
   

�أبو �لغيط من �إك�سبو 2020: 
�جلامعة �لعربية قوية وفاعلة

•• دبي-وام:

�أكد معايل �أحمد �أبو �لغيط �أمني عام جامعة �لدول �لعربية �أن جامعة 
�لدول �لعربية تعد �أقدم منظمة �إقليمية يف �لعامل وتاأ�س�ست يف مار�س 
�ملتحدة م�سري�  �لأمم  �أ�سهر من منظمة   6 قبل  وذل��ك   1945 ع��ام 
�إىل ر�سالتنا خالل تو�جدنا بجناح يف �إك�سبو 2020 دبي �أن جامعة 
�لدول �لعربية حية قوية وفاعلة وتتفاعل مع �ل�ساأن �لعربي و�سوؤون 
�ملنطقة. وقال خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقد �أم�س يف مقر �إك�سبو 
2020 دبي �إن �لر�سالة �لثانية �لتي نوؤكد عليها خالل تو�جدنا يف 
هذ� �حلدث �لعاملي �لبارز �لذي تنظمه دولة �لإمار�ت بنجاح ومتيز، 
�أن جامعة �لدول �لعربية لي�ست منظمة �سيا�سية وح�سب و�إمنا هناك 
�لعديد من �ملجالت �لتي تن�سط فيها مثل �ملجال �لثقايف و�لجتماعي 

و�ملر�أة و�لطفل وكبار �ل�سن.                     )�لتفا�سيل �س8(

�أبوظبي تت�سلم �سحنة من عقار �إيفو�سيلد 
�جلديد لعالج كوفيد- 19 من �أ�سرت�زينيكا

•• اأبوظبي -وام:

�إيفو�سيلد، �لذي طّورته �سركة  �أوىل �سحنات عقار  �لإم��ار�ت  �إىل  و�سلت 
�أ�سرت�زينيكا، لت�سبح �أبوظبي بذلك �أول مدينة يف �لعامل تت�سلم �لعقار، 
�ل�سحة  وز�رة  قبل  من  �ل��ط��ارئ  �ل�ستخد�م  مو�فقة  على  ح�سوله  بعد 

ووقاية �ملجتمع �لإمار�تية.
وجاء تطوير هذ� �لعقار، �لذي يعمل عرب توليد �لأج�سام �مل�سادة طويلة 
�ملفعول، لعالج حالت �لإ�سابة �ل�سديدة لدى �ملر�سى �لذين ل ُيظهرون 

��ستجابة مناعية كافية ملقاومة �لفريو�س.     )�لتفا�سيل �س2(

�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة خالل مباحثاته مع ميقاتي يف �لق�سر �حلكومي يف بريوت   )� ف ب( 
�لقو�ت �مل�سلحة �لأوكر�نية جتري تدريبات ع�سكرية مبنطقة خاركيف  

�رتفاع عدد �ل�ضحايا �إىل 375 
�لإمار�ت تت�سامن مع �لفلبني 
وتعزي يف �سحايا �إع�سار ر�ي

•• اأبوظبي-مانيال -وام:

جمهورية  مع  وت�سامنها  �ل�سادقة  تعازيها  عن  �لإم���ار�ت  دول��ة  ع��ربت 
يف  مناطق  عدة  �سرب  �ل��ذي  ر�ي  �إع�سار  �سحايا  يف  �ل�سديقة  �لفلبني 
وت�سريد  �سخ�س   200 نحو  مقتل  يف  وت�سبب  �ل��ب��الد،  وج��ن��وب  و�سط 
�لآلف. و�أعربت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل عن خال�س تعازيها 
ومو��ساتها �إىل �حلكومة �لفلبينية �ل�سديقة و�إىل �أهايل وذوي �ل�سحايا، 

ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني.
و�رتفع عدد �سحايا �إع�سار ر�ي �لذي �سرب �لفلبني �إىل 375 �سخ�سا 
على �لأقل، فيما و�سل عدد �مل�سابني �إىل 500 وبلغ عدد �ملفقودين 56 
�سخ�سا. و�أدى �لإع�سار �إىل تدمري منازل و�أغرق بلد�ت وقطع خطوط 

�لكهرباء و�لت�سالت و�سرد مئات �لآلف يف و�سط وجنوب �لبالد.
�لبحرية  �سالح  و�سفن  ع�سكرية  طائر�ت  �لفلبينية  �ل�سلطات  �أر�سلت  و 
�إىل  �لطبية  �لإم���د�د�ت  و  و�ملياه  �لأغذية  �سملت  م�ساعد�ت  لنقل  �م�س 

�ملناطق �ملت�سررة.

�ل�سحة جتري 272,115 فح�سا ك�سفت عن 301 
�إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و149 حالة �سفاء 

   •• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق �لفحو�سات 
كورونا  بفريو�س  �مل�سابة  �حل���الت  وح�سر  �ملبكر  �لكت�ساف  بهدف  �ل��دول��ة  يف 
�إجر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  ..�أع��ل��ن��ت  وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد  �مل�ستجد 
272،115 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف 

�ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي. )�لتفا�سيل �س2(

متظاهرون ي�سلون �إىل �لق�سر �لرئا�سي على ظهر مركبة ع�سكرية يف �خلرطوم    )رويرتز(

قتيل ومئات �جلرحى يف تظاهر�ت بال�سود�ن

غوتريي�ش يتفقد �لأ�ضر�ر يف مرفاأ بريوت

تعهد لبناين لالأمم �ملتحدة باإجر�ء �لنتخابات يف موعدها 
•• بريوت-وكاالت:

قال �لأم��ني �لعام ل��الأمم �ملتحدة 
�أن����ط����ون����ي����و ج���وت���ريي�������س �أم�������س 
تاأكيد�ت  على  ح�سل  �إن��ه  �لثنني 
م����ن �ل���زع���م���اء �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني ب����اأن 
�لن��ت��خ��اب��ات �مل��ق��ررة �ل��ع��ام �ملقبل 

�ستجرى يف موعدها.
جوتريي�س  ت�����س��ري��ح��ات  ج�����اءت 
م�سرتك  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل 
مع رئي�س �لوزر�ء جنيب ميقاتي 

على هام�س زيارته للبنان.
يف غ�������س���ون ذل������ك ق������ام �لأم������ني 
�أنطونيو  �مل��ت��ح��دة  ل���المم  �ل���ع���ام 
�لإثنني، بزيارة  �أم�س  غوتريي�س، 
مرفاأ بريوت حيث جال يف �أرجائه 
�لتي  �لأ������س�����ر�ر  ل���الط���الع ع��ل��ى 
حلقت به جر�ء �نفجار �لر�بع من 

�أغ�سط�س )�آب( 2020.
�لوكالة �لوطنية لالإعالم،  ووفق 
بو�سع  جولته  غوتريي�س  �ختتم 
�لن�سب  �ل��زه��ور على  م��ن  �إك��ل��ي��ل 

�لتذكاري ل�سهد�ء �نفجار �ملرفاأ.
وك����ان �ن��ف��ج��ار ���س��خ��م ه���ز مرفاأ 
ب��ريوت يف  �ل��ر�ب��ع م��ن �أغ�سط�س 
ت�سرر  عن  و�أ�سفر   2020 )�آب( 

ت�ساريح  ت��وق��ف  �حل��وث��ي  ميلي�سيا 
�لطائر�ت �لأممية و�لإغاثية ملطار �سنعاء

•• �صنعاء-وكاالت:

باأن  �لث��ن��ني،  �أم�س  م�سادر  �أف���ادت 
ت�ساريح  �أوقفت  �حلوثي  ميلي�سيا 
�ل�����ط�����ري�ن ل���ل���ط���ائ���ر�ت �لأمم����ي����ة 
موؤكدة  �سنعاء،  مل��ط��ار  و�لإغ��اث��ي��ة 
�أم�س هبوط  �أن �حلوثيني رف�سو� 
�ملتحدة  ل��الأمم  تابعة  جوية  رحلة 

مبطار �سنعاء.
�أن  �مل�������س���ادر  �أو����س���ح���ت  ه�����ذ�،  �إىل 
�لع�سكري  �حل��وث��ي��ني  ����س��ت��خ��د�م 
ملطار �سنعاء �أثر �سلبا على رحالت 

�لأمم �ملتحدة.
��ستهد�ف  �ىل  �ل��ت��ح��ال��ف  و�أ�����س����ار 
مر�كز ثقل لأهد�ف نوعية بقاعدة 
�سنعاء.  مبطار  مرتبطة  �لديلمي 
لتجميع  م���ر�ف���ق  دم���رن���ا  وق������ال: 
وتفخيخ �لطائر�ت �مل�سرية بقاعدة 
من�سات  دم����رن����ا  ك���م���ا  �ل���دي���ل���م���ي، 
حتت  بالي�ستية  �سو�ريخ  لإط���الق 

�لأر�س مرتبطة مبطار �سنعاء.
كما �أعلن يف وقت �سابق عن �سربات 
م�سروعة  ع�سكرية  لأه��د�ف  جوية 

يف �سنعاء.
جاءت  �ل�����س��رب��ات  �أن  �ىل  و�أ�����س����ار 
و�إطالق  للتهديد  فورية  ��ستجابة 
�سنعاء،  م����ط����ار  م����ن  �مل���������س����ري�ت 
مع  ت��ت��و�ف��ق  �لعملية  �أن  خم��وؤك��د� 

�لقانون �لدويل �لإن�ساين.

ولقي  �لعا�سمة،  �سو�رع  من  عدد 
�سخ�س حتفهم،   200 �أك��ر من 
�آلف،  �ستة   �أكر من  �أ�سيب  كما 
���س��خ�����س بال  �أل����ف   300 و����س���ار 
�لآن  ح��ت��ى  ت���ع���رف  ومل  م�������اأوى، 
ك��ي��ف��ي��ة ح�����س��ول �لن���ف���ج���ار ومن 
�لعام  �لأم���ني  وو���س��ل  ب��ه.  ت�سبب 
�أم�س  ب���ريو  �إىل  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 

�لول �لأح��د يف ما و�سفه بزيارة 
�أثناء  و�سعبه  لبنان  م��ع  ت�سامن 

�لأزمة �لقت�سادية �لطاحنة.
ويعاين لبنان من و�حدة من �أ�سو�أ 
�لعامل  �لإق��ت�����س��ادي��ة يف  �لأزم�����ات 
وفقاً  عاماً،   150 �أك��ر من  منذ 

للبنك �لدويل.
�ل��ع��م��ل��ة �ل��وط��ن��ي��ة �لآن  وف���ق���دت 

نحو %95 من قيمتها، ويتوقع 
�للرية  ت��ن��خ��ف�����س  �أن  �مل��ح��ل��ل��ون 
خالل  ذل���ك  م��ن  �أك���ر  �للبنانية 

�لأيام �لقليلة �ملقبلة.
�ملتحدة،  ل���الأمم  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���اً 
يعي�س �أكر من %70 من �سكان 
ماليني   6 ع��دده��م  �لبالغ  لبنان 

ن�سمة �لآن حتت خط �لفقر.

مو�ضكو تريد ردً� عاجاًل من �أمريكا

رو�سيا تطلب تعهد �لناتو بوقف �أي 
ن�ساط ع�سكري يف �سرق �أوروبا و�أوكر�نيا

�أوروبا تدر�ش فر�ش قيود قبيل عيد �مليالد 

فاوت�سي: �ملتحورة �أوميكرون تنت�سر يف كل �أنحاء �لعامل 
�إثيوبيا..متمردو تيغر�ي يعلنون 

�ن�سحابهم من �ملناطق �ملجاورة
•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

تيغر�ي،  لتحرير  �ل�سعبية  �جلبهة  با�سم  �ملتحدث  ق��ال 
جيتا�سيو ر�سا، �أم�س، �إن �جلبهة �ست�سحب �لقو�ت �لتابعة 
لها، �لتي ت�سكل حركة متمردة تقاتل �جلي�س �لإثيوبي، 

من �ملناطق �ملجاورة لالإقليم يف �سمال �لبالد.
وق�����ال ج��ي��ت��ا���س��ي��و ل��وك��ال��ة روي������رتز: ن���اأم���ل م���ن خالل 
�ن�سحابنا �أن يفعل �ملجتمع �لدويل �سيئا ما ب�ساأن �لو�سع 
قو�تنا  ��ستخد�م غزو  باإمكانهم  يعود  لن  �إذ  تيغر�ي،  يف 

لأمهرة وعفر كذريعة.
على  يتعني  �إن���ه  ق��ال��ت  �أن  �لإث��ي��وب��ي��ة  للحكومة  و���س��ب��ق 
و�أمهرة،  عفر  �إقليمي  م��ن  تن�سحب  �أن  ت��ي��غ��ر�ي  ق���و�ت 
�أي  �إج��ر�ء  �إمكان  �للذين غزتهما يف يوليو �ملا�سي، قبل 

مفاو�سات.
�إع���الم حكومية،  و�سائل  تاأكيد  م��ن  ي��وم  بعد  ه��ذ�  ي��اأت��ي 
��ستعادة �جلي�س �لإثيوبي �ل�سيطرة على مناطق خ�سعت 
ل�سيطرة �ملتمردين، على ر�أ�سها بلدة لليبيال �لتاريخية، 
لنائب  �سور�  وعر�ست  �ل�سخرية،  بكنائ�سها  �مل�سهورة 

رئي�س �لوزر�ء �أثناء زيارته للموقع.
م��ر�ت، خالل  ع��دة  �لبلدة  ه��ذه  على  �ل�سيطرة  وتبدلت 
�ملتمردة  و�لقو�ت  �لإثيوبي  �جلي�س  بني  �لد�ئر  �ل�سر�ع 

من �إقليم تيغر�ي �ل�سمايل.
لكن  �أغ�سط�س،  يف  �لبلدة  على  تيغر�ي  ق��و�ت  و�سيطرت 

•• مو�صكو-وكاالت:

برد  �لإثنني،  �أم�س  رو�سيا  طالبت 
مطالبها  ع��ل��ى  ع���اج���ل  �أم���ري���ك���ي 
�لأم��ن��ي��ة وح����ذرت جم����دد�ً م��ن رد 
يكن هناك حترك  ع�سكري ما مل 

�سيا�سي ملعاجلة خماوفها.
مو�سكو،  ك�سفت  �ملا�سي  و�لأ�سبوع 
�أث�����ارت ق��ل��ق �ل���غ���رب بح�سد  �ل��ت��ي 
عن  �أوكر�نيا،  من  بالقرب  قو�تها 
�لتي  �لأمنية  �لطلبات  من  قائمة 
تريد �لتفاو�س ب�ساأنها، منها تعهد 
حلف �سمال �لأطل�سي بالتخلي عن 
�أي ن�ساط ع�سكري يف �سرق �أوروبا 
و�أوك��ر�ن��ي��ا. وق��ال��ت و����س��ن��ط��ن، �إن 
�ل��رو���س��ي��ة غري  �مل��ق��رتح��ات  بع�س 
م��ق��ب��ول��ة، ول��ك��ن��ه��ا ���س��رتد يف وقت 
�أكر  �لأ�سبوع مبقرتحات  ما هذ� 

حتديد�ً حول �سكل �أي حمادثات.
فيينا،  يف  رو�سي  دبلوما�سي  وق��ال 
مو�سكو  بني  �لعالقات  طبيعة  �إن 
وحلف �سمال �لأطل�سي و�سلت �إىل 

حلظة حا�سمة.

�لرو�سية  �لإع����الم  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عنه قوله، يجب �أن يكون �لنقا�س 
حلف  يف  �جلميع  يفهم  و�أن  ج���اد�ً 
�لرغم  على  �أن��ه  �لأطل�سي  �سمال 
م��ن قوتهم ون��ف��وذه��م ف��اإن��ه يجب 
�تخاذ �إجر�ء �سيا�سي ملمو�س، و�إل 
من  ع�سكرياً  رد�ً  �لبديل  ف�سيكون 

جانب رو�سيا.
وق�������ال ن����ائ����ب وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 

�ل��رو���س��ي ���س��ريغ��ي ري��اب��ك��وف، �إن 
مو�سكو مل تت�سلم حتى �لآن �أي رد 

من �لوليات �ملتحدة.
�لرو�سية  �لإع����الم  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عنه قوله، �أعتقد �أنهم �سيحاولون 
بطيئة،  عملية  �إىل  ذل���ك  حت��وي��ل 
عاجلة  تكون  �أن  �إىل  نحتاج  لكننا 
وخطري  ج���د�ً  �سعب  �ل��و���س��ع  لأن 

وقد ي�سبح �أكر تعقيد�ً.
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�رشطة �أبوظبي تفاجئ منت�سبيها 
�ملتميزين وتكرمهم يف مو�قع عملهم

�أخبار �لإمار�ت

نيويورك تخ�سى تكر�ر كابو�ص 
�لعام 2020 مع �نت�سار �أوميكرون 

عربي ودويل

�إ�سبيلية وبر�سلونة لال�ستفادة 
من قمتهما �ملوؤجلة 

�لفجر �لريا�سي

�ل�ضباق �إىل �لأليزيه:
بيكري�س وزمور يجرب�ن ماكرون 
ولوبان على تغيري �ل�سرت�تيجية

•• الفجر -اأوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�صيباين

قبل �أقل من �أربعة �أ�سهر من �جلولة �لأوىل من �لنتخابات �لرئا�سية �لفرن�سية، يتناف�س 
�ملو�جهة  �أم��ام  �لطريق  يفتح  �ل��ذي  ذ�ك  �لرتتيب،  يف  �لثاين  �ملركز  على  لعبني  ثالثة 

�لنهائية.
يف �ل�سيا�سة، ل �سيء ُيكتب م�سبًقا. ميكن �أن تنهار جميع �ل�سيناريوهات �لأكر تف�سياًل 
لعام  �لرئا�سية  �لنتخابية  �حلملة  متوقع.  غ��ري  ح��دث  �ن���دلع  م��ع  ورق  م��ن  بيت  مثل 
�لرئا�سية  �لنتخابات  حملة  �ستقدم  فهل  تاريخي.  مثال  �أحدث  هي  ونتائجها   2017

جزئيا؟ �أو  كليا  خمتلف؟  بكا�ستينغ  جديدة؟  ن�سخة   2022
لأ�سهر و�أ�سهر، مت تاأكيد تكر�ر �ملبارزة �لأخرية لأم �ملعارك �ل�سابقة يف ��ستطالعات نو�يا 
�لقرت�ع جلميع موؤ�س�سات �ل�ستطالع. بدت �لنتيجة حتمية رغم رغبة غالبية �لفرن�سيني 

)ثمانية من �أ�سل ع�سرة وفًقا ل�ستطالع �يالب يف فرب�ير.            )�لتفا�سيل �س13(

•• اخلرطوم-وكاالت:

ق��ت��ل م��ت��ظ��اه��ر و�أ���س��ي��ب �أك����ر من 
�لتظاهر�ت  خ��الل  �سود�نياً   300
�ل�سود�ن  �سهدتها  �ل��ت��ي  �حل��ا���س��دة 
ل��ل��ث��ورة �لتي  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل���ذك���رى  يف 
�حتجاجاً  �ل��ب�����س��ري  ع��م��ر  �أ���س��ق��ط��ت 
ع�����ل�����ى ه����ي����م����ن����ة �جل�����ي�����������س ع���ل���ى 
مدين  بحكم  وللمطالبة  �ل�سلطة 
ووز�رة  �أطباء  بح�سب  دميوقر�طي، 
�ل�����س��ح��ة. وق���ال���ت جل��ن��ة �لأط���ب���اء 
بيان  �لأط��ب��اء( يف  )نقابة  �مل��رك��زي��ة 
�أحمد،  �إن جمذوب حممد  �لإثنني، 
�لأول  �أم�����س  ي��وم  قتل  ع��ام��اً،   28
ب��ر���س��ا���س ح���ي يف �ل�������س���در ج���ر�ء 
له  تعر�ست  �ل��ذي  �لوح�سي  �لقمع 

منطقة �سرق �لنبل باخلرطوم.
و����س��اف��ت �ل��ل��ج��ن��ة �أن��ه��ا ت���اأخ���رت يف 
�لتز�ماً  �مل��ت��ظ��اه��ر  م��ق��ت��ل  �ع�����الن 
للتق�سي  بها  تلتزم  �ل��ت��ي  باملعايري 

و�لتاأكد من �لتفا�سيل.
�ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  جهتها،  م��ن 
�ل�����س��ود�ن��ي��ة يف ب��ي��ان ل��ي��ل �لأح����د - 
��سيبو�  �سخ�ساً   123 �أن  �لث��ن��ني 
�ثنان يف ك�سال  يف �خلرطوم وج��رح 

ب�سرق �ل�سود�ن.
�سقطو�  �جل���رح���ى  �أن  و�أو����س���ح���ت 
خ���الل �ل���س��ت��ب��اك��ات �ل��ت��ي وق��ع��ت يف 
حميط �لق�سر �جلمهوري يف و�سط 

�خلرطوم بني �ملتظاهرين وقو�ت 
�لغاز�ت  ��ستخدمت  �ل��ت��ي  �لأم���ن 
لتفرقة  بكثافة  ل��ل��دم��وع  �مل�سيلة 

�ملحتجني.
�أن �ل�سابات جنمت عن  و�أ�سافت 
ب��ال��غ��از م��ا تطلب نقل  �خ��ت��ن��اق��ات 

�مل�سابني �ىل �مل�ست�سفى.
و���س��ب��اح �لث���ن���ني، و����س��ل��ت قو�ت 
�لأمن �غالق بع�س �جل�سور �لتي 
مبنطقتي  �لعا�سمة  و�سط  تربط 
وب����ح����ري  )غ�����������رب(  درم�����������ان  �أم 

وكالة  من  �سحايف  وفق  )�سمال(، 
فر�ن�س بر�س. وكرر �ملتحدث با�سم 
�جلي�س �ل�سود�ين يف ت�سريح وزع 
�خلرطوم  يف  �ل�����س��ح��اف��ي��ني  ع��ل��ى 
�ل�سود�نية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �لتز�م 
وقال  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي.  ب��اخل��ي��ار 
�ل��ع��م��ي��د �ب���ر�ه���ي���م �ب����و ه���اج���ه �إن 
للخيار  منحازة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 
�ل����دمي����وق����ر�ط����ي ل��ل�����س��ع��ب عرب 
و�ستحمي  ونزيهة  ح��رة  �نتخابات 

هذ� �خليار.

�لعت�سام  �مل��ت��ظ��اه��رون  وح�����اول 
ومتكنو�  �لرئا�سي،  �لق�سر  خ��ارج 
لأول  بالفعل  �إل��ي��ه  �ل��و���س��ول  م��ن 
مرة بعد �أ�سابيع من �لحتجاجات، 
ل���ك���ن ق������و�ت �لأم�������ن مت��ك��ن��ت من 

تفريقهم بعد غروب �ل�سم�س.
وقالت �للجنة يف بيان �آخر �إن نحو 
331 �سخ�سا �أ�سيبو� �أم�س �لأول 
بالر�سا�س  �ث��ن��ان  منهم  �لأح����د، 
�أ���س��ي��ب ع�سر�ت  ك��م��ا  �ل���ر�أ����س،  يف 
ب��ع��ب��و�ت �ل���غ���از �مل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع.

دي�سمرب،  بد�ية  يف  �ل�سيطرة  ��ستعاد  �لإثيوبي  �جلي�س 
�لقو�ت  �أج���ربت  �لآن،  �إىل  م�ستمرة  ع�سكرية  حملة  يف 

�ملتمردة على �لن�سحاب.
عن  �لطرفني  من  كل  �أك��د  �ملا�سي،  �أكتوبر  نهاية  ومنذ 
حتقيق تقدم كبري على �لأر�س، وتغريت �جلهة �مل�سيطرة 
�مل��دن م��ر�ت ع��دة.  و��ستوىل �ملتمردون منذ  على بع�س 
�أحد  ت�سم  �لتي  على لليبيال،  �أخ��رى  مرة  �أ�سبوع  نحو 
للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لعاملي  �ل���رت�ث  م��و�ق��ع 
�إعالن  11 يوما من  بعد  و�لعلوم )يون�سكو(،  و�لثقافة 

�حلكومة �أنها ��ستعادت �ل�سيطرة عليها.     

•• عوا�صم-وكاالت:

�لبيت  م�ست�سار  فاوت�سي،  �أنتوين  �لبارز  �لأمريكي  �لعامل  حذر 
�أوم��ي��ك��رون من  �مل��ت��ح��ورة  �أن  م��ن  �ل�سحية،  ل��الأزم��ة  �لأب��ي�����س 
ف��ريو���س ك��ورون��ا تنت�سر يف ك��ل �أن��ح��اء �ل��ع��امل، معرب� ع��ن قلقه 

حيال عدد �لأمريكيني �لذين مل يتلقو� �لتطعيم حتى �لآن.
وقال فاوت�سي ل�سبكة )�سي �ن �ن(، �إن هذ� �لفريو�س غري عادي، 
يف �إ�سارة �إىل �سرعة �نت�سار �أوميكرون، م�سيفا �أن هذه �ملتحورة 
�أ�سهر� �سعبة مع دخولنا  �أو  �أ�سابيع  �ست�سبح مهيمنة و�سنو�جه 
�أن �ملتحورة  يف عمق ف�سل �ل�ستاء. و�سرح لقناة )�إيه بي �سي(، 
�أدنى  وب��ال  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  ك��ل  يف  حرفيا  ح��ق��ا،  ب�سرعة  تنت�سر 
�سك يف بلدنا، معربا عن قلقه من �أن نحو 50 مليون �أمريكي 

موؤهلني للتطعيم مل يتلقو� �للقاح بعد.
هذ� ورف�ست بريطانيا �أم�س ��ستبعاد فر�س قيود على �لتجمعات 
بالنت�سار  مدفوعة  �إغ���الق  ر�ب���ع  هولند�  ف��ر���س  م��ن  ي��وم  بعد 
�ل�سريع لأوميكرون �ملتحور �جلديد من فريو�س كورونا يف حني 

تدر�س دول �أخرى يف �أوروبا فر�س قيود قبل عيد �مليالد.
�أوروب����ا  يف  ك��ب��رية  ب�سرعة  ب��اأوم��ي��ك��رون  �لإ���س��اب��ات  وتت�ساعف 
�أيام  �أو ثالثة  يومني  كل  مثليها  �إىل  فتزيد  �ملتحدة  و�لوليات 
يف لندن ومناطق �أخرى مما كان له �أثر �سديد على �أ�سو�ق �ملال 

�لتي تخ�سى من �أثر �لنت�سار على �نتعا�س �لقت�ساد �لعاملي.
و�أع��ل��ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ه��ول��ن��دي م���ارك روت���ه �لإغ����الق يوم 

�ل�سبت وقال �إنه �سيت�سمن �إغالق جميع �ملتاجر غري �لأ�سا�سية 
�لريا�سية  �لألعاب  و�سالت  �ل�سعر  ت�سفيف  وحمال  و�ملطاعم 
على  يناير   14 �لعامةحتى  �لأم��اك��ن  م��ن  وغ��ريه��ا  و�مل��ت��اح��ف 
�لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  نائب  ر�ب  دومينيك  وق��ال  �لأق���ل. 
لإذ�عة تاميز �إن 12 �سخ�سا توفو� متاأثرين باإ�سابتهم باملتحور 
�أوميكرون. و�أ�ساف �أن 104 يعاجلون يف �مل�ست�سفيات �لآن من 

�لإ�سابة باأوميكرون ر�ف�سا ��ستبعاد ت�سديد �لقيود �لجتماعية 
قبل عيد �مليالد. وقال وزير �ل�سحة �لربيطاين �ساجد جاويد  
�إن �حلكومة ترقب �لبيانات عن كثب. و�أي قر�ر لتقييد �حتفال 
رئي�س  باهظ على  �سيا�سي  له ثمن  �سيكون  �مليالد  بعيد  �لنا�س 
�لوزر�ء �لذي �سعفت �سلطته بالت�سكيك فيما �إذ� كان قد خالف 

قو�عد �لإغالق �لعام �ملا�سي.

مركز تطعيم مت �إن�ساوؤه حديًثا يف م�ست�سفى لالأطفال يف ليفربول قبل �أعياد �مليالد   )� ف ب( 

�ثيوبيون يحيون ��سرى لدى ترحيلهم �ىل مركز للتاأهيل
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اأخبـار الإمـارات

تفاهم بني »ز�يد �لعليا لأ�سحاب �لهمم« وموؤ�س�سة »م�سر �خلري« �مل�سرية

�لعليا" يف  "ز�يد  �خلري مب�ساعدة 
ذة  �ملنَفّ للرب�مج  حتقيق مبادر�تها 
يف �مل��ن��اط��ق �ل��ب��ع��ي��دة و�ل��ن��ائ��ي��ة يف 
خدمات  ���س��اأن  يف  م�سر  جمهورية 
�أ����س���ح���اب �ل���ِه���م���م، و�ل���ع���م���ل على 
��ستد�متها  و�سع منظومة ت�سمن 
�لتي  �لأم��اك��ن  ب�ساأن  وم�ساعدتها 
ذة  �ملنَفّ �ل��رب�م��ج  �حتياجات  ُتوفر 
من ِقبل �ملوؤ�س�سة وو�سائل �حل�سول 
عليها. ورحب �سعادة عبد �هلل عبد 

ع�سو  نائب  ب�سفته  عبد�لرحمن 
وح�سر  �مل��ن��ت��دب،  �لم��ن��اء  جمل�س 
مبقر  جرت  �لتي  �لتوقيع  مر��سم 
لأ�سحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���س�����س��ة 
�ملوؤ�س�سة  قياد�ت  من  لفيف  �لهمم 

و�جلمعية.
ومب��وج��ب م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م تنقل 
لأ�سحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���س�����س��ة 
�خلري  م�سر  موؤ�س�سة  �إىل  �لهمم 
خرب�تها يف تقدمي خدمات �أ�سحاب 

�لعليا  ز�ي���د  موؤ�س�سة  �أن  و�أو����س���ح 
ج�سور  ملد  ت�سعى  �لهمم  لأ�سحاب 
�ل���ت���ع���اون وت����ب����ادل �خل�������رب�ت مع 
�ل��ع��الق��ة على  ك��اف��ة �جل��ه��ات ذ�ت 
و�لإقليمي  �مل���ح���ل���ي  �مل�������س���ت���وي���ني 
و�ل���ع���امل���ي ب���ه���دف �ل����س���ت���ف���ادة من 
�أو�سع نطاق ل�سالح  �لتجارب على 
م�سري�ً  و�أ���س��ره��م،  �لهمم  �أ�سحاب 
�لعليا  ز�ي���د  موؤ�س�سة  ت��ق��دي��ر  �إىل 
جل���ه���ود م��وؤ���س�����س��ة م�����س��ر �خلري 

�لعربية  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  �سفري 
�لت�سال  وع�����رب  �ل�����دول�����ة،  ل�����دى 
�حلمادي،  عبد�هلل  �لدكتور  �ملرئي 
�لدولة  �سفارة  بالأعمال يف  �لقائم 
�لعربية،  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
ووقع مذكرة �لتفاهم عن موؤ�س�سة 
ز�يد �لعليا لأ�سحاب �لهمم �سعادة 
�حلميد�ن  ع���ب���د�ل���ع���ايل  ع���ب���د�هلل 
�لأم�����ني �ل���ع���ام ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، وعن 
م��وؤ���س�����س��ة م�����س��ر �خل�����ري، حممد 

�ل��ع��ايل �حل��م��ي��د�ن ب��اإب��ر�م �ملذكرة 
م���ع م��وؤ���س�����س��ة م�����س��ر �خل���ري �لتي 
تهدف �إىل خدمة وتطوير ومتكني 
�لعودة  �أج��ل  من  �مل�سري  �ملجتمع 
�ل��ك��رمي��ة يف ج��م��ي��ع ربوع  ل��ل��ح��ي��اة 
�أج�����ل تنمية  م�����س��ر، وت��ع��م��ل م���ن 
�أ�سا�سية  جم��الت  �ست  يف  �لإن�سان 
و�لتعليم  �لج��ت��م��اع��ي  /�ل��ت��ك��اف��ل 
و�ل�سحة و�لبحث �لعلمي ومناحي 

�حلياة و�لتنمية �ملتكاملة/.

�لوطني  �مل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  �ل���ِه���م���م 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة 
و�إطالعهم على �لرب�مج �لعالجية 
�ملوؤ�س�سة  من  �ملقّدمة  و�لتعليمية 
نقل  �إىل  �إ�سافة  �لِهمم،  لأ�سحاب 
و  و�لتاأهيلية،  �لتدريبية  خرب�تها 
�مل�ساركة يف �ملبادر�ت و�خلطط من 
جمالت  لتطوير  �ل��ر�ع��ي��ني  ِق��ب��ل 
جمهورية  يف  �ل���ِه���م���م  �أ����س���ح���اب 
م�سر ..بينما تقوم موؤ�س�سة م�سر 

•• اأبوظبي-وام:

�لعليا  ز�ي�������د  م���وؤ����س�������س���ة  وق����ع����ت 
لأ�سحاب �لِهمم مذكرة تفاهم مع 
بجمهورية  �خل��ري  م�سر  موؤ�س�سة 
�لتعاون  ب�����س��اأن  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�����س��ر 
�لِهمم،  �أ�سحاب  بناء  يف  و�مل�ساركة 
تنموية  خ���ط���ط  ل���و����س���ع  ت���ه���دف 
�لتجربة  لإث���ر�ء  �لكامل  للتعاون 
�لإن�ساين  �ل���ع���م���ل  يف  �مل�������س���رتك���ة 
خ�������س���و����س���اً �خل�����دم�����ات �مل���ق���ّدم���ة 
�ملعريف  و�لتبادل  �لِهمم،  لأ�سحاب 
وفقاً  و�ل���ت���دري���ب���ي  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
�خلدمات  يف  �مل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل 
�مل��ق��ّدم��ة لأ���س��ح��اب �ل��ِه��م��م، وعقد 
�مل�سرتكة  و�مل�����وؤمت�����ر�ت  �ل����ن����دو�ت 
�لو�قع  �لتعاون  بج�سور  للتعريف 

و�ملاأمول.
للتطور  �مل���ذك���رة  تعزيز�ً  وت���اأت���ي 
�ل��ك��ب��ري و�ل��ن��وع��ي ل��ل��ع��الق��ات بني 
م�سر  وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لدولة  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً  �لعربية، 
و�إمارة �بوظبي ملد ج�سور �لتعاون 
وتبادل �خلرب�ت مع كافة �جلهات 
ذ�ت �لعالقة على �مل�ستويني �ملحلي 

و�لإقليمي و�لعاملي.
�سعادة  �ل��ت��وق��ي��ع  م��ر����س��م  ح�����س��ر 
�لبديوي  ف�������وؤ�د  حم���م���د  ����س���ري���ف 

�مل��وؤ���س�����س��ة �ل���ر�ئ���دة، ك��م��ث��ال عاملي، 
جمتمع  ت��ن��م��ي��ة  �إىل  ل���ل���و����س���ول 

تكافلي، ينمو ذ�تياً.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه ق������ال حم���م���د عبد 
�لرحمن: "ي�سعدنا �إعالن �لتعاون 
وجت�����س��ي��د �ل���ع���الق���ات �مل��ث��م��رة مع 
لأ�سحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���س�����س��ة 
�لِهمم و�لذي ياأتي يف نطاق �لعمل 
�مل�سرتك،  و�لإن�����س��اين  �لجتماعي 
مو�سحاً �أن هناك �قتناعا م�سرتكا 
ل��ت��وح��ي��د �جلهود  �ل��ط��رف��ني  ب���ني 
وت����ب����ادل �خل������رب�ت �ل���ه���ادف���ة �إىل 
�لإجتماعي  �لعمل  وب�سط  ت�سجيع 

و�لإن�ساين و�لوطني".
و�أكد �أن مذكرة �لتفاهم ت�ساهم يف 
تعزيز �لتعاون من خالل �لتن�سيق 
�سمن  وت��اأت��ي  و�مل��ت��و����س��ل،  �ملبا�سر 
باإحد�ث  �ل��ط��رف��ني  ��سرت�تيجية 
�لتو�جد  وتكثيف  �لنوعية،  �لنقلة 
�ملوؤ�س�سات  على  و�لنفتاح  �مليد�ين 
�لجتماعية  �خل���دم���ات  وت���ق���دمي 
ومتا�سياً  و�ل��وط��ن��ي��ة،  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�ملوؤ�س�ستني  �أه��د�ف  مقت�سيات  مع 
�لتو��سل  ج�سور  م��ّد  �إىل  �لهادفة 
مع كافة قطاعات �لعمل �لإن�ساين 
�لجتماعي  �لعمل  لفكرة  وتاكيد�ً 
�أ�سبح  �ل��ذي  و�لوطني  و�لإن�ساين 

من �سمات �ملو�طنة �ملعا�سرة.

�ل�سحة جتري 272,115 فح�سا ك�سفت عن 301 �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و149 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�سيا 
نطاق �لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت 
19" و�ملخالطني لهم  "كوفيد -  �مل�ستجد  �مل�سابة بفريو�س كورونا 
وعزلهم ..�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 272،115 فح�سا جديد� خالل 
با�ستخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات 

�أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س يف �لدولة وتو�سيع نطاق 
�إ�سابة  301 حالة  �لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�سجلة 744،438 حالة.
�لإ�سابة  نتيجة تد�عيات  �ل��وز�رة عن وفاة حالة م�سابة  �أعلنت    كما 
�لدولة  �ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
�أ�سفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت   2،152
بال�سفاء  ومتنياتها  �مل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  ومو��ساتها  تعازيها  وخال�س 
�لعاجل جلميع �مل�سابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات 
�ل�سحية و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �سماناً 

ل�سحة و�سالمة �جلميع.
149 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  �ل��وز�رة عن �سفاء  �أعلنت    كما 
�أعر��س �ملر�س  19" وتعافيها �لتام من  "كوفيد -  كورونا �مل�ستجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�سفاء 738،785 حالة.

�ل�سحة تعلن تقدمي 17,692 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل �ل� 24 �ساعة �ملا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 17،692 جرعة من 
لقاح "كوفيد19-" خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية وبذلك يبلغ جمموع 
�جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 22،316،734 جرعة ومعدل 

توزيع �للقاح 225.64 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�سعياً 
�إىل �لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد 

يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

�عتماد تطبيق �ملرور �لأخ�سر لدخول جميع �لدو�ئر �ملحلية يف عجمان
•• عجمان -وام:

مع  بالتن�سيق  عجمان  باإمارة  �ملحلي  و�ل��ك��و�رث  و�لزم��ات  �لطو�رئ  فريق  �أعلن 
جميع  لدخول  �لأخ�سر  �مل��رور  نظام  تطبيق  عن  �لإم���ارة،  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�جلهات و�لدو�ئر �حلكومية �ملحلية بعجمان للموظفني و�ملر�جعني، وذلك دعما 
للقر�ر �ملعتمد من وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع و�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات و�لكو�رث ب�ساأن تطبيق نظام �ملرور �لخ�سر يف جميع �جلهات �لحتادية 
..دعما للجهود �لوطنية يف �لتعايف من جائحة كوفيد19- وتاأمني �سحة و�سالمة 
�ملجتمع. ويطبق �لنظام �بتد�ء من 3 يناير 2022 حيث �سي�سمح بدخول تلك 
�جلهات فقط للمطعمني و�أ�سحاب �لفئات �مل�ستثناة من �لتطعيم يف حال �إجر�ئهم 
فح�س PCR و�لأطفال من هم دون �ل� 16 عاما. ونوه فريق �لأزمات و�لكو�رث 
ب�سرورة �للتز�م بالجر�ء�ت ح�سب �لربوتوكول �لوطني �ملعتمد يف ظل �نت�سار 

متحور�ت فريو�س كوفيد19- ل�سمان ��ستد�مة جهود �لتعايف يف �لدولة.

