دونالد  اجلمهوري  ال�صابق  للرئي�ص  النتقادات  من 
لتحقيق ق�صائي لحتفاظه باأكرث من مئة وثيقة �صرية يف دارت��ه يف بامل 

بيت�ص يف ولية فلوريدا رغم مغادرته وا�صنطن عام 2021.
اأثريت بعد اكت�صاف وثائق  اأهمية ال�صجة التي  وقلل بايدن اخلمي�ص من 
قدمية م�صنفة �صرية خمزنة يف �صكل غري مالئم بني ممتلكاته اخلا�صة، 

قائال “لي�ص ثمة �صيء«.
وردا على �صوؤال حول هذا املو�صوع طرحه عليه مرا�صلون خالل توجهه اإىل 
التي   )...( الوثائق  بع�ص  وجدنا  لقد  “ا�صمعوا  بايدن  اأج��اب  كاليفورنيا، 
كانت قد خزنت يف املكان اخلطاأ و�صلمناها على الفور اإىل ق�صم املحفوظات 

ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع اإىل حل هذا ب�صرعة«.

•• عوا�شم-وكاالت

الأخرية،  الأي��ام  تركيا، خالل  �صهدت 
قبالة  احل����ب����وب  ل���ن���اق���الت  ت���ك���د����ص���اً 
�صواحلها على البحر الأ�صود، بانتظار 
اخلروج اإىل املياه الدولية، الأمر الذي 
دفع وزارة البنية التحتية الأوكرانية، 
اإىل اتهام مو�صكو بالتعمد يف تعطيل 
اإرج������اء عمليات  ال�����ص��ف��ن م���ن خ����الل 

التفتي�ص منذ اأكتوبر.
واقت�صاد  ���ص��ي��ا���ص��ة  خ����راء  وب��ح�����ص��ب 
حتدث�������وا ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
“مو�صكو  الأزم�������ة  اأط��������������������راف  ف�����اإن 
اجلوع  ���ص��الح  ي�صتخدمان  وكييف” 
�صارف على  ال��ذي  النزاع  ان��دلع  منذ 
اأهداف  الطرفان  ولكال  الأول،  عامه 
وح�صابات من خالل ال�صغط يف هذا 

امللف.

•• باري�س-وكاالت

يتزامن تراجع عدد �صكان ال�صني 
لأول مرة منذ 60 عاماً مع تفوق 
العمالقة على  الهند على جارتها 

عدد من اجلبهات.
 وي���ق���ول ب���ي���ار ه��ا���ص��ك��ي يف اإذاع�����ة 
النقالب  ه��ذا  اإن  اإنرت”  “فرن�صا 
يف الرثوة ل يزال بعيداً من اإعالن 

زوال اإحداهما اأو �صعود الأخرى.
وت���������ص����رتك ال�������ص���ني وال����ه����ن����د يف 
���ص��م��ة ب�����ارزة واح�����دة ع��ل��ى الأق����ل: 
الآ�����ص����ي����وي����ان هما  ف���ال���ع���م���الق���ان 
العامل  يف  ال����وح����ي����دان  ال���ب���ل���دان 
اللذان يزيد عدد �صكان كل منهما 
عن مليار ن�صمة. ومع ذلك، اأعلنت 
ال�صني  اأن  الأ����ص���ب���وع  ه����ذا  ب��ك��ني 
عدد  يف  ان���خ���ف���ا����ص  اأول  ���ص��ج��ل��ت 
ال�صكان منذ 60 عاماً. وياأتي ذلك 
فيه عدد  ي�صتمر  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
على  وه��ي  النمو،  يف  الهند  �صكان 
دولة  كاأكر  ال�صني  جت��اوز  طريق 

يف العامل من حيث عدد ال�صكان.
ال��ن��م��و الق���ت�������ص���ادي نقطة  ُي���ع���د 
املقارنة.  ب��ه��ذه  �صلة  ذات  اأخ����رى 
ب����ات م���األ���وف���اً م��ن��ذ ����ص���ن���وات قيام 
العاملي  النمو  اأرق���ام  برفع  ال�صني 
الإجمالية. مل يعد هذا هو احلال، 
اأكرث بقليل  اإىل  حيث و�صل النمو 
اأي حوايل   ،2022 %3 عام  من 
واأقل  ال�صابق،  العام  معدل  ن�صف 

بكثري من التوقعات.
يف امل���ق���اب���ل، ت�����ص��ج��ل ال��ه��ن��د اأرق����ام 
عام  يف   8.7% ه����ي:  ق��وي��ة  من���و 
العام  يف   7% وح����وايل   ،2021
يزيد  م��ع��دًل  وت�صتهدف  امل��ا���ص��ي، 

من يربح معركة احلبوب
رو�صيا  ت��رب��ح  اأن  اق��ت�����ص��ادي��ون  يتوقع 
من تعطيل الإمدادات لل�صغط عامليا 
مب���ا ي�����ص��م��ح ب��اإن��ه��اء احل����رب وه���ي يف 
خانة املنت�صر ويف جعبتها الكثري من 
طاولة  على  اجللو�ص  وحال  املكا�صب، 
�صيكون  اتفاق �صالم  التفاو�ص لإبرام 
املناورة  بها  لديها كروت جيدة جتيد 

للح�صول على مغامن جيدة.
اأن��ه��ا رابع  اأوك��ران��ي��ا جيدا  ت��درك  كما 
وتنتج  العامل  يف  للقمح  م�صدر  اأك��ر 
42 ب��امل��ئ��ة م���ن الإن���ت���اج ال��ع��امل��ي من 
باملئة  و16  ال�صم�ص  عباد  ب��ذور  زي��ت 
ال��ذرة و9 باملئة  اإنتاج العامل من  من 
اأرق���ام لي�صت  اإن��ت��اج القمح، وه��ي  م��ن 
العاملية،  ال��ق��وى  م��ي��زان  يف  بالهينة 
“الكر  ف���ن���ون  ب����اإج����ادة  ل��ه��ا  وت�����ص��م��ح 
التي  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م���ع���ارك  يف  والفر” 

ع��ك�����ص امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه. الت����ف����اق حتى 
ُيعد قائم من طرف واحد وهي  الآن 
العقوبات  رف��ع  يتم  مل  ولكن  مو�صكو 

عن الأ�صمدة الرو�صية.
 اأوكرانيا حتاول الرتويج باأن مو�صكو 
هي من تعر�ص العامل خلطر املجاعة 
وه������ذا غ����ري ح���ق���ي���ق، وف���ي���م���ا يخ�ص 
ال��راب��ح يف ت��ل��ك امل��ع��ادل��ة، ه��ي رو�صيا 
ال��ت��ي مت��ت��ل��ك اأح��ق��ي��ة ت���اأم���ني البحر 

الأ�صود وخط �صري ال�صفن.
خماوف من جماعة 2023

يتخوف الباحث يف العالقات الدولية 
الديب،  اأبوبكر  ال�صيا�صي،  والقت�صاد 
 ،2023 م��ن ح��دوث جماعة يف ع��ام 
احلبوب  لت��ف��اق  تعطيل  اأي  ب�صبب 
الأوكرانية والذي عقد مبوجب اتفاق 
بهدف  امل��ت��ح��دة،  الأمم  فيه  تو�صطت 

تخفيف اأزمة غذاء عاملية متفاقمة.

ي��ح��ك��م��ه��ا الق���ت�������ص���اد، وم����ن ميتلك 
�صروطه”  ���ص��ي��م��ل��ي  اخل���ب���ز  “رغيف 
اأمام  الع�صكرية  قواها  خانتها  ما  اإذا 
اأو  ال�صديدة  الرو�صية  ال�صربات  وقع 
على  ق��ارب��ت  التي  احل��رب  ا�صتنزفتها 
24 فراير  ان��دلع��ه��ا يف  ال��ع��ام منذ 

.2022
وهنا يقول الباحث يف ال�صاأن الدويل 
الع�صكرية،  “فول�صك”  مب��وؤ���ص�����ص��ة 
اإن رو����ص���ي���ا مل  اأرت���ي���وف�������ص���ك،  اأول����ي����غ 
يف  اجل���وع  ب�صالح  ي���روج  م��ا  ت�صتخدم 

تلك الأزمة لعدة اأ�صباب:
اإر�صال  ا���ص��ت��ع��داده��ا  م��و���ص��ك��و  اأع��ل��ن��ت 
اإفريقيا  دول  اإيل  احل��ب��وب  ���ص��ح��ن��ات 

وال�صرق الأو�صط جمانا.
اأو�صحتها  التي  الع��رتا���ص��ات  جميع 
ب�صبب  ك��ان��ت  الت��ف��اق  ب�����ص��اأن  مو�صكو 
ا�صتيالء الغرب على �صحنات احلبوب 

41 دول��ة حتت خط الفقر املُدقع  يف 
يف  خ��ا���ص��ًة  فعلية  ملجاعة  ال��ت��ح��ول  اأو 

العام 2023.
ل�1.5 مليار  ارت��ف��اع م��ع��دلت اجل��وع 
�صخ�ص ملا متثله رو�صيا واأوكرانيا من 

ثقل يف �صوق احلبوب العاملية.
ارت����ف����اع اأ����ص���ع���ار ال����غ����ذاء وم���ع���دلت 
تو�صيع  اإىل  �صيوؤدي  عامليا،  الت�صخم 
اجليو�صيا�صية  ال���ت���وت���رات  م�����ص��اح��ة 

والنزاعات بني الدول.
املوانئ  7 من  اإغالق  وتوا�صل رو�صيا 
اأوكرانيا،  ت�صتخدمها  ال��ت��ي  ال�13 
اأن  اإل  م��ي��ن��اًء،   18 اأوك��ران��ي��ا  ول���دى 
التي  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �صبه  يف  منها   5
ا�صتولت عليها رو�صيا يف عام 2014.

على  ال���ث���الث���ة  امل����وان����ئ  ج���ان���ب  واإىل 
اأخ��رى على   3 الأ���ص��ود، هناك  البحر 

نهر الدانوب ما زالت تعمل.

توؤثر  التي  الق�صايا  اإح��دى  اأي�صاً 
على ميزان القوى العاملي.

هل ت�سبح الهند بدياًل عن 
ال�سني؟

القاطرة  مب��ث��اب��ة  ال�����ص��ني  ظ��ل��ت 
الق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ع��امل لأك�����رث من 
20 عاماً. وم��ع ذل��ك، يتم تقدمي 
وهي  لل�صني،  كبديل  حالياً  الهند 
تعاين من عواقب خياراتها،  دولة 
اأو  بالكوفيد  اأكانت مرتبطة  �صواء 
لرئي�صها  الأي��دي��ول��وج��ي  اجل��م��ود 
�صي جني بينغ، اأو املواجهة اخلفية 

مع الوليات املتحدة.
مل��ا هو  ال��ع��امل متنبهة  بقية  ك��ان��ت 
املثال،  ���ص��ب��ي��ل  ع��ل��ى  امل���ح���ك.  ع��ل��ى 
يعتزم الرئي�ص الفرن�صي اإميانويل 
ك���ل م���ن ال�صني  زي������ارة  م����اك����رون 
وال���ه���ن���د يف ال�����ص��ي��ف امل���ق���ب���ل. يف 
ماكرون  ي���ن���وي  الأوىل،  احل���ال���ة 
ه��دده��ا مناخ  ال��ت��ي  العالقة  اإن��ق��اذ 
احل����رب ال���ب���اردة اجل���دي���دة. ومن 
ناحية اأخرى، تبيع فرن�صا طائرات 
للهند،  راف���ال  وغ��وا���ص��ات  مقاتلة 
ح��ي��ث ي��ع��م��ل ال��ب��ل��دان ح��ال��ي��اً على 

تطوير �صراكة جتارية اأوثق.
دول  كتابة م�صتقبل  يتعني  زال  ما 
�صكانها  ع����دد  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي  ال���ع���امل 
الهند  �صتكون  ه��ل  ن�صمة.  م��ل��ي��ار 
املكونات  على  احلفاظ  على  ق��ادرة 
ال��ت��ي ت��دف��ع من��وه��ا احل�����ايل؟ هل 
التوتر  حالة  من  ال�صني  �صتخرج 
فيها؟  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  اليقني  وع���دم 
يعتمد جزء كبري من بقية العامل، 
ب����راأي ه��ا���ص��ك��ي، اإىل ح��د م���ا، على 

الإجابة على هذه الأ�صئلة.

ت�����ص��ري��ح��ات خا�صة  ال��دي��ب يف  وق���ال 
ملوقع “�صكاي نيوز عربية«:

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة اأدت 
الغذاء  اأ����ص���واق  يف  ال��ت��وت��ر  زي����ادة  اإىل 
العامل  دول  اأغ��ل��ب  وق����ررت  ال��ع��امل��ي��ة، 
تقييد �صادرات املواد الغذائية وال�صلع 

الأ�صا�صية، ومنها الأ�صمدة.
كما متتلك مو�صكو فائ�صا كبريا يكفي 
واأوكرانيا  القمح،  من  �صكانها  جميع 
�صت�صتخدم �صادرات احلبوب لل�صغط 
ع��ل��ى ال���ع���امل م���ن اأج����ل ف��ت��ح خمازن 
املادي لها  ال�صالح والذخرية والدعم 

يف حربها �صد رو�صيا.
بنى الديب، خماوفه من عواقب ف�صل 
اأو تعطيل اتفاق احلبوب على النقاط 

التالية:
اأ�صواأ حال ف�صل  �صيكون الو�صع عامليا 
التفاق، قد يدخل ماليني الأ�صخا�ص 

عن %6 هذا العام.

الهند والو�سفة ال�سحرية
الو�صفة  ال��ه��ن��د  وج���دت  ه��ل  اإذن، 
القت�صادية،  لتنميتها  ال�صحرية 
اإن  بريقها؟  ال�صني  تفقد  مثلما 
الإج��اب��ة على ه��ذا ال�����ص��وؤال، براأي 
باجلغرافيا  حتماً  تتعلق  ها�صكي، 
تتعلق  م�����ا  ب�����ق�����در  ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 
بالقت�صاد، وت�صاعد يف �صرح كيفية 

العامل يف عام 2027، ما ي�صاعف 
ناجتها املحلي الإجمايل يف غ�صون 

عقد من الزمن.
الهند جميع  ذل���ك، مل حت��ل  وم��ع 
م�صاكلها، ول يزال تقدمها ه�صاً. ل 
تزال دولة بريوقراطية للغاية، مع 
وال�صلطة  الهيكلية،  امل�صاواة  ع��دم 

ال�صيا�صية امل�صتتة.
كما تكافح الهند اأي�صاً مع تاأثريات 
والتاأثري  اجل���ف���اف،  م��ث��ل  ع��وام��ل 

اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  الأوراق  خ��ل��ط 
العامل.

ك����ان����ت ال���ن���ت���ي���ج���ة الق���ت�������ص���ادي���ة 
اإث��ارة يف ال�صنوات الأخرية  الأك��رث 
ه���ي الن��خ��ف��ا���ص ال��ك��ب��ري يف عدد 
حتت  يعي�صون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ص 
خ����ط ال���ف���ق���ر. وم�����ن امل���ت���وق���ع اأن 
النخفا�ص،  الرقم يف  ي�صتمر هذا 
ت�صبح  اأن  اخل����راء  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث 
ال���ه���ن���د ث���ال���ث اأك������ر اق���ت�������ص���اد يف 

الهندو�صية  ل��ل��ق��وم��ي��ة  ال��ث��ق��ي��ل 
مودي،  ن��اري��ن��درا  ال����وزراء  لرئي�ص 
“اأكر  م���ك���ان���ت���ه���ا  ت����ه����دد  وال����ت����ي 

دميقراطية يف العامل«.
التناف�ص  ف���ق���ط  ل��ي�����ص  ال���������ص����وؤال 
كانا  ع���م���الق���ني  ب����ني  ال���ت���اري���خ���ي 
املا�صي،  يف  ح��رب  حالة  يف  بالفعل 
من  بع�صهما  ي��ت��ح��دي��ان  زال  وم���ا 
حدودية،  مناو�صات  يف  لآخ��ر  حني 
لكن ُتعد ق�صية ال�صني �صد الهند 

خرباء: احلكم ل�سالح كلينتون لن يردع ترامب
•• وا�شنطن-وكاالت

ب���اأن الرئي�ص  ق�����ص��ائ��ي��اً  اأم�����راً  اإن  ق���ال خ���راء ق��ان��ون��ي��ون 
الأم��ري��ك��ي ال�����ص��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب وحم��ام��ي��ه ي��ج��ب اأن 
لرفع دعوى  كعقوبات  دولر  يقرب من مليون  ما  يدفعا 
ال�صابقة  اخل��ارج��ي��ة  وزي�����رة  ���ص��د  “م�صيئة”  ق�����ص��ائ��ي��ة 

هيالري كلينتون، رمبا لن ينجح يف ردعه.
و���ص��در الأم����ر ي���وم اخل��م��ي�����ص م��ن ق��ب��ل ق��ا���ص��ي املحكمة 
بامل  وي�صت  يف  ميدلروك�ص  دونالد  الأمريكية  اجلزئية 
اإ�صقاط  اأ���ص��ه��ر م��ن  اأرب��ع��ة  ب��ع��د  ف��ل��وري��دا،  ب��ولي��ة  بيت�ص 
ترامب،  �صد  وا�صعة  موؤامرة  وج��ود  تزعم  التي  الدعوى 

مزاعم  القا�صي  وف�صل  لالأنباء.  بلومرغ  وكالة  بح�صب 
“حماولة  ب��اأن��ه��ا  الق�صية  وا���ص��ف��اً  ف��ق��رة،  ف��ق��رة  ت��رام��ب 

متعمدة للم�صايقة. لرواية ق�صة دون اعتبار للحقائق«.
واأ�صارت بلومرغ اإىل اأن ُحكم القا�صي الذي جاء يف 46 
اأ�صول  ح��ول  ت��رام��ب  حلجة  مف�صل  دح�����ص  ه��و  �صفحة 
يف  )اإف.ب��������ي.اآي(  الحت����ادي  التحقيقات  مكتب  حتقيق 
 ،2016 لعام  الرئا�صية  النتخابات  يف  الرو�صي  التدخل 
من  تلفيقها”  “جرى  اأنها  ال�صابق  الرئي�ص  ادعى  والتي 
الفا�صدين”.  و”الدميقراطيني  كلينتون  هيالرى  قبل 
وو�صف ميدلروك�ص الدعوى باأنها “خليط من الأحداث 
املنف�صلة وغري املادية يف كثري من الأحيان ، تليها نتيجة 

غري قابلة للت�صديق«. وقال اأحد اخلراء اإن هذه العقوبة 
بعثت بر�صالة قوية.

وذكر مي�صيل هوف، حمامي الدفاع اجلنائي يف كاليفورنيا: 
“�صواء من حيث لغة الأمر اأو املبلغ )املفرو�ص(، فاإن هذا 
التي  والدع���اءات  وحماميه  لرتامب  قوياً  توبيخاً  ميثل 

حاول تقدميها يف هذه الق�صية«.
يف  يرتاجعون  الذين  الأ�صخا�ص  من  لي�ص  ترامب  لكن 
عنه  بالفعل  ق��ال  قا�ص  من  خا�صة  النتقادات،  مواجهة 
وفقا  ���ص��ده،  متحيزاً  يكون  اأن  ميكن  اإن��ه  علنية  ب�صورة 
الرئي�ص  قبل  م��ن  ميدلروك�ص  تعيني  ومت  لبلومرغ. 

الأ�صبق بيل كلينتون، زوج املدعى عليها.

هل وجدت الهند الو�سفة ال�سحرية لتنميتها 

ماذا تقول الأرقام عن �سراع العمالقني الآ�سيويني؟

قوات اإريرتية تن�سحب من بلدتني يف تيغراي 
••اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

غ���ادر ع���دد ك��ب��ري م��ن اجل��ن��ود الإري���رتي���ني ب��ل��دَت��ني يف اإقليم 
تيغراي يف �صمال اإثيوبيا حيث كانوا يدعمون اجلي�ص الإثيوبي 
منذ عامني يف حربه �صد متمّردي تيغراي، على ما اأفاد �صكان 

لوكالة فران�ص بر�ص.
وبح�صب �صهادات �صكان، غادرت قوات منذ ظهر اجلمعة بلدَتي 
���ص��ريي وع����دوة اإىل ج��ه��ة جم��ه��ول��ة. وك����ان ج��ن��ود ل يزالون 

موجودين يف البلدتني ال�صبت.
ويف ه��ذا ال�����ص��ي��اق، رّح���ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي اأنتوين 
يف  اإثيوبيا  �صمال  م��ن  الإري��رتي��ة  ال��ق��وات  بان�صحاب  بلينكن 
ات�صال هاتفي ال�صبت مع رئي�ص الوزراء الإثيوبي اأبيي اأحمد.

بحق  انتهاكات  بارتكاب  املتهمني  اجلنود  ه��وؤلء  وج��ود  ويعد 
مدنيني، من العقبات الرئي�صية اأمام ال�صالم يف �صمال اإثيوبيا، 
رغم التفاق املوقع يف 2 ت�صرين الثاين/نوفمر بني احلكومة 

الإث��ي��وب��ي��ة وم��ت��م��ّردي ت��ي��غ��راي لإن��ه��اء احل���رب ال��دام��ي��ة التي 
ال�صهر  حتى   2020 الثاين/نوفمر  ت�صرين  منذ  ا�صتمرت 

نف�صه من العام 2022.
جمموعة  ول  الإثيوبية  احلكومة  ول  امل��ت��م��ّردون  ي��وؤك��د  ومل 
اإفريقيا للتنمية )اإغاد( امل�صاركة يف و�صاطة عملية  دول �صرق 
لكّن  اإريرتيني.  ان�صحاب جنود  بر�ص  فران�ص  لوكالة  ال�صالم، 

�صّكانا اأبلغوا عن حترك للقوات منذ ظهر اجلمعة.
وقال اأحد هوؤلء ال�صكان طالبا عدم ك�صف هويته “راأيت جنودا 
اإريرتيني يغادرون �صريي يف اجتاه ال�صمال الغربي. ل اأعلم ما 
اإذا كان ذلك ان�صحابا كامال”. ويظهر مقطع فيديو اأر�صل اإىل 
تطلق  وهي  املدينة  تغادر  جنود  �صاحنات  بر�ص  فران�ص  وكالة 

اأبواقها وعلم اإريرتيا يرفرف عليها.
اأنه راأى قافلة تغادر  اآخر من ال�صكان املحليني  وروى �صخ�ص 
ب��اجل��ن��ود وقطع  وح��اف��الت حمملة  ���ص��اح��ن��ات  ت�صم  امل��دي��ن��ة، 
كانوا  اإري��رتي��ني  “جنودا  اأن  اأ���ص��اف  لكنه  ودب��اب��ات  مدفعية 

ي�صريون يف ال�صوارع والأ�صواق” ال�صبت. كذلك، �صوهدت قوات 
اإريرتية تغادر بلدة عدوة الواقعة على م�صافة 85 كيلومرتا 

�صرق �صريي.
“الغالبية  اإن  ال�صبت  بر�ص  لوكالة فران�ص  ال�صكان  اأحد  وقال 
وهي  ن��ح��و راما”  ���ص��م��ال  اآخ����رون  ت��وج��ه��ت غ��رب��ا فيما اجّت���ه 

منطقة قريبة من احلدود مع اإريرتيا.
اأنه ما زال هناك عدد ل باأ�ص به  واأ�صاف “راأيت هذا ال�صباح 

من اجلنود الإريرتيني«.
القوات  كانت  اإذا  ما  معرفة  ينتظرون  “النا�ص  اأن  اإىل  واأ�صار 
عدة  م��رات  ال�صابق  يف  اأع��ل��ن  فقد  فعال.  تن�صحب  الإري��رتي��ة 
ع��ادوا لحقا من اجتاهات  اإريرتيني، لكنهم  عن رحيل جنود 
الثاين/نوفمر  ت�صرين  تيغراي يف  املعارك يف  ب��داأت  اأخ��رى«. 
2020 عندما اأر�صل اأحمد اجلي�ص الفدرايل لإطاحة �صلطات 
قواعد  مبهاجمة  واتهمها  �صهور  ط��وال  حتّدته  التي  تيغراي 

ع�صكرية فدرالية.
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تعبئة  “هذه  اأّن  اإىل  واأ�������ص������ار 
دميوقراطية للمواطنني الوافدين 
هنا  من  اأي�صاً  ولكن  الأقاليم  من 
من ليما. اإنهم يطالبون با�صتقالة 
دينا بولوارتي على الفور ويدعون 
لنتخابات جديدة يف العام 2023 

وحل الكونغر�ص«.
اأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة حال  وب��ي��ن��م��ا 
ال��ط��وارئ مل��دة 30 يوما الأح��د يف 
ليما وكو�صكو وكالو وبونو )حيث 
تقع ماكو�صاين(، اأو�صح لوبي�ص اأّن 
املنّظمني مل ي�صعوا للح�صول على 

اإذن.
وب���ي���ن���م���ا ت���ت���ي���ح ح������ال ال�����ط�����وارئ 
النظام  حل��ف��ظ  ال��ت��دّخ��ل  للجي�ص 
والتحّرك،  التجّمع  حرية  وتقييد 
اإذن من  ي��وج��د  “ل  ل��وب��ي�����ص  ق���ال 
ت�صريحاً  اأب��داً  نطلب  ل  ال�صرطة، 
ل��ت��ظ��اه��رة اج��ت��م��اع��ي��ة، ه���ذا لي�ص 

واجباً«.
توقيف  بعد  الحتجاجات  اندلعت 
الراديكايل  ال��ي�����ص��اري  ال��رئ��ي�����ص 
بيدرو كا�صتيو يف ال�صابع يف كانون 
حماولة  بتهمة  الأول/دي�����ص��م��ر، 
ت��ن��ف��ي��ذ ان���ق���الب ع���ر اإع�����الن حّل 
ال����رمل����ان ال�����ذي ك����ان ع��ل��ى و�صك 

الإطاحة به.
الفجوة  اأي�������ص���اً  الأزم������ة  وت��ع��ك�����ص 
والأقاليم  العا�صمة  ب��ني  الهائلة 
الفقرية الداعمة للرئي�ص كا�صتيو 

وهو من ال�صكان الأ�صليني.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، دع���ت ب��ول��وارت��ي اإىل 
“نعلم  ال���ه���دوء الإث���ن���ني. وق��ال��ت 
ليما،  اإىل  ال��ق��دوم  ي��ري��دون  اأن��ه��م 
ال�صبكات  على  ين�صر  ما  كل  ب�صبب 
18 و19  ي��وم��ي  )الج��ت��م��اع��ي��ة( 
ميكنهم  واخل��م��ي�����ص(.  )الأرب����ع����اء 
ب�صلمية  ول��ك��ن  ل��ي��م��ا،  اإىل  امل��ج��يء 

وهدوء«.
بولوارتي التي كانت نائبة للرئي�ص 
الرئا�صة  من�صب  ت��وّل��ت  كا�صتيو، 
الد�صتور.  مبوجب  اإط��اح��ت��ه،  بعد 
وهي تنتمي اإىل حزب كا�صتيو لكن 

املتظاهرين يرونها “خائنة«.

زيارة بلينكن املرتقبة اإىل ال�سني.. ما دللتها يف هذا التوقيت؟
•• وا�شنطن-وكاالت

ك�صفت تقارير غربية عن زيارة منتظرة لوزير اخلارجية الأمريكي 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  املقبل؛  ف��راي��ر  مطلع  ال�صني،  اإىل  بلينكن  اأن��ت��وين 
حمادثات  بعد  املتناف�صتني  القوتني  بني  التوتر  م�صتوى  تخفيف 
بني رئي�صيهما يف العا�صمة الإندوني�صية بايل، يف نوفمر من العام 
الأمريكية،  اخلارجية  با�صم  الإقليمية  املتحدثة  وقالت  املا�صي. 
اإن  هالة غريط، يف ت�صريحات خا�صة ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
“هذه الرحلة كان قد اأعلن عنها الرئي�ص جو بايدن بعد اجتماعه 
بنظره ال�صيني �صي جني بينغ يف بايل، ووزارة اخلارجية تعمل الآن 
بلينكن يف  اأنتوين  مباحثات  تفا�صيل  وب�صاأن  لها«.  التح�صري  على 
املناق�صات  على  مبدئيا  تبني  “الرحلة  اأن  غريط  اأو�صحت  بكني، 

التي دارت بني بايدن و�صي ب�صاأن امللفات املختلفة، وتهدف اإىل اإبقاء 
الإعالن  “�صيتم  واأ�صافت:  ال�صني«.  الت�صال مفتوحة مع  قنوات 

عن مزيد من التفا�صيل حول هذه الرحلة يف الوقت املنا�صب«.
ال�صني  اإىل  اأمريكي  الأوىل لوزير خارجية  بلينكن  زيارة  و�صتكون 
بومبيو،  ال�صابق مايك  الوزير  التقى  2018، عندما  اأكتوبر  منذ 
رفيعة  الجتماعات  تلك  وتاأتي  بكني.  يي يف  وان��غ  ال�صيني  نظريه 
امل�صتوى و�صط ا�صتمرار توتر العالقات بني بكني ووا�صنطن، والتي 
ال�صابقة،  النواب  جمل�ص  رئي�صة  زي��ارة  بعد  كبري  ب�صكل  ت�صاعدت 

نان�صي بيلو�صي، اإىل تايوان العام املا�صي.

اختبار لعالقة وا�سنطن وبكني
�صفر  دراي��ة بخطط  وا�صنطن على  دبلوما�صيون مقيمون يف  وق��ال 

مع  بكني  يف  �صيلتقي  الأخ��ري  اإن  “بوليتيكو”،  ل�صحيفة  بلينكن، 
وزير اخلارجية ال�صيني ت�صني جانغ يومي 5 و6 فراير.

واأو�صحت ال�صحيفة اأن تلك الزيارة “تعد اختبارا ملعرفة ما اإذا كان 
املثمرة  العالقات  من  ملزيد  الطريق  مهد  قد  و�صي  بايدن  اجتماع 
بني البلدين، يف وقت اأ�صبحت فيه العالقة اأكرث توترا ب�صاأن ق�صايا 
تايوان وال�صيا�صة التجارية وخماوف وا�صنطن ب�صاأن �صجل بكني يف 

جمال حقوق الإن�صان.
الت�صالت  تعليق  ب��رف��ع  بلينكن  ي��ط��ال��ب  اأن  اأي�����ص��ا  امل��رج��ح  وم���ن 
الثنائية رفيعة امل�صتوى، مبا يف ذلك التعاون يف مكافحة املخدرات 
اأغ�صط�ص  اأقدمت بكني على ذلك يف  بعدما  الع�صكرية،  واملناق�صات 

املا�صي، ردا على زيارة بيلو�صي لتايوان.
وخالل ال�صهر املا�صي، اأجرى وفد من كبار امل�صوؤولني الأمريكيني، 

ب��ق��ي��ادة م�����ص��اع��د وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ل�������ص���وؤون ���ص��رق اآ����ص���ي���ا، دانيال 
كريتنرينك، ومديرة جمل�ص الأمن القومي لل�صني وتايوان، لورا 
روزنرغر، حمادثات مع نائب وزير اخلارجية ال�صيني �صيه فينغ 

يف مدينة لنغفانغ املجاورة لبكني، بهدف مناق�صة زيارة بلينكن.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الأم��ريك��ي خ��الل ت��واج��ده يف معهد جامعة 
ال�صني”،  مع  التوتر  يف  “انخفا�صا  هناك  اإن  لل�صيا�صة،  �صيكاغو 

لكنه عّر جمددا عن “قلقه” حيال تايوان.
وراأت نائبة م�صاعد وزير اخلارجية ال�صابقة، �صوزان �صريك، اأن زيارة 
ال�صيني  ال�صيوعي  احلزب  كان  اإذا  ما  “�صتو�صح  بكني  اإىل  بلينكن 
احلاكم، الذي اأجرى موؤخرا حتول براغماتيا مفاجئا يف ال�صيا�صات 
املتعلقة بوباء كورونا، م�صتعدا جلعل �صيا�صاته اخلارجية واملحلية 

الأخرى معتدلة، لتقليل التكاليف الناجمة عنها يف ال�صني«.

الآلف يتظاهرون يف ليما �سد بولوارتي و�سط ا�ستباكات 

غازيتا: تدريب كل �سباب رو�سيا لن ي�ساعد اجلي�س

بالتح�صري  من�صغلني  منهم  كثري 
اإع������داد لفتات  ل��ه��ذا احل����دث م���ع 
البع�ص  �صعارات، فيما كان  وكتابة 
ي���وّزع ال��ط��ع��ام وع��ب��وات امل��ي��اه على 

املوجودين يف املكان.
وق���������ال���������ت ال������ط������ال������ب������ة ل����ي����دي����ا 
عاماً   20 البالغة  هواهوا�صوك�صو 
“ل نقبل بحكومة دينا بولوارتي، 
ونريد  با�صتقالتها،  نطالب  اأوًل 
ب�صببه  لأنه  الد�صتور  تغيري  اأي�صاً 
هناك كثري من الف�صاد يف بالدنا«.

خريونيمو  ق��ال  الأرب��ع��اء،  وم�صاء 
ال���ع���ام لالحتاد  الأم������ني  ل��وب��ي�����ص 
ال��ع��ام ل��ع��ّم��ال ال��ب��ريو ال��داع��ي اإىل 
�صحايف،  م���وؤمت���ر  يف  الإ������ص�����راب، 
لن  ال���ب���ريويف  ال�����ص��ع��ب  “كفاح  اإّن 
ينتهي غداً، �صي�صتمر الكفاح اإذا مل 
ال�صعب  اإىل  بولوارتي  دينا  ت�صتمع 

وت�صّرفت بغطر�صة«.
اإ�صراب  “هذا  ل��وب��ي�����ص  واأ����ص���اف 
���ص��ع��ب��ي وط���ن���ي م���ع تعبئة  م����دين 
مناطق  يف  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات  ���ص��ل��م��ي��ة 
عمل  اأي  وجت������ّن������ب  خم����ت����ل����ف����ة، 

تخريبي«.

���ص��ح��ايف يف وك���ال���ة ف��ران�����ص بر�ص 
الأق����ل،  ع��ل��ى  م�����ص��اب��ني  �صخ�صني 
اعتقالت  ال�صرطة  نفذت  حني  يف 
مبنى  يف  ال��ن��ريان  وا�صتعلت  ع��دة. 
يف و�صط املدينة بالقرب من بالزا 
�صان مارتن، مركز الحتجاجات يف 
ليما، لأ�صباب ل تزال غري معروفة 
م�صاًء  ال���ث���ام���ن���ة  ال�������ص���اع���ة  ق��ب��ي��ل 
غرينت�ص(.  ب��ت��وق��ي��ت   01،00(
وقال قائد �صرطة املنطقة اجلرنال 
فيكتور زانابريا يف ال�صباح “لدينا 
ال�صوارع  يف  ���ص��رط��ي   11800
لدينا  ال�����ص��غ��ب.  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��ي��ط��رة 
120 ع��رب��ة نقل و49  اأك���رث م��ن 
امل�صلحة  وال��ق��وات  ع�صكرية  عربة 
عمليات  يف  اأي�صا”  ���ص��ت�����ص��ارك 

ال�صيطرة على الو�صع.
الحتجاجية  امل���ج���م���وع���ات  دع����ت 
بولوارتي  با�صتقالة  تطالب  التي 
اإىل  البريو،  وبانتخابات مبكرة يف 
اإ�صراب يف كل اأنحاء البالد واأي�صاً 
بداأ  حيث  ليما  يف  كبري  ح�صد  اإىل 
الأندي�ص  م���ن  ال���ف���اّلح���ني  اآلف 
بالتجّمع يف الأي��ام الأخ��رية. وبدا 

•• ليما-اأ ف ب

تظاهر اآلف املحتّجني الذين اأتوا 
خ�صو�صا من جبال الأندي�ص، بعد 
العا�صمة  و�صط  ظهر اخلمي�ص يف 
رئي�صة  با�صتقالة  للمطالبة  ليما، 
ال����ب����ريو دي����ن����ا ب�����ول�����وارت�����ي، وق���د 
ان���دل���ع���ت ا���ص��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة بني 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن و���ص��ط ان��ت�����ص��ار كبري 

لعنا�صر ال�صرطة.
ا�صتباكات  يف  ����ص���خ�������ص  وُق�����ت�����ل 
ب���ني امل��ت��ظ��اه��ري��ن وال�������ص���رط���ة يف 

ماكو�صاين يف جنوب البريو.
ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن م�صت�صفى  واأف����اد 
بوري�ص يف مدينة  دي  مارتن  �صان 
منطقة  يف  ال���واق���ع���ة  م��اك��و���ص��اين 
ب��ون��و يف الأن��دي�����ص ق���رب احل���دود 
ال�صاعة  “عند  ب��اأن��ه  ال��ب��ول��ي��ف��ي��ة، 
ال�صاد�صة والن�صف م�صاًء )23،20 
امراأة  و�صلت  غرينت�ص(،  بتوقيت 
تبلغ من العمر 35 عاماً اإىل ق�صم 
الطوارئ من دون اأي عالمات على 

اأنها على قيد احلياة«.
مكتب  يف  م�صدر  ق��ال  واخلمي�ص، 

متظاهرا  اإن  اجل��م��ه��وري��ة  و�صيط 
بر�صا�ص  م���ت���اأث���را  ق�����ص��ى  ث��ان��ي��ا 
اأ�صيب به خالل مواجهات الأربعاء 
ب����ني ال�������ص���رط���ة وم���ت���ظ���اه���ري���ن يف 

املنطقة نف�صها.
اأك������ر مدن  ث�����اين  اأري���ك���وي���ب���ا،  يف 
عنيفة  ا�صتباكات  اأ�صفرت  ال��ب��ريو، 
يف حميط املطار عن مقتل رجل يف 
وفًقا  ع�صرة،  واإ�صابة  الثالثينيات 

ملكتب اأمني املظامل.
ويرتفع بذلك اإىل 45 عدد القتلى 
ال�صابع من  الأزم���ة يف  ب��داي��ة  منذ 

كانون الأول/دي�صمر.
�����ص����ار ع������دد ك���ب���ري من  ل���ي���م���ا،  يف 
املتظاهرين بهدوء. لكّن ا�صتباكات 
عنيفة وقعت يف و�صط املدينة، حيث 
وح�صى  حجارة  متظاهرون  األقى 
وزج���اج���ات ب��اجت��اه ال�����ص��رط��ة. ويف 
الأمن  ا�صطرت قوى  اأماكن عدة، 
قبل  ال�صغط،  حتت  ال��رتاج��ع  اإىل 
بح�صب  م���واق���ع���ه���ا،  ت�����ص��ت��ع��ي��د  اأن 

�صحافيي وكالة فران�ص بر�ص.
ق����وات الأم�����ن الغاز  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
و�صاهد  ب��ك��ث��اف��ة.  ل��ل��دم��وع  امل�صيل 

•• مو�شكو-وكاالت

ع�صو  �صوبوليف،  فيكتور  الرو�صي  الع�صكري  القائد  اق��رتح 
الرو�ص  ال�صباب  اإر���ص��ال كل  ال��دوم��ا،  ال��دف��اع يف جمل�ص  جلنة 
للتدريب الع�صكري. وعلى الرغم من عدم وجود قانون ينّظم 
الدوما  �صوبوليف يف جلنة  زم��الء  اآراء  ف��اإن  الآن،  ذل��ك حتى 
اأك��د ميخائيل  الإط��ار،  هذا  املقرتح. ويف  هذا  ب�صاأن  منق�صمة 
“غازيتا”  ب�صحيفة  والكاتب  ال�صابق  العقيد  خ��وادري��ن��وك، 
ب�صكل  جنود  ت��دري��ب  فكرة  مناق�صة  م��ن  ب��د  ل  اأن��ه  الرو�صية، 
الفكرة يف  اأنه يجب عدم اختزال  مو�صع قبل تنفيذها. وراأى 
اأح��د مكونات  اأن  اإىل  م�صرًيا  ع���ادي،  ع�صكري  ت��دري��ب  اإج���راء 
حالة  يف  و�صعها  ه��و  امل�صلحة  للقوات  الإ�صرتاتيجي  الن�صر 
والأ�صطول  ال��ق��وات  تعبئة  م��ع  ال��ك��ام��ل  ال��ق��ت��ايل  ال���ص��ت��ع��داد 

والتح�صري املبا�صر للمهام القتالية.

