
   

مع�رك م�شتمرة يف �شبوة وم�أرب 
و�شط تقدم للجي�ش واألوية العم�لقة

•• اليمن-وكاالت:

مع ا�شتمرار املع�رك يف حم�فظتي �شبوة وم�أرب، حقق اجلي�ش اليمني 
واألوية العم�لقة تقدم�ً ملحوظ�ً.

فقد اأعلن املركز الإعالمي للجي�ش، اأم�ش اجلمعة، اأن الأخري يوا�شل 
التقدم غرب �شبوة، و�شط انهي�ر وخ�ش�ئر ب�شرية وم�دية كبرية.

فيم� متكنت األوية العم�لقة اليمنية من ال�شيطرة على منطقة احلنو 
مركزه�  اأي�ش�  ذك��ر  م���  بح�شب  �شبوة،  حم�فظة  يف  بيح�ن  مبديرية 

الإعالمي، دون اإ�ش�فة تف��شيل اأخرى.
اإىل ذلك، �شجل اجلي�ش اأي�ش�ً م�شنودا ب�ملق�ومة ال�شعبية تقدم�ت عدة، 
مع ا�شتمرار املع�رك لدحر امللي�شي� احلوثية من املن�طق اجلنوبية مل�أرب 
خ��شة الأجزاء اجلنوبية من جبل البلق ال�شرقي و�شول اإىل امللع� واأم 
مل�أرب  الغربية  اجلبهة  يف  تقدم�  ال�شرعية  القوات  حققت  كم�   . ري�ش 

ب�إ�شن�د من املدفعية التي دكت اآلي�ت امليلي�شي�ت
ويف حني تكبد احلوثيون خ�ش�ئر ف�دحة، عمد الع�شرات من عن��شره� 
اأف���د مرا�شل  م�  بح�شب  ع��دد من اجلبه�ت،  القت�ل يف  الفرار من  اإىل 

العربية.
الذي  ال�شرعية  دعم  حت�لف  لطريان  �شرب�ت  مع  ب�لتزامن  ذلك  اأت��ى 
اجلنوبية  اجلبهتني  يف  احل��وث��ي��ني  وحت�����ش��ي��ن���ت  ت��ع��زي��زات  ا���ش��ت��ه��دف 
والغربية، مكبدا اإي�ه� خ�ش�ئر يف الأرواح والآلي�ت والأطقم الع�شكرية.

ا�شتهداف  ع��م��ل��ي��ة   28 ت��ن��ف��ي��ذ  الأول،  اأم�������ش  اأع���ل���ن  ال��ت��ح���ل��ف  وك�����ن 
للميلي�شي�ت يف م�أرب، و35 عملية يف �شبوة، خالل 24 �ش�عة.

اآلية   19 دم��رت  م���أرب  ال�شرب�ت �شد احلوثيني يف  اأن  اإىل  اأ���ش���ر  كم� 
للميلي�شي�ت وقتلت 150 عن�شراً.

جبه�ت  على  املتزامنة  معركته  اأطلق  ال��ذي  اليمني  اجلي�ش  اأن  يذكر 
اأ�شبوع، حقق خالل الأي�م امل��شية تقدم� ملمو�ش� يف  املح�فظتني قبل 

م�أرب و�شبوة على ال�شواء.

�شعيد يرد على منتقديه

الرئي�ش ال�شيني يف الطريق لولية جديدة

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��شم  ك����زاخ�������ش���ت����ن  رئ��ي�����ش  اأك�����د 
رف�شه  اجلمعة  توك�ييف  جومرت 
مع  ل���ل���ت���ف����و����ش  اإم����ك�����ن����ي����ة  لأي 
امل��ح��ت��ج��ني و���ش��م��ح ل���ق���وات الأم����ن 
لو�شع  القتل  بهدف  الن�ر  ب�إطالق 
ح���د لأع����م�����ل ال�����ش��غ��ب ال���ت���ي تهز 
توك�ييف يف خط�ب  وق���ل  ال��ب��الد. 
متلفز اأمرت قوات الأمن واجلي�ش 
ب�إطالق الن�ر بهدف القتل من دون 
اإنذار م�شبق. وو�شف الدعوات اإىل 
التف�و�ش مع املحتجني ب�لعبثية ل 

�شيم� يف اخل�رج.
وق�ل م� نوع املف�و�ش�ت التي ميكن 
وقتلة؟  جم��رم��ني  م��ع  جنريه�  اأن 
جمرمني  م��ع  التع�مل  علين�  ك���ن 
يجب   )...( وم���درب���ني  م�شلحني 

تدمريهم و�شوف يتم ذلك قريًب�.
ت����ط����ورات الأو�������ش�������ع يف  ويف ظ����ل 
الدف�ع  وزارة  اأف����دت  ك���زاخ�����ش��ت���ن، 
الرو�شية بهبوط 9 ط�ئرات رو�شية 
ب�أفراد  76- حمملة  اإل  من طراز 
ت���ب��ع��ة لقوات  وم���ع���دات ع�����ش��ك��ري��ة 
مع�هدة  مل��ن��ظ��م��ة  ال�������ش���الم  ح��ف��ظ 

الأمن اجلم�عي يف مط�ر اأمل� اآت�.
ال�شح�يف  امل��ك��ت��ب  ق�����ل  ه����ذا،  اإىل 

الرئي�ش الك�زاخ�شت�ين يعقد اجتم�ع� يف مقر مك�فحة الإره�ب يف اأمل� اآت�.  )ا ف ب( 

ماكرون قلق .. وال�شني ت�شيد بالإجراءات القوية

رئي�ش ك�زاخ�شت�ن ي�شمح ب�طالق الن�ر ويرف�ش التف�و�ش مع املحتجني

ماكرون ي�شر على ت�شريحاته حول غري امللّقحني 

اجلي�ش الربيط�ين يتدخل يف معركة اأوميكرون
•• عوا�صم-وكاالت:

انت�شرت قوات بريط�نية يف م�شت�شفي�ت يف لندن التي تك�فح 
للتع�مل مع نق�ش ا�شتثن�ئي يف املوظفني، و�شط زي�دة كبرية 

مب�ش�بي املتحور اأوميكرون.
 40 حوايل  �شرت�شل  اإنه�  الربيط�نية  الدف�ع  وزارة  وق�لت 
ل�شد  ال��ع���م��ة  اخل��دم��ة  اأف����راد  م��ن  و160  ع�شكري�  طبيب� 

النق�ش يف موظفي الرع�ية، وفق اأ�شو�شيتد بر�ش. 
نق�ش  بريط�ني� من  الوطنية يف  ال�شحية  وتع�ين اخلدمة 
كبري يف املوظفني الذين يع�نون اإم� من املر�ش اأو يف عزلة 
ذاتية و�شط الرتف�ع يف ح�لت الإ�ش�بة بفريو�ش كورون� يف 

الع��شمة.
من  �ش�بق  وق��ت  يف  جون�شون  بوري�ش  ال���وزراء  رئي�ش  وق���ل 
هذا الأ�شبوع اإنه ي�أمل يف اأن تتمكن البالد من جت�وز الوب�ء 

يفخروا مب�ش�همتهم يف هذا اجلهد الوطني احلقيقي.
الع�شكري  الن��ت�����ش���ر  اأن  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل���دم����ت  ق�����دة  وذك����ر 
على  لل�شيطرة  ال��ب��الد  مك�فحة  كيفية  على  ال�شوء  �شلط 

اجل�ئحة.
اإىل ذلك، اأكد الرئي�ش الفرن�شي اإمي�نويل م�كرون اجلمعة 
اأنه يتحّمل ب�شكل ك�مل م�شوؤولية ت�شريح�ته املثرية للجدل 
مم على  حول غري امللّقحني التي ق�ل فيه� الثالث�ء اإنه م�شّ

تنغي�ش حي�ة غري امللقحني.
الإليزيه،  وق���ل م�كرون يف موؤمتر �شح�يف عقده يف ق�شر 
ع���م��ي��ة واأحتّمل  ل��غ��ة  ت��ب��دو  ي��ت���أث��ر )ال��ب��ع�����ش( بتع�بري  ق��د 
الو�شع  م�شت�ء من  اأن�  واأ�ش�ف  ك�مل.  ب�شكل  )م�شوؤوليته�( 
الذي نحن فيه، النق�ش�م احلقيقي يف البالد هو هن�، عندم� 
م�شوؤولية،  ع��دم  ت�شبح  ال��ت��ي  ح��ري��ت��ه،  م��ن  البع�ش  يجعل 

�شع�ًرا.

بدون مزيد من القيود، حتى يف الوقت الذي حذر فيه من 
اأن البالد تواجه اأي�ًم� �شعبة ق�دمة ب�شبب متحور اأوميكرون 

الق�بل لالنتق�ل ب�شكل كبري.
وي�شلط النت�ش�ر الع�شكري ال�شوء على ت�أثري اجل�ئحة، التي 
اأ�ش�بت م� يقرب من 180 األف �شخ�ش، اخلمي�ش، وحده، 
اأجرب  م���  بريط�ني�،  يف  ال�شحية  اخل��دم���ت  على  ال��ب��الد  يف 

العديد من العم�ل واملوظفني على البق�ء يف من�زلهم.
وق�ل وزير الدف�ع بن وال�ش: رج�ل ون�ش�ء قواتن� امل�شلحة 
يتقدمون مرة اأخرى لدعم زمالئهم املتف�نني يف اخلدم�ت 
من  الأم��ة  حلم�ية  جنب  اإىل  جنًب�  يعملون  وه��م  ال�شحية 

كوفيد19-.
هذا  خالل  وتكراًرا  م��راًرا  جدارتهم  اأظهروا  لقد  واأ�ش�ف: 
اجل�ئحة، �شواء ك�نوا يقودون �شي�رات الإ�شع�ف اأو يقدمون 
اأن  ويجب  امل�شت�شفي�ت،  يف  املر�شى  يدعمون  اأو  اللق�ح�ت 

يف �شني تعي�ش حجرا مزدوجا:

ع�م تتويج الإمرباطور �شي جني بينغ !

اإحالة 19 مرت�شحا على النيابة العمومية

قي�ش �شعيد: حملتي النتخ�بية كلفتني خم�شني دين�را !
•• الفجر -تون�س:

ق�ل الرئي�ش التون�شي قي�ش �شعّيد، لدى اإ�شرافه على 
اجتم�ع جمل�ش الوزراء، اإنه رف�ش التمويل العمومي 
لأوانه�  ال�ش�بقة  الرئ��شية  لالنتخ�ب�ت  تر�شحه  عند 
خالل  دفعه  ال��ذي  الوحيد  املبلغ  واأن   ،2019 �شنة 
50 دين�را، وذلك يف رد منه  احلملة النتخ�بية ك�ن 
اإثر  على  امل��ت��داول��ة،  والتعليق�ت  الت�شريح�ت  على 
19 �شخ�ش� تر�شحوا  العمومية مت�بعة  الني�بة  قرار 

لنتخ�ب�ت 2019 وارتكبوا جرائم انتخ�بية.
ب�ل�شفحة  فيديو  يف  ج���ء  م���  وف��ق  �شعّيد،  اأف����د  كم� 
الهيئة  اأبلغ  ك���ن  ب�أنه  التون�شية،  للرئ��شة  الر�شمية 

املدعومة  ال�شفح�ت  اأن  لالنتخ�ب�ت  امل�شتقلة  العلي� 
ت��ل��زم��ه ول ي��ع��ل��م من  اأن�����داك »ل  ال��ت��ي مت ر���ش��ده��� 
ا�شتغرابه من �شدور  املق�بل عن  «، معربا يف  وراءه��� 
حلملته  متويل  وجود  م�ش�ألة  حول  وتعليق�ت  بي�ن�ت 

النتخ�بية.
وك�ن مكتب الت�ش�ل ب�ملحكمة البتدائية بتون�ش، قد 
اأعلن يف بالغ له الربع�ء، عن قرار اإح�لة 19 �شخ�ش� 
على املجل�ش اجلن�حي ب�ملحكمة البتدائية بتون�ش من 
اأجل جرائم انتخ�بية، وذلك بعد امت�م ال�شتقراءات 
الع�م  الدولة  وكيل  من  اإح�لة  على  وبن�ء  والأب��ح���ث 

لدى حمكمة املح��شب�ت. 
)التف��شيل �ش12(

مييقييتييل اأربيييعييية �ييشييرطيييييني 
كييييينييييي�  �يييشيييرق  كيييميييني  يف 

•• نريوبي-اأ ف ب:

يف  اجلمعة  �شرطيني  اأرب��ع��ة  قتل 
كينية  �ش�حلية  منطقة  يف  كمني 
ي�شتهدفه�  ل��ل�����ش��وم���ل  جم������ورة 
م���ت���م���ردو حركة  م���ت���ك���رر  ب�����ش��ك��ل 
ال�شلط�ت  اأك���دت  ح�شبم�  ال�شب�ب 

املحلية لفران�ش بر�ش.
وق���ع ال��ه��ج��وم يف م��ق���ط��ع��ة لمو 
على بعد 420 كلم من الع��شمة 
ال�شلط�ت  ن�شرت  حيث  ن��ريوب��ي، 
واأعلنت حظر جتول  اأمنية  ق��وات 
ل��ي��ل��ي ب��ع��د م��ق��ت��ل 7 م��دن��ي��ني يف 
هجومني مطلع الأ�شبوع احل�يل.

مق�طعة  ب������ش��م  امل��ت��ح��دث  واأك������د 
تعر�شن�  م��ش�ري�  ايرونغو  لم��و، 
وخ�شرن�  ال�����ش��ب���ح،  ه���ذا  حل�����دث 
اأرب��ع��ة ���ش��ب���ط م��ن ال�����ش��رط��ة. مت 
ا�شتهداف �شي�رتهم واندلعت فيه� 

النريان.

بلويت  -�صرييل  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�صيباين

من املتوقع اأن يظل الرجل الول يف 
ال�شني يف ال�شلطة خلم�ش �شنوات 
اخلريف  يف  الأق������ل  ع��ل��ى  اأخ������رى 
املت�شدد  اخل��ط  و�شي�شتمّر  املقبل. 

الذي اأقيم منذ ع�شرّية تقريب�.
بعد م� يق�رب الع�مني من احلجر 
جتد  ووه����ن،  يف  ال�ش�مل  ال�شحي 
امل�شهورة  ����ش���ي����ن،  م���دي���ن���ة  الآن 
نف�شه�  الطني،  بجي�شه� من جنود 
اكت�ش�ف  منذ  الع�مل،  عن  معزولة 
ب�����ش��ع م��ئ���ت م��ن ح�����لت ك��وف��ي��د-
ال�شك�ن  ُم��ن��ع  حم������ش��رون،   .19
ن�شمة  مليون   13 ع��دده��م  الب�لغ 
م��ن م��غ���درة م��ن���زل��ه��م م��ن��ذ نه�ية 
الفح�ش(،  )ب������ش��ت��ث��ن���ء  دي�����ش��م��رب 
وجت�������د ال�������ش���ل���ط����ت ����ش���ع���وب���ة يف 
املن�خ  هذا  ويف  ب�لطع�م.  تزويدهم 

دعييم اأمميييي جلييهييود اإجيييراء 
ليييييبييييي� يف  النيييتيييخييي�بييي�ت 

•• طرابل�س-وكاالت

اأكدت م�شت�ش�رة الأمني الع�م لالأمم 
�شتيف�ين  ليبي�  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة 
ولي�مز، دعم الأمم املتحدة جلميع 
الليبيون  ي��ق��وده���  ال��ت��ي  اجل���ه���ود 
امل�شتمرة  التحدي�ت  على  للتغلب 
النتخ�بية،  العملية  ت��واج��ه  التي 
ور�شم م�ش�ر لإجراء انتخ�ب�ت حرة 

ونزيهة و�ش�ملة.
ج���ء ذل��ك خ��الل ل��ق���ء ولي�مز مع 
رئي�ش جمل�ش النواب املكّلف، فوزي 
النويري، يف طرابل�ش، حيث ن�ق�ش 
النواب وجلنة خ�رطة  دور جمل�ش 
الطريق يف اإطالق م�ش�ورات وا�شعة 
الليبية  الأط���������راف  خم��ت��ل��ف  م����ع 
املعنية"، وفق�ً مل نقله موقع بوابة 

الو�شط الإخب�ي الليبي.
وق�ل النويري، اإن اللق�ء تطرق اإىل 
الليبي  للملف  الأ�ش��شية  الق�ش�ي� 
امل�شتجدات  اآخ����ر  ع��ل��ى  وال���وق���وف 
النتخ�بية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���ش��ري  ح���ول 

وعمل جمل�ش النواب ب�ش�أنه�.

يرتدون  اعوان  يقوم  للقلق،  املثري 
بن�شر �شحب من  الف�ش�ء  رواد  زي 
امل��ط��ه��رات يف ك��ل زاوي����ة ورك����ن يف 
ال�ش�بقة،  الإمرباطورية  الع��شمة 
امل����وا�����ش����الت  ج���م���ي���ع  ق���ط���ع  ومت 

ب�لقط�ر اأو الط�ئرة.
م����ت����ح����ّور  ظ�����ه�����ور  م�����واج�����ه�����ة  يف 

اأوم�����ي�����ك�����رون، اأ����ش���ب���ح���ت ال���دول���ة 
ال��ت��ي تطبق  ال���ع����مل  ال��وح��ي��دة يف 
ا�شرتاتيجية �شفر كوفيد، يف ح�لة 
ق�����ش��وى جم������ددا. يخ�شى  ت����أه���ب 
ال��ن��ظ���م م��ن ان����دلع ح�����لت، قبل 
اأ�ش�بيع من افتت�ح اأوملبي�د بكني يف 
4 فرباير.     )التف��شيل �ش11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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احلدائق الرتفيهية يف دبي تعزز 
مكانتها وجهة عائلية مف�ضلة للزوار 

اأخبار الإمارات

ذا هيل: اأزمة اأوكرانيا �ضتنتهي 
حتماً باإعادة تق�ضيم اأوروبا

عربي ودويل

جوارديول و7 لعبني من الـ »�ضيتي« 
ومنتخبات اأمم اأفريقيا اآخر ال�ضحايا

الفجر الريا�ضي

الأمريكيون يحتفظون بقوات 
وعت�د كبري يف العراق و�شوري�

•• وا�صنطن-وكاالت:

ك�ن من املنتظر اأن يتقّل�ش عدد اجلنود الأمريكيني يف العراق مع نه�ية الع�م 2021 
اإىل م� دون 1000 جندي، ليرتافق ذلك مع انتق�ل مهمة الأمريكيني من حم�ربة 
ي��ح��دث وم��� زال الأمريكيون  الأم���ر مل  ال��ع��راق��ي��ة، لكن  ال��ق��وات  ت��دري��ب  اإىل  داع�����ش 
يحتفظون ب� 2500 جندي على الأرا�شي العراقية. ك�شف هذا الرقم املتحدث ب��شم 
البنت�غون جون كريبي يف لق�ء مع ال�شح�فيني بعيداً عن الك�مريات يوم الأربع�ء 4 
ين�ير، كم� كرر اأكرث من مرة يف اإج�ب�ته على ال�شح�فيني، اأن الق�دة الع�شكريني لديهم 
مطلق ال�شالحية ل�شتعم�ل اإمك�ني�تهم يف الدف�ع عن اجلنود واملواقع التي ينت�شرون 
فيه�. ويف ال�شي�ق، اأف�دت معلوم�ت خ��شة ب�لعربية واحلدث ب�أن الأمريكيني اتفقوا مع 
ال�شلط�ت العراقية على توزيع مهم�ت احلم�ية، بحيث يت�شّلم اجلي�ش العراقي حم�ية 
مداخل القواعد الع�شكرية والت�أكد من هوية الأ�شخ��ش الذين يدخلون اإىل الثكن�ت 
التف�قي�ت  بح�شب  هن�ك  املوجودين  الأمريكيني  بحم�ية  يلتزمون  كم�  الع�شكرية، 

املعقودة بني الطرفني اأواخر الع�م امل��شي.

ت�شع  ه��ب��ط��ت  ب���ي����ن:  يف  ل����ل����وزارة 
من  رو�شية  ع�شكرية  نقل  ط�ئرات 
مبعدات  حم��م��ل��ة   76 اإل  ط�����راز 
للقوات  ت���ب��ع��ني  وج��ن��ود  ع�شكرية 
اآت��� يف  اأمل���  املحمولة ج��واً يف مط�ر 

جمهورية ك�زاخ�شت�ن.
ويف وقت �ش�بق، اأف�دت و�ش�ئل اإعالم 
رو�شية ب�أن جمموعة من اأكرث من 
اإيل76-  ط���راز  م��ن  ط���ئ��رة   70
اأنتونوف  ط���راز  م��ن  ط���ئ��رات  و5 
اأن124-، تنقل على مدار ال�ش�عة 
الرو�شية  ال����وح����دة  م���ن  وح������دات 
مع�هدة  منظمة  ل��ق��وات  ال��ت���ب��ع��ة 

الأمن اجلم�عي اإىل ك�زاخ�شت�ن.
مع�هدة  م��ن��ظ��م��ة  دول  واأع���ل���ن���ت 
الأم�����ن اجل���م����ع���ي، اإر�����ش�����ل ق���وات 
بعد  ك�زاخ�شت�ن  اإىل  �شالم  حفظ 
ق��شم  ك�زاخ�شت�ن  رئي�ش  من��شدة 
ج���وم����رت ت��وك���ي��ي��ف ق�����دة ال����دول 
الأع�ش�ء يف املنظمة م�ش�عدة بالده 
يف التغلب على م� و�شفه ب�لتهديد 

الإره�بي.
الع�م  الأم�������ني  اأك������د  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
اجلم�عي،  الأم��ن  مع�هدة  ملنظمة 
اأم�����ش الأول  ���ش��ت���ن��ي�����ش��الف زا�����ش، 
ت�بعة  رو�شية  ق���وات  اأن  اخلمي�ش، 
ال�������ش���الم مبنظمة  ح��ف��ظ  ل���ق���وات 

و�شلت  اجلم�عي،  الأم���ن  مع�هدة 
يف  وب���داأت  ك�زاخ�شت�ن  اإىل  ب�لفعل 

تنفيذ امله�م.
الفرن�شي،  ال��رئ��ي�����ش  واأع�����رب  ه���ذا 
اإمي���ن��وي��ل م���ك��رون، اجل��م��ع��ة، عن 
ك�زاخ�شت�ن،  يف  الو�شع  اإزاء  قلقه 
يف  دموية،  احتج�ج�ت  ت�شهد  التي 
�شي  ال�شيني،  الرئي�ش  اأ���ش���د  وق��ت 
القوية  ب�����لإج����راءات  ب��ي��ن��غ،  ج���ني 
الرئي�ش  ح��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه���  ال��ت��ي 

ق��شم توك�ييف.
�شيوا�شل  اأن  م����ك���رون  واأ�����ش�����ف 
ك�زاخ�شت�ن،  يف  الأو����ش����ع  مت�بعة 
اجلمهورية ال�شوفيتية ال�ش�بقة يف 
عنه  نقلت  م�  وفق  الو�شطى،  اآ�شي� 

وك�لة رويرتز.
وك�ن توك�ييف اأعلن يف وقت �ش�بق، 
اأوام��ر ب�إطالق  اأ�شدر  اأنه  اجلمعة، 
مواجهة  يف  ال��ق��ت��ل  ب��ق�����ش��د  ال���ن����ر 
و�شفهم  من  ىيثريه�  قالقل  اأي 

بقط�ع الطرق والإره�بيني.
املن�طق  يف  الح��ت��ج���ج���ت  وب�����داأت 
الغنية ب�لنفط يف الث�ين من ين�ير 
اأ����ش���ع����ر الغ�ز  ب��ع��د رف����ع  اجل�������ري، 
امل�ش�ل امل�شتخدم على نط�ق وا�شع، 
من�طق  اإىل  ام��ت��دت  م���  و���ش��رع���ن 
اأخرى ب�لبالد، ول �شيم� الع��شمة 

القت�ش�دية اأمل�تي.
مط�لب  رف��ع  يف  املحتجون  وب���داأ 
ب�ملط�لب  ي��ك��ت��ف��وا  ومل  �شي��شية 

القت�ش�دية.
القتل  اأن ع�شرات  تق�رير  وذكرت 
خ���الل قمع  �شقطوا  الأق����ل  ع��ل��ى 
الحتج�ج�ت، ف�شال عن اعتق�ل 
م�  ن���درا  التي  البالد  يف  الآلف، 
ت�شهد احتج�ج�ت ب�شبب القب�شة 

الأمنية امل�شددة فيه�.
من ج�نبه، اأ�ش�د الرئي�ش ال�شيني، 
�شي جني بينغ، اجلمعة، ب�حلملة 
حلكومة  ال�����دام�����ي�����ة  الأم�����ن�����ي�����ة 
املتظ�هرين  ���ش��د  ك���زاخ�����ش��ت���ن 
ت���ن���م ع����ن احل�ش  اأن����ه�����  م���ع���ت���ربا 
الع�يل ب�مل�شوؤولية الذي يتمتع به 
الرئي�ش ق��شم توك�ييف، وفق م� 

ذكرت و�ش�ئل اإعالم ر�شمية.

وق�ل �شي يف ر�ش�لة اإىل توك�ييف، 
اأنب�ء  وك���ل��ة  ع��ن��ه  نقلت  م���  وف���ق 
الر�شمية  اجل�����دي�����دة  ال�������ش���ني 
اإج����راءات  ح��شم  ب�شكل  اّت��خ��ذمت 

قوية يف حلظ�ت ح��شمة.
تهدئة  اإىل  ���ش���رع��ت��م  واأ�����ش�����ف: 
الو�شع، م� عك�ش موقعكم كجهة 
ب�لواجب  وال�������ش���ع���ور  م�������ش���وؤول���ة 

ك�شي��شي.

العتداء على مبنى الكابيتول:

بعد مرور ع�م، م� م�شري �شّن�ع احلدث وال�شغب؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

الك�بيتول  مبنى  على  الهجوم  على  ع���م  م���رور  بعد 
امل�ش�غبني الآن خلف  العديد من  يف وا�شنطن، يقبع 
ال�����وراء ع��ل��ى م�����ش��ري خم�ش  اإىل  ال��ق�����ش��ب���ن. ن��ظ��رة 

�شخ�شي�ت ب�رزة.
تركت �شور هجومهم املدمر على معبد الدميقراطية 

تغلق  مل  ع���م،  م��رور  بعد  دائ��م��ة.  ب�شمة  الأمريكية 
التمرد  يف  املتورطون  ال�شغب  مثريي  ملف  العدالة 
2021 يف مبنى الك�بيتول  6 ين�ير  الذي اندلع يف 
ب�لولي�ت املتحدة. وحتى الآن، مت توجيه الته�م اإىل 
دون�لد  ال�ش�بق  الرئي�ش  اأن�ش�ر  725 من  اأك��رث من 
انتظ�ر  ال�شجن يف  80 يف  م��ن  ي��ق��رب  وم���  ت��رام��ب، 

املح�كمة.                      )التف��شيل �ش10(

فييرنيي�ييشيي�: تييقييدم مبييحيي�دثيي�ت 
ينفد الييوقييت  لييكيين  اإيييييران 

•• باري�س-وكاالت:

الفرن�شي،  اخل���رج��ي��ة  وزي���ر  ق���ل 
ج�ن اإي��ف لو دري���ن، اجلمعة، اإنه 
حدث تقدم يف املح�دث�ت النووية 

الإيرانية لكن الوقت ينفد.
وا�شتوؤنفت املح�دث�ت غري املب��شرة 
املتحدة،  وال����ولي�����ت  اإي�����ران  ب���ني 
التف�ق  اإن���ق����ذ  ب�����ش���أن  الث���ن���ني، 

النووي املربم ع�م 2015.
عن  غربيون  دبلوم��شيون  وع��رب 
اأملهم يف حتقيق انفراجة بحلول 
نه�ية ين�ير اأو اأوائل فرباير لكن 
ت��زال ق�ئمة  اخلالف�ت احل���دة ل 
الع�لقة.  الق�ش�ي�  اأ�شعب  ب�ش�أن 
وترف�ش اإيران اأي مهلة تفر�شه� 

القوى الغربية.
ت�شريح�ت  يف  دري������ن  ل���و  وق������ل 
�شحفية نقلته� وك�لة رويرت: م� 
زلت مقتنع� ب�أنه ميكنن� التو�شل 
ال��وق��ت ينفد. مت  ات��ف���ق لكن  اإىل 
اإح��راز قليل من التقدم يف الأي�م 

امل��شية.

اإ�شرائيل تتحدث عن تن�مي 
قدرات حزب اهلل ال�شتطالعية 

•• القد�س-اأ ف ب:

اعتربت م�ش�در اأمنية اإ�شرائيلية اجلمعة اأن الط�ئرات امل�شرية التي اأُ�شقطت 
بعد حتليقه� عرب احلدود من لبن�ن، ك�شفت عن تن�مي اإمك�ني�ت ال�شتطالع 

اجلوي التي يتمتع به� حزب اهلل املدعوم من اإيران.
ولبن�ن واإ�شرائيل ر�شمي�ً يف ح�ل حرب، وب�ت من املعت�د اأن حتّلق الط�ئرات 

امل�شرية فوق احلدود �شديدة احلرا�شة بينهم�.
اأغ�شط�ش  اآب  اأُ�شقطت يف  العثور عليه� يف ط�ئرة م�شرية  واأظهرت �شور مت 
امل��شي وُعر�شت لفران�ش بر�ش م� ق�ل امل�شدر اإنه� مل�شّغلي ط�ئرات م�شرية 
ت���ب��ع��ة حل���زب اهلل و���ش��ور ل��ط���ئ��رات م�����ش��رية اأخ����رى، وك��ذل��ك لقطة جوية 
مل�شتوطنة �شم�ل اإ�شرائيل ومركز ع�شكري. وق�ل امل�شدر، الذي حتدث �شرط 
اإنه يعتقد اأن اللقط�ت تظهر اي�ش� قوات حزب اهلل  عدم الك�شف عن ا�شمه، 
طي�ر،  ب��دون  امل�شرية  الط�ئرات  ا�شتخدام  كيفية  على  تتدرب  وهي  اخل��شة 

والتي ق�ل اإنه� تعطي ملحة غري م�شبوقة لإ�شرائيل.
والثالث�ء ق�ل اجلي�ش الإ�شرائيلي اإّنه اأ�شقط ط�ئرة ا�شتطالع م�شرّية �شغرية 
ك�نت حتلق فوق احلدود بني لبن�ن واإ�شرائيل. واأكد م�شدر ث�ن ف�شل عدم 
الك�شف عن ا�شمه اإن خم�ش ط�ئرات م�شرية ا�شقطت الع�م امل��شي، مب� فيه� 

ط�ئرة ا�شتطالع م�شرّية �شغرية اأُ�شقطت الثالث�ء ت�بعة حلزب اهلل. 

اآدم جون�شون مت ت�شويره ومقراأ مكتب ن�ن�شي بيلو�شي بني يديه
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اأخبـار الإمـارات

ج�معة حممد بن زايد للعلوم الإن�ش�نية تبحث التع�ون مع املوؤ�ش�ش�ت التعليمية الرو�شية

 FM شرطة اأبوظبي تبث »بالدن� اأم�نة« على اأبوظبي�

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث��ت ج���م��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
تعزيز  ���ش��ب��ل  الإن�����ش���ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
التعليمية  املوؤ�ش�ش�ت  مع  التع�ون 

والعلمية الرو�شية.
ج����ء ذل���ك خ���الل زي������رة وف���د من 
الحت�دية  رو���ش��ي���  اإىل  اجل���م��ع��ة 
مع  التع�ون  اآف���ق  ا�شتعر�ش  حيث 
الإ�شالمية  ال��رو���ش��ي��ة  اجل���م��ع��ة 
املوقعة  التف�قية  تفعيل  اإط����ر  يف 
التع�ون  اجل���ن��ب��ني يف جم����ل  ب��ني 
جرى  ك��م���  والأك�����دمي����ي.  البحثي 
ا�شتعرا�ش تعزيز التن�شيق بينه� يف 
جم�لت البحوث العلمية وتنظيم 
وتب�دل  الأك�����دمي����ي����ة  امل�����وؤمت�����رات 
التدري�شية  الهيئ�ت  بني  الزي�رات 
الطرفني  خ��ربات  من  وال�شتف�دة 

الهيئة  م���ن  واأع�������ش����ء  ب����لإن����ب���ة، 
طلبة  م��ن  وجمموعة  التدري�شية 
مق�بالت   .. امل��ت��ف��وق��ني  اجل���م��ع��ة 
الرو�شيني  الطلبة  �شملت  علمية 
الذين �شيلتحقون بج�معة حممد 
مبنحة  الإن�ش�نية  للعلوم  زايد  بن 
للطلبة  اجل�معة  تقدمه�  خ��شة 
برباجمه�  ل��الل��ت��ح���ق  امل��ت��ف��وق��ني 

بك�فة امل�شتوي�ت الأك�دميية.
كم� ح�شر الوفد امل�ش�بقة الرو�شية 
الرابعة ع�شرة يف العلوم الإ�شالمية 
�شملت  وال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة  وال���ل���غ���ة 
ا�شتعر�ش خالله�  فقرات متنوعة 
مه�راتهم  الرو�شية  املع�هد  طلبة 
يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وم��ع���رف��ه��م يف 

الدرا�ش�ت الإ�شالمية.
ال�شيخ  ف�����ش��ي��ل��ة  ال���وف���د  وال���ت���ق���ى 
�شميع اهلل، مفتي جمهورية  ك�مل 

�شم  ال���ذي  اجل�معة  وف��د  وح�شر 
خ��ل��ي��ف��ة مب�رك  ال���دك���ت���ور  ���ش��ع���دة 

ذات  امل�����ج������لت  م�����ن  ال����ع����دي����د  يف 
الهتم�م امل�شرتك.

م��دي��ر اجل�معة  ن���ئ��ب  ال��ظ���ه��ري 
ل���ق���ط����ع ال�����������ش�����وؤون الأك�����دمي����ي����ة 

ل�شرطة  ال���ع����م���ة  ال���ق���ي����دة  ت���ب���داأ 
�شركة  م����ع  ب����ل���ت���ع����ون  اأب���وظ���ب���ي 
ب�شبكة  ممثلًة  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي 
الربن�مج  ببث  الإذاع��ي��ة  اأبوظبي 
الإذاعي "بالدن� اأم�نة" عرب اأثري 
من  اعتب�راً   FM اأبوظبي  اإذاع��ة 

�شهر ين�ير 2022.
 واأو������ش�����ح ال��ع��م��ي��د حم���م���د علي 
الع�����الم  اإدارة  م���دي���ر  امل����ه����ريي 
الأمني بقط�ع �شوؤون القي�دة ، اأن 
الذي  اجلديد  الإذاع���ي  الربن�مج 
���ش��ي��ت��م ب��ث��ه اأ���ش��ب��وع��ي���ً م���ن اإع����داد 
اأبوظبي  وتقدمي منت�شبي �شرطة 
الق�ش�ي�  على  ال�����ش��وء  وي�شلط   ،
ب�أمن  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  وامل���وا����ش���ي���ع 

دائم�ً  "ن�شعى  احل���رث��ي:  واأ���ش���ف 
للتميز يف تقدمي املحتوى اجلديد 
اهتم�م�ت  الذي يراعي  واله�دف، 
اجل����م����ه����ور وت���ف�������ش���ي���الت���ه ومب���� 
�شبكة  ا�شرتاتيجية  م��ع  ين�شجم 
اأبوظبي الإذاعية التي ترتكز على 
�شن�عة  يف  وال��ت��ح��دي��ث  الب��ت��ك���ر 

املحتوى الإعالمي والرقمي".
امل���ق���دم ح���م���دان حمود  واأو�����ش����ح 
الدرعي من اإدارة العالم الأمني 
م الربن�مج ، اأن الهدف  ُمعد و ُمقدِّ
من بث برن�مج"بالدن� اأم�نة" هو 
ب�خلدم�ت  امل��ج��ت��م��ع  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
اأبوظبي  ����ش���رط���ة  م����ن  امل���ق���دم���ة 
التي  اجل��وان��ب  خمتلف  وتغطية 

الأ�شرة  ودور  ال�شتب�قية  الوق�ية 
يف بن�ء وعي الأبن�ء ووق�يتهم من 
الوقوع فري�شة لبع�ش ال�شلوكي�ت 

ال�ش�رة ب�ملراهقني واملجتمع.
الرائد  املجتمعي  ب���ل��دور  واأ���ش���د 
ل�شبكة اأبوظبي الذاعية وال�شراكة 
ُت�شهم  وال��ت��ي  وامل��ث��م��رة  امل�شتمرة 
ال�شرطية  ال��ر���ش���ئ��ل  اإي�����ش���ل  يف 
���ش��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة من  اأك������رب  اىل 
امل�شتمعني عرب براجمه� املتنوعة، 
"بالدن�  ب��رن���م��ج  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���داً 
التوا�شل  تعزيز  يف  اأم�نة" ودوره 
ال�شرطة  ب���ني  وامل��ب������ش��ر  ال��ف��ّع���ل 

واأفراد املجتمع.
وق�����������ل ع����ب����دال����رح����م����ن ع���و����ش 

و����ش���الم���ة امل��ج��ت��م��ع، واخل���دم����ت 
�شرطة  ت��ت��ي��ح��ه���  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة 
القنوات  ع����رب  �����ش����واًء  اأب���وظ���ب���ي 

املب��شرة اأو من�ش�ته� الذكية.
الربن�مج  حمتوى  اأن  اإىل  ولفت 
وق�ش�ي�  م��و���ش��وع���ت  ���ش��ي��ت��ن���ول 
ت��ُه��م قط�ًع�  واأم��ن��ي��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
وا�شًع� من اجلمهور مثل خم�طر 
امل���خ���درات واأ����ش���راره����، وح����وادث 
اللكرتونية  واجل��رائ��م  ال��ط��رق، 
مت�ش  التي  الق�ش�ي�  من  وغريه� 
وممتلك�ت  اأرواح  و���ش��الم��ة  اأم����ن 
اإىل  الربن�مج  وي�شعى  اجلمهور، 
خمتلف  لدى  الأمني  الوعي  رفع 
فئ�ت املجتمع ومن�ق�شة �شبل تعزيز 

احل�رثي، املدير التنفيذي ل�شبكة 
"ي�شعدن�  الإذاع�����ي�����ة:  اأب���وظ���ب���ي 
ال��ت��ع���ون م��ع ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
اإعداد وبث هذا الربن�مج اجلديد 
الذي ي�شكل اإ�ش�فة نوعية لق�ئمة 
براجمن� الإذاعية املوجهة خلدمة 
من  ب�أنه  ويتميز  املجتمع،  ق�ش�ي� 
اأبوظبي  �شرطة  منت�شبي  تقدمي 
ب����ه����دف رف������ع م�������ش���ت���وى ال���وع���ي 
لدى  وال�شالمة  الأم��ن  مبف�هيم 
وا�شع  طيف  ومن�ق�شة  اجل��م��ه��ور 
خمتلف  تهم  ال��ت��ي  املوا�شيع  م��ن 
تلعب  وال����ت����ي  امل��ج��ت��م��ع  ����ش���رائ���ح 
�شرطة اأبوظبي الدور املحوري يف 

التع�مل معه�". 

ال��ظ���ه��ري اأن ج���م��ع��ة حم��م��د بن 
حري�شة  الإن�����ش���ن��ي��ة  للعلوم  زاي���د 
على ال�شطالع بدوره� احليوي يف 
ن�شر املفهوم ال�شحيح عن الإ�شالم 
ج�شور  وم���د  ال�شمحة،  وتع�ليمه 

التع�ون  �شبل  لتعزيز  ت��ت���ر���ش��ت���ن 
خلدمة ال�ش�أن الديني واإب��راز قيم 
الإ�شالم احلنيف وتر�شيخ تع�ليمه 

ال�شمحة.
خليفة  ال����دك����ت����ور  ����ش���ع����دة  واأك�������د 

وتنمية  احل���������ش�����ري،  ال���ت���وا����ش���ل 
�شراك�ته� الدولية يف جم�ل تب�دل 
والدرا�ش�ت،  وال��ب��ح��وث  اخل����ربات 
ال��ت��ي م��ن �ش�أنه� خ��دم��ة الأه���داف 

امل�شرتكة.

اأم�����م اجلمهور  ال��ب���ب  ال��ربن���م��ج 
واملقرتح�ت  ب�������لآراء  ل��ل��م�����ش���رك��ة 
وال���ت�������ش����وؤلت م���ن خ���الل مواقع 
لتعزيز  الج���ت���م����ع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
البن�ء  واحل���وار  التوا�شل  ق��ن��وات 
وجمهوره�  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ب��ني 

من ك�فة اأفراد املجتمع.

املدن اأم�ن� يف الع�مل .
�شي�شت�شيف  ال��ربن���م��ج  اأن  وذك���ر 
خ�������الل ح���ل���ق����ت���ه الأ�����ش����ب����وع����ي����ة 
اأبوظبي  �شرطة  من  متخ�ش�شني 
ال�شرتاتيجيني  و����ش���رك����ئ���ه���� 
ملن�ق�شة مو�شوع�ت ب�لغة الأهمية 
و�شيفتح  امل�����ش��ت��م��ع��ني  جل���م���ه���ور 

اإ�ش�فًة  امل��ج��ت��م��ع  ب����أم���ن  ت��ت��ع��ل��ق 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجل��ه��ود التي  اىل 
واملديري�ت  القط�ع�ت  به�  ت��ق��وم 
الع�مة  للقي�دة  الت�بعة  والإدارات 
منظومة  �شمن  اأبوظبي  ل�شرطة 
املك�نة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف���ظ  م��ت��ك���م��ل��ة 
اأكرث  الرائدة لأبوظبي ب�عتب�ره� 

اقت�ش�دية راأ�ش اخليمة تنفذ 3263 �ش�عة تدريبية
•• راأ�س اخليمة- وام:

اأجنزت دائرة التنمية القت�ش�دية براأ�ش اخليمة 3263 �ش�عة تدريبية خالل الع�م 2021، �شمن 
اإجن�ز خدم�ت  اآلي�ت العمل و�شرعة  الب�شرية ل�شم�ن تطوير  الكوادر  ال�شنوية لرفع كف�ءة  خططه� 
الب�شرية  دور موارده�  لتعزيز  ال�شرتاتيجية  الدائرة  ت�أتي �شمن خطة  واإ�شع�دهم، حيث  املتع�ملني 

ورفع اإنت�جيته�، و�شقل مواهبهم ورفع من م�شتوى املعريف والثق�يف لديهم.
الكف�ءات  يف  ال�شتثم�ر  اأهمية  اإىل  ب�لدائرة،  امل�ش�ندة  اخلدم�ت  اإدارة  مدير  املت�بع  ف�طمة  واأ���ش���رت 
تدريبية  لربامج  موظف�ً   130 خ�شع  حيث  الب�شرية،  ملوارده�  امل�شتدامة  التنمية  لتعزيز  الب�شرية 
�ش�عة   3263 بذلك  املوظفني  واأكمل  وال�شلوكية،  املهنية  مه�راتهم  متك�ملة يف �شقل  �شمن خطة 
بعدد  املجتمعية  امل�شوؤولية  تعزيز  �ش�هموا يف  الدائرة  ب�أن موظفي  املت�بع  واأ�ش�فت ف�طمة  تدريبية. 
من الفع�لي�ت واملب�درات الداخلية واخل�رجية جت�ه املجتمع، مبجموع 121 �ش�عة تطوعية، اإ�ش�فة 
اإىل حر�ش الدائرة على ت�أهيل وتدريب عدد من طلبة اجل�مع�ت والكلي�ت املختلفة بعدد 22 متدرب 

ومتطوع خالل الع�م املن�شرم.

ال�شحة جتري 384،622 فح�ش� وتك�شف عن 2،627 اإ�ش�بة جديدة بكورون� و930 ح�لة �شف�ء
•• اأبوظبي- وام:

  مت��شي� مع خطة وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع لتو�شيع وزي�دة نط�ق الفحو�ش�ت يف الدولة بهدف الكت�ش�ف املبكر 
ال��وزارة عن  اأعلنت  19" واملخ�لطني لهم وعزلهم،  "كوفيد -  امل�شتجد  وح�شر احل���لت امل�ش�بة بفريو�ش كورون� 
اإجراء 384،622 فح�ش� جديدا خالل ال�ش�ع�ت ال� 24 امل��شية على فئ�ت خمتلفة يف املجتمع ب��شتخدام اأف�شل 

واأحدث تقني�ت الفح�ش الطبي.
  و�ش�هم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ش وتو�شيع نط�ق الفحو�ش�ت على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،627 
اإ�ش�بة جديدة بفريو�ش كورون� امل�شتجد من جن�شي�ت خمتلفة، وجميعه� ح�لت م�شتقرة وتخ�شع للرع�ية  ح�لة 

ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احل�لت امل�شجلة 780،211 ح�لة.
اأي ح�لة وف�ة يف الأرب��ع والع�شرين �ش�عة امل��شية، وبذلك  اأعلنت وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع عدم ت�شجيل    كم� 
يبلغ عدد الوفي�ت يف الدولة 2،170 ح�لة.   واأعلنت الوزارة عن �شف�ء 930 ح�لة جديدة مل�ش�بني بفريو�ش كورون� 
دخوله�  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرع�ية  تلقيه�  بعد  املر�ش  اأعرا�ش  من  الت�م  19" وتع�فيه�   - "كوفيد  امل�شتجد 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع ح�لت ال�شف�ء 751،086 ح�لة.

ال�شحة تعلن تقدمي 34،374 جرعة من 
لق�ح كوفيد- 19 خالل الي 24 �ش�عة امل��شية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   34،374 تقدمي  عن  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  امل��شية   24 ال�  ال�ش�ع�ت  "كوفيد19-" خالل  لق�ح 
ومعدل  جرعة   22،822،125 ام�ش  حتى  تقدميه�  مت  التي  اجل��رع���ت 

توزيع اللق�ح 230.75 جرعة لكل 100 �شخ�ش.
"كوفيد19-" و�شعي�ً  لق�ح  لتوفري  ال���وزارة  خطة  مع  مت��شي�  ذل��ك  ي�أتي 
للو�شول اإىل املن�عة املكت�شبة الن�جتة عن التطعيم والتي �شت�ش�عد يف تقليل 

اأعداد احل�لت وال�شيطرة على فريو�ش "كوفيد19-".

الإم�رات ت�شت�شيف املوؤمتر الت��شع ع�شر لوزراء التعليم الع�يل العرب
•• دبي -وام: 

التعليم  امل�شوؤولني عن  ل��ل��وزراء   19 ال���  املوؤمتر  الإم����رات  دول��ة  ت�شت�شيف 
الرتبية  وزارة  تنظمه  ال��ذي  العربي،  الوطن  يف  العلمي  والبحث  الع�يل 
والعلوم"  وال��ث��ق���ف��ة  للرتبية  ال��ع��رب��ي��ة  املنظمة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  وال��ت��ع��ل��ي��م 

الألك�شو".
ويهدف املوؤمتر اإىل تعزيز التع�ون العربي يف جم�ل التعليم الع�يل والبحث 
العلمي، مب� ي�شهم يف حتقيق التنمية والزده�ر والتطور وا�شتدامة املعرفة 

والتقدم املعريف والتكنولوجي.
الذي  ع�شر  الث�من  امل��وؤمت��ر  يف  �ش�ركت  قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  ك�نت 
امل��شي،  دي�شمرب   28 اإىل   26 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  اجل��زائ��ر  ا�شت�ش�فته 

امل�ش�عد لقط�ع  ال��وزارة  بوفد تراأ�شه �شع�دة الدكتور حمد اليحي�ئي وكيل 
املن�هج.

دولة  مع  "الإلك�شو" للتع�ون  دع��وة  اجل��زائ��ر،  موؤمتر  تو�شي�ت  وت�شمنت 
ومن�ق�شة  ال��ذك��ي،  التعلم  منظومة  يف  جتربته�  من  لال�شتف�دة  الإم����رات 
وتبني  العربي،  الوطن  يف  والبحثية  اجل�معية  املوؤ�ش�ش�ت  اأداء  رفع  اآلي�ت 
مت  والتي  للتعلم  الذكية  املنظومة  اإليه  تو�شلت  م�  اآخ��ر  جتريب  م�شروع 
البحثية  الوحدة  ت�شجيع  اإىل  التو�شي�ت  واأ�ش�رت   .2010 تطويره� منذ 
والأك�دميية بني اجل�مع�ت العربية، وو�شع اأطره� الوطنية للموؤهالت اأو 
العلمي يف  البحث  تعزيز  منه� يف  لال�شتف�دة  املتغريات  ومواكبة  حتديثه� 
العلوم الإن�ش�نية والجتم�عية، والرتكيز على البحوث التطبيقية وت�شجيع 
ن�شره� واإت�حته�، وربطه� ب�حتي�ج�ت القط�عني القت�ش�دي والجتم�عي 

الع�م واخل��ش، ودعم امل�شروع�ت النوعية الكربى التي تنفذه� " الألك�شو" 
يف جم�لت توطني الذك�ء ال�شطن�عي، والت�شنيف العربي للج�مع�ت.

الأع�ش�ء  جلميع  مفتوحة  دع��وة  اليحي�ئي  حمد  ال��دك��ت��ور  �شع�دة  ووج��ه 
اإجن�����زه، حيث حققت  م��� مت  الإم�����رات والط���الع على  ل��زي���رة  واملنظم�ت 
جلميع  يتيح  مم�  و18،   17 امل��وؤمت��ر  تو�شي�ت  ا�شتب�قي  ب�شكل  الإم����رات 
التعليم  اإ���ش��الح  خم��رج���ت  يف  الوا�شعة  جت�ربه�  م��ن  النهل  املنطقة  دول 
اجلذرية التي مت تبنيه� ودعمه� من قبل القي�دة الر�شيدة. والتقى �شع�دة 
التعليم  وزير  زي���ن،  بن  املوؤمتر، مع�يل عبدالب�قي  اليحي�ئي على ه�م�ش 
الع�يل والبحث العلمي اجلزائري، ومت ا�شتعرا�ش �شبل التع�ون يف جم�لت 
وفد  التقى  كم�  الر�شمية.  الزي�رات  وتب�دل  والتكنولوجي�  العلمي  البحث 
والبحث  الع�يل  التعليم  ل��وزارة  الع�م  الأم��ني  املوؤمتر،  يف  امل�ش�رك  الدولة 

العلمي اجلزائري، ومدير ج�معة اجلزائر، وزار معر�ش الفنون امل�ش�حب 
للموؤمتر، اإىل ج�نب زي�رة اأخرى جل�معة اجلزائر. وق�ل اليحي�ئي اإن دولة 
الإم�رات بتوجيه�ت القي�دة الر�شيدة، تقبل على مئويته� 2071، بخطى 
مت�ش�رعة من�ف�شة به� عن�شر الزمن لتحقيق جميع اأوجه الزده�ر والنم�ء 
التعليم واملعرفة  الق�دمة، وا�شت�شراف م�شتقبل  الرخ�ء لالأجي�ل  لتحقيق 
الدورة  ا�شت�ش�فة  اأن  واأك���د  وال��رق��م��ي.  التكنولوجي  وال��ت��ط��ور  والب��ت��ك���ر 
املقبلة تعزز مك�نة الدولة ومتيزه� على امل�شتويني الإقليمي والدويل، اإىل 
بني  والتع�ون  والت�ش�ور  للحوار  من�شة  ميثل  ال��ذي  احل��دث  اأهمية  ج�نب 
الدول العربية لتطوير منظومتي التعليم الع�يل والبحث العلمي، ودعم 
امل�شروع�ت التي تنفذه� الألك�شو لتعزيز العمل العربي امل�شرتك يف جم�لت 

الرتبية والثق�فة والعلوم.

اإدارة التثقيف ال�شحي ب�ل�ش�رقة تطلق ا�شتبي�ن ال�شورة الذهنية ملواقع التوا�شل الجتم�عي اخل��شة به�
•• ال�صارقة-الفجر:

ب�ل�ش�رقة،  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  ب�ملجل�ش  ال�شحي  التثقيف  اإدارة  اأطلقت 
ملعرفة  به�،  اخل��شة  الجتم�عي  التوا�شل  ملواقع  الذهنية  ال�شورة  ا�شتبي�ن 
ج�نب  اإىل  املجتمع،  لأف����راد  تقدمه�  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  امل���واد  مالئمة  م��دى 
الطالع على اأكرث من�ش�ت التوا�شل الجتم�عي التي ي�شتخدمه� اجلمهور 
لتلقي التوعية ال�شحية، وذلك بهدف تطوير اآلي�ت عمله� وحتقيق ا�شتثم�ر 

اأف�شل لتلك املن�ش�ت ل�شم�ن انت�ش�ر اأكرب لر�ش�ئله� التوعوية ال�شحية.
وي�شتمل ال�شتبي�ن على 11 �شوؤال من �شمنه� املعلوم�ت ال�شخ�شية للفرد، 
ونوع ح�ش�ب�ت اإدارة التثقيف ال�شحي التي تتم مت�بعته� ب�شكل اأكرب، ومدى 
ف�ئدة املعلوم�ت التي تقدمه� الإدارة عرب براجمه� وحم��شراته� التوعوية 
للجمهور  وميكن  �شحية،  حي�ة  اأمن���ط  تبني  على  الفرد  توعية  يف  ودوره���� 
https:// ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ال��ت���ل��ي��ة،  ال���راوب���ط  ع��رب  ب�ل�شتبي�ن  امل�����ش���رك��ة 
الإجنليزية   وللغة   ،forms.gle/phs5tTyvTJ3BUUS87

.https://forms.gle/GCesHJJ8f4cy7VJ77

تعزيز التوعية ال�شحية
واأكدت �شع�دة اإمي�ن را�شد �شيف مدير اإدارة التثقيف ال�شحي ب�ملجل�ش الأعلى 
ل�شوؤون الأ�شرة ب�ل�ش�رقة، اأن دور مواقع التوا�شل الجتم�عي مل يعد مقت�شراً 
على بث وتداول املعلوم�ت فقط، بل تعددت جم�لته� وات�شعت نط�ق�ته� لت�شمل 
ق�ش�ي� ذات اأبع�د خمتلفة كتنمية الوعي يف املج�لت ال�شحية والجتم�عية، 
ومن هن� ج�ء اإطالق هذه ال�شتبي�ن ملعرفة م�هية الدور احلقيقي الذي تقوم 
به مواقع التوا�شل الجتم�عي اخل��شة ب�لإدارة يف جم�ل الوعي ال�شحي لدى 
اأفراد املجتمع من جهة، وال�شتف�دة من  املعلوم�ت التي �شيقدمه� اجلمهور 
لتطوير وتعزيز التوعية ال�شحية، م�شرية اإىل حر�ش الإدارة على موا�شلة 
العمل لتعزيز جهود الإم�رة ب�لتوعية ال�شحية وت�شجيع اأفراد املجتمع على 
اتب�ع اأمن�ط احلي�ة ال�شحية ومم�ر�ش�ت الع�دات ال�شليمة التي حت�فظ على 
من  انطالق�ً  وذلك  ال�شع�دة على وجوههم،  ير�شم  و�شالمتهم مب�  �شحتهم 

بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�ش�رقة،  ح�كم  ال�شمو  �ش�حب  قرينة  توجيه�ت 
حممد الق��شمي رئي�شة املجل�ش الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة ب�ل�ش�رقة.

اآليات عمل مبتكرة
زادت  الجتم�عي  التوا�شل  اأن مواقع  اإىل  �شيف  را�شد  اإمي���ن  �شع�دة  واأ�ش�رت 
ولذلك   ،-19 كوفيد  ال�شحية خالل ج�ئحة  التوعية  على �شعيد  اأهميته� 
�شعت الإدارة اإىل تكثيف تواجده� عرب تلك املن�ش�ت و�شخرت ك�فة اإمك�ني�ته� 
البنية  من  ا�شتف�دت  حيث  خالله�،  من  التوعوية  ر�ش�ئله�  لن�شر  الرقمية 
التحتية الرقمية والتطور التقني الذي �شهدته الإم�رات على مدار ال�شنوات 
امل��شية، اإذ وفرت هذه البنية اأ�ش�ليب عمل متنوعة لالإدارة لإي�ش�ل ر�ش�ئله� 
املن�شورات  ن�شر  اآلي�ت عمل جديدة ومبتكرة ق�ئمة على  التوعوية، منتهجة 
التوعوية حول العديد من ال�شوؤون ال�شحية وت�شوير املواد الفلمية التثقيفية 
اإجراء درا�ش�ت علمية  اإىل ج�نب  لتوعية املجتمع بك�فة املم�ر�ش�ت ال�شحية، 

وبحثية لقي��ش م�شتوى الوعي ال�شحي لدى اأفراد املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
جلنة املرافق ب�ملجل�ش ال�شت�ش�ري لإم�رة ال�ش�رقة تعقد اجتم�عه� وت�شتعر�ش اأعم�له� لع�م 2022  

•• ال�صارقة-الفجر:

ا�شتعر�شت جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوق�ف والبلدي�ت 
و�شوؤون الأمن واملرافق الع�مة ب�ملجل�ش ال�شت�ش�ري لإم�رة 
املجل�ش يف  الذي عقدته مبقر  ال�ش�رقة خالل اجتم�عه� 
وم�  2022م  لع�م  اأعم�له�  اأم�ش  �شب�ح  ال�ش�رقة  مدينة 
الع�دي  القي�م به وفق خطته� خالل دور النعق�د  تعتزم 

الث�لث من الف�شل الت�شريعي الع��شر .
ومقرتح�ته�   اأع��م���ل��ه���  ال���ي����ت  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  واط��ل��ع��ت 
ملختلف  مت�بعته�  عن  ف�شال  املن��شبة  القرارات  واتخذت 

املو�شوع�ت التي تهم املجتمع ومت�ش ق�ش�ي� ذات اهتم�م 
لدى املواطنني.

رئي�ش  ال�����ش��وي��دي  ميحد  ع��ل��ي  ���ش��ع���دة  الج��ت��م���ع  ح�شر 
الطنيجي  عو�ش  عبيد  �شع�دة  الجتم�ع  وتراأ�ش  املجل�ش 
الق�ب�ش  حم��م��د  عبيد  ���ش��ع���دة  وح�����ش��ره  اللجنة  رئ��ي�����ش 
را�شد  اأحمد  �شع�دة  والأع�����ش���ء  اللجنة  مقرر  الطنيجي 
الأم�نة  وم��ن  ال��ن��دا���ش  �شيف  علي  و���ش��ع���دة  النقبي  علي 
الع�مة اآمنه ب��شليب م�شوؤول �شوؤون اجلل�ش�ت واأمينة �شر 

اللجنة   .
اأعم�له�  لأجندة  بحث  اجتم�عه�  خالل  اللجنة  وتن�ولت 

وم��� تعتزم ب��ه ال��ق��ي���م م��ن زي�����رات خ��الل ال��ف��رتة املقبلة 
والطالع  2022م  ع���م  الأول من  الربع  خ��الل  ل�شيم� 
على م� توؤديه الدوائر من اأعم�ل خلدمة املجتمع واأكدت 
اللجنة على توا�شل دوره� ل�شيم� م� يت�شل مبت�بعة اأداء 
الدوائر احلكومية واأدواره��� يف خدمة املجتمع وم�شتوى 

خدم�ته� .
من�ق�شة  لإع��داد حم���ور  التح�شري  بدء  الجتم�ع  وبحث 
�شهر  خ��الل  ال�ش�رقة  حكومة  يف  الإ�شك�ن  دائ��رة  �شي��شة 
ين�ير اجل�ري عالوة على القي�م بعدد من الزي�رات ت�شمل 
دائرة التخطيط وامل�ش�حة بج�نب بلدي�ت اإم�رة ال�ش�رقة.

�شحة تعلن مواعيد عمل من�ش�آته� ح�شب النظ�م اجلديد
•• اأبوظبي-الفجر:

للخدم�ت  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اأعلنت 
ال�شحية "�شحة" اأن مراكز �شحة 
املركبة  من  كوفيد19-  خلدم�ت 
طيلة  �شتعمل  اأب��وظ��ب��ي  اإم������رة  يف 
الث�منة  ال�ش�عة  من  الأ�شبوع  اأي���م 
�شب�ح�ً وحتى الث�منة م�ش�ًء، فيم� 
ع����دا ي����وم اجل��م��ع��ة ف�����ش��ت��ع��م��ل من 
ال�����ش���ع��ة ال��ع������ش��رة ���ش��ب���ح���ً وحتى 

الث�منة م�ش�ًء.
اأم� مراكز �شحة خلدم�ت كوفيد-
�شيتي  من  كل  يف  املركبة  من   19
را�شد،  وم��ي��ن���ء  واخل��وان��ي��ج،  ووك، 
يف دبي، ويف الإم���رات ال�شم�لية يف 
اخليمة،  وراأ����ش  الفجرية  م��ن  ك��ل 
وعجم�ن،  القيوين،  واأم  وال�ش�رقة 
من  الأ���ش��ب��وع  اأي����م  طيلة  ف�شتعمل 
ال�����ش���ع��ة ال��ع������ش��رة ���ش��ب���ح���ً وحتى 

الث�منة م�ش�ًء.
اأم� مراكز �شحة لتطعيم كوفيد-
يف  زاي����د  م��ي��ن���ء  م���ن  ك���ل  يف   19
اأبوظبي، ومركز العني للموؤمترات 
الأ�شبوع  اأي���م  طيلة  تعمل  ف�شوف 
حتى  �شب�ح�ً  ال�ش�بعة  ال�ش�عة  من 
الع��شرة لياًل، ويعمل مركز مدينة 
زايد يف منطقة الظفرة، يف �ش�لة 
الأف����راح، طيلة اأي����م الأ���ش��ب��وع من 
ال�����ش���ع��ة ال��ث���م��ن��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
الث�منة م�ش�ًء، يف حني يعمل مركز 
�شحة لتطعيم كوفيد � 19 يف دبي 
ب�ركز مني الأحد اإىل اجلمعة من 
ال�����ش���ع��ة ال��ت������ش��ع��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
يكون  ال�شبت  وي��وم  لياًل،  الت��شعة 
مراكز  وتعمل  اأ���ش��ب��وع��ي��ة.   عطلة 
يف  امل��ت��م��ي��ز  كوفيد19-  ت��ق��ي��ي��م 
وامل�شرف،  وامل���ف���رق،  زاي����د،  م��ي��ن���ء 
ل��ل��م��وؤمت��رات، طيلة  العني  وم��رك��ز 
الث�منة  ال�ش�عة  من  الأ�شبوع  اأي���م 
�شب�ح�ً وحتى 11 لياًل، اأم� مركز 
التقييم يف مدينة زايد يف منطقة 
الظفرة فيعمل طيلة اأي�م الأ�شبوع 
من ال�ش�عة ال�ش�عة الث�منة �شب�ح�ً 

وحتى الث�مة م�ش�ًء.

املجال�ش
مدينة  يف  ال��ق��وع  جمل�ش  و�شيفتح 

اأي�م  فتعمل  ليوا  يف  الكلى  غ�شيل 
من  وال�شبت  واخلمي�ش  ال��ث��الث���ء 
ال�����ش���ع��ة ال��ث���م��ن��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
ال���ث����م���ن���ة م�������ش����ًء، و����ش���ي���ك���ون يوم 
اأ�شبوعية،وتعمل  ع��ط��ل��ة  الأح�����د 
اأي�م  ال�شلع  الكلى يف  وح��دة غ�شيل 
من  وال�شبت  واخلمي�ش  ال��ث��الث���ء 
ال�����ش���ع��ة ال�����ش���ب��ع��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
ال�ش�بعة م�ش�ًء، ويوم الأحد عطلة 
اأ���ش��ب��وع��ي��ة، وت��ع��م��ل وح����دة غ�شيل 
الثنني  اأي��������م  غ���ي����ث���ي  يف  ال���ك���ل���ى 
ال�ش�بعة  م��ن  واجلمعة  والأرب���ع����ء 
م�ش�ًء  ال�����ش���ب��ع��ة  وح���ت���ى  ���ش��ب���ح���ً 
ال�����ش��ب��ت والأح�������د عطلة  وي���وم���ي 

اأ�شبوعية.
وال�شحة  الفح�ش  مراكز  وتعمل 
وليوا  غي�ثي  من  كل  يف  الوق�ئية 
زايد  ومدينة  ودمل���  واملرف�أ  وال�شلع 
من  اجل���م���ع���ة  اإىل  الث����ن����ني  م����ن 
ال�ش�عة 7 �شب�ح�ً وحتى 4 ع�شراً، 
و���ش��ي��ك��ون ي��وم��ي ال�����ش��ب��ت والأح����د 

اإج�زة اأ�شبوعية.

املراكز ال�شحية
مراكز تعمل 7 اأيام يف الأ�شبوع

لأي�م  اجلديد  النظ�م  مع  مت��شي�ً 
الأ�شبوعية،  وال���ع���ط���ل���ة  ال���ع���م���ل 
ا�شتثن�ئية  رع�ية  تقدمي  ول�شم�ن 
للمراجعني، اأعلنت �شركة "�شحة" 
ال�شحية  من�ش�آته�  م��ن  اأرب��ع��ة  اأّن 
ي������ش ال�شحي  ب��ن��ي  وه����ي: م��رك��ز 
وم�����رك�����ز ال���ب����ه���ي���ة ال�������ش���ح���ي يف 
ال�شحي  الهيلي  ومركز  اأبوظبي، 
العني،  يف  ال�شحي  اليحر  ومركز 
طيلة  ل��ل��م��ر���ش��ى  اأب��واب��ه���  �شتفتح 
اأي�م الأ�شبوع، بدءاً من يوم ال�شبت 

املوافق 8 ين�ير 2022.
اأبوظبي  يف  الب�هية  مركز  ويعمل 
من الأحد اإىل اجلمعة من ال�ش�عة 
بعد   12 وح��ت��ى  �شب�ح�ً  ال�ش�بعة 
من  ال�شبت  وي��وم  الليل،  منت�شف 
 10 اإىل  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د   2 ال�����ش���ع��ة 
لياًل، بينم� يفتح مركز بني ي��ش يف 
واليحر  الهيلي  ومركزي  اأبوظبي 
ب�لعني من الأحد اإىل اجلمعة من 
الع��شرة  وحتى  �شب�ح�ً   7 ال�ش�عة 
من  ال�شبت  وي��وم  ل��ي��اًل،  والن�شف 

�شحة املراأة يف م�شت�شفى الكورني�ش 
من  اجل���م���ع���ة  اإىل  الث����ن����ني  م����ن 
�شب�ح�ً  والن�شف  الث�منة  ال�ش�عة 
وح��ت��ى اخل���م�����ش��ة م�����ش���ًء، م��� عدا 
ي���وم الأرب����ع�����ء ف��ي��ع��م��ل امل���رك���ز من 
11�شب�ح�ً وحتى الث�منة  ال�ش�عة 
ال�شبت  ي���وم���ي  و���ش��ي��ك��ون  م�������ش����ًء، 
حني  يف  اأ�شبوعية،  عطلة  والأح���د 
تعمل ع��ي���دة )ع��ي���دة ال��ريق���ن( يف 
الثنني  من  الكورني�ش  م�شت�شفى 
الت��شعة  ال�ش�عة  من  اجلمعة  اإىل 
م�ش�ًء،  اخل���م�����ش��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً 
م��� ع��دا ي��وم الأرب���ع����ء فتعمل من 
ال�ش�بعة  وحتى  12ظهراً  ال�ش�عة 
م�����ش���ًء، وي���وم الأح����د م��ن ال�ش�عة 
الث�نية  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً  ال��ع������ش��رة 
العطلة  و���ش��ت��ك��ون  ال���ظ���ه���ر،  ب��ع��د 

الأ�شبوعية يوم ال�شبت.
وي����ع����م����ل م�����رك�����ز الإخ�����������ش������ب يف 
الثنني  من  الكورني�ش،  م�شت�شفى 
الث�منة  ال�ش�عة  م��ن  اجلمعة  اإىل 
م�ش�ًء،  اخل���م�����ش��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً 
و�شتكون العطلة الأ�شبوعية يومي 
والأح�������د، يف ح���ني تعمل  ال�����ش��ب��ت 
من  التجميلية  الكورني�ش  ع��ي���دة 
ال�ش�عة  م��ن  اجلمعة  اإىل  الث��ن��ني 
وحتى  �شب�ح�ً  والن�شف  الث�منة 
اخل����م�������ش���ة م�������ش����ًء، م����� ع�����دا يوم 
الأربع�ء فتعمل العي�دة من ال�ش�عة 
11�شب�ح�ً وحتى الث�منة م�ش�ًء، و 
يومي  الأ�شبوعية  العطلة  �شتكون 

ال�شبت والأحد.
اأم���������� ال�����ع�����ي������دات اخل������رج�����ي�����ة يف 
من  ف�شتعمل  ال��رح��ب��ة  م�شت�شفى 
ال�ش�بعة  من  اجلمعة  اإىل  الثنني 
���ش��ب���ح���ً وح��ت��ى ال��راب��ع��ة ع�����ش��راً ، 
و�شتكون العطلة الأ�شبوعية يومي 

ال�شبت والأحد.
وت��ع��م��ل ال���ع���ي����دات اخل����رج���ي���ة يف 
م�شت�شفي�ت توام، والعني، والوجن 
من  اجل���م���ع���ة  اإىل  الث����ن����ني  م����ن 
ال�����ش���ع��ة ال��ث���م��ن��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
يومي  و�شيكون  م�����ش���ًء،  اخل�م�شة 

ال�شبت والأحد عطلة اأ�شبوعية، 
لرع�ية  "�شحة  م���راك���ز   وت��ع��م��ل 
من  وال���ع���ني،  اأب��وظ��ب��ي  الكلى" يف 
ال�ش�عة  اإىل اخلمي�ش من  الثنني 

العني اأبوابه من ال�ش�عة 9 �شب�ح�ً 
وحتى 5 م�ش�ًء طيلة اأي�م الأ�شبوع، 
هزاع  فلج  جمل�شي  يعمل  ح��ني  يف 
يف العني، وامل�شرف يف اأبوظبي، من 
ال�ش�عة  م��ن  اجلمعة  اإىل  الث��ن��ني 
اخل�م�شة  وحتى  �شب�ح�ً  الت��شعة 
ال�شبت  ي���وم���ي  و���ش��ي��ك��ون  م�������ش����ًء 

والأحد عطلة اأ�شبوعية.

