
   

�صرطة اأبوظبي: وفاة 3 اأ�صخا�ص واإ�صابة 6 جراء 
احلريق الذي اأعقب حادث منطقة م�صفح اإيكاد

•• اأبوظبي-وام:

�صباح  اندلع  ال��ذي  احلريق  على  ال�صيطرة  اأبوظبي  �صرطة  اأعلنت 
اأم�س يف منطقة م�صفح اآيكاد 3 بالقرب من خزانات اأدنوك ما اأدى 

اإىل انفجار 3 �صهاريج نقل حمروقات برتولية. 
وذكرت �صرطة اأبوظبي يف بيان لها اأن احلادث اأ�صفر عن وفاة �صخ�س 
من اجلن�صية الباك�صتانية و �صخ�صني من اجلن�صية الهندية و اإ�صابة 
بدء  اإىل  م�صرية   .. املتو�صطة  و  الب�صيطة  بني  اإ�صاباتهم  اآخرين   6
والظروف  احلريق  �صبب  ح��ول  مو�صعاً  حتقيقاً  املخت�صة  ال�صلطات 

املحيطة به.

اإطالق معهد املالريا وحلول املناخ 
على هام�ص اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة

•• دبي -وام:

اأعلنت منظمة مالريا نو مور - ال مالريا بعد اليوم - بالتعاون مع ديوان 
ويل عهد اأبوظبي ومبادرة بلوغ امليل االأخري اأم�س.. اإطالق معهد عاملي 

جديد يعنى مبكافحة املالريا يف مواجهة تغري املناخ وتقلبات الطق�س.
وجاء اإطالق معهد املالريا وحلول املناخ على هام�س فعاليات قمة اأ�صبوع 
اإك�صبو  معر�س  يف   عقدت  ح��واري��ة  جل�صة  خ��الل  لال�صتدامة،  اأبوظبي 
�صحة  على  وتاأثرياته  املناخ،  تغري  على  ال�صوء  �صلطت  دبي   2020

االإن�صان، وعمليات التكيف الالزمة للت�صدي له بفعالية.
للتميز  افرتا�صياً  م��رك��زاً  املناخ  وحلول  للمالريا  اجلديد  املعهد  ويعد 
يهدف اإىل النهو�س بالنهج متعدد التخ�ص�صات ال�صرتاتيجيات مكافحة 
املالريا التي تعتمد على تقنيات الذكاء اال�صطناعي.)التفا�صيل �س6(

الرئي�س امل�صري يجتمع بوزير خارجية اجلزائر

�صودانيون يتظاهرون يف اخلرطوم مطالبني مبدنية احلكم  )ا ف ب(

�سهد �فتتاح �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستد�مة �سمن فعاليات �إك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�صد يكرم الفائزين بجائزة زايد لال�صتدامة 2022
•• دبي-وام:

اآل مكتوم  �صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  اهلل  رع���اه 
جمل�س  رئي�س  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 
الدول  روؤ�صاء وممثلي  املالية، وع��دد من  ال��وزراء وزي��ر 

ل�)اأ�صبوع  الر�صمي  االف��ت��ت��اح  االث��ن��ني  اأم�����س  ال�صديقة 
بت�صريع  املعنية  العاملية  املن�صة  لال�صتدامة(،  اأبوظبي 
وترية اال�صتدامة، مبقر مركز دبي للمعار�س يف اإك�صبو 

دبي.  2020
ورحب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
بالقادة واخلرباء مع اجتماعهم يف دولة االإمارات لبحث 
ق�صايا وحتديات اال�صتدامة و�صبل تو�صيع اآفاق احلوار 

حممد بن را�صد خالل تكرميه الفائزين بجائزة زايد لال�صتدامة   )وام(

وتكثيف وت�صافر اجلهود للتو�صل اإىل حلول مت�صي 
لالأجيال  ا�صتدامة  اأكرث  م�صتقبل  بناء  نحو  بالعامل 

القادمة.
من جهة اأخرى كرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الفائزين الع�صرة بجائزة 
زايد لال�صتدامة �صمن دورتها للعام 2022، وذلك 

بح�صور عدد من روؤ�صاء وقادة الدول ال�صديقة وذلك 
خالل حفل توزيع اجلوائز ال�صنوي الذي اأقيم اأم�س 
االفتتاح  مع  تزامنا  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  االثنني 

الر�صمي ل� )اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة(.
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وج��ه  و 
مكتوم، خالل احلفل التهنئة اإىل الفائزين باجلائزة 

عن فئاتها اخلم�س.          )التفا�صيل �س2 3-(

و��سنطن: ندين �لت�سعيد �لع�سكري �حلوثي �ملزعزع لالأمن

التحالف: ر�صدنا ونتابع ت�صعيدًا عدائيًا من امليلي�صيات احلوثية
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن حتالف دعم ال�صرعية يف اليمن، اأم�س االإثنني، اأنه ر�صد 
قبل  من  طيار  دون  من  طائرات  با�صتخدام  عدائياً  ت�صعيداً 

امليلي�صيا احلوثية.
با�صتخدام  عدائياً  ت�صعيداً  ونتابع  ر�صدنا  التحالف:  وق��ال 

م�صريات من قبل ميلي�صيا احلوثي.
واأو�صح التحالف اأن عدداً من امل�صريات املفخخة انطلقت من 

مطار �صنعاء الدويل، اأم�س االإثنني.
اأن��ه مت اع��رتا���س وت��دم��ري 3 ط��ائ��رات بدون  وب��ني التحالف 

طيار مفخخة اأُطلقت جتاه املنطقة اجلنوبية يف ال�صعودية.
وكان التحالف العربي اأعلن االأحد، مقتل 280 م�صلحاً من 
ميلي�صيات احلوثي، بعمليات جوية نفذتها قواته مبحافظتي 

ماأرب والبي�صاء.

امل�صروع التخريبي للملي�صيات احلوثية املدعومة من اإيران.
واأ�صار اإىل اأن حتقيق ال�صالم ال�صامل والعادل وفقاً للمرجعيات 

الثالث، هو الهدف الذي ت�صعى احلكومة اىل حتقيقه.
كما، �صدد على �صرورة اأن تتخلي امليلي�صيات عن وهم وغرور 
وتنخرط  االأم��ن  ق���رارات جمل�س  لتنفيذ  تن�صاع  واأن  ال��ق��وة، 
بجدية وبدون �صروط م�صبقة يف اجلهود التي يبذلها املبعوث 

اخلا�س لالأمم املتحدة الإحالل ال�صالم يف اليمن.
امليل�صيات  ب��ه  تقوم  م��ا  اإىل  اليمني  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وت��ط��رق 
االأعيان  على  ال�صواريخ  اإط���الق  خ��الل  م��ن  املدنيني  قتل  يف 

املدنية، وزراعة اآالف االألغام.
والبنى  وال��ط��رق��ات  اجل�صور  بتدمري  قيامها  اإىل  باالإ�صافة 
تزرع  ال  امللي�صيات  ه��ذه  اأن  توؤكد  وا�صحة  ر�صالة  يف  التحتية 
ملقدرات  وال  امل��دن��ي��ني  حل��ي��اة  ت���اأب���ه  وال  ال���دم���ار  اإال  وراءه�����ا 

ومكت�صبات الوطن.

يف االأث���ن���اء ج���ددت ال��ق��ائ��م��ة ب��اأع��م��ال ال�����ص��ف��ري االأم���ريك���ي يف 
الع�صكري احلوثي  للت�صعيد  اإدانتها  اليمن كاثرين وي�صتلي، 
واالأعمال العدائية املزعزعة لالأمن وتهديد خطوط املالحة 

يف البحر االأحمر.
اخلارجية  وزير  مع  االثنني،  اأم�س  اجتماعها  خالل  واأ�صارت 
بالدها  دع��م  ا�صتمرار  اإىل  م��ب��ارك  ب��ن  عو�س  اأح��م��د  اليمني 
اإىل حل  امل��ت��ح��دة للتو�صل  ل���الأمم  امل��ب��ع��وث اخل��ا���س  جل��ه��ود 
للحكومة  ب��الده��ا  دع��م  اأك��د  ك��ذل��ك،  و�صامل.  �صلمي  �صيا�صي 
ال�صرعية والأمن ووحدة وا�صتقرار اليمن، وفق ما نقلت وكالة 

االأنباء اليمنية الر�صمية )�صباأ(.
من جانبه، اأو�صح بن مبارك باأن ما مت حتقيقه من اإجنازات 
ميلي�صيات  �صد  اجل��ب��ه��ات  خمتلف  يف  ع�صكرية  وان��ت�����ص��ارات 
احل��وث��ي ج���اء ك��ان��ع��ك��ا���س ل��وح��دة وال��ت��ح��ام ال��ق��وى الوطنية 
ملواجهة  ال�صرعية،  دع��م  ق���وات حت��ال��ف  م��ن  واإ���ص��ن��اد  وب��دع��م 

يف لقاء �ل�سي�سي بلعمامرة:

تاأكيد على ا�صتمرار الدعم العربي لقي�ص �صعّيد

من انطالق مليونيات 17 يناير.. يوم جديد من احتجاجات ال�صودان ي��ح��ّذر  ال�صيني  الرئي�ص 
عواقب كارثية لأي مواجهة عاملية 

•• بكني-وكاالت:

حّذر الرئي�س ال�صيني �صي جينبينغ 
اأم�س من اأن اأي مواجهة بني القوى 
الكربى �صتحمل عواقب كارثية، يف 
العامل  ق��ادة  اإىل  فيه  توّجه  خطاب 
ال��ذي يعقد  دافو�س  خ��الل منتدى 
ع���رب االإن����رتن����ت. وق�����ال ���ص��ي وفق 
للخطاب:اأثبت  الر�صمية  الرتجمة 
ال���ت���اري���خ م����رة ت��ل��و االأخ�������رى ب���اأن 
املواجهة ال حتل امل�صاكل، بل توؤدي 

فقط اإىل عواقب كارثية.
اخلارجية  وزارة  حثت  جهته،  م��ن 
اأن تاأخذ  ال�صينية االأطراف املعنية 
واال�صتقرار يف  ال�صالم  اعتبارها  يف 
قال  اأن  بعد  الكورية  اجلزيرة  �صبه 
كوريا  اإن  الياباين  ال�صواحل  خفر 
باأنهما  ي�صتبه  ما  اأطلقت  ال�صمالية 
ق�صريا  ب��ال��ي�����ص��ت��ي��ان  �����ص����اروخ����ان 
وزارة  با�صم  املتحدث  وق��ال  امل���دى. 
ال�صني  اإن  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
تاأمل اأن تتعاون االأطراف املعنية يف 
لق�صايا  �صيا�صية  لت�صوية  الو�صول 

�صبه اجلزيرة الكورية.

عقيلة �سالح: حكومة �لدبيبة �نتهت
الأمم املتحدة ت�صغط لإجراء 

انتخابات الرئا�صة الليبية يف يونيو
•• عوا�صم-وكاالت:

والية  انتهاء  االإث��ن��ني،  �صالح،  عقيلة  الليبي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأع��ل��ن 
لها  يعد  مل  التي  الدبيبة  احلميد  عبد  برئا�صة  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 

�صرعية، م�صريا اإىل �صرورة ت�صكيل حكومة جديدة.
وحت���دث ���ص��ال��ح خ���الل جل�صة ل��ل��ربمل��ان ع��ن و���ص��ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق جديدة 
لالنتخابات، فيما اأعلنت املفو�صية العليا لالنتخابات عن احلاجة اإىل فرتة 

من 6 اإىل 8 اأ�صهر من اأجل ا�صتكمال العملية االنتخابية.
جاء ذلك يف بيان تاله �صالح خالل جل�صة الربملان، بعد اأكرث من 3 اأ�صابيع 
من املوعد املقرر الإجراء االنتخابات الرئا�صية، التي ف�صلت ال�صلطات الليبية 

يف عقدها، 24 دي�صمرب املا�صي.
ومن جهة اأخرى، دعا �صالح النائب العام ال�صديق ال�صور اإىل التحقيق فيما 
اأنفقته احلكومة، خ�صو�صا يف بندي التنمية والطوارئ، م�صريا اإىل خمالفات 
منا�صب  يف  النواب  وغري  النواب  تكليف  باإ�صدار  لل�صلطة  ا�صتعمال  واإ�صاءة 

قيادية، باملخالفة للقوانني واللوائح.
وطالب رئي�س الربملان كال من النائب العام وحمافظ م�صرف ليبيا املركزي 
ال�صديق الكبري بتحمل م�صوؤولياتهما، ومراعاة عدم االإنفاق من امليزانية اإال 

وفقا ملا تقرره اللجنة املالية وجمل�س النواب.
ليبيا  ب�صاأن  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  ل��الأم��ني  اخلا�صة  امل�صت�صارة  وق��ال��ت  ه��ذا 
�صتيفاين ويليامز، االإثنني، اإنها ت�صغط من اأجل اإجراء انتخابات رئا�صية يف 

ليبيا بحلول يونيو املقبل.
املعقول  من  ي��زال  ال  اإن��ه  قولها  ويليامز  عن  بر�س  اأ�صو�صيتد  وكالة  ونقلت 
يونيو،  بحلول  باأ�صواتهم  ن��اخ��ب  مليون   2.8 ي��ديل  اأن  للغاية  واملحتمل 
االأمم  فيها  تو�صطت  التي   ،2020 لعام  الطريق  خارطة  مع  يتما�صى  مبا 

املتحدة.
واأ�صافت وليامز، التي قادت جهود االأمم املتحدة الإنهاء موجة العنف التي 
�صهدتها ليبيا عام 2020، اأن االنتخابات �صرورية ملنح م�صداقية ملوؤ�ص�صات 
البالد. وتابعت: كل املوؤ�ص�صات تعاين من اأزمة �صرعية. ال اأرى اأي خمرج اآخر 
انتخابات  اأول  اإج��راء  يف  ليبيا  واأخفقت  �صلمية.  �صيا�صية  لليبيا غري عملية 
الدولية  للجهود  كبرية  �صربة  وج��ه  مما  املا�صي،  دي�صمرب   24 يف  رئا�صية 

•• الفجر -القاهرة:

با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل���ت���ح���دث  اأك�����د 
االثنني  اأم�����س  امل�صرية  الرئا�صة 
امل�صري واجلزائري  ان اجلانبني 
رئي�س  ا���ص��ت��ق��ب��ال  خ����الل  ����ص���ددا 
ج��م��ه��وري��ة م�����ص��ر ال��ع��رب��ي��ة عبد 
اخلارجية  وزي��ر  ال�صي�صي  الفتاح 
على  لعمامرة  رمطان  اجلزائري 
للرئي�س  العربي  الدعم  ا�صتمرار 
ق��ي�����س ���ص��ع��ي��د وم����ا ي���ق���وم ب���ه من 
لتحقيق  حثيث  وج��ه��د  اج����راءات 

اال�صتقرار يف البالد.
الرئا�صة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وا���ص��ار 
ا�صتقبل  ال�صي�صي  اأن  اإىل  امل�صرية 
ال�صوؤون  وزي��ر  العمامرة  رمطان 
بح�صور  اجل��زائ��ري��ة  اخل��ارج��ي��ة 
اخلارجية  وزي����ر  ���ص��ك��ري  ���ص��ام��ح 

•• اخلرطوم-وكاالت:

يف  ال���������ص����ودان����ي����ني  اآالف  خ��������رج 
االإث��ن��ني، و�صط  م�صريات ج��دي��دة، 
البالد،  وع��دد من مدن  اخلرطوم 
من  اجلي�س  بان�صحاب  للمطالبة 
انت�صار  و���ص��ط  ال�صيا�صية،  احل��ي��اة 
الرئي�صية  ال�صوارع  يف  كثيف  اأمني 
بالق�صر  امل���ح���ي���ط���ة  وامل�����ن�����اط�����ق 
الرئا�صي والقيادة العامة للجي�س.

وت��اأت��ي ه��ذه االح��ت��ج��اج��ات يف ظل 
ب���ع���د مقتل  ك���ب���ري،  اأم����ن����ي  ت���وت���ر 
ق���ائ���د ق���ط���اع اخل���رط���وم يف ق���وات 
علي  العميد  امل��رك��زي  االحتياطي 

برمية.
نفذت  املا�صية،  ال�صاعات  وخ���الل 
اعتقاالت  االأمنية حملة  ال�صلطات 
اإحياء  م���ن  ع����ددا  ���ص��م��ل��ت  وا���ص��ع��ة 
واخلرطوم  درم���ان  واأم  اخل��رط��وم 
ب����ح����ري، وط����ال����ت ال���ع�������ص���رات من 
جلان  يف  وال���ن���ا����ص���ط���ني  ال�������ص���ب���اب 
املقاومة التي تقود احلراك احلايل 

يف ال�صارع ال�صوداين.
وحت���دث���ت ت��ق��اري��ر اإع���الم���ي���ة عن 

باإجراءات  يتعهد  الكاظمي 
م�صددة ملنع اأي اأعمال تخريبية

•• بغداد-وكاالت:

24 ���ص��اع��ة مرت  اأق����ل م���ن  ب��ع��د 
الكرادة  منطقة  ان��ف��ج��اري  ع��ل��ى 
رئي�س  اأك���د  ب��غ��داد،  العا�صمة  يف 
م�صطفى  ال����ع����راق����ي  ال�����������وزراء 
اإجراءات  �صيتخذ  اأن��ه  الكاظمي، 
تخريبية  اأعمال  اأي  ملنع  م�صددة 

يف امل�صتقبل.
ب���اإع���ادة توزيع  ال��ك��اظ��م��ي  ووج���ه 
م�������ص���اح���ات ال���ع���م���ل ل���الأج���ه���زة 
م�صدداً  واال�صتخبارية،  االأمنية 
اجلهد  ت��ف��ع��ي��ل  ������ص�����رورة  ع���ل���ى 

اال�صتخباراتي.
واأتت ت�صريحات الكاظمي خالل 
ملجل�س  ط��ارئ��ا  اجتماعا  ت��روؤ���ص��ه 
االأحداث  ملناق�صة  الوطني  االأمن 
االأخ��رية يف بغداد، بح�صب وكالة 

االأنباء العراقية الر�صمية.
من جهته، اأ�صدر املجل�س الوزاري 
ل���الأم���ن ال��وط��ن��ي يف ال���ع���راق، 4 
توجيهات ل�صبط االأمن يف بغداد 
الطارئة  اجلل�صة  يف  واملحافظات 

ذاتها.

العمامرة  اأن  م����وؤك����دا  امل�������ص���ري 
الرئي�س  م��ن  خطية  ر���ص��ال��ة  نقل 
تبون  امل���ج���ي���د  ع���ب���د  اجل�����زائ�����ري 
لل�صي�صي قال انها ت�صمنت اعتزاز 
من  مب�صر  يربطها  مبا  اجلزائر 

امل�صت�صفيات  م����ن  ع�����دد  اق���ت���ح���ام 
واعتقال عدد من امل�صابني الذين 

كانوا يتلقون العالج بداخلها.
ون����ظ����م االط�����ب�����اء وال���ع���ام���ل���ني يف 
ال�����ق�����ط�����اع ال���������ص����ح����ي ع���������ددا من 
االح���ت���ج���اج���ي���ة خالل  ال����وق����ف����ات 
مطالبني  امل���ا����ص���ي���ني،  ال���ي���وم���ني 
ب��وق��ف االن��ت��ه��اك��ات امل��ت��ك��ررة على 
التي  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات واالع����ت����داءات 

تتعر�س لها الكوادر الطبية.

ع���الق���ات وث��ي��ق��ة وم��ت��م��ي��زة على 
وال�صعبي  ال��ر���ص��م��ي  امل�����ص��ت��وي��ني 
وااله�����ت�����م�����ام ب���ت���ع���زي���ز جم�����االت 
التعاون الثنائي مع م�صر يف كافة 

املجاالت.   )التفا�صيل �س10(

وك����ان����ت جل������ان امل����ق����اوم����ة وق����وى 
�صيا�صية دعت الحتجاجات جديدة 
 17 مليونيات  ا���ص��م  عليها  اأط��ل��ق 
اأخرى،  وم��دن  اخلرطوم  يف  يناير 
ب���دول���ة مدنية  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  وذل����ك 

خال�صة.
ك�صف  بعد  التظاهرات  وتاأتي هذه 
عن  ال�����ص��ودان  يف  االأمم��ي��ة  البعثة 
خمتلف  م��ع  م�صاوراتها  ا�صتمرار 

االأطراف.

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

مواقــيت ال�صالة
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اأول قبطانة بحرية اإماراتية : قيادة ال�سفن مهنة 
�ساقة تتطلب ال�سغف والعزمية والإ�رصار

اأخبار الإمارات

�سيناريو »الالدولة«.. خمطط 
امليلي�سيات املوالية لإيران بالعراق

عربي ودويل

مهرجان الظفرة .. تقاليد 
تراثية تر�سخ الهوية الإماراتية

الفجر الريا�سي

رئي�ص الدولة ي�صدر قانونا ب�صاأن تعديل ا�صم 
الأر�صيف الوطني اإىل الأر�صيف واملكتبة الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��در 
2021، ب�صاأن تعديل بع�س احكام القانون  13 لعام  اهلل" القانون االحت��ادي رقم 

االحتادي رقم 7 ل�صنة 2008 ب�صاأن االأر�صيف الوطني.
)االأر�صيف  بعبارة  الوطني  االأر�صيف  عبارة  ت�صتبدل  للقانون  االأوىل  للمادة  ووفقا 
الثانية للقانون يهدف االأر�صيف واملكتبة  املادة  الوطني واملكتبة الوطنية(.. و وفق 
الوطنية اإىل جتميع الوثائق واالإ�صراف على حفظها واأر�صفتها وفقاً لالأ�صول العلمية 
ن�صر  يف  واالإ�صهام  العامة،  امل�صلحة  يحقق  مبا  منها  اال�صتفادة  بق�صد  االأر�صفة،  يف 
الوعي الثقايف والتاريخي، واإتاحة جماالت البحث للباحثني الراغبني يف اال�صتفادة 
من املادة املعلوماتية التي يقتنيها االأر�صيف واملكتبة الوطنية، وتي�صري االطالع على 
الكتب  وعر�س  وام��ت��الك  االإن�صانية،  للح�صارة  والعلمي  واالأدب���ي  الفكري  االإن��ت��اج 
بجميع  واحل�صاري  الفكري  ال��رتاث  واإح��ي��اء  وال��دوري��ات،  والوثائق  واملخطوطات 

اأ�صكاله، وتي�صري درا�صته واال�صتفادة منه.                     )التفا�صيل �س2(

�إيطاليا على �أبو�ب �لأزمة جمدد�:
هل �صي�صتقيل �صوبر ماريو ليرت�ّصح للرئا�صة؟

•• الفجر –خرية ال�صيباين

االأ�صبوع،  االإيطايل هذا  الرئا�صي  ال�صباق  انطلق يف  اإذا 
�صيفّجر رئي�س الوزراء ماريو دراجي االئتالف احلاكم 
ماريو،  �صوبر  اأن��ه  على  ت�صويره  مت  االآن،  اله�س.حتى 
اإيطاليا اال�صرية الختالالتها  اليورو ثم  منقذ منطقة 
ال�صيا�صية املزمنة. وها انه يف مطلع فرباير، قد جنده يف 
دور اجلد يف خدمة املوؤ�ص�صات، كما ي�صف ماريو دراجي 

نف�صه. اأي، كرئي�س للجمهورية االإيطالية، حيث تنتهي 
�صنوات للمحتل احلايل لق�صر كويرينال،  ال�صبع  فرتة 

�صريجيو ماتاريال، يف 3 فرباير.
املجّمع  �صيجتمع  م�صمونا.  لي�س  ولكنه  ي��ري��ده  ن�صر 
االن��ت��خ��اب��ي امل��ك��ّون م��ن ن���واب و���ص��ي��ن��ات��ورات ومندوبني 
اإقليميني الإجراء اجلولة االأوىل من الت�صويت. وللفوز، 
�صيتعني على الرئي�س ال�صابق للبنك املركزي االأوروبي  

احل�صول على ثلثي االأ�صوات )التفا�صيل �س10( 

حركة  رئي�ص  ن��ائ��ب  اإح��ال��ة 
العامة النيابة  اإىل  النه�صة 

•• تون�س-وكاالت:

اأعلنت وزارة الداخلية التون�صية، 
اأم�س االإثنني، اإحالة نائب رئي�س 
العدل  وزي������ر  ال��ن��ه�����ص��ة  ح���رك���ة 
ال�صابق نور الدين البحريي على 

النيابة العامة.
وخ�صع البحريي وم�صوؤول اأمني 
���ص��اب��ق ل���الإق���ام���ة اجل���ربي���ة منذ 
االأول(  دي�����ص��م��رب)ك��ان��ون  ن��ه��اي��ة 
يف  بتورطهما  لال�صتباه  املا�صي 
واأفعال  ر���ص��م��ي��ة  وث���ائ���ق  ت���زوي���ر 

اأخرى ترتبط باالإرهاب.
وزير  من�صب  ال��ب��ح��ريي  وت���وىل 
و   2011 ع���ام���ي  ب����ني  ال����ع����دل 
2013، كما اأنه نائب يف الربملان 
املجمد منذ اإعالن الرئي�س قي�س 
يف  اال�صتثنائية  ال��ت��داب��ري  �صعيد 
يوليو)متوز(   25 يف  ال����ب����الد 

املا�صي.
واأعلنت الداخلية ام�س رفع قرار 
االإق���ام���ة اجل���ربي���ة ع��ن��ه��م��ا، بعد 
القيام باالأبحاث االأولية، واإحالة 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  ع��ل��ى  ملفيهما 

ماريو دراجي يف رهان جديد
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اأخبـار الإمـارات

بح�سور عدد من روؤ�ساء �لدول ولفيف من �خلرب�ء

حممد بن را�صد ي�صهد افتتاح اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة �صمن فعاليات اإك�صبو 2020 دبي

تقدير". و اأ�صاف الرئي�س الكوري: 
دولة  اأ�صبحت  املا�صي،  العام  " يف 
اأول  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
تلتزم  االأو�����ص����ط  ال�����ص��رق  دول����ة يف 
بتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 
2050.. فيما اأعلنت كوريا يف عام 
ذاته..  بالهدف  التزامها   2020
الدولتني  ك���ل���ت���ا  ت���ل���ت���زم  ح����ني  يف 
امليثان  غ��از  على  االع��ت��م��اد  بتقليل 
بحلول  امل�����ائ�����ة  يف   30 ب���ن�������ص���ب���ة 
االإم�����ارات  وت��ع��م��ل   ..2030 ع���ام 
ا�صرتاتيجيني  ك�صريكني  وك��وري��ا 
البناء،  ت�����ص��م��ل  ع����دة  جم�����االت  يف 
ال��ن��ف��ط، والدفاع  وت��ط��وي��ر ح��ق��ول 
وال�صحة،  وال�����زراع�����ة،  ال���وط���ن���ي، 
التعاون  ه�����ذا  وي���ع���د  وغ�����ريه�����ا.. 
التي  العالقات  عمق  على  موؤ�صرا 
ب��ل��دي��ن��ا.. و الأج����ل حتقيق  جت��م��ع 
م�صتقبل م�صتدام، تطمح كوريا اإىل 
دولة  املثمر مع  التعاون  مزيد من 
على  قائم  اقت�صاد  وبناء  االإم���ارات 
م�صدرا  يعد  ال���ذي  ال��ه��ي��دروج��ني، 

ن��ه��ي��ان ع�صو  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د 
اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  و 
اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س 

وعدد من كبار امل�صوؤولني.

دعوة للعمل �جلماعي.
وبداأ االفتتاح بعزف ال�صالم الوطني 
لدولة االإم��ارات، تاله فيلم ق�صري 
وت�صافر  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  ح���ول 
اجلهود ملواجهة التحديات العاملية، 
بالتغري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ت��ل��ك  ���ص��ي��م��ا  ال 

املناخي والتنمية امل�صتدامة.
و ت�صمن الفيلم مقاطع من كلمات 
و�صخ�صيات  وخ�����رباء  دول  ل���ق���ادة 
عاملية بارزة دعت اإىل تعزيز العمل 
تداعيات  م����ن  ل��ل��ح��د  اجل���م���اع���ي 
التغري املناخي ودفع عجلة التنمية 

امل�صتدامة.
خالل  األقاها  التي  كلمته  خالل  و 
اأبوظبي  اأ�����ص����ب����وع  اف���ت���ت���اح  ح���ف���ل 
فخامة  ت�����وج�����ه  ل����ال�����ص����ت����دام����ة، 

ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  اأك���رب حم��ط��ات 
واأقلها تكلفة يف العامل.

�صلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  واأك�������د 
اجل���اب���ر �����ص����رورة اال����ص���ت���ف���ادة من 
اخل�����ربات امل��خ��ت��ل��ف��ة ���ص��م��ن قطاع 
املناخية  ال��ط��اق��ة الإي��ج��اد احل��ل��ول 
ال���ت���ي ن��ح��ت��اج��ه��ا، واأن������ه ي��ج��ب اأن 
خف�س  هو  هدفنا  اأن  دائما  نتذكر 
النمو  وق����ف  ول��ي�����س  االن���ب���ع���اث���ات، 
والتقدم والتطور. و تطرق معاليه 
اإىل جائزة زايد لال�صتدامة ودورها 
يف تعزيز جهود اال�صتدامة العاملية 
على  اإيجابيا  ت��اأث��ريا  حققت  حيث 
�صخ�س  م��ل��ي��ون   370 م���ن  اأك����رث 
يف اأك��رث من 150 دول��ة، وق��ال اإن 
الفائزين اجلدد باجلائزة �صاهموا 
للع�صرات  نظيفة  طاقة  توفري  يف 
ال�صحية يف  ال��رع��اي��ة  م��راف��ق  م��ن 
واأفريقيا،  اآ���ص��ي��ا  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
جهود  تعزيز  يف  جهودهم  واأثمرت 
/كوفيد19-/  ج��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة 
االأخرى.  االأم��را���س  م��ن  والعديد 

والتحول  املناخي  العمل  جم��ال  يف 
الطاقة  واعتماد  الطاقة  جمال  يف 
املتجددة كحل م�صتقبلي للحد من 
على  وتاأثريها  البيئية  التداعيات 
ح��ي��اة ال��ن��ا���س و���ص��ح��ة ال��ك��وك��ب، اإذ 
اأكدت الدولة هذا االلتزام املتوا�صل 
من  ت�صييد جم��م��وع��ة  خ���الل  م��ن 
النظيفة  الطاقة  م�صاريع  اأ�صخم 
واأك����رثه����ا اب���ت���ك���ارا، وت���وج���ت هذه 
اجلهود عرب اإطالق ا�صرتاتيجيتها 
لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 
2050، كا�صفة عن رغبة حقيقية 
يف ال��ت��اأ���ص��ي�����س مل�����ص��ت��ق��ب��ل خ����ال من 

االنبعاثات.
اأبوظبي  اأ����ص���ب���وع  اف���ت���ت���اح  ح�����ص��ر 
 2020 اإك�صبو  مبقر  لال�صتدامة 
دب���ي ال��ف��ري��ق ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ �صيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �صوؤون الرئا�صة و �صمو ال�صيخ 

ج��دي��دا ذا اإم��ك��ان��ات واع���دة ويدعم 
التوجهات الرامية لتحقيق احلياد 

املناخي ".

�لطاقة  يف  �سباقة  �لإم���ار�ت 
�ملتجددة .

�صلطان  الدكتور  معايل  األقى  كما 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�صناعة  ب��ن 
املبعوث  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اخل��ا���س ل��دول��ة االإم�����ارات للتغري 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل����ن����اخ����ي، 
فيها  رح�������ب  ك���ل���م���ة  "م�صدر" 
باأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ والروؤ�صاء 
وال�����وزراء و���ص��ي��وف ال��ق��م��ة، مثمنا 
عاليا دعم القيادة الر�صيدة لقطاع 

الطاقة النظيفة وامل�صتدامة.
و اأ�صار معاليه اإىل اأن دولة االإمارات 
كانت �صباقة يف اال�صتثمار يف جمال 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ق��ب��ل اأك����رث من 
15 عاما، وتبنت قيادتنا الر�صيدة 
�صوابيتها  اأثبتت  ا�صت�صرافية  روؤية 
الدولة حاليا ثالثا من  اإذ متتلك 

جمهورية  رئ��ي�����س  اإن،  ج���اي  م���ون 
ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة، ب��ال�����ص��ك��ر اإىل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
للم�صاركة  وال��دع��وة  لال�صت�صافة 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  يف 
"باعتباره  وق������ال:  ل��ال���ص��ت��دام��ة، 
بعد  ينعقد  ن��وع��ه  م��ن  ح���دث  اأول 
ياأتي   /26 /ك����وب  امل���ن���اخ  م���وؤمت���ر 
اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة مبثابة 
نقطة انطالق جديدة نحو حتقيق 
امل��ن��اخ��ي، ول��ي��وف��ر من�صة  احل���ي���اد 
وينطوي  وت��ع��ززه��ا  اجل��ه��ود  توحد 
هذا احلدث على اأهمية كبرية مع 
ال�صت�صافة  االإم���ارات  دول��ة  اختيار 
م��وؤمت��ر امل��ن��اخ /ك���وب 28/ يف عام 
اإجن����ازا  ي�����ص��ك��ل  وال�����ذي   ،2023
بارزا لدولة االإم��ارات يف م�صريتها 

للخم�صني عاما املقبلة.
مركزا  االإم���������ارات  دول�����ة  وت�����ص��ك��ل 
م���ه���م���ا ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������ص���ت���دام���ة يف 
وخارجها  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 
كل  املجال حمل  ه��ذا  وجهودها يف 

•• دبي-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
�صمو  حاكم دبي رعاه اهلل بح�صور 
ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد 
نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية، 
الدول  روؤ���ص��اء وممثلي  م��ن  وع���دد 
االفتتاح  االث��ن��ني  اأم�����س  ال�صديقة 
اأب���وظ���ب���ي  ل�"اأ�صبوع  ال���ر����ص���م���ي 
العاملية  امل��ن�����ص��ة  لال�صتدامة"، 
اال�صتدامة،  وترية  بت�صريع  املعنية 
مب��ق��ر م���رك���ز دب����ي ل��ل��م��ع��ار���س يف 

دبي".  2020 "اإك�صبو 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ورح������ب 
حممد بن را�صد اآل مكتوم بالقادة 
دولة  يف  اجتماعهم  م��ع  واخل���رباء 
وحتديات  ق�صايا  لبحث  االإم���ارات 
اال���ص��ت��دام��ة و���ص��ب��ل ت��و���ص��ي��ع اآف����اق 
اجلهود  وت�صافر  وتكثيف  احل���وار 
للتو�صل اإىل حلول مت�صي بالعامل 
ا�صتدامة  اأك��رث  م�صتقبل  بناء  نحو 

لالأجيال القادمة.
و اأكد �صموه اأهمية اأ�صبوع اأبوظبي 
ك������اأول جت��م��ع عاملي  ل��ال���ص��ت��دام��ة 
موؤمتر  ب���ع���د  ي��ع��ق��د  م��ت��خ�����ص�����س 
االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة 
"كوب- املناخ  ب�صاأن تغري  االإطارية 
موؤمتر  ل���  الطريق  ومي��ه��د   "26
دولة  ت�صت�صيفه  ال���ذي   28 ك���وب 
2023 يف اإجناز  االإم���ارات يف عام 
مهم يعك�س ريادة الدولة يف جمال 

العمل املناخي.
و اأ�صار �صموه اإىل اأن انعقاد االأ�صبوع 
"اإك�صبو  فعاليات  �صمن  العام  هذا 
2020 دبي" مينح فر�صة لتالقي 
العاملية  وال�����ك�����ف�����اءات  اخل��������ربات 
ال�صيا�صات  ���ص��ن��اع  م���ع  اإك�����ص��ب��و  يف 
واخل�����رباء ال���ذي���ن ي��ج��ت��م��ع��ون من 
اأبوظبي  اأ����ص���ب���وع  م��ن�����ص��ة  خ�����الل 
حتفيز  �صاأنه  م��ن  م��ا  لال�صتدامة، 
احلوار البناء ودفع اجلهود العاملية 
باجتاه تطبيق حلول مبتكرة ت�صهم 
يف تعزيز التنمية امل�صتدامة واتخاذ 
حتديات  ملواجهة  عملية  اإج���راءات 

اال�صتدامة امللحة.
دول�����ة  اأن  ع���ل���ى  ����ص���م���وه  �����ص����دد  و 
االإمارات، ومن خالل روؤية �صاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
"حفظه اهلل"  نهيان رئي�س الدولة 
كانت وال تزال من الدول ال�صباقة 

دويل  ح������دث  اأول  ب����اع����ت����ب����اره  و 
يقام  اال�صتدامة  جم��ال  يف  رئي�صي 
اتفاقية  االأط����راف يف  م��وؤمت��ر  بعد 
ب�صاأن  االإط����اري����ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
تغري املناخ "كوب26-"، ي�صتقطب 
لال�صتدامة  اأب����وظ����ب����ي  اأ�����ص����ب����وع 
جم���م���وع���ة م���ت���م���ي���زة م����ن ال����ق����ادة 
املناخ،  ب��ت��غ��ري  امل��ه��ت��م��ني  واخل�����رباء 
و�صناع  ال����دول  زع��م��اء  فيهم  مب��ن 
اال�صتدامة  وخ�����رباء  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ورواد 
ال�صابة يف هذا  ال��ق��ي��ادات  ع��دد م��ن 
اأبوظبي  اأ����ص���ب���وع  وي���رك���ز  امل���ج���ال. 
اتخاذ  ع��ل��ى   2022 اال���ص��ت��دام��ة 
خطوات واإجراءات فعالة يف ثالثة 
الدويل  ال��ت��ع��اون  ت�صمل  جم����االت 
االقت�صادية،  والتنمية  وال��ق��ي��ادة، 
وتن�صجم  واالبتكار.  والتكنولوجيا 
اأهداف اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
اخلم�صني"،  "مبادئ  وث��ي��ق��ة  م���ع 
اال�صرتاتيجي  امل�صار  ت�صكل  والتي 
لدولة االإمارات خالل عهد جديد 
وحر�صها  ال���دول���ة  روؤي����ة  وت��ع��ك�����س 
التنمية يف �صتى  على تعزيز جهود 
وال�صيا�صية  االقت�صادية  امل��ج��االت 
واالج���ت���م���اع���ي���ة. وب���اع���ت���ب���اره اأح���د 
مبناق�صة  املعنية  التجمعات  اأك��رب 
اأ�صبوع  ي��وف��ر  اال���ص��ت��دام��ة،  ق�صايا 
عاملية  من�صة  لال�صتدامة  اأبوظبي 
للتعاون وتبادل املعرفة واال�صتثمار 
واالبتكار، حيث ي�صتقطب اأكرث من 
45 األف م�صارك �صنويا ميثلون ما 
170 دول��ة، وي�صت�صيف  يزيد عن 

قرابة 1000 �صركة دولية.
و تتوا�صل فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي 
ل��ال���ص��ت��دام��ة ح��ت��ى ي����وم االأرب���ع���اء 
املقبل وكانت الفعاليات قد انطلقت 
للوكالة  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ع��ق��د 
الدولية للطاقة املتجددة /اآيرينا/ 
اجل����اري  ي��ن��اي��ر   16-15 ي���وم���ي 
اأبوظبي  اأ�صبوع  قمة  اأقيمت  فيما 
ل���ال����ص���ت���دام���ة ام���������س/االث����ن����ني/، 
لطاقة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  وت���ع���ق���د 
امل�صتقبل، ومبادرة "ابتكر"، ومركز 
اعتبارا  اال�صتدامة  اأجل  �صباب من 
من ام�س وحتى 19 يناير اجلاري، 
لال�صتدامة  ال�����ص��ي��دات  وم��ل��ت��ق��ى 
اليوم  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  والبيئة 
ومنتدى  ي��ن��اي��ر/،   18 /ال��ث��الث��اء 
الطاقة العاملي للمجل�س االأطل�صي 
وملتقى  ي��ن��اي��ر،   19-18 ي��وم��ي 
 19 يف  امل�صتدام  للتمويل  اأبوظبي 

يناير.

ال�صحة تعلن تقدمي 17,892 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام: 

"كوفيد19-" خالل  لقاح  من  جرعة   17،892 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 23،108،541 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 233.65 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�صعياً اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة 

الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

ال�صحة جتري 346,101 فح�ص ك�صفت عن 2,989 اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا امل�صتجد و 945 حالة �صفاء 
•• اأبوظبي -وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة 
وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�صابة  احل���االت 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 346،101 
فح�س جديد خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع 

نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 2،989 
جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية 
 808،237 امل�صجلة  يبلغ جمموع احلاالت  وبذلك  الالزمة، 

حالة.
  كما اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن وف����اة 4 ح����االت م�����ص��اب��ة وذل����ك من 
تداعيات االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 2،195 حالة.
وخال�س  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  واأع��رب��ت     

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

�صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
مل�صابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   945 �صفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  كما     
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
الالزمة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن 
ال�صفاء  حاالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ 

حالة.  761،213

 حممد بن ر��سد:
املتجددة الطاقة  واعتماد  الطاقة  جمال  يف  والتحول  املناخي  العمل  يف  ال�صباقة  الدول  من  تزال  ل  الإمارات  خليفة..  •  بقيادة 
ا�صرتاتيجيتها  واإطالق  ابتكارا..  واأكرثها  النظيفة  الطاقة  م�صاريع  اأ�صخم  بت�صييد  البيئة  جتاه  التزامها  عن  عربت  •  الدولة 

لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050

رئي�ص الدولة ي�صدر قانونا ب�صاأن تعديل ا�صم الأر�صيف الوطني اإىل الأر�صيف واملكتبة الوطنية
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
احكام  بع�س  تعديل  ب�صاأن   ،2021 لعام   13 رق��م  االحت��ادي  القانون  اهلل 

القانون االحتادي رقم 7 ل�صنة 2008 ب�صاأن االأر�صيف الوطني.
بعبارة  الوطني  االأر���ص��ي��ف  ع��ب��ارة  ت�صتبدل  للقانون  االأوىل  للمادة  ووف��ق��ا 
للقانون يهدف  الثانية  املادة  و وفق   .. الوطنية  واملكتبة  الوطني  االأر�صيف 
حفظها  على  واالإ���ص��راف  الوثائق  جتميع  اإىل  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف 
مبا  منها  اال�صتفادة  بق�صد  االأر�صفة،  يف  العلمية  لالأ�صول  وفقاً  واأر�صفتها 
يحقق امل�صلحة العامة، واالإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف والتاريخي، واإتاحة 
املعلوماتية  امل���ادة  م��ن  اال�صتفادة  يف  الراغبني  للباحثني  البحث  جم��االت 
االإنتاج  على  االط��الع  وتي�صري  الوطنية،  واملكتبة  االأر�صيف  يقتنيها  التي 
الكتب  وعر�س  وامتالك  االإن�صانية،  للح�صارة  والعلمي  واالأدب���ي  الفكري 
واحل�صاري  الفكري  ال��رتاث  واإح��ي��اء  وال��دوري��ات،  والوثائق  واملخطوطات 

بجميع اأ�صكاله، وتي�صري درا�صته واال�صتفادة منه.
وبناء على املادة الرابعة من القانون فاإن االأر�صيف واملكتبة الوطنية يخت�س 

باالإ�صراف على الوثائق وت�صنيفها، واتخاذ كل ما من �صاأنه املحافظة عليها 
وتاأ�صي�س مكتبة وطنية متثل اأر�صيفاً فكرياً حلفظ واأر�صفة االإنتاج الفكري 
واالأجيال  للجمهور  واإتاحته  وال�صياع  التلف  من  الدولة  يف  كافة  باأنواعه 
القادمة، وله يف هذا ال�صاأن ممار�صة االخت�صا�صات الالزمة لذلك، مبا فيها 
القانون،  الأحكام هذا  الوثائق وفقاً  ح�صر وجمع وا�صتالم واقتناء وتوثيق 
ا�صتخدامها  وتي�صري  وحفظها  ال�صفوي،  االأر���ص��ي��ف  م���ادة  وتوثيق  وج��م��ع 
اأو  ال��دول��ة  داخ���ل  امل��وج��ودة  ال��وث��ائ��ق  وج��م��ع  املنا�صبة،  العلمية  بالطريقة 
جمل�س  ودول  للدولة  الوطني  التاريخ  تهم  والتي  منها  �صور  اأو  خارجها، 
التعاون و�صبه اجلزيرة العربية، وت�صنيف الوثائق املحفوظة لدى االأر�صيف 
الفهار�س  واإعداد  واال�صتفادة منها،  ا�صتخدامها  وتي�صري  الوطنية،  واملكتبة 
واالإر���ص��ادات واالأدل��ة املنا�صبة لها و العمل على حماية الوثائق من عوامل 
التلف، واإ�صالح وترميم ما ي�صيبه تلف منها، وا�صتخدام اإجراءات وو�صائل 
ال�صيانة وال�صالمة الالزمة و و�صع التعليمات الالزمة للجهات احلكومية، 
وتقدمي العون لها فيما يتعلق باالإجراءات واالحتياطات الالزمة حلماية 
وثائقها من عوامل التلف طوال املدة املقررة الحتفاظها مبلفاتها ووثائقها 
وكذلك م�صاعدتها يف عمليات اجلرد، وتقدمي امل�صورة للجهات اخلا�صة بناء 

على طلبها فيما يتعلق باالإجراءات واالحتياطات الالزمة حلماية وثائقها 
للتن�صيق  احلكومية  للجهات  الالزمة  امل�صورة  وتقدمي  التلف،  عوامل  من 

بني قواعد تنظيم الوثائق العامة املطبقة بها.
والدرا�صات  البحوث  ون�صر  باإعداد  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  يخت�س  كما 
التي تخدم اأهدافه وتربز القيم واملنجزات التاريخية واحل�صارية للدولة، 
واإت���اح���ة جم����االت ال��ب��ح��ث ل��ل��ب��اح��ث��ني ال��راغ��ب��ني يف اال���ص��ت��ف��ادة م���ن امل���ادة 
الندوات  وتنظيم  الوطنية،  واملكتبة  االأر���ص��ي��ف  يقتنيها  التي  املعلوماتية 
الدولة  داخ���ل  ت��ق��ام  ال��ت��ي  العمل  التدريبية وور����س  وال��ربام��ج  وامل���وؤمت���رات 
حتققها،  اأو  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  باأهداف  ترتبط  والتي  خارجها  اأو 
يف  واالإ�صهام  املعنية،  اجلهات  مع  بالتعاون  وذل��ك  منها،  اأي  يف  امل�صاركة  اأو 
الوطنية  وال�صيا�صات  اخل��ط��ط  بو�صع  للمعلومات  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ظ��ام  ب��ن��اء 
الببليوغرايف  وال�صبط  املعلومات،  ومراكز  املكتبات  اإدارة  لعمليات  املنِظمة 
بهدف  الدولية،  املعيارية  الرتقيمات  با�صتخدام  الوطني  الفكري  لالإنتاج 
امللفات  واإن�صاء  املوحدة،  الفهار�س  واإدارة  الوطنية  الببليوغرافية  اإ�صدار 
اال�صتنادية االإماراتية وامل�صاركة يف امل�صاريع املماثلة عربياً واإقليمياً وعاملياً، 
والدولية، وذلك  االإقليمية  والهيئات  وجمع مطبوعات اجلهات احلكومية 

بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.
ويخت�س االأر�صيف واملكتبة الوطنية بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة العتماد 
املطالعة  مكتبات  �صبكة  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات  و  الفنية  للعمليات  نظام 
واالأدلة  والت�صريعات  الوطنية  القيا�صية  املوا�صفات  واق���رتاح  العمومية، 
املخت�صة  بالتن�صيق مع اجلهات  الوثائقي واعدادها  املت�صلة بجمع الرتاث 
اأخرى تت�صل  واأية اخت�صا�صات  القانوين،  االإي��داع  بالدولة، والقيام مبهام 
بعمل االأر�صيف واملكتبة الوطنية يعهد بها اإليه مبقت�صى قرار من جمل�س 
الوطني  بالنظام  متعلقة  تعاريف  ال��ق��ان��ون  وت�صمن  ال��وزي��ر.  اأو  ال����وزراء 
وامللفات  الوطنية،  والبيبليوغرافية  البيبلوغرايف،  وال�صبط  للمعلومات، 
اال�صتنادية، و�صبكة مكتبات املطالعة العمومية، واالإيداع القانوين، والرقم 
املعياري الدويل املوحد حيث األزم كل نا�صر اأو موؤلف باإيداع ن�صخة اأو اأكرث 
اإعطاء هذا  اإ�صدار جديد جماناً يف االأر�صيف واملكتبة الوطنية مع  اأي  من 

االإ�صدار رقماً معياريا دوليا موحداً ISBN قبل ن�صره.
كما ت�صمن القانون يف املادة الرابعة اإلغاء ن�س البند رقم 10 من املادة 9 
القراءة، كما  �صاأن  2016 يف  ل�صنة   18 بقانون احت��ادي رقم  املر�صوم  من 

يلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القانون اأو يتعار�س معه.
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اأخبـار الإمـارات
2021 خالل  الزكاة  �صندوق  م�صروفات  درهم  مليون   197.7

•• ابوظبي-وام:

اأعلن �صندوق الزكاة عن ا�صتفادة 12 األفا و140 ا�صرة م�صتحقة للزكاة 
ا�صتفاد منها  اآالف و314 درهما  197 مليون درهم و709  باإجمايل 
تندرج جميعها  18 م�صروعاً  2021 �صمن  م�صتحقون لها خالل عام 
العام  االأم���ني  �صعادة  وق��ال  ال��زك��اة.  لفري�صة  ال�صرعية  امل�صارف  حت��ت 
اإن  الزكاة عبداهلل بن عقيدة املهريي - رئي�س جلنة ال�صرف  ل�صندوق 
جلنة ال�صرف عقدت بنهاية العام 2021م 287 اجتماًعا طيلة العام، 
اأقرت  بالتمرير،  اجتماًعا   113 و   ، ُبعد  ع��ن  مرئياً   174 منها  ك��ان 
مل�صتحقيها  درهما  و314  اآالف  و709  مليونا   197 تقدمي  خاللها 
تنطبق  ممن  عائلة  و140  األفا   12 عددها  بلغ  املحتاجة،  االأُ���ص��ر  من 
عليهم �صروط ا�صتحقاق الزكاة. وتف�صيال حول طبيعة امل�صاريع واملبالغ 

للمواطنة  امل��وج��ه  "مودة"  م�����ص��روع  اأن  امل��ه��ريي  اأو���ص��ح  لها  امل�صروفة 
الفرتة،  خ��الل  �صرًفا  امل�صاريع  اأع��ل��ى  �صمن  يقع  امل��واط��ن  غ��ري  زوج���ة 
منها  ا�صتفادت  دره��م  األ��ف   889 مليونا   36 م�صروفاته  بلغت  حيث 
امل�صتفيدون  ذل��ك  يلي  �صهرية،  مببالغ  م�صتحقة  عائلة   1070 نحو 
اإجمايل  بلغت  حيث  الدخل"،  "�صعف  م�صروع  م��ن  ال��زك��اة  اأم���وال  م��ن 
م�صروفاته 30 مليونا و646 األف درهم ا�صتفادت منها 1848 عائلة 
ا، من ثم امل�صتفيدون من اأموال الزكاة من  م�صتحقة مببالغ �صهرية اأي�صً
 24 امل�صروع  اإجمايل م�صروفات  بلغ  "املطلقات" حيث  م�صروع تالحم 
مليون و666 األف درهم ا�صتفاد منها 935 عائلة م�صتحقة، ومن ثم 
حيث  ك��ورون��ا،  من  للمت�صررين  املوجه  واالأزمات"  "الطوارئ  م�صروع 
18 مليونا و591 األف درهم، وتتوزع  بلغ اإجمايل م�صروفات امل�صروع 
بعد ذلك امل�صروفات على باقي امل�صاريع بح�صب امل�صتفيدين منها. واأكد 

�صعادة املهريي اأن �صندوق الزكاة يدعم ال�صرائح امل�صتفيدة من الفئات 
امل�صتحقة عرب م�صاريع م�صتمرة طيلة اأيام ال�صنة، كما يحر�س القائمون 
على ال�صندوق على االرتقاء الدائم مب�صاريعه التي تنبع من م�صارف 
طريق  ع��ن  لل�صرف  اال�صتجابة  �صرعة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صرعية،  ال��زك��اة 
االجتماعات االأ�صبوعية للجنة ال�صرف، لالإ�صراع يف اإجناز اأكرب قدر من 

املعامالت ويف اأقل وقت ممكن.
املعنيني خالل  االإيجابي مع  تعامله  ال�صندوق ومن خالل  اأن  واأ�صاف 
عز  اهلل  بتوفيق  ا�صتطاع   2020 العام  يف  بدايتها  منذ  اجلائحة  فرتة 
وجل تذليل العقبات التي قد تواجه املتعاملني - وعلى وجه اخل�صو�س 
م�صتحقي الزكاة - وذلك من خالل ا�صتثماره الكفء والفاعل يف البنية 
املخت�صة  اجلهات  من  الالزمة  والوثائق  امل�صتندات  وتوفري  الرقمية، 
ب�صكل رقمي ت�صهيال على امل�صتحقني وتوفرًيا للوقت واجلهد، وتطبيًقا 

لالإجراءات االحرتازية يف ا�صتكمال طلبات امل�صاعدة ب�صكل رقمي بن�صبة 
حكومية  �صراكة   40 يقارب  ما  ت�صخري  خالل  من  وذل��ك   ،100%
احتادية وحملية لت�صهيل التوا�صل مع امل�صتحقني ودرا�صة حاالتهم مبا 

ي�صمن الو�صول االأمثل اإىل الفئات امل�صتحقة للزكاة.
وقدم االأمني العام ل�صندوق الزكاة ال�صكر للمح�صنني واملتعاملني على 
اختيار �صندوق الزكاة كوجهة اأوىل الأداء زكاتهم ..موؤكداً اأن ال�صندوق 
موؤ�ص�صة حكومية احتادية، واأنه ثمة لوائح خا�صة ب�صرف الزكاة معتمدة 
وحمدثة با�صتمرار مبنية وفق امل�صارف ال�صرعية املذكورة يف كتاب اهلل 
عز وجل، اإ�صافة اإىل وجود جلنة �صرعية مكونة من اأع�صاء م�صهود لهم 
ال�صرعية،  لل�صوابط  وفقاً  و�صفافية  مب�صداقية  تعمل  والكفاءة  بالعلم 
والرقابة  التدقيق  مكتب  يف  تتمثل  داخ��ل��ي��ة  رق��اب��ة  وج���ود  ع��ن  ف�صاًل 

واملتابعة، ورقابة خارجية تتمثل يف ديوان املحا�صبة واملدقق اخلارجي.

بح�سور عدد من روؤ�ساء �لدول �ل�سديقة 

حممد بن را�صد يكرم الفائزين بجائزة زايد لال�صتدامة 2022
•• دبي -وام:

ال�صيخ حممد  ال�صمو  كرم �صاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
الفائزين  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
لال�صتدامة  زاي��د  بجائزة  الع�صرة 
�صمن دورتها للعام 2022، وذلك 
ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن روؤ����ص���اء وق���ادة 
الدول ال�صديقة وذلك خالل حفل 
توزيع اجلوائز ال�صنوي الذي اأقيم 
 2020 "اإك�صبو  يف  االثنني  اأم�س 
دبي" تزامنا مع االفتتاح الر�صمي 

ل� "اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة".
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وج����ه  و 
اآل مكتوم، خالل  حممد بن را�صد 
ال�صيخ  �صمو  ح�صره  ال��ذي  احلفل 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م���ك���ت���وم، ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية، 
باجلائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  اإىل  التهنئة 
ع���ن ف��ئ��ات��ه��ا اخل��م�����س ���ص��م��ن هذه 
اإ�صهامهم  اأهمية  م��وؤك��دا  ال����دورة، 
التطلعات  مب�����ص��ت��وى  االرت���ق���اء  يف 
امل�صتدامة  التنمية  جهود  وتعزيز 

�صمن جمتمعاتهم.
و�صدد �صموه على اأن دولة االإمارات 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  م��ا���ص��ي��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
يف  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اتخاذ خطوات مهمة لدفع اأجندة 
اال�صتدامة العاملية وحتفيز التنمية 
منوها  وال��ب�����ص��ري��ة،  االق��ت�����ص��ادي��ة 
لال�صتدامة  زايد  جائزة  مبوا�صلة 
ال�صعي  ب���ه���دف  اجل���ه���ود  ه����ذه  يف 
احلياتية  االأع���ب���اء  م��ن  للتخفيف 
عرب  املعي�صية  ال��ظ��روف  وحت�صني 
ال���ت���ي متتلك  امل�������ص���اري���ع  ت���ك���رمي 
مقومات التاأثري واالبتكار وتوفري 
عدد  اإىل  الو�صول  لتعزيز  من�صة 

اأكرب من امل�صتفيدين.
ودعم  رع��اي��ة  عاليا  �صموه  ثمن  و 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
لال�صتدامة،  زايد  امل�صلحة جلائزة 
من  ال�����ص��دي��دة  لتوجيهاته  مل��ا  مب��ا 
اأثر اإيجابي كبري يف حتقيق اأهداف 
اجل��ائ��زة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل اإجن����ازات 
وحتدث  اال�صتدامة  جماالت  تعزز 
حياة  يف  ملمو�صا  اإي��ج��اب��ي��ا  ت��اأث��ريا 

املاليني حول العامل .
بعيدة  ال����روؤي����ة  اأن  ���ص��م��وه  اأك����د  و 
للوالد  ال���غ���ن���ي  االإرث  و  امل������دى 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س 
كان  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
رواد  من  املاليني  لت�صجيع  حافزا 
اال�صتدامة حول العامل على مدى 
مهد  ما  املا�صية،   14 ال�  ال�صنوات 
ال��ط��ري��ق ل��الرت��ق��اء ب��اجل��ائ��زة اإىل 
نطاقها  وت��و���ص��ي��ع  ج���دي���دة  اآف������اق 
لتغدو  تركيزها  م�صتويات  وتنويع 

اليوم جائزة �صاملة ومتكاملة.
تعزيز  اأه��م��ي��ة  على  �صموه  ���ص��دد  و 
داف��ع��ة جلهود  ك��ق��وة  ال�����ص��ب��اب  دور 

�صنوات.
وت���ل���ت���زم ال�����ص��رك��ة ب��ت��م��ك��ني امل�����راأة 
التكنولوجيا  وت�����ص��خ��ري  ال��ري��ف��ي��ة 
الطعام  ه��در  م��ن  للحد  احل��دي��ث��ة 
امل����زارع����ني ون�صر  وحت�����ص��ني دخ����ل 
بالطاقة  تعمل  التي  التكنولوجيا 
على  امل��زارع��ات  مل�صاعدة  ال�صم�صية 

زيادة اأرباحهن.
وكجزء من التزامها بدعم التوازن 
الفر�س  وت��ع��زي��ز  ب��ني اجل��ن�����ص��ني، 
يف  ال�صركة  اأ�صهمت  االقت�صادية، 
توفري دخل اإ�صايف ل� 455 مزارعة 
حتولن اإىل رائدات اأعمال نا�صئات، 
ترتاوح  بن�صبة  اأرب��اح��ه��ن  زاد  مم��ا 

بني 50 اإىل %200 �صنويا.
ح�صلت  ال���ط���اق���ة،  ف���ئ���ة  و����ص���م���ن 
"�صول�صري" التي تتخذ من  �صركة 
بنغالدي�س مقرا لها على اجلائزة 
�صبكة  اأول  برتكيب  قامت  اأن  بعد 
م�صغرة لتبادل الطاقة من نقطة 
اإىل اأخرى من اأجل توزيع الكهرباء 
ب�صكل اأكرث كفاءة �صمن املجتمعات 

الريفية يف بنغالدي�س.
وف����ازت ال�����ص��رك��ة ب��ج��ائ��زة 2022 
كونها  الطاقة  اإدارة  يف  جلهودها 
ت��خ��دم ح��ال��ي��ا اأك���رث م��ن 35 األف 
للتو�صع  خ��ط��ط  ول��دي��ه��ا  �صخ�س 
يف  �صخ�س  مليوين  اإىل  للو�صول 

ال�صنوات اخلم�س املقبلة.
وت�صهم "�صول�صري" يف متكني اأكرث 
م��ن احل�صول  اأ���ص��رة   1000 م��ن 
ميجاواط   85 م����ن  اأك������رث  ع���ل���ى 
النظيفة  ال����ط����اق����ة  م����ن  ����ص���اع���ي 
االإ���ص��اف��ي��ة وت��خ��دم ح���وايل 500 

ال��ع��ام، حيث  ه��ذا  مثالية جل��وائ��ز 
اجلهود  ه�����ذه  ج���م���ي���ع  ت��ت�����ص��اف��ر 
اأج���ل حتقيق هدف  ال��وط��ن��ي��ة م��ن 
واحد يتمثل يف بناء م�صتقبل اأكرث 

ا�صتدامة للجميع.
زايد لال�صتدامة  تعاونت جائزة  و 
مع  لال�صتدامة  اأبوظبي  واأ���ص��ب��وع 
ال�صت�صافة  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
اأبوظبي لال�صتدامة  اأ�صبوع  افتتاح 
وم���را����ص���م ت���وزي���ع ج���وائ���ز ال����دورة 
واأقيم  الثالثة ع�صرة من اجلائزة، 
دبي  مب��رك��ز  ال��ي��وم  �صباح  كالهما 

للمعار�س.
ال�صنوية  العاملية  اجل��ائ��زة  تكرم  و 
ال�����رائ�����دة ال���ت���ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا دول����ة 
ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات  االإم���������ارات، 
وامل����ت����و�����ص����ط����ة وامل����ن����ظ����م����ات غري 
التي  الثانوية  وامل��دار���س  الربحية 
ت���ق���دم ح���ل���وال م�����ص��ت��دام��ة متتلك 
مقومات االبتكار والتاأثري واالأفكار 

امللهمة.
�صاهمت   ،2008 ع������ام  وم����ن����ذ 
ال���ت���ي قدمها  امل��ب��ت��ك��رة  امل�����ص��اري��ع 
ال����ف����ائ����زون ال�������ص���اب���ق���ون ال������� 86 
اإيجابي  تاأثري  اإحداث  باجلائزة يف 
مليون   370 م��ن  اأك����رث  ح��ي��اة  يف 

�صمن 150 دولة.
�صمن  للفائزين  اجل��ائ��زة  وت��ق��دم 
ف���ئ���ات ال�����ص��ح��ة وال����غ����ذاء وامل���ي���اه 
األف   600 تبلغ  منحة  وال��ط��اق��ة 
فائزين  �صتة  يح�صل  فيما  دوالر، 
الثانوية  امل�����دار������س  ف���ئ���ة  ���ص��م��ن 
العاملية على منحة مقدارها 100 

األف دوالر.

االأ�صا�صية  ال���دع���ام���ة  ���ص��ي�����ص��ع��ون 
�صمن  االقت�صادي  النمو  لتحفيز 
وحتقيق  امل���ت�������ص���ررة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
التطور املن�صود يف امل�صتقبل، �صواء 
التي  املحلية  البيئة  م�صتوى  على 
خارجها،  اأو  الفائزون  فيها  يعمل 
ب�صكل  امل�صاهمة  نف�صه  الوقت  ويف 
االأمم  اأه�������داف  ف���اع���ل يف حت��ق��ي��ق 
امل�صتدامة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل����ت����ح����دة 

الرئي�صية".
الدكتور  م���ع���ايل  ق����ال  ذل�����ك،  اإىل 
���ص��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
مدير عام جائزة زايد لال�صتدامة: 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  "متا�صيا 
االإرث  م���ع  وان�����ص��ج��ام��ا  ال��ر���ص��ي��دة 
"طيب  زاي�������د  ل��ل�����ص��ي��خ  ال����را�����ص����خ 
زايد  ج��ائ��زة  ت��وا���ص��ل  ثراه"،  اهلل 
ل��ال���ص��ت��دام��ة ج��ه��وده��ا يف اإح����داث 
اإي��ج��اب��ي م��ل��م��و���س وطويل  ت��اأث��ري 
االأمد �صمن العديد من املجتمعات 
���ص��اه��م��ت هذه  ال����ع����امل.. و  ح����ول 
اجل����ه����ود ع���ل���ى م������دى اأك�������رث من 
املكانة  ت��ر���ص��ي��خ  يف  ���ص��ن��وات  ع�����ص��ر 
الرائدة لدولة االإم��ارات يف جمال 
اجلائزة  اكت�صبت  كما  اال�صتدامة، 
كداعمة  رائ��������دة  ع���امل���ي���ة  م���ك���ان���ة 
يف  و���ص��اه��م��ت  االإي��ج��اب��ي،  للتغيري 
حت�����ص��ني ح���ي���اة اأك������رث م����ن 370 

مليون �صخ�س حتى االآن".
حفل  ا�صت�صافة  اأن  معاليه  اأك��د  و 
لال�صتدامة  زاي����د  ج���ائ���زة  ت���وزي���ع 
اأبوظبي  اأ�صبوع  افتتاح  جانب  اإىل 
فعاليات  ����ص���م���ن  ل���ال����ص���ت���دام���ة 

امل�صتقبل،  يف  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 
ومتكينهم  ال���غ���د  ق������ادة  وت���اأه���ي���ل 
واأك��رث فاعلية  اأك��رب  دور  من لعب 
حتقيق  يف  م�صاهمني  يكونوا  لكي 
خمتلف  و�صمن  ال�صاملة  التنمية 
القطاعات يف عامل ي�صهد تغيريات 
مت�صارعة، م�صيدا �صموه مب�صتوى 
الطالب  اقرتحها  ال��ت��ي  امل�صاريع 
الثانوية  امل�����دار������س  ف���ئ���ة  ���ص��م��ن 
العاملية يف اجلائزة وما حتمله من 

روؤى واأفكار متطورة.
����ص���ه���د ح����ف����ل ت������وزي������ع اجل�����وائ�����ز 
ال�صنوي الثالث ع�صر جلائزة زايد 
ال�صيخ  �صمو  الفريق  لال�صتدامة 
�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  و�صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �صوؤون الرئا�صة و �صمو ال�صيخ 
ح��ام��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ع�صو 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي، 
ومعايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 
والتعاي�س،  الت�صامح  وزي��ر  نهيان، 
وعدد من كبار امل�صوؤولني وفائزين 
النهائيني  وامل��ر���ص��ح��ني  ���ص��اب��ق��ني 

لدورة 2022 للجائزة.