النت�سار ال�سرتاتيجي مو�سوع مت�سابك
واأو�صح اأن عملية النت�صار الإ�صرتاتيجي مع مراعاة احلقائق 
تنفيذ  عن  ال�صتغناء  ميكن  ل  اإذ  للغاية،  مت�صابكة  احلديثة، 
اجراءات التعبئة يف حروب القرن ال�21، اأو حتى يف �صراعات 

القرن ال�22.
تعبئة  ال�صلم ميكن  وق��ت  اأن���ه يف  اأو���ص��ح  امل��ث��ال،  �صبيل  وع��ل��ى 
ما  بكل  املنظومة  ه��ذه  وجتهيز  الحتياط،  جنود  وا�صتدعاء 
لكن  التقنية.  الع�صكرية  واملمتلكات  املعدات  من  �صروري  هو 
ب�صيء  اأن تقوم  ال��وح��دات  ال�صلم، ل ميكن لهذه  وق��ت  خ��الل 

على الإطالق، كما �صيعاين الكثريون من الك�صل.
قاعدة  امل���ث���ال، جتهيز  �صبيل  ع��ل��ى  امل��م��ك��ن  م��ن  اأن���ه  واأ����ص���اف 
ل�صتقبال  وم�صّممة  بالكامل  جم��ّه��زة  متطّورة  مل�صت�صفيات 
�صة وعالج اجلرحى  وتوفري الرعاية الطبية املوؤهلة واملتخ�صّ

�صات  التخ�صّ م���ت���ع���ّددة  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  م���ن  ك��ج��زء  وامل���ر����ص���ى 
ولكن  املعدية.  والأم��را���ص  والع�صبية  والعالجية  اجلراحية 
ال�صوؤال الذي يتكّرر هو ماذا يجب اأن يفعل املوظفون يف وقت 
وبالتايل  وامل��ر���ص��ى،  للجرحى  ت��دّف��ق  يوجد  ل  حيث  ال�صلم؟ 

�صيكون الأطباء واملمر�صات والأ�صخا�ص املوؤهلون خاملني.
لكّنه يف الوقت نف�صه، اأكد اأن ذلك ل يعني التخّلي عن الفكرة 
برمتها اإذ ل توجد طريقة لال�صتغناء عن ن�صر التعبئة يف اأي 

�صراع ع�صكري خطري يف هذا القرن اأو القرن املقبل.
ولكن ال�صوؤال هو فقط كيف نفعل ذلك؟

وقت ال�سلم واحلرب
واأو���ص��ح اأن ال��و���ص��ع احل���ايل ل��ه ت��اأث��ريات ك��ب��رية على ق�صية 
التعبئة يف رو�صيا، اإذ اإنه ونتيجة لنقل القوات من وقت ال�صلم 
املثال طائرة واحدة  اإىل زمن احل��رب، فال توجد على �صبيل 
اأو �صفينة واحدة اأو دبابة اأو اأنظمة مدفعية حديثة من اأجل 
اجلي�ص  ينفذها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  احل��ل��ول  اأن  ك��م��ا  ال��ت��دري��ب؛ 

الرو�صي حلل هذه امل�صكلة لي�صت وا�صحة متاًما حتى الآن.
والعاملني  بالرماة  املمكن جتهيز اجلي�ص  اأنه من  اإىل  واأ�صار 
يف اخلطوط اخللفية، لكنه يف الوقت نف�صه، اأكد اأن النجاح يف 
احلرب احلديثة يتحّدد بقدرات الف�صاء وال�صتخبارات عالية 
التقنية والطريان والبحرية واحلرب الإلكرتونية والأ�صلحة 
عالية الدقة بعيدة املدى. وبالن�صبة لظروف احلرب احلديثة، 
امل�صتحيل  م��ن  اأن��ه  ُيفهم  اأن  املهم  م��ن  اأن��ه  على  الكاتب  ���ص��ّدد 
تاأهيل املتدربني تاأهياًل عالًيا يف اأي مع�صكرات تدريب ق�صرية 
اأح�صن  التدريبي ميكن فقط، ويف  املع�صكر  اليوم. ففي  املدى 
م��ن مدفع  ال��ن��ار  الأويل لإط���الق  التمرين  اإت��ق��ان  الأح����وال، 
ر�صا�ص ورمي قنبلة يدوية مرتني، وهو ما كان يعتر ا�صتعداًدا 

حلرب يف منت�صف القرن املا�صي )اإن مل يكن بدايته(.

ت�سدع الناتو.. كيف ميكن لبايدن حل اأزمة الدبابات الأملانية؟ •• وا�شنطن-وكاالت

من  افتتاحيتها  يف  بو�صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  ح���ذرت 
الأطل�صي  �صمال  داخل جبهة حلف  الكبري  ال�صدع  خطورة 
املوافقة على نقل  اأملانيا  وذلك على خلفية رف�ص  “ناتو”، 

ع�صرات الدبابات القتالية الثقيلة اإىل اأوكرانيا لدعمها يف احلرب القائمة 
ال�صعف  ه��ذا  اإ���ص��الح  يتم  ح��ال مل  اإن��ه يف  ال�صحيفة  وق��ال��ت  رو�صيا.  �صد 
والنق�صام بني دول التحالف، فاإن ذلك لي�ص فقط �صيجعل اأوكرانيا تعاين 
باأن الناتو ي�صهد  اإنه �صي�صع افرتا�صاً  وتخ�صع اأكرث للقوات الرو�صية، بل 
انق�صامات داخلية ت�صعه يف موقف حرج اأمام مو�صكو. وبداأ الرئي�ص الرو�صي 
فالدميري بوتني عمليته الع�صكرية يف اأوكرانيا قبل 11 �صهراً لي�ص فقط 
التحالف  اأن  افرت�ص  اأي�صاً  ولكنه  ب�صرعة،  اأوكرانيا  �صُيخ�صع  اأنه  معتقداً 
الغربي �صعيف جداً ومنق�صم بحيث ل ميكنه ت�صكيل جبهة موحدة لإحباط 

ذلك الهجوم، لكن ما ثبت حقاً حتى اجلمعة، اأنه كان خمطئاً يف ذلك.

لأوكرانيا ب�صكل عام ل يزال مرتفعاً ن�صبياً، واإن كان اأقل من 
بالت�صاوي تقريباً  اأنه منق�صم  اإل  الأخ��رى،  الغربية  ال��دول 
حول م�صاألة اإر�صال دبابات قتال رئي�صية اأملانية ال�صنع اإىل 
التي يوجد  الأملانية،   ”2 “ليوبارد  دبابات  اأوكرانيا. وتعد 
اأوروبا،  ح��ول  الناتو  يف  حلفائها  تر�صانات  يف  منها  الآلف 
اأك��رث من  ع��دده��ا  اأن  اإذ  اأوك��ران��ي��ا،  ه��ذه اخل��ي��ارات ل�صتخدامها يف  اأف�صل 
دبابات “ت�صالنجر 2” الريطانية، والتي يتم ت�صليم حوايل 14 منها اإىل 
اأوكرانيا، وهي اأكرث مالءمة للت�صاري�ص الأوكرانية وقدرات ال�صيانة من 
دبابة القتال الأوىل يف الوليات املتحدة “اإم 1 اأبرامز«. واأ�صارت العديد من 
الدول الأوروبية التي لديها دبابات قتالية يف تر�صاناتها اإىل اأنها م�صتعدة 
ل�صحنها على الفور اإىل اأوكرانيا، مبا يف ذلك بولندا والدمنارك الع�صوان 
يف الناتو، وكذلك فنلندا، التي تقدمت بطلب لالن�صمام اإىل احللف. لكن 
اأملانيا،  اأوًل املوافقة على هذه ال�صحنات من قبل  بح�صب ال�صحيفة، يجب 

التي اأ�صرت على حق الرف�ص يف عقود بيع الأ�صلحة.

وبعد  وبريطانيا.  املتحدة  ال��ولي��ات  با�صتثناء  اأخ���رى  دول��ة  اأي  م��ن  اأك��رث 
اتباع برلني ا�صرتاتيجية ا�صتمرت لعقود جتاه مو�صكو، كان �صمنها تعزيز 
ال�صراكات القت�صادية والعتماد املتبادل على اأ�صا�ص فر�صية اأن مثل هذه 
ال�صيا�صة من �صاأنها اأن جتعل احلرب الأوروبية غري قابلة للت�صور، اأظهر 
القوات  اأي��ام من تدفق  بعد  مفاجئاً  �صولتز وجهاً  اأولف  الأمل��اين  امل�صت�صار 
املدى  زي��ادة كبرية على  اأعلن عن  اأوك��ران��ي��ا، حيث  اإىل  الرو�صية  وال���دروع 
الطويل يف الإنفاق الع�صكري الأملاين، واأو�صح اأن برلني �صتقف مع حلفائها 
الوجه  ه��ذا  اأن  يبدو  ولكن  م���ررة«.  غري  عدوانية  “حرب  �صد  الناتو  يف 
الأملانية  الئتالفية  احلكومة  م��ن  ج��زء  قبل  م��ن  بالكامل  تلقيه  يتم  مل 
و�صعبها، حيث ت�صري ا�صتطالعات الراأي اإىل اأنه يف حني اأن الدعم الأملاين 

رف�ص  اأن  اإل  لأوك��ران��ي��ا،  الناتو  قدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم  من  وبالرغم 
اجلبهة  يف  خطري  �صدع  اأول  ظهور  اإىل  اأدى  لكييف  دبابات  اإر���ص��ال  اأملانيا 
ُيعالج وب�صرعة.  اأن  اأنه ل بد  ال�صحيفة  الذي ترى  الناتو،  ال�صلبة حللف 
اإذ اأنه من املوؤكد اأن يتم ا�صتغالل هذا الو�صع الكارثي من قبل الكرملني 
لي�ص فقط يف �صاحة املعركة، ولكن اأي�صاً يف منطقة ال�صراع املوازية للراأي 
الغربية  العقوبات  اإىل  بالإ�صافة  اأن��ه  ال�صحيفة  وت�صيف  الأوروب���ي.  العام 
اإعادة  وتقو�ص  اقت�صادها  على  متزايد  ب�صكل  �صتوؤثر  التي  رو���ص��ي��ا،  �صد 
اإمدادها بالأ�صلحة عالية التقنية مبرور الوقت، كانت امل�صاعدات الع�صكرية 
لأوكرانيا اأ�صا�صية لبقاء كييف وقدرتها على اإ�صعاف اأعداد القوات الرو�صية 
اأملانيا م�صاعدات ع�صكرية لأوكرانيا  املتفوقة يف �صاحة املعركة، كما قدمت 

•• عوا�شم-وكاالت

الأزمة  تفاقم  من  امل��خ��اوف  تتزايد 
الأمنية يف مايل، يف ظل الن�صحابات 
ال����دول����ي����ة امل���ت���الح���ق���ة م����ن ال����دول����ة 
ال��ت��ي ظلت تعي�ص  الإف��ري��ق��ي��ة،  غ��رب 
ا���ص��ط��راب��ات ا���ص��ت��م��رت لأك���رث م��ن 6 
وت�صريد  مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا  ع��ق��ود، 

مئات الآلف.
ال��ق��وات الفرن�صية  اأع��ق��اب خ��روج  ويف 
نهاية  الأوروبية يف  التدريبات  ووقف 
املتحدة  الأمم  وت��ل��م��ي��ح  2022؛ 
ب�صحب القوات الدولية البالغ قوامها 
األفا؛ وتعرث تنفيذ اتفاقية   12 نحو 
حذر  2015؛  يف  امل��وق��ع��ة  ال�����ص��الم 
يوؤدي  قد  اأمني  “فراغ  من  مراقبون 
التي  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل��اأ���ص��اة  تو�صيع  اإىل 

تعي�صها البالد«.
الهجمات  ت�����ص��اع��د  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن   
الأ�صابيع  خ��الل  م��ايل  الإره��اب��ي��ة يف 
امل��ت��ح��دة اإىل  اأمل��ح��ت الأمم  الأخ����رية؛ 
ال�صالم  قوات حفظ  احتمالية خروج 
ملا  وف��ق��ا  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة  “مينو�صما” 
الأمن  ملجل�ص  موجه  تقرير  ت�صمنه 

الدويل.
القوات  تلك  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
دون  م��ن  لال�صتمرار”  قابلة  “غري 
زيادة التعداد احلايل، مبقدار 3 اآلف 

فرد.

اأو�ساع ماأ�ساوية
املا�صية  الثالث������ة  الأ���ص��ه��ر  �ص���هدت 
الهجمات  وت�����رية  يف  ك���ب���ريا  ت����زاي����دا 
�صمال  يف  خ�����ص��و���ص��ا  الإره��اب��ي��������������������������ة 

اأكرث  مقت���ل  اإىل  اأدى  مم��������ا  البالد؛ 
نحو  ون�������زوح  ���ص�����������������������خ�����ص��ا   40 م����ن 
من  املزي�����د  واإغ����������الق  األف�������ا،   45

املدار�ص.
العام  ل��الأم��ني  ت�صريحات  وبح�صب 
غوتريي�ص،  اأنطونيو  املتحدة،  لالأمم 
فاإن عدد النازحني بلغ خالل ال�صنوات 
فيما  األ��ف��ا،   442 م��ن  اأك���رث  املا�صية 
مدر�صة،   1950 م��ن  اأك���رث  اأغ��ل��ق��ت 
مما اأدى اإىل انقطاع نحو 587 األف 

طفل عن الدرا�صة.
اأ�صهر،  ب�����ص��ع��ة  ا���ص��ت��م��ر  ه����دوء  وب��ع��د 
وداع�������ص من  ال��ق��اع��دة  تنظيما  ك��ث��ف 
وبالقرب  م��ايل،  و�صط  يف  هجماتهما 
م���ن امل��ن��اط��ق امل���اأه���ول���ة ب��ال�����ص��ك��ان يف 
منطقتي غاو وميناكا �صمايل البالد.

ت�صببت  فقد  دوليني،  ملراقبني  ووفقا 
املتوا�صلة  العنف  وح��وادث  الهجمات 
امل��ا���ص��ي��ة يف زعزعة  خ���الل الأ���ص��اب��ي��ع 
الأمن، و�صط انتهاكات وا�صعة حلقوق 

الإن�صان.
ويعاين املدنيون يف العديد من مناطق 
م����ايل، م���ن اأو����ص���اع اأم��ن��ي��ة خطرية، 
ب�صبب الهجمات امل�صتمرة التي ت�صنها 
ميلي�صيات حملية، اإ�صافة اإىل املعارك 
يف  املت�صددة  اجلماعات  بني  املحتدمة 
وال��ت��ي تهدف  ال��ب��الد،  و���ص��ط و�صمال 

اإىل ك�صب املزيد من النفوذ.
“ن�صرة  ج��م��اع��ة  م�صلحو  وي��وا���ص��ل 
املوالية  وامل���ج���م���وع���ات  الإ�صالم” 
ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي ال����ق����اع����دة وداع�������������ص يف 
هجمات  ���ص��ن  ال����ك����رى،  ال�������ص���ح���راء 
ال�صحايا  ع�صرات  �صقوط  يف  ت�صببت 

املدنيني.

حفظ �صالم حيث ل �صالم حلفظه«.
 2019 ت��ف��وي�����ص��ه��ا يف  وم���ع مت��دي��د 
اأعمال  ي�صهد  ال��ذي  ال��ب��الد  و�صط  يف 
البعثة  اإن  غ��وت��ريي��ت�����ص  ق����ال  ع��ن��ف، 
التي باتت حمرومة من دعم عمليات 
اأطراف دولية خ�صو�صا بعد ان�صحاب 
القوات الفرن�صية يف 2022؛ “قامت 
لكنها  ب�����ه؛  ال���ق���ي���ام  و���ص��ع��ه��ا  يف  مب����ا 
اأن  راأى  كما  ق��درات��ه��ا«.  ح���دود  بلغت 
“مينو�صما” يف “و�صع حرج اأ�صبحت 
فيه عاجزة عن تلبية توقعات املاليني 
الإقليمية، وعر�صة  الأطراف  وبع�ص 

لنتقادات متوا�صلة«.
وترى الأمم املتحدة اأن الو�صع احلايل 
ا�صتمرار  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��د  “ل  م���ايل  يف 
البعثة”؛ واقرتحت 3 خيارات؛ تقوم 
وتزويدها  احلالية  القوة  دع��م  على: 
ق����ادرة على  ال��ت��ي جتعلها  ب��ال��و���ص��ائ��ل 

تنفيذ مهمتها، مع رفع عددها
وحتويل  الع�صكرية  ال��وح��دات  �صحب 
�صيا�صية  م��ه��م��ة  اإىل  ال��ب��ع��ث��ة  م��ه��م��ة 
بالعدد  الكتفاء  على  املحافظة  فقط 
احل�����ايل، م���ع ت��غ��ي��ري ال��ت��ف��وي�����ص من 
خ���الل اإغ�����الق ب��ع�����ص امل��ع�����ص��ك��رات اأو 

خف�ص النت�صار يف و�صط مايل.
املتخ�ص�ص يف ق�صايا  ويف�صر اخلبري 
اإفريقيا،  غ���رب  يف  والأم����ن  الإره�����اب 
ب���اب���اح���م���د م�����اء ال���ع���ي���ن���ني، امل���خ���اوف 
“طبيعة  اإن  ب����ال����ق����ول  ال�����دول�����ي�����ة؛ 
املنطقة  يف  الإره����اب����ي����ة  ال���ه���ج���م���ات 
ق��وات دولية  ت�صكل حتديا كبريا لأي 
“�صكاي  ملوقع  واأو���ص��ح  اإقليمية«.  اأو 
القوات  تدخل  “بعد  عربية”:  نيوز 
التعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����ص��رتك��ة 

�سكوك حول 
الوجود الدويل

الفرن�صية  ال��ق��وات  ان�صحبت  ح��ني  يف 
ر�صمت  م��ايل؛  م��ن   2022 نهاية  يف 
اأمكانية  ح��ول  �صكوكا  املتحدة  الأمم 

اللوج�صتية  ل��ل�����ص��ع��وب��ات  اإ����ص���ارة  ويف 
القوات  تواجهها  ال��ت��ي  والعملياتية 
وثيقة  يف  غوتريي�ص  ق��ال  ال��دول��ي��ة؛ 
اأع�������ص���اء جم��ل�����ص الأم����ن  ُرف���ع���ت اإىل 
الدويل، اإن قوة “مينو�صما هي عملية 

ا�����ص����ت����م����رار ق��������وات ح����ف����ظ ال�������ص���الم 
الدولية، التي ظلت تعمل هناك منذ 

العام 2013.
للم�صاعدة  “مينو�صما”  قوة  وعملت 
يعاين  بلد  يف  ال�صتقرار  فر�ص  على 

املت�صددة،  احل����رك����ات  ان���ت�������ص���ار  م����ن 
وحماية املدنيني، وامل�صاهمة يف جهود 
الإن�صان؛  ال�صالم والدفاع عن حقوق 
اإل اأن الو�صع الأمني ا�صتمر بالتدهور 

رغم وجود تلك القوات.

غرب  دول  ب��ني  والأم��ن��ي  القت�صادي 
اإف��ري��ق��ي��ا )اإك����وا�����ص( يف م����ايل، �صنت 
اجل����م����اع����ات امل�����ص��ل��ح��ة ال���ع���دي���د من 
كل  يف  �صدها  الن��ت��ح��اري��ة  العمليات 
م���ن ك���ي���دال و غ����اوا و ت��ن��ب��ك��ت��و؛ وهو 
القوات  واجهته  ال���ذي  امل�صري  نف�ص 
الفرن�صية؛ مما اأدى اإىل وقوع خ�صائر 

كبرية يف اأو�صاط تلك القوات«.
خالفات كبرية

املا�صية  الأ����ص���ه���ر  خ�����الل  ت��ف��اق��م��ت 
الع�صكري  امل��ج��ل�����ص  ب���ني  اخل���الف���ات 
الحت������اد  ودول  م������ايل  يف  احل�����اك�����م 
واأملانيا؛  فرن�صا  �صيما  ل  الأوروب�����ي، 
التهامات  تزايد  بالتزامن مع  وذلك 
التي ت�صري اإىل تقارب وثيق بني حكام 
مايل اجلدد ومقاتلني رو�ص على مدار 
العامني املا�صيني. لكن حكومة مايل 
تنفي ب�صدة تلك التهامات؛ فيما نفى 
ال��رئ��ي�����ص ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري بوتني 
عقب اجتماعه مع الرئي�ص الفرن�صي 
اإميانويل ماكرون يف فراير 2022، 
وجود اأي �صلة بني الكرملني وعنا�صر 

فاغرن املنت�صرة يف مايل.
التكتل  دول  اخل��الف��ات  تلك  ودف��ع��ت 
اإىل اإنهاء عمليات التدريب الأمني يف 
مايل يف منت�صف 2022، كما اأعلنت 
ال���ب���دء يف �صحب  اأمل��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
قواتها اعتبارا من منت�صف 2023.

ل���ك���ن يف ظ����ل ال���ت���وق���ع���ات امل���ت���زاي���دة 
م����ايل خالل  ال��ع��ن��ف يف  ب��ا���ص��ت��م��رار 
2023؛ دعا خراء يف جمال الأمن 
اأطر  اإع������ادة  اإىل  الأوروب�������ي  الحت�����اد 
ال��ت��ع��اون الم��ن��ي والن���خ���راط ب�صكل 

اأكر هناك.

تتزايد املخاوف من تفاقم الأزمة الأمنية 

ما اأ�سباب وتداعيات الن�سحابات الدولية من مايل؟
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عربي ودويل
فنزويال تفرج عن وزير الداخلية ال�سابق رو�سيا تكثف ق�سف مناطق خارج دونبا�س باأوكرانيا 

•• كييف-رويرتز

قال م�صوؤولون من منطقتي زابوريجيا و�صومي الأوكرانيتني اإن رو�صيا 
كثفت ق�صفها ملناطق واقعة ب�صرق اأوكرانيا خارج خط املواجهة الرئي�صي 

يف منطقة دونبا�ص ال�صناعية.
وقالت وزارة الدفاع الرو�صية اإن هجوما �صنته يف الآونة الأخرية جعل 
قواتها حتتل مواقع مميزة ب�صكل اأكر على طول خط جبهة زابوريجيا 

وهو ما و�صفه م�صوؤولون ع�صكريون اأوكرانيون باأنه مبالغة.
ومل يت�صن لرويرتز التحقق ب�صكل م�صتقل من تقارير �صاحة القتال.

ومنذ �صن اأوكرانيا هجوما م�صادا جريئا يف اأواخر اأغ�صط�ص اآب ، تركز 
ودونيت�صك  لوجان�صك  مناطق  معظم  ت�صمل  التي  دونبا�ص  يف  القتال 

التي ت�صيطر عليها رو�صيا جزئيا والتي تقول مو�صكو اأنها �صمتها.
وقال م�صوؤولون وحمللون اإن الهجمات الرو�صية ت�صتهدف زيادة العبء 

على دفاعات اأوكرانيا ومنع كييف من ا�صتعادة الأرا�صي.
وقال اأولك�صندر �صتاروخ حاكم منطقة زابوريجيا بجنوب �صرق اأوكرانيا 
مع  اليوم  خالل  مرة   166 املنطقة  ق�صفت  رو�صيا  اإن  تيليجرام  على 
مدين.  مقتل  اإىل  اأدى  مما  ماأهولة  مناطق  هجوما   113 ا�صتهداف 

وتقول رو�صيا اإنها ل ت�صتهدف املدنيني.
اإن  تيليجرام  على  �صومي  منطقة  حاكم  ت�صيفيت�صكي  دم��ي��رتو  وق��ال 
يف  لرو�صيا  املتاخمة  املنطقة  يف  هجوما   115 �صنت  الرو�صية  القوات 
�صمال �صرق اأوكرانيا. واأ�صاف اأن �صابا عمره 17 عاما اأ�صيب وُدمر عدد 

من املنازل ومن�صاآت للبنية التحتية.

•• كراكا�س-رويرتز

ال�صابق ميجيل  الداخلية  ق�صت حمكمة فنزويلية بالإفراج عن وزير 
رودريجيز توري�ص بعد �صجنه نحو خم�ص �صنوات مما �صمح له بال�صفر 

اإىل اإ�صبانيا، ح�صبما قالت اأ�صرته.
وعمل اجلرنال املتقاعد وزيرا للداخلية يف 2014 لكنه اختلف فيما 
بعد مع الرئي�ص نيكول�ص مادورو. واعتقل يف 2018 بتهمة التورط 

يف موؤامرة “لتفتيت وحدة” القوات امل�صلحة.
وقالت بناته واأقاربه يف بيان “مت الإفراج عنه يف �صاعة مبكرة من �صباح 
ال�صبت 21 يناير بعد اأن ق�صى اأربع �صنوات وع�صرة اأ�صهر يف ال�صجن 
اإ�صبانيا  اإىل  �صيذهب  توري�ص  رودريجيز  اإن  اأقاربه  اأحد  وقال  ظلما”. 

دون تقدمي تفا�صيل اأخرى. ومل يرد مكتب املدعي العام الفنزويلي بعد 
على طلب للتعليق.

2019 احتجاجا  ال��ط��ع��ام يف ع���ام  ت��وري�����ص ع��ن  واأ����ص���رب رودري��ج��ي��ز 
املعتقلني  التدقيق يف و�صع  زي��ادة  اإىل  واأدى هذا  انفراديا.  على �صجنه 
ال�صجن،  يف  اأكو�صتا  رافائيل  البحري  الكابن  وف��اة  بعد  الفنزويليني 
والذي تقول عائلته اإنه تعر�ص للتعذيب حتى املوت اأثناء احتجازه من 

قبل وكالة املخابرات الع�صكرية.
وواجه رودريجيز نف�صه انتقادات حادة ب�صبب اأ�صلوب معاملة املعتقلني 
املعار�صة يف عام  عندما كان وزي��را للداخلية خالل موجة احتجاجات 
اعتقالت  اإنها ت�صمنت  الإن�صان  تقول جماعات حقوق  والتي   ،2014

تع�صفية وال�صرب اأثناء ال�صجن.

•• باري�س-اأ ف ب

ظّل  يف  التظاهرات  انح�صار  رغم 
ح��م��ل��ة ال��ق��م��ع ال���دام���ي���ة، م���ا زال 
يتحّدون  الإيرانيون  املتظاهرون 
الإ�صالمية  اجلمهورية  �صلطات 
اأ���ص��ه��ر م���ن انطالق  اأرب���ع���ة  ب��ع��د 
ح��رك��ة الح��ت��ج��اج، وف��ق م��ا يرى 

مراقبون.
اليومية  التظاهرات  عدد  تراجع 
البالد  م�صتوى  على  ال�صوارع  يف 
الثاين/نوفمر،  ت�����ص��ري��ن  م��ن��ذ 
قمع  اإىل  ال�صلطات  ت�صعى  فيما 
بينها  باأ�صاليب من  الحتجاجات 
ت�صليط عقوبة الإعدام وتنفيذها 
مدانني  اأرب�����ع�����ة  يف  الآن  ح���ت���ى 
مرتبطة  اأح�������داث  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 

بالتظاهر.
اأطلقته  ال������ذي  ال��غ�����ص��ب  ل���ك���ّن 
وف�����اة ال�����ص��اب��ة م��ه�����ص��ا اأم��ي��ن��ي يف 
اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��ر بعد  م��ن��ت�����ص��ف 
لبا�ص  قواعد  ملخالفتها  توقيفها 
اجلمهورية  يف  ال�����ص��ارم��ة  امل�����راأة 
ي�صكل  ي������زال  ول  الإ����ص���الم���ي���ة، 
تهديدا حمتمال للنظام الإيراين 
يف ظ���ل الأزم������ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف 

البلد.
اأ�صكاًل  الح��ت��ج��اج��ات  وات���خ���ذت 

الكثري من الدماء.
هذا  يف  ع������ادي  غ����ري  ت���ط���ور  ويف 
ال�صياق، اأعدمت اإيران هذا ال�صهر 
علي  ال�صابق  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب 
ر���ص��ا اأك����ري ال����ذي ح�����ص��ل على 
ترك  بعد  الريطانية  اجلن�صية 
من�صبه، لإدانته بتهمة التج�ص�ص 

ل�صالح لندن.
الباحث يف مركز كارنيغي  ويرى 
اأوروب�����ا ك��ورن��ي��ل��ي��و���ص اأدي��ب��ه��ر اأن 
قد ي�صري  “احلكم غري املتوقع” 
اإىل “�صراع قوى” داخل �صفوف 
ال�صلطة حول كيفية التعامل مع 

الحتجاجات.
مقربا  ي���ع���ت���ر  اأك���������ري  وك��������ان 
م������ن اأم���������ني امل���ج���ل�������ص الأع�����ل�����ى 
ال��ق��وم��ي ع��ل��ي �صمخاين  ل��الأم��ن 
و���ص��خ�����ص��ي��ات اأخ����رى داف��ع��ت عن 
اتخاذ خطوات اإ�صالحية ملعاجلة 

مطالب املحتجني.
“رغم  اأن��ه  ويعتر فتح اهلل جناد 
غ����ي����اب ت�������ص���ّدع���ات وا����ص���ح���ة يف 
ال�����ص��ل��ط��ة ب��ع��د اأرب���ع���ة اأ���ص��ه��ر من 
هناك  اأّن  اإّل  الح����ت����ج����اج����ات، 
موؤ�صرات اإىل حدوث انق�صامات”، 
“عالمة  ب��اأن��ه  وا���ص��ًف��ا الإع������دام 
اأخ���رى على ان��ع��دام ال��ّث��ق��ة داخل 

�صفوف النظام«.

الإ�صرابات،  بينها  من  خمتلفة، 
بع�ص  يف  امل�صتمرة  وال��ت��ظ��اه��رات 
املناطق، كما ظهرت بوادر انق�صام 

داخل �صفوف النظام.
ال�����������ص�����وؤون  يف  اخل������ب������ري  ي���������رى 
اأنه  الإيرانية علي فتح اهلل جناد 
“مع تراجع عدد التظاهرات منذ 
منت�صف ت�صرين الثاين/نوفمر 
جمود  ح��ال��ة  اأن  ي��ب��دو   ،2022
النظام  م��ن  ك���ّل  ع��ج��ز  اإذ  ب�����داأت، 

واملحتجني على فر�ص اإرادته«.
وي�صيف الباحث يف معهد ع�صام 
فار�ص لل�صيا�صات العامة وال�صوؤون 
يف  الأمريكية  باجلامعة  الدولية 
بريوت “رغم النخفا�ص الن�صبي 
يف ع��دد الح��ت��ج��اج��ات منذ ذلك 
اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  احل����ني، جت����در 
امل�صارات الثورية عادة ما تنطوي 
على مراحل متعاقبة من الهدوء 

الن�صبي والّزخم«.
ويتابع يف ت�صريح لوكالة فران�ص 
ال����رتاج����ع  م�����ع  “الآن،  ب����ر�����ص 

اإيران،  عزلة  الحتجاجات  قمع 
مع تعرّث املحادثات مع الغربيني 
2015 حول  اتفاق  اإحياء  ب�صاأن 

برناجمها النووي.
اإن�صاء  م�صتاءة من  اإي��ران  اأن  كما 
الأمم املتحدة، بطلب من الدول 
الغربية، مهّمة للتحقيق يف حملة 

القمع.
يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه، ت��ع��م��د اإي����ران 
مع  م��ت��زاي��د  ب�صكل  ال��ت��ق��ارب  اإىل 
رو�صيا، الدولة املعزولة اأي�صاً من 
الغرب منذ اأن غزت اأوكرانيا، ول 
�صيما بتزويدها مبئات الطائرات 
التي  التكلفة  امل��ت��دن��ي��ة  امل�����ص��رّية 
ت�صتخدمها مو�صكو ل�صن هجمات 

على الأرا�صي الأوكرانية.
ل����ك����ّن ب���ع�������ص امل���ح���ل���ل���ني ي�����رون 
ب�����وادر ان��ق�����ص��ام��ات ن��ا���ص��ئ��ة داخل 
التعامل  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  ال�����ص��ل��ط��ة 
م���ع الح���ت���ج���اج���ات، يف وق����ت مل 
ت�صتخدم ال�صلطات بعد تر�صانتها 
ال��ق��م��ع��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة رغ����م اإراق�����ة 

ووفق منظمة “حقوق الإن�صان يف 
ومقرها  احلكومية  غري  اإيران” 
ا على  �صخ�صً  481 ُقتل  ال��رنوج، 
ويواجه  ال��ق��م��ع،  حملة  يف  الأق���ل 
اأ�صخا�ص   109 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا 
تتعلق  ق�صايا  يف  الإع���دام  عقوبة 
بالحتجاجات، اإ�صافة اإىل الأربعة 

الذين اأعدموا حتى الآن.
رف�صا  الح����ت����ج����اج����ات  ب����������داأت 
لإلزامية احلجاب، لكنها �صرعان 
ما �صارت تتحدى النظام برّمته، 
اجلمهورية  اإن����ه����اء  اإىل  داع���ي���ة 
الإ����ص���الم���ي���ة ال���ت���ي اأق���ي���م���ت بعد 
الإط������اح������ة ب���ن���ظ���ام ال�������ص���اه ع���ام 

.1979
بوروماند  روؤي��ا  النا�صطة  وت�صّدد 
على اأن “الحتجاجات مل تتوقف 

يف مواجهة القمع العنيف«.
ملركز  امل�صاركة  �صة  املوؤ�صِّ وت�صيف 
عبد الرحمن بوروماند احلقوقي 
“لقد  املتحدة،  ال��ولي��ات  ومقره 
ن�صهد  ب���ال���ت���اأك���ي���د...  ان��ح�����ص��رت 

الإيراين  الريال  قيمة  الكبري يف 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام، مي��ك��ن توقع 
بالو�صع  م��دف��وع��ة  اح��ت��ج��اج��ات 
ب�صرعة  تتحول  ق��د  الق��ت�����ص��ادي 
اإىل تظاهرات �صيا�صية كما ح�صل 

�صابقا«.
من جهته، يورد موقع “انقالب.

انفو” الذي يتابع حجم الن�صاط 
اإن��ه يف حني تراجع  الحتجاجي، 
ال�صوارع،  يف  الح��ت��ج��اج��ات  ع���دد 
وغريها  الإ�����ص����راب����ات  ع����دد  زاد 
م���ن الأن�������ص���ط���ة امل���ع���ار����ص���ة مثل 
لفتات  واإت��الف  ال�صعارات  كتابة 

حكومية.
امل��وق��ع يف  على  القائمون  وي��وؤك��د 
ب��ي��ان ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص اأن 
ما  البالد  اأنحاء  يف  “النتفا�صة 
زال���ت ح��ّي��ة رغ��م ت��غ��رّي الطريقة 
التي يعّر من خاللها النا�ص عن 
القمع  حملة  ب�صبب  معار�صتهم 
الدامية التي �صّنتها ال�صلطات يف 

اخلريف«.