م�شت�شفيات �شحة
اأق�ش�م  اإن  "�شحة"  �شركة  وق���ل��ت 
الطوارئ يف جميع م�شت�شفي�ته� م� 
�شتوا�شل  الرحبة،  م�شت�شفى  ع��دا 
تقدمي خدم�ته� على مدار ال�ش�عة 
طيلة اأي�م الأ�شبوع مب� فيه� يومي 
العي�دات  اأم������  والأح��������د،  ال�����ش��ب��ت 
عي�دات  تعمل  ف�����ش��وف  اخل���رج��ي��ة 
من  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة 
ال�ش�عة  م��ن  اجلمعة  اإىل  الث��ن��ني 
الرابعة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً  ال��ث���م��ن��ة 
العي�دات  ت��ع��م��ل  ح���ني  يف  ع�����ش��راً، 
اخل���رج��ي��ة ي���وم الأح����د م��رت��ني يف 
ال�شهر من ال�ش�عة الع��شرة �شب�ح�ً 

وحتى الث�نية بعد الظهر.
مدينة  يف  اخل�رجية  العي�دات  اأم��� 
فتعمل  الطبية؛  �شخبوط  ال�شيخ 
اخل��م��ي�����ش من  اإىل  الث���ن���ني  م���ن 
ال�����ش���ع��ة ال��ث���م��ن��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
اخل�م�شة م�ش�ًء، ويوم اجلمعة من 
وحتى  �شب�ح�ً  والن�شف  ال�ش�بعة 
ال�شبت  وي�����وم  م�������ش����ًء،  اخل���م�����ش��ة 
تعمل عي�دات طب الأطف�ل، وطب 
الع�شبية،  اجل���راح���ة  الأع�������ش����ب، 
العظ�م،  ج��راح��ة  القلب،  اأم��را���ش 
اأمرا�ش اجله�ز اله�شمي، التوليد 
الت��شعة  ال�ش�عة  الن�ش�ء  واأمرا�ش 
م�ش�ًء،  اخل���م�����ش��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً 
والأورام  ال���دم  اأم���را����ش  وع���ي����دات 
من ال�ش�عة الث�منة �شب�ح�ً وحتى 
العطلة  و�شتكون  م�ش�ًء،  اخل�م�شة 

الأ�شبوعية يوم الأحد.
فتعمل  الكورني�ش  م�شت�شفى  اأم���� 
ال��ع��ي���دات اخل���رج��ي��ة م��ن الثنني 
الث�منة  ال�ش�عة  من  اجلمعة،  اإىل 
م�ش�ًء،  اخل���م�����ش��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً 
و���ش��ي��ك��ون ي��وم��ي ال�����ش��ب��ت والأح����د 
اأ���ش��ب��وع��ي��ة، وي��ع��م��ل مركز  ع��ط��ل��ة 

ويوم  م�ش�ًء،   11 اإىل  �شب�ح�ً   7
اجلمعة من الث�منة �شب�ح�ً وحتى 
ال�شبت  ويوم  الليل،  منت�شف   12
 11 اإىل  7 ���ش��ب���ح���ً  ال�����ش���ع��ة  م��ن 
اج�زة  الأح��د  ي��وم  و�شيكون  م�ش�ًء، 
اأ���ش��ب��وع��ي��ة. وي��ع��م��ل ب��ن��ك ال����دم يف 
اجلمعة،  اإىل  الأح��د  من  اأبوظبي، 
من ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح�ً وحتى 
العطلة  و�شتكون  ل��ي��اًل،  ال��ع������ش��رة 
اأبوظبي  الدم يف  لبنك  الأ�شبوعية 
ي���وم ال�����ش��ب��ت، يف ح��ني ي��ع��م��ل بنك 
ال��دم يف مدينة العني من الثنني 
ال�ش�بعة  ال�ش�عة  من  اجلمعة  اإىل 
�شب�ح�ً وحتى الت��شعة لياًل، ويوم 
الت��شعة �شب�ح�ً وحتى  الأح��د من 
ال�ش�د�شة م�ش�ًء ويوم ال�شبت عطلة 
اأ���ش��ب��وع��ي��ة، اأم���� ف���رع ب��ن��ك ال���دم يف 
اإىل  الث��ن��ني  م��ن  ال��ظ��ف��رة فيعمل 
ال�ش�بعة  ال�����ش���ع��ة  م���ن  اجل��م��ع��ة 
ع�شراً،  ال��راب��ع��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً 
والعطلة الأ�شبوعية يومي ال�شبت 
اأم��� ال��ع��ي���دات اخل�رجية  والأح����د. 
عي�دة  و  ال��ظ��ف��رة،  م�شت�شفي�ت  يف 
الأ�����ش����رة، ومركز  ل��ط��ب  ال��ظ��ف��رة 
مدينة زايد لطب الأ�شن�ن، فتعمل 
من  اجل���م���ع���ة  اإىل  الث����ن����ني  م����ن 
اخل�م�شة  وحتى  �شب�ح�ً  الث�منة 
م�ش�ًء، ويوم الأحد من 11 �شب�ح�ً 
�شتكون  وي������وم  م�������ش����ًء   8 وح���ت���ى 
ال�شبت،  ي��وم  الأ���ش��ب��وع��ي��ة  العطلة 
يف حني تعمل عي�دات اأبو الأبي�ش 
و�شري بني ي��ش، وعي�دة احلمى يف 
املنطقة ال�شن�عية يف مدينة زايد، 
ال�ش�عة  م��ن  الأ���ش��ب��وع  اأي�����م  طيلة 
الث�منة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً  ال��ث���م��ن��ة 

م�ش�ًء.
وت��ع��م��ل وح�����دة غ�����ش��ي��ل ال��ك��ل��ى يف 
م���دي���ن���ة زاي������د م����ن الث����ن����ني اإىل 
ال�ش�بعة  ال�����ش���ع��ة  م���ن  اخل��م��ي�����ش 
�شب�ح�ً وحتى ال�ش�بعة م�ش�ًء، ويوم 
اجلمعة من الث�منة �شب�ح�ً وحتى 
من  ال�شبت  وي���وم  م�����ش���ًء،  الث�منة 
ال�ش�بعة  وح��ت��ى  �شب�ح�ً  ال�ش�بعة 
عطلة  الأح��د  يوم  و�شيكون  م�ش�ًء، 

اأ�شبوعية.
ال��ك��ل��ى يف  و���ش��ت��ك��ون وح���دة غ�شيل 
وحدة  اأم���  للتجديد،  مغلقة  املرف�أ 

اجلمعة  اإىل  الإث��ن��ني  م��ن  فيعمل 
من ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح�ً وحتى 
و�شيكون  لياًل  والن�شف  الع��شرة 
ي���وم���ي ال�������ش���ب���ت والأح���������د اإج�������زة 

اأ�شبوعية.
ب��ي��ن��م��� ي��ع��م��ل م���رك���ز ال���ف���ق���ع من 
ال�ش�عة  م��ن  اجلمعة  اإىل  الث��ن��ني 
اخل�م�شة  وحتى  �شب�ح�ً  الت��شعة 
ال�شبت  ي���وم���ي  و���ش��ي��ك��ون  م�������ش����ًء، 

والأحد اإج�زة اأ�شبوعية، 
الثنني  من  اخلزنة  مركز  ويعمل 
الت��شعة  ال�ش�عة  من  اجلمعة  اإىل 
م�ش�ًء،  ال�����ش���د���ش��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً 
و���ش��ي��ك��ون ي��وم��ي ال�����ش��ب��ت والأح����د 
اإج�زة اأ�شبوعية، يف حني يعمل مركز 
ال�شويب من الأحد وحتى اجلمعة 
من ال�ش�عة الت��شعة �شب�ح�ً وحتى 
الت��شعة لياًل، و�شيكون يوم ال�شبت 
مراكز  وت�شتمر  اأ�شبوعية.  عطلة 
ال���ق���وع، م��زي��د، الهري،  ���ش��وي��ح���ن، 
 24 م���دار  على  العمل  يف  اخل��ت��م، 

�ش�عة، طيلة اأي�م الأ�شبوع.

مراكز الفح�ش وال�شحة الوقائية
اأبوظبي يعمل مركز الفح�ش  ويف 
جزيرة  يف  ال���وق����ئ���ي���ة  وال�������ش���ح���ة 
اإىل اجلمعة  الثنني  اأبوظبي، من 
من ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح�ً وحتى 
الأح���د من  وي���وم  م�����ش���ًء،  ال�ش�بعة 
ال�����ش���ع��ة ال��ث���م��ن��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
ال�شبت  ي���وم  و���ش��ي��ك��ون  م�����ش���ًء،   5
اأ�شبوعية،بينم� يعمل مركز  عطلة 

وحتى  الظهر  بعد  الث�نية  ال�ش�عة 
الع��شرة لياًل.

باقي املراكز
لطب  ال�����ظ�����ف�����رة  م�������راك�������ز  اأم������������ 
الأ�شن�ن،  ل��ط��ب  امل��ف��رق  الأ���ش��ن���ن، 
امل�شرف  املقطع،  الفالح،  البطني، 
التخ�ش�شي لالأطف�ل، الزعفرانة، 
بن  حممد  مدينة  خليفة،  مدينة 
زاي��د، من الأح��د اإىل اجلمعة من 
ال�����ش���ع��ة ال�����ش���ب��ع��ة ���ش��ب���ح���ً وحتى 
و�شيكون  لياًل،  والن�شف  الع��شرة 
اأم�  اأ�شبوعية.  اإج����زة  ال�شبت  ي��وم 
مركز ال�شمحة فيعمل من الإثنني 
ال�ش�بعة  ال�ش�عة  من  اجلمعة  اإىل 
والن�شف  الع��شرة  وحتى  �شب�ح�ً 
ال�شبت  ي����وم����ي  و����ش���ي���ك���ون  ل����ي����اًل 

والأحد اإج�زة اأ�شبوعية.
لل�شحة  امل���دي���ن���ة  م���رك���ز  وي��ع��م��ل 
اجلمعة  اإىل  الث��ن��ني  م��ن  املهنية 
من ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح�ً وحتى 
ال��راب��ع��ة ع�����ش��راً، و���ش��ي��ك��ون يومي 

ال�شبت والأحد اإج�زة اأ�شبوعية.
فتعمل  العني،  منطقة  مراكز  اأم��� 
مراكز اجل�هلي، املويجعي،  نعمة، 
الطوية  وم����رك����ز  ال����ت����وب����ة،  ع�����ود 
ومركز  ل���الأط���ف����ل،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي 
من  فتعمل  الأ�شن�ن،  لطب  العني 
ال�ش�عة  م��ن  اجل��م��ع��ة  اإىل  الح����د 
الع��شرة  وح��ت��ى  �شب�ح�ً  ال�ش�بعة 
ال�شبت  وي������وم  ل����ي����اًل،  وال���ن�������ش���ف 
رم�ح  مركز  اأم���  اأ�شبوعية.  عطلة 

ال��ف��ح�����ش وال�����ش��ح��ة ال��وق���ئ��ي��ة يف 
اجلمعة  اإىل  الثنني  من  امل�شفح، 
من ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح�ً وحتى 
من  الأح��د  وي��وم  م�ش�ًء،  اخل�م�شة 
 5 وحتى  �شب�ح�ً  الث�منة  ال�ش�عة 
ال�شبت عطلة  يوم  م�ش�ًء، و�شيكون 
الفح�ش  مركز  ويعمل  اأ�شبوعية، 
ال�شه�مة  يف  ال��وق���ئ��ي��ة  وال�����ش��ح��ة 
وبني ي��ش، من الثنني اإىل اجلمعة 
من ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح�ً وحتى 
ال��راب��ع��ة ع�����ش��راً، و���ش��ي��ك��ون يومي 

ال�شبت والأحد عطلة اأ�شبوعية.
وال�شحة  الفح�ش  م��رك��ز  ويعمل 
ال���وق����ئ���ي���ة يف م��دي��ن��ة ال���ع���ني من 
ال�ش�عة  م��ن  اجلمعة  اإىل  الث��ن��ني 
اخل�م�شة  وحتى  �شب�ح�ً  ال�ش�بعة 
م�����ش���ًء، وي���وم الأح����د م��ن الث�منة 
م�ش�ًء  اخل���م�����ش��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب���ح���ً 
عطلة  ال�������ش���ب���ت  ي������وم  و����ش���ي���ك���ون 
ي��ع��م��ل مركز  اأ���ش��ب��وع��ي��ة، يف ح���ني 
ال��ف��ح�����ش وال�����ش��ح��ة ال��وق���ئ��ي��ة يف 
اإىل اجلمعة  �شويح�ن من الثنني 
من ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح�ً وحتى 
ال��راب��ع��ة ع�����ش��راً، و���ش��ي��ك��ون يومي 

ال�شبت والأحد عطلة اأ�شبوعية.
وال�شحة  الفح�ش  مراكز  وتعمل 
الوق�ئية يف كل من غي�ثي وال�شلع 
وامل����رف�����أ ودمل������ وم��دي��ن��ة زاي�����د من 
الثنني اإىل اجلمعة من ال�ش�عة 7 
و�شيكون  ع�شراً،   4 وحتى  �شب�ح�ً 
ي���وم���ي ال�������ش���ب���ت والأح���������د اإج�������زة 

اأ�شبوعية.

تو�شح اأن ال�شعوب العربية اكت�شفت األعيب جماعات الإ�شالم ال�شيا�شي

تريندز ُيحلل يف درا�شة جديدة م�شري الإخوان م� بعد ال�شقوط املجتمعي

ح�شورهم  اأنهت  التي  نف�شه�  هي 
ووجودهم، وك�أنه� ك�نت عب�رة عن 
تقليعة �شي��شية اأو "مو�شة" �ش�دت 

انتف��ش  اإىل  اجل��وف���ء  ال�شي��شية 
ال�شعوب العربية �شده.

حممد  الإم���رات��ي  الك�تب  وي�شري 

ال�شوايف يف درا�شته اإىل اأن ال�شعوب 
ال��ت��ي اح��ت�����ش��ن��ت تنظيم  ال��ع��رب��ي��ة 
الإخوان امل�شلمني يف فرتات م�شت 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ش����در 
حتت  جديدة  درا�شة  وال�شت�ش�رات 
م�  الإخ���������وان:  "م�شري  ع����ن����وان: 
اأعده�  املجتمعي"،  ال�شقوط  بعد 
خلف�ن  حممد  الإم���رات��ي  الب�حث 
خالله�  ���ش��ل��ط  وق�����د  ال���������ش����وايف، 
اكت�ش�ف  ح��ق��ي��ق��ة  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
ال�شعوب العربية األعيب تنظيم�ت 
منه�  نية  ال�شُّ ال�شي��شي  الإ���ش��الم 
وال�����ش��ي��ع��ي��ة، وع��ل��ى راأ���ش��ه��� تنظيم 

الإخوان امل�شلمني.
�شرب  اأن  ال�شوايف  حممد  ويو�شح 
جم�ع�ت  تفعله  م���  على  ال�شعوب 
ال�����ش��ي������ش��ي م���ن تدمري  الإ�����ش����الم 
ل���الأوط����ن ق��د ن��ف��د، ب��ع��دم��� تلقى 
ثالث  يف  قوية  "الإخوان" �شفعة 
خالله�  ا���ش��ت��ط���ع��وا  ع��رب��ي��ة،  دول 

الغربي  املوقف  ف�إن  لهم، وب�لت�يل 
ا�شتج�بة  ج���ء  امل�شتجد  الإيج�بي 
ال�������دول  ال����داخ����ل����ي����ة يف  ل���ل���ب���ي���ئ���ة 

العربية.
الداخلية  البيئة  ه���ذه  اأن  وي��ب��ني 
اأهمه�  ع����دة؛  مت��ث��ل��ت يف حم��ط���ت 
�شقوطهم املدوي يف احلكم وانته�ء 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة، فمن  جت����رب���ه���م 
ر له الإخوان  يق�رن بني م� ك�ن ينظِّ
وم� يطرحونه كفكر يكت�شف اأنهم 
للفكر  الرئي�شية  احل��شنة  ك���ن��وا 
الإره�بية؛  وامل��م���ر���ش���ت  امل��ت��ط��رف 
فمراجعة كت�ب�تهم تك�شف ب�شهولة 
اأنهم ي�شرعنون العنف والقتل، واأن 
ل  بينهم  فيم�  ال��داخ��ل��ي  نظ�مهم 
الدميقراطية يف  اأو  يعرف احلوار 

تدبري اأمور التنظيم.
"املظلومية"  اأن  ال�����ش��وايف  وي��وؤك��د 
ا�شتخدمه�  ظ�����ه����رة  اأك������رث  ه����ي 

ولكنهم  احل���ك���م،  اإىل  ي�����ش��ل��وا  اأن 
اأنهم  واأث��ب��ت��وا  ذري��ع���ً  ف�شاًل  ف�شلوا 
دول�����ة،  اأي  لإدارة  ي�����ش��ل��ح��ون  ل 
"اجلم�عة"  ب��ف��ك��ر  ي���ف���ك���رون  اإذ 
وع��ق��ل��ي��ت��ه��� ول���ي�������ش ب��ف��ك��ر رج�����ل 

الدولة يف وطن.
وي��وؤك��د اأن اخل�����ش���رة املُ��ذل��ة حلزب 
ال���ع���دال���ة وال���ت���ن���م���ي���ة امل���غ���رب���ي يف 
الن��ت��خ���ب���ت ال��ربمل���ن��ي��ة الأخ����رية 
خ�شو�ش�ً  ك��ب��رية،  ده�����ش��ة  ُت���رثرِ  مل 
على امل�شتوى ال�شعبي، مق�رنة مع 
الذي تعر�شوا  ال�شقوط املجتمعي 
وتون�ش،  م�������ش���ر  م����ن  ك����ل  يف  ل����ه 
الغطر�شة  ����ش���ي���ط���رت  اأن  ف��ب��ع��د 
�شلوك  ع���ل���ى  ال����ك����ربي�����ء  وغ����ل����ب 
�شعوده  ف��رتة  يف  الإخ����وان  تنظيم 
خالل  ال�شي��شي  امل�شهد  ره  وت�شدُّ
ع�م 2011، اأدى ف�شله يف تقدمي 
م�شروع تنموي بديل عن ال�شع�رات 

ثم ب�دت، بعد عقد من الزمن من 
مراقبة جتربتهم يف احلكم يف عدد 

من الدول العربية.
ال�شعبي  امل��وق��ف  ه��ذا  اأن  وي�شيف 
ال��ع��رب��ي ت��زام��ن م��ع ب����وادر دولية 
ج�شور  لقطع  وع��رب��ي��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة 
الدعم والت�أييد التي ك�نت ال�شبب 
يف تقوية موقف "الإخوان"، اإذ اإن 
بفعل  يكن  مل  ال�شي��شي  ب��روزه��م 
ب�إرادة  واإمن�  الذاتية فقط،  قوتهم 

خ�رجية اأي�ش�ً.
ويوؤكد ال�شوايف اأن املوقف اخل�رجي 
بعد  ال�شحيح،  الجت�����ه  يف  ت��ط��ور 
ا�شتيع�ب اأ�شح�ب القرار يف الغرب 
ال�شي��شي  الإ�شالم  تي�رات  ملخ�طر 
على الن�شيج املجتمعي وتداعي�ته� 
والت�ش�مح، وبعد  على قيم احل��وار 
الإ�شالمويني  دع��م  ب���أن  اقتن�عهم 
للداعمني  والإ���ش���ءة  النقد  يجلب 

الع�م  ال��راأي  اإقن�ع  يف  "الإخوان" 
ال���ع����مل���ي ودوائ��������ر ���ش��ن��ع ال����ق����رار، 
وق����د ت��ع���ط��ف��ت ك��ث��ري م���ن ال����دول 
اأن  بعد  خ��شة  معهم،  واملجتمع�ت 

ا�شتمروا يف ترديده� وت�شخيمه�.
حممد  الإم���رات��ي  الك�تب  وخل�ش 
اأن  اإىل  درا�شته  ال�شوايف يف  خلف�ن 
م� يع�نيه الإخ��وان اليوم ل يكمن 
العربية  احل��ك��وم���ت  م��واج��ه��ة  يف 
مل��خ��ط��ط���ت��ه��م؛ لأن��ه��� اأت����ح���ت لهم 
اأن  بعد  احلكم  التجربة يف  فر�شة 
الأك�ذيب  ط��وي��ل��ة  لأع����وام  روج����وا 
وظلمه�  ال�����ش��ل��ط���ت  ب��ط�����ش  ح����ول 
لهم، واإمن� يكمن يف �شقوط الأقنعة 
التي ا�شتثمروا فيه� �شي��شي�ً وم�لي�ً 
على مدى عقود طويلة، فهم الآن 
التي  ال�����ش��ع��وب  م���ع  م���واج���ه���ة  يف 
�شوى �شحية  تكن  اأنه� مل  اأدرك���ت 

لت�شليلهم وخداعهم.

كهرب�ء ومي�ه دبي تخرج الدفعة الأوىل من برن�مج بن�ء القدرات لت�أهيل خرباء التميز
•• دبي-وام:

دبي  ومي�ه  كهرب�ء  هيئة  اختتمت 
الربن�مج  م����ن  الأوىل  ال���������دورة 
القدرات"  "بن�ء  املكثف  التدريبي 
لت�أهيل خرباء الري�دة والتميز من 
امل�شتوي�ت  يف  امل��واط��ن��ة  ال��ك��ف���ءات 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة /ن����ئ���ب رئ��ي�����ش مدير 
املج�لت  يف  ال��ع���م��ل��ني  م��دي��ر  اأول 
الهيئة  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
املج�لت  يف  م��ه���رات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
املوؤ�ش�شي  ب���ل��ت��م��ي��ز  ال��ع��الق��ة  ذات 
وع����م����ل����ي�����ت ال���ت���ق���ي���ي���م. وي����دع����م 
الربن�مج  خريجي  دور  الربن�مج 
اعتم�داً  ق��ط���ع���ت��ه��م  ت��ط��وي��ر  يف 
التميز  م��ن��ظ��وم��ة  م��ع���ي��ري  ع��ل��ى 
دبي  برن�مج  ومتطلب�ت  احلكومي 

التميز  جم����ل  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  حققته 
ومك�نته� بو�شفه� واحدة من اأبرز 
الع�مل  املوؤ�ش�ش�ت اخلدم�تية حول 
املج�لت  جميع  يف  متيزاً  واأكرثه� 
املرتاكمة  اخل�����ربات  اإىل  اإ���ش���ف��ة 
عملي�ت  جم�ل  يف  الهيئة  لقي�دات 
للهيئة  تتيح  ع��وام��ل  التقييمكله� 
اخل���رباء من  على  العتم�د  زي����دة 
للهيئة  الداخلية  الب�شرية  امل���وارد 
وتدريبهم لتحليل وتقييم الو�شع 
الداخلي املبني على مع�يري التميز 
املوؤ�ش�شي املعتمدة من قبل برن�مج 
وحتديد  احل��ك��وم��ي  للتميز  دب���ي 
التح�شينية  والفر�ش  القوة  نق�ط 
الط�ير:  واأ�ش�ف مع�يل  املحتملة. 
قي�دات  لإع����داد  ج��ه��ودن���  "نكثف 
ا�شت�شراف  يف  ت�����ش��ه��م  اإم�����رات����ي����ة 

لالأم�نة  الت�بع  احلكومي  للتميز 
الع�مة للمجل�ش التنفيذي لإم�رة 
التقييم  اأدوات  وب������ش��ت��خ��دام  دب���ي 

والتح�شني امل�شتمر.
متدرب�ً   21 الربن�مج  يف  و���ش���رك 
الهيئة  ق���ط����ع����ت  خم���ت���ل���ف  م����ن 
م��ن اخلرباء  اإ���ش��راف نخبة  حت��ت 
امل���وؤ����ش�������ش���ي  ال���ت���م���ي���ز  يف جم��������ل 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جم�����لت عمل 
الهيئة الرئي�شية الفنية والإدارية. 
عملي�ً  تدريب�ً  الربن�مج  وت�شمن 
التقييم  ع��م��ل��ي���ت  حم����ك����ة  ع��ل��ى 

واإعداد التق�رير التقييمية.
����ش���ع���ي���د حممد  م�����ع������يل  ول�����ف�����ت 
الرئي�ش  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ال��ط���ي��ر 
ومي�ه  ك��ه��رب���ء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي اإىل اأن الن�شج املوؤ�ش�شي الذي 

و����ش���ن����ع���ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل وم���واك���ب���ة 
وخمتلف  امل��ت�����ش���رع��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
الع�ملية  وال����ف����ر�����ش  ال���ت���ح���دي����ت 
املكت�شب�ت  على  املح�فظة  ل�شم�ن 
ونعمل  اإجن���زات جديدة.  وحتقيق 
على م�أ�ش�شة ثق�فة التميز وتر�شيخ 
والتميز  ال�����ش���م��ل��ة  اجل����ودة  اأ���ش�����ش 
امل�شتمر  التطور  ل�شم�ن  امل�شتدام 
والرت�����ق������ء مب�����ش��ت��وى اخل���دم����ت 

والعملي�ت. وت�شكل الروؤية الث�قبة 
g�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�ش الدولة 
دبي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
رع����ه اهلل خ���رط��ة ط��ري��ق نهتدي 
به� يف م�شرية عملن� للو�شول اإىل 
املج�لت  ج��م��ي��ع  واح����د يف  ال���رق���م 
ول��ن��ك��ون الأك���رث ا���ش��ت��ع��داداً مل��� بعد 

كوفيد 19.
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بدء الت�شجيل يف الأك�دميية العربية للعلوم والتكنولوجي� والنقل البحري فرع ال�ش�رقة لف�شل الربيع 2022

واخل��شة  احلكومية  اجله�ت  من 
التدريبية  ال��������دورات  ت���ق���دمي  يف 
مع  تع�ونه�  اأب��رزه���  التخ�ش�شية، 
الدبلوم  ت��ط��وي��ر  يف  دب���ي  ���ش��رط��ة 
ال����ب����ح����ري.  الأم�����������ن  امل����ه����ن����ي يف 
وي�شهم ه��ذا ال��دور ال��ذي تقوم به 
الفر�ش  ت��ط��وي��ر  يف  الأك����دمي���ي���ة 
ال���ك����م���ن���ة ال����ت����ي مت��ت��ل��ك��ه��� دول����ة 
ال�شرتاتيجي،  الإم���رات مبوقعه� 
البحرية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وم����وارده����� 
اقت�ش�د  ب��ن���ء  اأج����ل  م���ن  ال��غ��ن��ي��ة، 
البيئة  وح��م���ي��ة  م�����ش��ت��دام،  اأزرق 
البحرية، اإ�ش�فة اإىل فتح الفر�ش 
وزي�دة  الدولية  ال�شتثم�رات  اأم�م 
البحرية  ال��ك��ف���ءات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

ع�ملًي�،  م��دى  اأو�شع  اإىل  منتج�ته� 
البحري  النقل  فيه  يلعب  وال��ذي 
رفع  اإىل  اإ���ش���ف��ة  حم���ورًي����،  دوًرا 
جميع  يف  ال����ت����وط����ني  م�������ش���ت���وى 
وب�لأخ�ش  احل��ي��وي��ة،  ال��ق��ط���ع���ت 
وهو  اخل������ش،  القط�ع  �شرك�ت  يف 
م���� ن���ق���وم ب���ه ب�����ش��ك��ل ح��ث��ي��ث عرب 
والتدريب  التعليم  برامج  اأف�شل 
من  نخبة  قبل  من  نقدمه�،  التي 
التعليمية،  وك����وادرن�����  اأ���ش���ت��ذت��ن��� 
خريجو  ي��ك��ون  اأن  على  ون��ح��ر���ش 
الكف�ءات  ب���ني  م���ن  الأك�����دمي����ي����ة 
املطلوبة يف �شوق التوظيف للعمل 
املردود،  وع�لية  نوعية  وظ�ئف  يف 
من  الرفيع  امل�شتوى  مع  تتم��شى 

الوطنية.
الدكتور  ال��رب���ن  ق���ل  جهته،  م��ن 
ن���ئ��ب عميد كلية  ي��و���ش��ف،  اأح��م��د 
والتكنولوجي�  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
للعلوم  العربية  الأك���دمي��ي��ة  ل��دى 
البحري  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
ال�شن�عة  "ت�شهد  ال�ش�رقة:  ف��رع 
البحرية طلًب� كبرًيا على خريجي 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���� ال����ن����ق����ل ال���ب���ح���ري 
من  ل�شيم�  البحرية،  والهند�شة 
مواطني دولة الإم�رات، اإذ ي�شتطيع 
خ���ّري���ج���و الأك�����دمي����ي����ة ال��ع��م��ل يف 
والوظ�ئف  املوؤ�ش�ش�ت  من  العديد 
البحرية،  ك����ل���ق���وات  ال���ن���وع���ي���ة، 
واأجهزة  الع�م،  القط�ع  وموؤ�ش�ش�ت 

الذي يح�شلون  والت�أهيل  التعليم 
الأك�دميية  ق��درات��ه��م  لبن�ء  عليه 

والقي�دية."
وق����د جن��ح��ت الأك����دمي���ي���ة خالل 
فرتة ق�شرية يف اأن حتوز اعرتاف 
وتقدير جميع القط�ع�ت الف�علة 
الدولة،  يف  البحرية  ال�شن�عة  يف 
تف�هم مع  ملذكرة  توقيعه�  اأبرزه� 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط���ق��ة  وزارة 
ب��دول��ة الإم��������رات، وك��ذل��ك وزارة 
تكون  كي  والبيئة،  املن�خي  التغري 
الذراع التعليمي يف جميع ال�شوؤون 
التي تعنى بتطوير قدرات الدولة 
اإىل  اإ���ش���ف��ة  الأزرق،  القت�ش�د  يف 
العديد  م���ع  الأك����دمي���ي���ة  ت���ع����ون 

•• ال�صارقة-الفجر:

للعلوم  العربية  الأك�دميية  اأعلنت 
البحري  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
طلب�ت  تلقيه�  بدء  ال�ش�رقة،  فرع 
الث�نوية  خريجي  م��ن  الت�شجيل 
اأو م� يع�دله� من �شه�دات  الع�مة 
و�شط   ،2022 ال��رب��ي��ع  ل��ف�����ش��ل 
ق��ب��ل الطالب  ك��ب��ري م���ن  اإق����ب�����ل 
والط�لب�ت لاللتح�ق بتخ�ش�شني 
درا������ش�����ي�����ني ه����م����� ب���ك����ل���وري���و����ش 
البحرية  ال��ه��ن��د���ش��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
م�����ع �����ش����ه�����دة م���ه���ن���د����ش ث�����ل����ث، 
النقل  تكنولوجي�  وب��ك���ل��وري��و���ش 
ال��ب��ح��ري م��ع ���ش��ه���دة ���ش���ب��ط ث�ن 
املج�ل  يتيح�ن  وال��ل��ذان  م��الح��ة، 
للعمل يف جم�ل ال�شحن وعملي�ت 
دع���م احلقول  اأو خ��دم���ت  امل��وان��ئ 

البحرية.
وت�شهم الأك�دميية العربية للعلوم 
البحري  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
نحو كبري يف  ال�����ش���رق��ة على  ف��رع 
تعزيز التعليم والتدريب البحري 
ال���ع���رب���ي  اخل����ل����ي����ج  م���ن���ط���ق���ة  يف 
وت�أهيل  واإعداد  الأو�شط،  وال�شرق 
�ش�بة من  وك��ف���ءات بحرية  ك��وادر 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم������رات 
وخ�رجه�، اإذ ي�شتقطب هذا ال�شرح 
املئ�ت  ���ش��ن��وي���ً  امل��م��ي��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
فرع  ي�ش�هي  ح��ي��ث  ال��ط��ل��ب��ة،  م��ن 
وجتهيزاته  م�ش�حته  يف  ال�ش�رقة 
م�ش�حة وجتهيزات الفرع الرئي�ش 
الإ����ش���ك���ن���دري���ة،  ل���الأك����دمي���ي���ة يف 

ال�شرطة مبختلف اإم�رات الدولة. 
التي  البرتول  �شرك�ت  حتت�ج  كم� 
متتلك حقوًل بحرية اإىل خربات 
خريجين�، وكذلك �شرك�ت ال�شحن 
الت�شنيف  وهيئ�ت  ال�شفن  واإدارة 
ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة، وال��ع��دي��د من 
املعنية  وال�������ش���رك����ت  امل���وؤ����ش�������ش����ت 
ب�لقط�ع البحري. وب�خت�ش�ر، ف�إن 
عليه�  يح�شل  التي  العمل  فر�ش 

خّريجون� ل حدود له�."
ميكن  التي  الوظ�ئف  تقت�شر  ول 
الأك�دميية  خريجو  به�  يعمل  اأن 
ب���ل ميكنهم  ال�����ش��ف��ن،  ع��ل��ى م���ن 
واإدارة  امل��الح��ة  �شرك�ت  يف  العمل 
اللوج�شتية  واخل���دم����ت  ال�����ش��ف��ن 
وك������ذل������ك يف جم�����ل  وامل��������وان��������ئ، 
وقط�ع  والتطوير  العلمي  البحث 
ال��ت��دري��ب وال��ع��دي��د م��ن املج�لت 
ال���ن���وع���ي���ة. ومت���ت����ز ال���درا����ش���ة يف 
الن�شب�ط  ب��ت��ع��ل��ي��م  الأك����دمي���ي���ة 
وت��ط��وي��ر امل���ه����رات ال��ق��ي���دي��ة، م� 
درج��ة ع�لية  يجعل خريجه� على 
يف القدرة على النج�ح يف حي�تهم 
املهنية امل�شتقبلية، وهو الأمر الذي 
الإم�رات  اأبط�ل  من  العديد  دف��ع 
الوطنية  خ��دم��ت��ه��م  اأمت�����وا  مم���ن 
اإىل الت�شجيل يف الأك�دميية وبدء 
القط�ع  ه��ذا  يف  املهنية  م�شريتهم 

الواعد.

حياة طالبية مميزة
م���ن اأج�����ل حت��ف��ي��ز ال���ط���الب على 
التح�شيل  م����ن  امل����زي����د  حت��ق��ي��ق 

ويتمتع ب�شمعة ع�ملية مرموقة يف 
جم�ل التعليم البحري.     

الدكتور  الأ����ش���ت����ذ  ���ش��ع���دة  وق������ل 
اإ�شم�عيل  ال��غ��ف���ر  عبد  اإ�شم�عيل 
العربية  الأك���دمي��ي��ة  رئي�ش  ف���رج، 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ل��ل��ع��ل��وم 
قي�دة  ا�شتثمرت  "لقد  ال��ب��ح��ري: 
دول���ة الإم�������رات ال��ك��ث��ري م��ن اأجل 
ال�ش�رقة،  بن�ء فرع لالأك�دميية يف 
ل��ي��ك��ون ب��ي��ت اخل����ربة الأك����دمي���ي 
امل�شوؤول عن رفد القط�ع البحري 
يف الدولة واملنطقة بقدرات البحث 
ال��ع��ل��م��ي وال���ت����أه���ي���ل وال���ت���دري���ب 
م�شوؤوليتن�  لكن  ع�ملية،  مبع�يري 
مع  ت�ش�عفت  ال��ه��دف  ه���ذا  جت����ه 
جتديد ع�شوية دولة الإم���رات يف 
جمل�ش املنظمة البحرية الدولية 
على  وح�����ش��ول��ه���  )ب(  ال��ف��ئ��ة  يف 
الدول  اأ���ش��وات  يف  الأوىل  املرتبة 
الإجم�ع  ه��ذا  ي��وؤك��د  اإذ  الأع�����ش���ء، 
املك�نة  ال���ع����مل  دول  غ���ل��ب��ي��ة  م���ن 
ال�شن�عة  يف  ال��دول��ة  متثله�  التي 
نحو  ويدفعن�  ال��ع���مل��ي��ة،  البحرية 
ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لتوفري 
ال��ت��م��ي��ز يف هذا  م���ق���وم����ت  اأه������م 
القط�ع، األ وهو العن�شر الب�شري 

ع�يل الكف�ءة."
يف  "�شممن�  ف��������رج:  واأ��������ش��������ف 
التعليمية  من�هجن�  الأك���دمي��ي��ة 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط  ل��ت��واك��ب 
م�ش�ريع  يف  الإم�������������رات  ل����دول����ة 
اخلم�شني، والتي تركز على زي�دة 
الإم���رات وو�شول  معدل �ش�درات 

ال��ع��ل��م��ي، ت��وف��ر الأك����دمي���ي���ة بيئة 
م��ث���ل��ي��ة ل��ل��ح��ي���ة ال��ط��الب��ي��ة، عرب 
والتجهيزات  امل�����راف�����ق  اأف�������ش���ل 
ويتوافر  والطالبية.  الأك���دمي��ي��ة 
داخ���ل���ي  ����ش���ك���ن  الأك������دمي�����ي�����ة  يف 
للطالب والط�لب�ت كل على حدة، 
الرتفيهية  املرافق  ب�أف�شل  جمهز 
اإ���ش��راف فريق حم��رتف من  حتت 
اأع��ل��ى درج�ت  امل��وظ��ف��ني ل�����ش��م���ن 
ال���راح���ة والأم�������ن ل��ل��ط��الب، كم� 
حت��ت��وي الأك���دمي��ي��ة ع��ل��ى مرافق 
وم�ش�بح  م���ت���ك����م���ل���ة  ري����������ش����ي����ة 
اللي�قة  على  واملح�فظة  للتدريب 
ال��ب��دن��ي��ة، وي��ع��ت��رب احل���ف����ظ على 
من���ط احل���ي����ة ال�����ش��ح��ي م���ن اأهم 
التي ت�شجع الأك�دميية  املم�ر�ش�ت 

طالبه� على اتب�عه�. 
جدير ب�لذكر اأن الأك�دميية ت�شم 
مق�رنة  الط�لب�ت  ن�شبة من  اأك��رب 
م�����ع غ����ريه����� م�����ن الأك������دمي�����ي������ت 
من   40٪ ت��ب��ل��غ  اإذ  ال���ب���ح���ري���ة، 
امللتحقني  الطلبة  ع���دد  اإج��م���يل 
ب�����لأك�����دمي����ي����ة، م����� ي����وؤك����د مدى 
امل��راأة يف القط�ع  الل��ت��زام بتمكني 
البحري. وحتر�ش الأك�دميية على 
ال�شن�عة  ب��ق��ي���دات  ط��الب��ه���  رب���ط 
والإقليمية،  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
امليدانية  امل�������ش����رك����ت  وت���ن���ظ���ي���م 
والفرتا�شية يف جميع الفع�لي�ت 
واملهنية،  ال���ت���ج����ري���ة  ال���ب���ح���ري���ة 
وت�شت�شيف كب�ر اخلرباء للحديث 
ال��ط��الب وت��ع��ري��ف��ه��م بفر�ش  م��ع 

العمل يف القط�ع البحري..

حتت رعاية �شامل بن �شلطان القا�شمي

انطالق موؤمتر دور الإعالم يف دعم ق�ش�ي� اأ�شح�ب الهمم منت�شف ال�شهر اجل�ري
•• دبي –الفجر:

برع�ية كرمية من �شع�دة  املهند�ش 
�شقر  ب��ن  �شلط�ن  ب��ن  �ش�مل  ال�شيخ 
الطريان  دائ�����رة  رئ��ي�����ش  األ��ق������ش��م��ي 
رئي�ش  اخل����ي����م����ة  ب������راأ�������ش  امل��������دين 
" لإنت�ج  جمموعة" اإيه اأن ات�ش بي 
اخل�م�ش  ي��ن��ط��ل��ق يف  ال��ن��ح��ل  ع�����ش��ل 
فندق  اجل�����ري يف  ي��ن���ي��ر  م��ن  ع�شر 
ف��وك��و دب���ي امل���وؤمت���ر ال����دويل الأول 
ق�ش�ي�  دع������م  يف  الإع����������الم  ل�������دور 

ب�لت�شريع�ت  التعريف  اإىل   اأي�����ش��� 
الفئة  ل��ه��ذه  ال���داع���م���ة  وال���ق���وان���ني 
معظمهم  تواجه  التي  ،والتحدي�ت 
ب�أن  منوه�  ب�لأ�شوي�ء  دجمهم  عند 
امل��وؤمت��ر  ي�شتمر ليوم واح��د وتعقد 
نق��شية  ج��ل�����ش���ت  ث���الث���ة  خ���الل���ه 
وع��ر���ش اأب��ح���ث م��ن واق���ع اأ�شح�ب 

الهمم ، اإ�ش�فة لالفتت�حية .
متميزا  برن�جم�  امل��وؤمت��ر   يت�شمن 
الإم�راتي  الوطني  ب�ل�شالم  ي�شتهل 
ث��م ت���الوة ع��ط��رة لآي����ت م��ن الذكر 

التي  امل�����ش��ك��الت   ت��ل��ك  اإىل  اإ���ش���ف��ة 
ال��ف��ئ��ة م��ع املجتمع  ت��واج��ه��ه��� ه���ذه 
ودور واإيج�بية الإعالم يف التج�وب 
يتعلق  مب�  �شيم�  ل  معه�  والتع�مل 
الهمم  ذوي  ق�ش�ي�  ح�شري   ب�شكل 
احلي�تية  حتدي�تهم  اأنواع  مبختلف 
الع�مل   ح�����ول  اأو  حم��ل��ي���  ������ش�����واء   
من�شة  ع��ل��ى  ملن�ق�شته�  ع����م  ب�شكل 
موؤ�ش�ش�ت  ممثلي  بح�شور  امل��وؤمت��ر 
اأكرث  املج�ل من  ه��ذا  تخ�ش�شية يف 

من 15 دولة حول الع�مل .

اأ���ش��ح���ب ال��ه��م��م  مب�����ش���رك��ة وا�شعة 
والب�حثني  املخت�شني  من  عدد  من 
امل��ج���ل. واأك���د الدكتور عبد  يف ه��ذا 
رئي�ش  ال��زي��ودي  ح��م��زة  ب��ن  ال�شالم 
امل���وؤمت���ر وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ملركز 
وتدريب  لت�أهيل  ال���دويل  الإم�����رات 
�شيتم  اأن���ه  ع��ج��م���ن  ال��ه��م��م يف  ذوي 
ا�شتعرا�ش ق�ش�ي�هم  املوؤمتر  خالل 
تواجههم   التي  التحدي�ت  وع��ر���ش 
التي  الق�ش�ي�  من  العديد  ومت�بعة 
طرحه� الإعالم لدعمهم وتعزيزهم 

 وق������ل ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال�����ش��الم بن 
ح���م���زة ال�����زي�����ودي رئ���ي�������ش امل���وؤمت���ر 
الإم����رات  ملركز  التنفيذي   وامل��دي��ر 
الدويل لت�أهيل وتدريب ذوي الهمم 
ب�أن  املوؤمتر يهدف اإىل ن�شر الوعي 
اأف��راد املجتمع بدور هذه الفئة  بني 
موؤكدا  للوطن  والتنمية  البن�ء  يف 
الهمم  اأ�شح�ب  ق�ش�ي�  دع��م  اأهمية 
ودجمهم  وت����أه���ي���ل���ه���م  وت���دري���ب���ه���م 

ب�ملجتمع كغريهم من اأقرانهم .
ب����أن���ه يهدف  ال����زي����ودي  د  واأو�����ش����ح 

ف��ي��ل��م فيديو  ع���ر����ش  ث���م  احل��ك��ي��م 
ت��وث��ي��ق��ي ا���ش��ت��ع��را���ش��ي ح���ول مركز 
وت�أهيل  لتدريب  ال���دويل  الإم�����رات 
تبداأ  ث���م  ع��ج��م���ن   ال��ه��م��م يف  ذوي 
من  العديد  بطرح  امل��وؤمت��ر  جل�ش�ت 
املتخ�ش�شة  والأبح�ث  العمل  اأوراق 
الهمم  و عر�ش  اأ�شح�ب  يف ق�ش�ي� 
الداعمة  وال���ق���وان���ني  ل��ل��ت�����ش��ري��ع���ت 
لأ�شح�ب الهمم الدولية والإقليمية 
واملحلية وكلم�ت لعدد من املتحدثني 
بن  ال�شالم  عبد  الدكتور  ي�شتهله� 

والداعمني  ال��رع���ة  الهمم  اأ�شح�ب 
خ��شة  اأم�شية  يف  وامل��رك��ز  للموؤمتر 
دب����ي /�ش�رع  ف��وك��و  ف��ن��دق  ت��ق���م يف 
ال�شيخ زاي����د  ت���وزع خ��الل��ه ال���دروع 
والهداي�  ال��ت��ق��دي��ري��ة  وال�����ش��ه���دات 

الرمز على امل�ش�ركني فيه .

حمزة الزيودي بتقدمي راعي احلفل 
العمل  يف  منجزاته  ع��ن  واحل��دي��ث 
وحر�شه  والج��ت��م���ع��ي  ال��ت��ط��وع��ي 

على دعم اأ�شح�ب الهمم .
وع��ل��ى ه���م�����ش امل��وؤمت��ر ي��ك��رم مركز 
ت�أهيل  ل��ت��دري��ب  ال����دويل  الإم�������رات 

يف جل�شة �شباحية مللهمات الطاقة الإيجابية بعنوان )اأحبي طفلك الداخلي( مع بداية العام اجلديد 2022

لن� القط�ن ت�شتنه�ش همم امللهم�ت ب�لعودة واحلنني اإىل الطفولة يف داخلهن
••  عجمان-الفجر:

لن�  الأع���م����ل  رائ�����دة  ا�شتنه�شت 
ب�شم�ت  م��ب���درة  �ش�حبة  القط�ن 
اإيج�بية  الهمم يف نفو�ش  ملهم�ت 
الإي��ج���ب��ي��ة م��ن ع�شوات  ال��ط���ق��ة 
املب�درة التي توا�شل ن�ش�طه� للع�م 
ال�ش�بع على التوايل بنج�ح ومتيز 
اإيج�بية  مب�ش�ركة  انطالقه�  منذ 
وح���م��������ش م��ن��ق��ط��ع ال���ن���ظ���ري من 
50 ملهمة من خمتلف  اأكرث من 
من�طق  دبي ،وال�ش�رقة وعجم�ن و 

الإم�رات ال�شم�لية .
افتتحت  ق���د  ق���ط����ن  وك����ن���ت لن����� 
اجل���ل�������ش���ة مب���������ش�����رك����ة اإي���ج����ب���ي���ة  
ب������ش��ت��ع��را���ش اأه���م امل��ن��ج��زات التي 
الع�م  خ�����الل  امل�����ب������درة   ح��ق��ق��ت��ه��� 
املن�شرم وا�شتهلته� بجل�شة الع�شف 
ع���ق���دت يف  ال���ت���ي  الأوىل  ال��ذه��ن��ي 
�ش�طئ  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زة  اأ����ش���ب���وح���ة 
واحت�شنته�  ع��ج��م���ن  ك��ورن��ي�����ش 
اأم عدي" ال�شهري  "مطعم  رده���ت 
ال������ذي مت���ل���ك���ه  ����ش���ي���دة الأع����م�����ل  
البيئة  ه����ي�����أت  ال���ت���ي  ال���ن����ج���ح���ة  
ليطلقن  ل��ل��م�����ش���رك���ت  امل��ن������ش��ب��ة 
ال��ع��ن���ن لأح��الم��ه��ن ب���ل��ع��ودة اإىل 
يتمخ�ش  وم����  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة 
عنه� من م�ش�هدات واقعية حتقيق 
اأح�������الم يف ح���ي����ت���ه���ن  م����ن خالل 
اجل���ل�������ش����ت وال����ل����ق�����ءات ال����دوري����ة 

ملب�درة ب�شم�ت اإيج�بية.

م�  يريد لهذا جتده ينقلب بحي�ته 
فن  ليتقن  الأف�����ش��ل  نحو  ويتغري 
اإيج�بي   وحت��دي  ب��ت��وازن  الختي�ر 
ب���ل��رك��ب ليثبت  ال��ل��ح���ق  حم�����ول 
التي  اأح��الم��ه  بع�ش  ذات��ه ويحقق 
اأو  طفولته  يف  م���  ف���رتة  تن��ش�ه� 
ح����ن ك������ن ي����ف���ع���� وك����ذل����ك احل�����ل 
بعد  اإبداع�ته�  تظهر  التي  للمراأة 
���ش��ن ال�����ش��ب���ب وع��ن��ف��وان��ه��� جتده� 
���ش���رم��ة يف ق���رارات���ه���� ودق��ي��ق��ه يف 
ت��ع���م��الت��ه��� م���درك���ة مل���� ت���ري���د اأن 
له�  خمطط  ث�بتة  بخطى  حتققه 

ب�إرادة وعزمية .
البع�ش  يلج�أ  ق��د  القط�ن  وق���ل��ت 
ل�����ش����رتج�����ع م��������ش���ي���ه واحل���ن���ني 
ل���ه ل��ل��ح��د م���ن ال���وح���دة وال��ق��ل��ق ، 
لإح�ش��ش  ه��ذا  ���ش��ي��وؤدي  وب�لطبع 
مم�  واحلميمة  ب�لهدوء  الإن�����ش���ن 
يوؤثر على كل اأحداث حي�ته ، وقد 
الأزواج  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأي�����ش���  ي��ل��ج���أ 
����ش���رك����ء ح��ي���ت��ه��م بتلك  مل�����ش���رك��ة 
الذكري�ت لك�شر اأي جمود اأو برود 
بريئة  ب����أم���ور  وامل�������ش����رك���ة  ب��ي��ن��ه��م 

ومبهجة.
امل��شي  اإىل  احل��ن��ني  ب����ن  واأك�����دت 
ب���ل��ط��ب��ع ل���ه ���ش��ل��ب��ي���ت��ه واأوج�����ع����ه 
جيد  ب�مل��شي  ح��دث  م�  كل  فلي�ش 
موت  البع�ش  يواجه  وق��د  ومفرح 
فت�شبح  الطفولة  يف  الأحب�ء  احد 
ط��ف��ول��ت��ه م��زي��ج ب��ني ال��ف��رح وبني 
وتذكرهم  رح����ل����وا  م����ن  ذك����ري�����ت 

اأبدا  ال��ذك��رى  م��ن  حتى ل ميحوا 
ب�لإ�ش�فة لألم موقف املوت نف�شه 

فهو مزيج مييل للحزن اأكرث.
احلنني  ب��������أن  ال����ق����ط�����ن  ون����وه����ت 
للم��شي يزيد من اإن�ش�نية الإن�ش�ن 
للذكري�ت  يلج�أ  ف�لبع�ش   ، اأك��رث 
واآلمه  حمزنة  به�  يتن��شى   حتى 
، لكن البع�ش يوؤكد اأن احلنني اإىل 
امل��شي لي�ش هو نف�شه احلنني اإىل 
اأم�كن معينة مثاًل ، ف�حلنني لي�ش 
ال�شخ�ش  اإح�����ش������ش  م��ث��ل  م��ر���ش 
يبتعد عن منزله وموطنه  عندم� 
املبدع  ال����ف����رد  ل�����دى  ي���ول���د  ف���ق���د 
اب��ت��ك���رات ج��دي��دة يف حي�ته يجدد 
لالإنت�جية  اأك��رث  ويحفزه  ن�ش�طه 
الواقع  يف  ه���ي  م�����ش���ري��ع  وت��ن��ف��ي��ذ 
اأح�����الم م��ت���أخ��رة ح��ق��ق��ه��� يف عمر 
م��ت��ق��دم��ه م��ن��وه��ة اأن ه���ذا ه���و م� 
اإيج�بية  ب�شم�ت  م��ب���درة  به  تقوم 
بتحفيز املراأة على الإبداع والتفرد 
لتنه�ش بذاته� وتعززه� من خالل 
م�ش�ريع اإنت�جيه متكنه� اقت�ش�دي� 
ت�����ش���ع��ده��� يف ح��ي���ت��ه��� ل��ت��ب��داأ من 
جديد يف حتقيق اأحالمه� الن�ئمة 

يف داخله� منذ الطفولة  . .
واحدة  وخ��الل اجلل�شة عربت كل 
الك�منة  الط�قة  عن  امللهم�ت  من 
اأحالمه�  وع��ن  الطفولة  منذ  به� 
خططه�  واح���دة  ك��ل  وا�شتعر�شت 
من  الن�بعة  اجل��دي��دة  امل�شتقبلية 
اأعم�قه� منذ الطفولة لتعمل على 

تكون  :"فقد  ق����ئ���ل���ة  واأ�����ش�����ف����ت 
و�ش�ذجة  ب������راءة  اأك�����رث  الأح�������الم 
مثاًل حلم طفل اأن يكون �شخ�شية 
اأ�شدق�ئه وم�  بطل خ�رق مل�ش�عدة 
، يف  اأح���الم ب�شيطة  اإىل ذل��ك م��ن 
منعزلني  ن�شبح  ال��ط��ف��ول��ة  زم���ن 
ك����ره وم���ك���ر والألع����ي����ب   اأي  ع���ن 
ال��ت��ي ي��ت�����ش��م ب��ه��� واق����ع ح��ي���ت��ن���  ، 
والأط���ف����ل ي��ح��ل��م��ون اأي�����ش���ً دوم� 
وينظرون ب�شغف  اإىل امل�شي قدًم� 
ك�ئن�ً  يعترب  ف�لطفل   ، ال��ن��م��و  يف 
م�شئولي�ت  من  وخ�لًي�   ، متف�ئاًل 
امل��شي ن�شعر  ، ومع تذكر  الثقيلة 
املبهجة  الأي���م  وك�أنن� رجعن� لتلك 

والب�شيطة.

وق�لت القط�ن يف عر�شه� ملو�شوع 
اجلل�شة التي  حملت عنوان اأحبي 
الإن�ش�ن  :"ب�أن   ال��داخ��ل��ي  طفلك 
ال�شنني  ذكري�ت  امل��شي هو  يعترب 
الطفولة   ح���ي����ة   ح��ي��ث  ال���ربي���ئ���ة 
وال��ط��ي��ب��ة ، وه����ذا  احل��ن��ني يرجع 
التي  ال��ب�����ش��ي��ط��ة  ل��ل��م�����ش��ئ��ول��ي���ت 
وجود  وع��دم  ك�أطف�ل  علين�  ك�نت 
هذه  وت�شبح   ، ب���حل��ي���ة  تعقيدات 
ال����ذك����ري�����ت ه����ي ال���ع����م���ل ال����ذي 
يخفف من م��رارة الأي���م والوحدة 
الق��شية  احل��ي���ت��ي��ة  وامل�����ش��ئ��ول��ي���ت 
مك�ن  دوم�������ً  ت��ظ��ل   ، ال��ط��ف��ول��ة   ،
وال�شعي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  الأح�������الم 

لالأف�شل والعي�ش برباءة ".

ون��وه��ت ب����أن الإح�����ش������ش ب�حلنني 
يبداأ بعد اأن ن�شري يف قط�ر احلي�ة 
للن�شج  ب���ه����  ن�����ش��ل  زم���ن���ي���ة  م�����دة 
والإدراك مل� حولن�  ونكون قد ع�شن� 
جت�رب كثرية ، حيث يبداأ الإن�ش�ن 
ب������دراك اأن����ه ق���د م�����ش��ى م���ن عمر 
�شنني لي�شت بق�شرية ، وك�نت هذه 
الذكري�ت  م��ن  ه��ي مزيج  الأع���وام 
ممزوجة  كله�   ، واملتنوعة  املبهجة 
لكل  ول���ك���ن   ، وال���������رباءة  ب����ل���ف���رح 
حتمل  ف�لبع�ش  مت�عبه�  مرحلة 
هذه املرحلة ذكري�ت غري �ش�رة قد 
عن  ليبتعد  يتذكره�  اأن  ي��ري��د  ل 
الآلم التي ع�نى منه� يف طفولته 
نتيجة اأخف�قة وعدم ح�شوله على 

حتقيقه� .
ويف اخلت�م اأهدت الك�تبة والأديبة 
���ش��ح��ر ح��م��زة ك��ت���ب ح��ك���ي���ت من 
زج����ج ال���ذي يتحدث ع��ن الإب���داع 
الطفولة  منذ  نف�شه�  يف  ال��ك���م��ن 
الأب  دور  ���ش��ف��ح���ت��ه  يف  وج�����ش��دت 
حتقيق  يف  الإي����ج�����ب����ي   وامل����رب����ي 
اأحالم الطفولة التي حققته� حتى 

اأ�شبحت ك�تبة �شحفية كم� حلمت 
منذ الطفولة .

ملهمة  لكل  القط�ن  لن���  وق��دم��ت 
�شموع  ع��ن  ع��ب���رة  متنوعة  ه��داي��� 
والدف�تر   ، ب�أنف�شهن  الأم��ل  تبعث 
والتخطيط  الأف������ك�������ر  ل���ك���ت����ب���ة 
لتحقيق  واح�����دة  ل��ك��ل  امل�شتقبلي 

اأحالمه�.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي– الفجر

الأ�شبوع  ن��ه���ي��ة  ع��ط��ل��ة  م���ع  مت������ش��ي��� 
الإم�رات  دولة  اأعلنته�  التي  اجلديدة 
العربية املتحدة، وبن�ء على طلب زوار 
الزوار  �شيتمكن  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
ا�شتك�ش�ف  موا�شلة  من  الآن  ال�شغ�ر 
ال���ع����مل يف م���ك����ن واح������د، م���ن خالل 
 ،2020 اإك�شبو  الأطف�ل يف  خميم�ت 
انعق�د  ف���رتة  ن��ه���ي��ة  وح��ت��ى  الآن  م��ن 
احل����دث ال�����دويل ال���ش��ت��ث��ن���ئ��ي، حيث 
���ش��ت��ق���م خم��ي��م���ت الأط���ف����ل يف موقع 
نه�ية  عطلة  خ��الل   ،2020 اإك�شبو 
واأح���د اعتب�را من  ك��ل �شبت  الأ���ش��ب��وع 

يوم 8 ين�ير وحتى 27 م�ر�ش.
يحق لالأطف�ل من عمر 6 اأعوام اإىل 
12 ع�م� الن�شم�م اإىل خميم عطلة 
فيه  واللعب  اإك�شبو  يف  الأ�شبوع  نه�ية 

جم�ن�، ملدة ثالث �ش�ع�ت، ومع وجود 
ا�شتك�ش�فه�،  ميكن  دولة  جن�ح   192
اإر�ش�دية ل�شم�ن ا�شتمت�عهم  وجولت 
التعليمية  الأن���������ش����ط����ة  ب�����أف���������ش����ل 
مة، �شتكون عطالت  املُقدَّ والرتفيهية 
ذهبية  فر�شة  مبث�بة  الأ�شبوع  نه�ية 
وميكن  املَ����رح.  م��ن  الكثري  للح�شول 
ل����الآب�����ء والأم�����ه������ت ال����ش���ت���ف����دة اإىل 
اأق�����ش��ى ح��د م��ن ه���ذه اخل���دم���ة، عرب 
ب�شحبة  وت��رك��ه��م  اأب��ن���ئ��ه��م  ت��و���ش��ي��ل 
املر�شدين لكي يتمكنوا من النطالق 
وال����ش���ت���م���ت����ع ب��������ش���ت���ك�������ش����ف امل���وق���ع 
اخل��شة،  وت��ريت��ه��م  ووف���ق  بحريتهم 
وال�شتمت�ع  الأ���ش��رتخ���ء  ميكنهم  اأو 
ب�حت�ش�ء فنج�ن قهوة اأو تن�ول وجبة 
املط�عم  اأو  امل��ق���ه��ي  اأح����د  يف  خفيفة 
موقع  اأرج���ء  يف  تنت�شر  التي  املتنوعة 
اإك�شبو 2020. فبداية من ال�شتمت�ع 

ب�لألوان، والثق�ف�ت املتنوعة، وال�شحر 
�شرق  جنوب  منطقة  ب��ه  تتمتع  ال��ذي 
ُيطلق  ال���ذي  ت���ي��الن��د،  ج��ن���ح  اآ�شي� يف 
البت�ش�م�ت"،  "معجزة  ا���ش��م  ع��ل��ي��ه 
الطبيعة  يف  النغم��ش  اإىل  وو���ش��ول 
يف ج��ن���ح ���ش��ن��غ���ف��ورة املُ�����ش��ت��وح��ى من 
قدراتهم  اخ��ت��ب���ر  اأو   م��ط��رية،  غ���ب��ة 
اإ�شب�ني�،  ج��ن���ح  يف  الذك�ء"  "غ�بة  يف 
من  خطوة  كل  يف  الأط��ف���ل  �شي�ش�رك 
اجلولت ال�شتك�ش�فية، وُيفتنون به�.   
كم� �شيتمكن زوارن� ال�شغ�ر من زي�رة 
�شعبيته�  اأثبتت  التي  الأجنحة  بع�ش 
"الأ�شغر  الن��شئ  اجليل  اأو�ش�ط  بني 
يبث  ال����ذي  ب���ك�����ش��ت���ن  ك��ج��ن���ح  �شن�"، 
احلم��ش يف النفو�ش، حيث ي�شطحب 
الزوار يف رحلة عرب ربوعه ل�شتك�ش�ف 
اإىل  ب�لإ�ش�فة  املخفية،  ال��دول��ة  كنوز 
الّتعرف  وال�����ذي مي��ك��ن  م�����ش��ر  ج��ن���ح 

عليه على الفور من القن�ع اجلن�ئزي 
ال���ذه���ب���ي ل��ل��م��ل��ك ت����وت ع��ن��خ اآم�����ون، 
الذي  اأ�شرتالي�،  جن�ح  اإليهم�  م�ش�ف� 
اللطيفة  ال��ك��وال  ب�شخ�شية  ي�شتعني 
الأط�����ف������ل  م�����ن  زواره  ل����ش���ت���ق���ب����ل 
وال��رتح��ي��ب ب��ه��م، ه���ذا ب��ج���ن��ب جن�ح 
اأن  فر�شة  ل��ل��زوار  ُيتيح  ال��ذي  بلجيك� 
ُيج�شدوا ال�شخ�شي�ت الكرتونية اأثن�ء 
�شخ�شي�ت  م��ع  م��واج��ه��ة  دخ��ول��ه��م يف 
�شعبية يف  الأك����رث  ال��ه��زل��ي��ة  ال��ر���ش��وم 
البالد، وخت�م� مع جن�ح ال�شني الذي 
ُيقدمه  بعر�ش مبهر،  ال��زوار  يجتذب 
اأ�شلوب  يف واجهة اجلن�ح، يعتمد على 
الإ���ش��ق���ط ال�����ش��وئ��ي ال��رق��م��ي.  ومن 
جهة اأخرى، ي�شتمر املهرج�ن ال�شتوي 
لالأطف�ل يف اإك�شبو 2020 يف حديقة 
املهرج�ن حتى 9 ين�ير، هذا ب�لإ�ش�فة 
والذي  النب�تي،  الطع�م  اإىل مهرج�ن 

ين�ير،   14 بت�ريخ  فع�لي�ته  �شتنطلق 
ل��ُت�����ش��ي��ط��ر ف��ع���ل��ي���ت��ه املُ��ب��ه��ج��ة على 
الوادي،  الواقع يف �ش�رع  املنتزه  اأجواء 
جميع  و�شتبقى  ال��ي��وب��ي��ل.   بحديقة 
اأن�����ش��ط��ة الأط����ف�����ل ع��ل��ى ح����ل���ه����، م� 
حتقيق  للع�ئالت  �شيت�شنى  اأن��ه  يعني 
النط�طة  القالع  من  ا�شتف�دة  اأق�شى 
الرتفيهية،  واحلدائق  للنفخ  الق�بلة 
اإىل متكنهم من ال�شتمت�ع  ب�لإ�ش�فة 
ب���ل��ف��ع���ل��ي���ت اخل������ش��ة ك���ل��ب��ح��ث عن 
الكنوز، والر�شم على الوجوه، وغريه� 
والري��شية  الرتفيهية  الأن�شطة  من 
العرو�ش  اإل��ي��ه���  م�����ش���ف���  الأخ�������رى، 
الفنية التي ُيحييه� من�شقي املو�شيقى 
ك�فة  من  اجلي" واملو�شيقيني  "الدي 
اأن��ح���ء ال��ع���مل؛ وك��ل ذل��ك �شيتم اأثن�ء 
اك��ت�����ش���ف��ه��م ل��ل��خ��ي���رات ال��ل��ذي��ذة من 
عرب�ت  عرب  املُت�حة  النب�تية  الأطب�ق 

امل�أكولت ال�شريعة وعرب�ت امل�شروب�ت 
نه�ية  عطلة  خميم  �شُي�ّشرع  املُتنقلة. 
 2020 اإك�شبو  ل��زوار  اأبوابه  الأ�شبوع 
والأح��د، وذلك  ال�شبت  ال�شغ�ر يومي 
خالل الفرتة املمتدة من 8 ين�ير حتى 

الت�لية:  الأوق���ت  خالل  م�ر�ش،   27
و  و14:00  و12:00   10:00
توقيت  بح�شب  و18:00   16:00
املتحدة. هذا  العربية  الإم����رات  دول��ة 
يف  النب�تي  الطع�م  مهرج�ن  و�شُيق�م 

وذلك  يومي،  ب�شكل  املهرج�ن  حديقة 
خ���الل ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن 14 اإىل 
اإىل   12:00 ال�ش�عة  من  ين�ير   30
ال�ش�عة 20:00 بح�شب توقيت دولة 

الإم�رات. 

•• دبي - وام: 

ق�مت  ب�أنه�  دب��ي  جن���ح  ق�شة  متيزت 
الإن�ش�ن  ���ش��ع���دة  يف  ي����رى  ن��ه��ج  ع��ل��ى 
�شخرت  رئي�شي�  وهدف�  اأ�ش��شية  غ�ية 
وي�شرت  واملب�درات  امل�ش�ريع  اأجله  من 
يف �شبيله الإج��راءات وح�شدت له من 
امل��ق��وم���ت م���� ي�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق��ه على 
الأف�شل  املدينة  دبي  يجعل من  وجه 
اأو  اأو احل��ي���ة  ���ش��واء للعمل  ال��ع���مل  يف 
ال����زي�����رة، وه���و ال���ه���دف ال����ذي حدده 
�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  ن�ئب  مكتوم  اآل 
جمل�ش الوزراء ح�كم دبي "رع�ه اهلل" 
لف�شول  ا�شتكم�ًل  املقبلة،  للمرحلة   ،
اهتم�م  ا�شتقطبت  التي  الق�شة  ه��ذه 

الع�مل وتقديره.
املجتمع  �شع�دة  ل�شم�ن  ال�شعي  وك���ن 
ب����ك�����ف����ة م����ك����ون�����ت����ه م�����ن م���واط���ن���ني 
لإق�مة  ومقيمني وكذلك زوار، دافع�ً 
العديد من امل�ش�ريع واملرافق واملن�ش�آت 
اخل���دم���ي���ة امل���ت���ن���وع���ة، وم����ن اأب���رزه���� 
ال���ت���ي فتحت  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  احل����دائ����ق 
القط�ع اخل��ش  اأم���م  الب�ب  دب��ي من 
له�  ك�شريك  ت�أ�شي�شه�،  لال�شتثم�ر يف 
التي  والتنمية  التطوير  م�شرية  يف 
يف  ورخ�����ءه  الإن�����ش���ن  م�شلحة  ت�شع 

مقدمة الأولوي�ت.
احلدائق  م��ن  ب���ل��ع��دي��د  دب���ي  وتتمتع 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ع���مل��ي��ة امل�����ش��ت��وى، لتكون 
#وجه�ت_ اإىل  اإ�ش�فة مهمة  بذلك 

الن��ش  يحر�ش  التي  الأ�ش��شية  دب��ي 
التي  الع�ئالت  ل�شيم�  زي�رته�،  على 
�شواء  الأوىل  وجهتهم  دب��ي  اأ�شبحت 
خمتلف  م���ن  اأو  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن 
الع�مل، لال�شتمت�ع مب� تقدمه  اأنح�ء 
�شواء  للبهجة  خمتلفة  م�����ش���در  م��ن 
اأحدث الألع�ب واملغ�مرات  من خالل 
ال���ت���ي ت��ن������ش��ب خم��ت��ل��ف الأع����م�����ر اأو 
فنية  ت�شت�شيفه من عرو�ش  م�  عرب 
ع�ملي  ط�بع  ذات  متعددة  ومو�شيقية 
و�شمن  الأذواق،  ك���ف��ة  م���ع  ي���ت���واءم 
م�شتوي�ت  اأع����ل����ى  ت�����ش��م��ن  اأج���������واء 
ال�شالمة والأم�ن وفق اأف�شل املع�يري 

واملم�ر�ش�ت الع�ملية.