�أبوظبي تت�سلم �سحنة من عقار �إيفو�سيلد �جلديد لعالج كوفيد- 19 من �أ�سرت�زينيكا

�أ�سدرته  ت�����س��ن��ي��ف  �أح�����دث  وف����ق 
�لعميقة  �مل����ع����رف����ة  جم����م����وع����ة 
 Deep knowledge
�لتي تتخذ من لندن   Group
�ل�����ذي يوؤكد  ل���ه���ا، �لأم������ر  م���ق���ر� 
على مكانة �لإمارة كوجهة ر�ئدة 
�ملنطقة  يف  �ل�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 

و�لعامل.
�سعادة  ق�����ال  �ل�������س���دد،  ه�����ذ�  ويف 

�سجل  �إىل  �لتعاون  ه��ذ�  وُي�ساف 
�لإجناز�ت �لتي حققتها �ملوؤ�س�سات 
�ل�سحية  �مل���ج���الت  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
و�سال�سل  �للوج�ستية  و�خلدمات 
�مل�سي  مو��سلة  ويوؤكد  �لتوريد، 
�لرعاية  ب��ق��ط��اع  �لرت����ق����اء  ن��ح��و 
�ن�سجاماً  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ل�سحية 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع 
�أبوظبي  �ل�سحة  د�ئ����رة  وج��ه��ود 

�لر�مية �إىل حث �لبتكار و�لبحث 
�لعامل  �أّدل����ة  وت��ط��وي��ر  �ل�سريري 
�لرقمية  و�ل�������س���ح���ة  �حل��ق��ي��ق��ي 
كحا�سنة  �أبوظبي  مكانة  و�إر���س��اء 

لعلوم �حلياة.
منوذج  تقدمي  �أبوظبي  وتو��سل 
جلائحة  �ل����س���ت���ج���اب���ة  يف  ر�ئ������د 
كوفيد19-، مت�سدرة مدن �لعامل 
�لوباء،  م��ع  �لتعامل  يف  �لقيادية 

•• اأبوظبي -وام:

و�سلت �إىل �لإمار�ت �أوىل �سحنات 
�ل���ذي طّورته  �إي��ف��و���س��ي��ل��د،  ع��ق��ار 
لت�سبح  �أ����س���رت�زي���ن���ي���ك���ا،  ���س��رك��ة 
مدينة  �أول  ب����ذل����ك  �أب����وظ����ب����ي 
�ل���ع���ق���ار، بعد  ت��ت�����س��ل��م  �ل���ع���امل  يف 
ح�سوله على مو�فقة �ل�ستخد�م 
�ل�سحة  وز�رة  قبل  م��ن  �ل��ط��ارئ 

ووقاية �ملجتمع �لإمار�تية.
�ل��ع��ق��ار، �لذي  وج��اء تطوير ه��ذ� 
يعمل عرب توليد �لأج�سام �مل�سادة 
ط��وي��ل��ة �مل���ف���ع���ول، ل��ع��الج حالت 
�ملر�سى  ل��دى  �ل�سديدة  �لإ�سابة 
��ستجابة  ُي���ظ���ه���رون  ل  �ل����ذي����ن 
مناعية كافية ملقاومة �لفريو�س.

وُي�������س���اف �ل���ع���ق���ار �جل����دي����د �إىل 
و�لوقائية  �ل��ع��الج��ي��ة  �ل��ع��ق��اق��ري 
�ملتوفرة  لكوفيد19-  �لأخ�����رى 
�لعربية  و�لإم������ار�ت  �أب��وظ��ب��ي  يف 
مو��سلة  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �مل��ت��ح��دة 
�لرعاية  �أف�����س��ل خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
�ملجتمع  �أف����ر�د  جلميع  �ل�سحية 

وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية.
من  �لأوىل  �ل�����ُس��ح��ن��ة  وو����س���ل���ت 

�لأو�سط و�أفريقيا".
نائب  م��ارت��ن درو،  ق���ال  وب�����دوره، 
�لرئي�س �لأول للمبيعات و�ل�سحن 
للطري�ن:  �لحت������اد  مب��ج��م��وع��ة 
بلعب  لل�سحن  �لحت����اد  "تفخر 
ت�سهيل  �مل���ح���وري يف  �ل����دور  ه���ذ� 
عقار  م��ن  �لأوىل  �ل�����ُس��ح��ن��ة  ن��ق��ل 
على  ب����الع����ت����م����اد  �إي���ف���و����س���ي���ل���د 
�ملتخ�س�سة  لي��ف  فلرما  خ��دم��ة 
و�لرعاية  �لأدوي��������ة  خ���دم���ات  يف 

�ل�سحية".
�سامح  ق����ال  ذ�ت������ه،  �ل�����س��ي��اق  ويف 
دول  منطقة  رئ��ي�����س  �ل��ف��ن��ج��ري، 
�خلليجي  �ل�����ت�����ع�����اون  جم���ل�������س 
وب������اك�������������س������ت������ان ل�����������دى �����س����رك����ة 
ن�سهد  �أن  "ي�سرنا  �أ�سرت�زينيكا: 
من  �لأوىل  �ل����دف����ع����ة  و������س�����ول 
دول���ة  �إىل  �إي��ف��و���س��ي��ل��د  ج���رع���ات 
�لإم��ار�ت، بعد �أ�سبوع و�حد فقط 
�ل�ستخد�م  م��و�ف��ق��ة  م��ن��ح��ه  م��ن 
�ل�سحة  وز�رة  قبل  م��ن  �ل��ط��ارئ 
ووق�����اي�����ة �مل���ج���ت���م���ع �لإم����ار�ت����ي����ة 
..وُتعد �لإمار�ت و�حدة من �أوىل 
جرعات  ت�������س���رتي  �ل���ت���ي  �ل�������دول 
�إيفو�سيلد وت�ستلمها ..وُنعرب عن 

 20 يف  �أب��وظ��ب��ي  �إىل  �إيفو�سيلد 
�إ�سر�ف  حت��ت  �جل����اري  دي�����س��م��رب 
�ل�سحة  د�ئ����������رة  م�����ن  م���ب���ا����س���ر 
تعاون  خ�����الل  وم�����ن  �أب����وظ����ب����ي، 
باقٍة  وتن�سيق م�سرتك بني  وثيق 
م���ن �ل�����س��رك��اء �ل��رئ��ي�����س��ي��ني، مبا 
يف ذل���ك ر�ف�����د، �مل��وؤ���س�����س��ة �لأب����رز 
�لتجهيز�ت  مل�سرتيات  �ل��دول��ة  يف 
بقطاع  �ل�����س��ل��ة  ذ�ت  و�خل���دم���ات 
�ل���رع���اي���ة �ل�����س��ح��ي��ة؛ و�لحت������اد 
�ل�سحن  عمليات  ذر�ع  لل�سحن، 
�لتابع  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة  و�خل���دم���ات 
ملجموعة �لحتاد للطري�ن �لناقل 
�لوطني لدولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�سركة  و�أ���س��رت�زي��ن��ي��ك��ا،  �مل��ت��ح��دة؛ 
�حليوية  و�لتكنولوجيا  �لأدوي����ة 
متعددة  �ل�سويدية  �لربيطانية 
�أبوظبي  و����س���رك���ة  �جل��ن�����س��ي��ات؛ 
�لعقار  ت��خ��زي��ن  ومت  ل��ل��م��ط��ار�ت. 
�لتابع  �ل��ت��وزي��ع  م��رك��ز  يف  �ملبتكر 
ل�����س��رك��ة ر�ف�������د، �مل����رف����ق �لأك�����رب 
و�لأكر تطور�ً للتخزين بدرجات 
�ملنطقة،  يف  م��ن��خ��ف�����س��ة  ح������ر�رة 
وم���ن ث��م ت��وزي��ع��ه��ا ن��ح��و وجهات 

خمتلفة.

�لكعبي،  �ل��دك��ت��ور ج��م��ال حم��م��د 
�أبوظبي:  �ل�����س��ح��ة  د�ئ����رة  وك��ي��ل 
"ُنو��سل �لعمل يف ظل توجيهات 
توفري  ل�سمان  �لر�سيدة  قيادتنا 
�ملبتكرة  و�ل����ع����الج����ات  �حل����ل����ول 
�ملجتمع  �أف���ر�د  و�ل��و�ع��دة جلميع 
�ل�سر�كات  ُتعد  حيث  �أبوظبي،  يف 
مبوؤ�س�سات  جتمعنا  �ل��ت��ي  �ملهمة 
ر�ئ��دة كجزء ل يتجز�أ من  عاملية 
�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
���س��ح��ة و���س��الم��ة ���س��ك��ان �لإم�����ارة 

و�لقادمني �إليها".
�لقبي�سي،  ر��سد  ق��ال  جانبه،  من 
ر�فد:  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
"نحن فخورون بهذ� �لتعاون مع 
�ل�سركة �لعاملية �لر�ئدة يف �سناعة 
�خلطوة  �أّن  ���س��ي��م��ا  ل  �لأدوي��������ة، 
ع��ّززت من جهودنا يف توفري هذ� 
�لعقار �ملبتكر يف �لدولة ..وتعمل 
�سبكتها  ع��ل��ى  ب���الع���ت���م���اد  ر�ف�����د 
�ل�سركاء  م����ن  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
بنية  تاأ�سي�س  على  �للوج�ستيني 
ب��ت��ب�����س��ي��ط عملية  ك��ف��ي��ل��ة  حت��ت��ي��ة 
توزيع �لعقار يف جميع �أنحاء دولة 
�ل�سرق  منطقة  ورمّب���ا  �لإم����ار�ت 

�حلكومة  ل��دور  �ل�سديد  تقديرنا 
مو�جهة  يف  �مل�ستمر  �لإم��ار�ت��ي��ة 
تزويد  خ����الل  م���ن  كوفيد19- 
�ملبكر  �ل��و���س��ول  بفر�س  �سكاّنها 

�إىل �لعقار�ت �ملبتكرة".
ومن ناحيته، قال حممد ح�سني، 
مطار�ت  ل�����س��رك��ة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
فخرنا  ع���ن  "ُنعرب  �أب���وظ���ب���ي: 
ودعم  �ل�سر�كة  هذه  يف  بامل�ساركة 
�ملبتكر  �لعقار  هذ�  �إح�سار  جهود 
�إىل دولة �لإمار�ت ..وي�سرنا دوماً 
يف  �ل�سركاء  خمتلف  مع  �لتعاون 
قيادتنا  م�ساعي  ودع���م  �أب��وظ��ب��ي 
�سمان  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �حل��ك��ي��م��ة 
جمتمعنا  ح���ي���اة  وج������ودة  ���س��ح��ة 
�إد�رة  ن���ظ���ام  و����س���اه���م  �لعزيز". 
ع���م���ل���ي���ات �ل���ت���ف���ت���ي�������س �جل����دي����د 
و�خلا�س بالإد�رة �لعامة جلمارك 
ك��ب��ري يف تعزيز  ب�����س��ك��ل  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�سحنة  لنقل  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود 
�لدو�ئية من خالل ت�سهيل عملية 
وت�سريع  �جل��م��رك��ي  �ل��ت��خ��ل��ي�����س 
�أبوظبي  م���ط���ار  م����ن  خ���روج���ه���ا 
�إىل  و�سولها  وب��ال��ت��ايل،  �ل���دويل، 

�ملر�سى ب�سكل �أ�سرع.

�ساعد حتتفي بعيد �لحتاد �خلم�سني للدولة
•• اأبوظبي- وام: 

�سمن  خا�سة  بفعالية  �مل��روري��ة  �حل���و�دث  من  للحد  �ساعد  جمعية  �حتفت 
للدولة،  بعيد �لحت��اد �خلم�سني  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �حتفالت 
�لأهد�ف  حتقيق  يف  ل�سر�كتها  وتعزيز�ً  �ملجتمعي  ل��دوره��ا  جت�سيد�ً  وذل��ك 

�لإ�سرت�تيجية �سمن روؤية �لإمار�ت وبحكمة قيادتها �لر�سيدة.
�إن  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �حل��ارث��ي  ح�سني  �ملهند�س  �لعميد  وق��ال 
�لإمار�ت ما�سية يف حتقيق �ملنجز�ت بروؤية قيادتها �لر�سيدة منذ تاأ�سي�سها 
"�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل  على يد �ملغفور له باإذن �هلل 
ثر�ه و�سوًل �إىل ما نحن عليه �ليوم حيث تعتلي �لإم��ار�ت مر�كز متقدمة 

على �سلم موؤ�سر�ت �لتناف�سية وما�سية يف تعزيز هذه �لنجاحات.

و�أعرب �حلارثي يف ت�سريح له باملنا�سبة عن �لعتز�ز و�لفخر ونحن ن�سهد 
�ليوبيل �لذهبي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بهذ� �لقدر من �لإجناز�ت 
فيه  تتجدد  ع��ام��اً  خم�سني  نحو  وث��ب��ات  بثقة  وما�سون  �حل�ساري  و�لبناء 
روؤي��ة تطلعية تقوم  بروؤية وتخطيط وع��زم ووف��ق  �لبناء  �ملنجز�ت وم�سرية 
�ملعرفة  و�قت�ساديات  �لتحتية  و�لبنى  �لب�سرية  �ل��ك��و�در  يف  �ل�ستثمار  على 
�لأمل  ي��ح��ذوه��ا  �لإم�����ار�ت  م�����س��رية  �مل�ستقبل، ومت�����س��ي  ����س��ت�����س��ر�ف  وع��ل��وم 

و�لتفاوؤل مب�ستقبل �أكر �إ�سر�قاً.
�ل�سركاء وبعمل  كافة  نبذل ق�سارى �جلهد مع  �ساعد  �إننا يف جمعية  وقال 
�مل��روري وحماية م�ستخدمي  �ملعنية نحو تعزيز �لأم��ن  تكاملي مع �جلهات 
�ل��ط��ري��ق و�لرت���ق���اء مب�����س��ت��وي��ات �ل�����س��الم��ة ع��ل��ى �ل��ط��رق وك���ل ذل���ك �سمن 
�أمناً  �ملناطق  �أكر  �لإم��ار�ت  �ل�ساعية جلعل  �لإم��ار�ت  �إ�سرت�تيجية حكومة 

وحما�سر�ت  ور���س  من  �لتوعوية  �جلهود  �إىل  م�سري�ً  �ل��ع��امل،  يف  و�سالمة 
يف  �ل�سركاء  مع  �جلمعية  بها  قامت  وحمالت  ور�سائل  ومنتديات  وفعاليات 

�سبيل حتقيق �لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية.
�أبوظبي  �ل�سالم �لوطني من قبل فرقة �سرطة  وكان �حلفل قد بد�أ بعزف 
�لكبري  �لر�حل  م�سرية  من  جانباً  يعر�س  ق�سري  فيلم  وعر�س  �ملو�سيقية، 
�لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له باإذن �هلل "�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان" طيب 
�هلل ثر�ه و�لعديد من �ملو�قف �خلالدة وهو رمز للحكمة و�خلري و�لعطاء، 
وعر�ست بعد ذلك ق�سائد وطنية تغنت مبنجز�ت �لإمار�ت بحكمة قيادتها 

�لر�سيدة.
ويف نهاية �حلفل مت تكرمي �ل�سركاء من قبل �لعميد �ملهند�س ح�سني �حلارثي 
�لعامري،  �سامل  جمال   / م  �لعميد.  بح�سور  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�ملدير �لتنفيذي للجمعية وعدد من �ل�سركاء و�ل�سيوف.
�ساعد للحد من �حلو�دث  �لتنفيذي جلمعية  �ملدير  �أ�سار  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
نعي�س  ونحن  و�لعزة  بالفخر  ن�سعر  باأننا  �لفعالية،  يف  له  كلمة  يف  �ملرورية 
هذه �للحظات و�لتي حققت فيها �لإمار�ت �ملنجز�ت �لكبرية بفخر و�عتز�ز 
�لإمار�ت  ر�ي��ة  ب��اأن تبقى  و�ل��ولء  �لعهد  ��ستثنائية، وجن��دد  وبقيادة حكيمة 

خفاقة عالية مت�سي يف م�سريتها نحو �آفاق جديدة من �لتميز و�لريادة.
تعمل  �مل��روري��ة  بال�سالمة  معنية  وطنية  كموؤ�س�سة  �ساعد  جمعية  �أن  و�أك��د 
و�سالمة  باأمن  �ملعنية  �ل�سركاء من �جلهات �حلكومية  وتكامل مع  بتنا�سق 
�ملجتمعي، فكلنا  �لوعي  �ملجتمعية ورفع م�ستويات  �مل�سوؤولية  �لطرق وتعزز 
�سركاء يف م�سرية هذ� �لوطن �خلري ونعمل حتت ظل قيادته لتبقى ر�يته 

خفاقة �إىل �لأبد.



الثالثاء   21  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13422  
Tuesday     21   December   2021   -  Issue No   13422

03

اأخبـار الإمـارات
�سوؤون �لوطني �لحتادي ت�ستعر�س �آليات �لرتقاء بعمليات �لتن�سيق بني �حلكومة و�ملجل�س �لوطني

•• اأبوظبي-وام:

�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ل�سوؤون  �لدولة  وز�رة  ��ستعر�ست 
خالل �للقاء �حلو�ري �ل�سنوي مع من�سقي �جلهات �لحتادية، 
ت�ستخدمها  �ل��ت��ي  و�لأدو�ت  �لآل��ي��ات   ، بعد  ع��ن  عقد  و�ل���ذي 
�لوز�رة لالرتقاء بعمليات �لتن�سيق و�ملتابعة، و�لإجناز�ت �لتي 
15عاماً،  �إىل  ت�سل  �لتي  عملها  م�سرية  خ��الل  حتقيقها  مت 
بني  و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  وفعالية  ك��ف��اءة  رف��ع  يف  �أ���س��ه��م  مم��ا 

�حلكومة و�ملجل�س �لوطني �لحتادي.
ل�سوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  لوتاه وكيل  ه��الل  �سعادة ط��ارق  وق��ال 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يكت�سب �للقاء �حلو�ري هذ� �لعام 

بالذكرى  �لدولة  �حتفالت  مع  يتز�من  لأن��ه  خا�سة  �أهمية 
�ل�سديدة  �لروؤية  بف�سل  متكنت  و�لتي  لتاأ�سي�سها،  �خلم�سني 
�لنجاحات  حتقيق  من  لأبنائها  �ملخل�سة  و�جلهود  لقيادتها، 
عاملياً،  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  حتقيق  م��ن  مكنتها  �لتي  و�لإجن����از�ت 
و�لتي �ست�سكل ركيزة ملو��سلة �لعطاء و�لعمل بجد من جميع 
وباأن  �لإم����ار�ت،  ل��دول��ة  �ملئوية  �ل��روؤي��ة  لتحقيق  �لعمل  ف��رق 

تكون يف �سد�رة دول �لعامل.
و�أ�ساف : " �أنه وتنفيذ�ً لروؤية �ل��وز�رة يف �لرتقاء بالعالقة 
�لتطوير  على  نعمل  فاإننا  �لوطني؛  و�ملجل�س  �حلكومة  بني 
�مل�ستمر لالإجر�ء�ت و�بتكار �لأدو�ت �لتي متكننا من مو�كبة 
توظيف  على  نحر�س  �أننا  كما  �لتطلعات،  وتلبية  �لتوجهات 

�لبنية  م��ن  �ملثلى  و�ل���س��ت��ف��ادة  و�ل��ق��در�ت،  �لإم��ك��ان��ات  جميع 
�أف�سل  لتقدمي  منتلكها،  �ل��ت��ي  �ملتميزة  �لرقمية  �لتحتية 
�حلكومة  ب��ني  �لتن�سيق  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  ومب���ا  �خل���دم���ات، 

و�ملجل�س �لوطني �لحتادي".
�لعمل يف  وفرق  �ملن�سقني  �إىل جميع  بال�سكر  �سعادته  وتوجه 
�لد�ئم  �مل�ستمرة وحر�سهم  �جلهات �لحتادية على جهودهم 
�لوز�رة،  تنظمها  �لتي  �حل��و�ري��ة  �ل��ل��ق��اء�ت  يف  �مل�ساركة  على 
�لأمر �لذي يربز مدى �لتعاون و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد 
م�سيد�ً  �ملو�طن،  �حتياجات  وتلبية  �لوطن  لتحقيق م�سلحة 
ب��ال�����س��ر�ك��ة �ل��ف��اع��ل��ة ب��ني �ل������وز�رة وف����رق �ل��ع��م��ل يف �جلهات 
�لحت���ادي���ة، و�ل��ت��ي �أث���م���رت ق��ن��و�ت ف��ع��ال��ة ل��ل��ت��و����س��ل بينهم 

كاأحد �لركائز �لرئي�سة يف �لرتقاء بالعمل �لربملاين يف دولة 
�لإمار�ت.

�لتن�سيق  عمليات  �إجن���از�ت  ��ستعر��س  �للقاء  خ��الل  مت  وق��د 
و�ملتابعة �لتي تقوم بها �لوز�رة، كما قدم فريق �لوز�رة �سرحاً 
�لوز�رة  �لتي توفرها  �ملبتكرة  و�لأدو�ت  �لآليات  تف�سيلياً عن 
�لتن�سيق بني  �مل�ستمر على تطوير عمليات  �إط��ار حر�سها  يف 
�حلكومة و�ملجل�س �لوطني �لحت��ادي، مع تقدمي �سرح و�ف 
حول �آليات �لعمل �ملتبعة، كما ت�سمن �للقاء ��ستعر��ساً ملبادرة 
على  �لتعرف  بهدف  تفاعلياً  ونقا�ساً  �ملجل�س"،  يف  "دليلك 
�لآر�ء و�ملقرتحات �لتي ت�سهم يف مو��سلة �لرتقاء و�لتطوير 

�مل�ستمر لعمليات �لتن�سيق و�ملتابعة �لتي تقوم بها �لوز�رة.

�لإمار�ت ع�سو مر�قب باملركز �لدويل ل�سعاع �ل�سنكروترون للعلوم �لتجريبية وتطبيقاتها يف �ل�سرق �لأو�سط

م�����س��اع��ي دول����ة �لإم������ار�ت لإج����ر�ء 
تكنولوجيا  وت���ط���وي���ر  �ل���ب���ح���وث 
وتوجد  ع��امل��ي��اً،  ر�ئ����دة  م�ستقبلية 
�لإم���������ار�ت  يف  ع�����دة  ج���ه���ات  �لآن 
�ملركز،  هذ�  من  �ل�ستفادة  ميكنها 
�لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  عن  ناهيك 
للباحثني  مي��ك��ن  �إذ  و�جل��ام��ع��ات، 
و�لهند�سة �حليوية  �مل��و�د  يف علوم 
و�ل������رت�ث �ل���ث���ق���ايف، وغ���ريه���ا من 
خليفة  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ت��خ�����س�����س��ات 
�أبوظبي  يف  ن���ي���وي���ورك  وج���ام���ع���ة 
�سبيل  ع��ل��ى  �لإم��������ار�ت.  وج��ام��ع��ة 
�ملثال، ميكن �أن يجرو� �لآن �أبحاثاً 
ب��اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��م، وميكن  ت��ت��ع��ل��ق 
�لإم����ار�ت  يف  �ل�سناعية  للجهات 
�ل�ستفادة من �إمكانيات �ملركز، ومن 
بينها �سركات قطاع �لبرتول �لتي 
�ستكون قادرة على �إجر�ء حتليالت 

ق���ال���ت م���ع���ايل �سارة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
بنت يو�سف �لأم��ريي وزي��رة دولة 
" �إن   : �مل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لت�سافر  نتيجة  يعد  �لإجن���از  ه��ذ� 
ج���ه���ود جم��ل�����س ع��ل��م��اء �لإم������ار�ت 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطنية  و�للجنة 
وكلنا  و�لعلوم،  و�لثقافة  للرتبية 
ب��اأن ه��ذه �خلطوة �ست�سهم يف  ثقة 
�لعلمي  �ملجتمع  �حتياجات  تلبية 
على  وم�������س���اع���دت���ه  �لإم�����������ار�ت  يف 
�لعلمي  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات 
يخدم  �إذ  �لإقليمي،  �مل�ستوى  على 
�ل�سنكروترون  م��ر�ف��ق  ����س��ت��خ��د�م 
م���������س����اري����ع �ل����ب����ح����ث و�ل���ت���ط���وي���ر 
�حلالية و�مل�ستقبلية، يف علوم �ملو�د 
�ملتجددة  و�لطاقة  و�لآث��ار  و�لطب 
�لعلمية،  �مل���ج���الت  م���ن  وغ���ريه���ا 
وه�����و م����ا ي��ن�����س��ج��م م����ع �لأه�������د�ف 

�لإلكرتوين و�لطب لعالج �لأور�م 
�ل�سيكلوترونية،  بالأ�سعة  �خلبيثة 
�ملخطوطات  وف���ه���م  در������س����ة  ويف 
"�سي�سامي"  مركز  ل��دى  �لأث��ري��ة. 
جتربة   24 ��ستيعاب  على  �لقدرة 
تغطي خمتلف �لتطبيقات، و�ملركز 
ناجت  لدر��سة  فقط  م�سمماً  لي�س 
�جلزيئات  وحتليل  �ل��ذر�ت  ت�سادم 
ل��ل��ج�����س��ي��م��ات �لأول����ي����ة ك��م��ا يفعل 
م�سرع "�إل �إت�س �سي" �لتابع ملركز 
�ل�سهري   /CERN/ "�سرين" 
ل�سناعة  �أي�����س��اً  ول��ك��ن  �أوروب�����ا،  يف 
�مليكرو�سكوبات،  �أق�����وى  و�إن�������س���اء 
يعمل  �مل��رك��ز جم��ه��ر�ً  ح��ي��ث ي�سم 
للجزيئات  م���������س����رع  ب����و������س����ط����ة 
�لكهربائي  �حل��ق��ل��ني  ي�����س��ت��خ��دم 
و�ملغناطي�سي للحفاظ على ت�سريع 
�أماكنها.  يف  �جل���زي���ئ���ات  دور�ن 

�لتنمية  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق  يف  دور 
�إىل  م�سرية  و�مل�ستد�مة،  �ل�ساملة 
�أن هذ� �لإجناز ياأتي يف �سلب عمل 
دور�ً  تلعب  �لتي  �لوطنية  �للجنة 
ح��ي��وي��اً وم��ه��م��اً يف �إب����ر�ز �إجن����از�ت 
�لريادية  مكانتها  وتعزيز  �لدولة 
�إق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً، مب��ا ي���ت���و�ءم مع 
توجهات �لدولة يف جمالت �لعلوم 

و�لتكنولوجيا �ملتقدمة..
هذ�  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ������س�����ارت 
�لإجناز يعزز من ر�سيدنا �لعلمي 
�آفاقاً جديدة �أمام  و�ملعريف، ويفتح 
و�ل�سناعية،  �لعلمية  موؤ�س�ساتنا 
مزيد  لتقدمي  �لوطنية،  وكو�درنا 
م��ن �لإب������د�ع، ع��رب ت��ط��وي��ر مناذج 
مبتكرة تو�ئم �لتطور�ت �ملعا�سرة، 
�لإم�����ار�ت يف  تناف�سية  م��ن  وت��ع��زز 

جمال �لبحث �لعلمي.

ج��ي��ول��وج��ي��ة وحت��ل��ي��ل ع��م��ل��ي��ات ما 
�ل��ن��ف��ط وحت�سني  ����س��ت��خ��ر�ج  ب��ع��د 
تعزيز  وبالتايل  �مل�ستخرجة،  �ملو�د 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  ���س��ن��اع��ات 
�ملحلي  �مل���ن���ت���ج  م�������س���ت���وى  ورف�������ع 
�ل�سعيد  على  تناف�سيته  وحت�سني 

�لعاملي.
وف�ساًل عن �لبحث �لعلمي �ملتقدم، 
يف  �ل�سنكروترون  �أ�سعة  ت�ستخدم 
�لتطبيقات  جمموعة متنوعة من 
ويف �لعديد من �ل�سناعات، بدء�ً من 
�حليوية  و�لتكنولوجيا  �ل�سيدلة 
وم�ستح�سر�ت  �ل�����س��ي��ار�ت  وح��ت��ى 
�ل��ت��ج��م��ي��ل، وت�����س��ت��خ��دم �أي�������س���اً يف 
�ل����ف����ي����زي����اء ل����در������س����ة �����س���ط���د�م 
خمتلفة  م���و�د  ب���ذر�ت  �جل�سيمات 
نتائج  وقيا�س  و�لأملنيوم  كاحلديد 
�لت�سوير  وك��ذل��ك يف  �ل���س��ط��د�م، 

لوز�رة  �لرئي�سية  �ل�سرت�تيجية 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة 
�لتقنية  ع��ال��ي��ة  ���س��ن��اع��ات  ب��اإن�����س��اء 
و�لتطوير،  �ل���ب���ح���ث  خ�����الل  م����ن 
�ل���دول���ة مركز�ً  م��ك��ان��ة  وت��ك��ري�����س 
وتبادل  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
�ملعرفة، نظر�ً لأهمية دور �لعلم يف 
و�لأ�سخا�س  �ل��دول  بني  �لتقريب 
من خلفيات متنوعة، وهو �لتوجه 
�ل�����ذي ت��ت��ب��ن��اه �لإم���������ار�ت ورك����زت 
�لتي  �خلم�سني  م��ب��ادئ  ع��رب  عليه 
�لدولة  مل��وؤ���س�����س��ات  م��رج��ع��اً  مت��ث��ل 
�ملقبلة".  ع����ام����اً  �خل���م�������س���ني  يف 
�مل���رك���ز  �إىل  �لن�������س���م���ام  وي���ت���ي���ح 
يف  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  يف  �لتو�سع 
و�لهند�سة  �لتكنولوجيا  جم��الت 
بناء  على  وي�ساعد  و�ل��ري��ا���س��ي��ات، 
ويعزز  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل����ق����در�ت 

•• اأبوظبي-وام:

ب�سفة  �لإم��������ار�ت  دول����ة  �ن�����س��م��ت 
�لدويل  �مل��رك��ز  �إىل  م��ر�ق��ب  ع�سو 
للعلوم  �ل�������س���ن���ك���روت���رون  ل�����س��ع��اع 
�ل�سرق  يف  وتطبيقاتها  �لتجريبية 

.SESAME لأو�سط�
�سيتمكن  �خل��ط��وة  ه���ذه  وب��ف�����س��ل 
�ل���ع���ل���م���اء و�ل���ب���اح���ث���ون و�جل���ه���ات 
من  �لإم��������������ار�ت  يف  �ل�������س���ن���اع���ي���ة 
������س����ت����خ����د�م خم������ت������رب�ت �مل����رك����ز 
�ل�سناعات  لتطوير  �ملتخ�س�سة 
�ملحلية، و�ستتاح للعلماء يف �لدولة 
خمترب  م��ن  لال�ستفادة  �لفر�سة 
�أبحاث  لإج������ر�ء  �ل�����س��ن��ك��روت��رون 
�آف����اق����اً جديدة  ي��ف��ت��ح  م���ا  دق��ي��ق��ة 
�لعلمية  م�����س��ريت��ه��ا  يف  ل���ل���دول���ة 

و�ل�سناعية..
و�أك�����دت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
و�ل�سباب،  �لثقافة  وزي���رة  �لكعبي 
للرتبية  �لوطنية  �للجنة  رئي�سة 
و�لثقافة و�لعلوم، �أن �ن�سمام دولة 
�لدويل  �ملركز  لع�سوية  �لإم���ار�ت 
�سمن  ي���اأت���ي   "SESAME"
�ل�ست�سر�فية  و�ل��روؤي��ة  �لتوجهات 
�لر�سيدة  �لإم������ار�ت  دول���ة  ل��ق��ي��ادة 
لدعم �ل�سناعات �ملتقدمة و�لبحث 
�ل��ع��ل��م��ي، و�إدر�ك���������اً مل���ا ل���ذل���ك من 

توليد  بو��سطة  �ملجهر  وي�ستطيع 
�سعاع مكثف جد�ً من �ل�سوء، روؤية 
�لتفا�سيل فائقة �لدقة من �أمر��س 
�لنباتات و�خلاليا �ل�سرطانية �إىل 

�ملخطوطات �لقدمية.
يذكر �أن "�سي�سامي" هو �أول مركز 
�إقليمي للتعاون يف جمال �لأبحاث 
�لأ�سا�سية يف �ل�سرق �لأو�سط، ويقع 
�لها�سمية،  �لأردنية  باململكة  مقره 
وي���ه���دف ل��ل��م�����س��اع��دة ع��ل��ى وقف 
�ل�سمال  بلد�ن  �إىل  �لعقول  هجرة 
�لعاملي،  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
�لعلماء و�لطالب  وعادة ما يزوره 
لإجر�ء �لتجارب. ويعد �ملركز �أحد 
�لدبلوما�سية  على  �لأم��ث��ل��ة  �أب���رز 
رعاية  وت��اأ���س�����س حت���ت  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
منظمة  ُي�سبح  �أن  قبل  �ليون�سكو 
ح���ك���وم���ي���ة دول����ي����ة م�����س��ت��ق��ل��ة عام 
�أع�ساء،   9 حالياً  وي�سم   .2004
و18 دولة وجهة مر�قبة، �أ�سبحت 
�لآن 19 بان�سمام دولة �لإمار�ت.

م�����ن ج����ان����ب �آخ���������ر، ل���ق���ي���ت دول�����ة 
�لإم�����ار�ت ت��رح��ي��ب��اً ح����ار�ً م��ن قبل 
�لدول �لأع�ساء يف �ملجل�س، خالل 
�لأول  �لج���ت���م���اع  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
ب�سفتها  �مل��رك��ز  �إد�رة  جمل�س  م��ع 
�ل����ف����رتة من  م����ر�ق����ب����اً، وذل������ك يف 
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�لتجميل وم�ستح�سر�ت  و�ل�سيار�ت  �حليوية  و�لتكنولوجيا  �ل�سيدلة  مثل  و�ل�سناعات  �لتطبيقات  من  جمموعة  يف  �ل�سنكروترون  �أ�سعة  •  ت�ستخدم 
�لأثرية �ملخطوطات  وفهم  در��سة  ويف  �ل�سيكلوترونية,  بالأ�سعة  �خلبيثة  �لأور�م  لعالج  و�لطب  �لإلكرتوين  �لت�سوير  يف  �أي�سًا  •  ت�ستخدم 
�لإمار�ت  دولة  م�ساعي  ويعزز  و�لريا�سيات,  و�لهند�سة  �لتكنولوجيا  جمالت  يف  و�لتدريب  �لتعليم  يف  �لتو�سع  للمركز  �لن�سمام  •  يتيح 

لإجر�ء �لبحوث وتطوير تكنولوجيا م�ستقبلية ر�ئدة عامليًا

•• اأبوظبي-الفجر  �سرطة �أبوظبي توعي �لأ�سر باأ�سر�ر �لتنمر �لإلكرتوين

حول  حم��ا���س��رة  �ملجتمع  �أم���ن  ب��ق��ط��اع  �ملجتمعية  �ل�����س��رط��ة  �إد�رة  نظمت 
�ل�سعبي  �ل�سوق  م�سرح  على  �ل�سلمي"  و�لتعاي�س  �لإل��ك��رتوين  "�لتنمر 
�لتنمر  باأ�سكال  �ملجتمع  بتوعية  �هتمامها  موؤكدة  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  لنادي 
�لإلكرتوين وجتنب ممار�سته، و�لتعّرف على مفهوم �لتعاي�س �ل�سلمي بني 

�أفر�د �ملجتمع ودوره يف حتقيق �ل�سالم و�ل�سعادة للجميع.
�سرطة  من  �إبر�هيم  عبد�جلليل  �أم��ل  �لدينية  �لو�عظة  �ملحا�سرة  و�ألقت 
�لإلكرتوين،  للتنمر  �ل�سلوكية  و�ل��ظ��و�ه��ر  �لأ���س��ب��اب  مو�سحة  �أب��وظ��ب��ي 
وطرق �ملعاجلة و�لوقاية من تلك �لآفة �لجتماعية، و�جلهود �لتي تبذلها 
�لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي و�جلهات �ملخت�سة بالدولة يف مكافحة تلك 

�ملمار�سات .  
 وتطرقت �ملحا�سرة  �إىل �أف�سل �لطرق لتجنب �لتعر�س �للكرتوين من 
خالل ��ستخد�م �لنرتنت و�لهو�تف �ملتحركة بحذر، وعدم ن�سر �لتفا�سيل 
�خلا�سة  �لفيديو  ومقاطع  �ل�سور  ن�سر  قبل  بحذر  و�لتفكري  �ل�سخ�سية، 
وعدم  �سخ�س،  لأي  �إعطائها  وع��دم  �مل��رور  كلمات  وحماية  �لنرتنت،  على 
دورية  �لفعالية  يف  و�ساركت  �ل�سيئة.   �لإل��ك��رتوين  �لربيد  ر�سائل  مترير 
�لطفل �مل��روري��ة،  و�ط��ل��ع ع��دد م��ن �لأط��ف��ال  على جهودها و�أه��د�ف��ه��ا  يف 
وغر�س  �مل��روري��ة  �لثقافة  لرت�سيخ  �ملنا�سبة  �لتعليمية  �لو�سائل  ��ستخد�م 
�لوعي �مل��روري يف نفو�سهم و�إطالعهم على ما يقوم به �سرطي �ملرور من 

مهام  يف �ملحافظة على �ل�سالمة �ملرورية وتثقيفهم مرورياً.

