
   

روؤ�ساء برملانات اليمن وموريتانيا وباك�ستان والقمر 
يدينون الهجوم الإرهابي على من�ساآت مدنية يف الإمارات

•• اأبوظبي - وام: 

تلقى معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ات�صالني 
ال��ن��واب يف  رئ��ي�����س جمل�س  ال��رك��اين  �صلطان  م��ع��ايل  م��ن  هاتفيني 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ب��اب��ه  ول��د  وم��ع��ايل  اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة 
اإدانتهما  عن  خاللهما  ع��را  املوريتانية  االإ�صالمية  اجلمهورية  يف 
مناطق  احل��وث��ي  ميلي�صيا  ا�صتهداف  ال��ع��ب��ارات  باأ�صّد  وا�صتنكارهما 

ومن�صاآت يف اأرا�صي دولة االمارات.
واأكدا ت�صامن ووقوف جمل�س النواب يف جمهورية اليمن واجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة يف اجل��م��ه��وري��ة االإ���ص��الم��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة اإىل ج��ان��ب دولة 
االإمارات العربية املتحدة، واأعربا عن اأ�صدق التعازي واملوا�صاة لذوي 
اهلل  ي��دمي  واأن  للم�صابني  العاجل  بال�صفاء  والتمنيات  ال�صحايا، 
على دولة االمارات نعمة االأمن واال�صتقرار. كما تلقى معايل �صقر 
�صنجراين  �صادق  حممد  معايل  من  وت�صامن  تعزية  برقية  غبا�س 
مع  الت�صامن  عن  فيها  اأع��رب  الباك�صتاين،  ال�صيوخ  جمل�س  رئي�س 
دولة االمارات قيادة وحكومة و�صعبا �صد الهجوم االإرهابي مليلي�صيا 
احلوثي على مناطق ومن�صاآت مدنية باالمارات.  )التفا�صيل �س4(

�سحة : م�سابو كوفيد- 19 ميكنهم التربع بالدم بعد مرور 10 اأيام
•• اأبوظبي-وام: 

جددت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية �صحة التاأكيد على اأهمية 
الترع بالدم الأنقاذ حياة املر�صى واأن على اأفراد املجتمع اأن يكونوا 
م�صوؤولية جمتمعية  باعتباره  بالدم  بالترع  يتعلق  فيما  وعياً  اأكرث 
يقدمها املواطن واملقيم خلدمة دولة االإم��ارات واأن على كل �صخ�س 
التفكري باأن من �صيحتاج للدم يف يوم ما قد يكون هو نف�صه اأو اأحد 

اأفراد عائلته اأو اأحد اأ�صدقائه.                         )التفا�صيل �س2(

وزيرا خارجية رو�صيا واأمريكا قبيل اجتماعهما يف جنيف لبحث املوقف الراهن يف اأوكرانيا  )رويرتز(

�صنة اوىل بايدن مرتبكة

�صودانيون يتظاهرون مطالبني بحكم مدين    )رويرتز(

•• اأبوظبي-نيويورك -وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن زاي����د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
هاتفياً  ات�����ص��ااًل  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
من فخامة احل�صن وات��ارا، رئي�س 
ال�صديقة  العاج  �صاحل  جمهورية 
وا�صتنكاره  اإدان���ت���ه  ع��ن  ف��ي��ه  ع��ر 
ال���������ص����دي����دي����ن مل�����ا ت���ع���ر����ص���ت له 
االإمارات  دول��ة  يف  مدنية  من�صاآت 
م��ن اع���ت���داءات اإره��اب��ي��ة م��ن قبل 
مثل  اأن  م��وؤك��داً  احلوثي  ميلي�صيا 
ه�����ذه االع������ت������داءات ت���ت���ن���اف���ى مع 
وقواعد  االأخ���الق���ي���ة  امل���ب���ادئ  ك���ل 

القانون الدويل.
كما ا�صتنكر فخامة جواو مانويل 
اأنغوال  جمهورية  رئي�س  لورين�صو 
االإرهابية  االع��ت��داءات  ال�صديقة، 
التي �صنتها ميلي�صيا احلوثي على 
االإمارات  دول��ة  يف  مدنية  من�صاآت 
رف�س بالده  .. وعر عن  موؤخراً 
امل�����ص��ي��ن��ة واأي  امل���م���ار����ص���ات  ل���ه���ذه 

رو�سيا تطالب بان�سحاب الناتو من رومانيا وبلغاريا

بلينكن: ن�سلك مع رو�سيا م�سار الدبلوما�سية مع احلفاظ على الردع
•• عوا�صم-وكاالت:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
اإن  ب��ل��ي��ن��ك��ن، اجل���م���ع���ة،  اأن�����ت�����وين 
رو����ص���ي���ا م�صار  م����ع  ت�����ص��ل��ك  ب�����اله 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة م��ع احل��ف��اظ على 

الردع والدفاع.
موؤمتر  خ�����الل  ب��ل��ي��ن��ك��ن،  و�����ص����ّدد 
�صحفي اأعقب اجتماعه مع نظريه 
ال��رو���ص��ي ���ص��ريغ��ي الف����روف، على 
وحزم  ب�صرعة  �صرتّد  وا�صنطن  اأن 
هجوم  اأي  ع��ل��ى  م��ت��ح��د  وب�����ص��ك��ل 

رو�صي حتى لو مل يكن ع�صكريا.
وعاد ليقول اإن الفروف اأكد يل اأن 
اأوكرانيا،  لغزو  مو�صكو ال تخطط 
�صحب  مو�صكو  على  لكن  م�صيفا 

قواتها عن حدود اأوكرانيا.
واأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمريكي 
على  خ��ط��ي��ا  ���ص��رتد  وا���ص��ن��ط��ن  اأن 
االأ�صبوع  مطالبها  ب�صاأن  مو�صكو 
ب���الده م�صتعدة  اأن  م���رزا  امل��ق��ب��ل، 
اخلطوات  م���ن  ال��ك��ث��ري  "التخاذ 
على  لكن  بيننا،  ال�صفافية  ل��زي��ادة 
خماوفنا،  على  ال��رد  اأي�صا  رو�صيا 
اأوك��ران��ي��ا، ول��ك��ن يف  لي�س فقط يف 

اأوروبا كلها.
وت���اب���ع: ق��ل��ت ل���ه )الف������روف( اإننا 
اأوك���ران���ي���ا و�صالمة  ���ص��ي��ادة  ن��دع��م 
اأرا���ص��ي��ه��ا، ون��ري��د اأن ن��ق��رر م��ا اإذا 

�صحب  ه���ي  امل�����ص��األ��ة  اأن  م�����ص��ي��ف��ًة 
ال������ق������وات االأج����ن����ب����ي����ة وامل�����ع�����دات 
)اتخاذ(  اإىل  اإ���ص��اف��ة  واالأ���ص��ل��ح��ة 
ت��داب��ري اأخ���رى ب��ه��دف ال��ع��ودة اإىل 
الو�صع الذي كان قائًما يف 1997 
اآن�����ذاك  يف ال������دول ال���ت���ي مل ت��ك��ن 

اأع�صاء يف حلف االأطل�صي.
اأوكرانيا،  باأزمة  مت�صل  �صياق  ويف 
ذكرت �صبكة فوك�س نيوز االأمريكية 
اأكرث  اأ�صبحتا  وال�صويد  فنلندا  اأن 
ان��ف��ت��اح��ا ع��ل��ى االن�����ص��ام اإىل حلف 

الناتو، رغم تهديدات بوتن.
موقف  يف  ال���ت���غ���ري  ه�����ذا  وي�����اأت�����ي 
الدولتني ب�صاأن الرتتيبات االأمنية 
العاملية  احل�������رب  اأع���ق���ب���ت  ال����ت����ي 
الع�صكرية  ب�صبب احل�صود  الثانية، 
ال��رو���ص��ي��ة ال�����ص��خ��م��ة ع��ل��ى حدود 
الوزراء  رئي�صة  واأك���دت  اأوك��ران��ي��ا. 
�صانا مارين حق فنلندا  الفنلندية 
يف ر�صم و�صعها االأمني، مبا يف ذلك 

االن�صمام اإىل احللف االأطل�صي.
من جانبها، اأكدت وزيرة اخلارجية 
رو�صيا  اأن  ل��ي��ن��دي  اآن  ال�����ص��وي��دي��ة 
اأي  على  النق�س  ح��ق  لديها  لي�س 
االن�صمام  ال�صويد  تختار  حتالف 
اأي��د وزير  اإليه  اإليه، وه��و ما ذه��ب 
موؤكدا  هولتكفي�صت،  بيرت  الدفاع 
اأي راأي يف  اأن لرو�صيا  رف�س فكرة 

ال�صيا�صات االأمنية ال�صويدية.

كانت رو�صيا م�صتعدة التخاذ امل�صار 
الديبلوما�صي وخف�س الت�صعيد يف 

اأوكرانيا.
وك�������ص���ف ب��ل��ي��ن��ك��ن اأن������ه ط���ل���ب من 
الفروف اإثبات اأن رو�صيا ال تخطط 
باإمكاننا  م�صيفا  اأوك��ران��ي��ا،  ل��غ��زو 
معا  وامل���ب���ادرات  املناق�صات  تطوير 
للدولتني  االأم�����ن  �صي�صمن  مم���ا 
توقف  يعتمد على  ذل��ك  لكن  معا، 

رو�صيا عن اأعمالها العدوانية.

اأم�س  وبلينكن،  الف���روف  وال��ت��ق��ى 
ب���ه���دف نزع  اجل��م��ع��ة، يف ج��ن��ي��ف، 

فتيل االأزمة االأوكرانية.
رو�صيا، اجلمعة،  اإىل ذلك، طالبت 
بان�صحاب القوات االأجنبية التابعة 
حللف �صمال االأطل�صي من رومانيا 
الع�صوين  ال���دول���ت���ني  وب���ل���غ���اري���ا 
ف���ي���ه، يف وق����ت ذك�����رت ت��ق��اري��ر اأن 
ف��ن��ل��ن��دا وال�����ص��وي��د اأ���ص��ب��ح��ت��ا اأكرث 
الناتو،  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام  ان��ف��ت��اح��ا 

الرو�صي  الرئي�س  ت��ه��دي��دات  رغ��م 
فالدميري بوتن.

اأوردت  ح�صبما  رو���ص��ي��ا،  وط��ال��ب��ت 
بان�صحاب  ب���ر����س،  ف��ران�����س  وك���ال���ة 
ال����ق����وات االأج���ن���ب���ي���ة ���ص��م��ن ق���وات 
الناتو يف رومانيا وبلغاريا، خلف�س 

الت�صعيد يف االأزمة االأوكرانية.
الرو�صية  اخلارجية  وزارة  وكتبت 
و�صيلة  ط��رح��ت��ه  ����ص���وؤال  ع��ل��ى  رًدا 
ه���ن���اك غمو�س  ل��ي�����س  اإع���الم���ي���ة، 

قانون  يقر  النم�سا  ب��رمل��ان 
كورونا �سد  التطعيم  اإلزامية 

•• فيينا -وام:

باأغلبية  ال��ن��م�����ص��ا،  ب����رمل����ان  واف������ق 
ك���ب���رية، ع��ل��ى ق���ان���ون ي���ل���زم جميع 
اأعمارهم  تزيد  ال��ذي��ن  االأ�صخا�س 
�صد  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م  ع����ام����اً،   18 ع���ن 
ا�صتثناء  م���ع  »ك����ورون����ا«،  ف���ريو����س 
احلوامل واأ�صحاب املوانع الطبية.  
النم�صا  برملان  مناق�صات  وا�صتمرت 
اأم�س  م�صاء  من  متاأخر  وق��ت  حتى 
ل�صالح  بالت�صويت  وانتهت  االول، 
باأغلبية  احلكومة  ق��ان��ون  م�صروع 
التطعيم  ل�����ص��ال��ح  ���ص��وت��اً   137
االإج���ب���اري ���ص��د ال��ف��ريو���س مقابل 
 13 ف���ق���ط، وام���ت���ن���اع   33 رف�������س 
نائبا عن الت�صويت، لت�صبح النم�صا 
اإلزامية  تفر�س  اوروبية  دول��ة  اأول 

التطعيم.
ويدخل القانون حيز التنفيذ مطلع 
فراير املقبل، على اأن تبداأ املرحلة 
االأوىل لتنفيذ القانون بدون فر�س 

طوق اأمني عراقي على احلدود ال�سورية ت�سديا للتنظيم الإرهابي

ع�سرات القتلى بهجمات لداع�ش يف �سوريا والعراق 
•• عوا�صم-وكاالت:

ع��ق��ب االإع�����الن ع��ن م��ق��ت��ل ال��ع�����ص��رات مب��ح��اول��ة داع�س 
اقتحام �صجن يف احل�صكة ال�صورية فجر اجلمعة، وتداول 
القوات  حتّركت  التنظيم،  من  عنا�صر  هرب  عن  االأنباء 
العراقية مبحافظة االأنبار احلدودية واتخذت اإجراءات 

اأمنية م�صددة على ال�صريط.
على احلدود  م�صدداً  اأمنياً  ال�صلطات طوقاً  فقد فر�صت 

مع اجلارة �صوريا حت�صبا لت�صلل الدواع�س.
اأحمد  العليا يف املحافظة  باملهام االأمنية  القائم  واأ�صاف 
اأن الطوق  اإع��الم حملية،  املحالوي، يف ت�صريح لو�صيلة 
العراقية رغم  االأرا���ص��ي  اإىل  ت�صلل  اأي��ة حالة  ملنع  فر�س 

بعد امل�صافة بني احلدود واحل�صكة.
وافاد املر�صد ال�صوري حلقوق االن�صان باأن 18 قتياًل من 
القوات الكردية �صقطوا يف هجوم لتنظيم داع�س االإرهابي 

على �صجن يف مدينة احل�صكة يف �صمال �صرق �صوريا.
مقراً  بريطانيا  م��ن  يتخذ  ال��ذي  للمر�صد  بيان  واأ���ص��ار 
خلفية  على  الب�صرية  اخل�صائر  من  مزيداً  وّث��ق  اأن��ه  اإىل 
الهجوم، اإذ ارتفع تعداد قتلى االأ�صاي�س وحرا�س ال�صجن 
ت�صهدها  التي  ب��االأح��داث  جميعاً  ق�صوا  مم��ن   ،18 اإىل 

املنطقة منذ م�صاء اخلمي�س.
ا�صتهدف  عراقياً يف هجوم  11 جندياً  قتل  العراق،  ويف 

فجر  االإره��اب��ي  للتنظيم  ون�صب  العراقي  للجي�س  مقراً 
بغداد،  �صرق  �صمال  الواقعة  دي��اىل  حمافظة  يف  اجلمعة 
كما ذكر م�صوؤول ع�صكري يف دياىل لوكالة فران�س بر�س.

لالإرهابيني  م��ت��ك��ررة  هجمات  دي���اىل  حمافظة  وت�صهد 
ل�صقوط  ت��وؤدي  ما  وغالباً  االمن  قوات  اأغلبها  ي�صتهدف 
عملياتها  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  ت��وا���ص��ل  فيما  ���ص��ح��اي��ا، 
االأمنية يف منطقة جبال حمرين املمتدة بني حمافظتي 

دياىل و�صالح الدين، ملالحقة خاليا تنظيم داع�س.
وقال امل�صوؤول الذي طلب عدم ك�صف هويته اإن 11 جنديا 
لعنا�صر  ه��ج��وم  ق��ت��ل��وا يف  م���الزم  ب��رت��ب��ة  ���ص��اب��ط  بينهم 

تنظيم داع�س با�صلحة خمتلفة بينها خفيفة.
وعورة  ا�صتغلوا  ق��د  التنظيم  عنا�صر  ي��ك��ون  اأن  ورج���ح 
هجومهم  لتنفيذ  احل���رارة  درج���ات  وانخفا�س  املنطقة 
الذي "وقع حواىل ال�صاعة 02،30 بعد منت�صف الليل 
�صد مقر يف منطقة حاوي العظيم الواقعة اإىل ال�صمال 

من بعقوبة واملحاذية ملحافظة �صالح الدين.
لوكالة  حديث  يف  التميمي  مثنى  دي��اىل  حمافظ  واأك���د 
اأفراداً  ا�صتهدف  اأن��ه  مو�صحا  الهجوم،  العراقية  االأنباء 
من الفرقة االأوىل يف منطقة العظيم. واعتر اأن ال�صبب 
الواجب،  تنفيذ  املقاتلني يف  اإهمال  الرئي�صي لالعتداء  
حرارية،  ك��ام��ريات  وتوجد  بالكامل،  حم�صن  املقر  الأن 

ونواظري ليلية واأي�صاً هناك برج مراقبة كونكريتي. 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�صامل جامع  اإج��راء حوار وطني  املتحدة �صرورة  والواليات  ال�صودان  اأك��دت 
لكل االأطراف ال�صودانية للخروج من االأزمة يف البالد.

الفريق  بال�صودان  االنتقايل  ال�صيادة  جمل�س  رئي�س  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الزائر  االأمريكي  الوفد  بالق�صر اجلمهوري  الرهان  الفتاح  عبد  ركن  اأول 
ال�صفرية  االإفريقية  لل�صوؤون  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  م�صاعدة  برئا�صة 

مويل يف وع�صوية املبعوث االأمريكي اجلديد للقرن االأفريقي ال�صفري ديفيد 
�صرتافيلد اإىل جانب القائم باأعمال ال�صفارة االأمريكية باخلرطوم ال�صفري 

براين �صوكان، بح�صب ما اوردته وكالة االأنباء ال�صودانية.
ال�صوداين واالأمريكي على اهمية دخول االأط��راف فى حوار  واأكد اجلانبان 
وطني �صامل عر مائدة م�صتديرة، ي�صم جميع القوى ال�صيا�صية واملجتمعية 
االأزمة  من  للخروج  وطني  توافق  اإىل  للتو�صل  الوطني،  امل��وؤمت��ر  با�صتثاء 

وت�صكيل حكومة كفاءات وطنية م�صتقلة يقودها رئي�س وزراء مدين.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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خرب�ء وم�سوؤولون عامليون يناق�سون يف �إك�سبو 
2020 دبي كيفية تو�سيع �ال�ستفادة من �البتكار�ت

�أخبار �الإمار�ت

حتليل: غزو �أوكر�نيا.. 4 �سيناريوهات 
رو�سية وخطة �أمريكية »�أقل �إثارة«

عربي ودويل

»�أبوظبي �لريا�سية« تبث مباريات كاأ�ص �لعامل 
للأندية 2021 ح�رصيا يف �الإمار�ت وم�رص و�لكويت

�لفجر �لريا�سي

ال�سرعية تف�سل عدة هجمات 
للحوثيني على خمتلف جبهات ماأرب

•• اليمن-وكاالت:

ميلي�صيا  ق��درات  ل�صل  وا�صعة  ع�صكرية  عملية  تنفيذ  ب��دء  التحالف،  اأعلن  بعدما 
اليمني ومقاتلو  قوات اجلي�س  اليمنية، متكنت  املحافظات  احلوثيني يف عدد من 
القبائل، من الت�صدي لعدة هجمات �صنها االنقالبيون جنوب حمافظة ماأرب، يف 

حماولة منهم ال�صتعادة املواقع التي خ�صروها خالل االأيام املا�صية.
واأفادت و�صائل اإعالم حملية، اجلمعة، باأن قوات ال�صرعية لها اأف�صلت عدة هجمات 

على جهات عدة من املحافظة، وكّبدت امليلي�صيات خ�صائر فادحة يف العتاد والعّدة. 
اأن خمتلف  اإع��الن حمافظ م��اأرب، �صلطان العرادة،  اأتت هذه التطورات بعد  فيما 
اإىل حتقيق  م�����ص��ريا  ال�����ص��رع��ي��ة،  ق���وات  ل�صالح  ت�صهد حت���وال  ال��ي��م��ن  اجل��ب��ه��ات يف 

انت�صارات قوية موؤخرا جنوب ماأرب.
هي  االأخ���رية  االن��ت�����ص��ارات  اأن  اخلمي�س،  احل���دث،  العربية-  م��ع  مقابلة  يف  وت��اب��ع 
انعكا�س الإطالق عملية حرية اليمن ال�صعيد، مقدما ال�صكر الألوية العمالقة على 

اجلهد الذي قدموه لتحرير الكثري من املناطق.

ال�سودان واأمريكا توؤكدان �سرورة وجود حوار وطني

يف �سياق �سعب للغاية:
عام على رئا�سة جو بايدن: �ساعة التقييم!

•• الفجر -ثيو لوبري -ترجمة خرية ال�صيباين

بعد  االأمريكي  الرئي�س  اأجنز  ماذا  �صحية...  دولية،  اجتماعية،  اقت�صادية، 
تن�صيبه؟ من  يوماً   365

20 يناير 2021: و�صل جو بايدن اأخرًيا اإىل البيت االأبي�س، بعد �صهرين 
 3 انتخابات  لنتائج  م�صبوق  غ��ري  بتحد  ات�صم  ال��ذي  االنتظار  م��ن  ون�صف 
ميكن  ع��ام،  م��رور  وبعد  الكابيتول.  مبنى  �صد  وانتفا�صة   ،2020 نوفمر 

اإجراء تقييم اأويل حلركة الرئي�س االأمريكي اجلديد.
ن�صط ب�صكل خا�س على ال�صاحة الوطنية، طبع جو بايدن النفو�س من خالل 
اقرتاح مقاربة جديدة ت�صرت�صد بتطلعات ال�صعب واحتياجات االأمة يف �صياق 
االأزمة ال�صحية وال�صيا�صية. لكن هذه الرغبة واجهت، مراًرا وتكراًرا، نظاًما 
�صيا�صًيا قدمًيا يف بع�س االأحيان، حيث ميكن الأقلية من امل�صوؤولني املنتخبني 

تدمري برنامج �صيا�صي جماهريي.                      
 )التفا�صيل �س13(

متلك  اإي�����ران  اإ���س��رائ��ي��ل: 
اأرا�سينا على  اأه���داف  بنك 

•• القد�س-وكاالت:

اإ�صرائيل  ف��ي��ه  ����ص���ددت  وق����ت  يف 
جهد  اأي  يعالج  اأن  ���ص��رورة  على 
االإي���ران���ي���ة مع  ال���ع���دوان���ات  دويل 
مباحثات امللف النووي، خ�صو�صاً 
فيينا  يف  ت��ف��او���س  ط���ه���ران  واأن 
هجماتهم  وكالوؤها  يوا�صل  فيما 
العدوانية يف مناطق اأخرى، ك�صف 
رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي، نفتايل 
بينيت، اأن املهمة املُلقاة على عاتق 
بالده هي امل�صا�س ب�صورة ملمو�صة 

بالنظام االإيراين.
تغريدة  ب��ي��ن��ي��ت  ن��ف��ت��ايل  ون�����ص��ر 
الر�صمي  ح�صابه  على  له  جديدة 
اأك�����د فيها  ع��ل��ى ت���وي���رت، م��ي�����س، 
اأركان اجلي�س  اجتماعه مع قيادة 
مناق�صة  ب���ه���دف  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي، 
التحديات املختلفة التي تواجهها 
التهديد  راأ����ص���ه���ا  وع���ل���ى  ب������الده، 

االإيراين.
املهمة  اأن  اإىل  ب��ي��ن��ي��ت  واأ������ص�����ار 
املرحلة  يف  ولبالده  له  الرئي�صية 
بالنظام  امل�������ص���ا����س  ه����ي  امل���ق���ب���ل���ة 
واجلماعات  واملنظمات  االإي���راين 
مناطق  يف  ل����ط����ه����ران  ال���ت���اب���ع���ة 
اأن  اإىل  م��ن��ه  اإ����ص���ارة  خم��ت��ل��ف��ة، يف 
االأيدي  مكتوفة  تقف  ل��ن  ب���الده 

اأمام اأي تهديد.

حممد بن زايد يتلقى ات�سالت هاتفية من روؤ�ساء �ساحل العاج واأنغول ورواندا وملك لي�سوتو اأدانوا فيها العتداءات 

جمل�ش الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيني على الإمارات 
و�صالمة  االإم����ارات  ب��اأم��ن  م�صا�س 

اأرا�صيها. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ات�����ص��ال هاتفي 
اأج������راه رئ��ي�����س اأن���غ���وال اأم�������س مع 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

امل�صلحة. 
كاغامي  ب���ول  ف��خ��ام��ة  اأدان  ك��م��ا 
رئي�س جمهورية رواندا ال�صديقة 
اأم�س- خالل ات�صال هاتفي - مع 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
نفذتها  التي  االعتداءات  امل�صلحة 
على  االإرهابية  احلوثي  ميلي�صيا 
دولة  يف  مدنية  وم��ن�����ص��اآت  م��واق��ع 
االإمارات ..موؤكدا اأنها تتنافى مع 
الدولية  واالأع����راف  القوانني  ك��ل 
ت��ه��دي��داً خ��ط��رياً لالأمن  ومت��ث��ل 

وال�صلم االإقليمي. 
وع�������ر ف����خ����ام����ة ب�������ول ك���اغ���ام���ي 
ع����ن ت�������ص���ام���ن ب�������الده م����ع دول����ة 

تقوم  ما  ودعمها يف كل  االإم���ارات 
به من اإج��راءات يف اإط��ار حقها يف 
و�صالمة  و�صيادتها  اأمنها  حماية 

اأرا�صيها.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن زاي����د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ات�صااًل  اأم�������س  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الثالث  هاتفياً من جاللة ليت�صي 
ال�صديقة  لي�صوتو  مملكة  م��ل��ك 
التي  االع�����ت�����داءات  خ���الل���ه  اأدان 
نفذتها ميلي�صيا احلوثي االإرهابية 
على امل��واق��ع وامل��ن�����ص��اآت امل��دن��ي��ة يف 
اأ�صفرت عن  االإم��ارات والتي  دولة 

�صحايا وم�صابني مدنيني.
الذي  االع��ت��داء  اإن  وق��ال جاللته 
ا�صتهدف مواقع مدنية يتنافى مع 

كل االأعراف والقوانني الدولية.
)التفا�صيل �س2(
االأمن  جمل�س  اأدان  نيويورك  ويف 
باالإجماع اأم�س الهجمات االإرهابية 
للحوثيني التي ا�صتهدفت من�صاآت 

مدنية يف دولة االإمارات.

جمل�ش الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيني على الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ك��اغ��ام��ي  ب����ول  ف��خ��ام��ة  اأدان 
اأم�س-  ال�صديقة  روان���دا  جمهورية 
�صاحب  م��ع   - هاتفي  ات�صال  خ��الل 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االعتداءات  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي 
االإرهابية على مواقع ومن�صاآت مدنية 
يف دولة االإمارات ..موؤكدا اأنها تتنافى 
الدولية  واالأع��راف  القوانني  مع كل 
لالأمن  خ����ط����رياً  ت����ه����دي����داً  ومت���ث���ل 
وال�صلم االإقليمي. وعر فخامة بول 
كاغامي عن ت�صامن بالده مع دولة 
به  االإم���ارات ودعمها يف كل ما تقوم 
من اإجراءات يف اإطار حقها يف حماية 

اأمنها و�صيادتها و�صالمة اأرا�صيها.
ك���م���ا ق�����دم رئ���ي�������س روان��������دا - خالل 
االت�صال - تعازيه اإىل �صاحب ال�صمو 
يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 

ال�صفاء  متمنياً  االع��ت��داءات  �صحايا 
العاجل للم�صابني.

من جانبه �صكر �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان .. الرئي�س 

الرواندي مل�صاعره ال�صادقة وموقف 
ب������الده وت�����ص��ام��ن��ه��ا م����ع االإم��������ارات 
ال�صديق  و�صعبها  ل��روان��دا  ..متمنيا 

دوام اال�صتقرار واالأمان.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
اأم�����س ات�����ص��ااًل ه��ات��ف��ي��اً م��ن جاللة 
لي�صوتو  الثالث ملك مملكة  ليت�صي 
االعتداءات  خالله  اأدان  ال�صديقة 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي 
واملن�صاآت  امل���واق���ع  ع��ل��ى  االإره���اب���ي���ة 
والتي  االإم��������ارات  دول�����ة  امل��دن��ي��ة يف 
وم�صابني  ���ص��ح��اي��ا  ع����ن  اأ����ص���ف���رت 

مدنيني.
الذي  االع���ت���داء  اإن  ج��الل��ت��ه  وق����ال 
مع  يتنافى  مدنية  مواقع  ا�صتهدف 

كل االأعراف والقوانني الدولية.
واأعرب ملك لي�صوتو عن تعازيه اإىل 

اأ�صر �صحايا االعتداء متمنياً ال�صفاء 
العاجل للم�صابني.

اأع����رب ���ص��اح��ب ال�صمو  م��ن ج��ان��ب��ه 

ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن 
التي عر  النبيلة  للم�صاعر  تقديره 
الثالث  ليت�صي  امل��ل��ك  ج��الل��ة  عنها 

دوام  متنميا  االإم������ارات  دول���ة  جت���اه 
االأم���ن واال���ص��ت��ق��رار ل��ب��الده و�صعبه 

ال�صديق.

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتنكر فخامة جواو مانويل لورين�صو 
ال�صديقة،  اأن��غ��وال  جمهورية  رئي�س 
ال��ت��ي �صنتها  االإره��اب��ي��ة  االع���ت���داءات 
ميلي�صيا احلوثي على من�صاآت مدنية 
يف دولة االإمارات موؤخراً .. وعر عن 
امل�صينة  املمار�صات  لهذه  ب��الده  رف�س 
و�صالمة  االإم��ارات  باأمن  م�صا�س  واأي 
اأرا���ص��ي��ه��ا. ج���اء ذل���ك خ���الل ات�صال 
ه��ات��ف��ي اأج�����راه رئ��ي�����س اأن���غ���وال اليوم 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  مع �صاحب 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة .. اأكد 
خالله دعم بالده لدولة االإم��ارات يف 
كل ما تقوم به من اإجراءات دفاعاً عن 

اأمنها.
اأنغوال  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة  ق����دم  ك��م��ا 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اإىل  ت��ع��ازي��ه 
�صحايا  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اعتداءات احلوثي االإرهابية .. متمنياً 
ال�صفاء العاجل للم�صابني، ولالإمارات 

و�صعبها دوام اال�صتقرار واالزدهار.
من جانبه قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
�صكره  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
وت���ق���دي���ره ل��ل��رئ��ي�����س االأن����غ����ويل على 

مل�����ص��اع��ره الطيبة  م��واق��ف��ه وت��ق��دي��ره 
و����ص���ع���ب���ه���ا، ومتنى  االإم�����������ارات  جت�����اه 
ال�صديقة كل خري  اأنغوال  جلمهورية 

و�صالم وتقدم.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
احل�صن  فخامة  من  هاتفياً  ات�صااًل 
�صاحل  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  وات��������ارا، 
اإدانته  فيه عن  ال�صديقة عر  العاج 
تعر�صت  مل��ا  ال�صديدين  وا���ص��ت��ن��ك��اره 
االإمارات  دول��ة  من�صاآت مدنية يف  له 
م���ن اع�����ت�����داءات اإره���اب���ي���ة م���ن قبل 
ميلي�صيا احلوثي موؤكداً اأن مثل هذه 
املبادئ  ك��ل  م��ع  تتنافى  االع���ت���داءات 
االأخالقية وقواعد القانون الدويل.

العاج  �صاحل  جمهورية  رئي�س  واأك��د 
االإم����ارات  ب���الده م��ع دول���ة  ت�صامن 
ودعمها يف مواجهة هذه االعتداءات 
ميلي�صيا  متثلها  التي  وال��ت��ه��دي��دات 
املنطقة  واأم���ن  اأم��ن��ه��ا  احل��وث��ي على 

وا�صتقرارها.
تعازيه  وات��ارا  وق��دم فخامة احل�صن 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان يف �صحايا االعتداءات 
العاجل  ال�صفاء  ومت��ن��ى  االإره��اب��ي��ة، 
للم�صابني ولدولة االإمارات و�صعبها 

دوام اال�صتقرار واالأمن والتقدم.
اأع�����رب ���ص��اح��ب ال�صمو  م���ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
رئي�س  لفخامة  وتقديره  �صكره  عن 
العاج على مواقفه وم�صاعره  �صاحل 
الطيبة وما اأبداه من دعم لالإمارات 

تعاىل  اهلل  ..داع���ي���اً  معها  وت�صامن 
العاج  ���ص��اح��ل  ج��م��ه��وري��ة  يحفظ  اأن 
مكروه  ك��ل  م��ن  و�صعبها  ال�صديقة 
التي  املتميزة  ب��ال��ع��الق��ات  واأ���ص��اد   ..
جتمعها بدولة االإم��ارات يف خمتلف 

املجاالت.

•• دبي- وام:

ت�����ص��ت��ع��ر���س م��وؤ���ص�����ص��ة االإم��������ارات 
ال�������ص���ح���ي���ة - خ���الل  ل���ل���خ���دم���ات 
وموؤمتر  م��ع��ر���س  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
هيلث  "اآراب  ال���ع���رب���ي  ال�����ص��ح��ة 
االثنني  �صينطلق  الذي   "2022
التجاري  دب�����ي  م���رك���ز  يف  امل���ق���ب���ل 
العاملي 16 م�صروًعا نوعًيا ومبتكًرا 
رئي�صة  حم������اور  اأرب�������ع  يف  ت����ن����درج 
ال�صاملة  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ت���رز 
تناف�صية  لتعزيز  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
عاملياً  ال�صحية  اخل���دم���ات  ق��ط��اع 
ت�صكيل  يف  للم�صاهمة  منها  و�صعياً 
ال�صحية  الرعاية  قطاع  م�صتقبل 

يف دول���ة االإم�����ارات وب��ه��دف تعزيز 
ريادة  لتحقيق  امل�صرتكة  اجل��ه��ود 
اخل���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة على 

االبتكار والتكنولوجيا املتقدمة.
ت��اأت��ي م�����ص��ارك��ة امل��وؤ���ص�����ص��ة - يف هذ 
احل���دث الطبي ال��ع��امل��ي االأك���ر يف 
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة 
اإف���ري���ق���ي���ا - الإب�������راز ج���ه���ود دول���ة 
االإمارات وا�صرتاتيجياتها لتطوير 
قطاع الرعاية ال�صحية الذي يعد 
ركيزة اأ�صا�صية يف اأجندتها الوطنية 
ريادته  حتقيق  يف  �صاهمت  وال��ت��ي 
عدة  حالية  موؤ�صرات  عر  العاملية 
من خالل تطبيقه الأف�صل املعايري 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  وامل��م��ار���ص��ات 

موؤ�ص�صات  لدى  ال�صاملة  ال�صحية 
ومرافق القطاع ال�صحي.

وحت���م���ل م�������ص���ارك���ة امل���وؤ����ص�������ص���ة يف 
متجددة  "روؤية  ���ص��ع��ار  احل�����دث 
تهدف  ح��ي��ث  االإمارات"  ل�����ص��ح��ة 
روؤى حديثة  اإىل طرح  من خالله 
القطاع  تطوير  الآل��ي��ات  ومتقدمة 
املرحلة  ملتطلبات  وف��ق��اً  ال�صحي 
االهتمام  ي����واك����ب  مب����ا  احل���ال���ي���ة 
الدويل املتزايد يف تطوير املنظومة 
ت�صتعر�س  ..فيما  للدول  ال�صحية 
وم�صاريعها  خ��ط��ط��ه��ا  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة حل��ق��ب��ة ج���دي���دة من 
الرعاية ال�صحية الذكية واملبتكرة 
للخم�صني عاماً املقبلة ومبا يواكب 

الروؤية  القيادة يف حتقيق  تطلعات 
وموا�صلة  االإم��ارات  لدولة  املئوية 

الو�صول اإىل املراكز االأوىل عاملياً.

وقال �صعادة الدكتور يو�صف حممد 
موؤ�ص�صة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������ص���رك���ال 
ال�صحية:  ل��ل��خ��دم��ات  االإم��������ارات 
"تاأتي م�صاركة املوؤ�ص�صة يف احلدث 
فر�س  ل���ت���ب���ح���ث  امل����ه����م  ال���������دويل 
ال�صراكات  وبناء  امل�صرتك  التعاون 
املوؤ�ص�صات  م����ع  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
العامل  ح�����ول  ال�����رائ�����دة  ال��ط��ب��ي��ة 
التوجهات  اأح���دث  على  وال��ت��ع��رف 
التحديات  ور�����ص����د  ال���ق���ط���اع  يف 
ال��ذي من  االأم��ر  و�صبل معاجلتها 
اخلدمات  قطاع  اأداء  تعزيز  �صاأنه 
متطلبات  ي���واك���ب  مب���ا  ال�����ص��ح��ي��ة 
احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  امل�صتقبل 
االإن�صان  بحياة  ارت��ب��اط��اً  واالأك����رث 

و�صالمته و�صعادته".
الفعال  ال��ت��واج��د  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
للخدمات  االإم�����������ارات  مل���وؤ����ص�������ص���ة 
متخ�ص�صة  من�صة  ع��ر  ال�صحية 
ال�صحة  وم����وؤمت����ر  "معر�س  يف 
ال�صتعرا�س   "2022 ال���ع���رب���ي 
م���ب���ادرات���ه���ا امل��ب��ت��ك��رة ي��ن��ط��ل��ق من 
الرامية  اال�صرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا 
تقدمي  يف  ال����ري����ادة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
املتكاملة  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل�����دم�����ات 
الدولة  احل��ي��اة يف  ج����ودة  ل��ت��ع��زي��ز 
و���ص��ع��ي��ه��ا ل��ت��وظ��ي��ف االب���ت���ك���ار يف 
���ص��ي��اغ��ة ح��ل��ول وخ���دم���ات �صحية 
يتما�صى  ومب��ا  وم�صتدامة  �صاملة 
مع اال�صرتاتيجية الوطنية جلودة 

االإمارات  ومئوية   2031 احلياة 
امل�صتقبلية  توجهاتها  يف   2071
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  اأداء  ل��ت��ط��وي��ر 

وحتقيق تناف�صيته عاملياً.
م�صاركة  اإىل  ال�������ص���رك���ال  ول���ف���ت 
من  بحزمة  امل��ع��ر���س  يف  املوؤ�ص�صة 
املبادرات وامل�صاريع التي ترتكز على 
اأك��رث م��ن حمور  االب��ت��ك��ار وتغطي 
ال�صحي  القطاع  اأداء  منظومة  يف 
اأ�صا�صية  و�صيلة  يعد  ال���ذي  االأم���ر 
م�صتقبل  ���ص��ي��اغ��ة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
وتعزيز  ال�صحي  للقطاع  اأف�����ص��ل 

مكانة الدولة يف هذا االإطار.
االإمارات  موؤ�ص�صة  م�صاركة  وتركز 
"اآراب  يف  ال�����ص��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 

تقدمي  "على   2022 ه���ي���ل���ث 
م�����ص��اري��ع وخ��دم��ات ن��وع��ي��ة �صمن 
اأربعة حماور حمددة ت�صمل حمور 
امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ح��ي وحم����ور جودة 
احلياة اإىل جانب حماور اخلدمات 
وال�صحة  امل���ب���ت���ك���رة  ال���ع���الج���ي���ة 

الرقمية.
و�صمن جهودها يف تعزيز �صراكاتها 
اال�صرتاتيجية مع كرى املوؤ�ص�صات 
موؤ�ص�صة  �صتوقع  العاملية  ال�صحية 
ال�صحية  ل���ل���خ���دم���ات  االإم����������ارات 
التفاهم  م���ذك���رات  م��ن  جم��م��وع��ة 
والعمل  ال����ت����ع����اون  وات����ف����اق����ي����ات 
امل�������ص���رتك م���ع ع����دد م���ن اجلهات 

ال�صحية الرائدة عاملياً.

•• اأبوظبي-وام: 

الترع  اأهمية  "�صحة" التاأكيد على  ال�صحية  اأبوظبي للخدمات  جددت �صركة 
فيما  وعياً  اأك��رث  يكونوا  اأن  املجتمع  اأف��راد  على  واأن  املر�صى  حياة  الأنقاذ  بالدم 
واملقيم  امل��واط��ن  يقدمها  جمتمعية  م�صوؤولية  باعتباره  ب��ال��دم  بالترع  يتعلق 
خلدمة دولة االإمارات واأن على كل �صخ�س التفكري باأن من �صيحتاج للدم يف يوم 

ما قد يكون هو نف�صه اأو اأحد اأفراد عائلته اأو اأحد اأ�صدقائه.
واأكدت "�صحة " اأنه ميكن لالأ�صخا�س الذين اأ�صيبوا بكوفيد � 19 اأن يترعوا 
بالدم بعد مرور 10 اأيام من ظهور النتيجة االإيجابية يف حال انعدام االعرا�س 
االأعرا�س  مع   19  � بكوفيد  اأ�صيبوا  الذين  لالأ�صخا�س  و  للمر�س،  امل�صاحبة 

امل�صاحبة له عليهم انتظار 10 ايام بعد زوال االأعرا�س.
�صركة  يف  ب��االإن��اب��ة  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  الكعبي  م���روان  ال��دك��ت��ور  وح��ث 
"�صحة" اأفراد املجتمع على الترع بالدم با�صتمرار لتزويد بنك الدم باملخزون 
اإنقاذ حياة املر�صى الذين يحتاجون ب�صكل م�صتمر اإىل عمليات  الالزم ل�صمان 
نقل الدم اإذ اأن بع�س املر�صى ال ميكن عالجهم اإال بالدم مثل مر�صى الثال�صيميا 
اأ�صابيع باالإ�صافة مل�صابي   3 واالأنيميا املنجلية الذين يحتاجون الأخذ الدم كل 
احلوادث وغريهم اإذ ي�صهم كل مترع يف اإنقاذ حياة ثالثة اأ�صخا�س على االأقل 

خا�صة واأنه ال بديل للعالج اال بالدم.
املعتمدة من  املعايري  الأع��ل��ى  وفقا  يتم  ب��ال��دم  ال��ت��رع  اأن  م���روان  الدكتور  واأك���د 
التعامل  املوثوقية والدقة يف  اأعلى معدالت  العاملية من خالل حتقيق  الهيئات 
اأبوظبي  مع الوحدات الدموية لدعم املخزون اال�صرتاتيجي، واأن بنك الدم يف 
انت�صار  منذ  الالزمة  واالحرتازية  الوقائية  االإج��راءات  تتخذ  والظفرة  والعني 
جلعل  وم�صتقاته  بالدم  الترع  عمليات  �صالمة  ل�صمان  كوفيد19-  فريو�س 
الترع بالدم اآمن متاماً يف ظل االإجراءات الوقائية والتعقيم املتبع يف املوؤ�ص�صات 

ال�صحية لدولة االإمارات ب�صكل عام، ومن�صاآت �صركة "�صحة" ب�صكل خا�س.
وقال اإن �صالمة املترعني واملوظفني يف بنك الدم هي اأولوية يف جميع االأوقات 
ويتم  ال�صالمة  بروتوكوالت  يتم تطبيق  اإذ  اخل��روج  الدخول وحتى  نقطة  منذ 
اآمنة وعالية اجلودة  اإىل رعاية �صحية  االإج��راءات االحرتازية والو�صول  اتباع 
اأنه يتم فح�س درجة احل��رارة وتعقيم اليدين عند مداخل من�صاآت  اإىل  م�صرياً 
امل��ن�����ص��اآت وارت�����داء الكمامات  ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي داخ���ل  ال���دم وتطبيق  ب��ن��وك 
وتطبيق  الوقت  طيلة  املوظفني  وجميع  والفنيني  االأطباء  قبل  من  والقفازات 
ا�صتخدام  بعد كل  اإج��راءات التنظيف والتعقيم وم�صح االأ�صطح امل�صرتكة دوري��اً 
اال�صتخدام  وب��ع��د  ق��ب��ل  امل��ع��دات  ع��ل��ى  والتعقيم  التنظيف  اإج�����راءات  وتطبيق 

باالإ�صافة لتطبيق القواعد االإر�صادية لغ�صل وفرك اليدين.

واأ�صاف الدكتور مروان الكعبي اأن االأ�صخا�س الذين يح�صلون على اللقاح �صد 
كوفيد19- ميكنهم الترع بالدم من دون احلاجة النتظار 14 يوماً وال يوجد 
ما مينعهم من الترع كما اأنه ميكن لالأ�صخا�س الذين اأ�صيبوا بكوفيد � 19 اأن 
يترعوا بالدم بعد مرور 10 اأيام من ظهور النتيجة االيجابية يف حال انعدام 
مع   19  � بكوفيد  اأ�صيبوا  الذين  لالأ�صخا�س  و  للمر�س،  امل�صاحبة  االع��را���س 

االعرا�س امل�صاحبة له عليهم انتظار 10 ايام بعد زوال االعرا�س.
ومن جانبها اأكدت الدكتورة هدى ال�صام�صي مديرة خدمات بنك الدم يف اأبوظبي 
االإمارات  لدولة  اجلميل  رد  من  جزء  وهو  نبيل  اإن�صاين  عمل  بالدم  الترع  اأن 
و�صعبها واملقيمني على اأر�صها م�صرية اإىل اأن الترع بالدم يجدد ن�صاط املترع 

ويقوي ج�صمه واأنه ميكن لل�صخ�س ال�صليم الترع بالدم كل 56 يوماً.
وقالت اإن خدمات بنك الدم يف اأبوظبي املزود الوحيد بخدمات نقل الدم يف اإمارة 
اأبوظبي وانه ملتزم بتوفري اإمدادات كافية واآمنة من الدم جلميع امل�صت�صفيات يف 
اإمارة اأبوظبي احلكومية واخلا�صة والتي يتجاوز عددها 50 م�صت�صفى وجلميع 
ا�صتدعت احل��اج��ة لطلب وح���دات دم��وي��ة للحاالت  االم����ارات االخ���رى يف ح��ال 

احلرجة والطارئة لديهم.
من  جلميع  واالإم��ت��ن��ان  اجل��زي��ل  بال�صكر  ال�صام�صي  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  وت��ق��دم��ت 
وا�صلوا الترع بالدم خالل جائحة كوفيد � 19 اإذ بف�صل اإلتزامهم متكن بنك 

الدم من موا�صلة تقدمي خدماته وتلبية احتياجات امل�صت�صفيات واملر�صى ب�صورة 
م�صتقرة فبف�صل الدعم الذي يتلقاه بنك الدم من املترعني الدائمني وت�صجيع 
املر�صى  �صحة  معاً  �صنحمي  بالترع  امل�صاهمة  على  االآخ��ري��ن  املجتمع  اأف���راد 
و�صالمتهم. وت�صتقبل خدمات بنك الدم املترعني من يوم االأحد اإىل اجلمعة 
االأ�صبوعية  العطلة  و�صتكون  لياًل  العا�صرة  وحتى  �صباحاً  ال�صابعة  ال�صاعة  من 
لبنك الدم يف اأبوظبي يوم ال�صبت يف حني يعمل بنك الدم يف مدينة العني من 
االثنني اإىل اجلمعة من ال�صاعة ال�صابعة �صباحاً وحتى التا�صعة لياًل ويوم االأحد 
من التا�صعة �صباحاً وحتى ال�صاد�صة م�صاًء ويوم ال�صبت عطلة اأ�صبوعية اأما فرع 
بنك الدم يف الظفرة فيعمل من االثنني اإىل اجلمعة من ال�صاعة ال�صابعة �صباحاً 

وحتى الرابعة ع�صراً والعطلة االأ�صبوعية يومي ال�صبت واالأحد.

�سحة : م�سابو كوفيد-19 ميكنهم التربع بالدم بعد مرور 10 اأيام

الإمارات للخدمات ال�سحية ت�ستعر�ش حزمة من م�ساريعها وخدماتها املبتكرة خالل اآراب هيلث

••   اأبوظبي- وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات 
كورونا  بفريو�س  امل�صابة  احل��االت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف 
اإجراء  اأعلنت الوزارة عن  امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
جديدا خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة  فح�صا   401،356
اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.    و�صاهم تكثيف  يف املجتمع با�صتخدام 
اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد  2،921 حالة  الدولة يف الك�صف عن 
ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 819،866 حالة.    كما اأعلنت 
االإ�صابة بفريو�س كورونا  3 ح��االت م�صابة نتيجة تداعيات  وف��اة  ال��وزارة عن 
وزارة  حاالت.   واأعربت  امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،207 
ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها وموا�صاتها لذوي املتوفني، 
ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 
�صماناً  االجتماعي  بالتباعد  واالل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات 
ل�صحة و�صالمة اجلميع.    كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1،251 حالة جديدة 
اأعرا�س  من  التام  مل�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س 

يكون جمموع حاالت ال�صفاء 765،982 حالة.

ال�سحة جتري 401,356 فح�سا ك�سفت عن 2,921 اإ�سابة 
جديدة بفريو�ش كورونا و1,251 حالة �سفاء

»ال�سحة« تعلن تقدمي 39,276 جرعة من لقاح 
»كوفيد-19« خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 39،276 جرعة 
من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ 
 23،241،381 اأم�س  التي مت تقدميها حتى  جمموع اجلرعات 
جرعة ومعدل توزيع اللقاح 234.99 جرعة لكل 100 �صخ�س.

ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" 
التطعيم  عن  الناجتة  املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول  اإىل  و�صعياً 
اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س  والتي �صت�صاعد يف تقليل 

" كوفيد19-".

اقت�سادية راأ�ش اخليمة تعزز ثقافة الوعي البيئي ملوظفيها
 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

يف اإطار املبادرات ال�صديقة للبيئة التي تتبناها دائرة التنمية االقت�صادية براأ�س 
ال�صارة،  الكربونية  االنبعاثات  من  خالية  بيئة  على  احلفاظ  لغر�س  اخليمة 
املوؤ�ص�صية  اال���ص��ت��دام��ة  ف��ري��ق  اأط��ل��ق  موظفيها،  ل��دى  البيئي  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز 
بالدائرة مبادرة جمع املخلفات البال�صتيكية من العبوات الفارغة حيث �صارك 
– قائد  الرباح  حممد  �صامي  وقال  الدائرة.  موظفي  من  موظفاً  فيها 70 
الفريق – باأن املبادرة جنحت يف جمع 12500 عبوة فارغة من البال�صتيك، 
ومت ت�صليمها اإىل اإحدى �صركات املياه يف االإمارة الإعادة تدويرها، واأكد الرباح 
باأن املبادرة �صوف ت�صتمر مبرحلتها الثانية خالل العام اجلاري لتعزيز اأهمية 
�صنويا  الفريق  ينفذها  التي  املبادرات  من  العديد  جانب  اإىل  البيئي،  اجلانب 
مثل تنظيف الر، وال�صواطئ، وحمالت تر�صيد الطاقة واال�صتهالك، والترع 

بامل�صتلزمات ال�صخ�صية الأجل تدويرها بيئيا.

حممد بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا من رئي�ش رواندا 
ا�ستنكر خالله اعتداءات احلوثي على اأرا�سي الإمارات

حممد بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا من ملك لي�سوتو اأدان 
خالله الهجوم الإرهابي على املن�ساآت املدنية يف الإمارات

خالل ات�سال مع حممد بن زايد .. رئي�ش اأنغول ي�ستنكر 
اعتداءات احلوثي الإرهابية على املواقع املدنية يف الإمارات

حممد بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا من رئي�ش �ساحل العاج اأدان 
فيه اعتداءات احلوثي الإرهابية على من�ساآت مدنية يف الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

التابعة ملجموعة خليفة   ،)EHG(  اأكدت جمموعة م�صت�صفيات االإم��ارات
 150 بقيمة  مت��وي��ل  على  ح�صولها  اأن   )KBBO( عمري  ب��ن  بطي  ب��ن 
ب�صاأن  بقانون احتادي  املر�صوم  "فيدرا"، مبوجب  مليون درهم من �صندوق 
االإفال�س، اأ�صهم يف و�صع خطة لتعزيز خدمات الرعاية ال�صحية للمتعاملني، 
وجذب عنا�صر جديدة من الكفاءات الطبية والتمري�صية. وكانت جمموعة 
 ،)KBBO( جمموعة  يف  ع�صو  وه��ي   ،  )EHG( االإم���ارات  م�صت�صفيات 

جنحت يف احل�صول على متويل بقيمة 150 مليون درهم اإماراتي من �صركة 
االإمارات  م�صت�صفيات  وجمموعة  م�صتقل.  ا�صتثماري  �صندوق  وهي  فيدرا، 
مزود خدمات �صحية رئي�صي باالإمارات، حيث ت�صم م�صت�صفيني و 3 مراكز 
للجراحة اليومية و 18 عيادة و 3 مراكز الإعادة التاأهيل و 11 �صيدلية و 
1850 موظًفا. ويف 27 يوليو املا�صي، اأعلنت املجموعة اإعادة هيكلة ديونها 
االإفال�س،  ب�صاأن   2016 ل�صنة   )9( رقم  احت��ادي  بقانون  املر�صوم  مبوجب 
ومتت امل�صادقة على متويل لها من قبل حمكمة اأبوظبي . ومبوجب �صروط 
التمويل النقدي اجلديد، �صيتمكن الدائنون املاليون املعتمدون من امل�صاركة 

يف الت�صهيل اجلديد من خالل التمويل امل�صرتك خالل فرتة حمددة. وقال 
مايكل فقيه، الرئي�س التنفيذي ملجموعة  م�صت�صفيات االإمارات "اإن التمويل 
ملوظفينا  االأم���ن  وي��وف��ر  ال��ط��وي��ل،  امل��دى  على  م�صتدامة  بعمليات  �صي�صمح 
ويجذب كفاءات جديدة توفر اف�صل خدمات الرعاية ال�صحية للمتعاملني". 
ووفق قرار حمكمة اأبو ظبي، مت تعيني جلنة اأمناء  ملجموعة خليفة بن بطي 
بن عمري، برئا�صة �صامل بالعمى وت�صم ديفيد �صتارك، رئي�س �صركة �صركة 
بال�صركة.  ال�صريك  ليجيت  وب��ول  الهيكلة،  الإع��ادة  االو�صط  ال�صرق  ديلويت 
احتادي  بقانون  املر�صوم  مبوجب  جرى  التمويل  بالعمى:"هذا  �صامل  وق��ال 

الق�صائية  ال�صلطات  واأظهر قدرة  االإفال�س،  ب�صاأن   2016 ل�صنة  رقم )9( 
على تنفيذ مثل هذه املعاملة املعقدة بكفاءة وامل�صاهمة يف زيادة ثقة االأعمال 
الدائنني  ت�صكر جميع  اأن  االأم��ن��اء  ت��ود جلنة  واأ���ص��اف:  االإمارات".  دول��ة  يف 
الذين دعموا عملية التمويل اجلديدة، وكذلك اأ�صكر اإدارة حمكمة اأبوظبي 
الرعاية  قطاع  وا�صتقرار  الدائنني  حقوق  على  احل��ف��اظ  ب��ني  امل��وازن��ة  على 
م�صتقرة  من�صة  يتيح  التمويل  هذا  بالقول:  وتابع  الدولة".  يف  ال�صحية 
وتنفيذ خطة عمل  االإم��ارات و�صياغة  اإدارة م�صت�صفيات  ميكن من خاللها 

قوية لتلبية طلبات الدائنني مع توفري فر�س عمل جديدة.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن جممع دبي للعلوم، اأول جمتمع 
اأع����م����ال ����ص���ام���ل م���ك���ّر����س ل��ل��ع��ل��وم يف 
املنطقة، عن م�صاركته يف اأكر معر�س 
وموؤمتر متخ�ص�س مبجاالت الرعاية 
البحث  ب��ه��دف  املنطقة،  يف  ال�صحية 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  اآف����اق  يف 
والتطوير  العلمي  البحث  وتوجهات 
العلمية  ال���ق���ط���اع���ات  يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 
املتنوعة، وت�صليط ال�صوء على جاذبية 
العلوم  جم���االت  يف  لال�صتثمار  دب���ي 

ومتكني الكفاءات واملواهب.
اأي�صاً يف حلقات  املجمع  �صي�صارك  كما 
مب�صاركة  م��ه��م��ة  وح������وارات  ن��ق��ا���ص��ي��ة 
ال�صتك�صاف  واملتخ�ص�صني  اخل����راء 
االإمارات  يف  ال�صحية  الرعاية  م�صهد 

العربية املتحدة واملنطقة.
ويف هذا ال�صدد قال مروان عبد العزيز 

جناحي املدير العام ملجمع دبي للعلوم: 
"يت�صدر توفري خدمات رعاية �صحية 
الوطنية  االأول���وي���ات  امل�صتوى  رفيعة 
الر�صيدة  قيادتنا  وحتر�س  بالدولة، 
ال�صيا�صات  و����ص���ع  ع��ل��ى  ب��ا���ص��ت��م��رار 
هذا  يف  لال�صتثمار  املحفزة  والقواعد 
للكفاءات  واجل���اذب  احل��ي��وي  القطاع 
اأنحاء  وامل��ه��ارات واالأع��م��ال من جميع 
جتلبه  ملا  اال�صتعداد  اأج��ل  من  العامل 
امل�صتقبل ومبا ي�صمن حياة  متغريات 

اأف�صل الأفراد املجتمع".
واأّكد اأن دولة االإمارات قطعت اأ�صواطاً 
من  الطبي  االبتكار  جم��ال  يف  كبرية 
عاملية  كوجهة  مكانتها  تر�صيخ  اأج���ل 
متطورة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  م����ع  ل��ل��ع��ل��وم 
وخمترات ومرافق ت�صنيع متطورة.

واأ�صاف: "ن�صعى بالتعاون مع �صركائنا، 
اإىل اإبراز اأهمية دمج علوم الطب مع 
اإىل  للو�صول  التكنولوجيا  خمرجات 

ح��ل��ول م��ث��ال��ي��ة واأك�����رث ك���ف���اءة، حيث 
طيفاً  املعر�س  يف  من�صتنا  ت�صت�صيف 
م��ن اأك���ر ���ص��رك��ات ���ص��ن��اع��ات االأدوي����ة 
والتكنولوجيا احليوية يف العامل، التي 
تعمل جنباً اإىل جنب مع عدد متزايد 
من ال�صركات النا�صئة ورواد االأعمال، 
ال�صتك�صاف احللول املتطورة واخلو�س 
يف املو�صوعات االأكرث اإحلاحاً يف جمال 
ال�صناعات الدوائية وال�صحة والعافية 
والعلوم، وياأتي ذلك ا�صتكمااًل لدورنا 
ونطاق  ال���ت���وا����ص���ل  اأط������ر  ت���ع���زي���ز  يف 
اال�صرتاتيجي  وال��ع��م��ل  ال�������ص���راك���ات 
حملة  �صابقاً  اأطلقنا  حيث  امل�صرتك، 
ج���وائ���ز،  ع���ل���ى  احل�����ائ�����زة   Stuck
تعزيز  خاللها  م��ن  ا�صتهدفنا  وال��ت��ي 
ال�صلل  مب��ر���س  املجتمعية  ال��ت��وع��ي��ة 
 Neuro م�صت�صفى  مع  باال�صرتاك 
و   Ottobock و   Spinal
ونفخر   ،.Roxy Cinemas

وموؤمتر  معر�س  يف  مب�صاركتنا  اليوم 
م�صاعينا  ���ص��م��ن  ال���ع���رب���ي  ال�����ص��ح��ة 
ك��واح��دة من  دب��ي  تر�صيخ مكانة  نحو 
اأه���م م���دن ال��ع��امل يف مت��ك��ني املواهب 

والكفاءات وتعزيز االبتكار".
للعلوم  دب����ي  جم��م��ع  و���ص��ي�����ص��ت��ع��ر���س 
خ���الل احل����دث ج��ه��ود دب���ي يف قيادة 
الدوائية  ال�صناعات  اإن��ت��اج  م�صتقبل 
بالدولة، مبا يتما�صى مع ا�صرتاتيجية 
"م�صروع 300 مليار"، ودعم النمو يف 
ال�صياحة العالجية واالبتكار واالإنتاج 
وتعريف  ال�صحية،  الرعاية  جمال  يف 
اجل��م��ه��ور ب��اإم��ك��ان��ي��ات امل��ج��م��ع، حيث 
للبحث  م��راك��ز  ث��الث��ة  اإط����الق  �صيتم 
والتطوير يف املنطقة يف عام 2022، 
مبا يف ذلك مركز اأبحاث عاملي ملنتجات 
قبل  من  باالأع�صاب  ال�صحية  الرعاية 
 Himalaya Drug ����ص���رك���ة 
مكونات  لتجربة  وجم��م��ع  ال��ه��ن��دي��ة، 

قبل  من  اجلديدة  والنكهات  العطور 
ال�صوي�صرية   Firmenich �صركة 
ملنظمة  الرئي�صي  امل��ق��ر  واالإق��ل��ي��م��ي��ة، 

الكيماويات الرنويجية جوتن.
اأعمال  يف  امل��ج��م��ع  م�����ص��ارك��ة  وت����اأت����ي 
امل����ع����ر�����س وامل������وؤمت������ر ان����ط����الق����اً من 
الرعاية  اإ�صراك جمتمع  على  حر�صه 
ال�����ص��ح��ي��ة وال��ع��ل��وم م��ن خ���الل طيف 
حمالت  اإط��الق  ت�صمل  االأن�صطة  من 
ال��ت��وع��ي��ة وامل��ن�����ص��ات احل����واري����ة مثل 
Advance Health  واملبادرات 
  Greenlight for Girls مثل
والذي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
ي�صجع ال�صابات على ا�صتك�صاف وظائف 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم�����االت  يف 

والهند�صة والريا�صيات.
�صهد  ل��ل��ع��ل��وم  دب���ي  اأن جم��م��ع  ي��ذك��ر 
م�صت�صفى  اإط����الق  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  يف 
 700 بقيمة   Neuro Spinal

�صهد منواً  اإماراتي، كما  مليون درهم 
يف  مبا  القطاعات  مبختلف  ملحوظاً 
ذلك االأجهزة الطبية وقطاع االأدوية. 
فمن بني 400 �صركة يف املجمع، تبلغ 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  ن�صبة 
ي�صّكل  ما   ،50% النا�صئة  وال�صركات 
من������واً م���ل���ح���وظ���اً ع����ن ن�����ص��ب��ة 40% 
واقع  ويف  ال�����ص��اب��ق.  ال��ع��ام  يف  امل�صجلة 
ال�صركات  م���ن   50% ف�����اإن  االأم������ر 
 2021 عام  امل�صجلة خالل  اجلديدة 
هي �صركات نا�صئة، ما يعزز مكانة دبي 
العاملية كمركز رائد لل�صركات النا�صئة 
دبي  جممع  موقع  وير�صخ  وامل��واه��ب، 
االأف�صل  اخل���ي���ار  ب��اع��ت��ب��اره  ل��ل��ع��ل��وم 
القطاعات  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
احليوية مثل قطاعات الطب وال�صحة 
فقد  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�صافة  واالأدوي���ة، 
حظي املجمع باهتمام جتاري كبري من 
واالآ�صيوية.  االأوروب��ي��ة  االأ���ص��واق  قبل 

للموؤ�ص�صات  م��وط��ن��اً  امل��ج��م��ع  وي��ع��ت��ر 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة االأب�����رز يف جمال 
ال�صناعات واخلدمات ال�صحية مبا يف 
دولة  يف  والوقاية  ال�صحة  وزارة  ذلك 
وفايزر،  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 

وميتلر  واأوليمبو�س،  وميدترونيك، 
ت��ول��ي��دو، وب��اي��ر. ح��ي��ث ي��ق��دم املجمع 
م�صاحات  ت�صم  متكاملة  اأعمال  بيئة 
حديثة  وخم��ت��رات  ومكاتب  جت��اري��ة 

وم�صتودعات ومواقع للت�صنيع.

•• اأبوظبي-وام: 

املجل�س،  رئي�س  غبا�س  �صقر  معايل  برئا�صة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
جل�صته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للف�صل الت�صريعي ال�صابع ع�صر، 
يناق�س  املجل�س،  زايد مبقر  قاعة  م، يف   2022 يناير  يوم االأربعاء املوافق 26 
تطوير  �صاأن  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  دور  مو�صوع  خاللها 
ال�صناعة الوطنية، ويوجه خم�صة اأ�صئلة اإىل ممثلي احلكومة. ويناق�س املجل�س 
املو�صوع  بهذا  اخلا�س  املعدنية  وال��رثوة  والطاقة  التقنية  �صوؤون  جلنة  تقرير 
اإىل حتقيقها  ال��وزارة  التالية : اخلطة اال�صرتاتيجية التي ت�صعى  وفق املحاور 
ال�صناعات  ل��دع��م  وامل��ن��ح  واحل���واف���ز  امل��ح��ل��ي��ة،  ال�صناعة  بتطوير  يتعلق  فيما 
اجلهات  مع  والتن�صيق  والتعاون  االأجنبية،  ال�صناعات  من  وحمايتها  الوطنية 
اأع�صاء املجل�س خم�صة  املحلية واالحتادية يف دعم ال�صناعات الوطنية. ويوجه 

�صوؤاال  الك�صف  �صعادة حممد عي�صى  �صيوجه  اإىل ممثلي احلكومة، حيث  اأ�صئلة 
اإىل معايل �صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية 
حول " زيادة اأ�صعار الكهرباء على مزارع املواطنني"، و�صيوجه �صعادة �صعيد را�صد 
العابدي �صوؤاال اإىل معايل مرمي بنت حممد �صعيد حارب املهريي وزيرة التغري 
املناخي والبيئة من حول " ترك املزارعني ملزارعهم". كما �صيوجه �صعادة حمد 
اأحمد الرحومي النائب االأول لرئي�س املجل�س �صوؤالني االأول اإىل معايل مرمي 
بنت حممد �صعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة حول " رفع اأ�صعار 
الكهرباء على املزارعني املواطنني"، والثاين اإىل معايل عبداهلل بن طوق املري 
وزير االقت�صاد حول " رفع قيمة فاتورة الكهرباء ب�صكل مبالغ فيه على املزارعني 
املواطنني"، فيما �صيوجه �صعادة مروان عبيد املهريي �صوؤاال اإىل معايل الدكتور 
�صلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة حول " احت�صاب 

ال�صعرات احلرارية يف املطاعم ومنافذ تقدمي املاأكوالت وامل�صروبات " .