- دبي بارك�ش اآند ريزورت�ش 
ُتعد "دبي ب�رك�ش اآند ريزورت�ش" اأكرب 
ال�شرق  يف  متك�ملة  ترفيهية  وج��ه��ة 
اأربعة  ال��وج��ه��ة  وتت�شمن   . الأو���ش��ط 
"مو�شنجيت  منتزه�ت ترفيهي�ة هي: 

دبي"،  ب����رك�������ش  "وبوليوود  دبي"، 
اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  دبي"،  و"ليجولند 
وجمموعة  ووترب�رك"  "ليجولند 
من جت���رب الإق���م��ة وامل���أك��ولت حتت 
25 مليون  �شقف واحد على م�ش�حة 
قدم مربعة وحتت�شن اأكرث من 100 

َمعلم ولعبة ترفيهية.
اأك����رب  دبي"  "مو�شنجيت  وت���ع���ت���رب 
وج���ه���ة ت���رف���ي���ه���ي���ة، م�������ش���ت���وح����ة من 
منطقة  يف  ال�شيقة،  هوليوود  اأج���واء 
للزوار  ميكن  حيث  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
الع�مل  اكت�ش�ف  الأعم�ر  خمتلف  من 
ال�����ش��ح��ري والأ�����ش����ط����وري ل���ع���دد من 
املف�شلة..  ال�����ش��ي��ن��م���ئ��ي��ة  اأف���الم���ه���م 
وجت���م���ع ال���وج���ه���ة ث����الث�����ً م����ن اأب�����رز 
الع�مل  يف  ال�شينم�ئي  الإنت�ج  �شرك�ت 
"كولومبي�  وه�����ي:  واح�����د  م���ك����ن  يف 
بيكت�شرز" و"درمي وورك�ش اأنيمي�شن" 
للزوار  تتيح  ح��ي��ث  و"ليونزجيت"، 
ع�مل  يف  وال��دخ��ول  ال�ش��ش�ت  تخطي 
ك�فة  يحظى  حيث  امل�شّوق،  هوليوود 
على  تن�شى  ل  بتجربة  الع�ئلة  اأف���راد 
مدار الع�م، مع مراع�ة اأق�شى درج�ت 
الأم�������ن مل�����ش��ت��خ��دم��ي ت��ل��ك الأل���ع����ب، 
يجب  مل�  الإر���ش���دي��ة  الالفت�ت  وو�شع 
ال�شالمة  ا���ش��رتاط���ت  م��ن  م��راع���ت��ه 
الألع�ب  تلك  م��ن  اأي  ا�شتخدام  عند 

وب�إ�شراف ط�قم الت�شغيل.
للع�ئالت  دبي"  "ليجولند  وي��ق��دم 
2-12 �شنة  ب��ني  ب���أع��م���ر  والأط���ف����ل 
امل�شتوح�ة  امل��غ���م��رات  اأف�����ش��ل جت����رب 

م���ن ع�����مل األ���ع����ب ل��ي��ج��و ع��ل��ى م���دار 
 40 على  يزيد  م�  يحت�شن  اإذ  الع�م، 
من الألع�ب التف�علية ومع�مل اجلذب 
وال��ع��رو���ش ال��رتف��ي��ه��ي��ة، ف�����ش��اًل عن 
15 األف جم�ّشم لنم�ذج ليجو املكّونة 
60 مليون قطعة من  اأك��رث من  من 

مكعب�ت ليجو.
ترفيهية  من�طق  �شت  املنتزه  وي�شم 
ت���ق���دم ك����ل م��ن��ه��� ع����رو�����ش وجت������رب 
وت�شمل:  فريدة،  وتعليمية  ترفيهية 
ليجو �شيتي، واملم�لك، واأر�ش اخلي�ل، 
امل�شغرة،  وامل��دي��ن��ة  امل��غ���م��رة،  واأر�����ش 
وامل�شنع، والتي تتيح لل�شيوف اختب�ر 
اأروع التج�رب الرتفيهية احلّية ولق�ء 

�شخ�شي�تهم املف�شلة.
يجد  دبي"  ب���رك�����ش  "بوليوود  ويف 
ب�ملرح  مليئًة  ترفيهيًة  ال��زوار جت���رب 
املنتزه  وُي��ع��د  ال��ع���ئ��ل��ة،  اأف����راد  جلميع 
امل�شتوحى  الع�مل  يف  والوحيد  الأول 
الن�ب�ش  الهندية  ال�شينم�  ع���مل  من 

ب�حليوية واملفعم ب�لألوان.
 17 دبي"  ب�رك�ش  "بوليوود  وي�شم 
اجلذب  ومع�مل  املذهلة  الأل��ع���ب  من 
الركوب  األ��ع���ب  اإىل  اإ�ش�فًة  الع�ئلية، 
وامل�شتوح�ة  الأب��ع���د  ورب�عية  ثالثية 
من اأ�شهر اأفالم بوليوود والكثري من 
واحلفالت  الأ�شيلة  الت�شوق  جت���رب 
ال�شهية  واخلي�رات  احلية  والعرو�ش 
الزوار  ليحمل  ال��ه��ن��دي،  املطبخ  م��ن 
يف جتربة غ�مرة عرب عن��شر الثق�فة 

الهندية املتفردة.

وترتبط "دبي ب�رك�ش اآند ريزورت�ش" 
"ريفرلند  م��ن��ط��ق�����ة  ع���رب  ب���ل��ك���م��ل 
من  ال���ع���دي���د  حت��ت�����ش��ن  دبي" ال���ت���ي 
املتنوعة  والوجه�ت  واملط�عم  املت�جر 
املت�حة جم�ن�ً اأم�م الزوار من خمتلف 
الأعم�ر. وميكن للزوار كذلك الإق�مة 
يف فندق "لبيت�" الع�ئلي املُ�شمم على 
من  ج��زء  وه��و  البولينيزي،  ال��ط��راز 
اأتوجراف كوليك�شن" الذي  "م�ريوت 
املنتزه�ت  عن  معدودة  خطوات  يبعد 

الرتفيهية الأربعة.

- حدائق الألعاب املائية 
الرتفيهية  ح��دائ��ق��ه���  دب����ي  وع�����ززت 
مب���ج���م���وع���ة م���ت���م���ي���زة م�����ن ح���دائ���ق 
الأل���ع����ب امل���ئ��ي��ة وال��ت��ي ت��ع��د م��ن بني 
ب�هتم�م  ال��ت��ي حتظى  ال��وج��ه���ت  اأه���م 
واإق����ب�����ل ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل ���ش��ك���ن دبي 
وك��ذل��ك ال�����زوار، مب��� يف ذل���ك مدينة 
اأتالنتي�ش  فندق  يف  فينت�شر"  "اأكوا 
والتي  وترب�رك"،  "لغون�  و  النخلة، 
على  امل�ئية  احلدائق  اأف�شل  من  تعد 
م�شتوى الع�مل مب� توفره من من�طق 
م�شتوي�ت  اأعلى  تراعي  اآمنة  ت�شويق 
ال�شالمة لرواده� من خمتلف الفئ�ت 

العمرية.
وتعد مدينة "اأكوا فينت�شر" يف فندق 
اأتالنتي�ش النخلة اأكرب حديقة م�ئية 
لعب�ت   105 ت�������ش���ّم  اإذ  ال����ع�����مل  يف 
يف  م�شجل  بع�شه�  م���ئ��ي��ة،  منزلق�ت 
الع�ملية،  القي��شية  الأرق����م  مو�شوعة 

جديدة.  ترفيهية  وجت����رب  ووج��ه���ت 
اإ����ش����ف���ة اإىل اأك�����رب ح���و����ش م����ئ���ي يف 
األف   65 دب����ي، حم��ت��وي���ً لأك����رث م��ن 
ك�ئن بحري، وتتيح الفر�شة ملم�ر�شة 
كذلك  امل�ئية  الري��ش�ت  من  العديد 
ل���ل���ق����ء جم���م���وع���ة م�����ن ال���ث���دي���ي����ت 
الدلفني  خليج  يف  ال���ودودة  البحرية 
ب�ل�شب�حة مع  ال�شتمت�ع  حيث ميكن 
لالإن�ش�ن  ال�شديقة  املخلوق�ت  تلك 
اإ�ش�فة اإىل زي�رة منطقة اأ�شد البحر.

وترب�رك"  "لغون�  ح��دي��ق��ة  وت��ق��دم 
للكب�ر  ا���ش��ت��ث��ن���ئ��ي��ة  جت���رب���ة  امل����ئ���ي���ة 
وال�����ش��غ���ر على ح��د ���ش��واء م��ن خالل 
جملة من اخلي�رات املتنوعة والألع�ب 
ال�شيقة، ف�شاًل عم� توفره من فر�شة 
موقعه�  خ�����الل  م����ن  ل���ال����ش���رتخ����ء 
امل��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ���ش��ف���ف م���ي����ه اخلليج 
العربي يف منطقة "لمري" ال�شي�حية 
اأهم  والتي ت�شكل بدوره� واح��دة من 
ال�شي�حية  ومزاراته�  #وجه�ت-دبي 
�شل�شلة  م���ن  ت�����ش��م��ه  الأ���ش������ش��ي��ة مب���� 
ومن�فذ  واملق�هي  املط�عم  من  كبرية 

بيع التجزئة والهداي� التذك�رية.
اأف��راد الأ�شرة على تنوع  ويجد جميع 
مبتغ�هم  العمرية  وفئ�تهم  اأذواق��ه��م 
املتميزة،  امل���ئ��ي��ة  احل��دي��ق��ة  ه����ذه  يف 
فب�لن�شبة ملن ل يف�شل املغ�مرة، يوفر 
"ليزي ريفر" اأو  النهر اله�دئ فر�شة 
على  وال���ش��رتخ���ء  ب�ملي�ه  لال�شتمت�ع 
كذلك  م��ري��ح��ة،  اأج����واء  يف  �شفحته� 
"اإنفنيتي  ال�����ش��ب���ح��ة  ح���و����ش  مي��ث��ل 

ممتعة  اأوق����ت  لق�ش�ء  بوول" فر�شة 
اأجواء  �شمن  والأ�شدق�ء  الأ�شرة  مع 
على  ف��ري��دة  ب���إط��الل��ة  مرحة  ع�ئلية 
م��ي���ه اخل��ل��ي��ج ال�����ش���ف��ي��ة، ك��م��� ميكن 
البحر،  م���ي����ه  يف  ال�����ش��ب���ح��ة  مل��ح��ب��ي 
ب�شم�ش  ل��ال���ش��ت��م��ت���ع  وال�����ش����رتخ�����ء 
من  واح��دة  ا�شتئج�ر  الدافئة  ال�شت�ء 
"الكب�ن�ز" التي يتيحه� املك�ن لرواده 

من حمبي الهدوء.
ومل��ح��ب��ي امل���غ����م���رة ورك�����وب الأم������واج، 
حو�ش  وترب�رك"  "لغون�  ت���وف���ر 
اأوز  "ويف  ال���ش��ط��ن���ع��ي��ة  الأم�������واج 
من  ُيعد  ال��ذي  رايدر"  فريي   180
الأحوا�ش  م���ن  ال��ن��وع��ي��ة  ت��ل��ك  اأك����رب 
لع�ش�ق  وميكن  الع�مل،  م�شتوى  على 
تلك الري��شة مم�ر�شته� ب�أم�ن ك�مل 
على  املطل  املتميز  املوقع  ه��ذا  �شمن 
العديد  ت�����ش��م  ك��م���  م��ي���ه اخل���ل���ي���ج.. 
يف  تتف�وت  التي  امل�ئية  املنزلق�ت  من 
م�شتوى الإث�رة والت�شويق مع تواجد 
متخ�ش�شني  قبل  م��ن  دائ���م  اإ���ش��راف 
على ك�فة اأنح�ء املك�ن ل�شم�ن �شالمة 

جميع رواده وتلبية متطلب�تهم.
ومت����ث����ل احل�����دائ�����ق امل�����ئ����ي����ة يف دب���ي 
ل�شيم�  ج�ذبة  ووجهة  رئي�شي�ً  م��زاراً 
اأفراد  ك��ل  فيه�  يجد  حيث  للع�ئالت 
وال�شع�دة  املتعة  من  مبتغ�هم  الأ�شرة 
متنوعة  م�ئية  األع�ب  من  توفره  مب� 
يقوم  بينم�  الأع��م���ر،  تن��شب خمتلف 
ب�لإ�شراف على تلك الألع�ب واأحوا�ش 
ال�شب�حة فرق متخ�ش�شة وعلى اأعلى 

درج�ت التدريب والت�أهيل.

الفرتا�شي  الأل��ع��اب  مدينة   -
.  VR Park

وم���ن ال��وج��ه���ت ال��ف��ري��دة يف دب���ي يف 
التي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  جم�����ل احل����دائ����ق 
احلديثة،  التكنولوجي�  على  تعتمد 
يف  ب�رك"  ري�ليتي  "فريت�شوال  جند 
دبي مول، واملكّون من ط�بقني ويوفر 
ال�شيقة ملختلف  التج�رب  العديد من 
اإىل عوامل  املك�ن  الأعم�ر، تنقل زوار 
جديدة وخي�لية ويجعلهم يع�ي�شونه� 
واأنه� واقع ي�شعرون بكل جت�ربه التي 
تتنوع من النتق�ل ب�ملركب�ت الط�ئرة 
اأو   ،2050 ال��ع���م  دب���ي يف  اأن���ح����ء  يف 
خ���و����ش م��غ���م��رة ق���ي����دة ���ش��ي���رة دفع 
رب�عي على الكثب�ن الرملية، وكذلك 
اإمك�نية قي�دة الط�ئرة ال�شبح يف حتٍد 
فريد لإظه�ر مه�رات املالحة اجلوية، 
وغريه� الكثري من املغ�مرات امل�شوقة، 
الرتامبولني  األع�ب  ا�ش�فة  متت  كم� 
الع�ئلة  اف���راد  لكل  املمتعة  الت�شلق  و 

لق�ش�ء اجمل الأوق�ت.
ري�ليتي  "فريت�شوال  م��ن  وب���ل��ق��رب 
 ، امل��ك���ن دب���ي م���ول  ن��ف�����ش  ب�رك" ويف 
اأبن�ئهم  ا�شطح�ب  للع�ئالت  ميكن 
ال�����ش��غ���ر يف جت��رب��ة ج��دي��دة لختب�ر 
م�������ش���ت���ق���ب���ل���ه���م وي����ق����دم����ه����� جم���ّم���ع 
امل�شغرة  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  "كيدزاني�"، 
 4 �شن  الأطف�ل من  لإمت�ع  امل�شممة 
16 ع�م�ً، حيث ميكنهم مزاولة  اإىل 

املدينة  ه��ذه  80 مهنة يف  م��ن  اأك���رث 
الفريدة.

- العامل يجتمع يف دبي 
الع�مل  دول  بني  النتق�ل  دب��ي  وتتيح 
املختلفة والتعرف على ثق�فته وفنونه 
ومنتج�ته  ال���ي���دوي���ة  ح���رف���ه  واأه������م 
ال���رتاث���ي���ة واأ����ش���ه���ى م����أك���ولت���ه دون 
واحد  مك�ن  و�شمن  اأر���ش��ه���،  م��غ���درة 
ميكن  ال��ت��ي  الع�ملية"  "القرية  ه���و 
م��ن خ��الل��ه��� اك��ت�����ش���ف م��� ي��زي��د على 
جن�ح�ً   26 عرب  خمتلفة  ثق�فة   80
يجتمع الع�مل من خالله� يف الإم�رة 
البهجة  ملوؤه�  اآ�شرة  جتربة  لتقدمي 
بعرو�ش واحتف�لت وجت�رب متميزة.

ب�لت�شوق  ال�شتمت�ع  ل��ل��زوار  ومي��ك��ن 
وامل��ف������ش��ل��ة ب���ني م��ن��ت��ج���ت اأك����رث من 
3500 متجر وك�شك للبيع متفرقة 
الع�ملية  القرية  اأن��ح���ء  خمتلف  على 
ال�شيخ  املرتامية الأطراف على �ش�رع 
القرية  زاي�������د.. ومت���ث���ل  ب���ن  حم��م��د 
#وجه�ت_دبي  اأب����رز  اأح���د  ال��ع���مل��ي��ة 
م���ن خي�رات  ت���وف���ره  ال��ع���ئ��ل��ي��ة، مب���� 
م��ت��ع��ددة مب���� يف ذل���ك م���� ي��زي��د على 
التي  الرتفيهية  الأل��ع���ب  م��ن   170
ت��ن������ش��ب ج��م��ي��ع اأف�������راد الأ�����ش����رة من 
 26 املو�شم  ويقدم  الأع��م���ر.  خمتلف 
النكه�ت  اأندر  الع�ملية  للقرية  احل�يل 
الق�رات من خالل  والأطب�ق من كل 
اأكرث من 200 مطعم ومقهى وعربة 
الع�ملية  القرية  تقدم  كذلك  ط��ع���م.. 
جمموعة منتق�ة من العرو�ش الفنية 
ت�شل  ال��ع���مل  ح��ول  م��ن  والفلكلورية 
يومي�ً  ع��ر���ًش   200 م��ن  اأك���رث  اإىل 
ف��ن���ن من   400 م��ن  اأك���رث  مب�ش�ركة 
ج��م��ي��ع اأن����ح�����ء ال����ع�����مل، ف�����ش��ال عن 
عرو�ش الألع�ب الن�رية املذهلة م�ش�ء 
كل جمعة و�شبت طوال املو�شم. وتعد 
مع�مل  اأب��رز  من  الرتفيهية  احلدائق 
تتمتع  دب��ي  وه��ي يف  الع�شرية،  امل��دن 
مب��ك���ن��ة خ������ش��ة مل���� اج��ت��م��ع ل��ه��� من 
اأ�شب�ب التميز، �شواء ب��شتخدام اأحدث 
التي  الآم���ن���ة  الأج������واء  اأو  ال��ت��ق��ن��ي���ت 
توفره� للزوار يف خمتلف الأوق�ت، اإذ 
ت�شكل �شالمة اجلميع اأولوية مطلقة 
البهجة  اإدخ������ل  اأه��م��ي��ة  ع���ن  ت��ق��ل  ل 
وال�شغ�ر  الكب�ر  قلوب  على  وال�شع�دة 
لتبقى  وجوههم،  على  الب�شمة  ور�شم 
دبي عنوان�ً لل�شع�دة واملك�ن الذي يجد 
البهجة  م��ن  مبتغ�هم  اجل��م��ي��ع  ف��ي��ه 

والراحة والطم�أنينة.

احلدائق الرتفيهية يف دبي تعزز مك�نته� وجهة ع�ئلية مف�شلة للزوار من داخل الدولة وخ�رجه� 

اإك�شبو 2020 ميدد خميم�ت نه�ية الأ�شبوع املخ�ش�شة لالأطف�ل حتى 27 م�ر�ش
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اأخبـار الإمـارات
مب�درات مبتكرة ملركز �شرطة املدينة ال�ش�مل براأ�ش اخليمة زايد العلي� تنفذ حملة توعية بلغة الإ�ش�رة حول كوفيد 19 

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت موؤ�ش�شة زايد العلي� لأ�شح�ب الهمم حملة توعوية عرب ح�ش�ب�ته�   
على من�ش�ت التوا�شل الجتم�عي بلغة الإ�ش�رة لفئة ال�شم ب�لتع�ون دائرة 
– اأبوظبي وهيئة املوارد الب�شرية، حول فريو�ش كورون�  الإ�شن�د احلكومي 
وذلك  ال�شم،  من  ول�شيم�  املجتمع  �شرائح  ك�فة  تهم   19 كوفيد  امل�شتجد 
حتديثه�  يجري  وال��ت��ي   19 كوفيد  جل�ئحة  الت�شدي  لإج����راءات  مواكبة 
ب�شكل دوري من قبل اجله�ت املخت�شة، وحر�ش� على �شحة و�شالمة جميع 
املتواجدين يف مق�ر العمل لدى اجله�ت احلكومية. وق�مت املوؤ�ش�شة برتجمة 
مق�ر  ك�فة  للج�ئحة يف  الت�شدي  اإج��راءات  ب�ش�أن حتديث  الدائرة  تعليم�ت 
و�شوتي�ً،  لل�شم  الإ���ش���رة  لغة  اإىل  احلكومية  واجله�ت  واملوؤ�ش�ش�ت  ال��دوائ��ر 

وخ��شة  املجتمع  فئ�ت  جلميع  التوعوية  املعلوم�ت  و�شول  ل�شم�ن  وذل��ك 
من اأ�شح�ب الهمم . و�شملت حملة التوعية �شرح �شوابط الدخول اإىل مق�ر 
العمل لفئة املوظفني والع�ملني وعم�ل عقود اخلدم�ت والتعهيد، وكذلك 
�شوابط دخول الزائرين واملتع�ملني والع�ملني املوؤقتني للجه�ت احلكومية، 
غري  اأو   19 كوفيد  لق�ح  من  املعتمدة  اجل��رع���ت  على  للح��شلني  ب�لن�شبة 
للربوتوكول  وفق�  ذل��ك،  دون  او  معتمد  بعذر طبي  �شواء  عليه�  احل��شلني 
الطبي املعتمد مع الت�أكيد على منح غري احل��شلني على اللق�ح مهلة حتى 
وحتر�ش  بعد  عن  خالله�  العمل  مي�ر�شون  ان  على  احل���يل  ال�شهر  نه�ية 
موؤ�ش�شة زايد العلي� لأ�شح�ب الهمم على امل�ش�ركة يف جهود ك�فة موؤ�ش�ش�ت 
الهمم مبختلف  اأ�شح�ب  وتثقيف  توعية  وعلى  للج�ئحة،  للت�شدي  الدولة 
املواقع ب�إجراءات الت�شدي للج�ئحة وذلك ل�شم�ن �شالمة و�شحة اجلميع.

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأ�ش�د اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي ق�ئد ع�م �شرطة راأ�ش اخليمة، 
التي  ال�ش�مل،  املدينة  �شرطة  مركز  يف  املقدمة  واخل��دم���ت  امل��ب���درات  بنت�ئج 
امل��ت��ع���م��ل��ني م��ن خ���الل ال��ت��ن��وع يف ق��ن��وات تقدمي  �ش�همت يف ت��ع��زي��ز ���ش��ع���دة 
اأف�شل املم�ر�ش�ت والأ�ش�ليب  اخلدمة مب� يفوق توقع�ت املتع�ملني، وتطبيق 
احلديثة والذكية، يف جم�لت حت�شني اخلدم�ت املرورية واجلن�ئية ب�ملركز، 
�شعي�ً نحو الو�شول اإىل الري�دة يف الأداء. ج�ء ذلك، خالل زي�رته التفتي�شية 
التفتي�ش،  فريق  اأع�ش�ء  برفقة  اخليمة،  براأ�ش  ال�ش�مل  املدينة  �شرطة  ملركز 
وك�ن يف ا�شتقب�له، العميد ط�رق حممد بن �شيف ن�ئب مدير ع�م العملي�ت 
ال�شرطية، و العقيد اأحمد عبد اهلل جكة مدير اإدارة مراكز ال�شرطة ال�ش�ملة، 
واملقدم يو�شف عبد اهلل الطنيجي رئي�ش مركز �شرطة املدينة ال�ش�مل، وعدد 

من �شب�ط وموظفي املركز، �شمن اإط�ر حتقيق اإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية 
اله�دفة اإىل �شم�ن تقدمي اخلدم�ت الأمنية ك�فة وفق مع�يري اجلودة والكف�ءة 
وال�شف�فية، والوقوف على متطلب�ت وحتدي�ت العمل، وتوجيه التو�شي�ت �شعي�ً 
لتعزيز الأمن والآم�ن. و ن�ق�ش ق�ئد ع�م �شرطة راأ�ش اخليمة خالل الزي�رة، 
الأهداف واملوؤ�شرات الإ�شرتاتيجية والت�شغيلية، ونت�ئج املب�درات، مطلع�ً على 
مب�درات املركز البتك�رية والذكية على امل�شتويني املروري واجلن�ئي، والنت�ئج 
املحققة لك�شب ر�ش� اجلمهور واإ�شع�ده، مثمن�ً اجلهود املبذولة يف تعزيز زمن 
وفق�ً  اإىل اجلمهور،  املقدمة  واخلدم�ت  املع�مالت  الإ�شتج�بة لإجن���ز  �شرعة 
املركز،  املتع�ملني يف  ا�شتقب�ل  بُح�شن  املعتمدة، م�شيداً  للمع�يري واملوا�شف�ت 
مب� يعك�ش الوجه احل�ش�ري ل�شرطة راأ�ش اخليمة، ف�شاًل عن الدقة والكف�ءة 
يف اأداء العمل ال�شرطي، �شعي�ً نحو تك�مل اجلهود لدعم جودة العمل والتميز 

يف اخلدم�ت ال�شرطية املقدمة.

•• اأبوظبي -وام:

 " دب����ي   2020 " اإك�����ش��ب��و  ح���ف��ظ 
الن�شق  على  امل��شي  الأ�شبوع  خ��الل 
اجلم�هريي  ل��الإق��ب���ل  الت�ش�عدي 
و����ش���ط ت��ط��ب��ي��ق اأف�������ش���ل اإج��������راءات 
"كوفيد-  م��ن  وال��وق���ي��ة  ال�����ش��الم��ة 
فيه  وا�شل  ال��ذي  الوقت  يف   ،"19
احل���دث ال��ع���مل��ي ر���ش���ل��ت��ه يف حتقيق 
امل�شتقبل  و���ش��ن��ع  ال��ع��ق��ول  ت��وا���ش��ل 
املتنوعة  والأن�شطة  الفع�لي�ت  عرب 

ذات الط�بع الع�ملي .
الإم�����رات  اأن��ب���ء  وك���ل��ة  وت�شتعر�ش 
اأ�شبوع  يف  " اإك�شبو  تقرير  "وام" يف 
التي  واملن��شب�ت  الفع�لي�ت  اأب��رز   "
اأ�شبوعه  يف  الع�ملي  احل��دث  �شهده� 

الث�لث ع�شر.

- 9 ماليني زيارة .
"اإك�شبو  ل���  املنظمة  اللجنة  ك�شفت 
الع�ملي  احل���دث  اأن  دبي"   2020
 8،958،132 ت�����ش��ج��ي��ل  يف  جن���ح 
زي�����رة ب��ع��د ان��ق�����ش���ء 95 ي��وم���ً من 
 %  50 اأن  اإىل  م�����ش��رية  ان���ع���ق����ده، 
من الزوار حمل تذاكر مو�شمية، يف 
حني بلغ عدد الزي�رات املتكررة 3.5 

ماليني زي�رة .
الع�ملي  احل���دث  اأن  اللجنة  وق���ل��ت 
خالل  فع�لية   17724 ا�شت�ش�ف 
ن�شفه الأول مبعدل 190 فع�لية يف 
اليوم الواحد، كم� ا�شت�ش�ف 8902 
دول،  روؤ�ش�ء  منهم  م�شوؤول حكومي 

�شهدوا  ووزراء،  وزراء،  وروؤ�����ش�����ء 
الر�شمية،  ال��ف��ع���ل��ي���ت  م��ن  ال��ع��دي��د 
يف  الوطنية  الأي����م  فع�لي�ت  �شملت 
فريدة  فر�شة  توفر  والتي  اإك�شبو، 
ثق�فة  ع���ل���ى  الأ�������ش������واء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط 
واإجن���زات كل دولة بعينه�، ل �شيم� 
فع�لي�ته�  وج��دول  اخل��ش  جن�حه� 

خالل فرتة انعق�د احلدث الدويل.
وجت����������������وزت اأع���������������داد ال��������زي���������رات 
دبي   2020 لإك�شبو  الفرتا�شية 
50 مليون �شخ�ش، وك�ن  ال�  ح�جز 
يف  فع�ل  دور  لي��ف  اإك�شبو  لعرو�ش 
ذل����ك، وال��ت��ي مت��ك��ن ال��زائ��ري��ن من 
عرب  حية  افرتا�شية  بجولة  القي�م 
امل���وق���ع الإل����ك����رتوين وال���ت���ي تكون 
اخل��شة،  رغ��ب���ت��ه��م  ح�شب  م��ت���ح��ة 

الرئي�شة  ال��ع��رو���ش  اإل��ي��ه���  م�����ش���ف���ً 
ا�شتقط�ب  يف  دور  ل��ه���  ك�����ن  ال���ت���ي 
ماليني امل�ش�هدين من جميع اأنح�ء 

الع�مل.

- اأ�شرع ات�شالت.
واأك�����دت م��ه��� م��ري�����ش، ن���ئ��ب رئي�ش 
لالأعم�ل  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��ح��ول  اأول 
والت�ش�لت الرقمية يف "ات�ش�لت" 
�شريك اخلدم�ت الرقمية يف اإك�شبو 
2020 دبي اأن احلدث الع�ملي اليوم 
ه��و امل��ك���ن الأك���رث والأ���ش��رع ات�ش�ًل 
تغطية  ب��ف�����ش��ل  وذل�����ك  ال���ع����مل  يف 
التي  ات�������ش����لت اجل���ي���ل اخل����م�������ش 

يتمتع به� املعر�ش.
اجليل  ات�������ش����لت  اإن   "  : وق�����ل����ت 

ال���������ش����وء على  ���ش��ل��ط��ت  اخل�����م���������ش 
الذكية وتطبيق�ت  املدن  الفر�ش يف 
الواقع  فيه�  مب�  املختلفة  الت�ش�ل 
وال�شي�رات  وامل����ع����زز  الف���رتا����ش���ي 
وغريه�،  القي�دة  ذاتية  والط�ئرات 
لتكون تطبيق�ت الت�ش�ل الذكي يف 
والأ�شرع  الأ�شمل  هي  اليوم  اإك�شبو 

ع�ملي�ً".

- مفكرو الإمارات.
للدرا�ش�ت  الإم�����رات  م��رك��ز  واأط��ل��ق 
والبحوث ال�شرتاتيجية من اإك�شبو 
"مفكرو  م�������ش���روع  دب�����ي   2020
اإبراز  اإىل  يهدف  ال��ذي  الإم�رات"، 
الن�جت الفكري الإم�راتي يف خمتلف 
املج�لت ال�شرتاتيجية مب� يتوافق 

مع روؤية الدولة، وتقدميه يف �شورة 
الإم�راتية  النخبة  تعك�ش طموح�ت 
امل��ف��ك��ري��ن وال��ب���ح��ث��ني واجليل  م��ن 
ال�����ش���ع��د، ال���ذي���ن ي��ج��م��ع��ه��م �شغف 
الفكر ورفعة الوطن من اأجل خدمة 

اأهداف التنمية ال�ش�ملة.
ويتيح امل�شروع من�شة وطنية موحدة 
والب�حثني،  امل��ف��ك��ري��ن  لح��ت�����ش���ن 
جهودهم  ت��وح��ي��د  يف  ت�شهم  وال��ت��ي 
���ش��م��ن ت��وج��ه ا���ش��رتات��ي��ج��ي يخدم 
البحثية،  واملوؤ�ش�ش�ت  القرار  �ش�نع 
ويرفع قيمة الن�جت الفكري واملعريف 
املن�شة  ال��دول��ة، فيم� متثل ه��ذه  يف 
املزيد  ن��ح��و  اأوىل  خ��ط��وة  اجل��دي��دة 
واملزيد  امل��راك��ز  لهذه  التطوير  م��ن 

من التن�شيق فيم� بينه�.

- احتفالت باليوم ال�شعودي.
العربية  امل���م���ل���ك���ة  ج����ن�����ح  ي���ن���ظ���م 
ب�ليوم  احتف�لت  برن�مج  ال�شعودية 
دبي«   2020 »اإك�شبو  يف  ال�شعودي 
بح�شور  اجلمعة،  اليوم  يق�م  ال��ذي 
�شمو الأم���ري ب��در ب��ن ف��رح���ن وزير 
الثق�فة يف اململكة، ويت�شمن جدوًل 
ح�فاًل ب�لفع�لي�ت الفنية والثق�فية 
جوهر  تعك�ش  ال��ت��ي  والق��ت�����ش���دي��ة 
امل��م��ل��ك��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب�����رتاث غني 
اململكة  وروؤي������ة  ع��ري��ق��ة،  وح�������ش����رة 
الحتف�ل  برن�مج  ويبداأ   .2030
الفرقة  مب�ش�ركة  ثق�فية  مب�شرية 
يت�شمن  كم�  الع�شكرية،  املو�شيقية 
اململكة،  ج���ن����ح  يف  ف��ن��ي��ة  ع���رو����ش���� 
وكذلك يف حديقة الفر�ش�ن املج�ورة 

من  ال��ع��دي��د  �شت�شهد  ال��ت��ي  للجن�ح 
الربامج الثق�فية واملو�شيقية، وذلك 
ُيق�م  مو�شيقي  حفل  اإىل  ب�لإ�ش�فة 
الو�شل  �ش�حة  يف  م�ش�ء  ال�ش�بعة  يف 
وعر�ش  �شعودية  اأورك�شرتا  تقدمه 
ب�����ش��ري ع��ل��ى ق��ب��ة ال��و���ش��ل، وحفلة 
ي��ح��ي��ي��ه��� فن�ن  اأخ������رى  م��و���ش��ي��ق��ي��ة 

العرب حممد عبده.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ج��ن���ح  وا���ش��ت��ق��ط��ب 
الثالثة  الأ���ش��ه��ر  خ��الل  ال�شعودية 
 2020 اإك�شبو  انطالق  الأوىل من 
اأك���رث م��ن مليوين زائ���ر بواقع  دب��ي 
الذي  الأم��ر  يومي�ً،  زائر  األف   22
ي���ع���ك�������ش ال����ن����ج�����ح ال����ك����ب����ري ال�����ذي 
لثق�فته�  ل��ل��رتوي��ج  اململكة  حققته 
خالل  الق��ت�����ش���دي��ة،  وم�شروع�ته� 

احلدث الع�ملي.

- ال�شتثمار يف ال�شودان .
والتع�ون  ال�شتثم�ر  وزارة  ونظمت 
بعنوان  منتدى  ال�شودانية،  ال��دويل 
وذل��ك يف  ال�����ش��ودان«،  »ال�شتثم�ر يف 
�شع�ر  ال���ذي يحمل  ال�����ش��ودان  ج��ن���ح 
الالمتن�هية"،  ال��ف��ر���ش  "اأر�ش 
والواقع مبنطقة الفر�ش يف معر�ش 

اإك�شبو 2020 دبي.
اأح���الم م��دين �شبيل، وزيرة  وق���ل��ت 
اإن  ال�����ش��ودان،  يف  املكلف  ال�شتثم�ر 
م�����ش���رك��ة ب���الده���� يف ه����ذا احل���دث 
ال���ع����مل���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 
�شيم�  ل  ال����ع�����مل،  اأن����ح�����ء  خم��ت��ل��ف 
على  التعرف  العربي،  اخلليج  دول 
ال��ف��ر���ش وامل���ج����لت وامل������وارد التي 

يزخر به� ال�شودان.

- الأيام الوطنية.
اإك�شبو  يف  امل�ش�ركة  ال���دول  وا�شلت 
ب�أي�مه�  الح���ت���ف����ل  دب����ي   2020
الع�ملي  �شهد احلدث  الوطنية حيث 
الحتف�ل ب�ليوم الوطني جلمهورية 
مع�يل  ب���ح�������ش���ور  وذل��������ك  ال���ي���م���ن 
ع��ب��دامل��ل��ك، رئي�ش  ال��دك��ت��ور م��ع��ني 
اليمنية،  اجل��م��ه��وري��ة  يف  ال�������وزراء 
التون�شية  اجلمهورية  احتفلت  كم� 
 2020 »اإك�شبو  الوطني يف  بيومه� 
وذلك بح�شور مع�يل ف�شيلة  دبي« 
التج�رة  وزي��رة  حمزة،  بن  الرابحي 

وتنمية ال�ش�درات.

•• دبي-وام:

الأمريكي  اجلن�ح  اإىل  و�شولك  حني 
يف اإك�شبو 2020 دبي ، تلتقي بن�ئبة 
ه�ري�ش"  "ك�م�ل  الأمريكي  الرئي�ش 
من  اجل��ن���ح  ل���زوار  ترحيبية  كلمة  يف 
خالل �ش��شة عر�ش تليفزيونية داعية 
اإىل مم���ر���ش��ة جت��رب��ة احلرية  ال����زوار 
املتحرك"  "املم�شى  ع��رب  الأم��ري��ك��ي��ة 
رحلة  يف  ال�شيوف  ي�شطَحب  ال��ذي   ،
اإىل املع�ر�ش الثالثة الرئي�شية ، عرب 
اأرج���ء اجلن�ح  مم�شى متحرك يجول 
ال�شعة  ع�����يل  ال��ت��ن��ق��ل  ن���ظ����م  ي���وف���ر   ،
وذلك يف جتربة مبهرة واآمنة جلميع 
الأع���م����ر وه���و م��� اأث��ن��ى ع��ل��ي��ه ال����زوار 

خ��شة كب�ر ال�شن.
 ، ب�إك�شبو  الأمريكي  اجلن�ح  وينق�شم 
ال��رئ��ي�����ش��ي حت��ت عنوان  امل��ع��ر���ش  اإيل 
من  امل�شتقبل"  ���ش��ن��ع  يف  "احلرية 
خ����الل جم�����ش��م ك��ب��ري ل��ل�����ش��ع��ل��ة التي 
اأع��ل��ى مت��ث���ل احلرية  امل��وج��ودة  ت�شبه 
ب�����أل����وان زاه���ي���ة ت��ت��غ��ري ب������ش��ت��م��رار ، 
مبج�شم�ت  �شخمة  ج��داري��ة  يلحقه� 
املوجودة  ال��ن��ج��وم  ع��دد  متثل  لنجوم 
وتعر�ش   ، الأم���ري���ك���ي  ال��ع��ل��م  داخ�����ل 
تف�علية  ل�ش��شة  ان��ع��ك������ش  اجل���داري���ة 
داخل  امللهمة  الق�ش�ش  اأب����رز  حت��ك��ي 
الر�ش�لة  لت�شل  الأم��ري��ك��ي  املجتمع 
تربز  ح��ي��ث   ، وم��رن��ة  �شهلة  بطريقة 
املختلفة  الثق�ف�ت  ب��ني  التنوع  م��دي 
داخ���ل امل��ج��ت��م��ع الأم��ري��ك��ي م��ن حيث 
ال����ل����ون واجل���ن�������ش وال����دي����ن ، م�����رورا 

و�شوًل  الأمريكيني  الروؤ�ش�ء  بجميع 
والنفت�ح  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ع�����ش��ر  اإيل 
حتت �شع�ر "تخّطين� حدود ال�شم�ء" .

يق�م  ال��ذي  الأمريكي  اجلن�ح  وي�شكل 
"احلي�ة واحلرية وال�شعي  حتت �شع�ر 
اإىل امل�شتقبل"، حيث يحت�شن اجلن�ح 
تبلغ  وال���ذي  الفر�ش  مبنطقة  امل��ق���م 
م�ش�حته 36 األف قدم مربع، مف�ج�أة 
اجلن�شي�ت،  جميع  من  ل��رواده  مميزة 
اإت�حة فر�شة الطالع عن  من خالل 
�شخور  م��ن  ف��ري��دة  قطعة  على  كثب 
�شنة،  ملي�ر   3.8 عمره�  يبلغ  القمر 
الأق���دم بني  ه��ي  ال�شخرة  ه��ذه  وتعد 
ال�����ش��خ��ور ال���ت���ي مت اإح�������ش����ره���� من 
الأر�ش  على  ح�لي�ً  وامل��وج��ودة  القمر 
ف��ه��ي واح����دة م��ن 11 ع��ّي��ن��ة ف��ق��ط يف 

امل��م��ي��زة هي  القطعة  وه���ذه  ال���ع����مل.. 
ال��ت��ي اأح�����ش��ره��� رائ����د ال��ف�����ش���ء ج�ك 
القمرية  املركبة  رحلة  خ��الل  �شيمت 

اأبولو 17 يف �شبتمرب 1972.
اجلن�ح  يدعوك   ، اإبداعية  ويف جتربة 
اإىل اجللو�ش وال�شرتخ�ء، وال�شتمت�ع 
اأ�شفل  بعر�ش دائري ملدة ثم�ن دق�ئق 
�شقف اجلن�ح حيث تتديل كرة �شخمة 
ك��م��ج�����ش��م ع���ب����رة ع���ن ك��وك��ب م�شيء 
اإىل  يتغري ب�شكل م�شتمر من الأر���ش 
ب�شرية  جت��رب��ة  يف  القمر  اإىل  امل��ري��خ 
تن�م  اأن  لذا ميكنك  للجمهور،  مثرية 
اأيقونة  لت�ش�هد  ح��م��راء  اأري��ك��ة  ع��ل��ي 
ومو�شيقي  م��ب��ه��رة  واأل������وان  ���ش��خ��م��ة 
ت�����ش��وي��ري��ة ���ش���ح��رة، ت��ع��ر���ش اأه���م م� 
يف  احلديثة  التكنولوجي�  اإليه  و�شلت 

لت�ش�فر  المريكية  املتحدة  ال��ولي���ت 
بك عرب الزمن وتعود مرة اآخري.

ر�ش�ئل  اإر���ش���ل  وح��ر���ش اجل��ن���ح علي 
ان  فيمكنك   ، الأع��م���ل  ل���رواد  خ��شة 
جويز"  "�شتيف  ل����  م��ق��ول��ة  ت�����ش���ه��د 
ل�شركة  ال�����ش���ب��ق  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش 
الذين  :" الأ�شخ��ش  فيه�  يقول  اأب��ل 
لديهم م� يكفي من اجلنون ليعتقدوا 
ه��م من  ال��ع���مل  تغيري  ب���إم��ك���ن��ه��م  اأن 
ل�  و�شورة  فعال" ،  ب�لتغيري  يقومون 
وا�شت�ذة  طبيبة  وهي  ك�غل"  "اإيفون 
وهي  ن��ش�  يف  ف�ش�ء  ورائ���دة  ج�معية 
واحدة من �شت رائدات اأمريكي�ت من 
اأ�شل اإفريقي ويرتكز عمله� اليوم م� 
الف�ش�ء  اإيل  ال�شفر  بني  العالقة  بني 
اخل����رج���ي و���ش��ح��ة الإن�����ش���ن وكذلك 

تنتهي  ثم   ، امل�شتدامة  الط�قة  م��وارد 
ببع�ش من الأق��وال امل�أثورة لعدد من 
الرئي�ش  ومنهم  المريك�ن  ال��روؤ���ش���ء 
ب����ي���دن مكتوب  ج���وزي���ف  الأم���ري���ك���ي 
عليه� :" لقد انتظرن� ب�لفعل طوياًل 
ول ميكنن�   ، ه��ذه  اأزم���ة  م��ع  للتع�مل 
النتظ�ر اأكرث من ذلك ، اأنن� نراه� ب�أم 
اأعينن� ون�شعر به� بكل هواج�شن� وقد 

ح�ن وقت العمل".
الرائدة  القوة  املتحدة  الولي�ت  وٌت�عد 
، لذا  الإن���رتن���ت  ت��ط��وي��ر خ��دم��ة  وراء 
الأم��ري��ك��ي علي و�شع  اجل��ن���ح  حر�ش 
الرهيب  ال���ف����رق  مي��ث��الن  جم�شمني 
تكنولوجي�  ت����ط����ور  يف  وال���������ش����ري����ع 
ه�تف  لأول   ، الأول  املج�شم  الهواتف 
اخ��رتع��ه ج��راه���م بيل وال���ذي ين�شب 

اخ�����رتاع  ب�������راءة  اأول  ت�����ش��ج��ي��ل  اإل����ي����ه 
التيليفون  �شركة  واإن�ش�ء  ف�عل  ه�تف 
اأم����� الث�ين  وال��ت��ل��غ��راف الأم��ري��ك��ي��ة، 
من   A1203 اأي��ف��ون  اأول  فيعر�ش 
الع�م  النق�ب عنه يف  اأزي��ح  اأب��ل  �شركة 
ذك��ي يتميز  ه�تف  اأول  وه��و   2007

بواجهة ق�بلة للم�ش.
جتربة  الأمريكي  اجلن�ح  زي���رة  وتعد 
فريدة للزوار الذين �شيكون ب�إمك�نهم 
م�����ش���ه��دة ن�����ش��خ��ة ط��ب��ق الأ����ش���ل عن 
اأطلقته  ال����ذي   »9 »ف���ل��ك��ون  ����ش����روخ 
�شركة »�شبي�ش اإك�ش«، وهو اأول �ش�روخ 
م��داري من الدرجة الأوىل ق�در على 
اإع�دة الطريان والذي يعترب العن�شر 
مبعر�ش  الأر���ش  عن  ارتف�ع�ً  الأعلى 
ارتف�عه  يبلغ  حيث   ،2020 اإك�شبو 

هو   9 ف���ل��ك��ون  ويعترب  ط���ب��ق���ً،   14
الولي�ت  يف  حتليق�ً  الأك��رث  ال�ش�روخ 
اإك�شبو  م���ع���ر����ش  ي�����ش��م   . امل���ت���ح���دة، 
الأجنحة  م��ن  ال��ع��دي��د  دب���ي   2020
التي يت�ش�بق الزوار من اأجل م�ش�هدة 
الدول  اإليه  تو�شلت  م�  اأب��رز  ومت�بعة 
امل�����ش���رك��ة م��ن ت��ط��ور واإب�����داع ، يرتكز 
امل��ت��ح��دة على واجهة  ال��ولي���ت  ج��ن���ح 
وا���ش��ع��ة م��زي��ن��ة ب��ن��م��ط م��ع��ي���ري من 
جنوم معدنية بي�ش�ء كبرية ت�شتح�شر 
ال��ع��ل��م الأم���ري���ك���ي، ت��ق��ف ���ش������ش��ة من 
املرتفعة  العمودية  املعدنية  ال�شرائح 
الي�شرى  احل���ف��ة  على  ع��م��ودي  ب�شكل 
ع��ل��ى ح���دود مم��ر يقود   ، الهيكل  م��ن 
تتدىل  بينم�   ، ال��داخ��ل  اإىل  ال�شيوف 
الطول  على  العري�شة  ال�شقف  �ش��شة 

الك�مل للواجهة مم� يوفر الظل.
دبي   2020 اإك�شبو  زوار  و�شيتمكن 
من روؤية عدد من الإجن�زات الب�شرية 
يف جم�ل الف�ش�ء والطريان يف اجلن�ح 
عر�ش  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  الأم���ري���ك���ي.. 
والت�ريخ  والتكنولوجي�  الب��ت��ك���رات 
وال��ث��ق���ف��ة يف ال��ولي���ت امل��ت��ح��دة ، كم� 
ذهبية  ف��ر���ش��ة  زواره  اجل���ن����ح  مي��ن��ح 
لالطالع على ت�ريخ الولي�ت املتحدة 
م��ن��ذ ت���أ���ش��ي�����ش��ه��� وم����� ت��ت��م��ي��ز ب���ه من 
وي�شتعر�ش  واخ����رتاع�����ت،  اب���ت���ك����رات 
م��الم��ح امل��ج��ت��م��ع ال��دي��ن���م��ي��ك��ي الذي 
���ش���غ ���ش��ك��ل ال���ع����مل احل���دي���ث، ودعم 
احلرية والزده�ر للجميع، اإىل ج�نب 
ت���ق���دمي اجل���ن����ح مل���ع���رو����ش����ت اأخ����رى 

مبهرة.

دبي اإك�صبو – الفجر
ر�شالة اإك�شبو – حممد جاهني

حممد معني الدين
ال�شهري  اللبن�ين  الغن�ء  جنم  اأحي� 
ع��شي احلالين، حفاًل غن�ئي�ً على 
 2020 اإك�شبو  يف  اليوبيل  من�شة 
اجلمهور  خ���الل���ه  ا���ش��ت��م��ت��ع  دب������ي، 
من  خمت�رة  بب�قة  والع�ملي  العربي 
واجلديدة،  القدمية  اأغني�ته  اأ�شهر 
والغن�ء يف  ب�لرق�ش  وتف�علوا معه� 

اأجواء �ش�حرة. 
ع��شي  ال���ل���ب���ن����ين  ال���ن���ج���م  وق������دم   
احلالين ب�قة خمت�رة من الأغني�ت 

والعربية  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه���، مب���� يف 
وبغ�ر"، و"واآين م�رق  "بحبك  ذلك 
وغريه�  �شرب"،  و"م�يل  مريت"،  
واجلديدة  ال��ق��دمي��ة  اأغ��ن��ي���ت��ه  م���ن 
ال��ت��ي األ��ه��ب��ت م�����ش���ع��ر احل�����ش��ور يف 
ح��دي��ق��ة ال��ي��وب��ي��ل، وج��ع��ل��ت��ه يحلق 
الكبري،  النجم  م��ع  وحم��ش�  ف��رح��� 
اأغنيته  اأي�ش�  للجمهور  ق��دم  ال��ذي 
�ش�مية"،  ب��خ��دك  "�شفت  اجل��دي��دة 
التي يقدمه� لأول مرة، والتي ح�زت 

على اإعج�ب وت�شفيق احل�شور.
ال��ل��ب��ن���ين ع��شي  ال��ف��ن���ن  واأب������دى   
�شعوره  احل���ف���ل  خ�����الل  احل������الين 

ب��ت��ق��دمي حفله م��ن على  ب���ل�����ش��ع���دة 
من�شة اليوبيل التي و�شفه� ب�مل�شرح 
العظيم وعن اإعج�به ب�ملوقع الرائع 
موجه�ً  دبي"،   2020 "اإك�شبو  ل��� 
حت���ي���ة ك����ب����رية ل�����دول�����ة الإم�����������رات 
 2020 اإك�����ش��ب��و  وال��ق���ئ��م��ني ع��ل��ى 
اأ�شبحت  اإم�رة دبي  اأن  دبي، معتربا 
العربية،  للمنطقة  ب�لن�شبة  م��ن���رة 
اأن ت��ب��ق��ى دول����ة الإم�������رات  م��ت��م��ن��ي���ً 
العربية املتحدة بلد الفرح وال�شالم 

والزده�ر.
الأوىل  خ���ط���وات���ه  يف  ع��������ش���ي  ن������ل 
اجل��������ئ�������زة ال����ف���������ش����ي����ة ل����ربن�����م����ج 
عن  الفن"  "ا�شتوديو  امل����واه����ب 

ال��ل��ون ال��ف��ل��ك��ل��وري ال��ل��ب��ن���ين، وك�ن 
ع��م��ره اآن����ذاك 17 ع���م���ً، ك��م��� قدم 
اأن  قبل  الأل��ب��وم���ت،  م��ن  جمموعة 
جمموعة  م���ع  ال��ن��ج��وم��ي��ة  ي��ح��ق��ق 

امل�شتلهمة من الرتاث  الأغ���ين  من 
اللبن�ين الأ�شيل.

الراحل،  اللبن�ين  الإعالمي  واأطلق 
اإب����راه����ي����م اخل���������وري، على  ج�������ورج 

ع��شي احلالين لقب "ف�ر�ش الغن�ء 
اللبن�ين  املغني  واأ���ش��ب��ح  العربي". 
الن�شخة  يف  ح��ك��م���ً  الآن  ال�����ش��ه��ري 

العربية من برن�مج "ذا فوي�ش".

جمهور اإك�شبو 2020 دبي يحلق مع اأغني�ت ع��شي احلالين بني امل��شي واحل��شر

اإك�شبو يف اأ�شبوع.. تعزيز لتوا�شل العقول وت�ش�عد يف اأرق�م الزوار

اجلن�ح الأمريكي يرحب بزوار اإك�شبو2020 دبي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

دبي   2020 اإك�شبو  معر�ش  يزخر 
يعد فر�شة  اإذ  املواهب  ب�لكثري من 
حقيقية للع�ر�شني من جميع اأنح�ء 
منتج�تهم  اأف�����ش��ل  ل��ع��ر���ش  ال��ع���مل 

على ماليني من زوار احلدث .
اإك�شبو  يف  الهندي  اجل��ن���ح  خ�ش�ش 
اإحي�ء  اأج���ل  ك���م��اًل م��ن  ، دوراً  دب��ي 
احل���رف ال��ي��دوي��ة ال��ق��دمي��ة ، وقدم 
فريًدا  نوًع�  اليدوية  املهن  اأ�شح�ب 
من املنقو�ش�ت علي اخلزف والن�شيج 
الأخ�ش�ب،  علي  والنحت  والأقم�شة 
اأفخم املنتج�ت من  اأن�ملهم  لت�شكل 
يفرت�ش  حيث  قدمية  اأدوات  خ��الل 
و�شط  الأر�����ش  احل��رف��ي��ني  جمتمع 

معداتهم .
غ���الم ر���ش��ول خ����ن جت�����وز ال�شتني 
اأدوات��ه وبع�ش  ع�م�ً، منهمك و�شط 
م���ن م��ن��ت��ج���ت��ه امل�����ش��ن��وع��ة ي���دوي����ً ، 
حمبي  م��ن  احل�شور  ح��ول��ه  يلتفت 
ال��ف��ن القدمي  ، وع������ش��ق��ي  ال����رتاث 
ق�ش��ش�ت  بع�ش  ب���أن���م��ل��ه  ين�شج   ،
اللوح�ت  اأف�شل  لن�  ليفرز  القم��ش 

من تلك الأقم�شة .
لوك�لة   " خ�ن"  "ر�شول  وق�������ل 

"جئت   : "وام"  الإم����������رات  اأن����ب�����ء 
لأعر�ش  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������رات  اإىل 
اأمتني   .. ال��ق��دمي��ة  احل���رف���ة  ت��ل��ك 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ت��غ��ل��ب  األ 
"واعترب  تندثر  اأو  امل��وروث���ت  تلك 

�شه�دة  مبث�بة  دبي  اإك�شبو  ح�شوره 
ع�ملية جديدة.

نحن  ع�تقن�  على  "يقع   : واأ���ش���ف 
على  احلف�ظ  م�شوؤولية  احلرفيني 
�ش�لت   ، ال���ي���دوي���ة  احل�����رف  ه���وي���ة 

يف  امل�شهورة  الك�شمريي  الب��شمين� 
جميع اأنح�ء الع�مل ب�أن�قته� وقوته� 
احلرف  من  رزقن�  نك�شب  ل  لأنن�   ،
على  نح�شل  بل   ، فح�شب  اليدوية 
ب�أ�شره  ال��ع���مل  يف  خمتلف  اع���رتاف 

وهو احلف�ظ علي هويتن�".
اأن��ه ح�شل م��وؤخ��را علي  واأ���ش���ر اإىل 
راب����ع اأع���ل���ى و����ش����م وج����ئ���زة مدنية 
من  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة  يف  تكرميية 
افتخر  ..،ق�������ل  ال��ه��ن��دي  ال��رئ��ي�����ش 

الوطنية  اجل����ئ���زة  ع��ل��ى  ب��ح�����ش��ويل 
للن�شيج واأعلم اولدي تلك احلرفة 
عبء  زاد  اجل���ئ��زة  وبعد   ، القدمية 

امل�شوؤولي�ت على ك�هلي.
اإك�شبو  معر�ش  يف  امل�ش�ركة  وح��ول 

بفن  ارتبطت   : ق���ل  دب��ي   2020
���ش��ن���ع��ة ����ش����لت ال��ب������ش��م��ي��ن��� منذ 
 � اأي�شً الأج��داد  ارتبط  و   ، الطفولة 
� احلف�ظ  بهذه املهنة ، واأح�ول اأي�شً
ع���ل���ى ه�����ذا ال���ف���ن ح���ًي���� م����ن خالل 

، قمت حتى الآن  تعليمه لالآخرين 
بتقدمي خربتي بهذا الفن اإىل اأكرث 
من 500 �شخ�ش ، واأمتني اأن تكون 
للحرفيني  م��ت���ح��ة  م��ن�����ش��ة  ه��ن���ك 
اليدوية  احل������رف  يف  امل�������ش����رك���ني 
فر�شة  ع��ل��ى  للح�شول   ، املختلفة 
ل��ع��ر���ش م��واه��ب��ه��م ، واأخ�����ري مثل 
ل��ل��ح��رف��ي��ني يف دلهي  امل��ن�����ش��ة  ه���ذه 
معر�ش  اإق�مة   � اأي�شً ميكنهم  حيث 

للحرف اليدوية من وقت لآخر".
اجلمعية  رئ���ي�������ش  خ�������ن  وي���ع���ت���رب 
ك�شمري  يف  احل��رف��ة  لتلك  الوطنية 
الدولة  ج����ئ���زت���ي  ع��ل��ى  ح������ش��ل  و 

الوطنية ع�م 2003 .
قدم  الهند  جمهورية  رئي�ش  وك���ن 
ر�شول  �شري" لغالم  "ب�دم�  ج�ئزة 
فن  جم�ل  يف  جلهوده  تقديراً  خ�ن 
ويف  "الب��شمين�"،  ����ش����لت  ن�����ش��ي��ج 
ال�شفحة  غ����ردت  امل������ش��ي  ن��وف��م��رب 
ال��ر���ش��م��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����ش ال��ه��ن��دي عرب 
تويرت  الق�شرية  التغريدات  موقع 
وحريف  م�شهور  ف��ن���ن  :"اإنه  ق���ئ��اًل 
م�هر من �شرين�غ�ر ج�مو وك�شمري 
فن  بتدري�ش  ع�ملًي�  م��ع��روف  وه��و   ،
بعد  اأع�����ده  ال���ذي  املبتكر  ال��رتق��ي��ع 

. " ع�م   700

اإك�شبو دبي 2020 .. من�شة لإحي�ء تراث �ش�لت الب��شمين� 

•• دبي-وام:

املوارد  وزير  العور  عبداملن�ن  بن  عبدالرحمن  الدكتور  مع�يل  زار 
الب�شرية والتوطني جن�ح �ش�نت كيت�ش ونيفي�ش مبعر�ش" اإك�شبو 
الع�م  املفو�ش  اأرمربي�شرت  ويلكني  اإل�ش�  ترافقه  دبي"   2020

للجن�ح .
واطلع مع�ليه خالل الزي�رة على عدد من املعرو�ش�ت وال�شور التي 
حتكي ت�ريخ اجلزيرتني والتحول يف اقت�ش�دهم� من الزراعة اإىل 
ذلك من حتويل  رافق  وم�  امل�لية  واخلدم�ت  وال�شي�فة  ال�شي�حة 
القط�رات التي ك�نت تنقل ق�شب ال�شكر من املزارع ملن�طق امل�ش�نع 
جولت  يف  اجلزيرتني  وزوار  ال�شي�ح  تنقل  �شي�حية  ق��ط���رات  اإىل 

التي  اخلالبة  الطبيعية  املن�ظر  خالله�  من  يتفقدوا  ا�شتثن�ئية 
تتميز به� من�طق �ش�نت كيتي�ش ونيفي�ش.

البتك�رات  على  ال��ع��ور  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  م��ع���يل  اط��ل��ع  كم� 
الفريدة والتج�رب الإن�ش�نية التي تقوم على تراث ثق�يف وح�ش�ري 
�ش�نت  به�  تتميز  التي  اخلالبة  والطبيعة  ب�جلم�ل  مزدهر  غني 

كيت�ش ونيفي�ش .
وي�شتعر�ش اجلن�ح جهود هذه الدولة يف اأن ت�شبح وجهة �شي�حية 
ا�شتخدام  لتقليل  تبذله من عمل  وم�  للبيئة  و�شديقة  م�شتدامة 
الوقود الأحفوري من خالل اإع�دة توجيه �شي��ش�ته� وا�شتثم�راته� 
وت�����ش��ري��ع���ت��ه��� ن��ح��و م�����ش���در ال��ط���ق��ة ال��ب��دي��ل��ة ك���ل��ري���ح والط�قة 

ال�شم�شية.

عبدالرحمن العور يطلع على ابتك�رات جن�ح �ش�نت كيت�ش ونيفي�ش يف اإك�شبو 

•• دبي- وام:

زارت مع�يل مرمي بنت حممد �شعيد ح�رب املهريي وزيرة التغري املن�خي والبيئة، 
2020 دب��ي، وه��ي �شبكة ع�ملية ت�شم  اإك�شبو  ال��دويل يف  ال��روت���ري  ن���دي  جن�ح 

1.4 مليون ع�شو من رج�ل اأعم�ل وخرباء وحمللي م�شكالت ، يجتمعون مع�ً 
ملن�ق�شة اأهم التحدي�ت الع�ملية وفر�ش و�شبل مواجهته� وحله�. وخالل جولته� 
يف اجلن�ح اطلعت مع�ليه� على خلفية عمل الن�دي وطبيعة الأعم�ل التي يقوم 
والدولية  املحلية  براجمه  تعرفت على  كم�  والجتم�عية،  الثق�فية  به�، وقيمه 

التي تركز على تعزيز ال�شالم ومك�فحة الأمرا�ش ودعم التعليم وحم�ية البيئة. 
كم� �شلطت مع�ليه� ال�شوء على التزام دولة الإم�رات بت�شريع العمل املن�خي بعد 
موؤمتر دول الأطراف "COP26" الذي اأقيم يف نوفمرب امل��شي يف غال�شكو ، 
م�شرية اإىل مب�درات الإم�رات وروؤيته� واأهدافه� ل�شت�ش�فة وتنظيم دورة املوؤمتر 

املحلية  املنظم�ت  اأجنحة  اأح��د  اجلن�ح،  ميثل  و   .2023 يف   "COP 28"
من  ال��روت���ري  ن���دي  �شبكة  وتهدف  دب��ي،   2020 اأك�شبو  معر�ش  يف  والدولية 
خالل تواجده� يف اإك�شبو اإىل تعزيز �شورته� يف دولة الإم�رات وت�شجيع اأع�ش�ئه� 

من جميع اأنح�ء الع�مل على زي�رة الدولة.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

اأ����ش���ه���ر ع��ل��ى انطالق  ث���الث���ة  م���ر 
اتخ�ذ  ظ��ل  يف  دب���ي،   ٢٠٢٠ اأك�شبو 
دول���������ة الإم����������������رات الإج��������������راءات 
الح���رتازي���ة ال��داع��م��ة ل��ل��ح��د من 
الدول  انت�ش�ر كوفيدا ١٩، وتوزيع 
امل�ش�ركة على اأجنحة ب�شكل يعطي 
بكل  التنقل  على  ل��ل��زوار  الفر�شة 
ي�شر و�شهولة بني املن�طق املختلفة، 
ومن بني هذه الأجنة �شمم مك�ن 
ال��رتاث الإم���رات��ي يج�شد  لعر�ش 
ة الأول��ني بكل م� فيه� من مع�ن�ة 
وم�����ش��ق��ة، وه����ذا امل��ك���ن امل��ف��ت��وح يف 
عنوان  حت���ت  ال���رتاث���ي���ة  ال���ق���ري���ة 
ق�شة  تعترب  تراثن�،  روؤي��ة  �شميم 
واأعلن  م�شتقبله  بنى  �شعب  كف�ح 
والتطوير  ب���مل��ع��رف��ة  ت��ق��دم��ه  ع��ن 
وت��ب���دل اخل����ربات وال���ش��ت��ث��م���ر يف 

الإن�ش�ن.
ي����ق����ول ج��������ش���م راك���������ن امل�������ش���وؤول 
القرية  ال��ق��دمي��ة يف  ال��ب��ي��وت  ع��ن 
اأن  ال�شتدامة،  مبنطقة  الرتاثية 
ت�شتقبل  التى  امل�ش�حة  هذه  وج��ود 
ال�����زوار م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح����ء الع�مل 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��رتاث��ن��� واأه����م م��� فيه 
وم�شغولت  حرفية  �شن�ع�ت  م��ن 
امل�شدر  ك�نت هى  يدوية، ومعدات 
ال�ش��شي يف حي�ة الأب�ء والأجداد، 
وال���ه���دف م��ن وج���ودن���� ه��و اثب�ت 
الإم�����رات متكنت  دول��ة  اأن  للع�مل 
نقلة  تنتقل  اأن  ع���م���  خم�شون  يف 
احل��شر  اإىل  امل������ش��ي  م��ن  ن��وع��ي��ة 
ب���ل��ع��ل��م وال���ث���ق����ف���ة، فهذه  امل�����ش��ع 
ل  ال���دول  زم��ن  القليلة يف  العقود 
دولتن�  ف�أنهت  طويلة،  ف��رتة  تعد 
ع�م اخلم�شني بوجوده� يف م�ش�ف 
الع�مل و�ش�رت الإم�رات رقم واحد 

الأقل  اأول على  امل��ج���لت،  �شتى  يف 
يف اأوائل القوائم الدولية.

م�شوؤول  راك������ن  ج������ش��م  واأ�����ش�����ف 
والتعريف  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ي��وت  ع��ن 

القرية  ت�شميم  مت  للزائرين،  به� 
ب��ح��رف��ي��ة وب��دق��ة ك��ب��رية، ف��ك��ل م� 
ت�شمه من مقتني�ت يعترب حقيقة 
ف�لزائر  افرتا�شية،  غ��ري  واقعية 

الأج��ن��ب��ي ي��ع��ي�����ش زم���ن ب��ع��ي��د من 
�شميم،  �ش�حة  يف  التجول  خ��الل 
التى  القدمية  البيوت  م��ن  ب��داي��ة 
راأ������ش اخليمة  م��ن��ت�����ش��رة يف  ك���ن��ت 

وال������ف������ج������رية، وم���������ش����ن����وع����ة من 
الأح����ج�����ر وال���ط���ني و���ش��ق��ف��ه��� من 
خ�����ش��ب وجم��������دول ب����حل���ب����ل مع 
ثم  النخل،  و�شعف  النخل  ج��ري��د 
يتم و���ش��ع ال��ط��ني وال��رم���ل عليه 
الأم����ط�����ر وغريه�  م���ن  ل��ي��ح��م��ي��ه 
البيت  العوامل اجلوية، وك�ن  من 
الإم����رات���ي ال��ق��دمي ي��ح��ت��وي على 
التى  احلي�تية  امل�شتلزم�ت  بع�ش 
تتم��شى مع الو�شع الع�م، ف�ملجل�ش 
للطهى  اأواين  ج�����دا  م���ت���وا����ش���ع 
املي�ه  ل��ت��خ��زي��ن  واأواين  وال�����ش��رب 
للحف�ظ  ال��ف��خ���ر  م��ن  م�����ش��ن��وع��ة 
ع��ل��ى درج����ة احل������رارة ت��ظ��ل املي�ه 
م�شنوعة  �شالل  ي�شم  كم�  ب���ردة، 
لالحتف�ظ  ال��ن��خ��ي��ل  ���ش��ع��ف  م���ن 
ب����ل���ط���ع����م، ف�������ش���ال ع����ن اأم�����ك����ن 
اإىل  راك���ن  ج��شم  واأ�ش�ر  للتهوية. 
اأن زوارن� من اأنح�ء الع�مل يقفون 

لقي�دتن�  وت��ق��دي��ر  اإج�����الل  وق��ف��ة 
الر�شيدة  على هذا اجلهد العظيم 
عقود  خ��م�����ش��ة  يف  ن��ق��ل��ن���  ال�������ذي 
الأمم،  ب��ني  م��رم��وق��ة  م��ك���ن��ة  اإىل 
وال��ك��ث��ري م��ن ال����زوار م��ن يحر�ش 
على التق�ط ال�شور للبيت القدمي 
وق����������وارب ال�������ش���ي���د واجل����راج����ري 
وامل�شغولت  الإم�����رات����ي  وامل��ط��ب��خ 
املتعلقة  واحل�����������رف  ال�����ي�����دوي�����ة 
اقتن�ء  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  ب����ل���رتاث، 
الكثري منه�، وهم يحر�شون اأي�ش� 
ع��ل��ى ت����ذوق ال��ق��ه��وة ال��ع��رب��ي��ة مع 
و�شلت  مب���  وي�شيدون  اللقيم�ت، 
اإليه دولة الإم�رات من تقدم اأبهر 
اأرتى  الإم���رات��ي  ف�ملواطن  الع�مل، 
اخلطط  وو���ش��ع  التنمية  ق��واع��د 
�ش�أنه�  م��ن  ال��ت��ى  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ا�شتط�ع ان ي�شعد اإىل الف�ش�ء من 
الأم���ل، ومتكن من  م�شب�ر  خ��الل 

الع�مل  دول  م��ع  متني  ج�شر  ب��ن���ء 
ان  ل��درج��ة  القت�ش�دي  والن��ف��ت���ح 
من  للم�شتثمرين  قبلة  الإم�����رات 

جميع دول الع�مل.
وعن اأهمية املقتني�ت التى حت�كي 
ال����رتاث الإم����رات���ي ي��ق��ول ج��شم 
ال�شخ�شي�ت من  زارن� كب�ر  راك�ن، 
دول���ة الإم������رات ودول ال��ع���مل من 
ال�شي��شة  ورج�����ل  ووزراء  ���ش��ف��راء 
ن�شبة  اأعلى  وك�ن   ، والآداب  والفن 
لدولة  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  يف  زوار 
الإم����رات حيث ك���ن دخ��ول اأك�شبو 
جم����ن����، ف��ح��ر���ش اجل��م��ه��ور على 
التى حت�كي  الأج��ن��ة  زي���رة معظم 
وامل�شتقبل،  واحل��������ش���ر  امل��������ش���ي 
اأن  الق�دمة  اخلم�شني  يف  ونتطلع 
ن�شتمر يف التقدم والتطور ومواكبة 
الع�مل يف ظل التكنولوجي� والذك�ء 

ال�شطن�عي.