مبنا�ضبة �ليوم �لعاملي للت�ضامن �لإن�ضاين 

تريندز: �لت�سامن �لإن�ساين عمل مو�سول يج�سد �لت�سافر 
�لأممي لتحقيق �لنماء و�سون �ل�سلم و�لأمن �لدوليني

�أب����رزت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها 
�لت�سامن  �أه���م���ي���ة  ج���ل���ي  ب�����س��ك��ل 
��م��ت �حل��اج��ة �إىل  �لإن�����س��اين، وع��ظَّ
�لأف����ر�د  م��ن  وتطبيقه  مم��ار���س��ت��ه 
�لدولية،  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
من  �لإن�ساين  �لت�سامن  حت��ول  �إذ 
�إىل  لن�سرها  ن�سعى  قيمة وف�سيلة 

و�جب يجب �أد�وؤه. 
�أوج������دت  �جل���ائ���ح���ة  �أن  و�أو������س�����ح 
حتديات جديدة، وعرقلت �لتنمية 
يف دول عدة ما ميلي علينا جميعاً 
و�لعمل  و�ل���ت�������س���ام���ن  �ل����ت����ع����اون 
�لإن�سان حمور  �أج��ل  �مل�سرتك من 
�حلقيقي،  م��ال��ه��ا  ور�أ�������س  �حل���ي���اة 

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ����س���دد 
�لت�سامن  �أن  ع��ل��ى  �ل���س��ت�����س��ار�ت 
�لإن�ساين عمل د�ئم وم�ستمر على 
مد�ر �لعام، ولي�س جمرد منا�سبات 
�أو �سعار�ت �أو بر�مج موؤقتة، �إذ هو 
من �أهم ركائز �سون �ل�سلم و�لأمن 
�لدوليني، وت�سجيع �حلو�ر �لعاملي 
ب�ساأن �سبل تعزيز وت�سافر �جلهود 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه����������د�ف �لإمن���ائ���ي���ة 

لالألفية.
للدكتور  ت�����س��ري��ح  يف  ذل����ك  ج����اء 
�لرئي�س  �ل��ع��ل��ي،  ع��ب��د�هلل  حم��م��د 
�لتنفيذي ملركز »تريندز« مبنا�سبة 
�لإن�ساين  للت�سامن  �لعاملي  �ليوم 
�ل������ذي ي�������س���ادف �ل���ع�������س���ري���ن من 
دي�����س��م��رب ك��ل ع���ام ، ق���ال ف��ي��ه "�إن 
�أهمية بالغة  �ملنا�سبة تكت�سب  هذه 
باأهمية  �لأر������س  ���س��ع��وب  ل��ت��ذك��ري 
�ل���ت���ن���وع، ورفع  �إط�����ار  �ل���وح���دة يف 
�لوعي لدى �أفر�د �ملجتمع باأهمية 
ُعد  �ل�سُّ خمتلف  ع��ل��ى  �ل��ت�����س��ام��ن 

و�مل�ستويات. 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  �أن  و�أ�������س������اف 

�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
�أظهرت  �جلائحة  ب�سبب  �سهدناها 
من  بديعة  �سور�ً  نف�سه  �لوقت  يف 
�ل��ت�����س��ام��ن �لإن�����س��اين ب��ني �لدول 
�ل���و�ح���د رفعت  �مل��ج��ت��م��ع  و�أف�������ر�د 
م����ن ق��ي��م��ة �ل���ع���م���ل���ني �لإن�������س���اين 

و�خلريي.
و�سدد �لدكتور �لعلي على �لعالقة 
و�لت�سامن  �لعمل  بني  �لتكاملية 
�لتنمية،  و�����س���ت���د�م���ة  �لإن�������س���اين 
�أن��ه��م��ا ل ي��ن��ف�����س��الن عن  م���وؤك���د�ً 
�لأهد�ف �لإمنائية �لعاملية، خا�سة 
و�ملجتمعات  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل������دول  يف 
�أن �ليوم �لعاملي  �لفقرية، مو�سحاً 
ل��ل��ت�����س��ام��ن �لإن���������س����اين ه����و يوم 
ل��الح��ت��ف��اء ب��الإن�����س��ان��ي��ة، ف��ه��و يوم 
�لعاملي  �لتعاون  ب�سرورة  للتذكري 
وحتقيق  �ل���ف���ق���ر  ع���ل���ى  ل��ل��ق�����س��اء 
�لعاملي  �حل��و�ر  وت�سجيع  �لعد�لة، 
�لت�سامن  ت���ع���زي���ز  ���س��ب��ل  ب�������س���اأن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه����������د�ف �لإمن���ائ���ي���ة 
مركز  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  ل��الأل��ف��ي��ة، 
�إميانه  م��ن��ط��ل��ق  وم���ن  »ت���ري���ن���دز«، 
�لفكر  مل����ر�ك����ز  �ل���ف���اع���ل  ب�����ال�����دور 
�أوىل  �لب�سرية،  خدمة  يف  و�لبحث 

عرب  خا�ساً  �هتماماً  �ملو�سوع  هذ� 
و�لإ�سد�ر�ت  �لندو�ت  من  �لعديد 

ذ�ت �ل�سلة.
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أك���د 
�أروع �لأم��ث��ل��ة يف  �مل��ت��ح��دة ���س��رب��ت 
�لت�سامن �لإن�ساين، وكانت �لأكر 
ق��ام��ت، ومنذ  �إذ  وف��اع��ل��ي��ة،  مت��ي��ز�ً 
وم�ساٍع  ك��ب��رية  بجهود  تاأ�سي�سها، 
مع  ت�سامنها  عن  للتعبري  حثيثة 
�ملحتاجة  كلها  و�ملجتمعات  �لفئات 
للعون و�لإغاثة و�مل�ساعدة، ب�سرف 
�لنظر عن عرقها �أو دينها �أو مكان 
بي�ساء  �أي�����ادي  وت��رك��ت  وج���وده���ا، 
�مل��ع��م��ورة، وغد�  �أرج���اء  يف خمتلف 
�ل���ع���امل �أج���م���ع ي���ق���در ه����ذ� �ل����دور 
�لإم���ار�ت���ي �لإن�����س��اين �ل���ذي يدعو 

�إىل �لفخر.
�لت�سامن  ب��اأن  �لقول  �إىل  وخل�س 
�لإن�ساين �لعاملي يعترب �أهم ركائز 
�لدوليني،  و�لأم����ن  �ل�سلم  ���س��ون 
و�أن �ل��ع��امل �أح���وج م��ا ي��ك��ون �ليوم 
�لذي  �لإن�������س���اين،  ز�ي����د  �إرث  �إىل 
ة  و�لأُخوَّ �لت�سامن  قيم  من  يعلي 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  و�ل��ت��ع��اون 

�لإن�سانية و�لإمنائية �لعاملية.

�سرطة �أبوظبي تفاجئ منت�سبيها �ملتميزين وتكرمهم يف مو�قع عملهم
•• اأبوظبي-الفجر:

ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  ن���ف���ذت 
لأد�ئ���ك  "�سكر�ً  م���ب���ادرة  �أب��وظ��ب��ي 
منت�سبيها  ل���ت���ك���رمي  �ملتميز" 
مو�قع  يف  ومفاجاأتهم  �ملتميزين 
ع��م��ل��ه��م، ����س���م���ن  ح��ر���س��ه��ا على 
و�لإيجابية  �ل�����س��ع��ادة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 

لدى �لعاملني.
�لعاملني  �أد�ء  تقييم  �إد�رة  وقامت 
ومركز �إ�سعاد �لعاملني و�لإيجابية 
�لب�سرية،  �ملو�رد  �لوظيفية بقطاع 
�ملنت�سبني  يف  م��ن  ع���دد  مب��ف��اج��اأة 
دوري���ة �ل�����س��ع��ادة ،�حل��ا���س��ل��ني على 
�لعام  �أد�ء  نتيجة  �متياز يف  تقدير 
�لهد�يا  ل���ه���م  وق����دم����ت  �مل���ا����س���ي 
و�سيكات  �ل�����س��ر�ئ��ي��ة  و�ل��ق�����س��ائ��م 
�ل�سعادة،  مب�ساركة عدد من مدر�ء 
�ملديريات  وم���دي���ري  �ل��ق��ط��اع��ات 
بجهود  م�������س���ي���دي���ن   و�لإد�ر�ت 

�ملتميزين و�إ�سهاماتهم .
و�أكد �للو�ء �سامل �ساهني �لنعيمي 
مدير قطاع �ملو�رد �لب�سرية �هتمام 
�سرطة �أبوظبي  بتكرمي  �ملتميزين 
تقدير�ً خلدماتهم و�إ�سهاماتهم يف 
�ل�سرطي  �لعمل  منظومة  تطوير 
وحتفيز �ملوظفني وت�سجيعهم على 
مزيد من �لعطاء لالرتقاء بالعمل 

�ل�سرطي و�لأمني.
�سعادتهم   ع��ن  �مل��ك��رم��ون  �أع����رب  و 
�أنه ي�سكل  بهذ� �لتكرمي، موؤكدين 
لهم د�فعاً ملزيد من �لبذل و�لعطاء 

و�لتميز.
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اأخبـار الإمـارات
»�أنت م�سوؤول« تنطلق جمدد� لتوعية م�ستخدمي �لريا�سات �جلوية �خلفيفة

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت جلنة متابعة تنفيذ نظام �لريا�سات �جلوية �خلفيفة حملة "�أنت 
با�سرت�طات  �لتوعية  تعزيز  ت�ستهدف  م��ت��ج��ددة  ن�سخة  يف  م�سوؤول" 
وق���و�ن���ني �ل��ري��ا���س��ات �خل��ف��ي��ف��ة ب��ك��اف��ة �أن���و�ع���ه���ا و�ل���ت���ي ت��ل��ق��ى �إقباًل 
مت�ساعد�ً، كما تهدف �حلملة للتعريف باملمار�سات �لآمنة �ملرتبطة بهذ� 
�أو  بالقو�نني  �لإخ��الل  دون  �آمن  ب�سكل  ملمار�ستها  �لريا�سات  �لنوع من 

بتعليمات �ل�سالمة و�لوقاية.
تكثيف  على  �حلملة  يف  و�مل�ساركة  �ملخت�سة  �مل�ساركة  �جلهات  و�ستعمل 
بالقو�نني  و�لتعريف  �لتذكري  �أج��ل  من  �ملتنوعة  �لإعالمية  �لر�سائل 
�لريا�سات  وممار�سة  ��ستخد�م  عند  �ل�سالمة  وم��ب��ادئ  و�ل���س��رت�ط��ات 

�خلفيفة مثل �لطائر�ت من دون طيار "�لدرونز" و�لطائر�ت �ل�سر�عية 
متطلبات  وت��وف��ري  �جل��وي��ة  �مل��الح��ة  �سالمة  �سمان  يتم  حتى  وغ��ريه��ا 

�ل�سالمة حر�ساً على �لأرو�ح و�ملمتلكات.
�أه��م مو�د  ت��ربز  قانونية  �إ���س��اء�ت  �سكل  ر�سائل على  يتم عر�س  و�سوف 
�لقو�نني �لتي تنظم ممار�سة �لريا�سات �جلوية �خلفيفة ور�سائل حتمل 
عبار�ت توعوية و�أفالم فيديو ق�سرية تبث عرب و�سائل �لتو��سل ومن 
خالل كافة ح�سابات �ل�سركاء على هذه �ملن�سات �لرقمية وكل ذلك من 
�ملمار�سات  عن  و�لبتعاد  منها  �لفائدة  وتعظيم  �لريا�سة  ممار�سة  �أجل 
�مل�ساءلة  �ملخالفني  حتمل  �ساأنها  من  و�لتي  �لقانونية  وغ��ري  �خلاطئة 

�لقانونية.
رئي�س  �لد�خلية  وز�رة  عام  �لري�سي مفت�س  �أحمد  �لدكتور  �للو�ء  وقال 

نو��سل  �أن��ن��ا  �خلفيفة،  �جل��وي��ة  �ل��ري��ا���س��ات  ن��ظ��ام  تنفيذ  متابعة  جلنة 
جهودنا �مل�ستمرة منذ �نطالق �أعمال �للجنة يف �سبيل حتقيق �أهد�فها 
�ملجتمع  �سالمة  تعزيز  يف  �لإم����ار�ت  حكومة  توجيهات  م��ع  �ملن�سجمة 
متابعة  من  متز�من  ب�سكل  يجري  �لعمل  �أن  م��وؤك��د�ً  �ل��دول��ة،  وقاطني 
�لهدف  لأن  �ملجتمعية  �لتوعية  ن��ط��اق  تو�سيع  م��ع  �ل��ق��و�ن��ني  وتنفيذ 
للجميع.  �لآم��ن��ة  �لبيئة  توفري  على  وحر�سنا  �ملجتمع  ه��و  بالأ�سا�س 
وقال �إننا نعمل ب�سورة جماعية بني كافة �ل�سركاء و�لذين هم بالأ�سا�س 
�إنفاذ  من �لعاملني و�ملعنيني بالريا�سات �جلوية �خلفيفة ومن هيئات 
�لقانون بالدولة، م�سري�ً �إىل �أن �لعمل يجري وفق منظومة تتكامل فيها 
�لأدو�ر و�سوًل للهدف �لأ�سا�سي يف حماية �ملجتمع و�لأفر�د و�ملمتلكات 

و�حلفاظ على �ملنجز�ت �لوطنية.

حممد بن حمد �ل�سرقي ي�سدر قر�ر� بتعيني 
مدير تنفيذي لهيئة �لفجرية للثقافة و�لإعالم

•• الفجرية - وام:

�لقر�ر  �لفجرية،  عهد  ويل  �ل�سرقي  حمد  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أ���س��در 
رقم 4 ل�سنة 2021، �لقا�سي بتعيني �لدكتور �سعيد علي �حلمر �ليماحي 
ب��دًل من في�سل جو�د  و�لإع��الم،  للثقافة  �لفجرية  لهيئة  تنفيذياً  مدير�ً 

�حل�سيني.
ويعمل بهذ� �لقر�ر �عتبار�ً من تاريخ �سدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه 

كل يف حدود �خت�سا�سه، وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية �ملحلية.

�سندوق �لوطن يطلق �ملرحلة �ملتقدمة من �ملربمج �لمار�تي يف دبي و�ل�سارقة و�أم �لقيوين

هذه �جلولة على مهار�ت ومعرفة 
ولغاتها  �ل���ربجم���ة  يف  م��ت��ق��دم��ة 
للم�ساركني  تقدم  و�لتي  �ملتعددة 
�لتطور  ي��و�ك��ب  تفاعلي  باأ�سلوب 
تفكريهم  ل���ت���ط���وي���ر  �ل����رق����م����ي 
وتوظيفه  و�لب�����د�ع�����ي  �ل���ن���ق���دي 

•• ابوظبي-الفجر: 

بالتعاون  �ل��وط��ن  �سندوق  �أط��ل��ق 
جولة  �لعقارية  �ل���د�ر  �سركة  م��ع 
�ملتقدمة  �مل���رح���ل���ة  م���ن  ج���دي���دة 

للمربمج �لمار�تي.
وي�سارك بهذه �جلولة �لتي ت�ستمر 
وطالبة  طالباً   214 لأ�سبوعني 
يف م��د�ر���س دب���ي، و�ل�����س��ارق��ة، و�أم 
من  �لعديد  ويتخللها  �لقيوين، 
�ل����درو�����س �لف���رت�����س���ي���ة، وور�����س 
�لعمل �لتفاعلية، �لتي تهدف �إىل 
�لتفكري  ع��ل��ى  ق��در�ت��ه��م  ت��ط��وي��ر 
وت�سجيعهم  و�لب���د�ع���ي  �لعلمي 
على تطوير حلول رقمية مبتكرة 

خلدمة �ملجتمع. 

�ل��الزم��ة خلو�س رحلة  ب��امل��ه��ار�ت 
�لتميز و�لنجاح، لأن هوؤلء �ل�سباب 
�لبتكار.  �مل�ستقبل ورو�د  قادة  هم 
�ملرحلة  ه�����ذه  �إط�������الق  وي�����س��ك��ل 
�سهادة  �ل��ربن��ام��ج  م���ن  �مل��ت��ق��دم��ة 
�مل���ت���و�����س���ل، ونحن  ع��ل��ى جن���اح���ه 
�لنجاح  �سعد�ء مب�ساركتنا يف هذ� 
من خالل دعمنا وتعاوننا �لفاعل 
مع �سندوق �لوطن. نتطلع ُقدماً 
�جلديدة  بالدفعة  �لرتحيب  �إىل 
رحلة  يف  لالنطالق  �لطالب  من 
و�سع  ومو��سلة  و�لبتكار  �لتعلم 

�لأ�س�س مل�ستقبل وطننا �مل�سرق".
�ملربمج  �ملتقدمة من  �ملرحلة  ويف 
عدد  �مل�ساركون  يتعلم  �لم��ار�ت��ي 
مبا  �ملتطورة  �لربجمة  لغات  من 

وق����ال����ت ه���ن���د ب����اق����ر، م���دي���ر عام 
يتما�سى  �لوطن:"  �����س����ن����دوق 
�مل��ربم��ج �لم��ار�ت��ي م��ع توجيهات 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ر����س���ي���دة ب���ب���ن���اء جيل 
�مل�ستقبل،  للغة  وم��ت��ق��ن  متمكن 
�إط��الق هذه �جلولة من�سي  ومع 
بن  نهيان  �ل�سيخ  مبتابعة  ق��دم��اً 
�لت�سامح  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  و�ل��ت��ع��اي�����س 
����س���ن���دوق �ل���وط���ن ب��ال��ع��م��ل على 
تنمية قدر�ت ومهار�ت مربجمني 
يف  م�ساهمني  ي��ك��ون��و�  م��وه��وب��ني 
ت��ك��ري�����س م��ك��ان��ة دول�����ة �لم�����ار�ت 
�مل���ع���ريف  �ل����ت����ط����ور  وري����ادت����ه����ا يف 
و�ل��رق��م��ي و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي خالل 
ت�ستمل  �لقادمة.  عاماً  �خلم�سني 

فيها لغة "بايثون" �لتي تعد �أكر 
�ل���ربجم���ة ط��ل��ب��اً، وكذلك  ل���غ���ات 
�سكريبت"  و"جافا  "جافا"  لغات 
��ستخد�ماً،  �لأك����ر  تعترب  �ل��ت��ي 
ودرو�س  �أن�سطة  وذل��ك من خالل 
ت��ف��اع��ل��ي��ة مت��ك��ن �مل�������س���ارك���ني من 
�كت�ساب مهار�ت متطورة وخرب�ت 
�سهلة  ب���ط���ري���ق���ة  يف  م���ت���ق���دم���ة 
�ملربمج  وي�������س���ت���ه���دف  ل���ل���غ���اي���ة.  
وطلبة  �ل���ن���ا����س���ئ���ني  �لإم�������ار�ت�������ي 
�أعمارهم  ت���رت�وح  �ل���ذي  �مل��د�ر���س 
وي��وف��ر لهم  ع���ام���اً،  7 و14  ب��ني 
ف��ر���س��ة �ك��ت�����س��اب �مل���ه���ار�ت �لأكر 
وف����ق نطام  �ل����ربجم����ة،  يف  ط��ل��ب��اً 
على  ي�����س��اع��ده��م  مبتكر  تعليمي 
على  �لرقمية  مهار�تهم  تطوير 

خل��دم��ة �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة يف 
�مل�ستقبل". 

�ملفلحي،  ���س��ل��وى  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 
مدير �إد�رة �ل�ستد�مة و�مل�سوؤولية 
�لد�ر  يف  �ملوؤ�س�سية  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
بدعمنا  "نفتخر  �ل����ع����ق����اري����ة: 
لربنامج �ملربمج �لإمار�تي �لتابع 
عدة  م��د�ر  على  �لوطن  ل�سندوق 
�لتز�منا  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  ����س���ن���و�ت، 
�لر��سخ بتعزيز �ل�ستد�مة وحتفيز 
�لبتكار. وب�سفتنا �سركة ر�ئدة يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�مل�سوؤولية،  من  ع��اٍل  بح�ٍس  تتمتع 
ف��اإن��ن��ا ن��ل��ت��زم ب��امل�����س��ارك��ة يف مهمة 
�لقادم من  �إع��د�د وتطوير �جليل 
و�ملجهزة  �ملتميزة  �ملحلية  �ملو�هب 

تبد�أ  ومتكاملة  متدرجة  مر�حل 
ب��امل��رح��ل��ة �لأ���س��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي يتعلم 
�لألعاب  ب��رجم��ة  �مل�ساركني  فيها 
�لربجمة  ومفاهيم  �لإلكرتونية 
�لرئي�سة، و�ملرحلة �ملتو�سطة �لتي 
تعزز معرفتهم يف مفاهيم �لذكاء 

�لآلة، و�سوًل  �ل�سطناعي وتعلم 
ل��ل��م��رح��ل��ة �مل��ت��ق��دم��ة �ل��ت��ي تركز 
مهار�ت  يف  �ل��ق��در�ت  تطوير  على 
�ل���ربجم���ة �مل��ت��ق��دم��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
�لإلكرتونية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب���ن���اء 

و�لرقمية.

�لياه �سات تتعاون مع موؤ�س�سة �لإمار�ت للتعليم �ملدر�سي لتزويد طالب �لإمار�ت بخدمات �لإنرتنت فائقة �ل�سرعة عرب �لأقمار �ل�سناعية

 160 م���ن  �أك�����ر  ويف  �لإم���������ار�ت 
�ل��ن��ظ��ر ع��ن �لقيود  ب��غ�����س  دول����ة، 
�جل���غ���ر�ف���ي���ة وذل�������ك م����ن خ���الل 
توفري خدمات �لإنرتنت �ل�سريعة 
و�ملوثوقة عرب �لأقمار �ل�سناعية.

ومت متديد �لتعاون بني �جلانبني 
برعاية   2021 �ل��در����س��ي  للعام 
�سامل  بنت  جميلة  معايل  من  ك��ّل 
ل�سوؤون  دول����ة  وزي�����رة   - �مل���ه���ريي 
�ل����ع����ام، رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ت��ع��ل��ي��م 

للتعليم  �لإم����ار�ت  موؤ�س�سة  �إد�رة 
�مل����در�����س����ي، وم�������س���ب���ح �ل���ك���ع���ب���ي - 
"�لياه  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�سات"، وعلي �لها�سمي - �لرئي�س 

�لتنفيذي ملجموعة "�لياه �سات".
�ملهريي  م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة  و�أك������دت 
ع��ل��ى ح��ر���س م��وؤ���س�����س��ة �لإم�����ار�ت 
للتعليم �ملدر�سي على توفري كافة 
خدماتها للطلبة �أينما كانو� وفق 
�ملبتكرة،  و�ل�سيغ  �ل��ط��رق  �أف�سل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لالت�سالت  �ل��ي��اه  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�سات"  )"�لياه  ���س.م.ع  �لف�سائية 
�لتابعة  �ل�سركات  �إليها مع  وي�سار 
�ملدرجة  "�ملجموعة"(  با�سم  لها 
�ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف 
 YAHSAT �ل�����رم�����ز:  حت����ت 
)رم�����������ز �ل�����ت�����ع�����ري�����ف �ل�����������دويل: 
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�ل��ر�ئ��د حل��ل��ول �لت�سالت  �مل���زود 
�لف�سائية عرب �لأقمار �ل�سناعية 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
للتعليم  �لإم��������ار�ت  و"موؤ�س�سة 
قد  بينهما  �لتعاون  �أن  �ملدر�سي" 
�لإنرتنت  خ���دم���ات  ت���وف���ري  �أت�����اح 
ف���ائ���ق���ة �ل�������س���رع���ة ع����رب �لأق����م����ار 
�لتعلم  من�سات  لدعم  �ل�سناعية 
ل�  �ملوؤ�س�سة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي 
�ملناطق  يف  وطالبة  طالب   300

�لبعيدة بالدولة.
وي���ه���دف �ل���ت���ع���اون، �ل����ذي ب����د�أ يف 
�لعام  حتى  و��ستمر   2020 ع��ام 

�ل���ي���اه �سات  م���ع  �ل��ت��ع��اون  �إذ ج���اء 
وحر�سها  �ملوؤ�س�سة  ر�سالة  ليدعم 
كافة  ورف��اه  تعليم  ��ستد�مة  على 
�لتعلم  مبن�سات  وربطهم  �لطلبة 
�لذكي �لتي تتيحها �ملوؤ�س�سة عرب 
خدمات  من  �سات  �لياه  توفره  ما 

�ت�سال فائقة �ل�سرعة.
�ملوؤ�س�سة  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وب���ي���ن���ت 
�لتعاون  ج�سور  مد  على  حري�سة 
�لدولة  يف  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  مع 
مب���ا ي���خ���دم ه��دف��ه��ا يف �لرت���ق���اء 
ب����ج����ودة �مل����خ����رج �ل����رتب����وي وفق 
�لأ����س���ال���ي���ب، ومب����ا يحقق  �أرق������ى 
�ملنظومة  ل���و�ق���ع  م�����س��اف��ة  ق��ي��م��ة 
�لتعليمية، وميهد �لطريق كذلك 
تطور�ً  �أك���ر  �آف���اق  �إىل  لالنتقال 
معاليها  م�سيدة  �مل��ج��ال،  ه���ذ�  يف 
بجهود �لياه �سات وتعاونها �ملثمر 
�إت���اح���ة خدمات  يف  �أ���س��ه��م  �ل����ذي 
�لطلبة  لكافة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة 

�أينما تو�جدو�.
من جانبه، �أ�ساف م�سبح �لكعبي، 
جمموعة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

تعزيز  �إىل   ،2021 �ل���در�����س���ي 
�ل�����س��م��ول و�لإدم��������اج ع���رب جميع 
�حلكومية،  �مل��وؤ���س�����س��ة  ع��م��ل��ي��ات 
وتوفري خدمات �لإنرتنت للمنازل 
�حل�سول  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����س��ع��ب  �ل���ت���ي 
منخف�س  �ل�سريع  �لت�سال  على 
ذل����ك للطالب  و���س��م��ح  �ل��ت��ك��ل��ف��ة. 
مب��و����س��ل��ة �ل��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د من 
�ملنزل بكل �سال�سة �أثناء �جلائحة. 
دور  ل��ع��ب  ���س��ات  "�لياه  وت��و����س��ل 
�ل�����ط�����الب عرب  دع�������م  ف�����اع�����ل يف 
تزويدهم باإمكانية �لو�سول فائق 
�ل�سرعة �إىل من�سات �لتعلم �لذكي 
�لإم����ار�ت  موؤ�س�سة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
مع  ب��ال�����س��ر�ك��ة  �مل��در���س��ي  للتعليم 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم.
ب�سفتها  �سات"،  "�لياه  وت��ل��ت��زم 
�ل��ر�ئ��د حل��ل��ول �لت�سالت  �مل���زود 
�ل��ف�����س��ائ��ي��ة يف دول������ة �لإم��������ار�ت 
لعب  مبو��سلة  �ملتحدة،  �لعربية 
خ����دم����ات  ت����وف����ري  يف  م����ه����م  دور 
للمنازل  �ل�������س���روري���ة  �لت�������س���ال 
دولة  عرب  و�ملجتمعات  و�ل�سركات 

موؤ�س�سة  مع  "تعاوننا  �سات:  �لياه 
�أظهر  �ملدر�سي  للتعليم  �لإم���ار�ت 
�ل�������دور �جل����وه����ري �ل������ذي ميكن 
�لأقمار  ع��رب  �لت�����س��ال  خل��دم��ات 
حتقيق  يف  ت��ل��ع��ب��ه  �أن  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
�لزده���������ار ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات، وذل����ك 
 300 حياة  على  �ملبا�سر  بتاأثريه 
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
ح�سولهم  ع��رب  �لتعلم  م��و����س��ل��ة 
موثوقة  �إن���رتن���ت  خ���دم���ات  ع��ل��ى 
دون �ن��ق��ط��اع. وم��ن خ��الل تزويد 
�لطالب بخدمات �لإنرتنت فائقة 
�لتكلفة  وم��ن��خ��ف�����س��ة  �ل�������س���رع���ة 
جنحت  �ل�سناعية،  �لأق��م��ار  ع��رب 
�لفجوة  �سد  �سات‘ فعلياً يف  ’�لياه 
�ل��ت��ي ك��ان��ت م���وج���ودة، ك��م��ا عززت 
طموحنا يف بناء �قت�ساد قائم على 
�ملعرفة يف دولة �لإمار�ت، و�ل�سري 
�لتي  �مل�������س���اه���م���ات  خ���ط���ى  ع���ل���ى 
�لعديد  �ل�سنني  مر  على  حققتها 
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لأ���س��و�ق  م��ن 
�خلليج  ودول  و�آ���س��ي��ا  و�أف��ري��ق��ي��ا 

و�لأمريكتني".

تر�ث �لإمار�ت يختتم ملتقى �خلم�سني �لرت�ثي
�لبيئية  �ل�����س��وؤون  ق�سم  و�ل�سالمة 
�لتابع للنادي يف �ل�سوق �ل�سعبي من 
بحيو�نات  �لأط��ف��ال  تعريف  خ��الل 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل�����س��ح��ر�وي��ة يف �لإم�����ار�ت 
ور�سمها  �سورها  عر�س  خالل  من 
معر�س  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  وتلوينها، 
تركز  �لتي  لالأطفال  لإ�سد�ر�تهم 
و�لكتيبات  �لبيئية،  �لتوعية  على 
و�ملخلوقات  ب��الأ���س��ج��ار  �خل��ا���س��ة 
يف  تعي�س  �ل��ت��ي  و�ل��ربي��ة  �لبحرية 
و�لأ�سماك  ونحلة  �سدرة  �لإم���ار�ت 
�مل���وج���ودة ب��دول��ة �لإم�������ار�ت. فيما 
ور�ساً  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل���ق���ري���ة  ق���دم���ت 
و�خلو�س  و�ل��ت��ل��ي  لل�سدو  ح��رف��ي��ة 
قدمتها �ملدربات �لرت�ثيات وجذبت 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ختتم ن��ادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت م�ساء 
�ل�سعبي  �ل�����س��وق  ف��ع��ال��ي��ات  �لأح�����د 
�ل����ذي ن��ظ��م��ه يف م��ق��ر م��رك��ز ز�يد 
للدر��سات و�لبحوث بالبطني حتت 
عنو�ن "ملتقى �خلم�سني �لرت�ثي" 
بالعيد  �ح��ت��ف��الت��ه  ب��رن��ام��ج  �سمن 
�خل��م�����س��ني ل��ق��ي��ام دول����ة �لإم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

�ملنتجة  ل��الأ���س��ر  خ�س�ست  جت��اري��اً 
و�ملبدعات و�أ�سحاب �لهمم، مت من 
�ملحلية  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ر���س  خ��الل��ه��ا 
مثل �لعطور، و�لأزياء، و�مل�سغولت، 
و�مل����اأك����ولت، وغ���ريه���ا، ك��م��ا �سكلت 
و�لثقافية  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
لل�سوق عامل  �مل�ساحبة  و�لتوعوية 
تنوعها  �إىل  ن�����س��ب��ة  ل��الأ���س��ر  ج���ذب 
�لأطفال  �إىل  �ملوجهة  تلك  ل�سيما 
و�لألعاب،  �ليومية،  �مل�سابقات  مثل 

�سعادة علي  برنامج �خلتام  وح�سر 
عبد �هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي 
�لنادي،  يف  و�لإع������الم  ل��ل��در����س��ات 
و�سعيد بن علي �ملناعي مدير �إد�رة 
�لر�عية  �جلهات  وكرما  �لأن�سطة، 
ورو�د  �ل�سوق  لفعاليات  و�لد�عمة 
�ل���ت���و�����س���ل �لج���ت���م���اع���ي، ك���م���ا مت 
ت��ك��رمي ن���ادي ت���ر�ث �لإم������ار�ت من 

قبل جمعية �أ�سحاب �لهمم.
و�سم �ل�سوق �أكر من ثالثني حماًل 

معر�س  وفتح  و�لتلوين.  و�لر�سم، 
للجمهور طيلة  �أبو�به  ز�يد  �ل�سيخ 
�لزو�ر  ت��ع��رف  حيث  �لفعالية  �أي���ام 
وجمموعات  �مل��ع��ر���س  ق��اع��ات  على 
�ل�����س��ور �ل���ن���ادرة �ل��ت��ي ت��ب��ني �سرية 
وم�سرية �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن 
�سلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، 
و�أهم مقتنياته �ل�سخ�سية وغريها 

من �لتحف.
و�ل�سحة  �لبيئة  �إد�رة  �ساركت  كما 

�هتمام �لزو�ر ل�سيما من �لن�سء.
وح��ظ��ي��ت ف��ع��ال��ي��ات �ل�����س��وق بدعم 
ع��دد كبري م��ن �جل��ه��ات �حلكومية 
�أبوظبي  ���س��رط��ة  منها  و�خل��ا���س��ة، 
�ل�سرطة  �إد�رة  ق����دم����ت  ح����ي����ث 
�ملحا�سر�ت  م��ن  ع����دد�ً  �ملجتمعية 
ك��م��ا �ساركت  �ل��ت��وع��وي��ة،  �لأ���س��ري��ة 
 )K9( �لأم���ن���ي  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  �إد�رة 
بعدة عرو�س. ومن �سمن �جلهات 
لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  �ل��د�ع��م��ة 
قدمت  �ل��ت��ي  "تدوير"  �ل��ن��ف��اي��ات 
ومكافحة  �لعامة  �لنظافة  خدمات 
�أي��ام �لفعالية، بهدف  �لآف��ات طيلة 
توفري بيئة �سحية ونظيفة للزو�ر 
و�مل�ساركني، كما قدمت �لعديد من 
�لتوعوية للزو�ر وخا�سة  �لأن�سطة 
�أ�س�س  تعريفهم  ب��ه��دف  �لأط���ف���ال، 
�لنفايات،  م���ع  �ل�����س��ل��ي��م  �ل��ت��ع��ام��ل 
ب���ج���ان���ب ت���ق���دمي م�����س��اب��ق��ات على 

�مل�سرح بجو�ئز قيمة.
�ل�سعبي  �ل�سوق  فعاليات  �أن  يذكر 
ح��ظ��ي��ت ب��دع��م ع���دة ج��ه��ات �أخ���رى 
م���ن���ه���ا ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �أب���وظ���ب���ي، 
ر���س��ول خوري  و�ل��ط��و����س، وحممد 
و�أولده، و�جلزيرة للعطور، ومركز 
وليان  �ل���س��ت�����س��اري،  �لطبي  ل��ن��دن 

غالريي، وغريها.

�لطرق و�ملو��سالت تدرب 530 من 
مفت�سي �ملو�قف بالتعاون مع �سرطة دبي

•• دبي-وام: 

�نتهت هيئة �لطرق و�ملو��سالت من تدريب 530 من مفت�سي �إد�رة �ملو�قف 
�مل��رور و�لطرق يف �لهيئة من خالل برنامج تعزيز وهو برنامج  مبوؤ�س�سة 
تدريبي خم�س�س لتدريب مفت�سي �إد�رة �ملو�قف بالتعاون مع �لإد�رة �لعامة 

�ملو�قف  و�إد�رة  دبي  ب�سرطة  للتدريب 
يف موؤ�س�سة �ملرور و�لطرق.

�إد�رة  م��دي��ر  �لأك����رف  �سلطان  وق���ال 
بقطاع  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لب�سرية  �مل����و�رد 
يف  �ملوؤ�س�سي  �لإد�ري  �لدعم  خدمات 
"ياأتي  و�مل���و�����س���الت:  �ل��ط��رق  ه��ي��ئ��ة 
برنامج تعزيز�سمن �سعي �لهيئة �إىل 
مبختلف  �ملوظفني  وتطوير  تاأهيل 
يف  للم�ساهمة  د�ئ����م  ب�سكل  ف��ئ��ات��ه��م 
�ل�سرت�تيجية  �لأه��������د�ف  حت��ق��ي��ق 
تعزيز  "يهدف  و�أ����س���اف:  للهيئة". 
متكامال  ب���رن���اجم���ا  ي��ع��ت��رب  �ل������ذي 
�سرطة  مع  بالتعاون  �لهيئة  وتنفذه 

�لعلمية  �ملعرفة  و�إث��ر�ء  تنمية  �إىل  دبي 
و�سقل  تطوير  خ��الل  م��ن  وذل��ك  للمفت�سني  و�مليد�نية  �ملهنية  و�مل��ه��ار�ت 
مهار�تهم �ل�سخ�سية وكفاء�تهم �ملهنية �لالزمة لتاأدية �ملهام �ملوكلة �إليهم 
على �أكمل وجه ومبا ين�سجم مع م�ستوى �خلدمات �ملتنوعة �لتي تقدمها 
تعزيز  برنامج  وي�سمل  �ملجتمع".  �سر�ئح  خمتلف  من  ملتعامليها  �لهيئة 
�لتدريبي ثالثة حماور تدريبية رئي�سة هي �ل�سحة و�ل�سالمة �سالمتي �أول 
و�لتي تعزز �ملعرفة و�لثقافة �لعامة باإجر�ء�ت �لمن و�ل�سالمة �لوظيفية 
للمفت�س  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  و�إج�����ر�ء�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  م��ب��ادئ  وك��ذل��ك 
�لتو��سل  /م��ه��ار�ت  �لهيئة  �سفري  ..ثانيا  �لول��وي��ة  �لإ�سعافات  وم��ه��ار�ت 
وخدمة �جلمهور ويعترب ور�سة عمل تفاعلية مكثفة يتعرف من خاللها 
�جلمهور  بخدمة  �ملتعلقة  و�ملمار�سات  �مل��ه��ار�ت  و�أف�سل  �أه��م  على  �ملتدرب 
لها  يتعر�س  و�سائعة  متوقعة  ميد�نية  �سيناريوهات  مع  �لتعامل  وكيفية 
مفت�س �ملو�قف يف عمله �مليد�ين ويت�سمن �ملحور �لثالث للربنامج �لتدريب 
على �ملهار�ت �خلا�سة لدعم �أ�سحاب �لهمم. وي�سمل هذ� �لتدريب تعريف 
�ملفت�سني  تعامل  ل�سمان  وذل��ك  �لإ���س��ارة  لغة  و��سا�سيات  مببادئ  �ملفت�سني 
بطريقة �سحيحة و�لتو��سل معهم باللغة �ملنا�سبة لديهم وتقدمي �لدعم 

و�مل�ساعدة �مليد�نية لهذه �لفئة من �أفر�د �ملجتمع.

