
   

ال�صدر يرف�ض التوافق يف 
حكومة العراق ويعتربها انتحارًا

•• بغداد-وكاالت:

�إىل  �لتو�صل  بهدف  �لكو�لي�س،  خلف  �صارية  �الجتماعات  ت��ز�ل  ال 
تو�فق، يدفع باحلكومة �لعر�قية �جلديدة �إىل �لنور.

�لتيار  زعيم  لقاء �صم  �أن  �الأح��د،  �أم�س  �أف��ادت م�صادر متعددة  فقد 
�ل�صدري مقتدى �ل�صدر وزعيم حتالف �لفتح هادي �لعامري، عقد 

ليال لبحث م�صاألة �لت�صكيل �حلكومي.
كما �أو�صحت �ملعلومات �أن �ل�صدر م�صر على ت�صكيل حكومة �أغلبية 
�أي  �أن  و�ع��ت��ر  �آخ���ر.  �حتمال  ب��اأي  �لنظر  دون  ي�صفها،  كما  وطنية 

حديث عن ت�صكيل حكومة تو�فقية، �أ�صبه باالنتحار.
كذلك جدد �لزعيم �ل�صدري مت�صكه با�صتبعاد م�صاركة ممثلني عن 
�لدعوة  )�ملن�صوي عر حزبه  �ملالكي  ن��وري  �الأ�صبق،  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�صمن �الإطار �لتن�صيقي(. فقد �أملح للعامري، بح�صب �مل�صادر، �إىل �أن 
�أبو�ب �لت�صكيلة �حلكومية مفتوحة مل�صاركة �الإطار �لتن�صيقي يف حال 

تخلى عن �ملالكي.
تاأتي تلك �ملعلومات، فيما يتوقع �أن يجتمع �الإطار �لتن�صيقي خالل 
�لعامري،  �ل�صابق، هادي  �ملقبلة، يف منزل رئي�س �حلكومة  �ل�صاعات 

من �أجل مناق�صة خمرجات �جتماع �لعامري و�ل�صدر.
وكانت �الأي��ام �ملا�صية �صهدت �رتفاعا يف من�صوب �لتوتر بني �ل�صدر 
وبع�س �الأحز�ب �ملو�لية الإير�ن و�ملن�صوية �صمن �الإطار �لتن�صيقي، 
ال�صيما بعد تو�فق �لزعيم �ل�صيعي مع حلف تقدم )�ل�صني(، بقيادة 
حممد �حللبو�صي، النتخاب �الأخري رئي�صا للرملان �لعر�قية للمرة 

�لثانية على �لتو�يل.
�إال �أن �ل�صبب �لرئي�س لهذ� �لتوتر ال يز�ل م�صاألة ت�صكيل �حلكومة، 
�النتخابات  يف  للر�بحني  ممثلة  تكون  �أن  على  �ل�صدر  ي�صر  �لتي 
�ملا�صي، و�أظهرت تر�جعا  �أكتوبر  �لعا�صر من  �لنيابية �لتي جرت يف 
كبري� يف مقاعد حتالف �لفتح )�ملقرب من �إير�ن(، فيما ح�صد �ملالكي 

�أكرث من 30 مقعد�.

�الأمن �ل�صومايل يعاين حطام �صيارة يف موقع �نفجار مقدي�صو    )رويرتز(

ال�صحة جتري 385,950 فح�صا ك�صفت عن 3,067 اإ�صابة 
جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد و 1,055 حالة �صفاء

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�صيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  خ��ط��ة  م��ع    متا�صيا 
�مل�صابة  �حل���االت  وح�صر  �ملبكر  �الكت�صاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�صات 
�أعلنت  وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�لوز�رة عن �إجر�ء 385،950 فح�صا جديد� خالل �ل�صاعات �ل� 24 �ملا�صية 
�لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�صل  با�صتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
�لطبي.   و�صاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�صي و�لفح�س يف �لدولة وتو�صيع نطاق 
�لفحو�صات على م�صتوى �لدولة يف �لك�صف عن 3،067 حالة �إ�صابة جديدة 
م�صتقرة  �مل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حاالت  كورونا  بفريو�س 

وتخ�صع للرعاية �ل�صحية �لالزمة.              )�لتفا�صيل �س2(

انطالق فعاليات مترين اأمن اخلليج العربي 3
•• الريا�ض-وام:

�لتعبوي  �لتمرين  فعالياُت  �ل�صعودية  �صرقي  بقيق  مدينة  يف  �نطلقت 
�مل�صرتك )�أمن �خلليج �لعربي 3( �لذي ت�صارك فيه جميُع دول جمل�س 
�لتن�صيق ودرجة  �إىل رفع م�صتوى  �لتمرين  �لتعاون �خلليجي. ويهدف 

�ال�صتعد�د و�جلاهزية.
�ل��ق��و�ت و�ل��وح��د�ت �ل�صرطية م��ن دول��ة �الإم����ار�ت م��ن خالل  وت�صارك 
�لعمل  تطوير  �أج��ل  م��ن  �مل�صتمر  �لعمل  تعزيز  بهدف  �ملجهزة  فرقها 
�لتعامل مع �الأزم��ات و�لطو�رئ  �ل�صرطي وقدر�ت �لعنا�صر �الأمنية يف 
بروح �لفريق �لو�حد وتبادل �خلر�ت و�ملنافع و�أف�صل �ملمار�صات �ملطبقة 

يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�ل��ودع��اين يف حفل  �صامل  بن  �صايع  �لركن  �ل��ل��و�ء  �لتمرين  قائد  وق��دم 
�الن���ط���اق �ل�����ص��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر ل��دول��ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
��صت�صافتها لفعاليات مترين �أمن �خلليج �لعربي 2 ، معلناً بعد ذلك عن 
�لنجاح للتمرين  ، متمنياً  �لتمرين بهمم عالية وتوكل �صادق  �نطالق 

وحتقيق �أهد�فه يف حفظ �لوطن �خلليجي وتعزيز �أمنه.

حممد بن ر��صد خالل ��صتقباله رئي�س �جلمهورية �لكورية     )و�م(

�شهدا توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�ض كوريا 
وي�صيد بال�صراكة اال�صرتاتيجية بني البلدين

•• دبي-وام:

�لدولة  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��صد  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  �أكد �صاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل عمق �ل�صر�كة �ال�صرت�تيجية بني 

�لقوية  �لعالقات  ت�صهده  �لكورية يف ظل ما  و �جلمهورية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�لدولتني  قيادة  حر�س  يعك�س  ما  م�صتمر،  ومن��و  تطور  من  �لبلدين  بني 
�أن  و�أو�صح  �لفعال  و�لتو��صل  �لرت�بط  وتوثيق  �لعالقات  تنمية هذه  على 

�الإمار�ت هي �ل�صريك �لتجاري �الأول عربيا لكوريا. )�لتفا�صيل �س2(

كييف تتهم بيالرو�شيا بالهجوم االإلكرتوين

االنف�صاليون يح�صدون اأ�صلحتهم نحو �صرق اأوكرانيا
•• كييف-وكاالت:

�النف�صاليني  �إن  �الأوك���ر�ن���ي���ة،  �لع�صكرية  �ل�����ص��ل��ط��ات  ق��ال��ت 
�صرقي  مناطق  يف  �الأ�صلحة  يكد�صون  رو�صيا  من  �ملدعومني 

�أوكر�نيا، يف �نتهاك التفاق مين�صك لل�صالم لعام 2015.
�ل�صحفي للجي�س  �ملكتب  بلومرغ لالأنباء عن  ونقلت وكالة 
ن�صرو�  رو���ص��ي��ا  ت�صلحهم  �نف�صاليني  �إن  �ل��ق��ول،  �الأوك�����ر�ين 
�أجز�ء  يف  ع�صكرية  مركبة   275 ما�صية  �صاعة   24 خ��الل 
ل�صيطرتهم  ولوهان�صك �خلا�صعتني  دونيت�صك  من منطقتي 
�لدفع  ذ�تية  ومد�فع  دبابات  �ملركبات  وت�صمل   .2014 منذ 

ومد�فع هاوتزر.
و�أف��اد �جلي�س �الأوك��ر�ين يف بيان عر في�س بوك باأن رو�صيا، 
�ملمنهج  �لتاأ�صي�س  �النف�صاليني، تقف ور�ء  ت�صليح  من خالل 

�أول حتليل مف�صل من قبل كييف حول  �لتعليق  ويقدم هذ� 
�ملو�قع.  ع�صر�ت  على  �الإل��ك��رتوين  �لهجوم  ور�ء  بهم  �مل�صتبه 
وقال م�صوؤولون �أم�س �إن رو�صيا على �الأرجح متورطة لكنهم 

مل يقدمو� �أي تفا�صيل.وبيالرو�صيا حليف وثيق لرو�صيا.
و�����ص����رب �ل���ه���ج���وم �الإل�����ك�����رتوين ع������دد� ك���ب���ري� م����ن �مل���و�ق���ع 
�أن  "عليكم  ي��ق��ول  ل��الأوك��ر�ن��ي��ني  �الإل��ك��رتون��ي��ة م��ع حت��ذي��ر 
تخافو� وتتوقعو� �الأ�صو�أ"، يف وقت حت�صد فيه رو�صيا قو�تها 
بالقرب من حدود �أوكر�نيا وتخ�صى كييف وو��صنطن من �أن 
تكون مو�صكو تخطط لغزو جديد الأوكر�نيا.وو�صفت رو�صيا 

هذه �ملخاوف باأنها ال �أ�صا�س لها.
كان  �ملو�قع  ��صتهد�ف  �ملكتوب  تعليقه  يف  دميديوك  و�أ���ص��اف 
جمرد غطاء ملزيد من �الأعمال �لتخريبية �لتي كانت حتدث 
خلف �لكو�لي�س و�لتي �صن�صعر بعو�قبها يف �مل�صتقبل �لقريب.

الأ�صباب �ملزيد من �لت�صعيد على خط �الت�صال. 
�لتي  �ل�صرقية  و�ملناطق  �أوكر�نيا  بني  �الت�صال  خط  وميتد 

ي�صيطر عليها �النف�صاليون.
�أن  تعتقد  كييف  �إن  كبري  �أوك���ر�ين  �أمني  م�صوؤول  وق��ال  ه��ذ� 
جم��م��وع��ة م��رت��ب��ط��ة مب��خ��اب��ر�ت ب��ي��الرو���ص��ي��ا ن��ف��ذت هجوما 
�أوك���ر�ن���ي���ة �الأ�صبوع  ����ص��ت��ه��دف م��و�ق��ع ح��ك��وم��ي��ة  �إل��ك��رتون��ي��ا 
�ملا�صي و��صتخدمت خالله بر�مج خبيثة م�صابهة لتلك �لتي 

ت�صتخدمها جمموعة مرتبطة باملخابر�ت �لرو�صية.
�الأم��ن و�لدفاع  �أم��ني جمل�س  نائب  وق��ال �صريهي دميديوك 
�لقومي لرويرتز �إن �أوكر�نيا حّملت م�صوؤولية �لهجوم، �لذي 
تعرف  ملجموعة  مو�قع حكومية  على  تهديد،  ر�صائل  ت�صمن 
كان  �لهجوم  ه��ذ�  �أن  و�أ���ص��اف   .)1151 )ي��و.�إن.���ص��ي  با�صم 

غطاء ملزيد من �الأعمال �لتخريبية خلف �لكو�لي�س.

اإ�صابة املتحدث با�صم حكومة 
ال�صومال جراء تفجري انتحاري

جلان املقاومة ال�صودانية توؤكد مت�صكها بحكم مدين
•• اخلرطوم-وكاالت:

قالت جلان �ملقاومة �ل�صود�نية، �أم�س �الأحد، �إنها �أكدت 
خال�س،  م��دين  بحكم  مت�صكها  �ملتحدة  �الأمم  لبعثة 
كاإطار  �لد�صتورية  �لوثيقة  ج��دوى  عدم  على  م�صددة 

د�صتوري حاكم لالنتقال.
وقالت جلان �ملقاومة �ل�صود�نية يف بيان: �جتمع عدد 
من ممثلي تن�صيقيات جلان �ملقاومة بوالية �خلرطوم، 
يونيتام�س  لبعثة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �ل�صبت، مع ممثلي 
�لتابعة لالأمم �ملتحدة، حتت مظلة �مل�صاور�ت �ل�صيا�صية 
يف �ل�صود�ن، و��صتجابة لدعوة �الأمم �ملتحدة مببادرتها 

للت�صاور مع مكونات �ملجتمع �ل�صود�ين.
و�أ�صارت �إىل �أنه مت طرح جمموعة ت�صاوؤالت من طرف 
ن��ظ��ر جلان  ل��ف��ه��م وج��ه��ة  للبعثة،  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  �ل��ق�����ص��م 

�ملقاومة حول ق�صايا �لر�هن وروؤية �للجان.

وتابع �لبيان: �أو�صح �ملمثلون �أن �مل�صكلة تفجرت عندما 
�صيطر �ملكون �لع�صكري على �ل�صلطة عر �نقالب 25 
مهد  �أن  بعد  �ل��دول��ة  مفا�صل  على  و�صيطر  �أك��ت��وب��ر، 

لذلك خالل فرتة وجوده �صريكا فيها.
و�أ�صاف: حتدث �ملمثلون عن �أن �مل�صكلة تكمن يف عرقلة 
�ملكون �لع�صكري للم�صار �لدميقر�طي، عر ممار�صاته 
قبل وبعد �النقال،ب بد�ية من فر�س حالة �لطو�رئ 
و�لقمع و�لقتل و�العتقال و�الإخفاء �لق�صري، وغريها 

من �النتهاكات �مل�صتمرة حتى �ليوم.
و�أو�صحت �للجان �أن �لبعثة قالت �إن م�صاعيها تتمثل 
ت�صتطيع  و�إن��ه��ا فقط  �الأزم���ة،  ح��و�ر جلو�نب  �إد�رة  يف 
�لدولية  �الأط�����ر�ف  �مل�����ص��اع��دة ع��ن ط��ري��ق ح�صد دع���م 
ك�����االأمم �مل��ت��ح��دة ودول �أ����ص���دق���اء �ل�������ص���ود�ن و�ل����دول 
كروت  و����ص��ت��خ��د�م  �لنظر  وج��ه��ات  وتقريب  �الأخ����رى، 

�ل�صغط.

•• مقدي�شو-وكاالت:

�الأنباء  ووك���ال���ة  �ل�����ص��رط��ة  ق��ال��ت 
�إن  �ل���������ص����وم����ال  يف  �ل����وط����ن����ي����ة 
�أ�صيب،  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث 
�الأحد، يف تفجري قام به �نتحاري 
�لعا�صمة  يف  ط��رق  م��ف��رتق  عند 

مقدي�صو.
و�أو�صح �مل�صور يف موقع �النفجار 
�ل��ع��ن��ي��ف �ل����ذي وق����ع �أم�������س  �أنه 
�الأر�س  على  جثث  �أ���ص��الء  �صاهد 
خ������ارج م���ن���زل حم���م���د �إب���ر�ه���ي���م 
�إىل  ب�صرعة  ُن��ق��ل  �ل���ذي  معلمو، 

�مل�صت�صفى.
�ل�صرطة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
مفجر�  �إن  لرويرتز  �ل�صومالية 
�نتحاريا ��صتهدف �ملتحدث با�صم 
يف  حاليا  يعالج  �ل���ذي  �حل��ك��وم��ة 
به  �إ�صابات حلقت  �مل�صت�صفى من 

تقدم م�صتمر جنوب ماأرب.. 
وخ�صائر فادحة يف �صفوف احلوثي

•• اليمن-وكاالت:

و�ملقاومة  �لعمالقة  و�أل���وي���ة  �ليمني  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س  ق���و�ت  و����ص��ل��ت 
�متد�د  على  ميد�نيا  �لتقدم  من  �ملزيد  حتقيق  �الأح��د،  �أم�س  �ل�صعبية، 
�صمال  م���اأرب،  حمافظة  جنوب  جبهات  يف  �لع�صكرية  �لعمليات  م�صرح 

�صرقي �ليمن.
�ل�صرعية من  باإ�صناد مبا�صر من طائر�ت حتالف دعم  �لقو�ت  ومتكنت 
�نهيار�ت  و���ص��ط  ح��ري��ب  ع��دة مب��دي��ري��ة  ت��ق��دم كبري يف جبهات  حتقيق 

و��صعة ب�صفوف ميلي�صيا �حلوثي.
�لعربية-�حلدث بتحرير مناطق جديدة يف مديرية  �أف��اد مر��صل  فقد 
حريب منها بني قي�س وجر�دة و�أبو مو�صى، عكرمة وغريها بعد معارك 

عنيفة �صد �مليلي�صيات.
مناطق  على  �لعمالقة  و�أل��وي��ة  �جلي�س  ق��و�ت  �صيطرت  فيما  ه��ذ�  ياأتي 
ت��ق��دم كبري يف مديرية  �إح����ر�ز  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  ب��اجت��اه عقبة ملعا  و����ص��ع��ة 

�جلوبة، و�صط فر�ر للحوثيني.
م��ن عنا�صر �حلوثيني  �مل��ئ��ات  ع��ن مقتل وج���رح  �مل��ع��ارك  �أ���ص��ف��رت  فقد 

وتدمري ع�صر�ت �الأ�صلحة و�الأطقم يف خمتلف جبهات �لقتال.
�الأيام  خ��الل  �إجن���از�ت عديدة  كانو� حققو�  �الأل��وي��ة و�جلي�س  �أن  يذكر 
�ملا�صية �صو�ء يف �صبوة �لتي حررت كاملة، �أو ماأرب، حيث ال تز�ل �ملعارك 
مو�قع  ت�صتهدف  للتحالف  جوية  �صربات  و�صط  م�صتمرين،  و�لتقدم 

�حلوثيني.

يف �لتفجري.
علي،  ب�������ص���ري  ن���������ص����رة  وق�����ال�����ت 
�ملر��صلة �خلا�س لو�صائل �الإعالم 
رئي�س  م���ك���ت���ب  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
�إن )معلمو(  �ل��وزر�ء على تويرت 

تهدد  الإ�����ص����اب����ات  ي���ت���ع���ر����س  مل 
حياته يف �لهجوم �لذي ��صتهدفه 
�أث���ن���اء م����رور ���ص��ي��ارت��ه، ف��ي��م��ا مل 
�لفور من يقف ور�ء  يت�صح على 

�لهجوم.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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زايد لال�ستدامة .. الإمارات حتتفي 
برواد امل�ستقبل يف اإك�سبو 2020

اأخبار الإمارات

نووي اإيران.. ما »ال�رشط 
امل�ستحيل« يف مفاو�سات فيينا؟

عربي ودويل

ت�سيل�سي يتحفز لـ »املجد 
املونديايل« يف اأبوظبي

الفجر الريا�سي

اإطالق ر�صا�ض واإغالق طرقات و�صط العا�صة الليبية
•• طرابل�ض-وكاالت:

تز�مناً مع �الأزمة �ل�صيا�صية �لتي تعي�صها �لبالد منذ تاأجيل �النتخابات �لرئا�صية 
�الأحد،  �أم�����س  كثيف  ن��ار  �إط���الق  طر�بل�س  �لليبية  �لعا�صمة  �صهدت  و�ل��رمل��ان��ي��ة، 

بالقرب من ميد�ن �ل�صهد�ء.
�أنه مت �إغالق عدد من �ل�صو�رع �ملوؤدية �إىل ميد�ن �ل�صهد�ء، و�صط  و�أكدت م�صادر 

حالة من �لهلع بني �ملو�طنني.
كانو�  والج��ئ  مهاجر   600 من  �أك��رث  �الثنني  �أم�س  �لليبية  �ل�صلطات  و�عتقلت 
يعت�صمون منذ �أ�صهر �أمام مكتب �صابق للمفو�صية �ل�صامية...منظمتان �إغاثيتان: 
يف  �ل�صلطات  �إغ��اث��ي��ت��ان:  منظمتان  مهاجر   600 تعتقل  طر�بل�س  يف  �ل�صلطات 

طر�بل�س تعتقل 600 مهاجر �ملغرب �لعربي.
�لعربية-�حلدث،  ل�  �لد�خلية،  با�صم  �لناطق  �لعربي  �ملنعم  عبد  �أك��د  جانبه،  من 
عدم  �إىل  م�صري�ً  �ال�صتباكات،  ج��ر�ء  �ملتحاربة  �لت�صكيالت  �أح��د  من  م�صلح  �إ�صابة 

وجود �إ�صابات بني �ملدنيني وال �أ�صر�ر مادية.
وقال �إن �لت�صكيالت �ملتخا�صمة ال تتبع وز�رة �لد�خلية و�أن �لنز�ع مت ف�صه، الفتاً 

�إىل �أن دوريات �لد�خلية �نت�صرت و�صط �لعا�صمة لب�صط �الأمن.

�شتكون خام�ص �شخ�ص يقود البالد ما بعد ال�شيوعية

كاتالني نوفاك, منتوج اأوربان ورئي�صة املجر القادمة
•• الفجر -جويل ليبافو�ض –ترجمة خرية ال�شيباين

ت��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر �أرب���ع���ني ع���اًم���ا، وث��الث��ي��ة �للغات، 
�صت�صبح وزيرة �الأ�صرة �ل�صابقة، �أول �مر�أة يف �لتاريخ 
�ملجري  للزعيم  �ل��وف��ّي��ة  ل��ه��ذه  تتويج  �ل��ب��الد.  ت��ق��ود 

�لقومي �ل�صعبوي.
�النتخابي  فوزه  م�صاء   ،2018 �أبريل   8 بود�ب�صت، 
فيكتور  �ل����وزر�ء  رئي�س  �صكر  �ل��ت��و�يل،  على  �ل��ث��ال��ث 
�أم��ام مركز  �ملتحم�صني وقد جتّمعو�  �أن�صاره  �أورب��ان 

بعد  �ل��د�ن��وب. وع��ل��ى  �مل��ط��ل على نهر  �ل��ث��ق��ايف  بالنا 
خطو�ت قليلة �إىل ي�صار �لزعيم غري �للير�يل، كانت 
ك��ات��ال��ني ن��وف��اك، يف ث��وب متعدد �الأل�����و�ن، و�أق���ر�ط 
برتقالية متدلية عليها �صعار فيد�س، �حلزب �حلاكم، 
نوفاك  �أورب���ان،  ردد  �خل��ط��اب،  �نتهى  كلماته.  تبتلع 
�لوطني  �لن�صيد  �ملحافظ  �لوطني  �ملنتخب  وك���و�در 
ي�صفق  منت�س  ح�صد  مبعّية  كنائ�صّية،  ب��روح  �ملجري 

النت�صار فيد�س.
)�لتفا�صيل �س11(

انتهاء اأزمة رهائن بيت 
اإ�صرائيل بتك�صا�ض االأمريكية

•• تك�شا�ض-وكاالت:

قال حاكم والية تك�صا�س غريغ �أبوت �إن جميع �الأ�صخا�س �لذين �حتجزو� 
رهائن، يف كني�س يهودي يف كوليفيل بوالية تك�صا�س قد �أُطلق �صر�حهم 

جميعا دون �أن ي�صاب �أحدهم باأذى.
 4 10 �صاعات م��ن �حتجاز  �أك���رث م��ن  ت��وي��رت بعد  �أب���وت على  و�أ���ص��اف 
�إ�صر�ئيل متت  ��صم بيت  �أ�صخا�س رهائن يف �لكني�س، �لذي يطلق عليه 

�ال�صتجابة للدعو�ت. جميع �لرهائن على قيد �حلياة و�صاملني.
وقتل منفذ عملية �لرهائن يف �ملعبد �ليهودي بوالية تك�صا�س.

�ل�����ص��رط��ة يف ب��ل��دة ���ص��غ��رية يف والي���ة تك�صا�س  ويف وق���ت ���ص��اب��ق، ذك���رت 
بالواليات �ملتحدة �أنها تتفاو�س مع رجل يبدو �أنه �تخذ عدة �أ�صخا�س 
�إرهابية مد�نة، وفق و�صائل  �أنه �صقيق  رهائن يف كني�س يهودي، ويزعم 

�إعالم حملّية.
و�حتجز �مل�صتبه به حاخاما و3 �آخرين رهائن يف كني�س بيت �إ�صر�ئيل يف 
كوليفيل، على بعد حو�يل 40 كيلومرت� غربي د�ال�س. ونقلت قناة �آيه 
بي �صي نيوز عن م�صوؤول �أمريكي مطلع على �الأمر، �أن �لرجل يزعم �أنه 
�أمريكية لقب �صيدة  �أطلقت عليها �صحف  �لتي  �صقيق عافية �صديقي، 

�لقاعدة، وهو يطالب باإطالق �صر�ح �أخته من �ل�صجن.

حمادثات  االأوروبي:  االحتاد 
فيينا معقدة وجناحها غري موؤكد

•• بروك�شيل-وكاالت:

يف  �لنووية  �ملحادثات  ت�صتمر  فيما 
فيينا بني جمموعات �لعمل للبلد�ن 
�ملعنية، على �لرغم من عودة �لوفود 
�إىل عو��صمها للت�صاور، �أكد من�صق 
�ملفاو�صات،  يف  �الأوروب�����ي  �الحت����اد 
يز�ل  ال  �لنجاح  �أن  م���ور�،  �إن��ري��ك��ي 
غري م��وؤك��د. وق��ال يف تغريدة على 
ح�����ص��اب��ه يف ت��وي��رت �أم�������س �الأح����د: 
�لعا�صمة  يف  �مل��ح��ادث��ات  جن���اح  �إن 
�لنووي  �الت��ف��اق  ب�صان  �لنم�صاوية 

�الإير�ين غري موؤكد.
�إ�صادته باجلهود  �أع��رب عن  �أن��ه  �إال 
�إال  ي�����ص��ع��ن��ي  �مل���ب���ذول���ة، ق���ائ���ال: ال 
بنجاح  �ل���وف���ود  ب��ال��ت��ز�م  �أ���ص��ي��د  �أن 
�لنووي  �الت��ف��اق  ب�صاأن  �ملفاو�صات 
�أم����ر منطقي يف  �الإي�������ر�ين.. وه���و 

مثل هذه �ملفاو�صات �ملعقدة.

كاتالني نوفاك �أول �مر�أة يف �لتاريخ تقود �ملجر

ع�صر�ت �الأطباء يتظاهرون يف �خلرطوم للتنديد بهجمات �الأمن �صد �لكو�در �لطبية   )� ف ب( 
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اأخبـار الإمـارات

ال�صحة جتري 385,950 فح�صا ك�صفت عن 3,067 �صابة جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد و 1,055 حالة �صفاء
•• اأبوظبي-وام:

لتو�صيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  خطة  م��ع    متا�صيا 
وزيادة نطاق �لفحو�صات يف �لدولة بهدف �الكت�صاف �ملبكر 
"كوفيد  �مل�صتجد  �مل�صابة بفريو�س كورونا  وح�صر �حلاالت 
- 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت �ل��وز�رة عن �إجر�ء 
385،950 فح�صا جديد� خالل �ل�صاعات �ل� 24 �ملا�صية 
و�أحدث  �أف�صل  با�صتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
�لتق�صي  �إج��ر�ء�ت  �لطبي.   و�صاهم تكثيف  �لفح�س  تقنيات 

و�ل��ف��ح�����س يف �ل���دول���ة وت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق �ل��ف��ح��و���ص��ات على 
م�صتوى �لدولة يف �لك�صف عن 3،067 حالة �إ�صابة جديدة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
حاالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية �ل�صحية �لالزمة، وبذلك 

يبلغ جمموع �حلاالت �مل�صجلة 805،248 حالة.
3 ح��االت م�صابة وذل��ك من  �ل����وز�رة ع��ن وف��اة  �أعلنت    كما 
يبلغ  وبذلك  �مل�صتجد،  كورونا  بفريو�س  �الإ�صابة  تد�عيات 

عدد �لوفيات يف �لدولة 2،191 حالة.
�أ�صفها وخال�س  �ملجتمع عن  �ل�صحة ووقاية    و�أعربت وز�رة 

بال�صفاء  ومتنياتها  �مل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وم��و����ص��ات��ه��ا  تعازيها 
�لعاجل جلميع �مل�صابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع 
بالتباعد  و�الل��ت��ز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�صحية  �جلهات 

�الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة �جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �صفاء 1،055 حالة جديدة مل�صابني 
�لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
�لالزمة  �ل�صحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أعر��س  من 
منذ دخولها �مل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حاالت �ل�صفاء 

حالة.  760،268

ال�صحة تعلن تقدمي 24,480 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي- وام:

�أعلنت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 24،480 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل �ل�صاعات 
�ل� 24 �ملا�صية وبذلك يبلغ جمموع عدد �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 23،090،649 جرعة 

ومعدل توزيع �للقاح 233.47 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�صعياً �إىل �لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة 

�لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت و�ل�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

•• دبي -وام:

و�صناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  ن���ظ���م���ت 
�أب����وظ����ب����ي ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ر�ب���ط���ة 
"كيتا"  �ل��ك��وري��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
بيئة  ب��ني  �مل�صتديرة  �مل��ائ��دة  �جتماع 
�الإمار�تية  �ل�����ص��رك��ات  م��ن  �الأع���م���ال 
�ملتخ�ص�صني  �جل��ن��وب��ي��ة  و�ل���ك���وري���ة 
�ل���ط���اق���ة  ق����ط����اع����ي  و�مل����ع����ن����ي����ني يف 
�الأخ�صر.. و�لهيدروجني  �ملتجددة 

بالتز�من مع فعاليات �حلدث �لعاملي 
للطاقة "�أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة 

. "2022
و����ص���ه���د �الج����ت����م����اع ف���خ���ام���ة م���ون 
كوريا  جمهورية  رئي�س   – �ن  ج��اي 
حاليا  �لبالد  ي��زور  �ل��ذي  �جلنوبية، 
يف زيارة ر�صمية، كما �صهد �الجتماع 
فار�س  فرج  بن حممد  �صهيل  معايل 
و�لبنية  �ل���ط���اق���ة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي 
حممد  ع��ب��د�هلل  و���ص��ع��ادة   ، �لتحتية 
�مل��زروع��ي رئي�س �حت��اد غ��رف جتارة 

و�صناعة دولة �الإمار�ت رئي�س غرفة 
 ، ك��و  كري�صتوفر  و���ص��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي، 
�لتجارة  ر�بطة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
، وع���دد من  �ل��ك��وري��ة كيتا  �ل��دول��ي��ة 
�ل�صركات  ك��رى  وممثلي  م�����ص��وؤويل 
�لطاقة  بقطاعات  �ملعنية  �الإمار�تية 
مبادلة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا، 
و�صركة  �أبوظبي  و�صركة  لال�صتثمار 
"�أدنوك"  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول 
و���ص��رك��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ق��اب�����ص��ة.. وعدد 
م���ن رج�����ال �الأع����م����ال �الإم���ار�ت���ي���ني 

و�لكوريني.
كلمة  يف  �مل�����زروع�����ي  م���ع���ايل  و�أك��������د 
ت�صعى  �الإم����ار�ت  دول���ة  �أن  �فتتاحية 
�ل�صركات  مع  �صر�كاتها  تو�صيع  �إىل 
من  م�صتفيدًة  �جل��ن��وب��ي��ة،  �ل��ك��وري��ة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ن��ج��اح �ل���ذي حققته 
�ل���ع���دي���د من  ك����وري����ا �جل���ن���وب���ي���ة يف 
�لنووية  كالطاقة  �حليوية  �ملجاالت 
و�لنفط و�لغاز و�لتكنولوجيا..م�صري�ً 
�إىل جهود دولة �المار�ت �حلثيثة يف 

جعل قطاع �لهدروجني جزًء� �أ�صا�صيا 
يف حتقيق طموحاتها لتطوير قطاع 
�ل����دوؤوب  و�صعيها  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ط��اق��ة 
�لتعاون  �آف��اًق و��صعة ملزيد من  لفتح 
�مل���������ص����رتك م�����ع ج���م���ه���وري���ة ك���وري���ا 

�جلنوبية �ل�صديقة.
�أن دول��ة �الإمار�ت  و�أو���ص��ح �مل��زروع��ي 
ت���وؤم���ن ب����اأن �ل��ت��ع��اون م���ع دول����ة ذ�ت 
خرة و��صعة وطويلة يف تبني حلول 
يعتر  ككوريا  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
�أمًر� بالغ �الأهمية يف حتقيق �لنجاح 

�ملرجو �لذي ت�صعى �إىل حتقيقه.
ويف كلمته خالل �الجتماع �أكد �صعادة 
عبد�هلل حممد �ملزروعي رئي�س �حتاد 
غرف جتارة و�صناعة دولة �الإمار�ت 
�حتاد  با�صم  �أب��وظ��ب��ي،  غ��رف��ة  رئي�س 
مب�صاركة  ترحيبه  �الإم�����ار�ت،  غ��رف 
– يف  فخامة �لرئي�س م��ون ج��اي �ن 
ي��ع��ك�����س �هتمام  �الج���ت���م���اع، وه���و م���ا 
�لقيادة �لكورية ومدى حر�صها على 
�القت�صادية  ب��ال��ع��الق��ات  �ل��ن��ه��و���س 

وجمهورية  �الإم����������ار�ت  دول������ة  ب����ني 
�صتى  يف  �ل�صديقة  �جلنوبية  ك��وري��ا 

�ملجاالت.
�ملنظمني،  جلميع  �ل�صكر  ق���دم  ك��م��ا 
�لدولية  �ل���ت���ج���ارة  ر�ب���ط���ة  ال���ص��ي��م��ا 
عقد  على  لت�صجيعهم  كيتا،  �لكورية 
�قت�صاد  ب��ق��ط��اع  �خل��ا���س  �الج��ت��م��اع 
�أ���ص��ب��ح يلعب  �ل�����ذي  �ل���ه���ي���دروج���ني 
دور� مهما يف متكني �ال�صرت�تيجيات 
�ل���دول���ي���ة �ل���ت���ي ت���ه���دف ل��ل��ح��د من 
وحتقيق  �ل���ك���رب���ون���ي���ة  �الن���ب���ع���اث���ات 
�لتحول  ومتكني  �مل�صتد�مة،  �لتنمية 
�ل���ط���اق���ة. مبا  �إىل م�����ص��ادر  �ل��ع��امل��ي 
يوؤكد �أن �لعامل بد�أ با�صتعادة عافيته، 
وي��و����ص��ل �اله��ت��م��ام و�ل��رتك��ي��ز على 

�ال�صتد�مة �القت�صادية.
تتميز  �الإم������ار�ت  دول����ة  �أن  و�أ����ص���اف 
و�فرة،  طبيعية  وم����و�رد  باإمكانيات 
و�لقدر�ت  �لتحتية  �لبنية  ومتتلك 
�ل��ع��ال��ي��ة، م��ا ميكنها من  �الإن��ت��اج��ي��ة 
وهو  �لتناف�صي،  �لهيدروجني  �إن��ت��اج 

�أ�صار �إليه تقرير دويل ن�صر حتت  ما 
عنو�ن "دور �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
للهيدروجني"  �لعاملي  �القت�صاد  يف 
موؤخر�ً. حيث �أكد �أهمية �لهيدروجني 
ك����وق����ود م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي، و�الن���ط���الق���ة 
لال�صتفادة  �الإم���ار�ت  لدولة  �لقوية 
تت�صدر  �أن  يف  �حلالية  �أ�صولها  م��ن 

دور�ً ريادياً يف هذه �ل�صوق.
�أن �حتاد غرف  �ملزروعي على  و�صدد 
�الإمار�ت على �أمت �ال�صتعد�د للتعاون 
�لكورية  �لدولية  �لتجارة  ر�بطة  مع 
�لر�ئدة  �ل�����ص��رك��ات  وخم��ت��ل��ف  ك��ي��ت��ا 
لدى �جلانبني و�ملهتمة يف �ال�صتثمار 
�لهيدروجني  �ق���ت�������ص���اد  ق���ط���اع  يف 
�أهمية  �إىل  و�أ����ص���ار  و�ل���و�ع���د.  �مل��ه��م 
فر�صة  م����ث����ل  �ل���������ذي  �الج�����ت�����م�����اع 
للتعارف  ل��ل��م�����ص��ارك��ني،  ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
فر�س  و��صتك�صاف  �خل��ر�ت  وتبادل 
�ل�صر�كات  وب��ن��اء  �ل��ت��ج��اري،  �لتعاون 
�مل����ج����ال،  �ال����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف ه������ذ� 
للتعاون  �مل��م��ك��ن��ة  �ل�����ص��ب��ل  وم��ن��اق�����ص��ة 

لالنتقال  م�����ص��رتك  ب�صكل  و�ل��ع��م��ل 
باال�صتثمار يف قطاع �لطاقة �ملتجددة 
و�لهيدروجني �الأخ�صر ، �لذي يعتر 
�لتكنولوجيا �جلديدة �لتي �صتو�صل 

�إىل م�صتقبل م�صتد�م.
رئي�س  كو  �أكد كري�صتوفر  من جهته 
ر�بطة �لتجارة �لدولية �لكورية كيتا 
�أن �ل��ه��دف م��ن �الج��ت��م��اع ه��و بحث 
�صبل �لتعاون يف �النتقال �إىل �قت�صاد 
�ل�صركات  وذل�������ك  �ل����ه����ي����دروج����ني، 
�الإم���ار�ت���ي���ة و�ل��ك��وري��ة م��ن قطاعي 

و�لهيدروجني  �مل���ت���ج���ددة  �ل���ط���اق���ة 
ومباركة  بح�صور  وذل���ك  �الأخ�����ص��ر، 
و�مل�صوؤولني  �لكوري  �لرئي�س  فخامة 
�الإم���ار�ت���ي���ني، وه���و م��ا ي��وؤك��د حجم 
بني  ومتانتها  �القت�صادية  �لعالقات 
�جلنوبية،  وك���وري���ا  �الإم������ار�ت  دول����ة 
�صر�كات  بناء  بها قدما نحو  و�مل�صي 
قطاع  يف  وم���ث���ال���ي���ة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لهيدروجني.
ي�صري  �لعامل  �أن  كري�صتوفر  و�أو�صح 
حالًيا يف �صباق لتحقيق حياد �لكربون 

طاقة  م�صادر  �إىل  لالنتقال  وي�صعى 
م�صري�  للبيئة،  و�صديقة  م��ت��ج��ددة 
�إىل �الجتماع بني �جلانبني �ملتز�من 
مع تنظيمه مع حدث �أ�صبوع �أبوظبي 
ياأتي  �ل��ع��امل��ي،   2022 لال�صتد�مة 
يف  ثنائية  ل�صر�كة  �ل��ط��ري��ق  ليمهد 
�صناعة �لهيدروجني. جدير بالذكر 
�أن���ه مت ع��ل��ى ه��ام�����س �الج��ت��م��اع عقد 
�الحتاد  بني  وتفاهم  تعاون  �تفاقية 
�ل�������ص���ادر�ت و���ص��رك��ة كوريا  ل��ت��اأم��ني 

�جلنوبية للتاأمني �لتجاري.

•• دبي-وام:

�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل عمق �ل�صر�كة �ال�صرت�تيجية بني 
دولة �الإمار�ت و �جلمهورية �لكورية 
�لقوية  �لعالقات  ت�صهده  م��ا  ظ��ل  يف 
بني �لبلدين من تطور ومنو م�صتمر، 
�لدولتني  ق���ي���ادة  ي��ع��ك�����س ح��ر���س  م���ا 
وتوثيق  �ل��ع��الق��ات  ه��ذه  تنمية  على 
و�أو�صح  �لفعال  و�لتو��صل  �لرت�بط 
�لتجاري  �ل�صريك  ه��ي  �الإم����ار�ت  �أن 

�الأول عربيا لكوريا.
و ق��ال �صموه: دول��ة �الإم���ار�ت تتمتع 
جمهورية  مع  ��صرت�تيجية  ب�صر�كة 
ك���وري���ا وه����ي �ل�����ص��ر�ك��ة �ل��ت��ي وفرت 
�لتعاون  لتعزيز  �لفر�س  من  �لكثري 
�لتعاون  منها  م��ت��ع��ددة،  جم���االت  يف 
�الق���ت�������ص���ادي و�ل����ت����ج����اري و�الأم������ن 
�ل��غ��ذ�ئ��ي ب��االإ���ص��اف��ة �إىل �ل��ت��ع��اون يف 
و�لف�صاء  و�لثقافة  �ل�صحة  جم��االت 

و�لطاقة و�ل�صياحة.
مب�صتوى  ن��ع��ت��ز   : ���ص��م��وه  و�أ�����ص����اف 
�لبلدين  ب����ني  �ل���ت���ع���اون  و  �ل���ت���ق���دم 
�ال�صرت�تيجية  �مل�����ص��اري��ع  تنفيذ  يف 
�جلانبني  ب���ني  �مل�����ص��رتك��ة  �ل���ك���رى 
وم���ن ب��ي��ن��ه��ا م�����ص��روع حم��ط��ة بر�كة 
ل��ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة و �ل��ت��ي ت��ع��د �أب���رز 
���ص��ور �ل��ت��ع��اون �ل��وث��ي��ق و �الأك����ر يف 
تاريخه و �لتي تقام للمرة �الأوىل يف 
�أفريقيا و  و  �الأو�صط  �ل�صرق  منطقة 

جنوب �آ�صيا.
�ل���ع���الق���ات �الإم����ار�ت����ي����ة -  �أن  و�أك������د 
�ل���ك���وري���ة ح��ق��ق��ت ق���ف���ز�ت ن��وع��ي��ة يف 
ع��دد م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة وقال 
على  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل  :�صنعمل 
تاأ�صي�س مرحلة �أكرث �زدهار� للتعاون 
م�صار�ت  وخلق  �لبلدين  بني  �لثنائي 
وت�صليط  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ف���ر����س  ل���ت���ب���ادل 
�ل�صوء على �لقطاعات ذ�ت �الأولوية، 
و��صحة  خ���ط���ط  و����ص���ي���اغ���ة  ور�����ص����م 
�ملجاالت  يف  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  لتطوير 
لتحقيق  �مل�������ص���رتك  �اله���ت���م���ام  ذ�ت 
�لتعاون  ل��ع��الق��ات  �مل���اأم���ول  �ل��ت��ق��دم 

�القت�صادي بني �لبلدين.
ج���اء ذل���ك خ���الل ����ص��ت��ق��ب��ال �صاحب 
�آل  ر����ص��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�صيخ  �ل�صمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 

جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل 
�أم�س  دب���ي   2020 �إك�����ص��ب��و  م��ق��ر  يف 
رئي�س  �إن،  م��ون ج��ي  �الأح���د، فخامة 
ي��زور �لبالد  �ل��ذي  جمهورية ك��وري��ا، 

حاليا و�لوفد �ملر�فق.
�ل�صيف،  بالرئي�س  ���ص��م��وه،  رح���ب  و 
�أن تكلل  �أم��ل��ه يف  ���ص��م��وه ع��ن  م��ع��رب��ا 
تعزز  ب��ن��ت��ائ��ج طيبة  ل��ل��دول��ة  زي���ارت���ه 
عالقات �ل�صد�قة و�لتعاون و�ل�صر�كة 
بني دولة �المار�ت وجمهورية كوريا 

على خمتلف �ل�صعد.
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  �أك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�ل���ك���وري ع��م��ق ع��الق��ات �ل�����ص��د�ق��ة و 
�ل��ت��ع��اون ب��ني ب��الده ودول���ة �الإم���ار�ت 
نائب  �ل�صمو  �ل�صكر ل�صاحب  موجها 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
ح���اك���م دب����ي ع��ل��ى ك����رم �ل�����ص��ي��اف��ة و 

ح��ف��اوة �ال���ص��ت��ق��ب��ال �ل���ذي �أح��ي��ط به 
من قبل �صموه ما يوؤكد متانة رو�بط 
�ل�����ص��د�ق��ة �ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني قيادتي 
على  و�حلر�س  �ل�صديقني،  �لبلدين 
فيما  �مل�صتقبلية  �ل��ع��الق��ات  ت��ن��م��ي��ة 

بينهما.
و�أ������ص�����اد ف��خ��ام��ت��ه ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م عايل 
�ال�صتثنائية  �ل����دورة  ل��ه��ذه  �مل�صتوى 
دبي   2020 �إك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  م���ن 
للمرة  تقام  و�لتي  تاريخه  �الأك��ر يف 
�الأو�صط  �ل�����ص��رق  منطقة  يف  �الأوىل 
و�أف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب �آ���ص��ي��ا، م��وؤك��د� �أن 
هذ� �لتجمع يف دبي يعد قاعدة قوية 
م�صتقبل  نحو  لالنطالق  و�أ�صا�صية 
مزدهر باالبتكار و�لتقدم يف �ملجاالت 

كافة، ملا فيه خري �لب�صرية جمعاء.
�لكوري  و�ل���رئ���ي�������س  ���ص��م��وه  و���ص��ه��د 

توقيع عدد من �التفاقيات ومذكر�ت 
�لتعاون، من بينها مذكرة تفاهم بني 
وز�رة �لدفاع لدولة �الإمار�ت �لعربية 
��صتحو�ذ  ب��رن��ام��ج  و�إد�رة  �مل��ت��ح��دة 
�لدفاع جمهورية كوريا ب�صاأن �لتعاون 
جماالت  يف  �الأم���د  وط��وي��ل  �ملتو�صط 
وتكنولوجيا  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����ص��ن��اع��ات 
�الإمار�تي  �لدفاع وقعها من �جلانب 
�صعيد  مبارك  �لدكتور  �لركن  �للو�ء 
�مل�صاعد  �ل��وك��ي��ل  �جل���اب���ري  غ���اف���ان 
ومن  �لدفاعية  و�ل�صناعات  لالإ�صناد 
�جلانب �لكوري معايل يون هو قانغ، 

وزير حيازة �لدفاع.
كما �صهد �صموه توقيع ثالث مذكر�ت 
�القت�صادي  �ل����ت����و�زن  جم��ل�����س  ب���ني 
و�جل��ه��ات و�ل�����ص��رك��ات �ل��ك��وري��ة منها 
 LIG م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ���ص��رك��ة

�جل����ان����ب  م�����ن  وق����ع����ه����ا   NEX1
�الإمار�تي �صعادة معمر عبد�هلل حمد 
�أبو �صهاب، رئي�س تنفيذي يف جمل�س 
�ل��ت��و�زن �الق��ت�����ص��ادي، وم��ن �جلانب 
نائب  يل،  ن�صو  لهيو  �صعادة  �ل��ك��وري 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �الأعمال 
بني  �أخ��رى  تفاهم  وم��ذك��رة  �لعاملية، 
ونظام  �القت�صادي،  �ل��ت��و�زن  جمل�س 
عبد�هلل  معمر  �صعادة  وقعها  هانهاو� 
حمد �أبو �صهاب، و�صعادة �صن جي �آل، 
�لرئي�س �لتنفيذي الأنظمة هنو� فيما 
�ل��ط��رف��ان م��ذك��رة تفاهم ثالثة  وق��ع 
�القت�صادي  �ل����ت����و�زن  جم��ل�����س  ب���ني 

و�صركة هانهو� للدفاع.
رئي�س  نائب  �ل�صمو  �صاحب  ح�صر  و 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
دب�����ي، وف���خ���ام���ة �ل��رئ��ي�����س �ل���ك���وري، 

ت��وق��ي��ع ث���الث �ت��ف��اق��ي��ات ب��ني �صركة 
�أدن��وك وعدد من �جلهات و�ل�صركات 
�إطارية  �تفاقية  بينها  من  �لكورية، 
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �صركة  بني 
�ال�صتري�د  و  �لت�صدير  وبنك  �أدن��وك 
�لدكتور  م��ع��ايل  ك��ل  وقعها  �ل��ك��وري، 
���ص��ل��ط��ان ب����ن �أح����م����د �جل����اب����ر وزي����ر 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����ص��ن��اع��ة 
برتول  ل�صركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
وجمموعة  �أدن��وك  �لوطنية  �أبوظبي 
�صركاتها �لع�صو �ملنتدب و�صعادة مون 
كني باجن رئي�س جمل�س �إد�رة ورئي�س 
�لكوري..  و�ال�صتري�د  �لت�صدير  بنك 
در��صة م�صرتكة بني �صركة  و�تفاقية 
 KNOC ن��ف��ط  و����ص���رك���ة  �أدن�������وك 
�لهيدروجني-  غ����از   SK و����ص���رك���ة 
�الإمار�تي  �جلانب  من  وقعها  �أمونيا 

معايل �لدكتور �صلطان �جلابر، ومن 
�جل���ان���ب �ل���ك���وري ���ص��ع��ادة ك��ي��م دونغ 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �ل��رئ��ي�����س  ���ص��وب، 
بيوجن  وي����ون   ،KNOC ل�����ص��رك��ة 
�صوك، �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة غاز 
فكانت  �لثالثة  �الإتفاقية  �أم��ا   ،SK
ب����ني ����ص���رك���ة �أدن��������وك و����ص���رك���ة نفط 

�الأمونيا. �صحن  ب�صاأن   KNOC
ح�صر �ال�صتقبال و توقيع �التفاقيات 
�ل�صيخ مكتوم بن حممد بن  �صمو   ..
ر��صد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �ملالية و 
ز�يد  ب��ن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  �لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و �صمو �ل�صيخ من�صور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�صمو  �لرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ص��ي��خ 
وزي��ر �خلارجية و �لتعاون �ل��دويل و 
�صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ط��ري�ن �ملدين 
�ل��رئ��ي�����س �الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طري�ن 
بن  من�صور  �ل�صيخ  و�صمو  �الإم����ار�ت 
معايل  و  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
نهيان،  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�صيخ 

وزير �لت�صامح و�لتعاي�س.
و متتد �لعالقات �الإمار�تية - �لكورية 
�إىل نحو �أكرث من 41 عاما، وت�صهد 
�مل�صتويني  ع��ل��ى  ك��ب��ري�  ح��ال��ي��ا زخ��م��ا 
�حلكومي و�خلا�س، وتنوع يف �أن�صطة 
�الأ�صعدة  على  �القت�صادي  �ل��ت��ع��اون 

كافة .. بينما بلغ حجم �لتبادل .

�شهدا توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�ض كوريا وي�صيد بال�صراكة اال�صرتاتيجية بني البلدين

تعزيز التعاون بني االإمارات وكوريا اجلنوبية يف اقت�صاد الهيدروجني

حممد بن را�شد: 
• العالقات االإماراتية - الكورية حققت قفزات نوعية يف عدد من القطاعات احليوية

وفرت الكثري من الفر�ص لتعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت كوريا  جمهورية  مع  اال�شرتاتيجية  • ال�شراكة 
• نعتز مب�شتوى التقدم والتعاون بني البلدين يف تنفيذ امل�شاريع اال�شرتاتيجية الكربى امل�شرتكة بني اجلانبني .. ونثمن امل�شاركة الكورية يف اإك�شبو 2020 دبي

بني البلدين يف 2020 النفطي  غري  التجاري  التبادل  حجم  دوالر  مليار   4.8 •
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ض اأرمينيا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل فخامة �أرمني �صاركي�صيان 

رئي�س جمهورية �أرمينيا.
ونقل �صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لذي  �ل��ل��ق��اء  خ���الل   - ن��ه��ي��ان  �آل 
باأبوظبي  �الإم����ار�ت  ق�صر  يف  عقد 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  حت��ي��ات   -
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��صد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل�صمو  �هلل" و�صاحب  "رعاه  دب��ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�الأعلى للقو�ت �مل�صلحة ومتنياتهم 
�ل�صديقة  �أرم���ي���ن���ي���ا  جل��م��ه��وري��ة 

�لتقدم و�الزدهار.
م���ن ج��ه��ت��ه ح��م��ل ف��خ��ام��ة رئي�س 
حتياته  �صموه  �أرمينيا  جمهورية 

�إىل  باالإ�صافة  �مل�صرتك  �الهتمام 
كورونا  ف��ريو���س  جائحة  ت��ط��ور�ت 
�جلهود  دع�����م  و����ص���ب���ل  �مل�����ص��ت��ج��د 
�لعاملية �ملبذولة الحتو�ء تد�عياتها 

على خمتلف �مل�صتويات.
�للقاء  و��صتعر�س �جلانبان خالل 

و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�صلحة ومتنياته لدولة �الإمار�ت 

دو�م �الزدهار و�لنماء.
جرى خالل �للقاء بحث �لعالقات 

ورح����ب ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ع��ب��د�هلل بن 
�أرم����ني  �آل ن��ه��ي��ان ب��ف��خ��ام��ة  ز�ي����د 
�لعالقات  على  موؤكد�  �صاركي�صيان 
�لثنائية �ملتميزة بني دولة �الإمار�ت 
و�حلر�س  �أرم��ي��ن��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة 
�لتعاون  م�����ص��ت��وي��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

�إىل  �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�صمو  و���ص��اح��ب  �هلل"  "حفظه 
�آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 

م�����ص��ارك��ة ج��م��ه��وري��ة �أرم��ي��ن��ي��ا يف 
�ل��ذي تنظمه  دب��ي   2020 �إك�صبو 
دولة �الإمار�ت ويوفر من�صة عاملية 
�لدويل  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �أج���ل  م��ن 
وم�صتد�مة  مثمرة  �صركات  وب��ن��اء 

بني كافة �لدول �مل�صاركة.

�ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة �الإم���������ار�ت 
تعزيز  و�صبل  �أرمينيا  وجمهورية 
�آفاق �لتعاون �مل�صرتك بني �لبلدين 

يف �ملجاالت كافة.
ك���م���ا ب���ح���ث �جل���ان���ب���ان ع������دد� من 
ذ�ت  و�لدولية  �الإقليمية  �لق�صايا 

�مل�����ص��رتك يف �مل���ج���االت ك���اف���ة مبا 
للبلدين  �ملتبادلة  �مل�صالح  يحقق 
ح�صر  و���ص��ع��ب��ي��ه��م��ا.  �ل�����ص��دي��ق��ني 
�للقاء معايل �أحمد بن علي حممد 
�ل�صايغ وزي��ر دول��ة رئي�س جمل�س 

�إد�رة �صوق �أبوظبي �لعاملي.

•• اأبوظبي-وام:عبداهلل بن زايد ي�صتقبل وزير خارجية اجلزائر

و�لتعاون  وزير �خلارجية  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ عبد�هلل  �صمو  ��صتقبل 
�لدويل معايل رمطان لعمامرة وزير خارجية �جلز�ئر.

ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء - �ل���ذي ع��ق��د يف ق�صر �الإم�����ار�ت ب��اأب��وظ��ب��ي - بحث 
�ل��ع��الق��ات �الأخ��وي��ة و�ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك ب��ني دول���ة �الإم�����ار�ت وجمهورية 
�مل�صالح  �جلز�ئر و�صبل تعزيزها وتنميتها يف خمتلف �ملجاالت مبا يحقق 

�مل�صرتكة للبلدين �ل�صقيقني و�صعبيهما.
�ملنطقة  يف  �الأو�صاع  �جلز�ئري  �خلارجية  وزي��ر  ومعايل  �صموه  ناق�س  كما 
�مل�صتجد�ت  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �مل�����ص��رتك  �اله��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�صايا  م��ن  وع���دد� 
�الإقليمية و�لدولية. وبحث �جلانبان خالل �للقاء �جلهود �لعاملية �ملبذولة 
الحتو�ء تد�عيات جائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد و�مل�صي قدما يف م�صار 

�لتعايف من �آثارها على خمتلف �الأ�صعدة.
و��صتعر�صا �أي�صا م�صاركة �جلمهورية �جلز�ئرية �ل�صقيقة يف �إك�صبو 2020 
دبي �لذي تنظمه دولة �الإمار�ت و�أهمية هذ� �حلدث �لعاملي �لبارز يف تعزيز 
�لتعاون �مل�صرتك بني �لدول �مل�صاركة. ورحب �صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان مبعايل رمطان لعمامرة موؤكد� على �لعالقات �الأخوية �ملتميزة 
�لتي جتمع بني �لبلدين �ل�صقيقني و�حلر�س على تعزيزها وتطوير �أطر 
�لتعاون �مل�صرتك يف خمتلف �ملجاالت. ح�صر �للقاء معايل فار�س �ملزروعي 

�مل�صت�صار يف وز�رة �صوؤون �لرئا�صة.

االأمن ال�شيرباين واإجنازات يتعاونان لتح�شني عمليات ر�شد الهجمات ال�شيربانية 

رئي�ض االأمن ال�صيرباين: مواجهة الهجمات االإلكرتونية على نحو ا�صتباقي وبكفاءة عالية يف مقدمة اأولويات ا�صرتاتيجية املجل�ض

وفد »وام« يبحث تعزيز التعاون مع املوؤ�ص�صات االإعالمية الكولومبية وم�صاركتها يف الكوجنر�ض العاملي لالإعالم باأبوظبي

•• دبي-وام: 

�أم�س مذكرة تفاهم  وقع جمل�س �الأمن �ل�صير�ين حلكومة دولة �المار�ت 
يف  �ملتخ�ص�صة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لتكنولوجيا  �صركة  �إجن���از�ت  م��ع  ��صرت�تيجية 
جماالت �لتحول �لرقمي و�خلدمات �ل�صحابية و�الأمن �ل�صير�ين لتح�صني 
يف  �ملحتملة  �ل�صير�نية  للهجمات  �ال�صتجابة  و�صرعة  �لتن�صيق  عمليات 
�لدولة. وتهدف �ملذكرة حلماية �جلهات �حلكومية و�صبه �حلكومية ��صتناد�ً 
�إىل خدمات "ر�صد �لتهديد�ت و�ال�صتجابة لها" �لتي يوفرها مركز �لدمج 

�ل�صير�ين �لتابع ل�صركة �إجناز�ت.
وّقع على مذكرة �لتفاهم �صعادة �لدكتور حممد حمد �لكويتي رئي�س �الأمن 
�ل�صير�ين حلكومة دولة �الإمار�ت و�أ�صامة ذهبية �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة 
�ل�صرق  �أكر معر�س لالأمن يف منطقة  �إنرت�صيك  �إجن��از�ت خالل فعاليات 

�الأو�صط، و�لذي يقام حالياً يف دبي.
وتتوىل �إجناز�ت مبوجب مذكرة �لتفاهم تقدمي خدمات "ر�صد �لتهديد�ت 
و�ال���ص��ت��ج��اب��ة لها" �إىل �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة وت��دري��ب م��و�ط��ن��ي �ل��دول��ة يف 
جمال �الأمن �ل�صير�ين مبا يتما�صى مع �ملنهجية �ال�صتباقية �لتي تتبعها 

�الإمار�ت يف مو�جهة جميع �لتحديات �لناجمة عن �لتطور �ل�صريع للتقنيات 
�لرقمية.

ملنتجات  �مل�صرتك  و�لتطوير  �الإن�����ص��اء  �إمكانية  لل�صركة  �مل��ذك��رة  تتيح  كما 
�الأمن �الإلكرتوين �مل�صتقبلية للحد ب�صكل ��صتباقي من �ملخاطر �ل�صير�نية 
�لقدر�ت  حت�صني  �إىل  ي���وؤدي  م��ا  للدولة  �لرقمية  �لتحتّية  �لبنية  وت��اأم��ني 
�الأمنية �ل�صير�نية على �مل�صتويني �ملحلي و�الإقليمي، ف�صاًل عن �تباع �أف�صل 

�ملمار�صات �لر�ئدة يف �لقطاع.
وت�صاعد مذكرة �لتفاهم �جلديدة على �صمان ��صتمر�رية �الأعمال و�حلماية 
�لوطنية �حليوية يف م�صريتها الإجناز  �إىل جانب دعم �لقطاعات  �لرقمية، 
و�ال�صتجابة  �لتهديد�ت  "ر�صد  خدمات  وت�صمل  �ل�صامل.  �لرقمي  �لتحّول 
لها" �أي�صاً جمع �ملعلومات عن �لتهديد�ت �ل�صير�نية، وعمليات �لت�صدي لها 
�إمكانية �حل�صول على  يتيح للمجل�س  �لرقمية، مما  و�لتحليالت �جلنائية 
روؤية متكاملة عن م�صهد �لتهديد�ت �ملتطور با�صتمر�ر مع بيانات ��صتباقية 

وعملية مل�صاعدته على �تخاذ قر�ر�ت وتنفيذ عمليات ��صتجابة مدرو�صة.
�مل��ذك��رة يف  �أه��م��ي��ة ه��ذه  �لكويتي على  �ل��دك��ت��ور حممد حمد  ���ص��ع��ادة  و�أّك����د 
تعزيز �لتعاون مع �إجناز�ت بهدف تعزيز �جلهود و�حلفاظ على ��صتمر�رية 

��صرت�تيجية  �أول���وي���ات  مقدمة  يف  �ال�صرت�تيجية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �الأع��م��ال 
�ملجل�س �لر�مية ملو�جهة �لهجمات �الإلكرتونية على نحو ��صتباقي وبكفاءة 
و�لتابع  �لتطور  فائق  �ل�صير�ين  �لدمج  مركز  �أن  �صعادته  و�أ�صاف  عالية. 
ل�صركة �إجن��از�ت �صي�صهم يف ت�صهيل عمليات �لك�صف �ملركزية عن �حلو�دث، 
ومتكني عمليات �ال�صتجابة �ملن�صقة لها، وتوفري منهجية موحدة للت�صدي 
للتهديد�ت �ملحتملة و�لتي تكت�صب �أهمية بالغة �ليوم عند مو�جهة �جلر�ئم 
�ل�صير�نية. وقال �صعادته :" فخورون لقدرتنا على توفري �حلماية وتعزيز 
جاهزية هيئاتنا وقطاعاتنا ذ�ت �ل�صلة ملو�جهة هذه �لتهديد�ت ��صتناد�ً �إىل 
قدر�ت �إحدى �صركاتنا �ملحلية، ونحن نتطلع قدماً لتعزيز �لتعاون �لوثيق 

فيما بيننا م�صتقباًل".
�ال�صرت�تيجية يف  �التفاقية  " ت�صهم هذه   : ذهبية  �أ�صامة  قال  ومن جانبه 
دعم عملية �إجناز �أهد�ف �لتقدم �لرقمي �لتي حددتها �حلكومة ��صتناد�ً �إىل 
�لتفاهم  �أن مذكرة  �الإم��ار�ت. و�أ�صاف  �لر�ئد يف  ح�صورنا �لرقمي و�لتقني 
و�لتز�مها  �لو��صعة  �إجن���از�ت  خ��ر�ت  على  ترهن  �ل��ي��وم  توقيعها  مت  �لتي 
�لر��صخ بتطوير ون�صر �جليل �لتايل من �لقدر�ت و�حللول �ل�صير�نية �لتي 
ت�صتند �إىل �ملعلومات �ملوثوقة و�لتعاون و�الأمتتة �ملتطورة ملو�جهة �لتهديد�ت 

�ملتكاملة  و�لفردية  �ال�صتباقية  �لت�صدي  ق��در�ت  وت�صكل  �ملتقدمة.  �الأمنية 
�أ�صا�صياً يف �صمان حتقيق �ملرونة �لرقمية لبنيتنا �لتحتية �حليوية  عن�صر�ً 

نظر�ً للتعقيد�ت �ملتنامية للهجمات �ل�صير�نية ومدى تر�بط �أنظمتنا.
�صتعود  �ل�صير�ين  �الأم��ن  وجمل�س  �إجن���از�ت  بني  �التفاقية  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
مبنافع كثرية يف جماالت تبادل معلومات �لتهديد�ت �ل�صير�نية وممار�صات 
�الأمن �ل�صير�ين، وتطوير �ملو�هب �ملحلية يف هذ� �ملجال ف�صاًل عن �مل�صاهمة 

يف تر�صيخ �ل�صر�كة �لقوية و�ملثمرة بني �جلانبني".
جدير بالذكر �أن �إجناز�ت �أطلقت �أول مركز للدمج �ل�صير�ين يف �ملنطقة يف 
�لبيانات  �خرت�قات  �لدفاعية �صد  بالقدر�ت  2020 لالرتقاء  يونيو  �صهر 
و�لهجمات �ل�صير�نية. ويتفرد �ملركز مبكانته يف �ملنطقة بف�صل منهجيته 
�ال�صتثنائية يف �لدفاع �ل�صير�ين، و�لتي تقوم على �إد�رة �لتهديد�ت �ملعقدة 
عادة  و�لتي  �لتقليدية،  �الأمنية  �لعمليات  مر�كز  بخالف  ��صتباقي،  ب�صكل 
�لدمج  م��رك��ز  وُي�صاعد  ل��ه��ا.  و�ال�صتجابة  �حل����و�دث  حت��دي��د  على  ُت��رك��ز  م��ا 
�أن��ظ��م��ت��ه��ا ودم����ج م��ع��ل��وم��ات��ه��ا �صمن  �مل��وؤ���ص�����ص��ات ع��ل��ى تب�صيط  �ل�����ص��ي��ر�ين 
�الإنتاجية  حت�صني  مع  بالتو�زي  للتنفيذ،  قابلة  و�إج���ر�ء�ت  ��صرت�تيجيات 

و�حلد من �لتكاليف.

•• بوغوتا -وام:

ب��ح��ث وف����د م���ن وك���ال���ة �أن���ب���اء �الإم��������ار�ت "و�م" 
�ملوؤ�ص�صات  م���ن  ع���دد  م���ع  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل 
�الإعالمية يف كولومبيا باالإ�صافة �إىل م�صاركتها 
�لذي ت�صت�صيفه  �لعاملي لالإعالم  �لكوجنر�س  يف 

�أبوظبي �صهر نوفمر �ملقبل.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها وفد "و�م" 
�لري�صي مدير عام  �صعادة حممد جالل  برئا�صة 
�أنباء �الإمار�ت �إىل جمهورية كولومبيا يف  وكالة 
�إطار جهود �لوكالة لبناء عالقات تعاون مثمرة 
�الإعالمية  �ملوؤ�ص�صات  م��ع  م�صتد�مة  و���ص��ر�ك��ات 

�لعاملية.
وق��د ز�ر وف��د وك��ال��ة �أن��ب��اء �الإم����ار�ت مقر جملة 
�أكر  �إح���دى  �لكولومبية   Semana �صيمانا 
تعزيز  �صبل  معها  وبحث  كولومبيا  يف  �مل��ج��الت 
�ل��و���ص��ائ��ل لن�صر  �مل�������ص���رتك، و�أف�������ص���ل  �ل���ت���ع���اون 
باأن  علما  كولومبيا،  يف  جمهورها  تهم  مو��صيع 
من  ك��ام��ل  ع���دد  بتخ�صي�س  ق��ام��ت  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
�إ���ص��د�ر�ت��ه��ا يف ع��ام 2021 ع��ن دول���ة �الإم���ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
كما عقد �لوفد �جتماعا مع وكالة �أنباء كولرن�صا 

 "  News agency Colprensa  "
و��صتعر�س �لفر�س �ملتاحة لتعزيز �لعالقات بني 

�جلانبني على �صعيد �لتبادل �الإخباري و�لتعاون 
ت��ف��اه��م للتعاون  ت��وق��ي��ع م��ذك��رة  �الإع���الم���ي ومت 
بني  �لن�صر  لتعزيز  �الإخ��ب��اري  �لتبادل  جم��ال  يف 

�لوكالتني.
�لتي  "�إلتيمبو"  �صحيفة  م��ق��ر  �ل��وف��د  ز�ر  ك��م��ا 
كولومبيا  يف  �ن��ت�����ص��ار�ً  �الأك���رث  �ل�صحيفة  تعتر 
ومت مناق�صة �صبل تفعيل مذكرة �لتفاهم �لتي مت 

توقيعها �لعام �ملا�صي مع �ل�صحيفة.
�صبكة  م��ق��ر  �الإم�������ار�ت  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  وف����د  وز�ر 
�لتي تتخذ من   Caracol كار�كول  تليفزيون 
�أكر  من  و�ح��دة  و�أ�صبحت  لها  مقر�  كولومبيا 
 ،  1998 ع��ام  منذ  �لتلفزيون  �صبكات  م��وزع��ي 
وجرى خالل �لزيارة ��صتعر��س �لفر�س �ملتاحة 
لتعزيز �لتعاون �الإعالمي و�لتبادل �الإخباري بني 
�جلانبني، و�أكدت �ل�صبكة زيارة وفد منها لدولة 
تفاهم  م��ذك��رة  لتوقيع  �ل��ق��ادم  �ل�صهر  �الإم����ار�ت 
للتعاون يف جمال �لتبادل �الخباري ما ي�صب يف 

م�صلحة تعزيز �ملحتوى و�لن�صر.
بلو  �إذ�ع��ة  �إىل مقر  زيارته  �لوفد خالل  وتعرف 
- Blu Radio �لتي تاأ�ص�صت يف �لعام 1927 

تعزيز  و�صبل  �الإذ�ع����ة  يف  �لعمل  منظومة  على 
�لتعاون �الإعالمي بني �جلانبني.

�أي�����ص��ا مقر  �أن���ب���اء �الإم��������ار�ت  وز�ر وف����د وك���ال���ة 
 El Espectador �إالإ���ص��ب��ي��ك��ت��ادور  �صحيفة 
على  �ل�صحف  �أع��رق  �أح��دى   Newspaper
 1997 ع��ام  يف  تاأ�ص�صت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل  م�صتوى 
مذكرة  توقيع  ومت  كولومبيا،  يف  �صحيفة  ك��اأول 
ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون يف جم���ال �ل��ت��ب��ادل �الإخ���ب���اري 
م���ع وك���ال���ة �أن���ب���اء �الإم�������ار�ت ك��خ��ط��وة م��ه��م��ة يف 
�إث��ر�ء �ملحتوى عن دول��ة �الإم���ار�ت يف �ل�صحيفة 

�لعريقة.
كولومبيا  �إىل  �لعمل  رحلة  "و�م"  وف��د  و�ختتم 
بزيارة مقر حتالف �أمريكا �لالتينية للمعلومات 
 22 ت�صم  �لتي  �الإعالمية  "�ملنظمة   "AIL"
�لالتينية  �أم��ري��ك��ا  يف  خا�صة  تلفزيونية  �صبكة 

ومنطقة �لبحر �لكاريبي.
و�أكد �صعادة حممد جالل �لري�صي �أن وكالة �أنباء 
��صرت�تيجية  عالقات  بناء  �إىل  تتطلع  �الإم���ار�ت 
كولومبيا  يف  �الإع��الم��ي��ة  �ملوؤ�ص�صات  م��ع  مثمرة 
�مل�صتمرين  و�لتطور  �لنمو  م��ن  �نطالقا  وذل��ك 

�لبلدين  ب��ني  �مل�����ص��رتك  �ل��ت��ع��اون  م�����ص��ت��وي��ات  يف 
�ل�صديقني على خمتلف �الأ�صعدة.