مرمي املهريي تزور جن�ح الروت�ري يف اأك�شبو 2020 دبي 

الزوار يحر�شون على تذوق القهوة العربية واللقيم�ت يف القرية الرتاثية ب�أك�شبو ٢٠٢٠ 
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العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مركز اي ك�ر خلدمة 

ال�شي�رات
قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:3993212 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 اإ�ش�فة حممد علي حممد �شعيد النعيمي  ١٠٠٪

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 حذف �شيف على حممد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ك�فتريي� ال�شب�ل

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:1045385 
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ش�فة �شعيد ط�لب حممد �شليم�ن الفزارى ١٠٠٪
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع /

حذف �شفري ب�رامب�ت كونه�عبداهلل ح�جى
تعديل وكيل خدم�ت / حذف ج��شم على ربيع على احلو�شنى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/خ�ري�ن انرتن��شيون�ل 

للنقلي�ت الع�مه
قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:4118418 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
اإ�ش�فة را�شد علي ح�شن عب�د ال�شحي  ١٠٠٪

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
حذف احمد مب�رك �شيف علي ال�ش�حلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
املجبور  ال�ش������دة/ور�شة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة واللح�م
قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:1168670 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 اإ�ش�فة حمدان حممد را�شد حممد العي�ش�ئي  ١٠٠٪

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 حذف عبداهلل م�شبح ف��شل الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/اك�شل بيك�شلز للن�شر 

والتوزيع - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:1659886 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 اإ�ش�فة م�شبح حممد خليفه �شعيد الكعبي  ١٠٠٪

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 حذف ن��شر م�شبح حممد خليفه الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/فيني�شي� 

لرتكيب الالأملنيوم والزج�ج
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2973151 

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
ال�ش������دة/كراج  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شر احلديث
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1101733 

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
ال�ش������دة/ ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ك�فتريي� بل�شي ب�ول
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2478405 

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/موؤ�ش�شة 

م�ك�ش انرتبري�ش لت�شميم برامج الكمبيوتر
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2769389 

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/امريت�ش لوجي�شتك�ش ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:1545095 
تعديل مدير / اإ�ش�فة ليندرت جوه�ن برجورف

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة امريت�ش لوجي�شتك�ش �ش ذ م م
EMIRATES LOGISTICS L L C

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة الم�رات للحلول اللوجي�شتية ذ م م
EMIRATES LOGISTICS SOLUTIONS L L C

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 حذف �شرف الدين ال�شيد حممد ح�شني ال�شيدحممديو�شف �شرف

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 حذف ابراهيم ال�شيد حممد ح�شني ال�شيد حممد يو�شف �شرف اله��شمى

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/والفيت لأعم�ل الملنيوم

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:3981094 
تعديل اإ�شم جت�ري من/ والفيت لأعم�ل الملنيوم

WEL-FIT ALUMINIUM WORKS

اإىل/ ور�شة والفيت للحدادة واللح�م
WEL FIT BLACKSMITHING & WELDING  WORKSHOP

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة ور�شة حدادة وحل�م  ٢5٩٢٠١١.١
 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة الأعم�ل املعدنية واحلديدية  43٩٠٠٠6

 تعديل ن�ش�ط / حذف اأعم�ل تركيب�ت الأملنيوم  433٠٠١3
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/الق�هرة للهند�شة الليكرتوميك�نيكة - 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ م م رخ�شة رقم:1160252 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / ط�رق احمد عبداحلميد حممد من �شريك اإىل م�لك

تعديل ن�شب ال�شرك�ء / ط�رق احمد عبداحلميد حممد من 4٩ ٪ اإىل ١٠٠٪
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف را�شد �ش�لح على بن ن��شر

تعديل راأ�ش امل�ل / من ١5٠٠٠٠ اإىل 5٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ش�حة 3*٢ اىل ١*١

تعديل �شكل ق�نوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
 تعديل اإ�شم جت�ري من/ الق�هرة للهند�شة الليكرتوميك�نيكة - ذ م م 

 CAIRO ELECTROMECHANICAL ENGINEERING - L L C 
اإىل/الق�هرة للهند�شة الليكرتوميك�نيكة -�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

CAIRO ELECTROMECHANICAL ENGINEERING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ش�ط / حذف خدم�ت حقول ومن�ش�أت النفط والغ�ز الربية والبحرية ٠٩١٠٠١8

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/فلورا لدارة العق�رات

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:2909552 
تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ش�حة null * null اىل ١*١

تعديل اإ�شم جت�ري من/ فلورا لدارة العق�رات
FLORA REAL ESTATE MANAGEMENT

اإىل/ مركز انف�شت لتدريب رواد العم�ل
INVEST ENTREPRENEURSHIP TRAINING CENTER

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة التدريب يف جم�ل ري�دة الأعم�ل  854٩٠67
 تعديل ن�ش�ط / حذف العق�رات  7٠٠33

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التج�ري:جي بال�ش لاللكرتوميك�نيكية وال�شي�نة الع�مة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب 7-1 ، 0 وحدة �شلط�ن حممد 

�شلط�ن حممد واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل التج�ري: 1100552 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�ش�دة/ام ايه ب�رترنز حم��شبون ق�نونيون، كم�شفي ق�نوين   2
لل�شركة بت�ريخ:2022/01/06 وذلك بن�ء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2205000862  
- ت�ريخ التعديل:2022/1/7

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية
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العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16973
اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/12 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
�شده قرطا�شية الرواد + �شامل كا�شب �شامل باحللو�ش العفاري و او�شاف املحجوزات على النحو 

التايل :
�شعر التقييم                                                     الو�شف  

 3,180                                             ادوات قرطا�شيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363 العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
MOJAU_2022- 0042473 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�شية  اإم�راتي   - الظهوري  زيد  عبداهلل  ح�شن  علي  ال�شيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
784197064102581 يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة  هوية رقم 
هوية   - اجلن�شية  اإم�راتي   - احلمودي  املغني  جمعه  عبداهلل  حممد   لل�شيد/   )%100(
رقم 784198330471024 ويحمل جواز �شفر رقم NG5831689 يف الرخ�شة 
التج�رية امل�شم�ة )بيت اخلري لتج�رة اللحوم( �ش�درة من دائرة التنمية الإقت�ش�دية - حكومة 

ال�ش�رقة برقم 788430 ورقم ال�شجل 198595 تن�زل �ش�حب الرخ�شة لخر.
 2013 ل�شنة  الق�نون الحت�دي رقم )4(  احك�م   امل�دة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70608

لإعالن�تكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�ش:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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ق�لت ال�شرطة املجرية اإنه� اأطلقت الن�ر على �ش�حنة تقل نحو 30 
الأول  اأم�����ش  ي��وم  �شرعيني  غ��ري  م��ه���ج��رون  اأن��ه��م  يفرت�ش  �شخ�ش� 
اخلمي�ش بعد اجتي�زه� نقطة تفتي�ش على احلدود مع النم�ش� دون 
توقف. وذكرت �شرطة مق�طعة ديور-مو�شون-�شوبرون اأن الدوري�ت 
نحو  كبرية  ب�شرعة  تتجه  ال�ش�حنة  ملحت  احلدودية  ه�رك�  قرية  يف 
مت�أخر  وق��ت  يف  الإل���ك���رتوين  موقعه�  على  ب��ي���ن  يف  وكتبت  امل��ع��رب. 
اخلمي�ش اأن �ش�بط� تقدم للوقوف اأم�م ال�ش�حنة م�شريا له� ب�شرورة 
اأجل التفتي�ش، لكنه� زادت �شرعته� بدل من ذلك مم�  التوقف من 
ا�شطره لالبتع�د عن طريقه� يف حني اأطلق زميل له طلق�ت ن�رية 
ملح�ولة اإجب�ر ال�ش�حنة على تغيري اجت�هه�. واأ�ش�رت ال�شرطة اإىل اأن 
ال�ش�حنة، التي حتمل لوحة اأرق�م جمرية اجت�زت احلدود ثم تعطلت. 
ونحو  اجلن�شية  م�شري  وهو  �ش�ئقه�  النم�ش�وية  ال�شرطة  واعتقلت 

30 راكب� مل تعرف جن�شي�تهم بعد ك�نوا يف �شندوق ال�ش�حنة.
بني  ت���راوح  م���  امل��ج��ري��ة  ال�شلط�ت  اأع�����دت  ال�شرطة  لبي�ن�ت  ووف��ق��� 
2000 و2500 مه�جر على احلدود اجلنوبية للبالد مع �شربي� 
واأق�مت   .2021 ع�م  من  الأخ��رية  الأ�ش�بيع  يف  اأ�شبوعي�  وروم�ني� 
امل��ه���ج��ري��ن من  مل��ن��ع  امل��ج��ر �شي�ج� ع��ل��ى ط���ول احل����دود م��ع �شربي� 

الدخول يف ع�م 2015.
 

دعت ع�ئلة ال�شح�يف اأوليفييه دوبوا يف عري�شة على النرتنت اإىل 
الإفراج عن هذا الرهينة الفرن�شي الوحيد يف الع�مل بعد نحو ت�شعة 
العري�شة  وتهدف  اإره�بية يف م�يل.  بيد جم�عة  اأ�شهر على خطفه 
املواطنني  “تنبيه  اإىل  “ت�شينج.اأورغ”  م��وق��ع  ع��ل��ى  و���ش��ع��ت  ال��ت��ي 
الفرن�شية  ال��دول��ت��ني  روؤ���ش���ء  وا���ش��ت��ج��واب  ال��و���ش��ع  اإىل  الفرن�شيني 

ح�شب ع�ئلة دوبوا. وامل�لية ب�ش�أن ق�شيته واملط�لبة ب�لإفراج عنه”، 
نعرف  “ل  و�شريكه�  برن�ر  ك�نيل  و�شقيقته  ال�شح�يف  وال��دة  وق�لت 
احتم�لهم�  ميكن  ل  ال�شمت  وه��ذا  للمعلوم�ت  الغي�ب  ه��ذا  �شيئ�. 
اأن  الع�ئلة  واأ�ش�فت  ط�رئة”.  ح�لة  اأوليفييه  ي�شهد  بينم�  ي��وم  كل 
اإيف  ج���ن  )ال��ف��رن�����ش��ي(  اخل���رج��ي��ة  وزي���ر  للق�ء  امل��ت��ع��ددة  “طلب�تن� 
ب�ش�أن اخلطوات  اأجل احل�شول على معلوم�ت حمددة  لودري�ن من 
م�شرية اإىل اأن عالقته�  املتخذة لالإفراج عن اأوليفييه، مل تلق ردا”، 
والدعم  الأزم���ت  الفرن�شية جتري عرب مركز  الدولة  الوحيدة مع 
الأول/دي�شمرب  ك�نون  نه�ية  “يف  اأن��ه  اإىل  واأ���ش���رت  ل��ل��وزارة.  الت�بع 
2021 وللمرة الأوىل ردت الرئ��شة )الفرن�شية( اأخريا عرب كبري 
الهتم�م  ق��در من  اأك��رب  ت��ويل  ال��دول��ة  “اأجهزة  اإن  ق�ئلة  موظفيه� 

لتطور و�شع اأوليفييه”.
 

علق ع�شرون �شخ�ش� على الأقل اأم�ش اجلمعة يف مكتب حكومي على 
اأثر انفج�ر يف مدينة ت�شونغت�شينغ بجنوب غرب ال�شني، وفق و�ش�ئل 

اإعالم ر�شمية.
وقع النفج�ر بعيد منت�شف النه�ر وتعود اأ�شب�به اإىل “ت�شرب للغ�ز 
مفرت�ش” يف ك�فيتريي� املكتب، ح�شبم� ذكرت �شحيفة بيبولز ديلي 

احلكومية.
وت�شبب النفج�ر يف انهي�ر املبنى الذي ي�شم الك�فيتريي� فيم� علق 

الأ�شخ��ش يف الداخل، وفق و�ش�ئل اإعالم ر�شمية.
�شي�رة  و50  الطوارئ  عن��شر  من   260 قرابة  ال�شلط�ت  واأر�شلت 
اإىل املك�ن، ح�شبم� ذكرت �شبكة �شي �شي تي يف الر�شمية موؤكدة بدء 

التحقيق يف اأ�شب�ب النفج�ر.
واأظهر ت�شجيل م�شور ن�شر على ال�شفحة الر�شمية لدائرة الإطف�ء 
وخوذات  ال��ل��ون  برتق�لية  مبالب�ش  اإن��ق���ذ  عن��شر  ويبو  موقع  على 
اأنب�ء ال�شني اجلديدة اإن  ي�شقون طريقهم يف الرك�م. وق�لت وك�لة 

عددا من اجلرحى نقلوا اإىل امل�شت�شفى.

عوا�صم

بوداب�ضت

باري�ص

بكني

 اأمريك� والي�ب�ن ت�شعي�ن لتع�ون دف�عي جديد 
•• طوكيو-وا�صنطن-رويرتز

اأعرب وزراء اخل�رجية والدف�ع يف الولي�ت املتحدة والي�ب�ن اأم�ش اجلمعة 
النظ�م  لتقوي�ش  م�شتمرة  �شينية  جهود  اإن��ه���  ق���ل��وا  م���  اإزاء  قلقهم  ع��ن 
الق�ئم على القواعد، فيم� يتطلعون لزي�دة التع�ون يف مواجهة التهديدات 

اجلديدة.
وعقد وزراء البلدين احلليفني اجتم�ع� افرتا�شي� لبحث حتديث وتعزيز 
التوتر  وزي����دة  ال�شني  امل��خ���وف حي�ل  فيه  اأدت  وق��ت  الأم��ن��ي يف  حت�لفهم 

املتعلق بت�يوان اإىل زي�دة الرتكيز على دور الي�ب�ن الأمني.
“ع�زمون على العمل  اأن ال��وزراء  وذكر بي�ن م�شرتك �شدر بعد املح�دث�ت 
مع� لردع الأن�شطة املزعزعة لال�شتقرار يف املنطقة والرد عليه� اإذا تطلب 
ق�ش�ي�  ب�ش�أن  وم�شتمرة”  �شديدة  “خم�وف  عن  ال���وزراء  وع��رب  الأمر”. 
كوجن  وه��وجن  �شينجي�نغ  لل�شني  الت�بعتني  املنطقتني  يف  الإن�ش�ن  حقوق 

واأكدوا اأهمية ال�شالم وال�شتقرار يف م�شيق ت�يوان.
وق�ل وزير اخل�رجية الأمريكي اأنتوين بلينكن يف وقت �ش�بق اإن الولي�ت 
للت�شدي  ال��دف���ع��ي  للتع�ون  ج��دي��دا  ات��ف���ق���  �شتوقع�ن  وال��ي���ب���ن  امل��ت��ح��دة 
ل��ل��ت��ه��دي��دات اجل��دي��دة م��ث��ل ال���ق���درات الأ����ش���رع م��ن ال�����ش��وت والإمك�ني�ت 
الولي�ت  التح�لف بني  يتعني على  اإنه  بلينكن اخلمي�ش  وق�ل  الف�ش�ئية. 
تطوير  واإمن���  اأدوات،  من  منلك  م�  تعزيز  فقط  “لي�ش  والي�ب�ن  املتحدة 
�شد  الرو�شية  الع�شكرية  التعزيزات  اإىل  م�شريا  اأي�ش�”،  جديدة  اأخ��رى 
اأوكراني� واأفع�ل بكني “ال�شتفزازية” فيم� يتعلق بت�يوان واأحدث عملي�ت 

اإطالق ال�شواريخ يف كوري� ال�شم�لية.
اأطلقت  بيوجني�جن  ب���أن  اأف���دت  قد  الكورية  املركزية  الأن��ب���ء  وك�لة  وك�نت 

�ش�روخ� اأ�شرع من ال�شوت هذا الأ�شبوع اأ�ش�ب هدفه بنج�ح.
وق�ل بلينكن يف بداية الجتم�ع “نحن ب�شدد اإطالق اتف�ق جديد للبحث 
التع�ون  الربامج  ومديري  ومهند�شين�  علم�ئن�  على  �شي�شهل  والتطوير 
التهديدات  مواجهة  من  ب�لدف�ع،  املرتبطة  الن��شئة  الق�ش�ي�  بخ�شو�ش 

الأ�شرع من ال�شوت اإىل تطوير قدرات ترتكز يف الف�ش�ء”.

�شحف عربية: ن�شر اهلل الدج�ل يغرق يف بحر الكذب

ذا هيل: اأزمة اأوكراني� �شتنتهي حتمً� ب�إع�دة تق�شيم اأوروب�

 كوري� اجلنوبية ت�شكك يف قدرات �ش�روخ  لل�شم�ل وانغ يي: بكني ل توقع اإفريقي� يف فّخ الديون 
•• �صول-رويرتز

“�ش�روخ  ب�أنه  ال�شم�لية  �شكك م�شوؤولون ع�شكريون يف كوري� اجلنوبية اجلمعة يف قدرات م� و�شفته كوري� 
اأ�شرع من ال�شوت” اأطلقته هذا الأ�شبوع، ق�ئلني اإنه ميثل على م� يبدو تطورا حمدودا يف �شواريخ بيوجني�جن 
الب�لي�شتية احل�لية. واأطلقت كوري� ال�شم�لية يوم الأربع�ء م� و�شفه اإعالمه� الر�شمي ب�أنه ث�ين �ش�روخ اأ�شرع 
ال�شوت  �شرعة  تفوق  �شرعته�  �شواريخ  لو�شف  ع���دة  امل�شطلح  ه��ذا  وي�شتخدم  البالد.  ت�شنعه  ال�شوت  من 
بخم�ش مرات على الأقل، اأي نحو 6200 كيلومرت يف ال�ش�عة، وميكنه� املن�ورة يف م�ش�رات منخف�شة ن�شبي� 
مم� يزيد �شعوبة ر�شده� واعرتا�شه�. وق�ل م�شوؤول يف جي�ش كوري� اجلنوبية لل�شحفيني اإنه على الرغم من 
اإىل م�شتوي�ت �شرعة ال�شوت على م� يبدو ف�إن قدرته مم�ثلة لغريه من  اأن الراأ�ش احلربي لل�ش�روخ ي�شل 
ال�شواريخ الب�لي�شتية، ول يبدو اأن اختب�ر يوم الأربع�ء اأظهر النط�ق والقدرة على املن�ورة اللذين اأ�ش�ر لهم� 
 700 اأقل من  ال�ش�روخ قطع  اأن  اأن تقييم كوري� اجلنوبية ك�شف  واأ�ش�ف  الر�شمي يف بيوجني�جن.  الإع��الم 

كيلومرت، وهي امل�ش�فة التي تقول كوري� ال�شم�لية اإنه قطعه�، كم� اأبدى قدرة على املن�ورة اأقل من املعلنة.

الذين ل يريدون روؤية تطّور اإفريقي�”.
“اإذا ك����ن ه��ن���ك ف���ّخ، ف��ه��و ف���ّخ الفقر  واأ����ش����ف 
ق�شري  وق��ت  بعد  وان��غ  جولة  ت�أتي  والتخّلف”. 
م��ن زي����رة اأج��راه��� وزي���ر اخل���رج��ي��ة الأمريكي 
اإىل  الث�ين/نوفمرب  ت�شرين  يف  بلينكن  اأنتوين 
للت�شدي  خم�ش�شة  وك���ن��ت  ال�����ش��م��راء  ال���ق����رة 

لنفوذ ال�شني املتزايد يف اإفريقي�.
ب������ش��م وزارة  امل��ت��ح��ّدث  وا���ش��ن��ط��ن، ح��ر���ش  ويف 
التنويه  على  براي�ش  نيد  الأمريكية  اخل�رجية 
للدول  ب����الده  ت��ق��ّدم��ه���  ال��ت��ي  ب�”ال�شراك�ت” 
املتب�دلة  ال��ف��ر���ش  اأ����ش��������ش  “على  الأف��ري��ق��ي��ة 
قوله،  ح��ّد  على  خ��الف���ً،  املتب�دل”  والح����رتام 

لل�شح�فيني  براي�ش  وق�ل  ال�شينية.  للم�ش�ريع 
���ش��رك���ئ��ن��� الخ��ت��ي���ر بني  ن��ط��ل��ب م��ن  “نحن ل 
ذلك  اأخ�����رى مب���� يف  ودول  امل���ّت���ح���دة  ال����ولي�����ت 
اإجب�رهم  نريد  ل  ال�شعبية.  ال�شني  جمهورية 
خي�رات”.  نعطيهم  اأن  نريد  بل  الختي�ر  على 
ل���ل���ق����رة، مع  ���ش��ري��ك جت������ري  اأول  وب���ك���ني ه���ي 
ملي�ر  امل��ئ��ت��ي  قيمته�  ف���ق��ت  م��ب������ش��رة  م��ب���دلت 
ال�شينية  الأرق�����م  بح�شب   ،2019 ع���م  دولر 
الر�شمية. اإل اأن ال�شني لط�مل� اُتهمت ب��شتخدام 
و�شعه� كجهة دائنة لنتزاع تن�زلت دبلوم��شية 
وجت�رية، م� يثري القلق من قدرة دول اإفريقية 

كثرية على �شداد الديون املتفق عليه�.

•• مومبا�صا-اأ ف ب

اأكد وزير اخل�رجية ال�شيني وانغ يي اأم�ش الأول 
اخلمي�ش من كيني� اأن بكني ل توقع اإفريقي� يف 
يزور  اإفريقية  اأث��ن���ء جولة  وذل��ك  ال��دي��ون،  ف��ّخ 

خالله� عدة م�ش�ريع بنى حتتية متّوله� بالده.
ب��ن���ء حمطة  ال�����ش��ني  ح��ي��ث مت���ّول  يف مومب��ش� 
اإفريقي�،  ���ش��رق  م��رف���أ يف  اأك���رب  ج��دي��دة يف قلب 
امل�ش�ريع  بهذه  املرتبطة  القرو�ش  اأن  وان��غ  اأك��د 
� فكرة اأن بالده  راف�شً متثل “منفعة متب�دلة”، 

� للدول الإفريقية. تن�شب فخًّ
اأولئك  اختلقه�  ق�شة  “اإنه�  لل�شح�فيني  وق���ل 

•• عوا�صم-وكاالت

زعيم الكذب لقب جديد ا�شتحقه اأمني 
ح���زب اهلل ال��ل��ب��ن���ين ح�����ش��ن ن�����ش��ر اهلل، 
مو�شوعة  لدخول  اأك�ذيبه  توؤهله  ورمب� 

واأ�شبح  الع�مل  يف  ك�ذبة  �شخ�شية  اأك��رث  لكونه  “غيني�ش” 
عب�رة  اأ�شبحت خط�ب�ته  الكذب، حيث  بحر  يف  الآن غ�رق�ً 
وقت  يف  والأمل  لل�شحك  ج���ذب��ة  كوميدية  م�شرحية  ع��ن 
واحد، وذلك نتيجة مب��شرة لالحتالل الإيراين عرب بوابة 

احلزب.
ن�شر اهلل  ف���إن  اأم�ش اجلمعة،  ووف��ق �شحف عربية �ش�درة 
تعّلم واأتقن جنب اأ�شي�ده الإيرانيني، فهو ل يتكلم اإل عرب 
لياًل  اإل  يتحرك  ول  الإره���ب��ي��ة،  منظمته  ق��ن��وات  �ش��شة 
ك�خلف��ش، لكنه يدرك جيداً كيف �شيموت، وكيف �شيجنب 

يف حلظة مواجهته بحقيقته وم�شريه.

دجال اإيران
وو�شف الك�تب جميل الذي�بي ح�شن ن�شر اهلل ب�”الدج�ل” 
وهو جمرد بوق لإيران، وق�ل يف مق�له ب�شحيفة “عك�ظ” 
اإن عم�لة ن�شر اهلل لإيران ت�شببت بكوارث للبن�ن، ي�شطلي 
اأ�شي�ده  اإق��ن���ع  اإىل  طموحه  �شي�ق  ويف  اأه��ل��ه،  تبع�ته�  م��ن 
اأطلق  الإيرانية؛  الهيمنة  ب���أن وج��وده ل غنى عنه ملط�مع 
فيه�  رخي�شة  وب��ط��ري��ق��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ���ش��د  نتنة  اإف�����رازات 
ب ووق�حة متوج ب�لأك�ذيب. وهو مل يكن يوم�ً حديث  تع�شّ
عهد ب�لكذب واخلي�نة؛ اإذ اإن وظيفته التي ُيوؤجر عليه� هي 
يظل  اأن  لنف�شه  كتب  وهكذا  والعم�لة،  والتبعية  اخلي�نة 
حتى مم���ت��ه ق��زم���ً ذل��ي��اًل لإي���ران واأ���ش��رياً ح��ق��رياً لأجندة 

املاليل و�شلوكي�تهم الإجرامية.
للتنديد  ال�شرف�ء  اللبن�نيني  �شرائح  اأن  الذي�بي  واأو���ش��ح 
انتم�ئه  ع��ن  لبن�ن  لف�شل  الي�ئ�شة  اهلل  ن�شر  مب��ح���ولت 
العربي. وهو يعرف عمق امل�شلحة العميقة لل�شعب اللبن�ين 
يف العالقة مع ال�شعودية ودول اخلليج، التي ل يوجد فيه� 
اأي  اإي��ران معه. ومل يحدث يف  ابتزاز للبن�ن، كم� هي ح�ل 
يوم اأن تبّنت ال�شعودية اأية كتلة لبن�نية للقي�م بدور الثلث 
على  ظلت  بل  هن�ك  الإيرانية  امللي�شي�  تفعل  كم�  املعّطل، 

م�ش�فة واحدة من اجلميع
الع�شر”  رغ����ل  “اأبي  اأك����ذي���ب  اأن  اإىل  ال��ك���ت��ب  اأ���ش���ر  ك��م��� 
تعك�ش ح�لة الي�أ�ش التي و�شل اإليه� واأ�شي�ده، وح�لة العبث 
اهلل،  ح��زب  اعتمده�  التي  اخل�رجية  ب�ل�شي��ش�ت  والتهور 

•• لندن-وكاالت

واملدير  اخل�رجية  العالق�ت  جمل�ش  يف  املتميز  املحلل  توقع 
القومي  الأم���ن  جمل�ش  يف  رو���ش��ي���  ل��ربن���م��ج  ال�ش�بق  ال��ب���رز 
خ��الل ولي���ة ج���ورج ب��و���ش الب���ن ت��وم������ش غ��راه���م اأن ت�شهد 
التوتر  ب�شبب  الأم��ن��ي��ة  الهيكلية  يف  عميق�ً  حت���وًل  اأوروب������ 
الن��ش  اأن  هيل”  “ذا  �شحيفة  يف  وك��ت��ب  اأوك���ران���ي����.  ح���ول 
الحت�د  فيه  اأ�شبح  ع���مل  على  ع�م�ً  ثالثني  منذ  ا�شتيقظوا 
انتهى  لقد  امل��شي.  الب�ردة حدثني من  ال�شوفي�تي واحلرب 
ال�شراع الآيديولوجي العمالق يف القرن الع�شرين ب�نت�ش�ر 
بعد  ال�شمولية  ال�شيوعية  على  الليبريالية  الدميوقراطية 
اأقل من 50 ع�م�ً على اإحل�ق هزمية �ش�حقة بف��شية ت�ش�وي 
احلروب  ك���ن��ت  وبينم�  ال��ن��ف��ور.  اإث�����رة  حيث  م��ن  ال�شيوعية 
�شراع  انتفى  وال��ق��وق���ز،  البلق�ن  يف  تختمر  املحلية  الإثنية 
القوى العظمى من الق�رة الأوروبية. وك�ن للولي�ت املتحدة 
اإع���دة �شي�غة النظ�م الأمني الأوروب��ي لتعزيز �شالم  فر�شة 

دائم وازده�ر اآخذ ب�لتو�شع.

اجلديدة  ب�ل�شنة  ال��ع���مل  ي��رح��ب  ال���ي���وم،  رو�شيا..  ه��دف 
اأوروب�.  يف  ح��رب  ن�شوب  واحتم�ل  متزايد  توتر  خلفية  على 
اأوكراني�  م��ع  احل���دود  على  ال��رو���ش��ي  الع�شكري  احل�شد  اأث����ر 
من  امل��خ���وف  وال��غ��رب  لكييف  املن�ه�ش  العنيف  واخل��ط���ب 
اجتي�ح رو�شي و�شيك. يف جهد ه�دف اإىل ردع مو�شكو، عملت 
الأوروبيني  و�شرك�ئه�  حلف�ئه�  ح�شد  على  املتحدة  الولي�ت 
خلف جمموعة من العقوب�ت يف ح�ل عمدت رو�شي� اإىل تنفيذ 
رو�شي�  �شغطت  القوة،  ب��شتخدام  ه��ددت  وق��ت  ويف  الهجوم. 
تقنني  اأجل  املتحدة، من  الولي�ت  اأوًل مع  لعقد مف�و�ش�ت، 
تق�شيم جديد لأوروب� وتو�شيع ف�ش�ء النفوذ الرو�شي ب�جت�ه 
عمره  رو�شي� هجوم�ً  ت��راه  م�  اإلغ�ء  اإىل  ذلك  يهدف  الغرب. 
عتبة  اإىل  املع�دية  اليورو-اأطل�شية  املوؤ�ش�ش�ت  نقل  ع�م�ً   30

حدوده�.
م�شاألة وقت فقط.. اأ�ش�ر غراه�م اإىل اأن الولي�ت املتحدة 

وجت�رة املخدرات اأهم عت�ده من احلقيقة ومن �شي�دة لبن�ن 
وكرامة اللبن�نيني.

ال�����ش��ع��ودي��ة توؤكد  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال��ق��ب��الن  واأو����ش���ح 
ب�لأفع�ل قبل الأقوال اأنه� �شتتع�مل مع اللبن�نيني املقيمني 
يف اململكة ب�عتب�رهم جزءا من اللحمة التي جتمع ال�شعب 
ال�شعودي واأ�شق�ءه العرب رغم التوتر ال�شي��شي احل�د بني 
البلدين، هن� تكمن احلكمة والثق�فة والإن�ش�نية والعروبة 

التي يفتقده� حزب اخلي�نة.
ال���ك���ذب تعك�ش  اأك�����ذي����ب زع���ي���م  اأن  ال��ق��ب��الن ع��ل��ى  و����ش���دد 
اأخالقي�ته واأ�ش�ليبه وهي اأك�ذيب مك�شوفة يعتقد بغب�ء اأن 
واأن  الزمن تغري  اأن  اإىل حق�ئق ج�هال  �شيحوله�  تكراره� 

تكرار الأك�ذيب تعني اأن �ش�حبه� ل ميلك غريه�.
الذي  م���ن  ي��ع��رف��ون  “اللبن�نيون  م��ق���ل��ه  خ��ت���م  يف  وق�����ل 
الوا�شح هو  اململكة  ال��ذي دمره�، موقف  لبن�ن ومن  عمر 
مل�شلحة �شي�دة لبن�ن وا�شتقالله وهي توؤكد دائم� ت�ش�منه� 
اأجل حي�ة حرة كرمية، وهذا لن  اللبن�ين من  ال�شعب  مع 

يف  اأبن�ئه  وم�ش�لح  لبن�ن  على  وخيمة  عواقب  يف  وت�شببت 
كر  البلدان العربية واخلليجية، والت�ريخ لن يحفظ من ذرِ
“نن اإيران” �شوى اأنه اإره�بي، خ�ئن لبالده، عبد لإيران، 
اإىل  به  و�شريمى  “الزف�رة”،  �شديد  ل�ش�ن  ذو  وملي�شي�وي 

“مزبلة” الت�ريخ و�شيلعنه لبن�ن قبل كل بالد.

زعيم الكذب
وق�ل  الذي�بي  راأي  مع  القبالن”  “يو�شف  الك�تب  واتفق 
لبن�ن  اإن��ه يف ظل ظ��روف  “الري��ش”  يف مق�له ب�شحيفة 
الك�ذب  ال��رثث���ر  ي�أتي  اهلل،  ح��زب  به�  ت�شبب  التي  ال�شعبة 
)ح�شن ن�شر اهلل( ب�أغرب واأقوى كذبه يف الت�ريخ وهي اأن 
وتهددهم  اللبن�نيني  من  الآلف  مئ�ت  حتتجز  ال�شعودية 
بف�شلهم عن العمل، الواقع اأن اللبن�ين يعمل يف ال�شعودية 
مثل غريه ح�شب الأنظمة ويقيم فيه� ب�أمن واأم�ن ويعي�ش 
حي�ة كرمية فقده� يف لبن�ن ب�شبب عميل اإي��ران، هذه هي 
احلقيقة التي يعرفه� زعيم الكذب قبل غريه لكن اخلي�نة 

العقد  خالل  العميقة  والجتم�عية  والقت�ش�دية  ال�شي��شية 
الأول حتت حكم الرئي�ش بوتني، ك�ن ال�شوؤال الوحيد بح�شب 
تعدي�ً  ت���راه  م���  �شد  �شتقف مو�شكو  واأي���ن  متى  ه��و  غ��راه���م 
اأنه من الالفت  اأمنه�. يف الواقع، يجد الك�تب  اأمريكي�ً على 
للنظر كيف رفعت رو�شي� التحدي فقط اليوم، بعدم� اأ�شبح 
ه�م�ش �شالمته� يف اأوروب� عند اأ�شيق نط�ق له منذ ت�أ�شي�ش 
300 ع�م وبعدم� دخلت نظ�م  الأمرباطورية الرو�شية قبل 

توازن القوى الأوروبي.
التن�ف�ش  من  ن�شخة  اأح��دث  �شوى  لي�شت  اليوم  ت��ط��ورات  اإن 
القرون الثالثة  واأوروب��� وال��ذي امتد على مدى  بني رو�شي� 
امل������ش��ي��ة. ل��ق��د حت���ول اخل���ط ال��ف������ش��ل ب���ني م��دي��ي النفوذ 

قبلت ب�إجراء حم�دث�ت هذا ال�شهر، لكن م� من م�ش�ر بديهي 
ق�بلة  غري  اأمريكية-رو�شية  خالف�ت  اأن��ه  يبدو  م�  لتخطي 
للتوفيق بينه� حول اأ�ش�ش الأمن الأوروبي. لقد ك�نت م�ش�ألة 
ال��ط��وي��ل املدى  اأم��ري��ك���  اأن ي�شطدم ج��ه��د  ق��ب��ل  ف��ق��ط  وق���ت 
اأمنه�،  اأعمدة  ك�أحد  اأوروب���  الدميوقراطية يف  لتو�شيع ع�مل 
بجهد رو�شي� الت�ريخي لتو�شيع حميطه� الأمني ب�أكرب مقدار 
الأعراف  عن  غريب  �شي��شي  نظ�م  حلم�ية  اأوروب����  يف  ممكن 
نحو  الأوروب���ي  للنمو  الت�ريخي  امل�ش�ر  خ���رج  ويقف  الغربية 

دميوقراطية اأعظم.

الالفت للنظر.. مبجرد اأن بداأت رو�شي� تتع�فى من الأزم�ت 

ي�شيطر  اإي����راين  ح���زب  ب��وج��ود  يتحقق 
على الدولة بقوة ال�شالح”

قاتل امل�شاعي
“النه�ر”  �شحيفة  ق�لت  ج�نبه�  وم��ن 
توّفر  اأن  ميكنه�  التي  الطرق  كّل  ُيقفل  الآن  اهلل  حزب  اإن 
كثريون  واأ�شحى  م�أ�ش�ته،  من  “معقولة”  خم���رج  للبن�ن 
ب���أّن مواجهة ه��ذا احل��زب مل تعد جمّرد  ت�ّمة  على قن�عة 

خي�ر، بقدر م� اأ�شحت قدراً.
هذه القن�عة،  “حزب اهلل”  ومع انطالق هذه ال�شنة ر�ّشخ 
ن�شراهلل  ح�شن  ال��ع���م  اأمينه  اأطلقه�  ال��ت��ي  ب���مل��واق��ف  ب���دءاً 
لليونيفيل يف  دوري��ة  اعتداء �شد  ث�ين  ارتك�ب  اىل  و�شوًل 
جنوب لبن�ن، منذ انته�ء زي�رة الأمني الع�م لالأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتريت�ش الذي دع� اىل اأن يتحّول هذا احلزب اىل 
اأن مواقف ن�شراهلل  اإىل  ال�شحيفة  واأ�ش�رت  �شي��شي.  حزب 
والدولية  والعربية  املحلية  امل�ش�عي  يف  مقتاًل  اأ�ش�بت  قد 
اإع�دة و�شل م� انقطع يف العالق�ت اللبن�نية-  اله�دفة اىل 
ف�إّن  خ�شو�ش�ً،  ال�شعودية  واللبن�نية-  عموم�ً  اخلليجية 
الإعتداء على الدورية “الأممية” الذي ن�شبته ن�ئبة مدير 
“جه�ت  اىل  اآردي���ل  ك�ندي�ش  لليونيفيل  الإع��الم��ي  املكتب 
ف�علة تتالعب ب�شك�ن املنطقة خلدمة اأغرا�شه�” يثبت اأّن 
ي�شّخر قدراته لإبق�ء لبن�ن مرتا�ش�ً متقّدم�ً  “حزب اهلل” 

يف �شراع تفر�شه الأجندة الإيرانية.
كم� اأكدت ال�شحيفة اأن امل�أ�ش�ة التي يعجز لبن�ن عن جت�وزه� 
اأّن اللبن�نيني يدفعون، ثمن�ً غ�لي�ً، نتيجة املزج بني الدولة 
بحيث اإّن هذا احلزب، كونه حليف�ً وجودي�ً  و”حزب اهلل”، 
موقف  كل  يحّول  احلكوم�ت،  يف  ا�شطراري�ً  وركن�ً  للحّك�م 

يّتخذه وكل خطوة يقدم عليه�، اإىل عبء لبن�ين �ش�مل.
لعب  “حزب اهلل”  اأّن  ���ش��ّراً  لي�ش  اأن��ه  ال�شحيفة  واأ���ش���ف��ت 
اإح��ك���م �شيطرته على  اأج���ل  على وت��ر ه��ذه الأن���ن��ي���ت م��ن 
القرار الوطني، فهو ق�دهم اىل حيث يريد بتكتيك “الع�ش� 
م�  ���ش��رع���ن  ال��ت��ي  اجل���زرة  غ�لبيتهم  لت  فف�شّ واجلزرة”، 

اكت�شفوا اأّنه� انقلبت ع�ش� �شعبية �شّدهم.
�شحيفة  يف  ال��ذاي��دي  م�ش�ري  الك�تب  ت��ن���ول  ج�نبه  وم��ن 
اهلل  ح����زب  ع���م���الء  جت��ن��ي��د  ق�����ش��ي��ة  الأو�شط”  “ال�شرق 
قن�ة  م��وق��ع  ع��ل��ى  ن�شر  بتقرير  وا�شت�شهد  ال�����ش��ع��ودي��ة،  يف 
الثوري  احل��ر���ش  اإ���ش��ه���م  ع��ن  ك�شف  وال����ذي  “العربية”، 
وتوجيه  وت��دري��ب  ب��ن���ء  يف  اللبن�ين  اهلل  وح���زب  الإي����راين 

املجموع�ت الإره�بية من ال�شعوديني ال�شيعة.

الأوروب����ي وال��رو���ش��ي ب���جت���ه ال��غ��رب وال�����ش��رق مب���رور الوقت 
كنتيجة للحروب. مت تقنني النت�ئج عرب املع�هدات يف نه�ية 
ال�شراع�ت الع�شكرية كم� ح�شل يف موؤمتر فيين� )1814-
1878، مع�هدة فر�ش�ي �شنة  1815(، موؤمتر برلني �شنة 
�شنة  هل�شينكي  واإع���الن   1945 يف  ي�لط�  م��وؤمت��ر   ،1919

.1975

ن��وع��ه يف  م��ن  ال��ف��ري��د  اأن  غ��راه���م  ي��رى  التحدي..  مكمن 
الو�شع الراهن اإ�شرار رو�شي� على اإع�دة ر�شم خريطة اأوروب� 
اإذا  ل��ه.  كنتيجة  ولي�ش  لل�شالح  �شخم  اختب�ر  ح�شول  قبل 
رو�شي�،  مع  ككل  الغربية  وال��دول  املتحدة  الولي�ت  توا�شلت 
اأمنية  اأن تكون النتيجة عب�رة عن هيكلية  فمن غري املرجح 
�شتكون  ذل���ك،  ع��ن  عو�ش�ً  حم���دد.  ف��شل  خ��ط  م��ع  م�شتقرة 
اأوكراني�  ح��ول  املن�ف�شة  فيه�  تتحرك  اأمنية  هيكلية  هن�لك 
التنمية  �شي�غة  ع��ل��ى  اأك���رث  ت��رت��ك��ز  خمتلفة،  م��رح��ل��ة  ن��ح��و 
اأوكراني�، بدًل  الداخلية يف البالد عرب انخراط ن�شط داخل 

من ا�شتخدام قوة الأ�شلحة من اخل�رج.
تعزيز  اإىل  الأوروب���ي���ون  و���ش��رك���وؤه��م  الأم��ري��ك��ي��ون  �شي�شعى 
ك�مل  ب�شكل  تندمج  اأن  ميكن  للغرب  موالية  اأوكرانية  دول��ة 
يف املوؤ�ش�ش�ت الأورو-اأطل�شية بينم� �شتتحرك رو�شي� ملنع ذلك 
وجذب اأجزاء من اأوكراني� بقوة اإىل مداره�. �شيكمن التحدي 
وبن�ء  ب���حل��رب  ال��ت��ن���ف�����ش  ه���ذا  ان��ت��ه���ء  تقلي�ش خم���ط��ر  يف 
انت�ش�ر ن�جم عن مراكمة مطردة  اآخر ي�شمن بروز  تن�ف�ش 

لأف�شلي�ت متدرجة مع مرور الوقت.
يجب  النتيجة  اأن  اإىل  غراه�م  اأ�ش�ر  يتوافقان؟..  قد  اأين 
لكن  احل���ل��ي��ني.  الديبلوم��شيني  اإم��ك���ن���ت  خ����رج  ت��ك��ون  األ 
مبدئية  م�ش�ئل  على  ل  امل��ف���و���ش���ت  تركيز  �شيتطلب  ذل��ك 
فتيل  لنزع  براغم�تية  خطوات  على  بل  للتوفيق  ق�بلة  غري 
التوترات. ل يو�شك اأي من الطرفني على ال�شت�شالم، لكن 
من املرجح اأن يوافق كالهم� على اإجراءات تلبي احلد الأدنى 
من احتي�ج�تهم� الأمنية مع ترك احتم�ل حتقيق اأهدافهم� 

النه�ئية مفتوحة يف امل�شتقبل. “اإذاً فلتبداأ الديبلوم��شية”.

رئي�ش ك�زاخ�شت�ن يوؤكد اإع�دة النظ�م الد�شتوري  •• املاتي-اأ ف ب

ق��شم  ك����زاخ�������ش���ت����ن  رئ���ي�������ش  اأك������د 
اأم�����ش اجلمعة  توك�ييف   ج��وم���رت 
“اإىل  ال���د����ش���ت���وري  ال��ن��ظ���م  اإع�������دة 
اأي�م  بعد  البلد  ه��ذا  يف  حد كبري” 
واأع����م�����ل �شغب  ا����ش���ط���راب����ت  م���ن 
غ���ري م�����ش��ب��وق��ة. وت��ه��ز اأك����رب دولة 
احتج�ج  ح��رك��ة  الو�شطى  اآ���ش��ي���  يف 
امل���ق����ط���ع����ت بعد  ب������داأت الأح������د يف 
اإىل  امتدت  ثم  ال��غ���ز،  اأ�شع�ر  زي���دة 
اأمل�تي،  اإىل  وخ�شو�ش�  اأخ��رى  مدن 
الع��شمة القت�ش�دية للبالد حيث 
اأعم�ل  اإىل  ال���ت���ظ����ه���رات  حت���ول���ت 
�شقوط  اإىل  اأدت  ف��و���ش��وي��ة  ���ش��غ��ب 

قتلى.
وو�شلت وح��دة من ق��وات الرو�شية 
اأخ��رى متح�لفة مع مو�شكو  ودول 
لدعم  اخل��م��ي�����ش  ك���زاخ�����ش��ت���ن  اإىل 
املب�ين  ح���م����ي���ة  ع����رب  ال�������ش���ل���ط����ت 
ال�شرطة.  ودع����م  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإن  وق�ل الرئي�ش توك�ييف يف بي�ن 
حد  اإىل  اأعيد  الد�شتوري  “النظ�م 
موؤكدا  املن�طق”،  ك���ف��ة  يف  ك��ب��ري 

�شت�شتمر  النظ�م  اإع���دة  عملي�ت  اأن 
“حتى الق�ش�ء على املق�تلني ب�شكل 

ك�مل”.
واأ�ش�ف اأن “الهيئ�ت املحلية ت�شيطر 
ع��ل��ى ال��و���ش��ع ل��ك��ن الإره���ب��ي��ني م� 
زالوا ي�شتخدمون اأ�شلحة ويلحقون 

اأ�شرارا مبمتلك�ت املواطنني”.
الداخلية  وزارة  اأعلنت  جهته�،  من 
 26 مقتل  اجلمعة  الك�زاخ�شت�نية 
 18 واإ���ش���ب��ة  م�شلح�”  “جمرم� 
ب���ج���روح. وق����ل���ت يف بي�ن  اآخ���ري���ن 
“مت  ك�زاخ�شت�ن  من�طق  جميع  اإن 
حت��ري��ره��� وو���ش��ع��ه��� حت���ت حم�ية 
نقطة  �شبعني  اإق���م��ة  م��ع  معززة” 

تفتي�ش يف اأنح�ء البالد.
وا�ش�فت يف البي�ن اأنه يف اأمل�تي التي 
�شهدت اأعنف اأعم�ل ال�شغب “توؤمن 
قوات حفظ النظ�م والقوات امل�شلحة 
والرديفة له�، النظ�م الع�م وحم�ية 
ال�شرتاتيجية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 

وتنظيف ال�شوارع”.

اأع�����م������ل  واأدت 
ال���������ش����غ����ب ال���ت���ي 
ت��خ��ل��ل��ه��� ت���ب����دل 
اإط��������������������الق ن��������ر 
ن�رية،  ب���أ���ش��ل��ح��ة 
�����ش����ق����وط  اإىل 
القتلى  ع�����ش��رات 
األف  م���ن  واأك�����رث 
بح�شب  ج����ري����ح 
ال�������������ش������ل������ط�������ت. 
ال�شرطة  واأف���دت 
 18 ب���������ش����ق����وط 
و748  ق���ت���ي���ال 

واعتقل  ����ش���ف���وف���ه����.  يف  ج���ري���ح���� 
�شخ�ش يف  اآلف  ث��الث��ة  م��ن  اأك���رث 
اأحدث  ح�شب  البالد،  اأنح�ء  جميع 
التلفزيون.  ب��ث��ه���  ال���ت���ي  الأرق���������م 
اخلمي�ش.  العنف  اأع��م���ل  توا�شلت 
فران�ش  وك���ل��ة  م��ن  �شح�يف  و�شمع 
الطلق�ت يف  كبريا من  ع��ددا  بر�ش 
اآث�ر  التي تبدو  اأمل�تي  و�شط مدينة 

اليوم  ا���ش��ت��ب���ك���ت 
وا�شحة  ال�����ش���ب��ق 
ف��������ي��������ه���������، ع����ل����ى 
مب�ن  واج������ه�������ت 
ب�أل�شنة  ا����ش���ودت 
وهي�كل  ال���ل���ه���ب 
متفحمة  اآل����ي�����ت 
ر�ش��ش  واأغ��ل��ف��ة 

على الأر�ش.
وق����������������م م�����ث�����ريو 
ال�شغب  اأع�����م������ل 
بنهب  خ�����ش��و���ش��� 
العديد  م����ب�����ين 
من القنوات التلفزيونية واأ�شرموا 
واملقر  اأمل���ت��ي  بلدية  مبنى  يف  ال��ن���ر 
ال���رئ��������ش���ي. واأ������ش������ر ����ش���ح����يف من 
املبنى  واجهة  اأن  اىل  بر�ش  فران�ش 
اأ�شبحت �شوداء بفعل النريان بينم� 

خلع ب�ب مدخل املجمع.
ب�شرعته�  ال�شغب  اأع��م���ل  و�شببت 
و�شدته� �شدمة يف ك�زاخ�شت�ن التي 

والغنية  ن�شمة  م��ل��ي��ون   19 ت�شم 
ب�������مل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وامل���ع���روف���ة 
وم�شتبدة.  امل�����ش��ت��ق��رة  ب��ح��ك��وم��ت��ه��� 
البداية  يف  ال�����ش��ل��ط���ت  وح�����ول����ت 
تهدئة التظ�هرات من دون جدوى، 
واإق�لة  الغ�ز  اأ�شع�ر  يف  خف�ش  عرب 
الطوارئ  ح���ل��ة  واإع���الن  احلكومة 
وفر�ش حظر جتول ليلي يف جميع 

اأنح�ء البالد.
نوفو�شتي  ري�  الأنب�ء  وك�لة  ونقلت 
الإدارة  لرئي�ش  الأول  الن�ئب  ع��ن 
“يف  اأب�ييف قوله  دورين  الرئ��شية 
لكن  �شلمي�.  �شيء  كل  ك�ن  البداية 
لحق�، غرق املتظ�هرون ال�شلميون 
قبل  م����ن  ال���ع���ن���ف  اإىل  دع�������وات  يف 

املحر�شني”.
يقوده  “ك�ن  احل�����ش��د  اأن  واأ����ش����ف 
قط�ع طرق واإره�بيون م�شلحون”، 
مو�شح� اأن “قط�ع الطرق” ق�موا 
بعملي�ت نهب بينم� توىل الآخرون 
اأهدافه� حمددة”  “تنفيذ هجم�ت 

للح�شول على اأ�شلحة ن�رية.
�شب  الأ�شع�ر،  ارتف�ع  عن  ومبعزل 
املتظ�هرون غ�شبهم خ�شو�ش� على 
الرئي�ش امل�شتبد ال�ش�بق نور �شلط�ن 
الذي حكم  نزارب�ييف )81 ع�م�( 
 2019 اإىل   1989 م��ن  ال��ب��الد 
وهو  ك��ب��ري.  بنفوذ  يتمتع  زال  وم��� 

يعترب راعي الرئي�ش احل�يل.
اخلمي�ش  امل��ت��ح��دة  الأمم  وط���ل��ب��ت 
ك�زاخ�شت�ن  يف  الأط�������راف  ج��م��ي��ع 
اأع��م���ل عنف”  ك��ل  ع��ن  ب�”المتن�ع 
“حل  اإىل  وا���ش��ن��ط��ن  دع����ت  ب��ي��ن��م��� 

�شلمي”.
اأخ����رى ح���ذرت الولي�ت  م��ن ج��ه��ة 
الرو�شية  القوات  اخلمي�ش  املتحدة 
الإن�ش�ن  حل��ق��وق  ان��ت��ه���ك  اأي  م��ن 
على  “لل�شيطرة”  حم���ول��ة  اأي  اأو 

موؤ�ش�ش�ت البالد.
واأع����������ل����������ن وزي���������������ر اخل�������رج������ي������ة 
طليوبريدي  خمت�ر  الك�زاخ�شت�ين 
اأن���ه ن���ق�����ش الو�شع  اأم�����ش اجل��م��ع��ة 
البالد  يف  الرو�شية  القوات  ومهمة 
م���ع وزي�����ر اخل����رج���ي���ة الأم���ريك���ي 

اأنتوين بلينكني.
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عربي ودويل

قوات  اإن  عربية”  نيوز  “�شك�ي  ملوقع  ع�شكرية  م�ش�در  وتقول  امل��دن. 
األ��ف مق�تل   50 ل��واًء، وي�شل قوامه� لنحو   17 تت�شكل من  العم�لقة 
ميني. وت�شيف امل�ش�در، من داخل األوية العم�لقة، اأنه� تنت�شر يف جبه�ت 
ال�ش�حل الغربي، وموؤخرا يف جبه�ت �شبوة، وله� وجود رمزي يف جبه�ت 

ال�ش�لع، ومدينة املخ�، معقله� الرئي�شي.
قوات  �شمن  هي  ل�شبوة  نقله�  ج��رى  التي  القوات  اأن  امل�ش�در  وتك�شف 
الحتي�ط يف األوية العم�لقة، وعب�رة عن وحدات متحركة ميكنه� تنفيذ 
اأعم�ل قت�لية يف اأي مك�ن بح�شب اأوامر ق�دته�، “اأي اأنه� قوات للتدخل 

ال�شريع”.
من  واإ�شن�د  بدعم  األوية،   4 بقوام  العم�لقة  ق��وات  �ُشكلت  البداية،  ويف 
الذهبي”  “الرمح  عملية  يف  جن�حه�  وب��ع��د  ال��ع��رب��ي،  التح�لف  ق���وات 
األويته�، وي�شنفه� خرباء ب�أنهم من  وحترير مدينة ومين�ء املخ� زادت 

يف ت�أمني 250 كم من ال�شريط ال�ش�حلي الغربي؛ ملنع تدفق الأ�شلحة 
جهود  م��رك��ز  رئي�ش  ال�شمريي،  ال�شت�ر  عبد  احل��وث��ي.  اإىل  الإي��ران��ي��ة 
“اإن �شبوة دائرة  للدرا�ش�ت ب�ليمن، يقول ملوقع “�شك�ي نيوز عربية”: 
والبي�ش�ء،  م����أرب  حم�فظتي  م��ع  بحدوده�  اليمن  خريطة  يف  ح��م��راء 

واأهميته� احل�ش�رية والنفطية، و”تريده� اإيران ب�أي ثمن”.
وبح�شب ال�شمريي، ف�نت�ش�رات العم�لقة ترجح كفة احلكومة ال�شرعية، 
املراهنة  ميكن  التي  الأوىل  الع�شكرية  القوة  هي  العم�لقة  اأن  وتثبت 
رئي�ش حترير  اأحمد حرمل،  اليمني،  ال�شي��شي  املحلل  عليه�”. وي�شري 
اإىل اأن من  موقع “كريرت نت” يف حديثه ملوقع “�شك�ي نيوز عربية”، 
وم�أرب  �شبوة  يف  احلوثي  ميلي�شي�ت  اأن  العم�لقة  األ��وي��ة  تفوق  اأ�شب�ب 
الن�عمة  املع�رك  واع��ت���دت  حقيقية،  مع�رك  تخ�ش  مل  اجلبه�ت  وبقية 

و�ش�عده� يف ذلك تنظيم الإخوان. بطريقة “�شلم وا�شتلم”، 

•• اليمن-وكاالت

ك�شف جن�ح األوية قوات العم�لقة اجلنوبية يف حترير مدن ومديري�ت 
اجلنوب”،  “اإع�ش�ر  معركة  خالل  النقالبية  احلوثي  ميلي�شي�ت  من 
اإ�ش�فة  ال��ي��م��ن��ي��ني،  امل��ق���ت��ل��ني  ق���درة  ال��ي��م��ن،  ���ش��ب��وة ج��ن��وب��ي  مبح�فظة 

لالأ�شب�ب احلقيقية لتمدد احلوثيني، ومنه� التواطوؤ الإخواين.
واأنهت األوية العم�لقة وجود احلوثيني يف مدينة ع�شيالن والنقوب، فيم� 
تتجه �شوب مدينة العلي� يف بيح�ن لتحريره�، بعد جن�حه�، اخلمي�ش، 
�شبوة  الرابط بني حم�فظتي  ال�شيطرة على مفرق حريب  ا�شتع�دة  يف 
وم�أرب. وانت�ش�رات العم�لقة مبعركة �شبوة لي�شت الأوىل، لكن �شبقته� 
هزمية  يف  ال�ش�ربة  القوة  ك�نت  حيث  الغربي،  ال�ش�حل  يف  انت�ش�رات 
ي�شلمه�  ك���ن  ال��ذي  الإخ���وان  تنظيم  من  املدعومة  احلوثية  امليلي�شي�ت 

التدريب  من  اكت�شبوه�  قت�لية  مبه�رة  لتمتعهم  حنكة  املق�تلني  اأ�شد 
ت�أ�شي�شه�  ومنذ  وال�����ش��وارع.  اجلب�ل  وح��رب  وامل���زارع  امل��دن  اقتح�م  على 
والدفع به� لل�ش�حل الغربي جنحت يف حترير مديري�ت ذو ب�ب واملخ�ء 
والوازعية وموزع مبح�فظة تعز، وح�لي� تخو�ش مع�رك حترير جبهة 

الكدحة مبديرية املع�فر.
القوات  �شمن  ح���ررت  احل��دي��دة،  مبح�فظة  انت�ش�ره�  تعيد  اأن  وق��ب��ل 
والتحيت�  وال��دري��ه��م��ي  وحي�ش  اخل��وخ��ة  م��دي��ري���ت  امل�شرتكة  اليمنية 
ب�لك�مل، عالوة على اأجزاء من بيت الفقيه مثل اجل�ح ومزارع احل�شينية، 
وت�شيطر ح�لي� على حي املنظر ال�شعبي يف احلديدة، وجزء من املط�ر 

الدويل للمدينة، ب�لإ�ش�فة ل�شيطرته� على �ش�رع “كيلو 10”.
اأن العم�لقة مثلت خط الدف�ع الأول يف ت�أمني بع�ش  وت�شيف امل�ش�در 
مديري�ت اليمن من حلج جنوًب�، م��روًرا مب�شيق ب�ب املندب، و�ش�ركت 

األوية العم�لقة.. انت�ش�رات تك�شف َمن وراء قوة احلوثي املزيفة

   تركت �شور هجومهم املدمر على 
الأمريكية  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  م��ع��ب��د 
ب��ع��د م����رور ع�����م، مل  ب�شمة دائ���م���ة. 
ال�شغب  مثريي  ملف  العدالة  تغلق 
التمرد الذي اندلع يف  املتورطون يف 
6 ين�ير 2021 يف مبنى الك�بيتول 
الآن، مت  امل��ت��ح��دة. وحتى  ب���ل��ولي���ت 
 725 اأك��رث من  اإىل  توجيه الت��ه���م 
دون�لد  ال�ش�بق  الرئي�ش  اأن�ش�ر  من 
ت�����رام�����ب، وم������ ي����ق����رب م����ن 80 يف 
ال�شجن يف انتظ�ر املح�كمة. التحقيق 
املرتامي الأطراف اأبعد م� يكون عن 
قول كلمته الأخرية: وفًق� لتقديرات 
ك�ن  ال��ف��ي��درايل،  التحقيق�ت  مكتب 
اأك�����رث من  ي���ك���ون���وا  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 
ح�ش�ر  يف  “متورطني  �شخ�ش  الفي 
الكوجنر�ش  ي�����ش��م  ال����ذي  املبنى”، 
الفرن�شية  لك�شربي�ش  الأم��ري��ك��ي. 

ت�شتعيد م�شرية خم�شة منهم.

*جاكوب ت�شان�شلي,
 “�شامان كيو اأنون »

  رحمه، وجهه املر�شوم ب�ألوان العلم 
بقرون  راأ����ش���ه  وغ���ط����ء  الأم���ري���ك���ي، 
ت�ش�ن�شلي  ج���ك��وب  ك����ن  اجل���م��و���ش، 
)امل���ع���روف ب������ش��م ج��ي��ك اأجن��ي��ل��ي اأو 
دون �شك  كنيته “�ش�م�ن كيو اأنون”( 
يف  لالنتب�ه  لفًت�  الأك��رث  ال�شخ�شية 

انتف��شة 6 ين�ير2021. 
   ب��ع��د ال���وق���وف يف وج����ه الأج���ه���زة 
ل��ل��ك��ون��غ��ر���ش، دخ���ل الرجل  الأم��ن��ي��ة 

ال��ب���ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 34 ع���ًم��� ق�عة 
على  اجللو�ش  قبل  ال�شيوخ،  جمل�ش 
ك��ر���ش��ي ن���ئ��ب ال��رئ��ي�����ش م���ي��ك بن�ش 
فقط  “اإنه�  تقول:  مالحظة  وت��رك 

م�ش�ألة وقت، العدالة ق�دمة! »
   هذه الأخرية، ك�نت فعال، م�شتعّدة 
ل�����رّد ����ش���ري���ع. ب��ع��د ث���الث���ة اأي��������م، مت 
اليميني  ال���ن��������ش���ط  ع���ل���ى  ال��ق��ب�����ش 
املتطرف من فينيك�ش بولية اأريزون� 
اأ�شهر خلف  واحتج�زه. وبعد ثم�نية 
اأم�م حمكمة  اأخي�����ًرا،  اأقر  الق�شب�ن، 
ب�أنه  ���ش��ب��ت��م��رب،   3 يف  وا���ش��ن��ط��ن  يف 
الق�نوين  غ��ري  الت����عدي  يف  م��ذن��ب 
وال�شلوك  ال���غ���ري  مم���ت���ل���ك����ت  ع���ل���ى 

العنيف.
عليه  ُح����ك����م  ن����وف����م����رب،   17 يف     
ن�شري  ادع���ى  ���ش��ه��ًرا.   41 ب�ل�شجن 
اأن�����ه لي�ش  ن��ظ��ري��ة امل�����وؤام�����رة ه�����ذا، 
من  وي����ع�����ين  خطرًيا”  “جمرًم� 
اأكد  ثم  ال�شخ�شية”،  “ا�شطراب�ت 
رغبته يف اأن ي�شبح “رجاًل اأف�شل”. 
قبل فرتة وجيزة من �شدور احلكم، 
 ،� اأي�شً واتكينز  األ��ربت  ق�ل حم�ميه، 
كيو  حركة  منذئذ  ق�طع  موّكله  اإن 
من   ... اإن��ه “حمبط”  اأن���ون، وق���ل 

دون�لد ترامب.

*اآدم جون�شون, فيلم 
“فيا جيتي” غري املتوقع

اآدم جون�شون، قبعة ترامب     �شورة 
راأ���ش��ه، وه��و يحمل مقراأ مكتب  على 
ملجل�ش  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال��رئ��ي�����ش��ة 
ب��ي��ل��و���ش��ي، طبعت  ن���ن�����ش��ي  ال����ن����واب، 
حتى  الجتم�عي.  التوا�شل  م��واق��ع 
“في�  اإىل  ق�شراً  ا�شمه  تغيري  مت  اأن��ه 
جيتي” من قبل عدد من م�شتخدمي 

ب�رنيت  ري��ت�����ش���رد  ي���زال  -ل  �ش�عقة 
1 فرباير.  بدء حم�كمته يف  ينتظر 
لي�شت  اأفع�له  اأن  ريت�ش�رد  و”يعتقد 
جن�ئية، وب�لت�أكيد ل ت�شتحق عقوبة 
تط�لب  التي  �شنوات  ع�شر  ب�ل�شجن 
ب���ه���� احل���ك���وم���ة. ب����ل ه����و ���ش��ك��ل من 
املحمي  ال�شي��شي  الحتج�ج  اأ�شك�ل 
نف�شه  عن  دف�ًع�  يج�دل  د�شتورًي�”، 

على موقعه.
   ب���ع���د ط�������رده م����ن وظ���ي���ف���ت���ه اإث����ر 
ب�رنيت  ري��ت�����ش���رد  اأط���ل���ق  اع��ت��ق���ل��ه، 
� حملة متويل جم�عي يف يونيو  اأي�شً
امل��شي مل�ش�عدته على دفع التك�ليف 
تربع  لأي  وب���ل��ن�����ش��ب��ة  ال��ق���ن��ون��ي��ة. 
يفوق اأو ي�ش�وي 100 دولر، اقرتح 
الب�ئع ال�ش�بق لفرتة وجيزة “كرمز 
لمتن�نه” اإر�ش�ل “�شورة له وقدم�ه 
الإق�مة  قيد  ك���ن  بينم�  مكتب  على 
 3 اإىل  الآن، و�شل  حتى  اجلربية”. 
 300 ب�مل�ئة فقط من هدفه الب�لغ 

األف دولر.

*دوغ جن�شن, الرجل
 الذي كان يطارد �شرطًيا

فيه  يظهر  ال��ذي  الفيديو  مقطع     
ق��م��ي�����ش كيو  م��رت��دي���  دوج ج��ن�����ش��ن، 
اأنون على ظهره، وهو يط�رد �شرطًي� 
ب�شمته  ت��رك  الك�بيتول،  جم��ّم��ع  يف 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن الأم��ري��ك��ي��ني. مت 
ال��ق��ب�����ش ع��ل��ى ال���رج���ل ال���ب����ل���غ من 
يف  اأي���م  ثالثة  بعد  ع�ًم�   42 العمر 
منزله يف م�شقط راأ�شه يف دي موين 

بولية اأيوا.
عرقلة  منه�  ت��ه��م،  خم�ش  ت��الح��ق��ه   
ال�شرطة والدخول العنيف اإىل مبنى 

الك�بيتول.

الإن���رتن���ت. وال�����ش��ب��ب: ���ش��ورة ملثري 
ال�شغب التقطته� وك�لة جيتي اإمي�ج، 
ون�����ش��ره��� ع��ل��ى ت��وي��رت ال�����ش��ح��ف��ي يف 
التعليق:  م��ع  ل��ي��زا،  ري����ن  بوليتيكو 
ال�شغب  م��ث��ريي  اأح����د  ج��ي��ت��ي،  “في� 

ي�شرق من�شة يف مبنى الك�بيتول«.
   اعتقد م�شتخدمون اآخرون للمن�شة 
بعد ذلك اأنه ك�ن ا�شم الرجل املعني، 
هي يف الواقع  “في� جيتي”  اأن  رغم 
وك�لة  اىل  ل���الإ����ش����رة  ف��ق��ط  و���ش��ي��ل��ة 
يتم  اأن  “اأريد  الأمريكية.  الت�شوير 
اع��ت��ق���ل ف��ي��� ج��ي��ت��ي وج��م��ي��ع الذين 

*ريت�شارد بارنيت, �شّور وهو 
ي�شع قدمه على مكتب بيلو�شي

   �شورة اأخ��رى انتقلت اإىل الأجي�ل 
الق�دمة، وهي �شورة ريت�ش�رد ب�رنيت، 
وهو ي�شع قدمه على ط�ولة ن�ن�شي 
ين�ير   6 يف  التق�طه�  مت  بيلو�شي، 
يومني  ب��ع��د  اع��ت��ق���ل��ه  مت   .2021
الب�لغ  الرجل  و�ُشجن  اأركن�ش��ش،  يف 
من العمر 61 ع�ًم� يف اأعق�ب ذلك، 
قبل اأن يطلق �شراحه يف 27 اأبريل. 
تالحقه �شبع تهم، منه� حي�زة �شالح 
-بندقية  هيل  الك�بيتول  يف  خطري 

����ش����رك���وا يف ه����ذا ال��ع��م��ل الإره�����ب����ي 
اليوم،  الك�بيتول  مبنى  يف  الداخلي 
�شبيل  ع��ل��ى  ب�شدة”،  وحم���ك��م��ت��ه��م 
اأح��ده��م، من بني ردود  اأطلق  امل��ث���ل، 

فعل اأخرى.
    وم��ع ذل��ك، م� تبع ك���ن اأق��ل اث�رة 
جون�شون.  لآدم  ب�لن�شبة  لل�شحك 
ي��ن���ي��ر على   8 ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه يف  مت 
ال�شبك�ت الجتم�عية من قبل بع�ش 
اإي����ق�����ف ال����رج����ل، 36  م���ع����رف���ه، مت 
التحقيق�ت  مكتب  ق��ب��ل  م��ن  ع����ًم����، 
ال���ف���ي���درايل. واأط����ل����ق ����ش���راح���ه بعد 

اإثر  ال�شجن،  يف  ق�ش�ه�  اأي����م  ثالثة 
توقيعه على �شيك اإيداع مببلغ 225 
ب�لذنب يف  اأخ���رًيا  واأق���ر  األ��ف دولر، 

22 نوفمرب.
اأن���ه دخ��ل مبنى حممًي� يف  اع���رتف   
وهو  ق���ن��وين،  غ��ري  ب�شكل  وا�شنطن 
اإىل  ت�شل  ب�ل�شجن  ع��ق��وب��ة  ي��واج��ه 
امل��ت��وق��ع �شدور  اأ����ش���ه���ر، وم����ن  ���ش��ت��ة 
احلكم يف 25 فرباير. وقد عرث على 
يقدر  -ال��ذي  بيلو�شي  ن�ن�شي  مكتب 
�شعره ب� 1000 دولر -على ح�له يف 

اأحد اأروقة جمل�ش ال�شيوخ.