ل على املدى الق�صري، مل تنته«.
الح���ت���ج���اج���ات  اأن  ت������رى  وه������ي 
فر�صتها  التي  ال�صردّية  “غرّيت 
الإ����ص���الم���ي���ة على  اجل���م���ه���وري���ة 
مدى عدة عقود يف ما يتعلق مبن 

هم الإيرانيون وماذا يريدون«.
يف مواجهة التظاهرات، مل تظهر 
ا�صتعداد  اإىل  ت���ذك���ر  م���وؤ����ص���رات 
ال�صلطة بقيادة املر�صد الأعلى اآية 
اهلل علي خامنئي لتقدمي تنازلت 
ذات مغزى، بل اإّنها قد تعمد اإىل 

ت�صديد القمع اأكرث.
على  تعليقات  لقيت  خ��ط��وة  ويف 
ن��ط��اق وا����ص���ع ه���ذا ال�����ص��ه��ر، عنّي 
���ص��رط��ة طهران  ق��ائ��د  خ��ام��ن��ئ��ي 
قائدا  رادان  ر�صا  اأح��م��د  ال�صابق 
ورادان  الوطنية.  ال�صرطة  لقوة 
اأنه لعب دوًرا  مت�صدد يعرف عنه 
اثر  التظاهرات  قمع  يف  رئي�صًيا 
املتنازع   2009 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات 

على نتيجتها.
يف غ�����ص��ون ذل����ك، ف��اق��م��ت حملة 

��ا ح����الت ق��ت��ل خ����ارج نطاق  اأي�����صً
الق�صاء، وبطبيعة احلال يتوخى 

املواطنون املزيد من احلذر«.
الأن�������ص���ط���ة  اأن  ت�����وؤك�����د  ل���ك���ن���ه���ا 
الحتجاجية م�صتمرة، ومن بينها 
�صوارع  يف  املنتظمة  ال��ت��ظ��اه��رات 
بلو�ص�صتان  ���ص��ي�����ص��ت��ان  م��ن��ط��ق��ة 
ال�صا�صعة والفقرية يف جنوب �صرق 
النفط  عمال  واإ�صرابات  البالد، 
جنازات  اأث����ن����اء  والح���ت���ج���اج���ات 

متظاهرين واأربعينياتهم.
اأحد الأمثلة البارزة على توا�صل 
ال��ت��ح��رك��ات ك���ان الح��ت��ج��اج هذا 
ال�صهر خارج جدران �صجن رجائي 
�صهر يف كرج قرب طهران، بعدما 
���ص��رت اإ���ص��اع��ات ع��ن ق���رب تنفيذ 
حكم الإعدام �صنقا يف ال�صجينني 
حممد غباديو وحممد بوروغاين 
على خلفية الحتجاجات. لكن ما 

زال كالهما على قيد احلياة.
“هذه  ب������وروم������ان������د  وت�����اب�����ع�����ت 
اأم  تراجعت  �صواء  الحتجاجات، 

•• عوا�شم-وكاالت

لحظت الباحثة ال�صيا�صية الإيرانية 
ماري عبدي اأن الإدانات القوية التي 
وال���دول  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وجهتها 
الأوروبية اإىل النظام الإيراين عقب 
اإع����دام ب��ري��ط��اين-اإي��راين ب��ن��اء على 
من  الأوىل  تكن  مل  بالتج�ص�ص  تهم 

نوعها.
ف��م��ن��ذ ب�����دء اجل����ول����ة الأح��������دث من 
يف  للنظام  املناه�صة  الح��ت��ج��اج��ات 
اتخذ   ،2022 )اأي����ل����ول(  ���ص��ب��ت��م��ر 
العديد من كبار امل�صوؤولني الغربيني 
النظام  �صد  م�صبوقة  غ��ري  م��واق��ف 

وقمعه الوح�صي لالحتجاجات.

اأكرب رهينة
ال�صرق  “معهد  يف  ع���ب���دي  ك��ت��ب��ت 
الأو�صط” اأنه حني تواجه احلكومة 
الغرب  من  كهذه  فعل  ردة  الإيرانية 
حتركات  اإىل  م��ت��ك��رر  ب�����ص��ك��ل  ت��ل��ج��اأ 
حمددة مثل احتجاز الرهائن. عادة 
مواطنني  ت��وق��ي��ف  ذل���ك  ي�صتلزم  م��ا 
غ��رب��ي��ني م���زدوج���ي اجل��ن�����ص��ي��ة بناء 
على ما ت�صميه اإيران اتهامات اأمنية. 
ال�صلطات  اأع���ل���ن���ت  ���ص��ب��ت��م��ر،  م��ن��ذ 
اإيران اعتقال  ال�صيا�صية والأمنية يف 
ع���دد م��ن امل��واط��ن��ني ال��غ��رب��ي��ني مبن 
فيهم مزدوجو اجلن�صية. يف املا�صي، 
الغربية ومن �صمنها  الدول  برهنت 
ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة اأن����ه����ا ج���اه���زة 
حيال  الإي���راين  النظام  مع  للتعامل 
ه������وؤلء ال�����ص��ج��ن��اء. م���ع ذل�����ك، رمبا 
عليها  تعتمد طهران  “رهينة”  اأهم 
ال���غ���رب���ي���ة هي  ال����ق����وى  ل���ل���ت���اأث���ري يف 

الرنامج النووي الإيراين.

ادعاءات غري دقيقة
ب����ع����د ب��������دء م�����وج�����ة ج������دي������دة من 
م�صوؤويل  بع�ص  �صدد  الحتجاجات 
مل  وا���ص��ن��ط��ن  اأن  ع��ل��ى  ب��اي��دن  اإدارة 
تعد تعتر الق�صية النووية اأولويتها 
جتاه اإيران بل التظاهرات امل�صتمرة. 
ل��ك��ن ه����وؤلء امل�����ص��وؤول��ني اأدل����وا بتلك 
املفاو�صات  ك��ان��ت  ح���ني  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

الإ�صارة  ال��دويل عر  املجتمع  اإخافة 
يبلغ  ق��د  ال��ن��ووي  برناجمها  اأن  اإىل 
ذروة  و�صلت  الالعودة.  نقطة  قريباً 
22 نوفمر )ت�صرين  النهج يف  هذا 
الثاين( حني بداأت اإيران التخ�صيب 
يف من�صاأة فوردو بن�صبة 60 يف املئة. 
ق���ال���ت ط����ه����ران اإن����ه����ا ات����خ����ذت هذه 
ق���رار م��ن جمل�ص  على  اخل��ط��وة رداً 
للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي 

الذرية انتقد برناجمها النووي.
حيال  ال����دويل  املجتمع  خم���اوف  اإن 
برنامج اإيران النووي هي التي جتعل 
الدول الغربية تفعل كل �صيء تقريباً 
للتو�صل اإىل اتفاق مع طهران. يدرك 
النظام جداً هذه املخاوف ويعلم كيف 
ي�صتغلها ل�صياغة �صيا�صات الغرب. يف 
ال�����ص��اب��ق، ا���ص��ت��خ��دم��ت ط���ه���ران هذا 
التكتيك بنجاح للتاأثري على مواقف 
الداخلية،  �صيا�صاتها  ب�صاأن  وا�صنطن 
واحتجاجات 2009 هي مثل �صهري 
على ذل��ك، اإذ متكنت اإي��ران من منع 
امل�������ص���وؤول���ني الأم���ري���ك���ي���ني م���ن دعم 
النتفا�صة عر اإبقائهم اآملني باآفاق 

لتفاق نووي معها.

حذاِر التفاق الربغماتي
ق���د ي���وا����ص���ل ب��ع�����ص امل�������ص���وؤول���ني يف 
وا���ص��ن��ط��ن الع��ت��ق��اد ب��اأن��ه��م ق����ادرون 
باإظه������ار  النظ�����ام  اإقناع  على  اأخ��رياً 
النووي  برناجم�������ه  حيال  مرون�������ة 
من خل����������ال عدم اتخ�������اذ موقف قوي 

�صد قم���������ع الحتجاجات الإيرانية.
النجاح  ف��ر���ص��ة  احل��ق��ي��ق��������������������������ة،  يف   
تكون  قد ل  النهج  اإىل هذا  بالن�صبة 

�صفراً.
 ل��ك��ن ح�����ص��ب حت���ذي���ر ال���ك���ات���ب���ة، اإن 
الذين يتطلعون اإىل اتفاق براغماتي 
النظر  ب�صرف  الإي���راين  النظام  مع 
ي�صتطيعون  ل  الداخلي  �صلوكه  عن 
جت����اه����ل اح����ت����م����ال خم���ت���ل���ف ج������داً: 
تعاون  ب��ك�����ص��ب  اأم��ل��ه��������������������������ا  ب�����ص��ب��ب 
احلكومة  �صتعقد  الإي����راين،  النظام 
حول  ت�ص�������وية  جم���دداً  الأم��ري��ك��ي��ة 
اإىل  اإي������ران  م��ب��ادئ��ه��ا م���ن دون دف���ع 

اتخاذ اأي تنازلت مهمة.

ت��غ��ري��دة ع��ب��د ال��ل��ه��ي��ان امل��ت��ف��ائ��ل��ة يف 
املحادثات.  اآف��اق  دي�صمر حيال   22
لكبار  ال���ر����ص���م���ي���ة  ال����ب����ي����ان����ات  اإن 
خالل  الإي��ران��ي��ني  الديبلوما�صيني 
حديثهم مع نظرائهم الغربيني هي 
عادة واعدة اأكرث من كونها انعكا�صات 
الإيراين  للنظام  الفعلية  للمواقف 

واملر�صد الأعلى علي خامنئي.

توقيت لفت
مع ذلك، تابعت الكاتبة، متتع توقيت 
تغريدات عبد اللهيان وبوريل حيال 
خا�صة:  باأهمية  الثنائية  املحادثات 
ال�صلطات  زع��م��ت  وق���ت  اأت����ت يف  ه��ي 
الحتجاجات  اجتازت  اأنها  الإيرانية 
يف ال�صارع. اأكد امل�صوؤولون الإيرانيون 
اأن الظروف اجلديدة عدلت اأولويات 
اأع�����داء ال��ن��ظ��ام ال���ذي���ن اأم���ل���وا يوماً 
الآن  ب��ح��اج��ة  لكنهم  ال��ن��ظ��ام  تغيري 
ات��ف��اق م��ع ط��ه��ران. يف  اإىل  للتو�صل 
27 دي�صمر، توجه الرئي�ص ابراهيم 
رئي�صي اإىل هوؤلء “الأعداء” قائاًل: 
ع���دة،  م�����رات  ه����ذا  اخ���ت���رمت  “لقد 
ملاذا بعد نهاية  ملاذا تكررونه؟  لذلك 
باأنكم  ر�صالة  اأر�صلتم  ال�صطراب... 
الذين  )اأن��ت��م(  للتحدث؟  ج��اه��زون 

قلتم اإنكم كنتم تنتظرون اإطاحة؟«.
ت��و���ص��ح ع��ب��دي اأن���ه يف احل��ق��ي��ق��ة، مل 
الإي����راين  ال�صعب  اح��ت��ج��اج��ات  تنته 
الو�صع  اأن  ه����و  ال����ع����ام  والع����ت����ق����اد 
ال�صيا�صي يف البالد لن يعود اأبداً اإىل 
حقبة ما قبل الحتجاجات. مع ذلك، 
الإيرانية  ال�صلطات  اأن  الوا�صح  من 
ا�صتعادة  ع��ل��ى  ق������ادرة  اأن���ه���ا  ت��ع��ت��ق��د 
ال��ع��الق��ات ب��ني ط��ه��ران وال��غ��رب اإىل 

�صابق عهدها.

اإيران تتالعب مبخاوف الغرب
من  الإيرانية  ال�صلطات  لقد متكنت 

اخلارجية  ووزي�����ر  ب���وري���ل  ج���وزي���ب 
اللهيان  عبد  اأم��ري  الإي���راين ح�صني 
الأردن.  يف  ث��ن��ائ��ي  اج���ت���م���اع  خ����الل 
الأول(،  )ك���ان���ون  دي�����ص��م��ر   20 يف 
�صرورة  على  “اتفقنا  ب��وري��ل:  غ��رد 
الت�صالت  على  الإب��ق��اء  نوا�صل  اأن 
العمل  خ��ط��ة  وا����ص���ت���ع���ادة  م��ف��ت��وح��ة 
اأ�صا�ص  ع���ل���ى  امل�������ص���رتك���ة  ال�����ص��ام��ل��ة 
نف�صه،  اليوم  يف  فيينا.”  مفاو�صات 
غ���رد اأي�����ص��اً ع��ب��د ال��ل��ه��ي��ان ك��ات��ب��اً اأنه 
)بوريل(  اأك��د  بناء،  اجتماع  “خالل 
اإىل  املفاو�صات  ا�صتكمال  على  عزمه 

نهايتها.«
التعليقات بالتوازي  مت الإدلء بهذه 
الإيراين  الإع���الم  اق��رتاح بع�ص  مع 
�صرورة مراجعة ال�صيا�صة اخلارجية 
الإيرانية لتفادي و�صع جميع البي�ص 
يف �صلتي رو�صيا وال�صني. ازدادت هذه 
الرئي�ص  زي��ارة  التعليقات حدة عقب 

العاملية  والقوى  اإي��ران  بني  النووية 
)اآذار(  م��ار���ص  م��ن��ذ  اأ���ص��اًل  متوقفة 
غري  طهران  مطالب  بفعل   2022
النقا�ص  اإن  اإي�����ران  ق��ال��ت  امل��ت��وق��ع��ة. 
الع�صكرية  ب��الأب��ع��اد  ي�صمى  م��ا  ح��ول 
املحتملة لرناجمها النووي يجب اأن 
يغلق وهو اأمر غري وارد بالن�صبة اإىل 
لذلك،  نتيجة  الغربيني.  املفاو�صني 
وا�صنطن  ت�صديد  اإن  ع��ب��دي،  تابعت 
يثري  النووية  املحادثات  تعليق  على 
ذلك  �صي�صتمر  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  اأ���ص��ئ��ل��ة 
ح��ت��ى م���ع اإظ���ه���ار ط���ه���ران اإ����ص���ارات 

مرونة يف املوقف النووي.

اإيران اخلائفة 
حتى  اأهمية  اأك��رث  الق�صية  اأ�صبحت 
ب��ف��ع��ل بيانات  اأ���ص��اب��ي��ع  ب�����ص��ع��ة  م��ن��ذ 
ال�صيا�صة  م�صوؤول  بها  اأدىل  متفائلة 
اخل���ارج���ي���ة يف الحت�������اد الأوروب��������ي 

ال�صيني �صي جينبينغ الريا�ص اأوائل 
و���ص��ف��ه��ا حمللون  وال���ت���ي  دي�����ص��م��ر 
اإيرانيون كرث باأنها طعنة يف الظهر. 

لعدم املبالغة
ذل���ك، ينبغي عدم  ك��ل  ب��ال��رغ��م م��ن 
امل��ب��ال��غ��ة ب��اأه��م��ي��ة ت��ك��ه��ن��ات الإع����الم 
الإي����راين ع��ن احل��اج��ة اإىل مراجعة 
اإن  ���ص��ي��ا���ص��ة ط����ه����ران اخل����ارج����ي����ة. 
للفكرة  الداعمة  الإعالمية  املن�صات 
الف�صائل  من  مقربة  مبعظمها  هي 
الغرب  م���ن  ال���ت���ق���رب  دع���م���ت  ال���ت���ي 
ح�صن  رئا�صة  منذ  طويلة،  ل�صنوات 
روح������اين. ح���ال���ي���اً، ه����ذا الإع������الم ل 
يعك�ص اأو لي�ص لديه نفوذ يف ال�صيا�صة 

اخلارجية وفق عبدي.
ب�����ص��ك��ل مم���اث���ل، اأث��ب��ت��ت ���ص��ن��وات من 
اأن���ه يجب عدم  امل��ف��او���ص��ات ال��ن��ووي��ة 
الع��ت��م��اد ك���ث���رياً ع��ل��ى ب��ي��ان��ات مثل 

الغ�سب على وفاة اأميني ل يزال ي�سكل تهديدا حمتمال 

رغم القمع.. املحتجون الإيرانيون يوا�سلون حتدي النظام 

حذاِر التفاق الربغماتي

هل ي�سقط الغرب يف فخ ليونة النظام الإيراين؟

  »�سو 35« يف طهران..
 تهديدات اأمنية جديدة باملنطقة

•• القد�س-وكاالت

اعتر موقع “زمن ي�صرائيل” الإ�صرائيلي، اأن ح�صول اإيران على طائرات “�صو 
اأمر يف غاية اخلطورة،  اإط��ار التقارب بني مو�صكو وطهران  من رو�صيا يف   ”35
وت�صاءلت  املنطقة.  يف  طهران  تهددها  التي  للدول  ولكن  فقط،  لإ�صرائيل  لي�ص 
الرو�صية  الطائرات  بالفعل على  اإي��ران  احتمالية ح�صول  عن  ي�صرائيل”  “زمن 
املقاتلة �صو 35، بعد تلقيها تاأكيدات رو�صية للمرة الأوىل، هذا الأ�صبوع،  فيما قدر 

م�صوؤولون اإيرانيون كبار اأنها �صت�صل بحلول مار�ص )اآذار( املقبل.
واأ�صاف املوقع اأن التقارير حول ال�صفقة بداأت ُتن�صر قبل اأ�صهر، م�صرياً اإىل اأنه منذ 
اندلع الأزمة يف اأوكرانيا منذ  عام، كان من الوا�صح اأن التقارب مع اإيران حتمي 
)كانون  دي�صمر  �صهر  نهاية  ويف  الأ�صلحة.  اإىل  واحلاجة  العاملية  العزلة  ب�صبب 
اأنه  املوقع  اإيرانية. يرى  تاأكيدات  والآن هناك  ال�صائعات خراً،  اأ�صبحت  الأول(، 
اإيران على الطائرات الرو�صية، �صيكون هذا التطور خطرياً للغاية  حال ح�صول 
رف�صت  الت�صعينيات،  “منذ  وتابع:  طهران،  من  املهددة  املنطقة  ودول  لإ�صرائيل 
رو�صيا اإمداد اإيران بالطائرات، وعندما وقعت اإيران على التفاق النووي، التزمت 
رو�صيا بالعقوبات الدولية التي حتظر على م�صنعي الأ�صلحة التعاون مع اإيران«.

وقال املوقع: “لي�ص هناك �صك يف اأن الرو�ص كانوا يف�صلون عمالء اآخرين مثل 
مع  اتفاقية  وقعت  قد  كانت  القاهرة  اأن  اإىل  م�صرياً  املثال”،  �صبيل  على  م�صر 
مو�صكو قبل ب�صع �صنوات ووافقت على �صراء الطائرات املقاتلة التي من املحتمل 
الوليات  ب�صبب  ال�صفقة  اإلغاء  مت  النهاية  يف  ولكن  طهران،  اإىل  الآن  تطري  اأن 

املتحدة.
ووفقاً للموقع، جنحت الوليات املتحدة يف ذلك الوقت يف منع �صفقة الطائرات 
عندما عر�صت على القاهرة طائراتها املقاتلة F-15، ولكن يف احلالة الإيرانية 

ل يوجد من يقدم لطهران عر�صاً اأف�صل واأكرث ربحاً.
ا�صتعداد  على  فقط  يعتمد  الآن  الرو�صية  املقاتلة  الطائرات  “بيع  املوقع:  وتابع 
على  الإيرانيني  ومكافاأة  طهران  مع  التقارب  طريق  ملوا�صلة  الرو�صية  القيادة 

طائراتهم النتحارية بدون طيار التي نقلتها اإىل رو�صيا«. 
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املال والأعمال
م�سلم بن حم يفتتح مركز »داي ليف«التجاري يف دبي

•• دبي،-الفجر:

الطاير،  حممد  �صعيد  م��ع��ايل  تفقد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب�����ي، مركز 
يف  للهيئة  التابع  والتطوير  البحوث 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  جم��م��ع حم��م��د 
من  ا�صتمع  حيث  ال�صم�صية،  للطاقة 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  م�����ص��وؤويل 
امل�����ص��اري��ع التي  اآخ����ر  ���ص��رح ح���ول  اإىل 
اإ�صافة  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى  امل��رك��ز  يعمل 
اإنرتنت  خم��ت��ر  ع��م��ل  جم����الت  اإىل 
على  ي�صاعد  ال��ذي   )IoT( الأ���ص��ي��اء 
با�صتخدام  والأ����ص���ول  ال��ط��اق��ة  اإدارة 
وحتليالت  الذكية  ال�صت�صعار  اأجهزة 
الذكاء ال�صطناعي وقدرات التخزين 
ال�����ص��ح��اب��ي. ك���ان يف ا���ص��ت��ق��ب��ال معايل 
والتطوير،  البحوث  مركز  يف  الطاير 
���ص��ل��م��ان، النائب  ب���ن  امل��ه��ن��د���ص ول��ي��د 
ل��ق��ط��اع تطوير  ل��ل��رئ��ي�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأعمال والتميز يف الهيئة، والدكتور 
 - الرئي�ص  نائب  العليلي،  را�صد  علي 
ه�صام  والدكتور  والتطوير،  البحوث 
اإ�صماعيل، مدير اأول التطوير التقني، 
وعدد من العاملني يف مركز البحوث 
واأثنى  ل��ل��ه��ي��ئ��ة.  ال���ت���اب���ع  وال��ت��ط��وي��ر 
م���ع���ايل ���ص��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر على 
جهود مركز البحوث والتطوير الذي 
املواطنة،  ال��ك��ف��اءات  م��ن  نخبة  ي�صم 
يف تطوير حلول متقدمة يف خمتلف 
جم���الت ع��م��ل امل���رك���ز.  وق���ال معايل 
خالل  م��ن  الهيئة  “تهدف  ال��ط��اي��ر: 
اإىل تطوير  مركز البحوث والتطوير 
التقنيات الإحاللية للثورة ال�صناعية 
عاملية  خ����دم����ات  ل���ت���وف���ري  ال����راب����ع����ة 

“داي  مركز  ح��م:  بن  م�صلم  ال�صيخ  ق��ال  املنا�صبة  وبهذه 
ليف” التجاري م�صروع حيوي مهم يف اإمارة دبي ي�صهم 
لهم  م��ت��ع��ددة  خ��ي��ارات  وت��اأم��ني  ال�صكان  ح��ي��اة  ت�صهيل  يف 
تنا�صب احتياجاتهم . وتابع بن حم: ن�صكر القائمني على 
قادم  يف  والنجاح  اخل��ري  دوام  لهم  ونتمنى  امل�صروع  ه��ذا 
يتميز  املركز:  النق�ص مدير  . وقال حمبوب بن  امل�صاريع 
ع�صري  وطابع  �صكل  مع  جديد  مبفهوم  ماركت  الهير 
مميز، ويوفر جمموعة وا�صعة من اخليارات عالية اجلودة 
املحلية  الطازجة  واملنتجات  البقالة،  منتجات  من  ب��دءاً 
العاملية،  الأط��ع��م��ة  م��ن  وت�صكيلة  وال��ل��ح��وم،  وامل�����ص��ت��وردة، 
التي  اليومية  امل�صتلزمات  من  كبرية  قائمة  اإىل  اإ�صافة 

•• دبي - الفجر

افتتح ال�صيخ م�صلم بن حم العامري رئي�ص جمل�ص اإدارة 
يف  ماركت”  هاير  لي��ف  “داي  مركز  حم  بن  جمموعة 
مركز  مدير  النق�ص  ب��ن  حمبوب  بح�صور  بدبي  ال��دي��رة 

�صهاب كوجنوحمى الدين توديل. “داي ليف”، 
الر�صمي، جتول بن  بالفتتاح  اإيذاناً  ال�صريط  وبعد ق�ص 
حم يف خمتلف اأرجاء مركز الت�صوق، الذي ي�صم خمتلف 
الب�صائع التموينية والتجارية، وا�صتمع اإىل �صرح مف�صل 
ملا ي�صمه من اأق�صام متنوعة يف الهايرماركت، التي ت�صم 

اأحدث املعدات والأدوات واملواد الغذائية والأثاث .

ت�صمل العديد من اخليارات املتنوعة عالية القيمة .
وتابع بن النق�ص: يقع “داي ليف هاير ماركت” يف و�صط 
منطقة الديرة يف دبي على م�صاحة 20،000 قدم وي�صم 
للمت�صوقني فر�صة ق�صاء  تتيح  عديدة ومتنوعة  اأق�صاماً 
واح��د حيث يحوي  اليومية يف مكان  احتياجاتهم  جميع 
املركز على ق�صم حلوم الطازجة، ق�صم الأ�صماك الطازجة، 
الإكرتونية  الأج��ه��زة  ق�صم  ع��ط��ور،  حم��ل  املطاعم،  ق�صم 
مغ�صلة  والفواكه،  اخل�صروات  ق�صم  املحمولة،  والهواتف 
الأجبان  ق�صم  املحلية،  واملنتجات  التمور  ق�صم  ال��ث��ي��اب، 
والألبان الطازجة، بالإ�صافة اإىل ق�صم ت�صهيل لتخلي�ص 

جميع املعامالت احلكومية واخلا�صة .

الدار و داميوند ديفيلوبرز ينجحان يف بيع وحدات املرحلة الأوىل مل�سروع املدينة امل�ستدامة - جزيرة يا�س 

دبي تفوز يف 2022 بحق ا�ست�سافة 232 فعالية 
اأعم�ال م�ساعف�ًة الفعالي�ات املُ�س��ّجلة يف 2021 

�سرتاتا ت�سلم اأكرث من 74 األف قطعة من اأجزاء هياكل الطائرات منذ تاأ�سي�سها
 74128 تت�صمن  �صحنة   5020 م��ن  اأك����رث  تاأ�صي�صها 
العام  بنهاية  وذل���ك  ال��ط��ائ��رات  ه��ي��اك��ل  اأج����زاء  م��ن  قطعة 
واأ�صاف اأن العام 2022 �صهد تعزيز مكانة �صركة   .2022
�صرتاتا م�صنعا عامليا لأجزاء هياكل الطائرات ، اإ�صافة اإىل 
م�صتقبل  ل�صمان  الرئي�صية  اخل��ط��وات  م��ن  العديد  ات��خ��اذ 
م�صرق لل�صركة وكذلك لقطاع الت�صنيع يف الإم��ارات حيث 
تت�صمن  التي  اجل��دي��دة  ا�صرتاتيجيتها  اأطلقت”�صرتاتا” 
الدخول يف اأربعة قطاعات �صناعية منها قطاعان جديدان 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل قطاع  ه��م��ا ���ص��ن��اع��ة الأدوي������ة وال��ل��ق��اح��ات 

الأمتتة.

•• اأبوظبي-وام:

املتقدم  الت�صنيع  ���ص��رك��ة   - للت�صنيع”  “�صرتاتا  ع����ززت 
املواد  من  الطائرات  هياكل  اأج��زاء  ت�صنيع  يف  �صة  واملتخ�صّ
2022 من خالل  العام  املتطورة - مكانتها خالل  املركبة 
 . ب����الإم����ارات  الت�صنيع  م�صتقبل  ت�صكيل  يف  م�صاهماتها 
بالكامل  اململوكة  ال�صركة   “ للت�صنيع  “�صرتاتا  وجنحت 
اإنتاج  30 خط  اإىل  الو�صول  يف  لال�صتثمار  مبادلة  ل�صركة 
الرئي�ص  اإ�صماعيل علي عبداهلل  املا�صي. وقال  العام  بنهاية 
�صلمت منذ  ال�صركة  اإن  للت�صنيع  ل�صركة �صرتاتا  التنفيذي 

•• اأبوظبي -وام:

جنح م�صروع “املدينة امل�صتدامة - 
جزيرة يا�ص”، الذي اأطلقته �صركة 
الدار العقارية “الدار” بال�صراكة 
ببيع  ديفلوبرز”،  “داميوند  م��ع 
جميع الوحدات ال�صكنية للمرحلة 
الأوىل يف غ�صون 24 �صاعة فقط 

من طرحها للبيع. 
املرحلة  م��ب��ي��ع��ات  ق��ي��م��ة  وب���ل���غ���ت 
على  املرتكز  املجتمع  لهذا  الأوىل 
درهم،  مليار  اأك��رث من  ال�صتدامة 
الأم������ر ال�����ذي دف����ع ال�����ص��رك��ة اإىل 
امل�صروع للبيع،  طرح بقية وح��دات 
هاو�ص  ت��اون  منزل   352 وت�صمل 

و�صقٍة �صكنية. 
ت�صمل املرحلة الأوىل من امل�صروع 
مت  �صكنية،  وح���دة   512 ت��ط��وي��ر 
بيع %76 منها لأ�صخا�ص اأجانب 
الدولة،  خ��ارج  منهم   ٪24 يعي�ص 
ت��زاي��د قاعدة  ال���ذي يعك�ص  الأم���ر 

العمالء الدوليني ل�صركة الدار. 
العقارات  ه��ذه  87٪ من  بيع  ومت 
للمرة  ي�������ص���رتون  اأ����ص���خ���ا����ص  اإىل 
ما  ال���ع���ق���اري���ة  ال������دار  م���ن  الأوىل 

دون  مبيعاتها  ال����دار  فيها  تطلق 
معامالت  اأي��ة  ل�صتخدام  احلاجة 
ورق����ي����ة ل��ي��ت��م��ّك��ن ع���م���الوؤه���ا من 
با�صتخدام  ال�صراء  عمليات  اإمت��ام 
والتوقيع  الإلكرتونية  املعامالت 
الرقمي.  و يوفر التحول الرقمي 
يف املعامالت العقارية والذي اأتاحه 
الإلكرتونية  امل���ع���ام���الت  ق���ان���ون 
وخدمات الثقة الذي اأطلقته دولة 
الإم����ارات م��وؤخ��راً، جت��رب��ة اأف�صل 
متّكنهم  للعمالء  �صهولة  واأك����رث 
باأ�صلوب  م��ع��ام��الت��ه��م  اإمت�����ام  م���ن 

�صديق للبيئة. 
و كان قد مت الإعالن عن “املدينة 
خالل  يا�ص”  - جزيرة  امل�صتدامة 
اأ�صبوع  خالل   2022 يناير  �صهر 
اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ص��ت��دام��ة، وه���ي نتاج 
“داميوند  م��ع  م�����ص��رتك  م�����ص��روع 
وراء  ت���ق���ف  ال���ت���ي  ديفيلوبرز” 
للمدينة  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����الم����ة 
امل�صروع  بناء  و�صيبداأ  امل�صتدامة.. 
يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ع��ام 2023 
ت�صليم  يف  ال����ب����دء  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
املرحلة الأوىل خالل الربع الرابع 

من عام 2025. 

تطوير املزيد من هذه امل�صاريع يف 
اأنحاء املنطقة بالتعاون مع  جميع 

’داميوند ديفلوبرز‘“. 
واأ�����ص����اف اإمي������ري: “ ي�����ص��ّك��ل بيع 
الأوىل  امل���رح���ل���ة  وح������دات  ج��م��ي��ع 
لهذا  اخل����ت����ام  م�����ص��ك  ل��ل��م�����ص��روع 
اإعالن  بعد  ال�صتثنائي  الأ���ص��ب��وع 
التزامنا بتحقيق �صايف النبعاثات 
اللتزامات  م��ن  وع���دد  ال�����ص��ف��ري 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  خ���الل  الأخ�����رى 

لال�صتدامة”. 
التي  الأوىل  امل����رة   .. ه���ذه  وت��ع��د 

دول����ة الإم������ارات م��ن اأوىل ال���دول 
التي و�صعت ال�صتدامة يف مقدمة 
اأولوياتها وخططها التنموية بدءاً 
الأجندة  م�����ص��اري��ع وم���ب���ادرات  م��ن 
اعتماد  اإىل  و�����ص����وًل  اخل�������ص���راء 
2023 عاماً لال�صتدامة.. ويعك�ص 
’املدينة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  ال���ن���ج���اح 
الدور  يا�ص‘  ج��زي��رة   - امل�صتدامة 
التي  احلكيمة  للمبادرات  الفّعال 
ورغبة  اأب��وظ��ب��ي،  ح��ك��وم��ة  تبّنتها 
اأ���ص��ال��ي��ب حياة  امل�����ص��رتي��ن ب��ت��ب��ن��ي 
اأكرث ا�صتدامة، ولهذا �صنعمل على 

عمالء  ق���اع���دة  ت���ك���ّون  اإىل  ي�����ص��ري 
حياة  اأ�صلوب  لتبني  ت�صعى  جديدة 

اأكرث ا�صتدامة. 
امل�صرتين  م��ن   ٪66 اأّن  ول��وح��ظ 
45 ع��ام��اً، ما  اأع��م��اره��م ع��ن  تقل 
ي���دل ع��ل��ى وج���ود ط��ل��ب ق���وي على 
العقارات واملجتمعات القائمة على 
���ص��رائ��ح العمالء  ب��ني  ال���ص��ت��دام��ة 

اجلدد والأجيال ال�صابة. 
جوناثان  ق����ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب���ه���ذه 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  اإمي���������ريي، 
“تعّد  للتطوير”:  “الدار  ل�صركة 

طوال  مكثفة  باأن�صطة  لالأعمال” 
���ص��اه��م��ت يف جعل  امل���ا����ص���ي،  ال���ع���ام 
دب��ي على راأ����ص اأول��وي��ات خمططي 
التنفيذيني  وامل����دراء  الج��ت��م��اع��ات 
ل���ل���ج���م���ع���ي���ات وذل���������ك م�����ن خ����الل 
الذي  ال�صت�صافة  ع��ط��اءات  ن�صاط 
عن  ف�صال  النجاح،  ه��ذا  عن  اأ�صفر 
ن�����ص��اط، مب��ا يف ذلك   200 ق��راب��ة 
زي���ارات ال��وف��ود امل��دع��وة، واجلولت 
املعار�ص  يف  وامل�صاركة  الرتويجية، 

التجارية الكرى. 

•• دبي -وام:

الأعمال  ف��ع��ال��ي��ات  ق��ط��اع  ي��وا���ص��ل 
دعم  يف  امللمو�ص  الإيجابي  اإ�صهامه 
لدبي  امل�����ص��ت��دام  الق��ت�����ص��ادي  النمو 
وهو  ال�صياحة،  ق��ط��اع  زخ��م  وزي���ادة 
م���ا ي����رزه ع���ام ن��اج��ح ع��ل��ى �صعيد 
الفوز بعطاءات ا�صت�صافة ملوؤمترات 
جانب  اإىل  واجتماعات،  وملتقيات 
لكرى  التحفيزية  ال�صفر  ب��رام��ج 
ال�صركات العاملية، الأمر الذي يدعم 
م�صتهدفات اأجندة دبي القت�صادية 

 .D33
دب����ي  “فعاليات  م���ك���ت���ب  واأك����������د 
جلذب  الر�صمي  املكتب  لالأعمال”، 
دبي  يف  وامل������وؤمت������رات  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
والتابع لدائرة القت�صاد وال�صياحة، 
اأن تعاونه مع ال�صركاء حول العامل 
اأثمر فوز   2022 العام  م��دار  على 
ا�صت�صافة  ع���ط���اء   232 ب���������  دب����ي 
ال�صنوات  م��دار  على  تقام  لفعاليات 
القليلة املقبلة، م�صرياً اإىل التوقعات 
لنحو  الفعاليات  تلك  با�صتقطاب 
135 األف م�صارك وزائر من داخل 
الدولة وخمتلف انحاء العامل منهم 
علماء وخراء متخ�ص�صون يف �صتى 
امل��ج��الت وق��ادة فكر ورج��ال اأعمال 

وقيادات تنفيذية. 