فقد �ملدعو / حممد ماهر 
�سريلنكا     ، ����س���اث���اك���اث���ول 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )5592863N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0585785993

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  2813/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1/2018 �مر على عري�سة حتكيم على حكم �لتحكيم �ل�سادر بالدعوى 
و�مل�ساريف للر�سوم  �سامال  درهم(   176822216.82( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، حتكيم   660/2017

طالب �لتنفيذ: دلتا �لإمار�ت ملقاولت �لبناء - �س ذ م م - و�آخرون  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي �لرب�ساء بناية ملك عبد�هلل حممد علي �ملال مكتب رقم 705 - 706- 707  

وميثله : عبد�هلل �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم  
�ملطلوب �إعالنه : �سركة تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري - ذ م م - عنو�نه :بوكالة �ملحاميني / عبد�لعزيز خليفة �لنهائي وهدى 

info@deltauae.com - 0509117812 - عي�سى بن ر�سا
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع 
ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د  �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�ساف �ملمتلكات :  �سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 138.80 مرت مربع - رقم 
�ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : CLEOPATRA - رقم �لوحدة : 1203 - �لقيمة �لكلية : 840000 درهم يباع لعلى عطاء 
نوع �لعقار : �سقة )حتت �لن�ساء( - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 75.20 مرت مربع - رقم �ملبنى : 
1 - ��سم �ملبنى CLEOPATRA - رقم �ملبنى : 1 - رقم �لوحدة : 1201 - �لتقييم 514952.29 درهم لعلى عطاء
نوع �لعقار : �سقة )حتت �لن�ساء( - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 137.22 مرت مربع - رقم �ملبنى 

: 1 - ��سم �ملبنى CLEOPATRA - رقم �لوحدة : 1101 - �لتقييم 872.722.66 درهم يباع لعلى عطاء
�سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 131.63 مرت مربع - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   850000  : �لكلية  �لقيمة   -  1112  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA
�سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 169.36 مرت مربع - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   980000  : �لكلية  �لقيمة   -  1110  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA
�سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 73.36 مرت مربع - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   500000  : �لكلية  �لقيمة   -  1204  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA
�سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 115.93 مرت مربع - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   755.000  : �لكلية  �لقيمة   -  1106  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA
�سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 72.64 مرت مربع - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   450000  : �لكلية  �لقيمة   -  1205  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA
�سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 138.82 مرت مربع - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   847.555  : �لكلية  �لقيمة   -  1206  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA
�سقة �سكنية - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3  - رقم �لر�س 2119 - �مل�ساحة : 79.44 مرت مربع - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   530000  : �لكلية  �لقيمة   -  1202  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70449

Date 21/ 12/ 2021  Issue No : 13422

Legal notice by publication
No. 245631/1/2021

Notifying Party: Gerab System Technology LLC
Notified Parties: 1-UNIPRO SOFTWARE HOUSE (L.L.C)
2- BEEVI ZIBINA JOUHAR INDIAN NATIONALTY - cheque 
writer - (residence is unknown)

Legal notice subject
the Notifying Party notifies the Two Notified Parties to pay an 
amount of 14039 (fourteen thousand and thirty-nine Dirham) with 
the commercial interest as of the due date of the cheque until the full 
payment within 5 days from the date of receiving thereof. Otherwise, 
the Notifying Party will take all legal actions to serve its rights 
whatsoever and any other legal rights.
Notary public

Legal notice by publication

70608Date 21/ 12/ 2021  Issue No : 13422
Service of Defendant by Publishing 

At Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In the case No. SHCFICIINJ2021/0008684 / Summary Judgment

To the Defendant : Al Yasmeen Sign - Unknown Place of Residence: Emirate of Sharjah- Muwalih, 
Sheikh Mohamed Bin Zayed Road, Shop No.: 3. owned by Sultan Saeed Mohamed Bin Hada 
Alsuwaidi, P.O. Box: 30906, Sharjah Tel 0501159596. 
We inform you that the plaintiff / Akbar Narikkotte Assainar, the place of residence: Younis Mohammed 
Al Blooshi Lawyer & Legal Consultants, which is located in Sharjah, Central Post Office Square, Al 
Zahara Street, Damas Building (2000), the 15th floor, Office No. 1547, Tel: 971564136945, has filed 
the above mentioned case and claims you with the following:- Firstly: To schedule the nearest hearing 
and review the case and serve the defendant with the claim statement. Secondly: To assign an auditing 
expert, provided that expert must be approved by the court, to do the following assignment: to state 
the relation between the plaintiff and the defendant. To state the profits which had achieved by the 
company and determine the share of the plaintiff therein. To state if the defendant was paid any amounts 
to the plaintiff from his share from the profits of the second defendant. To clear the account between 
the plaintiff and the defendant and state the outstanding balance for the plaintiff. Thirdly: the plaintiff 
preserves to amend his request in the light of the results of the expert's report, without determining 
the fees and expenses till issuing a final judgment in this case. Therefore, you are required to attend 
before the First Circuit of Summary Actions at Sharjah Federal Civil Court of First Instance in the 
morning of..., 22/12/2021 at 08:30, to submit what you have of defence and documents, in the case of 
your failure of attending or send an authorized agent to represent you, the court will initiate the legal 
procedures in your absence.
Judicial Services Office / Mohamed Rada Yousinf

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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اأخبـار الإمـارات
مب�ضاركة �ملد�ر�ش �لأهلية �خلريية 

جامعة ز�يد تنظم مبادرة توعوية لتح�سني جودة �لتعليم للطلبة من �أ�سحاب �لهمم 
•• دبي –الفجر:

توعوية  م��ب��ادرة  ز�ي���د  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ط��الب��ي��ة  �لت�سهيالت  �إد�رة  نظمت 
وفرق  �ملعلمني  ق��در�ت  بناء  بهدف  �خلريية  �لأهلية  �مل��د�ر���س  مب�ساركة 
ب��اأ���س��ح��اب �لهمم  �ملتعلقة  �مل��و����س��ي��ع  �مل��در���س��ي��ة و�ل��ط��ل��ب��ة ح���ول  �ل��دم��ج 
و�لو�سول �ل�سهل للخدمات �لتعليمية، وتاأتي �ملبادرة كجزء ل يتجز�أ من 
حر�س �لإد�رة على �مل�سوؤولية �ملجتمعية يف دولة �لإمار�ت وبهدف حتفيز 

�لدمج �ملجتمعي و�سهولة �لو�سول للتعليم للطلبة من �أ�سحاب �لهمم.

و�سمت �ملبادرة برنامج تدريبي عرب �لنرتنت �سم عدد من �أع�ساء هيئة 
تدريبية  جل�سات   3 م��دى  على  ومت��ت  �جلانبني  من  و�لإد�رة  �لتدري�س 
�لتدريب  2021 حيث ح�سر  �جل��اري  و نوفمرب  �أكتوبر  �سهري  خالل 

�أكر من 80 معلم و معلمة من فروع �ملد�ر�س �لهلية �خلريية. 
�لطالبية  �لت�سهيالت  �إد�رة  مدير  �لقا�سمي،  فاطمة  �لأ���س��ت��اذة  و�أك���دت 
�ملجتمع  ل��دى  �لوعي  م�ستوى  رف��ع  على  �لإد�رة  "حر�س  ز�ي��د  بجامعة 
�لطلبة  و�أه����ايل  �ملحلية  �ل��دم��ج  وف���رق  �ملعلمني  ����س��ت��ه��د�ف  خ���الل  م��ن 
على  �لرتكيز  خ��الل  م��ن  �ملحلي  �ملجتمع  يف  �لأف���ر�د  جلميع  بالإ�سافة 

خلق بيئة تعليمية د�جمة و�سهلة �لو�سول جلميع �لطلبة، وكذلك �إبر�ز 
�أهمية و�سع مفاهيم �أ�سا�سية للتعامل مع �أ�سحاب �لهمم خالل �لعملية 
�لتعليمية، بالإ�سافة �إىل �إعد�د وتهيئة �ملناهج �لدر��سية بطريقة �سل�سة 
ومتاحة للجميع و��ستخد�م �لتكنولوجيا �مل�ساندة بهدف متكني �لطلبة 

من �أ�سحاب �لهمم للو�سول �إىل �لتعليم �لذ�تي و�مل�ستقل."
�ملد�ر�س  �لد�مج يف  �لتعليم  ب�سائر طهبوب من�سقة ق�سم  �ل�سيدة  وقالت 
�لأهلية باأن "�إد�رة �لت�سهيالت �لطالبية يف جامعة ز�يد رفعت م�ستوى 
�لوعي حول  كيفية ��ستخد�م �لتكنولوجيا مل�ساعدة �لطلبة من �أ�سحاب 

�لهمم يف تعليمهم. ونيابة عن مد�ر�س �لأهلية �خلريية، �أود �أن �أ�سكرهم 
على توجيهنا نحو �أدو�ت �أف�سل للتعلم، حيث �أن هذه �لأدو�ت  �ستمكننا 
�لف�سل  وخ����ارج  د�خ���ل  للنجاح  �ل��الزم��ة  ب��امل��ه��ار�ت  طلبتنا  ت��زوي��د  م��ن 

�ملدر�سي."
تهدف �ملبادرة �إىل �إعد�د جيل قادر على ��ستخد�م تقنيات �لع�سر وتوفري 
فر�س �لتعليم لأبناء �لأ�سر ذ�ت �لدخل �ملحدود لتحقيق �أف�سل م�ستويات 
�لتعليم، حيث تعاون �جلانبان عن طريق تقدمي برنامج تدريبي من قبل 

�أخ�سائيي �إد�رة �لت�سهيالت �لطالبية لكو�در �ملد�ر�س �لأهلية �خلريية.

•• راأ�س اخليمة - وام:

�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�سقر  بن  �سعود  بنت  �آمنة  �ل�سيخة  بح�سور  �خليمة،  ر�أ���س  حاكم  �لأع��ل��ى 
�لقا�سمي، رئي�س جمل�س �إد�رة مكتب �ل�ستثمار و�لتطوير يف ر�أ�س �خليمة، 
يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد �م�س، �سعادة كمال �آر فا�سو�ين، 
�سفري جمهورية �سنغافورة لدى �لدولة، �لذي قدم لل�سالم على �سموه مع 

�لوفد �ملر�فق له.
معه  وتبادل  �ل�سفري،  ب�سعادة  �خليمة،  ر�أ���س  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ورح��ب 
على  �ل�سديقني  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز  ح��ول  �لأح���ادي���ث 

خمتلف �ل�سعد.
وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة  تربط  �لتي  �ل�سد�قة  بعالقات  �سموه  و�أ���س��اد 
بني  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  توطيد  يف  �ل�سفري  �سعادة  وجهود  �سنغافورة، 

�لبلدين.
من جانبه عرب �سعادة كمال �آر فا�سو�ين، عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب 

�ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة على كرم �ل�سيافة وح�سن �ل�ستقبال.

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل �سفري جمهورية �سنغافورة

وزير �لعدل و�لنائب �لعام لرو�سيا يبحثان تعزيز �لتعاون �لق�سائي و�لقانوين
•• اأبوظبي-وام:

�سلطان  ب��ن  ع��ب��د�هلل  م��ع��ايل  بحث 
ب���ن ع����و�د �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر �لعدل 
�يغور  ����س���ع���ادة  ����س��ت��ق��ب��ال��ه  خ����الل 
كر��سنوف �لنائب �لعام جلمهورية 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  �لحت��ادي��ة  رو�سيا 
له - يف مكتبه بديو�ن وز�رة �لعدل 
�لتعاون  تعزيز  �سبل   - �أبوظبي  يف 
�لبلدين  و�لقانوين بني  �لق�سائي 

�ل�سديقني.

�لبلدين، يف  ب��ني  ت��ب��ادل �خل���رب�ت 
�لد�ئم  �ل��ع��دل  وز�رة  حر�س  �إط���ار 
ع��ل��ى دع���م ع���الق���ات �ل��ت��ع��اون بني 
تنفيذ  عمليات  ومتابعة  �جلانبني 
�لت����ف����اق����ي����ات، وحت���ق���ي���ق �ل����روؤي����ة 
�مل�������س���رتك���ة جت������اه �مل���������س����اع����دة يف 
ت�سهم يف حتقيق  �لتي  �لإج���ر�ء�ت 
�إىل  �جلميع  ي�سعى  �لتي  �ل��ع��د�ل��ة 

حتقيقها.
�أع�����رب �ل��ن��ائ��ب �لعام  م���ن ج��ان��ب��ه 
�سعادته  ع���ن  �لحت���ادي���ة  ل��رو���س��ي��ا 

�لثنائي  ب��ال��ت��ع��اون  معاليه  و�أ���س��اد 
و�لعالقات  �لحت��ادي��ة،  رو�سيا  مع 
�لوثيقة �لتي تربط دولة �لإمار�ت 
وج���م���ه���وري���ة رو����س���ي���ا �لحت����ادي����ة، 
وح���ر����س���ه���م���ا ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ه���ذ� 
�لق�سائية  �مل���ج���الت  يف  �ل��ت��ع��اون 
و�لقانونية �ملتنوعة، يف �إطار تنفيذ 
�لبلدين  بني  �ل�سارية  �لتفاقيات 
يف جمال ت�سليم �ملجرمني وتقدمي 
�مل�����س��اع��دة �ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل��ت��ب��ادل��ة يف 
�أهمية  و�أك����د  �جل��ن��ائ��ي��ة.  �مل�����س��ائ��ل 

و�أ�ساد   .. �لإم������ار�ت  دول����ة  ب���زي���ارة 
بعمق �لعالقات �لثنائية يف جمال 

�لتعاون �لقانوين و�لق�سائي.
وق���ال �إن �ل��ع��الق��ات م��ع �لإم����ار�ت 
بالتفاقيات  متينة وقوية ومعززة 
�لقانونية  �مل����ج����الت  يف  �مل���وق���ع���ة 
و�لق�سائية و�لتي �سيتو��سل �لعمل 
يخدم  مب��ا  وتعزيزها  دعمها  على 
�ل�سديقني.  �ل��ب��ل��دي��ن  م�����س��ال��ح 
ح�سر �للقاء من جانب �لدولة .. 
بن  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور حممد  �سعادة 

�سلطان �جلابر �سفري �لدولة لدى 
�لقا�سي  و�سعادة  �لحتادية  رو�سيا 
عبد �لرحمن مر�د �لبلو�سي مدير 
و�مل�ست�سار  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  �إد�رة 
رئ��ي�����س ق�سم  �مل����رزوق����ي  ع���ب���د�هلل 
�لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة يف �ل����وز�رة، 
فيما ح�سره من �جلانب �لرو�سي 
�سفري  ز�ب����ريوف  تيمور  ���س��ع��ادة   ..
لدى  �لحت��ادي��ة  رو�سيا  جمهورية 
ل�سعادة  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �ل���دول���ة، 

�لنائب �لعام �لرو�سي.

جامعة �لإمار�ت حتتفي باليوم �لعاملّي للت�سامن �لإن�سايّن
•• العني-الفجر:  

�لإن�سانية  �لعلوم  كلية  عميد  �أّك��د 
�لإمار�ت  جامعة  يف  و�لجتماعية 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ل��دك��ت��ور ح�سن 
�أّن دول���ة �لإم����ار�ت  �ل��ن��اب��ودة ع��ل��ى 
�لدول  �أك��ر  م��ن  �ملتحدة  �لعربية 
�هتماماً باإبر�ز �أهمية �ليوم �لعاملي 
�أقّرته  و�ل��ذي  �لإن�ساين  للت�سامن 
�جل��م��ع��ي��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة يف 20 

�لإمار�تية لكل  �أيادي �خلري  متتّد 
بينهم،  غ���ري مت��ي��ي��ز  م���ن  �ل���ن���ا����س 
�لروؤية  غاية  هي  �لإن�سان  ف�سعادة 
�لإن�ساين  �ل��ع��م��ل  �إّن  �لإم���ار�ت���ي���ة. 
�لإمار�تية،  �لثقافة  يف  ثابت  نهج 
د �أب���ن���اء �لإم�����ار�ت  و���س��ب��ي��ل ق��د ت��ع��وَّ
ب��ن��ف��و���س ط��ي��ب��ة، وقلوب  ���س��ل��وك��ه��ا، 

ر��سية، و�سو�عَد ُمنجزة." 
  وق����ال "ل غ���ر�ب���ة، ب��ع��د ذل����ك، يف 
�أن تكون دولة �لإم��ار�ت �أكرب دولة 

�مل�سرتك  �لإن�������س���ايّن  �ل��ع��م��ل  لأّن 
�س،  �ملوؤ�سَّ �لنفتاح  على  يقوم  �لذي 
و�ل��ّت�����س��ام��ح و�ل��ت��ق��ّب��ل، ه��و عن�سر 
م��رك��زي يف روؤي����ة دول���ة �لإم�����ار�ت، 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �سجل  �إّن 
�لت�سامن  مبفاهيم  حافل  �ملتحدة 
��ستثنائي يف  �سجل  وهو  �لإن�ساين، 

هذ� �ملجال �لإن�سايّن �ملهم". 
�ل�سياق  يف  �لنابودة  �لدكتور  و�أّك��د 
�ل���ر�ئ���د لدولة  �ل�����دور  ذ�ت�����ه ع��ل��ى 

دي�سمرب من كل عام، و�لحتفاء به 
يف  �لرفيعة  منزلته  ُيظهر  �حتفاًء 
�مل�سهد �لإن�سايّن، ويوؤّكد �أهميته يف 
تاأ�سي�س ثقافة �لت�سامن �لإن�ساين 
حتقق  حيوية  ممار�سة  ُي��ع��ّد  �ل��ذي 

�ل�سعادة و�ل�ستقر�ر للجميع.
وقال "�إذ� كان �لعامل يحتفل يوماً 
و�حد�ً يف �ل�سنة من �أجل �لت�سامن 
�لإن�����س��اين، ف���اإن ك��ل �أي���ام �ل�سنة يف 
�إن�سانية،  �أياماً  ُتعّد  �لإم��ار�ت  دولة 

�لإم����ار�ت يف دع��م ح��ق �لإن�����س��ان يف 
�لفقر  حياة كرمية، و�حلماية من 
�لتنمية  دور  وت���ع���زي���ز  و�مل����ر�����س، 
�مل�ستد�مة. و�أ�ساف: "لقد �أ�سبحت 
دول���ة �لإم�����ار�ت، ومب��ا متتلكه من 
عريق،  وح�������س���ارّي  �إن�������س���ايّن  �إرث 
�أ�سبح  ، حيث  نهر �لعطاء و�خل��ري 
�لعون  ب��ي��ت  �مل���ّت���ح���د  �ل��ب��ي��ت  ه����ذ� 
لالإن�سانية  ب��اخل��ري  يفي�س  �ل���ذي 
�لغالية  �لإم���ار�ت  يف  وهنا  جمعاء، 

�لتقّبل  نهج  على  دل��ي��ل  �لإن�����س��ايّن 
ت�سلكه،  �ل��ذي  �لإن�سايّن  و�لنفتاح 
و�لذي تعك�سه �ملمار�سات �لإن�سانية 
من  �أك���َر  ت�سّم  �أر����س  يف  �ليومية 
ثقافياً  ت�سّكل تنوعاً  200 جن�سية 
و�إن�سانياً وح�سارياً، هذه �ملمار�سات 
دولة  بها  جت��اوزت  �لتي  �لإن�سانية 
�لتنّوع  حتديات  �لغالية  �لإم���ار�ت 
و�أحالْته �إىل �أ�سباب حمبة وت�سارك 
وتعاون يدفع عجلة �لتقدم و�لنمو 

�لإن�سانية،  ل��ل��م�����س��اع��د�ت  م��ان��ح��ة 
وحمالت  �خل�����ري  ق����و�ف����ل  وه�������ذه 
�لإغ����اث����ة �ل���دول���ي���ة ����س���اه���دة على 
�أن �لإم�����ار�ت ك��ان��ت وم��ا ز�ل���ت بلد 
�خلري و�لكرم �لعطاء، مهد �لأمن 

و�لأمان، وَمفَزع كل ملهوف".  
�أن �لأزمات  �لنابودة  وبنّي �لدكتور 
على  �ساهدة  و�لإقليمية  �ل��دول��ي��ة 
كّل  و�أّن  �لإن�����س��اين،  �لإم�����ار�ت  دور 
�إمار�تّي يف جمال �لت�سامن  �إجناز 

يف دولة ت�سعى لتكون �لأوىل يف دعم 
و�ملنفتح  �ملتح�سر  �لإن�سان  مقولة 

على �خلري و��ستد�مة �لتطوير. 

للعام �لثامن على �لتو�يل وحتت �ضعار ��ضرب �ملاء لتعزيز طاقتك
�أ�سدقاء �لكلى يف �ل�سارقة تطلق حملتها �ل�سنوية »�ملاء ل�سحة �لكلى« بتوزيع 3000 عبوة مياه 

•• ال�صارقة-الفجر:

لإد�رة  �لتابعة  �جلمعيات  �إح���دى  �لكلى،  مر�سى  �أ���س��دق��اء  جمعية  �أطلقت 
�لأول  �أم�س  بال�سارقة،  �لأ�سرة  ل�سوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  �ل�سحي يف  �لتثقيف 
�لتو�يل،  على  �لثامن  للعام  �لكلى"  ل�سحة  "�ملاء  �ل�سنوية  حملتها  �لأح��د 
توعية  بهدف  طاقتك"،  لتعزيز  �مل��اء  "��سرب  �سعار  حتت  �لعام  ه��ذ�  وت��اأت��ي 
�أف��ر�د �ملجتمع و�لأي��دي �لعاملة على وجه �خل�سو�س، باأهمية �سرب  جميع 

�ملاء بكميات كافية لتعزيز طاقاتهم و�حلفاظ على �سحة �لكلى.
و�سملت �حلملة يف يومها �لأول، توزيع  �أكر من 3000 عبوة مياه مقدمة 
"بيئة"  من �سركة زلل للمياه، بالتعاون مع بلدية مدينة �ل�سارقة و�سركة 
ومتطوعني من هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي على �ليد �لعاملة يف �ملنطقة 

�ل�سناعية �لر�بعة، كما تت�سمن �حلملة توزيع عبو�ت يف منطقة �خلز�مية 
23 من دي�سمرب �جلاري، وتوعية �ليد  بالقرب من م�ست�سفى �لقا�سمي يف 
�لعاملة باأهمية �سرب �ملاء لتقليل �حتمالت �لإ�سابة بح�سى �لكلى وغريها 

من �لأمر��س.

تعزيز �ملمار�ضات �ل�ضحية
�لكلى:  مر�سى  �أ���س��دق��اء  جمعية  رئي�س  دخ���ني،  ب��ن  خلفان  م��رمي  وق��ال��ت 
"�ملاء ل�سحة �لكلى" ب�سكل �سنوي  "نحر�س يف �جلمعية على تنظيم حملة 
�نطالقاً من �أهد�فنا يف تعزيز �ل�سلوكيات و�لطرق �لتي ت�سهم يف �ملحافظة 
على �سالمة �لكلى بني جميع �أفر�د �ملجتمع مبختلف فئاتهم من خالل تنويع 
�مل�ستفيدين"،  من  �سريحة  �أك��رب  �إىل  للو�سول  �سنوياً  �حلملة  م�ستهدفات 

�ل�سمو  �ساحب  قرينة  توجيهات  م��ن  و�ن��ط��الق��اً  �جلمعية  �أن  �إىل  م�سرية 
�ملجل�س  رئي�سة  �لقا�سمي  �ل�سيخة جو�هر بنت حممد  �سمو  �ل�سارقة،  حاكم 
�إىل �إطالق �ملبادر�ت �لهادفة  �لأعلى ل�سوؤون �لأ�سرة بال�سارقة، ت�سعى د�ئماً 
�إىل حت�سني �ل�سحة �جل�سدية و�لنف�سية ملر�سى �لكلى وتقدمي �لدعم لهم، 
وتعزيز �ملمار�سات �ملرتبطة بال�سحة لأفر�د �ملجتمع كافة، وذلك من خالل 

توفري �ملعلومات �ل�سحية وتقدمي �ل�ست�سار�ت �لتوعوية �ملنا�سبة. 

�حلفاظ على �ضحة �لكلى
و�أ�سارت بن دخني، �إىل �أن �سرب �ملاء بكميات كافية ي�ساهم يف �حلفاظ على 
�سحة �جل�سم، كونه يعزز من ممار�سة �لكلى لوظائفها �حليوية �لطبيعية، 
حيث يوؤدي عدم �لهتمام ب�سحة �لكلى �إىل �رتفاع يف م�ستويات �لبوتا�سيوم 

مما يوؤثر على وظائف �لقلب، و�سعف يف �لعظام و�لأنيميا وتلف يف خاليا 
�جلهاز �لع�سبي �ملركزي و�نخفا�س مناعة �جل�سم، موؤكدة على �أهمية �لوعي 
�لدو�ئي و�للتز�م بالو�سفة �لعالجية، و�لهتمام بالوزن �ل�سحي و�لتو�زن 
بني �لغذ�ء و�حلركة، بالإ�سافة �إىل �لمتناع عن �لتدخني وجتنب �لأنظمة 
�لغذ�ئية �لعالية بال�سعر�ت �حلر�رية و�لأمالح، و�سرب �ملاء مبا ل يقل عن 2 
لرت تقريبا للبالغني، ف�سال عن �لمتناع �أو �لتقليل من �مل�سروبات �لغازية 
مر�سى  �أ���س��دق��اء  جمعية  وتعمل  �لكلى.  �سحة  على  للمحافظة  و�ل��ط��اق��ة 
�لكلى منذ تاأ�سي�سها عام 2007 على توعية �أفر�د �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة باأمر��س �لكلى، وتوفري �لعالج �لطبي و�لرعاية �ل�سحية 
�ملنا�سبة للمر�سى، �إىل جانب دعم �مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحية من خالل 

تزويدهم بالأجهزة و�ملعد�ت �لالزمة للت�سخي�س و�لعالج.

ف��ق��د �مل��دع��و / ���س��ادق نور 
باك�ستان     ، ن������ور  ���س��م�����س 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )9998252PK( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0567950828

فقد�ن جو�ز �سفر
�ي����ب����ى   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لهند   ، جا�سون  فريدريك 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )I4735427( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0565086406

فقد�ن جو�ز �سفر
�ي�������دى   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�وغ�������ن�������د�    ، ك������ال������ي������ب������ال 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )1242545B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0545031801

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د �مل��دع��و / خم��ت��ار �حمد 
باك�ستان   ، حم���م���د  �����س����رد�ر 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)JK1152633( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
كاو�لربيت   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لهند   ، �سينغ  باجليت  �سينغ 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )T8166131(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�ق���رب  �و  �ل��ه��ن��د  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
ل��ي��اق��ت علي  �مل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ع����م����ر  حم����م����د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
ممن  ي��رج��ى    )181586(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
�سميجنى   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�ثيوبيا   ، ت����وف����ا  ن���ي���ق���و����س 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)EP5827058( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقد�ن جو�ز �سفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة �ل����س���ه���م رقم 
�سم�سه   / با�سم   1181283
زيد �سعيد �ل�سحي ، �سادرة من 
�سركة �لو�حة وعددها 3511 
�مل�ستثمر  ب��اأن رق��م  �سهم  علما 
وعلى   628000015304
بالرقم  �لت�����س��ال  يجدها  م��ن 

 0506566633
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

هيئة  رئي�سة  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�سيخة  �سمو  �لتقت 
�سّناع  من  ع��دد�ً  دب��ي  للثقافة وع�سو جمل�س  دب��ي  دب��ي  و�لفنون يف  �لثقافة 
�لإمار�ت  دول��ة  يف   Animation �ملتحركة  �لر�سوم  وم�سممي  �لأف���الم 
ُعقدت يف  �لأل��ع��اب، �سمن جل�سة  �لإب��د�ع��ي��ة يف قطاع  �ل��ك��و�در  وغريهم من 
جناح مركز �ل�سباب يف "�إك�سبو 2020 دبي"، وذلك يف �إطار �سل�سلة �ملجال�س 
و�للقاء�ت �لتي حتر�س �سموها من خاللها على �لتو��سل مع خمتلف مكونات 
�لقطاع �لثقايف و�لإبد�عي يف دبي من موؤ�س�سات و�أفر�د، تاأكيد�ً لنهج �لهيئة 
�سارك يف  �لإبد�عي.  �ملجتمع  مع  �لإيجابي  �لتفاعل  تعزيز ج�سور  �لد�ئم يف 
�جلل�سة هالة بدري، مدير عام هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي؛ ونوف تهلك، 
مدير �إد�رة تنفيذي يف مكتب رئي�سة "دبي للثقافة"؛ و�لدكتور �سعيد مبارك 

للثقافة"،  "دبي  هيئة  يف  و�لآد�ب  �لُفنون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  خربا�س، 
يف  و�أن�سطتها  جتربتها  ��ستعر�ست  �ملبدعة  �ل��ك��و�در  م��ن  كبرية  وجمموعة 
�إطار �ملنظومة �لإبد�عية يف دبي، كما تطرق �مل�ساركون �إىل مناق�سة �ملتطلبات 
�سمو  �أعربت  �ملنا�سبة،  هذه  ويف  و�لزده���ار.  للنمو  �لقطاع  ملو��سلة  �لالزمة 
مل�سته  مل��ا  ت��ق��دي��ره��ا  ع��ن  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د  ب��ن  ب��ن��ت حم��م��د  �ل�سيخة لطيفة 
�لعديد  و�أن  للتعاون، خا�سًة  تو�قة  وروح  و�نفتاح  �سر�حة  �للقاء من  خالل 
من �لنقاط �لتي مت �لتطرق �إليها هي حمل �هتمام وجهود ’دبي للثقافة‘ ، 
وقالت �سموها: "�سعدت بلقاء هذه �لنخبة من �لكو�در �ملحلية �ملبدعة، ونحن 
�لنابعة من �سغف حقيقي  �آر�ئهم  �إىل  حري�سون كل �حلر�س على �ل�ستماع 
باإبد�عاتهم وجتاربهم، كما �إننا حري�سون على �لوقوف على ما قد يو�جهون 
فهذه  وجت���اوزه���ا.  لتحييدها  فاعلية  �ل�سبل  �أك���ر  يف  للنظر  حت��دي��ات  م��ن 
�للقاء�ت ت�ساعدنا على ر�سد �حتياجات وتوجهات �لقطاع �لإبد�عي، وكانت 

مبثابة مرجعية مهمة ��ستندنا �إليها خالل �سياغة ��سرت�تيجيتنا وخططنا 
خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، وهي ت�سكل كذلك م�سدر دعم لنا يف �سياغة 

خططنا �مل�ستقبلية للقطاع �لإبد�عي.
�ملجالت  من  �ملتحركة  و�لر�سوم  �لأف��الم  "�سناعة  قائلًة:  �سمّوها  و�أ�سافت 
�لإبد�عية �ملهمة �لتي تاأتي �سمن �أولويات �أجندة عمل دبي للثقافة، ونتطلع 
�ملعنيني بالقطاع لر�سم خارطة طريق مثالية ت�سهم يف حتقيق  للتعاون مع 
�أولويات �لأطر�ف  �أبرز  منوه و�زده��اره. �سعينا من خالل �للقاء �إىل حتديد 
�ساملة  روؤي���ة  لتكوين  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن  م��زي��د  ��ست�سافة  و�سنو��سل  �لفاعلة، 
�ملقبلة  للمرحلة  وفّعالة  و�قعية  ��سرت�تيجية  خطة  �سمن  �لعمل  لأولويات 

ت�ستهدف حتقيق �إجناز�ت ملمو�سة تدعم م�ستقبل هذه �ل�سناعة".
وقد �أجمع �حل�سور على �ملكانة �لبارزة �لتي تتمتع بها دبي يف �سوء ما تت�سم 
به من �نفتاح وروؤية و�عية تعلي من �ساأن �لإبد�ع و�ملبدعني، وما متتلكه من 

بنية حتتية متطورة تدعم عمليات �لإنتاج �لإبد�عي على تنّوع �أ�سكالها، كما 
نّوهو� باملكانة �لتي و�سلت �إليها دبي كو�حدة من �أكر �ملدن �ملرغوبة للعي�س 
جمموعة  �إىل  �جلل�سة  يف  �مل�ساركون  وتطرق  �لعامل.  م�ستوى  على  و�لعمل 
من �لنقاط �لتي ر�أو� �أنها بحاجة �إىل مزيد من �لدعم و�لتطوير. وخُل�َست 
�أخذها يف �حل�سبان خالل  �لتي �سيتم  �لتو�سيات  �إىل جمموعة من  �جلل�سة 

�سياغة ��سرت�تيجية "دبي للثقافة" �مل�ستقبلية لهذ� �لقطاع.
�آل مكتوم مع  ر��سد  �ل�سيخة لطيفة بنت حممد بن  �أن لقاء �سمو  �إىل  ُي�سار 
جمموعة من مبدعي قطاع �لأفالم و�لر�سوم �ملتحركة ياأتي �متد�د�ً للقاء�ت 
�لقليلة  �ل�سنو�ت  مد�ر  على  عقدها  على  �سموها  حر�ست  متعددة  وجمال�س 
�ملوؤثرين يف  و�أب��رز  دب��ي  و�لإب��د�ع��ي يف  �لثقايف  بالقطاع  �ملعنيني  �ملا�سية مع 
م�سريته �سو�ء من موؤ�س�سات �أو �أفر�د، �سمن حو�ر حيوي ومثمر هدفه حتقيق 

تنمية م�ستد�مة للعمل �لثقايف و�لإبد�عي يف دبي وعموم دولة �لإمار�ت.

•• دبي-الفجر: 

�لوفد  لالإعالم  دبي  مدينة  ��ستقلبت 
للدولة  �ل���ز�ئ���ر  �ل��ع��ر�ق��ي  �لإع���الم���ي 
وج����اءت   ،2020 �إك�����س��ب��و  حل�����س��ور 
دبي  مدينة  مو�كبة  �إط���ار  يف  �ل��زي��ارة 
�لعاملي  �حل����دث  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل���الإع���الم 
�ل��ز�ئ��رة على  �لعاملية  �لوفود  و�إط��الع 
مقومات �لقطاع �لإعالمي �ملتميز يف 
لأف�سل  وفقاً  �ملبنية  ومرتكز�ته  دب��ي 
و�أهم  لأخر  و�ملو�كبة  عاملياً  �ملمار�سات 
�مل�سممة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�����س��ت��ج��د�ت 

خلدمة �لقطاع.
علي  �لدكتور  �لعر�قي  �ل��وف��د  ت��ر�أ���س 
�لتنفيذي  �جل���ه���از  رئ��ي�����س  �مل����وؤي����د؛ 
�لعر�قية  و�لت�سالت  �لإع��الم  لهيئة 
و�ملكون من مدر�ء  له  �ملر�فق  و�لوفد 
�لدو�ئر �ملخت�سة؛ �لتنظيم �لعالمي 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات، وك������ان يف 
��ستقبال �لوفد ماجد �ل�سويدي �ملدير 
�لعام ملدينة دبي لالإعالم ومدينة دبي 

لالإنتاج  دب��ي  ومدينة  لال�ستديوهات 
جمال  يف  �ملخت�سني  م��ن  وجم��م��وع��ة 
�لعالم و�لنتاج �إىل جانب جمموعة 
�لقاعات  خمتلف  ع��ن  �مل�سوؤولني  م��ن 

�لإعالمية �سمن �ملدينة .
وبهذه �ملنا�سبة، رحب �ل�سويدي بزيارة 
�ل���وف���د �ل���ع���ر�ق���ي م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى �ل����دور 

�لإعالمية  للموؤ�س�سات  و�ملهم  �لكبري 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  ظ���ل  �ل���ع���ر�ق���ي���ة يف 
و�جهت �ملنطقة و�لعر�ق ب�سكل خا�س، 
و�أك�����د ح��ر���س م��دي��ن��ة دب���ي لالإعالم 
على م�ساركة �لتجارب و�خل��رب�ت مع 
بقطاعات  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 

�لإعالم يف �ملنطقة. 

�ملر�فق  على  �لوفد  �ل�سويدي  و�أط��ل��ع 
�لأعمال  بيئة  ت�سمها  �لتي  �ملختلفة 
بقطاعات  و�مل��ت��خ�����س�����س��ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�لإع��الم وتطوير �ملحتوى وق��دم لهم 
�ملدينة  لتجربة  م��و���س��ع��اً  ����س��ت��ع��ر����س��اَ 
و�أه������م حمطات  دب����ي  �لإع���الم���ي���ة يف 
عام  يف  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  �مل�����س��رية  ه���ذه 

�مل�ساريع  �أب����رز  ي�سمل  مب��ا   2000
لتحقيق  �إطالقها  �لتي مت  و�مل��ب��ادر�ت 
روؤية �لقيادة �لر�سيدة يف �أن تكون دبي 
وملتقى  بارز�ً  �إقليمياً  �إعالمياً  مركز�ً 
لل�سركات و�ملو�هب يف �سناعة �ملحتوى 
ور�ئ�����دة يف ت��ب��ن��ي �آخ����ر �ل��ت��وج��ه��ات يف 
�إىل  تطرق  كما  عاملياً  �لإع���الم  قطاع 

�لتوجهات �ل�سرت�تيجية يف قطاعات 
و�لبنية  و�ل�سينما،  و�لأف���الم  �لن��ت��اج 
ت�سمها  �ل���ت���ي  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�ملدينة. و�سهدت �لزيارة، تبادل �لروؤى 
�لعربي  �لإع��الم��ي  بامل�سهد  لالرتقاء 
و�سبل تطوير حمتوى يرتقى مل�ستويات 
م��ت��ق��دم��ة م���ن �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة و�جل�����ودة.  

ومن جانبه، قال �ملوؤيد "�لعر�ق ي�سهد 
�ليوم �نفتاحاً كبري�ً يف جمال �لإعالم، 
خا�سة بعد عام 2003 وبرزت �لكثري 
ون�سط  �ملختلفة،  �لإع��الم  و�سائل  من 
�لعالم"،  جم��ال  يف  �خل��ا���س  �لقطاع 
و�أ����س���اد �مل���وؤي���د مب�����س��روع م��دي��ن��ة دبي 
�ملخ�س�س خلدمة موؤ�س�سات  لالإعالم 

ق���ط���اع �لإع���������الم و�ل�������س���ن���اع���ات ذ�ت 
تت�سم  �لتي  �لعمل  ومنظومة  �ل�سلة، 
م��ا �سكل نقطة  �لإج������ر�ء�ت،  مب��رون��ة 
�لإعالمية  �مل��وؤ���س�����س��ات  لأب�����زر  ج���ذب 
و�لإعالنية �لعربية و�لعاملية ما يجعل 
منها  وجهة �أعمال متكاملة وحمفزة 
موؤكد�ً  �ل��ق��ط��اع،  ه���ذ�  يف  لالإ�ستثمار 
على �سرورة تبادل �خل��رب�ت، و�لعمل 
�مل�������س���رتك، وو����س���ع �أف�������س���ل �لآل���ي���ات 
بقطاع  �لإرق����اء  �أج���ل  م��ن  �لتنظيمية 
�لإعالم يف �لبلدين. ويف ختام �لزيارة، 
ق��دم �مل��وؤي��د درع���اً رم��زي��اً ملدير مدينة 
دب���ي ل���الإع���الم، �إح���ت���وى ع��ل��ى م�سلة 
حمور�بي �لتي متثل �لعمق �حل�ساري 
ماجد  ق��دم  فيما  �ل��ع��ر�ق��ي،  لالإن�سان 
�ل�����س��وي��دي، م��دي��ر ع����ام م��دي��ن��ة دبي 
ل�ساحب  "ق�ستي"  ك��ت��اب  ل���الإع���الم 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
مكتوم، �لذي ي�سم ف�سوًل وحمطات 
ركيزة  ت�سكل  �لتي  �سموه  م�سرية  من 

ل�سرت�تيجية مدينة دبي لالإعالم. 