و�أ�صار �صعادته �إىل �أن �الإعالم ي�صكل ر�فد� رئي�صيا 
من رو�فد �لتنمية يف �لدول وحتر�س وكالة �أنباء 
�الإمار�ت على تعزيز م�صتويات �لتعاون مع و�صائل 
�لتي متتلك م�صرية مهنية  �لكولومبية  �الإعالم 
�لزيارة  ه��ذه  �أن  �إىل  م�صري�  بالنجاحات  حافلة 
ج�صدت �صعي �جلانبني �إىل تر�صيخ منوذج متطور 

للتعاون �الإعالمي على خمتلف �الأ�صعدة.
لالإعالم  �لعاملي  �لكوجنر�س  �أن  �صعادته  و�أ�صاف 
�لذي ت�صت�صيفه �لعا�صمة �أبوظبي �صهر نوفمر 
�لتعاون  م�صرية  يف  مهمة  حمطة  ي�صكل  �ملقبل 
�الإم��ار�ت و�ملوؤ�ص�صات �الإعالمية  �أنباء  بني وكالة 
�لعاملية ونتطلع �إىل م�صاركة بارزة من �ملوؤ�ص�صات 
�لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  �لكولومبية  �الإع��الم��ي��ة 
�لقائمني  �إىل  بال�صكر  �صعادته  وت��وج��ه  �ل��ب��ارز. 
على �صفارة �لدولة يف كولومبيا مثمنا حر�صهم 
على توفري كافة �أ�صكال �لدعم لوفد "و�م" خالل 
تو�جده يف كولومبيا ما �أ�صهم يف حتقيق �أهد�ف 

هذه �لزيارة على �لوجه �الأكمل.

•• دبي-وام:

ت�صتعر�س مرمي حارب �ل�صعدي مهارتها �ملكت�صبة على مد�ر �صنو�ت يف �صناعة 
�ملعر�س  زو�ر  ي�صاهدها  بينما  دب��ي   2020 �ك�صبو  معر�س  يف  "�ل�صدو" 

باهتمام.
ويوفر �ك�صبو لزو�ره ومن خالل م�صاهد حية �لفر�صة للتعرف عن قرب على 
�مل��وروث �لرت�ثي �الإم��ار�ت��ي وعلى �حل��رف �لتي م��از�ل يتو�رثها �الأب��ن��اء عن 
�الآباء . و�ل�صدو نوع من �أنو�ع �لن�صيج �لبدوي �لتقليدي و�حلياكة على �لطر�ز 
�الأفقي ويعتر جزء� �أ�صا�صيا من حياة �أهل �الإمار�ت وحرفة �إمار�تية تر�ثية 

قدمية .
�إن م�صاركتها جاءت بعد ح�صولها على دعوة من �صركة �ليوال  وتقول مرمي 
لتعريف  وفر�صة مهمة  كبرية  فرحتي  "وكانت  و�ملنا�صبات  �الأف��ر�ح  خلدمات 

�لعامل على �لثقافة و�لرت�ث �الإمار�تي ودور �ملر�أة �الإمار�تية.
وترد مرمي على �أ�صئلة �لز�ئرين �أثناء عملها وتقول:ياأتي �لكثري من �لزو�ر 
لروؤية ما �أقوم به وي�صاألون عن طريقة عملي وعن كيفية حياكة هذه �الأعمال 
�أ�صرح لهم �أن �صناعة �ل�صدو تبد�أ من ق�س �صوف �حليو�ن مثل �لبو�س  و�أنا 
و�ملاعز وجمع وبر �الإبل ثم �لبدء يف �لتنظيف و�إز�لة �الأو�صاخ وكل مايتعلق به 
من �صو�ئب و�أتربة ونباتات ثم يتم غزل هذه �الأ�صو�ف بو��صطة �آلة �حلياكة 
�ملغزولة  �خليوط  �صباغة  تتم  وبعدها  �لنول  وت�صمى  �خل�صب  من  �مل�صنوعة 

باالألو�ن �ملطلوبة.
تقول: من �صغري و�أنا �أهوى �صناعة �حلرف �ليدوية �لرت�ثية وتعلمت كيفية 

�صناعة �ل�صدو و�لتلي و�صناعة �ملفار�س و�مل�صاند و�صروج �خليل .
وكان مت �إدر�ج حرفة �ل�صدو �الإمار�تية على قائمة �لرت�ث غري �ملادي للب�صرية 

من قبل منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة " �ليوني�صكو " .

حرفة ال�صدو .. موروث اإماراتي يف اإك�صبو 2020 دبي
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•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

جت�ّصد �ملرونة �لروحية �لتي تتميز بها 
باالإبد�ع  للتمّتع  ودع��وة  �لبهاما،  جزر 
و�مل�صاركة و�الأثر �الإيجابي لالقت�صاد 
مع  و�ال���ص��ت��د�م��ة،  و�الت�����ص��ال  �الأزرق 
�لقلب، بتلك  �ل��دفء يف  جتربة تبعث 
�لكلمات ي�صتهل �لز�ئر رحلته يف جناح 

جزر �لبهاما يف �ك�صبو ٢٠٢٠ دبي. 
الأن جزر �لبهاما تعد من �لدول �لتى 
�ملناخي  �لتحدي للتغري  حتر�س على 
ف�صيكت�صف �جلمهور �الآليات و�ملعايري 
�لغر�س،  ل���ه���ذ�  ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا  �ل���ت���ى 
فالت�صميم �خلارجي �صم �صور لوجوه 

�ملحيط  و�أعماق  �لبهامي  �ل�صعب  من 
وجاءت الفتة �ال�صم بلون و�حد فقط 
هو لون �ملاء، بخالف معظم �الجنحة 
�ل���ت���ى �خ�����ذت �ل���ل���ون���ني �الأخ�������ص���ر �أو 
داللة  وه����ذ�  �ل��رت��ق��ايل،  م��ع  �الأزرق 
�ملناخ وحتاول  بالتغري  �أنها تهتم  على 
من  �لكثري  و�أن  خا�صة  ل��ه،  �لت�صدي 
�جلزر معر�س بالفعل للفناء يف حال 
��صتمر �زي��اد يف درج��ة ح��ر�رة �الأر�س 
ب�صبب �لتلوث �لبيئي وقطع �الأ�صجار 
و�ل��ت��ع��دي ع��ل��ى �ل��غ��اب��ات وت��ل��وث مياه 
�لبيئة  يف  و�لعبث  و�ملحيطات  �لبحار 
وخملفاتها  �ل�صفن  بغ�صيل  �لبحرية 
م��ن ن��ف��ط وغ���ريه م��ن �مل����و�د �ل�صامة 

�لتى تقلل من فر�س �لنجاة لالأحياء 
�لبحرية وتزيد من درجة حر�رتها.

الأن جزر �لبهاما تعتر �أرخبيل ي�صم 
حو�يل  منها  جزيرة،  �أكرث من 700 
متعددة  فهى  م��اأه��ول��ة،  ج��زي��رة   30
�لثقافات ولها تاريخ ترزه من خالل 
�أك�صبو من خالل ت�صميم  جناحها يف 
�ملو�جهة  يف  ل��ل��ز�ئ��ر،  م��ف��ت��وح  د�خ��ل��ي 
م��ل�����ص��ق ي��رح��ب ب���ال���زو�ر ون��ف��ق كاأنه 
ج�صر للم�صتقبل �صمم ب�صكل هند�صي 
�ل�����ص��وء و�لنور  ت��ع��ك�����س  �أ�����ص����اءة  وب����ه 
�ملعر عن �مل�صتقبل، وعلى ميني �ملمر 
تعر�س  �جل����د�ر  ع��ل��ى  و���ص��ا���ص��ة  جل�صة 
و�لثقافة  �لتاريخ  عن  ت�صجيلي  فيلم 

�الأماكن  و�أه����م  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  و�ل���ع���اد�ت 
�ملحلية،  �ل�صناعات  و�أه���م  �ل�صياحية 
للطيور  مبج�صمات  �جل���در�ن  وزي��ن��ت 
�لبهاما،  ج����زر  ب��ه��ا  ����ص��ت��ه��رت  �ل���ت���ى 
ر�صم على �جل��در�ن باحلجم  منها ما 
�لطبيعي ومنهم من جت�صد يف حركات 
خمتلفة و�صنع من �ملعادن، باالإ�صافة 
�إىل �أن جزر �لبهاما منخف�صة وتتميز 
لال�صتمتاع  ر�ئ��ع��ة  مرجانية  ب�صعاب 
و�لغط�س،  �لتنف�س  بجهاز  بالغو�س 
عرو�صا  وتقدم  �ل�صياح  جت��ذب  لذلك 
�لقمر  جزر  جناح  �صتعر�س  م�صتمرة. 
�لو�قع يف منطقة �ال�صتد�مة يف �أك�صبو 
للم�صروعات  �ل��و�ع��دة  �لفر�س   ٢٠٢٠

�لتجارية و�ال�صتثمار �لذي يعر عنه 
�لقوية  �لبهاما  " ج��زر  �جل��ن��اح  �صعار 
�لب�صائع  �متالكها  �إىل  باالإ�صافة   "
وجود  ع��ن  ف�صال  �ملحلية،  و�ملنتجات 
�لذين  �الأع��م��ال  رج��ال  اللتقاء  مركز 
ي��ودون �لتعاون مع رج��ال �الأعمال يف 
�لتعريف  �أه��د�ف��ه  وم��ن  �لبهاما،  ج��ز 
ب�صهولة ممار�صة �الأعمال و�ل�صناعية 
وكيف  �الق��ت�����ص��ادي��ة،  �ملنفعة  وت��ب��ادل 
�ال�صتثماري  �مل���ن���اخ  �ل��ب��ه��ام��ا  ه��ي��ئ��ت 
ل���رج���ال �الأع�����م�����ال، ك��م��ا ت���ه���دف ب���اأن 
�ك�صبو  يف  �مل�صاركة  �ل���ودل  ت�صتقطب 
�ت��ف��اق��ي��ات جتارية  ل��ل��ت��ع��اون وت��وق��ي��ع 

تعود على دخلها �لقومي بالفائدة.

وع��ل��ى �جل���ان���ب �الأي�����ص��ر م���ن �جلناح 
باحلجم  م����رك����ب  �ل�����ز�ئ�����ر  ي�������ص���اه���د 
�ملتو�صط به �صر�ع م�صنوع من �خل�صب 
داللة على �أ�صلوب �لتنقل و�العتماد يف 
�حلياة �ليومية على مثل هذه �لو�صائل 
يف �ل�����ص��ي��د و�ل��ت��ن��ق��ل ب���ني �جل����ز، كما 
�لعر�س  و�صا�صات  �ملل�صقات  يف  تبني 
��صتقطاب  على  �لبهاما  حر�س  م��دى 
�ل�����زو�ر ورج�����ال �الأع���م���ال و�أن���ه���ا متر 
مبرحلة متميزة جد� يف عامل �الأعمال 
و�الق��ت�����ص��اد، وت��ب��ني للعامل دوره���ا يف 

�لت�صدي للتغري �ملناخي.
م�صاركتها  م��ن  �لبهاما  ج��زر  وت��ه��دف 
يف �أك�صبو �لتعريف بتاريخها وثقافتها 

وتر�ثها وبناء ج�صر بينها وبني �لدول 
�مل�صرتك  و�لتعاون  للتقارب  �مل�صاركة 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س �حل���ف���اظ ع��ل��ى كوكب 
�الأر�س. وقد �أهتم جناح جزر �لبهاما 
�ملحلية  و�مل��و���ص��ي��ق��ى  �ل��ف��ن��ون  ب��ع��ر���س 
و�أن  بهم،  �خلا�س  �لفلكلور  من  كنوع 
�لفنون  من  �لكثري  بهاما  �صعب  ل��دى 

وهذ�  بهم،  �خلا�صة  و�الآالت  و�الآد�ب 
�ليدوية  ل��ل��ح��رف  جم����اور  �ل��ف��ل��ك��ل��ور 
�لتى  �ملحلية  و�مل��الب�����س  و�مل��ن�����ص��وج��ات 
�ملاأكوالت  م��ع  للجمهور  عر�صها  مت 
ب�صر�ء  وم�صموع  وجتربتها،  �ل�صعبية 
هذه �ملقتنيات من �ملتجر �لذي �صمم 

لهذ� �لغر�س. 

•• حم�شن را�شد- الفجر:

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  م�صبح  حممد  �صعادة  �أق��ام 
غرفة جتارة ر�أ�س �خليمة ، حفل غد�ء يوم �جلمعة بفندق 
و�لدورف �أ�صتوريا ، ل�صعادة �أدريانا بوالن�صكي �رغيتا نائب 
�لبالد  ت��زور  �لتي   ، كو�صتاريكا  جمهورية  خارجية  وزي��ر 
حاليا لتقدمي �ل�صكر على كرم �ل�صيافة و�حلفاوة وح�صن 
�ال���ص��ت��ق��ب��ال ، �ل����ذي ح��ظ��ي ب��ه ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س جمهورية 
كو�صتاريكا، كارلو�س �لفار�دو كي�صاد� خالل زيارته �الخرية 
الإمارة ر�أ�س �خليمة ، ح�صره �صعادة �لفون�صو مورييو نائب 
وحممد   ، �لعام  و�لقن�صل  �لدولة  لدى  كو�صتاريكا  �صفري 

�ل�صبب مدير عام �لغرفة بالوكالة . 
وتبادل �صعادة حممد �لنعيمي �الحاديث �لودية مع �صعادة 

يربط  م��ا  ح��ول  �خلارجية  وزي��ر  نائب  بوالن�صكي  �أدري��ان��ا 
معربا   ، طيبة  ت��ع��اون  ع��الق��ات  م��ن  �ل�صديقني  �لبلدين 
جمهورية  رئي�س  �ل��ف��ار�دو  كارلو�س  لفخامة  تقديره  عن 
وتر�صيخ  على تطوير  ب��الده  ، حلر�س حكومة  كو�صتاريكا 
�وجه �لتعاون �لثنائي �مل�صرتك على كل �الأ�صعدة مع دولة 
�الإمار�ت ب�صفة عامة و�إمارة ر�أ�س �خليمة ب�صفة خا�صة ، 
موؤكد� �صعادته تطلع دولة �الإمار�ت و�هتمامها لتعزيز مثل 

هذه �لعالقات مع كل دول �لعامل .
و�أعربت �صعادة نائب وزير �خلارجية عن تقديرها لدولة 
، و���ص��ع��ي��ه��ا �ل������دوؤوب يف تعزيز  �الم������ار�ت ح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب��اً 
�لعالقات مع كافة بلد�ن �لعامل ، وما  حتظى به �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة باإمكانات ميكن �أن جتعلها منوذًجا يحتذى 

به يف �مل�صتقبل .

•• دبي-وام:

ت�صكل جائزة ز�يد لال�صتد�مة من�صة عاملية ملهمة الإعد�د رو�د �مل�صتقبل من 
قادة �ال�صتد�مة وحتفيز �الأجيال �لقادمة لتبني �أ�صلوب حياة م�صوؤول وم�صتد�م 
�الفتتاحي  �حلفل  وخ��الل  دب��ي   2020 �إك�صبو  يف  �ل��ي��وم  �جل��ائ��زة  وحتتفي   ،
كوكبة  ومنهم   2022 لعام  بدورتها  بالفائزين  لال�صتد�مة  �أبوظبي  الأ�صبوع 
من �ملد�ر�س يف �لعامل �لتي جنح طالبها يف تطوير م�صاريع مبتكرة يف جماالت 

عدة ترتبط باال�صتد�مة وت�صمل �ل�صحة و�لغذ�ء و�لطاقة و�ملياه.
ز�يد  �لتايل جهود جائزة  �لتقرير  "و�م" يف  �الإم��ار�ت  �أنباء  وت�صتعر�س وكالة 
لال�صتد�مة �لتي تاأ�ص�صت عام 2008 يف حتفيز �الأجيال �لنا�صئة و�ل�صباب على 
�ل�صوء  وت�صلط   ، �النخر�ط فيها من خالل "فئة �ملد�ر�س �لثانوية �لعاملية" 
ع��ل��ى م�����ص��اري��ع �مل��ر���ص��ح��ني ل��ل��ف��وز ب���ال���دورة �حل��ال��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة و�ل��ذي��ن قدمو� 
لتحقيق  �حلديثة  �لتكنولوجيا  توظف  �لتي  �لقيمة  �البتكار�ت  من  جمموعة 
�الإمل��ام بق�صايا  للطلبة  تتيح  تعليم  �ال�صتد�مة مع تطوير طرق  �أعلى معايري 

تغري �ملناخ و�لتنمية �مل�صتد�مة ب�صكل �أكرث �صمولية.
ومنذ عام 2012 تكرم جائزة ز�يد لال�صتد�مة �ل�صباب باعتبارهم قوة فاعلة 
لتحقيق �لتنمية �مل�صتد�مة ، وت�صهم فئة �ملد�ر�س �لثانوية �لعاملية منذ قر�بة 
عقد من �لزمن يف �إعد�د قادة �لغد يف جمال �ال�صتد�مة من خالل �لعمل على 

توظيف حما�صة و�إبد�ع �ل�صباب ورغبتهم يف �إحد�ث تغيري �إيجابي.
ت�صمل  ثانوية من �صت مناطق عاملية خمتلفة  �لفئة �صت مد�ر�س  وتكرم هذه 
�ل�صحر�ء  جنوب  و�أفريقيا  �أفريقيا،  و�صمال  �الأو���ص��ط  و�ل�صرق  �الأمريكتني، 
قيمة  وت�صل   ، �ل��ه��ادئ  �ملحيط  ومنطقة  �آ�صيا  و�صرق  �آ�صيا،  وجنوب  �ل��ك��رى، 
�جلائزة �إىل 100 �ألف دوالر لكل مدر�صة وينبغي على �ملد�ر�س �قرت�ح م�صاريع 
�أن  24 �صهر� من تاريخ ��صتالم �جلائزة، على  �إىل   12 ميكن تنفيذها خالل 
و�لغذ�ء  �ل�صحة  وهي  �ال�صتد�مة  جم��االت  من  عدد  يف  ملمو�صة  نتائج  حتقق 

و�لطاقة و�ملياه.
كما تكرم �جلائزة �لتي تاأ�ص�صت يف عام 2008 �ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة 
�حلجم، و�ملنظمات غري �لربحية، �لتي تقدم حلواًل وتقنيات ر�ئدة تهدف �إىل 
وطاقة  حم�صنة،  �صحية  رع��اي��ة  وخ��دم��ات  نظيفة،  مياه  توفري  فر�س  تعزيز 
�مل�صتد�مة،  و�لزر�عة  �لتحتية،  �لبنية  ودعم  �أف�صل،  عامة  وخدمات  �لنظيفة، 

و�لتعليم، وغريها.
وفازت بجائزة ز�يد لال�صتد�مة �صمن فئة �ملد�ر�س �لثانوية �لعاملية حتى �الآن 
 7000 م�صاريع �صاهمت يف تعزيز فر�س �لتعليم لنحو  قدمت  مدر�صة   41

طالب و�إعد�د �أجيال �مل�صتقبل من قادة �ال�صتد�مة.
 500 با�صتطاعة  �صم�صية  طاقة  �أل��و�ح  تركيب  يف  �مل�صاريع  ه��ذه  �صاهمت  كما 
�إطالق  وتفادي  �لكهرباء  من  �صاعي   / كيلوو�ط  ماليني   7 و�إن��ت��اج  كيلوو�ط 
5500 طن من غاز ثاين �أك�صيد �لكربون ، و��صتطاعت هذه �مل�صاريع يف جمال 
�لطاقة �ملتجددة و�ال�صتد�مة �أن حتدث تاأثري�ً �يجابياً يف حياة نحو 425170 

�صخ�صا على �صلة باملد�ر�س �مل�صاركة �أو يعي�صون �صمن جمتمعاتها �ملحلية.
ز�يد  �لنهائيني جلائزة  �ملر�صحني  �الإع��الن عن  2021 مت  �صبتمر   28 ويف 

لال�صتد�مة لعام 2022 فيما �صيتم �الإعالن عن �لفائزين �ليوم خالل �حلفل 
�لذي يقام �صمن فعاليات �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة 2022.

�يكولوجيكاز، فنزويال:  "�ني�صاتيفز  �الأمريكتني  �ملر�صحني من  قائمة  وت�صم 
لالأطفال  خا�صة  مدر�صة  وه��ي  �الأ�صماك"  وتربية  للزر�عة  بال�صتيكي  بيت 

�مل�صابني بالتوحد.
"�ني�صاتيفز �يكولوجيكاز" مبقرتح م�صروع بناء حمطة  وتقدم طلبة مدر�صة 
طاقة �صم�صية للمدر�صة وبيت بال�صتيكي يجمع بني تربية �الأ�صماك و�لزر�عة 
وبالتايل  �لعام  م��د�ر  على  �ملحا�صيل  بزر�عة  �لنظام  هذ�  و�صي�صمح  �لعمودية 
 95 بن�صبة  �أق��ل  ��صتخد�م مياه  م��ر�ت مع   10 �لنباتي مبقد�ر  �الإن��ت��اج  زي��ادة 
2.5 مليون لرت �صنوًيا وحتقيق  �ملياه مبقد�ر  �إىل توفري  ي��وؤدي  �ملائة مما  يف 
�لنظام  و�صيولد  �لع�صوية  �خل�صرو�ت  من  كجم   79440 يبلغ  �صنوي  �إنتاج 
ما  �أو  �صنوياً  �لنظيفة  �لكهرباء  من  كيلوو�ط   2277600 �ملركب  �ل�صم�صي 
يكفي لت�صغيل �ملدر�صة باأكملها و�صيتم بعد ذلك تطبيق �لنماذج �الأولية للزر�عة 
�ملجتمع،  يف  منزلية  حديقة   2000 عر  �ملدر�صة  �صتطورها  �لتي  �لعمودية 

لتو�صيع فو�ئد �مل�صروع بحيث ي�صمل ما ال يقل عن 10000 �صخ�س.
وت�صم �لقائمة "معهد �إيبرييا، جمهورية �لدومينيكان: مولدة كهرباء تعمل 
بوقود حيوي" ، و�قرتح طلبة "معهد �إيبرييا" م�صروعا لتحويل زيت �لطهي 
�ملدر�صة  يف  �لكهرباء  مولد  لت�صغيل  حيوي  وق��ود  �إىل  �مل��در���ص��ة  يف  �مل�صتخدم 
�الإيجابي  ت��اأث��ريه  ي��ط��ال  �أن  �إىل  �مل�����ص��روع  يتطلع  ���ص��ن��و�ت  خم�س  غ�صون  ويف 
معهد  من  طالب   1000 و�صيتلقى  �صانتياغو  منطقة  يف  طالب   10000
طالب  من  تعليمية  حما�صر�ت  �أخ��رى  مد�ر�س  من  طالب  و9000  �أيبرييا 
�ملعهد و�صيمهد هذ� �لطريق لفر�س توعية تعليمية و�جتماعية �صمن �ملد�ر�س 
�الأخرى يف �صانتياغو مما يو�صع نطاق تاأثري �مل�صروع لي�صمل 19000 طالب 

خالل �ل� 25 �صنة �لقادمة.
جيمنيزيا  "جو  �ملر�صحني  قائمة  ت�صم   ، �لو�صطى  و�آ�صيا  �أوروب���ا  منطقة  ويف 
بيهات�س" �لتي تاأ�ص�صت يف �لبو�صنة و�لهر�صك يف عام 1911 وقد تقدم طالبها 
مب�صروع يت�صمن تطوير حديقة للزر�عة �مل�صتد�مة تت�صمن تركيب م�صخات 

حر�رة �ملياه �ل�صاخنة، و�ألو�ح �صم�صية لتزويد �ملدر�صة بطاقة نظيفة.
كما تر�صح للجائزة "لي�صيو يوروبيو، ��صبانيا: �لطاقة �حلية" حيث قدم طالب 
مدر�صة "لي�صيو يوروبيو" م�صروع "�لطاقة �حلية" ويهدف �إىل تطوير تقنية 

قادرة على حتويل �لنفايات �إىل كهرباء با�صتخد�م �لكائنات �حلية �لدقيقة.
على  للتطوير  قابلة  �لتكنولوجيا  ه��ذه  جلعل  ت�صميما  �ملدر�صة  طلبة  وط��ور 
حتلل  ي��ق��ود  �أن  ميكن  و�ل��ت��ي  م�صتعملة  وج��ه  �أق��ن��ع��ة  با�صتخد�م  �أو���ص��ع  ن��ط��اق 
��صتخد�م  �نت�صار  مع  �صيما  �لكهرباء  �إنتاج  �إىل  فيها  �لدقيقة  �حلية  �لكائنات 

�أقنعة �لوجه يف جميع �أنحاء �لعامل ب�صبب جائحة كورونا.
تخزين  �أمل��ان��ي��ا:  جيمنازيوم،  روالن���د  "رومني  �أي�صا  �ملر�صحني  قائمة  وت�صم 
�لطاقة �ل�صم�صية" وقدم طالب مدر�صة "رومني روالند جيمنازيوم" م�صروعا 
من  مبتكرة  �صم�صية  خلية  خ��الل  من  بالطاقة  �ملدر�صة  ح��رم  تزويد  يت�صمن 
من  ميكن  مب��ا  �ل�صم�س  الأ�صعة  بالكهرباء  �لتحليل  بعملية  تقوم  ت�صميمهم 
تخزين �لطاقة ب�صكل �أكرث كفاءة و�صتعمل �خلاليا �ل�صم�صية �ملبتكرة �لقائمة 

يف   8 بن�صبة  �ملدر�صة  يف  �ملتجددة  �لطاقة  ن�صبة  زي��ادة  على  �لهيدروجني  على 
�ملائة.

�ي�صرتن  "مدر�صة  تر�صحت   ، �أفريقيا  و�صمال  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  منقطة  ويف 
ويتطلع   ، �لهو�ء"  من  �ملياه  �إنتاج  م�صروع  �إ�صر�ئيل:  �لدولية،  ميديرتينيان 
�لتكثيف  وح��دة  دم��ج  �لدولية" �إىل  ميديرتينيان  �ي�صرتن  " مدر�صة  ط��الب 
�صيتم  و�حد  نظام  "نظام طاقة حر�ري" يف  �لع�صوية  ر�نكني  ودورة  باملدر�صة 

ت�صغيله بو��صطة بطارية �صم�صية، مما �صيزيد من كفاءة �لطاقة و�إنتاج �ملياه.
لل�صرب  �صاحلة  نظيفة  مياه  �إىل  �لهو�ء  يف  �ملياه  حتويل  �إىل  �لنظام  ويهدف 
�إىل  وحتويلها  �لناجتة  �حل��ر�رة  �لتقاط  ثم  وم��ن  �لتكثيف،  وح��دة  با�صتخد�م 

طاقة كهربائية، و�لتي �صيتم ��صتخد�مها لت�صغيل �لنظام باأكمله.
�لكامنة  و�لتعقيد�ت  للفيزياء  �لطالب  �مل�صروع فهم  �صيعزز  تنفيذه،  ومبجرد 
ور�ء نظام �إنتاج �ملياه �ملتكامل �لذي يعمل بالطاقة �ملتجددة، و�لذي ميكن �أن 

ي�صاعدهم يف تقدمي مثل هذه �حللول �إىل �ل�صوق يف �مل�صتقبل.
�لهدوء  �لعر�ق: م�صروع  �ملوهوبني، نينوى،  "مدر�صة  �ملر�صحني  وت�صم قائمة 
2007 مبنطقة  �ملوهوبني �خلا�صة يف عام  تاأ�ص�صت مدر�صة  �الأخ�صر" حيث 
دمرت  �لتي  �ملحافظات  �إح���دى  يف  �مل��در���ص��ة  وتقع  �ل��ع��ر�ق  يف  باملو�صل  نينوى 
ب�صدة بعد �حلرب مع د�ع�س، ولهذ� �ل�صبب تبحث �ملدر�صة با�صتمر�ر عن طرق 
لتحفيز �ملجتمع �الأو�صع ال�صتعادة �حلياة �لطبيعية وبناء �أر�س �أكرث ��صتد�مة 

لالأجيال �لقادمة.
حول  ويتمحور  �الأخ�صر"  "�لهدوء  ي�صمى  م�صروًعا  �ملدر�صة  طلبة  و�ق���رتح 
ت�صميم حديقة ونظام للطاقة �ل�صم�صية للم�صاعدة يف تقليل �نبعاثات �لكربون 
باملدر�صة و�مل�صاهمة يف �حلد من تغري �ملناخ وعالوة على ذلك يهدف �مل�صروع 

�إىل حت�صني �ل�صحة �لعقلية للطالب.
كما ت�صم قائمة �ملر�صحني "مدر�صة �أم �لعرب، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة: 
عام  �أبوظبي  يف  �لعرب  �أم  مدر�صة  تاأ�ص�صت  وق��د  �خل�صر�ء"  �الأرق���ام  م�صروع 
"�الأرقام  م�صمى  حتت  م�صتد�ماً  م�صروعاً  �ملدر�صة  ط��الب  و�ق��رتح   2015

�خل�صر�ء".
ويف منطقة �أفريقيا جنوب �ل�صحر�ء �لكرى ، ت�صم قائمة �ملر�صحني "د�ديز 

فريم فاوندي�صن" - غانا: مزرعة مدر�صية م�صتد�مة".
وتقرتح مدر�صة "د�ديز فريم فاوندي�صن" م�صروعاً م�صتد�ماً عبارة عن مزرعة 
وحديقة  و�الأ���ص��م��اك  �ل��دو�ج��ن  لرتبية  نوعها  م��ن  وف��ري��دة  مبتكرة  مدر�صية 
الإنتاج ما حتتاجه من طعام �صيتم بيع بع�س �ملو�د �لغذ�ئية �ملنتجة من �ملزرعة 
�ملدر�صية لدعم �لطالب غري �ملقتدرين مادياً ومنحهم ر�صوم �لتعليم �ملدر�صي 
كما �صيتم ��صتثمار عائد�ت �ملزرعة الإعد�د وجبات للطالب و�صيتم تركيب �ألو�ح 
�الأر��صي  لري  �ملدر�صة  بئر  من  �ملياه  ل�صخ  �لنظيفة  �لطاقة  لتوليد  �صم�صية 

�لزر�عية �صمن �ملدر�صة.
و�لثانوي-  �الإع�����د�دي  للتعليم  ه��او���س  الي���ت  "مدر�صة  ل��ل��ج��ائ��زة  ت��ر���ص��ح  ك��م��ا 
موري�صيو�س: حت�صني كفاءة �لطاقة" ،ويهدف م�صروع مدر�صة "اليت هاو�س" 
وذلك عر تركيب  ذ�تياً  �كتفاًء  و�أك��رث  للبيئة  �أكرث مر�عاة  �ملدر�صة  �إىل جعل 
بهدف  �مل��در���ص��ة  �صطح  على  ك��ي��ل��وو�ط   20 ب��ق��درة  �ل�صم�صية  ل��الأل��و�ح  ن��ظ��ام 

تزويدها بالطاقة �ل�صم�صية بالكامل.
كما �صيتم �أي�صاً �إن�صاء حديقة فو�كه وخ�صرو�ت الإنتاج طعام �صحي يتم تقدميه 
للطالب يف وجباتهم، وتاأ�صي�س مركز للعلوم �لطبيعية لتثقيف �لطالب حول 
ومعاجلة  للنمو  �الأ�صا�صية  و�ملهار�ت  �لنبات  على  و�حلفاظ  �لنبات  �أحياء  علم 
�الألو�ح  تنتجها  �لتي  �ل��ز�ئ��دة  �لكهرباء  بيع  �إع��ادة  و�صتتم  �ملحا�صيل  وح�صاد 
يف  �مل���زروع  �لفائ�س  �لطعام  وبيع  �لوطنية،  �ل�صبكة  �إىل  للمدر�صة  �ل�صم�صية 

مزرعة �ملدر�صة يف �صوق �ملز�رعني �لتابع للمدر�صة.
منتجات  �أوغ��ن��د�:  �لثانوية  بكر  �أب��و  �صيدنا  مدر�صة  للجائزة  �أي�صا  وتر�صحت 
�صحية �صديقة للبيئة" و�قرتح �لطالب م�صروعاً لتحويل �لنفايات �لع�صوية 
الإعادة  قابلة  �إىل فوط �صحية  �ل��ردى  وق�صب  �الأرز  وق�صر  �مل��وز  �ألياف  مثل 

�ال�صتخد�م وورق �صلب ملو�د �لتغليف.
مياه  �ملالديف: جتميع  ه��ري�، جزر  تر�صحت مدر�صة  �آ�صيا  ويف منطقة جنوب 
�الأمطار باأ�صلوب م�صتد�م ، و�قرتح �لطالب م�صروعاً من �صاأنه �أن يدعم نظام 

�إد�رة �ملياه ب�صكل م�صتد�م �صمن مدر�صتهم.
�الأمطار  نيبال: جتميع مياه  "مدر�صة كوبيال فايل،  �ملر�صحني  وت�صم قائمة 
 ، نيبال  �صورخيت،  يف   2010 ع��ام  �ملدر�صة  تاأ�ص�صت  وق��د  م�صتد�م"  باأ�صلوب 
من  �الأم��ط��ار  مياه  لتجميع  جمتمعياً  نظاماً  م�صروعهم  يف  �لطالب  ويقرتح 

�صاأنه �أن يعزز �الأمن �ملائي للمنطقة بطريقة م�صتد�مة.
كما تر�صحت مدر�صة مان كو�ري هان�صا �لثانوية، �لهند: �ال�صتد�مة من خالل 
�مل�صاركة �ملجتمعية" ، ُيطلق على �مل�صروع �لذي �أعده طالب مدر�صة مان كو�ري 

هان�صا �لثانوية �لعليا ��صم "�ال�صتد�مة من خالل �مل�صاركة �ملجتمعية".
ويزدوم،  بوهول  مدر�صة  تر�صحت   ، �ل��ه��ادي  و�ملحيط  �آ�صيا  �صرق  منطقة  ويف 
"بوهول ويزدوم"  ، ويقرتح �لطالب يف مدر�صة  �ملياه  �لفلبني: مر�قبة جودة 
�الأحياء  تربية  �أن�صطة  يدعم  �أن  �صاأنه  يتاألف من ثالث مر�حل من  م�صروعاً 
�ملائية �الأكرث ��صتد�مة يف �لبالد لتعزيز تربية �الأ�صماك و�حلفاظ على جودة 

�ملياه.
�الأجنبية:  للغات  �لعاملية  �صنغهاي  �أكادميية  �أي�صا  �ملر�صحني  قائمة  وت�صم 
للغات  �لعاملية  �صنغهاي  �أك��ادمي��ي��ة  م�صروع  وي��ه��دف  �مل�صتد�مة  ز�ي���د  حديقة 
�إىل تطوير نظام بيئي  �مل�صتد�مة"،  "حديقة ز�يد  �أ�صم  �الأجنبية �لذي يحمل 
بيوت بال�صتيكية  ببناء  �لطالب  و�صيقوم  �ملائة  100 يف  بن�صبة  ذ�تياً  م�صتد�م 
م�صتد�مة،  حديقة  وتطوير  �صم�صية،  �أل��و�ح  �أنظمة  وتركيب  مائية،  و�أحو��س 

وتركيب وحد�ت ملعاجلة �لنفايات.
كما تر�صح للجائزة مدر�س "يو دبليو �صي �ي ��س كي �ليابان- �ليابان، �الرتقاء 
مبعايري �ال�صتد�مة �صمن �ملدر�صة " و�قرتح طالب "يو دبليو �صي �ي ��س كي 
�ليابان" م�صروعاً جلعل �ملدر�صة "خ�صر�ء بالكامل" مع تثقيف �ملجتمع �ملحلي 

حول �ال�صتد�مة.
بتنفيذها  �صيقومون  �لتي  �لطاقة  كفاءة  م�صاريع  ت�صاهم  �أن  �لطالب  ويتوقع 
�لقابلة  �لنفايات  وتقليل  �ملائة  يف   25 بن�صبة  �لكربون  �نبعاثات  �نخفا�س  يف 
للحرق بن�صبة 30 يف �ملائة كما ي�صاهم �مل�صروع باإحد�ث تاأثري �إيجابي يف حياة 

�ملد�ر�س. خمتلف  من  �صخ�صاً   3830

زايد لال�صتدامة .. االإمارات حتتفي برواد امل�صتقبل يف اإك�صبو 2020

جناح جزر البهاما يدعو الزوار للتمتع باالإبداع الفني وامل�صاركات الفنية يف اأك�صبو 2020

رئي�ض غرفة جتارة راأ�ض اخليمة ُيقيم حفل غداء لنائب وزير خارجية كو�صتاريكا
Date 17/ 1/ 2022  Issue No : 13444

Dubai Courts of First Instance
Notification of a performance order by publication

In Case No. 60/2021/7328- Performance Order.
Considered in : Performance Orders and Enforcement of Commercial Contracts No. 203
The subject of the lawsuit : First: Obligating the defendant to jointly and severally pay the 
plaintiff an amount of 107,422.00 dirhams (one hundred and seven thousand four hundred 
twenty-two dirhams) the value of the debt owed by them, with legal interest at the rate of 12% 
from the date of maturity until full payment.
Second : Obliging the defendants to pay fees, expenses, and attorney fees.
Plaintiff : Gulf Brick Cement LLC.
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Bur Dubai - Al Quoz 3rd Industrial Area 
- Malak Al Subaie Industrial Factory.
Represented by: Munther Muhammad Mal Allah Suleiman Al Hammadi.
The party to be notified 1- Syed Agha Javed Syed Zulfikar Ali Naqvi as:Defendant.
Notification subject : A request for a performance order, the Dubai Court of First Instance 
decided on 11/22/2021 to obligate the two defendants to jointly pay the plaintiff an amount 
of 107,422.00 dirhams (one hundred and seven thousand four hundred twenty two dirhams) 
and the legal interest at the rate of 5% annually from the due date of each check separately 
until Full payment of fees and expenses and an amount of one thousand dirhams in return for 
attorney's fees. You have the right to appeal the matter within 15 days from the day following 
the publication of this Notification. 
Prepared By Anoud Salem Al Madhani 
Adoption Date 2022-01-11 14:10:20

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

عن  �ل�صادرة  بالتوجيهات  �لتز�مها  عن  �الإم���ار�ت  جامعة  �أعلنت 
و�إج�����ر�ء�ت  ب��روت��وك��والت  ي��خ�����ّس  فيما  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
ت�صغيل �ملن�صاآت �لتعليمية يف ظّل �نت�صار جائحة كورونا، ومو�كبة 
�لتعليمات  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ر  �الأ����ص���ب���وع���ي،  ل��ل��ع��م��ل  ل��ل��ن��ظ��ام �جل���دي���د 
�لثاين  �لدر��صي  �لف�صل  خ��الل  �ملُحا�صر�ت  ط��رح  باآلية  �خلا�صة 
�لطلبة  تق�صيم  و�صيتّم   .2022-2021 �الأك��ادمي��ي  �ل��ع��ام  م��ن 
و�لطب  �لزر�عة  �لهند�صة،  كليات  �الأوىل  ت�صمل  جمموعتني  �إىل 

فيما  �لرتبية،  وكلية  و�الجتماعية  �الإن�صانية  �لعلوم  �لبيطري، 
تقنية  �لعلوم،  و�القت�صاد،  �الإد�رة  كليات  �لثانية  �ملجموعة  ت�صم 
و�لعلوم  �لطب  بكلية  �ل�صحية  �لعلوم  بر�مج  �لقانون،  �ملعلومات، 
يوم  من  �لثاين  �لدر��صي  �لف�صل  حُما�صر�ت  و�صتكون  �ل�صحية. 
�أ�صبوع، على �أن تنتهي حُما�صر�ت  �الثنني وحتى �جلمعة من كل 
12 ظهر�ً. وحفاظاً على �صحة و�صالمة  يوم �جلمعة يف �ل�صاعة 
و�لعاملني يف جامعة  و�ملوظفني  �لتدري�س  و�أع�صاء هيئة  �لطلبة 
تعقيم  ي�صهد �حلرم �جلامعي حمالت  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�صاملة ب�صكل دوري يف جميع مباين �جلامعة و�حلد�ئق و�لطرق 

�ليومي  �لتعقيم  مو��صلة  مع  جنب  �إىل  جنباً  �لعامة،  و�الأم��اك��ن 
�لو�صوء  �أم��اك��ن  �ال�صتقبال،  �صالة  �لرئي�صي،  للمبنى  �ملُ�صتمر 
و�صائل  باأحدث  �لطالبي  �ل�صكن  تعقيم  وعمليات  �ملياه،  ودور�ت 
�لتعقيم و�لتبخري.  كما ُت�صّدد �إد�رة �جلامعة على قو�عد �لدخول 
�إىل �حلرم �جلامعي، من خالل �لتاأكيد على �إبر�ز تطبيق �حل�صن 
و�ملوظفني  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ص��اء  و  للطلبة  �الأخ�����ص��ر  للمرور 
�مل�صتوفني ملتطّلبات �لتطعيم �ملُعتمدة بالدولة، جنباً �إىل جنب مع 
�لكامري�ت �حلر�رية �لتي مّت تركيبها منذ بد�ية �جلائحة لقيا�س 

درجة حر�رة ج�صم �لد�خلني �إىل �حلرم.

مع بدء الف�شل الدرا�شي الثاين

جامعة االإمارات ُتطبق نظام املرور االأخ�صر ونظام الدرا�صة الهجني 

•• اأبوظبي- وام: 

�أعلن مركز �ل�صباب �لعربي ت�صكيلة 
�لعربي  �ل�����ص��ب��اب  "جمل�س  �أع�����ص��اء 
للتغري �ملناخي"، وهو مبادرة تنطلق 
�ملناخي  �لتغري  وز�رة  مع  بالتعاون 
�مل��ب��ع��وث �خلا�س  و�ل��ب��ي��ئ��ة وم��ك��ت��ب 
�لتغري  ل�������ص���وؤون  �الإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
�مل��ن��اخ��ي، و���ص��رك��اء �ل��ق��ط��اع �خلا�س 
وحتت مظلة جامعة �لدول �لعربية 
ع�صو�   12 �مل��ج��ل�����س  و���ص��ي�����ص��م   ،
بخر�ت متقدمة يف جماالت �لبيئة 

و�ال�صتد�مة و�لتغري �ملناخي.
�لعرب  �ل�صباب  �الأع�����ص��اء  و�صيمثل 
بخلفياتهم �ملتنوعة، من �أجل حتقيق 
بت�صكيل  �ملتمثلة  �مل��ج��ل�����س  �أه�����د�ف 
�ل�صباب  ت���ف���اع���ل  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
ودعم  �لبيئية  �لق�صايا  مع  �لعربي 
بق�صايا  �ملخت�س  �ل�صبابي  �ل��ع��م��ل 
�ل�صباب  و�إ����ص���ر�ك  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
�لعربي وتوظيف طاقاتهم القرت�ح 
�حل��ل��ول و�الإب����د�ع����ات �مل�����ص��ت��ج��دة يف 
�حللول  تنفيذ  على  و�لعمل  �ملجال 

�مل�صتد�مة لتحدي �لتغري �ملناخي.
وبهذه �ملنا�صبة، قال معايل �لدكتور 
���ص��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر، وزير 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة 
�مل��ب��ع��وث �خل��ا���س ل��دول��ة �الإم����ار�ت 
�لقيادة  "حتر�س  �مل��ن��اخ��ي:  للتغري 
�ل��ر���ص��ي��دة يف دول����ة �الإم�������ار�ت على 
�ل�صباب  ج���ي���ل  وت����ط����وي����ر  مت���ك���ني 
�لقطاعات  خمتلف  يف  و�إ���ص��ر�ك��ه��م 
الكت�صاب �خلر�ت �لالزمة ل�صمان 
ت�صكيل  وي����اأت����ي  ن���اج���ح  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
للتغري  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ص��ب��اب  جم��ل�����س 
�صمو  توجيهات  مع  متا�صياً  �ملناخي 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�صوؤون �لرئا�صة رئي�س مركز �ل�صباب 
�أع�صاء  ب�����اأن  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  �ل���ع���رب���ي، 
�مل��ج��ل�����س ���ص��ي�����ص��ارك��ون ب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
جهود �حلد من تد�عيات تغري �ملناخ 
على كل �مل�صتويات، �بتد�ًء من و�صع 
�ال�صرت�تيجيات و�لروؤى �مل�صتقبلية، 
�لتنفيذ  م�����ر�ح�����ل  �إىل  و�������ص������واًل 

�أ���ص��ح��اب �مل�صلحة  ب��اال���ص��رت�ك م��ع 
و�أ�صاف  �مل�صتويات."  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
�ل�صباب  جمل�س  "�صيتوىل  معاليه: 
�لعديد  �مل���ن���اخ���ي  ل��ل��ت��غ��ري  �ل���ع���رب���ي 
زيادة  يف  �صت�صاهم  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام  م��ن 
�ملجتمعية  �مل�صاركة  وتفعيل  �لوعي 
يف  مبتكرة  ح��ل��ول  الإي��ج��اد  و�ل�صعي 
�لعمل �ملناخي على م�صتوى �لدولة 
�نطالقاً  وذل���ك  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ع��امل  و 
�ل����دور �حل��ي��وي مل��رك��ز �ل�صباب  م��ن 
حتت  يعمل  �ملجل�س  والأن  �ل��ع��رب��ي، 

مظلة جامعة �لدول �لعربية".
وبني معاليه �أن دولة �الإمار�ت تنظر 
يخلق  �أن���ه  على  �ملناخي  �لعمل  �إىل 
�مل�صتد�م،  �القت�صادي  للنمو  فر�صاً 
و�أم��ام��ن��ا �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ع��م��ل �جلاد 
حتديات  تعالج  حلول  �إىل  للو�صول 
�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي م��ع �حل��ف��اظ على 
معدالت �لنمو من خالل �البتكار يف 
جماالت �لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة، 
وتعزيز  �الإم���د�د،  �صال�صل  وحت�صني 
و��صتغالل  �ل�����د�ئ�����ري،  �الق���ت�������ص���اد 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  تطبيقات 
الإح������د�ث �ل��ت��غ��ي��ري �مل���ط���ل���وب، وهي 
كلها ميادين تتطلب عقلية �ل�صباب 
و�أع�����رب  �الإبد�عية."  وح��ل��ول��ه��م 
معاليه عن ثقته باأن �ملجل�س �صيكون 
له �إ�صهامات موؤثرة يف �إطار حت�صري 
�ملوؤمتر  ال�صت�صافة  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�لثامن و�لع�صرين للدول �الأطر�ف 
�الإطارية  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  يف 
"COP28" يف  �ملناخ  تغرّي  ب�صاأن 
عام 2023، و�لذي �صيكون منا�صبة 
دولية تعك�س �لدور �لر�ئد لالإمار�ت 
�ل����دول����ي����ة  �ل�����ع�����الق�����ات  يف جم�������ال 
وحتقيق  �مل���ن���اخ���ي  �ل���ع���م���ل  ودع�������م 

�الإم���ار�ت  م��ب��ادرة  يف  ملمو�س  تقدم 
�ال�صرت�تيجية �صعياً لتحقيق �حلياد 

�ملناخي بحلول عام 2050.
من جانبها قالت معايل مرمي بنت 
�ملهريي وزيرة  �صعيد ح��ارب  حممد 
�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة : " ميثل 
�أحد  و�ملناخ  �لبيئة  �أج��ل  من  �لعمل 
�هم �الأولويات �ال�صرت�تيجية لدولة 
�الإمار�ت، و�لتي تعمل على حتقيقها 
ي�صمل  متكامل  نهج  عر  وتعزيزها 
ويدعم  و�مل��ج��االت  �لقطاعات  كافة 
حتقيق تنمية �قت�صادية م�صتد�مة، 
�أف�صل  م�صتقبل  �إي���ج���اد  وي�����ص��م��ن 
وميثل  و�ملقبلة،  �حلالية  لالأجيال 
للتغري  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ص��ب��اب  جم��ل�����س 
منوذجاً  �أه��د�ف��ه  حيث  م��ن  �ملناخي 
م���ث���ال���ي���اً ل���ال����ص���ت���ف���ادة م����ن ق�����در�ت 
�ل�صباب وتعزيز م�صاركتهم يف جهود 
�ملناخي."  �لتغري  حت��دي  م��و�ج��ه��ة 
�ل�صباب  " �إمل���ام  معاليها:  و�أ���ص��اف��ت 
وقدر�تهم  �حلديثة،  بالتكنولوجيا 
وتاأثريهم  و�الب��ت��ك��اري��ة  �الإب��د�ع��ي��ة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي عو�مل  �ل���وع���ي  رف����ع  يف 
جهود  تعزيز  يف  ت�صاهم  م��ن  ه��ام��ة 

�ل��ع��م��ل �مل��ن��اخ��ي، ل���ذ� حت��ر���س دولة 
وتوجيهات  روؤى  بف�صل  �الإم�����ار�ت 
��صر�كهم  ع��ل��ى  �ل��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
ب�صكل د�ئم يف حتقيق م�صتهدفاتها، 
وز�دت ه���ذه �الأه��م��ي��ة م��ع �الإع���الن 
عن مبادرة �الإمار�ت �ال�صرت�تيجية 
�ملناخي  �حل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل�����ص��ع��ي 
�ملا�صي،  �أكتوبر  يف   2050 بحلول 
يف  دورف��ع��ال  لل�صباب  �صيكون  حيث 

�لو�صول مل�صتهدفاتها".
جمل�س  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ����ص���ارت 
�ملناخي  ل��ل��ت��غ��ري  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ص��ب��اب 
�أع�صائه،  ج��ن�����ص��ي��ات  ت���ن���ّوع  ب��ح��ك��م 
وتبادل  ن��ق��ل  ت��ع��زي��ز  يف  ���ص��ي�����ص��اه��م 
ب�����ني دول  و�ل�����ت�����ج�����ارب  �خل���������ر�ت 
�ملنطقة وت�صليط �ل�صوء ب�صكل �كر 
�مل��ن��اخ وو�صعها  ت��غ��ري  ق�����ص��اي��ا  ع��ل��ى 
�حلكومات  �أع�����م�����ال  ج������دول  ع���ل���ى 
�لعربية مبا ي�صب يف �صالح �ملنطقة 

بالكامل.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت م���ع���ايل �صما 
ب��ن��ت ���ص��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����س �مل���زروع���ي 
نائب  �ل�صباب  ل�����ص��وؤون  دول��ة  وزي���رة 
�لعربي:  �ل�������ص���ب���اب  م���رك���ز  رئ���ي�������س 

وتد�عياته  �ملناخي  �لتغري  "ميثل 
�القت�صادية و�الجتماعية و�ل�صحية 
و�ح�����د� م���ن �أه����م �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
�ليوم  �ل���ع���امل  يف  �ل�����ص��ب��اب  ت���و�ج���ه 
بتحقيق  �مل�صتقبلية  فر�صه  وت��ه��دد 
�حلياة،  ج����ودة  وحت�����ص��ني  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ولذلك لي�س غريبا �أن نرى �ل�صباب 
�مل�صهد على  �لعامل يف �صد�رة  حول 
كل �ل�صعد الإطالق �ملبادر�ت �لبيئة 
م�صتقبلهم."  م����ق����در�ت  وح���م���اي���ة 
"�نطالقة  م��ع��ال��ي��ه��ا:  و�أ�����ص����اف����ت 
بتوجيهات  �لعربي  �ل�صباب  جمل�س 
من �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل 
�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان، 
وزير �صوؤون �لرئا�صة، جاءت لتوفري 
�لعربي  �ل�����ص��ب��اب  م��ن�����ص��ة حت��ت�����ص��ن 
وتدعم  ن��ف�����ص��ه  يف  �الأم�������ل  وت�������زرع 
�الب��ت��ك��ار و�الإب�����د�ع ل��دي��ه، وم��ن هنا 
�لعربي  �ل�����ص��ب��اب  جم��ل�����س  ي��ح��ظ��ى 
�لكامل  ب��ال��دع��م  �مل��ن��اخ��ي  ل��ل��ت��غ��ري 
دولة  يعك�س من��وذج  �صموه مب��ا  م��ن 
�الإم��ار�ت يف متكني �ل�صباب، و�لذي 
�لدولة  ل��ري��ادة  عامليا  ب��ات من��وذج��اً 

وروؤيتها �مل�صتقبلية".

�أع�صاء  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ول��ف��ت��ت 
�مل��ج��ل�����س �أظ���ه���رو� ك��ف��اءة مم��ي��زة يف 
�لعمل  �أو  �إب���د�ع���ي���ة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 
على م�صروع م�صتد�م يخدم �لوطن 
بالتغري  تتعلق  جم��االت  يف  �لعربي 
�ملناخي، بينها �الإد�رة �ملثلى للمو�رد 
�نبعاثات  و�ملياه، وخف�س  �لطبيعية 
�ل���غ���از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة، وحت�����ص��ني جودة 
�لهو�ء و�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة، 
�ل����غ����ذ�ئ����ي،  �الأم���������ن  و�ل�������زر�ع�������ة و 
مع  و�لتكيف  �ل��د�ئ��ري،  و�القت�صاد 
تبعات �لتغري �ملناخي، مبدية ثقتها 
�صت�صهد  �مل��ج��ل�����س  ع��م��ل  ف���رتة  ب����اأن 
�إطالق م�صاريع ر�ئدة وجادة يف هذه 

�ملجاالت.
لدعم  �ملبذولة  باجلهود  نوهت  كما 
�إطار  �أو�صع  بناء  خالل  من  �ملجل�س 
مم��ك��ن ل��ت��ع��زي��ز ج���ه���وده م���ن خالل 
�الأمانة  م���ن  دع����م  م���ن  �ال���ص��ت��ف��ادة 
�لعربية،  �ل�����دول  جل��ام��ع��ة  �ل��ع��ام��ة 
للتغرّي  �خل���ا����س  �مل��ب��ع��وث  وم��ك��ت��ب 
�مل��ن��اخ��ي يف دول���ة �الإم�����ار�ت، ووز�رة 
�إىل  �مل����ن����اخ����ي و�ل����ب����ي����ئ����ة،  �ل����ت����غ����رّي 
�ال�صرت�تيجية  �ل�����ص��ر�ك��ات  ج��ان��ب 

�ل��ق��ط��اع �حلكومي  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع 
و�ل���������ص����رك����ات وجم���ت���م���ع �الأع����م����ال 
�لعربية  �ل���ب���ي���ئ���ي���ة  و�مل����ن����ظ����م����ات 

و�لدولية.
�صعيد  ����ص���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
�ملوؤ�ص�صة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل����ن����ظ����ري، 
�لرئي�س  ل���ل�������ص���ب���اب،  �الحت������ادي������ة 
مركز  يف  لال�صرت�تيجية  �لتنفيذي 
ت�صكيل  "ياأتي  �ل��ع��رب��ي:  �ل�����ص��ب��اب 
للتغري  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ص��ب��اب  جم��ل�����س 
�لنموذج  حت����ول  ل��ري���ص��خ  �مل���ن���اخ���ي 
�الإم����ار�ت����ي يف مت��ك��ني �ل�����ص��ب��اب �إىل 
�لتنمية  ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���امل���ي  من������وذج 
�مل�����ص��ت��د�م��ة، ف���اإ����ص���ر�ك �ل�����ص��ب��اب يف 
يكتمل  ال  �مل�صتقبل  و�صنع  �ل��ق��ر�ر 
�لتحدي  مو�جهة  يف  باإ�صر�كهم  �إال 
�الأب���رز �ل���ذي ي��و�ج��ه �ل��ع��امل �ليوم، 
وه������و حت������دي �ل���ت���غ���ري �مل����ن����اخ����ي " 
و�أ�صاف : "عملنا تنفيذ� لتوجيهات 
�آليات  توفري  على  �لر�صيدة  �لقيادة 
بقدر�تهم  لالرتقاء  �ل�صباب  متكني 
م�صتقبل  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه��م  وت��ع��زي��ز 
�لعربية،  و�ملنطقة  �الإم����ار�ت  دول���ة 
م����ن خ������الل �مل���ج���ل�������س �ل�������ذي وق���ع 
عملية  بعد  �أع�صائه  على  �الختيار 
مر�جعة قامت بها جلنة متخ�ص�صة 
ن�صاط  تر�عي  وفق معايري حم��ددة 
و�إجن����از�ت����ه����م يف جمال  �الأع�������ص���اء 
�ال�����ص����ت����د�م����ة و�ل����ت����غ����ري �مل���ن���اخ���ي، 
مع  ق��ي��ادي  دور  �أد�ء  على  وقدرتهم 
حتديات  مبو�جهة  �لعمل  يف  خ��رة 
�صهاد�ت  جانب  �إىل  �ملناخي،  �لتغري 
�ل�صلة  ذ�ت  �مل��ج��االت  يف  �أك��ادمي��ي��ة 
ثقته  عن  �لبيئة." و�أع���رب  بالعلوم 
�إيجابي  �أثر  له  �صيكون  �ملجل�س  باأن 
ط��وي��ل �الأم����د ع��ل��ى م�����ص��رية �لوعي 

خا�صة  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ع��امل  يف  �لبيئي 
كل  ج��دد�  �أع�صاء  �صي�صت�صيف  و�أن��ه 
�لعربي  �ل��وط��ن  �صباب  م��ن  ع��ام��ني 
�لتغري  �لعاملني يف جمال مو�جهة 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �مل��ن��اخ��ي 
�مل�صاريع  �أ�صحاب  م��ن  �أو  و�خل��ا���س 
�ل�صلة  ذ�ت  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  و�ل�����ص��رك��ات 
�لطاقة  ذل��ك  يف  مبا  �ملناخ،  بق�صايا 
للمو�رد  �ملثلى  و�الإد�رة  �لنظيفة، 
و�النبعاثات  و�مل����ي����اه،  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�لكربونية وغريها.
�ل�صباب  م���ن   12 �مل��ج��ل�����س  وي�����ص��م 
و�ل�����ص��اب��ات م��ن 8 دول ع��رب��ي��ة، هم 
�مل��ه��ريي و�صلطان  ب��ط��ي ب��ن ح���ارب 
�حل�����ارث�����ي و������ص�����ارة �ل����ع����ام����ري من 
ورميثة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
ُعمان  ���ص��ل��ط��ن��ة  م���ن  �ل��ب��و���ص��ع��ي��دي��ة 
وم��ي��ث��م �ل��ك��و���س م��ن ل��ب��ن��ان و�أحمد 
�صبع �لليل و�صريف �لرفاعي و�أحمد 
�أزن��اك من  فتحي من م�صر وح��ازم 
�ملغرب ورمي �ملريخي من �لبحرين 
وحنان �لنوي�صر من �ململكة �لعربية 
�ل�����ص��ع��ودي��ة وم�����ص��ط��ف��ى ه��ا���ص��م من 

�ململكة �الأردنية �لها�صمية.
�صيتوىل  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  ي�������ص���ار 
�الأه���د�ف �حليوية  تنفيذ ع��دد م��ن 
�لبيئي  �مل���ج���ال  يف  �ل��ع��رب��ي  ل��ل��ع��م��ل 
ومبو�جهة حتديات �لتغري �ملناخي، 
يف مقدمتها دعم �لدول �لعربية يف 
�لتغري  ت�صدي  يف  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 
فعالة  ح����ل����ول  و�ق���������رت�ح  �مل���ن���اخ���ي 
جلميع �صر�ئح �ملجتمع يف �لقطاعني 
�حلكومي و�خلا�س ورفع �لتو�صيات 
�ل�صركاء  مل��ك��ت��ب  �ال����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�الأ�صا�صيني الختيار ما ينا�صب منها 

ل�صناع �لقر�ر يف �لعامل �لعربي.
�صوت  متثيل  �ملجل�س  �صيتوىل  كما 
�ملحلية  �ملحافل  يف  �لعربي  �ل�صباب 
و�لدولية، و�إي�صال �آر�ئهم و�أفكارهم 
باملهار�ت  �لعربي  �ل�صباب  وجتهيز 
ومو�كبة  �ل��وع��ي  ل���زي���ادة  �ل���الزم���ة 
وت�صجيع  �مل���ن���اخ���ي���ة  �ل����ت����ح����دي����ات 
�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �ال�صتثمار 
و�ل�������ص���رك���ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 

�ملجال.

•• القاهرة -الفجر:

�أ�صاد رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة 
م�������د�ر��������س �حل�����������ص�����ام �مل���ت���ك���ام���ل���ة 
بجمهورية م�صر �لعربية �لدكتور 
�لتعليم  بتجربة  �حل�صيني  مندوه 
�إل��ي��ة من  �الإم��ارت��ي��ة وم��ا تو�صلت 
تطور ملحوظ �صاهم يف �حتاللها 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  م���رم���وق���ة  م��ك��ان��ة 

�القليمي و�لعاملي.
لدولة  �ل��ت��ه��ئ��ن��ة  �مل�����ن�����دوه  وق������دم 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
خليفة  �ل�����ص��ي��خ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�صمو  �صاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه 
�آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�����������وزر�ء ح����اك����م دب������ي رع�������اه �هلل 
�ملركز  ع��ل��ى  ح�����ص��ول��ه��ا  مب��ن��ا���ص��ب��ة 

�الأول على م�صتوى �لدول �لعربية 
و�ل���� 27 ع��امل��ي��اً ف��ى م��وؤ���ص��ر جودة 

�لتعليم لعام 2021.
م����د�ر�����س �حل�������ص���ام ت��ط��ب��ق �أح����دث 

�لتقنيات �لتعليمية �ملعتمدة عامليا
جاء ذلك خالل زيارة وفد جمعية 
حيث  مل�صر،  �الإم��ار�ت��ي��ني  �ملعلمني 
�أحدث  على  �لزيارة  خالل  �طلعو� 
�لتعليم  وحلول  �لعلمية  �لتقنيات 
جمموعة  ت�صهدها  �لتي  �ملتطورة 

مبحافظة  �حل���������ص����ام  م������د�ر�������س 
�جليزة.

و�أكد �حل�صيني �أن م�صر و�الإمار�ت 
�ل�����ص��ق��ي��ق��ة ك���ي���ان و�ح������د وق������وة ال 
�صعادته  ع��ن  م��ع��رب��اً  ب��ه��ا،  ي�صتهان 
�لبلدين  جت��م��ع  �ل���ت���ي  ب��ال��ت��وئ��م��ة 
�ل�صيا�صية  �مل�����ص��ت��وي��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
�لتي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�الق��ت�����ص��ادي��ة 
ت�����ص��ه��د ت����ط����ور�ً م��ل��ح��وظ��ة خالل 

�ل�صنو�ت �ملا�صية.

و�أ���ص��اف : جتمع �الإم���ار�ت رو�بط 
�جتماعية وثقافية م�صرتكة عززت 
م��ن �مل��ح��ب��ة �مل��ت��ب��ادل��ة �ل��ت��ي مل�صتها 
�ملتكررة وم�صاركتي  خالل زيار�تي 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤمت��ر �لعلمية  ف��ى 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى م����د�ر �الأع�����و�م 

�ملا�صية �لتي زرت فيها �الإمار�ت.
و�أع����رب ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ب��زي��ارة وفد 
ج��م��ع��ي��ة �مل���ع���ل���م���ني �الإم����ار�ت����ي����ني 
ت�صم  �جلمعية  �أن  م���وؤك���د�ً  مل�����ص��ر، 

خر�ت متنوعة ت�صعى بدورها �إىل 
�الإم��ار�ت��ى وتدريبه يف  �ملعلم  رفعة 
ب��اأن �ملعلم ه��و ركيزة  ظ��ل �إمي��ان��ه��ا 

�لعملية �لتعليمية.
�لدكتور  �الإم����ار�ت����ي  �ل���وف���د  ���ص��م 
�أم��ني ع��ام جمعية  م�صعل �خل��دمي 
�مل��ع��ل��م��ني �الم���ار�ت���ي���ة، وع����دد من 
�جلمعية  �د�رة  جم��ل�����س  �أع�������ص���اء 
�لكعبى، خالد �حمد  : ه��دى  وه��م 
�لكعبى، ومرية على �ملطر، و �أ�صماء 

�ل�صويدى، وهيام عامر �حلمادى.
وف�����د جمعية  �أ�����ص����اد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
برئا�صة  �الإم����ار�ت����ي����ني  �مل��ع��ل��م��ني 
�لعام  �الأم��������ني  �خل�������دمي  م�����ص��ع��ل 
�لكبري  ب����ال����ت����ط����ور  ل���ل���ج���م���ع���ي���ة، 
�لتعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ت�����ص��ه��ده  �ل����ذى 
�لرئي�س  فى عهد فخامة  �مل�صرية 

عبد�لفتاح �ل�صي�صى.  
�ملعلمني  جمعية  ع��ام  �أم���ني  و�أف����اد 
باأن  �خل����دمي،  م�صعل  �الم���ار�ت���ي���ة 

م�صر و�الإمار�ت تربطهما عالقات 
�مل��ج��االت موؤكد�ً  �صتى  ف��ى  وط��ي��دة 
�أن �لعملية �لتعليمية مب�صر باتت 
ف��ى عهد  م��ل��ح��وظ��اً  ت��ط��ور�ً  ت�صهد 
�لرئي�س عبد�لفتاح �ل�صي�صى رئي�س 

جمهورية م�صر �لعربية.
بزيارتى ملجموعة  �صعدت   : وتابع   
م���د�ر����س �حل�����ص��ام �مل��ت��ك��ام��ل��ة �لتي 
�لتعليمية  �لتقنيات  �أح��دث  تطبق 
عاملية،  ت��رب��وي��ة  ب��ت��ج��ارب  �ملعتمدة 

�أع�صاء  جل��م��ي��ع  �ل�����ص��ك��ر  م���ق���دم���اً 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و �الإد�ري��������ة 
ر�صالة  تقدمي  يف  �ملتميز  لدورهما 

تعليمية متطورة.   
�لوفد  ت��ف��ق��د  م��ت�����ص��ل  ���ص��ي��اق  ويف 
�لطالبية،  �ل��ف�����ص��ول  �الإم����ار�ت����ى 
وع����ر�����ص����ت جم����م����وع����ة م�����د�ر������س 
وث��ائ��ق��ي يو�صح  ف��ي��دي��و  �حل�����ص��ام 
�ملعلمني  لتدريبات  �ملعتمدة  �الآلية 
تنفيذها مب�صاركة نخبة  يتم  �لتي 
و��صاتذة  �لتعليمية  �خل���ر�ت  م��ن 

�جلامعات.
وع�������ر �ل�����وف�����د �الإم��������ار�ت��������ي عن 
����ص���ع���ادت���ه���م مب����ا �����ص����اه����دوه د�خ����ل 
جم��م��وع��ة م���د�ر����س �حل�����ص��ام من 
طفرة علمية وتكنولوجية ومعامل 
وف�����ص��ول در�����ص���ي���ة ت��ط��ب��ق �أح����دث 
�لتقنيات �لعلمية �ملتبعة يف �مليادين 

�لرتبوية �لعاملية.