•• دبي -وام:

ل�صاحب  الدبلوما�صي  امل�صت�صار  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  تلقى 
غروندبرغ  هان�س  من  االأول  اأم�س  م�صاء  هاتفياً  ات�صااًل  الدولة  رئي�س  ال�صمو 

املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن .
وا�صتعر�س معاليه خالل االت�صال طبيعة الهجوم االإرهابي االآثم الذي قامت به 

امللي�صيات احلوثية على اأهداف مدنية يف دولة االإمارات.
اأن االإم��ارات متتلك احلق القانوين واالأخالقي للدفاع عن  و�صدد معاليه على 
ومنع  نف�صها  ع��ن  للدفاع  احل��ق  ه��ذا  و�صتمار�س  و�صيادتها،  و�صكانها  اأرا�صيها 
االأعمال االإرهابية التي تنتهجها جماعة احلوثي التي تتمدد منذ ثالث �صنوات، 
وترف�س كافة دعوات وقف اإطالق النار واالنخراط يف احلل ال�صيا�صي لالأزمة، 
وهذا ما يوؤكده الهجوم االآثم وغري املرر على اأهداف مدنية يف االإمارات وقبله 
خلطوط  وا���ص��ح  تهديد  "روابي" يف  االإغ��اث��ي��ة  ال�صفينة  �صد  القر�صنة  ح��ادث 

املالحة البحرية الدولية.
اإىل �صرورة وجود موقف قوي وح��ازم من  اأن��ور قرقا�س  ولفت معايل الدكتور 
احلوثية،  للملي�صيات  االإرهابية  االأع��م��ال  وتو�صع  تعنت  جت��اه  ال��دويل  املجتمع 
التفاق  الوا�صح  اخل��رق  ومنها  الدولية،  واالتفاقات  القوانني  على  وخروجها 
�صتوكهومل الذي تقوم به دون اأي رادع، حيث حولت ميناء احلديدة اإىل ميناء 

للقر�صنة البحرية ومتويل احلرب وا�صتغالله ع�صكرياً.
وقال معاليه اإن دولة االإمارات م�صتمرة يف دعم اجلهود الدولية لوقف اإطالق 
النار واحلل ال�صيا�صي، اإال اأنها �صتقوم بكل ما يلزم ملنع خطر االأعمال االإرهابية 
على ترابها. وعر معاليه عن �صكره وتقديره للت�صامن العاملي الوا�صع مع دولة 
ال��دول واملنظمات الدولية  االإم���ارات يف وج��ه االإره���اب احلوثي، حيث بلغ ع��دد 
جتاه  املتحدة  االأمم  من  وا�صح  موقف  اإىل  داع��ي��اً   ،100 من  اأك��رث  املت�صامنة 
االأعمال االإرهابية والعدائية التي تقوم بها امللي�صيات احلوثية �صواء جتاه ال�صعب 

اليمني اأو دول املنطقة عالوة على تهديدها للمالحة البحرية الدولية.

•• دبي - وام:

من  ك��ب��رياً  2022" اإق��ب��ااًل  االإم�����ارات   - للطوابع  ال���دويل  "املعر�س  �صهد 
والثالث  الثاين  اليومان  وا�صتقطب  النقدية  والعمالت  الطوابع  جمع  هواة 
العاملي  هام�س احلدث  على  املقامة  واالأن�صطة  املنتديات  وا�صعة يف  م�صاركاٍت 
"جمعية االإمارات  "جمموعة بريد االإمارات" بالتعاون مع  الذي ت�صت�صيفه 
دبي  مركز  يف   2022 يناير   23 حتى  فعالياته  الطوابع" وتتوا�صل  لهواة 

للمعار�س يف "اإك�صبو 2020 دبي".
27 دول��ة م��ن ال�صرق  م��ن  175 ع��ار���ص��اً  اأك��رث م��ن  ويجمع احل��دث العاملي 
اإىل  يهدف  حيث  واأوقيانو�صيا  واأم��ري��ك��ا  واأوروب����ا  واإفريقيا  واآ�صيا  االأو���ص��ط 
وتطورها.  الب�صرية  تاريخ  يف  الريدية  الطوابع  دور  على  ال�صوء  ت�صليط 
وي�صتقبل املعر�س العديد من الزوار ال �صيما هواة جمع الطوابع والعمالت 

واملهتمني باقتنائها ودرا�صة تاريخها.
ويف اإطار الندوات املقامة خالل احلدث �صهد اليوم الثاين جل�صتني تثقيفيتني، 
تراأ�س اجلل�صة االأوىل عبداهلل خوري رئي�س "جمعية االإمارات لهواة الطوابع" 

وتناولت تاريخ الريد يف دبي من عام 1909 اإىل عام 1948.
التداول  اأ���ص��واق  رئي�س  يوهان�صن  ت��وم��ا���س  ناق�س  الثانية  اجلل�صة  وخ���الل 

اأبوظبي لال�صتثمار الق�ص�س والوقائع التي ا�صُتلهمت  واملبيعات لدى �صركة 
منها اإ�صدارات الطوابع الريدية يف دبي من عام 1963 اإىل 1972 مبا يف 
ذلك طوابع اإمارات ال�صاحل املت�صالح التي �صدرت عام 1970.. كما اأقيمت 
ندوة حوارية يف اليوم الثالث متحورت حول دور الطوابع الريدية يف تعزيز 

ال�صالم العاملي واأدارها الدكتور اأوفري وينرت الباحث يف جامعة تل اأبيب.
مبادرة  يف  للم�صاركة  بفر�صة  املعر�س  ي���زورون  الذين  االأط��ف��ال  يحظى  كما 
االإمارات"  بريد  "جمموعة  اأطلقتها  التي  الف�صاء"  اإىل  بريدية  "بطاقات 
بال�صراكة مع "نادي امل�صتقبل" وهي موؤ�ص�صة خا�صة اأن�صاأتها "بلو اأوريجني" 
و"وكالة االإمارات للف�صاء" و"مركز حممد بن را�صد للف�صاء" و"اأزور اأك�س". 
تتيح هذه املبادرة للزوار ال�صغار فر�صة امتالك بطاقات بريدية خا�صة بعد 

اإر�صالها اإىل الف�صاء وختمها واإعادتها اإليهم.
وقال عبد اهلل حممد االأ�صرم الرئي�س التنفيذي ل� "جمموعة بريد االإمارات" 
يعك�س املعر�س الدويل للطوابع - االإمارات 2022 التزامنا بت�صليط ال�صوء 
و   ، ال�صنوات  مر  على  الب�صرية  تقدم  يف  الريدية  الطوابع  دور  اأهمية  على 
اأت���اح لنا احل��دث ا�صتعرا�س ت��اري��خ ال��ري��د ب��دول��ة االإم����ارات وت��ط��ور النظام 
الريدي العاملي..منوها باالإقبال الكثيف الذي �صهده املعر�س منذ افتتاحه و 

اال�صتجابة الوا�صعة من اأفراد املجتمع.

•• فيينا-وام:

قدم �صعادة حمد علي الكعبي ن�صخة من اأوراق اعتماده، اإىل معايل بيرت 
العادة  فوق  �صفريا  النم�صاوية،  اخلارجية  ل��وزارة  العام  االأم��ني  الن�صكي 
العا�صمة  يف  ال����وزارة  مقر  يف  وذل��ك  النم�صا،  جمهورية  ل��دى  ومفو�صا 

فيينا.
اأطيب متنياته  ورّحب معاليه خالل اللقاء ب�صعادة ال�صفري، واأعرب عن 
العالقات  ارتقاء  يف  �صت�صهم  التي  مهامه  اأداء  خالل  والنجاح  بالتوفيق 

بني البلدين ال�صديقني.
اأع��رب �صعادة ال�صفري عن اعتزازه بتمثيل دولة االإم��ارات لدى  اإىل ذلك 
النم�صا وحر�صه على تعزيز العالقات الثنائية وتفعيلها يف �صتى املجاالت، 

مبا ي�صهم يف دعم اأوا�صر ال�صداقة بني البلدين.
ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س جماالت التعاون بني دولة االإمارات والنم�صا 

وبحث �صبل تنميتها وتطويرها، مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين 
وال�صعبني ال�صديقني.

ح�سلت على متويل بـ 150 مليون درهم من �سندوق فيدرا

م�ست�سفيات الإمارات: خطة جديدة لتعزيز اخلدمات وجذب الكوادر الطبية 

جممع دبي للعلوم ي�سارك يف معر�ش وموؤمتر ال�سحة العربي 2022

الوطني الحتادي يعقد جل�سته الرابعة الأربعاء املقبل

قرقا�ش يتلقى ات�سال هاتفيا من املبعوث الأممي لليمن

»املعر�ش الدويل للطوابع الإمارات 2022« ي�سهد اإقبال كبريا 

�سفري الدولة يقدم ن�سخة من اأوراق اعتماده اإىل 
اأمني عام وزارة خارجية النم�سا

•• اأبوظبي-وام:

مناطق  على  االإرهابية  احلوثي  مليلي�صيا  االإرهابي  الهجوم  كينيا  اأدان��ت 
ومن�صاآت مدنية على االأرا�صي االإماراتية وذلك خالل ات�صال هاتفي بني 
�صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

ومعايل راي�صيل اأومامو وزيرة خارجية كينيا.
واأكدت معاليها ت�صامن بالدها مع دولة االإم��ارات عقب تعر�صها لهذا 

العمل االإرهابي الذي ي�صتهدف اأمن وا�صتقرار املنطقة.
وتقدمت معاليها بالتعازي اإىل دولة االإمارات قيادة وحكومة و�صعبا يف 
�صحايا هذا الهجوم االإرهابي كما عرت عن متنياتها بال�صفاء العاجل 

جلميع امل�صابني .

•• اأبوظبي - وام:

االإرهابية  مليلي�صيا احلوثي  االإرهابي  الهجوم  املتحدة  تنزانيا  اأدانت جمهورية 
ات�صال  خ��الل  وذل��ك  االإم��ارات��ي��ة  االأرا���ص��ي  على  ومن�صاآت مدنية  على مناطق 
والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  هاتفي بني 
اأفريقي  ال�صرق  والتعاون  وزيرة اخلارجية  الدويل ومعايل ليريتا موالموال 

يف جمهورية تنزانيا املتحدة.
اإدانتها وا�صتنكارها للهجوم االإرهابي  واأكدت معاليها خالل االت�صال الهاتفي 
املنطقة  وا�صتقرار  الأم��ن  تهديدا  ي�صكل  وال���ذي  االإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�صيا 
باأ�صرها. كما اأكدت معاليها ت�صامن بالدها مع دولة االإمارات متقدمة بالتعازي 
يف �صحايا هذا الهجوم االإرهابي ومعربة عن متنياتها بال�صفاء العاجل جلميع 

امل�صابني.

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ات�صاال هاتفيا من معايل ايواني�س كا�صوليدي�س وزير خارجية قر�س.

للهجوم  ال�صديدين  وا�صتنكاره  اإدان��ت��ه  الهاتفي  االت�صال  خ��الل  معاليه  واأك��د 
االإرهابي مليلي�صيا احلوثي االإرهابية على مناطق ومن�صاآت مدنية على االأرا�صي 

االإماراتية.
اأعقاب تعر�صها لهذه  االإم���ارات يف  ب��الده مع دول��ة  وعر معاليه عن ت�صامن 

االعتداءات االإرهابية التي اأ�صفرت عن �صقوط �صحايا مدنيني.
وا�صتقرار  الأم��ن  تهديدا  متثل  االإره��اب��ي��ة  العمليات  ه��ذه  اأن  معاليه  اأك��د  كما 
هذه  �صحايا  يف  االإم���ارات  دول��ة  اإىل  العزاء  بخال�س  متقدما  باأ�صرها  املنطقة 

العمليات االإرهابية ومعربا عن متنياته بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.

•• اأبوظبي-وام:

اأعقاب  يف  االإم����ارات  دول��ة  م��ع  الكامل  ت�صامنها  اأجن���وال  جمهورية  اأك���دت 
الهجوم االإرهابي مليلي�صيا احلوثي االإرهابية على مناطق ومن�صاآت مدنية 
على االأرا�صي االإماراتية. جاء ذلك خالل ات�صال هاتفي بني �صمو ال�صيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل تيتي 
الهاتفي  االت�����ص��ال  خ��الل  معاليه  واأك���د  اأجن���وال.  خارجية  وزي��ر  اأنطونيو 
بها  التي تقوم  االإج����راءات  االإم����ارات ودعمها يف  دول��ة  م��ع  ب��الده  ت�صامن 
عن  معاليه  اأع��رب  كما  اأرا�صيها.  و�صيادة  مواطنيها  و�صالمة  اأم��ن  ل�صون 
االإرهابي  الهجوم  ه��ذه  �صحايا  واأ���ص��ر  االإم���ارات  دول��ة  اإىل  تعازيه  خال�س 

ومتنياته بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 
وزيرة خارجية كينيا تدين الهجوم الإرهابي 

احلوثي على من�ساآت مدنية بالإمارات

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 
وزيرة خارجية تنزانيا تدين 

الهجوم الإرهابي احلوثي

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزير خارجية قرب�ش يدين 
ب�سدة الهجوم الإرهابي احلوثي

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 

وزير خارجية اأجنول يوؤكد ت�سامن بالده مع 
الإمارات عقب الهجوم الإرهابي احلوثي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

���ص��ارك��ت ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�������ارات يف 
 ،"2022 داف��و���س  "اأجندة  فعاليات 
االقت�صادي  امل��ن��ت��دى  ُي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
حتى   17 م����ن  ال����ف����رتة  يف  ال���ع���امل���ي 
اجتماع  اأول  يف  بعد،  عن  يناير،   21
�صعار  حت��ت   ،2022 يف  يعقد  ع��امل��ي 
"حالة العامل" ي�صارك فيه نخبة من 
وامل�صوؤولني  واملفكرين  ال��ق��رار،  �صناع 
احل��ك��وم��ي��ني وال��ع��ل��م��اء ل��و���ص��ع اأه���م 
ال��ع��امل��ي��ة وحت���دي���د روؤى  ال��ت��ح��دي��ات 
للرتكيز  م�����ص��رتك��ة  ع��م��ل  وم�������ص���ارات 

عليها خالل العام.
وحت���دث���ت م��ع��ايل ����ص���ارة ب��ن��ت يو�صف 

للتكنولوجيا  دول���ة  وزي����رة  االأم����ريي 
امل�صتوى  رف��ي��ع  اج��ت��م��اع  امل��ت��ق��دم��ة يف 
الف�صاء:  م��ن  "مبا�صرة  ع��ن��وان  حت��ت 
اجلديدة  والتنموية  العلمية  احل��دود 
االأبحاث  دعم  �صبل  ناق�س  لالإجناز"، 
والعلوم  ال��ف�����ص��اء  ق��ط��اع  يف  العلمية 
حلول  اإيجاد  يف  ت�صهم  التي  اجلديدة 

للتحديات العاملية.
واأكدت معايل �صارة االأمريي اأن دولة 
االإمارات بف�صل روؤى قيادتها و�صعت 
واملنهجيات  اخل���ط���ط  م����ن  ال���ع���دي���د 
اأه�����م مطوري  ل��ت�����ص��ب��ح واح������دة م���ن 
العامل،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  التكنولوجيا 
االإم�����ارات متّكنت  دول���ة  ح��ك��وم��ة  واأن 
م��ن ت��ع��زي��ز خ��رات��ه��ا وم��ع��ارف��ه��ا عر 

م�صاريعها يف قطاع الف�صاء التي مثلت 
اجلهود  يف  وحم���وري���ة  مهمة  جت��رب��ة 
باإطالق  تتويجها  مت  العاملية  العلمية 
كوكب  ال�صتك�صاف  عربي  م�صبار  اأول 
حتر�س  التي  االأمل"،  "م�صبار  املريخ 
كافة  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
جت�صيداً  العلمي،  بالتطور  املهتمني 
الإمي����ان ال��ق��ي��ادة ب����اأن امل��ع��رف��ة ت�صكل 
اجلهود  منظومة  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  م��ك��ون��ا 
والعمل  ال��ت��ك��ام��ل  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة 

امل�صرتك خلري املجتمعات.
للتكنولوجيا  دول�����ة  وزي������رة  وق���ال���ت 
الف�صاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإن  امل��ت��ق��دم��ة 
الإحداث  رئي�صي  حم��ور  وا�صتك�صافه 
واالقت�صاد  املجتمعات  على  التغيري 

ال���ع���امل���ي، وه����ذه ال��ع��ل��وم ت��ع��ت��م��د على 
ث���الث���ة م���ب���ادئ رئ��ي�����ص��ي��ة، ت��ت��م��ث��ل يف 
العاملي  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  ������ص�����رورة 
والعمل امل�صرتك لدفع عجلة التنمية 
القطاع  وم�������ص���ارك���ة  االق���ت�������ص���ادي���ة، 
واملهارات  ال���ق���درات  ب��ن��اء  يف  اخل��ا���س 
وتكنولوجيا  علوم  وتطوير  العاملية، 
الف�صاء لت�صبح واحدة من اأهم اأدوات 

التنمية ال�صناعية.
����ص���ارك يف اجل��ل�����ص��ة ك���ل م���ن جوزيف 
الف�صاء  وك����ال����ة  رئ���ي�������س  اإ����ص���ب���اخ���ر 
نائب  غ���ور  واآل  )اإي�������ص���ا(،  االأوروب����ي����ة 
الرئي�س االأمريكي ال�صابق )1993-
االإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س   )2001
"جينريي�صن  ل��ت  امل�����ص��ارك  وامل��وؤ���ص�����س 

جمل�س  ماجنمنت" ع�صو  اإنف�صتمنت 
العاملي،  االق��ت�����ص��ادي  امل��ن��ت��دى  اأم���ن���اء 
ورئي�س  م���وؤ����ص�������س  ك��ي��م��ب  وك���ري�������س 
التنفيذي  والرئي�س  االإدارة  جمل�س 
الف�صاء  ورائ�����د  "اأ�صرتا"،  ل�����ص��رك��ة 
االأمل����اين م��ات��ي��ا���س م����اورر م��ن حمطة 
اجلل�صة  واأدارت  ال��دول��ي��ة،  ال��ف�����ص��اء 
ريبيكا بلومن�صتني نائب مدير حترير 

�صحيفة "نيويورك تاميز".
ع�صر جديد ال�صتك�صاف الف�صاء

اأهم  امل�����ص��ارك��ون يف اجل��ل�����ص��ة  وب��ح��ث 
الف�صاء،  قطاع  يف  العاملية  التطورات 
من  القطاع  بهذا  املتزايد  وااله��ت��م��ام 
االأقمار  م��ن  اإط���الق جمموعة  خ��الل 
القطاع  وم�������ص���ارك���ة  اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة، 

اإر����ص���ال رح���الت جتارية،  اخل��ا���س يف 
ا�صتك�صاف  ودخ��ول دول جديدة ع�صر 
النتائج  اأه����م  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ف�����ص��اء، 
اأن حتدثها  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  واالآث����ار 

تكنولوجيا االأقمار اال�صطناعية.
كما ركزت اجلل�صة على اإيجاد احللول 
ال��ع��امل��ي��ة مب��ا يف  للتحديات  اجل��دي��دة 
االأمن  وتعزيز  امل��ن��اخ��ي،  التغري  ذل��ك 
اإىل  املتحدثون  تطرق  كما  الف�صائي، 

جت��رب��ة دول���ة االإم�����ارات ال��ت��ي متّكنت 
خالل العام املا�صي من اإطالق م�صبار 
اإىل  ي�صل  ع��رب��ي  م�صبار  اأول  االأم����ل، 
ك��وك��ب امل���ري���خ. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن 
ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�������ارات ت�����ص��ارك يف 
العاملي  امل��ن��ت��دى االق��ت�����ص��ادي  اأع���م���ال 
ا�صرتاتيجية  �صراكة  يف  �صنوي،  ب�صكل 
اأثرت  نوعية،  ت��ط��ورات  �صهدت  عاملية 
وال�صيا�صي  االق����ت���������ص����ادي  امل�������ص���ه���د 

االإماراتية  وال��ع��امل��ي، وع���ززت اجل��ه��ود 
العمل  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ات  حت��ف��ي��ز  يف 
والتطوير يف ت�صكيل مالمح امل�صتقبل، 
و�����ص����م م���������ص����ارات م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، عر 
ملجال�س  ال�صنوية  االج��ت��م��اع��ات  عقد 
امل�صتقبل العاملية التي ا�صتقطبت على 
األف   12 من  اأك��رث  عاماً   14 م��دى 
واأك���رث  دول����ة،   100 م��ن  م�صت�صرف 

من 900 جمل�س.

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  ����������ع  وقَّ
واال����ص���ت�������ص���ارات، م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
لالإعالم  االأف���ري���ق���ي  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز 
تعزيز  بهدف  مبوريتانيا؛  والتنمية 
وتنظيم  وال��ب��ح��ث��ي،  العلمي  ال��ت��ع��اون 
البحثية  وامل����ن����ت����دي����ات  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
م���ن قواعد  وال��ع��ل��م��ي��ة، واال����ص���ت���ف���ادة 
البيانات واملعلومات والبحوث املتاحة 

لدى الطرفني.

ع االتفاقية من جانب مركز   وقد وقَّ
نيابة  واال�صت�صارات  للبحوث  تريندز 
ع��ن ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل العلي 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، االأ���ص��ت��اذ طالل 
احل�����م�����ادي رئ���ي�������س ق���ط���اع ال�������ص���وؤون 
���ع���ه���ا ع���ن املركز  ف��ي��م��ا وقَّ االإداري����������ة، 
والتنمية،  لالإعالم  االأفريقي  العربي 
املدير املوؤ�ص�س ال�صيد حممد �صامل ولد 
ال��داه، بح�صور كل من الدكتور فتوح 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  هيكل 
االأ�صتاذ  ون��ائ��ب��ه  "تريندز"،  مب��رك��ز 

املهري  فهد  واالأ�صتاذ  ماجد،  �صلطان 
مدير اإدارة الباروميرت العاملي.

وقعت  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  وتن�س 
على  اأب���وظ���ب���ي،  يف  "تريندز"  مب��ق��ر 
"تريندز" واملركز  التعاون بني مركز 
والتنمية،  لالإعالم  االأفريقي  العربي 
ال���ب���ح���وث حول  اإع��������داد  يف جم������االت 
امل�صرتك،  االه��ت��م��ام  ذات  امل��و���ص��وع��ات 
وت����ب����ادل اخل������راء وال���ب���اح���ث���ني لدى 
خراتهم،  من  واال�صتفادة  الطرفني، 
االإ�صدارات  تبادل  التعاون  ي�صمل  كما 

موا�صيع  يف  املعدة  والبحوث  والكتب 
والتعاي�س  ال��ت�����ص��ام��ح  خ��ط��اب  ت��ع��زي��ز 
التوا�صل  ج�������ص���ور  وم������د  ال�������ص���ل���م���ي 
احل�����������ص�����اري، ف���������ص����اًل ع�����ن اإق�����ام�����ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ن���دوات واالأن�����ص��ط��ة يف 
بني  امل�صرتك  االهتمام  ذات  املوا�صيع 

الطرفني.
وُيعدُّ املركز العربي االأفريقي لالإعالم 
والتنمية اأول موؤ�ص�صة م�صتقلة للحوار 
والدرا�صات اال�صرتاتيجية واالإعالمية 
يف موريتانيا، ويركز على تنمية الوعي 

واالقت�صادي  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
والتنموي، كما يهتم بتنمية وتطوير 

القدرات املعرفية واالإعالمية. 
وق���د اأث��ن��ى ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل 
ملركز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س  ال���ع���ل���ي 
"تريندز"، على  جهود املركز العربي 
االأفريقي لالإعالم والتنمية وما يقوم 
م��ع��ريف وف��ك��ري مرموق،  ب��ه م��ن دوٍر 
معه  بالتعاون  ي�صعد  امل��رك��ز  اإن  وق��ال 
حيث الروؤى امل�صرتكة التي تخدم ن�صر 
امل�صتقبل  �صنع  يف  وامل�صاركة  املعرفة 

وف�����ق م����ب����ادىء ال��ت�����ص��ام��ح واالأخ�������وة 
والكراهية.  التطرف  ونبذ  االإن�صانية 
من  ت��اأت��ي  االتفاقية  ه��ذه  اأن  م�صيفاً 
"تريندز" على تعزيز  منطلق حر�س 
ال�������ص���راك���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة مع 
البحثية  وامل���راك���ز  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ك���رى 
والفكرية واأهمها يف املنطقة والعامل.

املوؤ�ص�س  امل���دي���ر  ع����رَّ  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
لالإعالم  االأف��ري��ق��ي  ال��ع��رب��ي  للمركز 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ي��د حم��م��د ���ص��امل ولد 
الداه الذي قام بزيارة مقر "تريندز" 

عن  واإدارات�����ه،  ن�صاطاته  على  ��ل��ع  واطَّ
���ص��ع��ادت��ه الإب�����رام ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة مع 
اإ�صداراته  مب�صتوى  م�صيداً  امل��رك��ز، 
وف���ع���ال���ي���ات���ه وت���ن���اول���ه���ا ال���ت���ط���ورات 

االإقليمية والعاملية الراهنة. 
ن الدور الفاعل الذي يقوم به  كما ثمَّ
مركز "تريندز" يف دعم حركة البحث 
االإقليمي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي 
موؤمترات  م��ن  ينظمه  وم��ا  وال��ع��امل��ي، 
وندوات وحما�صرات نوعية تعزز من 
احلركة  وت��دع��م  العلمي،  الفكر  ن�صر 

اإن  وق���ال  ع��امل��ي.  ن��ط��اق  البحثية على 
بحثية  من�صة  ال��ي��وم  ب��ات  "تريندز" 
املعرفة  ع��ن  للباحثني  وقبلة  عاملية، 
يف  وت�صارك  امل�صتقبل  ت�صت�صرف  التي 

�صنعه.

•• دبي -وام:

ن��ظ��م م��رك��ز االب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع لهيئة 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي ���ص��م��ن جمّمع 
للطاقة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �صمن  ال�����ص��م�����ص��ي��ة ج��ل�����ص��ة 
التدريبي"  "العمل  ب�����رن�����ام�����ج 
موؤ�ص�صة  اأطلقته  ال���ذي  االف��رتا���ص��ي 
االإمارات للتعليم املدر�صي بهدف رفع 
م�صتوى وعي طالب املدار�س الثانوية 
وت�صليط  واأهميتها  اال�صتدامة  حول 
واجلهات  امل��ب��ادرات  اأه��م  على  ال�صوء 
باال�صتدامة  امل��ل��ت��زم��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وذلك مب�صاركة 486 طالباً من 70 

مدر�صة من خمتلف اأرجاء الدولة.
ابتكارات  ل�����دور  اجل��ل�����ص��ة  ت��ط��رق��ت 
الطاقة ال�صم�صية واملتجددة يف حتقيق 
يف  الهيئة  م�صاريع  واأب��رز  اال�صتدامة 
بن  املجال ومنها جمّمع حممد  ه��ذا 
ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ص��د 
يف  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  جم��م��ع  اأك����ر 
موقع واحد على م�صتوى العامل وفق 
�صتبلغ  وال����ذي  امل�صتقل  امل��ن��ت��ج  ن��ظ��ام 
ميجاوات   5000 االإنتاجية  قدرته 
2030. وركزت اجلل�صة  بحلول عام 
ع��ل��ى م�����ص��اه��م��ة م���رك���ز االب���ت���ك���ار يف 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة دب����ي ك��م��رك��ز عاملي 
اخل�صراء  وامل����ب����ادرات  ل��ال���ص��ت��دام��ة 
الطاقة  ابتكارات  يف  اال�صتثمار  ودعم 

ال�صراكات  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  النظيفة 
واملوؤ�ص�صات  اجل��ام��ع��ات  م���ع  ال��ق��وي��ة 

وال�صركات النا�صئة.
الطاير  حممد  �صعيد  م��ع��ايل  ول��ف��ت 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
دعم  اإىل  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  لرامج  الهيئة 
على  ال�����ص��ب��اب  اإط�����الع  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
املحلية  وامل�صاريع  املمار�صات  اأف�صل 
ال�صم�صية  الطاقة  والعاملية يف جمال 
حتفيز  يف  ي�����ص��ه��م  مب����ا  وامل����ت����ج����ددة 
اأدواتهم  وتطوير  واإلهامهم  ال�صباب 
وتعزيز م�صاركتهم يف تقدمي ابتكارات 
وحلول م�صتدامة للتحديات احلالية 
باخلرات  وت��زوي��ده��م  وامل�صتقبلية 
للم�صاركة  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات 

الفاعلة يف م�صرية التنمية امل�صتدامة 
ل�����ص��م��ان م�����ص��ت��ق��ب��ل اأك������رث اإ����ص���راق���اً 

لالأجيال القادمة.
واأ�صاف اأنه عماًل بتوجيهات �صاحب 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
نويل ال�صباب اأهمية بالغة ونعمل على 
تعزيز م�صاركتهم يف بناء اقت�صاد قائم 
على املعرفة واالبتكار كونهم ميثلون 
�صيوا�صلون  ال��ذي��ن  امل�صتقبل  ق����ادة 
حتقيقاً  والتطوير  التنمية  م�صرية 
الأه�����داف م��ئ��وي��ة االإم������ارات 2071 
جل��ع��ل دول����ة االإم������ارات اأف�����ص��ل دولة 
دبي  ا�صرتاتيجية  واأه��داف  العامل  يف 
ومبادرة   2050 النظيفة  للطاقة 

احلياد الكربوين الإمارة دبي لتوفري 
االإنتاجية  ال����ق����درة  م���ن   100%
للطاقة من م�صادر الطاقة النظيفة 

بحلول العام 2050.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال امل��ه��ن��د���س ول��ي��د بن 
للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  �صلمان 
يف  والتميز  االأع��م��ال  تطوير  لقطاع 
من�صة  االبتكار  مركز  يعتر  الهيئة 
م�صتقبل  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��ه��م  ع��امل��ي��ة 
الطاقة امل�صتدامة ودعم جهود الهيئة 
الرامية اإىل ت�صجيع االبتكار واالإبداع 
يف خمتلف جماالت الطاقة النظيفة 
واملتجددة ورفع م�صتوى الوعي حول 
اال�صتدامة اإ�صافة اإىل �صقل وتطوير 
تناف�صية  وتعزيز  الوطنية  ال��ق��درات 

االأعمال.

•• العني-الفجر: 

العربية  االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  ُت�صهم 
الريادي  تر�صيخ  الدور  يف  املتحدة 
ل����ل����دول����ة م�����ن خ�������الل خم����رج����ات 
ت�صاعد  ال���ت���ي  اأب���ح���اث���ه���ا  العلمية 
للتحديات  احل���ل���ول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  
املتعلقة   تلك  ذل��ك  يف  مبا   العاملية، 
للتنمية  االأمم  املتحدة  ب���اأه���داف 
امل�صتدامة.    وقد خ�ص�صت اجلامعة 
بنيتها  ق����درات  و  امل��ال��ي��ة   مواردها 
علمية  خمترات  الإن�صاء  التحتية 
ل�صمان  وذل��ك  م�صتوى  عاملي  ذات 
حتقيق خمرجات بحثية ذات  جودة 
لت�صبح  اجل���ام���ع���ة  ودع������م  ع���ال���ي���ة 
تاأثري  ذات  بحثية  مكثفة  ج��ام��ع��ة 

عاملي . 
دوراً  ا  اأي�صً االإم���ارات  جامعة  تلعب 
اإيجابياً وحيوياً  يف حتقيق التوافق 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�������داف  م���ع 
املتحدة.  ل������الأمم  ع�����ص��ر   ال�صبعة 
ال���ع���ام  املا�صي  اجل���ام���ع���ة  اأط���ل���ق���ت 
التنمية  اأه�����داف  اأب���ح���اث  ب��رن��ام��ج 
من  ال��ع��دي��د  امل�����ص��ت��دام��ة،  وهناك 
امل�صاريع واالأن�صطة البحثية  القائمة 
ا�صرتاتيجية  ت��دع��م  وال��ت��ي  ح��ال��ًي��ا 
للو�صول  املناخي  االإم��ارات  للحياد 
اإىل �صفر انبعاثات  كربونية بحلول 

عام 2050.  

التدري�س  هيئة  اأع�����ص��اء  ن�صر  وق��د 
وال���ب���اح���ث���ون ب��ج��ام��ع��ة  االإم��������ارات 
تتعلق  ب���ح���ث���ي���ة  ورق�������ة   2207
باأهداف التنمية  امل�صتدامة العاملية 
   Scopusبيانات ل��ق��اع��دة  وف��ًق��ا 
اإىل   2018 م���ن  ال���ف���رتة   خ����الل 
ورقة  ذلك   966  يف  مبا   ،2021
ب��ح��ث��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ه��دف ال��ث��ال��ث ، 
ال�صحة اجليدة  وهو  الرتكيز على 

وجودة احلياة . 
الذي  النظيفة  الطاقة  جم��ال  ويف 
يندرج حتت الهدف  ال�صابع فقد مت 
مت  بينما  بحثية  ورق��ة   368 ن�صر 
ن�صر   254 ورقة يف الهدف احلادي 
واملجتمعات  امل��ت��ع��ل��ق  باملدن  ع�����ص��ر 
امل�صتدامة  . كما ن�صر باحثو  جامعة 

االإمارات 198 ورقة بحثية تتعلق 
باملياه  النظيفة وال�صرف ال�صحي، 
جماالت  بحثية  يف  ورق���ة   179 و 
والبنية  واالب�����ت�����ك�����ار  ال�������ص���ن���اع���ة 

التحتية . 
املرتبة  االإم��������ارات  ج��ام��ع��ة  حت��ت��ل 
بناًء  م�صتوى  الدولة  على  االأوىل 
املتعلقة  ال��ب��ح��وث  اإن��ت��اج��ي��ة  ع��ل��ى 
والثاين  االأول  ب��االأه��داف  التالية: 
وال��ث��ال��ث وال���راب���ع واحل�����ادي  ع�صر 
الفرتة من  ع�صر خالل  واخلام�س 
لقاعدة  وف���ق���اً   2021  2018-

 . Scopus بيانات
وق��ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د علي م��راد - 
 النائب امل�صارك للبحث العلمي، اأن 
املتحدة  العربية  جامعة  االإم����ارات 

من خالل روؤيتها  الطموحة، متكنت 
من احل�صول على م�صاهمات  بحثية 
ع���امل���ي من  ت���اأث���ري  ذات  جم��ت��م��ع��ي��ة 
احلقيقية  درا�صة  التحديات  خالل 
واإيجاد  حلول  باملجتمعات،  املتعلقة 
تفيد  واق��ت�����ص��ادي��ة  وتقنية  عملية 

املجتمع.  
ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث  "اإن  واأ�����ص����اف 
اإىل  االإم������������ارات  يتطلع  ج���ام���ع���ة 
التمكني  يف  وي�����ص��اه��م  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
خالل  م��ن  والتنمية  واال�صتدامة 
املعرفة والعلوم، وبا�صتخدام  اأدوات 
بحثية مبتكرة حتقق نتائج تكاملية 
تعود  بالفائدة على الب�صرية والبيئة 
خ����الل  اال�صتخدام  م���ن  امل��ح��ي��ط��ة 

االأمثل للموارد الطبيعية". 

بهدف تبادل اخلربات وال�ستفادة من قواعد البيانات

مذكرة تفاهم وتعاون بحثي بني مركز تريندز واملركز العربي الأفريقي لالإعالم والتنمية

حكومة الإمارات ت�سارك يف فعاليات اأجندة املنتدى القت�سادي العاملي 2022 

�سارة الأمريي: دولة الإمارات متكنت بتوجيهات قيادتها 
من الو�سول مل�ساف اأهم مطوري التكنولوجيا يف العامل

مركز البتكار التابع لكهرباء دبي والإمارات للتعليم 
املدر�سي ينظمان جل�سة حول ال�ستدامة

جامعة الإمارات تن�سر 2207 ورقة بحثية  مت�سلة 
باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة   

•• اأبوظبي - وام: 

الوطني االحتادي  املجل�س  تلقى معايل �صقر غبا�س رئي�س 
ات�����ص��ال��ني ه��ات��ف��ي��ني م��ن م��ع��ايل ���ص��ل��ط��ان ال���رك���اين رئي�س 
جمل�س النواب يف اجلمهورية اليمنية ومعايل ولد بابه رئي�س 
اجلمعية الوطنية يف اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية عرا 
خاللهما عن اإدانتهما وا�صتنكارهما باأ�صّد العبارات ا�صتهداف 
ميلي�صيا احلوثي مناطق ومن�صاآت يف اأرا�صي دولة االإمارات. 
اليمن  النواب يف جمهورية  واأك��دا ت�صامن ووق��وف جمل�س 
املوريتانية  االإ�صالمية  اجلمهورية  يف  الوطنية  واجلمعية 

اإىل جانب دولة االإمارات العربية املتحدة، واأعربا عن اأ�صدق 
ال��ت��ع��ازي وامل��وا���ص��اة ل���ذوي ال�����ص��ح��اي��ا، وال��ت��م��ن��ي��ات بال�صفاء 
العاجل للم�صابني واأن يدمي اهلل على دولة االإم��ارات نعمة 
برقية  غبا�س  �صقر  معايل  تلقى  كما  واال���ص��ت��ق��رار.  االأم���ن 
تعزية وت�صامن من معايل حممد �صادق �صنجراين رئي�س 
الت�صامن مع  فيها عن  اأع��رب  الباك�صتاين،  ال�صيوخ  جمل�س 
دولة االمارات قيادة وحكومة و�صعبا �صد الهجوم االإرهابي 
مليلي�صيا احلوثي على مناطق ومن�صاآت مدنية باالإمارات. كما 
تلقى معايل �صقر غبا�س برقية ت�صامن مع �صعب االإمارات 
م���ن م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س م�����ص��ت��دروان ع��ب��ده رئ��ي�����س الرملان 

االحت����ادي جل��م��ه��وري��ة ال��ق��م��ر امل��ت��ح��دة، اأع����رب خ��الل��ه��ا عن 
اإدانة وا�صتنكار الرملان االحتادي القمري وال�صعب القمري 
ا�صتهداف جماعة احلوثي االإرهابية من�صاآت مدنية يف دولة 
"نوؤكد الت�صامن الكامل مع دولة  االإم��ارات. وقال معاليه: 
ون�صتنكر  و�صعبا  قيادة  ال�صقيقة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اأي�����ص��ا جميع االأع���م���ال االإره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا جماعة 
ل�صحايا  الرحمة  اهلل  ون�صاأل  املنطقة  يف  االإرهابية  احلوثي 
هذا العمل االإرهابي وال�صفاء العاجل للجرحى واأن يحفظ 
وي�صدد  املتحدة من كل مكروه  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اهلل 

خطى قيادتها الر�صيدة".

روؤ�ساء برملانات اليمن وموريتانيا وباك�ستان والقمر يدينون 
الهجوم الإرهابي على من�ساآت مدنية يف الإمارات

•• دبي -وام:

دبي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  اأ�صدر 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة دبي، قرار املجل�س رقم /6/ ل�صنة 2022 
االأن�ِصطة  لقطاع  تنفيذياً  م��دي��راً  ط��وق،  بن  عبداهلل  �صعيد  خالد  بتعيني 
اأن  على  دب��ي،  اإم��ارة  يف  وال�ِصياحة  االقت�صاد  بدائرة  والت�صنيف  ال�صياحية 

دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صُ

بقرار من حمدان بن حممد
تعيني مدير تنفيذي لقطاع الأن�سطة ال�سياحية 
والت�سنيف بدائرة القت�ساد وال�سياحة يف دبي
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اأخبـار الإمـارات

زوار اإك�سبو 2020 دبي ي�ستمتعون بعر�ش امل�سرحية املو�سيقية »واي« ذا ميوزيكال 
•• دبي  – الفجر

مل�صرحية  �صاحرا  عر�صا  دب��ي   2020 اإك�صبو  زوار  �صهد  مبهرة،  اأج���واء  يف 
ب�صحبة  بالعجائب  مليئة  رحلة  يف  معها  اأخذتهم  ميوزيكال،  ذا  "واي" 
فتاة ف�صولية ورجل عجوز حكيم، رواها اأكرث من 100 راق�س ومو�صيقي 

وفنان، قدموا اأف�صل ما لديهم طوال 45 دقيقة.
املوؤثرات  مع  بال�صراكة  الالفتة  واالأزي���اء  والرق�صات  املو�صيقى  ا�صتطاعت 
اإىل  اجلمهور  نقل  ال��و���ص��ل،  �صاحة  بها  تزينت  التي  والب�صرية  ال�صوتية 
عوامل جديدة حاملة �صرحوا معها بخيالهم لي�صبحوا �صمن اأبطال الق�صة 

اأمنا  اأك��رث  ع��امل  اإىل  ال��و���ص��ول  بهدف  واال�صتك�صاف  للمعرفة  املتعط�صني 
وا�صتدامة واإن�صافا.

 2020 اإك�صبو  يف  مرة  الأول  ليقدم  خ�صي�صاً  ت�صميمه  مت  ال��ذي  العر�س، 
وثمرة  كابور،  �صيخار  العاملي  املخرج  يخرجه  مو�صيقي  عمل  اأول  هو  دب��ي، 
تعاون مع املو�صيقار اأي اآر رحمان الذي يعر�س فيها 8 مقطوعات مو�صيقية 

جديدة من اأحلانه.
املقبل، من اخلمي�س  27 فراير  املو�صيقية حتى  امل�صرحية  ي�صتمر عر�س 
اإىل االأحد يف ال�صاعة الثامنة م�صاًء، و�صتعر�س باللغة االإجنليزية با�صتثناء 

يومي 4 و 5 فراير .

جامعة ال�سارقة تنظم موؤمترالتعليم والتعلم يف مرحلة ما بعد كورونا مار�ش القادم
•• ال�صارقة -وام:

ُتنظم جامعة ال�صارقة موؤمترها الدويل بعنوان التعليم والتعلم يف 
اىل   14 من  جل�صاته  ُتعقد  ال��ذي  كورونا"،  جائحة  بعد  ما  مرحلة 
16 مار�س القادم حتت رعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 

نائب حاكم ال�صارقة رئي�س جامعة ال�صارقة.
ال��ع��م��ل املتخ�ص�صة  امل���وؤمت���ر م���ن خ����الل ع����دد م���ن ور������س  ي��ت��ن��اول 
املحاور  من  جمموعة  والبحثية،  النقا�صية  واجلل�صات  واملحا�صرات 
العلمية ترّكز على تطوير املناهج التعليمية وفعالية و�صائل التقومي 
والتعلم  التعليم  وطرائق  التعليمية  العملية  مع  لتتالءم  ومعايريه 

التي مت تطبيقها خالل فرتة اجلائحة.
ك��م��ا ي��ن��اق�����س امل���وؤمت���ر ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف العملية 

االجتاهات  الال�صفية،  وامل���ه���ارات  التوظيف  ج��اه��زي��ة  التعليمية، 
والرامج  االأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج  ت��ط��وي��ر  يف  وامل�صتحدثة  احل��دي��ث��ة 
مبا  واالإج����راءات  وال�صيا�صات  اللوائح  وحتديث  واملتداخلة،  املكملة 

يتما�صى مع طرائق التعليم احلديثة.
الهجني  التعلم  يف  احلديثة  الطرائق  فاعلية  امل��وؤمت��ر  يناق�س  كما 
التدري�صية،  والف�صول  ال��ق��اع��ات  يف  احلديثة  والتقنيات  وامل��دم��ج، 
تعليم  املعملية، وط���رق  امل�����ص��اق��ات  ت��دري�����س  االإب��داع��ي��ة يف  واحل��ل��ول 
الهجينة  للرامج  االأكادميي  االعتماد  ومتطلبات  االإعاقة،  اأ�صحاب 

واالفرتا�صية.
واملخت�صني  واخل���راء  الباحثني  م��ن  كبري  ع��دد  امل��وؤمت��ر  ي�صارك يف 
العامل،  ودول   ، االإم����ارات  دول��ة  داخ��ل  م��ن  والتعلم  التعليم  ب�صوؤون 

و�صيتم عقد جل�صات املوؤمتر ب�صكل هجني ، ح�صوريا و افرتا�صيا.

ي�سلط املعر�ض ال�سوء على منجز الفن الت�سكيلي الإماراتي وتطوره

�سخبوط بن نهيان يفتتح معر�ش »اإمارات الروؤى 2.. �سرٌد ووعٌد« �سمن فعاليات مهرجان اأبوظبي

والإن�ساين احل�ساري  م�سروعها  وجذور  ال�سارقة  تاريخ  يروون  فنان   100

فريق عمل عاملي ي�سع مل�ساته الأخرية على حت�سريات »�سرد املكان« 

•• اأبوظبي-الفجر:

افتتح معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير دولة، 
حتت  يقام  وال��ذي  ووع���ٌد«،  �صرٌد   II:الروؤى »اإم���ارات  الت�صكيلي  املعر�س 
بح�صور  نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان  بنت  �صم�صة  ال�صيخة  �صمو  رعاية 
معايل حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة االثقافة و ال�صياحة – اأبوظبي، 
ن�صيبة،  اأن��ور  زك��ي  د.  ومعايل  اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو 
امل�صت�صار الثقايف ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة، الرئي�س االأعلى جلامعة 
موؤ�ص�س  اخلمي�س،  اإب��راه��ي��م  ه��دى  و���ص��ع��ادة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
ملهرجان  الفني  وامل��دي��ر  املوؤ�ص�س  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة 

اأبوظبي، باالإ�صافة اإىل عدد من ال�صفراء وكبار امل�صوؤولني والفنانني.
واّطلع معاليه، خالل جولته يف املعر�س على اأبرز القطع واالأعمال الفنية 
والرتكيبية، والتذكارات، وال�صور الفوتوغرافية، التي تعك�س منجز الفن 

الت�صكيلي االإماراتي وتطوره خالل اخلم�صني عاماً املا�صية، وبينها اأعمال 
فنية بتكليف ح�صري من مهرجان اأبوظبي تعر�س الأول مرة�، باالإ�صافة 
تنظيمها على مدار  �صيتم  التي  الفعاليات  اأب��رز  على  اط��الع معاليه  اإىل 

ثالثة اأ�صهر �صمن الرنامج الثقايف اخلا�س باملعر�س.
وي�صتك�صف املعر�س االأول من نوعه والذي ي�صتقبل الزوار من 21 يناير 
الفني  امل�صهد  اأبوظبي،   يف  ال�صعديات  مبنارة   2022 اإبريل   16 لغاية 
15 عمال  بينها  رئي�صي، من  100 عمل فني  االإماراتي عر  الت�صكيلي 
فنانني  اأعمال  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  من  خا�س  بتكليف 
الفوتوغرايف،  وال��ت�����ص��وي��ر  ال��ر���ص��م،  وم��ق��ي��م��ني، يف جم���االت  اإم��ارات��ي��ني 
واملرئية، الأكرث  ال�صمعية  االأبعاد، واالأعمال  الرتكيبية ثالثية  واالأعمال 

من 62 فناناً ت�صكيلياً.
وي�صم املعر�س، اإعارات مميزة من عدة �صركاء، بينهم: موؤ�ص�صة بارجيل 
 UAE Unlimitedو املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  للفنون 

نهيان،  اآل  بن خليفة  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  �صمو  ودعمها  اأ�ص�صها  التي 
ومعايل الدكتور زكي اأنور ن�صيبة، امل�صت�صار الثقايف ل�صاحب ال�صمو رئي�س 
الدولة، وجمموعة فرجام الفنية، ومعايل عبد الرحمن العوي�س، وزير 
الثقافة  ودائ���رة  اأب��وظ��ب��ي،  كلينك  وكليفالند  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة 

وال�صياحة اأبوظبي، ومتحف غوغنهامي اأبوظبي.
وي��ق��دم م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي، ���ص��م��ن م���ب���ادرة »م��ن��ر ال��ت��األ��ي��ف والتوثيق 
يف  ت�صهم  التي  العرب  للفنانني  اجلديدة  لالأعمال  الداعمة  املو�صيقي«، 
عمل  عر  اجلديدة  االألبومات  من  �صل�صلة  العامل،  اإىل  اإبداعهم  اإي�صال 

تركيبي خم�ص�س بالتوازي مع املعر�س.
التا�صعة ع�صرة من مهرجان  ال��دورة  اأن فعاليات برنامج فعاليات  يذكر، 
اإبداع-  ري��ادة  االإم���ارات:  »فكر  �صعار  حتت  تنعقد   ،2022 لعام  اأبوظبي 
اإجناز- بناء ح�صارة«، برعاية حرم �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد  حرفية 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، رئي�س هيئة الهالل االأحمر 

االإماراتي، �صمو ال�صيخة �صم�صة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان، م�صاعد 
�صمو رئي�س الهيئة لل�صوؤون الن�صائية، رئي�صة اللجنة العليا ملبادرة عطايا، 
وبدعم من �صريك املهرجان الرئي�صي �صركة مبادلة لال�صتثمار »مبادلة«، 

.GS Energy و�صريك الطاقة جي اأ�س اإنرجي
يف  واملو�صيقية  الفنية  فعالياته  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  وي�صهم 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة ال��ع��ا���ص��م��ة م��ن�����ص��ًة اإب��داع��ي��ة ع��امل��ي��ة، يف اإط����ار ت�صنيفها 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  من  املو�صيقى«  »مدينة 
خريطة  على  االأهمية  متنامي  كمركز  موقعها  تعزيز  ويف  "اليون�صكو"، 
املو�صيقى العاملية، باعتبارها موطناً ملنظومة مو�صيقية مرنة وم�صتدامة 
اأكرث من   ،2022 لعام  املهرجان  دورة  وي�صارك يف  االبتكار.  قائمة على 
1000 فنان من خمتلف اأنحاء العامل، يقدمون اأكرث من 300 فعالية 
عر�صاً  و17  عامليتني،  مو�صيقيتني  جولتني  جانب  اإىل  ورقمية،  واقعية 

الأول مرة عاملياً.

•• ال�صارقة-الفجر:

مل�صاتهم  اجلن�صيات،  خمتلف  من  عاملي  وفنان  وخمت�س  خبري   100 ي�صع 
"�صرد  لعر�س  واالأدائ���ي���ة  الفنية  والتح�صريات  ال��ت��دري��ب��ات  على  االأخ����رية 
املكان"، الذي ي�صت�صيفه م�صرح املجاز يف اأيام 25 و26 و28 و29 من يناير 
ال�صارقة وج��ذور م�صروعها احل�صاري  تاريخ  ي��روون جميعاً  اجل��اري، حيث 

واالإن�صاين من خالل عر�س فني يجمع جمال الكلمة وفنون االأداء.
العمل الذي ت�صرد من خالله ال�صارقة للعامل ق�صة املكان والزمان واالإن�صان 
ال�صارقة" وينتجه  حلكومة  االإعالمي  "املكتب  يقدمه  وال��ذي  اأر�صها،  على 
 7" مع  بالتعاون  اإنرتنا�صونال"  "مالتبل  �صركة  وتنفذه  املجاز"،  "م�صرح 

فنجرز"، �صُيقَدم للجمهور يف عر�س حي يجمع نخبة من اأ�صحاب اخلرات 
العاملية يف الفن واملو�صيقى واالأداء وال�صوء وغريها.

ويحمل العر�س ب�صمات فيليب �صكاف، املخرج االإبداعي، الذي در�س الفنون 
يف  منطلقاً   1979 ع��ام  يف  منها  وتخرج  بكندا  الف��ال  جامعة  يف  الب�صرية 
"اإفريقيا  الفني  العمل  يف  ليبدع  اال�صتعرا�صية،  االأعمال  عامل  نحو  رحلته 
اأواًل"، اأكر عر�س حي على االإطالق يف القارة االإفريقية، و"عناقيد ال�صياء" 
يف ال�صارقة، كما األف كتباً مثل "جمهورية اخلر�صانة" و"بني النهار والليل".  
بالنجاحات يف  بتاريخ حافل  �صولدفيال  �صيبا�صتيان  العر�س  ويتمتع خمرج 
مرات،  خم�س  الوطنية  فرن�صا  ببطولة  للفوز  اأهلته  التي  احلّية  العرو�س 
دو �صريك  "مونديال  االأخ��رى يف مهرجان  العديد من اجلوائز  اإىل جانب 

اأول   ،Cirque du Soleil اإخ��راج  يف  �صارك  كما  دومان" بباري�س،  دو 
الذي   The Circus Princess عر�س �صريك على اجلليد، وكذلك 
ُر�صح اأربع مرات جلائزة القناع الذهبي يف رو�صيا.   والأن عماًل من هذا النوع 
يعتمد كثرياً على الفنون اال�صتعرا�صية والبهلوانية، ت�صع جانفييف دوريان 
كوبال، م�صممة الرق�صات العاملية كامل خراتها يف العر�س، فهي امل�صممة 
التي تعاونت مع اأ�صماء كبرية مثل �صيلني ديون، وغريغوري ت�صارلز، ولوك 
 Cirque اإنتاج  Love، من  بالمدونون، وغريهم، كما �صممت رق�صات 
االإعالم  وو�صائل  اجلمهور  حديث  دائماً  عرو�صها  وكانت   ،du Soleil
الذين تبهرهم بقدراتها البارعة. وي�صارك املوؤدون الذين قدم غالبيتهم من 
كندا، والرازيل، والواليات املتحدة، وكوبا، وفرن�صا، وبلجيكا، و�صلوفينيا، يف 

تقدمي لوحات من املو�صيقى واالأداء وال�صوء واخليال، يعر�صون من خاللها 
واالألعاب  الفني،  اجلمباز  بينها،  م��ن  خمتلفة،  فنّية  اأن���واع   10 م��ن  اأك��رث 
اللوحات  ه��ذه  و�صتكون  واجل��م��اع��ي،  ال��ي��دوي  احل��رك��ي  واالأداء  البهلوانية، 
جزءاً من جمموعة عرو�س �صخمة يف الق�صة الكاملة التي �صريويها العمل 
اأكر  العر�س  يف  امل�صاركني  من  اأرب��ع��ة  وح�صد  متفردة.   اإبداعية  بطريقة 
جائزة خم�ص�صة للرق�س يف مدينة مونرتيال �صمن برنامج "ريفولو�صيون 
تي يف"، كما �صبق خلم�صة منهم امل�صاركة يف العر�س العاملي "األف ليلة وليلة: 
الف�صل االأخري" يف عام 2019 على م�صرح املجاز يف ال�صارقة، و�صارك بع�س 
البهلوانيني وعار�صي االأداء يف برامج تلفزيونية كبرية وفازوا باملراكز االأوىل 

يف برامج املواهب يف فرن�صا واأملانيا اإىل جانب برنامج "�صريك دو دوما".

�سراكة ا�سرتاتيجية بني مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف و�سركة العني للتوزيع 

اآل  ب��ن خ��ال��د  ب��ن حم��م��د  خليفة 
وال�صركات  ال��دول  اأجنحة  نهيان 
اأب�����و ظبي  اأ����ص���ب���وع  امل�������ص���ارك���ة يف 
على  وال����ت����ع����رف  ل���ال����ص���ت���دام���ة 
وامل�صاريع  والفعاليات  االأن�صطة 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل، مب��ق��ر م��ن�����ص��ًة �صركة 
اأبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( 
يف معر�س اأبو ظبي لال�صتدامة .  
وتهدف االتفاقية اإىل العمل على 
ت�صاهم  ال��ت��ي  ال���رام���ج  حت�����ص��ري 

ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان خ���الل �صهر 
تعزيز  ب���ه���دف    2022 ي���ن���اي���ر 
اخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دولة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مع 
خ�����ط�����وات ت���������ص����ارع ال�����ع�����امل من 

اآل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �صما  د. 
�صعادة  امل��ذك��رة  وق��ع  فيما  نهيان، 
ال�����ص��ري��اين املدير  ع���ب���داهلل ع��ل��ي 
للتوزيع،  العني  �صركة  عن  العام 
لطاقة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  خ�����الل 

املتنوعة التي يتم تقدميها.
ت�صكيل  مت  اأن��ه  بالذكر  واجل��دي��ر 
�صمن  واملناخ"  ال��ب��ي��ئ��ة  "جلنة 
للتثقيف  حم��م��د  ���ص��م��ا  ب��رن��ام��ج 
ال��ب��ي��ئ��ي مب���رك���ز ال�����ص��ي��خ حممد 

يف ت��ق��دمي ح��ل��ول ل��ل��ح��ف��اظ على 
البيئة واملناخ ا�صتعدادا للم�صاركة 
الفاعلة يف التح�صري ملوؤمتر قمة 

املناخ 2023 م .
ك���م���ا ت��ف��ق��د ال�������ص���ي���خ حم���م���د بن 

•• العني - الفجر

تبذلها  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  اإط������ار  يف 
بن  حممد  بنت  �صما  د.  ال�صيخة 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 
حممد  ال�����ص��ي��خ  م��وؤ���ص�����ص��ات  اإدارة 
الثقافية  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د  ب���ن 
الرامج  جم���ال  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
البيئية والداعمة ال�صرتاتيجيات 
وا�صتعدادا  ال���ر����ص���ي���دة،  ال���ق���ي���ادة 
املناخ  قمة  م��وؤمت��ر  يف  للم�صاركة 
ال���ذي ���ص��ي��ق��ام يف دول���ة االإم�����ارات 
2023 مت  لعام  املتحدة  العربية 
ت��ف��اه��م( م��ا بني  توقيع )م��ذك��رة 
م��رك��ز ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن خالد 
العني  و�صركة  الثقايف  نهيان  اآل 
فعاليات  ���ص��م��ن  وذل����ك  ل��ل��ت��وزي��ع 

اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
حيث قام ال�صيخ حممد بن خليفة 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
بتوقيع مذكرة التفاهم نيابة عن 
ال�صيخة  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 

ح��ول��ن��ا الأج���ل امل��زي��د م��ن النجاح 
والتطور يف جمال الوعي البيئي 
دولة  مكانة  لتعزيز  ا�صتعدادا   و 
االإمارات عامليا، حيث مت اختيارها 
ل��ع��ق��د م���وؤمت���ر ق��م��ة امل���ن���اخ للعام 
اأكر موؤمتر  2023 والذي يعد 
ع���امل���ي ي���ع���زز م���ن ج���ه���ود ال����دول 
واحلكومات يف مكافحة التغريات 
امل��ن��اخ��ي��ة، واحل���ف���اظ ع��ل��ى بيئة 
النهاية  يف  ت�صتهدف  م�صتدامة، 
املحيطة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
باالإن�صان من اأجل حماية الوجود 
رئي�س  م���ن  واإمي����ان����ا  ال���ب�������ص���ري. 
جمل�س االإدارة بدور ال�صركاء من 
حقيقية  م�صاهمات  حتقيق  اأج��ل 
وفعالة يف املوؤمتر، واإب��راز دورهم 
الوطنية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  حت��م��ل  يف 
عالية  ب���ج���ودة  اجل�����اد  ال��ع��م��ل  يف 
الدولة،  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  ل��دع��م  ؛ 
بهدف اخلروج باملوؤمتر بال�صورة 
الالئقة فعليا بحا�صر وم�صتقبل 

االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات
اجلناحان ال�سعودي والأرميني يقدمان عر�سا 

فنيا م�سرتكا يف اإك�سبو 2020
•• دبي - وام:

باحة  اأقيم يف  ثقافيا م�صرتكا  فنيا  دبي عر�صا   2020 اإك�صبو  واأرمينيا يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  قدم جناحا 
جناح اململكة وعك�س الثقافة الغنية للبلدين. ا�صتهل العر�س الفرقة ال�صعودية الفلكلورية التي قدمت اأداء تراثيا 
الغيتار مريان غورونيان،  االأرمنية بقيادة عازف  الفرقة  اإليها  العمق احل�صاري والثقايف للمملكة، لتن�صم  اأظهر 
ما اأعطى العر�س روؤية جديدة من خالل التداخل يف الغناء بلغتني خمتلفتني، فيما رافق العر�س الفني عبارات 
اأرمينيا على ال�صا�صة العمالقة للجناح. وياأتي هذا التعاون بني جناحي اململكة واأرمينيا يف  الرتحيب بجمهورية 
اإطار الرنامج الثقايف الغني بالفعاليات الذي يحتفي باالإرث الغني لل�صعودية و يحر�س اجلناح من خالله على 

تقدمي عرو�س فنية م�صرتكة وجتارب ثقافية مع الدول املختلفة امل�صاركة باحلدث.

اإك�سبو يف اأ�سبوع.. الإمارات حت�سد العامل ملواجهة حتدايات التنمية امل�ستدامة .. واأعداد الزوار توا�سل ارتفاعها

- املجل�ض العاملي للمراأة
فعالية  يف  امل���������ص����ارك����ون  اأج�����م�����ع 
 - ل����ل����م����راأة  ال����ع����امل����ي  "املجل�س 
الهدف  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني  امل�������ص���اواة 
التنمية  اأه�����داف  ب��ني  االأه����م م��ن 

مقر  يف   2022 لعام  اجتماعاتها 
احلدث العاملي.

بنت  رمي  م����ع����ايل  اأك��������دت  ح���ي���ث 
اإب��راه��ي��م ال��ه��ا���ص��م��ي وزي����رة دولة 
ال����دويل رئي�س  ال��ت��ع��اون  ل�����ص��وؤون 

الفعالة  امل�������ص���اري���ع  اأن  ال��ل��ج��ن��ة 
على  �صتكون  ال��ف��وري  االأث���ر  وذات 
العمل  اأج����ن����دة  اأول�����وي�����ات  راأ��������س 
اخلا�صة  التنفيذ  وا�صرتاتيجيات 

باللجنة خالل الفرتة املقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

التنمية  وحت��دي��ات  ق�صايا  �صكلت 
ال�����ع�����امل حم����ور  امل���������ص����ت����دام����ة يف 
الفعاليات واالأن�صطة التي �صهدها 
اإك�صبو 2020 دبي خالل االأ�صبوع 
اجل������اري ، ف��ي��م��ا وا����ص���ل���ت اأع�����داد 
م�صارها  العاملي  للحدث  الزيارات 
اأف�صل  تطبيق  و�صط  الت�صاعدي 
وال��وق��اي��ة من  ال�صالمة  اإج����راءات 

."19  - "كوفيد 
االإمارات  اأنباء  وكالة  وت�صتعر�س 
"وام" يف تقرير "اإك�صبو يف اأ�صبوع" 
التي  واملنا�صبات  الفعاليات  اأب���رز 
�صهدها احلدث العاملي يف اأ�صبوعه 

اخلام�س ع�صر.

- التنمية امل�ستدامة
�صهد اإك�صبو 2020 دبي انطالق 
العاملية،  االأه��داف  اأ�صبوع  فعاليات 
خارج  االأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

- املاء والغذاء والطاقة
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  ا���ص��ت�����ص��اف 
اأعمال قمة »املاء والغذاء والطاقة« 
يومني  م���دار  على  ا�صتمرت  ال��ت��ي 
ب���ال���ت���ع���اون ب����ني دول������ة االإم��������ارات 
ناق�صت  والتي  وهولندا،  واالأردن 
العديد من التحديات التي تواجه 
املياه  امل�صاركة يف جم��االت  ال��دول 

والغذاء والطاقة.
واأ�صدرت الدول الثالث اإعالنا يف 
التزامهم  فيه  اأك���دوا  القمة  ختام 
ب���ني املياه  ال���رتاب���ط  ن��ه��ج  ب���دع���م 
معايري  وتعزيز  والطاقة  والغذاء 
امل�صتدام  اال���ص��ت��خ��دام  ومم��ار���ص��ات 
ل���ل���م���وارد، ك��م��ا دع�����وا م���ن خالل 
االإع�������الن ح���ك���وم���ات ال���ع���امل اإىل 
امل�������ص���ارك���ة يف ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل يف 
والغذاء  املياه  بني  التكامل  جمال 

والطاقة.

- زوار
دب���ي   2020 اإك�������ص���ب���و  وا������ص�����ل 

نيويورك.
وت�������ص���م���ن���ت ال����ف����ع����ال����ي����ات ن�����دوة 
التي  العاملية للجميع«،  »االأه��داف 
دع��ت كل ف��رد ح��ول العامل لو�صع 
التي  باخلطوات،  �صخ�صية  قائمة 
حتقيق  اأج���ل  م��ن  تطبيقها  ي��ري��د 
والتي  امل�صتدامة،  التنمية  اأه��داف 
االإن�صانية  م�����ص��ل��ح��ة  يف  ت�����ص��ب 

جمعاء.
اأن  ال����ن����دوة  امل�������ص���ارك���ون يف  واأك������د 
االأف��ك��ار وال���روؤى وامل��ب��ادرات، التي 
دبي«   2020 »اإك�����ص��ب��و  ط��رح��ه��ا 
للتغيري  ���ص��ام��ل��ة  ب��و���ص��ل��ة  ت�����ص��ك��ل 
ملوا�صلة  وح������اف������زاً  االإي�����ج�����اب�����ي، 
اجلهود والتعاون البناء على املدى 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  الطويل 
احلدث  ي�صكل  ح��ي��ث  امل�����ص��ت��دام��ة، 

اإلهاماً كبرياً لالأمل والطموح.

- اللجنة الوطنية
الأهداف  الوطنية  اللجنة  عقدت 
اأوىل  امل�����������ص�����ت�����دام�����ة  ال����ت����ن����م����ي����ة 

امللحة  احل��اج��ة  على   " امل�صتدامة 
اجلن�صني  ب��ني  امل�����ص��اواة  لتحقيق 
اأج��ل النهو�س  ومتكني امل��راأة، من 
جائحة  واأن  ال���ص��ي��م��ا  ب��ال��ب�����ص��ري��ة، 
فريو�س كورونا امل�صتجد قد زادت 
الفجوة  ل�صد  ال����الزم  ال��وق��ت  م��ن 
عاما   36 مب��ق��دار  اجلن�صني  ب��ني 
بعد اأن كانت حتتاج يف االأ�صل اإىل 

نحو 100 عام.
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  ووف�����رت 
م��ن�����ص��ة جمعت  امل��������راأة،  ج���ن���اح  يف 
ال����ع����دي����د م�����ن ال������ق������ادة و����ص���ّن���اع 
بغر�س  العامل  اأنحاء  التغيري من 
التوا�صل والعمل من اأجل حتقيق 
اأدىل  امل�صتدامة،  التنمية  اأه���داف 
امل�صاواة  ب�صاأن  باآرائهم  املتحدثون 
امل���راأة من  ب��ني اجلن�صني ومت��ك��ني 
تطرقوا  وال���ت���ي  خم��ت��ل��ف��ة،  زواي�����ا 
ذات  اجل����وان����ب  ك���اف���ة  اإىل  ف��ي��ه��ا 
ال�صلة، بداية من املناهج املتبعة يف 
هذا ال�صاأن من جيل الآخر وانتهاء 

بدور املراأة يف ال�صالم.

خمتلف  م�������ن  ال����������������زوار  ج���������ذب 
اجل��ن�����ص��ي��ات م����ن داخ������ل ال���دول���ة 
فعالياته  ت��ن��وع  بف�صل  وخ��ارج��ه��ا 
وموا�صيعه  الرتفيهية  واأن�صطته 
تخطي  يف  ل��ي��ن��ج��ح  االأ���ص��ب��وع��ي��ة، 
زيارة  ال�10،188،769  حاجز 
افتتاحه  م��ن��ذ  اأي����ام   109 خ���الل 
املا�صي حتى  اأكتوبر  من  االأول  يف 
وبلغ متو�صط  يناير اجلاري،   17
ال�����زي�����ارات ال��ي��وم��ي��ة ط��ي��ل��ة هذه 

الفرتة 93،474،944 زيارة.
من  ع��دد  احتفلت  وطنية.  اأي���ام   -
 2020 اإك�صبو  الدول امل�صاركة يف 
ال���وط���ن���ي���ة حيث  ب���اأي���ام���ه���ا  دب������ي 
االحتفال  ال��ع��امل��ي  احل����دث  ���ص��ه��د 
كوريا  جلمهورية  الوطني  باليوم 
مون  ف��خ��ام��ة  بح�صور  اجل��ن��وب��ي��ة 
كوريا  جمهورية  رئي�س  اإن  ج��اي 
اجل��ن��وب��ي��ة وق��ري��ن��ت��ه ك��ي��م جونغ 
جمهورية  اح��ت��ف��ل��ت  ك��م��ا  ����ص���وك، 
ن���ي���ك���اراغ���وا ب��ي��وم��ه��ا ال���وط���ن���ي يف 

اإك�صبو 2020 دبي.

