اال�ستخبارات الربيطانية حتذر
من جا�سو�سة لل�صني يف الربملان

�ص 09

�إك�سبو  2020دبي يحتفل بت�سجيل  10ماليني زيارة
عرب طرحه تذكرة اليوم الواحد بقيمة  10دراهم

•• لندن�-أ ف ب:

ح��ذرت �أج�ه��زة اال�ستخبارات الربيطانية ال�ن��واب م��ن �أن جا�سو�سة �صينية مفرت�ضة
انخرطت عن علم يف �أن�شطة تدخل �سيا�سي داخل الربملان ،ح�سبما �أعلنت ال�سلطات .
و�أك��د مكتب رئي�س جمل�س العموم ليند�سي هويل �أن��ه وج��ه للنواب ر�سائل �إلكرتونية
يبلغهم فيها باحلادثة ،بالت�شاور مع �أجهزة اال�ستخبارات .وقالت متحدثة با�سم هويل
�إن رئي�س املجل�س ي�أخذ م�س�ألة �أمن الأع�ضاء والعملية الدميوقراطية على حممل اجلدّ،
ولهذا وجه الإ�شعار بالت�شاور مع �أجهزة الأمن .ونفت ال�سفارة ال�صينية يف لندن االتهامات
وقالت ل�سنا بحاجة وال ن�سعى �إطالقا ل�شراء نفوذ يف �أي برملان �أجنبي .و�أ�ضافت نعار�ض
ب�شدة خدعة ترهيب وتلطيخ �سمعة اجلالية ال�صينية يف اململكة املتحدة.
وجاء يف املذكرة الأمنية �أن اجلا�سو�سة تدعى كري�ستني يل ،وقالت �إنها �شاركت عن علم
يف �أن�شطة تدخل �سيا�سي نيابة عن �إدارة عمل اجلبهة املتحدة باحلزب ال�شيوعي ال�صيني.
وي�شتبه يف �أن املحامية ومقرها لندن ،تربعت مببلغ � 200ألف جنيه ا�سرتليني (275
�ألف دوالر� 239 ،ألف يورو) للع�ضو ال�سابق يف حكومة الظل باري غارديرن وحزبه.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون
رئي�س وزراء اليابان يف وفاة تو�شيكي كايفو

•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل برقية تعزية �إىل معايل فوميو كي�شيدا رئي�س وزراء
اليابان يف وفاة تو�شيكي كايفو رئي�س وزراء اليابان الأ�سبق.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل معايل فوميو
كي�شيدا رئي�س وزراء اليابان.

ا�ستقبال �أوىل �إ�شارات القمر اال�صطناعي النانوي ديوا �سات 1

•• دبي-وام:

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء يف �إك�سبو  2020دبي (وام)

جمل�س الوزراء برئا�سة �سموه يعقد اجتماعه الأول للعام اجلديد ويعتمد اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم عالقات العمل وقانون امللكية ال�صناعية

حممد بن را�شد بدايتنا مب�شرة  ..وانطالقتنا يف � 2022ستكون عظيمة
•• �أبوظبي-وام:

تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل اجتماع جمل�س الوزراء والذي عقد يف �إك�سبو 2020
دبي بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير

املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة ،حيث مت �ضمن �أج�ن��دة االجتماع
اع�ت�م��اد ع��دد م��ن امل� �ب ��ادرات وال�ت���ش��ري�ع��ات وال�سيا�سات
الهادفة �إىل موا�صلة تطوير العمل احلكومي.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

تر�أ�ست اليوم االجتماع الأول ملجل�س الوزراء يف العام
اجلديد ويف اخلم�سني اجلديدة بداية خري وبركة يف
يوم جمعة مباركة ب��إذن اهلل كان قرارنا الأول البدء
يف تطبيق خطتنا لتغيري منهجية ع�م��ل احلكومة
االحتادية ب�شكل كامل خالل الفرتة املقبلة  ..م�شاريع
ّ
حتولية �أك�ث�ر  ..و�أ� �س��رع  ..وتركيز ك��ام��ل على خلق
االقت�صاد الأن�شط والأف�ضل عامل ًيا.

ك�م��ا ق ��ال ��س�م��وه ب��داي��ة ال�ت�غ�ي�ير احل�ك��وم��ي اجلديد
�ستكون عرب االع�لان قريباً عن تغيريات ت�شمل منح
الوزارات �صالحيات �أكرب يف اعتماد خططهم ومرونة
مالية �أكرث  ..ودورات ا�سرتاتيجية �أق�صر  ..و�أولويات
وطنية ت�ق��وم على م�ب��ادئ اخلم�سني ال�ت��ي اعتمدها
رئي�س الدولة حفظه اهلل للخم�سني عاماً القادمة.
(التفا�صيل �ص)2

مو�سكو جتهز خيارات ..وبولندا حتذر من احلرب

�أر�سل القمر اال�صطناعي النانوي دي��وا � -سات  1ال��ذي �أطلقته هيئة
كهرباء ومياه دبي م�ساء �أم�س الأول �أوىل �إ�شاراته من الف�ضاء  ،ومن
املقرر �أن ي�ستقر يف م��داره املنخف�ض حول الأر���ض على ارتفاع يرتاوح
بني  525و 530كيلومرتاً وي��دور ب�سرعة نحو  7.5كيلومرتات يف
الثانية �أي �إنه �سيكمل دورة كاملة حول كوكب الأر�ض كل  90دقيقة.
و�أو�ضح معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن ديوا�-سات  1قمر ا�صطناعي نانوي من
نوع  3Uمت �إطالقه �ضمن برنامج الهيئة للف�ضاء �سبي�س دي بهدف
تعزيز عمليات الهيئة وحت�سني �صيانة وتخطيط �شبكات الكهرباء
واملياه باالعتماد على الأقمار اال�صطناعية النانوية وباال�ستفادة من
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة مبا يف ذلك انرتنت الأ�شياء والذكاء
اال�صطناعي والبلوك ت�شني وتبادل املعلومات عرب االت�صاالت الف�ضائية
وتقنيات مراقبة الأر�ض واال�ست�شعار عن بُعد( .التفا�صيل �ص)3

بينها مقر حزب رئي�س الربملان

هجوم معلوماتي كبري على مواقع حكومية يف �أوكرانيا هجمات ت�ستهدف مواقع متعددة يف العراق
•• عوا�صم-وكاالت:

�أك� � ��د وزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة الرو�سي
�سريغي الفروف� ،أن مو�سكو قدمت
اق�تراح��ات حللف �شمال الأطل�سي
ال�ن��ات��و ب���ش��أن الأزم� ��ة الأوكرانية،
م���ش��ددا على ان�ت�ظ��ار رو��س�ي��ا لتلقي
الرد عليها .وقال الفروف يف امل�ؤمتر
ال�صحفي ال�سنوي اخل��ا���ص بوزير
اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س��ي� ،إن مو�سكو ال
ت�ستطيع االنتظار للأبد للح�صول
على رد الناتو على اقرتاحاتها.
و�أ� � � �ض� � ��اف امل � �� � �س � ��ؤول ال ��رو� � �س ��ي:
ع �ل��ى وا� �ش �ن �ط��ن وال �ن ��ات ��و �إ�ضافة
مقرتحاتهما اخلا�صة ملا عر�ضناه،
وت� �ق ��دمي ذل� ��ك ك �ت��اب �ي��ا لنتباحث
ب�ش�أنه.
و�� �ش ��دد الف� � ��روف ع �ل��ى �أن رو�سيا
م���س�ت�ع��دة ل�ك��ل ال���س�ي�ن��اري��وه��ات يف
الأزم��ة مع ال�غ��رب ،م�شريا �إىل �أنه
ال ينبغي �أن ت�ضمن دولة �أمنها على
ح���س��اب دول �أخ� ��رى .وع ��ن تواجد
ق��وات رو�سية يف بع�ض ال��دول ،قال
الف ��روف �إن رو�سيا "�ستنطلق من
م�صالح اال�ستقرار العاملي يف درا�سة
�إمكانية تو�سيع تواجدها الع�سكري
يف دول �أخرى .ولفت �إىل �أن الدول
ال�غ��رب�ي��ة ت���س�ه��م يف ت �ط��ور الأم� ��ور
ب�ط��ري�ق��ة ��س�ل�ب�ي��ة ،م �� �ش�يرا �إىل �أن

وزير اخلارجية الرو�سي خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ال�سنوي يتحدث عن العالقات بني بالده والغرب (رويرتز)
خماطر ان��دالع املواجهة يف العامل �إن خطر الغزو الرو�سي لأوكرانيا حمادثات مع رو�سيا يف فيينا �أ�صوات
ال يزال كبريا يف ظل انت�شار قرابة طبول احلرب تدوي عاليا ،ولهجة
تت�صاعد.
ه ��ذا وق ��ال وزي ��ر خ��ارج �ي��ة بولندا � 100ألف جندي رو�سي ،و�ستن�شر اخلطاب �أ�صبحت �أكرث حدة.
�إن �أوروب��ا تواجه خطر الدخول يف الواليات املتحدة خالل � 24ساعة وق � ��ال م���س�ت���ش��ار الأم� � ��ن القومي
ح��رب ،بينما ق��ال��ت رو��س�ي��ا �إن�ه��ا مل معلومات للمخابرات ت�شري �إىل �أن الأم� � ��ري � � �ك� � ��ي ج � �ي� ��ك �� �س ��ول� �ي� �ف ��ان
تتخل بعد ع��ن الدبلوما�سية لكن رو�سيا رمبا ت�سعى الختالق ذريعة لل�صحفيني خطر الغزو الع�سكري
خرباء ع�سكريني يجهزون خيارات لتربير الغزو.
ك�ب�ير .و�أ� �ض��اف مل يتم حت��دي��د �أي
حت���س�ب��ا للف�شل يف ت�ه��دئ��ة التوتر وق� � � ��ال م ��اي� �ك ��ل ك ��ارب � �ن �ت�ر �سفري مواعيد لأي حمادثات �أخرى .يجب
ب�ش�أن �أوكرانيا.
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل ��دى منظمة �أن نت�شاور م��ع احللفاء وال�شركاء
ويف وا�شنطن ،ق��ال البيت الأبي�ض الأم ��ن وال �ت �ع��اون يف �أوروب � ��ا ،عقب �أوال.

ا�شتباكات م�ستمرة بني �ألوية العمالقة
وامليلي�شيات مبديرية حريب
•• اليمن-وكاالت:

�أفاد مرا�سل العربية ب�أن �ألوية العمالقة ا�ستهدفت مواقع ميلي�شيات احلوثي
�شمال مدينة حريب بظل ا�ستمرار اال�شتباكات جنوب م�أرب مما �أ�سفر عن
مقتل  3قيادات من ميلي�شيا احلوثي يف تلك اجلبهة امل�شتعلة.
وتقدّمت الألوية جتاه مركز املدينة وو�صلت �إىل جبال الذرعان والعكرمة،
يتح�صن املئات من العنا�صر احلوثية الذين فروا من �شبوة.
حيث ّ
من جهتها متكنت قوات اجلي�ش اليمني واملقاومة من �إخراج امليلي�شيات من
مواقع حاكمة وم�ساحات وا�سعة باجتاه عقبة ملعا جنوب م�أرب.
وحققت قوات اجلي�ش اليمني م�سنودة باملقاومة ال�شعبية وطريان حتالف دعم
ال�شرعية ،اخلمي�س ،تقدماً جديداً يف اجلبهة اجلنوبية مب�أرب ،خالل معارك
�أحلقت بامليلي�شيا احلوثية الإيرانية خ�سائر كبرية يف العتاد والأرواح.
و�أو�ضح املركز الإعالمي للجي�ش اليمني �أن اجلي�ش واملقاومة �ش ّنوا هجوماً
ك��ا��س�ح�اً مت�ك�ن��وا خ�لال��ه م��ن دح��ر امليلي�شيا الإي��ران �ي��ة م��ن م��واق��ع حاكمة
وم�ساحات وا�سعة باجتاه عقبة ملعا جنوب م�أرب.
و�أك��د �سقوط العديد من عنا�صر امليلي�شيا بني قتيل وج��ري��ح� ،إ�ضافة �إىل
خ�سائر �أخرى يف املعدات القتالية بنريان اجلي�ش وبغارات لطريان التحالف.
و�أ�شار �إىل �أن املعارك ال تزال م�ستمرة حتى الآن و�سط انهيار وخ�سائر ب�شرية
ومادية كبرية يف �صفوف امليلي�شيا الإيرانية.
ون�شر امل��رك��ز مقطع فيديو لتهاوي حت�صينات امليلي�شيا االنقالبية �أمام
تقدمات اجلي�ش واملقاومة جنوب م�أرب.

من جانبها قالت رو�سيا �إن احلوار
م���س�ت�م��ر ل �ك �ن��ه و� �ص��ل �إىل طريق
م�سدود ،بينما ت�سعى لإقناع الغرب
مب�ن��ع ان���ض�م��ام �أوك��ران �ي��ا لع�ضوية
حلف �شمال الأطل�سي ووقف تو�سع
احل �ل��ف يف �أوروب � � ��ا ،وه ��ي مطالب
و��ص�ف�ت�ه��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�أنها
م�ستحيلة.
وق ��ال ال���س�ف�ير ال��رو� �س��ي �ألك�سندر
لوكا�شيفيت�ش لل�صحفيني عقب
اج�ت�م��اع منظمة الأم ��ن والتعاون
يف �أوروب ��ا ،ثالث حمطة يف �سل�سلة
حمادثات بني ال�شرق والغرب هذا
الأ� �س �ب��وع يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،الأم ��ر
حمبط حقا.
يف ال �� �س �ي��اق ،ق� ��ال رئ �ي ����س جمل�س
ال� �ن ��واب ال ��رو�� �س ��ي ،فيات�ش�سالف
فولودين ،اجلمعة� ،إن رو�سيا متلك
م��ن ال���س�لاح م��ا ال متلكه �أي دولة
�أخرى يف العامل ،لكنها ال ت�ستخدم
ه ��ذه امل �ي ��زة يف ح ��واره ��ا م ��ع حلف
�شمال الأطل�سي.
هذا و�أعلنت �أوكرانيا ،اجلمعة ،عن
تعر�ض مواقع �إلكرتونية حكومية،
ل�ه�ج��وم م�ع�ل��وم��ات��ي وا� �س��ع .وقالت
�إن ع��ددا م��ن امل��واق��ع الإلكرتونية
احلكومية تعر�ضت اجلمعة لهجوم
معلوماتي كبري مل تعلن �أي جهة
م�س�ؤوليتها عنه على الفور.

�إ�صابة رئي�سة وزراء ال�سويد بكوفيد19-

�أكرث من � 92ألف �إ�صابة يف �أملانيا خالل � 24ساعة

•• عوا�صم-رويرتز:

قال املتحدث با�سم رئي�سة وزراء
ال���س��وي��د م��اج��دال�ي�ن��ا �أندر�سون
ل ��وك ��ال ��ة ت� ��ي.ت� ��ي ل �ل��أن � �ب� ��اء �إن
الفحو�ص �أك ��دت �إ��ص��اب��ة رئي�سة
ال� ��وزراء ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا فيما
جت � �ت� ��اح م� ��وج� ��ة م � �ت� ��زاي� ��دة من
الإ�صابات البالد ب�سبب املتحور
�أوميكرون �شديد العدوى.
وت ��أت��ي �إ� �ص��اب��ة �أن��در� �س��ون (54
ع��ام��ا) ب �ع��د ث �ب��وت �إ� �ص��اب��ة عدد
من ق��ادة الأح��زاب بالفريو�س يف
�أعقاب مناق�شة يف الربملان جرت
ه��ذا الأ��س�ب��وع ،كما �أ��ص�ي��ب ملك
وملكة ال�سويد ووري �ث��ة العر�ش
بالعدوى هذا ال�شهر.
وق ��ال امل�ت�ح��دث با�سم �أندر�سون
رئي�سة ال ��وزراء تتبع التو�صيات
احل��ال�ي��ة و� �س �ت ��ؤدي م�ه��ام�ه��ا من

•• بغداد-وكاالت:

�أفادت م�صادر يف ال�شرطة العراقية ،بتعر�ض مقر حتالف
تقدم الوطني ،الذي ير�أ�سه حممد احللبو�سي يف منطقة
الأعظمية ،النفجار بعبوة نا�سفة �صباح اجلمعة.
وط��وق��ت ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة املنطقة ،وب ��د�أت بالبحث عن
منفذي الهجوم الذي �أ�سفر عن �إ�صابة حار�سني.
وذكرت ال�شرطة �أن االنفجار �أحلق �أ�ضرارا ب�أبواب املبنى
ون��واف��ذه ،ح�سبما نقلت روي�ت�رز .ومل تعلن �أي جماعة
م�س�ؤوليتها عن احلادث ومل ي�صدر تعليق بعد من رئي�س
جمل�س ال �ن��واب احللبو�سي �أو احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة على
الإن�ف�ج��ار .كما قالت م�صادر �إن مقر حتالف ع��زم الذي

ي�تر�أ��س��ه خمي�س اخل�ن�ج��ر ت�ع��ر���ض ل�ه�ج��وم ه��و الآخ ��ر يف
منطقة ال�يرم��وك يف ب�غ��داد .وج��اء الهجومان يف �أعقاب
�إع �ل�ان م���ص��در �أم �ن��ي ع��راق��ي ب��وق��وع ه�ج��وم �صاروخي،
ا�ستهدف حميط ال�سفارة الأمريكية يف املنطقة اخل�ضراء
ببغداد ،مما �أ�سفر عن �إ�صابة �شخ�صني.
وذك ��ر امل���ص��در �أن ه�ج��وم��ا ب�ث�لاث��ة � �ص��واري��خ ان�ط�ل��ق من
منطقة كرارة التابعة ملدينة الدورة جنوبي بغداد.
و�أ�ضاف �أن منظومة الدفاع اجلوي �سي رام التابعة لل�سفارة
الأمريكية يف بغداد مت ّكنت من اعرتا�ض �صاروخني ،فيما
�سقط الثالث يف مدر�سة قريبة.
واع �ت�برت ال���س�ف��ارة الأم�يرك �ي��ة� ،أن ه��ذا ال�ه�ج��وم ن ّفذته
جماعات �إرهابية ت�سعى لتقوي�ض �أمن العراق و�سيادته.

�ضربات جوية على تيغراي..
 108قتلى خ�لال  14يوما
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

وزير النفط الكويتي مع عدد من امل�س�ؤويل يعاينون الأ�ضرار (ا ف ب)

قتيالن و 10جرحى يف حريق مب�صفاة نفط يف الكويت

•• الكويت�-أ ف ب:

�أ�سفر حريق يف وح��دة �إ�سالة الغاز يف �أك�بر م�صفاة نفط يف الكويت ،عن
مقتل �شخ�صني و�إ�صابة ع�شرة �آخرين ،بينهم خم�سة بجروح خطرة ،وفق
ما �أعلنت �شركة البرتول الوطنية الكويتية التي ت�شغل امل�صفاة.
و�أعلنت ال�شركة عرب تويرت �أن حري ًقا اندلع �أثناء عمليات ال�صيانة لوحدة
�إ�سالة الغاز رقم  32مب�صفاة ميناء الأحمدي.
و�أفادت عن وفاة عاملني ...من اجلن�سية الآ�سيوية ،من دون �إعطاء مزيد
من التفا�صيل عن �أ�صل القتيلني �أو مالب�سات احلادثة.
و�أو�ضحت ال�شركة احلكومية �أنه ّ
مت ت�سجيل � 10إ�صابات ومت نقل  7منها
�إىل م�ست�شفى العدان ال�ستكمال العالج 5 ،منها �إ�صابات بحروق �شديدة.
و�أ�ضافت �أن فرق الإطفاء متكنت من ال�سيطرة الكاملة على احلريق.
و�أكدت عدم ت�أثر عمليات امل�صفاة وعمليات الت�صدير جراء احلريق م�شري ًة
وتوجه وزي��ر النفط الكويتي
�إىل �أن الوحدة املت�ضررة خ��ارج اخلدمةّ .
حممد الفار�س �إىل املوقع ملعاينة الأ�ضرار.

ق�ت��ل � 108أ��ش�خ��ا���ص ع�ل��ى الأقل
م �ن��ذ م �ط �ل��ع ي �ن��اي��ر ،يف �ضربات
جوية يعتقد �أن القوات الإثيوبية
�شنتها على �إقليم تيغراي ،وفقما
�أعلنت الأمم املتحدة �أم�س اجلمعة
متحدثة عن احتمال �أن تكون قد
ارتكبت جرائم حرب.
وق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م مفو�ضية
الأمم امل �ت �ح��دة ال���س��ام�ي��ة حلقوق
الإن�سان �إليزابيث ثرو�سيل :نحن
ق�ل�ق��ون ح�ي��ال امل�ع�ل��وم��ات العديدة
املثرية للقلق التي ال نزال نتلقاها
ح��ول ال�ضحايا املدنيني ،وتدمري
ممتلكات م��دن�ي��ة ب���ض��رب��ات جوية
على منطقة تيغراي يف �إثيوبيا.
و�أو�ضحت يف م�ؤمتر �صحفي دوري
تعقده وكاالت دولية� ،أن ما ال يقل
عن  108مدنيني قتلوا و�أ�صيب
� 75آخرون منذ مطلع العام� ،إثر
� �ض��رب��ات ج��وي��ة ق��د ت �ك��ون �شنتها
القوات اجلوية الإثيوبية.
وا�ستهدفت ال�ضربة اجلوية الأكرث
دموية حتى الآن ،خميما للنازحني
يف مدينة ديديبيت.

نواب ليبيون يدعون لإقالة حكومة الدبيبة

•• طرابل�س-وكاالت:

وزير ال�صحة الأملاين خالل م�ؤمتر �صحفي حول جائحة كورونا( .رويرتز)
و�أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات معهد روبرت
املنزل .حالتها جيدة.
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى �سجلت �أملانيا ك �ـ �ـ��وخ ل�ل��أم ��را� ��ض امل� �ع ��دي ��ة �أن
� 92223إ� � �ص � ��اب � ��ة ج ��دي ��دة �إجمايل عدد الإ�صابات يف �أملانيا
بكوفيد -19ام�س اجلمعة ،وهو ح �ت��ى الآن ب �ل��غ ��س�ب�ع��ة ماليني
�أك�بر عدد يف يوم واح��د منذ بدء و .835451ك�م��ا زادت اعداد
اجل��ائ �ح��ة م ��ع ان �ت �� �ش��ار املتحور الوفيات  286ليبلغ الإجمايل
 115337وفاة.
�أوميكرون �شديد العدوى.

طالب  15ع�ضوا بالربملان الليبي ،بتغيري احلكومة
التي يقودها عبد احلميد الدبيبة و�إيقافها عن العمل
ث��م �إحالتها على التحقيق ،يف �شبهات الف�ساد املثارة
حولها واملخالفات القانونية التي ارتكبتها.
ج��اء ذل��ك يف ب�ي��ان ودع ��وا م��ن خ�لال��ه رئ��ا��س��ة الربملان
بت�ضمني ب�ن��د اخ�ت�ي��ار رئ�ي����س ح�ك��وم��ة ج��دي��د جلدول
�أعمال اجلل�سات القادمة ،لت�شكيل حكومة تكنوقراط
خمت�صرة ذات مهام حم��ددة �أهمها الرتتيبات الآنية

لرفع القوة القاهرة وتوحيد امل�ؤ�س�سات ووقف الف�ساد
لتهيئة ال�ساحة الليبية لالنتخابات ،معلنني ترب�ؤهم
من حكومة الف�ساد برئا�سة عبداحلميد الدبيبة.
وج��ه رئي�س ال�برمل��ان عقيلة �صالح ،دعوة
واخلمي�سّ ،
�إىل النواب حل�ضور جل�سة عامّة ،يوم االثنني املقبل، ،
دون �أن يك�شف عن برنامج هذه اجلل�سة .وقال النائب
جربيل �أوحيدة� ،إن هذه اجلل�سة �ست�ستمع �إىل تقرير
جلنة خارطة الطريق الذي �سيحو�صل �أه ّم املقرتحات
التي قدمتها الأطراف ب�ش�أن م�ستقبل العملية ال�سيا�سية
يف البالد ،بعد ف�شل �إجراء االنتخابات يف دي�سمرب
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ال�صحة جتري  424,861فح�صا ك�شفت عن � 3,068إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد و  1,226حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  424,861فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  3,068حالة
�إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة،
وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  799,065حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة  3حاالت م�صابة وذلك من تداعيات
الإ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد الوفيات
يف الدولة  2,185حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع

عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها
بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون
م��ع اجل �ه��ات ال�صحية وال�ت�ق�ي��د بالتعليمات واالل �ت��زام بالتباعد
االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,226حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  758,031حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  13,432جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  13,432جرعة من لقاح "كوفيد-
 "19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى �أم�س  23,010,966جرعة ومعدل توزيع اللقاح  232.66جرعة لكل 100
�شخ�ص.
ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل الو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احلاالت
وال�سيطرة على الفريو�س.

جمل�س الوزراء برئا�سة �سموه يعقد اجتماعه الأول للعام  2022ويعتمد اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم عالقات العمل وقانون امللكية ال�صناعية

حممد بن را�شد :بدء تغيري منهجية عمل احلكومة االحتادية ب�شكل كامل خالل الفرتة املقبلة
�سموه ي�ؤكد :بدايتنا مب�شرة  ..وانطالقتنا يف � 2022ستكون عظيمة ب�إذن اهلل

حممد بن را�شد:

•• �أبوظبي-وام:

ت ��ر�أ� ��س � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
اجتماع جمل�س الوزراء والذي عقد
يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي بح�ضور
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي،
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر الداخلية
و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،ح�ي��ث مت
��ض�م��ن �أج �ن��دة االج �ت �م��اع اعتماد
ع��دد م��ن امل �ب��ادرات والت�شريعات
وال�سيا�سات الهادفة �إىل موا�صلة
تطوير العمل احلكومي.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم " تر�أ�ست اليوم
االج�ت�م��اع الأول ملجل�س ال ��وزراء
يف ال �ع��ام اجل��دي��د ويف اخلم�سني
اجل ��دي ��دة ب��داي��ة خ�ي�ر وب��رك��ة يف
ي��وم جمعة مباركة ب ��إذن اهلل كان
ق ��رارن ��ا الأول ال �ب��دء يف تطبيق
خ�ط�ت�ن��ا ل�ت�غ�ي�ير م�ن�ه�ج�ي��ة عمل
احلكومة االحت��ادي��ة ب�شكل كامل
خ�لال ال�ف�ترة املقبلة  ..م�شاريع
حتّولية �أكرث  ..و�أ�سرع  ..وتركيز
كامل على خلق االقت�صاد الأن�شط
والأف�ضل عامل ًيا".
كما ق��ال �سموه " ب��داي��ة التغيري
احل�ك��وم��ي اجل��دي��د ��س�ت�ك��ون عرب
االعالن قريباً عن تغيريات ت�شمل
منح ال��وزارات �صالحيات �أكرب يف
اعتماد خططهم وم��رون��ة مالية
�أك �ث��ر  ..ودورات ا�سرتاتيجية
�أق�صر  ..و�أول��وي��ات وطنية تقوم
ع� �ل ��ى م � �ب� ��ادئ اخل �م �� �س�ي�ن التي
اعتمدها رئي�س الدولة حفظه اهلل
للخم�سني عاماً القادمة".
و�أ��ض��اف �سموه " واعتمدنا اليوم
��ض�م��ن اج �ت �م��اع جم�ل����س ال� ��وزراء
�إ�صدار قانون جديد للريا�ضة يف
ال��دول��ة  ..قانون ينظم منظومة
احل��رك��ة الريا�ضية م��ن جمال�س
ريا�ضية واحت��ادات وجل��ان �أوملبية
وغ�ي�ره ��ا  ..وي �ع �م��ل ع �ل��ى و�ضع
�أ�س�س جديدة لرفع كفاءة التمثيل
ال��ري��ا� �ض��ي اخل��ارج��ي ل �ل��دول��ة يف
املحافل الريا�ضية العاملية".
كما قال �سموه " واعتمدنا اليوم
�ضمن جل�ستنا اللوائح التنفيذية
ل �ع�ل�اق��ات ال �ع �م��ل يف ال ��دول ��ة ..
ل�ضمان احل �ق��وق  ..ورف��ع كفاءة
القوى العاملة  ..وتنظيم �أ�شكال
العمل اجلديدة مثل العمل احلر
وامل��رن وامل�ؤقت و�أ�صحاب الإقامة
ال��ذه�ب�ي��ة وغ�يره��ا  ..ل��دي�ن��ا 12
ن ��وع ��ا م� ��ن ت �� �ص��اري��ح ال �ع �م��ل يف
قوانينا اجل��دي��دة هدفنا تر�سيخ
�أف�ضل بيئة �أعمال و�أكرثها مرونة
وتنوعًا".
و�أ� �ض��اف ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د " واع�ت�م��دن��ا يف

• خالل الفرتة املقبلة  ..م�شاريع ّ
حتولية �أكرث  ..و�أ�سرع  ..وتركيز كامل على خلق االقت�صاد الأن�شط والأف�ضل عامليًا
ً
قريبا عن تغيريات ت�شمل منح الوزارات �صالحيات �أكرب يف اعتماد خططهم ومرونة مالية
• بداية التغيري احلكومي اجلديد �ستكون عرب االعالن
�أكرث  ..ودورات ا�سرتاتيجية �أق�صر  ..و�أولويات وطنية تقوم على مبادئ اخلم�سني التي اعتمدها رئي�س الدولة حفظه اهلل للخم�سني ً
عاما القادمة
• اعتمدنا �إ�صدار قانون جديد للريا�ضة يف الدولة  ..قانون ينظم منظومة احلركة الريا�ضية من جمال�س ريا�ضية واحتادات وجلان �أوملبية
وغريها  ..ويعمل على و�ضع �أ�س�س جديدة لرفع كفاءة التمثيل الريا�ضي اخلارجي للدولة يف املحافل الريا�ضية العاملية
• اعتماد اللوائح التنفيذية لعالقات العمل يف الدولة  ..ل�ضمان احلقوق  ..ورفع كفاءة القوى العاملة  ..وتنظيم �أ�شكال العمل اجلديدة
• مثل العمل احلر واملرن وامل�ؤقت و�أ�صحاب الإقامة الذهبية وغريها  ..لدينا  12نوعا من ت�صاريح العمل يف قوانينا اجلديدة هدفنا تر�سيخ �أف�ضل بيئة �أعمال و�أكرثها مرونة ً
وتنوعا
جل�سة اجلمعة ال�ي��وم يف جمل�س
ال � ��وزراء ل��وائ��ح و�أن �ظ �م��ة جديدة
حل� �ف ��ظ امل� �ل� �ك� �ي ��ات ال�صناعية
واالخرتاعات املتعلقة بال�صناعات
الدفاعية و�آليات ت�سريع ت�سجيل
ب ��راءات االخ�ت�راع وح�ف��ظ حقوق
�أب�ح��اث الكائنات احلية الدقيقة
وغ�يره��ا ت�ن��وع اقت�صادنا يتطلب
ت�ن��وع و��س�ع��ة وم��رون��ة ت�شريعاتنا
ونحن ج��اه��زون ت�شريعياً ملرحلة
اقت�صادية قادمة وخمتلفة" .كما
ق��ال �سموه " واعتمدنا ال�ي��وم يف
جل�ستنا �سيا�سة م�شرتيات رقمية
��س��ري�ع��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة ..
وجل�ن��ة ج��دي��دة للتعلم ال��ذك��ي يف
مدار�سنا  ..و 13اتفاقية لت�شجيع
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار وجت� �ن ��ب االزدواج
ال���ض��ري�ب��ي  ..واع �ت �م��اد ان�ضمام
الدولة للقادة من �أج��ل الطبيعة
��ض�م��ن ات �ف��اق �ي��ات الأمم املتحدة
للتغري املناخي" .واختتم �سموه
"بدايتنا مب�شرة  ..وانطالقتنا
يف � 2022ستكون عظيمة ب�إذن
اهلل ".
الالئحة التنفيذية للقانون
االحت������ادي ب�����ش���أن تنظيم
عالقات العمل.
وت � �ف � �� � �ص � �ي �ل� ً
ا ،اع � �ت � �م ��د جمل�س
ال��وزراء خالل اجتماعه الالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م��ر� �س��وم بقانون
احت � ��ادي ب �� �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م عالقات
العمل ،والتي ت�ستهدف مبوادها
توفري بيئة عمل حمفزة وجاذبة
لأ�صحاب العمل ،و�إيجاد منظومة
م � �ت � �ط� ��ورة م � ��ن الآل � � �ي� � ��ات التي
ت�ع��زز �سهولة الأع �م��ال وانتاجية
وتناف�سية ��س��وق العمل ،و�ضمان
ك �ف��اءت��ه ب��ال���ش�ك��ل ال� ��ذي ي�ضمن
ج��ذب �أف�ضل امل �ه��ارات والكفاءات
امل�ستقبلية من العمالة واحلفاظ
عليها.
ك�م��ا ت���س�ت�ه��دف ال�لائ �ح��ة �ضمان
ح � �ق� ��وق ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن و�أ� � �ص � �ح� ��اب
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ن�ح��و م �ت��وازن يوفر
احلماية للطرفني ،ودعم حتقيق
ا� �س �ت �ق��رار ورف��اه �ي��ة ال�ع��ام�ل�ين يف
القطاع اخلا�ص ،ودعم مهاراتهم

وقدراتهم مبا يعزز كفاءة و�إنتاجية
القوى العاملة يف �سوق العمل يف
الإم��ارات .وت�ضم الالئحة �ضمن
بنودها الأمن��اط اجلديدة للعمل
وال� �ت ��ي ت �ت �ي��ح لأ�� �ص� �ح ��اب العمل
تلبية احتياجاتهم م��ن العمالة،
واال� � �س � �ت � �ف� ��ادة م � ��ن انتاجيتها
وط� ��اق� ��ات � �ه� ��ا ب� � ��أق � ��ل التكاليف
الت�شغيلية من خالل العمل املرن
والعمل امل��ؤق��ت والعمل اجلزئي،
كما ت�ضم �أن ��واع ت�صاريح العمل،
و�آليات العمل بنظام العمل احلر،
وت�ن�ظ�ي��م ع �ق��ود ال �ع �م��ل ،ولوائح
العمل و�ساعاته وتنظيم الإجازات
ال �� �س �ن��وي��ة وامل � �ك� ��اف � ��آت والأج � � ��ور
ل�ل�ع��ام�ل�ين يف ال �ق �ط��اع اخلا�ص،
وم �ت �ط �ل �ب��ات ت ��وف�ي�ر ال�سالمة
وال��وق��اي��ة للعاملني يف املن�ش�آت،
وحل املنازعات العمالية وغريها.
ت�ن�ظ�ي��م وح �م��اي��ة ح �ق��وق امللكية
ال���ص�ن��اع�ي��ة .ك�م��ا اع�ت�م��د املجل�س
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة للقانون
االحت��ادي يف �ش�أن تنظيم وحماية
ح�ق��وق امللكية ال�صناعية ،والتي
تهدف �إىل تنظيم وحماية امللكية
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م �إج � � ��راءات
ت�سجيلها وا�ستعمالها وا�ستغاللها
وال �ت �ن��ازل ع�ن�ه��ا ،مب��ا ي�ك�ف��ل دعم
امل �ع��رف��ة واالب� �ت� �ك ��ار يف ال ��دول ��ة،
ويعمل على تعزيز تناف�سية الدولة
يف جمال حقوق امللكية ال�صناعية
وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية.
حيث �شملت الالئحة على خمتلف
الأم��ور الإجرائية واال�شرتاطات
املتعلقة بتقدمي وفح�ص طلبات
حقوق امللكية ال�صناعية من حيث
براءات االخرتاع و�شهادات املنفعة
والت�صاميم ال�صناعية والدوائر
املتكاملة واملعلومات غري املف�صح
عنها� ،إىل جانب حتديد امل�ستندات
املطلوبة يف خمتلف طلبات حقوق
امل �ل �ك �ي��ة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة مب ��ا يراعي
االتفاقيات الدولية املنبثقة عن
منظمة التجارة العاملية ومنظمة
امللكية الفكرية.
وت� ��� �ض ��م ال�ل�ائ� �ح ��ة التنفيذية
ل �ل �ق��ان��ون ع � ��ددا م ��ن الإ� �ض ��اف ��ات
الرئي�سية التي مت �إدراج�ه��ا منها

�آل � �ي� ��ة حت ��وي ��ل ط� �ل� �ب ��ات ب � � ��راءات
االخ �ت ��راع �إىل � �ش �ه��ادات منفعة
�أو � �ش �ه��ادات امل�ن�ف�ع��ة �إىل ب ��راءات
اخ�ت�راع ،وتنظيم امل�سار ال�سريع
لطلبات حقوق امللكية ال�صناعية،
و�آلية جتزئة طلبات حقوق امللكية
ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وحت��دي��د ال�ضوابط
املتعلقة برتابط االخرتاعات ،كما
تو�ضح الالئحة خمتلف اجلوانب
ذات ال �� �ص �ل��ة ب � ��إي� ��داع الكائنات
احلية الدقيقة ،والأ�س�س الفنية
وال �ق��ان��ون �ي��ة يف اح �ت �� �س��اب مبد�أ
�أولوية التقدمي لنف�س االخرتاع،
و�آل� � �ي � ��ات ال �ف �ح ����ص املو�ضوعي
وال���ش�ك�ل��ي وامل �� �س �ت �ن��دات املتعلقة
بطلبات حقوق امللكية ال�صناعية،
و� � �ض � ��واب � ��ط �� �ص� �ي ��اغ ��ة مطالب
احلماية مبا يتوافق مع املتطلبات
ال ��دول� �ي ��ة ،وم �ت �ط �ل �ب��ات وبيانات
�سجل ح�ق��وق امللكية ال�صناعية،
واال�� � �ش �ت��راط � ��ات والإج � � � � � ��راءات
املتعلقة بت�صحيح طلبات حقوق
امللكية ال�صناعية والتعديل عليها،
واالع �ت �ب��ارات القانونية والفنية
املتعلقة بتق�سيم الطلب وحتويله
و�سحبه ونقله ون�شره.
الالئحة الوطنية ل�شروط
وم����وا�����ص����ف����ات الأب���ن���ي���ة
اخل�ضراء.
كما اعتمد املجل�س �ضمن اجتماعه
الئحة وطنية اختيارية ل�شروط
وموا�صفات الأب�ن�ي��ة اخل���ض��راء /
فيما يتعلق باال�ستدامة وتر�شيد
ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه /ع �ل��ى م�ستوى
الدولة ،والذي يعد �إطاراً لتوحيد
الت�صنيفات واال� �ش�تراط��ات على
امل�ستوى االحتادي واملحلي ،بهدف
دع� ��م ك��اف��ة امل �ع �ن �ي�ين يف الدولة
الع �ت �م��اد �أ� �س ����س م��وح��دة ت�ضمن
تطبيق م�ع��اي�ير ج��دي��دة مطورة
م �� �س �ت��دام��ة ل �ل �م �ب��اين و�صديقة
للبيئة وفقاً للم�ستويات العاملية
وذلك فيما يتعلق برت�شيد الطاقة
واملياه واال�ستدامة.
وح � � ��ددت ال�ل�ائ� �ح ��ة ح ��زم ��ة من
امل�ع��اي�ير وال �� �ش��روط واملتطلبات،
ت� ��� �ض� �م ��ن ت � ��وف �ي��ر ب� �ي� �ئ ��ة �أك� �ث��ر

ا� �س �ت��دام��ة ل�ل��أج� �ي ��ال القادمة،
وتوفري ا�ستهالك الطاقة واملياه،
وت�خ�ف�ي����ض ال�ب���ص�م��ة الكربونية
ل�ل��إن� ��� �ش ��اء وال �ت �� �ش �غ �ي��ل وتقليل
النفايات ،من خالل الت�شجيع على
�سيا�سة �إع ��ادة ال�ت��دوي��ر للنفايات
باملواقع الإن�شائية ،و�ضمان جودة
املباين والبيئة ،مبا يحقق �سعادة
ورفاهية م�ستخدميها.
وواف� � � ��ق امل �ج �ل ����س ع� �ل ��ى اعتماد
تطبيق الالئحة ب�شكل اختياري
ع� �ل ��ى امل � � ��دى ال �ق �� �ص�ي�ر مبعدل
�سنتني وذل��ك بالتن�سيق مع كافة
اجل �ه��ات املخت�صة ع�ل��ى امل�ستوى
االحت��ادي واملحلي ،وعر�ض نتائج
ال�ت�ط�ب�ي��ق ع �ل��ى جم�ل����س ال � ��وزراء
قبل التطبيق الإل��زام��ي .قانون
ال��ري��ا� �ض��ة يف دول � ��ة الإم � � � ��ارات.
يف ال �� �ش ��ؤون ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة اعتمد
جم �ل ����س ال � � ��وزراء � �ض �م��ن �أجندة
اجتماعه �إ�صدار قانون الريا�ضة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وال��ذي ينظم احل��رك��ة الريا�ضية
ب�صورة تكاملية وينظم العالقة
بني الهيئة العامة للريا�ضة وبني
الأن� ��دي� ��ة واجل �م �ع �ي��ات واللجان
واالحت� ��ادات واجل�ه��ات الريا�ضية
يف الدولة.
وي �� �س �ت �ه��دف ال� �ق ��ان ��ون اجل �ه��ات
ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ذات
ال �ع�ل�اق��ة ح �ي��ث ي��دع��م اعتماده
م�ن�ظ��وم��ة احل ��رك ��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،
وب�صفة خا�صة املجال�س الريا�ضية
واالحت� ��ادات الريا�ضية الوطنية
واللجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية ،كما
يعزز القانون اجلديد اتباع �أفراد
امل�ج�ت�م��ع �أ� �س �ل��وب ح �ي��اة ريا�ضي،
مم ��ا ي� �ع ��زز ال��رف��اه �ي��ة ويح�سن
ال�صحة العامة من خالل تنظيم
جمموعة من املبادرات والأن�شطة
التي ت�ساهم يف ذل��ك� ،.إىل جانب
دع� � ��م امل� ��وه� ��وب �ي�ن الريا�ضيني
م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون م��ع اجلهات
ال��ري��ا��ض�ي��ة املختلفة ،ك�م��ا ي�سهم
ال�ق��ان��ون يف تنظيم ال�ع�لاق��ة بني
القطاع الريا�ضي وجودة اخلدمات
املقدمة و�سهولة الو�صول �إليها،
ورف ��ع ك �ف��اءة ال�ت�م�ث�ي��ل اخلارجي

ل �ل��دول��ة يف الأن �� �ش �ط��ة واملحافل
الدولية.
� �س �ي��ا� �س��ة امل� ��� �ش�ت�ري ��ات الرقمية
للحكومة االحت��ادي��ة .م��ن جانب
�آخر اعتمد جمل�س الوزراء خالل
اج �ت �م��اع��ه � �س �ي��ا� �س��ة امل�شرتيات
ال��رق �م �ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة،
وال�ت��ي حت��دد امل �ب��ادئ وال�ضوابط
وامل � �ع� ��اي�ي��ر ل �ع �م �ل �ي��ات ال� ��� �ش ��راء
واال�ستثناءات الرئي�سية للجهات
االحتادية ،بهدف تعزيز وتوجيه
ع �م �ل �ي ��ات ال � �� � �ش� ��راء يف اجل� �ه ��ات
االحتادية مبا يتواءم مع الأجندة
الرقمية للحكومة االحتادية.
وت�ستهدف ال�سيا�سة �ضمن �أهدافها
ت� �ط ��وي ��ر م �ن �ه ��ج ج� ��دي� ��د يجعل
عمليات امل���ش�تري��ات يف احلكومة
االحت��ادي��ة �أك�ث�ر ��س��رع��ة ومرونة
لتقلي�ص م��دة �إج � ��راءات ال�شراء
 ،م ��ن خ�ل�ال م�ن���ص��ة امل�شرتيات
احل�ك��وم�ي��ة �ضمن ج�ه��ود القيادة
لدعم التح ّول الرقمي يف عمليات
امل�شرتيات على امل�ستوى االحتادي
مبا يتوافق مع ر�ؤية وا�سرتاتيجية
دول ��ة الإم � ��ارات التنموية ور�ؤي ��ة
الإم � ��ارات ،وب �ه��دف ت�ع��زي��ز كفاءة
الإن� �ف ��اق احل �ك��وم��ي يف احلكومة
االحتادية ،وقد مت تطوير �سيا�سة
امل �� �ش�تري��ات ا� �س �ت �ن��اداً اىل �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات وال���س�ي��ا��س��ات العاملية
لعمليات امل�شرتيات ومب��ا يتواءم
م��ع �أن�ظ�م��ة امل���ش�تري��ات الرقمية،
ح �ي��ث ي ��دع ��م ن� �ظ ��ام امل�شرتيات
ت �ن �ف �ي��ذ ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال� ��رائ� ��دة يف
ج �م �ي��ع م ��راح ��ل ع�م�ل�ي��ة ال�شراء
�أثناء التوريد والتعاقد وال�شراء.
وتركز �سيا�سة امل�شرتيات الرقمية
للحكومة االحتادية على �إ�شراك
جميع �أ�صحاب العالقة املعنيني
وامل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف ع �م �ل �ي��ات �شراء
املنتجات �أو اخلدمات يف اجلهات
االحت � ��ادي � ��ة وت� ��أك� �ي ��د تنفيذهم
للعمليات بكفاءة وفاعلية ل�ضمان
اجل ��ودة وحتقيق ك�ف��اءة الإنفاق،
واحل � �� � �ص ��ول ع� �ل ��ى م �ن �ت �ج��ات �أو
خدمات عالية اجل��ودة من خالل
ن �ظ��ام امل���ش�تري��ات ال��رق �م��ي ،ومبا
يحقق الكفاءة والفاعلية ويوفر

امل��رون��ة يف اال��س�ت�ج��اب��ة ملتغريات
ال���س��وق ول���ض�م��ان احل���ص��ول على
�أ�سعار وعرو�ض تناف�سية.
�إع�������ادة ت�����ش��ك��ي��ل اللجنة
الوطنية ملكافحة الإجت���ار
بالب�شر.
يف ال�ش�ؤون التنظيمية احلكومية،
اع �ت �م��د امل �ج �ل ����س �إع � � ��ادة ت�شكيل
اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار
بالب�شر ،برئا�سة معايل عبداهلل
�سلطان ب��ن ع��واد النعيمي ،وزير
ال � �ع � ��دل ،ح �ي ��ث ت� �ت ��وىل اللجنة
حتقيق التكامل ب�ين التخطيط
اال�سرتاتيجي والتنظيم القانوين
والإداري مل�ل��ف مكافحة االجتار
بالب�شر ع�ل��ى امل���س�ت��وى الوطني،
ومب� � ��ا ي �� �ض �م��ن ت� �ط ��وي ��ر �آل � �ي� ��ات
متطورة ملكافحة الإجت��ار بالب�شر
بكافة �أ�شكاله ،وي�سهم يف حت�سني
م�ستوى اخل��دم��ات التي تقدمها
اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار
بالب�شر ،مما ينعك�س على تناف�سية
الإم ��ارات يف م�ؤ�شرات التناف�سية
الدولية ب�صفة عامة ،ويف م�ؤ�شر
ك �ف��اءة ال�ن�ظ��ام ال�ق���ض��ائ��ي ب�صفة
خ��ا� �ص��ة .ك �م��ا واع �ت �م��د املجل�س
قراراً ب�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا
ل�ل�إ��ش��راف على "برنامج حممد
بن را�شد للتعلم الذكي" ملدة ثالث
� �س �ن��وات ب��رئ��ا� �س��ة م �ع��ايل ح�سني
�إبراهيم احلمادي ،وزي��ر الرتبية
وال �ت �ع �ل �ي��م ب� �ه ��دف اال�� �س� �ت� �م ��رار
بتطوير بيئة اب�ت�ك��اري��ة للتعليم
ب��ا� �س �ت �خ��دام ال �ت �ع �ل��م التفاعلي
الذكي ،وت�سخري تقنية املعلومات
واالت � �� � �ص� ��االت ل �ت �م �ك�ين الهيئة
التعليمية م��ن ق�ي��ا���س خمرجات
وم�ه��ارات التعليم ورب��ط الطالب
واملعلم باملهارات املعرفية والتقنية
امل�ستقبلية .وت�ضم اللجنة معايل
جميلة �سامل املهريي وزيرة دولة
ل�ل�ت�ع�ل��م ال� �ع ��ام ورئ �ي �� �س��ة جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للتعليم
املدر�سي ،وعدد من امل�س�ؤولني.
واعتمد املجل�س �أي�ضاً قراراً ب�إن�شاء
املكتب التنفيذي للرقابة وحظر
االن �ت �� �ش��ار ل�ي�ك��ون اجل �ه��ة املعنية

بتنفيذ امل��ر��س��وم ب�ق��ان��ون احتادي
يف ��ش��أن ال�سلع اخلا�ضعة حلظر
االن�ت���ش��ار ،حيث ي�ستهدف �إن�شاء
املكتب حتديث امل�ه��ام مب��ا يتالءم
م��ع متطلبات ال �ق��رارات الدولية
ال� ��� �ص ��ادرة م ��ن الأمم املتحدة،
وتعزيز �إمكانات متابعة القرارات
ال��دول �ي��ة ال �� �ص��ادرة ذات ال�صلة،
وت �ط��وي��ر الأن �ظ �م��ة والإج� � ��راءات
الداعمة لعمله.
واعتمد املجل�س ق��راراً ب�ش�أن ربط
الأن �ظ �م��ة اجل �م��رك �ي��ة االحتادية
يف ال �ه �ي �ئ��ة االحت � ��ادي � ��ة للهوية
واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
م ��ع ك ��اف ��ة الأن� �ظ� �م ��ة اجلمركية
املحلية من خالل من�صة موحدة
تهدف �إىل التكامل بني الدوائر
اجل� �م ��رك� �ي ��ة واجل� � �ه � ��ات املعنية
وقطاع الأعمال وتنظيم املتطلبات
املتعلقة ب��اال��س�ت�يراد والت�صدير
والعبور واملعلومات الأمنية.
يف ال���ش��ؤون وال�ع�لاق��ات الدولية،
� �ص��ادق واع�ت�م��د جم�ل����س ال� ��وزراء
ع� ��ددا م ��ن االت �ف��اق �ي��ات يف �إط ��ار
تعزيز العالقات الدولية وتنميتها
وامل�ساهمة يف دع��م �أجندة الدولة
يف التنويع االقت�صادي والتنموي،
ح �ي��ث � �ض �م��ت  6ات �ف��اق �ي��ات بني
ال��دول��ة وع ��دد م��ن ال� ��دول ب�ش�أن
جت�ن��ب االزدواج ال���ض��ري�ب��ي على
ال��دخ��ل ،وت���ض��م ال� ��دول ك�ل�ا من
ج��ام��اي�ك��ا ،وك��وم�ن��ول��ث دومينيكا،
واجل � � �م � � �ه� � ��وري� � ��ة اجل � ��زائ � ��ري � ��ة
الدميقراطية ،وجمهورية غويانا
ال�ت�ع��اون�ي��ة ،وج �م �ه��وري��ة فنلندا،
وجمهورية �ساحل العاج.
ويف نف�س الإط ��ار اعتمد املجل�س
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى  7ات �ف��اق �ي��ات بني
ال��دول��ة وع ��دد م��ن ال� ��دول ب�ش�أن
حماية وت�شجيع اال�ستثمار ،هي كل
من جمهورية غويانا التعاونية،
وجمهورية موزمبيق ،وجمهورية
ل� �ي� �ت ��وان� �ي ��ا ،ومم� �ل� �ك ��ة ا�سبانيا،
وجمهورية الكامريون ،وجمهورية
�ساحل العاج ،وجمهورية الكونغو
الدميقراطية.
ك �م��ا واع� �ت� �م ��د جم �ل ����س ال � � ��وزراء
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ن � �ظ� ��ام رب� � ��ط �أن �ظ �م ��ة
امل� ��دف� ��وع� ��ات ب�ي��ن دول جمل�س
ال �ت �ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج العربية
ب��اع �ت �ب��اره��ا امل �ظ �ل��ة القانونية
ملنظومة املدفوعات والت�سوية بني
دول املجل�س ،فيما واف��ق املجل�س
على ان�ضمام الدولة لتعهد القادة
لأج � ��ل ال�ط�ب�ي�ع��ة � �ض �م��ن م�ؤمتر
الأط � ��راف ل�لات�ف��اق�ي��ة الإطارية
للتغري املناخي للأمم املتحدة.
واط� �ل ��ع امل �ج �ل ����س � �ض �م��ن �أج �ن ��دة
اج �ت �م��اع��ه ع �ل��ى ت �ق��ري��ر املخزون
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ل� �ل� �غ ��ذاء خالل
ع��ام  ،2021وال ��ذي �أك ��د كفاءة
عمليات �سل�سلة توريد الغذاء �إىل
ال��دول��ة لتلبية االح�ت�ي��اج املحلي
م��ن الأغ��ذي��ة ،والتقرير ال�سنوي
مل�شاركة الدولة يف ن�شاطات منظمة
الأغذية والزراعة /الفاو /للأمم
امل �ت �ح��دة ،وت �ق��ري��ر الإجن� � ��ازات يف
ملف التغري املناخي.
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عبداهلل بن زايد ووزير خارجية الربازيل �شرطة الفجرية تطلق احلملة الفرعية الأوىل لعام � 2022سالمتك على الطريق م�س�ؤوليتك
يبحثان هاتفيا العالقات اال�سرتاتيجية

•• �أبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل خالل ات�صال هاتفي مع معايل كارلو�س
�ألبريتو فران�سا وزير خارجية جمهورية الربازيل االحتادية العالقات الثنائية بني دولة الإمارات والربازيل و�سبل
تعزيز �آفاق التعاون امل�شرتك يف ظل ال�شراكة اال�سرتاتيجية التي جتمع بني البلدين ال�صديقني.
كما بحث اجلانبان الق�ضايا ذات االهتمام وم�ستجدات الأو�ضاع الإقليمية والدولية �إ�ضافة �إىل تطورات جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -و�سبل تعزيز التعاون الدويل يف مواجهة تداعياتها ودعم جهود التعايف
على خمتلف امل�ستويات .و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان خ�لال االت�صال الهاتفي على العالقات
اال�سرتاتيجية املتميزة بني دول��ة الإم��ارات وال�برازي��ل واحلر�ص على تعزيزها وتنمية خمتلف جوانب التعاون
امل�شرتك مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني ويعودها باخلري على �شعبيهما.