�صابا و�صابة من 8 دول عربية يف جمل�ض ال�صباب العربي للتغري املناخي  12

�شعادة �شعيد النظريمعايل �شما بنت �شهيل بن فار�ص املزروعيمعايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهرييمعايل �شلطان بن اأحمد اجلابر

جمموعة مدار�ض احل�صام مب�صر ت�صيد بتجربة التعليم االإماراتي

• �شلطان اجلابر: العمل املناخي يخلق فر�شًا للنمو االقت�شادي امل�شتدام وقيادتنا حري�شة على اإ�شراك جيل ال�شباب يف هذه اجلهود 
م�شاركتهم يف جهود مواجهة حتدي التغري املناخي وتعزيز  ال�شباب  قدرات  من  لال�شتفادة  مثايل  منوذج  املجل�ص  املهريي:  • مرمي 

ال�شباب حول العامل يف �شدارة امل�شهد على كل ال�شعد الإطالق املبادرات البيئة وحماية مقدرات م�شتقبلهم املزروعي:  • �شما 
اأثر اإيجابي طويل االأمد على م�شرية الوعي البيئي يف العامل العربي له  �شيكون  املجل�ص  النظري:  • �شعيد 

وعامليا  اإقليميا  مرموقة  مكانة  احتلت  االإماراتية  التعليم  جتربة  احل�شيني:  • مندوه 
• م�شعل اخلدمي : العملية التعليمية مب�شر ت�شهد تطورًا ملحوظًا فى عهد الرئي�ص ال�شي�شي

• وفد جمعية املعلمني االإماراتيني يطلع على اأحدث التقنيات العلمية والرتبوية مبدار�ص احل�شام مب�شر
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العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جرين باور ريفلو�صن

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:3956641 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد �بوبكر �حمد على %1٠٠

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممود ح�صان �ل�صيد �صالمه
تعديل وكيل خدمات / حذف هناء حم�صن ح�صني �صامل �لر��صدى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 15٠٠٠٠
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ جرين باور ريفلو�صن 

GREEN POWER REVOLUTION 

�إىل /جرين باور ريفلو�صن - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 
GREEN POWER REVOLUTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مزرعة بيلو للفطر ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:4129410 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / برونتى �ر�بيال وير من �صريك �إىل مدير

تعديل ن�صب �ل�صركاء / برونتى �ر�بيال وير من 34 % �إىل ٠%
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة بي �ل د�بليو هولدينجز ليميتد

BLW HOLDINGS LIMITED
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / وج�صيت�س �صلوين�صكى من �صريك �إىل مدير

تعديل ن�صب �ل�صركاء / وج�صيت�س �صلوين�صكى من 66 % �إىل ٠%
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ مزرعة بيلو للفطر ذ.م.م 

BELOW MUSHROOM FARM L.L.C 
�إىل /مزرعة بيلو للفطر - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 

BELOW MUSHROOM FARM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�مييرتيد للتجارة �لعامة- �صركة �ل�صخ�س 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لو�حد ذ.م.م  رخ�صة رقم:2716587 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / فاطمه حمد�ن حممد حمد�ن �لكعبي من مالك �إىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء / فاطمه حمد�ن حممد حمد�ن �لكعبي من 1٠٠ % �إىل %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �نفي�صمنت �ند تريد ديفلومبنت م م ح ذ م م 

Investment and Trade Development FZE LLC
تعديل ر�أ�س �ملال / من 3٠٠٠٠٠ �إىل 15٠٠٠٠

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�صاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

  تعديل �إ�صم جتاري من/ �مييرتيد للتجارة �لعامة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
EMITRADE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /�مييرتيد للتجارة �لعامة ذ.م.م 
EMITRADE GENERAL TRADING L.L.C L.L.C

�القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صركة ح�صانكو العمال �حلد�دة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�صة رقم:1131037 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حمد نا�صر حمد �لبلو�صى من �صريك �إىل مالك

تعديل ن�صب �ل�صركاء / حمد نا�صر حمد �لبلو�صى من 76 % �إىل %1٠٠

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف بر�بهاكار�ن �جارى �صيفا بر�صاد

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

 تعديل �إ�صم جتاري من/ �صركة ح�صانكو العمال �حلد�دة - ذ. م.م

HASSANCO STEEL FABRICATION - L.L.C 

�إىل /ح�صانكو العمال �حلد�دة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 

HASSANCO STEEL FABRICATION  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كابيتال �صيلد لو�صطاء 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتاأمني ذ.م.م رخ�صة رقم:1160464 
تعديل �إ�صم جتاري من/ كابيتال �صيلد لو�صطاء �لتاأمني - ذ م م 

CAPITAL SHIELD INSURANCE BROKERS - L L C 

�إىل /�بوظبي لو�صطاء �لتاأمني ذ.م.م 
ABUDHABI INSURARANCE BROKERS L.L.C

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�صم �لتجاري:برمييوم خلدمات �للوموزين -�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�مل�صفح م 14، 0 مبنى حكومة �بوظبي

CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري: 2848603 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�صفية �ل�صركة

�لظاهري،  �صارة  �حل�صابات-  ومر�جعة  لتدقيق  �ل�صادة/�مانة  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/13  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�صر  قر�ر 

22C532DA0F8AE760621:بالرقم
تاريخ �لتعديل:2022/01/14

�ملعني  �مل�صفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جنم �لركن لالثاث 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�صتعمل رخ�صة رقم:1664351 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة عبد�هلل حارب خلفان حممد �لنيادي  %1٠٠
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�هلل ربيعه علي �حلو�صني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فيال وورك للمفرو�صات 

CN وتنجيد �ل�صتائر رخ�صة رقم:4165142 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة جمد علي حممد علي �لعلوي %1٠٠

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف مبارك خمي�س مبارك �حلد�د �لنعيمي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ملروك لل�صتائر 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1041637 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة ر�صاد تيكي بور�يل %1٠٠
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف رم�صان �بر�هيم
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جناح �ل�صرقي العمال 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �الملنيوم رخ�صة رقم:1142951 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة خالد ��صماعيل حممد �ملرزوقي %1٠٠
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف ��صماعيل حممد �ملرزوقي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
�ليت  مركز  �لتجاري  باال�صم   CN رقم:2594266 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م،  �ل�صيد�ت  لتجميل  �صتايل 

�لرخ�صة و�عادة �لو�صع كما كان عليه �صابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 
  CN �لظباء لل�صيانة �لعامة  رخ�صة رقم:1109598 

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صمارت 
  CN ويز للتجارة �اللكرتونية رخ�صة رقم:2476817 

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/نادي  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN بريفكت فيو �لريا�صي رخ�صة رقم:1182965 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/نيكزي�س 
رقم:2198218  رخ�صة  �ل�صركات  لتمثيل  جلوبال 

  CN

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/ه�صام  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
  CN �حلفناوي لال�صت�صار�ت رخ�صة رقم:3839852 

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/تكنيكال 

CN الأعمال �لنجارة  رخ�صة رقم:2997950 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/رينيز  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليتل بيك �صوب للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2951159 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/�أيدن  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �صالون و�صبا للرجال رخ�صة رقم:2661790 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�نتيك هوم لل�صيانة �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�صة رقم:2460817 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حم�صن عمر ح�صني �حلامد �لها�صمى %1٠٠

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف ��صماعيل حممد �بل ح�صني �خلاجه
 تعديل �إ�صم جتاري من/ �نتيك هوم لل�صيانة �لعامة
ANTIK HOME GENERAL MAINTENANCE 

�إىل /�نتيك هوم للمقاوالت �لعامه 
ANTIK HOME GENERAL CONTRACTING

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة مقاوالت م�صاريع �ملبانى بانو�عها 41٠٠٠٠٢
 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة �ملباين 43٢99٠1

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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م�شاحة ن�شتعر�ص فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

املحبة 
�لرئي�صي  �مل��ح��رك  ه��ي  �الإن�����ص��ان  �ل��د�م��غ��ة يف وج���د�ن  �صتظل كلمات �حل��ب 
للتكوين �حلي، فيعتمد كل كائن حي على ما بد�خله من حب جتاه �الآخر، 

وه��ذ� و��صح جليا يف �ملخلوقات غري 
وقد  و�لطيور،  كاحليو�نات  �لب�صرية 
تبني لنا بعد �لت�صوير وعر�س �أجز�ء 
من حياتهم، �أن لدى هذه �ملخلوقات 
و�لود  �لرحمة  م��ن  �لب�صر  يفوق  م��ا 
�أمم  �الآخ���ر، فهم  �أج��ل  و�لتفاين من 
�أي�صا مثلنا، و�ملده�س �أنهم يتعاملون 
ف���ن���ج���د عالقة  ب����ح����ب،  �الآخ��������ر  م����ع 
�ملختلفة  �ل��ف�����ص��ائ��ل  م��ع  �حل��ي��و�ن��ات 
وت�صل  عنها  و�لدفاع  برعايتها  تقوم 
رعاية  ورعايتها  �إطعامها  �إىل  �أحيانا 

كاملة.
ون����الح����ظ �ل���ع���الق���ة ب����ني �حل���ي���و�ن 

ويتذكر  و�أن �حليو�ن يحفظ �جلميل  �لوقت  و�الإن�صان ومدى تطورها مع 
من  طبق  على  �خل��دم��ات  له  نقدم  كثريين  ب�صر  بخالف  �حل�صنة،  �ملعاملة 
على  يجرنا  م��ا  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  فهناك  حمطما،  مك�صور�  فيعيدوه  ف�صة 
�لذم  �أن  ح��ني  يف  با�صمه،  بع�صنا  ن�صب  ح��ني  ب��اخل��زي  و�ل�صعور  �حرت�مهم 
با�صمه مدح. لو �أننا نتعامل برفق مع �أنف�صنا ومن�صي قدما نحو بناء ج�صر 
من �ملحبة وعدم �لتنظري فيما بيننا، لكانت �حلياة �أهد�أ و�أجمل، فما يعكرها 
هو �لتدخل �لذي ال معنى له وب��دون �حلب و�الهتمام �صتكون �حلياة غري 
يولون  وال  بالعاطفة  يهتمون  ال  �أن��ا���س  م��ع  تطاق  وال  �صوية  وغ��ري  لطيفة 

�هتماما باملحبة و�لرحمة. 
 حممد اأ�شامة /كاتب

اك�شبو2020 ق�شة جديدة
حدث ��صتثنائي للوحة فنية كبرية مذهلة جتمع �لعامل كله، و�صرح عظيم 
�الأخرى،  �ل�صاحات  �إىل  �لو�صل  �صاحة  من  �ب��ت��د�ًء  عالية  باحرت�فية  �صمم 
ب��ذل عمل وجهد  �ل��ع��امل، ف�صال عن  �أب��ه��رت  وب�صورة جميلة يف كل زو�ي���اه 

كبريين ليظهر بهذ� �ملنظر �لر�ئع.
عر هذ� �لتميز يف �الإبد�ع عن �لقدرة �لتي وحدت �ل�صعوب و�ك�صفت معامل 

وتاريخ ومالمح كل دولة، فاأكرث من 
�ملختلفة  �جلن�صيات  ت�صم  دول��ة   19٠
و�حل�صار�ت  و�ل��دي��ان��ات  و�ل��ط��و�ئ��ف 
بدون فو�رق، فكل ما يتعلق بالريادة 
يهدف �إىل �لتو��صل وحتفيز �ملبدعني 
وت�صجيع  جميع �البتكار�ت من �أجل 
ينتج  مما  م�صتد�م،  �ف�صل  م�صتقبل 
�لنتائج  ذ�ت  �الإجن�����از�ت  ت��ق��دمي  ع��ن 
�أك�����ص��ب��و ٢٠٢٠ دبي  ي��ق��دم  �ل��و�ق��ع��ي��ة، 
�لزو�ر،  �إىل  وممتعة  عمالقة  جتارب 
وذل����ك الإب���ه���اره���م  يف ع���دة جماالت 
و�حلا�صر،  �مل���ا����ص���ي  ع���ر  خم��ت��ل��ف��ة 

ترى كل دولة حتر�س على عر�س ثقافتها وتقنياتها �ملتطورة و�ملبتكرة، مما 
ي�صهم يف �لتعرف على عامل �لغد وخر�ت متقدمة يف �لتكنولوجيا، كنموذج 
م�صغر م�صمم  للم�صتقبل باأحدث �البتكار�ت.  كل جناح  بلم�صته �خلا�صة 
ياأخذك يف رحلة  من �البتكار�ت و�لتنوع و�لق�ص�س �ملثرية تتعلق بالثقافة 
و�لتاريخ و�لطبيعة و�لرث�ت و�لفنون و�لثقافة و�الأمل و�مل�صتقبل �مل�صرق، من 
�أجل �لتنمية �مل�صتد�مة  وبيئة �أكرث �صحة. �ك�صبو 2020 من �أجنح �ملعار�س 
على �الإطالق، فهذ� لي�س بغريب على �إمار�ت �لت�صامح و�لتعاي�س و�الحرت�م 
برغم  �ل�صعوب،  لكل  وموطنا  �لعامل  ثقافات  ملختلف  حا�صنة  �جلميع،  بني 
�ختالف �للغات، وهذ� و��صح بعد 50 عاما من �لعطاء، فد�ئما �المار�ت لها 

ب�صمة  وروؤية م�صتقبلية وح�صور يف جميع �ملجاالت.
 ب�شرى الغفوري/كاتبة

عيناك 
عيناك غابة ع�صق

 و�إنى الأهوى فيها �ل�صجر 
و�إنى �أروم بعينيك فرحي 
و�إنى �أروم بعينيك �ل�صهر

فكيف تريدي �أغ�س �لطرف
وكيف تريدي �أ�صيح �لنظر 
وبني �جلفون �أرى �أمنياتي

تطارد حزين ومتحى �ل�صجر
�أبعد وقربك منى �أمان !وقد 

كنت عمرى �أخ�صى �خلطر 
�أخاف �مل�صري �إذ� �لليل ياأتي

و�أخ�صى �لقعود لوقت �ل�صحر 
فجئتي �إيل بوقع جميل 

بوجه منري يحاكى �لقمر 
ب�صوت �لبالبل كان �صد�ك 

بعزف �لفوؤ�د بقو�س �لوتر
طربت بعطرك �صوقا يفي�س 

بدرب �لورود �إىل �ملنحدر
عمار عبد احلميد 

مراحل املونتاج 
 Positive �لبوزتيف  �لعمل  لن�صخة  مونتاج  هى  �الأولية  �ملونتاج  مرحلة 

Working Copyفقط.
�لتز�من بني �ل�صورة و�ل�صوت: يقوم م�صاعد �ملونتري بعملية يدوية م�صنية، 

هي عملية �لتز�من بني �صور جميع 
�مل�صاحبة  و�الأ�صو�ت  �لفيلم  لقطات 
�لتز�من  ج���ه���از  م��ن�����ص��دة  ع��ل��ي  ل��ه��ا 
طريق  Synchronizerعن 
ذر�عي  فيه  ك��ادر يتال�صق  �أول  و�صع 
�ل�صورة،  ���ص��ري��ط  ع��ل��ى  �ل��ك��الك��ي��ت 
�خلبطة  فيه  ت�صمع  ك���ادر  �أول  �أم���ام 
يري  �أن  ب��دون  �ل�صوت،  �صريط  علي 
�ل�صورة �أو ي�صمع �ل�صوت �إال �إذ� كان 
�صغري  روؤي��ة  جهاز  علي  مير  �لفيلم 
جد� وقارئ لل�صوت وكالهما يتحرك 

ب�صكل يدوى متاما.
عند حماولة روؤية عدد من �للقطات �ملنف�صلة علي من�صدة �ملونتاج، فاإنها 
�للقطات  وت��رك��ي��ب  فكها  ث��م  وروؤي��ت��ه��ا  ترتيبها  �أث��ن��اء  ك��ب��ري�  وق��ت��ا  ت�صتغرق 
�الأخري، ي�صيع وقت طويل يف �لبحث عن �للقطات �ملعلقة علي �صلة �مل�صامري 
�أو يف لف �لبوبينات للبحث عن لقطة ما يف �لفيلم، �أو يف �لذهاب �إيل �لرف 
عنها،  للبحث  �مل��ون��ت��اج  من�صدة  علي  وو���ص��ع��ه  �لعلبة  م��ن  �لفيلم  و�إخ����ر�ج 
 edge لبحث عن �لكادر�ت �ملحذوفة، يتم ب�صكل م�صني، الأن �أرقام �حلافة�
numberمكتوبة كل 16 كادر، ولذلك عليه �أن يقوم بعملية جمع وطرح 
حتي يتاأكد �أنها نف�س �لكادر�ت �ملحذوفة، الأن �لفيلم و�صيط م�صتهلك فاإنه 
و�لل�صق  �لق�س  عمليات  م��ر�ت،  عدة  و�إع��ادت��ه  �لقطع،  تنفيذ  �ل�صعوبة  من 
و�حلذف و�ال�صافة �أثناء �ملونتاج تتم ب�صكل يدوى متاماً وت�صتغرق �لكثري من 
�لوقت، كلما قام �ملونتري بكتابة عالمات �ملونتاج علي لقطات م�صهد ما علي 
من�صدة �ملونتاج، ياأخذه م�صاعد �ملونتري ويركبه علي من�صدة جهاز �لتز�من 
synchronizer ثم يقوم بتنفيذ عالمات �ملونتري، ومير بعمليات ق�س 
ول�صق النهاية لها، ثم يركبه مرة �أخري علي جهاز �ملفيوال ليقوم �ملونتري 
وثالثة،  ثانية  بتنفيذها مرة  �ملونتري  ليقوم م�صاعد  �أخ��ري  بو�صع عالمات 
بع�س  ��صتعمال  �إيل  �ملونتري  ي�صطر  �أح��ي��ان��ا  �مل��ون��ت��اج،  ينتهي  حتي  وه��ك��ذ� 
�أن يرتك علي  �أن عليه  �أخ��ر ك��ادر، وين�صى  �إيل  �أول ك��ادر فيها  �للقطات من 
�الأقل 8 كادر�ت يف بد�ية �أو نهاية كل لقطة لعمل �صريط Pilotي�صم هذه 
�لثمانية كادر�ت لكل لقطة من �للقطات �لتى ��صتعملت فى �ملونتاج �لنهائي 
�أر�د �ملونتري  �إذ�  للفيلم وذلك ال�صتعمالها فى ت�صحيح �الأل��و�ن للفيلم كله، 
طلب  �إذ�  �إال  ذل��ك  ي�صتطيع  فلن  �لفيلم،  يف  مرتني  �للقطة  نف�س  ��صتعمال 
من �ملعمل عمل ديوب نيجاتيف لها، ولن ي�صتطيع ��صتعمالها �إال بعد �نتهاء 

�ملعمل من عمل هذ� �لديوب نيجاتيف.
معاذ الطيب /خمرج

املتطفلون 
�أبائهم و�أجد�دهم �لذين كانو� يقومون باأفعال  تفوق �أحفاد �ملتطفلني على 
و�ملو��صالت  �النتظار  �أم��اك��ن  يف  ي��ج��اوره  من  ي�صاركون  وقتها،  ��صتفز�زية 
يرف�صون �صاحب  �أن��ه��م  و�ل��غ��ري��ب  �أو �صحيفة،  ك��ت��اب  �الط���الع يف  �ل��ع��ام��ة، 
�لقر�ءة،  ي�صتكملو�  �أن  قبل  �أخ��رى  ل�صفحة  �النتقال  �ل�صحيفة  �أو  �لكتاب 
�أي �صخ�س، وتتو�ىل  وكانو� يتدخلون فيما ال يعنيهم مبجرد �جللو�س مع 
�الأ�صئلة، ��صمك ؟ كم عمرك ؟ من �أي بلد ؟ متزوج ؟ عندك �أبناء؟ ما هي 
�ملوؤهالت �لتي ح�صلت عليها؟ كم ر�تبك؟ كلها �أ�صئلة حمظورة و�لرد عليها 

يتطلب �إما �لكذب �أو رد غري لطيف مفاده وما �صاأنك �أو "�أنت مال �أهلك"
�أن و�صل لدرجة  �إىل  روي���د�ً  روي���د�ً  �الآخ���ر يتطور  ���ص��وؤون  �لتدخل يف  وظ��ل 

�مل�صورة  وتقدمي  و�لتوجيه،  �لتنظري 
و�زد�د  �����ص���ت���دع���اء،  �أو  ط��ل��ب  ب�����دون 
لدرجة  �حلياة  �أ�صا�صيات  يف  �لتدخل 
وتن�صيب  و�ل��و���ص��اي��ا  �لن�صح  ت��ق��دمي 
�ل��ن��ف�����س ع��ل��ى �الآخ�����ر، وم��ط��ل��وب من 
لو�صاياهم  �ل����ر�����ص����وخ  �ل�������ص���خ�������س 
و�القتناع باأقو�لهم، مع �أن �لكثري مل 
يقم لهم وزنا ومل يرفعو� لهم قدر�ً، 
لكن يظل �ملتطفل يف ممار�صة تدخله 
�ل�صافر يف حياة �الآخرين و�إبد�ء ر�أيه 
ملرحلة  �نتقلو�  �أن  �إىل  يفعلو�،  فيما 
لالآخر  �حلياتية  �الأم���ور  يف  �لتدخل 

و�ل�صوؤ�ل �ملتكرر �إىل �أين تذهب؟ 
بكامري�،  و�متالك �جلميع هاتف  �لتو��صل �الجتماعي  �نت�صار مو�قع  ومع 
�صار �الأحفاد �أكرث حظاً من �آبائهم و�أجد�دهم، فالو�صائل �حلديثة منحتهم 
�أو مو�فقة، يلتقط ملن ي�صاء �صور�ً  ��صتئذ�ن  �خ��رت�ق خ�صو�صية �الآخ��ر بال 
�لوقت  وم��ع  ر�دع،  وال  رقيب  ب��دون  �صفحاتهم  على  ويبث  فيديو  ومقاطع 
على  يتطفل  فالكل  خميف،  ب�صكل  �ملجتمع  يف  تنت�صر  ظاهرة  �لتطفل  �صار 
�لكل ومل يقت�صر �لتطفل على �أحفاد �الأولني بل تكاثرو� و�أ�صبحت عدوى 
�أن �جلميع مالئكة وال وجود  �لع�صر، و�ملده�س  �صيمات  �لف�صائح من  ن�صر 
بال  ك��ان  "من  مقولة  ون�صو�  �الجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  على  لالأبال�صة 
خطيئة فليقذفني بحجر"، ولالأ�صف هوؤالء �ملتطفلون يد�صون �أنوفهم يف كل 

�صيء، ويتعقبون �الآخر ويعدون عليه �أنفا�صه.
وعالج هذه �لظاهرة يتلخ�س يف جترمي رفع �أي حمتوى على �ملو�قع ت�صم 
�صور ومقاطع فيديو الأ�صخا�س غري معنني لر�فع �ملحتوى، و�لقب�س على 
�أ�صحاب  �إذ� فعل ردع  �أي حمتوى وتقدميه للمحاكمة، فالقانون  من يرفع 

�لنفو�س �ل�صعيفة و�أعادهم حلظرية �ملجتمع �ل�صوي.
ال�شيماء حممد /خبري �شحافة واإعالم  

طائر البلبل
��صمه  �ل��ط��ي��ور   ع��ن  بحثي  ك��ت��اب  بعمل  �الأخ����رية  �ل�صابقة  �الأي����ام  ق��م��ت يف 
خلق �هلل" و�إن ما جعلني �أفكر يف كتابته هو طائر �عتاد �لوقوف  "عجائب 
�صباحا متنقال ما بني �صور تر��س بيتي وبني عامود �الإنارة �ملجاور للرت��س، 
هذ� �لطائر هو �لبلبل �لذي كان يقف وي�صدو ب�صوت متلوؤه �لروعة و�الإبد�ع 
�لذي  �أحيانا  �أن��ا  بل  يتاأخر عني  يوم ومل  �أنتظره �صباح كل  وكنت  �لرباين، 
وكاأننا  �ليه  �أ�صتمع  كنت  تغريده  وب��ه��رين  �صوته  �صدين  لقد  �أت��اأخ��ر،  كنت 
و�أنا  و�أردد  �أقول  �أ�صتمع �ىل تغريىده، وكنت  و�أنا  نتناجى من �صدة �صعادتي 

يا �هلل  "�صبحانك  و�أ�صمعه  �ليه  �أنظر 
فاإن  نعم  فاأذهلت"،  ف��اأب��دع��ت  خلقت 
مهما  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  خملوقات 
قد  جندها  خلقها  يف  فكرنا  لو  كانت 
ك��ل م��ن يتفكر  ي��ذه��ل  ب���اإب���د�ع  خلقت 
�أبحث  �أن  ق��ررت  ه��ذ� �خللق، لهذ�  يف 
�أردت، ولكنني  �لبلبل ووجدت ما  عن 
وجدت �أي�صا �لعجب �لعجاب، وجدت 
�أنو�عا من �لطيور ال ومل ن�صمع عنها 
وذهلت  عنا  بعيدة  مناطق  يف  تعي�س 
ع��ن��دم��ا ر�أي����ت ���ص��وره��ا وق����ر�أت عنها، 
و�إنها  ومده�صة  مذهلة  �إن��ه��ا  حقيقة 

�لطيور  �الأن���و�ع من  �أن��در  �أبحث عن  �أن  ق��ررت  من عجائب خلق �هلل، لهذ� 
لي�صمها كتابي هذ� بني �صفتيه، طيور مل ن�صمع عنها ومل جندها قريبة منا 

وتتمتع مبا خلقها �هلل عز وجل من جمال و�أبهة ومتيز.
و�لبالبل هي ف�صيلة من �لطيور تتبع رتبة �لع�صفوريات من طائفة �لطيور، 
و�لبلبل طائر �صغري �أبي�س �خلدين منفرد وجميل وو�صيم ي�صرب به �ملثل 
�الن�صر�ح  ي�صيف  �ملنزل  يف  تربيته  عند  �ل�صوت،  وُح�صِن  �لل�صان  طالقة  يف 
و�صهولة  �ملعا�صرة  وح�صن  و�ل��ذك��اء  بالفطنة  ويت�صف  و�ل�����ص��رور  و�لبهجة 
�لبالبل  تنت�صر  كبرية،  بدرجة  �صاحبه  وي��األ��ف  بالوفاء  ويت�صف  �لرتبية، 
و�آ�صيا  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  حتى  �أفريقيا  �أن��ح��اء  معظم  يف  �ملُختلفة  باأنو�عها 
على  موزعة  نوًعا   130 ح��و�يل  وهناك  �ليابان،  حتى  و�صمااًل  و�إندوني�صيا 
24 جن�س ومن �ملعروف �أن �لبلبل يعي�س مبتو�صط 15 عام تقريًبا، و�لذكر 
�أكر من �الأنثى ويكون قي وقفته  �أقوى من �الأنثى وج�صمه  يكون تغريده 
�لذكر  وذيل  �لوقوف،  �لذكر يف  �نت�صابا من  �أقل  تكون  �الأنثى  �أما  منت�صبا 
يكون �أطول من �الأنثى بالن�صبة �إىل �لبالبل ذ�ت �خلد �الأبي�س، وذيل �لذكر 
يكون ملموما �أما ذيل �الأنثى فيكون مفرو�صا نوع ما، و�جل�صم رمادي وظهر 
�صو�رب  مع  �أ�صود  ومنقاره  �للون،  �أ���ص��ودي  يكونان  �لطائر  ور�أ���ص��ه  �لطائر   
�أو مقمر وخد �لطائر  �صود�ء، و�لري�س فوق �لر�أ�س يكون على �صكل مثلث 
يكون �أبي�س و�لذيل �أ�صود ونهاية �لذيل �أبي�س �للون و�أرجل �لطائر رمادي 
غامق وطول �لطائر من �ملنقار �إىل �لذيل 18 �صم، كما يتميز طائر �لبلبل 
وذيله  �لق�صري  بعنقه  ويتميز  �حلجم  متو�صطة  �مل��غ��ردة  �لطيور  �أح��د  باأنه 
�ملنقار  يكون  �الأن����و�ع  معظم  ويف  �مل�صتديرة،  �لق�صرية  و�أجنحته  �لطويل 
طويل قلياًل، وتتميز معظم �الأنو�ع بالري�س �لبنى �ملائل �إىل �الأ�صود، ويوجد 
�أنو�ع �أخرى تتميز بري�س غنى باالألو�ن مع بع�س �لدو�ئر �مللونة باالأ�صفر 
و�الأحمر و�لرتقايل، وبع�س �الأنو�ع تتميز بقمم روؤو�س خمتلفة وغالًبا ما 
تكون �أنو�ع �لري�س ذ�ت �ختالف و��صح بني �لبالبل، معظم �لذكور و�الإناث 
تكون  �أن  �إىل  متيل  �الإن��اث  �أن  �إال  �صو�ء  حد  على  �لبع�س  بع�صهم  ي�صبهون 

�أ�صغر قليال .
وت�صم فئة طيور �لبلبل �لكثري من �الأنو�ع منها :�لبلبل �الأ�صفر مع �لبني، 
و�لرتقايل، و�لذهبي، �لزيتوين ورمادي �لعينني، وموري�صيو�س، و�حل�صاوي، 

و�أبي�س �خلدين، و�أ�صفر �لعجز. 
بني  خمباأ  يكون  �أو  و�الأ���ص��ج��ار  �لنخيل  ف��وق  �أع�صا�صها  ببناء  �لبالبل  تقوم 
�حل�صائ�س، وت�صتعمل يف بناء �لع�س مو�د �لنخيل ليف �لنخيل و�أعو�د �الأ�صجار 
حيث تقوم �لبالبل بلف مو�د �لتع�صي�س ويكون ع�صها ُمدور �ل�صكل.. وعند 
بتحريك  ج��ًد�  جذ�بة  غزلية  بحركات  �لبالبل  تقوم  �لتكاثر  موعد  حلول 
�أجنحتها ب�صكل بطيء ملدة 10 �إىل 30 ثانية تقريًبا مع نف�س �لري�س ونزول 
�جل�صم �إىل �الأمام يف �جتاه �الأر�س نوًعا ما مع فتح �ملنقار وي�صدر خاللها 
�صوتا خفيفاً، وبعد �لتز�وج تقوم �الإناث بو�صع �لبي�س وتكون عدد �لبي�صات 
من 3 �ىل 5 بي�صات وتكون هذه �لبي�صات مرق�صة �أي مر�صو�صة ومنقطة 
�لبي�س  ح�صن  على  و�الأن��ث��ى  �لذكر  ويتناوب  و�الأ���ص��ود،  �لبنف�صجي  باللون 
وبعد 15 يوماً من �لرقد يفق�س �لبي�س ويتناوب �لذكر و�الأنثى على تربية 

�ل�صغار، وتعتمد �ل�صغار على �الأبوين �إىل �أن تخرج من �لع�س.
مازن متيم /كاتب �شحفي

اإدارة الوقت 
باأهمية  منهم  �إدر�ك���اً  قطعك،  تقطعه  مل  �إن  كال�صيف  �لوقت  قدمياً  قالو� 
" نعتمان مغبون عليها   ، ر�صول �هلل �صل �هلل عليه و�صلم  �لوقت، وقد قال 
�لعبد �ل�صحة و�لفر�غ" و�لفر�غ هنا مق�صوًد به �لوقت و�إنه يح�صد عليهما 
م��ن �الآخ��ري��ن و�إن ت��اأم��ل��ت ه��ذ� �حل��دي��ث ل��ر�أي��ت��ه م��ن �أج��م��ل م��ا ق���ر�أت فهو 

لالأخبار ومن ثم �لن�صيحة لكل م�صلم 
وحديثي  �ل��وق��ت  تنظيم  يف  للعمل 
ف��م��ن �ملالحظ  �ل���وق���ت  ع���ن  �ل���ي���وم 
�أمر�ن  �لوقت يف وجهة نظري  ب�صاأن 
�صبه  باتت  �لوقت  بركة  �أن  �الأول هو 
رغم  �أن����ه  �أرى  و�ل��ث��ان��ي��ة  م��ن��ع��دم��ة، 
تدرك  �أو  حت�����س  ال  ف��ال��ن��ا���س  �الأوىل 
�صدًى  ي�صيع  وترتكه  �ل��وق��ت،  قيمة 
ينفعهم،  فيما  ب��ه  �ال���ص��ت��ف��ادة  دومن���ا 
وفيما ينفعهم يف ر�أيي �ملتو��صع على 
باأمور  �الن�صغال  �الأول  �صيئان  �الأق��ل 
�الخرى و�لعودة �إىل �هلل وهو �لقائل 
�ل��ع��زي��ز :" َف����اإَِذ�  ���ص��اأن��ه يف كتابه  ج��ل 

ىَل َربَِّك َفْرَغب )8( �ل�صرح، وهنا تف�صري خاطئ لدى  َفَرْغَت َفن�َصْب )7( َو�إِ
فان�صب  �لفر�ئ�س  من  فرغت  �إذ�  هنا  فاملق�صود  ربي  رحم  من  �إال  �جلميع 
بالذكر و�لدعاء �إىل ربك فاأرغب، وهذ� هو �جلانب �لديني �أو �الأخروي �لذي 
�أدعو نف�صي و�إياكم �إىل �الن�صغال به فاالن�صغال بذكر �هلل كلنا نعلم فو�ئده 
و�لتي على ر�أ�صها ملء كتابنا بح�صنات وزرع �جلنة باأ�صجار كثرية يف �نتظارنا 
هناك، و�الأهم من ذلك فالذكر يعني �كت�صاب معية �هلل جل �صاأنه، وذكره لنا 
�إذ ذكرناه، ال بل قد ي�صل �الأمر �أن يحبنا �هلل جل جالله ويالها من مكارم 

تاأتينا بذكر �هلل .
هي  �لدنيا  ف��ات،  ما  كل  من  نحياها  �لتي  �لدنيا  �ي��ن  �صائل  ي�صاأل  قد  وهنا 
�أم��ر به  �ل��ذي من �ملمكن �ال�صتفادة به يف فر�غنا، و�أق��ر مبا  �جلانب �الآخ��ر 
ر�صولنا �لكرمي للعمل فيها و�ل�صعي الأمر�ن �الأول هو �حقيتنا بعبودية �هلل، 

ثم �حقيتنا يف �خلالفة يف �الأر�س باإعمارها و�لعمل فيها و�صاهدي يف ذلك 
قول �لر�صول �لكرمي :" �إذ� قامت �ل�صاعة ويف يد �أحدكم ف�صيلة فليغر�صها" ، 
وهنا حت�صرين ن�صائح �أدىل بها �ملغفور له باإذن �هلل �لدكتور �إبر�هيم �لفقي 

يف �ال�صتفادة بالوقت �أخل�صها يف �لنقاط �لتالية: 
خ�ص�س من وقتك 10 �إىل 30 دقيقة للم�ص��ي و �أنت مبت�صم.، �جل�س �صامتاُ 
حياتك  ع�س  يومًيا،  �صاعات   7 لنومك  خ�ص�س  ي���ومياً،  دقائ���ق   10 ل��مدة 
ب��ثالث �أ�صياء : )) �لطاقة + �لتفاوؤل + �لعاطفة (، �لعب �ألعاب م�صلية يومًيا،  
�قر�أ كتباً �أكرث من �لتي قر�أتها �ل�صنة �ملا�صية، خ�ص�س وقًتا للغذ�ء �لروحي 
�أعمارهم  �أ�صخا�س  مع  �لوقت  بع�س  �ق�س   ،) وت��الوة  وت�صبي��ح  �ص���الة   (  :
جتاوزت �ل� 70 �صبعني عام ، و �آخرين �أعمارهم �أقل من 6 �أعو�م، �حلم �أكرث 
خ��الل يقظتك، �أك����رث من تناول �الأغذية �لطبيعية، و �قت�صد من �الأغذية 
�ملعلبة، ��صرب كميات كبرية من �ملاء، حاول �أن جتعل 3 �أ�صخا�س يبت�صمون 
يوميا، ال ت�صيع وقتك �لثمني يف �لرثثرة، �ن�س �ملو��صيع ، وال تذكر �صريكة 
جتعل  ال  �حلالية،  للحظات  ت�صيء  �صوف  الأنها  م�صت  قد  باأخطاء  حياتك 
باأن  �علم  �الإيجابية،  لالأمور  وفر طاقتك  عليك،  ت�صي���طر  �ل�صلبية  �الأفكار 
�حلياة مدر�ص���ة .. و �أنت طالب في��ها .. و�مل�صاكل عبارة عن م�صائل ريا�صية 
ع�ص���اءك  و  ك�االأمي�����ر..  غ��د�ءك  و   .. ك��ال�مل�ك  �إف��ط��ارك  كل  ح��ل���ها،  ميكن 
ك�الفقي������ر ،  �بت�صم .. و��صحك �أك����ث����ر، �حلياة ق�صرية ج����د� .. ف���ال تق�ص���ها 
يف ك�����ره   تاأخذ )ج�م�ي�ع ( �الأمور بج��دي��ة .. ك��ن �ص�ل��ص�ا و ع�ق�الن�ي�ا، لي���س 
 ، ب�صلبياته  �ملا�صي  �ن�س  �ملناق�صات و�ملجادالت،  �لفوز بجميع  �ل�صروري  من 
حتى ال يف�صد م����ص���ت��ق��ب��لك، ال تقارن حي��اتك بغ���ريك .. وال �صريكة حياتك 
باالأخري�����ات، �لوحي�����د �مل�ص���وؤول عن �صع���ادتك ) هو �أن������ت !!، �صامح �جلميع 
�أح���ص��ن  ب���ه،  لك  ع����القة  ال   .. عن���ك  �الآخ���رون  يعتقده  ما  ��صتثناء،  ب��دون 
�ل��ظ��ن باهلل،  مهما كانت �الأحو�ل .. ) جي��دة �أو �ص�ي�ئ�ة ( ثق باأنها �صتتغ�����ري، 
عملك لن يعتني بك يف وقت مر�صك.. بل �أ�صدقاوؤك.. لذلك �عت���ن ب��ه��م، 
تخل�س من جميع �الأ�صياء �لتي لي�س لها متعة �أو منفعة �أو جم���ال، �حل�ص��د 
قادم ال  �الأف����ص����ل   ،) �حتياجاتك  �أنت متلك جمي����ع   ( للوقت.  هو م�صيعة 
حمال����ة باإذن �هلل، مهما كان �صعورك .. فال ت�صعف .. بل ��صتيقظ .. و �نطلق، 
حاول �أن تعمل �ل�صيء �ل���صحيح د�ئمٌا، �ت�صل بو�لديك ... وعائلتك د�ئ���ماُ، 
لالآخرين،  وجي���ًد�  �صيئا مميز�ٌ   .. يوم  كل  �أعط  و�ص���ع���يد�،   .. متفائ����اٌل  كن 
�ح������ف�����ظ ح������دودك، عندم���ا ت�صتي����قظ يف �ل�صب����اح .. و �أنت على ق��يد �حلياة 

.. فاحمد �هلل على ذلك.
حمدي اإ�شماعيل /كاتب

الن�شج العاطفي
للتفاعل  بها  و�لتحكم  بعمق  عو�طفك  بفهم  لك  ت�صمح  �صخ�صية  �صمة  هو 
ونا�صجة  هادئة  بطريقة  �الآخرين  مع  و�لتعامل  �أف�صل  ب�صكل  �ملو�قف  مع 
�ل�صعب  من  �إن��ه  يقال  عليك،  ت�صيطر  كونها  من  ب��داًل  بعو�طفك  و�لتحكم 
فهو  �حلياة  جو�نب  جميع  يف  �لن�صج  دون  �لعاطفي  �لن�صج  �إىل  �لو�صول 
مينحك �لقدرة على �إد�رة �ملو�قف و�ل�صيطرة على ردود �الأفعال ب�صهولة دون 

�أن ترهقك �حلياة.
حلياتك  �الإيجابية  �لطاقة  م��ن  �مل��زي��د  ج��ذب  يف  �لعاطفي  �لن�صج  ي�صاعد 
�لعاطفي  للن�صج  ولي�س  �مل���دى،  وط��وي��ل��ة  و���ص��ادق��ة  ه��ادف��ة  ع��الق��ات  وب��ن��اء 
عالقة بالعمر �لبيولوجي لكنه يعتمد على �خلرة �لتي ح�صلت عليها من 
�لتجارب �ملختلفة �لتي مررت بها يف �حلياة. و�ليوم �أ�صبح �لن�صج �لعاطفي 
�أمر�ً ال غنى عنه لعي�س حياة �أف�صل فكلما �زد�د �لن�صج �لعاطفي لديك كلما 

�أ�صبحت �أكرث تكيفاً مع �لو�قع و�أكرث قدرة على تقبل �لتغري�ت. 
�لت�صرف  �الآخ����رون  ي�صيء  مل���اذ�  تفهم  �أن  �لعاطفي  �لن�صج  ع��الم��ات  وم��ن 
بداًل من ت�صيد �الأخطاء و�ملبالغة يف �لعتاب و�إلقاء �للوم عليهم بل تتفهم 

�لكامنة  و�الأ���ص��ب��اب  و�ل��ق��ل��ق  �مل��خ��اوف 
�حلياة  �أن  وت���درك  ت�صرفاتهم  ور�ء 
هناك  بل  و�أ���ص��ود فقط  �أبي�س  لي�صت 
تدرجات رمادية تنطوي فيها �لكثري 
م�صاحة  وحت������وي  �ل���ت���ع���ق���ي���د�ت  م����ن 
ترتجم �لغ�صب من �ل�صلوك �ل�صلبي 
لت�صرفات  وف��ه��م  و�إدر�ك  رق���ي  �إىل 

�الآخرين وكالمهم و مو�قفهم.
�أن��ك ل�صت دوم��اً على حق،  �أن��ت تعلم 
و�أن���ه ميكنك �رت��ك��اب �الأخ��ط��اء. لكن 
من  �الأم����ور  ت�صحيح  �أي�����ص��اً  ميكنك 
باخلطاأ  و�الع����������رت�ف  الآخ������ر  وق�����ت 
لذلك  �ملنا�صب.  �لوقت  يف  و�الع��ت��ذ�ر 

�ل�صلبية حت��دث يف  �الأ�صياء  �أن  و�العتقاد  �ل�صحية  ب��دور  للتظاهر  د�ع��ي  ال 
�أو �لتغلب عليها و�أن �الأم��ور ال جتري كما  حياتك دون قدرتك على منعها 
بل  �أه��د�ف��ك  �إىل حتقيق  �ل��ذي لن يو�صلك  �لتفكري  ه��ذ�  تريد. توقف عن 
�أن �حلياة لي�صت مثالية   �أنت و�علم  �أفكارك و�ب��د�أ بتقبل ذ�تك كما  �صي�صتت 
�الآخ��رون و�حر�س على ربط  بالتعبري عن نف�صك جيد�ً حتى يفهمك  وقم 
عالقاتك  يف  �إي��ج��اب��ي��اً  عندها  و�صت�صبح  ت��ري��د  م��ا  لتحقيق  بالعمل  �ل��ك��الم 

و�إجناز�تك و�صلوك حياتك. 
عندما ت�صل لهذ� �لن�صج �لعاطفي لن تقع يف �حلب ب�صهولة بل �صتدرك �أن 
�أي عالقة بحاجة للوقت �لكايف للتعرف عن قرب �أكرث من �لطرف �الآخر 
وو�صع قو�عد �الهتمام و�لثقة و�الحرت�م و�لتقبل و�الأمان و�الحتو�ء بوعي 
�أ�صكاله  بكل  �جلمال حلياتك  وت�صيف  �لعالقة �صحية  هذه  عاطفي جلعل 

قبل �أن تطلق �لعنان مل�صاعرك فيها.
ذكريات  يف  وقتك  ت�صيع  فال  �للحظة..  ه��ذه  يف  عاطفي  بوعي  تعي�س  �أن��ت 
�لوقت  يف  طاقتك  رك��ز  ب��ل  �مل�صتقبل  م��ن  بالقلق  نف�صك  ترهق  وال  �ملا�صي 
�لكون بت�صخري من  باأن  �الإمكانيات �لالنهائية لديك وثق  �حلايل وحترى 
�هلل �صيقودك �إىل حيث تريد وحتلم حيث تكمن �صعادتك �خلا�صة الأنها �صيء 
�أنت تتخذه وجتذبه دون �العتماد  �أنت ت�صنعه وعقلية �أنت تطورها وخيار�ً 
�لذي  �لبناء  �لنقد  تتقبل  بل  �الآخ���رون  يعتقد  تهتم مبا  �أن��ت ال  �أح��د.  على 
ي�صاعدك على حتديد نقاط �صعفك وتطويرها وتعرف كيف ت�صتفيد وتتعلم 
�أك��رث ه��دوء يف مو�جهة  م��ن ك��ل عالقة مت��ر بها الأن��ه��ا �ختبار ل��ك وت�صبح 
بوعيك  �أقوى ولديك دوماً  �صتنتهي و�صتنه�س جمدد�ً  �ملحنة  �ل�صد�ئد الأن 

وذكائك ون�صجك �لعاطفي خطة بديلة ت�صاعدك وتنقذك وت�صعدك. 
منال احلبال/اإعالمية

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود

اآراء الكتاب
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العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/لوكاليا 
CN لتنظيم و�د�رة �لفعاليات رخ�صة رقم:2700666 

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فيني توب للتو�صيل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3928587 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة خلفان حممد ر��صد حممد �ملن�صوري %1٠٠
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف مرمي خلفان حممد ر��صد �ملن�صوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/دي �ي �م ��س للخدمات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لطبية رخ�صة رقم:3965892 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة عبد�لكرمي عبد�لرحمن عبد�لكرمي %1٠٠
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�هلل �صعيد خليفه عامر �لدرعي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صالون فانال لتجميل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�صيد�ت رخ�صة رقم:1353628 
تعديل وكيل خدمات

��صافة �صيف عامر منيف لر�صى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة جاكلني نافارو حممد %1٠٠
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صيف ها�صل �صعيد ها�صل �ملغريي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
�ملادة )46( �الحكام  لن�س  �يه للديكور و�صند�ً  �م  تعلن ف�صاء 

�لق�صائية �ملرتبطة:
�م  )ف�صاء  �لتجارية  �لرخ�صة  ملكية  �إليه  توؤول  من  كل   -1
جميع  يف  �ملت�صرف  حمل  �لقانون  بحكم  يحل  للديكور(  �يه 
بالرخ�صة  �ملت�صلة  �لعقود  عن  �لنا�صئة  و�لتعهد�ت  �حلقوق 
�لتجارية ما مل يتفق على غري ذلك �أو كان �لعقد قائماً على 

�عتبار�ت �صخ�صية.
و�صند�ً لن�س �ملادة فانه مت �لتنازل وبيع وحذف �أحمد حممد مكتوم 

ر��صد هميلة �ملزروعي من �لرخ�صة �لتجارية �ملذكورة �أعاله.
�حلق  وحو�لة  �لتنازل  هذ�  على  �عرت��س  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً   14 خالل  �العرت��س  يف  �حلق  له 
�العالن لدى �جلهات �ملخت�صه وعليه فان هذ� �العالن حو�لة 

للحق على �مل�صرتي �جلديد.
                                             ن�شر على م�شوؤولية املعلن

اإعـــــــــــــالن

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
 )46( �ملادة  لن�س  و�صند�ً  �لعامة  لل�صيانة   999 ف�صاء  تعلن 

�الحكام �لق�صائية �ملرتبطة:
 999 �إليه ملكية �لرخ�صة �لتجارية )ف�صاء  1- كل من توؤول 
لل�صيانة �لعامة( يحل بحكم �لقانون حمل �ملت�صرف يف جميع 
بالرخ�صة  �ملت�صلة  �لعقود  عن  �لنا�صئة  و�لتعهد�ت  �حلقوق 
�لتجارية ما مل يتفق على غري ذلك �أو كان �لعقد قائماً على 

�عتبار�ت �صخ�صية.
و�صند�ً لن�س �ملادة فانه مت �لتنازل وبيع وحذف �أحمد حممد مكتوم 

ر��صد هميلة �ملزروعي من �لرخ�صة �لتجارية �ملذكورة �أعاله.
�حلق  وحو�لة  �لتنازل  هذ�  على  �عرت��س  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً   14 خالل  �العرت��س  يف  �حلق  له 
�العالن لدى �جلهات �ملخت�صه وعليه فان هذ� �العالن حو�لة 

للحق على �مل�صرتي �جلديد.
                                             ن�شر على م�شوؤولية املعلن

اإعـــــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17 يناير 2022 العدد 13444

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
و�صبا  مركز  �لتجاري  باال�صم   CN رقم:2795044 
تعديل  طلب  بالغاء  �ل�صيد�ت،  لتجميل  �لي�صيوم 

�لرخ�صة و�عادة �لو�صع كما كان عليه �صابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8050(

�ملنذر: �ملوثوق للعقار�ت ب�صفتها: �ملوؤجر
�ملنذر �ليه: �لورد �لطائفي لتجارة �لعود و�لبخور و�لطيب ذ.م.م ب�صفته: �مل�صتاأجر )جمهول 
حمل �القامة( فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ 7٢.777 درهم �ثنان و�صبعون 
�ألف و�صبعمائة و�صبعة و�صبعون درهماً وذلك خالل خم�صة �يام من تاريخ تبليغ �ملنذر �ليه 
بهذ� �النذ�ر قانونياً ويحمل �ملنذر �ليه كافة �مل�صوؤولية �لقانونية و�صوف ي�صطر �ملنذر �ليه 
ت�صجيل دعوى �أمر �أد�ء اللز�م �ملنذر �ليه بال�صد�د و�ذ� تعنت �ملنذر �ليه وعدم �ل�صد�د بعد 
��صتالم هذ� �النذ�ر ملدة �صهر من تاريخ ��صتالمه �صوف ي�صطر �ملنذر �ليه التخاذ �الجر�ء�ت 
مبالغ  من  ي�صتجد  ما  و�صد�د  �الخ��الء  وطلب  �اليجارية  �ملنازعات  ف�س  مبركز  �لقانونية 
مرت�صدة يف ذمة �ملنذر �ليه ويحمل �ملنذر �ليه كافة �مل�صوؤولية �لقانونية مع حتميل �ملنذر 

�ليه كافة ما يرتتب على ذلك من ر�صوم وم�صاريف و�تعاب حماماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/180(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
�المار�ت  دبي   1 فيال   81 �صارع   1 �خلو�نيج  عنو�نه:  �ل�صام�صي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  مهرة   : �إليه  �ملنذر 

�لعربية �ملتحدة هاتف: ٠٠9665٠41٠888٢
ينذر �ملنذر/ �ملنذر �ليه با�صتكمال عمليه �لبيع و�ل�صر�ء و�خلا�صة بالوحدة ٢٠٠3 برج ذ� �صكوير وذلك خالل 
التخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ليه  �ملنذر  ��صتالم  تاريخ  من  يوماً(  ع�صر  خم�صة  )�ق�صاها  م��دة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �ليه و�نهاء مذكرة �حلجز �خلا�صة بالوحدة وذلك الخاللكم 

بااللتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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ذكرت هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية )�إن.�إت�س.كيه( �أن �ل�صلطات 
�أن  بعد  �الأح��د  �أم�س  بيوتهم   �الآالف برتك  �ليابانية ن�صحت مئات 
ثور�ن  عقب  �صاحلية  مناطق  مرت�  �رتفاعها  تعدى  �أم��و�ج  �جتاحت 
بركان حتت �ملاء قبالة جزيرة توجنا مما ت�صبب يف �إطالق حتذير�ت 

من حدوث موجات مد عاتية )ت�صونامي(.
�صخ�س  �ألف   230 لنحو  �لن�صيحة �صدرت  �إن  �إن.�إت�س.كيه  وقالت 
يف �أنحاء ثماين مقاطعات ب�صبب خطر ت�صونامي. ومن بني �ملناطق 
�لتي تلقت �لتحذير مناطق �جتاحها ت�صونامي عام 2011 �ملدمر 

يف �ليابان.
و�أ�صافت �إن.�إت�س.كيه �أن ع�صرة �صفن �نقلبت يف مقاطعة كوت�صي يف 
�ليابانية  �جلوية  �خلطوط  و�أن  �ليابان،  جنوب  يف  �صيكوكو  جزيرة 

�ألغت 27 رحلة يف مطار�ت باأنحاء �لبالد.
�ل��ذي ح��دث ليال  �ل��رك��ان  ث��ور�ن  �أن  وذك��رت وكالة كيودو لالأنباء 
ت�صبب يف تاأخري رحالت قطار�ت وخدمات بريدية يف بع�س �ملناطق 
كما ق�صى بع�س �ل�صكان ليلة باردة بعد �أن غادرو� بيوتهم �إىل مناطق 

مرتفعة.

 
قال �ملتحدث با�صم �لكرملني �لرو�صي دميرتي بي�صكوف، يف مقابلة 
للغاية”،  مرتفع  �أوك��ر�ن��ي��ا  م��ع  �حل���دود  على  �لتوتر  “م�صتوى  �إن 
مقرتحاتها  على  مبا�صر  رد  على  �حل�صول  تريد  “رو�صيا  ول��ذل��ك 

ب�صاأن �ل�صمانات �الأمنية«.
هناك  �حل��دود.  على  للغاية  �صديد  توتر  “لدينا  بي�صكوف:  و�أ�صاف 
�لكثري من �لتوتر يف هذ� �جلزء من �أوروبا”، بح�س مبا �وردت وكالة 

“�صبوتنيك” �لرو�صية لالأنباء.
و�أ�صار بي�صكوف �إىل �أن مثل هذ� �لو�صع “خطري جد�ً على �لقارة”، 

ولهذ� �ل�صبب بالذ�ت تنتظر رو�صيا رد�ً مبا�صر�ً على خماوفها.
على  للغاية  حم���ددة  “�إجابة  ت��ري��د  مو�صكو  �أن  ب��ي�����ص��ك��وف،  و���ص��دد 
حول  ���ص��وؤ�ل  على  رد�ً  بي�صكوف  و�أك��د  للغاية«.  �مل��ح��ددة  مقرتحاتها 
�ملتحدة،  �لواليات  �أن  �أوكر�نيا،  للت�صعيد يف  �ملزعومة  رو�صيا  خطط 
مل تقدم �أي دليل على مثل هذه �التهامات، وقال: “ما زلنا ننتظر 
�الأدلة و�الإثباتات«. وختم بي�صكوف، معلقاً على �لتقارير �لتي تتهم 
و�الأخبار  �ل��ك��اذب��ة  باالتهامات  يعج  ع��امل  يف  نعي�س  “نحن  رو���ص��ي��ا: 
�أخبار كاذبة، ما مل  �أنها  �ملزيفة، يف عامل �لدجل. و�صنبقى نفرت�س 

يتم �إثبات ذلك بطريقة ما«.

 
�أم�س  �أ�صرت�ليا   يف  كورونا  بفريو�س  �ليومية  �الإ�صابات  �نخف�صت 
�الأحد �إىل �أقل من 100 �ألف حالة الأول مرة منذ خم�صة �أيام و�صط 
�أوميكرون قد �قرتبت من ذروتها يف نيو �صاوث  توقعات باأن موجة 

ويلز �أكرث �لواليات �الأ�صرت�لية ت�صرر�.
�لنهار،  منت�صف  بحلول  �ملجمل  يف  �إ�صابة   85824 ت�صجيل  ومت 
بانخفا�س عن �أعلى م�صتوى مت ت�صجيله خالل �جلائحة وبلغ �أكرث 
�ألف �إ�صابة يوم �خلمي�س، مع �نخفا�س �الإ�صابات ب�صكل   150 من 

مطرد منذ ذلك �حلني.
�أ�صرت�ليا  �إن  �ل�صبت  ي��وم  �الأ���ص��رت�ل��ي��ة  �ل�صحية  �ل�صلطات  وق��ال��ت 
تقرتب على �الأرجح من ذروة موجة �أوميكرون �ملتحور من فريو�س 
من  قريبة  �صتظل  �ليومية  �الإ�صابات  �أن  من  ح��ذرت  لكنها  كورونا، 

م�صتويات قيا�صية يف “�الأ�صابيع �لقليلة �ملقبلة«.
وب��ع��د �أن جن��ح��ت �أ���ص��رت�ل��ي��ا يف �حل���د م��ن �ن��ت�����ص��ار ف��ريو���س كورونا 
�صهدت  �صابق من �جلائحة  قيود �صارمة يف وقت  من خالل فر�س 
�إ�صابة يف  1.3 مليون  �أكرث من  �صريعا الأوميكرون و�صجلت  تف�صيا 
�ل�صارمة  �لقيود  �لواليات يف تخفيف  �ملا�صيني مع بدء  �الأ�صبوعني 
لكوفيد-19 يف �أو�خر �لعام �ملا�صي عندما و�صلت م�صتويات �لتطعيم 

�إىل ما يرت�وح بني 70 يف �ملئة و80 يف �ملئة.

عوا�شم

طوكيو

مو�سكو

�سيدين

  لوفيغارو: �صرب االأوروبيني ينفد يف مايل
•• باري�ض-وكاالت

�لدوليني،  �ملالية و�صركائها  �ل�صيا�صية بني �حلكومة  �لعالقات  مع تدهور 
�أكدت �ل�صويد يوم �أول �أول �أم�س �جلمعة �أنها �صت�صحب جنودها �ملنت�صرين يف 
منطقة �ل�صاحل هذ� �لعام �صمن قوة “تاكوبا” �لتي تتوىل قيادتها �لدورية 
حتى �صهر مار�س )�آذ�ر( �ملقبل، وهو ما �عترته �صحيفة “لوفيغارو” توقيتاً 
�صيئاً. وتتاألف قوة “تاكوبا” من قو�ت �أوروبية خا�صة تنفذ مهام �لتدريب 
و�لدعم �لقتايل للجي�س �ملايل. ومن �ملفرت�س �أن تعو�س عملية “برخان” 
�جلهادية.  �جلماعات  �صد  قتاله  يف  �مل��ايل  �جلي�س  تدعم  �لتي  �لفرن�صية، 
وقالت �صحيفة “لوفيغارو” �أنه من خالل رف�س تنظيم �نتخابات �نتقالية 
على �ملدى �لق�صري و�للجوء �إىل �ملرتزقة �لرو�س من جمموعة “فاغرن”، 
�أق�صى  �إىل  �الأوروب����ي  �ل�صر  باماكو  يف  �حل��اك��م  �لع�صكري  �ملجل�س  دف��ع 
حدوده. وعلى �جلانب �لفرن�صي، و�جه �الإعالن �ل�صويدي متلماًل، �إذ �صرح 
وزير �خلارجية جان- �إيف لودريان باأن “ال �ن�صحاب، �إنه وهم ب�صري«. و�إذ� 
كانت قوة “تاكوبا” قد “�صعدت بقوة” مع م�صاركة ع�صر�ت �جليو�س فيها 
�ليوم، فاإن �لقوة تعمل بالتناوب. ومنذ �صهر �أبريل )ني�صان( 2021، نفذت 
نحو ثالثني عملية. يف �لوقت �حلايل، يتم ن�صر �الإ�صتونيني و�لت�صيك فقط 
يف �مليد�ن. ويجب �أن تر�صل رومانيا حو�يل خم�صني جندياً ، و�ملجر حو�يل 
مائة جندي يف مار�س )�آذ�ر( �إىل قاعدة ميناكا. و�أبلغت �لوز�رة �أن �لقو�ت 
�لدمناركية و�لرتغالية �صت�صل �أي�صا تدريجياً. ومع 800 جندي، التز�ل 
�نخر�ط  مقابل  �لفرن�صية،  �لقدر�ت  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  “تاكوبا” 
بني  �مل��ت��ز�ي��دة  �خل��الف��ات  �أن  “لوفيغارو”  و�أو���ص��ح��ت  �أوروب�����ي حم����دود. 
�إي��ف لودريان  �أعلن ج��ان-  �إذ  باماكو و�الأوروب��ي��ني تثري خم��اوف و��صحة، 
و�أو�صح  قليلة«.   �أي��ام  “خالل  �ل�صاحل  لتحالف  �جتماع  تنظيم  �صيتم  �أن��ه 
م�صدر ع�صكري �أن �لتعاون مع �لقو�ت �لع�صكرية �ملالية على �الأر�س ي�صري 
ُي�صتبعد  �لفرن�صية، ال  وز�رة �جليو�س  لكن يف  ب�صال�صة.  �لوقت �حلايل  يف 
“�الحتكاك”، كما يقولون، يف �إ�صارة �إىل منوذج �أفريقيا �لو�صطى، �لتي �أدى 
وجود قو�ت فاغرن فيها �إىل قيام �الحتاد �الأوروبي بتعليق مهمته �لتدريبية 

يف دي�صمر.

تك�شف تالعب االإخوان بقيم الغرب

»تريندز « ي�صدر درا�صة جديدة حتت عنوان: »االإخوان 
امل�صلمون والغرب: لعبة الدميقراطية وحقوق االإن�صان«

ميلي�صيات احل�صد تعرقل احلكومة العراقية بالتفجريات

لوموند: »حزب امل�صرف« يف لبنان يقّو�ض العدالة
طنو�س، م�صاعد �ملدعي �لعام يف حمكمة �لنق�س، �لذي يحقق مع 
�مل�صتبه به يف جر�ئم غ�صل  ريا�س �صالمة، حاكم م�صرف لبنان، 
�الأمو�ل و�الختال�س، ياأمل يف توجيه �صربة يف ذلك �ليوم. وكان 
موؤ�ص�صات  �صت  بتفتي�س  �لق�صائية  �ل�صرطة  تقوم  �أن  �ملقرر  من 

مالية يف وقت و�حد.

ك�شوف ح�شابات رجاء �شالمة
كانت هذه �لعملية تهدف ال�صتعادة ك�صوف ح�صابات رجاء �صالمة، 
“فوري”.  �صركة تدعى  رئي�س  لبنان، وهو  �صقيق حاكم م�صرف 
ونفذ هذ� �الإجر�ء   ��صتجابة لطلب �مل�صاعدة �ملتبادلة من �لق�صاء 
�لغام�صة هذه،  �ل�صم�صرة  �أن �صركة  �لذي ي�صتبه يف  �ل�صوي�صري، 

�لتي لها ح�صاب يف �صوي�صر�، كانت مبثابة غطاء ل�صحب ما ال يقل 
عن 200 مليون دوالر من م�صرف لبنان.

�لبنوك  2021، ح���ارب ج��ان طنو�س ه��ذه  وخ���الل خ��ري��ف ع��ام 
ميكن  ال  �لتي  �لركيزة  �مل�صرفية،  �ل�صرية  با�صم  رف�صت،  �لتي 
�مل�صا�س بها يف لبنان �حلديث، �لو�صول �إىل ح�صابات رجا �صالمة. 
ولكن  يتجاوز �صالحياته.  كان  �أنه  بحجة  �لقا�صي  ��صتبعاد  ومت 
طنو�س  جل��ان  و�صمحت  �ل��ط��ل��ب،  ه��ذ�  رف�صت  �لنق�س  حمكمة 

بالعودة �إىل �لهجوم.

ميقاتي يتدخل
�إن وطاأت قدمه �أحد �لبنوك �ل�صتة حتى  ولكن يوم �لثالثاء، ما 

تلقى م�صاعد �ملدعي �لعام مكاملة من رئي�صه، �ملدعي �لعام، ياأمره 
�لوفا�س.  خ��ايل  �لقا�صي  غ���ادر  ل��ذل��ك  �لبحث.  عمليات  ب��اإل��غ��اء 
وبح�صب و�صائل �إعالم لبنانية، تدخل �لنائب �لعام بناء على طلب 
باأحد  �مل�صاهم  �مللياردير  رئي�س �حلكومة �حلايل جنيب ميقاتي، 

�مل�صارف �للبنانية.
ود�فع �ل�صخ�س �ملعني �ملتهم بعرقلة �صري �لعد�لة عن �أفعاله با�صم 
�القت�صادية  �لبالد  ركائز  من  تبقى  ما  تقوي�س  ع��دم  “�صرورة 
�إ�صر�ئيل بريوت، مل  �جتاحت  “حتى عندما  و�أ�صاف:  و�ملالية”. 
وتخل�س  يدخل “�جلنود” �ملوؤ�ص�صات بال�صالح بهذه �لطريقة”. 
ير�صي  �لت�صابه  ه���ذ�  �أن  م��ن  م��ت��اأك��دة  “ل�صت  �ل��ت��ق��ري��ر:  ك��ات��ب��ة 

�ملودعني �للبنانيني �لذين مل تعد مدخر�تهم ت�صاوي �صيًئا«.

•• باري�ض-وكاالت

حيث  �قت�صادي،  �نهيار  خ�صم  يف  يعي�س  �ل��ذي  �لبلد  لبنان،  يف 
�صحيفة  ت��ق��ول  قيمتها،  م��ن   90% م��ن  �أك����رث  �ل��ع��م��ل��ة  ف��ق��دت 
“لوموند” �لفرن�صية �إن “حزب �مل�صرف” لن يتو�نى عن �لقيام 
�لتكتيكات  �أن  �ل�صحيفة  وترى  �أ�صر�ره.  على  للحفاظ  �صيء  باأي 
�الأكرث فظاظة ت�صتخدم ملنع �لعد�لة من و�صع يدها على �صوؤون 
�جلمعية �ل�صيا�صية �ملالية �مل�صوؤولة عن �إفال�س �لدولة. و�مل�صهد 
�لثالثاء  ي��وم  ح�صل  و�ل���ذي  �صيئاً،  ت�صويق  فيلم  ي�صتحق  �ل��ذي 
�مل��ا���ص��ي 11 ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون �ل��ث��اين ���ص��ب��اح��اً، يف م��ق��ر �أح���د �أكر 
ك��ان جان  ذل��ك«.  ب��ريوت، يقدم مثاال على  �لبالد، يف  �لبنوك يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  �أ������ص�����در 
�صمن  ج��دي��دة  در����ص��ة  و�ال�صت�صار�ت 
�صل�صلة “در��صات �الإ�صالم �ل�صيا�صي” 
�مل�صلمون  “�الإخو�ن  ع���ن���و�ن:  حت��ت 
و�لغرب: لعبة �لدميقر�طية وحقوق 
�لدكتور  �الأ�صتاذ  �أع��ده��ا  �الإن�صان”، 
ر�مي عزيز �لباحث يف �صوؤون �ل�صرق 
�الأو���ص��ط و�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي يف معهد 
�لعاملية  �ل�����ص��ام��ي��ة  م���ع���اد�ة  در�����ص���ات 

.)ISGAP( و�ل�صيا�صات
�لدميقر�طية  �ل����در������ص����ة  ت���ن���اول���ت 
وركزت  �حلديث،  �لغربي  مبفهومها 
على عدة حماور من �أبرزها، �صناعة 
تفريغ �لدميقر�طية وحقوق �الإن�صان 
من م�صمونهما و��صتخد�مهما كاأد�ة 
ودور  �الإر�دة،  وف����ر�����س  ل��ل�����ص��غ��ط 
�صناعتهما  يف  توؤثر  �لتي  �جلماعات 
جماعة  ودور  �ل��غ��رب،  يف  وتوجهاتها 
و�ملتناق�صات  �مل�����ص��ل��م��ني،  �الإخ�������و�ن 
�مل�����ص��وؤول��ون ع��ن هذه  �لتي وق��ع فيها 
�ل�صناعة، نتيجة �ل�صري ور�ء �أكاذيب 

�الإخو�ن و�دعاء�تهم �مل�صللة. 
�أجز�ء  �أرب��ع��ة  �إىل  �ل��در����ص��ة  وتنق�صم 
ح��اول �أول��ه��ا �الإج��اب��ة ع��ن ���ص��وؤ�ل هل 
بالدميقر�طية  �الإخ���������و�ن  ي����وؤم����ن 
مب��ف��ه��وم��ه��ا �ل���غ���رب���ي �ل���ق���ائ���م على 
وحق  �ل�صلطة،  وت���د�ول  �النتخابات 
�ل�صعب يف �حلكم؛ فيما تناول �جلزء 

�ل��ث��اين �ل���دور �ل���ذي لعبته �أح���د�ث �حل���ادي ع�صر من 
�صبتمر يف �لتقارب بني �لواليات �ملتحدة و�الإخو�ن. 

كما تطرقت �لدر��صة يف جزئها �لثالث �إىل �لكيفية �لتي 
ُي�صكل مرحلة  �لعربي”  “�لربيع  ي�صمى  ما  بها  �أ�صبح 
جلني ثمار �لتقارب �لذي ح�صل بني �الإخو�ن و�لواليات 
�ملتحدة؛ �أما �جلزء �لر�بع و�الأخري فت�صرح فيه �لدر��صة 
كيف وثبت ثورة 30 يونيو يف م�صر �صد حكم جماعة 

•• عوا�شم-وكاالت

�لعر�ق  �ل��ت��وت��ر يف  م��ن�����ص��وب  ي��رت��ف��ع 
مهدد�ً بانفجار �الأو�صاع مع ��صتمر�ر 

�الأح���ز�ب وت��ه��دي��د�ت ميلي�صيا �حل�صد  ب��ني  �خل��الف��ات 
للتحالف  �ل�صاعية  و�ل��ق��وى  �ل�صدري  للتيار  �ل�صعبي 
بن�صيبها  حت��ظ  مل  ه��ي  �إن  �الأو�����ص����اع،  بتفجري  م��ع��ه 
تو�فق  ف��اإن  عربية  �صحف  ووف��ق  �حلكومة.  كعكة  من 
يدفع  و�ل��ك��ردي  �ل�صني  �ملكونني  م��ع  �ل�����ص��دري  �لتيار 
باإمكانها  �لتي  �الأك��ر  �لرملانية  �لكتلة  ت�صكيل  باجتاه 
�جلمهورية  رئي�س  �نتخاب  وبالتايل  �حلكومة،  ت�صكيل 

�لعر�قية.

ر�صائل تخويف
قالت �صحيفة “�لعرب” �للندنية، �إن �لتفجري�ت �لتي 
و�خلمي�س  ب��ارزي��ن،  �صنيني  حزبني  �جلمعة  ��صتهدفت 
يقوده  �ل��ذي  �لكرد�صتاين  �لدميقر�طي  للحزب  مقر�ً 
ر�صائل  ه��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لعا�صمة  يف  ب�����ارز�ين،  م�صعود 
تخويف مبا�صرة لزعيم �لتيار �ل�صدري مقتدى �ل�صدر 
و�الأحز�ب �لتي ت�صتعد للتحالف معه لت�صكيل �حلكومة 
�لعر�قية �جلديدة، ومفاد هذه �لر�صائل �أن �مليلي�صيات 
�ملكونة للح�صد �ل�صعبي لن ت�صمح باأي تكتالت �صيا�صية 

وال بحكومة جديدة تكون هي خارجها.
�ل�صدر  �إىل  �ملوجهة  �لر�صائل  �أن  �مل�صادر،  وذك��رت هذه 
من خالل هذه �لتفجري�ت تفيد باأن �مليلي�صيات قادرة 
�لتي تتحكم يف  و�أنها هي  �أي حتالفات،  على عزله عن 
�ل�صارع �أمنّياً؛ لي�س �صده هو فقط و�إمنا �صد �جلميع 
يف  تفكر  �لتي  و�لكردية  �ل�صنية  �الأح���ز�ب  ذل��ك  يف  مبا 
�لذي  �الأمريكي  �ل��وج��ود  �صد  وكذلك  معه،  �لتحالف 
قد يلجاأ �ل�صدر �إليه بحثاً عن �حلماية من تعاظم قوة 

هذه �مليلي�صيات كما فعل روؤ�صاء �حلكومات �ل�صابقون.
وق���ال م�����ص��وؤول يف �حل��ك��وم��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة، �إن���ه يتوقع �أن 
بالعنف  �لتهديد  �الإي���ر�ين  �ملع�صكر  �أع�صاء  ي�صتخدم 
ي�صّعدو�  لن  لكنهم  على مكان يف �حلكومة،  للح�صول 

و�أفكارها  �مل�صلمني  �الإخ���و�ن  جماعة  �أن  مدركني  غري 
�ل��ت��ي خ��رج��ت منها غالبية  �مل��ت��ط��رف��ة ه��ي �حل��ا���ص��ن��ة 

�لتنظيمات �الإرهابية.
كما بينت �لدر��صة �أن عدم قدرة �ملوؤ�ص�صات �لغربية على 
�لتقارير  لهم  تقدمها  �لتي  �مل�صادر  يف  �ل��دق��ة  حت��ري 
حول �أو�صاع حقوق �الإن�صان وك�صف حتيزها و�أهد�فها، 
ي���دل ع��ل��ى م���دى جن���اح ج��م��اع��ة �الإخ�����و�ن �مل�صلمني يف 

�ملنطقة. وذكرت  �نهيار م�صروعهم يف  �الإخ��و�ن وبد�ية 
�لتالعب  �الإخ��و�ن يف  �أن��ه لعقود طويلة جنح  �لدر��صة 
باأهم �لقيم �لتي يفتخر بها �لغرب، وهي �لدميقر�طية 
�أبرز مظاهر هذ�  �أن من  �إىل  وحقوق �الإن�صان، م�صرية 
�لتالعب، هو �عتماد �لدول �لغربية على �الإخو�ن لن�صر 
عر  �لعربي  �لعامل  يف  �الإن�صان  وحقوق  �لدميقر�طية 
م�صاركتهم يف �حلرب على �الإرهاب عقب 11 �صبتمر 

على  بقيت  �ل�صيعية-�ل�صيعية  �خل��الف��ات  ف��اإن  ك���ردي، 
بعد.  �لتي مل حت�صم  �الأك��ر  �لكتلة  حالها على �صعيد 
فال�صدر ال يز�ل يو��صل رهانه على حتالف �الأغلبية. 
�أما �لكرد، ممثلني باحلزب �لدميقر�طي �لكرد�صتاين، 
�ل�صر�ع  يقفو� على �صعيد  لن  �أنهم  �أعلنو�  ما  �صرعان 
�ل�صيعي-�ل�صيعي حول “�لكتلة �الأكر” مع طرف �صد 
�لكرد�صتاين على  �لدميقر�طي  �أن ت�صويت  �آخ��ر. غري 
ح�صولهم  مقابل  �الأغلبية  تو�فق  عر  �لرملان  رئا�صة 
�صاأنه  �لرملان من  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  على من�صب 
من�صب  على  �لت�صويت  �صعيد  على  بظالله  يلقي  �أن 

رئي�س �جلمهورية«.
عن  �لنهاية  يف  �لباحثون  “�لكرد  �ل�صحيفة،  و�أ�صافت 

�ل��ع��ن��ف �إىل ���ص��ر�ع ���ص��ام��ل م��ع �ل�����ص��در. وق����ال �ملحلل 
�ل�صيا�صي �لعر�قي �أحمد يون�س لل�صحيفة، “�ل�صدريون 
)وطنية(…  �أغ��ل��ب��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت�صكيل  ن��ح��و  م��ا���ص��ون 
باإقامة  �ل�صدر  م�صروع  �أن  ت��رى  �لر�ف�صة  �الأط����ر�ف 
م�صتقبال  �ل�صيعة  بقاء  يهدد  )كتلك(  �أغلبية  حكومة 
ما  كل  “�صيفعلون  �أنهم  و�أ���ص��اف  �صيا�صية”.  كاأغلبية 

بو�صعهم لتجّنب فقد�ن �صيطرتهم �ل�صيا�صية«.
«

حياد كردي
“يف  �الأو�صط”،  “�ل�صرق  �صحيفة  قالت  جهتها،  م��ن 
ح�صد  �إىل  �ل�صني-�ل�صني  �لتو�فق  �أدى  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
ون�صف  �صيعي  ن�صف  بتاأييد  �ل��رمل��ان  رئا�صة  من�صب 

وتاأثريها  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ل��ك  �خ����رت�ق 
�ملتز�يد يف �صناعة �لقر�ر فيها. 