ت�صافر اجلهود.
ا���ص��ت�����ص��اف��ة ح��ف��ل توزيع  وت�����ص��ك��ل 
 ،2020 اإك�������ص���ب���و  يف  اجل�����وائ�����ز 
مبادئ  ع���ن  االإع������الن  ج��ان��ب  اإىل 
اخلم�صني الذي ترافق مع احتفال 
الذهبي  بيوبيلها  االإم����ارات  دول���ة 
اأر�صية  امل���ا����ص���ي،  ال�����ص��ه��ر  خ����الل 

من  باال�صتفادة  االأع��م��ال  رواد  من 
منهم  �صبكاتهم،  داخ���ل  خدماتها 
%25 من الن�صاء اللواتي حققن 

مداخيل مرتفعة نتيجة لذلك.
من  وه���ي  "ووتروم"،  ح�����ص��دت  و 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��رك��ات 
املياه  ���ص��ن��غ��اف��ورة، ج��ائ��زة فئة  م��ن 
للتحدي  ب��ال��ت�����ص��دي  الل��ت��زام��ه��ا 
املياه  م��ن  احل��د  يف  املتمثل  العاملي 
امللوثة من خالل توفري مر�صحات 
املجتمعات  خلدمة  حممولة  مياه 
املت�صررة من الكوارث واملجتمعات 

الريفية.
و مت ن�صر حلول "ووتروم" يف اأكرث 
من 38 دولة، ما ي�صهم يف توفري 
 150 اآمنة الأك��رث من  مياه �صرب 
ب�صكل يومي وتهدف  األ��ف �صخ�س 
مليون  اإىل  ل���ل���و����ص���ول  ال�������ص���رك���ة 

�صخ�س خالل خم�صة اأعوام.

حتفيز النمو .
ق���ال فخامة  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه���ذه  و يف 
غرمي�صون،  راغ�����ن�����ار  اأوالف������������ور 
جلمهورية  ال�������ص���اب���ق  ال���رئ���ي�������س 
رئ��ي�����س جل��ن��ة حتكيم  اآي�������ص���ل���ن���دا، 
اجلائزة: "متيزت امل�صاريع الفائزة 
ال��ع��ايل من  ال��ع��ام مب�صتواها  ه��ذا 
املتفردة  وال���روؤي���ة  االب��ت��ك��ار  ح��ي��ث 
التي  ال�����واع�����دة  ال���ت���و����ص���ع  واآف��������اق 
ال���ف���ائ���زون، ح��ي��ث يتطلع  ح��دده��ا 
لبناء  ال��ع��امل  يف  اال���ص��ت��دام��ة  رواد 
اأكرب  وت�صميم  بعزمية  امل�صتقبل 
نحن  و  التحديات..  مواجهة  على 
الفائزين  جميع  اأن  م��ن  واث��ق��ون 

الفائزون .
�صركة  ف������ازت  ال�������ص���ح���ة،  ف���ئ���ة  يف 
االأرجنتينية  "ماموتي�صت" 
باجلائزة وذلك جلهودها يف توفري 
من  وغ��ريه��ا  الت�صخي�س  خ��دم��ات 
بوا�صطة  للحياة  املنقذة  اخلدمات 

االأ�صعة وحتليل البيانات عن بعد.
و تقوم ال�صركة حاليا بن�صر مراكز 
توفر رعاية �صحية عالية اجلودة 
لنحو 583 األف مري�صة ب�صرطان 
لتو�صيع  خ��ط��ط  ول��دي��ه��ا  ال���ث���دي، 
من  اأك��رث  لت�صمل  خدماتها  نطاق 
خم�س  م��دى  على  �صخ�س  مليون 

�صنوات.
اأي�صا  "ماموتي�صت"  ت��ت��م��ي��ز  و 
حالة  م���ت���اب���ع���ة  ع���ل���ى  ب���ح���ر����ص���ه���ا 
من   87% اأن  ح���ي���ث  امل���ر����ص���ى، 
الثدي  ب�صرطان  امل�صابات  الن�صاء 
ل���دي���ه���ن ف���ر����ص���ة احل�������ص���ول على 
واإنقاذ  املنا�صب  ال��وق��ت  يف  ال��ع��الج 
حياتهن.. فيما جنحت ال�صركة يف 
اإجراء اأكرث من 5000 ت�صخي�س 
حتى االآن و�صاهمت يف ن�صر الوعي 

بني ماليني الن�صاء.
و نالت "ا�س فور ا�س تكنولوجيز"، 
الغذاء  ف��ئ��ة  ج���ائ���زة  ال���ه���ن���د،  م���ن 
امل���ل���م���و����ص���ة يف جم���ال  جل���ه���وده���ا 
واأنظمة  االأغ���ذي���ة  ح��ف��ظ  اأن��ظ��م��ة 
ال�صركة حاليا  التجفيف.. وت�صهم 
مبا�صر يف حياة  ت��اأث��ري  اإح���داث  يف 
وتخطط  �صخ�س  األ���ف   36 ن��ح��و 
لتو�صيع نطاق التاأثري لي�صمل 10 
م��دار خم�س  ماليني �صخ�س على 

التزام  يعك�س  دبي   2020 اإك�صبو 
ب��ت��وح��ي��د اجلهود  دول����ة االإم������ارات 
والعمل  امل�������ص���ت���دام���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
االإن�صاين، كما جت�صد هذه اخلطوة 
و�صعيها  ل��ل��دول��ة  التقدمي  النهج 
للتنمية  من��وذج��ا  لتكون  امل�صتمر 

االقت�صادية ال�صاملة.
جهود  ب��ف�����ص��ل  اأن�����ه  اإىل  اأ�����ص����ار  و 
و�صل  ال��ذي��ن  ب��اجل��ائ��زة  الفائزين 
عددهم اإىل 96 فائزا، والتزامهم 
اأف�صل،  ع�����امل  ب���ب���ن���اء  امل�������ص���رتك 
مت ت���وف���ري االإن��������ارة ل��ل��ع��دي��د من 
ك��ان��ت تعي�س يف  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات 
الظالم من خالل توفري م�صابيح 
االإ�صاءة ال�صم�صية، وح�صل ماليني 
االأط���ف���ال ع��ل��ى م��ي��اه ���ص��رب اآمنة، 
مكافحة  يف  جهودهم  اأ�صهمت  كما 
م��ن خالل  التغذية  و���ص��وء  اجل���وع 
م�صتدامة  غ��ذائ��ي��ة  ح��ل��ول  ت��وف��ري 
الرعاية  و���ص��ائ��ل  حت�صني  وك��ذل��ك 
ال�صحية التي تخدم يف اإنقاذ حياة 
ال�صكان يف عدد من املناطق النائية 
حول العامل. و اأكد معاليه التاأثري 
الذي  اجلغرايف  واالنت�صار  الكبري 
حققته اجلائزة من خالل مبادرة 
التي  2020" االإن�صانية  "ما بعد 
تقودها دول��ة االإم���ارات، حيث يتم 
التربع بحلول وتقنيات م�صتدامة، 
ال�صابقون  ال����ف����ائ����زون  ط����وره����ا 
لدعم  ال��ن��ه��ائ��ي��ون،  وامل���ر����ص���ح���ون 
مناطق  يف  حم�������ددة  جم���ت���م���ع���ات 
مع  بالتعاون  العامل  من  خمتلفة 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركاء  م��ن  العديد 

الرائدة حمليا ودوليا.

ال�صباب وم�صتقبل اال�صتدامة .
الثانوية  امل����دار�����س  ف��ئ��ة  و���ص��م��ن 
العاملية، والتي متنح جائزتها ل�صت 
مدار�س متثل مناطق خمتلفة من 
اقرتاحات  م��ن  تقدمه  مل��ا  ال��ع��امل، 
قامت  ح����ل  ت���ع���زي���ز  اأو  ل��ت��ط��وي��ر 
بتطويره �صمن املدر�صة اأو املجتمع 

املحلي.
وت����ه����دف ه�����ذه ال���ف���ئ���ة، ال����ت����ي مت 
اإدراج����ه����ا ���ص��م��ن اجل���ائ���زة يف عام 
ال�صباب  حت��ف��ي��ز  اإىل   ،2012
ون�صطاء  ومبتكرين  روادا  ليكونوا 

يف جمال اال�صتدامة.
الفئة  ه��ذه  ن��ال اجل��ائ��زة �صمن  و 
"معهد  كل من مدر�صة  العام  هذا 
الدومنيكان  -جمهورية  اإيبرييا" 
عن منطقة االأمريكيتني ومدر�صة 
عن  -اإ�صبانيا  يوروبيو"  "لي�صيو 
الو�صطى  واآ���ص��ي��ا  اأوروب�����ا  منطقة 
ميديرتينيان  "اي�صرتن  ومدر�صة 
ال��دول��ي��ة -اإ���ص��رائ��ي��ل ع��ن منطقة 
اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق 
بكر  اأب���������و  "�صيدنا  وم�����در������ص�����ة 
منطقة  ع��ن  -اأوغ���ن���دا  الثانوية" 
اأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى؛ 
عن  وم��در���ص��ة هريا" -امل���ال���دي���ف 
م��ن��ط��ق��ة ج����ن����وب اآ����ص���ي���ا واأخ�������ريا 
م��در���ص��ة " ي��و دب��ل��ي��و ���ص��ي اي ا�س 
�صرق  منطقة  ع��ن  كي" -ال��ي��اب��ان 

اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادئ.

 حممد بن ر��سد:
والب�صرية القت�صادية  التنمية  وحتفيز  العاملية  ال�صتدامة  اأجندة  لدفع  مهمة  خطوات  اتخاذ  يف  خليفة  بقيادة  ما�صية  • الإمارات 

العامل حول  املاليني  حياة  يف  ملمو�صة  اإيجابية  تاأثريات  وحتدث  ال�صتدامة  جمالت  تعزز  اإجنازات  اإىل  اأهدافها  يحول  للجائزة  زايد  بن  حممد  • دعم 
العامل حول  ال�صتدامة  رواد  من  للماليني  حافزا  و�صيظل  كان  زايد  • اإرث 
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عبداهلل بن زايد ي�صتقبل وزير خارجية البهاما يف اإك�صبو 2020عبداهلل بن زايد ي�صتقبل وزير خارجية غرينادا يف اإك�صبو 2020
•• دبي- وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
اأوليفر  ال���دويل م��ع��ايل  وال��ت��ع��اون 

جوزيف وزير خارجية غرينادا.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي 
دبي   2020 اإك�صبو  مقر  يف  عقد 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
و�صبل تطوير التعاون امل�صرتك يف 

خمتلف املجاالت.
ك��م��ا ب��ح��ث ���ص��م��وه وم���ع���ايل وزي���ر 
خ����ارج����ي����ة غ�����ري�����ن�����ادا ع��������ددا من 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�صايا 

االهتمام امل�صرتك.
م�صاركة  اجل���ان���ب���ان  وا���ص��ت��ع��ر���س 
غرينادا يف اإك�صبو 2020 دبي وما 
يوفره هذا احلدث العاملي املهم مع 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ف��ر���س 

•• دبي-وام:

بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
والتعاون الدويل معايل فريدريك 

ميت�صل وزير خارجية البهاما.
جرى خالل اللقاء - الذي عقد يف 
- بحث  دب��ي   2020 اإك�صبو  مقر 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �صبل 
البلدين  ب��ني  امل�صرتك  وال��ت��ع��اون 
يف خم���ت���ل���ف امل������ج������االت ك����م����ا مت 
الق�صايا ذات االهتمام  ا�صتعرا�س 

امل�صرتك.
وا�صتعر�س اجلانبان م�صاركة جزر 
دبي   2020 اإك�صبو  يف  الباهاما 
البارز  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ه��ذا  ودور 
اأرحب للتعاون  اآفاق  ا�صتك�صاف  يف 
وتعزيز  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي 
اجل���ه���ود ال���دول���ي���ة امل���ب���ذول���ة من 

، م����وؤك����دا على  اأول���ي���ف���ر ج���وزي���ف 
العالقات املتميزة التي جتمع بني 
دولة االإمارات وغرينادا واحلر�س 

بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
ورح����ب ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
معايل  ب����زي����ارة  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 

وتنمية  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��م��ر 
خمتلف  يف  امل�������ص���رتك  ال����ت����ع����اون 

املجاالت.

التي  املتميزة  الثنائية  العالقات 
واحلر�س  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  جت��م��ع 
ال���ع���دي���د من  ت���ع���زي���زه���ا يف  ع���ل���ى 
املجاالت.  من جانبه عرب معايل 
ع����ن تطلع  م��ي��ت�����ص��ل  ف���ري���دري���ك 

اأجل حتقيق التنمية امل�صتدامة يف 
املجتمعات.

بن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ورح���ب 
معايل  ب����زي����ارة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
م��وؤك��دا على   ، ف��ري��دري��ك ميت�صل 

الثنائية  عالقاتها  لتعزيز  ب��الده 
االإم��������ارات يف خمتلف  دول�����ة  م���ع 
الرائدة  باملكانة  م�صيدا  امل��ج��االت 
ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���ه���ا ال����دول����ة على 

ال�صعيدين االإقليمي والدويل.

�صمان تطلق ا�صرتاتيجية تركز على توطني الوظائف
•• اأبوظبي-وام:

خطة  اإط��الق  عن  – �صمان  ال�صحي  لل�صمان  الوطنية  ال�صركة  اأعلنت 
تعزيز  ت�صتهدف  والتي  املقبلة  اخلم�س  لل�صنوات  طموحة  ا�صرتاتيجية 
وذلك  عملياتها  م�صتوى  على  املتخ�ص�صة  الوظائف  توطني  يف  جهودها 
"م�صاريع اخلم�صني" يف خطوة تر�صخ ح�صور ال�صركة  ا�صتجابة ملبادرات 
جهود  وقيادة  ال�صابة  الوطنية  للكفاءات  مف�صلة  عمل  كبيئة  ومكانتها 

القطاع خالل املرحلة املقبلة.
�صمن  املواطنني  ح�صور  لزيادة  خطة  و�صعت  اأنها  "�صمان"  واأو�صحت 
 2025 ال��ع��ام  بحلول   50% اإىل  ت�صل  بن�صبة  ال��ك��ف��اءات  م��ن  فريقها 
وذلك بدءاً بربنامج يركز على تعيني وتطوير 50 مواطنا للتخ�ص�س يف 
قطاع التاأمني والتاأمني ال�صحي خالل املرحلة الراهنة وهو ما يعزز من 

ح�صور املواطنني الذين ي�صكلون الن�صبة االأكرب على م�صتوى اجلن�صيات 
العاملة �صمن كوادرها العاملية حيث حققت "�صمان" اإجنازات كبرية يف 
الوظائف  توطني  ن�صبة  لرتتفع  املا�صية  الفرتة  خالل  التوطني  جمال 

بنحو %40 مقارنة بال�صنوات املا�صية.
واأو�صحت ال�صركة اأن رفع ن�صب التوطني ما زال ي�صكل حتدياً بوجه عام 
ملا يتطلبه هذا القطاع من خربات تخ�ص�صية خ�صو�صاً يف قطاع التاأمني 
ال�صحي حيث يتطلب اأي�صاً توفر طاقم من اخلرباء يف جمال الطب اإىل 

جانب فريق خمت�س من االكتواريني ومكتتبي التاأمني.
وقال حمد عبداهلل املحيا�س الرئي�س التنفيذي لل�صركة الوطنية لل�صمان 
"حر�صت /�صمان/ على لعب دوٍر حمورٍي يف قطاع  – �صمان:  ال�صحي 
التوطني منذ انطالقتها وهو ما حتقق من خالل ا�صتثمارات يف الربامج 
خالل  خ�ص�صتها  ال��ت��ي  دره���م  مليون   500 جت���اوزت  بقيمة  وال���ك���وادر 

املواهب  و�صقل  الوطنية  بالكوادر  لالرتقاء  املا�صية  اخلم�س  ال�صنوات 
العاملية  اخلربات  وا�صتقطاب  واملهنية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  مع  والتعاون 

لتدريب اأجيال امل�صتقبل وغريها من املبادرات الناجحة يف هذا املجال.
وا�صاف: "نفخر يف "�صمان" بجهودنا الريادية يف جمال التوطني خالل 
ال�صنوات ال�15 املا�صية ونحن على ثقة باأن التعليم خا�صة الذي ي�صمل 
�صيتيح لنا امل�صاهمة بقوة يف رفد  املهارات الفنية واملهنية املطلوبة عاملياً 
ال�صنوات  م��دى  على  االقت�صادية  الطموحات  ودع��م  الوطني  االقت�صاد 
اخلم�صني املقبلة حيث و�صعنا يف ا�صرتاتيجيتنا اجلديدة االأولوية لبيئة 

العمل لتكون املف�صلة واجلاذبة الأف�صل الكفاءات".
 2021 "�صمان" خالل الربع االأخري من عام  ويف �صياق مت�صل رحبت 
اخلريجني  تطوير  برنامج  �صمن  الوطنية  ال��ك��وادر  من  جديدة  بدفعة 
الذي يهدف اإىل حتفيز امل�صاركني وتقدمي الدعم لهم للعمل يف جماالت 

 18 اإىل  م��دت��ه  ت�صل  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  يغطي  حيث  وال��ت��اأم��ني  ال�صحة 
بعمليات  املتخ�ص�صة  واملهنية  ال�صخ�صية  امل��ه��ارات  من  جمموعة  �صهراً 
واإيجاد  الفاعل  والتوا�صل  امل�صاريع  واإدارة  ال��ق��ي��ادة  وم��ه��ارات  ال��ت��اأم��ني 
احللول للتحديات وذلك بالتعاون مع جمموعة من ال�صركاء احلكوميني 

اال�صرتاتيجيني.
التي  املكثفة  الوظيفية  ال��ربام��ج  �صمن  التدريب  �صاعات  اإج��م��ايل  وبلغ 
�صاعة  األ��ف   35 نحو  ال��دول��ة  مواطني  من  "�صمان" ملوظفيها  قدمتها 
خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية كما جتدر االإ�صارة اإىل اأن "�صمان" تعترب 
من املوؤ�ص�صات الناجحة يف ا�صتقطاب الكفاءات الوطنية من جيل االألفية 
والذين ي�صعون اإىل اأن يكونوا جزءاً من قطاعات مهنية متعددة الثقافات 
مظلة  حت��ت  جمتمعاتهم  يف  الفاعلة  امل�صاركة  فر�صة  على  واحل�����ص��ول 

وظائفهم �صمن منظومة الرعاية ال�صحية.

•• دبي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية و التعاون  ا�صتقبل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
كوريا اجلنوبية  وزير خارجية جمهورية  يونغ  ال��دويل معايل جيونغ وي 
وذل���ك يف م��ق��ر اإك�����ص��ب��و 2020 دب���ي. ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث عالقات 
ال�صداقة وال�صراكة اال�صرتاتيجية اخلا�صة التي جتمع بني دولة االإمارات 
وجمهورية كوريا اجلنوبية باالإ�صافة اإىل �صبل تعزيز اآفاق التعاون امل�صرتك 

يف املجاالت كافة.
كما بحث اجلانبان عدداً من الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك وامل�صتجدات 

االإقليمية والدولية.
ورحب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل جيونغ وي يونغ 
ترتبطان  ال�صديقة  اجلنوبية  كوريا  االإم��ارات وجمهورية  دولة  اأن  موؤكدا 
بعالقات ا�صرتاتيجية خا�صة و�صراكة متميزة اثمرت العديد من املنجزات 

يف املجاالت كافة.
واأ�صار �صموه اإىل احلر�س على تعزيز التعاون امل�صرتك بني دولة االإمارات 
امل�صالح  يحقق  مب��ا  االأ���ص��ع��دة  خمتلف  على  اجلنوبية  ك��وري��ا  وجمهورية 

امل�صرتكة للبلدين ال�صديقني و�صعبيهما.
الدولة لدى جمهورية  �صفري  النعيمي  �صيف  �صعادة عبداهلل  اللقاء  ح�صر 

كوريا اجلنوبية.

عبداهلل بن زايد ي�صتقبل وزير خارجية كوريا اجلنوبية يف اإك�صبو 2020

عبداهلل بن زايد ي�صتقبل نائبة الأمني العام لالأمم املتحدة
•• دبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
نائبة  اأمينة حممد  الدويل معايل  اخلارجية والتعاون 

االأمني العام لالأمم املتحدة.
 2020 اإك�صبو  ال��ذي عقد يف مقر  اللقاء  جرى خالل 
دبي بحث التعاون امل�صرتك بني دولة االإم��ارات واالأمم 
الدويل اجلماعي لتحقيق  العمل  تعزيز  و�صبل  املتحدة 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة.
دبي   2020 اإك�صبو  ا�صت�صافة  ا�صتعر�س اجلانبان  كما 
املتحدة  االأمم  مع  بالتعاون  العاملية  االأه���داف  الأ�صبوع 
الذي يقام للمرة االأوىل خارج مدينة نيويورك ويركز 
على حمور اأ�صا�صي يتمثل يف جمع العامل من اأجل دفع 
التنمية  اأه����داف  حتقيق  نحو  امل�����ص��رتك  ال��ت��ق��دم  عجلة 

امل�صتدامة يف �صبيل بناء م�صتقبل اأف�صل للب�صرية.
النظر  وجهات  حممد  اأمينة  ومعايل  �صموه  تبادل  كما 
ومنها  امل�صرتك  االهتمام  ذات  الق�صايا  من  ع��دد  جت��اه 
 2020 اإك�صبو  دور  وبحثا   ، املناخي  التغري  مكافحة 
وتعزيز  ال��دول  بني  م�صتدامة  �صراكات  تر�صيخ  يف  دب��ي 
ال��ت��ع��اون ال����دويل يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 

العامل اأجمع.
اآل نهيان مبعايل  ورح��ب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زاي��د 
اأمينة حممد موؤكدا على ال�صراكة املتميزة واملثمرة التي 
املتحدة يف خمتلف  واالأمم  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  جتمع 
امل��ج��االت ان��ط��الق��ا م��ن ال���دور امل��ح��وري ال���ذي ت��ق��وم به 
امل��ب��ذول��ة من  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ه��ود  لتعزيز  امل��ت��ح��دة  االأمم 
وتر�صيخ  املجتمعات  يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  اأج��ل 

م�صتقبل م�صتدام لالأجيال القادمة.

طائر�ت بدون طيار للحد من �نت�سار كورونا

م�صروع بحثي يف جامعة العني يح�صل على منحة مبليون درهم
•• العني -الفجر:

منحة  على  العني  جامعة  ح�صلت 
 ASPIRE م��ن  مقدمة  مالية 
قيمتها  ت��ق��در  وال��ت��ي   FUND
مبليون درهم وذلك مقابل امل�صروع 
البحثي "�صبكات الطريان الهجينة 
وخدمات  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 
وال����ذي   "FlyServ ال�����ص��الم��ة 
يهدف اإىل ا�صتخدام تقنيات الذكاء 
االت�صاالت  واأنظمة  اال�صطناعي 
ال��ال���ص��ل��ك��ي��ة وال����ط����ائ����رات ب����دون 
ان��ت�����ص��ار االأوبئة  ل��ل��ح��د م��ن  ط��ي��ار 
اآمنة الأف��راد املجتمع  وتوفري بيئة 
على  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  خ���الل 
تطبيق  من  والتاأكد  امل��ث��ال،  �صبيل 
االحرتازية  ل���الإج���راءات  االأف����راد 
قواعد  وات��ب��اع  الكمامات  ب��ارت��داء 
وقيا�س  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ب���اع���د 
درجات احلرارة وحت�صني االإخالء 
الطوارئ. ويجري ذلك  يف حاالت 
الال�صلكية  ال�����ص��ب��ك��ات  خ���الل  م��ن 
وال�����ص��وئ��ي��ة ال��ه��ج��ي��ن��ة ال��ت��ي تقوم 
مبتابعة هذه احل��االت يف االأماكن 
العامة واأماكن التجمعات، واإر�صال 
واإبالغ  للمخالفني،  تنبيه  اإ�صارات 

بدون طيار.
و���ص��ي��ع��م��ل ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي على 
تطوير �صبكة من الطائرات بدون 
ط��ي��ار م��ت��ع��ددة االأن��ظ��م��ة وم����زودة 
باأنظمة ال�صلكية مرتابطة الإكمال 
اأع�������اله يف وقت  امل�����ذك�����ورة  امل����ه����ام 
ال�صبكة  تطوير  و�صيجري  ق�صري. 
اال�صناعي  الذكاء  على  باالعتماد 
الال�صلكية  وال�������ص���ب���ك���ات   AI
ويقوم  ال���ه���ج���ي���ن���ة.  وال�������ص���وئ���ي���ة 
وا�صتغالل  توظيف  على  امل�����ص��روع 
لتحقيق   LiFiو  WiFi �صبكات 

اأهدافه. 
الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  ق���ال  جهته  م��ن 
اجلامعة،  رئي�س  ال��رف��اع��ي  غ��ال��ب 

اجلهات املعنية.
الدكتور  االأ�صتاذ  امل�صروع  ي��رتاأ���س 
البحث  عميد  ���ص��الم��ة  ب��ن��ي  هيثم 
ال��ع��ل��م��ي وال����درا�����ص����ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
جمموعة  وي�صاركه  العني،  جامعة 
م��ن ال��ب��اح��ث��ني م��ن ج��ام��ع��ة العني 
األبانيا  ج���ام���ع���ة  االإم�����������ارات،   –
 – خليفة  ج��ام��ع��ة  ن��ي��وي��ورك،   –
�صيكاغو  والي��ة  جامعة  االإم����ارات، 
ميتلكون  ال����ذي����ن  األ����ي����ن����وي(   –
يف  متنوعة  وعملية  نظرية  خ��ربة 
وال�صبكات،  االت�����ص��االت  جم����االت 
ال�صوئية،  االت�������ص���االت  اأن���ظ���م���ة 
االآلة  وتعلم  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
الطائرات  وتكنولوجيا   ،)ML(

العلمي يعد يف مقدمة اأولوياتنا. 
بني  هيثم  الدكتور  االأ�صتاذ  واأ�صار 
امل�صروع  اأن فكرة هذا  اإىل  �صالمة، 
ج����اءت ان��ط��الق��اً م���ن االإج������راءات 
املتخذة  وال����ق����رارات  االح����رتازي����ة 
يف دول��ة االإم���ارات ب�صاأن احلد من 
واأن  كوفيد19،  ف��ريو���س  انت�صار 
اإىل  رئي�س  ب�صكل  ي��ه��دف  امل�����ص��روع 
اجلهات  وم�صاعدة  االأرواح  حماية 
االأمن  اإج���راءات  تطبيق  املعنية يف 

وال�صالمة.

على  ال���ع���ني  ج��ام��ع��ة  ح�����ص��ول  اأن 
امل��ال��ي��ة ي��ع��د مبثابة  امل��ن��ح��ة  ه����ذه 
حجم  يرتجم  كما  للجامعة  فخر 
ت��ول��ي��ه اجلامعة  ال����ذي  االه��ت��م��ام 
كما  وال��ب��اح��ث��ني،  العلمي  للبحث 
امل��ن��ح��ة م�����ص��وؤول��ي��ة كبرية  اأن ه���ذه 
تقع على عاتق الباحثني لرتجمة 
العملي،  الواقع  على  البحث  فكرة 
ا�صتعداد  على  اجلامعة  اأن  م��وؤك��داً 
ت���ام ل��ت��ق��دمي ك��اف��ة اأ���ص��ك��ال الدعم 
البحث  اأن  ب���اع���ت���ب���ار  ل��ل��ب��اح��ث��ني 

�لأ�ستاذ �لدكتور هيثم بني �سالمة �لأ�ستاذ �لدكتور غالب �لرفاعي 

معهد دبي الق�صائي يحتفل بتخريج الدفعة العا�صرة لدبلوم العلوم القانونية والق�صائية املخ�ص�ص للق�صاء الع�صكري
•• دبي – الفجر:

نظم معهد دبي الق�صائي �صباح اأم�س احتفااًل بالن�صقني احل�صوري 
القانونية  العلوم  لدبلوم  العا�صرة  الدفعة  لتخريج  واالفرتا�صي، 
ع�صام  �صعادة  بح�صور  الع�صكري،  للق�صاء  املخ�ص�س  والق�صائية 
القا�صي  و�صعادة  املعهد،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلميدان،  عي�صى 

الدكتورة ابت�صام البدواوي مدير عام املعهد.
وح�صر احلفل من جانب الق�صاء الع�صكري، �صعادة العميد الركن 
املحكمة  رئي�س  ال�صام�صي،  ث��اين  بطي  را���ص��د  ال��دك��ت��ور   القا�صي 
الع�صكرية العليا رئي�س املجل�س االأعلى للق�صاء الع�صكري، و�صعادة 
رئي�س  امل��ح��ريب��ي،  خلفان  خ���ادم  خلفان  القا�صي  ال��رك��ن  العقيد 

احلقوقي  الركن  العقيد  و�صعادة  الع�صكري،  الق�صائي  التفتي�س 
حممد حمد ن�صيب املن�صوري، النائب العام الع�صكري.

و���ص��ه��د  احل��ف��ل  ت��خ��ري��ج 15 م�����ص��ارك��اً، مت��ك��ن��وا اإمت����ام املتطلبات 
300 �صاعة.  اأ�صهر بواقع  28 مادة على مدى ثالثة  املكونة من 
وا���ص��ت��م��ل ال��دب��ل��وم ع��ل��ى امل��ح��ا���ص��رت وال��ب��ح��ث وال��ت��دري��ب، مب��ا يف 
والت�صريعات  العام،  العقوبات  وقانون  الق�صائية،  الدرا�صات  ذلك 
الدولية،  واجل��وان��ب  اجل��زائ��ي��ة،  واالإج����راءات  اخلا�صة،  اجلزائية 
واملجموعة املدنية، واملهارات والعلوماملعرفية، و الزيارات امليدانية 

واالختبارات التحريرية.
ومت��ك��ن ال��دب��ل��وم  م��ن حتقيق اأه��داف��ه ال��ث��الث��ة امل��ح��ددة م�صبقاً، 
وحتديداً �صرح كافة القوانني ذات ال�صلة مبهام الق�صاء الع�صكري، 

وتزويد املتدربني باملعلومات القانونية والق�صائية الالزمة ملمار�صة 
اأعمالهم بكفاءة وفاعلية، وتعزيز االجتاهات االإيجابية للمتدربني 

لتبني اأف�صل املمار�صات ال�صلوكية والقانونية والق�صائية.
يتمتع  الإع��داد جيل  املعهد  م�صاعي  �صياق  الدبلوم  يف  ه��ذا  وياأتي 
املوؤ�ص�صات  برفد  لي�صهم  احلديثة  واملعرفة  مهني  تدريب  باأف�صل 
املوؤهلة.  الب�صرية  ب��امل��وارد  االإم���ارات  دول��ة  يف  والعدلية  القانونية 
مركزاً  واالإم����ارات  دب��ي  جلعل  طموحة  روؤي���ة  م��ن  املعهد  وينطلق 
ال�صامية  الر�صالة  وحتقيق  وال��ع��ديل،  القانوين  للتميز  اإقليمياً 
تدريب  ب��اأف�����ص��ل  ال��ق��ان��وين  امل��ج��ت��م��ع  اأع�����ص��اء  ت��زوي��د  يف  املتمثلة 
مهني والتطوير امل�صتمر، باالعتماد على قيم الثقة واالحرتافية 

واالبتكار.
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اأخبـار الإمـارات
كلية العلوم بجامعة الإمارات ت�صتقطب 1800 طالب خالل2021 

•• العني-وام: 

خمرجاتها  يف  ك��ب��رياً  ت��ط��وراً  االإم�����ارات،  جامعة  يف  ال��ع��ل��وم  كلية  �صهدت 
الوطنية  التنموية  متطلبات  برامج  ت��واك��ب  التي  النوعية  االأك��ادمي��ي��ة 
 2021 واإع��داد الكوادر الوطنية، حيث بلغ عدد الطلبة  امل�صجلني للعام 
الكلية  تطرح  التخ�ص�صات،  و  خمتلف  يف  وطالبة  طالب   1800 قرابة 
من  اإجنازها  اأكرث  على  عالوة  عاملية،  مبعايري  اأكادميياً  برناجماً   15
  490   بحثاً علمياً خالل العام 2021-2020. واأ�صار الدكتور معمر بن 
كراوده عميد كلية العلوم اإىل اأن الكلية �صهدت تطوراً ب�صكل ملحوظ يف 
عدة جماالت، و�صهدت  اقبااًل كبرياً،  حيث و�صل عدد املنت�صبني حتى العام 
2021 اأكرث من 1800  طالباً وطالبة من طلبة البكالوريو�س، و275 

م�صتوى  على  برناجماً   15 وال��دك��ت��وراه  ،وتطرح  املاج�صتري  طلبة  م��ن 
،و  املختلفة  العلوم  يف  تخ�ص�صات  والدكتوراة  واملاج�صتري  البكالوريو�س 
تعمل على طرح برامج تلبي احتياجات الدولة،  حيث قام ِق�صمي الفيزياء 
البكالوريو�س  واملاج�صتري يف علوم الف�صاء  وعلوم االأر�س بطرح برنامج 
عة   BS-MS يف  برامج  م�صرِّ بطرح  الكلية  قامت  كما  االأر����س،  وعلوم 
مواد  اأخ��ذ  البكالوريو�س  املتميزين  لطلبة  تتيح  والريا�صيات،  الفيزياء 
من درجة املاج�صتري يف ال�صنة االأخ��رية، وبالتايل يح�صلون  على درجتي 
البكالوريو�س واملاج�صتري معا خالل 5 اأعوام فقط   .  واأ�صاف اأن  الكلية 
ع جميع براجمها دورياً لالعرتاف االأكادميي حملياً من مفو�صية  ُتخ�صِ
 االعتماد االأكادميي ودولياً من جهات اأكادميية عاملية مرموقة.  من جانبها 
اأن الكلية  تت�صدر  اأ�صماء املنهايل- وكيل كلية العلوم-،   اأ�صارت الدكتورة 

قائمة االأبحاث يف اجلامعة ولديها عدد من االأه��داف اال�صرتاتيجية يف 
 البحث العلمي، وال�صراكات البحثية مع موؤ�ص�صات بحثية عاملية كجامعة 
جمال  النووية،   يف  ل��الأب��ح��اث  االأوروب����ي  واملجل�س  بريكلي،   كاليفورنيا 
فيزياء  اجلزيئات والفيزياء النووية، وعدد من االأبحاث املتعلقة مبعاجلة 
مع  البحثي  التعاون  اىل  باالإ�صافة  اليابانية،  كيو�صو  مع  جامعة  املياه 
االأكادميية ال�صينية  للعلوم يف جمال ال�صحة والبيئة والطاقة. واأ�صبحت 
 2021 املقدمة يف عام  البحوث  االأوىل  يف اجمايل  املرتبة  الكلية حتتل 
والتي تتجاوز   490   بحثا، باأكرث من   50 % من�صور يف اأف�صل املجالت 
العلمية.  ويف اإطار االأن�صطة املوازية فاإن الكلية تقوم بعدد من االأن�صطة 
والفعاليات  االأكادميية والبحثية خلدمة العلم واملجتمع وذلك من خالل 
اأبرزها يف عام  املوؤمترات،  والندوات واملحا�صرات العلمية الهادفة،  اإقامة 

القرن21  يف  املواد  علوم  يف  املتميزين  العاملية  للعلماء  الندوة   2021
بلدية  مع  بال�صراكة  الهند�صية  ال�صاد�س  للجيوفيزياء  العاملي  وامل��وؤمت��ر 
اأن الكلية مهتمة باإعداد قادة امل�صتقبل  العني.    واأكد عميد كلية العلوم 
قبل  الطالب  الإر���ص��اد  ق�صوى  اأهمية  وت��ويل  ل�صوق  العمل،  وجتهيزهم 
العامة  الثانوية  لطلبة  ي�صمح  حيث  وحتى  تخرجه،  للكلية  ان�صمامه 
الكلية  باأخذ مواد متطلبات  املتميزين من ال�صف احلادي  والثاين ع�صر 
قبل ان�صمامهم للجامعة، وبالتايل يتم  ت�صريع فرتة درا�صتهم باحت�صاب 
هذه املواد عند التحاقهم باجلامعة، كما ا�صتحدثت  الكلية برنامج التميز 
هذا  واالبتكار،حيث  �صمم  للعلوم  االإم���ارات  جامعة  منتزه  مع  بالتعاون 
الربنامج خرباء تدريب على ور�س تدريبية توؤهل الطالب ل�صوق العمل 

 وريادة االعمال واالبتكار يف تخ�ص�صاتهم املختلفة.

حاكم راأ�ص اخليمة يلتقي رئي�ص كوريا اجلنوبية وي�صيد بعالقات التعاون يف القطاع ال�صحي
•• راأ�س اخليمة-وام: 

املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، يف "م�صت�صفى ال�صيخ خليفة التخ�ص�صي" براأ�س 
اخليمة اأم�س، فخامة مون جي اإن، رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية، الذي 

ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر  البالد حالياً، وذلك بح�صور �صمو  يزور 
القا�صمي، ويل عهد راأ�س اخليمة.

الكوري  ال��رئ��ي�����س  بفخامة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ورح���ب 
وال�صراكة  ال�صداقة  رواب��ط  عمق  على  و�صدد  له،  املرافق  والوفد  اجلنوبي 
اال�صرتاتيجية القوية التي جتمع بني البلدين، خا�صة يف القطاع ال�صحي، 

فر�س  من  مزيد  واكت�صاف  التعاون  تعزيز  على  اجلانبني  حر�س  م��وؤك��داً 
النمو واالزدهار.

وقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي، يرافقه فخامة مون 
جي اإن، بجولة يف خمتلف اأق�صام امل�صت�صفى للوقوف على �صري العمل فيه، 

واالطالع على اأبرز اخلدمات ال�صحية التي يقدمها.

ومن اجلدير بالذكر، باأنه مت افتتاح "م�صت�صفى ال�صيخ خليفة التخ�ص�صي" 
"م�صت�صفى جامعة  ق��ب��ل  م��ن  ي���دار  وه���و   ،2015 ع���ام  اخل��ي��م��ة يف  ب��راأ���س 
�صيوؤول الوطنية"، ويخت�س بعالجات اأمرا�س ال�صرطان والقلب واالأطفال 
العديد من  فيه  ويعمل  الع�صبية،  واال�صطرابات  التاأهيل  اإعادة  وعالجات 

املخت�صني بالرعاية ال�صحية من كوريا.

�صلطان بن اأحمد القا�صمي يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص اأمناء جامعة ال�صارقة
•• ال�صارقة-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن 
ال�صارقة،  جامعة  رئي�س  ال�صارقة 
ال��ت��ي حتققت  ال��ك��ب��رية  امل��ك��ان��ة  اأن 
جلامعة ال�صارقة بقيادة وتوجيهات 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
ب���ت���ب���وئ���ه���ا م�����راك�����ز م���ت���ق���دم���ة يف 
خمتلف  على  العاملية  الت�صنيفات 
والبحثية  االأك��ادمي��ي��ة  امل�صتويات 
العمل  توجب  وغ��ريه��ا،  والعلمية 
مبزيد من اجلهد ملوا�صلة التقدم 
ويعزز من  ال��ذي حتققه اجلامعة 

خمرجاتها.
ت���روؤ����س �صموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
االجتماع 52 ملجل�س اأمناء جامعة 
اأم�س  �صباح  عقد  وال��ذي  ال�صارقة 

يف املبنى الرئي�صي للجامعة.
االجتماع  ب��داي��ة  يف  �صموه  ورح��ب 
االأمناء  جمل�س  اأع�����ص��اء  ب��ال�����ص��ادة 
املتواجدين ح�صورياً اأو با�صتخدام 
بعد م�صيداً  ع��ن  امل��رئ��ي  االت�����ص��ال 
بقيادة  املجل�س  حققه  مب��ا  �صموه 
�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، مما 
ك��ان له االأث��ر البالغ يف ما و�صلت 
اإليه اجلامعة، كما اأثنى �صموه على 
اأع�صاء  بذلها  التي  اجل��ه��ود  كافة 
املجل�س من خالل اللجان امل�صكلة 
وحتقيقها  اجل��ام��ع��ة  اأداء  ملتابعة 

ال�صن خلدمة االأ�صاتذة امل�صاعدين 
واملحا�صرين.

ت��خ��ري��ج طلبة  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
اأن��ه��وا متطلبات  ال��ذي��ن  اجل��ام��ع��ة 
يف  البكالوريو�س  لربامج  التخرج 
 2021/2020 ال�صيف  ف�صل 
 189  + ط��ال��ب��ة   395 وع���دده���م 
وف�صل   ،584 مب��ج��م��وع  ط���ال���ب 
 2022-2021 اخل�������ري�������ف 
 307  + ط��ال��ب��ة   565 وع���دده���م 

طالب مبجموع 872.
تقرير  ع����ل����ى  امل���ج���ل�������س  واط�����ل�����ع 
النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر ج���ام���ع���ة ال�������ص���ارق���ة ال����ذي 
العمل  ���ص��ري  خ���الل���ه  ا���ص��ت��ع��ر���س 
امل���ن���ج���زات  واأب����������رز  يف اجل����ام����ع����ة 
املا�صي،  ال����ع����ام  خ�����الل  امل��ح��ق��ق��ة 
ملمو�صاً  جناحاً  اجلامعة  و�صهدت 
املا�صي  االأك����ادمي����ي  ال���ع���ام  خ���الل 
2020-2021 وذلك يف تكيفها 
خالل  من  فيها  العمل  وا�صتمرار 
التعليم  اإىل  العمل  ن��ظ��ام  حت��وي��ل 
الهجني املرن وذلك ب�صبب جائحة 
ا�صتخدمت  ك���م���ا  كوفيد19-، 
والو�صائل  االأن��ظ��م��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
�صاهمت  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التقنية 
وتنفيذ  االأع���م���ال  ا���ص��ت��م��راري��ة  يف 
العمليات التعليمية والبحثية وفق 
امل�صتوي  مع  تتنا�صب  عالية  ج��ودة 
االأكادميي والعلمي للجامعة ومبا 
يحقق املوؤ�صرات الرئي�صية للخطة 

اخلم�صية اال�صرتاتيجية.

التي  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  للخطط 
و�صعتها.

اجتماعه  خ��الل  املجل�س  ون��اق�����س 
املعنية  امل��و���ص��وع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
التعليمية  اجل����وان����ب  مب��خ��ت��ل��ف 
بجامعة  واالإداري������ة  واالأك���ادمي���ي���ة 
ال���������ص����ارق����ة، واأق��������ر ال����ع����دي����د من 
حتقيق  يف  �صت�صهم  التي  القرارات 
وا�صتمرار  اجل���ام���ع���ة  ت���ط���ل���ع���ات 

تقدمها.
اجتماعه  خ��الل  املجل�س  واعتمد 
ع�����������دداً م������ن امل�����و������ص�����وع�����ات ك����ان 
الهيئة  م��ن  اأع�����ص��اء  ت��رق��ي��ة  منها 
االأ�صتاذ  درج����ة  اإىل  ال��ت��دري�����ص��ي��ة 
وبرناجما  امل�������ص���ارك،  واالأ�����ص����ت����اذ 
لالعتماد،  املر�صحون  ال��دك��ت��وراه 
احليوية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  يف  اأح���ده���م���ا 
الطبيعي،  ال����ع����الج  يف  واالآخ���������ر 
م���رك���ز بحوث  اإن���������ص����اء  وم����ق����رتح 
والبنى  وال���ت���ق���ن���ي���ات  االأن����ظ����م����ة 

التحتية امل�صتدامة.
ع���م���ادة �صمان  وم���ق���رتح حت���وي���ل 
املوؤ�ص�صية  وال���ف���اع���ل���ي���ة  اجل�������ودة 
اإىل مكتب  وال��ت��ط��وي��ر  واالع��ت��م��اد 
للفاعلية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 

املوؤ�ص�صية واالعتماد االأكادميي.
هيئة  ت�صكيل  على  املجل�س  وواف��ق 
املالية يف اجلامعة،  امل��وارد  تطوير 
الأطروحات  ال�صارقة  جائزة  ونقل 
الدكتوراه يف التخ�ص�صات االإدارية 
ال�صارقة،  ج��ام��ع��ة  اإىل  وامل���ال���ي���ة 
اعتماد م�صروع حد  اإىل  باالإ�صافة 

العمل  �صري  على  املجل�س  وت��ع��رف 
للتكنولوجيا  ال�����ص��ارق��ة  واح����ة  يف 
مركًزا  �صت�صكل  ال��ت��ي  واالب���ت���ك���ار 
العلوم  يف  للبحوث  ورئي�صياً  هاماً 
اإن���ت���اج  اإىل  ي���ه���دف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وتطوير  التكنولوجية،  االبتكارات 
القائمة  االقت�صادية  امل�����ص��روع��ات 
مع  �صراكات  واإقامة  املعرفة،  على 
والقطاعات  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات 

ذات ال�صلة.
وح��ق��ق��ت اجل���ام���ع���ة ال���ع���دي���د من 
الت�صنيف  يف  امل��ت��ق��دم��ة  امل����راك����ز 
الوطني حيث  واالع��ت��م��اد  ال���دويل 
والتعليم  الرتبية  وزارة  �صنفتها 
م�������ن خ���������الل ه����ي����ئ����ة االع�����ت�����م�����اد 
عالية  "موؤ�ص�صة  ب����  االأك����ادمي����ي 
متطلبات  وجت���������اوزت  ال����ث����ق����ة''، 
معايري هيئة االعتماد للرتخي�س 

املوؤ�ص�صي واعتماد الربامج.
االأوىل  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  ح�صلت  ك��م��ا 
الدولة يف كثري من  على م�صتوى 
التخ�ص�صات التي تطرحها كعلوم 
الطبية  والتخ�ص�صات  احلا�صوب 
علوم  وت��خ�����ص�����ص��ات  وال�����ص��ح��ي��ة، 
الفيزياء والفلك، وهي االأوىل على 
الدولة ولل�صنة اخلام�صة  م�صتوى 
التوايل يف برامج اال�صتدامة  على 
والطاقة النظيفة والتغري املناخي 
املتحدة  االأمم  م���ع���اي���ري  ح�����ص��ب 
ماترك�س،  كرين  ت�صنيف  وح�صب 
والثانية على م�صتوى الدولة يف كل 
من الهند�صة والتكنولوجيا واإدارة 

على  اجلامعة  وح�صلت  االأع��م��ال، 
الدولة  م�صتوى  على  االأول  املركز 
العلمي  البحث  2021م يف  للعام 
قاعدة  الإح�����ص��ائ��ي��ة  وف���ق���ا  وذل�����ك 
ب��ي��ان��ات ���ص��ك��وب�����س، ح��ي��ث اأجن����زت 
االأب����ح����اث  م����ن   2200 ح������وايل 

العلمية يف العام 2021.
التي  االأكادميية  الربامج  وو�صلت 
 114 اإىل  اجل���ام���ع���ة  ت��ط��رح��ه��ا 
15 دك���ت���وراه،  ب���راجم���ا م��ع��ت��م��دا 
درا�صات  دبلوم   3 ماج�صتري،   41
، باالإ�صافة  55 بكالوريو�س  عليا، 
االإجن����از  ق��ي��د  ب��رن��اجم��اً   36 اإىل 
 9 م��اج�����ص��ت��ري،   20 دك���ت���وراه،   6
درا�صات  دب���ل���وم   1 ب��ك��ال��وري��و���س، 

عليا.
وب��ل��غ ع���دد ال��ط��ل��ب��ة امل�����ص��ج��ل��ني يف 
 17500 املا�صي  للعام  اجلامعة 
2830 يف  وط��ال��ب��ة منهم  ط��ال��ب 

ال�صارقة،  يف  ال�����ص��رط��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
رئي�س  ال�صويدي  �صلطان  و�صعيد 
هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة، 
املهريي  علي  ب��ن  عبيد  وال��دك��ت��ور 
ال��ع��م��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال�����ص��اب��ق للغة 
االإماراتية  وال���درا����ص���ات  ال��ع��رب��ي��ة 
وحممد  العليا،  التقنية  كليات  يف 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  اهلل  ع���ب���د 
اأ.د.  االإ�صالمي،  ال�صارقة  مل�صرف 
رئي�س معهد  كولي�صوف  األك�صاندر 
والتكنولوجيا  للعلوم  �صكولكوفو 
- رو�صيا، اأ.د. كمال يو�صف التومي 
اأ�صتاذ الهند�صة امليكانيكية واملدير 
امل�صارك ملركز املياه النقية والطاقة 
ما�صات�صو�صت�س  معهد  يف  النظيفة 
للتكنولوجيا /MIT/ - اأمريكا، 
االأ�صتاذ الدكتور باأول اأوبرين عميد 
كلية العلوم ال�صحية ونائب رئي�س 
عبد  اأ.د.  م��ا���ص��رت،  م���اك  ج��ام��ع��ة 

طالب  و2600  العليا  الدرا�صات 
وطالبة يف اأفرع اجلامعة.

كما ناق�س املجل�س تقارير كل من 
واللجنة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اللجنة 
والتدقيق  االلتزام  وجلنة  املالية، 

الداخلي واللجنة االأكادميية.
طريق  ع�����ن  االج�����ت�����م�����اع  ح�������ص���ر 
احل�����������ص�����ور ال�����واق�����ع�����ي وامل�����رئ�����ي 
كل  بعد  ع��ن  االت�����ص��ال  با�صتخدام 
من الدكتور طارق بن خادم رئي�س 
والدكتورة  الب�صرية،  امل��وارد  دائ��رة 
حم���ّدث���ة ال��ه��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س هيئة 
ال���������ص����ارق����ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م اخل����ا�����س، 
عبدالرحمن  خ��ول��ة  وال���دك���ت���ورة 
املال االأمني العام للمجل�س االأعلى 
ال�صارقة،  اإم��ارة  االأ�صرة يف  ل�صوؤون 
والدكتور من�صور بن ن�صار رئي�س 
القانون  اأ�صتاذ  القانونية  الدائرة 
اأكادميية  يف  والد�صتوري  االداري 

جامعة  مدير  ملكاوي  ح�صني  اهلل 
فهد بن �صلطان يف اململكة العربية 
بي�صتارو  م��ارت��ن  اأ.د.  ال�����ص��ع��ودي��ة، 
م�صاعد نائب مدير جامعة لي�صرت 
اال�صرتاتيجية  العلمية  للم�صاريع 
لر�صد  ل���ي�������ص���رت  م���ع���ه���د  م����دي����ر 
الف�صاء واالأر�س، واأ�صتاذ الفيزياء 
الف�صاء يف جامعة  وعلوم  الفلكية 
واالأ�صتاذ  ب��ري��ط��ان��ي��ا،   - ل��ي�����ص��رت 
النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
رئي�س  ال�������ص���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر 
الف�صاء  ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي  االحت�����اد 
وال��ف��ل��ك، و���ص��ارك ب��االج��ت��م��اع عن 
بعد كل اأ.د. جاك فريمونت رئي�س 
جامعة اأوت��اوا - كندا، اأ.د. جونرت 
م���اي���ر م���دي���ر م���رك���ز ال���ب���ح���وث يف 
�صوؤون العامل العربي جامعة مينز 
االأملانية  اجلمعية  رئي�س  اأملانيا   -

لدرا�صات ال�صرق االأو�صط.

موؤ�ص�صة زايد العليا ع�صوا مبنظمة التاأهيل الدولية لتعزيز حقوق اأ�صحاب الهمم 
•• اأبوظبي-وام: 

العليا  زاي��������د  م���وؤ����ص�������ص���ة  اأع����ل����ن����ت 
ان�صمامها  ع���ن  ال��ه��م��م  الأ���ص��ح��اب 
الدولية،  التاأهيل  منظمة  لع�صوية 
وه����ي م��ن��ظ��م��ة ع��امل��ي��ة غ���ري ربحية 
على  تعمل   1922 عام  تاأ�ص�صت يف 
تعزيز حقوق اأ�صحاب الهمم واإ�صرا 
كهم يف جميع اأنحاء العامل، وت�صم 
اخلدمات  م��ق��دم��ي  ع�����ص��وي��ت��ه��ا  يف 
واالأكادمييني  والوكاالت احلكومية 
وال��ب��اح��ث��ني وامل��داف��ع��ني ع��ن العمل 
اأ�صحاب  حياة  نوعية  حت�صني  على 
جميع  ويف  دول���ة   100 م��ن  الهمم 
مناطق العامل،وتوفر املنظمة اأي�صا 
منتدى لتبادل اخلربات واملعلومات 

حول البحث واملمار�صة.
وتلقت موؤ�ص�صة زايد العليا الأ�صحاب 
ال�صكرتارية  م���ن  ر����ص���ال���ة  ال��ه��م��م 
باملوافقة  الدولية  للمنظمة  العامة 
ع��ل��ى ط��ل��ب ان�����ص��م��ام امل��وؤ���ص�����ص��ة اإىل 
ريك�صيبي  ت��وت��ا  وه��ن��اأت  ع�صويتها، 
الدولية  للمنظمة  ال���ع���ام  االأم�����ني 
موؤ�ص�صة زايد العليا الأ�صحاب الهمم 
املنظمة  اإىل  ان�����ص��م��ام��ه��ا  ع���ل���ىى 
ال���دول���ي���ة، وا�����ص����ادت ب��ج��ه��ود دول���ة 
املتحدة، وبجهود  العربية  االم��ارات 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ن��ح��و ت��ق��دمي ارق����ى �صبل 
الهمم  الأ�صحاب  والتاأهيل  الرعاية 
رائع  باأنه  املوؤ�ص�صة  عمل  وو�صفت   ،
يف النهو�س بحقوق واإدماج اأ�صحاب 

�صعادة  اأك�����د  و  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ه��م��م 
احلميدان  ال���ع���ايل  ع��ب��د  ع���ب���داهلل 
العليا  زاي��د  ملوؤ�ص�صة  العامل  االأم��ني 
الأ�صحاب الهمم ان ان�صمام املوؤ�ص�صة 
التاهيل  اع��ادة  اإىل ع�صوية منظمة 
دولة  لروؤية  حتقيقاً  ياأتي  الدولية 
اأبوظبي  واإم�����ارة  ع��ام��ة،  االإم������ارات 
الهمم،  اأ���ص��ح��اب  خ��دم��ة  يف  خا�صة 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  ج�صور  مل��د  و�صعياً 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  اخل��ربات 
ب�صاأن  وع���امل���ي���اً،  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
تطوير وتبادل اخلربات مع خمتلف 
اجل���ه���ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 

الأ�صحاب  املقدمة  اخلدمات  �صوؤون 
زايد  موؤ�ص�صة  اأن  واأو���ص��ح  ال��ه��م��م. 
ال��ع��ل��ي��ا ت��ه��دف م���ن االن�����ص��م��ام اإىل 
ع�����ص��وي��ة امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة فتح 
جم�����االت ت���ع���اون م���ع ال���ع���دي���د من 
املتخ�ص�صة  واجل���ه���ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
وفتح  ال��دول��ي��ة  باملنظمة  االع�����ص��اء 
اآف���اًق���ا رح��ب��ة ل��ل�����ص��راك��ة مب���ا يخدم 
اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م، واال���ص��ت��ف��ادة من 
منتدى املنظمة وموؤمتراتها وور�س 
واالنطالق  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
نحو توقيع �صراكات عاملية يف جمال 

رعاية وتاأهيل منت�صبي املوؤ�ص�صة.

ا�صت�صاري ال�صارقة يناق�ص �صيا�صة 
دائرة الإ�صكان اخلمي�ص املقبل

•• ال�صارقة-وام:

جل�صته  اجل��اري  يناير   20 يف  ال�صارقة  الإم��ارة  اال�صت�صاري  املجل�س  يعقد 
الثامنة �صمن اأعماله لدور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�صريعي 
العا�صر مبقره يف مدينة ال�صارقة برئا�صة �صعادة علي ميحد ال�صويدي رئي�س 
اجلل�صة  م�صبطة  على  الت�صديق  بعد  االأع��م��ال  ج��دول  يت�صمن  املجل�س. 
�صعادة  ال�صارقة بح�صور  اإم��ارة  االإ�صكان يف  دائرة  �صيا�صة  مناق�صة  ال�صابعة 
الدكتور املهند�س خليفة م�صبح الطنيجي رئي�س الدائرة يرافقه ابراهيم 
اإدارة الطلبات و عبدالعزيز  احلو�صني مدير الدائرة و ليلى خلفان مدير 
�صهيل مدير اإدارة ال�صوؤون املالية و اميان اجلوهري مدير اإدارة اخلدمات 

الهند�صية واأحمد را�صد النقبي من اإدارة االإ�صكان الطارئ.

بلدية دبي تطلق نظام التاأهيل الهند�صي
•• دبي-وام:

اأطلقت بلدية دبي نظام "دبي للتاأهيل الهند�صي" الذي يهدف 
االإمارة  يف  البناء  قطاع  تطوير  يف  ال��دائ��رة  جهود  تعزيز  اإىل 
وم�صنعي  وم���وردي  واال�صت�صاريني  املقاولني  ال��ت��زام  و�صمان 
مواد البناء بالت�صريعات القائمة على تنظيم مزاولة االأعمال 
مكاتب  النظام  وي�صتهدف  والبناء.  الت�صييد  بقطاع  املرتبطة 
اال�صت�صارات و�صركات املقاوالت الهند�صية واملهند�صني العاملني 
يف هذا القطاع ومالك امل�صاريع الهند�صية من اأفراد ومطورين 

وعقاريني.
الهند�صي  للتاأهيل  دب��ي  نظام  خ��الل  م��ن  دب��ي  بلدية  وت�صعى 
خالله  من  يتم  و�صامل  متكامل  الكرتوين  نظام  تطوير  اإىل 

ا�صتخدام الذكاء اال�صطناعي يف عمليات اإدخال البيانات واإجناز 
املعامالت اإىل جانب الربط مع 15 نظام تابع جلهات حكومية 
متنوعة لتحديث بيانات املتعاملني ب�صكل فوري وتلقائي مما 
يوفر الوقت واجلهد عليهم ف�صال عن اإعادة هيكلة 25 خدمة 
مما  رئي�صية  خدمات   3 اإىل  وحتويلها  املتعامل  لرحلة  وفقاً 

ي�صهل على املتعامل الو�صول اإليها.
الهند�صية  الكوادر  اعتماد  خدمة  الرئي�صية  اخلدمات  وت�صمل 
الهند�صية  االأن�صطة  م��زاول��ة  م��ن  متكينهم  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
"ت�صجيل  وخ��دم��ة  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  ملجموعة  اج��ت��ي��ازه��م  بعد 
التي  الهند�صية  االأن�صطة  وجتديد وحتديث" ت�صريح مزاولة 
تتيح اإمكانية اإ�صدار اأو حتديث اأو جتديد �صجل املزاولة ح�صب 
م�صروع  تنفيذ  على  املوافقة  وخدمة  الطلب  مقدم  احتياجات 

على  للموافقة  طلب  تقدمي  خاللها  من  ميكن  التي  هند�صي 
م�صروع ا�صتثنائي اأو تخ�ص�صي. كما تت�صمن مميزات نظام دبي 
توفري  خالل  من  اال�صتباقية  مبداأ  تعزيز  الهند�صي  للتاأهيل 
اإ�صعارات تلقائية ُتر�صل للمتعامل وحتتوي على االإجراءات التي 
جانب  اإىل  امل�صتجدات  باأبرز  واإخطاره  م�صبقاً  اتخاذها  ميكنه 
باملهند�صني  اخلا�صة  والبيانات  االل��ك��رتوين  التدريب  توفري 
والكادر الفني املعتمد لل�صركات بهدف ت�صهيل عملية ا�صتقطاب 
الهند�صية  امل�صاريع  اعتماد  متطلبات  وتلبية  املتميزة  الكوادر 
واإتاحة البيانات اخلا�صة بتقييم مكاتب اال�صت�صارات و�صركات 
على  م�صاعدتهم  بهدف  املجتمع  الأف���راد  الهند�صية  امل��ق��اوالت 
اختيار املكاتب امللتزمة وت�صجيع ال�صركات لاللتزام بالقوانني 

والت�صريعات املنظمة للقطاع.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية منطقة الظفرة تنجز اأعمال تاأهيل 

الدوار املقابل لكورني�ص مدينة املرفاأ
•• الظفرة -الفجر:

اأجنزت بلدية منطقة الظفرة اأعمال تاأهيل الدوار املقابل لكورني�س مدينة املرفاأ حيث مت ا�صتخدام 
االأحجار التجميلية وجم�صمات الغزالن ومغطيات زهور ونباتات البيئة املحلية. 

على  واحلفاظ  العامة  واملرافق  التحتية  والبنى  االأ�صول  اإدارة  كفاءة  تعزيز  اإىل  االأعمال  وتهدف 
فعاليتها لتعزيز جاذبية ومنط وجودة احلياة. وتر�صيد ا�صتهالك مياه الري يف م�صاريع الزراعات 
التجميلية باملنطقة، وذلك من خالل اإدخال النباتات املحلية قليلة االحتياجات املائية، للمحافظة 
على املوارد الطبيعية واإبراز النباتات الربية يف امل�صاريع كعنا�صر نباتية موؤهلة ت�صتخدم يف الزراعات 

التجميلية.