•• الفجرية -الفجر:

�أط�ل�ق��ت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة ال�ف�ج�يرة متمثلة يف
�إدارة امل ��رور وال��دوري��ات احلملة الفرعية الأوىل لعام
2022م (�سالمتك على الطريق م�س�ؤوليتك)  ،وذلك
�ضمن �إط��ار احلمالت املحلية للخطة الت�شغيلية لإدارة
امل ��رور وال ��دوري ��ات وامل �ب ��ادرة اخل��ا��ص��ة برت�سيخ مبادئ
الثقافة املرورية والتي ت�أتي جت�سيداً لإ�سرتاتيجية وزارة
الداخلية و�شرطة الفجرية بهدف جعل الطرق �أكرث �أمناً
و�سالماً.
ت �ه��دف احل �م �ل��ة �إىل ت��وع �ي��ة ال���س��ائ�ق�ين وم�ستخدمي

ال�ط��ري��ق مب�خ��اط��ر وم���س�ب�ب��ات احل� ��وادث امل��روري��ة على
الطريق وتعزيز دور امل�س�ؤولية املجتمعية لدى ال�سائقني
و�أفراد املجتمع للم�ساهمة يف حتقيق ال�سالمة املرورية،
كما تهدف احلملة �إىل ن�شر ال��وع��ي والثقافة املرورية
للحد من احلوادث والإ�صابات والوفيات وجعل الطرق
�أكرث �أمناً و�سالماً مل�ستخدمي الطريق.
و�أك��د النقيب حممد �سعيد حممد الهامور نائب مدير
�إدارة امل��رور وال��دوري��ات بالإنابة �أن احلملة تهدف �إىل
حتقيق ال�ه��دف اال�سرتاتيجي املتمثل يف جعل الطرق
�أك�ث�ر �أم �ن��ا م��ن خ�ل�ال تطبيق �أع �ل��ي م�ع��اي�ير ال�سالمة
لقائدي املركبات وم�ستخدمي الطريق .

و�أو�ضحت املالزم �أول موزة عبدال�سالم الدرمكي مدير
ف��رع ال�ت��وع�ي��ة والإع�ل��ام امل� ��روري �أن حملة (�سالمتك
على الطريق م�س�ؤوليتك) ت�سلط ال�ضوء على م�س�ؤولية
ودور قائدي املركبات يف املحافظة على �سالمة �أرواحهم
و�سالمة �أرواح الآخ��ري��ن م��ن م�ستخدمي ال�ط��رق ،كما
و�أو�ضحت �أهم الربامج التوعوية املختلفة لتفعيل دور
احلملة وحتقيق الأهداف يف ظل الإجراءات االحرتازية
جلائحة كوفيد -19وذل��ك من خالل تقدمي الن�صائح
والإر� �ش ��ادات الوقائية ع�بر الر�سائل الن�صية وو�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وت �ق��دمي امل �ح��ا� �ض��رات والور�ش
التوعوية عن بعد.
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جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي يدعو �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته �إىل عدم اخلو�ض يف م�سائل الفتوى ال�شرعية دون ترخي�ص �أو ت�صريح
•• �أبوظبي-وام:

دعا جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته كافة �إىل
عدم اخلو�ض يف م�سائل الفتوى ال�شرعية دون ترخي�ص �أو ت�صريح  ..و �أهاب
باجلمهور عدم ن�شر �أو �إعادة ن�شر �أي فتوى �شرعية غري معتمدة من املجل�س
و اجلهات الر�سمية املخولة بالفتوى يف الدولة.
جاء ذلك يف بيان �أ�صدره املجل�س ب�ش�أن تنظيم الفتوى يف املجتمع يف �ضوء
ما الحظه من جت��اوزات و خمالفات يف ت�صدر بع�ض رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي للفتوى ال�شرعية بغري ترخي�ص �أو ت�صريح ،واجل ��ر�أة على
�إ� �ص��دار الأح �ك��ام ال�شرعية يف املوا�ضيع الدينية واالجتماعية والأ�سرية
وغريها خا�صة فيما يتعلق بالتكفري وا�ستغالل ن�صو�ص الدين يف التعدي
على الغري مما ي��ؤدي �إىل انت�شار الكراهية والطائفية والتكفري والت�شدد
والتطرف ويتنافى م��ع �سماحة ال��دي��ن الإ��س�لام��ي احلنيف ويعد منافيا
لل�سيا�سات الوطنية لدولة الإمارات التي ت�ؤكد على قيم الت�سامح والتعاي�ش
واالعتدال.
وقال جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي �إن للفتوى ال�شرعية مكانة كبرية
و�أهمية عظيمة وجاءت ن�سبتها يف الآي��ات القر�آنية �إىل اهلل تعاىل تعظيما

ل�ش�أنها قال تعاىل " :قل اهلل يفتيكم يف الكاللة" (املائدة ..)176:وقد
ك��ان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هو ال��ذي ت��وىل مهمة بيان الأحكام
ال�شرعية مبا �أوح��ى اهلل تعاىل �إليه و توالها بعد الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم املتخ�ص�صون من �ساداتنا ال�صحابة الكرام ر�ضوان اهلل عليهم ،ثم من
بعدهم امل�ؤهلون واملتخ�ص�صون من الفقهاء و �أكابر العلماء.
وفيما يلي ن�ص البيان:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا حممد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد :ف�إن للفتوى ال�شرعية مكانة كبرية ،و�أهمية
عظيمة ،وق��د ج��اءت ن�سبتها يف الآي ��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة �إىل اهلل ت�ع��اىل تعظيما
ل�ش�أنها ،قال تعاىل } :قل اهلل يفتيكم يف الكاللة{ (املائدة .)176:وقد
كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم  -هو الذي توىل مهمة بيان الأحكام
ال�شرعية مبا �أوحى اهلل تعاىل �إليه ،وتوالها بعد الر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سلم -املتخ�ص�صون من �ساداتنا ال�صحابة الكرام ر�ضوان اهلل عليهم ،ثم
من بعدهم امل�ؤهلون واملتخ�ص�صون من الفقهاء و�أكابر العلماء.
و يف ظل االنت�شار املعريف عرب املن�صات الرقمية الكثرية �صار النا�س يتناقلون
الفتاوى ال�شرعية بغري �ضوابط مما �أدى �إىل ت�صدر غري امل�ؤهلني للفتوى
و�إن��زال �أحكام �شرعية على وقائع وحاالت خمتلفة عن الفتوى املنقولة يف

ال��زم��ان وامل�ك��ان واحل ��ال ،ويف ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع اجل��دي��د ب��رزت احل��اج��ة �إىل
�ضبط الإفتاء ال�شرعي منعا لفو�ضى الفتاوى وفتاوى الفو�ضى.
و بهذا ال�صدد ،قامت دولة الإمارات العربية املتحدة بجهود كبرية ل�ضبط
الفتوى ال�شرعية وتنظيمها ،وتوفري املحتوى الإفتائي الآم��ن واملعتدل
و�أ�صدرت احلكومة قرار جمل�س الوزراء رقم  31ل�سنة  2017وتعديالته
بخ�صو�ص �إن�شاء جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي ليكون اجلهة الوحيدة
يف الدولة املخولة ب�إ�صدار الفتاوى ال�شرعية العامة ،وال يحق لأي جهة
�أو فرد �إب��داء ر�أي��ه يف هذه امل�سائل ،ومن اخت�صا�صاته الأ�صيلة الرتخي�ص
والت�صريح مبمار�سة الإفتاء ال�شرعي يف الدولة.
و ن�ص ال�ق��رار على �أن��ه :تلتزم اجل�ه��ات وامل��ؤ��س���س��ات الإع�لام�ي��ة املختلفة
واملواقع االلكرتونية على ال�شبكة املعلوماتية الإنرتنت وم�ستخدمي و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف الدولة باحل�صول على ت�صريح من املجل�س قبل
ن�شر الفتاوى ال�شرعية �أو ا�ست�ضافة �أ�شخا�ص للإفتاء ال�شرعي �أو تنظيم
برامج للفتوى ال�شرعية و�أنه ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري غري
حا�صل على ترخي�ص �أو ت�صريح ر�سمي من املجل�س القيام ب�إ�صدار �أو ن�شر
الفتاوى ال�شرعية يف الدولة -املادة رقم  4 :قرار  31لعام 2017م ب�ش�أن
�إن�شاء جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي.

و بالنظر مل��ا الح�ظ��ه جمل�س الإم � ��ارات ل�ل�إف�ت��اء ال���ش��رع��ي م��ن جت ��اوزات
وخم��ال�ف��ات يف ت�صدر بع�ض رواد م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي للفتوى
ال�شرعية بغري ترخي�ص �أو ت�صريح ،واجلر�أة على �إ�صدار الأحكام ال�شرعية
يف املوا�ضيع الدينية واالجتماعية والأ�سرية وغريها وخا�صة فيما يتعلق
بالتكفري وا�ستغالل ن�صو�ص الدين يف التعدي على الغري ،مما ي�ؤدي �إىل
انت�شار الكراهية والطائفية والتكفري والت�شدد والتطرف؛ ويتنافى مع
�سماحة الدين الإ�سالمي احلنيف ،ويعد منافيا لل�سيا�سات الوطنية لدولة
الإم��ارات التي ت�ؤكد على قيم الت�سامح والتعاي�ش واالعتدال ..وقد ن�صت
امل��ادة  4من ق��رار �إن�شاء جمل�س الإم ��ارات للإفتاء ال�شرعي �أن املجل�س "
يتوىل مواجهة الإ�ساءة �إىل املقد�سات والتكفري والتع�صب املذهبي من خالل
بيان الر�أي ال�شرعي يف هذه امل�سائل" و �إن جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي
�إذ يدعو كافة �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته �إىل عدم اخلو�ض يف م�سائل الفتوى
ال�شرعية دون ترخي�ص �أو ت�صريح ،يهيب باجلمهور عدم ن�شر �أو �إعادة ن�شر
�أي فتوى �شرعية غ�ير معتمدة م��ن املجل�س واجل�ه��ات الر�سمية املخولة
بالفتوى يف الدولة� ..شاكرين للجميع احلر�ص على االلتزام �سائلني اهلل
التوفيق وال�سداد و�صلى اهلل و�سلم وب��ارك على �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ..واحلمد هلل رب العاملني.

ا�ستقبال �أوىل �إ�شارات القمر اال�صطناعي النانوي ديوا �سات 1
•• دبي-وام:

�أر�سل القمر اال�صطناعي النانوي
"ديوا � -سات  "1ال��ذي �أطلقته
هيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي م�ساء
�أم ����س الأول �أوىل �إ� �ش��ارات��ه من
الف�ضاء  ،وم��ن املقرر �أن ي�ستقر
يف مداره املنخف�ض حول الأر�ض
ع�ل��ى ارت �ف��اع ي �ت�راوح ب�ين 525
و 530كيلومرتاً وي��دور ب�سرعة
نحو  7.5كيلومرتات يف الثانية
�أي �إن��ه �سيكمل دورة كاملة حول
كوكب الأر�ض كل  90دقيقة.
و�أو� � �ض� ��ح م �ع ��ايل � �س �ع �ي��د حممد
الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة ك�ه��رب��اء ومياه
دب� ��ي �أن "ديوا�-سات  "1قمر
ا�صطناعي ن��ان��وي م��ن ن��وع 3U
مت �إطالقه �ضمن برنامج الهيئة
ل �ل �ف �� �ض��اء � �س �ب �ي ����س دي بهدف
تعزيز عمليات الهيئة وحت�سني
�� �ص� �ي ��ان ��ة وت� �خ� �ط� �ي ��ط �شبكات
الكهرباء وامل �ي��اه باالعتماد على

الأق �م��ار اال�صطناعية النانوية
وباال�ستفادة م��ن تقنيات الثورة
ال� ��� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة مب � ��ا يف
ذل ��ك ان�ترن��ت الأ� �ش �ي��اء والذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال� �ب� �ل ��وك ت�شني
وتبادل املعلومات عرب االت�صاالت

ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة وت �ق �ن �ي��ات مراقبة
الأر�ض واال�ست�شعار عن ُبعد.
وق��ال م�ع��ايل الطاير ن�ه��دف من
خ�ل��ال ب ��رن ��ام ��ج "�سبي�س دي"
�إىل �أن ت� �ك ��ون ت �ق �ن �ي��ة الأق� �م ��ار
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة ال �ن��ان��وي��ة مكملة

ل�شبكة ات�صاالت �إنرتنت الأ�شياء
الأر�ضية لتح�سني كفاءة وفعالية
ع �م �ل �ي��ات ال �ه �ي �ئ��ة ودع � ��م رقمنة
� �ش �ب �ك ��ات ال� �ط ��اق ��ة وامل� � �ي � ��اه مبا
ي��زي��د ك �ف ��اءة وف �ع��ال �ي��ة عمليات
التخطيط والت�شغيل وال�صيانة

ال ��وق ��ائ� �ي ��ة ل �ق �ط��اع��ات الإن � �ت� ��اج
وال �ن �ق��ل وال� �ت ��وزي ��ع وال�شبكات
الذكية وحمطات �شحن ال�سيارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل خف�ض
التكاليف وحت�سني ا�ستثمار �أ�صول
الهيئة ف���ض� ً
لا ع��ن ن�ق��ل املعارف

واخل � �ب� ��رات وت � ��دري � ��ب ال � �ك� ��وادر
امل��واط �ن��ة يف ال �ه �ي �ئ��ة  ،وبنهاية
ال �ع��ام اجل� ��اري ن�خ�ط��ط لإطالق
قمر ا�صطناعي ن��ان��وي �آخ��ر من
ن��وع  6Uلتطبيقات اال�ست�شعار
عن بعد ي�ستخدم تقنيات ت�صوير

عالية ال��دق��ة الزمانية واملكانية
يتم ت�صميمها خ�صي�صاً حلاالت
اال� �س �ت �خ��دام اخل��ا� �ص��ة بالهيئة.
وي �ت �� �ض �م��ن امل� ��� �ش ��روع تطبيقات
جل �م��ع وحت �ل �ي��ل ال �ب �ي��ان��ات حيث
يتم ا��س�ت�خ��دام �أج �ه��زة الت�صوير

احلرارية متعددة الطيف وعالية
الدقة كتلك امل�ستعملة على منت
امل��رك �ب��ات ال�ف���ض��ائ�ي��ة وامل�صممة
خ�صي�صاً ال��س�ت�خ��دام��ات �شبكات
ال �ك �ه��رب��اء وامل � �ي� ��اه يف اكت�شاف
الب�صمات احل��راري��ة يف خطوط
ن �ق��ل اجل �ه��د ال� �ع ��ايل واملحطات
ال� �ف ��رع� �ي ��ة وحم � �ط� ��ات الطاقة
ال�شم�سية.
يذكر �أن هيئة كهرباء ومياه دبي
�أطلقت "ديوا � -سات  "1بالتعاون
م ��ع � �ش��رك��ة "نانو �أفيونيك�س"
 NanoAvionicsعلى منت
�صاروخ "فالكون  "9التابع ل�شركة
"�سبي�س �إك�س" من جممع كيب
ك��ان��اف�يرال ل�ل�إط�لاق الف�ضائي
 SLC-40يف والي ��ة فلوريدا
الأمريكية لت�صبح الهيئة بذلك
�أول م ��ؤ� �س �� �س��ة خ��دم��ات �ي��ة على
م�ستوى العامل ت�ستخدم الأقمار
اال�صطناعية النانوية لتح�سني
ع �م �ل �ي��ات و� �ص �ي ��ان ��ة وتخطيط
�شبكات الكهرباء واملياه.

�أبوظبي للتقاعد :الإثنني  ..انتهاء مهلة �ضم مدد اخلدمات ال�سابقة للم�ؤمن عليهم برد املكاف�أة فقط
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صندوق �أبوظبي للتقاعد �أن يوم الإثنني املقبل  17يناير اجلاري �آخر
موعد ملُهلة �ضم مدد اخلدمات ال�سابقة للم� ّؤمن عليهم برد املكاف�أة فقط
و التي مت تطبيقها ا�ستجابة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ب�إعفاء
امل� ّؤمن عليهم امل�سجلني لدى ال�صندوق من �سداد كلفة �ضم �سنوات اخلدمة
ال�سابقة على �أ�سا�س الن�سبة من راتبهم احلايل داعياً امل� ّؤمن عليهم الذين
لديهم م��دد خدمات �سابقة و يرغبون يف �ضمها و تنطبق عليهم �شروط

قيمة ال�ضم ،نقداً �أو بالتق�سيط ،يف حال مل يتم التوا�صل معهم م�سبقاً.
املهلة �إىل �سرعة اال�ستفادة من فرتة املهلة قبل انتهائها.
و ذكر ال�صندوق يف هذا ال�صدد �أنه مت اجناز �أكرث من  70%من الطلبات وذكر ال�صندوق �أن مهلة ال�سداد تتيح للم�ؤمن عليهم �ضم مدد خدماتهم
امل�ق��دم��ة ح�ت��ى الآن و ج ��اري ال�ع�م��ل ع�ل��ى االن�ت�ه��اء م��ن عمليات الفح�ص ال�سابقة ب��رد م�ك��اف��أة نهاية اخل��دم��ة التي ا�ستلموها فقط دون �أي كلفة
والتدقيق وا�ستكمال النواق�ص جلميع الطلبات املتبقية ن�ظ��راً للإقبال �إ�ضافية ،ب�شرط �أن تكون خدمة امل�ؤمن عليه انتهت ،و�صرف عنها مكاف�أة
الكبري من قبل امل�ؤمن عليهم لال�ستفادة من هذه املهلة .و �أكد ال�صندوق قبل تاريخ  20مايو  ،2020و �أن يكون امل�ؤمن عليه على ر�أ�س عمله وقت
�أن جميع امل��ؤم��ن عليهم ال��ذي��ن تقدموا بطلب ال�ضم خ�لال ف�ترة مهلة تقدمي الطلب و� اّأل تكون اخلدمة املراد �ضمها يف من�ش�آت قطاع خا�ص خارج
الإعفاء التي مت حتديدها من � 17أكتوبر � 2021إىل  17يناير � 2022إم��ارة �أبوظبي� ،أو قبل احل�صول على جن�سية الدولة ..الفتاً �إىل �أن هناك
�سي�ستفيدون من هذا الإعفاء يف حال انطبقت عليهم �شروطه  ..و �سيتم بع�ض امل��دد ال تنطبق عليها ��ش��روط �ضم اخل��دم��ة ح�سب ال�ق��ان��ون منها
التوا�صل معهم خالل الفرتة املقبلة ال�ستكمال طلباتهم ومبا�شرة �سداد "طلبات �ضم فرتة املنح الدرا�سية �أو فرتات امل� ّؤمن عليه كطالب يف القطاع

الع�سكري – �إن مل يلتحق باجلهة الع�سكرية للعمل � -أو طلب �ضم مدة
خدمة انتهت باحلرمان من املكاف�أة" .
و �شدد ال�صندوق على �أنه بعد فرتة انتهاء مهلة تقدمي طلبات �ضم اخلدمة
�سيتم احت�ساب كلفة ال�ضم لكافة امل��ؤم��ن عليهم ال��راغ�ب�ين يف �ضم مدد
خدماتهم ال�سابقة على �أ�سا�س  26%من الراتب اخلا�ضع لال�ستقطاع
جلميع امل�ؤمن عليهم ح�سب القانون ..م��ؤك��داً �أن��ه ميكن للم�ؤمن عليهم
تقدمي طلباتهم عرب تطبيق الهواتف الذكية " تقاعد �أبوظبي " �أو عرب
املوقع الإلكرتوين لل�صندوق � www.pension.gov.aeأو مبا�شرة
عرب جهة عمل امل�ؤمن عليه احلالية.

�صحة تفوز بجائزتني عامليتني يف جمال التمري�ض
•• �أبوظبي-وام:

فازت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" بجائزتني
مرموقتني يف جمال التمري�ض هما جائزة "�أف�ضل وحدة
للمعلوماتية يف ق�سم التمري�ض للعام "2021-2020
والتي مت الإعالن عنها يف امل�ؤمتر اخلليجي ال�سنوي لتطوير
القوى العاملة يف الرعاية ال�صحية الرقمية وجائزة "قاعدة
البيانات الوطنية مل�ؤ�شرات جودة التمري�ض" NDNQI

جل��ودة التمري�ض املتميزة التي ح�صدها م�ست�شفى غياثي
التابع لـ�شركة "�صحة".
و�أكدت عائ�شة املهري ،املدير التنفيذي للتمري�ض يف �شركة
"�صحة" �أن الكوادر التمري�ضية تعد الركيزة الأ�سا�سية
للرعاية التي تقدمها �شبكة "�صحة" وهم ي�شكلون اجلزء
الأك�ب�ر م��ن ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ل��دي�ه��ا وي � ��أدون دوراً حمورياً
لالرتقاء بتجربة املر�ضى ف�إىل جانب دورهم متعدد اجلوانب
وامل�ت�ط��ور وامل�ت�غ�ير ب��ا��س�ت�م��رار ف� ��إن امل�م��ر��ض��ات واملمر�ضني

ب�إخال�صهم يف الرعاية وعطفهم على املر�ضى يرتكون �أثراً
�إيجابياً دائماً لدىاملر�ضى.
وم��ن جانبها �أك ��دت �سماح حم�م��ود ن��ائ��ب امل��دي��ر التنفيذي
ل��دائ��رة التمري�ض وال�ق�ب��ال��ة يف �شركة "�صحة" �أن الفوز
بهذه اجلوائز يعد �إجنازاً ملهماً و�شهادة على الوقت واجلهد
ال � ��د�ؤوب ل�ف��ري��ق ال�ت�م��ري����ض ودوره يف رح �ل��ة جن��اح �شركة
�صحة ،بالإ�ضافة �إىل التزامه بتقدمي رعاية عاملية امل�ستوى
للمر�ضى.

خدمات ر�أ�س اخليمة توقع اتفاقية للتخل�ص الآمن من النفايات اخلطرة الداخلية توا�صل احتفاالتها باليوبيل
الذهبي اليوم يف عجمان

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

وقعت دائ��رة اخلدمات العامة بر�أ�س اخليمة متمثلة يف م�ؤ�س�سة
�إدارة امل�خ�ل�ف��ات ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون للتخل�ص الآم ��ن م��ن النفايات
اخلطرة مع �شركة رامكي العاملية بح�ضور �سعادة املهند�س �أحمد
حم�م��د احل �م��ادي م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة و��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س عي�سى
ع�ب��داهلل ال�شام�سي نائب امل��دي��ر ال�ع��ام .وق��ع االتفاقية املهند�س
�أ�سامة الناطور املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة �إدارة املخلفات و راهول
دوا املدير العام ل�شركة رامكي العاملية .
وق��ال املهند�س احل �م��ادي �إن ه��ذا ال�ت�ع��اون ي��دع��م ر�ؤي ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة جلعل الإم��ارة �أكرث ا�ستدامة وتناف�سية على
املدى البعيد ويحقق الأهداف البيئية اخلا�صة بالأجندة الوطنية
وزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية اخل�ضراء،

وحتر�ص دائرة اخلدمات العامة بدعم من ال�شيخ �أحمد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي رئي�س الدائرة على االهتمام بطريقة التخل�ص
الآمن من النفايات ال�صلبة واخلطرة بعيدا عن �سكان الإمارة ويف
مكان خم�ص�ص لذلك .وا�شار احلمادي �إىل ان التخل�ص الآمن
من النفايات يعد حتديا �أمام اجلهات املخت�صة يف خمتلف بلدان

العامل وخ�صو�صا بالن�سبة للنفايات اخلطرة ملا فيها من مكونات
قد ت�ؤثر على �صحة الإن�سان والبيئة الأمر الذي ي�ستدعي و�ضع
خطط وا�سرتاتيجيات للتخل�ص من هذه النفايات بطرق �سليمة
ومنا�سبة حتقق عوامل اال�ستدامة وحتافظ على ج��ودة احلياة.
ومن جانبه قال املهند�س �أ�سامة الناطور املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
�إدارة املخلفات �أنه تلبية لتوجيهات ال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي رئي�س دائرة اخلدمات العامة ومتابعة من املهند�س �أحمد
حممد احلمادي مدير عام الدائرة حتر�ص م�ؤ�س�سة �إدارة املخلفات
على تعزيز ال�شراكة ب�ين القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص وتعد هذه
املذكرة اخلطوة الأوىل نحو التعاون مع جهات عاملية مثل رامكي
العاملية خبري النفايات اخلطرة والتي �سيتم متابعتها من خالل
ن�شر م�شروع ناجح خلدمة جمتمع ر�أ�س اخليمة ب�شكل �أف�ضل �إذ
تهدف امل�ؤ�س�سة �إىل ت�سهيل حلول م�ستدامة وذات م�ستوى عاملي
للتحديات املتعلقة بالنفايات يف الإمارة.

•• عجمان -وام:

توا�صل وزارة الداخلية احتفاالتها باليوبيل الذهبي
�ضمن احتفاالت الدولة بعيد االحتاد اخلم�سني ،وذلك
ب�إقامة حفل كبري اليوم ال�سبت بعجمان �ضمن �سل�سلة
االحتفاالت املقامة بهذه املنا�سبة والتي ت�شمل �إمارات
الدولة .ويت�ضمن االحتفال عرو�ضاً للفرق ال�شرطية
وم�سريات للوحدات والقطاعات واملركبات ال�شرطية،
وعر�ض للكالب البولي�سية وعرو�ضاً فنية ومو�سيقية
وفقرات للجمهور ثقافية وتراثية� ،إىل جانب عر�ض

للمركبات والطائرات ال�شرطية ،وا�ستعرا�ض من جانب
فريق "فر�سان الإمارات لال�ستعرا�ضات اجلوية".
ودعت القيادة العامة ل�شرطة عجمان اجلمهور الكرمي
حل�ضور احلفل املقام يف �شارع ال�شيخ حميد بن را�شد
ال�ن�ع�ي�م��ي م�ق��اب��ل ف �ن��دق "عجمان �سراي" واالنتباه
ل�ل�إغ�لاق��ات ب��داي��ة االح�ت�ف��ال ال�ت��ي �أعلنت عنها �سل ًفا
للجمهور وحتى نهاية احلفل ،عل ًما ب�أنها وفرت طرقا
ب��دي�ل��ة و�آم �ن��ة للم�ستخدمني ،و��س�ت�ت��واج��د الدوريات
امل��روري��ة لت�سهيل و� �ص��ول اجل�م�ه��ور للحفل و�ضمان
ان�سيابية حركة املرور.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل
نائبة وزير خارجية كو�ستاريكا
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر ب��ن حممد ام����س� ،سعادة
ال�سفرية �أدريانا بوالنيو�س �آرغيتا نائبة وزير خارجية جمهورية كو�ستاريكا،
التي تزور البالد حالياً ،يرافقها �سعادة �ألفون�سو موريللو فاال�س القن�صل العام
لكو�ستاريكا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة.
ورح��ب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س اخليمة ،ب�سعادة ال�سفرية وت�ب��ادل معها
الأحاديث حول تعزيز �آفاق التعاون بني البلدين ال�صديقني يف عدة جماالت.
من جهتها �أعربت �سعادة �أدريانا بوالنيو�س �آرغيتا ،عن بالغ �شكرها وتقديرها
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.
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•• دبي -وام:

ي�أتي �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة يف دورت��ه اجلديدة للعام  2022ال��ذى يقام
حفل افتتاحه مبركز دبي للمعار�ض يوم االثنني املقبل يف �إك�سبو  2020دبي
 ...ب�أجندة عامرة بالفعاليات والأح ��داث ال�ب��ارزة وم�شاركة نخبة من القادة
وامل�س�ؤولني على م�ستوى ال�ع��امل يف �إط��ار احل��ر���ص على دع��م اجل�ه��ود العاملية
املبذولة يف مواجهته التغري املناخي بالرتكيز علي ثالثة جماالت ت�شمل التعاون
الدويل والقيادة ،والتنمية االقت�صادية ،والتكنولوجيا واالبتكار.
ويعد �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة الذي ت�ست�ضيفه �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
"م�صدر" من�صة عاملية تعمل على ت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة حول العامل
وقد وفر منذ انطالقه يف عام  2008من�صة لتبادل املعرفة وعر�ض االبتكارات
وو�ضع اال�سرتاتيجيات وتعزيز العمل امل�شرتك من �أجل حتقيق احلياد املناخي
يف امل�ستقبل.
وي�أتي تركيز �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة الذى يت�ضمن تكرمي الفائزين بجائزة
زايد لال�ستدامة على تعزيز احلوار العاملي حول املناخ متا�شيا مع املكانة الرائدة
التي حتتلها دول��ة الإم ��ارات ب�ين ال��دول امللتزمة بالت�صدي لتداعيات التغري
املناخي.
وي�ساهم الأ�سبوع بو�صفه من�صة لت�شجيع احلياد املناخي يف تعزيز التوعية بق�ضية
تغري املناخ وتوفري مبادرات لتبادل املعرفة ودفع اجلهود الرامية لتحقيق احلياد
املناخي �سواء يف دولة الإمارات �أو على امل�ستوى العاملي كما يدعم الأ�سبوع متا�شياً
مع وثيقة "مبادئ اخلم�سني" التي ت�شكل امل�سار اال�سرتاتيجي للدولة خالل

العقود اخلم�سة املقبلة  ..تعزيز التنمية االقت�صادية وتبادل املعرفة واالبتكار.
وق��د �أع�ل�ن��ت دول��ة الإم� ��ارات يف �شهر �أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ع��ن مبادرتها
اال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام  2050والتي ت�أتي تتويجاً
للجهود الإم��ارات�ي��ة الهادفة �إىل الإ�سهام ب�إيجابية يف ق�ضية التغري املناخي،
والعمل على حت��وي��ل التحديات يف ه��ذا القطاع �إىل ف��ر���ص ت�ضمن للأجيال
القادمة م�ستقب ً
ال م�شرقاً حيث �ستقوم وف��ق ه��ذه امل�ب��ادرة با�ستثمار �أك�ثر من
 600مليار درهم يف الطاقة النظيفة واملتجددة حتى عام .2050
كما �ست�ست�ضيف دول��ة الإم��ارات ال��دورة الثامنة والع�شرين من م�ؤمتر الدول
الأط ��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري امل�ن��اخ " "COP28يف عام
 ،2023وال��ذي يعد �أه��م و�أك�ب�ر م��ؤمت��ر دويل للعمل املناخي مب�شاركة قادة
وزعماء العامل.
وميثل م�ؤمتر املناخ "كوب  "28فر�صة ا�ستثنائية لت�سليط ال�ضوء على الإمكانات
والفر�ص االقت�صادية التي ينطوي عليها العمل املناخي و�سيعمل �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة على تو�سيع دائرة النقا�شات حول هذا املو�ضوع متهيداً النطالق هذا
احلدث اال�ستثنائي.
وي�سهم تغري اال�سرتاتيجيات اخلا�صة بالطاقة يف احلد من �آثار التغري املناخي
والتو�صل �إىل ع��امل منخف�ض ال�ك��رب��ون �أو م��ا ُي�ع��رف على نطاق �أو��س��ع با�سم
التحول العاملي للطاقة وتعترب الطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة جزءاً مهماً
من احلل .وت�ضمن اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية يف كافة مراحل �سل�سلة القيمة
اخلا�صة بالطاقة املتجددة امل�ساهمة يف النهو�ض بقطاع الطاقة النظيفة من
خالل ن�شر تقنيات جمربة وفعالة من حيث التكلفة تلبية �أه��داف اال�ستدامة

العاملية ومبادرة الإمارات اال�سرتاتيجية الهادفة لتحقيق احلياد املناخي بحلول
 .2050وتعد �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل "م�صدر" �إحدى ال�شركات العاملية
الرائدة يف جمال الطاقة النظيفة ولديها ا�ستثمارات ت�شمل الطاقة النظيفة
والهيدروجني الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة �ضمن  6قارات وت�سعى ال�شركة �إىل
توليد  50جيجاواط من م�شاريع الطاقة النظيفة بحلول عام .2030
و�شاركت م�صدر منذ عام  2006بتطوير م�شاريع طاقة متجددة يف حوايل 40
دولة تبلغ قيمتها االجمالية نحو  20مليار دوالر وبقدرة �إنتاجية تقارب 14
جيجاواط.
ور�سخت ال�شركة خ�لال ال�ع��ام املا�ضي مكانتها ك�شركة عاملية رائ��دة يف قطاع
الطاقة النظيفة وذل��ك عرب االتفاقية اال�سرتاتيجية بني "�أدنوك" و"طاقة"
و"مبادلة" المتالك كل منهم ح�صة يف "م�صدر" بهدف تطوير حمفظة عاملية
لال�ستثمار يف جمال الطاقة املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر ب�سعة �إنتاج حالية
وح�صرية تبلغ �أكرث من  23جيجاواط من الطاقة املتجددة لت�صبح "م�صدر"
بذلك واحدة من �أكرب ال�شركات من نوعها على م�ستوى العامل.
وتتطلع ال�شركة �إىل م�ضاعفة قدرتها االنتاجية بحلول عام  2030لت�ساهم
يف تعزيز جهود دولة الإمارات ملواكبة التحول يف قطاع الطاقة من خالل تعزيز
القدرات يف جمال الطاقة النظيفة وخف�ض االنبعاثات الكربونية حملياً وعاملياً،
وت�سريع حتقيق احلياد املناخي بحلول عام .2050
وت�ساهم م�شاريع "م�صدر" العاملية يف تفادي انبعاث �أكرث من  19.5مليون طن
من ثاين �أك�سيد الكربون �سنوياً وتوفر ما يقرب من  14جيجاواط من الطاقة
النظيفة وتزود �أكرث من  4ماليني منزل بالطاقة على م�ستوى العامل.

ول�ضمان ق��درة امل��دن على مواجهة حت��دي��ات تغري امل�ن��اخ والتنمية امل�ستدامة
ازدادت �أهمية بناء جمتمعات حيوية تدعم اال�ستدامة واالبتكار وتعمل على
بناء امل�ستقبل من خالل االعتماد على البحث والتطوير للتو�صل �إىل ابتكارات
وتقنيات متطورة وحلول م�ستدامة.
وتتبنى مدينة م�صدر هذا التوجه منذ �أك�ثر من عقد من الزمن وباعتبارها
واحدة من املدن الأكرث ا�ستدامة على م�ستوى العامل تقوم مدينة م�صدر بجهود
رائدة يف جمال البحث والتطوير ،وحتت�ضن �أكرث من � 1000شركة تعمل على
تطوير تقنيات مبتكرة يف قطاعات رئي�سية ت�شمل الطاقة املتجددة ،وتخزين
الطاقة ،والذكاء اال�صطناعي ،وال�صحة ،والف�ضاء ،والتنقل.
وت��وف��ر م��دي�ن��ة م���ص��در ب�ي�ئ��ة ح�ي��وي��ة للتعليم وال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر واالبتكار
والتكنولوجيا ،ومن�صة ا�سرتاتيجية ف��ري��دة تتيح لل�شركات تو�سيع �شبكات
العالقات على امل�ستويني املحلي والعاملي ،من �أج��ل �أن تكون يف مقدمة جهود
االبتكار ال�ساعية �إىل توفري �أمناط معي�شة ح�ضرية �أكرث ا�ستدامة.
ي�شار �إىل �أنه مت �إقرار اتفاق باري�س التابع التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن
التغري املناخي " "UNFCCعام  2015وكانت دولة الإمارات من �أوائل دول
املنطقة التي �صادقت عليه عام  2016كما كانت �سباقة على م�ستوى املنطقة يف
أهداف للطاقة املتجددة واحلفاظ على التنوع البيولوجي مبا يتنا�سب
حتديد � ٍ
مع طموحاتها املناخية.
وتوا�صل الدولة م�ساعيها وجهودها العاملية البارزة يف ملف التغري املناخي عامليا
وي�أتي �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة هذا العام جت�سيدا لدور الدولة البارز يف هذا
امللف.

زايد للدرا�سات ينظم حما�ضرة عن تاريخ جنوب �شرقي �شبه اجلزيرة العربية
•• ابوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات ،يوم اخلمي�س
حما�ضرة افرتا�ضية يف م�ستهل مو�سمه الثقايف لعام  2022بعنوان «قراءة يف
تاريخ جنوب �شرقي �شبه اجلزيرة العربية من خالل امل�صادر العربية واال�سالمية»
قدمها الدكتور حمد بن �صراي �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة الإمارات ،و�أدار النقا�ش
الدكتور حممد فاحت زغل الباحث يف مركز زايد للدرا�سات والبحوث.
ويف كلمة افتتاحية قال بدر الأم�يري املدير الإداري يف مركز زاي��د للدرا�سات
والبحوث �إن هذه املحا�ضرة هي باكورة فعاليات املو�سم الثقايف اجلديد للمركز،

الذي ن�أمل �أن ي�ضيف للحراك الثقايف الإم��ارات��ي ،و�أن ي�ساهم يف �إث��راء احلياة
الثقافية لت�شكل عام ً
ال فار ًقا يف تعزيز احل�س الإبداعي ،وحتويل الثقافة والفكر
والإبداع �إىل واقع ملمو�س.
ويف ب��داي��ة املحا�ضرة ق��ال الدكتور حمد ب��ن ��ص��راي ان ت��اري��خ منطقة اخلليج
ال �ع��رب��ي �أ� �ص �ب��ح حم��ل ن�ظ��ر واه �ت �م��ام ال�ب��اح�ث�ين وال�ع�ل�م��اء املتخ�ص�صني بعد
االكت�شافات الأث��ري��ة املنظمة واملتتابعة منذ منت�صف القرن الع�شرين وحتي
الآن ،ونتيجة لهذه الطفرة يف ميادين الآثار اجتهت الأنظار �إىل امل�صادر العربية
والإ�سالمية وما فيها من مرويات و�أخبار وق�ص�ص لها عالقة بتاريخ ما قبل
الإ��س�لام .وا�ضاف اهتم امل��ؤرخ��ون بنتائج التحريات الأثرية للظفر مبا يدعم

وجهة نظرهم يف معرفة املوا�ضع الأث��ري��ة املكت�شفة والتعرف على قاطنيها،
وبالذات الفرتة ال�سابق للإ�سالم.
و�أ�شار بن �صراي �إىل �أن ن�سبة بناء املدن القدمية �إىل الأنبياء واملر�سلني عليهم
ال�صالة وال���س�لام ث��م ن�سبتها �إىل الأول �ي��اء وال�صاحلني و�أح�ي��ان�اً ن�سبتها �إىل
�أ�شخا�ص مغرقني يف القدم ت�ضفي نوعاً من القدا�سة واملهابة والقدم الزمني
لهذه املدن.
وقدم املحا�ضر عدد من الأمثلة التى تدل على عدم وجود �أ�صل لهذه امل�سميات،
قائ ً
ال انها تعتمد على �أ�ساطري و�أن�ساب غري واقعية وال متت �إىل احلقيقة ب�صلة،
خا�صة حني ال ميتلك االخباريون والرواة والق�صا�صون تعلي ً
ال لهذه امل�سميات

وال يفهمون كنهها ومعانيها ،وب���ص��ورة عامة ف ��إن ك�ث�يراً م��ن �أ��س�م��اء املوا�ضع
اجلغرافية ال تعلل �أو بالأحرى ال يوجد لها �سبب معرف �إال يف حاالت الأ�شكال
الت�ضاري�سية لهذه الأماكن.
كما �سلط املحا�ضر ال���ض��وء على ال��دي��ان��ات امل��وج��ودة يف ع�م��ان قبل اال�سالم،
والعوا�صم واملراكز الإداري��ة يف الإقليم ح�سب ما ورد عنها يف امل�صادر العربية
الإ�سالمية .ويف ختام املحا�ضرة التي ح�ضرها �سعادة علي عبد اهلل الرميثي
املدير التنفيذي للدرا�سات والإعالم يف نادي تراث الإمارات وفاطمة املن�صوري
مديرة مركز زايد للدرا�سات والبحوث وعدد من الباحثني واملهتمني والطالب،
جرى نقا�ش م�ستفي�ض ،و�أجاب املحا�ضر عن عدد من الأ�سئلة واملداخالت.

�سوق احلديقة يقدم العديد من الأن�شطة وخيارات الت�سوق
والطعام خالل عطلة نهاية الأ�سبوع يف حديقة �أم الإمارات
•• �أبوظبي-الفجر:

ي��وا� �ص��ل "�سوق احلديقة" تقدمي
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن خ� � �ي � ��ارات الت�سوق
وامل � ��أك� ��والت ل� �ل ��زوار يف ح��دي �ق��ة �أم
الإمارات ،حيث ي�ستعد خالل عطلة
نهاية الأ�سبوع �إىل ا�ست�ضافة باقة
م��ن امل�ت��اج��ر وامل�ط��اع��م امل�م�ي��زة التي
تن�ضم �إىل التجارب العديدة التي
يحت�ضنها ال�سوق.
و�سيتمكن ال��زوار ف��ور دخولهم �إىل

ال �� �س��وق ع�بر مم���ش��ى احل��دي �ق��ة من
م�شاهدة املتاجر اجلديدة يف ال�سوق
مبا يف ذلك "نا�شورال وودز" ،الذي
ي �ق��دم ال �ت �ح��ف وم �� �ص��اب �ي��ح الإن � ��ارة
وال�ط��اوالت امل�صنوعة من اخل�شب،
ومتجر "نور هاندميد" ،الذي ي�ضم
ب��اق��ة م��ن الإك���س���س��وارات امل�صنوعة
يدوياً ،ومتجر "ماما روبي" ،الذي
يعر�ض منتجات متنوعة م�صنوعة
من الن�سيج .ويقدم "�آرت �إز بريثنغ"
�أط� �ق ��م ال �� �ش��اي وال �ق �ه ��وة العربية

امل�صنوعة يدوياً ،كما يعر�ض متجر
"بلينزي غالريي" ديكورات منزلية
م�صنوعة م��ن ال���ص�م��غ .و�سيحظى
ال��زوار بفر�صة اال�ستمتاع باحللوى
ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا "توت �آن � ��د بريي"
وجت��رب��ة ب�سكويت الف�ستق وحلوى
"الرباوين" ،وكذلك احت�ساء ال�شاي
يف مقهى "�آفرت ."12
وميكن ل�ل��زوار �أي�ضاً زي��ارة املطاعم
اجل��دي��دة التي حتت�ضنها احلديقة
مبا يف ذلك "فري�ست كليك" ،الذي

يقدم جمموعة وا�سعة من امل�أكوالت
وامل�شروبات ،وعربة الطعام "دريزلز
برغر" ال��ذي ي�ق��دم �أ��ش�ه��ى خيارات
ال�برج��ر ،و"مطبخ اجلريد" ،الذي
ي �ت �ي��ح ل � �ل ��زوار ف��ر� �ص��ة اال�ستمتاع
ب�أ�شهى النكهات الإماراتية .ويقدم
"ال بوتيغا دي��ل جيالتو" الآي�س
ك��رمي ب�ن�ك�ه��ات م �ت �ع��ددة ،ك�م��ا يقدم
"حال ومال" ال �ع �� �ص��ائ��ر املنع�شة
واحللويات العربية ال�شهية.
وميكن للزوار اال�ستمتاع بوقت عائلي

يف �أجواء مفعمة باحليوية من خالل
امل�شاركة يف جميع الأن�شطة اجلديدة
واملميزة التي يقدمها ال�سوق لزواره
واال�ستمتاع ب�إيقاعات اجل��از احلية
ع�ل��ى �أن �غ��ام "راميل �ساك�سوفون".
ومي � �ك� ��ن ل�ل ��أط � �ف� ��ال ت �ع �ل ��م �صنع
ال �ط��ائ��رات ال��ورق �ي��ة اخل��ا� �ص��ة بهم
وتطيريها يف "دار ت�سايل" ،و�صنع
ال�شموع بطرق �إب��داع�ي��ة يف "ور�شة
ً
ً
ع�م��ل ال�شموع" ،و�إط �ل��اق العنان ال� �ف� �ن ��ون م� ��ع ور�� � ��ش ال �ع �م ��ل التي وي�ست�ضيف ��س��وق احل��دي�ق��ة عر�ضا ت��رف �ي �ه �ي �ا ل�ل��أل� �ع ��اب البهلوانية
للخفة واخل ��داع الب�صري وعر�ضاً واال�ستعرا�ضية.
لإب��داع��ات �ه��م وخ �ي��ال �ه��م م��ن خالل يقدمها "�آرت باي ميلو�س".

اجلامعة القا�سمية حتتفل بتخريج  235طالبا وطالبة
من الفوج الثاين ميثلون  45جن�سية
•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �سلم �سعادة جمال الطريفي رئي�س اجلامعة
القا�سمية �شهادات التخرج للفوج الثاين من طلبة اجلامعة .
ج��اء ذل��ك يف احتفال �أقيم �صباح �أم�س مب�سرح املدينة اجلامعية لتخريج
طلبتها للعام الأكادميي 2022-2021
وبلغ عدد خريجى الفوج الثانى من طلبة اجلامعة يف كلياتها اخلم�س235
طالبا وطالبة ميثلون  45جن�سية .
ح�ضر االح�ت�ف��ال �أع���ض��اء جمل�س الأم �ن��اء ون��واب م��دي��ر اجلامعة وعمداء
الكليات و�أع���ض��اء الهيئتني الأك��ادمي�ي��ة والإداري� ��ة  ،ولفيف م��ن املدعوين
وال�سفراء والقنا�صل وامللحقيات املعتمدين لدى الدولة.
بد�أ االحتفال بعزف ال�سالم الوطني لدولة الإمارات وتالوة �آيات من الذكر
احلكيم  ،ثم �ألقى �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف القائم ب�أعمال مدير
اجلامعة القا�سمية كلمة ع�بر م��ن خاللها ع��ن ف��رح��ة اجلامعة بتخريج
الدفعة الثانية من خريجيها للعام الأكادميي  2022-2021رافعا �أ�سمى

�آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة م�ؤ�س�س اجلامعة
القا�سمية بتخريج الفوج الثاين من طلبة اجلامعة من الذين تعلموا بفخر
على �أر���ض �إم ��ارة ال�شارقة حاملني ��ش�ه��ادات ت�صدح بثمار غر�سه الكرمي
ورعايته ل�صرح اجلامعة كم�شاعل علم ونور لأنف�سهم ولأوطانهم .
وتقدم اخللف بخال�ص التهنئة وال�شكر والتقدير �إىل �سعادة جمال الطريفي
رئي�س اجلامعة القا�سمية على اهتمامه ورعايته للطلبة مهنئا اخلريجني
من الطالب والطالبات بعد �أن وف��دوا �إىل دول��ة االم��ارات ب�إمارة ال�شارقة
ب��اح�ث�ين ع��ن ال�ع�ل��م وامل�ع��رف��ة لت�ستقبلهم اجل��ام�ع��ة وتلحقهم برباجمها
الأكادميية والتدريب املتوا�صل حتى و�صلوا �إىل هذه املرحلة ليعودا بعدها
�إىل �أوطانهم �سفراء للجامعة القا�سمية معددا الإجن ��ازات الكبرية التي
�أجنزت يف اجلامعة خالل فرتة ق�صرية.
بعدها �ألقى �سعادة جمال الطريفي رئي�س اجلامعة القا�سمية كلمة �أكد
فيها �أن اجلامعة القا�سمية وبعد �سنوات من ت�أ�سي�سها ت�سري بخطى �سريعة
ومتقدمة وفق ما �أراد لها م�ؤ�س�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة لتكون جامعة

عاملية عمادها القر�آن الكرمي واللغة العربية تدعم العلم واملعرفة ومنارة
للتميز يف التعليم العايل والبحث العلمي ،ولتكون غر�سا طيبا ي�ستقطب
املتميزين من خمتلف دول العامل ليتعلموا وينهلوا من معارفها وما تتيحه
من برامج �أكادميية ليعودوا بعد تخرجهم �إىل �أوطانهم �سفراء للإ�سالم
ال�سمح واملعتدل.
ويف كلمته �أ� �ش��ار الطريفي �إىل �أن اجل��ام�ع��ة القا�سمية ه��ي جامعة فتية
حققت ح�ضورا علميا متميزا يف فرتة وجيزة وتوا�صل جناحاتها وفق خطة
مر�سومة خلم�س �سنوات مقبلة مرتكزة على جناحات متحققة وتو�سع يف
براجمها الأكادميية مبا يتما�شى مع متطلبات الع�صر وتطبيق �أعلى معايري
اجلودة وهن�أ اخلريجني وذويهم و�أوطانهم بتخرجهم يف اجلامعة القا�سمية
متمنيا لهم م�شوارا حافال بالإجنازات.
و�ألقى ممثل اخلريجني من الطلبة كلمة �أ�شاد فيها بدعم �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة وب��ر�ؤي�ت��ه يف ا�ست�ضافة الطلبة م��ن خمتلف �أق�ط��ار العامل
للدرا�سة يف رحاب اجلامعة ليعودوا �إىل �أوطانهم حمملني بالقيم االن�سانية
ال�سمحة وال�ع�ل��وم وامل �ه��ارات ال�ت��ي اكت�سبوها يف ف�ترة تعلمهم باجلامعة
وبذكريات ال تن�سى عن دولة الإمارات و�شعبها الطيب .