جماعة  �أن  �أي�صاً  �لدر��صة  و�أو�صحت 
�صبكات  ب���ن���اء  يف  جن���ح���ت  �الإخ���������و�ن 
�لعاملة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �مل��ن��ظ��م��ات  م��ن 
يف جم��ال حقوق �الإن�����ص��ان، يف �صورة 
�الأم���و�ل،  غ�صل  �صبكات  لعمل  �أق���رب 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��اإن�����ص��اء ع���دد ك��ب��ري من 
كثرية  بعمليات  للقيام  �مل��وؤ���ص�����ص��ات، 
تتبع  مي���ك���ن  ال  ب���ح���ي���ث  وم����ع����ق����دة 

م�صادرها وك�صف حقيقتها.
�أن  �ل�صدد،  �لدر��صة، يف هذ�  وذك��رت 
ليتمكنو�  ك��ان��و�  م��ا  �الإخ���و�ن  جماعة 
من �لقيام بذلك يف �لغرب و�لتغلغل 
يف هذه �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �لعاملة 
لوال  �الإن���������ص����ان،  ح���ق���وق  يف جم�����ال 
�لقانونية  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  ث��غ��ر�ت  وج����ود 
و�ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة �ل���ت���ي ���ص��م��ح��ت لهم 
ب��ا���ص��ت��غ��الل �ل����ق����و�ن����ني، و�حل����ري����ة، 

و�لدميقر�طية �أ�صو�أ ��صتغالل.
�لتي  �لطريقة  �أن  �ل��در����ص��ة  و�أف���ادت 
ي������د�ر ب���ه���ا م���ل���ف ح���ق���وق �الإن�������ص���ان، 
و�ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي ت�����ص��در ع��ن بع�س 
بقطع  و�لتهديد  �لغربية،  �ملوؤ�ص�صات 
�مل�صاعد�ت �لع�صكرية �أو �لدعو�ت �إىل 
�ملقاطعة، ت�صتدعي �إىل �لذهن �صورة 
�إىل  ت�����ص��يء  �ل��ت��ي  �ل��غ��رب��ي  �مل�صتعمر 
�صورة �لدول �لغربية �لتي ت�صعى �إىل 
�الإ���ص��الم��ي منذ  �ل��ع��امل  حت�صينها يف 

11 �صبتمر.
ملو�صوعات  �ل��غ��رب  ت��ن��اول  �أن  �إىل  �ل��در����ص��ة  وخل�صت   
حقوق �الإن�صان يف كل من م�صر و�الإمار�ت يعك�س حالة 
�لتخبط �لتي ت�صود موؤ�ص�صات �الحتاد �الأوروبي، ويو�صح 
و�ملجموعات  ل��الإخ��و�ن،  �ل��دويل  �لتنظيم  تاأثري  م��دى 
�ل�صاغطة �لتابعة له �لتي تتخذ من �لدفاع عن حقوق 
�الإن�صان و�لدميقر�طية �صتار�ً لعملها، لتوظيف قر�ر�ت 

هذه �ملوؤ�ص�صات ل�صاحلها، و��صتهد�ف دول �العتد�ل.

م�صلحة �إقليم كرد�صتان، �إن كان على 
�لقو�نني  �أو  �مل��ال��ي��ة  �مل���و�زن���ة  �صعيد 
�لنفط  قانون  مقدمتها  ويف  �ملوؤجلة 
�لد�صتور،  م��ن   140 و�مل����ادة  و�ل��غ��از 
�لطريق  ن��ه��اي��ة  �إىل  �ل���ذه���اب  م�صلحتهم  م���ن  ل��ي�����س 
حالياً  منت�صر�ً  ب��د�  و�إن  حتى  و�ح��د  �صيعي  ط��رف  م��ع 
�صوف  �لتن�صيقي  �الإط���ار  ق��وى  الأن  وكتلته(  )�ل�����ص��در 
�لكرد  ح�صول  �إمكانية  �أم���ام  ع��رثة  حجر  �إىل  تتحول 
�صر�ح  وع��ن  م�صروعة«.  يرونها  �لتي  مطالبهم  على 
�جلمهورية  رئ��ا���ص��ة  من�صب  على  �ل��ك��ردي��ني  �حل��زب��ني 
�لعر�قية، حذرت �ل�صحيفة، من �أن عدم ح�صول ت�صوية 
مقبولة يف منت�صف �لطريق على �صعيد من�صب رئا�صة 
فاإن تكر�ر  �ملر�صحني لالآخر(  �أحد  �جلمهورية )تنازل 
برئا�صة  �لفائز  عن  �لنظر  وب�صرف   2018 �صيناريو 
�أو ه��و���ص��ي��ار زي���ب���اري، �صي�صبح  ب��ره��م ���ص��ال��ح  �ل���دول���ة، 

�ملوقف �لكردي حيال بغد�د يف �أ�صعف حاالته.

مفاو�شات
عودة  قرب  عن  �لعر�قية،  “�ل�صباح”  �صحيفة  ك�صفت 
�ل�����ص��دري و”�الإطار  �ل��ت��ي��ار  �ل��ت��ف��او���س و�حل�����و�ر ب��ني 
�لتن�صيقي”، يف وقت رف�س فيه “�ئتالف دولة �لقانون” 
�نفر�د �أحد �لطرفني بت�صكيل �حلكومة و�إق�صاء �الآخر، 

مبيناً �أنَّ ذلك ال ين�صجم وحكومة �الأغلبية �لوطنية.
�إنه  �ل�صعدي،  �لتن�صيقي �صعد  �الإط��ار  �لقيادي يف  وقال 
و�لتيار  �لتن�صيقي  �الإط���ار  بني  قطيعة  هناك  “لي�صت 
�ل�صدري، ولهذ� قنو�ت �حلو�ر موجودة ومفتوحة بني 
�لتيار  مع  و�حل��و�ر  �لتفاو�س  ونتوقع عودة  �لطرفني، 
�ل�صدري يف ما يخ�ّس ملف ت�صكيل �حلكومة �لعر�قية 

�جلديدة، خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة«.
ت�صمية  يخ�س  ما  يف  �حلكومة،  “ت�صكيل  �أن  و�أ���ص��اف، 
هناك  �ل���وز�ري���ة،  �لكابينة  �أو  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�خ��ت��ي��ار 
بالتو�فق  �الأم����ر  ه���ذ�  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �صيا�صي  �إج���م���اع 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، وخ�صو�صاً  �الأط�����ر�ف  ك���لِّ  ب��ني  و�الت���ف���اق 

�ل�صيعية – �ل�صيعية«.

•• بريوت-وكاالت

ب��ع��دم��ا ك����ان و���ص��ع��ه��ا م��ق��ب��وال �أو 
�لعائالت  م��ع��ظ��م  ب���ات���ت  ج����ي����د�، 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة حت���ت خ���ط �ل��ف��ق��ر وال 
حاجاتها  �أب�����ص��ط  ت��اأم��ني  ت�صتطيع 
�نهيار  م�صل�صل  ب�صبب  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 

�للرية �ملتو��صل.
وي��اأت��ي ت��ده��ور �الأو���ص��اع على وقع 
�رتفاع  مع  �للبناين  �ل�صارع  غليان 
�إىل ما يفوق  �ل��دوالر  �صعر �صرف 
لبنانية، وهو رقم  30000 لرية 

قيا�صي يف تاريخ لبنان.
وي��ب��ل��غ �حل����د �الأدن������ى ل���الأج���ور يف 
لبنانية،  ل��رية   675000 �لبالد 
دوالر�   450 ن��ح��و  ي�����ص��اوي  وك���ان 

يوؤ�ص�س لعملية ��صتقر�ر جمتمعي«. 
“�نهيار  �أن  �إىل  �خل��ط��ي��ب  ول��ف��ت 
�لعملة بلغ ن�صبة 90 باملئة يف عام 
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 15 بن�صبة  كذلك  �لعملة  �نهارت 
“�لبالد  �أن  �ملحلل  ور�أى  ب��امل��ئ��ة«. 
ملوؤ�ص�صات  م��ت��دح��رج  ت��ف��ك��ك  �أم�����ام 
�الإنتاج وللقطاعات �ل�صناعية وكل 
نه�صة  �إىل  ي��وؤدي  �أن  �صاأنه  ما من 

حقيقية يف �لبالد«.
وختم بالقول: “من �ملوؤ�صف �أن ال 
يف  �لفو�صى  ه��ذه  ت�صرح  معطيات 
�صوق �لنقد و�لبالد تخ�صع ملعايري 
مز�جية يف �صوق �لدوالر و�لتالعب 
�ل�����ص��رف ال ي��خ�����ص��ع الأي  ب�����ص��وق 

معيار علمي �قت�صادي«.

�أمريكيا، �إال �أنه بات ال يتجاوز 20 
دوالر� �أمريكيا.

�أطفال(  خلم�صة  )�أم  �صهى  وقالت 
“مل  “�صكاي نيوز عربية”:  ملوقع 
ن��ذق طعم �ل��ل��ح��وم و�ل��دج��اج منذ 
�أ���ص��ه��ر ون�����ذوق ف��ق��ط ط��ع��م �لذل 

و�ملوت«.
يعمل  �ل���ذي  ن�صال،  �ل�صاب  وق���ال 
من  �أمت�����ك�����ن  “ال  ح��������ر�:  ع����م����اًل 
لرية  مليون  مبلغ  على  �حل�صول 

�صهرياً الأعيل نف�صي فقط«.
�أبو  �لثمانيني،  �ل��رج��ل  ي��وؤك��د  كما 
نيوز  “�صكاي  م��ع  ح��و�ر  يف  �صامر، 
�لتقاعدي  “ر�تبي  عربية”: 
�أل����ف لرية   950 ي��ب��ل��غ  �ل�����ص��ه��ري 
�خلا�س  �مل��ول��د  كهرباء  و����ص��رت�ك 

بالتيار  �ل��ت��غ��ذي��ة  يف  ح����اد  ن��ق�����س 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي ب��ع��د ����ص��ت��غ��ن��ائ��ه��م عن 
��صرت�ك �لكهرباء �لذي بات يكلف 
80 دوالر�ً �صهرياً وهو يو�زي ر�تب 
“معظم  و�أردف:  ك��ب��ري«.  م��وظ��ف 
�أ�صحاب �لرو�تب �ملحدودة يكتفون 
�ل�صرورية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  ب�صر�ء 
ف��ق��ط م��ن �أج����ل �ل��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 

�حلياة بانتظار �لفرج« .
�ملوظفني  من  كبري  “عدد  وتابع: 
يتقا�صون ر�تباً يقارب مليون لرية 
كر�تب �صهري وهوؤالء �نتقلو� �ىل 
�أخ��رى م�صاعدة مثل جتميع  مهن 
وتاأمني  وبيعها  و�مل���ع���ادن  �خل����ردة 
م��ب��ال��غ �إ���ص��اف��ي��ة ال ت��ت��ع��دى 100 
�ألف لرية يوميا، وهذ� بال �صك ال 

ون�صف  م���ل���ي���ون  م��ب��ل��غ  ي��ك��ل��ف��ن��ي 
 50 ي���ع���ادل  �أي م���ا  ل����رية  م��ل��ي��ون 
�أعي�س؟  كيف  وت�صاألينني  دوالر�، 
�أق��رب للموت وال �أحد  نحن �صرنا 

ي�صاأل علينا من �مل�صوؤولني«.
مدينة  يف  �أ�������ص������رة  رب  وي�����ق�����ول 
“�لو�صع  طر�بل�س، �صمايل لبنان: 
�لتقاعدي  ور�ت��ب��ي  ���ص��يء  �ملعي�صي 
�صيكفيني؟  ل��رية كيف  �أل��ف   700

لنا �هلل ين�صفنا منهم«.
�ليا�صر:  م��ن��ى  ت��ق��ول  جهتها،  م��ن 
“طفح �لكيل بنا، نطلب �خلال�س 
و�ل�صعب  ف���ا����ص���دون  ك��ل��ه��م  م��ن��ه��م 
ننتظر  ���ص��رن��ا  ���ص��ام��ت،  م��ع��ظ��م��ه 
ربطة خبز لنطعم �أوالدنا، ثالجتنا 

فارغة من كل �صيء تقريبا«.

 اختالل ال�شوق
�ل�����������ص�����وؤون  يف  �مل����ح����ل����ل  وي������ق������ول 
�الق���ت�������ص���ادي���ة �ل�������ص���ح���ف���ي ر�ئ�����د 
نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  �خل���ط���ي���ب، 
�ل���دوالر  ق��ف��ز�ت  “تدل  عربية”: 
�حلادة  و�الن��خ��ف��ا���ص��ات  �ملت�صارعة 
على �ختالل كبري يف �ل�صوق وهذ� 
يوؤ�ص�س ملرحلة من عدم �ال�صتقر�ر 
ي����زد�د فقر�ً  �مل��ج��ت��م��ع��ي، ف��ال��ف��ق��ري 
�لعام  �ل���ق���ط���اع���ني  يف  و�مل�����وظ�����ف 
�صعر  تقلب  م��ن  ي��ع��اين  و�خل���ا����س 
�لرو�تب  ق��ي��م��ة  و�ن��ه��ي��ار  �ل�����دوالر 

ع�صر�ت �الأ�صعاف«.
�حلد  “�صار  �خل��ط��ي��ب:  وي�صيف 
�الأدن������ى ل���الأج���ور ال ي��ت��ع��دى 20 
من  ي��ع��ان��ون  و�مل���و�ط���ن���ون  دوالر�، 

»نعي�ض باأقل من 20 دوالر �صهريا«.. عائالت لبنانية حتت خط الفقر
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�الأع�����ص��اء يف حلف �صمال  �ملتحدة و�ل���دول  ب��ني رو�صيا م��ن جهة و�ل��والي��ات 
�الأطل�صي، من جهة ثانية. ومن �ملالحظ، �أن �القرت�ح �لرو�صي ن�س على �أن 
“على �لدول �الأع�صاء يف حلف �صمال �الأطل�صي �أال جتري ن�صاطاً ع�صكرياً يف 
�أوكر�نيا، ويف دول �أوروبا �ل�صرقية �الأخرى، �أو يف جنوب �لقوقاز، �أو يف �آ�صيا 
�لو�صطى”. وعالوة على ذلك، ن�صت �مل�صودة على �قرت�ح معاهدة منف�صلة 
تطلب  �الأمنية،  �ل�صمانات  ح��ول  �لرو�صي  و�الحت���اد  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بني 
�الإحتاد  جمهوريات  �أر����ص��ي  يف  ع�صكرية  ق��و�ع��د  تن�صئ  “�أال  و��صنطن  م��ن 
�أو  ع�صكرية  ن�صاطات  الأي  �لتحتية  بناها  ت�صتخدم  �أو  �ل�صابق،  �ل�صوفييتي 
�آ�صيا  �أياً من دول  �أن  �مل�صتغرب،  ومن  تطوير تعاون ع�صكري ثنائي معها”. 
�لو�صطى مل تبد موقفاً ر�صمياً من هذه �لوثائق �أو �قرتحت �إجر�ء مناق�صات 

يف �صاأنها.
وبكالم �آخر، تطالب رو�صيا �لغرب بت�صليم �لف�صاء �ل�صوفييتي �ل�صابق، مبا 

حمرتفة قادرة على منع �أو �لتعامل مع �أزمات مماثلة. وعلى �صبيل �ملثال، 
ب�صكل  �أي موؤ�ص�صات وجدت  �لوطني يف كاز�خ�صتان، مثله مثل  �لرملان  فاإن 
م�صطنع، مل يتخذ �أي موقف من �إعالن حالة �لطو�رئ، رغم �أنه يدعي �أنه 
�آليات و��صحة النتقال �ل�صلطة، و�لتناف�س  �إن غياب  �ل�صعب.  ميثل م�صالح 
د�خل �لنخب، و�لف�صاد �مل�صت�صري، و�ملح�صوبية، وغياب �ملحا�صبة، عو�مل �أدت 
ب�صرعة يف مقاطعات  �نت�صارت  كاز�خ�صتان،  �صعبية يف غرب  ��صطر�بات  �إىل 

�أخرى من �لبالد.
�أدى �إخفاق �حلكومة يف توفري �الأمن و�ل�صالم ملو�طنيها �إىل فو�صى ومذ�بح 
يف �أملاتا، كرى مدن �لبالد. ولذلك، نا�صد �لرئي�س قا�صم جومارت توكاييف 
هذ�  على  للتغلب  كاز�خ�صتان  “م�صاعدة  �جلماعي،  �الأم��ن  منظمة  معاهدة 
ولبي �لند�ء خالل �صاعات، بن�صر قو�ت منظمة معاهدة  �لتهديد �الإرهابي”، 

�الأمن �جلماعي يف كاز�خ�صتان.

•• وا�شنطن-وكاالت

�أكرم  كتب  �لو�صطى،  �آ�صيا  على  وتد�عياتها  �لكاز�خية  �الأزم��ة  تطور�ت  عن 
عمروف يف جملة “نا�صيونال �نرت�صت” �المريكية، �أن �آ�صيا �لو�صطى تعتر 
عادة على هام�س �ل�صيا�صات �لعاملية. ويف �لعقود �ملا�صية، ورغم �لتطور�ت يف 
�أفغان�صتان، فاإن �لن�صاطات �لد�خلية مل تكن حتظى بالكثري من �الهتمام. 
ول��ك��ن ح��دث��ني رئي�صيني غ��ري� ه��ذه �مل��ع��ادل��ة، وج��ذب��ا �الن��ت��ب��اه جم���دد�ً �إىل 
م�صودة  رو�صيا  �ق��رت�ح  حول  �لنقا�س  كان  �أواًل،  �لو�صطى.  �آ�صيا  فهم  �أهمية 
�لرو�صي و�ل��دول �الأع�صاء يف  �أم��ن �الإحت��اد  �إج���ر�ء�ت ل�صمان  “حول  �تفاق 
حلف �صمال �الأطل�صي” بعد �ملو�جهة �ملت�صاعدة بني �لغرب ورو�صيا، ليكون 

�لرتكيز �لرئي�صي على �لو�صع يف �أوروبا �ل�صرقية، خا�صًة يف �أوكر�نيا.
ومع ذلك، فاإن معظم هذ� �لنقا�س جتاهل دور �آ�صيا �لو�صطى يف �لنز�ع �لد�ئر 

فيه �آ�صيا �لو�صطى، بو�صفه منطقة نفوذ ح�صري ملو�صكو. وت�صاعد م�صتوى 
�نعكا�س  �ملا�صي، مع  �لعقد  و�لغرب على نحو كبري يف  رو�صيا  �لتناف�س بني 
من  �ملنطقة  دول  ��صتفادت  �صنو�ت،  م��دى  على  �لو�صطى.  �آ�صيا  على  �صلبي 
�صيا�صات متو�زنة بني �ل�صرق و�لغرب. ورغم ذلك، فاإن �لت�صعيد �حلايل بني 
عو�قب  على  �لتغلب  �إن  و��صحة.  �إقليمية  تاأثري�ت  �صيرتك  و�لغرب  رو�صيا 
�آ�صيا �لو�صطى للتن�صيق �الإقليمي و�لدعم  هذه �الأزمة يعتمد على ��صتعد�د 
�ملتبادل ملقاومة �أي حماوالت للحد من �صيادتها. ثانياً، �أ�صاءت �الإ�صطر�بات 
و”�لقائد”  م��زده��ر�ً  ب��ل��د�ً  بو�صفها  �صمعتها  �إىل  كاز�خ�صتان  يف  �ملفاجئة 
فيها،  �ل��ف��رد  دخ��ل  وم�صتوى  �قت�صادها  حلجم  ن��ظ��ر�ً  للمنطقة  �لتقليدي 

وغناها بالرثو�ت �لطبيعية.
�صعيفة  تبقى  �الإقليمية  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  �أن  �أظهر  �حل��ايل  �لو�صع  �إن 
رغم �أنها جتاوزت 30 عاماً من �الإ�صتقالل، و�أنها مل تتطور �إىل موؤ�ص�صات 

نا�صونال انرت�صت: هل تتغلب اآ�صيا الو�صطى على اأكرب حتد منذ 30 عامًا؟

�لك�صف عن �إ�صابة و�حدة يف مدينة جم��اورة. وتو�جه 
عدة  �صمنها  بكوفيد-19  �إ����ص���اب���ات  ط��ف��رة  �ل�����ص��ني 
�الآ�صيوية  �لدولة  �إن  �إذ  �أوم��ي��ك��رون،  باملتحور  �إ�صابات 
ُتكثف من حماربتها للفريو�س قبيل �الألعاب �الأوملبية 
�ل�صتوية �لتي �صُتقام يف بكني �ل�صهر �ملقبل. وُطلب من 
ماليني �الأ�صخا�س يف �أنحاء �ل�صني �لبقاء يف �ملنزل يف 
د�خلية  رح��الت جوية  �أُلغيت  فيما  �الأخ��رية،  �الأ�صابيع 
ت�صوهاي  يف  �مل�صوؤولون  ودع��ا  م�صانع.  و�أُغلقت  كثرية 
�ل�صكان �إىل جتنب مغادرة �ملدينة “�إال عند �ل�صرورة”، 
على �أن يقدم �لذين يودون �خلروج منها نتيجة �صلبية 
الختبار كوفيد-19 ُيجرى يف �ل�صاعات �ل�24 �ل�صابقة 
ملوعد �لرحيل. وبد�أت �ملدينة �جلمعة حملة �ختبار�ت 
و��صعة ل�صكانها �لبالغ عددهم 2،4 مليون �صخ�س بعد 
ت�صونغ�صان  �إ�صابة بكوفيد-19 يف مدينة  �كُت�صفت  �أن 

�ملجاورة يف وقت �صابق من �الأ�صبوع.

•• بيكن-وكاالت

ر����ص���دت �ل�����ص��ني ب������وؤرة ت��ف�����س مل��ت��ح��ور �أوم���ي���ك���رون يف 
�إطار  ويف  ماكاو.  قرب  �ل�صني  جنوب  ت�صوهاي  مدينة 
كورونا  فريو�س  النت�صار  �ل�صارمة  حماربتها  �صيا�صة 
�لنقل  حافالت  خطوط  �ل�صلطات  �أوقفت  ومتحور�ته 
�لعام عن �لعمل يف �ملنطقة وحذرت �ل�صكان من مغادرة 
�الأقل  على  �إ�صابات  �صبع  ر�صد  �إعالنها  بعد  �ملدينة.  
مدينة  �أوق��ف��ت  كوفيد-19  م��ن  �أوم��ي��ك��رون  باملتحور 
ت�صوهاي بجنوب �ل�صني خطوط حافالت �لنقل �لعام 

�ل�صبت، حمذرة �ل�صكان من مغادرة �ملدينة. 
و�جلمعة �أعلنت �ملدينة �ل�صاحلية �لو�قعة على �حلدود 
ُر���ص��د لدى  �أوم��ي��ك��رون  �ملتحور  �أن  م��اك��او  م��ع منطقة 
�آخرين  و�صتة  خفيفة  مر�س  بعو�ر�س  م�صاب  �صخ�س 
عقب  و��صعة  �ختبار�ت  حملة  بعد  لديهم،  عو�ر�س  ال 

•• عوا�شم-وكاالت

�أن  رغ���م ب���طء ���ص��ري �مل���ح���ادث���ات، �إال 
ت�صريحات  م��ن  ي�صع  ب��ات  �ل��ت��ف��اوؤل 
فيينا  مفاو�صات  يف  �مل�صاركة  �ل��دول 
ح��ول �ل��رن��ام��ج �ل��ن��ووي �الإي����ر�ين، 
�تفاق  �إىل  �لتو�صل  �ح��ت��م��ال  ب�����ص��اأن 
ي��ن��ه��ي �ل���ق���ل���ق �ل�������دويل م����ن �جت����اه 
�الأغ����ر������س  �إىل  ط����ه����ر�ن  ب���رن���ام���ج 
�الأنباء  وك��ال��ة  وبح�صب  �لع�صكرية. 
�الإي���ر�ن���ي���ة �ل��ر���ص��م��ي��ة )�إرن�������ا(، فقد 
مت��ت م��ع��اجل��ة �ل��ك��ث��ري م��ن “نقاط 

�خلالف” يف مفاو�صات فيينا.
ون���ق���ل���ت �ل���وك���ال���ة ع����ن م�������ص���در، مل 
“�ملفاو�صات جارية حاليا  �أن  ت�صمه، 
وكيفية  �ل�����ص��ع��ب��ة،  �ل��ق�����ص��اي��ا  ح���ول 
�التفاق  مت  �ل��ت��ي  �لق�صايا  �صياغة 
و�إدر�جها  عبار�ت  �إىل  مبادئها  على 
جار  “�لعمل  ف��ي��م��ا  �لوثيقة”،  يف 
ح��ال��ي��ا ب�����ص��ك��ل م��ت��ز�ي��د ع��ل��ى �مللحق 
و�لت�صل�صل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ح���ول  �ل��ث��ال��ث 

لالتفاق �ملحتمل«.
�أن  �إىل  �الإي����������ر�ين  �مل�������ص���در  و�أمل�������ح 
�إىل  “بحاجة  تتم  �ل��ت��ي  �الإج�����ر�ء�ت 
“نناق�س  م�صيفا:  منها”،  �لتحقق 
�لتفا�صيل، وهذ� �جلزء هو �الأ�صعب 

و�الأطول يف �ملفاو�صات«.
لوزر�ء  ر�صمي  غ��ري  �ج��ت��م��اع  وع��ق��ب 
�خلارجية �الأوروبيني، نهاية �الأ�صبوع 
�مل���ا����ص���ي، حت����دث م��ف��و���س �الحت����اد 
و�ل�صيا�صة  �الأم��ن  ل�صوؤون  �الأوروب���ي 
�خل���ارج���ي���ة، ج���وزي���ب ب����وري����ل، عن 
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�أنفا�صها  �حلوثي  ملي�صيات  تلفظ 
حريب  م����دي����ري����ة  يف  �الأخ������������رية 
�لتابعة �ملحافظة ماأرب و�خلا�صعة 
لقب�صتهم منذ �أكرث من 5 �صنو�ت، 
ب��ع��د ت��ق��دم ق����و�ت �جلي�س  وذل����ك 
�مل��ن��ط��ق��ة خالل  �ل��ي��م��ن��ي يف ه����ذه 
�الأيام �الأخرية بدعم من �لتحالف 

�لعربي.
�أم�س  ووف��ق �صحف عربية �صادرة 
�أن ما حدث  �الأحد، ر�أى مر�قبون 
�أخ�صر  �صوء  نتيجة  ج��اء  م��وؤخ��ر�ً 
بعد  �حل�����رب  ن���زي���ف  ل���وق���ف  دويل 
حم��اول��ة �إق���ن���اع �حل��وث��ي��ني بوقف 
طاولة  ع��ل��ى  و�جل���ل���و����س  �حل�����رب 
�مل��ف��او���ص��ات رغ���م م���ا ق���دم���وه من 
ت���ن���ازالت و�غ�������ر�ء�ت ك��ب��رية لهم، 
�لنفوذ  الإ����ص���ع���اف  �ل���وق���ت  وح�����ان 
�أن�صطتهم  وحم���ا����ص���رة  �حل���وث���ي 
�ل��ع�����ص��ك��ري��ة �مل���دع���وم���ة م����ن قبل 

�إير�ن.

تطويق اأمريكي للحوثيني
�خل�صائر  م�����ر�ق�����ب�����ون  وو������ص�����ف 
�لدبلوما�صية  و�الإد�نات  �لع�صكرية 
ي���ت���ع���ر����س لها  �ل����ت����ي  �مل���ت���الح���ق���ة 
�حل��وث��ي��ون ب��اأن��ه��ا ����ص��ت��م��ر�ر لنهج 
ميار�صها  �لتي  �ملتو�زية  �ل�صغوط 
�مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل و�الإق���ل���ي���م على 
�إي���ر�ن  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �مليلي�صيات 
ل���دف���ع���ه���ا ن���ح���و ت����ق����دمي ت����ن����ازالت 
�مل�صاور�ت،  ط��اول��ة  ع��ل��ى  حقيقية 
للجماعة  �ل�صيا�صي  �مل�صار  وف�صل 
ع��ن �الأج��ن��دة �الإي��ر�ن��ي��ة �ملرتبطة 
مب�����ب�����اح�����ث�����ات �مل������ل������ف �ل������ن������ووي 
لطهر�ن  �مل��ت��ز�ي��دة  و�ل��ط��م��وح��ات 

للعب دور �إقليمي يف �ملنطقة.
�إن  “�لعرب”  ���ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�مل��وق��ف �الأم��ري��ك��ي و�ل��غ��رب��ي �صهد 
حتميل  �صعيد  على  الف��ت��اً  حت���واًل 
م�صار  �نهيار  م�صوؤولية  �حلوثيني 
كان  �أن  ب��ع��د  �ل��ي��م��ن،  يف  �ل�����ص��الم 

على  “ن�صارف  �مل��ا���ص��ي��ة:  �جل��م��ع��ة 
و�الأجو�ء  نهاية عملية طويلة،  بلوغ 
وتابع:  �مل��ي��الد«.  عيد  منذ  حت�صنت 
مت�صائما  ك��ن��ت  �مل���ي���الد  ع��ي��د  “قبل 
باإمكانية  �أوؤم������ن  �الآن  ل��ك��ن  ج�����د�، 
�أن  �إىل  الفتا  �تفاق”،  �إىل  �لتو�صل 
قدما،  “مت�صي  �ل��ن��ووي��ة  �ملباحثات 

لكن يجب �الإ�صر�ع فيها«.

 ت�شريحات مت�شاربة
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، خ����رج����ت �ل����والي����ات 
بني  مت�صاربة  بت�صريحات  �ملتحدة 
�لتفاوؤل و�لوعيد؛ حيث �عتر وزير 

�خلطاب �لدبلوما�صي �لغربي يتبع 
�صيا�صة تقوم على توزيع �مل�صوؤولية 
ع��ل��ى ك���اف���ة �أط�������ر�ف �ل�������ص���ر�ع يف 
تنازالت  تقدمي  �إىل جانب  �ليمن، 
على  ت�صجيعهم  بهدف  للحوثيني 

�النخر�ط يف م�صاور�ت �ل�صالم.
�الإد�رة  �أن  �ل�صحيفة  و�أو���ص��ح��ت 
�ل�صيا�صة  ق��������ادت  �الأم����ري����ك����ي����ة 
ت��ق��وم على تكثيف  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
�ل�����ص��غ��وط ع��ل��ى �حل���وث���ي���ني بعد 
�ليمن  �إىل  مبعوثها  ج��ه��ود  ف�صل 
�ملبعوث  ب��رف��ق��ة  ل��ي��ن��درك��ي��ن��غ  ت��ي��م 
�الأممي هان�س غروندبرغ يف �إقناع 
�ملبادرة  على  باملو�فقة  �حلوثيني 
�ملبعوث  �أع����ده����ا  �ل���ت���ي  �الأمم����ي����ة 
�ل�صابق �إىل �ليمن مارتن غريفيث 

و�لتي عرفت باالإعالن �مل�صرتك.
�أم����ري����ك����ي  م�����وق�����ف  �أح�����������دث  ويف 
مناه�س لل�صلوك �حلوثي، جددت 
�إد�نتها  �الأم���ري���ك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
عرقلة  يف  �حل��وث��ي��ني  ال���ص��ت��م��ر�ر 
عملية �ل�صالم و�حتجاز وم�صايقة 
�ملوظفني �ليمنيني �لعاملني لدى 

�لواليات �ملتحدة و�الأمم �ملتحدة.
�لتحوالت  ب���ني  م��ر�ق��ب��ون  ورب����ط 
�لتي طر�أت على �ملوقف �الأمريكي 
�إز�ء �لتعنت �حلوثي وبني ت�صاعد 
�ليمن  يف  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�إ�صعاف  ب��اجت��اه  م�����ص��اره��ا  وحت���ول 
�ل����ن����ف����وذ �حل�����وث�����ي وحم����ا�����ص����رة 
للميلي�صيات  �لع�صكرية  �الأن�صطة 

�ملدعومة من طهر�ن.
وع��ن �ل��و���ص��ع �مل��ي��د�ين وجمريات 
م�������اأرب  �ل���ع�������ص���ك���ري يف  �مل�������ص���ه���د 
ط�����ر�أت عليه،  �ل���ت���ي  و�ل���ت���ط���ور�ت 
�ليمني  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  �ل��ب��اح��ث  ق���ال 
ت�صريح  يف  ب��ح��ي��ب��ح  ع��ب��د�ل��وه��اب 

ب���ال���ق���ي���اد�ت �مل���ي���د�ن���ي���ة وق����ي����اد�ت 
“نتوجه  �أم�������س  ق���ول���ه  �ل��ت��ح��ال��ف 
�لتي  »�الأب������ي������ة«،  مل�������اأرب  ب��ال�����ص��ك��ر 
نعترها “قلعة �ل�صمود �لع�صية”، 
م�صيد�ً بت�صحيات �جلي�س �لوطني 
“�لذين  وق��ب��ائ��ل��ه��������������������ا  و�مل���ق���اوم���ة 
حمافظها  ب����ه  وع�����د  م����ا  ح���ق���ق���و� 
وم����ا قدمته  �الأ����ص���ي���ل«،  �ل��ع��رب�����ي 
»�إع�صار �جلنوب«،  �لعمالقة  �ألوية 
�ملب���ادئ  »�أه�����������������ل  �أن���ه���م  م����وؤك����د�ً 
“�أهايل  ���ص��ك��ر  ك���م���ا  و�لعهود”، 
ت�صاف������رت  �ل��ذي��ن  �ل��ك��ر�م  ���ص��ب��وة 
لتطهري  �أ�ص����قائهم  م��ع  جهودهم 
وعار  �حلاقدين  رج�س  م��ن  �صبوة 

�ملتخاذلني«.
�أ�صا�س  �أن  �الأزميع  �لفريق  و�أو�صح 
�ل���ق���وة وع���ن���و�ن �ل��ن�����ص��ر ي��ك��م��ن يف 
��صتمر�ر  و�أن  �ليمن،  �أه��ل  تالحم 
وح�صد  و�لت�صامن  �لتالحم  ه��ذ� 
�لطاقات بد�أ يف ماأرب ثم �صبوة، ثم 
»حرية �ليمن �ل�صعيد«، وقال: »�إننا 
�ل�صيقة  �مل�صالح  ترك  �إىل  نتطلع 
لل�صهد�ء  �إك��ر�م��اً  �لذ�تية  و�ملنافع 

ومل�صتقبل �ليمن �ل�صعيد«.
لقو�ت  �ل�������ص���ك���ر  �الأزمي���������ع  وق������دم 
�ملبادئ  »�أهل  �إنهم  وقال  �لتحالف، 
و�مل���و�ق���ف �ل��ت��ي جت��ل��ت م��ن خالل 
وقفتهم �لعروبية يف درء �ل�صر عن 
�أن  ورف�صهم  �ليمن،  يف  �إخ��و�ن��ه��م 
�ملدعومة  �مليلي�صيات  ه���ذه  حت��ك��م 
�ليمن  ع��ل��ى  قب�صتها  �إي�����ر�ن  م��ن 

و�أهله«.
ك���م���ا ث����ّم����ن �ل����ق����ائ����د �ل�������ص���ع���ودي، 
�الإمار�ت  دول��ة  �ل�صقيقة  “موقف 
�لعربية �ملتحدة )�إم��ار�ت �لفزعة( 
من خالل ما تقدمه من ت�صحيات 
�صقيقتها  بذلك  م�صاركة  بطولية، 

�إعادة  �أن  بلينكن  �أن��ت��وين  �خلارجية 
�صيكون  �ل���ن���ووي  ب���االت���ف���اق  �ل��ع��م��ل 
�أمريكا”،  الأم��ن  �الأف�صل  “�لنتيجة 
�ملفاو�صات  �ن��ه��ي��ار  ح���ال  يف  م��ه��دد� 
�أخ��������رى«.  وخ������ي������ار�ت  ب�”خطو�ت 
ت��و����ص��ل��ت يف فيينا  ي��ن��اي��ر،  وم��ط��ل��ع 
م��ف��او���ص��ات �جل���ول���ة �ل��ث��ام��ن��ة حول 
وتتمحور حول  �الإي��ر�ين،  �لرنامج 
�الأمريكية  �ل��ع��ق��وب��ات  رف���ع  ���ص��روط 
ع��ن ط��ه��ر�ن م��ق��اب��ل وق���ف �الأخ���رية 
�لنووي الأغر��س  برناجمها  حتويل 

ع�صكرية.
�إي����ر�ن �الج��ت��م��اع مبا�صرة  وت��رف�����س 

مع �الأمريكيني، وتعقد �الجتماعات 
وفرن�صا  و�ل�صني  رو�صيا  ممثلي  مع 
وب����ري����ط����ان����ي����ا و�أمل�����ان�����ي�����ا و�الحت��������اد 

�الأوروبي.

تهدئة متاأرجحة
نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث���ه  ويف 
�لتاريخ  يف  �لباحث  ي��رى  عربية”، 
هناك  �أن  �لزغول،  كمال  �الأمريكي، 
“من  ول����ذ�  متاأرجحة”؛  “تهدئة 
�ملبكر �حلديث عن �صكل �التفاق؛ الأن 
مغلقة  �أب���و�ب  خلف  ت��دور  �ملحادثات 
�ل�صمانات  3 حم���اور، حم��ور  ح��ول 

�الن�صحاب  بعدم  الإي��ر�ن  �الأمريكية 
م��ن �الت���ف���اق جم����دد�، وحم����ور رفع 
�لكلية؛  ولي�صت  �جلزئية  �لعقوبات 
فر�صتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��وب��ات  رف���ع  �أي 
 ،2018 ت����ر�م����ب  دون�����ال�����د  �إد�رة 
�الأر�س  �ملر�قبة على  و�أخ��ري� حمور 
لعمل �ملفاعالت �لنووية �الإير�نية«. 
و��صنطن  ت�����ص��ري��ح��ات  م���ن  وي���ب���دو 
وترية  ت�صريع  ب��اجت��اه  ت�صغط  �أن��ه��ا 
�أو  �لتو�صل التفاق قبل نهاية يناير 
مطلع فر�ير، بح�صب �لزغول، وهو 
ما يتو�فق مع ت�صريحات �مل�صوؤولني 
�الإير�نيني حول �لتفاوؤل بالتو�صول 

التفاق.

ال�شرط امل�شتحيل
ميكن  و�لثالث،  �لثاين  �ملحورين  يف 
�لو�صول �إىل تفاهمات، وفق �لباحث 
�أما  �الأمريكي،  �ل�صيا�صي  �لتاريخ  يف 
�ملحور �الأول فهو من “�مل�صتحيالت؛ 
�لد�صتور  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل������ادة  الأن 
�صالحية  ع��ل��ى  ت��ن�����س  �الأم����ريك����ي 
�أتفاق  �أي  من  �النفكاك  يف  �لرئي�س 
�لكونغر�س،  ب�صرط مو�فقة  خارجي 
وجرت �الأع��ر�ف على عدم �عرت��س 
�لكونغر�س«. وعن تاأثري �التفاق، �إن 
�لتي  �الإقليمية  �ل�صر�عات  على  مت، 
�أن  �ل��زغ��ول  يتوقع  �إي����ر�ن،  ت�صعلها 
و�صوريا  ولبنان  �ليمن  يف  �لتهدئة 
مت�صابكة  م�����ص��ال��ح  ع��ل��ى  ���ص��ت��ع��ت��م��د 
وعلى  �الإق��ل��ي��م،  ودول  �أم���ريك���ا  ب��ني 
�النت�صار�ت �لع�صكرية على �الأر�س، 
ثقل  م��رك��ز  ف�صي�صحى  �ل��ع��ر�ق  �أم���ا 
�ل��ت�����ص��ادم �ل�����ص��ي��ا���ص��ي �جل���دي���د بني 

�أمريكا و�إير�ن.

حريب  ج��ب��ه��ات  �إن  ل�”�لعرب” 
تتقدم  حيث  �صر�صة  معارك  ت�صهد 
ثابتة  ب��خ��ط��ى  �ل��ع��م��ال��ق��ة  ق������و�ت 
لتطويقها يف ظل متركز وحت�صن 
�ملدينة  د�خ��ل  �حلوثية  �مليلي�صيات 
�ل�صكان  و����ص��ع��ة  �أط��ر�ف��ه��ا  وع��ل��ى 
تقدم  �إع��اق��ة  بهدف  ب�صرية  دروع��ا 
قو�ت  ��صطر  م��ا  وه��ذ�  �لعمالقة، 
�لتطويق  خ���ي���ار  �إىل  �ل��ع��م��ال��ق��ة 

حفاظا على �ملدنيني.
وحول قر�ءته للتو�زي بني م�صاري 
و�لدبلوما�صي  �لع�صكري  �ل�صغط 
�لتوقيت،  ه��ذ�  يف  �حل��وث��ي��ني  على 
�ليمني  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  �ل��ب��اح��ث  �أك����د 
�ل�صغط  �أن  �ل���ط���اه���ر  حم����م����ود 
يف  �الآن  �حل����ا�����ص����ل  �ل���ع�������ص���ك���ري 

و�لب�صائع  �مل���������و�د  ال����ص���ت���ق���ب���ال 
�الإن�����ص��ان��ي��ة و�مل���دن���ي���ة«، ول��ك��ن��ه يف 
حقيقته »مكان ال�صتقبال �الأ�صلحة 
و�آل�������ة �ل���ت���دم���ري �الإي����ر�ن����ي����ة من 
و�أنه  �نتحارية،  �صو�ريخ وطائر�ت 
وكذلك  �ملفخخة  �ل��زو�رق  منطلق 
��صتمر�ر جهود  للقر�صنة«، موؤكد�ً 
وحلفائها  �مل�صرتكة  �لقو�ت  قيادة 
�ليمني،  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س  ب��دع��م 
“�ليمن  �أل����وي����ة  و�إ�����ص����ن����اد  ودع������م 
الإع���ادة  و”�لعمالقة”  �ل�صعيد” 

�ل�صرعية �ليمنية.
“�ل�صرق  ����ص���ح���ي���ف���ة  ون�����ق�����ل�����ت 
ركن  �أول  �ل��ف��ري��ق  ع��ن  �الأو�صط” 
م��ط��ل��ق ب���ن ���ص��امل �الأزمي������ع، قائد 
�جتماعه  ل��دى  �مل�صرتكة،  �ل��ق��و�ت 

نتيجة  ه����و  �ل��ي��م��ن��ي��ة،  �جل���ب���ه���ات 
�أخ�����ص��ر دويل، بعد ع��ام من  ���ص��وء 
بوقف  �إقناع �حلوثيني  حماولتهم 
طاولة  ع��ل��ى  و�جل���ل���و����س  �حل�����رب 
�مل��ف��او���ص��ات، رغ���م م��ا ق��دم��وه من 
تنازالت و�إغر�ء�ت كبرية للجماعة 
�ملتحالفة مع �إير�ن، �إال �أنها ف�صلت 
�أنها  العتقادها  �لع�صكري  �حل�صم 
�لفرقة  م�صتغلة  ذل��ك  على  ق���ادرة 
بني �الأطر�ف �ليمنية و�لتحالفات 

�ل�صرية معها.
�حلوثيني  �أن  �إىل  �لطاهر  و�أ���ص��ار 
نتيجة  �مل���د�ف���ع  م��وق��ف  �ل���ي���وم يف 
ل��ل��ت��ح��رك��ات �ل��ع�����ص��ك��ري��ة �الأخ����رية، 
من  ب����ال����رغ����م  �أن�����ه�����م  �إىل  الف����ت����ا 
�أنهم  �إال  �مل��د�ف��ع  موقف  يف  كونهم 

�لع�صكري،  �حل�صم  على  ي�����ص��رون 
وه���و �الأم�����ر �ل����ذي ق���د ي�����ص��اه��م يف 
م��ن��ح ���ص��وء �أخ�����ص��ر �إ���ص��ايف حل�صم 
“ال�صيما  �ليمن  يف  �صريًعا  �ملعركة 
و�أن دعو�ت �ل�صالم يف �صبع �صنو�ت 
�حلوثيون  و�����ص���ت���غ���ل���ه���ا  ف�������ص���ل���ت، 
ل�صاحلهم، وبعد �لف�صل ال بد من 
برمته  �الأم��ر  ��صرت�تيجية  تغيري 
�أج��ل وق��ف �حل��رب بالطريقة  من 
�ل�صالم يف  �لتي ال يقبلها معرقلو 

�ليمن، وهو �حل�صم �لع�صكري«.

قلعة ال�شمود
�ل�صرعية  دع�����م  حت���ال���ف  وج������دد 
�أن ميناء  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��ده  �ل��ي��م��ن  يف 
»م����ق����ر  ظ�������اه�������ره  يف  �حل��������دي��������دة 

متحور اأوميكرون يتف�صى يف ت�صوهاي جنوب ال�صني

�مل���م���ل���ك���ة �ل����ع����رب����ي����ة �ل�������ص���ع���ودي���ة 
لدعم  �لتحالف  دول  و�صقيقاتها 

�ل�صرعية يف �ليمن«.
�مل�صرتكة  �ل����ق����و�ت  ق���ائ���د  ووج������ه 
و�الأمهات  ل���الآب���اء  خ��ا���ص��ة  ر���ص��ال��ة 
وذمار  وعمر�ن  و�صعدة  �صنعاء  يف 
وك������ل �مل����ن����اط����ق �ل����ت����ي ت���ق���ع حتت 
�صيطرة �حلوثي ميلي�صيا �الإرهاب 
�أال  �إياهم  و�لدمار، منا�صد�ً  و�ملوت 
ير�صلو� فلذ�ت �أكبادهم �إىل حمارق 
»ملن ال عقل  ي�صلموهم  و�أال  �مل��وت، 
وال  ت���اري���خ  وال  ف��ك��ر  وال  دي���ن  وال 

م�صتقبل له«.

احلوثي يلفظ اأنفا�شه
�ليمنية  “�الأيام”  ونقلت �صحيفة 
قو�ت  ت��ق��دم  ميد�نية  م�صادر  ع��ن 
معركة  يف  �جل��ن��وب��ي��ة  �ل��ع��م��ال��ق��ة 
�لتابعة  ح��ري��ب  م��دي��ري��ة  حت��ري��ر 
�أم�س  و�صيطرت،  م���اأرب  �ملحافظة 
فيما  و��صعة،  �أج���ز�ء  على  �ل�صبت، 
ق���و�ت  �أن  �إىل  �مل���ع���ل���وم���ات  ت�����ص��ري 
�أنفا�صها �الأخرية  �حلوثيني تلفظ 
�خل���ا����ص���ع���ة  �مل�����دي�����ري�����ة  ه�������ذه  يف 
ل��ق��ب�����ص��ت��ه��م م���ن���ذ �أك��������رث م�����ن 5 

�صنو�ت.
�أن  لل�صحيفة  �مل�����ص��ادر  و�أو���ص��ح��ت 
نف�صها  ب�����ص��ط��ت  �ل��ع��م��ال��ق��ة  ق����و�ت 
على قرى )بني قي�س، و�آل مو�صى، 
وج������ر�دة، و�ل��ه��ج��ل��ة، وع��ك��رم��ة �آل 
بوطهيف، و�آل �لعطري و�آل مو�صى، 
�صد  عنيفة  م��ع��ارك  بعد  وح��ل��وة(، 
دفاعتهم  �نهارت  �ل��ذي  �حلوثيني 
�ليومني  خ�����الل  ����ص���ري���ع  ب�����ص��ك��ل 

�ملا�صيني.
�حلوثيني  ع�صر�ت  �إن  �صكان  وق��ال 
ق��ت��ل��و� و�أ���ص��ي��ب �ل��ك��ث��ريون منهم، 

ومتكن �آخرون من �لهروب.
ع�صكري  م���������ص����در  �أك���������د  ف���ي���م���ا 
�لعمالقة  ق�����و�ت  �أن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
على  �ل�صيطرة  �أع��ل��ن��ت  �جل��ن��وب��ي��ة 
�مل  ب�صكل  حريب  مديرية  مركز 

باتت م�صاألة وقت.

نووي اإيران.. ما »ال�صرط امل�صتحيل« يف مفاو�صات فيينا؟

�شحف عربية: ما حدث موؤخرًا �شوء اأخ�شر دويل لوقف نزيف احلرب 

ملي�صيا احلوثي تلفظ اأنفا�صها االأخرية.. واجلي�ض اليمني يتقدم

�صتارمر : جون�صون خالف القانون وكذب بعد خمالفته  •• لندن-رويرتز

قال كري �صتارمر زعيم حزب �لعمال 
رئي�س  �إن  �مل����ع����ار�����س  �ل����ري����ط����اين 

�حلفالت  ب�صاأن  وكذب  �لقانون  خالف  جون�صون  بوري�س  �ل��وزر�ء 
�لتي �أقيمت يف د�وننج �صرتيت مقر �إقامته خالل �الإغالق �لعام 

ملكافحة فريو�س كورونا.
وقال �صتارمر لهيئة �الإذ�عة �لريطانية )بي.بي.�صي( م�صري� �إىل 
�عتذ�ر جون�صون �أمام �لرملان حل�صوره �إحدى �حلفالت “�أعتقد 
باأنه  �أنه �قرتب كثري� من �الع��رت�ف  �أعتقد  �لقانون.  �أنه خالف 
وم�صى قائال “�أعتقد �أنه كذب بعد ذلك ب�صاأن  خالف �لقانون”. 

ما حدث«.

غ�صب  وو����ص���ط  ت��ق��ري��ب��ا. 
�حلكومة  �أن  م���ن  ���ص��ع��ب��ي 
�لتي  ب��ال��ق��و�ع��د  ت��ل��ت��زم  مل 
فر�صتها على �لنا�س خالل 
�جل��ائ��ج��ة، مت فتح حتقيق د�خ��ل��ي ح��ول ه��ذ� �حل��ف��ل وع���دد �آخر 
جنازة  ع�صية  �أقيما  منف�صالن  حفالن  بينها  من  �حلفالت  من 
�الأمري فيليب زوج ملكة بريطانيا. وقال د�ودن لقناة �صكاي نيوز 
�لتلفزيونية �الأحد “نحتاج �إىل �أن ن�صل �إىل �حلقائق وعندها على 
�صرتيت”.  د�وننج  ثقافة  ومعاجلة  بفعالية  �ل��رد  �ل���وزر�ء  رئي�س 
بينها  م��ن  جون�صون  با�صتقالة  مطالب  يف  �لف�صيحة  وت�صببت 
��صتطالعات  �أظ��ه��رت  كما  �ملحافظني،  ح��زب  د�خ��ل  م��ن  مطالب 
للر�أي تر�جعا كبري� يف �صعبية �حلزب وتفوق حزب �لعمال عليه.

من  �إن  د�ودن  �أوليفر  �لريطاين  �ملحافظني  ح��زب  رئي�س  وق��ال 
�ل�����ص��روري �أن ي��ع��ال��ج رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ب��وري�����س ج��ون�����ص��ون ثقافة 
للعاملني يف مقر  �إقامة حفالت عديدة  عنها  نتج  �لتي  حكومته 

�إقامته خالل فرت�ت �الإغالق �لعام.
و�ع��ت��ذر ج��ون�����ص��ون حل�����ص��وره ح��ف��ال يف ح��دي��ق��ة د�ون��ن��ج �صرتيت 
�لعاملني يف  ُطلب من  2020 عندما  �أي��ار  �إقامته يف مايو  مقر 
�ملقر �إح�صار خمورهم الإقامة �حلفل يف وقت كانت فيه �لقو�عد 
�الجتماعي  �لتقارب  �أ�صكال  جميع  من  �جلمهور  متنع  �ل�صارمة 

 طالبان تعزل 3 اآالف من منت�صبيها
•• كابول-وكاالت

لطيف   ،“ �أف��غ��ان�����ص��ت��ان  ب�”�إمارة  �ل��ت��ط��ه��ري  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ذك���ر 
ع�صو�ً   2840 �الآن  ح��ت��ى  ف�صلت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ح��ك��ي��م��ي،  �هلل 
�أنحاء  مبختلف  م�صيئة،  مبمار�صات  متهمني  طالبان،  بحركة 

�أفغان�صتان.  
وذكرت وكالة “خاما بر�س” �الأفغانية لالأنباء  �أم�س �الأحد �أن 
�للجنة، �لتي مت تد�صينها، بعد �أن ��صتولت “�إمارة �أفغان�صتان “ 
على �ل�صلطة �لعام �ملا�صي، يف �أغ�صط�س )�آب(، تناط مب�صوؤولة 

�لتدقيق يف �أهلية �ملنت�صبني لطالبان.
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عربي ودويل

ــر  ــم ــع ــــن ال تـــبـــلـــغ م
اأربــــــعــــــني عــــاًمــــا، 
ــغــات،  ــل ــة ال ــي ــالث وث
ـــــرة  ــبــح وزي ــتــ�ــش ــش �
ال�شابقة،  االأ�ــشــرة 
اأول امراأة يف التاريخ 
تتويج  البالد.  تقود 
للزعيم  الوفّية  لهذه 
ــــجــــري الــقــومــي  امل

ال�شعبوي.

•• الفجر -جويل ليبافو�ض 
ترجمة خرية ال�شيباين

 ،2018 �أب����ري����ل   8 ب���ود�ب�������ص���ت، 
�لثالث  �الن��ت��خ��اب��ي  ف����وزه  م�����ص��اء 
على �لتو�يل، �صكر رئي�س �لوزر�ء 
فيكتور �أوربان �أن�صاره �ملتحم�صني 
وق���د جت��ّم��ع��و� �أم����ام م��رك��ز بالنا 
�لثقايف �ملطل على نهر �لد�نوب. 
وع��ل��ى ب��ع��د خ���ط���و�ت ق��ل��ي��ل��ة �إىل 
�للير�يل”،  “غري  �لزعيم  ي�صار 
ك��ان��ت ك��ات��ال��ني ن���وف���اك، يف ثوب 
متعدد �الألو�ن، و�أقر�ط برتقالية 
فيد�س،  ���ص��ع��ار  ع��ل��ي��ه��ا  م��ت��دل��ي��ة 
كلماته.  تبتلع  �حل��اك��م،  �حل���زب 
�أورب�������ان،  ردد  �خل����ط����اب،  �ن��ت��ه��ى 
�لوطني  �ملنتخب  وك���و�در  نوفاك 
�ملحافظ �لن�صيد �لوطني �ملجري 
ب�����روح ك��ن��ائ�����ص��ّي��ة، مب��ع��ّي��ة ح�صد 

منت�س ي�صفق النت�صار فيد�س.
كاتالني  ك��ان��ت  �ل���وق���ت،  ذل���ك  يف 
ن���وف���اك ت�����ص��غ��ل م��ن�����ص��ب وزي����رة 
�لدولة لالأ�صرة و�ل�صباب، وكانت 
رئي�س �حلزب  ن���و�ب  م��ن  و�ح���دة 
من  بقب�صة  �ملجر  على  �مل�صيطر 
وفازت   ،2010 ع��ام  منذ  حديد 
�الأول  يف  ن����ائ����ب.  مب��ق��ع��د  ل��ل��ت��و 
��صتحوذت   ،2020 �أك��ت��وب��ر  م��ن 
�الأ�صرة  وز�رة  ع��ل��ى  �الأرب��ع��ي��ن��ي��ة 
�ملوؤثرة بدون حقيبة. ويف �لربيع 
�صيا�صة  �صفرية  �صتح�صل  �ملقبل، 
�الجن����اب �حل��ك��وم��ي��ة، ب��دع��م من 
دي�صمر   22 يف  �أورب����ان  فيكتور 
�لرملان،  مو�فقة  على   ،2021
�م����ر�أة  �أول  ل��ت�����ص��ب��ح  وب�����ص��ه��ول��ة، 

تقود �ملجر.

حمامية متعددة اللغات
مدينة  وه�����ي  ����ص���زج���د،  �أ����ص���ي���ل���ة 
�ملجر،  جنوب  يف  كبرية  جامعية 
���ص��رتث ك��ات��ال��ني ن���وف���اك، �ال يف 
�لرئي�س  ك���ارث���ة،  ح����دوث  ���ص��ورة 
�مل�����ج�����ر على  �دي�����������ر،  ي����ان����و�����س 
 2022 م��اي��و   10 يف  �ل��ت��ق��اع��د 
�لثانية  والي���ت���ه  ف���رتة  ن��ه��اي��ة  يف 
)خم�س �صنو�ت(، كما ين�س عليه 
�لت�صويت  ���ص��ي��ج��ري  �ل��د���ص��ت��ور. 
يوًما  �ل�����ص��ت��ني  �إىل  �ل��ث��الث��ني  يف 
�ل�صابقة لنهاية �لوالية �حلالية.

�ملف�صل  ن��وف��اك �خل��ي��ار  ت��ك��ن  مل 
رئي�س  �أر�د  ف��ق��د  �أورب������ان:  ل���دى 
�أن ي�صبح الزل��و كوفري،  �ل���وزر�ء 
رئي�ًصا  �لوطنية،  �جلمعية  رئي�س 
�مل�صارك  �مل��وؤ���ص�����س  ل��ك��ن  ل��ل��دول��ة. 
 ،)1988 )م����ار�����س  ف���ي���د����س  ل����� 

�لرماية،  متار�س  �الأحيان  بع�س 
�لطبخ  حل��ظ��ات  بع�س  وت�����ص��ارك 

على �صفحتها على في�صبوك.
�الأطفال،  طبيب  �بنة  وحت��اف��ظ   
و�الأذن  �الأن����������ف  و�أخ���������ص����ائ����ي����ة 
و�حلنجرة هذه، على �صورة فتاة 
ت�صند  لكنها  ك��ث��ري�،  تعمل  ق��وي��ة 
فيديو  يف  ل��ل��م��ر�أة.  رج��ع��ًي��ا  دوًر� 
 ،2020 دي�صمر  للجدل  مثري 
�أورب���ان،  فيكتور  حمظّية  �أعلنت 
�أن �لن�صاء “ال ينبغي �أن يتناف�صن 
على  وحثت  �لرجال”،  مع  د�ئًما 
“�صعيد�ت  �أنف�صهن  يعترن  �ن 
الأن�����ه�����ن ق����������ادر�ت ع���ل���ى �إع����ط����اء 
قول  ع��ل��ى  و”يجروؤن  �حلياة”، 

نعم للطفل”.

حمايدة اأم “دمية”؟
لت�صبح  ن��وف��اك  ك��ات��ال��ني  ت�صتعد 
�ملجر  ي����ق����ود  ���ص��خ�����س  خ���ام�������س 
�ملقاوم  ب��ع��د  �ل�صيوعية،  ب��ع��د  م��ا 
و�ملناه�س  ل��ل��ف��ا���ص��ي��ة  �مل��ن��اه�����س 
ورجلي  غونكز،  �أرب���اد  للبال�صفة 
�ل��ق��ان��ون ف��ريي��ن��ك م���ادل والزلو 
�الأوملبي  �مل��ب��ارزة  وبطل  �صوليوم، 
)�لذي  �صميت  ب��ال  منا�صبتني  يف 
�نتحل �أطروحة دكتور�ه و��صتقال 
يف �أبريل 2012( ورجل �لقانون 
ي���ان���و����س �آدي�������ر، ���ص��دي��ق �أورب������ان 
يف  و�ل�����ص��ري��ك  ف��رتة طويلة  منذ 
ت��اأ���ص��ي�����س ح���زب ف��ي��د���س. يتطلب 
�ن���ت���خ���اب���ه���ا ث��ل��ث��ي �الأ�������ص������و�ت يف 
�الإجر�ء  لكن  �لوطنية،  �جلمعية 
فيد�س   133 مع  �صكلًيا  �صيكون 
من �أ�صل 199 نائًبا. ومل تخرت 

�ملعار�صة ُمهرها بعد.
�أنها  ن���وف���اك،  م��ن��ت��ق��دو  ي��ع��ت��ق��د   
�صتخدم �أوربان �صو�ء فاز �أو ف�صل 
�أ����ص���ه���ر �صد  ث���الث���ة  غ�������ص���ون  يف 
�مل��ع��ار���ص��ة �مل���وح���دة ب��ق��ي��ادة بيرت 
كاتالني  “تعيني  ز�ي.  م���ارك���ي 
�لقا�صية  �ل�����ص��رب��ة  ه���و  ن���وف���اك 
��صتمرت  �لتي  �لرئا�صة،  ملن�صب 
ه��ي��ب��ت��ه��ا يف �ل��ت��ده��ور ب��ع��د �أرب����اد 
غ��ون��ك��ز  �ل��رئ��ي�����س م���ن 1990 
�ملحرر   م��الح��ظ��ة   ،2000 �إىل 
و���ص��ت��خ��ت��ف��ي ب��ق��اي��ا ���ص��ل��ط��ت��ه��ا مع 
يقول  �آدير”،  ي���ان���و����س  رح���ي���ل 
كرينر.  زول��ت  �ل�صحفي  �لكاتب 
“نوفاك لي�صت منا�صبة لالرتقاء 
بدور رئي�س للدولة فوق �الأحز�ب، 
وغ����ري ق�����ادرة ع��ل��ى ت��وح��ي��د �أّم����ة 
ممتازة  مر�صحة  لكنها  مق�ّصمة، 
موقع  ق��ل��م  ي�����ص��ي��ف  لفيد�س”، 

.hu.24
يف مقابلة مع بو�بة �ندك�س، �دعت 
ك��ات��ال��ني ن���وف���اك �أن���ه���ا ل���ن تكون 
فيد�س،  حكومة  ي��د  يف  “دمية” 
�الأمة”،  “وحدة  ع��ن  و���ص��ت��د�ف��ع 
�صيادة ودولة  توؤيد تفكك  “لن  و 
كاتالني  ب��ان��ت��خ��اب  �لقانون”. 
نوفاك، �صيحتفظ فيد�س مبدخل 
على   2027 ع��ام  حتى  لل�صلطة 
�أوربان،  فيكتور  ع��اد  و�إذ�  �الأق���ل. 
فمن �ملحتمل �أن ت�صاعد �لرئي�صة 
�ملو�لية للزعيم �ل�صعبوي �لقومي 
بيرت  فاز  و�إذ�  �لنظام.  يف توطيد 
�ملعار�صة  وحت��ال��ف  م���ارك���ي-ز�ي 
�ملتنوع، ف�صيكون لها قدرة كبرية 
باأن�صطة  �ل�������ص���رر  �إحل������اق  ع��ل��ى 

�الأغلبية �جلديدة.

�صخ�صية تبهر �ليمني �الوروبي �ملتطرف �لرئي�س يانو�س �دير، �ملجر على �لتقاعد

و�ملقرب من قبطان �ملجر، رف�س 
�لعر�س.

على  ت��ت��ق��دم  ن���وف���اك  “كاتالني 
يعلوهم  �ل����رج����ال  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
�لتكري�س  وب������ه������ذ�  �ل���������ص����ي����ب. 
و�ل��ت��ت��وي��ج، ي��ح��ذر �أورب�����ان حزبه 
�لذي  ه���و  ف��ق��ط  �ل�����والء  �أن  م���ن 
ي���ه���م، وي����ح����ذر �ت���ب���اع���ه م����ن �أن 
وح������ده������م �ل������ذي������ن ي���دع���م���ون���ه 
�لتقدم  مي��ك��ن��ه��م  حت���ف���ظ  دون 
جريجيلي  ي��ح��ل��ل  و�الرتقاء”، 
يف  �ل�صيا�صي  �ل�صحفي  م��ارت��ون، 
“هيتي  �ل��ل��ي��ر�ل��ي��ة  �الأ���ص��ب��وع��ي��ة 

فياجازد��صاج”. 
لن  �إن���ه���ا  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  و”توؤكد 
تتغري، ولن تلعب �ل�صهرة بر��صها 
�إذ� �نتخبت رئي�صة. ومع ذلك، فاإن 
وعدها يت�صمن قر�ءة �أخرى. يف 
كاتالني  �صتظل  ���ص��ان��دور،  ق�صر 
�ملن�صبطني  �الت��ب��اع  م��ن  ن��وف��اك 

الأوربان “.
ت���خ���رج���ت ك����ات����ال����ني ن����وف����اك يف 

�ليومية، فاإن �صخ�صيتها ب�صفتها 
�صهادتني  على  متح�صلة  “وزيرة 
و “�صانعة عالقات  جامعيتني”، 
و”�ملتحدثة  �خلارجية”،  فيد�س 
ب��ث��ق��ة و�ت���ق���ان ل��ل��غ��ات �الأوروب���ي���ة 
و”�ملحافظة  �لرئي�صية”، 
�لر�صيقة  و”�لزعيمة  �ال�صيلة”، 
ت�صفي  �الأ�صرة”،  ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
تعيني  ع��ل��ى  �ل�����ص��رع��ي��ة  جميعها 
“�إنه  كمر�صحة.  نوفاك  كاتالني 
ويثبت هذ�  وم��اه��ر.  ذك��ي  �ختيار 
حزًبا  يج�صد  ف��ي��د���س  �أن  �ل��ق��ر�ر 
يف  ي�صم  ح��دي��ًث��ا،  �صعبًيا  ميينًيا 
ناجحني  ���ص��ي��ا���ص��ي��ني  ����ص���ف���وف���ه 
ي�صيف  �جلمهور”،  ي���ق���ّدره���م 
�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية �أوج�صتون 
����ص���ام���وي���ل م��������ر�ز، �مل�����ق�����ّرب من 

�ل�صلطة �لقائمة.
خارج �ل�صاحة �ل�صيا�صية، متار�س 
�لريا�صية نوفاك �ملالكمة بجدية، 
ومت��ار���س ري��ا���ص��ة �ل��ت��زح��ل��ق منذ 
ويف  بانتظام،  وترك�س  طفولتها، 

و�لفرن�صية  )�الإجنليزية  �لثالث 
�أقر�نها �إىل حد جذب  و�الأملانية( 

�نتباه �أوربان.
�رتقت  �آخ����ر،  �إىل  ي����وؤدي  وم��وق��ع 
��صبحت  �ن  �إىل  نوفاك  كاتالني 
م�����ن �رك���������ان ح���ك���وم���ة ذك�����ورّي�����ة 
ج�����د�. ل��ق��د �أوق����ف����ت �إج���ر�ء�ت���ه���ا 
جمعت  �لتي  �ل���والدة،  بخ�صو�س 
بني �الإعانات و�الئتمانات �ملميزة 
�لتدهور  �ل�����ص��ري��ب��ي��ة،  و�جل�����زرة 
�لدميوغر�يف مع تثبيت �لوالد�ت 
كاأد�ة ل�صيا�صة �ل�صلطة �لتنفيذية 

�ملناه�صة للهجرة.
جميع  يف  �الورب����ان����ّي����ة  م���ن���دوب���ة 

�الق���ت�������ص���اد و�ل����ق����ان����ون، وب������د�أت 
كملحق  �ل��رثي��ة  �ملهنية  حياتها 
 2001 بني  �خلارجية  وز�رة  يف 
م�صريتها  �وق��ف��ت  ث��م  و2003، 
ط��ي��ل��ة ���ص��ب��ع ���ص��ن��و�ت ل��دع��م عمل 
زوجها وتربية �أطفالها �لثالثة يف 

�أملانيا، بالقرب من فر�نكفورت.
�لطويلة،  �الأم���وم���ة  �إج�����ازة  ب��ع��د 
لرئي�س  م�������ص���ت�������ص���ارة  ع���م���ل���ت 
يانو�س  �مل��ج��ري��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
 )2012-2010( م����ارت����وين 
�مل�����و�رد  وز�رة  دي������و�ن  وت���ر�أ����ص���ت 
 .)2014-2012( �ل��ب�����ص��ري��ة 
ولغاتها  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  و����ص���ح���رت 

�لتي  �لكبرية  �ل��ق��اري��ة  �ليمينية 
�صئمت جتاوز�ت نظام �أوربان. ويف 
نوفاك  ن�ّصقت  �ملا�صي،  �خل��ري��ف 
و�حلا�صلة  بالفرن�صية،  �لناطقة 
�لفرن�صي عام  �ل�صرف  على و�صام 
�لتقارب  يف  مل�صاهمتها   2019
�لزيار�ت  وبود�ب�صت،  باري�س  بني 
�ملجرية �مللفتة للمتطرفني �إريك 
وي�صيد  ل���وب���ان.  وم���اري���ن  زم����ور 
�أن�������ص���ار �ل�����ص��ل��ط��ة، �ل���ذي���ن حيو� 
ل��رئ��ا���ص��ة �ملجر،  ن���وف���اك  و����ص���ول 
�الأ�صرة  بقيم  وتعلقها  بتجربتها 
�لتقليدية ومهار�تها �ل�صخ�صية.

وح�صب �صحيفة “جميار منزت” 

�صيدة  �أغ��������وت  �ل�����ع�����امل،  �أن�����ح�����اء 
�ليمني  �للغات،  متعددة  �لقانون 
�ليمني  ورموز  �الأمريكي  �لبديل 
�الأوروب������ي �مل��ت��ط��رف. وم��ن��ذ عام 
�ل�صبكة  ن��وف��اك  ت��ر�أ���س   ،2019
منظمة  وه��ي  للقيم،  �ل�صيا�صية 
تد�فع  للحياة”،  “موؤيدة  دولية 
�لكال�صيكي  �الأ����ص���رة  من���وذج  ع��ن 

و�حلرية �لدينية.