الق�شب�ن،  خلف  اأ�شهر  �شتة  بعد      
مت��ك��ن ن�����ش��ري ن��ظ��ري��ة امل���وؤام���رة من 
العودة اإىل منزله يف 13 يوليو حتت 
الق��شي  ح����دده  وب�����ش��رط  امل��راق��ب��ة، 
ب�لإنرتنت،  التوا�شل  بعدم  يق�شي 
حتى ل يت�شفح مواقع ت�آمرية حثته، 
ع��ل��ى ح���د ق���ول���ه، ع��ل��ى امل�����ش���رك��ة يف 

اأحداث 6 ين�ير.
   ب�غته �ش�بط ج�ء بعد �شهر لإجراء 
مراقبة فجئية، ب�شدد مت�بعة موؤمتر 
املوؤامرة  نظرية  رم��وز  لح��د  مب��شر 
ال�شغب  مثري  واأع��ي��د  ليندل.  م�يك 
 19 يف  ال�����ش��ج��ن  اإىل  ج��ن�����ش��ن  دوج 
اأغ�شط�ش، ول يزال م�شجوًن� منذئذ 
يف انتظ�ر حم�كمته. اأع�د دوغ جن�شن 
اأوائل  ل��الإف��راج عنه يف  تقدمي طلب 
اأنه ل ي�شكل خطرا  دي�شمرب، مدعي� 
على املجتمع، وحدد الق��شي موعًدا 

جلل�شة ا�شتم�ع ل�شهر فرباير. 

*لوين لريوي كوفمان
, الذئب املنفرد امل�شّلح

���ش��ه��رة من  اأق����ل  ك�����ن وج��ه��ه  اإذا      
لوين  ميز  فقد  اأ�شلفن�،  م��ن  وج���وه 
من  ب�شرعة  نف�شه  ك��وف��م���ن  ل���ريوي 
النمطية.  غ���ري  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه  خ����الل 
ال�ش�بق  املح�رب  هذا  �ش�حنة  فداخل 
يف ف��ي��ت��ن���م -امل��ت��وق��ف��ة ب���ل��ق��رب من 
مبنى الك�بيتول يف 6 ين�ير 2021 
ن�رية  اأ�شلحة  ع��دة  املحققون  -وج��د 
اخلراطي�ش  م����ن  وم����ئ�����ت  حم��م��ل��ة 
وقن�بل  وم���ن����ج���ل  ون�������ش����ب  وق���و����ش 
ب�لإ�ش�فة  �ش�عقة،  وبندقية  دخ���ن 
لت�شنيع  ال��الزم��ة  امل���واد  جميع  اإىل 

زج�ج�ت املولوتوف.
   اع��ت��ق��ل ال��رج��ل ال��ب���ل��غ م��ن العمر 
70 ع�ًم� من األب�م� يف نف�ش اليوم، 
 12 حيث يظل م�شجوًن� منذئذ. يف 
اإح�ش�ر  اأذن���ب يف  ب���أن��ه  اأق��ر  نوفمرب، 
زج�ج�ت مولوتوف و�شالح ن�ري غري 
حتديد  مت  وا���ش��ن��ط��ن.  اإىل  مرخ�ش 
عقوبته  لتحديد  ال���ش��ت��م���ع  جل�شة 
يف 1 اأب���ري���ل: ي��واج��ه م��� ي�����ش��ل اإىل 
قدره�  وغ��رام��ة  �شجن�  �شنوات  ع�شر 
جرائمه  م��ن  لكل  دولر  األ��ف   250
مل  الق�شية،  ه��ذه  قبل  الفيدرالية. 
رادارات  على  مطلًق�  ال��رج��ل  يظهر 

ال�شلط�ت، ولي�ش له �شجل جن�ئي.
عن لك�شربي�ش

العتداء على مبنى الكابيتول:

بعد مرور ع�م، م� م�شري �شّن�ع احلدث وال�شغب...؟
يقبع العديد من اأبطال الغزوة خلف الق�شبان, ومل تغلق العدالة امللف بعد

ريت�ش�رد ب�رنيت ، يف ال�شورة وهو ي�شع قدمه على مكتب بيلو�شي

ج�كوب ت�ش�ن�شلي يف مبنى الك�بيتول يف 6 ين�ير 2021

اأن�ش�ر الرئي�ش الأمريكي ترامب، عند اقتح�م مبنى الك�بيتول

دوغ جن�شن ، الرجل الذي ط�رد �شرطًي�

اآدم جون�شون مت ت�شويره ومقراأ مكتب ن�ن�شي بيلو�شي بني يديه

توجيه الته�م اإىل اأكرث من 725 من اأن�ش�ر ترامب، وم� يقرب من 80 يف ال�شجن ينتظرون املح�كمة

م�����رور ع��ام  ب��ع��د     
على  ال��ه��ج��وم  ع��ل��ى 
م��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول 
يقبع  وا���ش��ن��ط��ن,  يف 
العديد من امل�شاغبني 
الآن خلف الق�شبان. 
ال����وراء  اإىل  ن��ظ��رة 
خم�ش  م�����ش��ري  ع��ل��ى 

�شخ�شيات بارزة.

•• الفجر -خرية ال�صيباين



السبت   8  يناير    2022  م   -    العـدد   13437  
Saturday  8  January   2022   -  Issue No   13437

11

عربي ودويل

حتليل اخباري

••   الفجر -�صرييل بلويت -ترجمة خرية ال�صيباين
ال�شني  يف  الأول  ال��رج��ل  يظل  اأن  املتوقع  م��ن      
يف  الأق��ل  على  اأخ��رى  �شنوات  خلم�ش  ال�شلطة  يف 
الذي  املت�شدد  اخلط  و�شي�شتمّر  املقبل.  اخلريف 

اأقيم منذ ع�شرّية تقريبا.
   بعد ما يقارب العامني من احلجر ال�شحي ال�شامل 
يف ووهان, جتد الآن مدينة �شيان, امل�شهورة بجي�شها 
منذ  العامل,  عن  معزولة  نف�شها  الطني,  جنود  من 

اكت�شاف ب�شع مئات من حالت كوفيد-19.

ُمنع  حم��شرون، 
الب�لغ  ال�����ش��ك���ن 
 13 ع���������دده���������م 
ن�شمة  م����ل����ي����ون 

م���ن م���غ����درة م��ن���زل��ه��م م��ن��ذ نه�ية 
الفح�ش(،  )ب������ش��ت��ث��ن���ء  دي�����ش��م��رب 
وجت��������د ال���������ش����ل����ط�����ت �����ش����ع����وب����ة يف 
املن�خ  ه��ذا  ويف  ب�لطع�م.  ت��زوي��ده��م 
يرتدون  اع���وان  يقوم  للقلق،  املثري 
من  �شحب  بن�شر  الف�ش�ء  رواد  زي 
امل���ط���ه���رات يف ك���ل زاوي������ة ورك�����ن يف 
ال�ش�بقة،  الإم��رباط��وري��ة  الع��شمة 
ومت قطع جميع املوا�شالت ب�لقط�ر 
اأو ال��ط���ئ��رة.     يف م��واج��ه��ة ظهور 
اأ�شبحت الدولة  اأوميكرون،  متحّور 
ال���ت���ي تطبق  ال���ع����مل  ال���وح���ي���دة يف 
يف  كوفيد”،  “�شفر  ا�شرتاتيجية 
ح�لة ت�أهب ق�شوى جمددا. يخ�شى 
ال���ن���ظ����م م���ن ان������دلع ح�������لت، قبل 
اأوملبي�د  اف��ت��ت���ح  م��ن  قليلة  اأ���ش���ب��ي��ع 
وخ�شو�ش�،  ف����رباي����ر.   4 يف  ب��ك��ني 
لال�شتقرار  زعزعة  اأي  جتنب  يريد 
كبري:  �شي��شي  ح��دث  اق���رتاب  عند 
ال�شيوعي  للحزب  الع�شرين  املوؤمتر 
 ،2022 ال�����ش��ي��ن��ي، يف خ��ري��ف ع����م 
جني  �شي  يتوج  اأن  يفرت�ش  وال��ذي 

بينغ لولية ث�لثة.
  و�شيكون الرئي�ش، 68 ع�م�، الذي 
الد�شتور  نف�شه، بف�شل تعديل  منح 
يف  ال���ب���ق����ء  اإم���ك����ن���ي���ة   ،2018 يف 
�شورة  يف  ال  احل��ي���ة  م��دى  من�شبه 
اأول زعيم منذ  ث��ورة غري حمتملة، 
عقود يتج�وز ع�شر �شنوات على راأ�ش 
القواعد  البلد. وبذلك، يتحّرر من 
دنغ  ال�ش�بق  الزعيم  اأ���ش��دره���  التي 
منع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  بينغ،  �شي�و 

“مبتذلة”.  اأو  م��ن��ح��رف��ة  ت��ع��ت��رب 
مبظهر  الذكور  امل�ش�هري  ادان��ة  بعد 
األع�ب  وحتديد مم�ر�شة  “خمنث”، 
يف  �ش�ع�ت  بثالث  ر  للق�شّ الفيديو 
املنتخب  ال�شلط�ت  منعت  الأ�شبوع، 
ال���ق���دم م���ن اعتم�د  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي 
 � اأي�شً ال��ن��ظ���م  يحظر  ك��م���  ال��و���ش��م. 
الجتم�عية  ال�����ش��ب��ك���ت  ح�����ش���ب���ت 
الف�خر،  ال���ش��ت��ه��الك  ال��ت��ي مت��ّج��د 
يتب�هى  اإن����رتن����ت  م�����ش��ت��خ��دم  م��ث��ل 
ب�ل�شتمت�ع ب�أكلة �شرط�ن البحر يف 

اأجنحة فندقية ف�خرة.
   ب�لت�أكيد، ل عالقة لتب�طوؤ النمو 
اأوميكرون يزيد  بهذا الت�شلب، واأن 
هذا  “ميثل  ال���و����ش���ع.  ت��ع��ق��ي��د  م���ن 
لالقت�ش�د  ك��ب��رًيا  حت��دًي���  امل��ت��ح��ّور 
ال�شيني الذي �شبق اأن تب�ط�أ ب�شكل 
ح�د يف نه�ية الع�م امل��شي و�شي�شتمر 
يف ذلك يف الن�شف الأول من الع�م، 
يف  �شرعت  ق��د  ال�شلط�ت  اأن  خ��شة 
املثقل  العق�رات،  اإع���دة هيكلة قط�ع 
ب�لديون، والذي ميثل يف املجموع م� 
يق�رب 30 ب�مل�ئة من الن�جت املحلي 
هرييرو  األي�شي�  حت��ّذر  الإجم�يل”، 
غ���ر���ش��ي���، ك��ب��رية الق��ت�����ش���دي��ني يف 
ال��ه���دي يف  اآ���ش��ي��� وامل��ح��ي��ط  منطقة 

ن�تيك�شي�ش.
   اخلطر الآخ���ر، ه��و ال��ت��وت��رات مع 
وا���ش��ن��ط��ن ال��ت��ي مل ت��خ��ت��ف م��ع جو 
ت�شبح  اأن  اإىل  �شعيه�  رغ��م  ب���ي��دن. 
ال�شني  ت��زال  “ل  ا�شتقاللية،  اأك��رث 
املتحدة  ال������ولي�������ت  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د 
للو�شول  الأخ��رى  الغربية  وال��دول 
اإىل التقني�ت الع�لية، يلخ�ش ت�ش�و 
تونغ، واإذا ح�فظ ب�يدن على القيود 
النوع  ه��ذا  ���ش���درات  على  املفرو�شة 
اأكرث  الأم��ر  ف�شيكون  املكون�ت،  من 
ب�لن�شبة ل�شتمرار تطّوره�  �شعوبة 

ال�شريع«. 
   مع انه� ك�نت رغبته الث��رية، لن 
ت��ك��ون ف���رتة ولي����ة ���ش��ي ج��ني بينغ 

الث�لثة �شهلة.

الرئي�ش ال�شيني يف الطريق لولية جديدة اع�دة ت�أطري املجتمع نحو املح�فظة

جديدة  �شخ�شية 
ع���ل���ى غ�������رار م����و 
م�������ن ال���ت���م�������ش���ك 

ب�ل�شلطة.

جدار �شحي
�شنوات  خلم�ش  تثبيته  ومب��ج��رد     
اأخ����رى ع��ل��ى الأق�����ل، ���ش��ي��وا���ش��ل من 
الع�م  الأم���ني  من�شب   ��� اأي�����شً ي�شغل 
اخلط  ال�شيني،  ال�شيوعي  للحزب 
املت�شدد الذي اأ�ش�شه، و�شي�شتمّر ابن 
تطهري  �شحية  الأحمر”  “الأمري 
اأدنى  واإ���ش��ك���ت  �شلطته  تقوية  م����و، 
���ش��وت اح��ت��ج���ج، م��ع ال��ت���أك��ي��د على 
مك�نة ال�شني على ال�ش�حة الدولية 

ورغبته� يف ا�شتع�دة ت�يوان.
الو�شط،  اإم����رباط����وري����ة  ���ش��ت��ظ��ل     
منغلقة  الوب�ء،  بداية  منذ  املعزولة 
خلف جداره� ال�شحي حتى موؤمتر 
ا�شتمر  اإذا  بعده  حتى  اأو  اخل��ري��ف، 
الوب�ء. وكرمز ك�مل املوا�شف�ت، مل 
يغ�در �شي جني بينغ البالد منذ 18 
الأج�نب  وُي���ج���رب   .2020 ي��ن���ي��ر 
امل��رخ�����ش لهم ب��دخ��ول ال��ب��الد على 
اإىل  اأ�شبوعني  من  ال�شحي  احلجر 
ثالثة اأ�ش�بيع، ويخ�شعون ملجموعة 
تقلي�ش  ومت  الخ�����ت�����ب������رات.  م����ن 
اإىل عدد  الدولية  الرحالت اجلوية 

�شغري جدا.
اأن  اإع��الن الدع�ية ال�شينية     »م��ع 
كوفيد’  ‘�شفر  ا�شرتاتيجية  جن���ح 
على  ال�شيوعي  النظ�م  تفوق  يعك�ش 

اأثن�ء  �ش�دراته�  زادت  التي  ال�شني، 
ارتب�ط  ع��ل��ى  ال��ب��ق���ء  م���ن  ال����وب�����ء، 

ب�لعوملة.

زعيم حمافظ جدا
   ه��ن���ك اجت����ه اأ���ش������ش��ي اآخ����ر، وهو 
العديد  اخ�����ش��ع  بينغ  ج��ني  ���ش��ي  اأن 
منه�  الق��ت�����ش���دي��ة،  القط�ع�ت  م��ن 
ع��م���ل��ق��ة الإن���رتن���ت م��ث��ل ع��ل��ي ب�ب� 
“اإن  وف���ر����ش الن�����ش��ب���ط ع��ل��ي��ه���. 
اإل يف بداية  لي�ش  ال�شيوعي  احلزب 
تهدف  امل���دى  طويلة  ا�شرتاتيجية 
على  احل������زب  ���ش��ل��ط��ة  ت���ق���وي���ة  اإىل 
املثل  اإىل  ال���ع���ودة  ب������ش��م  الق��ت�����ش���د 
األي�ش  توؤكد  لال�شرتاكية”،  العلي� 
اآ�شي�  عن  امل�شوؤولة  الب�حثة  اإيكم�ن، 
يف معهد الحت�د الأوروبي للدرا�ش�ت 
الأمنية. مهم� ك�ن الثمن: مل يرتدد 
النظ�م يف الت�شحية بج�ذبية املركز 
اإخ�ش�ع  اأجل  امل�يل لهونغ كونغ من 

الإقليم لل�شيطرة الك�ملة.
الذي     ان “الإمرباطور الأحمر”، 
امل�شرتك”،  “الرخ�ء  ب��ح��ل��م  ي��ل��ّوح 
يف  للم�ش�همة  الأغ��ن��ى  الآن  ي��دع��و 
الجتم�عي.  ال���ت���ف����وت  م���ن  احل����د 
ت�أطريه  اإع���دة  �شيتم  املجتمع  “لكن 
ب�شكل اأكرب يف حي�ته اليومية. نحن 
تزداد  ثق�فية  حم�فظة  نحو  نتجه 
‘املدر�شة  ق��ّوة، حتت زخ��م ق�ئد من 
القدمية’ جدا، يط�لب ب�لعودة اإىل 
تت�بع  ب�ش�طة”،  اأك���رث  ح��ي���ة  من��ط 
األي�ش اإيكم�ن.    حُتظر اأي مم�ر�شة 

ال��ع���م��ة ل��دي��ه��� لي�ش ق��وي��� مب��� فيه 
يدعو  م�  لل�شلط�ت  اإن  الكف�ية«.    
للقلق: وفًق� لدرا�شة حديثة اأجراه� 
اأك�دمييون يف هونغ كونغ، ف�إن لق�ح 
املخترب ال�شيني �شينوف�ك ل يحمي 
م���ن اأوم����ي����ك����رون، ح��ت��ى م���ع ثالث 

جرع�ت.

ال��غ��رب��ي��ة، ل خي�ر  ال��دمي��ق��راط��ي���ت 
اأم��������م ب���ك���ني ����ش���وى م���وا����ش���ل���ة هذا 
ريت�ش�رد  ي���رى  ال��رادي��ك���يل،  ال��ن��ه��ج 
م�كجريجور، الب�حث يف معهد لوي 
يف �شيدين، ام� ال�شبب الآخر فهو اأن 
حتّمل  ت�شتطيع  ل  بب�ش�طة  الدولة 
ال�شحة  ن��ظ���م  لأن  امل���ر����ش  ت��ف�����ّش��ي 

امل����دي  الإغ�����الق  اإىل  اأدى  ول��ئ��ن     
ل��ل��ب��الد، ف�����إن ال���وب����ء ����ش���ّرع عملية 
بداأت  التي  الأيديولوجي  النكف�ء 
يف  ت��ت��ج��ل��ى  وال����ت����ي   ،2013 ع������م 
الأج���ن��ب -ل  للثقة يف  انعدام كبري 
احلكومية  غ���ري  امل��ن��ظ��م���ت  ���ش��ي��م��� 
ه���ذا  مي���ن���ع  ومل  وال�������ش���ح���ف���ي���ني. 

ال���ع���دوى،  ���ش��دي��د  امل���ت���ح���ّور  “هذا   
لال�شرتاتيجية  ت��ه��دي��ًدا  وي�����ش��ّك��ل 
احلكومة  ي��ج��رب  ف��ه��و  ال�����ش��ي��ن��ي��ة: 
اأبعد  اإىل  ال�شحية  القيود  دفع  على 
النج�ح”،  ���ش��م���ن  دون  ذل����ك،  م���ن 
ي�شيف ت�ش�و تونغ، الب�حث يف مركز 

ك�رنيجي ت�شينغهوا يف بكني.

تف�دي الت�شوي�ش على اللع�ب الوملبية العودة اىل القيم ال�شرتاكية

املط�لبة ب��شتع�دة ت�يوان

ل تزال ال�شني مرتهنة للولي�ت املتحدة والدول الغربية الأخرى للو�شول اإىل التقني�ت الع�لية

يف �شني تعي�ش حجرا مزدوجا:

ع�م تتويج الإمرباطور �شي جني بينغ...!
تهدف ا�شرتاتيجية احلزب ال�شيوعي اإىل تقوية �شلطة احلزب على القت�شاد با�شم العودة اإىل املثل العليا لال�شرتاكية

مل مينع النغالق الأيديولوجي ال�شني، التي زادت 
�ش�دراته� اأثن�ء الوب�ء، من البق�ء على ارتب�ط ب�لعوملة

تتجه ال�شني نحو حمافظة ثقافية تزداد قّوة, م�شتمّدة من املدر�شة القدمية 

حم�كمة املتهمني ب�عتداءات فرن�ش� ت�شت�أنف الثالث�ء 
•• باري�س-اأ ف ب

الث�ين-نوفمرب  ت�شرين   13 ب���ع��ت��داءات  املتهمني  حم�كمة  ت�شت�أنف 
2015 يف فرن�ش�، الثالث�ء بعد اأجواء من الفو�شى �ش�دت جل�شة اأم�ش 
الأول اخلمي�ش، وذلك ليت�ح عر�ش املتهم الرئي�شي �شالح عبد ال�شالم 

امل�ش�ب بكوفيد، على جلنة طبية ث�نية.
وبعد جل�شة دامت ثالث �ش�ع�ت، قرر رئي�ش حمكمة اجلن�ي�ت اخل��شة يف 
ب�ري�ش ج�ن لوي برييي اأن يوافق على طلب حم�مي �شالح عبد ال�شالم 
اأم���م املحكمة على الرغم من  املثول  على  “ق�در”  اأنه  الذي ق�ل طبيب 

عدم وجود فح�ش يثبت �شف�ءه من كورون�.
“�شرط” توفر نتيجة راأي طبي ث�ن  و�شت�شت�أنف اجلل�شة الثالث�ء لكن 
ال��ث���ين/ ك���ن��ون  م��ن  الع��شر  اأق�����ش���ه  م��وع��د  “يف  تقدميه  طبيب�ن  كلف 

 25 منذ  الأوىل  للمرة  اجلل�شة  ال�شالم  عبد  �شالح  وح�شر  ين�ير”. 
والأربع�ء  الث��ن��ني  طبي�ن  فح�ش�ن  واأج���ري  ال��ث���ين/ن��وف��م��رب.  ت�شرين 
بطلب من املحكمة، خل�ش� اإىل اأن الع�شو الوحيد الب�قي على قيد احلي�ة 
ب�ري�ش  يف  �شخ�ش�   130 قتلت  التي  امل�شلحة  اجله�دية  املجموعة  م��ن 
على  “ق�درا”  ك�ن   2015 الث�ين/نوفمرب  ت�شرين   13 يف  و�ش�حيته� 

املثول اأم�م املحكمة.
لكن خالل مرافع�ت اخلمي�ش، اأعرب عدد من املح�مني عن قلقهم من 
ويف�شل  ن�فذة  بال  اجلن�ي�ت  حمكمة  داخ��ل  الفريو�ش  انت�ش�ر  اإمك�نية 
اأق��ل من مرت واح��د بني متهم واآخ���ر. وق���ل م���رت���ن فيت اأح��د حم�مي 
عبد ال�شالم اإن “هدف هذه املح�كمة لي�ش احلر�ش على جدول جل�ش�ت 
عن  الدف�ع  من  يتمكنوا  حتى  ب�إن�ش�ف  املتهمني  حم�كمة  بل  ال�شتم�ع 
اأنف�شهم ب�أف�شل �شكل ممكن، ولي�ش هذا هو احل�ل اليوم ب�لن�شبة لعبد 

“ربط ا�شتئن�ف  اأن  اإينيتييه راأت  ال�شالم”. لكن حم�مية الإدع���ء ك�مي 
املج�زفة  يعني  قد  ال�شالم  عبد  ل�شالح  �شلبي  فح�ش  بتقرير  اجلل�شة 

ب�إرج�ء املح�كمة لأ�ش�بيع”.
وا�ش�فت “لي�ش هن�ك خطر )عدوى( لأن اأي�م عزله الع�شرة انتهت اإىل 

حد كبري ونحن يف اليوم اخل�م�ش ع�شر من بداية ظهور الأعرا�ش”.
وك�ن فح�ش اأثبت اإ�ش�بة عبد ال�شالم الذي رف�ش تلقي لق�ح �شد كورون� 
بكوفيد يف 27 ك�نون الأول/دي�شمرب خالل فرتة  “لأ�شب�ب �شخ�شية”، 
تعليق للجل�ش�ت ملدة 15 يوم�. وا�شتوؤنفت املح�كمة الثالث�ء قبل تعليقه� 

على الفور. ثم ا�شتوؤنفت اخلمي�ش لفرتة وجيزة.
تدخل  اأن  يفرت�ش  ال�شتم�ع  جل�شة  م��ن  اأ���ش��ه��ر  اأرب��ع��ة  نحو  نه�ية  ويف 
ملف  خلفية  ب�ش�أن  ال���ش��ت��ج��واب  مرحلة  ه��ي  ج��دي��دة  مرحلة  املح�كمة 

املتهمني ال�14 احل��شرين.

رو�شي� ت�شجل اأدنى ح�شيلة
 وفي�ت يومية بي »كورون�« منذ اأ�شهر

•• مو�صكو - وام:

�شجلت رو�شي� خالل ال�ش�ع�ت ال�24 امل��شية اأدنى ح�شيلة وفي�ت جديدة بفريو�ش كورون� 
امل�شتجد منذ 27 �شبتمرب 2021 امل��شي ، بت�شجيله� / 787/ ح�لة مق�رنة بيوم اأم�ش 
الأول/ 802 / ليبلغ اإجم�يل عدد الوفي�ت ب�لفريو�ش التي مت ت�شجيله� يف رو�شي� 314األف� 
و 604 ح�لة وف�ة. وق�ل مركز العملي�ت الرو�شي اخل��ش مبك�فحة الفريو�ش - يف تقريره 
 /16735/ ب�ت�شجيله�  ملحوظ�  ارتف�ع�  �شهدت  اجلديدة  ال�ش�ب�ت  ع��دد  اإن   - اليومي 
ا�ش�بة خالل اآخر 24 �ش�عة ، مق�بل/ 15316/ ح�لة يف اليوم ال�ش�بق لي�شل جمموعه� 
اإىل ع�شرة ماليني و618 األف� و 35 اإ�ش�بة، ب�ل�ش�فة اىل مت�ثل 22035 مري�ش� لل�شف�ء 

خالل اليوم الأخري، ليبلغ جمموع املتع�فني ت�شعة ماليني و 645 األف� و 712 �شخ�ش�.
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عربي ودويل

�شعيد يرد على منتقديه

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• اإدوارد بفليملني

   يف مواجهة بيئة جيو�شي��شية مقلقة دائًم�، تبدو 
الي�ب�ن على مفرتق طرق: تطّور مت�ش�رع للجي�ش 
ب��ح���م��الت ط�ئرات  امل��ج��ّه��ز  ال�����ش��ي��ن��ي  ال�����ش��ع��ب��ي 
بدون  وط���ئ��رات  ال�شوت،  �شرعة  تفوق  و�شواريخ 
على  الإقليمية  املط�لب  خدمة  يف  خمتلفة،  طي�ر 
وتطوير  ؛  �شينك�كو(  )ج���زر  ال��ي���ب���ن��ي��ة  الي�ب�شة 
ال�شواريخ الب�لي�شتية مب� يف ذلك الغوا�ش�ت من 
قبل كوري� ال�شم�لية ؛ والتهديد الرو�شي للعديد 
الغرب،  اأوك��ران��ي��� يف  منه�  �شي�دة،  ذات  ال��دول  من 
ع�شكري�  موقعه�  الأق�شى  ال�شرق  يف  تعزز  وحيث 
ت�ريخي�  طوكيو  تعتربه�  التي  ال��ك��وري��ل  ج��زر  يف 
ت�بعة له�، اىل ج�نب تع�ون مو�شكو مع ال�شني يف 

من�ورات بحرية.
    وافقت حكومة رئي�ش ال��وزراء الي�ب�ين فوميو 
 773.8 ح���وايل  على  نوفمرب،   26 يف  كي�شيدا، 
الدف�عي  لالإنف�ق  دولر(  ملي�ر   6.7( ين  ملي�ر 
مب�   ،2021 امل�لية  لل�شنة  التكميلية  امليزانية  يف 
الأمريكية  ال��ق��وات  تنظيم  اإع�����دة  اإن��ف���ق  ذل��ك  يف 
واملخ�ش�ش لتخفيف اآث�ره على املجتمع�ت املحلية، 
املر�شودة  لالعتم�دات  قي��شًي�  رق��ًم���  ه��ذا  ومي��ّث��ل 
مليزانية  احل���دي���ث  ال��ي���ب���ين  ال��ت���ري��خ  ل��ل��دف���ع يف 

اإ�ش�فية.
   اإىل ج�نب ميزانية الدف�ع الأولية الب�لغة 5.34 
تريليون ين، وهي اأعلى ميزانية يف الدولة، لل�شنة 
اإجم�يل  بلغ  اأبريل،  بداأت يف  التي   ،2021 امل�لية 
مرة،  ولأول  امل�لية،  ال�شنة  لهذه  الدف�ع  ميزانية 
جديد  قي��شي  رق��م  ي��ن.  تريليون�ت   6 م��ن  اأك���رث 
 1 ل�شقف  وجت����وز  ال��ت��وايل،  على  ال�ش�بعة  لل�شنة 
منذ  املعتمد  الإج��م���يل  املحلي  ال��ن���جت  م��ن  ب�مل�ئة 

فرتة طويلة.
   تقليدي�، اأب��ق��ت ال��ي���ب���ن الإن��ف���ق ال��دف���ع��ي لأي 
املحلي  ال��ن���جت  م��ن  ب�مل�ئة   1 م��ن  اأق��ل  �شنة م�لية 
اأنه�  رغ��م  �شبقت،  ال��ت��ي  امل���ل��ي��ة  لل�شنة  الإج��م���يل 
جت�وزت هذا امل�شتوى قلياًل يف عدة من��شب�ت فهو 
لي�ش مطلًب� ق�نونًي� ب�ملعنى الدقيق. لذلك يعّد م� 

حدث مبث�بة تغيري كبري.
اأكتوبر،  الت�شريعية يف     خالل حملة النتخ�ب�ت 
ت��ع��ه��د احل����زب ال��ل��ي��ربايل ال��دمي��ق��راط��ي احل�كم 
الإنف�ق  ب��ي���ن��ه، مب�����ش���ع��ف��ة  يف  ك��ي�����ش��ي��دا  ب��ق��ي���دة 
من  ب�مل�ئة   2 اإىل  ب�مل�ئة   1 م��ن  للبالد  الدف�عي 
الأخ���ذ يف العتب�ر  الإج��م���يل، م��ع  ال��ن���جت املحلي 
الن�تو )اأك��رث من  اأه��داف الإنف�ق الدف�عي لدول 
2 ب�مل�ئة من الن�جت املحلي الإجم�يل( ... ويف هذا 

اإ�ش�رة. 
   ب��رن���م��ج حملة احل����زب، وج���د دع��م��� ك��ب��ريا من 
ال�شواريخ،  اإط��الق  ال�شم�لية  كوري�  تكرار  خ��الل 
ل�شفن  الإط���الق  على  م�شرتكة  دوري���ة  اأول  وم��ن 
اله�دئ  املحيط  غ��رب  يف  و�شينية  رو�شية  حربية 
اإنه  ال��ي���ب���ين. وق����ل احل���زب  ب���لأرخ��ب��ي��ل  املحيطة 
فعل  رد  يف  جذري”  ب�شكل  النظر  “يعيد  ���ش��وف 
ال��ب��الد ع��ل��ى ح�����ش��ور ال�����ش��ني امل��ت��زاي��د يف م�شيق 

ت�يوان وجزر �شينك�كو - دي�ويو، وكذلك التهديد 
كوري�  ت�شكله  ال��ذي  املتزايد  والب�لي�شتي  ال��ن��ووي 

ال�شم�لية.
   و���ش��رح احل���زب ال��ل��ي��ربايل ال��دمي��ق��راط��ي، اإنه 
الولي�ت  حلف�ء  ح��دده  ال��ذي  ب�لهدف  علم�  اخ��ذ 
املتحدة يف منظمة حلف �شم�ل الأطل�شي ب�إنف�ق م� 
املحلي الإجم�يل  الن�جت  ب�مل�ئة من   2 ل يقل عن 
على الدف�ع، رغم اأن ال�شيد كي�شيدا مل يلتزم بهذا 
املطلوبة  الإ�ش�فية  الأم���وال  و�شتغطي  امل�شتوى. 
الدوري�ت  وط�ئرات  ال�شواريخ  تكلفة  نوفمرب  يف 
املعدات،  من  وغريه�  وامل��روح��ي���ت  والطوربيدات 
الع�م  نفق�ت  يف  بع�شه�  ���ش��راء  برجمة  مت��ت  التي 
الإقليمية  التحدي�ت  اإن  ال����وزارة  وق���ل��ت  املقبل. 
قدراته�  تعزيز  يف  “الإ�شراع  على  ال��ي���ب���ن  جت��رب 
القدرات  م���ن  وغ���ريه����  ال�����ش���روخ��ي��ة  ال��دف���ع��ي��ة 
املنطقة  ال���الزم���ة حل��م���ي��ة اجل����زر يف  ال��دف���ع��ي��ة 

وهي جزر �شينك�كو. اجلنوبية الغربية”، 
    م��ن ج��ه��ة اخ����رى، ي��ب��دو اأن احل���زب الليربايل 
ملراجعة  ا����ش���ت���ع���داًدا  اأك������رث  ب������ت  ال���دمي���ق���راط���ي 
ال��ذي، من وجهة   1946 لع�م  ال�شلمي  الد�شتور 
الت�شريح�ت  وتتزايد  جي�شه،  جم�ح  يكبح  نظره، 
ال�شي��شية التي ت�شري يف هذا الجت�ه. نزوع ميكن 
يعني منع  الأم���ر ل  ك���ن  واإذا  خ��ط��رًيا.  ي��ك��ون  اأن 
اأكرث  تتحمل  -ف��ه��ي  نف�شه�  ح��م���ي��ة  م��ن  ال��ي���ب���ن 
التي  الي�ب�ن  يف  الأمريكية  ال��ق��وات  تكلفة  ف�أكرث 
حتميه� -ف�إن الهدف لي�ش الدفع نحو احلرب، لأن 
�شب�ق الت�شلح ل نه�ية له ومكلف. و�شرعت طوكيو 
�شرعة  تفوق  ذل��ك من خ��الل تطوير �شواريخ  يف 
ال�شوت وط�ئرة مق�تلة من جيل جديد و�شواريخ 
بعيدة املدى. واملنطقة ب�أ�شره�، مب� يف ذلك كوري� 

اجلنوبية، تتبع هذا امل�ش�ر.
  الطريق الأخرى التي ميكن �شلكه� هي التف�و�ش. 
على  يجب  ال��ق��وي،  الأم��ري��ك��ي  حلليفه�  م�شتندة 
اأجل،  من  الكوريل  ج��زر  ب�ش�أن  التف�و�ش  الي�ب�ن 
الع�شكري،  الت�شعيد  خف�ش  ت�شهيل  ن�حية،  م��ن 
ومن ن�حية اأخرى، ال�شتغالل امل�شرتك ملوارد هذه 
للطرفني.  مفيًدا  �شيكون  ال��ذي  الأم���ر  املنطقة، 
فمع وجود ال�شني يف �شينك�كو التي ت�شميه� بكني 
دي�ويو، من ال�شروري ال�شتغالل امل�شرتك مل�ش�يد 
الأ���ش��م���ك وامل�����وارد ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة م��ع ت�أكيد 
و�شيكون  اجل����زر...  ه��ذه  على  الي�ب�نية  ال�����ش��ي���دة 

موقف� متوازن�.
   ب�����ش��ك��ل ع�����م، ع��ل��ى ط��وك��ي��و ال�����ش��غ��ط م���ن اأجل 
ب�ش�أن  الأط���راف  جميع  مع  ع�مة  من�ق�شة  اإج���راء 
بحر ال�شني، اذ لن يكون هن�ك ف�ئز يف التوترات 
لطوكيو  ميكن  ل  كم�  املنطقة.  ه��ذه  يف  املتزايدة 
املتهور. بحزم،  الندف�ع  ال�شتمرار يف هذا  وبكني 
ولكن بدبلوم��شية، وبدعم من ال�شرك�ء الغربيني 
والآ�شيويني، على طوكيو اأن تدفع طريق املن�ق�شة، 

ثم التف�و�ش.
   قد يكون هذا هو الطموح الكبري لع�م 2022... 

لنعرّب عن مثل هذه الأمني�ت.
ترجمة خرية ال�شيب�ين

طرق...! مفرتق  عند  الي�ب�ن   ،2202

* ب�حث م�ش�رك ب� معهد العالق�ت الدولية وال�شرتاتيجية. ت�شمل جم�لت بحثه 
 � ال�شي��شة الدف�عية الي�ب�نية والق�ش�ي� اجليو�شرتاتيجية يف �شرق اآ�شي�. وهو مهتم اأي�شً
ب�لحت�د الأوروبي، كم� انه يلقي درو�ش� يف العالق�ت الدولية بج�معة ب�ري�ش X-ن�نتري. 

ويف ر�شيده العديد من الكتب واملق�لت.

اإحالة 19 مرت�شحا على النيابة العمومية

قي�ش �شعيد: حملتي النتخ�بية كلفتني خم�شني دين�را...!
•• الفجر -تون�س

ق�ل الرئي�ش التون�شي قي�ش �شعّيد، 
ا�شرافه على اجتم�ع جمل�ش  لدى 
التمويل  رف�������ش  اإن������ه  ال�����������وزراء، 
العمومي عند تر�شحه لالنتخ�ب�ت 
�شنة  لأوان���ه����  ال�ش�بقة  ال��رئ������ش��ي��ة 
الذي  الوحيد  املبلغ  واأن   ،2019
النتخ�بية  احل��م��ل��ة  خ���الل  دف��ع��ه 
ك���ن 50 دي��ن���را، وذل��ك يف رد منه 
والتعليق�ت  ال��ت�����ش��ري��ح���ت  ع��ل��ى 
الني�بة  ق���رار  اإث���ر  على  امل��ت��داول��ة، 
�شخ�ش�   19 م��ت���ب��ع��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
 2019 لن���ت���خ����ب����ت  ت���ر����ش���ح���وا 

وارتكبوا جرائم انتخ�بية.
ك��م��� اأف�������د ���ش��ع��ّي��د، وف����ق م���� ج�ء 
الر�شمية  ب���ل�����ش��ف��ح��ة  ف��ي��دي��و  يف 
اأبلغ  ك�ن  ب�أنه  التون�شية،  للرئ��شة 
الهيئة العلي� امل�شتقلة لالنتخ�ب�ت 
مت  ال��ت��ي  امل��دع��وم��ة  ال�شفح�ت  اأن 
ر�شده� اأنداك “ل تلزمه ول يعلم 
املق�بل  يف  م��ع��ربا   ،“ وراءه������  م��ن 
بي�ن�ت  ���ش��دور  م��ن  ا�شتغرابه  ع��ن 
وت��ع��ل��ي��ق���ت ح����ول م�����ش���أل��ة وج���ود 

متويل حلملته النتخ�بية.
ب�ملحكمة  الت�����ش���ل  م��ك��ت��ب  وك�����ن 
الب��ت��دائ��ي��ة ب��ت��ون�����ش، ق��د اأع��ل��ن يف 
ب��الغ له الرب��ع���ء، عن ق��رار اإح�لة 
19 �شخ�ش� على املجل�ش اجلن�حي 
من  بتون�ش  الب��ت��دائ��ي��ة  ب�ملحكمة 
بعد  وذل��ك  انتخ�بية،  اأج��ل جرائم 
امت������م ال����ش���ت���ق���راءات والأب����ح�����ث 
وبن�ء على اإح�لة من وكيل الدولة 

الع�م لدى حمكمة املح��شب�ت. 
النتخ�بية  اجلرائم  هذه  وتتمثل 

 واأف���د ف���روق بوع�شكر يف ت�شريح 
�شعيد  قي�ش  ال��رئ��ي�����ش  اأن  اذاع����ي، 
معني على غرار بقية املرت�شحني، 
تتبعه  وق����ن���ون���ي����  اإج���رائ���ي����  ل��ك��ن 
ب�عتب�ر  ال���ب���ق���ي���ة  ع�����ن  ي���خ���ت���ل���ف 
ح�لي�  به�  يتمتع  ال��ت��ي  احل�ش�نة 
مبّين�  للجمهورية،  رئي�ش�  بو�شفه 
اأنه ميكن تتبع رئي�ش الدولة على 
بعد  ان��ت��خ���ب��ي��ة  خم���ل��ف���ت  خلفية 

ا�شتكم�ل مدته الرئ��شية.
حمكمة  رئ���ي�������ش  اأف����������د  ح�����ني  يف 
امل��ح������ش��ب���ت جن��ي��ب ال���ق���ط����ري، يف 
اأفريقي�  ت��ون�����ش  ل��وك���ل��ة  ت�����ش��ري��ح 
اجلرائم  ع��ق��وب��ة  ب������أن  ل���الأن���ب����ء، 
الإ�شه�ر  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  الن��ت��خ���ب��ي��ة 
ال�����ش��ي������ش��ي وع�����دم اح������رتام فرتة 
ه���ي عقوبة  الن��ت��خ���ب��ي  ال�����ش��م��ت 
154و  م���ل��ي��ة ح�����ش��ب ال��ف�����ش��ل��ني 

155 من الق�نون النتخ�بي. 
املتعلقة  ال�������ش���ب���ه����ت  اأن  واأك���������د 
احرتام  وع��دم  ال�شي��شي  ب�لإ�شه�ر 
ال�����ش��م��ت الن��ت��خ���ب��ي مت��ث��ل جنح� 
من  وه���ي  م���ل��ي��ة،  عقوبته�  ت��ك��ون 

اخت�ش��ش الق�ش�ء العديل.
ه���ذه الإح����ل���ة ا���ش���ل��ت ال��ك��ث��ري من 
احل������رب، وق�����د حت�����دى ام�����ني ع�م 
ح���زب ال��ع��م���ل ح��م��ة ال��ه��م���م��ي يف 
الر�شمية  �شفحته  ع��رب  ت��دوي��ن��ة 
على في�شبوك الرئي�ش قي�ش �شعيد 
ع���ن ح�����ش���ن��ت��ه وذلك  ال��ت��خ��ل��ي  يف 
 19 ���ش��م��ن  ا���ش��م��ه  ورود  ع��ل��ى  ردا 
���ش��خ�����ش��ي��ة ���ش��ي������ش��ي��ة اح��ي��ل��ت على 
انتخ�بية.  خم���ل��ف���ت  يف  ال��ق�����ش���ء 
وعرّب حمة الهم�مي عن انزع�جه 
ال�����ش��دي��د م��ن ح�����ش��ر ا���ش��م��ه �شمن 

الإ�����ش����ه�����ر  يف خم����ل���ف���ة حت���ج���ري 
غري  بدع�ية  والن��ت��ف���ع  ال�شي��شي 
التوا�شل  و���ش���ئ��ل  ع��رب  م�����ش��روع��ة 
الجتم�عي، والدع�ية خالل فرتة 

ال�شمت النتخ�بي.
ب�ملحكمة  الت�����ش���ل  مكتب  واأ���ش���ر 
املذكورة يف بالغه، اىل تعذر اإح�لة 
غري هوؤلء الأ�شخ��ش على املحكمة 
“لأ�شب�ب تتعلق ببع�ش الإجراءات 
اخل��شة ب�إث�رة الدعوى العمومية 
املرتبطة ب�شفة املخ�لف وا�شتكم�ل 

بع�ش الأبح�ث.”
والأ�شخ��ش املح�لني على املجل�ش 
القروي  نبيل  تب�ع�  هم  اجلن�حي 
الكرمي  ال�����ش���ه��د وع��ب��د  وي��و���ش��ف 
وربيعة  اخلريجي  ورا���ش��د  زب��ي��دي 
بن عم�رة و�شليم الري�حي واأحمد 
اجلب�يل  وح��م���دي  �شعيد  ال�����ش���يف 
اللومي  و�شلمى  الهم�مي  وح��م��ة 
وحممد  النوري  ال�شغري  وحممد 
امل��ن�����ش��ف امل���رزوق���ي ون���ج��ي جلول 
وحم����م����د ال���ه��������ش���م���ي احل�����م����دي 
جمعة  وم��ه��دي  الفخف�خ  واإل��ي������ش 
ومنجي الرحوي ولطفي املرايحي 

و�شعيد الع�يدي.
العلي�  الهيئة  اأكد ع�شو  املق�بل  يف 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ����ب����ت ف������روق 
حمكمة  ت���ق���ري���ر  اأن  ب���وع�������ش���ك���ر، 
ب�لنتخ�ب�ت  امل��ت��ع��ل��ق  امل��ح������ش��ب���ت 
ال��رئ������ش��ي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، حتدث 
ع���ن وج����ود خم���ل��ف���ت ع��ل��ى �شلة 
فيم�  خ��شة  ال�شي��شي  ب���لإ���ش��ه���ر 
و�ش�ئل  ع����رب  ال����ش���ت�������ش���ه����ر  ي���ه���م 
وال�شفح�ت  الجتم�عي  التوا�شل 

الدع�ئية املمولة.

م�  العم�ل،  ح��زب  واأدان  الق�ئمة. 
النتق�ئي”  “التع�طي  ب  و�شفه 
حمكمة  ت����ق����ري����ر  حم�����ت�����وى  م������ع 
اأمينه  ا����ش���م  وح�����ش��ر  امل��ح������ش��ب���ت 
ال���ع����م )ح���ّم���ة ال��ه��م���م��ي(، �شمن 
ال��ذي��ن ت��ق��ّرر اإح���ل��ت��ه��م م��ن اأجل 
ج��رائ��م ان��ت��خ���ب��ي��ة. ك��م��� ع���رّب عن 
قي�ش  ا�شم  اإدراج  “عدم  ا�شتغرابه 
على  اجلمهورية(،  )رئي�ش  �شعيد 
ب�لإ�شه�ر  املنتفعني  ق���ئ��م��ة  راأ�����ش 
ال�شي��شي والدع�ية غري امل�شروعة 
التوا�شل الجتم�عي،  عرب و�ش�ئل 
حمكمة  ت��ق��ري��ر  يف  ورد  م����  وف����ق 
املح��شب�ت التي ذكرت يف مالحقه� 
طرف  م��ن  ���ش��ن��دا  تلقى  �شعّيد  اأّن 
30 �شفحة )على مواقع التوا�شل 
تون�ش  على  م��وزع��ة  الج��ت��م���ع��ي( 
الأجنبية  ال�������دول  ع���دي���د  وع���ل���ى 
 3045466 بلغ  م�ش�ركني  بعدد 

�شخ�ش�”.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�������ل رئ���ي�������ش ح���زب 
الرتبية  ووزي��ر  الوطني  الئتالف 
الأ�����ش����ب����ق ن�����ج����ي ج�����ل�����ول، اأم�������ش 
اجلمعة اإنه علم بخرب اح�لته على 
انتخ�بية من  التحقيق يف جرمية 
�شفح�ت “في�شبوك” مو�شح� اأنه 
اأي��ة دع��وة ر�شمية للمثول  مل يتلق 

اأم�م الق�ش�ء.
واأ�����ش�����ف ن����ج���ي ج���ل���ول، اأن�����ه ق�م 
ب�لإ�شه�ر ال�شي��شي مثله مثل بقية 
املرت�شحني لالنتخ�ب�ت معتربا اأن 
املخ�لف�ت النتخ�بية التي ارتكبت 

ل ترقى ملرتبة اجلرمية.
يف  لي�شت  امل�شكلة  اأن  جلول،  واأك��د 
الإح�لت  يف  اأو  املرتكبة  املخ�لف�ت 

ب������ل يف حم��������ولت  ال���ق�������ش����ئ���ي���ة 
وح�شر  ال�شي��شية  الطبقة  ترذيل 
املتحيلني  خ���ن��ة  يف  ال�����ش��ي������ش��ي��ني 
اأن تقود  وامل��ج��رم��ني، حم���ذرا م��ن 
حكم  اع����ط�����ء  اإىل  احل���م���ل���ة  ه�����ذه 
قوله.  وف����ق  وا����ش���ت���ب���دادي  ف�����ردي 
الإح�لت  ه��ذه  اأن  الوزير  واأ���ش���ف 
الطبقة  �شد  ممنهجة  عملية  هي 
ثقته  م��وؤك��دا  تون�ش  يف  ال�شي��شية 

الت�مة يف الق�ش�ء. 
حلركة  الق�نونية  اللجنة  وعّلقت 
حتي� تون�ش على خرب اإح�لة رئي�ش 
اأنظ�ر  ال�ش�هد على  احلزب يو�شف 
الإ�شه�ر  ب�شبهة  الدائرة اجلن�حية 
دائرة  تقرير  على  بن�ء  ال�شي��شي 
ب�لنتخ�ب�ت  اخل������ش  املح��شب�ت 

الرئ��شية 2019.
واأو�شحت اللجنة اأن �شبهة ال�شه�ر 
تقرير  ذك���ره����  ال���ت���ي  ال�����ش��ي������ش��ي 
الرئ��شية  املح��شب�ت حول احلملة 
ل��ي��و���ش��ف ال�����ش���ه��د ت��ت��م��ث��ل يف بث 
اجتم�ع  ل��ف��ع���ل��ي���ت  ت��ل��ف��زي��ة  ق��ن���ة 
 2019 8 �شبتمرب  �شو�شة بت�ريخ 
الر�شميني  املمثلني  م��ن  اإذن  دون 
تقرير  اع��ت��ربه  م���  وه���و  للحملة، 

املح��شب�ت اإ�شه�را �شي��شي�. 
تعترب  ل  ال�شبهة  هذه  اأن  و�شددت 
ك�لتمويل  ان���ت���خ����ب���ي���ة  ج����رمي����ة 
بل  “اللوبيينغ”  اأو  اخل�����رج����ي 
اإن ثبتت،  جنحة ترتاوح عقوبته�، 
دين�ر،  اآلف  و10  اآلف   5 ب���ني 
الق�نون  من   154 الف�شل  ح�شب 
عدم  اإىل  اإ�����ش�����ف����ة  الن���ت���خ����ب���ي، 
ال�ش�هد  يو�شف  املر�شح  م�شوؤولية 

عن البث التلفزي املذكور. 

الفقر يدفع اآلف البورميني للهجرة اإىل ت�يالند 

العثور على 10 جثث اأم�م مقر حكومة اإقليمية يف املك�شيك 
•• مك�صيكو-اأ ف ب

اأم����م مقر حكومة  م��رك��ون��ة  ���ش��ي���رة  يف  ع�شر جثث  على  ُع��رث 
ولية زاك�تيك��ش يف �شم�ل املك�شيك، وهي منطقة تتن�زع عليه� 
ال�شلط�ت.  اأف���دت  البالد، بح�شب م�  اأكرب ع�ش�ب�ت  اثن�ن من 
التوا�شل  م��ون��ري���ل على م��واق��ع  ال��ولي��ة ديفيد  وق����ل ح���ك��م 
ات�ش�ًل  تلقيت  غ(  ت   11،30(  5،30 “ال�ش�عة  الجتم�عي 
عن �شي�رة رم�دية مركونة مق�بل الق�شر احلكومي ويف داخله� 
جثث عليه� اآث�ر �شرب وم�شوهة”. واأكدت �شحيفة “خورن�دا” 

وك�نت  ال�شي�رة.  يف  جثث  ع�شر  وج��ود  احلكومة  من  القريبة 
و�ش�ئل اإعالم حملية قد حتدثت عن وجود �شت جثث يف �شي�رة 
تركه� ق�ئده�. وت�شري ال�شلط�ت اإىل اأن ولية زاك�تيك��ش ت�شهد 
�شراع�ً بني ع�ش�ب�ت “�شين�لوا” و”خ�لي�شكو اجليل اجلديد”. 
قد  اأوب��رادور  لوبيز  م�نويل  اأندري�ش  املك�شيكي  الرئي�ش  وك�ن 
زار الولية يف اأواخر ت�شرين الث�ين نوفمرب بعد اكت�ش�ف 15 
 460 حينه�  ال�شلط�ت  وطلبت  ع�مة.  اأم�كن  يف  معلقة  جثة 
ينت�شرون  ك���ن��وا  اآلف  اأرب��ع��ة  اإىل  لين�شموا  اإ�ش�في�ً  ع�شكري�ً 
“حركة  �شبتمرب  اأي��ل��ول  منذ  زاك�تيك��ش  وحتكم  املنطقة.  يف 

اإليه  ينتمي  الذي  )مورين�( وهي احلزب  الوطني”  التجديد 
 300 اأرق���م ر�شمية  املك�شيك وفق  رئي�ش اجلمهورية. و�شجل 
ال�ش�بق  اأطلق الرئي�ش  2006 عندم�  الع�م  األف اغتي�ل منذ 
فيليبي ك�لديرون عملية ع�شكرية �شد جت�ر املخدرات. ويوؤكد 
الرئي�ش احل�يل اأنه يف�شل اعتم�د �شي��شة عدم اإطالق الن�ر مع 
جت�ر املخدرات، ولكنه ح�فظ على انت�ش�ر القوات الع�شكرية يف 
كل اأنح�ء البالد. وجهزت ال�شلط�ت احل�لية اأي�ش�ً فرقة حر�ش 
وطني جديدة حلفظ الأمن مبر�شوم �شدر يف 26 اآذار م�ر�ش 

2019 ملح�ربة اجلرمية املنظمة.

اإىل  “جئن�  اإذ  بورم�  يف  الأج���داد  مع 
ع��ل��ى حد  امل�ل”  ل��ك�����ش��ب  ف��ق��ط  ه��ن��� 
ق��ول م��ي��و. قبل اجل���ئ��ح��ة، ك���ن عدد 
البورميني الذين يعي�شون يف ت�يالند 

يقدر بحواىل مليونني.
ل��ك��ن م���ع اإغ�����الق احل�����دود م��ن��ذ اآذار 
اأم�������م  ي���ت���ب���ق  مل   ،2020 م������ر������ش 
دخول  اإل  خ��ي���ر  اجل����دد  امل��ه���ج��ري��ن 

بورم� ب�شكل غري ق�نوين.
مرات  ث��الث  التوقيف�ت  ع��دد  وازداد 
النقالب  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي  الأ���ش��ه��ر  يف 
الع�شكري يف �شب�ط فرباير 2021، 
ن�شرته� احلكومة  التي  الأرق����م  وف��ق 
الث�ين  ت�����ش��ري��ن  يف  ال���ت����ي���الن���دي���ة. 
امله�جرين  ع�����دد  و����ش���ل  ن���وف���م���رب، 
بلغت  اإىل ح�شيلة قي��شية  املوقوفني 
من  اأك����رث  م����رات   10 اأي  اآلف،   6
النقالب.  قبل  ين�ير،  الث�ين  ك�نون 

ك�ن�ش�ن�بوري  مق�طعة  اإىل  م��ه��رب، 
ثم منطقة ب�نكوك حيث يوجد عدد 

كبري من امله�جرين البورميني.
وي��ع��ن��ي ال��ب��ق���ء يف ت���ي��الن��د م��ن دون 
يف  ال���وق���ت  مت�����ش��ي��ة  ث��ب��وت��ي��ة،  اأوراق 
يف  ليال  وال��ن��وم  ال�شرطة  من  الهرب 

مه�جع �شيقة.
ع�م�(،   45( ت�����ش��ي��ت  م��ي��و  واأو�����ش����ح 
وه����و ا����ش���م م�����ش��ت��ع���ر خ���وف���� م���ن اأن 
فران�ش  لوك�لة  ال�شلط�ت،  تكت�شفه 
)يف  البق�ء  ن�شتطع  مل  “لكنن�  بر�ش 
يف  التفكري  علين�  ك���ن  م��دي��ن��ت��ن���(... 

م�شتقبل اأطف�لن�”.
م�شنع  يف  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  م��ي��و  ح�شل 
 10 ل�شب�غة املالب�ش، وهو يتق��شى 

دولرات يف اليوم.
ت�����رك ال�����زوج������ن ط��ف��ل��ي��ه��م���، واح����د 
����ش���ن���وات والآخ�������ر ر�شيع  ���ش��ت  ي��ب��ل��غ 

م�����ن ج����ن���ب���ه����، ق�����ل����ت ج���ريال���دي���ن 
اأن���������ش�����ر، رئ��ي�����ش��ة ب��ع��ث��ة ت����ي���الن���د يف 
لكل  اإن���ه  للهجرة،  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
اإن  نقول  اأن  “ميكنن�  اأوق���ف  �شخ�ش 
ق�درا  ك����ن  الأق����ل  ع��ل��ى  اآخ���ر  �شخ�ش� 
يقب�ش  اأن  دون  احل����دود  ع��ب��ور  ع��ل��ى 
يف  الن��شطة  اإىل  وب�لن�شبة  عليه”. 
روي�ش�ي  امل��ه���ج��ري��ن  ح��ق��وق  جم����ل 
وونغ�شوب�ن، ف�إن ذروة عدد الوافدين 
التي  القت�ش�دية  الأزم����ة  اإىل  ت��ع��ود 
�شهدت  وال����ت����ي  الن����ق����الب  اأع���ق���ب���ت 
ال��ت�����ش��خ��م وع����دم وجود  ارت��ف���ع��� يف 
�شعب  “الأمر  واأو���ش��ح��ت  وظ���ئ��ف. 
اأن  خ�شو�ش�  الع�ديني”  الن��ش  على 
انه�رت  “الكي�ت”  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ة 
“اأغلقت  وت���ب��ع��ت  ال������دولر.  م��ق���ب��ل 
احل���������دود ل����ف����رتة ط���وي���ل���ة ل���درج���ة 
ه���ن����ك ط���ري���ق ق�نوين  ي��ع��د  اأن�����ه مل 

للعم�ل الذين يرغبون يف العودة اإىل 
ت�يالند”ل �شيم� العم�ل املو�شميني.

اجلي�ش  ب����������ش����م  ال�����ن������ط�����ق  وق�����������ل 
�ش�نتيبونغ  اجل�����رنال  ال���ت����ي���الن���دي 
فتح  ت����ي���الن���د  اإع���������دة  اإن  ث����م����ب���ي���� 
الأرجح  على  ه��و  ال��دول��ي��ة  ال�شي�حة 
م� دفع العم�ل البورميني للعودة اإىل 
يف  يعملون  منهم  ك��رثا  لأن  ت�يالند 

قط�ع ال�شي�حة واخلدم�ت.
واأو�شح لوك�لة فران�ش بر�ش “العم�ل 
)...( اأرادوا العودة. كم� اأن لديهم ثقة 
يف النظ�م ال�شحي الت�يالندي الذي 

ميكن اأن يوفر العالج لكوفيد”.
اأخ����رى، يلبي هوؤلء  ل��ك��ن م��ن ج��ه��ة 

ح�جة القت�ش�د الت�يالندي.
وبح�شب وزارة العمل، هن�ك م� ي�شل 
���ش���غ��رة يف  األ����ف وظ��ي��ف��ة   200 اإىل 

ت�يالند.

•• بانكوك-اأ ف ب

بعد �شريهم� ليلة ك�ملة عرب الأدغ�ل 
اإىل  بورمي�ن  زوج�ن  واجلب�ل، و�شل 
ت�يالند على اأمل العثور على وظيفة 
اأزمة  بلدهم�  يواجه  فيم�  متوا�شعة 

عميقة.
على غ��رار ميو ت�شيت وزوج��ت��ه، عرب 
غري  ب�شكل  احل��دود  امله�جرين  اآلف 
ق�نوين يف الأ�شهر الأخرية، هرب� من 
البوؤ�ش الذي �شببه الوب�ء والنقالب 
اأون��غ �ش�ن �شو  اأط���ح  ال��ذي  الع�شكري 

ت�شي من ال�شلطة قبل حواىل ع�م.
ا����ش���ت���غ���رق���ت رح��ل��ت��ه��م��� ي���وم���ني من 
م��ن��ط��ق��ة ت���ن��ي��ن��ث���ري��ي ال�����ش���ح��ل��ي��ة يف 
جنوب بورم� عرب مزارع ذرة ومزارع 
ي�شال  اأن  قبل  كثيفة،  وغ�بة  مط�ط 
مب�ش�عدة  الت�يالندية،  احل��دود  اإىل 

 نق�ش التدفئة يهدد بلدة لبن�نية توؤوي لجئني �شوريني 
•• بريوت-اأ ف ب

اأّن م�أ�ش�ة تلوح يف الأف��ق يف بلدة  نّبهت منظمة غري حكومية من 
بعدم�  لبن�ن،  �شرق  يف  �شوري  لجئ  األ��ف  �شبعون  يقطنه�  جبلية 
الوقود  اأ�شع�ر  ارتف�ع  مع  ط��وارئ  ح�لة  حمليون  م�شوؤولون  اأعلن 

ال�شروري للتدفئة خالل ال�شت�ء الق�ر�ش.
وتقع بلدة عر�ش�ل حيث يقطن اأي�ش�ً اأربعون األف لبن�ين يف منطقة 
البق�ع على ارتف�ع 1400 مرت عن �شطح البحر. وتعّد من بني 

املن�طق التي ت�شهد �شت�ء ق��شي�ً وانخف��ش�ً يف درج�ت احلرارة.
املنظم�ت  وهي واحدة من  “اإدنربه دايركت ايد”  وق�لت منظمة 
غري احلكومية القليلة التي حت�فظ على وجود دائم يف عر�ش�ل يف 
بي�ن اخلمي�ش “جن� العديد من ع�ئالت الالجئني يف عر�ش�ل من 

ف�شول ال�شت�ء ال�ش�بقة لكن هذا الف�شل خمتلف”.
مدافئه�  لت�شغيل  الع�ئالت  حتت�جه  الذي  الوقود  كلفة  وارتفعت 
ع��ل��ى وقع  ال��دع��م احل��ك��وم��ي  رف���ع  امل��ئ��ة، نتيجة  350 يف  ب��ن��ح��و 
لالأجور  الأدن���ى  احل��د  ب���ت  حيث  لبن�ن،  يف  القت�ش�دي  النهي�ر 
يع�دل اأقّل من 25 دولراً مع خ�ش�رة اللرية نحو 95 يف املئة من 

قيمته� مق�بل الدولر.
وحتت�ج كل ع�ئلة، وفق املنظمة، اىل 350 دولراً لتدفئة م�شكنه� 

خالل مو�شم ال�شت�ء.
ب�تت “املفو�شية ال�ش�مية لالأمم املتحدة  ومع “خف�ش املوازنة”، 
ل�شوؤون الالجئني واملنظم�ت غري احلكومية الأخرى ق�درة فقط 

على توفري متويل لأقل من ثالثني يف املئة من الحتي�ج�ت”.
ودفع ذلك رئي�ش بلدية عر�ش�ل ب��شل احلجريي اىل اإعالن ح�لة 

ل�شّد فجوة  ن��داء  اإ�شدار  مع  ب�لوقود تزامن�ً  يتعّلق  ط��وارئ يف م� 
التمويل وجمع 5،5 ماليني دولر.

وق�ل يف ندائه، وفق البي�ن، “يرجى التفكري يف عواقب ترك اآلف 
الع�ئالت يف خي�م واهية دون تدفئة يف درج���ت ح��رارة اأقل بكثري 

من ال�شفر وري�ح لذعة”.
حتفهم  لبن�ن  يف  والالجئني  �شوري�  يف  الن�زحني  ع�شرات  ولقي 
ذل��ك يف عر�ش�ل وخ��الل حم�ولتهم اجتي�ز  ال���ربد، مب��� يف  ج��راء 

احلدود بني البلدين، منذ اندلع النزاع ال�شوري ع�م 2011.
ب�ت  وال���ذي  القت�ش�دية  اأزم���ت��ه  اأ���ش��واأ  ال��غ���رق يف  لبن�ن،  وي���ووؤي 
ع����ج���زاً ع��ن ت���أم��ني اخل���دم����ت الأ���ش������ش��ي��ة مل��واط��ن��ي��ه مب��� يف ذلك 
ثلث  نحو  ي�شكلون  �شوري،  لجئ  مليون   1،5 والوقود،  الكهرب�ء 

عدد �شك�نه.
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الي�ب�ن تزيد م�ش�همته� امل�لية للقوات الأمريكية على اأرا�شيه� 
•• طوكيو-اأ ف ب

زادت الي�ب�ن اجلمعة قيمة م�ش�همته� امل�لية للقوات الأمريكية على 
اإقليمية متزايدة مع ال�شني وكوري�  اأرا�شيه�، على خلفية توترات 
ب�شبب  ووا�شنطن  طوكيو  ب��ني  م�ش�حن�ت   ��� اأي�����شً لكن  ال�شم�لية، 
بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخل�رجية  وزير  اأعلن  ال�شحية.  الأزم��ة 
يف م�شتهّل قمة عرب الفيديو بني وزراء خ�رجية ودف�ع البلدين اأن 
هذا التف�ق اجلديد املمتّد على خم�ش �شنوات والذي ُوّقع اجلمعة 
ا�شتعدادن� الع�شكري  “ب��شتثم�ر مزيد من املوارد لتعميق  �شي�شمح 

وق�بلية العمل امل�شرتك”.
يبلغ التمويل الي�ب�ين اجلديد 211 ملي�ر ين يف الع�م، اأي 1055 
وزارة  اأف����دت  م�  بح�شب  ي���ورو(،  ملي�رات   8( املجمل  يف  ين  ملي�ر 

اخل�رجية الي�ب�نية وك�لة فران�ش بر�ش. يعود ذلك اإىل زي�دة بن�شبة 
اأمنية  مع�هدة  مبوجب  ال�ش�بقة.  ب�لفرتة  مق�رنة  تقريًب�   8%
وا�شنطن  توؤمن   ،1960 ع�م  اإىل  ت�ريخه�  يعود  اأمريكية  ي�ب�نية 
احلم�ية الع�شكرية للي�ب�ن التي ل متلك �شوى “قوات دف�ع ذاتي” 

قدراته� ومهّم�ته� حمدودة.
لكن طوكيو مدعوة لتحّمل التك�ليف املرتبطة بوجود حواىل 50 

األف جندي اأمريكي على اأرا�شيه�.
وذّكر بلينكن اجلمعة ب�”الأعم�ل امل�شتفزة التي تقوم به� بكني والتي 
تزيد التوترات يف م�شيق ت�يوان، وكذلك يف بحَري ال�شني ال�شرقي 
� اأن الربامج الب�ل�شتية الكورية ال�شم�لية  واجلنوبي”. واعترب اأي�شً
هي “تهديد م�شتمّر”، يف حني اأن بيونغ ي�نغ اأعلنت هذا الأ�شبوع 
اأنه� اأجرت جتربة على �ش�روخ فرط �شوتي. يف ت�شريح م�شرتك، 

عرّب وزراء اخل�رجية والدف�ع الي�ب�نيني والأمريكيني اجلمعة عن 
حقوق  انته�ك�ت  يخ�ّش  م�  يف  وامل�شتمرة”  ال�شديدة  “خم�وفهم 
وا على  الإن�ش�ن يف منطقة �شينجي�نغ ال�شينية وهونغ كونغ وح�شّ

“ال�شالم وال�شتقرار” يف م�شيق ت�يوان.
لهذا  ال�ش�رمة”  “مع�ر�شته�  ع��ن  ج���ن��ب��ه���  م��ن  ب��ك��ني  واأع���رب���ت 
وزارة  ب��شم  امل��ت��ح��دث  واّت��ه��م  ال��داخ��ل��ي��ة.  ���ش��وؤون��ه���  يف  “التدخل” 
اخل���رج��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة وان����غ وي��ن��ب��ني يف م���وؤمت���ر ���ش��ح���يف، طوكيو 
ووا�شنطن ب�”ن�شر معلوم�ت م�شللة بهدف ت�شويه �شمعة ال�شني”.

بني  ت��وت��رات  اإط����ر  يف  اجلمعة  الي�ب�نية  الأم��ريك��ي��ة  القمة  ت���أت��ي 
يف  اأمريكية  قواعد  يف  كبرية  كوفيد  ب��وؤر  ب�شبب  وا�شنطن  طوكيو 
اأوك��ي��ن���وا )ج��ن��وب غ��رب( حيث تقع  � يف منطقة  ال��ي���ب���ن، خ�شو�شً
الي�ب�نية  املحلية  ال�شلط�ت  وتتهم  الأم��ريك��ي��ة.  ال��ق��واع��د  معظم 

القوات الأمريكية ب�أنه� ت�شّببت بتف�ٍش جديد للوب�ء يف من�طق عدة 
قيود  بفر�ش  اجلمعة  الي�ب�نية  احلكومة  و�شمحت  الأرخبيل.  من 
اأوكين�وا  من�طق  يف  ين�ير  الث�ين  ك�نون   31 حتى  جديدة  �شحية 

وي�م�غو�شي )غرب( وهريو�شيم�.
اإىل  اجلمعة  ه�ي��شي  يو�شيم��ش�  الي�ب�ين  اخل�رجية  وزي��ر  واأ���ش���ر 
على  لكوفيد  امل�ش�دة  تدابريه�”  “تعزيز  على  وا�شنطن  ح��ّث  اأن��ه 

قواعده� الع�شكرية يف الي�ب�ن.
اأوميكرون  امل��ت��ح��ّورة  تف�شي  ع��ن  مب��ن���أى  الآن  حتى  الي�ب�ن  وك���ن��ت 
مل  وال��ت��ي  ح��دوده���  على  تفر�شه�  ال��ت��ي  ال�ش�رمة  القيود  بف�شل 
يخ�شع اإليه� اجلنود الأمريكيون. وقد �شّجلت اخلمي�ش اأكرث من 
منذ  يومية  ح�شيلة  اأعلى  يف  بكوفيد  جديدة  اإ�ش�بة  اآلف  اأرب��ع��ة 

منت�شف اأيلول �شبتمرب.