حماكم دبي حت�صل على «ع�ضوية يف
االحتاد العاملي للدرا�سات امل�ستقبلية»
•• دبي-الفجر:

ح�صدت حماكم دبي �إجن��ازاً جديداً يف م�سريتها للتميز وا�ست�شراف امل�ستقبل
وذلك بح�صولها على "ع�ضوية يف االحتاد العاملي للدرا�سات امل�ستقبلية" ،وت�أتي
كال�ساد�سة يف م�سرية حماكم دب��ي ،واجلهة الق�ضائية الأوىل
هذه الع�ضوية ّ
على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك نظري اجلهود ال ّتي بذلتها
املحاكم يف ت�صميم م�شاريع ومُبادرات املُ�ستقبل منها حمكمة  ،C3وال ّتقا�ضي
ال ّرقمي املُتكامل وقد �صرحت علياء املاجد القائمة ب�أعمال ق�سم اجلودة  ،ب�أن
هذه الع�ضوية �ست�ساهم يف تب ّني املعايري العاملية املعتمدة  ،كما يعترب احل�صول
على ه��ذه الع�ضوية �سعياً لرفع ملف حماكم دب��ي يف م��ا يتع ّلق با�ست�شراف
امل�ستقبل ،وتي ّمناً بتوجهات حكومة دبي والقيادة العُليا يف حماكم دبي مبواكبة
�أف�ضل املُمار�سات يف جمال ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وتكامل ّية اخلدمات الق�ضائية
ال ّرقمية املُ�ستقبل ّية ،حيث �إ ّن هذه الع�ضوية �س ُتم ّكن املحاكم من االطالع على
ال�صادرة يف �ش�أن ا�ست�شراف امل�ستقبل وبخا�صة يف املجال
�أحدث التقارير العاملية ّ
وال�سعي لتب ّني تقنيات املُ�ستقبل من بلوك ت�شني وذكاء ا�صطناعي،
الق�ضائيّ ،
وفتح املجال للمحاكم للم�شاركة بتجاربها املُ�ستقبل ّية ون�شر الدّرا�سات والأوراق
البحثية يف جماالت ا�ست�شراف امل�ستقبل بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من الدورات
وامل��ؤمت��رات �ضمن �أف�ضل املمار�سات العاملية املطبقة ،وامل�شاركة يف جوائز يف
جماالت امل�ستقبل.
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�أخبـار الإمـارات
�سفري الدولة وم�ست�شارة الرئا�سة
الرومانية يبحثان تعزيز العالقات الثنائية

•• بوخار�ست-وام:

بحث �سعادة الدكتور �أحمد عبد اهلل �سعيد املطرو�شي �سفري الدولة لدى
رومانيا  ،ومعايل لومينيتزا �أودوبي�سكو ،م�ست�شارة الرئا�سة الرومانية،
العالقات الثنائية وعددا من امللفات ذات االهتمام امل�شرتك.
وتناول اللقاء  -الذي عقد يف مقر الإدارة الرئا�سية يف العا�صمة بوخار�ست
 �سبل تعزيز العالقات بني دولة الإمارات وجمهورية رومانيا ،وا�ستطالعالفر�ص امل�ستقبلية ،كما مت الت�أكيد على امل�ضي قدماً يف تعزيز العالقات
الثنائية مبا يحقق م�صالح البلدين ال�صديقني.
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�إغالق م�ؤقت لنفق ال�شندغة يف االجتاه من ديرة �إىل بر دبي الأحد املقبل ملدة �شهرين
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة الطرق واملوا�صالت عن �إغ�لاق نفق ال�شندغة يف االجتاه
من ديرة �إىل بر دبي ملدة �شهرين ب�شكل م�ؤقت تزام ًنا مع افتتاح ج�سر
�إنفينيتي يوم الأح��د املوافق  16يناير اجل��اري حلركة ال�سري واملرور
وذل��ك ال�ستكمال �أعمال رب��ط ج�سر �إنفينيتي واجل�سور اجلديدة مع
نفق ال�شندغة و�ستكون احلركة املرورية متاحة للجمهور من ديرة �إىل
بردبي والعك�س على ج�سر �إنفينيتي الذي تبلغ طاقته اال�ستيعابية 24
�ألف مركبة يف ال�ساعة يف االجتاهني.
وو�ضعت الهيئة خطة متكاملة ل�ضمان ان�سيابية احل��رك��ة املرورية
ت�شمل حتويل احلركة املرورية من امل�ستوي ال�سطحي على تقاطعات
�أبو بكر ال�صديق ومنحدر جزر نخلة ديرة وتقاطع عمر بن اخلطاب

وتقاطع امل�صلى و�شارع الكورني�ش �إىل مدخل ج�سر �إنفينيتي باالجتاه
اىل بر دبي وذلك على النحو التايل :احلركة املرورية القادمة من جزر
نخلة ديرة واملتوجة �إىل بر دبي عرب نفق ال�شندغة التوجه مبا�شرة اىل
ج�سر �إنفينيتي نحو بر دبي وجمريا عرب اجل�سر العلوي اجلديد على
�شارع الكورني�ش .و احلركة املرورية القادمة من �شارع �أبو بكر ال�صديق
ال�ت��وج��ه ي���س��ارا م��ن خ�لال التقاطع على ��ش��ارع اخلليج ب��اجت��اه ج�سر
�إنفينيتي نحو بر دبي وجمريا عرب اجل�سر العلوي اجلديد على �شارع
الكورني�ش .و احلركة املرورية القادمة من املمزر اال�ستمرار على �شارع
اخلليج مرورا بتقاطع �أبو بكر ال�صديق باجتاه ج�سر �إنفينيتي نحو بر
دبي وجمريا عرب اجل�سر العلوي اجلديد على �شارع الكورني�ش.
واي�ضا احلركة امل��روري��ة القادمة من تقاطع �شارع عمر بن اخلطاب
اال�ستمرار باجتاه ج�سر �إنفينيتي عرب �شارع الكورني�ش نحو اجل�سر

العلوي اجلديد على �شارع الكورني�ش ثم باجتاه بر دبي وجمريا.
واحل��رك��ة امل��روري��ة ال�ق��ادم��ة م��ن تقاطع امل�صلى ميكنها ال�ت��وج��ه �إىل
تقاطع عمر بن اخلطاب ثم االلتفاف ي�سارا باجتاه ج�سر �إنفينيتي �أو
اال�ستمرار مبا�شرة على �شارع امل�صلى ثم اىل �شارع الكورني�ش نحو ج�سر
انفينيتي من التقاطع ال�سطحي .JN13
و احل��رك��ة امل��روري��ة ال �ق��ادم��ة م��ن حم�ط��ة م�ت�رو ج��زر دي ��رة وحمطة
احل��اف�لات التوجه �إىل ��ش��ارع الكورني�ش وج�سر �إنفينيتي م��ن خالل
الطريق ال�سطحي حتت اجل�سر العلوي اجلديد على �شارع الكورني�ش.
فيما �ستظل احلركة املرورية يف نفق ال�شندغة يف االجت��اه من بر دبي
�إىل ديرة متاحة مل�ستخدمي الطريق.
ودع��ت هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات م�ستخدمي ال�ط��ري��ق �إىل االلتزام
بال�سرعات املحددة واتباع اللوحات الإر�شادية للو�صول لوجهاتهم.
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مهرجان الظفرة يوا�صل م�سابقاته وفعالياته يف مدينة زايد
•• مدينة زايد  -الظفرة-وام:

يوا�صل مهرجان الظفرة بدورته الـ  15م�سابقاته وفعاليات املتنوعة التي
ت�ستمر لغاية  22يناير اجل��اري يف مدينة زاي��د مبنطقة الظفرة ،والتي
تت�ضمن مزاينة الإبل وم�سابقة املحالب والعديد من امل�سابقات الرتاثية �إىل
جانب �سوق الظفرة الرتاثي.
وتوج معايل اللواء فار�س خلف املزروعي ،القائد العام ل�شرطة �أبوظبي رئي�س
جلنة �إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية والرتاثية ،الفائزين ب�أ�شواط
املفاريد املحليات واملهجنات الأ�صايل يف مزاينة الإب��ل مبهرجان الظفرة
بدورته  ،15التي تقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبتنظيم من
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية يف �أبوظبي.
وتفقّد م�ع��ايل امل��زروع��ي�� ،س��وق الظفرة ال�تراث��ي يف امل�ه��رج��ان حيث اطلع
على �سري الفعاليات وامل�سابقات الرتاثية املختلفة ،وزار �أجنحة اجلهات
احلكومية واخلا�صة امل�شاركة يف املهرجان ..وراف��ق معاليه خالل التتويج
واجلولة عي�سى �سيف املزروعي نائب رئي�س جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،وعبداهلل بطي القبي�سي مدير �إدارة الفعاليات
واالت�صال يف اللجنة.
و �أ�سفرت نتائج �شوط املفاريد لإبل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ عن فوز "نوادر"
ملالكها ال�شيخ خليفة بن �سيف بن حممد ال نهيان باملركز الأول ،ويف املركز
الثاين "هقاوي" ملالكها ال�شيخ خالد بن �سلطان بن زايد ال نهيان ،ويف املركز
الثالث "اليذابة" ملالكها ال�شيخ حممد �سلطان �سامل حممد القا�سمي ،ويف
املركز الرابع "م�صيحه" ملالكها ال�شيخ نايف عيد حممد ثاين �آل ثاين من
دولة قطر ،ويف املركز اخلام�س "�شوا�شة" ملالكها ال�شيخ حممد �صقر حممد

القا�سمي .و�سجلت نتائج �شوط مفاريد رئي�سي �شرايا لأبناء القبائل / 1
رم��ز /تقدم " نقوه" ملالكها عبداهلل احمد خليفه ط��وار الكوارى من قطر
ب��امل��رك��ز الأول ،ويف امل��رك��ز ال�ث��اين "رها" ملالكها ��س��امل نا�صر ��س��امل �صقر
املن�صوري من الإم ��ارات ،ويف املركز الثالث " غزر" ملالكها حممد مبارك
حممد الرا�شدي من الإمارات.
ويف �شوط مفاريد رئي�سي �شرايا لأبناء القبائل / 2رمز /جاءت " متعبة"
ملالكها م�سلم مبارك حممد الرا�شدي من الإمارات باملركز الأول ،ويف املركز
الثاين "رها" ملالكها �سامل نا�صر �سامل �صقر املن�صوري من الإم��ارات ،ويف
املركز الثالث "غاية" ملالكها عبداهلل احمد خليفه طوار الكوارى من قطر.
و�سجلت نتائج �شوط مفاريد تالد لأبناء القبائل  1تقدم " �أم�سية" ملالكها
�سامل �سهيل طاهي الرا�شدي من الإمارات باملركز الأول ،ويف املركز الثاين "
رمي الفال" ملالكها عبدالعزيز حممد عاي�ض علي القحطاين من الإمارات،
ويف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث " ثمينة" ملالكها حم�م��د ��س��امل حم�م��د امل�ن���ص��وري من
الإمارات.
ويف �شوط مفاريد تالد لأبناء القبائل  2ج��اءت " اخلزنة" ملالكها حممد
�سامل حممد املن�صوري من الإمارات باملركز الأول ،ويف املركز الثاين " ر�سم"
ملالكها احمد خادم غيث حممد القبي�سي من الإم��ارات ،ويف املركز الثالث "
ترند" ملالكها غازي علي �سعيد باقروان من اليمن.
�أما يف �شوط مفاريد تالد لأبناء القبائل  3جاءت "فن" ملالكها ح�سني ح�سن
علي �سعيد املحرمي من الإمارات باملركز الأول ،ويف املركز الثاين "الريف"
ملالكها مبارك عبيد �سامل طما�ش املن�صوري من الإمارات ،ويف املركز الثالث
"النايلة" ملالكها احمد �ساري حمدان �سيف املن�صوري من الإمارات.
وجاءت باملركز الأول يف �شوط مفاريد �شرايا لأبناء القبائل مفتوح /ي�سمح
لل�شركاء" ،/مهمة" ملالكها مبارك عبيد �سعيد �ساملني املن�صوري من الإمارات،

ويف املركز الثاين "هقاوي" ملالكها حممد عبداهلل بوعوانه املن�صوري من
الإم��ارات ،ويف املركز الثالث "وكاد" ملالكها عي�ضه مبخوت غامن بن �سنيه
املنهايل من الإمارات.
ويف �شوط مفاريد املهجنات الأ�صايل جاءت "نوادر" ملالكها را�شد م�سلم �سهيل
�سعيد الرا�شدي من الإمارات باملركز الأول ،ويف املركز الثاين "دولة" ملالكها
�سعيد �سامل �صالح جداد الكثريي من الإمارات ،ويف املركز الثالث "�شواهني"
ملالكها عبد اهلل را�شد �سليم النهدي من عُمان.
ً
ويقيم مهرجان الظفرة مزاينة التمور وتغليفها �إميانا ب�أهمية التمور كمنتج
�إ�سرتاتيجي وتقدمي الدعم امل�ستمر جلهود مزارعي املنطقة والدولة عموماً،
وب��د�أت م�سابقة التمور التي تت�ضمن �أرب�ع��ة �أ�صناف/الدبا�س واخلال�ص
وال�شي�شي والفر�ض /بالإ�ضافة �إىل م�سابقة تغليف التمور ،حيث مت ا�ستالم
وحتكيم م�شاركات فئة الدبا�س والتي خ�ص�ص لها  10جوائز قيمة.
وي�شرتط للم�شاركة يف مزاينة التمور �أن يكون التمر من الإن�ت��اج املحلي
لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،أن تكون التمور من �إنتاج مو�سم ،2021
ال يقبل الرطب يف امل�سابقة� ،أن يكون الإنتاج من املزرعة التي تعود ملكيتها
للم�شارك� ،إح�ضار الأوراق اخلا�صة مبلكية الأر�ض الزراعية عند الت�سجيل،
�أن ال تقل الكمية التي �سيتم امل�شاركة بها عن خم�سة كيلو جرامات� ،أن تقدم
التمور يف خمرافة ،يحق للفرد امل�شاركة يف م�سابقة واح��دة بالإ�ضافة �إىل
م�سابقة تغليف التمور ،القبول بقرارات جلنة التحكيم.
�أ��س�ف��رت ن�ت��ائ��ج م�سابقة �إط ��رح ال�ق�ع��ود و��ش�ل��ه يف ي��وم�ه��ا الأول مبهرجان
الظفرة عن فوز  4م�شاركني ب�أربعة قعدان ،وت�أهلهم للمرحلة اخلتامية،
حيث تقدم امل�شاركني "حمد املري" بزمن بلغ  5ث��واين ،فيما ت�لاه ثالث
م�شاركني ت�ع��ادل��وا ب��ال��وق��ت امل�ستقطع ل�ط��رح ال�ق�ع��ود ب��زم��ن بلغ  6ثواين
وهم �/سامل حمد بن هميله املزروعي� ،سعيد م�سلم حمد الرا�شدي� ،سعيد

حممد �سعيد املهري ./وتقام مناف�سات "�أطرح القعود و�شله" �أم��ام املن�صة
الرئي�سة يف مزاينة الإبل وتبث على الهواء مبا�شرة �ضمن تغطيات مهرجان
الظفرة للفرتة ال�صباحية على قناة بينونة ،ويعلق على امل�سابقة الإعالمي
�سعيد املعمري .ت�شكل م�سابقة اللنب احلام�ض �ضمن فعاليات مهرجان
الظفرة حدثاً معنوياً هاماً لدى جمهور املهرجان من �سكان منطقة الظفرة
وزائ��ري�ه��ا ،وه��ي ت�ه��دف �إىل تعريف اجلمهور ب��ال�تراث الثقايف الإماراتي
الذي تزخر به دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،حيث ميثل اللنب احلام�ض
قيمة معنوية كبرية �ضمن موروث املواد الغذائية امل�ألوفة لدى �سكان الرب
وال�صحراء ،وبخا�صة لدى �أهايل الإمارات واخلليج ب�شكل عام.
وخ�ص�ص مهرجان الظفرة  100جائزة قيمة للم�شاركني يف م�سابقة اللنب
احلام�ض ،حيث يتم كل ي��وم توزيع  10جوائز قيمة طيلة م��دة امل�سابقة
البالغة � 10أيام متتالية ،حيث ت�ستمر لغاية  22يناير اجلاري.
و�أ�سفرت نتائج اليوم الأول عن فوز طفله �صلهام حممد املزروعي باملركز
الأول ،ويف املركز الثاين �سلمى حممد را�شد املن�صوري ،ويف املركز الثالث
مرمي عبيد مطر الظاهري ،ويف املركز الرابع �صلهام �سعيد �صلهام املزروعي،
ويف املركز اخلام�س حمده علي غامن املزروعي.
و �أعلن مهرجان الظفرة عن حتديث �إج��راءات الدخول تعزيزاً للإجراءات
االحرتازية وحفاظاً على ال�صحة العامة حيث يتطلب من زوار �سوق الظفرة
ال�تراث��ي اب��راز نتيجة �سلبية لفح�ص كوفيد  19عرب تطبيق احل�صن ال
تتجاوز � 96ساعة وذل��ك يومي  14/و 15يناير اجل��اري ،/و�إب��راز حالة
املرور الأخ�ضر اعتباراً من � 16إىل  20يناير اجلاري.
و تتمثل متطلبات دخ��ول من�صة التتويج يف �إب��راز نتيجة �سلبية لفح�ص
كوفيد  19عرب تطبيق احل�صن ال تتجاوز � 96ساعة ،و�إب��راز حالة املرور
اخل�ضر على تطبيق احل�صن يف منطقة دخول الإبل.

جامعة الإمارات تنهي �إجراءات قبول  2330طالب ًا للف�صل الدرا�سي الثاين عن ُبعد
•• العني-الفجر:

�أنهت جامعة الإمارات العربية املتحدة برنامج ا�ستقبال الطلبة
امل�ستجدين و�إج��راءات قبول الطلبة للف�صل الدرا�سي الثاين
 ، 2021-2022والبالغ عددهم  2330طالباً وطالبة
من كافة املراحل والتخ�ص�صات ،حيث ّ
مت��ت الإج ��راءات وفق
�أعلى املعايري ال�ستمرار الدرا�سة عن بُعد ،حر�صاً على �صحة
و�سالمة الطلبة يف ظل تداعيات كوفيد.19 -
ً
ّ
ونظم قطاع �ش�ؤون الطلبة باجلامعة �أ�سبوعاً �إر�شاديا للطلبة

امل�ستجدين والبالغ عددهم  967طالباً يف املرحلة الدرا�سية
الأوىل ،و  135طالباً دولياً بالإ�ضافة للطلبة العائدين من
اخلدمة الوطنية والبالغ عددهم  980طالباً .وكذلك طلبة
برامج الدرا�سات العليا منهم  205طالباً يف برامج املاج�ستري
و 43طالباً يف برامج الدكتوراه.
وت���ض�م��ن الأ� �س �ب��وع الإر�� �ش ��ادي ع� ��دداً م��ن امل �ح��ا� �ض��رات حول
احلياة الأكادميية يف جامعة الإم��ارات مثل  :خطوات النجاح
الأك ��ادمي ��ي ،والإر�� �ش ��اد الأك ��ادمي ��ي ،وال��دع��م ال�ف�ن��ي  ،عالوة
على تنظيم ي��وم مفتوح للكليات مل�ساعدة الطلبة يف اختيار

تخ�ص�صاتهم ،كما ّ
مت تعريف الطلبة باخلدمات املقدمة لهم
من قبل مركز �إ�سعاد الطلبة والأن�شطة الطالبية وخدمات
املكتبة �إ�ضافة �إىل اخلدمات املقدمة للطلبة الدوليني.
و�أك ��دت �إدارة اجلامعة على التزامها بكافة �إج ��راءات الأمن
وال���س�لام��ة امل �ح��ددة م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة ،وتطبيقها
اال� �ش�تراط��ات ال�صحية وال�ت�ع�ق�ي��م ال���ش��ام��ل يف ك��اف��ة املرافق
وامل�ن���ش��آت يف احل ��رم اجل��ام �ع��ي ،ع�ل�اوة ع�ل��ى ت��وف�ير الرعاية
ال�صحية للعاملني والطلبة ب�شكل دوري مما ي�ساهم يف توفري
بيئة �صحية �آمنة وحياة جامعية متكاملة.

جامعة دبي ت�ستقبل وفدا
من جامعة �إ�شبيلية الأ�سبانية
•• دبي-الفجر:

زار وفد من جامعة ا�شبيلية الأ�سبانية جامعة دبي التقاهم خاللها �سعادة
الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س اجلامعة ،ومت خ�لال ال��زي��ارة بحث �سبل
تفعيل م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ال�ت��ي �سبق توقيعها ب�ين اجل��ان�ب�ين يف جماالت
البحث العلمي وتبادل اع�ضاء الهيئة
ال�ت��دري���س�ي��ة وال�ط�ل�ب��ة مب��ا ي�سهم يف
ت�ع��زي��ز امل���س�يرة الأك��ادمي �ي��ة وتبادل
�أف�ضل اخل�ب�رات وال�ت�ج��ارب والعمل
ع �ل��ى ت �ط��وي��ره��ا واال�� �س� �ت� �ف ��ادة من
امكانيات وخربات اجلانبني.
ح�ضر اللقاء من جامعة دبي الدكتور
ح�سني الأحمد نائب رئي�س اجلامعة
لل�ش�ؤون الأكادميية والدكتور نا�صر
املرقب نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون
الإدارية وعمداء الكليات ومن جامعة
ا�شبيلية اجنل تراجو جار�سي مدير
اال�سرتاتيجية ال��دول�ي��ة ورو�ساريو
�آ��س�ين �شافي�س مدير امل��رك��ز الدويل
وكارمن فارجا�س ما�سي�س .
وبعد ترحيبه بالوفد ال��زائ��ر �أك��د ال��دك�ت��ور الب�ستكي على �أهمية تعزيز
التعاون وتفعيل جم��االت امل�ساهمة يف االبحاث امل�شرتكة واال�ستفادة من
نقاط متيز كل جامعة يف التخ�ص�صات املختلفة� ،إ�ضافة �إىل تبادل �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة ملدة ف�صل �أو عام �أكادميي كامل.
وقدم �شرحا عاما عن كليات اجلامعة ومراكزها البحثية وا�ستمع من وفد
جامعة ا�شبيلية عن �شرح لكليات اجلامعة ومراكزها البحثية وجماالت
البحوث التي تقوم ب�إجرائها.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70555

تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد  :مايل ح�سن �شري ح�سن  -اجلن�سية :
افغان�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك
اىل ال�سيد � :صديق اله �صديقي  -اجلن�سية  :افغان�ستان يف الرخ�صة امل�سماة
(مايل ح�سن ملقاوالت النجارة امل�سلحة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )720256ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت
اخرى  :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

70533

United Arab Emirates
Ministry of Justice

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/15902
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده اي ا�س ايه ا�س لتنظيم املعار�ض و ادارتها  +اميان عابد عابد نا�صر و او�صاف املحجوزات
على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
23,670
			
عطور
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/13855
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

70363

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده فاب كورب الكهروميكانيكية و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
18,000
			
معدات �صيانه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70533

The defendant Announcement by publication
In Case No. SHCFICICPL2021/0009547, Performance order
To : The defendant: Samantha Nuwan Ranaweera Senevi Pathirannehelage,
nationalit : Sri Lanka.
We inform you that the plaintiff/ Ali Mohamed Haji Al Qubaisi,
nationality : UAE, The above mentioned lawsuit has been filed to claim:
Judgment
It is on : 28/11/2021
After reviewing the papers :
We order to compel the defendant to pay the plaintiff an amount of seven
thousand two hundred dirhams and obligate him to pay the expenses.
Written on : 08/12/2021
The Judge
Mohamed Soliman Mohamed Abdelrahman
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 15/ 1/ 2022 Issue No : 13443
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0037034
املخطـر  :اوليغ �شرينوف  -رو�سيا اجلن�سية  -وال�سيد  /میخائیل بوزدنیاكوف  -رو�سيا اجلن�سية  -ب�صفتنا �شركاء
يف الرخ�صة امل�سماه  /امللكي لتجارة املواد الغذائية ذ م م  -املرخ�صة برقم ( )573400وال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة  -وميثلنا بالتوقيع ال�سيد /ا�شرف خان دالور خان  -باك�ستان اجلن�سية  -يحمل
هوية رقم ( - )784196369596836مبوجب وكالة رقم ( - )SN2021/0000439318العنـوان
 :عجمان  -الرميله � -شارع الزهراء  -بناية حلويات الفرا�س  -كورني�ش � -شقة رقم ( )704هاتف رقم :
 0505055499املخطر �إليه  :رفيعه �سعيد حممد �سعيد الوهيبي  -الإمارات اجلن�سية
العنـوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم 0551204700 :
مو�ضوع الإخطار � :إ�ستدعاء للح�ضور �أمام دائرة التنمية االقت�صادية للآمتام بع�ض االجراءات
الوقـائـع  - :حيث �أن املخطـر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�صة املذكورة اعاله
 وحيث �أن املخطر اليه متمنع عن احل�ضور �إىل دائرة التنمية االقت�صادية لإكمال �إجراءات التنازل وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور �أمام دائرة التنمية االقت�صادية للنظر يف مو�ضوع التوقيعوالغاء الرخ�صة  - ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل

Date 15/ 1/ 2022 Issue No : 13443
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Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No : 211/2021/827 - real estate execution
Considered at : 6th execution department No. 227
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 161/2020,
by paying the amount executed amounted to AED 506239, including the fees and
expenses.
Execution Applicant : Real Estate General Est
Address : Emirate of Dubai | Airport St Port Saeed area - Business Point Building
 | Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 | Email : Execution1@omalc.aeMakkani : 3244594826
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Miyuki Takahashi: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 506239) 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/Hajar Mohammed Al Balushi

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/15374
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

70363

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده بي ان لك�شري للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  +فران�س جان بوركن�س و او�صاف املحجوزات
على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
36,900
		
نظارات و�ساعات وعطور
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �سعدية
رخ�صة رقم CN 1024049:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة را�شد جمال خليل مطر ابوجراد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�سالم يو�سف ح�سن را�شد اليافعي
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم �سعدية
SADIYA RESTAURANT

�إىل /مطعم مكهن مالئي
MAKHAN MALAI RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

Date 15/ 1/ 2022 Issue No : 13443

70530

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
In the execution No.: 211/2021/1267- real estate execution
Considered at :6th execution department No. 227
_Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 115/2020
partial real estate, by paying the amount executed amounted to AED 594705,
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate 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
Notifiee : 1- Tareq Mohammed Naji : Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 594705) 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 / Mahmoud Allam Al Balushi

حماكم دبي
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  538/2019/207تنفيذ جتاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
م��و� �ض��وع ال�ت�ن�ف�ي��ذ  :ت�ن�ف�ي��ذ احل �ك��م ال �� �ص��ادر يف ال ��دع ��وى رق ��م  2012/771جت� ��اري ك �ل��ي وامل� �ع ��دل ب��الإ� �س �ت �ئ �ن��اف��ان رقما
 2006/1004+984جتاري .ل�سداد املبلغ املنفذ به وقدره = 19424484.74 /درهم .ورد خطابات ال�ضمان� .شامال
الر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ�:سي �أ�س �أت�ش كيه دبي للمقاوالت � -ش ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي دبي  -بردبي  -زعبيل  -مكتب ملك نا�صر ح�سني
العري�ش  -الكرامة  -بناية بنك الإمارات الوطني  -امليزانني  -مقابل الربيد
املطلوب �إعالنه  :حممد رهيف حممد فوزي حاكمى  -عنوانه � :إمارة دبي � /شارع ال�شيخ زايد /منطقة ابراج بحريات اجلمريا /
ابراج ارمادا  /الربج  / P2الطابق Fatma@armadahoiding.com - 0504624699 - 21
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/26ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :مكتب  -املنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  90.50 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
 :ارمادا  - 2رقم الوحدة  - 2701التقييم  520527.88 :درهم
 - 2نوع العقار  :مكتب  -املنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  90.50 :مرت مربع  -رقم املبنى :
 - 1ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم الوحدة  - 2702التقييم  520527.88 :درهم
 - 3نوع العقار  :مكتب  -املنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 940امل�ساحة  81.28 :مرت مربع  -رقم املبنى :
 - 1ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم الوحدة  - 2703التقييم  469020.42 :درهم
 -4نوع العقار  :مكتب  -املنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر���ض  - 940امل�ساحة  69.85 :مرت مربع  -رقم املبنى :
 - 1ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم الوحدة  - 2704التقييم  399683.37 :درهم
 -5نوع العقار  :مكتب  -املنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر���ض  - 940امل�ساحة  64.05 :مرت مربع  -رقم املبنى :
 - 1ا�سم املبنى  :ارمادا  - 2رقم الوحدة  - 2705التقييم  375139.36 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل الريان لتجارة
اجلمال رخ�صة رقم CN 1144732:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة بندر �سعد عاي�ض حزام القحطاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف �سامل علي اليحيائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15
نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:فيوت�شر �شان�س للمقاوالت وال�صيانة العامة �-شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مبنى ال�سيدة م�ضحيه حممد �سعيد  C53جزئية ابوظبي �شرق 19
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1064239 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية �شاهني ال�صحراء البيطرية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1980604:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /منظور احمد جالل خان من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /منظور احمد جالل خان من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مبارك �سعيد م�سلم حمرور العامري
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 1500000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولة حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صيدلية �شاهني ال�صحراء البيطرية ذ.م.م

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/نوال حممد عبداهلل اجلنيبي للتدقيق واملحا�سبة,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/01/12:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 22C43DED1679CD9EED:تاريخ
التعديل2022/01/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15يناير  2022العدد 13443

�إعــــــــــالن

SHAHEEN AL SAHRA VETERINARY PHARMACY LLC

�إىل� /صيدلية �شاهني ال�صحراء البيطرية�-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

SHAHEEN AL SAHRA VETERINARY PHARMACY-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15يناير  2022العدد 13443

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/16030
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

70363

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مقهى الرايح �شركة ال�شخ�ص الواحد ����ش.ذ.م.م � +سعاد �إبراهيم دروي�ش و او�صاف
املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
15,850
		
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15يناير  2022العدد 13443

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/10216
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

70363

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مقهى معازمي اخلري و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
38,650
			
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي االبتدائية

�إعــــــــــالن

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

ال�سبت  15يناير  2022العدد 13443

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

ال�سبت  15يناير  2022العدد 13443

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15يناير  2022العدد 13443

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15يناير  2022العدد 13443

السبت  15يناير  2022م  -العـدد 13443

�أخبـار الإمـارات

Saturday 15 January 2022 - Issue No 13443

�شرطة دبي تنظم اللقاء املفتوح «�ساعة �شفافية» مع موظفي قطاع التميز والريادة
•• دبي-الفجر:

تر�أ�س اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
التميز وال��ري��ادة يف �شرطة دب��ي ،اللقاء املفتوح "�ساعة �شفافية" عن بعد مع موظفي
القطاع ،ممث ً
ال بالإدارة العامة للتميز والريادة ،والإدارة العامة حلقوق الإن�سان ،ومركز
ا�ست�شراف امل�ستقبل ودعم اتخاذ القرار.
و�أكد اللواء العبيديل حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي على تطبيق �أف�ضل املمار�سات
لتحقيق ال�سعادة يف بيئة العمل ،حاثاً مديري الإدارات العامة يف قطاع �ش�ؤون التميز
وال��ري��ادة على تكثيف اجل�ه��ود وال �ن��زول امل�ي��داين والتوا�صل م��ع خمتلف املوظفني يف
الإدارات التي ي�شرفون عليها ،م�شرياً �إىل �أن التوا�صل واالت�صال مع املوظفني ي�ساهم

يف حتقيق ال�سعادة والر�ضا الوظيفي لديهم والتعرف على احتياجاتهم ،الأم��ر الذي
ينعك�س على تعزيز قيم الوالء لديهم ،وحتقيق التناغم والرتابط يف �أداء خمتلف املهام
الوظيفية.
وثمن اللواء العبيديل الدور الكبري الذي يقوم به موظفو الإدارة العامة للتميز والريادة،
والإدارة العامة حلقوق الإن�سان ،ومركز ا�ست�شراف امل�ستقبل ودع��م اتخاذ ال�ق��رار ،يف
حتقيق �أهداف القيادة العامة ل�شرطة دبي ،والتميز يف العمل ،مطالباً مديري الإدارات
بالعمل على ت�شجيع املوظفني املتميزين من خالل تكرمييهم والإ�شادة بجهودهم.
ولفت اللواء العبيديل �إىل �أن �شرطة دبي حر�صت �أي�ضاً على �إيجاد بيئة عمل �إيجابية
و�سعيدة للموظفني من خالل تنظيم العديد من املبادرات� ،إىل جانب حر�صها �أي�ضا على
تقدير جهود املوظفني من خالل التكرمي والتحفيز امل�ستمر لهم ،م�ؤكدا على �أن �شرطة

دبي تويل حتقيق ال�سعادة ملوظفيها اهتماماً كبرياً كونها تدرك �أن �آثار الر�ضا الوظيفي
تنعك�س ب�شكل كبري على الإنتاج والأداء يف العمل وجودة العمل ،وتقوية العالقات بني
املوظفني ،وت�ساعد على تعزيز روح املبادرة والإب��داع وبالتايل حتقيق الر�ضا وال�سعادة
للمتعاملني اخلارجيني.
وق ��دم امل��وظ �ف��ون خ�ل�ال ��س��اع��ة ال���ش�ف��اف�ي��ة جم�م��وع��ة م��ن امل�لاح �ظ��ات واالق�ت�راح ��ات
واال�ستف�سارات ح��ول �سبل تطوير العمل و�أو��ض��اع املوظفني فيما �أج��اب �سعادة اللواء
العبيديل عليها ووجه مبتابعة بع�ضها.
ويف ختام اللقاء كرم اللواء العبيديل املوظفني املتعاونني مع مركز ا�ستطالع الر�أي العام
وذلك مل�ساهمتهم يف ت�سهيل تنفيذ ا�ستطالع الر�أي العام ،كما كرم �أي�ضاً املوظفني الذين
نالوا درجة املاج�ستري.

اليوم ..انطالق �أ�سبوع الأهداف العاملية يف �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

ينطلق اليوم �أ�سبوع الأهداف العاملية يف �إك�سبو  2020دبي بالتعاون مع الأمم
املتحدة ويقام للمرة الأوىل خ��ارج مدينة نيويورك .و ُي��رك��ز �أ�سبوع الأهداف
العاملية يف �إك�سبو  2020دبي على حمور �أ�سا�سي يتمثل يف جمع العامل من
�أجل دفع عجلة التقدم املُ�شرتك نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �سبيل
بناء م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث �إن�صافا للجميع بحلول عام .2030
يُقام �أ�سبوع الأه��داف العاملية حتى  22يناير اجل��اري و�سيكون مبثابة من�صة
ملختلف اجلهات الفاعلة وذل��ك بُغية التوا�صل والعمل نحو حتقيق الأهداف
العاملية للتنمية امل�ستدامة .وقالت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل الدويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي �إن دولة
الإمارات ت�ؤمن ب�أهمية العمل اجلماعي العاملي ل�صنع م�ستقبل ميكن للجميع �أن
يزدهروا فيه يف �سالم وكرامة وم�ساواة على كوكب يتمتع ببيئة معافاة و�سليمة.
و�أ�ضافت معاليها ان �إك�سبو  2020دبي يجمع العامل بروح من الأمل والتفا�ؤل
ويوفر من�صة للبحث عن حلول لأبرز التحديات التي تواجه الإن�سانية وتعد
ا�ست�ضافة الأهداف العاملية للأمم املتحدة يف �إك�سبو  2020دليل على ر�ؤيتنا

ال�ساعية لبناء جمتمعات عادلة و�شاملة وم�ستدامة للجميع .من جانبها قالت
معايل �أمينة حممد نائبة الأمني العام للأمم املتحدة :يف �صميم خطة 2030
هناك حاجة �إىل اتخاذ �إجراءات عاجلة ملعاجلة الفقر وعدم امل�ساواة املتزايدين
ومت�ك�ين الن�ساء وال�ف�ت�ي��ات وم�ع��اجل��ة ح��ال��ة ال �ط��وارئ املناخية ومل ي�ستوعب
العامل بعد وترية وحجم التغيري املطلوب لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة
وميثل �إط�لاق �أ�سبوع الأه��داف العاملية يف �إك�سبو  2020دبي فر�صة حا�سمة
لإظهار طموحنا والتزامنا املتنامي بتحقيق الأهداف العاملية وجعلها حا�ضرة
على كافة امل�ستويات .وي�ضم �أ�سبوع الأهداف العاملية عددا كبريا من الفعاليات
امل�ؤثرة ت�شمل الكلمة االفتتاحية التي �ستلقيها معايل �أمينة حممد وعر�ضا يف
 15يناير على �أكرب �شا�شة عر�ض بنطاق  360درجة على م�ستوى العامل يف
�ساحة الو�صل �سيُ�سلط ال�ضوء على التزام ال�شباب يف �أنحاء العامل جتاه �أهداف
التنمية امل�ستدامة وو�صوال �إىل حفل افتتاح �أ�سبوع �أبو ظبي لال�ستدامة وحفل
توزيع اجلوائز جلائزة زايد لال�ستدامة املُقرر �أن يقام يف مركز دبي للمعار�ض
ب�إك�سبو  2020دبي  17يناير اجلاري .وت�ست�ضيف فعالية "الأهداف العاملية
للجميع" املنظمة باال�شرتاك مع منظمة "بروجكت �إفريوان" يف  16يناير
اجل��اري معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي ،وزي��رة التغري املناخي

والبيئة وجاياثما ويكراماناياكي مبعوثة الأمني العام للأمم املتحدة لل�شباب
و�سي�شارك فيها عرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد بيل غيت�س الرئي�س امل�شارك
مل�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س .وتناق�ش الفعالية احلقائق واحللول الالزمة
لتحفيز العمل على �أبرز الق�ضايا يف العامل مبا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني
ومكافحة تغري املناخ.
و�سيكون الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة "حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات" حمور تركيز املجل�س العاملي للمر�أة
الذي يعقد يف  17يناير اجلاري ويت�ضمن حوارا مع معايل �إب�سي �أليخاندرا
كامبل ب��ار ن��ائ��ب رئي�س جمهورية كو�ستاريكا وهيلني ك�ل�ارك رئي�سة وزراء
نيوزيلندا ال�سابقة والنا�شطة يف جمال التنمية امل�ستدامة .و�سيبحث منتدى
الأع �م��ال ب�ش�أن الأه ��داف العاملية يف  18يناير اجل��اري ال��ذي يُعقد بتنظيم
م�شرتك بني غرفة جتارة و�صناعة دبي �شريك تكامل الأعمال الر�سمي لإك�سبو
 2020دبي و�إ�ستونيا وامليثاق العاملي للأمم املتحدة يف قدرة تعزيز املجتمع
العاملي على حتقيق االزده��ار االقت�صادي للجميع مع �ضمان حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف املوعد املقرر بحلول عام  2030ومن بني املتحدثني يف
املنتدى معايل عبد العزيز الغرير ،رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
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دبي ،و�ساندا �أوجيامبو ،الرئي�س التنفيذي واملدير التنفيذي للميثاق العاملي
للأمم املتحدة ،و�إيفا ماريا ليميت�س ،وزيرة خارجية �إ�ستونيا.
و�ستجمع القمة الثالثية "عودة �إىل نقطة البداية :املياه ،والغذاء ،والطاقة"
ر�ؤ�ساء حكومات و�صانعي �سيا�سات .وت�ستمر فعاليات القمة على م��دار يومي
 18و  19يناير اجل��اري و بتنظيم م�شرتك بني الأردن وهولندا والإمارات
العربية املتحدة .وتهدف �إىل رفع الوعي اجلماعي بعالقة الرتابط بني �أمن
املياه والغذاء والطاقة وتبحث احللول التي ت�ضمن تكامل ثالثتهم يف خ�ضم
تعاون م�ستمر بني البلدان الثالثة املنظمة للقمة.
وي�سلط جمل�س �أف�ضل املمار�سات العاملية الذي �سينعقد يف  20يناير اجلاري
ال�ضوء على جميع م�شاريع برنامج �أف�ضل املمار�سات العاملية اخلم�سني التي
انتقاها �إك�سبو  2020دب��ي م��ن �أن �ح��اء ال�ع��امل و ق��دم��ت م�ساهمات م�ؤثرة
وم�ستدامة وذلك بهدف تو�سيع نطاقها �إىل �أماكن �أخرى.
يذكر �أن �أ�سبوع الأه��داف العاملية هو الأ�سبوع ال�سابع من �أ�سابيع املو�ضوعات
الـع�شرة �ضمن برنامج الإن�سان وكوكب الأر�ض يف �إك�سبو  2020والتي توفر
فر�صة لتبادل وجهات نظر جديدة ومُلهمة ملواجهة �أكرب التحديات والتع ّرف
�إىل �أف�ضل الفر�ص يف وقتنا احلايل.

�إك�سبو يف �أ�سبوع ..ال�سفر واالت�صال يت�صدران امل�شهد ..و 46اخرتاعا علميا يف  100يوم
•• �أبوظبي-وام:

ت���ص��در م�ستقبل ال���س�ف��ر واالت�صال
يف ال �ع��امل ،م���ش�ه��د ال�ف�ع��ال�ي��ات التي
� �ش �ه ��ده ��ا �إك� ��� �س� �ب ��و  2020خ�ل�ال
الأ�سبوع اجلاري ،يف الوقت الذي عزز
فيه احل��دث مكانته العاملية كمن�صة
لإط�لاق �أح��دث االخرتاعات العلمية
ال �ت��ي ت���س��اه��م يف ن�ق��ل ال�ب���ش��ري��ة �إىل
م�ستويات متقدمة يف كافة املجاالت.
وت���س�ت�ع��ر���ض وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات
"وام" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع"
�أب � ��رز ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل �ن��ا� �س �ب��ات التي
�شهدها احل ��دث ال�ع��امل��ي يف �أ�سبوعه
الرابع ع�شر.
 ال�سفر واالت�صالان �ط �ل �ق��ت يف �إك �� �س �ب��و  2020دبي
ف�ع��ال�ي��ات �أ� �س �ب��وع ال���س�ف��ر واالت�صال
ال � ��ذي ي �� �ش��ارك ف �ي��ه جم �م��وع��ة من
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ال � �ب� ��ارزة
واملبتكرين و�صناع ال�سيا�سات ،ملناق�شة
ال��رق�م�ن��ة واالت���ص��ال ب�صفتهما حقاً
�إن�سانياً عاملياً وق��وة للخري يف عامل
متغري.
و� �ش �ه��د �أ� �س �ب ��وع ال �� �س �ف��ر واالت�صال

ت �ن �ظ �ي��م جم �م��وع��ة م� ��ن املنتديات
وامل� � ��ؤمت � ��رات وامل� �ع ��ار� ��ض امل�صاحبة
مثل منتدى الأع �م��ال ب���ش��أن ال�سفر
واالت �� �ص��ال ال ��ذي ن��اق����ش التوجهات
العاملية لقطاع ال�سياحة وال�سفر يف
امل�ستقبل و�أثر التحوالت الرقمية يف
ه��ذه التوجهات ،ومنتدى "الرقمنة
وامل� �ه ��ارات اجلديدة" ،ال ��ذي نظمه
اجل�ن��اح الإي�ط��ايل يف �إك�سبو 2020
دب ��ي ب �ه��دف حت�ل�ي��ل ال�سيناريوهات
العاملية وفهم الآليات الكفيلة بتحول
رق�م��ي ��ش��ام��ل و��س�ب��ل ت�ع��زي��ز عمليات
�إع � ��ادة ب �ن��اء ورف ��ع م���س�ت��وى املهارات
ال��رق �م �ي��ة وت�ع�م�ي��م ال��وع��ي الرقمي
مب��ا ي�سهم يف حتقيق تنمية رقمية
امل�ب��ا��ش��ر ب�ح�ي��اة الإن �� �س��ان .وت�صدرت
م�ستدامة.
اليابان قائمة ال��دول الأك�ثر تقدميا
ل�ل�اخ�ت�راع��ات ب��واق��ع  7اخرتاعات
 اخرتاعاتوا��ص��ل �إك�سبو  2020دب��ي �إدها�ش �شملت خرائط عر�ض حلول ال�ضباب،
ال� � �ع � ��امل ب � ��االخ �ت��راع � ��ات العلمية وتقنية �أل�ي��اف ال�ن��ان��و ،ون�ظ��ام الطب
اجل��دي��دة وال�ت��ي بلغت بعد ال �ـ  100ال �ت �ج��دي��دي ،و�آل �ي ��ة ت��ول�ي��د الطاقة
ي��وم الأوىل من زم��ن احل��دث العاملي املغناطي�سية ،و�صناعة ال��زي��وت من
ن �ح ��و  46اخ �ت��راع� � �اً يف قطاعات ن�ف��اي��ات الإط � ��ارات ،وف�لات��ر التقاط
ال�صناعة والزراعة والطاقة والطب الغبار والفريو�سات ،وتقنية �إنتاج املياه
وال �ب �ي �ئ��ة وال �� �س �ي ��ارات وال� �ق� �ط ��ارات ،املعدنية من الهواء .وجاءت �أملانيا يف
وغريها من القطاعات ذات االرتباط املركز الثاين بـ  4اخ�تراع��ات �شملت

ت�صنيع امل�ضخات امل��ائ�ي��ة ،وم�ب�ردات
الطاقة ال�شم�سية ،وطائرة كهربائية
نفاثة ذاتية القيادة ،وثالجة �شم�سية.
وح �ل��ت ك��ل م��ن الإم� � ��ارات و�إيطاليا
وبريطانيا وال�صني يف املركز الثالث
ب ��واق ��ع  3اخ �ت��راع � ��ات ل �ك��ل منها،
حيث �ضمت االخ�تراع��ات الإماراتية
بيوت امل��دن امل�ستدامة ،وقطار يعمل
بالهواء امل�ضغوط ،وزراع��ة ال�صحراء
ب��ا��س�ت�خ��دام امل �ي��اه امل��احل��ة وف�ضالت
الأ�سماك ،فيما ت�ضمنت االخرتاعات

 اال�ستمطارنظم برنامج الإم��ارات لبحوث علوم
اال�ستمطار حف ً
ال يف جناح الإمارات
يف «�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي» لتكرمي
احلا�صلني على منحة الدورة الرابعة
ل�ل�برن��ام��ج ،وه �م��ا :ال��دك �ت��ور براديل
ب�ي�ك��ر ع��ن م���ش��روع��ه ال�ب�ح�ث��ي الذي
يحمل عنوان حت�سني هطول الأمطار
يف دولة الإم��ارات عن طريق التلقيح
ب��ا� �س �ت �خ��دام امل � � ��واد اال�سرتطابية
ال �ن��ان��وي��ة  ،وال ��دك� �ت ��ور ل ��وك ��ا ديلي
موناكي عن م�شروعه البحثي الذي
يحمل عنوان (التعلم الآيل الهجني
لتح�سني ال�ت�ن�ب��ؤ ال�ل�ح�ظ��ي بهطول
الإي �ط��ال �ي��ة ��س��اع��ة ذري� ��ة ،و�آل� ��ة حفر الأمطار).
ف�ضائية ،وم��راوح تغيري االجت��اه ،يف
حني �شملت االخرتاعات الربيطانية  -الثورة ال�صناعية الرابعة.
«روب��وت�اً» لتعليم مهند�سي امل�ستقبل ،نظمت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
ون�ظ��ام ت�بري��د ذك��ي للمحافظة على امل�ت�ق��دم��ة و��ش��رك��ة �إري�ك���س��ون ،جل�سة
اللقاحات ،و�سيارة «روبوري�س» ذاتية ح��واري��ة وور��ش��ة عمل م�شرتكة حول
ال�ق�ي��ادة� ،أم��ا االخ�ت�راع��ات ال�صينية ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة� ،ضمن
فقد ت�ضمنت �سيارة منوذجية ذاتية اجلناح ال�سويدي يف �إك�سبو 2020
القيادة ،ونظام «بيدو» للمالحة عرب دبي.
الأقمار ال�صناعية ،وقطار الر�صا�صة وت �ن��اول��ت ال�ف�ع��ال�ي��ة �أب � ��رز العوامل
فائق ال�سرعة.
املحفزة للتحول الرقمي يف املنطقة

وال��دور املهم للتكنولوجيا يف �إدخال
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال��رق �م �ي��ة ع �ل��ى خمتلف
ال���ص�ن��اع��ات يف ال �ب�لاد ،ك�م��ا تطرقت
�إىل امل �ب��ادرات اال�سرتاتيجية لدولة
الإم��ارات مثل «م�شروع  300مليار»
و«امل � �ب� ��ادرة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة للحياد
املناخي .»2050
  9.5ماليني زيارة.ك�شفت اللجنة العليا لـ �إك�سبو 2020
دبي �أن احلدث العاملي حقق  9ماليني
و� 529ألفا و  710زيارات يف 102
ي � ��وم م �ن��ذ اف �ت �ت��اح��ه يف الأول من
�أكتوبر املا�ضي مبتو�سط � 81.6ألف
زي��ارة يوميا ،فيما بلغ عدد الزيارات
االفرتا�ضية ع�بر املن�صات الرقمية
للحدث العاملي  57.4مليون زيارة.
 الأيام الوطنية.وا��ص�ل��ت ال� ��دول امل���ش��ارك��ة يف �إك�سبو
 2020دب� ��ي االح �ت �ف ��ال ب�أيامها
الوطنية حيث �شهد احل��دث العاملي
االحتفال باليوم الوطني جلمهورية
غينيا بي�ساو بح�ضور ف�خ��ام��ة عمر
��س�ي���س�ك��و �إم �ب��ال��و رئ �ي ����س جمهورية
غينيا بي�ساو ،كما احتفلت جمهورية

موريتانيا الإ�سالمية بيومها الوطني
وذل ��ك ب�ح���ض��ور م �ع��ايل حم�م��د ولد
بالل م�سعود وزي��ر اول يف جمهورية
موريتانيا الإ�سالمية ،كذلك احتفلت
جمهورية ت�شاد بيومها ال��وط�ن��ي يف
«�إك�سبو  2020دب��ي» حيث مت رفع
علم ت�شاد �إىل جانب العلم الإماراتي
يف �ساحة الو�صل.
 ماليزيا�أطلقت وزارة االت�صاالت والو�سائط
املتعددة يف ماليزيا�« ،أ�سبوع االقت�صاد
الرقمي املاليزي» يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،ال��ذي ي�ستمر حتى  15يناير
اجل ��اري وت �ق��ام ف�ع��ال�ي��ات��ه يف اجلناح
امل ��ال� �ي ��زي .وم� ��ن امل �ت��وق��ع �أن يولد
الأ�سبوع فر�صاً جتارية وا�ستثمارية
حمتملة بقيمة  300مليون رينغيت
ماليزي ،كما حتت�ضن ه��ذه املنا�سبة
الإط �ل ��اق غ�ي�ر ال��ر� �س �م��ي لربنامج
«ماليزيا الرقمية» ،التي تهدف �إىل
تعزيز القيمة التي جت�سدها ماليزيا
جل ��ذب اال� �س �ت �ث�م��ارات ال��رق�م�ي��ة عرب
�إطار عمل جديد ين�صب تركيزه على
 3مكونات �أ�سا�سية وه��ي :الر�شاقة
واملرونة واملالءمة.

زوار جناح الكامريون يتجولون بني املقتنيات
ب�سفينة من عبوات بال�ستيكية يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ت�ع�ل��ن دول ��ة ال �ك��ام�ي�رون ع��ن نف�سها
م � ��ن داخ� � � ��ل م �ن �ط �ق��ة ال � �ف� ��ر�� ��ص يف
�أك�سبو  ، 2020م��ن خ�لال جناحها
ال��ذي يت�سم ب��ر�ؤي�ت�ه��ا نحو امل�ستقبل
وحت��دي��ات تغري امل�ن��اخ ،ه��ذا الهاج�س
ال��ذي ي ��ؤرق ال�ع��امل اج�م��ع ،فاجلميع
البد �أن يتكاف ويتحد ليتجاوز العامل
هذا التغري امللحوظ يف املناخ ،فيمنع
قطع الغابات والتقليل من االنبعاثات
الكربونية ا�ستخدام الطاقة النظيفة
وال�ت���ص��دي للتلوث البيئي ،ك��ل هذه
اخلطوات و�ضعتها الكامريون �ضمن
�أولوياتها و�شعارها يف �أك�سبو.
اه �ت��م ج �ن��اح ال �ك��ام�ي�رون يف �أك�سبو
بت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ت��اري��خ البالد
وال � �ت � �ن ��وع ال� �ب� �ي ��ول ��وج ��ي وال� � �ع � ��ادات
وال �ت �ق��ال �ي��د والإرث ال �ث �ق��ايف ،حيث
جاءت لوحة يف املدخل لرئي�س الدولة
وحتتها منوذج لثالثة �أ�سود يف حركات
خمتلفة ولكنهم يف اق��دام ا��ش��ارة �إىل

الهجوم على الأع��داء ،ولوحة �أخرى
ت��رح��ب ب ��ال ��زوار ب�ك�ل�م��ة م��رح�ب��ا بكم
يف ال�ك��ام�يرون ،واجل�ن��اح يف ت�صميمه
الداخلي �شبه مفتوح متاما وينق�سم
�إىل لوحات على اجلدران ومنحوتات
على قواعد و�صناديق من الزجاج.
وينتقل ال��زائ��ر ع�بر رحلة يف اجلناح
ال� �ك ��ام�ي�روين ،ل �ي �ت �ع��رف ع �ل��ى ر�ؤي ��ة
الكامريون اال�سرتاتيجية لعام ٢٠٣٥
ال �ت��ى ت�ن�ق���س��م �إىل ث�ل�اث��ة م��راح��ل ،
املرحلة الأوىل من الر�ؤية �إىل الواقع
حيث تتطلع �إىل اال�ستثمار يف البنية
التحتية وحت��دي��ث �أ��س��ال�ي��ب الإنتاج،
�أما املرحة الثانية احلفاظ على �أعلى
م�ستويات النمو وا�ستنها�ض جهود
ال�سكان للتغلب على التغري املناخي،
واملرحلة الثالثة االنفتاح على العامل
اخل��ارج��ي م��ن خ�ل�ال االع �ت �م��اد على
االنتاج والت�صدير.
وا�ستكماال لرحلة الزائر داخ��ل جناح
الكامريون �سيجد نف�سه �أمام لوحات
�أوىل ت�شري �إىل �أن الكامريون �أر�ض

التنوع حيث �أن بها  ٢٣٠لغة يتحدث
ب�ه��ا ال�شعب ك�م��ا �أن �ه��ا م��وط��ن لأكرث
من ٢٠٠جماعة عرقية ،ولوحة �أخرى
ت �� �ش�ير �إىل �أن ال� �ك ��ام�ي�رون موطن
لأ�ضخم �ضفدع يف العامل حيث ي�صل
حجم ال�ضفدع ج��ال��وت �إىل � ٣٥سم،
ولوحة ثالثة جاءت فيها معلومة ب�أن
ال�ك��ام�يرون �أك�بر دول��ة على م�ستوى
�أفريقيا يف التنوع البيولوجي فتمتلك
�أكرث من  ٣٠٠نوع من الثدييات و٩٠٠
ن��وع م��ن ال �ط �ي��ور ،ف�ي�ق��ال �أن �ه��ا دولة
مبكونات قارة.
ي�شاهد ال��زائ��ر �أث �ن��اء جت��وال��ه بجناح
ال �ك ��ام�ي�رون ال �ع �م��ارة الكامريونية
ب�أكواخها الأفريقية املتميزة ،وتراثها
وعاداتها وتقاليدها ،وبجوار اجلدران
يف م �� �س��اح��ات وا� �س �ع��ة و� �ض �ع��ت كمية
ك �ب�يرة ج��دا م��ن ال�ت�م��اث�ي��ل املنحوتة
ب�أحجام خمتلفة وب�أ�شكال ت��دل على
ال�ت�ن��وع وب��رك��ن �صمم ك��وخ ت��دىل من
�سقف اجلناح �إىل حمطة يف املنت�صف
ثبت به القما�ش وثبت يف الأر�ضية يف

�شكل هند�سي ،وعلى ال�ط��رف الأخر
�صممت �سفينة من الزجاجات املياه
البال�ستيكية ،وهذا الت�صميم الفريد
يقف �أمامه الزائر يف تعجب ،واملق�صود
من تنفيذ ال�سفينة هو االنطباع الذي
تتطلع �إل�ي��ه ال�ك��ام�يرون يف التحدي
والت�صدي لتغري املناخ حيث �أهتمت
بعملية التدوير للخامات التى ت�ؤثر
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ب��ال���س�ل��ب ف�ح��ول�ت�ه��ا �إىل
ا��س�ت�خ��دام ح�ي��وي ومفيد م��ن املمكن
ان ي�ستخدم يف عملية التنقل وال�صيد
وت��وف�ير �أي ��د ع��ام�ل��ه ت�صنع و�أخ ��رى
ت�ستخدم الأالت التى تعرب عن ر�ؤية
الكامريون للم�ستقبل.
وي�ستعر�ض ج�ن��اح ال�ك��ام�يرون �أي�ضاً
كثرياً من الأمناط الفنية والإبداعية،
مثل املو�سيقى والرق�ص وفنون الأداء،
وهي مفردات ارتبطت بالإرث الثقايف
ل �ل ��دول ��ة ،وم� ��ازال� ��ت ت �� �س �ت �خ��دم هذه
ال �ف �ن��ون يف ال �ط �ق��و���س االجتماعية
ل�شعبها املختلف ،كما �أن الكامريون
لديها املو�سيقى احلديثة اخلا�صة بها،

�إ�ضافة �إىل الفنون اجلميلة والر�سم
والت�شكيل و�صناعة ال�سينما ،ولديها
جم �م��وع��ة م ��ن امل� ��ؤل� �ف�ي�ن والكتاب
والأدب� ��اء وال���ش�ع��راء املميزين الذين
لهم ت��واج��د ع��امل��ي بح�صدهم جوائز
عاملية يف الآداب .وك�ك��ل ال ��دول التى
ت�شارك يف �أك�سبو  ٢٠٢٠بهدف الرتويج
ل�ث�ق��اف��ات�ه��ا وت��اري �خ �ه��ا وح�ضارتها،
ب��الإ��ض��اف��ة ل�ع��ر���ض ال���س�ب��ل احلديثة
يف االنتقال �إىل امل�ستقبل بكل ما فيه
من قدرات وحتدي للظروف املناخية

وال �ت �� �ص��دي ل �ل �ع��وام��ل االقت�صادية،
فتهدف �إىل تبادل اخل�برات وتوقيع
االتفاقيات اال�ستثمارية يف ال�صناعة
وال �ت �ج��ارة وال��زراع��ة وال�ن�ف��ط جلذب
ر�ؤو� ��س الأم� ��وال الأج�ن�ب�ي��ة النتعا�ش
الدخل القومي للدولة وتثبت للعامل
�أنها دول��ة ق��ادرة على تنظيم املحافل
ال��دول�ي��ة كالتى تنظمها حاليا ك�أ�س
الأمم الأفريقية يف ظل انت�شار كفيدا
 ١٩لتنت�صر لنف�سها وتثبت متيزها
وقدرتها على تخطى ال�صعاب.
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جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف فعالية ت�سلط ال�ضوء على ق�ص�ص ن�ساء يف الإعالم
•• دبي– الفجر

ا�ست�ضاف جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي فعالية �سلطت ال�ضوء على
ق�ص�ص ن�ساء يف جم��االت الإع�ل�ام والتمثيل وال�ت��وا��ص��ل االجتماعي،
ومتحورت حول الأدوار والت�أثريات املح ّفزة للن�ساء يف تعزيز التوا�صل
بني الأجيال واحل�ضارات املختلفة.
ت�أتي الفعالية �ضمن فعاليات �أ�سبوع ال�سفر واالت�صال� ،أح��د الأ�سابيع
الع�شرة املتخ�ص�صة �ضمن برنامج الإن�سان وكوكب الأر���ض يف �إك�سبو
 2020دبي؛ �أدارت الفعالي َة هند العوي�س ،نائب رئي�س �أول امل�شاركات
ال��دول�ي��ة يف �إك�سبو  2020دب��ي ،حيث حت ��اورت م��ع ك��ل م��ن منى �أبو

�سليمان ،وهي �إعالمية �سعودية؛ واملمثلة الأردنية تيما �شوملي؛ ونيكول
الري�س ،م�ؤلفة حمتوى على تيك توك ،وهي �أمريكية اعتنقت الإ�سالم
وانتقلت للعي�ش يف دولة الإمارات.
وعر�ضت املتحدثات ق�ص�صهن عرب مقاطع فيديو م�صورة ،وكيف �أنهن
فخورات بنجاحهن بعد حتقيق �أثر �إيجابي يف املجتمعات .تناولن �أي�ضا
ت�أثري الأهايل يف بناء �شخ�صية الأجيال املقبلة ،وركزن على قوة الن�ساء
وقدرتهن على العمل وحتقيق الكثري من النجاحات يف خمتلف امليادين.
وقالت الإعالمية منى �أب��و �سليمان" :حاولنا من خ�لال برنامج كالم
ن��واع��م م�ع��اجل��ة بع�ض الق�ضايا يف ع��امل�ن��ا ال�ع��رب��ي ،وت�ن��اول�ن��ا موا�ضيع
متنوعة ،منها تربية الآب��اء للأطفال ،وجرائم ال�شرف؛ و�أردن��ا �أن يحل

النا�س امل�شاكل احلقيقية التي كانوا يواجهونها .كان الربنامج يهدف
حقا �إىل امل�ساعدة يف متكني العائالت من تطوير �أ�سلوب حياة ع�صري
يتما�شى مع قيمهن ال�شخ�صية".
وقال ماهر نا�صر ،مدير �شعبة التوعية يف �إدارة الأمم املتحدة للتوا�صل
العاملي ،املفو�ض العام للأمم املتحدة يف �إك�سبو  2020دبي ،والذي كان
�ضمن احل�ضور" :االت�صاالت والإع�ل�ام اليوم هما الأداة التي ميكننا
ا�ستخدامها؛ وقد تفوقت املر�أة يف ذلك .و�أعتقد �أن هذا هو املجال الذي
يجب �أن تركز فيه الن�ساء حقا .ال تنتظرن ال��رج��ال ليمنحكن القوة.
عليكن �أن تقاتلن من �أجلها .عليكن �أن ت�أخذنها ،وعلينا نحن الرجال،
الذين ي�ؤمنون بذلك� ،أن نقف معكن .و�أنا �أينما كنت �س�أقف معكن".