حمافظة اأ�شيلة
�لتي  ه����ي   ،2021 م����ار�����س  يف 
مع  �لقطيعة  تويرت  على  �أعلنت 
�لعائلة  �الأوروب����ي،  �ل�صعب  ح��زب 

الزلو كوفري، رئي�س �جلمعية �لوطنية يرف�س �لعر�س كاتالني نوفاك �أول �مر�أة يف �لتاريخ تقود �ملجر

فيكتور �وربان يلعب ورقة جديدة

حتافظ ابنة طبيب االأطفال واخت�شا�شية االأنف واالأذن واحلنجرة على �شورة فتاة عاملة قوية، لكنها ت�شند دوًرا رجعًيا للمراأة

�شتكون خام�ص �شخ�ص يقود البالد ما بعد ال�شيوعية

كاتالني نوفاك, منتوج اأوربان ورئي�صة املجر القادمة

ـــــة  ـــــدوب ـــــن م
االأوربــانــيــة يف 
ــامل, اغــوت  ــع ال
اللغات  متعددة 
البديل  اليمني 
ورموز  االأمريكي 
اليمني االأوروبي 
املـــــتـــــطـــــرف 

بيرت  فــــاز  اإذا 
مـــــاركـــــي-زاي 
وحتالف املعار�صة, 
لها ــون  ــك ــي ــص ــ� ف

ــرية  ــب قــــــدرة ك
عــلــى اال�ــصــرار 
االأغلبية  باأن�صطة 
ـــــــدة ـــــــدي اجل

لن ترتقي بدور رئي�ص للدولة فوق االأحزاب، وغري قادرة 
على توحيد اأّمة مق�ّشمة، لكنها مر�شحة ممتازة لفيد�ص

ترامب ينتقد »�صيا�صيي وا�صنطن« اأمام جتّمع يف اأريزونا 
•• فلورن�ض-اأ ف ب

كرر دونالد تر�مب خالل جتمع الأن�صاره يف والية �أريزونا، �ملز�عم 
ب��ف��وزه يف �الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ص��ي��ة �الأخ����رية يف �ل���والي���ات �ملتحدة، 
بحياة  “�لتحكم”  يريدون  �لذين  و��صنطن”  “�صيا�صيي  منتقد� 
�الأمريكيني. وقال تر�مب “�صئمنا �صيطرة �صيا�صيي و��صنطن على 
حياتنا. �صئمنا �لو�جبات” �ملفرو�صة، م�صيفا �أن “�لدميقر�طيني 

�ملتطرفني يريدون جعل �لواليات �ملتحدة بلد� �صيوعيا«.
ت��رد�ده��ا منذ �الن��ت��خ��اب��ات �لرئا�صية  �ل��ت��ي و����ص��ل  وك���رر م��ز�ع��م��ه 
يف  فزنا  “لقد  قائال   2020 �لثاين/نوفمر  ت�صرين  يف  �الأخ��رية 
�النتخابات. لقد حققنا فوز� كبري�. ال ميكننا �ل�صماح لهم باالإفالت 

بهذه �ل�صهولة«.

وق��ب��ل��ه، ك���ان ع���دد م��ن �خل��ط��ب��اء ق��د �أ���ص��ع��ل��و� ح��م��ا���ص��ة �جلماهري 
و”م�صو�س �لذهن”،  “�صعيف”  باأنه  بو�صفهم �لرئي�س جو بايدن 
منا�صرو  �أطلق  �ل��ذي  �ملعّلب”  “�الإعالم  �إىل  �نتقاد�ت  وموّجهني 
�لرئي�س �ل�صابق �صده �صفر�ت �ال�صتهجان. ويف �للقاء �أعيد �إطالق 
�مل��ع��ه��ودة م��ن �الن��ت��خ��اب��ات �مل�صروقة �إىل ظلم  ك��ل م��و�ق��ف ت��ر�م��ب 
�أن �لواليات �ملتحدة  و�صائل �الإع��الم، م��رور� بفتح �حل��دود و�عتبار 
�مل�����ص��ارك��ني يف  بع�س  وك���ان  �أج���م���ع«.  ل��ل��ع��امل  “�أ�صحوكة  �أ���ص��ب��ح��ت 
�لتجّمع قد و�صلو� �إىل بلدة فلورن�س �لريفية �لو�قعة جنوب �صرق 
فينيك�س، عا�صمة �لوالية، قبل �أيام من موعده و�فدين من فلوريد� 
وتك�صا�س. وو�صط رياح �صحر�وية هّبت يف حميط �صهل �صا�صع، رفعت 
�مللياردير  لتحفيز   ”2024 و”تر�مب   ”2020 “تر�مب  ر�ي��ات 
�لذي خ�صر �النتخابات �لرئا�صية بعد �أربعة �أعو�م �أم�صاها يف �لبيت 

فاعليات  ب��دء  وقبل  �ملقبلة.  لالنتخابات  �ل��رت���ّص��ح  على  �الأب��ي�����س، 
�لتجّمع �أطلق �حل�صور هتافات �صاخرة �صد بايدن. وقال جوناثان 
�صتينيات  للهيبيني يف  �حتفال  �أ�صبه مبزيج من  �لتجّمع  �إن  ريت�س 
“لنعيد الأمريكا  �ملا�صي و�لتجّمعات �النتخابية حتت �صعار  �لقرن 
ريت�س  و�أكد  �ل�صابق يجريها.  �لعقار�ت  كان قطب  �لتي  عَظمتها” 
�أن هذ� �لتجّمع هو �الأربعون �لذي يح�صره تاأييد� لرت�مب، م�صري� 
�ل��ب��الد يجتمعون  �أن��ح��اء  ك��ل  م��ن  “وطنيون  ه��م  �مل�صاركني  �أن  �إىل 
خلري �لبالد. نحن نحب رئي�صنا”. بعدما برر �إلغاء موؤمتر �صحايف 
�لذكرى  �لثاين/يناير يف  كانون  �ل�صاد�س من  يعتزم عقده يف  كان 
�الإعالم،  و�صائل  ب�صغينة  �لكونغر�س،  القتحام  �الأوىل  �ل�صنوية 
�أم��ام جتّمع �صعبي حا�صد. ومن بني  �لتحّدث مبا�صرة  قرر تر�مب 
دعمها  �لتي  ليك  ك��اري  �أري��زون��ا  حاكم  ملن�صب  �ملر�ّصحة  �ملدعوين 

تر�مب �صابقا. وكانت ليك قد �أعلنت يف �ملا�صي �أنها لن ت�صادق على 
فوز بايدن يف هذه �لوالية �حلا�صمة يف حال كانت تتوىل �ملن�صب. 
وال يز�ل تر�مب يتمّتع بتاأثري كبري يف �أو�صاط �حلزب �جلمهوري 
حيث ي�صعى �أع�صاء كرث يف جمل�صي �لنو�ب و�ل�صيوخ لال�صتفادة من 
�لغاية،  ولهذه  �ملقبلة.  �النتخابات  يف  مبنا�صبهم  لالحتفاظ  ذلك 
كثري� ما يتبنى هوؤالء نظريات موؤ�مرة ب�صاأن �صرقة �النتخابات �أو 
فلورن�س هو  نّظم يف  �ل��ذي  و�لتجّمع  علنا.  ينفونها  �الأق��ل ال  على 
�الأول بهذ� �حلجم دعما للملياردير �جلمهوري منذ ت�صرين �الأول/

�أكتوبر. وكالعادة، �عتر تر�مب �أن “�حل�صور هو �الأكر” وميتد 
“�أبعد مما ميكن للعني روؤيته”، علما باأن �أي �إح�صاء حمدد الأعد�د 
�لذي  بالقدر  تكن حا�صدة  �مل�صاركة مل  �أن  كما  يعَط،  �مل�صاركني مل 

كان ي�صّجل خالل حملة �النتخابات �لرئا�صية للعام 2016.
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حترير �صبوة...تكري�ض التفاق الريا�ض وطي ل�صفحة ا�صتوكهومل
•• عوا�شم-وكاالت

�ل�صريعة  �الن���ت�������ص���ار�ت  ت�����ز�ل  ال 
�ألوية  ق��و�ت  حققتها  �لتي  و�ملهمة 
�لعمالقة يف �ليمن �صد �حلوثيني، 
�أكرث من  �أكرث من معركة على  يف 
�أن  ميكن  ملا  �الهتمام،  ُتثري  جبهة 
�الأر����س،  ت��ط��ور�ت على  م��ن  تعنيه 
وم��ا يتولد عنها من حت��والت تهم 

�ليمن و�ملنطقة باأ�صرها.
�أم�س  ع���رب���ي���ة   ���ص��ح��ف  وح�������ص���ب 
�حلوثي  ميلي�صيا  تكبدت  �جلمعة، 
خ�صائر  قليلة  �أي����ام  يف  �ل��ي��م��ن،  يف 
�لعمالقة،  �أل��وي��ة  ي��د  ع��ل��ى  قا�صية 
وك�صرت  �مل���ع���ط���ي���ات  ق��ل��ب��ت  �ل���ت���ي 
و�ألغت  م���اأرب،  يف  �حلوثيني  ت��ق��دم 
�ل����ذي �متد  ح�����ص��اره��م ل��ل��م��دي��ن��ة 

�أ�صهر�ً.

حبلى باالأحداث
ويف ه����ذ� �ل�����ص��ي��اق ق����ال خ���ري �هلل 
�إن  “�لعرب”  خ��ري�هلل يف �صحيفة 
�صتكون  �ملقبلة  و�الأ�صابيع  “�الأيام 
رغم  �ليمن”  ب��االأح��د�ث يف  حبلى 
ب��ع��د ح��ج��م و�صكل  ي��ت�����ص��ح  �أن����ه مل 

�ن��ع��ك��ا���ص��ات ه���ز�ئ���م �حل���وث���ي���ني يف 
�إىل  “�أقله  �ل��و����ص��ح  ل��ك��ن  ���ص��ب��وة، 
�الآن، �أن �ملعارك ال ميكن �أن تتوقف 
ع��ن��د �حل�����دود �ل��ت��ي ك��ان��ت تف�صل 
�صطري  ب��ني   1990 �ل��ع��ام  ح��ت��ى 

�ليمن«.
“�لثابت حاليا  �أن  �لكاتب،  و�أو�صح 
ً�أن هزمية �حلوثيني يف �صبوة كانت 
ل��ه��ا �أ����ص���د�وؤه���ا. ال ي��ع��ن��ي ذل���ك �أن 
مبقد�ر  �صريعاً  �صيكون  �صقوطهم 
على  ط���ر�أت  تغيري�ت  �أن  يعني  م��ا 
�لتكهن  ي�صعب  �ل��ي��م��ن��ي.  �مل�����ص��ه��د 
مب������دى ع���م���ق ه������ذه �ل���ت���غ���ي���ري�ت، 
�لذي  �الجت���اه  غ��ي��اب  يف  خ�صو�صا 
بعد تطهري  �لعمالقة  فيه  �صي�صري 
فيها  للحوثيني  ك���ان  �ل��ت��ي  ���ص��ب��وة 
و�صخ�صيات  ع��ائ��الت  ع��ر  ح�صور 
�مل�صروع  ي��رت�ج��ع  ق��ائ��اًل:  نافذة” 
�الإير�ين يف �ملنطقة كلها. ال ميكن 
�ليمن  يف  �مل��ح��دود  ت��ر�ج��ع��ه  ف�صل 
�الإ�صالمية  �جلمهورّية  عجز  ع��ن 
�صالح  منوذج  �إيجاد  عن  �الإير�نّية 
للت�صدير غري �مليلي�صيات �ملذهبّية 
و�ل���غ���ر�ئ���ز �ل���ت���ي ع���اث���ت خ���ر�ب���ا يف 
�ل��ع��ر�ق، و���ص��وري��ا، ول��ب��ن��ان. مثلهم 

�صي�صاأل  �ل��ع��امل،  يف  �صعب  �أي  مثل 
�ليمنيون يف �آخر �لنهار عن �خلبز، 
م�صتقبل  وع����ن  و�ل��������دو�ء،  و�مل������اء، 

�أوالدهم«.

األغام و�شعارات حوثية
�صحيفة  ق�����ال�����ت  ج���ه���ت���ه���ا  وم�������ن 
تقرير  يف  �لو�صط”  “�ل�صرق 
�صبوة،  يف  �مل����ح����ررة  �مل���ن���اط���ق  م���ن 
�مليلي�صيا  �إن  �حلوثيني،  دح��ر  بعد 
خملفة  �ملحررة،  �ملديريات  غ��ادرت 
“بزرع �الألغام يف كل  �مل��وت  ور�ءه��ا 
بال�صكان،  �الإ�صر�ر  �أجل  مكان، من 
�لتي  �لعمالقة  ق���و�ت  و����ص��ت��ه��د�ف 
حررت �ملديريات يف عملية خاطفة، 
ل��ك��ن �الأم�����ر �الأك�����رث ����ص���وء�ً وجود 
�الأل���غ���ام ع��ل��ى م�����ص��اف��ة ن�����ص��ف مرت 
ي�صلكه  �ل��ذي  �لطريق  عن  تقريباً 

مئات �لنا�س يومياً«.
�ليمنيني  م��ع��ان��اة  �لتقرير  وينقل 
�حلوثيني،  ���ص��ط��وة  م���ن  ���ص��ب��وة  يف 
ول���ت���اأم���ني ���ص��ب��ل �ل��ع��ي�����س، يف حني 
بو�صع  م�����ص��غ��ول��ة  �مليلي�صيا  ك��ان��ت 
�لطائفية  �حل���وث���ي���ة  �ل�������ص���ع���ار�ت 
و�ملباين  �لتجارية  �مل��ح��الت  “على 

�مل�صاجد،  ع��ل��ى  وح��ت��ى  �ل�����ص��ك��ن��ي��ة، 
ومنها قاطعو� �ملنتجات �الأمريكية، 
الإ�صر�ئيل  و�مل��وت  الأمريكا،  و�مل��وت 

وغريها«.
وي��ن��ق��ل �ل��ت��ق��ري��ر ع���ن �أح����د �صكان 
�ملدينة “�حلمد هلل حررت �لعمالقة 
�ملديريات �لثالث يف فرتة وجيزة، 
�صعبة، حاربونا يف  �الأو���ص��اع  كانت 
كل �صيء حتى ُعملة �ل�صرعية منعو� 
وبيحان ما  تد�ولها، عانينا كثري�ً، 

ز�لت حتتاج للم�صاعدة«.

�شبوة واتفاق الريا�ص 
ف��وؤ�د نعمان  من جهته قال لطفي 
حترير  �أن  “عكاظ”  �صحيفة  يف 
����ص���ب���وة، و�ن��ت��ك��ا���ص��ة �حل���وث���ي���ني يف 
التفاق  ع��م��ل��ي��ة  ت��رج��م��ة  �ل���ي���م���ن، 
�لريا�س، �لذي كان هدفه �الأ�صا�صي 
منذ توقيعه، �لو�صول �إىل مثل هذ� 

�الإجناز.
�أن حت��ري��ر �صبوة  �ل��ك��ات��ب  و�أو���ص��ح 
لتنفيذ  “متهيد  عقبه  �أُع��ل��ن  وم��ا 
جانب من �ل�صق �لع�صكري و�الأمني 
و�إن مل تكتمل بعد ترتيبات هذين 

�ل�صقني«.

•• عوا�شم-وكاالت

قّدم �أع�صاء دميقر�طيون يف جمل�س 
�ل�صيوخ �الأمريكي، �قرت�حا لقانون 
ي��ن�����ّس ع��ل��ى ف���ر����س ع���ق���وب���ات على 
بوتن  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ص��ي  �لرئي�س 
لكييف،  مالية  م�صاعد�ت  وت��ق��دمي 
غزو  على  مو�صكو  �أق��دم��ت  ح��ال  يف 

�أوكر�نيا.
وين�ّس �قرت�ح �لقانون “�لدفاع عن 
عقوبات  ف��ر���س  �أوكر�نيا”،  ���ص��ي��ادة 
على بوتن ورئي�س وزر�ئه ميخائيل 
ع�صكريني  وم�صوؤولني  مي�صو�صتني 
بارزين و�لعديد من كيانات �لقطاع 
“غزو”  ح��ال  يف  �ل��رو���ص��ي،  �مل�صريف 
�لعد�ئية  �الأع����م����ال  “ت�صاعد  �أو 

�لرو�صية” �صد �أوكر�نيا.
�الأول  �أم�س  �لرو�صي  �لكرملني  ورّد 
“ال مي��ك��ن حللف  ب���اأن���ه  �خل��م��ي�����س 
ن�صر  م���ك���ان  ل��ن��ا  ي���ح���دد  �أن  �ل���ن���ات���و 
وباأن”  �أر��صينا”،  د�خ����ل  ق��و�ت��ن��ا 
م�صرعون  بها  يهدد  �لتي  �لعقوبات 
�صت�صكل  ب���وت���ن  ����ص���د  �أم����ريك����ي����ون 

جتاوز� للحدود«.
�ملحادثات  �ل��ك��رم��ل��ني  و����ص���ف  ك��م��ا 
ب�صاأن  و�لناتو  و��صنطن  مع  �الأمنية 
على  م�صدد�  ب�”�لفا�صلة”،  �أوكر�نيا 
ق�صايا  ح��ول  خ��الف��ات  “هناك  �أن���ه 
�أوكر�نيا  �أزم���ات  ومثّلت  جوهرية«. 
و�لغرب  مو�صكو  ب��ني  وك��از�خ�����ص��ت��ان 
خالف  نقطة  بيالور�صيا،  وقبلهما 

وتوتر بني �لقوى �لدولية.
�ل�صالم”  “حفظ  ق���و�ت  �أن  ورغ���م 
�ل��ت��اب��ع��ة مل��ن��ظ��م��ة م���ع���اه���دة �الأم����ن 
�جل���م���اع���ي ب���ق���ي���ادة رو����ص���ي���ا، ب����د�أت 
�الن�����ص��ح��اب م���ن ك��از�خ�����ص��ت��ان، يوم 
ت�صاوؤالت  ت��رك��ت  لكنها  �خل��م��ي�����س، 
م�صروعية  حول  وخمت�صني  خ��ر�ء 
�مل�صتقبلية  وتد�عياته  �لتدخل  هذ� 

على �لعالقة بني مو�صكو و�لغرب.
�ل���ت���ه���دي���د  �أن  حم����ل����ل����ون  وي���������رى 
�الأم����ريك����ي ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
بوتن، ياأتي �صد ما و�صفوه ب�”عقيدة 
�لتي ت�صعى لتوحيد حمور  بوتن”، 

�مليناء  حت���ي���ي���د  ت�����ص��م��ل  و����ص���ي���ك���ة 
�ال�صرت�تيجي، و�لبدء يف ��صتئناف 
�مل��ع��ارك على ت��خ��وم �حل��دي��دة، مع 
مر�بطة  �مل�صرتكة  �ل��ق��و�ت  وج���ود 
�ل�صاحلي  �ل�����ص��ري��ط  �م���ت���د�د  ع��ل��ى 
ب���ال���ق���رب م���ن �مل���دي���ن���ة، م���ا يجعل 
ف��ر���س حت��ري��ر �مل��دي��ن��ة �أم����ر�ً و�رد�ً 

ويف �ملتناول«. 
م�صاركته  “خالل  �ملوقع  وُي�صيف 

طي �شفحة �شتوكهومل
“�ندبندنت  موقع  ق��ال  جهته  من 
�مليد�نية يف  �لتطور�ت  �إن  عربية” 
�ليمن، ويف �حلديدة حتديد�ً، رمبا 
�تفاق  �إىل قرب طي �صفحة  ُت�صري 

��صتوكهومل.
“ت�صريحات  �أن  �مل����وق����ع  ون���ق���ل 
حتذير�ً  مر�قبون  عدها  �لتحالف 
ع�صكرية  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ����ص��ت��ب��اق��ي��اً 

�صبوة،  حت��ري��ر  �أن  �لكاتب  و�ع��ت��ر 
ب��ع��د ت��وح��ي��د ���ص��ف ُم��وّق��ع��ي �تفاق 
�ل���ري���ا����س، يف �مل����ع����ارك �الأخ������رية، 
خ�����ري ت����رج����م����ة مل�����ا ي����ه����دف �إل����ي����ه 
�ل�صرعية  دع���م  وحت��ال��ف  �الت���ف���اق 
“��صتعادة  يف  و�مل��ت��م��ث��ل  �ل��ي��م��ن،  يف 
�ل��دول��ة و�ل�����ص��الم و�حل����و�ر �لبناء 
ل��ك��ل �ل��ق�����ص��اي��ا، ل��ت��ح��ق��ي��ق �الأم����ن، 

و�ال�صتقر�ر، و�لتنمية يف �ليمن«.

وبينها  �ل��ث��الث  �ل�����ص��الف��ي��ة  �ل����دول 
حلم  و�إع���ادة  وبيالور�صيا،  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�الحتاد �ل�صوفياتي. كما تظهر تلك 
بح�صب مر�قبني، مب�صود�ت  �لروؤية 
حكومة  �قرتحتها  �لتي  �مل��ع��اه��د�ت 
�أوكر�نيا،  غ���زو  ل��ع��دم  كثمن  ب��وت��ن 
مبنطقة  م�صمونها  ي��ط��ال��ب  ح��ي��ث 
ب��ه��ا دوليا  ن���ف���وذ رو����ص���ي���ة م���ع���رتف 
�ل�صابق  �ل�صوفياتي  �الحت��اد  ت�صمل 

وجزء كبري� من �أوروبا �ل�صرقية.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ه����ذه �ل��ن��ق��ط��ة، قال 
�الإعالمي و�لباحث �لرو�صي، �أرتيوم 
ك��اب�����ص��وك، يف ت�����ص��ري��ح��ات مل��وق��ع “ 
“م�صاألة  �إن  عربية”،  ن��ي��وز  �صكاي 
�لغرب،  من  م�صتوحاة  بوتن  عقيدة 
وحلم رو�صيا �ملوحدة غري و�قعي وال 

�أ�صا�س له«.
و�أ�صاف كاب�صوك: حلم بوتن و�إعادة 
جمرد  �ل�صوفياتي،  �الحت���اد  �أجم���اد 

ق�صايا يثريها �لغرب«.
“ال  �إن��ه:  وع��ن بوتن ق��ال كاب�صوك، 
ي��وج��د ب��وت��ن �ل���ذي ي��ق��رر ك��ل �صيء، 
لرو�صيا  تو�صعية  �صيا�صة  توجد  وال 

�أو�صح  ج��ان��ب��ه  وم���ن  �الإق���ل���ي���م«.  يف 
�أ�صرف  �لرو�صي  �ل�صاأن  يف  �ملخت�س 
و�صيا�صات  خطط  “تثري  �ل�����ص��ب��اغ: 
وط����م����وح����ات �ل���ك���رم���ل���ني خم����اوف 
�أطل�صي،  �الأورو  �الأم��ريك��ي  �ل��غ��رب 
و�أعتقد �أن و��صنطن �لتي تقود حلف 
�لناتو تعمل فعليا على و�صع رو�صيا 
حتت �أكر و�أ�صد ح�صار الأن �صيا�صات 

مو�صكو ال ميكن �لتنبوؤ بها«.

اأزمة اأوكرانيا
�لواليات  ب��ني  حم��ادث��ات  و�نطلقت 
ب�صاأن  �الث���ن���ني،  ورو����ص���ي���ا،  �مل��ت��ح��دة 
�أوكر�نيا، وجاءت و�صط خماوف من 
للغرب،  �ملو�لية  لكييف  رو�صي  غ��زو 
ل��ك��ن��ه��ا ب��ح�����ص��ب �ل���ك���رم���ل���ني ب����اءت 

بالف�صل.
�لتخطيط  م��و���ص��ك��و  ن���ف���ي  ورغ������م 
�لقو�ت  �آالف  ح�صدها  رغ��م  لهجوم 
على حدود �أوكر�نيا، �أجرى �جلي�س 
�لرو�صي  يوم  �أول �أول �أم�س �الأربعاء 
�حلية  بالذخرية  ع�صكرية  مناور�ت 
مبناطق بع�صها قريب من �أوكر�نيا، 

قد تفّجر �الأو�صاع. تلك �لتحركات 
�مل��ت�����ص��اع��دة ب���ني و����ص��ن��ط��ن، دفعت 
مر�قبني للتعبري عن خماوفهم مما 
و�ن�صد�د  �الأزم��ة  ب�”ع�صكرة  و�صفوه 

�أفق �حلل �ل�صيا�صي«.
وه���ن���ا ي���ع���ود �ل�������ص���ب���اغ ل���ي���وؤك���د �أن 
�لرئي�س �الأمريكي جو بايدن يريد 
�أن تتدخل رو�صيا ع�صكريا باأوكر�نيا 
مرحلة  وت����ب����د�أ  �حل���ل���ق���ة  ل��ت��ك��ت��م��ل 
�ل�صوفياتي،  ك�����االحت�����اد  ج����دي����دة 
م�صري� �إىل �أن “�الأمر ال يحتمل �أي 
ظل  يف  مبا�صرة  ع�صكرية  مو�جهات 

�متالك �جلميع �أ�صلحة نووية«.
�أما كاب�صوك فاأو�صح قائال: “ال حلم 
�أوكر�نيا  مع  و�ح��دة  بدولة  لرو�صيا 
 ،2014 �أح���������د�ث  ب���ع���د  وخ���ا����ص���ة 
و�لو�صع حاليا �أن �لكل مباأزق عميق 

�صو�ء �لناتو �أو رو�صيا«.
بحق  �ل��غ��رب��ي��ة  “�لعقوبات  وت��اب��ع: 
تدفع  فقد  د�خ��ل��ي��ا  مفيدة  مو�صكو 
�لرو�صي  بالد�خل  �ملحافظة  �لنخب 
من  �حل���ك���م  ه��ي��ك��ل��ي��ة  ت��ط��ه��ري  �إىل 
�ملوروثة  �للير�لية  �لنخب  ت��اأث��ري 

�ل�صوفيتي �لذي �نهار بدون حرب«.
ح�صار  �إن  ب���ال���ق���ول  ذل����ك  ���ر  وف�������صّ  
“جتلى خالل  رو�صيا بتلك �الأزمات 
�لتقنيات  ت�صدير  وتقييد  �لعقوبات 
�لغربية  �الأ�صلحة  ون�صر  �مل��ت��ط��ورة، 
ب���دول ح��ل��ف �ل��ن��ات��و، وزي����ادة وترية 
�الأ�صود  �ل��ب��ح��ر  دول  م��ع  �مل���ن���اور�ت 
كاب�صوك  وي���خ���ال���ف  و�ل���ب���ل���ط���ي���ق«. 
ب�صاأن هذه  ر�أي��ه  �ل�صباغ معر� عن 
ح�صار  “م�صاألة  ق���ائ���ال:  �مل�����ص��األ��ة 
لكاز�خ�صتان  دعمها  ب�صبب  رو���ص��ي��ا 
وب��ي��الرو���ص��ي��ا و�ل��ت��وت��ر �حل����ايل مع 
دفاعية  ظ����اه����رة  ه����ي  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا، 
 “ �أنه  م�صري� �إىل  وم�صاألة هجوم”، 
�لرو�صي  �لطرف  من  �لهجوم  رمب��ا 
وبالن�صبة  �ل��دف��اع«.  مبوقع  و�لغرب 
فيوؤكد  ب���ك���از�خ�������ص���ت���ان،  ل��ل��م�����ص��ه��د 
عن  تد�فع  ورو�صيا  للغاية،  “معقد 
�لغرب  �صربات  حتت  و�أمنها  نف�صها 
�لذي جّن جنونه على نه�صة رو�صيا، 
و�أ����ص���ق���ط ك���ل �الأق���ن���ع���ة ف���ب���د�أ يثري 
بعد  خا�صة  د�خلية  وقالقل  ث��ور�ت 

ف�صح �صبكاته د�خل مو�صكو«.

“عقيدة بوتن” يف �إعالنه ونظريه 
لوكا�صينكو  �ألك�صندر  �لبيالرو�صي 
ما  حت���دي���ث   2021 ن���وف���م���ر  يف 
�ُصمي ب�” �لعقيدة �لع�صكرية لدولة 
وقعا  ح���ي���ث  �لرو�صي”  �الحت��������اد 
ووثيقة  ع�����ص��ك��ري��ة  �ت��ف��اق��ي��ات  ع����دة 
بني  حتالفيا  برناجما  و28  تكامل 
بيالرو�صيا  تطويع  وع��ن  �لبلدين. 
رو�صيا  “حلم  �ل�������ص���ب���اغ:  ي���و����ص���ح 
�أوكر�نيا  مع  ت�صمها  و�ح��دة  بدولة 
�ل�صالفية  �لدول  وبيالرو�صيا، وهي 
الأن  �لتحقيق،  م�صتحيل  �ل��ث��الث، 
مع  �لعنيفة  رو�صيا  عالقات  طبيعة 
�ل��دول��ت��ني و����ص��ت��خ��د�م��ه��م��ا ك����اأور�ق 
يثري  �ل��غ��رب،  مع  و�صغط  مقاي�صة 
قائال:”  ��صتدرك  لكنه  خماوفها«. 
للغاية  �صكلية  وح����دة  ه��ن��اك  رمب���ا 
بني رو�صيا وبيالرو�صيا، لكن بينهما 
ملفات،  ب����ع����دة  ج����ذري����ة  خ����الف����ات 
و�لكرملني  بوتن  فعقيدة  وبالتايل، 
ت��و�ج��ه ف�����ص��ال ك��ب��ري� ب��ل ز�دت من 
�إحكام �حل�صار حول رو�صيا، ودفعتها 
غ������ر�ر �الحت�����اد  ع���ل���ى  �أخ����ط����اء  �إىل 

ين�صده  �أم��ر  وه��ذ�  �لت�صعينيات،  عن 
غالبية �لرو�س«.

التدخل يف كازاخ�شتان
�أر�صلت  �مل���ا����ص���ي���ة،  �الأي�������ام  وخ�����الل 
�إىل  ع�������ص���ك���ري���ة  ق�����و�ت�����ا  م���و����ص���ك���و 
ق����و�ت منظمة  ك��از�خ�����ص��ت��ان ���ص��م��ن 
ّفجر  ما  بقيادتها،  �جلماعي  �لعمل 

موجة غ�صب وتنديد� دوليا.
كما دعمت مو�صكو بيالرو�صيا خالل 
�ل��ت��وت��ر�ت �حل���دودي���ة �الأخ�����رية مع 
بالتنديد  �ل��غ��رب  دف���ع  م��ا  ب��ول��ن��د�، 
بذلك معترين �أنه ميثل “هجوما 

خمتلطا«.
�ل�����ص��ب��اغ �أن  ب����نّي  ويف ه����ذ� �الإط������ار 
“�إدخال قو�ت رو�صية �إىل كاز�خ�صتان 
عام  ت�صيكو�صلوفاكيا  بغزو  يذكرنا 
�ل�صيوعي  �حل����زب  ب��ط��ل��ب   1968
�ل�صهرية  �الح���ت���ج���اج���ات  مل���و�ج���ه���ة 
�آن��������ذ�ك، و�ل����ي����وم ي��ت��ك��رر �الأم������ر يف 
رئي�صها  ��صتنجد  حيث  كاز�خ�صتان 
�لق�صية  وب�����خ�����الف  ب����رو�����ص����ي����ا«. 
متثلت  و�ل���ك���از�خ���ي���ة،  �الأوك����ر�ن����ي����ة 

تدريبات  �إن��ه��اء  على  �الإ����ص���ر�ف  يف 
يف  لقو�ته  �لتا�صع   �ل��ل��و�ء  ت�صكيل 
�ل�صاحل �لغربي، قال قائد �ملقاومة 
�إن  �صالح،  ط��ارق  �لعميد  �لوطنية 
�أنفا�صه  يلفظ  �صتوكهومل  “�تفاق 
باال�صتعد�د  وجه  وبينما  �الأخ��رية، 
قادمة  مبهام  �لتوجيهات  لتنفيذ 
�أكد �أن �تفاق �ل�صويد فقد مرر�ته 

�ل�صيا�صية و�الإن�صانية«.

الفلبني تدعم م�صاركة 
عملية  يف  ت�صي  �صو 
ــالم مبــيــامنــار  ــص ــ� ال

•• مانيال-رويرتز

�لفلبيني  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
�إن  �الأح��د  �أم�س  ت��ي��ودورو لوك�صني 
�ملعزولة  ميامنار  زعيمة  م�صاركة 
غنى  “ال  ت�����ص��ي  ����ص���و  ����ص���ان  �أوجن 
�لدميقر�طية يف  �إق��ر�ر  يف  عنها” 
�جلي�س  يحكمه  �ل���ذي  �لبلد  ه��ذ� 
ويتعني م�صاركتها يف �أي حمادثات 

�صالم، بغ�س �لنظر عن �إد�نتها.
ويف �نتقاد �صديد �للهجة للمجل�س 
�لع�صكري يف ميامنار و�لذي �أطاح 
ت�صي  ���ص��و  بحكومة  �مل��ا���ص��ي  �ل��ع��ام 
�ملنتخبة �أد�ن لوك�صني �حلكم �لذي 
�صدر �الأ�صبوع �ملا�صي على �صو ت�صي 
�لنظام  با�صتخد�م  �جلي�س  و�ت��ه��م 

�لق�صائي ل�صحق معار�صيه.
وقال لوك�صني �إنه �صوف “يتبنى” 
حرفيا ت�صريحات وزيرة �خلارجية 
هويتفلدت  �أن���ي���ك���ن  �ل���رنوي���ج���ي���ة 
�لع�صكري  �مل��ج��ل�����س  م��ط��ال��ب��ة  يف 
�ل�صيا�صيني  �ل�صجناء  باالإفر�ج عن 
�ل��ع��ن��ف و�ح�������رت�م حقوق  ووق�����ف 
“�أ�صعر  بيان  يف  و�أ�صاف  �الإن�صان. 
بقلق عميق ب�صاأن معاناة �ملدنيني. 
ك��م��ا ن��ط��ال��ب ق���ي���ادة �جل��ي�����س باأن 
وت�صتاأنف  �صامل  ح��و�ر  يف  ت�صارك 

عملية �النتقال �لدميقر�طي«.

عقوبات على بوتن.. هل تدفع رو�صيا ثمن »حدائقها اخللفية«؟

تطبيق بوتني »مبداأ بريجينيف« على اأوكرانيا قد يعود مبفاعيل عك�صية
•• وا�شنطن-وكاالت

كتب �لباحثان باتريك غريفني ووليم د�نفرز يف مقال يف موقع “ذ� 
من  جعل  بوتني  فالدميري  �لرو�صي  �لرئي�س  �أن  هيل” �الأمريكي 
جمد  ور�ء  �صعياً  وذل��ك  لرو�صيا،  وجودياً  تهديد�ً  د�ٍع  بال  �أوكر�نيا 
�أ�صطوري لالإحتاد �ل�صوفياتي و�إعادة رو�صيا �إىل ر�أ�س �لطاولة بني 
هي  لرو�صيا  �لع�صكرية  �لقدرة  �إن  �لكاتبان  وق��ال  �لكرى.  �لقوى 
وحلفائها.  �ملتحدة  للواليات  و��صتطر�د�ً  الأوكر�نيا،  �صرعي  تهديد 
تهديد  �أوكر�نيا هي  يف  بوتني  مقامرة  �أن  �إىل  �الإ���ص��ارة  �ملهم  وم��ن 
�إىل رد �لفعل �الأكيد للواليات �ملتحدة وحلف  لرو�صيا كذلك نظر�ً 
وي��ذّك��ر �خلطاب  �أوك��ر�ن��ي��ا.  �الأطل�صي يف ح��ال غ��زت مو�صكو  �صمال 
دول  يف  �لناتو  ووج��ود  �أوكر�نيا  حيال  بوتني  يتبناه  �ل��ذي  �ملت�صدد 

ليونيد  �ل�صابق  �ل�صوفياتي  �لزعيم  مب��ب��د�أ  �ل�صابق،  و�ر���ص��و  حلف 
بريجنيف �لقائم على �أنه من غري �مل�صموح الأي حكومة ��صرت�كية 
�ل�صوفياتي(  ل���الإحت���اد  ���ص��دي��ق��ة  ح��ك��وم��ة  �أي  �مل��ث��ال  �صبيل  )ع��ل��ى 
�حلكومة  جهود  على  ورد�ً  �الإ�صرت�كية.  غري  مغاير  طريق  �ختيار 
�لت�صيكو�صلوفاكية الإتباع م�صار �صيا�صي خا�س بها، �ألقى بريجينيف 
مقبول  غري  �لنهج  هذ�  �أن  فيه  �أكد  خطاباً يف بولند� عام 1968، 
قائاًل: “عندما حتاول قوى خارجية ود�خلية معادية لال�صرت�كية 
�لر�أ�صمايل، يف  �لنظام  ��صرت�كي ال�صتعادة  بلد  �لتطور�ت يف  تغيري 
ذلك �لبلد- فاإن ذلك يعتر تهديد�ً للمجموعة �ال�صرت�كية ككل- 
وال يعود ذلك مبثابة جمرد م�صكلة ل�صعب تلك �لدولة فقط، و�إمنا 
م�صكلة م�صرتكة وهّم لكل �لبلد�ن �الإ�صرت�كية«. وجنح بريجينف 
ب�”ربيع بر�غ”، لكن مبد�أه عاد جمدد�ً ليطارده  يف �صحق ما �صمي 

�ل�صوفياتي  �ل��غ��زو  �أوج���د  فقد  �أفغان�صتان.  غ��ز�  عندما  عقد  بعد 
الأفغان�صتان �لكثري من �مل�صاكل الأمة مت�صلبة بالفعل، لكن �أحدها 
نيومري،  جوي  �ملوؤرخة  وبح�صب  �ليوم.  بوتني  يو�جهه  مبا  يتعلق 
فاإن “�لو�صع يف �أفغان�صتان �صاهم يف تز�يد �لرتدد يف �أو�صاط �لقيادة 
�آخر”. وتنقل  �لقوة يف مكان  ��صتخد�م  �إىل  �للجوء  �ل�صوفياتية يف 
الحقاً عن رئي�س �لكي جي بي وقتذ�ك و�لزعيم �ل�صوفياتي الحقاً 
�إن  قائاًل  الأفغان�صتان،  �ل�صوفياتي  للغزو  تقوميه  �أندروبوف  يوري 
�أن  �إىل  �لكاتبان  ولفت  ��صتهلك«.  قد  �خل��ارج  �لتدخالت يف  ر�صيد 
ي�صمى  ما  الإ�صتعادة  جهد  هي  بريجينيف  مبد�أ  من  بوتني  ن�صخة 
�لتي  الأوك��ر�ن��ي��ا  �ملماثلة  �لبلد�ن  �أي   - �خلارجية  برو�صيا  �أح��ي��ان��اً 
كانت يف �أحد �الأوقات جزء�ً من �الإحتاد �ل�صوفياتي. لكن، على غر�ر 
بريجينيف عندما ذهب �إىل �أفغان�صتان، وجد بوتني نف�صه يف مكان 

�صعب ب�صرف �لنظر عن �لتهديد�ت �لتي تطلقها �لواليات �ملتحدة 
و�لناتو. لقد �أر�صل قو�ت �إىل كاز�خ�صتان لقمع �نتفا�صة هناك، بناء 

على طلب من �لرئي�س �لكاز�خي قا�صم جومارت توكاييف.
فاإنه من غري  �ل�صعبي،  و�لغ�صب  �ملحتجني  164 من  ومع مقتل 
�ن�صحابها.  بعد  �لعودة  �لرو�صية  �لقو�ت  على  ك��ان  �إذ�  ما  �لو��صح 
و�أر�صل بوتني قو�ت يف �أو�ئل نوفمر)ت�صرين �لثاين( للم�صاعدة يف 
�أزمة �ملهاجرين �لتي ت�صبب بها �لرئي�س �لبيالرو�صي  �لتعامل مع 
يتعلق  ما  يف  لوكا�صنكو  تكتيكات  تكون  ورمب��ا  لوكا�صنكو.  �ألك�صندر 
�أوك��ر�ن��ي��ا، لكن يتعني  ب��امل��ه��اج��ري��ن، ج���زء�ً م��ن لعبة ك��رى ل��غ��زو 
�لنا�س  �إن  �ملق�صودة.  �لعو�قب غري  على بوتني عدم جتاهل قانون 
م�صاكل  بوتني  �صم  وق��د  ي��ه��دوؤون،  ال  وبيالرو�صيا  كاز�خ�صتان  يف 

�لدولتني �إىل م�صاكله �خلا�صة.

دفعت االآالف للتظاهر واأرعبت تك�صا�ض.. من هي »�صيدة القاعدة«؟
•• تك�شا�ض-وكاالت

�ل��ذي �حتجز رهائن د�خ��ل كني�س يهودي يف  �لرجل  كانت مطالب 
و��صحة،  �الأمريكية،  �ل�صلطات  و�أرعب  �ل�صبت  �الأول  �أم�س  تك�صا�س 
وتتمثل باالإفر�ج عن �صقيقته �ملحتجزة يف مكان قريب من �حلادث. 
�صقيقته �لتي طالب باالإفر�ج عنها، هي �لباك�صتانية عافية �صديقي، 
�أف�����ر�د م��ن �خلدمة  ق��ت��ل  ت��ك�����ص��ا���س، بتهمة حم��اول��ة  �مل�����ص��ج��ون��ة يف 
�الأمريكية يف �أفغان�صتان. وتق�صي �صديقي حكما بال�صجن 86 عاما 
بعد �إد�نتها يف مانهاتن عام 2010 بتهمة �صعيها الإطالق �لنار على 
�صباط باجلي�س �الأمريكي �أثناء �حتجازها يف �أفغان�صتان قبل ذلك 
�صديقي  �تهمت  �لتي  �الأمريكية،  �لعدل  ل��وز�رة  بالن�صبة  بعامني. 
باأنها نا�صطة يف �لقاعدة، مثل �عتقالها خطوة مهمة يف �حلرب �صد 
�لتطرف، لكن بالن�صبة ملوؤيديها، �لذين �آمن �لكثري منهم بر�ءتها، 

فاإن �لق�صية ج�صدت ما �عتروه نظاما ق�صائيا �أمريكيا ظاملا.
 من هي عافية �شديقي؟.. �صديقي هي عاملة �أع�صاب باك�صتانية 
�مل��ت��ح��دة يف ج��ام��ع��ات م��رم��وق��ة، منها جامعة  �ل���والي���ات  در���ص��ت يف 

�نتباه  ج��ذب��ت  للتكنولوجيا.  ما�صات�صو�صت�س  وم��ع��ه��د  ب��ر�ن��دي��ز، 
�أعقبت هجمات  �إنفاذ �لقانون �الأمريكية يف �ل�صنو�ت �لتي  �صلطات 
�لعدل  ووز�رة  �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  و�صفها  �صبتمر.   11
�لعليا باأنها “عميلة ومي�صرة للقاعدة” يف موؤمتر �صحفي يف مايو 
�لقاعدة  �أن  تظهر  ��صتخبارية  معلومات  من  فيه  ح��ذرو�   2004
من  �عتقلت   ،2008 ع��ام  يف  �ملقبلة.  �الأ�صهر  يف  لهجوم  خططت 
�إنهم  �الأمريكيون  �مل�صوؤولون  وق��ال  �أفغان�صتان.  يف  �ل�صلطات  قبل 
وجدو� بحوزتها مذكر�ت مكتوبة بخط �ليد تناق�س �صنع ما ي�صمى 
بالقنابل �لقذرة، وتو�صح مو�قع خمتلفة يف �لواليات �ملتحدة ميكن 
��صتجو�ب  غرفة  ود�خ��ل  جماعية«.  �إ�صابات  “هجوم  يف  ��صتهد�فها 
يف جممع لل�صرطة �الأفغانية، قالت �ل�صلطات �إنها �أم�صكت ببندقية 
�لفريق  �أع�����ص��اء  على  �ل��ن��ار  وفتحت  �الأم��ريك��ي  باجلي�س  ل�صابط 
من  بتهم   2010 ع��ام  يف  و�أدي��ن��ت  با�صتجو�بها.  �ملكلف  �الأم��ريك��ي 
بينها حماولة قتل مو�طنني �أمريكيني خارج �لواليات �ملتحدة. يف 
جل�صة �لنطق باحلكم، �أدلت بت�صريحات متناثرة �صلمت فيها ر�صالة 
من  �إحباطها  ع��ن  و�أع��رب��ت  �لقا�صي.  �صاحمت  كما   - عاملي  �صالم 

�لت�صاهل  ت�صتحق  �إنها  قالو�  �لذين  حماموها  �صاقها  �لتي  �حلجج 
الأنها كانت “مري�صة عقليا«.

�لعقوبة  �لباك�صتانيون  �مل�����ص��وؤول��ون  �صجب  الفعل؟..  رد  هو  ما 
�أثار �حتجاجات يف عدة مدن و�نتقاد�ت يف و�صائل  على �لفور، مما 

�الإعالم.
�ل��وزر�ء يف ذلك �لوقت، يو�صف ر�صا جيالين،  و�أطلق عليها رئي�س 
لقب “�بنة �الأمة” وتعهد بالقيام بحملة من �أجل �إطالق �صر�حها 
من �ل�صجن. يف �ل�صنو�ت �لتي تلت ذلك، طرح �لقادة �لباك�صتانيون 
�إطالق  �إىل  ت����وؤدي  ق��د  �ل��ت��ي  �ل�صفقات  �أو  �مل��ق��اي�����ص��ات  ف��ك��رة  علنا 
�ملرح  لل�صرب  �صديقي  تعر�صت  �ليوم،  من  �أ�صهر  وقبل  �صر�حها. 

مر�ت عدة، على يد �صجينات �أخريات، وكانت قريبة من �ملوت.
تعر�صها للعنف �مل�صتمر يف �ل�صجن، دفع منظمات حقوقية، وموؤيدين 

لها، باملطالبة باالإفر�ج عنها، �أو حت�صني ظروفها يف �ل�صجن.
د�خل  �صاعة   12 ��صتمرت  �لتي  �لرهائن  �حتجاز  عملية  و�نتهت 
كني�س يهودي يف والية تك�صا�س �الأمريكية، مبقتل �مل�صلح �لذي قال 

�إنه �صقيق �صديقي، وحترير �لرهائن.
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املال والأعمال
جمارك دبي حتتفي باليوم العاملي للجمارك بتنظيم اأ�صبوع جمارك االإمارات اخلام�ض 2022

رئي�صية على م�صتوى �لد�ئرة و�صتبد�أ �لفعاليات بحفل �فتتاح �فرت��صي تنظمه 
دبي  جلمارك  �لعام  �ملدير  م�صبح  حمبوب  �أحمد  �صعادة  بح�صور  دبي  جمارك 
�صيلقي  حيث  �حل��رة  و�ملنطقة  و�جل��م��ارك  �مل��و�ن��ئ  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
يف  و�لرقمية  �جلمركية  للجهات  رئي�صية  كلمات  يعقبها  �لد�ئرة  كلمة  �صعادته 
دولة �الإمار�ت ويف �إمارة دبي باالإ�صافة �إىل كلمة �أ�صا�صية ل�صركة عاملية كرى 
يف جمال �الت�صاالت و�لتطبيقات �لرقمية ويتوج حفل �الفتتاح باإطالق �لد�ئرة 
لتحديث مبتكر مل�صروع من م�صروعاتها �لرقمية �لر�ئدة لتحقيق روؤية �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
بامل�صاركة �لفاعلة يف �لقيادة �لعاملية للثورة �ل�صناعية  “رعاه �هلل”  حاكم دبي 
للجمارك  �لعاملي  �ل��ي��وم  منتدى  تنظيم  �الأ���ص��ب��وع  فعاليات  وت�صمل  �ل��ر�ب��ع��ة. 
يف  �مل�صتقبلية  �لتطور�ت  ملناق�صة  حو�رية  جل�صة  يت�صمن  و�ل��ذي  يناير   26 يف 
�لدولية  �جلمركية  �جلهات  عن  ممثلني  مب�صاركة  �جلمركي  �لرقمي  �لتحول 

وقال �صعادة �أحمد حمبوب م�صبح �ملدير �لعام جلمارك دبي �لرئي�س �لتنفيذي 
ملوؤ�ص�صة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة “ نحر�س على مو�كبة �ليوم �لعاملي 
�لعمل �جلمركي  باأهمية  للتعريف  �الم��ار�ت  �أ�صبوع جمارك  بتنظيم  للجمارك 
ودوره �حليوي يف حماية �ملجتمع ودعم �لتنمية �القت�صادية �ل�صاملة وتكت�صب 
�الإمار�ت  �نطالق دولة  �أهمية م�صاعفة مع  �لعام �حلايل  �الأ�صبوع يف  فعاليات 
بالعيد  �لدولة  �أن �حتفلت  �لقادمة من عمر �الحتاد بعد  نحو �خلم�صني عاماً 
�خلم�صني لالحتاد و�أطلقت قيادتنا �حلكيمة م�صاريع �خلم�صني لر�صم خارطة 
كافة  يف  �لعاملية  �ل�صد�رة  حتقيق  �أج��ل  من  �لدولة  لتحرك  �جلديدة  �لطريق 
�ملجاالت ولذلك تاأتي فعاليات �أ�صبوع جمارك �المار�ت �خلام�س لتتوج جهودنا 
�لعمل  جم��ال  يف  حققناها  �لتي  �لعاملية  �ل�����ص��د�رة  على  ملحافظة  �ىل  �لهادفة 
�جلمركي وتدعم خططنا ومبادر�تنا الإ�صعاد �لعمالء عر م�صاركتهم معنا يف 

كافة م�صاريع �لتطوير �لتي تنفذها �لد�ئرة.

•• دبي-وام:

 2022 �خلام�س  �الم���ار�ت  ج��م��ارك  ��صبوع  �صتطلق  �نها  دب��ي  ج��م��ارك  �أعلنت 
حتت �صعار “رو�د �لتحول �لرقمي �جلمركي” خالل �لفرتة من 24 �ىل 28 
 26 ي�صادف  �ل��ذى  للجمارك  �لعاملي  باليوم  �حتفالها  �ط��ار  �حل��ايل فى  يناير 
يف  ودوره  �جلمركي  �لعمل  باأهمية  �ملعرفة  تعميم  بهدف  وذل��ك  يناير�جلاري 
كافة  �إىل  �لفعاليات  �صتتوجه  �القت�صادية حيث  �لتنمية  ودعم  �ملجتمع  حماية 
مبو�كبة  و�جلمهور  و�ملوظفني  و�ل�صركاء  �ملتعاملني  و�صت�صمل  �ملجتمع  فئات 
�لنجاح �لكبري �لذي حتققه دبي يف تنظيم و��صت�صافة معر�س �ك�صبو 2020 
�أ�صبوع جمارك  �لنجاح. وي�صهد  �لفاعلة للد�ئرة يف حتقيق هذ�  دبي و�مل�صاركة 
�المار�ت �خلام�س تنظيم 32 مبادرة وفعالية متنوعة تطلقها 13 �إد�رة ومركز 
4م�صاريع  �ط��الق  كذلك  �صي�صهد  �ل��ذي  �الأ�صبوع  فعاليات  يف  م�صارك  جمركي 

ودول �ل�صركاء �لتجاريني �الأ�صا�صيني يف جتارة دبي �خلارجية و�صت�صهد �جلل�صة 
�حلو�رية عر�صاً الإجناز�ت مبادرة “�جلو�ز �للوج�صتي �لعاملي” ولدور �لتكامل 
�صتعر�س  كما  �ملجتمع  حماية  يف  �الم���ار�ت  يف  �حلكومية  �جلهات  بني  �الأم��ن��ي 
�جلمركية  �خل��دم��ات  لتطور  �مل�صتقبلية  روؤي��ت��ه��ا  �جلل�صة  خ��الل  دب��ي  ج��م��ارك 
�أ�صبوع  خالل  متنوعة  فعاليات  �جلمركية  و�ملر�كز  �الإد�ر�ت  وتنظم  �لرقمية. 
جمارك �المار�ت �خلام�س ت�صمل ور�س عمل و�ن�صطة ولقاء�ت توعوية عمل مع 
�لعمالء و�ل�صركاء كما تنظم �لد�ئرة يف ختام �ال�صبوع جمارك �المار�ت حفاًل 
�فرت��صياً لعر�س ح�صيلة �لفعاليات و�ملبادر�ت �لتي مت �طالقها خالل �لفرتة 
من 24 – 28 يناير وتكرمي �الإد�ر�ت �جلمركية �مل�صاركة يف تنظيم �لفعاليات 
و�ملرئية  �ملكتوبة  �الع���الم  و�صائل  ع��ر  مكثفة  �إعالمية  حملة  يو�كبها  و�ل��ت��ي 
و�مل�صموعة و�لرقيمة وو�صائل �لتو��صل �الجتماعي لتعريف �جلمهور بالتحول 
دب��ي يف جم��ال تطوير �خل��دم��ات �جلمركية.  �أجن��زت��ه ج��م��ارك  �ل���ذي  �لرقمي 

اأحمد بن حم:

�صيا�صات االإمارات يف التعامل مع كورونا كان لها االأثر البالغ يف منو القطاع العقاري
جمموعة بن حم: انتعا�ص القطاع العقاري يف الربع االأخري من 2021

خالل م�شاركته يف اجتماع اآيرينا

�صهيل املزروعي: االإمارات من الدول الرائدة يف تطوير قطاع الطاقة املتجددة
الهيدروجني جزء من التفكري اال�شرتاتيجي االأ�شا�شي لقطاع الطاقة بالدولة

لت�شليط ال�شوء على مكانة دبي كوجهة عاملية مف�شلة للحياة
دائرة االقت�صاد وال�صياحة بدبي 

وبنك HSBC يوقعان مذكرة تفاهم
باعتبارها وجهة  تعزيز مكانتها  وذل��ك بهدف  دب��ي،  يف 

عاملية ر�ئدة لالأعمال و�لرتفيه و�لفعاليات.
�لتنفيذي  �ملدير  وتعليقاً على ذلك، قال ع�صام كاظم، 
“ي�صرنا  و�لتجاري:  �ل�صياحي  للت�صويق  دب��ي  ملوؤ�ص�صة 
لعبت  �لتي  �لعاملية  �لعالمة   ،HSBC م��ع  �ل��ت��ع��اون 
�لتجارية  �الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  يف  ح��ي��وي��اً  دور�ً 
توقيع  خ��الل  من  ون�صعى  دب��ي،  يف  و�ملالية  و�مل�صرفية 
�لعرو�س  على  �ل�����ص��وء  ت�صليط  �إىل  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�ملتنوعة لقطاعي �الأعمال و�ل�صياحة. كما تعك�س هذه 
دب��ي لدى  بها  �ل��ت��ي حتظى  �ل��ك��ب��رية  �لثقة  �الت��ف��اق��ي��ة 
�ل�صركات متعددة �جلن�صيات، وهو ما ي�صاهم يف تعزيز 
�لر�صيدة  قيادتنا  روؤي���ة  حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  جهودنا 
و�لعمل  للحياة  �لعامل  يف  �ملف�صلة  �ملدينة  دب��ي  جلعل 

و�لزيارة”. 
وت��اب��ع ك��اظ��م: “�إن �ل��ت��ع��اون م��ع �ل��ب��ن��ك ي��اأت��ي �صمن 
موقع  م��ن  لال�صتفادة  �صركائنا  م��ع  �حلثيثة  جهودنا 
دبي �ال�صرت�تيجي، وبنيتها �لتحتية �ملتطورة، ومكانتها 
جاذبيتها  تعزيز  بهدف  �أماناً،  �لوجهات  �أك��رث  كاإحدى 
و�ل���زو�ر من خمتلف  و�مل�صتثمرين  �الأع��م��ال  �أم��ام رو�د 

�جلن�صيات”.

••دبي-الفجر: 

 HSBC وّقعت د�ئرة �القت�صاد و�ل�صياحة بدبي وبنك
بينهما  �لتعاون  لتعزيز  �الأو�صط مذكرة تفاهم  �ل�صرق 
ب��ه��دف ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة دب���ي ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة مف�صلة 

للحياة.
وجرى توقيع مذكرة �لتفاهم يف مبنى د�ئرة �القت�صاد 
�ملدير  كاظم،  ع�صام  من  كّل  بح�صور  بدبي  و�ل�صياحة 
و�لتجاري،  �ل�صياحي  للت�صويق  دبي  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي 
 HSBC وعبد �لفتاح �صرف، �لرئي�س �لتنفيذي لبنك
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ورئي�س �إد�رة �الأعمال �لدولية 

لبنك HSBC �ل�صرق �الأو�صط �ملحدود. 
و���ص��ي��ت��ع��اون �ل��ط��رف��ان مب��وج��ب م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م على 
متكني موظفي وعمالء �لبنك من �لتعرف على جودة 
وك��ذل��ك مكانتها كوجهة  دب���ي،  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �حل��ي��اة 
و�ملز�يا  �خل��ي��ار�ت  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  لال�صتثمار،  عاملية 
�جلميع  وتطلعات  �أذو�ق  لتلبية  تقدمها  �لتي  �ملتنوعة 
مبا يجعلهم يق�صون �أوقاتا ممتعة. كما �صيتم �لتعاون 
للرتويج  �مل�صممة  �لت�صويقية  �الأن�صطة  يف  �مل�صرتك 
�ل�صياحية  للفعاليات و�لتجارب �لتي تتيحها �ملنظومة 

بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ّص�س 
ثر�ه.  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �صلطان 
��صتمرت،  “�ملجموعة  �أن  �إىل  ولفت 
�ل�صوق، يف  �لرغم من ظ��روف  على 
و�لقيام  �مل�����ص��روع��ات،  معظم  تنفيذ 
�أ�صهم  مبا  �مل�صتطاع،  قدر  باأعمالها 
يف جت��اوز �جل��زء �الأك��ر من �الأزمة 

�خلا�صة بفريو�س )كورونا( .
�أمامنا  ���ص��ب��ي��ل  ال  ح����م:  ب���ن  وخ��ت��م 
مبكانة  �الرت��ق��اَء  الأنَّ  نتميز،  �أن  �إال 
�ملجموعة �أمانة، لهذ� يجب �أن نتخذ 

�لتميز هدفاً ومنهجاً وممار�صة .

•• العني - الفجر

�أع����ل����ن����ت جم����م����وع����ة ب�����ن ح�����م عن 
�الأخري  �لربع  يف  بياناتها  موؤ�صر�ت 
من عام 2021 يف �لقطاعات �لتي 

تن�صط بها �صركات �ملجموعة.
وجاء ذلك خالل �لتقرير �لذي مت 
�لتنفيذية  �الإد�رة  قبل  من  �إع���د�ده 
نتائج  ��صتعر�س  حيث  للمجموعة 
�ملجموعة،  ل�صركات  �الأخ���ري  �ل��رب��ع 
�لقطاع  م��وؤ���ص��ر�ت  �نتعا�س  و�أظ��ه��ر 
�لعقاري بن�صبة %15 عن �ل�صنو�ت 
�ملالية 2019 – 2020 مما يوؤكد 
تعايف �لقطاع تدريجياً من تد�عيات 

جائحة كورونا .
بن  م�صلم  ب��ن  �أح��م��د  �ل�صيخ  وق���ال 
بن  ملجموعة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ح��م 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�الإع������الم وغ���ريه���ا من 
دور�ً  ول��ع��ب��ت  �الخ������رى،  �الن�����ص��ط��ة 
كبرية  م�صروعات  تنفيذ  يف  حيوياً 
ع���ل���ى م�������ص���ت���وى �أب����وظ����ب����ي ودول������ة 
 “ �أن  �إىل  �الإم�����ار�ت ع��م��وم��اً، الف��ت��اً 
�ملجموعة مرت يف �ل�صابق بتحديات 
وتر�جعات  �لعاملية،  �ملالية  �الأزم���ة 
�لقطاع �لعقاري �أكرث من مرة، لكن 
مّكنتها  لديها  �مل��رت�ك��م��ة  �خل���ر�ت 
من جتاوز �ل�صعوبات، و�لبقاء قوية 

يف �ل�صوق .
“ ����ص��م �ملجموعة  �أن  و�أك���د ب��ن ح��م 
حر�س  ولدينا  م��ع��روف،  وتاريخها 
�صمن  �الأعمال،  رّو�د  م�صاعدة  على 
�إرثاً  ن��ع��ّده  �ل���ذي  �ملجتمعي،  دورن���ا 
جيل،  بعد  جياًل  خالله  م��ن  نعمل 
وهو �الإرث �لغني �لذي �أ�ص�صه �لو�لد 

عمدت �حلكومة �إىل �إنفاق �ملليار�ت 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، وو�صع 
لتنظيم  و�ال�صتعد�د�ت  �لتجهيز�ت 
�حلدث �لعاملي، �الأمر �لذي �نعك�س 
على زيادة جاذبية �لعقار�ت ، وجعل 
�الأماكن  �أف�����ص��ل  ���ص��م��ن  �الإم������ار�ت 

للعي�س يف �لعامل .
حم”  ب���ن  “جمموعة  �أن  و�أو����ص���ح 
�ل�صوق  يف  توجد  وطنية  جمموعة 
م����ن����ذ �ك�������رث م�����ن �أرب������ع������ة ع����ق����ود، 
و��صتطاعت �أن حتقق ح�صور� متميز� 
�حليوية  �القت�صادية  �لن�صاطات  يف 
�لبرتولية  �حل���ف���ر  ع��م��ل��ي��ات  م��ث��ل 
وحفر �آبار �ملياه و�لزر�عة و�ملقاوالت 
�لكهربائية  و�مل����ن���������ص����اأت  �ل���ع���ام���ة 
وقطاعات  �ل���ع���ق���اري  و�ال���ص��ت��ث��م��ار 
و�لفندقة  و�ل�������ص���ي���اح���ة  �ل�������ص���ف���ر 

حم : �نعك�س تعايف �لقطاع �لعقاري 
وتعزيز   2021 خ��الل  �الإم���ار�ت���ي 
�أ���ص��ول��ه م��ع زي���ادة ج��ذب م��زي��د من 
و�نتعا�س  �ل��ع��ق��اري��ني  �مل�صتثمرين 
�إك�صبو  بالتز�من مع  �ملبيعات  حجم 
�صركات  �أد�ء  ع��ل��ى   ،2020 دب����ي 
�ملال  �أ�����ص����و�ق  �مل���درج���ة يف  �ل��ق��ط��اع 
�ملحلية خالل �لعام �ملا�صي وخا�صة 

. يف �لربع �الأخري من 2021 
وتابع �ملدير �لتنفيذي للمجموعة: 
مع  �لتعامل  يف  �الإم����ار�ت  �صيا�صات 
�الأثر  لها  ك��ان  “كورونا”  جائحة 
�لعقاري  �ل��ق��ط��اع  من���و  يف  �ل��ب��ال��غ 
ب��ق��وة وك����ان مل��ع��ر���س �إك�����ص��ب��و تاأثري 
يف �الق��ت�����ص��اد ك��ك��ل ي��ت��ج��اوز فرتة 
�أ�صهر،  �صتة  ت�صتمر  �لتي  فعالياته 
 ،2013 يف  بالفوز  �الإع���الن  فمنذ 

�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ن��ح��و  �ل��ت��ح��ول 
و�أولوية  �أ�صا�صيا  مطلبا  و�ملتجددة 
حتمية على م�صتوى �لعامل، لدورها 
و�ال�صتخد�م  �ل��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  يف 
مع  و�أن��ه  �لطبيعية،  للمو�رد  �ملثل 
�لتكنولوجي،  �ل��ت��ط��ور  ����ص�����ت��م��ر�ر 
�أ�صبح  تقدمها  �أن  �ل���دول  و�إدر�ك 
�لطاقة  م�������ص���ادر  ب���ت���ن���وع  ي���ق���ا����س 
وم�����دى ق���درت���ه���ا ع��ل��ى �حل����د من 
�النبعاثات، فاإنن�ا نتوق�ع تو�ص�عا يف 
�لطاق��ة  م�ص��ادر  ��صتخد�م  �إيجاد 
عل��ى  �لطبيعية  و�مل��و�رد  �ملتج��ددة 

�مل��دى �لطوي��ل.