اجلناح ال�سوي�سري يف اإك�سبو 2020 دبي

�سوي�سرا ت�ست�سيف حوارًا حول احللول املبتكرة لال�ستخدام امل�ستدام للمياه 

�سم فنانني من خمتلف اأنحاء باك�ستان

املغني الباك�ستاين علي ظفار يتاألق باأم�سية »اأر�ش الأنغام«  يف اإك�سبو 2020

•• دبي اإك�صبو – الفجر
ر�صالة اإك�صبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

لال�صتخدام  مبتكرة  "حلول  عنوان  حملت  فعالية  �صوي�صرا  ا�صت�صافت 
امل�صتدام للمياه" يف اجلناح ال�صوي�صري يف اإك�صبو 2020 دبي. ويتوافق 
التي  املتحدة  ل��الأمم   2030 امل�صتدامة  التنمية  اأجندة  احل��دث مع  هذا 
تهدف اإىل التعامل مع خمتلف حتديات القرن احلادي والع�صرين، مبا يف 

ذلك االإدارة امل�صتدامة للموارد املائية. 
وكان  ال�صوي�صرية،  اخلارجية  ال�صيا�صة  اأولويات  املياه �صمن  كانت  لطاملا 
ل�صوي�صرا دور فعال يف جعل املياه هدفاً قائماً بذاته الأجندة االأمم املتحدة 
اأث��م��ر يف اع��ت��م��اد ال��ه��دف ال�����ص��اد���س �صمن  ل��ل��ع��ام 2030، االأم����ر ال���ذي 
والنظافة  النظيفة  "املياه  ب���  يعرف  وال���ذي  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف 
االإمارات  دول��ة  يف  ال�صوي�صرية  ال�صفارة  اأن�صاأت  فقد  وعليه،  ال�صحية". 
للمياه،  امل�صتدام  اال�صتخدام  2019؛ من�صة  العام  البحرين يف  ومملكة 

االأكادميية،  واملوؤ�ص�صات  احلكومية،  الهيئات  ممثلي  اأب���رز  جتمع  وال��ت��ي 
وتبادل  احل���وار  م�صتويات  لتعزيز  اخل��ا���س؛  وال��ق��ط��اع  امل���دين  واملجتمع 
يف  ي�صهم  مبا  للمياه  امل�صتدام  اال�صتخدام  جم��االت  يف  والتعاون  املعرفة 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�صاهمة  وكذلك  باملياه  املتعلقة  التحديات  مواجهة 

التنمية امل�صتدامة. 
ويف كلمته االفتتاحية، قال �صعادة ما�صيمو بادجي، �صفري �صوي�صرا لدى 
يف  رائ���دة  مبكانة  �صوي�صرا  "حتظى  البحرين:  ومملكة  االإم����ارات  دول���ة 
ال�صعيدين  على  امل�صتدامة  التنمية  اأج��ل  من  املياه  اأهمية  دع��م  اأو���ص��اط 
هذا  يف  ومعرفة  خ��رة  م��ن  �صوي�صرا  متتلكه  م��ا  اإن  اإذ  وال��ع��امل��ي،  املحلي 
ال�صوي�صرية يف دولة  ال�صفارة  اأ�ص�صت  املجال حتظيان بتقدير وا�صع. لقد 
االإمارات ومملكة البحرين من�صة اال�صتخدام امل�صتدام للمياه التي جتمع 
اأنه  قناعتنا  م��ن  انطالقاً  اختالفهم،  على  العالقة  ذوي  مظلتها  حت��ت 
املعنيني،  لل�صركاء  التكميلية  واملعرفة  القوة  لنقاط  االأمثل  باال�صتخدام 
نتمكن م��ع��اً م��ن اال���ص��ت��ف��ادة م��ن امل����وارد واخل����رات وامل��م��ار���ص��ات اجليدة 
للخروج بحلول مبتكرة ملختلف حتديات املياه التي تواجه هذه املنطقة".

واأتاح هذا احلدث اأمام اأع�صاء من�صة اال�صتخدام امل�صتدام للمياه فر�صة 
تعالج  التي  املبتكرة  والتقنيات  املمار�صات  حول  تفاعلية  نقا�صات  اإج��راء 
جماالت  يف  للمياه  امل�����ص��ت��دام  ب��اال���ص��ت��خ��دام  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف 
الزراعة والبناء وحتلية املياه وكذلك اجلهود ال�صيا�صية والدعم. كما مت 
ت�صليط ال�صوء على تكامل هذه احللول املبتكرة مع جهود القطاع العام 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  املائي لدولة  االأم��ن  ا�صرتاتيجية  نحو حتقيق 
2036 واأهداف التنمية امل�صتدامة ال�صاد�س وال�صابع ع�صر الأجندة االأمم 

املتحدة 2030. 
�صتواجه نق�صاً  ك��دول  العاملية  امل��وارد  دول��ة حددها معهد   33 وم��ن بني 
ال�صرق  منطقة  يف  دول��ة   14 هناك   ،2040 ع��ام  بحلول  للمياه  �صديداً 
االأو�صط، وال �صيما دول �صبه اجلزيرة العربية. ومن اأجل التخفيف من 
ا�صرتاتيجيات  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  و�صعت  فقد  املياه،  اإدارة  حتديات 
طموحة وتدابري خمتلفة لرت�صيد ا�صتخدام املياه وتثقيف املجتمع حول 

اأهمية هذا املورد احليوي.
اإدارة  م��دي��ر  النعيمي،  م���وزة  ال�صيدة  ق��ال��ت  احل���دث،  ه��ذا  على  وتعليقاً 

 " التحتية:  والبنية  الطاقة  وزارة  يف  الطاقة  على  والطلب  االإنتاجية 
امل�صتدامة  ل����الإدارة  ا�صرتاتيجي  عمل  اإط���ار  تطوير  على  ال����وزارة  ت��رك��ز 
 2036 امل��ائ��ي  واالأم���ن   2050 الطاقة  ا�صرتاتيجيتا  وت��وؤك��د  للمياه. 
لدولة االإم��ارات على اأهمية العمل امل�صرتك بني خمتلف االأط��راف  من 
اإطار  ذوي العالقة مبا يف ذلك القطاع اخلا�س، وكذلك �صرورة توحيد 
عمل املياه يف جميع اأنحاء الدولة. وقد اأطلقت الوزارة موؤخراً الرنامج 
على  الطلب  �صيقلل  ال��ذي  وامل��ي��اه  الطاقة  على  الطلب  الإدارة  الوطني 
2050 من  ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  امل��ع��ت��اد  ب��امل��ع��دل  بن�صبة ٪50 م��ق��ارن��ة  امل��ي��اه 
خالل ا�صتخدام تقنيات جديدة الإدارة املياه يف القطاعات الرئي�صية مثل 
الزراعة والبيئة احل�صرية. كما �صيتم دعم هذا الرنامج باأطر تنظيمية 
وت�صريعية، واخلف�س املتوا�صل لدعم املياه، وزيادة الوعي من خالل ن�صر 
امل�صتدام  اال�صتخدام  من�صة  و�صتوا�صل  التثقيفية".  والرامج  املعلومات 
بني  التعاون  من  املزيد  لتحقيق  اإك�صبو  بعد  ما  اإىل  االنعقاد  يف  للمياه 
دولة  يف  للمياه  امل�صتدام  اال�صتخدام  ب�صاأن  واجل��دد؛  احلاليني  اأع�صائها 

االإمارات، حيث �صيتم تعميمه على منطقة اخلليج ب�صكل اأو�صع.

•• دبي– الفجر

قدم جنم الغناء الباك�صتاين علي ظفار اأداء مبهرا لع�صاقه يف م�صرح اليوبيل 
ا�صم  الغنائي الذي حمل  2020 دبي. و�صهد احلفل  اإك�صبو  املفتوح مبوقع 
"اأر�س االأنغام" فنانني من خمتلف اأنحاء باك�صتان، قدموا اأغنيات متنوعة 
الروك  مغني  قدمه  حركي  بعر�س  احلفل  وانطلق  وحديث.  قدمي  بني  ما 

غول  امل�صرح  خ�صبة  اعتلت  وبعده  غيتاره.  اأنغام  على  نور  علي  الباك�صتاين 
ب�صوتها  لتقدم  باختونخاوا،  خير  يف  املو�صيقى  ملكة  با�صم  املعروفة  بارنا، 
"اأ�صعر  اأغنيات بلغة الب�صتو. وقبل انطالق احلفل، قال علي ظفار:  العذب 
مبتعة كبرية حل�صويل على فر�صة الغناء يف اإك�صبو ب�صبب التنوع يف اأطياف 
البلدين من خالل  اليوم نحنفل بالروابط االأخوية القوية بني  اجلمهور. 
املو�صيقى.. فكل اأغنية وكل حلن وكل كلمة حتمل ر�صالة.. و�صاأترك املو�صيقى 

تتحدث". وعن ح�صوله على اأرفع جائزة مدنية يف باك�صتان، وهي جائزة فخر 
حمظوظ  "اأنا  ظفار:  اأ�صاف   ،2021 عام  له  منحت  التي  الرفيعة،  االأداء 
لتحقيق العديد من املراحل املهمة يف م�صواري.. واجلائزة اعرتاف بعملي. 
االأغنيات  كتابة  كوفيد يف  فيها جائحة  ت�صببت  التي  اأم�صيت فرتة احلجر 
جمال  يف  الدولية  االإ�صهامات  من  املزيد  لتقدمي  واأتطلع  ال�صعر،  وق���راءة 
املو�صيقى وال�صينما". وقوبلت اأغنيات علي ظفار بت�صفيق حار من اجلمهور. 

وبعد ذلك، ان�صمت اإليه اأروج فاطيما البالغ عمرها 13 عاما، ومعهما غول 
بارنا، حيث غنوا معا اأغاين تقليدية تعر عن االأقاليم الباك�صتانية االأربعة. 
الذهبية يف  االإقامة  اأغنيات يحمل  اأي�صا ممثل وكاتب  وحتدث ظفار، وهو 
دولة االإمارات، عن مدى اإعجابه بجناح باك�صتان الذي زاره، معرا عن اأمله 
يف زيارة اأجنحة دول اأخرى قريبا للتعرف على طرقها يف عر�س ثقافاتها يف 

اإك�صبو 2020 دبي.
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اأخبـار الإمـارات

خرباء وم�سوؤولون عامليون يناق�سون يف اإك�سبو 2020 دبي كيفية تو�سيع ال�ستفادة من البتكارات

التي  للم�صاكل  حلول  عن  للبحث 
نواجهها، ونحن من خالل برنامج 
للمبتكرين  ن��ق��دم  الي���ف  اإك�����ص��ب��و 
اإيجاد  الدعم وفر�صة العمل على 
احل���ل���ول ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا، مع 
القرار  ات���خ���اذ  ع��ل��ى  م�����ص��اع��دت��ه��م 
اأف�صل  امل�صتقبل  يف  لنمو  ال�صليم 
اأك��ر عدد  الفائدة على  تعم  اأن  و 

ممكن من الب�صر. 
التي  احل��ل��ول  ت�صميم  دور  وع���ن 
ت��ت��م��ح��ور ح���ول االإن�����ص��ان ودوره���ا 
يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات قال 
برنامج  رئ��ي�����س  ك��وات�����س  ب���رن���ارد 
برنامج  يف  االب����ت����ك����ار  ت�������ص���ري���ع 
ال�صرح  اإن  ال����ع����امل����ي:  االأغ�����ذي�����ة 
وتب�صيطها  ل��ل��ت��ح��دي��ات  امل��ف�����ص��ل 
اأف�صل  ي��ب��ني  ت�صميم  خ���الل  م��ن 
االأ����ص���ال���ي���ب حل��ل��ه��ا ي�����ص��اع��د على 
ي�صهل  وبالتايل  املترعني،  جذب 

تزار  ال  وال��ت��ي   2011 اأغ�صط�س 
التحرك  يجب  وقالت:  ترتاأ�صها، 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  ال�صريع 
�صوى  ي��ت��ب��ق��ى  ف���ل���م  امل�������ص���ت���دام���ة 
لتحقيقها.   وعن  �صنوات  ثمانية 
حتدتث  املُلهمة  املمار�صات  اأف�صل 
التطوير  م��دي��ر  مدينا  م��اري��ا  اآن���ا 
يف �صركة البوراتوريا: نعمل على 
تعليم الن�صاء على املهارات التقنية 
ون�صهد  اجل���ن���وب���ي���ة،  اأم���ري���ك���ا  يف 
اقباال كبريا من املهتمات يف هذه 
املبادرة. وتعمل �صركة البوراتوريا 
اآالف الن�صاء  على تغيري م�صتقبل 
يف اأمريكا الالتينية، عر تدريب 
ال��ن�����ص��اء ال��الت��ي ُي����ردن ال��ع��م��ل يف 
ت���ط���وي���ر امل�����واق�����ع االإل���ك���رتون���ي���ة 

وت�صميم جتربة امل�صتخدمني. 
ف�����ال�����ون، ع�صو  م���ي���غ���ان  وق����ال����ت 
وال����رئ����ي���������س  االإدارة  جم����ل���������س 

على  احل�صول  بخ�صو�س  اآرائ��ه��م 
وتاأثري  االب��ت��ك��ار،  لدعم  التمويل 
مبتكرة  مل�����ص��اري��ع  ق�����ص�����س  ����ص���رد 
�صارك  املجتمعات، كما  اأث��رت على 
اإن�صانية  ق�ص�صا  احل�صور  بع�س 
ملهمة يف الترع لتمويل االبتكار 

واالأعمال االإن�صانية واخلريية. 
املدير  ل��ب�����ص��ك��وم��ب  ج����و  و�����ص����دد 
املحتوى  ال�صرتاتيجية  االإقليمي 
للعالقات  اأوج����ل����ف����ي  ����ص���رك���ة  يف 
�صرد  �������ص������رورة  ع����ل����ى  ال�����ع�����ام�����ة، 
يف  اجل��ي��دة  امل��ح��ت��وى  ذات  الق�صة 
العامل،  وتغيري  االأع��م��ال  تطوير 
الب�صري  ال��دم��اخ  تفكري  وكيفية 
ع��ن��دم��ا ي���ب���دء ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل خالل 
بربطها  وال���ب���داأ  الق�ص�س  تلقي 
ب��ت��ج��ارب مت اخ��ت��ب��اره��ا م��ن قبل، 
قد  ال��ت��ي  ب��االأف��الم  ا�صت�صهد  كما 
توؤثر ب�صكل كبري على م�صاعر من 

الب�صرية،  امل�صتوطنات  يخ�س  مبا 
التنمية  اأه������������داف  ول���ت���ح���ق���ي���ق 
التعاون  علينا  ي��ج��ب  امل�����ص��ت��دام��ة 
وخا�صة  لتحقيقها،  اأك���ر  ب�صكل 

مبا يتعلق بالتغري املناخي. 
واأ�صافت: يجب ابتكار تعاون بني 
من  وال��ك��ث��ري  واملجتمعات  ال���دول 
ال���ق���رار لنكون  اجل���ه���ات و���ص��ن��اع 
واليوم  التقدم،  لتحقيق  ق��ادري��ن 
ن�صتطيع  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف 
م�صلحة  فيه  ملا  التعاون  نعزز  اأن 
اجل����م����ي����ع. وع��������رت ال����دك����ت����ورة 
واح�����دة من  وه����ي  امل����راب����ط،  اآالء 
اأه���داف  ع��ن  ع��امل��ي��ا  م��داف��ع��ا   17
التنمية امل�صتدامة والذين عينهم 
املتحدة، عن  العام لالأمم  االأم��ني 
الندوة  بتواجدها يف هذه  فخرها 
تاأ�صي�س  وحتدثت عن جهودها يف 
يف  الليبية  امل�����راأة  ���ص��وت  منظمة 

مهمة التغلب على التحديات. 
ات�صال  وع��ر مداخلة من خ��الل 
رئي�س  قربيل  ليزا  �صرحت  مرئي 
اأمانة ال�صندوق امل�صرتك الأهداف 
التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة 
اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال�������ص���راك���ات مع 
احلكومات وكيانات االأمم املتحدة 
وامل���ج���ت���م���ع امل�������دين واالأو�������ص������اط 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  االأك����ادمي����ي����ة 
لت�صميم وتنفيذ متكامل لت�صريع 
ال���ت���ق���دم ن���ح���و حت���ق���ي���ق اأه�������داف 

التنمية امل�صتدامة. 
الق�ص�س  �����ص����رد  وب���خ�������ص���و����س 
املجتمعات،  عل  وتاأثريها  امللهمة 
�صتيفن�صون  ���ص��و  م���ن  ك���ل  ����ص���ارك 
اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  مديرة 
والدولية يف كلية بريفوت وعمران 
هوجان  ���ص��رك��ة  يف  ���ص��ري��ك  مفتي 
ل��وف��ي��ل��ز احل�����ص��ور ل��ي��ع��روا عن 

الدولية  ال�صابق للكلية  التنفيذي 
ال�صراكات  تتطلب  "بريفوت": 
ب��ني امل��ب��دع��ني وامل�����ص��وؤول��ني قدرا 
هائال من العمل الواعي وامل�صاركة 
والتفكري اال�صرتاتيجي احلقيقي 
ونحن  الثقة.  تقا�صم  عليهم  كما 
بحاجة اإىل �صركاء قادرين على اأن 
يكونوا مبتكرين مبا فيه الكفاية 
ولديهم  ك��اٍف  ب�صكل  يفكروا  واأن 
قادرين على  ليكونوا  كافية  روؤي��ة 

دعم االأفكار املبدعة. 
نائب  ك����اري���������س،  ي���و����ص���ف  و�����ص����دد 
اليف-  الإك�����ص��ب��و  االأول  ال��رئ��ي�����س 
اأهمية  على  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
التعاون بني املبتكرين و�صركائهم 
"اأن جناح اإك�صبو اليف هو ملتقى 
عاملي لالإبداع يجمع املهتمني من 
رواد  م��ث��ل  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
واملفكرين  وال��ب��اح��ث��ني  االأع���م���ال 

•• دبي– الفجر

ناق�س خراء وم�صوؤولون عامليون 
�صغرية،  "خطوات  ن����دوة  خ���الل 
لتاأثري  ح���ل���ول  ك����ب����رية:  ق����ف����زات 
2020 دبي،  اإك�صبو  م�صتدام" يف 
ابتكارات  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  كيفية 
اأف�صل املمار�صات العاملية،  برنامج 
ال�صبكات  واإن�صاء  احللول  واإيجاد 
وال���ت���ع���ل���م اجل����م����اع����ي الإح��������داث 
الندوة  ا�صت�صاف  وق���د  ال��ت��اأث��ري، 
م����رك����ز دب������ي ل���ل���م���ع���ر����س خ���الل 
للتنمية  العاملية  االأه��داف  اأ�صبوع 
االإن�صان  برنامج  امل�صتدامة �صمن 

وكوكب االأر�س. 
ال��ن��دوة ع��ر���ص��ت ناديا  ب��داي��ة  ويف 
املدير  م��ك��ت��ب  م����دي����رة  ف���ريج���ي 
دبي   2020 اإك�������ص���ب���و  يف  ال����ع����ام 
االإن�صان  ب��رن��ام��ج  ع��ن  وامل�����ص��وؤول��ة 
وكوكب االأر�س يف اإك�صبو 2020 
للم�صاريع  االإيجابي  التاأثري  دبي، 
اأف�������ص���ل  ب����رن����ام����ج  ال�����ف�����ائ�����زة يف 
املمار�صات العاملية على الكثري من 
االأ�صخا�س حول العامل، وقالت اأن 
تاأتي  اأن  ممكن  االإبداعية  االأفكار 
ك��ل م��ك��ان، ومم��ك��ن لالأفكار  م��ن 
مكانا  العامل  جتعل  اأن  االإبداعية 
�صرورة  ع��ل��ى  واأك�������دت  خم��ت��ل��ف��ا، 
التحرك والتعاون ل�صنع م�صتقبل 
اأف�������ص���ل جل��م��ي��ع امل���ج���ت���م���ع���ات يف 

العامل. 
وعر مداخلة قالت ميمونة حممد 
لرنامج  التنفيذي  املدير  �صريف 
للم�صتوطنات  امل���ت���ح���دة  االأمم 
املتحدة(:  االأمم  )موئل  الب�صرية 
فخورون باالإجنازات التي حتققت 

ي�صاهدها. 
وعن تاأثري الق�ص�س قالت اإميلي 
���ص��ت��وب م��دي��ر م�����ص��ارك يف مركز 
ل�صرد  ال��وق��ت  اإىل  نحتاج  ك��ارت��ر: 
تغري  اأن��ت  املمكن  وم��ن  الق�ص�س، 
النا�س، وال حتتاج  الق�ص�س حياة 
ل�صردها  ك��ب��رية  مل��ي��زان��ي��ة  الق�صة 
اأن  املمكن  م��ن  ال���ذي  النحو  على 
يوؤثر بالكثري من النا�س للتعاون 

يف �صنع م�صتقبل اأف�صل.   
وكيلة  ف��ل��ي��م��ِن��ق  ميلي�صا  وق���ال���ت 
العاملي يف  للتوا�صل  العام  االأم��ني 
منظمة االأمم املتحدة: مع معاناة 
كوفيد  جائحة  �صييته  مبا  العامل 
ال�صريع  ال���ت���ح���رك  ي���ج���ب   19
املجتمعات  م��ن  ال��ك��ث��ري  مل�����ص��اع��دة 
ال����ت����ي ت���ت���اأث���ر ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري من 
اجل��ائ��ح��ة، وال��ي��وم ي��وج��د الكثري 
م���ن االأول�����وي�����ات، وي���ج���ب توفري 
ليكون  ال���ل���ق���اح���ات  م����ن  امل����زي����د 
بداأ  ال��ع��امل  واأن  ب���اأم���ان،  اجل��م��ي��ع 
ال�صيئة  االأخ��ب��ار  �صماع  عن  يعزف 
توفر  ����ص���ح���اف���ة  ع�����ن  وي����ب����ح����ث 
يواجهها  التي  للم�صاكل  احللول 
االأمل،  ع��ن  يبحثون  فهم  ال��ع��امل 
برنامج  من  الفائزة  امل�صاريع  واأن 
الكثري  تعطينا  املمار�صات  اأف�صل 

من االأمل.  
وُيركز اأ�صبوع االأهداف العاملية يف 
حمور  على  دب��ي   2020 اإك�صبو 
اأ�صا�صي يتمثل يف جمع العامل من 
املُ�صرتك  التقدم  دف��ع عجلة  اأج��ل 
التنمية  اأه��������داف  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و 
بناء م�صتقبل  �صبيل  امل�صتدامة يف 
اإن�����ص��اف��ا للجميع  واأك����رث  اأف�����ص��ل 

بحلول عام 2030. 

جناح موزمبيق ير�سم م�سار امل�ستقبل ويخلد املبتكرين يف اأك�سبو 2020
•• اأك�صبو - اأ�صامة عبد املق�صود:

ال�صعار  بهذا  للم�صتقبل  االأول��وي��ة 
موزمبيق  ج����ن����اح  ت�������ص���م���ي���م  مت 
اأنها  ح��ت��ى   ،  2020 اأك�����ص��ب��و  يف 
تعهددت باأن جتتهد للحفاظ على 
الطبيعة عن طريق منح االأولوية 
ملتطلبات اأجيال امل�صتقبل يف جميع 
اخلارجي  والت�صميم  ال��ق��ط��اع��ت، 
للجناح يعتر ر�صم مل�صار امل�صتقبل 
امل�������ص���ت���دام، ح���ي���ث ا����ص���ت���وح���ى من 
البحرية  وال�صلحفاة  امل��ي��اة  زرق���ة 
ت�صويرية  ل��ق��ط��ة  يف  ال��ع��م��الق��ة 

مده�صة وعي يف اأعماق املحيط.
اك�صبو  يف  موزمبيق  جناح  اعتمد 
ع��ل��ى م���دخ���ل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ممر 
متتالية  اأم����واج  هيئة  ع��ل��ى  �صمم 
االأم�������واج  ت���ل���ك  م����ن  ل���وح���ة  واأول 
واجنليزية  عربية  بكلمات  ج��اءت 
ياأخذ  ث����م  ب������ال������زوار،  ل���ل���رتح���ي���ب 
ال����زوار يف رح��ل��ة مفتوحة  اجل��ن��اح 
ونوافذ  ح���واج���ذ،  ب���ال  مب�����ص��اف��ات 

اأع���م���اق امل��ح��ي��ط، وق����د ت����دىل من 
ال�صقف الطائرات الورقية بالوانها 
ال��زاه��ي��ة وامل��ت��ن��وع��ة، ك��م��ا يعر�س 
�صخمة  ا�صتثمارية  فر�صاً  اجلناح 
اأ�صا�صها اال�صتدامة واحلفاظ على 
ال��ب��ي��ئ��ة، ك��م��ا ي�����ص��م اجل���ن���اح ركن 
لوحات  ي�صمل  طبيعتنا،  ب��ع��ن��وان 
ال�صوء على  ت�صلط  اجل��دران  على 
احلياة الرية والتنوع البيئي فيها 
والفيال  وال��غ��زالن  االأ���ص��ود  بوجود 
وغ��ريه��ا م��ن احل��ي��وان��ات الرية، 
وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال���ري���اح واب���راز 
ال�����ص��ع��اب امل���رج���ان���ي���ة واالأ����ص���م���اك 
ب��اأن��واع��ه��ا، وال���ودي���ان ب��ني اجلبال 
ت�صميم  يف  ال��رم��ل��ي��ة  وال��ك�����ص��ب��ان 
والتنوع  ال�����رتاث  ه���ذا  ك���ل  ي��ج��م��ع 
موزمبيق،  داخ��ل  للحياة  احل��ي��وي 
�صخ�صيات  ���ص��ت��ة  ي�����ص��م  وج�������دار 
عليهم  اطلق  موزمبيق  اأب��ن��اء  م��ن 
يف  وو�صعهم  وم��وؤث��رون  مبتكرون 
اجلناح باأك�صبو هو تخليدا لدورهم 

وعرفانا مبا قدموه للوطن. 

برز جناح موزمبيق يف اك�صبو عدة 
منطقة  ���ص��وف��اال  منها  م��ق��اط��ع��ات 
غورينغوزا الكرى، مقاطعة نيا�صا 
ومقاطعة  نيا�صا،  ب��ح��رية   موطن 
اإن����ه����ام����ب����ان ح���دي���ق���ة ب������ازاروت������و 
الوطنية، ومقاطعة مانيكا موطن 
الوطنية،  ���ص��ي��م��ات��ي��م��اين  مل��ح��م��ي��ة 
ومقاطعة غازا منتزة ليمبوبو، ويف 
نف�س ال��رك��ن ي��الح��ظ وج���ود عدد 
املنحوته  واملج�صمات  النماذج  من 
ال��ت��ىخ�����ص�����س ل��ه��ا ���ص��ن��ادي��ق من 
الزجاج حلمايتها واحلفاظ عليها 
ل��ه��ا م���ن اه��م��ي��ة ع��ن��د ال�صعب  مل���ا 
امل���وزم���ب���ي���ق���ي، م���ع ال���رتك���ي���ز على 
وتقدمي  االق��ت�����ص��ادي  اال���ص��ت��ق��رار 
ف��ر���س ا���ص��ت��ث��م��اري��ة وج���ذب رجال 
االأعمال وروؤو�س االأموال االأجنبية 
لال�صتثمار يف جميع املجاالت مثل 
ال�صياحة امل�صتدامة و�صناعة �صهر 
االأمل��ون��ي��وم وال��زراع��ة وغ��ريه��ا من 
ن��واح��ي احل��ي��اة، م��ع ال��ق��اء ال�صوء 
على رق�صة �صيجوبو وكتابة بع�س 

اإىل  زواره  م��وزم��ب��ي��ق  ج��ن��اح  ينقل 
عام 2025 يف جتربة فريدة نحو 
له  خطط  وم��ا  امل�صتقبلية  روؤيتها 
اإىل هذه  لت�صل  منذ فرتة طويلة 
املرحلة املتقدمة يف جميع مناحي 
احل���ي���اة،  وب��ع��د امل��م��ر ي��ج��د الزائر 

تطل على املحيط و�صا�صات عر�س 
ال�صياحية  لالأماكن  و�صف  تقدم 
اإىل  باالإ�صافة  الدولة،  يف  واملميزة 
القطاعات  ج��م��ي��ع  م���ن  م��ق��ت��ن��ي��ات 
احل��ي��وي��ة وامل�������وارد االأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 

موزمبيق.

ال�صاطئ  على  �صم�صية  اأم��ام  نف�صه 
بحجم  عر�س  �صا�صة  ي�صاره  وعلى 
ال�����ص��اح��ل وتاريخ  ت��ع��ر���س  اجل����دار 
ال�صوء  وت�صلط  وت��راث��ه��ا  ال��دول��ة 
املتقدمة  وال�صناعات  الرتاث  على 
ابراز  مع  اال�صرتاتيجية  واخلطة 

من  اأن��ه��ا  بحكم  عنها  التفا�صيل 
اخلا�صة  ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة  ال��رق�����ص��ات 
لعر�س  م��ك��ان  وخ�ص�س  ب��ال��ب��الد، 
وامل�صغوالت  ال��ي��دوي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات 

احل����رف����ي����ة اخل����ا�����ص����ة ب����ال����دول����ة، 
وي�����ص��ه��ل ع��ل��ى ال���زائ���ر ����ص���راء تلك 
وتكون  ب��ه��ا  ل��ل��ح��ف��اظ  امل��ق��ت��ن��ي��ات 

ذكرى مرتبطة بجناح موزمبيق. 

م�سوؤولة اأممية تروي ق�ستها مع امل�ساواة وتدعو الن�ساء ليكّن ن�ساًء بحق  من اإك�سبو 2020 ندوة نقا�سية يف اإك�سبو 2020 دبي: الن�ساء العامالت اأكرث املت�سررات من جائحة كورونا
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اأكادميية الباديري  2020 دبي، بالتعاون مع  اإك�صبو  ا�صت�صاف جناح املراأة يف 
للتدريب والتنمية، حلقة نقا�صية حتت عنوان "م�صتقبل العمل للمراأة"، ملناق�صة 
كل املهارات امل�صتقبلية ال�صرورية للمراأة من اأجل متكينها من حتقيق جناحات 
يف حياتها املهنية، والوظيفية، وم�صاعدتها يف التغلب على التحديات امل�صتقبلية 
النعيمي،  را�صد  �صعادة عبداهلل  الندوة  لها. وح�صر فعاليات  تتعر�س  التي قد 
الب�صرية  امل��وارد  وزارة  الدولية يف  والعالقات  امل�صاعد لالت�صال  ال��وزارة  وكيل 
اأك��ادمي��ي��ة ال��ب��ادي��ري للتدريب  اآل ع��ل��ي، م��دي��رة  وال��ت��وط��ني، وال��دك��ت��ورة منى 
والتنمية، والدكتورة دميا جنم، املدير العام ملوؤ�ص�صة التعليم من اأجل التوظيف 
يف دولة االإمارات، وعدد من اخلراء وامل�صوؤولني واملهتمني. وقد ناق�س احل�صور 
العقبات والتحديات التي تواجه املراأة يف �صبيل احل�صول على الوظيفة املنا�صبة 
لها، مبا ميكنها من اللحاق بالركب الوظيفي وامل�صاهمة بفاعلية بعجلة التنمية 
يف بالدها، اإىل جانب ا�صتعرا�س اأبرز املهارات التي حتتاجها لتحقيق النجاح يف 
الكايف  القدر  على  امل��راأة  ح�صول  اأهمية  على  احل�صور  و�صدد  العملية.  حياتها 
من الدورات التدريبية التي توؤهلها لاللتحاق ب�صوق العمل، والوظائف التي 
تنا�صبها، وتتالئم مع طموحاتها املهنية. وا�صتعر�س املجتمعون مدى مالئمة 
احتياجات �صوق العمل للكوادر الن�صائية، واال�صرتاطات واملعايري التي تفر�صها 
ظل  يف  ال�صيما  الوظائف،  على  احل�صول  اأج��ل  من  وال�صركات  اجلهات  بع�س 
التطور التقني والتكنولوجي الهائل الذي ي�صهده العامل. واأكد املتحدثون اأن 
ماليني االأ�صخا�س يف جميع اأنحاء العامل �صيواجهون حتوالت وظيفية ويجب 
عليهم اإعادة التدريب على مهارات جديدة الأنواع جديدة من الوظائف، لتطوير 
املهارات املطلوبة منهم، م�صددين على �صرورة تزويد املراأة باملرونة وم�صاعدتها 

يف االنتقال اإىل عامل جديد يف �صوق العمل التقني. وذكر اخلراء احلا�صرون 
اأنه وفقا الأحد االأبحاث العلمية احلديثة، �صتنخف�س الوظائف اخلا�صة للن�صاء 
العامالت بحلول عام 2030 اإىل %20، ب�صبب االأمتتة. واأجمع احل�صور اأن 
املوؤ�ص�صات احلكومية لي�صت فقط هي اجلهات امل�صوؤولة واملعنية بتعيني الن�صاء 
جزءاً  اخلا�س  القطاع  يتحمل  اإمنا  لهن،  املنا�صبة  الوظيفية  الفر�س  وتوفري 
االآثار  اإىل  وتطرق احل�صور  البلدان.  املجتمعية يف جميع  امل�صوؤولية  هذه  من 
ال�صيما  العمل،  �صوق  على  وتاأثرياتها  ك��ورون��ا،  جائحة  عن  الناجمة  ال�صلبية 
العامل  العديد منهن لوظائفهن على م�صتوى  للن�صاء يف ظل فقدان  بالن�صبة 
من جراء ذلك، موؤكدين اأن الن�صاء هن اأكرث املت�صررات من تاأثريات اجلائحة. 
اأهمية تطوير املخرجات التعليمية واجلامعية  و�صدد عدد من امل�صاركني على 
امل��راأة يف  ملواكبة كافة م�صتجدات ومتغريات �صوق العمل اخلارجية، وم�صاعدة 
تطوير مهاراتها وتذليل كل ال�صعوبات والعقبات التي تواجهها يف �صبيل ذلك. 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  توليه  ال��ذي  الكبري  االهتمام  وثمن احل�صور 
�صتى  يف  منها  القيادية  ال�صيما  الوظائف،  من  العديد  تبواأ  من  امل��راأة  لتمكني 
اجلهات احلكومية، ف�صاًل عن دورها الكبري واملهم يف ت�صجيع القطاع اخلا�س 

على ا�صتقطاب الكوادر الن�صائية وتوفري فر�س العمل املنا�صبة لها.
واأكد احل�صور على اأهمية اإعادة تاأهيل وتدريب الن�صاء العامالت ورفدهن مبا 
امل�صتقبل  يف  تواجههن  قد  التي  التحديات  كل  ملواجهة  اأدوات  من  يحتاجونه 
القريب يف بيئة العمل الهجينة، خا�صة يف ظل التطور املتنامي للتكنولوجيا، 
دمج  �صيتم  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املتخ�ص�صة  التقارير  وبح�صب  اأن���ه،  اإىل  م�صريين 
اال�صطناعي،  ال��ذك��اء  ه��ي  رئي�صة،  ف��ئ��ات  �صت  لت�صمل  امل�صتقبلية  ال��وظ��ائ��ف 
ال�صحابية  واحلو�صبة  والهند�صة  االأخ�����ص��ر،  واالق��ت�����ص��اد  ال��رع��اي��ة،  واقت�صاد 

وتطوير املنتجات، واملبيعات والت�صويق واملحتوى التقني.

•• دبي– الفجر

حّثت ميلي�صا فليمنغ، وكيلة االأمني العام لالأمم املتحدة للتوا�صل العاملي، 
ي�صتمتعن  واأن  بحق"،  "ن�صاء  يكّن  اأن  على  االأر���س  بقاع  الن�صاء يف خمتلف 

بهذا االختالف.
روت  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة  ت�صوده  م�صتقبل  بحثت حتقيق  وخ��الل جل�صة 
اأنها عا�صت حياة مهنية يف جمتمعات  فليمنغ ق�صتها اخلا�صة، م�صرية اإىل 
�صحّية رمبا مل حتَظ بها اأخريات، با�صتثناء بع�س املواقف املعتادة التي مل 

توؤثر عليها.
وقالت الدبلوما�صية االأمريكية ال�صابقة، التي اأّلفت كتابا ملهما بعنوان "هل 
االأمل اأقوى من البحر؟"، اإن اأبرز ما ميكنها االإ�صارة اإليه يف هذا اخل�صو�س 
هو بع�س املعاناة التي مرت بها لكونها امراأة، وهي مواقف تعتقد اأنها كانت 
هي نف�صها ال�صبب فيها، وهو ما ظنت يف البداية اأنه الطريقة املثلى للتعامل 

�صمن بيئة العمل.
وقالت فليمنغ للح�صور، الذي مالأ قاعة املجل�س يف جناح املراأة مبوقع اإك�صبو 
2020 دبي يف ظل اإجراءات احرتازية تتعلق بفريو�س كورونا: "على �صبيل 
اأ�صعر بتوتر �صديد لظهوري ببطن كبرية  املثال، حني حملت بطفلي، كنت 

اأمام النا�س، واأت�صاءل عما �صيعتقده مديري اأو ما �صيقوله عني النا�س".
اأ�صعر  ب��داأت  لكني  ذك��وري��ا،  قناعا  اأرت���دي  اأن  دائما  اأح���اول  "كنت  واأ�صافت: 
بانتمائي االأنثوي، واأنا اأحمل طفال يف داخلي، وبداأت االأمور تتغري. وحني 
و�صعت طفلي، كان علّي اأن اأر�صعه. ميكنني القول اإين مل اأتلقَّ �صوى الدفء 
والت�صجيع )يف بيئة العمل املحيطة(، وهو ما �صجعني على الت�صرف دوما 

كامراأة دون اأن اأ�صطر للت�صرف كالرجال".

وتابعت اأنها تعمل بجد على نقل هذه اخلرة والتجربة لغريها من الن�صاء، 
امل��راأة العاملة بالقلق  اأاّل ت�صعر  خا�صة ما يتعلق منها بفرتة احلمل. يجب 

من احلمل، واإن �صاورها هذا ال�صعور، "فهي يف مكان عمل غري منا�صب".
واأ�صارت امل�صوؤولة االأممية اأي�صا لتجربتها مع �صرطان الثدي الذي اأ�صيبت 
به بعد فرتة ق�صرية من اختيارها للعمل �صمن الفريق االنتقايل لالأمني 

العام احلايل اأنطونيو غوتريي�س.
ما  ع��ل��ى  لي�س  م��ا  �صيئا  اأن  ت��درك��ني  ال��ط��ب��ي��ب��ة،  حتت�صنك  "حني  وق��ال��ت: 
األ��وم ما يحدث يل يف هذا  ي��رام. ع�صت فرتة من االإنكار يف البداية وب��داأت 
واأن  بقوة،  اأتعامل  اأن  النهاية  يف  ق��ررت  لكني  املهني،  جناحي  من  التوقيت 
اأويل االهتمام ل�صحتي ولعائلتي، ومل يكن لهذا االأمر اأي اأثر على و�صعي 

يف االأمم املتحدة".
واعترت فليمنغ اأن تعليم الفتيات اأمر "مهم بدرجة هائلة"، واأبدت اأ�صفها 
امل��ت��ح��دة للتنمية ك��ان من  اأه����داف االأمم  ال��ه��دف اجل��وه��ري م��ن  الأن ه��ذا 
اجلوانب التي تاأثرت ب�صدة جراء جائحة كوفيد19-، وقال: "هناك اأي�صا 

امل�صاواة والفر�س، وهما اأمران مهمان للغاية لتمكني املراأة".
منت  على  جنت  التي  الزامل،  دع��اء  ال�صورية  الالجئة  ق�صة  فليمنغ  وروت 
باأنف�صهم يف غياهب  األقوا  �صخ�س،   500 اأك��رث من  ركابه  غ��رق من  ق��ارب 

البحر فرارا من احلرب هناك.
"اإن دعاء، التي مات خطيبها وحب عمرها خالل الرحلة،  وقالت فليمنغ: 
يفارقوا  اأن  قبل  بهما  لها  اأهلهما  عهد  اأن  بعد  تعرفهما  ال  طفلني  اأنقذت 

احلياة".
واأ�صافت و�صط تاأثر احلا�صرين: "لعل دعاء مت�صكت باالأمل يف احلياة لتنقذ 

هذين ال�صغريين. األي�س هذا دليال على اأن االأمل اأقوى من البحر؟".
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العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ارابيان كو�صت للعبايا 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�صيله رخ�صة رقم:3690693 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خالد �صامل ي�صلم احمد بن �صميدع  ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صامل ي�صلم احمد بن �صميدع
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/برد جاردن للنقليات 

CN واملقاوالت العامة رخ�صة رقم:384563 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة نوال �صامل مبارك هادي العامري ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف هزاع را�صد علي حممد اليماحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صالة البناء للمقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:2896733 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد عبداهلل �صاملني العويني الكثريي  ٪40
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبداهلل �صاملني العويني الكثريي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف نا�صر مبخوت مبارك علي العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الزهرة الوردية للتمديدات الكهربائية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1181744 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اليزابيت كو�صى تيكيداثو ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد عبيد �صامل عبيد الظاهرى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الزهرة الوردية للتمديدات الكهربائية 
PINK FLOWERS ELECTRICAL INSTALLATIONS 

اإىل /انا جلوبال للتجارة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
ANNA GLOBAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة لوازم ال�صالمة وال�صحة املهنية واأدواتها - باجلملة 4649052
تعديل ن�صاط / حذف اإ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4329904

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/الهناء �صتار الدارة العقارات وال�صيانة  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:3026931 
تعديل مدير / اإ�صافة عبدالوني�س ال�صيد احمد مبارك

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل اإ�صم جتاري من/ الهناء �صتار الإدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م

AL HANA STAR FOR PROPERTY MANAGEMENT AND GENERAL MAINTENANCEL.L.C
اإىل /الهناء �صتار ملواد البناء ذ.م.م

AL HANA STAR BUILDING MATERIALS L.L.C
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع االأدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة  4752006

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - بالتجزئة  4752019
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع االأدوات ال�صحية ومتديداتها - بالتجزئة  4752004

تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�صاط / حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
ال�صالمة  لوازم  لتجارة  اوول  ال�ص�����ادة/بروتكت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�صحة رخ�صة رقم:1858391 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صلطان حممد ح�صن حممد املرزوقى ٪51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ن�صيم الدين م�صلم فيتيل حممد ٪49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �صامل حممد الربيعى املن�صورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�صم جتاري من/ بروتكت اوول لتجارة لوازم ال�صالمة و ال�صحة

 PROTECTOL HEALTH AND SAFETY TRADING & ACCESSORY 

اإىل /بروتكت اوول لتجارة ال�صحة وال�صالمة ذ.م.م 
PROTECTOL HEALTH AND SAFETY TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كار اك�س للعناية وزينة ال�صيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2962219 
تعديل مدير / اإ�صافة ا�صني �صيناتو كوزهييل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة تازه لال�صتثمار يف امل�صروعات التجارية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
TAAZA COMMERCIAL ENTERPRISES INVESTMENT- Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعود على باخلري بالعبيد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ كار اك�س للعناية و زينة ال�صيارات 

CAR X AUTO CARE AND ACCESSORIES 

اإىل /كار اك�س للعناية و زينة ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
CAR X AUTO CARE AND ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/تانكي لتنظيف خزانات املياه

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1808380 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ها�صم مريغنى حمجوب حممد ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد �صامل حممد عزيز الهنائى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ تانكي لتنظيف خزانات املياه
TANKI TO CLEAN WATER TANKS 

اإىل /تانكي لتنظيف خزانات املياه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
TANKI TO CLEAN WATER TANKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/تقنيده كافيه- فرع 1

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2217279-1 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ال�صيد فريد احمد عبداهلل �صامل ال�صقاع من مالك اإىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء / ال�صيد فريد احمد عبداهلل �صامل ال�صقاع من 100 ٪ اإىل ٪0

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حامت جمال على ح�صن ٪100

 تعديل اإ�صم جتاري من/ تقنيده كافيه -منفذ بيع- فرع 1 

TAQNIDA CAFE -RESALE OUTLET- BRANCH 1 

اإىل /كافترييا ماي هيلتي �صتار 

MY HEALTHY STAR CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فريوي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1009240 

تعديل مدير / اإ�صافة رفيد ابوبكر تينجيالفاالبيل

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ فريوي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 

FAIRWAY TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED 

اإىل/فريوي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 FAIRWAY TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الب�صائر 

CN لل�صيانة العامة رخ�صة رقم:1020919 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�س ايه 

CN 94 للوجبات اخلفيفة رخ�صة رقم:2927077 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايلتي كويف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2661625 
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ اإيلتي كويف
ELITE COFFEE  

اإىل /مطعم مونكت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MONKIT RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج العري�س لل�صبغ 

CN وامليكانيكا ال�صيارات رخ�صة رقم:1413083 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صفيه حممد احمد النخالين ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صامل ي�صلم احمد بن �صميدع

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/09 كالك�صن للعبايا 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�صيله رخ�صة رقم:3789560 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خالد �صامل ي�صلم احمد بن �صميدع ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صامل ي�صلم احمد بن �صميدع
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22 
تعلن ف�صاء 2030 لرتكيب املواد العازلة و�صنداً لن�س املادة )46(: 

االأحكام الق�صائية املرتبطة:
 2030 )ف�صاء  التجارية  الرخ�صة  ملكية  اإليه  توؤول  من  كل   -1
CN يحل بحكم  لرتكيب املواد العازلة(   رخ�صة رقم 2937328 
القانون حمل املت�صرف يف جميع احلقوق والتعهدات النا�صئة عن 
اأو  العقود املت�صلة بالرخ�صة التجارية ما مل يتفق على غري ذلك 
كان العقد قائماً على اعتبارات �صخ�صية. و�صنداً لن�س املادة فانه مت 
التنازل وبيع وحذف اأحمد حممد مكتوم را�صد هميلة املزروعي من 

الرخ�صة التجارية املذكورة اأعاله.
له  احلق،  وحوالة  التنازل  هذا  على  اعرتا�س  له  من  كل  فعلى 
14 يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن  احلق يف االعرتا�س خالل 
لدى اجلهات املخت�صة وعليه فان هذا االعالن حوالة للحق على 

امل�صرتي اجلديد.
ن�سر على م�سوؤولية املعلن

اإع�������������الن

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

Robin :بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 11994 بتاريخ : 1995/08/12
امل�صجلة بتاريخ : 1997/3/11

با�ص��م: �صوبارو كوربوري�صن
وعنوانه: 1-20-8، ابي�صو، �صيبويا - كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 7 
ا�صالح و �صيانة ال�صيارات امل�صخات املولدات  و املحركات املعلومات عن الت�صليح غ�صل ال�صيارات

بيانات التعديل:
ا�صم من انتقلت له امللكية: ت�صاجنزهو فوجي ت�صاجنت�صاي روبني جازولني اإجنني كو.، ال تي دي

عنوانه: نو. 28 ت�صاجنجياجن نورث رود، اك�صينبي د�صرتيكت، ت�صاجنزهو، جياجن�صو، ال�صني
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/12/14

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2021/12/14
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22 يناير 2022 العدد 13449

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

Robin :بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 599 بتاريخ : 1993/06/14
امل�صجلة بتاريخ : 1995/01/16

با�ص��م: �صوبارو كوربوري�صن
وعنوانه: 1-20-8، ابي�صو، �صيبويا - كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 7 
املحركات املتعددة االغرا�س املحركات املدارة كهربائيا املحركات املدارة بال�صخ املعدات واملاكينات 

الزراعية و املعدات و املاكينات الهند�صية
بيانات التعديل:

ا�صم من انتقلت له امللكية: ت�صاجنزهو فوجي ت�صاجنت�صاي روبني جازولني اإجنني كو.، ال تي دي
عنوانه: نو. 28 ت�صاجنجياجن نورث رود، اك�صينبي د�صرتيكت، ت�صاجنزهو، جياجن�صو، ال�صني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/12/14
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2021/12/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22 يناير 2022 العدد 13449

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

Yipin :بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 91039 بتاريخ : 2007/02/27
امل�صجلة بتاريخ : 2010/03/09

 با�ص��م: �صانغهاي ييبني بيجيمينت�س كو، ليمتد
وعنوانه: 4839 جيا�صو نغبي رود، �صانغهاي، ال�صني

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 2 
ملونات؛ اأ�صباغ؛ ملونات االأطعمة

بيانات التعديل:
ا�صم من انتقلت له امللكية: �صنغهاي هوايي فاين كيميكال كو.، ال تي دي.

عنوانه: منر 8288، �صوجنزي افينيو، كينجبو د�صرتيكت، �صنغهاي، ال�صني
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/12/14

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2021/12/14
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22 يناير 2022 العدد 13449

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 181950
با�ص��م: ا�صبري انرتنا�صيونال لال�صترياد والت�صدير

وعنوانه: 9 �صارع عباد الرحمن - م�صاكن �صرياتون - القاهرة - جمهورية م�صر العربية
وامل�صجلة بالرقم )181950( بتاريخ 2016/10/12

انتهاء احلماية يف :  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات 
2022/11/13 وحتى تاريخ : 2032/11/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22 يناير 2022 العدد 13449
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عبد اهلل املري يبحث �سبل تعزيز التعاون مع وفد بريطاين رفيع امل�ستوى
•• دبي-الفجر:

العام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  مع����ايل  ا�صتقب����ل 
ال�صادرات  م���دي���ر  ج���ول���د����ص���اك،  م�����ارك  ����ص���ع���ادة  دب�����ي،  ل�����ص��رط��ة 
الريطانية يف وزارة التجارة الدولية والوفد املرافق له، بح�صور 
الهيئات  الأمن  العامة  االإدارة  الغيثي، مدير  علي  اهلل  اللواء عبد 
واملن�صاآت والطوارئ، والعميد خالد الرزوقي، مدير االإدارة العامة 
للذكاء اال�صطناعي، والعميد ال�صيخ حممد عبد اهلل املعال، مدير 
رئي�س  ال�صيخ،  اهلل  والنقيب عبد  والريادة،  للتميز  العامة  االإدارة 

ق�صم ال�صوؤون الدبلوما�صية.

ورحب معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري بالوفد ال�صيف، موؤكداً 
القيادة  وحر�س  البلدين،  بني  وال�صداقة  التعاون  عالقات  عمق 
�صراكات  اىل  بها  للو�صول  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  تطوير  يف  ال��ر���ص��ي��دة 

ا�صرتاتيجية يف خمتلف القطاعات.
لتلك  انعكا�صاً  تعتر  ال��ري��ط��اين  ال��وف��د  زي���ارة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   

العالقة بني اجلانبني.
ال���ت���ع���اون يف جم����ال اجلرائم  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل  ال��ل��ق��������������������اء  وب��ح��������������������ث 
وتبادل  ال�صرطية،  اخلدمات  يف  الرقمي  والتحول  االلكرتونية، 
االهتمام  ذات  املوا�صيع  ومناق�صة  الدولية،  املعار�س  يف  اخل��رات 

امل�صرتك.

مل يتذكر متى واأين فقده

اأمن املطارات يف دبي ُيعيد 33 األف يورو مل�سافر ترانزيت يف رحلة عودته لوطنه
•• دبي-الفجر:

الأم����ن  ال���ع���ام���ة  االإدارة  اأع���������ادت 
دب����ي، مبلغا  ���ص��رط��ة  امل���ط���ارات يف 
يورو  و600  األفا   33 يبلغ  ماليا 
اإىل م�صافر "ترانزيت" عر مطار 
دبي الدويل اأثناء رحلة عودته اإىل 
الفرحة  م�����ص��اع��ر  ل��ت��غ��م��ره  وط��ن��ه، 
خا�صة  املطار،  ل�صباط  واالمتنان 
امل����ايل يف رحلة  امل��ب��ل��غ  واأن�����ه ف��ق��د 
ومل  امل�������ص���ار،  ذات  ع����ر  ال����ذه����اب 
دولة  اأي  ويف  متى  ت��ذك��ر  ي�صتطع 

فقد املبلغ املايل الكبري.
بال�صويدا  ح��م��وده  ال��ع��م��ي��د  وق����ال 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري، 
الأمن املطارات بالوكالة، اإن ال�صيد 
اجلن�صية،  اأمل���اين  تلباخ  �صيغفريد 
���ص��اف��ر م���ن وط���ن���ه اأمل���ان���ي���ا م�����روراً 
"ترانزيت"  ال����دويل  دب���ي  مب��ط��ار 
تايلند،  يف  ق�صرية  اإج���ازة  لق�صاء 
ال���ف���ن���دق يف  اإىل  و����ص���ول���ه  وب���ع���د 
وجهته ال�صياحية، اكت�صف فقدانه 
ماليا  مبلغا  حتوي  التي  حلقيبته 
كبريا يبلغ 33 األفا و600 يورو، 

ب�����ص��دم��ة وح����زن عميق،  ل��ُي�����ص��اب 
تذكر  م��ن  يتمكن  واأن���ه مل  خا�صة 
م��ت��ى واأي����ن ف��ق��د احل��ق��ي��ب��ة، ه��ل يف 
دبي  اأو  االأمل��اين  دو�صلدورف  مطار 
لبالده  عودته  ي��وم  ويف  تايلند،  اأو 
عر مطار دبي الدويل "ترانزيت" 
تفاجاأ ب�صرطي من ق�صم املعثورات 
من  وي��ت��اأك��د  ي�صتوقفه  امل��ط��ار  يف 
اإليه  وي��ع��ي��د  ال�صخ�صية،  ب��ي��ان��ات��ه 

املبلغ املايل.
مل  تلباخ  ال�صيد  اأن  العميد  واأك���د 
املال  على  �صيعرث  اأن��ه  يتخيل  يكن 
االأم���ر مت  اأن  جم���ددا، ومل ي�صدق 
جزيل  عن  معربا  الب�صاطة،  بهذه 

املطار،  مل��وظ��ف��ي  وع��رف��ان��ه  ���ص��ك��ره 
االأم�����ن  م���دي���ن���ة  دب�����ي  اأن  م����وؤك����دا 

واالأمان واالطمئنان.
لديها  دب���ي  ���ص��رط��ة  اأن  اإىل  ون����وه 
قادرة  ذكية  وتقنيات  ب�صرية  كوادر 
���ص��يء حفاظا على  ك��ل  ر���ص��د  على 
اأمن االأفراد وممتلكاتهم، وتر�صيخا 
فهنا،  واالطمئنان،  االأم��ن  مل�صاعر 
وم������ن خ������الل ن����ظ����ام امل����ع����ث����ورات، 
و�صياحا  زوار  للمتعاملني  مي��ك��ن 
مفقوداتهم  ا�صتعادة  من  وعابرين 
التي  ال���ذك���ي���ة  االأن���ظ���م���ة  ب��ف�����ص��ل 
يعزز  ما  وه��و  دب��ي،  �صرطة  تتبعها 
املواكبة  دب��ي  �صرطة  توجهات  من 
للحكومة يف الو�صول باالإمارة اإىل 

املدينة االأكرث اأماناً.
حممد  ال��رائ��د  اأو���ص��ح  وتف�صيليا، 
ق�صم  رئ���ي�������س  ال����ك����م����دة،  خ��ل��ي��ف��ة 
ا�صتالم  وف������ور  اأن������ه  امل����ع����ث����ورات، 
على  حتتوي  كانت  التي  احلقيبة 
املبلغ وبع�س املحتويات ال�صخ�صية 
ال���ت���ع���رف على  ����ص���اع���دت يف  ال���ت���ي 
����ص���اح���ب احل���ق���ي���ب���ة، ع���م���ل اأف������راد 
ال���ق�������ص���م م�����ع م����وظ����ف����ي ط�����ريان 

البيانات  خ�����الل  م����ن  االإم����������ارات 
امل���ت���اح���ة ل���دي���ه���م، ل��ل��ت��ع��رف على 
واإيابا،  ذهابا  �صريه  وخط  امل�صافر 
امل�صافر  ب�����اأن  االط���م���ئ���ن���ان  وب���ع���د 
مطار  ط��ري��ق  ع��ن  ل��ب��الده  �صيعود 

دب��ي ال����دويل، ات��خ��ذن��ا االإج����راءات 
الرتتيبات  وو����ص���ع���ن���ا  ال�����الزم�����ة، 
نقوده  وت�صليمه  امل�صافر  ال�صتقبال 
ال  اللحظة  تلك  حتى  زال  ال  التي 

يذكر اأين اأ�صاعها.

بلدية اأبوظبي تنظم حما�سرة لتوعية اأفراد املجتمع 
يف م�سفح باأهمية احلفاظ على املظهر العام

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات  نظمت بلدية مدينة 
العام  املظهر  على  للحفاظ  توعوية  حما�صرة  والنقل، 
وامل�صتثمرين  وامل����الك  ال�����ص��رك��ات  اأ���ص��ح��اب  ا�صتهدفت 
وخمتلف فئات واأفراد املجتمع يف كافة املناطق الواقعة 
�صمن النطاق اجلغرايف ملركز بلدية م�صفح، بهدف ن�صر 
وااللتزام  العام  املظهر  على  املحافظة  باأهمية  التوعية 
يف  وحت���دث  اأب��وظ��ب��ي.  اإم���ارة  يف  بها  املعمول  بالقوانني 
املحا�صرة �صعيد علي الهاجري، رئي�س ق�صم التفتي�س يف 
مركز بلدية م�صفح، والذي قدم العديد من االإر�صادات 

الأفراد املجتمع لتثقيفهم باأهمية و�صرورة احلفاظ على 
املظهر العام وتاأثراته االإيجابية على امل�صهد احل�صاري 
اأبوظبي وعلى البيئة وال�صحة العامة،  الذي تتمتع به 
على  احلفاظ  بقوانني  اجلمهور  تثقيف  اإىل  باالإ�صافة 
املن�صورات  من  العديد  ن�صر  مت  ذل��ك،  اإىل  العام  املظهر 
التوعوية باللغتني العربية واالإجنليزية عر احل�صابات 
االجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  على  للبلدية  الر�صمية 
على  ال�صناعية  م�صفح  يف  املجتمع  اأف���راد  حت��ث  وال��ت��ي 
االهتمام باملظهر العام واحلفاظ عليه من اأي م�صوهات، 
ال�صحية  والبيئة  اجل��م��ايل  بامل�صهد  االهتمام  وك��ذل��ك 

النظيفة التي تتمتع بها املدينة.

اأف�سل طهاة نيوزيلندا يربزون مهاراتهم خالل مهرجان خا�ش يف اإك�سبو 2020
•• دبي– الفجر 

الطهاة  رئ��ي�����س  ج���دي���د  م���ن  ي���ع���ود 
اإىل  ���ص��ه��راوات،  �صيد  النيوزيلندي، 
على  عاما   25 م��رور  بعد  املنطقة، 
اخلليج  يف  امل��ه��ن��ي��ة  م�����ص��ريت��ه  ب����دء 
املاأكوالت  اأف�صل  لتقدمي  ال��ع��رب��ي، 
�صهراوات،  وي����رز  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة. 
الذي بداأ م�صريته املهنية يف الطهي 
ك��م��ت��درب يف ف��ن��دق غ��ران��د ح��ي��اة يف 
واحدا  ب�صفته  الُعمانية،  العا�صمة 
�صمن اأربعة طهاة �صيوف للم�صاركة 
نيوزيلندا"  "مذاقات  مهرجان  يف 
 2020 اإك�����ص��ب��و  ي��ح��ت�����ص��ن��ه  ال�����ذي 
طعام  قائمة  �صهراوات  ويقدم  دب��ي. 
جناح  يف  تياكي  مطعم  من  متفردة 
فعاليات  وحتى  االآن  من  نيوزيلندا 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دا، يوم 
يناير اجل��اري، وا�صفا   31 االثنني 
و�صرف"  فخر  "مدعاة  باأنه  �صعوره 

مل�صاركته يف اإك�صبو 2020 دبي.

عنها بلفائف �صمع الع�صل. وامتدت 
حدود مطاعم �صهراوات حتى متنزه 
عام على اجلانب االآخر من الطريق 
م���ن ن��اح��ي��ة امل��ط��ع��م، وال���ت���ي حتول 
اإىل  املطبخ  من  الع�صوية  النفايات 
�صماد، وتزرع املحا�صيل ال�صتخدامها 
ال�صعور  ه���ذا  ب���دا  ال��ق��ائ��م��ة.  �صمن 
باالحرتام اإزاء االأر�س وخمرجاتها 
وجولة  املنبثقة،  قائمته  م��ن  جليا 
افُتِتح  والتي  نيوزيلندا،  يف  الطهي 
 14" املا�صي  بها املهرجان االأ�صبوع 
�صهراوات  وج��ب��ة  وت���غ���ري  يناير". 
اأط����ب����اق رواد  اأرب����ع����ة  امل���وؤل���ف���ة م����ن 
من  �صكامبي  مثل  باملكونات  املطعم 
مارلبورو وحلم االأبقار التي تتغذى 
املا�صية  ق��ط��ع��ان  ال��ُع�����ص��ب م��ن  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ُت��رب��ى يف روت������وروا، وم���ن ثمَّ 
الغراب،  مُي��زج ذلك مع فطر عي�س 
املتنامية  ال��ع��ل��ف  ���ص��ن��اع��ة  ليج�صد 
يف ن��ي��وزي��ل��ن��دا، وب��ي��ك��و ب��ي��ك��و، وهي 
خ�صراوات اأ�صلية ي�صبهها �صهراوات 

وقد ا�صُتلِهم ا�صم املطعم من مبادئ 
ت���ي���اك���ي اخل���ا����ص���ة ب�����ص��ع��ب امل������اوري 
والتي  واملكان"  االإن�����ص��ان  "رعاية 
ماناكيتاجنا  ج���ان���ب  اإىل  ُت�����ص��ك��ل 
االهتمام  واإظ��ه��ار  ال�صيافة  "كرم 
الرئي�صية  املو�صوعات  باالآخرين" 
يحت�صنه  ال����ذي  ال��ط��ع��ام  مل��ه��رج��ان 
�صهراوات  وق���ال  ن��ي��وزي��ل��ن��دا.  ج��ن��اح 
م���ف���ت���اح ثقافة  ه����ي  االأف�����ك�����ار  ه�����ذه 
الطهام املتنوعة واملعا�صرة والقائمة 
اأما  ن��ي��وزي��ل��ن��دا.  امل��ك��ون��ات يف  ع��ل��ى 
�صهراوات  ي��دي��ر  حيث  اأوك��الن��د،  يف 
فرن�س  وذا  كا�صيا،  وهما  مطعمني، 
املكونات  ع��ل��ى  ي��ح�����ص��ل  اإذ  ك��اف��ي��ه، 
املو�صمية واملزروعة حمليا لقائمته، 
وي���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات 
م����ع ����ص���غ���ار امل���ن���ت���ج���ني وامل�����وردي�����ن 

احلرفيني.
اأعيننا االإن�صان  "ن�صع ُن�صب  وقال: 
نيوزيلندا،  "يف  واأ���ص��اف  واملكان". 
بوتقة  يف  فعليا  اأنف�صنا  نح�صر  ال 

وحتمل  "هليون".  ب��اال���ص��راج�����س 
مع  جلي  ب�صري  ت�صابه  وج��ه  اأي�صا 
املفتوح  "الرعم" غ��ري  اأو  ال��ك��ورو، 
الوطني  )ال��رم��ز  ف�صي  ل�صرخ�س 
احلياة  يج�صد  وال��ذي  لنيوزيلندا(، 

اجلديدة يف ثقافة �صعب املاوري.
الطعام  م��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  وي�صهد 
رئي�س  بليك،  جي�صي  م�صاركة  اأي�صا 
الذي يقيم يف  النيوزيلندي  الطهاة 
دبي خلف مطعم لوي دبي يف الفرتة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ي��ن��اي��ر،   25-19 م��ن 
"ما�صرت  برنامج  جوائز  احلائزين 
وال�صقيقتان  نيوزيلندا"،  ���ص��ي��ف 
من  الفرتة  يف  ب��ريد  وكارينا  كي�صي 
جميع  وي�����ص��ارك  ي��ن��اي��ر.   31-26
وقوائم  خا�صة  ع��رو���س  يف  الطهاة 
م��ن��ب��ث��ق��ة، ف�����ص��ال ع���ن اإع������داد طبق 
م��ت��وف��را يف مطعم  ���ص��ي��ك��ون  مم��ي��ز 

تياكي طيلة فرتة املهرجان.
�صرائح  من  �صهراوات  طبق  ويتاألف 
حل���م ����ص���اأن م���ن خ��ل��ي��ج ه��وك�����س مع 

اأن كل  اإذ  م��ع��ني،  ب��اأ���ص��ل��وب  ال��ط��ه��ي 
فاالإنتاج  اخل��ا���س.  اأ�صلوبه  ل��ه  ط��اه 
وال��ط��ب��ي��ع��ة ه��م��ا م���ا ي��دف��ع��ان��ا اإىل 
نيوزيلندا  ُت���ع���ن���ى  اإذ  ن��ف��ع��ل��ه،  م����ا 
ومعاملة  وال���ب���ي���ئ���ة  ب���اال����ص���ت���دام���ة 
امل���ح���ا����ص���ي���ل وامل���ن���ت���ج���ات ب����اإج����الل 
ب�صمتك  اإ�����ص����ف����اء  م����ع  واح���������رتام 

االإبداعية عليها".
زوجة  ���ص��ه��راوات،  �صاند  قالت  فيما 

"يتعلق  اأع���م���ال���ه:  و���ص��ري��ك��ة  ���ص��ي��د، 
عليه  احل�����ص��ول  ميكننا  مب��ا  االأم����ر 
حمليا، وكيف ميكننا القيام به على 
نحو م�صتدام، وهو ما يعك�س امل�صهد 
اأي�صا  اال�صتدامة  ُت�صكل  ويدفعه". 
مطاعم  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  ال�����ص��م��ات 
ذا فرن�س كافيه،  اأم��ا يف  ���ص��ه��راوات. 
فقد اتخذوا خطوات واإجراءات للحد 
واال�صتعا�صة  اللدائن  ا�صتخدام  من 

ك����رمي����ة ال���ه���وروب���ي���ت���و ال���ط���ازج���ة 
وي�صف  فري�س".  كرمي  "هوروبيتو 
"فلفل  ب��اأن��ه  ���ص��ه��راوات ه��وروب��ي��ت��و 
وال��ذي يخفف من  اأ�صلية،  �صجرية 
ال�صاأن" فح�صب  حلم  على  التوابل 
ول��ط��امل��ا ا���ص��ت��خ��دم��ه ���ص��ع��ب امل����اوري 

لفرتة طويلة كُع�صب طبي.
وي��ع��د ط��ب��ق ���ص��ك��ام��ب��ي امل��ت��م��ي��ز من 
ا�صتك�صافا  ت��ي��اك��ي  مطعم  يف  بليك 
و"الكاميوانا"  املاوري  �صعب  لرتاث 
تدافع  فيما  بحرية"،  "ماأكوالت 
جذورهما  ع���ن  ب����ريد  ال�����ص��ق��ي��ق��ت��ان 

املاورية بطبق من حلم البقر املدخن 
م��ع ع�����ص��ل امل��ان��وك��ا. وجت�����ّص��د مثاال 
وهي  امل��ع��ا���ص��رة،  الهنجي  لطريقة 
ت��ق��ل��ي��دي��ة للطهي  ط��ري��ق��ة م���اوري���ة 
ال�صاخنة،  ب��احل��ج��ارة  االأر����س  حت��ت 
للعديد  ماألوفة  طريقة  تعد  والتي 

من الزوار من ال�صرق االأو�صط.
ن��ي��وزي��ل��ن��دا مبنطقة  ج���ن���اح  وي���ق���ع 
دبي   2020 اإك�صبو  يف  اال�صتدامة 
م��ن ال�صاعة  ي��وم��ي��اً  اأب���واب���ه  وي��ف��ت��ح 
 10:00 اإىل  ���ص��ب��اح��ا   10:00

م�صاء بتوقيت االإمارات.