لطيفة بنت حممد: دعم �سناعة �لأفالم و�لر�سوم �ملتحركة وتعزيز فر�س منوها بني �أهم �أولويات دبي للثقافة

مدينة دبي لالإعالم ت�ستقبل وفد هيئة �لإعالم و�لت�سالت �لعر�قية وت�ستعر�س م�سرية �لإعالم �لناجحة لدبي

•• دبي-وام:

�لثاين  �ل�ستوي  �ملخيم  فعاليات  هب  حتا  و�دي  مبنطقة  �نطلقت 
لطلبة �أكادميية �سرطة دبي بح�سور �سعادة �للو�ء �لأ�ستاذ �لدكتور 
�لعميد  ونائبه  دبي  �سرطة  �أكادميية  �ل�سويدي مدير  غيث غامن 
و�ملر�سحني  و�ل�سباط  �ل�سام�سي  بطي  حممد  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
�إىل  و�ملدنيني  �لع�سكريني  �ملوظفني  فئات  وخمتلف  و�ملر�سحات 
�لوطنية  �خلدمة  وجمندي  �لتاأ�سي�سية  �ل��دور�ت  منت�سبي  جانب 
وجمال�س �سرطة دبي ومنت�سبي �لدورة �لطالبية �ل�ستوية مبركز 
حماية �لدويل وطالب �أكادميية �لعلوم �ل�سرطية بال�سارقة وكلية 

�سرطة �أبوظبي.
وياتي ذلك ��ستجابة للحملة �لثانية لأجمل �ستاء يف �لعامل �لتي 

نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقها 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لرت�سيخ 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كوجهة �سياحية و�حدة كما �أكدت 

على ذلك مبادئ �خلم�سني.
تنظيم  �إن  �ل�سويدي  غيث  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  �ل��ل��و�ء  �سعادة  وق��ال 
�ملخيم للمرة �لثانية على �لتو�يل يف منطقة حتا �إمنا جاء ترجمة 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري  خليفة  �هلل  عبد  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  لتوجيهات 
حممد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �للو�ء  �سعادة  من  ومتابعة  دبي  ل�سرطة 
�أحمد بن فهد م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون �لأكادميية و�لتدريب 
للم�ساركة يف هذه �حلملة وذلك بعد �لنجاح �ملبهر و�لأ�سد�ء �لتي 
�لد�خلية  �ل�سياحة  وتفعيال ل�سرت�تيجية  �ل�سابق  �ملخيم  حققها 
�أجو�ء  �إىل  �ل�سياحية �ملوحدة لدولة �لإم��ار�ت و�لنتقال  و�لهوية 

حتا �ل�ستوية �ل�ساحرة بعيد� عن �لقاعات �لدر��سية وبيئة �لعمل 
�لتقليدية، لإ�سعاد �ملوظفني.

و�أك���د ���س��ع��ادة �ل��ل��و�ء �ل�����س��وي��دي ح��ر���س �لأك��ادمي��ي��ة على �ختيار 
لتمتعها  للمخيم  م��ق��ر�  لتكون  �ل��ر�ئ��ع��ة  ب��اأج��و�ئ��ه��ا  حتا  منطقة 
بجبالها  عالية  �سياحية  قيمة  مينحها  �ل��ذي  �جل��غ��ر�يف  بالتنوع 
ووديانها وهو�ئها �لنقي وحممياتها �لطبيعية ومعاملها �لرت�ثية 
لهذ�  �ملخيم  برنامج  �أن فقر�ت  �لإيجابية مو�سحا  �ل��روح  لتعزيز 
�لريا�سية  �لأن�سطة  وتنظيم  �ملفاجاآت  من  �لعديد  �ست�سهد  �لعام 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ت��وع��وي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�إق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ات �لتحدي 
حمور  لتعزيز  حتا  منطقة  لأه��ايل  وزي���ار�ت  �ملتنوعة  و�مل�سابقات 
�لتو��سل بني �لأجيال و�لعديد من �لرب�مج �ل�سيقة خالل �لفرتة 

من 19 حتى 23 دي�سمرب �جلاري.

�نطالق �لن�سخة �لثانية من �ملخيم �ل�ستوي لطلبة �أكادميية �سرطة دبي مبنطقة و�دي حتا هب

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 9629/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 3514/2021 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )212244.81 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ :�سركة �خلليج لل�سحب �س.ذ.م.م 
عنو�نه :  �لمار�ت - �مارة دبي - م�سنع ملك خا�س - طريق دبي - �أبوظبي �ملنطقة �حلرة جبل علي بالقرب 

من غاز �لمار�ت - بوكالة �ملحامية/�ميان �لرفاعي 
�ملطلوب �إعالنه :�لبلوكي لالأملنيوم و�لزجاج - �سفته : منفذ �سده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�سوع �لإعالن : قد 
�ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   212244.81
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1169/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 189/2020 ��ستئناف عقاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )134.363( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف مع تنفيذ �حلكم وفق ماورد يف منطوقه.
طالب �لتنفيذ : ماجدة نا�سر عبد�لعزيز �لبعيجان

يو�سف  �ملحامي  لوكيلها  �لعائد   yousifad@emirates.ae:للكرتوين� عنو�نه:�لربيد 
�حلمادي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي

�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد حممد كدفور �ملهريي - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )134363.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 Date 21/ 12/ 2021  Issue No : 13422

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0008494 civil (partial)
To the defendant:
Jawad Amin Amin Ullah, Address: 9407818
We inform you that on 16/12/2021, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 6008.42 dirhams (Six Thousand 
eight dirhams and forty-two fils), and the legal interest at 5% from the date of 
the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest does 
not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 21/ 12/ 2021  Issue No : 13422
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA 2021/0008362- Civil (Partial)

To the defendant: Irshad Ahmad Ilam Din
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, Phone No: 0521964480
You are assigned to attend the hearing 03/01/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant. -Obligate the defendant to pay an amount of (6683.82 
dirhams) Sixsteen thousand Six hundred and Eighty-three dirhams and eighty-two 
fils. Obligate the defendant the legal interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment. Obligate the defendant to pay charges and expenses 
and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisah Ibrahim Al Harmady

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 21/ 12/ 2021  Issue No : 13422
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0007663-Civil (Partial)
To the defendant: Mohammad Faisal Tajammal, Address: 9391971 
We would like to inform you that on 16/12/2021, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows 
The court ruled in in presence: To obligate the Defendant to pay to the 
Plaintiff an amount of AED 39869.50 (Thirtyn nine Thousand Eight 
Hundred Sixty-Nine and Fifty fils)
In addition to the legal interest equals 4% annually on the amount awarded 
from the date of the claim until the full payment, provided that it shall not 
exceed the ruled amount with expenses
unappealing Judgment
Judge 
Ahmed Jamal Al Din Ahmed
Muntasir
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 21/ 12/ 2021  Issue No : 13422
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008495 - Civil (Partial)

To the defendant: Parwinder Singh Sandhu
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Parwinder Singh 
Sandhu Indian, requesting the following:
Obligate the defendant to pay an amount of (14125.89 dirhams) Fourteen thousand one 
hundred twenty-five dirhams and eighty-nine fils, and the legal interest at 12% from the date of 
the judicial claim until the date of full payment, and to charges and expenses and attorney fees. 
You are assigned to attend the hearing 29/12/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.

Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 21/ 12/ 2021  Issue No : 13422
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0009699- Civil (Partial)

To the defendant: Oyedamola Samuel Olonade
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0522137554
The Department of Country Cases at the Ministry of Justice, on behalf of the plaintiff (Sharjah 
Taxi), is requesting the esteemed court based on the foregoing and what your justice deems 
appropriate to judge it as follows:
1. Obligate the defendant to pay an amount of (13901.87 dirhams) Thirteen thousand nine 
hundred one dirham and eighty-seven fils.
2. Obligate the defendant to pay the legal interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment.
3. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 26/12/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 9) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Omar Monem Mansoor

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2104/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لر�بعة رقم 18

يوؤديا للمدعي مبلغ )1.376.661.85( درهم مليون  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  �ملدعي عليهما  : 1-بالز�م  �لدعوى  مو�سوع 
حتى  ت���اري���خ:2021/4/10  من   - فل�سا   وثمانون  وخم�سة  درهما  و�ستون  وو�ح��د  و�ستمائة  �لفا  و�سبعون  و�ستة  وثالثمائة 
�ملدعي  �ل��ز�م  �لتام 2-  �ل�سد�د  تاريخ 2021/4/10 وما ي�ستجد حتى  �لقانونية بو�قع 9% من  ت��اري��خ:2021/7/13 و�لفائدة 

عليهما بالر�سوم و�مل�سروفات و�لتعاب . 
�ملدعي:�مل�ست�سفى �لمريكي دبي �س.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - عود ميثا بجانب مدر�سة جيم�س وبن�س�سرت مقابل فندق �ملوفمبيك منطقة رقم 319 - �سارع 
15�أ - مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 - �مييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�س:043360068

وميثله:��سماعيل ح�سن �بر�هيم �ل�سفار
�ملطلوب �إعالنه :  1- �سليمان �سكندر علي �سكندر علي  -  �سفته : �خل�سم �ملدخل 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
)1.376.661.85( درهم مليون وثالثمائة و�ستة و�سبعون �لفا و�ستمائة وو�حد و�ستون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا  - من 
تاريخ:2021/4/10 حتى تاريخ:2021/7/13 و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 2021/4/10 وما ي�ستجد حتى �ل�سد�د 
�لتام 2- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�سروفات و�لتعاب - وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق  2021/12/26  �ل�ساعة 
8.30 �س يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

�أحمد بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة  �فتتح �سمو �ل�سيخ �سلطان بن 
رئي�س جمل�س �ل�سارقة لالإعالم، �سباح �م�س �لثنني، معر�س X �ملتخ�س�س يف 
�لت�سوير �لفوتوغر�يف، �لذي �أطلقه �ملهرجان �لدويل للت�سوير �ك�سبوجر ليكون 

معر�ساً دولياً د�ئماً للت�سوير �لفوتوغر�يف، وذلك يف م�سرح �ملجاز.
ومي��ّث��ل م��ع��ر���س X �ل���ذي مت �لإع�����د�د ل��ه و�إط���الق���ه يف �ل����دورة �خل��ام�����س��ة من 
�ملهرجان �لدويل للت�سوير /�ك�سبوجر/، معر�ساً د�ئماً يقّدم كل �سهر جمموعة 
من �أبرز �لأعمال �لفوتوغر�فية لكبار �مل�سورين �لإمار�تيني و�لعرب و�لأجانب، 
��ستثنائية  ���س��ّور  على  �لط���الع  فر�سة  �لت�سوير  وه���و�ة  �جل��م��ه��ور  ملنح  وذل���ك 
�ل��ع��امل، وي��ه��دف م��ن خ��الل عرو�سه  �أن��ح��اء  �لتقطها حم��رتف��ون م��ن خمتلف 
�للتقاء  من  �لإبد�عية  �لفنون  هو�ة  متكني  �إىل  �لتعليمية  و�أن�سطته  �ل�سهرية 

�لت�سوير  فن  يف  و�لحرت�فية  �لأ�سا�سية  �خل��رب�ت  و�كت�ساب  و�لتعلم،  و�لتجمع 
�لفوتوغر�يف.

حيث  �ملعر�س،  يف  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  وجت��ّول 
�سرح مف�سل حول  �إىل  زي��زول  �لإيطايل فر�ن�سي�سكو  �مل�سور  �سموه من  ��ستمع 
�لعرق،  "�مللح،  ع��ن��و�ن  حت��ت  بها  ي�سارك  �لتي  �لفوتوغر�فية  �لفنية  �لأع��م��ال 
�لدم"، و�لتي قدمت ملحات من جتربته مع فن �لت�سوير وطرق �ختياره للقطات 

وتوقيتها.
كما ��ستمع �سموه خالل جولته يف معر�س �لفنان �لربيطاين �أنتوين لمب، �إىل 
�لروؤية �لتي ينطلق منها يف �أعماله �لتي ي�سارك بها يف �ملعر�س بعنو�ن "مالذ�ت"، 
و�لتي تعك�س عالقته باحلياة من حوله، �إىل جانب حمطات خمتلفة من رحلة 

�لفنان مع �لكامري� كم�سور حمرتف له �أ�سلوبه �خلا�س يف هذ� �لفن.
�ملتنوعة  �ملعر�س  �أق�سام  على  �جلولة،  خالل  �ل�سارقة  حاكم  نائب  �سمو  و�طلع 

وقاعات تنظيم ور�س �لعمل، و�ملقهى �ملفتوح للزو�ر، و�ملنطقة �ملخ�س�سة للقر�ء، 
ف�ساًء  مُيّثل  و�ل��ذي  باملعر�س  �لأجنحة  كافة  جاهزية  عند  �سموه  توقف  حيث 
�لت�سوير، حيث �سي�ست�سيف �ملعر�س  وفنياً متكاماًل للمهتمني مبجال  �إبد�عياً 
ور�ساً متخ�س�سة لهو�ة �لت�سوير و�ملحرتفني ب�سورة منتظمة، يقدمها نخبة من 
كبار �مل�سورين يف �لعامل، �إىل جانب �إتاحة �ملجال عرب �ملر�فق �مل�ساحبة له، لبناء 

جمتمع من �مل�سورين و�ملهتمني بالفنون �لب�سرّية يف بيئة تفاعلّية و�حدة.
وتعك�س �أعمال �لفنان فر�ن�سي�سكو زيزول �لتي ي�سارك بها، م�سروعاً خا�ساً به، 
2017 و2019م يف جزيرة �سردينيا،  �أوق��ات خمتلفة بني عامي  �أكمله خالل 
ق�سد من خالله نقل �لعالقة بني �لإن�سان و�لطبيعة يف لقطاته �لفوتوغر�فية 
�ملتنوعة، كما تناول �سطح �لبحر و�أعماقه، ليقدم �سورًة متكاملة لكافة حتولت 

�لبحر وحالته �ملختلفة وكائناته �حلية يف جولتها �لطويلة.
�أع��م��ال��ه �ملتنوعة �ملق�سمة �ىل  �أن��ت��وين لم���ب، م��ن ج��ان��ب��ه، ع��رب  وي��ق��دم �ل��ف��ن��ان 

�ملفاهيم عرب لقطاٍت متنوعة من  ثالث جمموعات، نظرته �خلا�سة لعدد من 
�ملناظر ومظاهر �حلياة �لتقطتها كامريته خالل جتو�له عرب �لدول �ملختلفة 
يف �جلزر و�ل�سو�طئ و�ل�سو�حل، حيث يوّثق حياة �ل�سمود لالأ�سجار يف �سحاري 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومفهوم �ل�سمت �لكامل بلقطاٍت نادرة لأ�سجار �لقرم 
يف حمميات �إمارة �أبوظبي ..كما يتناول �لعالقة �لوثيقة بني �لإن�سان ككائن حي 

و�ملاء، وعالقة �لتعاي�س �لأبدي بني �لبحار و�ل�سو�طئ و�لعي�س فيها.
ح�سر �فتتاح �ملعر�س كل من �لدكتور خالد عمر �ملدفع رئي�س مدينة �ل�سارقة 
�ل�����س��ارق��ة لالإذ�عة  ل���الإع���الم �سم�س ، وحم��م��د ح�����س��ن خ��ل��ف م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة 
و�لتلفزيون، وطارق �سعيد عالي مدير عام �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة، 
وح�����س��ن ي��ع��ق��وب �مل��ن�����س��وري �لأم����ني �ل��ع��ام ملجل�س �ل�����س��ارق��ة ل���الإع���الم، وعلياء 
�لفنانني  من  كبري  وعدد  �ل�سارقة،  حلكومة  �لإعالمي  �ملكتب  مدير  �ل�سويدي 

و�أجهزة �لإعالم �ملختلفة.

•• ال�صارقة -الفجر:

تدعو جائزة �ل�سارقة للعمل �لتطوعي؛ �أفر�د �ملجتمع وموؤ�س�ساته �إىل �لإ�سر�ع 
باب  �إغ����الق  �سيتم  ح��ي��ث  �ل��ت��ط��وع��ي��ة؛  جل��ائ��زت��ه��ا   19 �ل����دوة  يف  �لت�سجيل  يف 
31 من �سهر دي�سمرب �جل��اري؛ وتتيح �جلائزة �لفرتة �مل�سموح  �مل�ساركات �إىل 
فر�سة  تعزيز  بهدف  �جلائري؛  �ل�سهر  من  بها من �لأول من نوفمرب �إىل 31 
�مل�ساركة وفق �ملعايري و�ل�سروط للر�غبني يف �لت�سجيل بالفائات �ملختلفة عرب 

موقعها �لإلكرتوين.
با�ستقبال  �أي��ام،   10 يتبقى منها  �لتي  �لفرتة  "�جلائزة" خالل هذه  وتو��سل 
www. �لإل��ك��رتوين  �ل��ر�ب��ط  ع��رب  فئاتها  جلميع  �لرت�سح  �مل�ساركة  طلبات 
رفع  مرحلة  مرحلة  وب��دء  �لرت�سح،  باب  �إغ��الق  بعدها  ليتم   ،  sva.shj.ae
�مللفات �مل�ساركة ومن ثم فرزها وحتكيمها من قبل  �للجنة �لتحكيمية خالل 

�لفرت�ت �ملحددة باملر�حل �لزمنية.
كما ت�ستمر �جلائزة يف تقدمي �لور�س و�ملحا�سر�ت �لتعريفية باجلائزة �ملوجهة 
لالأفر�د و�ملوؤ�س�سات، لبناء �لوعي �لتطوعي و��ستقطاب �ملجتمع على �مل�ساركة يف 
�جلائزة، ف�ساًل عن �إتاحة �ملجال ل�ستقبال �ملكاملات و�ل�ستف�سار�ت عرب خمتلف 
يف  و�سعيها  �جلائزها  حر�س  من  �نطالقاً  وذل��ك  و�لتو��سل؛  �لت�سال  و�سائل 
�لتطوعي  �لعمل  جم��الت  �مل�ستجد�ت  مع  تتو�فق  �لتي  ��سرت�تيجيتها  تطوير 

�حلديثة، لتحقيق ر�سالتها يف ن�سر ثقافة �لعمل �لتطوعي.

�إطالق �لعنان لالأفكار �لتطوعية �لبناءة
وت�سعى �جلائزة للم�ساهمة يف دعم �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة و�ملجموعات 
لبتكار  �لعنان  لإط��الق  �ملجتمع،  �أف��ر�د  من  �لعمرية  �لفئات  وكافة  �لتطوعية 
�لتنمية  ويحقق  �ملجتمع  �حتياجات  يلبي  مبا  وجديدة  خالقة  تطوعية  �أفكار 
فئات ومعايري �جلائزة  �مل�ستد�مة، من خالل �حلر�س على تطوير  �ملجتمعية 

ب�سكل م�ستمر لتحافظ على متيزها وريادتها بني خمتلف �جلو�ئز و�ملبادر�ت 
�ملرتبطة بالعمل �لتطوعي،  موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته باأن �لتوجه �لرئي�سي للمجل�س 
و�ل�ستفادة من  نف�سها  �جلائزة  لت�سابق  ب�سورة متطورة  �جلائزة  �إط��الق  نحو 
وغاياتها،  �أهد�فها  كافة  حتقيق  خ��الل  من  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لناجحة  �لتجارب 
ول �سيما �أن �جلائزة ما ز�لت ر�ئدة يف بر�جمها وخططها �ل�ساعية �إىل خدمة 

�ملجتمع.

�لفئات �لرئي�ضية
�أولها فئات تتقدم بامل�ساركة وفق  وتت�سمن �جلائزة ثالث فئات رئي�سية هي؛ 
�ل�سروط و�لأحكام و�ملجالت، وثانيها فئات يتم �ختيارها بالرت�سيح، �أما �لفئة 
و�ملد�ر�س  �جلامعات  و�ملتمثلني يف طلبة  �ملتطوعني  �لطلبة  فئات  فهي  �لثالثة 

من "جنوم �لتطوع".

فئة تتقدم بامل�ضاركة
وهي  �حلكومية،  �جل��ه��ات  فئة  يف  تتمثل  فهي  بامل�ساركة؛  تتقدم  �لتي  �لفئات 
�حلكومة  م��ن  وق��و�ن��ني  مر��سيم  وف��ق  �إن�����س��اوؤه��ا  �ل��ت��ي مت  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�لنفع  ذ�ت  �لأه��ل��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  يليها فئة  �مل��ح��ل��ي��ة،   �أو �حل��ك��وم��ات  �لحت��ادي��ة 
�لعام         و�مل�سهرة مبر��سيم �أو بقر�ر من وز�رة تنمية �ملجتمع �أو ما يعادلها  يف 
�حلكومات �ملحلية، بالإ�سافة �إىل فئة موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س  ذ�ت �لأن�سطة 
�أو �سناعية  وم�سجلة وفق  �أو مهنية  �لربحية �سو�ء كانت جتارية  �لقت�سادية 
من  و�ملرخ�سة  �ملعتمدة  �لتطوعية  �ملجموعات  فئة  وكذلك  �ملخت�سة،  �جلهات 
�أفر�د�ً ممن  قبل �جلهات �ملخت�سة، على �أن يكون عدد �أع�سائها ل يقلون عن 5 
ممن  و�لأف���ر�د  �ل�سخ�سيات  فئة  على  ع��الوة  عاماً،   18 من  �أعمارهم  تتجاوز 
�لتي  �لأ�سرة  وهي  �لتطوعية  �لأ�سر  فئة  وكذلك  عاماً،   18 �أعمارهم  جت��اوزت 
�ل�سروط  وفق  �لتقدمي  يتم  �أن  على  م�سرتك  ب�سكل  �لتطوعية  �أعمالها  تنفذ 

و�لأحكام �لو�ردة يف دليل �جلائزة.

فئة يتم �ختيارها
�أو  �لأف����ر�د  تت�سمن  �ل��ت��ي  �لفئات  تلك  فهي  �خ��ت��ي��اره��ا؛  يتم  �ل��ت��ي  �لفئات  �أم���ا 
�ملجموعات �أو �ملوؤ�س�سات لها تاأثري ودور ر�ئد يف �لعمل �لتطوعي، وي�سرتط �أن 
يتم �عتماد �ملر�سحني من قبل جمل�س �أمناء �جلائزة للتكرمي يف �حلفل �ل�سنوي 

للجائزة وفق �لأحكام �ملتبعة يف ذلك.
�أو  �لطبيعية  �ل�سخ�سيات  وه��ي  �ملخ�سرمة،  �ل�سخ�سيات  فئة  تتمثل  حيث 
�لعتبارية  �لبارزة و�ملوؤثرة على �لعمل �لتطوعي ممن لهم �إ�سهامات و�متد�د 
زمني يف �لعمل �لتطوعي يف �لدولة، بحيث يكونون قدوة يف �ملجتمع، �إ�سافة �إىل 
ومغ�سلي  بالدم  كاملتربعني  خا�سة،  تطوعية  باأعمال  �لقائمني  �ملتطوعني  فئة 
�لأمو�ت و�ملخت�سني، وكذلك فئة �لعاملني يف جمالت تطوعية وهم �ملوؤثرون 
على �لعمل �لتطوعي بحكم �ملهام �لتي ي�سغلونها يف و�حد �أو �أكر من جمالت 
يت�سفون  �لذين  �خلا�سة،  �ل�سر�ئح  من  �ملتطوعني   فئة  جانب  �إىل  �لتطوع، 

بخ�سائ�س معنية، كاأ�سحاب �لهمم ن وكبار �ل�سن و�لأيتام، وغريهم.

فئة �لطلبة:
�أما �لفئات �لثالثة؛ فهي فئة �لطلبة �ملتطوعني من طلبة �ملد�ر�س و�جلامعات 
�مللتحقني  برب�مج �لعمل �لتطوعي، ويتم �عتماد �ملر�سحني منهم وفق �ملعايري 
و�ل�سو�بط �لتي تخ�س طلبة �جلامعات و�لكليات يف �لدولة، بالإ�سافة �إىل طلبة 
�إمارة �ل�سارقة، �لذين يتم تر�سيحهم  �ملد�ر�س �مل�ساركني يف بر�مج تطوعية يف 
�مل�ساركة  �سنة  خ��الل  �لتطوعي  �لعمل  يف  لتميزهم  مدر��سهم  �إد�رة  قبل  م��ن 
�سمن "جنوم �لتطوع" . وت�سرتط يف �لأعمال �ملتقدمة للم�ساركة، �أن تكون يف 
نطاق �لعمل �لتطوعي د�خل �لدولة، للمو�طنني و�ملقيمني، �أن تكون للم�سارك  
�سخ�سية �عتبارية وله �أور�ق ر�سمية �سارية �ملفعول، و�أن تكون م�ساركات معتمدة 

يف �لعمل �لتطوعي ومرخ�سة من �جلهات �ملخت�سة، على �أن تكون �مل�ساركة يف 
�لعمل �لتطوعي طو�عية و بال مقابل ويكون لها �أثر على �ملجتمع، عالوة على 

�أنه يحقق �أحد جمالت �لعمل �لتطوعي.

جمالت �جلائزة:
�لفر�س  وه��ي جم��ال �سناعة  �جل��ائ��زة،  للم�ساركة يف  4 جم��الت  ت�سنيف  ومت 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية، وجمال  باأعمال تطوعية ذ�ت  �ملبادرة  �لتطوعية، وجمال 

دعم �لعمل �لتطوعي، وجمال �مل�ساركات يف �لرب�مج �لتطوعية.
ويت�سمن جمال �سناعة �لفر�س �لتطوعية، طرح م�سروع ريادي لعمل تطوعي 
مبتكر ومبدع يف خدمة �ملجتمع على �أن يكون �سانع �لفر�سة �لتطوعية له دور 
�ملتطوعني  �أهد�فه ونتائجه وحتفيز  �مل�سروع وتنفيذه وحتقيق  �إد�رة  قيادي يف 

�لقائمني عليه.
�أما جمال �ملبادرة باأعمال تطوعية ذ�ت �مل�سوؤولية �ملجتمعية، وهو من �ملجالت 
من  وهو  �ملجتمعية؛  �مل�سوؤولية  باأن�سطة  تعزيزه  ليتم  �ل��دورة  هذه  يف  �ملحدثة 
�أو  �ملجتمع  تو�جه  بامل�ساهمة يف حل  م�سكلة  �إم��ا  �ملجتمع  �لتي تخدم  �ملجالت 
�مل�ستوى �ملعي�سي يف �ملجتمع،   �أو ت�سهم يف تنميته لتح�سني  تو�جه �سريحة فيه 
وينفذها بنف�سه �أو مع �آخرين ولي�س من �سمن �ملهام �ملوكلة �إليه يف جمال عمله، 

وي�سخر لها �جلهد و�ملال لتحقيق �أهد�فها.  
ويقوم جمال دعم �لعمل �لتطوعي؛ على توفري دعم مادي �أو معريف �أو �سيا�سات 
�أهد�فها  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  وجم��الت��ه  �لتطوعي  �لعمل  مل�ساندة  غريها  �أو 
كدعم �لرب�مج و�لفر�س �لتطوعية يف �جلمعيات �لأهلية و�حلكومية وغريها، 
�لرب�مج  يف  �مل�����س��ارك��ات  جم���ال  ي��ق��وم  ك��م��ا  �ملجتمعية.  �مل�����س��وؤول��ي��ة  منطلق  م��ن 
خلدمة  و�لوقت  باجلهد  تطوعية  و�أع��م��ال  بر�مج  يف  �مل�ساركة  على  �لتطوعية 
�ملجتمع طو�عية بال مقابل برغبة ذ�تية منه، وحتت�سب بعدد �مل�ساركات وعدد 

�ل�ساعات �لتطوعية �مل�سارك بها يف �لفر�سة �لتطوعية و�ملوؤ�س�سات �لأهلية.

•• دبي-وام:

�ل���وزر�ء  م��وؤمت��ر  م��ن  و�لع�سرين  �لثانية  �ل����دورة  �أع��م��ال  �أم�����س  م�ساء  �أختتمت 
دولة  ��ست�سافتها  �لتي  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  يف  �لثقافية  �ل�����س��وؤون  ع��ن  �مل�سوؤولني 
�لإم������ار�ت ع��ل��ى م���د�ر ي��وم��ني يف م��رك��ز دب���ي ل��ل��م��ع��ار���س ب��اإك�����س��ب��و 2020 دبي 
ونظمتها وز�رة �لثقافة و�ل�سباب، بالتعاون مع �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة 
يف  �لثقافية  �ل�سوؤون  عن  م�سوؤوًل  وزي��ر�ً   18 ومب�ساركة  "�لألك�سو"،  و�لعلوم 
�لوطن �لعربي، وجامعة �لدول �لعربية، ومنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �لإ�سالمي  �لعامل  ومنظمة  "�ليون�سكو"،  و�لثقافة 
�خلليج، و�ملجل�س �لعاملي للمعامل  لدول  �لعربي  �لرتبية  ومكتب  "�لإي�سي�سكو"، 

و�ملو�قع "�إيكومو�س"، و�لهيئة �لعربية للم�سرح".
�لدورة  رئي�س  و�ل�سباب،  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  بنت حممد  نورة  وقالت معايل 
�لثانية و�لع�سرين ملوؤمتر �لوزر�ء �مل�سوؤولني عن �ل�سوؤون �لثقافية: "يعد �ملوؤمتر 
�جلديدة،  �أب��ع��اده  وب��ل��ورة  �لعربي،  �لثقايف  �لتعاون  �آف��اق  لتعزيز  رئي�سة  من�سة 
لتعزيز ح�سور �لثقافة �لعربية و�لرتقاء بها، لذ� حتر�س دولة �لإم��ار�ت على 
�لتعاون �ل�سرت�تيجي مع �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم �لألك�سويف 
�جلو�نب �ملتعلقة مبجالت عملها كافة"، مو�سحة �أن ��ست�سافة هذ� �ملوؤمتر، هو 
ترجمة لروؤية قيادتنا �لر�سيدة يف دعم �لثقافة �لعربية باعتبارها �جل�سر �لذي 

يربط بني �سعوب �ملنطقة.
روؤية  �ملوؤمتر حتقيق  �أعمال  �ل��وزر�ء خالل  "��ستطاع معايل  و�أ�سافت معاليها: 
ثقافية عربية طموحة، بنقا�سهم عدد�ً من �ملو��سيع �لتي ُتعنى بال�ساأن �لثقايف 
�لعربية،  للثقافة  �ل�ساملة  �خل��ط��ة  م��ر�ج��ع��ة  ر�أ���س��ه��ا  وع��ل��ى  �مل�����س��رتك،  �ل��ع��رب��ي 
ومقرتح �لإلك�سو حول و�سع نظام ل�سفري �لثقافة �لعربية، و��ستعر��س خارطة 
مع  �مل��ادي  غري  �ل��رت�ث  لت�سجيل  �مل�سرتكة  �لعربية  للملفات  �خلم�سية  �لعمل 
�ليون�سكو، لفتًة �إىل �أن حو�ر معايل �لوزر�ء مع �ل�سباب �لعربي، �سكل منوذجاً 
ملهماً ملا يجب �أن يكون عليه �لتو��سل بني �سناع �لقر�ر يف �لقطاع �لثقايف و�لفئة 

�مل�ستهدفة لوزر�ء �لثقافة.
يف  م�ساركتهم  على  كافة  و�حل�سور  �ل���وزر�ء  �ملعايل  �أ�سحاب  معاليها  و�سكرت 
�أبرز �لفعاليات �لتي عقدت بالتو�زي مع �ملوؤمتر و�لتي �سملت �فتتاح قمة �للغة 
باإعالن  تتويجه  �ملوؤمتر مت  �أن  �إىل  و�أ�سارت  �ل��ربدة،  �لعربية وجائزة ومهرجان 
�لإمار�ت للغة �لعربية و�لذي �أعلن عنه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 

مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل.
من جانبه قال معايل �لدكتور حممد ولد �أعمر �ملدير �لعام للمنظمة �لعربية 
بلد�ِننا  يف  �لثقايفِّ  للعمِل  جديدًة  مرحلًة  �فتتحنا  و�لعلوم:  و�لثقافة  للرتبية 
�لثقافيِة  �مل�ساريِع  وبف�سل  �لعربية،  للثقافة  ثِة  �ملُحدَّ �خلطِة  بف�سِل  �لعربية 
و�مل�ساعدَة  �لإح��اط��َة  و�سُتوّفر  �لعربّي  تعاوَننا  �ستعزُز  �لتي  �مل�سرتكة  �لعربيِة 
ُن �لتاأهيَل �ل�سروريَّ لكو�درنا وملوؤ�س�ساتنا �لثقافية يف عديد  مل�ستحقيها، و�ستوؤمِّ
�ملنا�سباِت  م�ستوى  يف  تكوَن  لأن  �لفر�سَة  �لعربية  ُدوَل��ن��ا  �ستمنح  كما  �مل��ج��الت، 
�لإقليميِة و�لدوليِة �لقادمة. و�أ�ساف معاليه: "�ستظلُّ �ملنظمُة �لعربية للرتبية 
�مل�ساريِع �لعربيِة �مل�سرتكة  و�لثقافة و�لعلوم /�ألك�سو/ على عهدها يف �حت�ساِن 
ودعِمها وتاأطرِيها، و�ستعمُل على متابعِة وتنفيِذ خمرجاِت هذ� �ملوؤمتر ول�سيما 
ج�سوِر  م��دَّ  و�سنو��سُل  �ل����وزر�ء،  معايل  ط��رف  م��ن  �عتماُدها  مت  �لتي  �مل�ساريَع 
�لتعاوِن و�حلو�ر مع كلِّ �ل�سركاء �لذين نتقا�سم معهم نف�َس �ملبادِئ ونف�َس �لقَيم، 
و�سنكوُن خرَي �سفرٍي لثقافِتنا �لعربية يف خمتلف �ملحافِل �لدولية و�سنعمُل على 

جعِل تر�ِثنا منبَع هويتنا وم�سدَر �فتخارنا و�أحَد ركائِز �قت�سادياتنا".
ورّكزت �لدورة �لثانية و�لع�سرين على جملة من �ملو�سوعات، �أبرزها تقرير حالة 
�للغة �لعربّية وم�ستقبلها �لذي ت�سدره �لوز�رة بال�سر�كة مع �ملجل�س �ل�ست�ساري 
للغة �لعربية؛ وبحث �سبل �لتعاون لإطالق م�ساريع جديدة يف جمالت �لثقافة 

و�لرت�ث و�للغة �لعربية وتطويرها.
ورحب �أ�سحاب �ملعايل يف نهاية �أعمال �ملوؤمتر؛ بطلب �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
��ست�سافة موؤمتر �لوزر�ء �مل�سوؤولني عن �ل�سوؤون �لثقافية يف �لوطن �لعربي يف 

دورته �لثالثة و�لع�سرين �ملزمع تنظيمها �سنة 2022.

�لدورة  رئي�س  و�ل�سباب،  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  بنت حممد  نورة  و�لقت معايل 
�لثانية و�لع�سرين ملوؤمتر �لوزر�ء �مل�سوؤولني عن �ل�سوؤون �لثقافية بيان �لدولة 
للثقافة  �ل�ساملة  �خلطة  "مر�جعة  عنو�ن  حمل  �ل��ذي  �ملوؤمتر  �أعمال  ختام  يف 

�لعربية وحتديثها" وفيما يلي ن�سه.
من �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم وبا�ست�سافة كرمية من  "بدعوة 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتز�مناً مع معر�س �ك�سبو دبي 2020، �نعقدت 
يف  �لثقافية  �ل�سوؤون  عن  �مل�سوؤولني  �ل���ورز�ء  ملوؤمتر  و�لع�سرون  �لثانية  �ل��دورة 

�لوطن �لعربي، يف مدينة دبي".
�لعربية،  �ل��دول  �إىل جامعة  �إ�سافة  دول��ة عربية،   18 �ملوؤمتر  هذ�  يف  "�سارك 
لدول  �لعربي  �لرتبية  �لإي�سي�سكو، ومكتب  "�ليون�سكو،  وممثلون عن منظمات 

�خلليج، و�ملجل�س �لدويل للمعامل و�ملو�قع، و�لهيئة �لعربية للم�سرح".
�ل�سوؤون  عن  �مل�سوؤولني  �ل���وزر�ء  ملوؤمتر  و�لع�سرون  �لثانية  �ل���دورة  "�نعقدت 
متعددة  حت��دي��ات  �لعربية  �لثقافة  فيه  ت��و�ج��ه  ظ��رف  يف  �ل��وط��ن  يف  �لثقافية 
وطرق  و�أه��د�ف��ه��ا  لأول��وي��ات��ه��ا  �ساملة  �سياغة  �إع����ادة  عليها  تفر�س  وم��ت��ز�ي��دة 
�لعربية  �لثقافة  مت�س  �ل��ت��ي  �جل��دي��د  �ل��ع��امل  متغري�ت  مقدمتها  ويف  عملها، 
�إىل  �إ�سافة  و�ل��رتب��وي��ة،  و�لجتماعية  �لفكرية  ومرتكز�تها  خ�سو�سياتها  يف 
�لرقمية،  �ملن�سات  و�سطوة  �ملعلومات  وث��ورة  �لثقافية  �حلوكمة  �سيا�سات  تطور 
وقلبت  �ملفاهيم  خلخلت  �لتي  كوفيد19-  كاأزمة  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  وح��الت 
�لعادية  �لظروف  ومكانتها يف  �لثقافة  بدور  �لقناعات  ور�سخت  �لعامل  �أولويات 
�لعربية  �لثقافة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �سوء  وعلى  هنا  "من  و�ل�ستثنائية". 
ناق�س موؤمتر �لوزر�ء �مل�سوؤولني عن �ل�سوؤون �لثقافية يف �لوطن �لعربي يف دورته 
�لعربية  للثقافة  �ل�ساملة  �خلطة  مر�جعة  م�سروع  "نتائج  و�لع�سرين،  �لثانية 

وحتديثها" باعتبارها مو�سوعا رئي�سا".
ميزت  �لتي  �لتطور�ت  لأه��م  حتليلي  ��ستعر��س  من  �ملر�جعة  م�سروع  "�نطلق 
�لتطور�ت  هذه  �كتنف  وما  �ملن�سرمة،  �لع�سرين  خالل  �لعربي  �لثقايف  �مل�سهد 
من مالب�سات وما حاق بها من م�ستجد�ت �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية وما 

�أفرزته من حتديات ورهانات جديدة".
�أهمية  �لعربي، على  �لوطن  �لثقافية يف  �ل�سوؤون  عن  �مل�سوؤولون  �ل��وزر�ء  "�أكد 
خمرجات م�سروع مر�جعة �خلطة �ل�ساملة للثقافة �لعربية وحتديثها يف تي�سري 

�لتبادل �لثقايف وتطوير �لعمل �لثقايف �لعربي �مل�سرتك".
وروؤ�ساء �لوفود يف كلماتهم �لتوجهات  و�ل�سعادة  و�ملعايل  �ل�سمو  �أ�سحاب  "وقدم 
�ل�سرت�تيجية للدول �لعربية يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، �لتي �أكدت 
ي�ساهم  �ل��ذي  �مل�سرتك  �لعربي  �لثقايف  �مل�سروع  تفعيل  وحيوية  ���س��رورة  على 
�لتطرف  خم��اط��ر  م��ن  �لنا�سئة  �لأج��ي��ال  وح��م��اي��ة  �لعربية  �ل��ه��وي��ة  �سيانة  يف 
�لعربية  �لثقافية  �لوحدة  تعزيز  و�آليات  �سبل  �ملوؤمتر  "كما بحث  و�لنحر�ف". 
و�ل�سمولية،  �مل��ت��ع��ددة  �ملعرفة  جمتمعات  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  ��ستد�متها  و�سمان 
مع  �لأو���س��ار  وتعزيز  �ل��ع��امل،  ثقافات  على  �لعربية  �لثقافة  �نفتاح  و���س��رورة 
�لثقافات �لإن�سانية و�لإ�سهام �لفاعل يف �سياغة �مل�سروع �حل�ساري �لإن�ساين يف 
�إطار قيم �لختالف و�لتنوع، مع مر�عاة خ�سو�سيات �لثقافة �لعربية �لز�خرة 
ح�ساريا وتر�ثيا وتاريخيا ومعرفيا، لكونها ت�ستمد دميومتها و�سريورتها من 

تنوعها وعر�قتها وتعدد مناهلها �جلغر�فية و�لتاريخية و�للغوية و�لعرقية".
�لوزر�ء �مل�سوؤولون عن �ل�سوؤون �لثقافية يف �لوطن  �ملوؤمتر عرب  �أعمال  "يف ختام 
�لعربي عن عظيم �سكرهم و�متنانهم لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على ح�سن 
�لتنظيم و�ل�ستقبال وكرم �ل�سيافة، وعلى ما وفرته من دعم مل�سروع مر�جعة 
وتقديره  �سكره  �ملوؤمتر  وج��ه  كما  �لعربية،  للثقافة  �ل�ساملة  �خلطة  وحتديث 
للمنظمة �لعربية للرتبية �لثقافة و�لعلوم على دورها يف تن�سيق �لعمل �لثقايف 

�لعربي �مل�سرتك وتعزيز �لوحدة �لثقافية لالأمة �لعربية.
"و�أو�سى �أ�سحاب �ل�سمو و�ملعايل و�ل�سعادة �لدول �لعربية بالعمل على �ل�ستفادة 
يف  بها  و�ل�ستئنا�س  �لعربية  للثقافة  �ل�ساملة  �خلطة  مر�جعة  خمرجات  من 
�مل�سرتك  �لتعاون  وبر�مج  �لثقافية  للتنمية  �لوطنية  �ل�سرت�تيجيات  تطوير 
�لعربية  للثقافة  �ل�ساملة  �خلطة  لتقدمي  ول��ق��اء�ت  ور�سات  تنظيم  �إىل  ودع��و� 

و�لتعريف بها لدى �لفاعلني يف �ملجال �لثقايف".