من  م���زي���ج  خ���ل���ق  ع����ن  ••ف�صاًل 
�ل����ط����اق����ة �مل�����ت�����ج�����ددة و�ل����ن����ووي����ة 
ل�صمان  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  و�الأح����ف����وري����ة 
�الحتياجات  ب���ني  ت�����و�زن  حت��ق��ي��ق 
�لبيئية،  و�الأه�����د�ف  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
�أك�صيد  ث���اين  �ن��ب��ع��اث��ات  وخ��ف�����س 

�لكربون.
�جتماع  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ص����اف 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  جمل�س 
�ملتجددة �آيرينا:ُتعد دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة من �لدول �لر�ئدة 
�ملتجددة  �لطاقة  قطاع  تطوير  يف 
�بتكار  �إىل  و�ل�����ص��ّب��اق��ة  و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
لتعزيز  ح��دي��ث��ة  و�أ���ص��ال��ي��ب  ط���رق 
وتر�صيد  �ل���ط���اق���ة،  ق��ط��اع  ك���ف���اءة 
��صتهالك �ملو�رد �لطبيعية، و�إيجاد 
حلول بديلة عن �لطاقة �لتقليدية 
مبا يدعم �لتنمية �مل�صتد�مة �لتي 
�لبيئة  حماية  �صمان  �إىل  ت�صتند 
للمو�رد  �الم����ث����ل  و�ال�����ص����ت����خ����د�م 
�أطلقت  �صبيل ذلك  �لطبيعية، ويف 
�لوطني  �لرنامج  موؤخر�ً  �لدولة 
الإد�رة �لطلب على �لطاقة و�ملياه، 
�ل��ه��ادف �إىل زي����ادة ك��ف��اءة �أه���م 3 
وهي:  للطاقة  ُم�صتهِلكة  قطاعات 
بن�صبة  و�ل��ب��ن��اء  و�ل�صناعة  �لنقل 
فيما   ،2050 %40بحلول 
ي��ت�����ص��م��ن حم����ور �مل���ي���اه م���ب���ادر�ت 
خلف�س ��صتهالك �ملياه يف قطاعي 

دول�����ة  �أن  �ل���ت���ح���ت���ي���ة،  و�ل����ب����ن����ي����ة 
�الإم�����ار�ت ل��دي��ه��ا ج��ه��ود ج��ب��ارة يف 
حيث  �ل��ن��ووي��ة،  �لطاقة  ��صتغالل 
يف  �الأوىل  �مل���ح���ط���ة  ت�����ص��غ��ي��ل  �ن 
ك��ب��ري مل�صرية  �إجن�����از  ، ه���و  ب���ر�ك���ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وبالذ�ت 
�لطاقة  ن��ح��و  �ل��ت��ح��ول  جم���ال  يف 
�صيوفر  �ل��ن��ج��اح  ف��ه��ذ�  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، 
كربونية  �نبعاثات  بدون  �لكهرباء 
ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ص��اع��ة، وه���ي خطوة 
�لطاقة  ال�صتد�مة  ومهمة  كبرية 
وتنوعها و�أمنها لعقود مقبلة، و�أن 
ب��ر�ك��ة ت��وؤ���ص�����س مل��رح��ل��ة ج��دي��دة يف 

�صجل نه�صة �الإم��ار�ت يف جماالت 
�لنظيفة  و�ل���ط���اق���ة  �ال����ص���ت���د�م���ة 
�أنها مهمة  و�لتنمية �ل�صاملة، كما 
للغاية يف دع��م توجه �الإم���ار�ت يف 
حيث  “�صفر”،  م���ب���ادرة  حت��ق��ي��ق 
 ?25 �الأرب��ع��ة  مفاعالتها  �صتوفر 
من �حتياجات �لطاقة �لكهربائية، 
مليون   21 نحو  �صتقلل  وبالتايل 
�أك�صيد  ث���اين  �ن��ب��ع��اث��ات  م���ن  ط���ن 

�لكربون �صنوًيا.
ولفت معاليه �إىل �أن �لطاقة تعتر 
�ملحرك �لرئي�س و�لعن�صر �ملحوري 
�أ�صحى  لذلك  �ملجتمعات،  لتنمية 

كفاءة  ورف�����ع  و�مل����ب����اين،  �ل����ز�رع����ة 
ن�ص�بة  وزي�������ادة  �مل���ي���اه  ����ص��ت��ه��الك 
�إىل  �ملعاجلة  �ملياه  ��صتخد�م  �إع��ادة 

.”95%
�الإم�������ار�ت  �إن  معاليه:”  وت���اب���ع 
حت����ول����ت �ل����ي����وم ل���ت���ك���ون �ل����دول����ة 
�ل����ن����م����وذج يف م���زي���ج م���ت���ن���وع من 
و�لكهرومائية،  �ل�صم�صية،  �لطاقة 
جانب  �إىل  �ل����ن����ووي����ة،  و�ل���ط���اق���ة 
ك��م��ا تقود  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة؛  �مل�������ص���ادر 
�جلهود �لعاملية يف جمال قطاعات 
/�لنظيفة/،  �مل���ت���ج���ددة  �ل���ط���اق���ة 
ت��ت��و�ءم م��ع م��ب��ادئ �تفاقية  �ل��ت��ي 

�ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة �الإم�����ار�ت 
بحلول  �مل��ن��اخ��ي  �حل��ي��اد  لتحقيق 
عن  �الإع�������الن  وك���ذل���ك   ،2050
يف  �لريادة  حتقيق  طريق  خريطة 
جم���ال �ل��ه��ي��دروج��ني، ك��م��ا ت�صمل 
جهود �لدولة للحد من �النبعاثات 
�لطاقة  ع���ل���ى  �الع����ت����م����اد  زي��������ادة 
وتعزيز  و�مل�������ص���ت���د�م���ة،  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
�لقدرة  وت��و���ص��ي��ع  �ل��ط��اق��ة،  ك��ف��اءة 
�إ�صافة  �ل���ك���رب���ون،  �ل��ت��ق��اط  ع��ل��ى 
و�ل�صناعة  �ل����زر�ع����ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�مل�صتد�متني، و�إد�رة �لنفايات لتكون 
معاليه،  و�أك�����د  ل��ل��ب��ي��ئ��ة.  ���ص��دي��ق��ة 

بتبنيها  �مل��ن��اخ��ي،  للتغري  ب��اري�����س 
و�لثورة  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�البتكار�ت  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
جناح  يف  رئ��ي�����ص��اً  دور�ً  تلعب  �ل��ت��ي 

�لدول نحو �لتحول �لطاقي”.
و�أ�صار معاليه �إىل �أن جهود �الإمار�ت 
�ال�صتد�مة  حت��ق��ي��ق  يف  و�����ص���ح���ة 
يتو�ءم  مبا  �لبيئة  على  و�حل��ف��اظ 
�ملناخي  للتغري  باري�س  �ت��ف��اق  م��ع 
�لدولية،  و�مل���ع���اه���د�ت  و�مل���و�ث���ي���ق 
�لعملية  خ��ط��و�ت��ه��ا  ج��ان��ب  ف����اإىل 
وم�صاريعها �لنوعية �أعلنت حكومة 
دولة �الإمار�ت موؤخر�ً، عن �ملبادرة 

ب���ات ج�����زء�ً من  �ل��ه��ي��دروج��ني  �أن 
�الأ�صا�صي  �ال�صرت�تيجي  �لتفكري 
ل��ق��ط��اع �ل���ط���اق���ة، ك��ون��ه م���ن �أهم 
وم�صدر�  �مل�صتقبلية  �لوقود  �أن��و�ع 
على  ول��ق��درت��ه  �لنظيفة،  للطاقة 
تلبية �لطلب �ملتز�يد على �لطاقة 
و�صمان وجود طاقة موثوقة، و�أن 
�الإم��ار�ت متتلك �مل��و�رد �لطبيعية 
�لتكنولوجية  �خل��رة  تدعم  �لتي 
�لالزمني  �ل�صيا�صي  و�ال���ص��ت��ق��ر�ر 
�صل�صلة  يف  رئ��ي�����ص��اً  الع��ب��اً  لت�صبح 

توريد �لهيدروجني عاملياً.
�لطاقة  وزي������ر  م���ع���ايل  و�أو������ص�����ح 

 اأبوظبي -وام: 

والبنية  الطاقة  وزيــر  املــزروعــي،  فار�ص  فرج  حممد  بن  �شهيل  معايل  اأكــد 
دعم  بهدف   2050 الوطنية  اال�شرتاتيجية   اأطلقت  الــوزارة  اأن  التحتية 
تعترب  والتي  الطاقة،  قطاع  يف  اال�شتدامة  حتقيق  نحو  الدولة  م�شتهدفات 
اأول خطة موحدة للطاقة يف الدولة توازن بني جانبي االإنتاج واال�شتهالك 

وبني االلتزامات البيئية العاملية، وذلك لت�شريع حتول الطاقة نحو م�شتقبل 
منخف�ص الكربون قليل االنبعاثات، وخف�ص ثاين اأك�شيد الكربون يف الدولة 
الطاقة  مزيج  اإجمايل  يف  النظيفة  الطاقة  م�شاهمة  ورفــع   ،70% بواقع 
املنتجة يف الدولة اإىل %50 بحلول العام 2050، وزيادة كفاءة اال�شتهالك 

الفردي واملوؤ�ش�شي بن�شبة 40%، 

حققت اأعلى اإيرادات يف تاريخها 

هيئة قناة ال�صوي�ض امل�صرية ت�صتعر�ض خططها التطويرية يف اإك�صبو دبي
•• دبي- وام:

دوالر  مليار   6.3 حتقيق  ع��ن  �ل�صوي�س  ق��ن��اة  هيئة  ك�صفت 
متوين  خدمات  �إط��الق  تعتزم  فيما  �ملا�صي  �لعام  يف  عائد�ت 
خالل  �الق��ت�����ص��ادي��ة  باملنطقة  �ل��ب��ح��ري��ة  و�خل���دم���ات  �ل�صفن 
�ل�صهور �ملقبلة.وقال �لفريق �أ�صامة ربيع رئي�س �لهيئة �إن هذه 
�الإير�د�ت تعد �الأعلى يف تاريخ �لهيئة رغم حتديات �جلائحة 
�ل�صوي�س  قناة  �أننا منتلك �خلرة �حلثيثة من خالل  .، كما 
�برز  وتعظيم  �جلهود  وتوحيد  �لتحديات  تلك  مثل  ملو�جهة 
�لفر�س للمو�رد �ملتاحة ملو�جهة حتديات �جلائحة ، و�لتغري�ت 

�ملناخية �لتي قد ت�صكل تهديد�ً حلركة �لتجارة �لعاملية”.
و�أ�صاف ربيع يف فعالية “ قناة �ل�صوي�س ودعم �لتجارة �لعاملية 
 2020 �إك�صبو  “ بجناح م�صر يف  يف ظل �لتحديات �لر�هنة 
دبي �إن 20.694 �صفينة حتمل �أكرث من 50 مليون حاوية 

عر �ملجري �ملالحي عرت �لقناة خالل تلك �لفرتة .
وكان ربيع وجه يف بد�ية �لفعالية �لتهنئة لدولة �المار�ت علي 
�لتنظيم �لكبري لهذ� �حلدث �لعاملي �ال�صتثنائي �إك�صبو دبي ، 

�لذي ي�صم �أكر �لنخب �القت�صادية و�ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات يف 
كل �ملجاالت من �أجل لطرح �الأفكار و�لبد�ئل من �أجل جمتمع 

جتاري ي�صاهم يف تنمية ورخاء �لب�صرية .
و�أك����د �أن ق��ن��اة �ل�����ص��وي�����س ت����درك �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��امل��ي��ة خالل 
�لعاميني �ملا�صيني ، خا�صة يف �أكر �غالق كلي �أثر على �حلياة 
ب�صورة عامة ، ب�صبب فريو�س “كورونا” مما �أثر بال�صلب علي 
 2008 �ملالية يف  ، وقبلها �الزم��ة  �لبحري  �صال�صل �الم��د�د 

. وهبوط �أ�صعار �لنفط يف 2016 
م���ن ج��ان��ب��ه ك�����ص��ف �مل��ه��ن��د���س ي��ح��ي��ى زك����ي رئ��ي�����س �ملنطقة 
�القت�صادية لقناة �ل�صوي�س عن �إطالق خدمات متوين �ل�صفن 
�ل�صهور  خ��الل  �القت�صادية  باملنطقة  �لبحرية  و�خل��دم��ات 
�لنهائية لتفعيل  �للم�صات  �ملنطقة بو�صع  �ملقبلة، حيث تقوم 
�أن �خلدمات  �إىل  �ل��ع��رو���س الف��ت��اً  ودر�����ص���ة  ه���ذه �خل��دم��ات 
�لبحرية ومتوين �ل�صفن �أحد �لقطاعات �مل�صتهدف حتقيقها 
كما   ،2025-2020 �القت�صادية  �ملنطقة  ��صرت�تيجية  يف 
�لهيدروجني  ل�صناعة  �صتقام  م�صروعات  عن  �الإع��الن  �صيتم 
�الأخ�صر د�خل �ملنطقة يف وقت قريب، بالتز�من مع ��صت�صافة 

جناح  و�أك���د  �ملقبل.  نوفمر   COP27 �مل��ن��اخ  لقمة  م�صر 
يف  م�صتهدفاتها  وت��ن��ف��ي��ذ  حت��ق��ي��ق  يف  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
على  تركزت  و�لتي  �صنو�ت  للخم�س  �ال�صرت�تيجية  خطتها 
حتديد وخلق �لفر�صة يف جذب �ال�صتثمار�ت �ملتنوعة، م�صري�ً 
�إىل ��صتهد�ف �ملنطقة �القت�صادية لنحو 15 قطاعا �صناعيا 
ثالثة  مع  �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  وتعاقد  تفعيل  مت  ولوجي�صتيا 
بال�صخنة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لبرتوكيماويات  �صناعات  وه��ي  منها 
وكذلك  �حل��دي��دي��ة  �ل�صكك  ع��رب��ات  م�صتلزمات  و���ص��ن��اع��ات 
توطني  ال�صرت�تيجية  �مل�����ص��ري��ة  �ل��دول��ة  خ��ط��ة  يف  �مل�����ص��ارك��ة 
�الأخ�صر  �لهيدروجني  �صناعة  بجانب  �ل�صيار�ت،  �صناعات 

و�خلدمات �لبحرية.
ح�صر �لفعاليات معايل نيفني جامع وزيرة �لتجارة و�ل�صناعة 
�مل�صرية / �فرت��صياً عر �النرتنت/ و�صعادة رميح بن حممد 
�لعربية  باململكة  للنقل  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل��رم��ي��ح��ي 
�ل�صعودية ، و�لكابنت مكتوم �حلوقاين رئي�س �لقطاع �لبحري 
مبجموعة مو�ينء �أبوظبي وعدٍد من �ل�صخ�صيات �لفاعلة يف 

قطاع �لنقل �لبحري على �مل�صتويني �الإقليمي و�لعاملي.

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/186(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
�المار�ت  دبي   1 فيال   81 �صارع   1 �خلو�نيج  عنو�نه:  �ل�صام�صي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  مهرة   : �إليه  �ملنذر 

�لعربية �ملتحدة هاتف: ٠٠9665٠41٠888٢
خالل  وذل��ك  �وت��و  برج   14٠5 بالوحدة  و�خلا�صة  و�ل�صر�ء  �لبيع  عمليه  با�صتكمال  �ليه  �ملنذر  �ملنذر/  ينذر 
التخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ليه  �ملنذر  ��صتالم  تاريخ  من  يوماً(  ع�صر  خم�صة  )�ق�صاها  م��دة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �ليه و�نهاء مذكرة �حلجز �خلا�صة بالوحدة وذلك الخاللكم 

بااللتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/183(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
�المار�ت  دبي   1 فيال   81 �صارع   1 �خلو�نيج  عنو�نه:  �ل�صام�صي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  مهرة   : �إليه  �ملنذر 

�لعربية �ملتحدة هاتف: ٠٠9665٠41٠888٢
ينذر �ملنذر/ �ملنذر �ليه با�صتكمال عمليه �لبيع و�ل�صر�ء و�خلا�صة بالوحدة ٢8٠3 برج ذ� �صكوير وذلك خالل 
التخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ليه  �ملنذر  ��صتالم  تاريخ  من  يوماً(  ع�صر  خم�صة  )�ق�صاها  م��دة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �ليه و�نهاء مذكرة �حلجز �خلا�صة بالوحدة وذلك الخاللكم 

بااللتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/181(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
�المار�ت  دبي   1 فيال   81 �صارع   1 �خلو�نيج  عنو�نه:  �ل�صام�صي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  مهرة   : �إليه  �ملنذر 

�لعربية �ملتحدة هاتف: ٠٠9665٠41٠888٢
ينذر �ملنذر/ �ملنذر �ليه با�صتكمال عمليه �لبيع و�ل�صر�ء و�خلا�صة بالوحدة 33٠3 برج ذ� �صكوير وذلك خالل 
التخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ليه  �ملنذر  ��صتالم  تاريخ  من  يوماً(  ع�صر  خم�صة  )�ق�صاها  م��دة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �ليه و�نهاء مذكرة �حلجز �خلا�صة بالوحدة وذلك الخاللكم 

بااللتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/182(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
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املال والأعمال
وزيرة التجارة امل�صرية :خطط لتعظيم القيمة االقت�صادية لقناة ال�صوي�ض

�لوعي،  وزي�����ادة  �لتعليم  م��ع��دالت 
�إىل �صغل  �أكر  �مل��ر�أة ب�صورة  تتجه 
الأنها  �لتقني  �مل��ج��ال  يف  �ل��وظ��ائ��ف 
ب���د�أت ت���درك �أن ه��ذه �مل��ه��ن لي�صت 
ح�����ص��ر�ً ع��ل��ى �ل���رج���ال ف��ق��ط. كما 
يعتمد جناحهن ب�صورة كبرية على 
�لبيئة �لتي تعملن فيها، ويف دولة 
�مل�����ر�أة �حلرية  �الإم�������ار�ت، مت��ت��ل��ك 
تنا�صبها.  �لتي  �لوظيفة  الختيار 
�ل�������ص���رق  ب����ل����ك  “بريك  وي�����ق�����وم 
م�صاعدة  يف  ر�ئ��ع  بعمل  �الأو�صط” 
�لن�صاء �للو�تي يرغنب يف �اللتحاق 
�للوج�صتية  �خل����دم����ات  ب���ق���ط���اع 
وتعزيز  �لتوريد  �الإم��د�د  و�صال�صل 
جهتها،  من  �لوظيفي.”  تقدمهن 
ياكون�صينكوفا،  ك���اث���ري���ن  ق���ال���ت 
“�ل�صفينة  ل�����ص��رك��ة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
�لبحري:  ل��الأم��ن  �صيكيوريتي” 
يف  م�صتمر  ب�صكل  �مل����ر�أة  “ت�صاهم 
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  ج���و�ن���ب  ج��م��ي��ع 
عر �أدو�ر خمتلفة، ولكن ن��ادًر� ما 
�لتنفيذية.  �مل�صتويات  على  تكون 
و�ليوم، يجب على �ملر�أة �أن ت�صارك 
�إما من خالل م�صروعها  بفاعلية، 
ق���ي���ادة  خ������الل  م�����ن  �أو  �خل�����ا������س 
�ل��ت��ي ت��دع��م تطوير هذ�  �مل��ب��ادر�ت 
على  �لرتكيز  زي��ادة  وم��ع  �لقطاع. 
عدد  على  يتعني  و�ل�صمول،  �لتنوع 
�لفر�صة  �غتنام  �لن�صاء  م��ن  �أك��ر 
وت�صريع  �ل��ق��ط��اع  �إىل  لالن�صمام 
تطورهن ومنوهن من خالل تعلم 
�ل��ف��روق �ل��دق��ي��ق��ة و�ل��ت��م��ي��ز فيها. 
بلك  “بريك  م��ث��ل  من�صات  وت��ع��د 
يتجز�أ  ال  ج��زًء�  �الأو�صط”  �ل�صرق 
من تلك �جلهود الأنها حتفز �ملر�أة 

على مو��صلة �لنمو و�لتطور.”

••دبي-الفجر: 

م�صاركة  بتعزيز  �ل��ت��ز�م��ه  �إط���ار  يف 
�ملر�أة يف �لقطاع �لبحري، ي�صت�صيف 
بلك  “بريك  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر 
فعالية  �أك���ر  �الأو�صط”،  �ل�����ص��رق 
نقل  لقطاع  خم�ص�صة  �ملنطقة  يف 
�ملعد�ت  و�صحن  �ل�صائبة  �لب�صائع 
�ل�صرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  �ل�������ص���خ���م���ة 
�الأو�صط، “ملتقى �لن�صاء �لعامالت 
�لذي  �لبحري”  �ل�صحن  ب��ق��ط��اع 
�لن�صائية  �لقياد�ت  ي�صم عدًد� من 
�صبل  ملناق�صة  �لبحري  �لقطاع  يف 
مو�جهة �لتحديات �لتي يو�جهنها 
يف هذ� �لقطاع، �إ�صافة �إىل م�صاركة 
خر�تهن وروؤ�هن مع �ملتخ�ص�صات 
�ل���ت���درج �ملهني  �ل��ط��م��وح��ات ح���ول 
�ل�صائد  �ل��ت�����ص��ور  ت��غ��ي��ري  وك��ي��ف��ي��ة 
قطاع  على  �ل��ذك��ور  �صيطرة  ح��ول 
�ل�����ص��ائ��ب��ة و�صحن  �ل��ب�����ص��ائ��ع  ن��ق��ل 

�ملعد�ت.
و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  رعاية  حتت 
فر�ير  و2   1 ي���وم���ي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
ومعر�س  م��وؤمت��ر  يعقد   ،2022
�الأو�صط”  �ل�����ص��رق  ب��ل��ك  “بريك 
�لعاملي،  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
ويجمع عدًد� كبرًي� من �ملخت�صني 
مب��ا يف ذل���ك ق���ي���اد�ت ن�����ص��ائ��ي��ة من 
توفري  بهدف  �لقطاعات،  خمتلف 
م��ن�����ص��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ح��و�ر جتمع 
�الإمد�د  �صل�صلة  قطاعات  خمتلف 

و�لتوريد.

ت�شجيع م�شاركة املراأة
�حلو�ر  يف  �مل����ر�أة  م�صاركة  ت�صهيل 
حول م�صتقبل �لقطاع �لبحري �أمر 

�الل����ت����ح����اق ب���ال���ق���ط���اع �ل���ب���ح���ري، 
�صي�صاعد على تطوير  �لذي  �الأم��ر 
�ل�صرق  يف  �مل���ح���ل���ي���ة  �ل�����ك�����ف�����اء�ت 
يف  �مل��ر�أة  م�صاركة  وتعزيز  �الأو�صط 

�لقطاع �لبحري.”

املراأة يف املنا�شب القيادية
موؤ�ص�صة  �أج��رت��ه  ��صتطالع  �أظ��ه��ر 
�أن  �مل����ا�����ص����ي  �ل�����ع�����ام  “غارترن” 
من   41% ن�صبة  �صكلن  �ل��ن�����ص��اء 
�لقوى �لعاملة يف �صال�صل �الإمد�د 
2021 مقارنة  ع��ام  و�ل��ت��وري��د يف 
ووفًقا   .2020 يف   39% بن�صبة 

�مل�صتويات  جميع  �صهدت  للتقرير، 
�لقيادية زيادة يف �لتمثيل �لن�صائي، 
�لذي  �لتنفيذي  �مل�صتوى  با�صتثناء 
ا طفيًفا، حيث �صكلت  �صهد �نخفا�صً
�ملنا�صب  من   15% ن�صبة  �لن�صاء 
مقارنة   ،2021 يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

بن�صبة %17 يف عام 2020.
وق��ال��ت ���ص��ان��از ت��ار�ن�����ص��اري، �ملدير 
“�صيبورت  ����ص���رك���ة  يف  �ل���ت���ج���اري 
“يف  �ل���دويل:  لل�صحن  �الإمار�ت” 
�لن�صاء  ل����دى  ي��ك��ن  مل  �ل�������ص���اب���ق، 
�لكثري من �لفر�س ل�صغل �لوظائف 
�رتفاع  وم��ع  �ل��ي��وم،  ول��ك��ن  �لفنية، 

وعر  �ل��ق��ط��اع،  لتطوير  ���ص��روري 
�لرتكيز على �لقياد�ت �لن�صائية من 
�لعامالت  �لن�صاء  “ملتقى  خ��الل 
يهدف  �لبحري”،  �ل�صحن  بقطاع 
بلك  “بريك  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر 
�إىل �صد �لفجوة  �ل�صرق �الأو�صط” 
نقل  ق����ط����اع  يف  �جل���ن�������ص���ني  ب�����ني 
�ملعد�ت،  و�صحن  �ل�صائبة  �لب�صائع 
�إ�صافة �إىل ��صتقطاب �أبرز �ملو�هب 
�ل��ق��ط��اع �حليوي.  �ل�����ص��اب��ة يف ه���ذ� 
مالك،  �آل  ح�صة  �ملهند�صة  وقالت 
�لنقل  ل�����ص��وؤون  �ل���وزي���ر  م�����ص��ت�����ص��ار 
و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  ب����وز�رة  �ل��ب��ح��ري 

هذه  م��ع  و�ن�����ص��ج��ام��اً  يف�صلونها. 
ومعر�س  موؤمتر  يو��صل  �ل��روؤي��ة، 
�الأو�صط”  �ل�����ص��رق  ب��ل��ك  “بريك 
م�صاركة  ت��ع��زي��ز  يف  �حل��ي��وي  دوره 
�ملر�أة يف �لقطاع �لبحري من خالل 
بقطاع  �لعامالت  �لن�صاء  “ملتقى 
ي�صكل  ح��ي��ث  �لبحري”،  �ل�صحن 
�لطموحات  للن�صاء  �لتقاء  نقطة 
�لنجاح من  لالطالع على ق�ص�س 

نظري�تهن يف �لقطاع �لبحري.”
يو�صف  ن������و�ل  �مل��ه��ن��د���ص��ة  وق����ال����ت 
�لهنائي، مدير �إد�رة طاقة �مل�صتقبل 
يف وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية: 

يف  �ل����رج����ال  “يهيمن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة: 
�لغالب على قطاع �ل�صحن �لبحري 
مع  لكن  �ل�صائبة؛  �لب�صائع  ونقل 
�لن�صاء يف  م��ن  �لعديد  ذل��ك، جن��ح 
دخ���ول ه���ذ� �مل��ج��ال وت���درج���ن فيه 
قيادية،  منا�صب  �إىل  و�صلن  حتى 
�خلا�صة.  م�����ص��اري��ع��ه��ن  ب������د�أن  �أو 
�إ�صافة  ذل����ك،  يف  �ل��ف�����ص��ل  وي���ع���ود 
�لدعم  �إىل  �لفردية،  �إىل جهودهن 
�لذي ح�صلن عليه حيث توفر دولة 
للرجال  مت�صاوية  ا  فر�صً �الإم��ار�ت 
وبدء  �أحالمهم  لتحقيق  و�لن�صاء 
�لتي  �مل��ج��االت  يف  �ملهنية  حياتهم 

�جلن�صني  ب���ني  �ل��ف��ج��وة  ���ص��د  “�إن 
ميثل �أولوية ق�صوى لتعزيز قطاع 
و�مل�صاريع  �ل�صائبة  �لب�صائع  �صحن 
�ل����ك����رى، وي�������ص���اع���د  �جل���م���ع بني 
�لكو�در �لن�صائية �ل�صابة و�لقياد�ت 
�لقطاع  هذ�  �لناجحة يف  �لن�صائية 
على حتفيزهن وتعزيز طموحاتهن 
يف ت���ويل م��ن��ا���ص��ب ق��ي��ادي��ة يف هذ� 
ومعر�س  م��وؤمت��ر  وي��وف��ر  �لقطاع. 
�الأو�صط”  �ل�����ص��رق  ب��ل��ك  “بريك 
�لنقا�صات  لت�صهيل  ر�ئ��ع��ة  من�صة 
ت�صجيع  يف  �ل���ق���ط���اع  دور  ح�����ول 
على  �ل�����ص��اب��ة  �لن�صائية  �ل��ك��ف��اء�ت 

بريك بلك ال�صرق االأو�صط يعزز م�صاركة املراأة يف القطاع البحري

�إك�صبو دبي و�صاركت  �ل�صوي�س نظمها �جلناح �مل�صري يف معر�س 
يف  مل�صاركتها  بالفخر  ت�صعر  �أنها   ، �النرتنت  عر  �فرت��صياً  بها 
�إك�صبو  �ل�صوي�س يف حدث عاملي مثل  �أ�صبوع قناة  �إح��دي فعاليات 
دبي على �أر�س �الإمار�ت، موؤكدة �أن �لفعالية تكت�صب �أهمية كبرية 
�لتعاون  لتعزيز  �ملتخذة  �لتنفيذية  �خلطو�ت  مع  تتز�من  حيث 
�مل�صرتك بني �لوز�رة وهيئة قناة �ل�صوي�س ، من �أجل بلورة �لروؤية 
�لتحديات  ظل  يف  خا�صة  �خلارجية  �لتجارة  دع��م  نحو  �مل�صرية 
�لتي تو�جه �لتجارة �لعاملية . و�أو�صحت ، �أن قناة �ل�صوي�س تعتر 
و�حدة من �أهم �ملمر�ت �ملائية �لتجارية يف �لعامل و �أ�صرع طريق 
يف  ي�صهم  مم��ا  �لهندي،  و�ملحيط  �الأطل�صي  �ملحيط  ب��ني  للعبور 
�لتكلفة  ثم  وم��ن  �لنقل  تكلفة  و�نخفا�س  �لب�صائع  نقل  �صرعة 
�لنهائية لل�صلع �مل�صتوردة �و �ملنتجة من خالل م�صتلزمات �الإنتاج 

 2021 ع��ام  خ��الل  كبرية  لقفزة  �مل�صرية  �ل�صادر�ت  حتقيق  يف 
لتتجاوز قيمتها ل�� 31 مليار دوالر ، باالإ�صافة �إىل �رتفاع م�صاهمة 
�النتاج �ل�صناعي يف �لناجت �ملحلي �الجمايل لتبلغ 17 %خالل 
�لعام  % خالل   16 2019-2020 مقارنة بنحو  �ملايل  �لعام 
لفتت   ، دب���ي  �إك�����ص��ب��و  يف  كلمتها  وع���ر   .2019-2018 �مل���ايل 
�لوزيرة �ىل �ن �حلكومة �مل�صرية ترحب بتعزيز �لتعاون �لتجاري 
و�ل�صناعي �مل�صرتك مع كافة �لدول لتعزيز تو�جدها �ال�صتثماري 
يف م�صر و�ال�صتفادة من �ملز�يا �لتي يتيحها �ل�صوق �مل�صري، و�لتي 
�لتجارة  �تفاقيات  �لعاملية من خالل  �لنفاذ لالأ�صو�ق  �أهمها  من 
�لتجمعات  و  �ل��دول  من  و�لعديد  بني م�صر  �ملُرمة  �لتف�صيلية 
�مل�صري  �ملن�صاأ  ذ�ت  للمنتجات  تتيح  و�لتي  و�لدولية  �الإقليمية 

�لنفاذ ملا يقرب من 2،6 مليار ن�صمة حول �لعامل.

•• دبي - وام: 

�مل�صرية  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�صناعة  وزي���رة  جامع  نيفني  معايل  �أك���دت 
�لقيمة  من  �ال�صتفادة  تعظيم  على  �مل�صرية  �حلكومة  حر�س   ،
�الإقليمي  �مل�صتويني  على  �ل�صوي�س  لقناة  �لكبرية  �القت�صادية 
و�لدوىل ؛ لتعزيز مكانة م�صر كمركز جتارى ولوجي�صتى عاملى 
على  �لقناة  حتتله  �ل���ذى  �ال�صرت�تيجي  �مل��وق��ع  ظ��ل  ف��ى  خا�صة 
بني  يربط  طريق  �أق�صر  باعتبارها  �جلغر�فية  �ل��ع��امل  خ��ارط��ة 
�ل�صرق و�لغرب، وحلقة �لو�صل بني �لبحرين �الأحمر و�ملتو�صط، 
�الأق�صى  �ل�صرق  منطقة  يف  �الإن��ت��اج  مر�كز  بني  �لو�صل  همزة  و 
ومر�كز �لتوزيع و�ال�صتهالك يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط و قار�ت 
�أوروبا و�الأمريكتني. و�أ�صافت معاليها ، خالل فعالية حول قناة 

�لو�ردة عر �لقناة، م�صريًة �إىل �أن �ن �لقناة حتظى باأهمية كبرية 
�لتجارة  %90 من حجم  يقارب  �لبحري ما  �لنقل  حيث ميثل 
�لعاملية، كما �ن نحو 12 % من حجم �لتجارة �لعاملية وما يقارب 

%22 من جتارة �حلاويات متر عر قناة �ل�صوي�س.
ونوهت ، �إىل �أن حركة �لتجارة �لعاملية تو�جه يف �لوقت �لر�هن 
�لعديد من �لتحديات من �أهمها �جلائحة ، باالإ�صافة �إىل �رتفاع 
�أ�صعار �لطاقة ومن ثم �أ�صعار �ل�صحن وو�صائل �لنقل وتاأثري ذلك 
وفقا  �أن��ه  �إىل  �الإط���ار  ه��ذ�  ف��ى  م�صريًة  �الجماليه،  �لتكلفة  على 
�لتجارة  مل�صار  توقعاتها  ح��ول  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  لتقرير 
بن�صبة  �لعاملية  �ل�صلعية  �لتجارة  فان هناك منو� حلجم  �لدولية 
بن�صبة  زي���ادة  تليها  �ن  �ملتوقع  وم��ن   ،2021 ع��ام  يف   10.8%
4.7 % يف عام 2022. ونوهت �إىل �أن هذه �الإجر�ء�ت �صاهمت 

رفع القدرة االإنتاجية للم�صروع االأول من املرحلة الـ5 مبجمع 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية اإىل 330 ميجاوات

كهرباء ال�صارقة تنجز م�صروع متديد �صبكة املياه 
يف املورده 3 بتكلفة اأكرث من 7 ماليني درهم

�إ�صرت�تيجية ل�صمان تطوير كافة قطاعات  �إعد�د خطة 
�لكو�در  وعلى  تكنولوجيا  �أحدث  على  وباالإعتماد  عملها 
بالتز�من  وذل�����ك  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�ل�صناعية  �الإق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ط��ف��رة  م��ع 
و�حل�صارية �لتي ت�صهدها �إمارة �ل�صارقة 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات  بف�صل 
�لقا�صمي  حم��م��د  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�صارقة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �مللج�س  ع�صو 
ومتابعة �صمو �ل�صيخ �صلطان بن حممد 
نائب  �لعهد  ويل  �لقا�صمي  �صلطان  ب��ن 

�حلاكم .
 15 يف  ج��اري حالياً  �لعمل  �أن  و�أ���ص��اف 
م�صروعا الإد�رة �ملياه منها �صبكات توزيع 
 4 3 و  �مل���ورده  ج��دي��دة منها م�صروع يف 
متديد خطوط رئي�صية ناقلة مثل خط  
�لرحمانية - �لعزرة و م�صروع �إ�صتبد�ل �ل�صبكات �لقدمية 
– �لقاد�صية  – �ل�صبخة  /�لغافية  يف  ج��دي��دة  ب��اأخ��رى 
�أحدث  تتبع  �لهيئة  �أن  م��ك��د�  �صمنان   – �ل��ريم��وك   –
ب�صبكة  �الأنابيب �خلا�صة  ��صتخد�م  �لفنية يف  �ملو��صفات 
م���ادة مقو�ة  ه��ي  و   GRE م���ادة  م��ن  و�مل�صنوعة  �مل��ي��اه 
و  �لعاملية  �ملو��صفات  الأح��دث  مطابقة  زجاجية  باألياف 

�ل�صروط �ل�صحية �ملتبعة يف �أنابيب نقل �ملياه �لعذبة.

•• ال�شارقة -وام: 

�صبكة  تنفيذ  �ل�صارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  �أجن��زت 
�ملياه �لعذبة يف منطقة �ملوردة 3 ب�صاحية 
بلغت  �جمالية  بتكلفة  بالكامل  �ل�صيوح 
قيمة  ���ص��ام��ل��ة  دره������م   7،583،337
�الأعمال و �ملو�د حيث جتاوز طول �ل�صبكة 
23.8 كم باأقطار ت��رت�وح ما بني 100 
�أنابيب  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  و  م��ل��م   300 و  م��ل��م 
�ل��ع��امل��ي��ة و  �مل��و����ص��ف��ات  مطابقة الأح����دث 
تو�صيل  ومت  �لبيئة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  �ل��ت��ي 
جلميع  باملائة   100 بن�صبة  �ملياه  خدمة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني �ل��ذي��ن ����ص��ت��ك��م��ل��و� �إج�����ر�ء�ت 
�ل��ت��و���ص��ي��ل ح�����ص��ب �الأن���ظ���م���ة �مل��ت��ب��ع��ة يف 

�لهيئة.
و�أو�صح �ملهند�س في�صل �ل�صركال مدير �إد�رة �ملياه بهيئة 
تو��صل جهودها  �لهيئة  �أن  �ل�صارقة  كهرباء ومياه وغاز 
لتعزيز وتقوية �صبكات نقل وتوزيع �ملياه يف كافة مناطق 
�ملياه  �صبكات  م�صروعات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ل�صارقة  �إم���ارة 
�جلديدة تاأتي �صمن خطط �لهيئة وم�صروعاتها لتوفري 
�إمد�د�ت �ملياه يف �إمارة �ل�صارقة وحتقيق �لتنمية �ل�صاملة 
على  تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار  �ل��ق��ط��اع��ات.  ك��اف��ة  يف 

•• دبي-وام:

�لطاير  �صعيد حممد  �أعلن معايل 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�صو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي �أن 
�الأول  للم�صروع  �الإنتاجية  �لقدرة 
����ص���م���ن �مل����رح����ل����ة �خل���ام�������ص���ة من 
�آل مكتوم  ر��صد  بن  جممع حممد 
�رتفعت  ق���د  �ل�����ص��م�����ص��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
 330 �إىل  م���ي���ج���او�ت   300 م���ن 
��صتخد�م  نتيجة  وذل��ك  ميجاو�ت 
�ل�صم�صية  �الأل����و�ح  تقنيات  �أح���دث 
�لكهرو�صوئية ثنائية �الأوجه �لتي 
�ل�صم�س  �أ���ص��ع��ة  با�صتخد�م  ت�صمح 
�الأمامي  �لوجهني  على  �ملنعك�صة 
�صم�صي  تتبع  ن��ظ��ام  م��ع  و�خل��ل��ف��ي 
�إنتاجية  ل����زي����ادة  �مل���ح���ور  �أح�������ادي 

�لطاقة.
وقد بلغت ن�صبة �الإجناز �الإجمالية 
�صت�صل  و�لتي  �خلام�صة  للمرحلة 
 900 �إىل  �الإج���م���ال���ي���ة  ق���درت���ه���ا 
ب�نحو  تقدر  با�صتثمار�ت  ميجاو�ت 
�إىل  2 م��ل��ي��ار و58 م��ل��ي��ون دره���م 
�إج���م���ايل عدد  وب��ل��غ   60% ن��ح��و 
4 ماليني  �الآم��ن��ة نحو  �ل�����ص��اع��ات 
�آمنة دون  �أل��ف �صاعة عمل  و225 
�إ�صابات ب�صرية. وقال معايل �صعيد 
كهرباء  هيئة  يف  “نعمل  �ل��ط��اي��ر: 
ومياه دبي يف �إطار روؤية وتوجيهات 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم���ل�������س 
�ال�صتد�مة  لتعزيز  �هلل  رع��اه  دب��ي 
�قت�صاد  نحو  و�ل��ت��ح��ول  و�الب��ت��ك��ار 
زيادة  خ��الل  م��ن  م�صتد�م  �أخ�����ص��ر 
و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  ن�صبة 
��صرت�تيجية  �أه��������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�صلمان  بن  وليد  �ملهند�س  و�أو���ص��ح 
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
هيئة  يف  و�لتميز  �الأع��م��ال  تطوير 
�لعمل  �أن  دب�����ي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
ي�����ص��ري يف �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ص��ة من 
�آل مكتوم  ر��صد  بن  جممع حممد 
�جلدول  وف���ق  �ل�صم�صية  للطاقة 
ن�صبة  بلغت  وق���د  �مل��ح��دد  �ل��زم��ن��ي 
�الإجن�����از يف �مل�����ص��روع �ل��ث��اين نحو 
�ملرحلة  �أن  �إىل  م�������ص���ري�ً   57%
�لنظيفة  �لطاقة  �صتوفر  �خلام�صة 
م�صكن   270،000 م���ن  الأك�����رث 
�حل�����د من  و���ص��ت�����ص��ه��م يف  دب�����ي  يف 
1.18 مليون طن من �النبعاثات 
ت�صغيلها  و�صيتم  �صنوياً  �لكربونية 

على مر�حل حتى عام 2023.
وك��ان��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
 2019 ن���وف���م���ر  يف  �أع���ل���ن���ت  ق����د 
تقوده  �ل��ذي  �الئتالف  �ختيار  عن 
ب��اور وموؤ�ص�صة �خلليج  �أك��و�  �صركة 
�الأف�صل”  “�الئتالف  لال�صتثمار 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ �مل���رح���ل���ة �خل���ام�������ص���ة من 
�آل مكتوم  ر��صد  بن  جممع حممد 
 900 ب��ق��درة  �ل�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة 
�ل�صم�صية  �الأل��و�ح  ميجاو�تبتقنية 
هيئة  �أ�ص�صت  وق��د  �لكهرو�صوئية 
“�صعاع  �صركة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
�مل�صروع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ   “ للطاقة-3 
ومتتلك %60 من �أ�صهمها وذلك 
بال�صر�كة مع �الئتالف �لذي تقوده 
ب��اور وموؤ�ص�صة �خلليج  �أك��و�  �صركة 
 40% ميتلك  و�ل��ذي  لال�صتثمار 
�ل�صركة.  من  �ملتبقية  �الأ�صهم  من 
عاملياً  �إجن����از�ً  �لهيئة  حققت  وق��د 
�أدنى �صعر تناف�صي  بح�صولها على 
عاملي بلغ 1.6953 �صنت �أمريكي 

للكيلوو�ت �صاعة لهذه �ملرحلة.

�أخ����رى  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  م���ر�ح���ل  �إىل 
ميجاو�ت   5000 �إىل  ل��ل��و���ص��ول 
و�أ�����ص����اف   2030 ع������ام  ب���ح���ل���ول 
جممع  “يحظى  �ل��ط��اي��ر:  م��ع��ايل 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم للطاقة 
باهتمام  �إط��الق��ه  م��ن��ذ  �ل�صم�صية 
و��صع من �ملطورين �لعامليني �الأمر 
من  �مل�صتثمرين  ثقة  يعك�س  �ل��ذي 
بامل�صروعات  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
�لهيئة  ت���ن���ف���ذه���ا  �ل���ت���ي  �ل����ك����رى 
�لقطاع �خلا�س وفق  بالتعاون مع 
�مل�صتقل. ومن خالل  �ملنتج  من��وذج 
هذ� �لنموذج ��صتقطبت �لهيئة نحو 
�ال�صتثمار�ت  دره��م من  مليار   40
يف  عاملية  قيا�صية  �أرق��ام��اً  وحققت 
�أدن���ى �الأ���ص��ع��ار مل�����ص��روع��ات �لطاقة 
متتالية  م���ر�ت  خلم�س  �ل�صم�صية 
�لطاقة  الأ�صعار  معيار�ً  دبي  وباتت 

�ل�صم�صية على م�صتوى �لعامل”.

يف �ملجمع 1527 ميجاو�ت بتقنية 
�لكهرو�صوئية  �ل�صم�صية  �الأل���و�ح 
بقدرة  م�������ص���اري���ع  �ل��ه��ي��ئ��ة  ول������دى 
�لتنفيذ  ق��ي��د  م��ي��ج��او�ت   1333
�لكهرو�صوئية  �الأل�����و�ح  بتقنيتي 
�إ�صافة  �ملركزة  �ل�صم�صية  و�لطاقة 

 2050 �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
الإمارة  �لكربوين  �حلياد  وم��ب��ادرة 
�لقدرة  من   100% لتوفري  دب��ي 
م�صادر  م���ن  ل��ل��ط��اق��ة  �الإن��ت��اج��ي��ة 
�لعام  ب��ح��ل��ول  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �ل��ط��اق��ة 
بن  حممد  جممع  ويعد   .2050
�ل�صم�صية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر��صد 
�ل�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  جم��م��ع  �أك����ر 
م�صتوى  ع���ل���ى  و�ح�������د  م����وق����ع  يف 
لتحقيق  م�صروعاتنا  �أك��ر  �لعامل 
قدرته  �صت�صل  حيث  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 
ميجاو�ت   5000 �إىل  �الإنتاجية 
ن�صبة  وتبلغ   .2030 ع��ام  بحلول 
�لقدرة �الإنتاجية للطاقة �لنظيفة 
�إجمايل  م��ن   11.38% دب���ي  يف 
مزيج �لطاقة و�صت�صل هذه �لن�صبة 
�الأول  �لربع  خ��الل   13.3% �إىل 
من 2022. وتبلغ قدرة م�صروعات 
�لطاقة �ل�صم�صية �لتي مت ت�صغيلها 

خالل م�شاركتها يف معر�ص اإنرت�شك 2022

»اإ�صارة« لالت�صاالت واحللول االأمنية ت�صلط ال�صوء على اأحدث ابتكاراتها وتقنياتها ذات املهام احلرجة 
�الأمن  �أف��ر�د  مل�صاعدة  وم��زودة مبيز�ت حديثة  بكونها جمهزة  �لثالث 
يعزز حماية و�صالمة  �ملجتمعات مبا  �لنظام يف  �لعام يف �حلفاظ على 
�لتي    Pro Bullet Plus Network�كامري وتتميز  �الأف�����ر�د. 
تعر�صها �ل�صركة يف �حلدث، وهي كامري� مر�قبة لبث حمتوى �لفيديو 
بتقنية  �جل��ودة  عالية  �الت�صال  ميز�ت  وت�صتخدم   ،LTE تقنية  عر 
بكونها مزودة بحل ذكي ميّكنها  “ند�ء”،  �لتي توفرها موؤ�ص�صة   4G
من حتليل حمتوى �لفيديو با�صتخد�م تقنية �لذكاء �ال�صطناعي، هذ� 
باالإ�صافة �إىل �لعديد من �مليز�ت �ملتقدمة �الأخرى، مبا ي�صمن توفري 
م�صتوى �أعلى من �الت�صال و�الأمان و�لتغطية. من ناحية �أخرى، توفر 
ميزة حتليل حمتوى �لفيديو �ملدعومة بتقنية �لذكاء �ال�صطناعي يف 
�لكامري� بيانات ذ�ت م�صتوى عاٍل من �لدقة يف �لوقت �لفعلي. كما ميكن 
لكامري� Pro Bullet Plus Network من خالل خو�رزمية 
للرتكيز  بذكاء  و�الأ�صياء  �الأج�صام  وفلرتة  حتليل  �ال�صطناعي  �لذكاء 

•• دبي-الفجر: 

ت�صتعر�س �إ�صارة لالت�صاالت و�حللول �الأمنية، �إحدى �ل�صركات �لتابعة 
– ن��د�ء«، و�مل��زود حمفظة متنوعة  ل� »موؤ�ص�صة �الت�صاالت �ملتخ�ص�صة 
من حلول �ل�صالمة و�الأمن وذلك خالل م�صاركتها يف فعاليات �لن�صخة 
�لعاملي خلدمات  �حلدث  “�إنرت�صك”،  و�لع�صرين من معر�س  �لثالثة 
�لتجاري  دب��ي  مركز  ي�صت�صيفه  و�ل���ذي  و�ل�صالمة  و�الأم���ن  �ل��ط��و�رئ 

�لعاملي خالل �لفرتة من 16 وحتى 18 يناير �جلاري.
»موؤ�ص�صة  �ملعر�س �صمن جناح  م�صاركتها يف  خالل  “�إ�صارة”  وتعر�س 
تقنياتها  �أح�����دث  م���ن  جم��م��وع��ة  ن�����د�ء«،   – �ملتخ�ص�صة  �الت�������ص���االت 
 Pro Bullet Plus كامري�  ذل��ك  يف  مبا  �مل�صتوى  عاملية  و�بتكار�تها 
�خلا�صة  و�مل��ب��اين  للمنازل  �لال�صلكي  �الإن���ذ�ر  ون��ظ��ام   ،Network
Ajax، �إ�صافة �إىل نظام �إد�رة �حلو�دث SAGA. وتتميز هذه �لتقنيات 

على �كت�صاف �الأ�صخا�س و�ملركبات. ويف معر�س حديثه عن �مل�صاركة يف 
�ملعر�س، قال علي بحلوق، �ملدير �لعام ل�” “�إ�صارة لالت�صاالت و�حللول 
�الأمني  �ملجال  ي�صهدها  �لتي  �ملت�صارعة  �لتطور�ت  “يف ظل  �المنية”: 
يف جميع �أنحاء �لعامل على مد�ر �ل�صنو�ت �ملا�صية، ومع تطور م�صتوى 
�لتهديد�ت وتنوع �أ�صكالها يف وقتنا �حلايل، بات من �ل�صروري للغاية 
و�ل�صالمة  �الأم���ن  موظفي  ت��زوي��د  على  و�ل��ع��م��ل  �مل�صتجد�ت  م��و�ك��ب��ة 
تاأديتهم  �أثناء  م�صاندتهم  ميكنها  �لتي  و�لتجهيز�ت  �لتقنيات  باأف�صل 
�ملتغرية با�صتمر�ر. ومن خالل  ملهامهم ومو�جهة �ملخاطر و�ملخالفات 
ت�صميم  على  فقد حر�صنا  �الع��ت��ب��ار،  بعني  �مل��ت��غ��ري�ت  ه��ذه  ك��ل  و���ص��ع 
حلولنا �جلديدة ذ�ت �ملهام �حلرجة ب�صكل ي�صاهم يف تعزيز جودة وكفاءة 
معايري وبروتوكوالت �الأمن و�ل�صالمة مبا ي�صمن تنفيذ نظام �صالمة 
فعال وقوي. وُيعد هذ� �اللتز�م مبدئياً بالن�صبة لنا جتاه عمالئنا من 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س”.

ويوفر نظام AJAX �خلا�س باأمان �ملنازل �لذكية حماية ��صتباقية �صد 
�إىل توفري  �إ�صافة  �أن يتعر�س لها �ملنزل،  عمليات �لتطفل �لتي ميكن 
�إنذ�ر  على  �ملتطور  �لنظام  ه��ذ�  يعمل  كما  بالفيديو.  �ملر�قبة  خدمة 
ت�صمم  ح��االت  ح��دوث  �أو  حريق  ن�صوب  حالة  يف  �ملبنى  �أو  �ملنزل  �صكان 
باأول �أك�صيد �لكربون �أو �أية ت�صربات �أو �نفجار�ت يف �الأنابيب يف �ملنزل. 
ويف حاالت �لطو�رئ، يقوم نظام AJAX، عند �لنقر ملرة و�حدة فقط 
على زر �لطو�رئ the panic button يف �لتطبيق، باإر�صال �إ�صعار �إىل 
�مل�صاعدة  طلب  عن  ف�صاًل  �ملحتملة  �ملخاطر  حول  �لنظام  م�صتخدمي 

من �صركة متخ�ص�صة باحللول �الأمنية. 
نظامني  من�صتها  زو�ر  �أم���ام  “�إ�صارة”  ت�صتعر�س  ذل���ك،  على  ع���الوة 
ج��دي��دي��ن ���ص��م��ن م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا �خل��ا���ص��ة ب������اإد�رة �حل������ود�ث مب�صاعدة 
ي�صجل  متكامل  عمليات  م��رك��ز  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي   ،SAGA �حل��ا���ص��وب 

�حلو�دث وير�صل فرق �الإنقاذ �إىل �ملو�قع يف وقت قيا�صي. 
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املال والأعمال

�الإم���������ار�ت على  و�خل���ا����ص���ة يف دول�����ة 
�لعاملني  ب��ال��ن��ح��ل ومت��ك��ني  �الع��ت��ن��اء 
يف ه����ذ� �ل��ق��ط��اع ك��ج��زء �أ���ص��ا���ص��ي من 
�مل�����ص��ت��د�م ف��خ��الل فعاليات  �الق��ت�����ص��اد 
 ،2021 ل����ل����ط����ري�ن  دب������ي  م���ع���ر����س 
ع��ق��دت م��ط��ار�ت دب���ي �ت��ف��اق��ي��ة تعاون 
على  للمحافظة   OneHive م��ع 
�ل��ن��ح��ل يف �الإم������ار�ت وت��ر���ص��ي��خ مكانة 
لل�صياحة  نا�صئاً  م��رك��ز�ً  حتا  منطقة 
�أكر   OneHive وت��ع��د  �لبيئية. 
منتج للع�صل يف دولة �الإمار�ت ولديها 
يف  ن���ح���ل  خ���ل���ي���ة   3500 م����ن  �أك�������رث 
�لدولة ت�صتخدم الإنتاج منتجات ع�صل 
بالكامل  وحم��ل��ي��ة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  وخ���الي���ا 
م�صتد�مة.  ممار�صات  على  باالعتماد 
تعليمية  فر�صة  معها  �ل�صر�كة  وتوفر 
مطار  يف  �مل�صافرين  ملاليني  تفاعلية 
دبي �لدويل لتعريفهم بالدور �حليوي 
�لنظم  يف  �ل���ن���ح���ل  ب����ه  ي�����ص��ه��م  �ل������ذي 
تعزيز  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل�����ص��ح��ي��ة و�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة مع 
�الإ�صهام يف تاأكيد �لتز�م دولة �الإمار�ت 
للحياد  �ال�صرت�تيجية  �مل��ب��ادرة  جت��اه 

�ملناخي 2050.
وم��ن �مل���ب���ادر�ت �أي�����ص��ا، �إع���الن �ملدينة 
م�صتد�م  جم���م���ع  �أول  �مل�������ص���ت���د�م���ة، 
ب��ال��ك��ام��ل يف �ل�������ص���رق �الأو������ص�����ط، عن 
�لتو�صل �إىل عالقة �صر�كة مع �صركة 
�صركات  ك��رى  �إح��دى   ،/ANHB/
�لنحل يف  تربية  معد�ت  و�إنتاج  توريد 
منطقة �خلليج. وتتيح �ملبادرة لالأفر�د 
و�ل�صركات تبني خاليا خا�صة بهم مع 
من  كيلوغر�مات   10 على  ح�صولهم 

�لع�صل �لعايل �جلودة.
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  وتعمل 
�الإم����ار�ت على تطوير قطاع  دول��ة  يف 
قاعدة  بناء  خ��الل  م��ن  �ملحلي  �لنحل 
و�لنحالني  للنحل  �إلكرتونية  بيانات 
��صرت�تيجيني  ل���ه���دف���ني  حت���ق���ي���ق���ا 
�لغذ�ئي  �ل��ت��ن��وع  ت��ع��زي��ز  يف  ي��ت��م��ث��الن 

و�ل�������ص���در و�ل����غ����اف وه�����ي ع���ل���ى �صلة 
جني  عملية  وتبد�أ  �الأمطار.  ب�صقوط 
ع�صل �ل�صمر �ملعروفة ب�”ق�س �لع�صل” 
يونيو،  حتى  وت�صتمر  �أب��ري��ل  �صهر  يف 
يف  �ل��وع��رة  �جلبلية  �مل��ن��اط��ق  وت�صتهر 
�لع�صل  �ل��ن��وع م��ن  باإنتاج ه��ذ�  �ل��دول��ة 
�ل���ذي �ح���رتف �أب���ن���اء �جل��ب��ال معرفة 
خم��اب��ئ��ه ع��ر تتبع ط���رق �ل��ن��ح��ل بني 
�صعب �جلبال يف مناطق �نت�صار �أ�صجار 

�ل�صمر.
باإنتاج  �لفجرية  �إم��ارة  جبال  وت�صتهر 
ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ع�����ص��ل �ل���ري �لذي 
�ل���ن���ح���ل يف خاليا  ي��ج��م��ع��ه  م����ا  ع������ادة 
خمباأة بني �لكهوف و�ل�صخور �أو على 
�ل�صحيقة  �ل���ودي���ان  ويف  �جل��ب��ال  ق��م��م 
وبني �أغ�صان �الأ�صجار �لرية. ويعتر 
و�أغ���ل���ى  �أل������ذ  م����ن  �ل�صمر”  “ع�صل 
بر�ئحته  وميتاز  �ملحلي  �لع�صل  �أن���و�ع 
لونه  ومييل  �لطبية،  وفو�ئده  �لزكية 
�لذهبي  �أو  �الأح��م��ر  �إىل  ح�صاده  عند 
ت��خ��زي��ن��ه الحقا  ب��ع��د  ي��ت��ب��دل  �أن  ق��ب��ل 
�لد�كنة  �الأل�����و�ن  �إىل  �أق����رب  لي�صبح 
�لطبيعية  بخ�صائ�صه  �حتفاظه  م��ع 
كاملة. �أما ع�صل �لغاف فيكون ح�صاده 
بني �أ�صهر مايو ويوليو، ويرتبط ��صم 
هذ� �لع�صل ب�صجرة �لغاف �ملعروفة يف 
�لدولة، و�لتي تنت�صر بكرثة يف �ملناطق 
�ل�����ص��ح��ر�وي��ة وع��ل��ى ج��و�ن��ب �لطرق، 
وويتميز ع�صل �لغاف بن�صبة �ل�صكريات 
�ل��ع��ال��ي��ة �ل��ت��ي مت��ن��ح م��ت��ن��اول��ه��ا طاقة 

وقوة لفرت�ت طويلة.
ي�صتخل�س من  �لذي  �ل�صدر  �أما ع�صل 
فيكون مو�صم ق�صه  زهرة “�ليبياب”، 
بني �أكتوبر ونوفمر، ويكرث هذ� �لنوع 
�الإمار�ت  �لع�صل يف جبال و�صهول  من 
و�أوديتها، ال�صيما يف �ملناطق �ل�صمالية 
�لع�صل  �أن����و�ع  �أف��خ��ر  وي��ع��د  �ل�صرقية، 
ور�ئحته  و�أج���وده���ا، ومي��ت��از مب��ذ�ق��ه 
�ملميز، ولع�صل  �لذهبي  �لعطرة ولونه 
�ل�صدر فو�ئده �ل�صحية �إذ ٌي�صتخدم يف 

•• اأبوظبي-وام:

و�صعار  �ل�������ص���ي���اف���ة  ل����ك����رم  رم������ز  ه����و 
ل��ل��رتح��ي��ب ب��ال�����ص��ي��وف..ك��م��ا �أن�����ه يف 

�لوقت ذ�ته غذ�ء ودو�ء .
وطرق  و�أن���و�ع���ه  �الإم�����ار�ت  يف  �لع�صل 
�أ�صلوب  تعك�س  رحلة  جمعه”قطافه” 
�لعي�س �مل�صتد�م �ملتكامل مع �لطبيعة. 
وثروتها  �الإم�������ار�ت  ب��ي��ئ��ة  ت��ن��وع  ف��م��ع 
�لع�صل  م��ن  �إن��ت��اج��ه��ا  ت��ن��وع  �لطبيعية 
وحتولت �ملناحل - وخا�صة يف �ملناطق 
وعامل  للدخل  م��ورد  – �إىل  �جلبلية 
ج�����ذب ���ص��ي��اح��ي ي���ق���وم ع���ل���ى خ����ري�ت 
�الأر�س و�أ�صالة �لرت�ث يف قلب �أجمل 
�متد�د  على  وتنت�صر  �لعامل.  يف  �صتاء 
�ملتنوعة  بت�صاري�صها  �الإم����ار�ت  دول���ة 
�لنحل  مو�ئل طبيعية عديدة لرتبية 
�أن���و�ع���ه مبا  �ل��ع�����ص��ل مبختلف  وج��ن��ي 
ي��ع��ك�����س غ��ن��ى ط��ب��ي��ع��ي��ة ه����ذه �الأر������س 
��صتد�مة  يف  وم�����ص��اه��م��ت��ه��ا  �ل��ط��ي��ب��ة 
بح�صب  �إذ  �ل��ب�����ص��ر،  جل��م��ي��ع  �حل���ي���اة 
فاإن  للبيئة،  �مل��ت��ح��ددة  �الأمم  ب��رن��ام��ج 
 100 71 حم�صواًل زر�عيا من �أ�صل 
نوع من �ملحا�صيل �مل�صوؤولة عن توفري 
يعتمد  ع���امل���ي���اً،  �ل����غ����ذ�ء  م���ن   90%
تلقيح  على  كامل  �صبه  ب�صكل  وج���وده 
�لنحل. وتزخر بيئة �الإمار�ت �لفطرية 
بالكثري من �لرثو�ت �لتي تعك�س فر�دة 
�جلبال  فمن  �لغنية،  طبيعتها  وتنوع 
من  �مل��م��ت��دة  �ل�����ص��و�ح��ل  �إىل  �ل�صاهقة 
�خلليج �لعربي وحتى �ملحيط �لهندي، 
تتو�صط  �ل��ت��ي  �ل���و�ح���ات  �إىل  و���ص��وال 
�أ�صكال  ت��ت��ن��وع  �ل��و����ص��ع��ة،  ���ص��ح��اري��ه��ا 
�ملحميات  تعززه  �لذي  �لنباتي  �لغطاء 
�أنحاء  خمتلف  يف  �ملنت�صرة  �لطبيعية 
�لدولة، ومعه تتنوع عطاء�ت �لطبيعة 
من �أنو�ع �لع�صل �الإمار�تي بخ�صائ�صه 
�ملميزة  و�الإ���ص��اف��ة  �ل��ف��ري��دة  �ل�صحية 
�لبيئية  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  ي���ق���دم���ه���ا  �ل���ت���ي 

و�جلبلية يف �لدولة.
�لع�صل  �ل���زم���ان،ُي���ع���رف  ق���دمي  ف��م��ن��ذ 
�لطبيعية  ب��خ�����ص��ائ�����ص��ه  �الإم�����ار�ت�����ي 
�لتي ت�صتفيد  �لعالية  �ملمتازة وجودته 
�ملتنوعة  �لطبيعية  �ل��دول��ة  بيئة  م��ن 
حتمي  �لتي  �ل�صارمة  �لقو�نني  وم��ن 
�لفطرية  للكائنات  �لطبيعية  �مل��و�ئ��ل 
�ملحميات.  �إن�صاء  يف  �لكبري  و�لتو�صع 
ويرتبط �إنتاج �لع�صل يف دولة �الإمار�ت 
�ل�صمر  ه��ي  رئي�صية  م��و����ص��م  ب��ث��الث��ة 

طبيعية  م���و�رد  م��ن  م�صنوعة  حملية 
جريد  م��ن  وقطع  �ل�”�ملقفلية”  مثل 
�لنخل. ويتتبع �لفريق �خلارج للبحث 
عن �لع�صل م�صرية �لنحل �ملتو�فقة مع 
�ل�صم�س �أو ي�صتدلون على وجود �لع�صل 
يف موقع قريب من خ��الل تتبع نقط 
تبد�أ  وب��ع��ده��ا  �ل�����ص��خ��ور،  على  �لع�صل 
قطافه،  �أي  �لع�صل”  “ق�س  عملية 
وذل���ك م��ن خ��الل �ق��ت��ط��اع �أج����ز�ء من 
�إبقاء  مع  بالع�صل  غنية  تكون  �خللية 
�إىل ج���ان���ب �الأج������ز�ء  �ل��ع�����ص��ل  ب��ع�����س 
�ل�صفلية من �خللية �لتي حتتوي على 
�لنحل  �لريقات و�حل�صنة ولكي يعود 
خالل  جديدة  خلية  بناء  ويعيد  �إليها 

�ملو�صم �لتايل.

�شريك رئي�شي 
يف التنمية االقت�شادية.

�حلكومية  �جلهات  خمتلف  وحتر�س 

�ل�صدر  الأم��ر����س  �ل�صعبية  �لعالجات 
�ملو��صم  ه���ذه  ج��ان��ب  و�إىل  و�ل�����ص��ع��ال. 
�ملناطق  يف  للع�صل  �لرئي�صية  �لثالثة 
مو��صم  ت��وج��د  �ل���دول���ة،  يف  �جل��ب��ل��ي��ة 
�أقل �نت�صار� من �لع�صل  �أخ��رى الأن��و�ع 
�ل��رب��ي��ع��ي ب��ني منت�صف  �ل��ع�����ص��ل  م��ث��ل 
ينتج  �أبريل، و�لذي  فر�ير ومنت�صف 
�ملزهرة،  بالنباتات  �لنحل  تغذي  ع��ن 
وع�صل  �لقرم  �أ�صجار  ع�صل  جانب  �إىل 
ولكل  �ل��ق��ت��اد،  وع�صل  �لعربي  �ل�صنط 

منها مذ�قة ولونه ور�ئحته �ملميزة.

نحل االإمارات. اأبو طويق
 االأ�شل و�شالالت حم�شنة.

�الإم����ار�ت  ج��ب��ال  للمتجول يف  ومي��ك��ن 
يتميز  �ل���ذي  �ملحلي  �لنحل  م�صاهدة 
�خلا�صة،  و�أل���و�ن���ه  �ل�صغري  بحجمه 
ويعرف با�صم نحلة “�أبو طويق” وهي 
فيزيولوجية  خ�����ص��ائ�����س  ذ�ت  ن��ح��ل��ة 

�لنحل،  ف�����ص��ائ��ل  ���ص��ائ��ر  ب���ني  ف���ري���دة 
�لقزم”  “�لنحل  ع��ائ��ل��ة  �إىل  وتنتمي 
�ملناطق �حل��ارة جنوب  �لذي يعي�س يف 
وميتاز  و�خل��ل��ي��ج،  �آ�صيا  �صرق  وج��ن��وب 
ب��ق��درة �ل��ك��ب��رية ع��ل��ى حت��م��ل �حل���ر�رة 

�ملرتفعة بعك�س �صائر ف�صائل �لنحل.
وت��ع��م��ل �ل�����ص��ل��ط��ات يف دول���ة �الإم����ار�ت 
�ملحلية  �لنحل  ���ص��الالت  تطوير  على 
تطوير  يف  �حل���ي���وي  ل����دوره����ا  ن���ظ���ر� 
�ملناطق �خل�صر�ء وتخ�صيب �ملزروعات 
ومنذ  �لبيئي،  �لتو�زن  على  و�حلفاظ 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ت��ع��م��ل   ،2015 ع����ام 
ل��ل��زر�ع��ة و�ل�����ص��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة على 
ت��ط��وي��ر ���ص��الل��ة ن��ح��ل �إم���ار�ت���ي���ة، ومت 
�إن��ت��اج ع��دد م��ن �الأج��ي��ال مللكات عالية 
�لور�ثية  �ل�����ص��ف��ات  وت��ث��ب��ي��ت  �جل�����ودة 
�لنحل  ���ص��الل��ة  مل��ل��ك��ات  �الأد�ء  وتقييم 
�الإمار�تية، حيث يقوم قطاع �لتطوير 
خالل  �لنحل  ملكات  باإنتاج  �لهيئة  يف 

�الأول  �ملو�صم  يبد�أ  �لعام  يف  مو�صمني 
منت�صف  ح��ت��ى  ف��ر�ي��ر  منت�صف  م��ن 
�لثاين يف  �ملو�صم  يبد�أ  �أبريل، يف حني 
منت�صف �صبتمر وي�صتمر حتى نهاية 
نوفمر، مما يتيح ��صتمر�رية طو�ئف 
�صغرية  �الإمار�تية  �مللكات  ذ�ت  �لنحل 
�ل�صن و�خل�صبة مما يعزز من ن�صاطها 

يف و�صع �لبي�س بكثافة.

رحالت �شيقة بني اجلبال.
�ل��ب��ح��ث ع��ن �لع�صل  وت�����ص��ك��ل رح����الت 
ب���ني ث��ن��اي��ا ج���ب���ال وودي������ان �الإم������ار�ت 
�ل�صياحة  جتربة فريدة �صمن جتارب 
�جل��ب��ل��ي��ة، وي���ب���د�أ �ل��ب��ح��ث ع���ن خاليا 
وينطلق  �ل��ف��ج��ر،  عند  �ل���ري  �لع�صل 
�لرحالت  بهذه  و�ملهتمون  �لنحالون 
ب�صيطة،  ب��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �مل��رت��ف��ع��ات  ن��ح��و 
للرحالت،  خم�ص�صة  م��اء  عبوة  منها 
و�إناء خم�ص�س حل�صد �لع�صل و�أدو�ت 

�لنظم  و��صتد�مة  ��صتد�مته  و�صمان 
�لذي  للدور  منها  و�إدر�ك���اً  �لطبيعية، 
عو�ئد  حتقيق  يف  �لع�صل  نحل  يلعبه 

�قت�صادية و�جتماعية وبيئية.
�لعربية  �جل��م��ع��ي��ة  �أرق�������ام  وب��ح�����ص��ب 
ل��رتب��ي��ة �ل��ن��ح��ل ي��وج��د م���ا ي��زي��د عن 
ن��ح��ل يف  �أل�����ف خ��ل��ي��ة  م��ل��ي��ون و200 
�إم�������ار�ت �ل����دول����ة، وي���ت���م �إن���ت���اج �آالف 
�صنوياً  �ل��ن��ح��ل  ع�����ص��ل  م���ن  �الأط����ن����ان 
و�لت�صدير،  �مل���ح���ل���ي  ل���ال����ص���ت���ه���الك 
�ملعار�س  م���ن  �ل��ع��دي��د  ���ص��ن��وي��اً  وت���ق���ام 
�ملجال  ب��ه��ذ�  و�مل���ه���رج���ان���ات �خل��ا���ص��ة 
وتنميته  ت��ط��وي��ره  ع��ل��ى  تعمل  و�ل��ت��ي 

و�صمان ��صتد�مته.
خمتلف  يف  وتنت�صر  للع�صل  حمميات 
حمميات  �الإم����������������ار�ت  دول���������ة  ب�����ق�����اع 
�أبرزها  و�ل��ع�����ص��ل،  للنحل  خم�ص�صة 
بني  ت���ق���ع  �ل���ت���ي  �لنحل”  “حديقة 
�لنباتات  �أروع  بها  وحتيط  حتا  جبال 
ت�صليط  ت�����ص��اه��م يف  ك��م��ا  و�حل��ي��و�ن��ات 
و�أهميته  �ل��ن��ح��ل  دور  ع��ل��ى  �ل�������ص���وء 
�الق���رت�ب من  ل��ل��زو�ر  للبيئة. وميكن 
�صالالتها  و�ك��ت�����ص��اف  �ل��ن��ح��ل  خ��الي��ا 
�ل���ر�ئ���ع���ة ب��ي��ن��م��ا ي�����ص��ت��م��ت��ع �الأط����ف����ال 
كما  �ملتنوعة.  �لرتفيهية  بالن�صاطات 
ومقهى  خارجية  حديقة  �ملوقع  ي�صم 
توفر  كما  �لع�صوية،  �مل��اأك��والت  يقدم 
�حلديقة فر�صة �صر�ء �لع�صل �لطبيعي 
�ل�صهي �أو منتجات �لتجميل �مل�صنوعة 

من �لع�صل.
مهرجانا  �أي�����ص��ا  ح��ت��ا  م��دي��ن��ة  وت�صهد 
مع  فعالياته  ت��رت�ف��ق  للع�صل  �صنويا 
ح��م��ل��ة �أج���م���ل ���ص��ت��اء يف �ل���ع���امل، وقد 
�أك���رث من  �الأخ����رية  ج��ذب يف فعاليته 
20 �ألف ز�ئر من جميع �أنحاء �لدولة 
لتعريفهم  �ل��زو�ر  ��صتقطاب  يف  وجنح 
بجماليات مدينة حتا �لتي تتنوع فيها 
بيئة  وت�صّكل  و�لت�صاري�س،  �لطبيعة 
�الأن�صطة  من  �لعديد  ملمار�صة  مثالية 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�الق��ت�����ص��ادي��ة �ل��ت��ي يعد 

تربية �لع�صل �أحد �أ�صكالها.
ميكن  �ل����ف����ج����رية،  دب�����ا  م��ن��ط��ق��ة  ويف 
للع�صل”  �لظنحاين  “حممية  زي���ارة 
و�الط�������الع ع��ل��ى م��ت��ح��ف ع��ل��ي �صامل 
�لذي  �ل�صخ�صي  �لظنحاين  �صليمان 
�صعبية  و�أزي�����اء  ت��ر�ث��ي��ة  �أدو�ت  ي��ح��وي 
بتنقية  �خل��ا���ص��ة  و�الآالت  و�الأدو�ت 
�ل��ع�����ص��ل وت��ع��ب��ئ��ت��ه، ل��ي�����ص��ب��ح ج���اه���ز�ً 

لت�صديره �إىل �ل�صوق �ملحلي.

يعزز ال�شياحة البيئية ويربز غنى وتنوع طبيعة االإمارات ..الع�شل غذاء ودواء

مع وجود اأكرث من مليون و200 األف خلية نحل -النحالون مو�صع اهتمام حكومي و�صعبي 
ال�شدر وال�شمر والغاف اأنواع فريدة من الع�شل بجودة عالية تنتجها طبيعة االإمارات الغنية بتنوعها

�شتة عرو�ص خا�شة جلذب �شركاء الرعاية ال�شحية

ماليزيا تعزز قطاع ال�صياحة العالجية مببادرات تعاونية مميزة يف اإك�صبو دبي 2020
•• دبي-الفجر:

�لعالجية  لل�صياحة  �مل��ال��ي��زي  ب��امل��ج��ل�����س  مم��ث��ل��ة  م��ال��ي��زي��ا  ت�صتمر 
�لرعاية  خل��دم��ات  رئي�صية  كوجهة  م�صريتها  بقيادة   )MHTC(
جناح  �أر����س  على  وذل��ك   ،2020 دب��ي  �إك�صبو  معر�س  يف  �ل�صحية 
ولقاء�ت  �ملحادثات  من  ع��دد�ً  ��صت�صاف  و�ل��ذي  �ملعر�س  يف  ماليزيا 
�الأعمال �ملثمرة بني �مل�صاركني من ماليزيا مثل م�صت�صفى توم�صون 
ك��وت��ا د�م��ن�����ص��ار� وم��وؤ���ص�����ص��ة ت��ي �إم ���ص��ي ل��ع��الج �ل��ع��ق��م وم��رك��ز �مل���ر�أة 

�لتخ�ص�صي وممثلي �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية يف �ل�صرق �الأو�صط.

�خلطة �لوطنية للرعاية �ل�صحية 2021 – 2025.”
�ملاليزي د�تو د. حجي نور عزمي بن  فيما قال نائب وزير �ل�صحة 
غز�يل “ُيعرف �لقطاع �ل�صحي يف ماليزيا بتوفري ما يحتاجه �ل�صياح 
�لقلب،  طب  جم��ال  يف  خا�صة  عرو�س  عر  وذل��ك  �إلينا،  �لقادمون 
�لفريو�صي  �لكبد  و�لتهاب  و�ل�صرطان،  �الأور�م  �لعقم، وطب  وعالج 
�صي، �إ�صافة لكون ماليزيا عالمة �صهرية يف خمتلف بر�مج �ل�صياحة 
�لعالجية و�لتقاعد �لدولية، و�صاعدنا معر�س �إك�صبو 2020 دبي 
على �لتو��صل مع جمتمع �لرعاية �ل�صحية �لدويل بحثاً عن توفري 

�أف�صل جتربة ل�صيوفنا يف ماليزيا.”