حتت رعاية جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية وي�ستمر ثالثة اأيام بفندق كونراد دبي مب�ساركة 70 متحدثًا اإقليميًا ودوليًا

اجلمعية الأمريكية لإجازة مرافق اجلراحة الإ�سعافية ت�سارك يف موؤمتر الإمارات ال�سابع جلراحة التجميل
•• دبي-الفجر:

االأمريكية  "اجلمعية  ت�������ص���ارك 
الإج�����������������ازة م�������راف�������ق اجل������راح������ة 
موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  يف  االإ�صعافية" 
االإمارات ال�صابع جلراحة التجميل 
حتت رعاية »جائزة ال�صيخ حمدان 
للعلوم  م���ك���ت���وم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن 
الطبية«، وي�صتمر حتى 22 يناير 
دب����ي«، مب�صاركة  »ك���ون���راد  ب��ف��ن��دق 
70 متحدثاً اإقليمياً ودولياً، و25 

الدولية  ال�����ص��وؤون  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب 
الإج���ازة  االأم��ريك��ي��ة  "اجلمعية  يف 
االإ�صعافية"،  اجل���راح���ة  م���راف���ق 
خ��������الل امل�������وؤمت�������ر م����و�����ص����وع����ات 
جلراحات  امل�����ص��رتك��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اليوم الواحد وبناء ثقة املري�س من 
خالل ت�صليط ال�صوء على �صالمة 
الإجازة  االأمريكية  املر�صى. عملت 
ا  مرافق اجلراحة االإ�صعافية" اأي�صً
م����ن مدينة  ع����دي����دة  م����راك����ز  م����ع 
امل��ن��ط��ق��ة �صمن  ال��ط��ب��ي��ة ويف  دب���ي 

توّفر "اجلمعية االأمريكية الإجازة 
مرافق اجلراحة االإ�صعافية" منحاً 
ت�صاهم  طبية،  وتقدمياٍت  درا�صية 
على  الطبية  ال��رع��اي��ة  حت�صني  يف 

م�صتوى العامل.
ت���وا����ص���ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
الإج�����ازة  االأم���ريك���ي���ة  "اجلمعية 
االإ�صعافية"  اجل����راح����ة  م����راف����ق 
املعرفة  وت���ب���ادل  ب��ن�����ص��ر  ال��ت��زام��ه��ا 
للمراكز  ال����الزم  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
الطبية يف دولة االإم��ارات العربية 

���ص��رك��ة ت��ع��ر���س االأج���ه���زة االأك���رث 
ا�صتخداماً، واأحدث املعدات الطبية 

املتعلقة بالتجميل.
ياأتي املوؤمتر الذي يقام حتت �صعار 
قطاعات  يف  والفن  العلم  "متكني 
اجلراحة التجميلية والرتميمية" 
ال�صتك�صاف  ومتكني  حتفيز  ك���اأداة 
اأح���دث ال��ت��ط��ورات واالإجن�����ازات يف 

قطاعات التجميل.
اأرغيلو،  األ��رت��و  ال��دك��ت��ور  وناق�س 
كو�صتاريكا  م��ن  ال��ت��ج��م��ي��ل  ج����راح 

برناجمها اخلا�س باالعتمادات.
االأمريكية  "اجلمعية  اع��ت��م��اد  مّت 
الإج�����������������ازة م�������راف�������ق اجل������راح������ة 
االإ�صعافية"  كمرجٍع جماز من قبل 
هيئة ال�صحة يف دبي كمرجع خا�س 
ل�صالمة  ورّوج�����ت  ب���االع���ت���م���ادات، 
عاماً؛   40 م����دى  ع��ل��ى  امل���ر����ص���ى 
واخلدمات  التقدميات  توّفر  وهي 
وعيادات  الطبية  امل��راف��ق  ملختلف 
وا�صتناداً  املتخ�ص�صة.  االأ���ص��ن��ان 
ال�صاملة،  ب��ي��ان��ات��ه��ا  ق���اع���دة  اإىل 

االإمارات  ب��روؤي��ة  التزاماً  املتحدة، 
"اجلمعية  وت�����دع�����م   .2021
االأمريكية الإجازة مرافق اجلراحة 
االإ�صعافية" املبادرات التي تتخذها 
وهيئة  اأبوظبي،  يف  ال�صحة  دائ��رة 
مدينة  و�صلطة  دب���ي،  يف  ال�صحة 
التنظيمي،  القطاع  الطبية-  دب��ي 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة  ووزارة 
عملها  ع���ل���ى  ل���ه���ا  �����ص����ه����ادٌة  وه�����ي 
ال�������دوؤوب ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ات مع 

الهيئات احلكومية.

جمل�ش مدينة دبا احل�سن يبحث اأعماله لعام 2022 يف خدمة املواطنني وطرح م�ساريع جمتمعية
•• دبا احل�صن  -الفجر:

احل�صن  دب��ا  مدينة  جمل�س  بحث 
ال�صواحي  ���ص��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
والقرى بحكومة ال�صارقة خمتلف 
2022م  ل���ع���ام  وخ���ط���ط  اأدواره 
وفق  فاعل  ب��دور  القيام  وموا�صلة 
لتعزيز  واالأه���داف  االخت�صا�صات 
االأه��ايل وتعزيز دور  التوا�صل مع 
و�صل  كحلقة  ال�����ص��اح��ي��ة  جمل�س 

بني املجتمع واحلكومة.
ت���راأ����س االج���ت���م���اع ال�����ذي ع��ق��د يف 
احل�صن  دب��ا  مبدينة  املجل�س  مقر 
جمعوه  ب�����ن  ����ص���ل���ي���م���ان  �����ص����ع����ادة 

املواطنني  خ��دم��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
واحتياجات  احتياجاتهم  واإي�صال 
املعنيني يف خمتلف  اإىل  مناطقهم 
ال�صارقة  ح��ك��وم��ة  وه��ي��ئ��ات  دوائ����ر 
م�صاريع  وط��رح  االخت�صا�س  ذات 
املجل�س  ناق�س  بعدها  جمتمعية. 
خم����ت����ل����ف خ����ط����ط����ه وب������راجم������ه 
امل���ت���وا����ص���ل���ة خل����دم����ة امل���واط���ن���ني 
وتوفري خمتلف اخلدمات الالزمة 
ودرا�صة احتجاجاتهم انطالقا من 
اإم����ارة  ال��ع��ام��ل��ة يف  امل��ج��ال�����س  دور 
بروؤية  اأ���ص�����ص��ت  وال���ت���ي  ال�����ص��ارق��ة 

حكيمة لتي�صري اخلدمات.
وت����ن����اول االأع���������ص����اء وف�����ق ج����دول 

وح�صره  املجل�س  رئي�س  اليحيائي 
التطرق  وج���رى  املجل�س  اأع�����ص��اء 
اأجن��زه املجل�س طوال  اإىل كافة ما 
الفرتة املا�صية و�صبل توا�صله مع 
امل��واط��ن��ني وت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه مع 

املوؤ�ص�صات وكافة اجلهات املعنية .
ال�صكر  اأي���ات  اأ�صمى  املجل�س  ورف��ع 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
على   _ ورع�������اه  اهلل  ح��ف��ظ��ه   _
للمجال�س  امل��ت��وا���ص��ل  ���ص��م��وه  دع���م 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا جم��ل�����س م��دي��ن��ة دبا 
املجال�س بدور هام  لتقوم  احل�صن 

االأعمال ا�صتعرا�س اأعمال املجل�س 
تعزيز  على  والعمل   2022 لعام 
املدينة �صمن  اأه��ايل  التوا�صل مع 
التطرق  ومت  كما  يل�صتنا  م��ب��ادرة 
اإىل طرح اأفكار ومقرتحات خلطة 
لفريق  ل��ت��ق��دمي��ه��ا   2022 ع����ام 

اخلطة والتطوير يف املجل�س.
وجرى التاأكيد على عقد الفعاليات 
تعزيز  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  امل�������ص���رتك���ة 
مع  الفاعل  االجتماعي  التوا�صل 
املواطنني واأوجه التعاون امل�صرتك 
والفعاليات  ال�����رام�����ج  وو�����ص����ع 
للمواطنني  اخل��دم��ات  تقدم  التي 

وتتلم�س احتياجاتهم.
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عربي ودويل
 غرق قارب يقل 32 مهاجرًا قابلة �سواحل تون�ش

•• تون�س-اأ ف ب

انت�صلت قوات خفر ال�صواحل التون�صيني اأربع جثث وتوا�صل اأم�س اجلمعة عمليات بحث عن �صبعة مهاجرين 
اإثر غرق مركبهم قبالة �صواحل جزيرة قرقنة و�صط-�صرق تون�س وعلى متنه 32 �صخ�صا. وقال الناطق 
الر�صمي با�صم احلر�س الوطني ح�صام الدين اجلبابلي لفران�س بر�س “غرق مركب قبالة �صواحل جزيرة 
ل�صهادة  32 مهاجرا وفقا  الثاين-يناير وكان على متنه  19 و20 كانون  الفا�صلة بني  الليلة  قرقنة يف 
الناجني«. واأ�صاف اجلبابلي “مت اإنقاذ 21 وانت�صال جثة يف مرحلة اأوىل” مت انت�صلت قوات خفر ال�صواحل 
اخلمي�س واجلمعة ثالث جثث ا�صافية من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوايل 10 اأعوام و”جاري البحث 
عن املفقودين الباقني«. وكل املهاجرين من اجلن�صية التون�صية وكانوا متجهني نحو ال�صواحل االوروبية. 
اإفريقيا، وخ�صو�صا من  اأوروبا للمهاجرين من �صمال  اإىل  اإحدى نقاط الدخول الرئي�صية  واإيطاليا هي 
تون�س وليبيا، مع ارتفاع عدد املغادرين ب�صكل حاد مقارنة بال�صنوات ال�صابقة. وح�صب اح�صاءات ملفو�صية 
ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني فان اكرث من 2500 �صخ�س لقوا حتفهم اأو احت�صبوا يف عداد 
املفقودين يف عام 2021 لدى حماولتهم الو�صول اىل ال�صواحل االأوروبية عر البحر االبي�س املتو�صط.

تن�صاأ عن اإجراءات فر�س عقوبات اقت�صادية على رو�صيا، والكرملني 
يف �صكل خا�س.  ولفت امل�صوؤول اإىل اأنه حتى هذه ال�صاعة، فاإن القوات 
القتالية  واجل��ه��وزي��ة  الع�صكرية  ال��ق��درات  اإىل  تفتقد  االأوك��ران��ي��ة 
االأكرث  ال�صيناريو  اأن  م��ع��ت��را  رو���ص��ي،  ه��ج��وم  اأي  ل�����ص��ّد  امل��ط��ل��وب��ة 
خطورة هو يف حال �صّن اجلي�س الرو�صي اجتياحا مفاجئا من اجلهة 
الدبابات  و�صول  من  ُيتخوف  حيث  بيالرو�صيا،  حل��دود  ال�صمالية 

الرو�صية اإىل عمق العا�صمة كييف، يف غ�صون �صاعات قليلة.
واأو����ص���ح اأن ل���دى اجل��ي�����س االأوك������راين ن��ح��و 200 األ���ف ج��ن��دي يف 
األف جندي احتياطي، مقارنة باأكرث من   900 اخلدمة، واأقل من 
3 ماليني جندي متفّرغ يف وحدات امل�صاة يف اجلي�س الرو�صي فقط، 
وهذا ما ينذر بخلل كبري يف قدرات الدفاع الب�صرية القتالية لدى 

اأوكرانيا. 

•• وا�صنطن-وكاالت

الطوارىء  خطط  اأن  االأمريكية  الدفاع  وزارة  يف  م�صوؤول  اإع��رتف 
التي و�صعتها القيادة العليا للحلفاء يف اأوروبا التابعة حللف �صمال 
االأطل�صي )ناتو(، ت�صتعد الأ�صواأ �صيناريوهات املواجهة مع مو�صكو، يف 

حال قررت التوغل داخل االأرا�صي االوكرانية. 
ا�صتخباراتية متوا�صلة  اإعداد تقارير  امل�صوؤول، الذي يعمل يف  وقال 
وال�صمالية،  ال�صرقية  اأوكرانيا  ح��دود  على  الرو�صي  التحرك  حيال 
كوريا  اأو  اإي����ران  لي�صت  “رو�صيا  اإن  ا���ص��م��ه،  ذك��ر  ع��دم  طلب  وال���ذي 
باالإ�صاءة  يت�صبب  قد  عليها  عقوبات  فر�س  فاإن  وبالتايل  ال�صمالية 
اىل مئات ال بل اآالف ال�صركات االأمريكية واالأوروبية العاملة داخل 
التي قد  االأ�صرار اجلانبية  بايدن تدرك  اإدارة  اأن  م�صيفا  رو�صيا”، 

وردا على �صوؤال عن حجم االآليات املدرعة للجي�س االأوك��راين، اأفاد 
اأكر  ملو�صكو  بينما  دب��اب��ة،   2400 نحو  متلك  كييف  اأن  امل�����ص��وؤول 
والتي  املدرعة  القتالية  القطع  حتريك  لناحية  العامل  يف  خم��زون 
حُتت�صب مبئات االآالف، لكنه تابع قائال اإنه وعلى رغم هذا التفاوت، 
ال�ناتو  دول  �صهلة، كون  يكون رحلة  لن  فاإن غزو مو�صكو الأوكرانيا 
يك�صف  ج��وي��ا  ا�صتخباراتيا  ودع��م��ا  متطورة  اأ�صلحة  لكييف  وّف���رت 

حتركات اجلي�س الرو�صي حلظة بلحظة. 
وا�صنطن،  يف  واالأمنية  الع�صكرية  الدوائر  تفيد  امل�صهد،  هذا  واأم��ام 
والرهان  عالية  ب�صرية  �صتتكبد خ�صائر  اأن مو�صكو  للم�صوؤول،  وفقا 
الرو�صي  الرئي�س  اأن  بايدن هو  الرئي�س جو  اإدارة  تعّول عليه  الذي 
الر�صمية  ال�صعبية  النقمة  تبعات  يتحمل  ال  ق��د  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري 

لتبعات احتالل اأوكرانيا. 

م�سوؤول بالبنتاغون: م�ستعدون لل�سيناريو الأ�سواأ مع رو�سيا

•• عوا�صم-وكاالت

دعت وزيرة اخلارجية الريطانية 
رو�صيا  اجلمعة  اأم�����س  ت��را���س  ليز 
واإجراء  الت�صعيد”  “خف�س  اإىل 
����ص���اأن  يف  بناءة”  “حمادثات 
غزو  اأن  م���ن  اأوك����ران����ي����ا، حم�����ذرة 
“م�صتنقع  اإىل  �صيقود  البلد  ه��ذا 

رهيب«.
ون�صرت رو�صيا يف االأ�صهر االأخرية 
حدود  على  اجلنود  اآالف  ع�صرات 
اأوك���ران���ي���ا، م���ا اأث�����ار خم����اوف من 
خمطط  اأي  نفيها  ورغ��م  اجتياح. 
اأن وقف  ت��وؤك��د م��و���ص��ك��و  ل��ه��ج��وم، 
الت�صعيد يتطلب �صمانات خطية 
اأم��ن��ه��ا مب���ا يف ذل���ك �صمان  ح���ول 
حلف  اإىل  ك��ي��ي��ف  ان�����ص��م��ام  ع����دم 

�صمال االأطل�صي.
���ص��ي��دين مع  اإىل  زي������ارة  وخ�����الل 
وزي�������ر ال�����دف�����اع ال����ري����ط����اين بن 
“�صُنوا�صل  ت��را���س  ق��ال��ت  واال�����س، 
مع حلفائنا دعم اأوكرانيا ونح�س 
الت�صعيد  خ��ف�����س  ع���ل���ى  رو����ص���ي���ا 

وامل�صاركة يف مناق�صات بناءة«.
مل  “الكرملني  اأن  واأ�����ص����اف����ت 
التاريخ”،  م��ن  ال��ع��ر  ي�صتخل�س 
اإال  ي���وؤدي  ل��ن  “الغزو  اأن  م��وؤك��دة 
يف  وخ�����ص��ائ��ر  ره��ي��ب  م�صتنقع  اإىل 
اأفغان�صتان  يف  ح��دث  كما  االأرواح 
ال���������ص����وف����ي����ات����ي����ة وال�������������ص������راع يف 

ال�صي�صان«.
وب����ع����د ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن امل���ح���ادث���ات 
االأ�صبوع  اأوروب���ا  يف  الدبلوما�صية 
اأن تقوم مو�صكو  املا�صي، يفرت�س 
ووا����ص���ن���ط���ن مب���ح���اول���ة ج���دي���دة 
ن�صوب  خ���ط���ر  ل��ت��ج��ن��ب  اجل���م���ع���ة 
نزاع جديد يف اأوكرانيا، عر لقاء 
اخلارجية  وزي���ري  ب��ني  جنيف  يف 
االأمريكي اأنتوين بلينكني ونظريه 

الرو�صي �صريغي الفروف.
زيارتها  خ�����الل  ت����را�����س  وت�����اأم�����ل 
ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اأ�����ص����رتال����ي����ا يف 
ال����ع���������ص����ك����ري وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي 
وكانبريا  لندن  بني  واالقت�صادي 
ا�صرتاتيجية  دع������م  اأج��������ل  م�����ن 
خروج  بعد  العاملية”  “بريطانيا 
امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة م�����ن االحت������اد 

االأوروبي.

•• عوا�صم-وكاالت

رّج�����ح ال��رئ��ي�����س االأم�����ريك�����ي، جو 
الرو�صي،  نظريه  ُيقدم  اأن  بايدن، 
ف������الدمي������ري ب������وت������ن، ع����ل����ى غ����زو 
اأوكرانيا، موؤكدا اأنه “�صيدفع ثمًنا 

باهًظا جًدا، و�صيندم على ذلك«.
موؤمتر  خ�����الل  ب����اي����دن  واأ������ص�����اف 
على  ع��ام  م��رور  مبنا�صبة  �صحفي 
االأب���ي�������س:  ال���ب���ي���ت  اإىل  و����ص���ول���ه 
م�صرًيا  �صيتحرك”،  اأن��ه  “اأعتقد 
اإىل اأن اأي “توغل طفيف من �صاأنه 
اأن ي��ث��ري ا���ص��ت��ج��اب��ة اأق���ل م��ن غزو 

وا�صع النطاق للبالد«.
واأكد اأن “اأمريكا �صتحا�صب رو�صيا 
نفذت  واإذا  اأوك����ران����ي����ا،  غ����زت  اإذا 
مو�صكو غزًوا وا�صع النطاق �صيكون 
ا�صتمروا  واإذا  لهم،  بالن�صبة  كارثة 
فيمكننا  ال�����ص��ي��ران��ي��ة  اجل��ه��ود  يف 

الرد بالطريقة ذاتها«.

ملاذا ترغب رو�سيا 
يف غزو اأوكرانيا؟

تيم  ال������ري������ط������اين،  ال�������ص���ح���ف���ي 
مار�صال، قال اإنه “يف اأثناء احلرب 
اأوروب�������ا اإىل  ال����ب����اردة، مت ت��ق�����ص��ي��م 
الغرب  ال��ن��ات��و يف  اإىل دول  م��ا  ح��د 
يف  مو�صكو  وهيمنة  وار���ص��و  وحلف 

ال�صرق«.
�صبكة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  واأ������ص�����اف، 
�صل�صلة  “هناك  اإن”:  اإن  “�صي 

البلدان  اأب����رم  ال���دف���اع،  يف جم���ال 
وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة يف اأي���ل���ول-
اأطِلق  ات��ف��اق��ي��ة  امل��ا���ص��ي  �صبتمر 
ت�صمل  “اأوكو�س”  ا����ص���م  ع��ل��ي��ه��ا 
تعمل  غوا�صات  اأ�صرتاليا  ت�صليم 

بالطاقة النووية.
وب�������ص���ك���ل اأو�������ص������ع دع�������ت ت����را�����س 
اإىل  ال��غ��رب��ي��ة  ال���دمي���وق���راط���ي���ات 
اأ�صرتاليا  م��ع  وثيق  ب�صكل  العمل 
منطقة  يف  اآخ������ري������ن  وح����ل����ف����اء 
امل���ح���ي���ط���ني ال����ه����ن����دي وال�����ه�����ادي 
العامليني”  للمعتدين  “للت�صدي 
ج����راأة  اأك�����رث  “اأ�صبحوا  ال���ذي���ن 
بدرجة غري م�صبوقة منذ احلرب 

الباردة” على حد قولها.
اإىل  “ي�صعون  اأن����ه����م  واأ�����ص����اف����ت 
ت�صدير الدكتاتورية كخدمة عر 
اأنظمة  ال�صبب، جتد  العامل. لهذا 
ال�صمالية  وك��وري��ا  بيالرو�س  مثل 
اأقرب  وب��ك��ني  مو�صكو  يف  وب��ورم��ا، 

حليفني لها«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ك�����رر وزي������ر ال���دف���اع 
االأ�صرتايل بيرت داتن دعوة وزيرة 
“العامل  ال��ري��ط��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

احلر” اإىل “الوقوف بحزم«.
“�صفن  ل�����ق�����ن�����اة  دات�����������ن  وق�����������ال 
“عندما نرى  اجلمعة  نيتوورك” 
التي  بالطريقة  تت�صرف  رو���ص��ي��ا 
تعمل بها، ها ي�صجع طغاة اآخرين 
ودي��ك��ت��ات��وري��ات اأخ����رى ع��ل��ى فعل 
االأمر نف�صه، ال �صيما اإذا مل ي�صدر 

رد فعل من بقية العامل«.
االأ�صخا�س  “اآالف  اأن  واأ����ص���اف 
���ص��يء ال يريد  ���ص��ي��م��وت��ون وه����ذا 
م�صددا  يحدث”،  اأن  �صخ�س  اأي 
الرو�صية  ال��ق��وات  “زيادة  اأن  على 

اأنها غري منطقية.
ي�صل بلينكن اإىل جنيف بعد جولة 
�صريعة زار خاللها كييف وبرلني، 
الإعادة  رم���زا  ت�صكل  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة 
توحيد اأوروبا بعد احلرب الباردة، 
ل��ل��ت��ب��اح��ث م����ع احل���ل���ف���اء االأمل������ان 
والريطانيني.  وال��ف��رن�����ص��ي��ني 
وذّكر بلينكن يف خطاب األقاه قبل 
“ترك  ب���اأن  �صوي�صرا  اإىل  توجهه 
بدون  امل��ب��ادئ  ه��ذه  تنتهك  رو�صيا 
اإىل  جميًعا  �صيعيدنا  ع��ق��اب،  اأي 
ا�صطرابا،  واأك�����رث  اأخ���ط���ر  ف����رتة 
ال��ق��ارة - وهذه  عندما كانت ه��ذه 
ن�صفني،  م��ق�����ص��وم��ت��ني   - امل��دي��ن��ة 
عازلة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ي��ن��ه��م��ا  ت��ف�����ص��ل 
ودوري���������ات ج����ن����ود، وع���ن���دم���ا كان 
التهديد بحرب �صاملة يلقي بثقله 

على حياة كل �صخ�س«.
�صيبعث  االأم������ر  “هذا  اإن  وق�����ال 
اأنحاء  اآخرين يف  اإىل  اأي�صا  ر�صالة 
ال���ع���امل، م��ف��اده��ا اأن����ه م���ن املمكن 

الت�صحية بهذه املبادئ«.
من جهتها، دعت وزيرة اخلارجية 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ل��ي��ز ت��را���س اجلمعة 
الت�صعيد”  “خف�س  اإىل  رو���ص��ي��ا 
يف  بناءة”  “حمادثات  واإج�������راء 
�صاأن اأوكرانيا، حمذرة من اأن غزو 
“م�صتنقع  اإىل  �صيقود  البلد  ه��ذا 

رهيب«.
وخالل زيارة اإىل �صيدين مع وزير 
ال���دف���اع ال��ري��ط��اين ب���ن واال�����س، 
قالت ترا�س “�صُنوا�صل مع حلفائنا 
اأوكرانيا ونح�س رو�صيا على  دعم 
خ��ف�����س ال��ت�����ص��ع��ي��د وامل�����ص��ارك��ة يف 
اأن  واأ���ص��اف��ت  بناءة”.  م��ن��اق�����ص��ات 
العر  ي�صتخل�س  مل  “الكرملني 

وزيرا  ويلتقي  ه��ذا  ج��دا«.  مقلقة 
والرو�صي  االأم���ريك���ي  اخل��ارج��ي��ة 
يف ج���ن���ي���ف ل���ب�������ص���ع �����ص����اع����ات يف 
االأزمة  اأخرية لنزع فتيل  حماولة 
االأوكرانية، بينما ت�صتبه وا�صنطن 
جارتها  غ��زو  تنوي  مو�صكو  اأن  يف 
رغ��م ت��ه��دي��دات ب���ردود �صارمة يف 

حال ح�صل ذلك.
وُي���ع���ق���د ال���ل���ق���اء ب����ني ال���وزي���ري���ن 
ال�����رو������ص�����ي �����ص����ريغ����ي الف��������روف 
واالأم����ريك����ي اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن يف 
ق�صر مطّل على بحرية ليمان، يف 
اأحدث خطوة من م�صار دبلوما�صي 
مكّثف بداأ منذ 11 يوما يف جنيف 

بني م�صاعَديهما.
اتفقا  وب��ل��ي��ن��ك��ن  الف������روف  وك�����ان 
ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة امل���ح���ادث���ات رغم 
ال��ك��ب��رية يف وجهات  االخ��ت��الف��ات 
االآالف  مئات  ح�صد  ورغ��م  النظر 
احلدود  على  ال��رو���س  اجلنود  من 

مع اأوكرانيا.
وبينما ا�صتغرق اللقاء الدبلوما�صي 

و���ص��دي��د وم���وّح���د م���ن ال���والي���ات 
املتحدة وحلفائنا”، يف حال جتاوز 

اجلي�س الرو�صي احلدود.
ن����������دد ال�����ك�����رم�����ل�����ني اخل����م����ي���������س 
اأنها  م��ع��ت��ًرا  ب��اي��دن  بت�صريحات 
“مزعزعة للو�صع” واأنها “ميكن 
لدى  كلًيا  خاطئة  اآم���ااًل  تثري  اأن 

بع�س املتهورين االأوكرانيني«.
وت��ن��ف��ي رو���ص��ي��ا ال��ت��ي ���ص��ّم��ت �صبه 
ج��زي��رة ال��ق��رم وت��دع��م مت�����ّرًدا يف 
���ص��رق اأوك���ران���ي���ا اأ���ص��ف��ر ع��ن اأكرث 
 ،2014 األ��ف قتيل منذ   13 من 
نية لغزو جارتها.  اأن تكون لديها 
لكن الكرملني ي�صّر على احل�صول 
مبا  مكتوبة،  اأمنية  �صمانات  على 
باأنها لن  يف ذل��ك وع��د م��ن كييف 
االأطل�صي  �صمال  حلف  اإىل  تن�صم 
للتو�ّصع  ي�����ص��ع��ى  ل���ن  احل��ل��ف  واأن 
منطقة  م��و���ص��ك��و  ت��ع��ت��ره  م���ا  يف 

نفوذها.
و�صبق اأن رف�صت الواليات املتحدة 
ب�صكل قاطع هذه املطالب واعترت 

يف العا�صر من كانون الثاين/يناير 
قرابة ثماين �صاعات، ال يتوقع اأن 
ي���ت���ج���اوز االج���ت���م���اع ب���ني وزي����ري 

اخلارجية ال�صاعتني.
وي�����ع�����رف وزي�����������ران اخل����ارج����ي����ة، 
املفاو�صان املحنكان، بع�صهما منذ 
���ص��ن��وات ع���دة. ُي��ع��رف ع��ن بلينكن 
هدوءه الثابت بينما يبدو الفروف 

انفعايّل اأكرث.
وقال بلينكن اخلمي�س من برلني 

وحّلها  م��ع��ّق��دة  م�����ص��اك��ل  “نواجه 
نحّلها  اأن  اأتوقع  ال  وقًتا.  يتطّلب 
بلينكن  وي�����ع�����ّول  جنيف”.  يف 
وخف�س  متبادل”  “تفاهم  على 
الرو�صي  اجل��ان��ب  م��ن  الت�صعيد 

لتهدئة التوترات.
واع��ت��ر ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي جو 
بايدن االأربعاء اأن نظريه الرو�صي 
اإىل  “�صيدخل”  بوتني  فالدميري 
اأوكرانيا وتوّعده برد فعل “�صريع 

ج��ب��ال مت��ت��د ع��ر اأوروب�����ا، وجبال 
هنا،  البلطيق  بحر  من  الكاربات. 
حيث ي��ب��داأ ال��ك��ارب��ات ه��ن��اك، هذه 
تلك  خ��الل  وم��ن  م�صتوية،  اأر����س 
نابليون  ج���اء  امل�����ص��ط��ح��ة  االأر�������س 
وال���ف���رن�������ص���ي���ون وه���ت���ل���ر واالأمل�������ان 
الذين  االآخ����ري����ن  م���ن  وال���ع���دي���د 
غزوا رو�صيا من هذا االجتاه، وهذا 

يجعل رو�صيا متوترة للغاية«.
اإما  ت�صعى  فهي  “لذلك،  وت��اب��ع: 
باحتاللها،  الفجوة  ه��ذه  �صد  اإىل 
تنفتح  اإن مل يكن كذلك، حيث  اأو 
اأر�س م�صتوية، فاإنها  االأر���س على 
تريد على االأقل ال�صيطرة عليها«.

 ،2014 “يف ع��ام  اأن���ه  اإىل  واأ���ص��ار 
ثم �صم  احتالل  رد فعلها هو  كان 
ج���زء م���ن ���ص��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم يف 
الدافئة  امل��ي��اه  وم���وان���ئ  اأوك��ران��ي��ا 
تتيح  وال���ت���ي  ���ص��ي��ف��ا���ص��ت��وب��ول،  يف 
من  الو�صول  الرو�صي  لالأ�صطول 

اإىل  باالإ�صافة  اأن��ه  ووا�صيليف�صكي 
رو�صيا  قا�صية على  فر�س عقوبات 
الواليات  على  يجب  ال��غ��زو،  ح��ال 
املتحدة اأن تزود اأوكرانيا مب�صاعدة 

ع�صكرية وا�صعة النطاق.
واأ�صافا: “يجب اأن تكون الواليات 
املتحدة والناتو م�صتعدين لتقدمي 
للمقاومة  االأم��������د  ط����وي����ل  دع�����م 
االأوكرانية بغ�س النظر عن �صكلها 
املطاف.  نهاية  يف  �صتتخذه  ال��ذي 
امل�صاعدات  ت��ل��ك  ت�����ص��ل��ي��م  ومي��ك��ن 
من  االأمريكية،  القوات  مب�صاعدة 
اخلا�صة،  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق����وات  بينها 
بقيادة  �صرية  عملية  تكون  ق��د  اأو 

وكالة اال�صتخبارات املركزية«.

غزو اأوكرانيا و�سيك
بال�صوؤون  املتخ�ص�س  االأك���ادمي���ي 
اإن  ق��ال  الكا�صف،  �صمري  الدولية، 
منطقة  لتاأمني  ت�صتميت  مو�صكو 

البحر االأ�صود اإىل البحر املتو�صط، 
املحيطات  اإىل مم��رات  ومن هناك 

الكرى يف العامل«.
كما اأدى اإىل تخمري احلرب االأهلية 
يف منطقة دونبا�س من اأجل اإن�صاء 
منطقة عازلة �صغرية، واالآن، يبدو 

اأن “بوتن اأكرث طموًحا«.

4 �سيناريوهات
اإذا  “االآن  اأن����ه  م��ار���ص��ال  واأو����ص���ح 
اأن  املحتمل  غ��زو، فمن  ك��ان هناك 
يحدث اأحد ال�صيناريوهات االأربعة 
اح���ت���الل منطقة  اأول���ه���ا  ال��ت��ال��ي��ة، 
دونبا�س بالكامل و�صمها، والتوجه 
منها اإىل �صبه جزيرة القرم و�صم 
كل هذه االأرا�صي؛ لذا فاإن منطقة 

رو�صيا العازلة �صتكون اأكر«.
من  اأع���ل���ى  “مب�صتوى  واأ�����ص����اف: 
ذل�����ك، ف�����اإن ال�����ص��ب��اق ي���ك���ون على 
على  االأ���ص��ود،  البحر  �صاحل  ط��ول 

مرحلة  اإىل  والت�صعيد  املنطقة، 
املخاطرة بوقوع  خميفة تتمثل يف 

تبادل نووي.

ا�ستنزاف رو�سيا
جونز،  �صيث  كتب  يناير،   13 ويف 
عامل ال�صيا�صة االأمريكي، وفيليب 
وا�صيليف�صكي، �صابط �صابق بوكالة 
اال���ص��ت��خ��ب��ارات امل��رك��زي��ة )���ص��ي اآي 
الدرا�صات  مل���رك���ز  حت��ل��ي��اًل  اإي�������ه(، 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وال���دول���ي���ة، اأك���دا 
الطموح  اإحباط  مفتاح  اأن  خالله 
ال���رو����ص���ي ه����و م���ن���ع م��و���ص��ك��و من 
حت��ق��ي��ق ان��ت�����ص��ار ���ص��ري��ع وزي�����ادة 
وال�صيا�صية  االقت�صادية  التكلفة 
خ�����الل فر�س  م����ن  وال��ع�����ص��ك��ري��ة 
عزلة  و�صمان  اقت�صادية،  عقوبات 
�صيا�صية عن الغرب، واإثارة احتمال 
اأع��م��ال مت��رد طويلة االأم���د تنهك 
جونز  وراأى  ال���رو����ص���ي.  اجل��ي�����س 

ط��ول ال��ط��ري��ق اإىل اأودي�����ص��ا، وهي 
مدينة ناطقة بالرو�صية، و�صم كل 
ال�صاحل وعزل اأوكرانيا عن البحر 

االأ�صود«.
من  ط���م���وًح���ا  “االأكرث  وت�����اب�����ع: 
حتريك  ال�صابقة،  ال�صيناريوهات 
ال�صديقة  بيالرو�صيا،  اإىل  القوات 
بيالرو�صيا  م��ن  وت��ن��زل  ل��رو���ص��ي��ا، 
بين�صك،  ب���اأه���وار  ي�����ص��م��ى  م���ا  ع���ر 
وحتيط  ال�����ص��ت��اء،  يف  تتجمد  ال��ت��ي 
ت�صمى  التي  االأوكرانية  بالعا�صمة 

كييف«.
للقيام  وق���ت  اأف�����ص��ل  اأن  واأو����ص���ح 
ال�����ص��ت��اء، الأن����ه �صيكون  ب��ذل��ك ه��و 
االأق�صام  وحتتاج  ميكانيكًيا  تقدًما 

االآلية اإىل اأر�س متجمدة �صلبة.

كيف �صرتد اأمريكا؟
وجود  ب��اي��دن  ك�صف  خ��ط��اب��ه،  ويف 
اختالفات يف حلف الناتو ب�صاأن ما 

للرد على  به  القيام  ال��دول  ترغب 
اأي غزو رو�صي.

مل�صاعدة  اأم����ريك����ا  خ����ي����ارات  وع����ن 
لغزو  ت��ع��ر���ص��ت  ح�����ال  اأوك����ران����ي����ا 
“اأ�صو�صيتد  وك��ال��ة  ق��ال��ت  رو���ص��ي، 
للرد  بايدن ال يخطط  اإن  بر�س” 
على غزو رو�صيا الأوكرانيا باإر�صال 
قوات قتالية، لكن ميكنه النظر يف 
جمموعة من اخليارات الع�صكرية 
االأقل اإثارة، والتي ال تزال حمفوفة 
باملخاطر، مبا يف ذلك دعم املقاومة 

االأوكرانية بعد الغزو.
عدم  وراء  امل�����رر  اأن  واأو����ص���ح���ت 
االن�������ص���م���ام ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر اإىل 
احل���رب ال��رو���ص��ي��ة االأوك��ران��ي��ة هو 
اأن��ه لي�صت ل��دى ال��والي��ات املتحدة 
ال���ت���زام جت���اه اأوك���ران���ي���ا، واحل���رب 
�صتكون مبثابة مراهنة  رو�صيا  مع 
هائلة، بالنظر اإىل احتمال تو�صعها 
ا�صتقرار  وزع�����زع�����ة  اأوروب�����������ا،  يف 

“الغزو  اأن  موؤكدة  التاريخ”،  من 
رهيب  م�صتنقع  اإىل  اإال  ي��وؤدي  لن 
يف  ح��دث  كما  االأرواح  يف  وخ�صائر 
وال�صراع  ال�صوفياتية  اأفغان�صتان 

يف ال�صي�صان«.
ل��ك��ن ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل���ك فاإن 
اأّكدت  اإذ  الباب لي�س مغلًقا متاًما، 
م�صتعّدة  اأن��ه��ا  م���راًرا  ب��اي��دن  اإدارة 
ب�صاأن  ال���رو����س  مل��ن��اق�����ص��ة خم����اوف 

اأمنهم.
االأ�صبوع  االأوىل  ال��ل��ق��اءات  خ��الل 
اقرتحت  ���ص��وي�����ص��را،  يف  امل���ا����ص���ي 
م���������ص����اع����دة وزي����������ر اخل����ارج����ي����ة 
�صريمان  وي�����ن�����دي  االأم�����ريك�����ي�����ة 
االأ�صلحة  معاهدة  م��ن  اال�صتلهام 
امل�����دى التي  امل��ت��و���ص��ط��ة  ال���ن���ووي���ة 
ُوق��ع��ت خ��الل احل���رب ال��ب��اردة مع 

مو�صكو.
الرئي�س  ���ص��ح��ب   ،2019 ويف 
ترامب  دونالد  ال�صابق  االأمريكي 
رو�صيا  م���ّت���ه���ًم���ا  م���ن���ه���ا،  ب��������الده 

بانتهاكها.
اأنه م�صتعّد  االأربعاء  بايدن  واأعلن 
لعقد قمة جديدة مع بوتني، بعد 
قمتهما االأخرية يف جنيف يف 16 

حزيران-يونيو 2021.
مل ت��رف�����س رو���ص��ي��ا االق���رتاح���ات 
امل��ت��ع��ّل��ق��ة ب��ال�����ص��واري��خ وامل���ن���اورات 
النقطة  لي�صت  باأنها  ذّك��رت  لكنها 
االأه��������ّم. واأع���ل���ن���ت اخل��م��ي�����س عن 
النطاق  وا���ص��ع��ة  بحرية  م��ن��اورات 
و�صباط/ الثاين/يناير  كانون  يف 

االأطل�صي  امل���ح���ي���ط  يف  ف����راي����ر 
والقطب ال�صمايل واملحيط الهادئ 

وحتى البحر املتو�صط.
االأمريكي  وزير اخلارجية  وح�ّس 
اختيار  ع���ل���ى  ب����وت����ني  االأرب������ع������اء 
بو�صوح  واأعلن  ال�صلمي”  “امل�صار 
ا اأنه لن يقّدم اإجابات مكتوبة  اأي�صً
��ل��ة ح���ول نقاط  ل��ل��م��ط��ال��ب امل��ف�����صّ
اخلالف التي قّدمها الرو�س منذ 

ب�صعة اأ�صابيع.
الوقت  وا���ص��ن��ط��ن  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ي����ده����م، وق�����د اّت���ه���م���ت ال����والي����ات 
امل��ا���ص��ي رو�صيا  امل��ت��ح��دة االأ���ص��ب��وع 
اأوكرانيا  اإىل  عمالء  اأر�صلت  باأنها 
ا�صتخدامها  ميكن  عملية  لتنفيذ 

ك�”ذريعة للغزو«.

مهمة  رئ��ة  كونها  االأ���ص��ود،  البحر 
لها حتقق بها العديد من امل�صالح 
الطاقة  االق��ت�����ص��ادي��ة يف جم���االت 
يحدث  وم��ا  واالقت�صاد،  والتجارة 
حالًيا ياأتي بعد حماوالت اأمريكية 

ملزاحمة رو�صيا يف املنطقة.
“�صكاي  مل��وق��ع  ال��ك��ا���ص��ف،  واأ����ص���اف 
خ���ط���اب  اأن  عربية”،  ن�����ي�����وز 
معلومات  ه��ن��اك  اأن  ي��وؤك��د  ب��اي��دن 
ا�صتخباراتية باأن بوتني عازم على 

الغزو خالل وقت ق�صري.
وحول دعم الغرب الأوكرانيا، اأ�صار 
دون قوات  �صيكون معنوًيا  اأنه  اإىل 
ع��ل��ى االأر������س، ول��ي�����س ب��ي��د الغرب 
غري ا�صتخدام العقوبات �صواء عر 
الرو�صي  امل�����ص��ريف  ال��ن��ظ��ام  ف�����ص��ل 
الدويل  ال�صريع  ال��دف��ع  نظام  ع��ن 
�صندوق  ت�����ص��ت��ه��دف  اإج�������راءات  اأو 
الرثوة ال�صيادية الرو�صي، وكذلك 
و����ص���ع ق���ي���ود ع��ل��ى ال���ب���ن���وك التي 
حتول الروبل الرو�صي اإىل عمالت 
اأجنبية، وكذلك هناك ورقة �صغط 
نورد  ال��غ��از  اأنابيب  خ��ط  يف  تتمثل 

�صرتمي 2.
و قالت قناة »NBC« االأمريكية، 
الغرب  ت�صع  رو�صيا  اإن  تقرير،  يف 
اأم���ام ث��الث��ة خ��ي��ارات: غ��زو وا�صع 
م��ع ���ص��ي��ط��رة ك��ام��ل��ة ع��ل��ى منطقة 
دونبا�س اأو عملية حمدودة اأو عدم 
حتريك القوات، وممار�صة ال�صغط 

على كييف والغرب.

مباحثات رو�سية اأمريكية لنزع فتيل الأزمة 

لندن حتذر مو�سكو من »م�ستنقع رهيب« يف اأوكرانيا 

حتليل: غزو اأوكرانيا.. 4 �سيناريوهات رو�سية وخطة اأمريكية »اأقل اإثارة«
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قال وزير اخلارجية االإ�صباين خو�صيه مانويل األباري�س  اأم�س اجلمعة 
الع�صكرية  احل�صود  ب�صاأن  م��وح��دا  موقفا  يتخذون  االأوروب��ي��ني  اإن 

الرو�صية قرب احلدود مع اأوكرانيا، واإن اإ�صبانيا حتث على احلوار.
وح�صدت رو�صيا ع�صرات االآالف من اجلنود على حدودها مع اأوكرانيا 
على  جديد  هجوم  ل�صن  متهيدا  يكون  اأن  الغرب  دول  تخ�صى  فيما 
ل�صن  تخطط  اأنها  رو�صيا  وتنفي  ال�صابقة.  ال�صوفيتية  اجلمهورية 
اإذا مل  ع�صكري مل حت��دده  بعمل  تقوم  ق��د  اإن��ه��ا  تقول  لكنها  هجوم 
االإ�صبانية  ال��دف��اع  امل��ط��ال��ب. وق��ال��ت وزي����رة  ق��ائ��م��ة م��ن  تلبية  ي��ت��م 
�صفنا  اأر���ص��ل��ت  ب��الده��ا  اإن  اخلمي�س  االأول  اأم�����س  روبل�س  مارجريتا 
حربية لالن�صمام اإىل قوات بحرية تابعة حللف �صمال االأطل�صي يف 
البحر املتو�صط والبحر االأ�صود يف الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر 
نعطي  “دعونا  اأم�س اجلمعة يف مدريد  األباري�س  وذك��ر  املنطقة.  يف 
احلوار  ي�صفر  مل  اإذا  عليه.  اإ�صبانيا  حت��ث  م��ا  ه��ذا  للحوار.  فر�صة 
اإ�صبانيا �صتقف بالطبع �صفا واحدا مع �صركائها  عن اأي نتائج، فاإن 

االأوروبيني وحلفائها يف �صمال االأطل�صي من اأجل الردع«.

فالدميري  الرئي�س  من  يطلب  ا  ن�صًّ الرو�صي  ال��دوم��ا  جمل�س  يدر�س 
يف  لرو�صيا  املواليتني  االنف�صاليتني  باجلمهوريتني  االع��رتاف  بوتني 

اأوكرانيا، وفق ما اأعلن رئي�س املجل�س، يف خ�صّم اأزمة مع الغرب.
وقّدم النواب عن احلزب ال�صيوعي الرو�صي هذا االأ�صبوع م�صروع ن�ّس 
يدعو بوتني اإىل االعرتاف با�صتقالل جمهوريَتْي دونيت�صك ولوغان�صك 
منذ  تقاتالن  واللتني  اأوك��ران��ي��ا  �صرق  يف  واح���د،  جانب  م��ن  املعلنتني 
2014 القوات االأوكرانية. وقال رئي�س جمل�س الدوما فيات�صي�صالف 
فولودين يف من�صور على تطبيق تلغرام “اإنها م�صاألة مهمة جًدا«. ومن 
الدوما  االأح��زاب يف جمل�س  املقرر عقد حمادثات مع ممثلي خمتلف 
االأحزاب  كافة  ف��اإن  ف��ول��ودي��ن  وبح�صب  املقبل،  االأ���ص��ب��وع  م��ن  اع��ت��ب��اًرا 
ال�صيا�صية تبدو موؤيدة للم�صروع. ياأتي هذا االإعالن يف وقت عقد وزيرا 
لقاًء  بلينكن  اأنتوين  واالأمريكي  �صريغي الفروف  الرو�صي  اخلارجية 
اجلمعة يف جنيف حول االأزمة االأوكرانية، يف حني ت�صتبه وا�صنطن باأن 
مو�صكو تنوي غزو جارتها. واندلعت احلرب يف ال�صرق االأوكراين التي 
اأ�صفرت عن اأكرث من 13 األف قتيل، يف ربيع العام 2014 بعد ثورة 

موالية للغرب يف كييف و�صّم مو�صكو �صبه جزيرة القرم.

ُعرث على حطام طائرة ع�صكرية اأمريكية من احلرب العاملية الثانية 
حتطمها،  على  عاماً   77 بعد  النائية  الهندية  الهيمااليا  جبال  يف 
اإثر عمليات بحث �صاقة اأودت بحياة ثالثة مر�صدين. وكانت طائرة 
عندما  ال�صني  ج��ن��وب  يف  كومنينغ  م��ن  �صخ�صاً   13 تقل   C-46
اختفت يف ظل طق�س عا�صف فوق جبل يف والية اأرونات�صال برادي�س يف 
االأ�صبوع االأول من العام 1945. وقال كاليتون كول�س، وهو مغامر 
اأمريكي قاد املهمة بطلب من ابن اأحد �صحايا الرحلة املنكوبة “مل 
ن�صمع اأي �صيء عن هذه الطائرة بعد احلادثة. لقد اختفت بب�صاطة«. 
وا�صتغرقت املهمة اأ�صهراً، وقام بها كول�س وفريق من املر�صدين من 
جماعة لي�صو العرقية املحلية اإذ جالوا يف اأعماق االأنهر ون�صبوا خيماً 
ارتفاعات عالية يف ظل درج��ات ح��رارة منخف�صة ج��ّداً. وتويف  على 
ثالثة مر�صدين ب�صبب انخفا�س حرارة ج�صمهم يف املرحلة االأوىل 
اأيلول/ يف  ثلجية  عا�صفة  مع  بالتزامن  التخييم  اأث��ن��اء  املهمة  من 

اأخ��رياً على الطائرة على قمة جبل مغطى  �صبتمر. وعرث الفريق 
من  احلطام  اإىل  التعرف  من  متكنوا  حيث  املا�صي،  ال�صهر  بالثلوج 

خالل رقم ذيل الطائرة. ومل ُيعرث على بقايا ب�صرية بني احلطام.

 
ُعرث على جثث اأربعة اأ�صخا�س، بينهم طفل ر�صيع، متجمدين  اأول 
اأول اأم�س االأربعاء على طريق كندي ي�صلكه مهاجرون على بعد اأمتار 

عن احلدود االأمريكية، وفق ما اأعلنت ال�صرطة الكندية اخلمي�س.
وقال الدرك امللكي الكندي يف بيان “مالحظاتنا االأولية تدفعنا اإىل 

االعتقاد باأنهم توفوا ب�صبب انخفا�س حرارة اجل�صم«.
وقد ُعرث على ثالث جثث ل�صخ�صني بالغني وطفل ر�صيع االأربعاء 
“على م�صافة تقرب من 12 مرتا من احلدود الكندية االأمريكية”، 
على بعد 10 كيلومرتات اإىل ال�صرق من اإمير�صون يف مانيتوبا و�صط 
تعود  “جثة  على  الحق  وقت  العثور يف  اإىل  ال�صرطة  واأ�صارت  كندا. 

على ما يبدو اإىل �صخ�س يف �صن املراهقة«.

عوا�صم

مدريد

مو�سكو

نيودلهي

�أوتاو�

اإ�سابة وزير الدفاع الإ�سرائيلي بكوفيد-19 
•• القد�س-رويرتز

قال وزير الدفاع االإ�صرائيلي بيني جانت�س  اأم�س اجلمعة اإنه يخ�صع للعزل 
املنزيل بعد ثبوت اإ�صابته بكوفيد-19 واإنه ب�صحة جيدة.

على  ح�صلت  الأنني  جيدة  بحالة  اأنني  “اأ�صعر  تويرت  على  جانت�س  وكتب 
التطعيم. يف االأيام املقبلة �صاأ�صرف على �صوؤون االأمن من منزيل«.

خم�صة  اإىل  امل��وؤك��دة  لالإ�صابات  االإل��زام��ي  ال��ع��زل  ف��رتة  اإ�صرائيل  وقل�صت 
احلكومة  يف  اآخرين  كبار  اأع�صاء  اإ�صابة  موؤخرا  الفحو�س  واأثبتت  اأي��ام. 

االإ�صرائيلية بفريو�س كورونا بينهم وزيرا اخلارجية واملالية.
من جهة اأخرى، اأمر النائب العام يف اإ�صرائيل بفتح حتقيق يتعلق باأ�صاليب 
مراقبة ت�صتخدمها ال�صرطة، يف ظل تقارير ذكرت اأن جهات اإنفاذ القانون 

ا�صتخدمت برنامج ت�صلل اإلكرتوين مثري للجدل ب�صورة غري م�صروعة.
اإ�صاءة  اإىل  اليومية  االقت�صادية  )كالكالي�صت(  ل�صحيفة  تقرير  واأ���ص��ار 
اإنتاج  من  للتج�ص�س  االإل��ك��رتوين  بيجا�صو�س  برنامج  ا�صتخدام  ال�صرطة 
االأمريكية على  اأدرجتها احلكومة  التي  االإ�صرائيلية،  اإن.اإ���س.اأو  جمموعة 
قائمة �صوداء. ودفع هذا التقرير الكني�صت اإىل طلب تف�صري من امل�صوؤولني 
اأفيخاي  ال��ع��ام  النائب  ق��ال  ال�صرطة  مفو�س  اإىل  خطاب  ويف  بال�صرطة. 
ماندلبليت اإن التحقيق االأويل مل يوفر دليال على �صوء ا�صتخدام ممنهج 
حاالت  تتبع  ذل��ك  مع  ال�صعب  من  ك��ان  اإن��ه  وق��ال  املراقبة.  لتكنولوجيات 

حمددة وردت يف و�صائل االإعالم ب�صبب نق�س املعلومات املتعلقة بالهوية.
ا�صتخدمت  ال�صرطة  اأن  م�����ص��ادر،  اإىل  ت�صر  مل  ال��ت��ي  ال�صحيفة،  وذك���رت 
للحكومة  مناه�صة  احتجاجات  ق���ادة  ت�صمل  اأه���داف  لتعقب  بيجا�صو�س 

واأحيانا كان ذلك يتم دون احل�صول على اإذن ق�صائي.

بعد توحيد ال�سفوف.. ما م�ستقبل الدور ال�سني يف العراق؟

غلطة بايدن عن اأوكرانيا تك�سف »الرئي�ش ال�سعيف«

اأملانيا تتوقع ارتفاع اإ�سابات كورونا لثالثة اأمثالهاحاملة الطائرات الفرن�سية �سارل ديغول تعود اإىل املتو�سط 
•• برلني-رويرتز

�صجلت اأملانيا 140160 اإ�صابة بفريو�س كورونا  اأم�س اجلمعة فيما حذر وزير ال�صحة من اأن البالد 
قد ت�صهد 400 األف حالة على االأقل يوميا بحلول منت�صف فراير �صباط.

اإن وزير ال�صحة كارل لوترباخ ذكر  اأم�س االأول اخلمي�س  وقالت م�صادر لرويرتز يف �صاعة متاأخرة 
�صيناريو  الرقم يف ظل  ه��ذا  اإىل  �صت�صل  االإ�صابات  اأن  ال��والي��ات  ق��ادة حكومات  خ��الل حمادثات مع 
متفائل توفر فيه اجلرعات املعززة من لقاحات كورونا حماية جيدة جدا. وقال اإن العدد قد يرتفع 
اإىل اأكرث من 600 األف حالة جديدة يوميا اإذا وفرت اجلرعات املعززة حماية اأقل. واأ�صاف اأنه يتوقع 
زيادة عدد املر�صى يف وحدات العناية املركزة بامل�صت�صفيات ب�صكل كبري خالل االأ�صابيع املقبلة. وتويف 
اإ�صابة   92223 اأملانيا  �صجلت  اأ�صبوع،  ب�صبب فريو�س كورونا. وقبل  اأملانيا  األفا يف   116 اأكرث من 

يومية جديدة.
و�صتبحث احلكومة االحتادية وقادة الواليات يوم االثنني اتخاذ اإجراءات جديدة للحد من الزيادة 

الهائلة يف حاالت االإ�صابة بكوفيد-19.

ال�صلب” التي تكافح تنظيم داع�س يف امل�صرق«. 
ت�صكل  التي  هذه  الطائرات  حاملة  اأن  واأ�صافت 
ا  “اأداة غري عادّية للقّوة والنفوذ، �صُت�صارك اأي�صً
البحرية  القوات  مع  التدريبات  من  العديد  يف 
ال�صريكة و�صت�صاهم يف تقييمنا امل�صتقّل للو�صع، 

وهو اأمر �صروري لقوة توازن مثل فرن�صا«.
واأ�صار االأدمريال جيل بواديفيزي قائد املنطقة 
اإىل  �صحايف  موؤمتر  خالل  املتو�صطية  البحرية 
اأن نحو ربع احلركة البحرية العاملية متّر عر 

البحر االأبي�س املتو�صط.
وقال “يف امليدان الليبي، ُتهّرب بع�س امليلي�صيات 
اإ���ص��اف��ة اإىل  ال�����ص��اح��ل،  اإىل م��ن��ط��ق��ة  االأ���ص��ل��ح��ة 

و�صت�صمل  اأوروب����������ا«.  ب���اجت���اه  ال��ب�����ص��ر  ت��ه��ري��ب 
مكافحة  الفرن�صية  البحرية  املجموعة  مهمات 
عملية  اإط���ار  يف  و���ص��وري��ا  ال��ع��راق  يف  املتطرفني 
“�صمال” والتاأكيد على “حرية احلركة اجلوية 

بح�صب االأدمريال بواديفيزي. والبحرية”، 
و�صرُتافق املجموعة البحرية فرقاطتان اأمريكية 
)فرقاطة  ي��ون��ان��ي��ت��ان  و���ص��ف��ي��ن��ت��ان  واإ���ص��ب��ان��ي��ة 
“اإن  وغ��وا���ص��ة( وم��روح��ي��ة بلجيكية م��ن ط���راز 
اإت�س90«. وقال االأدمريال بواديفيزي اإنه “من 
البحرية(  املجموعة  )بني  ات�صال  اإج��راء  املقرر 
وحاملة طائرات اإيطالية ثم مع حاملة طائرات 

اأمريكية«.

•• باري�س-اأ ف ب

اأعلنت وزيرة اجليو�س الفرن�صية فلورن�س باريل 
ديغول  ���ص��ارل  الفرن�صية  ال��ط��ائ��رات  حاملة  اأن 
ال�صهر  امل��ت��و���ص��ط  االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  اإىل  ���ص��ت��ع��ود 
تنظيم  مكافحة  يف  خ�صو�صا  للم�صاركة  املقبل 

داع�س .
وكتبت باريل يف تغريدة “حاملة الطائرات �صارل 
ديغول - وجمموعتها البحرية اجلوية - ُتبحر 
اأن  مو�صحة  �صباط-فراير”،  بداية  جمددا يف 
 ”2022 “كليمن�صو  “هذه املهمة التي �صميت 
�صتقودها خ�صو�صا اإىل امل�صاركة يف عملية “العزم 

•• بغداد-وكاالت

مي���ا ي�����ص��ود االن��ق�����ص��ام ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف 
بالعراق،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  ال��و���ص��ط��ني 
الكتلة  م���و����ص���وع���ة  ح�����ول  ال�����ص��ي��ع��ي 
ال����رمل����ان����ي����ة االأك���������ر وم������ن االأح������ق 
على  وال���ك���ردي  احل��ك��وم��ة،  بت�صكيل 
رئا�صة  من�صب  حول  اخلالف  خلفية 

اجلمهورية.
العرب  ال�����ص��ن��ة  اأن  امل���راق���ب���ون  ي����رى 
جنحوا يف تقدمي منوذج مغاير متاما 
ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ت��ك��ام��ل وت��رج��ي��ح كفة 
العامة على ح�صاب امل�صالح  امل�صلحة 

ال�صيقة لكل طرف �صيا�صي.
وج����اء ه����ذا ال��ن��ج��اح وال��ت��ك��ام��ل عر 
االت���ف���اق ال����ذي ح�����ص��ل ب��ني القوتني 
بزعامة  تقدم  حتالفي  الرئي�صتني، 
بزعامة  وع�����زم  احل��ل��ب��و���ص��ي  حم��م��د 
واندماجهما  اخل���ن���ج���ر،  خ��م��ي�����س 
�صمت  م����وح����دة  ك��ت��ل��ة  يف  ب���رمل���ان���ي���ا 
قبة  حت��ت  ال�صنية  ال��ت��ي��ارات  خمتلف 
الرملان العراقي اجلديد، والتي فاق 

عددها 65 نائبا.
برملانيا  ال�����ص��ن��ي  ال��ت��وح��د  ه����ذا  اأن  م��ت��اب��ع��ون  واع���ت���ر 
ال�صنة  دور  تفعيل  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  �صينعك�س  و�صيا�صيا 
العرب يف املعادلة الوطنية يف العراق، و�صيعزز تاليا من 

ح�صورهم وتاأثريهم.
الدور  ع��ل��ى م�صتقبل  ذل���ك  ان��ع��ك��ا���ص��ات  ع��ن  ول��ل��ح��دي��ث 
ال�صني يف العراق، واإ�صهامه يف حتقيق التوازن الوطني 
واال�صتقرار ال�صيا�صي يف بالد الرافدين، يقول، اإح�صان 
ال�صيا�صي، يف حوار مع  التفكري  ال�صمري، مدير مركز 
اأكرث  ب��دت  ال�صنية  “القوى  عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي 
ال�صيعية،  ال�صيا�صية  بالقوى  مقارنة  �صيا�صيا  ن�صجا 
التي انق�صمت فيما بينها وو�صل االأمر بها حلد التلويح 
والتدافع  ال�صراع  وبلغ  البع�س،  بع�صها  �صد  بال�صالح 

••وا�صنطن-وكاالت

اأن  بو�صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  راأت 
املوؤمتر ال�صحايف للرئي�س جو بايدن 

يوم  اأول من اأم�س االأول االأربعاء يعتر منوذجاً م�صغراً 
مع  وخ�صو�صاً  االإن��ع��ا���س،  اأج��ه��زة  على  تعي�س  لرئا�صة 
ت�صريحه باأن الواليات املتحدة قد تت�صامح مع “توغل 

ب�صيط” رو�صي يف اأوكرانيا.
وكانت ال�صيا�صة الر�صمية للواليات املتحدة وا�صحة منذ 
بداية االأزمة اجليو�صيا�صية املت�صاعدة. اإذا غزت رو�صيا 
اأوكرانيا، حيث ي�صري ح�صد قواتها بالقرب من احلدود 
املتحدة  الواليات  ف�صتفر�س  ذلك،  حدوث  احتمال  اإىل 
وكان  هائلة.  اقت�صادية  عقوبات  الناتو  يف  وحلفاوؤها 

يفرت�س اإعادة التاأكيد تلك ال�صيا�صة. 
ول��ك��ن ب���داًل م��ن ذل���ك، ارت��ك��ب بايدن 
اأنحاء  ���ص��م��ع يف ج��م��ي��ع  ف���ادح���اً  خ��ط��اأ 

العامل.

تو�سيح البيت الأبي�ض
اأنه لي�س مهماً  اإىل  ولفتت ال�صحيفة 
اأن الناطقة با�صم للبيت االأبي�س جني 
تو�صيحياً  بياناً  اأ�صدرت  اأ�صدر  �صاكي 
بايدن  بعد حلظات فقط من مغادرة 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  م��وؤك��دة  امل�صرح، 
للقوات  حت������رك  اأي  اإىل  ���ص��ت��ن��ظ��ر 
الرو�صية يف اأوكرانيا على اأنه غزو، اأو 
اأن بايدن اأكد يف اليوم التايل اأن رو�صيا 
يزال  وال  باهظاً”.  “ثمناً  ���ص��ت��دف��ع 
منده�صني  االأوك��ران��ي��ون  امل�����ص��وؤول��ون 
اأن  املحتمل  ومن  املالحظة،  من هذه 
يكون احللفاء الذين كانوا متخوفني 
بالفعل من اتباع نهج بايدن، متوترين 

والتناف�س،  االنق�صام  ح��ال��ة  تتجاوز  االآن  ه��ي  ول��ذل��ك 
اأن ال�صنة خالل الدورات  وهذا قد يعطي موؤ�صرا على 
االنتخابية القادمة، �صين�صهرون �صيا�صيا �صمن م�صروع 
واحد، وهنا ال نتحدث عن م�صروع طائفي فئوي بل عن 
امل�صروع ال�صيا�صي، وهذا مهم جدا على اعتبار اأن ت�صكل 
اأف�صل مبا ال يقا�س  �صيا�صي موحد ووازن،  هكذا كيان 
من وجود عدة كيانات �صنية مت�صادة تدفع نحو املزيد 

من الت�صظي بني ال�صنة العرب العراقيني«.
للدرا�صات  االأم�����ص��ار  رئي�س مركز  ال��ع��زاوي،  رائ��د  اأم��ا 
نيوز  “�صكاي  م���ع  ح����وار  يف  ف��ي��ق��ول  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 
ال�صنيني  القطبني  ب��ني  االأخ���ري  “التحالف  عربية”: 
ن��ق��ط��ة حت����ول ك���ب���رية يف عقلية  ال��رئ��ي�����ص��ي��ني، ي�����ص��ك��ل 
العملية  يف  امل�صاركة  ال�صنية  التحالفات  وت�صكيل  اإدارة 
ت�صظي  ���ص��اه��م  ح��ي��ث   ،2003 ال��ع��ام  م��ن��ذ  ال�صيا�صية 

منحنيات  ال�صيعية  واالأح����زاب  ال��ق��وى  ب��ني  ال�صيا�صي 
خطرة جدا«. 

جتربة  ب��ع��د   2003 ال���ع���ام  م��ن��ذ  “ال�صنة  واأ�����ص����اف: 
االإق�����ص��اء وال��ت��ه��م��ي�����س، وخ�����ص��و���ص��ا ب��ع��د جت��رب��ة العام 
2018 وم���ا جن���م ع��ن��ه��ا م���ن ت��داع��ي��ات ك��ارث��ي��ة على 
و�صلوا  اأن��ه��م  ي��ب��دو  ال��ع��راق..  ال�صني يف  ال�صف  وح���دة 
وبرناجمهم  وروؤيتهم  �صفوفهم  توحيد  ملرحلة  اأخ��ريا 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ومب���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن ح�����ص��د م��ك��ا���ص��ب اأكر 
دورهم  وتعزيز  العام،  العراقي  الوطني  ال�صعيد  على 

ومكانتهم كمكون حموري«.
ومي�صي االأكادميي العراقي واالأ�صتاذ يف جامعة بغداد، 
�صارحا: “منوذج العام 2018 وانق�صام القوى ال�صنية 
�صلبية  ارت�����دادات  ع��ن��ه  جن��م  ال�صيعية،  االأط�����راف  ب��ني 
ال�صيا�صية،  ال�صني لقياداته  جدا جلهة نظرة اجلمهور 

“وا�صنطن بو�صت” اأن هذا العجز هو مثال وا�صح على 
يعتقدون  االأمريكيني  من  الكثري  يجعل  ال��ذي  ال�صبب 
ا  اأي�صً بايدن  زلة  تتبع  املن�صب.  م�صتوى  لي�س على  اأن��ه 
بايدن  يتخيل  التفاخر.  م��ن  لالأع�صاب  م��ث��رًيا  من��ًط��ا 
ت�صاحلياً  يكون  ما  غالًبا  لكنه  رئي�صياً،  مفاو�صاً  نف�صه 
مواقفهم  يف  ب��ال��ت��ق��دم  ل��الآخ��ري��ن  ي�صمح  مم��ا  ل��ل��غ��اي��ة، 
املف�صلة دون الكثري من الرتاجع. وا�صتغل ال�صناتوران 
الدميقراطيان جو مان�صني وكري�صنت �صينيما )اأريزونا( 
لل�صرائب  االأول���ي���ة  ب��اي��دن  م��ق��رتح��ات  لتقلي�س  ه���ذا 
واالإن���ف���اق ب�صكل ك��ب��ري مم��ا اأث����ار ذع���ر ال��ت��ق��دم��ي��ني يف 

ب�صاأن املكان الذي قد ياأخذهم اإليه.