•• عوا�صم-وكاالت

العنيفة  الح��ت��ج���ج���ت  اأرغ���م���ت 
احل��ك��وم��ة على  ك���زاخ�����ش��ت���ن  يف 
ال�شتق�لة واإعالن ح�ل الطوارئ 
قوات  اإر���ش���ل  اإىل  رو�شي�  ودف��ع��ت 
م����ن م��ن��ظ��م��ة م���ع����ه���دة الأم������ن 
تهدئة  على  للم�ش�عدة  اجلم�عي 

ال�شطراب�ت.
ري���غ���ن يف موقع  ه��ي��ل��ني  وك��ت��ب��ت 
الأمريكية  اأن”  اأن  “�شي  �شبكة 
اأك����رب حتٍد  اأن ه���ذا  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون، 
ل���ل���رئ���ي�������ش ق����������ش����م-ج����وم�����رت 
ال�شعبي  الغ�شب  م��ع  ت��وك���ي��ي��ف، 
الأم�����ر  اأول  ب������داأ  ال������ذي  ال����ع�����رم 
احتج�ج�ً على رفع اأ�شع�ر الوقود، 
اأو�شع  ا�شطراب�ت  اإىل  تطور  ثم 
واحتج�ج�ً  احلكومة  ف�ش�د  �شد 
املتدنية  املعي�شة  م�شتوي�ت  على 
اجلمهورية  يف  والبط�لة  والفقر 
الغنية  ال�����ش���ب��ق��ة  ال�����ش��وف��ي���ت��ي��ة 

ب�لنفط.
وان��دل��ع��ت ���ش��رارة ال��ت��ظ���ه��رات يف 
منطقة م�نغي�شتو الغربية الغنية 
احلكومة  ق��ررت  عندم�  ب�لنفط، 
اعتب�راً  امل�ش�ل  ال��غ���ز  اأ�شع�ر  رف��ع 
الكثري  الع�م. وقد حول  اأول  من 
م��ن ال��ك���زاخ��ي��ني ���ش��ي���رات��ه��م كي 
كلفته  ب�شبب  امل�ش�ل  ب�لغ�ز  تعمل 

املنخف�شة.
للنفط  امل��ن��ت��ج��ة  وك����زاخ�������ش���ت����ن 
وت������ش��ع دول���ة م��ن ح��ي��ث امل�ش�حة 
م���ل���ي����رات  ال������ع�������مل، ج����ذب����ت  يف 
الإ�شتثم�رات  م���ن  ال���������دولرات 
ب�قت�ش�د  تتمتع  وه��ي  الأجنبية، 
قوي منذ ا�شتقالله� عن الحت�د 

•• باري�س-وكاالت

���ش��ي��ت��ح��دد وجه  اأ����ش���ه���ر،   3 ب���ع���د 
ال���رئ���ي�������ش ال���ف���رن�������ش���ي اجل���دي���د، 
يبدو  النتخ�ب�ت  اأن موعد  ورغم 
حرارة  الفرن�شيون  يعي�ش  بعيدا، 
تظهر  اإذ  املر�شحني،  بني  املن�ف�شة 
املن�ف�شة  اأن  ال����راأي  ا�شتطالع�ت 
اإمي�نويل  ب��ني  حم�شورة  �شتكون 

م�كرون ومر�شحي اليمني.
ل يبدو اأن الفرن�شيني حمكومون 
م�كرون  ب���ني  ع��ق��ي��م��ة  مب��واج��ه��ة 
كررته  م�  بح�شب  لوب�ن  وم���ري��ن 
و�ش�ئل الإع��الم م��رارا. اإذ مبجرد 
اأن دخلت اللعبة ف�لريي بيكري�ش 
“اجلمهوريون”،  ح��زب  مر�شحة 
ك��������أول ام��������راأة مت���ث���ل ال���ي���م���ني يف 
انتخ�ب�ت رئ��شية يف فرن�ش�، قلبت 

اأرق�م ا�شتطالع�ت الراأي.
ن�����ش��ره��� مكتب  درا����ش���ة  اآخ����ر  ويف 
“اإيالب”،  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ش���ت 
نق�ط   3 ع��ل��ى  م�����ك����رون  ح�����ش��ل 
الت�شويت  ن���واي����  م���ن  اإ����ش����ف���ي���ة 
ب�ملئة،   26 اإىل  الن�شبة  لرتتفع 
مع  الفجوة  تو�شيع  اإىل  اأدى  مم� 
م��ر���ش��ح��ة ب��ي��ك��ري�����ش ال���ت���ي حتتل 
ب�ملئة،  ب�17  ال���ث����ن���ي���ة  امل���رت���ب���ة 
م���ت���ج����وزة ب��ن��ق��ط��ة واح�����دة فقط 
الوطنية  “اجلبهة  م���ن����ف�������ش���ة 
فيم�  ل��وب���ن.  م�رين  الفرن�شية” 
نزل اليميني القومي اإريك زميور 

اإىل ن�شبة 13ب�ملئة.
ويف حني اأن اأغلبية كبرية جدا من 
تر�شيح�  يريدون  الي�ش�ر  موؤيدي 

الأو�ش�ع”  وتطبيع  ال���ش��ت��ق��رار 
وف����ق م���� ����ش���رح رئ��ي�����ش ال������وزراء 

الرميني نيكول ب��شيني�ن.

اأكرب اقت�شاد 
يف اآ�شيا الو�شطى

اقت�ش�د  اأكرب  وك�زاخ�شت�ن متلك 
رو�شي�  وحت��د  الو�شطى  اآ���ش��ي���  يف 
من ال�شم�ل وال�شني من ال�شرق. 
وت��ق��ي��م ال��ق��ي���دة ال��ك���زاخ��ي��ة التي 
ط����مل���� ت��ف���خ��رت ب���ل���ش��ت��ق��رار يف 
منطقة م�شطربة ع�دة، عالق�ت 

وطيدة مع مو�شكو.
يف  مهمة  رو���ش��ي��ة  اأق��ل��ي��ة  وتعي�ش 
يف   20 اإىل  ت�����ش��ل  ك���زاخ�����ش��ت���ن 
امل��ئ��ة م��ن ت��ع��داد ال�����ش��ك���ن الب�لغ 
رو�شي� على  وتعتمد  19 مليون�ً. 
مركز الف�ش�ء ب�يكونور يف جنوب 
ك����زاخ�������ش���ت����ن م���ن اأج�����ل اإط����الق 

البعث�ت الف�ش�ئية.
على  غ�شبهم  املتظ�هرون  و�شب 
ال��ق��ي���دة ال��ك���زاخ��ي��ة، ال��ت��ي حتكم 

البالد بقب�شة من حديد.
م���ن���ذ م����� ق���ب���ل ال����ش���ت���ق���الل ع�م 
على  ي���ه���ي���م���ن  ك��������ن   ،1991
ال�ش�حة ال�شي��شية رجل واحد هو 
نور�شلط�ن نزارب�ييف، الذي ك�ن 
ال�شيوعي  احل���زب  رئ��شة  ي��ت��وىل 
ال���ب���الد لثالثة  ال�����ش���ب��ق، وح��ك��م 
عقود قبل اأن يتنحى يف 2019. 
نزارب�ييف  امل���ع����ر����ش���ة  وت���ت���ه���م 
اأف��راد ع�ئلته يف من��شب  بتعيني 
وي�شيطر  احل��ك��وم��ة  يف  اأ���ش������ش��ي��ة 
الك�زاخي.  القت�ش�د  معظم  على 
الع��شمة  ت�����ش��م��ي��ة  اإىل  وع���م���د 

اأ�شت�ن� على ا�شمه نور�شلط�ن.

ولي�ش  ل��زمي��ور  الت�شويت  الأخ���ر 
للي�ش�ر.

وي��رج��ع �شبب ه��ذا ال��رتاج��ع اإىل 
الطبقة  اأ���ش��وات  فقد  الي�ش�ر  اأن 
املتو�شطة،  وال��ط��ب��ق��ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
لأن�����ه اأ���ش��ب��ح م���ت���واج���دا يف امل���دن 
اأ�شم�ه  الكربى فقط. م� �شكل م� 
بني  الثق�يف”  ب”الطالق  رينيه 
امل���وا����ش���ي���ع ال���ت���ي ت���ه���م الأح�������زاب 
ب�ل  ت�شغل  ال��ت��ي  وت��ل��ك  الي�ش�رية 

هذه الطبق�ت.
ملوؤ�ش�شة  ال����ع�����م  امل����دي����ر  وي���ع���ت���رب 
مو�شوع  اأن  ال�����ش��ي������ش��ي  الب��ت��ك���ر 
الأمن مثال لي�ش من بني اأولوي�ت 
اأحزاب الي�ش�ر، يف حني هو م�شكل 
ال�شعبية يف  الأح���ي����ء  م��ن��ه  ت��ع���ين 

فرن�ش� ب�شدة”.

ملفات جديدة
غ�لب� م� تعر�ش اليمني الفرن�شي 
لأنه  ن�خبيه  قبل  م��ن  لن��ت��ق���دات 
ميين�.  لي�ش  وب�أنه  الي�ش�ر،  ي�شبه 
لهذا يقول رينيه اإنه اإذا مل يقطع 
ينف�شل  الت�ش�به ومل  اليمني هذا 
ع���ن ���ش��ج��ل ي��ع��ت��رب م��ت�����ش���ه��اًل يف 
ف�شوف  وال��ه��ج��رة،  الأم���ن  م�ش�ئل 
ل�ش�لح  ك���ث���رية  اأ�����ش����وات  ت���ذه���ب 

اليمني املتطرف.
ويظن يف املق�بل اأنه يف ظل الو�شع 
الراهن، ل تقلق الهجرة اأو انعدام 
الأمن اأو الإ�شالم�وية الفرن�شيني 
م�شكل  ي�شغلهم  م���  ب��ق��در  ب�����ش��دة، 
وب�ء  وانت�ش�ر  الغ�ز  ارتف�ع فواتري 

كورون�.

ال�����ش��وف��ي���ت��ي ال�����ش���ب��ق ق��ب��ل 30 
ع�م�ً.

نق�ش يف النفط
وت�شبب دعم الغ�ز امل�ش�ل  بنق�ش 
بك�زاخ�شت�ن.  النفط  يف  متكرر 
رفع  وراء  م���ن  احل��ك��وم��ة  ورم����ت 
وت�أمني  العجز  �شد  اإىل  الأ�شع�ر 
ال�شوق  اإىل  الإم����������دادات  ذه������ب 
اأحدثت  اخل���ط���ة  ل��ك��ن  امل��ح��ل��ي��ة. 
ت�ش�عفت  بعدم�  عك�شي�ً  م���ردوداً 

زعيم  ح�شل  الي�ش�ر،  م��ن  واح���دا 
اخل��شعة”،  غ��ري  “فرن�ش�  ح��زب 
لوك ميلين�شون، على ثالث  ج�ن 
ا�شتطالع  يف  اإ����ش����ف���ي���ة  ن����ق�����ط 
الراأي الأخري ب�ملق�رنة مع �ش�بقه 
من  ب�ملئة   11 ن�شبة  اإىل  وارت��ف��ع 
بف�رق  م��ت��ق��دًم���  الت�شويت  ن��واي��� 
ك��ب��ري ع��ل��ى ع�����مل ال��ب��ي��ئ��ة ي�نيك 
وال�شرتاكية  ب�ملئة(   5( ج����دوت 

اآن هيدالغو )3 ب�ملئة(.
ب�لنظر  ال�شتطالع،  هذا  ويرجح 
قي��شه�  مت  ال���ت���ي  ال���ن���ت����ئ���ج  اإىل 
املن�ف�شة  اأن  اخل���ط����أ  وه���وام�������ش 
����ش���ت���ك���ون ���ش��ي��ق��ة ب����ني م�����ك����رون 

وبيكري�ش اأو م�كرون ولوبن.
فر�شية  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
امل���واج���ه���ة ب���ني م����ك���رون وزمي����ور 
ف���إن��ه��� تظل  غ��ري منطقية،  ت��ب��دو 
ممكنة ب�لنظر اإىل ه�م�ش اخلط�أ 

بح�شب مكتب الدرا�ش�ت.

م�شهد �شيا�شي جديد
واملدير  ال�شي��شي  امل��ح��ل��ل  وي���رى 
ال�شي��شي  البتك�ر  ملوؤ�ش�شة  الع�م 
يف ف��رن�����ش���، دوم��ن��ي��ك ري��ن��ي��ه، يف 
نيوز  “�شك�ي  مل���وق���ع  ت�����ش��ري��ح��ه 
“لأول مرة منذ ع�م  اأنه  عربية” 
املتطرف  اليمني  ي�شكل   ،1945

اأغلبية داخل اليمني”.
 ،1965 ع���م  “منذ  اأن��ه  ويو�شح 
اأجريت ع�شر انتخ�ب�ت رئ��شية يف 

املحتجني  وات��ه��م  “اإره�بيون”، 
الدولة”،  “اأجهزة  ب��ت��ق��وي�����ش 
منهم  “الكثريين  اأن  زاع����م�����ً 
ق���د ت��ل��ق��وا ت���دري���ب����ً ع�����ش��ك��ري���ً يف 
مع�هدة  منظمة  ولبت  اخل�رج”. 
ال���ت���ي ت�شم  الأم������ن اجل���م����ع���ي، 
واأرميني�  وب��ي��الرو���ش��ي���  رو���ش��ي��� 
وقرغيز�شت�ن  وك����زاخ�������ش���ت����ن 
توك�ييف  ن����داء  وط���ج��ي��ك�����ش��ت���ن، 
ال�شالم”  حلفظ  “قوات  ب�إر�ش�ل 
“لرت�شيخ  ك����زاخ�������ش���ت����ن  اإىل 

بيكري�ش التي يجب اأن تقنع هذه 
الن�شبة الكبرية ب�لت�شويت له�.

بيكري�ش يف عنق الزجاجة
حققته  ال�������ذي  ال����ت����ف����وق  ورغ�������م 
القفزة  ب��ع��د  ب��ي��ك��ري�����ش،  ف����ل���ريي 
ال���راأي،  ا�شتطالع�ت  يف  ال��ك��ب��رية 
ب�نتق�له� من 10 ب�ملئة من نواي� 
الت�شويت اإىل 17 ب�ملئة، مل تخرج 
وتن�ف�ش  ال��زج���ج��ة  عنق  م��ن  بعد 

بقوة اإمي�نويل م�كرون.
الأم���ر:  ري��ن��ي��ه يف تف�شري  وي��ق��ول 
لوب�ن  وب���ني  بينه�  ال��ف���رق  “لأن 
وعليه�  ج������دا.  ���ش��ئ��ي��ل  وزمي�������ور 
ال���واق���ع  ه�����ذا  درو��������ش  ت��ت��ع��ل��م  اأن 
اإذا  اإن��ه���  اأي  الن��ت��خ���ب��ي اجل��دي��د، 
ب�ش�أن  الن�خبني  اإق��ن���ع  يف  ف�شلت 
تنتقل  ل���ن  ال�����ش��ي���دي��ة  ال��ق�����ش���ي��� 
ف�إن  وب�لت�يل،  الث�ين.  ال��دور  اإىل 
املن�ف�شة �شتنح�شر بني م�كرون و 
لوبن اأو م�كرون و زميور. ويف هذه 
م�كرون  حظوظ  �شتكون  احل�لة، 
كبرية”.  ث�نية  برئ��شة  الفوز  يف 

ي�شيف املحلل ال�شي��شي.
الفرن�شي،  للي�ش�ر  ب�لن�شبة  اأم���� 
مل  ال�شي��شي،  للمحلل  وفق�  فهو 
ي��ع��د مي��ث��ل م��ن��ذ ���ش��ن��وات طويلة 
هذه  واأ�شبحت  ال�شعبية.  الطبقة 
الطبقة ت�شوت اليوم مل�رين لوبن 
لإمي�نويل  ي�����ش��وت  م��ن��ه���  وج����زء 
البع�ش  ي���ري���د  ف��ي��م���  م�����ك����رون، 

الإقت�ش�دية، التي ت�ش�عدت كله� 
مع انت�ش�ر وب���ء ك��ورون���، وف��ق م� 
رايت�ش  ه��ي��وم���ن  منظمة  ت��ق��ول 

ووت�ش.
من  �شغرية  نخبة  اأث���رت  وبينم� 
ي�شعر  للبالد،  الطبيعية  امل�ش�در 
ب�أنهم  ال��ك���زاخ��ي��ني  م���ن  ال��ك��ث��ري 
العفو  منظمة  وق�لت  مهم�شون. 
هي  الح��ت��ج���ج���ت  اإن  ال���دول���ي���ة 
الوا�شع  للقمع  مب��شرة  “نتيجة 
ال�����ذي مت���ر���ش��ه ال�����ش��ل��ط���ت �شد 

الذي  الأم��ر  امل�ش�ل،  الغ�ز  اأ�شع�ر 
ب�شرعة  تنت�شر  التظ�هرات  جعل 
وام����ت����دت  ال������ب������الد.  اأن������ح�������ء  يف 
الإح����ت����ج�����ج�����ت ال���ت���ي ب�������داأت يف 
اآت�  اأمل�����  اإىل  ب�����ش��رع��ة  م�نغي�شتو 
ك��ربى م��دن البالد وم��ن ثم اإىل 
ن��ور���ش��ل��ط���ن. وعالوة  ال��ع������ش��م��ة 
على ذلك، ثمة م�ش�كل مزمنة اأدت 
الف�ش�د  بينه�  الحتج�ج�ت،  اإىل 
امل�����ش��ت�����ش��ري يف احل��ك��وم��ة، وعدم 
وامل�ش�عب  ال���دخ���ل  يف  امل�������ش����واة 

ت���راج���ع���ت ال�������ش���ل���ط����ت ع����ن رفع 
الوزراء  رئي�ش  وا�شتق�ل  الأ�شع�ر، 
توك�ييف  وت���وىل  م���م��ني  ع�شكر 
القومي،  الأم����ن  جمل�ش  رئ������ش��ة 
خلف�ً للرئي�ش ال�ش�بق نور�شلط�ن 
التن�زلت  ه��ذه  لكن  نزارب�ييف. 

اأخفقت يف تهدئة الإحتج�ج�ت.
وتعهد توك�ييف مم�ر�شة “احلزم 
لوقف  ممكن”  ق�������در  ب������أك�����رب 
الذين  وو����ش���ف  الح���ت���ج����ج����ت. 
ب�أنهم  اآت�����  اأمل�����  اق��ت��ح��م��وا م��ط���ر 

الأ�ش��شية للمواطنني”.  احلقوق 
واأف�������������دت م�����دي�����رة امل���ن���ظ���م���ة يف 
الو�شطى  واآ����ش���ي����  اأوروب��������  ���ش��رق 
م������ري ����ش���رتوث���رز يف ب���ي����ن، اإن���ه 
تقمع  واحلكومة  �شنوات،  “منذ 
الح���ت���ج����ج ال�����ش��ل��م��ي، مم���� جعل 
ال�����ش��ع��ب ال��ك���زاخ��ي يف ح���ل��ة من 

الغ�شب والي�أ�ش”.

تراجع عن رفع الأ�شعار
ويف حم�ولة ملع�جلة الإ�شطراب�ت، 

و1969   1965 اأع�����������وام  يف 
و1995  و1988  و1974 
و2012  و2007  و2002 
الأغلبية  ك�نت   ،  2017 ويف ع�م 
هذه  يف  ال��ن���خ��ب��ني  لأن  ن�����ش��ب��ي��ة 
لإمي�نويل  �شوتوا  الذين  احل�لة 
�شواء  ع��ده��م  م����ك���رون ل مي��ك��ن 

على اليمني اأو الي�ش�ر.
الث�ين  ال���دور  يف  اليمني  ويف�شل 
ال�����ذي حتدثه  ب�����ش��ب��ب الن��ق�����ش���م 

املعتدل دائم�  اليمني  فرن�ش�، ك�ن 
ي�����ش��ك��ل ف��ي��ه��� الأغ��ل��ب��ي��ة يف ال���دور 
اإذ  ال��رئ������ش��ي.  ال�شب�ق  م��ن  الأول 
ملر�شحي  الأ�شوات  يظهر جمموع 
اليمني، اأن اليمني ك�ن يف الأقلية 
م���رة واح����دة ف��ق��ط وذل����ك يف ع�م 

1981 )49.2 ب�ملئة(”.
من  الأوىل  اجل�������ول�������ة  ف�����ف�����ي 
ال��رئ������ش��ي��ة، حققت  الن��ت��خ���ب���ت 
فرن�ش� اليمينية الأغلبية املطلقة 

ال�شين�ريو الذي نتوقع حدوثه يف 
انتخ�ب�ت 2022. اليوم، وبح�شب 
ف�إن  احل�لية،  ال��راأي  ا�شتطالع�ت 
اأكرث من 50 ب�ملئة من الأ�شوات 
منه�  ب�ملئة  و70  لليمني،  متيل 
ل�����ش���ل��ح ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف. وهو 
ال�شي��شي  امل�شهد  على  جديد  اأمر 

يف فرن�ش�”.
ي�شكل  ال�شي��شي،  املحلل  وبح�شب 
هذا الو�شع �شعوبة على املرت�شحة 

اليمني.  داخ���ل  الوطنية  اجلبهة 
ل���ك���ن ال���ي���م���ني احل���ك���وم���ي ال����ذي 
نيكول  ال�ش�بق�ن،  الرئي�ش�ن  مثله 
����ش����رك���وزي وج�����ك ����ش���رياك، ك�ن 
دائم� اأقوى من اليمني املتطرف.

اأن���ه يف  “غري   ري��ن��ي��ه:  وي�شتطرد 
النتخ�ب�ت الرئ��شية لع�م 2017، 
ا�شتط�عت م�رين لوبن، اليمينية 
امل���ت���ط���رف���ة، اإح���������داث امل����ف�����ج�����أة، 
الث�ين. وهو  الدور  اإىل  بو�شوله� 

تعهد توكاييف ممار�شة احلزم باأكرب قدر ممكن لوقف الحتجاجات

اأكرب اقت�ش�د يف اآ�شي� الو�شطى.. م�ذا يح�شل يف ك�زاخ�شت�ن؟

حرارة املن�ف�شة ت�شعل فرن�ش�.. م�كرون يواجه ن�ش�ء اليمني

كوري� ال�شم�لية: املق�طعة الدبلوم��شية لأوملبي�د بكني اإه�نة مقتل 3 لجئني يف غ�رة جوية على تيغراي
•• جنيف-اأ ف ب

الأربع�ء  ا�شتهدفت  بينهم طفالن، يف غ�رة جوية  اإريرتيني،  قتل ثالثة لجئني 
منطقة تيغراي يف �شم�ل اأثيوبي�، بح�شب م� اأعلنت املفو�شية العلي� لالأمم املتحدة 
ل�شوؤون الالجئني اخلمي�ش. وق�ل املفّو�ش الأعلى لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني 
فيليبو غراندي يف بي�ن “لقد �شعرت بحزن عميق عندم� علمت اأّن ثالثة لجئني 
اأم�ش الأربع�ء يف غ�رة جوية ا�شتهدفت  اأول  اأول  اإريرتيني، بينهم طفالن، قتلوا 
واأو�شح اأّن الغ�رة اأ�شفرت اأي�ش�ً عن  خمّيم م�ي عيني لالجئني يف �شم�ل اإثيوبي�”. 
اإ�ش�بة اأربعة لجئني اآخرين بجروح، لكّن حي�تهم لي�شت يف خطر، م�شرياً اإىل اأّن 
“اأفك�ري وتع�طفي  وت�بع غراندي  الطبي.  العالج  تلّقي  ت�ش�عدهم يف  املفو�شية 
م�شّدداً على اأّنه “ل ينبغي اأبداً اأن يكون  العميق مع اأق�رب �شح�ي� هذا الهجوم”، 
الالجئون هدف�ً”، جمّدداً “دعوة املفو�شية جميع اأطراف النزاع لحرتام حقوق 
منذ  الدائرة  الآلف يف احلرب  وق�شى  الالجئون”.  فيهم  املدنيني، مبن  جميع 
اإثيوبي� بني القوات احلكومية واملتمّردين،  اإقليم تيغراي يف �شم�ل  14 �شهراً يف 

فيم� تع�ين من�طق من الإقليم من ظروف اأ�شبه ب�ملج�عة.
واندلعت احلرب يف تيغراي يف ت�شرين الث�ين/نوفمرب 2020 حني اأر�شل رئي�ش 
الوزراء اأبيي اأحمد قواته اإىل الإقليم بعدم� اّتهم احلزب احل�كم فيه اآنذاك، جبهة 

حترير �شعب تيغراي، ب�شّن هجم�ت على مع�شكرات للجي�ش الفدرايل.

•• �صيول-اأ ف ب

اجلمعة  ال�شم�لية  ك��وري���  يف  ر�شمية  اإع���الم  و�ش�ئل  اأك���دت 
بكني  يف  ال�شتوية  ل��الأومل��ب��ي���د  الدبلوم��شية  املق�طعة  اأن 
للروح  “اإه�نة”  وحلف�ئه�  امل��ت��ح��دة  ال��ولي���ت  ج���ن��ب  م��ن 
الأوملبية. واأف�دت وك�لة الأنب�ء املركزية الكورية ال�شم�لية 
اأن ال�شلط�ت الري��شية الكورية ال�شم�لية بعثت ر�ش�لة اإىل 
الدبلوم��شية.  املق�طعة  بهذه  للتنديد  ال�شينية  نظريته� 
وقررت الولي�ت املتحدة وكندا واأ�شرتالي� وبريط�ني� عدم 
ري��شييه�  اأن  ل��و  حتى  بكني  اإىل  ر�شميني  ممثلني  اإر���ش���ل 

ي�ش�ركون يف املب�ري�ت.
واأرج��ع��ت وا�شنطن ق��راره��� اإىل و���ش��ع ح��ق��وق الإن�����ش���ن يف 
ب�أن  الأن��ب���ء  وك���ل��ة  نقلته�  التي  الر�ش�لة  واأف����دت  ال�شني. 
ت��ع��د تخفي  ل��ه��� مل  ال��ت���ب��ع��ة  وال��ق��وى  امل��ت��ح��دة  “الولي�ت 
افتت�ح  جن����ح  دون  ل��ل��ح��وؤول  لل�شني  امل�����ش���دة  م��ب���درات��ه��� 
ت�شكل  الأفع�ل  اأن هذه  الن�ّش  واأ�ش�ف  الأوملبية”.  الألع�ب 
كوري� ال�شم�لية هي  “اإه�نة لروح امليث�ق الأوملبي الدويل”. 
الدولة الوحيدة التي مل ت�ش�رك طوًع� يف الألع�ب الأوملبية 

ال�شيفية التي اأُقيمت يف طوكيو الع�م امل��شي، ب�شبب تف�شي 
اأعلنت  ذل��ك،  على  ا  ردًّ الر�شمي.  التربير  وفق  كوفيد-19 
اإيق�ف اللجنة  اأيلول/�شبتمرب  اللجنة الأوملبية الدولية يف 
الأومل��ب��ي��ة ال��ك��وري��ة ال�����ش��م���ل��ي��ة ح��ت��ى ن��ه���ي��ة ع����م 2022، 
وب���ل��ت���يل مل ي��ع��د ب���إم��ك���ن��ه��� امل�����ش���رك��ة يف اومل��ب��ي���د بكني. 
رف�شت  ي�نغ  بيونغ  اأن  اآن���ذاك  الدولية  اللجنة  واأو�شحت 
للري��شيني  لق�ح�ت  اإعط�ء  ذلك  يف  مب�  اقرتاح�ته�  ك�فة 
ب�أم�ن.  اأوملبي�د طوكيو  للم�ش�ركة يف  ال�شم�ليني،  الكوريني 
نتيجة  هو  ال�شم�لية  كوري�  غي�ب  اأن  اإىل  الر�ش�لة  اأ���ش���رت 
وبدون  حتديده�  ب��دون  مع�دية”،  “قوات  واأف��ع���ل  ال��وب���ء 
ذكر العقوبة التي فر�شت عليه� اللجنة الأوملبية الدولية. 
هذا  بكني  اومل��ب��ي���د  ع��ن  ال�شم�لية  ك��وري���  غ��ي���ب  ويتع�ر�ش 
الع�م، اإىل حّد بعيد مع ح�شوره� الالفت جًدا يف الألع�ب 
يف  بيونغت�ش�نغ  يف   2018 ع�م  ال�ش�بقة  ال�شتوية  الأوملبية 
ال�شم�يل  الكوري  الزعيم  �شقيقة  وك�نت  اجلنوبية.  كوري� 
كيم جونغ اأونغ قد ح�شرت بع�ش املب�ري�ت واغتنم الرئي�ش 
الكوري اجلنوبي مون ج�ي-اإن هذه الفر�شة ملح�ولة اإحراز 

تقّدم على �شعيد التق�رب بني بيونغ ي�نغ ووا�شنطن.
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موجة اإلغ�ء الرحالت تتف�قم.. م�ذا تفعل �شرك�ت الطريان؟

ف���ب��ري��زي��و بي�شي  خم���ت����رة. ول��ف��ت 
من كون�شورتيوم الب�مبو الإيط�يل 
اإىل  يونيفر�ش  جرين  يف  وال�شريك 
ينطوي  ال���ت���ي  ال���ك���ربى  الأه���م���ي���ة 
دون�  الب�مبو  �شجر  اخ��ت��ي���ر  عليه� 
م�شتندين  النب�ت�ت  م��ن  غ��ريه  ع��ن 
على  وملمو�شة  حقيقية  نت�ئج  اإىل 
اأر�����ش ال��واق��ع م��ن خ���الل مب�درات 
�ش�بقة اأطلقته� “جرين يونيفر�ش” 
مثل  ال����ع�����مل  ح�����ول  دول  ع�����دة  يف 
اإيط�لي� اإ�ش�فة اإىل عدد من الدول 
الأوروبية حيث مت زراع��ة م� يقرب 
من 2.000.000 مرت مربع من 
مب�درة  ج�نب  اإىل  الب�مبو،  اأ�شج�ر 
مدغ�شقر  يف  ج�تروف�”  “دلت� 
والتي زرعت ال�شركة اأرا�شي ممتدة 
مربع  م��رت  مليون   195 ال���  ف�قت 
م���ن غ����ب����ت ال��ب���م��ب��و وغ���ريه���� من 
امل�شروع هن�ك يف  اأ�شهم  اإذ  النب�ت�ت 
يف  والإ�شه�م  الرتبة  خ�شوبة  زي���دة 
زي�دة الهطولت املطرية ف�شال عن 
امللمو�شة واإ�شه�م  البيئية  املخرج�ت 
األف   195 امل�����ش��روع يف دع���م ح��ي���ة 
ف�بريزيو  واأ�ش�ر  اقت�ش�دي�.  �شخ�ش 
لفوائد  ا���ش��ت��ع��را���ش��ه  خ���الل  بي�شي 
اأنه�  اإىل  الب�مبو  اأ���ش��ج���ر  ا���ش��ت��زراع 
ت�شم  اإذ  املتنوعة  النب�ت�ت  فئة  من 
يتفرع  رئي�شة  ع�ئلة   70 من  اأك��رث 
نوع   1200 م���ن  ي��ق��رب  م����  م��ن��ه��� 
اإمك�نية  م���ن  ي�����ش��ه��ل  ال����ذي  الأم�����ر 
زراعته يف دولة الإم�رات من خالل 
التي  للتقني�ت  امل��ك��ث��ف  ال��ت��وظ��ي��ف 
الوقت  يف  لف��ت���  ال�شركة  ابتكرته� 
على  يتفوق  ال��ت��ي  ميزته  اإىل  ذات���ه 
غ��ريه��� م��ن ال��ن��ب���ت���ت وه���ي قدرته 
275 طن من غ�ز  على امت�ش��ش 
ث����ين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون ل��ك��ل هكت�ر 
بن�شبة  لالأوك�شجني  واإنت�جه  مربع 
غ�����ريه من  ع���ل���ى   35% ب�����  ت���زي���د 

اخلي�رات النب�تية الأخرى.

•• دبي - وام:

“جرين  �����ش����رك����ة  ا�����ش����ت����ع����ر�����ش����ت 
�شمن  ال����ع�����مل����ي����ة  يونيفر�ش” 
بنود   2020 دب��ي  اإك�شبو  فع�لي�ت 
الإم����رات  جلعل  “نبتكر  مب�درته� 
ب�شورة  ا�شتدامة”  واأك��رث  خ�شراء 
الآث�ر  خالله�  من  تن�ولت  مف�شلة 
وال�شحية  والق��ت�����ش���دي��ة  البيئية 
والجتم�عية للفوائد املرتتبة على 
و�شط ح�شور  امل��ب���درة  ه��ذه  تطبيق 
لفت وعدد من ال�شخ�شي�ت املعنية 

ب�لبيئة والقت�ش�دات اخل�شراء .
املوؤ�ش�ش  ن��ي��ك��ويل  م�����رك  وا���ش��ت��ه��ل 
“جرين  ل�����  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وامل�����دي�����ر 
التقدميي  ال��ع��ر���ش  يونيفر�ش” 
الإم��������رات  جل��ع��ل  “نبتكر  مل����ب�����درة 
بر�شم  ا�شتدامة”  واأك���رث  خ�����ش��راء 
للمب�درة  ال���ع���ري�������ش���ة  اخل����ط����وط 
وت����و�����ش����ي����ح ال����ن����ق�����ط امل�������ش���رتك���ة 
الع�مة  الأه�����������داف  وب������ني  ب���ي���ن���ه���� 
للتنمية  الإم����رات  ل�”ا�شرتاتيجية 
خطة  دع�ئم  اإر���ش���ء  يف  اخل�شراء” 
عمل متك�ملة حتقق زي�دة يف ن�شب 
وتعزيز  النظيف  ال��وق��ود  ا�شتخدام 
من  النظيفة  الط�قة  اإنت�ج  طرائق 
م���وارد م��ت��ج��ددة، مب��� ي��دع��م كف�ءة 

ا�شتهالك الط�قة.
�شرحه  خ�������الل  ن����ي����ك����ويل  ول�����ف�����ت 
ل���ل���ح�������ش���ور ع����ن ت���ق����ط���ع اأه�������داف 
دبي  “خطة  م���ن  ك���ل  م���ع  امل����ب�����درة 
و”روؤية   ”2040 احل�������ش���ري���ة 
و����ش���ع  يف   ”2030 اأب�����وظ�����ب�����ي 
لعملي�ت  وتنظيمي  ق���ن��وين  اإط�����ر 
املن�شجمة  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
بيئي�  الع�ملية  املم�ر�ش�ت  اأف�شل  مع 
واإ����ش����ف���ة م�����ش���ح���ت خ�����ش��راء من 
والرتق�ء  ف�شال  ال��ب���م��ب��و  اأ���ش��ج���ر 
بكف�ءة املب�ين وامل�ش�كن من الن�حية 
على  احل��ف���ظ  ي�شمن  مب���  البيئية 

الدكتور  مثل  املخت�شني  م��ن  ع��دد 
ج�معة  م���ن  ب��ي��ت���و  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و 
والدكتورة  ميالنو  دي  بولتيكنيكو 
لينديت� ب�ندي من ج�معة الإم�رات 
عليه�  تقوم  التي  العلمية  الأ���ش�����ش 

املب�درة وهي زراعة حزام اأخ�شر من 
العمالق  ال�شتوائي  الب�مبو  �شجر 
بني الطرق�ت الرابطة بني اأبوظبي 
ودب���ي اإ���ش���ف��ة اإىل ع���دد م��ع��ني من 
�شكنية  بتجمع�ت  املحيطة  الغ�ب�ت 

ويكر�ش  املحيطة  البيئية  الأنظمة 
اأمن�������ط ح���ي����ة ���ش��ح��ي��ة ذات ج���ودة 

ع�لية لل�شك�ن .
“نبتكر  م��ب���درة  اأن  نيكويل  و���ش��دد 
جل��ع��ل الإم���������رات خ�����ش��راء واأك����رث 

واق��ت�����ش���دي��ة و���ش��ه��دت ت��ع���ون��� مع 
املخت�شة  الع�ملية  اجل�مع�ت  ك��ربى 
مثل  البيئية  ال�شتدامة  جم���ل  يف 
ميالنو  دي  ب��ول��ت��ي��ك��ن��ي��ك��و  ج���م��ع��ة 
املعروفة يف اإيط�لي� واأوروب� ب�أبح�ثه� 

ا�شتدامة” هي لي�شت وليدة اللحظة 
بل هي نت�ج 3 �شنوات متوا�شلة من 
العمل اجل�د وال��دوؤوب لفريق عمل 
ال�����ش��رك��ة يف دول����ة الإم��������رات حيث 
وبيئية  اق��ت�����ش���دي��ة  ن��خ��ب���  ���ش��م��ت 

املتقدمة يف جم�ل الأنظمة البيئية 
وج�معة تورين التي يعد ق�شم علوم 
البيولوجية  والأن���ظ���م���ة  الأح����ي�����ء 
البيئي  ال��ب��ح��ث  اأك����رث م���راك���ز  م���ن 
وا�شتعر�ش   . وت������أث�����ريا  ن�������ش����ط���� 

جرين يونيفر�ش الع�ملية ت�شتعر�ش خطته� لإم�رات خ�شراء واأكرث ا�شتدامة يف اإك�شبو دبي 2020

اأخرى، يوم الأربع�ء امل��شي. دبيدبي للطريان ت�شتحوذ على 
41 ط�ئرة وتوقع 200 �شفقة ت�أجري يف ع�م 2021

كم� األغت �شركة “�ش�وث وي�شت اإيرلينز” نحو 562 رحلة 
جوية، مب� يع�دل نحو %18 من جدوله� الإجم�يل، اعتب�ًرا 
م��ن ظ��ه��ر ي���وم اخل��م��ي�����ش، م��ت�����ش��درة ال�����ش��رك���ت الأمريكية 

الأكرث اإلغ�ء للرحالت خالل الأي�م امل��شية.
“يون�يتد  �شركة  اأن  اإىل  البي�ن�ت،  ت�شري  نف�شه،  الوقت  يف 
نحو  يع�دل  مب�  جوية،  رحلة   227 نحو  األغت  اإيرلينز” 

%11 من جدوله� يوم اخلمي�ش.
وتقدم ال�شركة يف الوقت احل�يل، الطي�رين الذين يح�شلون 
رواتبهم  اأ���ش��ع���ف  ث��الث��ة  اإىل  ت�شل  اإ���ش���ف��ي��ة  رح���الت  على 
اإنه�  الطريان،  �شرك�ت  وق�لت  ال�شهر.  نه�ية  حتى  الع�دية 

تبذل ق�ش�رى جهده� ل�شتيع�ب الرك�ب يف مواجهة امل�شكالت 
املنت�شرة. وقد مت اإلغ�ء العديد من الرحالت اجلوية م�شبًق� 

لل�شم�ح للرك�ب ب�أكرب قدر ممكن من الإخط�ر.
اإن��ه��� تبذل م��� يف و�شعه�  ال��ط��ريان،   وت��ق��ول جميع �شرك�ت 
تواجههم م�ش�كل يف  املطلوبني حتى ل  املوظفني  لتوظيف 

امل�شتقبل.
اأكرث  اأ�شبحت  النط������ق  وا�ش������عة  التحدي�����ت  ه������ذه  لكن 
ت����وات����ًرا، ح��ي��ث ي�����ش��ت��ك��ي م��وظ��ف��و اخل���ط���وط اجل���وي���ة من 
العمل  ظ��روف  ب�ش�����بب  �ش�����ديدة  ل�شغوط  تعر�شوا  اأن��ه��م 
فريو�ش  م��ن  اجلدي������د  امل��ت��غ��ري  خلفه�������  وال��ت��ي  ال�شعبة 
الفرتة  ال�ش������فر خالل  على �شن�ع����ة  “اأوميكرون”  كورون� 

الأخرية.

•• عوا�صم-وكاالت

اجلوية  الرحالت  وت�أخري  اإلغ�ء  الطريان  �شرك�ت  توا�شل 
ع���دد ل يح�شى من  م��ع  ت��ك���ف��ح عملي�ته�  ح��ي��ث  ب������لآلف، 
العم�ل الذين اأ�شيبوا بفريو�ش كورون� خالل مو�شم الأعي�د 

واحتف�لت راأ�ش ال�شنة.
1620 رحلة طريان  م��ن  اأك��رث  ال��ط��ريان  �شرك�ت  واأل��غ��ت 
اعتب�را من بعد ظهر يوم اخلمي�ش، كم� ق�مت بت�أخري اأكرث 
تتبع  مل��وق��ع  وف��ًق���  ال��ب��الد  1350 رح��ل��ة على م�شتوى  م��ن 

الرحالت “فاليت اأوير”.
ب�إلغ�ء  الأمريكية  الطريان  �شرك�ت  نف�شه، ق�مت  الوقت  يف 
رحلة   6097 بت�أجيل  ق�مت  كم�  رحلة   1790 اإج��م���يل 

اأ�شواق الأ�شهم ت�شتقطب 1.4 ملي�ر درهم يف اجلمعة الأوىل لي 2022

القيمة ال�شوقية لالأ�شواق امل�لية العربية ترتفع 3.12 % نه�ية دي�شمرب

العمالت امل�شفرة تخ�شر 271 ملي�ر دولر يف اأ�شبوع

ال�����ش��ن��دوق اأن��ه��ى ت��ع���م��الت �شهر 
2021 مرتفع�ً  ع�م  دي�شمرب من 
نحو  اإىل  % لي�شل   1.56 بنحو 
494.07 نقطة مق�رنًة مب�شتواه 
يف ن��ه���ي��ة ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب م���ن ع�م 

.2021
موؤ�شرات  اأغ���ل���ب  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
املُ�شمنة  العربية  البور�ش�ت  اأداء 
ل�شندوق  امل�����رك�����ب  امل����وؤ�����ش����ر  يف 
يف  ارت��ف���ع���ً  �شهدت  العربي  النقد 
 ،2021 ع���م  م��ن  دي�شمرب  نه�ية 

منحنى  على  حم�فظته�  لتوا�شل 
�شهدته  ال���ذي  الت�ش�عدي  اأدائ��ه��� 
اأ����ش��������ش ���ش��ه��ري م��ن��ذ بداية  ع��ل��ى 
اأن  اإىل  واأ������ش������رت   .2021 ع�����م 
يف  امل�شجل  الرت���ف����ع  يعك�ش  ذل���ك 
التداول  واأح���ج����م  ق��ي��م  م��وؤ���ش��رات 
ال�شوقية  ال���ق���ي���م���ة  وم�����وؤ������ش�����رات 
ع��ل��ى اإث����ر حت�����ش��ن م���وؤ����ش���رات عدد 
البنوك  م��ن��ه���:  ال���ق���ط����ع����ت  م���ن 
والعق�رات،  امل����ل���ي���ة،  واخل����دم�����ت 

وال�شتثم�ر، وال�شن�عة.
حركة  ا���ش��ت��م��رار  اأن  اإىل  ون���وه���ت 
الإدراج������ت اجل��دي��دة يف ع��دد من 
ال��ب��ور���ش���ت ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي تهدف 
اإىل تو�شعة ق�عدة الأ�شواق ك�ن له 
الأثر الإيج�بي على موؤ�شرات الأداء 
يف ظل موا�شلة البور�ش�ت العربية 
م�شتوي�ت  رف�����ع  ن���ح���و  ج���ه���وده���� 
التداول،  معدلت  وزي�دة  ال�شيولة 
وجذب ال�شتثم�ر الأجنبي، عالوة 
على ا�شتمرار عمله� يف اإط�ر تعزيز 
ال��رق��م��ي، وتنمية  امل�����يل  ال��ت��ح��ول 
من�ش�ت  وتفعيل  ال��دي��ن،  اأ����ش���واق 

التمويل اجلم�عي.
النفط  اأ���ش��ع���ر  حت�شن  اأن  وذك����رت 
الع�ملية، وارتف�ع موؤ�شرات اأداء عدد 
الع�ملية عزز  امل���ل��ي��ة  الأ���ش��واق  م��ن 
اأداء  م��وؤ���ش��رات  م��ن حت�شن  اأي�����ش��� 
�شهر  نه�ية  العربية يف  البور�ش�ت 

دي�شمرب 2021.

امل��شي. على �شعيد التداولت وخالل تداولت اأول اأ�شبوع من 
الرقمية  للعمالت  ال�شوقي  امل�ل  راأ�ش  تراجع   ،2022 الع�م 
امل�شفرة بن�شبة %12 لتخ�شر نحو 271.8 ملي�ر دولر من 
قيمته� بعدم� هوت من م�شتوى 2236.6 دولر يف تع�مالت 
بداية الع�م اإىل م�شتوى 1964.8 ملي�ر دولر يف تع�مالت 
بن�شبة  تراجع�ً  �شهدت  فقد  ل�”بيتكوين”،  ب�لن�شبة  ال��ي��وم. 
4753 دولر بعدم� نزل �شعره� من  %10.3 ف�قدة نحو 
46147 دولر يف بداية تع�مالت الأ�شبوع امل��شي اإىل نحو 
41394 دولر يف تع�مالت اليوم. ونزلت قيمته� ال�شوقية 
87.5 ملي�ر  بقيمة  %10 م�شجلة خ�ش�ئر  بن�شبة  املجمعة 
دولر بعدم� انخف�شت قيمته� ال�شوقية املجمعة من م�شتوى 
يف  دولر  م��ل��ي���ر   786.9 ن��ح��و  اإىل  دولر  م��ل��ي���ر   874.4

تع�مالت اليوم.

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفعت القيمة ال�شوقية لالأ�شواق 
ق�عدة  يف  امل��درج��ة  العربية  امل�لية 
ل�شندوق  امل��رك��ب  امل��وؤ���ش��ر  ب��ي���ن���ت 
 %  3.12 ب��ن��ح��و  ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي 
م��ن ع�م  دي�����ش��م��رب  �شهر  ن��ه���ي��ة  يف 

.  2021
ال�شهرية  ال���ن�������ش���رة  واأو�����ش����ح����ت 
التي  ال���ع���رب���ي���ة  امل���������ل  لأ�������ش������واق 
اأ�شدره� ال�شندوق ام�ش اأن موؤ�شر 

•• عوا�صم-وكاالت

بداأته� منذ  التي  الرقمية موجة اخل�ش�ئر  العمالت  وا�شلت 
اإىل  ال�شوق  امل��شي، لرتتفع خ�ش�ئر  الع�م  �شهر دي�شمرب من 

اأكرث من 271 ملي�ر دولر ب�أول اأ�شبوع من الع�م اجلديد.
اجتم�ع  اأح���دث  حم�شر  اأظ��ه��ر  بعدم�  اخل�ش�ئر  ه��ذه  ت���أت��ي 
�شي��شة  نحو  ميله  الأم��ريك��ي  الحت����دي  الحتي�طي  ملجل�ش 
اأقرب،  نحو  على  الف�ئدة  اأ�شع�ر  برفع  وتوقع�ت  ت�شددا  اأك��رث 
تنطوي  التي  الأ���ش��ول  على  امل�شتثمرين  اإق��ب���ل  مم� حد من 
امل�شفرة ب�شكل كبري مع  اأك��رب. وهوت العمالت  على خم�طر 
رفع  اإىل  املركزية  البنوك  واجت���ه  الق��رتا���ش،  تكلفة  ارتف�ع 
ذروة  �شجلت  ق��د  “بيتكوين”  عملة  وك���ن��ت  ال��ف���ئ��دة.  اأ�شع�ر 
قي��شية عند م�شتوى 69 األف دولر خالل تداولت نوفمرب 

•• اأبوظبي-وام:

املحلية  الأ����ش���ه���م  اأ�����ش����واق  اخ��ت��ت��م��ت 
اأم���������ش اجل���م���ع���ة، و�شط  ت����داولت����ه����� 
الرئي�شية  امل��وؤ���ش��رات  اأداء  يف  ت��ب���ي��ن 
 1.4 ج���وزت  �شيولة  ا�شتقط�به�  مع 

ملي�ر درهم.
الأوىل يف  وتعد جل�شة ام�ش اجلمعة 
الأ���ش��واق بعد دخ���ول مواعيد  ت���ري��خ 
التنفيذ  ح��ي��ز  اجل���دي���دة  ال���ت���داولت 
اعتب�راً من 3 ين�ير اجل�ري، لت�شبح 
خم�ش  مل��دة  اجلمعة  اإىل  الثنني  من 
���ش���ع���ت ي��وم��ي���ً، مب��� ي��واك��ب مرحلة 
النمو التي ت�شهده� الأ�شواق، ويحقق 
املحلية  امل�لية  املوؤ�ش�ش�ت  مع  التوافق 
الفع�لة  امل�����ش���رك��ة  وُي���ع���زز  وال��ع���مل��ي��ة 

للم�شتثمرين الع�مليني.
واأن����ه����ي ����ش���وق دب����ي امل������يل ت�����داولت 
نقطة   3219 م�شتوي  ع��ن��د  ال��ي��وم 
ال���ت���داول  ب��ع��د   ،0.74% ب����رت���ف����ع 
بقيمة  ���ش��ه��م  م��ل��ي��ون   164.9 ع��ل��ى 
وو�شلت  دره������م،  م��ل��ي��ون   223.6
 411.78 اإىل  ال�����ش��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
410.39 ملي�ر  ملي�ر درهم مق�بل 

درهم يف اجلل�شة امل��شية.
واأغلق �شوق اأبو ظبي لالأوراق امل�لية 
نقطة   8379 ال��ي��وم عند  ت��داولت��ه 
برتاجع %0.18، بعد التداول على 
172.9 مليون �شهم بقيمة تخطت 

1.19 ملي�ر درهم.
ويعزز نظ�م العمل الأ�شبوعي اجلديد 
التي يتوافق مع اأي�م العمل يف اأ�شواق 
ال��ع���مل��ي��ة، مك�نة  وال���ب���ور����ش����ت  امل�����ل 
م�  ع�ملي  اقت�ش�دي  كمركز  الإم����رات 

خدم�ت �شحية يف الإم�رات من خالل 
�شركته� الت�بعة “بيور هليث”.

و اأعلنت �شركة الإن�ش�ءات البرتولية 
ال���وط���ن���ي���ة، امل��م��ل��وك��ة ب���ل��ك���م��ل من 
الوطنية  البحرية  اجل��راف���ت  �شركة 
الإم����رات���ي���ة، يف اخل���م�����ش م��ن ين�ير 
اأرامكو  ���ش��رك��ة  م���ن  ب��ع��ق��د  ف���وزه����   ،

ال�شعودية بقيمة 8.2 ملي�ر درهم.
ن�شر  »اجلراف�ت«،  ل�  اإف�ش�ح  وبح�شب 
على م��وق��ع ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق 
حزمتني  ي�شمل  العقد  ف����إن  امل���ل��ي��ة، 
م���ن م�����ش��روع ح��ق��ل زل���ف ال��ب��ح��ري ، 
ومن املتوقع اأن يتم تنفيذ العمل فيه 

على مدار ثالث �شنوات.
اإدارة  جم��ل�����ش  اأع���ل���ن  ي��ن���ي��ر،   6 ويف 
���ش��رك��ة ال���ق���درة ال��ق���ب�����ش��ة، ف��ت��ح ب�ب 
امللكية ب�ل�شركة لغري  متلك ح�ش�ش 
تزيد  ل  بن�شبة  الإم�������رات  م��واط��ن��ي 

على %30 من راأ�ش م�له� املُ�شَدر.
موافقة  ب���ع���د  ال�����ق�����رار  ه�����ذا  وج��������ء 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ع���دي��ة التي 
دي�شمرب   12 ب����ت�����ري����خ  ان����ع����ق����دت 
اجتم�عه�  يف  اأق���رت  وال��ت��ي   ،2021
�شركة  على  ال�شتحواذ  �شفقة  اإمت���م 
بقيمة  ل���ال����ش���ت���ث���م����رات  ال����ط����م����وح 
اإجم�لية بلغت 2.224 ملي�ر درهم، 
لريتفع بذلك اإجم�يل راأ�ش امل�ل اإىل 
اأكرث من 5.508 ملي�ر درهم، وبهذا 
اأ�شهمه�  ع��ل��ى  ال���ت���داول  ب����ب  ف��ت��ح  مت 
امل��درج��ة يف ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق 
امل���ل��ي��ة ل��ل��واف��دي��ن والأج�����ن����ب. بعد 
واحل�شول  الإج��راءات  ك�فة  ا�شتيف�ء 
ع��ل��ى امل��واف��ق���ت ال��الزم��ة م��ن جه�ت 

الخت�ش��ش الر�شمية ب�لدولة.

البحري،  زل����ف  ح��ق��ل  م�����ش��روع  م���ن 
اأن ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل يف  م��ت��وق��ع��ة 

امل�شروع على مدار 3 �شنوات.
ومع اليوم الث�ين من تداولت الأ�شبوع 
اجل�����ري ، اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة األ��ف��� ظبي 
ا�شتحواذه�  عن   ،ADH الق�ب�شة 
على م� ن�شبته %25.24 من �شركة 
الق�ب�شة، وذلك عرب خطته�  القدرة 
ميزانيته�  ال��ب���ل��غ��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
مبختلف  للتو�شع  دره��م  م��ل��ي���رات   8

القط�ع�ت الرئي�شية يف الدولة.
ويف اخل�م�ش من ين�ير، اأعلنت �شركة 
دخوله�  الق�ب�شة”  ظ��ب��ي  “األف� 
ب�تف�قية مع �شركة اأبوظبي الق�ب�شة 
مزود  اأك����رب  ل��ت���أ���ش��ي�����ش   ”ADQ“

ت��داول للع�م  ي��وم  اأول  3 ين�ير  يف   “
ح�شة  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ح��واذه���   ،  2022
�شركة  يف   17% ب��ن�����ش��ب��ة  اإ���ش���ف��ي��ة 
الدار العق�رية مم� يزيد ح�شته� اإىل 
29.8 % ويجعله� واحدة من اأكرب 

امل�ش�همني يف “الدار”.
“الإن�ش�ءات  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت  ك���م���� 
اململوكة  الوطنية”  ال���ب���رتول���ي���ة 
“اجلراف�ت  ����ش���رك���ة  م����ن  ب����ل���ك����م���ل 
البحرية الوطنية” عرب اإف�ش�ح على 
���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل���ل��ي��ة عن 
فوزه� بعقد قيمته 8.2 ملي�ر درهم 
م� يع�دل 2.23 ملي�ر دولر اأمريكي 
ال�شعودية”،  “اأرامكو  ���ش��رك��ة  م���ن 
م�شرية اإىل اأن العقد ي�شمل حزمتني 

ي�شهم يف مزيد من اندم�ج القت�ش�د 
القت�ش�دات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��وط��ن��ي 
والأ����ش���واق ح��ي��ث ي��وف��ر ن��ظ���م العمل 
اجل����دي����د ت���ط����ب���ق اأي���������م ال���ت���ب����دلت 
والقت�ش�دية  التج�رية  والتع�مالت 
وامل�لية مع الدول التي تعتمد يومي 
ال�شبت والأحد العطلة الر�شمية من 
موقع  تعزيز  اإىل  اإ�ش�فة  اأ�شبوع،  كل 
التن�ف�شية  موؤ�شرات  �شمن  الإم���رات 
القت�ش�د  ق����ط�����ع�����ت  يف  ال���ع����مل���ي���ة 

والأعم�ل.
اأبرز اإف�ش�ح�ت الأ�شبوع �شهد الأ�شبوع 
الأول من تداولت الع�م 2022 عدداً 
املدرجة،  لل�شرك�ت  الف�ش�ح�ت  من 
الق�ب�شة  ظبي  “ األ��ف���  اأع��ل��ن��ت  حيث 

الذهب حبي�ش نط�ق �شيق بفعل زي�دة عوائد ال�شندات الأمريكية 
•• عوا�صم-رويرتز

مدعومة  اجلمعة  طفيف  نحو  على  الذهب  اأ�شع�ر  ارتفعت 
ب�نخف��ش الدولر، يف حني يتجه املعدن النفي�ش �شوب اأكرب 
خ�ش�رة اأ�شبوعية منذ اأكرث من �شهر بفعل زي�دة الع�ئد على 
�شندات اخلزانة الأمريكية، اإذ يرتقب املتع�ملون رفع اأ�شع�ر 

الف�ئدة الأمريكية قبل املوعد املتوقع.
الذهب  زاد  جرينت�ش  بتوقيت   1028 ال�����ش���ع��ة  وب��ح��ل��ول 
دولر   1792.13 اإىل  ب�ملئة   0.2 ال��ف��وري��ة  امل��ع���م��الت  يف 
يبلغ  �شيق  نط�ق  ت��داول��ه يف  ليجري  )الأون�����ش��ة(،  لالأوقية 

اأ�شبوعي  انخف��ش  ت�شجيل  ���ش��وب  ويتجه  دولرات  �شبعة 
املنتهي  اأكرب انخف��ش منذ الأ�شبوع  بنحو اثنني ب�ملئة وهو 

يف 26 نوفمرب ت�شرين الث�ين.
اإىل  ب�ملئة   0.2 للذهب  الآج��ل��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  العقود  وزادت 

1792.50 دولر لالأوقية.
للدولر  ت��راج��ع طفيف  م��ن  ال��دع��م  بع�ش  ال��ذه��ب  وت��ل��ق��ى 
اليوم اجلمعة برغم اأنه ل يزال ب�شدد ت�شجيل مك��شب هذا 
ال�ش�عة  اإعالن بي�ن�ت الوظ�ئف الأمريكية يف  الأ�شبوع قبل 

1330 بتوقيت جرينت�ش.
وزادت عوائد �شندات اخلزانة الأمريكية لأجل ع�شر �شنوات 

اإىل اأعلى م�شتوى منذ م�ر�ش اآذار 2021.
�شريع  ولكنه  الت�شخم  مواجهة  يف  حتوط�  الذهب  ويعترب 
تكلفة  تزيد  التي  الأمريكية  الف�ئدة  اأ�شع�ر  ب�رتف�ع  الت�أثر 
ال��ف��ر���ش��ة ال��ب��دي��ل��ة حل���ئ��زي امل��ع��دن الأ���ش��ف��ر ال���ذي ل يدر 

ع�ئدا.
ومن بني املع�دن النفي�شة الأخ��رى، مل ت�شهد الف�شة تغريا 
دولر   22.16 عند  لت�شتقر  ال��ف��وري��ة  امل��ع���م��الت  يف  ي��ذك��ر 
لالأوقية. وارتفع البالتني 0.5 ب�ملئة اإىل 969.01 دولر 
 1905.84 اإىل  ب�ملئة   1.7 ال��ب��الدي��وم  و�شعد  ل��الأوق��ي��ة، 

دولر لالأوقية.

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
اعالن بالن�شر        

38 / 2021 / 1010 جتاري م�شارف جزئي
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعى عليه: ١- ه�ش�م املدين جمهول حمل الإق�مة
مب� اأن املدعى بنك دبي ال�شالمي ) �شركة م�ش�همة ع�مة( 

وميثله: مك�وي عو�ش املك�وي اإ�شم�عيل
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�إلزام املدعي علي�ه مببلغ وقدره 3١4،٢53.3٩ )ثالثم�ئة واربعة 
ي��وؤدي غرامة  ب�أن  املدعى عليه  وال��زام  فل�ش�ً(  وت�شعة وثالثون  وم�ئت�ن وثالثة وخم�شون درهم�ً  الف�ً  ع�شر 
ت�أخري حت�شب على اأ�ش��ش يومي بن�شبة 8.٩٩٪ �شنوي�ً ، كدفعة مت�أخرة، من ت�ريخ ال�شتحق�ق  لك�مل املبلغ 
ال�شداد والر�شوم وامل�ش�ريف واأتع�ب املح�م�ة و�شمول احلكم  ال�شداد غري �ش�ملة ليوم  امل�شتحق حتى ت�ريخ 

ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.
ُبعد  عن  التق��شي  ق�عة  يف  �شب�ح�   ٠٩:٠٠ ال�ش�عة   ١١-٠١-٢٠٢٢ املوافق  الثالث�ء  ي��وم  جل�شة  له�  وح��ددت 
م�  بتقدمي  عليك  و  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت  لذا   BUILDING_DESC&

لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأي�م على القل.
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املال والأعمال
�شركات املناطق احلرة تعمل يف ال�شوق املحلي

التنمية القت�ش�دية و»راكز« تطلق ق�نون خي�ر الرتخي�ش املزدوج
من�ق�ش�ت  يف  ب�مل�ش�ركة  له�  وال�شم�ح  ال�شوق؛  يف  ح�شوره�  نط�ق  وتو�شيع 
التنفيذي  الرئي�ش  ج���اّلد،  رام���ي  ���ش��ّرح  ج�نبه  وم��ن  احلكومية.  املوؤ�ش�ش�ت 
لعمالئه�،  احللول  اأن�شب  توفري  على  راك��ز  م��دى حر�ش  راك��ز عن  ملجموعة 
حيث يلعب اإطالق خي�ر الرتخي�ش املزدوج دوراً يف اإت�حة مزاي� كي�ن�ت املنطقة 
احلرة والكي�ن�ت املحلية جمتمعة دون احل�جة اإىل ت�أ�شي�ش �شركة اإ�ش�فية، مم� 
يتيح خلق املزيد من الفر�ش لكت�ش�ف اآف�ق جديدة وفتح املج�ل اأم�م ال�شرك�ت 
للو�شول اإىل �شريحة اأكرب من اأ�شواقهم امل�شتهدفة ب�شكل م�شتدام على غري 
املتع�رف عليه �ش�بق�ً.  واأ�ش�ف جالد ب�أن التع�ون مع دائرة التنمية القت�ش�دية 
براأ�ش اخليمة يف هذا الأمر مُيثل ثمرة جهود املب�درات امل�شرتكة والتي ترمي 
اإىل دفع عجلة تنمية اقت�ش�د اإم�رة راأ�ش اخليمة املزدهر نحو الأم�م. كم� عرّب 

القت�ش�د وال�شي�حة بدبي تبحث التع�ون 
مع وفد من وزارة ال�شي�حة امل�ليزية 

•• دبي-وام:

ال�شي�حي  للت�شويق  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  ك�ظم  ع�ش�م  بحث 
الكرمي رحمن  �شري ح�جي عبد  دات��و  ام�ش  لق�ئه  - خالل  والتج�ري 
والري��شة  وال�شب�ب  والثق�فة  والفنون  لل�شي�حة  ال��دول��ة  وزي��ر  حمزة 
التع�ون بني  تعزيز  �شبل  له-  املرافق  والوفد  امل�ليزية  �ش�راواك  بولية 
اجل�نبني يف قط�ع ال�شي�حة وفر�ش تطويره� . ومت خالل اللق�ء - الذي 
جرى يف مبنى دائرة الإقت�ش�د وال�شي�حة بدبي - بحث عدد من املوا�شيع 
ذات الهتم�م امل�شرتك وتب�دل اخلربات املتعلقة ب�ملج�ل ال�شي�حي حيث 

يعترب ال�شوق امل�ليزي من الأ�شواق الواعدة لدبي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

التنمية  ب�لتع�ون مع دائرة  راأ�ش اخليمة القت�ش�دية )راكز(  اأطلقت من�طق 
القت�ش�دية براأ�ش اخليمة -اقت�ش�دية راأ�ش اخليمة خي�ر الرتخي�ش املزدوج 
املحلي  ال�شوق  يف  ب�لعمل  احل��رة  املن�طق  يف  الع�ملة  لل�شرك�ت  ي�شمح  ال��ذي 
الرتخي�ش  يتيح  فيه�.  مقراته�  تتواجد  التي  احل��رة  املنطقة  نط�ق  خ���رج 
املنطقة  ح��دود  �شمن  خدم�ته�  وتوفري  منتج�ته�  توزيع  لل�شرك�ت  امل���زدوج 
من  �ش�درة  كي�ن منطقة حرة  رخ�شة  ا�شتخراج  وخ�رجه� عن طريق  احل��رة 
راكز ورخ�شة “فرع كي�ن منطقة حرة” �ش�درة من دائرة التنمية القت�ش�دية 
اأو�شع ملم�ر�شة الأعم�ل التج�رية  براأ�ش اخليمة، حيث توفر لل�شرك�ت فر�ش�ً 

القت�ش�دية  التنمية  دائرة  ع�م  النقبي، مدير  ال�ش�يب  الدكتور عبدالرحمن 
التي  امل��ب���درات  راك��ز يف خمتلف  ب�لتع�ون مع  �شروره  ب�لغ  براأ�ش اخليمة عن 
ت�شب يف م�شلحة امل�شتثمرين الع�مليني الذين يتخذون من اإم�رة راأ�ش اخليمة 
مقراً لأعم�لهم. واأعرب النقبي عن اأمله يف موا�شلة الدائرة العمل مع راكز 
اأكرث  اإم�رة راأ�ش اخليمة وجلعله  لالرتق�ء ب�مل�شهد ال�شتثم�ري الذي ت�شمه 

رح�بة ودين�ميكية مم� هو عليه اليوم.
توا�شل راكز ابتك�ره� للمزيد من املنتج�ت واخلدم�ت التي تهدف اإىل اإثراء 
ال�شوق لثب�ت جدارته� كمركز جذب  تن�ف�شيته� يف  وتعزيز  جتربة عمالئه� 
للعمل  مث�لية  كوجهة  اخليمة  راأ����ش  اإم�����رة  ول��رتوي��ج  لال�شتثم�رات  ع���مل��ي 

والعي�ش .

دبي للذهب وال�شلع تختتم ع�م 2021 مع تداولت اإجم�لية بقيمة 150 ملي�ر دولر اأمريكي

اإك�شبو 2020 دبي يعيد ت�شكيل مالمح التجربة الرقمية

•• دبي-الفجر: 

وال�شلع،  للذهب  دب��ي  بور�شة  اأعلنت 
ال��ب��ور���ش��ة الأك���رب والأك����رث ت��ن��وع���ً يف 
املنطقة،  يف  امل�شتق�ت  ت����داول  جم����ل 
اأم�ش عن بي�ن�ت اأدائه�  لع�م 2021. 
وك�شفت البور�شة عن ت�شجيل معدل 
اه��ت��م���م م��ف��ت��وح ق��ي������ش��ي خ����الل ع�م 
2021 بلغ 1،985،584 عقًدا مع 
خالل  ع��ق��ًدا   7،076،350 ت���داول 
بلغت  اإجم�لية  بقيمة  امل��شي،  الع�م  

149.676 ملي�ر دولر اأمريكي. 
عقد  ك������ن  ذل������ك،  اإىل  وب�����لإ�����ش�����ف����ة 
املنتج  ال��ه��ن��دي��ة،  ال���روب���ي���ة  خ����ي�����رات 
الأف�شل اأداء بني منتج�ت بور�شة دبي 
 ،2021 ع���م  خ��الل  وال�شلع  للذهب 
ن�شبته  ت������داولت ح��ق��ق��ت من�����واً  م����ع  

%1،233 على اأ�ش��ش �شنوي.
التع�ون  لتعزيز  ج��ه��وده���  اإط�����ر  ويف 
وقعت  املنطقة،  ح��دود  عرب  والتو�شع 
بور�شة دبي للذهب وال�شلع اتف�قي�ت 
رئي�شية مع جمموعة »اإ�ش اأند روي�ل 
جروب منغولي�«، ل�شتك�ش�ف الفر�ش 
اأ�شواق  تنظيم  �شلطة  ومع  التج�رية، 
تعزيز  ب���ه���دف  ال���������ش����ودان،  يف  امل�������ل 
الق�رة  اأن��ح���ء  جميع  يف  الذهب  �شوق 
توقيع  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  الإف���ري���ق���ي���ة، 
م����ذك����رة ت���ف����ه���م ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
الت�بعة  ف���ول���ز«،  »ف��ي��ك��ت��وري���  ب��ور���ش��ة 
ت�أ�شي�ش  ل��دع��م  زمي��ب���ب��وي،  لبور�شة 
واملق��شة  ال�����ش��ل��ع  ل���ت���داول  ب��ور���ش��ة 
واكت�شب  زم���ب����ب���وي.  يف  وال��ت�����ش��وي��ة 
ن�����ش���ط ال���ت���داول زخ���ًم���� ق���وًي���� خالل 
اأك���رث من  ت���داول  م��ع  دي�شمرب،  �شهر 
727،784 عقد خالل هذا ال�شهر، 

بفعل  يييقييفييز  اليينييفييط 
الإمدادات حي�ل  خم�وف 

•• لندن-رويرتز

ال��ن��ف��ط اجلمعة  اأ����ش���ع����ر  ارت��ف��ع��ت 
زي�دة  اأعلى  ت�شجيل  �شوب  وتتجه 
دي�شمرب  منت�شف  منذ  اأ�شبوعية 
ا�شطراب�ت  بفعل  الأول،  ك���ن��ون 
الإنت�ج  وانقط�ع�ت  ق�زاخ�شت�ن  يف 
ب�ش�أن  اأث����ر خم���وف  ليبي�، مم���  يف 
الآجلة  العقود  وزادت  الإم���دادات. 
يع�دل  مب���  �شنت�،   76 برنت  خل���م 
دولر   82.75 اإىل  ب���مل��ئ��ة،   0.9
 0939 ال�ش�عة  بحلول  للربميل 
بتوقيت جرينت�ش. و�شعدت العقود 
الآجلة خل�م غرب تك�ش��ش الو�شيط 
يع�دل  مب���  �شنت�،   77 الأم��ري��ك��ي 
 80.23 اإىل  اأي�ش�،  ب�ملئة  واح���دا 
ب�شدد  واخل�م�ن  للربميل.  دولر 
ب����مل���ئ���ة يف   6.5 زي���������دة  ت�����ش��ج��ي��ل 
بلوغ  مع  الع�م  من  الأول  الأ�شبوع 
الأ����ش���ع����ر اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي���ت��ه��� منذ 
نه�ية نوفمرب ت�شرين الث�ين حيث 
ف���ق��ت امل��خ���وف ب�����ش���أن الإم�����دادات 
الطلب  ت�شرر  احتم�ل  من  القلق 
للمتحور  ال�شريع  النت�ش�ر  ج��راء 

اأوميكرون من فريو�ش كورون�.
و���ش��ي��ط��رت ق����وات الأم�����ن ع��ل��ى م� 
ات�،  اأمل����  ���ش��وارع مدينة  على  ي��ب��دو 
اأم�ش  ق����زاخ�������ش���ت����ن،  م����دن  اأك�����رب 
الرئي�ش  اأع���ل���ن  ح���ني  يف  اجل��م��ع��ة 
ا���ش��ت��ع���دة ال��ن��ظ���م ال��د���ش��ت��وري يف 
معظمه بعد يوم من اإر�ش�ل رو�شي� 

قوات للت�شدي لنتف��شة.
ول ت���واك���ب زي�������دات الإم������داد من 
ت�شم  ال����ت����ي   ، اأوب��������ك  جم���م���وع���ة 
للبرتول  امل�شدرة  البلدان  منظمة 
)اأوب�������ك( ورو����ش���ي���� وح���ل���ف����ء، منو 

الطلب.