تاأثريها  الفعاليات  لتلك  و�صيكون 
ع���ل���ى قطاع  امل���ل���م���و����ص  الإي����ج����اب����ي 
واملنظومة  الأع������م������ال  ف���ع���ال���ي���ات 
اقت�صاد  على  ث��م  وم��ن  ال�صياحية، 
ال�صركاء  ���ص��م��ل  و  ع���ام  ب�صكل  دب���ي 
الذين تعاون معهم مكتب “فعاليات 
هذا  ا�صتقطاب  يف  لالأعمال”  دب��ي 
اأع�صاء  الفعاليات  من  الكبري  الكم 
ب���رن���ام���ج ال�����ص��ف��ري، ومم��ث��ل��ني عن 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  م��وؤ���ص�����ص��ات 
واخلا�ص، بالإ�صافة اإىل مركز دبي 
التجاري العاملي، وطريان الإمارات، 
وخمّططي  وم��ن��ظ��م��ي  وال���ف���ن���ادق، 

املوؤمترات يف دبي. 
املبا�صر،  ت��اأث��ريه��ا  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
التي  الأع���م���ال،  ف��ع��ال��ي��ات  �صت�صهم 
الرئي�صية  امل�������وؤمت�������رات  ت�������ص���م���ل 
تنظمها  ال�����ت�����ي  والج�����ت�����م�����اع�����ات 
ف�صاًل  ال������دول������ي������ة،  اجل����م����ع����ي����ات 
املهمة  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  ال���ل���ق���اءات  ع���ن 
ل��ل�����ص��رك��ات م��ت��ع��ددة اجل��ن�����ص��ي��ات، يف 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز عاملي 
ل��الق��ت�����ص��اد وامل��ع��رف��ة، وي��ع��زز ذلك 
موؤمترات  ا�صت�صافة  خا�ص  ب�صكل 
الفوز  ال��ت��ي مت   57 ال����  اجل��م��ع��ي��ات 
اأكر عدد  2022، وهو  بها يف عام 
م���ن ف��ع��ال��ي��ات الأع����م����ال ال��ت��ي يتم 
واحد،  ع��ام  يف  با�صت�صافتها  ال��ف��وز 

موؤمترات  ل���ص��ي��م��ا  م��ه��م��ة،  اأع���م���ال 
من  �صيمّكنها  ال��دول��ي��ة،  اجلمعيات 
حتقيق املزيد من النجاح والبتكار 
امل��ه��ن��ي وت��ب��ادل املعرفة  وال��ت��ط��وي��ر 
املتنوعة،  وجمالتها  قطاعاتها  يف 
ع������الوة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ث���ق���ة لدى 
اجلمعيات  تلك  يف  ال��ق��رار  اأ�صحاب 
باإمكانات دبي الهائلة لتكون الوجهة 
املف�صلة لعقد اجتماعاتهم املقبلة.. 
اإننا نعمل على حتقيق اأهداف اأجندة 
لل�صنوات   D33 القت�صادية  دب��ي 
تاأكيد  وحت����دي����داً  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ع�����ص��ر 
عاملية  وجهات   3 اأه��م  بني  مكانتها 
والأعمال،  التخ�ص�صية  لل�صياحة 
النهج  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ن���ع���م���ل  ك���م���ا 
التعاون  على  وامل��ب��ن��ي  نتبعه  ال���ذي 
القطاعني  وال�صراكة احلقيقية مع 
مزيد  حتقيق  نحو  واخل��ا���ص  العام 

من النتائج القيا�صية”. 
دور  “نثمن  اخل����اج����ة:  واأ������ص�����اف 
معنا  بالتعاون  والتزامهم  �صركائنا 
لقطاع  ال��ن��م��و  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 
التاأكيد  وكذلك  الأع��م��ال،  فعاليات 
دب����ي وج���ه���ة مف�صلة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
الفعاليات  ك������رى  ل����ص���ت�������ص���اف���ة 
املعار�ص  تنظيم  ظل  ويف  العاملية.. 
اإىل  املحلية،  وامل��وؤمت��رات  التجارية 
الجتماعات  ا����ص���ت���ق���ط���اب  ج���ان���ب 

م��ا ي���دل ع��ل��ى م���دى جن���اح اجلهود 
املبذولة على مدار ال�صنوات املا�صية 
لالرتقاء مبكانة دبي وتعزيز الثقة 
القرار  �صناع  اأو�صاط  يف  باإمكاناتها 
الدولية  واجلمعيات  الحت���ادات  يف 

�صمن خمتلف القطاعات. 
 2022 ع����ام  خ����الل  الأداء  وج�����اء 
اأف�������ص���ل م����ن ال����ع����ام ال�������ص���اب���ق، مع 
عدد  يف  ب��امل��ائ��ة   95 بن�صبة  حت�صن 
الناجحة،  ال���ص��ت�����ص��اف��ة  ع���ط���اءات 
عدد  يف  ب��امل��ائ��ة   92 بن�صبة  وزي����ادة 
تلك  �صيح�صرون  مم��ن  امل�����ص��ارك��ني 
الأح�����داث وي��وؤك��د ك��ل ذل���ك الزخم 
ال����ذي ت�����ص��ه��ده دب���ي ت��ن��ام��ي دوره���ا 
املنطقة  مركزا رئي�صا للفعاليات يف 
اأه��م م��راك��زه��ا على م�صتوى  واأح���د 
العامل.  و قال اأحمد اخلاجة، املدير 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للمهرجانات 
امل�صتلهم  ه��دف��ن��ا  “اإّن  وال��ت��ج��زئ��ة: 
من روؤية قيادتنا الر�صيدة مل�صتقبل 
ي��ت��وق��ف ع��ن��د تنمية  الق��ت�����ص��اد، ل 
الأعمال وا�صتقطاب  قطاع فعاليات 
امل��زي��د م��ن ال����زوار ل��دب��ي ع��ر تلك 
يت�صمن  ب���ل  ف��ح�����ص��ب،  الأح��������داث 
كذلك الإ�صهام يف تطوير القطاعات 

واملهن الرئي�صية الأخرى. 
واأ�صاف اأن جناح دبي بالفوز خالل 
فعاليات  با�صت�صافة   2022 العام 

واملوؤمتر   ،Congress 2024
ال�صماء  ال�����غ�����دد  ل���ط���ب  ال���������دويل 
للطب  ال����دويل  وامل���وؤمت���ر   ،2024
2024، واملوؤمتر العاملي  الريا�صي 
الأ�صعة  مل�صوري  الدولية  للجمعية 
 ،2026 الإ���ص��ع��اع��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الأ�صنان  ل�صحة  ال��دول��ي��ة  وال��ن��دوة 
يف الوقت ذاته ت�صت�صيف    .2028
ال�صفر  ب���رام���ج  م���ن  ع�����دداً  امل��دي��ن��ة 
مثل  ال�صركات  ملوظفي  التحفيزية 
للهند  التحفيزي  اإم  بي  اآي  برنامج 

 IBM India  2023 واأوروب�������ا 
 ،and Europe Incentives
 Terpel ك��ون��ف��ي��ن�����ص��ن  ت���ريب���ل  و 
وقمة   ،Convention 2023
الأو�صط  وال�صرق  لأوروب���ا  اإنفي�صتا 
 Envista EMEA واإف���ري���ق���ي���ا 
وبرنامج   ،Summit 2023
التحفيزي  م��ي��ك�����ص��ي��ك��و  ك���ي  م�����اري 
 Mary Kay Mexico  2024

 .Incentive
دب����ي  “فعاليات  م���ك���ت���ب  وق���������ام 

فعاليات  ق��ط��اع  ي��وا���ص��ل  ال��ع��امل��ي��ة، 
ب��اع��ت��ب��اره ركيزة  الأع����م����ال مت��ي��زه 
والعرو�ص  اخل��ي��ارات  �صمن  مهمة 
املدينة،  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة 
ف�صال عن م�صاهمته يف منو قطاع 

ال�صياحة املتخ�ص�صة يف دبي”. 
الأعمال  ف��ع��ال��ي��ات  ق��ائ��م��ة  و���ص��م��ن 
ال���ت���ي مت ال���ف���وز ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا يف 
الحت�������اد  م�����وؤمت�����ر   2022 ع�������ام 
ال�صريرية  ل���ل���ك���ي���م���ي���اء  ال���������دويل 
 WorldLab امل���خ���ري  وال���ط���ب 

خالل زيارته ملجمع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية

الطاير يّطلع على اأبرز م�ساريع مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي
الإر���ص��ال لربط  اأج��ه��زة  املركز  و�صمم 
الهيئة مع القمر ال�صطناعي  اأ�صول 
ب�صكل مبا�صر، ولتتنا�صب مع تطبيقات 
�صبكة الهيئة، وربط ح�صا�صات اإنرتنت 
الأ�صياء مع اأقمار الهيئة ال�صطناعية 
النانوية. حتلية املياه بتقنية التنا�صح 

العك�صي
الطاير  ���ص��ع��ي��د  م���ع���ايل  ت��ف��ق��د  ك���م���ا 
التي  امل����ي����اه  حم���ط���ة ����ص���خ وحت���ل���ي���ة 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  با�صتخدام  تعمل 
التنا�صح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة 
 ،)Reverse Osmosis( العك�صي 
مكعباً  50 مرتاً  تبلغ  اإنتاجية  بقدرة 
يومياً، حيث  األف جالون(   11 )نحو 
ياأتي هذا امل�صروع �صمن جهود الهيئة 
والتطوير،  البحوث  تعزيز  جم��ال  يف 
كما يهدف اإىل تزويد من�صاآت البحث 
ال�صرب  امل��ج��م��ع مب��ي��اه  وال��ت��ط��وي��ر يف 

عالية اجلودة. 
جمالت عمل املركز

والتطوير  ال���ب���ح���وث  م���رك���ز  ي���رك���ز 
على  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التابع 
الطاقة  ت�����ص��م��ل  امل����ج����الت  م���ن  ع����دد 
الذكية،  ال�صبكة  وتكامل  ال�صم�صية، 
وك��ف��اءة ال��ط��اق��ة، وامل��ي��اه، اإ���ص��اف��ة اإىل 
تكنولوجيا الف�صاء وتطبيقات الثورة 
املركز  وي�����ص��م  ال���راب���ع���ة،  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
خم��ت��رات داخ��ل��ي��ة ل��درا���ص��ة واإج����راء 
ال�صم�صية  الأل��واح  اعتمادية  اختبارات 
واأخرى خارجية لالختبارات امليدانية 
واملعدات  ال�صم�صية  الطاقة  لتقنيات 
اجلديدة، ل�صيما تلك املتعلقة بدرا�صة 
ال�صم�صية  الأل������واح  وم��وث��وق��ي��ة  اأداء 
الغبار عن  اآث��ار  واإزال��ة  الكهرو�صوئية 

هذه الألواح. 

ال���ب���ي���ان���ات، وكذلك  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
الأنابيب  خ���ط���وط  ل��ف��ح�����ص  م��ن�����ص��ة 
حت����ت الأر����������ص ب���ا����ص���ت���خ���دام اأج���ه���زة 
يف  ال��ت�����ص��رب��ات  ع��ن  للك�صف  ا�صت�صعار 

خطوط نقل املياه.
اأجهزة  على  الطاير  معايل  اطلع  كما 
 LoRA اإن���رتن���ت الأ����ص���ي���اء اإر����ص���ال 
ال�صطناعي  بالقمر  اخلا�صة   IoT
»دي�����وا   )3U( ن�����وع  م����ن  ال����ن����ان����وي 
�صمن  الهيئة  اأطلقته  ال��ذي  �صات1” 
دي”.  “�صبي�ص  للف�صاء  ب��رن��اجم��ه��ا 

من�صة  اأول  ت�����ص��م��ل  وال���ت���ي  الأ����ص���ي���اء 
يف  للطاقة  وموفرة  بالكامل  موؤمتتة 
اإنرتنت  ع��ل��ى  تعتمد  الإم�����ارات  دول���ة 
والتحكم  امل���ب���اين  مل���راق���ب���ة  الأ����ص���ي���اء 
ف���ي���ه���ا. وت��ت�����ص��م��ن امل���ن�������ص���ة اأج����ه����زة 
احل�����رارة وح�صاب  درج����ة  ل���ص��ت�����ص��ع��ار 
عدد الأ�صخا�ص وبالتايل �صبط درجة 
احل���رارة وظ���روف الإ���ص��اءة ب��ن��اًء على 
ودرجة  املبنى  داخ��ل  الأ�صخا�ص  ع��دد 
احل����رارة يف اخل����ارج. ك��م��ا اط��ّل��ع على 
القرار  ات��خ��اذ  عمليات  لدعم  تطبيق 

مثل  املختلفة  اجل��وّي��ة  ال��ع��وام��ل  ع��ن 
اأف�صل  ي�صهم يف حت��دي��د  ال��غ��ب��ار، مب��ا 
يف  ال�صم�صية  الأب���راج  لت�صييد  مواقع 
املركزة،  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  م�صاريع 
كما اطلع معاليه على اخ��رتاع جديد 
الإ�صعاع  لتعقب  ال��دق��ة  ع��ايل  جل��ه��از 

ال�صم�صي.
خمترب اإنرتنت الأ�سياء

ا���ص��ت��م��ع م���ع���ايل ال���ط���اي���ر م���ن ك����وادر 
الهيئة يف خمتر اإنرتنت الأ�صياء اإىل 
اإنرتنت  ا�صتخدام  ح��الت  ح��ول  �صرح 

وال���ت���ي ح�����ص��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ب����راءة 
اخ������رتاع ع��ن��ه��ا وي��ع��م��ل ف���ري���ق امل����واد 
الرابعة  ال�صناعية  ل��ل��ث��ورة  املتقدمة 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ن�����ص��خ��ة م��ت��ط��ورة تتميز 
اآخر  واخ���رتاع  الت�صرب  ملنع  بخوا�ص 

لتح�صني �صالمة النظام.
“روبوتات  ع��م��ل  ف��ري��ق  اأو����ص���ح  ك��م��ا 
اآخ���ر  الرابعة”  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة 
تطورات براءة الخرتاع الذي ح�صلت 
ع��ل��ي��ه ال��ه��ي��ئ��ة ل��ن��ظ��ام ي��ق��ي�����ص مقدار 
الناجت  ال�صم�صي  الإ���ص��ع��اع  يف  النق�ص 

ال��ت��ي يطورها  ال��ن��وع��ي��ة والب��ت��ك��ارات 
روؤية الهيئة يف اأن تكون موؤ�ص�صة رائدة 

عاملياً م�صتدامة ومبتكرة.«
م�ساريع مبتكرة

عدد  على  الطاير  �صعيد  معايل  اطلع 
التي  املبتكرة  البحثية  امل�صاريع  م��ن 
يعمل عليها مركز البحوث والتطوير 
وت�صمل تخزين الكربون وا�صتخدامه، 
وخاليا  للطاقة،  الال�صلكي  وال��ن��ق��ل 
تزويد  ال��ث��اب��ت��ة، وحم���ط���ات  ال���وق���ود 
وقود الهيدروجني، وبطاريات التدفق 

دبي،  احل��ي��اة يف  ج���ودة  ت��ع��زز  امل�صتوى 
البحوث  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  والتطوير يف 
الوطنية  ب��ال��ك��ف��اءات  امل��ت��ح��دة ورف����ده 
املوؤهلة ودعم املجتمع العلمي يف دولة 
الإم��������ارات وال���ع���امل م���ن خ����الل ن�صر 
الباحثني  ق�����درات  وت��ط��وي��ر  امل���ع���ارف 
املكانة  تعزيز  الإماراتيني، ف�صاًل عن 
املوؤ�ص�صات  ���ص��دارة  يف  للهيئة  املتميزة 
اخلدماتية العاملية. ويدعم املركز من 
و�صراكاته  ال��رائ��دة  م�صاريعه  خ��الل 
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املال والأعمال
نتائج تن�سيق اجلهود امل�سرتكة والرتويج

جمل�س �سيدات اأعمال دبي يعلن عن ان�سمام 137 موظفة لع�سويته

ق��ي��ا���ص��ي ب��ل��غ 673 م��ل��ي��ار دره���م. 
وق����د ا���ص��ت��ح��وذ ����ص���وق دب����ي امل���ايل 
%40 من  العاملي على ما يقارب 
منطقة  يف  العام  الكتتاب  اأن�صطة 
اخلليج ليتحول اإىل نقطة م�صيئة 
حيث  م���ن   2022 ال���ع���ام  خ����الل 
والإدراج  ال��ع��ام  الك��ت��ت��اب  اأن�����ص��ط��ة 

عاملياً واإقليمياً. 

التالية  وال�����ص��ن��وات   2023 ال��ع��ام 
حققها  ال��ت��ي  املكت�صبات  ُي��ع��زز  مب��ا 
2022 وال��ذي �صهد  العام  خ��الل 
اك���ت���ت���اب���ات عامة  ت��ن��ف��ي��ذ خ��م�����ص��ة 
اأول���ي���ة ب��ن��ج��اح ُم��ل��ف��ت ج��م��ع��ت من 
خ��الل��ه��ا ال�����ص��رك��ات اجل��دي��دة 31 
مليار درهم، يف حني و�صل اإجمايل 
قيمة طلبات الكتتاب اإىل م�صتوى 

•• دبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب حاكم 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  دب��ي 
العليا  اللجنة  رئي�ص  املالية،  وزي��ر 
لتطوير اأ�صواق املال والبور�صات يف 
ال�صمو  �صاحب  توجيهات  اأن  دب��ي، 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
الأ�صواق  مكانة  تعزيز  يف  اأ�صهمت 
مكانة  ور���ص��خ��ت  دب����ي،  امل��ال��ي��ة يف 
اأهم  ال��رائ��دة كواحدة من  الإم���ارة 
والقت�صادية  املالية  املراكز  واأب��رز 

يف املنطقة والعامل. 
“ ت��ن��ط��ل��ق يف دبي  ���ص��م��وه:  وق����ال 
ال�صرق  يف  العامة  الكتتابات  قمة 
حققت  اأفريقيا..  و�صمال  الأو�صط 
من   40% امل���ا����ص���ي  ال����ع����ام  دب�����ي 
منطقة  يف  الك���ت���ت���اب���ات  اأن�����ص��ط��ة 
اكتتاب  ط��ل��ب��ات  وب��ق��ي��م��ة  اخل��ل��ي��ج 

بلغت 673 مليار درهم... 
القت�صادي  دب���ي  زخ���م  �صي�صتمر 

مواتية ملوا�صلة هذا الزخم يف العام 
2023.  وحت�صد القمة جمموعًة 
كبريًة من اأب��رز اخل��راء يف جمال 
اأ�صواق املال لتبادل اخلرات واإلقاء 
ال�صوء على اأحدث التطورات ذات 
ال�صلة بالكتتابات العامة والفر�ص 
والتحديات املرتبطة بالتحول اإىل 

�صركة م�صاهمة عامة. 
ن�صر  �ُصبل  اأي�����ص��اً  القمة  وتناق�ص 
اأف���������ص����ل مم�����ار������ص�����ات احل���وك���م���ة 
والبيئية،  الجتماعية  وامل�صوؤولية 
ا���ص��ت��ع��را���ص خارطة  ع��ل��ى  ع����الوة 
طريق لل�صركات النا�صئة وال�صركات 
ال�������ص���غ���رية وامل���ت���و����ص���ط���ة يف دب����ي، 
التنظيمية  البيئة  تطورات  ت�صمل 
املتاحة  والفر�ص  الأعمال  وثقافة 
اأمامها لال�صتفادة من اأ�صواق راأ�ص 
اإىل  و�صوًل  اأن�صطتها  لتعزيز  املال 

مرحلة الكتتاب العام. 

-5 اكتتابات عامة اأولية . 
وبات �صوق دبي املايل العاملي ُموؤهاًل 
للحفاظ على الزخم القوي لقطاع 
خالل  الأول��ي��ة  العامة  الكتتابات 

القت�صادية  اأجندتنا  وفق  العاملي 
تر�صيخ  يف  و�صن�صتمر   ...  D33
عاملية  م����ال����ي����ة  ك���ع���ا����ص���م���ة  دب�������ي 

رئي�صية”. 

- قمة الكتتابات العامة... 
من�سة جديدة لإبراز

 اإمكانات �سوق دبي املايل. 
العامة  الك��ت��ت��اب��ات  ق��ّم��ة  وتنطلق 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ملنطقة  الأول���ي���ة 
و�صمال اإفريقيا يف متحف امل�صتقبل 
حتى25  ت�����ص��ت��م��ر  و  غ����دا  دب����ي  يف 
يناير اجل��اري وينظمها �صوق دبي 
املايل ومركز دبي التجاري العاملي 
العليا  اللجنة  ا�صرتاتيجية  �صمن 
والبور�صات،  امل��ال  اأ�صواق  لتطوير 
الذي  املتزايد  الزخم  اإب��راز  بهدف 
ت�صهده اأ�صواق املال يف دبي من حيث 
وال�صتثمارات،  العامة  الكتتابات 
فعالة  من�صة  ال��ق��م��ة  ت��وف��ر  ح��ي��ث 
يقدمها  التي  الفر�ص  ل�صتك�صاف 
املجال  ه����ذا  امل�����ايل يف  دب����ي  ����ص���وق 
راأ�ص  اأ���ص��واق  خ��راء  م��ع  بالتعاون 

املال والكتتاب العام. 

املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و����ص���رك���ات 
العاملية. 

-ا�سرتاتيجية . 
ب���دوره ق��ال ح��ام��د ع��ل��ي، الرئي�ص 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ص���وق دب������ي امل�����ايل 
و”نا�صداك دبي” اأن ال�صوق ميتلك 
قائمة ُمتميزة من ال�صركات البارزة 
واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  يف 
ال�صاعية اإىل تنفيذ اكتتابات عامة 
الذي  الأم���ر  ال�����ص��وق،  يف  والإدراج 
ال�صوق  ق���درة  يف  الثقة  اإىل  ي��دع��و 
على حتقيق اإجن��ازات اأقوى واأكر 

يف عام 2023 وما بعده. 
“ن�صعى  ع���ل���ي:  ح���ام���د  واأ������ص�����اف 
�صوق  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل����ايل  دب���ي 
منظومة ديناميكية عاملية امل�صتوى 
لأ����ص���واق راأ�����ص امل���ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
ك��اف��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ال�����ص��وق لكي 
احليوي  دوره  اأداء  ال�صوق  يوا�صل 
يف ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال�������ص���ري���ع وال���ف���ّع���ال 
لإ�صرتاتيجية دبي الطموحة نحو 
تطوير اأ�صواق راأ�ص املال وامل�صاهمة 

-اقت�ساد اأكرث ا�ستدامة . 
م����ن ج���ان���ب���ه اأك�������د ����ص���ع���ادة هالل 
امل����������ري، امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل����دائ����رة 
رئي�ص  بدبي،  وال�صياحة  القت�صاد 
امل����ايل،  دب����ي  ����ص���وق  اإدارة  جم��ل�����ص 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
والبور�صات  امل��ال  اأ���ص��واق  لتطوير 
الأ�صواق  اأداء  تطوير  يف  اأ�صهمت 
على  لف���ت  ب�صكل  دب���ي  يف  امل��ال��ي��ة 
و�صّكلت  امل��ا���ص��ي��ة،  ال���ف���رتة  م����دار 
رك��ي��زة اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��دع��م روؤي����ة دبي 
نحو تر�صيخ مكانتها كمركز مايل 
اإىل  النتقال  وت�صريع  رائ��د،  عاملي 
وموا�صلة  ا�صتدامة،  اأكرث  اقت�صاد 
الأولية  العامة  الكتتابات  تعزيز 

القوية. 
توا�صل  دب��ي  اأن  �صعادته  واأ���ص��اف 
العاملي،  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ري���ادت���ه���ا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���������داف اأج�����ن�����دة دب���ي 
تكون  اأن  يف   D33 الق��ت�����ص��ادي��ة 
4 مراكز مالية عاملية،  �صمن اأهم 
م�صتندة يف ذلك على بيئة ت�صغيلية 
رائدة،  وتنظيمية  قانونية  واأط���ر 
م�صتقطبة كرى املوؤ�ص�صات املالية 

اأجندة  م�صروعات  تنفيذ  يف  بقوة 
 .”D33“ دبي القت�صادية

-تبادل اخلربات . 
العامة  ق��ّم��ة الك��ت��ت��اب��ات  وت��ه��دف 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ملنطقة  الأول���ي���ة 
مبثابة  ُتعد  التي  اإفريقيا،  و�صمال 
التي  املنطقة  يف  ال��وح��ي��دة  القمة 
ب���������ص����ورة ح�������ص���ري���ة على  ت����رك����ز 
ح�صد  اإىل  ال���ع���ام���ة،  الك���ت���ت���اب���ات 
�صمن  الفاعلة  الأط���راف  خمتلف 
العامة  القيمة لالكتتابات  �صل�صلة 
الأول����ي����ة. و����ص���وف ت�����ص��ه��م ال����دورة 
القوي  الزخم  اإبراز  الفتتاحية يف 
والآفاق الواعدة لقطاع الكتتابات 

العامة الأولية يف دبي. 
ال�صل�صلة من  ه��ذه  اإط���الق  وي��اأت��ي 
توقيت  الأولية يف  الكتتابات  قمم 
مثايل لدبي واملجتمع ال�صتثماري 
الإقليمي بوجه عام يف �صوء موجة 
النطاق  وا�صعة  العامة  الكتتابات 
ال��ت��ي جُت�����ص��د اأب����رز م��الم��ح قطاع 
العام  خ���الل  املنطقة  يف  الأع���م���ال 
اأر�صية  مت��ت��ل��ك  وال���ت���ي   2022

 D33 مكتوم بن حممد: زخم دبي القت�سادي العاملي �سي�ستمر وفق اأجندتنا القت�سادية

يف  تناف�صيتهن  تعزيز  يف  منها  ال�صتفادة  ميكن  وال��ت��ي  امل��زاي��ا 
كما  الإم���ارة،  الأع��م��ال يف  وت�صهل عليهن ممار�صة  العمل  �صوق 
ينظم املجل�ص �صنويا اأكرث من 65 فعالية تتنوع بني الفعاليات 
التدريبية والتوجيهية حول موا�صيع مواكبة لأبرز م�صتجدات 
م�صافة  قيمة  تقدم  التي  امل��ح��اور  من  وغريها  الأع��م��ال،  بيئة 
من املعلومات واخلرات لالأع�صاء. وقالت نادين حلبي، مدير 
ان�صمام  اإن  دب���ي:  اأع��م��ال  �صيدات  جمل�ص  يف  الأع��م��ال  تطوير 
املجل�ص  ع�صوية  اإىل   MBC جمموعة  م��ن  موظفة   137
ي�صكل بوابة لهن لالنطالق يف م�صرية حافلة بالنمو والتطور، 

لأننا نوؤمن باأهمية التوعية والتثقيف وت�صهيل الفر�ص وتعزيز 
التغيري الإيجابي يف حياة املراأة، ونعمل دوما على توفري كافة 
و�صائل الدعم لها لتحفيزها يف اأن تكون ع�صوة فاعلة يف املجتمع 
والقت�صاد الوطني، م�صرية اإىل اأن ان�صمام موظفات جمموعة 
والتعاون  العايل  للتن�صيق  حتمية  نتيجة  للمجل�ص   MBC
العمل على  اأ�صا�صها  �صراكة  اإىل  بال�صتناد  البناء بني اجلانبني 
دعم املراأة وتعزيز ح�صورها من خالل تبادل املعرفة واخلرات 
على  وم�صاعدتهن  الأع��م��ال،  ورائ���دات  �صيدات  م��ه��ارات  ل�صقل 

اكت�صاب مهارات تعزز م�صريتهن املهنية.

•• دبي- الفجر

موظفة   137 ان�صمام  عن  دب��ي،  اأعمال  �صيدات  جمل�ص  اأعلن 
املجل�ص،  ع�����ص��وي��ة  اإىل  الإع���الم���ي���ة   MBC جم��م��وع��ة  م���ن 
خلدمات  وال��رتوي��ج  امل�صرتكة  اجل��ه��ود  تن�صيق  نتائج  ك��اإح��دى 
ومبادرات وفعاليات اجلانبني، مبوجب مذكرة تفاهم جمعتهما 
�صبتمر  يف  انعقد  ال���ذي  الإعالم”  يف  امل����راأة  “منتدى  خ��الل 
املا�صي. ومينح جمل�ص �صيدات اأعمال دبي اأع�صائه مبن فيهم 
من  وا�صعة  �صريحة   MBC جمموعة  م��ن  اجل��دد  املنت�صبني 

منتجو ال�سمغ العربي يف ال�سودان اأحمد حمبوب م�سبح ل� »وام«: الأداء القيا�سي  جلمارك دبي يواكب انتعا�س القت�ساد الوطني
يتم�سكون بزراعته رغم التحديات 

•• الدموكيه-ال�شودان-اأ ف ب:

ُينتج ال�صمغ العربي، ال�صروري يف �صناعة امل�صروبات الغازية يف العامل، من نبتة 
احلرارة  درج��ات  ال�صجرة  تقاوم  حيث  ال�صودان،  يف  القاحلة  املناطق  يف  الأكا�صيا 

املرتفعة ب�صكل متزايد، لكّن املزارعني باتوا يكافحون لزراعتها.
وتو�صح فاطمة رملي، املن�صقة الوطنية جلمعية منتجي ال�صمغ يف الهيئة القومية 
للغابات التي ت�صم �صبعة ماليني ع�صو، اأن �صمغ الأكا�صيا “نبتة مهمة ملكافحة 
الت�صحر، اإذ تقاوم اجلفاف وتزيد من خ�صوبة الرتبة، وهو اأمر �صروري لزيادة 

الإنتاج الزراعي”.
هذا ال�صمغ امل�صنوع من ع�صارة �صلبة ماأخوذة من �صجرة الأكا�صيا، هو م�صتحلب 
الطبيعي  امل��ك��ون  ه��ذا  وُي�صتخدم  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�صناعات  يف  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  يحمل 
بامل�صتح�صرات  م����روراً  العلكة  اإىل  ال��غ��ازي��ة  امل�����ص��روب��ات  م��ن  ���ص��ت��ى،  ���ص��ن��اع��ات  يف 

ال�صيدلنية.
وي�صكل اإنتاج ال�صمغ الغربي مفخرة لل�صودان الذي يحتل �صدارة البلدان املنتجة 
الوكالة  بح�صب  العاملية،  جت��ارت��ه  م��ن   70% ح���واىل  على  وي�صتحوذ  عاملياً  ل��ه 

الفرن�صية للتنمية.
على  ُفر�صت  التي  القت�صادية  العقوبات  م��ن  معفى  بقي  ال�صمغ  ه��ذا  اأن  حتى 
ال�صودان على مدى عقود يف ظل حكم الرئي�ص املخلوع عمر الب�صري، من جانب 
الوليات املتحدة التي ُتبدي �صناعاتها الغذائية والدوائية نهماً كبرياً على هذا 

ال�صمغ، الذي ي�صكل خ�صو�صاً مكوناً رئي�صياً يف امل�صروبات الغازية.
الظروف  يتحملوا  اأن  امل��زارع��ني  على  يجب  الثمني،  ال�صمغ  ه��ذا  حل�صاد  ولكن 
العامل مع  اأف�صل الأ�صجار تكيفاً يف  اأحد  القا�صية نف�صها مثل الأكا�صيا،  املناخية 

اجلفاف وتغري املناخ.
ويقول حممد مو�صى الذي يجمع ال�صمغ من اأ�صجار منت�صرة يف غابة الدموكيه 
احلارقة”  ال�صم�ص  حتت  ل�صاعات  “نعمل  بر�ص  فران�ص  لوكالة  للدولة،  اململوكة 
املاء حتى حلول مو�صم  بالكاد ل�صراء  “على ما يكفي  املطاف  للح�صول يف نهاية 
املنطقة �صعف  امل�صجلة يف  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  يبلغ  ك��ردف��ان،  الأمطار”. يف 
املتو�صط العاملي، اأي درجتني اإ�صافيتني يف اأقل من ثالثني عاماً، بح�صب منظمة 

الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )فاو(.
ويكافح الب�صر للتكيف مع املناخ اجلاف والت�صحر. وت�صاف اإىل اجلفاف تقلبات 

الأ�صعار العاملية لل�صمغ العربي.
اأجل  لذلك يف�صل مزارعون كرث قطع �صجر الأكا�صيا وبيعه ل�صنع الفحم، من 
احل�صول على دخل اأكرث ا�صتقراراً، اأو العمل يف مناجم الذهب القريبة. ومن بني 
هوؤلء، اأربعة من اأبناء عبد الباقي اأحمد اخلم�صة، الذين اختاروا العمل ال�صاق يف 

جمال التعدين بدًل من الهتمام باأ�صجار الكا�صيا اخلا�صة بوالدهم.

امل�سرف املركزي يبحث مع املعهد امل�سريف امل�سري 
تعزيز التعاون يف جمالت التدريب وبناء القدرات 

•• اأبوظبي - وام:

بحث م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي مع املعهد امل�صريف يف جمهورية 
جمال  يف  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  امل�����ص��ري،  امل��رك��زي  للبنك  وال��ت��اب��ع  العربية،  م�صر 
املالية.   امل��ج��الت  خمتلف  يف  الب�صري  امل��ال  راأ���ص  ق��درت  بناء  وتطوير  التدريب 
جاء ذلك، خالل اجتماع اإيهاب العامري، رئي�ص اإدارة املوارد الب�صرية يف م�صرف 
الإمارات املركزي، والدكتور عبد العزيز ن�صري، املدير التنفيذي للمعهد امل�صريف 
الجتماع  خالل  اجلانبان  وا�صتعر�ص  للدولة.   الزائر  املرافق  والوفد  امل�صري 
الرامج  املعلومات واخل��رات يف جم��الت تطوير  التعاون وتبادل  اآف��اق تطوير 
التدريبية يف القطاع املايل يف امل�صتويات التخ�ص�صية واملهنية والقيادية املختلفة.  
كما ناق�ص الجتماع �صبل دعم احتياجات بناء القدرات املهنية للكوادر الب�صرية 
وتنمية موؤهالتهم و�صقل خراتهم، مبا ي�صهم يف حتقيق خطط امل�صرف املركزي 

يف الرتقاء مبهارات الكوادر العاملة يف القطاع املايل.  

% يف فرباير ومار�س  املركزي الأوروبي �سريفع اأ�سعار الفائدة 0.5 
•• اأم�شرتدام-رويرتز:

قال كال�ص كنوت ع�صو جمل�ص حمافظي البنك املركزي الأوروب��ي يف مقابلة مع 
حمطة )دبليو.اإن.اإل( الهولندية اأم�ص الأحد اإن من املقرر اأن يرفع البنك اأ�صعار 
الفائدة 50 نقطة اأ�صا�ص يف فراير �صباط ومار�ص اآذار واإنه �صيوا�صل رفع الأ�صعار 
يف ال�صهور التالية. واأ�صاف “توقعوا اأن نرفع الأ�صعار 0.5 باملئة يف فراير ومار�ص 

وتوقعوا األ نكتفي بذلك واأن ُتتخذ املزيد من اخلطوات يف مايو ويونيو”.

•• دبي -وام:

املدير  م�صبح  حمبوب  اأحمد  �صعادة  اأك��د 
التنفيذي  الرئي�ص  دب��ي  جل��م��ارك  ال��ع��ام 
واملنطقة  واجل����م����ارك  امل���وان���ئ  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
العام  دب��ي خ��الل  اأداء جمارك  اأن  احل��رة 
ي�صهده  ال���ذي  الن��ت��ع��ا���ص  واك���ب   2022
قطاعاته،  ك��اف��ة  يف  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد 
واملبادرات  احلكومية  لل�صيا�صات  نتيجة 
�صاهمت  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجية،  النوعية 
ال���دول���ة يف منظومة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ص��ي��خ  يف 
اأحمد  ���ص��ع��ادة  وبي�ن  العاملية.  القت�صاد 
لوكالة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  م�صبح  حم��ب��وب 
اأنباء الإمارات “وام” اأن “جمارك دبي” 
عززت اإجنازاتها يف العام 2022 ب�صجل 
املعامالت  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ل�����الأداء  مم��ي��ز 
اجل��م��رك��ي��ة وال�����ص��ب��ط��ي��ات واخل���دم���ات 
اجلديدة، كما نالت العديد من اجلوائز 
ابتكارات  واأط��ل��ق��ت  ال��ع��امل��ي��ة  والإ�����ص����ادات 
على  التكلفة  خ��ف�����ص  ت�صتهدف  ن��وع��ي��ة 
جتارتهم،  على  العائد  وزي��ادة  املتعاملني 
جديدة  ا�صتثمارات  ا�صتقطاب  يحفز  مبا 
يف القطاع التجاري والقطاعات الأخرى 
املرتبطة به. واأكد �صعادته اأن جمارك دبي 
لتنفيذ  خططها،  وتر�صم  اأعمالها  تكثف 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وروؤي���ة  توجيهات 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
ال���دول���ة، رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء حاكم 

ي�صبه  ذك�����ي  م���ائ���ي  روب�������وت  اجل���م���رك���ي���ة 
الدولفني، ملراقبة ال�صفن البحرية.

-امللكية الفكرية.
ع����ززت جهودها  دب���ي  ج��م��ارك  اأن  وذك����ر 
حقوق  وحماية  املقلدة  الب�صائع  ملكافحة 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد حالت 
معها  تعاملت  التي  الفكرية  امللكية  ن��زاع 
حالة   388 ن��ح��و   2022 يف  ال���دائ���رة 
�صملت14.5 مليون قطعة من الب�صائع 
 109.5 بلغت  اجمالية  بقيمة  امل��ق��ل��دة 
تنظيم  ال��دائ��رة  ووا�صلت  دره���م،  مليون 
املقلدة  للب�صائع  التدوير  اإع��ادة  عمليات 
ع��م��ل��ي��ة لإع������ادة   93 ت��ن��ظ��ي��م  ح���ي���ث مت 
من  قطعة  األ���ف   173 �صملت  ال��ت��دوي��ر 
 351 تقييد  مت  كما  امل��ق��ل��دة،  الب�صائع 
وك��ال��ة جتارية   160 و  ع��الم��ة جت��اري��ة 

وت�صجيل 4 اأ�صول معرفية.

-دائرة ل ورقية.
واأ�صاف اأن جمارك دبي ح�صلت على ختم 
“%100 ل ورقية” من قبل هيئة دبي 
“ا�صرتاتيجية  تنفيذ  اإط��ار  يف  الرقمية، 
حيث  الالورقية”،  ل��ل��م��ع��ام��الت  دب����ي 
خدمات  ج���ودة  اإىل  الإجن�����از  ه���ذا  ي�صري 
جمارك دبي الذكية املقدمة عر القنوات 
تتمتع  رقمية  ببيئة  واملدعومة  الرقمية 

بال�صتباقية والكفاءة والفاعلية.
اإىل  الدائرة يف الو�صول  اإىل جناح  ونوه، 
من  م�صتفيد  األ����ف   96 م���ن  ي���ق���ارب  م���ا 
جمتمعية  م���ب���ادرة   180 تنفيذ  خ���الل 
2022، عالوة  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  وت��ط��وع��ي��ة 
م�صرياً   ، املوظفني  اإ�صعاد  م��ب��ادرات  على 
البتكار  ثقافة  تعزيز  على  احلر�ص  اإىل 
العام  نهاية  حتى  ال��دائ��رة  ت�صلمت  حيث 
، وبلغ عدد  األ��ف فكرة   50 2022 نحو 

مليون �صاعة عمل 68 مليون درهم على 
ال�صركات �صنوياً.