عدم اليقني
واأ�صافت ال�صحيفة اأن بايدن زرع حالة من عدم اليقني 
بعدما كان هناك و�صوح، كل ذلك الأنه مل يكن قادًرا على 
احلالية  رو�صيا  جهود  اأن  مفادها  دقيقة  نقطة  تقدمي 
من  ال��ذي  اخلط  تتجاوز  ال  اأوكرانيا  ا�صتقرار  لزعزعة 
ولعل  املزعومة.  املعوقة  العقوبات  عنه  ينتج  اأن  �صاأنه 
اإذا  �صيقوله  عما  يت�صاءلون  قد  وحلفاوؤنا  االأوكرانيون 
حت��دث م��ع الرئي�س ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني. وراأت 

دورهم  انح�صار  يف  ال�صنةوتفتيتهم 
وتراجعه على مدى نحو عقدين«.

وجود  مع  “االآن  ال��ع��زاوي:  وي�صيف 
جتاوز  من  متكنتا  اأ�صا�صيتني  قوتني 
بدت  واإن  والتي  املا�صية،  خالفاتهما 
يف اإط��اره��ا ال��ع��ام ق��د مت جت��اوزه��ا يف 
اأنف�صهم  الإث��ب��ات  ال�صنة  �صعي  �صياق 
ك��ط��رف ف��اع��ل و���ص��ري��ك ح��ق��ي��ق��ي يف 
لكن  والرملانية،  ال�صيا�صية  العملية 
م��ا ت����زال ث��م��ة ح��اج��ة ل��ف��رتة زمنية 
اأط�������ول ك����ي ي��ت��م��ك��ن ال���ط���رف���ان من 
كقوة  هذا،  حتالفهما  وتر�صيخ  ثبيت 
التحرك  ق��ادرة على  واح��دة  �صيا�صية 

مبا يلبي رغبة جماهريها«.
اأ�صتاذ  اأي�صا  وه��و  ال��ع��زاوي،  وي���ردف 
اجلامعة  يف  ال����دول����ي����ة  ال����ع����الق����ات 
ثمة  زال  “ما  بالقاهرة:  االأمريكية 
اأمام  الكرى  التحديات  من  العديد 
ق�صية  منها  ال�صني،  التحالف  ه��ذا 
املغيبني من املواطنني ال�صنة، واملدن 
اإعمارها  واإع�������ادة  امل��ه��دم��ة  ال�����ص��ن��ي��ة 
توازن  واإي��ج��اد  لها،  النازحني  واإع���ادة 
املكون  ين�صف  مب��ا  ال��دول��ة  يف  واملنا�صب  التعيينات  يف 
ال�����ص��ن��ي«. ول���ه���ذا، اأم����ام ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف ج��م��ل��ة ملفات 
وحتديات ج�صام، تفر�س نف�صها، كما يرى رئي�س مركز 
االأم�����ص��ار ل��ل��درا���ص��ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، ال���ذي ي�صيف: 
ال�صبيل  ه���و  ل��ه��ا  وال��ت�����ص��دي  م��ع��اجل��ت��ه��ا  يف  “جناحه 
قد  واأن���ه  عامة  ب��دا  واإن  ال��ذي  ال�صني  ال�صارع  الإر���ص��اء 
اأعطى فر�صة منح �صوته وثقته لتحالفي تقدم وعزم، 
لكنه يف النهاية يبقى ينظر بعني املراقب الأدائهما وما 
�صينجزانه، وهو االأق�صى يف ممار�صة العقوبة ل�صيا�صييه 
اأخفق  فاإن  ولهذا  والكردي،  ال�صيعي  بال�صارعني  قيا�صا 
هذا التحالف يف حتقيق مطالب ناخبيه ال�صنة، ف�صتتم 
معاقبته خالل االنتخابات العامة القادمة، كون ال�صارع 

ال�صني ينتظر الكثري ممن اأنتخبهم«.

احلزب. اإنه على ا�صتعداد للتخلي عن 
اأن يتمكن  اأكرث مما يحتاج، من دون 
من التو�صل اإىل �صفقة عندما يفعل 
م�صاحلته،  تف�صل  اأن  ومبجرد  ذل��ك. 
التي تقرتب  ال�صديدة  الق�صوة  اإىل  يلجاأ  فاإنه غالًبا ما 

من الدمياغوجية.

اخلط الأحمر
وذك���ر ال��ك��ات��ب ب���اأن ب��وت��ني اخ��ت��ر ف��ع��اًل جت��رب��ة تراجع 
الوا�صح على ما  االأح��م��ر  املتحدة عن اخل��ط  ال��والي��ات 
ذل��ك يف �صوريا عام  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س  ي��ب��دو. فعل 
بعدما  ال�صورية  القوات  ف�صل يف �صرب  2013 عندما 
�صيفعل  اإن��ه  ق��ال  اأن��ه  رغ��م  كيماوية  اأ�صلحة  ا�صتخدمت 
ذل�����ك. ك���ان���ت ت��ل��ك اخل���دع���ة ه���ي كل 
يعار�س  مل  ف��اإذا  بوتني.  يحتاجه  ما 
اأوباما ال�صربات باالأ�صلحة الكيماوية 
، فلم يكن لديه اأي ا�صتعداد للتدخل 
ال�����ص��وري��ة على  يف احل�����رب االأه���ل���ي���ة 
االإطالق. وبحلول نهاية عام 2015، 
االأر�س  على  الرو�صية  ال��ق��وات  كانت 
ال�صورية،  احل���ك���وم���ة  ل���دع���م  ه���ن���اك 
�صيا�صات  يف  م��و���ص��ك��و  دور  وت���ع���زي���ز 
ال�صرق االأو�صط. وخل�صت ال�صحيفة 
ما  م���ع  تن�صجم  ب���اي���دن  زل���ة  اأن  اإىل 
راأيناه حتى االآن. اإنه رئي�س �صعيف ال 
وبالن�صبة  ب�صعبية.  وال  برهبة  يتمتع 
للواليات املتحدة، من املرجح اأن يعني 
للدميقراطيني  مدمرة  هزمية  ذلك 
العام.  لهذا  الن�صفية  االنتخابات  يف 
وبالن�صبة الأوكرانيا وحلفاء الواليات 
املتحدة االآخرين، قد يعني ذلك اأ�صواأ 

بكثري.

ترقب بالعراق لقرار الق�ساء ب�ساأن الربملان.. وهذه هي التداعيات
•• بغداد-وكاالت

االحتادية  املحكمة  ق��ررت  بعدما 
ال��ع��ل��ي��ا يف ال���ع���راق، ت��اأج��ي��ل البت 
بدعوى الطعن يف جل�صة جمل�س 
باتت  االأوىل،  ال��ع��راق��ي  ال���ن���واب 
ب�صاأن  مفتوحة  ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات 
توزيع  ع��ل��ى  ال���ث���الث���ي  االت����ف����اق 

ال�صلطات يف البالد.
العراقية،  االأن��ب��اء  وك��ال�����ة  ووف�����ق 
دون���ت  االحت���ادي���ة  املحكمة  ف���اإن 
الطعن  ب�صاأن  املدعي����ن  اإف������ادات 
يف جل�صة الرملان االأوىل، وقررت 
ت��اأج��ي�����������������������ل ال��ب��ت ب��ال��دع��وى اإىل 
يناي�����ر  �ص�������هر  م��ن   25 ي�������وم 

ال�ج����اري .
ال�صيا�صية،  العلوم  اأ�صتاذ  ويقول 

مهند اجلنابي ملوقع “�صكاي نيوز 
عربية :”من حيث املبداأ التاأجيل 
ل����الأدل����ة التي  ب��ال��ن��ظ��ر  ط��ب��ي��ع��ي 
طرحت للمحكمة خالل جل�صتها، 
بقرار  ال���ت���ن���ب���وؤ  ال�������ص���ع���ب  وم�����ن 
املحكمة االحتادية وتقديراتها يف 

ق�صية ح�صا�صة كهذه،«.
خ���الل  م�����ن  “لكن  واأ��������ص�������اف: 
ق�����راءة االأدل������ة ال��ت��ي ق��دم��ت لها 
لدفاع  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  وال����دف����وع����ات 
وك�������الء ال������رمل������ان، اأت�����وق�����ع اأن����ه 
املقامة  ال���دع���وى  رد  ع��ل��ى  ق����ادر 
رئي�س  على  االع��ت��داء  بخ�صو�س 
االأوىل  الرملانية  للجل�صة  ال�صن 
حم��م�����ود امل�������ص���ه���داين، ح��ي��ث مل 
�صحة  امل�صهداين  حمامو  يوؤك�����د 
�صاحب  وه����و  االع����ت����داء  واق���ع���ة 

�صعيفا  دفاعا  ك��ان  اإذ  العالق������ة، 
تثبت  ت��ق��اري��ر ط��ب��ي��ة  ي��ق��دم  ومل 
ذلك، وهذا كله ي�صب يف �صال�����ح 

املدعى عليه اأي الرملان«.
د�صتورية  للطعن يف  بالن�صبة  اأما 
اجلل�صة االأوىل، ي�صيف اجلنابي، 
الرملان  حمامو  :”متكن  قائال 
من اإثبات ا�صتناد اجلل�صة الأ�صا�س 
النظام  وفق  متت  واأنها  د�صتوري 
الداخلي ملجل�س النواب العراقي، 
الدعوى  رد  اأن  اأع���ت���ق���د  ول���ه���ذا 
النهائي  ال�����ق�����رار  ه����و  ����ص���ي���ك���ون 
االأمر  لكن  االحت��ادي��ة،  للمحكمة 
بجملة  م���ره���ون���ا  ط��ب��ع��ا  ي��ب��ق��ى 
تقديرات ومداوالت ومتحي�صات 
جت��ري��ه��ا امل��ح��ك��م��ة، وف����ق االأدل�����ة 

والقرائن بني يديها«.

�سيناريوهات وتداعيات
قرار  ع��ن  �صيتمخ�س  م��ا  وح���ول 
امل���ح���ك���م���ة االحت��������ادي��������ة، ي���ق���ول 
“يف حال  ال��ع��راق��ي:  االأك���ادمي���ي 
اجلل�صة  واع���ت���ب���ار  ال����دع����وى  رد 
د���ص��ت��وري��ة ال غ��ب��ار ع��ل��ي��ه��ا، فهذا 
�صي�صب يف �صالح اأقطاب االتفاق 
واحللبو�صي  ال�������ص���در  ال���ث���الث���ي 
موقفهم  و���ص��ي��ع��زز  وال����ب����ارزاين، 
حكومة  ت�صكيل  ن��ح��و  امل�����ص��ي  يف 
التوقيتات  ووف��ق  وطنية  اأغلبية 

الد�صتورية«.
قبول  ح����ال  يف  “لكن  وي���ت���اب���ع: 
غري  اجلل�صة  واع��ت��ب��ار  ال��دع��وى 
انتخاب  اأم��ام  ف�صنكون  د�صتورية، 
جديد لهيئة رئا�صة الرملان، وهذا 
الثالثي يف  �صي�صع قوى االتفاق 

للقوى  و�صي�صمح  ح���رج،  م��وق��ف 
التوافقية  ب��احل��ك��وم��ة  امل��ط��ال��ب��ة 
بانتظار  اأوراق���ه���ا،  ترتيب  اإع����ادة 
للرملان،  ج���دي���دة  ج��ل�����ص��ة  ع��ق��د 
و�صتكون بحاجة الإ�صدار مر�صوم 
جمهوري جديد من قبل الرئي�س 
ب��ره��م ���ص��ال��ح لتحديد  ال��ع��راق��ي 

موعد عقد الرملان«.
امل�صهد  يختلف  ل��ن  االأرج���ح  على 
كثريا، كما يرى اجلنابي، م�صيفا 
مار�صتها  التي  ال�صغوط  :”لكن 
طهران وزي���ارة ق��اآين وم��ا ت�صرب 
تغيري  يف  ي�صهم  قد  فحواها  عن 
موقف ال�صدر، وعموما فاإن الغاء 
اجلل�صة وما ترتب عليها �صيخلق 
ال�صفر  لنقطة  و���ص��ن��ع��ود  اأزم�����ة، 
حيث يجب مثال على النواب اأداء 

الق�صم جمددا، وهكذا«.
املحكمة  اأ������ص�����درت  ق����د  وك����ان����ت 
االحت�����ادي�����ة ال��ع��ل��ي��ا يف ال����ع����راق، 
بايقاف  اأم���را  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�س 
ع���م���ل ه���ي���ئ���ة رئ����ا�����ص����ة ال����رمل����ان 
طلب  على  بناء  موؤقتا،  العراقي 
ت��ق��دم ب��ه ك��ل م��ن ال��ن��ائ��ب با�صم 

خ�صان والنائب حممود يا�صني.
و���ص��ي��ت��م��ر ت��ع��ل��ي��ق ال����رمل����ان اإىل 
املقامتني  الدعوتني  ح�صم  ح��ني 
للرملان،  االأوىل  اجلل�صة  ب�����ص��اأن 
قد  اجلل�صة  اأن  اإىل  وامل�صتندتني 
الرئا�صة،  هيئة  ان��ت��خ��اب  �صهدت 
د�صتورية  “خمالفات  و�����ص����ط 
الداخلي  ل��ل��ن��ظ��ام  وخم���ال���ف���ات 
كما  العراقي”،  ال��ن��واب  ملجل�س 

يقول مراقبون.
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•• اليمن-وكاالت

الو�صط  ���ص��ادت  الغ�صب  م��ن  حالة 
موقف  ب�صبب  اليمني،  ال�صيا�صي 
ت��ن��ظ��ي��م االإخ�������وان جت����اه االإره�����اب 
بالتن�صيق  وا����ص���ت���م���راره  احل���وث���ي 
وال��ت��ح��ال��ف م��ع امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات التي 
االإيرانية  االأذرع  اإح������دى  مُي���ث���ل 
املنطقة  دول  ال�صتهداف  امل�صلحة 

العربية.
وتداول ن�صطاء و�صيا�صيون مينيون 
على نطاق وا�صع و�صم “#احلوثي 
عن  للتعبري  اإرهابي”،  االإخ���واين 
ال��غ�����ص��ب ج�����راء ت���ع���اون االإخ������وان 
م��ع احل��وث��ي وال��ت��ع��اون بينهما يف 
االثنني  اأن  موؤكدين  مناطق،  عدة 

ميثالن “وجهني لعملة واحدة«.
الر�صمي  املتحدث  من جانبه، قال 
للقوات اجلنوبية، حممد النقيب، 
واأنظمة  العامل كله، �صواء دواًل  اإن 
وا�صتنكر  اأدان  و�صعوًبا،  ومنظمات 
واأخ����ذ م��وق��ع��ه يف االل��ت��ف��اف حول 
االإمارات ومكانتها وقوتها ودورها 
الريادي يف ا�صتقرار االأمن وال�صالم 
االإخ������وان  ج��م��اع��ة  اإال  ال���دول���ي���ني 
اإيران  اأذرع  االإرهابية ا�صطفت مع 
وتزعمت فروعها القاعدة وداع�س 

يف موقف الت�صفي.
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  ت�����ص��ري��ح  ويف 
واملحلل  ال�صحفي  ق��ال  عربية”، 
ال�صيا�صي اليمني ماجد الداعري: 
لالإخوان  ال��دويل  التنظيم  ““اإن 

لن يدين اأي حتركات حوثية، الأن 
وتن�صيًقا  م�صرتكة  م�صالح  هناك 
اأنه  اإىل  م�����ص��رًيا  اجلانبني”،  ب��ني 
اإ���ص��دار بيان من  على ال��رغ��م م��ن 
ج���ان���ب ح����زب االإ������ص�����الح، ال�����ذراع 
اليمن،  يف  ل���الإخ���وان  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
فاإنه  احل����وث����ي،  ج���رمي���ة  ب�����اإدان�����ة 

يحمل نوًعا من املراوغة.
احلقيقة  اأن  ال����داع����ري  واأو�����ص����ح 
على االأر���س توؤكد اأن هناك تبادل 
م�����ص��ال��ح خم��ت��ل��ف��ة ب���ن االإخ������وان 
واحلوثيني تتمثل بت�صليم مناطق 
كانت حتت �صيطرة قوات حم�صوبة 

وق���ي���ادات ع�صكرية  االإخ�����وان  ع��ل��ى 
اإخوانية، دون قتال حقيقي.

قيادات  اأن  اليمني  املحلل  واأو���ص��ح 
واأ�صلحة  مناطق  �صّلموا  االإخ����وان 
الع�صكرية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وع�����ت�����اًدا 
التي  ام��ت��داده��ا  ومناطق  ال�صابعة 
األ��ف��ي كيلومرت  مت��ت��د الأك���رث م��ن 
مبحافظة  ع��ب�����س  م��دي��ري��ة  م��ن��ه��ا 
ح���ج���ة ح���ت���ى حم���اف���ظ���ة اجل�����وف، 
من  وم��ن��اط��ق  ال��ب��ي�����ص��اء  لت�صليم 
اأ�صابيع  ا�صتعادتها قبل  �صبوة، قبل 
العمالقة  ق�����وات  ِق���ب���ل  م���ن  ف��ق��ط 

اجلنوبية وقوات التحالف.

ويف ال�صياق، قال ال�صيا�صي اليمني 
التن�صيق بني  “اإن  الفقيه:  حممد 
ميلي�صيا احلوثي وجماعة االإخوان 
وهو  باليمن،  ع��دة  مناطق  يف  يتم 
امل�صرتكة  امل�صالح  على  بناًء  قائم 
ال����ت����ي ميكن  ال�����ط�����رف�����ني،  ل�������دى 
ال�صراع  تلخي�صها يف متديد عمر 
اأعلى  ب��ه��دف ح�صد  وق���ت؛  الأك���ر 

مكا�صب للطرفني«.
“�صكاي  ملوقع  ت�صريح  يف  ويو�صح 
توظف  “اإيران  اأن  عربية”،  نيوز 
ميلي�صيا احلوثي، مثل غريها من 
الوطن  يف  لها  التابعة  امليلي�صيات 

طهران  م�صالح  خلدمة  العربي؛ 
ول���ي�������س ب����الده����ا، وب���ال���ت���ايل ف����اإن 
اأي  احلوثي لن يقبل بالدخول يف 
مفاو�صات من �صاأنها تعزيز عملية 

ال�صالم واال�صتقرار يف البالد«.
مطلعة،  مي��ن��ي��ة  م�������ص���ادر  وك���ان���ت 
جديدة  �صفقة  تفا�صيل  ك�صفت 
االإرهابية  االإخ��وان  حتاول جماعة 
ملي�صيا  م���ع  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ال��ي��م��ن  يف 
ت�صعيد  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  احل���وث���ي، 

العمليات يف مناطق عدة بالبالد.
ملوقع  حتدثت  التي  امل�صادر  ووف��ق 
لت  وف�صّ عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي 
التن�صيق  يعود  اأ�صمائها،  ذكر  عدم 
ب��ني االإخ�����وان واحل���وث���ي، اإىل عام 
احل�����رب  ب�����داي�����ة  م���ن���ذ   ،2013
ال��دائ��رة يف ال��ب��الد، ال��ت��ي تدعمها 
لتنفيذ  اأ����ص���ا����ص���ي  ب�����ص��ك��ل  اإي��������ران 
با�صتخدام  ال���داخ���ل،  يف  اأج��ن��دت��ه��ا 
امل�صادر  وت�صري  امل�صلحة.  اأذرع��ه��ا 
اإىل اأن االتفاق املرم بني الطرفني 
م��ن��ذ ذل���ك ال��ت��وق��ي��ت، ع��م��ل��ت على 
اإقليمية،  اأط���راف  ورعايته  اإدارت���ه 
و���ص��خ�����ص��ي��ات اإخ��وان��ي��ة م��ن داخل 
اليمن، على راأ�صها االإخوانية توكل 
اإعالمي  ل��ق��اء  اإىل  ك��رم��ان، الف��ت��ة 
اإخ���واين ب��ارز ق��ي��ادات ممثلني عن 
احل��وث��ي يف ���ص��ع��دة، وممثلني عن 
االإخ������وان يف ���ص��ن��ع��اء واأب������ني، عام 
اتفاق  اإب������رام  يف  وجن����ح   ،2014
الطرفني  بني  والتن�صيق  للتعاون 

ا�صتمر حتى الوقت الراهن.

غ�سب باليمن.. انتقادات حادة لالإخوان ب�سبب دعم احلوثي

امل�ساعدات الغذائية بلغت »اأدنى م�ستوى« يف تيغراي
•• نريوبي-اأ ف ب

الغذائية  امل�صاعدات  توزيع  اأن  املتحدة  ل��الأمم  تابعة  وكالة  اأعلنت 
تيغراي  منطقة  يف  ال��رتاج��ع  من  امل�صتوى  ه��ذا  على  يوما  يكن  مل 
اأن  م��وؤك��دة  �صهرا،   14 من  اأك��رث  منذ  حربا  ت�صهد  التي  االإثيوبية 
�صوء  يعانون  ال��ذي��ن  لالأطفال  املدعمة  الغذائية  امل���واد  خم��زون��ات 

التغذية قد نفدت.
يف  )او���ص��ا(  االإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  مكتب  وق��ال 
تقريره االأخري حول الو�صع االإن�صاين يف اإثيوبيا اإن “عمليات توزيع 
املواد الغذائية بلغت اأدنى م�صتوياتها على االإطالق يف تيغراي، حيث 

نفدت خمزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا«.
وتوؤكد املنظمة اأنه مل تكن هناك اأّي عمليات نقل ممكنة للم�صاعدات 
14 كانون االأول/دي�صمر بني �صيمريا عا�صمة منطقة عفار  منذ 
للم�صاعدات  الرئي�صي  املحور   - املجاورة، وميكيلي عا�صمة تيغراي 

االإن�صانية - خ�صو�صا ب�صبب املعارك.
وبذلك علق اأكرث من 2400 طن من امل�صاعدات الغذائية وكذلك 

نق�س  م��ن  تيغراي  وت��ع��اين  “او�صا«.  بح�صب  �صيمريا،  يف  امل��ع��دات 
حاد يف الوقود اأي�صا ومل يتم ال�صماح بتوريد اأي كمية منهذه املادة 
منذ الثاين من اآب-اأغ�صط�س با�صتثناء �صاحنتني تابعتني لرنامج 

الغذاء العاملي، وفق ما قالت املنظمة.
املواد  االآن خمزون  نفد  العاملي،  االأغذية  برنامج  “ح�صب  واأ�صافت 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل��دع��م��ة ل��ع��الج االأط��ف��ال وال��ن�����ص��اء ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون �صوء 
التغذية«. وتابعت اأن “اإجمايل 1338 �صاحنة و�صلت اإىل املنطقة 
م��ن��ذ 12 مت��وز-ي��ول��ي��و، وه���و م��ا مي��ث��ل اأق���ل م��ن 10 يف امل��ئ��ة من 
ال�صحنات املطلوبة لتلبية احلجم الهائل من االحتياجات االإن�صانية 

ل�5،2 ماليني �صخ�س، اأي 90 يف املئة من �صكان تيغراي«.
منطقة  يف   2020 الثاين-نوفمر  ت�صرين  يف  احل��رب  وان��دل��ع��ت 
ت��ي��غ��راي، بعد اأ���ص��ه��ر م��ن ال��ت��ح��دي ب��ني احل��ك��وم��ة ال��ف��درال��ي��ة التي 
ي��راأ���ص��ه��ا رئ��ي�����س ال�����وزراء اأب��ي��ي اأح��م��د واحل����زب احل��اك��م ال�����ص��اب��ق يف 

املنطقة، جبهة حترير �صعب تيغراي.
هجوم  قبل  املجاورتني  واأم��ه��رة  عفار  منطقتي  اإىل  القتال  وامتد 
اإىل  املتمردون  ان�صحب  ثم  االأخ��رية.  االأ�صابيع  يف  للحكومة  م�صاد 

لكّن  هناك.  ُيالحقهم  لن  اجلي�س  اأن  اأحمد  اأبيي  واأع��ل��ن  تيغري، 
�صربات عّدة �صّنتها طائرات بال طّيار ا�صتهدفت تيغراي يف االأ�صابيع 
االأخرية، ما اأ�صفر عن مقتل 108 مدنّيني على االأقّل منذ كانون 

الثاين-يناير، وفق االأمم املتحدة.
اأّدت  طّيار  بال  ط��ائ��رات  �صّنتها  �صربات  بح�صول  الوكالة  اأف��اد  كما 
جنوب  يف  م��دن��ي��ا   12 ن��ح��و  مقتل  اإىل  امل�صادر”  بع�س  “بح�صب 

تيغراي وجنوب �صرقها يف 15 كانون الثاين-يناير.
وياأمل املجتمع الدويل حاليا يف التو�صل اإىل اتفاق بني املع�صكرين 
وق��اَد بح�صب تقديرات  املاليني  نزوح  اإىل  اأدى  الذي  القتال  الإنهاء 

االأمم املتحدة مئات اآالف االأ�صخا�س اإىل حافة املجاعة.
واأ�صادت الوزيرة الريطانية املكلفة ال�صوؤون االإفريقية فيكي فورد 
اخلمي�س، اإثر زيارة الإثيوبيا ا�صتغرقت 24 �صاعة، بالدعوة االأخرية 
ال�صلطات الإج��راء حوار وطني واالإف��راج عن �صخ�صيات  من جانب 

معار�صة.
وقالت يف بيان اإن “اململكة املتحدة توا�صل دعوة جميع االأطراف اإىل 

وقف القتال واال�صتعداد لدعم عملية ال�صالم«.

توجيه التهام مل�ستبه به ثان يف اغتيال رئي�ش هايتي 
•• ميامي-اأ ف ب

ت�صيليا  اي��ت��ي��ا  رج���ال  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  ات��ه��م��ت 
اغتيال  عملية  يف  املفرت�س  ل��دوره  القتل  يف  بالتواطوؤ 
الرئي�س الهايتي جوفينيل مويز يف متوز-يوليو املا�صي. 
اأعلنت التهم املوجهة اإىل رودول��ف جار )94 عاًما( يف 
ال�صابع  يف  اعتقاله  بعد  بفلوريدا،  ميامي  يف  حمكمة 
الدومينيكان  جمهورية  يف  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  م��ن 
املتحدة االثنني. ووفًقا لوثيقة  اإىل الواليات  وت�صليمه 
موجودة يف امللف لدى مكتب التحقيقات الفدرايل )اإف 
بي اآي(، اعرتف رودولف جار يف مقابلة يف كانون االأول-

دي�صمر بتقدمي اأ�صلحة وذخرية ملجموعة الكولومبيني 

07 متوز-يوليو  القتل. ويف  بارتكاب جرمية  املتهمني 
اخلا�س  املقر  ك��وم��ان��دوز  جمموعة  اقتحمت   ،2021
برن�س  اأو  ب��ورت  يف  موي�س  جوفينيل  الهايتي  للرئي�س 
اغتياله  اأن  يف  وُي�صتبه  ر�صا�صة.   12 عليه  واأط��ل��ق��ت 
الهايتيني- من  جمموعة  جانب  من  له  خمططاً  ك��ان 

اأنهم  ُزع��م  والذين  هايتي،  يف  املتمركزين  االأمريكيني 
وثيقة مكتب  الكولومبي. وبح�صب  الكوماندوز  جّندوا 
الكولومبيني  م��ن  العديد  ف��اإن  ال��ف��درايل  التحقيقات 
عليه”  ُي�صيطر  “الذي  امل��ق��ر  يف  اأق���ام���وا  ب��ه��م  امل�صتبه 
رودول���ف ج��ار، واأّن االأخ���ري ���ص��ارك يف اجتماع م��ع اأحد 
املنظمني الرئي�صيني ملخطط االغتيال. وُيطّبق القانون 
االأمريكي يف هذه احلالة الأن اخلطة مت تنظيمها جزئًيا 

رعايا  قبل  من  فلوريدا،  يف  االأمريكية،  االأرا���ص��ي  على 
التحقيقات  مكتب  وثيقة  وت�صري  اأمريكيني-هايتيني. 
ا اإىل اأن املوؤامرة كانت تهدف يف البداية  الفدرايل اأي�صً
قبل  ول��ك��ن  واح��ت��ج��ازه،  م��وي��ز  جوفينيل  اختطاف  اإىل 
اأ�صبوعني من الوقائع، تقرر اغتياله. ويواجه  اأقل من 
يف  التواطوؤ  بتهمة  املوؤبد  بال�صجن  حكما  جار  رودول��ف 
املتحدة ولتقدميه  الواليات  اأو االختطاف خارج  القتل 
اأدت اإىل ال���وف���اة. ورودول�����ف ج���ار هو  م�����ص��اع��دة م��ادي��ة 
ُيتم اعتقاله وُيتهم يف الواليات  ال�صخ�س الثاين الذي 
املتحدة بقتل جوفينيل مويز، بعد اجلندي الكولومبي 
امل��ت��ق��اع��د م��اري��و ب��اال���ص��ي��و���س ال���ذي ات��ه��م يف 4 كانون 

الثاين/يناير يف ميامي بتورطه املزعوم يف االغتيال.

•• وا�صنطن-وكاالت

ا�صتهل الباحث يف موؤ�ص�صة الدفاع 
بهنام  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ات  ع�����ن 
ب���ن ت��ال��ب��ل��و م��ق��ال��ه يف م��وق��ع “ذا 
دي�صبات�س” عر اال�صت�صهاد مبثل 
اأحمق  “يرمي  ي���ق���ول:  ف���ار����ص���ي 
ي�صتطيع  ال  بينما  ب��ئ��ر  يف  ح��ج��راً 

مئة رجل حكيم اإخراجه«.
التداعيات  ع���ن  امل���ث���ل  ه����ذا  ي��ع��ر 
منها  ي����ع����اين  ال����ت����ي  امل�������ص���ت���دام���ة 
املجتمع ب�صبب ت�صرفات يقوم بها 
غري  اأو  متعلمني  غ��ري  اأ���ص��خ��ا���س 
خراء. بح�صب تالبلو، حتاول اإدارة 
ب��اي��دن حت��وي��ل ه��ذا ال��ق��ول املاأثور 
“االأحمق”  �صفة  ترامب  الإلبا�س 
االإيراين  النووي  االتفاق  وت�صبيه 
ب�”احلجر” كي تقدم اإجابة معلبة 
ع��ل��ى ال�������ص���وؤال ع���ن ال�����ص��ب��ب الذي 
ت��ن��ت��ق��ل م���ن ال�صيئ  ج��ع��ل االأم�����ور 
�صيا�صات  م�صتوى  على  االأ�صواأ  اإىل 
بايدن االإيرانية، بالرغم من وعده 

باعتناق نهج “اأذكى«.
اأن��ه خ��الل موؤمتر  تالبلو  كتب بن 
اأكتوبر  ���ص��ه��ر  روم������ا  اح��ت�����ص��ن��ت��ه 
بايدن  املا�صي، الم  االأول  -ت�صرين 
���ص��ل��ف��ه ع��ل��ى امل������اأزق ال����ذي و�صلت 
النووي  والتقدم  املفاو�صات  اإل��ي��ه 
اإي���ران. وق��ال بايدن  ال��ذي حققته 
حينها: “نوا�صل حتمل املعاناة من 
القرارات ال�صيئة جداً التي اتخذها 
من  باالن�صحاب  ت��رام��ب  الرئي�س 
امل�صرتكة”.  ال�صاملة  العمل  خطة 
وزير  ع��زز  �صهرين،  م��ن  اأق���ل  بعد 
اخل���ارج���ي���ة اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن هذا 

هذا  يف  “نحن  ق���ائ���اًل:  ال��ت��ق��ي��ي��م 
املكان ب�صبب ما اأعتره واحداً من 
اأ�صواأ القرارات املتخذة يف ال�صيا�صة 
اخلارجية االأمريكية خالل العقد 
االن�صحاب من  ذلك  وكان  املا�صي، 

االتفاق النووي االإيراين«.
الفكرة،  ه��ذه  على  تالبلو  ب��ن  ي��رد 
النظام  ع������داء  اأن  اإىل  م�������ص���رياً 
ي�صبق  املتحدة  للواليات  االإي���راين 
طويلة.  ب����ف����رتة  ت�����رام�����ب  ق�������رار 
جميع  اإن  ذل��������ك،  ع���ل���ى  ع��������الوة 
االإيرانية  الت�صعيدية  االجت��اه��ات 
امل�����ج�����االت  اأي   ،2018 م����ن����ذ 
واالإقليمية  وال�صاروخية  النووية 
وال��ب��ح��ري��ة وال�����ص��ي��ب��ريان��ي��ة، كانت 
ج��م��ي��ع��ه��ا م��وا���ص��ي��ع اإ���ص��ك��ال��ي��ة يف 
تهديداً  يجعلها  م��ا  وه���ذا  املا�صي 
اعتداءات  لي�صت  ه��ذه  م�صاعفاً. 
اأو  اإي��ران تطويرها  ق��ررت  جديدة 
الناطقة  زعمت  كما  ا�صتخدامها، 
�صاكي  جني  االأبي�س  البيت  با�صم 

ب�صكل خطاأ منذ اأيام.

ترامب يخدم
 وا�سنطن... ماليًا

اإىل  ي��ن��ظ��ر  اأن  امل����رء  ع��ل��ى  ك���ان  اإذا 
تخ�صيب  م�صتويات  اإي����ران  زي���ادة 
خمزوناتها  وت��و���ص��ي��ع  ال��ي��وران��ي��وم 
منه وا�صتخدام اأجهزة طرد مركزي 
متطورة على اأنها م�صكلة، فعندها 
ي��ج��در ت��ذك��ر اأن ت��رام��ب ���ص��رع ما 
ن�س عليه االتفاق النووي وح�صب، 
اأكرث مالءمة  لكن ب�صروط مالية 
لوا�صنطن. كان االتفاق النووي يف 
اأف�صل االأحوال مهلة توقف موؤقتة 

ال��ت��ي فر�صها  ال��ع��ق��اب��ي��ة  االأق�����ص��ى 
النفوذ  م����ن  وال���ت���خ���ل�������س  ���ص��ل��ف��ه 
 ،2021 اأ���ص�����ص��ت��ه. وط����وال  ال����ذي 
�صل�صلة  ات��خ��اذ  يف  االإدارة  ف�صلت 
م�����ن ال����ت����ح����رك����ات م���ث���ل االإدان���������ة 
دولية  منتديات  يف  الديبلوما�صية 
للعقوبات  ال�صارم  االإن��ف��اذ  اأو  ع��دة 
االإي���راين  النفط  على  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأن حت�����ص��ن حظوظ  اأم��ك��ن  وال��ت��ي 
االتفاق  اإحياء  ب��اإع��ادة  هدفه  حتى 

النووي.
طهران  اإق��ن��اع  يف  االإدارة  واأخفقت 
احلوثيني  رف���ع  اإن  ج��دي��ة.  ب��اأن��ه��ا 
امل��دع��وم��ني م��ن اإي����ران ع��ن الئحة 
االإره������اب مل ي��ج��ل��ب ال�����ص��الم اإىل 
وال�صماح  العربية.  اجل��زي��رة  �صبه 
لالأمم  م�صتحقاتها  بدفع  الإي���ران 
بالو�صول  رغ��ب��ت��ه��ا  ع���زز  امل��ت��ح��دة 
على  وال�صغط  العائدات  هذه  اإىل 
النتهاك  املتحدة  ال��والي��ات  حلفاء 
العقوبات. وتذبذبت وا�صنطن بني 
على  العر�صية  الع�صكرية  ال���ردود 
�صد  اإي��ران��ي��اً  امل��دع��وم��ة  الهجمات 
االأو�صط  ال�صرق  قلب  يف  مواقعها 
وبني غ�س الطرف عنها. مل يردع 
اإي��ران وكوكبتها من الوكالء  ذلك 

خمتارة.  اإيرانية  نووية  لن�صاطات 
يعني  النووي  االتفاق  ان�صحاب  اإن 
بب�صاطة اختيار عدم الدفع مقابل 

تلك املهلة.
ق�صايا  خ���راء  بع�س  اأن  ح��ني  يف 
االتفاق  و���ص��ف��وا  االن��ت�����ص��ار  ع����دم 
اأن  يبقى  “معجزة”،  باأنه  النووي 
اأوج��ه الق�صور التي ال  واح��داً من 
تعد وال حت�صى يف ذلك االتفاق هو 
املعروفة  النووية  القيود  انق�صاء 
التي  الغروب”  “بنود  با�صم  تقنياً 
�صريع  ت��و���ص��ع  اأم����ام  امل��ج��ال  تف�صح 
لقدرات اإيران النووية. يتعلق اأحد 
ال��ط��رد املركزي  ب��اأج��ه��زة  االأم��ث��ل��ة 

عن القنبلة باأقل من خطوة.

عام من الإخفاقات
اأن���ه و���ص��ط لعبة  امل��ف��ارق��ة هنا ه��ي 
اللوم ال�صيا�صي، ال ت�صتطيع االإدارة 
الت�صاحلي  نهجها  اأن  كيف  روؤي���ة 
املا�صية  ال�صنة  اإي���ران خ��الل  جت��اه 
الديبلوما�صي  ال���ت���ع���ن���ت  ع�������زز 
االإي�����راين وامل��ع��رف��ة ال��ن��ووي��ة غري 
عام  بعد  عنها.  ل��ل��رتاج��ع  القابلة 
ماأزق  ب��اي��دن  يتحمل  من�صبه،  يف 
ال�����ص��ي��ا���ص��ة االإي���ران���ي���ة ب��ح�����ص��ب بن 
وعي  ع��ن  االإدارة  اخ��ت��ارت  تالبلو. 
ال�صغط  ���ص��ي��ا���ص��ة  ���ص��م��ع��ة  ت�����ص��وي��ه 

يبداأ  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة 
بعد  تدريجي  ب�صكل  ا�صتخدامها 
اأع�����وام ع��ل��ى دخ����ول االتفاق  ���ص��ت��ة 
الرئي�س  ت������ذرع  ال��ت��ن��ف��ي��ذ.  ح���ي���ز 
اأوباما بتلك االأجهزة حني قال يف 
 13 ال�صنة  م��ن  ب���دءاً  اإن��ه   2015
ميكن  االتفاق،  بتنفيذ  البدء  على 
لزمن اخلرق النووي االإي��راين اأن 

ي�صبح قريباً من ال�صفر.

بايدن ي�ستعد للتربير
مع عدم تو�صل املحادثات النووية 
االتفاق  هذا  الإحياء  املبا�صرة  غري 
نتيجة  اإىل  م��ع��ج��زة  م���ن  االأق������ل 

لغاية اليوم، ك�صف موقع اأك�صيو�س 
ت�صرع  ب���اي���دن  اإدارة  اأن  م����وؤخ����راً 
ر�صائل  ح��م��ل��ة  يف  م��ت��وق��ع  ب�����ص��ك��ل 
اخت�صارها  ميكن  حملية  �صيا�صية 
اأهدافنا  يف  ف�صلنا  “لقد  يلي:  مبا 
الكاتب  ي�����ص��ري  ترامب”.  ب�صبب 
ا�صتخدام  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  اأن����ه  اإىل 
نطاق  ل�صرح  اال�صرتاتيجية  ه��ذه 
من النتائج دون املثالية والتي قد 
االأ�صا�صي  من  اأ���ص��واأ  اتفاقاً  ت�صمل 
اإىل  ي��وؤدي  املحادثات  يف  انهياراً  اأو 
حرب، اأو ح�صول اإيران على �صالح 
العتبة  اإىل  ال���و����ص���ول  اأو  ن�����ووي 
النووية، اأي اأن يكون النظام بعيداً 

الهجمات.  م���ن  امل���زي���د  ���ص��ن  ع���ن 
االإيرانيون  امل�����ص��وؤول��ون  وي��وا���ص��ل 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ط�����رد اأم����ري����ك����ا من 

املنطقة عر اال�صتنزاف.

ما البديل عن لعبة املالمة؟
ع��و���ص��اً ع��ن اإه����دار ال��وق��ت الثمني 
ال�صيا�صي،  اللوم  لعبة  اإر���ص��اء  على 
يف  ت��ك��ون  اأن  االإدارة  ع��ل��ى  ي��ن��ب��غ��ي 
اأن  التي ميكن  االأدوات  در���س  طور 
فاعلية  اأكرث  ديبلوما�صيتها  جتعل 
�صدقية.  اأك��رث  الع�صكري  وردع��ه��ا 
تنفيذ  الكاتب  بح�صب  يعني  وه��ذا 
النظام،  على  املفرو�صة  العقوبات 
مبيعاته  على  العقوبات  فيها  مب��ا 
التهريب  و����ص���ب���ك���ات  ال���ن���ف���ط���ي���ة 
وكذلك  االإق���ل���ي���م���ي���ة  وال����ت����ج����ارة 
اإىل جل�صة خا�صة للوكالة  الدعوة 
اأجل  من  الذرية  للطاقة  الدولية 
اإدان�����ة اإي������ران. وي��ع��ن��ي ه���ذا االأم���ر 
العمل  ال��ع�����ص��ك��ري  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ل�صمان  االإقليميني  ال�صركاء  م��ع 
الدفاعية  االأن���ظ���م���ة  ام��ت��الك��ه��م 
ال�صرورية  وال�صاروخية  اجلوية 
قدرات  م��ن  والتقليل  للتعوي�س 
ال�صاروخية  ووك���الئ���ه���ا  اإي��������ران 
اإىل  اإ�����ص����اف����ة  امل��������دى،  ال���ط���وي���ل���ة 
اعرتا�س تدفق االأ�صلحة االإيرانية 
يف  ال�صراعات  اإبقاء  يوا�صل  ال��ذي 
النقاط ال�صاخنة االإقليمية كاليمن 
و�صوريا والعراق. ويحذر بن تالبلو 
يف اخلتام من اأن موا�صلة ال�صراع 
ي�صاوي  ل���ن  ال��داخ��ل��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
بعدم  بلينكن  وع���د  ع��ن  ال��رتاج��ع 
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  يف  ال��ت��ح��زب 
اأي�صاً  ل��ك��ن  وح�����ص��ب،  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأن  مي��ك��ن  حقيقية  اأح���م���ق  م��ه��م��ة 

تبداأ بها 2022.

هل تتوقف اإدارة بايدن عن لوم ترامب على اأخطائها الإيرانية؟

ال�سني تعار�ش قرار النواب الفرن�سيني حول اإبادة الأويغور 
•• بكني-اأ ف ب

تبنته  ال��ذي  ال��ق��رار  ب�صدة”  “تعار�س  اأنها  ال�صني  اأعلنت 
اجلمعية الوطنية الفرن�صية  اأم�س االأول اخلمي�س ويعتر 
معاملة ال�صلطات ال�صينية الأقلية االأويغور امل�صلمة “اإبادة 
�صنة،  م�صلمون  ومعظمهم  االأوي���غ���ور  وي�صكل  ج��م��اع��ي��ة«. 
غرب  )�صمال  �صينجيانغ  يف  الرئي�صية  االتنية  املجموعة 
وقت  منذ  ت�صهد  �صحراوية  �صبه  منطقة  وه��ي  ال�����ص��ني(، 
قراًرا  الفرن�صيون اخلمي�س  النواب  وتبنى  طويل هجمات. 
“ر�صمًيا  الوطنية  اجلمعية  تقّر  اأن  على  ين�ّس  ملزم  غري 
ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  �صلطات  ترتكبه  ال��ذي  بالعنف 
يف حق االأويغور على اأنها ترقى اإىل جرائم �صد االإن�صانية 
واإبادة” و”تندد” بها. ودعا الن�س احلكومة الفرن�صية اإىل 

القيام باخلطوة نف�صها.
وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية ت�صاو ليجيان 

ال�صليم  واملنطق  الواقع  “يتجاهل  الن�س  اإن  لل�صحافيني 
اأن  واأ�صاف يف موؤمتر �صحايف دوري  القانون”.  يف م�صائل 
ذلك “ي�صكل تدخال �صارخا يف ال�صوؤون الداخلية ال�صينية. 

ال�صني تعار�صه ب�صدة«.
ولطاملا �صهدت منطقة �صينجيانغ هجمات دامية ُن�صبت اإىل 
منذ  املنطقة  وتخ�صع  اأوي��غ��ور.  انف�صاليني  اأو  اإ�صالميني 

�صنوات ل�صيا�صة مراقبة م�صددة.
ر�صمية  وث��ائ��ق  تف�صري  على  مبنية  غربية  ت��ق��اري��ر  وتتهم 
اأكرث  باحتجاز  بكني  اإح�صائية،  و�صهادات �صحايا وحتاليل 
تاأهيل  اإع���ادة  االأوي��غ��ور يف م��راك��ز  م��ن مليون �صخ�س م��ن 
بحقهم  ق�صري”  “تعقيم  ع��م��ل��ي��ات  ومب��م��ار���ص��ة  �صيا�صي 
وفر�س العمل الق�صري عليهم. وتنفي بكني هذه االتهامات 
املهني”  للتدريب  “مراكز  هي  املع�صكرات  ه��ذه  اأن  موؤكدة 
الإبعادهم عن  اإيجاد وظائف  على  ال�صكان  م�صاعدة  هدفها 

�صلوك طريق التطرف .

باك�ستان ت�سجل اأعلى عدد 
اإ�سابات يومية بكوفيد-19 

•• اإ�صالم اأباد-رويرتز

�صجلت باك�صتان اأم�س اأكرث من �صبعة اآالف اإ�صابة بكوفيد-19 يف اأعلى عدد 
اإ�صابات يومية منذ بدء اجلائحة، وذلك يف وقت يفر�س فيه البلد قيودا جديدة 
بيانات من مركز  واأف��ادت  اأوميكرون �صريع االنت�صار.  املتحور  للحد من تف�صي 
قيادة العمليات الوطني، الذي ي�صرف على جهود مكافحة اجلائحة، بت�صجيل ما 
ال يقل عن 7678 اإ�صابة يف ال�صاعات االأربع والع�صرين املا�صية ف�صال عن 23 
وفاة. وكان اأعلى معدل لالإ�صابات يف مدينة كرات�صي، اأكر مدن البالد. وافقت 
احلكومة على حقن ال�صكان من �صن الثالثني بجرعات تعزيزية من اللقاحات 
امل�صادة لكوفيد-19. وفر�صت باك�صتان التطعيم االإجباري لالأطفال من �صن 

الثانية ع�صرة ك�صرط لدخول املدار�س.
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عربي ودويل

متــــــــــيــــــــــزت 
الأ�ــــســــابــــيــــع 
اأ�سا�سا  الأوىل 
بتوقيع حوايل 
اأمـــًرا  خم�سني 
ــا يف  ــذًي ــي ــف ــن ت
ــــوم مـــــائـــــة ي

ال�سعيد  على 
ـــــــدويل، مل  ال
يـــحـــقـــق جــو 
بايدن جناًحا 
ــا  ــًي دبــلــومــا�ــس
ــــــــــرًيا  ــــــــــب ك
الآن ـــى  حـــت

يف �سياق �سعب للغاية:

عام على رئا�سة جو بايدن: �ساعة التقييم...!
•• الفجر -ثيو لوبري -ترجمة خرية ال�صيباين

اأجنز  مــاذا  �سحية...  دولية،  اجتماعية،  اقت�سادية،       
الرئي�ض الأمريكي بعد 365 يومًا من تن�سيبه؟

البيت  اإىل  اأخــرًيا  بايدن  جو  و�سل   :2021 يناير   20      
ات�سم بتحد  الذي  الأبي�ض، بعد �سهرين ون�سف من النتظار 

وانتفا�سة   ،2020 نوفمرب   3 انتخابات  لنتائج  م�سبوق  غري 
تقييم  اإجــراء  ميكن  عام،  مرور  وبعد  الكابيتول.  مبنى  �سد 
ب�سكل  ن�سط  اجلــديــد.  الأمــريــكــي  الرئي�ض  حلــركــة  اأويل 
من  النفو�ض  بايدن  جو  طبع  الوطنية،  ال�ساحة  على  خا�ض 
ال�سعب  بتطلعات  ت�سرت�سد  جديدة  مقاربة  ــرتاح  اق خــالل 
واحتياجات الأمة يف �سياق الأزمة ال�سحية وال�سيا�سية. لكن 

هذه الرغبة واجهت، مراًرا وتكراًرا، نظاًما �سيا�سًيا قدمًيا يف 
املنتخبني  امل�سوؤولني  من  لأقلية  ميكن  حيث  الأحيان،  بع�ض 
تدمري برنامج �سيا�سي جماهريي.    على ال�سعيد الدويل، مت 
اإعادة  يف  واملتمثل  لــالإدارة،  الأ�سا�سي  الهدف  حتقيق  عموما 
رغم  ترامب،  دونالد  اإليهم  اأ�ساء  �سركاء  مع  العالقات  بناء 
ب�ساأن  وكانربا  ووا�سنطن  باري�ض  بني  الدبلوما�سية  الأزمــة 

الغوا�سات التي تعمل بالطاقة النووية.   لقد عادت قنوات 
النقا�ض الدبلوما�سية اإىل طبيعتها، ومل تعد و�سائل التوا�سل 
الجتماعي تتدخل يف ال�سيا�سة اخلارجية لأمريكا. و�سيبقى 
الن�سحاب  الأوىل،  الرئا�سية  ال�سنة  هــذه  من  الــذاكــرة  يف 
النهائي والكامل من اأفغان�ستان، وكذلك التفاق الدويل ب�ساأن 

فر�ض �سرائب على ال�سركات متعددة اجلن�سيات.

اإعادة البناء ب�سكل اأف�سل: 
هل �ستنتهي الثالثية؟

جلو  االأوىل  االأ���ص��اب��ي��ع  مت��ي��زت     
اأ�صا�صا،  االأب��ي�����س   البيت  يف  ب��اي��دن 
ب���ت���وق���ي���ع ح������وايل خ��م�����ص��ني اأم������ًرا 
يهدف  ي������وم،  م���ائ���ة  يف  ت���ن���ف���ي���ذًي���ا 
وتن�صيق  حت�����ص��ني  اإىل  م��ع��ظ��م��ه��ا 
وكذلك  ال�صحية،  االأزم��ة  مكافحة 
اإلغاء اإجراءات امل�صتاأجر ال�صابق، ال 
�صيما فيما يتعلق باملناخ والهجرة: 
واىل  ب��اري�����س،  اتفاقية  اإىل  ال��ع��ودة 
ونهاية  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحة  منظمة 
موؤقًتا  وال��ت��وق��ف  امل�صلمني،  حظر 
يف ب��ن��اء اجل����دار ع��ل��ى احل����دود مع 
الدعم  جت��دي��د  ح��ت��ى  اأو  املك�صيك، 

لرنامج الهجرة دكا.
   كان مدى هذه املرا�صيم حمدودا، 
اأن��ه��ا مكنت  اإال  ال��زم��ن،  ال �صيما يف 
ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي اجل���دي���د من 
النائم  امل�����ص��ّن  ال��رج��ل  ���ص��ورة  ك�صر 
الت�صقت  -ال��ت��ي  جو”  –”�صليبي 
االنتخابية،  احلملة  اأث��ن��اء  بجلده 
وطماأنت مع�صكره، وال �صيما اجلناح 

التقدمي، على اإرادته للعمل.
ثالثية،  اأن������ه  ع���ل���ى  ت��خ��ّي��ل��ه  مت     
ب�صكل  البناء  اإع���ادة  برنامج  يعتر 
اأف�����ص��ل ب��ال��ن�����ص��ب��ة جل���و ب���اي���دن، ما 
ك���ان���ت ع��ل��ي��ه ال�����ص��ف��ق��ة اجل���دي���دة 
توقيع،  روزف������ل������ت:  ل���ف���ران���ك���ل���ني 
ع��الم��ة جت��اري��ة، ع��م��ود ف��ق��ري. اإذا 
�صراً،  للثاين  االأول  اإل��ه��ام  يكن  مل 
ال�صحافة  اأن  ذل����ك  م���ع  ن���الح���ظ 
غ��ال��ب��ا م���ا ب��ال��غ��ت يف امل���ق���ارن���ة بني 
الرجلني العام املا�صي. ويتاألف هذا 
الرنامج من خطة دعم اقت�صادي، 
التحتية،  البنية  لتحديث  وخ��ط��ة 
اجتماعي، مم��ا جعل  م��ن��اخ  وخ��ط��ة 
ب��ع�����س االأم��ري��ك��ي��ني، وخ��ا���ص��ة من 

الدميقراطيني، ي�صيل لعابهم.
   حقق الرئي�س احل��ايل اأول جناح 
يف  االأغلبية  باعتماد  م��ار���س  يف  ل��ه 
االإنقاذ  خطة  ل��ق��ان��ون  الكونغر�س 
االأمريكية. تبلغ قيمة هذه اخلطة 
 1900 االقت�صاد  لدعم  ال�صخمة 
الوقت  يف  اأت���ت  وق���د  دوالر،  م��ل��ي��ار 
املنا�صب. مع بداية حملة التطعيم، 
ال ت��زال عجلة ال��ب��الد ت��دور ببطء 
من  متتالية  موجات  �صربت  حيث 
تزال  -وال  كوفيد-19  ف���ريو����س 

ت�صرب -الواليات املتحدة ب�صدة.
االأ�صر والقطاع اخلا�س،     ولدعم 
التدابري  م���ن  جم��م��وع��ة  ظ���ه���رت 
دوالر،   1،400 ب�  �صيك  امل�صاعدة: 
 3،000 ومنح عائلية ترتاوح بني 

ترامب.  دون��ال��د  رئا�صة  االأرب���ع من 
الواليات  ع��ودة  ب�صاأن  فاملفاو�صات 
اتفاقية  اإىل  واإي�����������ران  امل���ت���ح���دة 
التوترات  ت���زال  وال  ت��ت��ع��رّث،  فيينا 
بالن�صبة  اأم����ا  ق��ائ��م��ة.  رو���ص��ي��ا  م���ع 
ل��الن��ع��ط��اف االآ����ص���ي���وي ال����ذي بداأ 
يف ظ��ل رئ��ا���ص��ة اأوب���ام���ا وا���ص��ت��م��ر يف 
يف  يظل  فاإنه  ترامب،  دونالد  عهد 
�صميم اجلهود الدبلوما�صية الإدارة 
بايدن، رغم اأن اللهجة امل�صتخدمة 
يناير  منذ  تطورت  قد  ال�صني  مع 

.2021
   ومن هذه ال�صنة االأوىل يف البيت 
خا�س،  ب�صكل  �صنحتفظ  االأبي�س، 
ب��ال��ق��رار ال����ذي ات��خ��ذه ج��و بايدن 
با�صتكمال ان�صحاب الواليات املتحدة 
بعد  اأفغان�صتان،  م��ن  ونهائّيا  كّلّيا 
ال��ذي مل يوؤد  ال��وج��ود  عقدين من 
ب�صدة  انُتقد  مقنعة.  نتائج  اأي  اإىل 
م���ن ج���ان���ب م���ن و����ص���ائ���ل االإع�����الم 
ذل���ك احرتم  وم���ع  وا���ص��ن��ط��ن،  ويف 
الذي قطعه خالل  الوعد  الرئي�س 

احلملة االنتخابية.
    اأخرًيا، ميكن اأن ي�صعد جو بايدن 
فر�س  ب�����ص��اأن  ال��دول��ي��ة  باالتفاقية 
على  ب��امل��ائ��ة   15 بن�صبة  ���ص��رائ��ب 
اأرباح ال�صركات متعددة اجلن�صيات، 
اأ�صابيع من  والتي مت انتزاعها بعد 
االأع�صاء  ال�����دول  م���ع  امل��ف��او���ص��ات 
االقت�صادي  ال���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  يف 

والتنمية.
   ولئن مل يكن هو وراء االقرتاح، 
البي�صاوي  املكتب  �صاغل  دّعم  فقد 
اإىل حد كبري،  اجلديد هذه االلية 
والتي بقيت حتى االن فوق الرفوف، 
االإرادة،  غياب  اأو  معار�صة،  ب�صبب 
ثوري  �صيء  يوجد  ال  اأ�صالفه.  من 
ذلك  م��ع  لكنها  االتفاقية،  ه��ذه  يف 
اأوىل نحو بناء هيكل  ت�صكل خطوة 
وت�صكل  ع��داًل،  اأك��رث  عاملي  �صريبي 
يف  التدخل  ع��دم  ل�صيا�صة  مراجعة 

مواجهة التهرب ال�صريبي.
   اإذا كان علينا تلخي�س العام االأول 
ف�صيكون  كلمات،  ب�صع  يف  للرئا�صة 
الكاأ�س  ن�صف  هو  املنا�صب  التعبري 
للغاية  ���ص��ع��ب  ���ص��ي��اق  ويف  مم��ت��ل��ئ. 
)وباء، اأغلبية �صيقة يف الكوجنر�س، 
اأزمة �صيا�صية(، متّكن جو بايدن من 
اال�صرار.  ب��اأخ��ّف  واخل����روج  اللعب 
على  احلفاظ  عليه  �صيتعني  يبقى، 
االيقاع والوترية عام 2022، قبل 
اخل�������ص���ارة امل��ح��ت��م��ل��ة ل��الأغ��ل��ب��ي��ة يف 
الكونغر�س يف االنتخابات الن�صفية 

املقرر اإجراوؤها يف نوفمر املقبل.

الرئي�س االأمريكي جو بايدن ونائبة الرئي�س كاماال هاري�س يف البيت االأبي�س يف 15 نوفمر 2021

معركة كوفيد مل حت�صم بعد

�صنة اوىل بايدن مرتبكة

االن�صحاب الكامل والنهائي للواليات املتحدة من اأفغان�صتان

مظاهرة يف بو�صطن �صد اإجراءات مكافحة كوفيد

طفل  ل��ك��ل  دوالر  و3،600  دوالر 
تعزيز  ج��ان��ب  اىل   ،2021 ل��ع��ام 
اإع���ان���ات ال��ب��ط��ال��ة، ومت���دي���د فرتة 
���ص��داد قرو�س  امل��وؤق��ت ع��ن  التوقف 
ال�صركات  الإنقاذ  واأم��وال  الطالب، 
دعم  اأو حتى  واملتو�صطة،  ال�صغرى 
امل��ج��م��وع��ات امل��در���ص��ي��ة الإع����ادة فتح 

الف�صول الدرا�صية.
الفاعلني  غ��ال��ب��ي��ة  ب��ه��ا  اأ�����ص����ادت     
لقوتها  واالقت�صاديني  ال�صيا�صيني 
اأول  اخل��ط��ة  ه���ذه  ت�صكل  ودق��ت��ه��ا، 
جن����اح ك��ب��ري ل��رئ��ا���ص��ة ب����اي����دن. مت 
الق�صري،  امل����دى  ع��ل��ى  ت�����ص��م��ي��م��ه��ا 
االقت�صاد،  اإن���ع���ا����س  يف  ����ص���اع���دت 
وجت��ّن��ب اإف��ال���س ع��دة م��الي��ني من 

االأ�صر ذات الدخل ال�صعيف.
   لكن، ما تبع ذلك كان اأكرث تعقيًدا. 
بالّتوفيق  القا�صي  ب��وع��ده  للوفاء 
بني اجلمهوريني والدميقراطيني، 
دف����ع ج���و ب���اي���دن ال��ك��وجن��ر���س اىل 
اإي��ج��اد ات��ف��اق م��ن احل��زب��ني خلطة 
)الطرق  التحتية  البنية  حت��دي��ث 
واجل�صور واالأنابيب والتدفق العايل 
وما اإىل ذلك(، وهو ا�صتثمار متوقع 

كان  اإذا  كبرية  م�صاكل  هذا  �صيمثل 
معززة  تطعيمات  اإج���راء  من  بد  ال 

ب�صكل منتظم.
اللقاح، تعرثت  اإىل جانب حملة     
م���راك���ز  ت���و����ص���ي���ات  م�����ا  ح�����د  اإىل 
والوقاية  االأمرا�س  على  ال�صيطرة 
م��ن��ه��ا وال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ب�����ص��اأن ما 
اإمياءات  وتطبيق  ب��ه  القيام  يجب 
احل����اج����ز: ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ارت�����داء 
الرتاجع،  ث��م  ي��ول��ي��و،  ال��ك��م��ام��ة يف 
واحل���د م��ن م���دة احل��ج��ر ال�صحي 
م���ع و�صول  االإي���ج���اب���ي���ة  ل��ل��ح��االت 
وما  الر�صائل،  وفو�صى  اأوميكرون، 
اإىل ذلك. ومن منوذج للعامل، من 
دخلت   ،2021 ي��ون��ي��و  اإىل  ي��ن��اي��ر 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة يف اخل���ط، ومن 
م�صاكل خطرية  ت��واج��ه  اأن  امل��رج��ح 

يف االأ�صهر وال�صنوات القادمة.

جو بايدن والعامل
   على ال�صعيد ال��دويل، مل يحقق 
جو بايدن جناًحا دبلوما�صًيا كبرًيا 
اجل�صور  رمّم  اأن��ه  رغ��م  االآن،  حتى 
مع احللفاء الذين هّزتهم ال�صنوات 

التدابري االجتماعية )متديد املنح 
الوالدين،  اإج��ازة  واإن�صاء  العائلية، 
وت��خ��ف��ي�����س ت��ك��ل��ف��ة االأدوي��������ة، وما 
البيئية  وال����ت����داب����ري  ذل������ك(  اإىل 
الطاقي  ل��الن��ت��ق��ال  )ا���ص��ت��ث��م��ارات 
والتي  الكربون(،  انبعاثات  وتقليل 
الرنامج  يف  ال��زاوي��ة  حجر  ت�صكل 

الذي يحمل نف�س اال�صم.
  ب����وج����ود خ��م�����ص��ني ����ص���ي���ن���ات���ورا يف 
املع�صكر  ي��ت��م��ّت��ع  ال�����ص��ي��وخ،  جم��ل�����س 
اأغلبية  ب���اأ����ص���غ���ر  ال���دمي���ق���راط���ي 
ممكنة، مما يجره على الت�صويت 
مواجهة  يف  ل��ك��ن  واح������د.  ك���رج���ل 
رف�������س اأق���ل���ي���ة ����ص���غ���رية ج������ًدا من 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ني امل����ح����اف����ظ����ني 
امل�صالح،  ت�صارب  اأ�صرى  املنتخبني 
مل يتم اإحراز اأي تقدم ملحوظ بعد 
�صبعة اأ�صهر من املفاو�صات املكثفة، 
مما خلق توترات، و�صّوه �صورة جو 
بايدن. ومن غري املُ�صتبعد اأال يرى 

الأكرث من عقد من الزمان. وان�صم 
العديد من اجلمهوريني املنتخبني 
من  ومتكنوا  الدميقراطيني،  اإىل 
التغلب  اإىل  احل��اج��ة  دون  اج��ت��ي��ازه 

على العوائق الرملانية.
   هذه االتفاقية -قانون اال�صتثمار 
يف البنية التحتية والوظائف -كانت 
اإلغاء التدابري  لها تكلفة، حيث مت 
على  ومبلغها  الرئي�صية  البيئية 
مليار   550 ���ص��ن��وات،  ع�صر  م���دى 
دوالر من النفقات اجلديدة، ونف�س 
املقدار من النفقات املعاد توجيهها، 
وهذا ن�صف املبلغ املوعود يف برنامج 

الرئي�س.
بايدن  ج���و  ب���اإم���ك���ان  ك����ان  واإذا     
التباهي بنجاحه حيث ف�صل باراك 
اأوب���ام���ا ودون���ال���د ت��رام��ب، ف��اإن��ه مل 
الذي  الوعد  اح��رتام  ينجح بعد يف 
ق��ط��ع��ه جل��ن��اح��ه ال��ي�����ص��اري: تبني 
اإعادة البناء ب�صكل اأف�صل يف جانب 

وال�صا�صة  االإع��الم  و�صائل  تتناقلها 
تلقيح  بن�صبة  يتمتع  امل��ح��اف��ظ��ون، 
يناير،  �صهر  منت�صف  يف  �صعيفة. 
فقط 63 باملائة من ال�صكان تلقوا 
ن�صبة  )جرعتان(.  كامال  التطعيم 
املتحّورات  مع  للتعامل  كافية  غري 
ع��دوى وخطورة،  االأك��رث  اجلديدة 

مثل متغري دلتا.
ال�صلطة  ع���ل���ى  ال�������ص���ع���ب  م�����ن     
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت��غ��ي��ري م�����ص��ار االأم����ور، 
ال�صحة  اإدارة  من  كبرًيا  ج��زًء  الأن 
والتطعيم يقع على عاتق الواليات 
�صيما  ال��ع��م��ل، وال  واأرب������اب  وامل����دن 
والقيود.  ب��احل��واف��ز  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ت��داب��ري تقرتب من  ات��خ��اذ  لقد مت 
اخلدمة  ملوظفي  التطعيم  الزامية 
املدنية الفيدرالية، لكن ال يبدو اأن 
زيادة  على  حًقا  ق��ادرة  بايدن  اإدارة 
ال��ق��ي��ود، كما ه��و احل���ال يف اأوروب����ا، 
النهاية،  ويف  ف��رن�����ص��ا.  يف  وخ��ا���ص��ة 

تبداأ  اأب��ًدا، فيما  النور  امل�صروع  هذا 
الن�صفي  التجديد  انتخابات  حملة 
�صيكون مبثابة  الذي  االأم��ر  قريًبا، 

ف�صل كبري للبيت االأبي�س.