يهدف برنامج الإن�سان وكوكب الأر�ض يف �إك�سبو  2020دبي �إىل زيادة
الوعي وحتقيق �شعار احلدث الدويل’توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل‘؛
ويتم ذلك عرب حتفيز العمل بني قادة الر�أي و�أ�صحاب القرار واملخت�صني
وعامة النا�س ب�ش�أن الق�ضايا التي ت�ؤثر يف حياتنا ب�شكل مبا�شر ،مثل تغري
املناخ والتنوع احليوي ،وم�ستقبل الرعاية ال�صحية والتعليم ،والعمل من
خالل �سل�سلة متنوعة من الأحداث واخلربات.
وي�أتي برنامج الإن�سان وكوكب الأر�ض يف الوقت الذي ي�صل العامل فيه
�إىل مرحلة حتتم ��ض��رورة التحرك اجل��اد ،حيث يحفز الربنامج على
اال��س�ت�ف��ادة م��ن جتمع ال�ع��امل يف �إك�سبو  2020دب��ي لتوحيد اجلهود
والعمل بو�ضوح من �أجل االرتقاء بنوعية حياة الأجيال املقبلة.

جتارب مبتكرة وفريدة تعرف الزوار بق�صة �أكرث دول �أوروبا خ�ضرة
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عمر �سلطان العلماء يزور جناح جمهورية ليتوانيا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-الفجر:

زار معايل عمر �سلطان العلماء وزير
دولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد،
ج�ن��اح جمهورية ليتوانيا ال��واق��ع يف
منطقة اال�ستدامة يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،حيث كان يف ا�ستقباله روما�س
جانكا�سكا�س م��دي��ر اللجنة العامة
للجناح الليتواين.
وتعرف عمر �سلطان العلماء خالل
ال��زي��ارة على التجارب املبتكرة التي

يقدمها جناح ليتوانيا ،والتي تنقل
ال ��زائ ��ر ب�ي�ن ال�ت���ص��ام�ي��م املعمارية
املعا�صرة والبيئة الطبيعية الغنية
والفر�ص اال�ستثمارية وال�سياحية،
وال �ث �ق��اف��ة ال �ل �ي �ت��وان �ي��ة وامل � �ب� ��ادرات
الهادفة لتعزيز اال�ستدامة يف خمتلف
املجاالت.
وقام وزير دولة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل
عن بعد ،بتجربة فريدة من نوعها،
متكن زوار اجلناح من ر�ؤية ليتوانيا
بطريقة م�ت�ط��ورة ،وبتجربة ح�سية

م�ت�م�ي��زة م��دع��وم��ة بالتكنولوجيا،
ت�ن�ق��ل ال ��زائ ��ر ب�ي�ن �أ� �ش �ه��ر الأم ��اك ��ن
و�صوال ملناطق من البالد مل تط�أها
قدم �إن�سان ،كما تعرف من خالل هذه
ال�ت�ج��رب��ة االف�ترا� �ض �ي��ة ع�ل��ى معامل
ال�ث�ق��اف��ة ال�ث�ري��ة مل�ج�ت�م��ع ليتوانيا،
تت�ضمن الفن احلديث والتقليدي،
وامل � � ��ؤمت� � ��رات ال �ع �ل �م �ي��ة ،والفر�ص
ال�سياحية وغريها من املجاالت.
و�أ�شاد عمر �سلطان العلماء بجمالية
ت�صميم ج�ن��اح ليتوانيا وبالتجارب
اال�ستثنائية ال�ت��ي يقدمها للزوار،

وال�ت��ي متكنهم م��ن التعرف ب�صورة
�شاملة على خمتلف جوانب الن�شاط
الإن�ساين بطريقة مبتكرة و�إبداعية،
و��ش�ك��ر ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى اجل �ن��اح على
ح�سن التنظيم وال�ت�ج��رب��ة املتميزة
التي يقدمونها للزوار.
ويعك�س ج�ن��اح ليتوانيا ف��ن العمارة
ال ��ذي يتخذ االن �ف �ت��اح ع�ل��ى الإب ��داع
واال�ستدامة واالبتكار �شعارا� ،أ�سلوب
ع�م��ارة مبتكر ي ��زاوج ب�ين التقليدي
واحل��داث��ي ،بت�صميم خ��ارج��ي ملفت
ي��رت �ك��ز ع �ل��ى ه �ي �ك��ل خ �� �ش �ب��ي مزين

ب �ن��واف��ذ م�ل��ون��ة وزخ � ��ارف تقليدية،
وي�ستعر�ض �أب ��رز التقنيات وحلول
االق �ت �� �ص��اد ال� ��دائ� ��ري وغ�ي�ره ��ا من
احللول الع�صرية التي مت ابتكارها
يف البالد.
ك �م��ا ي���س�ت�ع��ر���ض اجل �ن ��اح ع� ��ددا من
امل���ش��اري��ع ال�ت��ي ت�سعى ل�ي�ت��وان�ي��ا من
خ�لال�ه��ا لتحقيق ق �ف��زات ن��وع�ي��ة يف
جم � ��االت ع� ��دة ت �� �ش �م��ل امل�شروعات
ال�صغرية والنا�شئة يف التكنولوجيا،
كما يعرف ال��زوار باملعامل ال�سياحية
لأكرث الدول خ�ضرة يف �أوروبا.

وتعد جتربة الطعام املعد بتكنولوجيا ل �ي �ت��وان �ي��ا ،ف �م��ن خ �ل�ال ��ض�غ�ط��ة زر
ال �ط �ب��اع��ة ث�لاث �ي��ة الأب� �ع ��اد ،حمطة واح ��د يف ال�ط��اب�ع��ة ث�لاث�ي��ة الأبعاد،
م �ت �م �ي ��زة �أخ � � � ��رى ي �ق ��دم �ه ��ا جناح يح�صل ال��زائ��ر ع�ل��ى وج �ب��ة خفيفة

من اخل�ضار �أو الفواكه وغريها من
الوجبات املعدة من منتجات جمففة
بالتجميد.

�إك�سبو  2020دبي يحتفل بت�سجيل  10ماليني زيارة عرب طرحه تذكرة اليوم الواحد بقيمة  10دراهم
•• دبي �إك�سبو – الفجر

ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين
تظل �إجراءات ال�سالمة ملكافحة كوفيد -19بالغة الأهمية يف �إك�سبو 2020
دب��ي� ،إذ ا ُتخذت تدابري �صارمة فيما ي�ستعد احل��دث ال��دويل لتحقيق �إجناز
ملحوظ يتمثل يف ت�سجيله  10ماليني زي��ارة ،عرب تخفي�ضه قيمة تذكرة
اليوم الواحد من  95درهما �إماراتيا لتبلغ  10دراهم �إماراتية ،وذلك لدخول
موقع �إك�سبو  2020يوم الأحد  16يناير اجلاري
متثل التذكرة املميزة عربون �شكر من �إك�سبو  2020دبي لزواره على دعمهم

والتزامهم ال�شديد ب�إجراءات ال�سالمة ال�صارمة ملكافحة كوفيد ،-19التي
ت�شمل و�ضع الكمامات يف امل�ساحات الداخلية واخلارجية
ويعِد يوم الأحد  16يناير اجلاري ب�أن يكون يوما ال يُن�سى� ،إذ يزخر بطيف
من الفعاليات الفريدة من �أجل الرتفيه والتثقيف ،ويدعو �إك�سبو  2020دبي
اجلميع �إىل امل�شاركة يف التجربة العاملية .ف�ستحتفي كوريا اجلنوبية بيومها
الوطني ،عرب قرع طبول "جانغ غو" التقليدية ،وا�ستعرا�ض فنون تايكواندو
القتالية ،وحفل مو�سيقي مميز ملو�سيقى "كي بوب" على من�صة اليوبيل يف
متام ال�ساعة  7:30م�ساء بتوقيت دولة الإمارات ،يطل فيه فنانون �أمثال جي
�أيدل ،و�سرتاي كيدز ،وغولدن ت�شايلد ،و�ساي ،وفور�ستيال ،و�سومي
وي�ست�ضيف �أ�سبوع الأهداف العاملية الفعالية الرئي�سة بعنوان "الأهداف العاملية

للجميع" ،وهي فعالية موجهة للنا�س من �أجل ن�شر الوعي ب�أهداف التنمية مزيج عامر ب�أنواع مو�سيقية من ديب هاو�س ،وفانك ،ودي�سكو ،وبروغري�سيف
امل�ستدامة ،واالحتفال بالتقدم املُح َرز حتى الآن ،وت�سليط ال�ضوء على الدور هاو�س ،وتكنو
الذي ي�ؤديه الأف��راد واملجتمعات يف حتفيز التغيري العاملي من �أجل م�ستقبل تظل �صحة جميع من ي�شارك يف �إك�سبو  2020دب��ي ،و�سالمتهم �أولويتنا
الق�صوى ،ويلتزم املنظمون بالعمل مع امل�شاركني للرتحيب بالزوار يف ن�سخة
�أكرث ا�ستدامة للجميع بحلول عام 2030
ومتتد فعاليات �أ�سبوع الأه��داف العاملية يف �إك�سبو  2020من � 15إىل � 22آمنة وا�ستثنائية من �إك�سبو الدويل
يناير اجل��اري ،ويح�شد هذا الأ�سبوع الزخم و�سي�س ّرعه للدفع بعجلة �أهداف ويتعني على ال��زوار �إب��راز نتيجة فح�ص �سلبية لفح�ص "بي �سي �آر" على �أن
التنمية امل�ستدامة ،ملقيا بذلك ال�ضوء على بع�ض احللول لإلهام حت ّرك يطال يكون الفح�ص �أُج��ري قبل موعد ال��زي��ارة بـ� 72ساعة على الأك�ثر� ،أو �إثبات
املح�صنني،
ق�ضايا العامل الأكرث �إحلاحا ،مبا يف ذلك الالم�ساواة بني
اجلن�سني والتغيرّ يفيد ح�صولهم على التطعيم� .أما الزوار من حاملي التذاكري غري ّ
َ
فيمكنهم اخل�ضوع لفح�ص "بي �سي �آر" باملجان يف عدد من مراكز الفح�ص
املناخي
و بلم�سة رائعة ،احيت من�سقة الأغاين ماتو بلو الأجواء على من�صة اليوبيل عرب املختارة يف جميع �أنحاء دولة الإمارات.

متخ�ص�صون يناق�شون م�شاركة املجتمعات املحلية يف ال�سياحة بعد جائحة كورونا
•• دبي– الفجر

حتت عنوان "خارج امل�سار :ال�سفر يف
القرن احلادي والع�شرين" ،و�ضمن
�سل�سلة نقا�شات املجل�س العاملي يف
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،وال �ت��ي تقام
ه��ذه امل��رة يف �إط��ار فعاليات �أ�سبوع
ال�سفر واالت�صال ،عُقدت جل�سة يف
جناح الهند يف �إك�سبو  2020دبي،
ناق�ش خاللها عدد من املتخ�ص�صني
م�ستقبل ال�سياحة امل�ستدامة بعد
جائحة كورونا.
�� �ش ��ارك يف ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ة لوي�س
�أراوج � � � ��و ،رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة ال�سياحة
الوطنية الربتغالية ،وجون باغانو،

الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحر
الأح�م��ر للتطوير – �أح��د امل�شاريع
ال���س�ع��ودي��ة ال�ع�م�لاق��ة �ضمن ر�ؤية
اململكة – و�آن��ا ب��اوال باي�س ،رئي�سة
ق���س��م ال�ت�ع�ل�ي��م يف ه�ي�ئ��ة ال�سياحة
ال��وط �ن �ي��ة ال�ب�رت �غ��ال �ي��ة ،وروج � ��رز
فالن�سيا ،وزي��ر ال�ت�ج��ارة اخلارجية
وال�سياحة ال�سابق يف ب�يرو� .شارك
يف ال�ف�ع��ال�ي��ة �أي���ض��ا ك� ٌ�ل م��ن ديباك
ديفا ،املدير الإداري ل�شركة ترافيل
كوربوري�شن �أوف �إنديا؛ و�أن هاردي،
�أ�ستاذة ال�سياحة الثقافية والرتاثية
يف كلية ال�سياحة وع�ل��م االجتماع
للعلوم االجتماعية ،جامعة ت�سمانيا
يف �أ�سرتاليا؛ و�شري �آرفيند �سينغ،

�سكرتري اخلدمة الإداري��ة يف وزارة
ال�سياحة ال�ه�ن��دي��ة؛ و�أدار اجلل�سة
��س�ع�ي��د ال �� �س �ع �ي��د ،م��دي��ر الت�سويق
بدائرة �أبوظبي للثقافة وال�سياحة.
متحور النقا�ش حول بداية عزوف
ال�سياح عن االجتاه �إىل املدن الكربى
كوجهات �سياحية ،واجتاههم عو�ضا
ع��ن ذل ��ك �إىل ال��وج �ه��ات الريفية
يف ف�ت�رة م��ا ب �ع��د ج��ائ�ح��ة كورونا،
الأم� ��ر ال ��ذي ي�شكل ب� ��دوره حتديا
للمجتمعات املحلية والبيئة نف�سها.
وقالت هاردي �إنه يف حني �أن "هناك
الكثري من الإيجابيات يف الزائرين
ال��ذي��ن ي��ذه �ب��ون �إىل �أم ��اك ��ن غري
م ��أل��وف��ة ،ه�ن��اك �أي���ض��ا حتديات...

ب�ع����ض الأ� �ش �خ��ا���ص ي ��ري ��دون فقط
ا��س�ت�ع��ادة جت��رب��ة �سفرهم" .لكنها
�أكدت �أن هذا قد ي�ؤدي �إىل جتاهلهم
للمخاوف البيئية .وق��ال��ت" :نحن
ب �ح��اج��ة �إىل ت�ع�ل�ي�م�ه��م االهتمام
بالبيئة خالل التجربة ال�سياحية".
�أ�شار املتحدثون �إىل احلاجة لإ�شراك
امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ل�ي��ة ب���ص��ورة �أك�ب�ر.
وق��ال باغانو" :من املهم �أن ن�شرك
جمتمعاتنا املحلية ونرتقي بها يف
ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة؛ ن �ح��ن ب �ح��اج��ة �إىل
االع�ت�راف بقيمة ال�سكان املحليني
يف ال�سياحة؛ يجب �أن يعرف ال�سائح
قيمة املجتمعات املحلية" ،م�شريا
بحارة
�إىل �أن ��ش��رك�ت�ه��م ت���س�ت��أج��ر ّ

حمليني ب��دال م��ن جلب ب�ح��ارة من
اخل� � ��ارج ،لأن �ه ��م "يعرفون كيفية
الإبحار وجتنب ال�شعاب املرجانية".
و�أو�� � � �ض � � ��ح دي � �ف� ��ا �أن� � �ه � ��م ي� �ب ��ذل ��ون
ج�ه��ودا واع�ي��ة حتى يتعلم ال�سكان
املحليون كيف ميكنهم اال�ستفادة
م��ن ال���س�ي��اح��ة .و�أ�� �ض ��اف" :جميع
مديرينا يف املكاتب املحلية هم من
ال�سكان املحليني� ...إن�ه��م يعرفون
امل� �ك ��ان ب���ش�ك��ل �أف�ضل" .و�أك � ��د �أن
اال�ستدامة "مل تعد جم��رد �شعار"
بل �أ�صبحت منهجا ملمار�سة الأعمال وال �ت �ح��ول يف من� ��وذج ال �� �س �ي��اح��ة يف  2020دب ��ي �إىل ت��وف�ير من�صة �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ال��ذي��ن ُوج �ه��ت لهم
ال�ت�ج��اري��ة ،م�ضيفا �أن ��ه "من املهم �أن �ح��اء ال �ع��امل ي� ��ؤث ��ران ع�ل��ى �إدارة ل �ت �ب��ادل وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر املتنوعة الدعوة مل�ساهماتهم اال�ستثنائية يف
ب���ش��أن امل��و��ض��وع��ات امل�ه�م��ة؛ وجتمع املو�ضوع ووجهات نظرهم الفريدة
�أن يرى ال�سكان املحليون ال�سياحة الوجهات ال�سياحية".
م��ن م�ن�ظ��ور اال� �س �ت��دام��ة .التغيري ي �ه��دف امل�ج�ل����س ال �ع��امل��ي يف �إك�سبو كل جل�سة نخب ًة من ق��ادة الفكر يف يف هذا ال�ش�أن.

�إك�سبو  2020دبي ي�ستعد النطالقة حتدي الرك�ض الثاين يوم  22يناير اجلاري
•• دبي– الفجر

يرتقب ع�شاق الريا�ضة واللياقة وال�ق��وة اجلولة الثانية
من �سباق �إك�سبو للرك�ض يف  22يناير اجلاري ،مع توقعات
ك�ب�يرة بت�ضاعف ال�ع��دد امل�ت��وق��ع للم�شاركني بعد النجاح
الهائل ال��ذي حققته اجلولة الأوىل .وق��د جذبت اجلولة
الأوىل من ال�سباق التي نظمها �إك�سبو  2020دب��ي ،يوم
 19نوفمرب املا�ضي� ،أكرث من خم�سة �آالف م�شارك ،وهو
ما يزيد التوقعات مب�شاركة �أعداد �أكرب يف اجلولة الثانية،
مع �إع�لان املنظمني �أن باب الت�سجيل �سيغلق غ��داً الأحد
 16يناير اجلاري ،ورمبا قبل ذلك يف حال اكتمال العدد.

وخ�ل�ال ال���س�ب��اق� ،سي�ستمتع امل���ش��ارك��ون يف ��س�ب��اق �إك�سبو
مبناظر خالبة على طول امل�سار الذي يطوف حول �أجنحة
ال��دول واملناطق الرئي�سة الثالث يف �إك�سبو  2020دبي،
وه��ي اال� �س �ت��دام��ة ،وال�ت�ن�ق��ل ،وال �ف��ر���ص� ،إ� �ض��اف��ة �إىل قبة
الو�صل الأيقونية .ويجري ال�سباق الذي� ،سيقام من ثالث
ف�ئ��ات ب��واق��ع ث�لاث��ة وخم�سة وع���ش��رة ك�ي�ل��وم�ترات ،بدعم
من �إك�سبو  2020دبي وجمل�س دبي الريا�ضي ،و�ستكون
امل�شاركة مفتوحة �أمام جميع املقيمني والزوار من خمتلف
الأعمار .وكمكاف�أة من �إك�سبو  2020دبي� ،سيح�صل جميع
امل�شاركني على ثالث تذاكر جمانية لدخول موقع احلدث
العاملي ،تتيح لهم �أي�ضا خ�صومات من مطاعم عديدة.

جناح ال�سلفادور ب�أك�سبو  2020دبي ي�شيد بتنظيم االمارات
للمعر�ض الدويل وجمع هذا العدد من دول العامل
•• دبي -وام:

حفل فني �ساهر على �أنغام مو�سيقى «غروبو باهيا»
الكولومبية على من�صة اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

ا�ستمتع زوار �إك�سبو  2020دبي بحفل فني �ساهر ملو�سيقى "غروبو باهيا"
الكولومبية على م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دبي �ضمن فعاليات
احل��دث ال��دويل .و�أع��رب �أع�ضاء الفرقة الكولومبية يف م�ستهل احلفل عن
�سعادتهم البالغة بامل�شاركة بهذا احلفل �ضمن فعاليات �إك�سبو  2020دبي.
متثل مو�سيقى "غروبو باهيا" الكولومبية ثقافة �ساحل املحيط الهادي
جلمهورية كولومبيا ،الواقعة يف اجل��زء ال�شمايل الغربي م��ن ق��ارة �أمريكا
اجلنوبية؛ وقد ت�أثرت هذه النوعية من املو�سيقى ،ال�سيما ال�سامبا والمبادا
والفانك ،بالثقافات الأفريقية املتنوعة .وتعد مو�سيقى "غروبو باهيا" جزءا
م��ن ح��رك��ة ثقافية حت�ظ��ى ب��اع�تراف ع��امل��ي ،ب�ع��د �إدراج �ه��ا م��ن ق�ب��ل منظمة
اليون�سكو �ضمن قائمة الرتاث الثقايف غري املادي للب�شرية.

ي�ستقبل ج�ن��اح جمهور ال���س�ل�ف��ادوري امل���ش��ارك يف �أك�سبو
 2020دبي زواره الذين و�صل عددهم اىل  53الف زائر
حتى الآن بفناجني القهوة ال�سلفادورية وعرو�ضا لرتاث
وتاريخ ومناطق اجلذب ال�سياحي فى ال�سلفادور.
وقدمت ال�سيدة بارتي�سيا فنتي�س مديرة اجلناح ال�سلفادوري
عرب حديث لوكالة �أنباء االم��ارات " وام" ال�شكر على كل
ماقدمته دولة االمارات العربية املتحدة جلميع امل�شاركني
يف هذا الكرنفال الناجح واملميز وخا�صة يف هذه الظروف
اال�ستثنائية ب�سبب انت�شار كوفيد  19وا�ستطاعت دولة
االمارات من جمع كل هذا العدد الكبري من دول العامل يف
مكان واحد لعر�ض ثقافة �شعوبهم وتقريب وجهات النظر
بني جميع الدول امل�شاركة.
وق��ال��ت ن�ح��ن مم�ت�ن��ون ج��دا لكوننا ننتمي ل�ه��ذا احلدث
الكبري العاملي وهو اك�سبو  2020ونحن نرى هذا العدد
الكبري من الزائرين وهو بالن�سبة لنا اجناز مميز ومل نكن
نتوقع هذا الكم من االعجاب من قبل الزائرين للجناح.
وا�شارت اىل ان الزائر جلناح ال�سلفادور �سيكت�شف ا�ضافة
اىل انواع القهوة التي يجب جتربتها �سيتعرف الزائر على
بع�ض االعمال وال�صناعات اليدوية املتعددة واملخ�ص�صة

للن�ساء ومت ت�صميمها يف بلدنا على الطريقة التقليدية
اخلا�صة ويطلق عليها " دني�س".
وا� �ض��اف��ت " حت��ر���ص ج �م �ه��وري��ة ال �� �س �ل �ف��ادور م��ن خالل
م�شاركتها يف معر�ض �أك�سبو  2020دب��ي على التعريف
بتقاليدها وثقافتها وعر�ض م�شاريعها ال�سياحية لت�شجيع
امل�ت��واج��دي��ن ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار يف ب�ل��دن��ا ال ��ذي ي�ع��د ا�صغر
بلد يقع يف مركز �أمريكا الو�سطى كما ن�سعى من خالل
م�شاركتنا �إىل عقد اتفاقيات مع الدول امل�شاركة يف �أك�سبو
 .2020ويقع جناح ال�سلفادور يف �أك�سبو  2020دبي
مبنطقة التنقل وي�ضم ج�ن��اح ال�سلفادور عر�ضا ثالثي
الأب�ع��اد ومتعدد احل��وا���س ي�سلط ال�ضوء على م�شروعات
التنمية الرئي�سية يف البالد كما يعر�ض من خالل �شا�شات
عر�ض تاريخ وثقافة وتراث الدولة وتعريف الزائرين على
اه��م املناطق ال�سياحية  .ودع��ت باتري�سا فونت�س اجلميع
لزيارة ال�سلفادور للتعرف على اجلمال الطبيعي املذهل
من الرباكني امل�شتعلة الرائعة والبحرية املذهلة والتي تقع
يف قلب فوهة بركانية يبلغ قطرها  10اميال وتعد من
اكرب البحريات يف ال�سلفادور ا�ضافة اىل ال�شواطئ املبهرة
واحلدائق اجلميلة كما �سيكت�شف الزائر اجلبال والغابات
ال�ت��ي حت�ي��ط ب��ال�ب�ل��د وال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال �ع��ادات والتقاليد
ال�سلفادورية .
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حراك دويل م�ستمر ملحاولة اخلروج من حالة ال�ضبابية يف ال�ساحة الليبية،
حيث طالب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية مبجل�س النواب الإيطايل بيريو
فا�سينو ،ب���ض��رورة �إي�ج��اد م�ب��ادرة �سريعة م��ن االحت��اد الأوروب� ��ي والواليات
املتحدة؛ لإنهاء ان�سداد عملية اال�ستقرار يف ليبيا.
وحذر الربملان الإيطايل من خطورة الو�ضع يف الداخل الليبي حال ت�أجيل
جديد لالنتخابات بعد �شهرين ،وهو ما �سيكون مبثابة �إ�شارة قاطعة لإرادة
القوى الإقليمية يف �إبقاء حالة الفو�ضى امل�ستمرة حتى الآن.
التحذير الإيطايل حول الو�ضع يف ليبيا ،جاء بالتزامن مع حتركات �أمريكية
ن�شطة خالل الأي��ام املا�ضية من جانب �سفري وا�شنطن لدى ليبيا ريت�شارد
نورالند ،حيث �أج��رى ع��ددًا من اللقاءات واالت�صاالت الهاتفية للدفع نحو

•• عوا�صم-وكاالت

قال الرئي�س امل�صري ،عبد الفتاح
ال�سي�سي� ،إن بالده حري�صة على
التو�صل �إىل اتفاق قانوين ملزم
و�شامل ب�ش�أن م��لء وت�شغيل �سد
النه�ضة الذي ت�شيده �إثيوبيا على
نهر النيل الأزرق.
و�أكد ال�سي�سي يوم �أول �أول �أم�س
الأرب �ع ��اء �أن م�صر ت��ري��د اتفاقا
قانونيا ملزما و�شامال “يراعي
ك ��ل � �ش��واغ �ل �ن��ا ..وح�ي��ن تعرثت
امل�ف��او��ض��ات توجهنا �إىل جمل�س
الأمن �سعيا لبلوغ هذا االتفاق».
وت� �ع�ث�رت امل �ف��او� �ض��ات امل�ستمرة
م�ن��ذ ��س�ن��وات ب�ين ب�ل��دي امل�صب؛
م�صر وال���س��ودان ،وب�ين �إثيوبيا؛
بلد املنبع الذي �شيد ال�سد ،حتى
ت��دخ�ل��ت �أط� ��راف دول �ي��ة ونوق�ش
امللف يف جمل�س الأمن.
خطوة �أمر واقع جديدة
وع� �ق ��دت احل� �ك ��وم ��ة الإثيوبية
ب��رئ��ا� �س��ة رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء� ،آب ��ي
�أحمد� ،أول اجتماع لها مبوقع �سد
النه�ضة ،الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك
يف �إط � ��ار �إج� � ��راء ت�ق�ي�ي��م للأيام
امل �ئ��ة الأوىل جل �م �ي��ع ال� � ��وزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
وح�ي�ن�ه��ا� ،أع �ل �ن��ت �إث�ي��وب�ي��ا خالل
الأي � ��ام امل�ق�ب�ل��ة �إن �ت��اج �أول طاقة
كهربائية من �سد النه�ضة الذي
ب�ل�غ��ت ف�ي��ه ن���س�ب��ة ال �ب �ن��اء  82يف

بعد اخلطوة الإثيوبية ..ما هي فر�ص التفاو�ض ب�ش�أن �سد النه�ضة؟

املئة بطاقة �إنتاجية قدرها 700
م�ي�غ��اوات م��ن توربينني تغطيان
 20يف املئة من احتياجات البالد
من الكهرباء.
ويف خطوة جديدة لفر�ض �سيا�سة
الأمر الواقع� ،أعلنت �إثيوبيا �أم�س
الأول اخلمي�س �أنها �ستبد�أ قريبا
�إن �ت��اج ال�ط��اق��ة م��ن ��س��د النه�ضة
بقدرة  700ميغاوات ،كما �أعلنت
عزمها �إزالة � 17ألف هيكتار من
ال �غ��اب��ات ال���ش�ه��ر امل�ق�ب��ل متهيدا
ل �ل �م��لء ال �ث��ال��ث ل �ب �ح�يرة ال�سد
الإثيوبي.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب ��ا�� �س ��م وزارة
اخلارجية الإثيوبية ،ال�سفري دينا
مفتي� ،إن ب�لاده �ستبد�أ قريبا يف
�إن �ت��اج ال�ط��اق��ة م��ن ��س��د النه�ضة
“وعلى ال�سودان �أن يحتفل بهذا
احلدث لأنه امل�ستفيد الأكرب».
و�أ�ضاف ،خالل م�ؤمتر �صحفي� ،أن
“�إنتاج الطاقة من �سد النه�ضة ال
يعني توقف املفاو�ضات الثالثية
(م�صر و�إثيوبيا وال�سودان) ب�ش�أن
الق�ضايا العالقة” ،م�شرياً �إىل �أن
“املفاو�ضات �ستتوا�صل للتو�صل
�إىل حل مربح للجميع».
ودع� � ��ا م �ف �ت��ي دول امل �� �ص��ب �إىل
“الت�أقلم م��ع م��ا و�صل �إل�ي��ه �سد
النه�ضة حيث �أ�صبح اكتماله �أمرا
واقعا».
وهنا يقول عبا�س �شراقي� ،أ�ستاذ
اجل�ي��ول��وج�ي��ا وامل � ��وارد امل��ائ�ي��ة يف
ج��ام �ع��ة ال� �ق ��اه ��رة� ،إن الإع�ل��ان
الإثيوبي اجلديد مبثابة “ فر�ض
�سيا�سة الأمر الواقع” على دولتي
امل�صب م�صر وال�سودان.
وي���ض�ي��ف يف ت���ص��ري�ح��ات خا�صة
مل��وق��ع “ � �س �ك��اي ن �ي��وز عربية”:
“كما �أن �إع�لان �أدي�س �أبابا �إنتاج
ال�ك�ه��رب��اء م��ن توربينتني بقدرة
 700م �ي �غ��اوات ،ي�ح�م��ل ر�سالة
� �س �ي��ا� �س �ي��ة ل� �ل ��داخ ��ل الإث� �ي ��وب ��ي
كمحاولة للم ال�شمل بعد احلرب
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لفت مدير �شبكة معلومات �سيا�سات ال�شرق الأو�سط الدكتور �إري��ك ماندل �إىل
�أن  2022بد�أت مبوا�صلة الواليات املتحدة مفاو�ضاتها مع �إيران على االتفاق
النووي ،غري ال�شرعي .يف الوقت نف�سه ،مل ي��درك الأمريكيون �ستهداف �إيران
ال�ق��وات الأمريكية يف ب�غ��داد ،ويف قاعدة عني الأ��س��د العراقية ،ورغ��م ان�سحاب
القوات القتالية الأمريكية من العراق امتثا ًال للقانون العراقي ،توا�صل �إيران
ا�ستخدام ميلي�شياتها الوكيلة لإجبار �أمريكا على مغادرة ال�شرق الأو�سط برمته.
وكتب ماندل يف �صحيفة “ذا هيل” الأمريكية �أن �إي��ران �ست�ستمر يف ا�ستهداف
الأمريكيني على امتداد ال�شرق الأو�سط ،ب�صرف النظر عن املفاو�ضات النووية.
وت�ساءل عن جدوى الإ�صغاء �إىل االنعزاليني وحزم الأمتعة للعودة �إىل الديار ،و�إذا
كانت �أمريكا �ست�صبح �أكرث �أماناً مع ترك ب�صمة ع�سكرية يف املناطق امل�ضطربة.
•• اليمن-وكاالت

�أع �ل��ن ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��رب��ي لدعم
ال �� �ش��رع �ي��ة يف ال� �ي� �م ��ن� ،إط �ل��اق
عملية “حرية اليمن ال�سعيد”،
بعيد حترير حمافظة �شبوة من
ميلي�شيات احلوثي االنقالبية.
وق ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م التحالف
ال �ع��رب��ي ،ال�ع�م�ي��د ت��رك��ي املالكي،
�إن عملية حرية اليمن ال�سعيد،
ان�ط�ل�ق��ت يف امل� �ح ��اور واجلبهات
كافة.
تفا�صيل “اليمن ال�سعيد»
ه � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة يف
الأ� �س��ا���س ،وال�ت��ي تق�ض م�ضاجع
احل ��وث ��ي وق �ب �ل��ه �إي � � ��ران ،لي�ست
ع�سكرية بامل�صطلح الع�سكري،
�أي احلرب ،بل لنقل اليمن للنماء
واالزده� � ��ار ،لأن ال���ش�ع��ب اليمني
ي�ستحق احل�ي��اة ول��دي��ه مقومات
مل ت�ستغل ،بح�سب املالكي.
وق��ال“ :العملية مرحلة حا�سمة
لنقل اليمن بعد �أن يتطهر من
ميلي�شيات احل��وث��ي �إىل التنمية
وال ��رخ ��اء» .ك�م��ا ت �ه��دف العملية
�إدخ� � � � � ��ال ال� �ي� �م ��ن للم�صفوفة
اخل �ل �ي �ج �ي��ة ب �ت �ف �ع �ي��ل منظومة
ال �ع �م��ل الإن �� �س ��اين والإغ� ��اث� ��ي يف
البالد� ،سواء يف �شبوة املحررة �أو
م ��أرب التي ت�ضم �آالف النازحني
الفارين من انتهاكات احلوثيني.
و� �س �ت �ق��وم ال �ع �م �ل �ي��ة ك��ذل��ك على
دع� ��م ع �م �ل �ي��ات اجل �ي ����ش اليمني
واحلكومة ال�شرعية يف اجلوانب
كافة ،ل�صالح �شعب اليمن.
الأهمية اال�سرتاتيجية
وعملية “اليمن ال�سعيد” والتي

احلفاظ على زخم االنتخابات وحتديد موعد يف القريب العاجل.
«مل تتدخل وا�شنطن ب�شكل فعال يف الأزمة الليبية” ..هكذا علق �أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية بجامعة �سرت عبد العزيز عقيلة ،على احل�ضور الأمريكي يف �أزمة
ب�لاده ،م�ؤكدًا �أن ح�ضور وا�شنطن املتمثل يف ن�شاط ال�سفري نورالند ،هدفه
�صد �أي نفوذ رو�سي ال �أكرث .و�أكد �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة �سرت ،خالل
ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن حترك وا�شنطن يف ليبيا ي�أتي يف �إطار
الدفع نحو وجهة النظر الأممية ،وتقدمي الدعم لتحركات املبعوثة الأممية
�ستيفاين ويليامز.
وكان ال�سفري الأمريكي لدى ليبيا� ،أجرى الأربعاء اً
ات�صال هاتف ًيّا مع رئي�س
جمل�س النواب الليبي عقيلة �صالح ،تناول فيه اخلطوات التالية يف العملية
االنتخابية .و�أو�ضح نورالند يف بيان لل�سفارة الأمريكية� ،أن اخلطوات التالية
تعتمد على القادة الليبيني� ،إال �أن الواليات املتحدة تدعم بقوة اتباع امل�سار

الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل انتخابات حرة ونزيهة و�شاملة ،يف غ�ضون � 18شه ًرا
من الإط��ار الزمني خلارطة طريق ملتقى احل��وار ال�سيا�سي الليبي .وي�أتي
ات�صال ال�سفري الأمريكي باملر�شح الرئا�سي عقيلة �صالح ،عقب ت�أكيد عدد من
النواب يف الربملان عودته لرئا�سة الربملان ،بعد ت�أجيل االنتخابات التي كان
من املقرر عقدها ال�شهر املا�ضي .يف تلك النقطة� ،أو�ضح عبد العزيز عقيلة
�أن عودة �صالح للربملان لن ت�ؤثر على �شكل �أو �أعمال جلنة خارطة الطريق
التي تتوا�صل مع املفو�ضية العليا لالنتخابات؛ من �أجل التو�صل ملوعد جديد
لال�ستحقاق االنتخابي .يف �سياق حت��رك��ات ال�سفري الأم�يرك��ي نحو الدفع
لتحديد “املوعد احلائر” لالنتخابات الرئا�سية� ،أج��رى نورالند �أول �أول
�أم�س الأربعاء ات�صا ًال هاتف ًيّا مع رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي حممد املنفي،
للت�أكيد على �أهمية متابعة جميع اخليارات للحفاظ على زخم االنتخابات
الرئا�سية والربملانية ،تلبي ًة لرغبة املاليني من الليبيني ملمار�سة حقهم يف

الت�صويت .وثمّن ال�سفري الأمريكي خالل االت�صال ،جهود املجل�س الرئا�سي
يف توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،واالقت�صادية املتمثلة يف م�صرف ليبيا املركزي،
معربًا عن تفا�ؤله بجهود املجل�س الرئا�سي يف ِّ
مل ال�شمل من خالل م�شروع
امل�صاحلة الوطنية ،من �أجل املحافظة على اال�ستقرار يف ليبيا.
يف �سياق االجتماعات واللقاءات الدولية واملحلية للتو�صل �إىل موعد جديد
لالنتخابات الرئا�سية وال�برمل��ان�ي��ة ،ق��ال �أب��وب�ك��ر علي م��ردة ،ع�ضو جمل�س
املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات� ،إن القوة القاهرة ال تزال م�ستمرة ،ولن
تتم االنتخابات يف موعد الرابع والع�شرين من يناير اجلاري.
و�أكد ع�ضو جمل�س املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات ،خالل ت�صريحاته
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن موعد  24يناير اجلاري ،كان جمرد اقرتاح من
املفو�ضية وف ًقا لن�ص امل��ادة  43من القانون رقم  1ل�سنة  2021النتخاب
رئي�س الدولة.

الإثيوبية الأخ�يرة بني احلكومة
ال�ف�ي��درال�ي��ة ب��رئ��ا��س��ة �آب ��ي �أحمد
وجبهة حترير �إقليم تغراي».
��ش��راق��ي ف�سر �أه� ��داف احلكومة
الإث � �ي� ��وب � �ي� ��ة م � ��ن ذل � � ��ك ق ��ائ�ل�ا
“حكومة �آب � � ��ي �أح � �م� ��د تخدع
الإثيوبيني من جديد ،فهي تريد
جت�م�ي��ل � �ص��ورت �ه��ا وم �ن��ح الأم ��ل
بعد تلك احل��رب ،و�إعالنها �أمل
كاذب».
خبري اجليولوجيا واملوارد املائية
يف جامعة القاهرة ،قال �إن م�ساعي
�إث�ي��وب�ي��ا لت�شغيل �أول توربينني
على م�ستوى منخف�ض (565
م�ت�ر ف� ��وق � �س �ط��ح ال �ب �ح��ر) كان
مقررا نهاية  2014وال�سنوات
ال�سابقة و�آخرها �أكتوبر املا�ضي.
وي �ت��اب��ع “لت�شغيل التوربينني
ب ��إن �ت��اج ح� ��وايل  700ميغاوات
ث�م��ة ح��اج��ة �إىل م ��رور  3مليار

مرت مكعب مت تخزينها ،املو�سم
املا�ضي� ،إىل م�صر وال�سودان ،وقد
ال تكفي الت�شغيل حتى بدء مو�سم
الأمطار يف يونيو القادم� ،إذا بد�أ
الت�شغيل يف الأيام املقبلة.
ف�صل �إنتاج الكهرباء
عن املفاو�ضات
ي �� �ض �ي��ف اخل � �ب �ي�ر امل � �� � �ص� ��ري يف
ح��دي�ث��ه �أن “حكومة �آب ��ي �أحمد
تقول لل�شعب �إن هذه الكمية من
الكهرباء �سوف تكفي  20يف املئة
من �سكان �إثيوبيا ،وهو �أمر ينايف
احلقيقة لأن ع��دد �سكان �إثيوبيا
هو  115مليون ن�سمة ،وبالتايل
ف�إن  700ميغاوات تكفي �أقل من
 2يف املئة من ال�سكان ولي�س 20
يف املئة».
و�شرح �أنه يف حال مت توزيع ذلك
الإن�ت��اج بن�صيب � 8ساعات فقط

يوميا ،ف�ستكفي حوايل  7مليون
م��واط��ن ،وب��ال �ت��ايل � �س��وف يكون
 6يف امل�ئ��ة فقط م��ن ال�سكان قد
ا� �س �ت �ف��ادوا م ��ن ال �ك �ه��رب��اء لثلث
ال ��وق ��ت» .وت �� �س��اءل � �ش��راق��ي عن
وج ��ود �شبكة ال��رب��ط الكهربائي
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ن�ق��ل التيار
الكهربائي للإثيوبيني؟ ،م�ؤكدا
�أن��ه “ال توجد �شبكة ق��ادرة على
ت��وزي��ع ال�ك�ه��رب��اء داخ ��ل �إثيوبيا
التي ت�صل م�ساحتها �إىل مليون
كيلومرت مربع».
وختم حديثه قائال “هي خطوة
مرفو�ضة لأن �أدي�س �أبابا ت�سعى
م � ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا ل �ف �� �ص��ل عملية
التفاو�ض عن العملية الهند�سية
لإن�شاء �سد النه�ضة وتكملة امللء
والت�شغيل ب�شكل �أحادي دون ربطه
ب��امل �ف��او� �ض��ات ،وك��أن�ه�م��ا م�ساران
خمتلفان ،حتى ت�سري املفاو�ضات

يف م���س��ار ،فيما عملية الت�شييد
وت�شغيل ال�سد يف م�سار ثان� ،سواء
حدث اتفاق بني البلدان الثالث
�أو مل يحدث».
و�أدى ان ��دالع احل��رب الأه�ل�ي��ة يف
�إث�ي��وب�ي��ا وال �ت��وت��رات يف ال�سودان
�إىل ت �ن �ح �ي��ة الأزم � � � ��ة ال� �ك�ب�رى
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �� �س��د ال �ن �ه �� �ض��ة بني
ال �ق��اه��رة واخل��رط��وم م��ن جانب
و�أدي�س �أبابا من جانب �آخر ،حيث
انتهت امل��دة الزمنية التي جاءت
يف تو�صيات جمل�س الأم��ن ب�ش�أن
التو�صل �إىل اتفاق قانــونـــي بيـــــن
الأطـــــراف الثالثة.
وم�ؤخرا ،قال املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية الإثيوبية ،دينا مفتي،
�إن ب�لاده ترف�ض اتفاقية ملزمة
ب�ش�أن �سد النه�ضة ،وتنتظر دعوة
ال��رئ�ي����س ال�ك��ون�غ��ويل ال�ستئناف
مفاو�ضات �سد النه�ضة برعايته.

ً
انعزال �أمريكا ً
أو�سطيا ...و�صفة كارثية
عامليا و�شرق �

ي�شري م��ان��دل �إىل ��ض��رورة مواجهة ال��والي��ات املتحدة نزعاتها املتناق�ضة عند
قيادة �سيا�ستها اخلارجية� .إن النزعة االنعزالية لدى اجلمهور الأمريكي ت�صبح
حادة ب�شكل خا�ص عندما ترتبط بال�شرق الأو�سط خا�ص ًة بعد امل��آزق يف العراق
و�أفغان�ستان .لكن اجلمهورية الأمريكية ولدت دميوقراطي ًة د�ستوري ًة متنح القادة
الأمريكيني مهلة لإعطاء الأولوية مل�صالح الأمن القومي طويلة املدى حتى ولو
كان ال�شعب غري موافق عليها .وعلى اجلمهور انتظار عامني �أو �أربعة �أو �ستة �أعوام
للمحا�سبة رغم �أن الناخبني غالباً ما يعاودون املوافقة على ما كان يوماً ،خيارات
غري �شعبية .يذكر الكاتب القراء ب�أن امل�صالح الأمريكية يف اخلارج هي يف الغالب
اقت�صادية مع وجود جي�ش قوي يفر�ض ال�سلوك الإيجابي يف البحر واجلو .و�سبب

الت�شوي�ش على النقا�شات يكمن يف كيفية ت�أطريها� ،إذ يحاول االنعزاليون تقدمي
النقا�ش على �أنه بني الذين يعطون الأولوية لبناء الدولة الأمريكية من جهة،
ودعاة حرب يتطلعون �إىل �إ�صالح عامل غري عادل بدماء اجلنود الأمريكيني ،من
جهة �أخرى .والواقع �أن كل �أمريكي يريد �إبقاء اجلنود بعيداً عن الأذى ما �أمكن.
وامل�س�ألة الأكرث �أهمية التي تطم�س حني يثري املرء عاطفياً احلجة الع�سكرية ،هي
جميع اخليارات غري الع�سكرية التي على الواليات املتحدة اتخاذها ،يف التعامل
مع العامل .يرى ماندل �أن �أكرث مثل تاريخي يدين االنعزالية هو موقف الواليات
املتحدة قبل احلرب العاملية الثانية� .ألقى الرعب اجلديد للحرب العاملية الأوىل
بظالله على قدرة �أمريكا على االنخراط مع �أوروبا ،لأن االنعزاليني ادعوا �أنها ال

م�صر والأزمة الإثيوبية
وع��ن الإع�ل��ان الإث �ي��وب��ي ،يقول
اخل � �ب�ي��ر وامل � �ح � �ل� ��ل الع�سكري
امل �� �ص��ري ،ال�ع�م�ي��د �سمري راغب،
�إن �إثيوبيا خالفت حتى ديباجة
“�إعالن املبادئ” امل ��وق ��ع بني
ال ��دول ال �ث�لاث يف ع��ام ،2015
واملكون من  10بنود».
وي���ض�ي��ف يف ت���ص��ري�ح��ات ملوقع”
�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،أن �أدي�س
�أب��اب��ا مل تلتزم خ�لال املفاو�ضات
امل��ا��ض�ي��ة امل���س�ت�م��رة م�ن��ذ �سنوات
ب ��أي ب�ن��ود االت �ف��اق ،حتى و�صلت
ل �ت �ك��ون حم ��ادث ��ات ع�ب�ث�ي��ة يف كل
جل�سة تفاو�ض يتفق املفاو�ضون
على نحو  95يف املئة من البنود،
وت ��أت��ي جل�سة �أخ ��رى ال�ستكمال
باقي االت�ف��اق ،فين�سف املفاو�ض
الإث �ي��وب��ي م��ا مت ال�ت��و��ص��ل �إليه
وي �ع �ي��د امل �ف ��او� �ض ��ات �إىل نقطة
ال�صفر».
وت��اب��ع راغ � ��ب ،رئ �ي ����س امل�ؤ�س�سة
ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وال ��درا�� �س ��ات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة� ،أن حكومة �آبي
�أح �م��د ت �ع��اين م��ن �أزم� ��ة داخلية
كبرية بعد حرب التيغراي ،و�أمام
تلك ال�ضغوط ت�ستدعي تعر�ضها
مل�ؤامرة خارجية ملغازلة الداخل».
و�أردف راغ��ب �أن��ه خ�لال احلرب
الإث� �ي ��وب� �ي ��ة الأخ� �ي� ��رة “خففت
م�صر لهجتها حيال �أدي����س �أبابا
وراعت الأزمة الداخلية حلكومة
�آب��ي �أح �م��د ،ولأن ال�ق��اه��رة لي�س
لديها م�شكلة يف بناء �سد النه�ضة
وت���ش�غ�ي�ل��ه ط�ب�ق��ا ل �ن �م��وذج الربح
امل� ��� �ش�ت�رك ،ل �ك��ن ب �ع��د التو�صل
التفاق قانوين ملزم بني اجلميع
حول بناء وملء ال�سد».
كما ت���س��اءل ع��ن البنية التحتية
ال�ت��ي �أع��دت�ه��ا �إثيوبيا لنقل تلك
الكهرباء ملواطنيها �أو ت�صديرها
ل�ل���س��ودان مثلما �أع�ل�ن��ت �سابقا،
قائال “�إثيوبيا ال متتلك البنية

ترتبط على الإطالق بامل�صالح الأمريكية .كان ذلك ق�صر نظر ،مل يكن التاريخ
لطيفاً عند الرد عليه .وب�سبب النزعة االنعزالية ،كانت �أمريكا قوة ع�سكرية من
الدرجة الثانية ،وغري جاهزة ملواجهة النازيني �أو اليابان ،وطيلة الفرتة التي
�سبقت الهجوم على ب�يرل ه��ارب��ور ،م��ال الأمريكيون نحو االنعزالية ،وا�ضعني
ر�ؤو�سهم يف الرمال رغ��م املخاطر البديهية التي كانت تلوح يف الأف��ق� .إن نعت
االنعزاليني خل�صومهم بالليبرياليني العامليني� ،أو املحافظني اجل��دد ،ال يخدم
نقا�شاً نزيهاً حول م�صالح الأمن القومي الأمريكي .على عك�س تهمة االنعزاليني
للذين ي��ري��دون الإب �ق��اء على االن �خ��راط ال��دويل بذهنية احل��رب �أو ًال ،هنالك
ظروف حم��دودة تتطلب التدخل الع�سكري .فالتهديد با�ستخدام القوة يخفف
من احتماالت ا�ستخدامها ،وفقاً للكاتب .وي�ست�شهد الكاتب مبا �أورده ال�صحايف
يف جملة �أمريكان �سبكتايتور جيد بابني ،الذي قال �إن “على �أمريكا �أن ت�ستعمل
القوة الع�سكرية فقط حني تكون امل�صالح احليوية لأمننا القومي مهددة.

«اليمن ال�سعيد» ..التحالف يق�ض م�ضاجع احلوثي و�إيران

متثل تطورا الفتا مب�شهد اليمن،
ج � ��اءت ع �ق��ب حت ��ري ��ر حمافظة
�شبوة وهزمية امل�شروع الإيراين
على يد ق��وات املقاومة اجلنوبية
اليمنية ،حيث بد�أت بالزحف نحو
ال�ب�ي���ض��اء ال��س�ت�ك�م��ال انت�صارات
م� ��أرب ك�ب��داي��ة لتخلي�ص �صنعاء
م��ن �سيطرة احلوثيني و�إعادتها
لل�شرعية.
وهنا يقول عبد النا�صر اململوح،
مدير الإع�لام الع�سكري للقوات
ال�ي�م�ن�ي��ة امل���ش�ترك��ة� ،إن العملية
الع�سكرية اجلديدة تكت�سب �أهمية
كربى لعدة اعتبارات �أهمها :قطع
الطريق �أمام امليلي�شيات احلوثية
ال�ت��اب�ع��ة لإي� ��ران ،و�إع� ��ادة املعركة
الوطنية التي يخو�ضها ال�شعب
اليمني ب�إ�سناد التحالف العربي
�إىل ن�صابها ال�صحيح ال�ستعادة
دولته ودفن خرافة الوالية وبرت
الذراع الإيرانية و�إعادة اليمن �إىل
حا�ضنته العربية.
وي�ضيف يف ت�صريحات ح�صرية
مل��وق��ع “ �سكاي ن�ي��وز عربية” �إن
“حترير اليمن ال�سعيد” �أعادت
زخ��م امل �ع��ارك �إىل ��س��اب��ق بدايته،
حيث حتقق الكثري م��ن املكا�سب
بتحرير جنوب اليمن وال�ساحل
الغربي وم�ساحات وا�سعة و�سط
ال �ي �م ��ن ،ح �ي��ث و� �ص �ل��ت ال� �ق ��وات
�إىل ال�ن�ط��اق اجل �غ��رايف والإداري
ملحافظة �صنعاء.
وب� ��ال � �ت� ��ايل ت �ك �ت �� �س��ب العملية
اجلديدة -واحلديث ملدير الإعالم
الع�سكري� -أهميتها كونها تتويجا
ل�سل�سلة �إجراءات حازمة اتخذتها

ق �ي��ادة ال�ت�ح��ال��ف ال�ع��رب��ي لإع ��ادة
ت��رت�ي��ب ال���ص��ف ال��وط�ن��ي اليمني
امل �ن��اه ����ض ل �ل �م �� �ش��روع الإي� � ��راين
باليمن.