•• اأبوظبي : الفجر

تابعة  م����ن���������ص����اآت  اأرب�����������ع  ح�������ص���ل���ت 
دبي  يف  االأو�صط  ال�صرق  مليديكلينيك 
فيو،  بارك  م�صت�صفى  "ميديكلينيك 
املدينة،  م�صت�صفى  وم��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
ويلكري،  م�صت�صفى  وميديكلينيك 
على  مول"  دب������ي  وم���ي���دك���ل���ي���ن���ي���ك 
االع��ت��م��اد م���ن اجل��م��ع��ي��ة االأوروب���ي���ة 
لدرا�صة ال�صمنة "EASO" كمركز 

."COM" متعاون الإدارة ال�صمنة
 EASO COM مبوجب خمطط
مراكز  اعتماد  مت  بالتقييم،  اخلا�س 

من  مل��ج��م��وع��ة  وف���ًق���ا  ال�����ص��م��ن��ة  اإدارة 
ووفًقا  ب��ع��ن��اي��ة  امل��و���ص��وع��ة  امل��ع��اي��ري 
واالأكادميية  االأوروب���ي���ة  ل��الإر���ص��ادات 
اإدارة  عمل  ف��ري��ق  قبل  م��ن  املقبولة 
االأوروبية  للجمعية  التابع  ال�صمنة 
هذا  يعرتف  حيث  ال�صمنة.  لدرا�صة 
االعتماد بجودة برنامج اإنقا�س الوزن 
االأدل��ة الذي  االأخالقي والقائم على 
والذي  دب��ي،  يف  ميديكلينيك  تقدمه 
الدولية  للمعايري  وفًقا  تقدميه  يتم 

املعرتف بها لرعاية املر�صى.
اأن دولة  اأث��ب��ت ب��ع��د ال��درا���ص��ات  وق���د 
االإمارات العربية املتحدة هي واحدة 

االأو�صط  ال�����ص��رق  يف  دول  ���ص��ت  م���ن 
اأو  ال��وزن  زي��ادة  اأعلى معدالت  لديها 
ميديكلينيك  تقوم  ولذلك  ال�صمنة. 
امل��راف��ق االأربعة  يف دب���ي، م��ن خ���الل 
بتقدم  االع��ت��م��اد،  على  ح�صلت  ال��ت��ي 
�صاملة  وج���راح���ي���ة  ط��ب��ي��ة  خ���دم���ات 
بال�صمنة  امل�صابني  البالغني  ل��ع��الج 
ب��ه��دف حت�����ص��ني ال�����ص��ح��ة م��ن خالل 
متعدد  فريقنا  يتكون  ال���وزن.  اإدارة 
الغدد  ا���ص��ت�����ص��اري  م��ن  التخ�ص�صات 
ال�صماء، وا�صت�صاري جراحي ال�صمنة، 
اأمرا�س  واأخ�صائي  ال�صمنة،  ومن�صق 
واأخ�صائيي  ال���ه�������ص���م���ي،  اجل����ه����از 

التخدير،  واأخ�������ص���ائ���ي���ي  ال���ت���غ���ذي���ة، 
العالج  واأخ�صائيي  النف�س،  وعلماء 

الطبيعي.
التخ�ص�صات  م��ت��ع��دد  ف��ري��ق��ن��ا  ي��ق��وم 
برنامج  ح������االت  ج��م��ي��ع  مب���راج���ع���ة 
القرارات  اتخاذ  ويتم  ال��وزن  اإنقا�س 
وفًقا  امل��ري�����س  م�صلحة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
للمعايري الدولية املعرتف بها. ميكن 
الو�صول ب�صهولة اإىل اأع�صاء فريقنا 
ون���دي���ر جمموعة  امل�����ص��ورة  ل��ت��ق��دمي 
خدمتنا  ل��ل��م��ر���ص��ى.  ���ص��ه��ري��ة  دع����م 
متوافقة متاًما مع اإر�صادات اجلمعية 
االأمريكية جلراحة ال�صمنة والتمثيل 

الغذائي.
بهاتي،  رح���ي���ل���ة  ال����دك����ت����ورة  ق����ال����ت 
ا�����ص����ت���������ص����اري ال������غ������دد ال���������ص����م����اء يف 
املدينة:"  م�صت�صفى  ميديكلينيك 
املرافق  لهذه   EASO اعتماد  يعد 
ال��ط��ب��ي��ة االأرب�����ع�����ة يف دب�����ي اإجن�������اًزا 
ا�صتثنائًيا لفريق اإدارة ال�صمنة متعدد 
التخ�ص�صات بالكامل، وهو دليل على 
وقدرتنا  ل��دي��ن��ا،  اخل��دم��ة  روح  ع��م��ق 
املري�س،  ل�����ص��ال��ح  م��ًع��ا  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
التي  الرعاية  من  ال�صاملة  واجل��ودة 
الذين يرغبون يف  للمر�صى  نقدمها 
فقدان  طريق  ع��ن  �صحتهم  حت�صني 

ال���وزن واحل��ف��اظ على ه��ذا اخل�صارة 
يف الوزن ".

ق���ال ال��دك��ت��ور ي��وه��ان ���ص��ي��ن��ج، املدير 
م�صت�صفى  ميديكلينيك  يف  ال��ط��ب��ي 
بالطريقة  ج��ًدا  فخور  "اأنا  ويلكري: 
التي انتقلت بها خدمات ميديكلينيك 
اإىل  دب����ي  يف  ال�����وزن  اإن���ق���ا����س  الإدارة 
امل�صتوى التايل من خالل كونها اأول 
الإدارة  متعاون  كمركز  تعتمد  �صركة 

االإم���ارات  يف   EASO م��ن  ال�صمنة 
توحيد  �صي�صمن  امل��ت��ح��دة.  العربية 
االعتماد  ه��ذا  يجلبها  التي  الرعاية 
ميديكلينيك  مرافق  جميع  تقدم  اأن 
يف دب���ي اأع��ل��ى م�����ص��ت��وي��ات اجل����ودة يف 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة لكل 
جمموعة  تقدمي  خالل  من  مري�س 
كاملة من طرق العالج التي ين�صقها 

فريقنا متعدد التخ�ص�صات ".

التغذية  اأخ�صائي  جمعة،  منى  قالت 
يف  ال��وزن  اإنقا�س  ومن�صق  ال�صريرية 
فيو:  ب���ارك  م�صت�صفى  ميديكلينيك 
والوعي  املعرفة  تعزيز  هو  "هدفنا 
اجلمهور  ب���ني  ب��ال�����ص��م��ن��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ني 
ومتكني مر�صانا من اإجراء تغيريات 
�صحية يف من��ط احل��ي��اة، م��ع تطبيق 
القائمة  ال��رع��اي��ة  م�صتويات  اأح���دث 

على االأدلة ".

•• دبي -وام:

اأعلنت منظمة "مالريا نو مور" - ال مالريا بعد اليوم - بالتعاون مع ديوان 
ويل عهد اأبوظبي ومبادرة بلوغ امليل االأخري اأم�س.. اإطالق معهد عاملي جديد 

يعنى مبكافحة املالريا يف مواجهة تغري املناخ وتقلبات الطق�س.
اأ�صبوع  املناخ" على هام�س فعاليات قمة  املالريا وحلول  "معهد  اإط��الق  وجاء 
اأبوظبي لال�صتدامة، خالل جل�صة حوارية عقدت يف " معر�س اإك�صبو 2020 
دبي " �صلطت ال�صوء على تغري املناخ، وتاأثرياته على �صحة االإن�صان، وعمليات 

التكيف الالزمة للت�صدي له بفعالية.
يهدف  للتميز  افرتا�صياً  مركزاً  املناخ  وحلول  للمالريا  اجلديد  املعهد  ويعد 
املالريا  مكافحة  ال�صرتاتيجيات  التخ�ص�صات  متعدد  بالنهج  النهو�س  اإىل 
باملناخ، ودعم  املتعلقة  والبيانات  الذكاء اال�صطناعي  تقنيات  تعتمد على  التي 

اعتمادها من قبل برامج مكافحة املالريا حول العامل.
االأ�صر  وتعر�س  باالإن�صان،  فتكاً  واأكرثها  االأمرا�س  اأقدم  اإحدى  املالريا  وتعد 
الأ�صرار �صديدة وتوؤدي اإىل ا�صتدامة دورات الفقر يف املجتمعات والدول املتاأثرة 
حول العامل.. ورغم وجود الو�صائل والتكنولوجيات الالزمة ملكافحة املر�س، 
فاإن تغري املناخ ت�صبب يف اإبطاء التقدم ، فالظواهر املناخية، مثل ارتفاع درجات 
ال�صديدة، تعطل  املناخية  واالأو���ص��اع  االأم��ط��ار  اأمن��اط هطول  احل��رارة وتغري 
النظم ال�صحية وتوؤثر يف الوقت ذاته على نطاق العدوى باملالريا ومو�صمية 
العدوى. وت�صري تقديرات منظمة ال�صحة العاملية اإىل اأن تغري املناخ �صيت�صبب 
اإىل  �صنوياً، ت�صاف  نتيجة للمالريا  اإ�صافية  األف حالة وفاة   60 بنحو  قريباً 

ال�600،000 حالة وفاة الواقعة حالياً، وخا�صة بني الن�صاء واالأطفال.
دي���وان ويل عهد  م��ن  بدعم  التي حتظى   - االأخ���ري  امليل  بلوغ  م��ب��ادرة  وت�صم 
الق�صاء على  اإىل  الهادفة  العاملية  ال�صحية  الربامج  اأبوظبي - جمموعة من 

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صخ�صي  االلتزام  يدفعها  والتي  االأم��را���س، 
امل�صلحة.  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وتلتزم املبادرة من خالل براجمها و�صراكاتها متعددة القطاعات ببلوغ املرحلة 
النهائية اأو ما يعرف ب� "امليل االأخري" يف رحلة ا�صتئ�صال االأمرا�س التي ميكن 
ت�صمل  التي  واالبتكارات  التقنيات  اأح��دث  ت�صخري  خ��الل  من  عليها،  الق�صاء 
الذكاء اال�صطناعي ملكافحة تداعيات تغري املناخ، ومنعها من عرقلة التقدم يف 

الق�صاء على االأمرا�س املعدية.
التغري  االإم����ارات بالعمل على احل��د م��ن تداعيات  ال��ت��زام دول��ة  ت��اري��خ  وميتد 
املناخي عرب ثالثني عاماً حيث اأعلنت موؤخراً مبادرتها االإ�صرتاتيجية لتحقيق 
والع�صرين  الثامنة  ال��دورة  وا�صت�صافتها   ،2050 عام  بحلول  املناخي  احلياد 
من موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�صاأن تغري املناخ 
/COP28/، يف عام 2023. ويوا�صل ديوان ويل عهد اأبوظبي من خالل 
معهد املالريا وحلول املناخ التزامه مب�صرية الدعم حيث قدم الديوان جائزة 
اأولية قدرها 1.5 مليون دوالر ملنظمة "مالريا نو مور" يف عام 2020، بهدف 
التنبوؤ  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن  امل��الري��ا  م��ن  الوقاية  اإ�صرتاتيجيات  ج��دوى  تقييم 
اال�صطناعي  للذكاء  زاي��د  بن  حممد  جامعة  ان�صمت  كما  �صحي.  مب�صتقبل 
التنبوؤ  " ملبادرة  االأولية  االإجن��ازات  على  للبناء  جديداً  تقنياً  �صريكاً  بو�صفها 

مب�صتقبل �صحي " التي مت حتقيقها حتى االآن.
وقالت تاال الرحمي، مديرة م�صاعدة يف مكتب ال�صوؤون اال�صرتاتيجية بديوان 
بق�صايا  ب�صكل وثيق  ترتبط  العاملية  ال�صحة  " اإن ق�صايا  اأبوظبي:  ويل عهد 
تغري املناخ، مما يحتم علينا الت�صدي لها من منظور �صامل واأن نوظف اأحدث 
وامل�صتدام... ويف حالة  املن�صود  التاأثري  اإح��داث  اأجل  التقنيات واالبتكارات من 
املالريا، يتعني علينا اأن نطور اأنظمة اأكرث ذكاء للتنبوؤ باالأحوال اجلوية وما 
واملوارد  اال�صتثمارات  لتوجيه  الدقيق  والتخطيط  اإ�صابات  من  عليها  يرتتب 

حيثما ت�صتد احلاجة اإليهما.. ومن خالل تطبيق تقنيات الذكاء اال�صطناعي 
معهد  ف��اإن  احل��رج��ة،  اجلوية  واالأح���وال  البيئية  للبيانات  اجل��دي��دة  وامل�صادر 
الفئات  العلوم ومتكيننا من حماية  �صي�صاهم يف تطوير  املناخ  املالريا وحلول 
املعدية.  االأمرا�س  وانت�صار  املناخ  لتغري  االأك��رث عر�صة  ال�صكان  ال�صعيفة من 
وي�صكل الت�صدي لتحديات ال�صحة العاملية من خالل �صراكات عاملية مبتكرة، 
مثل ال�صراكة مع منظمة "مالريا نو مور"، اأحد املبادئ التوجيهية الرئي�صية 

ملبادرة بلوغ امليل االأخري".
ويعد معهد املالريا وحلول املناخ جزءاً من مبادرة التنبوؤ مب�صتقبل ال�صحي، 
"مالريا نو مور" يف عام  اأن�صاأه مبادرة بلوغ امليل االأخري ومنظمة  وهو احتاد 
احللول ال�صحية العاملية  واال�صتثمارات يف  االبتكارات  ودعم  لت�صجيع   2020
البعو�س.  بوا�صطة  ينتقل  ال��ذي  امل��الري��ا  مبر�س  ب���دءاً  امل��ن��اخ،  تغري  �صياق  يف 
بت�صميم  الهند  حكومة  مع  بالتعاون  �صحي  مب�صتقل  التنبوؤ  مبادرة  وقامت 
والتنبوؤ  التخطيط  جم��ال  يف  للغاية  املتقدمة  االأدوات  من  جمموعة  وتنفيذ 
باملالريا، والتي �صيعمل معهد املالريا وحلول املناخ على تكرارها يف دول اأخرى 

مت�صررة من داء املالريا حول العامل.
و�صيعمل املعهد بكونه اأمانة عامة حتت�صن عدداً متزايداً من ال�صركاء العاملني 
نخبة  ي�صم  علمي  ا�صت�صاري  مبجل�س  وي�صرت�صد  املالريا،  مكافحة  جمال  يف 
وعلم  املعدية  واالأم��را���س  املناخ  علوم  يف  املتخ�ص�صني  الدوليني  اخل��رباء  من 
املعهد وم�صت�صاروه مهامهم  احل�صرات والذكاء اال�صطناعي. ويبا�صر موظفو 
يف  ال�صحة  وزارات  م��ع  يتعاونون  حيث  باملالريا  املت�صررة  ال���دول  جميع  م��ن 

خمتلف الدول، دعماً جلهود مكافحة املالريا.
اإنه   " مور":  ن��و  "مالريا  ملنظمة  التنفيذي  الرئي�س  اإدل��ون��د،  م��ارت��ن  وق���ال 
عن  واح��دة  بخطوة  متقدماً  العاملي  ال�صحة  جمتمع  يظل  اأن  ال�صروري  من 
التاأثريات احلتمية لكوكبنا املتغري على االأمرا�س املنقولة بوا�صطة احل�صرات، 

التنبوؤ مب�صتقبل  مبادرة  وتهدف  زيكا.  ال�صنك وفريو�س  املالريا وحمى  مثل 
�صحي اإىل تثقيف وتوعية القيادات العاملية و�صناع ال�صيا�صات، وحتفيز عملية 
�صيحول  املناخ، مما  تغري  يفر�صها  التي  للتحديات  اال�صتباقية  احللول  ابتكار 
املناخ مبثابة حلقة و�صل  املالريا وحلول  اإىل فر�س. و�صيكون معهد  العقبات 
اأجل متكينهم من حتقيق غاية ا�صتئ�صال املالريا  بني اخلرباء العامليني، من 

."
كما تقدم جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي يف دولة االإم��ارات دعماً 
الفنية يف جم��ال علم  اخل���ربات  ت�صخري  خ��الل  م��ن  اجل��دي��د،  للمعهد  حيوياً 
اخلدمات  اإدارة  مدير  غديرا،  ح�صني  وق��ال   .. اال�صطناعي  والذكاء  البيانات 
"حقق الذكاء  ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي:  ب���ن زاي����د  ب��ج��ام��ع��ة حم��م��د  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
اإجنازات مبهرة على مدى العقد املا�صي. ونحن حري�صون على  اال�صطناعي 
حول  ال�صحية  النتائج  حت�صني  يف  خرباتنا  لت�صخري  املنا�صبة  الفر�س  اإيجاد 
العامل، التي ت�صمل التعاون مع معهد مكافحة املالريا وحلول املناخ من اأجل 
الق�صاء على املالريا." و�صيدعم معهد املالريا وحلول املناخ االبتكار يف برامج 
مكافحة املالريا القائمة على البيانات والتكنولوجيا، و�صيعزز التعاون وتبادل 
املعرفة بني �صبكة دولية من اخل��رباء. كما من املقرر اأن يعقد املعهد موؤمتراً 
يتعلق  فيما  ال��ق��درات  لبناء  ال��واع��دة  النهج  اأح��دث  ال�صتعرا�س  �صنوياً  علمياً 
بالتكيف مع تغري املناخ يف النظم ال�صحية. كما �صيدعم املعهد جهود ترجمة 
هذه النهج اإىل حلول عملية قابلة للتطبيق، من خالل تطبيق تقنيات متعددة 

التخ�ص�صات يف الدول املوبوءة باملالريا.
كما اأعلن خالل الفعالية .. تعيني الدكتور كو�صيك �صاركار اأول مدير للمعهد 
العاملية  البيئية  لل�صحة  امل�صارك  االأ���ص��ت��اذ  ب��ان،  ول��ي��ام  الدكتور  ُع��نّي  فيما   ..
ملعهد  العلمي  اال�صت�صاري  للمجل�س  رئي�صاً  املتحدة  بالواليات  دي��وك  بجامعة 

املالريا وحلول املناخ.

•• دبي –الفجر:

املن�صوري  عيد  طار�س  �صعادة  التقى 
مدير عام حماكم دبي، فريق تطوير 
اال�صتئناف،  املوؤ�ص�صي مبحكمة  العمل 
العمل، والوقوف  لالطالع على �صري 
على حتديات بيئة العمل، ولال�صتماع 
ال���ت���ط���وي���ري���ة،  م���ق���رتح���ات���ه���م  اإىل 
من  التي  ومالحظاتهم  ومبادراتهم 
�صاأنها اأن تعزز وترفع م�صتوى الدائرة 
يف خمتلف القطاعات، وذلك لتحقيق 
اأهداف وغايات الدائرة، للو�صول اإىل 
رائدة متميزة  الدائرة" حماكم  روؤية 

عاملياً"
حيث اأو���ص��ح م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي 
اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اءات ال���دوري���ة م��ع فرق 
بالدائرة،  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 
العمل  فريق  اأن  على   �صعادته  موؤكداً 
ه��و اأ���ص��ا���س ك��ل جن���اح م��وؤ���ص�����ص��ي، واأن 
ال��ع��م��ل امل��وؤ���ص�����ص��ي ق���ائ���م ع��ل��ى جهد 
اجلماعة، مو�صحاَ احلر�س على هذا 
التوا�صل  ه���ذا  خ��ل��ق  وع��ل��ى  ال��ت��ع��اون 

للوقوف على جميع املتطلبات.
وقد مت خالل اللقاء مناق�صة اخلطط 
املعتمدة  والت�صغيلية  اال�صرتاتيجية 

واالإجن������������ازات امل���ح���ق���ق���ة، واالط������الع 
اال�صرتاتيجية  االأداء  م��وؤ���ص��رات  على 
على   2021 ل����ع����ام  وال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
�صعادته  م�����وؤك�����داً  را�����ص����د،  ب���رن���ام���ج 
اأهمية ال�صيا�صات اال�صرتاتيجية التي 
مبحاكم  التنظيمية  الوحدات  تتبعها 
دب��ي، لت�صهيل جميع االإج���راءات على 

امل��ت��ع��ام��ل��ني، ���ص��ع��ي��اً م���ن حم��اك��م دبي 
مبا  وتقدميها  بخدماتها  ل��الرت��ق��اء 

يتالءم مع احتياجات املتعاملني. 
تقرير  م�����ن،  ك�����لٍّ  م��ن��اق�����ص��ة  مت  ك���م���ا 
ومراجعة  االأداء  وم��ت��اب��ع��ة  ح��وك��م��ة 
ل�صعادة  وال�����ص��ن��وي  ال������دوري  االأداء 
العام، والنتائج الق�صائية وفق  املدير 

وقد مت  االلكرتوين،  البطاقات  نظام 
ونتائج  را���ص��د،  تقرير  على  االط���الع 
ون�صب  وامل��ه��ام  والعمليات  امل��وؤ���ص��رات 
اإجن�����از امل����ب����ادرات وال����ربام����ج جلميع 
الوحدات التنظيمية، كما مت مناق�صة 
ل��ع��ام -2021  ال���ربام���ج وامل����ب����ادرات 

2022

•• دبي- وام:

جلمعيات  ال���ع���امل���ي  االحت��������اد  اأع����ل����ن 
االأنف واالأذن واحلنجرة اختيار دولة 
العاملي  امل��وؤمت��ر  ال�صت�صافة  االإم���ارات 
االأنف واالأذن واحلنجرة يف  الأمرا�س 
يناير من   21 و   17 بني  ما  الفرتة 
العام 2023 يف اإجناز جديد ي�صاف 
حتققها  التي  االإجن���ازات  م�صرية  اإىل 

دولة االإمارات يف جميع املجاالت .
ويعك�س اختيار االإمارات لعقد املوؤمتر 
املكانة البارزة للدولة والثقة الدولية 
املوؤمترات  ا�صت�صافة  على  بقدراتها 

العاملية مبا يليق ب�صمعة الدولة.
الكوادر  كفاءة  يوؤكد  اآخ��ر  اإجن��از  و يف 
وال���ق���ي���ادات ال��وط��ن��ي��ة اأع���ل���ن االحت���اد 
���ص��ع��ادة الدكتور  ال��ع��امل��ي ع��ن اخ��ت��ي��ار 
الوكيل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن  عبد  ح�صني 
امل�صاعد لقطاع ال�صحة العامة يف وزارة 
�صعبة  رئي�س  املجتمع  ال�صحة ووقاية 
واحلنجرة  واالأذن  ل��الأن��ف  االإم�����ارات 
العاملي  االحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  ملن�صب 
لي�صبح الرند اأول اإماراتي يتوىل هذا 

املن�صب الدويل.
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام امل���وؤمت���ر احل���ادي 
الأمرا�س  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��راب��ط��ة  ع�����ص��ر 
وال�صمعيات  واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف 

وا����ص���ط���راب���ات ال���ت���وا����ص���ل وم���وؤمت���ر 
واالأذن  الثاين ع�صر لالأنف  االإم��ارات 
وا�صطرابات  وال�صمعيات  واحلنجرة 

البلع والتوا�صل بدبي.
ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ت���راأ����ص���ت  و 
بح�صور  امل��وؤمت��ري��ن  اأع��م��ال  املجتمع 
ع�����دد م����ن ك���ب���ار امل�������ص���وؤول���ني وق�����ادة 
االإم��ارات وروؤ�صاء  القطاع ال�صحي يف 
اجلمعيات الطبية اخلليجية و خرباء 
اأك���رث من  ال��ع��امل مب�صاركة  دول  م��ن 
1500 �صخ�س من اأخ�صائي اأمرا�س 
واحل�صا�صية  واحلنجرة  واالأذن  االأنف 
واأخ�صائي  وال��ع��ن��ق  ال��راأ���س  وج��راح��ة 

االأنف واالأذن واحلنجرة لدى االأطفال 
النوم  اأث����ن����اء  ال��ت��ن��ف�����س  واأخ�������ص���ائ���ي 
اأخ�صائي  ال��وج��ه واالأن���ف و  وج��راح��ة 
يف  ومتخ�ص�صني  وال��ب��ل��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
جمال  يف  ال�صباب  واالأط��ب��اء  البحوث 

االأنف واالأذن واحلنجرة.
و تقدم الدكتور ح�صني عبد الرحمن 
االحتاد  اإىل  والتقدير  بال�صكر  الرند 
ال���ع���امل���ي جل��م��ع��ي��ات اأم����را�����س االأن����ف 
دولة  اختيار  على  واحلنجرة  واالأذن 
العاملي  امل��وؤمت��ر  ال�صت�صافة  االإم���ارات 
واختياره  واحل��ن��ج��رة  واالأذن  ل��الأن��ف 

نائبا رئي�س االحتاد.

واالمتنان  بال�صكر  اأت���ق���دم   " وق����ال: 
وفرت  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  اإىل 
لالرتقاء  والقدرات  االإمكانات  جميع 
لتغدو  ال�����ص��ح��ي  ال���ن���ظ���ام  مب�����ص��ت��وى 
الدولة �صمن الدول املرموقة وتطوير 
االإماراتية  ال�صحية  ال��ك��وادر  ك��ف��اءة 
املنا�صب  خم���ت���ل���ف  ت������ب������واأت  ح����ت����ى 
امل�صتوى  على  الرفيعة  وامل�صوؤوليات 
اأكد  و   . والعاملي"  واالإقليمي  املحلي 
م�صوؤولية  بكل  العمل  الرند  الدكتور 
لتمثيل الدولة يف هذا املن�صب الرفيع 
با�صمها  يليق  م�صرف  ب�صكل  امل�صتوى 

ومكانتها العاملية املرموقة.

مدير عام حماكم دبي يلتقي فريق تطوير العمل 
املوؤ�ص�صي مبحكمة ال�صتئناف لالطالع على �صري العمل

الإمارات ت�صت�صيف املوؤمتر العاملي لإحتاد جمعيات الأنف والأذن واحلنجرة 2023

»وفًقا للمعايري �لدولية �ملعرتف بها لرعاية �ملر�سى«

مرافق ميديكلينيك يف دبي حت�صد اعتماد EASO كمركز متعاون لإدارة ال�صمنة 

بالتعاون بني منظمة مالريا نو مور وديو�ن ويل عهد �أبوظبي ومبادرة بلوغ �مليل �لأخري 

اإطالق معهد املالريا وحلول املناخ على هام�ص اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة

• رحيله بهاتي : �إجناًز� ��ستثنائًيا لفريق �إد�رة �ل�سمنة متعدد �لتخ�س�سات بالكامل، وهو دليل على عمق روح �خلدمة لدينا 
�سينج : �سي�سمن توحيد �لرعاية �لتي يجلبها هذ� �لعتماد �أن تقدم مر�فق ميديكلينيك �أعلى م�ستويات �جلودة • يوهان 

�جلمهور بني  بال�سمنة  �ملتعلقني  و�لوعي  �ملعرفة  تعزيز  هو  هدفنا   : جمعة  • منى 

�ملناخ يعد مركزً� �فرت��سيًا للتميز يهدف �إىل تكري�س ودعم �لنهج متعددة �لتخ�س�سات ل�سرت�تيجيات مكافحة �ملالريا  وحلول  للمالريا  �جلديد  • �ملعهد 
• �ملعهد جزء من مبادرة �لتنبوؤ مب�ستقبل �سحي �لتي �أطلقتها منظمة مالريا نو مور بالتعاون مع مبادرة بلوغ �مليل �لأخري يف عام 

�لبتكار و�ل�ستثمار�ت يف �إيجاد حلول لق�سايا �ل�سحة �لعاملية عجلة  لدفع   2020



الثالثاء   18  يناير    2022  م   -    العـدد   13445  
Tuesday  18  January   2022   -  Issue No   13445

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

"ميدالب  وم��ع��ر���س  م��وؤمت��ر  ي�صلط 
الذي   - "2022 االأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
التجاري  دب�����ي  م����رك����ز  يف  ����ص���ي���ق���ام 
ال��ع��امل��ي خ��الل ال��ف��رتة م��ن 24 اإىل 
اأ�صخم  وي��ع��د  اجل����اري  ي��ن��اي��ر   27
امل���خ���ت���ربات  ح�����دث م��ت��خ�����ص�����س يف 
ع��ل��ى مو�صوع   - ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ب��ال��دم ومعاجلة  امل��ت��ربع��ني  ت��وع��ي��ة 
االن��خ��ف��ا���س يف ال��ت��ربع ب��ال��دم الذي 
و30?   20 مابني  ن�صبته  ت��راوح��ت 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل خ���الل بداية 
ظهور جائحة " كوفيد 19- "وفًقا 
منظمة  ع����ن  �����ص����ادر  ب���ح���ث  الآخ�������ر 

ال�صحة العاملية.
وق������ال������ت ري������ج������وي ب����ي����ن����ا�����ص����ريادا 
"اإنفورما  ل���دى  امل���وؤمت���رات  م��دي��رة 

 - ل���ل���ح���دث  امل��ن��ظ��م��ة   - ماركت�س" 
جائحة"كوفيد19-"  ت��ف�����ص��ي  اإن 
املرتبطة  املختلفة  املتغريات  وتاأثري 
عمليات  على  ب�صدة  اأث���ر  باجلائحة 
ال����ع����دي����د من  يف  ب�����ال�����دم  ال�����ت�����ربع 
بدعم  التزامنا  اط��ار  ويف  ال��ب��ل��دان.. 
مو�صوع  �صي�صكل  املختربات  �صناعة 
ال��ت��ربع ب��ال��دم ج����زًءا ال ي��ت��ج��زاأ من 
العام حيث  "هذا  " ميدالب  برنامج 
من  اخل���رباء  م��ن  جمموعة  �صيقوم 
امليدان بتحديد النتائج التي تو�صلوا 
اأف�صل  التوجيه ب�صاأن  اإليها وتقدمي 
املتربعني  لت�صجيع  ل��ل��ع��م��ل  م�����ص��ار 
نقطة من  كل  �صالمتهم يف  و�صمان 

رحلة التربع.
ولفتت اإىل اأن دولة االإمارات اتخذت 
واالإجراءات  التدابري  من  جمموعة 
ذلك  اجل��ائ��ح��ة مب���ا يف  ذروة  خ���الل 

ت��اأج��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة غري 
ال�صرورية الإعطاء االأولوية للق�صايا 
ال�صحية احلرجة كما اأدخلت الدولة 
ا تقنية خاليا الدم املجمدة التي  اأي�صً
وف�صائل  الدم  وح��دات  باإنقاذ  ت�صمح 
وا�صتخدامها يف حاالت  النادرة  الدم 
الطوارئ والكوارث حيث مت ا�صتكمال 
التثقيف  خ��الل  من  املمار�صات  ه��ذه 
امل�صتمر للتربع بالدم يف جميع اأنحاء 

قطاع الرعاية ال�صحية.
تعلم  "لقد  ب��ي��ن��ا���ص��ريادا:  وا���ص��اف��ت 
امل���ج���ت���م���ع ال�����������دويل ال����ع����دي����د من 
الدرو�س اأثناء اجلائحة تركزت على 
املتعلقة  للمعلومات  امل�صتمر  التدفق 
امل�����ص��ت��وي��ني املحلي  ب��اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى 
ال�صحية  ال�����ص��ل��ط��ات  م���ن  وال�����دويل 
املحلية و�صمان وجود قاعدة بيانات 
م�صجلة للمتربعني بالدم وا�صتخدام 

و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي من 
اجلمهور  لتوعية  ال��دم  م��راف��ق  قبل 
التربعات  اإىل  احلاجة  اأهمية  ح��ول 
التنظيم  و�صمان وجود خطة جيدة 
ال�صتمرارية االأعمال وتبادل املعرفة 

على امل�صتوى االإقليمي والدويل".
كجزء   - النقا�س  جل�صات  و���ص��رتك��ز 
يف  الدم"  ن��ق��ل  "طب  م���وؤمت���ر  م���ن 
الذي  االأو�صط"  ال�صرق  "ميدالب 
يناير   27 ي���وم  ح�����ص��وري��اً  ���ص��ي��ع��ق��د 
ت�صمل  م��وا���ص��ي��ع  ع��ل��ى   - اجل������اري 
االأفراد  املتربعني مع  اأهلية  معايري 
امللقحني  الذين مت تطعيمهم وغري 
بالدم  متربع  على  العثور  وحتديات 
طرق  ومراجعة  املتربعني  نف�س  مع 
الدم  خاليا  نقل  عمليات  وموؤ�صرات 

احلمراء عند حديثي الوالدة.
وترتاأ�س املوؤمتر الدكتورة مي روؤوف 

دبي  ملركز  الطبية  واملديرة  الرئي�صة 
االإقليمية  وامل���دي���رة  ب��ال��دم  ل��ل��ت��ربع 
للجمعية  امل��ت��و���ص��ط،  ���ص��رق  مل��ن��ط��ق��ة 

الدولية لنقل الدم يف دبي.
خالل  خم�ص�صة  جل�صة  و�صت�صلط 
املوؤمتر ال�صوء على مو�صوع املتربعني 
والتربع بالدم مع الدكتورة راجنيتا 
�صارما رئي�صة وحدة الرعاية الطبية 
يف هيئة ال�صحة بدبي لتقدمي نظرة 
اأثناء  املتربعني  اأهلية  معايري  حول 
امل�صتفادة  وال��درو���س  االأوب��ئ��ة  تف�صي 
�صارما  الدكتور  �صريكز  ..فيما  منها 
التنفيذي  امل���دي���ر  اإي���ف���ان���ز  ج���اف���ني 
ل�����ص��ن��دوق ال���دم ال��ع��امل��ي يف ل��ن��دن يف 
امل��وؤمت��ر ع��ل��ى مو�صوع  م��داخ��ل��ت��ه يف 

تعليم املتربعني وتوظيفهم.
الدم"  "نقل  موؤمتر  اإىل  وباالإ�صافة 
ال�صرق  " ميدالب  فعاليات  تت�صمن 

نقا�صية  ج��ل�����ص��ات  " ع��ق��د  االأو����ص���ط 
حول الفر�س والتحديات يف �صناعة 
امل���خ���ت���ربات ع���رب ت�����ص��ع��ة م���وؤمت���رات 
من  معتمدة  التخ�ص�صات  م��ت��ع��ددة 
يف  مب��ا  امل�صتمر  الطبي  التعلم  قبل 
اأمرا�س  وعلم  املختربات  اإدارة  ذلك 
ال�صريرية  وال��ك��ي��م��ي��اء  االأن�������ص���ج���ة 
والت�صخي�س  الدقيقة  االأحياء  وعلم 
اجل��زي��ئ��ي واجل��ي��ن��ي واأم���را����س الدم 
جائحة  بخ�صو�س  التطورات  واآخ��ر 
اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة  "كوفيد19-" 
املختربات  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ع���ن  م���وؤمت���ر 
عرب  افرتا�صياً  انعقاده  �صيتم  ال��ذي 
االإن���رتن���ت ف��ق��ط. و���ص��ي��ق��ام معر�س 
"ميدالب ال�صرق االأو�صط"  وموؤمتر 
"اآراب  معر�س  مع  م�صرتك  كحدث 
اإىل   24 م����ن  ال����ف����رتة  يف  هيلث" 
دبي  م��رك��ز  يف  اجل����اري  ي��ن��اي��ر   27

اأن  املقرر  العاملي حيث من  التجاري 
املختربات  م��ن  جمموعة  ي�صتقطب 
واملتخ�ص�صني التجاريني الرئي�صيني 
حل�صور  املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 

احلدث �صخ�صياً.
 و����ص���ي���ت�������ص���م���ن احل����������دث ك���ل���م���ات 
علمية  وحم������ا�������ص������رات  رئ���ي�������ص���ي���ة 
ال�����ص��ن��اع��ة وعرو�س  واإح���اط���ات ع��ن 
ت��و���ص��ي��ح��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات وف���ر����س 
من  �صل�صلة  اإىل  باالإ�صافة  التوا�صل 
م�صبًقا  املرتبة  الفردية  االجتماعات 
اإن�����ص��اء عالقات  م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
دائمة ..كما ي�صتمر "ميدالب ال�صرق 
االأو�صط" بن�صخته االفرتا�صية التي 
 28 اإىل  اجل���اري  يناير   5 انطلقت 

فرباير املقبل.
التزام  م���ن  ك���ج���زء  وي��ع��ق��د احل�����دث 
م�صتويات  اأعلى  " بتوفري  "اإنفورما 

اعتماد  مبوجب  وال�صالمة  النظافة 
اآمن"  اجل��م��ي��ع  "اإنفورما-  م��ع��ي��ار 
االأو�صط  ال�����ص��رق  ملنطقة  املخ�ص�س 
والذي ي�صم جمموعة تف�صيلية من 
توفري  ب��ه��دف  املح�صنة  االإج������راءات 
وال�صالمة  النظافة  م�صتويات  اأعلى 
�صتنظمها  ال��ت��ي  االأح����داث  جميع  يف 
�صالمة  ل�صمان  م�صتقباًل  ال�صركة 

كل من املوظفني واحل�صور.

اخلريية  الإميان  منار  وبرامج  م�صاريع  من  م�صتفيدا   67648
•• عجمان -وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة منار االإميان اخلريية، اأنها اأنفقت ما يقارب 20 مليون درهم، 
ا�صتفاد منها 67648 حالة خالل العام املا�صي، م�صرية اإىل اأنها حققت زيادة 
املتعففة، وذوي الدخل  االأ�صر  امل�صتفيدين من  وا�صحة يف حجم االإنفاق، وعدد 

املحدود واالأيتام واالأرامل، وغريهم من الفئات امل�صتحقة.
واأكد نا�صر بن علي اجلنيبي، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة منار االإميان اخلريية، اأن 
اإنفاق املوؤ�ص�صة واأداءها تطور ب�صكل نوعي يف ال�صنوات االأخرية، من حيث االأداء، 
منوهاً  وحجم االإنفاق، وعدد امل�صتفيدين، رغم حتديات جائحة "كوفيد 19"، 

بجهود املح�صنني واملتربعني، ودعمهم الدائم وال�صخي للموؤ�ص�صة.
يف  باأولوية  الطالب  حظي  ال�صنوي،  املايل  التقرير  لنتائج  وفقاً  اأنه  اإىل  واأ�صار 
االإن�صانية،  ومبادراتها  م�صاعدتها  من  ا�صتفاد  حيث  املوؤ�ص�صة،  وبرامج  م�صاريع 

منار  مدار�س  �صمن  تعليمهم  يتلقون  ممن  وطالبة،  طالباً   2،895 من  اأك��رث 
وطالبة  طالباً   175 بينهم  من  للموؤ�ص�صة،  التابعة  اخلا�صة  اخلريية  االإمي��ان 
املتنوعة،  الغذائية  وامل�صاعدات  امل�صروعات  اأن  اإىل  اجلنيبي  ولفت  االأيتام.  من 
كانت يف مقدمة م�صروعات املوؤ�ص�صة، ومن اأبرزها م�صروع اإفطار ال�صائم، الذي 
ا�صتفاد منه اأكرث من 49 األف �صخ�س، و1152 حالة ا�صتفادت من م�صروع املري 

الرم�صاين، وهو م�صروع يخت�س بتوفري ال�صالل الغذائية للم�صتفيدين.
ج��ه��ات وموؤ�ص�صات  م��ع  ت��ع��اون  وم��ذك��رة  ات��ف��اق��اً   15 اأب��رم��ت  املوؤ�ص�صة  اأن  وذك���ر 
اأو علمية، وهو ما �صاعد يف تقدمي مزيد من  اأو خريية  متنوعة، �صواء �صحية 

اخلدمات للم�صتفيدين.
املا�صي ح�صولها على موا�صفة  العام  املوؤ�ص�صة  اإجن��ازات  اأه��م  اأن من  اإىل  ولفت 
نظام اإدارة اجلودة 9001:2015ISO يف جمال تقدمي اخلدمات اخلريية 

واالإن�صانية والتعليمية.

•• دبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزير  اجلابر 
�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املتقدمة، 
"م�صدر"،  امل�صتقبل  لطاقة  اأبوظبي 
ح��ر���س دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى اغتنام 
ال��ت��ي يوفرها  ال��ف��ر���س االق��ت�����ص��ادي��ة 

حتول الطاقة.
جاء ذلك يف كلمته التي األقاها خالل 
لال�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  افتتاح 
زايد  بجائزة  الفائزين  تكرمي  وحفل 
اإك�صبو  اأق��ي��م يف  ال���ذي  ل��ال���ص��ت��دام��ة، 
2020 دبي بح�صور �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
رئي�صي  ع�����امل�����ي  ح��������دث  اأول  ويف 
26 من  ال������دورة  ب��ع��د  ل��ال���ص��ت��دام��ة 
االأمم  اتفاقية  يف  االأط����راف  م��وؤمت��ر 
املناخ   تغري  ب�صاأن  االإط��اري��ة  املتحدة 
الدكتور  معايل  ثّمن   ،  COP26
حر�س  عالياً  اجل��اب��ر  اأح��م��د  �صلطان 
القيادة الر�صيدة الدائم على �صالمة 
املواطنني وال��زوار واملقيمني يف دولة 
جهود  "بف�صل  وق������ال:  االإم����������ارات، 
وروؤية القيادة، اأ�صبحت االإمارات هي 

الدولة االأكرث ح�صواًل على التطعيم 
العامل،  يف  كوفيد19-  فريو�س  �صد 
اأن  وا�صتطعنا  م��رون��ت��ن��ا،  ع��ززن��ا  ك��م��ا 
مند يد العون الأكرث من 135 دولة 

حول العامل".
اح��ت��ف��ال دولة  م��ع  اأن���ه  واأك����د معاليه 
�صهدنا  ال��ذه��ب��ي،  بيوبيلها  االإم����ارات 
واالزدهار،  التقدم  من  عاماً  خم�صني 
املغفور  املوؤ�ص�س  ال��وال��د  حر�س  فقد 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له 
طّيب اهلل ثراه على ا�صتثمار الرثوات 
يقوم  معطاء  وط��ن  بناء  يف  الوطنية 
وحقق  و���ص��ل��ي��م��ة،  �صلبة  رك��ائ��ز  ع��ل��ى 
االقت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ني  ال���ت���وازن 
وامل�صوؤولية البيئية، وكان على قناعة 
ارتقاء  اأ�صا�س  والعطاء  امل�صاركة  ب��اأن 
الدول، فوّجه دولة االإم��ارات لت�صبح 
االإن�صانية.  امل�صاعدات  يف  عاملياً  رائدة 
وكان /رحمه اهلل/ خري ُملهٍم ل�صعب 
النجوم،  االإمارات ليعانق بطموحاته 
املريخ  ا�صتك�صاف  على  قادراً  ولي�صبح 

والُزهرة وما هو اأبعد منهما.
اأنه خالل اخلم�صني عاماً  اإىل  واأ�صار 
نوعية  العامل حتوالت  �صهد  املا�صية، 
م�صبوق،  غري  تقدم  يف  االأف�صل  نحو 
وهو ما يطرح ت�صاوؤالت مهمة ت�صمل، 
كيف ميكن اال�صتمرار يف هذا التقدم 

االنبعاثات؟  م�����ص��ت��وى  خ��ف�����س  م���ع 
وكيف نعزز االزده��ار العاملي، وكذلك 
وال�صالمة؟  ال�������ص���ح���ة  م�������ص���ت���وي���ات 
اأج��وب��ة لهذه  اإي��ج��اد  اأن  واأك��د معاليه 
االأ�صا�صية  ال��ر���ص��ال��ة  ه��و  ال��ت�����ص��اوؤالت 
"اأ�صبوع  اأج���ل���ه���ا  م���ن  ان��ط��ل��ق  ال���ت���ي 
زايد  اأبوظبي لال�صتدامة" و"جائزة 
ت�صتمد  ر���ص��ال��ٌة  وه���ي  لال�صتدامة"، 
اأ���ص�����ص��ه��ا م��ن امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة لدولة 
النظيفة  الطاقة  االإم���ارات يف جم��ال 
اال�صتثمار  االإم���ارات  ب��داأت  ..فعندما 
يف ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ق��ب��ل اأك���رث من 
الر�صيدة  قيادتنا  تبّنت  ع��ام��اً،   15
مع  اأثبتت جناحها  ا�صت�صرافية  روؤي��ًة 
مرور الزمن ..واليوم، اأ�صبحت دولة 
االإم������ارات م��وط��ن��اً ل��ث��الث م��ن اأكرب 
واأقلها  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  حم��ط��ات 

تكلفة يف العامل.
وقال معايل الدكتور �صلطان اجلابر: 
"على م�صتوى العامل، نرى م�صتقباًل 
املتجددة،  ال��ط��اق��ة  ل��ق��ط��اع  م�����ص��رق��اً 
تريليونات   3 ا�صتثمار  �صيتم  حيث 
الطاقة  جم��ال  يف  االأق���ل  على  دوالر 
الع�صر  ال�صنوات  مدى  على  املتجددة 
امل��ق��ب��ل��ة ..وا����ص���ت���ث���م���رن���ا م����ن خالل 
للطاقة  م�صاريع  "م�صدر" يف  �صركة 
ال�صم�صية وطاقة الرياح يف 40 دولة 

املا�صي،  ال�����ص��ه��ر  ..ويف  ال��ع��امل  ح���ول 
ال�صمو  �صاحب  �صيدي  من  وبتوجيٍه 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة، دخ��ل��ت ث���الث من 
ك���ربي���ات ����ص���رك���ات ال���ط���اق���ة يف دول���ة 
ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  يف  االإم�������ارات 
وحتويلها  "م�صدر"  مكانة  لرت�صيخ 
جمال  يف  ع��امل��ي��اً  رائ������دة  ���ص��رك��ة  اإىل 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ..وب��ف�����ص��ل هذه 
"م�صدر" اإجمايل  ال�صراكة، �صاعفت 
الطاقة  م����ن  االإن���ت���اج���ي���ة  ق���درت���ه���ا 
على  البناء  ه��و  وطموحنا  امل��ت��ج��ددة، 
والو�صول  ال�����ص��ل��ب��ة  االأ����ص�������س  ه����ذه 
القدرة  م���ن  ج���ي���ج���اواط   100 اإىل 
 200 اإىل  االإنتاجية، ثم م�صاعفتها 
دع����وة مفتوحة  ون���ق���دم  ج���ي���ج���اواط، 
و"م�صدر"  االإم���ارات  مل�صاركة  للعامل 
الطموحة،  االأه�����داف  ه���ذه  لتحقيق 
دولة  تعتزم  كبرية  يتيح فر�صاً  وه��ذا 
بالتعاون  منها  اال���ص��ت��ف��ادة  االإم����ارات 
مع �صركائها ..و�صي�صهم هذا النمو يف 
خلق فر�س عمل، وقطاعات ومهارات 
ب����اٍب ج���دي���ٍد لالأمل  ج���دي���دة، وف��ت��ح 

الأجيال احلا�صر وامل�صتقبل".
وقال معاليه اإن االإمارات، وباعتبارها 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  دولة يف  اأول 

ا�صرتاتيجية  م��ب��ادرة  تطلق  اأفريقيا 
املناخي بحلول  لتحقيق احلياد  �صعياً 
م�صاراً  ت��ب��ّن��ت  ف��اإن��ه��ا   ،2050 ع����ام 
م��ن��خ��ف�����س ال���ك���رب���ون ل��ت��ح��ق��ي��ق منو 
اق��ت�����ص��ادي م�����ص��ت��دام ..ك���م���ا حتر�س 
اخلطى  ت�������ص���ري���ع  ع���ل���ى  االإم�������������ارات 
لتحقيق التقدم املن�صود يف هذا املجال 
ا���ص��ت��ع��داده��ا ال���ص��ت�����ص��اف��ة ملوؤمتر  م��ع 
عام  يف   /COP28/ االأط���������راف 

.2023
وتوجه معايل الدكتور �صلطان اأحمد 
اجلابر بال�صكر اإىل فخامة مون جاي 
اإن، رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية، 
االفتتاحية  اجل��ل�����ص��ة  ���ص��ه��د  ال������ذي 
للموؤمتر، على دعم بالده ال�صت�صافة 
دولة االإمارات ملوؤمتر االأطراف. واأكد 
معاليه اأن دولة االإم��ارات تتطلع اإىل 
للموؤمتر،  كم�صيٍف  ب��دوره��ا  ال��ق��ي��ام 
الكبرية  امل�صوؤولية  حجم  تدرك  وهي 
و�صتتعاون عن قرب مع  ال��دور،  لهذا 
املتحدة،  اململكة  يف  امل��وؤمت��ر  رئا�صتي 
ال�صقيقة،  العربية  م�صر  وجمهورية 
و���ص��ت��ب��ن��ي ع��ل��ى م��ا حت��ق��ق م��ن تقدم، 
و���ص��ت��ع��ت��م��د ن��ه��ج��اً ع��م��ل��ي��اً ي��رك��ز على 
خطٍط  اإىل  االل�����ت�����زام�����ات  ت���رج���م���ة 
عملية، مع ا�صتهداف احللول املناخية 
املجدية اقت�صادياً ..كما �صتتيح لدولة 

اال�صت�صافة  ه���ذه  خ���الل  االإم�������ارات 
متكافئة  فر�صاً  النامي  العامل  لدول 
و�صتعمل  ب������اآرائ������ه������ا،  ل���ل���م�������ص���ارك���ة 
ع���ل���ى اإ�������ص������راك وم������واءم������ة اجل���ه���ود 
ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����س، 
واملجتمع  واملهند�صني،  واالأكادمييني 
املدين والقطاعات ال�صناعية، موؤكداً 
�صاملة  ���ص��ت��ك��ون  امل�����ص��ارك��ة  ه����ذه  اأن 
فيها  مبا  القطاعات،  جميع  وحتتوي 
تاريخ  الأن  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات،  ق��ط��اع 
الطاقة،  ال�صابقة يف قطاع  التحوالت 
ف��وري��اً، وال ميكنه  اأن��ه ال يكون  يوؤكد 
التحول  واأن  زر،  بلم�صة  يح�صل  اأن 
نتعامل  اأن  والب���د  ت��دري��ج��ي��اً  �صيكون 
وباأ�صلوب  ومب��ن��ط��ق  ب��واق��ع��ي��ة  م��ع��ه 

عملي.
النجاح  اأردن�����ا  "اإذا  ق���ائ���اًل:  واأ����ص���اف 
الطاقة  م��ن��ظ��وم��ة  ن��ح��و  ال��ت��ح��ّول  يف 
ال  اأن����ه  ن����درك  اأن  ي��ج��ب  امل�صتقبلية، 
مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��خ��ل��ي ب�����ص��ك��ل ف�����وري عن 
امل��ن��ظ��وم��ة احل���ال���ي���ة ..ب�����ل ي��ج��ب اأن 
نتحلى بروؤية واقعية تواكب تطلعاتنا 
احللول  ع��ن  نبحث  واأن  للم�صتقبل 
ع��ن��د اأ����ص���ح���اب اخل�����ربة ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
اأن  دائماً  ندرك  واأن  الطاقة  جماالت 
ولي�س  االنبعاثات،  خف�س  هو  هدفنا 

خف�س معدالت النمو والتقدم".
اأحمد  �صلطان  الدكتور  معايل  واأك��د 
ا����ص���ت���م���رار حاجة  اأن������ه م����ع  اجل����اب����ر 
ف��اإن��ن��ا يف  وال��غ��از،  النفط  اإىل  ال��ع��امل 

دولة االإم��ارات ملتزمون برفع كفاءة 
وخف�س  احل��ال��ي��ة  ال��ط��اق��ة  منظومة 
ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا ..وُت����ع����د ���ص��رك��ة ب���رتول 
اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي��ة /اأدن���������وك/ من 
منتجي النفط والغاز االأقل كثافة يف 
..ومنذ  العامل  يف  الكربون  انبعاثات 
حت�صل  اأدن���وك  اأ�صبحت  ي��وم��اً،   17
على %100 من احتياجات �صبكتها 
الكهرباء  ط���ري���ق  ع���ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اخلالية  الطاقة  م�صادر  من  املنتجة 
م����ن ال����ك����رب����ون، وه�����ي خ����ط����وة غري 
م�صبوقة يف قطاع النفط والغاز ت�صهم 
يف خف�س االنبعاثات بطريقة فعالة، 
يف  النظيفة  الطاقة  م�صتقبل  ور�صم 
نتائج  لها  و�صتكون  االإم�����ارات،  دول���ة 
الدولة  ج��ه��ود  يف  وف���وري���ة  ملمو�صة 

لتحقيق احلياد املناخي.
وع���ن ج��ائ��زة زاي����د ل��ال���ص��ت��دام��ة قال 
اأر�صى  ع����ام����اً،   50 "قبل  م��ع��ال��ي��ه: 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
مبادئ  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
التنمية امل�صتدامة، والتنمية الب�صرية 
ال�����ص��ام��ل��ة، وه����و ال����ت����زام م�����ص��ت��م��ر يف 
اليوم ..وتخليداً  دولة االإمارات حتى 
زاي���د  "جائزة  ت���رك���ز  االإرث،  ل���ه���ذا 
ه���ذا  حت����وي����ل  ع���ل���ى  لال�صتدامة" 
..كما  ملمو�صة  ن��ت��ائ��ج  اإىل  االل���ت���زام 
واإيجاد  اأف�صل  ع��امل  بناء  على  تركز 
ح��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة، وع���ززت 
يف  ال�صابة  االأجيال  م�صاركة  اجلائزة 

دورة  ويف  م�صتقبلنا.  �صياغة  اإع����ادة 
هذا العام، ا�صتقبلت اجلائزة 4000 
اأن  اإىل  ..واأت����ط����ل����ع  م�����ص��ارك��ة  ط��ل��ب 
يوا�صل املر�صحون والفائزون يف دورة 
هذا العام اإر�صاء معايري جديدة لبناء 

م�صتقبل م�صتدام".
"اإن  معاليه:  ق��ال  كلمته،  خ��ت��ام  ويف 
بناء م�صتقبل م�صتدام هو ما يجمعنا 
اليوم يف هذا املكان ويف هذا التوقيت 
التحديات  ح���ج���م  ن������درك  ..ون����ح����ن 
ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا، ون�����درك ك��ذل��ك اأن 
كبرية،  ف��ر���ص��اً  معه  يحمل  حت���ٍدّ  ك��ل 
اجلوانب  على  الرتكيز  علينا  لذلك، 
العملية لتحقيق تقدٍم فعلي ..وعلينا 
القوية  االإرادة  بنف�س  معاً  نعمل  اأن 
ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ن��ا ه���ن���ا ال����ي����وم الإي���ج���اد 
..وجت�صيداً  املن�صودة  احللول  وتنفيذ 
لال�صتفادة  اأدع���وك���م  اإك�����ص��ب��و،  ل�صعار 
لنتوا�صل  م��ع��اً  ف��ر���ص��ة وج���ودن���ا  م��ن 
م�صتداماً  م�صتقباًل  ون�صنع  بالعقول 
اأبوظبي  اأ�صبوع  اأن  يذكر  جميعاً.  لنا 
ل��ال���ص��ت��دام��ة ُي���ق���ام ���ص��ن��وي��اً م��ن��ذ عام 
لت�صريع  عاملية  من�صة  وهو   ،2008
العامل،  ح����ول  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وي�صم جتمعاً فريداً من قادة العامل، 
واملتخ�ص�صني  ال�صيا�صات،  ووا�صعي 
التكنولوجيا،  ورواد  ال�����ص��ن��اع��ة،  يف 
واجل��ي��ل ال��ق��ادم م��ن ق��ادة اال�صتدامة 
الفرتة  يف  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  ..تنعقد 

من 15 اإىل 19 يناير.

•• دبي-وام:

وقع جمل�س االأمن ال�صيرباين مذكرة 
باكارد  ه��ي��ول��ي��ت  ���ص��رك��ة  م���ع  ت��ف��اه��م 
امل���دار����س  ط����الب  ل��ت��دري��ب   "HP"
واجلامعات على املهارات االإلكرتونية 
والتكنولوجية واإعداد جيل من ال�صباب 
جمال  يف  وظ��ائ��ف  ل�صغل  االإم����ارات����ي 
يتما�صى  مب��ا  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 
مع توجهات االإمارات للخم�صني عاما 
الهادف  "ناف�س"  وب��رن��ام��ج  امل��ق��ب��ل��ة 
للكوادر  التناف�صية  الكفاءة  رف��ع  اإىل 
الوطنية ومتكينهم من �صغل وظائف 

يف املهن التخ�ص�صية.
مبوجب املذكرة يطلق جمل�س االأمن 
باكارد  هيوليت  �صركة  و  ال�صيرباين 
"HP" حزمة من املبادرات ت�صتهدف 
اأكرث  تدريب  على  العمل من خاللها 
جمال  يف  ���ص��ن��وي��اً  ط��ال��ب   500 م���ن 

التكنولوجيا.
وق��ع امل��ذك��رة ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
ح����م����د ال����ك����وي����ت����ي رئ����ي���������س االأم��������ن 
ال�صيرباين حلكومة دولة االإم��ارات و 
اأحمد اخلاليف مدير عام �صركة "اأت�س 

اإيه" يف االإم����ارات خ��الل فعاليات  ب��ي 
اإن��رت���ص��ي��ك اأك����رب م��ع��ر���س ل��الأم��ن يف 
يقام  وال��ذي  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 

حاليا يف دبي .
االأمن  جمل�س  جهود  امل��ذك��رة  وتدعم 
روؤي�����ة حكومة  اإط�����ار  ال�����ص��ي��رباين يف 
ال�صباب  م���ه���ارات  ل��ت��ع��زي��ز  االإم�������ارات 
املجاالت  درا�����ص����ة  ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م 
روؤية  م��ع  يتما�صى  مب��ا  التكنولوجية 
باأن  املقبلة  عاما  للخم�صني  االإم���ارات 
ت�صبح الدولة االأكرث ازدهارا وتطورا 

على م�صتوى العامل.
وت�صمل مبادرة "اأت�س بي اإيه" ت�صريع 
ور�����س عمل  وت��ن��ظ��ي��م  ال�����ص��ب��اب  تعليم 
املدار�س  ل��ط��الب  تعريفية  وج����والت 
مهنية  واإر����ص���ادات  ال�صركة  م��واق��ع  يف 
وحما�صرات جامعية وبرنامج تدريب 
اإىل برنامج وظائف  داخلي باالإ�صافة 

مبكرة للخريجني.
واأك�����د ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د حمد 
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون مع 
الرائدة  العاملية  التكنولوجيا  �صركات 

اإط���الع �صباب  مل��ا لها م��ن دور مهم يف 
االإم������������ارات وت����دري����ب����ه ع���ل���ى اأح������دث 
العاملية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ب��ة  االب���ت���ك���ارات 
..م���������ص����ي����دا ب�������ص���راك���ة امل���ج���ل�������س مع 
اإنرتبرايز  ب���اك���ارد  ه��ي��ول��ي��ت  ���ص��رك��ة 
م��ه��م��ة لتطوير  خ���ط���وة  ت��ع��د  وال���ت���ي 
جمال  يف  الوطنية  الكفاءات  م��ه��ارات 
�صعادته  وق��ال  املتطورة.  التكنولوجيا 
برنامج  اإط����ار  ت��اأت��ي يف  االت��ف��اق��ي��ة  اإن 
اخلم�صني  م�������ص���اري���ع  ���ص��م��ن  ن���اف�������س 
بهدف تعزيز م�صاهمة جمل�س االأمن 

املهني  التدريب  توفري  يف  ال�صيرباين 
تخ�ص�صات  يف  للمواطنني  وال��ع��ل��م��ي 
مميزة بالتعاون مع ال�صركات اخلا�صة 
توؤهلهم  ب��خ��ربات  ودع��م��ه��م  وال��ع��ام��ة 
ل��الل��ت��ح��اق ب��وظ��ائ��ف امل�����ص��ت��ق��ب��ل مبا 
الكربى  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  ي�صجع 
يف القطاع اخلا�س على جذب املواهب 

والكفاءات املواطنة يف الدولة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال اأح���م���د اخل����اليف اإن 
ال�صراكة مع جمل�س االأمن ال�صيرباين 
من �صاأنها اأن ت�صهم يف تعزيز مهارات 
واأعرب  التكنولوجيا.  بقطاع  ال�صباب 
ب���ال���دور الرائد  اخل����اليف ع���ن ف��خ��ره 
الذي تلعبه هيوليت باكارد اإنرتبرايز 
الفعالة  وامل�������ص���اه���م���ة  االإم����������ارات  يف 
�صمنه.  تعمل  ال��ذي  املحلي  باملجتمع 
اإىل الرتحيب  اأنه يتطلع  على  موؤكداً 
بال�صباب االإماراتي يف مواقع ال�صركة 
وعلى اأمل اأن ي�صبحوا جزءاً من فريق 
العمل يوماً ما. وتت�صمن املذكرة مع 
ال�������ص���ي���رباين ثالثة  االأم������ن  جم��ل�����س 
م�������ص���ارات م��ن��ف�����ص��ل��ة؛ ت���دع���م طالب 
واخلريجني.  واجل���ام���ع���ات  امل���دار����س 
يف  بامل�صاركة  اإيه"  بي  "اأت�س  و�صتقوم 

املدار�س  ل��ط��الب  ع��م��ل  ور����س  تنظيم 
املدا�س  �صمن  وال��ث��ان��وي��ة  االب��ت��دائ��ي��ة 
ديجتال  فيها  مبا  ال�صركة  مقرات  اأو 
الي���ف ك����راج ب��دب��ي ال����ذي ي��ع��د مركز 

االبتكار االإقليمي لل�صركة.
وتوفر ور�س العمل هذه روؤى ثاقبة يف 
�صناعة تكنولوجيا املعلومات واالأدوار 
امل�صاركني  ���ص��ت��م��ن��ح  ك���م���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
جمال  يف  عملي  يوم  لق�صاء  الفر�صة 
م�صاعدة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  التكنلوجيا 
ال�����ط�����الب وت�����ق�����دمي اال�����ص����ت���������ص����ارات 
اأي�صاً  اإيه"  بي  "اأت�س  وتقوم  املهنية. 
الداخلي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  بتو�صيع 

لهم  �صتقدم  لطالب اجلامعات، حيث 
لتمكينهم  اأ�صهر   6 مل��دة  عمل  ف��ر���س 
ال�����ص��رك��ة و�صناعة  ب��ي��ئ��ة  م���ن جت��رب��ة 
واالأدوار  امل���ع���ل���وم���ات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
امل��خ��ت��ل��ف��ة داخ����ل اأق�����ص��ام ال��ع��م��ل. كما 
ت��ت��ي��ح ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ل��ل��م��ت��درب��ني اأن 
والدرا�صة  العمل  بني  وقتهم  يق�صموا 
احلقيقي  ال���ع���امل  خ����ربة  واك���ت�������ص���اب 
خ��ا���س على  ت���دري���ب  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
الربنامج  ي��ت��خ��ل��ل  ح��ي��ث  ال��وظ��ي��ف��ة 
يلقيها  حم���ا����ص���رات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ���ا  اأي�������صً
حول  ال�صركة  يف  التنفيذيون  امل���دراء 
ذلك  يف  مبا  التكنولوجيا  مو�صوعات 

الذكاء اال�صطناعي واحلو�صبة عالية 
االأداء واحلافة الذكية وال�صحابة.

اأما بالن�صبة للخريجني يفتح برنامج 
�صركة  ت��وف��ره  التي  املبكرة  الوظائف 
اإمكاناتهم ومداركهم  اإيه"،  بي  "اأت�س 
ومي���ّك���ن���ه���م م����ن اك���ت�������ص���اب امل����ه����ارات 
ناجحة  مل��ه��ن��ة  ال����الزم����ة  االأ����ص���ا����ص���ي���ة 
املعلومات.  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ص��ن��اع��ة  يف 
ملدة  ميتد  ال��ذي  الربنامج  ويت�صمن 
ع���ام���ني ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ك���ام���ل نطاق 
ذل��ك احللول  ال�صركة، مب��ا يف  اأع��م��ال 
التقنية واملبيعات والت�صويق ووظائف 

الدعم.

ميدلب ال�صرق الأو�صط 2022 ي�صلط ال�صوء على التربع بالدم وتوعية املتربعني

الأمن ال�صيرباين وهيوليت باكارد يتعاونان لتدريب ال�صباب الإماراتي على املهارات التكنولوجية

�سلطان �جلابر: �لروؤية �ل�ست�سر�فية للقيادة �لر�سيدة لال�ستثمار يف م�سادر �لطاقة �ملتجددة �أثبتت جناحها

الإمارات حري�صة على اغتنام الفر�ص القت�صادية للتحول يف 
قطاع الطاقة من خالل ت�صجيع ال�صراكات ال�صرتاتيجية ال�صاملة

•• ال�صارقة -وام: 

عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  اأ�صدر 
قرار  ال�صارقة  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  ونائب 
التمري�س  خدمة  تنظيم  اإع���ادة  ب�صاأن  2022م  ل�صنة   2 رق��م  املجل�س 

املنزيل لطريحي الفرا�س يف اإمارة ال�صارقة.
لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان  وياأتي القرار تنفيذاً 
احلد  برفع  ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن 
الفرا�س  لطريحي  املنزيل  التمري�س  خدمة  من  للم�صتفيدين  االأدن��ى 
اإىل 17500 درهم، يف �صبيل تعزيز احلالة ال�صحية للمر�صى و�صمان 

وفقاً  االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  تتوىل  اأ���ص��ره��م، حيث  يف  اإدم��اج��ه��م 
لطريحي  املنزيل  التمري�س  خدمة  تقدمي  لديها  املتبعة  ل��الإج��راءات 
جديدة  حالة   225 يقارب  ما  القرار  و�صيمكن  مقابل.  ب��دون  الفرا�س 
بزيادة  ال��ف��را���س،  لطريحي  امل��ن��زيل  التمري�س  خ��دم��ة  م��ن  لال�صتفادة 
مالية تقدر ب 54 مليون درهم �صنوياً. ووفقاً للقرار لدائرة اخلدمات 
االجتماعية تقدير ا�صتحقاق خدمة التمري�س املنزيل لطريح الفرا�س، 

وذلك مبراعاة التقارير االجتماعية والطبي�ة لكل طالب خدمة.
املقدمة ويف  التمري�س  وتقييم خدمة  الدورية  باملتابعة  الدائرة  وتقوم 
للدائرة  اخل��دم��ة،  تقدمي  تق�صري يف  اأو  اإه��م��ال  اأو  اأي خطاأ  ر�صد  ح��ال 

اتخاذ كافة االجراءات االإدارية والقانونية بحق املخالف.