�لعالجية  لل�صياحة  �مل��ال��ي��زي  للمجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  وق���ال 
لل�صياحة  �ملاليزي  �ملجل�س  “م�صاركة  �إن  ع��ارف  حممد  د�ود  حممد 
�لعالجية كانت فر�صة ال تفوت ال�صتعر��س متيز ماليزيا يف جمال 
�ملجال  فتح  �صاأنها  م��ن  ك��ان  حم��ادث��ات  وعقدنا  �ل�صحية،  �ل��رع��اي��ة 
�أمام �لعديد من �تفاقيات �لتعاون يف �مل�صتقبل �لقريب مع خمتلف 
يف  خدماتنا  حت�صني  على  �صي�صاعدنا  ما  وهو  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات 
جمال �ل�صياحة �لعالجية وتعزيز ح�صورنا يف خمتلف �الأ�صو�ق مبا 
فيها �صوق �ل�صرق �الأو�صط، حيث تاأتي م�صاركتنا �صمن هدفنا لتوفري 
�أف�صل جتربة �صياحة عالجية يف ماليزيا بحلول عام 2025 حتت 

قمة اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة االفرتا�صية تناق�ض �صبل حتفيز العمل املناخي 
•• اأبوظبي-وام:

تنعقد قمة �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة �لتي ت�صت�صيفها �صركة �أبوظبي لطاقة 
�فرت��صياً  �أبوظبي لال�صتد�مة،  �أ�صبوع  فعاليات  �إطار  يف  “م�صدر”  �مل�صتقبل 
80 من �لقادة �لدوليني، من �صمنهم روؤ�صاء  �ليوم �الثنني وت�صم �أكرث من 
وذل���ك �صمن  �ل��دول��ي��ني،  �ل��ق��ط��اع��ات  وق���ادة  �ل��ق��ر�ر،  م��ن �صناع  دول، ونخبة 
�لعاملية وت�صريع �صبل  �أجندة �ال�صتد�مة  �الإم��ار�ت لدعم تنفيذ  م�صاعي دولة 
رئي�صية  كلمة  للقمة  �الفتتاحية  �جلل�صات  وت�صمل  �ملناخي.  �حلياد  حتقيق 
لفخامة حليمة يعقوب، رئي�صة جمهورية �صنغافورة، �لتي �صت�صلط �ل�صوء على 
�أهمية ت�صافر �جلهود �ملناخية و�لتاأثري�ت �ل�صلبية للتغري �ملناخي على حياة 
�ملجتمعات حول �لعامل. ويعتر �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة 2022 �أول حدث 
�ل�صاد�صة و�لع�صرين من  �ل��دورة  �ال�صتد�مة يقام بعد  دويل رئي�صي يف جمال 
موؤمتر �الأطر�ف يف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�صاأن تغري �ملناخ “كوب-
ت�صت�صيفه  �ل��ذي   ”27 “كوب  �الأط��ر�ف  ملوؤمتر  �لطريق  �صيمّهد  كما   ،”26

�لذي ت�صت�صيفه دولة �الإم��ار�ت يف عام   ،”28 2022 و”كوب  م�صر يف عام 
2023. و�صت�صم قائمة فعاليات قمة �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة �لعديد من 
قطاع  يف  �لتحول  ت�صمل  مو�صوعات  تتناول  �لتي  �ملهمة  �حل��و�ري��ة  �جلل�صات 
�لطاقة �لعاملي، وم�صتقبل �لتنقل، وحلقة �لطاقة و�ل�صحة، و�لتقاط �لكربون 
�لبيئية  �مل��ع��اي��ري  بتطبيق  �اله��ت��م��ام  وت��ن��ام��ي  �الأزرق،  و�الق��ت�����ص��اد  وت��خ��زي��ن��ه، 
و�الجتماعية و�حلوكمة يف عملية �تخاذ �لقر�ر. و�صوف ت�صهد �لقمة م�صاركة 
وجل�صات  جانبية،  حمادثات  وعقد  رئي�صية،  كلمات  و�إلقاء  وم�صوؤولني  وزر�ء 
يقام  �ل��ذي  لال�صتد�مة  �أبوظبي  �أ�صبوع  ويعد   . عامليني  ق��ادة  ت�صم  ح��و�ري��ة 
�صنوياً منذ عام 2008، و�حد�ً من �أكر �لتجمعات �لعاملية �ملعنية مبو��صيع 
�ال�صتد�مة، حيث ��صت�صاف �أكرث من 45 �ألف م�صارك من 175 دولة يف دورة 
عام 2020. وباعتباره من�صة عاملية معنية بت�صريع وترية �لتنمية �مل�صتد�مة، 
�أبوظبي لال�صتد�مة تطبيق وثيقة  �أ�صبوع  �ملعارف و�البتكار�ت، يدعم  وتبادل 
و�زدهار  تقدم  لتحقيق  ��صرت�تيجياً  م�صار�ً  ت�صكل  �لتي  �خلم�صني”  “مبادئ 

�لدولة يف �لعقود �خلم�صة �ملقبلة.

 جتربة البحث عن خاليا النحل 
بني اجلبال تبداأ عند الفجر 

جبال ومرتفعات االإمارات توفر 
رحالت �صيقة للبحث عن الع�صل

اإجنازات وا�شحة عززت مكانتها بيئة مثالية لال�شتثمارات االإبداعية 

�صركة من 106 دول متار�ض اأعمالها يف املنطقة احلرة ملدينة ال�صارقة   2000
•• ال�شارقة-الفجر:

�ملنطقة  �أعلنت  �ملعرفة،  ل�صناعة  د�عمة  بيئة  توفري  يف  ريادتها  يعك�س  �إجن��از  يف 
عام  نهاية  مع  بلغ  فيها  �لعاملة  �ل�صركات  ع��دد  �أن  للن�صر  �ل�صارقة  ملدينة  �حل��رة 
2021 )2000( �صركة متخ�ص�صة من 106 دول، جاءت يف �صد�رتها كل من 
بريطانيا و�لهند وباك�صتان و�لفلبني ولبنان، وتعمل معظمها يف قطاعات �لتعليم 
و�لطباعة و�ل�صناعات �الإبد�عية و�ملعرفية، كالرتجمة و�لتحرير �للغوي، وغريها، 
حيث فتحت �ملنطقة لل�صركات �لعاملة فيها �أبو�بها و�أتاحت لها ممار�صة ن�صاطاتها 

�لتجارية، يف بيئة ��صتثمارية متكاملة.
و�صهد عام 2021 �إقبااًل متز�يد�ً لل�صركات �لعاملة يف �لقطاعات �ملرتبطة بالن�صر، 
عن �لعام �لذي قبله، وهو ما يرز دور �ل�صارقة يف جذب �ال�صتثمار�ت �القت�صادية 
ملدينة  �حل��رة  �ملنطقة  تقدمه  وذل��ك مبا  على وجه �خل�صو�س،  و�الإبد�عية  عامة 

�ل�صارقة للن�صر من ت�صهيالت وخدمات باأعلى �مل�صتويات للم�صتثمرين. 
ومع م�صاحة ت�صل �إىل 40 �ألف مرت مربع، عززت �ملنطقة �حلرة ملدينة �ل�صارقة 
للن�صر خالل 2021 من مكانتها كبيئة مثالية ل�صناع �لن�صر، حيث حتت�صن 600 
مكتب جمهز وموؤثث الأ�صحاب �الأعمال ورو�د �لن�صر، و6000 مرت للر�غبني يف 

م�صاحات خا�صة باأعمالهم خمتلف �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات ذ�ت �ل�صلة بقطاع �لن�صر، 
للهيئة  20 قاعة �جتماع، وخم��ازن، ومر�فق خدمية، وفرعاً  �أكرث من  كما توفر 

�الحتادية للهوية و�جلن�صية لت�صهيل ��صتخر�ج �لتاأ�صري�ت للم�صتثمرين.
وتّوفر �ملدينة، �لتي تعمل على مد�ر 24 �صاعة وطو�ل �أيام �الأ�صبوع، �لعديد من 
�المتياز�ت للم�صتثمرين، �أبرزها: حرية �لَتمّلك جلميع �جلن�صيات، وحرية حتويل 
�ل�صركات وعلى دخل  �ل�صر�ئب على  و�الإع��ف��اء من  بالكامل،  و�الأرب���اح  �مل��ال  ر�أ���س 
�الأفر�د، و�الإعفاء من �صريبة �ال�صتري�د و�لت�صدير، �إ�صافة �إىل تكاليف خمف�صة 

على م�صتوى �لعمالة، و�لطاقة، و�ملعي�صة، و�لطباعة، و�لتكاليف �للوج�صتية.

العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/185(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
�المار�ت  دبي   1 فيال   81 �صارع   1 �خلو�نيج  عنو�نه:  �ل�صام�صي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  مهرة   : �إليه  �ملنذر 

�لعربية �ملتحدة هاتف: ٠٠9665٠41٠888٢
خالل  وذل��ك  �وت��و  ب��رج   8٠5 بالوحدة  و�خلا�صة  و�ل�صر�ء  �لبيع  عمليه  با�صتكمال  �ليه  �ملنذر  �ملنذر/  ينذر 
التخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ليه  �ملنذر  ��صتالم  تاريخ  من  يوماً(  ع�صر  خم�صة  )�ق�صاها  م��دة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �ليه و�نهاء مذكرة �حلجز �خلا�صة بالوحدة وذلك الخاللكم 

بااللتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/184(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
�المار�ت  دبي   1 فيال   81 �صارع   1 �خلو�نيج  عنو�نه:  �ل�صام�صي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  مهرة   : �إليه  �ملنذر 

�لعربية �ملتحدة هاتف: ٠٠9665٠41٠888٢
خالل  وذل��ك  �وت��و  برج   18٠5 بالوحدة  و�خلا�صة  و�ل�صر�ء  �لبيع  عمليه  با�صتكمال  �ليه  �ملنذر  �ملنذر/  ينذر 
التخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ليه  �ملنذر  ��صتالم  تاريخ  من  يوماً(  ع�صر  خم�صة  )�ق�صاها  م��دة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �ليه و�نهاء مذكرة �حلجز �خلا�صة بالوحدة وذلك الخاللكم 

بااللتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/187(

�ملنذر: تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�صفة )�لبائع(
وينوب عنه بالوكالة/ �أمين عبد�لفتاح علي مو�صى مبوجب وكالة موثقة ��صواًل لدى �لكاتب �لعدل مبحرر 
رقم ٢٠18/1/17٠555 فرع �لطو�ر �لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة رقة �لبطني مبنى فندق �صمايا �لطابق �لثاين 

بالكامل هاتف متحرك: ٠5٠877٠778
�المار�ت  دبي   1 فيال   81 �صارع   1 �خلو�نيج  عنو�نه:  �ل�صام�صي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  مهرة   : �إليه  �ملنذر 

�لعربية �ملتحدة هاتف: ٠٠9665٠41٠888٢
خالل  وذل��ك  �وت��و  برج   1٢٠5 بالوحدة  و�خلا�صة  و�ل�صر�ء  �لبيع  عمليه  با�صتكمال  �ليه  �ملنذر  �ملنذر/  ينذر 
التخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ليه  �ملنذر  ��صتالم  تاريخ  من  يوماً(  ع�صر  خم�صة  )�ق�صاها  م��دة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �ليه و�نهاء مذكرة �حلجز �خلا�صة بالوحدة وذلك الخاللكم 

بااللتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13444 بتاريخ 2022/1/17 
اعالن حكم بالن�شر

                    يف  الدعوى رقم 4108/2021/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �حلادية ع�صر رقم:156

�ملقدمة من  �لنظافة  بذمتها عن خدمات  �ملرت�صد  �ملبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
�ملدعية و�لبالغ قيمتها )316.783.19( درهم ثالثمائة و�صتة وع�صر �لفا و�صبعمائة وثالثة وثمانون درهما وت�صعة ع�صر فل�صا 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  عنها  �لناجتة  وللفو�تري  وملحقها   2275AC رقم  �لنظافة  - طبقا التفاقية عقد خدمات 

للمدعية �لفائدة �لتاأخريية على �جمايل مبلغ �ملطالبة بو�قع 1٢% وذلك من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام 
�ملدعي :  �صرفيو �س.ذ.م.م

مربع  خلف   - حمد�ن  �صارع  �أبوظبي   - �لقانونية  و�ال�صت�صار�ت  للمحاماة  �مل��ال  عا�صور  ح�صن  مكتب  �ملختار  عنو�نه:�لعنو�ن 
�الت�صاالت - بناية هاجنك تاور �لطابق 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �إيجل هنرتز للخدمات �س.ذ.م.م - �صفته مدعي عليه
مو�صوع �الإعالن : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري بتاريخ:٢٠٢1/1٢/1٢ بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)316.783.19( درهم ثالثمائة و�صتة ع�صر �لفا و�صبعمائة وثالثة وثمانون درهما وت�صعة ع�صر فل�صا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
،  حكما مبثابة  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  بامل�صاريف وخم�صمائة  و�لزمتها  �ل�صد�د  ٢٠٢1/1٠/3٠ وحتى متام  �صنويا من   %5
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

Date 17/ 1/ 2022  Issue No : 13444
Announcement by way of publication in Arabic and English

To the defendants:
1- Beaver Gulf Precast Concrete (FZE) owner of the trade name Beaver Gulf Precast 
Concrete (FZE) "Dubai Branch"
2- Beaver Gulf Contracting (LLC) - as a payment guarantor
3- Beaver Gulf Precast Concrete Product Manufacturing (LLC) as a payment 
guarantor
4- Rajesh Kumar Krishna as a payment guarantor

Subject : Lawsuit No. 1055/2021 Commercial Banking Partial - Dubai Courts
Whereas there is a lawsuit filed against you by the claimant / Fujairah National Bank, 
represented by / Mohammed Al Serkal Advocates and Legal Consultants and that 
we have been assigned as a Banking Expert pursuant to the preliminary judgment in 
the above mentioned lawsuit, we are inviting you to attend a virtual expert meeting 
via Zoom Program on Wednesday, 19/1/2022 at 10:30 AM, and accordingly, you are 
required to provide us prior to the meeting with all the supporting of your defense on 
the Expert's e-mail, which is indicated hereunder - to communicate with us, kindly call 
on phone No. 0589323011 - Tel: 042206244- E-mail: intrafinance@intra.ae
Office of/ The Accountant and Banking Expert
Dr. Ali Rashid Al Ketub

ANNOUNCEMENT 

70533 Date 17/ 1/ 2022  Issue No : 13444
Dubai First Instance Courts

Notice
In case No:18/2021/1541- Real estate- partial
Judged at:case Management Third Circuit Number 402
Case subject : Claim to obligate the defendants to be jointly and severally liable for an 
amount of (92000 AED), fees, expenses, attorney fees and interest 12% from the date 
of the claim being 21/03/2021 until full payment
Plaintiff Joseph Malham
Address Dubai, UAE, Business Bay Area, Dubai, Marsa Road, Citadel Tower 
Building, Flat 1503/1504
To be notified 1- Karon Patricia Fox - the Defendant
Notice subject  A lawsuit has been brought against you and the subject matter of 
which is a claim to obligate the two defendants to be jointly and severally liable for an 
amount of (92,000 dirhams), fees, expenses, attorney fees and interest 12% from the 
due date of the claim being 21/03/2021 until full payment. A session was set for it on 
Monday 01/17/2022, at 09:00 am at Remote Litigation Room & DESC BUILDING
Therefore, you or your legal representative is required to attend, and you shall submit 
your notes or documents to the court at least three days before the session.
prepared by Yassir Mohamed Al Marzouki
Counter sign Date  05/01/2022 12:30:38

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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•• اأبوظبي-الفجر:

�لن�صخة  »�جل���م���ع���ة«  ي�����وم  �خ��ت��ت��م��ت 
�لثالثة من بطولة »حتديات �لز�جل« 
ل��ل�����ص��ق��ارة �ل��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا م��رك��ز ز�يد 
�ل��ت��اب��ع لنادي  ل��ل��در����ص��ات و�ل��ب��ح��وث 
ت�������ر�ث �الإم������������ار�ت يف م��ن��ط��ق��ة ب���دع 
�صقار�ً   75 فيها  و���ص��ارك  �لع�صو�س 
جمموعات  ث���الث  �إىل  تق�صيمهم  مت 
�أقيمت مناف�صاتها �أيام �جلمعة من كل 
�أ�صبوع بدء�ً من 31 دي�صمر �ملا�صي.

و�صهدت �جلولة �خلتامية فوز �ل�صقار 
فاز  فيما  ب��اجل��ائ��زة،  �لرئي�صي  ح��م��د 
حممد  �ل�صقار  �ملتميز  �الأد�ء  بجائزة 

م��ب��ارك �ل��ه��اج��ري، و���ص��ارك يف »هدد 
�خلييلي،  عي�صى  �هلل  عبد  �ل��ت��ح��دي« 

ومطر �صامل �ل�صام�صي.
�مل��ج��م��وع��ة �الأوىل  وك��ان��ت م��ن��اف�����ص��ات 
�ملا�صي  دي�صمر   31 يف  ج��رت  �ل��ت��ي 
����ص���امل نا�صر  �ل�����ص��ق��ار  ف����وز  ���ص��ه��دت 
�ل����ي����ب����ه����وين، ف���ي���م���ا ذه����ب����ت ج����ائ����زة 
نا�صر  �صهيل  لل�صقار  �ملتميز  �الأد�ء 
�لتحدي«  »هدد  و�صارك يف  �ليبهوين، 
�ل�صام�صي،  ر������ص����د  �أح����م����د  م����ن  ك����ل 

وعبد�هلل ر��صد �ل�صام�صي.
�لتي  �لثانية  �ملجموعة  مناف�صات  �أم��ا 
7 يناير �جل��اري، ففاز بها  جرت يوم 
�لكتبي، فيما  �ل�صقار مع�صد �صو�يح 

لل�صقار  �ملتميز  �الأد�ء  ج��ائ��زة  ذه��ب��ت 
حممد �صعيد عي�صى �ملن�صوري، بينما 
ح��از ج��ائ��زة »ه���دد �ل��ت��ح��دي« عبد�هلل 

�صعيد عي�صى �ملن�صوري.
�للجنة  �لعامري رئي�س  وتقدم م�صلم 
بال�صكر للم�صاركني  �ملنظمة للبطولة 
بالقو�عد  و�ل��ت��ز�م��ه��م  تعاونهم  على 
�للجنة،  و���ص��ع��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  و�ل�������ص���روط 
مثمناً دوره��م يف �إجن��اح هذه �لن�صخة 
�ل�����ز�ج�����ل، ك���م���ا تقدم  م����ن حت����دي����ات 
للدر��صات  ز�ي��د  ملركز  �أي�����ص��اً  بال�صكر 
و�ل���ب���ح���وث ون������ادي ت�����ر�ث �الإم�������ار�ت 
�ل���د�ع���م���ة، ح��ي��ث حظيت  و�جل����ه����ات 
لل�صقارة  �لز�جل"  "حتديات  بطولة 

ب��دع��م ع���دة ج��ه��ات ه��ي جم��م��وع��ة بن 
عزيز، �صبارك �أيدياز لالإعالن، �صركة 
�صاند�صتورم،  ر�دي��و،  مار�صال  مترين، 
ملعد�ت  دي��ارك  يا وط��ن،  فريق عونك 
ملبيعات   RX جم��م��وع��ة  �ل���رح���الت، 
بطوالت  ت��ن��ظ��ي��م  وي����اأت����ي  �ل���ط���ي���ور. 

ر�صالة  حت��ق��ي��ق  �إط������ار  يف  �ل�������ص���ق���ارة 
�حلفاظ  يف  �الإم���������ار�ت  ت�����ر�ث  ن�����ادي 
ال�صيما  بها  و�الهتمام  �ملوروثات  على 
�لتي  �ملختلفة  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ري��ا���ص��ات 
من  �ل��ن��ادي،  م��ن  خا�صة  عناية  جت��د 

�أجل تعريف �الأجيال �حلديثة بها.

•• مدينة زايد – الظفرة-الفجر:

مالأت  و�لت�صويق  و�حلما�س  �الإث���ارة 
�الإب�����ل يف مهرجان  م��ز�ي��ن��ة  م��ن�����ص��ة 
ب���دورت���ه �خل��ام�����ص��ة ع�صرة،  �ل��ظ��ف��رة 
و����ص���ط ح�������ص���ور م����ن م�����الك �الإب�����ل 
وع�صاق �ملز�ينات �لرت�ثية من د�خل 
مز�ينة  ملتابعة  وخ��ارج��ه��ا،  �الإم����ار�ت 
و�ملجاهيم  للمحليات  �حلقايق  �إب���ل 
خ�ص�س  و�لتي  �الأ�صايل،  و�ملهجنات 
 12 على  م��وزع��ة  ج��ائ��زة   115 لها 

�صوطاً لل�صر�يا و�لتالد.
ول����ل����ي����وم �خل����ام���������س ع���ل���ى �ل����ت����و�يل 
م�صابقاته  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  يتابع 
ومناف�صاته �لتي تقام يف مدينة ز�يد 
�أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �لظفرة  مبنطقة 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
ن���ه���ي���ان، ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�الأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ص��ل��ح��ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م جلنة 
�لثقافية  و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 

و�لرت�ثية يف �أبوظبي.
�لفائزين  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  وت����وج 
�إب����ل  م���ز�ي���ن���ة  يف  �الأوىل  ب����امل����ر�ك����ز 
و�ملجاهيم  ل��ل��م��ح��ل��ي��ات  �حل���ق���اي���ق  
عي�صى  بح�صور  �الأ�صايل،  و�ملهجنات 
رئ��ي�����س جلنة  ن��ائ��ب  �مل���زروع���ي  �صيف 
�لثقافية  و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
�لقبي�صي  بطي  وعبد�هلل  و�لرت�ثية، 
و�الت�صال  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 

باللجنة.

واملهجنات  املحليات  احلــقــايــق 
االأ�شايل

�أ�صفرت نتائج �صوط مفاريد �أ�صحاب 
فوز  عن  حمليات،   �ل�صيوخ-  �ل�صمو 
بن  خليفة  �ل�صيخ  ملالكها  �لريح  بنت 
باملركز  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د  ب��ن  �صيف 
�الأول، ويف �ملركز �لثاين جاءت �لعنود 
بن  حممد  ب��ن  تركي  �الأم���ري  ملالكها 
من  �صعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  نا�صر 
�صجة  �لثالث  �ملركز  ويف  �ل�صعودية، 
�صامل  �صلطان  حممد  �ل�صيخ  ملالكها 
�لر�بع  �مل��رك��ز  ويف  �لقا�صمي  حممد 
�ل��ظ��ب��ي مل��ال��ك��ه��ا �ل�����ص��ي��خ ن���اي���ف عيد 
�آل ثاين من قطر. ويف  حممد ثاين 
�ملركز �خلام�س �لتما�س ملالكها �ل�صيخ 

حممد �صقر حممد �لقا�صمي. 
�صر�يا  رئي�صي  حقايق  �صوط  يف  �أم��ا 
حمليات،   )رم���ز(   1 �لقبائل  الأب��ن��اء 
خمي�س  ملالكها  ���ص��وغ��ان  ب��ن��ت  ف���ازت 
�مل���ن�������ص���وري ، ويف  �ل�������ص���دي  حم���م���د 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين ج���اءت �ل��ع��ن��ود ملالكها 
عبد�هلل �أحمد خليفة طو�ر  �لكو�رى 
ميا�صة  �لثالث  �ملركز  ويف  قطر،  من 
مل��ال��ك��ه��ا ع��م��ر ع��و���س ع��ب��د�هلل قا�صم 

�لعامري.
�صر�يا  رئ��ي�����ص��ي  ح��ق��اي��ق  ���ص��وط  ويف 
حمليات،  )رم���ز(   2 �لقبائل  الأب��ن��اء 
ف����ازت م��ي��ا���ص��ة مل��ال��ك��ه��ا م�����ص��ب��ح علي 
من  �الأول  باملركز  �مل��ع��م��ري   م�صبح 
ع���م���ان، ويف �مل���رك���ز �ل����ث����اين  ج���اءت 
نري�ن ملالكها �صامل نا�صر �صامل �صقر 
�ملن�صوري ، ويف �ملركز �لثالث هقاوي 
طو�ر   خليفة  �أح��م��د  ع��ب��د�هلل  ملالكها 

�لكو�رى من قطر.
وف��ازت يف �صوط مفاريد تالد الأبناء 
ملالكها  ميا�صة  حمليات،   1 �لقبائل 
علي حممد علي مر�صد �ملرر باملركز 
ج����اءت  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  ويف  �الأول، 
علي  ح�صن   ح�صني  ملالكها  �ل��ظ��ف��رة 
�لثالث  �مل��رك��ز  ويف  �ملحرمي،  �صعيد  
عجايب ملالكها علي �صامل عبيد هياي 

�ملن�صوري.                            
ح���ق���اي���ق تالد  ����ص���وط  وت���ق���دم���ت يف 
دولة  – حمليات،   2 �لقبائل  الأب��ن��اء 
�صيف  حمد�ن  طار�س  خمي�س  ملالكها 
�ملركز  ويف  �الأول،  باملركز  �ملن�صوري  
�لثاين جاءت فعايل ملالكها علي �صامل 
�ملركز  ويف  �مل��ن�����ص��وري،  ه��ي��اي  عبيد 
حمد  حممد  ملالكها  �لو�عية  �لثالث 

�صامل عنوده �لعامري.
الأبناء  ����ص���ر�ي���ا  ح��ق��اي��ق  ����ص���وط  ويف 
لل�صركاء(  )ي�صمح  مفتوح  �لقبائل 
حمليات،  فازت �لرمي ملالكها مبارك 

باملركز  �مل��زروع��ي  حمد  حممد  علي 
ج���اءت  �ل����ث����اين   �مل���رك���ز  ويف  �الأول، 
�لظفرة ملالكها �صامل حممد عبد �هلل 
بوعو�نه �ملن�صوري، ويف �ملركز �لثالث 
�لنايلة ملالكها فهد عمري فهد �جلر 

�لنعيمي من قطر.
�ملهجنات  ح���ق���اي���ق  �����ص����وط  يف  �أم�������ا 
�الأ�صايل - حمليات ،  فازت �لر�م�صة 
�ملقبايل  حممد  �صيف  ���ص��امل  ملالكها 
�ملركز  ويف  عمان،  من  �الأول  باملركز 
�ل��ث��اين ج����اءت جن���ود مل��ال��ك��ه��ا �صاري 
م��ع��ي��وف حم��م��د ���ص��اري �مل��ن�����ص��وري ، 
ويف �ملركز �لثالث وعد ملالكها حممد 

�صامل حموده  حممد �ملنهايل .

احلقايق املجاهيم
���ص��وط  حقايق  �لنتائج يف  و�أ���ص��ف��رت 
1 - جماهيم  �ل��ق��ب��ائ��ل  ت���الد الأب��ن��اء 
قر�ن  ي��اف��ور  ملالكها  ف��وز مويقة  ع��ن 
�لنوبي مزينة �لعامري باملركز �الأول، 
ويف �ملركز �لثاين جاءت هيافه ملالكها 
ويف  �ملنهايل،  عف�س  عبد�هلل مبخوت 
فاطمه  ملالكها  مياله  �لثالث  �مل��رك��ز 

حممد �صقر  �لعامري.
الأبناء  ����ص���ر�ي���ا  ح��ق��اي��ق  ����ص���وط  ويف 
 - لل�صركاء(  )ي�صمح  مفتوح  �لقبائل 
حمد  ملالكها  �لباهية  ف��ازت  جماهيم 
حامد حمد�ن �لعديني  باملركز �الأول 
م��ن �ل�����ص��ع��ودي��ة  ، ويف �مل��رك��ز �لثاين 

حم�صن  بخيت  ملالكها  لطامه  ج��اءت 
�ملركز  ويف   ، �مل��ن��ه��ايل  �صالح  ط��وي��رد 
�صالح  حممد  ملالكها  وق��ف��ة  �ل��ث��ال��ث 

جمرن �لعامري. 
رئي�صي  ح��ق��اي��ق  ����ص���وط   يف  وف������ازت 
���ص��ر�ي��ا الأب��ن��اء �ل��ق��ب��ائ��ل 1 )رم����ز( - 
جماهيم، وحيدة ملالكها �صاري بلو�س 
ويف   ، �الأول  باملركز  �مل��زروع��ي  ب���ر�ك 
�ل���ث���اين ج����اءت وط���ن ملالكها  �مل���رك���ز 
علي ���ص��اري بلو�س ب��ر�ك �مل��زروع��ي ، 
ويف �ملركز �لثالث وعد ملالكها حممد 

�صالح جمرن  �لعامري.
الأبناء  ت����الد  ح��ق��اي��ق  ���ص��وط  �أم����ا يف 
�لقبائل 2 - جماهيم،  فازت مزوعه 
مل��ال��ك��ه��ا ر�����ص���د م�����ص��ل��م ���ص��ه��ي��ل �صعيد 
�ملركز  ويف  �الأول،  باملركز  �ل��ر����ص��دي 
�لثاين  جاءت منتله ملالكها علي جابر 
�ملركز  �لكويت، ويف  فا�صل جابر من 
�صجاع  مبارك  ملالكها  �لذ�ير  �لثالث 
�أبا �حل�صن �لدو�صري من  �آل  مبارك 

�ل�صعودية. 
�صر�يا  رئ��ي�����ص��ي  ح��ق��اي��ق  ���ص��وط  ويف 
2 )رم��ز( - جماهيم  �لقبائل  الأبناء 
، ح�صدت ريا�صه ملالكها �صاري بلو�س 
ويف  �الأول،  �مل���رك���ز  �مل���زروع���ي  ب����ر�ك 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين  ج���اءت ه��ق��وة ملالكها 
حممد �صالح عبد�هلل ح�صن �ملنهايل 
ملالكها  مهيظه  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  ويف   ،

مينى �صويد�ن م�صلم دب�س �ملنهايل.

الرتاثية..  اليدوية  امل�شنوعات 
متيز واإبداع 

تعك�س �مل�صنوعات �ليدوية و�لرت�ثية 
�لتي تتنوع ما بني �ملاأكوالت �الإمار�تية 
و�ل��ع��ط��ور و�ل��ب��خ��ور و�الأزي�����اء، حالة 
�ملا�صي  �لتميز و�الإب��د�ع، حتاكي  من 
لتمتزج  �الإم�������ار�ت  ل���دول���ة  �الأ���ص��ي��ل 
ب��ه��ا مل�����ص��ات �حل��ا���ص��ر و�إب���د�ع���ات���ه مع 
عر�قة �ملا�صي و�أ�صالته لت�صكل لوحة 
من  �ملهرجان  زو�ر  تبهر  ر�ئعة  فنية 

خمتلف دول �لعامل.
خالل  من  �لظفرة  مهرجان  ويقدم 
ه���ذه �ل��ع��م��ال �ل��رت�ث��ي��ة ل��وح��ة فنية 
باأ�صالته  �ل��ع��ري��ق  �مل��ا���ص��ي  ع��ن  تعر 
و�أعمال  من خالل م�صغوالت يدوية 
�إمار�تيات  مبدعات  ن�صجتها  تر�ثية 
ت��ف��ن يف ن��ق��ل �ل�����رت�ث �ل��ع��ري��ق �إىل 
�الأجيال �حلالية، وتعريف �جلمهور 

من خمتلف �جلن�صيات بها.
وت��ف��وق م��ن ���ص��وق �ل��ظ��ف��رة �لرت�ثي 
�لعطور  م��ن حم��ال  �لزكية  �ل��رو�ئ��ح 
�ل�صنع  و�مل��ب��اخ��ر حم��ل��ي��ة  و�ل��ب��خ��ور 
و�ل�صدو  �ل��ت��ل��ي  و���ص��ن��اع��ة  و�حل���ن���اء 
وتطوير  �ل��ن��خ��ي��ل  وخ���و����س  و���ص��ع��ف 
�ملالب�س �لتقليدية، وحمال �حللويات 
و�صناديق  �ل���ع���ط���ري���ة،  و�ل����ت����و�ب����ل 
�لتقليدية  و�مل����الب���������س  �مل����ن����دو�����س، 
و�الأدو�ت  �ل����ي����دوي����ة،  و�مل�������ص���غ���والت 

�ملنزلية.

�شباق  يف  الت�شجيل  بـــاب  فــتــح 
ــلــخــيــول الــعــربــيــة  الــظــفــرة ل

االأ�شيلة )توليد االإمارات(
 15 بدورته  �لظفرة  مهرجان  �أعلن 
�صباق  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل يف  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن 
�الأ�صيلة  �لعربية  للخيول  �لظفرة 
)ت����ول����ي����د �الإم������������������ار�ت(، ����ص���م���ن 3 
�ملفتوح،  �لرئي�صي،  )�لظفرة  �أ�صو�ط 
يوم  �ل�صباق  �صينطلق  �إذ  �ملبتدئني(، 
�جلمعة �ملقبل 21 يناير 2022 يف 
متام �ل�صاعة �لر�بعة م�صاًء يف ميد�ن 

�خليول مبدينة ز�يد.
�مل�صاركني  ب���ي���ان���ات  �إر������ص�����ال  وي���ت���م 
)�����ص���م �خل��ي��ل وف���ق �جل�����و�ز، �صوره 
ع����ن ج������و�ز �خل����ي����ل، ه���وي���ة �مل���ال���ك( 
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق �ل��و�ت�����ص��اب للرقم 
)0508282330(، حيث ي�صتمر 
باب �لت�صجيل لغاية �ل�صاعة  �لتا�صعة 
���ص��ب��اح��اً ي���وم �الأرب���ع���اء �مل���و�ف���ق 19 

يناير �جلاري.
وتبلغ م�صافة �ل�صوط �الأول )�لظفرة 
و�ل�صوط  م��رت،   1700 �لرئي�صي(  
مرت،   1400 )�مل����ف����ت����وح(  �ل����ث����اين 
و�ل�صوط �لثالث )�ملبتدئني( 1200 
مرت وهو خم�ص�س للخيول عمر 4 
�صنو�ت و�لتي مل ت�صارك من قبل  �أو 
باملر�كز  بالفوز  �حل��ظ  يحالفها  مل 

�الأوىل. 

�إىل  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  �إد�رة  ودع���ت 
�مل�صاركني  ج��م��ي��ع  �ل����ت����ز�م  �����ص����رورة 
مبوعد �النطالقة ويف حال خمالفة 
ذلك مينع �مل�صارك من دخول �لبو�بة 
�ل�صوط  �صينطلق  حيث  و�مل�����ص��ارك��ة، 
�ل�صاعة  1700 مرت  �الأول  م�صافة 
�ل�صاعة  �لثاين  و�ل�صوط  م�صاًء،   4
�ل�صوط  وي��ن��ط��ل��ق  م�������ص���اًء،   4:30

�لثالث �ل�صاعة 5 م�صاًء.
م�صاركة  م���ن  �ل���ت���اأك���د  ي���رج���ى  ك��م��ا 
�خليل وعدم �ن�صحابه بعد �لت�صجيل 
 48 ق��ب��ل  �ملنظمة  �للجنة  �إب����الغ  �أو 
حال  ويف  �ل�صباق،  موعد  م��ن  �صاعه 
�خليل  ح��رم��ان  �صيتم  ذل��ك  خمالفه 
متتاليني،  �صباقني  يف  �مل�صاركة  م��ن 
و�اللتز�م باالأوقات �ملحددة لكل �صوط 
و�لتو�جد يف �مل�صمار قبل �صاعه من 
�لبو�بة  برقم  و�الل��ت��ز�م  �النطالقة، 
ج���و�ز�ت  و�إح�����ص��ار  للخيل،  �مل��ح��ددة 
مدينة  م�صمار  يف  �الأ�صلية  �خليول 
ز�ي��د للخيول، كما يحق لكل  مالك  
ت�صجيل  ثالث  خيول  )يف كل  �صوط  

خيل  و�حد  فقط(.

م�شابقات  يف  قــويــة  مناف�شات 
"اللنب  القعود و�شله" ..  "ان�شف 
متور  "مزاينة   .. احلام�ص" 

الدبا�ص"
�لقعود  "�ن�صف  م�����ص��اب��ق��ات  ���ص��ه��دت 

و�صله" و"�للنب �حلام�س" و"مز�ينة 
قوية بني  مناف�صات  �لدبا�س"،  متور 
�ملت�صابقني �صمن م�صابقات مهرجان 
م�صاركات  ���ص��ج��ل��ت  ح��ي��ث  �ل���ظ���ف���رة، 
ك����ب����رية ومم�����ي�����زة حل�������ص���د �مل����ر�ك����ز 

�الأوىل.
"�ن�صف  م�����ص��اب��ق��ة  ن��ت��ائ��ج  و�أ����ص���ف���رت 
تقدم  �ل��ث��اين  لليوم  و�صله"  �ل��ق��ع��ود 
حممد حمد مبارك �لهاجري بزمن 
حممد  �لثاين  �ملركز  ويف  ث��و�ين،   4
�ملركز  ث����و�ن، ويف   7 �مل��ه��ري  م��ك��ت��وم 
�الحبابي  م�����ص��ع��ود  ح���م���د�ن  �ل��ث��ال��ث 
تقدم  �لثالث  �ل��ي��وم  ويف  ث���و�ن(،   7
�خلو�ر  عبد�هلل  �صامل  �الأول  للمركز 
�لثاين  و�مل����رك����ز  ث���ان���ي���ة،   6.16 ب���� 
ح���وي���رب ب���ن ح���وي���رب �مل��ن�����ص��وري ب� 
�صامل  و�لثالث حممد  ثانية،   7.17

�ملزروعي ب� 7.17 ثانية.
ليوم  �حل��ام�����س  �ل��ل��نب  م�صابقة  ويف 
�ملركز  ح�����ص��د  ي��ن��اي��ر،   14 �جل��م��ع��ة 
�ملن�صوري،  �الأول عبيد �صيف حممد 
و�مل����رك����ز �ل���ث���اين ه����الل ع��م��ري علي 
ب��امل��رك��ز �لثالث  �مل��ن�����ص��وري، وج����اءت 
���ص��ارة ع��ب��د�هلل خمي�س �مل���رر، �أم���ا يف 
باملركز  ف���از  ي��ن��اي��ر   15 �ل�صبت  ي���وم 
�الأول �صامل �صعيد �ملن�صوري، و�ملركز 
�ل���ث���اين �أح���م���د ع���ب���د�هلل �حل���م���ادي، 

وجاءت باملركز �لثالث �صلمى �صعيد.
لفئة  �ل���ت���م���ور  م�����ص��اب��ق��ة  و����ص���ج���ل���ت 
حرمو�س  ���ص��ل��ه��ام  ت���ق���دم  �ل���دب���ا����س 
�صعيد �صالح �ملزروعي باملركز �الأول، 
ويف �ملركز �لثاين خادم حممد بلو�س 
�لثالث  �مل��رك��ز  �مل���زروع���ي، ويف  ب���ر�ك 

�صعيد �صامل جابر �ملن�صوري.
 

العلمي"  "�شناء  املرر" و  "بخيت 
يحيون   ... املنهايل"  "حممد  و 
ملهرجان  الغنائية  االأمــ�ــشــيــات 

الظفرة
ملهرجان  �لغنائية  �الأم�صيات  حظيت 
غنائية  باأجو�ء   15 بدورته  �لظفرة 
�لفنان  �أحياها كل من  ر�ئعة  طربية 
�لعلمي  �صناء  و�لفنانة  �مل���رر  بخيت 
�مل��ن��ه��ايل، و�لذين  �ل��ف��ن��ان حم��م��د  و 
�لرئي�صي  �مل�����ص��رح  ج��م��ه��ور  �أط���رب���و� 

ل�صوق �لظفرة �لرت�ثي.
�لغنائية  �الأم�����ص��ي��ة  وق���دم���و� جن���وم   
متنوعة  غ���ن���ائ���ي���ة  ف���ن���ي���ة  ل�����وح�����ات 
و�لتي  و�ل���ط���رب���ي���ة  �ل���وط���ن���ي���ة  ب����ني 
�ملهرجان،  ج��م��ه��ور  ق���ل���وب  الم�����ص��ت 
و�����ص����ط ح�������ص���ور ك���ب���ري م����ن �أه������ايل 
�ل��ظ��ف��رة، ووف���ق �الإج����ر�ء�ت  منطقة 
�الح���رت�زي���ة و�ل��وق��ائ��ي��ة م��ن خالل 
�إب������ر�ز ن��ت��ي��ج��ة ���ص��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى تطبيق 
�حل�صن 96 �صاعة و�اللتز�م بارتد�ء 

�لكمامات و�لتباعد.

امل�شنوعات اليدوية الرتاثية.. متيز واإبداع 
فتح باب الت�شجيل يف �شباق الظفرة للخيول العربية االأ�شيلة )توليد االإمارات(

مناف�شات قوية يف م�شابقات »ان�شف القعود و�شله« .. »اللنب احلام�ص« .. »مزاينة متور الدبا�ص«
»بخيت املرر« و »�شناء العلمي« و »حممد املنهايل« ... يحيون االأم�شيات الغنائية ملهرجان الظفرة

االإثارة واحلما�ص والت�شويق متالأ من�شة مزاينة االإبل يف مهرجان الظفرة

واملجاهيم واملهجنات االأ�صايل املحليات  احلقايق  الإبل  جائزة   115

نادي تراث االإمارات يختتم بطولة »حتديات الزاجل« لل�صقارة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

تو��صلت مناف�صات �لن�صخة �لتا�صعة من كاأ�س �أكادميية فاطمة بنت مبارك 
�أبوظبي  �أر���س ميد�ن نادي  �لثاين على  �لدولية لقفز �حلو�جز يف يومها 

للفرو�صية.
و��صتهلت فعاليات �ليوم �لثاين مع مناف�صة CSIY-A �لدولية �لتاأهيلية 
لنهائي فئة �ل�صباب من دول �ملجموعة �الإقليمية �ل�صابعة باالحتاد �لدويل 
للفرو�صية، و�ملكونة من جولة و�حدة �صد �لزمن على م�صلك بطول 500 
م�صاركة،   12 �لفئة  و�صهدت  �صم،   130 بارتفاع  حاجًز�   11 ي�صم  م��رًت� 
�الإمار�ت  دول��ة  فر�صان  ليت�صدر  �أخ��ط��اء،  ب��دون  �مل�صلك  منها  �أربعة  �جتاز 
�ملر�كز �لثالثة �الأوىل يف �ملناف�صة �لتي �صهدت �إحر�ز �لفار�س حممد حمد 
�لكربي �ملركز �الأول بزمن قدره 62.68 ثانية، على �صهوة جو�ده كات�س 
�لفار�س �صيف عوي�صة �لكربي �لذي  ، متقدًما بفارق �صئيل على  ذ� ويند 
حل ثانًيا على �صهوة �جلو�د دينكي تويز بزمن 62.85 ثانية، فيما حقق 
�لفار�س عمر عبد �لعزيز �ملرزوقي �ملركز �لثالث على �صهوة �جلو�د دبي دي 

هو�س بزمن قدره 68.57 ثانية.
بدول  �الأ���ص��ب��ال  فئة  لنهائي  �لتاأهيلية   CSICh-A مناف�صة  و�صهدت 
من  و�ملكونة  للفرو�صية،  �ل��دويل  �الحت��اد  يف  �ل�صابعة  �الإقليمية  �ملجموعة 
جولة تاأهيلية وجولة متايز �صد �لزمن، م�صاركة 14 فار�ًصا وفار�صة على 
م�صلك �جلولة �لتاأهيلية �ملكون من 11 حاجًز� يرت�وح �رتفاعها بني 110 
�أخطاء  دون  �لتاأهيلية  �جل��ول��ة  م�صلك  فر�صان   10 و�ج��ت��از  �صم.  و115 
حو�جز،   7 من  �ملكونة  �لتمايز  جولة  �إىل  لينتقلو�  �ملحدد  �لزمن  و�صمن 
حيث �صطع جمدًد� جنم �لفار�س �الإمار�تي �ل�صاب مبخوت عوي�صة �لكربي 
�الأول على �صهوة جو�ده  باملركز  توج  و�ل��ذي  عاًما،   12 �لعمر  �لبالغ من 
�لبيالرو�صية  �لفار�صة  وحلت  ثانية،   33.19 ق��دره  بزمن  �صي  زن��دوك��ان 
نا�صتازيا كالتز يف �ملركز �لثاين على �صهوة �لفر�س كا�صال اليدي زد بزمن 
�لكربي  مفرج  علي  �الإم��ار�ت��ي  �لفار�س  �أح��رز  فيما  ثانًيا،   37.72 ق��دره 

�ملركز �لثالث على �صهوة �جلو�د بون جويف بزمن قدره 39.89 ثانية.
و�صهدت مناف�صات �ليوم �لثاين �أم�س �أي�صا �إثارة وندية يف �لفئة �لوطنية 
�ل��ت��ي ت��ه��دف �إت���اح���ة �ل��ف��ر���ص��ة مل�����ص��ارك��ة �مل��زي��د م��ن �ل��ف��ار���ص��ات يف �أج����و�ء 
�لبطوالت �لدولية، و��صتقطبت مناف�صات هذه �لفئة �حل�صرية بالفار�صات 

 90 م�صاركة  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لفرو�صية  �خليول  �أندية  �إىل  �ملنت�صبات 
على  �أقيمت  و�ل��ت��ي  �خلا�صة  �ملرحلتني  مبو��صفات  مناف�صتها  يف  فار�صة 
 85 ب��ني  �رتفاعها  ي���رت�وح  ح��اج��ًز�   13 ي�صم  م��رًت�   390 م�صلك بطول 
�لثانية،  �مل��رح��ل��ة  يف  وخم�صة  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  منها  ثمانية  ���ص��م،  و90 
لتحرز �لفار�صة فيكتوريا جايد الينج من جنوب �أفريقيا �ملركز �الأول، من 
نيك�صت  كومنيج  جو�دها  �صهوة  على  و�ل�صباق،  للفرو�صية  �ل�صارقة  ن��ادي 
23.61 ثانية، فيما �أحرزت �لفار�صة �الإمار�تية ح�صة ر��صد  بزمن قدره 
�ملخاوي، من مركز �حلمر�ء للفرو�صية، �ملركز �لثاين على �صهوة جو�دها 
�إيليز بزمن قدره 24.80 ثانية، وحققت �لفار�صة �الإمار�تية و�صايف عبد 
�صهوة  على  �لثالث  �ملركز  للفرو�صية  �لباهية  ن��ادي  من  �مل��رزوق��ي  �لعزيز 

جو�دها كامبينا بزمن قدره 25.47 ثانية.
CSIJ-A للفر�صان �لنا�صئني  على �صعيد �خر �صارك 15 فار�ًصا يف فئة 
 12 من  مكون  مرت   500 بطول  م�صلك  على  تاأهيلية  جولة  من  �ملكونة 
 7 من  م�صلك  على  �لزمن  �صد  متايز  وجولة  �صم،   130 بارتفاع  حاجًز� 
�لزمن  و�صمن  �أخ��ط��اء،  ب��دون  �لتاأهيلية  �جلولة  فار�صان  لينهى  حو�جز، 
�ملحدد وي�صاركا يف مناف�صات جولة �لتمايز �لتي فاز بها �لفار�س عبد �هلل 
حمد �لكربي على �صهوة �جلو�د كورنادو بزمن قدره 47.31 ثانية، فيما 
حل �لفار�س �صيف عوي�صة �لكربي ثانًيا على �صهوة �جلو�د �صانتال بزمن 
قدره 41.93 ثانية و�أربعة �أخطاء، بينما حل �لفار�س عبد �لعزيز �لعيد 
من �ململكة �لعربية �ل�صعودية ثالًثا على �صهوة �جلو�د كيان �أوف دي روكي 
ماوننت، بعد �إنهائه �جلولة �لتاأهيلية باأربعة �أخطاء وبزمن قدره70.21 

ثانية.
و�حدة  جولة  من  و�ملكونة  للفار�صات،  جنمتني   *CSIL2 فئة  و�صهدت 
120 �صم وحاجز  بارتفاع  10 حو�جز  �لنقاط على م�صار ي�صم  لتجميع 
جوكر، يكون بارتفاع �أعلى وبنقاط م�صاعفة، م�صاركة 32 فار�صة، و�أحرزت 
�لعربية  �ململكة  فار�صات  لتتوج  �لنقاط،  جمموع  كامل  فار�صة   14 منهم 
�ل�صعودية باملركزين �الأول و�لثاين، باإحر�ز �لفار�صة �الأمرية �جلوهرة بنت 
من�صور �آل �صعود �ملركز �الأول على �صهوة جو�دها جر�نرجر كويبا�س بزمن 
�ملركز  �صعود  �آل  �الأم��رية وطفة  �الم��رية  و�لفار�صة  ثانية،   55.51 ق��دره 
�لثاين على �لفر�س دي�صيكا بزمن قدره 55.78 ثانية، فيما حلت �لفار�صة 
قدره  بزمن  ك��و�ك��ب  �لفر�س  �صهوة  على  ر�ي��ن  ن��ورث  ه��اريل  �لريطانية 

59.01 ثانية.
�لتتويج  م��ر����ص��م  بعد  �صعود  �آل  من�صور  بنت  �جل��وه��رة  �الأم����رية  وق��ال��ت 
�أكادميية فاطمة  كاأ�س  �أول م�صاركة يل يف  "هذه  �ل�صرف:  وقيادتها جولة 
بنت مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز، �أعجبت مب�صتويات �ملناف�صة �لعالية يف 
�لبطولة، و�أنا �صعيدة بفوزي يف هذه �ملناف�صة، وفخورة بتحقيق هذ� �الإجناز 
�لفرو�صية،  و�أ���ص��رة  وعائلتي  م��درب��ي  م��ن  �لكبري  �ل��دع��م  بف�صل  مت  �ل��ذي 
�صاأو��صل �لعمل و�لتدريب للو�صول �إىل �الأوملبياد وكاأ�س �لعامل حيث �أ�صعى 

للمناف�صة على �أعلى �ملر�كز".
وتو��صلت �ملناف�صات يف �لفرتة �مل�صائية �أم�س مع فئة CSIL2* جنمتني 
م�صلك  على  �لزمن  �صد  و�ح��دة  جولة  من  �ملكونة  �ملناف�صة  يف  للفار�صات، 
بطول 485 مرًت� ي�صم 11 حاجًز� بارتفاع 130 �صم، و�صهدت هذه �لفئة 
16 م�صاركة، و�جتازت خم�س فار�صات �مل�صلك بدون �أخطاء لتتوج �لفار�صة 
بزمن قدره  �إ���س  �إل  فيوري  �جل��و�د  �الأول على �صهوة  باملركز  �الأوك��ر�ن��ي��ة 
حم�صو يف �ملركز �لثاين على  �آية  �ل�صورية  �لفار�صة  وحتل  ثانية،   55.70
�أحرزت  فيما  ثانية،   58.39 زمن  بري عن  دو ال  ديفاين  �صهوة جو�دها 
�جلو�د  �صهوة  على  �لثالث  �ملركز  مو�صكيكا  �إمييليا  �لبولندية  �لفار�صة 

كونتيندريك�س بزمن بلغ 65.98 ثانية.
مناف�صة  ل��ل��ف��ار���ص��ات يف  CSIL2* جن��م��ت��ني  ف��ئ��ة  �ل��ي��وم يف  خ��ت��ام  وك����ان 
من  �ملكون  �مل�صار  على  فار�صة   17 م�صاركة  �صهدت  و�لتي  �ل�صتة  �حلو�جز 
جولة  �صهدت  م�صوقة  مناف�صة  وبعد  م��ت��ز�ي��دة،  بارتفاعات  ح��و�ج��ز  �صتة 
تاأهيلية و�أربع جوالت متايز و�صل �رتفاع �حلاجز �الأخري فيها �إىل مرتين، 
�أن دولر  ب�صار�ت على �صهوة جو�دها  �الأردنية مي�صم  �لفار�صتان،  تقا�صمت 
دي بلونديل، و�الأوكر�نية �ألي�صا د�نيلوفا، على جو�دها غاالنثو�س �إ�س �إت�س 
كيه، �ملركز �الأول باأربعة �أخطاء، فيما حلت �لفار�صة نيكوال بول يف �ملركز 

�لثالث على �صهوة جو�دها 123 د�كوتا.
�لريا�صي،  �لفيديوغر�يف  �لت�صوير  ور�صة  �إقامة  �أم�س  فعاليات  و�صهدت 
و�لتي قدمت لهو�ة �لت�صوير �لفيديوغر�يف معلومات تعريفية باأ�صا�صيات 
�للحظات،  �أجمل  اللتقاط  �الأمثل  �لت�صوير  وزو�ي��ا  �لريا�صي،  �لت�صوير 
�ل��ت�����ص��وي��ر و�ل���ك���ام���ري�ت و�خ��ت��ي��ار �الإع������د�د�ت  �أدو�ت  وك��ي��ف��ي��ة ����ص��ت��خ��د�م 
معايري  باأعلى  �لنتائج  �أف�صل  على  للح�صول  �ملختلفة،  للقطات  �ملنا�صبة 

�الحرت�فية.

ومن جهته �أ�صاد �صعادة �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�صر �لري�صي، رئي�س �حتاد 
�أكادميية  ك��اأ���س  حققتها  �لتي  ب��االإجن��از�ت  و�ل�صباق  للفرو�صية  �الإم����ار�ت 
مثنياً  �لتا�صعة،  ن�صختها  يف  �حل��و�ج��ز  لقفز  �لدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
على م�صرية �لبطولة �ملكللة بالنجاحات، وتوجه �صعادته بال�صكر �إىل �صمو 
�ل�صيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، رئي�صة جمل�س �إد�رة �أكادميية 
لل�صيد�ت،  �أبوظبي  ن��ادي  ورئي�صة  �لن�صائية  للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لن�صائية وتطوير  للريا�صة  �ملتو��صل  لل�صيد�ت، على دعمها  �لعني  ونادي 
للفر�صان  و�لنجاح  �لتوفيق  متمنًيا  �الإم���ار�ت،  دول��ة  يف  �لفرو�صية  ريا�صة 

�مل�صاركني.
�لتا�صعة من كاأ�س  �لن�صخة  �لتي تتحقق يف  " فخورون باالإجناز�ت  وق��ال: 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز، حيث ت�صهد �لبطولة 
�لعاملية م�صاركة 230 فار�صا وفار�صة من 26 دولة، مما يدل على مكانتها 
�لريادية على �صاحة �لفرو�صية �لدولية، بف�صل �لدعم �لذي تلقاه من �صمو 

�ل�صيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان".
مو�هب  تطوير  يف  �نطالقتها  منذ  �ملهمة  �لبطولة  ه��ذه  "ت�صاهم  وتابع: 
�ل��ف��ار���ص��ات �الإم���ار�ت���ي���ات و���ص��ق��ل م��ه��ار�ت��ه��ن ع���ن ط��ري��ق ت��وف��ري فر�س 
لالحتكاك �ملبا�صر مع نخبة من �لفر�صان �لدوليني �مل�صاركني يف �لبطولة 

�لتي حتت�صنها �أبوظبي".
و�ختتم: "فخورون مب�صتويات �لتنظيم �لعالية �لتي ت�صهدها �لبطولة يف 
ن�صخها �ملتتالية �لتي ت�صرف عليها كو�در �إمار�تية من بنات �لوطن، ون�صكر 
�مل�صاركني  و�صالمة جميع  على �صحة  �حلفاظ  �ملبذولة يف  لهن جهودهن 

و�حل�صور يف ن�صخة هذ� �لعام �لتي تقام يف ظل �جلائحة".
وتتو��صل فعاليات كاأ�س �أكادميية فاطمة بنت مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز 
رئي�صة �الحتاد  بنت مبارك  �ل�صيخة فاطمة  �صمو  رعاية كرمية من  حتت 
�ملجل�س  رئي�صة  �الأ�صرية،  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأعلى  �لرئي�س  �لعام،  �لن�صائي 
�الأعلى لالأمومة و�لطفولة، "�أم �الإمار�ت"، بتنظيم �أكادميية فاطمة بنت 
مبارك للريا�صة �لن�صائية، ووفقاً لتوجيهات �ل�صيخة فاطمة بنت هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان، رئي�صة جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة 
�لن�صائية ورئي�صة نادي �أبوظبي لل�صيد�ت، ونادي �لعني لل�صيد�ت مب�صاركة 
18 مناف�صة  دولة خلو�س   20 من  �أكرث  ميثلون  وفار�صة  فار�ًصا   230

�صمن �لبطولة �لتي يبلغ �إجمايل جو�ئزها 658 �ألف درهم �إمار�تي.

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ص��ي��ل�����ص��ي يف حجز  ب���رغ���م جن�����اح 
لبطولة  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  مقعده 
كاأ�س ر�بطة �ملحرتفني �الإجنليزية، 
�لنهائي  ن�صف  توتنهام يف  بتجاوزه 
 ،0-3 و�إياباً مبجموع  بالفوز ذهاباً 
�إال �أن �لفريق يو��صل �لرت�جع على 
حيث  ليج" ،  " �ل��رمي��ري  م�صتوى 
ت�����ص��اءل��ت ف��ر���ص��ه ب��اخل�����ص��ارة �أم���ام 
على  �ملناف�صة  يف  �صيتي  مان�ص�صرت 
�ملت�صدر  مع  �لفارق  بات�صاع  �للقب، 
�إ�صافة �إىل �صعوبة  13 نقطة،  �إىل 
�مل���و�ج���ه���ة ب��ن��ه��ائ��ي �ل���ك���اأ����س حيث 
�لفائز  �للندين"  ينتظر"�لفريق 

من ليفربول و�أر�صنال.
�ل��ظ��روف جتعل من زيارة  كل ه��ذه 
»�لبلوز« �إىل �الإم��ار�ت للم�صاركة يف 
"مونديال �الأندية"، بالغة �الأهمية 
�لكرى  �لعاملية  �لبطولة  باعتباره 
�آماله  �لكثري من  عليها  ي�صع  �لتي 

لتغيري م�صرية �ملو�صم �حلايل.
جبهة  ع��ل��ى  ت�صيل�صي  ق��ت��ال  ورغ����م 
ك��اأ���س �الحت����اد، حيث ي��الق��ي فريق 

�أرجايل،  بليموث  �لثالثة،  �ل��درج��ة 
لكنه قد ي�صطر ملو�جهة �أغلب كبار 
�لبطولة  يف  �مل�����ص��ت��م��ري��ن  �إجن���ل���رت� 
�ملتوقع �أن يقاتلو� حتى �لنهاية مثل 
ليفربول ويونايتد وتوتنهام، ولهذ� 
���ص��ي��ك��ون ح�����ص��د ل��ق��ب ك��اأ���س �لعامل 
لالأندية يف �أبو ظبي مبثابة "�أف�صل 
�لتي  �لتحّول  وُنقطة   " "تعوي�س 
لتحقيق  وجن��وم��ه  ت�صيل�صي  ت��دف��ع 
�ملو�صم  يف  �الإجن��������از�ت  م���ن  �مل���زي���د 

�جلاري.
�أن مو�صم ت�صيل�صي  وال خالف على 
يف  ال�صيما  مف�صلية  مبرحلة  مي��ر 
�ل�������دوري �الإجن���ل���ي���زي، �ل�����ذي كان 
و��صتعادة  ب��ه  للفوز  �الأب���رز  �ملُ��ر���ص��ح 
لقبه �لغائب منذ 5 �صنو�ت، بعدما 
�الأبطال  دوري  �ق��ت��ن��ا���س  يف  جن���ح 
ثم �ل�صوبر �الأوروب��ي، وبد�أ مو�صمه 
متكن  عندما  جيدة  ب�صورة  �ملحلي 
من �الحتفاظ بقمة "�لرميريليج" 
�أوج��ه��ا يف  �أ�صابيع بلغت  خ��الل ع��دة 
من  �أكتوبر  نهاية  �لعا�صرة  �جلولة 
بال�صد�رة  ُم��ب��ت��ع��د�ً  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ع��ام 
ب��ف��ارق 3 ن��ق��اط ع��ن ل��ي��ف��رب��ول و5 

"�لبلوز"  ل��ك��ن  "�ل�صيتي"،  ع���ن 
�لنقاط  ي��ال��ت��ف��ري��ط يف  ب��ع��ده��ا  ب���د�أ 
ليفقد  م�صتو�ه  وت��ر�ج��ع  تدريجياً 
�ل��ف��ارق بن�صبة  �ل�����ص��د�رة وي��ت��ح��ول 

�أكر مل�صلحة "�ل�صيتي".
وال �صك �أن �لفوز بكاأ�صي �لر�بطة �أو 

�الحتاد يف �إجنلرت� لن يعو�صا �صياع 
�الأمر  وه��و  "�لرميريليج"،  لقب 
ت�صيل�صي،  م���ع  ل��ل��ح��دوث  �الأق������رب 
بكل  توخيل  �الأمل��اين  �صيعمل  ولهذ� 
كاأ�س  على  �حل�صول  ل�صمان  قوته 
يف  مو�صمه  الإن��ق��اذ  لالأندية  �ل��ع��امل 

حما�صياً  د�فعاً  ليكون  مهم،  توقيت 
للمناف�صات  �ل�����ع�����ودة  ق���ب���ل  ق����وي����اً 
�ل�صر�صة يف "�ل�صامبيونزليج" �لتي 
مرحلة  �إن��ه��اء  يف  �لفريق  ينجح  مل 
ب�����ص��ورة جيدة،  ف��ي��ه��ا  �مل��ج��م��وع��ات 
�أمام   3-3 �ملُ��خ��ّي��ب  �ل��ت��ع��ادل  ع��ق��ب 

زينيت �لرو�صي وفقد قمة �ملجموعة 
مل�صلحة يوفنتو�س، و�أنقذته �لقرعة 
دور  يف  �لفرن�صي  ليل  �أم��ام  لت�صعه 
�أ�صعب  �صيكون  �ل��ق��ادم  لكن  �ل�16 

بكثري.
عن  �أب��وظ��ب��ي  يف  ت�صيل�صي  وي��ب��ح��ث 
�صعادته �ملفقودة يف �الآونة �الأخرية، 
بعد تر��صق و�صد وجذب بني �ملدرب 
�الأغلى،  �لبلجيكي  و�لنجم  توخيل 
ل��وك��اك��و، وع��ك�����ص��ت �الأزم�����ة طبيعة 
م��ا ي��ح��دث د�خ���ل �ل��ف��ري��ق ، خا�صة 
�أك��رث من  �نتقد العبيه  �الأمل��اين  �أن 
�ملباريات  بع�س  �لتعرث يف  بعد  مرة 
غ�صبه  �أوج  وب��ل��غ  غ��ري��ب��ة،  ب�����ص��ورة 
زينيت يف ختام  �أم���ام  ت��ع��ادل  عندما 
وقبلها  �الأب�������ط�������ال،  جم����م����وع����ات 
�ل�����ص��ق��وط ع��ل��ى ي���د و���ص��ت��ه��ام رغم 
�إن��ه بد� غري  �لتقدم يف �لبد�ية، بل 
يف  توتنهام  على  �ل��ف��وز  رغ��م  �صعيد 
�لر�بطة،  ك��اأ���س  نهائي  ن�صف  �إي���اب 

موؤكد�ً �أن فريقه "لعب بالنار" .
ر�ئع  تكتيكي  باأ�صلوب  جنح  توخيل 
�أ�صهر  ب��ع��د  �مل��ا���ص��ي  �مل��و���ص��م  ن��ه��اي��ة 
"�لبلوز"،  ق��ي��ادة  توليه  م��ن  قليلة 

تاأثرو�  العبيه  بع�س  �أن  يبدو  لكن 
مب�صاألة �نتهاء عقودهم مع �لفريق 
�مل�صتقبلية  �ل���روؤي���ة  و���ص��وح  وع����دم 
لبع�صهم، مثل روديجر وكري�صتن�صن 
وهو  و���ص��اوؤول،  �أزبيليكويتا  و�لقائد 
�الأو�صاع  ��صتقر�ر  ع��دم  م��ن  ز�د  م��ا 
�رتفعت  �ل���ت���ي  �ل�������ص���ف���وف،  د�خ������ل 
ومالحقة  �الإ�صابات  بكرثة  حدتها 
�لنجوم،  ل��ب��ع�����س   "19 "كوفيد 
دخ���ل مو�جهة  �ل��ف��ري��ق  �أن  ل��درج��ة 
18 من  وولفرهامبتون يف �جلولة 
فقط  ب���دالء  ب�6  "�لرميريليج" 

بينهم حار�صني للمرمى.
وطالت خيبة �الأمل ع�صاق ت�صيل�صي 
�أ�صحاب  �ل���ن���ج���وم  ب��ع�����س  ب�����ص��ب��ب 
�لذين  �ل�صخمة،  �ملالية  �ل�صفقات 
�نتظرو� منهم �أكرث من ذلك، وعلى 
�ل�115  ���ص��اح��ب  ل��وك��اك��و  ر�أ���ص��ه��م 
مليون ي��ورو، �لذي مل يحل �الأزمة 
�إحر�زه  بدليل  للفريق،  �لتهديفية 
وكذلك  مبار�ة،   20 يف  �أه��د�ف   8
من  �إليه  �نتقل  �ل��ذي  هافرتز  ك��اي 
مليوناً،   84 م��ق��اب��ل  ل���ي���ف���رك���وزن 
يف  ه���دف���اً   13 ����ص���وى  ي�����ص��ج��ل  ومل 

مو�صمني، وبعد  خالل  مبار�ة   66
�حل�صول على خدمات تيمو فرينر 
مقابل 53 مليون يورو، مل ي�صجل 
18 ه��دف��اً يف  �إال  �مل��ه��اج��م �الأمل����اين 
�أي�صاً،  مو�صمني  ع��ر  م��ب��ار�ة   68
�ملغربي حكيم  ينطبق على  ما  وه��و 
زيا�س �صاحب �صفقة �ل�40 مليون 
�أه��د�ف يف 58  ب�10  ي��ورو، مكتفياً 
ت�صيل�صي  مي��ل��ك  و�أخ������ري�ً،  م���ب���ار�ة. 
�لعامل  كاأ�س  مع  جيدة  غري  ذك��رى 
 ،2012 ل��الأن��دي��ة يف �ل��ي��اب��ان ع���ام 
�أم��ام كورينثيانز  �للقب  حيث خ�صر 
يف   1  /0 ب���ال���ه���زمي���ة  �ل����ر�زي����ل����ي 
غري  م��ف��اج��اأة  يف  �لنهائية،  �مل��ب��ار�ة 
�أوروب��ا، �لذي  �آنذ�ك لبطل  متوقعة 
�متلك جمموعة ر�ئعة من �لنجوم 
وقتها، مثل �حلار�س �ملخ�صرم بيرت 
فر�نك  �لتاريخي  و�لقائد  ت�صيك، 
�ملتاألقة  �مل��و�ه��ب  ب��ج��ان��ب  الم���ب���ارد، 
وتوري�س  وف���رين���ان���دو  م��ات��ا  خ����و�ن 
ت�صيل�صي  وي�صعى  ه����از�رد،  و�إي��دي��ن 
الإز�ل���ة تلك �ل��ذك��رى و�إع���ادة كتابة 
تاريخه �ملونديايل، باحثاً عن �للقب 

و�الإجناز و"�ل�صعادة" يف �أبوظبي.

تاألق الفت لفر�شان وفار�شات االإمارات يف مناف�شات النا�شئني بكاأ�ص اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز

الري�صي: البطولة ت�صهم يف تطوير مواهب الفار�صات االإماراتيات و�صقل مهاراتهن

بعد ت�شاوؤل فر�شه يف »الربمييري ليج« 

ت�صيل�صي يتحفز لـ »املجد املونديايل« يف اأبوظبي

•• دبي -وام:

�أ�صدل �ل�صتار على مناف�صات بطولة فز�ع لل�صيد بال�صقور �لرئي�صية 
�لتي ينظمها مركز حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث، يف  "�لتلو�ح"، 
ب��دب��ي، وك��ان م�صك �خل��ت��ام م��ع �صوط م��ن مناف�صات  �ل��روي��ة  منطقة 
�لنا�صئني و�أ�صو�ط فئة "جري �صاهني" �أ�صو�ط "�ل�صيوخ" و�صط تناف�س 

قوي وم�صاركة كبرية على مد�ر �لن�صخة �حلالية.
و�أقيم �صوط �لنا�صئني تبع فرخ رئي�صي، �أم�س �الأول وتفوق فيه حمد�ن 
�صهيل �لكندي بالطري "56" بزمن 21،949 ثانية، يليه ثانياً ر��صد 

�أحمد ثاين  21،965 ثانية، وثالثاً  "6" ب�  �لكندي بالطري  حمد�ن 
�ملهريي بالطري "تي 23" ب� 22،136 ثانية.

وقررت �للجنة �ملنظمة �إقامة بقية �الأ�صو�ط يوم 29 يناير �جلاري، 
وذلك ب�صبب �الأحو�ل �جلوية.

و�صهد  �ل�صيوخ،  �صاهني  جري  �أ�صو�ط  مع  �لبطولة  ختام  م�صك  وك��ان 
"�إ�س  بالطري  �الأول  �ملركز  3" على  "�إف  ف��رخ، ح�صول  �لرمز  �صوط 
7" بالطري  "�إم  �ل��ث��اين  وب��امل��رك��ز  ث��ان��ي��ة،   18،787 ب��زم��ن   "10
كيه" ب�  "بي  3" بالطري  "�إف  وثالثاً  ثانية،   19،027 ب�  "مذهل" 

ثانية.  19،029

وك�صب "�إم 7" �صوط �لرمز جرنا�س، بالطري "رماح" بزمن 18،401 
ثانية، يليه �لظفرة بالطري "�إ�س 26" بزمن 18،463 ثانية، وثالثاً 

"�إف 3" بالطري "3" ب� 18،469 ثانية.
"بي  بالطري  ف��رخ،  �لرئي�صي  �صوط  يف  �الأول  �ملركز  �ليالي�س  وحقق 
1" ب�  "جيه  �إم" بالطري  �أر  "�إم  يليه  ثانية،   18،948 بزمن   "29

ثانية، وثالثاً "�إف 3" ب� 19،268 ثانية.  19،227
بالطري  ج��رن��ا���س،  �لرئي�صي  ���ص��وط  يف  �الأول  �مل��رك��ز   "3 "�إف  ون���ال 
�لثاين  باملركزين  �لظفرة  يليه  ثانية،   18،360 بزمن  "عريون" 
"64" ب�  و�لطري  ثانية،  "146" بزمن18،492  بالطري  و�لثالث، 

ثانية.  18،559
كما ك�صب "�إف 3" �ملركز �الأول يف �صوط فرخ نقدي، بالطري "016" 
�لثاين بالطري  �ملركز  �لفريق  نال نف�س  ثانية، كما   18،996 بزمن 
 "27 "بي  "�ليالي�س" بالطري  ثانية، وثالثاً   19،712 ب�   "013"
�ملر�كز  على  �حلا�صلني  �ملنظمة  �للجنة  وتوجت  ثانية.   19،727 ب� 
�الأوىل، . و�عتر دميثان بن �صويد�ن، رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة، 
�أن حجم �مل�صاركة �لكبرية و�مل�صتويات �ملرتفعة يف هذ� �لعام، جاء نابعاً 
من حر�س �جلميع على �لظفر باملر�كز �الأوىل من ناحية، وعلى �صعيد 

�آخر �ل�صعي �لد�ئم لل�صقارين للحفاظ على هذه �لريا�صة �لرت�ثية.

»فزاع لل�صيد بال�صقور« ت�صدل ال�صتار على مناف�صاتها
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تتجه �أنظار �ملاليني من ع�صاق كرة �لقدم يف �لعامل �ليوم �الثنني، �صوب 
مدينة زيوريخ �ل�صوي�صرية ملتابعة �صاعة �لتتويج الأف�صل جنوم و�إجناز�ت 

�للعبة يف عام 2021.
�ليوم  زيوريخ  يف  "فيفا"  �ل��دويل لكرة �لقدم  وي�صت�صيف مقر �الحت��اد 
�الثنني، حفل توزيع جو�ئز "�الأف�صل" يف ��صتفتاء "فيفا" لعام 2021 
�لذي �صهد �لعديد من �الأحد�ث �لكروية �ملهمة يف خمتلف �أنحاء �لعامل 

رغم ��صتمر�ر �أزمة تف�صي �الإ�صابات بفريو�س كورونا �مل�صتجد.
وكالعادة، ت�صتحوذ جائزة �أف�صل العب على معظم �الهتمام يف هذ� �حلفل 
حيث ير�ود �حللم ثالثة من �أف�صل جنوم �للعبة خالل عام 2021 لنيل 

هذه �جلائزة �لتي �صيتم �لك�صف عن �لفائز بها يف ختام توزيع �جلو�ئز.
وللمرة �لثانية يف غ�صون �أربع �صنو�ت، يخو�س جنم كرة �لقدم �مل�صري 
حممد �صالح هذه �لتجربة ببلوغه �لقائمة �لنهائية للمر�صحني للفوز 
ليونيل  �الأرجنتيني  م��ع  �الأب���رز  �جل��ائ��زة  على  يتناف�س  حيث  باجلائزة 
مي�صي و�لبولندي روبرت ليفاندوف�صكي �لذي توج باجلائزة يف ن�صختها 

�ملا�صية لعام 2020.
�أن  �إىل   ،2018 يف  ث��ال��ث��اً  ح��ل  �ل���ذي  ���ص��الح،  ويتطلع 

يحالفه �حلظ هذه �ملرة ويتوج بجائزة �أف�صل العب 
يف ��صتفتاء "فيفا" ليكون ثاين العب فقط من خارج 

قارتي �أوروبا و�أمريكا ينال هذ� �ل�صرف حيث كان 
�لليبريي جورج ويا هو �لوحيد �لذي ك�صر �حتكار 

�لقارتني للجائزة وذلك يف 1995.
�لبولندي  �لقدم  ك��رة  جنم  يحلم  �ملقابل،  ويف 
روبرت ليفاندوف�صكي �إىل �لتفوق جمدد�ً على 
بعدما  "�الأف�صل"،  ج��ائ��زة  وخطف  مناف�صيه 
�لريا�صية  م�صريته  يف  �الأوىل  للمرة  بها  ت��وج 

وذلك يف �لن�صخة �ملا�صية على ح�صاب �لرتغايل 
كري�صتيانو رونالدو و�الأرجنتيني ليونيل مي�صي.