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي يفتتح معر�س X للت�سوير �لفوتوغر�يف

لتعزيز فر�ضة �مل�ضاركة يف دورتها 19  

�ل�سارقة للعمل �لتطوعي ت�ستقبل طلبات �مل�ساركة �إىل 31 من دي�سمرب �جلاري

•• ال�صارقة -وام:

�لتي  "مله"،  �ل�سنوية  �لفعالية  �ل��ي��وم  للمتاحف  �ل�����س��ارق��ة  هيئة  تنظم 
�ملتاحف  من  متحفاً   12 مب�ساركة  ل��الآث��ار،  �ل�سارقة  متحف  ي�ست�سيفها 
�إجازة  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  �جل���اري،  دي�سمرب   25 حتى  وت�ستمر  للهيئة  �لتابعة 
و�لرتفيه  بالن�ساط  مليئة  �أوق��ات  توفري  بهدف  �لأول،  �لدر��سي  �لف�سل 
�ملخ�س�سة  �لأن�سطة  �إىل  بالإ�سافة  �أبنائهم،  ب�سحبة  للعو�ئل  �لتعليمي 

للكبار.
�ملجتمع،  �أف���ر�د  ت�ستهدف  �لتي  �لفعاليات  �إق��ام��ة  على  �لهيئة  وحت��ر���س 
تعزيز�ً لقيمة �مل�سوؤولية �ملجتمعية وتر�سيخ مبد�أ متاحف �ل�سارقة متاحة 
للجميع ، بهدف خلق �أثر �إيجابي بني �سفوف و�أفر�د �ملجتمع، حيث تبد�أ 
�لفعاليات �لتي تت�سمن 37 ن�ساطاً وور�سة عمل وم�سابقات، من منت�سف 

�لأ�سبوع وت�ستمر حتى نهايته.
وحتى  �لر�بعة  �ل�ساعة  من  و�لأرب��ع��اء  �لثالثاء  يومي  �لفعاليات  وتنطلق 
�ل�ساعة  من  و�ل�سبت  و�جلمعة  �خلمي�س  �أي��ام  تبد�أ  فيما  م�ساًء،  �لعا�سرة 
�لر�بعة م�ساًء حتى �حلادية ع�سرة م�ساًء، حيث يكون �جلمهور �لز�ئر على 
موعد مع حزمة من �لأن�سطة �لتفاعلية �لتي تقام يف �أجو�ء �ستوية عائلية 

ترفيهية للكبار و�ل�سغار.
عائلية  وور�سا  ترفيهية،  وعرو�سا  خارجية،  �سينما  مله  فعالية  وتت�سمن 
بيت  و��ستديو  تفاعلية،  �أل��ع��اب  و�ساحة  و�ل��و�ل��دي��ن،  و�ليافعني  لل�سغار 
و�حلكو�تي،  وح��م��د�ن،  علياء  و�سخ�سيات  �مل���اأك���ولت،  وع��رب��ات  �ل��ن��اب��ودة، 

وقر�ءة ق�سة يومياً، بالإ�سافة �إىل عدد من عربات �لأطعمة �ملختلفة..
كما ي�سارك كل من متحف �ل�سارقة �لبحري، ومتحف �ل�سارقة للح�سارة 
�لإ�سالمية، ومتحف �ل�سارقة �خلط ، ومتحف �ملحطة، ومتحف �ل�سارقة 

لالأحياء  �ل�سارقة  ومربى  �لقدمية،  لل�سيار�ت  �ل�سارقة  ومتحف  للفنون، 
�مل��ائ��ي��ة، وح�����س��ن �ل�����س��ارق��ة، وح�����س��ن خ��ورف��ك��ان، ب��ب��اق��ة م��ن ور����س �لعمل 
�لرتفيهية و�لتعليمية، ي�ساحبها قر�ءة ق�س�ساً لالأطفال يرويها �حلكو�تي 

عبد �لنا�سر �لتميمي.
وزخرفة  �لرملية،  �ل�ساعة  ور�سة  �لفعالية  تت�سمنها  �لتي  �ل��ور���س  وم��ن 
�حلقائب، ومظلة قنديل �لبحر وقارورة عطرية للكبار، وجولة يف معر�س 
دير �ملدينة، وق�سة �سجرة �لغاف �ل�سغرية، وتلوين �خلنجر، ولوحة من 
�لإ�سالمية،  و�مل�سابيح  �لطيار،  ورتبة  �لفخار،  وترميم  للكبار،  �خليوط 
و�لر�سم على �لفخار و�سناعة �لغمد، وحمرك �لطري�ن، وبرو�ز �خل�سب، 

و�لأفالج، وقو�رير منقو�سة وتر�كيب �إبد�عية.
عر�س  ت�سمل  �لتي  �لأن�سطة  من  وع��دد�ً  تفاعلية  م�سابقات  تت�سمن  كما 
�لعربات �لعلمية، وق�سة خليفة و�أمل يف رحلة �إىل �لف�ساء، وكنوز �لبحر، 

وق�سة رحلة د�نة، و�لطباعة على �لقمي�س، وق�سة جرة �لفخار، وق�سة بابا 
�سلطان، ون�ساط �طبع طائرتك على قمي�سك، ونحت �سعار �ل�سيار�ت.

وي�سار �إىل �أن �لهيئة ت�سعى �سمن بر�جمها �ل�سنوية �إىل ��ستغالل �لأوقات 
�ملتاحة للطلبة و�لأ�سر، و�إ�سغال �أوقات فر�غهم باأن�سطة جتمع بني �لفائدة 
و�لرتفيه، مبا ين�سجم مع �أهد�ف �لهيئة، ويلبي تطلعات �لأطفال و�سغفهم، 
�أجيال و�عية  �إن�ساء  ويرفد �مل�سهد �لثقايف و�لفني يف �ل�سارقة، من خالل 
لتاريخ �حل�سار�ت، ومدركة لأهمية �لرت�ث �لذي ت�ستعر�سه �ملتاحف عرب 
و�لآثار  و�لتاريخ  �لفن  تخدم  �لتي  و�لفريدة،  �لنادرة  �ملقتنيات  من  كنوز 

و�ستى فروع �لعلوم .
وتهيب �لهيئة باجلمهور �سرورة �للتز�م بالإجر�ء�ت و�لتد�بري �لحرت�زية 
�لكمامات ل�سمان  �لتباعد �جل�سدي و�رت��د�ء  �لتي تت�سمن �حلفاظ على 

�سالمتهم و�سحتهم خالل �أيام �حلدث.

�ل�سارقة للمتاحف تنظم فعالية )مله( �ليوم للمرة �لثانية للعو�ئل

�ختتام �أعمال موؤمتر �لوزر�ء �مل�سوؤولني عن �ل�سوؤون �لثقافية يف �لوطن �لعربي باإك�سبو 2020
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•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

حيث   ،2020 �أك�سبو  يف  تون�س  جناح  عنها  يك�سف  و�حلقائق  �لأح��الم  من  مزيج 
وم�ستقبل  �ل�سباب  �لهام   " للدولة  �ل�سرت�تيجية  للخطة  مو�كبا  �ل�سعار  جاء 
و�عد" وكاأنها ر�سالة ملا تقدمه تون�س من �ل�ستثمار يف �ل�سباب و�تاحة �لفر�سة 
منطقة  يف  تون�س  جناح  يقع  �لع�سر،  مع  تتما�سى  �لتى  و�أفكارهم  لإبد�عاتهم 
�لفر�س على طابقني �لأول على م�ساحة 436 مرت� مربعا و�لطابق �لثاين 381 

مرت� مربعا، وهذه �مل�ساحة �لكلية كانت كافية تو�سيل مفهوم م�سمم �جلناح.
يقول حممد طيب مدير جناح تون�س يف �أك�سبو 2020 ، �أن دولة تون�س منتظمة 
�أك�سبو  �أخر م�ساركتني يف  �مل�ساركة يف �ملحافل �لدولية منذ 1851م، وكانت  على 

بعام 2010 يف �ل�سني و2015 يف �إيطاليا، وهذ� �لتو�جد يعترب حر�س من دولتنا 
�أك�سبو  يف  وت��و�ج��دن��ا  �ملتقدمة،  �ل���دول  م�ساف  يف  مقعد  وحجز  �حل�سور  على 
2020دب��ي تعد خطوة حمورية ومهمة للغاية، من فالرتويج من خالل من�سة 
عربية مكان بال�سرق �لأو�سط ي�سعرنا باأننا يف بلدنا ونتحدث مع �جلميع بلغة 
مفهومة، بل نر�سخ لتون�س �سورة ذهنية عند �جلمهور �لذي يزور �جلناح يوميا 

بكثافة مر�سية.
�أرب��ع��ة حماور  على  يقوم   2020 باأك�سبو  تون�س  ب��اأن جناح  و�أ���س��اف حممد طيب 
�ل�سياحة وهذ� يتم �لرتويج له من خالل  رئي�سية، �ملحول �لأول يتناول قطاع 
عن  ف�سال  لزيارتها،  �ل�سياح  جت��ذب  �لتى  �ملناطق  بال�سرح  يو�سح  ق�سري  فيلم 
للثقافة  خم�س�س  ف��ك��ان  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  �أم���ا  �ل����زو�ر،  تنا�سب  ت�سهيالت  وج���ود 

و�ملعرفة وما حتمله تون�س من تر�ث وعاد�ت وتقاليد، و�ملحور �لثالث خ�س�س 
و�لتطور  �لإب����د�ع  على  لت�سجيعهم  ومنتجاتهم  �ل�سبابية  �ل�����س��رك��ات  لعر�س 
و�لتنمية �مل�ستد�مة، حيث �ن �لدولة تهتم بال�سباب وتنني قدر�تهم، مما ��سهمت 
يف تطوير 9 �لف مهند�س يف �لت�سالت و�لتكنولوجيا منهم ثالث �ألف مهند�س 
يف جمال �حلا�سب �لآيل، وذلك �إميانا منا بدور �ل�سباب يف تعزيز قيمة �لدولة، 
و�سناعات  وفخار  زيتون  زيت  من  �لتون�سية  للمنتجات  فكان  �لر�بع  �ملحور  �أما 
تخ�سي�سه  مت  ملكان  بالإ�سافة  �ملجتمع   روح  تعك�س  وم�سغولت  وح��رف  يدوية 
عقد  فيها  يتم  �لقاعة  وه��ذه  �لأج��ان��ب،  من  ونظر�ئهم  �لتون�سية  للم�ستثمرين 

�لتفاقيات و�لتعاون �مل�سرتك بني �جلانبني.
و�أ�ساف حممد طيب مدير جناح تون�س يف �أك�سبو 2020 باأن جناح تون�س يدعو 

�لزو�ر �إىل جتربة �رتد�ء �لزي �لتون�سي و�لت�سوير به، و�أن �جلمهور يهتم بختم 
جو�ز �ل�سفر من �جلناح على �عتبار �أنه ز�ر دولة تون�س، وهذ� �لأمر ي�سعدنا جد� 
وير�سي تو�جدنا و�أن ر�سالتنا و�سلت للعامل، ومن خالل تو�جد �أكر من 195 
دولة حتت �سقف �ك�سبو يهمهم �لرتويج للم�سروعات �مل�ستد�مة يف �ستى �ملجالت 
�لنهاية خدمات  بينهم مما يقدم يف  �لتجاري  و�لتبادل  �ل��دول  و�لتعاقد�ت بني 
لالإن�سانية. و�أعرب طيب عن �متنانه بالدور �لذي يقوم به منظمو �أك�سبو2020 
و�لزيار�ت �ملتتابعة من �لقيادة �لر�سيدة لالأجنحة تعزز من روح �مل�ساركة ومتنح 
�سعيد  �أن��ه  �إىل  م�سري�  �أك�سبو،  يف  �مل�ساركة  للدول  و�لقت�سادية  �لأدبية  �لقيمة 
بروح �لتعاون بني جميع �لدول وحر�س �لكل على جناح �لتجربة من خالل نقل 

�خلرب�ت و�لثقافات و�لأفكار �ملبتكرة.  

•• دبي-وام:

دبي" مذكرة   - للتكنولوجيا  روت�س�سرت  و"جامعة  �لعربي  �ل�سباب  مركز  وقع 
تفاهم لتمكني �ل�سباب باملعرفة �لأكادميية �ملتقدمة يف تخ�س�سات �لتكنولوجيا 

�ملتقدمة وتوفري فر�س �لتدريب �لعملي للمو�هب �ل�سابة �ملتميزة.
2020 دبي وبح�سور معايل  �إك�سبو  �ل�سباب يف  �لتفاهم يف جناح  وقع مذكرة 
رئي�س  نائب  �ل�سباب  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  �ملزروعي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما 
مركز �ل�سباب �لعربي ..�سعادة �سعيد �لنظري �ملدير �لعام للموؤ�س�سة �لحتادية 
و�لدكتور  �لعربي  �ل�سباب  مبركز  لال�سرت�تيجية  �لتنفيذي  �لرئي�س  لل�سباب 

يو�سف �لع�ّساف رئي�س جامعة روت�س�سرت للتكنولوجيا-دبي.
وحتدد مذكرة �لتفاهم خم�سة جمالت رئي�سية للتعاون بني �جلانبني لتمكني 
�ل�سباب وهي �لتعليم �لأكادميي وبر�مج �لتطوير �لتنفيذي، و�لتدريب �لعملي 

للطلبة، و�ل�ست�سار�ت، و�لبحوث، و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �مل�سرتكة.

لطالب  �ملهني  �لتدريب  فر�س  �لعربي  �ل�سباب  مركز  يوفر  �ملذكرة  ومبوجب 
معار�س  يف  ي�سارك  كما  للتكنولوجيا-دبي  روت�س�سرت  جامعة  م��ن  متميزين 
�لتوظيف �خلا�سة بالطلبة �لتي تنظمها �جلامعة �لتي توفر بدورها منحتني 
مركز  ير�سحهم  ل�سباب  �لعليا  �ل��در����س��ات  تخ�س�سات  يف  كاملتني  در��سيتني 
 50 حتى  ت�سل  �لر�سوم  يف  تخفي�سات  تقدمي  �إىل  بالإ�سافة  �لعربي،  �ل�سباب 
يف  �لعليا  �لدر��سات  برب�مج  �ملهتمني  �ملتميزين  �ل�سباب  من  ملجموعة  �ملائة  يف 
و�مللتقيات  �لنقا�سية  و�حللقات  �لعمل  ور�س  حل�سور  دع��و�ت  وتوجيه  �جلامعة 
�لنظري:  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال  �جل��ام��ع��ة.  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��وظ��ائ��ف  وم��ع��ار���س 
و�لقت�ساد  �حل��ي��اة  ج��و�ن��ب  كافة  يف  �جل��ذري��ة  �لتحولت  تقود  "�لتكنولوجيا 
و�ملجتمعات ومتكني �ل�سباب باملعارف �لأكادميية و�ملهار�ت �لعملية �لتخ�س�سية 
بكافة  �لتنمية  لتحقيق  �أ�سا�س  به  �ملرتبطة  و�لقطاعات  �لتكنولوجيا  يف جمال 

�أ�سكالها".
روت�س�سرت  وج��ام��ع��ة  �ل��ع��رب��ي  �ل�����س��ب��اب  م��رك��ز  ب��ني  �ل��ي��وم  "�لتعاون  و�أ����س���اف: 

لتمكني  دبي   2020 �إك�سبو  �ل�سباب" يف  "جناح  للتكنولوجيا-دبي من من�سة 
فر�س  وت��وف��ري  �ملتقدمة  �لتكنولوجية  �لأك��ادمي��ي��ة  باملعارف  �لعربي  �ل�سباب 
متكاملة  ��سرت�تيجية عمل  هو جزء من  له  �لدر��سية  و�ملنح  �لعملي  �لتدريب 
وي�ساف �إىل �سل�سلة �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتخ�س�سية �لتي يطلقها �ملركز تباعاً 
�لتي  �لتكنولوجيا  وتخ�س�سات  مهار�ت  يف  �لعربي  �ل�سباب  لتمكني  ويو�سعها 

ت�سنع �مل�ستقبل".
من جانبه قال �لدكتور يو�سف �لع�ساف، رئي�س جامعة روت�س�سرت للتكنولوجيا-

دبي: "حتر�س جامعة روت�س�سرت للتكنولوجيا-دبي على طرح بر�مج �أكادميية 
نوعية يف تخ�س�سات �لتكنولوجيا �ملتقدمة متّكن �ل�سباب يف �ملنطقة باملهار�ت 
�لتي تتيح لهم بناء م�سار�ت مهنية متميزة يف جمالت �لتكنولوجيا و�لتحول 
وتوؤهلهم  �لر�بعة،  �ل�سناعية  �لثورة  وتطبيقات  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �لرقمي 
لإجر�ء �أبحاث ودر��سات عليا تخ�س�سية يف تخ�س�سات �لتكنولوجيا �ل�ساعدة". 
�ل�سياق ت�سهم يف توحيد  �لعربي يف هذ�  �ل�سباب  "�سر�كتنا مع مركز  و�أ�ساف: 

جهودنا لإعد�د كفاء�ت �سبابية متمكنة باملهار�ت وتاأهيل رو�د �أعمال م�ستقبليني 
يف  و�لتمويالت  �لدعم  جت��ذب  نا�سئة  م�ساريع  تاأ�سي�س  على  ق��ادري��ن  ناجحني 

خمتلف جمالت �لتكنولوجيا".
وكان مركز �ل�سباب �لعربي �أطلق يف �أكتوبر 2020 "برنامج �لزمالة �لتقنية 
"لينكد�إن"  مثل  عاملية  تكنولوجيا  �سركات  م��ع  بال�سر�كة  �لعربي"  لل�سباب 
و"�إريك�سون"  و"�إنتل"  و"�سي�سكو"  و"�أك�سنت�سر"  و"في�سبوك"  و"جوجل" 
و"جامعة  �ملتحدة"،  "�لأمم  م��ث��ل  و�إق��ل��ي��م��ي��ة  دول��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات  و"�سيمنز"، 
�لدول �لعربية"، وجامعات ومعاهد مرموقة مثل "جامعة �ل�سارقة" و"جامعة 

نيويورك �أبوظبي" و"جممع �ل�سارقة للبحوث و�لتكنولوجيا".
كما �أطلق �ملركز "�لربنامج �لتدريبي لبودكا�ست �ل�سباب �لعربي"، و�لذي يدّرب 
نخبة من �ل�سباب �لعربي �ملوهوب على مهار�ت ت�سميم و�إنتاج و�سناعة �ملحتوى 
�أدو�ت �لتكنولوجيا لإعد�د جيل متمكن من  �لرقمي �لعربي با�ستخد�م �أحدث 

�سانعي �ملحتوى �لرقمي �ملتميز.

•• دبي-وام:

�أك���د م��ع��ايل �أح��م��د �أب���و �ل��غ��ي��ط �أمني 
عام جامعة �لدول �لعربية �أن جامعة 
�أق�����دم منظمة  �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ت��ع��د 
�إقليمية يف �لعامل وتاأ�س�ست يف مار�س 
�أ�سهر من   6 1945 وذل��ك قبل  ع��ام 
�إىل  م�����س��ري�  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة 
ر���س��ال��ت��ن��ا خ���الل ت��و�ج��دن��ا ب��ج��ن��اح يف 
�أن جامعة �لدول  2020 دبي  �إك�سبو 
وتتفاعل  وفاعلة  قوية  حية  �لعربية 

مع �ل�ساأن �لعربي و�سوؤون �ملنطقة.
�لذي  �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  وق��ال خ��الل 
ع��ق��د �أم�����س يف م��ق��ر �إك�����س��ب��و 2020 
نوؤكد  �ل��ت��ي  �لثانية  �لر�سالة  �إن  دب��ي 
تو�جدنا يف هذ� �حلدث  عليها خالل 
�ل��ع��امل��ي �ل���ب���ارز �ل�����ذي ت��ن��ظ��م��ه دول���ة 

�أن جامعة  ب��ن��ج��اح ومت��ي��ز،  �لإم������ار�ت 
�لدول �لعربية لي�ست منظمة �سيا�سية 
وح�������س���ب و�إمن�������ا ه���ن���اك �ل���ع���دي���د من 
�ملجالت �لتي تن�سط فيها مثل �ملجال 
و�لطفل  و�مل���ر�أة  و�لجتماعي  �لثقايف 

وكبار �ل�سن.
و�أ�ساف �أن �ملتابع لعمل �جلامعة على 
�لأم��ر ل يرتبط  �أن  �لعام يجد  م��د�ر 
وح�����س��ب ب���ال�������س���اأن �ل�����س��ي��ا���س��ي و�إمن����ا 
�لأخرى  �لق�سايا  م��ن  �لعديد  هناك 
�ل��ت��ي ت��رت��ب��ط �أي�����س��ا ب��ال�����س��اأن �لعربي 
لفتا  و�ل��ط��ف��ل  و�مل�����ر�أة  �لتعليم  م��ث��ل 
 11 �إىل جامعة �لدول �لعربية ت�سم 

قطاعا متنوعا.
و�أكد معاليه �أن تنظيم دولة �لإمار�ت 
�إك�سبو �لعاملي للمرة �لأوىل يف �ملنطقة 
�ل��ع��رب��ي��ة ي��ع��د �إجن������از� ع��ظ��ي��م��ا فهذ� 

منها  ت�ستفيد  �ل��ب��ارز  �لعاملي  �حل��دث 
�لب�سرية جمعاء كما �أنه �أظهر للعامل 
تتمتع  �لتي  �لكبرية  �ل��ق��در�ت  �أج��م��ع 
بها دولة �لإمار�ت و�لإمكانات �لعديدة 
تنظيم  �إىل  وتوؤهلها  بها  تزخر  �لتي 

كافة �لفعاليات �لعاملية بنجاح.
�لو��سعة  �مل�����س��ارك��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وب���ني 
يف  متميزة  باأجنحة  �لعربية  ل��ل��دول 
من�سة  لها  يوفر  دبي   2020 �إك�سبو 
عاملية مثالية من �أجل ت�سليط �ل�سوء 
وروؤيتها  �لتي حققها  �لإجن���از�ت  على 
و�لإجن����از�ت  و�ل��ن��ج��اح��ات  للم�ستقبل 
من  �لعديد  يف  حتققت  �لتي  �لعربية 

�ملجالت.
بالنجاح  متنياته  ع��ن  معاليه  وع���رب 
تنظيم  يف  �لإم���ار�ت  لدولة  و�لتوفيق 
هذ� �حلدث �لعاملي �ملتميز طو�ل مدة 

�نعقاده �لتي ت�ستمر حتى �سهر مار�س 
�ملقبل كما عرب عن متنياته بالتوفيق 
�ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية  للمملكة 
�إك�سبو  وجناحها يف نيل �سرف تنظيم 

.2030
ورد� على �سوؤ�ل حول دللت ��ست�سافة 
�ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة ل��ع��دد م��ن �لأح����د�ث 
�لعاملية �لكربى حيث ت�ست�سيف دولة 
وت�ست�سيف   2020 �إك�سبو  �لإم���ار�ت 
 2022 �ل����ع����امل  دول������ة ق���ط���ر ك����اأ�����س 
�لعربية  م�سر  جمهورية  وت�ست�سيف 
�تفاقية  �ل���دول �لأط����ر�ف يف  م��وؤمت��ر 
�ملناخ  ت���غ���ري  ب�������س���ان  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
دولة  ت�ست�سيف  �أن  27" قبل  "كوب 
 2023 ع���ام   "28 "كوب  �لإم������ار�ت 
�لعربية  �ل���دول  ��ست�سافة  �إن  ق��ال   ..
لهذه �لأحد�ث �لعاملية �لكربى يعك�س 

�ملتكاملة  �لتحتية  �لبنية  �م��ت��الك��ه��ا 
�لب�سرية  و�ل��ع��ن��ا���س��ر  و�لإم����ك����ان����ات 
�لقادرة على قيادة �لعملية �لتنظيمية 

لهذه �لفعاليات بكل كفاءة.
�لتو�جد  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ل��ف��ت  ك��م��ا 
 2020 �إك�����س��ب��و  يف  �ل����ب����ارز  �ل���ع���امل���ي 
�لكبري  �ل���دويل  �لهتمام  يعك�س  دب��ي 
�لتي  و�لإجن����از�ت  �لعربية  مبنطقتنا 
�أن  ناأمل  ونحن  �لدولة  كافة  حققتها 
من�سي يف هذ� �لطريق لعقود مقبلة.

ح�سام  �ل�سفري  �سعادة  �أك��د  جانبه  من 
و�ملفو�س  �مل�ساعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  زك��ي 
�ل���ع���ام جل��ام��ع��ة �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة يف 
جامعة  جناح  �أن  دب��ي   2020 �إك�سبو 
�لدول �لعربية يف �إك�سبو 2020 دبي 
حتى  ز�ئ���ر  �أل���ف   70 ن��ح��و  ��ستقطب 
حظي  �جل��ن��اح  �أن  �إىل  ..م�����س��ري�  �لآن 

�أي�سا بزيارة و��سعة من طلبة �ملد�ر�س 
و�لأجيال �لنا�سئة.

وذكر �أنه كانت لدينا رغبة يف �لرتكيز 
�مل��د�ر���س خ��الل زيارتهم  �أط��ف��ال  على 
للجناح لأنها �مل�ستقبل وحر�س �جلناح 

على تعريفهم بجامعة �لدول �لعربية 
ب��ه��ا وتقدمي  �ل��ت��ي ت��ه��ت��م  و�مل����ج����الت 
�ملنظمة  ه����ذه  ع���ن  ك���اف���ة  �مل���ع���ل���وم���ات 

�لإقليمية �لعريقة "بيت �لعرب".
�أي�سا  ��ستقطب  �جلناح  �أم  �إىل  و�أ���س��ار 

مت  حيث  خمتلفة  جن�سيات  من  زو�ر� 
باللغة  لهم  تعريفي  حمتوى  تقدمي 
�ل�سوء  ت�سليط  �أج��ل  من  �لإجنليزية 
ع��ل��ى �جل��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�لإجن�����از�ت 

�لتي حققتها.

••  دبي- الفجر

للغة  �ل���ع���امل���ي  �ل����ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
�����س��ة حممد  ��م��ت م��وؤ���سَّ �ل��ع��رب��ي��ة ن��ظَّ
بن ر��سد �آل مكتوم للمعرفة حلقة 
»دور  ب��ع��ن��و�ن  �ف��رت����س��ي��ة  نقا�سية 
جم��ام��ع �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف تعزيز 
كلٌّ  فيها  �سارك  �لف�سحى«  �نت�سار 
من �لدكتور علي بن متيم، رئي�س 
�لعربية،  ل��ل��غ��ة  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
�سالح  ب����ن  �هلل  ع���ب���د  و�ل����دك����ت����ور 
�ل���ع���ام ملجمع  �لأم������ني  �ل���و����س���م���ي، 
�مللك �سلمان �لعاملي للغة �لعربية، 
و�أد�رتها �لناقدة �مل�سرية �لدكتورة 
نان�سي �إبر�هيم، وذلك عرب برنامج 
زووم، وح�سرها جمهور نوعي من 

�ملهتمني و�ملتابعني.
وق���ال �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م �إنَّ 

�لعربية دور مهم يف  �للغة  ملجامع 
�أ�سوة  �لعربية  �للغة  على  �حلفاظ 
�����س��ات و�لأك���ادمي���ي���ات حول  ب��امل��وؤ���سَّ
�ل��ع��امل �ل��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ح��ف��ظ لغات 
�لدكتور  وع���ر����س  جم��ت��م��ع��ات��ه��ا. 
ب��ن مت��ي��م يف ���س��ي��اق ح��دي��ث��ه تاريخ 
�للغوية �لعربية ون�ساأتها،  �ملجامع 
حيث ن�ساأ �أول جممع للغة �لعربية 
�ل����ذي   1919 ع������ام  دم�������س���ق  يف 
�سه حممد كرد علي، ثمَّ جممع  �أ�سَّ
�ل���ق���اه���رة عام  �ل��ع��رب��ي��ة يف  �ل��ل��غ��ة 
�للغة �لعربية  ثمَّ جممع   ،1932
بعدها   ،1947 ع�����ام  ب����غ����د�د  يف 
�إىل  �لأردن  م��ن  �ملجامع  �نت�سرت 
وليبيا  و�خل��رط��وم  وتون�س  �ملغرب 
�إىل  و���س��وًل  و�جل��ز�ئ��ر  وفل�سطني 
وجممع  ����س���ل���م���ان  �مل����ل����ك  جم���م���ع 
و�أخ����ري�ً   ،2016 �ل��ع��ام  �ل�����س��ارق��ة 

عام  �لعربية  للغة  �أبوظبي  مركز 
.2020

ث بن متيم عن جممع دم�سق  وحتدَّ
�لأعرق بني �ملجامع �لعربية، حيث 
كانت له �أهد�ف كثرية يف �لتعريب 
و�لرتجمة و��ستخد�م �مل�سطلحات، 
وكذلك كانت �ملجامع �لعربية تعمل 
ج بن  �سمن هذه �لأهد�ف، كما عرَّ
�ملجامع  متويل  �سعف  على  متيم 
�أ�سبحت عاجزة عن  �لتي  �لعربية 
�لتي  �لعلوم و�ملعارف  �سيل  متابعة 
�أغرقت �لعامل يف ظلِّ �لخرت�عات 
كما  �ملتالحقة،  �لتقنية  و�ل��ث��ور�ت 
�أ�ساد بن متيم بقر�ر �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ل��ق��ا���س��م��ي 
ل���الحت���اد ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة، �لذي 
ز موقع �للغة �لعربية وبعد �أقل  عزَّ

»�ملعجم  ���س��در  ���س��ن��و�ت  م��ن خم�س 
�لتاريخي للغة �لعربية«.

�إىل تغيري  ودع���ا يف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه 
�لعربية،  للغة  �لنمطية  �ل�����س��ورة 
وتطوير �ملناهج �ملدر�سية، و�إطالق 
�لعربية  �للغة  ز  تعزِّ �لتي  �مل�ساريع 

لدى �سريحة �ل�سباب.
�هلل  عبد  �لدكتور  ث  وب���دوره حت��دَّ
�لعام  �لأم��ني  �لو�سمي،  �سالح  بن 
للغة  �ل��ع��امل��ي  �سلمان  �مل��ل��ك  ملجمع 
�لعربية، عن م�سار�ت خدمة �للغة 
بع�س  �رت���ق���ت يف  �ل���ت���ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
و��سحاً  ن�����س��اً  ي��ك��ون  لأن  �ل�����دول 
د�ستورها  يف  �أو  �ل���دول���ة  ����س��م  يف 

�لر�سمي.
فكرة  �إىل  �ل���و����س���م���ي  ق  وت������ط������رَّ
يف  �لعربية  �للغة  جمامع  توحيد 
�لذكاء  دور  و�إىل  و�ح�����د،  جم��م��ع 

�لرتجمة  ودور  �ل����س���ط���ن���اع���ي 
�ل�سر�ئح  خماطبة  يف  �ل��ف��ن  ودور 
�لعمرية �لنا�سئة، كما دعا �إىل عدم 
�للغة  �أهمية  مناق�سة  عن  ف  �لتوقُّ
و�أل ينتهي �حلديث عنها  �لعربية 
باحتفالية فح�سب، بل باملزيد من 
خارجها  �أو  �ملجامع  د�خ���ل  �لعمل 
للغة  �ل����ق����وي  ل��ت��ع��زي��ز �حل�������س���ور 

�لعربية.
�لناقدة �مل�سرية  وبدورها حتدثت 
�ل���دك���ت���ورة ن��ان�����س��ي �إب���ر�ه���ي���م عن 
�ملجامع  ب����ني  �جل����ه����ود  ت�������س���اف���ر 
�للغوية يف �لدول �لعربية وخا�سة 
بالقاهرة،  �لعربية  �للغة  جممع 
�ل�سمو  �أ�سادت بجهود �ساحب  كما 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي، 
لالحتاد حاكم �ل�سارقة، يف �إطالق 

»�ملعجم  م����ن  �لأوىل  �مل���ج���ل���د�ت 
�ل��ت��اري��خ��ي ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة« �لذي 
يوؤرِّخ للمرة �لأوىل تاريخ مفرد�ت 
��ستخد�مها  لت  وحت��وُّ �ل�ساد  لغة 

عرب �لقرون. 
�أ�سئلة  ع���ن  �ل�����س��ي��ف��ان  �أج�����اب  ث����مَّ 
�لندوة و�لتي  تابع  �جلمهور �لذي 
�لنهو�س  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  مت���ح���ورت 

باللغة يف مناطق عربية معينة، �أو 
عن ��ستيعاب �للغة للعلوم و�ملعارف 
�جلديدة وغريها من �لأ�سئلة �لتي 

�سبت يف �سلب �ملو�سوع.

مذكرة تفاهم بني مركز �ل�سباب �لعربي وجامعة روت�س�سرت دبي يف �إك�سبو 2020

�أبو �لغيط من �إك�سبو 2020: �جلامعة �لعربية قوية وفاعلة

»دور جمامع �للغة �لعربية يف تعزيز �نت�ضار �لف�ضحى«

�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم للمعرفة ندوة نقا�سية نّظمتها موؤ�سَّ

•• دبي-وام:

قدم �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم �لرئي�س �لأعلى �لرئي�س �لتنفيذي لطري�ن �لإمار�ت 
و�ملجموعة رئي�س هيئة دبي للطري�ن �ملدين رئي�س مطار�ت دبي و�جب �لعز�ء �ليوم فى وفاة �ملغفور 

له باإذن �هلل تعاىل ماجد حممد �لفطيم وذلك مبجل�س �لعز�ء مبنطقة �أبوهيل يف دبي.
كما قدم و�جب �لعز�ء .. �ل�سيخ حممد بن جمال بن �سقر �لقا�سمى ومعايل مطر حممد �لطاير 
�ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة �لطرق و�ملو��سالت يف دبي و�سعادة في�سل �لرحماين 

رئي�س �لحتاد �لدويل ل�سباقات �خليول �لعربية �لأ�سيلة.
د�عيا   .. �لفقيد  وذوي  لأ�سرة  تعازيه  �سادق  عن  مكتوم  �آل  �سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  و�أع��رب 
�ل�سرب  �أهله وذوي��ه  ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم  و�أن  بو��سع رحمته  �أن يتغمده  �لقدير  �لعلي  �هلل 

و�ل�سلو�ن.

�أحمد بن �سعيد يقدم و�جب �لعز�ء يف وفاة ماجد �لفطيم

�لزي �لتقليدي وم�سروعات �ل�سباب حكايات تروى بجناح تون�س يف �أك�سبو 2020
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•• دبي-وام: 

بن  ���س��ل��ط��ان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ز�ر 
�ل�سناعة  وزي�������ر  �جل����اب����ر  �أح����م����د 
�أجنحة  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  من  كل 
و�ململكة  �لعربية،  م�سر  وجمهورية 
وجمهورية  وب��اك�����س��ت��ان،  �مل���ت���ح���دة، 
 2020 �إك�����س��ب��و  ك��وري��ا يف م��ع��ر���س 
دب����ي، و�ط��ل��ع ع��ل��ى م��ا ت��ع��ر���س��ه من 
�بتكار�ت وتقنيات وفر�س �قت�سادية 

وتنموية نوعية.
جناح  ب��زي��ارة  ج��ول��ت��ه  معاليه  وب����د�أ 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة، ثاين 
�أك���رب �لأج��ن��ح��ة يف �إك�����س��ب��و 2020 
"�لفر�س"  منطقة  يف  و�مل��ق��ام  دب��ي، 
حدود"،  ب���ال  "طموح  ���س��ع��ار  حت���ت 
م�ستقبل  على  �ل�سوء  ي�سلط  حيث 
�جلناح  ت�سميم  يعك�س  كما  �ململكة، 
�ملتنوع،  وح��ا���س��ره��ا  �مل��م��ل��ك��ة،  ت���ر�ث 
مزدهر،  م�ستقبٍل  لبناء  وتطلعاتها 
�ل�ستقبال  ح����ف����اوة  خ�����الل  وم�����ن 
�ملكونات  على  �إك�سبو  زو�ر  يتعرف 
من  �مل�ستمدة  و�لتنموية  �حل�سارية 

�لقيم و�لتقاليد �لعربية �لعريقة.
جمهورية  ج��ن��اح  م��ع��ال��ي��ه  ز�ر  ك��م��ا 
�ملبتكر  بت�سميمه  �ل��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر 
ت��اري��خ وح�سارة ممتدة  ي��ربز  �ل��ذي 
�إىل �حلا�سر  �ل�سنني و�سوًل  لآلف 

ثالثية  �ل��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  ..و�ط����ل����ع 
لزو�ره  �جلناح  يوفرها  �لتي  �لأبعاد 
�لقدمي  م�سر  ت��اري��خ  على  للتعرف 
وح��ا���س��ره��ا �مل��ع��ا���س��ر مب���ا ف��ي��ه من 
ت��ط��ور ع��م��ر�ين وم�����س��اري��ع �سياحية 

�سخمة.
عن  ����س���رح  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�����س���ت���م���ع 
�جلناح  ي�ست�سيفها  �لتي  �لفعاليات 
متخ�س�سة  م��ع��ار���س  م��ن  �مل�����س��ري 
و�ل�ستثمار  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �لآث�������ار  يف 

عمل  ور���س  �إىل  بالإ�سافة  �لعقاري، 
ثقافية  و�سالونات  �أعمال  ول��ق��اء�ت 
�إىل جانب عدد �لفعاليات �لرتفيهية 

و�لثقافية.
زيارة  خ��الل  ك��ذل��ك  و�ط��ل��ع معاليه 

جناح �ململكة �ملتحدة، �لذي يقام حتت 
م�سرتك"،  مل�ستقبل  "�لبتكار  �سعار 
وتعاونها  �لربيطانية  �لثقافة  على 
�لأخ���رى لتطوير حلول  �ل��دول  مع 
�إىل  م�ستمعاً  �ل��ع��امل��ي��ة،  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
�ملتحدة  �ململكة  جت��رب��ة  ح��ول  ���س��رح 
�لتعاون  �أمناط  �لبتكار وتعزيز  مع 

مع خمتلف دول �لعامل.
كما ز�ر معاليه جناح باك�ستان، �سمن 
ت�ستعر�س  تفاعلية  رقمية  جت��رب��ة 
�حل�سارة  �ل����زم����ن  ع����رب  رح���ل���ة  يف 
�لع�سر  �إىل  و�����س����ول  �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
�حلديث، وتلقي �ل�سوء على �لتنوع 
و�ملو�رد  �لغنية،  �لثقافية  و�لتقاليد 
�لقت�سادية  و�لإمكانات  �لطبيعية، 
�حل�سار�ت  �أق���دم  �إح���دى  موطن  يف 

يف �لعامل.
�لكوري  �جلناح  كذلك  معاليه  وز�ر 
و�لذي ي�سنف �سمن �أكرب 5 �أجنحة 
يف هذ� �حلدث �لعاملي، و�لذي يحمل 
�لعامل  تنقل  �لذكية  "كوريا  �سعار 
على  �ل�����س��وء  ي�سلط  ح��ي��ث  �إليك"، 
م��ك��ان��ة ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا يف جمال 
�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة من خالل 

�أحدث ما تو�سلت �إليه �لتكنولوجيا 
�ل�سطناعي  �ل���ذك���اء  جم�����الت  يف 
و�ل�����و�ق�����ع �لف����رت������س����ي و�إن����رتن����ت 

�لأ�سياء.
�لتجربة  ع���ل���ى  م���ع���ال���ي���ه  و�ط�����ل�����ع 
�سمن  �ل������������زو�ر  م�����ع  �ل���ت���ف���اع���ل���ي���ة 
و�قعية  ب��ي��ئ��ات  ي��وف��ر  ح��رك��ي  مبنى 
���س��م��ن من����ط حياة  و�ف���رت�����س���ي���ة، 

�إبد�عي قائم على �أ�ساليب �لتو��سل 
�جلديدة وو�سائل �لتنقل �مل�ستقبلية 
نحو  �ل���ت���ح���ول  �إىل  ت����ه����دف  �ل����ت����ي 
و�ت�ساًل،  �رت���ب���اط���اً  �أك����ر  جم��ت��م��ع 
�ستحدثها  �لتي  �لتغري�ت  �إب��ر�ز  مع 
�لفرت��سي  �لعاملني  يف  �لب��ت��ك��ار�ت 
بناء  يف  و�أه���م���ي���ت���ه���ا  و�ل�����و�ق�����ع�����ي، 

جمتمعات �مل�ستقبل.