ترتيبات ع�سكرية و�إدارية
و��س�ب��ق �إع�ل�ان العملية ترتيبات
�إداري � � � ��ة وع �� �س �ك��ري��ة وميدانية
ل�ت�رت� �ي ��ب م � �� � �س� ��ارح العمليات
الع�سكرية و�إعادة متو�ضع وانت�شار
القوات ب�إ�سناد من قوات التحالف
العربي.
وه�ن��ا ي�ع��ود امل�ت�ح��دث الع�سكري،
م��و��ض�ح��ا �أن“ :تلك الإج � ��راءات

ك ��ان ��ت ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د امل� �ي ��داين
بتنفيذ ال �ق��وات امل�شرتكة �أواخر
ال � �ع� ��ام امل ��ا�� �ض ��ي ع �م �ل �ي��ة �إع � � ��ادة
ال �ت �م��و� �ض��ع واالن �ت �� �ش��ار وترتيب
م�سرح عمليات جديد خل�صها من
ق�ي��ود ات�ف��اق �ستوكهومل امل�ش�ؤوم
ال��ذي ح��ال دون ا�ستكمال حترير
مدينة احلديدة».
وع���س�ك��ري��ا �أي���ض��ا �أع� ��ادت القوات
امل�شرتكة انت�شارها ب�إ�سناد فعال
م��ن ط�ي��ران ال �ت �ح��ال��ف العربي،
و�شنت عملية ع�سكرية يف حمور
ح �ي ����س ت �ك �ل �ل��ت ب �ت �ح��ري��ر كامل
مديرية حي�س و�أج��زاء هامة من

مديريتي جبل ر�أ���س واجلراحي
مبحافظة احل��دي��دة و�أج ��زاء من
م��دي��ري��ة م�ق�ب�ن��ة مب�ح��اف�ظ��ة تعز
غربي اليمن ،بح�سب عبد النا�صر
اململوح.
وي �� �ض �ي��ف�“ :إعادة التمو�ضع
واالنت�شار الع�سكري الذي نفذته
ال�ق��وات امل�شرتكة وه��ي :املقاومة
ال��وط �ن �ي��ة ح ��را� ��س اجلمهورية
و�أل � ��وي � ��ة ال �ع �م��ال �ق��ة والأل � ��وي � ��ة
التهامية ،بنجاح مكنها من �إيجاد
قوة احتياط قوية حتركت بع�ضها
من �ألوية العمالقة لتنفيذ عملية
ع�سكرية �شرق اليمن وتكللت يف

غ�ضون � 10أيام من حترير �شبوة
كما وا�صلت تقدمها وحررت حتى
اللحظة معظم مديرية حريب يف
م�أرب».
�أم � � ��ا ع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د الت�صحيح
الإداري ،وال� ��ذي ��س�ب��ق الإع�ل�ان
فتم تعيني �إدارة ج��دي��دة للبنك
امل� ��رك� ��زي ال �ي �م �ن��ي وج �م �ل��ة من
ال � �ق ��رارات �أوق� �ف ��ت ت��ده��ور �سعر
ال��ري��ال ،ك�م��ا مت تعيني حمافظا
ج��دي��دا ل�شبوة ع��و���ض العولقي،
بدال من الإخ��واين حممد �صالح
بن عديو.
ومن �ش�أن تلك الإ�صالحات الدفع

ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ن�ق��ل ت �ل��ك الكهرباء
ل �ل��داخ��ل� � ،س��واء خ �ط��وط النقل
والأب � � ��راج وامل� �ح ��والت ،وغريها،
ول�ي���س��ت ل��دي �ه��ا ��ش�ب�ك��ة رب ��ط مع
ال� ��� �س ��ودان ل �ت �� �ص��دي��ر الكهرباء
�إليه» .وتقول القاهرة واخلرطوم
�إن � 10سنوات من املفاو�ضات مع
�إث�ي��وب�ي��ا ب��اءت بالف�شل ،و�إن �سد
النه�ضة ب��د�أ بالفعل عملية ملء
ثانية خل��زان��ه ،و�أ��ض��اف�ت��ا �أن هذا
ال ينتهك ات�ف��اق�ي��ة ع��ام 2015
ف �ح �� �س ��ب ،ب� ��ل ي �� �ش �ك��ل تهديدا
وجوديا لـ 150مليون �شخ�ص يف
دولتي امل�صب.
واك �ت �م��ل ب �ن��اء ال���س��د ع�ل��ى النيل
الأزرق بن�سبة  80ب��امل�ئ��ة ومن
امل� �ت ��وق ��ع �أن ي �� �ص��ل �إىل طاقة
التوليد الكاملة يف عام ،2023
مما يجعله �أك�بر حمطة للطاقة
الكهرومائية يف �أفريقيا .وتقول
�إث�ي��وب�ي��ا �إن امل �� �ش��روع ال ��ذي تبلغ
تكلفته  5مليارات دوالر �ضروري
ل�ت�ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية،
و�إم� � ��داد ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى من
�سكانها بالكهرباء.
و� �س �ب��ق ل ��وزي ��ر ال � ��ري امل�صري،
حممد عبد العاطي� ،أن �أ�شار �إىل
�أن م�صر تواجه تغريا يف �إيراد نهر
النيل نتيجة الإجراءات الإثيوبية
الأحادية اخلا�صة مبلء وت�شغيل
� �س��د ال �ن �ه �� �ض��ة ،دون الو�صول
التفاق قانوين ملزم فيما يخ�ص
قواعد ت�شغيل ال�سد.

ال�ستكمال تنفيذ اتفاق الريا�ض
ب�ين �أط ��راف احل�ك��وم��ة ال�شرعية
وامل �ج �ل ����س االن� �ت� �ق ��ايل اجلنوبي
ب��ال�ي�م��ن ،وف��ق م�ت�ح��دث الإع�ل�ام
الع�سكري.
ترحيب وفرحة وا�سعة
ف ��ور �إط�ل��اق ال�ع�م�ل�ي��ة امل�صريية
د� �ش��ن مي�ن�ي��ون و� �س��م ع�ل��ى تويرت
بعنوان” #حرية اليمن ال�سعيد”
 ،ح��از على تفاعل �شعبي ور�سمي
ميني وا�سع.
وارت � �ف� ��ع م �ن �� �س��وب الأم � � ��ل لدي
امل�غ��ردي��ن ،حيث ان�ه��ال��ت الفرحة
بتحرير حمافظة �شبوة ،والتفا�ؤل
بعملية “حرية اليمن” للخال�ص
من امليلي�شيات املرتهنة ب�أح�ضان
�إيران.
واع � �ت�ب��ر ال � �ق � �ي ��ادي يف املجل�س
االن � �ت � �ق ��ايل اجل� �ن ��وب ��ي من�صور
�صالح� ،أن �إط�لاق العملية خطوة
م�ه�م��ة ت ��ؤك ��د �إ�� �ص ��رار التحالف
ال �ع��رب��ي ع �ل��ى �إن � �ه� ��اء االن� �ق�ل�اب
احلوثي باليمن.
ويقول �صالح ،يف ت�صريحات خا�صة
ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،إن
“جناح هذه العملية يعتمد ب�شكل
�أ��س��ا���س على جت��اوز الف�شل الذي
راف ��ق امل��رح�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة ويتطلب
هيكلة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اليمنية
والدفع بقوات اجلي�ش اليمني �إىل
مناطق ج��دي��دة مثل ح�ضرموت
واملهرة لدحر احلوثي».
عملية للحرية
وعملية “اليمن ال�سعيد” تنطلق

من �أج��ل احلرية “لالنعتاق من
هيمنة اجلماعة احلوثية املتخلفة
التي ت�ستعبد النا�س با�سم الوالية
وت��زع��م �أ ّن�ه��ا حتكم ب��أم��ر �إلهي”،
وف � ��ق � �س �م�ير ر�� �ش ��اد اليو�سفي،
رئي�س املركز الإعالمي للمقاومة
ال��وط�ن�ي��ة ب �ق �ي��ادة ال�ع�م�ي��د طارق
�صالح.
وي�ضيف اليو�سفي ،يف ت�صريحات
خ��ا� �ص��ة لـموقع” � �س �ك��اي نيوز
عربية”� ،أن “الهدف هو
ال �ت �خ �ل ����ص م ��ن ب �ق��اي��ا جماعات
الإره� ��اب ال�ت��ي ت��رف����ض االحتكام
للقوانني امل�ؤ�س�سة للدول املدنية
احلديثة».
ال�ي��و��س�ف��ي ال ��ذي ف���س��ر ال ��دالالت
ال��رم��زي��ة ال��س��م العملية (اليمن
ال���س�ع�ي��د) ب ��أن �ه��ا ت�ع�ي��د للأذهان
احلقبة التاريخية ال�ت��ي و�صفت
بها اليمن بال�سعادة ،حيث عا�ش
�شعبها باخلري والنماء� ،أ�شار �إىل
�أنها” العملية م��رح�ل��ة حا�سمة
�ستخل�ص ال�ي�م��ن وامل�ن�ط�ق��ة من
الإرهاب».
وتابع�“ :إعالن التحالف العربي
للعلمية ج��اء -طبقا للتحالف-
بعد تهيئة البيئة اال�ستخبارية
والعملياتية يف جميع اجلبهات
وامل � �ح ��اور وال� �ت ��ي ��ش�م�ل��ت هيكلة
وا� � �س � �ع� ��ة جل �م �ي ��ع الت�شكيالت
الع�سكرية والقتالية».
وي�ضيف�“ :سيكون هناك عمليات
ع�سكرية تتعدى املفهوم احلربي
التقليدي ،ما يفتح الباب وا�سعاً
ال�ستخدام كافة الأ�ساليب احلربية
و��ص��وال لتطهري امل�ح��اف�ظ��ات من
احل��وث�ي��ون وب�تر �أذرع �ه��م املمتدة
م��ن �إي� � ��ران ،وال�ت��أ��س�ي����س ملرحلة
رخاء لأبناء اليمن».
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ال�سلطة الفل�سطينية تهاجم �إ�سرائيل بعد ك�شف لقاء بني رئي�س خمابراتها ولبيد
•• رام اهلل-وكاالت

بعد �ساعات من ك�شف اللقاء بني وزي��ر اخلارجية الإ�سرائيلي يائري
لبيد ورئي�س جهاز املخابرات الفل�سطينية ،ماجد فرج� ،أ�صدرت وزارة
اخلارجية واملغرتبني يف احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل ،بياناً ،تهاجم
فيه ب�شدة ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،ونعتتها بالتخريب و�إغ�ل�اق �آفاق
ال�سالم .وقالت اخلارجية� ،إن “�أركان االئتالف الإ�سرائيلي احلاكم
تربر موقفها املدمر للعملية ال�سلمية ،بذريعة �ضعف تركيبة احلكومة
الإ�سرائيلية وه�شا�ش االئتالف ،وع��دم قدرته على حتمل تبعات دفع
ا�ستحقاقات ال�سالم مع اجلانب الفل�سطيني .ولكنها يف الوقت ذاته،
ت�ستكمل �إجراءاتها على الأر���ض لإح��داث تغيريات جوهرية يف واقع

الأر���ض الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�س ال�شرقية ،وخلق واقع
ج��دي��د ي�ح�ق��ق خ��ري�ط��ة م���ص��ال��ح �إ� �س��رائ �ي��ل اال��س�ت�ع�م��اري��ة يف الأر� ��ض
الفل�سطينية املحتلة ،ويتالءم مع م�صاحلها اال�ستيطانية التو�سعية،
م��ا ي��ؤث��ر ب�شكل حا�سم على خم��رج��ات �أي عملية �سيا�سية تفاو�ضية
م�ستقبلية يف ح��ال توفر الأف��ق ال�سيا�سي” ،وف��ق �صحيفة “ال�شرق
الأو�سط» .وكانت م�صادر �سيا�سية ك�شفت �أم��ام مرا�سل “القناة ”13
للتلفزيون الإ�سرائيلي ،حيزي �سمنطوف� ،أن الوزير لبيد التقى حديثاً
رئي�س جهاز املخابرات الفل�سطينية ماجد فرج يف �إ�سرائيل� ،أكرث من
مرة .و�أ�ضاف �سمنطوف �أن “هذا اللقاء يعرب عن دفء �آخر يف العالقات
بني �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية ،التي بد�أها الرئي�س الفل�سطيني،
حممود عبا�س ،ووزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س ،اللذان التقيا

مرتني منذ ت�شكيل حكومة نفتايل بنيت ،وحر�صاً على �أن ي�ست�ضيف كل
منهما الآخر يف بيته» .ولذلك فقد فوجئت احللبتان ال�سيا�سيتان يف
تل �أبيب ورام اهلل بلقاء لبيد مع فرج .وهاجمت املعار�ضة الإ�سرائيلية
هذا اللقاء ب�شدة ،واعتربه رئي�سها ،بنيامني نتانياهو “تزلفاً ونفاقاً
يخفي �أن لدينا حكومة ي�سارية ت�ستعد الخرتاق �سيا�سي ميهد لإقامة
دولة فل�سطينية»� .أما يف رام اهلل ،فجاء الهجوم غري مبا�شر ،ولكن من
داخل ال�سلطة الفل�سطينية.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة يف بيانها �إن “�إ�سرائيل تدعي غياب الأفق
ال�سيا�سي حل��ل ال���ص��راع ،يف �أو��س��ع و�أب���ش��ع حملة ت�ضليلية للمجتمع
ال��دويل تديرها دول��ة االح�ت�لال وم�ؤ�س�ساتها على ال�ساحة الدولية
عامة ،ومع الإدارة الأمريكية على وجه اخل�صو�ص».

مركز «تريندز » ي�صدر درا�سة بعنوان« :خيارات بايدن يف �سيا�سته اخلارجية جتاه ال�صني»
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�� �ص ��در م��رك��ز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال�ست�شارات درا�سة جديدة �ضمن
��س�ل���س�ل��ة درا� � �س� ��ات ا�سرتاتيجية
حت��ت ع�ن��وان“ :خيارات ب��اي��دن يف
�سيا�سته اخلارجية جتاه ال�صني”،
ال � �ت� ��ي �أع � ��ده � ��ا ال� ��دك � �ت� ��ور نذير
الداللعة الباحث الرئي�سي مبركز
“تريندز” و�أ�� �س� �ت ��اذ العالقات
ال��دول �ي��ة يف ج��ام�ع��ة ��ش��ان��دون��غ يف
ال�صني.
وت�ضمنت الدرا�سة حماور عدة من
�أهمها خ�ي��ارات بايدن يف �سيا�سته
اخل��ارج �ي��ة جت��اه ال���ص�ين يف وقت
ي ��زداد ف�ي��ه ال�ت��وت��ر ب�ين البلدين.
وبينت �أنه على الرغم من خطاب
الرئي�س الأمريكي جو بايدن احلاد
وامل �ح �م��وم ،ف ��إن��ه مي�ت�ل��ك خيارات
حم� ��دودة يف ��س�ي��ا��س�ت��ه اخلارجية
جتاه ال�صني ،ولي�س لديه �سيا�سة
خ��ارج �ي��ة وا� �ض �ح��ة امل� �ع ��امل ،وبني
ال��دك �ت��ور ال��دالل �ع��ة �أن العالقات
ال�صينية-الأمريكية ،كانت حتى

وق ��ت ق��ري��ب ،ت �ق��وم ع �ل��ى �إ�ضفاء
ط��اب��ع الأح ��ادي ��ة يف ف�ه��م ال�صني.
وبينما ت�برزه��ا ال��والي��ات املتحدة
ع �ل��ى �أن� �ه ��ا خ �ط��ر ع �ل��ى املجتمع
ال � ��دويل ،ف ��إن �ه��ا يف ال��وق��ت نف�سه
تقلل من �ش�أن �صعودها مفاهيمياً،
وت �ق��وم بالت�شهري بتقدمها على
جميع امل�ستويات.
وق � ��ال يف درا�� �س� �ت ��ه �إن ال ��والي ��ات
املتحدة الأمريكية �أجن��زت الكثري
يف عالقتها مع ال�صني ،من خالل
ر�ؤي��ة �أمريكية عن ال�صني ولي�س
من خالل �سيا�سة �أمريكية� .إذ �إن
ال�سيا�سة الأمريكية جتاه ال�صني
ت�ل�ازم الإن �ت ��اج امل �ع��ريف ال�سيا�سي
واالقت�صادي يف الداخل الأمريكي
عن ال�صني .و�أو�ضح �أن للم�ؤ�س�سات
الأمريكية املنتجة للمعرفة دوراً
كبرياً يف ت�أطري ال�صني مبا يتما�شى
مع نظرة الواليات املتحدة لنف�سها
ول�غ�يره��ا يف �إط ��ار �إ� �ص��راره��ا على
�أنها هي القوة العظمى الوحيدة.
وذكرت الدرا�سة �أن اعتماد ال�صني
�سيا�سة “جت ُّنب ج��ذب االنتباه”،

من امل�شكالت التي ال تزال تواجه
ال���ص�ين يف تعاملها م��ع الواليات
امل �ت �ح��دة ،خ���ص��و� ً��ص��ا ب �ع��د تق ُّبلها
و�ضع الهيمنة الأمريكية و�إقرارها
ب ��أن ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
القوة العظمى الوحيدة يف العامل.
م���ش�يرة �إىل �أن ��س�ي��ا��س��ة “جت ُّنب
ج ��ذب االنتباه” حت � ّول��ت مبرور
الوقت ،من كونها “�سيا�سة” �إىل
“فكرة” ��س��ائ��دة و��ض�ع��ت ال�صني
ن �ف �� �س �ه��ا يف امل � �ق� ��ام ال � �ث� ��اين بعد
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ول �ي ����س لهذا
عالقة بقوة الدولتني االقت�صادية،
بل برتاتبية فيمن هو املقرر الأول
يف النظام الدويل.
وقالت الدرا�سة �إن هذا الو�ضع بد�أ
ي�ت�غ�ّي�رّ ع�ن��دم��ا �أ��ص�ب��ح ال�صينيون
ع�ل��ى وع ��ي ب� ��أن ��س�ي��ا��س��ات ترامب
جتاه ال�صني قد حت ّولت من �إنتاج
املعرفة �إىل هيمنة الأداء ال�سيا�سي
جتاهها ،ولكن �سيا�سات ال�ضغط
الأق �� �ص ��ى ال �ت��ي ان �ت �ه �ج �ه��ا دفعت
ال�صني �إىل الت�صدي لها.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن خيارات

و�أغ� �ل ��ق امل�سلحون
ال� � �ط � ��رق ،مانعني
دخ� � � � � � ��ول ال � � �ق� � ��وى
الأم�ن�ي��ة اللبنانية،
وح� � �ت � ��ى � � �س � �ي� ��ارات
�إ� � � �س � � �ع� � ��اف ت ��اب� �ع ��ة
حل��رك��ة �أم � ��ل التي
ي��ر�أ��س�ه��ا نبيه بري
ل�ل�م���ش��ارك��ة ب�إزالة
القتلى وامل�صابني.
و�أك ��د �أح��د امل�صادر
�أن ال �ن �ق �ط��ة التي
وقع فيها االنفجار
ت� � ��� � �ض � ��م م � � ��رك � � ��زاً
ع���س�ك��ري�اً لـ”حزب
اهلل” ،يف املقابل،
�أف� � � ��ادت معلومات
�أخ� � ��رى ع ��ن وق ��وع
�أك�ث�ر م��ن انفجار،
بع�ضها �صواريخ وبع�ضها قذائف،
انت�شرت �شظاياها مبحيط املنطقة.
ول�ل�ت�ه��رب م��ن حت�م��ل امل�س�ؤولية
وع��دم االع�تراف بن�شر ال�صواريخ

يف مناطق املدنيني �أو قربها� ،سرب
حزب اهلل رواي��ات عدة عما جرى،
ح �ي��ث ذك ��ر م �� �ص��در �أم� �ن ��ي لبنان
مقرب من امليلي�شيات �أن ما ح�صل
هو حريق اندلع يف مولد كهربائي،

ب��اي��دن ال�ع���س�ك��ري��ة جت ��اه ال�صني
تعتمد ع�ل��ى م��ا �إذا ك��ان��ت ال�صني
�ستغزو تايوان �أم ال ،ومل تغ ُز ال�صني
ت��اي��وان ط��وال ال�سنوات ال�سبعني
امل��ا� �ض �ي��ة .وذك � ��رت �أن الت�شجيع
الأم��ري �ك��ي ل �ت��اي��وان م ��ؤخ��راً على
�أن تكون �أك�ثر عدوانية لهُو �أ�شد
خطورة مما قد يظن دعاة احلرب
الأمريكيون .وقالت الدرا�سة لقد
غزت الواليات املتحدة الأمريكية
�أفغان�ستان وال �ع��راق وان�ت�ه��ت �إىل
التفاو�ض م��ع طالبان ،واختتمت
ب ��ال� �ق ��ول �إن ال� �ك ��ات ��ب جوناثان
هيلمان ق��دم �أف�ضل تو�ضيح لهذا
بقوله“ :بد�أت ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ت��دخ��ل فيما ميكن �أن
ي �ك��ون مناف�سة ق��د مت�ت��د لعقود،
و�ستكون فيها ال�ق��وة االقت�صادية
والتكنولوجية ال تقل �أهمية �-إن
مل تكن �أهم -عن القوة الع�سكرية،
وال �� �ش��روع يف ه ��ذا ال���س�ب��اق ببنية
حتتية بالية �أ��ش�ب��ه باال�صطفاف
للم�شاركة يف �سباق ماراثون بكاحل
مك�سور».

انفجار جديد �شهده جنوب لبنان
وق��ع ب�ين بلدتي ح��وم�ين ورومني
�شمال مدينة النبطية ،وهو ثاين
ان�ف�ج��ار ي�ق��ع خ�ل�ال ف�ت�رة قريبة
بعد انفجار وقع الأ�سبوع املا�ضي يف
موقع مليلي�شيا حزب اهلل يف اجلبال
املحيطة ببلدة جنتا البقاعية ،وهو
لي�س االنفجار الأول الذي يقع يف
اجلنوب ،ففي ال�سنتني املا�ضيتني
وقعت تفجريات متعددة يف بلدات
جنوبية ،اثنني منها يف بلدة عني
قانا� ،أديا لتدمري خمازن �صواريخ
“دقيقة” للميلي�شيات .وح�سب
م�صادر موقع  24يف املنطقة ،ف�إن
االن�ف�ج��ار وق��ع يف م�ك��ان بعيد عن
امل�ن��ازل ،و�شوهدت �سحب الدخان
تغطي �سماء املنطقة م��ع �سل�سلة
ان�ف�ج��ارات ،وانت�شر عنا�صر حزب
اهلل يف املكان ،حيث دخلت �سيارات
�إ�سعاف تابعة ملا يعرف بـ”الهيئة
ال�صحية” التي متلكها امليلي�شيات،

وط��ال خزاناً للمحروقات .وق�صة
ان ��دالع ح��ري��ق يف م��ول��د كهربائي
ن �ف �� �س �ه��ا ا� �س �ت �خ��دم��ت �أي � �� � �ض � �اً يف
احلديث عن االنفجار ال��ذي وقع
قبل فرتة يف موقع حلركة حما�س

�أطلقت كوريا ال�شمالية “مقذو ًفا غري حمدّد” ح�سبما �أعلن اجلي�ش
الكوري اجلنوبي �أم�س اجلمعة ،يف جتربة هي الثالثة للدولة امل�سلحة
نوو ًيا يف �أق ّل من �أ�سبوعني لأ�سلحة مفرت�ضة.
وقالت هيئة الأرك��ان امل�شرتكة يف �سيول �أم�س اجلمعة �إن “كوريا
ال�شمالية تطلق مقذو ًفا غري حمدّد باجتاه ال�شرق” ،دون الإدالء
مبزيد م��ن التفا�صيل .وق��ال��ت ق��وة خفر ال�سواحل اليابانية �إنها
ر�صدت عملية “الإطالق من كوريا ال�شمالية ملا يبدو �أن��ه �صاروخ
�أو �صواريخ بال�ستية عند ال�ساعة  .»14,55و�أك��د متحدث با�سم
خفر ال�سواحل لوكالة فران�س بر�س �إن القوة ال تزال ب�صدد �إجراء
التحليالت ملعرفة �أين �سقط وما �إذا كان مقذو ًفا واحدًا �أو �أكرث .رغم
العقوبات الدولية املفرو�ضة عليها على خلفية برناجمها للأ�سلحة
النووية� ،أج��رت بيونغ يانغ جتربتني ملا قالت �إنها �صواريخ فرط
�صوتية هذا العام ،يف اخلام�س و 11من كانون الثاين-يناير.
بعد التجربة الثانية التي �أ�شرف عليها الزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ �أون ،فر�ضت الواليات املتحدة عقوبات على خم�سة �أ�شخا�ص
مرتبطني بربنامج بيونغ يانغ للأ�سلحة البال�ستية .وعقب القرار
الأم�ي�رك��ي ،ات�ه��م متحدث با�سم وزارة اخل��ارج�ي��ة يف بيونغ يانغ،
الواليات املتحدة ب�أنها “تتعمد ت�صعيد” الو�ضع.

يف خم� �ي ��م ال �ب��رج
ال�شمايل ،يف �صور،
ب� �ع ��د �أن حتدثت
م� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات عن
ح���ص��ول االنفجار
يف �أح � � ��د امل� �خ ��ازن
الع�سكرية.
وق� ��ال امل �� �ص��در �إنّ
“ما ج � � � � ��رى يف
خراج بلدة حومني
اجلنوبية و�أدّى اىل
ح�صول انفجارات
مُتتالية ،كان عبارة
�شب
ع� ��ن ح ��ري ��ق َّ
يف مولد كهربائي
�سرعان ما ت�س َّللت
�أل� ��� �س� �ن ��ة ال� �ن�ي�ران
وامتدّت �إىل خزان
وق ��ود ي �ع��ود ملقهى
م��وج��ود يف ن�ه��ر ب��امل�ن�ط�ق��ة يعرف
ب��ا� �س��م ن �ه��ر ب� �ل ��دة ع � ��زة يف وادي
ح��وم�ين ،م��ا ت�س َّبب بات�ساع رقعة
احل��ري��ق ل َي�شمل مناطق �إ�ضافية

ويت�س َّبب ب��ان�ف�ج��ار �أل �غ��ام وقنابل
ع�ن�ق��ودي��ة وذخ��ائ��ر ق��دمي��ة العهد
وغ�ير ُمنفجرة تعود لفرتة حرب
عام .»2006
ول�ك��ن ��س�ك��ان م��ن ق��ري��ة ع��زة نفوا
تواجد مقهى بجانب النهر العابر
يف ب �ل��دت �ه��م ،م� ��ؤك ��دي ��ن �أن هذه
امل�ن�ط�ق��ة مم �ن��وع��ة ع �ل��ى املدنيني
م �ن��ذ �أك �ث��ر م ��ن ع �ق��دي��ن ،بعدما
�سيطر عليها ح��زب اهلل وحولها
لواحدة من �أكرب ثكناته الع�سكرية
يف امل�ن�ط�ق��ة .وت���ش�ير التقديرات
ال�ع���س�ك��ري��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �إىل �أن
“حزب اهلل ي �ح �ت �ف��ظ برت�سانة
�أ�سلحة تتكون من � 130ألفاً �إىل
� 150أل ��ف � �ص��اروخ وق��ذي�ف��ة من
خم�ت�ل��ف الأنواع” ،م���ض�ي�ف� ًة �أن
الرت�سانة ت�شمل قذائف “الهاون”
وال���ص��واري��خ الب�سيطة ال�ت��ي يبلغ
مداها  200كيلومرت ،بالإ�ضافة
�إىل �صواريخ “كروز” و�صواريخ
“�أر�ض -بحر” وطائرات من دون
طيار م�سلحة.
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�أكدت م�صادر دبلوما�سية ا�ستمرار اجلوالت اخلارجية
التي تقوم بها امل�ست�شارة اخلا�صة للأمني العام للأمم
املتحدة ب�ش�أن ليبيا� ،ستيفاين ويليامز ،لدول املنطقة
واجلوار الليبي؛ لبحث �سبل اخلروج من حالة االن�سداد
ال�سيا�سي التي تعي�شها البالد.
وت�سعى امل�ست�شارة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة
�إىل �إيجاد دعم دويل لدعم اال�ستمرار يف عملية �سيا�سية
�شاملة للجميع ،واحلفاظ على الزخم االنتخابي ،حيث
كثفت �ستيفاين ويليامز خالل الأي��ام الثالثة املا�ضية
لقاءاتها مع �أطراف دولية و�إقليمية منخرطة يف امللف
الليبي؛ �إذ �أجرت م�شاورات مع وزير اخلارجية التون�سي
عثمان اجلرندي يف تون�س ،وال�سفري اجلزائري �سليمان
�شنني� ،سبقتها اجتماعات يف العا�صمة امل�صرية �أي�ضا.
رهان على الدور العربي
دور عربي يراهن عليه ال�شارع الليبي يف ظل فقدان
الثقة يف املجتمع الدويل ،بعد ف�شل �إجراء االنتخابات
الرئا�سية ال�شهر املا�ضي ،وال�ت��ي كانت �أوىل خطوات
خارطة الطريق املتفق عليها دول ًّيا ،بح�سب اخلرباء.
ويف ظ��ل ت�ل��ك ال �ت �ح��رك��ات ،بحثت �ستيفاين ويليامز
مع �سفري دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة لدى ليبيا،
حممد ال�شام�سي� ،آخر امل�ستجدات على ال�ساحة الليبية؛
وقالت عقب اللقاء�“ :أكدنا احلاجة �إىل تن�سيق اجلهود
للحفاظ على زخم العملية االنتخابية ،وفقًا خلارطة
طريق ملتقى احلوار الليبي التي �أقرها جمل�س الأمن
الدويل».
يف ال�سياق ذات��ه ،قال خرباء ليبيون �إن الإم��ارات كانت
م��ن �أك�ب�ر ال��داع �م�ين ل�ل�ب�لاد ط ��وال ال���س�ن��وات الع�شر
الأخ�ي�رة؛ للدفع نحو حتقيق اال��س�ت�ق��رار ،واحت�ضان
ع�شرات اللقاءات وامل�ؤمترات لتحقيق ذلك الهدف.
من جانبها� ،أكدت النا�شطة احلقوقية حريه بوميامه،
�أن الإم��ارات كانت من �أك�ثر ال��دول اخلليجية تفاعلاً

مع الأزمة الليبية ،من خالل الدفع يف جميع امل�سارات
ال�سيا�سية ،وحماولة تقريب وجهات النظر بني جميع
الأطراف يف الداخل الليبي.
و�سلطت النا�شطة الليبية ،خالل ت�صريحاتها لـ”�سكاي
نيوز عربية” ،ال�ضوء على ال��دور العربي ،وبالأخ�ص
امل���ص��ري والإم ��ارات ��ي ،يف توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الليبية ،ورف�ض تواجد امليلي�شيات امل�سلحة واملتطرفة،
وحالة ال�سالح املنفلت ،وحماربة الإرهاب.
كما �أ�شادت حرية بوميامه بالعديد من املواقف الدولية
لل��إم��ارات جت��اه ليبيا وامل���ش��ارك��ة بفاعلية ب��داي��ة من
ال�صخريات ،مرو ًرا مب�ؤمتر باري�س يف  ،2018وم�ؤمتر
بالريمو ،وتابعت قائلة“ :كما تبنت الإمارات خمرجات
م�ؤمتر برلني و�إعالن القاهرة لإر�ساء ال�سالم يف ليبيا،
وحل الأزمة ب�شكل نهائي».
م��ن ج��ان �ب��ه ،ث�م��ن رئ�ي����س م��رك��ز ال�ت�م�ك�ين للدرا�سات

عوا�صم
�سيول
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والبحوث اال�سرتاتيجية ،حممد امل�صباحي ،املوقف
ال�ع��رب��ي ال��داع��م لل�شعب ال�ل�ي�ب��ي ول�ت�ط�ل�ع��ات��ه ،بعيدًا
عن امل�صالح والأج�ن��دات التي تنفذها بع�ض ال��دول يف
الداخل الليبي .و�أ�ضاف امل�صباحي ،خالل ت�صريحاته
لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،أن م��وق��ف الإم � ��ارات ودول
يرا يف حلحلة الأزم ��ة الليبية التي
اجل ��وار �ساهم ك�ث� ً
عانت من التدخالت اخلارجية ،ولعبة امل�صالح التي
ع�صفت با�ستقرار البالد.
و�أ� �ش ��اد رئ�ي����س م��رك��ز ال�ت�م�ك�ين ل �ل��درا� �س��ات والبحوث
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ب ��إع��ادة اجل��زائ��ر ،اف�ت�ت��اح قن�صليتها
العامة يف طرابل�س منذ �أي ��ام ،بعد انقطاع ا�ستمر 8
�سنوات ،ب�سبب غياب متثيل دبلوما�سي منذ �إغالقها يف
العام  ،2014م�ؤكدًا �أن تلك اخلطوة تقوي من عملية
الدور العربي لدول اجلوار يف حل الأزمة الليبية.
و�أو�ضح امل�صباحي �أن ال�شعب الليبي يعول ب�شكل كبري

ع�ل��ى ال� ��دور ال�ع��رب��ي مل���س��ان��دت��ه يف �إجن� ��از االنتخابات
الرئا�سية والربملانية املت�أزمة والتي مت �إرجا�ؤها ال�شهر
املا�ضي ،للخروج من حالة الفو�ضى واالنق�سام التي
تعي�شها ليبيا.
وقت مف�صلي
من جانبه ،قال الدبلوما�سي �سامل الورفلي �إن الدعم
ال� ��ذي ق ��دم م��ن الأ� �ش �ق��اء ال �ع ��رب ،وب��الأخ ����ص م�صر
والإم��ارات ،كان يف وقت مف�صلي ،حيث دعمت القاهرة
و�أبوظبي احلراك ال�سيا�سي �إبان حرب  ،2014عندما
انقلب تنظيم الإخوان على االنتخابات الربملانية.
و�أك��د الدبلوما�سي الليبي ال�سابق ،خالل ت�صريحاته
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن التحركات العربية يف �أزمة
البالد تهدف �إىل ب�سط ا�ستقرار دائم ولي�س ا�ستقرارا
م�ؤقتا مل�صالح �ضيقة وح�سابات بعيدة ع��ن ح�سابات
وتطلعات ال�شعب الليبي.
يف ال�سياق ذاته ،قال املحلل الع�سكري حممد الرتهوين،
�إن املوقف العربي وبالأخ�ص الإماراتي ،كان م�ش ِّر ًفا منذ
بداية الأزمة الليبية ،وبالأخ�ص يف �أحداث عام ،2014
حيث كانت ت�سعى التحركات الإماراتية وامل�صرية نحو
�إنهاء االقتتال واالمتثال للحلول ال�سيا�سية ،والعمل
على بناء م�ؤ�س�سات �شرعية يف ليبيا تكون ق��ادرة على
فر�ض الأمن ،واحلفاظ على مقدرات ال�شعب.
و�أ� �ش��اد ال�تره��وين ،خ�لال ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز
عربية” ،باجلهود العربية للجنة الع�سكرية الليبية
 5+5التي قطعت �شوطا كبريا على امل�ستوى ال�سيا�سي
يف ملف املرتزقة وامليلي�شيات ،حيث ا�ستطاعت اللجنة
الع�سكرية بف�ضل اجلهود العربية يف ر�أب ال�صدع ،وبدعم
دويل ،من فتح الطريق ال�ساحلي بعد �إغالقه نتيجة
“حرب طرابل�س” ال�ت��ي وق�ع��ت  2019ب�ين اجلي�ش
وامليلي�شيات .وال ت��زال حالة الغ�ضب واالحتجاجات
م�ستمرة يف ال�شارع الليبي� ،شر ًقا وغ��ر ًب��ا ،للمطالبة
باالنتخابات الرئا�سية تليها الربملانية؛ للخروج من
حالة الفراغ والفو�ضى التي تعي�شها ليبيا.

مو�سكو
�أُدرج ا�سما اثنني من م�ساعدي معار�ض الكرملني امل�سجون �أليك�سي
نافالني على القوائم الرو�سية للإرهاب والتطرف ،بح�سب الئحة
جهاز اال�ستخبارات املالية الرو�سية التي اطلعت عليها وكالة فران�س
ب��ر���س .وك��ان �إي�ف��ان ج��دان��وف وليونيد فولكوف املقيمان حال ًيا يف
املنفى ،يتوليان على التوايل �صندوق مكافحة الف�ساد الذي �أ�س�سه
ن��اف��ال�ن��ي وال�شبكة الإق�ل�ي�م�ي��ة ملنظمته ح�ت��ى ح�ظ��ر امل�ؤ�س�ستني يف
حزيران يونيو  2021بعد �إدراجهما على قائمة التطرف.
و�سخر ج��دان��وف ( 33ع��ا ًم��ا) يف من�شور على ح�سابه على تطبيق
متوجهًا �إىل فولكوف ( 41عامًا) بالقول
ان�ستغرام من الإع�لان
ّ
ت�ه��ا ّ
ين ي��ا ��ص��اح� .شهد ال�ع��ام املا�ضي حملة قمع غ�ير م�سبوقة �ضد
املعار�ضة يف رو�سيا ،مبا يف ذلك �سجن نافالني �أبرز منتقدي الرئي�س
ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين يف ك��ان��ون ال�ث��اين يناير امل��ا��ض��ي وحظر
و�ص ّنفت منظمات نافالني على �أنها �إرهابية ما
منظماته ال�سيا�سيةُ .
دفع بفريقه �إىل �إغالق ال�شبكة الإقليمية التي كانت تدعم حمالته
ال�سيا�سية وحتقيقاته حول الف�ساد .ومذاك انتقل معظم م�ساعديه
للعي�ش خارج البالد .ونافالني املعار�ض الأبرز للكرملني ،م�سجون
منذ عودته مطلع العام املا�ضي �إىل رو�سيا بعدما �أم�ضى يف �أملانيا
�اف م��ن عملية ت�سميم مب��ادة نوفيت�شوك ،ال�ت��ي ا ّت�ه��م هو
ف�ترة ت�ع� ٍ
والدول الغربية الكرملني بالوقوف خلفها.
وا�شنطن
ف�شلت الأقل ّية اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي �أم�س الأول يف
�إقرار اقرتاح قانون يفر�ض عقوبات على الكيانات امل�س�ؤولة عن “نورد
�سرتمي  ،”2خط �أنابيب الغاز الذي يربط رو�سيا و�أملانيا وتندّد به
الواليات املتحدة .وتعار�ض الواليات املتحدة ب�شدّة خط نورد �سرتمي
 2الذي يربط رو�سيا ب�أملانيا عرب بحر البلطيق بدون املرور ب�أوكرانيا.
وعلى ال ّرغم من معار�ضة الطبقة ال�سيا�سية الأمريكية لهذا امل�شروع
الذي �أجنز بنا�ؤه� ،إال � ّأن �أيّ �إدارة �أمريكية مل جتازف بالو�صول �إىل
ح� ّد الت�صادم مع �أملانيا ،احلليف الأ�سا�سي للواليات املتحدة .و�أبرز
ال��دول املنتقدة خل��ط الأن��اب�ي��ب ه��ذا ه��ي ال��والي��ات املتحدة وبولندا
القلقتان من تعزيز اعتماد �أوروبا على الطاقة الرو�سية� ،إ�ضافة �إىل
�أوك��ران�ي��ا التي تقول �إن امل�شروع �سي�ضعفها دبلوما�سيا واقت�صادياً
باعتبارها حتى الآن دولة العبور الرئي�سية للغاز الرو�سي نحو �أوروبا.
واقرتاح القانون الذي طرحته الأقلية اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ
ين�ص على فر�ض عقوبات على
على الت�صويت �أم�س الأول اخلمي�سّ ،
جميع الأطراف امل�س�ؤولة عن التخطيط خلط الأنابيب البالغ طوله
 1.230كيلومرت �أو بنائه �أو ت�شغيله .و� �ص �وّت ب�ضعة �سناتورات
دميوقراطيني �إىل جانب زمالئهم اجلمهوريني ،لكنّ عدد م�ؤيّدي
اقرتاح القانون مل يبلغ العتبة الالزمة لإقراره وهي  60ع�ضواً على
الأق� ّل .و�إث��ر الت�صويت� ،أع��رب �صاحب اق�تراح القانون ال�سناتور عن
والية تك�سا�س تيد كروز عن �أ�سفه لعدم �إقراره.

تركيا و�أرمينيا تعقدان �أول
جولة حمادثات منذ �أعوام

•• �أنقرة -مو�سكو-رويرتز

قالت تركيا و�أرمينيا اجلمعة �إن �أول جولة حمادثات بينهما منذ �أكرث من ع�شرة
�أعوام كانت “�إيجابية وبناءة” ،مما يعزز توقعات ا�ستئناف العالقات و�إعادة فتح
احلدود بني البلدين بعد �أعوام من العداء .والعالقات الدبلوما�سية والتجارية
مقطوعة بني البلدين منذ الت�سعينيات .وكانت املحادثات التي �أجريت يف مو�سكو
�أول حماولة ال�ستئناف العالقات منذ �إب��رام اتفاق لل�سالم يف  .2009ومل يتم
الت�صديق على االتفاق وظل التوتر ي�شوب العالقات منذ ذلك احل�ين .وذكرت
وزارت ��ا اخلارجية الرتكية والأرم�ي�ن�ي��ة اجلمعة �أن امل�ح��ادث��ات ج��رت يف “�أجواء
�إيجابية وبناءة” ،و�أن اجلانبني ملتزمان بالتطبيع الكامل للعالقات دون �أي
�شروط م�سبقة .وقال م�س�ؤولون �إن مبعوثني خا�صني للجانبني “تبادال وجهات
النظر املبدئية ب�ش�أن عملية التطبيع” .ويختلف البلدان ب�ش�أن عدة ق�ضايا� ،أهمها
ق�ضية  1.5مليون �أرميني تقول �أرمينيا �إنهم قتلوا يف ع��ام  .1915وتقول
�أرمينيا �إن عمليات القتل تلك ت�صل �إىل حد الإب��ادة اجلماعية ،وه��و ما �أيدته
الواليات املتحدة وبلدان �أخ��رى .وتقبل تركيا حقيقة مقتل الكثري من الأرمن
الذين كانوا يعي�شون يف ع�صر الأمرباطورية العثمانية يف ا�شتباكات مع القوات
العثمانية �أثناء احلرب العاملية الأوىل ،لكنها ت�شكك يف الأعداد وتنفي �أن عمليات
القتل كانت ممنهجة �أو ت�صل �إىل حد الإبادة .وت�صاعد التوتر بني البلدين خالل
ح��رب ن�شبت يف  2020بني �أرمينيا و�أذرب�ي�ج��ان على �إقليم ناجورنو ق��ره باغ.
واتهمت تركيا حينئذ قوات من �أ�صل �أرميني باحتالل �أرا�ض تابعة لأذربيجان.
وبعدها دعت �أنقرة �إىل تقارب مع �سعيها لنفوذ �أكرب يف املنطقة.
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رو�سيا ت�سجل  739وفاة
و � 23820إ�صابة جديدة بـ “كورونا»

رو�سيا ال ت�ستبعد متركز قواتها يف كوبا وفنزويال
•• عوا�صم-وكاالت

ال ت�ستبعد رو�سيا متركز �أف��راد من قواتها الع�سكرية
يف كوبا وفنزويال ،يف حال �أن املفاو�ضات ب�ش�أن �ضمانات
�أمنية ملزمة ت�سعى مو�سكو للح�صول عليها من الغرب
مل تتحقق على �أر�ض الواقع .وقال نائب وزير اخلارجية
ال��رو� �س��ي ��س�يرغ��ي ري��اب �ك��وف ،خ�ل�ال ح��دي�ث��ه بربنامج
�أذاعته �شبكة “�آر تي يف �آي” التلفزيونية الرو�سية“ :ال
�أريد �أن �أ�ؤكد �أو �أ�ستبعد �أي �شيء” ،وقال �إن “كل �شيء
يتوقف على حترك الزمالء الأمريكيني» .وترى رو�سيا
�أن �أمنها مهدد بالوجود الع�سكري الأمريكي يف �أوروبا،

و�أثار الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ؤخراً امل�س�ألة
ق��ائ� ً
لا �إن ��ه “كيف ��س�ترد وا��ش�ن�ط��ن �إذا مت��رك��زت قوات
رو�سية بالقرب من احلدود الأمريكية».
وكان ممثلون من رو�سيا و 30دولة ع�ضو يف حلف �شمال
الأطل�سي “الناتو” قد �أج��روا حمادثات يوم الأربعاء،
للمرة الأوىل منذ عامني ون�صف العام ،وذل��ك بجدول
�أعمال تركز على النزاع يف �أوكرانيا وتقدمي �ضمانات
�أمنية .كما جرت مفاو�ضات مبنظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا �أم�س الأول اخلمي�س ،وا�ست�ضافت جنيف االثنني
امل��ا� �ض��ي ،اج�ت�م��اع�اً رف�ي��ع امل���س�ت��وى ملمثلني م��ن رو�سيا
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وت ��رى رو��س�ي��ا �أن �أم�ن�ه��ا يتعر�ض

للتهديد جراء ا�سرتاتيجية تو�سع الناتو وتطالب ب�إنهاء
�سيا�سة الباب املفتوح نحو ال�شرق ،وع�برت مو�سكو عن
خيبة �أم�ل�ه��ا يف امل�ف��او��ض��ات ،ووف �ق �اً ل��وك��ال��ة انرتفاك�س
ال��رو��س�ي��ة ل�ل�أن�ب��اء ،ق��ال ري��اب�ك��وف �إن��ه ل��ن ت�ك��ون هناك
مباحثات جديدة مع الواليات املتحدة يف الوقت الراهن.
و�أ��ش��ار وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي الف��روف �إىل
“مواجهة خطرية على ال�ساحة العاملية” ،واتهم الغرب
باتخاذ موقف “متعجرف” ،وقال �إن اخلطوات التالية
لرو�سيا �سوف تتوقف على رد فعل الغرب على مقرتحات
مو�سكو ،و�أ�ضاف “�سننتظر ،وحينئذ �سنحدد خطواتنا
التالية».

•• مو�سكو-وام:

�أعلنت رو�سيا �أم�س اجلمعة ت�سجيل  739حالة وفاة و � 23820إ�صابة جديدة
بفريو�س “ ك��ورون��ا “ خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية م��ا ميثل ارت�ف��اع��ا حادا
وقفزة غري م�سبوقة يف اال�صابات و ا�ستقرارا بالوفيات مقارنة بيوم �أم�س الأول
� 21155إ�صابة و  740حالة وف��اة  .و�أك��د مركز العمليات الرو�سي اخلا�ص
مبكافحة الفريو�س  -يف تقريره اليومي – �أنه بت�سجيل هذا العدد اجلديد من
الإ�صابات والوفيات ي�صبح �إجمايل عدد حاالت “كوفيد ”19-ع�شرة ماليني و
� 747ألفا و �125إ�صابة  ،منها � 319ألفا و  911حالة وفاة ومتاثل 24952
�شخ�صا لل�شفاء ليبلغ عدد املتعافني ت�سعة ماليني و� 809ألفا و .300

انتكا�سة لبايدن مع �إلغاء قراره بفر�ض �إلزامية التلقيح
•• وا�شنطن�-أ ف ب

خ��ا���ض ج��و ب��اي��دن م�ع��رك��ة النقاذ
م���ش��روع��ه ل�لا� �ص�لاح االنتخابي
الذي قدمه للكونغر�س وذلك بعد
�أن عطلت املحكمة العليا قراره
ف��ر���ض ال�ل�ق��اح امل���ض��اد لكوفيد يف
ال�شركات ،ما ي�سلط ال�ضوء على
م ��دى ه���ش��ا��ش��ة م��وق��ف الرئي�س
االمريكي.
وق��ال ب��اي��دن اخلمي�س يف �أعقاب
اج � �ت � �م� ��اع ع � �ق� ��ده م � ��ع �أع � �� � �ض ��اء
دميوقراطيني يف جمل�س ال�شيوخ
“�آمل �أن نتو�صل �إىل ذل��ك لكني
ل�ست واثقًا».
و�أ�ضاف “�إذا ف�شلنا يف امل ّرة الأوىل،
ميكننا �أن نحاول م ّرة ثانية».
وا� �س �ت �ق �ب ��ل يف ال� �ب� �ي ��ت البي�ض
م �� �س��اء اخل �م �ي ����س ال�سناتورين
ال��دمي��وق��راط �ي�ي�ن ج ��و مان�شني
وك�ي�ر�� �س� �ت�ي�ن � �س �ي �ن �ي �م��ا اللذين
ي� �ع ��رق�ل�ان م �� �ش ��روع ��ه لإ�� �ص�ل�اح
النظام االنتخابي والرامي حلماية
حقّ الأقل ّيات يف الت�صويت.
وا� �س �ت �م � ّر االج �ت �م��اع ��س��اع��ة و20

دق� �ي� �ق ��ة ت� �ق ��ري� � ًب ��ا وان� �ت� �ه ��ى قبل
ال�سابعة م�سا ًء بقليل (00,00
ت غ) ،وك��ان “تبادل وجهات نظر
�صريح وحمرتم حول احلقوق يف
الت�صويت” ،ح�سبما �أعلن م�س�ؤول
يف البيت الأبي�ض.
وعرب بايدن عن “اخليبة” ج ّراء
اعتبار املحكمة العليا قراره فر�ض
�إل��زام �ي��ة التلقيح ع�ل��ى ال�شركات
“خمال ًفا للقانون».
وا ُّتخذ القرار بغالبية �ستة ق�ضاة
من �أ�صل ت�سعة ،كلهم حمافظون.
وق��د �أع �ل��ن ال�ق���ض��اة التقدّميون
الثالثة معار�ضتهم.
ويف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف�ق��ط 62
ب��امل �ئ��ة م��ن ال �� �س �ك��ان ت �ل �ق��وا كامل
اجل� � ��رع� � ��ات ال� �ل� �ق ��اح� �ي ��ة ب�سبب
االنق�سامات ال�سيا�سية حول هذه
�سجلت �إىل الآن
امل�س�ألة يف ب�لاد ّ
�أكرث من � 845ألف وفاة.
يف امل�ق��اب��ل� ،أي ��دت املحكمة العليا
الزامية تلقي التلقيح يف املرافق
التي حتظى بتمويل فدرايل.
وي� � ��ؤدّي ت�ع��اق��ب الأخ �ب��ار ال�سيئة
لبايدن �إىل ت�آكل ر�صيده ال�سيا�سي

وه ��و ال ي �ح �ظ��ى ب���ش�ع�ب�ي��ة كبرية
بعد �أن ق �دّم وع ��ودًا ك�ب�يرة رمبا،
يف ظ � � ّل وج� ��ود م �� �س��اح��ة �صغرية
ج �دًا للمناورة .وك��ان ب��اي��دن وعد
بحماية حق الأقليات يف الو�صول
�إىل �صناديق االق�تراع وب�شفافية
ع �م �ل �ي��ات االق� �ت ��راع يف مواجهة
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات التي
ت��دخ�ل�ه��ا والي � ��ات حم��اف �ظ��ة على
القوانني االنتخابية وال �س ّيما يف
جنوب البالد.
أنّ
وت�ؤكد منظمات حقوقية � هذه
التعديالت التي يدفع بها يف هذه

ال ��والي ��ات اجل �م �ه��وري��ون تع ّر�ض
الأمريكيني ال�سود للتمييز ،علماً
ب ��أ ّن �ه��م � �ص � ّوت��وا ب�غ��ال�ب�ي��ة �ساحقة
لبايدن يف االنتخابات الأخرية.
ول� �ق� �ط ��ع ال � �ط� ��ري� ��ق ع� �ل ��ى ه ��ذه
التعديالت ط��رح بايدن م�شروعاً
لإ� �ص�ل�اح ال�ن�ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي من
خالل توحيد ممار�سات الت�صويت
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د االتحّ � � ��ادي ومنح
ال�سلطات ال�ف��درال�ي��ة ح��قّ النظر
يف �أي ت�ع��دي��ل ي�ت� ّم ع�ل��ى م�ستوى
الواليات.
ولي�ست ال�سناتورة الدميوقراطية
الو�سطية �سينيما �ض ّد الت�شريع
ب �ح � ّد ذات� ��ه ،ل�ك� ّن�ه��ا ت�ع�تر���ض على
امل �ن��اورة ال�برمل��ان�ي��ة ال�ت��ي تو�صلت
�إل �ي �ه��ا ال �ق �ي��ادة الدميوقراطية
والبيت الأبي�ض م��ن �أج��ل جتاوز
تعطيل امل�ع��ار��ض��ة اجل�م�ه��وري��ة يف
ال �ك��ون �غ��ر���س .وم ��ن دون �صوتها
ال مي �ك��ن مت��ري��ر امل �� �ش��روع �إذ �إن
امل�ع���س�ك��ر ال��دمي��وق��راط��ي يحظى
بـ�� 51ص��وت�اً يف جمل�س ال�شيوخ،
مب��ن فيهم ��ص��وت نائبة الرئي�س
ك ��ام ��اال ه ��اري �� ��س ،ب�ي�ن�م��ا يحظى

اجلمهوريون بخم�سني �صوتاً.
ب �ع��د ال �ف �� �ش��ل يف �إق � �ن� ��اع �أع�ضاء
جم �ل �� ��س ال� ��� �ش� �ي ��وخ امل� �ع ��ار�� �ض�ي�ن
ب�شدّة ،يتم ّثل احل� ّل الوحيد �أمام
الدميوقراطيني لإنقاذ م�شروعهم
بك�سر املمار�سة الربملانية واللجوء
�إىل الأغلبية الب�سيطة.
وتعترب �سينيما �أن اال�سرتاتيجية

ال ت� �ق ��وم � اّإل ب �ت ��أج �ي��ج “د ّوامة
االنق�سام اجلهنّمية».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه� ،أع � �ل� ��ن ال�سناتور
الو�سطي جو مان�شني يف بيان �أنه
ل��ن ي�ص ّوت “لإلغاء �أو �إ�ضعاف”
قاعدة الأغلبية الزائدة.
وال مي �ك��ن مت��ري��ر امل �� �ش��روع دون
��ص��وت�ه�م��ا .وي��ذ ّك��ر ي��وم اخلمي�س

ه��ذا جو بايدن ب ��أن م��دى حركته
�ض ّيق.
ف �ع �ل �ي��ه م� �ث�ًل�اً �أن ي �ت �ع��ام��ل مع
ك ��ون �غ ��ر� ��س ال ي �ت �ح � ّك��م ب� ��ه ج � �دًا
ووالي� � � � ��ات حم ��اف� �ظ ��ة معار�ضة
ب�شدّة للعديد من امل�سائل (منها
الإج �ه��ا���ض واحل ��قّ يف الت�صويت
و�إدارة تف�شي ال ��وب ��اء) وحمكمة
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عليا �أ�صبحت حمافظة ج�دًا بعد
التعيينات ال�ت��ي �أج��راه��ا دونالد
ترامب.
وقد يخ�سر بايدن �أغلبية �أ�صوات
الكونغر�س بعد ب�ضعة �أ�شهر خالل
ان�ت�خ��اب��ات منت�صف ال��والي��ة .ويف
تلك احلالة �سي�صبح مك ّبلاً حتى
االنتخابات الرئا�سية املقبلة.

ال�صحة العاملية توافق على عالجني جديدين ملر�ضى كوفيد
••باري�س�-أ ف ب

وافقت منظمة ال�صحة العاملية �أم�س اجلمعة على عقارين
ل�ع�لاج امل���ص��اب�ين بكوفيد 19-ي���ض��اف��ان �إىل جم�م��وع��ة من
الو�سائل املتاحة �إىل جانب اللقاحات ،ل��درء خطر الإ�صابة
بعوار�ض �شديدة واملوت من الفريو�س.
وت ��أت��ي الأن �ب��اء يف وق��ت تغ�ص امل�ست�شفيات يف �أن �ح��اء العامل
بامل�صابني باملتحورة �أوميكرون وفيما توقعت املنظمة يف وقت
�سابق �أن ن�صف �سكان �أوروبا �سي�صابون بحلول �آذار/مار�س.
ويف تو�صيتهم ال�ت��ي ن���ش��رت يف امل�ج�ل��ة الطبية الربيطانية
ب��ي �إم جي( )BMJق ��ال خ �ب�راء امل�ن�ظ�م��ة �إن ع �ق��ار التهاب
امل �ف��ا� �ص��ل ال�ب��اري���س�ي�ت�ي�ن�ي��ب  baricitinibامل���س�ت�خ��دم مع
الكورتيكو�ستريويدات لعالج مر�ضى كوفيد امل�صابني ب�أعرا�ض
حادة �أو حرجة �أدى �إىل حت�سني ن�سبة البقاء على قيد احلياة
وتقليل احلاجة �إىل �أجهزة التنف�س ال�صناعي.