كما ير�ود �الأمل مي�صي يف تعزيز �لرقم �لقيا�صي، 
�لذي يحمله يف عدد مر�ت �لفوز باجلائزة علماً باأن 

�آماله �صرتتكز ب�صكل كبري على �إجناز وحيد يف 2021 وهو 
�لفوز مع منتخب بالده بلقب كاأ�س �أمم �أمريكا �جلنوبية 

)كوبا �أمريكا(.
قيا�صي(  )رق��م  �صابقة  م��ر�ت  �صت  باجلائزة  وف��از مي�صي 

كانت �أولها يف 2009 و�أحدثها يف 2019.
�ح��ت��ك��ر� �جل��ائ��زة على مد�ر  وك���ان مي�صي ورون���ال���دو 
 2019 2008 وح��ت��ى ع���ام  ���ص��ن��و�ت ط��وي��ل��ة م��ن��ذ 
يف  باجلائزة  مودريت�س  لوكا  �لكرو�تي  فوز  با�صتثناء 
يف   2018 �لعامل  كاأ�س  نهائي  بلوغه  بعد   2018

رو�صيا مع منتخب بالده.
جائزة   11 على  �صيتم  �لت�صويت  و�أو�صح "فيفا" �أن 
يف مقدمتها جائزتي �أف�صل العب و�أف�صل العبة على 

مد�ر �لعام.
11 جائزة هي )�أف�صل  "فيفا" يف حفله غ��د�ً،  ويقدم 
العب- �أف�صل العبة- �أف�صل مدرب- �أف�صل مدرب كرة 
ن�صائية- �أف�صل حار�س مرمى- �أف�صل حار�صة مرمى- 

م�صتوى  ع��ل��ى  �مل��ث��ال��ي��ة  �لت�صكيلة  �مل��ث��ال��ي��ة-  �لت�صكيلة 
�ل�����ص��ي��د�ت- ج��ائ��زة �ل��ل��ع��ب �ل��ن��ظ��ي��ف- ج��ائ��زة بو�صكا�س 

الأف�صل هدف- جائزة �أف�صل ت�صجيع(.
ومت �خ��ت��ي��ار �أف�����ص��ل �ل��الع��ب��ني و�ل��الع��ب��ات و�مل��درب��ني من 

قادة  �أ���ص��و�ت  على  ت�صتمل  جممع  ت�صويت  عملية  خ��الل 
ومدربي كل من منتخبات �لعامل وت�صويت عر �الإنرتنت 
و�صائل  ممثلي  لت�صويت  �إ���ص��اف��ة  �مل�صجعني  مب�����ص��ارك��ة 

�الإعالم.

وطبق "فيفا" نف�س طريقة �لت�صويت �أي�صاً يف �لت�صويت على �ملر�صحني 
جلائزتي �أف�صل حار�س مرمى وحار�صة مرمى يف �لعامل للن�صخة �لثانية 
على �لتو�يل بعدما كان �لت�صويت يف ن�صخة 2019 لهذه �جلائزة قا�صر�ً 

على جلنة منتقاة.
بني   2021 لعام  �لعامل  يف  العبة  �أف�صل  جائزة  على  �ل�صر�ع  وي�صتعل 
�ثنتني من جنمات فريق بر�صلونة وهما �الإ�صبانيتان جينيفر هريمو�صو 
�لالعبة  ن��ف�����س �جل���ائ���زة  ع��ل��ى  وت��ت��ن��اف�����س معهما  ب��وت��ي��ا���س،  و�أل��ي��ك�����ص��ي��ا 

�الأ�صرت�لية �صان كري جنمة فريق ت�صيل�صي �الإجنليزي.
مدرب  �أف�صل  ج��ائ��زة  على  �ل�����ص��ر�ع  يف  �لفائز  بهوية  �لتكهن  وي�صعب 
حيث يتناف�س عليها ثالثة مدربني كان لكل منهم ب�صمة ر�ئعة يف �لعام 

�ملنق�صي.
�الإ���ص��ب��اين جو�صيب غو�رديوال  ب��ني  �جل��ائ��زة  ع��ل��ى  �ل�����ص��ر�ع  و�ن��ح�����ص��ر 

و�الأملاين توما�س توخيل و�الإيطايل روبرتو مان�صيني.
باإحر�ز  �لقاري  �لعر�س  ��صتعادة  "�الأزوري" �إىل  �ملنتخب  مان�صيني  وقاد 
�أقيمت يف منت�صف  2020( �لتي  �أوروب��ا )ي��ورو  �أمم  لقب بطولة كاأ�س 
و�الأرقام  �لنتائج  من  �لعديد  �لفريق  مع  حقق  كما  �ملنق�صي  �لعام 

�ملميزة، ولكن �لنقطة �ل�صلبية يف م�صريته مع "�الأزوري" 
�لعامل  ك��اأ���س  نهائيات  بلوغ  ع��دم  كانت   2021 بعام 

�لفريق  م�����ص��ري  لي�صبح  م��ب��ا���ص��ر  ب�����ص��ك��ل   2022
�لفا�صل  �الأوروب��ي  �مللحق  بنتائجه يف  مرهونا 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
�صيتي  مان�ص�صرت  غو�رديوال  قاد  �ملقابل،  ويف 

طريقه  يف  حمققاً  �الإجنليزي  �ل���دوري  للقب 
�لعديد من �الأرق��ام �لقيا�صية كما قاد �لفريق 

�إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا للمرة �الأوىل يف 
تاريخه.

ر�ئعة يف  وترك توخيل ب�صمة 

�أد�ء ونتائج ت�صيل�صي منذ توىل تدريبه يف منت�صف �ملو�صم �ملا�صي حيث 
�أبطال  حقق طفرة حقيقية يف م�صرية �لفريق وقاده للفوز بلقب دوري 

�أوروبا.
وعلى جائزة �أف�صل حار�س مرمى يف �لعامل، �صيكون �الأملاين مانويل نوير 
هو �لوحيد �لذي يخو�س �ل�صر�ع على �جلائزة من بني �حلر��س �لثالثة 

�لذين تناف�صو� على نف�س �جلائزة يف ن�صخة 2020.
و�ن��ح�����ص��ر �ل�����ص��ر�ع ع��ل��ى ج���ائ���زة 2021 ب���ني �الأمل������اين �ل�����دويل نوير 

و�ل�صنغايل �إدو�رد ميندي و�الإيطايل جانلويجي دوناروما.
كما تتناف�س �الأملانية �آن كاترين بريغر حار�صة مرمى ت�صيل�صي �الإجنليزي 
كري�صتياين  �لت�صيلية  مع  �لعامل  يف  مرمى  حار�صة  �أف�صل  جائزة  على 
�إندلر حار�صة مرمى باري�س �صان جريمان �لفرن�صي �ل�صابقة و�ملن�صمة 
�إىل ليون �لفرن�صي هذ� �ملو�صم و�لكندية �صتيفاين لني ماري البه �ملنتقلة 

من روزينجارد �إىل باري�س �صان جريمان �لفرن�صي هذ� �ملو�صم.
وتتناف�س �ملدربة �لهولندية �صارينا فيجمان �لفائزة بجائزة �أف�صل مدرب 
كرة ن�صائية يف �لعامل لعامي 2017 و2020 على نف�س 
ب��اأن��ه��ا تركت  �جل��ائ��زة يف �ل��ع��ام �حل���ايل علما 
بعد  �أخ����ري�ً  �ل��ه��ول��ن��دي  �ملنتخب  ت��دري��ب 
�إجناز�ت عدة مع �لفريق لتتوىل تدريب 

�ملنتخب �الإجنليزي.
وت��ت�����ص��ارع ف��ي��ج��م��ان ع��ل��ى �جل���ائ���زة مع 
ت�صيل�صي  مدربة  هاي�س  �إمي��ا  �الإجنليزية 
�الإجنليزي، و�لتي و�صلت للقائمة �لنهائية 
�لثانية  للن�صخة  �جل��ائ��زة  على  للمر�صحات 
على �لتو�يل و�ملدرب �الإ�صباين لوي�س كورتي�س 

�ملدير �لفني لفريق بر�صلونة �الإ�صباين.
�لفائز  عن  �لك�صف  �أي�صاً  "فيفا"  حفل  وي�صهد 
بجائزة "بو�صكا�س" ل�صاحب �أف�صل هدف يف �لعام 
ويتناف�س عليها ثالثة العبني هم �الأرجنتيني �إيريك 
مهدي  و�الإي�����ر�ين  ت�صيك  ب��ات��ري��ك  و�لت�صيكي  الم��ي��ال 
�آر�صنال  ل��ف��ري��ق  و���ص��ج��ل الم��ي��ال ه��دف��ه  ط���ارم���ي. 
 14 يف  �الإجن��ل��ي��زي  ب��ال��دوري  توتنهام  �صباك  يف 
هدفه  ت�صيك  �صجل  فيما  �ملا�صي  )�آذ�ر(  مار�س 
خالل  �إ�صكتلند�  مرمى  يف  �لت�صيكي  للمنتخب 
)حزير�ن(  يونيو   14 يف   2020 ي��ورو  بطولة 
�مل�صي كما �صجل طارمي هدفه ل�صالح ت�صيل�صي 
�أوروبا  �أبطال  ب��دوري  �لرتغايل  بورتو  �صباك  يف 
�أبريل )ني�صان( �ملا�صي. كما ي�صهد �حلفل  يف 13 
و�لتي   2021 لعام  �ملثالية  �لت�صكيلة  �لك�صف عن 
ت�صم 11 العباً يتم �ختيارهم من خالل ��صتفتاء 
يجرى باال�صرت�ك بني "فيفا" و�الحتاد �لدويل 
لالعبني �ملحرتفني )فيفرو( و�أي�صاً �لت�صكيلة 

�ملثالية على م�صتوى �ل�صيد�ت.
ت�����ق�����دم يف �حل�����ف�����ل ج����ائ����زت����ا  ك����م����ا 
و�أف�صل  �ل��ن��ظ��ي��ف  �ل��ل��ع��ب 

م�صجعني.

طموحات �صالح وليفاندوف�صكي تتحدى مي�صي على جائزة »االأف�صل«

•• دبي-الفجر

مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�صيخة  �صمو  ق���ادت 
فريقها "�الإمار�ت" للفوز ببطولة �الإمار�ت 2022 للبولو يف 
�ملبار�ة �لنهائية �لتي �أقيمت مبالعب �أعمار بنادي دبي للبولو 
باملر�بع �لعربية حيث تغلبت على فريق �حلبتور بت�صعة �أهد�ف 

مقابل ثمانية �أهد�ف بعد مبار�ة �صيطر فيها فريق �الإمار�ت يف 
�صوطيها �الأول و�لثاين ثم هد�أ ن�صاطه ليتيح �لفر�صة لفريق 
�حلبتور ليلتقط �أنفا�صه ويلحق به ويكاد يحرجه لوال �صافرة 
حكم �ملبار�ة �لتي ح�صمت �ملوقف ليتوج فريق �الإم��ار�ت بكاأ�س 

�لبطولة .
وكما هو معروف فن �لبطولة �صمت �أربعة فرق هي �الإمار�ت 

مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�صيخة  �صمو  بقيادة 
بن  يو�صف  بقيادة  وغنتوت  �ليبهوين  فار�س  بقيادة  و�أبوظبي 
د�صمال و�حلبتور بقيادة حبتور �حلبتور  و�نطلقت يوم 9 يناير 
�جلاري و�متدت ��صبوعا كامال وبهانديكاب 12 جول . وعقب 
�مل��ب��ار�ة ق��ام رج��ل �الأع��م��ال حممد خلف �حلبتور رئي�س �حتاد 
�لعبار  ر��صد  ومعه  له  ر�صمي  ظهور  �أول  يف  للبولو  �الإم���ار�ت 

�ل�صيخة  بتتويج �لفريق �لبطل "�الإمار�ت" حيث ت�صلمت �صمو 
ميثاء بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم كاأ�س �لبطولة .

وقد �أعرب حممد �حلبتور رئي�س �الحتاد عن �صعادته �لبالغة 
�صمو  وه��ن��اأ  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  يف  للفريقني  �ملتميز  بامل�صتوى 
�ل�صيخة ميثاء بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم بفوزها بالكاأ�س 
مل��ن مل  �ملقبلة  �ل��ب��ط��والت  بالتوفيق يف  �أم��ن��ي��ات��ه  ع��ن  وم��ع��رب��ا 

يحالفه �حلظ .
�أن  �ل��ب��ط��والت م��وؤك��د�  و�أ����ص���اد �حل��ب��ت��ور مب�����ص��ارك��ة �صموها يف 
تو�جدها ي�صجع �أبناء �الإمار�ت ملمار�صة �للعبة وي�صهم يف دعم 
�أن�صطة �الحتاد ومن ثم ن�صر �للعبة يف �لدولة . كما �أعرب عن 
�ملقبلة  �ملرحلة  �الإم���ار�ت يف  دول��ة  �لبولو يف  تفاوؤله مب�صتقبل 

بف�صل ت�صافر �جلهود بني كافة عنا�صر �للعبة .

رئي�ص االحتاد يتوج الفريق البطل 

ميثاء بنت حممد تقود فريقها للفوز ببطولة االإمارات للبولو 

•• اأبوظبي -وام:

��صُتوؤنفت مباريات دوري خما�صيات كرة �لقدم د�خل �ل�صاالت لذوي 
�الإعاقة �ل�صمعية للمو�صم �لريا�صي 2021-2022، باإ�صر�ف جلنة 
�الإمار�ت لريا�صة �ل�صم باللجنة �لبار�ملبية �لوطنية �الإمار�تية حيث 
�أقيمت مبار�تان �أم�س �الأول يف نادي �لثقة للمعاقني ونادي �أبوظبي 
الأ�صحاب �لهمم، جمعت �الأوىل بني فريقي نادي دبي الأ�صحاب �لهمم 
ونادي �لعني الأ�صحاب �لهمم، و�نتهت �ملبار�ة بفوز نادي دبي باأربعة 

�أهد�ف مقابل هدف وحيد لنادي �لعني.
�أح��رز �أه���د�ف �مل��ب��ار�ة من ن��ادي دب��ي كل من �أك��ر �صلمان عبد �هلل، 
ووليد خالد ر�صو�ن، وهدفان لالعب �مين �صامل �ملقبايل، فيما �حرز 

�لالعب ر��صد عبد �هلل �ل�صام�صي �لهدف �لوحيد ل�صالح نادي �لعني. 
و�أد�ر �للقاء حتكيميا نا�صر �ملرزوقي وعاونه �صعيد حمد.

�لتعادل على  �صيطر  �لتوقيت  �أقيم يف نف�س  �لذي  �لثاين  �للقاء  ويف 
نتيجة �ملبار�ة �لتي جمعت بني نادي �أبو ظبي الأ�صحاب �لهمم، و�لثقة 

للمعاقني. و�أ�صفرت نتيجة �للقاء عن هدفني لكل فريق.
ث��م جاء  ر�صيد  �رم���ان  �ل��الع��ب  ع��ر  �لثقة  ن���ادي  �لت�صجيل  و�ف��ت��ت��ح 
ث��م تقدم  �ل��ع��ام��ري،  ذي��اب  �أبوظبي  ن��ادي  �لتعادل ع��ن طريق الع��ب 
�لالعب نا�صر �حلمادي لنادي �أبوظبي، قيل �أن يدرك �لتعادل حيدر 

عبا�س لفريق �لثقة.
�أد�ر �ل��ل��ق��اء �حل��ك��م ع��ل��ي ح�����ص��ن ك���رمي وع���اون���ه ب���در ع��ب��د �لرحمن 

�ملرزوقي.

فوز وتعادل و 9 اأهداف يف مباراتني لدوري خما�صيات القدم لل�صم

اأ�صرتاليا املفتوحة.. هل حان 
وقت احتفال بارتي باللقب؟ 

هل تبت�صم ن�صخة 2022 �أخرًي� ل�صاحبة �الأر�س و�مل�صنفة �أوىل عاملًيا؟ �صتكون 
�الأربع  �لبطوالت  �أوىل  لقب  حل�صد  �ملر�صحات  �أب��رز  بارتي  �آ�صلي  �الأ�صرت�لية 
تهديًد�  تو�جه  �أنها  �إال  �الث��ن��ني،  �ليوم  تنطلق  �لتي  �مل�صرب  ك��رة  يف  �لكرى 
بارتي؟"  )�آ���ص��ل��ي(  �حتفال  وق��ت  "حان  تامي؟" �أي  "بارتي  ع��دة.  جبهات  م��ن 
�لكالم،  على  كلعب  �الأ�صرت�لية  كل بطولة كرى تخو�صها  قبل  ت��رتّدد  عبارة 
ووميبلدون   2019 غ��ارو���س  روالن  يف  كبريين  بلقبني  فعال  �حتفلت  وق��د 
بلدها  �أبناء  وبني  �أر�صها  على  كبري  بلقب  بالتتويج  �حللم  لكن  �لفائت.  �لعام 
�ل�صقيقتني  من  �أي  تتو�جد  لن  ع��اًم��ا،   25 منذ  �الأوىل  للمّرة  معلًقا.  ز�ل  ال 
ز�لت  ال  �لتي  �صريينا  غياب  مع  �أ�صرت�ليا،  بطولة  يف  وليام�س  �الأمريكيتني 
ت�صعى ملعادلة �لرقم �لقيا�صي يف بطوالت �لغر�ند �صالم لدى �ل�صيد�ت )24( 
ب�صبب عدم جاهزيتها و�صقيقتها فينو�س. ومع ��صتمر�ر حاملة �للقب �ليابانية 
ناومي �أو�صاكا، �مل�صنفة 14 عاملًيا، يف م�صو�ر ��صتعادة �لفورمة وم�صتوياتها بعد 

غياب طويل عن �ملناف�صات، تبدو بارتي �البرز للفوز يف ملبورن.
�أ�صوة باأو�صاكا، خرجت بارتي )25 عاًما( من �لدور �لثالث لبطولة �لواليات 
�ملو�صم،  م��ن  تبقى  عما  وغ��اب��ت  �ملا�صي  �أيلول-�صبتمر  يف  �ملفتوحة  �ملتحدة 
حول  كورونا  فريو�س  جائحة  تد�عيات  ب�صبب  �أ�صرت�ليا  �ىل  �أدر�جها  ع��ادت  �إذ 
�ن�صحبت من  �لتي  �ألقاب كرى  باأربعة  �ملتوجة  �ليابانية  �لعامل. وعلى عك�س 
خو�س  ل�صدمة" بعد  تعر�س  "ج�صمها  الأن  �ملا�صي  �ال�صبوع  ��صتعد�دية  دورة 

�أوىل �ملباريات بعد غياب �أربعة �أ�صهر، بدت بارتي يف �أف�صل جهوزية.
رغم حتقيقها لقب فرن�صا �ملفتوحة يف 2019 قبل �أن تتوج يف وميبلدون �لعام 
�ملا�صي، �إال �أن �أف�صل نتيجة لها يف �أ�صرت�ليا �ملفتوحة تبقى و�صولها �ىل ن�صف 
نهائي �لعام 2020 عندما خ�صرت �أمام �المريكية �صوفيا كين �لتي حققت 

�للقب، يف حني خرجت من ربع �لنهائي �لعام �لفائت.
�لبطولة  �نطالق  قبل  مناف�صاتها  �ىل  �للهجة  �صديد  �إن���ذ�ًر�  وجهت  �أنها  �إال 
دورة  يف  و�لزوجي  �لفردي  بلقبي  �ملا�صي  �ال�صبوع  نهاية  بتتويجها  �لعام  هذ� 
�أدياليد. �ن�صحبت من دورة �صيدين �ملقامة هذ� �ال�صبوع ، مو�صحة �أنها بحاجة 
�إىل �لتعايف من تد�عيات �مل�صاركة �الخرية، لكنها قالت �إن لقبها �لفردي �لر�بع 

ع�صر يف م�صريتها �الحرت�فية منحها جرعة ثقة.
قالت �لالعبة �لتي �صتالقي �الأوكر�نية لي�صيا ت�صورينكو �ملتاأهلة من �لت�صفيات 
"دبيلو تي  �ل��دور �الأول �الإثنني، يف حديث مع ر�بطة �لالعبات �ملحرتفات  يف 
�يه" �إنه "عندما كنت يف ظروف �أ�صعب، كنت قادرة على تقدمي �الأمور �جليدة. 
�ملباريات �ال�صتعد�دية قبل �ملو�صم جيدة ولكن ال ميكنك �أن تقّيم م�صتو�ك حتى 
تختر نف�صك �صد �الف�صل". وتابعت "كان من �لر�ئع �أن �أناف�س هذ� �ال�صبوع 
ديوكوفيت�س،  نوفاك  �ل�صربي  �لكبار"  "�لثالثة  �صيطر  جاهزة".  �أين  و�أ�صعر 
�لرجال يف  مناف�صات  فيدرر على  روجيه  و�ل�صوي�صري  ن��اد�ل  ر�فايل  �ال�صباين 

�لعقدين �الخريين، �إال �أن �ملناف�صة مفتوحة يف ر�أ�س هرم تن�س �ل�صيد�ت.
�أو�صاكا  �لكرى:  �الرب��ع  �لبطوالت  باألقاب  العبات  �أرب��ع  توجت  �لفائت،  �لعام 
يف  ب��ارت��ي  �ملفتوحة،  فرن�صا  يف  كر�يت�صيكوفا  ب��ارب��ور�  �لت�صيكية  �أ�صرت�ليا،  يف 

وميبلدون و�لريطانية �إميا ر�دوكانو يف فال�صيغ ميدوز �المريكية.
وكان �خلروج �ملبكر لبارتي و�أو�صاكا يف نيويورك �أكر دليل على تلك �ملناف�صة 
ليلى  �لكندية  �أم���ام  �أ�صرت�ليا،  يف  مرتني  �ملتوجة  �أو���ص��اك��ا،  خرجت  �ملفتوحة. 
�لتوقعات مع و�صول  نهائي خالف  �لتي حلت و�صيفة لر�دوكانو يف  فرنانديز 
من  متاأهلة  العبة  �أول  �أ�صبحت  �لتي  ر�دوكانو  �لقمة.  �ملبار�ة  �ىل  مر�هقتني 
هذ�  لتكر�ر  عانت  �حل��دي��ث،  �لع�صر  يف  �صالم  غ��ر�ن��د  بلقب  تفوز  �لت�صفيات 
�مل�صتوى منذ �إجنازها �لر�ئع و�أ�صيبت �ل�صهر �ملا�صي بفريو�س كورونا. ت�صتعد 
خلو�س �أول مو�صم كامل حمرتف يف م�صريتها، بعد �أن لعبت �أول مبار�ة �صمن 

دور�ت "دبليو تي �يه" يف حزير�ن-يونيو من �لعام �لفائت.
�ن�صحبت من دورة ملبورن �ال�صبوع �ملا�صي معترة �أنه "من �ملبكر جًد� يل، لقد 
عدت للتو من فرتة �لعزل". من �ملتوقع �أن تكون �لريطانية �لتي بلغت عامها 
�لتا�صع ع�صر يف ت�صرين �لثاين-نوفمر �لفائت جاهزة الأ�صرت�ليا �ملفتوحة حيث 
غوف  كوكو  �المريكية  �لو�عدة  �الأخ��رى  و�ملر�هقة  فرنانديز  ا  �أي�صً �صت�صارك 
نف�صه  ليفر�س  ذلك  كل  ي�صتفيد من  قد  �لقدمي  �حلر�س  ولكن  عاًما(.   17(
جمدًد�. ت�صل �مل�صنفة �أوىل عاملًيا �صابًقا �ال�صبانية غاربينيي موغورو�صا �لتي 
خ�صرت نهائي 2020 �صد كين، �ىل �لبطولة مبعنويات عالية بعد �أن �ختتمت 
�ملو�صم �ملا�صي بتتويجها بلقب دورة "دبليو تي �يه" �خلتامية يف غو�د�الخار�. 
�أرينا  �لبيالرو�صية  خلف  �لعاملي  �لت�صنيف  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  �ل��ع��ام  �أن��ه��ت 
�صابالينكا وبارتي. كانت قد خرجت من �لدور �ل�16 �لعام �ملا�صي يف �أ�صرت�ليا 

بعد �أن �أهدرت نقطتني حل�صم �ملبار�ة �صد �أو�صاكا.
�لرومانية  ه��ي  �أخ���رى  �صابًقا  �أوىل  مل�صنفة  قوية  ع��ودة  �ملناف�صات  ت�صهد  كما 

�صيمونا هاليب.
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جمتمع االمارات

ال�صرق  �صريكو 
تعلن  االأو�صط 
عـــــن تــعــيــني 
بوثما  ناتا�صا 
اأوىل  كمديرة 
للتطوير والنمو
، �ل�����ص��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل����ر�ئ����دة يف �أع������ل������ن������ت �����ص����ريك����و 

جمال توفري �خلدمات �لعامة، عن تعيني ناتا�صا بوثما 
مديرة �أوىل للتطوير و�لنمو، مبا ين�صجم مع طموحها 
�أنحاء  يف حت��ق��ي��ق م�����ص��ت��وي��ات من��و م��ت��م��ي��زة يف خم��ت��ل��ف 

�ملنطقة. 
�صريكو  يف  �لتنفيذية  �الإد�رة  فريق  �إىل  ناتا�صا  وتن�صم 
�ل�صرق �الأو�صط مبن�صب مديرة �أوىل للتطوير و�لنمو، 
حيث �صتعمل على تقدمي ��صرت�تيجية منو فّعالة لكل من 
قطاعات �ل�صركة �لرئي�صية، مبا فيها �لنقل و�خلدمات 
و�لعدل  �ل�صحية  و�لرعاية  و�لدفاع  �ملدنية و�حلكومية 

و�لهجرة. 
وتعمل ناتا�صا �إىل جانب فريق تطوير �الأعمال ومدر�ء 
�إك�صبريين�س الب   �إد�رتها ل�صركة   �لعمليات، ف�صاًل عن 
تنفيذ  على  خا�س  ب�صكل  �لرتكيز  مع  ل�صريكو،  �لتابعة 
�ال�صرت�تيجيات و�إد�رة �حل�صابات �لرئي�صية و�الت�صاالت 

�خلارجية و�لتو��صل �ال�صتباقي مع �جلهات �ملعنية. 
ن��ات��ا���ص��ا م��ن�����ص��ب م���دي���رة �ل��ع��م��ل��ي��ات يف نات�س  وت���وّل���ت 
ل��ل��خ��دم��ات يف م��ن��ط��ق��ة �أ����ص���ي���ا و�مل���ح���ي���ط �ل����ه����ادي قبل 
�إىل �صريكو �لتي كانت قد عملت  �ن�صمامها من جديد 
يف  �أع���و�م   10 تتجاوز  بخرٍة  تتمتع  وه��ي  �صابقاً.  فيها 

منطقة �ل�صرق �الأو�صط. 

جمموعة روتانا الإدارة الفنادق 
تفتح بوابة اإك�صبو2020 دبي

�إد�رة �لفنادق يف منطقة �ل�صرق  �إحدى �ل�صركات �لر�ئدة يف  قامت روتانا، 
�إك�صبو  معر�س  بو�بة  بفتح  وتركيا،  �ل�صرقية  و�أوروب���ا  و�أفريقيا  �الأو���ص��ط 
و�ملدير  �ل��رئ��ي�����س  هات�صين�صون،  غ���اي  ت�����ص��ّرف  وق���د  ل���ل���زو�ر،  دب���ي   2020
 2020 باإك�صبو  �لتنفيذي ل�صركة روتانا، بفتح بو�بة �ال�صتد�مة �خلا�صة 

دبي ال�صتقبال �آالف �لزو�ر.

 �ختتمت  دبي الإد�رة �الأ�صول ، �لتي متتلك وتدير �إحدى �أكر حمافظ 
متعة  م�صابقة   من  �لثاني�������ة  ن�ص�����ختها  دب�����ي،  يف  �ل�صكنية  �ملجمعات 
�لفر�صة  تتيح  �ل��ت��ي   DubaiAM Shopping Spree �ل��ت�����ص��وق  
�لت�صوق  بفر�صة  للفوز  �ملتنوعة  �ل�صكنية  �صكان جممعاتها  خلم�صة من 

�ملجاين.
لدبي  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  من�صات  عر  �مل�صابقة  تنظيم  ومت 
الإد�رة �الأ�ص������ول، حيث طلب من �ل�ص������كان م�ص��������اركة �أكث���������ر ما يحبونه 
ع�ص�و�ئي،  ب�صكل  �أ���ص��خ��ا���س  خم�صة  و�خ��ت��ري  �ل�صكنية،  جمّمعاته�م  يف 
�لب�صائع  م��ن  ممكن  ع�����دد  �أك���ر  �قتن�������اء  يف  �ل��زم��ن  م��ع  ليتناف�صو� 
يف   م��ارك��ت  ه��اي��ر  ج��ي��ان��ت  يف  و�ح����دة  عرب������ة  يف  �مل��ج��ان��ي��ة  و�ملنتج�����ات 

�خلو�ني�����ج ووك  .  ومع نافذة زمنية ال تتعدى 90 ثانية فقط، �نطلق 
جيانت  من  و�ل�صلع  باملنتجات  �لت�صوق  عربات  مل��لء  ب�صرعة  �مل�صاركون 
هايرماركت يف  �خلو�نيج ووك . وفاز يف م�صابقة  متعة �لت�صوق  خم�صة 
من �صكان �ملجمعات �ل�صكنية على �لنحو �لتايل �صيمون نايت من  دبي 
وورف  �ملطل على و�جهة �خلور �لبحرية، �لذي عّر مبن�صوره عن حبه 

ملمار�صة ريا�صة �جلري يف �ل�صباح �لباكر على طول �جلد�ف..
 باالإ�صافة �إىل �إيان كينيث ديفور� وهو من �صكان بو�بة �خليل، وجيمي 
يف  �ل�صكنية  وغ���روب  ���ص��روق  جممعات  م��ن  مرييلينو  وكاترينا  �أمل��ون��ت 
�أج����و�ء �لبحر  م����ردف، ون��ذي��ر ن��ق��ا���س م��ن جم��م��ع ل��ي��ان مل�صتوحى م��ن 

�الأبي�س �ملتو�صط.

عقبال املائة عام .. 
عيد ميالد �صعيد زينب 

�الأهل  و�صط م�صاركة 
ويف  و�الأ���������ص��������دق��������اء 
�حتفلت   ، ب��ه��ي��ج  ج���و 
عزمي  زي��ن��ب  �لطفلة 
ب����ع����ي����د م�����ي�����الده�����ا، 
�لهد�يا  ت��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
وتقدم  و�ل��ت��ري��ك��ات، 
�الأه������ل و�الأ����ص���دق���اء 
باأطيب  زي���ن���ب  �إىل 
�الأمنيات بعمر مديد 
�صعيد ، وحياة هانئة،

 وعقبال �ملائة عام �إن 
�صاء �هلل .

 قرية �صند  ُتطلق برناجمًا تدريبيًا للتعامل مع 
االأ�صخا�ض من ذوي ا�صطرابات طيف التوحد

مركز  �أك��ر  تعد  و�ل��ت��ي  ب��دب��ي،  �مل�صتد�مة  �ملدينة  يف  �صند   قرية  �أطلقت    
لتاأهيل وتعليم �أ�صحاب �لهمم يف �لعامل، برناجماً تدريبياً موجهاً لتاأهيل 
�ل�صياحية  و�لقطاعات  �لفندقية  و�ملن�صاآت  �لطري�ن  �صركات  يف  �لعاملني 
�ل��زو�ر من ذوي ��صطر�بات طيف �لتوحد، وذلك  على كيفية �لتعامل مع 
�لتي  �ل��ه��م��م   �أ���ص��ح��اب  �صياحة  لت�صهيل  �لعاملية  دب��ي  قمة  م��ع   ب��ال��ت��ع��اون 
مكتوم،  �آل  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  رعاية  حتت  �لثانية  دورتها  تقام 
�لرئي�س  دب��ي،  موؤ�ص�صة مطار�ت  رئي�س  �مل��دين،  للطري�ن  دبي  رئي�س هيئة 
�الأعلى �لرئي�س �لتنفيذي لطري�ن �الإمار�ت و�ملجموعة، وبدعم من د�ئرة 
�القت�صاد و�ل�صياحة يف دبي، وتقام حتت �صعار  لنجعل جميع �ملدن �صديقة 

لل�صياح من �أ�صحاب �لهمم .
ي�صتهدف هذ� �لرنامج تاأهيل �لعاملني يف �ملطار�ت و�لقطاعات �ل�صياحية 
ذوي  من  �الأ�صخا�س  وباالأخ�س  �لهمم،  �أ�صحاب  مع  للتعامل  و�إع��د�ده��م 
متميزة  �صياحية  جتربة  تقدمي  من  لتمكينهم  �لتوحد،  طيف  ��صطر�بات 
�لهمم  �أ�صحاب  �صياحة  ت�صهيل  يف  دبي  روؤي��ة  مع  متا�صياً  ولعائالتهم  لهم 
لل�صفر  �أم���ان���اً  �ل��وج��ه��ات و�أك���رثه���ا  �أف�����ص��ل  وت��ع��زي��ز مكانتها ك��و�ح��دة م��ن 

و�لعي�س.

فيديك�ض اإك�صربي�ض تقدم لل�صركات 
خيارات تو�صيل جديدة وحمددة زمنًيا 

ل�صركة  �لتابعة  عاملياً  �الأك��ر  �ل�صريع  �لنقل  �صركة  �إك�صري�س،  فيديك�س  �أعلنت 
 ،NYSE: FDX فيديك�س كوربوري�صن و�ملدرجة يف بور�صة نيويورك حتت �لرمز
 FedEx International �أولوية فيديك�س �لدولية �ل�صريعة  عن �إطالق خدمة 
�ل�صحن  و�لتي متنح عمالء  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  يف   Priority® Express
�لدويل �ملرونة يف جدولة تو�صيل �صحناتهم بحلول �ل�صاعة 10:30 �صباًحا �أو يف 
�لعامل. ومبوجب هذه �خلدمة �جلديدة،  �إىل وجهات حم��ددة من  �لظهرية  وقت 
ذ�ت  �ل��دويل  �ل�صحن  خ��ي��ار�ت  من  متنوعة  جمموعة  لعمالئها  فيديك�س  �صتوفر 

�الأولوية �ملحددة زمنياً.

موؤ�ص�صة اأبوطاهر التجارية
 تواكب مهرجان الت�صوق بدبي

�لعامة،  للتجارة  �أبوطاهر  موؤ�ص�صة  تو�كب 
بدبي.  بديرة  �ل��ر����س  �صوق  يف  و�ملعروفة 
�ملتميزة،  وب�صاعتها  �لطويلة،  بخرتها 
�لت�صوق  م��ه��رج��ان  �مل��ن��اف�����ص��ة،  و�أ���ص��ع��اره��ا 

بدب����ي..
�لزبائن  ثقة  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  وتكت�صب   
�لعريقة،  �إد�رت�����ه�����ا  ب��ف�����ص��ل  و�إق���ب���ال���ه���م 
وجناحها بتو�زن �لعر�س و�لطلب يف كل 

�ملو��صم و�لف�صول.

 دبي الإدارة االأ�صول  تعلن عن الفائزين مب�صابقة  متعة الت�صوق 

معايري العمل توزع 500 حقيبة على العمال

داليا مبارك وفوؤاد عبدالواحد ينرثان الفرح يف جل�صات يف اإك�صبو 
�أج��و�ء  جل�صات  د�ليا مبارك يف نقل  و�لفنانة  ف��وؤ�د عبد�لو�حد  �لفنان  �أب��دع 
يف �إك�صبو 2020 �إىل �أجو�ء من �لفرح و�ل�صعادة، و�لتفاعل �جلماهريي من 
خالل �أغنياتهما، وتنقل كل منهما بني باقة جميلة من �أجمل �الأغنيات �لتي 
يحفظها �جلمهور �لكبري �حلا�صر يف �صاحة م�صرح �ليوبيل يف   �إك�صبو 2020 
دبي . بد�أت د�ليا �حلفل عندما قدمتها �لفنانة �أمل حممد على خ�صبة �مل�صرح، 
وقدمت باقة من �أغنياتها من بينهم  �للي مي�صي عادي  و�أغنية  كذ� ممكن ، 
لتختتم و�صلتها �لغنائية باأغنية �أحبت �أن تهديها لالإمار�ت و�صعبها بعنو�ن  
د�ر ز�يد  وقدمتها برفقة �لفرقة �ملو�صيقية. وقدم فوؤ�د عبد�لو�حد يف و�صلته 
�أو�صافك عجب   �أغنياته، و�لذي بد�أها باأغنية   �لغنائية جمموعة من �أجمل 
�للي  �لبعيد    ، �أث��ق فيك    ، �أخ��رى مثل  �هلل جابك  ثم تنقل عر جمموعة 
هناك  و�أغنية  خنجر مياين ، ليختتم فقرته باأغنتيه  �صمارة يا �صمارة ، وذلك 
قبل �أن ي�صتدعي وي�صتاأذن �جلمهور لي�صت�صيف مرة �أخرى على خ�صبة �مل�صرح 
�أغنيات �خلليج بعنو�ن   �أجمل  �لفنانة د�ليا مبارك، ويقدم معها  دويتو  من 

غزيٍل فّلة  و�صط تفاعل �جلمهور �لذي �صارك يف غنائها معهم.

موؤ�ص�صة �صالح حممد رم�صان 
للتجارة ملتقى رجال االأعمال

رم�صان  حم��م��د  ���ص��ال��ح  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت�صكل  �ل��ط��وي��ل��ة،  �خل���رة  بف�صل 
للتجارة �لعامة بديرة بدبي يف �صوق مر�صد، ملتقى متو��صال لرجال 

�الأعمال.
حيث ��صتقبل �صعادة �صالح حممد رم�صان �لرئي�س �لتنفيذي و�ملدير 
عبد�لرحيم  �صعادة  باملوؤ�ص�صة  مكتبه  يف  �أم�س  �أول  �ل�صبت  ي��وم  �لعام 
حيث  �نوهي،  غ��الم  و�صعادة  تونه،  عبد�لرحيم  ح�صني  تونه،و�صعادة 
ومهرجان  �إك�صبو،  معر�س  و�إيجابيات  �ل�صوق  �أو���ص��اع  عر�س  ج��رى 

�لت�صوق بدبي.

�صاركت هيئة تطوير معايري �لعمل يف �ل�صارقة باحلملة �ل�صتوية �ل�صنوية  
�لهيئة  تولت  حيث  �خلريية،  �ل�صارقة  جمعية  �أطلقتها  �لتي  د�ف��ئ   �صتاء 
توزيع حو�يل 500 حقيبة على �ل�صركات �مل�صغلة لعدد كبري من �لعمال، 
من  فريق  وق��ام  �ل�صركات.  ه��ذه  و�إد�ر�ت  �خلريية  �ل�صارقة  مع  بالتن�صيق 
على  �حلقائب  توزيع  وتوىل  �ل�صركات  هذه  �إىل  بالتوجه  �لهيئة  م�صوؤويل 

�لعمال، و�لتي حتتوي على �ملالب�س و�الأغطية �ل�صتوية.
و�أعرب �صعادة �صامل يو�صف �لق�صري رئي�س هيئة تطوير معايري �لعمل عن 
ر�صاه لنجاح �حلملة، و�صكر جمعية �ل�صارقة �خلريية ود�عمي �حلملة على 

�هتمامهم بالعمال، وعلى ما يقدمونه من دعم �صتوي و�صيفي لهم. 

و�لت�صلق  �حل��ر  �لقفز  من  فريدة 
�ملا�صي.  �خلمي�س   ي��وم  �لد�خلي  
وب����اإ�����ص����ر�ف ك������ادر م����ن �مل����درب����ات 
�أف�صل  وبا�صتخد�م  �ملتخ�ص�صات 

�صتتمكن  �ل���������ص����الم����ة،  م�����ع�����د�ت 
�ل�صيد�ت و�أ�صدقائهن من �ختبار 
�أج��و�ء من  و�صقلها يف  مهار�تهن 
�أقوى  �ل��ت��ام��ة، و�خ��ت��ب��ار  �ل���ر�ح���ة 
م�صاعر �لطري�ن من خالل جتربة 
�لطري�ن ملدة دقيقتني د�خل �أكر 

�لكومبو  باقة  �ختيار  فباإمكانهم 
�حلر  �لقفز  خ��ي��ار�ت  ت�صمل  �لتي 

مًعا  �لد�خلي  و�لت�صلق  �لد�خلي 
لتجربة مميزة.

�ملرفق  �أب���وظ���ب���ي،  ك����المي  ن��ظ��م   
�لد�خلي  و�ل��ري��ا���ص��ي  �ل��رتف��ي��ه��ي 
�الأبرز يف دولة �الإم��ار�ت،   �أم�صية 
مليئة باحلما�س و�ملرح مع جتارب 

نفق د�خلي للقفز �حلر يف �لعامل، 
�أو �ال�صتفادة من باقة �لت�صلق ملدة 
60 دقيقة على جد�ر �لبولدرينغ 
وجد�ر  �ملبتدئني،  �لت�صلق  وج��د�ر 
�ملتو�صط.  ل��ل��م�����ص��ت��وى  �ل��ت�����ص��ل��ق 
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ع�������ص���اق �مل���غ���ام���ر�ت 

جتربة مميزة مع 
ليلة ال�صيدات يف كالمي اأبوظبي



تعي�ض مع مق�ض جراحي يف بطنها ملدة 20 عامًا
دمت �مر�أة من بنغالدي�س عا�صت مع �أمل يف بطنها ملدة 20 عاماً  �صُ
عندما �كت�صفت وجود مق�س جر�حي ن�صيه �الأطباء يف بطنها بعد 

�إجر�ء عملية جر�حية لها.
وكانت بات�صينا خاتون )55 عاماً( تعاين من �أمل م�صتمر يف �لبطن 
منذ �أن خ�صعت لعملية �إز�لة ح�صوة �ملر�رة يف عيادة يف �صو�د�جنا، 
�لعملية،  على  حياتها  م��دخ��ر�ت  �أنفقت  �أن  وبعد   .2002 ع��ام  يف 
�مل��ر�أة يف �ل�صعور باأمل يف معدتها يف غ�صون يومني، وعادت  ب��د�أت 
�إىل �لعيادة، لكن جر�حها - �لذي �أ�صرف عليه طبيبان �آخر�ن �أثناء 
وال  طبيعياً  ك��ان  �الأمل  �أن  مو�صحاً  خماوفها،  جتاهل   - �لعملية 
ينبغي لها �أن تقلق. وب�صبب ��صتمر�ر �آالم �لبطن، �نتقلت بات�صينا 
من  ت��ع��اين  تركتها  �جل��ر�ح��ة  �أن  مو�صحة  �آخ���ر،  �إىل  طبيب  م��ن 
�آالم م�صتمرة، لكن كل ما ح�صلت عليه كان بع�س م�صكنات �الأمل 
�مل���ر�أة على  �أُج���رت  �ل�صنني،  وعلى مر  �الأع��ر����س.  للتخفيف من 
و�الأدوية  �لعالج  تكاليف  لدفع  ما متلك  �آخ��ر  وهما  بقرتني،  بيع 
�لتخل�س من �الأمل. ول�صوء �حلظ، ذهبت جميع جهود  �أمل  على 
على  وب��ن��اًء  ي��ط��اق.  ال  م��وؤخ��ًر�  بطنها  �أمل  و�أ���ص��ب��ح  عبًثا،  بات�صينا 
ن�صيحة طبيب، خ�صعت �أخرًي� للت�صوير باالأ�صعة �ل�صينية للبطن، 
�الأرجح  على  ن�صيانه  مت  جر�حي  مق�س  وج��ود  عن  ك�صفت  و�لتي 

خالل جر�حة ��صتئ�صال �ملر�رة، منذ 20 عام.

تهريب املخدرات بالفا�صوليا
�لثمن،  باهظة  �بتكر رجالن طريقة جديدة يف تهريب خم��در�ت 

وكادت حماولتهما تنجح لوال يقظة �ل�صلطات �لريطانية.
تهريب  ح��اوال  رجلني  �أن  �إن" �الأمريكية  �إن  "�صي  �صبكة  وذك��رت 
خمدر�ت تبلغ قيمتها �أكرث من 341 �ألف دوالر �أمريكي، كانو� قد 

و�صعوها د�خل علب من �لفا�صوليا �ملطبوخة.
كما و�صعو� كميات �أخرى من �ملخدر�ت يف علب حليب جوز �لهند 
�ملكثف. و�أر�صل رجالن بطردين مما قاال �إنها �صلع معلبة من �صانت 

لو�صيا، وهي دولة تقع يف �لبحر �لكاريبي �إىل لندن.
و�إمعانا يف �لتمويه، متكن �لرجالن من �إعادة تعبئة �لعلب وختمها 

من جديد وتغليفها ب�صكل بد� �أنها مل تفتح من قبل.
�أنها  وج��دت  �ملحتويات  فح�صت  �لتي  �لريطانية  �ل�صلطات  لكن 
يف  �لرجالن  و�صافر  �لكوكايني.  من  كيلوغر�م   2.7 على  حتتوي 
عطلة،  يف  ذ�هبان  �إنهما  وق��اال  لو�صيا،  �صانت  �إىل   2018 دي�صمر 
ومن هناك �أر�صال كمية �ملخدر�ت عن طريق �لريد بعد �لتمويه 
بعد  عليهما  �لقب�س  لكن جرى  م��زورة.  قيادة  رخ�صة  و��صتخد�م 
�ملخدر�ت،  بتهريب  لهما  �تهامات  توجيه  �أخ��ري�  وج��رى  عامني، 

ح�صبما ذكرت وكالة مكافحة �جلرمية يف بريطانيا.

م�صباح ذكي بوظائف �صحية من �صنغليد
 Smart Health �ل��ذك��ي  "�صنغليد"�مل�صباح  ���ص��رك��ة  �أط��ل��ق��ت 
Monitoring Light �جلديد، �لذي يقدم �لعديد من �لوظائف 
�ل�صحية. و�أو�صحت �ل�صركة �ل�صينية �أنه مزود بنظام ر�د�ر يتيح 
منه  �لقريبني  ج�صم  ح��ر�رة  ودرج��ة  �لقلب  �صربات  معدل  قيا�س 
وتتبع �لنوم. ومن �ملمكن �أي�صاً �كت�صاف �ل�صقوط وطلب �مل�صاعدة 
�إذ� لزم �الأمر. وميكن تو�صيل �لعديد من هذه �مل�صابيح ببع�صها 

بتقنية �لبلوتوث لتغطية �أكر م�صاحة ممكنة يف �ملنزل.
�صام�صونغ  مع  ويتو�فق   ،WLAN وح��دة  على  �مل�صباح  وي�صتمل 

SmartThings وغوغل هوم و�أمازون �أليك�صا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية جديدة الكت�صاف فريو�صات الكمبيوتر 
�بتكر فريق من �لباحثني يف فرن�صا تقنية جديدة الكت�صاف �لفريو�صات يف �أجهزة �لكمبيوتر دون �حلاجة �إىل بر�مج 
متخ�ص�صة يف هذ� �لغر�س. وتعتمد هذه �لتقنية على ��صتخد�م جهاز لر�صد �ملجاالت �ملغناطي�صية ووحدة ال�صت�صعار 

�لذبذبات من �أجل ر�صد �لب�صمات �لكهرومغناطي�صية للفريو�صات �ملختلفة.
وتكمن �لفكرة ور�ء �لتقنية �جلديدة يف �أن �أي برنامج كمبيوتر تنبعث منه موجات كهرومغناطي�صية عند ت�صغيله. 

وتختلف �أمناط هذه �ملوجات من برنامج الآخر نظر�ً الختالف �أكو�د ت�صغيل كل برنامج.
�لتقنية  �بتكار  يف  �لفكرة  هذه  على  فرن�صا  �لع�صو�ئية يف  و�الأنظمة  �حلو�صبية  �لعلوم  معهد  �لباحثون يف  و�عتمد 
"ر��صري باي"، حيث قامو� بقيا�س �ملجاالت �ملغناطي�صية  ��صم  �أطلقو� عليها  �جلديدة لر�صد �لفريو�صات، و�لتي 

للفريو�صات �ملعروفة با�صتخد�م جهاز خا�س ثم حتليل هذه �ملجاالت بو��صطة وحدة ��صت�صعار �لذبذبات.
وعند ��صتعر��س نتائج جهاز ��صت�صعار �لذبذبات، وجد �لباحثون �أن كل فريو�س حو�صبي له ب�صمة كهرومغناطي�صية 
تختلف عن �الآخر، وبالتايل قامو� بتغذية هذه �لنتائج يف جهاز ر�صد �لفريو�صات بحيث ي�صتطيع �لتعرف على �أي 

فريو�س �عتماد� على �ملجاالت �ملغناطي�صية �لتي ت�صدر عنه.
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فيديو النتقام املراأة الغا�صبة.. دمرت ف�صاتني العرائ�ض
�لزفاف يف �صالون جتميل،  �م��ر�أة �صينية �صوى تخريب ف�صاتني  مل جتد 

بعد �أن رف�صو� �إعادة مبلغ �لتاأمني، �لذي دفعته �ملر�أة.
مدينة  يف  وقعت  �حل��ادث��ة  �أن  �لريطانية  ميل"  "ديلي  �صحيفة  وذك���رت 

ت�صونغت�صينغ يف جنوب غربي �ل�صني، يف 9 نياير �جلاري.
وقالت �ل�صحيفة �إن �ل�صالون رف�س �إعادة مبلغ يعادل 550 دوالر�، كانت 
قد دفعتها �ملر�أة كجزء من باقة زفاف بلغت �أكرث من 1250 دوالر�، �لعام 
�ملا�صي. و�أظهرت مقاطع فيديو تد�ولها رو�د مو�قع �لتو��صل �الجتماعي 
�أوال ثم و�صائل �إعالم حملية يف �ل�صني، �أن �ملر�أة وهي تندفع نحو ف�صاتني 

�لعر�ئ�س وتقوم بتمزيقها بزوج من �ملق�صات.
باالآالف،  �لف�صاتني  هذه  ثمن  �أن  �لفيديو  يف  ي�صرخ  �صخ�س  �صوت  و�صمع 
فردت �ملر�أة با�صتهجان "باالآالف! حتى لو كان ثمنها باالآالف، فهذ� جيد".
جتاوزت  ف�صتانا،   32 دم��رت  �لغا�صبة  �مل���ر�أة  �أن  �إعالمية  تقارير  وذك���رت 

قيمتها نحو 11 �ألف دوالر.
وكانت �ملر�أة قد ��صرتت حزمة حفل زفاف من �ل�صالون يف �أبريل 2021، 
حلفل مقرر يف 5 �أكتوبر من �لعام نف�صه، لكنها طلبت يف �أغ�صط�س تاأجيل 
�الأمر قبل �إلغائه متاما. وطالبت بعد ذلك با�صرتد�د �ملبلغ بالكامل مبا يف 

ذلك �لتاأمني، وهو ما رف�صه �ل�صالون.

ع�صابات القردة جتتاح بلدة تايالندية
�جتاحت قطعان من �لقردة �لرية بلدة تايالندية قرب �لعا�صمة بانكوك، 
�إىل درجة �أنها �صارت تقفز فوق �ل�صيار�ت و�لب�صر، بحثا عن �لطعام، �لذي 

تتقاتل للح�صول عليه.
�لعا�صمة  ���ص��م��ال  90 م��ي��ال  ب��ع��د  ع��ل��ى  ت��ق��ع  �ل��ت��ي  ل���وب���وري،  ب��ل��دة  وت�صتهر 
�لتايلندية ب�صكانها من �لقرود �لرية �لتي جتلب �ل�صياح من �صتى �أنحاء 

�لعامل، �إىل درجة �أن �ل�صكان ينظمون مهرجانا لتكرمي هذه �حليو�نات.
لكن بعدما بد�أ �ل�صياح يف �لعودة �إىل تايالند بعد تخفيف قيود جائحة كورونا 
خفيفة  وجبات  على  حت�صل  لوبوري  بلدة  ق��ردة  باتت  �ملا�صي،  نوفمر  يف 

وكثري من �مل�صروبات �ملليئة بال�صكر، وفق "ديلي ميل" �لريطانية.
وكان هذ� �الأمر وباال على �لبلدة، �إذ �جتاحت "جحافل" من قردة "�ملكاك" 

�صو�رعها، حيث تتناف�س هناك بعنف على �لطعام و�الأر��صي.
�ل��ق��ردة يف و�صط  ك��ب��رية م��ن ه��ذه  �أع����د�د  و�أظ��ه��رت مقاطع فيديو جتمع 
من  �أعمدة  عليها  ي��وزع  �لبع�س  ور�ح  �أليفة،  قططا  كانت  لو  كما  �ملدينة، 
ك��ان يوزع  ف��وق رج��ل  �لقفز  �إىل  �الأم���ر ببع�صها  �ل�صكر و�ل�����ص��ر�ب، وو���ص��ل 

فتح حتقيق ق�صائي يف 
وفاة وائل االإبرا�صي

ق��رر �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام �مل�����ص��ري �أم�س 
�ل�صبت فتح حتقيق ق�صائي  �الأول 
يف وفاة �الإعالمي و�ل�صحفي و�ئل 

�الإبر��صي.
وقال بيان �صادر عن �لنيابة �لعامة 
يف  �تهاما  �أب���دت  �ملتوفى  زوج��ة  �إن 
�لعامة  للنيابة  م��ق��دم��ة  عري�صة 
ب��ح��ق ط��ب��ي��ب ب��ال��ت�����ص��ب��ب يف وف���اة 
زوج��ه��ا، "�إذ �أع��ط��اه �أق��ر����ص��ا غري 
متد�ولة مدعيا فعاليتها يف عالج 
بتناولها  و�أقنعه  ك��ورون��ا،  فريو�س 
�أن  �إىل  م�صرية  باملنزل"،  وعالجه 
يف  ب�صر�هة  ُيدخن  كان  "�لطبيب 
غرفة نوم �ملتوفى خالل مالزمته، 

رغم ما لذلك من �أثر �صلبي".
"بالرغم  �أن���ه  �مل�صتكية  و�أ���ص��اف��ت 
فحو�صات  نتائج  عنه  �أ�صفرت  مما 
وتليف  �لتهاب  وج��ود  من  �ملتوفى 
�مل�صكو  �لطبيب  �أن  �إال  بالرئتني، 
يف حقه �أ�صر على ��صتمر�ر عالجه 
ب���ذ�ت �ل����دو�ء �مل�����ص��ار �إل��ي��ه -�لذي 
تو��صل  ح��ت��ى  �خ����رت�ع����ه-  �دع�����ى 
�آخ��ري��ن، ودخل  �أط��ب��اء  �ملتوفى مع 
ف�����ص��ل وتليف  ب��ن�����ص��ب��ة  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى 
رئوي عالية، فحاولو� عالجه على 
مد�ر �صنة كاملة حتى ُتويف �ملذكور 

من م�صاعفاتها".
�الأم���ر  "وبعر�س  �ل��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
�أمر  �ل��ع��ام،  �لنائب  �مل�صت�صار  على 

بالتحقيق �لعاجل يف �لو�قعة".
وك���ان �الإب��ر����ص��ي رح���ل ع��ن عاملنا، 
عمر  عن  �جل��اري،  �الأ�صبوع  بد�ية 

يناهز 58 عاما.

�صام�صونغ ت�صمم 
كمبيوترًا حممواًل 

يطوى مرتني
�ل�صركات  م��ن  �ل��ع��دي��د  تتناف�س 
للطي،  قابلة  ه��و�ت��ف  �إن��ت��اج  على 
ل��ن يتوقف  �الأم���ر  �أن  ي��ب��دو  لكن 
ع���ن���د �ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة، حيث 
ت�صميم  ع��ن  �صام�صونغ  ك�صفت 
ج���ه���از ك��م��ب��ي��وت��ر حم���م���ول قابل 

للطي مرتني.
وط������رح������ت ����ص���ام�������ص���ون���غ ف���ك���رة 
�لكمبيوتر �ملحمول �لقابل للطي 
من خالل بر�ءة �خرت�ع جديدة، 
وب���داًل م��ن �إع����ادة �خ���رت�ع كيفية 
�لكمبيوتر  الأج��ه��زة  ��صتخد�منا 
�ل�������ص���ا����ص���ة �إىل  �مل���ح���م���ول���ة وم�����د 
طرحت  �ملفاتيح،  ل��وح��ة  منطقة 
حممول  كمبيوتر  فكرة  �ل�صركة 

يتم طيه مرتني.
�لك�صف  بر�ءة �خرت�ع مت  وُتظهر 
عنها موؤخًر� كيف ميكن �أن تعمل 
يتم  حيث  ه��ذه،  �صام�صونغ  فكرة 
ب��ط��ي �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر �مل��ح��م��ول مرة 
و�ح������دة، ث���م ط���ي �ل�����ص��ا���ص��ة فوق 
�أي  مع  تفعل  كما  �ملفاتيح  لوحة 
يتم  ث��م  �آخ���ر،  كمبيوتر حم��م��ول 
نف�صها،  ع��ل��ى  �أخ����رى  م���رة  طيها 
�جلبنة  م��ن  قطعة  كانت  ل��و  كما 
�ل��ل��ذي��ذة �ل��ت��ي م��ن �مل��ف��رت���س �أن 

تو�صع على �صطرية.

كيف �صتبدو اأول �صاعة ذكية من في�ض بوك؟
للملكية  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �أ�����ص����درت 
�لفكرية بر�ءة �خرت�ع جديدة لل�صاعة 
بوك،  ف��ي�����س  ل�����ص��رك��ة  �الأوىل  �ل��ذك��ي��ة 
ب���ر�ءة �الخ���رت�ع الأول مرة  ومت ر���ص��د 
حيث   LetsGoDigital ب��و����ص��ط��ة 
ت�صميمني  �الخ�������رت�ع  ب������ر�ءة  ُت��ظ��ه��ر 
���ص��ا���ص��ات قابلة  ل��ل�����ص��اع��ة �ل��ذك��ي��ة م���ع 

للف�صل وثالث كامري�ت مدجمة.
ذكية  ل�����ص��اع��ة  ت�صميم  �أول  و���ص��ي��ك��ون 
بينما  مربعة،  ب�صا�صة  ب��وك  في�س  م��ن 
ب�صا�صة  �ل���ث���اين  �ل��ت�����ص��م��ي��م  ���ص��ي��ك��ون 
حتتوي  �أن  �مل����رج����ح  وم�����ن  د�ئ�����ري�����ة. 
ك���ام���ري�ت ك���ال �ل���ط���ر�زي���ن ع��ل��ى عدة 
عد�صات. ومن �ملفرت�س �أن يحتوي كال 
وعد�صة  ماكرو  عد�صة  على  �لطر�زين 
�لز�وية،  و��صعة  تليفوتوغر�يف وعد�صة 
من  �لثالث،  �لعد�صات  �إىل  وباالإ�صافة 
بوك  في�س  ���ص��اع��ة  �أن حت��ت��وي  �مل��ت��وق��ع 

على عد�صة مقربة.

حالة نادرة جتعلها تخ�صى تناول الطعام
بعد �أن �أطلق عليها �ملتنمرون لقب "�حلوت" ب�صبب وزنها 
�لز�ئد يف �صن �ملر�هقة، �أ�صيبت �لريطانية �إميا دوهرتي 
�صيء  �أي  تناول  ب�صاأن  قلقة  جعلها  �الأك��ل  يف  با�صطر�ب 
غري �صحي. و�الآن بعدما بلغت �صن �لر�بعة و�لع�صرين، 
من  �صنو�ت  بعد  �الآخرين،  عن  منعزلة  �ل�صابة  �أ�صبحت 
يف  �ملنزل  من  للدر��صة  دفعتها  �لتي  �لقا�صية  �ل�صخرية 

�ل�صنة �الأخرية من �صهادة �لثانوية �لعامة.
وقالت �إميا: "�عتدت �أن �أكون ن�صطة للغاية، وكنت �أمار�س 
تناول  عن  توقفت  �لتنمر،  ح��دث  عندما  لكن  �لرق�س. 
�أف�صل  وكنت  مروعاً  �الأم��ر  كان  �ل�صابق.  يف  كما  �لطعام 
�إج��ازة يل يف  "�أثناء  �أي تنمر" و�أ�صافت:  �لعزلة لتجنب 
�كتئاًبا ب�صبب  �أك��رث  و�أخ��ت��ي، كنت  م��اي��ورك��ا م��ع و�ل��دت��ي 
�صكلي ووزين �لز�ئد. لذلك، عندما عدت، �ن�صممت �إىل 

�صالة ريا�صية وبد�أت بتطبيق �أنظمة غذ�ئية �صحية"
�إال �أن �صغف �إميا باالأنظمة �لغذ�ئية �ل�صحية، وجتنبها �أي 
�أطعمة �أخرى، بات هو�صاأً لديها وبد�أ ياأتي بنتائج عك�صية، 
حيث �أدى �إىل �إ�صابتها بحالة ت�صمى �أورثوريك�صيا، �لتي 

تت�صبب يف تناق�س حاد يف �لوزن.

تتحدى التوقعات باإجناب طفلة ب�صحة جيدة
�جنبت �مر�أة بريطانية م�صابة ب�صرطان يف �لدماغ طفلة 
تتمتع ب�صحة جيدة رغم حتذير �الأطباء لها باأن �حلمل 
كونيل،  ليز�  ت�صخي�س  مت  حياتها.  على  خطري�ً  �صيكون 
42 عاًما، بورم �صحائي غري قابل لل�صفاء، وهو ورم حميد 
وحذر   .2006 ع��ام  يف  �ل��دم��اغ،  تغطي  �لتي  �الأغ�صية  يف 
على حياتها،  ق��د يكون خ��ط��ري�ً  �أن �حلمل  م��ن  �الأط��ب��اء 
ولكن بعد عقد من �لزمان متكنت ليز� من �إجناب طفلة 
�صليمة وب�صحة جيدة. وقالت ليز� متحدثة عن جتربتها: 
" عندما علمت باإ�صابتي بورم يف �لدماغ، �صعرت بالرعب 
�أن  باأن �حلمل ميكن  �الأطباء  �أخرين  �ل�صديد، وعندما 
باملر�رة"  �صعوري  �زد�د  حياتي،  على  كبري�ً  خطر�ً  ي�صكل 
و�أ�صافت: " قيل يل �أنني �صاأ�صاب ب�صلل متقطع يف �جلزء 

�ل�صفلي من ج�صمي، وهذ� ما ز�د �الأمر �صوء�ً"
2009، خ�صعت ليز� لعملية جر�حية دقيقة يف  ويف عام 
لتقليل حجم  لندن،  و�صط  بارثولوميو  �صانت  م�صت�صفى 
متت   ،2015 ع��ام  ويف  تنجح.  مل  �لعملية  �أن  �إال  �ل���ورم، 
�إز�لة جزء �صغري جد�ً من �لورم، قبل �أن تخ�صع للعالج 

�الإ�صعاعي، لتقلي�س حجم �لورم.
مما  حامل،  باأنها  خ��ر�ً  ليز�  تلقت  ماأ�صاتها،  خ�صم  ويف 
جعلها ت�صعر بالقلق �ل�صديد. وعلى �لرغم من معرفتها 

باأن ذلك يهدد حياتها، قررت �أن حتافظ على حملها.

ال�صياد اأ�صبح فري�صة خالل  هجوم مفاجئ
م�صلح  بولندي  �صياد  حتول  حلظة  فيديو  �صريط  ر�صد 

ببندقية، عندما باغته غز�ل بهجوم مفاجئ.
وكان ليزيك كاميني�صكي، يحمل �صالح �صيد، عندما كان 
ت�صليم  م��ن  غ��اب��ات قريبة  �آخ��ري��ن يف رحلة �صيد يف  م��ع 

جنوب �صرقي بولند�.
و�أظهر �لفيديو ليزيك وهو ميد بندقيته نحو �ل�صجري�ت 
�الإي��ل م�صرعا  غ��ز�ل من ف�صيلة  �لغابة، وفجاأة ظهر  يف 
�لي�صرى بقرونه  �أن ي�صيبه يف عينه  �ل�صيد قبل  باجتاه 

�لقا�صية.

فيديوهات خميفة لربكان املحيط.. وت�صونامي ي�صتنفر ملك تونغا
�أن��ه مت نقل  "�أيالندز بيزن�س" �الإخ��ب��اري  �أف��اد موقع 
من  حلمايته  ق�صره  من  �ل�صاد�س،  توبو  تونغا،  ملك 

ت�صونامي، ��صتنفر �أي�صا �لدول �ملجاورة.
وذكر �مل�صدر �أن موكبا من عنا�صر �ل�صرطة و�لقو�ت 
�آمن،  �إىل مكان  �لع�صكرية عمل على نقل ملك تونغا 
مهدد  �ل�صاطئ  م��ن  �ل��ق��ري��ب  ق�صره  �أن  �ع��ت��ب��ار  على 

بالت�صونامي.
وفر �صكان تونغا، �ل�صبت، نحو �ملرتفعات ب�صبب حدوث 
ت�صونامي جنم عن ثور�ن هائل جديد لركان هونغا 
ت��ون��غ��ا ه��ون��غ��ا ه��ا �إب����اي، و���ص��ل��ت ت��د�ع��ي��ات��ه �إىل مئات 

�لكيلومرت�ت.
ثماين  ��صتمر  �ل��ث��ور�ن  �إن  م�صوؤولون يف فيجي  وق��ال 
"مثل دوي رعد  �أن��ه �صمع  دقائق وك��ان مدويا لدرجة 
�أكرث  بعد  �لو�قعة على  بعيد" ف��وق ج��زر فيجي،  من 

من 800 كيلومرت.
�صخمة  �ن��ف��ج��ار�ت  خميفة  فيديو  مقاطع  و�أظ��ه��رت 
�أطلق  ورعد� وبرقا بالقرب من مكان �لركان، �لذي 

عمود� من �لرماد يف �جتاه �ل�صماء.
وحذرت �الأر�صاد �جلوية يف �أمريكا و�لهيئة �لوطنية 

�ل��ت�����ص��ون��ام��ي، بعد  م��ن  ت�صيلي  �ل���ط���و�رئ يف  حل���االت 
ثور�ن بركان يف تونغا.

من  حتذير�  �أن  �الأمريكية  �جلوية  �الأر���ص��اد  و�أف���ادت 
�لغربي  �ل�صاحل  على  �ل�صبت  �صباح  وج��ه  ت�صونامي 

للواليات �ملتحدة.
وطلبت �لهيئة �لوطنية لالأر�صاد من �ل�صكان مغادرة 
عدم  �إىل  الفتة  �ملعنية،  �ملناطق  يف  و�ملو�نئ  �ل�صو�طئ 
�الإب��الغ عن وقوع خ�صائر يف جزر ه��او�ي �الأمريكية. 
و�أوريغون  كاليفورنيا  والي��ات  تتاأثر  �أن  �ملحتمل  ومن 
بريتي�س  ومقاطعة  �أال���ص��ك��ا  على  ع���الوة  وو����ص��ن��ط��ن، 
كولومبيا �لكندية، بح�صب �لهيئة �لوطنية لالأر�صاد. 
كما حذرت �لهيئة �لوطنية حلاالت �لطو�رئ يف ت�صيلي 
"ت�صونامي  و���ص��ول  �حتمال  م��ن  �ل�صبت  �الأول  �أم�����س 
�أخرى.  )�إي�صرت( وجزر  �لف�صح  حمدود" �إىل جزيرة 
وذكرت �لهيئة يف بيان: "كتدبري �حرت�زي، ُيطلب يف 
�أرخبيل خو�ن فرنانديز وجزر �صان فيليك�س وجزيرة 
مغادرة  ت�صيلي،  ج��ن��وب  �لقطبية  و�مل��ن��ط��ق��ة  �لف�صح 
مناطق �ل�صو�طئ �ملعر�صة ملوجات ت�صونامي حمدودة 

ب�صبب ثور�ن بركان يف �أرخبيل تونغا".

اإميا �شيليجمان لدى ح�شورها حفل توزيع جوائز جوثام 2021 الذي قدمه معهد جوثام لالأفالم واالإعالم يف مدينة نيويورك. ا ف ب

هذا اأغرب ما قامت به اأديل يف م�صريتها
يف م�صرية �لنجمة �لعاملية  �أديل  حلظة ال تن�صى جرت عام 2017، حيث 
ك�صرت  �لغر�مي  جو�ئز  توزيع  حفل  يف  فوزها  عن  �الإع���الن  عند  �أنها 
جائزتها لن�صفني لكي تهدي ن�صف جائزتها لنجمة �لبوب �الأمريكية  

بيون�صيه  نولز.
ويف �لتفا�صيل �أن �أديل خالل تلقيها جائزة �ألبوم �لعام عن �ألبومها 25، 
�أحق  كانت  بيون�صيه  و�أن  �جلائزة  تقبل هذه  �أن  ت�صتطيع  ال  �إنها  قالت 

."Lemonade "بالفوز بها عن �ألبوم
و�لطريقة  نف�صي،  �إىل  نظرتي  غريتي  لبيون�صيه:"لقد  �أدي��ل  وقالت 
�لتي ي�صعر بها �أ�صدقائي �ل�صود جتاه �أنف�صهم، لقد �أ�صبحو� �الآن �أكرث 
�أحبك كثري� ولطاملا  باأنف�صهم..  و�مل�صاعب  �لتحديات  قوة، ويو�جهون 

�أحببتك، غر�مي يقدرك ونحن جميعا".
ويف �خلتام ك�صرت �أديل �جلائزة �إىل جزئني لتتمّكن من �إعطاء ن�صفها 

لبيون�صيه.