ويل عهد ال�صارقة ي�صدر قرارا ب�صاأن اإعادة تنظيم خدمة 
التمري�ص املنزيل لطريحي الفرا�ص يف الإمارة

• جناح �إك�سبو 2020 دبي با�ست�سافة �لعامل و�حلفاظ على �سالمته يف ظل هذه �جلائحة �لعاملية هو حقًا �إجناز كبري ومتميز يف حد ذ�ته 
• متا�سيًا مع �سعار �إك�سبو نحن جمتمعون هنا �سمن �إر�دة م�سرتكة ل�سنع �مل�ستقبل من خالل تو��سل �لعقول

وطن معطاء يقوم على ركائز �سلبة و�سليمة لبناء  �لوطنية  �لرثوة  ��ستثمر  ز�يد  • �ل�سيخ 
لثالث من �أكرب حمطات �لطاقة �ل�سم�سية و�أقلها تكلفة يف �لعامل موطن  • �لإمار�ت 

COP28 لإمار�ت تتبنى م�سارً� منخف�س �لكربون لتحقيق منو �قت�سادي م�ستد�م وحتر�س على ت�سريع �خلطى ��ستعد�دً� ل�ست�سافة موؤمتر �لأطر�ف� •
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•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

منطقة  يف  كوبا  جناج  ت�صميم  ج��اء  عظيمني  وابتكار  الإب���داع  مهد  �صعار  حتت 
التحوالت  م��ن  امل��زي��د  اك��ت�����ص��اف  ل����زواره  ليتيح   ،2020 باأك�صبو  اال���ص��ت��دام��ة 
اأنحاء البالد، يف وقت  االقت�صادية واالجتماعية والبيئية التى ت�صهدها جميع 
الذكار  انت�صار  مع  خا�صة  القطاعات،  جميع  يف  �صتى  متغريات  العامل  ي�صهد 
اال�صطناعي واالعتماد على التكنولوجيا احلديثة يف جميع املجاالت ومناحي 

احلياة.
ياأخذ جناح كوبا الزوار يف رحلة تبداأ الت�صميم اخلارجي الذي ي�صم جمموعة 
من اجلبال املك�صية باخل�صرة وال�صالالت، وجمرد الدخول من الباب الرئي�صي 
حيث  كوبا  ع��ن  بالتعريف  واالجن��ل��ي��زي  العربي  باللغتني  مل�صق  ال��زائ��ر  يجد 
اأنها تطورت  اإىل  للموهوبني وحا�صنة لالبتكار وت�صري  اأنها موطن  جاء فيهه 
الالمتناهي  وال�صعي  والت�صامن  واالإب��داع  االأفكار  باحلرية وجت�صيد يف حرية 
من  للعديد  باحللول  تزخر  خ�صبة  اأر���ص��اً  كوبا  يجعل  مما  واال�صتدامة  للعلم 
التى  الدولة  يف  ثقة  اجلمهور  متنح  الكلمات  فهذه  العامل،  يف  امللحة  الق�صايا 

تخاطب العقول وتتيح حرية الفكر واالإبداع.
املتجول  تعطي  ال  ال��ت��ى  املفتوحة  االأج��ن��ح��ة  م��ن  اأك�صبو  يف  ك��وب��ا  ج��ن��اح  يعترب 
اأهتم الت�صميم بالنوافذ واالأب��واب املطلة على الف�صاء  فيه �صيق يف النظر بل 
الت�صميم  اأن  على  االأ�صخا�س  �صور  خلفها  وم��ن  النوافذ  وو�صعت  اخل��ارج��ي، 
ا�صتدعت  بل  املكان،  حمدودية  وع��دم  امل�صتقبل  جت�صد  التى  احلكاية  من  ج��زء 
االأخر ونظرة املجتمع له يف بوؤرة الرتكيز، فنجد �صورة تطل من النافذة لفتاة 
تلعب على الكمان ون�س حتتها ي�صري للعادات والتقاليد من حيث الفن والزي 
التقليدي وغطاء الراأ�س الذي يعترب من الرتاث الثقايف لدولة كوبا، وبجوار 
العبة اجليتار لوحة اأخرى بنافذة على �صكل باب بالكونة يظهر فيها العمارة يف 
كوبا والطرق املمهدة، وقد كتب حتتها ن�س ي�صري اأن احلياة للحياة وكاأنها دعوة 
بالقتنا�س الفرحة والب�صمة من الزمن واأمر باأن ال�صعب الكوبي عليه اأن يعي�س 
احلياة كما تنبغي، ويجل�س اأمام الباب جم�صم ل�صخ�س على مكتب وبجوارة على 

االأر�س ثالثة �صناديق مغلفة بالكرتون وملفوفة باحلبال يف م�صهد التاجر.
وي�صتعر�س جناح كوبا جانب من عجائب الطبيعة يف الفته على اجلدران من 
اأعماق البحار لتظهر ال�صعاب املرجانية وبع�س الكائنات البحرية، ويف جتربة 

ا�صارة  يف  كوبا،  دي  �صانتياغو  يف  للكاثوليك  االنتقال  �صيدة  كاتدرائية  لعر�س 
وبينت يف  االأدي��ان،  واح��رتام  العبادات  املعتمد على  والثقايف  الديني  االإرث  اإىل 
�صورة مدى اأهمية العمارة يف اأماكن العبادة، وبجوار هذا امل�صهد الروحاين جند 
نافذة مفتوحة على �صا�صة عر�س كبرية تعر�س م�صاهد عن تارخ كوبا وتراثها 
امل�صهورتني،  وال��روم��ب��ا  ت�صا  ت�صا  رق�صة  تعليم  بينها  وم��ن  املختلفة،  وفنونها 
حتت عنوان فنون كوبا، الذي ي�صري اإىل اجتاه فنانني كوبا الإعادة تدوير املواد 
ال��رتاث القدمي مع اال�صتفادة  املختلفة يف عملهم وابتكار حركة خا�صة تدمج 
من التكنولوجيا احلديثة يف التقنيات احلديثة، وعلى اجلانب االأخر ت�صتعر�س 
مكان  اجل��ن��اح  خ�ص�س  ح��ني  يف  ال����زوار،  اب��ه��ر  ال���ذي  امل�صهور  الكوبي  ال�صيجار 
من  يعترب  ال��ذي  الكوبي  ال�صكر  ق�صب  من  امل�صنوع  موهيتو  م�صروب  لعر�س 
امل�صروبات اخلا�صة. ويف م�صهد مت ت�صميمه باتقان خ�ص�س له مكان مفتوح يف 
جناح كوبا، حيث و�صعت عيدان من ق�صب ال�صكر بطريقة الزراعة ومن خلفه 
اأن��ه من  على  به  ال��دول��ة  واهتمام  ال�صكر  ق�صب  زراع��ة  تطور  اإىل  ت�صري  لوحة 
اأهم ال�صادرات حول العامل، وعلى بعد ب�صيط من هذا الت�صميم جاء ت�صميم 
على طريقة امل�صرح، حيث ر�صم �صارع ينب�س باحلياة داخل �صوارع هافانا وبني 

العمارة القدمية وال�صيارة الكال�صيكية القدمية التى تتما�صى مع األوان البيوت 
اأك�صبو التقاط الزائر �صورة �صيلفي  وال�صارع والطرقات، ويدعو جناح كوبا يف 

مع �صوارعها على اأنغام مبهجة، 

•• دبي - وام: 

اإب���راه���ي���م  ب���ن���ت  اأك��������دت م���ع���ايل رمي 
الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ال�������دويل 
الأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ص���ت���دام���ة، اأن 
الفوري  االأث��ر  وذات  الفعالة  امل�صاريع 
اأول���وي���ات اأجندة  ���ص��ت��ك��ون ع��ل��ى راأ�����س 
التنفيذ  وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات  ال���ع���م���ل 
الفرتة  خ�����الل  ب��ال��ل��ج��ن��ة  اخل���ا����ص���ة 
اأول  عقد  مبنا�صبة  ذل��ك  ج��اء  املقبلة. 
اجتماعات اللجنة لعام 2022 �صمن 
اأجندة فعاليات اأ�صبوع اأهداف التنمية 
امل�����ص��ت��دام��ة ال��ع��امل��ي��ة، ال����ذي ي��ن��ظ��م يف 
احلايل،  يناير  و19   15 بني  الفرتة 

دبي. يف اإك�صبو 2020 
و قالت معايل الها�صمي اإنه بتوجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
االأم���ارات على  دول��ة  امل�صلحة حتر�س 
املتقدم  م���رك���زه���ا  ع��ل��ى  حت���اف���ظ  اأن 
اإطالق  يف  ع��امل��ي��ا  ال�صباقة  ت��ظ��ل  واأن 
الداعمة  وامل�����ب�����ادرات  ال���ربام���ج  اأه�����م 
العامل،  ح��ول  االإن�صانية  للمجتمعات 
حتقيق  يف  وف��اع��ل  ري����ادي  دور  واأداء 
اعتمادا  امل�صتدامة،  التنمية  اأه����داف 
مبنية  مبتكرة  علمية  منهجية  على 
على روؤى وخطط ا�صرتاتيجية قائمة 
بيانات  اإىل  وت�����ص��ت��ن��د  امل���ع���رف���ة  ع��ل��ى 
واإح�������ص���اءات واق��ع��ي��ة ودق��ي��ق��ة تعك�س 

الواقع الذي يعي�صه العامل".
دول����ة  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص��ة  اأك�������دت  و 
االإمارات و�صعت التنمية امل�صتدامة يف 

�صميم خططها وا�صرتاتيجياتها منذ 
والتطور  االزده��ار  ل�صمان  تاأ�صي�صها، 
للوطن واملواطن واملقيمني على اأر�س 
العمل  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�صرية  ال���دول���ة.. 
امل�صرتك بني جميع اجلهات احلكومية 
الفعال  االحتادية واملحلية، والتن�صيق 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�س  ب��ني 
وتعزيز ال�صراكة مع املجتمع لتحقيق 
امل�صتدامة  التنمية  اأجندة  م�صتهدفات 

يف الدولة.
و قالت معاليها: "مل يبق الكثري من 
اأجمع  ال��ذي  النهائي  للموعد  الوقت 
 ،2030 ع��ام  ال���دويل  املجتمع  عليه 
والتنفيذ  العمل  على  الرتكيز  يجب 
واالإجن������از، ف��ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
والتعقيد،  احل��ج��م  يف  تتزايد  ال��ع��امل 
وب��ال��ت��ايل اأ���ص��ب��ح م��ن احل��ي��وي تبني 
احل���ل���ول ال���ف���وري���ة ال���ت���ي ت��خ��ف��ف من 
ن�����ص��ب��ي��ا، ومتكني  ال��ع��ق��ب��ات االأ����ص���غ���ر 
االأف��راد واملوؤ�ص�صات من العمل بكفاءة 
وفعالية مع التحديات االأكرب واالأكرث 
واملدى  امل��ت��و���ص��ط  امل���دى  ع��ل��ى  تعقيدا 

الطويل".

اأع�صاء  ج��ه��ود  على  معاليها  اأث��ن��ت  و 
امل�����ب�����ادرات  و  امل���������ص����اري����ع  و  ال���ل���ج���ن���ة 
والبيئية  واالق��ت�����ص��ادي��ة  االجتماعية 
الدولة  يف  اإطالقها  مت  التي  املتنوعة 
التنمية  اأه��داف  اأن  موؤكدة  وخارجها، 
عامليا  نهجا  تكون  اأن  قبل  امل�صتدامة، 
اإن�صانية  مهمة  ه��ي  اأمم��ي��ة،  واأج���ن���دة 
حياة  وت��ع��زي��ز  باملجتمعات  ل��الرت��ق��اء 
اأ���ص��ا���س م�صاريع  ال���ذي ه��و  االإن�����ص��ان، 
اأه���داف  واأن  امل��ج��ت��م��ع��ات،  يف  التنمية 
كبريا  ج��زءا  متثل  امل�صتدامة  التنمية 
ال���ذي   2020 اإك�����ص��ب��و  م���ن  وم��ه��م��ا 
للعامل  م�صبوقة  غ��ري  ف��ر���ص��ة  مي��ث��ل 
م�صتدام  م�صتقبل  ���ص��م��ان  اأج����ل  م��ن 
وا�صت�صراف  اإي��ج��اب��ي  تغيري  واإح����داث 
اآفاق جديدة يف جمال اال�صتدامة على 

م�صتوى االإمارات والعامل.

نقطة   2022 لوتاه:  �هلل  عبد 
مع  �خلم�سني  م�سرية  �ن��ط��الق 

�أهد�ف للتنمية �مل�ستد�مة.
تراأ�س االجتماع �صعادة عبد اهلل نا�صر 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  ل��وت��اه 

و�صارك  امل�صتدامة،  التنمية  الأه���داف 
اأهلي  به كل من �صعادة حنان من�صور 
للتناف�صية  االحت�����ادي  امل���رك���ز  م��دي��ر 
واالإح�����ص��اء ب��االإن��اب��ة، وم�����ص��وؤول��ون يف 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ص���اء  اجل���ه���ات 
الأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ص���ت���دام���ة ومت 
اجلل�صات  م����ن  ع������دد  ع���ق���د  خ����الل����ه 
احلوارية والعرو�س واملناق�صات، التي 
واخلطوات  امل��ب��ادرات  اأه��م  ا�صتعر�صت 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة خ���الل العام 
املا�صي، وناق�صت اأهم اال�صرتاتيجيات 
واالأولويات للمرحلة املقبلة، مبا فيها 
امل�صتقبلية  واخل���ط���ط  اجل���ه���ود  م���ن 
التنموية يف  االأه��داف  لتعزيز حتقيق 

الدولة.
 2022 اإن عام  و قال عبد اهلل لوتاه 
دولة  م�صرية  يف  مهمة  حمطة  ميثل 
التنمية  اأه�����داف  لتحقيق  االإم������ارات 
امل�صتدامة، لتزامنه مع بداية م�صرية 
املقبلة،  عاما  اخلم�صني  نحو  ال��دول��ة 
و�صيتم خالله اإطالق مبادرات وبرامج 
تدعم روؤية القيادة الر�صيدة لتحقيق 
 ،2071 االإم��������ارات  م��ئ��وي��ة  حم�����اور 

العاملية  اال�صتدامة  اأولويات  ومواكبة 
املتحدة  االأمم  عليها  اأط��ل��ق��ت  وال��ت��ي 
لتحقيق  العمل"  م��ن  "عقد  م�صمى 

هذه االأهداف.

ح��ن��ان �أه��ل��ي: خ��ط��ط و�أف��ك��ار 
تنعك�س  ج��دي��دة  وم���ب���ادر�ت 
م�����س��رية حتقيق  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ا 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.
من جهتها، قالت �صعادة حنان من�صور 
اأهلي مدير املركز االحتادي للتناف�صية 
اللجنة  اأع�صاء  اإن  باالإنابة  واالإح�صاء 
التحديات  رغم  وف��رق عملهم متكنوا 
ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ال���ع���امل، ����ص���واء كانت 
 ،"19 – "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 
العوامل  اأو  امل��ن��اخ��ي��ة  امل���ت���غ���ريات  اأو 
اخلطط  تطوير  م��ن  اجليو�صيا�صية، 
التي  واملقرتحات  وامل��ب��ادرات  واالأفكار 
وتداولها  وم��ن��اق�����ص��ت��ه��ا  ع��ر���ص��ه��ا  مت 
التكامل  روح  وعك�صت   ،2022 للعام 
موا�صلة  ع��ل��ى  واالإ�����ص����رار  وال��ت��واف��ق 
م�����ص��رية دول���ة االإم������ارات ، م��ن خالل 
من  "عقد  مرحلة  يف  اجل��ه��ود  تعزيز 

م���رور  م���ع  ي���ت���زام���ن  ال�����ذي  العمل"، 
اللجنة  ت��اأ���ص��ي�����س  ع��ل��ى  اأع����وام  خم�صة 

الوطنية الأهداف التنمية امل�صتدامة.
دولة  "حققت  اأهلي:  حنان  اأ�صافت  و 
االإم������ارات اإجن�����ازات ن��وع��ي��ة يف جمال 
كربى  بها  اأ�صادت  امل�صتدامة،  التنمية 
ر�صدت  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
التناف�صية  امل��وؤ���ص��رات  يف  ال��دول��ة  اأداء 
حيث  امل�صتدامة،  بالتنمية  املرتبطة 
عامليا يف  االأول  امل��رك��ز  ال��دول��ة  حققت 
تناف�صيا مرتبطا باأهداف  97 موؤ�صرا 
بني  كذلك  امل�صتدامة، وحلت  التنمية 
268 موؤ�صرا  الع�صرة الكبار عامليا يف 
ودوليا  اإقليميا  الريادة  ولتعزيز  اآخر، 
تكثيف اجل��ه��ود احلكومية  م��ن  ب��د  ال 
امل�صتدامة،  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى دع�����م ال�������ص���راك���ات ما 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�س  ب��ني 
امل�صتدامة  التنمية  باأهداف  للو�صول 
ل��ت��ك��ون اأول����وي����ة جم��ت��م��ع��ي��ة يف دول���ة 

االإمارات".
املتكاملة  البيانات  "ت�صاهم   : وق��ال��ت 
احلكومية  اجل���ه���ات  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 

واخل����ا�����ص����ة يف ت���ع���زي���ز ج���ه���ود دول����ة 
التنمية  اأه�����داف  لتحقيق  االإم������ارات 
امل�صتدامة، من حيث تطوير املبادرات 
باال�صتناد  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  املبتكرة 
اإىل البيانات الدقيقة"، موؤكدة اأهمية 
 2020 اإك�صبو  من�صة  من  اال�صتفادة 
العاملية، والفعاليات واالأن�صطة العاملية 
جتربة  ال�صتعرا�س  حتت�صنها،  التي 
دول���ة االإم������ارات ال��ن��اج��ح��ة يف حتقيق 

هذه االأهداف اأمام العامل.

ذ�ت  و�سركات  �سريعة  م�ساريع 
�أثر عايل.

واأجمع اأع�صاء اللجنة خالل االجتماع 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تخطيط 
م�����ص��اري��ع وم����ب����ادرات تتميز  وت��ن��ف��ي��ذ 
ذات  وتكون  التنفيذ،  و�صهولة  ب�صرعة 
اأث����ر ع���ال ووا����ص���ح م��ل��م��و���س، واأك�����دوا 
ب��ني اجلهات  امل�����ص��رتك  العمل  اأه��م��ي��ة 
احلكومية امل�صاركة يف اللجنة يف تعزيز 
اأهداف التنمية  جهود الدولة يف دعم 
ال�صوء  ت�صليط  امل�صتدامة، من خالل 
اأب��رز اجلهود وامل��ب��ادرات التي مت  على 

الوطني  ال�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ال�صراكات  اأن  اإىل  وال��دويل، م�صريين 
العاملية التي تبنيها دولة االإم��ارات يف 
�صبيل م�صاعدة الدول واملجتمعات من 
الدعم  وخ��دم��ات  الت�صهيالت  خ���الل 
اللوج�صتي التي وفرتها خالل جائحة 
الطبية  وامل�������ص���اع���دات  كوفيد19-، 
دول  ملختلف  قدمتها  التي  والغذائية 
التنمية  اأه���داف  م��ع  تن�صجم  ال��ع��امل، 
امل�����ص��ت��دام��ة، ك��ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى اجل���وع 
ال�صحة  وت���وف���ري  ال��ف��ق��ر،  وم��ك��اف��ح��ة 

ال�صليمة وغريها من االأهداف.
اللجنة  ت�صكيل  اأنه مت  بالذكر،  جدير 
امل�صتدامة،  التنمية  الأه��داف  الوطنية 
اأه����داف  تنفيذ  ب��ه��دف   ،2017 ع���ام 
وتقوم   ،2030 امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 
االأولويات  م��واءم��ة  بت�صهيل  اللجنة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة م����ع االأه��������داف 
وتبادل  امل�صتدامة،  للتنمية  االأمم��ي��ة 
تنفيذ  ودع��م  املعنيني،  بني  املعلومات 
االأهداف التنموية بطريقة متكاملة. 
وت�صم 17 ع�صوا تتمثل مهمته��م يف 
توفي�ر الدع�م الالزم لتنفي�ذ االأهداف 
ور�����ص����د ال���ت���ق���دم امل����ح����رز، واإ�����ص����راك 
املعنيني يف جهود حتقيقها، كما تعمل 
التنمية  اأه��داف  مواءمة  على  اللجنة 
امل�صتدامة مع االأجندة الوطنية لدولة 
الوطنية  واال�صرتاتيجية  االإم����ارات، 
جل�����ودة احل����ي����اة. وت��ن�����ص��ق م���ع قطاع 
ال�صباب، والقطاع اخلا�س، وموؤ�ص�صات 

املعرفة لتنفيذ االأهداف التنموية.

•• اأبوظبي-وام: 

ل�صرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وّق����ع����ت 
للدعم  اأب���وظ���ب���ي  وه��ي��ئ��ة  اأب���وظ���ب���ي 
لتعزيز  تفاهم  م��ذك��رة  االج��ت��م��اع��ي 
اجلهتني  ب����ني  امل�������ص���رتك  ال���ت���ع���اون 
منا�صبة  ع����م����ل  ف����ر�����س  وت�����وف�����ري 
واإ�صراكهم  الهيئة  من  للم�صتفيدين 
تطوير  يف  ت���������ص����اع����د  ب������رام������ج  يف 
العمل  �صوق  يف  ودجمهم  مهاراتهم 
وامل�صاركة  قدراتهم  مع  يتنا�صب  مبا 
التطوعية  واالأعمال  �صرطة  كلنا  يف 

لتاأكيد دورهم يف خدمة املجتمع بناء 
على قدراتهم وامكانياتهم.

جرت مرا�صم توقيع املذكرة افرتا�صياً 
اللواء  اأبوظبي  �صرطة  ع��ن  ووقعها 
قطاع  مدير  النعيمي  �صاهني  �صامل 
اأبوظبي  هيئة  الب�صرية وعن  امل��وارد 
عبداهلل  ���ص��ع��ادة  االج��ت��م��اع��ي  للدعم 

حميد العامري مدير عام الهيئة .
واأو�صح اللواء �صامل �صاهني النعيمي 
مدير قطاع املوارد الب�صرية ب�صرطة 
انطالًقا  ت��اأت��ي  امل��ذك��رة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ن 

�صاأن التعاون والتن�صيق امل�صرتك بني 
ك��ل اجل��ه��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات احلكومية 
االحت�������ادي�������ة وامل����ح����ل����ي����ة، وت���ع���زي���ز 
حتقيق  اأج��ل  من  الفاعلة  العالقات 
ال���روؤي���ة واالأه�������داف امل�����ص��رتك��ة بني 
وتبادل  اجل��ه��ود  وت�صافر  اجلهتني 

اخلربات التدريبية.
ابوظبي  ���ص��رط��ة  ح��ر���س  اإىل  ول��ف��ت 
�صراكاتها  ب���ت���ع���زي���ز  واه���ت���م���ام���ه���ا 
احلكومية  اجل����ه����ات  خم��ت��ل��ف  م����ع 
االحتادية واملحلية وحتقيق التوا�صل 
م����ع خمتلف  امل�����ص��ت��م��ر  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 

مبداأ  ب��اع��ت��ب��اره  احلكومية  اجل��ه��ات 
مهما من املبادئ االإ�صرتاتيجية التي 
تنتهجها يف تنفيذ روؤيتها وتطلعاتها 

امل�صتقبلية.
����ص���ع���ادة عبداهلل  ث��م��ن  م���ن ج��ان��ب��ه 
ح��م��ي��د ال��ع��ام��ري م��دي��ر ع���ام هيئة 
التعاون  االجتماعي  للدعم  اأبوظبي 
مع القيادة العامة �صرطة اأبوظبي يف 
والعمل بني خمتلف  تكامل اجلهود 
كمنظومة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
حكومة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت  ُم���ت���ك���ام���ل���ة 
اأب����وظ����ب����ي، ومب�����ا ي��ح��ق��ق االأه�������داف 

اال�صرتاتيجية لهيئة اأبوظبي للدعم 
االإيجابية  امل�صاركة  يف  االجتماعي 
يف  للمواطنني  كرمية  حياة  وتوفري 

اإمارة اأبوظبي.
املذكرة  توقيع  ان  �صعادته  واأ���ص��اف 
بني  التعاونية  للجهود  تعزيزاً  ياأتي 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة  ال��ه��ي��ئ��ة 
التعاون  ه��ذا  اأ�صفر  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
عن تعيني 34 م�صتفيد يف جماالت 
اإن�صاء  خمتلفة. كما �صيتم مبوجبها 
م��ت��ن��وع��ة وحتديد  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة 
ال���ربام���ج ال���الزم���ة، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 

امل��ع��رف��ة واخل�����ربات وتوفري  ت���ب���ادل 
مل�صتفيدي  م��ن��ا���ص��ب��ة  ع��م��ل  ف���ر����س 
ت�صاعد  برامج  يف  واإ�صراكهم  الهيئة 
يف ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م ودجم���ه���م يف 
االأهداف  م��ن  وغ��ريه��ا  العمل  �صوق 

اال�صرتاتيجية.
�صرطة  ت��ن��ف��ذ  امل�����ذك�����رة  ومب����وج����ب 
وور�����س  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  اأب���وظ���ب���ي 
عمل لتمكني امل�صتفيدين من الهيئة 
املجال  ب��ال��ع��م��ل يف  االن���خ���راط  م���ن 
بيانات  ق���اع���دة  واإن�������ص���اء  ال�����ص��رط��ي 
مع  يتنا�صب  مبا  ال�صريحة  متنوعة 

االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي ت��خ��دم اجلهتني 
امل�صتفيدين  ت�صاعد  برامج  وحتديد 
ب�صوق  االن����خ����راط  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 

دوره������م يف خدمة  وت���اأك���ي���د  ال��ع��م��ل 
التطوعية  االعمال  وتنفيذ  املجتمع 

املنا�صبة.

رمي الها�صمي: الإمارات و�صعت التنمية امل�صتدامة يف �صميم ا�صرتاتيجياتها منذ تاأ�صي�صها ل�صمان الزدهار والتطور

جناح كوبا يدعو الزوار للتقاط �صور �صيلفي ب�صوارعها يف اأك�صبو 2020 

�صرطة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الدعم الجتماعي

•• دبي- وام: 

و  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�صني  معايل  زار 
اإك�صبو2020، وتعرف على  التعليم جناح دولة �صاموا يف 
اهتماماتها وما ت�صتعر�صه من جتارب ناجحة و توجهات 
م�صتقبلية، ال�صيما فيما يخ�س م�صاريع التنمية امل�صتدامة، 

والطاقة املتجددة حتقيقا جلودة حياة ال�صكان.
وقال معايل ح�صني احلمادي :" اأتيحت يل الفر�صة لزيارة 
جناح �صاموا يف اإك�صبو2020 و �صعدت كثريا بهذه الزيارة 
م�صاريع  على  ل��الط��الع  فر�صة  يل  بالن�صبة  �صكلت  ال��ت��ي 
التنمية امل�صتدامة والطاقة املتجددة لتح�صني جودة حياة 

ال�����ص��ك��ان، وم��ا ت��زخ��ر ب��ه دول���ة ���ص��ام��وا م��ن م���وارد طبيعية 
وح�صن اال�صتثمار بها كالطاقة ال�صم�صية واملائية، وغريها 

من امل�صادر االأخرى.
و  ك��ب��رية  م�صاحة  تتوفر   2020 اإك�صبو  " يف   : اأ���ص��اف  و 
التعاي�س  و  التفاهم  بناء ج�صور  و  االآخ��ر  متفردة حل�صور 
واالإن�صانية،  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  م��ع��ه 

والتعرف على ثقافات دول العامل".
واطلع معاليه على اجلانب االقت�صادي لدولة �صاموا التي 
ت�صكل املنتجات الطبيعية ن�صبة كبرية من �صادراتها ف�صال 
الفريد،  وت��راث��ه��ا  ال��دول��ة  وثقافة  ال�صياحي  اجل��ان��ب  ع��ن 

واالأماكن الطبيعية اخلالبة واجلذب ال�صياحي.

ح�صني احلمادي يزور جناح �صاموا يف اإك�صبو 2020 دبي
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•• ال�صارقة -الفجر:

ال�صارقة،  ن��ا���ص��ئ��ة  منت�صبو  ح�����ص��د 
ل�صناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ص�صة  التابعة 
ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن، امل��رك��ز الثاين 
عن م�صروع "تراريوم"، يف فعاليات 
مبادرة جنوم  ال�صابعة من  الن�صخة 
موؤ�ص�صة  نظمتها  ال��ت��ي  االأع���م���ال، 
الريادية  امل�صاريع  ل��دع��م  ال�صارقة 
التنمية  ل��دائ��رة  التابعة  "رواد"، 
بالتعاون  ب��ال�����ص��ارق��ة،  االق��ت�����ص��ادي��ة 
جمل�س  اال�صرتاتيجي  �صريكها  مع 

ال�صارقة للتعليم.
�صالح  ع���ب���داهلل  ال���ف���ائ���زون  وع�����رّب 

الزرعوين  يعقوب  و�صيف  اليا�صي 
منت�صبي  من  �صاحوه،  را�صد  و�صامل 

�صعادتهم  عن  وا�صط،  نا�صئة  مركز 
املبادرة التي مكنتهم من  بالفوز يف 

اجلمهور،  اأم���ام  م�صروعهم  ع��ر���س 
مو�صحني اأهميته يف تعزيز مفهوم 

اال�صتثمار االأمثل يف جمال الزراعة 
امل�صتدامة لدى جميع فئات املجتمع 
واليافعني  واالأط���ف���ال  ع���ام،  ب�صكل 

على وجه اخل�صو�س.
بناء  يف  امل�������ص���روع  ف���ك���رة  وت��ت��م��ث��ل 
م�صغرة  منزلية  حديقة  وت�صميم 
زجاجي  اأو  خ�صبي  قالب  با�صتخدام 
باأ�صكال جاذبة، ت�صم نباتات �صغرية 
يف  متقاربة  النمو،  بطيئة  احل��ج��م 
احل���اج���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وم��ت��ن��اغ��م��ة يف 
ملحبي  واللونية،  ال�صكلية  ال�صفات 
اقتناء النباتات الداخلية، الذين ال 
يجدون الوقت الكايف لالعتناء بها.

ق���دم ف��ري��ق ع��م��ل امل�����ص��روع يف اإطار 

املكت�صبة  وامل����ه����ارات  امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل 
ف���ن �صناعة  ع���ن  ت��دري��ب��ي��ة  ور����ص���ة 
احلديثة  وال�����ط�����رق  ال�������رتاري�������وم، 
التعرف  وكيفية  ال��ن��ب��ات��ات  ل��زراع��ة 
للزراعة،  ال�����ص��احل��ة  ال���رتب���ة  ع��ل��ى 
اأقيمت  التي  املبادرة  خالل فعاليات 
يف الفرتة من 16 اإىل 25 دي�صمرب 

املا�صي يف منتزه ك�صي�صة يف منطقة 
و�صهدت  ب��ال�����ص��ارق��ة،  ال��رح��م��ان��ي��ة 
من  كبرياً  وجتاوباً  تفاعاًل  الور�صة 
اجلمهور. وحتر�س نا�صئة ال�صارقة 
املبادرات  يف  منت�صبيها  اإ�صراك  على 
نحو  �صعياً  املجتمعية،  والفعاليات 
الفّعال  التوا�صل  مهارات  اإك�صابهم 

وترقية  وال����ت����ق����دمي،  وال����ع����ر�����س 
االأعمال،  ري��ادة  قطاع  يف  خرباتهم 
عرب االطالع على جتارب امل�صاركني 
اإىل  اإ�صافة  العمرية،  فئتهم  �صمن 
م�صاريعهم  وعر�س  مواهبهم  دع��م 
املن�صات  خمتلف  يف  اجلمهور  اأم��ام 

التفاعلية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

توا�صل جامعة اأبوظبي، اإحدى اأكرب اجلامعات اخلا�صة يف دولة االإمارات 
باملوؤ�ص�صات  جتمعها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تر�صيخ  امل��ت��ح��دة،  العربية 
االأكادميية املاليزية الرائدة، مما يعزز �صراكاتها املتينة املتزايدة مع اأبرز 

اجلامعات حول العامل. 
الداتو  تراأ�صه  اأبوظبي  اإىل جامعة  وف��د ماليزي  زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
التعليم  العايل بوزارة  التعليم  الدكتور ح�صيني عمر، مدير عام  االأ�صتاذ 
العايل املاليزية، و30 ممثاًل عن 10 جامعات ماليزية مرموقة، حيث مت 
خالل الزيارة، الذي ح�صرها اأي�صاً ال�صيد اأحمد رزيل بن عبد الرحيم، 
املاليزية يف دبي، بحث �صبل  قن�صل الرتبية والتعليم بالقن�صلية العامة 

التبادل الثقايف واالأكادميي واملعريف بني الطرفني.
اأبوظبي  امل�صرتكة بني جامعة  االأه��داف  ا�صتعرا�س  على  الزيارة  ورك��زت 
ودعم  لتطوير  �صراكات  واإقامة  تعزيز  ذلك  املاليزية، مبا يف  واجلامعات 

البحث االأكادميي والربامج التعليمية وفر�س التدريب.
ك��م��ا ن��اق�����ص��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ات م��ال��ي��زي��ة خم���ت���ارة، وحتديداً 
التنقل الدويل لطلبة رابطة دول جنوب  اجلامعات االأع�صاء يف برنامج 
�صرق اآ�صيا )اأ�صيان(، عدة �صبل للتعاون امل�صرتك مبا يف ذلك تبادل املعرفة 
يف جماالت البحث واخلربات العلمية، حيث يعد برنامج التنقل الدويل 
لطلبة رابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا )اأ�صيان( مبادرة حيوية لتنقل الطلبة 
املواطنني يف كافة الدول االأع�صاء يف منظمة وزراء التعليم يف جنوب �صرق 

اآ�صيا.

اأبوظبي:  جامعة  مدير  اأحمد،  وق��ار  الربوفي�صور  ق��ال  ال�صياق،  هذ  ويف 
مع  ال��رائ��دة،  املاليزية  اجلامعات  مع  ال��ه��ادف  التعاون  بتعزيز  "�صعداء 
الرتكيز على تزويد الطلبة بفر�س ا�صتثنائية لتبادل املعرفة والتطوير 
االأكادميي يف العديد من املجاالت، حيث ت�صعى جامعة اأبوظبي على الدوام 
اإىل تعزيز مناهجها وبيئتها  ب�صفتها موؤ�ص�صة تعليمية رائدة يف املنطقة 
اجلامعات  اأف�صل  م��ع  ال���دويل  التعاون  خ��الل  م��ن  اجلامعية  ومرافقها 
التي  التعاون  عالقات  اأي�صاً  وت�صهم  العامل،  ح��ول  االأكادميية  وال��ك��وادر 
جتمعنا باملوؤ�ص�صات االأكادميية املحلية والعاملية املرموقة يف تزويد طلبتنا 
ينطلقون منه نحو م�صتقبل مفعم  اأ�صا�صاً  اأكادميية قيمة متثل  بتجربة 

بالفر�س".
من جهته، قال الداتو االأ�صتاذ الدكتور ح�صيني عمر: "�صت�صهم ال�صراكات 
حول  املرموقة  االأك��ادمي��ي��ة  باملوؤ�ص�صات  املاليزية  اجلامعات  جتمع  التي 
العامل يف تو�صيع نطاق عالقات التعاون املثمرة يف خمتلف البلدان. اأتطلع 
اإىل امل�صي يف املباحثات التي تنتج روؤى واأفكار جديدة وتعزز التعاون بني 

اجلامعات املاليزية وجامعة اأبوظبي على �صتى امل�صتويات." 
وكانت كلية اإدارة االأعمال يف جامعة اأبوظبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع 
اجلامعة الوطنية املاليزيةالتي احتلت املرتبة 141 يف ت�صنيف كيو اإ�س 
العاملي للجامعات، لتبادل الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س مع ال�صركاء 
املاليزيني. وت�صت�صيف اجلامعة الوطنية املاليزية طلبة جامعة اأبوظبي 
يف زيارة ت�صتغرق اأ�صبوعاً لتجربة ثقافة جديدة كجزء من هذا التعاون. 
املاليزية  الوطنية  اجلامعة  من  باحثني  ثالثة  قام  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 
بزيارة جامعة اأبوظبي خالل الف�صل الدرا�صي ال�صيفي الإلقاء حما�صرات 

حول االأعمال واالإدارة وال�صلوك التنظيمي واأ�صاليب البحث يف االأعمال. 
املاليزية، التي  اأبوظبي اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم  ووقعت جامعة 
 2022 العاملي للجامعات لعام  اإ�س  147 يف ت�صنيف كيو  املرتبة  حتتل 
اآ�صيا، واملوؤ�ص�صة العامة متعددة التخ�ص�صات  اأعرق اجلامعات يف  واإحدى 

للتعليم العايل والرائدة يف الدرا�صات وامل�صاريع البحثية يف جماالت العلوم 
امل�صرتكة  االأه��داف  على حتقيق  التعاون  �صبل  لتعزيز  وذل��ك  والهند�صة، 
للجامعتني، مبا يف ذلك تعزيز واإقامة �صراكات لتطوير ودعم االأن�صطة 

البحثية والربامج التعليمية والتدريب يف جمال االإعالم واالت�صال.

نا�صئة ال�صارقة يح�صدون املركز الثاين يف 
مبادرة جنوم الأعمال عن م�صروع تراريوم 

جامعة اأبوظبي تعزز عالقات التعاون مع جامعات ماليزية رائدة

عبد �هلل �سالح �ليا�سي�سامل ر��سد �ساحوه�سيف يعقوب �لزرعوين

•• بوخار�صت-وام:

التقى �صعادة الدكتور اأحمد عبداهلل بن �صعيد املطرو�صي 
�صفري الدولة لدى جمهورية رومانيا، معايل نيكوالي 
فرتة  انتهاء  مبنا�صبة  روم��ان��ي��ا،  وزراء  رئي�س  ت�صيوكا 

عمله ك�صفري للدولة لدى رومانيا.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  حت��ي��ات  ���ص��ع��ادت��ه  ون��ق��ل 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن 
"رعاه اهلل"، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ  الوزراء حاكم دبي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�صلحة، اإىل معاليه ومتنياتهما لبالده 

و�صعبه باملزيد من التقدم واالزدهار.
اإىل  حتياته  ال�صفري  �صعادة  معاليه  حمل  جانبه  وم��ن 
 ، م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
 ، ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
من  باملزيد  و�صعبا  حكومة  االإم����ارات  ل��دول��ة  ومتنياته 

التطور والنماء.
ال�صفري  �صعادة  بذلها  التي  اجلهود  على  معاليه  واأثنى 
خالل فرتة عمله يف تعزيز العالقات بني دولة االإمارات 
ل��ه ال��ت��وف��ي��ق يف مهامه  وج��م��ه��وري��ة روم��ان��ي��ا م��ت��م��ن��ي��اً 

اجلديدة.

•• ال�صارقة -الفجر:

ل�صهر  االإلكرتونية  التاأهيلية  براجمها  �صل�صلة  عن  بال�صارقة  الب�صرية  امل��وارد  دائ��رة  اأعلنت 
فرباير املقبل والتي ت�صتهدف �صريحة الباحثني عن عمل من حملة جميع املوؤهالت العلمية 
املدرجني يف نظام دائرة املوارد الب�صرية بال�صارقة، من جميع مدن ومناطق االإمارة يف ال�صارقة 

واملنطقة الو�صطى واملنطقة ال�صرقية.
 Microsoftوتعقد الدائرة الربامج التاأهيلية بنظام التدريب عن بعد با�صتخدام برنامج

Teams وتتنوع لت�صمل العديد من املوا�صيع ، وهي :   
التفكري االبداعي يف حتليل امل�صكالت و اتخاذ القرارات ، كيف تدير ذاتك ، مهارات االبتكار 
وا�صت�صراف امل�صتقبل ، التخطيط املايل للفرد ، مهارات االت�صال و التوا�صل املوؤثر و الفعال 
با�صتخدام الذكاء العاطفي، الكتابة القانونية الفعالة لغري املحامني ، املهارات االح�صائية يف 
اإعداد التقارير االداري��ة ، اإدارة ال�صغوط و مواجهة التحديات ، مهارات لغة اجل�صد، اعرف 

الإدارة خدمة  املنهجيات احلديثة   ، القيادة  كاريزما  وفنون  ، مهارات  االأزم��ات  نف�صك خالل 
ال�صكرتارية  و  املكاتب  اأعمال  ادارة   ، املوؤ�ص�صية  الهوية  و  االت�صال  و  االع��الم  اإدارة   ، العمالء 
الذكية ، فن اإدارة امل�صاعر ال�صلبية ، مهارات املتحدث املوؤثر ، من ال�صغف اإىل الهدف ، اتخاذ 
القرارات وحل امل�صكالت ، ال�صلوك الوظيفي املتميز و فن التعامل مع االخرين ، اإدارة الوثائق 
املراأة   ، العمل  بيئة  يف  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة   ، االحرتافية  امل�صاريع  اإدارة   ، االإلكرتونية 
القيادية : التاأثري من خالل الوعي الذاتي ، فن التاأثري و التحفيز ، وبرنامج كتابة ال�صرية 
لنظام  الوظيفي  التوجيه  وب��رن��ام��ج   ، جمموعتني  على  �صيعقد  ال���ذي  باحرتافية  ال��ذات��ي��ة 

املقابالت الذي �صيعقد على 3 جمموعات .
وتعد الربامج التاأهيلية للباحثني عن عمل اإحدى جهود الدائرة امل�صتدامة لتطبيق نهج اإمارة 
ال�صارقة يف تنمية وا�صتثمار العن�صر الب�صري. وتوجيه كافة املوارد والطاقات املتاحة لتلبية 
الوطنية  الكوادر  ل�صخ   ، ال�صباب  واإمكانات وخربات جيل  قدرات  وتعزيز  التنمية،  متطلبات 

املتمكنة عالية احلرفية ل�صوق العمل.

موارد ال�صارقة تعلن عن الربامج التاأهيلية للباحثني عن عمل ل�صهر فرباير 2022م �صفري الدولة يلتقي رئي�ص وزراء رومانيا 

•• دبي-وام: 

– اأول  را����ص���ت���ي  ���ص��ح��ر  اع����ت����ربت 
يف  تعمل  اإم��ارات��ي��ة  �صفن  قبطانة 
املجال امليداين ،املوؤ�ص�س والرئي�س 
اآر  ج��ي  ل�صركة" اأ�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دّف���ات  خ��ل��ف  ال��ع��م��ل  اأن  جروب"، 
، وحتدي  ال�����ص��ف��ن الأي�����ام ط��وي��ل��ة 
من  الكثري  يتطلب  البحر  اأم���واج 
العزمية واالإ�صرار وال�صغف اأي�صا 
�صحر  البحري  القبطان  واأك��دت   .
لوكالة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  را����ص���ت���ي، 
اأنباء االإمارات "وام" ، على هام�س 
ح�����ص��وره��ا اإح����دى ف��ع��ال��ي��ات هيئة 
جمهورية  ب��ج��ن��اح  ال�صوي�س  ق��ن��اة 
اإك�صبو  مبعر�س   ، العربية  م�صر 
2020 دبي ، اأن املالحة البحرية 
كبري ومت�صعب اإىل فروع متنوعة ، 
واأثبت جدارته خ�صو�صاً يف حتدي 
م����وؤك����دة على   ، ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة 
�صرورة التعلم والتدريب امل�صتمر.
االإماراتية  القبطانة  رحلة  وع��ن 
را�صتي  ���ص��ردت  ال��ب��ح��ار،  ع���امل  يف 
 2015 ع��ام  ال��ب��داي��ة كانت يف  ان 
ع���ن���دم���ا ب��������داأت ع��م��ل��ه��ا مب���وان���ئ 
اإداري،  م�صاعد  مبن�صب  اأبوظبي 
انتقلت ملهمة من�صق اخلدمات  ثم 
اإماراتية  اأول  ل��ت��ك��ون  امل��الح��ي��ة 
انه  منوهة   ، املجال  ه��ذا  تعمل يف 
مع كل يوم يزاد �صغفها الكت�صاف 
اأ������ص�����رار امل����الح����ة ال���ب���ح���ري���ة من 
الطق�س وقيادة ال�صفن و فنونها ، 
من  غريها  و  البحرية  والقوانني 

التفا�صيل املرتبطة بهذه املهنة .

ال��ت��ح��اق��ه��ا مبجال  اأ����ص���ب���اب  وع����ن 
امل���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة ، ق���ال���ت: كان 

حتفظ  ورغ���م  ب��االأ���ص��ا���س  ال�صغف 
وال�����دي  اإمي�������ان  اأن  اإال   ، االه������ل 

وحثني  �صجعني  املهنية  بقدراتي 
والنجاح..م�صرية  اال�صتمرار  على 

الر�صيدة  قيادتنا  بف�صل  ان��ه  اىل 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ودع��م 
الن�صائي  االحت���اد  رئي�صة  م��ب��ارك 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  ال����ع����ام، 
الرئي�صة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى 
اأبنة  مت��ك��ن��ت  االإمارات"  "اأم 
التحديات  جت����اوز  م��ن  االإم������ارات 
واإث������ب������ات ق����درات����ه����ا ال����ك����ب����رية يف 
قائلة  ،وت��اب��ع��ت  امل��ج��االت  خمتلف 
: ن��ح��ن ال���ي���وم ن��ع��ي�����س يف دول����ة " 
"جائحة  ورغ��م  ال��ال م�صتحيل" ، 
حتت�صن  " وحت��دي��ات��ه��ا  ك����ورون����ا 
عاملية  فاعلية  اأك��رب  ال��ي��وم  دولتنا 
يف اإك�صبو 2020 دبي. وعن اأبرز 
التي واجهتها يف مهنة  التحديات 
املالحة البحرية، ذكرت ان العمل 
البحر،  عر�س  يف  طويلة  ل�صاعات 

املرتفعة،  ال�����ص��م�����س  اأ���ص��ع��ة  حت���ت 
و  العام،  ط��وال  العالية  والرطوبة 
غدر االأمواج وغريها من ال�صعاب 
،اإال اأنه باالإرادة ال�صلبة و العزمية 
وامتالك  وامل���ث���اب���رة  واالإ������ص�����رار 
امل��ه��ارات ال��الزم��ة ،مي��ك��ن التغلب 
على التحديات وجتاوزها . جتربة 
امللهمة،  جتربتها  وح���ول  ٌملهمة 
قالت : احلمد هلل جتربتي األهمت 
الكثري من الفتيات، حيث التحقت 
حديثاً  ط���ال���ب���ة   35 م����ن  اأك������رث 
لتكنولوجيا  العربية  لالأكادميية 
ال��ع��ل��وم وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري، وهناك 
 ، م��ع��ه��ن  ودائ�����م  م�صتمر  ت��وا���ص��ل 
وت�صعى لتكوين كادر اإماراتي يدرك 
ال�����ص��ن��اع��ة. متكنت  اأه��م��ي��ة ه����ذه 
"�صحر" من اجتياز برنامج تاأهيل 
مرتاً،   24 حت��ت  ل�صفن  قباطنة 

اأ�صهر من  �صتة  كما متكنت خالل 
االإبحار الأكرث من 1300 �صاعة، 
اإماراتية جتتاز دورة  اأول  اأنها  كما 

للم�صاعدات  ال�������دويل  ال���ق���ان���ون 
للم�صتويني  البحرية  وامل���ن���اورات 

االأول والثاين بال�صرق االأو�صط .

اأول قبطانة بحرية اإماراتية : قيادة ال�صفن مهنة �صاقة تتطلب ال�صغف والعزمية والإ�صرار

جي  �صريك   / امل��دع��و  فقد 
اجلن�صية  ك��ازاخ�����ص��ت��ان     ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
من   )n11201934(
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأو  الكازاخ�صتانية  ال�صفارة 

اأقرب مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر
ف������ريوز   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند     ، حم���م���د  ك���االت���ي���ل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
رقم )S3055130( من 
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأقرب  اأو  الهندية  ال�صفارة 

مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر
ب�صرى  امل�����دع�����وة/  ف���ق���دت 
ابراهيم  ب�������ص���رى  ����ص���م���ري 
اجل���ن�������ص���ي���ة  م�������������ص������ر     ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)15300399A( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0527400146

فقدان جواز �صفر

Date 18/ 1/ 2022  Issue No : 13445
Partial Real Estate 18/2021/1446
Details of Notification : Notification by Publication (Appeal 28-11-2021 
199402/2021
Details of Notification : Notification by Publication (Appeal 12-01-2022 
7838/2022
Details of Notification by Publication
To the Appellee / 1- Rohan Irfan Muhammad Irfan
Unknown residence
as the Appellant /Aqaar Corporation, represented by/Abdullah Rahma 
Abdullah Rahma AL Owais AL Shamsi
Has filed a case against you as per the appeal judgment No. 991/2021 real 
estate and a remotely session is set on Monday corresponding to 24-01-
2022 at 08:30 a.m in negotiations hall. Therefore, you are kindly requested 
to attend in person or by attorney in order to submit your memos and 
documents to the court at least 3 days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

عليه  يجدها  من  اال�صالمي.  اأبوظبي  م�صرف  من  �صادرة  اال�صهم 
االت�صال بامل�صرف املدون اأعاله اأو رقم تليفون 0504473066.

فقدان �صهادات ا�صهم

اال�صم
بخيت نا�صر النوبي العامري

هويله العوف النوبي
كنه الدليله لويع

موزة بخيت نا�صر النوبي العامري
ميثه بخيت نا�صر النوبي العامري

اليازية بخيت نا�صر النوبي العامري
حممد بخيت نا�صر النوبي العامري
�صهيل بخيت نا�صر النوبي العامري
�صعيد بخيت نا�صر النوبي العامري
نا�صر بخيت نا�صر النوبي العامري
خزينه بخيت نا�صر النوبي العامري
ن�صراء بخيت نا�صر النوبي العامري
�صاحله بخيت نا�صر النوبي العامري

�صفا بخيت نا�صر النوبي العامري
جميله بخيت نا�صر النوبي العامري
م�صلم بخيت نا�صر النوبي العامري
�صامل بخيت نا�صر النوبي العامري
بهيه بخيت نا�صر النوبي العامري

خزينه م�صلم كميد�س

رقم ال�صهادة
10194934
10194936
10194936
10194937
10194938
10194939
10194940
10194941
10194942
10194946
10194944
10194945
10194946
10194947
10194948
10194949
10194950
10194951
10194954

عدد اال�صهم
150
151
151
151
150
151
151
151
150
151
151
151
150
151
151
151
150
151
151



الثالثاء   18  يناير    2022  م   -    العـدد   13445  
Tuesday  18  January   2022   -  Issue No   13445

10

عربي ودويل

الدعوى  ب���اإج���راءات  اأم���ر  م��ن  ه��و  ب��اأن��ه  الرئي�س  بورو�صنكو  وات��ه��م 
اأن  البالد، معتربا  عن م�صاكل  االنتباه”  “ل�صرف  املرفوعة �صده 
هذا ال�صراع ال�صيا�صي الداخلي “ي�صر جدا” مبوقف كييف جتاه 

مو�صكو.
وطالب حزب بورو�صنكو الذي يخ�صى اعتقاله فور و�صوله، اأن�صاره 
بالتجمع يف املطار. و�صتقرر حمكمة يف كييف �صباح  اأم�س االثنني 

ما اإذا كانت �صتوِقف الرئي�س ال�صابق اأم ال يف انتظار حماكمته.
اأوك��ران��ي��ا غ��زوا من جانب  وت��اأت��ي ع��ودة بورو�صنكو يف وق��ت تخ�صى 
جارتها رو�صيا التي ح�صدت قوات ومدرعات عند حدودها فيما تنفي 
املتوتر،  ال�صياق  ه��ذا  يف  ع�صكري.  هجوم  ل�صن  خطط  اأي  مو�صكو 
اتهمت اأوكرانيا رو�صيا االأحد بالوقوف وراء هجوم اإلكرتوين وا�صع 
النطاق ا�صتهدف االأ�صبوع املا�صي املواقع االلكرتونية لوزارات عدة. 

 48 بحواىل  وتتعلق  و2015   2014 عامي  اإىل  الوقائع  وتعود 
ال�صجن  اىل  ت�صل  عقوبة  ال�صابق  الرئي�س  وي��واج��ه  ي��ورو.  مليون 
15 عاما. ت�صهد اأوكرانيا منذ 2014 �صراعا يف �صرقها بني قوات 
 13 اأكرث من  اأ�صفر عن مقتل  ملو�صكو  وانف�صاليني موالني  كييف 

األف �صخ�س وبداأ بعد �صم رو�صيا �صبه جزيرة القرم.
مو�صكو  ُتعترَب  الذين  االنف�صاليني  مع  تعاون  حماولة  اأي  وتثري 
من  كثري  ل��دى  ا�صتياًء  لهم،  الع�صكري  ال��داع��م  وا���ص��ع  نطاق  على 
2019، تعر�س بورو�صنكو لهزمية كبرية يف  االأوكرانيني. يف عام 
مواجهة زيلين�صكي املمثل الكوميدي ال�صابق وال�صخ�صية اجلديدة 
االنتقام  على  ع��ازم  ال�صابق  الرئي�س  اأن  ويبدو  ال�صيا�صة.  ع��امل  يف 
الراأي  ا�صتطالعات  بح�صب  يبقى  وه��و  املقبلة  االنتخابات  يف  منه 

ال�صيا�صي االأكرث �صعبية بعد زيلين�صكي.

•• كييف-اأ ف ب

بعد  ب��الده  اإىل  بورو�صنكو  بيرتو  ال�صابق  االأوك��راين  الرئي�س  يعود 
غياب دام �صهرا، ورغم احتمال توقيفه بتهمة “اخليانة العظمى”، 
توترا  ال��ب��الد  ت��واج��ه  وق��ت  يف  �صيا�صية  اأزم���ة  يثري  اأن  يحتمل  م��ا 
االأكرب  املناف�س  ه��و  ع��ام��ا(   56( وبورو�صنكو  رو���ص��ي��ا.  م��ع  �صديدا 
ال�صخ�صيات  اأغنى  واأح��د  زيلين�صكي،  فولودميري  احل��ايل  للرئي�س 

يف اأوكرانيا.
بتوقيت   7،10 ال�����ص��اع��ة  ح���وايل  ط��ائ��رت��ه  تهبط  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
وقال  وار���ص��و.  م��ن  اآت��ي��ة  كييف،  يف  �صيكور�صكي  مطار  يف  غرينت�س 
بورو�صينكو االأحد يف موؤمتر �صحايف يف وار�صو “�صاأعود اإىل اأوكرانيا 

الأكافح من اأجل اأوكرانيا ولي�س �صد زيلين�صكي«.

قاد بورو�صنكو الذي تقدر جملة فوربز ثروته ب� 1.6 مليار دوالر، 
البالد من 2014 اإىل 2019، قبل اأن يهزمه زيلين�صكي.

الق�صائية.  امللفات  ع�صرات  يف  ا�صمه  ويرد  حاليا  نائب  وبورو�صنكو 
ارتكابه  اأنها ت�صتبه يف  ال�صلطات  اأعلنت  االأول-دي�صمرب،  ويف كانون 
“خيانة عظمى«. يرف�س بورو�صنكو كل االتهامات املوجهة اإليه، يف 
املالحقات  “تتابعان عن كثب”  اإنهما  ولندن  وا�صنطن  قالت  وقت 

اجلديدة يف حقه.
اأم���رت حمكمة يف كييف بتجميد  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون  ب��داي��ة  يف 
اأ�صول الرئي�س ال�صابق الذي ميتلك خ�صو�صا �صركة حلويات كبرية 
بورو�صنكو  اأن  وُي�صتبه يف  تلفزيونيتني.  وقناتني  “رو�صن”،  ا�صمها 
���ص��ّه��ل ���ص��راء ال��ف��ح��م ل�����ص��رك��ات واق��ع��ة يف ���ص��رق اأوك��ران��ي��ا اخلا�صع 
الذين يخو�صون حربا �صد كييف.  املوالني لرو�صيا  لالنف�صاليني 

بورو�صنكو يعود اإىل اأوكرانيا رغم احتمال توقيفه 

 وه���ا اإن����ه يف م��ط��ل��ع ف���رباي���ر، قد 
خدمة  يف  “اجلد  دور  يف  جن����ده 
ماريو  ي�����ص��ف  ك��م��ا  املوؤ�ص�صات”، 
كرئي�س  اأي،  ن���ف�������ص���ه.  دراج���������ي 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة االإي���ط���ال���ي���ة، حيث 
�صنوات  ال�������ص���ب���ع  ف������رتة  ت���ن���ت���ه���ي 
للمحتل احلايل لق�صر كويرينال، 

�صريجيو ماتاريال، يف 3 فرباير.
   ن�صر يريده ولكنه لي�س م�صمونا. 
االنتخابي  امل���ج���ّم���ع  ���ص��ي��ج��ت��م��ع 
و�صيناتورات  ن�����واب  م���ن  امل����ك����ّون 
 24 يف  اإق���ل���ي���م���ي���ني  وم����ن����دوب����ني 
االأوىل من  الإج��راء اجلولة  يناير 
على  �صيتعني  وللفوز،  الت�صويت. 
املركزي  للبنك  ال�صابق  الرئي�س 
االأوروب�������ي، احل�����ص��ول ع��ل��ى ثلثي 
و�صتكون  امل���ج���ّم���ع،  ه����ذا  اأ�����ص����وات 
االأغ��ل��ب��ي��ة ال��ب�����ص��ي��ط��ة ك��اف��ي��ة من 

اجلولة الرابعة. ورغم -اأو ب�صبب 
-�صعبيته، فاإن ماريو دراج��ي غري 
اأنه  النجاح، اىل درج��ة  متاأكد من 
كرئي�س  من�صبه  ت��رك  ب�صاأن  قلق 

للوزراء.
   مت ا�صتدعاوؤه لالإنقاذ يف فرباير 
كونتي  جوزيبي  خلالفة   2021
5 جن��وم( واإخ���راج البالد  )حركة 
و�صيغادر  ال�����ص��ح��ي��ة،  االأزم�����ة  م��ن 
اأ�صواأ وقت.  ال�صفينة يف  ال�صبعيني 
اأوروب�����ا، تعاين  ك��ام��ل  فعلى غ���رار 
�صدمة  م����ن  جم�������ددا  اإي���ط���ال���ي���ا 
متحّور  ب�ص���بب  عنيف����ة  �صحية 

اأوميكرون.

••القاهرة -الفجر
با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل���ت���ح���دث  اأك�����د     
اأن  االثنني  اأم�س  امل�صرية  الرئا�صة 
اجلانبني امل�صري واجلزائري �صددا 
رئ��ي�����س جمهورية  ا���ص��ت��ق��ب��ال  خ���الل 
ال�صي�صي  الفتاح  العربية عبد  م�صر 
وزي��ر اخلارجية اجل��زائ��ري رمطان 
الدعم  “ا�صتمرار  ع��ل��ى  ل��ع��م��ام��رة 
وما  �صعيد  قي�س  للرئي�س  ال��ع��رب��ي 
يقوم به من اإج��راءات وجهد حثيث 

لتحقيق اال�صتقرار يف البالد«.
الرئا�صة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  واأ����ص���ار     
ا�صتقبل  ال�صي�صي  اأن  اىل  امل�صرية 
ال�صوؤون  وزي����ر  ال��ع��م��ام��رة  رم��ط��ان 

اخلارجية اجلزائرية بح�صور �صامح 
امل�صري  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ���ص��ك��ري 
ر�صالة  ن��ق��ل  ال��ع��م��ام��رة  ان  م���وؤك���دا 
خ��ط��ي��ة م����ن ال���رئ���ي�������س اجل����زائ����ري 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ت���ب���ون ل��ل�����ص��ي�����ص��ي قال 
اع��ت��زاز اجل��زائ��ر مبا  اإن��ه��ا ت�صمنت 
وثيقة  عالقات  من  مب�صر  يربطها 
الر�صمي  امل�صتويني  على  ومتميزة 
وال�صعبي واالهتمام بتعزيز جماالت 
كافة  يف  م�صر  مع  الثنائي  التعاون 

املجاالت.
التباحث  تناول  اللقاء  اأن  واأ�صاف    
العالقات  اآف����اق  ت��ع��زي��ز  �صبل  ح���ول 
ال�صقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
اأهمية  على  التاأكيد  مت  اأن���ه  م���ربزا 

م��ن�����ص��ب ال���رئ���ي�������س ل��ي�����س جمرد 
لعب  يفر�س  اإن���ه  ���ص��ريف:  من�صب 
االإط���ف���اء يف ح���ال عدم  دور رج���ل 
واحلفاظ  احل���ك���وم���ة،  ا����ص���ت���ق���رار 
ال��وط��ن��ي��ة، و�صمان  ال��وح��دة  ع��ل��ى 
والد�صتور.  ل��ل��ق��وان��ني  االم��ت��ث��ال 
“يف ح���ال ح���دوث م���ازق عميق،  و 
�صريجيو  ان��ت��خ��اب  اإع������ادة  مي��ك��ن 
جميع  م��ن��ه  ط��ل��ب��ت  اإذا  م��ات��اري��ال 
البقاء،  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  االأط������راف 
ب��ع��د عامني”،  ا���ص��ت��ق��ال  ل���و  ح��ت��ى 
ي�صري جيوفاين اأور�صينا... طريقة 

لت�صليم امل�صعل بهدوء اأكرث.
عن لو جورنال دي دميان�س

�سيلفيو برل�سكوين باملر�ساد
   كما عليها اّتباع اأجندة اإ�صالحية 
تتمتع  ح��ت��ى  ال�����ص��رام��ة  غ��اي��ة  يف 
االأوروبية،  التحفيز  خطة  باأموال 
امل�صتفيد  اإي���ط���ال���ي���ا  ت��ع��د  وال���ت���ي 
ال��رئ��ي�����ص��ي م��ن��ه��ا مب���ا ي���ق���رب من 
هنا،  وم����ن  ي������ورو.  م��ل��ي��ار   200
ارت����ب����اك دوائ������ر االأع�����م�����ال، وقلق 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون، ال���ذي يتوىل 
الرئا�صة الفرن�صية ملجل�س االحتاد 
يوليو،  م��ن  االأول  حتى  االأوروب����ي 
ثميًنا  ح��ل��ي��ًف��ا  ���ص��ي��ف��ق��د  وال�������ذي 
اأجندة  ع��ل��ى  م��و���ص��ي��ق��اه  ل�����ص��ب��ط 

االإ�صالح االأوروبية.

واليمني املتطرف ماتيو �صالفيني 
ميلوين  وج��ورج��ي��ا  “الرابطة” 
واأنطونيو  ديتاليا”  “فراتيلي 
دعمهم  اإيطاليا”  “فورزا  تاجاين 
ل���ه، وح��ّث��وه ع��ل��ى اإع����الن تر�صحه 
اأ�صتاذ  الزار  مارك  ي�صيف  ر�صمًيا، 
علم االجتماع ال�صيا�صي يف �صاين�س 
اجلزيرة  �صبه  يف  ومتخ�ص�س  ب��و 
االإي���ط���ال���ي���ة، وه�����و م����ا مي���ك���ن اأن 
ي���وم اخل��م��ي�����س. ول��ك��ن، لن  يفعله 
امل�صوؤولني  جميع  ال�����ص��ع��ادة  تغمر 
الرجل  الأن  املنتخبني،  املحليني 

ق�ّصم اإيطاليا كثرًيا«.
����ص���ر����ص���ة، الأن  امل���ع���رك���ة  ت��ب��ق��ى     

   دراجي هو قبل كل �صيء، الرجل 
االئتالف  وح�����دة  ي�����ص��م��ن  ال�����ذي 
من  ميتد  وال��ذي  القائم،  الوا�صع 
اأق�صى  اإىل  ال���رادي���ك���ايل  ال��ي�����ص��ار 
ف����رتت����ه حتى  ال����ي����م����ني، ومت����ت����د 
النواب  ي��ري��د  “ال   .2023 ع���ام 
و�صيتحّتم،  ج���دي���دة،  ان��ت��خ��اب��ات 
رئي�س  اإي����ج����اد  ت��ع��ي��ي��ن��ه،  ح����ال  يف 
�صعب  اأم���ر  وه���و  للحكومة،  اآخ���ر 
اور�صينا  جيوفاين  يرى  للغاية”، 
ال�صيا�صية يف جامعة  اأ�صتاذ العلوم 
لوي�س يف روما. ثم هناك عقبة يف 
طريقه ا�صمها �صيلفيو برل�صكوين، 
ا باأن ي�صبح  85 عاًما، احلامل اأي�صً

ال�صحية  م�����ص��اك��ل��ه  رغ����م  رئ��ي�����ًص��ا 
امل�صتمرة.  الق�صائية  وم��ت��اه��ات��ه 
اإن حزبه،  “الكافاليريي”  و�صّرح 
فورزا اإيطاليا )ميني(، �صيعود اإىل 

املعار�صة اإذا مت انتخاب مناف�صه.