ب�ملواءمة مع الأ�شواق الع�ملية .. انته�ء
 اأول اأ�شبوع عمل لع�م 2022 بدوام اجلمعة

•• اأبوظبي - وام:

اجله�ت  اأن��ه��ت  ي��ن���ي��ر،   7 اجلمعة  اأم�����ش،  ظهر  م��ن  ع�شرة  الث�نية  بتم�م 
عمل  اأ�شبوع  اأول  الدولة،  يف  املحلية  اجله�ت  واأغلب  الحت�دية  احلكومية 
للع�م 2022 �شمن نظ�م العمل الأ�شبوعي اجلديد الذي يختتم اجلمعة. 
والذي  اجلمعة  اأم�ش  اعتي�دي  ب�شكل  عمله�  احلكومية  اجله�ت  وب��شرت 
اقت�شر العمل فيه على 4 �ش�ع�ت ون�شف ابتداء من ال�ش�عة 7.30 �شب�ح�ً 
لإق�مة خطبة و�شالة اجلمعة  املج�ل  لإت�حة  وذل��ك  12:00 ظهراً،  اإىل 

الذي مت توحيد مواعيده� لتكون ال�ش�عة 1:15 ظهراً.
تعميم�ً  اأ�شدرت  قد  احلكومية  الب�شرية  للموارد  الحت�دية  الهيئة  وك�نت 
بعد  للعمل عن  املرونة  ب�ش�أن منح  ال��وزارات واجله�ت الحت�دية  ك�فة  اإىل 
تقدمي  ا�شتمرار  ي�شمن  مب���  اجلمعة،  ي��وم  الحت���دي��ة  احلكومة  ملوظفي 
نظ�م  تطبيق  اأثن�ء  الحت�دية  احلكومة  يف  العمل  �شري  وح�شن  اخلدم�ت، 

العمل عن بعد يف هذا اليوم.
كم� وا�شلت القط�ع�ت القت�ش�دية وامل�لية وامل�شرفية الحت�دية واملحلية 
دوام  بتطبيق   2022 الع�م  الأوىل من  اأعم�له� خالل اجلمعة  الدولة  يف 
ال�شهر  اعتم�ده  مت  ال��ذي  اجلديد  العمل  نظ�م  وف��ق  اجلمعة  ليوم  ر�شمي 

امل��شي.
وتب�ين اأداء اأ�شواق الأ�شهم املحلية خالل ال�ش�ع�ت الأوىل من تداولت اآخر 
موؤ�شر  ارتفع   11:40 ال�ش�عة  وبحلول  اجلمعة،  اليوم،  الأ�شبوع  جل�ش�ت 
تداول  بقيمة  نقطة   3204 عند   0.26% بن�شبة  دبي  �شوق  التداول يف 
بلغت 96.5 مليون درهم لنحو 40.64 مليون �شهم، فيم� انخف�ش موؤ�شر 
 0.03% بن�شبة   11.46 ال�ش�عة  بحلول  امل�لية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق 
عند 8369 نقطة، بقيمة تداول بلغت 756 مليون درهم حلوايل 99.2 

مليون �شهم واإجم�يل �شفق�ت 2912 �شفقة.
اأ�شواق  يف  العمل  اأي���م  مع  امل��واءم��ة  اجلديد  الأ�شبوعي  العمل  نظ�م  ويعزز 
الأعم�ل  الإم���رات على خ�رطة  يعزز موقع  كم�  الع�ملية،  والبور�ش�ت  امل�ل 
مع  الوطني  القت�ش�د  اندم�ج  تعزيز  يف  ي�شهم  م�  ع�ملي  اقت�ش�دي  كمركز 
تط�بق  اجلديد  العمل  نظ�م  يوفر  حيث  والأ���ش��واق  القت�ش�دات  خمتلف 
اأي����م ال��ت��ب���دلت وال��ت��ع���م��الت التج�رية والق��ت�����ش���دي��ة وامل���ل��ي��ة م��ع الدول 
التي تعتمد يومي ال�شبت والأحد العطلة الر�شمية من كل اأ�شبوع، ف�شاًل 
الع�ملية يف قط�ع�ت  التن�ف�شية  الإم���رات �شمن موؤ�شرات  عن تعزيز موقع 

القت�ش�د والأعم�ل.

نوعه� التي يتم تداوله� يف اأي بور�شة 
�شجلت  وق����د  ال����ع�����مل.  يف  م��رّخ�����ش��ة 
ه����ذه ال��ع��ق��ود م��ن��ذ اإط���الق���ه���� وحتى 
بقيمة  ع��ق��د   8،765 ت�����داول  الآن، 
اأمريكي،  دولر  م��ل��ي��ون   109.86
الأمر الذي يعك�ش حجم الطلب من 
فر�شهم  لتنويع  ال�شوق  يف  امل�ش�ركني 

للتداول يف ال�شوق الب�ك�شت�ين.
وانطالًق� من دوره� الرائد يف تطوير 
الإ�شالمي،  التمويل  قط�ع  وت�شكيل 
وال�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة  ع��ق��دت 
موؤ�ش�ش�ت  م����ع  م���ث���م���رة  �����ش����راك�����ت 
املنتج�ت  امل��زي��د م��ن  ل��ت��ق��دمي  رائ����دة 
البور�شة،  خ����الل  م���ن  الإ����ش���الم���ي���ة 
ال�شرتاتيجي  تف�همه�  ذل��ك  يف  مب��� 
الأخري مع ال�شركة الع�ملية للخدم�ت 

امل�لية الإ�شالمية.

املبادرات املجتمعية
ويف اإط�ر جهوده� املجتمعية، تع�ونت 
موؤخًرا  وال�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة 
م���ع ج���م��ع��ة ع��ج��م���ن ل��ل��م�����ش���ع��دة يف 
من  امل����يل،  للقط�ع  مهنيني  تطوير 
خ�����الل الل�����ت�����زام ب���ت���ب����دل اخل�����ربات 
م�شرتكة،  تعليم  ف��ع���ل��ي���ت  وت��ن��ظ��ي��م 
املن�ش�ت  اإىل  ال����و�����ش����ول  ومت����ك����ني 
الأك�����دمي����ي����ة وامل���ه���ن���ي���ة يف جم�����لت 
الهتم�م امل�شرتك. وخالل هذا الع�م 
للذهب  دب��ي  بور�شة  ان�شمت   ،��� اأي�����شً
الع�ملي  امل���راأة  ي��وم  مبن��شبة  وال�شلع، 
اإىل ع�شرات البور�ش�ت يف جميع اأنح�ء 
ال�ش�بع  ال�����ش��ن��وي  ل��الح��ت��ف���ل  ال��ع���مل 
بني  للم�ش�واة  اجلر�ش  »ق��رع  مبب�درة 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اجل��ن�����ش��ني«، 

الوعي مبب�دئ متكني املراأة.

الئتم�ن املحلي مق�بل انخف��ش 
الئتم�ن  يف   1.4% ب��ن�����ش��ب��ة 
الأج���ن���ب���ي. وت���ع���زى ال����زي�����دة يف 
الئتم�ن املحلي اإىل ارتف�ع بن�شبة 
يف  و4.0%  و0.9%   8.5%
/ الع�م  للقط�ع  املمنوح  الئتم�ن 
ب�حلكومة/  ال�شلة  ذات  اجله�ت 
والئتم�ن املمنوح للقط�ع اخل��ش 
والئتم�ن املمنوح املوؤ�ش�ش�ت امل�لية 
غري امل�شرفية على التوايل بينم� 
انخف�ش الئتم�ن املمنوح للقط�ع 

احلكومي بن�شبة 0.6%.
وان��خ��ف�����ش اإج��م������������يل ال���ودائ���ع 
% من   0.03 بن�شبة  امل�شرفية 
نه�ية  درهم يف  ملي�ر   1967.3

ال�شلع،  مل��ق������ش��ة  دب����ي  ���ش��رك��ة  وت���ع���د 
ال��ط��رف امل��ق���ب��ل امل��رك��زي ال��وح��ي��د يف 
خدم�ت  يقدم  ال��ذي  الأو�شط  ال�شرق 
املتعددة  الأ���ش��ول  فئ�ت  عرب  املق��شة 
الأ�ش��شية  وامل���ع����دن  ال��ع��م��الت،  م��ث��ل 
والثمينة، والهيدركربون�ت وم�شتق�ت 
الأ�شهم  اأو  امل��وؤ���ش��رات  ���ش��واء  الأ���ش��ه��م، 

الفردية.

اأبرز الإجن�زات يف ع�م 2021
وال�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة  وك���ن��ت 
على   2021 ع������م  خ�����الل  ح�����ش��ل��ت 
امل�لية  الأوراق  �شلطة  م��ن  م��واف��ق��ة 
لل�شرك�ت  ي���ت���ي���ح  الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة 
تتداول  وال��ت��ي  امل��وؤه��ل��ة  الإ�شرائيلية 
حل�����ش���ب��ه��� اخل��������ش الن�������ش���م����م اإىل 
وال�شتف�دة  البور�شة،  اأع�ش�ء  ق�عدة 
التي  ال��ت��داول  ومن�ش�ت  خدم�ت  من 
اأب��ري��ل ال��ف���ئ��ت، اأعلنت  ت��وف��ره���.  يف 
جمموعة بور�شة دبي للذهب وال�شلع، 
للروبية  الآج��ل��ة  العقود  اإط���الق  ع��ن 
الب�ك�شت�نية، وهي العقود الأوىل من 

ال�شرق الأو�شط ب�شكل اأكرب”.

جوائز التقدير
امل��شي  ال���ع����م  ال��ب��ور���ش��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
تداول  ب�إ�ش�دة وتقدير جم�ل  بفوزه� 
لقب  ع��ل��ى  ح�شلت  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��ق���ت، 
 ”2021 ل���ع����م  ب���ور����ش���ة  “اأف�شل 
ملنطقة  ال��ع���مل��ي  امل�شتثمر  ج��وائ��ز  يف 
اإفريقي�  و���ش��م���ل  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
لل�شنة  دبليو”  اأو  “اإف  جم��ّل��ة  م��ن 
ال��راب��ع��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل. ك��م��� ح�شلت 
�شركة دبي ملق��شة ال�شلع، وهي �شركة 
دبي  لبور�شة  ب�لك�مل  مملوكة  ت�بعة 
للذهب وال�شلع تقدم خدم�ت املق��شة 
دار  “اأف�شل  ج���ئ��زة  على  والت�شوية، 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ع���م  م��ق������ش��ة 
الأو�شط واإفريقي�” يف جوائز امل�شتثمر 
ال���ع����مل���ي مل��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
اأو  “اإف  جم��ّل��ة  م��ن  اإفريقي�  و���ش��م���ل 
املق��شة  خل��دم���ت  ت��ق��دي��راً  دبليو”، 
والت�شوية التي تقدمه�، والتي وفرت 
امل�لية.  لالأ�شواق  وال�شتقرار  املرونة 

للروبية  الآج��ل��ة  العقود  ج���ءت  حيث 
على  وتعليق�ً  ال�����ش��دارة.  يف  الهندية 
 ،2021 ع����م  خ���الل  ال��ب��ور���ش��ة  اأداء 
التنفيذي  الرئي�ش  م��ي��ل،  لي�ش  ق���ل 
لبور�شة دبي للذهب وال�شلع: “عملت 
خالل  وال�شلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ش��ة 
حمفظة  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى   2021 ع�����م 
جديدة،  عقوًدا  طرحت  اإذ  منتج�ته�، 
مثل عقد الروبية الب�ك�شت�نية الآجل، 
دخول  خ��الل  من  تو�شعن�  عززن�  كم� 

ال�شوق الإ�شرائيلي.
��� اله��ت��م���م برتقية  اأي�����شً  ووا���ش��ل��ن��� 
نظ�من� والبنية التحتية التكنولوجية، 
تطوير  م�شروع  ننجز  اأن  املقرر  ومن 
نظ�م الإط�ر امل�يل مع �شركة ن��شداك 
 .2023 يف ال��رب��ع ال��ث���ين م��ن ع����م 
ع�م  بداية  مع  �شعين�  نوا�شل  و�شوف 
من  ال��ع��دي��د  م���ع  ل��ل��ت��ع���ون   ،2022
قريًب�  �شنطلق  كم������  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، 
املبتكرة،  الآج���ل���ة  ال��ع��ق�����ود  م��ن  ع����دًدا 
ل��ل��م�����ش���رك��ني يف  ق��ي��م��ة  �شتخلق  ال��ت��ي 
م��ك���ن��ت��ن��� يف منطقة  وت���ع���زز  ال�����ش��وق 

واملوؤ�ش�ش�ت امل�لية الأخرى بن�شبة 
%5.4 و%8.1 على التوايل.

الأ�ش�����ول  اإجم�ل����ي  ارت��ف��ع  كم� 
من   0.8% ب��ن�����ش��ب��ة  امل�����ش��رف��ي��ة 
يف  دره���������م  م����ل����ي�����ر   3271.2
اإل���ى   2021 اأكتوبر  �شهر  نه�ية 
يف  دره�����������������م  م���ل���ي����ر   3295.8
نوفمرب2021،  �شهر  نه�ي������ة 
الئتم�ن  اإجم�يل  ارتفع  وكذلك 
من   1.4% ب��ن�����ش��ب��ة  امل�������ش���ريف 
يف  دره���������م  م����ل����ي�����ر   1763.0
اإىل   2021 اأكتوبر  �شهر  نه�ية 
نه�ية  درهم يف  ملي�ر   1788.3
وذل����ك  نوفمرب2021  ����ش���ه���ر 
يف   1.7% بن�شبة  ارتف�ع  نتيجة 

 1966.8 اإىل   2021 اأك��ت��وب��ر 
�شهر  ن���ه����ي���ة  يف  دره�������م  م���ل���ي����ر 
تراجع  نتيجة  نوفمرب2021 
غري  ودائ�����ع  يف   3.9% ب��ن�����ش��ب��ة 
بن�شبة  ارت���ف����ع  م��ق���ب��ل  امل��ق��ي��م��ني 

%0.5 يف ودائع املقيمني.
نتيجة  املقيمني  ودائ��ع  وارتفعت 
و0.9%   0.7% بن�شبة  زي����دة 
الع�م  القط�ع  و%2.5 يف ودائ��ع 
ب�حلكومة  ال�شلة  ذات  اجل��ه���ت 
وودائع القط�ع اخل��ش ويف ودائع 
امل�شرفية  غري  امل�لية  املوؤ�ش�ش�ت 
انخف��ش  م��ق���ب��ل  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
%1.5 يف ودائ��ع القط�ع  بن�شبة 

احلكومي.

ي��ع��زى الرت��ف���ع يف ع��ر���ش النقد 
ن3 اإىل ارتف�ع عر�ش النقد ن1 
انخف��ش  م��ن  ال��رغ��م  على  ون2 
 8.3 احلكومة مب��ق��دار  ال��ودائ��ع 

ملي�ر دره����م.
املتداول  النقد  “ن1”  وي�شمل 
النقدية  الودائع   + البنوك  خ�رج 
واحل�ش�ب�ت  اجل���ري��ة  احل�ش�ب�ت 
حتت الطلب لدى البنوك ، فيم� 
ي�شمل ن1 +  ب�أنه  “ن2”  يعرف 
الودائع  ال��ن��ق��دي��ة  �شبه  ال���ودائ���ع 
لأج�������ل وال������ودائ������ع الدخ����ري�����������ة 
ل��ل��م��ق��ي��م��ني ب����ل���دره�������م، وودائ�����ع 
 ، الأج��ن��ب��ي��ة  ب���ل��ع��م��الت  املقيمني 
واأم� “ن3 “ في�شمل ن2 + ودائع 
احلكومة لدى البنوك الع�ملة يف 
املتحدة،  العربية  الإم����رات  دول��ة 

وكذلك لدى امل�شرف املركزي.
اإىل  املركزي  امل�شرف  بي�ن  واأ�ش�ر 
بن�شبة  النقدية  الق�عدة  ارت��ف���ع 
 455.1 م����ن  وذل������ك   1.5%
اأكتوبر  ن��ه���ي��ة  يف  دره�����م  م��ل��ي���ر 
2021 اإىل 461.7 ملي�ر درهم 

يف نه�ية نوفمرب2021 .
ج���ء ذل��ك نتيجة لرت��ف���ع بن�شبة 
%2.6 و%9.8 يف النقد امل�شدر 
ويف ���ش��ه���دات الإي����داع والأذون�����ت 
ح�ش�ب  انخف�ش  بينم�  النقدية 
اجل�رية  واحل�ش�ب�ت  الحتي�طي 
والإيداع�ت لليلة واحدة للبنوك 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن امل�شرف امل���ركزي اأن عر�ش 
 2.1% بن�شبة  ارتفع  ن1  النقد 
يف  دره�����م  ملي�����ر   671.6 م��ن 
اإىل   2021 اأكتوبر  �شهر  نه�ية 
نه�ي��ة  يف  درهم  ملي������ر   686.0

�شهر نوفمرب2021 .
�شحفي  بي�ن  يف  امل�شرف  واأ���ش���ر 
ارت���ف����ع  اإىل  ق��ل��ي��ل،  ق��ب��ل  ����ش���در 
عر�ش النق�د ن2 بن�شبة 1.3% 
1498.3 م��ل��ي���ر دره�����م يف  م��ن 
اإىل   2021 اأكتوبر  �شهر  نه�ية 
1517.1 ملي������ر درهم يف نه�ي��ة 

�شهر نوفمرب2021 .
ن3  النق���د  عر�ش  اأن  اإىل  ولفت 
من   0.6% بن�شبة  اأي�ش�  ارتفع 
يف  دره�����������������م  م��ل��ي���������������ر   1819.6
اإىل   2021 اأكتوبر  نه�ي�����ة �شهر 
ف���ي  دره�������م  ملي��ر   1830.1

نه�ي�ة �شهر نوفمرب2021 .
عر�ش  يف  الرت�������ف��������ع  وي�����ع�����زى 
 0.6 ل��زي���دة مب��ق��دار  النقد ن1 
املتداول  النقد  يف  دره�����م  ملي�ر 
وزي�������دة مبقدار  ال��ب��ن��وك  خ������رج 
الودائع  ف����ي  درهم  ملي�ر   13.8
ال��ن��ق��دي�����������������ة، وي���ع���ود الرت���ف����ع يف 
عر�ش النقد ن2 اإىل ارتف�ع ن1 
وزي�دة مبقدار 4.4 ملي�ر دره����م 
ف���ي الودائ����ع �شبة النقدي������ة، فيم� 

رئي�شي خلدم�ت الت�ش�لت واخلدم�ت 
وذلك  دب��ي،   2020 لإك�شبو  الرقمية 
قبيل انطالق اأ�شبوع ال�شفر والت�ش�ل 
يبداأ  وال���ذي  دب���ي،   2020 اإك�شبو  يف 
الت��شع من ين�ير اجل���ري وت�شتمر  يف 
و�شيجمع   ين�ير.   15 حتى  فع�لي�ته 
الأ�شبوع، وهو اأحد اأ�ش�بيع املو�شوع�ت 
 2020 اإك�شبو  ينظمه�  التي  الع�شرة 
دبي، جمموعة من الأ�شم�ء الب�رزة يف 
ال�شي��ش�ت،  و�شّن�ع  واملبتكرين  املج�ل 
ل��ي��ن���ق�����ش��وا ال��رق��م��ن��ة والت�����ش���ل على 
ال�شعيدين امل�دي والرقمي، بو�شفهم� 
حق� اإن�ش�ني� ع�ملي� وقوة للخري يف ع�مل 

متغري.

ومعرفة  اف���رتا����ش���ي  ب�����ش��ك��ل  اإك�����ش��ب��و 
املختلفة،  ال����دول  اأج��ن��ح��ة  ت��ق��دم��ه  م��� 
مع  املنزل،  يف  ا�شرتخ�ئن�  اأثن�ء  وذل��ك 
اجل��ي��ل اخل�م�ش  م��ن  ات�����ش���لت  �شبكة 
ال���ت���ي ميكنك  ال��ت��ط��ب��ي��ق���ت  وج���م���ي���ع 
اإىل  امل��ع��زز  ال��واق��ع  ال��ب��ن���ء عليه�. م��ن 
جتربة  تت�شكل  الف��رتا���ش��ي،  ال��واق��ع 
ال��ع��م��ي��ل ب��ط��ري��ق��ة مل ن�����ش��ه��ده��� من 
وب�شبب  تف�علية؛  اأكرث  اأ�شبحت  قبل، 
ال�شن�عة  ه��ذه  ذل��ك، �شرنى طفرة يف 
على  القدرة  العمالء  مننح  الآن  لأنن� 
�شفرهم”.  قبل  حتى  الأ�شي�ء  جتربة 
ومع انت�ش�ر ج�ئحة كورون�، ف�إن هن�ك 
لل�شرك�ت  اأف�����ش��ل  ات�����ش���ل  اإىل  ح���ج��ة 

•• دبي–  الفجر

اأول  رئي�ش  ن���ئ��ب  م��ري�����ش،  مه�  اأك���دت 
التحول املوؤ�ش�شي لالأعم�ل والت�ش�لت 
وهي  ات�ش�لت،  جمموعة  يف  الرقمية 
املوؤ�ش�ش�ت ات�ش�ل يف  اأك��رث  واح��دة من 
اجليل  �شبكة  م��ن  متلكه  مب���  ال��ع���مل 
واإمك�ني�ت  ل���الت�������ش����لت  اخل����م�������ش 
الفرتا�شي،  وال���واق���ع  امل��ع��زز  ال��واق��ع 
“يعيد ت�شكيل  2020 دبي  اإك�شبو  اأن 
وق�لت  الرقمية”.   ال��ع��م��الء  جت��رب��ة 
ُعقد  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  مري�ش  مه� 
 2020 لإك�شبو  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  يف 
دبي، “لدين� القدرة على زي�رة اأجنحة 

واملنزل. لذلك، �شددت مه� مري�ش على 
اأهمية وجود �شبكة اجليل اخل�م�ش يف 
“فيم�  اأن��ه  اإىل  م�شرية  الع�مل،  اأنح�ء 
يتعلق ب�لقت�ش�د الع�ملي، �شيكون هن�ك 
اجلديدة  الوظ�ئف  وماليني  ماليني 
ب�����ش��ب��ب ���ش��ب��ك��ة ات�������ش����لت م���ن اجليل 
من  الكثري  �شتجلب  والتي   اخل�م�ش، 
اخل���دم����ت امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال��ك��ث��ري من 
�شواء  �شت�ش�عدن�،  ال��ت��ي  التطبيق�ت 
الذكية،  املدينة  ذل��ك من منظور  ك���ن 
اأو  ال�شحية  البيئة  ت�شكيل  اإع�����دة  اأو 
ال�شن�ع�ت، مب�  اأو  ال�شحية  اخلدم�ت 
يف ذلك التعليم”. ن�ق�شت مه� مري�ش 
ك�شريك  “ات�ش�لت”  جمموعة  دور 

امل�شرف املركزي: عر�ش »النقد ن1« يرتفع اإىل 686 مليار درهم نهاية نوفمرب 2021

% اإىل 3295.8 ملي�ر درهم يف نه�ية نوفمرب امل��شي الأ�شول امل�شرفية تنمو 0.8 

منتدى الط�قة الع�ملي الت�بع  للمجل�ش 
الأطل�شي يتطلق فى 28 م�ر�ش املقبل

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن املجل�ش الأطل�شي اأم�ش، اأن منتدى الط�قة الع�ملي 
يومي  دب��ي   2020 اإك�شبو  ج�نب  اإىل  �شيق�م   2022

28 و29 م�ر�ش 2022.
اأبوظبي  اأ�شبوع  من  ج��زءاً  ي�شّكل  ال��ذي  املنتدى،  ويق�م 
لال�شتدامة، ب�لتزامن مع توقيت انعق�د القمة الع�ملية 
للحكوم�ت 2022، احلدث الع�ملي الذي ي�شلط ال�شوء 
لت�شكيل  ال�شرورية  والنم�ذج  وال�شي��ش�ت  الأدوات  على 
احلكوم�ت امل�شتقبلية حيث ي�شتفيد احلدث من الفر�ش 

الرائعة التي �شيقدمه� اإك�شبو يف اأ�شبوعه اخلت�مي.
 وق���ل ران��دي بيل، كبري مديري مركز الط�قة الع�ملي 
نظ�م  يواجهه  مل���  “نظًرا  الأط��ل�����ش��ي:  للمجل�ش  الت�بع 
ذات  ال��ع���مل��ي م��ن حت��دي���ت غ��ري م�شبوقة ويف  ال��ط���ق��ة 
الوقت ن�شوء ابتك�رات جديدة وواعدة، فمن املهم اأكرث 
اأنح�ء  جميع  يف  ال��ق���دة  يلتقي  اأن  م�شى  وق��ت  اأي  م��ن 
الع�مل �شخ�شًي� لدفع عملية حتول قط�ع الط�قة. وقد 

اأدى الرتف�ع احل���د الأخ��ري حل���لت الإ�ش�بة بكوفيد-
19 يف الولي�ت املتحدة ب�شبب متحور اأوميكرون، اإىل 
  ”.2022 لع�م  الع�ملي  الط�قة  ت�أجيل منتدى  �شرورة 
افرتا�شية  برامج  الع�ملي  الط�قة  منتدى  وي�شت�شيف 
“والذي  اأبوظبي لال�شتدامة  اأ�شبوع  ال�شهر �شمن  هذا 
اأ�شبوع  مهمة  ل�شتكم�ل  له”  امل��ح��دد  م��وع��ده  يف  ي��ق���م 
اخل��ش  الع�ملي  العمل  ت�شريع  يف  لال�شتدامة  اأبوظبي 
حول  من�ق�ش�ت  ال��ربام��ج  ه��ذه  وت�شمل  امل��ن���خ.  بق�ش�ي� 
نت�ئج موؤمتر الدول الأطراف يف اتف�قية الأمم املتحدة 
الإط�رية ب�ش�أن تغري املن�خ “كوب 26” وحوارات حول 
و�شيتم  و28”.   27 “كوب  م��وؤمت��ري  اأع��م���ل  ج���دول 
الط�قة  “اأجندة  ال�شنوية  الرئي�شية  الن�شرة  اط���الق 
الت�بع  ال��ع���مل��ي  ال��ط���ق��ة  ال�����ش���درة ع��ن م��رك��ز  الع�ملية” 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  الأط��ل�����ش��ي،  للمجل�ش 
ال�شفرية،  املح�شلة  اإىل  املوؤدية  امل�ش�رات  خمتلف  على 
للط�قة  نظ�م  ت�أ�شي�ش  يف  الهيدروجني  دور  ومن�ق�شة 

خ�ٍل من النبع�ث�ت الكربونية.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8 يناير 2022 العدد 13437

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8 يناير 2022 العدد 13437

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8 يناير 2022 العدد 13437

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8 يناير 2022 العدد 13437

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8 يناير 2022 العدد 13437

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8 يناير 2022 العدد 13437

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8 يناير 2022 العدد 13437

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 965/2021/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  جزئي،  عق�ري   2021/87 رق��م  الدعوى  يف  ال�ش�در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)467795 درهم( �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف.

ط�لب التنفيذ : موؤ�ش�شة عق�ر ب�شفته� اخللف الق�نوين للموؤ�ش�شة الع�مة للعق�رات ال�شتثم�رية  
عنوانه : اإم�رة دبي �ش�رع املط�ر منطقة بور�شعيد بن�ية نقطة العم�ل امليزانني مكتب رقم 9 ه�تف 0504643947 

بريد الكرتوين EXECUTION1@OMALC.AE مك�ين 3244594826  
IBAN AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1 - �شيد اإمتي�ز ع�مل �شيد حممود ع�مل - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 467795 
بحقك يف ح�لة عدم  التنفيذية  الج���راءات  �شتب��شر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1221/2021/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229  

رقم  ب�لإ�شتئن�ف  وامل��ع��دل  ج��زئ��ي،  ع��ق���ري   300/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ش�در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
"457/2021 عق�ري ا�شتئن�ف عق�ري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،157،004 درهم( �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف.

ط�لب التنفيذ : موؤ�ش�شة عق�ر
عنوانه : اإم�رة دبي �ش�رع املط�ر منطقة بور�شعيد بن�ية نقطة العم�ل امليزانني مكتب رقم 9 ه�تف 0504643947 

بريد الكرتوين EXECUTION1@OMALC.AE مك�ين 3244594826  
IBAN AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنه : 1 - ويل حممد - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 1157004 
بحقك يف ح�لة عدم  التنفيذية  الج���راءات  �شتب��شر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1231/2021/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229  

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  294/2021 عق�ري جزئي،  رقم  الدعوى  ال�ش�در يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
)521219 درهم( �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف.

امليزانني  العم�ل  نقطة  بن�ية  بور�شعيد  منطقة  املط�ر  �ش�رع  دب��ي  اإم���رة   : عنوانه   - عق�ر   موؤ�ش�شة   : التنفيذ  ط�لب 
مك�ين   EXECUTION1@OMALC.AE ال��ك��رتوين  ب��ري��د   0504643947 ه���ت��ف   9 رق��م  مكتب 

IBAN AE090500000000020106942  -  3244594826
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعالنه : 1 - فريدريك �شلينجري - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 521219 
بحقك يف ح�لة عدم  التنفيذية  الج���راءات  �شتب��شر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 810/2021/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،  253/2020 رقم  الدعوى  ال�ش�در يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)467،804 درهم( �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف.

منطقة  امل��ط���ر  ���ش���رع  دب��ي  اإم�����رة   : ع��ن��وان��ه   - ال�شتثم�رية  للعق�رات  ال��ع���م��ة  املوؤ�ش�شة   : التنفيذ  ط���ل��ب 
الكرتوين  ب��ري��د   0504643947 ه���ت��ف   9 رق���م  مكتب  امل��ي��زان��ني  الع���م����ل  نقطة  ب��ن���ي��ة  ب��ور���ش��ع��ي��د 

  3244594826 مك�ين   EXECUTION1@OMALC.AE
املطلوب اإعالنه : 1 - احمد حممد علي عبدالرزاق الو�شي - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة. خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهم   467804

وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 
يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 1142/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العق�رية اجلزئية ال�ش�بعة رقم 248 

مو�شوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )598،933 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 
الت�م    ال�شداد  وحتى  املط�لبة  12% من 

املدعي : موؤ�ش�شة عق�ر 
عنوانه : اإم�رة دبي �ش�رع املط�ر منطقة بور�شعيد بن�ية نقطة العم�ل امليزانني مكتب رقم 9 ه�تف 0506767616 بريد 

الكرتوين OMALC.AE@INFO3 مك�ين 3244594826  
IBAN AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1- عبده احمد احمد عمران - �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ 2021/9/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله ب�لزام املدعي 
عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 498،933 درهم والف�ئدة بواقع 5% �شنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م 
كم� األزمته امل�ش�ريف وخم�شم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�شت م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال 
لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا العالن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0006678 مدين )جزئي(

اىل املدعي عليه : �شلمى بري بخ�ش ب�ك�شت�ين اجلن�شية 
نعلمكم ب�ن املدعي امينه عبدى جميد ي��شني �شوم�يل / اجلن�شية 

قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة 
قررت املحكمة :- 

درهم  األف  مبلغ� مقداره ثالثة  للمدعية  توؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام   - ح�شوري� 
تعوي�ش� ادبي� ومعنوي� له� وبف�ئدة ق�نونية �شنوية بواقع 5٪ من ت�ريخ �شريورة هذا 
والزمته�  به  املحكوم  املبلغ  ا�شل  جت�وز  ال  �شريطة  ال�شداد  مت�م  وحتى  نه�ئي�  احلكم 

ب�مل�ش�ريف والر�شوم.
حرر بت�ريخ ٢٠٢١/١٢/١4 - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شع�دة املتع�ملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 
اعالن بالن�شر 

 207/2020/8760 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

تف��شيل الإعالن ب�لن�شر 
اىل املنفذ �شده/١- غ�ش�ن بن �شليم�ن -  جمهول حمل الق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/ اميك�ش )ال�شرق الو�شط( �ش م ب )م( الإم�رات  
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن  التنفيذ  به وق��دره )44٢37( دره��م اىل ط�لب 
ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �شتب��شر  املحكمة 

املذكور خالل ١5 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13437 بتاريخ 2022/1/8 

اعالن بالن�شر 
 207/2020/8758 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
تف��شيل الإعالن ب�لن�شر 

اىل املنفذ �شده/١- م�ن موه�ن تكوانى - جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/ اميك�ش )ال�شرق الو�شط( �ش م ب )م( الإم�رات )ح�لي�( �شركة 

امريك�ن اك�شرب�ش )ال�شرق الو�شط( �ش م ب )�ش�بق�(
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�شوم  مبلغ  اىل  ب�لإ�ش�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )3٢٩46.68(
ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتب��شر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  خلزينة 

عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل ١5 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

Date 8/ 1/ 2022  Issue No : 13437
Dubai Court of First Instance
Notification by Publication

In the execution No.: 211/2021/810-real estate execution
Considered at :8th execution department No. 229
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 253/2020, 
by paying the amount executed amounted to AED 467804, including the fees 
and expenses.
Execution Applicant : Real Estate General Est.
Address : Emirate of Dubail Airport St - Port Saeed area Business Point 
Building  Mezzanine - Office No.9  - Tel: 0504643947 
Email: Execution1@omalc.ae  Makkani : 3244594826
Notifiee : 1- AHMED MA ABDULRAZAQ ALAWSI : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against 
you by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 467804) to 
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed 
the execution procedures against you if you failed to be abided by the said 
judgment within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by - Halima Mohammed Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 8/ 1/ 2022  Issue No : 13437
Dubai Court of First Instance
Notification by Publication

In the execution No.: 211/2021/965- real estate execution
Considered at : 8th execution department No. 229
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 87/2021-
partial real estate, by paying the amount executed amounted to AED 467795, 
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Properties, in its capacity as the legal successor of 
Real Estate Investment General Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area Business Point Building 
- Mezzanine Office No. 9 Tel : 0504643947 Email : Execution1@omalc.ae  
Makkani : 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-SYED IMTIAZ ALAM SYED MEHMOOD ALAM : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 467795) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Iman Mohammed Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 8/ 1/ 2022  Issue No : 13437
Dubai Court of First Instance
Notification by Publication

In the execution No.: 211/2021/1221- real estate execution
Considered at : 8th execution department No. 229
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 300/2021 
partial real estate, amended by the Appeal No. 457/2021 real estate- real estate 
appeal, by paying the amount executed amounted to AED 1.157004, including 
the fees and expenses.
Execution Applicant :Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubail Airport 
St Port Saeed area - Business Point Building - Mezzanine Office No. 9 - Tel : 
0504643947 - Email : Execution1@omalc.ae Makkani : 3244594826 IBAN 
AE090500000000020106942
Notifiee : 1-WALI MOHAMMAD : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against 
you by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 1157004) 
to the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will 
proceed the execution procedures against you if you failed to be abided by the 
said judgment within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 8/ 1/ 2022  Issue No : 13437
Dubai Court of First Instance
Notification by Publication

In the execution No.: 211/2021/1231 - real estate execution
Considered at : 8th execution department No.229
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 294/2021 
partial real estate, by paying the amount executed amounted to AED 521219, 
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport St Port Saeed area Business Point Building  
Mezzanine Office No. 9 Tel : 0504643947 Email : Execution1@omalc.ae  
Makkani : 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- FREDERIC SCHLIENGER : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 521219) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Iman Abdullah Al-Manhoush

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

رّحب �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
اللجنة  رئي�ش  اآل مكتوم،  را�شد  بن 
"ج�ئزة  رئي�ش  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع 
الري��شي" اإحدى "مب�درات حممد 
الع�ملية"،  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ب����ل���ف����ئ���زي���ن يف ال��������دورة احل����دي���ة 
الع�مل  ع�����ش��رة م���ن اجل�����ئ����زة م���ن 
ال���ع���رب���ي وامل���وؤ����ش�������ش����ت ال���دول���ي���ة 
و�شيتم  ال��دول��ة  اإىل  و�شلوا  ال��ذي��ن 
دولة  م��ن  ال��ف���ئ��زي��ن  م��ع  تكرميهم 
ين�ير/  الأح����د /9  غ���دا  الإم������رات 
نوعه�  م��ن  الأوىل  اجل����ئ���زة  ب���درع 
والأك���رب من حيث قيمة  الع�مل  يف 
جوائزه� وتنوع فئ�ته�، والتي تعنى 
وت�شعى  الري��شي  الإب���داع  مبج�ل 
لرت�شيخه كنهج يف العمل الري��شي 
حملي�ً وعربي�ً ودولي�ً. وق�ل �شموه 
" ����ش���رياً على  امل��ن������ش��ب��ة:  ه����ذه  يف 
ال��ر���ش��ي��دة يف تقدير  ال��ق��ي���دة  ن��ه��ج 
الإب��داع وتكرمي املبدعني يف جميع 
امل��ج���لت، وان��ط��الق���ً م��ن حر�شه� 

ال�����دائ�����م ع���ل���ى دع�����م امل���ب���دع���ني يف 
القط�ع  جميع املج�لت ومن بينه� 
ال��ري������ش��ي، ت��رح��ب دول���ة الإم�����رات 
اأنظ�ر  تتجه  اإذ  الف�ئزين،  بجميع 
اإىل دبي حيث �شيتم تكرمي  الع�مل 
ال���ف����ئ���زي���ن يف ج����ئ���زة حم��م��د بن 
الري��شي  لالإبداع  مكتوم  اآل  را�شد 
من اأفراد وفرق وموؤ�ش�ش�ت حملية 
وعربية ودولية، تقديراً جلهودهم 
التي  وم���ب����درات���ه���م  واإجن�����زات����ه����م 
ت�شهم يف تطوير الري��شة اىل اأعلى 
دوره���� يف متكني  وت��ع��زز  امل�شتوي�ت 

املجتمع�ت واإ�شع�د ال�شعوب ".
وختم �شموه ب�لقول: " قرار اجل�ئزة 
تغيري مواعيد الرت�شح للدورة 11 
مل� بعد النته�ء من دورتي الألع�ب 
طوكيو  يف  وال��ب���رامل��ب��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
اأت�������ح ل���الأب���ط����ل ال���ع���رب ال���ف���وز يف 
للج�ئزة  ع�����ش��رة  احل����دي���ة  ال�����دورة 
الأف�شل  طوكيو  اأوملبي�د  ك�ن  حيث 
امل�ش�رك�ت  ت���ري��خ  يف  الإط���الق  على 
بينن�  ي��ك��ون  اأن  وي�����ش��رن���  ال��ع��رب��ي��ة، 
طوكيو  يف  ت�ألقوا  اأب��ط���ل  للتكرمي 
الأوملبية  ال�����دورات  ت���ري��خ  ودخ��ل��وا 

ت�ريخ  و���ش��ي��دخ��ل��ون  ب����إجن����زات���ه���م 
اأ�شم�ئهم  لإ���ش���ف��ة  اجل����ئ���زة  ه���ذه 
الري��شيني.  املبدعني  �شفوف  بني 
الن��شئني  دع��م  ن��وا���ش��ل  اأن  ي�شرن� 
وتكرميهم  امل��ب��دع��ني  الإم���رات��ي��ني 
مب������ ي���ت���ن��������ش���ب م�����ع اإجن������زات�����ه�����م 
مزيد  لتحقيق  احل���ف��ز  ومينحهم 
من البطولت واملراكز املتقدمة يف 

خمتلف املن�ف�ش�ت الري��شية".
ال�����دورة احل����دي���ة ع�شرة  وت��رت��ب��ط 
للج�ئزة ب�أكرث من من��شبة وطنية 
وع�ملية، اإذ ت�أتي يف اأعق�ب احتف�لت 

الدولة ب�ليوبيل الذهبي لت�أ�شي�شه� 
وتتزامن  وعيد الحت���د اخلم�شني، 
م��ع ب��داي��ة اخل��م�����ش��ني ال��ث���ن��ي��ة من 
عمر الدولة. وحر�ش�ً من اجل�ئزة 
مت  املن��شبة،  ب��ه��ذه  الح��ت��ف���ل  على 
ن��ق��دي��ة ف�شية  م�����ش��ك��وك��ة  اإ�����ش����دار 
حتمل ا�شم اجل�ئزة و�شورة �ش�حب 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن�ئب  مكتوم 
"رع�ه  دب��ي  ح�كم  ال����وزراء  جمل�ش 
اهلل"، �ش�حب فكرة اجل�ئزة وراعي 
ب�لتع�ون  الإب��داع واملبدعني، وذلك 
مع م�شرف الإم�رات املركزي، كم� 
ب�لتع�ون  تذك�ري  ط�بع  اإ�شدار  مت 

م���ع ب��ري��د الإم��������رات. اإ���ش���ف��ة اإىل 
ذل�����ك، ت���ت���زام���ن ه����ذه ال�������دورة مع 
"اإك�شبو دبي 2020" حيث يتجّمع 
الع�مل يف دولة الإم�رات لالحتف�ل 
الكربى  ال��ب�����ش��ري��ة  ب�������لإجن�������زات 
م�شتقبل  اأج����ل  م���ن  م��ع���ً  وال��ع��م��ل 
اأف�شل للب�شرية. واأو�شحت الأم�نة 

تنظيم  ق���رار  اأن  ل��ل��ج���ئ��زة  ال��ع���م��ة 
دورته�  يف  ال��ف���ئ��زي��ن  ت��ك��رمي  حفل 
احل����دي���ة ع�����ش��رة ل��ل��ج���ئ��زة يف قلب 
اأجل  ج���ء من  دب��ي   2020 اإك�شبو 
احلدثني  ب����ني  ال����رتاب����ط  ت���ع���زي���ز 
لل�شخ�شي�ت  ال��ف��ر���ش��ة  واإت�����ح����ة 
اإك�شبو حل�شور  الع�ملية امل�ش�ركة يف 

ه�����ذا ال����ت����ك����رمي، وك����ذل����ك اإت�����ح����ة 
خمتلف  يف  ل��ل��ف���ئ��زي��ن  ال��ف��ر���ش��ة 
ب�شكل  اإك�شبو  لزي�رة  اجل�ئزة  فئ�ت 
خ��ش  ب�شكل  دول��ه��م  واأجنحة  ع���م 
مبك�نة  يتمتعون  مبدعني  كونهم 
كبرية وتقدير رفيع يف دولهم. ومت 
النته�ء من جميع ترتيب�ت احلفل 
 12:00 ال�ش�عة  يف  �شُيق�م  ال��ذي 
ظهراً  غدا  الأحد يف مركز املع�ر�ش 
 2020 "اإك�شبو  يف  وامل����وؤمت����رات 
مع  يتن��شب  ال���ذي  ب�ل�شكل  دبي" 
جم�ل  يف  وري�دته�  اجل���ئ��زة  مك�نة 
حملي�ً  ال��ري������ش��ي  ال��ق��ط���ع  تطوير 
و�شع  مت  ك���م����  وع�����مل����ي�����ً،  وع���رب���ي����ً 
اجل�ئزة  حلفل  امل�ش�حبة  الربامج 
وي��ت�����ش��م��ن زي������رات ال��ف���ئ��زي��ن اإىل 
الأجنحة  من  وعدد  دولهم  اأجنحة 
الأخرى، ومن�طق اجلذب الأ�ش��شية 
���ش��ي��ع��ق��د جمل�ش  ك��م���  اإك�����ش��ب��و.  يف 
اأم��ن���ء اجل���ئ��زة اج��ت��م���ع��ه ال���دوري 
ل�شتعرا�ش تقرير الدورة احل�دية 
للدورة  املو�شوعة  واخلطط  ع�شرة 
الث�نية ع�شرة واأبرز �شم�ت املرحلة 

املقبلة للج�ئزة الرائدة.

•• اأبوظبي-وام:

اأب���رز جن��وم كرة  "كورون�" هجومه على  ف��ريو���ش  وا���ش��ل 
القدم يف الع�مل، اآخرهم الإ�شب�ين بيب جوارديول املدير 
وم�ش�عده  الإجن��ل��ي��زي  �شيتي  م�ن�ش�شرت  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي 
على  اأي�ش�  اأك��د  ال��ذي  ال��ن���دي  اأعلن  ح�شبم�  ليلو  خوامن� 
موقعه الر�شمي اإ�ش�بة 7 من لعبيه دون ذكر اأ�شم�ئهم، 

ب�لإ�ش�فة اإىل 14 من موظفيه.
وان�������ش���م ج�����واردي�����ول اإىل ع�����دد م����ن م����درب����ي ال������دوري 
بينهم  "كورون�" من  اأ�شيبوا بفريو�ش  الذين  الإجنليزي 
�شتيفن جريارد مدرب اأ�شتون فيال، وميكيل اأرتيت� مدرب 
اأر�شن�ل ويورجن كلوب مدرب ليفربول وم�ش�عده بيب�ين 

ليندر�ش، و�شون دايك مدرب برينلي.
وت���وا����ش���ل���ت ه��ج��م���ت ك����ورون����� اأي�������ش���� ع��ل��ى ك����أ����ش الأمم 

الك�مريون،  املقبل يف  الأح��د  التي تنطلق يوم  الأفريقية، 
حيث اأعلن الحت�د التون�شي لكرة القدم عن اإ�ش�به لعب 
حنبعل  الإجن��ل��ي��زي  يون�يتد  وم�ن�ش�شرت  تون�ش  منتخب 
امل��ج��ربي ب���ل��ف��ريو���ش، وذل���ك ق��ب��ل ي��وم��ني م��ن انطالقة 
امل�ش�كني  يو�شف  مواطنيه  م��ن  ك��ل  اإىل  لين�شم  احل���دث، 

و�شيف الدين اجلزيري.
كم� اأعلن منتخب اجل�بون قبل اأي�م اإ�ش�بة لعبه ولعب 
ب�لفريو�ش  اأوب���م��ي���جن  اميريك  بي�ر  الإجنليزي  اأر�شن�ل 
الفتت�حية  امل��ب���راة  عن  ب�لغي�ب  مهددا  الالعب  لي�شبح 
ين�ير   10 ت��ق���م  وال��ت��ي  القمر  ج��زر  اأم����م  ب���الده  ملنتخب 

اجل�ري �شمن من�ف�ش�ت املجموعة الث�لثة.
وك�نت الفرتة امل��شية قد �شهدت اإ�ش�بة العديد من جنوم 
لعب  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  اأب��رزه��م  الع�ملية  الكرة 
ب�ري�ش �ش�ن جريم�ن، والنجم الربازيلي ال�ش�بق رون�لدو.

•• اأبوظبي-وام: 

مع فتح ب�ب النتق�لت ال�شتوية يف معظم الدوري�ت الع�ملية، بداأت تن�شط عملية التداول لل�شفق�ت 
بني الأندية، اأمال يف تعزيز ال�شفوف يف الفرتة املتبقية من م�ش�بق�ت املو�شم احل�يل، ل �شيم� اأنه� 

�شتكون فرتة احل�شم ملختلف البطولت �شواء ك�نت حملية اأو ق�رية.
وتر�شد وك�لة اأنب�ء الإم�رات " وام " يف التقرير الت�يل اأبرز ال�شفق�ت املحلية والدولية التي متت 

ب�لفعل، والأخرى املحتملة التي تنتظر اللم�ش�ت الأخرية لإنه�ئه� خالل الأي�م املقبلة.
فعلى امل�شتوى املحلي اأعلن ن�دي اجلزيرة عن ا�شتقط�به لالعب العني حممد جم�ل اإىل �شفوف 
الفريق على �شبيل الإع�رة حتى نه�ية املو�شم، كم� تع�قد الوحدة مع الربتغ�يل اأدري�ن �شيلف� ملدة 

مو�شمني ق�دم� من ن�دي �ش�مبدوري� الإيط�يل.
وتع�قد الو�شل مع ال�شربي اليك�شتندر ف��شيلي�فيج ق�دم�ً من ن�دي ميت�لك ال�شربي ب�شفقة متتد 
اإىل 3 �شنوات، فيم� اأع�د فريق ال�ش�رقة لعبه الغيني عثم�ن كم�را اإىل �شفوف الفريق بعد انته�ء 

اأع�رته اإىل احت�د كلب�ء.

اأم� على امل�شتوى الع�ملي فقد تع�قد ري�ل �شو�شيداد الإ�شب�ين مع رافينه� لعب ب�ري�ش �ش�ن جريم�ن 
اأ�شهر على �شبيل الإع���رة، واأعلن بر�شلونة عن التع�قد مع الإ�شب�ين فريان توري�ش لعب   6 ملدة 
2025، فيم� ذكرت تق�رير توؤكد رغبة الن�دي يف �شم كل من  م�ن�ش�شرت �شيتي بعقد ميتد حتى 
اإدين�شون ك�ف�ين لعب م�ن�ش�شرت يون�يتد، ورحيم �شتريلينج لعب م�ن�ش�شرت �شيتي، وم�ت�ي�ش دي 

ليخت مدافع يوفنتو�ش.
و�شهدت الأي�م الأخرية تداول اأنب�ء قوية حول قرب رحيل الرنويجي ايرلينج ه�لند لعب برو�شي� 
اأبرزه�  الأن��دي��ة  من  العديد  عليه  تتن�ف�ش  حيث  الإجنليزي  ل��ل��دوري  اإم���  فريقه  عن  متوند  دور 
ليفربول، اأو الدوري الإ�شب�ين خ��شة اإىل ري�ل مدريد اأو بر�شلونة. وعربي�ً اأعلن الهالل ال�شعودي 
عن تع�قده مع الالعب عبد الرحمن العبيد ق�دم�ً من الن�شر بعقد ميتد اإىل 3 �شنوات، وتع�قد 

الفتح ال�شعودي مع الربازيلي بيرتو�ش ق�دم� من الن�شر وذلك ملدة مو�شم ون�شف املو�شم.

»كورونا« يوا�شل هجومه على اأبرز جنوم كرة القدم يف العامل

جوارديول و7 لعبني من الي »�شيتي« ومنتخب�ت اأمم اأفريقي� اآخر ال�شح�ي�

بداية قوية ل�شفق�ت الالعبني ال�شتوية حملي� ودولي�

اأكد اأن تكرميهم تقديرًا جلهودهم واإجنازاتهم ومبادراتهم يف تطوير الريا�شة اإىل اأعلى امل�شتويات

اأحمد بن حممد يرحب ب�لف�ئزين يف الدورة 11 من ج�ئزة حممد بن را�شد لالإبداع الري��شي
 نوا�شل دعم النا�شئني الإماراتيني املبدعني وتكرميهم مبا يتنا�شب مع اإجنازاتهم ومينحهم احلافز ملزيد من البطولت واملراكز املتقدمة

•• دبي -وام:

رئي�ش  الدولة  ن�ئب رئي�ش  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  بتوجيه�ت �ش�حب 
جمل�ش الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل وبرع�ية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي وانطالق� من حر�ش �شموهم� الدائم على 
املرموم  ي�شهد ميدان  املقبلة  الأجي�ل  نفو�ش  الأ�شيل وغر�شه يف  ال�شعبي  ال��رتاث  اإحي�ء 
ل�شب�ق�ت الهجن ظهر اليوم ال�شبت افتت�ح مهرج�ن �شمو ويل عهد دبي للهجن 2022، 
والذي ي�شتمر حتى الت��شع ع�شر من ين�ير. واأعلن ن�دي دبي ل�شب�ق�ت الهجن عن الربن�مج 
الك�مل للمهرج�ن الذي �شي�شهد م�ش�ركة وا�شعة ملوؤ�ش�ش�ت هجن اأ�شح�ب ال�شمو ال�شيوخ 
321 �شوط�  اأبن�ء القب�ئل من دول اخلليج العربي و�شيق�م املهرج�ن على مدار  وهجن 

ال�شمو  اأ�شح�ب  هجن  ملوؤ�ش�ش�ت  �شوط�   116 القب�ئل  اأبن�ء  لهجن  �شوط�   205 بواقع 
ويتخلل  رم��زا  ع�شرين  على  املهرج�ن  خالل  من  القب�ئل  اأبن�ء  هجن  وتتن�ف�ش  ال�شيوخ 
ال�شخ�شي /فط�مني/. وي�أتي توزيع  الت��شع /ب/ لالإنت�ج  اإق�مة مزاد املرموم  املهرج�ن 
اأبن�ء القب�ئل و 33  65 �شوط� يف �شن احلق�قة ب�لن�شبة لهجن  ا�شواط املهرج�ن بواقع 
�شوط� يف �شن اللق�ي� لهجن اأ�شح�ب ال�شمو ال�شيوخ و40 �شوط� لأبن�ء القب�ئل ام� يف �شن 
الإيذاع ف�شيق�م 29 �شوط� لهجن اأ�شح�ب ال�شمو ال�شيوخ و 36 لأبن�ء القب�ئل و�شتكون 
القب�ئل  لأب��ن���ء   32 و  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شح�ب  لهجن  الثن�ي�  �شن  يف  �شوط�   27 هن�ك 
وب�ملق�بل �شي�شهد �شن احلول والزمول اإق�مة 59 �شوط� بواقع 27 �شوط� لهجن اأ�شح�ب 
ال�شمو ال�شيوخ و 32 �شوط� لهجن اأبن�ء القب�ئل. و�شتق�م من خالل املهرج�ن 83 �شوط� 
لالإنت�ج منه� اأربع اأ�شواط لنت�ج موؤ�ش�ش�ت هجن اأ�شح�ب ال�شمو ال�شيوخ يف �شن اللق�ي� 

و 79 �شوط� لنت�ج موؤ�ش�ش�ت هجن اأبن�ء القب�ئل يف كل العم�ر. واكد �شع�دة علي �شعيد 
بن �شرود املدير التنفيذي لن�دي دبي ل�شب�ق�ت الهجن اأن من ح�شن الط�لع ان يتزامن 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي مع اطاللة  مهرج�ن �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
الع�م اخلم�شني /اليوبيل الذهبي/ لدولة الإم�رات العربية املتحدة تلك الذكرى اخل�لدة 
واملن��شبة العظيمة لتزهو ب��شراق�ت م�شيئة وم�شتقبل زاهر مل�شريتن� الظ�فرة م�شريا اىل 
ان هذا املهرج�ن من �شمن مب�درات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي وحر�شه على دعم هذا املوروث ال�شعبي والنهو�ش 
به اىل الأم�م. واأ�ش�ر علي بن �شرود اىل اكتم�ل جميع الرتتيب�ت ل�شتقب�ل املهرج�ن داعي� 
جميع امل�ش�ركني يف ال�شب�ق�ت من املالك والفراد والعم�ل اىل �شرورة التقيد ب�ل�شوابط 

الحرتازية مثل التب�عد وارتداء الكم�م�ت مم� �شي�شهم يف اإجن�ح املهرج�ن.

مهرج�ن �شمو ويل عهد دبي للهجن ينطلق اليوم

•• دبي - وام:

للدراج�ت   92 دب��ي  �شبين�ش  حت��دي  �شب�ق  منظمو  اأع��ل��ن 
ال��ه��وائ��ي��ة 2022، ال���ذي ي��ق���م ب���ل��ت��ع���ون وال�����ش��راك��ة مع 
اإىل  ر�شمًي�  ال�شب�ق  ان�شم�م  ع��ن  الري��شي،  دب��ي  جمل�ش 
"جران  بطولة  م��ن  ال��ع���م  ه��ذا  من�ف�ش�ت مو�شم  روزن���م��ة 

فوندو" الع�ملية املعتمدة لدى الحت�د الدويل للدراج�ت.
وتنطلق من�ف�ش�ت ال�شب�ق مب�ش�فته الب�لغة 92 كيلومرًتا 
من مدينة دبي الري��شية يوم ال�شبت املوافق 19 فرباير، 
وب�ن�شم�م ال�شب�ق اإىل روزن�مة البطولة الع�ملية الر�شمية 
ملو�شم 2022 واملكونة من 28 �شب�ًق�، تت�أهل ن�شبة 20% 
 92 دب���ي  �شبين�ش  امل�����ش���رك��ني يف حت���دي  ال���دراج���ني  م���ن 
للدراج�ت الهوائية 2022 اإىل نه�ئي بطولة جران فوندو 
الع�ملية التي ت�شت�شيفه� اإيط�لي� خالل �شهر �شبتمرب من 

هذا الع�م.
وك���ن��ت ب��ط��ول��ة ج���ران ف��ون��دو ال��ع���مل��ي��ة ق��د انطلقت لأول 
مرة يف ع�م 2011، حتت ا�شم الطواف الع�ملي للدراج�ت 
الهوائية، وتهدف اإىل تعزيز م�شتوي�ت امل�ش�ركة يف من�ف�ش�ت 
الدراج�ت الهوائية على �شعيد املحرتفني والهواة على حد 

�شواء ودعم الري��شة على م�شتوى القواعد ع�ملًي�.
وعن تلك اخلطوة ق�ل �شتيوارت ه�وي�شون، مدير ال�شب�ق: 

" يعد حتدي �شبين�ش دبي 92 للدراج�ت الهوائية من اأكرث 
ح�شور  وي�شهد  املنطقة،  يف  جم�هريية  الري��شة  فع�لي�ت 
ون��ح��ن فخورون  ال��دول��ي��ني،  ال��دراج��ني  اأف�شل  م��ن  نخبة 
ب�ن�شم�م ال�شب�ق اإىل روزن�مة بطولة جران فوندو الع�ملية 
الهوائية  ال��دراج���ت  لري��شيي  يتيح  وال��ذي  املو�شم،  لهذا 
يف دولة الإم���رات وخمتلف اأنح�ء املنطقة فر�شة املن�ف�شة 
يف  امل�ش�ركني  الدراجني  لت�أهل  ونتطلع  امل�شتوي�ت،  ب�أعلى 
يف  الع�ملية  فوندو  ج��ران  بطولة  نه�ئي  ملن�ف�ش�ت  ال�شب�ق 

�شهر �شبتمرب".
ويق�م حتدي �شبين�ش دبي 92 للدراج�ت الهوائية ب�لتع�ون 
92 وجمل�ش دبي  ب��ني ك��ل م��ن �شبين�ش دب��ي واإذاع���ة دب��ي 
يف  الري��شية  الفع�لي�ت  اأب���رز  م��ن  واح��د  وه��و  الري��شي، 
ال�شرق الأو�شط والتي ت�شتقطب اآلف الدراجني من جميع 
اأن��ح���ء ال��ع���مل. واح��ت��ف��ل ال�����ش��ب���ق يف 2020 مب���رور 11 
اجلولت  من  كل  يف  ك�ملة  مب�ش�ركة  انطالقه  على  ع�م�ً 

التح�شريية وال�شب�ق الرئي�شي.
التدابري الحرتازية  اتخ�ذ  املنظمة على  وحتر�ش اجلهة 
الالزمة يف جميع اجلولت التح�شريية وال�شب�ق الرئي�شي 
فريو�ش  م��ن  اجلميع  وحم�ية  اجلمهور  �شالمة  ل�شم�ن 
كورون�، و�شتتم م�ش�ركة املزيد من التف��شيل ب�شكل فردي 

مع كل م�ش�رك قبيل الفع�لية.

»�شبين�ش دبي 92« للدراج�ت الهوائية ين�شم 
ر�شمي� اإىل روزن�مة »جران فوندو« الع�ملية
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•• دبي-الفجر:

 ج�ءت انطالقة اأ�شواط "ال�شيوخ" ح�فلة ب�لقوة والندية اأم�ش اجلمعة 
لل�شيد ب�ل�شقور الرئي�شية "التلواح"، والتي  فزاع  بطولة  يف  ين�ير،   7
ينظمه� مركز حمدان بن حممد لإحي�ء الرتاث، يف منطقة الروية بدبي، 
الري��شة  ه��ذه  يف  ال�شق�رين  لنخبة  كبرية  مب�ش�ركة  ح�لي�ً  وتتوا�شل 

الرتاثية العريقة.
و���ش��ه��دت ان��ط��الق��ة ال�شيوخ اإق���م��ة اأ���ش��واط ج��ري ت��ب��ع، ويف ���ش��وط جري 
 "139 "تي  ب�لطري  الأول  7" املركز  "اإم  فريق  الرمز، حقق  فرخ  تبع 
"تي  ب�لطري  الث�ين  املركز  الفريق  نف�ش  ون���ل  ث�نية،   17،040 بزمن 
"تي 40" ب�  -3اإ�ش" ب�لطري  "اإف  فريق  ثم  ث�نية،   17،134 3" ب� 

ث�نية.  17،506
الأول  3" املركز  "اإف  فريق  حقق  الرمز،  جرن��ش  تبع  جري  �شوط  ويف 
املركز  الفريق  نف�ش  ون���ل  ث�نية،   17،065 بزمن  "مدريد"  ب�لطري 
الث�ين ب�لطري "مزيون" ب� 17،134 ث�نية، ثم فريق الظفرة ب�لطري 

ث�نية.  17،148 114" ب�  "تي 
الأول  امل��رك��ز  الظفرة  فريق  حقق  الرئي�شي،  ف��رخ  تبع  ج��ري  �شوط  ويف 
ب�لطري "تي 71" بزمن 17،150 ث�نية، يليه فريق "اإف 3" ب�لطري 
"اإف -3اإ�ش" ب�لطري "تي 41"  ث�نية، ثم فريق   17،214 "006" ب� 

ب� 17،320 ث�نية.
ويف �شوط حري تبع جرن��ش الرئي�شي، حقق فريق "اإف 3" املركز الأول 
ب�لطري "خطري" بزمن 16،595 ث�نية، يليه "اإم 7" ب�لطري "تي 49" 

ب� 16،648 ث�نية، ثم "اإف 3" ب�لطري "عريون" ب� 16،649 ث�نية.
ويف �شوط جري تبع فرخ النقدي، حقق "اإف -3اإ�ش" املركز الأول ب�لطري 
ونف�ش الفريق ب�ملركز الث�ين ب�لطري  ث�نية،   16،802 5" بزمن  "تي 

ب�   "2 اإي��ه  "تي  ب�لطري  و"اليالي�ش"  ث�نية،   16،936 ب�   "61 "تي 
ث�نية.  16،976

واأكد را�شد اخل��شوين، مدير اإدارة البطولت يف مركز حمدان بن حممد 
ال�شق�رين  اأن نخبة  تعني  ال�شيوخ،  اأ�شواط  انطالق  اأن  ال��رتاث،  لإحي�ء 
دائم�ً  ال��ت��ي حت��ظ��ى  الأ����ش���واط احل���ل��ي��ة،  تتن�ف�ش يف  ال��ط��ي��ور  واأف�����ش��ل 
ب�هتم�م وترقب خ��ش ملعرفة هوية الف�ئزين ب�لنظر لكونه� جتمع بني 
م�شتوي�ت قوية للغ�ية ومتق�ربة، ونتمنى التوفيق جلميع امل�ش�ركني يف 
ح�شد النت�ئج التي يتطلعون له� ونيل الفوز ب�أحد اأهم األق�ب املو�شم يف 
الدولة واملنطقة  ب���رزة لل�شق�رين يف  ت�شكل حمطة  التي  البطولة  هذه 

والع�مل.

ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

انطالقة قوية لي »ال�شيوخ« يف بطولة فزاع لل�شيد ب�ل�شقور
»اإف 3« والظفرة و»اإم 7« حا�شرة بقوة يف »جري تبع«

• را�شد اخلا�شوين: نخبة ال�شقارين والطيور يف اأ�شواط بارزة 

•• الريا�س -وام:

ل�شل�شلة  اخل��ت���م��ي  ال��ك��رن��ف���ل  ج�شد 
رئي�ش  ال�شمو  �ش�حب  ك�أ�ش  �شب�ق�ت 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  ال��دول��ة 
مبحطته� الرابعة ع�شرة التي اأقيمت 
�شمن  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
ن�شخته� الث�منة والع�شرين، جن�ح�ت 
مبهرة واأ�شداء وا�شعة �شهده� ميدان 
العزيز  ع���ب���د  ب����ن  ���ش��ل��ط���ن  الأم�������ري 
م�ش�ء  ال��ري������ش  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للخيل 
 59 الأول اخلمي�ش، مب�ش�ركة  اأم�ش 

خيال يف 6 اأ�شواط.
واأقيمت �شل�شلة ال�شب�ق�ت حتت رع�ية 
�ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي�ن رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" 
وبدعم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
وم��ت���ب��ع��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
جمل�ش  رئي�ش  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د 
دعم�  الرئ��شة،  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ونهج  ل��روؤي��ة 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي���ن  اآل  ���ش��ل��ط���ن  ب���ن 

ثراه" لإعالء اخليل العربي الأ�شيل 
وتر�شيخ مك�نته العريقة واأ�ش�لته يف 

ك�فة امل�ش�مري العربية والع�ملية.
�شع�دة  والأم�����ش��ي��ة  ال�����ش��ب���ق���ت  ���ش��ه��د 
ب��ن �شيف ب��ن حممد  ن��ه��ي���ن  ال�����ش��ي��خ 
اململكة  الدولة لدى  �شفري  نهي�ن  اآل 
بن  فهد  والأم��ري  ال�شعودية  العربية 
خ���ل��د ب��ن ���ش��ل��ط���ن ب��ن ع��ب��د العزيز 
الرحم�ين  في�شل  و�شع�دة  �شعود،  اآل 
�شب�ق�ت  �شل�شلة  على  ال��ع���م  امل�شرف 
ك�أ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية 
ال�شمري  زي��د  ب��ن  ومتعب  الأ�شيلة، 
امل��دي��ر ال��ع���م مل��ي��دان �شلط�ن ب��ن عبد 
عك�ش  حيث  العربية،  للخيل  العزيز 
اخل��ت���م امل��م��ي��ز اأب��ه��ى ���ش��ور الرتابط 
الأخوي والتالحم الوطني ال�شعودي 

الإم�راتي يف كرنف�ل وطني مبهر .
ك�أ�ش  م���ه���رج����ن  ب���رن����م���ج  وان���ط���ل���ق 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال����دول����ة  رئ��ي�����ش 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  الأول  ب���ل�����ش��وط 
" ال����ذي �شهد  " امل��ب��ت��دئ��ة  الأ���ش��ي��ل��ة 
فوز املهر "ع�شف�ن اخل�لدية" الع�ئد 
اإ�شراف  وحتت  اخل�لدية  ل�شطبالت 
امل�������درب ن��������ش���ر ب����ن م��ط��ل��ق وق���ي����دة 

ال�شوط  و����ش���ه���د  ب����ريي����ز،  روب����ريت����و 
مل�ش�فة  واأق���ي���م  خ��ي��اًل   18 م�����ش���رك��ة 
1200 مرت، للخيول املبتدئة بعمر 

. �شنوات   3
وظفر املهر " كرمي " للم�لك واملدرب 
الف�ر�ش  ق���ي����دة  امل���ري وحت���ت  ه������ش��م 
الث�ين  ال�شوط  بلقب  الفريدي  فهد 
 4 بعمر  املبتدئة  الأ�شيلة  للخيول 
 1400 مل�ش�فة  اأق��ي��م  ال���ذي  ���ش��ن��وات 

مرت، و�شط م�ش�ركة 17 خيال، فيم� 
"�شويتي خ�لد اخل�لدية"  املهر  توج 
ل�شطبالت اخل�لدية ب�إ�شراف املدرب 
الف�ر�ش  وق���ي����دة  م��ط��ل��ق  ب���ن  ن������ش��ر 
ال�شوط  �شب�ق  بلقب  برييز  روب��رت��و 
الأ�شل  ال�����ش��ع��ودي��ة  للخيول  ال��ث���ل��ث 
عمر  م��ن  وامل���ه���رات  للمهور  وامل��ن�����ش���أ 
اأربع �شنوات وم� فوق، مل�ش�فة 1400 
مرت، مب�ش�ركة 7 خيول، كم� جنحت 

للم�لك  �شي�لة"  "الرمي  ال��ف��ر���ش 
م����رب����ط ����ش���ي����ل���ة واإ�������ش������راف امل�����درب 
ري��ع���ن الإب��راه��ي��م وال��ف���ر���ش عبداهلل 
ال�شوط  ب��ل��ق��ب  ال���ف���وز  يف  اخل��م��ي�����ش 
العربية  للخيول  املخ�ش�ش  ال��راب��ع 
الأ�شيلة، /مفتوح/ للمهور واملهرات 
ف��وق مل�ش�فة  4 �شنوات وم���  من عمر 
1600 مرت مب�ش�ركة 4 خيول، فيم� 
متكن اجلواد /ايه ا�ش رحم�ين/ من 

بلقب  وال����ف����وز  الن���ت�������ش����ر  حت��ق��ي��ق 
العربية  للخيول  اخل�م�ش  ال�شوط 
الأ�شيلة " مفتوح " تك�فوؤ /70-0/ 
 8 1800 م���رت، مب�����ش���رك��ة  مل�����ش���ف��ة 
�شعد  للم�لك  البطل  وي��ع��ود  خ��ي��ول، 
ب���ن م�����ش��رف ال��ق��ح��ط���ين واإ�����ش����راف 
امل�����درب ع���ب���داهلل ب���ن م�����ش��رف وحتت 

قي�دة الف�ر�ش حممد �شعيد.
خ�لد  " ح����م����داين  اجل��������واد  وت�������وج 
اخل�لدية  " ل���ش��ط��ب��الت  اخل���ل��دي��ة 
ال�ش�د�ش  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��وط  ب��ل��ق��ب 
ع��ل��ى ك���أ���ش رئ��ي�����ش ال���دول���ة للخيول 
العربية الأ�شيلة واملخ�ش�ش للمهور 
 4 عمر  من  /لي�شتد/  فئة  وامل��ه��رات 
�شنوات وم� فوق مل�ش�فة 1800 مرت، 
وجنح البطل املنحدر من ن�شل /ليث 
اخل���ل��دي��ة X ج���ودي دو ���ش��ريه بنت 
دي��ج��ورم���ن/ ب���إ���ش��راف امل���درب ن��شر 
ب���ن م��ط��ل��ق وب��ق��ي���دة ال��ف���ر���ش ع�دل 
ال�شب�ق  م�ش�فة  قطع  م��ن  الفريدي 
وحل  دق���ي���ق���ة،   2:04:15 ب���زم���ن 
اخل�لدية،  متوكل  الث�نية  ب�ملرتبة 
ف��ي��م��� ج����ء ب���مل��رك��ز ال��ث���ل��ث جرنالة 

�شمر.