كوفيد 19-: اإدارة خمتلطة
موقفه  ب��ف�����ص��ل  ان���ت���خ���اب���ه  مت     
االأزم���ة  اإدارة  م��و���ص��وع  امل��ع��ق��ول يف 
ال�����ص��ح��ي��ة، ���ص��رع��ان م���ا ت����وىل جو 
ب��اي��دن زم���ام االأم����ور ع��ن��د و�صوله 
ومب�صاعدة  االأب��ي�����س.  ال��ب��ي��ت  اإىل 
كانت  ل��ق��اح��ات  ث��الث��ة  اأن  ح��ق��ي��ق��ة 
اأمريكية اجلن�صية )فايزر، موديرنا 
وجون�صون اآند جون�صون(، انطلقت 
ت�صهد  اأن  ق��ب��ل  ال��ت��ط��ع��ي��م،  ح��م��ل��ة 
ال�����ص��ي��ف، خا�صة  ب���داي���ة  ت���ب���اط���وؤًا 
ب�����ص��ب��ب ع����دم ث��ق��ة م��ع��ظ��م اجل�صم 
اليميني.  اجل��م��ه��وري  االن��ت��خ��اب��ي 
واالأك���رث  املت�صكك،  االأخ����ري،  وه���ذا 
ت����اأث����ًرا ب��امل��ع��ل��وم��ات امل�����ص��ل��ل��ة التي 

واجهت مقاربته نظاًما �سيا�سًيا قدمًيا، حيث ميكن لأقلية من النواب تدمري برنامج �سيا�سي جماهريي
من هذه ال�سنة الأوىل, �سنحتفظ ب�سكل خا�ش بقرار الن�سحاب الكامل والنهائي من اأفغان�ستان

اإذا كان علينا تلخي�ش العام الأول للرئا�سة يف ب�سع كلمات, ف�سيكون التعبري املنا�سب هو ن�سف الكاأ�ش ممتلئ
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اأوفري�صيز”الرو�صية  “رو�صاتوم 
ال��ع��امل، لديهم  اأن��ح��اء  “ غالبية   :
تقنيات  ب��ت��ط��وي��ر  ك���ب���ري  اه���ت���م���ام 
ا�����ص����ت����خ����دام ال�����ه�����ي�����دروج�����ني، ويف 
اإنتاج  تقنية  ه��ن��اك  نف�صه،  ال��وق��ت 
الكربون  منخف�س  ال��ه��ي��دروج��ني 
وخ���ايل م��ن ال��ك��رب��ون، مم��ا ي�صمح 
اأك�صيد  ث����اين  ان���ب���ع���اث���ات  ب��ت��ق��ل��ي��ل 
الكربون وي�صاهم يف حتقيق اأهداف 
ما  وه���ذا  للمناخ،  ب��اري�����س  اتفاقية 
ورو�صاتوم م�صارك  “براكة”،  مييز 
ونعمل  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه����ذه  يف  ن�����ص��ط 
وتقنياتنا  برناجمنا  تطوير  على 
اإنتاج  جم����ال  يف  ����ص���واء  اخل���ا����ص���ة، 
الهيدروجني،  وا���ص��ت��خ��دام  ون��ق��ل 
اإنتاج  اإمكانية  يف  بجدية  نفكر  ل��ذا 
الطاقة  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ه��ي��دروج��ني 
لدينا   ”: واأ������ص�����اف  النووية”. 
�صمال  يف  ن����ووي����ة  ط���اق���ة  حم���ط���ة 
حلول  بتنفيذ  �صنقوم  رو�صيا،  غرب 
الهيدروجني  الإن����ت����اج  جت��ري��ب��ي��ة 
الكهربائي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
الطاقة  م���ن حم��ط��ات  وال��ك��ه��رب��اء 
النووية، ولكن باالإ�صافة اإىل تقنية 
تعمل  املعتادة،  الكهربائي  التحليل 
اإن�صاء مفاعل تريد  رو�صاتوم على 
ُم�صمم  احل���������رارة،  ع�����ايل  ب���ال���غ���از 
الهيدروجني،  الإن���ت���اج  ��ا  خ�����ص��ي�����صً
الكفاءة  اأن يكون حاًل عايل  وناأمل 
لي�صمح لنا باإنتاج كميات كبرية من 
الكربون  منخف�س  ال��ه��ي��دروج��ني 

وحتقيق اأهدافنا يف امل�صتقبل”.

•• دبي-وام:

ك�صف يفغيني باكريمانوف، رئي�س 
اأوفري�صيز”  “رو�صاتوم  ���ص��رك��ة 
النائب   ، الرو�صية  النووية  للطاقة 
مدير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��رئ��ي�����س  االأول 
اإدارة التطوير واالأعمال الدولية يف 
“رو�صاتوم”  بدء  عن  “رو�صاتوم”، 
اأر�صية  ن��ووي��ة  حمطة  اأول  بناء  يف 
ل��ت��وف��ري ال��ط��اق��ة مل��ن��اج��م ال��ذه��ب ، 
من  ال���دول  بع�س  نية  اإىل  م�صرياً 
واأمريكا  واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق 
الالتينية للتفاو�س معهم لت�صدير 
اأن  ب��رن��اجم��ه��م ال����ن����ووي، م����وك����داً 
االإم������ارات������ي  “براكة”  م���ف���اع���ل 
الهيدروجني  الإن��ت��اج  وا�صتخدامه 
لتقليل  ف�����ع�����ااًل  من�����وذج�����اً  مي���ث���ل 
الكربون،  اأك�����ص��ي��د  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات 
اأهداف اتفاقية  وي�صاهم يف حتقيق 

باري�س للمناخ.
وا�صتعر�س رئي�س �صركة “رو�صاتوم 
وكالة  م��ع  ح���وار  يف  اأوفري�صيز”، 
بع�س  “وام”،  االإم����������ارات  اأن����ب����اء 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ب����داأت 
ا�صتخدامها  يف  الرو�صية  ال�صركة 
حمطة  اأول  متتلك  واأن��ه��ا  خ��ا���ص��ة 
ط��اق��ة ن��ووي��ة ع��ائ��م��ة يف ال��ع��امل يف 

�صمال رو�صيا.
وعن انطباعاته عن زيارته ملعر�س 
اأن  اأك�����د   .. دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
�صهادة  ه���و  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
العالية  التقنية  االإجن������ازات  ع��ل��ى 
التي نراها يف جميع اأنحاء العامل، 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  خا�صة 
خا�صة  املعا�صر  وقتنا  ويف  املتحدة، 
م���ع حت����دي اجل���ائ���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة “ 
اإك�صبو  وي���ع���د   ،  “  19  - ك��وف��ي��د 
للتوا�صل  ف��ر���ص��ة  خ���ا����س،  ب�����ص��ك��ل 
على  نظرة  الإلقاء  االأف��ك��ار،  وتبادل 
�صعداء  ون��ح��ن  امل�صتقبل،  ت��ق��ن��ي��ات 
الأننا ن�صارك بن�صاط يف هذا احلدث 
العاملي، ون�صكر دولة االإمارات على 
ك���رم ال�����ص��ي��اف��ة واال���ص��ت��ق��ب��ال، وما 

قدموه للب�صرية جمعاء.
اأح�����دث  ع����ن  �����ص����وؤال  ع����ن  رده  ويف 
م���ا ت��ق��دم��ه ���ص��رك��ة “ رو����ص���ات���وم “ 
املعيارية  امل���ف���اع���الت   “ ق���ط���اع  يف 
ي�����ص��ه��د حاليا  “ ال����ذي  ال�����ص��غ��رية 
ن�صهد  بالفعل،  قال   .. عامليا  �صباقا 
العامل  ح��ول  ك��ب��رياً  اه��ت��م��اًم��ا  االآن 

مكثفات  تريد  ب�صاأن  ق��رار  ات��خ��اذ 
املياه،  ن���درة  ح��ال��ة  ويف  التوربينات 
اجلافة،  امل���ردات  ا�صتخدام  ميكن 
مثل  بتنفيذ  ت�صمح  تقنية  كحلول 

هذه امل�صاريع.
لتكنولوجيا  االأ�صا�صية  املزايا  وعن 
مثل  ف��وائ��د  و  ال�صغرية  املفاعالت 
هذه امل�صاريع للعمالء املحتملني .. 
اأ�صار اإىل اأن هناك العديد من املزايا 
املفاعالت  تقنيات  بها  تتمتع  التي 
بينها  م���ن  ال�������ص���غ���رية،  امل���ع���ي���اري���ة 
احلجم ال�صغري ن�صبًيا، والت�صميم 
تنفيذ  ع���ل���ى  وال������ق������درة  ال����ث����اب����ت، 
ن�صبًيا،  اأق�����ص��ر  وق���ت  يف  امل�����ص��اري��ع 
اال�صتثمار  م��ن��خ��ف�����ص��ة  وت��ك��ال��ي��ف 
النووية  الطاقة  مبحطات  مقارنة 
على  وال��ق��درة  الكبرية،  ال�صعة  ذات 
للتزود  اأط���ول  دورة  على  احل�صول 
زيادة  ه��ذا  لنا  يتيح  كما  ب��ال��وق��ود، 
 10 ح��ت��ى  ب���ال���وق���ود  ال���ت���زود  دورة 
ال�صغري  املفاعل  ي�صمح  اإذ  �صنوات، 
بتحقيق عمل م�صتقر ميكن التنبوؤ 

به.
واأ�������ص������اف امل����ف����اع����الت امل���ع���ي���اري���ة 
ال�����ص��غ��رية ت��ت��م��ت��ع مب���ي���زة اأخ�����رى، 
اأن���ه���ا ت�����ص��م��ح ب��ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ص��اري��ع يف 
ن�صبًيا  ال�����ص��غ��رية  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة 
واإذا  الالمركزية،  الطاقة  واأنظمة 
ك��ن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن م�����ص��اري��ع حمطة 
لي�س  ال�صعة،  ك��ب��رية  ن��ووي��ة  ط��اق��ة 
الأن  ال��ع��امل،  دول  غالبية  يف  ممكناً 
قيود،  ل��ه  امل�صروع  ه��ذا  مثل  تنفيذ 

ال�صغرية  املعيارية  املفاعالت  لكن 
متتلك نطاًقا اأو�صع من التطبيقات 
اأكر  املحتمل  و�صوقها  املعنى،  بهذا 

بكثري.
ويف رده على �صوؤال حول كيف ُتقيِّم 
“املفاعالت  ت�صدير  اآفاق  رو�صاتوم 
هي  وم����ا  ال�صغرية”؟  امل���ع���ي���اري���ة 
تبدي  ال���ت���ي  وامل����ن����اط����ق  ال����ب����ل����دان 
رو�صاتوم  جت���ري  وه���ل  اه��ت��م��اًم��ا؟ 
اتفاقيات  اأو  حم����ددة  م��ف��او���ص��ات 
ب��ال��ف��ع��ل؟ .. ق����ال ب��اك��ريم��ان��وف : 
“ ن���رى اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً ب��ك��ل من 
العائمة  النووية  الطاقة  حمطات 
 2030 وب����ح����ل����ول  واالأر������ص�����ي�����ة، 
املعيارية  امل��ف��اع��الت  ���ص��وق  �صي�صل 
 25  -  23 اإىل  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��غ��ري 
ج��ي��ج��اوات، وت��ت��وق��ع رو���ص��ات��وم اأن 
تكون ح�صة ال�صركة 15 - 20 % 
على االأقل، اأما عن الدول نتفاو�س 
م��ع ع���دد م��ن ال�����ص��رك��اء ول��دي��ن��ا يف 
اأمريكا الالتينية وال�صرق االأو�صط 
قد  ج��اد،  اهتمام  لديهم  واأفريقيا 
م�صاريع  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف  ع��ن��ه  ي��ن��ت��ج 

حقيقية”.
وع����ن اإع�����الن م��وؤ���ص�����ص��ة االإم������ارات 
للطاقة النووية موؤخًرا؛ عن خطط 
حمطة  يف  ال���ه���ي���دروج���ني  الإن����ت����اج 
براكة للطاقة النووية، وكيف ُتقيِّم 
الهيدروجني  اإن��ت��اج  اآف��اق  رو�صاتوم 
وهل  النووية؟  الطاقة  با�صتخدام 
ب��ال��ف��ع��ل يف هذا  ت��ع��م��ل  ال�������ص���رك���ة 
�صركة  رئ���ي�������س  ق�����ال   .. االجت��������اه؟ 

املعيارية  امل��ف��اع��الت  بتكنولوجيا 
اأكرث  تطوير  يجري  اإذ  ال�صغرية، 
اأنحاء  جميع  يف  ت�صميًما   70 من 
“ ت�صارك  رو����ص���ات���وم  و”  ال���ع���امل، 
كما  امل�صمار،  بن�صاط يف هذا  اأي�صاً 
اأك����ر مقارنة  ت��ت��م��ت��ع مب��ي��زة  اأن���ه���ا 
ُن�صغل  الأننا  امل�صنعني، نظراً  بباقي 
كا�صحات  م����ن  ف����ري����داً  اأ�����ص����ط����واًل 
حيث  عقود،  لعدة  النووية  اجلليد 
املعيارية  املفاعالت  فيها  ُي�صتخدم 

ال�صغرية.
املفاعالت  ا���ص��ت��خ��دم��ن��ا  واأ�����ص����اف 
امل����ع����ي����اري����ة ال�������ص���غ���رية اأي���������ص����ا يف 
العائمة  النووية  الطاقة  حمطات 
مت   2019 ع����ام  ويف  واالأر����ص���ي���ة، 
نووية  ط��اق��ة  وح����دة  اأول  ت�����ص��غ��ي��ل 
عائمة يف العامل، والتي مت ت�صغيلها 
مدينة  يف  رو���ص��ي��ا  �صمال  يف  بنجاح 
تعتر  والتي  �صنوات،  لعدة  بيفيك 
�صغرية  ن��ووي��ة  ط��اق��ة  حمطة  اأول 

حديثة يف العامل.
و ح���ول ف��ر���س زي����ادة ت��ط��وي��ر هذه 
القريب  امل�صتقبل  يف  التكنولوجيا 
.. وما مدى واقعية خف�س التكلفة 
“ بطبيعة   : ب��اك��ريم��ان��وف  ق��ال   ..
احلال، مثل اأي تقنية جديدة، تتغري 
تقنية املفاعالت املعيارية ال�صغرية 
با�صتمرار  ون���ع���م���ل  وت���ت���ح�������ص���ن، 
التكنولوجيا،  ه���ذه  حت�����ص��ني  ع��ل��ى 
العائمة،  الطاقة  لوحدة  وبالن�صبة 
وحم�ّصًنا،  جديًدا  حاًل  طورنا  فقد 
عندما  ت���ن���ف���ي���ذه..  ب�����ص��دد  واالآن 

تنفيذ مثل هذا امل�صروع يف اأي مكان 
ت��ق��ري��ب��اً ح��ي��ث ي��وج��د و����ص���ول اإىل 

املوارد البحر”.
وح�����ول ت��ط��وي��ر ج��ي��ل ج���دي���د من 
احلديثة،  العائمة  الطاقة  وح��دات 
ف���م���ا ال��������ذي ����ص���ي���ت���غ���ري ج���وه���رًي���ا 
طاقة  حم��ط��ة  اأول  م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
رئي�س  اأو����ص���ح   .. ؟  ع��ائ��م��ة  ن��ووي��ة 
 : اأوفري�صيز”  “رو�صاتوم  ���ص��رك��ة 
“ ل��ق��د ط��ورن��ا ح���اًل م��ب��ت��ك��راً اأكرث 
الطاقة  ل��وح��دات  وفعالية  ح��داث��ة 
النووية العائمة، والتي �صيكون لها 
و�صنعمل على  اأكرث قوة،  مفاعالت 
زيادة قدرة املحطة النووية العائمة 
اأك���رث من  اإىل  77 م��ي��غ��اواط  م��ن 
�صيزداد  ك���م���ا  م����ي����غ����اواط،   100
ت�صميم  مت  ف������اإذا  اخل����دم����ة،  ع��م��ر 
العائمة  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  حم��ط��ة 
احلالية ملدة 40 عاًما، فاإن املحطة 
عاًما   60 مل��دة  �صتعمل  امل�صتقبلية 
التزود  ف��رتة  و�صتزيد  االأق���ل  على 
ا من 4 - 5 اإىل 7 -  بالوقود اأي�صً
10 �صنوات، وكل هذا يزيد الكفاءة 
تكلفة  م����ن  وي���ق���ل���ل  ك���ب���ري  ب�����ص��ك��ل 
الكهرباء،  م���ن  ���ص��اع��ة  ك���ي���ل���وواط 
احللول  م��ن  ع��دد  بتنفيذ  و�صنقوم 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا تقليل 
النووية  ال���ط���اق���ة  حم���ط���ة  ح���ج���م 
ملثل  التنفيذ  وقت  وتقليل  العائمة 

هذه امل�صاريع “.
وع���ن اع���ت���زام رو����ص���ات���وم ب��ن��اء اأول 
حم��ط��ة ط��اق��ة ن��ووي��ة اأر���ص��ي��ة ذات 

املعيارية،  امل��ف��اع��الت  ع��ن  ن��ت��ح��دث 
فاإننا نركز ب�صكل اأ�صا�صي على كلمة 
وهو ما ُيعد ميزة، ويف  “�صغرية”، 
اأمر  ال��ث��اب��ت  النمط  نف�صه  ال��وق��ت 
تنفيذ  ح�صة  زي���ادة  يتيح  اإذ  م��ه��م، 
االإنتاج، وتقليل وقت البناء، وتقليل 
امل�صاريع،  ه��ذه  مثل  تنفيذ  تكلفة 
التنوع  اأن  يف  ال�����ص��ب��ب  ه���و  وه�����ذا 
القدرة  اأ����ص���ا����س  ه��م��ا  وال��ن��م��ط��ي��ة 
لتكنولوجيا  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

املفاعالت املعيارية ال�صغرية”.
مدى  ع����ن  �����ص����وؤال  ع���ل���ى  رده  ويف 
“اأكادمييك  حمطة  م�صروع  جن��اح 
طاقة  حمطة  اأول  لومونو�صوف”، 
الكهرباء  ت���وف���ر  ع���ائ���م���ة،  ن����ووي����ة 
بيفيك  م���دي���ن���ة  ل�����ص��ك��ان  ب��ال��ف��ع��ل 
باإقليم ت�صوكوتكا الرو�صي، بالن�صبة 
تخطط  وه������ل  ل�”رو�صاتوم”، 
ال�����ص��رك��ة ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع حمطات 
اأي  واإىل  العائمة،  النووية  الطاقة 
اآف���اق ه��ذا القطاع  م��دى ق��د ت�صل 
“ فخورون   : ق���ال   .. ع���ام؟  ب�صكل 
م�صروع  ن��ف��ذ  م���ن  اأول  ك��ن��ا  ب��اأن��ن��ا 
حم���ط���ة ط���اق���ة ن����ووي����ة ع���ائ���م���ة يف 
وكفاءة  بنجاح  االآن  وتعمل  العامل، 
للمدينة  ال��ك��ه��رب��اء  وت��وف��ر  ك��ب��رية 
وللمناطق املحيطة بها، لكن االأهم 
اأننا اأظهرنا اإمكانيات وفعالية هذه 
بتطبيقها  ن���وؤم���ن  الأن���ن���ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
الوا�صع، وحمطات الطاقة النووية 
للمناطق  مت��ام��ا  منا�صبة  العائمة 
وميكن  اجل��زري��ة،  وال���دول  النائية 

وكيف  ياقوتيا،  ق��درة منخف�صة يف 
ي�����ص��ري ه���ذا امل�����ص��روع، واأي����ن و�صل 
العمل حتى االآن؟ وهل هناك خطط 
ل��ت��ك��رار ال��ت��ج��رب��ة، وم��ت��ى ميكن اأن 
باكريمانوف  ق��ال   .. ذل��ك؟  يحدث 
م�صروًعا  “رو�صاتوم”  اأط���ل���ق���ت 
للطاقة  اأر�����ص����ي����ة  حم���ط���ة  ل���ب���ن���اء 
رو�صيا،  ب�صمال  ياقوتيا  يف  النووية 
و�صي�صتخدم هذا امل�صروع مفاعالت 
بقدرة  احلديثة   RITM-200
55 ميجاوات، وهذا القرار �صيوفر 
الكهرباء  للمنطقة  االأول  املقام  يف 
التعدين  جممع  تطوير  وي�صمن 
يف املنطقة، وتنفيذ م�صروع لتعدين 
الذهب �صخم للغاية، وهو حل فعال 
ل��ل��غ��اي��ة وم��وف��ر ل��ل��ط��اق��ة مل��ث��ل هذه 
املوقع  يف  االآن  نعمل  كما  املنطقة، 
امل�صتقبل،  حم��ط��ة  ت�����ص��م��ي��م  ع��ل��ى 
ونخطط ال�صتكمال جميع االأعمال 
والبدء يف توليد الكهرباء باملحطة 

عام 2028.
قيود  اأي  ت���وج���د  ك����ان  اإذا  وح�����ول 
املفاعالت  تقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  على 
منخف�صة الطاقة يف مناخ خمتلف 
ج���وه���رًي���ا ودرج������ات ح�����رارة عالية 
تقنيات  ت�صميم  مت  اأن���ه  اأو���ص��ح   ..
امل����ف����اع����الت ل��ل��ع��م��ل يف ال���ظ���روف 
واإذا  والزلزالية،  املناخية  القا�صية، 
امل�صاريع  تنفيذ  ع��ن  ن��ت��ح��دث  ك��ن��ا 
امل�صاريع  ف���اإن  احل����ارة،  ال��ب��ل��دان  يف 
التي  اخلا�صة  طبيعته  لها  �صيكون 
�صتوؤخذ يف االعتبار، ومن ال�صروري 

رئي�ض �سركة رو�ساتوم اأوفري�سيز للطاقة النووية لـ »وام« : 

مفاعل براكة ي�ساهم يف حتقيق اأهداف اتفاقية باري�ش للمناخ

الفجرية  غرفة  يف  واإننا  الرنامج،  يف  املطروحة  وامل�صاقات 
االأعمال  ورائ�����دات  رواد  م��ن  ال�����ص��ب��اب  ت�صجيع  اإىل  ن�صعى 
قدراتهم  وتنمية  اخل��ا���ص��ة  م�صاريعهم  وت��ط��وي��ر  لتاأ�صي�س 

االإدارية والتنظيمية”.
الت�صجيل  ب��اب  اأن��ه مت االع��الن عن فتح  الهندا�صي  واأو���ص��ح 
للغرفة  االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  ع��ر  الثانية  للدفعة 
و����ص���وف ي��ط��رح ال��رن��ام��ج ور����ص���ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن الرنامج 
وامل�صاقات املدرجة وذلك يف مقر الغرفة ح�صورياً للم�صجلني 
وذلك يوم االأربعاء املوافق 26 يناير اجلاري وحتديد الفرتة 
الزمنية لرنامج الدبلوم خالل فراير القادم بالتن�صيق مع 

مركز االبتكار العايل لال�صت�صارات والتدريب.

•• الفجرية -وام: 

من  الثانية  ال���دورة  الفجرية  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  تطلق 
بالتعاون  االأع��م��ال،  وري��ادة  للتجارة  املهني  الدبلوم  برنامج 
مع مركز االبتكار العايل لال�صت�صارات والتدريب، وباعتماد 
الذي  النجاح  بعد  وذل��ك  املتحدة  العربية  االم���ارات  جامعة 
الغرفة يف ومت خاللها  نفذتها  التي  االأوىل  ال��دورة  حققته 

تخريج ع�صرين م�صرتكاً يف الرنامج.
وق���ال ���ص��ل��ط��ان جميع ال��ه��ن��دا���ص��ي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
وتدريب  ل��ت��اأه��ي��ل  ال��رن��ام��ج  “ي�صعى  ال��ف��ج��رية:  و���ص��ن��اع��ة 
الكوادر الوطنية من اأبناء االمارة يف املجاالت التخ�صي�صية 

جلنة بالوطني الحتادي توا�سل مناق�سة  م�سروع قانون احتادي ب�ساأن تنظيم الوكالت التجارية
الن�صاط  ه��ذا  دور  لتعزيز  ال��دول��ة، 
احليوي يف دعم االقت�صاد الوطني 
ب�������ص���ورة م�������ص���ت���دام���ة، وم���واك���ب���ة 
التي  االق���ت�������ص���ادي���ة  ال���ت���وج���ه���ات 
جمال  يف  �صيما  ال  الدولة  تتبناها 
ت�����ص��ج��ي��ع اال���ص��ت��ث��م��ار، ف�����ص��ال عن 
وتوازن  و�صالمة  ال�صفافية  تعزيز 

العالقات بني الوكيل واملوكل.

•• ابوظبي-الفجر:

املالية  ال�������ص���وؤون  جل��ن��ة  وا����ص���ل���ت 
واالق���ت�������ص���ادي���ة وال�������ص���ن���اع���ي���ة يف 
خالل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
بعد  ع��ن  عقدته  ال���ذي  اجتماعها 
يناير   21 امل��واف��ق  اجلمعة  ام�����س 
الدكتور  �صعادة  برئا�صة   ،2022

تف�صيلي  ب�صكل  م����واده  م��ن��اق�����ص��ة 
الإع������داد ت��ق��ري��ره��ا ب�����ص��اأن��ه خالل 

اجتماعها القادم.
وي���ه���دف م�����ص��روع ال��ق��ان��ون الذي 
يتكون من 27 مادة بح�صب املذكرة 
الواردة من احلكومة،  االي�صاحية 
الناظمة  االأح����ك����ام  حت���دي���ث  اإىل 
ل��ن�����ص��اط ال����وك����االت ال��ت��ج��اري��ة يف 

البريق،  ر����ص���ا  وع��ائ�����ص��ة  ل��ي��ت��ي��م، 
ومروان  ال��ع��اب��دي،  را���ص��د  و�صعيد 
املجل�س  اأع�������ص���اء  امل���ه���ريي  ع��ب��ي��د 

الوطني االحتادي.
ا�صتعر�صت اللجنة خالل االجتماع 
القانون  م�صروع  على  مالحظاتها 
الذي مت مناق�صته يف اجتماع �صابق 
مع ممثلي وزارة االقت�صاد، وقررت 

رئي�س  ال����ط����اي����ر  ح���م���ي���د  ط��������ارق 
قانون  م�����ص��روع  مناق�صة  اللجنة، 
الوكاالت  تنظيم  ب�����ص��اأن  احت����ادي 

التجارية.
اللجنة  اأع�����ص��اء  االج��ت��م��اع  ح�صر 
�صلطان  م����رية  م����ن:  ك���ل  ����ص���ع���ادة 
واأ�صامة  اللجنة،  مقررة  ال�صويدي 
ال�����ص��ع��ف��ار، وع��ائ�����ص��ة را�صد  اأح���م���د 

•• اأبوظبي-وام:

م�صطفى  الروفي�صور  م��ع��ايل  اأك���د 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  �صنطوب، 
الكرى جلمهورية تركيا “الرملان” 
لتعزيز  ك��ب��رية  اإم���ك���ان���ات  ه��ن��اك  اأن 
العالقات التجارية بني بالده ودولة 

االإمارات، لتتجاوز االأرقام احلالية.
وقال معاليه يف حوار مع وكالة اأنباء 
“وام” اإن قيادتي البلدين  االإم��ارات 
ال���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت����ه����دف����ان 
�صت�صفر  اجل���ه���ود  وه����ذه  ال��ث��ن��ائ��ي��ة، 
جديدة  تعاون  اتفاقيات  توقيع  عن 
لتو�صيع  ���ص��اب��ق��ة  ت��ع��ه��دات  وجت���دي���د 
واأكد  بينهما.  القائم  التعاون  نطاق 
اأن زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
اإىل تركيا كانت مبثابة خطوة هامة 
الثنائية  العالقات  تعزيز  م�صرية  يف 
م�صتوى  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
متقدم. واأو�صح : “ نهدف اإىل تعزيز 
عالقات التعاون بني تركيا واالإمارات 
والطاقة  املناخي  التغري  جماالت  يف 
اإ�صافة  وامل���ائ���ي  ال���غ���ذائ���ي  واالأم������ن 
واخلدمات  وال���زراع���ة  ال�����ص��ح��ة  اإىل 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال���ل���وج�������ص���ت���ي���ة 
ا�صتعداد  اإىل  الف��ت��ا   .. وال�صياحة” 
جديدة  اأه����داف  لتحديد  اجل��ان��ب��ني 
امل�صرتكة.  واال���ص��ت��ث��م��ارات  ل��ل��ت��ع��اون 

وك������ان م���ع���ايل ال����دك����ت����ور ث�����اين بن 
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة  اأحمد 
له مع  ح��وار  اخلارجية قد �صرح يف 
اأن  املا�صي  االأ�صبوع  بلومبريغ  �صبكة 
االإم��ارات ت�صعى اإىل م�صاعفة حجم 
التجاري مع تركيا، وتعليقاً  التبادل 
على ذلك اأكد �صنطوب : “ اأن هناك 
لتو�صعة  ك���ب���رية  اإم���ك���ان���ات  ب��ال��ف��ع��ل 

العالقات التجارية بيننا”.
وك�صف �صنطوب اأن املقاولون االأتراك 
 13 بقيمة  م�����ص��روًع��ا   141 ن��ف��ذوا 
االإم�����ارات  اأم��ري��ك��ي يف  دوالر  م��ل��ي��ار 
ح��ت��ى ه���ذا ال���ي���وم، م�����ص��ي��ًف��ا :” لقد 
ا�صتثمرت �صركاتنا يف �صوق االإمارات 
منها  ج��زًءا  وت�صكل  املتحدة  العربية 
منذ اأكرث من 10 �صنوات حيث بلغت 
اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��رتك��ي��ة يف االإم����ارات 

720 مليون دوالر”.
وق���د وق��ع��ت االإم������ارات وت��رك��ي��ا على 
 5 ت��ق��ارب  مقاي�صة  �صفقة  اتفاقية 
املحلية،  ب��ال��ع��م��الت  دوالر  م��ل��ي��ارات 
الروفي�صور  واأك��د  املا�صي.  االأرب��ع��اء 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  زي����ارة  اأن  ���ص��ن��ط��وب 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
والزيارة  تركيا  اإىل  امل�صلحة  للقوات 
امل��رت��ق��ب��ة ل��ل��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
اأردوغ��ان �صت�صاهمان يف تعزيز  طيب 
التعاون  ودع���م  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

االقت�صادي بني البلدين.

خ���������الل���������ه���������ا 
ب����ال����رئ����ي���������س 
ال�����������رتك�����������ي. 
واأث����������������ن����������������اء 
ال�������������زي�������������ارة، 
اأع�����������ل�����������ن�����������ت 
االإم���������������������ارات 
تاأ�صي�س  ع���ن 
���������ص��������ن��������دوق 
ا������ص�����ت�����ث�����م�����ار 
 10 ب���ق���ي���م���ة 
م��������ل��������ي��������ارات 
دوالر اأمريكي 
ت�����رك�����ي�����ا.  يف 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  وت��ع��ت��ر االإم�����ارات 
يف  لرتكيا  االأول  التجاري  ال�صريك 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 
ب��ل��غ ح��ج��م التجارة  ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث 
الثنائية بني البلدين يف عام 2020 
نحو 8 مليارات دوالر. وقال امل�صوؤول 
التجارة  اإن  امل�صتوى  رف��ي��ع  ال��رتك��ي 
من  االأوىل  الع�صرة  االأ���ص��ه��ر  خ��الل 
عام 2021 بلغت 6.4 مليار دوالر. 
واأو�صح الروفي�صور �صنطوب اأن دولة 
ا م�صتثمر مهم يف  االإم��ارات هي اأي�صً
تركيا وحتتل املرتبة الثانية بني دول 
جمال  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
االإم������ارات  اأن  اال���ص��ت��ث��م��ار، م�����ص��ي��ًف��ا 
لديها ا�صتثمارات كبرية يف ال�صياحة 
والتجزئة.  املوانئ  وكذلك  والبنوك 

معاليه  واأك�������د 
تويل  تركيا  اأن 
كبرياً  اهتماماً 
لتعزيز التعاون 
م����ع االإم���������ارات 
 : واأ�������ص������اف   ..
تعزيز  اأن   “
ال��������ع��������الق��������ات 
بني  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
لن  ال����ب����ل����دي����ن 
فقط  ي�������ص���ه���م 
احل������ف������اظ  يف 
م�صاحلنا  على 
ولكن  امل�صرتكة 

االإقليمي  االزده����ار  تعزيز  يف  ��ا  اأي�����صً
اأن  واأعتقد  واال�صتقرار يف منطقتنا. 
نظراءنا يف االإمارات ي�صاركوننا الراأي 
يف  مًعا  بامل�صاهمة  يتعلق  فيما  نف�صه 

اال�صتقرار وال�صالم االإقليميني”.
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س  وك������ان 
التقى  قد  تركيا  الكرى جلمهورية 
يوم اأم�س معايل �صقر غبا�س رئي�س 
املجل�س الوطني االحتادي يف اأبوظبي، 
وناق�س اجلانبان �صبل تعزيز التعاون 
زيارة  وتاأتي  البلدين.  الرملاين بني 
�صهرين  بعد  �صنطوب  الروفي�صور 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  زي�����ارة ���ص��اح��ب  م���ن 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
التقى  وال��ت��ي  ت��رك��ي��ا،  اإىل  امل�����ص��ل��ح��ة 

•• دبي-وام:

مذكرة  االإم���������ارات  ط�����ريان  وق���ع���ت 
تفاهم مع وزارة اخلارجية واخلدمة 
لدرا�صة  ال��ب��ه��ام��ا  ج���زر  يف  ال��ع��ام��ة 
مبادرات م�صرتكة لرتويج ال�صياحة 

يف تلك الدولة.
بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  املذكرة  وق��ع 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  �صعيد 
ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ط����ريان 
االإم�������������ارات وامل����ج����م����وع����ة وم���ع���ايل 
اخلارجية  وزي��ر  ميت�صل  فريدريك 
يف  البهاما  جل��زر  العامة  واخل��دم��ة 

املقر الرئي�س للمجموعة بدبي.
كاظم  عدنان  املذكرة  توقيع  ح�صر 
للعمليات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
التجارية يف طريان االإمارات و�صامل 
عبيد اهلل نائب رئي�س اأول العمليات 
ال���ت���ج���اري���ة يف ط�������ريان االإم���������ارات 
جودي  طوين  و�صعادة  لالأمريكتني 

�صفري البهاما لدى الدولة.
�صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  وق��ال 
اآل مكتوم اإن طريان االإمارات تلعب 
اإىل  ال�صياحة  دورا رئي�صيا يف تعزيز 
وج���ه���ات خم��ت��ل��ف��ة ع���ر ال���ع���امل من 
خالل توفري خيارات �صفر موثوقة 
العمل  وي�صعدنا  وم��ري��ح��ة  و�صهلة 
م���ع ج���زر ال��ب��ه��ام��ا ل��ت��ق��وي��ة رواب���ط 
الدولة  ت��ل��ك  ال��ن��ق��ل ودع�����م ج���ه���ود 
اأنحاء  جميع  من  ال�صياح  ال�صتقبال 

العطالت تت�صمن االإقامة الفندقية 
الفنادق والرحالت اجلوية اإىل جزر 
ال��ب��ه��ام��ا. ومي��ك��ن ل��ع��م��الء طريان 
اإىل مطار  الو�صول  االإم��ارات حالياً 
امل�صرتك  الرمز  رح��الت  عر  نا�صو 
من   ”JetBlue ج���ت  “بلو  م���ع 
رئي�صية  اأم��ريك��ي��ة  م���ط���ارات  اأرب���ع���ة 
“بو�صطن ونيوارك ونيويورك جيه 

اف كيه واأورالندو”.
ك��م��ا ي��ت��وف��ر ل��ل��ع��م��الء اأي�����ص��اً خيار 
ال�صفر عر تورونتو على الرحالت 
اجل��وي��ة م��ع اإي���ر ك��ن��دا اإىل ك��ل من 

نا�صو وجورج تاون.
اأ�صطوال  االإم�����ارات  ط���ريان  وت�صغل 
 777 البوينج  طائرات  من  حديثاً 
وتغطي   A380 واالإي�����رب�����ا������س 
من  اأك��رث  حالياً  املنتظمة  خدماتها 

120 وجهة عر القارات ال�صت.

للدعم الذي تقدمه طريان االإمارات 
بال�صياح من  اإىل الرتحيب  ونتطلع 
املتحدة واالأ�صواق  العربية  االإمارات 

العاملية االأخرى يف جزر البهاما.
و�صتطور ط��ريان االإم��ارات مبوجب 
لرتويج  م��ب��ادرات  التفاهم  م��ذك��رة 
�صياحية  ك���وج���ه���ة  ال���ب���ه���ام���ا  ج�����زر 
للعمالء عر �صبكتها العاملية مبا يف 
ذلك تطوير ات�صال حم�ّصن مبطار 
يف  ال���دويل  بيندلينغ  ليندن  نا�صاو 
الباهاما من حمطاتها يف الواليات 
امل���ت���ح���دة االأم����ريك����ي����ة م����ن خ���الل 

�صركائها يف الرموز واالإنرتالين.
ك���م���ا ����ص���ت���وف���ر ط�������ريان االإم����������ارات 
خالل  وم����ن  ذل����ك  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
ذراع���ه���ا  للعطالت”  “االإمارات 
ال�صفر  و���ص��رك��اء  ال��رح��الت  لتنظيم 
اأ���ص��واق��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن برامج  يف 

العامل متطلعني اإىل �صراكة مثمرة 
وطويلة االأمد.

وي��ع��د اأرخ��ب��ي��ل ال��ب��ه��ام��ا امل��ك��ّون من 
على  تنت�صر  رئ��ي�����ص��ي��ة  ج��زي��رة   16
األ��ف ميل مربع من   100 م�صاحة 
الوجهات  اأك����رث  امل��ح��ي��ط م��ن  م��ي��اه 
ال�صياحية جاذبية يف منطقة البحر 
ثرياً  مزيجاً  ي��ق��دم  حيث  الكاريبي 
والثقافية  الرتفيهية  االأن�صطة  من 

للزوار.
فريدريك  معايل  اأع��رب  جانبه  من 
م��ي��ت�����ص��ل ع���ن �����ص����رورة ب��ال��ع��م��ل مع 
ط�����ريان االإم��������ارات ل���رتوي���ج ب���الده 
من  للم�صافرين  مف�صلة  ك��وج��ه��ة 
ال��ع��امل وق���ال : نقدم  اأن��ح��اء  جميع 
التجارب  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���ف���ري���دة ال���ت���ي ميكن 
ممتنون  ونحن  اجلميع  تنا�صب  اأن 

- رو�ســاتوم اأول حمطـة طاقـة نوويـة عائمة يف العالـم يف �سـمال رو�سيا
- بداأنا يف بناء اأول حمطة نووية اأر�سية لتوفري الطاقة ملناجـم الذهب

نعمل على تقنيات مبتكرة لإنتاج الهيدروجني 
منخف�ش الكربون من حمطات الطاقة النووية

 دول من ال�سرق الأو�سط واأفريقيا واأمريكا 
الالتينية تتفاو�ش معنا لت�سدير برناجمنا النووي

رئي�ش الربملان الرتكي: اآفاق تطوير العالقات التجارية مع الإمارات وا�سعةطريان الإمارات توقع مذكرة تفاهم لرتويج ال�سياحة اإىل البهاما

م�سروع موازنة لبنان لعام 2022 يطبق عدة اأ�سعار �سرف 
•• بريوت-رويرتز:

للدوالر  األ��ف لرية  و20   15 بني  ي��رتاوح  �صعر �صرف  �صيطبق  لبنان  اإن  ام�س اجلمعة  لرويرتز  لبناين  ر�صمي  قال م�صدر 
تبداأ  اأن  املقرر  ومن   .20.8% فيها  العجز  ن�صبة  تبلغ  اأن  ُيتوقع  التي   2022 عام  موازنة  م�صروع  يف  الت�صغيلية  للنفقات 
احلكومة مناق�صة م�صروع املوازنة يوم االإثنني القادم يف اأول اجتماع تعقده منذ اأكرث من ثالثة اأ�صهر. وا�صتملت ن�صخة من 
 49.42 بقيمة  واإنفاق متوقع  تريليون لرية   39.15 اإي��رادات متوقعة قيمتها  روي��رتز على  اطلعت عليها  املوازنة  م�صروع 
 .2019 اأزم��ة مالية يف عام  ان��زالق البالد يف  90 باملئة من قيمتها منذ  اأك��رث من  اللبنانية  ل��رية. وفقدت اللرية  تريليون 
وال يزال �صعر ال�صرف الر�صمي 1500 لرية مقابل الدوالر، يف حني يجري �صرف اللرية يف ال�صوق املوازية ب�صعر 23 األفا 
للدوالر. وقال امل�صدر اإن امل�صودة مل حتدد �صعر ال�صرف ب�صبب تطبيق عدة اأ�صعار �صرف يف لبنان. ويعتمد لبنان ب�صكل كبري 
على الواردات مبا يف ذلك الوقود ل�صركة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة. ومير لبنان يف خ�صم واحدة من اأ�صد اأزمات الك�صاد 
اإ�صالحات طال انتظارها قبل  اأن يروا احلكومة تنفذ  االقت�صادي يف العامل على حد و�صف البنك الدويل. ويريد املانحون 
االإفراج عن اأي م�صاعدة مالية. وقال رئي�س الوزراء جنيب ميقاتي لرويرتز يف تعليق نقل عر مكتبه: “املوازنة توؤ�ص�س خلطة 

م�صتدامة لل�صنوات الثالث املقبلة وتتيح ملوؤ�ص�صات الدولة اإمكانية اال�صتمرار«.

••
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املال والأعمال

تراجع حاد لأ�سهم اأوروبا بفعل موجة بيع عاملية حفالت مو�سيقية وفعاليات يف الأ�سبوع اخلتامي ملهرجان دبي للت�سوق 2022 
•• عوا�صم-رويرتز:

اأ�صواق االأ�صهم بفعل خماوف مرتبطة  تراجعت االأ�صهم االأوروبية ب�صدة ام�س اجلمعة يف اأعقاب موجة بيع عاملية يف 
بوترية ت�صديد البنوك املركزية ال�صيا�صة النقدية و�صعف البيانات االقت�صادية.

وانخف�س املوؤ�صر �صتوك�س 600 االأوروب��ي 1.4 باملئة يف موجة بيع وا�صعة النطاق، ويتجه �صوب اأ�صواأ اأداء يومي يف 
قرابة اأ�صبوعني اإذ يرتقب امل�صتثمرون االجتماع املقبل ملجل�س االحتياطي االحتادي )البنك املركزي االأمريكي( ملعرفة 
بوترية  اليورو  امل�صتهلكني يف منطقة  اأ�صعار  قفزت  ذلك  اإىل جانب  الت�صخم.  ارتفاع  تعامله مع  كيفية  تفا�صيل عن 
قيا�صية يف دي�صمر كانون االأول بفعل زيادة اأ�صعار الطاقة واأزمات �صال�صل االإمداد. ويتجه املوؤ�صر �صتوك�س 600 �صوب 
ثالث تراجع اأ�صبوعي على التوايل متاأثرا بانخفا�س قطاع التكنولوجيا باأكرث من اثنني باملئة ب�صبب خماوف من رفع 

اأ�صعار الفائدة االأمريكية بوترية اأ�صرع من املتوقع قبل اجتماع املركزي االأمريكي.
وتراجع �صهم �صركة التعدين االإجنليزية االأ�صرتالية ريو تينتو 3.1 باملئة بعدما �صحبت �صربيا تراخي�صها للتنقيب 
اأك��ر مورد  اأن ت�صبح  ال�صركة يف  �صلبا على طموح  يوؤثر  ال��ذي  االأم��ر  بالبيئة،  ب�صبب خم��اوف مرتبطة  الليثيوم  عن 

للمعدن يف اأوروبا.

•• دبي-وام:

خالل  املميزة  الفعاليات  من  جمموعة  دب��ي  مدينة  ت�صهد 
 2022 للت�صوق  دب��ي  “مهرجان  م��ن  اخل��ت��ام��ي  االأ���ص��ب��وع 
“ ت��ت��ن��وع م��ا ب��ني احل��ف��الت امل��و���ص��ي��ق��ي��ة ال��ك��رى لفنانني 
م�صهورين خالل نهاية االأ�صبوع اخلتامي وجتارب ح�صرية 
الوجهات  املفتوحة يف عدد من  واالأ���ص��واق  النارية  لالألعاب 

بدبي وفر�س الفوز بجوائز تقدر باملالين وغريها.
ويختتم املهرجان فعاليات دورته ال�صابعة والع�صرين يف 30 
يناير اجلاري والتي ا�صتمرت �صبعة اأ�صابيع وقدمت العديد 
والكثري  ال��ك��رى  والرتفيهية  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال��ع��رو���س  م��ن 

التجزئة  ومتاجر  الت�صوق  م��راك��ز  وتوا�صل  اجل��وائ��ز.  م��ن 
ال�صحة  االلتزام بروتوكوالت  ال�صياحية يف دبي  واملقا�صد 
العامة  ال�صحة  �صلطات  عن  ال�صادرة  ال�صارمة  وال�صالمة 
ملواجهة فريو�س “كوفيد-19”مع اتخاذ جميع االحتياطات 

الالزمة للحفاظ على �صالمة الزوار واملت�صوقني.
ويقدم املهرجان جلمهوره فر�صة مثالية لال�صتمتاع بف�صل 
الرائعة يف دبي من خالل جت��ارب تر�صي  واأج��وائ��ه  ال�صتاء 
اأبرز العالمات  اجلميع واأج��واء ت�صوق مذهلة توفرها لهم 
العرو�س  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
الطعام  وجت���ارب  املو�صيقية  واحل��ف��الت  احلية  الرتفيهية 

واالأن�صطة العائلية التي تقام يف جميع اأنحاء املدينة.

جناح هيئة ال�سياحة الكورية يف معر�ش اإك�سبو 2020 دبي ي�ستقطب 530 األف زائر

�سيدات اأعمال حت�سلن على رخ�سة بدايات خالل العام 2021  108

اتفاقية ومذكرة تعاون تعزز �سراكات جمل�ش �سيدات اأعمال عجمان   16

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع  4.1

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ش  791

 73 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  جمريا  نخلة 
مبايعة  واأخ����ريا  خليفة  ب��رج  منطقة  يف  دره���م  مليون 

بقيمة 39 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.
وت�����ص��درت منطقة امل��رك��ا���س امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث عدد 
مبايعات   105 �صجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل  ال�صقق  م��ب��اي��ع��ات 
دبي  وتلتها منطقة مر�صى  درهم  مليون   152 بقيمة 
درهم  مليون   292 بقيمة  مبايعة   102 بت�صجيلها 
مبايعة   95 بت�صجيلها  ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ي��ج  يف  وث��ال��ث��ة 

بقيمة 117 مليون درهم.
و�صجلت الرهون قيمة قدرها 696.14 مليون درهم 
درهم  م��ل��ي��ون   182 بقيمة  الأرا������س  ره��ن��ا   54 م��ن��ه��ا 
مليون   514.14 بقيمة  و�صقق  لفلل  ره��ن��ا  و532 
90 مليون  اأهمها مبنطقة منخول بقيمة  درهم وكان 
درهم واأخ��رى يف منطقة جبل علي االأوىل بقيمة 66 

مليون درهم.
60 ه��ب��ة بقيمة  اأم����ا ال��ه��ب��ات ف��ق��د ���ص��ه��دت ت�����ص��ج��ي��ل 
الثنية  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   143.43
واأخ���رى يف منطقة  دره��م  مليون   35 بقيمة  ال��راب��ع��ة 

جبل علي االأوىل بقيمة 26 مليون درهم.

درهم  مليون   16 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
يف منطقة مر�صى دبي واأخريا مبايعة بقيمة 7 ماليني 

درهم يف منطقة الثنية اخلام�صة.
حيث  من  املناطق  التجاري  اخلليج  منطقة  وت�صدرت 
مبايعة   20 �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  ع��دد 
دبي  مر�صى  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   22 بقيمة 
بت�صجيلها 16 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة 
 31 بقيمة  مبايعة   15 بت�صجيلها  الثالثة  الثنيه  يف 

مليون درهم.
درهم  مليون   74.39 قدرها  قيمة  الرهون  و�صجلت 
3.6 مليون درهم و34  3 رهون الأرا���س بقيمة  منها 
وكان  دره��م  مليون   70.79 بقيمة  و�صقق  لفلل  رهنا 
اأهمها مبنطقة وادي ال�صفا 6 بقيمة 9 ماليني درهم 
ماليني   8 بقيمة  ج��م��ريا  نخلة  منطقة  يف  واأخ�����رى 

درهم.
اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 5 هبات بقيمة 8.57 
مليون درهم كان اأهمها مبنطقة احلبية الرابعة بقيمة 
االأوىل  احلبية  منطقة  يف  واأخ����رى  دره���م  م��الي��ني   8

بقيمة 787 األف درهم.

•• دبي - وام: 

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة االأرا�صي واالأمالك 
بدبي خالل االأ�صبوع احلايل اأكرث من 4.1 مليار درهم 
بقيمة  مبايعة   1346 ت�صجيل  ال��دائ��رة  �صهدت  حيث 
لالأرا�صي  م��ب��اي��ع��ة   287 منها  دره���م  م��ل��ي��ار   3.33
لل�صقق  مبايعة   1059 و  دره��م  مليار   1.08 بقيمة 

والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.
مليون   190 بقيمة  االأرا���ص��ي  مبايعات  اأه���م  وج���اءت 
درهم يف منطقة احلبية اخلام�صة تليها مبايعة بقيمة 
60 مليون درهم يف منطقة جمريا االأوىل تليها مبايعة 

بقيمة 45 مليون درهم يف منطقة الثنية االأوىل.
حيث  من  املناطق  اخلام�صة  احلبية  منطقة  وت�صدرت 
 627 بقيمة  مبايعة   222 �صجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد 
مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي االأوىل بت�صجيلها 
11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة يف حدائق 
بقيمة  مبايعات   9 بت�صجيلها  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
108 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق 
والفلل جاءت مبايعة بقيمة 87 مليون درهم مبنطقة 

•• دبي - وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة االأرا�صي واالأمالك 
791 مليون درهم حيث �صهدت  اأم�س اأكرث من  بدبي 
الدائرة ت�صجيل 182 مبايعة بقيمة 708.68 مليون 
 411.26 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   43 منها  دره��م 
بقيمة  وال��ف��ل��ل  لل�صقق  مبايعة  و139  دره���م  مليون 

297.42 مليون درهم.
مليون   190 بقيمة  االأرا���ص��ي  مبايعات  اأه���م  وج���اءت 
درهم يف منطقة احلبية اخلام�صة تليها مبايعة بقيمة 
60 مليون درهم يف منطقة جمريا االأوىل تليها مبايعة 

بقيمة 45 مليون درهم يف منطقة الثنية االأوىل.
حيث  من  املناطق  اخلام�صة  احلبية  منطقة  وت�صدرت 
عدد املبايعات اإذ �صجلت 34 مبايعة بقيمة 264 مليون 
درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�صة بت�صجيلها مبايعة 
 3 اليفرة  منطقة  يف  وثالثة  دره��م  ماليني   8 بقيمة 

بت�صجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.
ال�����ص��ق��ق وال��ف��ل��ل جاءت  ب��اأه��م م��ب��اي��ع��ات  وف��ي��م��ا يتعلق 
دبي  دره��م مبنطقة مر�صى  16 مليون  بقيمة  مبايعة 

•• دبي-الفجر: 

لهيئة  االإق���ل���ي���م���ي  امل���ك���ت���ب  ق������ال 
ال�صياحة الكورية بدبي اأن جناحه 
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  يف 
زائر   530،000 ا�صتقطب  ق��د 
ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة ���ص��ه��ور م�صت. 
الهيئة  اإق����ام����ة  خ����الل  ه����ذا  ج����اء 
حلفل �صخم حتت عنوان يف فندق 
“بالزو فري�صات�صي” بدبي تزامناً 
اإعادة  ك��وري��ا اجلنوبية  اإع���الن  م��ع 
وال�صفر  ال�صياحة  قطاع  ان��ط��الق 
اأبوابها  لفتح  وا���ص��ت��ع��داده��ا  فيها 
على  الدوليني  لل�صياح  جديد  من 

مراحل تدريجية.  
التنفيذي  الرئي�س  احلفل  وافتتح 
ال�صيد  ال��ك��وري��ة  ال�صياحة  لهيئة 
“يونغ-بي-اآن” الذي يزور البالد 
امل�صتوى  رفيع  ك��وري  وف��د  برفقة 
ل��ع��دد م��ن دول  يف م�صتهل زي��ارت��ه 
احلفل  وت�صمن  ال��ع��رب��ي.  اخلليج 
الفنية  ال��ع��رو���س  م���ن  جم��م��وع��ة 
الر�صامني  ك���ع���ر����س  ال�����ص��خ��م��ة 
املو�صيقى  وع���ر����س  امل���ح���رتف���ني، 
الكورية الذي دجمت اأدوات العزف 
ال���ك���وري���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��������االأدوات 
جانب  اإىل  احل��دي��ث��ة،  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 
ال��ع��ر���س ال��ف��ن��ي ب���ال���رم���ال، الذي 
ال�صياحة  �صعار  على  ال�صوء  �صّلط 
اإىل  “ال�صفر  االأح�������دث  ال����ك����وري 

كوريا، ينطلق من جديد!”. 
الفرعي  ملكتبها  تاأ�صي�صها  وم��ن��ذ 

 30 جمموعه  ما  بتعيني  الكورية 
م���ن ال���داع���م���ني وامل���وؤث���ري���ن على 
و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
 ،  ”Hwarang“ ب��ا���ص��م  ك���وري���ا 
النخبة  ت�����ص��ت��ه��دف  ف���ك���رة  وه�����ي 
مهمة  وت����ت����م����ث����ل  ال���������ص����ب����اب����ي����ة. 
اإظهار  يف  اجلديدة   Hwarangs
الكورية  للجوانب  ودعمهم  حبهم 
والكيبوب  ال�صياحة  مثل  املختلفة 
والطعام الكوري واجلمال الكوري 
واالأح���������داث ال���ك���وري���ة م���ن خالل 

و�صائل تقليدية وعر االإنرتنت.

لل�صياح  وال��ع��ب��ادة  ل��ل�����ص��الة  غ���رف 
ال�صياحية  امل��ن��اط��ق  يف  امل�����ص��ل��م��ني 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة وامل�����ط�����ارات وم���راك���ز 
وا�صتقبلت  ال����ك����رى.   ال��ت�����ص��وق 
�صائحاً   13226 اجلنوبية  كوريا 
اماراتياً يف العام 2019 من اأ�صل 
35054 �صائحاً من مواطني دول 
ولدى  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 
كوريا اجلنوبية قاعدة جماهريية 
�صخمة يف منطقة اخلليج العربي، 
وهي يف منو م�صتمر بوترية �صريعة 
ال�صياحة  هيئة  قامت  لذا،  للغاية. 

منها  �صعياً  االجتماعي،  التوا�صل 
�صناع  م��ع  تفاعلية  ف��ر���س  خل��ل��ق 
وال�صفر  ال�صياحة  قطاع  يف  القرار 

يف املنطقة.
وح��ق��ق��ت ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة تقدًما 
قوًيا يف جعل البالد اأكرث مالئمة 
كر�صت  ح���ي���ث  ال�����ع�����رب،  ل��ل�����ص��ي��اح 
جهودها  ال��ك��وري��ة  ال�صياحة  هيئة 
والتوجيهات  امل����ب����ادئ  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ال�صياح  ل�����ع�����ادات  مت���ت���ث���ل  ال����ت����ي 
جميع  يف  وت��ف�����ص��ي��الت��ه��م  ال���ع���رب 
اإىل ج��ان��ب توفري  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء 

حر�صت   ،2004 ال��ع��ام  يف  ب��دب��ي 
هيئة ال�صياحة الكورية على ت�صويق 
جمهورية كوريا اجلنوبية كوجهة 
للم�صافرين  ري����ادي����ة  ���ص��ي��اح��ي��ة 
م����ن م��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق االأو�����ص����ط، 
من  ال��ع��دي��د  بتنظيم  ق��ام��ت  حيث 
الرتفيهية  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  امل��ع��ار���س 
وال���ع���الج���ي���ة و����ص���ي���اح���ة احل���واف���ز 
احلمالت  جانب  اإىل  وامل��وؤمت��رات، 
الرتويجية، والرحالت التعريفية 
واجلهات  املحلية  ال�صفر  ل��وك��االت 
مواقع  وم�������ص���اه���ري  االإع����الم����ي����ة 

احلي”  “مزرعة  الوطني  امل�صروع 
بهدف االطالع على جتربة مزرعة 
تنظيم  ب�������ص���اأن  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  احل����ي 
يف  لل�صيدات  التدريبية  ال����دورات 
امل���ج���ال ال����زراع����ي، وك���ذل���ك زي����ارة  
امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال�����دويل  امل���رك���ز 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  “اإكبا” 
امل�����������ص�����رتك وت�������ب�������ادل اخل��������رات 
وم�صاريع  ب��رام��ج  ع��ل��ى  واالإط�����الع 
ور�س   9 املجل�س  نفذ  كما  امل��رك��ز. 
ت��ن��وي��ع معارف  ب���ه���دف  ت��دري��ب��ي��ة 
و�صاحبات  ع�������ص���وات���ه  وخ�������رات 
امل�����ص��اري��ع، ك��م��ا ���ص��ارك امل��ج��ل�����س يف 
�صعار  حتت  القمة  رائ���دات  موؤمتر 
اإىل  املجد”،  ت�����ص��ن��ع��ن  “رائدات 
العا�صمة  جم��م��ع  زي������ارة  ج���ان���ب 
ملنتجات االأيدي البحرينية ومركز 
مملكة  يف  حل���رف���ي���ني  اجل���������ص����رة 
ال��ب��ح��ري��ن ب���ه���دف االط������الع على 
اف�صل املمار�صات وبحث ال�صراكات 

وتبادل اخلرات.

••عجمان - الفجر 

اآل  اآم��ن��ة خليفة  اأ���ص��ادت ال��دك��ت��ورة 
علي، رئي�صة جمل�س �صيدات اعمال 
ع��ج��م��ان ب��ت��ن��وع م�����ص��اري��ع رائ����دات 
وم�صاهمتهن  االأع���م���ال  و���ص��ي��دات 
املحلي،  االق��ت�����ص��اد  يف  ال��وا���ص��ح��ة 
م�صيدة بالدور احليوي للموؤ�ص�صات 
امل�صاريع  �صاحبات  بتمكني  املعنية 
القيادة  ت���وج���ي���ه���ات  ي����واك����ب  مب����ا 
الرامج  ت��وف��ري  ع���ر  ال��ر���ص��ي��دة، 
ال���داع���م���ة ل��ل��خ��دم��ات وامل����ب����ادرات 
اأن�صطتهن  وت�����واك�����ب  ال������رائ������دة 
املتنوعة اإىل جانب تنفيذ الدورات 
والنظرية  العملية  العمل  وور����س 
بالتدريب  وامل��ع��ن��ي��ة  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
واالإدارة  والت�صويق  واال�صت�صارات 
تناف�صية  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  واجل����ودة 
م���������ص����اري����ع وم����ن����ت����ج����ات ����ص���ي���دات 

االأعمال.    
على  حري�س  املجل�س  اأن  واأ���ص��ارت 
خلدمة  ال�����ري�����ادي  دوره  ت���ع���زي���ز 
ع�����ص��وات��ه وت��ق��دمي ال��دع��م املمكن 
االعمال  ورائ��دات  �صيدات  مل�صاريع 
اإجمايل  اأن  مو�صحة  ع���ام،  ب�صكل 
ع���دد ال�����ص��ي��دات احل��ا���ص��الت على 
�صيدة   108 ب��ل��غ  ب��داي��ات  رخ�����ص��ة 
وقع  ك��م��ا   ،2021 ال���ع���ام  خ����الل 
 16 ال�صابق  ال��ع��ام  خ��الل  املجل�س 
اإت��ف��اق��ي��ة وم���ذك���رة ت���ع���اون بهدف 
وتوفري  ال�����ص��راك��ات  دائ���رة  تو�صيع 
م��ت��ن��وع��ة ت�صمن  ب���اق���ات خ��دم��ي��ة 
�صيدات  وم�������ص���اري���ع  اأع����م����ال  من����و 

االقت�صاد  م��ل��ت��ق��ى  ن���ظ���م  ك���ذل���ك 
بهدف  “اأ�صرتي منتجة”  االأ�صري 
وملتقى  ال�صغرية،  امل�صاريع  دع��م 
عاماً  واخلم�صون  االأعمال  “ريادة 
 .. �صعار”فر�س  حت���ت  املقبلة” 
بهدف  ا�صتدامة”   .. ت���وا����ص���ل 
اإ���ص��ت��ع��را���س ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف 
وا�صت�صراف  االأعمال،  ريادة  جمال 
االأعمال  رواد  م�����ص��اري��ع  م�صتقبل 

ومناق�صة �صبل اإ�صتدامتها.
�صيدات  جم��ل�����س  واإ���ص��ت��ق��ب��ل  ه����ذا 

زي������ارة من   23 اع���م���ال ع��ج��م��ان 
واخلا�صة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
ل����ب����ح����ث ال�����ت�����ع�����اون وال���������ص����راك����ة 
وا�صتعرا�س برامج وخطط املجل�س 
ي�����ص��م��ه مركز  وم�����ا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واملعر�س  االأعمال  لريادة  عجمان 
لرواد  يوفره  خدمات  وما  الدائم 
ورائ�����دات االع���م���ال. وق���ام جمل�س 
�صيدات اأعمال عجمان ب� 5 زيارات 
اإك�صبو  م��ع��ر���س  يف  واإج���ت���م���اع���ات 
زي����ارة  ج���ان���ب  اإىل  دب�����ي،   2020

بحيث  املجل�س،  ع�صوات  االأع��م��ال 
ايجاد  ال�����ص��راك��ات  تلك  اإ�صتهدفت 
ومبتكرة  فعالة  ت�صويقية  ق��ن��وات 
ملنتجات �صاحبات امل�صاريع وتنظيم 
متخ�ص�صة  ع��م��ل  وور������س  دورات 
تدعم تنمية املهارات والقدرات اإىل 
جانب توفري اال�صت�صارات وغريها 
جمل�س  عمد  كما  اخل��دم��ات.  م��ن 
طرح   اإىل  عجمان  اأع��م��ال  �صيدات 
امل��ب��ادرات خالل  ومتابعة ع��دد من 
م���ب���ادرة  وم���ن���ه���ا   ،2021 ال����ع����ام 

اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف االإم������ارة، 
ومبادرة اإزرع واإح�صد الهادفة اإىل 
ت�صجيع ال�صيدات لتحقيق االكتفاء 
البيوت  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  ال���ذات���ي 
البال�صتيكية للزراعة مع متديدات 
�صيدات  جم��ل�����س  ون���ظ���م  ال��������ري. 
اإ�صتفاد  4 ملتقيات  اعمال عجمان 
332 �صيدة ورائ��دة اعمال،  منها  
ال�صركاء  ملتقى  تنظيم  مت  حيث 
ال�صراكات  تعزيز  5525   بهدف 
واملبادرات  امل�����ص��اري��ع  واإ���ص��ت��ع��را���س 

منافذ  ب��ت��وف��ري  وامل��ع��ن��ي��ة  رف�����وف 
املجل�س  ع�����ص��وات  م��ن��ت��ج��ات  ل��ب��ي��ع 
امل�����ص��ارك��ات يف امل����ب����ادرة ب��ح��ي��ث مت 
ت��وف��ري حم��ل دائ���م يف م��ق��ر مركز 
اإىل  ل�����ري�����ادة االع�����م�����ال  ع���ج���م���ان 
جانب منفذ بيع يف جمعية اأ�صواق 
ليوارة  ومطعم  التعاونية  عجمان 
م�صاركة  اإىل  ب��اال���ص��اف��ة  ال�صعبي 
واملنا�صبات  االح�����داث  يف  امل���ب���ادرة 
املجل�س مبادرة  نفذ  الوطنية، كما 
ري���وق���ي ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع����دد من 

الداعمة ل�صاحبات امل�صاريع، وفتح 
قنوات توا�صل مبا�صرة بني املجل�س 
و ���ص��رك��ائ��ه االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ني، كما 
م�صرعات  م��ل��ت��ق��ى  امل��ج��ل�����س  ن��ظ��م 
الروابط  ت��وث��ي��ق  ب��ه��دف  االع��م��ال 
بني اأ�صحاب املن�صات االلكرتونية 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ق���ن���اة  وت����وف����ري 
اأ�صحاب  وت�����ص��ج��ي��ع  ال�����ص��راك��ات  و 
امل�������ص���اري���ع ع���ل���ى االإ�����ص����ت����ف����ادة من 
الت�صويقية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل��ن�����ص��ات 
اأعمالهم،  ومن���و  لتطوير  امل��ت��اح��ة 

�سركة نواة للطاقة توقع اتفاقية مع �سرياب اإ�ض اأيه الفرن�سية لتقدمي خدمات تقنية 

الإمارات للطاقة النووي ت�سارك يف ا�ست�سافة اي فيوجن يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-وام: 

ا�صت�صافت موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية واملجموعة الفرن�صية 
�صل�صلة  الرابعة من مبادرة  الن�صخة  “غيفن”  النووية  لل�صناعات 
التوريد ال�صناعية االإماراتية الفرن�صية للطاقة النووية، املعروفة 
والتي عقدت كجزء من يوم الطاقة النووية  با�صم “اي فيوجن”، 
الفرن�صي يف اجلناح الفرن�صي يف اإك�صبو 2020 دبي، حيث التقى 
والدولية  املحلية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ���ص��رك��ات  م��ن  مم��ث��ل��ون 
وم�صوؤولون حكوميون وخراء يف الطاقة ملناق�صة الفر�س املتنامية 

للتعاون بني املوؤ�ص�صات االإماراتية والفرن�صية يف هذا القطاع.
ملوؤ�ص�صة  التابعة  للطاقة  نواة  �صركة  الفعالية، وقعت  وعلى هام�س 
االإم��ارات للطاقة النووية وامل�صوؤولة عن ت�صغيل و�صيانة حمطات 
اإ�س  “�صرياب  �صركة  مع  اتفاقية  ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة 
اإعادة التزود بالوقود  لتقدمي خدمات تقنية لدعم عمليات  اإيه”، 
واخلدمات االإلكرتونية يف حمطات براكة. وتعد “�صرياب اإ�س اإيه” 
من اأبرز ال�صركات الريادية االأوروبية يف جمال اخلدمات النووية، 
ومتتلك خرة يف هذا املجال تزيد عن ال� 30 عاًما حيث ميتد نطاق 
اإيه”  اإ���س  “�صرياب  وعقدت  ال��ع��امل.  ح��ول  دول  ثماين  اإىل  عملها 
�صراكة مع �صركة “ اإندل” املالكة حل�صة فيها وهي �صركة فرن�صية 

جمموعة  لتوفري  النووية  وال�صيانة  ال�صناعة  خدمات  يف  رائ��دة 
للطاقة.  ن���واة  ل�����ص��رك��ة  املتخ�ص�صة  ال��دع��م  خ��دم��ات  م��ن  وا���ص��ع��ة 
وبالتعاون مع �صركة “نو�صام” املحدودة التابعة لها والتي تاأ�ص�صت 
عام 2021، مت�صي “�صرياب اإ�س اإيه” و اإندل” قدماً يف م�صاركة 
دولة  النووية يف  االإم��داد  �صل�صلة  وتعزيز  لدعم تطوير  خراتهما 
االأخري  التقدم  الفعالية على  امل�صاركون يف هذه  واطلع  االإم��ارات. 
يف  ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  يف  اإح���رازه  مت  ال��ذي 
منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي والتي تعد حجر االأ�صا�س للرنامج 
الكهرباء  ب��راك��ة  حم��ط��ات  وت��وف��ر  االإم����ارات����ي.  ال�صلمي  ال���ن���ووي 
كربونية،  انبعاثات  اأي  ب��دون  ال�صاعة  م��دار  على  للبيئة  ال�صديقة 
حيث تقود اأكر اجلهود اجلارية يف دولة االإمارات خلف�س الب�صمة 
الكربونية لقطاع  االنبعاثات  ت�صريع خف�س  الكربونية من خالل 
الطاقة. وو�صلت الن�صبة الكلية لالإجناز يف حمطات براكة االأربع 
التجاري  الت�صغيل  االأوىل  املحطة  وب���داأت   ،96% م��ن  اأك��رث  اإىل 
الكهرباء  ب�صبكة  الثانية  املحطة  ربط  مت  فيما   ،2021 اأبريل  يف 
2021 وو�صلت طاقة مفاعلها  اأغ�صط�س  الرئي�صية يف الدولة يف 
الت�صاعدي  الطاقة  اختبار  اإط���ار  يف  االأوىل  للمرة   100% اإىل 
يف  املقبلة،  ال�صهور  خ��الل  املتوقع  التجاري  الت�صغيل  ي�صبق  ال��ذي 
من  النهائية  املراحل  اإىل  والرابعة  الثالثة  املحطتان  و�صلت  وقت 

املعنية  واالإم��ارات��ي��ة  الفرن�صية  ال�صركات  ممثلو  و���ص��ارك  االإجن���از. 
يف جل�صات تفاعلية مبا يف ذلك جل�صة �صباحية عامة وور�س عمل 
العمل  ور���ص��ة  و�صلطت  م�صائي.  ا�صتقبال  وح��ف��ل  نقا�س  وحلقات 
املخ�ص�صة ل� “اي فيوجن” ال�صوء على اآخر التطورات يف قطاعي 
اأو يف فرن�صا، واأب���رزت  ���ص��واء يف دول���ة االإم�����ارات  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 
الروابط الوثيقة والفوائد االكبرية للعالقات التجارية الفرن�صية 
اآخر  احل�صور  ناق�س  فيما  النووية،  الطاقة  قطاع  يف  االإم��ارات��ي��ة 
الذي  االبتكار  م�صتقبل  اإىل  اإ�صافة  القطاع،  ه��ذا  يف  امل�صتجدات 

يدعم اجلهود اجلارية ملواجهة التغري املناخي وتعزيزاال�صتدامة.
الفرن�صية  االإماراتية  ال�صناعية  التوريد  �صل�صلة  مبادرة  اأن  يذكر 
للطاقة النووية اي فيوجن مت اإطالقها من قبل موؤ�ص�صة االإمارات 
غيفن  النووية  لل�صناعات  الفرن�صية  واملجموعة  النووية  للطاقة 
، بهدف دعم   2019 الفرن�صية يف عام  اإف”  “اإي دي  وجمموعة 
املبادرة االإماراتية الفرن�صية لتطوير �صل�صلة اإمداد حملية لقطاع 
الطاقة النووية، وهي املبادرة التي حتظى بدعم الوكالة الفرن�صية 
للطاقة  ب��راك��ة  وت��ع��د حم��ط��ات  بيزن�س”.  “ ف��ران�����س  احل��ك��وم��ي��ة 
العامل،  يف  النووية  الطاقة  حمطات  اأك��ر  م��ن  ال�صلمية  النووية 
وتلتزم باأعلى املعايري العاملية اخلا�صة بال�صالمة واالأمن واجلودة 

وعدم االنت�صارالنووي. 
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العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
MOJAU_2022- 0045332 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد / راجي�س �صارما �صام - اجلن�صية الهند يرغب يف البيع 
�صفيق  وقا�س  حممد   : ال�صيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
الكهربائية(  للمقاوالت  )�صرما  امل�صماة  الرخ�صة  يف  باك�صتان  اجلن�صية   ، �صفيق  حممد 
دائرة  من  ال�صادرة   )730593( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي 

التنمية االإقت�صادية ، 
تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ، تغيري وكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
MOJAU_2022- 0045367 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد : رانغو بوت�صاغود نار�صا قود ، اجلن�صية هندي ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد: حفيظ اهلل حممد 
تاأ�ص�صت  ، اجلن�صية باك�صتان ، يف الرخ�صة امل�صماة )�صالون �صاحة الغوير( والتي  يو�صف 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )747342( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 

، تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات ، تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   70535
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/86

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/86 اإيجارات  
ار�س خالية  ، عبارة عن  بيع عقار  التنفيذ عن  دائرة   - االإبتدائية  راأ�س اخليمة  تعلن حمكمة 
 ، MRA52 م�صاحتها 29،907 قدم مربع وثيقة ملكية رقم 2015/7355 رقم االر�س
للمحكوم  ملكيتها  والعائدة   2015/44625 املخطط  رقم   ،  602035129 ت�صاعى  رقم 
7،476،750 درهم،  2022/1/26 مببلغ وقدره  عليه / �صركة ترافلجار ليمتد - بتاريخ 

عن طريق �صركة االإمارات وذلك يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء. 
االإمارات  ل�صركة  االإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  االطالع  او  باال�صرتاك  يرغب  من  فعلى 
مراجعة  عليه  باالإعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae للمزادات 

دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة.
 ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70363 العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جمال نا�شر ال�شيخ من�شور الرخيمي   
اداء اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005008/ 

اإىل املحكوم عليه : جمال نا�صر ال�صيخ من�صور الرخيمي  - العنوان : العنوان ال�صارقة ، املجاز 
�صارع جمال عبدالنا�صر الهاتف 0556460123 ، 0554772663 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بلوك جيميني تكنولوجي�س منطقة احلرة - ذ م م يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 533594.0 
درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف 
)ين( باحل�صور امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : القونيم للتكنولوجيا �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 12 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - بور�صعيد 
القيد  749482 رقم   : الرخ�صة  ، رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل   -
بال�صجل التجاري : 1207384 مبوجب هذا تعلن دائرة االقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/1/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ض  املعني 
حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور�صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة االقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية القونيم للتكنولوجيا �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/1/18 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/1/18
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات واالأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009942 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �صفوت حممد احل�صيني  

جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة - اخلزامية �صاحية مغيدر - م�صت�صفى القا�صمي - ق�صم اجلراحة 
اليوم  دائرة   )9942/2021( رقم  الدعوى  - يف  احل�صني  ابو  �صاكر حممد   : املدعي  بان  نعلمكم 

الواحد التجارية الرابعة  قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 
الزام املدعي عليهم مت�صامنني او منفردين اأداء مبلغ التعوي�س حمل املطالبة. 