-�سعادة العمالء
اإىل  اأ�صار  املتعاملني،  �صعادة  وبخ�صو�ص 
�صعادة  م��وؤ���ص��ر  يف   91.8% ن�صبة  ب��ل��وغ 
املتعاملني بعد اأن جنحت جمارك دبي يف 
تطوير اآلية متابعة جميع نتائج درا�صات 
ال�صري  وامل���ت�������ص���وق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ����ص���ع���ادة 
هيكلة  واإع��������ادة  واخل�����ارج�����ي،  ال���داخ���ل���ي 
دورات  وعقد  املتعاملني  خ��دم��ات  م��راك��ز 
وبرامج تدريبية ملوظفي ال�صف الأمامي 
�صهري  ح��ف��ل  ت��ن��ظ��ي��م  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،

لتكرمي العمالء املتميزين.
ك��م��ا اأط��ل��ق��ت ج���م���ارك دب���ي ال��ع��دي��د من 
املبادرات املبتكرة التي تهدف اإىل ت�صهيل 
الإج��راءات اجلمركية من اأبرزها مبادرة 
احل��ق��ي��ب��ة ال��ذك��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي تواكب 
ال��ت��ط��ور ال�����ص��ري��ع لإم����ارة دب���ي، ومبادرة 
وت��ط��وي��ر طرق  ال��الح��ق  التدقيق  اأمت��ت��ة 
الدلفني  اإىل  و�صوًل  الذكية،  التفتي�ص 

جلمارك دبي، اأن اإجمايل عدد املعامالت 
اجلمركية التي اأجنزتها جمارك دبي بلغ 
25.7 مليون معاملة يف 2022، وتعمل 
ج��م��ارك دب��ي على ت��وف��ري خ��دم��ات ذكية 
اجلمركية  الإج����راءات  لتقلي�ص  ورائ���دة 
ن�صبة  وبلغت  املتعاملني،  على  والت�صهيل 
���ص��ع��ادة ال��ع��م��الء ع��ن اخل���دم���ات الذكية 

للدائرة 98%.
واأردف �صعادته ان جمارك دبي توؤدي دوراً 
رئي�صياً يف مكافحة تهريب املواد املمنوعة 
وامل���ق���ي���دة ، ح��ي��ث ���ص��ج��ل اج���م���ايل عدد 
اجلمركية  والق�صايا  ال�صبط  حما�صر 
خالل  �صبط  وحم�صر  �صبطية   2147
املجتمع  حل��م��اي��ة  اإجن���ازه���ا  مت   ،2022
والق��ت�����ص��اد. واأك���د احل��ر���ص على تعزيز 
اخلدمات الذكية و منها تطوير برنامج 
منح  و   ، الذكي”  امل��ب��ك��ر  “الإف�صاح 
املوافقة اللكرتونية التلقائية وبدون اأي 
تدخل ب�صري لنحو %98 من املعامالت 
والإفراج  بالتخلي�ص  املتعلقة  اجلمركية 
عن ال�صحنات والب�صائع، مبا يوفر 1.4 

جتارة  قيمة  ب��زي��ادة  اهلل”،  “رعاه  دب���ي 
على  الأع���م���ال  وت�صهيل  اخل��ارج��ي��ة  دب���ي 
مركز  ي��دع��م  مب��ا  وامل�صتثمرين  ال��ت��ج��ار 
العاملية،  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  م���وؤ����ص���رات  يف  دب���ي 
العامة  امل����وازن����ة  دورة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
-2023 املالية  لل�صنوات  دب��ي  حلكومة 
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مليارات درهم، �صتحفز قطاعات الأعمال 
الق���ت�������ص���ادي���ة وت�����ص��ت��ق��ط��ب امل����زي����د من 
ال�صتثمارات. ون�وه اإىل موا�صلة الدائرة 
العمل على تطبيق خطتها ال�صرتاتيجية 
خم�صة  حت���دد  ال��ت��ي   2026  -  2021
م����ب����ادئ رئ���ي�������ص���ة ت�����ص��ع��ى ج����م����ارك دبي 
اأجل تعزيز دورها كدائرة  لتحقيقها من 
م���ا مي��ك��ن جمارك   ، ورق���م���ي���ة  م��ب��ت��ك��رة 
القت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م���ن  دب����ي 
امل�����ص��ت��دام��ة، ح��ي��ث ر���ص��خ��ت ج��م��ارك دبي 
من خالل الجنازات املحققة يف 2022 
ودعم  املجتمع  حماية  يف  احليوي  دوره��ا 
التنمية القت�صادية، والرتقاء مب�صتوى 
اأدائ��ه��ا لتوفري خ��دم��ات واإج����راءات ذكية 

تدعم زيادة املبادلت التجارية.
تكت�صب  الم���ارات  دول��ة  اأن  واأك���د م�صبح 
قدرة  �صعيد  ع��ل��ى  م�صاعفة  اإم��ك��ان��ي��ات 
العامل  يف  رئي�صية  اأ���ص��واق  اإىل  ال��و���ص��ول 
من خالل اتفاقيات ال�صراكة القت�صادية 
التجاريني،  �صركائها  اأب���رز  م��ع  ال�صاملة 
مع  القت�صادية  ال�صراكة  اتفاقيات  وتعد 
منوذجاً  واندوني�صيا  واإ���ص��رائ��ي��ل  الهند 
ل���ل���ت���و����ص���ع يف ع���ق���د ال�������ص���راك���ات  رائ���������داً 
ال����دول خالل  الق��ت�����ص��ادي��ة م��ع خمتلف 
ت��ع��م��ل جمارك  امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث  امل���رح���ل���ة 
ال�صراكات من خالل  دبي على دعم تلك 
ال�صركاء  م���ع  ال���ت���ج���ارة  ح���رك���ة  ت��ي�����ص��ري 
التجارية  اخل��دم��ات  اأف�صل  تقدمي  ع��ر 
العام  امل����دي����ر  واأ������ص�����اف  واجل���م���رك���ي���ة. 

•• دبي-الفجر:

اإحدى الغرف الثالث العاملة حتت مظلة  نظمت غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي، 
غرف دبي، ور�صة عمل رفيعة امل�صتوى ملمثلي ال�صركات العاملة يف جمال التوا�صل 
�صبل  وبحث  ال�صركات،  هذه  تواجهها  التي  التحديات  مناق�صة  بهدف  الجتماعي 
حتفيز  يف  الراهنة  احلكومية  وال�صرتاتيجيات  وامل��ب��ادرات  ال�صيا�صات  م�صاهمة 

م��وات��ي��ة لزدهار  بيئة  وت��وف��ري  الب��ت��ك��ار، 
اأعمال هذا القطاع احليوي.

ان���ع���ق���دت ور����ص���ة ال��ع��م��ل يف م��ق��ر غرف 
�صل�صلة من  ���ص��م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  وه���ي  دب����ي، 
غرفة  اأطلقتها  التي  التفاعلية  ال��ور���ص 
لت�صهيل  موؤخراً  الرقمي  لالقت�صاد  دبي 
ال���ت���وا����ص���ل وت����ب����ادل الأف����ك����ار ب���ني ق���ادة 
القطاع الرقمي حول التوجهات احلالية 
قطاعات  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  وامل�صتقبلية 
عن  ف�صاًل  ال��ت��ح��دي��ات،  وحت��دي��د  معينة 
توفرها  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���دع���م  ���ص��ب��ل 
التي  واحللول  ال�صراكات  لتعزيز  الغرفة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف الع�صر  حت��ف��ز من��و 

الرقمي.
اأحمد  �صعادة  اأكد  الفتتاحية،  كلمته  ويف 

وال�صغرية واملتو�صطة من هذا القطاع احليوي. وميكن ا�صتخدام و�صائل التوا�صل 
الجتماعي كو�صيلة لت�صهيل البتكار وتر�صيخ التعاون والتوا�صل بني امل�صتخدمني 

من اأجل خدمة الأهداف املوؤ�ص�صية”.
ل�صمان  مهمة  من�صة  توفر  اخلا�صة  العمل  ور���ص  �صل�صلة  اأن  اإىل  بيات  بن  ولفت 
جمتمع  م�صالح  يدعم  مبا  القطاع  وق��ادة  الغرفة  اأع�صاء  مع  التوا�صل  ا�صتمرار 
الأعمال، ويعزز م�صتويات البتكار والتميز يف �صيا�صات و�صائل التوا�صل الجتماعي 
اأن  معتراً  دب��ي،  يف  الرقمية  واملنظومة 
التوا�صل مع ال�صركات املعنية وال�صتماع 
لتعزيز  الأهمية  بالغ  اأم��راً  ي�صكل  اإليهم 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة، وحتديد 
لتعزيز  امل���م���ك���ن���ة  امل����م����ار�����ص����ات  اأف�������ص���ل 
التوا�صل  �صركات  واأداء  وك��ف��اءة  فعالية 

الجتماعي”.
م�صوؤولو  التفاعلية  الور�صة  يف  و���ص��ارك 
التوا�صل  جم��ال  يف  متخ�ص�صة  �صركات 
الجتماعي، حيث مت تق�صيم احلا�صرين 
الع�صف  جم����م����وع����ات  م�����ن  ع������دد  اإىل 
الذهني التي ناق�صت عدداً من املوا�صيع 
بالت�صريعات  املتعلقة  التحديات  اأب��رزه��ا 
التحتية  والبنية  والتمويل  وال��ق��وان��ني، 

واملواهب. 

عبد اهلل بن بيات، نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي، التزام 
الفائدة  لتحقيق  امل�صتقبلية  ال��روؤى  ذوي  الأعمال  ورواد  ال�صركات  بدعم  الغرفة 
الرقمي  القت�صاد  ج��وان��ب  وجميع  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  م��ن  الق�صوى 
دفع  يف  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  “ت�صتمر  قائاًل:  بيات  بن  واأ�صاف  املتنامي. 
الو�صول  ن��ط��اق  وتو�صيع  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف  خلق  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل��ي  النمو  عجلة 
الكبرية  اأحجامها  اختالف  على  ال�صركات  جميع  ا�صتفادت  وق��د  املعلومات.  اإىل 

 2022 الب���ت���ك���ارات اجل���دي���دة يف ال��ع��ام 
ن�صبة معاجلة  وبلغت  ابتكارا   171 نحو 
الأف���ك���ار اجل��دي��دة خ���الل 15 ي���وم عمل 
%93، ومن اأبرز ابتكارات الدائرة التي 
)طائرة   2022 ال��ع��ام  يف  تطويرها  مت 
الردع الذكية للتفتي�ص اجلمركي الآمن( 
ال�صيقة  الأم���اك���ن  تفتي�ص  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 
التكرميات  وب��خ�����ص��و���ص  واخل����ط����رية. 
ك�صف   ،2022 خالل  العاملية  واجلوائز 
�صعادته، اأن اإدارة ال�صتخبارات اجلمركية 
ح��ق��ق��ت ال���ك���ث���ري م����ن الإجن�����������ازات على 
امل�صتوى الإقليمي والدويل، حيث ح�صلت 
القن�صلية  قبل  من  وا�صعة  اإ���ص��ادات  على 
الأ�صرتالية والأملانية والفرن�صية، واملكتب 
“الريلو”،  الأو�صط  ال�صرق  يف  الإقليمي 

ومكتب مبادرة اأمن احلاويات.
ال��ع��دي��د من  ال���دائ���رة ع��ل��ى  ك��م��ا ح�صلت 
موؤ�صر  ق��م��ة  اإىل  وال���و����ص���ول  اجل����وائ����ز 
مبنظمة  اخل��ا���ص  البالتيني  الت�صنيف 
الكاملة  ب��ال��درج��ة  الريطانية  الأف��ك��ار 
 ،2022 13 ع��ل��ى ال��ت��وايل ل��ع��ام  ل��ل��ع��ام 
متقدمتني  بجائزتني  الدائرة  فازت  كما 
لبتكارها  احل������ايل  ال����ع����ام  ج����وائ����ز  م����ن 
للتفتي�ص  الذكية  الردع  )طائرة  اجلديد 
املُقِيمني  جائزة  وهما  الآم��ن(  اجلمركي 
لأف�����ص��ل اب��ت��ك��ار وج���ائ���زة امل���رك���ز الثاين 
وفوزها  الب��ت��ك��ار،  فئة  ع��ن  ال��ع��ام  لفكرة 
�صمن  تبتكر2022  الإم�����ارات  ب��ج��ائ��زة 
اأف�����ص��ل اب��ت��ك��ار ج����ذري ع���ن ابتكار  ف��ئ��ة 

“الدلفني اجلمركية”.
ع��ل��ى جائزة  اأي�����ص��اً  ال���دائ���رة  و ح�����ص��ل��ت 
لأف�صل   2022 ال��دول��ي��ة  “بريلين�ص” 
ف��ري��ق ت�����ص��وي��ق وع���الق���ات ع��ام��ة والتي 
لتكرمي  املهمة  العاملية  اجلوائز  من  تعد 
املوؤ�ص�صات املتميزة ومُتنح اجلائزة لأف�صل 

فريق ت�صويق وعالقات عامة.

الور�سة الثانية �سمن مبادرتها اجلديدة لتعزيز احلوار مع القطاع اخلا�ص 

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي تنظم ور�سة عمل تفاعلية ملناق�سة حتديات وحلول تطوير قطاع التوا�سل الجتماعي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام: 

خمي�ص  حم���م���د  ال����الع����ب  وا�����ص����ل 
تاألقه ليحتل املركز الأول يف  خلف 
 97 حتت  ل��وزن  الأ�صاتذة  م�صابقة 
الثاين  ال���وط���ن���ي  ب��ال��ت��ج��م��ع  ك��ج��م 
لريا�صة رفعات القوة، والذي �صهد 
اأي�صا فوز هيفاء النقبي لعبة نادي 
الأوزان  يف  الأول  باملركز  خورفكان 
50 كجم وحتى فوق  املدجمة من 

لل�صّيدات.  كجم   86
 28 ال����ت����ج����م����ع  ه�������ذا  يف  �������ص������ارك 
اأندية   5 مي��ث��ل��ون  ولع���ب���ة  لع���ب���اً 
وال�صباب  النا�صئني  مناف�صات  يف 
من  الأوزان  يف  والأ���ص��ات��ذة  والكبار 
كجم،   107 ف��وق  اإىل  كجم   50
واأق���ي���م���ت م��ن��اف�����ص��ات��ه ب���ن���ادي دبي 

لأ�صحاب الهمم. 
و اأ���ص��ف��رت ب��اق��ي ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن فوز 
ع��ائ�����ص��ة امل���ط���ي���وع���ي، لع���ب���ة ن���ادي 
م�صابقة  الأول يف  املركز  على  دب��ي، 
ال�صباب لوزن فوق 86 كجم، وفهد 
خورفكان  ن�����ادي  لع����ب  ال����زي����ودي 
 65 حت���ت  وزن  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 

على  الزعابي  �صيف  زميله  و  كجم 
 72 حت����ت  وزن  يف  الأول  امل����رك����ز 

كجم. 
فاز  ك���ج���م،   80 حت����ت  وزن  يف  و 
نادي دبي  الكرمي لعب  نبيل عبد 
ماهر  اأح�����رز  ف��ي��م��ا  الأول  ب��امل��رك��ز 
املركز  اخلويل لعب نادي عجمان 

الأول لوزن حتت 88 كجم. 

فاز  ك��ج��م،   97 حت��ت  م�صابقة  ويف 
ال��ب��ط��ل ال��ب��ارامل��ب��ي حم��م��د خمي�ص 
خلف لعب نادي دبي باملركز الأول 
وحممد احل��م��ادي لع��ب ن��ادي اأبو 
ف��ئ��ة حتت  الأول يف  ب��امل��رك��ز  ظ��ب��ي 
107 كجم واأحمد خمي�ص البلو�صي 
لعب نادي دبي باملركز الأول اأي�صا 
107 كجم.  ويف  ف��وق  يف م�صابقة 

فاز  والنا�صئني،  ال�صباب  مناف�صات 
ع��م��ر ���ص��اب��ر لع����ب ن�����ادي دب����ي يف 
م�صابقة حتت 65 كجم، ونال عبد 
اهلل حيدر لعب نادي عجمان لقب 
وح�صل  ك��ج��م،   80 حت��ت  م�صابقة 
زاي����د الأن�������ص���اري لع���ب ن����ادي اأبو 
الأول يف م�صابقة  املركز  ظبي على 

وزن اأقل من 88 كجم. 

•• دبي-الفجر 

جماهريي  وح�صور  مثري  افتتاح 
من  الول  اليوم  عنوان  هما  كبري 
بطولة  من  ع�صر  الثالثة  الن�صخة 
كاأ�ص دبي الف�صية للبولو  2023 
وال���ت���ي حت��ظ��ى مب�����ص��ارك��ة خم�صة 
الإم���ارات واحلبتور وايه  ف��رق هي 
كافو  دب�����ي  وذئ�������اب  وب���ن���ج���ا����ص  ام 

وبهانديكاب 20 جول .
هدفا   43 امل��ب��ارات��ني  �صهدت  وق��د 
بني  الفتتاح  م��ب��اراة  يف   25 بينها 
ق�صا  ال���ل���ذي���ن  ام  واي�����ه  احل���ب���ت���ور 
ال��ب��ط��ول��ة وق���دم���ا لوحة  ���ص��ري��ط 
متكافئة  م��ب��اراة  ب��ع��د  رائ��ع��ة  فنية 
بفوز  ان��ت��ه��ت  ا����ص���واط  خم�صة  م��ن 
 12 مقابل   13 بنتيجة  احلبتور 
اي���ه ام ح��ي��ث كانت  ل��ف��ري��ق  ه��دف��ا 
املو�صيقية  ال��ك��را���ص��ي  بلعبة  ا���ص��ب��ه 
التي يتم فيها تقدم فريق ايه ام ثم 
يلحق به فريق احلبتور فقد تعادل 
ح�صم املباراة  مت  ان  اىل  م��رات   8
الدفيفتني  يف  احل��ب��ت��ور  ل�����ص��ال��ح 
اخلام�ص  ال�صوط  م��ن  الخ��ريت��ني 
الثارة  قمة  �صهد  ال���ذي  والخ���ري 
ال�صربات  ف��ي��ه��ا  ول��ع��ب��ت  وال��ن��دي��ة 
اجل��زائ��ي��ة دورا ه��ام��ا يف اله���داف 

ال�25 .  
وكانت املباراة قد بداأت بهجوم قوي 
وخ��اط��ف م��ن ف��ري��ق اي��ه ام بقيادة 
م��ك��ت��وم ومتكن  اآل  ع��ل��ي��ا  ال�����ص��ي��خ��ة 
ت�صجيل  م���ن  اأورك����وي����زا  ب��ن��ي��ام��ني 
هدفني فيما ينجح فريق احلبتور 
اإحراز  يف  احل��ب��ت��ور  حممد  ب��ق��ي��ادة 

اأول اأهدافه يف نهاية ال�صوط . 
املواجهة  ال��ث��اين م��ن  ال�����ص��وط  ويف 

ان  يف  احلبتور  فريق  جنح  القوية 
ينهي ال�صوط بتعادله برباعية مع 
ايه ام بف�صل تاألق لعبه باوتي�صتا 
بايوجار العلى ت�صنيفا )8جول( 

.
والرابع  الثالث  ال�صوطني  وي�صهد 
نهاية �صعيدة لفريق ايه ام بتقدمه 
 9 10 م��ق��اب��ل  ث���م   6 م��ق��اب��ل   7
اإي�صيدرو  جن����اح  ب��ف�����ص��ل  اأه������داف 
ال�صربات  ت�������ص���دي���د   يف  �����ص����رتادا 
ال�����ص��وط اخلام�ص  ام���ا  اجل��زائ��ي��ة 
فقد جنح فريق احلبتور من تقليل 
ايه  فريق  ح��رم  وبالتايل  الخطاء 
ال�صربات  ا���ص��ت��غ��الل  م��ي��زة  م��ن  ام 
اجل��زائ��ي��ة ل��ي��ح��ول ت���اأخ���ره بهدف 
هدفني  اح����رز  ان  ب��ع��د  ت��ق��دم  اىل 
منهيا  الخ���ريت���ني  ال��دق��ي��ت��ني  يف 
مقابل  هدفا   13 ل�صاحلة  املباراة 

نقطيتني  اول  ليح�صد  هدفا   12
يف البطولة وق��د ن��ال لع��ب فريق 
لقب  ب��اي��وج��ار  باوتي�صتا  احل��ب��ت��ور 
ه���داف امل���ب���اراة واح����رز وح���ده 11 

هدفا .
غياب  وب��رغ��م  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
حممد  بنت  ميثاء  ال�صيخة  �صمو 
ع�����ن ق�����ي�����ادة ف���ري���ق���ه���ا الم���������ارات 
وم�����ص��ارك��ة خ��ال��د ال��ع��م��ران ال ان 
ف��ري��ق الم�����ارات جن��ح يف ان يقدم 
انيابه  ع��ن  فيه  ك�صر  ق��وي��ا  عر�صا 
هدفا  ب�13  ال��ذئ��اب  فريق  و�صحق 
مباراة  بعد  اه��داف  خم�صة  مقابل 
ا�صتطاع فيها فريق ذئاب دبي كافو 
الثالثة  ال����ص���واط  يف  ي�����ص��م��د  ان 
رغ���م ت��ق��دم ف��ري��ق الم�����ارات فيها 
هدفني  مقابل  اه���داف   3 جميعا 
اأه�������داف م��ق��اب��ل ثالثة  وخ��م�����ص��ة 

ثم  خم�صة  مقابل  اه���داف  و�صبعة 
حتولت دفة املباراة لفريق المارات 
بالكامل الذي احرز هدفيه الثامن 
تهديف  غ���ي���اب  و����ص���ط  وال���ت���ا����ص���ع 

الذئاب .
ام����ا ال�������ص���وط اخل���ام�������ص والخ����ري 
ف��ق��د ظ��ه��ر ف��ري��ق الم�����ارات ماردا 
بقيادة مهاجميه املتاألقني  لوكا�ص 
م���ون���ت���ي���ف���ريدي ج���ون���ي���و وت���وم���ي 
 5( منهما  كل  واح��رز  بريي�صفورد 
اأهداف ( لي�صع يف ح�صابع نقطتني 

ويت�صدر بفارق الهداف .
البطولة  مباريات  وت�صتكمل  ه��ذا 
ي������وم غ�����د ال����ث����الث����اء مب���ب���ارات���ني 
ب��ن��ج��ا���ص )  الوىل جت��م��ع ف��ري��ق��ي 
امل�����ص��رتي��ح ( وذئ������اب دب����ي ك���اف���و ) 
ايه  فريق   بني  والثانية  اجل��ري��ح( 

ام والإمارات .

•• اأبوظبي-وام: 

ّتوج املحمل "ح�صيم" ملالكه النوخذة 
املرزوقي،  اهلل  ع��ب��د  م����روان  حم��م��د 
زايد  ال�صيخ  م��ه��رج��ان  �صباق  بلقب 
ل���ل���م���ح���ام���ل ال�������ص���راع���ي���ة ف���ئ���ة 22 
اأبوظبي  ن���ادي  نظمه  ال���ذي  ق��دم��اً، 
 ، الأول  اأم�����ص  البحرية  للريا�صات 
فعاليات  يف  النادي  م�صاركات  �صمن 

واأن�صطة املهرجان.
انطلق ال�صباق من اأمام جزيرة اللولو 
اأم���ي���ال بحرية،   6 مل�����ص��اف��ة  وا���ص��ت��م��ر 
وهو يعد اجلولة الأوىل لهذه الفئة، 
امل��و���ص��م اجلديد،  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��م��ن 
و�صهد مناف�صة قوية يف كل مراحله، 
خمتلف  م��ن  حمماًل   46 مب�صاركة 
كبري  حما�ص  و�صط  الدولة،  اإم��ارات 
م���ن ق��ب��ل ال��ب��ح��ارة ال�����ص��ب��اب الذين 

والذي ح�صمه  املناف�صات،  �صاركوا يف 
البحارة،  بجهود  "ح�صيم"  املحمل 
املرزوقي،  حممد  ال��ن��وخ��ذة  وب��راع��ة 
للو�صول  املنا�صب  امل�صار  اختار  حيث 
اإىل خ��ط ال��ن��ه��اي��ة، اأم����ام م��ق��ر نادي 
على  البحرية  للريا�صات  اأب��وظ��ب��ي 

كورني�ص العا�صمة اأبوظبي.
املحمل  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  وج�������اء 
عبد اهلل علي جابر  "لهوب" ملالكه 
احل��م��ادي، ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة حممد 
امل��رر، وح��ل يف املركز  عبد اهلل �صيف 
اخلري"  "�صلطان  امل��ح��م��ل  ال��ث��ال��ث 

طاهر  اهلل  عبد  ف���اروق  ع���ادل  ملالكه 
احل����م����ادي، ب���ق���ي���ادة ال���ن���وخ���ذة علي 

نا�صر �صامل اأحمد احلمريي.
وتعد �صباقات املحامل ال�صراعية فئة 
لدخول  الأوىل  املحطة  ق��دم��اً   22
ال�صباقات  ع���امل  ال�����ص��ب��اب  ال��ب��ح��ارة 
الرتاثية، حيث ت�صقل مناف�صات هذه 
ال�صغار  البحارة  مواهب  ال�صباقات 
يف  للم�صاركة  وتوؤهلهم  واملبتدئني، 
ال�����ص��ب��اق��ات الأك����ر اخل��ا���ص��ة بفئتي 

امل�صتقبل. يف  قدماً  و60   43
للريا�صات  اأبوظبي  ن��ادي  ويحر�ص 
تنظيم  على  مو�صم  كل  البحرية، يف 
الرتاثية،  ال�صباقات  من  كبري  ع��دد 
ال��رام��ي��ة اإيل  ب��ه��دف تعزيز اجل��ه��ود 
البحري  الإرث  ه���ذا  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
الفريد، ونقله اإىل الأجيال اجلديدة 
مالحم  ي���روي  وه��و  تفا�صيله،  بكل 

ب��ط��ول��ي��ة رائ���ع���ة ر���ص��م��ه��ا الأج������داد 
والآباء خالل حلهم وترحالهم عر 

البحر.
الثالثة  ب���امل���راك���ز  ال���ف���ائ���زي���ن  ك����رم 
مدير  املهريي،  عتيق  ماجد  الأوىل 
و�صعيد  البحرية،  الريا�صات  اإدارة 
حميد املهريي، م�صرف عام ال�صباق، 
وخليفة الرميثي، ونا�صر الظاهري، 

ع�صوا اللجنة املنظمة لل�صباق.
الرميثي  خ��ل��ي��ف��ة  ه��ن��اأ  م���ن ج��ان��ب��ه، 
كل  اإىل  بال�صكر  وت��وج��ه  ال��ف��ائ��زي��ن 
جهودهم  على  ال�صباق  يف  امل�صاركني 
ب���ال���ت���واج���د يف احل�������دث، واإجن����اح����ه 
الناحيتني  م���ن  ����ص���ورة  اأف�������ص���ل  يف 
خالل  م��ن  والتنظيمية،  التناف�صة 
التعليمات  ب��ك��ل  ال��ك��ام��ل  الل����ت����زام 
اللجنة  اأ���ص��درت��ه��ا  ال��ت��ي  وال���ل���وائ���ح 

املنظمة لل�صباق.

واأ�صاف ان �صباقات مهرجان ال�صيخ 
كل  ال��ن��ادي يف  ينظمها  ال��ت��ي  زاي����د، 
ف��ئ��ات��ه��ا ���ص��م��ن م�����ص��ارك��ات��ه يف هذا 
ال�صنوات  ط������وال  ال���ك���ب���ري  احل������دث 
تراثية  �صل�صلة  م��ن  حلقة  املا�صية، 
اأبهى  يف  امل��ه��رج��ان  يقدمها  ع��ري��ق��ة 

�صورة تبهر املتابعني.
لها  ال��������رتاث  ����ص���ب���اق���ات  اإن  وق�������ال 
ال���ب���ح���ارة، كونها  ل���دى  خ�����ص��و���ص��ي��ة 
حت���م���ل ع���ب���ق ال����ت����اري����خ، ومت���ن���ح كل 
مميزة،  جت���رب���ة  خ���و����ص  م�������ص���ارك 
من  العديد  خاللها  م��ن  ي�صتك�صف 

وال�صباقات،  ال��ب��ح��ر  وك��ن��وز  اأ����ص���رار 
وي��ت��ع��رف ع��ل��ى ق��ي��م��ة ه���ذا امل����وروث 
ال��ع��ظ��ي��م، وجت���د ���ص��ب��اق��ات ف��ئ��ة 22 
اإق��ب��اًل م��ن ال�����ص��ب��اب، والذين  ق��دم��اً 
ك��ب��رياً، ورغ��ب��ة يف  ي��ظ��ه��رون حما�صاً 

خو�ص هذا التحدي.

•• دبي-الفجر:
العربية  للخيول  دبي  مربط  �صجل 
ح�صورا لمعا بني املرابط اخلليجية 
املتناف�صة يف بطولة الرباطية جلمال 
كل  حم��رزا  الأوىل،  العربية  اخليل 
األوان املعادن النفي�صة وجائزة اأف�صل 
مربط مربي. اأقيمت البطولة على 
م�صقط  العمانية  العا�صمة  خليج 
مب�صاركة اأبرز املرابط من الإمارات 
ومملكة  ال�صعودية  العربية  واململكة 
البحرين ودولة قطر بالإ�صافة اإىل 
البلد املنظم �صلطنة عمان. واختتمت 
بطولة الرباطية م�صاء اأول اأم�ص يف 
اأج������واء خ��ل��ي��ج��ي��ة ح��م��ا���ص��ي��ة منحت 
البطولة رونقا خا�صا، وب�صمة اأكدت 
منذ  ومكانتها  الأوىل  دورتها  جناح 
الدولية،  البطولت  انطالقتها بني 
امل�صتوى  ع��ال��ي��ة  مب��ق��اي��ي�����ص  وذل����ك 
�صمن ت�صنيف ) B ( ح�صب قوانني 

اإقامة  الإيكاهو. ومت خالل احلدث 
والفلوات  ب��الأم��ه��ر  خا�صة  م���زادات 
باخليل  املعنيني  منحت  وال�صبوات 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة ف��ر���ص��ة ت���داول 
الإنتاج اجلديد من اخليل الأ�صيلة 
بهدف تطوير م�صتويات اجل��ودة يف 

املرابط اخلليجية.
البطولة  م���ن  دب���ي  م��رب��ط  ح�����ص��اد 
ب��ل��غ 4 األ���ق���اب م��ل��ون��ة؛ مت��ك��ن من 
اإحراز اللقب الذهبي منها املهر دي 
�صخاط  الفحل دي  م��ن  وه��و  ف��اه��ر 
وال��ف��ر���ص دي ف��ن��ان��ة، م��ت��ف��وق��ا على 
ال�صنة.  بعمر  املهور  اأجمل  من  عدد 
اأولهما  ف�صيتني  امل���رب���ط  واأح�����رز 
للمو�صم  امل��رب��ني  بطولة  بطلة  م��ع 
ب��ط��ول��ة عجمان  امل��ا���ص��ي وو���ص��ي��ف��ة 
تيماء وه��ي من  املهرة دي  الأخ���رية 
ف��ح��ل الإن���ت���اج ال��ع��امل��ي اجل��دي��د دي 
واأحرزت  اأزلية.  دي  والفر�ص  �صراج 
الف�صية  امل���ه���رة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف�����ص��ي��ة 

العاملي  دي دوي���ة  وه��ي م��ن الفحل 
دال��ي��ا بعد  ���ص��راج وال��ف��ر���ص دي  دي 
بعمر  امل��ه��رات  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�صات 
التي  الأف��را���ص  بطولة  ويف  ال�صنة. 

التناف�ص  من  عاليا  م�صتوى  �صهدت 
اخلليجية  الأفرا�ص  �صفوة من  بني 
متكنت بطلة بطولة عجمان الفر�ص 
العاملي  الفحل  دي جهراء وهي من 

جواهر  دي  وال��ف��ر���ص  اإك�صكاليبور 
من انتزاع اللقب الرونزي، ليكتمل 
ح�صيلة  يف  النفي�صة  امل���ع���ادن  ع��ق��د 
مربط دبي من م�صاركته يف بطولة 

الرباطية الأوىل.
والأف�صلية  التميز  م�صتوى  يف  اأم��ا 
بلقب جائزة  دب��ي  م��رب��ط  ت��وج  فقد 
اأف���������ص����ل م����رب����ط م�����رب�����ي، م����وؤك����دا 
جدارته باللقب الذي �صجله يف اآخر 
جلمال  عجمان  ببطولة  م�صاركاته 
اخليل العربية، وهو لقب متكن من 
البطولت  م��ن  ال��ع��دي��د  اإح�����رازه يف 
ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة م��ن��ه��ا بطولة 
وبطولة  الأمم  ك��ل  وك���اأ����ص  م��ن��ت��ون 
متجدد  اع���������رتاف  وه������و  ال�����ع�����امل، 
يحافظ  ال��ذي  الإن��ت��اج��ي  بامل�صتوى 

عليه مربط دبي منذ �صنوات.

التوحيدي: تهنئة لالأ�سقاء
التوحيدي  حممد  املهند�ص  ���ص��رح 
امل�����ص��رف ال���ع���ام م���دي���ر ع����ام مربط 
بطولة  ب���اأن  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  دب���ي 
العربية  اخل��ي��ل  ال��رب��اط��ي��ة جل��م��ال 
دوراتها،  اأوىل  يف  النجاح  حافها  قد 

التي  بالنتائج  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
املرابط  اأق����وى  ب��ني  امل��رب��ط  حققها 
التوحيدي:"  وق�����ال  اخل��ل��ي��ج��ي��ة. 
اإ�صافة  ���ص��ك��ل��ت  ال��رب��اط��ي��ة  ب��ط��ول��ة 
جيدة للبطولت الدولية يف منطقة 
اخلليج العربي، ومن �صلطنة عمان 
ال�صقيقة التي نهنئها على ان�صمامها 
جلمال  بطولة  تنظيم  يف  لأ�صقائها 
�صلطنة  الأ���ص��ي��ل��ة.  العربية  اخل��ي��ل 
عمان م�صهود لها باهتمامها الفريد 
بهذه  واأ�صفت  والفرو�صية،  باخليل 
ال��ب��ط��ول��ة م���زي���دا م���ن اجل���م���ال يف 
لها  تهانينا  العربية.  اخليل  تكرمي 
وتهانينا  ال��ق��ي��م��ة،  الإ���ص��اف��ة  ب��ه��ذه 
الذي  البطولة  منظم  ظبية  ملربط 
حلة،  اأبهى  يف  يخرجها  اأن  ا�صتطاع 
اأفقا جميال يعر عن عناية  ويفتح 
العربية  باخليل  اخلليجي  املجتمع 
عليها  باملحافظة  املعنيني  وت�صجيع 

وتطويرها".

املرزوقي: حمطة جديدة
املرزوقي  عبدالعزيز  اأك��د  جهته  من 
املدير التنفيذي ملربط دبي اأن بطولة 
تطلعات  م�صتوى  كانت يف  الرباطية 
اخلليجية  امل���راب���ط  م��ن  امل�����ص��ارك��ني 
التي حر�صت على امل�صاهمة يف اإجناح 
اأول دورة من البطولة، م�صريا اإىل اأن 
املربط قد حقق الهدف من امل�صاركة. 
وتنظيم  تاأ�صي�ص  املرزوقي:"  وق��ال 
بطولة الرباطية مباردة طيبة ي�صكر 
بطولة  وه���ي  ظ��ب��ي��ة،  م��رب��ط  عليها 
اأ�صا�صية  ج��دي��دة  حم��ط��ة  �صت�صبح 
وموعدا  اخلليجية،  البطولت  بني 
يجتمع فيه الأ�صقاء للتناف�ص النبيل 
دع��م��ا ل��ت��ط��وي��ر اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة يف 
اخل��ل��ي��ج ال����ذي ي��ق��ود م�����ص��ع��ل جودة 
يف  جنحت  البطولة  ع��امل��ي��ا.  الإن��ت��اج 
ف�صاء  ويف  التنظيمية  اجل��وان��ب  كل 
اأ�صالة  ع��ن  يعر  واجتماعي  ث��ق��ايف 

�صلطنة عمان وثراء تراثها".

»ح�سيم« بطال ل�سباق مهرجان ال�سيخ زايد للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدمًا

بطولة الرباطية جلمال اخليل العربية الأوىل يف م�سقط

مربط دبي يحرز كل النفائ�س ويتوج اأف�سل مربط مربٍّ

افتتاح مثري لكاأ�ص دبي الف�سية للبولو  اأ�سحاب الهمم يوا�سلون التاألق يف التجمع الثاين لرفعات القوة 

فوز �سعب للحبتور على »ايه ام« والإمارات يق�سو على الذئاب
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأ��������ص�������دل ال���������ص����ت����ار اأم�������������ص الأح�������د 
التحدي  ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������ص���ات  ع���ل���ى 
مدار  على  اأقيمت  التي  للجوجيت�صو 
ثالثة اأيام يف جامعة الإمارات مبدينة 
العني و�صط ح�صوٍر جماهريي كبري 
م��ن جموع الأ���ص��ر وال��ع��ائ��الت الذين 
الدولة  مناطق  خمتلف  من  توافدوا 

ملوؤازرة اأبنائهم وحثهم على الفوز.
 ح�صر مناف�صات اأم�ص كٌل من �صعادة 
رئي�ص  نائب  الظاهري  �صامل  حممد 
وفهد  للجوجيت�صو،  الإم����ارات  احت��اد 
علي ال�صام�صي الأمني العام لالحتاد، 
والدكتور اأحمد مراد النائب امل�صارك 
جامعة  ل��دى  العلمي  البحث  ل�صوؤون 
الإمارات، واأ�صماء �صعيد ع�صو جمل�ص 
اإدارة الألعاب الريا�صية بنادي العني، 
وع��دد من م�صوؤويل الحت��اد وممثلي 
الأن�����دي�����ة والأك�����ادمي�����ي�����ات واجل���ه���ات 

الداعمة وال�صريكة.
الثالث  ال��ي��وم  م��ن��اف�����ص��ات  خ��ت��ام   ويف 
لريا�صات  ال�صارقة  ح�صد  للبطولة، 
الدفاع عن النف�ص املركز الأول، وحل 
العني يف مركز الو�صيف، وذهب املركز 
ي��ا���ص وع��ل��ى �صعيد  ب��ن��ي  ال��ث��ال��ث اإىل 
ترتيب الدول حلت دولة الإم��ارات يف 
يف  و�صوريا  و�صيفا،  وم�صر  ال�صدارة، 

املركز الثالث.
املهرجان  جن����اح  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف   
البطران  عبداهلل  يو�صف  �صعادة  ق��ال 
الم���ارات  احت���اد  ادارة  جمل�ص  ع�صو 
مهرجان  "حقق  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و: 
كبريا  جناحا  للجوجيت�صو  التحدي 
خ�صو�صا  الأ�����ص����ع����دة  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى 
الذي  املميز  والأداء  امل�صاركني  اأع��داد 
التنظيم،  واح����رتاف����ي����ة  اأظ������ه������روه، 
واحل���������ص����ور اجل����م����اه����ريي ال���الف���ت 
لالأ�صر والعائالت الذين �صاعفوا من 

قيمة احلدث".