من�سب �لرئي�س
 لي�س �سرفًيا فقط

ن�صر  االخ������������رية،  االآون������������ة  يف     
والعقارات  االإع������الم  ام����رباط����ور 
����ص���ف���ح���ة اإع����الن����ي����ة مت�����ّج�����ده يف 
جورنال”  لو  الوطنية”  اليومية 
التي ميلكها �صقيقه باولو. “وقبل 
اأي����ام م��ع��دودة اأع��ل��ن ق���ادة اليمني 

العليا  للجنة  املقبلة  ال����دورة  ع��ق��د 
على  اجلزائرية  امل�صرية  امل�صرتكة 
م�صتوى رئي�صي الوزراء خالل العام 
اجل�����اري ف�����ص��اًل ع���ن ع��ق��د ال����دورة 
ال�صيا�صي  ال��ت�����ص��اور  الآل���ي���ة  امل��ق��ب��ل��ة 
على م�صتوى وزيري اخلارجية مبا 
يخدم جهود دعم العالقات وتعميق 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال�����ص��راك��ة 
اإزاء  اأطر التعاون والتن�صيق  وتعزيز 
كافة الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك 
اال�صتقرار  حتقيق  اج��ل  م��ن  وذل���ك 

واالأمن والتعاون والت�صامن.
االإقليمية  الق�صايا  �صعيد  وعلى     
ذات االهتمام امل�صرتك اأكد املتحدث 
م�صتجدات  ح���ول  ال��ت��ب��اح��ث  اأن���ه مت 

اأن��ه مت  اىل  ليبيا م�صريا  الو�صع يف 
ال��ت��واف��ق ح���ول اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل على 
و�صون  واال���ص��ت��ق��رار  االأم���ن  حتقيق 
وتوحيد  ل��ي��ب��ي��ا  و�����ص����ي����ادة  وح�������دة 
خا�صة  ال���وط���ن���ي���ة  م���وؤ����ص�������ص���ات���ه���ا 
للجهود  الع�صكرية واالأمنية تعزيزاً 
القوات  ت���واج���د  الإن����ه����اء  ال���دول���ي���ة 
االأرا�صي  م��ن  وامل��رت��زق��ة  االأج��ن��ب��ي��ة 

الليبية.
  ولفت اىل اأنه فيما يتعلق بتطورات 
اأكد  ال�صقيقة  ت��ون�����س  يف  االأو����ص���اع 
الدعم  ا����ص���ت���م���رار  ع��ل��ى  اجل���ان���ب���ان 
وما  �صعيد،  قي�س  للرئي�س  العربي 
يقوم به من اإج��راءات وجهد حثيث 

لتحقيق اال�صتقرار يف البالد.

اجل����زائ����ر واجل��ام��ع��ة 
مباحثات  ال��ع��رب��ي��ة.. 
املنتظرة للقمة  ا�صتعدادا 

•• القاهرة-وكاالت

الدول  جلامعة  ال��ع��ام  االأم���ني  بحث 
ال��ع��رب��ي��ة، اأح���م���د اأب�����و ال���غ���ي���ط، مع 
رمطان  اجل��زائ��ري  اخلارجية  وزي��ر 
ا�صتعدادات  االثنني  اأم�س  لعمامرة 
العربية  القمة  ال�صت�صافة  اجلزائر 
اإىل  باالإ�صافة  اجل��اري،  العام  خالل 

ق�صايا املنطقة العربية.
رمطان  الغيط،  اأبو  اأحمد  وا�صتقبل 
املحادثات  ت��ن��اول��ت  حيث  ل��ع��م��ام��رة، 
“احلالة يف املنطقة العربية عموما، 
مع الرتكيز على االأو�صاع يف مناطق 
وفق  فيها”،  وال��ت��ح��دي��ات  االأزم�����ات 
م��ا ذك���ر م�����ص��در يف االأم���ان���ة العامة 
امل�صدر  واأو���ص��ح  العربية.  للجامعة 
اأن “امل�صوؤولني تناوال عملية االإعداد 
�صت�صت�صيفها  التي  العربية  للقمة 
اجل��زائ��ر ال��ع��ام احل����ايل، مب��ا يوؤمن 
لها فر�س جناح حقيقية«.  واأ�صاف: 
“يف هذا االإطار وبتكليف من االأمني 
ال����ع����ام، ���ص��ي��ق��وم وف����د م���ن االأم���ان���ة 
العامة برئا�صة االأمني العام امل�صاعد، 
ال�صفري ح�صام زكي، بزيارة اجلزائر 
يومني،  مل��دة  يناير   17 من  اعتبارا 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  مم��ث��ل��ي  ل���ل���ق���اء 
على  ب��االإ���ص��راف  املكلفة  اجل��زائ��ري��ة 
لعقد  ال��ل��وج��ي�����ص��ت��ي��ة  ال��ت��ح�����ص��ريات 
�صيتم  “كذلك  وت����اب����ع:  ال���ق���م���ة«. 
ال���وق���وف ع��ل��ى اال����ص���ت���ع���دادات التي 
اتخذتها ال�صلطات اجلزائرية، وذلك 
املقبلة  القمة  اأجل �صمان جناح  من 
وتي�صري م�صاركة وفود جميع الدول 

االأع�صاء على اأعلى امل�صتويات«.

�إيطاليا على �أبو�ب �لأزمة جمدد�:

هل �صي�صتقيل »�صوبر ماريو« ليرت�ّصح للرئا�صة...؟
تر�سح رئي�س �لوزر�ء ماريو در�جي للرئا�سة �سيوؤدي �إىل تفجري �لئتالف �حلاكم �له�س

يف لقاء �ل�سي�سي بلعمامرة:

تاأكيد على ا�صتمرار الدعم العربي لقي�ص �صعّيد

الرئي�س امل�صري يجتمع بوزير خارجية اجلزائر

ماريو دراجي يف رهان جديدبرل�صكوين يحلم بكر�صي الرئا�صة بدعم من اليمني

حزب برل�صكوين, فورزا اإيطاليا, يهدد بالعودة اإىل املعار�صة اإذا مت انتخاب مناف�صه

يف  �ن���ط���ل���ق  �إذ�     
�لرئا�سي  �ل�����س��ب��اق 
�لإي�������ط�������ايل ه����ذ� 
�سيفّجر  �لأ���س��ب��وع، 
ماريو  �لوزر�ء  رئي�س 
در�ج�����ي �لئ���ت���الف 

�حلاكم �له�س.
مت  �لآن،  ح��ت��ى     
ت�����س��وي��ره ع��ل��ى �أن��ه 
ماريو”،  “�سوبر 
�ليورو  منطقة  منقذ 
�لأ�سرية  �إيطاليا  ثم 
لخ�����ت�����اللت�����ه�����ا 

�ل�سيا�سية �ملزمنة.

••   الفجر –خرية ال�صيباين

بلومربغ: ل تنخدعوا مبزاعم اإيران عن النمو القت�صادي •• وا�صنطن-وكاالت

�صبكة  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال���ك���ات���ب  ح�������س 
االإدارة  غ���و����س  ب���وب���ي  “بلومبريغ” 

االأمريكية على عدم التعر�س للخداع اأمام ما تقوله اإيران عن اقت�صادها. لقد 
�صدر موؤخراً تقرير عن البنك الدويل ي�صري اإىل اأنه و”بعد اخلروج من ركود 
عامني يف 2020-21، عاد االقت�صاد االإيراين اإىل بع�س النمو يف 2021-
املا�صية.  ال�صنة  انتعا�صاً يف ربيع  اإي��ران �صهدت  اأن  التقرير  وذكر معدو   .»22
بينما تقول هيئة االإح�صاء االإيرانية احلكومية اإن الناجت املحلي االإجمايل منا 

ب�%5.9 يف الن�صف االأول.

خدعة خال�سة
ال ي�صك غو�س يف اأن نظام طهران �صينتهز هذه االأرقام كدليل على اأن جهوده 
خللق “اقت�صاد مقاوم” توؤتي ثمارها. منذ تاأديته اليمني يف ال�صيف املا�صي، 
كرر الرئي�س ابراهيم رئي�صي مقولة املر�صد االأعلى علي خامنئي عن حماية 
والتجارة  املحلي  االإنتاج  ت�صجيع  عرب  االأمريكية  العقوبات  تاأثري  من  اإي��ران 
فقط  خم�ص�صة  لي�صت  ال�صردية  وه��ذه  امل��ج��اورة.  ال���دول  م��ع  النفطية  غ��ري 
لال�صتهالك املحلي بل هي موجهة اأي�صاً اإىل جمهور دويل. هي تدعم مزاعم 
اأجل  من  بايدن  اإدارة  اإىل  كبرية  تنازالت  تقدمي  اإىل  حتتاج  ال  باأنها  طهران 
احل�صول على تخفيف للعقوبات. يتفاخر امل�صوؤولون االإيرانيون باأن االكتفاء 
الذاتي االقت�صادي عزز قوتهم التفاو�صية يف فيينا مبواجهة القوى الدولية. 

لكن هذا االأمر خدعة خال�صة.

��ستحالة بال تخفيف للعقوبات
يو�صح غو�س اأن تفح�صاً دقيقاً لتقرير البنك الدويل يلقي ظالاًل من ال�صك 
العاديون  االإيرانيون  ي��درك  املقاومة”.  “اقت�صاد  ب�صاأن  النظام  مزاعم  على 
هذا االأمر ويزدادون �صخباً وجراأة يف التعبري عن ا�صتيائهم حيث توؤكد ذلك 
هذا  على  ينبغي   .2021 �صنة  ط��وال  البالد  امتداد  على  التظاهرات  طفرة 
فيينا.  يف  اأخ��رى  وق��وى  املتحدة  للواليات  التفاو�صي  املوقف  يعزز  اأن  االأم��ر 
النمو االقت�صادي الذي من  اإىل توليد  يحتاج خامنئي ورئي�صي ب�صكل يائ�س 
ال�صكان امل�صطربني وهذا م�صتحيل من دون تخفيف العقوبات.  �صاأنه تهدئة 
على اإدارة بايدن ا�صتخدام ذلك كنفوذ من اأجل اإجبار اإيران على الرتاجع عن 

�صيا�صة حافة الهاوية النووية.

لي�س مقيا�سًا
اأن منو  ه��و  ال���دويل  البنك  تقرير  يف  ب����روزاً  االأك���رث  النقطة  اأن  غ��و���س  ت��اب��ع 
يف  مالءمة  اأك��رث  “ظروف  بفعل  كبري  حد  اإىل  ممكناً  اأ�صبح  القومي  الناجت 
قطاع النفط” وال ميكن اأن يعد ذلك مقيا�صاً لالعتماد على النف�س. مع رفع 
ال�صغط  حملة  وتخفيف  �صلفه  فر�صها  التي  العقوبات  بع�س  بايدن  الرئي�س 
االأق�صى على اإيران، كان النظام يف طهران قادراً على جني املزيد من العائدات 
اأن  على  ق���ادر  ب��اي��دن  لكن  ال�صني.  اإىل  خ�صو�صاً  النفطية،  ال�����ص��ادرات  ع��رب 

العقوبات، فيما  تنفيذ  بتعزيز  االإدارة موؤخراً  ب��داأت  لقد  ي�صرتجع ما منحه. 
يف  وخ�صو�صاً  العاملي  االقت�صاد  يف  املتوقع  التباطوؤ  باالعتبار  اإي��ران  �صتاأخذ 

االقت�صاد ال�صيني.

�لنطاق �حلقيقي لالأزمة
لفت غو�س النظر اإىل نقطة مهمة اأخرى يف التقرير وهي اأن �صوق العمل مل 
ترافق النمو يف الناجت القومي، وهو اأمر غري مفاجئ مبا اأن معظم هذا النمو 
ياأتي من قطاع النفط ذي راأ�س املال الكبري. من اأكرث م�صاكل النظام اإحلاحاً 
بالرغم  ال�صباب.  وغالبيتهم من  االإيرانيني  للمواطنني  العمل  تاأمني فر�س 
من اأن البطالة وفقاً لالأرقام الر�صمية هي اأقل من %10 وقريبة من 17% 
اإي��ران متلك  بني ال�صباب، ال يعك�س هذا االأمر النطاق احلقيقي لالأزمة الأن 
الت�صلب  العامل. لقد منع  العاملة يف  اأدن��ى ن�صب م�صاركة القوى  واح��دة من 

االقت�صادي الطويل املدى ماليني االإيرانيني من دخول �صوق العمل.

عو�مل �سلبية �أخرى
اإىل  العملة  قيمة  وتدهور  اجلامح  الت�صخم  اإ�صافة  مع  اأن��ه  اإىل  غو�س  اأ�صار 
البطالة، �صيكون باإمكان املرء تقدير حجم الغ�صب بني االإيرانيني العاديني. 
لقد ذكر تقرير البنك الدويل اأن رفاه االأ�صرة االإيرانية تراجع، خ�صو�صاً بني 

املداخيل  �صلم  على  االأدن���ى   10% ال��� 
ب�صكل  باجلائحة  اأي�صاً  تاأثروا  والذين 
يبلغ  االأث��ن��اء،  ه��ذه  متنا�صب. يف  غ��ري 
بل   40% ق���راب���ة  ال��ت�����ص��خ��م  م���ع���دل 
اأعلى بالن�صبة اإىل املنتجات الغذائية. وتدهور الريال االإيراين اإىل م�صتويات 
قيا�صية ال�صهر املا�صي فاجتاز 300 األف مقابل الدوالر يف ال�صوق املفتوحة. 
اإىل  ت�صري  للدوالر، لكن احلكومة  ري��ال  األ��ف   42 الر�صمي هو  ال�صرف  �صعر 
اإنهاء  اأن هذا ال�صعر قد ال يكون قاباًل لال�صتدامة. وبالنظر اإىل ا�صطرارها 
الدعم عن الواردات الغذائية يف ال�صنة املالية اجلديدة التي تبداأ اأواخر مار�س 

)اآذار( املقبل، تعد احلكومة بتقدمي كوبونات وم�صاعدات نقدية.

مهما حاولت... �ملو�طنون يدركون �حلقيقة
تتفاقم هذه امل�صاكل املت�صابكة ب�صبب تغري املناخ الذي يجلب حتديات �صيا�صية 
اإ�صافة اإىل االأ�صرار االقت�صادية. لقد اأطلقت اأزمة مياه اأواخر ال�صنة املا�صية 
تظاهرات وا�صعة النطاق خ�صو�صاً يف مدينة اأ�صفهان. ردت احلكومة كما فعلت 
بالقوة الغا�صمة. لكن مع ت�صاعف هذه االأح��داث، ت�صبح ا�صتدامة هذا  دوماً 
اأ�صعب واأك��رث كلفة. رمبا ي�صرح هذا االأم��ر �صبب اقرتاح  امل�صتوى من القمع 
رئي�صي م�صاعفة ميزانية احلر�س الثوري وفقاً لتحليل غو�س. مهما حاولت 
اإيران جاهدة تدوير تقرير البنك الدويل كاإ�صارة اإىل املثابرة االقت�صادية فاإن 
وختم  فعاًل.  االأم���ور  ه�صا�صة  م��دى  ي��درك��ون  العاديني  االإي��ران��ي��ني  املواطنني 
الكاتب: “ال ينبغي اأن تنخدع اإدارة بايدن والقوى الدولية االأخرى املجتمعة 

يف فيينا«.
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عربي ودويل

من�صبيهما  االثنني  ال�صابق  كازاخ�صتان  رئي�س  من  مقربان  غ��ادر   
من كيانني نافذين وياأتي هذا االإعالن يف اأعقاب اأعمال عنف دامية 

�صهدتها كازاخ�صتان وادت اإىل تدخل ع�صكري رو�صي خاطف.
بيان  يف  ن��زارب��اي��ي��ف،  �صهر  ع��اًم��ا(،   55( كوليباييف  تيمور  اأع��ل��ن 
البالد،  يف  الرئي�صي  االأع��م��ال  لوبي  رئا�صة  م��ن  ا�صتقالته  �صحايف 

جمل�س رئا�صة الغرفة الوطنية لرجال االأعمال )اأتامكني(.
وكوليباييف هو زوج دينارا كوليبايفا، ابنة رئي�س كازاخ�صتان ال�صابق 
نور �صلطان نزارباييف )81 عاًما(. وي�صيطر الزوجان على م�صرف 
“هاليك” الكبري ولهما تاأثري كبري يف قطاع النفط الرئي�صي. وُيعد 
اآ�صيا  الواقع يف  البلد  ه��ذا  االأع��م��ال يف  رج��ال  اأغنى  كوليباييف من 
الو�صطى. ومل يربر كوليباييف ا�صتقالته، لكنه دعا اللوبي اإىل اتباع 
بالن�صبة  توكاييف  قا�صم-جومرت  الرئي�س  حددها  التي  االأولويات 
واأكدت  املا�صي.  االأ�صبوع  وال��ق��ادة  الربملان  اأم��ام  كلمته  يف  لل�صركات 
�صامات  ال�صابق،  الرئي�س  �صقيق  اب��ن  اإقالة  االثنني  اأم�س  الرئا�صة  
اأبي�س، من من�صبه كنائب ملدير جلنة االأمن القومي. خالل اأعمال 
ال�صغب، اأعلنت ال�صلطات اأنه مت ا�صتبدال اأبي�س، ثم عن جمرد تعليق 

اأداء مهامه موؤقتا. وبذلك يكون قد مت تاأكيد اإقالته االآن.
 
 

لوزارة  تابعة  في�صبوك  ر�صمية على  با�صتعادة �صفحة  رو�صيا  طالبت 
ن�صر  بتهمة  االجتماعي  التوا�صل  �صبكة  اأوقفتها  بعدما  خارجيتها 

“حمتوى غري قانوين«.
واأ�صارت هيئة “رو�صكومنادزور” الناظمة لالت�صاالت يف رو�صيا اإىل 
يف  االنرتنت  جم��ال  يف  العمالقة  ميتا  �صركة  اإىل  ر�صالة  بعثت  اأنها 
كاليفورنيا ومالكة في�صبوك مطالبًة اإياها “برفع فوري للقيود عن 
احل�صاب الر�صمي” للبعثة الرو�صية يف فيينا املكلفة مهمة املحادثات 

حول احلد من االأ�صلحة.
واعتربت “رو�صكومنادزور” اأن تعليق هذا احل�صاب “عمل من اأعمال 

الرقابة، وينتهك املبداأ االأ�صا�صي حلرية نقل املعلومات«.
وُعطلت هذه ال�صفحة اجلمعة بتهمة ن�صر “حمتوى غري قانوين”، 
اأف�����اد رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة ال��رو���ص��ي��ة يف ف��ي��ي��ن��ا ق�صطنطني  ب��ح�����ص��ب م���ا 

غافريلوف. وبقي دخول هذه ال�صفحة متعذراً اأم�س االثنني.
واأعلن غافريلوف اأم�س االأول االأحد يف حديث لوكالة تا�س لالأنباء 
الرو�س،  امل�صوؤولني  بيانات  لن�صر  ال�صفحة  هذه  ت�صتخدم  البعثة  اأن 
ف��ق��ط. ومل جت��ب جمموعة ميتا ب����اإدارة م���ارك زاك��رب��رغ ف���وراً على 
ات�صال من كالة فران�س بر�س للتعليق. ويف �صباط-فرباير 2021 

مت تعليق ح�صاب تويرت التابع للبعثة نف�صها.
 
 

يجري الرئي�س االأمريكي جو بايدن ورئي�س الوزراء الياباين فوميو 
خاللها  يناق�صان  ال��ق��ادم   اجلمعة  اف��رتا���ص��ي��ة  حم��ادث��ات  كي�صيدا 
العالقات الثنائية اإ�صافة اإىل االأمن يف منطقة املحيط الهادئ، على 

ما اأعلن البيت االأبي�س االأحد.
و�صيكون على جدول املحادثات مكافحة كوفيد-19 والتغري املناخي 

وا�صتك�صاف التقنيات اجلديدة، وفق بيان للبيت االأبي�س.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ص��م ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ج��ني ���ص��اك��ي يف ال��ب��ي��ان اإن 
الياباين  االأمريكي  التحالف  قوة  على  ال�صوء  �صي�صلط  “االجتماع 
واال���ص��ت��ق��رار يف منطقة  واالأم���ن  لل�صالم  ال��زاوي��ة  يعد حجر  ال���ذي 

املحيطني الهندي والهادي وحول العامل«.
واأ�صارت اإىل اأن “الرئي�س بايدن يتطلع اإىل العمل مع رئي�س الوزراء 
ت��ك��ون( منطقة  )اأن  اأج���ل  م��ن  امل�����ص��رتك��ة  ب��روؤي��ت��ن��ا  ل��ل��دف��ع  كي�صيدا 
الرجلني  اأن  م�صيفة  ومفتوحة”،  والهادي حرة  الهندي  املحيطني 
�صيناق�صان الق�صايا املتعلقة ب�”الرباعية” وهو حتالف ي�صم الواليات 
املتحدة واليابان والهند واأ�صرتاليا ي�صعى اإىل مواجهة نفوذ ال�صني 
اآ�صيا. والتقى بايدن وكي�صيدا �صخ�صيا خالل قمة املناخ  املتنامي يف 

كوب 26 يف ا�صكتلندا العام املا�صي.

عوا�صم

نور �سلطان

مو�سكو

وا�سنطن

  رو�صيا ورو�صيا البي�صاء تعتزمان 
اإجراء مناورات م�صرتكة 

•• مو�صكو-رويرتز

بالده  اإن  االثنني  اأم�س  لوكا�صينكو  األك�صندر  البي�صاء  رو�صيا  رئي�س  ق��ال 
ورو�صيا �صتجريان مناورات ع�صكرية م�صرتكة يف فرباير �صباط وذلك و�صط 

ت�صاعد للتوتر بني ال�صرق والغرب ب�صبب اأوكرانيا.
واأثارت رو�صيا، وهي حليف وثيق لرو�صيا البي�صاء، قلق الغرب وكييف ب�صبب 
ح�صود ع�صكرية بالقرب من احلدود االأوكرانية ووابل من التهديدات مما 

اأ�صاع خماوف من اأن مو�صكو تخطط لغزو الدولة املجاورة.
وتنفي مو�صكو وجود اأي خطة من هذا النوع لكنها ا�صتغلت تلك املواجهة 
�صمال  حلف  متدد  وقف  بينها  من  الغرب  من  اأمنية  ب�صمانات  للمطالبة 
اأوكرانيا، اإحدى  االأطل�صي �صرقا والتمتع بفيتو )حق اعرتا�س( على �صم 

جمهوريات االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق، لع�صوية احللف يف اأي وقت.
وقال لوكا�صينكو لوزير دفاعه “نخطط لبدء تدريبات يف فرباير �صباط. 
باأننا نح�صد بع�س  اأحد  حدد وقتا معينا واأحطنا علما به، حتى ال يتهمنا 

القوات هنا دون �صابق اإنذار، كما لو كنا ن�صتعد للحرب«.
وقال رئي�س رو�صيا البي�صاء، املنبوذ من الغرب منذ حملته على احتجاجات 
2020 واأزم���ة مهاجرين يف االآون���ة االأخ���رية مع االحتاد  اندلعت يف ع��ام 
اجلنوبية  البي�صاء  رو�صيا  ح��دود  على  �صُتجرى  التدريبات  اإن  االأوروب����ي، 
مليون   9.5 �صكانها  ع��دد  يبلغ  التي  البي�صاء،  رو�صيا  وجت��اور  والغربية. 
ن�صمة والتي كانت اإحدى جمهوريات االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق وتعتربها 
رو�صيا دولة عازلة عن الغرب، اأوكرانيا من اجلنوب وبولندا وليتوانيا وهما 
ع�صوان يف حلف �صمال االأطل�صي من الغرب. يف ت�صريحات ن�صرتها وزارة 
الدفاع، اتهم لوكا�صينكو، الذي زاد تقاربه مع الكرملني بعد موقف الغرب 
اإن  وق��ال  البي�صاء.  رو�صيا  ح��دود  من  بالقرب  ق��وات  بح�صد  اأوكرانيا  منه، 

بولندا ودول البلطيق لها اأكرث من 30 األف جندي قرب حدود بالده. 

�صيناريو »الالدولة«.. خمطط امليلي�صيات املوالية لإيران بالعراق

مواجهة يف القد�ص ال�صرقية على خلفية قرار اإخالء 

حتقيق »دويل« يف احتجاز الرهائن بكني�ص يف تك�صا�ص 
مواطن بريطاين كان ُيطالب باإطالق �صراح باك�صتانّية مدانة بتهمة االإرهاب.

اثنني  مراهقني  اعتقلت  اأنها  الربيطانية  االإره���اب  مكافحة  �صرطة  واأعلنت 
الكني�س  داخ��ل  الرهائن  احتجاز  بعملية  ل�صلتهما  االأح��د  االأول  اأم�س  م�صاء 
يهودي يف تك�صا�س. وقالت �صرطة مان�ص�صرت الكربى يف بيان “اعُتقل مراهقان 

م�صاء اليوم يف جنوب مان�ص�صرت. و�صيبقيان حمتجزين ال�صتجوابهما«.
وندد الرئي�س االأمريكي جو بايدن االأحد باحتجاز الرهائن، وا�صفا ما ح�صل 
اإرهابي«. وقال خالل زيارة ملدينة فيالديلفيا يف والية بن�صلفانيا  “عمل  باأنه 
يف ما يبدو  اإن العملية “كانت مرتبطة ب�صخ�س م�صجون منذ ع�صر �صنوات”، 
تاأكيدا ملعلومات متداولة عن طلب ُمنّفذ العملية االإفراج عن ال�صجينة عافية 
ّديقي وهي عامِلة باك�صتانية حكمت عليها حمكمة فدرالّية يف نيويورك عام  �صِ
2010 بال�صجن 86 عاما ملحاولتها اإطالق النار على جنود اأمريكيني اأثناء 
احتجازها يف اأفغان�صتان. واأعلن مكتب التحقيقات الفدرايل االأمريكي )اف بي 

اأن امل�صتبه به الذي ق�صى ليل ال�صبت االأحد هو مواطن بريطاين ا�صمه  اآي( 
“حتى  بيان  الفدرالية يف  ال�صرطة  44 عاما. وقالت  اأكرم يبلغ  مالك في�صل 
االآن، ال موؤ�صر اإىل �صلوع اأي �صخ�س اآخر” يف العملية، مو�صحة اأن املحققني 

يوا�صلون “حتليل االأدلة يف الكني�س” واأن التحقيقات م�صتمرة.
اإرهابي  ب�”عمل  ترا�س  ليز  الربيطانية  اخلارجية  وزي��رة  ن��ددت  ما  و�صرعان 
ومعاد لل�صامية«. وكتبت عرب تويرت “اأفّكر باملجتمع اليهودي وبجميع الذين 
ت�صرروا من هذا العمل امل�صني يف تك�صا�س. ندين هذا العمل االإرهابي واملعادي 
مواطنينا  ح��ق��وق  ع��ن  ل��ل��دف��اع  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ج��ان��ب  اإىل  نحن  لل�صامية. 
وحرياتهم يف وجه من يزرعون الكراهية«. وُحّرر ليل ال�صبت االأحد املحتجزون 
االأربعة، ما اأثار ارتياح الواليات املتحدة. وكّرر املجتمع اليهودي وبايدن الدعوة 

اإىل مكافحة معاداة ال�صامية، وكذلك اإ�صرائيل التي تابعت الق�صية من كثب.
اقتحم  الرهائن  “فريق حترير  اأّن  �صرطة كوليفيل مايكل ميلر  قائد  واأعلن 

دون اأن ُيحّدد ما اإذا كان اأنهى حياته اأو �صربته  الكني�س” و”امل�صتبه به مات”،  
الفدرايل يف  التحقيقات  دي�صارنو من مكتب  وق��ال مات  امل��وت.  ال�صرطة حتى 
داال�س اإن الرهائن االأربع وبينهم احلاخام ت�صاريل �صيرتون-ووكر مل يحتاجوا 

اإىل اإ�صعافات طبية، موؤكًدا اأن حمتجزهم “مل يتعر�س لهم باأذى«.
اإطار  يف  معهم”،  توا�صل  وَم��ن  الرهائن  حمتجز  �صاأن  يف  “�صُنحّقق  واأ���ص��اف 
حتقيق “دويل«. وقال �صيرتون-ووكر يف بيان االأحد “ال �صك يف اأن هذه كانت 

واأ�صاف “نحن �صامدون و�صنتعافى«. جتربة �صادمة”. 
اأك���رم، يف من�صور على  اأن��ه �صقيق  ق��ال رج��ل ع��ّرف ع��ن نف�صه على  م��ن جهته 
“نود  وق��ال  العقلية.  ال�صحة  يف  م�صاكل  يعاين  ك��ان  به  امل�صتبه  اإن  في�صبوك، 
اأن نقول اإننا كعائلة ال نتغا�صى عن اأي من اأفعاله ونود اأن نعتذر ب�صدق لكل 
�صحايا احلادث املوؤ�صف”، م�صيًفا اأن عائلته تاأمل يف ا�صتعادة جثة اأكرم الإقامة 

جنازة له يف بريطانيا.

•• كوليفيل-اأ ف ب

اأعلنت �صرطة مكافحة االإرهاب الربيطانية اأنها اعتقلت مراهقني اثنني م�صاء 
يف  يهودي  كني�س  داخ��ل  رهائن  احتجاز  بعملية  ل�صلتهما  االأح��د  االأول  اأم�س 
تك�صا�س االأمريكية نفذها يف نهاية االأ�صبوع املا�صي مواطن بريطاين. وقالت 
جنوب  يف  اليوم  م�صاء  مراهقان  “اعُتقل  بيان  يف  الكربى  مان�ص�صرت  �صرطة 
االأربعة قد  الرهائن  وكان  و�صيبقيان حمتجزين ال�صتجوابهما”.  مان�ص�صرت. 
حُتّدد  اأن  دون  من  العملّية  منّفذ  ق�صى  حني  يف  ال�صبت  م�صاء  �صاملني  ُح���ّرروا 
ال�صرطة ما اإذا كان اأنهى حياته بنف�صه. هذا وفتحت ال�صلطات االأمريكية االأحد 
حتقيقا “دوليا” حول الرجل الذي احتجز ال�صبت اأربعة اأ�صخا�س داخل كني�س 
يف مدينة كوليفيل بوالية تك�صا�س االأمريكّية وق�صى خالل اقتحام ال�صرطة 
اأّنه  تبنّي  ال��ذي  املنّفذ  ب���اأّن  علما  �صاملني،  ال��ره��ائ��ن  جميع  خ��رج  فيما  للمكان 

•• بغداد-وكاالت

يرى مراقبون اأن موجة العنف االأخرية 
العراق، تعد موؤ�صرا لعودة  التي �صربت 
اال����ص���راب���ات ل��ل��ب��الد، االأم�����ر ال����ذي قد 
بعد  ال�صيا�صية  الطريق  خارطة  يعرقل 
ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س ال���ربمل���ان، وع��ق��ب��ة اأمام 

ت�صكيل احلكومة املقبلة.
�صرب  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  الهجمات  ومثلت 
حتوال  املا�صي،  االأ�صبوع  عراقية،  مدنا 
يف امل�صهد حيث وجهت الأهداف مدنية، 
على  ال�صدر،  مقتدى  اإ���ص��رار  اأعقاب  يف 
ت�صتبعد  ق��د  اأغ��ل��ب��ي��ة،  ح��ك��وم��ة  ت�صكيل 
املوالني الإي��ران، ح�صبما ذكرت �صحيفة 

“وول �صرتيت جورنال” االأمريكية.
الإي����ران من  امل��وال��ي��ة  امللي�صيات  وت��ق��ات��ل 
التي  ال�صربة  بعد  نفوذها  تاأكيد  اأج��ل 
حيث  الربملانية،  االنتخابات  يف  تلقتها 
تعر�صت خل�صارة مدوية بح�صولها على 

17 مقعدا فقط.
ورب����ط����ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة االأم����ريك����ي����ة، يف 
ت��ق��ري��ره��ا، ه��ذا ال��ع��ن��ف، ب��دخ��ول اإيران 
ح�صا�صة  مرحلة  اإىل  املتحدة  والواليات 
من املفاو�صات حول االتفاق النووي يف 

فيينا. وكان العراقيون قد ا�صتيقظوا يوم 9 يناير اجلاري، 
على فاجعة اغتيال القيادي البارز يف التيار ال�صدري م�صلم 
نارية  11 طلقة  اآث���ار  وبها  ع��رث على جثته  ع��ي��دان، حيث 

مبنطقة ال�صي�صان و�صط حمافظة بي�صان العراقية.
معار�صة  �صيا�صية  اأحزابا  منف�صلة  هجمات   4 وا�صتهدفت 
لنفوذ امليلي�صيات، اخلمي�س واجلمعة املا�صيني على التوايل، 
ال�صني الذي  “تقدم”  ا�صتهدفا مقر حزب  بينها هجومان 

يتزعمه رئي�س الربملان حممد احللبو�صي.
ببغداد  االأمريكية  ال�صفارة  مبنى  �صواريخ،   3 �صربت  كما 
اخلمي�س املا�صي ويف اليوم نف�صه األقى رجال كانوا يركبون 
الدميقراطي  احل���زب  مكتب  ع��ل��ى  ق��ن��اب��ل  ن��اري��ة  دراج�����ات 

الكرد�صتاين يف بغداد.
على  ي��دوي��ة  قنابل  م�صلحون  األ��ق��ى  الليل،  منت�صف  وبعد 
مكتب كتلة التقدم �صمال بغداد، كما تعر�س مكتب الربملاين 
عبد الكرمي عبطان، ع�صو “حتالف تقدم” لهجوم بقنبلة 

يدوية.
 3 حم��اول��ة  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�صلطات  اأحبطت  ال�صبت،  وف��ج��ر 
ا�صتهداف قاعدة بلد اجلوية يف حمافظة  طائرات م�صرية 

�صالح الدين التي ت�صم قوات اأمريكية.
وعن توقيت هذه الهجمات، قال املحلل ال�صيا�صي العراقي 
اإح�����ص��ان ال�����ص��م��ري، اإن ا���ص��ت��ه��داف امل���ق���رات احل��زب��ي��ة يتم 
ت�صكيل  م��ن  ا�صتبعادها  مت  اأن���ه  ي��ب��دو  جماعات  ط��ري��ق  ع��ن 

•• القد�س-اأ ف ب

ال�صرطة  ب����ني  م���واج���ه���ة  ان���دل���ع���ت 
كان يحمل  وفل�صطيني  االإ�صرائيلية 

مواد قابلة لال�صتعال واأ�صطوانات غاز عندما حاولت 
منزله  ب��اإخ��الء  ق��رار  تنفيذ  العربية  ال��دول��ة  �صلطات 
ال�صرقية  ال��ق��د���س  ج����راح يف  ال�����ص��ي��خ  ح���ي  ال���واق���ع يف 
تواجه عائلته  ال��ذي  وه��دد حممود �صاحلية  املحتلة. 
يف  النار  باإ�صرام   ،2017 العام  منذ  االإخ���الء  اأوام���ر 

نف�صه اإذا ما مت تنفيذ االأمر.
�صاحلية  اأن  بر�س  فران�س  ومرا�صل  ال�صرطة  واأك��دت 
كبرية  غاز  ا�صطوانة  منزله مع  �صطح  على  يقف  كان 
فيما ما تزال املواجهة م�صتمرة يف احلي الذي ي�صوده 
اأ���ص��ا���ص��ا. وق���ال���ت ال�����ص��رط��ة وب��ل��دي��ة القد�س  ال��ت��وت��ر 
االإ�صرائيليتني يف بيان م�صرتك اإن ممثليهما توجهوا 
فجر اأم�س االثنني اإىل املنزل لتنفيذ اأمر االإخالء بعد 
تخ�صي�س االأر�س التي يقع عليها العقار لبناء مدر�صة 

“ل�صالح �صكان احلي«.
منزل  يف  ك��ان��وا  “مفاو�صيها”  اإن  ال�����ص��رط��ة  وق��ال��ت 
الفل�صطينيني  �صكانه  من  ع��دد  ب��داأ  اأن  بعد  �صاحلية 

“بتجهيز ا�صطوانات غاز ومواد قابلة لال�صتعال«.
وقال �صهود عيان لفران�س بر�س اإن ا�صتباكات اندلعت 
حدتها  تخف  اأن  قبل  وال�صكان  ال�صرطة  عنا�صر  بني 
فيما بعد. ويواجه مئات الفل�صطينيني يف حي ال�صيخ 
ال�صرقية  القد�س  اأخ��رى يف  فل�صطينية  واأحياء  ج��راح 

تهديدات بالطرد.
القد�س  فيها  مب��ا  الغربية  ال�صفة  اإ���ص��رائ��ي��ل  احتلت 

واأكد التحالف اأكد يف بيان يوم االأحد، اأن “هذه االأ�صاليب 
االأجندات  عن  بعيدا  �صيادة  ذات  دول��ة  بناء  عن  تثنينا  لن 

امل�صبوهة وخالية من االإرهاب وال�صالح املنفلت«.
“يونامي”،  بالعراق  املتحدة  االأمم  بعثة  دعت  جانبها  من 
تلك  “مواجهة  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صلطات  االأح����د،  ب��ي��ان  يف 
احلوار”.  وتكثيف  اال�صتقرار  لزعزعة  ال�صافرة  املحاوالت 
“اأعمال  باأنها  فعّلق  �صالح،  برهم  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  اأم��ا 

اإرهابية اإجرامية ُمدانة«.
“التفجريات تاأتي  وكتب �صالح يف تدوينة على “تويرت”: 
واال�صتحقاق  االأه��ل��ي  ال�صلم  ي�صتهدف  ُم��ري��ب  توقيت  يف 
للعراقيني  حامية  ُم��ق��ت��درة  حكومة  بت�صكيل  ال��د���ص��ت��وري 
اخلريين  بتاأزر  �صننجح  امل�صتقل،  الوطني  للقرار  و�صامنة 

يف مواجهة االإرهاب واجتثاث جذوره«.
احلكومة  ت�صكيل  عن  عبارته  ك��رر  ب��دوره  ال�صدر  مقتدى 
وطنية”،  اأغلبية  حكومة  غربية..  وال  �صرقية  “ال  باأنها: 
م�صددا على “ما�صون حلكومة اأغلبية ولن ن�صمح بتهديد 

�صركائنا اأو ال�صلم االأهلي«.

�سيناريو �لالدولة
تزامن  الع�صيبة”،  ب�”االأيام  ال��ع��راق��ي  اهلل  ح��زب  تهديد 
ما  حتت  املن�صوية  امل�صلحة  بالف�صائل  اأط��راف  تقدمي  مع 
ي�صمى ب�”االإطار التن�صيقي” دعوى ق�صائية بعدم د�صتورية 
خم���رج���ات ج��ل�����ص��ة ال���ربمل���ان ال���ع���راق���ي، وان���ت���خ���اب حممد 

�صغط  ك���اأوراق  التفجريات  ت�صتخدم  باتت  ل��ذا  احلكومة، 
والتفجريات  االغ��ت��ي��ال  عمليات  ت�صاعد  ع��ل��ى  ي��وؤ���ص��ر  م��ا 

باملحافظات ال�صنية.
يف  ال�صيا�صي”  “التفكري  مركز  رئي�س  ال�صمري،  واأ���ص��اف 
نيوز عربية”:  “�صكاي  ملوقع  ت�صريحات خا�صة  العراق يف 
ت��ع��ه��د ف�صائل  ب��ع��د  م��ف��ت��وح��ة  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات  اأم����ام  “نحن 
�صيا�صية باأيام �صعبة للعراقيني”، موؤكدا اأن هدف ال�صربات 
مع  حتالفها  عن  للعودة  ال�صيا�صية  القوى  على  “ال�صغط 

التيار ال�صدري«.
وكان امل�صوؤول االأمني ل�”كتائب حزب اهلل العراقي” املوالية 
املا�صي، مما  الع�صكري، قد حذر االثنني  اأب��و علي  الإي��ران، 
حال  ال��ع��راق،  على  �صتمر  التي  الع�صيبة  ب�”االأيام  اأ�صماه 

خروج الف�صائل ال�صيعية من الت�صكيل احلكومي«.
“املواجهة  ال�صمري:  اأو���ص��ح  التهديدات  ه��ذه  مثل  وح��ول 
تقوي�س  م��ن  لتخوفهم  اإي����ران،  حلفاء  �صعار  ه��ي  امل�صلحة 

نفوذهم، ف�صال عن مالحقتهم اأمنيا«.

�إد�نات حزبية ورئا�سية و�أممية
وا�صعة،  وح��زب��ي��ة  اأمم��ي��ة  ب���اإدان���ات  الهجمات  ه��ذه  وق��وب��ل��ت 
اتهمت منفذيها باالإرهاب والعمل ل�صالح اأجندات خارجية 

م�صبوهة.
واأدان حتالف “تقدم -عزم”، اال�صتهداف ال�صيا�صي لقياداته 
ومكاتبه، مطالبا مبالحقة االإرهابيني وتقدميهم للعدالة. 

 1948 العام  حرب  خالل  قانوين  غري  ب�صكل  منهم 
التي تزامنت مع قيام الدولة العربية وبالتايل فاإنهم 
يقّدمون اعرتا�صات قانونية ويطالبون با�صرتدادها. 
ويقولوا  االدع������اءات  ه���ذه  الفل�صطينيون  وي��رف�����س 

ال�صرقية  القد�س  و�صمت   1967 العام  يف  ال�صرقية 
الح��ق��ا يف خ��ط��وة مل ي��ع��رتف ب��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ال����دويل.
وت��رت��ك��ز ق����رارات االإخ����الء االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ا�صباب 
اأخذت  االأر�����س  اأن  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  يعترب  فمثال  ع���دة، 

احل��ل��ب��و���ص��ي، رئ��ي�����ص��ا ل���ه، ح��ي��ث حددت 
االأربعاء  يوم  العليا،  االحتادية  املحكمة 

املقبل للنظر يف الدعوى.
وحول اأهداف هذا الت�صعيد، قال املحلل 
يف  ال�صاحب،  علي  العراقي،  ال�صيا�صي 
“�صكاي نيوز عربية”  ت�صريحات ملوقع 
من  حالة  يعي�س  ال�صيا�صي  “امل�صهد  اإن 
االإرب�����اك ج���راء ال��ت��ق��اط��ع��ات ب��ني الكتل 
احلوار  للغة  ت�صغي  ال  التي  ال�صيا�صية 

وتتم�صك مبطالبها الفئوية«.
وتابع قائال: “لالأ�صف القوى ال�صيا�صية 
ما  وه��و  الدميقراطية  روح  ع��ن  بعيدة 
قد يكون وراء مهاجمة مقرات االأحزاب 

وال�صفارة االأمريكية يف بغداد«.
بخلط  ت�صببت  “التعار�صات  واأردف: 
اإىل  ال�����دول�����ة  م����ن  وت����ذه����ب  االأوراق 
ج��ه��ات مدفوعة  ه��ن��اك  الأن  ال���الدول���ة، 
داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا حت����اول ال��ل��ع��ب على 
ال���ت���ي نبذها  امل��ق��ي��ت��ة  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  وت����ر 

العراقيني«.
ال�صائد يف العراق  وفيما يتعلق بالعرف 
بعد عام 2003 على اأن من�صب رئي�س 
ورئا�صة  االأك�������راد،  اإىل  ي��ذه��ب  ال���ع���راق 
الربملان  ورئ��ا���ص��ة  ال�صيعة،  اإىل  ال����وزراء 
ع�صام  العراقي  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  اأو�صح  ال�صنة،  اإىل 
القوى  داخ����ل  م�����ص��روط��ة  حت���رك���ات  “هناك  اأن����ه  ال��ف��ي��ل��ي 
ال�صيا�صية )التيار ال�صدري وحتالف تقدم والعزم( الإ�صراك 
باقي االأط��راف يف املرحلة املقبلة، لكن مازال هناك رف�س 
حلكومة االأغلبية«. وبنّي يف ت�صريحات ملوقع “�صكاي نيوز 
االأح���زاب  �صمن  ف��ئ��ات  وك���اأن  اأ�صبح  “املو�صوع  اأن  عربية، 
ال�صيا�صية تقود احلراك ال�صيا�صي، ورمبا يكون هذا املتغري 

االأن�صب خالل املرحلة لبناء دولة حقيقية«.
الهجمات،  تلك  يف  الإي���ران  املوالية  امللي�صيات  ت��ورط  وع��ن 
“تلك الف�صائل وجهت تهديدات لكن فور وقوع  اأن  اأو�صح 
اإيران  تعر�س  املالحقات.  من  خوفا  ذل��ك  نفت  الهجمات، 
ل�صغوط دولية يف الوقت الراهن يدفعها لرتك م�صاحة من 

التفاهم مع االأحزاب احلاكمة للعراق خالل امل�صتقبل«.
وي�صعى مقتدى ال�صدر لت�صكيل حكومة اأغلبية وطنية من 
خالل التحالف مع الكتل ال�صنية والكردية، وهو ما ترف�صه 

قوى “االإطار التن�صيقي ال�صيعي«.
وقدم الرئي�س العراقي ر�صميا اأوراق تر�صحه لوالية رئا�صية 
ثانية، عقب تقدمي ع�صو احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين، 

هو�صيار زيباري، اأوراق تر�صحه للمن�صب ذاته.
الرئي�صيني،  الكرديني  ب��ني احل��زب��ني  وي��ن��ذر ه��ذا اخل��الف 
 ،2018 �صيناريو  بعودة  ال��ع��راق،  رئا�صة  على  و�صراعهما 

حني دخل الطرفان مبر�صحني اثنني املعركة االنتخابية.

تثبت  قانونية  اأوراق���ا  ميلكون  اإنهم 
اأحقيتهم بامللكية.

اأق�����ارب ع��ائ��ل��ة �صاحلية  اأح���د  وق���ال 
ويدعى عبد اهلل عكرماوي “طردت 
عائلتنا من عني كارم يف العام 1948 وفقدت كل �صي 
املنزل  ه��ذا  “نحن يف  واأ���ص��اف  ذل��ك منزلها«.  مب��ا يف 
عاما...   25 منذ  االإخ��الء  ونقاوم  اخلم�صينيات  منذ 
عكرماوي  وبح�صب  ل��ل��م��غ��ادرة«.  امل���ال  علينا  ع��ر���ص��وا 
ون�صاء  اأط��ف��ال  بينهم  العائلة  من  �صخ�صا   15 هناك 

مهددين باالإخالء ل�صالح بناء املدر�صة.
وارتون  ل��ورا  القد�س  بلدية  جمل�س  ع�صو  وان��ت��ق��دت 
ال��ت��ي ك��ان��ت يف م��وق��ع االإخ�����الء ب��ه��دف ل��ق��اء العائلة 

الفل�صطينية ت�صرف البلدية.
وقالت وارتون “كان باإمكانهم بناء املدار�س على نف�س 

االأر�س دون نقل العائالت. هناك م�صاحات وا�صعة«.
تقوم  م��ن  ه��ي  نف�صها  البلدية  اأن  “املحزن  واأ���ص��اف��ت 

بذلك ولي�س بع�س امل�صتوطنني املت�صددين«.
القد�س  يف  م�صتوطن  األ���ف   200 م��ن  اأك���رث  ويعي�س 
ي��رون يف  األ��ف فل�صطيني   300 ال�صرقية، ف�صال عن 

اجلزء ال�صرقي عا�صمة لدولتهم امل�صتقبلية.
ويقع حي ال�صيخ جراح امل�صطرب يف القد�س ال�صرقية 
اأرق���ى اأح��ي��اء امل��دي��ن��ة تقع فيه  املحتلة، وه��و ح��ي م��ن 
وي�صهد  الدبلوما�صيني.  وم�صاكن  القن�صليات  معظم 
توترا منذ اأ�صهر على خلفية التهديد باإجالء عائالت 

فل�صطينية من منازلها ل�صالح جمعيات ا�صتيطانية.
ق�صية  ع��ن  منف�صلة  �صاحلية  عائلة  ق�صية  وتعترب 

تلك العائالت.

عودة حزب اهلل لجتماعات احلكومة.. مناورة انتخابية اأم �صغوط؟ •• بريوت-وكاالت

90 ي��وم��ا م��ن تعطيل  ب��ع��د ن��ح��و 
اجتماعات احلكومة، اأعلن “حزب 
اأ�صر  ف��ك  اأمل”،  و”حركة  اهلل” 
اللبناين  ال����وزراء  رئي�س  حكومة 
جنيب ميقاتي والعودة للجل�صات، 
يف خطوة عدها حمللون “مناورة 
من  وت�����خ�����وف�����ات  انتخابية”، 
تدهور  ج���راء  �صعبي”  “انفجار 

االأو�صاع.
امل���ا����ص���ي،  اأك����ت����وب����ر   13 وم����ن����ذ 
اأمام  ال��ع��رب��ة  اهلل”  “حزب  ي�صع 
اأزم��ة حتقيقات مرفاأ  احل�صان يف 
واإما  القا�صي  اإقالة  فاإما  ب��ريوت، 
ت��ع��ط��ي��ل ع���م���ل احل����ك����وم����ة، دون 
املواطنني،  الح��ت��ي��اج��ات  م���راع���اة 
والو�صع ال�صعب للبالد على كافة 
بالعدول  القرار  وج��اء  االأ�صعدة. 

عن تعطيل جل�صات عمل احلكومة، 
بعد يومني من عودة االحتجاجات 
ل���ل�������ص���ارع جم���������ددا، ح���ي���ث قطع 
املتظاهرون العديد من الطرقات 
اللبنانية  االأرا����ص���ي  ام��ت��داد  على 
مرورا  ال�صمال،  اإىل  اجلنوب  من 
ومداخلها،  ب�����ريوت  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 
و�����ص����ط م����ط����ال����ب����ات ب���اخل���ال����س 
ي�صارع  حيث  وال�صيا�صي،  املعي�صي 
لبنان و�صط اأزمات عديدة، اأبرزها 

االنهيار االقت�صادي.
ال�صيا�صي  وامل����ح����ل����ل  ال����ك����ات����ب 
ال���ل���ب���ن���اين، ف������ادي ع�����اك�����وم، قال 
دخل  ل��ب��ن��ان  ���ص��ك  دون  “من  اإن����ه 
فاإذا  م��ب��ك��را،  االنتخابية  امل��ع��ارك 
ح��زب اهلل وحركة  م��واق��ف  ربطنا 

االأخرية، وكذلك ت�صريحات  اأمل 
التيار  )زع����ي����م  ب��ا���ص��ي��ل  ج������ربان 
الوطني احلر و�صريكهم الثالث(، 
���ص��ن�����ص��ع��ه��م يف خ����ان����ة واح��������دة«. 
ت�صريحات  يف  ع���اك���وم،  واأ����ص���اف 
عربية”:  ن���ي���وز  “�صكاي  مل���وق���ع 
يوافق  ال�صيعي  ال��ث��ن��ائ��ي  “فجاأة 
احلكومة،  ج��ل�����ص��ات  ان��ع��ق��اد  ع��ل��ى 
يهاجم  ب���ا����ص���ي���ل  جن�����د  وف������ج������اأة 
اإىل  الفتا  ال�صيا�صي”،  التحالف 
للهروب  “حماولة  يعد  ذل��ك  اأن 
الأن  ال�����ص��ارع،  غ�صب  وامت�صا�س 
تخطت  االق���ت�������ص���ادي���ة  االأزم���������ة 
“اأي  وتابع:  اخلطوط احلمراء«. 
ت�صرفات من قبل الثالثة تندرج 
االنتخابية  امل���ع���رك���ة  ب���ن���د  حت����ت 

خطوات  ت���ك���ون  ورمب������ا  امل���ق���ب���ل���ة، 
الثنائي  من  خطورة  اأ�صد  با�صيل 
لي�س فقط  ال�صيعي؛ كونه يطمح 
النيابية  ال��ك��ت��ل��ة  ع��ل��ى  للح�صول 
االأكرب يف املجل�س اجلديد، ولكنه 
مما  الرئا�صي،  الكر�صي  ي�صتهدف 
يدفعه ملهاجمة حزب اهلل وحركة 
امل�صيحي  ال�صارع  اأن  باعتبار  اأم��ل، 
غ��ا���ص��ب م��ن ا���ص��ت��ف��راد ح���زب اهلل 
اللبناين،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ب���ال���ق���رار 
تنهال  ال����ت����ي  ال���ع���ق���وب���ات  وم������ن 
ع��ل��ى ال���ب���الد ج����راء ذل�����ك«. واأك���د 
والتي  احلالية  املعركة  اأن  عاكوم 
هي  واخل��الف��ات  الغ�صب  �صتوؤجج 
قائال:  الرئا�صة”،  “انتخابات 
“با�صيل ي�صع عينه على املن�صب، 

تيار  زعيم  اهلل  ح��زب  يريد  بينما 
امل������ردة، ���ص��ل��ي��م��ان ف��رجن��ي��ة، على 
على  اتفاق  �صبه  هناك  اأن  اعتبار 
ذل���ك م��ن��ذ م���ا ق��ب��ل و����ص���ول عون 
للرئا�صة، مما يف�صر هجوم با�صيل 
يف  ال�صيعي،  الثنائي  على  م��وؤخ��را 
االأوراق«.  ب��اآخ��ر  ل��ل��ع��ب  حم��اول��ة 
ال�صيا�صي  امل��ح��ل��ل  ا���ص��ت��ب��ع��د  ف��ي��م��ا 
اللبناين وجود �صفقة حول ق�صية 
الثنائي  امل��رف��اأ وع���ودة  ت��ف��ج��ريات 
احلكومة،  الج��ت��م��اع��ات  ال�صيعي 
موؤكدا اأن القا�صي طارق البيطار 
اأحد  وال  ال�����ص��ف��ق��ات  ع���ن  “بعيد 
ال  عمله،  يف  يتدخل  اأن  ي�صتطيع 
احلكومة وال الرئا�صة، وهو حالة 
معتربا  بلبنان”،  اإيجابية  ���ص��اذة 

البيطار  ميلكها  ال��ت��ي  امللفات  اأن 
“خطرية جدا حول حزب اهلل«.

اأكد يف  ال�صيعي،  الثنائي  اأن  يذكر 
العودة الجتماعات  قرار  اأن  بيان، 
جم��ل�����س ال�������وزراء ال��ل��ب��ن��اين جاء 
االأح���������داث  ت�������ص���ارع���ت  “بعدما 
وت������ط������ورت االأزم�����������ة ال���داخ���ل���ي���ة 
م�صتوى  اإىل  واقت�صاديا  �صيا�صيا 
غ�����ري م���������ص����ب����وق، م�����ع االن����ه����ي����ار 
اللرية  ����ص���رف  ���ص��ع��ر  يف  ال��ك��ب��ري 
العام  القطاع  وت��راج��ع  اللبنانية، 
ال�صرائية  والقوة  الدخل  وانهيار 
ل���ل���م���واط���ن���ني«. وم�����ن امل����ق����رر اأن 
الربملانية  االن���ت���خ���اب���ات  جت����رى 
املقبل،  م��اي��و   15 يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
املناف�صة  حتتدم  اأن  املتوقع  وم��ن 
مع تو�صع الغ�صب ال�صعبي ب�صبب 
االن���ه���ي���ار االق���ت�������ص���ادي وامل������ايل، 

وتفاقم الفقر بدرجة كبرية.
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�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:الدانية لالن�صاءات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - غرب 0.2 مبنى ال�صيدة رو�صه حارب حممد

CN 3886139 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون، كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/12  لل�صركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205501760
تاريخ التعديل:2022/01/17

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

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جلفكو ميني مارت 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:4161415 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبدالغفور تيفار كاالتيل ايرثو تيفاركاالتيل  %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صاندي�س �صاليلكومار �صاليل كومار
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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيت�س �صمارت تكنولوجيي ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3909168 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صمارت كابيتال القاب�صة ذ.م.م

 Smart capital holdings L.L.C SMART CAPITAL.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صمارت كابيتل لال�صتثمار و التطوير ذ.م.م
INVESTMENT AND DEvelopment L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صام�صون امينيكى اوجبو
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد على عمر زيد الربيكى

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
للنقليات  رايز  ال�ص�����ادة/برامي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاوالت العامه
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4203938 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل داود �صليمان عبداحل�صني حممد %100

تعديل مدير / حذف خليفه حممد احمد حممد باحلمر
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خليفه حممد احمد حممد باحلمر

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
البهارات  لتجارة  ال�ص�����ادة/م�صفطى  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الطبيعية رخ�صة رقم:4190833 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صامل مرهون �صعيد العلوي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف را�صد �صيف �صعيد را�صد الكعبي

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

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
وكي  لغ�صيل  الو�صام  ال�ص�����ادة/مغ�صلة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املالب�س   رخ�صة رقم:1981669 
تعديل اإ�صم جتاري من/ مغ�صلة الو�صام لغ�صيل وكي املالب�س

AL WESAM DRESS WASHING & IRONING LAUNDRY

اإىل/ بقالة غ�صون ال�صجر
GHUSUN  ALSHAJAR BAQALA

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بقالة 4711003
 تعديل ن�صاط / حذف كي املالب�س  9601001

 تعديل ن�صاط / حذف غ�صيل املالب�س  9601002
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/توب كاريزما للمطابخ

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2519258 
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/ توب كاريزما للمطابخ

TOP KARISMA KITCHENS

اإىل/ توب كاريزما للمطابخ - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
TOP KARISMA KITCHENS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الت�صامن للمقاوالت وال�صيانة 

العامه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1270725 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد احمد مبارك بالليث %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد مبارك بالليث

�صركة   - العامه  وال�صيانة  للمقاوالت  الت�صامن  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 
ال�صخ�س الواحد ذ م م

AL TADAMUN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP

اإىل / الت�صامن للمقاوالت وال�صيانة العامه ذ.م.م
AL TADAMUN CONTRACTING AND GENERAL L.L.C MAINTENANCE L.L.C

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
�صي�صور  التجاري  باال�صم   CN رقم:2698858 
للعقارات و�صيانة املباين، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/كبلز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ايفينت  رخ�صة رقم:2954026 
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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 
CN لال�صت�صارات ال�صريبية  رخ�صة رقم:3884840 

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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/بي�صت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN �صوق للتجارة العامة رخ�صة رقم:2926370 
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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

CN ال تافوال رخ�صة رقم:3809137 
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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/تويز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ما�صرت  رخ�صة رقم:1198049 
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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/�صباب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1187390 

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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/واحة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مزيد لتجارة الدراجات الهوائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1253751 

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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز مري افيجليو�صو الوجن 

CN لتجميل ال�صيدات ذ.م.م رخ�صة رقم:4259497 
 قد تقدموا الينا بطلب
 تعديل ن�صب ال�صركاء 

جوين الفاون�صو ا�صكوتو من 24% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ري�صبون�س بل�س للخدمات الطبية ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1487005 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ري�صبون�س بل�س لال�صتثمار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
RESPONSE PLUS INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ري�صبون�س بل�س القاب�صة �س.م.خ
RESPONSE PLUS HOLDING P.J.S.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مركز برجيل الطبي ) يا�س مول( ذ.م.م
BURJEEL MEDICAL CENTRE ) YAS MALL ( L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف دي كلوب خلدمات التنظيف ذ.م.م
D CLUB CLEANING SERVICES 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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة دريول الظاهري

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1124869 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد عبداهلل باروكى حممد عبدالقيوم موال %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف دريول �صعيد خ�صوان الظاهرى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*4 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/ بقالة دريول الظاهري 
DARYOUL AL DHAHERI GROCERY 

اإىل /بقالة باروكي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
PARUKY GROCERY - 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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ان�صايدر لتمثيل ال�صركات- �صركة ال�صخ�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�صة رقم:3878002 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ر�صوان �صراج �صراج على %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صحيه على احمد عابد املن�صورى %51
تعديل مدير / حذف ر�صوان �صراج �صراج على

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�صيبانى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�صم جتاري من/ ان�صايدر لتمثيل ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 INSIDER REPRESENTATION OF COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ان�صايدر لتمثيل ال�صركات ذ.م.م 

INSIDER REPRESENTATION OF COMPANIES L.L.C
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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عربي ودويل
تتهمها و��سنطن بتعزيز تر�سانتها �لنووية:

هل يجب التوّج�ص من تو�ّصع اجلي�ص ال�صيني...؟
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت 

ترجمة خرية ال�صيباين
�لتابع  �لأم��ن  جمل�س  فيه  �لتزم  �ل��ذي  �لوقت  يف     
لالأمم �ملتحدة مبنع �نت�سار �لأ�سلحة �لنووية، تو��سل 

�ل�سني �سباق �لت�سلح �سد �لوليات �ملتحدة.

   يحظى كل ما يتعلق بالدفاع �لوطني، باهتمام دقيق 
من �ل�سلطات �ل�سينية. �سي جني بينغ، �لأمني �لعام 
ي�سغل  �ل�سني،  جمهورية  ورئي�س  �ل�سيوعي  للحزب 
�ل�سعبي.  �لتحرير  �لعام جلي�س  �لقائد  من�سب  ا  �أي�سً
جندي  مليوين  من  �أك��رث  ي�سم  �ل��ذي  �جلي�س،  ه��ذ� 
ن�سط، هو �أكرب جي�س يف �لعامل، حتى لو �أدت �سيا�سة 

�ل�سنني.  مب��رور  �لرقم  ه��ذ�  خف�س  �إىل  �لتحديث 
وتعود �أهمية �ملجال �لع�سكري -و��سم جي�س �لتحرير 
�ل�سينية  �لأهلية  �حل��رب  زمن  -�إىل  ذ�ت��ه  �ل�سعبي 
)1927-1949(، قبل �أن ينت�سر هذ� �جلي�س �ملاوي 

على �لكومينتانغ عام 1949.
م�ساعدتهم  �ل�سوفيات  قدم  �سنو�ت،  ع�سر  طيلة     

بعد  ثم  وتاأهيله،  �لع�سكري  �لت�سكيل  هذ�  لتحديث 
قررت  ومو�سكو،  بكني  بني  و�خل�سومة   1960 عام 
�ل�سني �حل�سول على �أ�سلحة نووية. �سيتم تطوير هذ� 
فيزياء، عاد عام  دنغ جيا�سيان، عامل  �إ�سر�ف  حتت 
�لفيزياء يف جامعة  �ل�سني بعد در��سة  �إىل   ،1952

بوردو يف �إنديانا، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

طالبت  ف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و،  ���ص��ان  ويف 
يف  بالبحث  االأمريكية  اجلمارك 
ي�صطحبها  ك���ان  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق 
معه، لكنها مل جتد �صوى جمالت 
وثائق  ع��ل��ى  ت��ع��رث  ومل  ع��ل��م��ي��ة، 
وبف�صل  دف����اع.  اأ����ص���رار  م�صنفة 
ال�صني  اأ�صبحت  جيا�صيان،  دينغ 
عام 1964 خام�س دولة متتلك 
املتحدة  الواليات  بعد  نووية  قوة 
وبريطانيا  ال�صوفياتي  واالحت��اد 

وفرن�صا.

قوة ر�دعة
   منذ ذلك الوقت، طبقت ال�صني 
يكون  اأن  ي��ج��ب  ال������ردع.  ع��ق��ي��دة 
امتالك �صالح نووي كافياً لتفادي 
ا�صتخدامه. ويف 3 يناير 2022، 
ان�صمت ال�صني دون �صعوبة اإىل 
ال���دول االأرب���ع االأخ���رى الدائمة 
الع�صوية يف جمل�س االأمن التابع 
التزمت  ال��ت��ي  امل���ت���ح���دة،  ل����الأمم 

مبنع انت�صار االأ�صلحة النووية.
   وق���د اأع��ل��ن��ت ه���ذه ال����دول مًعا، 
االن����ت���������ص����ار يف  “ال مي���ك���ن  اأن�������ه 
ح���رب ن��ووي��ة وي��ج��ب ع���دم �صنها 
تريد  اأن����ه����ا  واك�������دت  مطلًقا”، 
وعدم  النووي،  االنت�صار”  “منع 
كانت  “طاملا  اأ�صلحته  ا�صتخدام 
دفاعية،  “الأغرا�س  اال  موجودة 
وقال ما  والردع، ومنع احلرب”. 
ت�صاو ت�صو، نائب وزير اخلارجية 
“يج�صد  ال���ب���ي���ان  اإن  ال�����ص��ي��ن��ي، 
االإرادة ال�صيا�صية للدول اخلم�س 
عن  ويعرّب  النووية،  احل��رب  ملنع 
����ص���وت م�����ص��رتك ل��ل��ح��ف��اظ على 
العاملي،  اال�صرتاتيجي  اال�صتقرار 

وتقليل ال�صراع النووي«.
   وياأتي ه��ذا البيان يف وق��ت من 
مراجعة  م����وؤمت����ر  ع���ق���د  امل����ق����رر 
انت�صار  ح��ظ��ر  مل��ع��اه��دة  ج���دي���دة 
من  الفرتة  يف  النووية  االأ�صلحة 
24 اإىل 28 يناير اجلاري، ومع 
يف  فيينا  يف  املفاو�صات  ا�صتئناف 
ب�����ص��اأن برنامج  امل��ا���ص��ي  ن��وف��م��رب 
من  االإي����راين  ال��ن��ووي��ة  االأ�صلحة 
االتفاقية  اإط������الق  اإع�������ادة  اج����ل 
اإب���رام���ه���ا عام  ال��دول��ي��ة ال��ت��ي مت 
2015 قبل اأن تتخلى عنها اإدارة 

ترامب عام 2018.
   ل��ك��ن يف ن��ف�����س ال���وق���ت، يخفي 
اإجماع الدول اخلم�س يف جمل�س 
االأم�����ن ب��ع�����س االخ���ت���الف���ات بني 
تتهم  وال�صني.  املتحدة  الواليات 
تر�صانتها  بتعزيز  بكني  وا�صنطن 
ال���ن���ووي���ة ب��ا���ص��ت��م��رار. وج�����اء رد 
بكني، على ل�صان فو كونغ، مدير 
ب���وزارة  الت�صلح  م��ن  ج��ه��از احل���د 
اخلارجية ال�صينية، يف 4 يناير: 
النووية  قدراتنا  على  “نحافظ 
املطلوب  االأدن�����������ى  احل������د  ع���ن���د 
اأن  م�����ص��ي��ًف��ا  القومي”،  الأم��ن��ن��ا 
“حتديث”  ���ص��ت��وا���ص��ل  ال�����ص��ني 
اأج���ل  “من  ال���ن���ووي���ة  اأ���ص��ل��ح��ت��ه��ا 
قبل  واالأمن”،  املوثوقية  ق�صايا 
االأمريكية  الرت�صانتني  مهاجمة 
تزال  “ال  ب���ال���ق���ول:  وال��رو���ص��ي��ة 
الواليات املتحدة ورو�صيا متتلكان 
90 باملائة من الروؤو�س احلربية 
ال���ن���ووي���ة ع��ل��ى ك���وك���ب االأر�������س، 
تر�صانتهما  تخّف�صا  اأن  وي��ج��ب 
قانوًنا  ملزمة  بطريقة  النووية 

وال رجعة فيها«. 
ع���دي���دة، طلبت  م��ن��ا���ص��ب��ات     يف 
االن�صمام  ب��ك��ني  م���ن  وا���ص��ن��ط��ن 
جتريها  ال���ت���ي  امل����ح����ادث����ات  اإىل 
ب�صاأن  ورو�صيا  املتحدة  ال��والي��ات 

واملطارات هناك  املباين  بناء  ومت 
جوية  ق��واع��د  خم�س  ال�صتيعاب 
ب����ح����ري����ة. وت����رف���������س ب���ك���ني كل 
احلجج التاريخية التي ميكن اأن 
ت�صمح للفلبني وفيتنام باملطالبة 

بهذه اجلزر.