الزامهم بالر�صوم ومل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
االإبتدائية  االإحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   )7( رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك 
يوم اخلمي�س املوافق 2022/1/27 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعى عليه، 
ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم اإر�صال وكيل عنك فاإنه �صيتم ا�صتكمال االإجراءات القانونية يف 

غيابك. حرر بتاريخ 2022/1/20 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2021/4277 جتاري جزئي 
حمكمة دبي الإبتدائية    

ح�صور اإجتماع اخلرة يف الدعوى رقم 2021/4277 جتاري جزئي 
املدعى عليها : �صركة جرين بال�صتيك للتجارة العامة  - ذ م م 

بناء على تكليف حمكمة دبي االإبتدائية املوقرة - بندبي خبريا ح�صابيا يف الدعوى املذكورة اأعاله 
او  اخلرة  جل�صة  يف  ح�صوركم  يرجى  عليه  اجلراح.  اأمني  حممد  حممود   : ال�صيد  من  املرفوعة 
وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الثالثاء املوافق 
2022/1/25 يف متام ال�صاعة 2.00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائنة 
مبدينة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بناية برج امل�صرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504  يرجى 
 / 042555433  / 042555363 فاك�س  االإجتماع :- هاتف  رابط  التوا�صل للح�صول على 

amao2004@amauae : هاتف رقم 026222318 بريد اإلكرتوين
اخلبري احل�شابي 
عبداملجيد حممد املرزوقي  

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
يف  الدعوى 2021/766 نزاع تعيني خربة جتاري   

�صد / املتنازع �صدها : اأية اإت�س �صجوانى لال�صتثمارات �س ذ م م �صابقا واملعروفة حاليا 
با�صم / اأيه بي ا�س لال�صتثمار �س ذ م م   

املقامة من / 1 - جيم�س ويليام اأو هري   / 2- �صالح مكي جعفر �صالح املخدوم   
مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبركز الت�صوية الودية للمنازعات حتت الدعوى 
رقم 2021/766 نزاع تعيني خرة جتاري ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف 
الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�س 
طريق  عن  بعد  عن  اخلرة  اجتماع  حل�صور  ندعوكم  املحاكم،  امام  اخلرة  اعمال 
ال�صاعة  متام  يف   2022/1/27 املوافق  اخلمي�س  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم  ويرجى  ظهرا،   1.00

ح�صوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

70197

العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  332/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/7669 امر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )381.567.83( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : االأطلية املمتازة لتجارة اال�صباغ ذ.م.
8 - مكاين  رق���م  م��ب��ن��ى  17اأ  ���ص��ارع   - ال��ث��ال��ث��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��ق��وز  دب���ي - منطقة  ع���ن���وان���ه:ام���ارة 

رقم:2005980225 - هاتف:048852912 - فاك�س:048852913 - متحرك:0503686287
 - كري�صنا   كومار  راجي�س   -2 ����س.ذ.م.م  ان��د كالدينج  بيفر جلف جويرني   -1  : اإعالنه  املطلوب 

�صفتهما : منفذ �صدهما
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )381567.83( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه 
املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  بحقكم يف  التنفيذية  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4806/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�صة رقم 404
مو�صوع الدعوى : اوال:الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعيه مبلغ )1137500( درهم مليون ومائه و�صبعه 
وثالثون الف وخم�صمائة درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ اال�صتحقاق حتى متام الوفاء - 

ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:وارب�س اند ويفت�س �س.ذ.م.م

ع���ن���وان���ه:االم���ارات - ام�����ارة دب����ي - امل���رق���ب���ات - دي����ره - ب��ن��اي��ه ب��وه��ل��ي��ب��ه ال��ط��اب��ق ال���ث���اين م��ك��ت��ب 201 - 
مكاين:3175895264 - هاتف:0508550450

املطلوب اإعالنه :  1- ادريان جوررو كا بي�صرتانو-  �صفته : مدعي عليه 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها اوال:ال��زام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعيه مبلغ  مو�صوع االإع��الن :  قد 
)1137500( درهم مليون ومائه و�صبعه وثالثون الف وخم�صمائة درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ من 
تاريخ اال�صتحقاق حتى متام الوفاء - ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/25  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13449 بتاريخ 2022/1/22   

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:93/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 409
مو�صوع الدعوى : املطالبة الزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )38.700.53( درهم ثمانية وثالثون الفا و�صبعمائة 
درهم وثالثة وخم�صون فل�س 2- الزام املدعي عليه بالفائدة التاأخريية بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام 
3- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل 4- اإذ راأت املحكمة ان املطالبة تتوافر فيها �صروط ا�صت�صدار امر االداء احالة الدعوى اىل قا�صي 

امر االداء املخت�س للف�صل 5- الزام املتنازع �صدها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:العربية االمريكية للتكنولوجيا ارامتك �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى زمرده - �صقة اخلام�س - خمتر دبي املركزي
املطلوب اإعالنه :  1- مطعم يال �صاج �س.ذ.م.م-  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة الزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )38.700.53( 
درهم ثمانية وثالثون الفا و�صبعمائة درهم وثالثة وخم�صون فل�س 2- الزام املدعي عليه بالفائدة التاأخريية بواقع 12٪ من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام 3- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل 4- اإذ راأت املحكمة ان املطالبة تتوافر فيها �صروط ا�صت�صدار امر 
االداء احالة الدعوى اىل قا�صي امر االداء املخت�س للف�صل 5- الزام املتنازع �صدها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة - وحددت 
اأو من  لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/25  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

ف��ق��د امل��دع��و/ا���ص��م��اع��ي��ل ا����ص���رف ا����ص���رف ، 

ب��اك�����ص��ت��ان   اجل��ن�����ص��ي��ة - ج����واز ���ص��ف��ره رقم 

عليه  ي���ج���ده  م����ن   )1841072FE(

االت�صال بتليفون رقم  0556745111 

يرجى الت�سال علىلإعالناتكم ف�ي فقدان جواز �سفر
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
املالية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
و ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وال��ن��ائ��ب االأول 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  لرئي�س 
ال�صبت  ال���ي���وم  ع�����ص��ر  ت��ن��ط��ل��ق  دب����ي 
بنتلي  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������ص���ات 
 2022 للبولو  الف�صية  االم����ارات 
�صهر  م��ن  اخل��ام�����س  ح��ت��ى  وت�صتمر 
فرق  �صبعة  مب�صاركة  املقبل  فراير 
ال�صيخة  �صمو  بقيادة  االم���ارات  ه��ي 

ميثاء بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
عليا  ال�صيخة  بقيادة  ام  اي��ه  وف��ري��ق 
بقيتادة  احلبتور  وف��ري��ق  مكتوم  اآل 
حممد احلبتور وفريق زيدان بقيادة 
بقيادة  بنجا�س  وفريق  زيدان  عمرو 
ح��ي��در ب��ن��ج��ا���س وف���ري���ق ذئ����اب دبي 
وفريق  احلبتور  حبتور  بقيادة  كافو 

كلينوفا �صكون بقيادة راجا كرمي .
و�صيق�س �صريط االفتاح اليوم فريق 
ذئ����اب دب���ي ك��اف��و وال�����ذي ي�����ص��م كل 
وت�صارلز   )1( احلبتور  حبتور  م��ن 
 )6( اأول����وا  وك��ارل��و���س  ك���وين )3( 
مواجهة   يف   )8( كابيال  وال��ف��ري��دو 

وال��ذي ي�صم حممد  فريق احلبتور 
جونزالي�س  وماتيا�س   )0( احلبتور 
 )6( ج���وري���ت�������ص���ي  وخ����������وان   )4(

وباوتي�صتا بايوغار )8( . 
احدى  الف�صية  بنتلي  ك��ا���س  وت��ع��د 
الذهبية  دبي  كاأ�س  �صل�صلة  بطوالت 
ال�����ب�����ط�����والت على  ك�����ري�����ات  وم�������ن 
والعامل  واآ����ص���ي���ا  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى 
"اأجمايل  ال��ه��ان��دي��ك��اب  ي�صل  ح��ي��ث 
جول   18 " اىل  الالعبني  ت�صنيف 
اأمل���ع جنوم  م��ن  بها كوكبة  وي�����ص��ارك 
ال��ل��ع��ب��ة وت��ق��ام حت��ت م��ظ��ل��ة جمعية 
 ،  )HPA( ل��ل��ب��ول��و  هريلينجهام 

مع اإ�صراف دويل �صارم وفًقا لقواعد 
تندرج  و  حكامها  و�صروط   HPA
 WPT كاأ�س  فئة  �صمن  البطولة 
يتم  حيث   ، للبولو  العامل  جولة  يف 
منح الفائزين 60 نقطة ، املتاأهلون 
املتاأهلون   ، نقطة   30 ب�  للنهائيات 
 15 ب��ر���ص��ي��د  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف  اإىل 

نقطة وبقية الالعبني ب� 8 نقاط.
ن����ادي وم��ن��ج��ع احلبتور  ل��ب�����س  وق���د 
العر�س  ث���وب  وال��ف��رو���ص��ي��ة  ل��ل��ب��ول��و 
عدد  اىل  ال��دع��وات  ووجهت  الف�صي 
وع�صاق  وحم���ب���وا  امل�������ص���وؤول���ني  م���ن 

اللعبة حل�صور االفتتاح . 

ووجه رجل االعمال حممد احلبتور 
رئي�س احتاد االمارات للبولو لتهنئة 
البولو معربا عن �صعادته  ا�صرة  اىل 
لتد�صن  ال��ي��وم  البطولة  بانطالقة 
خانة  يف  ي�����ص��ب  للعبة  ج��دي��د  ع��ه��د 
املمار�صني  زيادة رقعة  و  اللعبة  ن�صر 
الفني  ب��امل�����ص��ت��وى  واالرت�����ق�����اء  ل���ه���ا 

لالعبني املواطنني .
على  االحت���اد  احلبتور حر�س  واأك���د 
والفرق  البولو  ان��دي��ة  م��ع  التفاعل 
والالعبني  ب����ال����دول����ة  امل����ت����واج����دة 
امل��ح��رتف��ني ل��ت��ف��ع��ي��ل ال��ن�����ص��اط مبا 
يحقق ا�صرتاتيجية االحتاد وينعك�س 

على ا�صرة اللعبة .

•• اأوالن باتور-وام:

اأب���وظ���ب���ي ملحرتيف  راب����ط����ة  ح��ق��ق��ت 
املكت�صبات  م��ن  العديد  اجلوجيت�صو 
خ�����الل ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا جل���ول���ة ال������دوري 
اأوالن  م��دي��ن��ة  ل��ل��راب��ط��ة يف  ال�����دويل 

باتور مبنغوليا االأ�صبوع اجلاري.
االأرق���ام  ت�صجيل  ال��راب��ط��ة  ووا���ص��ل��ت 
امل�صاركني  اأع����������داد  يف  ال���ق���ي���ا����ص���ي���ة 
حظيت  حيث  اخل��ارج��ي��ة،  بجوالتها 
 900 مب�صاركة  ب��ات��ور  اأوالن  ج��ول��ة 
الع����ب والع���ب���ة ع��ل��ى م�����دار يومني، 
للروتوكول  دق��ي��ق  تطبيق  ظ��ل  يف 
الرابطة،  ل����دى  امل��ع��ت��م��د  ال�����ص��ح��ي 
التدابري  ت���وف���ري  ي�����ص��م��ن  ال�����ذي  و 
االحرتازية  واالإج�������راءات  ال��وق��ائ��ي��ة 
واحلكام  واملدربني  الالعبني  لوقاية 

واالإداريني.

وتعد اأوالن باتور اأكر مدن منغوليا 
ومركزها  ال��ر���ص��م��ي��ة  وع��ا���ص��م��ت��ه��ا 
ال��ث��ق��ايف وال�����ص��ن��اع��ي، ح��ي��ث ت��ق��ع يف 
وي�صكن  ل��ل��ب��الد،  ال�����ص��رق��ي  ال�����ص��م��ال 
جمهورية  �صكان  ثلث  م��ن  اأك���رث  بها 
منغوليا، وتتوزع املدينة من الناحية 
االإدارية على اأربعة اأجزاء يغلب على 
العمارة  ط��اب��ع  منها  ال��ق��دمي  اجل���زء 

القدمي.
حما�صية  ن���زاالت  البطولة  و���ص��ه��دت 
ك����ب����رية ب�����ني ع������دد م�����ن ال���الع���ب���ني 
توزيع  مت  حيث  ال��ع��امل  يف  امل�صنفني 
145 ميدالية ذهبية على الفائزين 
ميدالية  و142  االأوىل،  ب��امل��راك��ز 
ف�����ص��ي��ة الأ����ص���ح���اب امل����رك����ز ال���ث���اين، 
الأ�صحاب  برونزية  ميدالية  و122 
اأكادميية  توجت  فيما  الثالث،  املركز 
بعد  االأف�������ص���ل  ب��ج��ائ��زة  "جارودا" 

نقطة. ح�صولها على 30500 
وت������ع������د اأب������وظ������ب������ي ه�������ي ع���ا����ص���م���ة 
اجلوجيت�صو العاملية، ومقر االحتادين 
الدويل واالآ�صيوي واأكر مطور لتلك 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال���ع���امل  يف  ال��ري��ا���ص��ة 
و�صقل  اللعبة،  وتطوير  ن�صر  برامج 
االأبطال،  و�صناعة  امل��واه��ب،  وتاأهيل 
والعاملية  القارية  البطوالت  وتنظيم 
وتنظيم  احرتافية،  م�صتويات  باأعلى 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو  رابطة 
�صنويا حول  100 بطولة  اأك��رث من 
وتطوير  ن�صر  يف  للم�صاهمة  العامل، 
اأف�صل بيئة تناف�صية  اللعبة، وتوفري 

الأبطالها يف خمتلف قارات العامل.
باتور  اأوالن  ب���ط���ول���ة  واق���ت�������ص���رت 
فقط  منغوليا  م��ن  امل�����ص��ارك��ني  ع��ل��ى 
يف  االأب��ي�����س  احل���زام  على  للمناف�صة 
اليوم االأول، ثم على جميع االأحزمة 

يف اليوم الثاين.
بات�صوغت  غ���ل���ري  ب���ي���ون���دا  وف��������ازت 
رابطة  ب��ط��والت  يف  االأوىل  امل�صنفة 
اجلوجيت�صو خالل  اأبوظبي ملحرتيف 
الذهبية  بامليدالية  ال�صتوية،  الفرتة 
االأ���ص��ود/ ل��ل��ح��زام  كجم   95 وزن  يف 
بابتار جاتوخ  البني، كما فاز كل من 
بذهبية وزن 77 كجم للحزام االأ�صود 
ارين�صتوج  با�صانروج  و  للمحرتفني، 
بذهبية وزن 85 كجم للحزام االأ�صود 

للمحرتفني.
البحري  ط�����ارق  ع���ر  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
م��دي��ر ع��ام راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
بنجاح  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
بطولة منغوليا، موؤكدا اأن الرابطة ال 
تعرف امل�صتحيل، حيث نظمت وتنظم 
بطوالتها دون توقف يف ظل التحدي 
احللول  وت�����ص��ع  ال���ع���امل���ي،  ال�����ص��ح��ي 

با�صتدامة  التي ت�صمح لها  والتدابري 
ال�����ظ�����روف، حيث  ك����ل  ن�����ص��اط��ه��ا يف 
الدولية  املنظمات  اأوائ����ل  م��ن  ك��ان��ت 
ب���روت���وك���ول �صحي  اع���ت���م���دت  ال���ت���ي 
دق���ي���ق ي���راع���ي ت��ط��ب��ي��ق االإج��������راءات 
االقبال  اأن  اإىل  م�صريا  االح��رتازي��ة، 
جوالت  ك��ل  يف  امل�صاركة  على  الكبري 
وب���ط���والت ال��راب��ط��ة مب��خ��ت��ل��ف دول 
العامل، دليل وا�صح على ثقة اجلميع 
وكذلك  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  ب��اح��رتاف��ي��ت��ه��ا يف 

دل��ي��ل ع��ل��ى ث��ق��ة ال����دول ال��ت��ي توافق 
اأي  دون  اأرا���ص��ه��ا  على  اإق��ام��ت��ه��ا  على 

حتفظ.
وقال: " يف ظل املتابعة الدقيقة من 
���ص��ع��ادة ع��ب��دامل��ن��ع��م ال��ه��ا���ص��م��ي رئي�س 
االحت����ادي����ن االآ����ص���ي���وي واالإم����ارات����ي 
االحت������اد  ل���رئ���ي�������س  االأول  ال����ن����ائ����ب 
الدويل، لن�صاط الرابطة، والتعليمات 
امل�����ص��ت��م��رة ب��ال��ت��ط��وي��ر امل�������ص���ت���دام يف 
الكبري  والدعم  اخلارجية،  بطوالتنا 

�صاهم يف جناحات  لنا،  يقدمه  ال��ذي 
قوة  لها  ووف��ر  اخل��ارج��ي��ة،  بطوالتنا 
من  امل��زي��د  لتحقيق  املطلوبة  ال��دف��ع 
ال���ن���ج���اح، يف ظ����ل ال��ت��ق��ي��ي��م ال���دائ���م 
على  واحل����ر�����س  االأداء،  مل���وؤ����ص���رات 

تقدمي اجلديد ب�صكل م�صتمر.
الرابطة  " تنظم   : البحري  واأ�صاف 
الدويل  ال����دوري  م��ن  اأخ���رى  بطولة 
كا�صتاف  م���دي���ن���ة  يف  ب���ه���ا  اخل����ا�����س 
ي�صمح فيها  وال��ت��ي  غ���دا،  ال��ك��روات��ي��ة 

مب�صاركة كل الدول، وتقام مناف�صاتها 
لكافة فئات االأحزمة، ملناف�صات البدلة 
والنا�صئني  ل��الأ���ص��ب��ال  ال��ب��دل��ة  ودون 
وال�����ص��ب��اب وال��ب��ال��غ��ني واالأ����ص���ات���ذة، 
اإغالق  قبل  االأخ���رية  االأي���ام  و�صهدت 
يناير   18 يف  ب��ه��ا  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ب����اب 
و�صتخ�صع  ك���ب���ريا،  اإق���ب���اال  اجل�����اري 
املعتمد  الطبي  الروتوكول  لتطبيق 
مبنتهى الدقة بالتن�صيق مع اجلهات 

املخت�صة بكرواتيا".

•• الظفرة-وام: 

ليو�صف  "اإ�صتونيا"  امل���ه���رة  خ��ط��ف��ت 
اآل علي، االأ�صواء  اأحمد عبد اللطيف 
مناف�صات  م���ن  ال���ث���اين  ال���ي���وم  خ���الل 
الظفرة  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
جل��م��ال اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي تقام 
ال�صيخ  �صمو  برعاية  املرفاأ  بكورني�س 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 

احلاكم يف منطقة الظفرة.
واأحرزت "اإ�صتونيا" اأعلى معدل خالل 
ت�صدرت  عندما  الثمانية،  االأ���ص��واط 
الق�صم " اأ " لفئة االأفرا�س عمر 7 - 

92.20 نقطة.  وحققت   ، �صنوات   9
وحلت يف املركز الثاين يف ال�صوط "دي 
خاجة،  اآل  فتح  �صديق  خل��ال��د  هال" 
فيما  نقطة،   91.90 على  وح�صلت 
غنيمة"  "دي  الثالث  املركز  يف  ج��اءت 

ملربط النور، ونالت 91.30 نقطة.
���س رنيم" " ملربط  "ج  امل��ه��رة  وك��ان��ت 
الفعاليات  ا���ص��ت��ه��ل��ت  ق���د  اجل����واه����ر، 
فئة  ���ص��وط  يف  االأول  امل��رك��ز  بتحقيق 
 ،" " اأ  الق�صم  �صنوات   3 امل��ه��رات عمر 
ن��ق��ط��ة، وح��ل��ت يف   91.90 وح��ق��ق��ت 
"غالية مغيدر" حل�صن  الثاين  املركز 
�صيف حماد الزعابي، و�صجلت 91.00 

نقطة، فيما جاءت يف املركز الثالث "ع 
ج ب�صرية" الأحمد عبد ال�صالم اآل علي، 

وح�صلت على 90.90 نقطة.
" اإىل  " ب  ال��ق�����ص��م  وذه���ب���ت ����ص���دارة 
حممد  مل�����ص��ع��ود  الب�صتان"  "�صحى 
 90.30 امل���رزوق���ي، وح��ق��ق��ت  اأح��م��د 
وت��ف��وق��ت بف�صل درج��ت��ه��ا يف  ن��ق��ط��ة، 
النقاط  تعادلها يف  الهوية بعد  معيار 
"األوها" لزياد كلداري،  الو�صيفة  مع 
ال���ت���ي ح���ل���ت ث���ان���ي���ة، ف��ي��م��ا ج������اءت يف 
ملربط  م�صهورة"  "دي  الثالث  امل��رك��ز 
 90.20 على  وح�صلت  ال�صمال،  ريح 
نقطة. واأحرزت املركز االأول يف الق�صم 

ع جوهرة" ملحمد خلف  "م  "ج" املهرة 
نقطة،   91.80 وح��ق��ق��ت  ال��ع��ت��ي��ب��ة، 
العز"  "�صبا  الثاين  املركز  وج��اءت يف 
مل��ع��ت��ز ع��ب��د ال��رح��م��ن ي��ون�����س، ونالت 
املركز  يف  حلت  فيما  نقطة،   91.60
الثالث "�صما العبادلة" لعبد الرحمن 
حممد بطي العبدويل، وح�صلت على 

نقطة.  90.80
وتاألقت الفر�س " اورا اأو" ل�صعيد �صامل 
الزعابي، يف اأول اأ�صواط فئة االأفرا�س 
الق�صم " اأ "، واحتلت ال�صدارة حمققة 
91.60 نقطة، تلتها يف املركز الثاين 
حم�صن  ل��ع��م��رو  الهواجر"  "اأمنية 

ح�صني، و�صجلت 91.50 نقطة، فيما 
الفار�س" ملربط  "�صوراي  ثالثة  حلت 
 91.20 ع��ل��ى  وح�����ص��ل��ت  ال���ف���ار����س، 
رنده" خلليفة  "دي  وانتزعت  نقطة. 
االأول  املركز  ال�صويدي،  �صيف  حممد 
 91.30 حمققة   ،" ب   " الق�صم  يف 
ن��ق��ط��ة، وج����اءت يف امل��رك��ز ال��ث��اين "ع 
وح�صلت  ���ص��ع��ب��ان،  خل��ال��د  �صلمة"  ج 
باملركز  وج��اءت  نقطة،   90.80 على 
الثالث "غدير الهبوب" الأحمد �صعيد 
اأي�صا  ون��ال��ت  الهاملي،  �صياح  حممد 
عليها  ت��ف��وق��ت  ل��ك��ن  نقطة   90.80
معيار  يف  درج��ت��ه��ا  بف�صل  ال��و���ص��ي��ف��ة 

الرمي"  اف  "ام  وت�����ص��درت  ال��ه��وي��ة. 
" لفئة  " ب  الق�صم  ال��ب��ط��ني،  مل��رب��ط 
االأفرا�س عمر 7 - 9 �صنوات، وحققت 
90.80 نقطة، وحلت يف املركز الثاين 
املنذري،  ملربط  الهواجر"  "غري�صة 
و�صجلت 90.70 نقطة، فيما حلت يف 
ملربط  العاديات"  "ورد  الثالث  املركز 
 90.60 راأ�س اخليمة، وح�صلت على 
نقطة. واختتمت فعاليات اليوم الثاين 
وخ�ص�س  االأفرا�س  فئة  اأ�صواط  باآخر 
واحتلت  ف��وق،  وم��ا  �صنوات   10 لعمر 
ال�صدارة "فالمينجا ام ا�س" لطالل 
 91.70 امل�����ص��ك��ري، وح��ق��ق��ت  ح��م��ي��د 

"دي  الثاين  املركز  يف  وج��اءت  نقطة، 
كري�صتال مون" جلواهر عبد الرحمن 
حممد البي�صائي، وح�صلت اأي�صا على 
معدل النقاط نف�صه لكن تفوق االأوىل 

الهوية،  جاء بف�صل درجتها يف معيار 
"برو�صاريا"  الثالث  امل��رك��ز  يف  وحلت 
علي،  اآل  اللطيف  عبد  اأحمد  ليو�صف 

وح�صلت على 91.60 نقطة.

•• اأبوظبي- وام: 

اأكدت الدكتورة رمية احلو�صني رئي�س 
الوكالة الوطنية ملكافحة املن�صطات اأن 
عام 2022 �صيكون حافال باالأن�صطة 
م�صتوى  على  املتخ�ص�صة  والفعاليات 
والتوعوية  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال�����رام�����ج 
مب��خ��اط��ر امل��ن�����ص��ط��ات، وك���ذل���ك على 
م�صتوى تو�صيع نطاق الفحو�صات يف 
ال�صنية  وامل��راح��ل  امل�صابقات  خمتلف 

ب�صتى الريا�صات.
ت�صريحات  يف  احل���و����ص���ن���ي  وق����ال����ت 
/وام/:  االإمارات"  اأن���ب���اء  ل�"وكالة 
احلايل  ال���ع���ام  يف  ك��ب��رية  "اأهدافنا 
اأك����ر مع  ب�صكل  ال��ت��وا���ص��ل  واأب���رزه���ا 
املن�صطات  ملكافحة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
الفحو�صات  تطبيق  اأجل  من  "وادا" 
بجانب  الدم"  "نقطة  ط���ري���ق  ع���ن 
الفته  املعروفة،  االعتيادية  الطريقة 
اجلديد  املجل�س  عمل  طريقة  اأن  اإىل 
للوكالة تعتمد على االبتكار والتميز، 
اال�صرتاتيجية،  ال�����ص��راك��ات  وتو�صيع 
مب���ا ي��ت��واك��ب م���ع ن��ه��ج ح��ك��وم��ة دولة 
االإم��������ارات. وك�����ص��ف��ت احل��و���ص��ن��ي عن 
ا�صت�صافة االإمارات للموؤمتر الوزاري 

اآ���ص��ي��ا واأق��ي��ان��و���ص��ي��ا، ملكافحة  ل��ق��ارات��ي 
مار�س  ���ص��ي��ق��ام يف  ح��ي��ث  امل��ن�����ص��ط��ات، 
الوكالة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ب��دب��ي  امل��ق��ب��ل 
ا�صت�صافة  �صيتم خالله  كما  الدولية، 
اجتماع جلنة �صندوق الدعم واجتماع 
يتعلق  وف���ي���م���ا  ال���ت���ن���ف���ي���ذي.  امل���ك���ت���ب 
ب��ع��دد ال��ف��ح��و���ص��ات ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
قالت  املا�صية  الفرتة  خ��الل  الوكالة 
"اأجرينا  احلو�صني:  رمي��ة  ال��دك��ت��ورة 
1000 فح�س يف كافة  املا�صي  العام 
امل�صابقات الريا�صية، وقد مت ذلك بناء 
املخاطر،  حتليل  فح�س  خ��ط��ة  ع��ل��ى 
والفحو�صات الع�صوائية، وكان من بني 
هذا العدد 600 فح�س يف امل�صابقات 
املحلية، و400 يف البطوالت الدولية 
التي اأقيمت على اأر�س االإم��ارات مثل 
وبطولة  للجوجيت�صو،  العامل  بطولة 

العامل لل�صباحة".
الوطنية  ال���وك���ال���ة  رئ���ي�������س  واأك��������دت 
ه��ن��اك خطة  اأن  امل��ن�����ص��ط��ات  مل��ك��اف��ح��ة 
قاعدة  ل��ت��و���ص��ي��ع  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة  يف 
ال�صنية  امل��راح��ل  لت�صمل  الفحو�صات 
ملختلف االألعاب بعد اأن مت و�صع دوري 
�صمن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأوىل  ال���درج���ة 
اطالق  �صيتم  فيما  الفح�س،  ن��ط��اق 

حملة ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد االإم����ارات 
مبخاطر  ل���ل���ت���وع���ي���ة  ال�����ق�����دم  ل����ك����رة 
و�����ص����ع خطط  ك���م���ا مت  امل���ن�������ص���ط���ات، 
وبرامج مع اللجنة االأوملبية الوطنية، 
وال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة، وال��ع��دي��د من 
االحتادات من اأجل تو�صيع نطاق عمل 

الوكالة.
احلو�صني  رمي���ة  ال��دك��ت��ورة  واأع��ل��ن��ت 
ملكافحة  الوطنية  ال��وك��ال��ة  ق��ي��ام  ع��ن 
املن�صطات باال�صرتاك يف جواز ال�صفر 
البيولوجي، والذي ي�صمن  الريا�صي 
ع��م��ل ف��ح��و���ص��ات ع��ل��ى ف���رتات دورية 

مل���ع���رف���ة ور�����ص����د دخ������ول اجل�������ص���م اأي 
املراحل،  من  مرحلة  اأي  يف  من�صطات 
خمتلف  يف  الع��ب��ني   6 لدينا  وح��ال��ي��ا 

الريا�صات ميتلكون هذا اجلواز.
واأو�صحت الدكتورة رمية احلو�صني اأن 
مرحلة  ا�صتغالل  على  عملت  الوكالة 
ت���وق���ف ال���ن�������ص���اط ال���ري���ا����ص���ي خالل 
الفرتة املا�صية ب�صبب فريو�س كورونا 
وقامت بعمل حمالت تثقيف وتوعوية 
لالعبني مبخاطر املن�صطات، حيث مت 
من  االإل��ك��رتون��ي��ة  املن�صات  ا�صتخدام 

اأجل هذا الهدف.
قالت:  ال����وك����ال����ة  ع���م���ل  اآل����ي����ة  وع�����ن 
املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  "الوكالة 
الريا�صة  ه��ي��ئ��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ت��ع��م��ل 
كونها تخ�س اجلانب الريا�صي، لكنها 
املعايري  وذل��ك بحكم  اإداري���ا،  م�صتقلة 
الدولية، حيث ت�صتند يف كافة قوانينها 
ولوائحها اإىل املدونة العاملية ملكافحة 
املن�صطات، ومن خالل التميز يف هذا 
برئا�صة  االإم�����ارات  تكليف  مت  ال�����ص��اأن 
من�صطات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��دع��م  ���ص��ن��دوق 
الريا�صة يف اليون�صكو، حيث اإنني اأول 
امراأة تتوىل هذا املن�صب منذ تاأ�صي�س 
باالإ�صافة   ،2008 عام  يف  ال�صندوق 

والعلوم  الطب  جلنة  يف  التواجد  اإىل 
والبحوث بالوكالة الدولية".

املجل�س  "يف  احل��و���ص��ن��ي:  واأ����ص���اف���ت 
اختيار  على  عملنا  للوكالة  اجل��دي��د 
ال��ع��ن��ا���ص��ر ال�����ص��اب��ة، وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
ت��خ��دم عملنا،  ال��ت��ي  ال���رام���ج  ك��اف��ة 
حيث مل يقت�صر االأمر على الريا�صة 
ف����ق����ط، ب����ل يف ج����وان����ب امل���خ���ت���رات 
وفيما  واالأدوية".  واالأم�������را��������س 
يف  ال��وك��ال��ة  م�����ص��ارك��ة  بخطط  يتعلق 
ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
 12 وحتى  املقبل  فراير   3 اأبوظبي 
يف  "الزلنا  ق��ال��ت:  نف�صه  ال�صهر  م��ن 
ولدينا  بامل�صاركة،  التوجيهات  انتظار 
ا�صتعدادات كافية للدخول يف اأي وقت 
الوكالة  لدور  وبالن�صبة  منا".  يطلب 
الالعبني  وف���ود  فح�س  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�����ص��ارك��ني يف امل��ع�����ص��ك��رات ال��ت��ي تقام 
ب������االإم������ارات ق���ال���ت ال����دك����ت����ورة رمية 
برنامج يف  بالفعل  "لدينا  احلو�صني: 
الفحو�صات  جن��ري  حيث  ال�صاأن  ه��ذا 
واملنتخبات  ال���ف���رق  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
املا�صية مت  الفرتة  املتواجدة، وخالل 
فح�س العبي منتخب الهند للكريكت 

بناء على طلب الوكالة الهندية.

لرابطة  الدويل  الدوري  يف  ولعبة  لعب   900
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو بجولة اأولن باتور

املهرة »اإ�ستونيا« تخطف الأ�سواء يف اليوم الثاين من بطولة الظفرة جلمال اخليل

»مكافحة املن�سطات«: خطط وا�سرتاتيجيات طموحة 
يف 2022 وتو�سيع نطاق الفحو�ش يف خمتلف الألعاب

حتت رعاية مكتوم بن حممد بن را�سد

احلبتور وذئاب دبي يف افتتاح  كاأ�ش بنتلي الإمارات 2022 للبولو 

•• اأبوظبي-وام:

�صارك اأربعة من فريق جولف االأوملبياد اخلا�س االإماراتي يف دورة تدريبية 
بادريغ   "2020 االأوروب��ي��ة  راي���در  "كاأ�س  بطولة  وك��اب��نت  البطل  برفقة 
يف  �صي  بي  اإ���س  اإت�س  اأبوظبي  بطولة  انطالق  مع  بالتزامن  هارينجتون، 
يناير   23  20- من  الفرتة  خ��الل  البطولة  وتقام  لينك�س.  يا�س  ملعب 
وكولني  ماكلروي  روري  مثل  ال��ع��امل  جن��وم  م��ن  نخبة  مب�صاركة  اجل���اري 
نقدية  جوائز  على  امل�صاركون  يتناف�س  حيث  هوفالند،  وفكتور  موريكاوا 
قيمتها 8 ماليني دوالر اأمريكي اإ�صافة اإىل 8 اآالف نقطة من ال�صباق اإىل 

دبي2022، ويح�صل البطل على مليون و120 األف دوالر.
الأوملبياد  ملوؤ�ص�صة  الوطني  امل��دي��ر  الها�صمي  ط��الل  �صعادة  ال���دورة  ح�صر 

اخلا�س االإماراتي، حيث ا�صتهل علي بن �صمادية و�صيف القبي�صي وفن�صنت 
بور وجابي �صنودن بداية الدورة برفع علم فريق االأوملبياد اخلا�س االإماراتي 
ملواجهة هارينجتون يف حتٍد من ثالثة اأج��زاء هي، الت�صديدة االأق��رب اإىل 
�صارية العلم املثبت بالقرب من احلفرة، واأقرب ت�صديدة ق�صرية ومنخف�صة 
االأوملبياد  فريق  بنكر، حيث حقق  ت�صديدة  نحو احلفرة، وحت��دي  ال�صرعة 

اخلا�س جناحاً رائعاً بعد فوزه باثنتني من اأ�صل ثالث مهمات.
اأ�صاد  حيث  احلما�صية،  املناف�صة  يف  االأب���رز  هو  بنكر  ت�صديدة  حت��دي  وك��ان 
مهاراٍت  الفريق  خاللها  اأدى  ال��ت��ي  البنكر  تقنيات  ب��اإح��دى  هارينجتون 
املناف�صة  يوم  �صابق من  وقٍت  املحرتفني. وحظي �صمادية يف  اأداء  ت�صاهي 
اإ�س  اإت�س  "اأبوظبي  بتجربة مميزة عندما لعب مع هارينجتون يف بطولة 
العبي  من  جمموعًة  متنح  التي  للهواة واملحرتفني" "برو-اآم"،  بي �صي 

اجلولف الهواة كل عام فر�صة مثالية للعب جنباً اإىل جنب مع بع�س اأبرز 
بي  اإ���س  اإت�س  "اأبوظبي  ال�صتار عن بطولة  لرفع  لعبة اجلولف  النجوم يف 
�صي للجولف". وارتبط ا�صم هارينجتون باالأوملبياد اخلا�س، اإذ كان �صفرياً 
"متنحني  هارينجتون:  ب��ادري��غ  وق��ال   .2010 ع��ام  منذ  للمنظمة  عاملياً 
م�صاركتي مع االأوملبياد اخلا�س الكثري من الفائدة يف كّل مرة، ويعد حما�س 
اأكرث روعة،  اإيجابياً يرثي االأج��واء ويجعلها  اأم��راً  الريا�صيني وطموحهم 
التجربة  روعة  تتجاوز  الريا�صيني  نتلقاها من هوؤالء  التي  االأ�صداء  لكن 
مر  على  ا�صتثنائي  بعمل  العاملية  دب��ي  موانئ  "قامت  واأ���ص��اف:  العادية". 
اإذ حتر�س على رد اجلميل  ال�صنني يف الدعوة اإىل ال�صمولية يف الريا�صة، 
للمجتمع ومنح اجلميع فر�صة امل�صاركة يف مناف�صات اجلولف بغ�س النظر 

عن اإمكانياتهم وظروفهم".

جنوم الأوملبياد اخلا�ش ي�ساركون يف دورة تدريبية للجولف مع البطل العاملي بادريغ هارينجتون

•• دبي-الفجر:

ب��ح��ث احت���اد االإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ال��رتت��ي��ب��ات اخلا�صة 
ال�صوري  املنتخب  �صقيقه  م��ع  الوطني  منتخبنا  مب��ب��اراة 
املقررة يوم اخلمي�س املقبل باإ�صتاد اآل مكتوم بنادي الن�صر 
�صمن الت�صفيات االآ�صيوية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 
2022 حل�صاب املجموعة االأوىل. جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي ُعقد اأم�س االأول يف مقر نادي الن�صر بح�صور فريق 
عمل احتاد الكرة واأع�صاء جلنة تاأمني الفعاليات ب�صرطة 
دب���ي وم�����ص��وؤويل ن����ادي ال��ن�����ص��ر، ح��ي��ث مت ا���ص��ت��ع��را���س كل 
املتطلبات اخلا�صة باملباراة من الناحية الفنية والتنظيمية 
التطرق  جانب  اإىل  املنتخبني  جماهري  ب��واب��ات  وحت��دي��د 

االحتاد  ومتطلبات  والت�صويقية  االإع��الم��ي��ة  االأم���ور  اإىل 
االآ�صيوي. من جهته اأعلن احتاد كرة القدم عن طرح تذاكر 
باإمكان  حيث  اإلكرتونياً  اجلمعة  اأم�س  من  ابتداًء  املباراة 
لي�صت،  بالتينيوم  م��وق��ع  ع��ر  ال��ت��ذاك��ر  حجز  اجل��م��اه��ري 
املجانية  الطبية  ال��ف��ح��و���ص��ات  م��واع��ي��د  حت��دي��د  مت  فيما 
للرعاية  �صركة طموح  بالتعاون مع  االإماراتية  للجماهري 
املقبلني يف مقر  واالأربعاء  الثالثاء  ال�صحية وذلك يومي 
اإىل الثامنة  احتاد الكرة بدبي من ال�صاعة الرابعة ع�صراً 
الريا�صية وا�صتاد  م�صاء، ويف مقر االحت��اد يف مدينة زايد 
هزاع بن زايد يف مدينة العني من ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء 
اإىل الثامنة م�صاء، ويتعني على اجلماهري الراغبة باإجراء 

الفح�س اإبراز تذكرة املباراة والهوية االأ�صلية.

طرح تذاكر املباراة اإلكرتونيًا وفحو�سات جمانية للجماهري

احتاد الكرة يبحث ترتيبات مباراة منتخبنا الوطني مع �سوريا
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•• دبي-الفجر:

 31 ي��وم  ال��ن��ادي االأه��ل��ي  ي�صل فريق 
 30 ت�صم  ببعثة  اجل���اري،  يناير  م��ن 
23 العباً  الع��ب��اً، ح��ي��ث ي��ت��م اخ��ت��ي��ار 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  اإع����الن  م��ع  ف��ق��ط 
���ص��اع��ة م��ن م��وع��د انطالق   48 ق��ب��ل 
حيث  ف��راي��ر،   3 يف  امل��ق��رر  البطولة 
اأر���ص��ل قائمة مبدئية  ال��ن��ادي قد  ك��ان 
الفيفا،  قواعد  وف��ق  العباً   35 ت�صم 
ال��ف��ن��ي بقيادة  ا���ص��ت��ق��ر اجل���ه���از  ف��ي��م��ا 
مو�صيماين،  بيت�صو  اأفريقي  اجلنوب 
الرباعي �صالح حم�صن  ا�صتبعاد  على 
توفيق وحممود  واأك����رم  ب��ان��ون  وب���در 

متويل لالإ�صابة، وحممود عبد املنعم 
ك��ه��رب��ا خل��روج��ه م��ن ق��ائ��م��ة الفريق 

لالإعارة اإيل نادي هاتاي الرتكي.
ويتابع اجلهاز موقف العبيه الدوليني 
مع منتخب الفراعنة، وكذلك الثنائي 
تون�س،  منتخب  الع���ب  م��ع��ل��ول  ع��ل��ى 
واأل���ي���و دي����اجن الع���ب امل��ن��ت��خ��ب امل���ايل، 
كما يرتقب مو�صيماين كذلك موقف 
املنتخبات الثالث من ا�صتكمال م�صوار 
من  العبيه  م�صري  حل�صم  البطولة، 
مالمح  وحت��دي��د  للفريق  االن�����ص��م��ام 
ملونديال  االإع����������داد  ب���رن���ام���ج  ب���اق���ي 
النادي  ال��ذي ي�صجل خالله  االأن��دي��ة، 

م�صاركته ال�صابعة.

ع��ل��ى متابعة  ال��ف��ن��ي  وع��ك��ف اجل���ه���از 
االأوىل  امل���ب���اراة  يف  مناف�صه  م��ب��اري��ات 
م��ون��ت��ريي امل��ك�����ص��ي��ك��ي، ل��ل��وق��وف على 
�صكل الفريق، ومدى اإ�صافته ل�صفقات 
جديدة، حيث خا�س الفريق مباراتني 
يف الدورة اخلتامية للدوري املك�صيكي، 
دون  من  كويريتارو  االأويل  يف  تعادل 
اأه�������داف ف��ي��م��ا ف����از يف ال��ث��ان��ي��ة على 
الفريق  ويتواجد  برباعية،  نيكاك�صا 
4 نقاط،  ب��ر���ص��ي��د  ال���راب���ع  امل��رك��ز  يف 
وينتظر اجلهاز الفني لالأهلي مباراة 
واملقررة  اآزول  ك����روز  اأم�����ام  م��ن��اف�����ص��ه 
املواجهات  واحدة من  حيث  "االأحد" 
خاللها  م��ن  ي�صتطيع  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة 

مو�صيماين احلكم على مناف�صه.
���ص��ي��د عبداحلفيظ  اأك����د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
م��دي��ر ال��ك��رة ب��ال��ن��ادي االأه���ل���ي، على 
البطولة،  خل��و���س  ف��ري��ق��ه  ج��اه��زي��ة 
الذين  الالعبني  رغم غياب عدد من 
�صواء  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال����ق����وام  ي�����ص��ك��ل��ون 
بطولة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  اأو  ل��الإ���ص��اب��ة، 
ل��ك��ن ذلك  االأف��ري��ق��ي��ة، وق����ال:  االأمم 
لتحقيق  ال��رتك��ي��ز  م��ن  مل��زي��د  يدفعنا 
نتيجة اإيجابية، خ�صو�صاً واأن االأهلي 
بحالة  االأن��دي��ة  مونديال  مع  يرتبط 
مهمة  ميزة  لدينا   : م�صيفاً  خا�صة، 
بتواجد  اجل��م��اه��ريي��ة  امل�����ص��ان��دة  ه���ي 
ج��ال��ي��ة م�����ص��ري��ة ك��ب��رية يف االإم�����ارات 

ال�صتغالله  ن�صعى  م��ا  وه��و  ال�صقيقة، 
ملوا�صلة  ن��ف�����ص��ي��اً  ال��الع��ب��ني  وجت��ه��ي��ز 
على  باحل�صول  املا�صي،  املو�صم  اإجناز 

برونزية املونديال.
حقق  ال��ف��ري��ق  اأن  عبداحلفيظ  واأك���د 
مكا�صب عديدة من امل�صاركة يف بطولة 
من  ع��دد  جتهيز  عر  الرابطة،  كاأ�س 
ميكننا  ال��ذي��ن  ال�صاعدين  الالعبني 
م�صوار  ب���اق���ي  يف  ع��ل��ي��ه��م  االع���ت���م���اد 
الالعبني  ه��وؤالء  تاألق  وتابع:  املو�صم، 
املعارين،  ال��الع��ب��ني  ت��األ��ق  وا���ص��ت��م��رار 
جتهيز  يف  ال���ن���ادي  �صيا�صة  اأن  ي��وؤك��د 
م����ن قطاع  ب���الع���ب���ني  واال����ص���ت���ع���ان���ة 

ال�صباب بداأت توؤتي ثمارها.

و���ص��دد م��دي��ر ال��ك��رة ب��ال��ن��ادي االأهلي 
عبداملنعم  حممد  بتاألق  �صعادته  علي 
فاركو،  ن��ادي  اإىل  املعار  الفريق  العب 
مع  دور  ل��ه  �صيكون  ال��الع��ب  ق��ائ��اًل: 
النادي يف املوا�صم املقبلة، باعتباره اأحد 
اأهم املواهب، واأ�صار اإيل اأن عبد املنعم 
اكت�صب خرات كبرية نتيجة م�صاركته 
ب�صفة م�صتمرة، �صواء باملو�صم املا�صي 
املو�صم  اأو  �صموحة  م��ع  ق�����ص��اه  ال���ذي 

احلايل الذي يلعب خالله مع فاركو.
النادي  وكان حممود اخلطيب رئي�س 
لقناة  ت�صريحات  يف  اأك���د  ق��د  االأه��ل��ي 
هام�س  ع��ل��ى  ال���ري���ا����ص���ي���ة،  اأب���وظ���ب���ي 
باأف�صل  ال��ن��ادي  ف��وز  جائزة  ا�صتالمه 
موؤ�ص�صة ريا�صية عربية عن املجموعة 
اأن  الذاتي"،  "التمويل  االقت�صادية 
االأه����ل����ي ب��ح��ك��م ت���اري���خ���ه ي��ل��ع��ب على 
ال�صعوبات  رغ���م  ق���ائ���اًل:  ال��ب��ط��ول��ة، 

التي يواجهها اجلهاز الفني يف اإعداد 
االأ�صا�صي،  القوام  وجتهيز العبيه من 
م��ع دخ���ول ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني قبل 
البطولة، ف�صاًل  ك��اف من  وق��ت غري 
ال��الع��ب��ني لفرتات  ت��واج��د نف�س  ع��ن 
طويلة بعيداً عن اأ�صرهم، لكن الفريق 
مي��ت��ل��ك م���ن اخل�����رات م���ا ي�����ص��اع��د يف 
جت�����اوز ت��ل��ك االأزم��������ة، وال��ت��ف��ك��ري يف 

الو�صول اإيل اأبعد نقطة ممكنة.

•• اأبوظبي-وام:

توج اللواء حممد اللواء املهند�س امل�صت�صار حممد �صيف الزفني م�صاعد القائد 
العام ل�صوؤون العمليات ب�صرطة دبي وبح�صور العميد عارف علي الري�س مدير 
اإدارة احتاد ال�صرطة الريا�صي فريق القيادة العامة ل�صرطة دبي /اأ / االأ�صا�صي/ 
بكاأ�س املركز االأول يف بطولة ال�صرطة التخ�ص�صية اخلام�صة بعد ح�صوله على 
ال�صرطة  احت��اد  عليها  ي�صرف  التي  للبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  النقاط  اأع��ل��ى 
على  االأ�صا�صي/   / /اأ  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  ح�صلت  فيما  الريا�صي 
ال��ث��ال��ث. وتناف�صت  امل��رك��ز  دب��ي /ب/ يف  ال��ث��اين، فيما ح��ل فريق �صرطة  امل��رك��ز 
والرج  واالإن��ق��اذ  والهجوم  التكتيكية  وه��ي  متنوعة  م�صابقات  خم�س  يف  الفرق 

واملوانع على امتداد اأيام امل�صابقة التي جرت هذا االأ�صبوع مع اتخاذ االإجراءات 
االحرتازية كافة و�صط مناف�صات مثرية يف كافة االألعاب.

وفاز فريق �صرطة دبي /اأ/ باملركز االأول يف م�صابقات التكتيكية والهجوم واإنقاذ 
نقطة يف مقدمة   44 ليجمع  ال��رج  م�صابقة  يف  ثانياً  وح��ل  املوانع  ويف  �صابط 
الفرق يف املجموع العام وحل فريق �صرطة اأبوظبي /اأ/ ثانياً يف م�صابقات املوانع 
ليجمع  وال��رج  الهجوم  م�صابقات  الثالث يف  املركز  على  كما ح�صل  والتكتيكية 
36 نقطة و�صعته يف املركز الثاين باملجموع العام، فيما بلغ جمموع نقاط فريق 
ال��رج واملركز  االأول يف م�صابقة  باملركز  ف��وزه  30 نقطة بعد  �صرطة دبي /ب/ 
االأ�صا�صي/   / /اأ  ال�صارقة  �صرطة  فريق  ودخ��ل  �صابط.  اإنقاذ  م�صابقة  الثاين يف 
يف  الثالث  وامل��رك��ز  الهجوم  م�صابقة  يف  ال��ث��اين  باملركز  ب��ف��وزه  العامة  املناف�صة 

م�صابقات التكتيكية واإنقاذ �صابط واملوانع وجمع 29 نقطة يف املركز الرابع على 
ترتيب الفرق العام.  واأكد العميد حممد حميد بن دملوج الظاهري االأمني العام 
ملكتب �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
ال�صرطة الريا�صي اأن هذه البطولة تعد باكورة ن�صاطات االحتاد للعام 2022 

واأن بطوالت االحتاد متوا�صلة طوال العام، وتت�صمن االألعاب كافة، ب�صكل ي�صهم 
بفريق  والعمل  التناف�س  مفاهيم  ون�صر  للمنت�صبني  البدنية  اللياقة  تعزيز  يف 
موحد لرفد املنتخبات الوطنية بالعنا�صر الريا�صية املوؤهلة والقادرة على متثيل 

الدولة يف املحافل العاملية.

ي�سل اأبوظبي 31 يناير لت�سجيل امل�ساركة ال�سابعة

الأهلي يتحفز ملواجهة مونتريي بقائمة ال�30
اجلهاز الفني يتابع مناف�سه املك�سيكي يف قمة كروز اآزول

�سرطة دبي تتوج بكاأ�ش بطولة ال�سرطة 
للفرق التخ�س�سية اخلام�سة

•• مدينة زايد – الظفرة - وام: 

ومن  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  الإبل  الو�صح  اأ�صواط  االإب��ل �صمن  مزاينة  �صهدت 
يرغب من اأبناء القبائل عام واأ�صواط اإنتاج العزبة /ثالث مفاريد بكار/ حمليات 
االإم���ارات ودول جمل�س  دول��ة  االإب��ل يف  ُم��الك  وجماهيم، م�صاركات كبرية من 
زايد  مدينة  ت��ق��ام  ال��ت��ي   15 ب��دورت��ه  الظفرة  مهرجان  يف  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
منطقة الظفرة، حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، بتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات 

والرامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.
رئي�س  اأبوظبي  ل�صرطة  العام  القائد  املزروعي،  فار�س خلف  اللواء  وتوج معايل 
جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية، الفائزين باأ�صواط املزاينة، 

بح�صور عي�صى �صيف املزروعي نائب رئي�س اللجنة.
كما تفقد معاليه موقع مزاينة االإبل واالإجراءات املتبعة يف املزاينة، والتقى جلان 
الظفرة  اأ���ص��واط  يف  امل�صاركات  على  واطلع  وال��ف��رز،  الطبي  والفح�س  التحكيم 

/20/ والتي دخلت اإىل �صبوك املبيت و�صيتم حتكيمها واإعالن نتائجها غداً.
ال�صمو  اأ�صحاب  الإب��ل  لقيه/  حقه-  /م��ف��رودة-  الو�صح  �صوط  نتائج  واأ���ص��ف��رت 
ال�صيوخ ومن يرغب من اأبناء القبائل عام، عن ذهاب املركز االأول اإىل "هزامه" 
ملالكها فهد حمد حممد الهوي�صلي الدو�صري من ال�صعودية، وح�صلت على املركز 
الثاين "احلاكمه" ملالكها حممد �صامل بخيت املري من قطر، اأما يف املركز الثالث 

جاءت "الدرة" ملالكها بليه �صجاع مبارك الدو�صري من ال�صعودية.

ويف �صوط الو�صح /يذعه- ثنيه- حايل/ الإبل اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ ومن يرغب 
من اأبناء القبائل عام- و�صح، ح�صدت املركز االأول "هزامة" ملالكها �صمحي وقيان 
حمد الهوامله الدو�صري من ال�صعودية، ويف املركز الثاين "منتله" ملالكها مقعد 
"بطولة"  الثالث  املركز  ون��ال  ال�صعودية،  من  الدو�صري  الغييثي  حممد  فهد 

ملالكها �صعيد علي �صعيد اخليارين الهاجري من قطر.
وت�صدر املركز االأول يف �صوط اإنتاج العزبة /3 مفاريد تالد بكار/ – حمليات، 
���ص��رور عتيق �صيف املن�صوري م��ن االإم����ارات، وح��ل يف  ال��ذي ميلكه  �صبك االإب���ل 
الثاين علي راقع حممد االحبابي من االإمارات، اأما يف املركز الثالث جاء مبارك 

عبيد �صعيد �صاملني املن�صوري من االإمارات.
ويف �صوط �صوط اإنتاج العزبة /3 مفاريد تالد بكار/ – جماهيم، ت�صدر �صبك 
االإب��ل الذي ميلكه علي جابر فا�صل جابر املركز االأول من دولة الكويت، ونال 
املركز الثاين حريز عرمان هبطاء �صمودة املهري من اململكة العربية ال�صعودية، 

اأما يف املركز الثالث فقد جاء �صالح علي جابر النجم املري من قطر.
وكان مهرجان الظفرة قد اأعلن زيادة عدد جوائز اأ�صواط الو�صح نظراً لالإقبال 
الكبري من ُمالك االإبل، حيث مت تخ�صي�س 10 جوائز لكل �صوط عو�صاً عن 5 
جوائز، وذلك دعماً وت�صجيعاً ملاُلك االإبل، وتوزعت اجلوائز لغاية املركز العا�صر 
يف كافة االأ�صواط. و �صهدت مزاينة غنم النعيم يف املهرجان ، مناف�صات قوية بني 
ُمالك احلالل �صمن اأ�صواط املزاينة الثمانية /اجمل فحل، اجمل جذع، اجمل 
حملي،  انتاج  ج��ذع  اجمل  حملي،  انتاج  جذعة  اجمل  ج��ذع��ات،   3 اجمل  ج��ذع، 

اجمل �صاه، اجلمل 10 روؤو�س/، والتي خ�ص�س لها 40 جائزة قيمة.

والرامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي  �صيف  عي�صى  وت���وج 
بح�صور  امل��زاي��ن��ة،  يف  ال��وىل  باملراكز  الفائزين  باأبوظبي،  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
عبيد خلفان املزروعي، مدير اإدارة التخطيط وامل�صاريع باللجنة، وحممد �صامل 
املزروعي مدير مزاينة غنم النعيم. واأ�صفرت نتائج �صوط اجمل فحل عن فوز 
املن�صوري،  الثاين غامن را�صد  املركز  املزروعي باملركز االأول، ويف  حممد بخيت 
املن�صوري،  حمود  نا�صر  الرابع  املركز  املزروعي،  عبيد  �صعيد  الثالث  املركز  ويف 
املركز اخلام�س �صعود ال�صابري. ويف �صوط اأجمل جذعة ذهب املركز االأول اإىل 
�صالح عبداهلل الريكي، ويف املركز الثاين را�صد مبارك املن�صوري، املركز الثالث 
واملركز اخلام�س  امل��زروع��ي،  بخيت  الرابع حممد  املركز  امل��زروع��ي،  بخيت  زاي��د 
حمد بخيت املزروعي. ونال املركز االأول يف �صوط اجمل 3 جذعات، �صالح عبد 
الثالث غامن  واملركز  ال�صيبة،  بن  �صليمان  الثاين حممد  واملركز  اهلل احلمادي، 
حميد  اخلام�س  واملركز  املن�صوري،  را�صد  على  الرابع  واملركز  املن�صوري،  را�صد 
مبارك املن�صوري. ويف �صوط اجمل جذعة اإنتاج حملي، ح�صد املركز االأول حمد 
بخيت املزروعي، واملركز الثاين �صالح عبد اهلل احلمادي، واملركز الثالث غامن 

را�صد املن�صوري، واملركز الرابع حممد بخيت املزروعي، واملركز اخلام�س .
وذهب املركز االأول يف �صوط اأجمل �صاه ل� احمد على املقبايل، واملركز الثاين حمد 
بخيت املزروعي، واملركز الثالث عبيد �صعيد املزروعي، واملركز الرابع زايد بخيت 

املزروعي، واملركز اخلام�س حممد بخيت املزروعي.
املركز  االأول، ويف  باملركز  املن�صوري  را�صد  اأجمل جذع، فوز غامن  و�صجل �صوط 
الثاين �صالح عبد الرحيم، واملركز الثالث على حممد التميمي، واملركز الرابع 

حممد بن �صريف احلارثي، واملركز اخلام�س يو�صف حمد ال�صاملي.
اأما �صوط اجمل جذع اإنتاج حملي، فذهب املركز االأول ل� عمران حممد بخيت، 
املزروعي،  حمود  نا�صر  الثالث  املركز  امل��زروع��ي،  بخيت  حممد  الثاين  وامل��رك��ز 

املركز الرابع حمد بخيت املزروعي، املركز اخلام�س حممد عمران.
�صالح عبداهلل احلمادي،  اإىل  االأول  املركز  ذهب  روؤو���س   10 �صوط اجلمل  ويف 
واملركز الثاين حممد احمد حمدون، املركز الثالث احمد حممد حمدون، املركز 

الرابع غامن را�صد املن�صوري، املركز اخلام�س فهد عبد اهلل حممد.
مك�صات الظفرة.. فعاليات تراثية متنوعة وجتربة فريدة الأجواء الر االإماراتي 
من  املتنوعة  الرتاثية  الفعاليات  من  بعدد  الظفرة"  "مك�صات  تزخر  ال�صاحر 
ال�صعر وال�صيالت وحت�صري القهوة وال�صاي والطبخ، تقدم لزوار املهرجان جتربة 
فريدة الأج��واء الر االإماراتي ال�صاحر، وتعريف ال��زوار برتاث االإم��ارات واأبناء 
االإماراتي  ال�صنع  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  باالإ�صافة  قرب،  عن  العربي  اخلليج 
املهرجان،  ب��داي��ة  منذ  الظفرة"  "مك�صات  و�صهدت  املتعاقبة.  لالأجيال  ونقله 
واأن��ه يحمل  االأع��م��ار، خا�صة  وال��زوار من خمتلف  ال�صباب  من  اإقبااًل ملحوظاً 
احلياة  ج��وان��ب  ويج�صد  ال�صعبي،  امل���وروث  قيمة  ي��رز  جمتمعياً  ودوراً  ر�صالة 
الرية ملجتمع االإمارات، وكرم ال�صيافة وح�صن اال�صتقبال وغريها من اجلوانب 
االأجواء  م��ع  ال��رتاث��ي  الظفرة  �صوق  زوار  تفاعل  و  ال�صحراء.  ب��اأه��ل  املرتبطة 
كل  قدم  حيث  الظفرة،  ملهرجان  الغنائية  االأم�صيات  �صاحبت  التي  االحتفالية 
اجلنيبي،  منذر  والفنان  الريكي  حممد  والفنان  ال�صقري  حممد  الفنان  من 

و�صالت غنائية متنوعة اأ�صافت البهجة وال�صرور، وحظيت بتفاعل اجلمهور.

م�ساركات كبرية ت�سهدها مزاينة »اإبل الو�سح« و»اإنتاج العزبة« يف مهرجان الظفرة

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم، ع���ن ح�����ص��ول ق���ن���وات اأبوظبي 
لالأندية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مباريات  ب��ث  حقوق  على  الريا�صية 
املقبل،  ف��راي��ر  يف  اأب��وظ��ب��ي  ت�صت�صيفها  وال��ت��ي   ،2021
والكويت،  االإم��������ارات وم�����ص��ر  م���ن  ك���ل  ب�����ص��ك��ل ح�����ص��ري يف 
وذل����ك ���ص��م��ن ���ص��ع��ي ال�����ص��رك��ة ل��ت��ع��زي��ز امل��ح��ت��وى الريا�صي 
والرقمي الذي تقدمه للجمهور ومبا يتما�صى مع اأهدافها 
اال�صرتاتيجية. و�صيبداأ بث املباريات التي تقام يف العا�صمة 
12 فراير  اإىل   3 ال��ف��رتة م��ن  اأبوظبي خ��الل  االإم��ارات��ي��ة 
الطلب  الفيديو ح�صب  املقبل، عر تطبيق خدمة م�صاهدة 
ال�صرق االأو�صط  منطقة  يف  الرائدة   STARZPLAY

و�صمايل اأفريقيا.