الكبري  الأداء  البطران:"  وت���اب���ع 
ال��الع��ب��ون والالعبات  اأظ��ه��ره  ال���ذي 
التفاوؤل  اإىل  املناف�صات يدعونا  خالل 
العام  ه���ذا  اجلوجيت�صو  م��و���ص��م  ب���اأن 
مل�صرية  وام��ت��داد  ا�صتثنائيا،  �صيكون 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حتققت يف الأع���وام 
امل��ا���ص��ي��ة، وت��رج��م��ة جل��ه��ود الحت���اد 
ب�صكل  اجلوجيت�صو  ريا�صة  لتطوير 

متوا�صل".
الفعاليات  ه��ذه  اأن  �صعادته  واأو���ص��ح   
ت���اأت���ي ترجمة  وال���ه���ادف���ة  ال��ن��اج��ح��ة 
الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات  ل��روؤي��ة 
التي  واخل���ط���ط  ال����رام����ج  و����ص���ع  يف 
ت�����ص��ت��ث��م��ر يف امل���راح���ل ال�����ص��ن��ي��ة ب���دءا 
م�����ن ع����م����ر ال����ط����ف����ول����ة واإع�������داده�������ا 

املخزون  ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة  وت��اأه��ي��ل��ه��ا، 
الوطنية،  للمنتخبات  الإ�صرتاتيجي 
وال�صمانة لتاألقها يف خمتلف املحافل 

والبطولت".
 وتقدمت اأ�صماء �صعيد ع�صو جمل�ص 
العني  بنادي  الريا�صية  الألعاب  اإدارة 
احتاد  عمل  لفريق  والتقدير  بال�صكر 
حلر�صه  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و،  الإم���������ارات 
النوعية  ال���ب���ط���ولت  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى 
على  املكا�صب  من  بالكثري  تعود  التي 
وتنمي  اجلوجيت�صو،  وبراعم  اأطفال 
ل��دي��ه��م ح��ب ال��ري��ا���ص��ة وال��ت��ع��ل��ق بها 

واحرتافها.
ولع���ب���ات  لع���ب���ي  اأه���ن���ئ  وقالت:"   
ن���ادي ال��ع��ني على اأدائ��ه��م امل�����ص��رف يف 

املناف�صات، وهذه البطولة متثل بداية 
ل  املو�صم،  انطالقة  م��ع  لهم  موفقة 
اآمال عري�صة  اأننا نعقد عليهم  �صيما 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ك���ث���ري م����ن الإجن���������ازات 
واللتحاق  امل��ح��ل��ي��ة،  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
باملنتخبات الوطنية وم�صاعدتها على 
حتقيق املزيد من النجاح م�صتقبال".

الزعابي  اهلل  ع���ب���د  اأ������ص�����اد  ب�������دوره   
والأن�صطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ق�����ص��م  رئ��ي�����ص 
للجوجيت�صو   الإم������ارات  احت���اد  ل���دى 
ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ل��ل��م��ه��رج��ان الذي 
يعد اأول بطولت مو�صم اجلوجيت�صو 
التي  املناف�صات  بقوة  منوها  اجلديد، 
املحرتفني.  ب��ط��ولت  اأب����رز  ت�����ص��اه��ي 
والتقدير  بال�صكر  ال��زع��اب��ي  وت��ق��دم 

وفرت  التي  الإم����ارات  لأ���ص��رة جامعة 
ك��ل ال��دع��م لر����ص���اء م��ع��اي��ري جديدة 
يف روع�����ة ال��ت��ن��ظ��ي��م، م����وؤك����دا دوره����ا 
الكبري وم�صاهمتها يف جهود الرتقاء 
املجتمع  يف  اجل��وج��ي��ت�����ص��و  ب��ري��ا���ص��ة 

الماراتي".
الثالث من  اليوم  مناف�صات  و�صهدت   
لفئة  تخ�صي�صها  مت  التي  امل��ه��رج��ان 
ك���ب���ريا  لالعبني  ت���األ���ق���ا  ال��ن��ا���ص��ئ��ني 
األ���ه���ب���وا حما�ص  ال���ذي���ن  وال���الع���ب���ات 
املدرجات،  يف  ال��ع��ري�����ص��ة  اجل��م��اه��ري 
اأحمد  فاطمة  تقول  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
 44 اأ���ص��ف��ر/ وزن  ال�����ص��ام�����ص��ي ح����زام 
ك��ج��م م��ن م��در���ص��ة ال��زاي��دي��ة للبنات 
على  احل�������ص���ول  وال����ت����ي جن���ح���ت يف 

ب�صعادة  اأ���ص��ع��ر  الذهبية:"  امل��ي��دال��ي��ة 
يف  الأول  امل����رك����ز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك����ب����رية 
قوية  كانت  املناف�صة  اليوم.  مناف�صات 
للغاية مع باقي الالعبات ولكن دعم 
ال��ع��ائ��ل��ة واجل���م���ه���ور ���ص��اع��دين على 
النزالت  امل���راح���ل يف  اأ���ص��ع��ب  جت���اوز 
الإمارات  احت��اد  اأ�صكر  خ�صتها.  التي 
هذه  ملثل  تنظيمه  على  للجوجيت�صو 
اأمامنا  املجال  تف�صح  التي  البطولت 

للتاألق والإبداع.
 م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ق��ول ال��الع��ب��ة رو�صة 
العامري من اأكادميية باملز الريا�صية 
"حزام رمادي"  والتي حققت ف�صية 
اليوم  حققته  م��ا  كجم:"   63 وزن 
طموحي  ب��رغ��م  طيبا  اإجن����ازا  يعتر 
القوي يف احل�صول على املركز الأول، 
ما  ن��وع��ا  �صعبا  ك��ان  النهائي  ال��ن��زال 
ما  ك��ل  وب��ذل��ت  برازيلية،  ام��ام لعبة 
ل�صاحلي،  ن��ت��ي��ج��ت��ه  حل�����ص��م  ب��و���ص��ع��ي 
لكن الفوز واخل�صارة جزء من اللعبة 

وع��ل��ي��ن��ا ال��ع��م��ل ب��ج��د خ����الل الأي�����ام 
ال�صعف،  ن��ق��اط  وم��ع��اجل��ة  ال��ق��ادم��ة 
والأهم من ذلك هو الروح الريا�صية 

واحرتام املناف�ص".
كي�صيليف  ج��ريم��ان  الرو�صي  وي��ق��ول 
رمادي"  "حزام  ال��ع��ني  ن����ادي  لع���ب 
85 كجم:"  وال��ذي حقق ذهبية وزن 
اأ�صكر  اأن  واأود  الإجن����از  ب��ه��ذا  �صعيد 
ونادي  للجوجيت�صو  الإم����ارات  احت��اد 
الفر�صة  ه����ذه  اإت����اح����ة  ع��ل��ى  ال���ع���ني 
هذه  يف  للم�صاركة  الأجانب  لالعبني 

البطولت املتميزة".
بلدنا  يف  وك��اأن��ن��ا  ن�صعر  واأ�صاف:"   
تعامل  ب���اأف�������ص���ل  ون���ح���ظ���ى  ال����ث����اين 
م��ن الحت����اد وال���ن���ادي، ول ���ص��ك باأن 
التحدي  بطولة  يف  امل�صاركة  جت��رب��ة 
خ�صو�صا  ال��ع��امل  يف  مثيل  لها  لي�ص 
التنظيم  وروع���ة  البطولة  اأج���واء  اأن 
متثل الإعداد الأمثل لنا لبدء م�صرية 

احرتافية منوذجية".

•• اأبوظبي -وام:

ت��ل��ق��ت لع��ب��ة اجل���ول���ف م��اي��ا ب���الن���زا ج���ودي���ن دعوة 
احلدث  بوت"،  اآن���د  "ت�صيب  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  للم�صاركة 
ريا�صة  يف  ال�صبابية  النخب  ي�صت�صيف  الذي  ال�صنوي 
اجلولف، والذي �صتجرى فعالياته على ملعب اأوجو�صتا 

الوطني للجولف بولية جورجيا الأمريكية. 
تعد مايا )12 عاما( اإحدى خريجات مبادرة اجلولف 
للجولف  امل�صتقبل  �صقور  ب��رن��ام��ج  وم��ب��ادرة  املحلية 
ال�صابة  املواهب  ا�صتقطاب  على  يركز  ال��ذي  ال�صعبي، 
م���ن امل��ج��ت��م��ع ورع���اي���ة ج��ي��ل ق����ادم واع����د م���ن لعبي 

اجلولف يف الإمارات. 
البطولت  ب��ان��ت��ظ��ام يف خم��ت��ل��ف  ال��الع��ب��ة  ���ص��ارك��ت  و 
املحلية وتوجت بطلة لنادي ال�صيدات يف يا�ص لينك�ص 

عام 2021. 
بطولة  يف  م�صاركتها  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  ال��دع��وة  ج���اءت  و 

ظبي ات�ص ا�ص بي �صي" للجولف، وحتديداً بعد  "اأبو 
اأدائها مع حامل اللقب توما�ص بيرتز على ملعب يا�ص 
رغم  التحمل  على  عالية  ق��درة  اأظهرت  لينك�ص حيث 

ال�صخب الذي اأحاط باملباراة. 
و يقدم “ برنامج �صقور امل�صتقبل ” فر�صاً لالأطفال 
عن  النظر  بغ�ص  الريا�صة  ه��ذه  لح��رتاف  وال�صباب 
املهارة اأو القدرة اأو الطموح مع ت�صجيع الأطفال على 
وبطريقة  الريا�صة  ه��ذه  يف  الأوىل  خطواتهم  اتخاذ 
اجلولف  للعب  طفل  األ��ف   80 بالفعل  وق��دم  ممتعة 

منذ اإن�صائه يف 2016. 
وعرت مايا عن بالغ �صعادتها بهذه الدعوة، وقالت: 
"الو�صول اإىل اأوجو�صتا حلم رغم اأنني تلقيت الر�صالة 
فتح  ف�صلت  لكنني  اأم��ري��ك��ا  يف  ج��دت��ي  م��ن  ب��الأم�����ص 
بداأت  ال��ذي  املكان  لأن��ه  لينك�ص  يا�ص  يف  هنا  الر�صالة 
فيه لعبة اجلولف وال��ذي �صربت فيه كرات اجلولف 

الأوىل .. اإنني من ع�صاق يا�ص لينك�ص". 

• ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ص يف ال�سدارة والعني يف مركز الو�سيف 
•  البطران: مهرجان التحدي ترجمة حقيقية جلهود الحتاد ل�ستدامة اإنتاج املواهب والأبطال

•• ال�شارقة-وام: 

ت���وج ف��ري��ق احت����اد ك��ل��ب��اء ل��ل��ج��ودو ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة الإم�����ارات 
نادي  فاز فريق  2023، فيما  لعام  للجودو  النا�صئني  لفئة 
ال�صارقة لريا�صات الدفاع عن النف�ص بلقب بطولة الراعم 
، وذلك يف ختام مناف�صات البطولة التي اأقيمت اأم�ص الول 
النا�صئة بخورفكان بالتعاون بني  بال�صالة الريا�صية ملراكز 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �صعادة  برئا�صة  للجودو  الإم����ارات  احت��اد 
حوايل  ومب�صاركة  الريا�صي،  ال�صارقة  وجمل�ص  ال��درع��ي، 

اندية.  10 من  لعب   200
ج���اء ت��ت��وي��ج ف��ري��ق احت���اد ك��ل��ب��اء للنا�صئني ب��ع��د ف���وزه ب 8 
برونزيات  و3  وف�صيتان  ذهبيات،   3 منها  ملونة  ميداليات 

الثاين  امل��رك��ز  يف  القتالية  للفنون  الفجرية  فريق  وح��ل   ..
بر�صيد 8 ميداليات منها ذهبيتني وف�صيتني و4 برونزيات، 
 5 بر�صيد  الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  فريق  ثالثا  ج��اء  بينما 

ميداليات منها ذهبيتان وف�صية وبرونزيتان.
واأحرز ذهبيات فريق احتاد كلباء للجودو بطل فئة النا�صئني 
كل من مالك موؤيد يف وزن حتت 50 كجم، واأحمد العزابي 
يف وزن حتت66 كجم وحممد خالد يف وزن حتت 81 كجم 
عن  ال��دف��اع  لريا�صات  ال�صارقة  ن��ادي  فريق  ذهبيات  ام��ا   ..
 34 وزن حت��ت  كالين�صي يف  رادوم���ري  اأح��رزه��ا  فقد  النف�ص 
كجم، ويحي وليد يف وزن حتت 42 كجم، وعبيد �صالح يحي 

يف وزن حتت 66 كجم، وتيم �صامر يف وزن فوق 81 كجم.
لريا�صات  ال�صارقة  ن��ادي  فريق  فاز  الراعم  م�صتوى  وعلى 

ميدالية   12 بر�صيد  الفئة  تلك  بلقب  النف�ص  عن  الدفاع 
ثانيا  وح���ل  ب��رون��زي��ات،  و5  ف�����ص��ي��ات  و3  ذه��ب��ي��ات   4 منها 
فريق نادي ال�صارقة الريا�صي بر�صيد 8 ميداليات منها 4 
ذهبيات وف�صيتني وبرونزيتني، ويف املركز الثالث جاء فريق 
الفجرية للفنون القتالية بر�صيد 8 ميداليات منها ذهبية 

واحدة وف�صيتني و5 برونزيات.
ويف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة ق���ام حم��م��د ج��ا���ص��م ال�����ص��ج��واين اأمني 
هويدن  ب��ن  مو�صي  وعي�صى  اجل���ودو،  لحت��اد  امل�صاعد  ال�صر 
اجلودو  ومراكز  الأندية  جلنة  رئي�ص  الإدارة  جمل�ص  ع�صو 
عبداهلل  زينل  وع��ب��داهلل  وال�صمالية،  ال�صرقية  باملنطقتني 
الدروع  بتبادل  خورفكان  نادي  يف  الريا�صية  الألعاب  مدير 

التذكارية وتتويج الفائزين الأوائل.

•• دبي-وام:

فزاع  23 لبطولة  ال�  الن�صخة  القوية يف  العرو�ص  تتوا�صل 
لليولة والن�صخة ال� 18 من برنامج امليدان اللتني ينظمهما 
ال���رتاث، مع ترقب هوية  مركز حمدان بن حممد لإح��ي��اء 
"املربع الذهبي" بعد واحدة من الليايل  اإىل  املتاأهلني  اآخر 
مبهارات  التناف�ص  ���ص��ور  ب��اأج��م��ل  "املرموم"  اأ���ص��اءت  ال��ت��ي 

الرتاث ال�صعبي. 
و�صهدت احللقة ال�صابعة لرنامج امليدان ح�صول زايد اأحمد 
بعد  الذهبي"  "املربع  اإىل  التاأهل  ثالث بطاقات  املري على 
حقق  بعدما  ع��ل��ي،  اآل  رك��ا���ص  ب��ن  عبيد  حميد  على  تفوقه 

العالمة 65 مقابل 55 ملناف�صه لين�صم املري اإىل عبد اهلل 
بالهلي وحممد اأحمد الكتبي يف املربع الذهبي. 

املقبل  اجلمعة  يوم  الرابعة  البطاقة  ح�صم  موعد  و�صيكون 
م�صرح  على  م�صاًء  التا�صعة  ال�صاعة  تنطلق  التي  احللقة  يف 
دبي  ب��ن��ادي  الرتاثية  القرية  اجل��دي��د يف  امل��ي��دان يف موقعه 
الرنامج  ح��ل��ق��ات  ي��ق��دم  ح��ي��ث  ب��امل��رم��وم  ال��ه��ج��ن  ل�صباقات 
را�صد اخلا�صوين مدير اإدارة البطولت يف مركز حمدان بن 

حممد لإحياء الرتاث. 
واأك����دت ن��ت��ايل اأوادي�����ص��ي��ان م��دي��ر اإدارة الإذاع�����ات والإع���الم 
يف  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ورئي�ص  املوؤ�ص�صي  والت�����ص��ال 
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث اأن اجلهود تن�صب يف 

هذا احلدث على حتقيق اأهداف ور�صالة املركز التي تتمحور 
يف تنظيم فعاليات وطنية تراثية معرة عن �صعب الإمارات 
وبيئته والعمل على حتفيز ال�صباب الإماراتي النا�صئ الذي 
ميتلك طاقة ل تن�صب للم�صاركة فيها وهو ما نراه يف م�صرح 
يف  امل�صاركون  يقدمه  ال��ذي  الأداء  �صعيد  على  �صواًء  امليدان 
خمتلف امل�صابقات الرتاثية املتنوعة وال�صاملة وعلى �صعيد 
وكيفية  حلقة  كل  يف  واملتزايد  املميز  اجلماهريي  احل�صور 
ال��ت��ج��اوب الإي��ج��اب��ي م��ع احل���دث م��ن املجتمع لأن��ن��ا نتطلع 
لإي�صال ر�صالة يكون فيها املوروث ال�صعبي الإماراتي الذي 
نعتز به ونفتخر يف طليعة امل�صهد ويبقى حا�صراً يف الأجيال 

التي تتناقله تباعاً �صرياً على خطى الأجداد والآباء. 

احتاد كلباء يحرز لقب النا�سئني يف بطولة الإمارات للجودو

بطولة فزاع لليولة توا�سل العرو�س القوية ترقبًا لكتمال »املربع الذهبي« 

ختام بطولة التحدي للجوجيت�سو و�سط ح�سور جماهريي لفت

لعبة اجلولف مايا جودين تتلقى دعوة 
للم�ساركة يف نهائيات »ت�سيب اآند بوت« 
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•• دبي -الفجر:

 ����ص���ج���ل اأب�����ط�����ال الإم������������ارات جن���وم 
ال����دراج����ات امل��ائ��ي��ة ت��األ��ق��ا لف���ت���ا يف 
م���ن���اف�������ص���ات ����ص���ب���اق دب������ي ال������دويل 
بطولة  م�����ن  ال����ث����ال����ث����ة  -اجل������ول������ة 
جرت  ال������ذي   2023- الإم����������ارات 
اأحداثه يوم اأول من اأم�ص ال�صبت يف 

�صواطئ جزر دبي.
وح��ق��ق ال�����ص��ب��اق ال����ذي ن��ظ��م��ه نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال����دويل  دب���ي 
م�صاركة  يف  مت��ث��ل  ع��ري�����ص��ا  جن��اح��ا 
60 مت�صابقا من 9 دول هي الكويت 
والبحرين وقطر واليابان وبريطانيا 
جانب  اىل  واملجر  وبلجيكا  ورو�صيا 
على  تناف�صوا  حيث  ال��دول��ة  اأب��ط��ال 
األقاب 10 فئات متنوعة اأقيمت على 

فرتتني �صباحية وم�صائية.
وح��ق��ق ب��ط��ل��ن��ا ع��م��ر ع���ب���داهلل را�صد 
ف���وزا مهما ع��ل��ى م��ن دراج��ت��ه رقم 
حمرتفني  واقف  مناف�صات  يف   76
ج��ي ب��ي 1 ب��ع��دم��ا ج��م��ع 47 نقطة 
البلجيكي  مناف�صيه  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا 
بر�صيد  )الثاين(  بريناوت  اأنطوين 
يون�ص  �صلمان  وبطلنا  نقطة   42

  7 العو�صي على م��ن دراج��ت��ه رق��م 
)الثالث( بر�صيد 42 نقطة.

الطاير  �صهيل  را�صد  بطلنا  وناف�ص 
بقوة على   5 على من دراجته رقم 
�����ص����دارة حم����رتيف ج��ال�����ص ج���ي بي 
الثالث  املركز  يف  ال�صباق  لينهي   1
ذهبت  ب��ي��ن��م��ا  ن��ق��ط��ة   40 ب��ر���ص��ي��د 
ال�صدارة اىل الكويتي العاملي حممد 
بوربيع بالعالمة الكاملة 50 نقطة 
العاملي حممد  البطل  وحل مواطنه 
ج��ا���ص��م ال���ب���از ث��ال��ث��ا ب��ر���ص��ي��د 44 

نقطة.
وج���م���ع���ت ف���ئ���ة ج���ال�������ص ج����ي ب����ي 3 
اإ�صتطاع  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي��ني  جن��وم��ن��ا 
 7 خليفة امل���رزوق���ي ق��ائ��د ال���دراج���ة 
 45 ب��ر���ص��ي��د  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز 
نقطة متقدما على عبداهلل احلمادي 
والذي  )الثاين(   10 الدراجة  قائد 
اجلناحي  وج��م��ال  نقطة   44 جمع 
الذي  )الثالث(   43 ال��دراج��ة  قائد 

ح�صل على 43 نقطة.
حممود  �صعيد  العاملي  بطلنا  وجن��ح 
ال���ع���و����ص���ي ق����ائ����د ال������دراج������ة رق���م 
يف ال��ت��ف��وق ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ني يف   33
مت�صدرا   2 ب����ي  ج����ي  واق������ف  ف���ئ���ة 

ال��رتت��ي��ب ب��ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة 50 
اأحمد  بطلنا  على  ومتقدما  نقطة 
ع��ي�����ص��ى احل����م����ادي ق���ائ���د ال���دراج���ة 
نقطة   42 بر�صيد  )الثاين(    76
يو�صف  املخ�صرم  العاملي  والكويتي 
 38 العبد الرزاق )الثالث( بر�صيد 
نقطة. وتاألق بطلنا عامر حوير على 
17 يف مناف�صات  من دراج��ت��ه رق��م 
ال�صدارة  منتزعا   2 بي  جي  جال�ص 
على  وم��ت��ف��وق��ا  نقطة   47 بر�صيد 
مناف�صه بطلنا العاملي خالد �صليمان 

)الثاين(   3 ال��دراج��ة  قائد  امل��ازم��ي 
اأحمد  والكويتي  نقطة   40 بر�صيد 
 40 بر�صيد  )ال��ث��ال��ث(  اخل�����ص��اري 
اأحمد  ال�صاعد  بطلنا  واأك���د  نقطة. 
رقم  الدراجة  قائد  احلمادي  عي�صى 
�صدارة  م��وا���ص��ال  ت��األ��ق��ه  ع��ل��ى   76
)�صبارك(   4 ب���ي  ج���ي  ج��ال�����ص  ف��ئ��ة 
 47 بر�صيد  الأول  امل��رك��ز  ب��اإح��رازه 
البحريني  ع���ل���ى  م��ت��ق��دم��ا  ن��ق��ط��ة 
بر�صيد  )ال���ث���اين(  ال��ه��رم��ي  اأح��م��د 
القناعي  عمر  والكويتي  نقطة   43

نقطة.   42 ب���ر����ص���ي���د  )ال����ث����ال����ث( 
ب��ن حريز  امل��ر  ووا���ص��ل بطلنا حريز 
اإن��ت�����ص��ارات��ه على م��ن دراج��ت��ه رقم 
3 يف فئة واقف خم�صرمني جي بي 
2 حمققا فوزه الثالث على التوايل 
نقطة   50 ال���ك���ام���ل���ة  وب���ال���ع���الم���ة 
ال��ري��ط��اين توما�ص  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا 
�صيلوود )الثاين( بر�صيد 44 نقطة 
وبطلنا حممد حم�صن اإبراهيم قائد 
بر�صيد  )ال��ث��ال��ث(   444 ال��دراج��ة 
مناف�صات  وك�����ص��ف��ت  ن���ق���ط���ة.   40

عن  وال��راع��م  وال���ص��ب��ال  النا�صئني 
حيث  للم�صتقبل  ���ص��اع��دة  م��واه��ب 
فاز بطلنا �صهيل را�صد الطاير قائد 
الدراجة 5 بلقب واقف 3.3 حمققا 
ال���ع���الم���ة ال���ك���ام���ل���ة ب���ر����ص���ي���د 50 
را�صد  بطلينا  على  ومتفوقا  نقطة 
����ص���امل ط���اه���ر ق���ائ���د ال����دراج����ة 55 
42 نقطة و�صيف  )الثاين( بر�صيد 
 44 ال��دراج��ة  قائد  ال�صويهي  را�صد 
واأكد  نقطة.   34 بر�صيد  )الثالث( 
العو�صي  حم���م���ود  ����ص���ع���ود  ب��ط��ل��ن��ا 
الدراجة  م���ن  ع��ل��ى  م��وه��ب��ت��ه  ع��ل��ى 
يف  الأول  امل���رك���ز  حم��ق��ق��ا   33 رق����م 
 50 الكاملة  بالعالمة   3.2 واق��ف 
نقطة متقدما على مناف�صيه بطلنا 
���ص��امل ط��اه��ر ق��ائ��د الدراجة  اأح��م��د 
 44 ب��ر���ص��ي��د  55 )ال����ث����اين(  رق����م 
ال�صر�صني  �صلطان  والقطري  نقطة 

)الثالث( بر�صيد 40 نقطة.
وذه��ب��ت ال�����ص��دارة يف واق���ف ج��ي بي 
3.1 اىل الرو�صي كري ايفانوف قائد 
الدراجة رقم 60 بالعالمة الكاملة 
50 نقطة وحل ثانيا القطري علي 
ثم  نقطة   44 ب��ر���ص��ي��د  ال�صر�صني 
الكويتي يو�صف رم�صان بر�صيد 40 

املناف�صات  ختام  بعد  وج��رت  نقطة. 
ال�صباق  اب����ط����ال  ت���ت���وي���ج  م���را����ص���م 
د�صمال  ب��ن  خمي�ص  خ��ال��د  بح�صور 
ع�صو جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل 
للريا�صات البحرية وحممد عبداهلل 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ف��الح��ي  ح����ارب 
ق�صم  رئي�ص  النقبي  ع��ب��داهلل  وع��ل��ي 
الإن��ق��اذ البحري يف �صرطة دب��ي اىل 
جانب حممد �صيف املري مدير اإدارة 

ال�صئون الريا�صية.

فوق عائلي
�����ص����ه����دت م���ن���اف�������ص���ات �����ص����ب����اق دب����ي 
امل��ائ��ي��ة ظ���اه���رة فريدة  ل���ل���دراج���ات 
العائلة  اف�������راد  ����ص���ع���ود  يف  مت��ث��ل��ت 
حيث  املناف�صات  ب��ال��ق��اب  كمتوجني 
ح�صد را�صد �صهيل الطاير برونزية 
بينما   1 ب��ي  ج��ي  حمرتفني  جال�ص 
اب��ن��ه �صهيل ذه��ب��ي��ة واق����ف جي  ن���ال 
�صعيد  ال�����ص��ق��ي��ق��ني  وجن���ح   3.3 ب���ي 
ال��ع��و���ص��ي ذهبيتي  و���ص��ع��ود حم��م��ود 
واق���ف ج��ي ب��ي 2 وواق���ف ج��ي 3.2 
�صامل  واأحمد  را�صد  ال�صقيقني  ونال 
ط���اه���ر  ف�����ص��ي��ت��ي واق�����ف ج���ي 3.3 

وواقف 3.2.

لقبان
احلمادي  عي�صى  اأحمد  بطلنا  اأنفرد 
قائد الدراجة رقم 76 باإجناز خا�ص 
للدراجات  ال�����دويل  دب����ي  ���ص��ب��اق  يف 
جي  جال�ص  ذهبية  بتحقيقه  املائية 
واق��ف جي  وف�صية  )�صبارك(   4 بي 

بي 2
اأبطال فئات �صباق دبي

واق���ف حم��رتف��ني ج��ي ب��ي 1: عمر 
عبداهلل را�صد -الإمارات

جال�ص جي بي 3 -مواطنني : خليفة 
املرزوقي -الإمارات

العو�صي  �صعيد   :2 ب��ي  ج��ي  واق���ف 
-الإمارات

 – : عامر حوير   2 ب��ي  جال�ص ج��ي 
الإمارات

امل��ر بن  واق���ف خم�صرمني : ح��ري��ز 
حريز -الإمارات

الطاير  را���ص��د  �صهيل   :  3.3 واق���ف 
-الإمارات

3.2 : �صعود حممود  واقف جي بي 
العو�صي -الإمارات

ايفانوف  3.1 : كري  واق��ف جي بي 
-رو�صيا جال�ص حمرتفني جي بي 1 

: حممد بوربيع -الكويت

فيما  فايكانو -2�صفر،  رايو  على  بفوزه  نتائجه اجليدة  �صو�صييداد  ريال  تابع 
بفوزه على  اأوروب��ا  اأبطال  اإىل دوري  املوؤهل  الرابع  اأتلتيكو مدريد مركزه  عزز 
بلد الوليد -3�صفر وذلك �صمن مناف�صات املرحلة الثامنة ع�صرة من الدوري 

ال�صباين لكرة القدم.
علماً  نقطة،   38 بر�صيد  الثاين  مدريد  ريال  مع  الثالث  �صو�صييداد  وت�صاوى 
اأن حامل اللقب يحّل �صيًفا على اأتلتيك بلباو وتاأخر بثالث نقاط عن املت�صدر 

بر�صلونة الذي ي�صت�صيف خيتايف يف اليوم نف�صه.
نتيجة مطارده  بانتظار  الرابع  املركز  31 نقطة يف  اإىل  اأتلتيكو ر�صيده  ورفع 

املبا�صر فياريال اخلام�ص مع 28 نقطة والذي ي�صت�صيف فريونا .
واأندير   )15( �صورلوث  الك�صندر  الرنوجي  من  كل  �صو�صييداد  هديف  و�صّجل 

بارينتك�صيا )36(.
15 دقيقة عندما مّرر املخ�صرم دافيد �صيلفا  وافتتح ال�صيوف الت�صجيل بعد 
التهديفية  امل��رم��ى م��وا���ص��ال ع��رو���ص��ه  ال���ذي تابعها داخ���ل  ���ص��ورل��وث  ك��رة اىل 

الرائعة.
واأحرز املهاجم هدفه اخلام�ص يف مبارياته اخلم�ص الخرية يف الدوري.

وتاأثر اأداء �صو�صييداد ب�صكل وا�صح بغياب لعَبي الو�صط مايكل مريينو ومارتن 
زوبيمندا لال�صابة واليقاف تباعا.

ركنية حولها  كرة  بعد  البا�صكي )36(  الفريق  تقدم  بارينتك�صيا من  و�صاعف 
مبا�صرة داخل املرمى.

ال�صهر  يف  قوية  ل�صابة  تعّر�صه  منذ  الوىل  مباراته  عاما  وخا�ص ابن ال� 21 
نف�صه من العام 2022.

وقام حار�ص �صو�صييداد األيك�ص رميريو بت�صد رائع ليبعد راأ�صية فلوريان لوجون 
بعد ا�صرتاحة ال�صوطني.

وحافظ ال�صيوف على رباطة جاأ�صهم يف ال�صوط الثاين ليحافظوا على تقدمهم 
حتى النهاية ويحققوا فوزهم اخلام�ص توالًيا.

يف املباراة الثانية على ملعب �صيفيتا�ص ميرتوبوليتانو، ح�صم اأتلتيكو النتيجة 
يف ال�صوط الول بت�صجيله ثالثيته يف 10 دقائق عر كل األفارو موراتا )18( 

والفرن�صي اأنطوان غريزمان )23( وماريو هريمو�صو )28(.
وهو الفوز الثاين توالياً يف خمتلف امل�صابقات لرجال املدرب الأرجنتيني دييغو 
�صيميوين بعد اأول يف الكاأ�ص اأمام ليفانتي -2�صفر الأربعاء، بعد مباراتني من 

دون فوز يف الدوري )تعادل وخ�صارة(.
وحقق النادي الثاين للعا�صمة فوزه الثاين ع�صر اأمام بلد الوليد مقابل تعادل 
اإىل  اآخ��ر خ�صارة لتلتيكو  "الليغا". وتعود  الخ��رية يف   13 ال�  يف مواجهاتهما 

الأول من �صباط/فراير 2009 بنتيجة 2-1.
كما خ�صر بلد الوليد يف مبارياته ال�صبع الأخرية يف النخبة على ملعب اأتلتيكو.
بعد 18 دقيقة من �صافرة البداية، افتتح موراتا الت�صجيل بعد لعبة م�صرتكة 
اإىل  قدمه  بكعب  الخ��ري  مررها  اجل���زاء،  منطقة  اأم��ام  وغريزمان  كوكي  بني 
املهاجم ال�صباين الذي جتاوز املدافع املغربي جواد الياميق و�صدد كرة يف �صباك 

احلار�ص جوردي ما�صيب.
وهو الهدف ال�صابع ملوراتا هذا املو�صم يف 18 مباراة يف "الليغا".

اأتلتيكو  �صجل  حتى  الأّول  ال��ه��دف  �صدمة  م��ن  ي�صتفيق  الوليد  بلد  يكد  ومل 
مولينا  ناهويل  الرجنتيني  من  عر�صية  متريرة  بعد  غريزمان  عر  الثاين 

اأهداف  �صاد�ص  يف  داخل املنطقة لرتتطم الكرة بالأر�ص وتهز ال�صباك )23(، 
الدويل الفرن�صي.

"اأنا �صعيد للغاية باأداء الفريق"،  "دازن" للبث التدفقي  قال غريزمان ل�صبكة 
"نحن نلعب ب�صكل جيد منذ كاأ�ص العامل، بكثافة ونعمل بجد ون�صنع  م�صيفاً 

الفر�ص، لكننا كنا نهدر الأهداف".
وتابع "لقد كنت خمطئاً اإىل حد كبري لأنني اأتيحت يل الفر�ص ومل اأختم، هذا 

الهدف �صي�صاعدين كثرياً من الناحية املعنوية لت�صجيل املزيد".
�صاد�ص  يف  غريزمان،  نفذها  ح��رة  ركلة  بعد  ثالثة  اإىل  ر�صيده  اأتلتيكو  ورف��ع 
القائم  القريب من  ماريو هريمو�صو  وتابعها  املو�صم،  هذا  له  متريرة حا�صمة 

راأ�صية �صدها احلار�ص وتابعها املدافع بقدمه الي�صرى يف ال�صباك )28(.
الوافد اجلديد  الرغم من دخ��ول  الثاين على  ال�صوط  النتيجة يف  تتبدل  ومل 
من بر�صلونة اإىل العا�صمة املهاجم الهولندي ممفي�ص ديباي بدًل من موراتا 

يف الدقيقة 75.
وتعر�ص بلد الوليد خل�صارته اخلام�صة توالياً وتراجع اإىل املركز الثامن ع�صر 
مع 17 نقطة، فيما ا�صتفاد اإ�صبيلية من فوزه على قاد�ص -1�صفر بهدف من 
تفادي  ���ص��راع  ركلة ج��زاء يف  م��ن   89 الدقيقة  راكيتيت�ص يف  اإي��ف��ان  ال��ك��روات��ي 

الهبوط، للتقدم اإىل املركز اخلام�ص ع�صر بر�صيد 18 نقطة.
الدمناركي  �صجله  وُمني ريال بيتي�ص بخ�صارة اأمام م�صيفه اإ�صبانيول �صفر1-، 

مارتن برايثويث )43(.
ا�صبانيول  فيما حقق  ال�صاد�ص،  املركز  نقطة يف  وجتمد ر�صيد بيتي�ص عند 28 

فوزه الثاين توالياً وتقدم للمركز الثاين ع�صر بر�صيد 20 نقطة.

اأبطال الإمارات ي�سجلون مالحم جديدة

عمر را�سد يعانق لقب حمرتيف واقف الدراجات املائية
احلمادي يجمع بني لقبني وتاألق الطاير والعو�سي وحوير واملرزوقي

ريال �سو�سييداد يوا�سل تاألقه واأتلتيكو مدريد يعزز مركزه الأوروبي 

اإبراهيموفيت�س ي�سدم 
ميالن.. واجتاه لتعليق حذائه

اأو�صحت تقارير �صحفية، اأن ال�صويدي زلتان اإبراهيموفيت�ص مهاجم ميالن، 
يتجه لتعليق حذائه واإعالن اعتزال كرة القدم.

وبح�صب �صحيفة "لجازيتا ديللو �صبورت" الإيطالية، فاإن اإبراهيموفيت�ص مل 
يتعاف حتى الآن من الإ�صابة الطويلة التي عانى منها يف الأ�صهر املا�صية.

واأ�صافت اأن املهاجم ال�صويدي ل يزال يوا�صل عملية التعايف من اجلراحة التي 
اأجراها، لفتة اإىل اأنه من ال�صعب حتديد موعد عودته اإىل املالعب.