جتدد التزامها دعم كييف ع�سكري ًا
وا�شنطن ّ

و�أو�صى اخلرباء �أي�ضا بالعالج بالأج�سام امل�ضادة اال�صطناعية
�سوتروفيماب  Sotrovimabملر�ضى كوفيد الذين يعانون
من �أعرا�ض غري خطرية واملعر�ضني خلطر دخول امل�ست�شفى،
مثل امل�سنني والأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص املناعة �أو
�أمرا�ض مزمنة مثل مر�ض ال�سكري.
واع�ت�برت ف��وائ��د �سوتروميفاب للأ�شخا�ص غ�ير املعر�ضني
خلطر الدخول للم�ست�شفى غري مهمة وقالت منظمة ال�صحة
�إن فعاليته �ضد متحورات جديدة مثل �أوميكرون “ال تزال
غري م�ؤكدة».
ح�ت��ى الآن ح�صلت ث�لاث��ة ع�لاج��ات �أخ� ��رى مل��ر��ض��ى كوفيد
على موافقة منظمة ال�صحة ،ب��دءا بالكورتيكو�ستريويدات
للم�صابني ب�أعرا�ض حادة يف �أيلول�-سبتمرب .2020
والكورتيكو�ستريويدات منخف�ضة التكلفة وت�ستخدم على
ن�ط��اق وا� �س��ع ل�ع�لاج االل�ت�ه��اب��ات ال�ت��ي ت��راف��ق ع ��ادة احلاالت
احلادة.

وال �ع �ق��اران امل���س�ت�خ��دم��ان ل �ع�لاج م��ر��ض��ى ال �ت �ه��اب املفا�صل،
تو�سيليزوماب  tocilizumabو�ساريلوماب ،sarilumab
اللذين �أو�صت بهما منظمة ال�صحة يف متوز-يوليو ،ينتميان
�إىل عائلة ت�سمى “م�ضادات الإنرتلوكني�( ”6-أو م�ضادات
 .)IL-6وهما يحاربان ،مثل الكورتيكو�ستريويدات ،جموح
اجل�ه��از املناعي ال��ذي يبدو �أن��ه م�صدر الأ��ش�ك��ال احل��ادة من
كوفيد.
ووفق الإر�شادات “عندما يكون االثنان متوفران يتم االختيار
بينهما بناء على م�سائل مثل التكلفة واخلربة ال�سريرية».
واف �ق��ت م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة ع �ل��ى ال �ع�ل�اج ب��الأج �� �س��ام امل�ضادة
اال�صطناعية ريجينريون  Regeneronيف �أيلول�-سبتمرب،
وتقول الإر�شادات �أنه ميكن ا�ستخدام �سوتروفيماب على نف�س
الفئة من املر�ضى.
تحُ دّث تو�صيات منظمة ال�صحة املتعلقة بعالج كوفيد بانتظام
بنا ًء على البيانات اجلديدة من التجارب ال�سريرية.

�أوروبا :هناك تعاون وثيق مع �أمريكا ب�ش�أن الأزمة الأوكرانية
•• عوا�صم-وكاالت

�أك��د من�سق ال�ش�ؤون اخلارجية يف
االحت��اد الأوروب��ي جوزيب بوريل،
�أن ال�ت�ك�ت��ل الأوروب� � ��ي والواليات
املتحدة يتعاونان ب�صورة وثيقة يف
ظل التوترات التي حتيط مب�س�ألة
ت �ع��زي��ز ال � �ق� ��وات ال��رو� �س �ي��ة على
احلدود الأوكرانية.
وق ��ال ب��وري��ل يف م ��ؤمت��ر �صحفي
ع�ق��د ب�ف��رن���س��ا� ،إن ��ه “على الرغم
مما قيل ف�إننا على ات�صال دائم مع
الواليات املتحدة».
وجاءت ت�صريحاته يف �إطار تناوله
ان� �ت� �ق ��ادات ل�لا� �س �ت �ب �ع��اد املت�صور
ل�لاحت��اد الأوروب ��ي م��ن املحادثات
رف �ي �ع��ة امل �� �س �ت��وى ب�ي�ن وا�شنطن
ومو�سكو �أثناء اجتماع غري ر�سمي
لوزراء الدفاع واخلارجية باالحتاد
الأوروب � � � ��ي ،خ �ل�ال �أ� �س �ب��وع �شهد

ن���ش��اط�اً دب�ل��وم��ا��س�ي�اً مكثفاً ب�ش�أن
الأزمة الأوكرانية.
و�أ�ضاف بوريل يف م�ؤمتر �صحفي
بفرن�سا“ :هناك ات�صال وتن�سيق
م �� �س �ت �م��ر ودائ� � � ��م م� ��ع ال� ��والي� ��ات
املتحدة ،لدينا �ضمان ب�أنه لن يتم
االت �ف��اق ع�ل��ى ��ش��يء ب���ش��أن الأمن
الأوروب��ي ،بدون تن�سيق وم�شاركة
فعالة من جانب الأوروبيني».
واجلدير بالذكر� ،أن وزراء الدفاع
وال� ��� �ش� ��ؤون اخل ��ارج �ي ��ة باالحتاد
الأوروب� � � ��ي ي�ج�ت�م�ع��ون يف مدينة
ب��ري���س��ت ال��واق �ع��ة ع �ل��ى ال�ساحل
الغربي لفرن�سا ،يف اجتماع غري
ر��س�م��ي مب�ن��ا��س�ب��ة رئ��ا� �س��ة فرن�سا
ل�ل��احت� ��اد الأوروب� � � � � � ��ي ،ملناق�شة
م � �ق �ت�رح� ��ات ت �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ت� �ع ��اون
امل���س�ت�ق�ب�ل��ي يف جم� ��ال ال�سيا�سة
الع�سكرية امل�شرتكة .هذا وجدّدت
الواليات امل ّتحدة التزامها تقدمي

“م�ساعدة دفاعية” للجي�ش
الأوك��راين ،يف موقف ي�أتي بعدما
ف �� �ش �ل��ت امل� �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن مو�سكو
والغرب يف خف�ض حدّة التو ّتر على
احلدود بني رو�سيا و�أوكرانيا.
وق ��ال امل�ت�ح�دّث ب��ا��س��م البنتاغون
ج� ��ون ك�ي�رب ��ي �إنّ وزي � ��ر ال ��دف ��اع
الأم�ي�رك ��ي ل��وي��د �أو� �س�ت�ن تط ّرق
خ�لال ات���ص��ال هاتفي م��ع نظريه
الأوك � ��راين �أول�ي�ك���س��ي ريزنيكوف
برر للو�ضع
�إىل “التعزيز غري امل� ّ
ال�ع���س�ك��ري ال��رو� �س��ي يف �أوكرانيا
وعلى حدودها».
و�أ�ضاف �أنّ الوزير الأمريكي “�أ ّكد
من جديد دع��م ال��والي��ات املتحدة
ال��را��س��خ ل�سيادة �أوك��ران�ي��ا ووحدة
�أرا� �ض �ي �ه��ا ،مب ��ا يف ذل ��ك اجلهود
ال��راه �ن��ة ل�ت�ع��زي��ز ق� ��درات القوات
الأوك� ��ران � �ي� ��ة م ��ن خ�ل��ال تقدمي
م�ساعدة دفاعية» .و�أو�ضح كريبي

�أنّ ال��وزي��ري��ن مل يناق�شا �أ�سلحة
حم � � �دّدة ،ل �ك��نّ � �س � ّي��د البنتاغون
“�أعاد ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى التزامنا
م�ساعدة �أوكرانيا على الدفاع عن
نف�سها».
وز ّودت وا�شنطن كييف ب�أ�سلحة
خفيفة و��س�ف��ن دوري� ��ات وقاذفات
�� �ص ��واري ��خ م� ��� �ض ��ادّة ل � �ل ��دروع من
ط ��راز ج��اف�ل�ين ،ل�ك��نّ ال�ع��دي��د من
�أع�ضاء الكونغر�س يطالبون البيت
الأبي�ض ب�أن يفعل املزيد على هذا
ال�صعيد.
والأرب � � � � � �ع� � � � � ��اء ق � � � � � �دّم �أع� � ��� � �ض � ��اء
دميوقراطيون يف جمل�س ال�شيوخ
ين�ص على فر�ض
اق�ت�راح ق��ان��ون ّ
ع �ق��وب��ات ع�ل��ى ال��رئ�ي����س الرو�سي
ف� �ل ��ادمي� �ي ��ر ب� � ��وت� �ي��ن وت� � �ق � ��دمي
م�ساعدات مالية لكييف �إذا غزت
رو�سيا �أوكرانيا.
وي �ن ��� ّ�ص اق�ت��راح ق��ان��ون “الدفاع

عن �سيادة �أوكرانيا” على فر�ض
عقوبات على بوتني ورئي�س وزرائه
ميخائيل مي�شو�ستني وم�س�ؤولني
ع�سكريني ب��ارزي��ن وال �ع��دي��د من
كيانات القطاع امل�صريف الرو�سي يف
حال ح�صول “غزو” �أو “ت�صاعد”
للأعمال العدائية الرو�سية �ض ّد
�أوكرانيا.
ك�م��ا ي�ن��� ّ�ص االق �ت�راح ع�ل��ى تقدمي
 500مليون دوالر من امل�ساعدات
الع�سكرية الإ�ضافية لأوكرانيا من
�أج��ل التعامل مع الغزو الرو�سي،
�أي �أكرث من �ضعف ما قدّمته �إدارة
بايدن لكييف العام املا�ضي.
وازدادت حدّة التوتر حول �أوكرانيا
يف الأ�شهر الأخ�يرة بعدما ا ّتهمت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ودول غربية
رو�سيا ب�أ ّنها ح�شدت على حدودها
م ��ع �أوك ��ران� �ي ��ا ن �ح��و � 100أل ��ف
ج �ن��دي ودب ��اب ��ات وق �ط��ع مدفعية
حت���ض�يراً ل�غ��زو حمتمل جلارتها
الغربية ،لكنّ ال�سلطات الرو�سية
نفت ذلك.
ووف� �ق� �اً ل���ص�ح�ي�ف��ة وول �سرتيت
ج��ورن��ال ،ف ��إنّ �إدارة بايدن تدر�س
تزويد كييف بطائرات هليكوبرت
خم�ص�صة يف الأ�صل للجي�ش
كانت ّ
الأفغاين.
واخل�م�ي����س ق ��ال ك�يرب��ي �إنّ ثلثي
ه ��ذه ال �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة �أت ��ت من
م�ن��اط��ق ع���س�ك��ري��ة �أخ� ��رى وثلثها
فقط متمركز بالفعل يف املنطقة.
و�أ�ضاف “ما زلنا قلقني للغاية �إزاء
الوجود الرو�سي قرب احلدود مع
�أوك��ران�ي��ا» .وتابع “ما زلنا قلقني
للغاية �إزاء ما يبدو �أ ّنه رف�ض من
جانبهم لإيجاد طريقة للتهدئة».
و��ش�دّد امل�ت�ح�دّث با�سم البنتاغون
ع �ل��ى �أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة “مل
ت��ر �أيّ م��ؤ��ش��ر ع�ل��ى تقلي�ص هذا
ال��وج��ود الع�سكري ونحن نراقبه
من كثب».

مطار هونغ كونغ مينع رحالت الرتانزيت من  153دولة
•• هونغ كونغ�-أ ف ب

�أع�ل��ن م�ط��ار ه��ون��غ ك��ون��غ ال ��دويل �أم����س اجلمعة �أنه
�سيحظر رح�ل�ات ال�تران��زي��ت م��ن �أك�ث�ر م��ن 150
دول ��ة يف �أح ��دث تكثيف الج� ��راءات امل��دي�ن��ة ملكافحة
تف�شي كوفيد .19-ويفاقم ه��ذا ال �ق��رار م��ن عزلة
ه��ون��غ ك��ون��غ ع�ل��ى ال���س��اح��ة ال��دول �ي��ة ،يف وق��ت تتبنى
ال�سلطات ا�سرتاتيجية “�صفر كوفيد” ،م��ا يخلق
متاعب ل�شركات ال�ط�يران ،والتي ب��د�أ البع�ض منها
يف جتنب املنطقــــة ال�صينية ب�سبب القواعد ال�صحية
ال�صارمة.
ت�صنّف هونغ كونغ الدول يف فئات بناء على معدالت
ان �ت �� �ش��ار ال �ف�ي�رو���س ف �ي �ه��ا .وت� �ن ��درج  153دول� ��ة يف
املجموعة (�أ) ،التي يتعني على القادمني منها العزل
 21ي��وم��ا .اجل�م�ع��ة� � ،ش��دد م �ط��ار ه��ون��غ ك��ون��غ تلك
التدابري.
وقال املطار يف بيان “�ستُع ّلق خدمات نقل/ترانزيت
الر ّكاب عرب مطار هونغ كونغ الدويل لأي �أ�شخا�ص
�أقاموا يف �أماكن م�صنّفة �ضمن املجموعة (�أ) يف الأيام
الـ 21الأخرية».
و�سيدخل القرار حيز التنفيذ الأحد ،وي�ستم ّر تطبيقه
مدّة �شهر.
أ�سا�سا على القادمني من ثمانية من الدول
ويمُ نع � ً

امل�صنفة يف ت�ل��ك امل�ج�م��وع��ة وه ��ي ،ا��س�ترال�ي��ا وكندا
وفرن�سا والهند والفيليبني وباك�ستان واململكة املتحدة
والواليات املتحدة ،من دخول هونغ كونغ.
حتارب املدينة تف�ش ًيا حم��دودًا للمتحورة �أوميكرون
ر�صد لدى طاقم رحلة تابعة لكاثي با�سيفيك خرق
قواعد احلجر.
و�أع� ��ادت ال�سلطات ف��ر���ض ق��واع��د ت�ب��اع��د اجتماعي
��ص��ارم��ة ،ومنها �إغ�ل�اق ال �ن��وادي الريا�ضية وحظر
تقديـــــــم الوجبـــــــات يف املطاعــــــــم بعد ال�ساد�سة
م�ساء.
وحتقق ال�سلطات �أي�ضا مع كاثي با�سيفيك ،وقالت �إن
ال�شركة قد تواجه �إجراءات قانونية.
وت�سري ال�شركة ج��زءا �صغريا من خطوطها ما قبل
الوباء ،والعديد من رحالتها الطويلة متر عرب هونغ
كونغ.
وكانت بلومبــــرغ نيــــــــوز �أول من �أ�شار �إىل قرار تعليق
رحلـــــات الرتانزيت هذا الأ�ســــــبوع نقــــــــال عن م�صادر
قالــــــت �إن �ه��ا ل��ن ت�شمل دب�ل��وم��ا��س�ي�ين وم�س�ؤولني
وري��ا��ض�ي�ين �ســــــــيتوجهون للح�ضور وامل���ش��ارك��ة يف
الألعـــــــــاب الأوملبيــــــة ال�شــــتوية يف ب�ك�ين ال�شهر
القادم.
ومل يذكر بيان مطار هونغ كونغ �أم�س اجلمعة �أي
�إعفاء ملوفدي الأوملبياد.
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احتاد الغرف يوقع مذكرة تفاهم مع االحتاد الوطني لأرباب العمل املوريتانيني
•• دبي-وام:

نظم االحتاد الوطني لأرباب العمل املوريتانيني منتدى
الأع� �م ��ال امل��وري �ت��اين ��ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات ال �ي��وم الوطني
املوريتاين يف معر�ض اك�سبو  0202دبي .وعلى هام�ش
املنتدى وقع االحتاد الوطني لأرب��اب العمل املوريتانيني
واحتاد غرف التجارة وال�صناعة بالدولة مذكرة تفاهم
بهدف تعزيز فر�ص التعاون واال�ستثمار وتو�سيع الأعمال
وت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة ب�ين م��ؤ��س���س��ات القطاع
اخل��ا���ص يف ك�لا ال�ب�ل��دي��ن  .وق��ع امل��ذك��رة ��س�ع��ادة حميد
حممد بن �سامل الأم�ين العام الحت��اد الغرف يف الدولة
و ��س�ع��ادة حم�م��د زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ال���ش�ي��خ حم�م��د رئي�س

االحتاد الوطني لأرباب العمل املوريتانيني .و�أكد حميد
حم�م��د ب��ن ��س��امل �أن امل��ذك��رة تكت�سب �أه�م�ي��ة خ��ا��ص��ة يف
ظل العالقات التي تربط البلدين وال�سعي لتعزيز دور
القطاع اخلا�ص والعمل على ا�ستك�شاف الفر�ص املتاحة
يف خمتلف امل �ج��االت مو�ضحاً �أن ه�ن��اك ف��ر��ص�اً لإقامة
�شراكات ناجحـــــة بني القطـــــاع اخلـــــا�ص يف كــــــال البلدين
ال�شقيقني .وم��ن جانبه ذك��ر حممد زي��ن العابدين ولد
ال�شيخ �أحمد ان مذكرة التفاهم ت�أتي يف �سياق اجلهود
التي يبذلها االحتاد لتعميق التعاون مع القطاع اخلا�ص
يف خمتلف ال��دول العربية م�شرياً �إىل �أهمية التجربة
الإماراتية يف جمال اال�ستثمار وت�سهيل الإج��راءات �أمام
امل�ستثمرين الأجانب.

 5.4مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي خالل الأ�سبوع احلايل �أكرث من
 4.5مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  1241مبايعة بقيمة  3.37مليار درهم منها
 219مبايعة للأرا�ضي بقيمة  1.12مليار درهم و 1022مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة
 2.25مليار درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  75مليون درهم يف منطقة جزيرة
 2تليها مبايعة بقيمة  75مليون درهم يف منطقة جزيرة  2تليها مبايعة بقيمة  58مليون
درهم يف منطقة الو�صل .وت�صدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ
�سجلت  99مبايعة بقيمة  227مليون درهم وتلتها منطقة احلبية اخلام�سة بت�سجيلها 44
مبايعة بقيمة  98مليون درهم وثالثة يف وادي ال�صفا  5بت�سجيلها  8مبايعات بقيمة 37
مليون درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  41مليون درهم
مبنطقة اخلليج التجاري ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  36مليون دره��م يف منطقة
الكرامة و�أخريا مبايعة بقيمة  32مليون درهم يف منطقة اخلليج التجاري.

18
14
مطار ر�أ�س اخليمة يوقع اتفاقية مع اك�شن فاليت لإن�شاء قاعدة ت�شغيلية لل�سياحة ومغامرات الطريان
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

وق��ع م�ط��ار ر�أ� ��س اخليمة الدويل
واك�شن فاليت للطريان اتفاقية
لإن���ش��اء ق��اع��دة ت�شغيلية لأعمال
ال �� �س �ي��اح��ة وم �غ ��ام ��رات الطريان
اجل��دي��دة ف��ى �إط ��ار ر�ؤي ��ة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ � �س �ع��ود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة للم�ساعدة
يف دع � ��م خ� �ط ��ط ر�أ�� � � ��س اخليمة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ت��و��س�ي��ع قطاع
ال�سفر وال���س�ي��اح��ة يف الإم � ��ارة .و
مت �إب � ��رام االت �ف��اق �ي��ة خ�ل�ال حفل
التوقيع الذي �أقيم يف مطار ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ال ��دويل ب�ح���ض��ور �سعادة
املهند�س ال�شيخ �سامل بن �سلطان
القا�سمي ع�ضو املجل�س التنفيذي
رئ �ي ����س دائ � � ��رة ال � �ط �ي�ران امل ��دين
بر�أ�س اخليمة وال�سيد �أتانا�سيو�س
تيتوني�س الرئي�س التنفيذي ملطار
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ال � ��دويل .و�سيتيح

التعاون للمقيمني والزوار فر�صة
امل�شاركة يف جمموعة من مغامرات
ال �ط�يران امل �ث�يرة ،مثل الرحالت
اجل � ��وي � ��ة ال� �ب� �ه� �ل ��وان� �ي ��ة وال �ق �ف ��ز
باملظالت واملنطاد بالهواء ال�ساخن
ف�ض ً
ال عن توفري قاعدة لربنامج
تدريب الطيار الر�أ�سي املتقدم لـ
اك�شن فاليت .وتهدف االتفاقية
� ً
أي�ضا �إىل امل�ساهمة يف ا�سرتاتيجية
ت �ط��وي��ر ال��وج �ه��ات ال �ط �م��وح��ة يف
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة وت �ع��زي��ز �سمعتها
املتنامية كعا�صمة املغامرات لدولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،من
خالل تقدمي جمموعة فريدة من
جتارب الطريان �إىل الإمارة لأول
مرة  .و �سيمكن هذا التعاون على
تعزيز مكانة ام��ارة ر�أ���س اخليمة
ب�إعتبارها مركز الطريان الأ�سرع
من� � ًوا يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة حيث مت ت�صميمها لتوفري
قاعدة ت�شغيلية لربنامج التدريب
الر�أ�سي لـ اك�شن فاليت متخ�ص�ص

يف ال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى ال ��وق ��اي ��ة من
االنزعاج والتعايف  ، UPRTوالذي
مت تفوي�ضه الآن جلميع طيارين
ال �ط��ائ��رات ال �ت �ج��اري��ة واخلا�صة
وخ � �ط� ��وط ال� � �ط �ي��ران اجل ��دي ��دة
 ،حم �ل � ًي��ا ودول � � ًي� ��ا  ،و�سيجتذب
الربنامج طيارين حمرتفني من
ج�م�ي��ع �أن �ح��اء امل�ن�ط�ق��ة وخارجها
لرتقية وحتديث مهاراتهم .
وم ��ن خ�ل�ال ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة النمو
التناف�سية والإع�ل�ان الأخ�ي�ر عن
خطة تطوير خم�سية بقيمة 60
م�ل�ي��ون دره ��م �إم ��ارات ��ي� ،أ�صبحت
ام� ��ارة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة واح� ��دة من
�أكرث املطارات جاذبية يف املنطقة.
حيث �سي�ساعد الربنامج العمودي
يف ت �ع��زي��ز ات �� �ص��االت امل �ط ��ار عرب
جمتمع الطريان الدويل.
وق ��ال ال���ش�ي��خ امل�ه�ن��د���س � �س��امل بن
��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي “ ن�ح��ن نركز
ع� �ل ��ى جم ��ال �ي�ن ه ��ام �ي�ن للغاية
م� ��ن جم � � ��االت ال� �ت� �ط ��وي ��ر وهما

الرتويج لال�ستثمارات ال�سياحية
والتجارية ،يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
اجلميلة .ل��ذل��ك ،نرحب بو�صول
�شركة اك�شن فاليت التي ال بد من
�أن تعزز مبادرات �إىل �آفاق جديدة
من خ�لال خدمات منطاد الهواء
ال�ساخن والقفز باملظالت ورحالت
الطريان البهلوانية التي يقدمها
خرباء وحمرتفون من نيوزيلندا
 ..نتطلع �إىل ت��زوي��د ال�سائحني
واملقيمني ب�أن�شطة م�ث�يرة ميكن
جلميع �أف ��راد الأ� �س��رة اال�ستمتاع
بها “ .وق��ال ال�سيد �أتانا�سيو�س
ت�ي�ت��ون�ي����س ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
مل� �ط ��ار ر�أ� � � ��س اخل �ي �م ��ة ال� � ��دويل:
ن �ح��ن م �ت �ح �م �� �س��ون ل �ل�ترح �ي��ب بـ
اك �� �ش��ن ف�لاي��ت ل �ل �ط�يران ذ.م.م.
م��ن خ�لال �أن�شطتها اجل��دي��دة يف
جم��ال �سياحة امل�غ��ام��رات اجلوية
�إىل مطار ر�أ���س اخليمة الدويل.
�ستكون مغامرة الطريان اجلديدة
م�ف�ي��دة يف ال�ت�روي��ج الم ��ارة ر�أ�س

اخل �ي �م��ة ك��وج �ه��ة ��س�ي��اح�ي��ة ورفع
قيمة م�ضافة �إىل املرحلة اجلديدة
م��ن ت��و��س�ع��ات�ن��ا .وي ��أت ��ي التوقيع
ت��زام� ًن��ا م��ع ال�ي��وم الوطني لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،والذي
�شهد �إط�لاق �شركة �أك�شن فاليت
ملنطاد الهواء ال�ساخن ف��وق نادي
ت��اور لينك�س للجولف ،لالحتفال
باليوبيل الذهبي وتقدمي امل�شروع
اجل� ��دي� ��د ل �ل �� �ش��رك��اء و�أ�� �ص� �ح ��اب
امل�صلحة.
من جانبه قال ال�سيد واين جاك،
م��ؤ��س����س اك���ش��ن ف�لاي��ت “ :نظ ًرا
ل �ل��زي��ادة يف ع��دد ال� ��زوار للإمارة
وحت �ق �ي��ق ال� �ه ��دف يف �أن ت�صبح
عا�صمة املغامرات يف دولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة ،ه�ن��اك �إمكانات
هائلة ملوا�صلة تطوير قطاع ال�سفر
وال�سياحة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ..
ومن خالل العمل مع مطار ر�أ�س
اخليمة ال��دويل و�شركائه ،ميكننا
حت �ق �ي��ق ه��دف �ن��ا امل �ت �م �ث��ل يف نقل

�سياحة مغامرة الطريان �إىل �آفاق
جديدة ،وحتقيق هدفنا املتمثل يف
االرتقاء ب�سياحة املغامرات اجلوية
�إىل �آف��اق جديدة ،وتقدمي جتارب
�سياحية فريدة مليئة باملغامرات

املفو�ض العام جلناح تون�س لـ «وام»:

�أدنيك ت�ؤكد جاهزيتها ال�ست�ضافة
القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2022

�إك�سبو  2020تظاهرة عاملية على �أر�ض عربية وفر�ص ذهبية لال�ستثمار
•• دبي -وام:

�أك��د وليد بن مو�سي املفو�ض العام جلناح تون�س يف �إك�سبو  2020دبي
� ،أن معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ؛ تظاهرة عاملية هامة لعر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية التي تتوفر يف تون�س ،و�إلقاء ال�ضوء عليها كقاعدة لت�صدير
املنتجات واخل��دم��ات ،وتطوير عالقات الأع�م��ال والتعريف بجودة املنتج
التون�سي  ،وعر�ض م�شاريع امل�ؤ�س�سات النا�شئة وال�شركات يف جمال الثقافة،
وال�سياحة ،والتكنولوجيا ،واالبتكار ،كما يتمكن الزائر من االطالع على
العديد من امل�شاريع الرقمية والتكنولوجية الناجحة .
و�أ�ضاف ابن مو�سي  -يف حوار مع وكالة �أنباء الإم��ارات “وام” � -أن جناح
تون�س يعد جتربة فنية وعميقة ت��روي ق�صتها  ،و�إب��داع �شبابها وبراعته،
ور�سالة �أم��ل للتنمية امل�ستقبلية  ،فـقوة تون�س تتمثل يف �شبابها الذين
يقدمون االبتكارات رغم التحديات ،وقاموا ب�صنع الكثري من املنتجات من
�أجل مقاومة جائحة كورونا  ،وم�شاركة بالده تهدف لإعطاء دفعة له�ؤالء
ال�شباب نحو امل�ستقبل وتعزيز الثقة يف �أنف�سهم.
وعن �أب��رز ما يقدمه جناح بالده يف �إك�سبو � ،2020أو�ضح املفو�ض العام
جلناح تون�س “ :عر�ضنا من خ�لال اجلناح �إب��داع��ات ال�شباب يف خمتلف
امل �ج��االت ،و�أب ��رز املناطق التي ت�ستحق ال�سياحة وال�صناعات التقليدية
واحل��دي�ث��ة ،ومت ع��ر���ض ثقافة ب�لادن��ا م��ن خ�لال ال��رب��ط ب�ين موروثاتنا
حيث يعي�ش الزائر رحلة تنطلق من ت�صور للم�ستقبل “تون�س ”2050
رجوعا �إىل احلا�ضر ،ويتم خالل هذه الرحلة الزمنية ا�ستعرا�ض حقبات
تاريخية ومواقع �أثرية و�شخ�صيات يف تون�س لتنتهي هذه الرحلة بالرتكيز

الطاقة والبنية التحتية ت�ستعر�ض جهود مواجهة
التغري املناخي يف �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة

•• دبي -وام:

ت�شارك وزارة الطاقة والبنية التحتية يف �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة الذي يقام
هذا العام ح�ضورياً خالل الفرتة من � 15إىل  19يناير اجلاري يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض “�أدنيك” بح�ضور القادة واخلرباء املهتمني بتغري املناخ و�ص ّناع
ال�سيا�سات وخرباء الإ�ستدامة وروّاد التكنولوجيا �إ�ضافة �إىل عدد من القيادات
ال�شابة يف ه��ذا امل�ج��ال .وت�ستعر�ض ال ��وزارة �ضمن م�شاركتها يف احل��دث جهود
الدولة املتميزة يف ا�ستدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغري املناخي وم�ستهدفاتها
امل�ستقبلية التي تتما�شى مع “ مبادئ اخلم�سني” واخلطوات والإجراءات الفعالة
واملبادرات النوعية والطموحة الداعمة مل�سرية الإم��ارات نحو الريادة العاملية يف
جمال اال�ستدامة والتغري املناخي و�صوال �إىل حتقيق م�ستهدفات مئوية الإمارات
 .2071و�ست�سلط الوزارة خالل الفعالية ال�ضوء على جهود الإمارات والتزاماتها
جتاه العمل املناخي وجمموعة املبادرات واال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي تبنتها
لدعم وتعزيز ق�ضية التغري املناخي ال �سيما �إط�لاق مبادرتها اال�سرتاتيجية
ال�ه��ادف��ة لتحقيق احل�ي��اد ال�ك��رب��وين بحلول  2050وك��ذل��ك �إع�ل�ان الإم ��ارات
ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية خريطة طريق لتحقيق الريادة يف جمال
الهيدروجني وكم�صدر رئي�س له لدعم احلياد املناخي.
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

على ال�شباب التون�سي  ،ووجدنا اقبال ممتاز من زوار �إك�سبو للمعرو�ضات
التون�سية” .و�أكد �أن العالقات الإماراتية التون�سية قائمة علي االحرتام
املتبادل والتعاون امل�شرتك  ..وقال � “ :أهدافنا وا�ضحة ونحر�ص على عقد
ال�شراكات مع الدول العربية يف �إطار التكامل العربي ،و�إك�سبو دبي فر�صة
جلذب اال�ستثمارات والتعرف على عادات وتقاليد “�أر�ض قرطاج” ،نريد
تطوير اقت�صاد بلدنا يف �إطار �شراكات مع دول عربية مهمة مثل �أ�شقائنا
يف دولة الإمارات”.
وع��ن ال�شراكة م��ع دول��ة الإم� ��ارات ،لفت �إىل �أن تون�س تبحث دائ�م��ا عن
التكامل وتطوير العالقات مع ال��دول العربية خا�صة دولة الإم��ارات من

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد  :كالم من�سى عبدالرب  -اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك اىل ال�سيد/
حممد جميب الرحمن اجمد علي  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماة
(ركن امليزان ال�صالح االالت واملكائن اخلفيفة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )745168ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى  :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

خالل �صنع الفارق واال�ستفادة من جتربتها  ،ون�شكر الإمارات على الدعم
الكبري الذي قدمته لتون�س خالل �أزمة جائحة كورونا ،خا�صة يف القطاع
ال�صحي.
وعن معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،قال ابن مو�سي � “ :أن��ا كعربي �أفتخر
مبا قامت به دولة الإمارات من جهود حثيثة وتنظيم رائع؛ لأكرب معر�ض
دويل يف العامل يف ظل ظروف ا�ستثنائية حتيط بنا ،ومن حق كل عربي �أن
يفتخر بهذا الإجناز الكبري ،الذي �أحدث فارقاً كبرياً مع االلتزام الكامل
ب�سالمة و�صحة الزائرين والوافدين ،و�أن ت�سري الأمم العربية على املنوال
نف�سه”.
وح ��ول �أب� ��رز جم ��االت اال��س�ت�ث�م��ار يف ت��ون����س� ،أك ��د �أن امل �ج��االت مفتوحة
جلميع دول ال �ع��امل م��ن خ�ل�ال درا� �س��ة ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة ،واالط �ل�اع على
الأطر القانونية لال�ستثمار وتذليل العقبات �أمام رجال الأعمال ،خا�صة
ال�صناعات الغذائية وال�سياحة امل�ستدامة ،و�صناعات الن�سيج واملالب�س
التي تعد من �أبرز ال�صادرات �إىل الأ�سواق الأوروبية ،كذلك �ضمن اتفاقية
“الكومي�سا” التي تفتح �آفاق وا�سعة داخل الأ�سواق الإفريقية.
ودع��ا املفو�ض ال�ع��ام جل�ن��اح تون�س �إىل زي ��ارة ج�ن��اح ب�ل�اده ل�لاط�لاع على
“تون�س الغد”  ،واكت�شاف �أبرز املناطق واملزارات ال�سياحية ،واحل�صول على
�أجمل الهدايا التذكارية التي متثل الرتاث التاريخي لأر�ض قرطاج .
وت �� �ش��ارك ت��ون����س يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ب�ج�ن��اح ك�ب�ير ي�ق��ع يف منطقة
“الفر�ص” ،حتت �شعار “�شباب ملهم ..م�ستقبل واعد”  ،ويتكون اجلناح
م��ن طابقني مب�ساحة  436م�ترا م��رب�ع��ا ،وي�ه��دف �إىل �إب ��راز ابتكارات،
و�إبداعات ال�شباب التون�سي.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” جاهزيتها ال�ست�ضافة
القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل  2022واملعار�ض واملنتديات امل�صاحبة لها
وهي الطاقة واملياه والطاقة ال�شم�سية وامل��دن الذكية �إىل جانب منتدى
ومعر�ض املناخ والبيئة ومعر�ض ومنتدى �إيكو وي�ست وذلك مبركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض يف الفرتة من � 17إىل  19يناير اجلاري.
ت�سلط ن�سخة هذا العام من القمة ال�ضوء على موا�ضيع اال�ستدامة والتحول
العاملي العتماد الطاقة النظيفة �إ��ض��اف��ة �إىل ا�ستعرا�ض �أه��م التقنيات
واالبتكارات العاملية ..فيما ت�ست�ضيف منتديات متخ�ص�صة ملناق�شة �أحدث
التوجهات و�أف�ضل املمار�سات ما يعزز دورها كمركز عاملي للطاقة املتجددة
وتكنولوجيا اال�ستدامة.
و مبنا�سبة ا�ست�ضافة �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض �أعمال القمة العاملية
لطاقة امل�ستقبل بدورتها الرابعة ع�شرة ،حر�صت �أدنيك على دعم فعاليات
القمة لتكون �أح��د �أك�بر االجتماعات التي تتناول موا�ضيع اال�ستدامة يف
املنطقة و�إحدى الفعاليات الدولية الرئي�سية على �أجندة ال�شركة.
وت�ؤكد ا�ست�ضافة �أعمال القمة التزام �أدنيك ب�إر�ساء م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة
لقطاع االجتماعات واحلوافز والفعاليات واملعار�ض و ت�سليط ال�ضوء على
الت�أثري الإيجابي لل�شركة على قطاع �سياحة الأعمال .و ت�ساهم القدرات
العاملية املرموقة واملوقع اال�سرتاتيجي الذي متتاز به �أدنيك� ،إىل جانب
البنية التحتية وا�ستخدام امل�ساحات الداخلية واخل��ارج�ي��ة واخل�ب�رة يف
ا�ست�ضافة الفعاليات ال�ضخمة بنجاح يف تعزيز مكانتها ب�صفتها وجهة
مثالية لإقامة الفعاليات الدولية مثل القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل.

مهرجان دبي للت�سوق يقدم جتارب مميزة و�أن�شطة ترفيهية يف وجهة ال�سيف
•• دبي  -وام:

يعود مهرجان دبي للت�سوق يف دورته
ال�سابعة وال�ع���ش��ري��ن وب��ال���ش��راك��ة مع
دب ��ي ال�ق��اب���ض��ة لإدارة الأ�� �ص ��ول �إىل
“وجهة ال�سيف” ذات الت�صميم
امل �ت �م �ي ��ز امل� ��� �س� �ت ��وح ��ى م � ��ن ال �ت ��راث
الإم��ارات��ي العريق واملطلة على خور
دب ��ي ل�ي�ق��دم جم�م��وع��ة م��ن التجارب
املميزة الأن�شطة الرتفيهية العائلية
وور�ش العمل وعرو�ض الألعاب النارية
وغ�يره��ا  .فحتى  30يناير اجلاري
�سيتمحور �سوق مهرجان دبي للت�سوق
يف ال���س�ي��ف ه ��ذا ال �ع��ام ح ��ول مفهوم
“التع ُّلم باملمار�سة” ويحتفي بنقل
امل�ع��رف��ة م��ن ج�ي��ل �إىل �آخ� ��ر .و�سوف
ي�ت�ح��ول ال �� �س��وق �إىل م �ك��ان ترفيهي
خارجي بامتياز ومتحف مفتوح رائع
ي�ت���ض�م��ن جم �� �س �م��ات ف�ن�ي��ة تفاعلية

م��ذه�ل��ة وب ��إم �ك��ان ج�م�ي��ع ال � ��زوّار من
خمتلف الأعمار امل�شاركة يف الأن�شطة
والتع ّلم وا�ستك�شاف املناطق الأربعة
امل�ستوحاة من عنا�صر الطبيعة :املاء
وال �ه��واء والأر�� ��ض وال �ن��ار ف�ضال عن
ت�ع��رف ال ��زوار على امل��زي��د م��ن ثقافة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

امل �ث�يرة وال �ت��ي �ستدعم االقت�صاد
العام وت�ضيف قيمة �إىل املنطقة.
م��ن خ�ل�ال حت�ق�ي��ق ا�سرتاتيجية
ا�ستثمار طويلة املدى كما �ستثني
� �ش��راك �ت �ن��ا ع �ل��ى دع� ��م ب��رن��ام��ج “

 ،“ VERTICALوهو برناجمنا
املتقدم لتدريب الطيارين ،الذي
��س�ي��وف��ر �أح ��دث م��راف��ق التدريب
ال�ت��ي �ستجذب ��ش��رك��ات الطريان
الدولية.
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وتاريخ الإم��ارات .وبناء على مفاهيم
“التعلم باملمار�سة” والعنا�صر
الأ�سا�سية �سيتم تنظيم معر�ض يعر�ض
�سل�سلة م��ن الأع�م��ال الفنية احلائزة
على اجل��وائ��ز م��ن قبل جمموعة من
طالب املدار�س يف دبي يف ال�صفوف من

ال�ساد�س �إىل الثاين ع�شر �ضمن “�سوق
م�ه��رج��ان دب ��ي ل�ل�ت���س��وق يف ال�سيف”
حتى  30ي�ن��اي��ر .و ويتخلل املعر�ض
ال��ذي ينظمه مهرجان دب��ي للت�سوق
بال�شراكة مع هيئة املعرفة والتنمية
الب�شرية �أعمال فنية �أنتجها الطالب

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد  :عمر قياز خان �شري باز خان  ،اجلن�سية  :باك�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )100وذلك اىل ال�سيد � /شاهد اهلل اومر
�سعيد خان  ،اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (عمر قياز ملقاوالت النجارة امل�سلحة)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )749578ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تغيري اال�سم التجاري من (عمر قياز ملقاوالت
النجارة امل�سلحة) اىل (وادي الطريق ملقاوالت النجارة امل�سلحة)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

ح ��ول م��و� �ض��وع “تغيري ال �ع ��امل من
خالل اال�ستدامة” ب�إ�ستخدام و�سائل
م��ن اخ �ت �ي��اره��م مب��ا ف�ي�ه��ا الت�صوير
الفوتوغرايف و الكوالج .و�سوف يكون
لكل �أ�سبوع من �أ�سابيع املهرجان طابعه
اخلا�ص يف “ال�سيف”؛ فمث ًال ي�ستمتع

ع�شاق القهوة ب�أ�سبوع خا�ص حتى 19
ي�ن��اي��ر ح�ي��ث االح�ت�ف��اء ب��ال�ق�ه��وة و�ألذ
�أن��واع �ه��ا ون�ك�ه��ات�ه��ا مب��ا فيها القهوة
العربية والإي�ط��ال�ي��ة وغ�يره��ا الكثري
وامل �� �ش��ارك��ة يف ور�� ��ش ال �ع �م��ل املمتعة
بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص �أ�سبوع ملحبي
التمر من خالل امل�أكوالت وامل�شروبات
واحل �ل��وي��ات وغ�ي�ره��ا م���س�ت��وح��اة من
ال �ت �م��ر .وق ��ال �أح �م��د اخل��اج��ة املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات
والتجزئة“ :تعترب ’ال�سيف‘ منطقة
مهمة ومم�ي��زة مت ت�صميمها لتعك�س
ثقافة وتاريخ الإم��ارات ..وي�ؤكد �سوق
م �ه��رج��ان دب ��ي ل�ل�ت���س��وق يف ال�سيف
على ه��ذه امل�ع��اين ويتمحور مفهومه
ه ��ذا ال �ع��ام ح ��ول م��و� �ض��وع “التع ُّلم
باملمار�سة” يف ا�ستلهام ت��راث نعتز به
لل�صيادين وغوا�صي الل�ؤل�ؤ وال�صقارة
من الآباء والأجداد .

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد :نور االب�صار ابو احمد  ،اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد :حممد ا�سماعيل
ح�سني حممد دولت ح�سني  ،اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (القايد للخياطة
والتطريز) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )750293ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :ان�سحاب �شريك.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70535
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0008309أمر اداء

�إىل  :املحكوم عليه  /ال�سهم املبا�شر ملقاوالت النجارة امل�سلحة
العنوان 9401272
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /البحر اال�سود ملقاوالت التك�سية والعزل والنجارة
امل�سلحة بالتايل  :ن�ص احلكم  -ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية
مبلغا وقدره ( 22005درهم) (فقط اثنان وع�شرون الف وخم�سة درهم)
والزمتها بامل�صروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية
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اجلناح الرو�سي يف اك�سبو  2020ي�ست�ضيف فعاليات �أ�سبوع رو�ساتوم للتقنيات املتقدمة
•• دبي -وام:

ي�ست�ضيف جناح جمهورية رو�سيا االحتادية يف معر�ض �إك�سبو
 2020دب ��ي ،ف�ع��ال�ي��ات �أ� �س �ب��وع “تقنيات م�ت�ق��دم��ة مل�ستقبل
م�ستدام” ال��ذي تنظمه �شركة “رو�ساتوم”  ،ال��رائ��دة عاملياً
يف جمال التكنولوجيا  .تقام الفعاليات باجلناح الرو�سي ،من
� 17إىل  24يناير اجل ��اري ،وت��رك��ز على مناق�شة اال�ستثمار
يف تنمية الإم �ك��ان��ات ال�ب���ش��ري��ة ح�ي��ث ي�ع�ت�بر ال�ت�ع�ل�ي��م مفتاح
اقت�صاد امل�ستقبل .ي�شارك يف الفعاليات �إىل جانب متحدثني
م��ن “رو�ساتوم” ،مم�ث�ل��ون ع��ن ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة للطاقة
ال��ذري��ة ،وم��وان��ئ دب��ي العاملية  ،ومنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية وامل�ؤمتر ال��دويل ال�شبابي للقطاع النووي ،وجامعة

مو�سكو احلكومية ،وجامعة �سينجيالريتي -الواليات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،-وج��ام�ع��ة خليفة -الإم � ��ارات  -وامل��در��س��ة العليا
لالقت�صاد -رو�سيا ، -وامل�ؤمتر الدويل لل�شباب النووي ،وجامعة
مو�سكو احلكومية “لومونو�سوف” ،وغ�يره��ا م��ن م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الرائدة يف رو�سيا و�إيطاليا وبريطانيا.
تتناول النقا�شات  ،مو�ضوعات التعاون الدويل للرتويج للتعليم
الهند�سي  ،وبناء امل�سار املهني يف القطاع النووي  ،وت�أثريه على
تعزيز ج��ودة التعليم الهند�سي وتطوير التعاون بني قطاعي
التعليم والأعمال  ،ف�ض ًال عن تطوير طرق و�أ�ساليب جديدة
للتعليم والتنمية ال�شخ�صية  ،والتي تلبي متطلبات املهنيني
ال�شباب املتخ�ص�صني يف امل�ج��ال ال �ن��ووي وط�ل�اب تخ�ص�صات
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات .و�ستتاح لزوار

القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل  2022تدعم جهود اال�ستدامة و التحول نحو الطاقة النظيفة
•• �أبوظبي-وام:

ت �� �ش �ه��د ال �ق � ّم��ة ال �ع��امل �ي��ة لطاقة
امل���س�ت�ق�ب��ل  2022ال �ت��ي تنطلق
فعالياتها �ضمن �أ�سبوع �أبوظبي
ل�لا� �س �ت��دام��ة  2022الأ�سبوع
امل�ق�ب��ل ج�ل���س��ات م�ت�ن� ّوع��ة ت�س ّلط
ال�ضوء على �أحدث اال�سرتاتيجيات
و�أب� � � ��رز ال� �ت ��وج� �ه ��ات يف احل � ��راك
ال� � ��دويل ل�لا� �س �ت��دام��ة والطاقة
امل �ت �ج��ددة ،وذل ��ك خ�ل�ال منتدى
الطاقة ال�شم�سية والنظيفة الذي
ت�ست�ضيفه الق ّمة.
ي�أتي انعقاد القمة بينما يوا�صل
تو�سعه
ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ال�شم�سية ّ
بوترية مت�سارعة يتوقع معها �أن
ت�شهد الطاقة الإنتاجية خلاليا
ال �ط��اق��ة ال�شم�سية ح ��ول العامل
منواً ب�أكرث من � 4أ�ضعاف لت�صل
�إىل  3100ج �ي �ج��اواط يف حني
ت �ن �م��و ق � ��درة ط ��اق ��ة ال� ��ري� ��اح مبا
يقرب من � 2.5ضعف لت�صل �إىل
 1850جيجاواط بحلول العام
 ،2040وذل ��ك ح�سب �سيناريو
ال�سيا�سات املعلنة لوكالة الطاقة
الدولية.
وت�شهد ال�ق� ّم��ة ح�ضور �أك�ث�ر من
 70م��ن �أه��م اخل�ب�راء والر�ؤ�ساء
التنفيذيني ،وال��ذي��ن �سي�شاركون
�أفكارهم حول التح ّول الديناميكي
ال��ذي ي�شهده القطاع على املدى

ال �ط��وي��ل خ�ل�ال م�ن�ت��دى الطاقة
ال�شم�سية والنظيفة .ويف الوقت
الذي ت�شهد فيه الطاقة النظيفة
�إقبا ًال متزايداً يناق�ش امل�شاركون
اال�سرتاتيجيات ال�ضرورية لتلبية
الطلب على الطاقة و العمل على
درا�سة وتقييم التقنيات اجلديدة.
و�� �س� �ت� �ح� ��� �ض ��ر ن� �خ� �ب ��ة م � ��ن �أه � ��م
امل�ستثمرين و�أ� �ص �ح��اب امل�صلحة
م � ��ن احل � �ك� ��وم� ��ات وال � �� � �ش ��رك ��ات،
و�أ� � �ص � �ح� ��اب امل� ��� �ش ��اري ��ع ،ورج � ��ال
الأع� �م ��ال ،وامل�ب�ت�ك��ري��ن ،وم ��زودي
ح �ل��ول ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ال�شرق
الأو� �س��ط ف� ّع��ال�ي��ات ال�ق� ّم��ة ب�شكل
�شخ�صي.
وت �� �ش �م��ل ق��ائ �م��ة امل��وا� �ض �ي��ع التي
�ستتم مناق�شتها خ�ل�ال منتدى
ال �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة وال�شم�سية
م�ستقبل ال�ه�ي��دروج�ين الأخ�ضر
وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة دول � ��ة الإم� � ��ارات
ل �ل �ه �ي��دروج�ين ،واال�ستخدامات
ال �ت �ج��اري��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة للطاقة
ال�شم�سية ،وال���ش�ب�ك��ات امل�صغّرة،
وا�ستقرار ال�شبكة والطاقة املوزعة،
والتمويل الأخ�ضر ،وا�ستثمارات
امل���ش��اري��ع ،وال�ع�م�ل�ي��ات وال�صيانة
و�إدارة الأ�صول ،وتخزين الطاقة
يف ال�ب�ي�ئ��ات امل �ت �ج��ددة ،وتخطيط
م�صادر الطاقة الهجينة و�أحدث
التقنيات املتع ّلقة بهذا املجال.
و من بني املتحدثني الرئي�سيني

�إك�سبو دبي ،فر�صة امل�شاركة يف جولة فنية افرتا�ضية يف حمطة
“بيلويار�سك” للطاقة ال�ن��ووي��ة  ،وه��ي ٌت�ع��د امل��رف��ق النووي
الوحيد الذي ي�ضم �أق��وى مفاعل نووي جتاري يف العامل من
فئة مفاعالت النيوترونات ال�سريعة.
وخالل اجلولة االفرتا�ضية� ،سريى امل�شاركون “الأخطبوط”
الربتقايل ال�شهري �أي مفاعل النيوترونات ال�سريعة BN-
 ، 800واالط�ل�اع على املزيد ح��ول م�ستقبل �صناعة الطاقة
النووية :منظومة الطاقة النووية ذات مكونني ودورة الوقود
النووي املغلقة .وت�شارك رو�سيا يف معر�ض اك�سبو دبي 2020
حتت عنوان “عقل مبدع :يقود امل�ستقبل” ،كما يقدّم اجلناح
الرو�سي عرو�ضا �إب��داع�ي��ة متنوّعة ت�شمل جم��االت ع �دّة مثل
الف�ضاء ،العلوم واالبتكارات املتعدّدة.
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اقت�صادية �أبوظبي توجه املن�ش�آت التجارية وال�صناعية
برتخي�ص خمازن املواد اخلطرة الواقعة خارج مقرها الرئي�س

•• �أبوظبي-وام:

هند املط ّوع ،مديرة �إدارة الكهرباء
وجت��ارة الطاقة يف وزارة الطاقة
وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وع �ب��د العزيز
ال�ع�ب�ي��ديل ،م��دي��ر �إدارة الأ�صول
يف الإم � � ��ارات – ط��اق��ة ،وبرو�س
� �س �ت �ي��دال ،م��دي��ر �إدارة الأ�صول
يف ت��ران���س�ك��و ،و�أح �م��د املزروعي،
م ��دي ��ر ق �� �س��م ال �ك �ه��رب��اء وجت� ��ارة
الطاقة يف وزارة الطاقة والبنية
التحتية ولوكا�س �سوكول ،رئي�س
ت�صميم املدن والتخطيط امل�ستدام
واالع�ت�م��ادات – م�صدر ،وكارمن
ف� � �ي � ��دال ،ال ��رئ� �ي� �� ��س التنفيذي
للم�شرتيات – �إجني.

م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال غ��ران��ت توخنت،
م��دي��ر ال �ف � ّع��ال �ي��ات اجل �م��اع �ي��ة يف
الق ّمة العاملية لطاقة امل�ستقبل:
“ي�سعدنا الرتحيب جمدداً بقادة
ال � � ��ر�أي و اجل� �ه ��ات ال �ع��ار� �ض��ة يف
جتربة ا�ستثنائية للتوا�صل ب�شكل
�شخ�صي حيث �ستتاح لهم �إمكانية
تبادل الفر�ص التجارية واالبتكار
وامل�ع��رف��ة وه��و م��ا �سيجعل الق ّمة
العاملية لطاقة امل�ستقبل املن�صة
امل �ث��ال �ي��ة ل�ل�م���س��اع��دة يف ت�أ�سي�س
�أع �م��ال و� �ش��راك��ات ج��دي��دة لدفع
التح ّول نحو الطاقة النظيفة يف
املنطقة”.

و ت��وف��ر ال�ق� ّم��ة من�صات جمانية
مت� � ّك ��ن احل� ��� �ض ��ور م ��ن ّ
االط� �ل��اع
على حمتوى ق ّيم ح��ول القطاع،
واال�� � �س� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن ال � �ع� ��رو�� ��ض
التقدميية لأهم �أ�صحاب امل�صلحة،
وح �� �ض ��ور اجل �ل �� �س��ات النقا�شية
امل�ت�ع� ّل�ق��ة ب��ال �ق �ط��اع ،وا�ستك�شاف
درا�سات احلالة لأف�ضل املمار�سات،
والتع ّرف على �أح��دث االجتاهات
يف ال�ق�ط��اع .وت�ع��د القّمة املنتدى
املثايل لأ�صحاب امل�صلحة للتوا�صل
وتبادل الفر�ص التجارية لتعزيز
ج� �ه ��ود ال� �ت� �ح� � ّول ن �ح��و الطاقة
النظيفة والتنمية امل�ستدامة يف

منطقة ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال
�أفريقيا.
و �ستنعقد الق ّمة العاملية لطاقة
امل�ستقبل  2022بتنظيم من �آر
�إك ����س ال���ش��رق الأو� �س��ط يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض خالل
ال �ف�ترة م��ن � 17إىل  19يناير
 ،2022وت�ست�ضيفها “م�صدر”
ك � �ج� ��زء م � ��ن �أ� � �س � �ب� ��وع �أب ��وظ� �ب ��ي
لال�ستدامة و�ست�ضم �سل�سلة من
ال�ف� ّع��ال�ي��ات ال �ب��ارزة ال�ت��ي تتناول
التحديات العاملية احلالية و�سبل
ال�ت�ع��اون لبناء م�ستقبل م�ستدام
للجميع.