ال�����ش��ب���ق���ت ق����م �شع�دة  ن��ه���ي��ة  وب��ع��د 
ب��ن �شيف ب��ن حممد  ن��ه��ي���ن  ال�����ش��ي��خ 
الغ�لية  ال��ك���أ���ش  بت�شليم  ن��ه��ي���ن  اآل 
ل��الأم��ري ف��ه��د ب��ن خ���ل��د ب��ن �شلط�ن 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ممثل م�لك 
ا�شطبالت اخل�لدية بح�شور في�شل 

الرحم�ين.
الرحم�ين  ف��ي�����ش��ل  ت���ق���دم  ب��������دوره 
�شب�ق�ت  �شل�شلة  على  ال��ع���م  امل�شرف 
ك�أ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية 
ل�شمو  والعرف�ن  ال�شكر  اآي�ت  ب�أ�شمى 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش جمل�ش  ن���ئ��ب 
ال��رئ������ش��ة، مب��ن������ش��ب��ة اخلت�م  ����ش���وؤون 
الن�شخة  ���ش��ب���ق���ت  ل�شل�شلة  امل��ب��ه��ر 
متوجه�  وال����ع���������ش����ري����ن،  ال���ث����م���ن���ة 
ال�شيخ  ل�����ش��ع���دة  وال��ت��ق��دي��ر  ب�ل�شكر 
اآل نهي�ن  نهي�ن بن �شيف بن حممد 
العربية  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
الكرنف�ل  ل��ت�����ش��ري��ف  ال�������ش���ع���ودي���ة 

اخلت�مي للك�أ�ش الغ�لية.
اخلت�مية  ال�شعودية  مبحطة  واأ���ش���د 
اجلوانب  ك�فة  م��ن  وامل��م��ي��زة  املبهرة 
والكرنف�ل  ال��رائ��ع  ب�لتنظيم  املعنية 

الحتف�يل الذي �شهده ميدان الأمري 
الري��ش  يف  العزيز  عبد  بن  �شلط�ن 
بج�نب امل�ش�ركة الكبرية يف كل �شوط 
املالك  قبل  من  الوا�شعة  والأ���ش��داء 

واملربني واأ�شح�ب ال�ش�أن.
ال�شيخ من�شور  " نب�رك ل�شمو  وق�ل 
ن��ه��ي���ن، جم���دد اخليل  اآل  زاي����د  ب���ن 
الكبري  الهتم�م  و�ش�حب  العربية، 
وال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة ب�����ش��ب���ق���ت اخليل 
الإجن���������زات  اإىل  م�������ش���ريا  ال���ع���رب���ي، 
الكبرية التي �شجلته� الك�أ�ش الغ�لية 
الث�منة  الن�شخة  �شل�شلة  خ��ت���م  بعد 
والع�شرين والتي امتدت ل� 14 جولة 
العربية  امل�����ش���م��ري  خ��الل��ه���  ط���ف��ت 
والأوروب����ي����ة واأم��ري��ك���، الأم����ر الذي 
عزز اإجن�زاتن� ور�شخ ال�شمعة واملك�نة 

املرموقة لالإم�رات ع�ملي�ً".
والتقدير  ال�شكر  ال��رح��م���ين  وق���دم 
اأي�ش� ل�شف�رات الدولة يف اخل�رج على 
املنظمة  اللجنة  مع  الكبري  تع�ونهم 
وك���ف��ة الحت������دات وال��ه��ي��ئ���ت املعنية 
ب���خل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة وال��ف��رو���ش��ي��ة التي 
لهذا  النج�ح�ت  حتقيق  يف  �ش�عدت 

املو�شم احل�فل".

»حمداين خالد اخلالدية« يح�شد لقب املحطة ال�شعودية لكاأ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية

الرحم�ين: حمطة ال�شعودية مفخرة واملهرج�ن الحتف�يل انعك��ش ملك�نة احلدث املرموق

نيوك��شل  يربمه�  �شفقة  اأول  تريبييه  ك��ريان  النكليزي  امل��داف��ع  ب���ت 
الن�دي اجلمعة تع�قده  اأكد  اأن  ال�شعودي، بعد  يون�يتد بعد ال�شتحواذ 
مع لعب اأتلتيكو مدريد الإ�شب�ين و�شط املزيد من ال�شفق�ت املتوقعة 

يف فرتة النتق�لت ال�شتوية.
و�شيعود الظهري اىل الدوري املمت�ز ب�شفقة قدرته� التق�رير بقرابة 12 

مليون جنيه ا�شرتليني )16 مليون دولر( ب�ل�ش�فة اىل املك�ف�آت.
وّقع لعب توتنه�م ال�ش�بق على عقد ملدة ع�مني ون�شف ممهًدا بو�شوله 
ع��ني مدرًب�  ال���ذي  ه���و  اإي���دي  امل���درب  ف��ري��ق  اىل �شفق�ت متوقعة اىل 

لل�"م�غب�يز" يف ت�شرين الث�ين/نوفمرب الف�ئت.
وج�ء يف بب�ن للن�دي "نيوك��شل �شعيد بت�أكيد التع�قد مع ظهري منتخب 

يك�شف  مل  مبلغ  مق�بل  م��دري��د  اأتلتيكو  م��ن  تريبييه  ك���ريان  اإن��ك��ل��رتا 
عنه".

ك�ن  2012 عندم�  الع�م  ع�ًم�( يف  تريبييه )31  وّق��ع مع  ه���و  وك���ن 
مدرًب� لبرينلي ليعود الآن حتت اإ�شرافه اىل الدوري املمت�ز بعد اأن حقق 
من   2019 اإليه  انتقل  ال��ذي  اأتلتيكو  مع  الليغ�  لقب  امل��شي  املو�شم 
الرائع.  الن�دي  �شعيد لالن�شم�م اىل هذا  "اأن�  توتنه�م. وق�ل تريبييه 
ا�شتمتعت بوقتي يف مدريد ولكن عندم� علمت ب�هتم�م نيوك��شل  لقد 
يون�يتد ولكوين عملت مع اإيدي ه�و �ش�بًق�، اأدركت اأين اأريد اأن اأكون".

اأع��رف متطلب�ت  العمل ينتظرن� ولكن  الكثري من  اأن  اأدرك  "اأن�  وت�بع 
ال��ربم��ريل��ي��غ ج���ي���ًدا واأع�����رف ك���م ه���ذا ال���ن����دي مم��ي��ز ب���وج���ود لعبني 

موهوبني. اأتوق لأ�شتهل م�شواري".
اإل اأن نيوك��شل يك�فح للبق�ء يف دوري ال�شواء ب�حتالله املركز الت��شع 

ع�شر م� قبل الخري بفوز واحد يف 19 مب�راة.
ولكن بعد ثالثة اأ�شهر من ال�شتحواذ ال�شعودي، ميلك الن�دي الفر�شة 

لتعزيز �شفوفه من اأجل البق�ء بني الكب�ر من خالل اإبرام ال�شفق�ت.
ويبدو املدافعون ك�أولوية بعد اأن تلقت �شب�كه 80 هدًف� يف الدوري ع�م 
ويل�شون  ك�لوم  ال�ش��شيني،  مه�جميه  تعر�شه  كرث  ظل  ويف   .2021
بي�ر- الغ�بوين  ارت��ب��ط  لالإ�ش�ب�ت،  م�ك�شيم�ن  �ش�ن  اآلن  والفرن�شي 
اإميرييك اأوب�مي�نغ ب�لنتق�ل اىل الن�دي ل�شيم� بعد �شوء العالقة مع 

اأر�شن�ل ومدربه الإ�شب�ين ميكيل اأرتيت�.

انطالق البطولة التخ�ش�شية الث�نية 
لألع�ب القوى لل�شيدات غدا

•• دبي -وام:

التخ�ش�شية  البطولة   ، الأح��د  غ��دا  القوى  الإم����رات لألع�ب  احت���د  ينظم 
املتو�شطة  امل�ش�ف�ت  مل�ش�بق�ت  واملخ�ش�شة  لل�شيدات  القوى  لألع�ب  الث�نية 
والن��شئ�ت  وال�ش�ب�ت  ال�شيدات  فئ�ت  فيه�  وتتن�ف�ش  وال��رم��ي،  والطويلة 
دبي  �شرطة  �شب�ط  ن���دي  م�شم�ر  على  املن�ف�ش�ت  وتق�م  بن�ت،  والأ���ش��ب���ل 

وميدان ن�دي الن�شر، وتعد �شمن بطولت املو�شم الري��شي لالحت�د.
ويت�شمن برن�مج املن�ف�ش�ت يف امل�شم�ر م�ش�بق�ت 600 مرت عدواً لالأ�شب�ل 
بن�ت،  لالأ�شب�ل  و1000مرت  ال�شيدات،  ثم  لل�ش�ب�ت  مرت  و800  بن�ت، 
عالوة على 1500 مرت للن��شئ�ت، ثم ال�ش�ب�ت، وتختتم من�ف�ش�ت امل�شم�ر 

مب�ش�بقة 1500 مرت لل�شيدات.
القر�ش، ورمي  الن�شر تق�م م�ش�بق�ت دفع اجللة، ورمي  ن�دي  ويف ميدان 
الرمح، على اأن تق�م م�ش�بقة دفع اجللة لل�ش�ب�ت وال�شيدات يف ن�دي �شب�ط 

�شرطة دبي.

اأ�شتون فيال ي�شم كوتينيو ب�لإع�رة 
اأعلن ن�دي اأ�شتون فيال النكليزي اأنه تع�قد مع �ش�نع األع�ب بر�شلونة، 
الإ�شب�ين  نظريه  من  الإع����رة  �شبيل  على  كوتينيو،  فيليبي  الربازيلي 

حتى نه�ية املو�شم.
"تو�شل ن�دي�  اأم�ش اجلمعة  وج�ء يف بي�ن �ش�در عن الن�دي الإنكليزي 
كوتينيو  فيليبي  ب�نتق�ل  يق�شي  ات��ف���ق  اىل  وبر�شلونة  فيال  اأ���ش��ت��ون 
لتم�شية م� تبقى من املو�شم احل�يل يف فيال ب�رك على �شبيل الإع�رة".

الالعب  خ�����ش��وع  ب��ع��د  ر���ش��م��ًي���  �شي�شبح  ال���ذي  ال��ع��ق��د  "يت�شمن  وت���ب��ع 
اإمك�نية �شراء الالعب"  اإج�زة العمل،  للفح�ش الطبي واحل�شول على 
م�شرًيا اىل ان الأخري �شيتوجه اىل مدينة برمنغه�م يف ال�ش�ع�ت ال�48 

املقبلة.
ان�شم كوتينيو )29 ع�ًم�( اىل بر�شلونة من ليفربول يف 2018، اإل اأنه 
ع�نى لإيج�د م�شتوي�ته يف "ك�مب نو" واأم�شى مو�شم 2020-2019 

مع�ًرا اىل ب�يرن ميونيخ المل�ين وحقق معه لقب دوري اأبط�ل اأوروب�.
اىل ج�نب  لعب  ج��ريارد  �شتيفن  احل���يل  اأ�شتون فيال  م��درب  اأن  يذكر 
ينتقل  اأن  قبل  و2015،   2013 ب��ني  ليفربول  �شفوف  يف  كوتينيو 

الدويل النكليزي ال�ش�بق اىل لو�ش اأجنلي�ش غ�لك�شي الأمريكي.

منع 3 اأندية اإيرانية من تريبييه اأول �شفقة لنيوك��شل يف عهد ال�شتحواذ ال�شعودي 
امل�ش�ركة يف دوري اأبط�ل اآ�شي� 

اأعلن الحت�د الآ�شيوي لكرة القدم عن ا�شتبع�د ثالثة اأندية اإيرانية من امل�ش�ركة 
يف  امل�ش�ركة  ل�شروط  ا�شتيف�ئهم  عدم  ب�شبب  الع�م  لهذا  ا�شي�  اأبط�ل  دوري  يف 

امل�ش�بقة الق�رية الأهم.
وال�شتقالل  بر�شيبولي�ش  اأن��دي��ة  تراخي�ش  �شحب  اإن��ه  ال��ق���ري  الحت���د  وق���ل 
وجول جوهر لأنه� "مل ت�شتوف جميع املع�يري الإلزامية" من دون اأن يقدم اأي 
اي�ش�ح�ت، لكن املع�يري وا�شعة وترتاوح من �شم�ن ال�شالمة اإىل تلبية املع�يري 
اأبط�ل  دوري  يف  مرتني  و�شيًف�  حل  بر�شيبولي�ش  اأن  يذكر  والق�نونية.  امل�لية 

اآ�شي� ع�مي 2018 و2020 بينم� �ش�رك ال�شتقالل يف البطولة مرات عدة.
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الفجر الريا�ضي

على  ال�شراع  �شلب  الدخول يف  اىل  الع�م اجلديد  بداية  مع  بر�شلونة  ي�شعى 
�شيم� يف ظ��ل حت�شن  اأوروب�����، ل  اأب��ط���ل  دوري  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  البط�ق�ت  اإح���دى 
ال�ش�بق ت�ش�يف هرن�ندي�ش  الإ�شراف على تدريبه جنمه  اأن توىل  النت�ئج منذ 
لكرة  اإ�شب�ني�  بطولة  من  الع�شرين  املرحلة  يف  غرن�طة  يواجه  عندم�  وذل��ك 

القدم ال�شبت.
عن  نقطة   15 بف�رق  لتخلفه  نظًرا  املن�ل  بعيد  اللقب  اإح��راز  حلم  ك���ن  واإذا 
غرميه التقليدي ري�ل مدريد املت�شدر، ف�إن العرو�ش اجليدة يف الونة الخرية 
تب�شر على القل بقدرة الفريق الك�ت�لوين على املن�ف�شة على اإحدى البط�ق�ت 
املوؤهلة اىل دوري البط�ل املو�شم املقبل علم�ً اأنه خرج من دور املجموع�ت هذا 

-2000 مو�شم  منذ  الوىل  للمرة  الربتغ�يل  بنفيك�  يد  على  املو�شم 
الوروبي  ال���دوري  م��ن  ال�16  دور  ملحق  و�شيخو�ش   2001

)يوروب� ليغ( يف مواجهة ق��شية �شد ن�بويل اليط�يل.
الخرية،  الرب���ع  مب�ري�ته  يف  بر�شلونة  يخ�شر  مل 

ف�رتقى من املركز الت��شع اىل اخل�م�ش بف�رق 
ن��ق��ط��ة واح����دة ع��ن اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د بطل 
امل��رك��ز الرابع  امل������ش��ي و���ش���ح��ب  امل��و���ش��م 

ونقطتني عن ري�ل بيتي�ش الث�لث.
وق�������م رئ���ي�������ش ن�������دي ب��ر���ش��ل��ون��ة ج����وان 
لب����ورت����� ب���ح���ث لع���ب���ي���ه ع���ل���ى تقدمي 

اف�������ش���ل م����� ل���دي���ه���م مع 

بداية الع�م اجلديد وق�ل لدى تقدميه مه�جم الفريق اجلديد فريان توري�ش 
من م�ن�ش�شرت �شيتي النكليزي "يتعني على اجلميع ان يكونوا ج�هزين لأنن� 

ع�ئدون وبرغبة تقدمي اأ�شي�ء جيدة".
الطبيعي  مك�نه  اىل  بر�شلونة  وع���ودة  مك�نتن�  ن�شتعيد  ب��داأن���  "لقد  واأ���ش���ف 

حقيقة".
اإمت�م  ف���إن  ب�مل�شتقبل،  وتف�وؤل  الث���رة  بع�ش  توري�ش خلق  ق��دوم  ك�ن  اإذا  لكن 
ال�شفقة اأظهر حقيقة الزمة امل�لية التي يرزح حتته� الن�دي الك�ت�لوين لأنه 
حتى الن وعلى الرغم من توقعيه ىعقد ر�شمي�، ل ي�شتطيع توري�ش الدف�ع 
عن األوان الن�دي قبل ان تدخل خزائن الن�دي اأمول جراء التخلي عن بع�ش 
الالعبني وذل��ك لح��رتام قوانني احل��د الدن��ى من النف�ق 

بح�شب قوانني رابطة الدوري النكليزي.
ميلك  وبكوفيد19-،  ب��دن��ي���  م�����ش���ب  ت��وري�����ش  ولأن 
ت�����ش���يف ال���وق���ت ال���ك����يف لي���ج����د احل���ل ل��ك��ن��ه ل يريد 
�ش�نع  ع��ن  التخلي  ك�نت  اخل��ط��وات  واأوىل  الن��ت��ظ���ر 
اىل  �شينتقل  ال��ذي  كوتينيو  فيليبي  الربازيلي  األع�به 
الن�دي  اأعلن  م�  وف��ق  الإع����رة  �شبيل  على  فيال  اأ�شتون 
عن  التخلي  اإمك�نية  اىل  ب�لإ�ش�فة  اجلمعة،  النكليزي 
ينتهي عقده يف  ال��ذي  الفرن�شي عثم�ن دميبيلي  جن�حه 
امل�لية  �شروطه  ال��ن���دي  يلبي  ول��ن  املقبل  حزيران/يونيو 

للبق�ء يف �شفوفه.
يف املق�بل، ي�شعى ري�ل مدريد تعوي�ش خ�ش�رته 
امل��شي  ال���ش��ب��وع  �شفر1-  خ��ي��ت���يف  ام����م 
ل����دى م���ع����ودة ال��ن�����ش���ط امل��ح��ل��ي بعد 
توقف لفرتة ق�شرية عندم� ي�شتقبل 
�ش�نتي�غو  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  ف���ل��ن�����ش��ي��� 

برن�بيو.
لفريق  الوىل  اخل�����ش���رة  وك����ن���ت 
ثالثة  منذ  ال�شب�نية  الع��شمة 
امل�ش�بق�ت  خم��ت��ل��ف  يف  ا���ش��ه��ر 
املب��شر  م���ن����ف�������ش���ه  ف��������ش���ت���غ���ل 
الف�رق  ليقل�ش  تعرثه  اإ�شبيلية 
ب��ف��وزه على  ن��ق���ط   5 ع��ن��ه اىل 

ق�د�ش.
مدريد  ري������ل  م�����درب  وان���ت���ق���د 
اأن�شيلوتي  ك�����رل����و  الي�����ط������يل 
يكن  مل  "فريقن�  ب��ق��ول��ه  لع��ب��ي��ه 
عيد  قبل  لعب  ال��ذي  نف�شه  الفريق 

امليالد - التزام اأقل وتركيز اأقل".
وت�بع "مل ن�شتحق اخل�ش�رة ولكن انتهى 

بن� الأمر بهزمية قد تكون جر�ش اإنذار".
م��دري��د مه�جمه  ري����ل  ي��ع��ود اىل �شفوف  وق��د 
ب�شكل  يت�ألق  ال��ذي  جونيور  فيني�شيو�ش  الربازيلي 

لفت هذا املو�شم وذلك بعد اإ�ش�بته بكوفيد19-.
املو�شم  م��ف���ج���آت  واأح����د  ال��ث���ل��ث  بيتي�ش  و���ش��ي��ح���ول 
ا�شتع�دة نغمة النت�ش�رات بعد خ�ش�رتني  احل�يل، يف 
م��ت��ت���ل��ي��ت��ني ع��ن��دم��� ي��ح��ل ���ش��ي��ف��� ع��ل��ى راي����و ف�يك�نو 

ال�ش�د�ش.
يف املق�بل، ي�شعى في�ري�ل اىل تعوي�ش خروجه املبكر من 
م�ش�بقة ك�أ�ش اإ�شب�ني� عندم� ي�شت�شيف اأتلتيكو مدريد 

الرابع.

يدخل املنتخب اجلزائري بقي�دة جنم م�ن�ش�شرت �شيتي الإنكليزي ري��ش 
حمرز ك�أ�ش اأمم اإفريقي� 2021 لكرة القدم املق�مة يف الك�مريون ك�أبرز 
طموح�ت  ام���م  ال�شمود  عليه  �شيكون  لكن  بلقبه،  لالحتف�ظ  املر�شحني 

املنتخب�ت الأخرى الق�دمة بقوة للظفر ب�لك�أ�ش الغ�لية.
ملنتخب  قي��شي  رقم  وهو  مب�راة،   33 "حم�ربو ال�شحراء" يف  مل ُيهزم 
ب���ل��ف��وز على  امل��ذه��ل��ة  ال�شل�شلة  ب���داأ اجل��زائ��ري��ون ه���ذه  اإف��ري��ق��ي، ح��ي��ث 

م�شيفتهم توغو 4-1 يف ت�شرين الث�ين-نوفمرب 2018.
اأن تخ�لف  اإجن����زه���� الأخ����ري،  ت��ك��رار  اأج���ل  و�شيتعني ع��ل��ى اجل��زائ��ر م��ن 
اإفريقيني يف الدف�ع عن لقبهم،  اأبط�ل  اآخر خم�شة  الأع��راف حيث ف�شل 
ومل يتقدم اأي منهم اأكرث من دور ال� 16 يف حتٍد كبري اأم�م رج�ل املدرب 

جم�ل بلم��شي.
وت�شلط وك�لة فران�ش بر�ش ال�شواء على املنتخب�ت الأربعة يف املجموعة 
اخل�م�شة. وي�شمن مت�شدرو كل جمموعة واأ�شح�ب املركز الث�ين الت�أهل 
اأربعة منتخب�ت يف  اأف�شل   � اأي�شً تت�أهل  بينم�   ،16 ال�  ال��دور  مب��شرة اىل 

املركز الث�لث من املجموع�ت ال�شت اىل الأدوار الإق�ش�ئية.
الف�ئزة  الالعبني  ثقته مبجموعة  بلم��شي على  امل��درب  ح�فظ 
�ش�ركوا  لعبني  ت�شعة  جم��دداً  لي�شتدعي   ،2019 ع�م  ب�للقب 
ك�أ�ش��شيني يف مب�راة الفوز ب�للقب اأم�م ال�شنغ�ل -1�شفر قبل 

ثالثة اأعوام.
ع�ًم�،   45 والب�لغ  فرن�ش�  يف  امل��ول��ود  امل��درب  تعر�ش  ومق�بل 
على  اأب��ط���ل  ُت��وج��وا  الذين  لالعبني  ولئ��ه  ل�شّدة  لنتق�دات 
اإفريقي�، يعترب �شجله املت�شمن 24 انت�ش�ًرا وت�شعة تع�دلت 

و83 هدًف�، كفياًل لإ�شك�ت املنتقدين.
ت��ع��ّول يف  ف��ال  الأج��ن��ح��ة،  على  ا�شتثن�ئية  بقوة  اجل��زائ��ر  تتمتع 
يو�شف باليلي  � على  اأي�شً بل  املج�ل على حمرز فح�شب،  هذا 
الذي ل يلعب ح�لًي� يف �شفوف اأي فريق عقب ف�شخ ن�دي قطر 

الفوز يف مرمى  ه��دف  وب��ني �ش�حب  بينه  العقد  القطري 
ك�أ�ش  املنتخب "العن�بي" امل�شيف 2-1 يف ن�شف نه�ئي 

العرب الأخرية.
مع�شكر  خ��الل  ك��ورون���  بفريو�ش  باليلي  اإ�ش�بة  ثُبتت 
اأخري يف قطر، وي�أمل بلم��شي اأن يتع�فى لعب اجلن�ح 

ب�شرعة قبل املب�راة الفتت�حية يف 11 ك�نون الث�ين/ين�ير �شد 
�شرياليون.

من  جن��وم  خم�شة  بوميل  ب�تري�ش  "الفيلة" الفرن�شي  م��درب  اخت�ر 
بويل  ووي��ل��ي  ب�يي  اإري���ك  امل��داف��ع���ن  وه��م  املمت�ز،  الإنكليزي  ال���دوري 

وامله�جمون م�ك�شويل كورنيه ونيكول�ش بيبي وويلفريد زاه�.
لكن �شيب��شتي�ن ه�لر، مه�جم اأي�ك�ش اأم�شرتدام الهولندي، هو الذي 

قد يربز يف �شفوف �ش�حل الع�ج ح�مل اللقب مرتني.
�شجل ه�لر مع اأي�ك�ش يف جميع املب�ري�ت ال�شت لدور املجموع�ت من 

اأحرزه  ال��ذي  القي��شي  الرقم  ليع�دل  املو�شم،  هذا  اأوروب���  اأبط�ل  دوري 
الربتغ�يل كري�شتي�نو رون�لدو ع�م 2017.

ك�نوا  اأّن��ه��م  اإل   ،2019 يف  الثم�نية  دور  م��ن  الإي��ف��واري��ون  خ��رج  بينم� 
الوقتني  بعد   1-1 وت��ع���دل معه�  اجل��زائ��ر،  ق���رع  ال��ذي  الوحيد  الفريق 

الأ�شلي والإ�ش�يف، قبل اأن يخ�شر بركالت الرتجيح.
ت�أهلت غيني� ال�شتوائية للمرة الأوىل اىل امل�ش�بقة الق�رية ب�شكل مب��شر، 
بعدم� �ش�ركت يف ن�شختي 2012 و2015 لكونه� �شريكة يف ال�شت�ش�فة 

مع الغ�بون يف الن�شخة الأوىل، ثّم امل�شيف الوحيد يف الن�شخة الث�نية.
الدور  الن�شختني، وبلغت  كلت�  التوقع�ت يف  ال�شتوائية كل  تخطت غيني� 
ربع النه�ئي ثّم ن�شف النه�ئي، لكن من ال�شعب تخيل و�شوله� اإىل دور 

الثم�نية يف الن�شخة الك�مريونية.
ويلعب املنتخب يف جمموعة يرجح اأن يهيمن عليه� بطالن �ش�بق�ن هم� 
الث�لث  املركز  الغيني  املنتخب  احتالل  و�شيكون  الع�ج،  و�ش�حل  اجلزائر 

والت�أهل بني اأ�شح�ب اأف�شل اأربعة منتخب�ت يف هذا املركز نتيجة مميزة.
احدى  ك�نت  )كونه�  اإ�شب�ني�  مع  قوية  ب�شالت  ال�شتوائية  غيني�  تتمتع 
م�شتعمراته�(، لذا فلي�ش من امل�شتغرب اأن يكون 16 من اأ�شل 28 لعب�ً 
 32 ال���  اب��ن  ن�شوي  اإميليو  وامله�جم  الق�ئد  بينهم  من  هن�ك،  ول��دوا  قد 

ع�ًم�.
املولود يف مدينة م�ن�ش�شرت النكليزية على تدريب  ُي�شرف جون كي�شرت 

منتخب يعود اإىل ال�ش�حة الإفريقية بعد م�ش�ركته الأخرية قبل 26 ع�ًم� 
اأكرب  �شرياليون  الك�مريون، حققت  اىل  اإفريقي�. ويف طريقه�  يف جنوب 
عودة يف ت�ريخ ت�شفي�ت ك�أ�ش الأمم الإفريقية، بعدم� قلبت ت�أخره� ب�أربعة 
اأهداف اأم�م نيجريي� بعد 29 دقيقة من �ش�فرة البداية اإىل تع�دل 4-4. 
���ش��ج��ل ك��وام��ي ك���وي واحل����ج���ي ك����م����را )هدف�ن( 
التي  ���ش��ريال��ي��ون  اأه����داف  ب��ن��دو  وم�شطفى 
ف�ج�أت منتخب "الن�شور املمت�زة". ومن 
�شرياليون  ط��م��وح  اإّن  ال��ق��ول  البديهي 
���ش��ي��رتك��ز ع��ل��ى اح��ت��الل امل��رك��ز الث�لث 
ا�شتدع�ء  ال��ت���أه��ل. مت  ب��ه��دف حم���ول��ة 
ال�ش�بق  النكليزي  توتنه�م  و�شط  لعب 
�شتيفن كولكر بعد اأن لعب مع اإنكلرتا 
م���ب����راة دول���ي���ة واح������دة ق��ب��ل ت�شع 
ي��ق��ّرر متثيل  اأن  ���ش��ن��وات ق��ب��ل 

املنتخب الإفريقي.

•• دبي-الفجر:

 ذكر �شيب��شتي�ن لوب جمدداً اأم�ش ب�أن فريق البحرين ريد اإك�شرتمي يهدف 
اإىل موا�شلة ال�شغط على ن��شر العطية مت�شدر الرايل مع اقرتاب منت�شف 

رايل داك�ر الأكرث تطلب�ً يف الع�مل.
على  ال��ث���ين  لليوم  م���رات  ت�شع  للرالي�ت  ال��ع���مل  بطل  �شيب��شتي�ن  واح��ت��ل 

الإجم�لية  القطري  ���ش��دارة  قل�ش  حيث  الأ���ش��رع  الث�نية  املرتبة  ال��ت��وايل 
346 كم ب�شي�رته  بنحو ثالث دق�ئق يف املرحلة اخل�م�شة التي بلغ طوله� 

برودرايف ه�نرت.
ومع فوز اجلنوب اأفريقي هينك لتيج�ن ب�ملرحلة اخل�م�شة، ق�م �شيب��شتي�ن 
وم�ش�عده ف�بي�ن لوركني بتقلي�ش �شدارة العطية الإجم�لية اإىل 35 دقيقة 
و 10 ثواٍن، مع �شبع مراحل خ��شة اأخرى متبقية من الرايل يبلغ جمموع 

م�ش�فته� 2373 كم.
وك�نت املرحلة اخل�م�شة ممت�زة اأي�ش�ً ل�ش�ئقي فريق البحرين ريد اإك�شرتمي 
اأورلندو تريانوف� وم�ش�عده داين اأوليفريا، اللذان �شعدا اإىل املركز الث�من 
يف الرتتيب الع�م ب�شي�رة برودرايف ه�نرت و�شجال ت��شع اأ�شرع زمن، بف�رق 

نقطة واحدة خلف العطية.
 6 ال�ش�عة  الليل حتى  ط��وال  اإك�شرتمي  ري��د  البحرين  فريق  اأن عمل  وبعد 

�شب�ح�ً لإ�شالح �شي�رة ن�ين روم� بعد انقالبه� يف اليوم ال�ش�بق، تع�فى ن�ين 
روم� جيداً ليحقق اأف�شل 13 زمن على رم�ل ال�شحراء وال�شخور.

اأكمل لوب املرحلة وق�ل: "لقد خ�شن� معركة من�ف�شة كبرية جنب�ً اإىل جنب 
مع ن��شر، و�شبقته و�شبقني، واأعتقد اأنن� واجهن� بع�شن� البع�ش خم�ش ع�شرة 
مرة خالل املرحلة. لقد فعلن� م� بو�شعن� وتقدمن� مب� يقرب من ثالث دق�ئق 

حيث ك�ن هذا هو الهدف هذا ال�شب�ح، لذلك �شرنى م� �شيحدث غداً"

�شيبا�شتيان لوب يقل�ش الفارق الزمني مع العطية

 فريق البحرين ريد اإك�شرتمي يوا�شل ال�شغط على ال�شدارة مع اقرتاب منت�شف الرايل

بر�شلونة لدخول ال�شراع املوؤهل لبط�قة 
دوري الأبط�ل 

اجلزائر ت�شعى لالحتف�ظ بلقب ك�أ�ش اأمم اإفريقي� 

ل لعب خط و�شط برايتون الإنكليزي اإيف بي�شوم� اإىل تف�هم مع املدرب  تو�شّ
حممد مغ��شوب�، و�شُيعّول عليه لقي�دة اأحالم املنتخب امل�يل الط�مح للذه�ب 

بعيًدا يف ك�أ�ش اأمم اإفريقي� التي تنطلق يف الك�مريون بدًءا من الأحد.
مل يكن بي�شوم� �شمن اأولوي�ت اجله�ز الفني للمنتخب امل�يل ع�م 2018، 
يف  امل�ش�ركة  من  حرمته  الت�يل  الع�م  يف  الكتف  يف  لإ�ش�بة  يتعّر�ش  اأن  قبل 
ك�أ�ش اإفريقي� ع�م 2019 يف م�شر، حيث خرجت م�يل اآنذاك من الدور 16 

ب�شكل خمّيب لالآم�ل.
ق����درة على حتقيق  ب���أن م���يل  ت��ف���وؤل مفرط� العتق�د  اأن��ه �شيكون  يف ح��ني 
الث�ين  امل��رك��ز  واإح���راز  الأوراق  ق����درة على خلط  اأن��ه���  امل��ع��ج��زات، لكن يبدو 
واحدة،  م��رة  اللقب  ح�مل  تون�ش  منتخب  اليه�،  ت�شم  التي  املجموعة  يف 

موريت�ني� والوافد اجلديد غ�مبي�.
املجموعة  يف  الأرب��ع��ة  املنتخب�ت  على  الأ���ش��واء  بر�ش  فران�ش  وك���ل��ة  ت�شلط 
الت�أهل  الث�ين  املركز  واأ�شح�ب  جمموعة  كل  مت�شدرو  وي�شمن  ال�ش�د�شة. 
� اأف�شل اأربعة منتخب�ت يف املركز  مب��شرة اىل الدور ال� 16، بينم� تت�أهل اأي�شً

الث�لث من املجموع�ت ال�شت اىل الأدوار الإق�ش�ئية.

لط�مل� قّدم منتخب م�يل اأداًء تخطى حجمه املفرت�ش، ف�حتل املركز الث�ين 
11 م�ش�ركة يف  الرابع ثالث م��رات يف  الث�لث مرتني واملركز  م��رة، واملركز 
الب�رزين  املر�شحني  دائرة  امل�يل �شمن  املنتخب  الق�رية. ل يدخل  البطولة 
يف الن�شخة احل�لية، لكن نواة الت�شكيلة ت�شم بي�شوم� ومه�جم �ش�وثمبتون 
الإنكليزي مو�شى دجنيبو، م� يجعله ق�دراً على حجز بط�قته اإىل ربع النه�ئي 
على اأقل تقدير. وبح�شب نظ�م البطولة احل�يل، ف�إّن بع�ش املنتخب�ت التي 
�شتحتل املركز الأول يف دور املجموع�ت �شتن�ل فر�شة ذهبية لبلوغ دور ثمن 
الث�لث، م� يرفع  املركز  التي احتلت  الدول  اإحدى  �شتواجه  النه�ئي، بحيث 

من حظوظه� ل�شلوك طريق اأ�شهل نحو الأدوار املتقدمة.
من املتوقع اأن يواجه مت�شدر املجموعة ال�ش�د�شة اإم� نظريه اجلزائري ح�مل 
اللقب اأو �ش�حل الع�ج، بينم� �شيكون ل�ش�حب املركز الث�ين مهمة اأ�شهل من 
الث�نية، واملرجح ان يكون منتخب  اأم�م و�شيف املجموعة  الن�حية النظرية 

موؤ�شًرا  املحبطة لال�شتعدادات  البداية  تكون  اأّل  ن�شور قرط�ج  ي�أمل  غيني�. 
على م� �شيحدث يف النه�ئي�ت، حيث انطف�أت "الأ�شواء الك��شفة" بعد دق�ئق 

من انطالق التم�رين قرب الع��شمة تون�ش ومل تعد مرة اأخرى.
تبقى املف�رقة اأّن املنتخب التون�شي ميلك ا�شتقراًرا وثب�ًت� فنًي� رائًع�، اإذ ت�أهل 

اىل ك�أ�ش الأمم الإفريقية 15 مرة على التوايل منذ 1994.
اأر�شهم ع�م  التون�شيون ب�للقب مرة واح��دة، على  ُتوج  وخالل هذه الفرتة، 
�، كم� بلغوا الدور ن�شف النه�ئي  اي�شً مرة  الث�ين  املركز  واحتلوا   ،2004
يف  اآم�له  التون�شي  املنتخب  ويبني  م��رات.  �شت  النه�ئي  ربع  وال��دور  مرتني 
الن�شخة احل�لية على بلوغه الدور ن�شف النه�ئي قبل ثالثة اأعوام يف م�شر، 
لذلك ي�شع التون�شيون اآم�ًل كبرية على الفريق الذي يقوده مه�جم �ش�نت 
اإتي�ن الفرن�شي وهبي اخلزري. يدخل املنتخب املوريت�ين اىل ن�شخة 2021 
املوؤجلة ب�شبب ج�ئحة كورون� ب�آم�ل متوا�شعة رغم متكنه من بلوغ النه�ئي�ت 

الق�رية يف اآخر ن�شختني بعدم� �ش�رك للمرة الأوىل ع�م 2019.
اإل اأّن اأداء املنتخب يف ت�شفي�ت ك�أ�ش الع�مل ج�ء خمًيب� يف جمموعة �شمته 
اىل تون�ش، غيني� ال�شتوائية وزامبي�، حيث ح�شد نقطتني فقط من اأ�شل 

الأخري. املركز  واحتل  ممكنة   18
نتيجة لذلك، اأُقيل املدرب الفرن�شي كورنت�ن م�رتينز الذي توىل دفة الفريق 
انتقل من من�شب  ال��ذي  بو�شيه  2014، وح��ّل مك�نه مواطنه ج��ريار  منذ 
اأداء  ق��ّدم  املوريت�ين  املنتخب  لكّن  الفريق  تدريب  ا�شتالم  اىل  الفني  املدير 

خمّيب� حتت قي�دته يف ك�أ�ش العرب فلم ُيكتب له ال�شتمرار.
اأول  املهمة و�شُيخطط كهدف  دا روزا  الآخر ديدييه غوميز  الفرن�شي  توىل 
اأف�شل  عن  املوؤهلة  البط�ق�ت  اإح��دى  خلطف  �شعيه  يف  غ�مبي�،  على  للفوز 
للمنتخب  نتيجة جيدة  ُيعترب  قد  م�  الإق�ش�ئية،  الأدوار  اىل  الث�لث  مركز 
ب�عتب�ره�  اإفريقي�  الأمم  ك�أ�ش  بداأت ت�شفي�ت  التي  املغمور. جنحت غ�مبي� 
يف  ق��ط،  النه�ئي�ت  اإىل  ت�شل  مل  التي  اإفريقي�  غربي  يف  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة 
الت�أهل اأخرًيا حتت قي�دة املدرب البلجيكي توم �ش�نتفيت الذي له ف�شل كبري 

يف هذه النتيجة.

م�يل تعقد اآم�له� على بي�شوم� بك�أ�ش اأمم اإفريقي�



خمفوق للمر�شع�ت يك�شبه� اآلف الدولرات
ادخرته�  دولر  اآلف   10 ا�شتخدمت  اأنه�  اأ�شرتالية  �ش�بة  ك�شفت 
الإغ��الق، لتجني  اأثن�ء  لق�ش�ء عطلة لإطالق م�شروعه� اخل��ش 
2000 دولر يف اليوم. طورت ليزا لني، موؤ�ش�شة ه�ي م�م�،  الآن 
ب�حلليب  اإم���داده���ن  على  املُ��ر���ش��ع���ت  ي�ش�عد  للر�ش�عة  م�����ش��روب���ً 

ومينحهن جزءاً كبرياً من الفيت�مين�ت اليومية.
خطرت الفكرة ل�ليزا منذ 18 �شهًرا بعد زي�رة اأخت زوجه� جوي�ش 

التي ك�نت تك�فح لإطع�م ر�شيعه�، هوغو.
الأم اجلديدة مت�شغ  �ش�هدت  اإنه�  ال�ش�بة،  الأعم�ل  رائ��دة  وق�لت 
ب�شكويت الر�ش�عة، يحتوي على ن�شبة ع�لية من ال�شكر وال�شعرات 
اإنت�ج  فقررت  احلليب،  اإم��دادات  زي���دة  حم�ولته�  اأثن�ء  احلرارية، 
اأن  �ش�أنه  من  �شيئ  �شنع  " اأردت  واأ�ش�فت  ابتك�ره�.  من  م�شروب 
ب��داأت البحث عن  اإدرار احلليب، لذا  ي�ش�عد يف تغذية الأم، وعلى 
تطوير  يف  وجنحت  اأثن�ءه�،  الالزمة  الغذائية  وامل��واد  الر�ش�عة 
�شوكولتة مزدوجة، طعمه�  الأوىل  نكهتن�  تركيبة مفيدة" ك�نت 
مثل خمفوق حليب ب�ل�شوكولتة، وبعد جتربة العديد من النكه�ت 

بداأت ليزا حت�شل على املزيد من الطلب�ت من الأمه�ت.

امللي�ردير م�يزاوا: ال�شفر للف�ش�ء جعلني �شغوف� ب�لأر�ش 
بعد  للي�ب�ن  ع���د  ال��ذي  م���ي��زاوا،  يو�ش�كو  الي�ب�ين  امللي�ردير  ق���ل 
رحلة يف الف�ش�ء مدته� 12 يوم� يف ال�شهر امل��شي، اإن ال�شفر اإىل 
الف�ش�ء ك�ن اأقل اإث�رة للخوف من ركوب قط�ر املالهي واإنه جعله 
 46( م�يزاوا  اأ�شبح  الأول،  ك�نون  دي�شمرب  ويف  ب���لأر���ش.  �شغوف� 
اأقط�ب �شن�عة املو�شة ومن هواة جمع الأعم�ل  اأحد  ع�م�(، وهو 
من  اأك��رث  منذ  الدولية  الف�ش�ء  حمطة  ي��زور  �ش�ئح  اأول  الفنية، 
القمر مع  اأك��رث طموح� ح��ول  ي�شتعد لرحلة  اأع���وام. وه��و  ع�شرة 

�شركة �شبي�ش اإك�ش التي ميلكه� اإيلون م��شك يف 2023.
وق�ل لل�شحفيني اأم�ش اجلمعة "عندم� تذهب اإىل الف�ش�ء ت�شبح 
وبه�  وروائ���ح  ري���ح���  به�  لأن  ت�شبح ممتن�  ب���لأر���ش،  �شغف�  اأك��رث 
موا�شم". واأ�ش�ف اأنه مل ي�شعر ب�خلوف اأبدا يف الف�ش�ء. ق�ل "يف 
بداية  وك�أنه�  �شعرت  ب�لتجربة...  اأ�شتمتع  كنت  الن��ط��الق  وق��ت 
�شل�ش�  الأم��ر  ك���ن  ال�شرعة(.  )الف�ئق  �شينك�ن�شن  قط�ر  انطالق 

جدا. مل اأدرك حدوث النطالق اإل عندم� نظرت من الن�فذة".

�شجن 6 عن��شر �شرطة فرن�شيني ب�شبب ع�مل م�شري
ُحكم على 6 عن��شر �شرطة يف فرن�ش� ب�ل�شجن ملدة ت�شل اإىل 6 اأ�شهر 
بعد اإدانتهم مبم�ر�شة العنف وتوجيه �شت�ئم عن�شرية اإىل مواطن 
 6 ب�ل�شجن  و�شدر حكم   .2020 اأبريل  توقيفه يف  م�شري خالل 
"م�عز �شغري  ق���ل:  التنفيذ بحق �شرطي ك�ن قد  اأ�شهر مع وقف 
كهذا، ل ي�شبح" يف اإ�ش�رة اإىل ال�ش�ب الذي ك�ن قد اأوقفه للتو بعدم� 
األقى بنف�شه يف نهر ال�شني. وُحكم على 4 من زمالئه ب�ل�شجن ملدة 
املهنة  مم�ر�شة  وحظر  التنفيذ،  وق��ف  مع   6 بينه�  من  �شهرا،   12
ملدة 12 �شهرا. وحكم على �شرطية �ش�د�شة ب�ل�شجن 12 �شهرا مع 
اأ�شدرته�  التي  "عدم منع العنف". والأحك�م  التنفيذ بتهمة  وقف 
املطلوبة.  الأحك�م  من  اأ�شد  ب�ري�ش،  منطقة  يف  بوبينييه،  حمكمة 
وط�لب  الإه���ن���ت،  فقط  بل  العنف،  تهمة  الع�م  الن�ئب  يوؤيد  ومل 
بعقوبة واحدة. وق�ل ال�شحية �شمري اجلندي بعد �شدور احلكم: 
26 اأبريل 2020، قب�ش  يف  العدالة".  حتققت  لقد  �شعيد...  "اأن� 
عن��شر �شرطة يف منطقة ب�ري�ش على م�شري )29 ع�م�( امل�شتبه 
يف �شرقته معدات من موقع بن�ء وال��ذي ح���ول، بح�شب ال�شرطة، 

الفرار ب�إلق�ء نف�شه يف نهر ال�شني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�شة: الكالب ت�شتطيع التمييز بني اللغ�ت
"الأمري  ق�شة  من  مق�طع  عر�ش  بعد  املجر  يف  ب�حثون  اكت�شفه  م�  ه��ذا  اللغ�ت..  بني  التمييز  ت�شتطيع  الكالب 

ال�شغري" ب�للغتني الإ�شب�نية واملجرية على جمموعة ت�شم 18 كلب�ً واختربوا ردود فعل اأخم�خه�.
ق�دت فريق البحث لورا يف. كواي� من ج�معة اأوتفو�ش لوراند يف بوداب�شت التي انتقلت اإليه� من املك�شيك قبل ب�شعة 

اأعوام مع كلبه� كون-كون.
وق�لت "ت�ش�ءلت: هل لحظ كون-كون اأن الن��ش يف بوداب�شت يتحدثون لغة خمتلفة".

واأ�ش�فت اأن الب�حثني اكت�شفوا لأول مرة اأن املخ غري الب�شري ميكنه التمييز بني اللغ�ت.
وخالل التجربة دّرب الب�حثون كون-كون وبقية الكالب على ال�شتلق�ء دون حركة يف جه�ز فح�ش املخ لدق�ئق.

وك�نت كل هذه الكالب ت�شمع من اأ�شح�به� لغة واحدة فقط، اإم� الإ�شب�نية اأو املجرية، مم� اأت�ح للب�حثني مق�رنة 
كيفية ا�شتج�بة اأخم�خه� اإىل لغة م�ألوفة لديه� بقوة ولغة غري معروفة على الإطالق.

وا�شتمعت الكالب اإىل مق�طع من ق�شة )الأمري ال�شغري( ب�لإ�شب�نية واملجرية وكذلك اإىل ن�شخ م�شو�شة من تلك 
املق�طع لختب�ر قدرته� على التمييز بني الكالم واملق�طع التي ل متثل كالم�ً.
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الن�ش�ء اأكرث عر�شة للوف�ة... اإذا ك�ن اجلراح رجاًل
اأن اللواتي خ�شعن جلراحة  1.3 مليون مري�شة، اإىل  خل�شت درا�شة على 
على يد جراحني ذكور، اأكرث عر�شة بن�شبة %15 ملخ�طر م� بعد اجلراحة، 

واأنهن اأكرث عر�شة ب� %32 للوف�ة يف غ�شون 30 يوم�ً، بعدالعملية.
و�شملت الدرا�شة التي ن�شرت نت�ئجه� يف جملة "غ�م� �شريجري" على مدى 
12 ع�م�ً يف اأونت�ريو بكندا، جمموعة من الإجراءات اجلراحية، من بينه� 
جلراحة  يخ�شعون  الذين  للرج�ل  ف�إن  الدرا�شة  وح�شب  الدم�غ.  جراحة 
نف�ش نت�ئج النج�ح، بغ�ش النظر عن جن�ش اجلراح، بينم� اأظهرت النت�ئج 
الأوبئة  ع�ملة  ج��ريات،  اأجنيال  الدكتورة  وق�لت  الن�ش�ء.  عند  اأك��رب  تب�ين� 
ال�شريرية بج�معة تورنتو يف كندا، والتي �ش�ركت يف ت�أليف الدرا�شة: "هذه 
النت�ئج مقلقة لأنه ل يجب اأن يكون هن�ك اختالف بني اجلن�شني يف نت�ئج 

املر�شى بغ�ش النظر عن جن�ش اجلراح"
جيدة  نت�ئج  لديهم  املمت�زين،  الذكور  اجلراحني  بع�ش  "هن�ك  واأ�ش�فت 
ب��شتمرار، ولكن م� يثري القلق، اأن نت�ئجن� ت�شري اإىل فروق يف الأداء بني 

اجلراحني الذكور والإن�ث"
خ�شعن  ال��ل��وات��ي  الن�ش�ء  اأن  ال��درا���ش��ة،  لنت�ئج  الإج��م���ل��ي��ة  الأرق�����م  تظهر 
%16 لالإ�ش�بة مب�ش�عف�ت،  بن�شبة  اأك��رث عر�شة  رج���ل  يد  جلراحة على 

و%20 اأكرث ح�جة اإىل اإق�مة اأطول يف امل�شت�شفى، وفق موقع "ميرتو". 

كوفيد  ب�شبب  البريو  يف  يتيم  طفل  األف   100
اأعلنت ليم�  اأم�ش الأول اخلمي�ش اأّن ج�ئحة كوفيد19- يّتمت حوايل 100 
اأكرث دول الع�مل ت�شّرراً من فريو�ش كورون�  اإحدى  األف طفل يف البريو، 

جلهة اأعداد الوفي�ت ب�لن�شبة لعدد ال�شّك�ن.
"ذي  ن�شرته� جملة  بي�ن�ت  على  بن�ًء  دوران���د،  اأن���ه��ي  امل���راأة  وزي��رة  وق�لت 
لن�شيت" الطبية، اإّن "بلدن� هو لالأ�شف البلد الذي ُيعّد م� يقرب من 98 

األف طفل فقدوا اأب�هم اأو اأّمهم اأو ويل اأمرهم خالل الوب�ء".
من  الع�مل  يف  الأوىل  الدولة  هي  البريو  لأّن  اأ�شفه�  عن  الوزيرة  واأعربت 

حيث عدد الأطف�ل الذين فقدوا اأب�ً اأو اأم�ً ب�شبب اجل�ئحة.
�شول   200 قدره  �شهري�ً  مع��ش�ً  تدفع ح�لي�ً  وزارته�  اأّن  دوران��د  واأو�شحت 
اأ�شرة، م�شّددة على �شرورة زي�دة  األف   18 50 دولراً( لأكرث من  )حوايل 
اإّن احلكومة تعتزم دفع هذه  اأعداد امل�شتفيدين من هذه امل�ش�عدة. وق�لت 
لهوؤلء  �شتوّفر  كم�  يتيم،  طفل   83،664 جمموعه  مل�  ال�شهرية  امل�ش�عدة 

الأطف�ل واملراهقني دعم�ً نف�شي�ً وتربوي�ً.
والبريو الب�لغ عدد �شك�نه� 33 مليون ن�شمة لديه� اأعلى معدل وفي�ت يف 
الع�مل ب�شبب اجل�ئحة )6122 وف�ة لكل مليون ن�شمة(، بح�شب اإح�ش�ئية 

اأعّدته� وك�لة فران�ش بر�ش ا�شتن�داً اإىل اأرق�م ر�شمية.

وف�ة خمرج فيلم ذي 
ل�شت بيكت�شر �شو 

امل�����خ�����رج الأم������ريك������ي بيرت  ت������ويف 
بوغدانوفيت�ش اأحد اأبرز �شخ�شي�ت 
حركة "نيو هوليود" وخمرج فيلم 
عن   ، �شو"  بيكت�شر  ل���ش��ت  "ذي 
م�  بح�شب   ، ع���م���   82 ن���ه��ز  عمر 
اأع��ل��ن م��دي��ر اأع��م���ل��ه  اأم�����ش الأول 

اخلمي�ش.
ودخل بيرت بوغدانوفيت�ش املولود 
)ولية  كينغ�شتون  يف   1939 ع���م 
كن�قد،  ال�شينم�  ع���مل  ن��ي��وي��ورك( 
بفيلم  ك���م���خ���رج  م�����ش��ريت��ه  وب�������داأ 
نف�شه  يكر�ش  اأن  قبل  "ت�رغت�ش" 
بيكت�شر  ل�شت  "ذي  فيلمه  لكت�بة 
ال����ولي�����ت  ع����ن   )1971( �شو" 
ال���ق���رن  امل���ت���ح���دة يف خ��م�����ش��ي��ن���ت 

الع�شرين.
وح�شد الفيلم الذي تدور اأحداثه 
متر  تك�ش��ش  يف  ���ش��غ��رية  ب��ل��دة  يف 
تر�شيح�ت  ثم�نية  ع�شيبة  ب�أوق�ت 
جلوائز الأو�شك�ر، وف�ز بج�ئزتني. 
امل��راق��ب��ني بتحفة  ب��ع�����ش  و���ش��ّب��ه��ه 

اأور�شون ويلز "�شيتيزن ك�ين"
وع����ّل����ق امل����خ����رج ف��رن�����ش��ي�����ش ف����ورد 
بوغدانوفيت�ش  وف���ة  على  ك��وب��ول 
مبدي�ً  اأ���ش��ب���ب��ه���  حُت�����دد  مل  ال���ت���ي 
ب�أنه  الراحل  وا�شف�ً  الب�لغ،  حزنه 
وق�ل  ورائع�ً".  كبرياً  فن�ًن�  "ك�ن 
الأول  ال��ع��ر���ش  اأب����داً  اأن�����ش��ى  "لن 

لفيلم +ذي ل�شت بيكت�شر �شو+".
نه�ية  "اأتذكر  امل���خ���رج  واأ�����ش�����ف 
)ال��ع��ر���ش(، ح��ني وق���ف اجلمهور 
م�����ن ح�������ويل ل���ي�������ش���ف���ق مل�������دة 15 
فلي�شرتح   )...( الأق��ل  دقيقة على 
الأبد  اإىل  بفرح  )بوغدانوفيت�ش( 
بلحظة  الأب������د  اإىل  وي�����ش��ت��م��ت��ع   ،

ت�شفيقن� املبهجة".

وف�ة الروائي الفلبيني 
فران�شي�شكو هو�شيه 

املعروف  الفلبيني  ال��روائ��ي  ت��ويف 
فران�شي�شكو �شيونيل هو�شيه  اأم�ش 
ن�هز  ع��م��ر  ع���ن  اخل��م��ي�����ش  الأول 
ن�دي  اأع��ل��ن  م���  ع��ل��ى  ع����م����ً،  ال�97 

"بني" الفلبيني.
وت��ت��ن���ول اأع��م���ل ال��روائ��ي الراحل 
املرتجمة على نط�ق وا�شع املراحل 
الفلبني  ا���ش��ت��ع��م���ر  ���ش��ه��دت  ال���ت���ي 
ال�شتعم�ري لبلده وغي�ب العدالة 

الجتم�عية فيه�.
وك��ت��ب ه��و���ش��ي��ه ع��ل��ى م����دار �شبعة 
عقود من م�شريته الأدبية ع�شرات 
الق�شرية  وال��ق�����ش�����ش  ال����رواي�����ت 
وامل��ق���لت، وُخ�ش�شت له زاوي��ة يف 
ب�نتظ�م،  فيه�  يكتب  ك�ن  اجلرائد 

ف�شاًل عن امتالكه مكتبة.
واأع���ل���ن ال���ف���رع ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ل���� "بني 
كلوب انرتن��شون�ل" عرب �شفحته 
ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك وف�����ة ال���روائ���ي يف 
خ�شوعه  قبل  مب�نيال  م�شت�شفى 

لعملية جراحية.
وهو  ه��و���ش��ي��ه  فران�شي�شكو  ون�����ش���أ 
اب��ن ق�ش وخي�طة يف قرية فقرية 
�شم�ل  ب���ن��غ������ش��ي��ن���ن  م��ق���ط��ع��ة  يف 
حد  اإىل  كت�ب�ته  وت���أث��رت  ال��ب��الد. 
الفلبيني  ال��وط��ن��ي  ب�لبطل  كبري 
ب�"�ش�غ�  وا�شتهر  ري���زال.  هو�شيه 
موؤّلفة  �شل�شلة  وه���ي  روزالي�ش" 
ع�����ن حي�ة  رواي�����������ت  م�����ن خ���م�������ش 
ع�ئلتني مدى مئة ع�م، متتد من 
اإىل  الإ���ش��ب���ين  ال�شتعم�ر  مرحلة 

ديكت�تورية فردين�ند م�ركو�ش.

�شبكة ترامب للتوا�شل 
الجتم�عي تنطلق يف 21 فرباير 
تعتزم املجموعة الإعالمية الت�بعة للرئي�ش الأمريكي 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ة  اإط�����الق  ت���رام���ب  دون����ل���د  ال�����ش���ب��ق 
 21 يف  �شو�شل"  "تروث  ب��ه���  اخل������ش��ة  الج��ت��م���ع��ي 
اإعالن على متجر  �شب�ط-فرباير، بح�شب م� ج�ء يف 

التطبيق�ت. �شتور" لتنزيل  "اآبل 
ووفق�ً لالإعالن "من املتوّقع" اأن ي�شبح تطبيق "تروث 
�شو�شل" مت�ح�ً للتنزيل على متجر اآبل للتطبيق�ت يف 

21 �شب�ط-فرباير.
و�شتكون لهذا التطبيق مّيزات م�ش�بهة لأدوات الّت�ش�ل 

املوجودة على في�شبوك، بح�شب امل�شدر نف�شه.
والتكنولوجي�"  لالإعالم  ترامب  "جمموعة  ترّد  ومل 
لوك�لة  ���ش��وؤال  على  احل����ل  يف  �شو�شل  ل���رتوث  امل�لكة 

فران�ش بر�ش ب�ش�أن احلدث املرتقب.
ال�شبكة  اإط��الق هذه  ق��ّرر  امللي�ردير اجلمهوري  وك���ن 
اخل��شة به بعد اأن حظرت ح�ش�ب�ته على مواقع تويرت 
 2020 الث�ين-ين�ير  ك���ن��ون  يف  ويوتيوب  وفي�شبوك 

بتهمة حتري�شه اأن�ش�ره على اقتح�م الك�بيتول.

تنقذ ع�ئلته� بعد انفج�ر اأوعية دموية يف دم�غه�
جن��ت الأ���ش��رتال��ي��ة اآين ب���رن��ي��ت م��ن امل���وت ب���أع��ج��وب��ة بعد 
انفج�ر وع�ئني دمويني يف دم�غه� فج�أة بعد متددهم�، م� 
اأ�شرته�.  5 اآخرين من  اأدى اإىل اكت�ش�ف احل�لة نف�شه� يف 
واأ�شيبت ال�ش�بة،21 ع�م�ً، ب�شكتة دم�غية جزئية، وخ�شعت 
املوت.  اأن��ه��� على و�شك  الأط��ب���ء  جل��راح��ة ط���رئ��ة، واعتقد 
وا�شتبه الأطب�ء يف م�شت�شفى بريزبني امللكي والن�ش�ئي يف اأن 
احل�لة التي حتدث عند �شعف جدران ال�شرايني، وراثية، 
النت�ئج  اأدمغتهم. ج�ءت  اأفراد ع�ئلته� على فح�ش  وحثوا 
قبل اأي�م من عيد امليالد، وتبني ب�أن والديه� يع�ني�ن اأي�ش�ً 
متدد اأربعة اأوعية دموية يف املخ، وجدته� من متدد وع�ئني، 
ديلي  اآين ل�شحيفة  واح��د. ق�لت  دم��وي  وع���ء  وعمه� من 
ق�ل  حق�ً.  ذل��ك  اأزعجني  ب�حلزن،  �شعرت  اأ�شرتالي�:  ميل 
الأطب�ء اإين تع�فيت لأين �شغرية ال�شن، لذا اأ�شعر ب�لقلق 
على والدي وجدتي وعمي"  ول تزال اآين تع�ين من متدد 
اأوعية دموية، واأج��رت والدته� جراحة يوم الثالث�ء   3 يف 
لر�شم خريطة ل�شرايني الدم�غ حتى يعرف الأطب�ء مك�ن 
ق�ش كل وع���ء دم��وي، وخ�شع والده� ل��ذات العملية ر�شم 

يوم الأربع�ء، وفق ديلي ميل الربيط�نية.

ي�ش�فر عرب دراجته اإىل اأنح�ء الع�مل
بو�شوله  منت�شي�  زجنب�ر  اأ���ش��واق  اأح��د  يف  يو�شف  يتجول 
اإىل هذه اجلزر البعيدة الواقعة ب�ملحيط الهندي، الت�بعة 
لت�نزاني� يف �شرق اأفريقي�، ف�حلي�ة ب�شيطة والن��ش طيبني 
ل تربح البت�ش�مة وجوههم، جعلوه ين�شى م�شقة الطريق 
من  الق��شية  النقطة  ه��ذه  اإىل  املغرب  من  قطعه�  التي 
 30 �شح�ش�ح،  يو�شف  دراجته.  ال�شمراء، على من  الق�رة 
طموح  م�شور  امل��غ��رب،  جنوبي  العيون  مدينة  اب��ن  �شنة، 
يع�شق ال�شفر، ترك كل �شيء خلفه واتخذ دراجته الهوائية 
بعد  الع�مل.  بق�ع  من  خمتلفة  اأرج���ء  اإىل  تقوده  موؤن�شة 
حوايل  بعد  على  ب����ورزازات،  ال�شينم�  معهد  من  تخرجه 
امل��ت��خ��رج حديث�  ال��ط���ل��ب  290 كلم م��ن م��راك�����ش، و���ش��ع 
ن�شب عينيه هدف� خ�رج� عن امل�ألوف. ففي الوقت الذي 
ك�ن زمالوؤه يبحثون عن عمل ويبعثون �شريهم الذاتية، 
ك�ن يو�شف يداعب حلمه وير�شم يف خميلته الطريق التي 
دراجته  م��ن  على  اإفريقي�،  يف  بجولة  للقي�م  �شي�شلكه� 
عربية  نيوز  �شك�ي  مع  حديث  يف  ال�ش�ب  وق���ل  الهوائية. 
اإنه�  "اأفريك� درمي" مل تكن وليدة اللحظة، بل  اإن فكرة 

ن�شجت يف ذهنه منذ �شنة 2015 عندم� ك�ن ط�لب�.

لغز  الط�ئرات اخل�وية  يثري اجلدل يف اأوروب�
�شبه خ�وية، ل تخدم  ُملوَثة  بط�ئرات  اأوروب���  �شم�ء  متتلئ 
الإقالع  واأوق����ت  ب�أم�كن  الحتف�ظ  �شوى  اآخ��ر  غر�ش�  اأي 
واملغ�درة الثمينة ل�شرك�ت الطريان يف عدد من اأهم املط�رات 
يف الع�مل. ت�شبب متحور اأوميكرون �شديد العدوى يف اإلغ�ء 
عدد كبري من الرحالت اجلوية، ونتيجة لذلك اأ�شبح نقل 
الأ�شخ��ش والب�ش�ئع من مك�ن اإىل اآخر فكرة لحقة لآلف 
الرحالت اجلوية. كم� خلق الأمر �شراك�ت مل تكن متوقعة 
و�شرك�ت  البيئة  دع���ة حم�ية  احت���د  اأب��رزه���  ك���ن  قبل،  م��ن 
ال��ط��ريان ال��ك��ربى خلف�ش ال��رح��الت اجل��وي��ة اخل���وي��ة اأو 
– اأحد  الأوروب���ي  �شبه اخل�وية عرب ال�شغط على الحت���د 
املن�خي - لتعديل  التغري  اللتزام مبك�فحة  الع�مل يف  ق�دة 
القواعد اخل��شة ب�ش�أن عملية الإقالع واملغ�درة يف املط�رات.

خلطة �شحرية لغرفة النوم.. والنتيجة مبهرة
اأن  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي������ت  يف  ا����ش���ت���ط���الع  اأراد 
ي��ع��رف كيفية ت���أث��ري ال��غ��رف ال��ت��ي ي��ن���م فيه� 
ر�شد  لكنه  نومهم،  نوعية  على  الأم��ريك��ي��ون 
يح�شل  امل��رء  يجعل  ال��ذي  املميز  اللون  اأي�ش� 

على الراحة املثلى.
واأظهر ال�شتطالع الذي �شمل 1000 اأمريكي، 
اأف�شل من  اأن بع�ش الأ�شخ��ش يحظون بنوم 
الآخرين ب�شبب طريقة ترتيب غرف نومهم، 
�شبيل  وعلى   ."fitandwell " بح�شب موقع 
اأ�شرتهم  اأولئك الذين و�شعوا  املث�ل، فقد ن�ل 
ال��ت��ل��ف��زي��ون مق�بله�  اأم�����م احل���ئ��ط، واأج���ه���زة 
الغرفة  ج���دران  وط��ل��وا  ج�نبه�،  على  وال��ب���ب 

ب�للون الأرجواين ك�نوا ينعمون بنوم ه�نئ.
وق�ل ال�شتطالع اإن 75 ب�ملئة من الذين ن�موا 
املثلى،  ال��راح��ة  على  ح�شلوا  الطريقة  ب��ه��ذه 
مق�بل  اأ���ش��رت��ه��م يف  �شعوا  ال��ذي��ن  اأن  ح��ني  يف 

الأبواب مب��شرة ك�ن نومهم �شيئ�.

اأو  البيج  اللون  ذات  اجل���دران  اأن  اإىل  وخل�ش 
الأمر  يت�شل  عندم�  الأ����ش���واأ،  ك���ن��ت  الأ���ش��ف��ر 
ب�حل�شول على نوم جيد يف الليل، بينم� ك�نت 
يف  الأف�شل  هي  والزرق�ء  الأرجوانية  الأل��وان 

هذا الإط�ر.
�شريرك  حجم  ت�أثري  ب�ش�أن  قلق�  كنت  اإذا  اأم��� 
على نوم، فدعك من ذلك، اإذ اإن ال�شتطالع مل 
يجد عالقة بني نوعية النوم وحجم ال�شرير.

اإن هن�ك  وتقول خبرية النوم، كري�شتني لب، 
نوعية  على  ت��وؤث��ر  التي  العوامل  م��ن  العديد 
من��شبة  بطريقة  تنظيم غرفتك  لكن  نومك، 
�شت�ش�عدك على ق�ش�ء ليلة ه�نئة وطويلة بال 

ازع�ج.
و�شع  ي�شمل  مب���  غ��رف��ت��ك  "رّتب  واأ���ش���ف��ت: 
التلفزيون عند قدميك، اأو اأخرجه مت�م� من 
والن�فذة  ال��ب���ب  يكون  اأن  على  ن��وم��ك،  غرفة 

على اجل�نبني.

مي�شال جرايف�شكي تقف على ال�شجادة احلمراء يف حفل توزيع جوائز اإميي الدويل مبدينة نيويورك. رويرتز

اأم�ندا كالف�م تتعر�ش 
لإ�ش�بة خطرة 

ن�شرت املمثلة الربيط�نية  اأم�ندا كالف�م  �شورة عرب �شفحته� اخل��شة على 
موقع التوا�شل الجتم�عي بعد تعر�شه� للدغة من عنبكوت.

اأم�ندا طم�أنت مت�بعيه� على �شحته� م�شرية اإىل اأنه� جت�وزت الأمر.
وعلقت اأم�ندا ق�ئلة :"هذا ال�شيء ال�شغري اأقدم على لدغي، ل زلت اأقف على 
قدمي ب�شكل طبيعي، ولكن ل اأعرف م� قد يوؤول اإليه الأمر، هل هن�ك اأحد 

ق�در على م�ش�عدتي".
من ن�حية اأخرى ك�شفت اأم�ندا اأنه� لي�شت املرة الأوىل التي تتلقى فيه� لدغة 
عنكبوت بل على العك�ش، ففي كل مك�ن تتواجد فيه تتعر�ش ملثل هذا املوقف 

بح�شب م� ذكرت �شحيفة ديلي م�يل الربيط�نية.