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأنه يكاد يكون م�صتحيال روؤية زلتان على اأر�ص امللعب 
يف مباراتي ذهاب واإياب دور ال�16 بدوري اأبطال اأوروبا اأمام توتنهام هوت�صبري 

الإجنليزي، واملقرر لها منت�صف فراير-�صباط املقبل.
وختمت: "اإبرا قد يتجه لعتزال كرة القدم، لكنه �صيبقى يف ميالن، و�صيح�صل 

على دور اإداري اأو �صمن اجلهاز الفني اأو ك�صفري للنادي".

•• اأبوظبي-وام:

تّوج �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�ص�صة زايد 
اأبوظبي  اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�صانية رئي�ص جمل�ص  بن �صلطان 
الريا�صي، الفرن�صي فيكتور برييز بطاًل للن�صخة ال� 18 من بطولة  اأبوظبي 
يا�ص  ملعب  اأي��ام يف   4 م��دار  على  اأقيمت  التي  للجولف،  �صي  بي  اإ���ص  اإت�ص 
لينك�ص بجزيرة يا�ص يف اأبوظبي، �صمن جولت رولك�ص العاملية وجولة دي 

بي وورلد. 
ح�صر حفل التتويج، معايل ال�صيخ فاهم بن �صلطان القا�صمي رئي�ص الحتاد 
اأبوظبي  ال��ع��ام ملجل�ص  الأم���ني  ال��ع��واين  وع���ارف حمد  للجولف،  الإم��ارات��ي 
الريا�صي، وحممد عبداهلل الزعابي الرئي�ص التنفيذي ملريال، وعبد الفتاح 
اإ�ص بي �صي" يف  "اإت�ص  �صرف مدير عام املجموعة الرئي�ص التنفيذي لبنك 

الإمارات رئي�ص اإدارة الأعمال الدولية يف البنك، و�صعيد حممد خوري ممثل 
رولك�ص. 

وبهذا الفوز اأ�صبح فيكتور برييز اأول فرن�صي يفوز بجولة من جولت رولك�ص 
ال�صويدي �صوديربريج  ثانياً  املعدل، وحل  18 �صربة حتت  العاملية، حمققاً 
�صيب�صتيان ب� 17 �صربة حتت املعدل، وال�صرتايل يل مني وو ب� 17 �صربة 

حتت املعدل اأي�صاً. 
واأ�صاد �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان، بنجاحات بطولة اأبوظبي “ اإت�ص 
" مرة اأخرى توؤكد اأبوظبي تفردها، وجهة  اإ�ص بي �صي للجولف .. وقال : 
العاملية  للبطولت  ا�صت�صافتها  خ��الل  م��ن  والريا�صيني،  للريا�صة  عاملية 
القيادة  من  الالحمدود  الدعم  بف�صل  املميزة،  الأح��داث  وتنظيم  الكرى، 

الر�صيدة، وروؤيتها ال�صديدة واحلكيمة". 
اإ�ص بي �صي للجولف، منذ  اإت�ص  اأبوظبي  " �صاهمت بطولة  واأ�صاف �صموه: 

اأبوظبي،  ال�صياحي يف  القطاع  �صابقة، يف منو  ن�صخة   18 انطالقتها وعر 
من خالل ا�صتقطابها اآلف ال��زّوار، مدعومة بالبنية التحتية الهائلة التي 
متكنها من ا�صتقطاب خمتلف الفعاليات الريا�صية الأخرى، وعنا�صر مهمة، 
الت�صامح  الأمن، وقيم  العالية اجلودة، وعن�صر  متمثلة يف توافر اخلدمات 

والتعاي�ص وال�صالم على اأر�ص الإمارات". 
فوزه  بعد  برييز  فيكتور  الفرن�صي   .. ال��ع��واين  حمد  ع��ارف  هناأ  جانبه  من 
" من جديد توؤكد  اإ���ص بي �صي للجولف .. وق��ال :  اإت�ص  "اأبوظبي  ببطولة 
اأبوظبي ريادتها للم�صهد الريا�صي العاملي، بعد ا�صت�صافة مميزة  العا�صمة 
لعبي  م��ن  نخبة  وم�صاركة  للجولف،  �صي  ب��ي  اإ���ص  اإت�����ص  اأبوظبي  لبطولة 
اجلولف العامليني، يف اأوىل بطولت �صل�صلة رولك�ص العاملية، �صمن جولة دي 

بي وورلد ". 
وتقدم العواين بال�صكر والتقدير لكافة اجلهات الراعية وال�صركاء واللجنة 

تقام  التي  البطولة  جن��اح  يف  جهودهم  على  واملتطوعني،  املنظمة،  املحلية 
للمرة ال� 18، وللمرة الثانية على ملعب يا�ص لينك�ص الرائع يف جزيرة يا�ص 

يف اأبوظبي. 
واأ�صاد باحل�صور اجلماهريي الغفري ملناف�صات البطولة عر اأيامها الأربعة، 
التلفاز،  �صا�صات  عر  املثرية  املناف�صات  تابعوا  الذين  املاليني  اإىل  اإ�صافة 
اأبوظبي  يف  اجلولف  لعبة  بن�صر  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�ص  ال��ت��زام  م��وؤك��داً 

خ�صو�صاً واملنطقة عموماً من خالل ا�صت�صافة البطولت العاملية". 
للجولف  �صي  ب��ي  اإ����ص  اإت�����ص  اأب��وظ��ب��ي  ح��ام��ل لقب بطولة  ق��ال  م��ن جانبه 
فيكتور برييز : “ بداية جيدة مع عام 2023 ، كنت اأركز على اأن   ،2023

اأفعل اأف�صل ما بو�صعي، ول ي�صعني اأن اأ�صف �صعادتي بهذا الفوز ”. 
واأ�صاف :" لقد كانت نهاية جمنونة، لكنني كنت واثق بنف�صي وقدراتي وهذا 

ما يحركني نحو اإجنازاتي التالية". 

نهيان بن زايد يتوج الفرن�سي فيكتور برييز ببطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �سي للجولف 
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ح�صم التعادل ال�صلبي قمة الدوري الإجنليزي التي جمعت بني فريقي ليفربول 
وت�صيل�صي، �صمن مناف�صات اجلولة 21 من الرميريليغ، على ملعب "اآنفيلد". 
و�صيطر فريق ت�صيل�صي على الكرة يف اأول ربع �صاعة من اللقاء، حيث اأحرز كاي 
هافرتز الهدف الأول للبلوز، لكن مت اإلغاوؤه بداعي الت�صلل، واأهدر حممد �صالح 
ويف  للمباراة.  الأول  ال�صوط  عمر  من   39 الدقيقة  يف  ليفربول  فر�ص  اأخطر 

ال�صوط الثاين كان ليفربول الأف�صل حيث لحت عدة فر�ص لالعبيه.
بهذه النتيجة، و�صل ليفربول اإىل النقطة 29 حمتال املركز الثامن، بينما جاء 

ت�صيل�صي يف املركز العا�صر بر�صيد 29 نقطة.

هدف �سوريدج املتاأخر مينح فور�ست التعادل
هز �صام �صوريدج ال�صباك قرب النهاية ليمنح نوتنغهام فور�صت التعادل 1-1 مع 
املمتاز،  ال��دوري الإجنليزي  الهبوط يف  الذي تراجع ملنطقة  م�صيفه بورمنوث 
املدرب  فريق  ويحتل  ال�صبت.  الأول  اأم�ص  هزائم،  اأرب��ع  من  �صل�صلة  اإنهائه  رغم 
غاري اأونيل املركز 18 وله 17 نقطة من 20 مباراة، ويتاأخر باأربع نقاط عن 
فور�صت الذي بقي يف املركز 13. وافتتح بورمنوث الت�صجيل عندما مرر الوافد 
 .28 الدقيقة  ال�صباك يف  ليهز  اأنطوين  اإىل جيدون  كرة  اأوت��ارا  دانغو  اجلديد 
اأوت��ارا، القادم من لوريان نهاية الأ�صبوع املا�صي، من اثنني من املدافعني  ومر 
بت�صديدة  املرمى  يف  لي�صعها  اأن��ط��وين  اإىل  متريرة  واأر���ص��ل  اليمنى  الناحية  يف 
واآتى  الثاين.  ال��دوري منذ نوفمر/ت�صرين  الأول يف  منخف�صة، حمرزا هدفه 
متريرة  �صوريدج  ح��ول  اإذ  النهاية،  من  دقائق  �صبع  قبل  ثماره  فور�صت  �صغط 
برينان جون�صون العر�صية يف مرمى فريقه ال�صابق. وحافظ فور�صت على �صجله 

اخلايل من الهزمية للمباراة الرابعة على التوايل يف الدوري.

ثنائية بوين تقود و�ست هام للفوز وتزيد من متاعب اإيفرتون
اأحرز غارود بوين هدفني ليقود و�صت هام يونايتد للفوز -2�صفر على اإيفرتون، 

يف مباراة بني اثنني من املتعرثين يف الدوري الإجنليزي املمتاز.

ال��دوري، ما يزيد  اآخ��ر �صبع مباريات يف  ال�صاد�صة يف  الهزمية  اإيفرتون  وجت��رع 
اأم�ص  يف  كان  ف��وزا  هام  و�صت  بينما حقق  لمبارد،  فرانك  على مدربه  ال�صغط 

احلاجة اإليه بعدما ح�صد نقطة واحدة يف اآخر �صبع مباريات.
و�صجل بوين الهدفني يف غ�صون �صبع دقائق من ال�صوط الأول، اإذ تقدم لو�صت 
التي  باملريي،  اإمير�صون  من  عر�صية  متريرة  م�صتغال  قريبة  م�صافة  من  ه��ام 
اإىل  اأنطونيو  ينجح يف حتويل متريرة من ميخائيل  اأن  قبل  تهياأت يف طريقه 
راي�ص  ديكالن  حولها  كرة  اإيفرتون  لعب  اأيوبي  األيك�ص  و�صدد  ال�صباك.  داخ��ل 
لت�صطدم باإطار املرمى، يف نهاية ال�صوط الأول، وحت�صن اأداء فريقه يف ال�صوط 

الثاين، لكنه مل يتمكن من العودة يف النتيجة.
وبهذا ت�صوء الأمور ب�صورة اأكر بالن�صبة جلماهري اإيفرتون التي تطالب باإقالة 
الأيام  خالل  برحيله  املطالبة  الأ���ص��وات  �صتتعاىل  ورمب��ا  النادي،  اإدارة  جمل�ص 
18 نقطة، متقدما بثالث نقاط  15 بر�صيد  املقبلة. ويحتل و�صت هام املركز 

على اإيفرتون �صاحب املركز قبل الأخري من بني 20 فريقا.
وي��ح��ل و���ص��ت ه��ام �صيفا على دي��رب��ي ك��اون��ت��ي يف ال���دور ال��راب��ع ب��ك��اأ���ص الحتاد 
الإجنليزي يوم 30 يناير/كانون الثاين، بينما يعود اإيفرتون ل�صت�صافة اآر�صنال 

يف الدوري يف الرابع من فراير/�صباط.

برايتون يتعادل مع لي�سرت �سيتي
لفريق  املنقذ  دور  فريغ�صون  اإيفان  ال�صاب  املهاجم  تقم�ص  اأخ��رى،  مباراة  ويف 
التعادل  فريقه  ليمنح  النهاية،  قبل  هدفا  بت�صجيله  األبيون  هوف  اآند  برايتون 

الإجنليزي. بالدوري  مثرية  مواجهة  يف  �صيتي  لي�صرت  اأمام   2-2
واأنهى لعب الو�صط الياباين كاورو ميتوما حالة ال�صمت بالت�صجيل لرايتون 
يف الدقيقة 27 بنوعية هدف بات وب�صرعة يحمل ب�صمته املميزة، حيث انطلق 
من اجلهة الي�صرى واأطلق ت�صديدة بقدمه اليمنى ل ميكن اإيقافها يف الزاوية 
العليا للمرمى. وبعد الت�صدي لت�صديدتني من هاريف بارنز ويوري تيليمان�ص، 
اأف�صل  األرايتون  م��ارك  ا�صتغل  عندما  اأخ��ريا  التعادل  املتعرث  لي�صرت  ا�صتطاع 
ثماين  قبل  ال�صباك  يف  الكرة  و�صدد  الأول،  ال�صوط  يف  للفريق  �صنحت  هجمة 
دقائق على نهاية ال�صوط الأول. وارتكب �صويل مار�ص لعب برايتون خطاأ فادحا 
وا�صعا  البعيدة،  الزاوية  �صكنت  ركنية  ركلة  اإثر   63 الدقيقة  يف  بارنز  ليعاقبه 
اأرب��ع هزائم  بعد  الفوز  2-1، وهو ما جعله يف طريقه نحو  املقدمة  لي�صرت يف 
متتالية يف الدوري. ومع ذلك، كان لدى الأيرلندي فريغ�صون، البالغ من العمر 
18 عاما، والذي حل بديال لداين ويلبيك يف الدقيقة 66، رد اآخر، حيث �صجل 

براأ�صه يف الدقيقة 88 ليح�صد نقطة لفريقه.
وتركت النتيجة برايتون يف املركز ال�صاد�ص بجدول الرتتيب بر�صيد 31 نقطة 
نقاط  و�صبع  اخلام�ص،  املركز  �صاحب  هوت�صبري  توتنهام  خلف  نقطتني  بفارق 
خلف نيوكا�صل يونايتد يف املركز الرابع، ويحتل لي�صرت املركز 14 بر�صيد 18 

نقطة.

�ساوثهامبتون ي�ستمر يف املركز الأخري بخ�سارته اأمام اأ�ستون فيال
املمتاز  ال��دوري الإجنليزي  الهبوط من  �صاوثهامبتون يف جتنب  اآم��ال  تعر�صت 

للطمة قوية بخ�صارته على ملعبه -1�صفر اأمام اأ�صتون فيال، يف مباراة توقفت 
لدقائق بعد ر�صد طائرة م�صرية حتلق يف الإ�صتاد، اليوم ال�صبت.

من  ح��رة  ركلة  بعد   ،77 الدقيقة  يف  فيال  اأ�صتون  ه��دف  واتكينز  اأويل  واأح���رز 
�صجله  ه��دف��ا  امل�صاعد  الفيديو  حكم  اإل��غ��اء  م��ن  دق��ائ��ق  عقب  ل��وي��ز،  دوغ��ال���ص 
�صاوثهامبتون. واحتفلت جماهري �صاوثهامبتون عندما هز القائد جيم�ص وارد-
احلكم  األغى  اإذ  طويال  ت��دم  مل  فرحتها  لكن   ،63 الدقيقة  يف  ال�صباك  براو�ص 

الهدف بعدما احت�صب خمالفة يف بداية الهجمة.
اأ�صتون فيال  لكن  الأخ��رية،  الدقائق  التعادل يف  ي��درك  اأن  وك��اد مو�صى جينيبو 
لت�صتمر  ال����دوري،  يف  ملعبه  خ���ارج  ال��ت��وايل  على  انت�صار  ث��ال��ث  ليحقق  �صمد 

�صحوته بقيادة مدربه اجلديد اأوناي اإميري.
ومازال �صاوثهامبتون يتذيل الدوري بر�صيد 15 نقطة من 20 مباراة ويحتفظ 

اأ�صتون فيال باملركز 11 بر�صيد 28 نقطة.

نيوكا�سل ميدد �سجله اخلايل من الهزمية بتعادل مع بال�ص
بينما مدد نيوكا�صل يونايتد �صجله اخلايل من الهزمية يف الدوري الإجنليزي 
املمتاز اإىل 15 مباراة وهو رقم قيا�صي للنادي بعد تعادله دون اأهداف مع م�صيفه 
كري�صتال بال�ص ليحافظ على �صباكه نظيفة للمرة ال�صاد�صة على التوايل وهو 

رقم قيا�صي له اأي�صا.
وكانت النتيجة كافية لعودة نيوكا�صل اإىل املركز الثالث فوق مان�ص�صرت يونايتد 
الذي يحل �صيفا على اأر�صنال غدا الأحد. و�صيطر فريق املدرب اإيدي هاو على 
ال�صوط الول واأهدر جويلينتون فر�صتني، لكنه مل ي�صتطع العثور على م�صاحات 
يف دفاع بال�ص بعد ال�صرتاحة. وكاد بال�ص، الذي فقد ويلفريد زاها لالإ�صابة 
يف ال�صوط الثاين، اأن يخطف الفوز عندما اأبعد نيك بوب حار�ص نيوكا�صل كرة 
من جان-فيليب ماتيتا. وكانت النتيجة عادلة لريفع نيوكا�صل ر�صيده اإىل 39 
يف  بال�ص  وبقي  يونايتد،  على  الأه���داف  بفارق  متفوقا  م��ب��اراة   20 من  نقطة 

املركز 12 وله 24 نقطة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ي��وم  الثنني   ال��ظ��ف��رة تنطلق  دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة  ب��رع��اي��ة 
تنظمها  ال��ت��ي  لل�صم  ال�����ص��الت  ل��ك��رة  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة  البطولة  مناف�صات 
27 يناير اجلاري على  الهمم وت�صتمر حتى  العليا لأ�صحاب  موؤ�ص�صة زايد 
 4 اأدن��وك مبدينة الظنة يف منطقة الظفرة.  وي�صارك يف البطولة  مالعب 
اأندية ريا�صية عربية واأجنبية متثل كل من نادي ال�صم يف الريا�ص باململكة 
العربية ال�صعودية ونادي ال�صم يف جمهورية م�صر العربية وجمعية توا�صل 
الدم��اج ل�صم مت��ارة يف اململكة املغربية ون��ادي " جي اإ���ص يف " دو�صيلدورف 
الهمم  لأ�صحاب  اأبوظبي  ن��ادي  اإىل  بالإ�صافة  الحت��ادي��ة  اأملانيا  بجمهورية 
ونادي العني لأ�صحاب الهمم التابعني ملوؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم 

ديوان  وكيل  املن�صوري  مطر  حممد  نا�صر  �صعادة  واأ�صاد  الإم���ارات.   بدولة 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة بدعم ورعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة لهذه البطولة ولكافة الفعاليات 
الدول  امل�صاركة من  الفرق  بكافة  ورح��ب  املنطقة.   تقام يف  التي  والأن�صطة 
ال�صقيقة وال�صديقة ..موؤكداً جاهزية وا�صتعداد منطقة الظفرة ل�صت�صافة 

خمتلف الفعاليات والأن�صطة ل�صيما املتعلقة باأ�صحاب الهمم. 
الإعداد  ح�صن  على  للبطولة  املنظمة  للجنة  بال�صكر  الديوان  وكيل  وتوجه 
والرتتيب ولكافة اجلهات احلكومية والرعاة الذين اأ�صهموا يف دعم البطولة 
�صعادة  ق��ال  جانبه  من  ومتيزها.   لإجناحها  ال��الزم��ة  الت�صهيالت  وتقدمي 
اإن  الهمم  لأ�صحاب  العليا  زاي��د  ملوؤ�ص�صة  ال��ع��ام  الأم���ني  احلميدان  ع��ب��داهلل 
الهمم  اأ�صحاب  اأبوظبي جتاه  اإمارة  ا�صرتاتيجية  تاأتي �صمن  البطولة  هذه 

والهادفة اإىل متكينهم وتوظيف اإمكانياتهم وح�صد قدراتهم وتعزيز دورهم 
يف عملية التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة التي ت�صهدها اإمارة اأبوظبي والدولة 
اأن  اإىل  العام  واأ�صار الأمني  الثقافية والجتماعية والريا�صية.   يف املجالت 
البطولة تاأتي كذلك �صمن عدد من مبادرات املوؤ�ص�صة لهذا العام وان�صجاماً 
واإ�صهاماً  الفئة  ه��ذه  ومتكني  دع��م  يف  للموؤ�ص�صة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  مع 
الوطنية  املنتخبات  رف���د  خ���الل  م��ن  ع��امل��ي��اً  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  منها يف 
باأبطال من اأ�صحاب الهمم يناف�صون يف الألعاب العاملية والدورات الريا�صية 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  دي��وان  برعاية  احلميدان  واأ���ص��اد  وعاملياً.   اإقليميا 
اأدنوك لهذه البطولة ومتنى  اأبوظبي الوطنية  الظفرة ودعم �صركة برتول 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأعلنت  والنجاح.   التوفيق  فيها  امل�صاركني  لكافة 
من  وا�صعة  ومب�صاركة  ظهراً   12 ال�  ال�صاعة  عند  �صيبداأ   الفتتاح  حفل  اأن 

اأ�صحاب الهمم واملوؤ�ص�صات والهيئات املجتمعية مبنطقة الظفرة تليه املباراة 
اأبوظبي لأ�صحاب الهمم وفريق ال�صم امل�صري  الفتتاحية بني فريق نادي 
نادي  الهمم مع  العني لأ�صحاب  نادي  ثم مباراة  الواحدة ظهراً  ال�صاعة  يف 
ال�صم من اململكة املغربية عند ال�صاعة الثانية ظهراً.  وكانت اللجنة الفنية 
للبطولة قد عقدت اجتماعاً تن�صيقياً مع الفرق امل�صاركة مت خالله التعريف 
مباراة  كل  انطالقة  وتوقيت  بالبطولة  اخلا�صة  والإداري��ة  الفنية  باللوائح 

والتاأكيد على الأهداف الرئي�صية التي اأقيمت من اأجلها البطولة. 
وال��رد على  الفنية  والأج��ه��زة  الوفود  روؤ���ص��اء  كما ج��رى مناق�صة مقرتحات 
ا�صتف�صاراتهم اإ�صافة اإىل اعتماد الالعبني و�صرورة اطالعهم على اجلوانب 
واللتزام  لهم  املقدمة  باخلدمات  يتعلق  ما  وخا�صة  للبطولة  التنظيمية 

بتوقيتات املباريات وانطالقتها ح�صب جدول البطولة املعتمد. 

يلتزم  اأن  فريقه يجب  اإن  يوفنتو�ص،  األيغري، مدرب  ما�صيميليانو  قال 
بدوري  ر�صيده  م��ن  نقطة   15 خ�صم  بعد  امللعب  يف  واجبه"  "باأداء 
اإىل  ليرتاجع  اإيطالية،  حمكمة  قبل  م��ن  ال��ق��دم  لكرة  الأوىل  ال��درج��ة 

منت�صف اجلدول.
اأكرث  لتورينو،  املنتمي  النادي  ل�صمعة  �صربة  وج��ه  ال��ذي  احلكم،  وج��اء 
ق�صوة من مطالبة مدع يف ق�صايا كرة القدم بخ�صم ت�صع نقاط خالل 

جل�صة ا�صتماع للتحقيق يف تعامالت يوفنتو�ص مع النتقالت.
امل��و���ص��م كان  ب���ال���دوري ه���ذا  20 م��ب��اراة  وم���ع تبقي 

نقطة   37 بر�صيد  الثالث  امل��رك��ز  يف  يوفنتو�ص 
لكن  نابويل،  املت�صدر  نقاط خلف  بفارق ع�صر 

اخل�����ص��م ���ص��ي��ج��ره ع��ل��ى ال���رتاج���ع للمركز 
للم�صابقات  املوؤهلة  املراكز  خ��ارج  العا�صر، 

الأوروبية املربحة.
وقال يوفنتو�ص اإنه �صيطعن على العقوبة 

مبجرد ن�صر اأ�صباب احلكم.
ا�صت�صافة  قبل  ال�صحفيني  األيغري  واأبلغ 
اأتالنتا خام�ص الرتتيب، غدا الأحد: "بعد 

ال�صمل  مل  نعيد  اأن  يجب  الأم�����ص  اأح���داث 
والتفكري يف اأمور داخل امللعب فقط".

ال���ب���دء من  ن��ف��ك��ر يف  اأن  ي��ج��ب  "ل  واأ�����ص����اف: 
ت��خ�����ص الإدارة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ج��دي��د، الإج�������راءات 

وهناك طعن. ي�صري الرتتيب حاليا اإىل اأن لدينا 
22 نقطة ويجب اأن ن�صعى لتحقيق نتائج جيدة 

والتقدم باملراكز".

اأن ن�صتمر يف تاأدية واجبنا لأن احلكم �صي�صدر يف غ�صون �صهرين  "يجب 
ويجب األ ناأ�صف على �صيء بعد احلكم".

ا�صتمراره  اإىل  م�صريا  ���ص��يء،  ك��ل  يخ�صر  مل  الفريق  اأن  األ��ي��غ��ري  واأك���د 
باملناف�صة يف اأوروبا وبالكاأ�ص املحلية هذا املو�صم.

الدوري  لدينا  ف��ر���ص،  اإىل  تتحول  ق��د  امل��واق��ف  ك��ل  اأن  "تعلمت  وت��اب��ع: 
الأوروبي وكاأ�ص اإيطاليا و60 نقطة للعب عليها يف الدوري".

باأن الالعبني �صيفعلون كل �صيء للخروج من هذا املوقف  "اأنا مقتنع 
قدر الإمكان، نواجه حتديا ورمبا نقوم ب�صيء مذهل، يف كرة 

القدم كل �صيء ممكن".
يف  الفرن�صي  ن��ان��ت  �صد  م��ب��ارات��ني  يوفنتو�ص  ويلعب 
اأجل  املقبل من  ال�صهر  الأوروب���ي  ال��دوري  ت�صفيات 
دور  لت�����ص��ي��و يف  و���ص��ي��الق��ي  ال�16،  ب����دور  م��ق��ع��د 
فراير  م��ن  ال��ث��اين  يف  اإيطاليا  بكاأ�ص  الثمانية 

�صباط.
كما فر�صت املحكمة عقوبات على 11 م�صوؤول 
يوفنتو�ص،  ب���اإدارة  وال�صابقني  احلاليني  م��ن 
24 �صهرا لرئي�ص النادي  وتت�صمن الإيقاف 
ا���ص��ت��ق��ال يف نوفمر  ال����ذي  اآن��ي��ي��ل��ي  اأن����دري����ا 

ت�صرين الثاين.
اأ�صعر  الح��رتايف  امل�صتوى  "بجانب  األيغري:  وقال 
لإق�صاء  ال�صخ�صي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ���ص��دي��د  ب��اأ���ص��ف 

اأندريا اآنييلي".

3-0 على بلد الوليد يف الدوري  اأتلتيكو مدريد  ركزت ال�صحف على فوز 
الإ�صباين قبل مواجهة جاره ريال مدريد يف ربع نهائي كاأ�ص امللك، وكتبت: 
الرازيلي داين  بق�صية  اهتمت  ال�صحيفة  اآخر".  بوجه  ديربي  "ال�صوبر 
األفي�ص، وكتبت: "األفي�ص اأعطى للقا�صي 3 حكايات خمتلفة". كما اهتمت 

مبباراة اأتلتيك بلباو وريال مدريد يف الدوري الإ�صباين.

�سبورت: اختبار ناري لأن�سيلوتي
ركزت ال�صحيفة على مباراة بر�صلونة وخيتايف يف الدوري الإ�صباين، وكتبت: 

طموح". "اأق�صى 
"اختبار  وكتبت:  بلباو،  واأتلتيك  مدريد  ري��ال  مبباراة  اهتمت  ال�صحيفة 

ناري لأن�صيلوتي".
كما اهتمت ال�صحيفة باأول ليلة يف ال�صجن لداين األفي�ص، وكتبت: "داين 

األفي�ص حمطم يف اأول ليلة بال�صجن".

موندو ديبورتيفو: تاألق غريزمان وبداية 
ممفي�ص ديباي

بر�صلونة  م��ب��اراة  ع��ل��ى  ال�صحيفة  رك���زت 
وكتبت:  الإ���ص��ب��اين،  ال���دوري  يف  وخيتايف 

الدوري". يف  "اجلوع 
بلباو  اأتلتيك  مبباراة  اهتمت  ال�صحيفة 
مامي�ص  "�صان  وك��ت��ب��ت:  م��دري��د،  وري���ال 

حقل األغام لفريق اأن�صيلوتي".
اأتلتيكو  ب��ف��وز  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  اه��ت��م��ت  ك��م��ا 

مدريد على بلد الوليد 3-0، واإ�صبانيول 
"تاألق  وك��ت��ب��ت:   ،0-1 بيتي�ص  ري���ال  على 

ديباي"،  مم��ف��ي�����ص  وب�����داي�����ة  غ����ري����زم����ان 
و"برايتوايت يح�صم فوزا ذهبيا لإ�صبانيول".

اآ�ص: اأتلتيكو مدريد ي�ستعر�ص لكماته
مباراة  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  رك�����زت 

اأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او وري����ال م��دري��د يف ال�����دوري الإ����ص���ب���اين، وك��ت��ب��ت: "اختبار 
الرتفاع".

وكتبت:   0-3 الوليد  بلد  على  م��دري��د  اأتلتيكو  ب��ف��وز  اهتمت  ال�صحيفة 
لكماته". ي�صتعر�ص  مدريد  "اأتلتيكو 

دور  ي��رث  ف��ات��ي  "اأن�صو  وك��ت��ب��ت:  وخ��ي��ت��ايف،  بر�صلونة  مب��ب��اراة  اهتمت  كما 
ليفاندوف�صكي".

ذا �سن: ل تطرد لمبارد
الدوري  يف  يونايتد  ومان�ص�صرت  اآر���ص��ن��ال  مواجهة  على  ال�صحيفة  رك��زت 
ال�صري  �صاعد  كيف  يك�صف  اأرت��ي��ت��ا  "ميكيل  وك��ت��ب��ت:  امل��م��ت��از،  الإجن��ل��ي��زي 

فريغ�صون على اإطالق لقب اآر�صنال".
وكتبت:   ،0-2 اإيفرتون  على  يونايتد  ه��ام  و�صت  بفوز  اهتمت  ال�صحيفة 

لمبارد". تطرد  ل  "موي�ص: 

ليكيب: عمل املحرتفني
ركزت ال�صحيفة على نتائج مباريات كاأ�ص فرن�صا وتاأهل 

اأندية الدرجة الأوىل، وكتبت: "عمل املحرتفني".
الحتاد  رئي�ص  لوغرينت،  بنويل  اهتمت  ال�صحيفة 
"لوغريت  وكتبت:  امل��وق��وف،  القدم  لكرة  الفرن�صي 

يزعج اأي�صا غانغون".

لغ��ازي��ت��ا دي��ل��ل��و ���س��ب��ورت: ي��وف��ن��ت��و���ص ل 
ي�ست�سلم

واأتالنتا يف  يوفنتو�ص  ال�صحيفة على مباراة  ركزت 
على  املفرو�صة  العقوبات  و���ص��ط  الإي��ط��ايل  ال���دوري 
ر�صيده،  من  نقطة   15 بخ�صم  العجوز"  "ال�صيدة 
وكتبت: "يوفنتو�ص ل ي�صت�صلم". ال�صحيفة اهتمت بفوز 
50 نقطة  اإىل  2-0 وو�صوله  �صالرينيتانا  نابويل على 
على  تورينو  بفوز  اهتمت  كما  املو�صم.  ن�صف  يف 
فيورنتينا 1-0 و�صعوده للمركز 
ال�صابع، وكتبت: "تورينو 

الأوروبي".

األيغري يطالب يوفنتو�س جتاهل 
اأزمة خ�سم 15 نقطة 

»اختبار ناري لأن�سيلوتي«.. و»داين األفي�س حمطم يف اأول ليلة بال�سجن«

نيوكا�سل ميدد �سجله اخلايل 

تعرف على اأبرز نتائج اجلولة 21 من الربميريليغ

برعاية ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .. البطولة الدولية الودية لكرة ال�سالت لل�سم تنطلق اليوم يف الظنة 



االثنني   23  يناير    2023  م   -    العـدد   13755  
Monday   23    January    2023   -  Issue No 13755 جمتمع االمارات

19

�سامل بن هويدن يكرم �سباحي
 نادي الذيد من النا�سئني لنتائجهم املتميزة

�صعادة  ك���رم  ال��ري��ا���ص��ي مب��ق��ره  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د  ن���ادي  نظمها  احتفالية  يف 
النادي  �صباحي  الذيد  ن��ادي  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  بن هويدن  �صامل حممد 
من الفرق ال�صنية النا�صئني لنتائجهم املتميزة وما حققوه من ميداليات 
ملونة . رافق ابن هويدن يف التكرمي �صامل �صيف اجلاري املدير التنفيذي 
للنادي و�صمل التكرمي فريق ال�صباحة وذلك لتحقيقهم نتائج مميزة خالل 
م�صاركتهم يف بطولة �صاحب ال�صمو رئي�ص الدولة والتي جرت مناف�صاتها 

يف نادي مليحة.

رئي�ص  املحمود  حممد  حممود  اب��راه��ي��م  ���ص��ع��ادة   بح�صور 
الإم��ارات واملغرب للتجارة وال�صتثمار  اإدارة �صركة  جمل�ص 
موؤ�ص�صة  وقعت  الق�صر   باب  لفندق  املالكة  ام��روك  العامة 
الق�صر  ب��اب  ف��ن��دق  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  الأ���ص��ري��ة   التنمية 
من  بركتنا  بطاقة  م�صتخدمي  لكافة  الفر�صة  لإت��اح��ة   ،
املواطنني واملقيمني وال�صتفادة من مزايا اخل�صومات التي 
والأجنحة  الغرف  يف  الإقامة  اأ�صعار  على  الفندق  يوفرها 
الفاخرة ويف املطاعم والنادي ال�صحي وال�صاطئ وخمتلف 

املنا�صبات اخلا�صة باحلفالت.
اإط����ار ج��ه��ود م��وؤ���ص�����ص��ة التنمية  ت��اأت��ي ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة يف 
الأ�صرية الرامية اإىل تعزيز جودة حياة كبار املواطنني ومن 
يف حكمهم من املواطنني، وذلك انطالقاً من روؤية املوؤ�ص�صة 
ور�صالتها وجمالت اهتمامها املتمثلة يف الدعم لهذه الفئة 
الآمنة  الكرمية  احلياة  توفري  ل�صمان  املجتمع  يف  املهمة 

وامل�صتقرة لهم. 

القرية العاملية ت�ست�سيف النجم حممود الع�سيلي
 الأ�سبوع القادم يف حفل ا�ستثنائي على امل�سرح الرئي�سي

 اأعلنت القرية العاملية، اأحد اأهم املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�صوق والرتفيه يف املنطقة، بالتعاون مع روتانا، ال�صركة الرائدة يف جمال 
الع�صيلي لإحياء حفل  امل�صري حممود  النجم  ا�صت�صافتها  99، عن  العربية  واإذاع��ة  العربي،  الأو�صط واخلليج  ال�صرق  املو�صيقّي يف  الإع��الم الرتفيهّي والنتاج والتوزيع 

ا�صتثنائي على امل�صرح الرئي�صي يوم الأربعاء 25 يناير ابتداء من ال�صاعة 8 م�صاًء.
حيث �صيقدم الع�صيلي جمموعة من اأجمل اأغانيه التي تاأ�صر القلوب باأ�صلوبه املرح والعاطفي الذي يلقى �صعبية كبرية يف العامل العربي، مثل اأغنيته ال�صهرية دوم دوم - 
ت  التي حققت جناحاً �صاحقاً، بالإ�صافة لأغنية ماليني ورايح على فني وتبات ونبات والف�صتان الأبي�ص.  ح�صور احللفة جماين حلاملي تذاكر دخول القرية  دماغي لفِّ

العاملية و�صوف يتم تخ�صي�ص اأماكن خا�صة للعائالت والن�صاء. 

اأكرث من 55 األف طفل ا�ستمتعوا
بالإقامة يف فندق ليجولند, دبي خالل عام 2022

بعيد ميالده  دبي  و هو جزء من منتجع ليجولند   يحتفل فندق ليجولند 
الأول هذا ال�صهر – و يظل الفندق فريدا من نوعه يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
عام،   12  -2 من  �صغارهم  اأع��م��ار  ت��رتاوح  الذين  للعائالت  يقدمه  ملا  وذل��ك 
خدمات ومرافق ل يوجد مثلها يف اأي فندق اآخر يف املنطقة. و قد رحب فندق 
ليجولند يف الفرتة من يناير وحتى دي�صمر 2022 بحوايل 55،746 طفل 
الفريدة  اخلم�صة  الت�صميمات  من  بواحده  ا�صتمتعوا  والذين  ذويهم  ب�صحبة 

جولة داخل برج العرب 
حتتفي براأ�س ال�سنة القمرية يف دبي 

 ك�صفت فعالية جولة داخل برج العرب عن جتربة خا�صة لتناول الع�صاء يف 
اجلناح امللكي و�صط اأجمل الأجواء التقليدية احتفاًء براأ�ص ال�صنة القمرية 

ال�صينية. 
وتتيح الفعالية فر�صة التعرف على الفندق الأكرث �صهرًة وفخامًة يف دبي، 
وا�صتك�صاف الت�صميم املذهل من توقيع امل�صممة ال�صهرية خوان �صو؛ كما 
تقدم جتربة ع�صاء مميزة من اأ�صهى املاأكولت ال�صينية الفريدة يف اجلناح 

امللكي اخلا�ص.
ومُيكن لل�صيوف حجز واحدة من اأ�صل ثالث جتارب ع�صاء ح�صرية، لع�صر 
و5  يناير   22 بني  القمرية  ال�صنة  راأ���ص  مبنا�صبة  الأك��رث،  على  اأ�صخا�ص 
فراير 2023. وتتمّيز جتربة الع�صاء يف اجلناح امللكي الفاخر يف الطابق 
التميز  من  اأج���واء  و�صط  ال�صتثنائية  والأل���وان  الأنيقة  بالديكورات   25

والرقي، مع اإطاللت خالبة على املحيط واأفق دبي املذهل.
من  بالعديد  ال�صتمتاع  لل�صيوف  العرب  ب��رج  داخ��ل  جولة  فعالية  وتتيح 
التعرف  وفر�صة  اخلالبة  الإط���اللت  خ��الل  من  ال�صتثنائية،  اللحظات 
هذه  من  يجعل  مما  كثب،  عن  ال�صياحية  الإم���ارة  معامل  اأ�صهر  اأح��د  على 
احل�صرية  اجلولة  تتيح  كما  نوعها.  من  ف��ري��دًة  مميزًة  جتربًة  الفعالية 
اأجنحة الفندق املعروفة بت�صاميمها املعمارية الفريدة  اإمكانية ا�صتك�صاف 

وديكوراتها الداخلية املبتكرة والفاخرة.