•• دبي -وام:

ع�سرة  �ل�ساد�سة  �ل��دورة  يف  �لفائزين  �أ�سماء  �أم�س  م�ساء  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �أعلنت 
من جائزة �لربدة يف �ست فئات خمتلفة وهي �ل�سعر �لكال�سيكي و�ل�سعر �لنبطي و�خلط 

�لتقليدي و�خلط �حلديث و�لزخرفة و�لت�سميم �لتيبوغر�يف.
�أم�سية فنية �حتفت بالفنون �لإ�سالمية و�أقيمت مبركز دبي للمعار�س  جاء ذلك خالل 

يف �إك�سبو 2020 دبي.
ح�سر حفل توزيع �جلو�ئز .. معايل �ل�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
دولة و معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�سباب حيث مت تكرمي �لفائزين 

�لثالثني و�لتقاط �ل�سور �لتذكارية معهم.
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ عبد�هلل  �سمو  �إىل  بال�سكر  �لكعبي  بنت حممد  ن��ورة  وتوجهت معايل 
�لربدة  جلائزة  و�ملتو��سل  �مل�ستمر  �لدعم  على  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
بالفنون  تعنى  �لتي  �لعاملية  �جلو�ئز  �أه��م  من  �أ�سبحت  حتى   2004 عام  �إطالقها  منذ 
�لإ�سالمي وت�ست�سرف م�ستقبلها وت�سهد زيادة �سنوية يف عدد �لطلبات �لتي تتلقاها مبا 

يعك�س تقدير �ملبدعني يف جمالت �لفنون �لإ�سالمية �ملختلفة من حول �لعامل.
و�أكدت معاليها �أن وز�رة �لثقافة و�ل�سباب ت�سعى لأن تكون �جلائزة ومنذ تاأ�سي�سها ج�سر�ً 
نع ُم�ستقبل ُم�سرق عرب �لتعريف  للتو��سل �لفني و�لثقايف �ملُلهم بني �ل�سعوب من �أجل �سُ

باحل�سارة و�لثقافة و�لفنون �لإ�سالمية �لأ�سيلة على مدى �لتاريخ.
على  �لعربية  م�سر  جمهورية  من  �لكيالين  �سيد  و�سياء  �لفقي،  هبة  من  كل  وح�سلت 
باملركزين  ف��از  فيما  �لكال�سيكي،  �ل�سعر  فئة  عن  �ل��ت��و�يل  على  و�ل��ث��اين  �لأول  �ملركزين 
�لثالث و�لر�بع كل من ملي�س �لرحبي وبهيجة عبد �هلل �إدلبي على �لتو�يل من �جلمهورية 

�لعربية �ل�سورية.
كما فاز باملركز �لأول عن فئة �ل�سعر �لنبطي عبد �لعزيز بن حمد حممد �لعمريي من 
فيما ح�سل  �لعنزة،  �لها�سمية حممد حمد�ن  �لأردنية  �ململكة  ُعمان، وتاله من  �سلطنة 
على �ملركز �لثالث علي �لقرين من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�ملركز �لر�بع مزنى ربيع 

�لربيكي من �سلطنة ُعمان.
�لعال من جمهورية  �أب��و  �لتقليدي حممد جابر  �خل��ط  فئة فن  �لأول عن  باملركز  وف��از 
م�سر �لعربية، وتلته مرمي نوروزي خليالين من تركيا، فيما فاز نعمان تي�سري رجب من 
�جلمهورية �لعربية �ل�سورية، و�أحمد علي منازي ريحانلو من �إير�ن، وحمفوظ ذو �لنون 

من جمهورية �لعر�ق، باملر�كز �لثالثة و�لر�بعة و�خلام�سة على �لتو�يل عن ذ�ت �لفئة.
وعن فئة �خلط �حلديث توزعت �جلو�ئز �لأرب��ع على مي�سا ج��و�د دو�ج��ي باملركز �لأول 
�إي��ر�ن، و�سياء حم�سن �جلز�ئري من كند� باجلائزة �لثانية، وقد ُمنحت �جلائزتان  من 
�لثالثة و�لر�بعة �إىل باباك حممد علي حجازي وم�سعود �أ�سغر حمبي فر من �إير�ن على 

�لتو�يل.

فازت  فيما  �ل��زخ��رف��ة،  فئة  ع��ن  �لأوىل  باجلائزة  تركيا  م��ن  كايا  بيز�  ميهريبان  وف���ازت 
مع�سومة �أحمد مر�دي و�أف�سانة خادم ر�سا مهدوي وع�سكر �أحمد مر�دي وزينب �إبر�هيم 

�ساهي من �إير�ن، باملر�كز �لثانية و�لثالثة و�لر�بعة و�خلام�سة على �لتو�يل.
و�أعلنت جائزة �لت�سميم �لتيبوغر�يف عن �أ�سماء �لفائزين باملر�كز �لثمانية، �أولها جمال 
�لدين �ل�سماين حممد من �ل�سود�ن، وتاله طارق �سمري �ل�سو� من �جلمهورية �لعربية 
�أتى  فيما  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  م��ن  �لكتبي  �هلل  عبد  فاطمة  ث��م  وم��ن  �ل�����س��وري��ة، 
�أبزيد من �جلمهورية  ودع��اء  �لها�سمية،  �لأردنية  �ململكة  �ل�سي�ساين من  �آ�سيا  بالرتتيب 

�لعربية �ل�سورية، وملا �لقادري من لبنان، ومن ثم ر�سا باباجاين وبيتا �أمل من �إير�ن.
�إىل  �إ�سافة  �لعر�ق وجوقة غرفة دبي،  �أد�ء خا�سا لأورك�سرت� وتر من  �لأم�سية  و�سهدت 
عر�س فني بعنو�ن �أنني لل�سيخ حممود �لتهامي من م�سر، فيما قدم نومكوند� �سي�سوكو 
من �ل�سنغال عر�ساً مو�سيقياً بعنو�ن �أوتار �ملاندي، وقدمت �لفنانة �للبنانية جاهدة وهبة 
و�لفنان  �لنعيمي  ر��سد  و�لفنان  �لإمار�تي  �ملالد  مع  �خلتام  كان  فيما  فنية،  �أعمال  عدة 

�سيف فا�سل.
�لتقليدية  �لإ�سالمية  �لفنية  �لإب��د�ع و�لتميز يف �لأمناط  �لرُبدة لتكرمي  وت�سعى جائزة 
و�حلديثة و�أطلقت وز�رة �لثقافة و�ل�سباب جائزة �لرُبدة عام 2004 �حتفاًل بذكرى �ملولد 
�لنبوي �ل�سريف برعاية �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 

�لدويل وكّرمت �جلائزة �أكر من 300 فائز عن �أعمالهم �ملتميزة منذ �إطالقها.

•• دبي-وام:

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون  ز�يد  �ل�سيخ عبد�هلل بن  حتت رعاية �سمو 
�لدويل وبتنظيم من وز�رة �لثقافة و�ل�سباب، �نطلقت �ليوم فعاليات �لن�سخة 
عو�مل  للعبور..  "م�ساحات  �سعار  حتت  �ل��رُبدة  مهرجان  فعاليات  من  �لثانية 
لالكت�ساف" و�لتي ت�ستمر ملدة يومني يف مركز دبي للمعار�س باإك�سبو 2020 

دبي.
و�سهدت فعاليات �ليوم �لأول للمهرجان زخماً ثقافياً يعك�س حالًة من �حلر�ك 
�ملفكرين  م��ن  لنخبة  ب���ارز�ً  وح�����س��ور�ً  �مل�ستويات،  �أع��ل��ى  على  وتفاعاًل  �ل��ب��ّن��اء، 
�أر�س دولة �لإم��ار�ت، لالحتفاء  و�لأدب��اء و�سّناع �لقر�ر، �لذين �جتمعو� على 
بالفنون �لإ�سالمية، �لتي حتت�سن �لإمار�ت �أكرب من�سة ثقافية لها و�ملتمثلة يف 
�ملو�ءمة  �ل�سامية يف  �لإمار�ت  ر�سالة  تعك�س  �لربدة"، وهي  "جائزة ومهرجان 
بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة، وتوؤكد مبادئها �لقائمة على �لت�سامح و�لتعاي�س، حيث 
�إنها تعد و�حة جتمع �لنا�س من كل �مل�سارب، ونقطة تلتقي عندها �حل�سار�ت 

و�لثقافات.
وبهذه �ملنا�سبة قالت معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�سباب: 
�لذهبي  �ليوبيل  خالل  �ل��رُبدة  مهرجان  من  �لثانية  �لن�سخة  تنظيم  "ياأتي 
لدولة �لإم��ار�ت ليكون �حتفاًل بالإبد�ع �لإ�سالمي بجميع مظاهره، ومن�سًة 
�لإ�سالمية  بالفنون  �لرتقاَء  لهم  تتيح  �لعامل..  �أنحاء  جميع  من  للمبدعني 

ز و�لإبد�ع". و�مل�سي بها �إىل �آفاق جديدة من �لتميُّ
�أن تكون حتت �سعار:  �ملهرجان �خرتنا  �لن�سخة من  "هذه  و�أ�سافت معاليها: 

تعددية  �ل�سعار من  هذ�  يعك�سه  ملا  لالكت�ساف"،  عو�مل  للعبور..  "م�ساحات 
ندعو  ونحن  "�لربدة"،  خ��الل  من  �ل�سوَء  عليها  ن�سّلَط  لأن  ن�سعى  و�سردية 
بعد،  ت�ستك�سف  مل  ج��دي��دة  م��ن��اط��ق  �إىل  للعبور  و���س��ي��وَف��ن��ا  �ل����ربدة  ج��م��ه��وَر 
�لنظر  �إع���ادة  على  وي�ساعد  �مل��األ��وَف  يو�جه  نقدي  فكري  نقا�س  يف  وللخو�س 
للتعرف على ما  �لف�سول  �سائد من ت�سور�ت، ويحرك فينا م�ساعر  فيما هو 
جنهل، وهذ� جمتِمعاً، ما �سي�ساهم ب�سكل مبا�سر يف حتقيق �لتغيري و�لتحول 

نحو �لأف�سل".
دولة  تلتزم  �ل��دول��ة،  لتاأ�سي�س  �خلم�سني  ب��ال��ذك��رى  �حتفالنا  "مع  وت��اب��ع��ت: 
�لإمار�ت �أكر من �أي وقت م�سى بتعزيز دور �لفنون و�لثقافة يف �حلو�ر �لعاملي 
لتعزيز �لت�سامح، وهذ� �لعام ن�ستك�سف �مل�ساحاِت �لتي تكمن يف �لفنون، و�لثقافة 
�لإ�سالمية من خالل مهرجان �لرُبدة، لكي جنعل هذ� �لنوع من �لفنون جزء�ً 
من حا�سرنا وم�ستقبلنا، ونقله و�لتعريف به يف خمتلف دول �لعامل، حيث �إن 
و�لثقافة  �لفنون  وبف�سل  و�لتعاي�س،  �لتفاهم  وتعزز  �لت�سامح،  توّلد  �لثقافة 
خلق  �أج��ل  وم��ن  كتابته،  و�إع���ادة  م�ستقبلنا  ت�سميم  �إع���ادة  ميكننا  �لإ�سالمية، 
م�ستقبل خاٍل من �لتطرف، يجب علينا تعزيُز �حللول و�لتعاون يف �مل�ستقبل".

و�أكدت معاليها �أن فنوَن �لثقافة �لإ�سالمية كانت ول تز�ل و�سيلًة قويًة ملحاربة 
بهدف  و�ملعتقد�ت  و�لأج��ي��ال  �لن�سباط  ولربط  �ملتطرفة،  �لأيديولوجيات 
لأنا�س  خمتلفًة  �أ�سياَء  تعني  �إنها  حيث  �لب�سرية،  جتربتنا  �إث��ر�ء  وهو  نهائي، 
و�لتكنولوجيا  و�لطعام  و�لأدب  و�ل�سعر  �لت�سميم  بني  تتنوع  وهي  خمتلفني، 
و�لقت�ساد  و�ل���رت�ث،  و�لأف���الم،  و�ل�سياحة،  و�لإع���الن،  و�ملو�سيقى،  و�لأزي���اء، 
�لإبد�عي، و�لهوية، ما �سينعك�س على غنى وتنوع وعمق �حلو�ر�ت يف برناجمنا 

طو�َل �ليومني �ملقبلني.. ونقا�سات تاأخذنا �إىل عو�مل �أدبية تك�سف لنا �أن فنون 
�أد�ًة لإن�ساء  �لثقافة �لإ�سالمية جزٌء من حياتنا �ليومية، وميكن ��ستخد�ُمها 

رو�بط جديدة.
بال�سكر  �ل�سعودي  �لثقافة  وزير  نائب  �لفايز  وتوجه معايل حامد بن حممد 
�إىل دولة �لإمار�ت على ت�سمية �ململكة �لعربية �ل�سعودية �سيف �سرف ملهرجان 
م��ن ح�سورها  وي��ع��زز  �لإ���س��الم��ي��ة،  و�ل��ث��ق��اف��ة  بالفنون  �ل���ذي يحتفي  �ل����رُبدة 
قيمة  على  �إمكاناتها  ��ستثمار  على  ويحفز  �حلديثة؛  و�لتجارب  �ملمار�سات  يف 
�جلمال و�ل�سالم و�لتو��سل �لعاملي، م�سري�ً �إىل �أن ما ت�سبو �إليه هذه �ملبادر�ت 
وغريها مثل مهرجان �لرُبدة هو ما يلهم على طرح �ل�سئلة �لفكرية �لتي ُت�سكل 

تكوين �لت�سور�ت حول �لفنون �لإ�سالمية و��ستقبالها يف �لعامل �ملعا�سر.
مع  وبالتعاون  حديثاً،  جنحت  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  معاليه  و�أ���س��اف 
15 دولة عربية يف �إدر�ج �خلط �لعربي �سمن قائمة �ليون�سكو يف �لرت�ث غري 
�لكلمة  قيمة  ويوؤكد  عاملية،  عربية  ثقافية  كاأيقونة  منزلته  ير�سخ  ما  �مل��ادي، 
�إىل  م�سري�ً  و�ل�سعوب،  �لأمم  ب��ني  �حل�����س��اري  �لتو��سل  ويف  و�ل��ف��ن  و�ل��ف��ك��رة 
وممار�سات  لأ�سكال  �لثقافية  �ل�ستمر�رية  �أهمية  من  يعزز  �لعربي  �خلط  �أن 
�لتعبري �ل��ف��ري��دة د�خ���ل �ل��ث��ق��اف��ة �ل���و�ح���دة، وي��وؤك��د �ل��ط��اب��ع �ل��ع��امل��ي للفنون 
�متدت  �لتي  �لعربي  �خلط  �لعام  مبادرة  �سمن  �ململكة  وحر�ست  �لإ�سالمية، 

عامني �ثنني على �إبر�ز هذه �لقيم يف هذ� �لفن �لعريق.
حو�رية،  وجل�سات  عمل  وور���س  نقا�سية  حلقات  �لعام  هذ�  �ملهرجان  ويت�سمن 
و�ل�ستمتاع  �لإ�سالمي  �لفن  �أ�سكال  �لتعرف على  للح�سور فر�سة  �سيتاح  كما 
ويت�سمن  �لإ�سالمي،  �لعامل  يف  �ملختلفة  �لثقافات  من  �مل�ستوحاة  بالعرو�س 

 10 �إىل  �إ�سافة  �لإ�سالمية،  �لفنية  لالأعمال  معر�ساً   15 �أي�ساً  �ملهرجان 
عرو�س مبا�سرة من خمتلف �أنحاء �لعامل مبا يف ذلك �ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا 

و�أفريقيا.
كما يت�سمن �ملهرجان �لذي تنظمه وز�رة �لثقافة و�ل�سباب بال�سر�كة مع 29 
جمال  يف  عامليني  فكر  ق��ادة  ت�ست�سيف  ح��و�ري��ة  جل�سات  ��سرت�تيجياً،  �سريكاً 
روؤى جديدة  وتناق�س مو��سيع جوهرية وتقدم  �لإ�سالمية،  و�لثقافة  �لفنون 
و"جمل�س  �مل�ستقبل،  م��الم��ح  تر�سم  �ل��ت��ي  و�لأف���ك���ار  �ل��ت��وج��ه��ات  �أح���دث  ح��ول 
�لأفكار" �لذي يت�سمن حو�ر�ت ونقا�سات يف �ملو�سوعات �لرئي�سة �لتي تتقاطع 
�لأعمال،  وري���ادة  �مل��ت��ط��ورة،  و�لتكنولوجيا  �لثقايف،  و�ل���رت�ث  �لتقاليد،  فيها 

و�لفنون و�لثقافة �لإ�سالمية �لأ�سيلة.
�لعامل  من  م�ستوحاة  لأف��الم  و�أخ���رى  �أد�ئ��ي��ة  عرو�س  �ملهرجان  �سمن  وتقام 
وت�ستهدف  �ملنطقة،  ت��اري��خ  يف  وُم��ت��ج��ذرة  ُملهمة  ق�س�ساً  حتكي  �لإ���س��الم��ي، 
�لأطفال،  ذل��ك  يف  مبن  �لعمرية  و�لفئات  �لهتمامات  خمتلف  من  جماهري 
و�لأف���الم  �لوثائقية،  و�لأف����الم  �ملتحركة،  �ل��ر���س��وم  م��ن  جمموعة  وتت�سمن 
�لإ�سالمية،  بالزخرفة  يحتفي  �ملهرجان  �أن  �إىل  �إ�سافة  �لطويلة،  �لرو�ئية 

و�خلط �لعربي، و�ل�سعر �لنبطي �أو �لف�سيح، وفنون �لت�سميم.
�لدورة  يف  �لفائزين  �أ�سماء  عن  �أعلنت  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �أن  �إىل  ُي�سار 
�ل�ساد�سة ع�سرة من جائزة �لرُبدة يف �أم�سية فنية �حتفت بالفنون �لإ�سالمية 
مبركز دبي للمعار�س يف �إك�سبو 2020 دبي، �إذ تتاألف �جلائزة من �ست فئات 
�لتقليدي و�خلط  �لنبطي و�خلط  و�ل�سعر  �لكال�سيكي  �ل�سعر  خمتلفة؛ وهي 

�حلديث و�لزخرفة و�لت�سميم �لتيبوغر�يف.

برعاية عبد�هلل بن ز�يد ... �نطالق فعاليات مهرجان �لربدة يف �إك�سبو 2020

•• دبي -وام:

تر�أ�س معايل �لفريق عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�سرطة 
و�لتعليم  للرتبية  حماية  م��د�ر���س  �أم��ن��اء  جمل�س  �ج��ت��م��اع  دب��ي 
قر�ر�ت  �ستعر��س  خالله  مت  دب��ي  �سرطة  �سباط  ن��ادي  مقر  يف 
�ملو��سيع  �ىل  �إ�سافة  منها  تنفيذه  مت  وما  �ل�سابقة  �لجتماعات 
وم��ب��ادر�ت وم�ساريع مد�ر�س حماية  �لأع��م��ال  �ملدرجة يف ج��دول 
�أحمد عبد �لكرمي جلفار  2022. ح�سر �لإجتماع �سعادة  للعام 
مدير عام هيئة تنمية �ملجتمع نائب رئي�س �ملجل�س، و�سعادة �للو�ء 
�لأ�ستاذ �لدكتور حممد �أحمد بن فهد م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون 
�لأكادميية و�لتدريب و�سعادة غاية �سلطان �ملهريي مديرة منطقة 
دبي �لتعليمية وفاطمة غامن �ملري ع�سو جمل�س �ملديرين �ملدير 

�ملعرفة  هيئة  يف  �لم��ار�ت��ي��ني  �لطلبة  بر�مج  لتطوير  �لتنفيذي 
و�لتنمية �لب�سرية وعبد �هلل حممد �لعور �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 
�سندوق �ملعرفة و�لعميد �لأ�ستاذ �لدكتور حممد بطي �ل�سام�سي 
نائب مدير �أكادميية �سرطة دبي �أمني عام �ملجل�س، وبقية �أع�ساء 
�ملجل�س من خمتلف �جلهات. و�أكد معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 
�لأد�ء يف مد�ر�س  �أهمية �سمان �سري  �مل��ري خالل �لجتماع على 
حماية وذلك من خالل �لإ�سر�ف على جودة وبيئة �لتعليم فيها 
�أمناء مد�ر�س حماية و�قرت�ح طرق وممار�سات  من قبل جمل�س 
و�لحتياجات  �ملتطلبات  وت��وف��ري  لتطويرها  و�أدو�ت  وو���س��ائ��ل 
�لد�عمة لها و�ملتابعة �مل�ستمرة وتقييم م�ستوى �لنتائج ما ي�سمن 
وحتقيق  حماية  م��د�ر���س  كافة  يف  �لتعليمية  بالعملية  �لرت��ق��اء 
حممد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لعميد  و��ستعر�س  �ملن�سودة.  �لأه���د�ف 

بطي �ل�سام�سي ��ستعد�د�ت مد�ر�س حماية للتقييم من قبل جهاز 
�لرقابة �ملدر�سية بهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�سرية.

حماية  م��د�ر���س  مدير  �ل�سيبة  جمال  �لأ���س��ت��اذ  ق��دم  جانبه  وم��ن 
تنفيذها  �سيتم  �ل��ت��ي  �مل�����س��اري��ع  م��ن  �ل��ع��دي��د  ح���ول  ن��ب��ذة  للبنني 
�ل��ق��ادم��ة وم��ن �سمنها م�����س��روع �لي���زو �لتعليمي  �ل��ف��رتة  خ��الل 
ملد�ر�س حماية ليتم �عتمادها عامليا وم�سروع �لمتحانات �لدولية 
مقارنتها  ليتم  حماية  مل��د�ر���س   "IBT" PIRLS TIMS
�ل���دول وه��ي م��ن متطلبات هيئة  �مل��د�ر���س يف خمتلف  دول��ي��ا م��ع 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�سرية للمد�ر�س �خلا�سة بدبي بالإ�سافة �ىل 
م�سروع �للغة �لإجنليزية �لذي يهدف �ىل �إعطاء دورة متقدمة يف 
�لعد�د لمتحان �لم�سات ملن يرغبون يف �لتح�سري للماج�ستري 

يف خمتلف �لتخ�س�سات.

�سلطان �جلابر يزور �أجنحة �ل�سعودية وم�سر و�ململكة �ملتحدة وباك�ستان وكوريا �جلنوبية يف �إك�سبو 2020 دبي

مهرجان طري�ن �لإمار�ت �لثقافة و�ل�سباب تعلن �أ�سماء �لفائزين بجائزة �لربدة يف �إك�سبو 2020
لالآد�ب 2022 ينطلق 3 

فرب�ير �ملقبل بدبي
•• دبي-وام:

ت�سهد دبي �إنعقاد فعاليات مهرجان 
ط���ري�ن �لإم����ار�ت ل����الآد�ب 2022 
�ملقرر �إقامتها خالل �لفرتة من 3 
�إىل 13 من �سهر فرب�ير �ملقبل يف 
�ملقر �جلديد لعام 2022 يف فنادق 
قناة  ���س��ف��اف  ع��ل��ى  �سيتي  �حل��ب��ت��ور 

دبي �ملائية.
وقد �أعلن مهرجان طري�ن �لإمار�ت 
لالآد�ب �حلدث �لأدبي �ل�سنوي عن 
�إعادة طرح تذ�كر ح�سور �لفعاليات 
تعليق عملية  ف��رتة من  بعد  وذل��ك 
ب���غ���ر����س حتديث  �ل���ت���ذ�ك���ر  �����س����ر�ء 
م����ع تغيري  ل��ي��ت��م��ا���س��ى  �ل���ربن���ام���ج 
للجهات  �لأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 
و�مل��وؤ���س�����س��ات �حل��ك��وم��ي��ة وق���د �سهد 
�سر�ء  على  �سديد�  �إقبال  �ملهرجان 

تذ�كر �لفعاليات.
مديرة  ب���ل���وك���ي  �أح�������الم  و�������س�����ادت 
�لإم���ار�ت لالآد�ب  مهرجان ط��ري�ن 
جل�سات  ع���ل���ى  �جل���م���ه���ور  ب���اإق���ب���ال 
�ملهرجان د�عية �لر�غبني يف ح�سور 
�ملهرجان لهذ� �لعام على �أن يبادرو� 

باحل�سول على تذ�كرهم �لآن.
م�ساركة  �ملهرجان  جل�سات  وت�سهد 
و�لكتاب  �ل�سخ�سيات  �أبرز  عدد من 
�لتي  �أع��م��ال��ه��م  ملناق�سة  و�مل��ب��دع��ني 
ح���ظ���ي���ت ب���اه���ت���م���ام ك���ب���ري وحت����ول 
وم�سل�سالت  �أف������الم  �إىل  ب��ع�����س��ه��ا 
و�أعمال فنية قوية تعر�س على �أهم 

�لقنو�ت و�ل�سا�سات �لعاملية.

جمل�س �أمناء مد�ر�س حماية ي�ستعر�س مبادر�ت وم�ساريع 2022
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عربي ودويل

رو�سيا تتجاوز حاجز �ل�9 ماليني 
حالة �سفاء من فريو�س »كورونا«

•• مو�صكو-وام:

رو�سيا  يف  �مل�ستجد  كورونا  فريو�س  من  �ملتعافني  �ملر�سى  ح��الت  جت��اوزت 
30059 مري�سا  بعد متاثل  وذل��ك   ، �سخ�سا  9 ماليني  �ل���  �أم�س حاجز 
لي�سل  �ملا�سية  �ساعة   24 �ل���  خ��الل  �مل�ست�سفى  ومغادرتهم  �لتام  لل�سفاء 
و  �ألفا   14 و  ت�سعة ماليني  �إىل  كورونا  تعافو� من  �لذين  �إجمايل  بذلك 
�ليومي  تقريرها  يف  �لرو�سية  �ل�سحية  �ل�سلطات  و�أعلنت  �سخ�سا.   980
�إ�سابة   “  27022 ت�سجيل”  مت  حيث   ، �مل��وؤ���س��ري��ن  لكال  �نخفا�س  ع��ن 
“ �إ�سابة  ب�” 27967  ، مقارنة  �لأخ��ري  �ليوم  بالفريو�س خالل  جديدة 
�إجمايل عدد �لإ�سابات �لتي مت ت�سجيلها ع�سرة  �ليوم �ل�سابق، لي�سبح  يف 
وف��اة خالل  “ حالة  و ر�سد” 1019  ماليني و241�ألفا و812��سابة 
�إجمايل  ليبلغ  �لأول،  �أم�س  ي��وم  “ وف��اة  �ساعة مقابل” 1023   24 �آخ��ر 
عدد �لوفيات �لناجمة عن �لوباء يف �لبالد 298 �ألفا و222حالة وفاة . 
وتوزعت �لإ�سابات �جلديدة على �لأقاليم �لرو�سية وكان �أكرب عدد منها يف 
�لعا�سمة مو�سكو �لتي تعترب بوؤرة تف�سي �لوباء “2630 �إ�سابة” و�ملناطق 

�ملجاورة للعا�سمة “1935 �إ�سابة .

�إير�ن: ل موعد ثابت ل�ستئناف حمادثات فيينا
•• طهران-وكاالت

�أع��ل��ن��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة، �لث��ن��ني، �أن���ه ل ي��وج��د م��وع��د ثابت 
ل�ستئناف حمادثات فيينا، ب�ساأن �لتفاق �لنووي �ملربم بينها وبني �لدول 

�لكربى يف عام 2015، و�لذي �ن�سحبت منه و��سنطن يف 2018.
وك�����س��ف �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �خل���ارج���ي���ة، �أن �ل���وف���د �لإي������ر�ين “مل ي��ج��ِر �أي 
�ملن�سق  �لر�سائل من  بع�س  ��ستلم  بل  �لأمريكيني،  مبا�سرة مع  مفاو�سات 
�لر�سائل  على  ب��دوره��ا  ردت  طهر�ن  �أن  و�أ���س��اف  للمفاو�سات”.  �لأوروب���ي 
للمحادثات  �لأوروب���ي  �ملن�سق  وك��ان  مبا�سرة”.  غري  “ب�سورة  �لأمريكية 
�مل�ساركني يف  �أم��ام  �إن  ق��ال �جلمعة،  م��ور�، قد  �إنريكي  �إي���ر�ن،  �لنووية مع 
�ملفاو�سات �خلا�سة باإحياء �لتفاق �لنووي “�أ�سابيع ل �أ�سهر”.من جانبه، 
جولة  �إن  �ل�سبت،  ليلة  �لأمريكية،  �خلارجية  وز�رة  يف  كبري  م�سوؤول  قال 
“بع�س  �لنووي، �سهدت  �إي��ر�ن  ب�ساأن برنامج  �لأخ��رية يف فيينا  �ملفاو�سات 
�أن �جل��ول��ة �لأخ����رية تعترب  �مل�����س��وؤول  �ل��ت��ق��دم، لكنه غ��ري كاف”. و�أو���س��ح 
�أبطاأ من  �ملفاو�سات  بها  �لتي مت�سي  �لوترية  لكن  �سابقتها،  “�أف�سل من 
�لوترية �لتي تعمل بها �إير�ن على برناجمها �لنووي”، م�سدد� على �سرورة 

ت�سريع وترية �ملفاو�سات.

طهر�ن  �أعلنت  فجاأة  �لنووية.  ملوجباتها  �إي��ر�ن  �متثال  عدم  مناق�سة 
�لأ�سبوع �ملا�سي �أن باإمكان �لوكالة ��ستبد�ل كامري�تها. وحث �لكاتب 
�لوكالة على �ملطالبة �أي�ساً بال�سيطرة على ت�سجيالت �آلت �لت�سوير 

تلك.
لي�ست كامري�ت كرج �سوى خطوة �سغرية، لكن هذه �مل�ساألة ت�سري �إىل 
وجود “خطة باء” للوليات �ملتحدة يف هذ� �ملاأزق �لديبلوما�سي. يرى 
�لكاتب �أن �لتفاق �لنووي قد يكون ميتاً بعدما خنقه �لرئي�س �ل�سابق 
دونالد تر�مب و�لإير�نيون. لكن �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ميكن 
�أن تكون منتدى جديد�ً لل�سغط �لنووي، حيث �أن جمل�س �ملحافظني 
فيها ي�سم رو�سيا و�ل�سني �للتني قد حتيالن بع�س �مل�سائل �لنووية 
�لإير�نية �إىل جمل�س �لأمن �لدويل. وطلب �إغنا�سيو�س يف مقرتحه 
�لأويل من �إد�رة بايدن دعوة جمل�س �ملحافظني للنظر يف �أربع ق�سايا 

�ملوؤملة  �حلقيقة  �لنووية.  �لأ�سلحة  ت�سنيع  عتبة  �إىل  �لو�سول  نحو 
�ل��ن��ووي، تقرتب  �لت��ف��اق  قيود  دون  �أن��ه من  �إغنا�سيو�س هي  بح�سب 
�إير�ن من �إمكانية �خلرق �لنووي. لقد ��ستاأنفت تخ�سيب �ليور�نيوم 
�أبريل )ني�سان(  %60 يف  %20 يف يناير )كانون �لثاين( و  بن�سبة 
بينما حتدث م�سوؤولون �إير�نيون عن �أنهم يدر�سون رفع هذه �لن�سبة 
وت�ستخدم  �لنووية.  �لقنبلة  ت�سنيع  لغر�س  خم�س�سة  وهي   90%
�ملح�سنة يف  ف���وردو  م��رك��زي متقدمة يف من�ساأة  �أج��ه��زة ط��رد  �إي���ر�ن 
�أن �لتفاق �لنووي حظر عليها هاتني �خلطوتني. ويف  �لأعماق علماً 
فرب�ير )�سباط(، �تخذت �إير�ن خطوة م�سوؤومة ق�ست باإنتاج معدن 
�نتهاك  وهو  �لنووية،  �لقنبلة  يف  ��ستخد�مه  ميكن  �لذي  �ليور�نيوم 
بريطانيا  يف  �مل�سوؤولون  منه  حذر  ما  وه��ذ�  �لنووي.  لالتفاق  �إ�سايف 

وفرن�سا و�أملانيا.

•• وا�صنطن-وكاالت

قدم �لكاتب �ل�سيا�سي يف �سحيفة “و��سنطن بو�ست” ديفيد �إغنا�سيو�س 
مقرتحاً ر�أى �أنه منا�سب لإحياء �لتفاق �لنووي �ملحت�سر. فبالن�سبة 
�إىل �إد�رة دميوقر�طية ��سطدمت مباأزق وهي حتاول �حتو�ء �لربنامج 
�لنووي �ملتو�سع لإير�ن، �أعطى �لأ�سبوع �ملا�سي در�ساً ب�ساأن ما ميكن �أن 
يجعل طهر�ن ترت�جع عن ت�سريع برناجمها: �لتهديد باإد�نة دولية 

عرب �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.
�إع��ادة تركيب كامري�ت �ملر�قبة �لتي  �أ�سهر حيال  �إي��ر�ن طو�ل  تلكاأت 
-حزير�ن  يونيو  �سهر  ك��رج  يف  �مل��رك��زي  للطرد  من�ساأة  ع��ن  �أز�ل��ت��ه��ا 
�جتماع  �إىل  تدعو  قد  �أنها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أعلنت  بعدها،  �ملا�سي. 
�أجل  من  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  حمافظي  ملجل�س  خا�س 

للن�ساطات  �ملحتملة”  �لع�سكرية  “�لأبعاد  من  ح��الت  باأربع  متعلقة 
�لنووية �لإير�نية.

�ليو�رنيوم  ج��زي��ئ��ات  م��ن  ح���الت  ث��الث  يف  �لتحقيق  �لطلب  ي�سمل 
م�سادر  بح�سب  عنها  �إي����ر�ن  تعلن  مل  ن��ووي��ة  م��ن�����س��اآت  يف  �ملكت�سفة 
�آب���اد وو�ر�م���ني وم��ري��و�ن. ي�سمل  ت��ورك��وز  �ملن�ساآت ه��ي  �لكاتب. ه��ذه 
�لتحقيق �لر�بع وجود مو�د �ن�سطارية غري معلن عنها ون�ساط �آخر 
م��ب��ادرة ج��دي��دة للوكالة  �إ���س��اف��ة  �إن  �مل�����س��ادر.  يف من�ساأة مل حت��دده��ا 
�ستعيد �لرتكيز على �ملكان �ل�سحيح: برنامج �إير�ن �لنووي �ل�سري. 
من  �ل�سيا�سية  للدعاية  كمنتدى  �ملحادثات  �إي��ر�ن  ت�ستخدم  فحالياً، 
�لتفاق  من  بالن�سحاب  تر�مب  ق��ر�ر  عن  بالتعوي�س  �ملطالبة  �أج��ل 
�لنووي �سنة 2018. ومع �أنه يعرت�س على �سيا�سة �لرئي�س �ل�سابق، 
يرى �إغنا�سيو�س �أنه يجب �أل يتم �ل�سماح لإير�ن كي تخو�س �سباقاً 

و��سنطن بو�ست: خطة باء ديبلوما�سية لإعادة �إير�ن �إىل �لتفاق �لنووي؟

•• نيويورك-اأ ف ب

�لو�حد  ب��روك��ل��ني  م��ط��اع��م  ت��غ��ل��ق 
�إ�سابات  ف���ورة  ب�سبب  �لآخ����ر  ت��ل��و 
طو�بري  تطول  فيما  بكوفيد-19 
�لن��ت��ظ��ار ل��ل��خ�����س��وع ل��ف��ح�����س مع 
خ�����س��ي��ة ���س��ك��ان ن���ي���وي���ورك م���ن �أن 
�لعام  ك���اب���و����س  جم������دد�  ي��ع��ي�����س��و� 
�ملدينة  ��ستحالت  عندما   2020
لهذه  ع���امل���ي���ا  م�����رك�����ز�  �ل����ك����ب����رية 

�جلائحة.
�أكر  �أغلقت  بوينت  يف حي غرين 
من ع�سرة مطاعم وحانات �أبو�بها 
موقتا بعد ت�سجيل حالت مفاجئة 
�سفوف  يف  �لأخ��������رية  �لأي��������ام  يف 

موظفيها �أو زبائنها.
ق����رب م��ت��ن��زه م���اك���ارن ي��ق��ف نحو 
ث��الث��ني ���س��خ�����س��ا يف ط���اب���ور �أم���ام 
مركونة  ���س��غ��رية  �سحية  �ساحنة 

توفر فحو�سا �سريعة.
عما(   27( ري��رت  �سبن�سر  وي��ق��ول 
ي�سبه  “�لو�سع  �حل��ي  �سكان  �أح��د 
ك��ث��ري� م���ا ح�����س��ل يف �آذ�ر/م����ار�����س 
�مل���وظ���ف يف  �أت����ى  وق���د   .”2020
�لأو�ساط �ملالية للخ�سوع لختبار 
كايتي  �ل���ط���ال���ب���ة  ���س��دي��ق��ت��ه  م����ع 
�أ�سدقاء  �أ���س��ي��ب  ب��ع��دم��ا  ك��ون��ويل 

لهما بالفريو�س.
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ك���ون���ويل  وق���ال���ت 
�ل���ط���و�ب���ري  ه������ذه  “روؤية  ب����ر�����س 
يتكرر...  ���س��يء  ك��ل  ب����اأن  ي�����س��ع��رن��ا 

وهذ� �أمر خميف فعال«.
ن���ي���وي���ورك عانت  وك���ان���ت م��دي��ن��ة 
�لأمرين خالل �ملوجة �لأوىل من 

�جلائحة يف ربيع �لعام 2020.