وجهت دائرة التنمية االقت�صادية� -أبوظبي املن�ش�آت التجارية وال�صناعية
العاملة يف الإم��ارة ،والتي لديها خم��ازن م��واد خطرة خ��ارج ح��دود مقرها
برتخي�صها كفروع وذلك يف �إطار دورها لدعم �آلية الرقابة على حركة املواد
اخلطرة.
وقام مكتب تنمية ال�صناعة التابع للدائرة بالتعاون والتن�سيق مع فريق
عمل املواد اخلطرة على م�ستوى �إمارة �أبوظبي با�ستحداث �إجراءات جديدة
تتعلق برتخي�ص فرع تخزين مواد للأن�شطة التجارية وال�صناعية التي
تتطلب وجود خمازن خا�صة بها خارج موقع املن�ش�أة الرئي�سية حيث حدد لها
ا�شرتاطات خا�صة وفق معايري ومتطلبات اجلهات احلكومية الرقابية ذات
العالقة .وقال �سامح عبد اهلل القبي�سي ،املدير العام لل�ش�ؤون االقت�صادية
بدائرة التنمية االقت�صادية� -أبوظبي �إن “املكتب ي�ستهدف  900رخ�صة
متار�س ن�شاطات اقت�صادية م�سجلة لدى الدائرة لتطبيق هذه الإجراءات
مبا يحقق مهام و�أهداف فريق عمل �إدارة املواد اخلطرة امل�شكل من عدد من
اجلهات احلكومية يف �إمارة ابوظبي مو�ضحاً ب�أن دائرة التنمية االقت�صادية
�أ� �ص��درت تعميما ي�ل��زم املن�ش�آت التجارية وال�صناعية املعنية با�ستخدام
النظام املتكامل لإدارة امل��واد اخل�ط��رة وال��ذي يعترب رك�ي��زة ه��ام��ة لتتبع
حركة امل��واد اخلطرة يف القطاع االقت�صادي” .و�أ��ض��اف �أن “فريق عمل
�إدارة املواد اخلطرة ومب�شاركة مكتب تنمية ال�صناعة قام بتوجيه و�إر�شاد
�أ�صحاب العالقة ب�ش�أن ا�ستخدام النظام عن طريق التوا�صل املبا�شر مع
املعنيني يف املن�شاة ال�صناعية حيث مت متابعة التزام  345من�ش�أة �صناعية
يف �أبوظبي لتنفيذ ما جاء يف التعميم ال�صادر عن اقت�صادية �أبوظبي ب�ش�أن
النظام املتكامل لإدارة املواد اخلطرة” .من جهته �أو�ضح نبيل �صالح علي
العولقي مدير �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة مبكتب تنمية ال�صناعة
�أن فريق العمل مبكتب تنمية ال�صناعة قام بالإ�شراف على تقدمي الدعم
لت�سجيل  341من�ش�أة �صناعية يف نظام الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة
وتقييد موادها .و�أ�شار اىل �أنه مت تنفيذ  100زيارة ميدانية اىل املن�ش�آت
ال�صناعية التي متتلك مواد ذات اهتمام �أمني للت�أكد من مدى التزامهم
باال�شرتاطات ال�صحية والوقائية لل�سالمة العامة الواجب اتخاذها عند
ممار�سة �أي ن�شاط يتعلق بتداول امل��واد اخلطرة مبا يف ذلك ا�ستخدامها
ونقلها وتخزينها.

الذهب يتجه لت�سجيل �أكرب زيادة �أ�سبوعية منذ نوفمرب ارتفاع �أ�سعار الغاز يف �أوروبا ..الأ�سباب والتداعيات االقت�صادية
•• عوا�صم-رويرتز

•• عوا�صم-وكاالت

تتجه �أ� �س �ع��ار ال��ذه��ب� ،إىل ت�سجيل �أع �ل��ى زيادة
�أ�سبوعية منذ نوفمرب ت�شرين الثاين ،مدعومة
بانخفا�ض ال��دوالر والعائد على �سندات اخلزانة
الأمريكية ،يف حني يرتقب املتعاملون املزيد من
البيانات االقت�صادية ال�ستجالء الإط��ار الزمني
لتقلي�ص برنامج البنك املركزي الأمريكي ل�شراء
ال�سندات.
وبحلول ال�ساعة  0624بتوقيت جرينت�ش زاد
ال��ذه��ب يف امل �ع��ام�لات ال �ف��وري��ة  0.2ب��امل�ئ��ة �إىل
 1826.51دوالر للأوقية (الأون���ص��ة) وارتفع
بنحو  1.7باملئة هذا الأ�سبوع .وزادت العقود الأمريكية
الآج �ل��ة ل�ل��ذه��ب  0.3ب��امل�ئ��ة �إىل  1826.80دوالر
للأوقية.
ويتجه ال ��دوالر �إىل تكبد �أك�ب�ر خ���س��ارة �أ�سبوعية يف
ثمانية �شهور ،مم��ا يجعل ال��ذه��ب �أق��ل ثمنا حلائزي
ال�ع�م�لات الأخ� ��رى .ك�م��ا ي��واج��ه ال�ع��ائ��د ع�ل��ى �سندات
اخل��زان��ة الأم��ري�ك�ي��ة لأج ��ل ع���ش��رة �أع ��وام �أول تراجع
�أ��س�ب��وع��ي م�ن��ذ �أرب �ع��ة �أ��س��اب�ي��ع .وي�ترق��ب امل�ستثمرون
بيانات اقت�صادية �أمريكية ت�شمل مبيعات التجزئة

ارتفعت �أ�سعار الغاز يف دول االحتاد
الأوروب � � ��ي ب���ش�ك��ل ك �ب�ير م�ؤخرا،
وباتت �أعلى بع�شر م��رات مقارنة
بالعام املا�ضي ،فما هي �أ�سباب هذه
ال��زي��ادة ،والتداعيات االقت�صادية
واالجتماعية املرتتبة عليها؟
وم ��ع ال ��زي ��ادة ال �ك �ب�يرة يف �أ�سعار
ال �غ��از ،دف��ع ارت �ف��اع قيمة فواتري
امل�ستهلكني بع�ض الأ�سر �إىل تقليل
ا�ستهالك ه��ذه امل��ادة ،وذل��ك رغم
الربودة ال�شديدة.
وت� �ع ��د ف� ��ال �ي�ري ،وه� ��ي فرن�سية
م � �ت � �ق� ��اع� ��دة م� �ق� �ي� �م ��ة مب ��دي� �ن ��ة
غرونوبل ،واحدة ممن ا�ضطر �إىل
اتباع �إجراءات تقلل من ا�ستهالك
ال �غ��از ،حيث ق��ال��ت مل��وق��ع “�سكاي
ن � �ي� ��وز عربية”“ :ا�ضطررت
خل�ف����ض م�ن�ظ��م احل� ��رارة ب�ع��د �أن
زادت ف ��ات ��ورة ال� �غ ��از ب� ��أك�ث�ر من

والإنتاج ال�صناعي ،بعدما جاءت بيانات الت�ضخم ل�شهر
دي�سمرب كانون الأول متفقة مع التوقعات.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخ��رى زادت الف�ضة يف
امل �ع��ام�لات ال �ف��وري��ة  0.4ب��امل�ئ��ة �إىل  23.16دوالر
للأوقية ،وتتجه �صوب ت�سجيل �أف�ضل �أداء �أ�سبوعي يف
�شهرين.
وارت �ف��ع ال�ب�لات�ين  0.9ب��امل�ئ��ة �إىل  978.32دوالر
للأوقية ويتجه نحو ت�سجيل زيادة �أ�سبوعية .وانخف�ض

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1267/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  115/2020عقاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 594.705درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع�ن��وان��ه � :إم� ��ارة دب ��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار  -منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال  -امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق ��م  9هاتف
 0504643947بريد الكرتوين  execution1@omalc.ae :مكاين 3244594826
املطلوب �إعالنه  - 1 :طارق حممد ناجي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 594705
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2351/2021/11مدين جزئي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13443بتاريخ 2022/1/15
اعالن بالن�شر
 645/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سامح �سيد �أحمد علي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :يونيفر�سال خلدمات الإ��ش��راف الإداري جلمعيات امل�لاك � -سابقا -
وحاليا  -يونيفر�سال لإدارة املجمعات � -ش ذ م م
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( 1.778.490دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/1/19ال�ساعة � 11.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثل ك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

70197

رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ م م) -2يو�سف حنا زه��رة ب�صفته مدير �شركة
الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ م م)  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :شركة دبي للت�أمني (�شركة م�ساهمة عامة) وميثله � :سمري حليم كنعان
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/4يف الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/
املدعي بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره
 2,822,789.00درهم ،والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام
ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  1000دره��م اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 6154/2021/60أمر اداء

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه � -1 /شركة اوربرو  -ذ م م
مبا ان املدعي  /كي جي ال لوج�ستيك الإمارات (انكوراج) (ذ م م)
وميثله � /سمري حليم كنعان
ق��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة ب�ت��اري��خ  2021/11/9ال ��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ وق��دره  18.346دره��م (ثمانية ع�شر ال��ف وثالثمائة و�ستة واربعون
درهم) مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق تاريخ التكليف بالوفاء
احلا�صل يف  2021/4/28وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003916عمايل (جزئي)
اىل � :سما العمال اال�صباغ والديكور
جمهول حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية رقم مكاين ( )4704406794ت 0553332839 :
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /حممد منري الزمان م�صطفي�ض الرحمن
العنوان  :حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية  2رقم الهاتف 502088636 :
(اعالن بالطلبات املعدلة  -ن�شرا)
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ  :التم�س من عدالة املحكمة االتي  -1 :حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي
عليهم بها -2 .الزام املدعي عليهم بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( 44500درهم) اربعة ع�شر الف و�ستمائة وخم�سون درهم
مع الفائدة بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام -3.الزام املدعي عليهم بت�سليم املدعي جواز �سفره
وتذكرة طريان والغاء اقامته -4 .الزام املدعي عليهم بدفع كافة الر�سوم وامل�صاريف .لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام
الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان الإحتادية �صباح يوم  .......املوافق 2022/1/20
ال�ساعة  9.30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن
املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم .حرر بتاريخ  2022/1/13م.
مدير اخلدمات الق�ضائية
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70197

اعالن بالن�شر
 9402/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بي تي تي للعطالت � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /ا�سماعيل ح�سينعلي ع�سكري مرقى  -وميثله  /فهد عبداهلل
قمرب حممد قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )487944.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70533

�أع �ل��ى م�ستوى ل��ه ع�ل��ى الإط�ل�اق
يف  21دي�سمرب  2021عندما
مت تقييمه عند  180.31يورو/
م �ي �غ��اواط � �س��اع��ة .ويف  7يناير
 ،2022انخف�ض �إىل 87.24
يورو /ميغاواط �ساعة .ومع ذلك،
قبل ارتفاع �أ�سعار الغاز الذي بد�أ
يف �صيف عام  ،2021كان نطاق

ال � �ت� ��داول ال �ن �م��وذج��ي ل�صندوق
 ICIS TTFب�ي�ن  10و30
يورو /ميغاواط �ساعة”.
واع�ت�بر اخلبري يف حتليل �أ�سواق
الغاز �أن ال�سبب الرئي�سي الرتفاع
الأ�سعار هو انخفا�ض الإمدادات،
وبالتايل ع��دم ال�ق��درة على �إعادة
ملء املخازن قبل ف�صل ال�شتاء.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

وزارة العدل
70197

ملاذا هذا االرتفاع؟
ي�ستورد االحت��اد الأوروب��ي  60يف
املئة من احتياجاته من الطاقة،
وب��ال �ت��ايل ف�ه��و يخ�ضع لتغريات
الأ�سعار التي ال ي�ستطيع ال�سيطرة
عليها.
ووفقا لتوما�س م��ارزي��ك مان�سر،
حملل � �ش ��ؤون ال�غ��از الأوروب� ��ي يف
وك��ال��ة الت�سعري العاملية ،ICIS
ي�أتي الغاز الطبيعي امل�ستهلك يف
االحتاد الأوروبي واململكة املتحدة
م ��ن م �� �ص��ادر م �ت �ن��وع��ة ،وتظهر
ب �ي��ان��ات �أن� ��ه يف ع ��ام  ،2021مت
�إن �ت��اج ح ��وايل  16يف امل�ئ��ة ب�شكل
حملي.
و�أ� �ض��اف مان�سر يف ح��دي��ث ملوقع
“�سكاي ن �ي��وز عربية”“ :توفر

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

 50يف املئة� .أ�صبحت �أن��ا وزوجي
نرتدي معاطفا داخل البيت حتى
ن�ستطيع احل�صول على الدفء”.

خ �ط��وط الأن��اب �ي��ب ال �ق��ادم��ة من
رو�سيا ن�سبة  30يف املئة من الغاز،
بينما ي�صل الإم � ��داد الرنويجي
�إىل  24يف املئة ،وتغطي ال�شركة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي امل�سال
حوايل  19يف املئة”.
و�أ�� � � �ض � � ��اف“ :الإمداد ب ��ال �غ ��از
اجل� ��زائ� ��ري ي� �ق ��دم ح � ��وايل  8يف
املئة ،والـ 3يف املئة املتبقية عبارة
ع��ن م��زي��ج م��ن �إم� ��دادات خطوط
الأنابيب الأذربيجانية والليبية”.
وبلغة الأرق ��ام� ،أو��ض��ح مان�سر �أن
�أ� �س �ع��ار ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي ارتفعت
ب��اجل�م�ل��ة يف �أوروب � ��ا ب���ش�ك��ل كبري
يف العام املا�ضي ،م�ضيفا“ :يقوم
 ICISب�ت���س�ع�ير �أ� � �س ��واق الغاز
الأوروب� �ي ��ة لأك�ث�ر م��ن  25عاما
ومل يكن هناك ارتفاع يف الأ�سعار
طيلة هذه امل��دة ي�ضاهي االرتفاع
احل��ايل .فقد حقق املعيار العاملي
لل�شهر امل��ا��ض��ي ل�ل�غ��از الطبيعي،

حمكمة التنفيذ

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  110/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/966جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 444837.70درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة) عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي
وميثله :مكاوي عو�ض املكاوي ا�سماعيل
املطلوب �إعالنهما  - 1/عبداهلل دروي�ش عبداهلل اجلنيبي � -صفته  :منفذ �ضده
� - 2سيدرز لل�صناعات الورقية �ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 444837.70
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13443بتاريخ 2022/1/15

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  827/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  ،161/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره (506,239
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع�ن��وان��ه � :إم� ��ارة دب ��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار  -منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال  -امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م  9هاتف
 0504643947بريد الكرتوين  execution1@omalc.ae :مكاين 3244594826
وميثله  /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  - 1 :ميوكي تاكا�شي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 506,239
�شامال للر�سوم وامل�صاريف .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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بطولة دبي ديزرت كال�سيك برعاية  Slync.ioجتمع جنوم اجلولف من خمتلف �أنحاء العامل يف ن�سخة عام 2022
•• دبي-الفجر:

�أعلنت بطولة دبي ديزرت كال�سيك ،التي تنطلق حتت رعاية  ،Slync.ioعن
م�شاركة باق ٍة من �أمل��ع الأ�سماء يف عامل اجلولف يف ن�سخة هذا العام ،ما يوفر
فر�ص ًة لع�شاق الريا�ضة ملتابعة جنوم بطوالت اجلولف الكربى و�أبطال ك�أ�س
رايدر يف مناف�سات البطولة التي تنطلق للمرة الأوىل كجز ٍء من فعاليات �سل�سلة
بطوالت رولك�س �ضمن جولة دي بي ورلد .2022
ويحت�ضن نادي الإمارات للجولف البطولة املرتقبة من  27وحتى  30يناير،
والتي ت�شهد م�شاركة كولني موريكاوا ،امل�صنف الثاين عاملياً وحامل لقب البطولة
املفتوحة لعام 2021؛ وروري ماكلروي ،النجم احلائز على �أربعة �ألقاب يف
بطوالت اجلولف الكربى� ،إىل جانب بول كي�سي ،حامل لقب البطولة.
وي�سجل النجم فكتور هوفالند ،امل�صنف ال�ساد�س عاملياً و�أول العب نرويجي
ي�شارك يف ك�أ�س راي��در العام املا�ضي ،ح�ضوره الثاين يف البطولة ،لين�ضم �إىل
زم�لائ��ه ت��وم��ي فليتوود وت��اي��رل ه��ات��ون و�إي ��ان ب��ول�تر ويل وي���س�ت��وود ،وبريند
فاي�سبريغر ،بالإ�ضافة �إىل قائد الفريق والنجم احلائز على ثالثة بطوالت
كربى ،بادريغ هارينجتون.
وين�ضم �شني ل��وري ،حامل لقب البطولة املفتوحة عام  ،2019وال��ذي �سجل
م�شاركته الأوىل �أي�ضاً يف ك�أ�س رايدر على �أر�ضية ملعب وي�ستلينج �سرتايت�س،
�إىل النجم الإ�سباين �سريجيو جار�سيا ،حامل لقب �إح��دى البطوالت الكربى

و�صاحب الرقم القيا�سي الأوروبي ك�أف�ضل م�سجل للنقاط ،يف �سعيه لرفع ك�أ�س للبطولة بعد ف��وزه باملركز الأول يف جولة رابطة العبي اجلولف املحرتفني برعاية  Slync.ioه��ذا ال�ع��ام ،حيث �أ�صبحت ت��را��س��ات دل��ة الوجن ومن�صة
�سكاي ت�شرف على ك ّل من منطقتي احلفر التا�سعة والثامنة ع�شرة .وتت�ضمن
الأمريكية للجامعات وفقاً لت�صنيف فيلو�سيتي جلوبال.
الدلة يف هذه الفعالية املرموقة للمرة الثانية.
كما ي�سعى النجم الإجنليزي داين ويليت لتحقيق الإجناز نف�سه� ،إذ �سبق له الفوز وب��دوره ،قال �ساميون كوركيل ،املدير التنفيذي لبطولة دبي دي��زرت كال�سيك باقة ال�ضيافة غ��دا ًء فاخراً وم�شروبات و�شاي بعد الظهرية وموقف لل�سيارات
على جار�سيا يف نادي الإمارات للجولف قبل �أ�شهر من فوزه ببطولة املا�سرتز .برعاية " :Slync.ioت�ستقطب بطولة دبي ديزرت كال�سيك هذا العام عدداً خم�ص�ص لكبار ال�شخ�صيات وفر�صة لزيارة الالعبني ،ولالطالع على كامل
ويعود النجم �آدم �سكوت ،حامل لقب بطولة املا�سرتز عام  ،2013للم�شاركة يف من �أب��رز العبي اجلولف يف ال�ع��امل ،ونتطلع ال�ست�ضافة الفعالية املرتقبة يف التفا�صيل وامل��زي��د م��ن املعلومات ،يرجى زي��ارة امل��وق��ع الإل �ك�تروين www.
البطولة بعد  20عاماً على ظهوره الأخري فيها عام  .2002وي�سجل ت�شارل ملعب دويل عاملي امل�ستوى وم�شاهدة مناف�سات ا�ستثنائية يف ن�سخة هذا العام� slyncdubaidesertclassic.com .أو التوا�صل من خالل الربيد
hospitality@slyncdubaidesertclassic.
�شفارتزل ،حامل لقب بطولة املا�سرتز عام  ،2011م�شاركته الثامنة يف البطولة وال �شك ب�أن ح�ضور اجلمهور املجاين ملناف�سات البطولة ي�ضفي �أج��وا ًء مذهلة الإل� �ك�ت�روين
على الفعالية تليق باملكانة املرموقة ل�سل�سلة بطوالت رولك�س �ضمن جولة دي  .comت�ش ّكل ب�ط��ول��ة دب��ي دي ��زرت كال�سيك ب��رع��اي��ة � Slync.ioإحدى
التي غاب عن مناف�ساتها منذ عام .2010
بطولتني متعاقبتني �ضمن �سل�سلة بطوالت رولك�س يف ال�شرق الأو�سط يف �شهر
وتعد من�صة  ،Slync.ioامل��زود ال��رائ��د للخدمات اللوج�ستية املبتكرة التي بي ورلد".
تر�سي معايري ج��دي��دة يف ق�ط��اع اخل��دم��ات اللوج�ستية ال�ع��امل��ي ،وه��ي اجلهة وتوفر ن�سخة هذا العام العديد من العرو�ض املميزة للم�شاهدين داخل وخارج يناير ،حيث �ستقام بطولتا دبي و�أبوظبي �ضمن �إطار جوالت ديزرت �سوينج التي
الراعية الر�سمية اجلديدة لبطولة دبي ديزرت كال�سيك التي جتمع �أبرز جنوم امللعب� ،إذ حتت�ضن قرية البطولة باق ًة مميزة من الفعاليات الرتفيهية املنا�سبة ت�ستقطب �سنوياً نخبة من �أبرز الالعبني يف ريا�ضة اجلولف.
للعائلة ،بالإ�ضافة �إىل جمموع ٍة من �شاحنات الطعام بال�شراكة مع و�صل وعدد و��ش�ه��دت الن�سخة  33م��ن بطولة دب��ي دي ��زرت كال�سيك ال�ت��ي �أق�ي�م��ت خالل
اللعبة ،مبن فيهم عدد من حاملي اللقب ال�سابقني.
وجت��دد جمموعة م��ن الالعبني م�شاركتها يف البطولة ،مب��ن فيهم هيرنيك من �أ�شهر العالمات التجارية ،مثل �شاورما �ستي�شن ووك بويز وكو�شري وت�شوما العام اجل��اري ف��وز ع��دد من �أمل��ع الالعبني يف ع��امل اجلولف مبن فيهم �سيفي
باي�ستريو�س وفرد كوبلز وخو�سيه ماريا �أولزابال ومارك �أوميارا وتايغر وودز
�ستين�سن ،حامل لقب البطولة املفتوحة لعام  ،2016بالإ�ضافة �إىل �أبرز قادة باربكيو وبورو بالنكو وغريها.
الفرق الفائزة بك�أ�س راي��در على م�ستوى �أوروب ��ا ،مثل توما�س بيورن وكولن وت�شهد البطولة �أي�ضا �إطالق مبادرات هادفة� ،أبرزها "ال�سبت الزهري" ،والتي وبراي�سون دي�شامبو.
مونتغمري ،وجنوم ك�أ�س رايدر الإ�سبان ميغيل �أنخيل خيمينيز ورافا كابريرا ت�شجع الالعبني وامل�ساعدين واجلمهور على ارتداء مالب�س زهرية اللون لتعزيز كما �شملت قائمة الفائزين بالبطولة خالل الأعوام الـ  32املا�ضية عدداً من �أبرز
بيلو ،ف�ض ً
ال عن النجم الإ�سكتلندي �ستيفن جاال�شر ،الالعب الوحيد الذي الوعي حول �سرطان الثدي يف الإم��ارات وخارجها؛ و"�أحد اال�ستدامة" الذي جنوم بطولة ك�أ�س رايدر مبا يف ذلك مارك جيم�س ،الفائز بالن�سخة االفتتاحية
من بطولة دب��ي دي��زرت كال�سيك يف ع��ام  .1989وم��ن املتوقع �أن ت�سهم هذه
ي�سلط ال�ضوء على العديد من املبادرات امل�ستدامة وال�صديقة للبيئة.
متكن من نيل اللقب ملو�سمني على التوايل.
و ُتعد البطولة فر�ص ًة ا�ستثنائية للنجم ال�صاعد� ،سام بينيت ،الذي ت�أهل تلقائياً ي��ذك��ر �أن ��ه مت تغيري ج�ه��ة ال�ضيافة اخل��ا��ص��ة ببطولة دب��ي دي ��زرت كال�سيك البطولة يف �ضمان م�ستقبل م�شرق للريا�ضة بدعم من من�صة .Slync.io

مع اقرتاب رايل داكار من نهايته

�سائقو فريق البحرين ريد �إك�سرتمي الثالثة �ضمن الع�شرة الأوائل
�سيبا�ستيان لوب يرى �أن نا�صر العطية يحتاج �إىل اجتياز �سل�س ملرحلة الغد الأخرية

•• الريا�ض -الفجر

�أح��رز �سائقو فريق البحرين ري��د �إك�سرتمي الثالثة م��راك��ز متقدمة �ضمن
الع�شرة الأوائ��ل بينما �سيواجه نا�صر العطية اختباراً متوتراً يف اليوم الأخري
قبل �أن يحقق فوزاً رابعاً يف داكار.
وجن��ح بطل ال�ع��امل للراليات ت�سع م��رات� ،سيبا�ستيان ل��وب وم�ساعده فابيان
لوركني ب�سيارة فريق البحرين ريد �إك�سرتمي (برودرايف هانرت) ،يف البداية
بت�سجيل ثاين �أ�سرع زمن يف املرحلة قبل الأخ�يرة التي بلغت م�سافتها 346
كيلومرتاً و�أقيمت حول بلدة بي�شة اجلنوبية الغربية ،ليعزز مركزه الثاين يف
الرتتيب العام للرايل.

�إال �أن �سيبا�ستيان نال عقوبة خم�س دقائق مت فر�ضها يف وقت الحق بعد دخوله
منطقة التحكم يف ال�سرعة ،مما ادى لرتاجع بطل العامل للراليات ت�سع مرات
وم�ساعده فابيان لوركني �إىل املركز الثامن اليوم ،حيث �أنهوا املرحلة بفارق 33
دقيقة و  19ثانية من املت�صدر نا�صر العطية.
ومع ت�سجيل كارلو�س �ساينز �أ�سرع زمن يف املرحلة� ،أنهت �سيارتي فريق البحرين
ريد �إك�سرتمي الأخرى �ضمن املراكز الع�شرة الأوائل ،واحتل ناين روما و�أليك�س
هارو املركز الرابع و�أورالندو تريانوفا وداين �أوليفريا�س يف املركز الثامن لتعزيز
مركزهما الرابع يف الرتتيب العام.
ورغ��م العقوبة التي فر�ضت على لوب �إال �أن الفرن�سي يعترب �أن على العطية
يحتاج اىل اجتياز �سل�س ملرحلة الغد الأخ�يرة من رايل داك��ار وم�سافتها 164

كم باجتاه جدة للفوز بلقب الن�سخة  44من رايل داك��ار ،وال��ذي يعد اجلولة
االفتتاحية من �سل�سلة بطولة العامل للراليات ال�صحراوية (فيا) اجلديدة.
ومع وجود طاقمي فريق البحرين ريد �إك�سرتمي يف املراكز الأربعة الأوىل ،كانت
بداية رائعة ل�سيارة برودرايف هانرت ،حيث تعمل جميع �سيارات الفريق الثالث
باجليل التايل من الوقود امل�ستدام املتطور.
ومل يكن �أداء تريانوفا �أق��ل م��ن ا�ستثنائي ،حيث ك��ان الأرجنتيني يف طريقه
ليحقق �أعلى م�ستوى له يف داك��ار على الإط�لاق ،وكان قد حقق �أف�ضل �أداء له
وهو املركز اخلام�س يف �أمريكا اجلنوبية.
و�أكمل تريانوفا مرحلة اليوم وقال "بالن�سبة يل كانت �أ�صعب مرحلة يف رايل
داكار هذا العام ولكن يف الواقع كانت القيادة ممتعة للغاية .لقد علقنا يف غبار

�سيارة بيرتهان�سيل بعد �أن �أخط�أ على بعد  2كم من البداية ولكن بعد ذلك كان
امل�سار جيدا".
و�أ�ضاف "�أعتقد �أن التحدي كان احلفاظ على الفا�صل الزمني مع دي فيليري
الذي يتخلف عنا بفارق  13دقيقة ويف النهاية حققناها .يجب �أن يكون الغد
�أق��ل �صعوبة لذلك �أعتقد �أن �أف�ضل نتيجة يل يف املركز ال��راب��ع جيدة ورائعة
لداين ويل " وقال لوب" :نعم كان هذا يوماً جيداً لفعل ما يف و�سعنا للحفاظ
على املركز الثاين املهم ب�شكل عام ،وكانت ال�سيارة قوية و�سريعة �أي�ضاً ،خا�صة يف
�أول حدث لها ،وهو �أمر يجب �أن يفخر به الفريق ".
وقال روما " لقد كان يوماً رائعاً مع مرحلة رائعة حقاً وكانت يف الواقع واحدة
من �أ�صعب املراحل هذا العام ،وهو �شيء �أحببته حقاً".

التجديف بالقوارب يف اخلور يخطف الأ�ضواء
االحتاد الآ�سيوي يجري قرعة «دوري الأبطال»
دورة الألعاب الريا�ضية لل�شركات تنطلق مب�سابقات متنوعة
وك�أ�س االحتاد بعد غد
•• دبي  -وام:

•• دبي-الفجر:

تنطلق اليوم ال�سبت  15يناير دورة الألعاب الريا�ضية لل�شركات،
التي تنظمها �شركة كوربوريت �سبورت�س بدعم من جمل�س دبي
ال��ري��ا��ض��ي ،وت�ستمر مل��دة ي��وم�ين مب�شاركة �أك�ث�ر ع��ن 1000
موظف وموظفة من ال�شركات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
وت�شهد االنطالق �إقامة م�سابقات ريا�ضية متنوعة ،من �أبرزها
�سباق التجديف بالقوارب "دراجون بوت" ،يف قناة خ��ور دبي،
وهي واح��دة من الإ�ضافات البارزة يف هذه الن�سخة التي ي�صل
ع��دد امل�سابقات الريا�ضية فيها �إىل  ،18ويتم �إقامتها يف 3

مواقع خمتلفة ،حيث �ستقام املناف�سات الرئي�سية يف املدر�سة
ال�سوي�سرية الدولية العلمية يف دبي� ،إىل جانب خور دبي ودبي
موتور �سيتي ملناف�سات الكارتينج.
و�أجن ��زت اللجنة املنظمة ل �ل��دورة ك��اف��ة ال�ترت�ي�ب��ات النطالق
احل��دث ،وذل��ك م��ع توا�صل فتح ب��اب الت�سجيل حتى ال�ساعات
الأخرية ل�ضمان �إكمال كافة الإجراءات التي من �ش�أنها احلفاظ
ع�ل��ى ��ص�ح��ة و��س�لام��ة ج�م�ي��ع امل �� �ش��ارك�ين ،م��ن خ�ل�ال �إلزامية
فحو�صات ال�ك��ورون��ا ،وتطبيق �أع�ل��ى املعايري يف موقع الدورة
ل�ضمان تقدمي جتربة متكاملة من خالل الفعاليات الرتفيهية
املرافقة التي �سيتم �إقامتها ،لإتاحة الفر�صة جلميع �أفراد �أ�سر

املوظفني للح�ضور وق�ضاء يوم ريا�ضي وجمتمعي متكامل.
يذكر �أن الدورة ت�ضم  18م�سابقة ريا�ضية ،وهي :كرة القدم،
كرة ال�سلة ،كرة الطائرة ال�شاطئية ،الكريكت ،الري�شة الطائرة،
ك��رة الطاولة ،ال�سباحة ،ال�ب��ادل تن�س ،التجديف ،الفو�سبول،
ال�ك��ارت�ي�ن��ج ،حت��دي ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة ،حت��دي ال �ف��رق ،اجلري،
ال�شطرجن ،رمي ال�سهام ،القو�س وال�سهم ،والألعاب الإلكرتونية،
و�سيتم �إحت�ساب النتائج ب�شكل فردي وجماعي ،على �أن يح�صل
ف��ري��ق ال���ش��رك��ة �أو امل��ؤ��س���س��ة ال �ف��ائ��زة ع�ل��ى درع ال�ب�ط��ل ،الذي
�سيمكنه من االحتفاظ به ملدة عام كامل حتى موعد الن�سخة
التي تليها.

يجري االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم ،يوم االثنني املقبل،
ق��رع��ة دور امل�ج�م��وع��ات يف ب�ط��ول�ت��ي دوري �أب �ط��ال �آ�سيا
 2022وك ��أ���س االحت� ��اد الآ� �س �ي��وي  ،2022وذل ��ك يف
العا�صمة املاليزية كواالملبور ،حيث يجرى �سحب قرعة
دور امل �ج �م��وع��ات يف دوري الأب �ط ��ال ب��داي��ة م��ن ال�ساعة
العا�شرة �صباحاً بتوقيت الإمارات.
وي�شهد دور املجموعات يف دوري �أبطال �آ�سيا م�شاركة 40
ف��ري�ق�اً ،م��ن اجل��زي��رة و��ش�ب��اب الأه �ل��ي امل�ت��أه�ل�ين مبا�شرة
للم�شاركة يف ه��ذه املرحلة ،ع�لاوة على فريقي بني يا�س
وال�شارقة اللذين ي�شاركان م��ن خ�لال ال��دور التمهيدي
"امللحق" ،و�ستق�سم الفرق امل�شاركة على  10جمموعات،
حيث ح�سم  33نادياً مقاعدهم ،وين�ضم �إليها � 7أندية من
الأدوار التمهيدية.
وكانت البطولة الأه��م على �صعيد الأن��دي��ة يف ق��ارة �آ�سيا
�شهدت العام املا�ضي رفع عدد امل�شاركني فيها ،حيث باتت
منطقتا غرب �آ�سيا و�شرق �آ�سيا ت�ضمان خم�س جمموعات
لكل منهما ،وت�ضم كل جمموعة �أربعة �أندية ،ويت�أهل �إىل
دور الـ� 16صاحب املركز الأول يف كل جمموعة �إىل جانب
�أف���ض��ل ث�لاث��ة �أن��دي��ة حت�صل على امل��رك��ز ال�ث��اين م��ن كل
منطقة .ون�شر االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم على موقعه
الر�سمي تق�سيم �أندية كل منطقة على  4م�ستويات ،حيث
�ضم كل م�ستوى  5فرق ،وجاء نادي اجلزيرة يف امل�ستوى

الأول ملنطقة ال �غ��رب ،وم�ع��ه ال�ه�لال ال���س�ع��ودي��ة ،وال�سد
والدحيل القطريني ،وف��والد خوز�ستان الإي��راين ..بينما
ج��اء ن ��ادي ��ش�ب��اب الأه �ل��ي ��ض�م��ن ف��رق امل���س�ت��وى الثاين،
الذي �ضم معه �أي�ضا فرق الفي�صلي وال�شباب ال�سعوديني،
والريان القطري ،و�سيباهان الإيراين.
و�سيجمع امل�ستوى الرابع الفريقني املت�أهلني من الدور
التمهيدي "امللحق" مع فريقي القوة اجلوية العراقي،
والغرافة القطر.
وت�شهد البطولة امل�شاركة الأوىل لأرب�ع��ة �أن��دي��ة ،وه��ي يف
منطقة الغرب مومباي �سيتي بطل دوري ال�سوبر الهندي،
والفي�صلي ال�سعودي ،و�آهال من تركمان�ستان ،ويف منطقة
ال�شرق ملبورن �سيتي الأ�سرتايل.
وين�ص نظام القرعة على تفادي مواجهة الأندية من نف�س
الدولة يف دور املجموعات ،و�سوف يتم بدء �سحب القرعة
ابتداء من امل�ستوى الرابع .ويتم يوم االثنني �أي�ضاً �سحب
قرعة دور املجموعات يف ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي ،2022
حيث �سيتم ت��وزي��ع الأن��دي��ة على  10جم�م��وع��ات ،وبحد
�أق�صى � 4أندية يف كل جمموعة ،حيث مت تق�سيم الأندية
على  5مناطق خمتلفة .ومت تخ�صي�ص املجموعات الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة ملنطقة غ��رب �آ��س�ي��ا ،يف ح�ين تت�ضمن
منطقة �آ�سيان املجموعات ال�سابعة والثامنة والتا�سعة،
وت���ش�ت�م��ل منطقة ال��و� �س��ط ع�ل��ى امل�ج�م��وع�ت�ين اخلام�سة
وال�ساد�سة ..ومت �أي�ضا تخ�صي�ص املجموعة الرابعة ملنطقة
جنوب �آ�سيا ،واملجموعة العا�شرة ملنطقة �شرق �آ�سيا.
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اليوم ..انطالق مناف�سات ربع نهائي ك�أ�س رئي�س الدولة لكرة القدم

•• �أبوظبي-وام:

تنطلق اليوم ال�سبت مناف�سات دور ربع النهائي لبطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة لكرة القدم و التي تقام على مدار يومني .ففي اليوم الأول اليوم
ال�سبت يلتقي الو�صل مع العني على ا�ستاد الو�صل بزعبيل ال�ساعة 17:05
فيما يلتقي اجل��زي��رة م��ع ال��وح��دة على ا�ستاد مدينة زاي��د الريا�ضية ال�ساعة
.20:00
ً
و يف اليوم الثاين غدا الأحد يلتقي احتاد كلباء مع بني يا�س على ا�ستاد كلباء
ال�ساعة  ،17:00فيما يلتقي ال�شارقة مع �شباب الأهلي على ا�ستاد ال�شارقة
ال�ساعة .20:00
و الالفت �أن جميع الفرق املت�أهلة �إىل دور رب��ع النهائي من البطولة الأغلى
"ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة" حتتل املراكز املتقدمة يف جدول الرتيب
مل�سابقة دوري �أدنوك للمحرتفني ..حيث يتواجد العني يف ال�صدارة  30نقطة

يليه الوحدة  24ثانيا و�شباب الأهلي  23نقطة ثالثا ،وال�شارقة  23نقطة رابعا
و اجلزيرة  23نقطة ،خام�سا و بني يا�س �ساد�سا بر�صيد  18نقطة ،ثم احتاد
كلباء �سابعا بر�صيد  17نقطة  ،ثم الو�صل تا�سعا بر�صيد  17نقطة �أي�ضا.
و يف املباراة الأوىل لليوم الأول من ربع النهائي ي�ست�ضيف ا�ستاد الو�صل بزعبيل
لقاء الو�صل والعني بعدما ت�أهلهما يف �أعقاب فوز الو�صل على خورفكان  0-3و
العني على الن�صر  0-1يف دور الـ.16
و�سيكون اللقاء مهما للطرفني خا�صة العني العائد بقوة هذا املو�سم للمناف�سة
يف خمتلف البطوالت ،وال�ساعي وراء الو�صول �إىل ن�صف النهائي ثم املباراة
النهائية ليحقق اللقب الأغلى للمرة الثامنة يف تاريخه بعدما توج به  7مرات
من قبل.
�أما الو�صل ف�ستكون مهمته لي�ست �سهلة �أمام العني ،خا�صة بعد تراجع نتائجه
يف دوري املحرتفني ،وتواجده باملركز التا�سع لكنه ميلك احلظوظ نف�سها للفوز
لأن مباريات الك�أ�س لها ح�سابات خمتلفة عن مباريات الدوري.

و يف امل�ب��اراة الثانية لليوم الأول يجمع "ديربي العا�صمة" كال من اجلزيرة
والوحدة على ا�ستاد مدينة زايد الريا�ضية  ..فقد ت�أهل اجلزيرة بعد الفوز على
العروبة  ،0-1والوحدة على عجمان بالنتيجة نف�سها يف دور الـ.16
و يدخل اجل��زي��رة مت�سلحا بتحقيقه لقب ال�سوبر الإم��ارات��ي قبل �أي��ام للمرة
الأوىل يف تاريخه بعد الفوز على �شباب الأهلي واكماله عقد البطوالت املحلية،
بطموح موا�صلة امل�شوار نحو حتقيق اللقب الرابع لك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة.
�أما الوحدة و�صيف دوري املحرتفني الإماراتي حتى الآن ،فيدخل اللقاء مت�سلحا
بت�ألقه يف ال��دوري و�أب��رز �صفقاته اجلديدة الربتغايل �أدري��ان �سيلفا ،وكذلك
ت�أهله �إىل ن�صف نهائي ك�أ�س رابطة املحرتفني الإماراتية.
و�ضمن مباريات اليوم الثاين الأحد �سيجمع اللقاء الأول احتاد كلباء وبني يا�س
بعدما ت�أهل الأول بعد الفوز على العربي  ،1-2وبني يا�س على الإمارات .0-3
و لن تكون املهمة �سهلة بني طريف اللقاء اللذين يتواجدان بر�صيد النقاط نف�سه

يف جدول ترتيب م�سابقة ال��دوري الإماراتي 18 /نقطة /لكل منهما فكل كل
فريق ي�أمل يف الو�صول �إىل املربع الذهبي للمناف�سة على حجز بطاقة الت�أهل
لنهائي �أغلى البطوالت.
و يف ختام مباريات دور ربع النهائي يلتقي ال�شارقة و�شباب الأهلي وذلك بعد �أن
ت�أهل الأول بفوزه على حتا  ،1-2و�شباب الأهلي بتغلبه على الظفرة .0-1
و يدخل ال�شارقة اللقاء مت�سلحا بالفوز على العني مت�صدر دوري �أدن��وك بعد
احلاق الهزمية الأوىل به هذا املو�سم �ضمن اجلولة  13من امل�سابقة ،و م�ستفيدا
من م�ستواه املتقدم مع مدربه اجلديد الروماين �أوالريو كوزمني.
فيما يدخل �شباب الأهلي اللقاء طاحما يف تعوي�ض خ�سارة ال�سوبر الإماراتي
�أمام اجلزيرة ،واملناف�سة بقوة للو�صول للمربع الذهبي لأغلى البطوالت.
جدير بالذكر �أن دور ربع النهائي لبطولة ك�أ�س رئي�س الدولة يقام على غرار دور
الـ 16بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة ،فيما يلعب ن�صف النهائي بخروج
املغلوب �أي�ضا لكن من خالل مباراتني ذهابا وايابا.

ختام بطولة احلبتور للبولو غدا

انكورا للنهائي بدون خ�سارة و«بالنرنايا»
يت�أهل بن�صف «جول»
•• دبي-الفجر:

ت�أهل فريقا انكورا وبالنرنايا �إىل
ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة احل�ب�ت��ور ال�شهرية
للبولو والتي من املقرر �أن تختتم
ع�صر يوم غد الأح��د على مالعب
ن � ��ادي وم �ن �ت �ج��ع احل �ب �ت��ور للبولو
والفرو�سية بدبي الند .
ج��اء ت��أه��ل ف��ري��ق ان �ك��ورا بعد فوزه
على فريق االمارات بخم�سة �أهداف
م�ق��اب��ل ث�لاث��ة �أه� ��داف ف�ي�م��ا ت�أهل
فريق بالنرنايا على ح�ساب فريق
البا�شا مهرة بن�صف جول اي فارق
الت�صنيف " الهانديكاب"وبنتيجة
�ستة ون�صف مقابل �ستة �أهداف .
ولعل اهم ظواهر البطولة احلالية
" 6جول" هي ابتعاد فريق االمارات
ع ��ن م �� �س �ت��واه ف �ق��د �أ� �ص �ب��ح �شغله
ال���ش��اغ��ل ه��و البطولتني املقبلتني ع ��ودة ل�ل�م�ب��ارات�ين ف�ق��د ب ��د�أ فريق وحيد مع نهاية ال�شوط االول ومل اما ال�شوط الثالث فقد �شهد حتوال و�أحرز هدفيه الثاين والثالث بينما
ك� ��أ� ��س دب� ��ي ال �ف �� �ض �ي��ة وك� ��أ� ��س دبي االمارات بداية �سريعة وتقدم بهدف ي�شهد ال���ش��وط ال �ث��اين اي��ة اهداف يف اللعب لتميل كفة املباراة ل�صالح ي�سجل فريق االم��ارات هدفا واحدا
الذهبية "  16جول" .
وت�ب�ع��ه ب��ال�ث��اين ورد ان �ك��ورا بهدف ف�ق��د انح�صر ال�ل�ع��ب و��س��ط امللعب انكورا الذي ا�ستثمر هجماته املرتدة ويف ال �� �ش��وط االخ�ي��ر ي �ع��زز فريق

ان�ك��ورا ف��وزه بهدف خام�س و�أخري
ليت�أهل دون خ�سارة .
ويف ل�ق��اء بالنرنايا والبا�شا مهرة
ت�ق��دم ف��ري��ق البا�شا م�ه��رة بهدفني
مقابل هدف ون�صف ملناف�سه اال ان
ف��ري��ق ب�لان��رن��اي��ا ينجح يف ال�شوط
ال� �ث ��اين يف ا� �ض��اف��ة ه��دف��ه الثاين

�أن�شطة وفعاليات متنوعة ترثي بطولة «�أبو ظبي �إت�ش �إ�س بي �سي» للجولف
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل ��ن جم�ل����س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي
وج��ول��ة "دي ب��ي وورلد" للجولف
عن ان�ضمام بريان ماكفيدن ،املغني
ال�سابق يف فرقة وي�ستاليف ،وفرقة
"ذا ان�ت�رن��ا� �ش �ي��ون��ال ب �ل�اي بويز"
مل��و��س�ي�ق��ى ال� � ��روك ،وف ��ري ��ق "تريك
� �ش��وت بويز" �إىل ق��ائ �م��ة الفنانني
امل���ش��ارك�ين يف ال �ع��رو���ض الرتفيهية
امل ُ���ص��اح�ب��ة لبطولة "�أبوظبي �إت�ش
�إ� � ��س ب ��ي �سي" ل �ل �ج��ول��ف املرتقبة
الأ��س�ب��وع املقبل .وت�ست�ضيف "قرية
البطولة" ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع انتقال
املناف�سات �إىل جزيرة يا�س ،الوجهة
الرتفيهية عاملية امل�ستوى ،جمموعة
م��ن العرو�ض املو�سيقية احل�صرية،
و� �ض��رب��ات اجل��ول��ف اال�ستعرا�ضية،
و�أن�شطة ك��رة ال�ق��دم اال�ستعرا�ضية،
وال �ك �ث�ي�ر م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات اليومية
ب ��ال� �ت ��وازي م ��ع م �ن��اف �� �س��ات بطوالت
�سل�سلة رولك�س لعام  ،2022والتي
ت �ن �ط �ل��ق م ��ن � 20إىل  23يناير
اجلاري.
و�أكد البيان ال�صادر �أم�س عن اللجنة
املنظمة �أن ف��رق��ة ذا انرتنا�شيونال
ب�ل��اي ب ��وي ��ز � �س �ت �ق��دم ع��ر� �ض �ه��ا يوم
اجل �م �ع��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي�ت���ص��در ماكفيدن
فعاليات ي��وم ال�سيدات ي��وم ال�سبت.
و�سيُحيي جريج بري�سون ،الذي ان�ضم
�إىل لوي�س كابالدي الفائز بجائزتي
ب��ري��ت يف ح�ف��ل ��س�ب��اق ال �ف��ورم��وال 1
ب�أبوظبي ،حفله يوم الأحد وهو �آخر
�أي ��ام ال�ب�ط��ول��ة ،بينما ُي �ق��دم دانيال
� �س �ت �ي��وارت ،امل�غ�ن��ي وم ��ؤل��ف الأغ ��اين
ال�ب�ري� �ط ��اين ال �� �ش �ه�ي�ر ،مو�سيقاه
الرائعة يوم اخلمي�س.

وب� �ج ��ان ��ب ال � �ع ��رو� ��ض املو�سيقية،
يجري مرا�سل الفعاليات الريا�ضية
ت ��وم ب��و��ش�ي��ل �سل�سلة م��ن املقابالت
احل���ص��ري��ة ،بينما يت�سنى للجمهور
اال�� �س� �ت� �م� �ت ��اع ب � �ع� ��رو�� ��ض ال �� �ص �ق��ور
وال �ع��رو���ض امل�ب��ا��ش��رة و�أل �ع��اب �أخرى
ب�ج��ان��ب ك��رة ال �ق��دم اال�ستعرا�ضية.
فيما �سيُقدم فريق تريك �شوت بويز
عرو�ضه املجانية الرائعة ط��وال �أيام
البطولة.
وك � ��ان جم �ل ����س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي
ق ��د �أع �ل ��ن يف دي���س�م�بر امل��ا� �ض��ي عن
�إتاحة املجال �أم��ام اجلمهور حل�ضور
البطولة جماناً لأول مرة يف تاريخها
الذي ميتد لـ  17عاماً.
وي��زخ��ر ب��رن��ام��ج ال�ب�ط��ول��ة بالعديد
من الفعاليات اليومية ،مثل اجلمعة

احل �م��راء ،ال�ت��ي �ستتيح للحا�ضرين
ال ��ذي ��ن ي� ��رت� ��دون م�ل�اب ����س باللون
الأح � �م ��ر احل �� �ص��ول ع �ل��ى املثلجات
والقهوة املجانية.
وحتت�ضن فعالية يوم ال�سيدات� ،إىل
جانب حفل بريان ماكفيدن الرئي�سي
يوم ال�سبت ،م�سابقة للفوز بتذكرتي
طريان من درجة رجال الأعمال �إىل
�أيّ من الوجهات امل�ست�ضيفة جلوالت
دي بي ورل��د للجولف يف العامل �إىل
جانب ق�سائم للم�شروبات وم�سابقات
ل�ت�ج��رب��ة ال��وج �ه��ات امل�ح�ل�ي��ة جماناً
ودورة تدريبية احرتافية خم�ص�صة
لتعليم اجلولف للمبتدئني.
ويقدم يوم الأحد املخ�ص�ص للعائالت
�سل�سلة من الأن�شطة للأطفال ،مبا
ف�ي�ه��ا ع��رو���ض ال�شخ�صيات املحببة

وا�ستعرا�ض الأل�ع��اب التفاعلية التي
��س�ت���ض�م��ن ق �� �ض��اء الأط� �ف ��ال لأجمل
الأوق��ات على مدار اليوم .ف�ض ً
ال عن
�إط�لاق برنامج �صقور امل�ستقبل بني
ال�ساعة �� 11-9ص�ب��اح�اً ،املخ�ص�ص
لتعزيز روح التناف�س ب�ين الأطفال
وحت� ��� �س�ي�ن م� �ه ��ارات� �ه ��م يف مالعب
اجل ��ول ��ف ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن امل �� �ش��ارك��ة يف
�سل�سلة من اجلل�سات الإر�شادية.
و ق ��ال ��س�ع��ادة ع ��ارف ح�م��د العواين
الأم � �ي� ��ن ال � �ع� ��ام مل �ج �ل ����س �أب ��وظ� �ب ��ي
ال��ري��ا��ض��ي :ي�سرنا ال�ترح�ي��ب بكافة
ال�ع��وائ��ل وجميع حمبي اجل��ول��ف يف
ق��ري��ة ال�ف�ع��ال�ي��ات امل�صاحبة يف يا�س
ل�ي�ن�ك����س الأ� �س �ب��وع امل �ق �ب��ل ،ومتابعة
ن�خ�ب��ة الع �ب��ي اجل��ول��ف امل�شاركني،
ون�ح��ن ��س�ع��داء بكل م��ا �سنقدمه من

�أن���ش�ط��ة م�ت�ن��وع��ة ومم�ت�ع��ة ل�ضيوف
ال�ب�ط��ول��ة ،ح�ي��ث ت���س��اه��م ا�ست�ضافة
ب�ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي �إت ����ش �إ� ��س ب��ي �سي
يف يا�س لينك�س ه��ذا العام ،يف تعزيز
مكانة �أبوظبي وريادتها العاملية ،كما
ت��ؤك��د على املكانة امل��رم��وق��ة جلزيرة
ي��ا���س ك��وج�ه��ة ترفيهية مم�ي��زة على
م�ستوى العامل .
وم��ن جانبه ق��ال عبد الفتاح �شرف،
الرئي�س التنفيذي لبنك HSBC
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ورئي�س
�إدارة الأع �م��ال ال��دول �ي��ة �إن بطولة
�أبوظبي  HSBCتعترب حدثاً رائعاً
لي�ستمتع ب��ه جميع �أف� ��راد العائلة.
وي �� �س �ع��دن��ا �إع � � ��ادة �إط �ل ��اق ب��رن��ام��ج
HSBC Future Falcons
يف ب �ط��ول��ة ه ��ذا ال� �ع ��ام .وه��دف �ن��ا يف

 HSBCه ��و ت ��وف�ي�ر ع � ��امل من
الفر�ص وي�ستمر برنامج Future
 Falconsيف م �� �س��اع��دة اجليل
ال �ق��ادم ع�ل��ى جت��رب��ة ال��ري��ا��ض��ة التي
نحبها جميعاً .و�إذا مل يكونوا خارج
حقل اللعب لال�ستمتاع بالفعاليات
احلما�سية ،ف�سيتاح للم�شاهدين من
جميع الأعمار فر�صة للتفاعل ب�شكل
كبري مع مثل هذه املجموعة املميزة
م��ن الأن���ش�ط��ة املجانية والرتفيهية
املتاحة جلميع �أفراد الأ�سرة.
و ب � ��دوره ق ��ال ت ��وم ف�ي�ل�ي�ب����س رئي�س
اجلولة الأوروبية يف ال�شرق الأو�سط
جلولة دي ب��ي وورل��د :حر�صنا على
ت�صميم قائمة امل�شاركني يف عرو�ض
عطلة نهاية الأ�سبوع ل ُتنا�سب جميع
الأع � �م� ��ار ،ومت �ن��ح ُع �� � ّ�ش ��اق اجلولف
وامل �ب �ت ��دئ�ي�ن ف �ي �ه��ا ف��ر� �ص��ة اختبار
جت��رب��ة ال ُت �ن���س��ى  ،ون�ت�ط�ل��ع ُقدماً
�إىل ال�ترح �ي��ب ب��اجل�م�ي��ع يف املوقع
اجلديد على جزيرة يا�س وتعريفهم
مب��ا �س ُتقدمه عطلة نهاية الأ�سبوع
يف بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ���س بي �سي
للجولف .وجن�ح��ت بطولة �أبوظبي
�إت�ش �إ���س بي �سي ،منذ �إطالقها عام
 ،2006يف حتقيق مكانة مرموقة
ل �ه��ا ع �ل��ى م���س�ت��وى م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو��س��ط ،قبل �أن تنتقل �إىل جزيرة
يا�س لت�سلط ال�ضوء على العا�صمة
�أبوظبي بو�صفها مركزاً ريا�ضياً عاملياً
يحت�ضن �أبرز املناف�سات الدولية.
ومي � �ك� ��ن احل � �� � �ص� ��ول ع � �ل ��ى ت ��ذاك ��ر
الدخول املجانية املخ�ص�صة لبطولة
�أب��وظ�ب��ي �إت����ش �إ���س ب��ي �سي للجولف
وا�ستك�شاف مزيد من باقات ال�ضيافة
امل�ت��وف��رة ل�ل���ش��راء م��ن خ�ل�ال موقع:
.Ticketmaster.ae

ليتقدم بن�صف ج��ول ويف ال�شوط
ال �ث��ال��ث ي �ق��ات��ل ف ��ري ��ق بالنرنايا
ويحافظ على تقدمة بن�صف جول
م�ن�ه�ي��ا ال �� �ش��وط ل���ص��احل��ه ونتيجة
خم�سة ون�صف مقابل اربعة �أهداف
 .وي�ن���ش��ط ف��ري��ق ال�ب��ا��ش��ا م �ه��رة يف
ال�شوط الرابع يف حماولة لتحقيق

فوز ي�ضمن له الت�أهل ويحرز هدفيه
اخلام�س وال�ساد�س ليتقدم بفارق
ن�صف ج��ول اال ان فريق بالنرنايا
ب �ق �ي��ادة ال �ن �ج��م حم �م��د خ��ال��د عبد
ال�غ�ف��ار يتمكن م��ن �إح� ��راز الهدف
ال�ساد�س الذي مينحه الفارق ليكون
طرفا يف النهائي .