املحرتفني  دوري  بطل  اجلزيرة  فرق  البطولة  يف  وت�صارك 
االإجنليزي  وت�صيل�صي  ال��ب��ط��ول��ة،  وم�صت�صيف  االإم���ارات���ي 
بطل اأوروبا، والهالل ال�صعودي بطل اآ�صيا، واالأهلي امل�صري 
اأمريكا اجلنوبية،  اأفريقيا، وباملريا�س الرازيلي بطل  بطل 
ومونتريي املك�صيكي بطل اأمريكا ال�صمالية، ونادي "ايه ا�س 

تاهيتي. برياي" بطل 
وق����ال ه��ي��ث��م ال���ك���ث���ريي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��ب��ك��ة قنوات 
لالإعالم  اأبوظبي  يف  "نحر�س  باالإنابة:  اأبوظبي  تلفزيون 
كاأ�س  ملباريات  احل�صرية  البث  حقوق  على  اال�صتحواذ  على 
العامل لالأندية التي تقام يف اأبوظبي ونقل ال�صورة امل�صرفة 
ما  بف�صل  العاملية  للريا�صة  عا�صمة  باعتبارها  الأبوظبي 
تتمع به من بنية حتتية متطورة ومالعب عاملية امل�صتوى، 
باالإ�صافة ملا توفره من اأعلى معايري ال�صالمة اأثناء االأحداث 

الريا�صية الكرى من اأجل �صمان �صحة و�صالمة ال�صيوف 
امل�صاركة واجلماهري".

اأبوظبي  ق��ن��وات  رئي��������س  ال�ص������عدي،  يعق������وب  وق�����ال   
ريا�صي  حمتوى  تقدمي  على  حري�صون  "نحن  الريا�صية: 
اأننا  ك��م��ا  ت��ط��ل��ع��ات اجل��م��ه��ور واه��ت��م��ام��ات��ه،  ي��واك��ب  متميز 
ملتزمون بعر�س االأحداث الريا�صية الكرى باأف�صل �صورة، 
من خالل عدد من الرامج املتميزة املخ�ص�صة لهذا احلدث 
اإىل  الو�صول  بهدف  بلحظة  حلظة  تفا�صيله  ونقل  العاملي 
اأكر جمموعة من ع�صاق الريا�صة ومنح جمهور كرة القدم 
امل�صتوى  ذات  الريا�صية  ل��الأح��داث  م�صاهدة  جتربة  اأرق���ى 

العاملي.
واأبرز  اأه��م  م��ن  نخبة  امل��ب��اري��ات  على  بالتعليق  �صيقوم  كما 

معلقي قنوات اأبوظبي الريا�صية".

»اأبوظبي الريا�سية« تبث مباريات كاأ�ش العامل لالأندية 2021 ح�سريا يف الإمارات وم�سر والكويت
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الفجر الريا�ضي

على  كلين�صمان  يورغن  ال�صابق  اأملانيا  منتخب  وم��درب  ال��دويل  املهاجم  اأثنى 
اإياه باأف�صل  الهداف البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوف�صكي، وا�صفاً 
الع�صر احلديث، يف وقت يتح�صر  القدم يف  االأمل��اين لكرة  ال��دوري  مهاجم يف 
غلته من االأهداف عندما يحّل وفريقه حامل اللقب  لزيادة  "مرعب" بافاريا 

واملت�صدر �صيفاً على هرتا برلني االأحد يف املرحلة الع�صرين.
على  نقاط   6 ب��ف��ارق  متقدماً  نقطة،   46 م��ع  "بوند�صليغا"  ب��اي��رن  يت�صدر 
وذلك عندما يخو�س  قريبة  م�صافة  للبقاء على  ال�صاعي  دورمتوند  بورو�صيا 
رحلة حمفوفة باملخاطر اأمام هوفنهامي الرابع )31( ال�صبت يف اأبرز مباريات 

هذه املرحلة.
وياأمل "ليفا" الذي احتفظ بلقبه ك� "االأف�صل" لعام 2021 يف جوائز االحتاد 
نادي  اأم��ام  التهديفي  ر�صيده  يرفع  اأن  "فيفا" االثنني،  القدم  لكرة  ال��دويل 
العا�صمة الذي �صبق له اأن هز �صباكه 10 مرات يف مبارياته اخلم�س االخرية.

ال��دوري االمل��اين قبل  300 هدف يف  ال�  اإىل عتبة  وك��ان ليفاندوف�صكي و�صل 
يومني من تكري�صه كاأف�صل العب بح�صب اختيار "فيفا"، بثالثيته من رباعية 

فريقه يف مرمى كولن.
قال كلين�صمان، املتوج مبونديال 1990 مع "مان�صافات"، لوكالة فران�س بر�س 
اأف�صل مهاجم �صهده  اأن روب��رت هو  "ال �صك  يف موؤمتر �صحايف عر الفيديو 

الدوري االأملاين يف الع�صر احلديث".
57 عاماً داخل حدود بالده  وتاألق املهاجم الدويل ال�صابق والبالغ حالياً 

مع �صتوتغارت ثم بايرن وخارجها متنقاًل بني توتنهام االنكليزي واإنرت 
املنتخب  يف  القيادة  ���ص��ارة  حمل  كما  الفرن�صي،  وموناكو  االإي��ط��ايل 
اأن ينتقل اإىل دكة  1996، قبل  اأوروب��ا  الوطني وق��اده للفوز بكاأ�س 

املدربني لي�صرف على منتخبي "مان�صافات" والواليات املتحدة.
الرقم  ليفاندوف�صكي  ح��ط��م  ع��ن��دم��ا  ��ع��ق  ���صُ ب��اأن��ه  كلين�صمان  واأق����ّر 
"بوند�صليغا"  االأه��داف يف مو�صم واحد يف  القيا�صي الأكرث عدد من 

والذي �صجله ا�صطورة بايرن ميونيخ اأي�صاً "املدفعجي" الراحل غريد 
اأملانيا،  "يف  قائاًل   ،)1972-1971 مو�صم  يف  هدفاً   40( مولر 

اأب��ًدا اأنه �صيكون من املمكن االق��رتاب من هذا  مل نعتقد 
الرقم القيا�صي". و�صجل "ليفا" 41 هدفاً يف 

يحتل  كما  املا�صي،  املو�صم  مباراة   29
م���ع 300 ه����دف امل���رك���ز ال���ث���اين يف 

ت��رت��ي��ب اأف�����ص��ل ال��ه��داف��ني خلف 
مولر نف�صه )365 هدفاً(.

 19 يف  ه������دف������اً   23 وم�������ع 
م���ب���اراة ه���ذا امل��و���ص��م، يعتر 

ل����ي����ف����ان����دوف���������ص����ك����ي اأب��������رز 
الدوري  النهاء  املر�صحني 
الهدافني  ترتيب  قمة  يف 

للمو�صم اخلام�س توالياً.
كلين�صمان  واأ�������ص������اف 
ال����ت����ي  "الطريقة 
هذا  على  بها  يحافظ 
اجل��������وع ب���ا����ص���ت���م���رار، 
للت�صجيل  وال�����داف�����ع 

وال��ف��وز ب��االأل��ق��اب، هم 
خمتلف  م�������ص���ت���وى  م����ن 

متاًما".
ويعتر هرتا برلني ال�صحّية 

امل��ف�����ص��ل��ة ل��ل��ي��ف��ان��دوف��ك�����ص��ي، اذ 
�صجل ثالثية من خما�صية الفوز 

املا�صي،  اآب-اأغ�صط�س  يف ميونيخ يف 
لفريقه  االرب��ع��ة  االأه�����داف  �صجل  ك��م��ا 

االأّول- ت�صرين  يف   3-4 الفوز  م��ب��اراة  يف 
اكتوبر 2020.

ومل يذق نادي العا�صمة �صاحب املركز الثالث 

ع�صر طعم الفوز يف مبارياته الثالث االخرية، وحتديداً منذ فوزه غري املتوقع 
على بورو�صيا دورمتوند 3-2 يف املرحلة ال�صابعة ع�صرة قبل عيد امليالد، لذا 
ي�صعى اإىل ت�صميد جراحه بعد خ�صارته دربي العا�صمة اأمام اجلار اأونيون 3-2 

يف ثمن نهائي الكاأ�س املحلية.
واأمل كلين�صمان اأاّل ي�صجل املهاجم البولندي "الكثري من االأهداف" يف مرمى 
هو  "بايرن  ولكن  اأ�صابيع(،   10 لفرتة  تدربيه  على  )اأ���ص��رف  ال�صابق  فريقه 
املر�صح ب�صكل وا�صح ويحتاج للحفاظ على م�صافة بعيدة من دورمتوند، النه 

لي�س بعيد املنال حّتى االآن".
هيوتر  ادول��ف  النم�صوي  كاهل  على  ال�صغوطات  تت�صاعد  اأخ��رى،  ناحية  من 
اأونيون  اأمام  اأر�صه  املنتظرة على  مدرب بورو�صيا مون�صنغالدباخ قبل مباراته 
ثمن  ال���دور  يف  -3�صفر  هانوفر  اأم���ام  امل��ذل��ة  خ�صارته  وع��ق��ب  ال�صبت  ب��رل��ني 

النهائي للكاأ�س املحلية.
حيث  االنت�صارات  �صكة  اإىل  للعودة  مون�صنغالدباخ  يعاين  هرتا،  غ��رار  وعلى 
يحتل املركز الثاين ع�صر بر�صيد 22 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط فقط عن 
اأرمينيا بيليفيلد ال�صاد�س ع�صر، فيما �صعد اأونيون برلني للمركز اخلام�س بعد 

فوزه على هوفنهامي 2-1 يف املرحلة ال�صابقة.
املدرب  امل�صابقات،  خمتلف  يف  ت��وال��ي��اً  ثالثة  خ�صارة  و�صت�صع 
"اإ�صراك  على  م�صمم  وه��و  االإق��ال��ة،  مق�صلة  حتت  هيوتر 
11 العباً املنا�صبني الذين يقبلون املوقف ويفعلون �صيًئا 

حياله".
العبه  يتعافى  اأن  دورمت��ون��د  بورو�صيا  الو�صيف  ي��اأم��ل 
امل��ول��ود يف ���ص��وري��ا االمل���اين ال���دويل حم��م��ود دح���ود من 
ا�صابة يف ظهره قبل مباراته املرتقبة اأمام هوفنهامي، 
بعدما افتقد النادي االأ�صفر واالأ�صود جلهوده خالل 
املحلية  الكاأ�س  يف   2-1 ب��اويل  �صانت  اأم��ام  اخل�صارة 

الثالثاء.
املرحلة  5-1 يف  ف��راي��ب��ورغ  ال��ف��وز على  ت��األ��ق دح���ود يف 
ال�صابقة، حيث لعب دوراً يف ثالثة من االأه��داف االربعة 
بت�صجيله  ا�صتعرا�صه  وخ��ت��م  لفريقه،  االوىل 
م����درب  روزه  م����ارك����و  اأق��������ّر  اخل����ام���������س. 
الكاأ�س  خ�����ص��ارة  ع��ق��ب  دورمت���ون���د 
اننا  ك��م��ا  م��ت��األ��ق��اً،  "مو"  "كان 

افتقدنا ال�صلوبه يف اللعب".
حتركاته  بف�صل  دح��ود  وي�صّكل 
للم�صاحات  وروؤي��ت��ه  ال�صريعة 
الكرات  مت��ري��ر  على  وق��درت��ه 
ال���ق���ات���ل���ة ث��ن��ائ��ي��ة ق���ات���ل���ة مع 
زميله ال�صاب االنكليزي جود 

بيلينغهام.
لعدد  القيا�صي  الرقم   66-
املباريات املتتالية التي �صجل 
خ��الل��ه��ا ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ يف 
مباراته  فيها  مب��ا  ال���دوري، 

اأمام كولن ال�صبت املا�صي.
التي  االنت�صارات  ع��دد   20-
ب���اي���رن ميونيخ  ق��ائ��د  ح��ق��ق��ه��ا 
احل��ار���س م��ان��وي��ل ن��وي��ر يف 24 
اأمام هرتا برلني،  مباراة خا�صها 
ت������ع������ادالت وه����زمي����ة   3 م����ق����اب����ل 

يتيمة.
�صجلها  ال��ت��ي  االه������داف  -15عدد 
ال��ب��ول��ن��دي روب�����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي يف 
برلني  هرتا  اأم��ام  خا�صها  مباراة   20
بقمي�صي بايرن ميونيخ وفريقه ال�صابق 

بورو�صيا دورمتوند.

يتطلع مان�ص�صرت �صيتي حامل اللقب لالبتعاد بفارق 14 نقطة يف ال�صدارة، وذلك عندما يحّل �صيفاً على �صاوثمبتون 
عندما  النقاط  نزيف  وق��ف  اىل  ت�صل�صي  ي�صعى  فيما  القدم،  لكرة  االإنكليزي  ال��دوري  من   23 املرحلة  يف  ال�صبت 

ي�صتقبل توتنهام املتاألق االأحد. وي�صافر رجال املدرب االإ�صباين بيب غوارديوال مع 56 نقطة يف جعبتهم بحثاً عن 
فوزهم الثالث ع�صر توالياً يف "برميريليغ"، يف حني يلعب مطاردهم املبا�صر 
اأمام  11 نقطة وله مباراة موؤجلة،  يتاأخر بفارق  وال��ذي  الثاين  ليفربول 
كري�صتال باال�س االأحد خارج اأر�صه بغياب ثالثيه االإفريقي امل�صري حممد 
�صالح وال�صنغايل �صاديو مانيه والغيني نابي كيتا امل�صاركني مع منتخباتهم 

يف كاأ�س االأمم االإفريقية.
ت�صتعر املناف�صة على املراكز االأربعة االأوىل، عقب تراجع بطل اأوروبا ت�صل�صي 

من  ن��ق��اط  ث��الث  ���ص��وى  ح�صد  م��ن  يتمكن  مل  حيث  ال��ث��ال��ث،  للمركز  ال�صابق  املت�صدر 
مبارياته االأربع االأخرية.

من ناحيته، حافظ توتنهام على �صجله خالياً من اخل�صارة يف الدوري منذ اأن ت�صّلم املدرب االإيطايل 
منت�صف  3-2 يف  �صتي  لي�صرت  على  رائ��ع  ف��وز  مع  الفريق،  يف  الفنية  االأم���ور  زم��ام  كونتي  اأنتونيو 

بدل  املحت�صب  الوقت  يف  هدفني  بريخفني  �صتيفن  الهولندي  ت�صجيل  �صهدت  مباراة  يف  اال�صبوع 
ال�صائع لل�صوط الثاين من ثالثية فريقه.

ويطارد "�صبريز" حلم التاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا بعدما غاب عن امل�صابقة القارية االأم يف 
بفارق  متاأخراً  نقطة،   36 مع  اخلام�س  املركز  يف  نف�صه حالياً  يجد  املا�صيني، حيث  املو�صمني 
اأن  االوروب��ي��ة، علماً  امل�صابقة  اإىل  امل��وؤه��ل  االخ��ري  ال��راب��ع  املركز  ه��ام �صاحب  و�صت  نقطة عن 

توتنهام ميلك 3 مباريات موؤجلة قبل رحلته اإىل ملعب "�صتامفورد بريدج". وطالب كونتي 
ال�صتوية، مبدياً فخره  االنتقاالت  �صوق  توتنهام يف  التعاقدات لتدعيم �صفوف  باملزيد من 

باأداء فريقه على ملعب "كينغ باور �صتاديوم" االأربعاء.
"ال ت�صت�صلموا" بعث كونتي الذي ت�صّلم مهامه يف ت�صرين الثاين-نوفمر املا�صي، بر�صالة 
النهاية".  حّتى  وحاربوا  ت�صت�صلموا  ال  فل�صفتنا،  تكون  اأن  يجب  "هذه  وتابع  العبيه،  اإىل 
وخالفاً للتفاوؤل الذي يعي�صه كونتي، يواجه مدرب ت�صل�صي االأملاين توما�س توخل معركة 
اعادة اكت�صاف فريقه، يف وقت مل يتمكن من اخفاء خيبة اأمله من اأداء مهاجميه، مبن فيهم 

البلجيكي روميلو لوكاكو العائد اإىل �صفوف الفريق ال�صيف املا�صي ب�صفقة قيا�صية.
اثر  املحظور  يف  �صقط  انه  اال  املا�صي،  ال�صهر  "برميريليغ"  ال�  ترتيب  "بلوز"  ال�  ت�صدر 
تراجع نتائجه حيث مل يحقق �صوى فوزين من ت�صع مباريات، ومل يفز يف مبارياته الثالث 

االخرية )3 تعادالت( ما حّطم اأحالمه بالفوز باللقب املحلي.
ويدرك توخل جيداً اأنه يتوجب على ت�صل�صي الذي يتقدم بفارق 8 نقاط على توتنهام، مع 
اإيقاف النزيف والعودة  اأجل  اأن يرد �صريعاً من  اأربع مباريات اأكرث يف جاره اللدود،  خو�صه 

اإىل �صكة االنت�صارات.
اال�صكتلندي  ال�صابق وو�صت هام احلايل  يونايتد  يعود مدرب مان�ص�صرت  اأخ��رى،  ناحية  من 
ديفيد موي�س اإىل ملعب "اأولد ترافورد" بحثاً عن فوز نادر ال�صبت، �صيمنح بف�صله فريقه 

دفعة اإ�صافية �صمن املراكز االربعة االوىل وفر�صة توجيه �صفعة موجعة لناديه ال�صابق.
اأن  بامكانه  ولكن  نقطة،   37 بر�صيد  الرابع  املركز  املو�صم،  هذا  مفاجاأة  ه��ام،  و�صت  يحتل 
واأر�صنال  توتنهام  يرتاجع للمركز ال�صابع يف حال خ�صارته اأمام "ال�صياطني احلمر" وفوز 
يف هذه املرحلة. نادراً ما ابت�صم "اأولد ترافورد" بوجه ال� "هامرز" وهو مل يتمكن من الفوز 
على هذا امللعب يف الدوري منذ عام 2007. واأمام مهاجم و�صت هام جارود بوين �صاحب 
6 اأهداف يف الدوري هذا املو�صم، فر�صة هز �صباك مناف�صه الذي يعاين من تذبذب م�صتواه 
الدفاعي لكنه قادر على ت�صجيل االأهداف بف�صل كوكبة من النجوم وعلى راأ�صهم الرتغايل 

كري�صتيانو رونالدو الذي �صجل 8 اأهداف يف 16 مباراة منذ عودته اإىل انكلرتا.
غري اأن يونايتد الذي يدين اإىل حار�س عرينه اال�صباين ديفيد دي خيا بفوزه على برنتفورد 
3-1 يف منت�صف اال�صبوع، مل يقنع بادارة مدربه اجلديد املوقت االأملاين رالف رانغنيك.

يف �صراع القاع، اأمام نوريت�س �صاحب املركز الثامن ع�صر مع 13 نقطة فر�صة للخروج من 
دائرة الهبوط يف حال فوزه على م�صيفه واتفورد يف املركز ال�صابع ع�صر والذي يتقدم عليه 

بفارق نقطة اجلمعة يف افتتاح مناف�صات املرحلة.
االأمل��اين دانيال فاركي باملحلي دين �صميث يف ت�صرين  ال�صابق  "كاناري" مدربه  ال�  ا�صتبدل 

الثاين/نوفمر املا�صي بعد بداية كارثية على �صعيد النتائج، ولكنه ما زال مهدداً بالعودة 
جعبته. يف  االآمال  بع�س  اإىل ال� "�صامبيون�صيب" مع 

ومل يح�صد نوريت�س �صوى نقطتني من مبارياته الع�صر االأوىل يف بداية املو�صم احل��ايل، يف 
حني مل ي�صجل �صوى ثالثة اأهداف يف انعكا�س لتخبطه.

غري اأن فوز رجال املدرب �صميث على اإيفرتون 2-1 يف اال�صبوع املا�صي، منح الالعبني "الربيع 
يف خطوتهم" قبل رحلتهم اإىل ملعب "فيكاريدج رود" مبواجهة واتفورد بادارة املدرب "الثعلب" 

االإيطايل كالوديو رانيريي.
عّلق �صميث "قلت لالعبني قبل مباراة اإيفرتون اإنها مل تكن مباراة +بداية كل �صيء اأو نهاية كل 

�صيء+، لكنها كانت ت�صري على هذا النحو". غري اأن نوريت�س خا�س مباريات اأكرث من كل مناف�صيه 
بنقطتني  ويتاأخر  اأرب��ع مباريات موؤجلة  الرتتيب  الهبوط، حيث ميلك برينلي متذيل  دائ��رة  يف 

فقط عن �صاحب املركز الثامن ع�صر. يف املقابل، يحتاج واتفورد الذي تعادل مع نيوكا�صل االأ�صبوع 
املا�صي، للفوز الإيقاف نزيف النقاط بعد �صل�صلة من 8 مباريات )7 هزائم مقابل تعادل( 

مل يذق خاللها طعم الفوز منذ ت�صرين الثاين-نوفمر املا�صي، وحتديداً منذ 
انت�صاره على مان�ص�صرت يونايتد 4-1 يف املرحلة الثانية ع�صرة.

•• اأبوظبي-وام:

كاأ�س  بطولة  من  املجموعات  مرحلة  على  االأول  اأم�س  م�صاء  ال�صتار  اأ�صدل 
االأمم االأفريقية بن�صختها ال�33، املقامة حاليا يف الكامريون خالل الفرتة 
من 9 يناير وحتى 3 فراير املقبل، مب�صاركة 24 منتخبا بينها 7 منتخبات 

عربية، من اأ�صل 9 �صاركت يف الت�صفيات املوؤهلة.
وتر�صد وكالة اأنباء االإمارات / وام / يف التقرير التايل اأبرز اأرقام واح�صائيات 
من  ب��داًل  اجل��اري  العام  اأقيمت  التي  القارية  البطولة  من  االأوىل  املرحلة 
موعدها يف العام املا�صي ب�صبب االإجراءات االحرتازية �صد فريو�س كورونا.

و�صهدت مرحلة املجموعات من البطولة القارية العديد من املفاجاآت اأبرزها 
خروج منتخب اجلزائر حامل لقب الن�صخة املا�صية، فيما ودع منتخب غانا 

البطولة اأي�صا من مرحلة املجموعات للمرة االأوىل منذ 16 عاماً.
االأول  املركزين  احتاللهم  بعد  ع�صر  ال�صتة  دور  اإىل  منتخبا   12 وتاأهل 
4 منتخبات كاأف�صل ثالث جدول الرتتيب، وكان من  والثاين، فيما تاأهلت 

بني املتاأهلني 4 منتخبات عربية، املغرب وم�صر، وجزر القمر وتون�س.
ويف التفا�صيل �صمن املجموعة االأوىل تاأهلت منتخبات الكامريون 7 نقاط 
تاأهلت  الثانية  ..وم��ن  نقاط   4 االأخ�صر  والراأ�س  نقاط،   4 فا�صو  وبوركينا 
..ومن  نقاط   4 وم���االوي   ،4 نقاط  وغينيا  نقاط   5 ال�صنغال  منتخبات 
 3 القمر  وج���زر   ،5 واجل��اب��ون  ن��ق��اط   7 امل��غ��رب  ت��اأه��ل��ت منتخبات  الثالثة 

نقاط.
ومن الرابعة تاأهل منتخبا نيجرييا 9 نقاط وم�صر6 نقاط ..ومن اخلام�صة 
ال�صاد�صة  ..من  نقاط   6 اال�صتوائية  تاأهلت منتخبات كوت ديفوار 7 وغينيا 

نقاط.  3 وتون�س  نقاط   7 وجامبيا  نقاط  تاأهلت منتخبات مايل 7 
هدفا،   68 خاللها  �صجل  م��ب��اراة   36 خو�س  املجموعات  مرحلة  و�صهدت 
وا�صتطاعت املنتخبات العربية اأن ت�صجل منها 16 هدفا فيما تلقت �صباكها 

هدفا.  25
وجامبيا  اال�صتوائية  غينيا  ملنتخبات  الالفت  الظهور  املفاجاآت  اأب��رز  وم��ن 

وجزر القمر وتاأهلها لالأدوار االق�صائية.
وخا�صت املنتخبات العربية 21 مباراة، حققت الفوز يف 6 منها فقط ..وكان 
ومنتخب  اأه��داف،   7 بواقع  لالأهداف  ت�صجيال  االأك��رث  الكامريون  منتخب 

املغرب بني العرب 5 اهداف.
اأو ت�صجيل  اأي فوز  وبات منتخب موريتانيا الوحيد الذي ودع امل�صابقة دون 
اأه��داف، بجانب غينيا بي�صاو ال��ذي مل يتمكن من   7 اأه��داف وتلقت �صباكه 
الت�صجيل، بعد اخل�صارة يف مباراتني والتعادل ال�صلبي يف مباراة ..اأما منتخب 
ال�صنغال  ومنتخب  ال��ث��الث،  مبارياته  يف  ف��از  ال��ذي  الوحيد  فكان  نيجرييا 
الوحيد الذي مل تتلق �صباكة اأي اأهداف بواقع تعادلني �صلبيني، وفوز واحد. 
وكانت اجلولة االأوىل االأقل ت�صجيال لالأهداف جلميع املنتخبات بواقع 12 
هدفا، كان من بينها هدف واحد للمنتخبات العربية ..فيما �صجل يف اجلولة 

الثانية 29 هدفا وكان من بينها 8 للمنتخبات العربية.
العربية  للمنتخبات   7 بينها  من  كان  هدفا   27 �صجل  الثالثة  اجلولة  ويف 
���ص��ف��راء، و6  132 بطاقة  ا���ص��ه��ار  امل��رح��ل��ة،  م��ب��اري��ات  �صهدت جميع  ..ك��م��ا 
منها  واأهدر  بطاقات حمراء ..ومت احت�صاب 16 ركلة جزاء �صجل منها 10 
اأهدر  ركالت جزائية،   5 بواقع  اهدارا  االأكرث  العربية  املنتخبات  وكانت   ،6
3 منتخب تون�س وح��ده، وواح��دة لكل من منتخبي املغرب واجلزائر،  منها 

فيما �صجلت كل من املغرب وال�صودان ركلتني جزائيتني.
اأكرد  نايف  اجل��اب��ون  ه��دف عك�صي وحيد عن طريق الع��ب منتخب  و�صجل 
الكامريون  املغرب. وت�صدر العب  يف مرمى منتخب بالده ل�صالح منتخب 
اإبراهيما  ثانيا  يليه  اأه���داف،   5 بر�صيد  الهدافني  قائمة  اأبوبكر  فين�صنت 

كونيه العب مايل 3 اأهداف.
املحلل  ق���ال  امل��ج��م��وع��ات  م��رح��ل��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  املنتخبات  اأداء  ع��ل��ى  وتعليقاً 

لكرة  االإم�����ارات  ب��احت��اد  االإح�����ص��اء  ع��ب��داهلل ع�صو جلنة  ال��ري��ا���ص��ي من�صور 
القدم اإن اأداء املنتخبات العربية يف مرحلة املجموعات مل يكن على م�صتوى 
اأبرزها خروج منتخب اجلزائر حامل  الطموح، و�صهد العديد من املفاجاآت 
اأن يناف�س مرة اأخرى على الكاأ�س، خا�صة بعد االأداء  اللقب، حيث توقع له 
ال��ذي ظهر ب��ه م��وؤخ��را يف ك��اأ���س ال��ع��رب وال��ف��وز باللقب، لكن م��ا ح��دث كان 

خمالفا لكل التوقعات.
 6 يف  كانت  والتي  العربية  للمنتخبات  الفوز  م��رات  ع��دد  اأي�صا  الفتا  وك��ان 
بالن�صبة  للغاية  متوا�صع  رق��م  وه��و  م��ب��اراة   21 اأ���ص��ل  م��ن  فقط  م��ب��اري��ات 
ملنتخبات لديها العديد من النجوم واملحرتفني يف امل�صابقات االأوروبية مثل 

م�صر واجلزائر.
من  اأ�صعب  �صيكون  ال�16  دور  اأن  عبداهلل  من�صور  الريا�صي  املحلل  ويوؤكد 
الدور االأول على جميع الفرق العربية املتاأهلة عدا املغرب رمبا تكون فر�صته 
اأن  اإىل  الفتا  م���االوي،  ي��واج��ه  حينما  امل�����ص��وار،  وا�صتكمال  العبور  يف  اأ�صهل 
املنتخب امل�صري طيلة تاريخ م�صاركاته يف البطولة يختار الطريق االأ�صعب 
اإىل االأدوار النهائية، حيث يواجه كوت ديفوار وهو لقاء  من اجل الو�صول 
لن يكون �صهاًل، وكذلك املنتخب التون�صي الذي �صتكون مهمته �صعبة اأمام 
نيجرييا التي مل تتلق اأي خ�صارة حتى االآن، وبالن�صبة جلزر القمر ف�صتكون 

اأي�صا مهمتها �صعبة اأمام الكامريون.
ومن جانبه قال املحلل الريا�صي حممد مطر غراب اإن اأمم اأفريقيا ك�صفت 
عن م�صتويات غري متوقعة للمنتخبات العربية رغم تاألقها موؤخرا يف بطولة 
كاأ�س العرب وكان معظمها م�صاركا بالفرق الرديف، لكن ما حدث كان خمالفا 
للتوقعات خا�صة ملنتخبات كبرية مثل اجلزائر على م�صتوى النتائج واالأداء، 
وم�صر على م�صتوى االأداء. واأ�صاف: "مرحلة دور ال�صتة ع�صر وخروج املغلوب 
تختلف كثريا عن املجموعات واأتوقع اأن تكون اأكرث ندية واثارة خا�صة اأنها 

�صيكون فيها دور كبري خلرة املدربني بجانب الالعبني بالطبع".

الأمم الفريقية 2022 .. اأرقام واإح�ساءات ومفاجاآت يف دوري املجموعات

دورمتوند للبقاء على م�سافة قريبة  

بايرن حتت هالة »املرعب« ليفاندوف�سكي بلقاء هرتا 
  �سيتي لالبتعاد يف ال�سدارة وت�سل�سي لإيقاف نزيف النقاط 

•• دبي-وام:

ح��ق��ق ذي���اب ج��ا���ص��م امل��ه��ريي، الع���ب منتخب االإم������ارات ب��ط��ل اآ���ص��ي��ا يف 
باراملبية التزلج، اإجناز جديد لريا�صة االمارات، بعد اجتيازه اختبارات 
اللجنة الباراملبية الدولية بنجاح، لي�صبح العباً ر�صمياً م�صّنفاً ب�صورة 
االحتاد  من  الهمم/  /الأ�صحاب  وقوفا  التزلج  لفئة  كمتزلج  مبدئية 
الدويل للتزلج، واأول اإماراتي من اأ�صحاب الهمم يحقق هذه اخلطوة، 
التي توؤهله للم�صاركة يف دورة االألعاب الباراملبية ال�صتوية التي تعقد يف 
االأوملبية  االألعاب  املقبل، عقب دورة  ال�صينية بكني يف مار�س  العا�صمة 

ال�صتوية التي �صتنطلق يف فراير املقبل.
وح��ق��ق ب��ط��ل االإم�����ارات ه���ذا االإجن����از ب��ع��د اج��ت��ي��ازه اخ��ت��ب��ارات اللجنة 
للريا�صات  العامل  اأقيمت على هام�س بطولة  التي  الدولية  الباراملبية 
ال�صتوية لذوي الهمم والتي تقام يف منتجع ليلهامر بالرنويج، خالل 
الفرتة من 12 حتى 23 يناير اجلاري، حيث ا�صتطاع املهريي حتقيق 
الرقم الذي يوؤهله للح�صول على االعتماد الدويل والت�صنيف املبدئي 

كاأول اإماراتي من اأ�صحاب الهمم يحقق هذا االإجناز، ويتبق له ح�صوله 
على االعتماد الر�صمي خالل االأيام القليلة املقبلة.

البطولة  يف  الذهبية  بامليدالية  ف��از  ق��د  ك��ان  امل��ه��ريي  ذي���اب  اأن  ي��ذك��ر 
التزلج  »ف��ئ��ة  الثلجية  امل��ن��ح��درات  على  للتزلج  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  االآ���ص��ي��وي��ة 
احتاد  نظمها  وال��ت��ي  للتزلج،  ال���دويل  االحت���اد  م��ن  املعتمدة  امل��ت��ع��رج«، 
االإمارات للريا�صات ال�صتوية واللجنة الباراملبية االماراتية يف نوفمر 
املا�صي ب�صكي دب��ي وق��د ح�صد الع��ب منتخب االإم���ارات ذي��اب املهريي 
امليدالية الذهبية واملركز االأول متفوقاً بجدارة على باقي املتناف�صني، 

بعدما حقق زمناً قدره 1:28:80 �صاعة.
واأعرب �صعادة حممد فا�صل الهاملي رئي�س اللجنة الباراملبية الوطنية 
الفخر يف  ما يحدونا  "دائماً  عن �صعادته بهذا االجناز اجلدي، وقال: 
املتوا�صلة  االإجن��ازات  هذه  مثل  بتحقيق  االإماراتية  الباراملبية  اللجنة 

قدر  يكونون على  والذين طاملا  الهمم،  ذوي  االأبطال من  من العبينا 
امل�صوؤولية واإثبات الذات اأمام قيادتنا الر�صيدة التي ال تتوانى عن الدعم 

وامل�صاندة بكل االأ�صكال".
على  امل��ه��ريي  ذي��اب جا�صم  ال��الع��ب  نهنئ  اأن  اإال  ي�صعنا  "ال  واأ���ص��اف: 
ت�صجيله كاأول العب يف الريا�صات ال�صتوية وال نن�صى �صكر كل من �صاند 

ودعم الالعب ليحقق هذا االجناز وي�صل اإىل االعتماد الدويل".
االمارات  احت��اد  رئي�س  نائب  القبي�صي  هامل  �صعادة  اأك��د  جانبه  وم��ن 
على  وفائدته  االإجن���از،  ه��ذا  حتقيق  اأهمية  على  ال�صتوية،  للريا�صات 
ري��ا���ص��ة االإم������ارات ك��ك��ل م��ن اأج���ل مت��ك��ني ري��ا���ص��ة ال��ت��زل��ج يف الدولة، 
وامل�صاهمة يف فتح اآفاق اأو�صع لريا�صة االمارات ودعمها لتكون حا�صرة 
اعتمدتها  ال��ت��ي  اال�صرتاتيجية  م��ع  ين�صجم  مب��ا  ال��دول��ي��ة  املحافل  يف 
قيادتنا  ل��دع��م ري��ا���ص��ة االم�����ارات، مهنئاً  اأخ����رياً  احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة 

الر�صيدة على حتقيق هذا االإجناز الذي جاء بف�صل الدعم الالحمدود 
للريا�صة والريا�صيني.

وقال: "اعتماد الالعب ذياب املهريي من قبل اللجنة الباراملبية الدولية 
يتيح لالإمارات فر�صة امل�صاركة يف دورة االألعاب االأوملبية ال�صتوية التي 

�صتعقد يف العا�صمة ال�صينية بكني".
مكثف  تدريبي  ملع�صكر  خ�صع  ق��د  ك��ان  امل��ه��ريي  ذي��اب  بطلنا  ان  يذكر 
باإ�صراف ومتابعة اأكادميية متزجلي االمارات التي قامت باإعداد برنامج 
متكامل بداأ يف �صكي دبي منذ اأكتوبر املا�صي، لي�صل اليوم اإىل حتقيق 

اجناز غري امل�صبوق يف منتجع ليلهامر بالرنويج.
اأ�صحاب  م��ن  املتزجلني  بت�صنيف  اخلا�صة  االخ��ت��ب��ارات  اأن  يذكر  كما 
الهمم دولياً، متر مبرحلتني اأ�صا�صيتني، االأوىل عبارة عن اختبار على 
�صكل مقابلة �صخ�صية بني الالعب وممثل اللجنة الدولية الباراملبية، 
وامل�صتندات  الوثائق  على  التدقيق  عن  عبارة  فهي  الثانية  املرحلة  اما 
اللجنة الدولية،  ال�صريري لالعب، بعد عر�صها على  ونتائج الفح�س 

ومن ثم يتم ابالغ الالعب اإما بالقبول او الرف�س.

ذياب املهريي يتاأهل للم�ساركة يف »الألعاب الباراملبية ال�ستوية« بعد اعتماده وت�سنيفه دوليا

اأبوظبي للدراجات 
الهوائية يطلق �سل�سة 

�سباقات »كاأ�ش مومينتوم«
•• اأبوظبي-وام:

اأط���ل���ق ن�����ادي اأب���وظ���ب���ي ل���ل���دراج���ات ال���ه���وائ���ي���ة، ���ص��ل�����ص��ة ���ص��ب��اق��ات كاأ�س 
متجر  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  ال�����ص��اع��ة،  �صد  للفرق   Momentum
مومينتوم، حيث يتكون ال�صباق من ثالث جوالت، وعقدت اجلولة االأوىل 
منه اأم�س بجزيرة احلديريات، اأما اجلولة الثانية ف�صتقام يف مدينة الوثبة 
من  ال��راب��ع  يف  واالأخ���رية  الثالثة  اجلولة  تقام  حني  يف  املقبل،  مار�س  اأول 

يونيو 2022 يف جزيرة احلديريات اأي�صا.
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  اأبوظبي  ن��ادي  اإط���ار حر�س  يف  البطولة  ه��ذه  وت��ق��ام 
مكانة  تعزيز  يف  ت�صهم  والتي  املتنوعة  والفعاليات  ال�صباقات  اإق��ام��ة  على 
اأبوظبي على خارطة الريا�صة الدولية عموماً وريا�صة الدراجات الهوائية 
البع�س على  بع�صها  ال�صباق مع  امل�صاركة يف  الفرق  و�صتتناف�س  خ�صو�صاً. 
بناًء  االأ�صرع  الفرق  جميع  النهائي  ال�صباق  ويحدد  ال�صباق،  من  فئات   9
الفرق  �صباقات  وتعتمد  ال��ث��الث.  اجل���والت  خ��الل  الرتاكمي  ال��وق��ت  على 
كل  ويقطع  ال�صاعة  للقيادة �صد عقارب  الفردي  ال�صاعة على اجلهد  �صد 
م�صارك م�صافة حمددة ويكون الفائز هو االأقل زمنا وال ي�صمح بالتالحق 

بني الدراجني وت�صتهدف م�صاركة كال اجلن�صني من فئات املجتمع كافة.
لهذه  الراعية  للجهات  ال�صكر  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  اأبوظبي  ن��ادي  ووج��ه 
الفعالية ومنها مومينتوم على جهودها الإجناح هذه ال�صباقات التي ت�صهم 
يف ت�صجيع فئات املجتمع يف اأبوظبي على ممار�صة ريا�صة الدراجات الهوائية 

نظرا لفوائدها ال�صحية والبيئية.



ت�سفف وتقلم حاجبيها.. بعد زراعة فا�سلة
ب��ع��د عملية زراع����ة ح��اج��ب��ني، اأ���ص��ي��ب��ت ب��ري��ط��ان��ي��ة ب��ح��ال��ة جتعل 
تقليمهما  اإىل  ي�صطرها  م��ا  م�صتمر،  ب�صكل  ي��ن��م��وان  حاجبيها 
تطبيق  على  ق�صتها  �صيلر،  هيلي  �صاركت  بانتظام.  وت�صفيفهما 
تزيلهما  وك��ان��ت  �صميكني،  ك��ان��ا  حاجبيها  اإن  وق��ال��ت  ت���وك،  تيك 
الإ�صفاء  اجللد  �صبغة حت��ت  زراع���ة  ق��ررت  ث��م  امل��ن��زل،  يف  بنف�صها 
مظهر طبيعي على حواجبها، قبل اأن جتري عملية لزراعة �صعر 
حاجبيها  مظهر  وا�صتعادت  العملية  وجنحت  حاجبيها،  يف  راأ���س 

الطبيعي، قبل اأن تواجه م�صكلة مل تكن يف احل�صبان.
مما  كبري،  ب�صكل  حاجبيها  �صعر  منو  م�صكلة  تواجه  هيلي  ب��داأت 

جعلها ت�صطر لتقليمهما ب�صكل منتظم.
ون�صرت ال�صابة مقطع فيديو عن م�صكلتها على تيك توك، واأبدى 

املتابعون ده�صتهم من طول حاجبيها.
وح�صب االأطباء، فاإن ب�صيالت ال�صعر من راأ�س الفتاة، بداأت تنمو 
مل�صكلتها  ج��ذري  وتبحث هيلي عن حل  ب�صكل كبري يف حاجبيها. 

وحذرت من هذه العمليات وفق مريور الريطانية. 

�سيارة ت�سدم مرا�سلة على الهواء
عامل  يف  وا�صع  نطاق  على  ت�صتخدم  عبارة  تتوقف"..  ال  "االأخبار 
حرفيا،  طبقتها  تلفزيونية  مرا�صلة  لكن  واالإع����الم،  ال�صحافة 

بعدما �صدمتها �صيارة بيما كانت على الهواء مبا�صرة.
واأفادت �صبكة "اإن بي �صي نيوز" االأمريكية اأن توري يورغي مرا�صلة 
قناة WSAZ التابعة لل�صبكة كانت توؤدي ر�صالة على الهواء مبا�صرة 
يف والية وي�صت فريجينيا. وبينما كانت ت�صرد املعلومات للجمهور 
�صدمتها �صيارة فجاأة، ووقعت على االأر���س، قبل اأن تنه�س ثانية 

وتوا�صل اإمداد اجلمهور باملعلومات.
ووقعت احلادثة، م�صاء االأربعاء، عندما كانت يورغي تتحدث عن 

م�صكلة انقطاع املياه يف مدينة دنبار بالوالية.
توازنها  التلفزيونية  املرا�صلة  ا�صتعادت  املفاجئة،  احل��ادث��ة  وبعد 
وقالت للجمهور اأنا بخري، ويف اأثناء ذلك اأ�صلحت و�صع الكامريا 
وهي  ال�صائقة  �صمعت  الفيديو،  ويف  عملها.  وا�صتاأنفت  واالإ���ص��اءة 
تعتذر للمرا�صلة التلفزيونية. ويف وقت الحق، قالت يورغي )25 
عاما( وهي من والية بن�صلفانيا اإنها ت�صعر بحالة جديدة با�صتثناء 

اأمل ب�صيط يف الظهر وال�صاق اليمنى.
وذكرت اأن الفحو�س اأظهرت اأنها مل تتعر�س لك�صر يف العظام.

دار الفتوى اللبنانية تتحرك �سد مدعي النبوة
العامة  النيابة  اإىل  طلب  بتقدمي  اللبنانية  الفتوى  دار  حتركت 
جدال  واأث���ار  النبوة  ادع��ى  �صخ�س  �صد  قانونية  اإج���راءات  التخاذ 

و�صخرية وا�صعة على و�صائل التوا�صل االجتماعي.
ورا�صما  ع�صا،  حامال  فيديو،  مقطع  يف  النبوة"  "مدعي  وظهر 

اأ�صكاال غري مفهومة على جبينه، وقال اإنه "مر�صل من ال�صماء".
ومل يتاأخر حترك دار الفتوى اللبنانية، حيث اأعلنت، عر ح�صابها 
العامة  النيابة  من  طلبت  اأنها  "في�صبوك"،  موقع  على  الر�صمي 
"بناء على  اتخاذ االإجراء القانوين يف حقه. وقالت يف تدوينتها: 
توجيهات مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�صيخ عبد اللطيف دريان، 
العامة  للنيابة  باإخبار  الكردي  اأم��ني  ال�صيخ  الفتوى  اأم��ني  تقدم 
اأنه  وبهتانا  زورا  يدعي  ال��ذي  منذر  ن�صاأت  املدعو  �صد  التمييزية 

ر�صول مر�صل من ال�صماء �صاحب ر�صالة �صماوية".
واأ�صافت: "وقد طلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ االإجراء 
القانوين الالزم بحق ن�صاأت منذر وكل من يظهره التحقيق، �صندا 

الأحكام املادتني 317 و474 من قانون العقوبات".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جناح زراعة كليتي خنزير يف اإن�سان
�صجل باحثون  يوم اأم�س االأول اخلمي�س اأحدث جتربة مفاجئة يف ال�صعي الإنقاذ حيوات الب�صر باأع�صاء من خنازير 
اأالباما كليتي خنزير يف ج�صم رجل ميت دماغيا- وهي بروفة خطوة  امل��رة، زرع جراحون يف  معدلة وراثيا. هذه 

بخطوة لعملية ياأملون فيها زرع االأع�صاء يف مر�صى على قيد احلياة رمبا الحقا هذا العام.
وتقول جاميي لوك من جامعة اأالباما يف برمنغهام، التي قادت اأحدث درا�صة وتهدف لبدء جتربة �صريرية لزرع كلى 

اخلنازير: "نق�س االأع�صاء اأزمة ال ميكن ت�صورها يف احلقيقة وال حل حقيقي لدينا لها".
وت�صدرت جتارب م�صابهة عناوين ال�صحف يف ال�صهور االأخرية، بينما تزايدت اأبحاث زراعة اأع�صاء احليوانات يف 
ج�صم االإن�صان. ويف مرتني هذا اخلريف، ربط جراحون يف جامعة نيويورك لفرتة موؤقتة كلية خنزير باأوعية دموية 

خارج ج�صم متلق ميت ليفاجئوا بعملها.
ويف بداية ال�صهر اجلاري، منح جراحون يف مركز مرييالند الطبي رجال يحت�صر قلبا من خنزير معدل وراثيا 

والذي اأبقاه على قيد احلياة حتى االآن.
لكن مازال العلماء بحاجة ملعرفة املزيد ب�صاأن كيفية اختبار عمليات الزرع تلك بدون املخاطرة بحياة املري�س.

القلب يف ج�صم  بها  زرع  التي  الطريقة  لوك  قلدت  العلم،  اأجل  اأفرادها من  اأحد  بج�صد  اأ�صرة ترعت  ومب�صاعدة 
االإن�صان- فاأزال كلى اخلنزير "املترع"، ثم اأحلقها مبعدة املتويف.
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ال�سموم من  تخل�سك  للكبد..  مهمة  م�سروبات   5
ال يعلم كثريون اأن الكبد يوؤدي اأكرث من 500 عملية منقذة للحياة يوميا، 

لذلك ينظر اإليه على اأنه واحد من اأبرز اأع�صاء اجل�صم.
وحتى يتمكن الكبد من اأداء وظائفه، مثل اإزالة ال�صموم وتن�صيط االأنزميات، 

يحتاج اإىل بع�س ال�صوائل املهمة التي ت�صاهم يف تطهريه.
وميكن االعتماد على امل�صروبات التالية يف هذا املجال، بح�صب موقع "فود" 
التمارين  جانب  اإىل  االأخ�صر  ال�صاي  ي�صاعد  االأخ�صر:  ال�صاي  ال�صحي: 
اأن  الفئران  اأج��ري على  درا�صة  ووج��دت  الكبد،  تعزيز �صحة  الريا�صية يف 
ال�صاي االأخ�صر والتمارين الريا�صية، كانت اأج�صاهم تتعامل مع االأغذية 
ب�صكل خمتلف عن االآخرين. �صاي الكركم: الكركم غني مب�صادات االأك�صدة 
اإنتاج  زي���ادة  طريق  ع��ن  وذل��ك  ال�صموم،  م��ن  التخل�س  عملية  تدعم  التي 
االأنزميات، وي�صاعد اأي�صا يف تعزيز الدورة الدموية، مبا يعزز �صحة الكبد. 
االأك�صدة  الع�صري مليء مب�����ص��ادات  ه��ذا  ال��ه��ن��دي(:  )ال��ت��وت  اأم��ال  ع�صري 
االأخرى،  الغذائية  العنا�صر  من  "�صي" والعديد  وفيتامينات  وااللتهابات 

وهذا كله ي�صاعد يف التخل�س من ال�صموم ودعم �صحة الكبد.
ع�صري ال�صمندر: يحتوي هذا امل�صروب على الكثري من العنا�صر الغذائية 
وتعمل  واالأل��ي��اف،  االأك�����ص��دة  وم�����ص��ادات  والبكتني،  الفلويك  حم�س  مثل 
كلها جمتمعة على اإزالة ال�صموم من اجل�صم. القهوة: رغم اأن القهوة من 
اأكرث امل�صروبات �صعبية يف العامل، اإال اأن القلة من النا�س يدركون فائدتها 

بالن�صبة اإىل الكبد، وذلك يف حالة تناول الكميات ال�صحية منها.

اأمازون تفتح اأول متاجرها غري الفرتا�سية 
اأعلنت �صركة "اأمازون" للتجارة االلكرتونية عن خطط لفتح اأول متجر لها 
يف لو�س اأجنلي�س يتيح �صراء املالب�س ح�صورياً، يف خطوة اإ�صافية لها نحو 
"اأمازون  اأّن متجر  العامل احلقيقي. واأو�صحت مدّونة الكرتونية لل�صركة 
�صتايل" الذي �صُيفتتح يف وقت الحق خالل هذا العام يتيح للزبائن الت�صّوق 
املالب�س  على  امل��وج��ود   "QR code" �صريعة  ا�صتجابة  رم��ز  م�صح  ع��ر 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ط��ب��ي��ق اخل���ا����س ب��ال�����ص��رك��ة، وذل����ك الخ��ت��ي��ار م���ا ينا�صبهم 
اإىل  ي��رغ��ب��ون يف جتربتها  ال��ت��ي  ال��ث��ي��اب  ُت��ر���ص��ل  ث��م  م��ن مقا�صات واأل�����وان، 
الت�صّوق ال�صخ�صي  ال�صركة يف جمال  غرف القيا�س.  وياأتي تو�صيع وجود 
ب�صاأن هيمنة  ال�صلطات و�صركات مناف�صة  للمالب�س مبوازاة حتذيرات من 

ال�صوق. قطاع  على  لها  مقّراً  �صيتل  من  تتخذ  "اأمازون" التي 
ال�صوبرماركت  متاجر  �صل�صلة  على   2017 ع��ام  "اأمازون"  وا���ص��ت��ح��وذت 
Whole Foods Market مقابل 13،7 مليار دوالر، مما اأدى اإىل تو�صيع 

وجودها يف جمال الت�صّوق غري االفرتا�صي ب�صكل كبري.
لتكون  ّممت  �صُ اجلديد  املتجر  يف  القيا�س  غ��رف  اأّن  اإىل  ال�صركة  واأ���ص��ارت 
"م�صاحة خم�ص�صة لكل �صخ�س" اإذ �صيجد املت�صّوقون الثياب التي اختاروها 

امل�سي ال�سريع يقلل خطر 
الإ�سابة بق�سور القلب

االأ�صخا�س  اأن  اإىل  االأبحاث  ت�صري 
الذين مي�صون ب�صرعة اأقل عر�صة 
مقارنة  ال��ق��ل��ب  بف�صل  ل��الإ���ص��اب��ة 
باالأ�صخا�س الذين مي�صون ب�صرعة 

اأكر.
ت���اب���ع ال��ع��ل��م��اء يف ج��ام��ع��ة ب����راون 
األف   25 ���ص��ح��ة  اآي����الن����د،  رود  يف 
اأبلغن  اخلم�صني،  �صن  ف��وق  ام���راأة 

باأنف�صهن عن �صرعة م�صيهن.
اأنهن  زعمن  الالئي  الن�صاء  كانت 
مي�صني بوترية "متو�صطة"، ما بني 
اأق��ل عر�صة  ال�صاعة،  يف  ميل   3-2
 27 بن�صبة  القلب  بف�صل  لالإ�صابة 
% مقارنة بالن�صاء اللواتي مي�صي 
الن�صاء  وواج���ه���ت  ع�����ادي.  ب�����ص��ك��ل 
اأكرث  للم�صي،  وت���رية  اأ���ص��رع  ذوات 
اأقل  ال�صاعة،خطًرا  يف  ميل   3 من 
 34 بن�صبة  القلب  بف�صل  لالإ�صابة 

.%
االأ�صخا�س  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
الذين مي�صون ب�صرعة قد يكونون 
اأكرث لياقة وي�صتفيدون من �صحة 
ب�صكل  ال��دم��وي��ة  واالأوع��ي��ة  القلب 

اأف�صل، مما يقلل من املخاطر.
ت�صارلز  ال��دك��ت��ور  ق���ال  جهته  م��ن 
اإي���ت���ون، رئ��ي�����س ف��ري��ق ال��ب��ح��ث، اإن 
النتائج تظهر اأن �صرعة امل�صي هي 
عالمة على �صحة القلب. واأ�صاف 
اإيتون، اأن الدرا�صة ميكن اأن ت�صاعد 
املعر�صني  االأ���ص��خ��ا���س  حت��دي��د  يف 
القلب،  بق�صور  االإ���ص��اب��ة  خل��ط��ر 

عن طريق قيا�س وترية امل�صي.

زوابع ثلجية جتتاح العراق
خالل اأقل من اأ�صبوع، �صربت زوابع 
مناطق  ع��ن��ي��ف��ة خم��ت��ل��ف  ث��ل��ج��ي��ة 
كرد�صتان  اإق���ل���ي���م  وحم����اف����ظ����ات 
الثلوج  ارتفاع  ي�صل  حيث  العراق، 
لنحو  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف  امل��ن��ه��م��رة 

مرتين.
القطبية  امل�����وج�����ة  ه�������ذه  وت����ع����د 
نحو  م��دى  على  االأع��ن��ف  الثلجية 
العراق  ت�صرب  التي  عقود  خم�صة 
وم��ن��اط��ق��ه ال�����ص��م��ال��ي��ة ع��ل��ى وجه 

اخل�صو�س، ح�صب خراء املناخ.
رحاله  االأبي�س"  "الزائر  وح���ط 
قلما  عراقية  وحمافظات  مدن  يف 
يتواجد فيها، كمحافظتي كركوك 

واالأنبار.
االأن�������واء اجلوية  م��دي��ري��ة  ووف����ق 
اإقليم  يف  ال������زل������زايل  وال����ر�����ص����د 
العا�صفة  ف���اإن  ال��ع��راق،  كرد�صتان 
التي  ه������ذه،  ال��ث��ل��ج��ي��ة  ال��ق��ط��ب��ي��ة 
االإقليم  م��ن��اط��ق  ع���م���وم  ت�����ص��رب 
م��ن��ذ االأرب����ع����اء، ���ص��ت��ت��وا���ص��ل طيلة 
ن�صبيا  ت��اأث��ريه��ا  وي��خ��ف  اخلمي�س 
اجلمعة، متوقعة ا�صتقرار االأجواء 

يوم ال�صبت القادم.
اجلبلية  امل���ن���اط���ق  ع����ن  وف�������ص���ال 
بكثافة  مت���ي���زت  ال���ت���ي  وال��ري��ف��ي��ة 
انهمرت  فقد  الثلجية،  هطوالتها 
ال���ث���ل���وج ب�������ص���دة يف م����راك����ز امل����دن 
اأرب�����ي�����ل،  االإق�����ل�����ي�����م،  يف ع���ا����ص���م���ة 
وال�����ص��ل��ي��م��ان��ي��ة وده��������وك وزاخ�����و 
الطق�س  ي�����ص��ود  ف��ي��م��ا  وح��ل��ب��ج��ة، 
بقية  وال�صقيع  ال���رودة  ال�صديد 
ت�صل  حيث  العراقية،  املحافظات 
م���ع���دالت احل�������رارة ل��ي��ال مل���ا دون 
درج��ات، فقد و�صلت  بعدة  ال�صفر 
البالد  �صمال  البلدات  يف عدد من 

لنحو 20 درجة حتت ال�صفر.

حيل ب�سيطة للظهور اأ�سغر �سنًا
احلفاظ  �صر  ع��ام��اً،   53 بريطانية،  ك�صفت 
جراحة  دون  ب�صرتها  وج��م��ال  ���ص��ب��اب  ع��ل��ى 
ميكن  ب�صيطة   ب�����ص��رتات��ي��ج��ي��ات  جتميلية. 
وحيل  بالب�صرة  للعناية  ات��ب��اع��ه��ا،  للجميع 
على  ت�صامبيون  جوليا  حت��اف��ظ  التجميل، 
ب�  ب�صرتها  جوليا  وتعالج  مظهرها.  �صباب 
للتنظيف  اأ�صابيع،   5 كل   Hydrafacials
الب�صرة،  وت���رط���ي���ب  وال��ت��ق�����ص��ري  ال��ع��م��ي��ق 
واأ�صافت اإنها "عالجات باهظة الثمن، لكنك 
حت�صلني على ب�صرة واحدة فقط، لذا عليك 
اال�صتثمار فيها". وتقول: "وجدت جمموعة 
 Instant اأحبها  التي  الب�صرة  منتجات  من 
Effects فهي لي�صت رخي�صة ولي�صت باهظة 
وتتبع  ما".  نوعاً  متو�صطة  وكلفتها  الثمن، 
من  ب�صرتها  حلماية  ���ص��ارم��اً  نهجاً  جوليا 
وجهي  على  "اأ�صع  وت��ق��ول:  ال�صم�س،  اأ�صعة 
االأقل،  على   30 ال�صم�س  م��ن  حماية  عامل 
اأي�صا املرطبات التي حتتوي على  واأ�صتخدم 
ال�صم�س، لكني بداأت ذلك  عامل حماية من 

يف اآخر 15 اأو 20 عاماً فقط".

تن�سر درو�ش جتميل رغم فقدانها ليديها و�ساقيها
اأن  ويل  اإيزابيل  �صنها، حتب  مثل  الفتيات يف  مثل معظم 
تظهر مبظهر اأنيق، مع ظالل عيون باللون الوردي الفاحت، 
وكحل جمنح ورمو�س م�صتعارة، لكن الفارق الوحيد هو اأن 
اإيزابيل تفعل كل ذلك بدون يدين، بعد اأن ت�صببت اإ�صابتها 
بالتهاب ال�صحايا يف �صن ال�صابعة ببرت اأطرافها. واأ�صبحت 
اإيزابيل )18 عاماً( املولودة يف ديربي االآن موؤثرة يف جمال 
املكياج وت�صارك هدى قطان - �صاحبة العالمة التجارية 
العاملية هدى بيوتي – درو�صها على ح�صابها يف اإن�صتغرام 
التي  اإيزابيل،  وتقول  �صخ�س.  49.9 مليون  يتابعه  الذي 
ا كم�صاعدة ت�صويق يف �صركة �صيارات "لقد ن�صرت  تعمل اأي�صً
مقطع فيديو يف 2018 واأنا اأقوم بعمل مكياجي با�صتخدام 
لوحة ظالل عيون من هدى بيوتي، ومت ت�صويره بهاتف 
ق��دمي ومل تكن ج��ودت��ه ج��ي��دة على االإط����الق، ث��م ذهبت 
متابع  األ��ف   200 لدي  كان  وعندما خرجت،  امتحان  اإىل 
وماليني الر�صائل، و�صاركت هدى بيوتي ذلك الفيديو". 
الكثري من  اأن  اأعتقد  " لقد كان االأم��ر جنونياً،  واأ�صافت 
النا�س قد انده�صوا من طريقة و�صع مكياجي بدون يدي. 
لقد تطلب االأمر الكثري من املمار�صة والت�صميم، وكانت 

النتيجة رائعة".

 فتح باب الطائرة عمدا وقفز
التزلج  يف  �صابق  اأوملبي  وريا�صي  اأمريكي  يوتيوبر  وجد 
نف�صه يف مركز حتقيق فيدرايل بوالية كاليفورنيا، بعد 
اأن ترك طائرته تتحطم عمدا. وكان تريفور جاكوب قد 
قفز من الطائرة قبل �صقوطها ووثق ذلك يف فيديو ن�صره 
االأر���س، قبل  الفيديو على  وب��داأ  "يوتيوب".  على موقع 
اأن يلقع جاكوب بطائرته ال�صغرية وحده، حيث حتدث 
و�صارت  الطائرة  اأقلعت  وبعدما  الو�صيكة.  املغامرة  عن 
يف منت�صف ال�صماء، فتح جاكوب باب الطائرة بكل برود 
ارطامها  الطارة حتى  وقفز منها. ووثق حلظات هبوط 
باالأر�س، كما كان يحمل يف ج�صده كامريا اأظهرته وهو 
اأ�صيب  اأن ي�صطدم باالأر�س، حيث  طائر يف ال�صماء قبل 
بجروح. ويف املقابل، ت�صاءل عدد من رواد مواقع التوا�صل 
االجتماعي عن ال�صبب الذي دفع "اليوتيوبر" اإىل هذه 
التجربة املتهورة، وذهب البع�س اإىل حد القول اإنه �صعى 
اأكرث  الفيديو  �صهرة. وح�صد  اإىل حتقيق  وراء ذلك  من 
اأ���ص��اب��ي��ع قليلة. لكن  1.2 م��ل��ي��ون م�����ص��اه��دة، خ���الل  م��ن 
االأمر االأ�صواأ بالن�صبة اإىل جاكوب هو فتح اإدارة الطريان 
النقل حتقيقا يف  ل�صالمة  الوطني  واملجل�س  الفيدرالية 
احلادث اأخريا، بح�صب ما اأوردت و�صائل اإعالم اأمريكية.

فيالن تواأمان نادران يواجهان بداية خطرية
ياأمل حماة احلياة الرية يف بقاء فيلني تواأمني حديثي 
الوالدة على قيد احلياة حتت رعاية اأمهما بورا وحرا�صة 
باملخاطر يف متنزه يف  بداية حمفوفة  ذك��ر متيقظ يف 
ا�صميهما  اختيار  يتم  مل  ال��ل��ذان  الفيالن،  ول��د  كينيا. 
الوطنية  ���ص��ام��ب��ورو  االأ����ص���ب���وع يف حم��م��ي��ة  ه����ذا  ب��ع��د، 
اأنقذوا  ت�صهدهما منظمة  تواأمني فقط  ثاين  واأ�صبحا 
اإيان  وق���ال  االإط����الق.  على  املحلية  اخل��ريي��ة  االأف��ي��ال 
دوجال�س هاميلتون موؤ�ص�س املنظمة يوم اخلمي »ميثل 
التوائم نحو واحد يف املئة فقط من املواليد. وكثريا ما 

يكون لن االأمهات غري كاف الإطعام ال�صغريين«. 

ق�سة مثرية عن احلمري الهجينة يف بالد الرافدين
ال�صهرية  ال�صومرية  وال�صلم  واحل��رب  لوحة  على 
امل��ح��ف��وظ��ة امل��ت��ح��ف ال���ري���ط���اين يف ل���ن���دن، ثمة 
ح��ي��وان��ات األ��ي��ف��ة جت���ّر ال��ع��رب��ات احل��رب��ي��ة، ورغم 
احليوان  ه��ذا  جن�س  اأن  اإال  اخليول،  مع  ت�صابهها 
جاك  عهد  باحثو  ك�صف  حتى  ج��دل،  مو�صع  ظل 
ه��ذه احليوانات مل  اأّن  م��وؤخ��راً،  باري�س  مونود يف 

تكن �صوى "حمري هجينة".
واأفاد الباحثون يف درا�صتهم، التي ن�صرت موؤخراً يف 
دورية "�صاين�س اأدفان�صي�س"، باأن حتليل احلم�س 
اأّن ه���ذه احل��ي��وان��ات كانت  ال��ن��ووي ال��ق��دمي ب���نّي 
مع احلمري  املنزلية  للحمري  تهجني  عملية  نتاج 

الرية.
اأقدم  النوع من احلمري  ه��ذا  النتائج جتعل  ه��ذه 
مثال معروف للحيوانات املهجنة، والتي اأنتجتها 
عاما   500 قبل  النهرين  ما بني  ب��الد  جمتمعات 
من و�صول اخليول امل�صتاأن�صة اإىل منطقة الهالل 
اخل�صيب، حيث ظهرت للمرة االأوىل قبل حوايل 

4 اآالف عام.
وقالت املوؤلفة امل�صاركة يف الدرا�صة، وعاملة اجلينوم 

اإي���ف���ا ماريا  ب���اري�������س،  يف م��ع��ه��د ج����اك م���ون���ود يف 
غيغل: "من الهياكل العظمية، علمنا اأنها خيلية 
تتنا�صب  مل  لكنها  باحل�صان(،  �صبيهة  )حيوانات 
مع  تتنا�صب  ومل  امل�صتاأن�صة  احلمري  قيا�صات  مع 

قيا�صات احلمري الرية ال�صورية".
"لذلك  ���ص��ح��ف��ي��ة:  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  واأ�����ص����اف����ت 
الفرق  يكن  مل  لكن  م��ا،  ح��د  اإىل  خمتلفة  ك��ان��ت 

وا�صحا".
ال���ذي اك��ت��ن��ف ه���ذه احليوانات  ال��غ��م��و���س  ول��ف��ك 
ال�صبيهة باخليول، قام العلماء بدرا�صة جينومات 
العظام التي عرث عليها يف جممع الدفن االأمريي 
�صمايل  امل��رة  اأم  يف  ع��ام   4500 العمر  م��ن  البالغ 

�صوريا.
امل��ورف��ول��وج��ي��ة واالأثرية،  امل��ع��اي��ري  اأ���ص��ا���س  وع��ل��ى 
"الكونغا"،  اإن هذه احليوانات هي  الباحثون  قال 
م�صتندين اإىل وجود عالمات يف اأ�صنانها ناجتة عن 
اأحزمة القطع، وكذا وجود اأظهرت اأمناط التاآكل 
اأن هذه احليوانات قد مت اإطعامها ب�صكل مق�صود، 

بدال من تركها ترعى مثل احلمري العادية.

املمثلة التايوانية جينجل وانغ ت�سل اإىل حفل توزيع جوائز احل�سان الذهبي ال�سينمائي رقم 58 يف تايبيه - ا ف ب

اأديل ترجئ حفالت ب�سبب كوفيد 
املغنية الريطانية اأديل بكلمات خنقتها الدموع اإرجاء �صل�صلة حفالت يف ال�س فيغا�س 

بكوفيد  اأع�صاء كرث يف فريقها  باإ�صابة  تاأخري عدة مرتبطة خ�صو�صا  ب�صبب حاالت 
الرابع  األبومها  طرح  بعيد  الثاين/نوفمر،  ت�صرين  ويف  العرو�س.  انطالق  ع�صية 
اأ�صبوع  نهاية  عطلة  كل  �صتحيي  اأنها  النجمة  ك�صفت  امل�صجل يف اال�صتوديو "30"، 
كانون   21 م��ن  اع��ت��ب��ارا  فيغا�س  ال���س  يف  حفالت  اأ�صبوعا  ع�صر  اثني  م��دى  على 

الثاين/ينايرز وقالت اأديل يف ت�صجيل م�صور ن�صرته عر ح�صابها على اإن�صتغرام 
"بذلنا كل ما يف و�صعنا ليكون كل �صيء جاهزا يف الوقت املطلوب )...( لكننا 

واجهنا م�صكالت ب�صبب حاالت تاأخري يف الت�صليم والكوفيد".
اإجناز  م�صتحيال  وك��ان  بكوفيد  م�صاب  فريقي  "ن�صف  املغنية  واأ�صافت 

باالعتذار  جم��ددا  متقدمة  للغاية"،  حزينة  اأن��ا  للعر�س.  التح�صريات 
"من جميع من تكبد عناء التنقل" اإىل ال�س فيغا�س حل�صور احلفل 

املقرر اأ�صا�صا يف قاعة "كولو�صيوم" بفندق "�صيزرز باال�س".