�لتدخل �لأجنبي
   م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ال ت����رتدد 
ترى  عندما  التدخل  يف  ال�صني 
اأنه من املفيد تعزيز �صلطتها: يف 
�صبتمرب 2020، فر�صت “قانون 
االأمن القومي” على هونغ كونغ 
وال�����ذي ي��ج��ع��ل م���ن امل��م��ك��ن قمع 
“التخريب واالنف�صال واالإرهاب 
والتواطوؤ مع القوات االأجنبية”. 
وق����د اأن���ه���ت م����ب����ادرة ب��ك��ني هذه 
املحددة  االنتقالية  الفرتة  فعلًيا 
على  تن�س  وال��ت��ي   ،1997 ع���ام 
عودة هونغ كونغ اإىل ال�صني عام 

.2047
   ومن الوا�صح اأن م�صاألة تايوان 
يقرب  م��ا  يعي�س  ت��ع��ق��ي��ًدا.  اأك���رث 
مليون  وع�������ص���ري���ن  اأرب�����ع�����ة  م����ن 
الواقعة  اجل��زي��رة  ه��ذه  يف  ن�صمة 
والتي  بكني،  �صلطة  خ��ارج  متاًما 
تتمتع بدعم معلن من وا�صنطن. 
التايوانية  احل��ك��وم��ة  وت��ت��ج��ن��ب 
اال�صتقالل،  نحو  م�صرية  اإع��الن 
لهجتها  ب���ك���ني  ت�������ص���دد  ب���ي���ن���م���ا 
باإعالنها اأن تايوان �صتلحق يوًما 
ال�صعبية.  ال�صني  بجمهورية  ما 
وق���ال ���ص��ي ج��ني بينغ م����رارا، اإن 
مع  ت����اي����وان  توحيد”  “اإعادة 

ال�صني “اأمر ال مفر منه«.
   ويبدو اأن مثل هذه التهديدات 
النظام  يريد  التي  النربة  تعك�س 
ال�����ص��ي��ن��ي يف ب��ك��ني حت��دي��ده��ا يف 
عالقاته الدولية. كما اأن تطوير 
ال�صعبي  التحرير  جي�س  ق���درات 
ُيظهر  مم����ك����ن،  وق������ت  ب����اأ�����ص����رع 
احلكومة  اأن  ال�����ص��ي��ن��ي  لل�صعب 
بهجوم  ت��ف��اج��ئ  ال  ح��ت��ى  ت��ع��م��ل 
اأم��ري��ك��ي حم��ت��م��ل. ل��ك��ن م��ا وراء 
اأن قادة بكني،  ذلك، لي�س موؤكدا 
مب����ا يف ذل�����ك ال����رت����ب ال��ع��ل��ي��ا يف 
�صن  يعتزمون  ال�صيني،  اجلي�س 
ه���ج���وم. ه���ل االم�����ر ي��ت��ع��ل��ق اإذن 
مب�صاألة تعزيز و�صول ال�صني اإىل 
�صبكاتها التجارية باجتاه املحيط 
ال�صني  اأن  الإظ��ه��ار  اأم  ال���ه���ادي؟ 
�صيء، يف  ال��غ��زو؟ ال  روح  حتركها 
القوة  يدفع  ال�صينية،  التقاليد 
ال�صينية للذهاب يف هذا االجتاه، 
بل اإن نظريات �صن تزو �صتقودها 
اإىل ا�صتعرا�س ع�صالتها وتفادي 

التحّرك.

كل ما يتعلق بالدفاع الوطني يحظى باهتمام دقيق من �صي جني بينغ طورت ال�صني مقاتلة معروفة با�صم التنني العظيم

خ��ف�����س اأ���ص��ل��ح��ت��ه��م��ا ال���ن���ووي���ة. 
اأن  موؤكدة  بكني،  رف�صت  ولطاملا 
عن  ال��ب��ع��د  ك��ل  ب��ع��ي��دة  تر�صانتها 
البلدين.  هذين  تر�صانة  اأهمية 
�صتوكهومل  م��ع��ه��د  اأرق�����ام  ووف����ق 
الدويل الأبحاث ال�صالم، يف يناير 
2021، متلك الواليات املتحدة 
5550 راأ�ًصا نووًيا، مقابل 350 

لل�صني.

جي�س �آخذ يف �لتو�سع
يتعلق  ع���ن���دم���ا  ذل�������ك،  وم������ع     
ف���اإن اخلالفات  ب��ال��دف��اع،  االأم����ر 
تتعلق  ال  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
ف��ق��ط ب��ال��ق��وة ال��ن��ووي��ة. تطورت 
وال  لل�صني،  الع�صكرية  امل��ع��دات 
�صيما معدات جي�صها �صواء قوتها 
البحرية،  ق���وات���ه���ا  اأو  اجل���وي���ة 
ال�صنوات  خ�����الل  ك���ب���ري  ب�����ص��ك��ل 
ميزانية  وت��زداد  املا�صية.  الع�صر 
الدفاع ال�صينية مبعدل 8 باملائة 
 174 تعادل  كانت  عام حيث  كل 
ليتّم  2019؛  ع��ام  دوالر  مليار 
عام  م��ل��ي��ار   270 ع���ن  االع�����الن 
2023. ه��ذه االأرق���ام حت��ّدد كل 
مار�س،  ���ص��ه��ر  يف  ب���ك���ني،  يف  ع����ام 
للجمعية  ال�صنوي  االجتماع  قبل 
اأن  هو  ال�صني  وه��دف  الوطنية. 
تكون على امل�صتوى االأمريكي عام 
البالد  حتتفل  ع��ن��دم��ا   ،2049
تاأ�صي�س  على  ع��ام   100 مب���رور 
ال�صعبية.  ال�������ص���ني  ج���م���ه���وري���ة 
الع�صكري  االإنفاق  بلغ  للمقارنة، 
 778  ،2020 ع���ام  االأم��ري��ك��ي 

مليار دوالر.
   يف الوقت احلايل، تظل املعدات 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة االأم���ري���ك���ي���ة اأك����رث 
املتوفرة  ح�صورا وهيبة من تلك 
ال�صني  ل��ك��ن  ال�صيني.  للجي�س 
عالية،  ب�����ص��رع��ة  ن��ف�����ص��ه��ا  جت��ه��ز 
واالف�صلية  اال���ص��ب��ق��ي��ة  وت��ع��ط��ي 
الع�صكري.  البحري  الأ�صطولها 
ففي غ�صون ثالث �صنوات فقط، 

“غري  ت��ع��ت��رب  “اأوكو�س”  ا���ص��م 
بح�صب  م�صوؤولة على االإطالق” 

بكني.
   وم��ع ذل���ك، ال ���ص��يء ي�صري اإىل 
اأن  النظام ال�صيني، حتى بعد  اأن 
عزز بقوة ت�صّلحه، يعتزم الدخول 
مع  �صيما  وال  احل���رب،  منطق  يف 
ال�صني،  يف  امل���ت���ح���دة.  ال����والي����ات 
اأطروحات  وي��ع��رف��ون  ي��دّر���ص��ون 
�صن تزو، هذا اجلرنال من القرن 
ال�صاد�س قبل امليالد، موؤلف كتاب 
فن احل��رب. ويعتقد هذا االخري 
احلرب  لك�صب  طريقة  اأ���ص��واأ  اأن 
دائًما  عليك  واأن���ه  خو�صها،  ه��ي 
خ�صمك  جلعل  ال��ظ��روف  تهيئة 
اإىل  اال�����ص����ط����رار  دون  ي��خ�����ص��ر 

القتال.
   وب��ن��اًء على ه��ذه امل��ب��ادئ، كتب 
امل�صت�صار  غ����ار�����ص����ون،  خ��و���ص��ي��ه 
واأ�صتاذ  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  ال�صابق 
يف  ح��ال��ًي��ا،  ال�صيا�صية  اجلغرافيا 
نوفمرب 2021 يف جملة الدفاع 
تهاجم،  ل��ن  “ال�صني  ال��وط��ن��ي: 
�صوف  ح������رب،  يف  ت��ت�����ص��ب��ب  ول�����ن 
فقط  حت��ت��اج  “...”اإنها  تنتظر 
اإىل اإن��ت��اج ع��دد ك��اٍف م��ن ال�صفن 
مبواجهة  للفوز  لي�س  احلربية، 
اإ�صعاف  مل��زي��د  ول��ك��ن  ع�����ص��ك��ري��ة 
معنويات الواليات املتحدة يف كل 
يف  “اإنهاكها”  مرة -وه��ذا يعني، 
وراء  �صعيا  الالنهائي  �صباقهما 

تفوق ع�صكري حا�صم.
“ال  غار�صون،     وح�صب خو�صيه 
للمواجهة  ال��رف�����س  ه���ذا  مي��ن��ع 
من  ل��ل�����ص��ني،  بالن�صبة  ال��ع��امل��ي��ة، 
بعيًدا   ”...“ ب��ي��ادق��ه��ا  حت��ري��ك 
اأمريكي”.  ف��ع��ل  رد  ن���ط���اق  ع���ن 
ولتطوير  االأخ���رية،  ال�صنوات  يف 
ا�صتولت  ال����ب����ح����ري����ة،  ال�����ط�����رق 
اأرخبيل  على  ال�صينية  ال�صلطات 
بحر  يف  م�����اأه�����ول  غ����ري  ����ص���غ���ري 
�صرباتلي  اجل����ن����وب����ي،  ال�������ص���ني 

وبارا�صيلز. 

ال�����ص��ع��ب��ي ي���ك���اد ي���ك���ون ع��ل��ى قدم 
املتحدة  ال���والي���ات  م���ع  امل�������ص���اواة 
لديها  ال����غ����وا�����ص����ات:  ع������دد  يف 
ع�صر،  ����ص���ت���ة  )م���ن���ه���ا  ����ص���ب���ع���ون 
بالطاقة  تعمل  غوا�صة هجومية 
البحرية  اأن  ح��ني  يف  ال��ن��ووي��ة(، 
االأمريكية لديها خم�صة و�صبعون، 
منها 54 غوا�صة هجومية تعمل 
بالطاقة النووية. وتنتج اأحوا�س 
بناء ال�صفن هولوداو يف لياونينغ، 
غوا�صة  ال�����ص��ني،  ����ص���رق  ���ص��م��ال 
هجومية تعمل بالطاقة النووية 

كل خم�صة ع�صر �صهًرا.
طائرة   2500 اأي�صا  لل�صني     
طائرة   2000 منها  ع�صكرية، 
م���ق���ات���ل���ة. ومت���ت���ل���ك ال�����والي�����ات 

اأطلقت  و2018،   2015 ب��ني 
ح���م���ول���ة م����ن ال�����ق�����وارب ت���ع���ادل 
االأ����ص���ط���ول احل���رب���ي ل��ف��رن�����ص��ا اأو 
بريطانيا. ومنذ عام 2018، يتم 
بناء مدمرة اأو فرقاطة يف ال�صني 
الطرادات  دخ��ل��ت  كما  �صهر.  ك��ل 
اخلدمة،  يف  ال�������ص���واح���ل  وخ���ف���ر 
حاملة  ظهرت  املا�صي  ال��ع��ام  ويف 
طائرات هليكوبرت عمالقة زنتها 
األ��ف طن -وه��ي االأوىل من   40
اأن  الوا�صح  ومن  معلنة.  �صل�صلة 
باالأولوية  حتظى  ال  امل��واد  بع�س 
متتلك  ف��ه��ي  ل��ل�����ص��ني:  بالن�صبة 
متتلك  بينما  ط��ائ��رات،  حاملتي 

الواليات املتحدة 19 حاملة.
   يف املقابل، فاإن جي�س التحرير 

�صتكون القوة االقت�صادية االوىل 
يف العامل يف غ�صون �صنوات قليلة، 
اأنها  م��ن  ا  اأي�صً يخ�صون  ولكنهم 
مع  ع�صكري  ���ص��راع  يف  �صتدخل 

الواليات املتحدة لتعزيز قوتها. 
ال�صيا�صي  النظام  غمو�س  ويفتح 
ال��ق��ائ��م يف ب��ك��ني ال��ط��ري��ق اأم����ام 
ج��م��ي��ع اأن�������واع ال���ف���ر����ص���ي���ات. اإن 
ر�صمًيا  اإب���رام���ه  ال���ذي مت  ال��ع��ق��د 
ح�صاب  على  املا�صي،  �صبتمرب  يف 
ت�صرتي  مبوجبه  وال��ذي  فرن�صا، 
اأ�صرتاليا، وبريطانيا اإىل جانبها، 
غوا�صات اأمريكية، هو جزء را�صخ 
م���ن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دف��اع��ي��ة �صد 

ال�صني. 
وهذه االتفاقية التي يطلق عليها 

األف طائرة مقاتلة،   13 املتحدة 
 35 اإف  الرهيبة  املقاتالت  منها 
من   .22 اإف  وراب���ت���ور  اليتنينغ 
مقاتلة،  ال�صني  ط��ورت  جانبها، 
با�صم  ��ا  اأي�����صً وامل��ع��روف��ة   ،J-20
ال��ت��ن��ني ال��ع��ظ��ي��م، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
 ،H-6 ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة،  ق����اذف����ة 
بالي�صتية  �صواريخ  حمل  ميكنها 
وحتى، وفًقا لل�صحافة ال�صينية، 

�صواريخ اأ�صرع من ال�صوت.

�إنهاك �لوليات �ملتحدة
   ه���ذا ال�����ص��ع��ود يف ق���وة اجلي�س 
ب�صدة.  وا�صنطن  يقلق  ال�صيني، 
اخلرباء  م��ن  العديد  يتوقع  وال 
ال�صني  اأن  ف��ق��ط  االأم���ري���ك���ي���ني 

جي�س يتو�صع بن�صق �صريع تطوير �صناعة الغوا�صات

النهو�س باالأ�صطول البحري هدف رئي�صي

يتم بناء مدمرة �أو فرقاطة يف �ل�سني كل �سهر، وغو��سة هجومية نووية كل خم�سة ع�سر �سهًر�

ال�صني لن تهاجم, ولن تت�صبب يف حرب, �صوف تنتظر, وهدفها �صرب معنويات الوليات املتحدة و »اإنهاكها« 

تلتزم �ل�سني باأطروحات �سن تزو، جرن�ل 
يعتقد �أن �أ�سو�أ طريقة لك�سب �حلرب هي خو�سها 

متتلك �لوليات �ملتحدة ورو�سيا 09 باملائة
 من �لروؤو�س �حلربية �لنووية على كوكب �لأر�س

للوليات �ملتحدة 5550 ر�أ�ًسا نووًيا، مقابل 350 لل�سني

تزداد ميزانية الدفاع ال�صينية مبعدل 8 باملائة كل عام



الثالثاء   18  يناير    2022  م   -    العـدد   13445  
Tuesday  18  January   2022   -  Issue No   1344514

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 363434 :تاريخ: 2021/11/30

بيانات االأولوية: 
اال�صم: دي اآي اإف �صي لال�صتثمار ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 14 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ،  �س.ب. 74777 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة           

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
واملعار�س  العمل  وور���ص��ات  الدرا�صية  واحللقات  واالجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�صريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية، توفري ون�صر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات 
اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة باملعار�س واملوؤمترات واالجتماعات واحللقات الدرا�صية وور�صات العمل 
وامل�صاعدة  املعلومات  ون�صر  توفري  وترفيهية،  وتعليمية  ثقافية  لغايات  واالأح���داث  التف�صريية  واملعار�س 
اإلكرتونياً  املقدمة  املعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  والعار�صني  والزائرين  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  ل��رواد  وامل�صورة 
واملوؤمترات واالجتماعات واحللقات  باملعار�س  املتعلقة جميعها  املواد  ن�صر  االإلكرتونية،  املواقع  مبا يف ذلك 

الدرا�صية وور�صات العمل واملعار�س التف�صريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DIFC  FinTech Hiveباللغة االإجنليزية 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

EAT 180603 منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

�صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 168117

باإ�صم: ماالبار جولد بريفيت ليمتد

 وعنوانه: 16 / 501 اإم ، مونتانا اإ�صتيت ، باينجوتوبورام ، برينجوالم بو�صت ، كوز هيكود 

-  673571 ، كرياال ، الهند.

بتاريخ : 11 / 3 / 2013  و امل�صجلة حتت الرقم : 168117  

�سورة �لعالمة:

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر  �صنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 2022/01/19 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية
  بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 168118
باإ�صم: ماالبار جولد بريفيت ليمتد

 وعنوانه: 16 / 501 اإم ، مونتانا اإ�صتيت ، باينجوتوبورام ، برينجوالم بو�صت ، كوز هيكود 
-  673571 ، كرياال ، الهند.

بتاريخ : 11 / 3 / 2013  و امل�صجلة حتت الرقم : 168118  
�سورة �لعالمة:

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 2022/01/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

�صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية :
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 168119
باإ�صم: ماالبار جولد بريفيت ليمتد

 وعنوانه: 16 / 501 اإم ، مونتانا اإ�صتيت ، باينجوتوبورام ، برينجوالم بو�صت ، كوز هيكود 
-  673571 ، كرياال ، الهند.

بتاريخ : 11 / 3 / 2013  و امل�صجلة حتت الرقم : 168119  
�سورة �لعالمة:

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر  �صنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 2022/01/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

  منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية :
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 168121
باإ�صم: ماالبار جولد بريفيت ليمتد.

 وعنوانه: 16 / 501 اإم ، مونتانا اإ�صتيت ، باينجوتوبورام ، برينجوالم بو�صت ، كوز هيكود 
-  673571 ، كرياال ، الهند.

بتاريخ : 11 / 3 / 2013 و امل�صجلة حتت الرقم : 168121  
�سورة �لعالمة:

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 2022/01/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية :
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 168120
باإ�صم: ماالبار جولد بريفيت ليمتد

 وعنوانه: 16 / 501 اإم ، مونتانا اإ�صتيت ، باينجوتوبورام ، برينجوالم بو�صت ، كوز هيكود 
-  673571 ، كرياال ، الهند.

بتاريخ : 11 / 3 / 2013  و امل�صجلة حتت الرقم : 168120 
�سورة �لعالمة:

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر  �صنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 2022/01/19 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية :
  بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 168389
باإ�صم: ال�صيدة. �صيال كوت�صو�صيف

 وعنوانه: يف – �صتار كري�صونز برافيت ليمتد ، األ . اأف . �صي . . رود ، كالور ، اراناكيالم ، 
كرياال ، الهند ، 682017  .

بتاريخ : 23 / 2 / 2020  و امل�صجلة حتت الرقم : 168389 
�سورة �لعالمة:

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر  �صنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 26 /1 /2022 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�صجيل 

 �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية :
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 170553
باإ�صم: ماالبار جولد بريفيت ليمتد

 وعنوانه: 16 / 501 اإم ، مونتانا اإ�صتيت ، باينجوتوبورام ، برينجوالم بو�صت ، كوز هيكود 
-  673571 ، كرياال ، الهند.

بتاريخ : 11 / 3 / 2013  و امل�صجلة حتت الرقم : 170553  
�سورة �لعالمة: 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر  �صنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 2022/03/13

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 363437:تاريخ: 2021/11/30

بيانات االأولوية: 
اال�صم: دي اآي اإف �صي لال�صتثمار ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 14 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ،  �س.ب. 74777 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة   

         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية، ال�صوؤون العقارية، مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية، 
اإدارة العمارات، تاأجري ال�صقق واملكاتب )عقارات(، تثمني وتقييم العقارات، وكاالت العقارات، اإدارة العقارات، 
�صم�صرة العقارات، التقييم املايل للعقارات، ا�صت�صارات العقارات، خدمات متويل العقارات، ا�صتثمار العقارات، 
التمويل،  خدمات  املالية،  الكفاالت  املالية،  االإدارة  املالية،  اال�صت�صارات  لالآخرين،  العقارات  �صراء  خدمات 
التاأمني،  ا�صت�صارات  التاأمني،  �صم�صرة  ال�صم�صرة،  االإ���ص��ك��ان،  وك��الء  بالتق�صيط،  البيع  متويل  ال�صمانات، 
معلومات التاأمني، متويل ال�صراء واالإيجار، تاأجري العقارات، االأعمال امل�صرفية اخلا�صة بالرهانات، تنظيم 
التح�صيل، ا�صتثمار روؤو�س االأموال، جمع التربعات اخلريية، حت�صيل االإيجارات، مكاتب االئتمان، خدمات 

بطاقات االئتمان، خدمات بطاقات الدين، وكاالت حت�صيل الديون،  القرو�س املالية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات GATE AVENUEباللغة االإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

EAT 180599

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 363439 :تاريخ: 2021/11/30

بيانات االأولوية: 
اال�صم: دي اآي اإف �صي لال�صتثمار ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 14 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ،  �س.ب. 74777 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة                

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

واملعار�س  العمل  وور���ص��ات  الدرا�صية  واحللقات  واالجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�صريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية، توفري ون�صر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات 
اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة باملعار�س واملوؤمترات واالجتماعات واحللقات الدرا�صية وور�صات العمل 
وامل�صاعدة  املعلومات  ون�صر  توفري  وترفيهية،  وتعليمية  ثقافية  لغايات  واالأح���داث  التف�صريية  واملعار�س 
اإلكرتونياً  املقدمة  املعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  والعار�صني  والزائرين  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  ل��رواد  وامل�صورة 
واملوؤمترات واالجتماعات واحللقات  باملعار�س  املتعلقة جميعها  املواد  ن�صر  االإلكرتونية،  املواقع  مبا يف ذلك 

الدرا�صية وور�صات العمل واملعار�س التف�صريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات GATE AVENUEباللغة االإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

EAT 180600

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 363430:تاريخ: 2021/11/30

بيانات االأولوية: 
اال�صم: دي اآي اإف �صي لال�صتثمار ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 14 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ،  �س.ب. 74777 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
واملعار�س  العمل  وور���ص��ات  الدرا�صية  واحللقات  واالجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�صريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية، توفري ون�صر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات 
اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة باملعار�س واملوؤمترات واالجتماعات واحللقات الدرا�صية وور�صات العمل 
وامل�صاعدة  املعلومات  ون�صر  توفري  وترفيهية،  وتعليمية  ثقافية  لغايات  واالأح���داث  التف�صريية  واملعار�س 
اإلكرتونياً  املقدمة  املعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  والعار�صني  والزائرين  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  ل��رواد  وامل�صورة 
واملوؤمترات واالجتماعات واحللقات  باملعار�س  املتعلقة جميعها  املواد  ن�صر  االإلكرتونية،  املواقع  مبا يف ذلك 

الدرا�صية وور�صات العمل واملعار�س التف�صريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DIFC Academyباللغة االإجنليزية 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

EAT 180601

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 363432:تاريخ: 2021/11/30

بيانات االأولوية: 
اال�صم: دي اآي اإف �صي لال�صتثمار ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 14 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ،  �س.ب. 74777 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة                

        
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، خدمات بطاقات الوالء، 
تنظيم وا�صت�صارات االأعمال، تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�صتهلكني، امل�صاعدة يف االإدارة التجارية 
الكفاالت،  بحث  )لالآخرين(،  املبيعات  ترويج  الت�صويق،  درا�صات  الت�صويق،  اأبحاث  بالتجزئة،  البيع  اإدارة  اأو 
الزبائن من معاينتها و�صرائها عند  ال�صلع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة  خدمات جتميع ت�صكيلة من 

احلاجة، واإدارة وت�صغيل مراكز ت�صوق للبيع بالتجزئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DIFC  FinTech Hiveباللغة االإجنليزية 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

EAT 180602

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18 يناير 2022 العدد 13445

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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عربي ودويل

ذا هيل: رو�صيا تنفذ تكتيكات احلرب الباردة لتو�صيع نفوذها
•• وا�صنطن-وكاالت

راأى الكاتبان جون اإي. هريب�صت 
وديربا كاغان يف موقع جملة “ذا 
رو���ص��ي��ا ال  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  هيل” 
اأتاحت  �صيا�صات  تنفيذ  يف  متانع 
تو�صيع  ال�����ص��وف��ي��ات��ي  ل����الإحت����اد 
نفوذه يف القرن املا�صي، يف الوقت 
ياأتوا  اأن  ك��ث��ريون  يرف�س  ال���ذي 

على ذكر احلرب الباردة.
ال�صمايل  اإىل القطب  اأوروب��ا  من 
االأو�صط  وال�����ص��رق  اأف��ري��ق��ي��ا  اإىل 
واأمريكا الالتينية، يتبنى الرو�س 
بالكامل تكتيكات احلرب الباردة، 
املتحدة  ال���والي���ات  ت��ك��اف��ح  بينما 
الرو�س  ومي���ار����س  ب��ه��م.  ل��ل��ح��اق 

هذه ال�صيا�صة منذ �صنوات.
الكاتبان مب��ول��دوف��ا، حيث  وذك��ر 
ع��م��دت ق����وات رو���ص��ي��ة ب��ع��د اأي���ام 
اجلمهورية  ه���ذه  ا���ص��ت��ق��الل  م��ن 

اجلي�س  اإنهاك  اإىل   ،1992 عام 
املولدويف ال�صغري. واليوم، هناك 
ومئات  رو����ص���ي  ج���ن���دي   1500
حفظ  “قوات  ي�������ص���م���ون  مم����ن 
ال�صالم” يحتلون تران�صني�صرتيا، 
انف�صالية،  رو�صية  منطقة  وه��ي 
���ص��ادف اأن��ه��ا حت��اذي احل���دود مع 
�صمال  حلف  يف  الع�صو  رومانيا، 

االأطل�صي.
التكتيكات  رو���ص��ي��ا  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
جورجيا  غ����زت  ع��ن��دم��ا  ن��ف�����ص��ه��ا 
اإىل  ب�����االإ������ص�����ارة   ،2008 ع������ام 
اجلنوبية  اأو����ص���ي���ت���ي���ا  م��ن��ط��ق��ت��ي 
واأبخازيا كمنطقتني انف�صاليتني 

�صرعيتني.

غزو �أوكر�نيا
وا�صتمر هذا النهج بجائزة كربى 
لفالدميري بوتني بغزو اأوكرانيا، 
ت����اله ���ص��م وان����دف����اع اآخ�����ر نحو 

الغرب. كل هذه املغامرات اأ�صفرت 
ودم��ار. ومع  اأ�صخا�س  عن مقتل 
ذل���ك، ف���اإن ال���رد م��ن قبل الغرب 
مل يكن كافياً الإ�صعاف طموحات 
ب��وت��ني، ال��ت��ي ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى نحٍو 

كبري من االبتزاز.
وعندما و�صلت اإدارة الرئي�س جو 
بايدن اإىل ال�صلطة، كان عليها اأن 
�صيربانية  ه��ج��م��ات  م��ع  تتعامل 
وا���ص��ع��ة وع��م��ل��ي��ات جت�����ص�����س على 
على احلكومة  بنى حتتية وحتى 

االأمريكية.
ال�صيربانية  ال��ه��ج��م��ات  وك���ان���ت 
بايدن  قمة  يف  رئي�صياً  مو�صوعاً 
واأم�����ل�����ت  ج����ن����ي����ف،  وب������وت������ني يف 
وا�صنطن يف اأن تتوقف احلمالت 
الرقمية اأو اأن تتباطاأ على االأقل. 
وب���ال���ك���اد م���ر ���ص��ه��ر واح�����د، حتى 
تتوقف،  مل  ال��ه��ج��م��ات  اأن  ت��ب��ني 
واأن الكرملني ال يكاد يفعل �صيئاً 

لوقفها. وفقط يف اأواخر عامذاك 
عمدت وا�صنطن اإىل �صن عمليات 
ومعاقبة  الإغ�������الق  ����ص���ي���ربان���ي���ة 
يطالبون  ال�����ذي�����ن  ال����الع����ب����ني 

بفديات يف رو�صيا.
من  قواتها  رو�صيا  حت�صد  وبينما 
اأج����ل ه��ج��وم ���ص��ام��ل ج��دي��د على 
قواتها يف  وم��ع تدخل  اأوك��ران��ي��ا، 
ك��ازاخ�����ص��ت��ان ل��دع��م ال��ن��ظ��ام، فاإن 
ر�صائل  ت��ب��ث  ال��دع��ائ��ي��ة  �صبكتها 
ل��دع��م ه����ذه اجل���ه���ود. م���ن ن�صر 
منها  ال��ه��دف  م�صللة  معلومات 
اإع���ط���اء ان��ط��ب��اع ب����اأن ث��م��ة غ���زواً 
قادماً لرو�صيا، اإىل ترويج املزاعم 
يحر�س  ال��غ��رب  ب���اأن  التقليدية 
مكان  اأي  يف  ال���ث���ورة  ع��ل��ى  ����ص���راً 
ت���وج���د ف��ي��ه اح���ت���ج���اج���ات، ومن 
عندما  احلقيقة  جتاهل  ال�صهل 
م�صاحله  خلف  الكرملني  ي�صعى 

العدوانية.

•• عوا�صم-وكاالت

االأمريكية،  اال�صتخبارات  ر�صدت 
لغزو  ذري��ع��ة  الإي��ج��اد  رو�صيا  جهدا 
جهزت  فيما  الأوك���ران���ي���ا،  حمتمل 
ب�”عملية  للقيام  ع��م��الء  مو�صكو 

زائفة” يف �صرق كييف.
وف��ح��وى اخل��ط��ة ال��رو���ص��ي��ة، التي 
اأعلنها البيت االأبي�س، تت�صمن �صن 
حملة ت�صليل على و�صائل التوا�صل 
االجتماعي بت�صوير اأوكرانيا على 
لهجوم  وت�����ص��ت��ع��د  “معتدية  اأن��ه��ا 
رو�صيا  تدعمها  ق��وات  على  و�صيك 

يف ال�صرق االأوكراين«.
اال�صتخبارية  امل��ع��ل��وم��ات  وت���ق���در 
اأزي����ل����ت عنها  ال���ت���ي  االأم����ريك����ي����ة، 
الع�صكري  ال����غ����زو  اأن  ال�������ص���ري���ة، 
يناير  منت�صف  ب��ني  م��ا  ي��ب��داأ  ق��د 

ومنت�صف فرباير.
اأما على اجلانب االأمريكي نف�صه، 
فتح�صرت اإدارة الرئي�س االأمريكي 
جو بايدن بنحو 18 احتماال للرد 
على هذا الغزو املحتمل الأوكرانيا، 
اخلارجية  وزي������ر  ل���ن���ائ���ب���ة  وف���ق���ا 
ال�صيا�صية  ل��ل�����ص��وؤون  االأم����ريك����ي 

فيكتوريا نوالند.
االأزم����ة،  ت��ل��ك  ت�صاعد  خ�صم  ويف 
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  خ���رباء  ط���رح 
حمتلمة  �صيناريوهات   8 عربية” 

ومفتوحة على م�صارات اأخرى.
االإل����ك����رتون����ي����ة: هذا  ال���ه���ج���م���ات 
ال�����ص��ي��ن��اري��و ب�����داأ ب��ال��ف��ع��ل، حيث 
ت�����ع�����ّر������س، اجل����م����ع����ة، ن����ح����و 70 
لهجوم  باأوكرانيا  حكوميا  موقعا 
االتهامات  وط���ال���ت  م��ع��ل��وم��ات��ي، 

اأجهزة اال�صتخبارات الرو�صية.
بتاأكيد  “البنتاغون”  رد  وف��ي��م��ا 
تنفيذ رو�صيا تلك الهجمات، اأعلن 
اأنه �صيوقع  حلف �صمال االأطل�صي، 
اخلربة  ملنحها  ات��ف��اق��ا  كييف  م��ع 

مبكافحة “الربامج اخلبيثة«.
بجامعة  ال���ب���اح���ث  ي����ق����ول  وه����ن����ا 
عمرو  الرو�صية  نوفغورود  نيجني 
االإلكرتونية  الهجمات  الديب:” 
قد تكون حادثه هنا اأو هناك لكنها 

اأن  ال��ن��ات��و  ي��ري��د م���ن  ب��وت��ني  اإن 
ذل����ك، ي�صعى  وب���خ���الف  ي���رح���ل. 
م���ا ميكن  وت��ق��ل��ي�����س  ت��ق��ي��ي��د  اإىل 
الأع�صائه الذين يعي�صون بالقرب 

من  اأك���رث  على  عينها  رو���ص��ي��ا  اأن 
ال��ت��ي تعتقد  وال������دول  اأوك���ران���ي���ا 
ال�����ص��ي��ط��رة عليها يف  ح��ق  ل��ه��ا  اأن 

جوارها. 

وه��ن��اك راب��ح��ون وخ��ا���ص��رون على 
الناتو  رب��ح  فقد  ال��ع��امل��ي.  امل�صرح 
وانهزم االإحتاد ال�صوفياتي وحلف 
وار�صو الأنهما مل يحمال مقومات 

الدميومة.
الن�صاز التي ت�صدر  اإن االأ�صوات   
تو�صيع  اأن  مفرت�صة  ال��غ��رب  يف 
املرعب  ال�صلوك  �صبب  هو  الناتو 
لرو�صيا، هي اأحد اأ�صواأ اأنواع اإلقاء 

اللوم على ال�صحية.
تو�صيع  اإن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ان  ول��ف��ت 
االأوروب����ي����ني  ال��ن��ات��و ح�����ص��ل الأن 
البلطيق  وجمهوريات  ال�صرقيني 
رو�صيا  ب���اأن  الثقة  لديهم  لي�صت 
���ص��ت��غ��ري م�����ص��اره��ا. وك���ان���وا على 
حق. فلو مل تكن رو�صيا على هذا 
ال�صكل من التنمر، ملا كانت هناك 
اإىل  لالإن�صمام  الئحة منتظرين 

الناتو.
اإذ  اأح������د.  ي��خ��ط��ئ  ال  اأن  وي���ج���ب 

�صن  م�صتبعدا  ممنهجة”،  لي�صت 
حرب اإلكرتونية �صاملة.

وي�������ص���ي���ف م����ن م���و����ص���ك���و، خ���الل 
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  ت�����ص��ري��ح��ات 
ح���رب  اأن:”حدوث  عربية”، 
م�صتبعد  اأمر  ممنهجة  اإلكرتونية 
خطوط  هناك  الأن  كبري  ح��د  اإىل 

حمراء قائمة بني الفريقني«.
ح����رب ك��الم��ي��ة ف��ت��ربي��د االأزم�����ة: 
الكالمية”  “احلرب  را���ص��ت��م��رار 
تربيد  ث��م  مكا�صب  اأك��رب  لتحقيق 
االأزمة، و�صحب مو�صكو قواتها من 
ال�صيناريوهات  كييف،اأحد  ح��دود 

املطروحة وبقوة.
وه����ذا االأم�����ر ت��ب��ل��ور خ����الل طلب 
فولودميري  االأوك������راين  ال��رئ��ي�����س 
مع  ث��الث��ي  ب��اج��ت��م��اع  زيلين�صكي، 
بايدن،  ج���و  االأم����ريك����ي  ن��ظ��ريي��ه 
وال�����رو������ص�����ي ف�����الدمي�����ري ب����وت����ن، 

افرتا�صيا، لنزع فتيل االأزمة.
الباحث  ي����رى  ال��ن��ق��ط��ة  ت��ل��ك  ويف 
حممد حامد، مدير منتدى �صرق 

اأنه  ال�صيا�صية،  املتو�صط للدرا�صات 
رغم املحادثات االأمريكية الرو�صية 
اإال اأن “الت�صعيد ال يزال م�صتمر«. 
ملوقع  ت�������ص���ري���ح���ات  يف  وم���ف�������ص���را 
“�صكاي نيوز عربية”، روؤيته باأن:” 
دليل الت�صعيد ما ك�صفته وا�صنطن 
ا�صتخباراتية و�صور  من معلومات 
با�صتمرار  اال�صطناعية،  االأق��م��ار 
احل�������ص���ود ال���رو����ص���ي���ة ع��ل��ى ح���دود 
و�صعيها  الق��ت��ح��امم��ه��ا،  اأوك���ران���ي���ا 
الحتالل  اإعالمية  ذري��ع��ة  الإي��ج��اد 

كييف«.
يقول  ال��روؤي��ة،  تلك  م��ع  وخمتلفا 
اأتوقع  الديب:”  ع��م��رو  ال��ب��اح��ث 
الكالمية  امل����واج����ه����ة  ا����ص���ت���م���رار 
اأي  لكن  واملناق�صات،  وامل��ف��او���ص��ات 
�صيناريو اآخر لن يحدث يف القريب 
الكالمية  ف��احل��رب  ل���ذا  ال��ع��اج��ل، 

م�صتمرة«.
اأ�صعب  اأح����د  ال��ع�����ص��ك��ري:  اخل��ي��ار 
ي�صتعبدها  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات 
بها  التهديد  يتم  لكن  امل��راق��ب��ني، 

االأط��������راف، ويف حال  م���ن ج��م��ي��ع 
قد  الأوكرانيا،  رو�صي  غ��زو  ح��دوث 
ع�صكرية  ملواجهة  االأو�صاع  تتطور 

تقود حلرب عاملية ثالثة.
وف��ي��م��ا حت�����ص��د م��و���ص��ك��و م���ا يقرب 
رو�صي  ج���ن���دي  األ������ف   100 م����ن 
اعرتف  االأوكرانية،  احل��دود  قرب 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال��ب��ن��ت��اغ��ون جون 
الدفاع  وزارة  ق�����ادة  اأن  ك���ريب���ي، 
اخليارات  ي��راج��ع��ون  االأم���ريك���ي���ة 
والدفاعية  واالأم��ن��ي��ة  الع�صكرية 
ت�صعيد  اأي  م��ع  للتعامل  املمكنة 

رو�صي.
الباحث  ي��ع��ود  ال���زاوي���ة،  ت��ل��ك  ويف 
حممد حامد، م�صيفا: “اأعتقد اأن 
الرئي�س الرو�صي لن يغزو اأوكرانيا، 
الأنه اأذكى من الوقوع بفخ اأمريكي 

من�صوب له الإ�صقاطه«.
�صيبقي  ب��وت��ن  حديثه:”  ووا���ص��ل 
لتحقيق  امل���ن���او����ص���ات  ه�����ذه  ع���ل���ى 
احلوار  خ���الل  م��ن  مكا�صب  اأك���رب 
اإب����ع����اد �صبح  ب���ه���دف  ال����غ����رب  م����ع 

االأربعاء املا�صي، فاإن لدى وا�صنطن 
لنوع  م�������ص���رتك  ف���ه���م  واأوروب�������������ا 
التي”�صيكون  امل��ال��ي��ة  االإج������راءات 

لها تاأثري قوي على مو�صكو«.
مقرتح  الفر�صية،  تلك  يعزز  كما 
بال�صيوخ  دمي��ق��راط��ي��ون  اأع�����ص��اء 
االأمريكي، باإ�صدر قانون مبعاقبة 
بوتن  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س 
مي�صو�صتني  م��ي��خ��ائ��ي��ل  وزرائ�������ه 
وم���������ص����وؤول����ني ع�������ص���ك���ري���ني رو�����س 

بارزين.
وم��ن وج��ه��ة نظر ال��ب��اح��ث حممد 
ن���ي���وز  “�صكاي  مل�����وق�����ع  ح�����ام�����د، 
االأمريكية  فالعقوبات  عربية”، 
م�����ص��ت��م��رة ���ص��د م��و���ص��ك��و م��ن حكم 
باراك  االأ�صبق  االأمريكي  الرئي�س 
اأوباما وخالل فرتة دونالد ترامب 
مت رفع القليل منها، وم�صتمرة مع 

حكم بايدن.
االأرووب�����ي-  االحت����اد  بالن�صبة  اأم���ا 
�صيفر�س  حل����ام����د-  واحل�����دي�����ث 
تكون  ول��ن  بتحفظ  لكن  عقوبات 

ب�صاأن  االآن  حتى  ال�صديد  ال�صمت 
مو�صكو  ب����ني  ال�����دائ�����ر  اخل�������الف 
ووا�صنطن، الع�صوين الدائمني يف 

جمل�س االأمن.
ت�����ب�����ادل ع����ق����اب ال�������وك�������الء:  ب�����داأ 
ه���ذا ال�����ص��ي��ن��اري��و ب��ال��ت��ح��ق��ق، حيث 
اأدرج����ت م��و���ص��ك��و، اجل��م��ع��ة، اثنني 
الرو�صي  ال��ن��ا���ص��ط  م�����ص��اع��دي  م��ن 
األيك�صي  امل�������ص���ج���ون  وامل����ع����ار�����س 
ن���اف���ال���ن���ي ع���ل���ى ق���ائ���م���ة االإره�������اب 
والتطرف. اخلطوة الرو�صية كانت 
عاقبت  التي  وا�صنطن،  على  للرد 
والرو�صي  ���ص��م��ال��ي��ني،  ك��وري��ني   5
الرو�صية  وال��ه��ي��ئ��ة  اأالر،  روم�����ان 
كوريا  برنامج  لدعم  “بار�صيك”، 

ال�صمالية ال�صاروخي.
ع��ق��وب��ات اق��ت�����ص��ادي��ة م���وؤمل���ة: من 
اأكرث ال�صيناريوهات املتوقعة، حيث 
اأعدت الواليات املتحدة مع حلفائها 
“موؤملة  االأوروبيني حزمة عقوبات 

للغاية” �صد رو�صيا.
ووفقا لبيان اخلارجية االأمريكية، 

الناتو،  اأوك��ران��ي��ا حل��ل��ف  ان�����ص��م��ام 
احلدود  عن  الناتو  اإبعاد  وبالتايل 

الرو�صية«.
فيقول  الديب،  الباحث عمرو  اأم��ا 
مواجهة  ت�صتطيع  ال  اإن:”رو�صيا 
وا�صنطن  وال  ع�صكريا  وا���ص��ن��ط��ن 
اأمام  ف��ق��ط  ن��ح��ن  ذل���ك،  ت�صتطيع 
ف�����ص��ل ج���دي���د ل���ل���ح���رب ال����ب����اردة، 
ال�صبيل  احل����واره����و  ف��خ��ي��ار  ل����ذا 

املطروح«.
اجتياح  قائال:”  ذل�����ك،  وي��ف�����ص��ر 
ع�صكري رو�صي الأوكرانيا لن يفيد 
مو�صكو، الأنها حققت هدفها ب�صم 
�صبه جزيرة القرم، كما اأنها تعي اأن 

ذلك �صيكلفها خ�صائر فادحة«.
االأم��������ن: خيار  مل��ج��ل�����س  ال���ل���ج���وء 
م�صوؤوالن  عنه  اآخ��ر، عرب  مطروح 
اإذا  ب����اأن����ه  اجل���م���ع���ة،  اأم����ريك����ي����ان، 
االأزم���ة يف  ت�صعيد  رو�صيا  اخ��ت��ارت 
للواليات  فيمكن  اأوك��ران��ي��ا،  ���ص��اأن 

املتحدة اللجوء ملجل�س االأمن.
فتلتزم  نف�صها  املتحدة  االأمم  لكن 

م���ن رو����ص���ي���ا. وامل���ح���ادث���ات التي 
ل���ن جتعلها  جت����ري م���ع رو����ص���ي���ا 
امل�صاغة  تكتيكاتها  ع��ن  ت��رتاج��ع 

جيداً للتدخل والغزو وال�صم.

ال�صغط  ورق�������ة  ج�������راء  ����ص���ام���ل���ة 
الرو�صية املتمثلة يف الغاز.

رو�صيا  “ا�صتطاعت  وي�����ص��ي��ف: 
اإن�صاء  الغاز الأوروب��ا،  عرب ت�صدير 
خمتلفني  اأوروب���ي���ني  مع�صكريني 
اأحدهما: مع�صكر موؤيد لوا�صنطن 
رو�صيا وعقابها،  ب�صرورة مواجهة 
ي��ع��ار���س وي��دع��م مهادنة  واالأخ����ر 

رو�صيا«.
فيقول  الديب،  الباحث عمرو  اأم��ا 
الغربيني  وحلفائها  وا�صنطن  اإن 
�صتطال  بعقوبات  مو�صكو  توعدوا 
ومنه  ال����رو�����ص����ي  ال����ن����ظ����ام  ق���ل���ب 
فلندا  بان�صمام  ه��دودا  كما  بوتن، 
اأمور  هي  الناتو،  حللف  وال�صويد 

مثل لل�صغط«.
الكوبية:  ال�����ص��واري��خ  اأزم���ة  ت��ك��رار 
تلوح  قد  التى  ال�صيناريوهات  اأحد 
باإر�صال  رو���ص��ي��ا،  تهديد  االأف���ق  يف 
اأعتاب  اإىل  ع�صكرية  حتتية  ب��ن��ى 
اأم��ريك��ا؛ يف ك��وب��ا وف��ن��زوي��ال، على 
يف  الكوبية  ال�صواريخ  اأزم��ة  غ��رار 
اأح�����داث  ���ص��م��ن   1962 اأك���ت���وب���ر 

احلرب الباردة.
وع���ن ذل���ك ي��ق��ول ال��ب��اح��ث عمرو 
غبية؛  خ��ط��وة  �صتكون  الديب:” 
تقلق  اأن  الت�����ص��ت��ط��ي��ع  ف���رو����ص���ي���ا 
بالعامل،  منطقة  اأي  يف  وا�صنطن 
ولي�س بفنزويال اأو كوبا، االأمر هو 

ت�صعيد يف نربة الدبلوما�صية«.
حال  ال��دول��ي��ة:  التحالفات  تو�صع 
ان��ف��راج االأزم���ة ب��ني االأط����راف، قد 
دولية  ا���ص��ت��ق��ط��اب��ات  عليها  ت��رت��ب 
بال�صرق  ج�����دي�����دة  دول  ت����ط����ال 
مبناطق  وم���ن���او����ص���ات  االأو������ص�����ط 

النفوذ الرو�صي واالأمريكي.
الديب  عمرو  الباحث  يوؤكد  وهنا 
اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع 
معامله  ���ص��ت��ظ��ه��ر  ت���اأث���ري  ل����الأزم����ة 
وال�صرق  الدولية  التحالفات  على 
و�صتحدث  خا�س،  ب�صكل  االأو���ص��ط 
ا����ص���ت���ق���ط���اب���ات ق�����دي ي����ك����ون اأه����م 
وب�صكل  و�صوريا  اإي���ران،  عنا�صرها 
م��ا يف ليبيا وم���ايل، ورمب��ا ترتفع 

وترية احلرب الباردة.

بعد وثائق غزو اأوكرانيا.. 8 �صيناريوهات لأزمة رو�صيا والغرب

الأزمة الأوكرانية.. هل توؤ�ص�ص لنظام عاملي جديد؟ نافالني غري نادم  بعد �صنة على توقيفه 
•• مو�صكو- ف ب

األي�صكي  ال���رو����ص���ي  امل���ع���ار����س  ق�����ال 
�صنة على  بعد  اأم�س االثنني  نافالني 
لثانية”  ن��ادم ولو  “غري  اإن��ه  توقيفه 
الرو�س  داعيا  اإىل رو�صيا  على عودته 

اإىل عدم اخلوف.
التوا�صل  و�صائل  نافالني عرب  وكتب 
غري  واأن���ا  ب��ذل��ك  “قمت  االجتماعي 
معار�صة  ع��ل��ى  لثانية”  ول����و  ن�����ادم 
رغم  ال��ب��الد  اإىل  وال��ع��ودة  الكرملني 
بعدما  احتمال كبري العتقاله  وجود 

اأم�صى اأ�صهرا يف اأملانيا يتعافى من عملية ت�صميم.
واأ�صاف املعار�س الذي تبث ر�صائله بانتظام عرب و�صائل 
اأق��ول لكم  ال�صجن  �صنة يف  “بعد  التوا�صل االجتماعي 
وترافق  ما قلته )لداعمّي( اأمام املحكمة: ال تخافوا”. 
املن�صور مع �صورة تظهره بزي امل�صاجني برفقة زوجته 

يوليا.
وميثل نافالني اأمام املحكمة جمددا للنظر يف �صكويني 
تقدم بهما �صد اإدارة ال�صجون. وتنظر حمكمة بيتو�صكي 

املعار�س  يف منطقة فالدميري حيث 
م�صجون، يف امللفني ظهرا.

واظ����ه����رت م�����ص��اه��د ب��ث��ت��ه��ا حمطة 
التلفزيونية امل�صتقلة عرب  “دوجد” 
االنرتنت نافالني م�صاركا يف اجلل�صة 

االأوىل عرب رابط فيديو.
كانون   17 يف  اأوق���ف  نافالني  وك���ان 
مطار  يف   2021 ال���ث���اين-ي���ن���اي���ر 
اأملانيا حيث  مو�صكو لدى عودته من 
ع���ول���ج م���ن ع��م��ل��ي��ة ت�����ص��م��ي��م خطرة 
اآب- يف  ���ص��ي��ب��ريي��ا  يف  ل���ه���ا  ت���ع���ر����س 
اأغ�صط�س ويحمل الرئي�س فالدميري 

بوتني م�صوؤوليتها.
اأي حتقيق يف حماولة االغتيال هذه  ومل تفتح رو�صيا 
ب��ه��ذا االجت���اه ومتهمة  اأي موؤ�صر  م��وؤك��دة ع��دم وج���ود 
برلني بعدم م�صاركة التحاليل الطبية التي خ�صع لها 

املعار�س.
الرو�صية  النخب  لف�صاد  املعار�س  نافالني  على  وحكم 
“احتيال”  ق�صايا  يف  ال�صنة  ون�صف  �صنتني  بال�صجن 

يعتربها �صيا�صية.

•• عوا�صم-وكاالت

اأوكرانيا  مع  اخلطوط  طول  على  الرو�صية  التهديدات  تتزايد 
مع رغبة االأخرية اجلاحمة لالن�صمام حللف �صمال االأطل�صي 
ال�صوفيتي  ل��ل��خ��روج م��ن ملحق االحت���اد  )ال��ن��ات��و( يف حم��اول��ة 
باإحيائ�����ه من  التي حتلم رو�ص�����يا حتت قي��������ادة القي�صر بوتني 

جديد.
وبح�صب �صحف عربية �صادرة، االإثنني، ال يزال �صيناريو الغزو 
بقوة خا�صة بعد ف�صل ثالث  الرو�صي املحتمل الأوكرانيا قائماً 
حلل  مو�صكو  مع  الغرب  يجريها  التي  املفاو�صات  من  ج��والت 
االأزمة مع كييف. ويف ظل ت�صلب مواقف جميع االأطراف ب�صاأن 
�صبل جتاوز االأزمة مع ترجيح اأن ين�صاع الغرب يف نهاية املطاف 
اإىل �صروط رو�صيا التي اأثبتت اأنها ال ت�صاوم اإذا ما تعلق االأمر 

بفنائها اخللفي.

خيبة �أمل
اللندنية عن الدعوات  “العرب”  من جانبها حتدثت �صحيفة 
االأوكرانية لدول االحتاد االأوروبي واأخرها الأملانيا على تزويدها 
بال�صالح، يف ظل ت�صاعد احتمالية غزو رو�صيا لكييف، بعد ف�صل 

املزيد  اأر�صلت  التي  ملفاو�صات غربية مع مو�صكو  ثالث جوالت 
من اجلنود اإىل اجلبهة على طول احلدود.

واعتربت كييف اأن اإحجام حكومة ي�صار الو�صط االأملانية اجلديدة 
نظراً الحت�صاد  عن تقدمي االأ�صلحة “خميب لالآمال للغاية”، 
ال��ق��وات ال��رو���ص��ي��ة على احل���دود م��ع رف�����س امل��ط��ال��ب الرو�صية 
اخلا�صة باحل�صول على �صمانات ر�صمية بعدم ان�صمام اأوكرانيا 
“لن ت�صمح  اأن وا�صنطن  الناتو مطلقاً، م�صيفة  اإىل  وجورجيا 

الأي اأحد باإغالق �صيا�صة الباب املفتوح التي يتبعها الناتو«.
لبحث  ا�صتعداده  االأمريكي  اجلانب  اأب��دى  ال�صحيفة  وبح�صب 
والتدريبات  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��واري��خ  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  ق��ي��ود  ف��ر���س 
الع�صكرية يف اأوكرانيا وحولها، فيما مل يلتزم اجلانب الرو�صي 
الغربية  املخابرات  م�صادر  واأع��رب��ت  الحقة،  مباحثات  ب��اإج��راء 
تردد  ما  اإزاء  انزعاجهم  عن  الغربيون  الع�صكريون  واخل���رباء 
عن ح�ص���د القوات الرو�صية، وحتركاتها غري العادية على طول 

احلدود الرو�صية االأوكرانية..
اأنه لي�صت   ومع ذلك يوا�صل امل�صوؤولون الرو�س تاأكيدهم على 
لدى رو�صيا خطط ملهاجمة اأوكرانيا، واأن لهم احلق غري القابل 
للتفاو�س يف ن�صر القوات ونقلها اإىل حدودها ح�صبما يرتاءى 

لها.

مو�قف متباينة
وحتدثت �صحيفة “ال�صرق االأو�صط” عن ت�صريحات املتحدث 
با�صم الكرملني الرو�صي دميرتي بي�صكوف، التي اعترب فيها اأن 
مواقف الدول الغربية ورو�صيا ال تزال “متباينة بالكامل”، حول 
م�صاألة االأمن يف �صرق اأوروبا، رغم حمادثات هذا االأ�صبوع حول 
واأمريكا  الغرب  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت  االأوكرانية.  االأزم��ة 
احلدود  على  ع�صكري  األ��ف   100 نحو  بن�صر  مو�صكو  يتهمون 
اال�صتخبارات  االأوكرانية، متهيداً الجتياح حمتمل. كما ذكرت 
بهدف  اأوكرانيا  �صرق  يف  عنا�صر  ن�صرت  مو�صكو  اأن  االأمريكية 
كما  ل�صن هجوم،  ذريعة  اإيجاد  غايتها  تخريب،  عمليات  تنفيذ 
هذه  رف�س  الكرملني  لكن  الفرن�صية،  ال�صحافة  وكالة  نقلت 
اأن اجلانب الرو�صي رف�س تلويح  االتهامات. وبينت ال�صحيفة 
الواليات املتحدة بفر�س عقوبات غري م�صبوقة على رو�صيا، يف 
حال غزو اأوكرانيا، م�صرية اإىل اأن ذلك �صيكون ذلك خطاأ فادحاً، 
الأنه �صيوؤدي اإىل وقف اأي عالقة بني البلدين )اأمريكا ورو�صيا 
االأوروبيون  وحلفاوؤها  وا�صنطن  ومتار�س  االأ�صعدة.  كافة  على 
مع  احل���دود  م��ن  ق��وات��ه��ا  ح�صود  ل�صحب  رو���ص��ي��ا  على  �صغوطاً 
اأوكرانيا، يف حني تريد مو�صكو من الغرب املوافقة على �صل�صلة 

طويلة من املطالب قّدمتها على اأنها “�صمانات اأمنية«.

 كوريا ال�صمالية تطلق مزيدا من ال�صواريخ وتنتهك العقوبات 
•• �صيول- ف ب

اأطلقت كوريا ال�صمالية ما ُي�صتبه باأنهما �صاروخان بال�صتيان على ما اأعلن 
اجلي�س الكوري اجلنوبي اأم�س االثنني، يف ما مُيكن اأن ي�صكل رابع اختبار 

الأ�صلحة جُتريه الدولة امل�صلحة نوويا هذا ال�صهر.
يانغ  بيونغ  اأن  يبدو  املتحدة،  الواليات  مع  املحادثات  توقف  ا�صتمرار  ومع 
عازمة على حتديث تر�صانتها الع�صكرية، واختربت �صواريخ فرط �صوتية 
تكتيكيني موجهني  ���ص��اروخ��ني  واأط��ل��ق��ت اجل��م��ع��ة  ال�����ص��ه��ر،  ه���ذا  م��رت��ني 

حممولني على قطارات ردا على العقوبات اجلديدة.
وقالت هيئة االأرك��ان امل�صرتكة يف �صيول  اأم�س االثنني اإن اجلي�س الكوري 
اجلنوبي ر�صد �صاروخني ُي�صتبه باأنهما “بالي�صتيان وق�صريا املدى اأطِلقا 

باجتاه ال�صرق من مطار �صونان يف بيونغ يانغ«.

كذلك ر�صد خفر �صواحل اليابان اإطالق “ما ُيحتمل اأنه �صاروخ بال�صتي”، 
على ما قال متحدث با�صمهم لوكالة فران�س بر�س.

زعيم  تعهد  منذ  اجلديدة  االختبارات  من  �صل�صلة  يف  يانغ  بيونغ  و�صرعت 
للبالد  الدفاعية  ال��ق��درات  بناء  موا�صلة  اأون  جونغ  كيم  ال�صمالية  كوريا 

خالل اجتماع مهم للحزب احلاكم ال�صهر املا�صي.
واأجرت بيونغ يانغ جتربتني ملا قالت اإنها �صواريخ فرط �صوتية هذا العام، 
يف اخلام�س واحلادي ع�صر من كانون الثاين-يناير. ودعا كيم الذي اأ�صرف 
الع�صكرية  “القوة  من  املزيد  تطوير  اإىل  الثانية،  التجربة  على  �صخ�صيا 

اال�صرتاتيجية” بعد هذه التجربة.
جديدة  عقوبات  املا�صي  االأ�صبوع  املتحدة  الواليات  فر�صت  ذل��ك،  على  ردا 
يف  البال�صتية  ال�صواريخ  بربامج  �صلة  على  �صماليني  كوريني  خم�صة  على 

البالد.

الكورية  االأنباء  وكالة  ونقلت  يانغ.  بيونغ  من  غا�صبا  فعل  رد  ذلك  واأث��ار 
ال�صمالية الر�صمية عن متحدث با�صم وزارة اخلارجية قوله اإنه اإذا “تبنت 
الواليات املتحدة موقف املواجهة هذا، ف�صت�صطر كوريا الدميوقراطية اإىل 

اتخاذ رد فعل اأقوى وموؤكد جتاهه«.
اإن االختبار االأخري بدا كاأنه حماولة  وقال حمللون لوكالة فران�س بر�س 
لن  يانغ  بيونغ  اأن  مفادها  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  ر�صالة  لتوجيه  ج��دي��دة 
تت�صامح مع اأي انتهاك حلقها يف الدفاع عن النف�س. وقال هونغ مني، من 
املعهد الكوري للوحدة الوطنية يف �صيول “يبدو اأن كوريا ال�صمالية توجه 
ر�صالة للواليات املتحدة ردا على العقوبات ... اإنها ت�صري اإىل اأنها �صتم�صي 

قدما يف االختبارات رغم االنتقادات«.
ورغم العقوبات الدولية ال�صديدة على برامج اأ�صلحتها، رف�صت بيونغ يانغ 
اال�صتجابة لنداءات الواليات املتحدة الإجراء حمادثات. وال يزال احلوار بني 

وا�صنطن وبيونغ يانغ متوقفا، كما اأن كوريا ال�صمالية تخ�صع اأي�صا حل�صار 
فر�صته على نف�صها ب�صبب فريو�س كورونا وهو ما اأ�صر باقت�صادها.