بلباو يقلب الطاولة على
�أتلتيكو يف ال�سوبر الإ�سبانية
قلب �أتلتيك بلباو حامل اللقب الطاولة على �أتلتيكو مدريد وفاز عليه  1-2يف
ن�صف نهائي الك�أ�س ال�سوبر الإ�سبانية لكرة القدم �أم�س الأول اخلمي�س على
ا�ستاد امللك فهد يف اململكة العربية ال�سعودية ،لي�ضرب موعدًا مع ريال مدريد
يف النهائي االحد.
وتقدم �أتلتيكو بخط�أ عك�سي حلار�س اخل�صم �أون��اي �سيمون ( ،)62قبل �أن
ي�سجل ال�ن��ادي البا�سكي ه��دف�ين يف غ�ضون �أرب��ع دق��ائ��ق ع�بر امل��داف��ع يرياي
�ألفاري�س ( )77والبديل ال�شاب نيكو وليام�س ( )81ليبلغ النهائي للعام
ال�ث��اين ت��وال� ًي��ا .و�ستجمع امل�ب��اراة النهائية البطلني االخ�يري��ن منذ �أن باتت
امل�سابقة تقام بنظام بطولة م�صغرة من �أربعة فرق (بطال ال��دوري والك�أ�س
والو�صيفان) منذ العام  2020وانتقالها اىل ال�سعودية التي �ست�ستمر يف
ا�ست�ضافتها حتى العام  .2029وكان ريال مدريد الذي تفوق على بر�شلونة يف
الكال�سيكو الأربعاء ليبلغ النهائي ،حقق لقب الن�سخة االوىل يف ال�سعودية عام
 2019بفوزه على �أتلتيكو مدريد بركالت الرتجيح ،فيما حقق بلباو الك�أ�س
املو�سم املا�ضي على ح�ساب بر�شلونة بعد التمديد عندما �أقيمت ا�ستثنائ ًيا يف
�إ�سبانيا ب�سبب تداعيات جائحة فريو�س كورونا.
وب��د�أ امل��درب االرجنتيني دييغو �سيميوين مبواطنه �أنخل كوريا والربتغايل
جواو فيليك�س يف خط الهجوم مبق ًيا االوروغوياين املخ�ضرم لوي�س �سواري�س
على دكة البدالء قبل �أن ي�ستعني به يف ال�شوط الثاين.
وهدد �أتلتيكو ،بطل امل�سابقة مرتني فقط ( 1985و ،)2014بداية بعد �أن
مرر ماركو�س يورنتي عر�ضية اىل كوريا داخل املنطقة �سددها االخري وارتدت
من الدفاع اىل اجلهة اخلارجية لل�شباك (.)5
وطالب بعدها العبو ن��ادي العا�صمة بركلة ج��زاء خلط�أ على الفرن�سي توما
ليمار داخل املنطقة �إال �أن احلكم مل يحت�سبها (.)6
ومل يت�أخر بلباو ،حامل اللقب ث�لاث م��رات ،لتهديد مرمى اخل�صم بعد �أن
�أج�بر �إنياكي وليام�س احل��ار���س ال�سلوفيني ي��ان �أوب�ل�اك للت�صدي ملحاولته
( ،)11قبل �أن يقوم بذلك �سيمون يف املقلب الآخ��ر بعد ت�سديدة �سهلة من
البلجيكي يانيك كارا�سكو (.)21
وخفتت بعدها وترية اللقاء لقرابة  15دقيقة قبل �أن يوقظها كارا�سكو حتى
ولو بت�سديدة خفيفة من خارج املنطقة مل يجد �سيمون �أي �صعوبة يف التقاطها
( .)41وا�ضطر �أتلتيكو بطل �إ�سبانيا لإج��راء تغيريين باكرين يف ال�شوط
الثاين ب�سبب اال�صابة مع خروج يورنتي وجيوفري كوندوغبيا من جمهورية
�إفريقيا الو�سطى ،وحل مكانهما الربازيلي رينان لودي ( )46واالرجنتيني
رودريغو دي بول توال ًيا ( .)51وافتتح �أتلتيكو الت�سجيل بعد �أن نفذ ليمار ركلة
ركنية تابعها فيليك�س بر�أ�سه ارتدت من القائم االمين لرتتطم بظهر احلار�س
�سيمون وتدخل املرمى (.)62
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متيمة �سيتي «مون بيم» تن�ضم �إىل �صفوف امل�شجعني وا�ستعرا�ضات كروية من عمار اخل�ضريي
«املحرتفني» ت�سمح مب�شاركة الالعب املقيم
اليوم� ..إك�سبو دبي  2020يعر�ض قمة الدوري الإجنليزي بني واملواليد من �سن  16فما فوق يف كل امل�سابقات

مان�ش�سرت �سيتي وت�شل�سي يف حديقة املهرجان

•• دبي -وام:

ينظم �إك�سبو  2020دب��ي فعالية جمانية اليوم ال�سبت ملتابعة
املواجهة الكروية املنتظرة التي جتمع ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي،
حامل لقب الدوري الإجنليزي املمتاز واملت�صدر ،مع نادي ت�شيل�سي
�صاحب املركز الثاين يف جدول ترتيب املو�سم احلايل.
وتنطلق الفعالية عند ال�ساعة  3:00من بعد ظهر اليوم ال�سبت

يف حديقة املهرجان يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث ميكن مل�شجعي
ال�سيتي اال�ستمتاع مبجموعة مميزة م��ن الأن�شطة الرتفيهية
والفعاليات املمتعة بح�ضور التميمة الر�سمية لنادي مان�ش�سرت
�سيتي "مون بيم" .كما �سيقدم عمار اخل�ضريي ،بطل الإمارات
 3مرات وبطل العرب يف كرة القدم اال�ستعرا�ضية ،و�أحد �أف�ضل
اال�ستعرا�ضيني الكرويني يف املنطقة جمموعة من اال�ستعرا�ضات
الكروية للجمهور .و�ستنقل �شا�شة العر�ض ال�ضخمة يف حديقة

•• �أبوظبي-وام:

املهرجان جمريات قمة ال��دوري االجنليزي عند ال�ساعة 4:30
ظه ًرا ويرتقبه جمهور كرة القدم حول العامل.
ويتعني على امل�شجعني الراغبني بح�ضور الفعالية �شراء تذكرة
لدخول �إك�سبو  2020دبي ،و�إبراز �إثبات ح�صولهم على التطعيم
�أو نتيجة �سلبية لفح�ص م�سحة الأنف م�ضى على �صدورها �أقل
من � 72ساعة ،كما ميكن ل�ل��زوار حتميل ت�صريح م��رور �إك�سبو
 2020دبي على تطبيق احل�صن.

�أعلنت راب�ط��ة املحرتفني الإم��ارات �ي��ة ع��ن ال�سماح مب�شاركة الالعبني املقيمني ،وم��وال�ي��د الدولة
ممن بلغوا  16عاما فما فوق ،يف جميع م�سابقات الرابطة ،ابتداء من الدور الثاين لدوري �أدنوك
للمحرتفني ،وذلك بالتن�سيق مع احتاد الإمارات لكرة القدم ،وبعد �إجراء درا�سة فنية وقانونية.
و�أك��دت الرابطة  -يف بيانها ال�صادر �أم����س� -أن ه��ذا ال�ق��رار ي�أتي �ضمن �سعيها � ،إىل زي��ادة �شريحة
الالعبني امل�شاركني يف م�سابقات الرابطة ،مبا يتوافق مع اجلوانب الفنية التي تدعم جهود تطوير
كرة القدم ،وفق التجارب العاملية يف هذا اجلانب ،مبا من �ش�أنه �أن يعود بالفائدة على املدى الطويل.
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جنوم و م�شاهري الريا�ضة  :فخورون بجهود الدولة يف مواجهة
اجلائحة ..وعلى اجلميع االلتزام بالإجراءات االحرتازية
•• �أبوظبي -وام:

ماذا قال مي�سي بعد تعافيه من كورونا؟
�أعلن جنم باري�س �سان جرمان ،ليونيل مي�سي ،تعافيه من الإ�صابة بكوفيد-
 ،19مبن�شور على ح�سابه ال�شخ�صي يف "�إن�ستغرام".
وق��ال النجم الأرجنتيني�" :أ�شكر اجلميع على الر�سائل التي تلقيتها خالل
�إ�صابتي بفريو�س كورونا" .و�أ�ضاف مي�سي" :ا�ستغرقت وقتا طويال �أكرث مما
توقعته للتعايف من الفريو�س ،والآن �أ�شعر ب�أين على ما يرام".
وت��اب��ع�" :أتطلع للعودة �إىل املالعب علما �أين كنت �أت��درب يف الأي��ام املا�ضية
للرجوع بقوة وبكامل لياقتي" .واختتم من�شوره قائال" :هناك حتديات رائعة
قادمة هذا العام� .آمل �أن نلتقي مرة �أخرى قريبا� ...شكرا لكم" .وكان مي�سي
قد عاد �إىل العا�صمة الفرن�سية باري�س ،لاللتحاق ب�صفوف فريقه باري�س �سان
جرمان ،عقب خ�ضوعه لفح�ص �سلبي لفريو�س كورونا بعد نتيجة �إيجابية،
بح�سب ما �أعلن مت�صدر الدوري الفرن�سي لكرة القدم ،الأ�سبوع املا�ضي .و�أفاد
النادي الباري�سي يف بيان �أن "الفح�ص الذي خ�ضع له ليونيل مي�سي جاء �سلبيا
لكوفيد ،-19وقد و�صل �إىل باري�س و�سيعاود التمارين مع املجموعة يف الأيام
املقبلة".

توا�صل ال ��وزارات و الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية يف دول��ة الإم ��ارات القيام
بدورها على �أكمل وجه من �أجل �ضمان �سالمة املجتمع من فريو�س كورونا
واحلفاظ على مكت�سباته ،وذلك من خالل �إقرار ومتابعة تطبيق الإجراءات
االحرتازية والتدابري الوقائية ،حفاظا على �سالمة كل �شرائح املجتمع حتى
�أ�صبحت مثاال يحتذى به عربيا ودوليا وم�صدر فخر للجميع الأمر الذي
يتطلب التعاون و امل�شاركة الإيجابية والتطبيق الدقيق من جانب الأ�سر
والأفراد يف كل مناطق الدولة.
ويف هذا ال�سياق دعا عدد من الريا�ضيني يف ر�سائل منهم �إىل جميع �أفراد
املجتمع �إىل � �ض��رورة االل �ت��زام بتطبيق الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة وتنفيذ
التعليمات ال���ص��ادرة ع��ن اجل�ه��ات املعنية لتقليل الإ��ص��اب��ات وامل�ساهمة يف
التعايف الكامل وعودة احلياة �إىل طبيعتها.
فمن جانبه ق��ال البطل العاملي يف ريا�ضة اجلوجيت�سو في�صل الكتبي �إن
اجلهود التي بذلت يف املراحل ال�سابقة ملواجهة اجلائحة و�ضعت الإمارات
يف مكانة مرموقة دوليا ،و�أن كل املنظمات العاملية اعرتفت بذلك واعتربت
جتربة الدولة من التجارب الرائدة يف مواجهة كل التحديات بثبات ووعي
وثقة ما انعك�س يف �إ�سناد تنظيم العديد من امل�ؤمترات الدولية واملنتديات
واملعار�ض والبطوالت �إىل مدن �إماراتية لثقة اجلميع يف ق��درات الإمارات
على حتويل كل التحديات �إىل فر�ص جناح.
و �أ� �ض��اف في�صل ":اجلائحة مل تنته ،وال �ع��امل ب��أ��س��ره الي ��زال ي�ع��اين من

ت�أثرياتها ومن هنا يجب �أن يت�ضامن كل �أفراد املجتمع مع �أجهزة الدولة
لال�ستمرار يف حتقيق النجاح تلو الآخر يف مواجهة تلك اجلائحة ،وثقتنا بال
حدود يف �أبناء الإمارات واملقيمني فيها ب�أنهم على قدر التحدي و�سيتعاونون
مع كل التعليمات والإجراءات ب�إيجابية".
من جانبه ق��ال ماجد نا�صر حار�س مرمى �شباب الأه�ل��ي " :عندما بد�أت
جائحة كورونا  ،توقفت احلياة بالكامل يف كل ق��ارات العامل لفرتة لي�ست
بالق�صرية ،وغاب عنا الكثري من الأحباب والأ�صدقاء ،لذا علينا �أال تعود
هذه الأم��ور من جديد عرب تنفيذ التعليمات والإج��راءات بدقة والتفاعل
ب�إيجابية مع التوجيهات ال�صادرة من الأجهزة املعنية".
و�أ��ض��اف  " :دول��ة الإم��ارات تقوم بدورها على �أكمل وج��ه من �أج��ل حماية
جميع �أف��راد املجتمع  ..لكن كلنا �شركاء و علينا دور كبري للم�ساهمة يف
جناح كل اجلهود و�أوجه ر�سالتي �إىل اجلميع ب�ضرورة االلتزام بالإجراءات
االحرتازية والتباعد وارتداء الكمامات الطبية و الفح�ص ب�شكل دوري".
و يف ال�سياق نف�سه قال فواز عوانة العب فريق بني يا�س ":دولة الإمارات
قامت وال تزال بدورها على �أكمل وجه من �أجل �سالمة املجتمع ،ومل تدخر
�أي جهد يف �سبيل توفري امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية والأجهزة الطبية لكل
املقيمني على �أر�ضها دون ا�ستثناء ،بالإ�ضافة �إىل الدعم النف�سي للم�صابني،
وما ر�أيناه يجعلنا نفخر بدولتنا ونعتز بقيادتنا الر�شيدة".
وق��ال ":ر�سالتي للجميع ،من خمتلف فئات املجتمع تتلخ�ص يف �ضرورة
االلتزام ب��الإج��راءات االحرتازية ،وتنفيذ التعليمات ال�صادرة من اجلهات
املعنية من �أج��ل امل�صلحة العامة و�ضمان �سالمة اجلميع من �أج��ل جتاوز

الظروف احلالية ب�سالم".
و�أكد بدر حارب مدير منتخب الإم��ارات لكرة القدم ال�شاطئية �أن ما تقوم
به الإمارات من �إجراءات احرتازية وحمالت توعوية للجميع من مواطنني
ومقيمني وزوار يعك�س م��دى االه�ت�م��ام ال��ذي توليه الإم� ��ارات للحد من
انت�شار فريو�س كورونا الأمر الذي يتطلب تعاونا و تكاتفا من اجلميع يف
هذا ال�ش�أن.
و �أ�ضاف " :قيادتنا الر�شيدة �أكدت من البداية �أن الأزمة �ستمر و�أنها تقف
بجانب اجلميع م��ن �أج��ل ع��ودة احل�ي��اة �إىل طبيعتها ،وم��ا ن��راه ال�ي��وم من
�إج��راءات احرتازية و العمل وفق �ضوابط ت�ضمن ال�سالمة للجميع ي�ؤكد
�أننا يف الطريق ال�صحيح و نحن واثقون من �أن الأمور �ستمر ب�سالم".
وقالت �صفية ال�صايغ العبة منتخب الإمارات للدراجات ":الفرتة احلالية
تتطلب االل�ت��زام م��ن اجلميع بكل م��ا ه��و ��ص��ادر م��ن تعليمات م��ن اجلهات
املخت�صة من �أجل احلفاظ على �أنف�سنا و�أهلنا وجميع املحيطني بنا".
و �أو�ضحت " :يف الفرتة املا�ضية �شاهدنا التزاما من اجلميع ومر املوقف
ب�سالم ويف الوقت احلايل على اجلميع موا�صلة تطبيق الإجراءات مبنتهى
الدقة لتجاوز املتحور اجلديد ب�سالم  ..و�أ�ضافت  ":كريا�ضية �أن�صح اجلميع
ب�ضرورة اتباع الغذاء ال�صحي ،وممار�سة الريا�ضة لأن مثل هذه الأمور تقلل
من م�ضاعفات الإ�صابة �إن وقعت"  ..م�شرية �إىل �أنها تعر�ضت للإ�صابة
من قبل لكنها التزمت بالربنامج الغذائي والوقائي و�أدركت قيمة التزامها
ب�أ�سلوب حياة �صحي يقوم على الريا�ضة والغذاء ال�صحي عندما �ساهم ذلك
ب�شكل كبري يف تقليل ت�أثريات اجلائحة عليها و�شفائها ب�شكل �سريع".

هل يوقف ت�شل�سي �سل�سلة
انت�صارات مان�ش�سرت�سيتي ؟ م�صر ال�ستعادة التوازن ونيجرييا حل�سم ت�أهلها
ينتظر املنتخب امل�صري املزيد من �صالح

ي��ري��د ت�شل�سي � �ض��رب ع���ص�ف��وري��ن ب�ح�ج��ر واح ��د عندما
يحل اليوم ال�سبت �ضيفا على مان�ش�سرت �سيتي املحلق يف
ال���ص��دارة وذل��ك يف قمة املرحلة الثانية والع�شرين من
بطولة انكلرتا يف كرة القدم.
ويتمثل الهدف االول باحلاق الهزمية مبان�ش�سرت �سيتي
بعد �سل�سلة من  11انت�صارا تواليا ،والثاين يف تقلي�ص
الفارق اىل  7نقاط بينهما.
وم َّثل ت�شل�سي منذ ا�ستالم امل��درب االمل��اين توما�س توخل
�إدارت��ه الفنية ،عقدة بالن�سبة اىل مان�ش�سرت �سيتي ،حيث
جنح الفريق اللندين يف حتقيق ثالثة انت�صارات املو�سم
املا�ضي على كتيبة اال�سباين بيب غوارديوال بينها نهائي
دوري اب�ط��ال اوروب ��ا ،لكن الـ"�سيتيزن�س" جن�ح��وا يف رد
االعتبار من خ�لال احل��اق الهزمية بالفريق اللندين يف
ملعبه "�ستامفورد بريدج" يف ايلول�/سبتمرب املا�ضي
�صفر ،-1حيث �شكل االنت�صار نقطة حتول حلامل اللقب
الذي كان يتخلف بفارق  3نقاط عن مناف�سه حينها.
وبخالف ال�سجل النظيف ل�سيتي يف االونة االخرية ،تعرث
ت�شل�سي يف فرتي عيدي امليالد ورا�س ال�سنة واهدر الكثري
من النقاط ال �سيما على ار�ضه وفاز مرة واحدة يف خم�س
مباريات خا�ضها يف تلك الفرتة علما بان �صفوفه تعر�ضت
ال�صابات عدة بفريو�س "كوفيد "-19واخرى بدنية.
بيد ان ت�شل�سي ا�ستعاد نتائجه االيجابية وجنح يف حتقيق
فوز مزدوج على جاره توتنهام يف ن�صف نهائي ك�أ�س رابطة
االندية االنكليزية املحرتفة (�2-صفر ذهابا و�1-صفر
�إي��اب��ا) ليبلغ ال�ن�ه��ائ��ي .واع �ت�بر ق��ائ��د ت�شل�سي اال�سباين
�سي�سار ا�سبيليكويتا بان فريقه ال مييز بني االلقاب بقوله
"هنا يف ت�شل�سي ال نختار اي م�سابقة للرتكيز عليها بل
نناف�س على جميعها".
وا�ضاف "بطبيعة احلال ،امل�سابقات الكربى لها اثر اكرب،
لكن ما نريده هو ان نحتفل مع ان�صارنا بااللقاب يف نهاية
املو�سم".
وك� ��ان غ� ��واردي� ��وال غ ��اب ع ��ن ل �ق��اء ف��ري �ق��ه االخ�ي��ر �ضد
�سويندون تاون يف ك�أ�س انكلرتا ال�صابته بـ"كوفيد"-19
لكن م��ن امل�ت��وق��ع ان ي�ك��ون م�ت��واج��دا على دك��ة الالعبني
االحتياطيني ال�سبت .وميلك ليفربول فر�صة ا�ستغالل
لقاء القمة لالقرتاب من احدهما عندما يخو�ض مباراة
�سهلة ن�سبيا على ار�ضه �ضد برنتفورد املرتاجع م�ستواه يف

االونة االخرية.
ويف غياب امل�صري حممد �صالح وال�سنغايل �ساديو مانيه
امل���ش��ارك�ين يف ��ص�ف��وف منتخب ب�لاده�م��ا يف ك��ا���س االمم
االفريقية املقامة حاليا يف ال�ك��ام�يرون ،وج��د ليفربول
�صعوبة م��ن الناحية الهجومية يف م��واج�ه��ة ار��س�ن��ال يف
ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س الرابطة اخلمي�س على الرغم من
ان االخري خا�ض نحو  70دقيقة بع�شرة العبني اثر طرد
العب و�سطه ال�سوي�سري غرانيت ت�شاكا (.)24
واذا ك ��ان �سيتي ي�خ�ط��و ب�ث�ب��ات ن�ح��و ال�ل�ق��ب ،وليفربول
وت�شل�سي يف و��ض�ع�ي��ة ج�ي��دة ل���ض�م��ان امل���ش��ارك��ة يف دوري
االبطال املو�سم املقبل ،فان ال�صراع على البطاقة الرابعة
بات حمتدما بني  4فرق هي و�ست هام وتوتنهام وار�سنال
ومان�ش�سرت يونايتد.
وارتقى و�ست ه��ام اىل املركز الرابع بفوزه على نوريت�ش
�سيتي �2-صفر منت�صف اال�سبوع يف مباراة م�ؤجلة ويبدو
مر�شحا للتغلب على �ضيفه ليدز يونايتد ليكرز فوزه عليه
يف ك�أ�س انكلرتا بهدفني نظيفني اال�سبوع املا�ضي.
يف امل�ق��اب��ل ،ت�برز م �ب��اراة درب��ي �شمال ل�ن��دن ب�ين توتنهام
وار�سنال .ويتخلف رجال املدرب الإيطايل �أنتونيو كونتي
عن و�ست هام بفارق  4نقاط لكنهم ميلكون  3مباريات
م�ؤجلة.
وبعد خ�سارته مبارياته الثالث االوىل يف مطلع املو�سم
احلايل ،جنح املدرب الإ�سباين ميكل ارتيتا يف اعادة التوازن
اىل فريق "املدفعجية" ليدخل ال�صراع على بطاقة دوري
االبطال بف�ضل اعتماده على العبيه ال�شبان امثال بوكايو
�ساكا وال�برازي�ل��ي غابريال مارتينيلي وال�نروج��ي مارتن
اوديغارد واميل �سميث رو واحلار�س ارون رام�سدايل.
وي �ت �ع�ين ع �ل��ى م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي �ت��د ان ي���س�ت�ع�ي��د نغمة
االنت�صارات يف الدوري عندما يخو�ض اختبارا �صعبا خارج
ملعبه �ضد ا�ستون فيال.
وعانى يونايتد االمرين لتخطي ا�ستون فيال يف م�سابقة
ال�ك��أ���س االث �ن�ين وخ ��رج ف��ائ��زا �1-صفر ع�ل��ى ال��رغ��م من
اف�ضلية مناف�سه.
ويف املباريات االخرى ،يلتقي برايتون مع كري�ستال باال�س،
برينلي مع لي�سرت �سيتي ،ولفرهامبتون مع �ساوثمبتون،
ن��وري�ت����ش ��س�ي�ت��ي م��ع �إي �ف��رت��ون ون�ي��وك��ا��س��ل ي��ون��اي�ت��د مع
واتفورد.

ينتظر املنتخب امل�صري املزيد من جنمه حممد �صالح عندما يالقي غينيا بي�ساو اليوم ال�سبت يف غاروا يف اجلولة الثانية من مناف�سات املجموعة
الرابعة للن�سخة الثالثة والثالثني من نهائيات ك�أ�س الأمم الإفريقية يف كرة القدم يف الكامريون ،حيث يحاول الفراعنة �أ�صحاب الرقم
القيا�سي يف عدد الألقاب يف العر�س القاري ( 7م��رات) ا�ستعادة التوازن بعد اخل�سارة املخيبة �أم��ام نيجرييا �صفر -1يف اجلولة
الأوىل.
وظهر املنتخب امل�صري مب�ستوى خميب �أمام نيجرييا ما �أدى �إىل تعر�ضه للخ�سارة الأوىل يف دور املجموعات منذ  18عاما وحتديدا
منذ عام  2004يف تون�س عندما �سقطت امام اجلزائر  2-1يف اجلولة الثانية.
ومنذ تلك الهزمية ،مل تخ�سر م�صر يف  16مباراة توال ًيا ( 12فو ًزا و 4تعادالت) قبل ال�سقوط امام نيجرييا الثالثاء.
وكان جنم ليفربول معزوال يف خط الهجوم بعدما �أ�شركه مدرب الفراعنة الربتغايل كارلو�س كريو�ش يف مركز قلب
الهجوم بدال من مكانه االعتيادي كجناح يف اجلهة اليمنى حيث يبلي البالء احل�سن ويفر�ض نف�سه �أحد �أف�ضل
الالعبني يف العامل.
ً
لكن �صالح البالغ من العمر  29عاما والذي �سجل  54هدفا لليفربول منذ بداية املو�سم املا�ضي،
يعاين للو�صول �إىل نف�س امل�ستويات مع منتخب بالده ،فهو مل ي�سجل �أي هدف مل�صر يف املباريات
ال�ست الأخرية بعد �صام عن التهديف يف الت�صفيات امل�ؤهلة ملونديال  2022حيث ت�صدرت
م�صر املجموعة ال�ساد�سة وبلغت الدور الفا�صل الذي جتري قرعته يف  22احلايل.
ريا �إىل �أن الفراعنة لي�سوا
وقلل �صالح من فر�ص م�صر يف رفع الك�أ�س القارية ،م�ش ً
مر�شحني للفوز باللقب ،لكن التطلعات ال ت��زال مرتفعة بالن�سبة للمنتخب الذي
�أ�صيب بخيبة �أمل �شديدة على �أر�ضه يف عام  2019عندما خرج من ثمن النهائي
على يد جنوب �إفريقيا.
واع�ت�رف ك�يرو���ش ال��ذي مت التعاقد معه يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي خلفا
للمحلي ح�سام البدري ،ب�أن م�صر بحاجة �إىل رفع م�ستواها.
وق��ال امل��درب ال�سابق لريال مدريد الإ�سباين بعد اخل�سارة �أم��ام نيجرييا:
ريا للغاية ،هذه احلقيقة .مل نكن موجودين على �أر�ضية امللعب.
"�أدا�ؤنا يف ال�شوط االول كان فق ً
بد�أنا نلعب يف ال�شوط الثاين...مل يكن هناك �سبب لهذا الإخفاق واخل�سارة امام نيجرييا".
و�أ�ضاف "لقد خ�سرنا هذه املباراة وهناك  6نقاط يجب �أن جنمعها يف املباراتني القادمتني امام ال�سودان
وغينيا بي�ساو لنت�أهل اىل الدور القادم".
وتبدو حظوظ م�صر كبرية لتخطي عقبة غينيا بي�ساو التي تخو�ض النهائيات للمرة الثالثة على التوايل
لكنها مل تفز بعد ب�أي مباراة يف العر�س القاري.
وتعول م�صر كثريا على ت�ألق جنمها �صالح املر�شح جلائزة �أف�ضل العب يف العامل التي مينحها االحتاد الدويل
للعبة ("فيفا").
وقال �صالح يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع "ال �أعتقد �أننا املنتخب املر�شح الأول (للفوز) بهذه البطولة ،لكننا نبذل
ق�صارى جهدنا للفوز بها".
و�أ�ضاف "لدينا مدرب جيد .لدينا منتخب جيد .لدينا جمموعة جيدة جدا وقد لعبوا للمنتخب الوطني ملدة 10
�أو  11عاما حتى الآن لذا �أعرف �أن لدينا منتخبا جيدًا جدا" .وتابع "لذلك ،نحن نقدم �أف�ضل ما لدينا ون�أمل
�أن نفوز بها".
ويف املجموعة ذاتها ،ت�سعى نيجرييا غلى ح�سم ت�أهلها مبكرا عندما تالقي ال�سودان يف غاروا اي�ضا.
وق��دم املنتخب النيجريي �أح��د �أف�ضل العرو�ض يف البطولة عندما تغلب على الفراعنة يف اجلولة االوىل ،ويبدو
مر�شحا فوق العادة لتحقيق الفوز الثاين تواليا على ح�ساب ال�سودان الذي �أفلت من اخل�سارة �أمام غينيا بي�ساو يف
اجلولة االوىل وخرج بنقطة ثمينة.
وقال مدربه امل�ؤقت �أوغو�ستني �إيغوافون "نتعامل مع �أي مباراة وك�أنها نهائية .نركز الآن يف الفوز على ال�سودان ،وال
نريد التفكري يف �أي �أرقام قيا�سية �أو كيف �سنخو�ض املباراة الثالثة .يجب �أن نتعامل مع الأمر على هذا النحو".
من جهته ،قال مهاجم لي�سرت �سيتي االنكليزي كيليت�شي �إيهينات�شو ،م�سجل هدف الفوز على م�صر�" :سنقدم �أف�ضل
ما عندنا للفوز بجميع املباريات".
وهي املواجهة الثالثة بني نيجرييا وال�سودان يف الكا�س القارية حيث ح�سم الأخري االوىل برباعية نظيفة عام ،1963
وث�أرت الأوىل �1-صفر يف ن�سخة عام .1976
ويخو�ض منتخب "�صقور اجلديان" املباراة يف غياب مهاجمه حممد عبد الرحمن بداعي الإ�صابة التي تعر�ض لها �أمام غينيا
بي�ساو.
وقال مدربه برهان تيه "نريد اخلروج بنتيجة �إيجابية �أمام نيجرييا لنبقي على حظوظنا يف البطولة ،وعلى الرغم من �أن
منتخب نيجرييا منظم وظهر مب�ستوى جيد �أمام م�صر ،لكن ذلك لن مينعنا من اخلروج بنتيجة �إيجابية" .و�أ�ضاف" :كلنا
ثقة يف الالعبني وعزمية �شبابنا� ،سيقدمون مباراة جديدة مثلما ظهروا ب�أداء مب�شر �أمام غينيا بي�ساو ،و�سنقدم العر�ض
الطيب و�سن�ستمر يف البطولة �إىل �أن نحقق هدفنا".
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هل ميكن �أن ت�صل �أعمار الب�شر �إىل  180عاما؟

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع
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يف الأيام القليلة املا�ضية ،تناقلت و�سائل �إعالم عاملية مزاعم تقول �إن الب�شر ميكنهم العي�ش حتى  180عاما ،بح�سب
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ي�صل �إىل  130عاما .موقع �سكاي نيوز عربية توا�صل مع الأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة "�إت�ش �إي �سي مونرتيال" ،وقائد
فريق الدرا�سة ،ليو بيلزيل ،الذي ك�شف بدوره تفا�صيل الدرا�سة التي عمل عليها رفقة زمالئه� ،إذ يقول �إن الدرا�سة
عبارة عن حتليل �إح�صائي لبيانات �أ�شخا�ص معمرين ،ملعرفة ما �إذا كان هناك حدود لأعمار الب�شر.
وي�ضيف بيلزيل يف ت�صريحات خا�صة ملوقع �سكاي نيوز عربية �أن الأبحاث ت�شري �إىل �أنه مع زيادة عدد املعمرين حول
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�أ�شجار امليالد تتحول لوجبة �شهية للماعز

درا�سة :نيزك عمره  4مليارات
ي�ؤكد عدم وجود حياة على املريخ

انتهت الأعياد لكن تناول وجباتها ال�شهية مل ينته لدى
اجلميع .ففي مزرعة يف لندن ،ينكب قطيع �صغري من
امل��اع��ز م�ن��ذ �أي ��ام ع �دّة ع�ل��ى �أك ��ل م�ئ��ات م��ن �أ��ش�ج��ار عيد
امليالد .وجت��ول اجلمعية التي تدير املزرعة الواقعة يف
بلدة كنتي�ش �شمال العا�صمة الربيطانية ،على املنازل
جلمع الأ�شجار غري املرغوب فيها ،يف مقابل تقا�ضيها
ربع.
بد ًال يكون مبثابة ت ّ
وتو�ضح امل�س�ؤولة عن املزرعة �أجنيال وودز �أنّ هذا امل�شروع
بد�أ العام الفائت "عندما �شاهد ع�ضو يف اجلمعية مقطع
فيديو يظهر مواعز ت�أكل �أ�شجار عيد امليالد".
وتتابع �أنّ فكرة تطبيق ما ر�آه على مواعز اجلمعية خطرت
بباله ،م�شري ًة �إىل �أ ّنها "بد�أت طبعاً بنه�ش الأ�شجار" ما
�إن باتت يف متناولها.
وفيما يُدخل يدخل روك��ي ،وه��و ماعز عمره � 4سنوات،
ر�أ��س��ه عرب ال�سياج ليق�ضم �شجرة ،تو�ضح وودز �أنّ �إبر
ال�صنوبر لي�ست طعاماً ل��ذي��ذاً للماعز فح�سب ،بل هي
مبثابة �أدوية طبيعية لعالج ديدان الأمعاء.

�أف��اد علماء �أن نيزكا عمره  4مليارات عام من املريخ �سقط على
الأر�ض قبل عقود ال يحتوي على �أي دليل على وجود حياة بدائية
قدمية على كوكب املريخ .يف عام � ،1996أعلن فريق بقيادة نا�سا
�أن املركبات الع�ضوية يف ال�صخرة تبدو كما لو كانت قد تركتها
كائنات حية .كان علماء �آخرون مت�شككني وقام الباحثون با�ستبعاد
هذه الفر�ضية على مدى عقود ،وكان �آخرها فريق بقيادة �أندرو
�ستيل من معهد كارنيغي للعلوم.
قال �ستيل �إن عينات �صغرية من النيزك تظهر �أن املركبات الغنية
بالكربون هي يف الواقع نتيجة املياه  -املياه املاحلة �أو املاحلة على
الأرجح  -التي تدفقت فوق ال�صخر لفرتة طويلة.
خالل فرتة رطوبة املريخ واملا�ضي املبكر ،حدث ت�أثريان على الأقل
بالقرب من ال�صخور ،مما �أدى �إىل ارتفاع درج��ة ح��رارة ال�سطح
املحيط للكوكب ،قبل �أن يرتد ت�أثري ثالث عن الكوكب الأحمر �إىل
الف�ضاء منذ ماليني ال�سنني .مت العثور على ال�صخور التي يبلغ
وزنها � 4أرطال ( 2كيلوغرام) يف القارة القطبية اجلنوبية يف عام
.1984
وف� ًق��ا للباحثني ،ف ��إن امل�ي��اه اجلوفية التي تتحرك ع�بر ال�شقوق
يف ال�صخر ،بينما كانت ال تزال على �سطح املريخ� ،شكلت الكرات
ال�صغرية من الكربون املوجودة .وقالوا �إن ال�شيء نف�سه ميكن �أن
يحدث على الأر���ض وميكن �أن ي�ساعد يف تف�سري وجود امليثان يف
الغالف اجلوي للمريخ.
لكن اثنني من العلماء الذين �شاركوا يف الدرا�سة الأ�صلية اعرت�ضوا
على هذه النتائج الأخرية ،وو�صفوها ب�أنها "خميبة للآمال".

يوتيوبر �شهري يقتل ابنته ل�سبب �صادم!
�ضجت مواقع التوا�صل االجتماعي ،بحادثة مقتل ال�شابة
�شهد ال�ع�ي���س��اوي ،ع�ل��ى ي��د وال��ده��ا ،ال�ي��وت�ي��وب��ر حممد
العي�ساوي ،يف ح��ادث��ة �أث ��ارت غ�ضباً وا��س�ع�اً ،ومطالبات
ب��إن��زال �أق�صى العقوبات بحق وال��ده��ا ،ال��ذي ه��رب من
ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة .ويف تفا�صيل احل��ادث��ة ال�ت��ي �شهدتها
حمافظة الب�صرة� ،أف��اد م�صدر �أم�ن��ي م��ن امل��دي�ن��ة ،ب�أن
"هناك تكتماً كبرياً على مالب�سات تلك الواقعة ،لأنها
تتعلق ب�ش�أن ع�شائري ،لكن احل��ادث��ة ،ب��د�أت عندما ر�أى
العي�ساوي ابنته ،واقفة مع �أح��د ال�شبان ال��ذي خطبها
�سابقاً ،لكن والدها رف�ض ،فما كان منه �إال �أن ت�شاجر مع
ال�شاب ،ثم عاد �إىل املنزل و�سحب �سالحه ب�سرعة ،وفتح
النار على ابنته لريديها قتيلة".
و�أ�ضاف امل�صدر ،الذي رف�ض الك�شف عن ا�سمه لـ"�سكاي
نيوز عربية" �أن "عائلة العي�ساوي مل تتمكن من منعه،
حيث حاولت والدة الفتاة ،احليلولة دون وقوع اجلرمية،
لكنه ك��ان �أ� �س��رع منها ،و�أق ��وى ،فنفذ ج��رمي�ت��ه ،ث��م الذ
بالفرار" ،م�شرياً �إىل �أن "القوات الأمنية ما زالت تبحث
عنه لتقدميه �إىل الق�ضاء ،لينال جزاءه العادل".
والعي�ساوي ،هو يوتيوبر �شهري ،لديه ع�شرات املقاطع
املرئية ،على موقع "يوتيوب" وي�شارك كثرياً يف الربامج
احلوارية ،على قنوات التلفزة ،وكذلك البث املبا�شر على
ال�شبكات االجتماعية ،حيث يقدم حمتوى فكاهياً.

فريو�س �شائع �سبب مر�ض الت�صلب املتعدد
هناك مزيد من الأدلة على �أن �أحد �أكرث فريو�سات العامل �شيوعا
قد يدفع بع�ض الأ�شخا�ص نحو م�سار الإ�صابة بالت�صلب املتعدد.
الت�صلب املتعدد مر�ض قد يكون معيقا ويحدث عندما تهاجم
خاليا جهاز املناعة عن طريق اخلط�أ الغالف احلامي للألياف
الع�صبية ،ما يق�ضي عليها يف النهاية .لطاملا حامت ال�شكوك حول
فريو�س اب�شتاين-بار ودوره يف الإ�صابة بالت�صلب املتعدد� .إنه رابط
من ال�صعب �إثباته لأن كل النا�س تقريبا ي�صابون بالفريو�س ،عادة
عندما يكونوا �أطفاال �أو مراهقني ،لكن قلة �صغرية منهم تطور
الت�صلب املتعدد.
�أم�س الأول اخلمي�س �سجل باحثون يف هارفارد واحدة من كربيات
الدرا�سات حتى الآن والتي تدعم نظرية اب�شتاين  -بار.
تتبع الباحثون عينات دم خم��زن��ة م��ن �أك�ث�ر م��ن ع�شرة ماليني
�شخ�ص يف اجلي�ش الأمريكي ووجدوا �أن خطر الإ�صابة بالت�صلب
امل�ت�ع��دد زاد  32م��رة بعد الإ��ص��اب��ة ب��ال�ف�يرو���س .ع��ادة م��ا يجري
اجلي�ش فحو�ص دم لأف��راده ودر���س الباحثون عينات خمزنة من
� 1993إىل  ،2013متتبعني الأج�سام امل�ضادة التي ت�شري لعدوى
فريو�سية .مل يظهر  5.3باملائة من املجندين فقط �أي عالمة على
الإ�صابة باب�شتاين  -بار عندما ان�ضموا للجي�ش .قارن الباحثون
 801حالة ت�صلب متعدد �شخ�صت يف النهاية خالل  20عاما مع
 1566جمندا مل ي�صابوا �أبدا باملر�ض.

معر�ض للوحات الأمري ت�شارلز املائية

عار�ضة الأزياء كايا جربر لدى و�صولها �إىل حفل افتتاح كبار ال�شخ�صيات يف �أوميغا �سان فران�سي�سكو يف متحف
دي يونغ ب�سان فران�سي�سكو  ،كاليفورنيا .ا ف ب

�أعلى درجة حرارة منذ رف�ض الإفراج عن قاتل روبرت كنيدي جتريد الأمري �أندرو من �ألقابه الع�سكرية
عقود جتتاح �أ�سرتاليا

جتتاح ال�ساحل ال�شمايل الغربي
لأ�سرتاليا موجة �شديدة احلرارة
مل ت�شهدها البالد منذ  62عاما
ون��ا� �ش��دت ال���س�ل�ط��ات الأ�سرتالية
امل ��واط� �ن�ي�ن ب� �ع ��دم اخل� � � ��روج ي ��وم
اجل �م �ع��ة ،ب���س�ب��ب م��وج��ة �شديدة
احل��رارة جتتاح ال�ساحل ال�شمايل
الغربي للبالد.
وجت ��اوزت درج��ة احل ��رارة يف تلك
املنطقة وفق ال�سلطات الأ�سرتالية
 50.7درجة مئوية ،م�سجلة �أعلى
م�ستوى يف  62عاما.
وح � ّذر علماء ونا�شطون يف جمال
املناخ ،من �أن ارتفاع درج��ة حرارة
الأر� � ��ض ب���س�ب��ب ان �ب �ع��اث��ات غ ��ازات
االح� �ت� �ب ��ا� ��س احل� � � � ��راري ،خا�صة
ال��وق��ود الأح� �ف ��وري ،ي �ق�ترب من
اخلروج عن ال�سيطرة.
وك �� �ش �ف��ت ب� �ي ��ان ��ات م� ��ن الإدارة
الوطنية الأم�يرك�ي��ة للمحيطات
والغالف اجلوي هذا الأ�سبوع� ،أن
ال�سنوات التي �سجلت �أعلى درجة
حرارة على الإطالق كانت جميعها
يف العقد املا�ضي ،م�شريين �إىل �أن
� 2021ساد�س �أعلى الأعوام حرارة،
ح�سبما نقلت "رويرتز".
وت �ع��د �أ� �س�ترال �ي��ا �أح� ��د �أك �ب�ر دول
ال �ع��امل م��ن حيث كمية انبعاثات
غ��ازات االحتبا�س احل��راري ،لكنها
ترف�ض تخفي�ض اع�ت�م��اده��ا على
الفحم �أو ال�صناعات التي ت�ستخدم
م�صادر الوقود الأحفوري الأخرى،
قائلة �إن ذلك �سيكون على ح�ساب
ت�سريح العمال.

قال حاكم والية كاليفورنيا الأمريكية جافني نيو�سوم �إنه رف�ض الإفراج
امل�شروط عن �سرحان �سرحان ،الالجئ الفل�سطيني الذي يق�ضي عقوبة
ال�سجن م��دى احل�ي��اة الغتياله امل��ر��ش��ح الرئا�سي روب ��رت كنيدي يف عام
.1968
جاء �إعالن نيو�سوم بعد �أن �أو�صى جمل�س مراجعة يف كاليفورنيا يف �أغ�سط�س
�آب بالإفراج امل�شروط عن �سرحان ،على �أن يخ�ضع القرار للمراجعة من
قبل املوظفني القانونيني باملجل�س ومن احلاكم نف�سه .و�سبق �أن مت رف�ض
الإفراج امل�شروط عن �سرحان  15مرة.
وق��ال نيو�سوم تو�ضيحا لقراره يف مقال للر�أي ب�صحيفة لو�س �أجنلي�س
تاميز� ،إنه ال يتفق مع ا�ستنتاج جمل�س الإفراج امل�شروط ب�أن �سرحان (77
عاما) م�ؤهل للإفراج امل�شروط.
وكتب نيو�سوم "بعد مراجعة الق�ضية بعناية ،مبا يف ذلك �سجالت �أر�شيف
والي��ة كاليفورنيا ،ق��ررت �أن ��س��رح��ان مل يكت�سب امل�س�ؤولية والب�صرية
الالزمتني لدعم �إطالق �سراحه الآمن يف املجتمع".

درا�سة تك�شف فوائد عظيمة لزيت الزيتون

ك�شفت درا�سة طبية حديثة عن فوائد عظيمة لزيت الزيتون يف تقليل خطر
الوفاة ب�سبب �أمرا�ض القلب �أو الرئة وا�ضطرابات الدماغ وال�سرطان.
و�أ�شارت الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "الكلية الأمريكية لأمرا�ض
القلب"� ،إىل �أن �إ�ضافة �أقل من ملعقة كبرية من زيت الزيتون �إىل نظامنا
الغذائي ،يقلل من خطر الوفاة ب�سبب �أمرا�ض القلب �أو الرئة ،وكذلك
ا�ضطرابات الدماغ وال�سرطان.
و�أظ �ه��رت ال�ب�ي��ان��ات اخل��ا��ص��ة ب��ال��درا��س��ة �أن ��ه ومب�ق��ارن��ة ال�ن�ظ��ام الغذائي
للم�شاركني الذين ن��ادرا ما ي�ستهلكون زيت الزيتون ،ومن ال ي�ستهلكونه
�أبدا ،ف�إن �أولئك الذين �أ�ضافوا ن�صف ملعقة كبرية �أو �أكرث �إىل طعامهم
يوميا ،كانت لديهم خماطر �أقل بن�سبة  19يف املئة للوفاة ب�سبب �أمرا�ض
القلب.
وق��ال الباحثون� ،إن ذات الفئة� ،أي التي �أ�ضافت زي��ت الزيتون لغذائها،
كانوا �أقل عر�ضة للوفاة بال�سرطان بن�سبة  17يف املئة ،و�أقل عر�ضة للوفاة
ب�أمرا�ض الرئة بن�سبة  18يف املئة.
وارتبط هذا امل�ستوى من ا�ستهالك زيت الزيتون �أي�ضا بانخفا�ض خطر
ال��وف��اة بن�سبة  29يف امل�ئ��ة ب�سبب الأم ��را� ��ض الع�صبية م�ث��ل الزهامير
وباركن�سون .كذلك �أ�شار الباحثون �إىل �أن ا�ستبدال  10غرامات �أو �أقل
بقليل من ملعقة كبرية من زيت الزيتون يوميا لنف�س الكمية من ال�سمنة
والزبدة واملايونيز ومنتجات الألبان ،قلل من خطر املوت املبكر من جميع

�أعلن الق�صر امللكي الربيطاين �أنّ الأمري �أندرو ُج ّرد
من �ألقابه الع�سكرية و�أدواره يف رعاية اجلمعيات ،يف
خطوة ت�أتي غداة رف�ض الق�ضاء الأمريكي ر ّد دعوى
مدنية رفعتها �ض ّد ثاين �أجنال امللكة �إليزابيث الثانية
امر�أة ت ّتهمه فيها باالعتداء عليها جن�سياً حني كانت
قا�صراً.
وق ��ال ق�صر باكنغهام يف ب�ي��ان �إ ّن ��ه "مبوافقة امللكة
وق �ب��ول �ه��ا� ،أع� �ي ��دت �إىل امل �ل �ك��ة �أل� �ق ��اب دوك ي ��ورك
الع�سكرية ورعاياته امللكية� .سي�ستم ّر دوق ي��ورك يف
ع��دم ت �وليّ �أيّ من�صب ع��ام و��س�ي��داف��ع ع��ن نف�سه يف
هذه الق�ضية كمواطن عادي" ،يف �إ�شارة �إىل �أنّ امللكة
�إل�ي��زاب�ي��ث الثانية ل��ن مت � ّول �أت�ع��اب حماميه ور�سوم
املحاكمة .و�أت��ت ه��ذه اخل�ط��وة بعيد عري�ضة و ّقعها
يف اليوم نف�سه �أك�ثر من  150من قدامى املحاربني
يف اجلي�ش الربيطاين طلبوا فيها من امللكة جتريد
الط ّيار املروحي ال�سابق ،الذي مت ّيز خالل م�شاركته
يف حرب فوكالند ،من رتبه و�ألقابه الع�سكرية.
وامللكة البالغة من العمر  95عاماً هي القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة الربيطانية.

ي�ش ّكل الر�سم �أق��دم ه��واي��ات وري��ث العر�ش الربيطاين
الأم�ير ت�شارلز ،وه��و يعر�ض حالياً يف لندن  79لوحة
مائية يف مكان يرتدي طابعاً ح�سا�ساً هو عبارة عن كني�سة
م�شيدة يف القرن التا�سع ع�شر رممت �أخرياً .ويُعترب هذا
املعر�ض الذي ي�ستمر اىل � 14شباط-فرباير املقبل الأهم
حتى الآن للوحات الأمري الذي ير�سم منذ نحو خم�سني
عاماَ يف الهواء الطلق الأم��اك��ن التي يحبها ،على غرار
ا�سكتلندا والق�صور امللكية .وي�ستلهم من ا�سفاره ،من
�سوي�سرا �إىل تنزانيا ،مروراً بفرن�سا واليونان.

ب�أي عمر يجب �أن ت�سمحي لأطفالك ب�شرب ال�شاي والقهوة؟
�أث��ار مقطع فيديو على تيك توك موجة من
اجل ��دل ح��ول ال�ع�م��ر ال ��ذي مي�ك��ن للأطفال
فيه �شرب امل�شروبات احلاوية على الكافيني
كال�شاي والقهوة.
ويف ال�ف�ي��دي��و ال ��ذي � �ش��اه��ده ن�ح��و  2مليون
��ش�خ����ص ،ي�ظ�ه��ر ط�ف��ل ��ص�غ�ير وه ��و يحت�سي
ال �� �ش��اي م ��ن ال� �ك ��وب .و� �س ��رع ��ان م ��ا انق�سم
امل �� �ش��اه��دون ب�ين م��ن وج ��د ال�ف�ي��دي��و ممتعاً،
و�آخ��ري��ن ��ش�ع��روا بالقلق م��ن ال�سماح لطفل
ب�شرب ال�شاي.
وتقول هيئة ال�صحة الربيطانية �إن امل�شروبات
التي حتتوي على الكافيني "غري منا�سبة"
ل�ل�أط�ف��ال الر�ضع والأط �ف��ال ال�صغار ،وهذا
ي�شمل ال���ش��اي الأ� �س��ود وال�ق�ه��وة وم�شروبات
الطاقة والعديد من امل�شروبات الغازية.
وق��ال��ت هيلني بورغي�س� ،أخ�صائية التغذية
وم�ؤ�س�سة  Little Cooks Coملوقع ميرتو
الربيطاين �إن�ه��ا كانت ت�شرب ال�شاي عندما

كانت طفلة قبل �أن تنام ،وت�ضيف "مع ذلك،
نعرف الآن املزيد عن الكافيني وما هو ت�أثريه
على اجل�سم .الكافيني منبه ،ولأن النوم �أمر
بالغ الأهمية �أثناء الطفولة (عندما يحدث
الكثري من النمو والتطور) ،ال نريد �أن ن�ضع
�أي �شيء يف طريق ذل��ك .وميكنه � ً
أي�ضا زيادة
��ض�غ��ط ال ��دم وم �ع��دل ��ض��رب��ات ال�ق�ل��ب ب�شكل
م�ؤقت".
وت���ش�ير ورق ��ة ح�ق��ائ��ق م��ن م�ست�شفى جريت
�أورم��ون��د �سرتيت للأطفال �إىل �أن��ه �إذا كان
ط �ف �ل��ك ي���س�ت�م�ت��ع مب �� �ش ��روب ي �ح �ت��وي على
الكافيني ،فيجب �أن حتاويل احلد من الكمية
التي ي�ستهلكها ،ويجب �أال يتناولها بعد الغداء
حتى ال ي�ضطرب ن��وم��ه ،وم��ع ذل��ك ،تو�صي
الأك��ادمي�ي��ة الأمريكية لطب الأط �ف��ال بعدم
تناول الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن 12
عا ًما م�شروبات الكافيني ،وتن�صح بعدم تناول
الأطفال �أو املراهقني م�شروبات الطاقة.

كايلي جيرن �أكرث الن�ساء متابعة على �إن�ستغرام

�أ�صبحت جنمة �شبكات التوا�صل االجتماعي و�سيدة الأعمال املنتمية �إىل عائلة كاردا�شيان
كايلي جيرن �صاحبة �أك�بر عدد من املتابعني حل�سابها على "�إن�ستغرام" بني الن�ساء يف
العامل� ،إذ و�صل عدد ه�ؤالء فيه �إىل �أكرث من  300مليون .وا�ستقطب ح�سابها حتى �صباح
اخلمي�س  301مليون متابع ،مما جعلها حتتل املركز الثاين بني امل�شاهري من اجلن�سني
بعد العب كرة القدم كري�ستيانو رونالدو ( 389مليوناً) ،علماً �أن املركز الأول هو للح�ساب
الر�سمي لل�شبكة االجتماعية نف�سها ( 460مليوناً) .واكت�سبت كايلي جيرن ( 24عاماً)
�شهرتها من م�شاركتها يف برنامج تلفزيون الواقع "كيبينغ �آب ويذ ذي كاردا�شيانز"،
م��ع �أخ��وات�ه��ا ك��ورت�ن��ي وك�ي��م وك�ل��وي ك��اردا��ش�ي��ان .ث��م ا�س�ست �شركة م�ستح�ضرات
التجميل "كايلي كوزميتيك�س" ونفذت م�شاريع �أخرى مربحة يف عامل الأعمال.
و�سبق لل�شابة الرثية �أن حققت (موقتاً) رقماً قيا�سياً على �إن�ستغرام" يف عام
 2018هو ني ُلها �أكرث من  18مليون عالمة "�إعجاب" (اليك) لإعالن
والدة ابنتها �ستورمي ،قبل �أن حتطم هذا الرقم عام � 2019صورة
بي�ضة ُن�شرت حتديداً يف �صورة حتدٍ جليرن ،وح�صلت البي�ضة �إىل
الآن على �أكرث من  55مليون عالمة "�إعجاب".

حفلة يف داونينغ
�سرتيت ع�شية جنازة
الأمري فيليب
�أف � ��ادت �صحيفة ذي ت �ل �غ��راف �أنّ
موظفني يعملون يف مكتب رئي�س
ال � � � � ��وزراء ال �ب�ري � �ط� ��اين بوري�س
جون�سون يف  10داونينغ �سرتيت
�أق ��ام ��وا ح�ف�ل��ة يف خ �� �ض � ّم تدابري
الإغالق العام التي كانت مفرو�ضة
للوقاية م��ن جائحة كوفيد-19
وع�شية جنازة الأمري فيليب.
وق��ال��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة امل�ح��اف�ظ��ة �إنّ
م�ست�شارين جلون�سون وموظفني
يف م �ك �ت �ب��ه �أق � ��ام � ��وا ه � ��ذا احلفل
الوداعي مبنا�سبة مغادرة ع�ضوين
م��ن ف��ري��ق ج��ون���س��ون ه�م��ا مدير
الإع� �ل ��ام ج�ي�م����س � �س�ل�اك و�أح� ��د
امل �� �ص � ّوري��ن ال�شخ�صيني لرئي�س
الوزراء.
وي� ��أت ��ي ن �� �ش��ر ه� ��ذه امل �ع �ل��وم��ات يف
الوقت الذي ي�صارع فيه جون�سون
للبقاء يف من�صبه بعدما ت�صاعدت
الأ�صوات املطالبة با�ستقالته ،حتى
م��ن داخ ��ل ح��زب��ه احل��اك��م ،وذلك
بعد �إق��راره بح�ضور حفل �أقيم يف
حدائق داونينغ �سرتيت يف 2020
يف غمرة تدابري الإغالق العام.
وبح�سب �صحيفة "ذي تلغراف"
فقد �أق�ي�م��ت احلفلة ال��وداع�ي��ة يف
داون �ي �ن��غ � �س�تري��ت ع���ش�ي��ة جنازة
الأمري فيليب ،زوج امللكة �إليزابيث
الثانية ،يف فرتة كانت فيها البالد
ب�أ�سرها يف فرتة حداد وطني.