جمموعة دبي للمجوهرات ت�ستمر يف مكافاأة 
املت�سوقني خالل مهرجان دبي للت�سوق 

الإمارات  دولة  املجوهرات يف  مت�صوقي  للمجوهرات،  دبي  تدعو جمموعة 
دبي  مهرجان  من  املتبقية  القليلة  الأي��ام  من  لال�صتفادة  املتحدة  العربية 
 12 مل��دة  باملجموعة  اخلا�صة  الرتويجية  احلملة  ا�صتمرار  مع  للت�صوق.  
يوًما فقط، �صتتاح الفر�صة للمت�صوقني باأكرث من 500 درهم يف اأي من 

متاجر امل�صاركة والبالغ عددها 245، لدخول ال�صحب والفوز بالذهب.

جزيرة يا�س تطرح باقة العر�س والع�ساء لنجم 
الكوميديا العاملي  كيفن هارت يف الحتاد اأرينا

ك�صفت جزيرة يا�ص، الوجهة الرتفيهية الرائدة يف اأبوظبي، عن تفا�صيل 
باقة الطعام والرتفيه اخلا�صة بعر�ص رياليتي ت�صيك لنجم الكوميديا 
22 فراير. وميكن  اأرينا يف  العاملي كيفن هارت الذي يقام يف الحت��اد 
العر�ص  مل�صاهدة  الأ�صبوع  هذا  �صتتوفر  التي  تذاكرهم  حجز  لل�صيوف 
من  وال���ص��ت��ف��ادة  ال��ع��امل��ي،  ك��وم��ي��دي  اأب  ال�صتاند  جن��م  �صيقدمه  ال���ذي 

املميزات التي توفرها هذه الباقة التي ت�صري خالل الفرتة من 21 اإىل 23 فراير. و�صتتيح هذه الباقة 
لل�صيوف ق�صاء اأوقات ترفيهية رائعة وتذوق اأ�صهى املاأكولت وال�صتمتاع بالإطاللت ال�صاحرة يف اأجواء 
فئات  و�صتتوفر �صمن ثالث  ل�صخ�صني،  ع�صاء  تذكرة حل�صور احلفل مع وجبة  الباقة  وت�صمل  مميزة. 
هي: الفئة الف�صية التي تتوفر ب�صعر 1،458 درهم، والفئة الذهبية والتي تتوفر ب�صعر 1،678 درهم، 

والفئة البالتينية التي توفر لل�صيوف جتربة ترفيهية مثالية مقابل 1،898 درهم. 

التنمية الأ�سرية توقع اتفاقية تعاون مع فندق باب الق�سر

عامل وارنر براذرز اأبوظبي حتتفل بال�سنة ال�سينية اجلديدة
�صاركت عامل وارنر براذرز اأبوظبي �صيوفها يف احتفالت ال�صنة ال�صينية 
 20 اجلديدة ع��������ام الأرنب التي ا�صت�صافتها املدينة خالل الفرتة من 
بامل���������رح  مليئة  ترفيهية  اأوق��������اتا  ق�صوا  حيث  يناي����������ر،   22 ولغاية 
ودايف  باين  باغز  مثل  الأنيمي�صن  �صخ�صيات  اأ�صهر  ب�صحبة  واملغامرات 
داك، و�صيلف�صرت، وتويتي، وتوم اآند جي�ري التي تاألقت جميعها باأجم���������ل 
املالب�ص امل�ص���������توحاة من ال�ص�نة القمرية اجلديدة، حيث متكن ال�صيوف 
اأجمل  والتقاط  املحبوبة  ال�صخ�صيات  ه��ذه  مع  والتفاعل  اللق����اء  من 

ال�ص�����ور ومقاطع الفيديو لتوثيق هذه اللحظات املميزة. 

اختتام موؤمتر جمعية ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لطب ال�سموم
اختتم  موؤمتر جمعية ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا لطب ال�صموم -ميناتوك�ص  الذي  ا�صت�صافته العا�صمة اأبوظبي وكان  
بح�صور �صعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�صحة يف اأبوظبي . ويهدف املوؤمتر اإىل رفع الوعي بال�صتخدام 
الأمن لالأدوية والأجراأءات الالزمة للحد من الت�صمم وكيفية التعامل ال�صليم مع حالت الت�صمم  وم�صاعفاتها  وبالتايل 
احلفاظ على �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع من جهتها، قالت الدكتورة بدرية الهطالية، رئي�صة جمعية ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا لطب ال�صموم: “اأثبتت مراكز ال�صموم يف خمتلف اأنحاء العامل قدرتها على حت�صني �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع من 
خالل الوقاية من الت�صمم وتعزيز �صحة امل�صابني ورفع كفاءة نظم الرعاية ال�صحية وال�صحة العامة. ونحن �صعداء باإطالق 
بالتميز يف جمالت ال�صحة  اأبوظبي  التزام  املوؤمتر وهو ما يتما�صى مع  الأدوي��ة وال�صموم �صمن فعاليات  خدمة معلومات 
للموؤمتر هو حت�صني  الأول  الهدف  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  األقزي رئي�ص  زياد  الدكتور  ال�صحية.”وقال  والرعاية  العامة 
معاجله املر�صى امل�صممني من خالل اأعطاء املعلومات الكافية لالأطباء وامل�صعفني لتفادي حالت الت�صمم والهدف والثاين  
هو الوقاية من حدوث حالت الت�صمم  والرتكيز على م�صببات الت�صمم وكيفية ا�صتخدامها وخزنها وعر عن �صعادته باإن�صاء 
مركز اأبوظبي لل�صموم ويعد هذا املركز م�صروع عظيم  لدولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة واأثنى على دور ودعم دائرة 

ال�صحة يف اأبوظبي ودائرة الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي لدعمهم املوؤمتر -ميناتوك�ص.

اجل��م��ه��ور م���ن ج��م��ي��ع الأع���م���ار.  
ويت�صم ا�صتعرا�ص دينا�صور مانيا  
بطابعه الرتفيهي والتعليمي باآن 
ال�صغار  �صي�صتمتع  حيث  واح���د، 
وع��ائ��الت��ه��م ب��ت��ج��رب��ة مم��ي��زة ل 
هذه  ب��ني  يتجولون  وه��م  ُتن�صى، 
عر�ص  يف  ال���غ���اب���رة  امل���خ���ل���وق���ات 

يناير، يف جتربة تفاعلية جمانية 
عامل  اإىل  جم���دداً  احل��ي��اة  �صتبث 
م��ا ق��ب��ل ال��ت��اري��خ ع��ر جمموعة 
املتحركة  ال���دي���ن���ا����ص���ورات  م����ن 
ال�صبيهة باحلقيقية، مبا يف ذلك 
ريك�ص،  تي  العمالق  الدينا�صور 
ودينا�صور تراي�صر اتوب�ص ثالثي 

ال�����ق�����رون، وال����ط����ي����ور اجل���ارح���ة 
املرحة، وغريها الكثري. ولإ�صفاء 
احلما�صة  م���ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اأج������واء 
وال���ت�������ص���وي���ق ����ص���ي���ك���ون احل�����دث 
خا�صة  ب����ت����اأث����ريات  م�������ص���ح���وب���اً 
�صاحرة ت�صمل املو�صيقى واأ�صوات 
م��ع م�صاركة  وال�����ص��ب��اب،  ال��زئ��ري 

ويقام  دقيقة،   45 جماين مدته 
8 م�صاًء، من اجلمعة  ال�صاعة  يف 
ال�صيوف  وب��اإم��ك��ان  الأح����د.  اإىل 
التجربة  ه������ذه  اأج���������واء  ع���ي�������ص 
اأرجاء  يف  جتولهم  اأثناء  الرائعة 
بارك�ص  دب��ي  يف  ريفرلند  متنزه 
املتعة  اأن  غ���ري  ري���زورت�������ص.  اآن����د 

ل ت��ت��وق��ف ع��ن��د ه����ذا احل�����د! اإذ 
ال�صتمتاع  اأي�صاً  لل�صيوف  ميكن 
بلقاءات تفاعلية وفر�ص التقاط 
جانب  اإىل  اأحبائهم  م��ع  ال�����ص��ور 
اإىل  الثالثاء  من  الدينا�صورات 
12 ظهراً  ال�����ص��اع��ة  م���ن  الأح�����د 

ف�صاعداً.

ريزورت�ص،  اآند  بارك�ص  دبي  اأعلن 
يف  متكامل  ترفيهي  متنزه  اأك��ر 
اإط���الق عر�ص  الأو���ص��ط،  ال�صرق 
دي��ن��ا���ص��ور م��ان��ي��ا اجل���دي���د، اأول 
للدينا�صورات  مذهل  ا�صتعرا�ص 
الأو�صط،  ال�صرق  يف  الأ�صطورية 
 20 وذلك بدءاً من يوم اجلمعة 

 دبي بارك�س اآند ريزورت�س يقدم ل�سيوفه اأول ا�ستعرا�س مميز للدينا�سورات يف ال�سرق الأو�سط 



    

تفارق احلياة ب�سبب كوب ال�ساي 
توفيت فتاة بريطانية ب�صبب رد فعل حت�ص�صي �صديد بعد اأن قامت 

بتحريك كوب ال�صاي مبلعقة حتتوي على اآثار منتجات الألبان.
جي�ص  على  عاماً" ال����زواج   24" ماكينون  ك��ري��ج  ع��ر���ص  وع��ن��دم��ا 
برين�صلو "24 عاماً"، كان هذا اأ�صعد يوم يف حياته. ولكن بعد اأربعة 
اأيام فقط، وخالل اإجازتهما املثالية يف جنوب اأفريقيا، توفيت حب 
حياته. وُيعتقد اأن جي�ص التي كانت تعاين من ح�صا�صية حادة من 
ا�صتخدام  بعد  قاتل  رد فعل حت�ص�صي  عانت من  الألبان،  منتجات 
امللعقة اخلطاأ لتحريك ال�صاي. وبدًل من امل�صي قدماً يف خطط 

الزواج، عاد كريج اإىل اململكة املتحدة مع رماد جي�ص يوم الثنني.
اأحالمهما  رحلة  يف  رائعاً  اأ�صبوعاً  اأم�صيا  قد  وجي�ص  كريج  وك��ان 
27 دي�صمر -كانون  ال��زواج يف  اأفريقيا تكللت بعر�ص  اإىل جنوب 
الأول، واحتفال يف الأيام القليلة املقبلة بهذه املنا�صبة قبل التوجه 
اإىل منزل اأم جي�ص يف جوهان�صرج يف 30 دي�صمر -كانون الأول، 

وهناك كانت جي�ص على ات�صال مبنتجات الألبان.
املفرطة،  احل�صا�صية  نوبة من  دخلت جي�ص يف  ث��وان،  ويف غ�صون 
وتوفيت يف امل�صت�صفى يف اليوم التايل، ع�صية راأ�ص ال�صنة اجلديدة. 

هدية تذكارية تتحول لأغرب نوع �ساي على الإطالق
اكت�صف باحث ياباين يف جامعة كيوتو، نوعاً فريداً وجديداً من ال�صاي، 
طريق  عن  وذل��ك  ال��ريق��ات،  من  م�صتخرج   "Chu-hi-cha" با�صم 
تخمري ف�صالت الريقات التي تتغذى على نباتات خمتلفة. وتو�صل 
بحث  اأث��ن��اء  الريقات"  "�صاي  فكرة  اإىل  م��اروك��ا  ت�صويو�صي  الباحث 
�صلط  كيوتو،  الزراعة يف جامعة  بكلية  العليا  الدرا�صات  به يف  خا�ص 
والنباتات.  احل�صرات  بني  الغام�صة  العالقة  على  ال�صوء  خالل  من 
"الفرا�صة  50 يرقة من  ال�صن  اأح��د كبار  اأح�صر له  الأي��ام،  اأح��د  ويف 

اإىل املختر واأخره اأنها هدية تذكارية. الغجرية"، 
تردد ماروكا يف كيفية التعامل مع ال�50 يرقة داخل املختر، لكنه تركها 
على قيد احلياة، حلني اتخاذ قرار، وبداأ يطعم الريقات بع�ص اأوراق 
�صجرة كرز، ولحظ عند تنظيف الف�صالت التي خلفتها املخلوقات، 
اإلهام  الكرز، فكانت م�صدر  اأزه��ار  رائحة عطرة لطيفة مثل  لها  باأن 
له على الفور لتخمريها وا�صتخدامها كنوع من امل�صروبات، وبالفعل 
وجد اأن لي�ص رائحتها جميلة فح�صب، بل اأي�صاً طعمها مميز ورائع. 
 "Chu-hi-cha Tea" م�صروعه  خ��الل  م��ن  بعدها  م��اروك��ا  وق��رر 
جتربة نحو 40 نوعاً من النباتات و20 ح�صرة ويرقة، وكانت النتائج 
م�صجعة للغاية، م�صرياً اإىل اأن رائحة وطعم كل نوع يتغري ب�صكل كبري 

اعتماداً على نوع النبات واحل�صرة امل�صتخدمة.

ت�سمم تالميذ بعد حتدي ال� »تيك توك«
من�صة  ع��ر  رائ��ج  حت��ٍد  خماطر  م��ن  املك�صيكية  ال�صلطات  ح��ذرت 
تناولهم  عقب  التالميذ  من  ع��دد  ت�صمم  يف  ت�صبب  توك"،  "تيك 
نوعا من الأدوية. ويتمثل التحدي الذي ين�صوي حتت هدف "َمن 
بعد  م�صتيقظني  الأ�صخا�ص  بقاء  حماولة  يف  يفوز"،  اآخ��را  ينام 
نوبات  ملعاجلة  عادة  ُي�صتخدم  الذي  "كلونازيبام"،  عقار  تناولهم 
ال�صرع اأو نوبات الهلع اأو القلق املفرط. وي�صكل النعا�ص اأحد الآثار 

اجلانبية للدواء، بح�صب ما ذكرت وكالة فران�ص بر�ص.
اخلمي�ص  املك�صيكية  العا�صمة  يف  العامة  ال�صالمة  هيئة  واأ���ص��ارت 
تعر�صوا  قا�صرين   5 ع��اجل��وا  الإ���ص��ع��اف  عنا�صر  اأن  اإىل  املا�صي 
ولية  �صلطات  واأبلغت  مك�صيكو.  م��دار���ص  اإح���دى  داخ��ل  للت�صمم 

نويفو ليون ال�صمالية عن 3 حالت مماثلة �ُصجلت فيها.
ومل ي�صب اأي تلميذ باأعرا�ص خطرة.

   بانوراما
جراح ي�ستعر�س اأ�سياء غريبة ا�ستخرجها من اأج�ساد م�سابني

اأمريكيا، عمل على  التي واجهت جراحا  الغريبة  املعدنية  القطع  البحر، عينة من  واأ�صواك قنفد  م�صامري وبراغ 
اإزالتها من اأج�صاد م�صابني ل�صنوات.

نيك بابا�ص، جراح تقومي عظام من مدينة نيو اأورلينز بولية لويزيانا، بداأ يف م�صاركة جتاربه يف اإجراء العمليات 
اجلراحية ال�صعبة، مما ا�صرتعى اهتمام متابعيه، بح�صب �صحيفة "نيويورك بو�صت"

ورغم اأن معظم العمليات اجلراحية التي كان يجريها اجلراح الأمريكي ت�صتغرق 30 دقيقة فقط، اإل اأن الذكريات 
التي تركتها �صتبقى اأبد الدهر.

وذكر الطبيب البالغ من العمر 43 عاما اأن م�صابا و�صل اإىل امل�صت�صفى بعد اأن تعر�ص للدغة ثعبان، التي ميكن اأن 
جتعل اليد تنتفخ مثل البالون.

لأن الرجل م�صاب  وقال اإن الرجل قتل الثعبان بعدما هاجمته، م�صريا اإىل اأن كل "املمر�صات كن يرتع�صن خوفا"، 
بلدغة الثعبان وقد اأح�صر معه احليوان املفرت�ص مقتول داخل وعاء.

اأيادي  من  اأزال��ه��ا  التي  الغريبة  الأ�صياء  من  طويلة  قائمة  اجل��راح  ل��دى  اأن  بو�صت"  "نيويورك  �صحيفة  وذك��رت 
امل�صابني.

ويف حالة اأخرى، اأزال اجلراح اأ�صواك قنفد البحر من يد مري�ص �صقط يف املاء، وقال اإن الأ�صواك كانت مغرو�صة يف 
ج�صم امل�صاب حتى العظم.
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ر�سيع برازيلي بطول ووزن فوق املعتاد
لفت ر�صيع برازيلي اأنظار العامل، وذلك ب�صبب حجمه ال�صخم الذي دفع 
اأم��ه، كونها لن  الأط��ب��اء لإج���راء عملية ولدة مبكرة لإخ��راج��ه من بطن 

تتمكن من حمله لفرتة اأطول، اإذ ُولد وهو يزن 7 كيلوغرامات.
اأنغر�صون  ابنها  عاما،   27 العمر  من  البالغة  �صانتو�ص،  كليديان  واأجنبت 
ولية  يف  كولومبو  ب���ادري  مب�صت�صفى  ي��ن��اي��ر،   18 يف  قي�صرية  عملية  يف 
ا�صت�صارة  لإج���راء  امل�صت�صفى  يف  �صانتو�ص  وك��ان��ت  ال��رازي��ل��ي��ة.  اأم��ازون��ا���ص 
روتينية، لكن الأطباء اأدركوا اأن الطفل الذي مل يولد بعد، كان اأكر من اأن 
اأنغر�صون، املوجود يف حا�صنة بامل�صت�صفى  اأن  حتمله لفرتة كاملة. وُيعتقد 
يف حالة م�صتقرة، هو اأكر طفل يولد يف ولية اأمازونا�ص، ويبلغ طوله 59 

�صنتيمرتا، وفق ما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
اآخ��ر مرة عام  الولية، مت حتديثه  قيا�صيا جديدا يف  رقما  الطفل  و�صجل 
2011، من قبل �صبي يزن حوايل 5.8 كيلوغرامات، ويبلغ طوله نحو 54 
�صنتيمرتا. اإل اأن اأنغر�صون مل يك�صر الرقم القيا�صي الوطني الذي �صجله 

اأدمييلتون دو�ص �صانتو�ص، املولود عام 2005 ووزنه 8 كيلوغرامات.
وقال الأطباء حينها اإن حجمه مرتبط على الأرجح بحالة مر�ص ال�صكري 

لدى والدته.
اأك��ر طفل ول��د ب�صكل طبيعي على الإط���الق، وذل��ك يف  اآن��ا بيت�ص  وك��ان��ت 

اإيطاليا عام 1955، حيث كان وزنها 10.2 كيلوغرامات.

جنوم العامل ي�سهدون تتويج ت�سارلز يف  وند�سور
ت�صارلز  بريطانيا  ملك  بتتويج  الحتفال  �صيتم  اأن��ه  بكنغهام  ق�صر  اأعلن 
مب�صاركة  مو�صيقي  وحفل  تقليدية  مبواكب  املقبل  -اأي��ار  مايو  يف  الثالث 

جنوم العامل، يف قلعة وند�صور وحفالت يف ال�صوارع وعرو�ص �صوئية.
امللكة  وال��دت��ه  وف��اة  بعد  تلقائي  ب�صكل  ملكاً  عاماً"   74" ت�صارلز  واأ�صبح 
له  الكبري  التتويج  حفل  و�صيقام  امل��ا���ص��ي.  �صبتمر-اأيلول  يف  اإل��ي��زاب��ي��ث 
الثنني  اإىل   6 ال�صبت  الأ�صبوع، من  نهاية  كاميال خالل عطلة  ولزوجته 
املالكة  للعائلة  الرئي�صي  التتويج احلدث  ويعد هذا   .2023 -اأي��ار  8 مايو 
العام  ه��ذا  الآن  حتى  عليه  طغت  ول��ك��ن   ،2023 ع��ام  خ��الل  الريطانية 
واأفراد  اتهامات للملك  التي وجه فيها  ه��اري  الأم��ري  امللك  مذكرات جنل 
التتويج  تفا�صيل  ن�صر  ال���ذي  بكنغهام  ق�صر  وق���ال  الأ���ص��رة.  م��ن  اآخ��ري��ن 
يف  اإ�صافية  م�صرفية  اإج��ازة  على  بالفعل  ح�صلوا  الذين  الريطانيني،  اإن 
م�صاهدة  من  �صيتمكنون  املنا�صبة،  بهذه  احتفاًل  -اأي���ار  مايو  من  الثامن 
املباين  اإ�صاءة  م�صاهدة  اإىل  بالإ�صافة  خا�ص  مو�صيقي  وحفل  الحتفالت 

ال�صهرية باأ�صعة الليزر وعرو�ص بطائرات م�صرية. 

تطورات الو�سع 
ال�سحي جلريميي ريرن

ك�����ص��ف جن����م م����ارف����ل الأم����ريك����ي، 
الإ�صابات  طبيعة  ري��رن،  جريميي 
ال��ت��ي اأمل����ت ب���ه اإث����ر احل�����ادث الذي 
ا�صتخدامه  خ������الل  ل����ه  ت���ع���ر����ص 
بولية  م��ن��زل��ه  يف  ث���ل���وج  ك��ا���ص��ح��ة 

نيفادا الأمريكية يوم راأ�ص ال�صنة.
اأكرث  اأفنجرز"  "ذي  واأم�صى جنم 
بعد  امل�صت�صفى،  يف  اأ���ص��ب��وع��ني  م��ن 
العمالقة  املركبة  عليه  انقلبت  اأن 
اأثناء  اأط���ن���ان   6 وزن��ه��ا  يبلغ  ال��ت��ي 
جريميي  واأو���ص��ح  ال��ث��ل��وج.  ك�صحه 
عاما،   52 العمر  من  البالغ  ري��رن، 
 30 اأ�صيب بك�صور يف اأكرث من  اأنه 
املمثل  وك��ت��ب  ج�����ص��م��ه.  ع��ظ��م��ة يف 
املر�صح جلوائز اأو�صكار على �صفحته 
"�صت�صلح  اإن�����ص��ت��غ��رام:  تطبيق  يف 
هذه العظام املك�صورة البالغ عددها 
اأق��وى من ذي  و�صتنمو  30 عظمة 
ق���ب���ل، مت���ام���ا ك���م���ا ي��ت��ع��م��ق احلب 
والعالقة مع العائلة والأ�صدقاء". 
م�صتلقيا  فيها  يظهر  �صورة  ون�صر 
ع���ل���ى ����ص���ري���ر ط���ب���ي وي��������داه على 
�صدره، بينما كان رجل يرفع �صاقه 
ريرن:  وكتب  ال��رك��ب��ة.  عند  املثنية 
والقرارات  ال�صباحية  "التدريبات 
ال�صنة  راأ������ص  ت��غ��ريت خ���الل  ك��ل��ه��ا 
ريرن  وتعر�ص  هذا".  ال��ع��ادي  غري 
لالإ�صابات اأثناء حماولته ال�صعود 
وقد  لإيقافها.  الثلوج  كا�صحة  اإىل 
مت اإجالوؤه مبروحية. ون�صر لحقا 
���ص��ري��ره يف  م��ن  "�صيلفي"  ���ص��ورة 
�صديدة  ك��دم��ات  ُتظهر  امل�صت�صفى، 

على وجهه.

الهند متنع وثائقيًا لبي بي �سي عن مودي 
"بي  الريطانية  الإذاع���ة  هيئة  بث  الهند  منعت 
قيادة  طريقة  يف  ي�صكك  وثائقيا  فيلما  �صي"  بي 
رئ��ي�����ص ال�����وزراء ن��اري��ن��درا م���ودي ل��الأم��ور خالل 
جوجارات  اإقليم  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال�صغب  اأع��م��ال 
عام 2002 وقالت اإنه حتى تبادل اأي مقاطع عر 

و�صائل التوا�صل الجتماعي ممنوعة.
على  احل��ك��وم��ة،  م�صت�صار  ج��وب��ت��ا،  كان�صان  وق���ال 
مت  اإن���ه  ال�صبت  الأول  اأم�����ص  ت��وي��رت  على  ح�صابه 
اإ�صدار توجيهات ملنع م�صاركة املقاطع با�صتخدام 
���ص��ل��ط��ات ال���ط���وارئ امل��ت��اح��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة مبوجب 

قواعد تكنولوجيا املعلومات يف البالد.
وقال جوبتا اإنه على الرغم من اأن بي بي �صي مل 
حتميله  مت  فقد  الهند  يف  الوثائقي  الفيلم  تبث 

على بع�ص قنوات يوتيوب.
لتويرت  اأوام��ر  اأ�صدرت  اإن احلكومة  وقال جوبتا 
بالفيلم  مرتبطة  تغريدة   50 م��ن  اأك���رث  حلظر 
اأي  حظر  يوتيوب  م��وق��ع  م��ن  وطلبت  الوثائقي 
يوتيوب  من  كال  اأن  واأ���ص��اف  للفيلم.  حتميالت 

وتويرت التزم بذلك.

ملكة جمال تدعي التحدث مع الف�سائيني والأموات
ادعت ملكة جمال تركية �صابقة على قناتها على يوتيوب، 
ال��ت��ح��دث مع  م��ن  م��ق��درات عالية متكنها  ب��اأن��ه��ا متتلك 
عاماً”   49“ اأك���ار  بي�صت  قالت   . والأم����وات  الف�صائيني 
التي احتلت املركز الثالث يف م�صابقة ملكة جمال تركيا 
ال�صيدة  واإىل  الف�صائيني،  اإىل  تتحدث  اإنها   ،1995 عام 
مرمي العذراء، ووالدها الذي تويف عام 2015، با�صتخدام 
ب��اأن لديها  بي�صت،  وت��رددات عالية ج��داً. وتدعي  طاقات 
مقدرة على التوا�صل مع من اأ�صمتهم ب� “اأ�صدقاء املجرة 
�صئلت  وعندما  منهم.  ر�صائل  تلقت  واأنها  الف�صائيني”، 
عما قاله لها الف�صائيون، اأعطت اإجابة مرعبة مل�صتقبل 
باأ�صره  العامل  اأن  اأخ��روه��ا  باأنهم  زعمت  حيث  الكوكب، 
باملياه  تتعلق  خطرية  وم�صاكل  كبرية،  جماعة  �صيواجه 

وباإنتاج الطاقة والتدفئة والغذاء.
وبينت بي�صت اأنها تقوم بالتاأمل والعمل بالطاقة لتحقيق 
ي�صدقونها  ل  البع�ص  ب��اأن  وت��درك  التوا�صل،  ه��ذا  مثل 
ويعتقدون باأنها فقدت عقلها ب�صبب ادعاءاتها اجلاحمة.

جمجمة حوت عمرها 12 مليون عام
عرثت عائلة اأمريكية على جمجمة حوت عمالقة عمرها 
يف  ت�صي�صابيك  خليج  ا�صتك�صاف  اأث��ن��اء  ال�صنني،  ماليني 
م��اري��الن��د. ك��ان ك��ودي ج���ودارد وزوج��ت��ه واب��ن��ه يبحثون 
عن اأ�صنان اأ�صماك القر�ص عندما �صادفوا جمجمة حوت 

عمرها 12 مليون عام وبلغ وزنها 294 كيلوغراماً.
مت اكت�صاف اجلمجمة يف اأكتوبر -ت�صرين الأول املا�صي، 
لكن �صحبها من الأر�ص ا�صتغرق �صهرين من الباحثني يف 

متحف كالفرت البحري نظراً حلجمها الهائل.
احلفريات  علم  ق�صم  رئي�ص  ج��ودف��ري،  �صتيفن  ويعتقد 
قدمي  باليني  ح��وت  اإىل  تعود  اجلمجمة  اأن  املتحف،  يف 
فاإن اجلمجمة  للمتحف،  امليو�صيني.  ووفقاً  الع�صر  من 
هي اأكرث جمجمة حوت  "كودي"  التي اأطلق عليها ا�صم 
اأحفورية اكتماًل مت العثور عليها على الإطالق يف منطقة 
كالفرت كليف�ص. قام الفريق برفع جمجمة احلوت على 
األواح خ�صبية لتحريرها من الرمال، ثم نقلها على طول 
يف  و�صعها  قبل  ع��ائ��م  ق���ارب  م��ن  على  ال�صاحلي  اخل��ط 

�صاحنة اأو�صلتها اإىل املتحف.
اأدوات ت�صبه اآلت ثقب  ومن املتوقع اأن ي�صتخدم العلماء 
ال�صخور ال�صغرية لإزالة الروا�صب املت�صلبة التي تغلف 
معظم اجلمجمة بدقة، وهي عملية قد ت�صتغرق �صهوراً.

ابتلعه بحر كاليفورنيا واأمه تنتظر عودته
ف��ق��دت اجل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، بطل 
امل�صارعة العراقي حمزة ال�صعودي، بعد اأن ابتلعه البحر 
عند �صاطئ مدينة با�صيفيكا يف ولية كاليفورنيا، �صباح 
ظهر  ال��ولي��ة  يف  ال�صلطات  واأع��ل��ن��ت  امل��ا���ص��ي.  اخلمي�ص 
اجل��م��ع��ة، ع��ن ت��وق��ف البحث ع��ن ح��م��زة ال�����ص��ع��ودي، بعد 

حماولت للعثور عليه طوال نهار اخلمي�ص.
ال��راوي، يف ات�صال  العراقي رام��ي  املفقود،  وق��ال �صديق 
"حمزة كان ميار�ص  اإن  نيوز عربية"،  "�صكاي  مع موقع 
وفجاأة  �صديقيه،  برفقة  الباردة  املياه  يف  الغط�ص  هواية 

ظهرت موجة كبرية �صحبته بعيدا عن ال�صاطئ".

ال�سجن لرجل �سايق املمثلة الربيطانية كلري فوي
املمثلة الريطانية  التنفيذ مل�صايقته  حكم على رجل يف لندن بال�صجن مع وقف 

كلري فوي التي ج�صدت دور اليزابيث الثانية يف �صبابها، يف م�صل�صل "ذي كراون. 
اللكرتوين  بالريد  الر�صائل  ب��اآلف  عاماً" بعث   49" ب��رنوز  جاي�صن  وك��ان 

للممثلة البالغة 38 عاماً، حتى اأنه ح�صر اإىل منزلها.
بني  الأف��ع��ال  ه��ذه  بارتكابه  ب��رنوز  اع��رتف  الثاين"،  "ت�صرين  نوفمر  ويف 

اأغ�صط�ص -اآب 2021 وفراير -�صباط 2022.
ر�صالة  بتوجهيه  املمثلة،  م�صايقة  عليه  يحظر  ق��راراً  خالف  باأنه  اأي�صاً  واأق��ّر 

وطرداً لكلري فوي التي تولت البطولة يف اأول مو�صمني من "ذي كراون".
وكتبت املمثلة يف بيان ُتلي خالل اجلل�صة "اأ�صعر اأنني خ�صرت احلرية 

م�صيفًة "اأ�صبحت  التي كنت اأمتتع بها قبل اأن ي�صايقني برنوز"، 
اأرى العامل بطريقة تنطوي على خوف كبري".

وحكم على جاي�صن برنوز اجلمعة بال�صجن عام و10 اأ�صهر مع وقف 
التنفيذ، مع ترحيله اإىل الوليات املتحدة.

املمثلة الأمريكية ريا �سيهورن ت�سل اإىل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ال�سنوي يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا )ا ف ب(

انت�سار الت�سول بني الأطفال 
والن�ساء يف القام�سلي

ب����ات م�����ص��ه��د ظ���اه���رة ال��ت�����ص��ول يف 
�صوريا  �صرقي  �صمال  م��دن  اأ���ص��واق 
الآخ���رية. وعزا  الآون���ة  منت�صرا يف 
ن�صبة  ال�����ص��ب��ب لرت���ف���اع  ال��ب��ع�����ص 
اإ�صافة  امل��ن��اط��ق،  تلك  يف  البطالة 
العمل  ف���ر����ص  وج������ود  ع�����دم  اإىل 
ب�صبب الأو�صاع امليدانية وتداعيات 

احلرب منذ �صنوات.
م�صاهد الظاهرة اأ�صبحت موؤلوفة 
�صوريا..  ���ص��رق  ���ص��م��ال  م��ن��اط��ق  يف 
ب�������ص���ب���ب الأزم�����������ة الق���ت�������ص���ادي���ة 
يقول  فيما  ال�����ص��ع��ب��ة،  وال���ظ���روف 
قادرين  ي��ع��ودوا  مل  اإن��ه��م  البع�ص 

على التمييز بني املحتاج وغريه.
ي�صكي فرحان عباوي، وهو مواطن 
�صوري، ل�"�صكاي نيوز عربية" من 
امل�صيتة  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ا�صتفحال 
بقا  "ما  ق����ائ����ال:  و����ص���ف���ه  ح�����ص��ب 
يوميا  ال��ت��اين،  م��ن  الفقري  نعرف 
يطلبون  املحل  لباب  املئات  يجينا 
ا�صبحت  ه���ال���ظ���اه���رة  م�������ص���اري 

مزعجة كتري النا".
ب�صبب  للعمل  فر�ص  انعدام  واأدى 
ت���داع���ي���ات الأزم������ة يف ���ص��وري��ا اإىل 
والفقر  ال��ب��ط��ال��ة  ن�����ص��ب  ارت����ف����اع 

خالل ال�صنوات املا�صية.
ال�������ص���وري، ح�صن  ال���ت���اج���ر  ي���ق���ول 
معامل  ل  ه����ون  "مايف  ع���ث���م���ان: 
�صخمة ول م�صاريع ول ا�صتثمارات 
اجلفاف،  م��وج��ة  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ه���������دول ك�����ل�����ون ب���ي���خ���ل���و ال����ع����امل 
بني  الفقر  م��ن  وي��زي��د  حمتاجني 

النا�ص".

قرطاج املو�سيقية تبداأ اأيامها حتت �سعار  »زيد يف احل�س«
ب����داأت ع��ل��ى م�����ص��رح الأوب�����را مب��دي��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة يف 
قرطاج  لأي���ام  الثامنة  ال���دورة  العا�صمة  تون�ص 
املواهب  لتقدمي  من�صة  تعد  وال��ت��ي  املو�صيقية 
وملتقى متجدد بني اجلمهور  ال�صابة  التون�صية 

وكبار الفنانني.
تقام الدورة حتت �صعار "زيد يف احل�ص" وي�صمل 
برناجمها املمتد حتى 28 يناير نحو 40 عر�صا 
وبلجيكا  فرن�صا  بينها  دول��ة   18 م��ن  مو�صيقيا 
والأردن  ول��ب��ن��ان  وم�����ص��ر  وم����ايل  وال���ك���ام���ريون 

وفل�صطني واملغرب.
ح��ي��اة قطاط  الثقافية  ال�����ص��وؤون  وزي����رة  وق��ال��ت 
القرمازي يف كلمة الفتتاح "يتجدد اللقاء لتكون 
املنا�صبة �صانحة للمو�صيقيني واأهل املغنى لعر�ص 
اإبداعاتهم وتبادل اخلرات وتبادل التجارب من 
خالل الور�صات والندوات و�صالون املحرتفني".

واأ�صافت "هي فر�صة متجددة جلمهور املو�صيقى 
باإبداعات  ويتمتع  ل��ي��واك��ب  ال��ع��زي��زة  ت��ون�����ص  يف 
وليقدم  ال��ع��امل،  يف  �صيتها  لها  مو�صيقية  ف��رق 
عمالقة  اأع��م��ال  م��ن  ���ص��ذرة  ال�صبان  املو�صيقيون 

ديكي  ديكي  ر�صا  على غرار  اإبداعهم  �صيخلدهم 
واعرتافا  لهم  تكرميا  وغريهم،  �صكيلي  وف��وزي 

باأثرهم امل�صتمر".
الراحل  الفنان  ا�صم  الفتتاح  يف  املهرجان  وك��رم 
ر�صا باحلاج خليفة الذي ا�صتهر فنيا بلقب "ر�صا 
والفنان  ال�صالمي  عليا  والفنانة  ديكي"  ديكي 

فوزي �صكيلي واملاي�صرتو �صليم �صحاب.
املو�صيقية  ق��رط��اج  لأي���ام  الفنية  امل��دي��رة  وق��ال��ت 
در�صاف احلمداين يف كلمتها "امل�صرح هذا وعلى 
كبرية  اأ���ص��م��اء  �صي�صتقبل  امل��ه��رج��ان  اأي����ام  م���دى 
ل��ف��ن��ان��ني اآم���ن���وا ب��روح��ه��م يف وق���ت ت��ط��غ��ى فيه 
ال��ت��ج��اري��ة، كتبوا وحل��ن��وا م��ن العروق  الأع��م��ال 

جلمهورهم".
ال�صابقة مل تعد  ال��دورة  "انطالقا من  واأ�صافت 
هناك م�صابقة يف اأيام قرطاج املو�صيقية، مل تعد 
هناك جوائز اأو حديث عن الأف�صل اأو تقييمات، 
وتكر�صت اأخريا فكرة اللقاء بكل ما حتمل الكلمة 
من معنى، لقاء بني الفنان والفنان، بني الفنان 

واجلمهور، بني الفنان واملهنيني".
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