وياأتي االختبار اجلديد بعدما عرَبَ قطار �صحن كوري �صمايل ج�صر ال�صكة 
احلديد على نهر يالو اإىل ال�صني االأحد، بح�صب وكالة اأنباء يونهاب. وقد 
تكون هذه اخلطوة موؤ�صرا اإىل احتمال ا�صتئناف التجارة الربية بني ال�صني 

وكوريا ال�صمالية والتي علِّقت الأكرث من عام ب�صبب اجلائحة.
اإنه  �صيول  يف  وومنز”  “اإيوا  جامعة  يف  االأ�صتاذ  اإي�صلي،  اإري��ك  ليف  وق��ال 
ا�صتاأنفت  ال�صمالية  كوريا  اأن  يبدو  ال�صواريخ،  اإط��الق  من  موجة  “و�صط 

التجارة عرب احلدود مع ال�صني عرب القطار«.
واأ�صاف “ي�صري هذا التوقيت اإىل اأن بكني اأكرث من متواطئة مع ا�صتفزازات 
اق��ت�����ص��ادي��ا وت��ن�����ص��ق معها  ال�صمالية  ك��وري��ا  ت��دع��م  ي��ان��غ، وال�����ص��ني  ب��ي��ون��غ 

ع�صكريا«.
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  3070/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

م��و���ص��وع ال��ت��ن��ف��ي��ذ : ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال���دع���وى رق���م 2018/544 جت����اري ك��ل��ي ، ب�����ص��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ به 
)934309961.3 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني عن نف�صة وب�صفته وكيال عن 1 بنك اخلليج التجاري )اخلليجي( �س م ق 2 البنك 
العربي املتحد �س م ع  3 بنك دبي اال�صالمي �س م ع  4 م�صرف عجمان �س م ع 5 م�صرف ال�صارقة اال�صالمي �س م ع 6 

بنك اخلليج فرن�صا �س م  - واآخرون 
اإمارة دبي -بر دبي - الكرامة  - �صارع البنوك )�صارع خالد بن الوليد( بناية بنك الفجرية الوطني �س ب رقم  عنوانه : 

وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املال    -   256378091 مكاين   ،  043971700 رقم  تليفون   2979
االإمارات  زاي��د - مكتب رقم )22( ملك موؤ�ص�صة  ال�صيخ  �صارع  اإم��ارة -   : ي��زدي - عنوانه  اإعالنه : كيان �صعادات  املطلوب 
 -  2231180640 م��ك��اين   0506588716 رق���م  حم��م��ول   043211185  / رق���م  ه��ات��ف   ، ل��ل��ب��رتول  ال��ع��ام��ة 

svstems@pacificcontrols.net  -  0506588716
مو�صوع االإعالن : املنفذ �صده :  با�صيفيك النظمة املراقبة )�س ذ م م( ، املنفذ �صده : با�صيفيك كونرتول كالود �صريفيز �س 

م م ح  املنفذ دليب راهوالن ، املنفذ �صده : ح�صن �صادات يازدى 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�صاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة مر�صى دبي - رقم االر�س 
22   رقم البلدية 192 - 392 - امل�صاحة : 187.08 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج االمرية - رقم 

الوحدة 1903 - مببلغ )1.587.700.70( درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70535

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
دع�ة حل�ش�ر اجتماع اخلربة املحا�شبية الأول

املعلن اإليه / املدعى عليه: عزيف حليفة
يف الدعوى رقم 2857/2021 جتاري جزئي 

اخلب�رة  الأعم�ال  امل�وقرة  االإبتدائي�ة  االإحتادي�ة  دب�ي  حمكم�ة  قب�ل  م�ن  تكليفن�ا  على  بن�اء 
املحا�صبية يف الدعوى اأعاله فقد حددن�ا ي�وم االإثنني املوافق 24/01/2022، وذلك يف متام 
الرابعة ع�صراً موعدا لعقد االإجتماع االأول للخربة املحا�صبية االأول عن بعد وذلك عن طري�ق 
او م�ن ميثلكم قانونا  الربنامج ويطل�ب ح�ص�وركم  تثبيت  ل�ذا يرجى   )ZOOM( تطبي�ق
هاتف  على  للتوا�صل  بالدعوى،  املتعلقة  امل�صتندات  كافة  اإرفاق  مع  املذكور  االجتماع  حل�صور 
بريد  دبي،   -  91153 رقم  04، �س.ب   5705773 رقم  وفاك�س   04  5821333 رقم 

expert@mazca.ae : اإلكرتوين
م�صعل الزرعوين املحا�صبة القانونية

 XLNC ماز للمحا�صبة القانونية � ع�صو يف
اخلبري املحا�صبي د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة اي�شدا جل�بال �ش م م مكرم 
قي�م خان ب�شفته ال�شخ�شية و ب�شفته مالك املدعي عليها �شركة اي�شدا جل�بال �ش م م   

جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000597/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة اي�صدا جلوبال �س م م 

مكرم قيوم خان ب�صفته ال�صخ�صية و ب�صفته مالك املدعي عليها �صركة اي�صدا جلوبال �س م م   
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ منزو تريدجن - �س م ح - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 576907  

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 فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ن�ر لت�ريد اليدي العاملة 
)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002953/ 

الربيد  مكتب  مقابل   - الب�صتان   - عجمان   : العنوان   - العاملة   االيدي  لتوريد  نور   : عليه  املحكوم  اإىل 
املركزي - هاتف رقم / 052782225 - 0502100123 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ عائ�صة عبداهلل �صامل �صيف الكعبي - اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 5632.0 
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 تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور  جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك   عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002932/ 
اإىل املحكوم عليه : م�صعب ح�صن حممد خلف اهلل  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ م�صعب عبدالواحد جيب اهلل حممد ، اجلن�صية : �صوداين  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 93181   
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 فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

Date 18/ 1/ 2022  Issue No : 13445
To notify the defendant by publication

At the Case Management Office, 
Ajman Federal Court, the Federal Civil Court of First Instance
In Case No. AJCFICILABMIN2021/0004728/ Labor (Partial)

To the defendant: BAB AL MUSTAQBAL ALUMINUM AND GLASS 
WORKS L.L.C
Unknown place of residence: UAE, Emirate of Ajman, the new industrial area 
at P.O. Box 3722, Showroom No. 12, King Abdullah Salem batarfa
Phone :067434216, 97167433816
You are entrusted to attend the session of 01/26/2022 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil First Instance Court - Office 
No. (1 Office of the Case Director) in person or through an authorized Lawyer, 
and to submit a reply memorandum to the case with all documents attached, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication in order to 
consider the case mentioned above - as a defendant
Judicial Services Office
Maryam Ibrahim Al Balushi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 18/ 1/ 2022  Issue No : 13445
Notify the defendant by publication

At the Case Management Office - 
Ajman Federal Court - Federal Civil Court of First Instance

In Case No.AJCFICIREA2021/ 0004551 Civil (Partial) 
To the defendant: Muhammad Rafiq Mounir Al-Zama 
Unknown place of residence: Ajman, Al Masfoot area, Mujaira - Tel : 
0567453971 - Makani No.: 0286048230
You are entrusted to attend the session 20/01/2022 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance 
- Office No. (Case Manager Office No. 6) in person or through an 
authorized agent, and submit a reply memorandum to the lawsuit with all 
documents attached, within a period not exceeding Ten days from the date 
of publication in order to consider the case whose number is mentioned 
above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Iman Ahmed Al-Awadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 18/ 1/ 2022  Issue No : 13445
Real Estate -partial 18/2021/885

Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Khalid Mahmood Mujadidi
Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation, represented by/ Abdulla 
Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi, hereby notifies you that 
the court has issued a judgment in the session held on 13-09-2021 in the 
said case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging the defendant 
to pay to the plaintiff an amount of (AED 1,491,847) - One million four 
hundred ninety one thousand eight hundred forty seven dirham in addition 
to expenses and one thousand for attorneys' fee, and rejected other 
requests. Such judgment is considered as issued in presence subject to 
appeal within thirty days from the next day of publishing the notification. 
Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and has publicly announced to all.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الورد اجلوري للخ�صروات والفواكة الطازجة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1296610 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حميد احمد فري�س حميد القبي�صى من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / حميد احمد فري�س حميد القبي�صى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صرف الدين �صازيفاالبيل كوموكوتى %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 3.85*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ الورد اجلوري للخ�صروات والفواكه الطازجة 

ALWARD ALJOURI FRESH VEGETABLES AND FRUITS 

اإىل /الورد اجلوري للخ�صروات والفواكه الطازجة ذ.م.م 
ALWARD ALJOURI FRESH VEGETABLES AND FRUITS L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم البيت ال�صوري

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1397552 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�صافة خالد فرج �صعيد مبارك العامرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عالء يو�صف %100

تعديل وكيل خدمات 
 حذف ح�صن عبداهلل عبدالرحمن يو�صف العلى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالقادر حممد ا�صد

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

اأعلن الهولندي فان مارفيك مدرب 
القدم  االأول لكرة  الوطني  منتخبنا 
قائمة املنتخب التي مت اختيارها من 
قبل اجلهاز الفني، ا�صتعداداً ملباراتي 
الت�صفيات  ���ص��م��ن  واإي������ران  ���ص��وري��ا 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  االآ�صيوية 
املجموعة  حل�صاب   2022 ال��ع��امل 
يوم  ���ص��وري��ا  ي��واج��ه  ح��ي��ث   ، االأوىل 
27 يناير اجلاري باإ�صتاد اآل مكتوم 
ب��ن��ادي ال��ن�����ص��ر ، وي���واج���ه اإي�����ران يف 
من  االأول  يف  بطهران  اآزادي  ا�صتاد 

فرباير املقبل.
لالأبي�س  النهائية  القائمة  وت�صم 
خ�����ص��ي��ف ،  ع��ل��ي   : ه���م  الع���ب���اً   27
وحممد ال�صام�صي ، وعادل احلو�صني 
، وفهد الظنحاين ، وبندر االأحبابي 
عبا�س  وول��ي��د   ، العطا�س  وحممد   ،
وعبدالعزيز   ، خمي�س  وحم��م��ود   ،
ه��ي��ك��ل ، و����ص���اه���ني ع��ب��دال��رح��م��ن ، 

�صلطان  و�صامل   ، احل��م��ادي  وخليفة 
، وعلي �صاملني ،  اإدري�����س  ، وع��ب��داهلل 
وع��ب��داهلل رم�����ص��ان ، وم��اج��د را�صد 
، وم���اج���د ح�����ص��ن ، وي��ح��ي��ى ن�����ادر ، 

 ، كانيدو  وكايو   ، الزعابي  وطحنون 
وحارب عبداهلل ، وخليل احلمادي ، 
وحممد جمعة عيد ، وزايد العامري 
، و���ص��ه��ي��ل ال��ن��وب��ي ، وع��ل��ي ���ص��ال��ح ، 

و�صبي�صتيان تيجايل.
دبي  يف  غ��داً  منتخبنا جتمعه  ويبداأ 
امللعب  اليومية يف  تدريباته  وي��وؤدي 

الفرعي بنادي الو�صل.

•• اأبوظبي-وام:

على  ال��ه��واة  فئة  ع��ن  االأول  امل�صنف  �صكيك  اأح��م��د  االإم���ارات���ي  ال��الع��ب  ان�صم 
م�صتوى الدولة، للم�صاركة اإىل جانب نخبة العبي اجلولف يف العامل، وابرزهم 
اإ�س بي  اإت�س  اأبوظبي  روري ماكلروي وكولني موريكاوا واآدم �صكوت، يف بطولة 

�صي للجولف التي �صتقام خالل الفرتة 20 23- يناير اجلاري.
كاأ�س  على  �صيتناف�س  �صكيك  احمد  اأن  اأم�س  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  واأعلن 
الهواة،  فئة  عن  املحليني  الالعبني  اأب��رز  اأح��د  هيل،  جو�س  مع  املُجّنح  ال�صقر 
بعد فوزه بكاأ�س بطولة اأبوظبي للهواة يف دي�صمرب املا�صي؛ والذي �صاهم بتاأهله 

للم�صاركة يف البطولة املرموقة للعام الثاين على التوايل.
وُي�صارك �صكيك يف الدورة ال�صابعة ع�صرة من بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �صي 
وورلد،  بي  دي  جولة  �صمن  رولك�س  �صل�صلة  بطوالت  حمطات  اأوىل  للجولف، 
اأبرز جنوم العامل، مبن فيهم املدافع عن اللقب تايريل  يف مواجهة نخبة من 
هاتون، وحاملو لقب البطولة �صابقاً تومي فليتوود و�صاين الوري ويل وي�صتوود، 

اإىل جانب ماكلروي وموريكاوا و�صكوت.
24 عاماً على حت�صني م�صتواه بعد  ويحر�س جنم االإم��ارات البالغ من العمر 
تاريخي  اإجن���از  ع��ام��ني، حيث جن��ح يف حتقيق  منذ  البطولة  االأول يف  ظ��ه��وره 
دبي  اأفيف  بطولة  افتتاح  يف  االأوىل  بال�صربة  بقيامه  املا�صي  نوفمرب  �صهر  يف 
2021، حمققاً يف نهايتها اأف�صل نتيجة لالعب اإماراتي يف تاريخ جولة دي بي 

وورلد على االإطالق.
اأب��وظ��ب��ي الريا�صي:  ال��ع��ام ملجل�س  ال��ع��واين االأم���ني  ���ص��ع��ادة ع���ارف حمد  وق���ال 
اإ�س بي �صي للجولف  اإت�س  اأبوظبي  �صكيك يف بطولة  اأحمد  م�صاركة  "ت�صعدنا 
للعام الثالث على التوايل، ملا له من ح�صور بارز ، ويعد من اأبرز جنوم اجلولف 
ال�صاعدين على م�صتوى الدولة، ونحن ن�صعى دائما بكافة خططنا ويف جميع 
بطوالتنا لدعم املواهب الريا�صية الوطنية، متمنني له التوفيق والنجاح خالل 

مواجهته جمموعة من اأبرز العبي اجلولف العامليني".

للجولف  الدولة  رئي�س  ال�صمو  بكاأ�س �صاحب  الفائز  �صكيك،  قال  ناحيته  ومن 
2020: "ُي�صرفني اأن اأتلقى دعوة امل�صاركة يف بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �صي 
املرموقة  االأ�صماء  هذه  جانب  اإىل  وورل��د  بي  دي  جولة  يف  للمناف�صة  للجولف 
لبدء  واأت��ط��ل��ع  ال��الع��ب��ني،  جلميع  املميزة  التجربة  ه��ذه  باأهمية  ثقة  ..وُك��ّل��ي 
املناف�صات على اأر�س ملعب يا�س لينك�س لتوظيف اخلربات التي اكت�صبتها من 

جتاربي ال�صابقة لتحقيق نتيجة مميزة".
املا�صيني،  العامني  مدى  على  حققتها  التي  بالنتائج  "اأفتخر  �صكيك:  واأ�صاف 
واآمل اأن اأقّدم اأداًء ا�صتثنائياً يرفع ا�صم االإمارات عالياً يف مناف�صات هذا االأ�صبوع 
لتحقيق  باأنني جاهز  اليوم  اأ�صعر  لتطوير موهبتي،  الدائم  �صعيي  ومع  اأي�صاً. 
اأف�صل النتائج يف البطولة املرتقبة ..والب��ّد يف النهاية من التعبري عن �صكري 
اأكون  اأن  اآم��ل  حيث  الفر�صة،  ه��ذه  ملنحي  الريا�صي  اأبوظبي  ملجل�س  وامتناين 

م�صدر اإلهام للجيل املقبل من العبي اجلولف يف دولة االإمارات".
ويلتحق �صكيك بعد اختتام فعاليات بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �صي للجولف 
امل�����ص��ارك��ني يف بطولة دب��ي ديزرت  ال��ن��ج��وم  اأب���رز  ه��ذا االأ���ص��ب��وع مبجموعة م��ن 
ثم  ومن  يناير  و30   27 بني   Slync.io من�صة  برعاية  للجولف  كال�صيك 
من  كجزء  كابيتال  فينك�س  �صركة  من  املقدمة  للجولف  اخليمة  راأ���س  بطولة 
وورلد  بي  دي  بطولة  اإط��ار  يف   2022 �صوينغ  ديزيرت  ال�صحراوية  اجل��والت 

للجولف بني 3 و6 فرباير.
وحتظى بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �صي للجولف مبكانة مرموقة على م�صتوى 
منذ  دورات��ه��ا  جلميع  للجولف  اأبوظبي  ن��ادي  تنظيم  بف�صل  االأو���ص��ط  ال�صرق 
انطالقها عام 2006، قبل اأن حتول م�صارها هذا العام اإىل ملعب يا�س لينك�س 
عاملية  ريا�صية  كوجهة  اأبوظبي  العا�صمة  على  ال�صوء  لت�صلط  يا�س  جزيرة  يف 
حتت�صن اأبرز املناف�صات الدولية، مثل �صباق جائزة اأبوظبي الكربى للفورموال 
1 وبطوالت يو اإف �صي. وتنطلق فعاليات البطولة بني 20 و23 يناير 2022 
وُتقدم جوائز نقدية اإجمالية بقيمة ثمانية ماليني دوالر اأمريكي باالإ�صافة اإىل 

ثمانية اآالف نقطة للت�صنيف �صمن جولة دي دبي وورلد.

•• مدينة زايد – الظفرة-الفجر:

حتمل الفعاليات املتعددة يف مهرجان 
ع�صرة،  اخل��ام�����ص��ة  ب���دورت���ه  ال��ظ��ف��رة 
الرتاثية  ال��ت��ق��ال��ي��د  م�����ص��م��ون��ه��ا  يف 
االإماراتية،  الهوية  قيم  تر�صخ  التي 
اجلاري  ي��ن��اي��ر   22 ح��ت��ى  ت�صتمر  اإذ 
يف م��دي��ن��ة مب��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة، حتت 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  م��ن  بتنظيم 

والربامج الثقافية يف اأبوظبي.
و�صهدت مزاينة اإبل اللقايا للمحليات 
وامل���ج���اه���ي���م وامل���ه���ج���ن���ات االأ����ص���اي���ل 
ُم��الك االإب��ل من  مناف�صات قوية بني 
العربي وعدد  االإم��ارات ودول اخلليج 
م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ال��ذي��ن قدموا 
ال�صحراء،  اأه�����ل  ب�����رتاث  ل��الح��ت��ف��اء 
وخ����و�����س م��ن��اف�����ص��ات م���زاي���ن���ة االإب�����ل 
الرتاثية. وتوج عي�صى �صيف املزروعي 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  ن��ائ��ب 
وال�����ربام�����ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����رتاث����ي����ة، 
بح�صور  املزاينة،  باأ�صواط  الفائزين 
اإدارة  ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي م��دي��ر 

التخطيط وامل�صاريع باللجنة.

�ملحليات  �للقايا  �إب���ل  م��ز�ي��ن��ة 
و�ملهجنات �لأ�سايل

اللقايا  اإب�����ل  ����ص���وط  ن��ت��ائ��ج  اأ����ص���ف���رت 
– حمليات،  ال�صيوخ  ال�صمو  الأ�صحاب 
بلقي�س  اإىل  االأول  امل��رك��ز  ذه���اب  ع��ن 
���ص��ي��ف بن  ب��ن  ال�����ص��ي��خ خليفة  مل��ال��ك��ه��ا 
ويف  االإم�����ارات،  م��ن  نهيان  اآل  حممد 
املركز الثاين االماراتيه ملالكها ال�صيخ 
حم��م��د ���ص��ق��ر حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي من 
االإم�����ارات ، ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث جاءت 
�صلهوده ملالكها ال�صيخ �صيف بن خليفة 
ب���ن ���ص��ي��ف ب���ن حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان من 

االإمارات.
�صوط  يف  االأول  امل��رك��ز  على  وح�صلت 
القبائل   الأب��ن��اء  ���ص��راي��ا  رئي�صي  لقايا 
ملالكها  ال��ظ��ب��ي  حم��ل��ي��ات،  1)رمز(- 
املن�صوري من  علي �صامل عبيد هياي 
ال��ث��اين �صيخة  امل��رك��ز  االم����ارات ، ويف 
املنهايل  عي�صه  ر�صوان  هداف  ملالكها 
الثالث  امل���رك���ز  ويف  االإم����������ارات،  م���ن 
اأحمد  ع��ب��داهلل  ملالكها  اع��م��ار  ح�صلت 

خليفة طوار الكوارى من قطر.
اأما يف �صوط لقايا رئي�صي �صرايا الأبناء 
القبائل 2)رمز( حمليات، ح�صل على 
نا�صر  �صامل  ملالكها  ر�صا  االأول  املركز 
االإمارات،  من  املن�صوري  �صقر  �صامل 
ملالكها �صامل  الثاين هوايل  املركز  ويف 
ن��ا���ص��ر ����ص���امل ���ص��ق��ر امل��ن�����ص��وري من 
ال��ث��ال��ث جاءت  امل��رك��ز  االإم������ارات، ويف 
خليفة  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  ملالكها  اف��ع��ال 

طوار الكوارى من قطر.
ويف �صوط لقايا تالد الأبناء القبائل1 
– حمليات ، ح�صل على املركز االأول 
غ���ري مل��ال��ك��ه��اع��ل��ي ���ص��امل ع��ب��ي��د هياي 
املركز  ويف   ، االاإم���ارات  املن�صوري من 
ماجد  خمي�س  ملالكها  ال�صلع  ال��ث��اين 
را�صد �صفيان املن�صوري من االإمارات، 
ملالكها  ن��وف  الثالث  املركز  وج��اءت يف 
ح�����م�����دان م�������ص���ب���ح ع�����ام�����ر ح����وي����رب 

املن�صوري من االإمارات.
لقايا  ���ص��وط  يف  االأول  امل��رك��ز  وذه���ب 
حمليات،   – القبائل2  الأب���ن���اء  ت���الد 
اإىل �صوغه ملالكها ح�صني �صامل �صعيد 
علي املحرمي من االإمارات، ويف املركز 
ال��ث��اين امل��م��ل��ك��ه مل��ال��ك��ه��ا ���ص��امل حممد 
ع���ب���داهلل ب���و ع���وان���ه امل���ن�������ص���وري من 
ال��ث��ال��ث جاءت  امل��رك��ز  االإم������ارات، ويف 
ج���ذاب���ة مل��ال��ك��ه��ا ���ص��امل ���ص��ه��ي��ل طاهي 

الرا�صدي من االإمارات.
ويف �صوط لقايا �صرايا الأبناء القبائل 
مفتوح ) يب�صمح لل�صركاء(- حمليات، 
ح�صل على املركز االأول جمايل ملالكها 
خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن �صعيد ب��ن علي 
ال��ر���ص��ي��دي م��ن االإم�����ارات، ويف املركز 
ال���ث���اين ال��ه��اي��ل��ة مل��ال��ك��ه��ا ع��ل��ي �صامل 
االإمارات،  من  املن�صوري  هياي  عبيد 
ملالكها  وه��ج  الثالث  املركز  يف  وج��اءت 
���ص��امل حمد ���ص��امل حمد ال��درع��ي من 

االإمارات.
اال�صايل   امل��ه��ج��ن��ات  ل��ق��اي��ا  ���ص��وط  ويف 
االأول  املركز  على  - حمليات، ح�صلت 
�صقرا ملالكها م�صبح مطر علي غرير 
الكتبي من االإمارات، ويف املركز الثاين 

اجل����دع����اء مل��ال��ك��ه��ا ����ص���امل ح��م��د علي 
االإمارات،  من  املزروعي  هميلة  م�صلم 
ويف املركز الثالث جاءت �صغط ملالكها 
م��ب��ارك ���ص��ل��ط��ان اأح��م��د امل��ن��ه��ايل من 

االمارات.

مز�ينة �إبل �للقايا �ملجاهيم
�صجل �صوط لقايا رئي�صي �صرايا الأبناء 
، ذهاب  القبائل1  )رم��ز( - جماهيم 
املركز االأول اإىل الهايلة ملالكها حممد 
�صالح جمرن العامري من االإمارات ، 
ويف املركز الثاين خزامه ملالكها �صاري 
بلو�س ب��راك املزروعي من االم��ارات ، 
ويف املركز الثالث جاءت �صمخ ملالكها 
املزروعي  ب��راك  بلو�س  ���ص��اري  حا�صر 
م��ن االإم��������ارات.  اأم����ا يف ���ص��وط لقايا 
رئي�صي �صرايا الأبناء القبائل 2 )رمز( 
، ح�صل على املركز االأول  – جماهيم 
جمرن  �صالح  حممد  ملالكها  غياثي 
املركز  االم������ارات، ويف  م��ن  ال��ع��ام��ري 
�صاري  حا�صر  ملالكها  ال��ذاي��ر  ال��ث��اين 
بلو�س ب��راك املزروعي من االإم���ارات ، 
ويف املركز الثالث جاءت اأذعوه ملالكها 
����ص���اري ب��ل��و���س ب�����راك امل����زروع����ي من 
تالد  لقايا  ���ص��وط  و�صجل  االم�����ارات. 
، ذهاب  1� جم��اه��ي��م  ال��ق��ب��ائ��ل  الأب��ن��اء 
يافور  ملالكها  م��ذورة  اإىل  االأول  املركز 
ق����ران ال��ن��وب��ي م��زي��ن��ة ال��ع��ام��ري من 
ال��ث��اين الثقيلة  امل��رك��ز  االم����ارات، ويف 
املري  العوير  ف��رج  ه��ادي  ف��رج  ملالكها 
من ال�صعودية، ويف املركز الثالث جاءت 
حرتو�س  مبخوت  �صامل  ملالكها  طافح 
املنهايل من االإمارات. ويف �صوط لقايا 

ت���الد الأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل 2� جم��اه��ي��م ، 
ح�صل على املركز االأول وحيدة ملالكها 
املنهايل  عو�س جابر عبداهلل كرموت 
من االمارات، ويف املركز الثاين العيله 
مل��ال��ك��ه��ا ب����الع ال�������دودة حم��م��د عطي 
املركز  ، ويف  االإم�����ارات  ال��ع��ام��ري م��ن 
�صامل  ملالكها  مهيوبة  ج���اءت  ال��ث��ال��ث 

علي غريب العامري من االمارات.
الأبناء  ����ص���راي���ا  ل��ق��اي��ا  ����ص���وط  يف  اأم�����ا 
لل�صركاء(  ي�صمح   ( م��ف��ت��وح  ال��ق��ب��ائ��ل 
االأول  املركز  يف  ح�صل  جماهيم،   –
ف��خ��ام��ه مل��ال��ك��ه��ا ع��ب��داهلل ب��ن �صيدان 
ب��ن م��ه��دي ال��ع��رج��اين ال��ع��ج��م��ي من 
�صوايا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف  ال�صعودية، 
املزروعي  ب���راك  بلو�س  ���ص��اري  ملالكها 
الثالث  امل���رك���ز  ويف  االإم����������ارات،  م���ن 
ملالكها زايد را�صد �صامل  جاءت متيهة 

بالعياره املن�صوري من االإمارات.

ج��م��ال �ل��ط��ق�����س و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
زو�ر  جت����ذب����ان   .. �مل���ت���ع���ددة 

�ملهرجان
ال�صتوية  ال��ط��ق�����س  ط��ب��ي��ع��ة  جت�����ذب 
عام  ب�صكل  االإم����ارات  بها  تتفرد  التي 
ومنطقة الظفرة ب�صكل خا�س، الزوار 
جمال  ج���ان���ب  واإىل  م���ك���ان،  ك���ل  م���ن 
الطق�س هناك الفعاليات املتعددة التي 
�صممها مهرجان الظفرة لتتنا�صب مع 

خمتلف الفئات من ال�صغار والكبار.
امل��زروع��ي، مدير  وق��ال عبيد خلفان   
جلنة  يف  وامل�����ص��اري��ع  التخطيط  اإدارة 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
والرتاثية باأبوظبي، اأن اإدارة املهرجان 

الفعاليات  ت����وف����ري  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ت 
لتلبي  املختلفة  الرتاثية  وامل�صابقات 
االأع���م���ار وال���ف���ئ���ات، وعملت  خم��ت��ل��ف 
تراثية  ب��ني  م��ا  امل�صابقات  ت��ن��وع  على 
وثقافية وترفيهية، حيث اأن املهرجان 
الغني  اتراثي  الظفرة  �صوق  يت�صمن 
ومن�صة  وتعددها،  وتنوعها  بفعاليات 
م��زاي��ن��ة االإب����ل، و���ص��ارع امل��ل��ي��ون الذي 
يقدم خدمات كثرية ملرتاديه وجل�صات 
ميادين  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��ل��ق،  ب��ال��ه��واء 
فيها  ي��ق��ام  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  امل�صابقات 
م�صابقات الرماية واخليول وال�صقور 

وال�صلوقي وغريها.
ب��������دوره، ق�����ال ع���ي���د احل�����م�����ادي، اأح����د 
الفعاليات  اأن  للمهرجان،  ال��زائ��ري��ن 
وعلى  ب�صدة  االأن��ظ��ار  لفتت  اجل��دي��دة 
الرتاث  تخ�س  التي  امل�صابقات  راأ�صها 
وفعاليات  االإم���ارات  لدولة  االإن�صاين 
ال�صوق ال�صعبي والفعاليات التثقيفية 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ل���الأط���ف���ال،  امل��وج��ه��ة 
االإقبال مل يقت�صر على اأهايل منطقة 
ال��ظ��ف��رة واإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ف��ق��ط بل 
اإم��ارات الدولة  اإقباال من �صكان  �صهد 
وال�����ص��ي��اح م��ن خ��ارج��ه��ا م��ا ي�صري اإىل 
للرتويج  امل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  جن����اح 

اجليد يف ا�صتقطاب املتابعني.
واأك����دت ح��م��دة امل��ن�����ص��وري، زائ����رة، اإن 
ال��ع��امل��ي��ة تعترب  ال�����ص��ت��وي��ة  االأج��������واء 
فر�صة منا�صبة لزيارة املهرجان ب�صكل 
يومي حيث ي�صتمتع االأطفال والكبار 
تقدمها  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ب��اح��رتاف��ي��ة عالية،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
هو  امل�صهد  يف  ما  اأجمل  اأن  اإىل  الفتًة 

وجود جميع االأعمار وخمتلف الفئات.
واجلن�صيات يف املهرجان.

وق���ال���ت م����رمي م����ق����دادي، زائ������رة، اإن 
املتعددة  والفعاليات  الطق�س  ج��م��ال 
خمتلف  م���ن  امل��ه��رج��ان  زوار  ج��ذب��ت 
الفئات العمرية، حيث اأتت مع اأ�صرتها 
و�صراء  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  امل����اأك����والت  ل���ت���ذوق 
ال���ع���ط���ور وال�����دخ�����ون، وال�������ص���راء من 
ب�صكل  تتوافر  ال��ت��ي  املتنقلة  املطاعم 
لالأطفال  م�����ص��اح��ة  واإع����ط����اء  ك���ب���ري، 
الطفل  ق��ري��ة  ط��اق��ات��ه��م يف  ل��ت��ف��ري��غ 
جوائز  يقدم  ال��ذي  الرئي�صي  وامل�صرح 

قيمة للكبار وال�صغار.

�نطالق �ل�سباق �لتاأهيلي لبطولة 
�ل�����س��ل��وق��ي �ل��ع��رب��ي �ل���رت�ث���ي.. 

و�لنهائي �ل�سبت �لقادم
التاأهيلي  ال�صباق  مناف�صات  �صهدت 
الرتاثي  ال��ع��رب��ي  ال�صلوقي  لبطولة 
 ،15 مب���ه���رج���ان ال���ظ���ف���رة ب����دورت����ه 
�صباقات  م��ي��دان  يف  ق��وي��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
الهجن مبدينة زايد مبنطقة الظفرة، 
م�������ص���ارك���ات من  ال�����ص��ب��اق  و���ص��ج��ل  اإذ 
االأري�������س(، حيث   - النوعني )احل�����س 
 8 �صمن  التاأهيلية  املناف�صات  ج��رت 
اأ�صواط لفئتي الذكور واالإناث، مل�صافة 
لفئة  اأ���ص��واط  )اأرب��ع��ة  م��رت   2500
الذكور، واأربعة اأ�صواط لفئة االإناث(.

)�صباق  ال��ن��ه��ائ��ي  ال�����ص��ب��اق  و���ص��ي��ق��ام 
من  الواحدة ظهراً  ال�صاعة  التحدي( 
يناير   22 املوافق  القادم  ال�صبت  ي��وم 
الهجن  ���ص��ب��اق��ات  م��ي��دان  يف   2022
مب���دي���ن���ة زاي�������د مب��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة، 

ب���واق���ع ���ص��وط��ني )����ص���وط ال���ذك���ور – 
االإن�����اث(، ح��ي��ث مت تخ�صي�س  ���ص��وط 
باملراكز  للفائزين  نقدية  جوائز   10
النهائي،  ال�صباق  يف  االأوىل  اخلم�س 

بواقع 5 جوائز لكل فئة.

�لقعود  "�ن�سف  ن��ت��ائ��ج  �إع����الن 
و�سله" و "�للنب �حلام�س" و"متور 

�خلال�س"
اأ�صفرت نتائج م�صابقة "ان�صف القعود 
فوز  ع���ن  ال����راب����ع  ي��وم��ه��ا  يف  و�صله" 
"طالب بن حليل املري" باملركز االأول 
بزمن 10.6 ثانية، ويف املركز الثاين 
 11 بزمن  املزروعي  فار�س حرمو�س 
ث��ان��ي��ة، وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث م��ط��ر عتيج 
حيث  ثانية،   16.2 بزمن  املن�صوري 
"قعود"،  على  منهم  واح��د  كل  ح�صل 
وت��اأه��ل��وا اإىل امل��رح��ل��ة اخل��ت��ام��ي��ة من 

امل�صابقة.
ويف م�صابقة اللنب احلام�س )ليوم 16 
االأول فرج مبارك  باملركز  يناير( حل 
الثاين  امل��رك��ز  ويف  املن�صوري،  حممد 
اإبراهيم حممد يو�صف احلمادي، ويف 
مبارك  �صلمى  ج���اءت  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
املراكز  وت���وزع���ت  امل��ن�����ص��وري،  حم��م��د 

لغاية املركز العا�صر.
التمور  االأول يف مزاينة  املركز  وتقدم 
�صيف  م��ان��ع  "�صيف  اخل���ال����س  ل��ف��ئ��ة 
حمدان  الثاين  املركز  ويف  ال�صام�صي، 
املركز  ويف  ال��ع��ري��اين،  �صعيد  حم��م��د 
خمي�س  ن�صيب  �صعيد  عبيد  ال��ث��ال��ث 
املزروعي، وتوزعت املراكز لغاية املركز 

العا�صر.

�لفئة  تختتم  �ملحالب..  م�سابقة 
�لأوىل "�ملحليات" وتبد�أ مناف�سات 

�لفئة �لثانية "�ملجاهيم"
مناف�صات  املحالب  م�صابقة  اختتمت 
اأربعة  ت�صمنت  ال��ت��ي  االأوىل  ال��ف��ئ��ة 
)العرابي  امل��ح��ل��ي��ات  ل��ف��ئ��ة  اأ�����ص����واط 
والتي  وال��ت��الد،  لل�صرايا  واخل��واوي��ر( 
فيما  قيمة،  ج��ائ��زة   40 لها  خ�ص�س 
ب�����داأت م��ن��اف�����ص��ات ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
املجاهيم  ل�صوطي  امل��ح��ال��ب  م�صابقة 
والتي  م���ف���ت���وح(،  وامل��ج��اه��ي��م  ���ص��راي��ا 
حيث  قيمة،  ج��ائ��زة   20 لها  خ�ص�س 
يناير   21 ل��غ��اي��ة  امل�����ص��اب��ق��ة  ت�����ص��ت��م��ر 

اجلاري.
واأ�صفرت نتائج  �صوط اخلواوير تالد 
"طميعة"  امل��ط��ي��ة  ف���وز  حم��ل��ي��ات ع��ن 
ملالكها بخيت مبخوت حممد عمريت 
عمو�س من �صلطنة ُعمان باملركز االأول 
مبجموع حلبات بلغ 53 كيلو و300 
غرام، ويف املركز الثاين الرموح ملالكها 
من  زعبنوت  �صمه  بخيت  م�صلم  علي 
�صلطنة ُعمان مبجموع حلبات بلغ 50 
الثالث حممد  املركز  ويف  غ��رام،  كيلو 
امل�صهلي  �صمحان  �صعيد  م�صلم خويدم 
من �صلطنة ُعمان مبجموع حلبات بلغ 

غرام. و350  كيلو   46
ويف �صوط عرابي �صرايا حمليات فازت 
�صعيد  جمعة  اح��م��د  ملالكها  ال�صيخه 
حارب العميمي من االإمارات مبجموع 
حلبات بلغ 53 كيلو و600 غرام، ويف 
املركز الثاين �صامل �صهيل �صامل م�صن 
من �صلطنة ُعمان مبجموع حلبات بلغ 
املركز  ويف  غ��رام،  و450  كيلو    52
خويتم  حم��م��د  �صعيد  ���ص��امل  ال��ث��ال��ث 
االإم���������ارات مبجموع  م���ن  ال���را����ص���دي 

حلبات بلغ 47 كيلو و400 غرام.
���ص��راي��ا حمليات  خ���واوي���ر  ���ص��وط  ويف 
فازت حمره ملالكها احمد جمعة �صعيد 
حارب العميمي من االإمارات مبجموع 
حلبات بلغ 62 كيلو و150 غرام، ويف 
ال��ث��اين حممد م���ربوك �صعيد  امل��رك��ز 
ال�صع�صعي من �صلطنة ُعمان مبجموع 
غرام،  و650  كيلو    59 بلغ  حلبات 
عبيد  علي مبخوت  الثالث  املركز  ويف 
م�صلم املحرمي من االإمارات مبجموع 

حلبات بلغ 54 كيلو و850 غرام.
ويف �صوط عرابي تالد حمليات فازت 
ط��ع��ي��م��ه مل��ال��ك��ه��ا ���ص��ع��د حم��م��د �صعيد 
خوار من �صلطنة ُعمان باملركز االأول 
مبجموع حلبات بلغ 44 كيلو و750 
الهويرم  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف  غ������رام، 
زعبنوت  م�صلم  �صعيد  العبيد  ملالكها 
حلبات  مب��ج��م��وع  ُع��م��ان  �صلطنة  م��ن 
بلغ 43 كيلو  و750 غرام، ويف املركز 
الثالث �صعيد �صامل الر�صه ثوعار من 
�صلطنة ُعمان مبجموع حلبات بلغ 42 

كيلو و550 غرام.

• جمال �لطق�س و�لفعاليات �ملتعددة .. جتذبان زو�ر �ملهرجان 
• �نطالق �ل�سباق �لتاأهيلي لبطولة �ل�سلوقي �لعربي �لرت�ثي.. و�لنهائي �ل�سبت �لقادم 

• م�سابقة �ملحالب.. تختتم �لفئة �لأوىل »�ملحليات« وتبد�أ مناف�سات �لفئة �لثانية »�ملجاهيم«

مهرجان �لظفرة .. تقاليد تر�ثية تر�سخ �لهوية �لإمار�تية

مزاينة اإبل اللقايا للمحليات واملجاهيم واملهجنات الأ�صايل ت�صهد مناف�صات قوية بني ُمالك الإبل

ا�صتعدادا  القدم  لكرة  منتخبنا  قائمة  يف  لعبا   27
ملباراتي �صوريا واإيران بت�صفيات املونديال

اأحمد �صكيك ميثل الإمارات يف بطولة »اأبوظبي اإت�ص اإ�ص بي �صي« للجولف
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•• دبي -وام:

الوطنية  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة  نظمت 
االإم������ارات������ي������ة ب�������ص���ال���ة ن��������ادي دب����ي 
التجمع  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ه��م��م  الأ���ص��ح��اب 
الريا�صي  للمو�صم  للبوت�صيا  الثاين 
مبناف�صة  وات�����ص��م   2022-2021
بلغ  الذين  االأن��دي��ة  العبي  بني  قوية 
يب�صر  ما  والعبة،  العبا   30 عددهم 
ل�صالح  مم��ي��زي��ن  الع���ب���ني  ب��ت��اأه��ي��ل 
هذه  مثل  وت��وف��ر  ال��وط��ن��ي.  املنتخب 
الختيار  املثالية  الفر�صة  التجمعات 
الواعدة  ال��ع��ن��ا���ص��ر  و���ص��ق��ل  وت��اأه��ي��ل 
امل�صاركات  يف  املناف�صة  ت�صتطيع  التي 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة وعلى 
م�صتوى املناف�صات يف م�صابقات الفئة 
العب  ف��از  بالتجمع   BC 1 االأوىل 
نادي العني ح�صن ربيع باملركز االأول، 
وج�����اء ب���امل���رك���ز ال���ث���اين ����ص���امل عبيد 
ال�����ص��ارق��ة للخدمات  امل��دح��اين الع��ب 
املركز  ويف  ال���ذي���د،  ف����رع  االإن�����ص��ان��ي��ة 
الثالث حل العب نادي خورفكان طه 
 BC2 فئة  اأّم���ا يف  ال��ي��ا���ص��ي.  حممد 
فقد احرزت املركز االأول لفئة االإناث 
اللطيف  ع��ب��د  ر���ص��ا  �صلمى  ال��الع��ب��ة 
العبة نادي خورفكان ..وعلى م�صتوى 
العني  ن���ادي  الع���ب  اقتن�س  ال��رج��ال 
�صامل علي الكعبي املركز االأول، وتاله 
�صلطان  ف��ا���ص��ل حم��م��د  ال��رتت��ي��ب  يف 
للخدمات  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  الع����ب 
ال���ذي���د، ث���م زميله  االإن�����ص��ان��ي��ة ف����رع 
�صلطان حممد على يف املركز الثالث.

 BC3 الثالثة  الفئة  مناف�صات  ويف 

ت��ف��رق الع��ب��و والع���ب���ات ن����ادي العني 
ال�صام�صي  ���ص��ع��ي��د  ب����در  اأح�����رز  ح��ي��ث 
الو�صافة  يف  وج����اءت  االأول،  امل��رك��ز 
زميلته الالعبة هدي �صبيح الكعبي، 
ويف املركز الثالث العب نادي اأبوظبي 

عبد اهلل حممد امل��ري. ويف مناف�صات 
ت�صّدرت   BC4 ال����راب����ع����ة  ال���ف���ئ���ة 
املناف�صات رئي�صة �صعيد الفال�صي من 
نادي دبي، وحل ثانياً العب خورفكان 

حمدان على الكعبي.

•• اأبوظبي-الفجر

النهائي  رب��ع  ال��دور  مباريات  �صهدت 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  كاأ�س  لبطولة 
الدولة حفظه اهلل ، التي اأقيمت على 
مدار يومني جناحاً تنظيمياً من كافة 
النواحي الفنية واجلماهريية ، حيث 
االأربعة  امل���الع���ب  م���درج���ات  ���ص��ه��دت 
ح�����ص��وراً ج��م��اه��ريي��اً الف��ت��اً �صاهم يف 
ارتفاع امل�صتوى الفني للمباريات التي 
جاءت مثرية وقوية ، كما �صجل و�صم 
من�صات  يف  ك��ب��رياً  تفاعاًل  البطولة 
التفاعل  بعد  االجتماعي  التوا�صل 
الكبري بني جماهري االأندية وع�صاق 
الكرة االإماراتية اإىل جانب التغطية 
التلفزيونية من قبل قنوات اأبوظبي 

ودبي وال�صارقة الريا�صية وال�صحف 
واملن�صات االإخبارية .

ب���ن دروي�س  ي��و���ص��ف  اأح���م���د  واأع������رب 
ك���رة  احت�������اد  اإدارة  جم���ل�������س  ع�������ص���و 
عن  امل�صابقات  جلنة  رئي�س   ، ال��ق��دم 
التنظيمي  بالنجاح  الكبرية  �صعادته 
كاأ�س  مباريات  حققته  ال��ذي  الهائل 
اأهمية  اأن  اإىل  الدولة، م�صرياً  رئي�س 
البطولة وقيمتها العالية، نابعة من 
على  وع��زي��زاً  غالياً  ا�صماً  حتمل  اأنها 

قلوب اجلميع.
املقدرة  امل�صاهمة  دروي�س  بن  وثمن   
الرعاة  راأ�صهم  النجاح وعلى  ل�صركاء 
مع  تعاونت  التي  امل�صاركة  واالأن��دي��ة 
تنفيذ  يف  امل�صابقات  وجل��ن��ة  االحت���اد 
اخلطط والربامج املو�صوعة الإجناح 

االلتزام  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ت  ال��ب��ط��ول��ة، 
واأ����ص���ه���م���ت بقدر  امل���وج���ه���ات  ب���ك���اف���ة 
املباريات بال�صورة  اأن تخرج  كبري يف 
من  اجلميع،  �صاهدها  التي  الرائعة 

كل النواحي التنظيمية والفنية.
ول��ف��ت رئ��ي�����س جل��ن��ة امل�����ص��اب��ق��ات اإىل 
الذي  الكبري  اجلماهريي  احل�صور 
املباريات  اأن  ذاك��راً  البطولة،  حققته 
اأع����داد كبرية  ت��واج��د  االأرب����ع �صهدت 
م��ن ج��م��اه��ري االأن���دي���ة، وه���و االأم���ر 
اإ�صافياً،  زخ��م��اً  امل��ب��اري��ات  منح  ال��ذي 
ورف����ع م��ن درج����ة ح��م��ا���س الالعبني 

ليقدموا اأف�صل امل�صتويات.
الكرة  احت�����اد  يف  "حر�صنا  وق������ال: 
النجاح  اأ�����ص����ب����اب  ك����ل  ت����وف����ري  ع���ل���ى 
التي  ال����ك����ب����رية،  ال���ب���ط���ول���ة  ل����ه����ذه 
القدم  ك��رة  يف  االأه��م  امل�صابقة  تعترب 
االإماراتية، وبحمد اهلل ح�صدنا ثمار 
هذا العمل بعد اأن حققت البطولة يف 
على  الفتاً  جناحاً  ال�صابقة  مراحلها 

كافة امل�صتويات".
اجلماهريي  "التفاعل  واأ�����ص����اف: 
الكبري مع البطولة، مل يقت�صر على 
احل�����ص��ور اجل��م��اه��ريي يف امل��الع��ب ، 
مواقع  م�صتوى  على  اأي�صاً  ظهر  بل 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث حقق 
اأك��رث من  ال��دول��ة،  رئي�س  كاأ�س  و�صم 

م�صاهدة". مليون   51
بالتاأكيد  حديثه  دروي�����س  ب��ن  وخ��ت��م 
اأكرث حر�صاً  اأن االحتاد �صيكون  على 
على اأن حتقق البطولة جناحاً اأكرب يف 
االهتمام  واأن  خا�صة  املقبلة،  املرحلة 
اإىل  و�صولها  م��ع  يتزايد  بالبطولة 
التوفيق  متمنياً  املتقدمة،  امل��راح��ل 
للفرق االأربعة التي تاأهلت اإىل الدور 

ن�صف النهائي.

جناح تنظيمي وح�صور جماهريي لفت ملباريات 
الدور ربع النهائي لبطولة كاأ�ص رئي�ص الدولة

فار�ًسا وفار�سة ميثلون �أكرث من 20 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل   230 م�ساركة  �لعاملية  �لبطولة  • �سهدت 
�إمار�تي درهم  �ألف   685 �ملرموق  �حلدث  جو�ئز  جمموع  • بلغ 

يف �أجو�ء �لبطولت �لدولية �لحرت�فية وتطويرها  مو�هبهم  ل�سقل  �لنا�سئني  �لإمار�ت  لفر�سان  من�سة  �لبطولة  • وفرت 
•• اأبوظبي –الفجر:

فاطمة  اأك���ادمي���ي���ة  ك���اأ����س  اخ��ت��ت��م��ت   
احلواجز  لقفز  الدولية  م��ب��ارك  بنت 
التا�صعة  ن�صختها  وفعاليات  مناف�صات 
بنجاح بعد احتفالية فرو�صية ا�صتمرت 
ا�صت�صافها  اأي�����ام  ث��الث��ة  م����دار  ع��ل��ى 

ميدان نادي اأبوظبي للفرو�صية.
للبطولة  اخل���ت���ام���ي  ال����ي����وم  و����ص���ه���د 
ح�صور معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�صامح  وزي��ر  نهيان،  اآل 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
خمي�س  م���غ���ري  ال����دك����ت����ور  وم�����ع�����ايل 
اخلييلي، رئي�س دائرة تنمية املجتمع، 
و�صعادة عارف حمد العواين، اأمني عام 
جمل�س اأبوظبي الريا�صي، والدكتورة 
اأمنيات الهاجري، نائب رئي�س جمل�س 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة 
اأحمد  وال�����ص��ي��د  الن�صائية،  للريا�صة 
الحتاد  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ص��وي��دي، 

االإمارات للفرو�صية وال�صباق.
مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  وتوج معايل 
والتعاي�س،  الت�صامح  وزي��ر  نهيان،  اآل 
التي  بوهل  نيكوال  االأمل��ان��ي��ة  الفار�صة 
للبطولة،  ال���ك���ربى  ب��اجل��ائ��زة  ف����ازت 
فئة  يف  االأول  امل���رك���ز  حت��ق��ي��ق��ه��ا  ب��ع��د 
للفار�صات،  جن��م��ت��ني   *CSIL2
وجولة  تاأهيلية  ج��ول��ة  م��ن  وامل��ك��ون��ة 
بارتفاع  ال��زم��ن وح��واج��ز  مت��اي��ز �صد 
145 �صم، بعد اجتيازها امل�صلك بدون 

اأخطاء وبزمن قدره 40.00 ثانية.
واأقيمت البطولة الدولية حتت رعاية 
كرمية من �صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام، 
التنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  االأ����ص���ري���ة، 
االإمارات"  "اأم  والطفولة،  لالأمومة 
حفظها اهلل، بتنظيم اأكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�صة الن�صائية، ووفقاً 
ال�صيخة فاطمة بنت هزاع  لتوجيهات 
بن زايد اآل نهيان، رئي�صة جمل�س اإدارة 

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة 
اأبوظبي  ن�����ادي  ورئ��ي�����ص��ة  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 

لل�صيدات، ونادي العني لل�صيدات.
التي  البطولة،  مناف�صات  يف  و���ص��ارك 
بلغ جمموع جوائزها 685 األف درهم 
الفار�صات  نخبة  من   230 اإم��ارات��ي، 
الدولة  اأنحاء  خمتلف  من  والفر�صان 
 18 يف  للم�صاركة  وال��ع��امل  واملنطقة 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا، موفرة  م��ن��اف�����ص��ة ���ص��م��ن 
والفر�صان  ل��ل��ف��ار���ص��ات  ه��ام��ة  من�صة 
قدراتهم  ال����ص���ت���ع���را����س  امل�������ص���ارك���ني 
اأب������رز  وم����واه����ب����ه����م يف واح���������دة م�����ن 
الريا�صة.  ه��ذه  يف  املناف�صة  ���ص��اح��ات 
فئات  يف  املناف�صات  امل�صاركون  وخا�س 
و  ،CSIJ-Aو  ،CSICh-A

 ،CSIL2و  ،CSIYو  ،CSIYR
باالإ�صافة  اخلا�صة،  الوطنية  والفئة 
اأكادميية  "مواهب  ف��ئ��ة  ع�����ودة  اإىل 

فاطمة بنت مبارك". 
"مواهب  ب����رن����ام����ج  ف���ئ���ة  و�����ص����ه����دت 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك" جناًحا 
م�صاركة  الفئة  فيه  ا�صتقطبت  كبرًيا 
من الفار�صات النا�صئات من منت�صبات 
االأكادميية  ب��ه  تقوم  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج 
للم�صاركة  الفار�صات  وتاأهيل  لتدريب 
يف ال���ب���ط���والت ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت���اد 
مبا  وال�����ص��ب��اق،  للفرو�صية  االإم������ارات 
يوؤكد دور االأكادميية الكبري يف تطوير 
دولة  يف  الن�صائية  الفرو�صية  ريا�صة 
االإمارات، وكانت اأكادميية فاطمة بنت 
مبارك للريا�صة الن�صائية قد اأطلقت 
للبطولة  �صابقة  دورات  يف  الفئة  هذه 
بهدف دعم املواهب املحلية يف ريا�صة 
للفار�صات  من�صة  وتوفري  الفرو�صية 
واكت�صاب  مواهبهن  ل�صقل  النا�صئات 
اخلربات عن طريق االحتكاك بنخبة 
الدوليني،  وال���ف���ار����ص���ات  ال���ف���ر����ص���ان 
من  ومتكينهن  ب��ق��درات��ه��ن  ل��الرت��ق��اء 
املناف�صة يف كربى بطوالت الفرو�صية 

حملًيا ودولًيا.
ال��ي��وم اخلتامي  ف��ع��ال��ي��ات  وان��ط��ل��ق��ت 

�صهدت  والتي  الرتوي�س  م�صابقة  مع 
الربيطانية فران�صي�صكا  الفار�صة  فوز 
ل��ي��الن��د ع��ل��ى ���ص��ه��وة اأوب��ج��ي��ت دارت 
حلت  فيما  نقطة،   215.5 بر�صيد 
ال��ف��ار���ص��ة ب��ي��رتا ف��اي��رب م��ن اأمل��ان��ي��ا يف 
امل���رك���ز ال���ث���اين ع��ل��ى ���ص��ه��وة ج���االن 
لتحل  ن���ق���ط���ة،   208.5 ب���ر����ص���ي���د 
الفار�صة الربيطانية ناتايل النكا�صرت 
على �صهوة فور�صت دان�س دي اإك�س بي 

بر�صيد 198 نقطة.
منت�صبات  م��ن  ف��ار���ص��ة   80 و���ص��ارك��ت 
ن���وادي اخل��ي��ول وال��ف��رو���ص��ي��ة يف دولة 
الوطنية  الفئة  مناف�صة  يف  االإم����ارات 
امل��ك��ون��ة م���ن ج��ول��ة واح�����دة لتجميع 
10 حواجز  النقاط على م�صار ي�صم 
وحاجز  ���ص��م  و110   105 ب��ارت��ف��اع 
ج��وك��ر، ي��ك��ون ب��ارت��ف��اع اأع��ل��ى وبنقاط 
22 فار�صة  م�صاعفة، واأح��رزت منهم 
كامل جمموع النقاط، لتتوج الفار�صة 
اأبوظبي  ن����ادي  ال��ك��ت��ب��ي م��ن  ���ص��احل��ة 
كورنيث  ����ص���ه���وة  ع���ل���ى  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة 
 45.59 ق���دره  ب��زم��ن  االأول  ب��امل��رك��ز 
�صلمى حممد  الفار�صة  ثانية، وحتقق 
للفرو�صية  العني  نادي  من  الظاهري 
والرماية واجلولف على �صهوة فيالي 
اأوف فينو�س املركز الثاين بزمن قدره 

46.73 ثانية، والفار�صة ميا نور فان 
م��ن ن���ادي ال��ف��ر���ص��ان ال��ري��ا���ص��ي، على 
اإ�س دبليو، باملركز الثالث  �صهوة كاتو 

بزمن قدره 47.87 ثانية.
جنمة   *CSIYH1 ف��ئ��ة  و���ص��ه��دت 
�صغرية  ل��ل��خ��ي��ول  املخ�ص�صة  واح����دة 
تاأهيلية  ج��ول��ة  م���ن  وامل��ك��ون��ة  ال�����ص��ن 
وج����ول����ة مت����اي����ز ����ص���د ال�����زم�����ن، 39 
التي  ال�تاأهيلية  اجل��ول��ة  يف  م�صاركة 
م�صار  ع���ل���ى  م�����ص��ل��ك  ع���ل���ى  اأق���ي���م���ت 
�صم   125 ارت��ف��اع��ه��ا  ي��ب��ل��غ  ب��ح��واج��ز 
وارتفاع  اأع�����وام  عمر6  م��ن  ل��ل��خ��ي��ول 
اأعوام    7 بعمر  للخيول  �صم   130
التاأهيلية  اجلولة  ج��واًدا   27 واجتاز 
اإىل جولة  ل��ي��ن��ت��ق��ل��وا  اأخ���ط���اء،  ب����دون 
�صتة جياد  اج��ت��ازت��ه��ا  وال��ت��ي  ال��ت��م��اي��ز 
ال�صوري  الفار�س  ليحرز  اأخطاء،  دون 
�صادي غريب املركز االأول على �صهوة 
 ،40.13 ف��ارا دو بوفور بزمن ق��دره 
والثالث  ال��ث��اين  امل���رك���زان  ك���ان  فيما 
من ن�صيب فر�صان دولة االإمارات عن 
طريق الفار�س عي�صى عمران العوي�س 
الثاين على �صهوة  املركز  ال��ذي حقق 
 ،70.76 ق��دره  بزمن  ليانا  الفر�س 
الكربي  علي  حمد  حممد  وال��ف��ار���س 
الذي حل ثالًثا على �صهوة فاخرة دي 

يف بزمن قدره 41.52 ثانية.
الثالث  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��وا���ص��ل��ت 
الدولية   CSIY-A م��ن��اف�����ص��ة  م��ع 
التاأهيلية لنهائي فئة ال�صباب من دول 
املجموعة االإقليمية ال�صابعة باالحتاد 
الدويل للفرو�صية، واملكونة من جولة 
تاأهيلية وجولة متايز �صد الزمن على 
وانتقل  ���ص��م،   135 ب��ارت��ف��اع  ح��واج��ز 
ال��ت��م��اي��ز، حيث  ج��ول��ة  اإىل  ف���ار����ص���ان 
اأ�صامة  ال�����ص��وري حممد  ال��ف��ار���س  ف��از 
الزبيبي باملركز االأول على �صهوة بيك 
اأخطاء  دون  امل�صلك  باجتيازه  هوجو، 
حقق  ف��ي��م��ا   ،39.59 ق����دره  وب��زم��ن 
عوي�صة  �صيف  االإم����ارات  دول��ة  فار�صا 
حم��م��د ال��ك��رب��ي ع��ل��ى ���ص��ه��وة دينكي 
تويز، وحممد حمد علي الكربي، على 
�صهوة كوروالين دي، املركزين الثاين 

والثالث على الرتتيب.
جنمتني   *CSIL2 ف��ئ��ة  و���ص��ه��دت 
للفار�صات، واملكونة من جولة تاأهيلية 
وجولة متايز �صد الزمن على حواجز 
 39 م�������ص���ارك���ة  ����ص���م   120 ب���ارت���ف���اع 
لتنتقل  التاأهيلية،  اجلولة  يف  فار�صة 
منهن �صبع فار�صات اإىل جولة التمايز 
اأرب���ع  ف��ار���ص��ات امل�صلك  حيث اج��ت��ازت 
املحدد،  ال��زم��ن  و���ص��م��ن  اأخ��ط��اء  دون 
لتحقق الفار�صة االأردنية �صارا ح�صني 
�صهوة  على  االأول  املركز  العرموطي 
 37.66 قدره  بزمن  غالدييتور-بي 
�صاحبة  ال��ف��ار���ص��ة  ح��ل��ت  فيما  ث��ان��ي��ة، 
ال�صمو امللكي وطفة اآل �صعود يف املركز 
ال���ث���اين ع��ل��ى ���ص��ه��وة دي�����ص��ي��ك��ا بزمن 
الفار�صة  واأح������رزت   ،37.98 ق����دره 
الربيطانية هاريل نورث براين املركز 
الثالث على �صهوة كواكب بزمن قدره 

41.18 ثانية.
وك����ان����ت خ���ت���ام ال���ف���ع���ال���ي���ات م����ع فئة 
للفار�صات،  جن��م��ت��ني   *CSIL2
وجولة  تاأهيلية  ج��ول��ة  م��ن  وامل��ك��ون��ة 
بارتفاع  ال��زم��ن وح��واج��ز  مت��اي��ز �صد 
جلوائزها  ر���ص��د  وال��ت��ي   ، ���ص��م   145

اإم����ارات����ي،  األ�����ف دره�����م   100 م��ب��ل��غ 
وخا�صت 14 فار�صة اجلولة التاأهيلية 
امل�صلك  فار�صات  ثمان  منهن  اج��ت��ازت 
املحدد  ال��زم��ن  و���ص��م��ن  اأخ���ط���اء  دون 
لتتوج  ال��ت��م��اي��ز،  ج��ول��ة  اإىل  وان��ت��ق��ل��ن 
بلقب  بوهل  نيكوال  االأملانية  الفار�صة 
بزمن  داك��وت��ا  �صهوة  على  الفئة  ه��ذه 
حلت  ف��ي��م��ا  ث���ان���ي���ة،   40.00 ق�����دره 
جيورجيا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ال���ف���ار����ص���ة 
زد  �صهوة  على  الثاين  املركز  يف  ت��امي 
�صيفني كارتينا بزمن قدره 41.88، 
يف  ب�صارات  مي�صم  االأردن��ي��ة  والفار�صة 
اأن دولر دو  الثالث على �صهوة  املركز 

بلونديل بزمن قدره 44.24 ثانية.
وق��ال��ت ن��ي��ك��وال ب��ع��د م��را���ص��م التتويج 
م�صاركتي  "هذه  ال�������ص���رف:  وج���ول���ة 
فاطمة  ك���اأ����س  م��ن��اف�����ص��ات  يف  االأوىل 
احلواجز  لقفز  الدولية  م��ب��ارك  بنت 
هذه  يف  مب�صاركتي  ك��ث��رًيا  ا�صتمتعت 
البطولة املميزة مبناف�صتها القوية يف 
التنظيم  وم�صتويات  الفئات،  خمتلف 
لفوزي  غامرة  ب�صعادة  اأ�صعر  العالية. 
كانت  كما  ال��ك��ربى،  البطولة  بجائزة 
امل��ن��اف�����ص��ة ع��ال��ي��ة يف فئة  م�����ص��ت��وي��ات 
واأتطلع  اأم�س،  م�صاء  ال�صتة  احلواجز 
قدًما للم�صاركة يف ن�صخها القادمة". 

و�������ص������ه������دت ور����������ص���������ات ال����ت���������ص����وي����ر 
اأقيمت  الفيديوغرايف الريا�صي، التي 
اإق���ب���ااًل وا�صًعا  ع��ل��ى ه��ام�����س احل����دث، 
م���ن ج��م��ه��ور احل����دث ال���ذي���ن ب����ادروا 
التي  ال���ور����ص���ات  ه����ذه  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
مبعلومات  واأغ��ن��ت��ه��ا  معارفهم  اأث���رت 
الريا�صي،  الت�صوير  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  ع��ن 
االأمثل  الت�صوير  زواي��ا  و�صبل حتديد 
الل��ت��ق��اط اأج���م���ل ال��ل��ح��ظ��ات، وطرق 
ا�صتخدام اأدوات الت�صوير والكامريات 
للقطات  املنا�صبة  االإع���دادات  واختيار 
ل��ه��م احل�صول  ي��ت��ي��ح  امل��خ��ت��ل��ف��ة، مب���ا 
ع��ل��ى اأف�����ص��ل ال��ن��ت��ائ��ج ب��اأع��ل��ى معايري 
عارف  اأ�صاد  جهته  وم��ن  االحرتافية. 
ح��م��د ال����ع����واين، اأم�����ني ع����ام جمل�س 

مب�صتويات  ال����ري����ا�����ص����ي  اأب����وظ����ب����ي 
املناف�صة القوية التي �صهدتها الن�صخة 
فاطمة  اأك���ادمي���ي���ة  ل���ك���اأ����س  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
احلواجز،  لقفز  الدولية  مبارك  بنت 
وتطبيقها  العالية  التنظيم  ومعايري 
التي  الوقائية  والتدابري  لالإجراءات 
اأ�صهمت بخروج احلدث باأبهى �صورة.

مكانتها  ر���ص��خ��ت  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  واأك����د 
الفرو�صية  بطوالت  اأجندة  يف  العاملية 
الكرمية  ال���رع���اي���ة  حت���ت  امل���رم���وق���ة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  ل�صمو 
ال�صديدة  وروؤي��ت��ه��ا  االمارات"  "اأم 
تقدم  �صبيل  يف  احلكيمة  وتوجيهاتها 
املجاالت،  االإماراتية يف خمتلف  امل��راأة 
بنت  فاطمة  لل�صيخة  بال�صكر  وتوجه 
هزاع بن زايد اآل نهيان، رئي�صة جمل�س 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة 
جمل�س  رئي�صة  الن�صائية  ل��ل��ري��ا���ص��ة 
اأبوظبي والعني لل�صيدات  اإدارة ناديي 
ال���ري���ادي يف ت��ط��وي��ر م�صرية  ودوره����ا 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ة 
اأكادميية  ك��اأ���س  اأن  مو�صًحا  ال��دول��ة، 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ال��دول��ي��ة لقفز 
الفر�صان  نخبة  ت�صتقطب  احل��واج��ز 
العامل  اأرجاء  والفار�صات من خمتلف 
العالية  التنظيم  م�����ص��ت��وي��ات  بف�صل 
التي متيزها، وجمدًدا �صكره وتقديره 
الفرو�صية  والحت�������اد  ل���الأك���ادمي���ي���ة 
ولكافة  للفرو�صية  اأب��وظ��ب��ي  ول��ن��ادي 
والفار�صات  وللفر�صان  احل��دث،  رع��اة 
الدكتورة  عربت  وبدورها  امل�صاركني. 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال����ه����اج����ري،  اأم����ن����ي����ات 
بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
مبارك للريا�صة الن�صائية، عن جزيل 
ال�صيخة  ل�����ص��م��و  وام��ت��ن��ان��ه��ا  ���ص��ك��ره��ا 
اأم االإم��������ارات،  ب��ن��ت م���ب���ارك  ف��اط��م��ة 
املتوا�صلة  ل��رع��اي��ت��ه��ا  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��ا 
للريا�صة االإماراتية الن�صائية ودعمها 
التي  املتنوعة  الريا�صية  ل��ل��م��ب��ادرات 
االإماراتية على ممار�صة  امل��راأة  ت�صجع 
بالنجاح  "�صعداء  وق��ال��ت:  الريا�صة. 

فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  حققته  ال��ذي 
بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز يف 
ن�صختها التا�صعة، ا�صتقبلنا على مدار 
فار�ًصا   230 املا�صية  الثالثة  االأي���ام 
الذين  ال��ع��امل،  وف��ار���ص��ة م��ن خمتلف 
ريا�صة  يف  م��ب��ه��رة  ���ا  ع���رو����صً ق���دم���وا 
ق��ف��ز احل���واج���ز، ك��م��ا ���ص��ه��دن��ا ح�صور 
النا�صئات  االإم����ارات����ي����ات  ال���ف���ار����ص���ات 
الفر�صان  نخبة  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا 
وال��ف��ار���ص��ات ال��دول��ي��ني امل�����ص��ارك��ني يف 
اكت�صاب  ل��ه��ن  ي��ت��ي��ح  مب���ا  ال��ب��ط��ول��ة، 
وتطوير  مهاراتهن  و�صقل  اخل��ربات 
املناف�صة  م���ن  ومي��ك��ن��ه��ن  م��ه��ارات��ه��ن 
ال��دول��ي��ة لريا�صة  امل��ح��اف��ل  ك���ربى  يف 
"نوا�صل  وت���اب���ع���ت:  الفرو�صية".  
العمل على اإطالق املزيد من املبادرات 
الريا�صة  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف  وال���ربام���ج 
ابتداء  االإم������ارات  دول����ة  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة يف 
م���ن م�����ص��ت��وي��ات ال���ق���واع���د وو����ص���واًل 
اأه���م  يف  وامل��ن��اف�����ص��ة  االح�������رتاف  اإىل 
الأهدافنا  حتقيًقا  العاملية  البطوالت 
املواهب  ك�صف  على  بالعمل  املتمثلة 
وو�صع  وتطويرها  وتنميتها  املحلية 
اأبوظبي ودولة االإم��ارات على خارطة 
واأقيمت  العاملية".  الن�صائية  الريا�صة 
اأيامها  م��دار  على  البطولة  فعاليات 
ال���ث���الث ب���دع���م م���ن ���ص��رك��اء احل���دث 
جمل�س  �صمنهم  وم��ن  البالتينيني، 
ووزارة  ولوجنني،  الريا�صي،  اأبوظبي 
����ص���وؤون ال��رئ��ا���ص��ة، ك��م��ا ���ص��م��ت قائمة 
ال�����ص��رك��اء اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني ك���اًل من 
وال�صباق  للفرو�صية  االإم����ارات  احت��اد 
واالحت�����اد ال����دويل ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة، فيما 
وا�صلت ا�صطبالت ال�صراع دعم احلدث 
ب��و���ص��ف��ه��ا ���ص��ري��ك��اً ذه��ب��ًي��ا، ك��م��ا عادت 
�صركة ات�صاالت �صريًكا لالت�صال، فيما 
ر�صمياً  �صريكاً  االحت��اد  ط��ريان  ان�صم 
للفرو�صية  اأبوظبي  ون��ادي  للطريان، 
ثاين  دو���ص��ت  وف��ن��دق  م�صيًفا،  �صريًكا 
برجيل  وم�صت�صفى  ف��ن��دق��ًي��ا،  �صريًكا 

�صريًكا للرعاية ال�صحية.

يف ختام كاأ�س �أكادميية فاطمة بنت مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز

نهيان بن مبارك يتوج الفار�صة نيكول بوهل الفائزة بجائزة البطولة الكربى

الهمم لأ�صحاب  دبي  بنادي  للبوت�صيا  الثاين  التجمع  يف  ولعبة  لعبا   30

•• اأبوظبي-وام:

نظم نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية اأم�س اجلولة الرابعة من حتدي "فالكون �صمان 
�صرييز" يف جزيرة احلديريات، برعاية ال�صركة الوطنية لل�صمان ال�صحي "�صمان".

وا�صتقطبت هذه اجلولة نحو 300 م�صارك، يف اأجواء ات�صمت باجلدية واحلما�س، حيث 
ت�صابق امل�صاركون من جميع االأعمار وعلى خمتلف م�صتويات لياقتهم البدنية.

ومت تق�صيم امل�صاركني اإىل فئتني هما، الرباعم والنا�صئني الذين قطعوا م�صافة تراوحت 
بني 12.1 و24.2 كيلو مرت، والن�صاء والرجال مل�صافة 48.4 كيلو مرت.

ب�صكل  النقاط  احت�صاب  ويتم  املو�صم  م��دار  على  ج��والت  �صت  من  التحدي  ه��ذا  ويتكون 
تراكمي يف كل جولة لكل فئة م�صاركة، ويح�صل الفائزون يف نهاية التحدي على جوائز 
قيمة مقدمة من ال�صركة الوطنية لل�صمان ال�صحي "�صمان"، حيث يتم التتويج النهائي 

يف اآخر جولة.
نطاق  تو�صيع  يف  الهوائية  للدراجات  اأبوظبي  ن��ادي  جهود  اإط��ار  يف  التحدي  هذا  وياأتي 
ممار�صة ريا�صة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات وامل�صابقات الهادفة اإىل تعزيز 
الفرق  وت�صكيل  امل��واه��ب  اكت�صاف  عن  ف�صاًل  الريا�صة،  ه��ذه  باأهمية  املجتمعي  الوعي 

الريا�صية املرتبطة بالنادي.
وتعزز هذه الفعالية ثقافة ركوب الدراجات يف اأبوظبي وت�صجع على ا�صتخدامها كو�صيلة 
االأمر  وترفيهية،  ريا�صية  و�صيلة  كونها  اإىل  باالإ�صافة  للبيئة،  و�صديقة  عملية  تنقل 
الذي يزيد من م�صتوى �صعادة ورفاهية املجتمع ويعزز من جتارب منط احلياة الراقي 

وامل�صتدام يف االإمارة.
والقت هذه اجلولة ا�صتح�صاناً كبرياً من امل�صاركني على التنظيم واالجواء املثالية ملمار�صة 

ريا�صة ركوب الدراجات الهوائية.

الهوائية للدراجات  �صرييز«  �صمان  »فالكون  حتدي  من  الرابعة  اجلولة  يف  مت�صابق   300
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الفجر الريا�ضي

بعد طي �صفحة م�صاركة ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س من عدمها وترحيله من 
ملبورن على خلفية اللقاح امل�صاد لفريو�س كورونا، انتقل الرتكيز اىل املناف�صات 
ناومي  واليابانية  ن��ادال  رافايل  االإ�صباين  امللعب، حيث حقق كل من  اأر�صية  يف 
يف  قوية  بداية  اأوىل  امل�صنفة  بارتي  اآ�صلي  واالأ�صرتالية  اللقب  حاملة  اأو�صاكا 
االثنني،  اأم�س  امل�صرب   لكرة  املفتوحة  اأ�صرتاليا  بطولة  يف  م�صوارهم  م�صتهل 

فيما ا�صطرت التون�صية اأن�س جابر اىل االن�صحاب ب�صبب االإ�صابة.
وبداأ نادال امل�صنف �صاد�صاً م�صواره يف اأوىل البطوالت االأربع الكربى بقوة من 

خالل فوزه ال�صهل على االأمريكي ماركو�س جريون 6-1 و6-4 و2-6.
وخ�صرت البطولة بطلها ديوكوفيت�س امل�صنف اأول عاملياً بعد ترحيله االأحد من 
ملبورن على خلفية عدم تلقيه اللقاح امل�صاد لفريو�س كورونا و�صلوكه اخلطاأ يف 

عملية دخوله اإىل اأ�صرتاليا قبل اإلغاء تاأ�صريته على دفعتني.
وكان نادال را�صياً عما قدمه قائاًل "م�صتواي يتح�صن. من ال�صعب القول اأين 
اأ�صبحت مقارنة باأف�صل م�صتوياتي. يجب التعامل مع االأمر كل يوم على حدة 
واأن اأتقبل باأن االأمور لي�صت جيدة طيلة الوقت، مع االإبقاء على اإيجابيتي من 
بلقبه  "املاتادور"  تتويج  منذ  �صتة   13 وم��رت  جيدة...".  بطاقة  اللعب  اأج��ل 
الوحيد يف ملبورن عام 2009، رغم و�صوله بعد ذلك اىل املباراة النهائية اأربع 
مرات. وا�صتعد اال�صباين باأف�صل طريقة ممكنة باإحرازه لقب دورة ملبورن، يف 
يبتعد  اأن  قبل  املا�صي  اأب/اأغ�صط�س  اأوائ��ل  ر�صمية منذ  دورة  اأوىل م�صاركته يف 

قرابة خم�صة اأ�صهر عن املناف�صات ب�صبب االإ�صابة.
اأب��و ظبي يف  ا�صتعرا�صية يف  13 مرة و�صارك يف دورة  عاد بطل روالن غارو�س 
كانون االول/دي�صمرب الفائت، اأ�صيب على اإثرها بفريو�س كورونا لدى عودته 
اال�صتفادة على  ن��ادال  وياأمل  ويتوجه اىل ملبورن.  يتعافى  اأن  ب��الده، قبل  اىل 
اأكمل وجه من غياب ديوكوفيت�س عن البطولة التي توج ال�صربي بلقبها ت�صع 
مرات، من اأجل االنفراد بالرقم القيا�صي لعدد االألقاب الكربى الذي يت�صاركه 

م��ع امل�����ص��ن��ف اأول ع��امل��ي��اً وغ��رمي��ه ال�����ص��وي�����ص��ري ال��غ��ائ��ب عن 
البطولة روجيه فيدرر )20 لقباً(. وتطرق االإ�صباين 

االثنني اىل ق�صية ديوكوفيت�س، قائاًل اإن "العدالة 
ال�صربي مل يكن  باأن  قالت كلمتها"، لكنه اعترب 

عكرت  التي  "الفو�صى"  عن  الوحيد  امل�صوؤول 
قرابة  "قبل  االإ����ص���ب���اين  وت���اب���ع  االأج�������واء. 

اأ�صبوع تقريباً، حني فاز با�صتئنافه االأول 
تاأ�صرية  ا�صتعادة  من  متكن  الق�صية،  يف 

باأن  قلت )حينها(  التمارين.  وبداأ  دخوله 
العدالة  ق��ال��ت  اإذا  كلمتها.  ق��ال��ت  ال��ع��دال��ة 

كلمتها ومتكن من اللعب هنا، فالعادلة ح�صمت 
االأمر... يف االأم�س، العدالة قالت اأمراً مغايراً 

اأب��داً �صد ما تقوله العدالة".  اأك��ون  واأن��ا لن 
�صد  لالإ�صباين  التايل  االختبار  و�صيكون 

الفائز  ه��ان��ف��م��ان  ي��ان��ي��ك  االأمل�����اين 
ثانا�صي  االأ���ص��رتايل  على 

ك����وك����ي����ن����اك����ي���������س 

اأبرز النتائج عند الرجال، بلغ الدور الثاين االإيطايل  6-2. ويف   ،3-6  ،2-6
4-6 و2-6  ال�صابع بفوزه على االأمريكي براندون ناكا�صيما  ماتيو برييتيني 
على  بفوزه  ع�صر  الرابع  �صابوفالوف  ديني�س  والكندي  و3-6،   )5-7( و6-7 
وعند   .)3-7( و6-7  و6-3  و4-6   )3-7(  6-7 دي���ريي  ال�صلو  ال�صربي 
14 عاملياً حملة الدفاع عن لقبها ب�صكل جيد  اأو�صاكا امل�صنفة  ال�صيدات، بداأت 
من بفوز على الكولومبية كاميال اأو�صوريو 6-3 و6-3، فيما اكت�صحت بارتي 

.1-6 املتوجة بلقبني كبريين االوكرانية ليزيا ت�صورنكو -6�صفر، 
اىل  اأدى  ما  الذهني  و�صعها  ب�صبب  لفرتة  واعتكافها  م�صطرب  مو�صم  وبعد 
ملبورن  تذهب يف  اأن  عاماً(  تراجعها يف ت�صنيف املحرتفات، تاأمل اأو�صاكا )24 
حتى النهاية واإحراز لقب البطولة االأ�صرتالية للمرة الثالثة ورفع عدد األقابها 

الكربى اىل خم�صة )توجت مرتني ببطولة فال�صينغ ميدوز(.
و�صربت اليابانية بقوة وتقدمت يف املجموعة االأوىل -5�صفر يف طريقها حل�صم 
اأفادت،  ما  الكثري" بح�صب  اأع��رف عنها  "ال  دقيقة �صد مناف�صة   68 اللقاء يف 
وح�صب  �صعيدة  اأن���ا  ك���رة.  ك��ل  ع��ل��ى  وق��ات��ل��ت  رائ���ع  ب�صكل  لعبت  "لقد  م�صيفة 

بوجودي هنا. يراودين �صعور خا�س دائماً بالعودة اىل هنا".
على  تغلبت  التي  برنغل  مادي�صون  االأمريكية  الثاين  ال��دور  يف  اأو�صاكا  وتلتقي 

االأوكرانية دايانا يا�صرتمي�صكا 6-1 و�صفر6- و-5�صفر ثم باالن�صحاب.
من جهتها، قالت بارتي اأبرز املر�صحات للفوز باأول لقب كبري على اأر�صها "هذا 
اأن لعبت هنا" على ملعب رود اليفر  اأ�صعر وكاأنه م�صى زمن طويل منذ  رائع، 
"لعبت جيًدا وا�صتمتعت بوقتي... اأرينا. وتابعت بطلة وميبلدون العام املا�صي 

�صددت ال�صربات االمامية و�صيطرت على امللعب".
برونزيتي  لوت�صيا  االيطالية  م��ع  تالًيا   219 ع��ارو���س  روالن  بطلة  وتلتقي 
جابر  وان�صحبت   .3-6  ،2-6  ،6-3 غرات�صيفا  فارفارا  الرو�صية  على  الفائزة 
امل�صنفة تا�صعة قبل مباراتها يف الدور االأول مع االإ�صبانية نوريا باري�صا�س ب�صبب 
اإ�صابة يف الظهر بح�صب ما اأعلن املنظمون. و�صبق جلابر اأن ان�صحبت االأ�صبوع 
املا�صي من مباراتها يف الدور ربع النهائي لدورة �صيدين اأمام اال�صتونية 
التون�صية يف  اأ�صفل الظهر. وقالت  اإ�صابة يف  اأنيت كونتافيت نتيجة 
ح�صابها على تويرت "تعر�صت الإ�صابة يف ظهري االأ�صبوع املا�صي يف 
�صيدين. قمت بكل �صيء كي اأكون جاهزة واعتقدت باأين �صاأتعافى 
يف الوقت املنا�صب للم�صاركة هنا". وتابعت "لالأ�صف، االأمل ما زال 
موجوداً واللعب بهذه الظروف قد يهدد مو�صمي باأكمله". وودعت 
االمريكية �صوفيا كينن، حاملة اللقب عام 2019، من الدور االول 
7-5. ومل   ،)2/7( 6-7 كيز  ب�صقوطها �صد مواطتنتها مادي�صون 
جتد الت�صيكية باربورا كرييت�صيكوفا امل�صنفة رابعة التي فاجاأت العامل 
العام املا�صي باإحرازها لقب بطولة روالن غارو�س الفرن�صية، �صعوبة يف 
ح�صم بطاقتها بفوزها على االأملانية اأندريا بتكوفيت�س 6-2 و-6�صفر. 
وبعدما حظيت ب�صرف اأن تكون �صاحبة اأول اإر�صال على ملعب رود اليفر 
اأرينا يف ن�صخة هذا العام، انحنت االأملانية تاتيانا ماريا اأمام اليونانية ماريا 
جتد  ومل  و6-7 )2-7(.   4-6 التي خرجت منت�صرة  �صاكاري اخلام�صة 
 2012 اأزارنكا، امل�صنفة و24 والفائزة باللقب عامي  البيالرو�صية فيكتوريا 
و1-6،   3-6 اأودف���اردي  بانا  املجرية  عقبة  تخطي  يف  �صعوبة  و2013، 
ف��ي��م��ا ك��ان��ت االأم��ريك��ي��ة ال�����ص��اب��ة ك��وك��و غ���وف ال��ث��ام��ن��ة ع�����ص��رة اأب���رز 

ال�صينية  اأم��ام  بخ�صارتها  االأول  اليوم  كيانغ �صحايا  وان����غ 
و6-2.  6-4

ريا�صيون: قرار »املحرتفني« مب�صاركة املقيمني ومواليد 
الدولة يف م�صابقاتها رافد جديد لتطوير كرة الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

اتفق نقاد وحمللون ريا�صيون على اأن قرار رابطة املحرتفني االإماراتية ب�صاأن 
عاما   16 بلغوا  ممن  ال��دول��ة  ومواليد  املقيمني  الالعبني  مب�صاركة  ال�صماح 
اأدنوك  فما فوق، يف جميع م�صابقات الرابطة ابتداًء من الدور الثاين لدوري 
والك�صف  االإماراتية  الكرة  تطوير  اأج��ل  من  مهمة  انطالقة  يعد  للمحرتفني 

عن املزيد من املواهب.
وكانت الرابطة قد اأكدت يف وقت �صابق اأن هذا القرار ياأتي وفق التجارب العاملية 

يف هذا اجلانب والذي من �صاأنه اأن يعود بالفائدة على املدى الطويل.
بنادي  الكرة  لفريق  االأ�صبق  واملدير  الفني  املحلل  عبيد  خالد  قال  جانبه  من 
الن�صر اإن قرار رابطة املحرتفني جاء يف وقته من اأجل بداية مرحلة جديدة 
للك�صف عن املزيد من املواهب الكروية املوجودة يف الدولة، االأمر الذي يعود 

بالفائدة على االأندية واملنتخبات الوطنية الحقا.
واأكد عبيد يف ت�صريحات ل�"وكالة اأنباء االإمارات" /وام/ اأن هذا القرار �صيعمل 
رافدا  يعد  ما  ال��دول��ة  اأر���س  على  املقيمني  من  امل�صاركات  قاعدة  تو�صيع  على 
كبريا للكرة االإماراتية، اأ�صوة بالالعبني املواطنني، حيث من املمكن فيما بعد 
اال�صتفادة من هوؤالء الالعبني يف املنتخبات الوطنية خا�صة االأوملبية ا�صتعدادا 

للفرتة القادمة، ومن ثم املنتخب االأول، ح�صب اللوائح والقوانني.
واأ�صاف خالد عبيد: "يجب على االأندية اأن تطبق القرار ب�صكل مدرو�س ولي�س 
ع�صوائيا، حتى ميكن اال�صتفادة منه، يف بناء جيل جديد للكرة االإماراتية قادر 
هوؤالء  اأن  خا�صة  املقبلة،  الفرتة  يف  امل��رج��وة  واالأه���داف  الطموح  حتقيق  على 
اأ�صحاب  م��ن  امل��ح��رتف��ني  ال��الع��ب��ني  م��ع  كبري  ب�صكل  �صيندجمون  ال��الع��ب��ني 
اأن  ال�صابق لنادي �صباب االأهلي  التنفيذي  املدير  اأحمد حماد  اخلربة". ويرى 
هذا القرار كان منتظرا �صدوره من فرتة طويلة من اأجل دعم كرة االإمارات 
على كافة امل�صتويات، وا�صهاما يف حتقيق الروؤية امل�صتقبلية لتطويرها بعنا�صر 
"يعترب ق���رار ال��راب��ط��ة هو  ج��دي��دة ق���ادرة على �صناعة ال��ف��رق. وق���ال ح��م��اد: 
الذي  االأم��ر   ،2018 يف  ال�صادر  ال�صابق  ال��ق��رار  تطبيق  من  الثانية  املرحلة 
االأ�صبق  التنفيذي  املدير  واأ���ص��اف  جديدة".  مواهب  عن  الك�صف  عنه  �صينتج 
االأندية،  على  امل��ادي��ة  التكلفة  من  �صيقلل  ال��ق��رار  "هذا  االأه��ل��ي:  �صباب  لنادي 
الأن الالعبني موجودون على اأر�س الدولة، ولديهم اقامات �صارية مع االأهل، 
وبالتايل لن تكون هناك تكلفة ا�صتقطاب من اخلارج، كما اأن م�صاركة الالعب 
بعمر 16 عاما تعطي فر�صة كبرية من اأجل اال�صتفادة منه الحقا يف املنتخبات 
عاما حينها،   21 بعمر  الالعب  �صيكون  �صنوات حيث   5 م��رور  بعد  الوطنية، 
اأي انه اليزال بعمر منا�صب". واأمت ت�صريحاته بالتاأكيد على �صرورة مراعاة 
اجلوانب القانونية اخلا�صة باالحتاد الدويل لكرة القدم يف هذا ال�صاأن، حتى 
ال يتم فتح الباب الأي اأمور اأخرى يف غنى عنها، داعيا االأندية اإىل البحث عن 

املواهب الداخلية ب�صكل اأكرب من ال�صابق.

�صيمنار اأبوظبي يجهز 36 حكما اأوروبيا 
لكاأ�ص العامل لكرة القدم 2022

•• اأبوظبي-وام:

انطلق اأم�س بفندق كونراد اأبراج االحتاد يف العا�صمة اأبوظبي �صيمنار االحتاد 
الدويل حلكام كاأ�س العامل قطر 2022، للحكام عن القارة االأوروبية، والذي 
هام�س  على  لالأندية،  العامل  كاأ�س  لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  ت�صت�صيفه 
مونديال »االإمارات 2021« املقرر يف اأبوظبي يف الفرتة من 3 اإىل 12 فرباير 

املقبل.
وتقام الدورة بفندق كونراد اأبراج االحتاد باأبوظبي بالفرتة من 17 اإىل 21 
الهوز،  ماتيو  االإ�صباين  اأبرزهم  لل�صاحة،  حكماً   20 مب�صاركة  اجل��اري  يناير 
والرتكي كونيت �صاكري، والهولندي داين ماكيلي، اإ�صافة اإىل 16 حكماً لتقنية 

الفيديو باإجمايل 36 حكماً.
رئي�س جلنة  الكرة،  اإدارة احتاد  ال�صام�صي ع�صو جمل�س  �صامل  االفتتاح  ح�صر 
الريا�صي، وبريولويجي  اأبوظبي  امل�صعبي ممثاًل عن جمل�س  واأحمد  احلكام، 
احلكام  اإدارة  م��دي��ر  بو�صاكا  وما�صيمو  بالفيفا،  احل��ك��ام  جلنة  رئي�س  كولينا 

بالفيفا.
يناير   21 اإىل   17 من  الفرتة  خ��الل  �صيقام  ال��ذي  ال���دورة  برنامج  وينق�صم 
فندق  قاعة  يف  واختبارات  حما�صرات  وت�صمل  �صباحية،  فرتتني  اإىل  اجل��اري 
على  امل�صائية  الفرتة  يف  العملية  والتطبيقات  التدريبات  تقام  فيما  االإق��ام��ة، 
للحكام  العملية  ال��ت��دري��ب��ات  وت��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي،  الكريكيت  ال��ت��دري��ب  م��الع��ب 
عن  التحكيمية  للحاالت  الفورية  وامل��راج��ع��ة  الفيديو  تقنية  على  امل�صاركني 

طريق اال�صتعانة بالعبي كرة قدم لعمل هذه التدريبات.
وتقام بطولة كاأ�س العامل لالأندية مب�صاركة اأبطال القارات، عن املو�صم املا�صي، 
بجانب  االإم��ارات��ي،  ال��دوري  بلقب  الفائز  »امل�صت�صيف«  لنادي اجلزيرة  اإ�صافة 
املك�صيكي  ومونتريي  اجلنوبية  اأمريكا  بطل  وباملريا�س  اأوروب��ا  بطل  ت�صيل�صي 
اأوقيانو�صيا، بجانب  تاهيتي ممثل قارة  الكونكاكاف وبريي بطل  اأبطال  بطل 

الهالل ال�صعودي بطل اآ�صيا واالأهلي امل�صري بطل اأفريقيا.
هام�س  على  واأفريقيا  اآ�صيا  قارتي  حلكام  مماثلة  دورة  نظم  الفيفا  اأن  يذكر 
بطولة كاأ�س العرب التي اأقيمت من 30 نوفمرب اإىل 18 دي�صمرب املا�صي، فيما 

تقام الدورة املقبلة يف االأرجنتني حلكام قارتي اأمريكا الالتينية وال�صمالية.
من جانبه، اأكد �صامل ال�صام�صي على التعاون الكامل مع االحتاد الدويل لكرة 
الذي ي�صم نخبة  املهم،  الدعم الالزم ال�صت�صافة هذا احلدث  القدم وتقدمي 
من اأهم احلكام يف قارة اأوروبا، وقال اإن الدورة التدريبية حتظى باهتمام كبري 

من اللجنة العليا املنظمة واحتاد الكرة وجمل�س اأبوظبي الريا�صي.
واأ�صاف: "و�صلت اال�صتعدادات اإىل مرحلة النهاية، ونعمل على تنظيم بطولة 
مميزة ملونديال االأندية"، م�صدداً على اأن مونديال االأندية يحظى باهتمام بالغ 
كونه ي�صم 3 فرق عربية ذات �صعبية وجماهريية كبرية، اإ�صافة لنادي ت�صيل�صي 

ممثل القارة االأوروبية، وباملريا�س اأحد اأبرز االأندية يف اأمريكا الالتينية.

•• دبي-وام:

رئي�س  املعيني،  �صرحان  الدكتور  اأك��د 
اأن  ل���ل�������ص���ط���رجن،  احت�������اد االإم������������ارات 
ال�صطرجن  قبلة  اأ���ص��ب��ح��ت  االإم������ارات 
مدار  على  جنحت  بعدما  ال��ع��امل،  يف 
ال����ف����رتة امل���ا����ص���ي���ة يف ا���ص��ت�����ص��اف��ة 4 
بطوالت كربى على خمتلف االأ�صعدة 
االإقليمية والقارية والعاملية يف توقيت 
واحد، واأن النجاح الكبري يف احرتافية 
دليل  االأح����داث  ه��ذه  وادارة  التنظيم 
وا�صح على ق��درات االإم��ارات االإدارية 
املوؤهلة  ل��ل��ك��وادر  وام��ت��الك��ه��ا  والفنية 
..م�صريا اإىل اأن ذلك مل يكن ليتحقق 
لوال دعم القيادة الر�صيدة التي تويل 

الريا�صة اهتماماً كبرياً.
لوكالة  ت�صريحات  يف  املعيني  وق���ال 
االم����ارات  اإن  /وام/  االإم������ارات  اأن���ب���اء 
مبوا�صفات  والع��ب��ات  العبني  متتلك 
ع��امل��ي��ة اب���رزه���م ال���الع���ب ���ص��امل عبد 
رو�صة  ال�صاعدة  والالعبة  الرحمن 
املكانة  ي��ج�����ص��د  م���ا  وه����و  ال�������ص���رك���ال، 
�صعيد  ع���ل���ى  ل��ل�����ص��ط��رجن  امل���رم���وق���ة 

الريا�صة االإماراتية ككل.
وك���ان���ت االإم�������ارات ق���د ا���ص��ت�����ص��اف��ت يف 
ال��ف��رتة االأخ���رية وب�صكل م��ت��وازي كل 
للرجال  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  م���ن 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ه��ام�����س معر�س  ال���ت���ي 
بطولة  وكذلك  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
العامل للمدار�س، بالتعاون مع اجلناح 
دبي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  االإ����ص���ب���اين 
ال��ع��رب الفردية  ع���الوة ع��ل��ى ب��ط��ول��ة 
الن�صخة  وكذلك  وال�صيدات،  للرجال 
ال�صيخ حمدان بن  االأوىل من بطولة 

را�صد اآل مكتوم الدولية لل�صطرجن.
واأك����د ال��دك��ت��ور ���ص��رح��ان امل��ع��ي��ن��ي، اأن 
توجيه  يف  جنح  االإمارات"  "�صطرجن 
ر�����ص����ال����ة ق����وي����ة ل���ل���ع���امل ع���ل���ى ق����درة 
البطوالت  اأك������رب  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال����دول����ة 
االآالف  وا�صتقطاب  واق��ت��دار،  بكفاءة 
ال��ع��امل احلاليني  م��ن العبي واأب��ط��ال 
وال�صابقني، وم�صوؤويل وحمبي وع�صاق 
ال�صطرجن حول العامل من اجل �صنع 
االإم���ارات متمثلة يف  روؤي��ة جديدة يف 
" حيث  �صطرجنية  ريا�صية  "�صياحة 
الفرتة  خ���الل  االإم������ارات  اإىل  ت��واف��د 

16 دي�صمرب  26 نوفمرب وحتى  من 
اللعبة  ع�����ص��اق  م��ن  االآالف  امل��ا���ص��ي��ني 
للم�صاركة وح�صور البطوالت االأربع.

واأ�صار اإىل اأن مثل هذه النجاحات مل 
تكن تتحقق اإال بجهود وتعاون جهات 
عديدة لها الف�صل يف ذلك وعلى راأ�صها 
والهيئة  ال��وط��ن��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
العربي  واالحت����اد  للريا�صة،  ال��ع��ام��ة 
يف  الريا�صية  وامل��ج��ال�����س  لل�صطرجن، 
قدما  للم�صي  يحفز  ما  وهو  الدولة، 
نحو حتقيق خ��ط��وات اأخ���رى اأك��رب يف 

"كل هذه الدوافع  هذا املجال. وقال: 
خا�صة   ،2022 يف  للمزيد  حت��ف��زن��ا 
انتخابات  �صتجرى  ال��ع��ام  ه���ذا  يف  ان 
ونتطلع  لل�صطرجن،  ال���دويل  االحت���اد 
اأن ي��ك��ون ل��ن��ا ح�����ص��ور ق����وي ف��ي��ه، يف 
ظ����ل ت����واج����د اإم������ارات������ي مم���ي���ز على 
واالآ�صيوي،  العربي  االحت��ادي��ن  راأ����س 
االإداري  بالنجاح  العاملية  والتاأكيدات 
وبالتايل  ال�����ص��ط��رجن،  يف  االإم����ارات����ي 
�صن�صعى للزج بوجوه جديدة يف اللجان 
املختلفة بعد النجاحات الكبرية التي 

حققتها االأ�صماء االإماراتية يف اللجان 
احلالية".

 2022 ع����ام  يف  "نتطلع  واأ�����ص����اف: 
ا�صت�صافة  يف  طموحاتنا  جت�صيد  اإىل 
العاملية  ال���ب���ط���والت  اك����رب  وت��ن��ظ��ي��م 
وال��دول��ي��ة يف ال�����ص��ط��رجن، وذل���ك من 
اأوملبياد  تنظيم  ب�صرف  ال��ف��وز  خ��الل 
ال�����ص��ط��رجن، وه��و احل���دث ال���ذي �صبق 
 ،1986 ع���ام  االإم������ارات  تظمته  وان 
خمل�صة،  اإم��ارات��ي��ة  وع��ق��ول  ب�صواعد 
م��ث��ل هذا  ت���ك���رار  م��وع��د  االآن  وح����ان 

الريا�صية  النه�صة  ظ��ل  يف  احل����دث 
خا�صة  الدولة،  تعي�صها  التي  الكربى 
اأن ال��ن��ق��ل��ة ال��ك��ب��رية ال���ت���ي ���ص��اه��م يف 
دب����ي من   2020 اإك�����ص��ب��و  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
وج����ود  ظ����ل  ت�����ص��ت��م��ر يف  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر 
ومرافق  من�صاآت  با�صتمرار  ت��اأك��ي��دات 
انتهائه،  بعد  حتى  املعر�س  وخ��دم��ات 
ا�صت�صافة  م��وق��ع  ���ص��ي��ك��ون  وب��ال��ت��ايل 

االأوملبياد جاهز ومتوافر".
هو  ال�������ص���ط���رجن  اأومل����ب����ي����اد  واأو�صح" 
احلدث االأكرب واالأ�صخم على �صعيد 

ل��ع��ب��ة ال�����ص��ط��رجن يف ال���ع���امل، وال���ذي 
يقام كل عامني، وي�صارك فيه حوايل 
انحاء  خم��ت��ل��ف  م����ن  دول������ة   180
ال���ع���امل، ومي��ث��ل��ه��م م��ا ي��ف��وق 4 اآالف 
العب واإداري، يجتمعون يف مناف�صات 
االأوملبياد على مدار حوايل اأ�صبوعني، 
ومن املنتظر ان يعلن االحتاد الدويل 
عن الدولة املنظمة الأوملبياد ال�صطرجن 
اأغ�صط�س  ���ص��ه��ر  يف   2024 امل��ق��ب��ل 
 2022 اأومل��ب��ي��اد  ان  علماً   ،2022
مو�صكو  الرو�صية  العا�صمة  يف  �صيقام 

�صيف العام اجلاري". واأ�صاف: "على 
�صهر  ن�����ص��ت��ع��د يف  ال���ع���رب���ي  ال�����ص��ع��ي��د 
اجلمعية  ال�صت�صافة  املقبل،  ف��رباي��ر 
العمومية االنتخابية لالحتاد العربي 
لل�صطرجن، والتي من املزمع ان يتقدم 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  ���ص��ع��ود  ال�����ص��ي��خ  فيها 
لرئا�صة  العربي،  رئي�س االحتاد  املعال 
حافلة  دورة  ب��ع��د  اجل���دي���دة،  ال�����دورة 

بالعطاء والنجاح والبطوالت".
واأ�صار املعيني اإىل اأن ال�صطرجن يعي�س 
م��رح��ل��ة ت��األ��ق ون�����ص��وج ك��ب��ريي��ن على 
ت�صاعف عدد  بدليل  املحلي،  ال�صعيد 
و�صل عددها  التي  الدولة  االأندية يف 
ناد، بعدما كان عددها  حالياً اإىل 18 
ال يتجاوز الع�صر اأندية منذ 4 �صنوات، 
وم���ع ه���ذا ن��ط��م��ح ل��ل��و���ص��ول اإىل 24 

نادياً خالل الفرتة املقبلة.
املحلية  ال���ب���ط���والت  ت�����ص��ه��د  وقال:" 
تطوراً كبريا �صواء من حيث النوعية 
على  ع������الوة  امل�������ص���ارك���ني،  اع�������داد  اأو 
مينح  وه����و  ال��ت��م��ي��ز  درع  ا���ص��ت��ح��داث 
وم�صاركة  ع���ط���اءاً  االأن���دي���ة  الأف�����ص��ل 

بالعبيها يف البطوالت املختلفة".

�صرحان املعيني: الفوز بتنظيم اأوملبياد ال�صطرجن هدف ا�صرتاتيجي لالحتاد يف 2022

اأ�صرتاليا املفتوحة.. بداية قوية لنادال وبارتي واأو�صاكا وان�صحاب جابر 

•• اأبوظبي -وام:

ال���دور ربع  اأط��ل��ق م��ع مباريات  ال��ذي  ال��دول��ة،  ك��اأ���س رئي�س  حقق و�صم 
النهائي لبطولة كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة لكرة القدم، تفاعال 
كبريا على من�صات التوا�صل االجتماعي م�صجال اأكرث من 51 مليون 
الكرة  وع�����ص��اق  االأن��دي��ة  جماهري  ب��ني  الكبري  التفاعل  بعد  م�صاهدة 
اأبوظبي  قنوات  قبل  من  التلفزيونية  التغطية  جانب  اإىل  االإماراتية 
ظل  يف  االإخ��ب��اري��ة،  وامل��ن�����ص��ات  وال�صحف  الريا�صية  وال�����ص��ارق��ة  ودب���ي 
الذي  ال��دور  ه��ذا  ملباريات  وجماهرييا  فنيا  الكبري  التنظيمي  النجاح 

�صهد ح�صور جماهرييا الفتا �صاهم يف ارتفاع امل�صتوى الفني للمباريات 
التي جاءت مثرية وقوية.

كانت مباريات الدور ربع النهائي للبطولة قد �صهدت اإقامة 4 مباريات، 
حيث التقى الو�صل مع العني، واجلزيرة مع الوحدة، واحتاد كلباء مع 

بني يا�س، وال�صارقة مع �صباب االأهلي.
اإدارة احتاد كرة القدم،  واأعرب اأحمد يو�صف بن دروي�س ع�صو جمل�س 
الكبري  التنظيمي  بالنجاح  الكبرية  امل�صابقات عن �صعادته  رئي�س جلنة 
اأهمية  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س  ك��اأ���س  م��ب��اري��ات  ال���ذي حققته 
البطولة وقيمتها العالية، نابعة من اأنها حتمل ا�صما غاليا وعزيزا على 

قلوب اجلميع.
و ثمن ابن دروي�س امل�صاهمة املقدرة ل�صركاء النجاح وعلى راأ�صهم الرعاة 
و االأندية امل�صاركة التي تعاونت مع االحتاد وجلنة امل�صابقات يف تنفيذ 
اخلطط والربامج املو�صوعة الإجناح البطولة، وحر�صت على االلتزام 
بال�صورة  املباريات  تخرج  اأن  يف  كبري  بقدر  واأ�صهمت  املوجهات  بجميع 

الرائعة التي �صاهدها اجلميع، من كل النواحي التنظيمية والفنية.
الذي  الكبري  اإىل احل�صور اجلماهريي  امل�صابقات  رئي�س جلنة  لفت  و 
اأع��داد كبرية  االأرب��ع �صهدت تواجد  املباريات  اإن  حققته البطولة وقال 
من جماهري االأندية االأمر الذي منح املباريات زخما اإ�صافيا، ورفع من 

درجة حما�س الالعبني ليقدموا اأف�صل امل�صتويات.
لهذه  النجاح  اأ�صباب  كل  توفري  الكرة على  احت��اد  "حر�صنا يف  ق��ال:  و 
القدم االإماراتية،  امل�صابقة االأهم يف كرة  التي تعترب  الكبرية  البطولة 
وبحمد اهلل ح�صدنا ثمار هذا العمل بعد اأن حققت البطولة يف مراحلها 

ال�صابقة جناحا الفتا على امل�صتويات كافة".
يقت�صر على  البطولة، مل  الكبري مع  "التفاعل اجلماهريي  واأ�صاف: 
احل�صور يف املالعب فقط ، بل ظهر اأي�صا على م�صتوى مواقع التوا�صل 
االجتماعي، حيث حقق و�صم كاأ�س رئي�س الدولة، اأكرث من 51 مليون 

م�صاهدة".

و�صم كاأ�ص رئي�ص الدولة على مواقع التوا�صل الجتماعي يحقق 51 مليون م�صاهدة

•• دبي-الفجر

 توج فريق اأنكور بطال لبطولة احلبتور ال�صهرية للبولو يناير 2022 والتي 
اأقيمت مبالعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�صية  بعد فوزه يف املباراة 
النهائية بقيادة خالد العمران على فريق بالنرنايا ب�صبعة اأهداف مقابل اأربعة 

اأهداف وهو الفوز الثاين له على نف�س الفريق خالل اأ�صبوع .
جديته  ب�صبب  بالبطولة  مبارياته  جميع  يف  ف��از  قد  اأن��ك��ورا  فريق  اأن  ويذكر 

وجماعية الفريق وثبات م�صتوى الفريق واخليول .
وكما هو معروف فاإن البطولة انطلقت يف احلادي ع�صر من �صهر يناير اجلاري 
مب�صاركة اأربعة فرق هي االإمارات وانكورا والبا�صا مهرة وبالنرنايا وبهانديكاب 
ل�صل�صلة بطوالت كاأ�س دبي الذهبية للبولو   املنظمة  اللجنة  تعقد    . جول   6
�صحافيا  موؤمترا  الثالثاء   اليوم  �صباح  من  والن�صف  العا�صرة  يف    2022
بقاعة اأبجر بفندق نادي  ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�صية بدبي الند �صارع 
االإمارات " العابر" .  و�صيح�صر املوؤمتر حممد احلبتور رئي�س احتاد االإمارات 
يتم  خيث  الذهبية  دبي  كاأ�س  بطوالت  ل�صل�صلة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  للبولو 
2022 واجراء قرعة   يف املوؤمتر اعالن تفا�صيل بطولة كاأ�س بنتلي الف�صية 
يناير   21 امل��واف��ق  املقبل  اجلمعة  ي��وم  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وال��ت��ي  البطولة 
فرق   �صبعة   مب�صاركة  املقبل  فرباير  �صهر  من  ال��راب��ع  حتى  وت�صتمر  اجل��اري 
ميثاء  ال�صيخة  �صمو  بقيادة  االإم���ارات  فريق  وهي  جول   18 هانديكاب  حتمل 
وفريق  مكتوم  اآل  عليا  بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم وفريق "ايه ام" بقيادة 

وفريق  زي���دان  عمرو  بقيادة  زي���دان  وف��ري��ق  احلبتور  حممد  بقيادة  احلبتور 
بنجا�س بقيادة حيدر بنجا�س وفريق الذئاب كافو وفريق كلينو فا�صكون بقيادة 

راجا كرمي .

كا�س بنتلي يف موؤمتر �سحفي �ليوم

اأنكورا يتوج بطال بكاأ�ص احلبتور للبولو يناير 2022



ممر�صة تلجاأ حليلة تالعب بلقاحات كورونا
األقت ال�صرطة االإيطالية القب�س على ممر�صة يف بالريمو، بتهمة 
التظاهر باإعطاء لقاحات كوفيد19-، ملناه�صي التطعيم، ليتمكنوا 
من ا�صتخدام ال�صهادات ال�صحية الر�صمية لل�صفر، ودخول احلانات 

واملطاعم وو�صائل النقل العام يف البالد.
من  تبلغ  ممر�صة  لت�صوير  خفية  ك��ام��ريا  املحققون  وا�صتخدم 

العمر 58 عاما، تعمل يف مركز للتطعيم يف بالريمو.
"ذا غارديان" الربيطانية،  واأظهر مقطع فيديو ن�صرته �صحيفة 
اإب��رة حتتوي لقاح كوفيد19- خارج  املمر�صة وهي تفرغ حمتوى 

ذراع ال�صخ�س الذي يفرت�س اأنه �صيح�صل على التطعيم.
بتهمة  املمر�صة  اعتقال  ج��رى  ف��اإن��ه  االإي��ط��ال��ي��ة،  ال�صرطة  ووف��ق 
من  للوقاية  املعتمدة  اللقاحات  اإع��ط��اء  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  ال��ت��زوي��ر، 

فريو�س كورونا.
اإعالم  لو�صائل  قالت  ق��د  االإيطالية  ال�صرطة  يف  م�صادر  وك��ان��ت 
300 يورو  اإىل  املناه�صني للقاحات يدفعون ما ي�صل  اإن  حملية، 
مقابل احل�صول على "املرور االأخ�صر"، الذي فر�صته احلكومة يف 
دي�صمرب املا�صي ك�صرط لدخول دور ال�صينما وال�صاالت الريا�صية 

والنوادي الليلية واملالعب واملطاعم.
و�صجلت اإيطاليا 149512 اإ�صابة بكوفيد19- يوم االأحد باملقارنة 
مع 180426 اإ�صابة يوم ال�صبت، كما هبط عدد الوفيات اإىل 248 

من 308.
كذلك �صجلت اإيطاليا 141104 وفيات مرتبطة بفريو�س كورونا 
منذ بدء اجلائحة يف فرباير 2020 وهو ثاين اأكرب عدد يف اأوروبا 
بعد بريطانيا والتا�صع على م�صتوى العامل، علما اأن عدد االإ�صابات 

امل�صجلة يف البالد 8.71 مليون حالة، وفق ما ذكرت "رويرتز".

وفاة بيكا�صو اليوناين  �صيانو�ص عن 86 عاما 
ب�صخ�صياته  املعروف  فا�صيانو�س  األيكو�س  اليوناين  الر�صام  تويف 
اأم�س االأول االأحد  ب��الده،   امل�صتوحاة من االأ�صاطري والفلكلور يف 
اأفادت ابنته وكالة فران�س بر�س. واأو�صحت  86 عاما على ما  عن 
فيكتوريا فا�صيانو اأن األيكو�س فا�صيانو�س الذي بقي طريح الفرا�س 
على مدى االأ�صهر املا�صية يف منزله يف باباغو ب�صاحية اأثينا، تويف 

املر�س. مع  طويل  �صراع  نومه" بعد  "اأثناء 
اليونان وفرن�صا، حيث  املواهب بني  املتعدد  الر�صام  وتوزعت حياة 
اجلميلة  للفنون  الوطنية  الكلية  يف  احل��ج��ري��ة  الطباعة  در����س 
اأراغون  اأمثال لوي�س  االأدب والر�صم، من  اأ�صماء كبرية يف  بجانب 
ورينيه ماتي�س وبابلو بيكا�صو الذي كان معجبا به كثريا، حتى اأن 

البع�س كان يلقبه ب�"بيكا�صو اليوناين".
وعلقت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوين على نباأ الوفاة قائلة 
التي متالأ لوحاته واالأ�صكال  اأعمال فا�صيانو�س واالأل��وان  "كل  اإن 
املتعددة االأبعاد التي تهيمن على ر�صماته، تعبق برائحة اليونان"، 
ر�صموا  الذين  املعا�صرين  )الفنانني(  اأبرز  "من  باأنه  اإياه  وا�صفة 

احل�صارة الهيلينية".
 25 يف  والثمانني  ال�صاد�س  ع��ام��ه  فا�صيانو�س  األيكو�س  بلغ  وق��د 
ذلك  قبل  الر�صم  توقف عن  لكنه  الفائت،  االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�صرين 
عائلته  اأف���ادت  م��ا  على  انتكا�صي،  مبر�س  اإ�صابته  اإث��ر   2019 يف 
خالل لقاء يف اخلريف الفائت. وكانت ابنته التي ترتاأ�س جمعية 
لوكالة  اأعلنتا  فا�صيانو  ماريزا  اإ�صتيت�س"،وزوجته  "فا�صيانو�س 
 2022 خريف  يف  ا�صمه  يحمل  متحف  افتتاح  ع��ن  بر�س  فران�س 
داخل مبنى قدمي يف و�صط اأثينا اأعاد ت�صميمه بالكامل الفنان مع 

�صديقه املهند�س املعماري كريياكو�س كروكو�س.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هجمات القر�ص على الب�صر تزداد مع اكتمال القمر
وجدت درا�صة جديدة اأن هجمات اأ�صماك القر�س على الب�صر يزداد عددها يف مرحلة اكتمال القمر.

ودر�س باحثون من جامعة والية لويزيانا وجامعة فلوريدا ما يقرب من 50 عاًما من البيانات حول هجمات اأ�صماك 
القر�س، ووجد البحث زيادة يف هجمات اأ�صماك القر�س عندما يكون القمر اأكرث �صطوعا.

50 يف املائة من  اإليها باأكرث من  اأنه عندما تكون دورة القمر بني الن�صف والكامل، والتي ي�صار  ووجد الباحثون 
االإ�صاءة  املائة من  40 يف  اأق��ل من  املتو�صط. و يف  اأك��رث من  امل��ربرة  القر�س غري  القمرية، كانت هجمات  االإ�صاءة 

القمرية، كانت هناك هجمات اأقل ب�صكل ملحوظ من املتو�صط.
واأ�صماك القر�س لي�صت الكائنات الوحيدة التي ت�صبح اأكرث �صرا�صة اأثناء اكتمال القمر، حيث وجدت درا�صة اأجريت 
عام 2000 يف اململكة املتحدة، والتي نظرت يف املر�صى الذين يح�صرون اإىل ق�صم الطوارئ ب�صبب لدغات احليوانات 

بني عامي 1997 و1999، زيادة كبرية يف الهجمات اأثناء اكتمال القمر.
وال تقدم درا�صة �صمك القر�س �صبًبا وا�صًحا للعالقة بني اكتمال القمر وزيادة الهجمات، لكنها اأ�صارت اإىل اأن الن�صاط 

املغناطي�صي االأر�صي الذي ي�صببه القمر ميكن اأن يكون له تاأثري على احليوانات.
اأن الن�صاط املغناطي�صي االأر�صي يزيد وينخف�س تبعاً الأطوال القمر،  اإن هناك دلياًل قوًيا على  ويقول الباحثون 
ويقولون اإنه من الثابت اأن اأ�صماك القر�س ت�صت�صعر وت�صتجيب للمنبهات الكهرومغناطي�صية، على �صبيل املثال، ومن 

الوا�صح اأن املجاالت الكهرومغناطي�صية مهمة ل�صلوكيات الهجرة.
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�صكرمي ينتزع ال�صدارة من �صبايدر-مان
اأمريكا  يف  التذاكر  "�صكرمي" �صباك  فيلم  اجلديدة من  الن�صخة  ت�صّدرت 
ال�صمالية خالل عطلة نهاية االأ�صبوع، موؤّكدًة بالتايل ال�صغف امل�صتمر جتاه 
اأفالم الرعب، ومزيحًة فيلم "�صبايدر- مان" الذي بقي مت�صّدراً الرتتيب 

ملدة �صهر، وفق تقديرات �صركة "اإكزيبيرت ريلي�صنز" املتخ�ص�صة.
اجلمعة  ب��ني  دوالر  مليون  "�صكرمي" 30،6  �صل�صلة  اأف���الم  اأح���دث  وحقق 
واالأحد، ويّتجه نحو حتقيق 35 مليون دوالر مع انتهاء العطلة املمدة التي 
ت�صتمر اأربعة اأيام ملنا�صبة يوم مارتن لوثر كينغ، ما يقّدم مزيداً من االأخبار 

االإيجابية لل�صينما التي ال تزال ت�صارع جائحة كوفيد19-.
وو�صف ديفيد اأ. غرو�س من "فرن�صايز اإنرتتينمنت ري�صرت�س" هذه االأرقام 
باالفتتاحية القوية للفيلم، حتى لو اأّن الن�صخة االأخرية من "�صكرمي" مل 
اإيرادات  اأ�صبوعه االأول  حتقق اأرقاماً مماثلة ل�"هالوين 12" الذي حقق يف 

بلغت 49،4 مليون دوالر يف ت�صرين االأول-اأكتوبر املا�صي.
املتوا�صعة  ميزانيتها  ا�صرتداد  "باراماونت" من  �صركة  متّكنت  ذلك،  ومع 

ن�صبياً والبالغة 25 مليون دوالر.
وتوىل اأبطال ن�صخة الفيلم االأ�صلية )1996( وهم نيف كامبل وكورتيني 

كوك�س وديفيد اأركيت، بطولة الفيلم اجلديد.
وتراجع فيلم �صركة �صوين "�صبايدر-مان: نو واي هوم" اإىل املركز الثاين 
حمققا 20،8 مليون دوالر "26 مليون دوالر متوّقعة خالل العطلة التي 
متتد الأربعة اأيام" بعد اأن ا�صتمّر يف ال�صدارة ل�صهر. وحقق الفيلم ل�"�صوين" 

704 ماليني دوالر حملياً و926 مليون دوالر عاملياً.

وفاة ال�صينمائي لور اأبرز خمرجي كيبيك 
تويف ال�صينمائي جان كلود لور، خمرج اأفالم وم�صل�صالت تلفزيونية كثرية 
وقال  عاما.   78 عن  االأخ���رية،  العقود  يف  كيبيك  يف  ال�صا�صة  تاريخ  طبعت 
رئي�س وزراء كيبيك فرن�صوا لوغو يف ر�صالة تعزية عرب تويرت اإن جان كلود 
ال�صينمائي  تويف  وقد  كيبيك".  يف  والتلفزيون  ال�صينما  يف  "رائدا  كان  لور 
االأول- كانون   30 يف  اأ�صابته  قلبية  نوبة  م�صاعفات  ج��راء  ال�صبت  م�صاء 
االأول  اأم�س  في�صبوك   عرب  �صيبا�صتيان  ج��ان  ابنه  اأعلن  ما  على  دي�صمرب، 
اأنه  اإىل  بالفرن�صية  الناطقة  الكندية  املقاطعة  وزراء  رئي�س  ولفت  االأح��د. 
يحتفظ ب�"ذكريات طيبة" من اأعمال املخرج الراحل، خ�صو�صا من م�صل�صل 
Lance et compte عن اأو�صاط حمرتيف ريا�صة الهوكي، والذي حقق 
جناحا كبريا يف كيبيك.  ويف ر�صيد جان كلود لور املخرج وموؤلف ال�صيناريو 
 Delivrez-nous du mal( بينها  اأف����الم،  ع�����ص��رة  م��ن  اأك���رث  وامل��ن��ت��ج، 
1972( Parlez-nous d'amour ،)1969(( اإ�صافة اإىل الفيلم ال�صبابي 
La grenouille et la baleine �صنة 1987. كذلك �صّور اأفالما عدة 
بينها  الع�صرين،  القرن  ثمانينات  يف  باالإنكليزية  الناطقة  املناطق  الأ�صواق 

الولدات يف ال�صني باأدنى 
م�صتوياتها منذ 1978 

ال��والدات يف ال�صني  انخف�س عدد 
اإىل م�����ص��ت��وى غري  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام 
على   1978 ع�����ام  م���ن���ذ  م�����ص��ب��وق 
الر�صمية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  وف��ًق��ا  االأق����ل، 
ال���������ص����ادرة  اأم�������س االث����ن����ني، على 
امل�صتقبل  ح��ي��ال  ال�����ص��ك��وك  خلفية 

وتكلفة التعليم.
وت��واج��ه ال��دول��ة االآ���ص��ي��وي��ة اأزمة 
�صيخوخة  ت�صارع  مع  دميوغرافية 
اقت�صادي  وتباطوؤ  العاملة  القوى 
منذ  البالد  يف  �صكاين  منو  واأدن���ى 

عقود.
اأك��رث دول  ال���والدات يف  بلغ معدل 
الدولة  ل��ل�����ص��ك��ان  ت���ع���دادا  ال���ع���امل 
�صخ�س  األ����ف  ل��ك��ل  والدات   7،52
للمكتب  وف����ًق����ا   ،2021 ع�����ام  يف 
ال���وط���ن���ي ل���الإح�������ص���اء، ف��ي��م��ا بلغ 
هذا  وي��ع��د   .2020 ع���ام  يف   8،52
املعدل االأدنى منذ عام 1978 على 
االأق��ل، وهو التاريخ الذي بداأ فيه 
العمالق االآ�صيوي يف ن�صر تقريره 
خففت  ال�������ص���ن���وي.  االإح���������ص����ائ����ي 
الن�صل  �صيا�صة حتديد  ال�صني من 
ز�صمحت  االأخ������رية.  ال�����ص��ن��وات  يف 
العام  ب��اإجن��اب طفلني يف  ل���الأزواج 
املا�صي.  ال��ع��ام  ثالثة  ث��م   ،  2016
لكن هذه القرارات مل توؤد اإىل زيادة 
االأزواج  ويعزف  املواليد.  كبرية يف 
عن االإجناب ب�صبب ارتفاع تكاليف 
تعليم  وخ�صو�صا  وال�صكن  املعي�صة 
�صجلت   ،2021 العام  يف  االأطفال. 
البالد 10،62 ماليني والدة، وفًقا 
للبيانات الر�صمية. انخف�س معدل 
النمو ال�صكاين اإىل 0،34 لكل األف 
بلغ  بينما  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  �صخ�س 

1،45 يف العام 2000.

عا�صفة �صتوية كربى 
�صرق الوليات املتحدة 

"كربى"  ���ص��ت��وي��ة  ت�����ص��رب ع��ا���ص��ف��ة 
�صرق  وج���ل���ي���د  ب���ث���ل���وج  م�����ص��ح��وب��ة 
اأفادت  ما  بح�صب  املتحدة  ال��والي��ات 
االأر�صاد اجلوية، ما ت�صبب بانقطاع 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع���ن م���ا ال يقل 
وا�صتعد  ���ص��خ�����س.  األ�����ف   235 ع���ن 
م��الي��ني االأم��ريك��ي��ني  اأم�����س االأول 
االأح������د ل��ت�����ص��اق��ط ث���ل���وج ك��ث��ي��ف��ة يف 
حّذرت  فيما  املتحدة  الواليات  �صرق 
اأن  م��ن  اجل��وي��ة  االأر����ص���اد  م�صلحة 
ال�صتوية  "العا�صفة  ما يف هذه  اأ�صد 

الكبرية" �صيحدث م�صاًء.
اجلوية  االأر���ص��اد  م�صلحة  وح���ّذرت 
ال���وط���ن���ي���ة ����ص���ب���اح االأح��������د م����ن اأن 
�صت�صرب  ك��ب��رية  �صتوية  "عا�صفة 
االأحد  ب��ني  املتحدة  ال��والي��ات  ���ص��رق 
ي�صل  ما  اأن  اإىل  م�صريًة  واالثنني"، 
قد  ال��ث��ل��وج  م��ن  �صنتيمرتا   30 اإىل 
يغّطي منطقة متتّد من تيني�صي اإىل 
جورجيا يف اجلنوب ال�صرقي، و�صوال 
ن��ي��وي��ورك يف  اىل فريمونت ووالي���ة 
"توؤّثر  اأن  ال�صمال ال�صرقي. ويتوّقع 
النقل"،  حركة  على  ب�صّدة  العا�صفة 
واجلليد  الثلج  مزيج  يت�صبب  و"قد 
بو�صع خطر للطرق". وتاأّثرت والية 
واملعتادة  ���ص��رق(  )ج��ن��وب  ف��ل��وري��دا 
هذا  يف  معتدلة  ج��وي��ة  اأح����وال  على 
الوقت من العام، ب�صكل غري مبا�صر 
جنمت  عدة  اأعا�صري  ت�صببت  بحيث 
يف  ب��اأ���ص��رار  ال�صتوية  العا�صفة  ع��ن 
املمتلكات االأحد، بح�صب قناة "ويذر 
ت�صانيل". وانقطع التيار الكهربائي 
منزل  األ������ف   200 م����ن  اأك������رث  ع����ن 
املتخ�ص�س  امل��وق��ع  بح�صب  االأح�����د، 
100 األف منزل  منها  اآوجت"،  "باور 
االأكرث  التي بدت  يف والي��ة جورجيا 

تاأّثًرا بالعا�صفة �صباح االأحد. 

جورجينا رودريغز 
متتلك ذقنًا مزدوجة 

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي 
�صورة لعار�صة االأزياء  جورجينا رودريغز  
يف  ح�صرتها  التي  املنا�صبات  اإح��دى  من 
ال��ف��رتة االأخ����رية وظ��ه��رت وه��ي �صعيدة 

ومبت�صمة.
وظهر يف ال�صورة ذقنها املزدوجة ب�صبب 
تخفي  كانت  اأنها  كرث  فاعترب  �صحكتها 
هذا االأمر من خالل الفوتو�صوب الذي 
تقوم به على �صورها التي تن�صرها على 
�صفحاتها اخلا�صة على مواقع التوا�صل 

االجتماعي.
ومع ذلك اأثنى العديد من املتابعني على 
جمالها الطبيعي اإذ وا�صح اأنها مل تخ�صع 
الأي عملية جتميل منذ بداية م�صريتها 
حتى االآن وتهتم بر�صاقتها وج�صمها من 

خالل التمارين الريا�صية.

طيار يرف�ص موا�صلة الرحلة لنتهاء دوامه
هبط طيار تابع للخطوط اجلوية الباك�صتانية بطائرته 
يف مدينة الدمام ال�صعودية، ورف�س موا�صلة الرحلة اإىل 

اإ�صالم اأباد الباك�صتانية، يوم  اأم�س االأول االأحد.
وح�صب ما ذكرت قناة "�صماء" الباك�صتانية، فاإن الرحلة 
"PK 9754" كان من املفرت�س اأن ت�صافر من الريا�س 
االأح����وال  ���ص��وء  ب�صبب  ت���اأخ���رت  لكنها  اأب�����اد،  اإ����ص���الم  اإىل 
الهبوط  الطيار  ق��رر  ذل���ك،  "وبعد  واأ���ص��اف��ت:  اجل��وي��ة. 

ا�صطراريا يف مطار الدمام، ورف�س موا�صلة الرحلة".
واأو�صح امل�صدر اأن الطيار عّلل قراره ب�"انتهاء عدد �صاعات 
ورف�صوا  رحلتهم  ت��اأخ��ري  على  ال��رك��اب  واح��ت��ج  دوامه". 
االأو���ص��اع، مت  وتوتر  انتظار  وبعد طول  الطائرة.  تغيري 
اخلطوط  با�صم  متحدث  وق��ال  االأم���ن.  رج��ال  ا�صتدعاء 
من  ق�صط  من  الطيار  ي�صتفيد  اأن  "يجب  الباك�صتانية: 
االأمر �صروري ل�صالمة الطريان". وتابع:  الراحة، الأن 
11 م�صاًء اإىل  ال�صاعة  حدود  يف  الركاب  جميع  "�صي�صل 
مطار اإ���ص��الم اأب���اد.. حتى ذل��ك احل��ني، مت اإج���راء جميع 

الرتتيبات يف الفنادق".

تفقد �صعرها بالكامل ب�صبب حالة نادرة
فقدت اأم بريطانية معظم �صعر وجهها وج�صمها، ب�صبب 
مل�صكلتها  للبحث عن حل جذري  الثعلبة، مما دفعها  داء 
بفقدان  ب��ورب��ورو،  زي��ل��دا  ب���داأت  مظهرها.  �صوهت  ال��ت��ي 
 ،2019 ب��ع��د وف����اة وال���ده���ا يف ع���ام  ���ص��ع��ره��ا الأول م���رة 
واأ�صيبت بالذعر عندما ت�صاقط اجلانب االأي�صر من �صعر 

راأ�صها، مما دفعها ال�صت�صارة طبيبها.
وبعد اأن و�صف لها الطبيب اأقرا�س احلديد، مل يتوقف 
اأنظمة غذائية  اتباع  اإىل  التي جلاأت  ت�صاقط �صعر زيلدا 
نباتية، وامتنعت عن ال�صكر، ومار�صت اليوغا يف حماوالت 
ي��ائ�����ص��ة ال���ص��ت��ع��ادة ���ص��ع��ره��ا. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل تلك 
االإجراءات، فقدت زيلدا %80 من �صعر راأ�صها ووجهها 
وج�صمها، مما ا�صطرها حللق ما تبقى من �صعر الراأ�س.

وباالإ�صافة اإىل اخل�صائر التجميلية والنف�صية التي حلقت 
لالإ�صابة  عر�صة  اأك���رث  اأ�صبحت  اأن��ه��ا  االأم  ك�صفت  ب��ه��ا، 
باأي حماية من االأو�صاخ ب�صبب  بالعدوى الأنها ال تتمتع 
فقدان �صعر حاجبيها. وبعد بحث حثيث عن حل مل�صكلتها، 
قررت زيلدا اأن تلجاأ لفنانة مكياج �صهرية تدعى تري�صي 

جايلز، لتح�صل على و�صوم �صعر واقعية يف وجهها.
دقيقة  فر�صاة  الواقعي، �صربات  و�صم احلاجب  ي�صتخدم 

للغاية للح�صول على مل�صة نهائية واقعية.

موجة برد قا�صية يف العراق
ي�صهد العراق موجة عاتية من االأمطار والثلوج الغزيرة، 
اإقليم  ال�����ص��م��ال��ي��ة ويف  وامل��ح��اف��ظ��ات  امل��ن��اط��ق  خ��ا���ص��ة يف 
في�صانات  ح���دوث  يف  ت�صببت  ح��ي��ث  ال���ع���راق،  ك��رد���ص��ت��ان 
الدوام  تعطيل  ل��درج��ة  املناطق،  م��ن  العديد  يف  و�صيول 
تنقل  بع�صها، وخلق �صعوبات يف  املدر�صي واحلكومي يف 
دول  مع  الدولية  املعابر  بع�س  يف  والب�صائع  امل�صافرين 
امل��رور داخل  اإىل عرقلة حركة  الهطوالت  واأدت  اجل��وار. 
العديد من املدن العراقية وما بينها، بفعل ت�صكل ال�صيول 
الهادرة وتراكم الثلوج كما حدث يف طرق جبلية يف اإقليم 
ك��رد���ص��ت��ان، فيما ت��ت��دن��ى درج����ات احل�����رارة ل��ي��ال مل��ا دون 

ال�صفر �صيما يف املدن والبلدات اجلبلية.

ر�صالة مفتوحة اإىل عدم امل�ّص بالأ�صعة ال�صم�صية 
اأم�س  من�صورة   ر�صالة  يف  وعاملاً  خبرياً  �صّتون  اأّك��د 
اأّن م�صاريع التحكم باالإ�صعاعات ال�صم�صية  االثنني 
ال��رام��ي��ة اإىل ت��ربي��د ���ص��ط��ح االأر�������س واحل�����ّد من 
احرتار املناخ قد تكون خطرة، داعني احلكومات اإىل 
اأن متنعها. وت�صدد الر�صالة املفتوحة املرفقة بن�س 
حقن  اأّن  ت�صاينج" على  كالميت  "وايرز  جملة  يف 
مليارات من جزيئات الكربيت يف الطبقة العليا من 
االأ�صعة  تعديل  اأحد م�صاريع  الغالف اجلوي، وهو 
ال�صم�صية االأكرث اإثارًة للجدل، ميكن اأن يعيد جزءاً 
من اأ�صعة ال�صم�س لكن االآثار اجلانبية قد تتخطى 
الفوائد. وكتب املوّقعون اأّن "اعتماد تقنيات التحكم 
باالإ�صعاعات ال�صم�صية ال ميكن اإدارته عاملياً بطريقة 
احلكومات  اإذاً  ن��دع��و  وف��ّع��ال��ة.  و�صاملة  �صحيحة 
اإىل  ال��ف��اع��ل��ة االأخ�����رى  امل��ت��ح��دة واجل���ه���ات  واالأمم 
اتخاذ اإجراءات �صيا�صية �صريعة ملنع اعتماد التحكم 
اح���رتار  مل��ح��ارب��ة  ك��خ��ي��ار  ال�صم�صية  ب��االإ���ص��ع��اع��ات 
االأر�س  على  احل����رارة  م��ع��دالت  وارت��ف��ع��ت  املناخ". 

الثورة  1،1 درج��ة مئوية منذ ع�صر ما قبل  بنحو 
احلر،  م��وج��ات  ت�صاعف  اإىل  اأّدى  م��ا  ال�صناعية، 
باحلد  ال��ع��امل  وال��ت��زم  وال��ع��وا���ص��ف.  والفي�صانات 
اأق��ل من درجتني مئويتني،  من هذا االح��رتار اإىل 
الهيئة  اأمكن، لكّن خ��رباء  اإن  1،5 درج��ة مئوية  اأو 
يقّدرون  امل��ن��اخ  بتغري  املعنية  ال��دول��ي��ة  احلكومية 
اأن  درج��ة مئوية ميكن   1،5 عتبة  اإىل  الو�صول  اأّن 
الف�صل  مواجهة  ويف   .2030 العام  بحدود  يح�صل 
امل�صوؤول  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات  تقليل  يف 
اعتماد  ال�صيا�صيني  بع�س  ي��دع��م  االح�����رتار،  ع��ن 
لك�صب  ال�صم�صية  ب��االإ���ص��ع��اع��ات  ال��ت��ح��ك��م  اأ���ص��ل��وب 
اأّن حقن  العلماء منذ مّدة طويلة  الوقت. ويعرف 
الطبقة  يف  العاك�صة  اجل�صيمات  من  كبرية  كميات 
العليا من الغالف اجلوي ميكن اأن يرّبد الكوكب. 
واأّدى احلطام الناجت عن ثوران بركان بيناتوبو يف 
درجة  متو�صط  خف�س  اإىل   1991 ع��ام  الفلبني 

حرارة �صطح االأر�س ملدة عام.

�لأوكر�نية لي�سيا ت�سورينكو حتيي جمهورها قبل مبار�تها يف �لدور �لأول �سد �لأ�سرت�لية �آ�سلي بارتي - رويرتز 

دميي لوفاتو حتلق �صعرها على ال�صفر
اأثارت النجمة العاملية  دميي لوفاتو ا �صجة كبرية بني حمبيها بعد ظهورها بلكوك جديد 
موقع  على  اخلا�صة  �صفحتها  يف  ن�صرتها  ب�صورة  وذل��ك  ال�صفر،  على  �صعرها  فيه  حلقت 

التوا�صل االجتماعي.
و�صدمت دميي املتابعني بتغيري مالحمها مع ق�س �صعرها ما دفع البع�س بالظن اأن دميي 
بخطوات  تقوم  اأن  �صابقاً  اعتادات  دميي  اأن  البع�س  راأى  بينما  �صعبة،  نف�صية  بحالة  متر 

جمنونة وبتغريات �صادمة يف نف�صها واأن حلق �صعرها اأمراً عادياً.
وكان تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي �صورة �صادمة للنجمة العاملية دميي لوفاتو، 
اإذ ظهرت وهي جتل�س يف ال�صيارة مرتدية ف�صتانا ق�صريا باللون االأ�صود، االأمر الذي 
اأن ال�صورة قدمية �ُصّربت  �صّكل �صجة وعّر�صها للكثري من االنتقادات، مع العلم 
لها. وكانت فاجاأت دميي لوفاتو متابعيها على �صفحتها اخلا�صة على موقع 
التوا�صل االجتماعي، بفيديو جديد اإعالين لعمل جديد خمت�س بفرتة 

االأعياد.