•• باري�س-جنيف-اأ ف ب

تعزز  �مليالد،  �أ�سبوع من عيد  قبل 
�لعامل  ع���رب  �مل���ف���رو����س���ة  �ل���ق���ي���ود 
للجم �لنت�سار �خلاطف للمتحورة 
�أوميكرون من فريو�س كورونا مع 
مو�قع  �إغ��الق  �أو  �حتفالت  �إل��غ��اء 
ثقافية، فيما تزد�د �ل�سغوط على 

غري �مللقحني.
ع��ل��ى ر�سدها  ف��ق��ط  ���س��ه��ر  وب���ع���د 
�إفريقيا،  جنوب  يف  �لأوىل  للمرة 
باتت �ملتحورة �أوميكرون موجودة 
وتنت�سر  ب��ل��د�  ث��م��ان��ني  ح����و�ىل  يف 
ب�سكل �ساروخي يف �أوروبا حيث قد 
بحلول  �ملهيمنة  �لن�سخة  ت�سبح 
�لثاين-يناير  ك���ان���ون  م��ن��ت�����س��ف 

بح�سب �ملفو�سية �لأوروبية.
وع�����������ززت �ل����ك����ث����ري م������ن �ل��������دول 
�لوقاية  �إج�����������ر�ء�ت  �لأوروب������ي������ة 
نهاية  �أعياد  �ق��رت�ب  مع  �ل�سحية 

�ل�سنة.
�إي����رل����ن����د�، ���س��ت��ق��ف��ل �حل���ان���ات  يف 
�لثامنة  �ل�����س��اع��ة  ع��ن��د  و�مل��ط��اع��م 
م�����س��اء �ع���ت���ب���ار� م���ن �لأح�����د حتى 

نهاية كانون �لثاين-يناير.
�أما �لدمنارك �لتي �سجلت �جلمعة 
�ألف   11 عدد� قيا�سيا جديد� بلغ 
حالة من بينها 2500 باملتحورة 
�عتبار�  ف�����س��ت��غ��ل��ق  �أوم�����ي�����ك�����رون، 
�مل�سارح  ���س��ه��ر،  ومل����دة  �لأح�����د  م���ن 
�حلفالت  وق��اع��ات  �ل�سينما  ودور 
�ملتنزهات  ع��ن  ف�سال  �ملو�سيقية 

�لرتفيهية و�ملتاحف.
من  �حلكومة  طلبت  فرن�سا،  ويف 
�حلفالت  �إل��غ��اء  �لبلديات  روؤ���س��اء 
�لألعاب  ع���رو����س  �أو  �مل��و���س��ي��ق��ي��ة 

�لنارية �ملقررة ليلة ر�أ�س �ل�سنة.
وع��ل��ى �ل��ق��ارة �لأم��ريك��ي��ة، �ستعيد 
�لعمل  �لكندية  كيبيك  مقاطعة 
بنظام �حلد من عدد �ملوجودين يف 

�حلانات و�ملطاعم و�ملتاجر.
�ما يف �آ�سيا، فتعيد كوريا �جلنوبية 
�عتبار� من �ل�سبت �لعمل ب�ساعات 
�إغالق �إلز�مية للمقاهي و�ملطاعم 
ودور �ل�سينما و�أماكن عامة �أخرى 
�أن تقت�سر �للقاء�ت �خلا�سة  على 
�أربعة  ع��ل��ى  و����س���اع���د�  �لآن  م���ن 

�أ�سخا�س.
وبد�أت تفر�س قيود �سفر يف نهاية 

�لأ�سبوع �حلايل.
ف��ت��ع��ت��م��د ف���رن�������س���ا �ع����ت����ب����ار� من 
�ل�سبت لزوم وجود “�سبب قاهر” 
ل���ل���م�������س���اف���ري���ن �ل�����و�ف�����دي�����ن من 

فقد فرغت �سو�رع نيويورك �لبالغ 
ن�سمة  ماليني   8،5 �سكانها  ع��دد 
�لتي  “�ملدينة  لقبت  لطاملا  و�لتي 
�أ�سابيع  م��دى  على  كليا  تنام”  ل 
�خليال  ب���اأف���الم  ج��دي��ر  م�سهد  يف 
�ل�سمت  يخرق  يكن  ومل  �لعلمي. 
يف ج����اد�ت م��ان��ه��ات��ن �ل��و����س��ع��ة �إل 
���س��ف��ار�ت ���س��ي��ار�ت �لإ���س��ع��اف فيما 
قدر�تها  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  جت������اوزت 
�مل�سارح  و����س��ط��رت  �ل���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�ساحنات  يف  �جل���ث���ث  ح���ف���ظ  �إىل 
م��ربدة. وت��ويف ما ل يقل عن 34 
�ألفا من �سكان نيويورك منذ ربيع 
2020 فيما مل ت�ستعد �ملدينة ول 
�حليوية  فيها  مانهاتن  حي  �سيما 
�لأزمة  قبل  بها  تتميز  كانت  �لتي 
�لبولندية  وت����ق����ول  �ل�������س���ح���ي���ة. 
 54 �لبالغة  ت�سريلني�س  يولنتا 
عاما و�لتي �أتت للخ�سوع لختبار 
“يف  �لأعر��س  لأنها ت�سعر ببع�س 
�حلقيقة عدنا �إىل نقطة �لنطالق 
وقد يكون �لو�سع �أ�سو� حتى” مما 

كان عليه يف ربيع 2020.
وت�سيف �ملوظفة �لعاملة يف قطاع 
ج���د�  خم���ي���ف  “�لأمر  �مل���ط���اع���م 
�أن  يف  ناأمل  كنا  لأننا  ج��د�  ومقلق 

يتح�سن �لو�سع«.
�إىل  �ل��ت��وت��ر  �أي����ام قليلة، ع���اد  م��ن��ذ 
�لوليات �ملتحدة مع �نت�سار �سريع 
ج����د� ل��ل��م��ت��ح��ورة �أوم���ي���ك���رون من 
جو  �لرئي�س  وتوقع  كوفيد-19. 
بايدن �خلمي�س “�ستاء يعمه �ملر�س 
�خلطر و�ملوت” لغري �مللقحني. يف 
�لأول/دي�سمرب،  كانون  من  �لأول 
�ليومية  �لإ����س���اب���ات  م���ع���دل  ك����ان 

هذ�  �ن  �إل  �أل���ف���ا   86 �جل����دي����دة 
�أل���ف���ا يف   117 �إىل  و���س��ل  �ل���ع���دد 
�رتفاع  يف  نف�سه  �ل�سهر  م��ن   14
% تقريبا يف غ�سون   35 ن�سبته 
�لوفيات  ع��دد  وجت���اوز  �أ�سبوعني. 
للوفيات  ت�����س��ج��ي��ال  ب��ل��د  �أك�����ر  يف 
�جلائحة،  ه���ذه  ج����ر�ء  �ل���ع���امل  يف 
�أل����ف منذ   800 ع��ت��ب��ة  �ل��ث��الث��اء 
�أعدتها  ح�سيلة  بح�سب   2020
جامعة جونز هوبكنز. وقال رئي�س 
ب��ي��ل دي بالزيو  ن��ي��وي��ورك  ب��ل��دي��ة 
�أوميكرون”.  �ملتحورة  حلت  “لقد 
و�أو�سح �لدميوقر�طي دي بالزيو 
ملحطة “�سي �ن �ن” قبل �أيام من 

�خل��م��ي�����س. و�أع����رب �ل���زوج���ان د�ر� 
�أملهما  �ب�ستون عن خيبة  ومايرن 
“�تينا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  وقال 
مل�ساهدة  و�ح�����د  ل���ي���وم  ب��ال��ط��ائ��رة 
�إدو�رد  �أم���ا  ه��ام��ل��ت��ون«.  م�سرحية 
�سمانة  متجر  ي��دي��ر  �ل���ذي  م�سيح 
يف  في�ستمر  ب��روك��ل��ني  يف  ل��ب��ن��ان��ي��ا 
توؤدي  �أن  م��ن  يخ�سى  لكنه  عمله 
�مل��وج��ة �جل��دي��دة م��ن كوفيد-19 
�سمال  ب���اجت���اه  ج��دي��د  ن����زوح  �إىل 
نيويورك �إىل �ل�سو�حي �خل�سر�ء 
 2020 ك��م��ا ح�����س��ل يف  �ل���ر�ق���ي���ة 
ع���ن���دم���ا ف����رغ����ت م���ان���ه���ات���ن من 

�سكانها.

ت�سليمه �لبلدية �إىل خلفه �ملنتخب 
�إريك �د�م�س “يجب �أن نقر بذلك 
ويجب  ب�سرعة  تنت�سر  )�ملتحورة( 

�أن نكون �أ�سرع«.
�لتلقيح  ب�����الزي�����و  دي  وف�����ر������س 
�لإلز�مي ملوظفي �لبلدية، و�عتبار� 
�لأول/دي�سمرب  ك��ان��ون   27 م��ن 
�أي  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  لكل  مبدئيا 
لكن  وموؤ�س�سة.  �سركة  �أل��ف   184
�إذ� كان  م���ا م���ن م��وؤ���س��ر ح���ول م���ا 
�ل��ق��ر�ر من  ه���ذ�  �سيطبق  �د�م�����س 

عدمه.
�مل�����ي�����الد، ويف حني  ع���ي���د  وق���ب���ي���ل 
ك����ان����ت ت��ن��ت��ظ��ر ن����ي����وي����ورك ع����ودة 

�ل�سياح، �سيطر �لقلق �ل�سديد على 
�مل�����س��ارح و�لعرو�س  ب����رودو�ي ح��ي 
يتو�ىل  حيث  �ل�سخمة  �لغنائية 
�إلغاء �لعرو�س ب�سبب �لإ�سابات يف 
هذه  �آخر  وكان  �لطو�قم.  �سفوف 
�لعرو�س  �جلمعة  م�ساء  �ل�سحايا 
“ذي  ل���ف���رق���ة  �مل���ق���ب���ل���ة  �لأرب������ع������ة 
“ر�ديو  م�����س��رح  ع��ل��ى  روكيت�س” 
ب�سبب  هال”  م���ي���وزي���ك  ���س��ي��ت��ي 
“�ل�سعوبات �ملتز�يدة �لناجمة عن 
على ما نقلت �سحيفة  �جلائحة” 

“نيويورك تاميز” عن �ملنتجني.
�أما �مل�سرحية �لغنائية “هاملتون” 
�ن�����ذ�ر  ����س���اب���ق  ت���وق���ف���ت دون  ف���ق���د 

بريطانيا و�ملتوجهني �إليها بعدما 
�سجل هذ� �لبلد لليوم �لثالث على 
�لتو�يل عدد� قيا�سيا من �لإ�سابات 

بلغ 93،045 حالة.
ود�خل �لحتاد �لأوروبي بات بع�س 
و�لربتغال  �إي��رل��ن��د�  م��ث��ل  �ل����دول 
على  يفر�س  و�ل��ي��ون��ان  و�إي��ط��ال��ي��ا 
حتى  �لأوروب�������ي�������ني  �مل�������س���اف���ري���ن 
بفح�س  �ل��ت��زود  م��ن��ه��م،  �مللقحني 

ت�سخي�س �سلبي �لنتيجة.
�ل��ت��ي �سنفت  �أمل���ان���ي���ا  و���س��ت��ف��ر���س 
�جلمعة فرن�سا و�لدمنارك بلدين 
على �مل�سافرين  “عايل �ملخاطر”، 
م��ن هذين  �لآت���ني  �مللقحني  غ��ري 
�لبلدين فرتة حجر. و�عتبار� من 
�لأحد �سيطبق هذ� �لتدبري �أي�سا 
على �لو�فدين من �لرنوج ولبنان 

و�أندور�.
�أينما  وت��رت�ف��ق ه���ذه �لإج������ر�ء�ت 
كان مع �سغوط متز�يدة على غري 
�إىل حد  �أح��ي��ان��ا  ت�����س��ل  �مل��ل��ق��ح��ني 

�إلز�م تلقي �للقاح.
ففي لو�س �جنلي�س ينبغي �عتبار� 
ك����ل موظفي  ع���ل���ى  �ل�����س��ب��ت  م����ن 
عنا�سر  ف���ي���ه���م  مب�����ن  �ل���ب���ل���دي���ة 
�ل�����س��رط��ة و�لإط�����ف�����اء �ل���ذي���ن مل 
ديني  ��ستثناء  �أي  على  يح�سلو� 
�أو �سحي تلقي �للقاح و�إل و�سعو� 

�أوميكرون”.  م���ن  ط���وي���ل  وق����ت 
و�لأ�سخا�س �لذين يقولون عك�س 
)�ملتحورة(  “ي�ستخدمونها  ذل��ك 
عذر�” م�سري� �إىل �نعد�م �مل�ساو�ة 
�جلائحة  وت�سيي�س  �ل��ل��ق��اح��ات  يف 
�ملبكر  و�ل��رف��ع  �ملنت�سر  و�لت�سليل 
�ساهمت  �ل��ت��ي  �ل�����س��ح��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ود 

كلها يف �نت�سار �ملتحّورة دلتا.
�أن  ميكنه  �ل��ع��امل  �أن  �ع��ت��رب  لكنه 
“�ملرونة  �إىل  لف��ت��ا  �مل�����س��ار،  ي��غ��ري 
و�خلدمة  للمجتمعات  �ملذهلة” 
�ل�سحيني  ل��ل��ع��ام��ل��ني  �مل��ت��ف��ان��ي��ة 
�مل�سبوق  غ��ري  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ت��ع��اون 
ت�سببت  �لتي  �جلائحة  بد�ية  منذ 

باأ�سو�أ �أزمة �سحية منذ مئة عام.
ملا  ج��د�  متفائل  “�أنا  ر�ي���ن  وق���ال 

ميكننا حتقيقه ب�سكل جماعي«.
ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ���س��خ�����س زمالء 
ه����ذ� �ل��ط��ب��ي��ب �لإي���رل���ن���دي على 
وهي  �لتفاوؤل”،  “مفرط  �أن�����ه 
توليه  م���ن���ذ  ب����ه  �رت���ب���ط���ت  ���س��ف��ة 
�لتنفيذي لربنامج  من�سب �ملدير 
�لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �لطو�رئ 
يف �لعام 2019، قبل فرتة وجيزة 

من �نت�سار �جلائحة.
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ووج��دت 
نف�سها يف قلب �لعا�سفة وتعر�ست 
لن�����ت�����ق�����اد�ت ب�������س���ب���ب ب���ط���ئ���ه���ا يف 

�أجهزة  وت��ف��ي��د  �إد�ري������ة.  عطلة  يف 
من  ب��ق��ل��ي��ل  �ك������ر  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة 
430800 موظف بلدي �أي 79 
% م��ن �ل��ع��دد �لإج���م���ايل، تلقو� 

�للقاح حتى هذ� �لأ�سبوع.
�ل�سرطة  عنا�سر  بع�س  و�عرت�س 
�للقاح  تلقي  ل��زوم  و�لإط��ف��اء على 
ج����دوى حتى  دون  ح���اول���و�  وه����م 
�مل�سار  ع��رب  �لإج�����ر�ء  تعليق  �لآن 

�لق�سائي.
�أن  ب��ي �سي”  “�ن  وذك���رت حمطة 
نحو 80 % من عنا�سر �ل�سرطة 
�للقاح  ت��ل��ق��و�  �جن��ل��ي�����س  ل��و���س  يف 
2500 منهم ل  �أك��ر من  �أن  �إل 
وتقدمو�  ذل��ك  يرف�سون  ي��ز�ل��ون 
ب��ط��ل��ب ي�����س��ت��ث��ن��ي��ه��م ���س��ي��در���س يف 

�لأ�سابيع �ملقبلة.
�أع��ادت حمكمة �مريكية  و�جلمعة 
ملوظفي  �لإجباري  �لتلقيح  فر�س 
�إد�رة  تريد  كما  �لكربى  �ل�سركات 
�ل��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن وه���و �إج���ر�ء 
�لثاين/ ت�سرين  مطلع  علق  ك��ان 

حمكمة  م������ن  ب������ق������ر�ر  ن����وف����م����رب 
يطعن  وقد  تك�سا�س.  يف  ��ستئناف 
بهذ� �لتدبري جمدد� �أمام �ملحكمة 

�لعليا.
فقط  ���س��ي�����س��م��ح  ����س���وي�������س���ر�،  يف 
للملقحني �أو �ملتعافني من كوفيد-

وقال مايكل ر�ين يف مقابلة حديثة 
“�إنه  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  م���ع وك���ال���ة 
نتعامل  مل  �إذ�  حمتمل  م�ستقبل 

مع �لفريو�س ب�سكل �سحيح«.
هذ�  �أن  �أرى  “ل  �أ�����س����اف  ل���ك���ّن 
م�ستقبال  �أرى  �لآن.  �ل�سيناريو 
�لأوبئة  ع���امل  وي���ق���ّدر  �أف�سل”. 
و�جل���������ر�ح �ل�������س���اب���ق �ل���ب���ال���غ 56 
�لتد�بري  “�أخدنا  �إذ�  �أن���ه  ع��ام��ا، 
تغطية  و�زد�دت  بجدية  �ل�سحية 
�للقاحات” �سيكون ممكنا �لتغلب 

على �جلائحة.
ويف ح��ني �أن��ه م��ن غ��ري �مل��رج��ح �أن 
كوف-2،  �سار�س  فريو�س  يختفي 
�أن��ه قد ي�سبح جمرد  يعتقد ر�ي��ن 
�آخ��ر، مثل  فريو�س تنف�سي مزمن 

�لإنفلونز�.
لكن يبدو �أن هذ� �ملنظور �ملتفائل 
على  �لو�سع  طبيعة  مع  يتعار�س 
�ل��وب��اء بحياة  �أودى  �لأر����س. فقد 
5،3 ماليني �سخ�س يف كل �أنحاء 
قد  �لفعلي  �ل��ع��دد  �أن  �إل  �ل��ع��امل، 

يكون �أكر بثالث �أو �أربع مر�ت.
ل تغري موجة �لإ�سابات �ملرتفعة 
�ل�����ت�����ي ت���ت�������س���ب���ب ب����ه����ا �مل����ت����ح����ورة 
ب�سكل  �مل���ع���ط���ي���ات  �أوم�����ي�����ك�����رون 
ج����ذري وف��ق��ا مل��اي��ك��ل ر�ي����ن �لذي 
قبل  �سعوبات  نو�جه  “كنا  �أو�سح 

�ع��ت��ب��ار� م��ن �لث��ن��ني دخول   19
�لثقافية  و�مل���وؤ����س�������س���ات  �مل���ط���اع���م 
و�لرتفيهية  �لريا�سية  و�ملن�ساآت 
تقام  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ع��ن  ف�سال 

د�خل قاعات.
�ل���ل���ق���اح ���س��ي��دخ��ل حيز  وف����ر�����س 
مطلع  ف��رن�����س��ا  يف  �أي�����س��ا  �لتنفيذ 
�ل�سهادة  �ست�سبح  بحيث  �ل�����س��ن��ة 
على  لقاحية”  “�سهادة  �ل�سحية 
�ل���وزر�ء  رئي�س  �جلمعة  �أع��ل��ن  م��ا 
�لأماكن  فلدخول  كا�ستك�س.  جان 
�لتي يجب فيها �بر�ز هذه �ل�سهادة 
ثقافية  وم���ن�������س���اآت  م��ط��اع��م  م���ن 
ل���ن تكون  وت��رف��ي��ه��ي��ة وغ����ريه����ا، 
نتيجة �سلبية لفح�س �لت�سخي�س 
كافية بل ينبغي �أن يكون �ل�سخ�س 
�أو  �للقاح  على  بال�سرورة  ح�سل 
�ن��ه �سفي من  �أو  �مل��ع��ززة  �جل��رع��ة 

�ملر�س.
ومبو�ز�ة ذلك، بات �لتلقيح ي�سمل 
�ن�سمام  �لأطفال يف دول عدة مع 
�لرب�زيل �إىل �لبلد�ن �لتي با�سرت 
�ملتحدة  ذلك مثل كند� و�لوليات 
و�لربتغال  وت�����س��ي��ل��ي  و����س��ر�ئ��ي��ل 

و�إيطاليا و�ليونان وقرب�س.
يف فرن�سا، �أيدت جلنة �لخالقيات 
للفئة  �ل���ل���ق���اح  ت���وف���ري  �جل���م���ع���ة 
تاركة  ع���ام���ا   11-5 �ل���ع���م���ري���ة 

�خليار �لنهائي لالأهل.
تريد  �أنها  �جلمعة  فايزر  و�أعلنت 
لقاحها  م��ن  ثالثة  جرعة  �ختبار 
�مل�ساد لفريو�س كورونا لالأطفال 
دون �خل��ام�����س��ة م��ا ق��د ي��دف��ع هذ� 
�لتقدم  �إىل  �لأم����ريك����ي  �مل��خ��ت��رب 
ترخي�س  ب��ط��ل��ب  �مل���ق���ب���ل  �ل����ع����ام 
لثالث جرعات �أ�سا�سية لدى هذه 

�لفئة �لعمرية.

م�ستقبل �أف�سل
�ملو�جهة  خ��ط  على  ع��ام��ني  وب��ع��د 
يو��سل  كوفيد-19،  وب����اء  ���س��د 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ر�ي�����ن،  م��اي��ك��ل 
منظمة  يف  �ل����ط����و�رئ  ل���ربن���ام���ج 
تفاوؤله  �إب������د�ء  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ح��ة 
موؤكد� �أن �لب�سرية �ستغري م�سارها 
وت��ت��خ��ذ �ل��ت��د�ب��ري �ل��الزم��ة للجم 

�لفريو�س.
ل��ك��ن ر�ي����ن ي����درك �أن �لأزم�����ة قد 
�أوميكرون  �مل���ت���ح���ّورة  لأن  ت�����س��وء 
رف������ع معدل  ع���ل���ى  ق��������ادرة  ت����ب����دو 
�لإ�سابات بكوفيد-19 ب�سكل حاد 

وملء �مل�ست�سفيات.
كذلك، قد يو�جه �لعامل متحّور�ت 
جديدة �أكر خطورة قد توؤدي من 
خالل موجات متتالية �إىل �نهيار 

�لأنظمة �ل�سحية.

يف  �أخ��ط��اء  �رتكابها  ويف  �ل��ت��ح��رك 
كب�س  كانت  �أي�سا  لكنها  �لتقييم، 
�ل�سيا�سية  �ل�سلطات  لبع�س  فد�ء 

�لتي جتاوزتها �لأحد�ث.
و�أق�������ر م���اي���ك���ل ر�ي������ن �ل������ذي كان 
�ل�سحة  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م��ع 
�ل����ع����امل����ي����ة ت�����ي�����درو������س �أده������ان������وم 
غيربيي�سو�س �أحد �أبرز �لوجوه يف 
“كان  �لوباء  �سد  �ملنظمة  معركة 
ذل����ك ���س��ع��ب��ا يف ب��ع�����س �لأح���ي���ان. 
لقد تلقينا بع�س �ل�سفعات” لكّن 

“ذلك جزء من هذ� �لعمل«.
و�جل�����زء �لأ���س��ع��ب ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل 
�لذي  �ل��ل��ق��ب  وه���و  “�جلرن�ل”، 
�أط��ل��ق��ه ع��ل��ي��ه غ��ي��ربي��ي�����س��و���س، هو 
ت��اأث��ري ذل���ك ع��ل��ى ع��ائ��الت خرب�ء 
�لذين  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ح��ة  منظمة 

يعملون بال هو�دة.
�لذين  �لثالثة  �أولده  ير  مل  وهو 
�أربع  ���س��وى  �إي��رل��ن��د�  يف  يعي�سون 
م����ر�ت يف غ�����س��ون ع���ام���ني. وقال 
�أ�ساف  ل��ك��ن��ه  �سعب”  �أم����ر  “�إنه 
فيه  �سيء مقارنة مبا مير  ل  �أن��ه 
�لعاملون �ل�سحيون على �لأر�س.

و�أو���س��ح ر�ي��ن �ل��ذي �أم�سى فرتة 
ك���ب���رية م���ن رب����ع �ل���ق���رن �لأخ����ري 
ي��ح��ارب ع��ل��ى �لأر�����س �أوب��ئ��ة مثل 
ف��ريو���س �إي��ب��ول و�ل��ك��ول��ري� و�سلل 
�أكر  ���س��يء  ي��وج��د  “ل  �لأط���ف���ال 
�إرهاقا و�أكر �إجهاد� من �أن تكون 
ملحاربة  �لأم���ام���ي���ة  �ل�����س��ف��وف  يف 

جائحة«.
ت��غ��ريت ن��ظ��رة �ل��دك��ت��ور ر�ي���ن �إىل 
�حل��ي��اة يف �ل��ع��ر�ق �ل��ع��ام 1990 
حرب  خ��الل  رهينة  �حتجز  ح��ني 
�أج��رى جر�حة فيما  �خلليج، وقد 

م�سد�س م�سوب �إىل ر�أ�سه.
و  �ل��ع��ر�ق  يف  رهينة  “كنت  وروى 
�ملنا�سبات  من  �لكثري  يف  �عتقدت 
�عترب  و�لآن،  �ن��ت��ه��ت.  ح��ي��ات��ي  �أن 
يف غالب �لأحيان �ين �أعي�س نعمة 

�إ�سافية«.
�أف�������ادت عمله  �مل���ي���د�ن���ي���ة  �خل�����ربة 
على  ت�������س���اع���ده  �إن����ه����ا  �إذ  �حل������ايل 
مع  �لتعامل  على  “�لقدرة  تنمية 
حالت  تفر�سها  �ل��ت��ي  �ل�����س��غ��وط 

�لطو�رئ«.
من ناحية �أخرى، هناك �أمر و�حد 
�مليد�نية  خ��ربت��ه  ل��ه  ��ره  مل حت�����سّ
ل�ست  “�أنا  و�أو���س��ح  �ل�سيا�سة  وه��و 
�سيا�سيا بالفطرة لكنني �أتعلم وقد 
�أف�سل بعد هذه  �أ�سبح دبلوما�سيا 

�ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية«.

نيويورك تخ�سى تكر�ر كابو�س �لعام 2020 مع �نت�سار �أوميكرون 

مدير برنامج �لطو�رئ يف »�ل�ضحة �لعاملية« متفائل مب�ضتقبل �أف�ضل 

تعزيز �لقيود ملكافحة كوفيد-19.. �ل�سغوط تزد�د على غري �مللقحني
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عربي ودويل

10 �سربات جوية على  نفذت مقاتالت رو�سية �سباح �لإثنني نحو 
مو�قع يتو�رى بها مقاتلون لتنظيم د�ع�س يف بادية �لر�سافة جنوب 

غرب �لرقة و�سوًل �إىل بادية دير �لزور �جلنوبية �لغربية.
تنظيم  خاليا  قيام  �إىل  �لإن�����س��ان،  حلقوق  �ل�����س��وري  �ملر�سد  و�أ���س��ار 
مليلي�سيا  ومت��رك��ز�ت  ن��ق��اط  مبهاجمة  �لأح����د،  �لأول  �أم�����س  د�ع�����س، 
يف  �لنفطي  �خلر�طة  حقل  حميط  يف  �لوطني  و�لدفاع  �لقاطرجي 
بادية دير �لزور �جلنوبية �لغربية. وبح�سب م�سادر �ملر�سد �ل�سوري، 
فاإن �لهجوم �أ�سفر عن �سقوط نحو 12 جريحاً من عنا�سر ميلي�سيا 
“�لقاطرجي و�لدفاع �لوطني” جرى �سحبهم بعد موؤ�زر�ت و�سلت 

لقو�ت �جلي�س �ل�سوري �إىل �ملنطقة وتدخل �لطري�ن �حلربي.
�إىل ذلك، �أفاد ن�سطاء �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لإن�سان، بقيام حاجز 
�لذهب  ت��ل  ق��ري��ة  يف  �أمريكية  دوري���ة  ب��اع��رت����س  �ل�سورية  ل��ل��ق��و�ت 
�حلو�جز  �أح��د  قيام  م��ع  ذل��ك  وت��ز�م��ن  �جلنوبي.  �لقام�سلي  بريف 
�آليات ع�سكرية للقو�ت   5 �أي�ساً باعرت��س  �لتابعة للجي�س �ل�سوري 
متر  تل  بريف  حتتاين  من�سف  قرية  من  �لعبور  حاولت  �لأمريكية 
�سمال غرب �حل�سكة، دون حدوث �أي م�ساحنات بني عنا�سر �جلي�س 
�ل�سوري  �ملر�سد  ن�سطاء  ر���س��ده  م��ا  وبح�سب  �لأمريكية.  و�ل��ق��و�ت 
يف  �لأمريكية  للدوريات  �جلديد  �لعرت��س  ف��اإن  �لإن�سان،  حلقوق 

�ملنطقة، هو �ل�سابع خالل �ل�سهر �حلايل.

�ألقاها يف بكني  و�ن��غ يي خ��الل كلمة  �ل�سيني  ق��ال وزي��ر �خلارجية 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  مع  �ملو�جهة  تخ�سى  ل  �ل�سني  �إن  �لثنني  �أم�س 

لكنها �سرتحب بالتعاون �إذ� كان ي�سب يف م�سلحة �لطرفني.
وقال �إن �مل�سكالت يف �لعالقات بني �لوليات �ملتحدة و�ل�سني تعود 

�إىل “�سوء تقدير ��سرت�تيجي” من �جلانب �لأمريكي.
وُن�سر ن�س �لكلمة على �ملوقع �لإلكرتوين لوز�رة �خلارجية �ل�سينية. 
و�أ�ساف “�إذ� حدثت مو�جهة فاإن )�ل�سني( لن تخ�سى ذلك و�ستقاتل 
�أن تكون  لكنها يتعني  �ملناف�سة  من  “ل �سرر”  �أنه  وتابع  للنهاية«. 
ب�سبب جمموعة من  �لبلدين  بني  �لعالقات  وتدهورت  “�إيجابية«. 
�خلالفات بينها من�ساأ جائحة كوفيد-19 و�لتجارة وحقوق �لإن�سان 
و�سغوط بكني على تايو�ن. ويف �ت�سال �ل�سهر �ملا�سي ��ستمر ثالث 
�ساعات �سغط �لرئي�س جو بايدن على نظريه �سي جني بينغ ب�ساأن 
حقوق �لإن�سان وحذر �سي من �أن بالده قد ترد على ما ت�سفه باأنه 
يوم  ت�سريعا  �لأمريكي  �ل�سيوخ  و�أق��ر جمل�س  تايو�ن.  ��ستفز�ز�ت يف 
ب�سبب  �ل�سيني  �سينجيانغ  منطقة  من  �ل���و�رد�ت  بحظر  �خلمي�س 
معاملة  على  �أمريكي  رد  �أح���دث  يف  ق�سرية  بعمالة  تتعلق  خم��اوف 
�ل�����س��ني لأق��ل��ي��ة �ل��وي��غ��ور �مل�����س��ل��م��ة. وت��ن��ف��ي �ل�����س��ني �ن��ت��ه��اك حقوق 

�لإن�سان يف �سينجيانغ.
 

�ل�ستخبار�ت  �لد�ستور،  حلماية  �لأملانية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  تر�سد 
�لد�خلية، �رتفاعاً يف عدد �ليمينيني �ملتطرفني.

ل�سحف  ت�سريحات  يف  هالدنفانغ،  ت��وم��ا���س  �لهيئة،  رئي�س  وق���ال 
جمموعة “فونكه” �لأملانية �لإعالمية عندما �ُسئل عن تطور �أعد�د 
�ملتطرفني هذ� �لعام: “ل ميكنني �إعطاء �أرقام حمددة حالياً، لكن 
�لجتاه و��سح، عدد �ملتطرفني �ليمينيني �آخذ يف �لزدياد، مبن فيهم 

�مل�ستعدون ل�ستخد�م �لعنف”.
زي��ادة يف  �أي�ساً  �سجلت  �لد�ستور  �أن مكاتب حماية  وذك��ر هالدنفانغ 
�أن  �إىل  م�سري�  و�مل�ستقلني”،  �ل��ر�ي��خ  “مو�طني  �إىل  �ملنتمني  ع��دد 
تز�يد  مع  لكن  عام،  ب�سكل  م�ستقر�ً  �لي�ساريني ظل  �ملتطرفني  عدد 
�مل�����س��ت��ع��دي��ن ل��ل��ع��ن��ف، وق����ال: “بوجه ع���ام �ل��ع��ن��ف ي����زد�د ع��ل��ى كافة 

�لأ�سعدة”.
ُيذكر �أن عدد �لذين يعتنقون �أفكار� ميينية متطرفة يف �أملانيا �رتفع 
ق�س �لعام �ملا�سي، ح�سب تقرير حماية �لد�ستور لعام 2020، بن�سبة 

%3.8 �إىل 33300 �سخ�س.
و�سنف مكتب حماية �لد�ستور %40 منهم “عنيفون �أو م�ستعدون 

ل�ستخد�م �لعنف �أو د�عمني للعنف �أو موؤيدين للعنف”.

عوا�صم

دم�سق

بكني

برلني

�إ�سر�ئيل حتظر �ل�سفر �إىل 
�أمريكا ب�سبب �أوميكرون 

•• القد�س-رويرتز

�أ�سافت �إ�سر�ئيل �لوليات �ملتحدة �لثنني �إىل قائمة �لدول �ملحظور �ل�سفر 
�إليها ب�سبب �ملخاوف من �نت�سار �ملتحور �أوميكرون من فريو�س كورونا.

و�أو�سح �لقر�ر �لذي ي�سري �عتبار� من �ل�ساعة 2200 بتوقيت جرينت�س 
خا�س  �إذن  على  �حل�سول  �لإ�سر�ئيليني  على  �سيتعني  �أن��ه  �لثالثاء  �ليوم 
لل�سفر �إىل �لوليات �ملتحدة �لتي �أ�سبحت و�حدة من �أكر من 50 دولة ل 

ميكن لالإ�سر�ئيليني �ل�سفر �إليها.
�إن  �لأح���د  �لتلفزيون  بثها  كلمة  يف  بينيت  نفتايل  �ل����وزر�ء  رئي�س  وق���ال 
عند  �ل�سفر  م��ن  للحد  �ل�سريع  بالتحرك  �ل��وق��ت  بع�س  ك�سبت  �إ�سر�ئيل 
�كت�ساف �ملتحور �أوميكرون �ل�سهر �ملا�سي لكن �أثر هذ� �لتحرك بد�أ يتبدد. 

وتنباأ بزيادة �لإ�سابات يف غ�سون �أ�سابيع قليلة.
وذكر بيان �سادر عن مكتب رئي�س �لوزر�ء �أن �أع�ساء جمل�س �لوزر�ء و�فقو� 
�إىل قائمة  �ملتحدة  �إ�سافة �لوليات  بناء على تو�سيات وز�رة �ل�سحة على 
حظر �ل�سفر �لتي ت�سمل �أي�سا �إيطاليا وبلجيكا و�أملانيا و�ملغرب و�لربتغال 

وكند� و�سوي�سر� وتركيا.
وقالت وز�رة �ل�سحة �إن �إ�سر�ئيل �سجلت 134 �إ�سابة باأوميكرون بالإ�سافة 
�إىل 307 حالت ي�ستبه يف �إ�سابتها به. و�أ�سافت �أن �أعر��س �ملر�س ظهرت 

على 167 حالة من هذه �حلالت.
�لثاين  ت�سرين  نوفمرب   25 ي��وم  �لأج��ان��ب  دخ��ول  منعت  �إ�سر�ئيل  وكانت 
�ملا�سي عقب ر�سد �أوميكرون و�أعادت فر�س �حلجر �ل�سحي لفرت�ت ترت�وح 

بني ثالثة �أيام و14 يوما على �لإ�سر�ئيليني �لعائدين من �خلارج.

مع�سلة �لنتخابات �لليبية.. �نق�سام ب�ساأن �ل�ستحقاق �لدميقر�طي

»برخان« تفجر �خلالف بني �لنيجر وفرن�سا.. وباري�س تفتح حتقيقا

»�حلكومة �لربيطانية ترد بعد  فل�سطني تطالب و��سنطن بحماية »حل �لدولتني«
ن�سر �سورة جلون�سون يف جتمع 

•• لندن-رويرتز

 قال نائب رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين دومينيك ر�ب  �أم�س 
�ل��وزر�ء بوري�س جون�سون  �إن �سورة تظهر رئي�س  �لثنني 
و�أكر من 12 �سخ�سا �آخرين ي�سربون �لنبيذ يف حديقة 
ل  �ملا�سي  �لعام  �لإغ��الق  �أثناء  �سرتيت  د�وننج  يف  منزله 
�أنهم كانو� يف حفل. وتظهر �ل�سورة، �لتي ن�سرتها  تظهر 
�سحيفة �جلارديان، جون�سون مع زوجته كاري، �لتي يبدو 
�أنها حتمل �بنهما حديث �لولدة، و�سخ�سني �آخرين على 
طاولة يف �سرفة بحديقة مقر �سكن رئي�س �لوزر�ء بد�وننج 

�سرتيت مع وجود جنب ونبيذ على �لطاولة.

�إ�سر�ئيل تدمره ب�سكل ممنهج من خالل بر�جمها �ل�ستيطانية 
�ل�سعب  بد من متكني  �أنه ل  �أي�سا  “�أكدنا  وتابع  �ل�ستعمارية«. 
�لفل�سطيني من �سيادته على �أر�سه وم�سادره �لطبيعية ومقدر�ته 
تنمية  دون  �لتي حتول  �لإ�سر�ئيلية  �ملعيقات  و�إز�ل��ة  �لقت�سادية 
�إجر�ء  فل�سطينيون  م�سوؤولون  و�أعلن  فل�سطني«.  يف  م�ستد�مة 
حو�ر �قت�سادي مع �لوليات �ملتحدة هو �لأول منذ خم�سة �أعو�م 

بهدف بحث �لأزمة �ملالية �خلانقة لل�سلطة �لفل�سطينية. 
�إىل  بر�سائل  توجهت  �حلكومة  �إن  ��ستية  ق��ال  �أخ���رى،  جهة  من 
لوقف  للتدخل  �ل��دول��ي��ة  �حل��ق��وق��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�أهلنا  �سد  �مل�ستوطنون  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �ملنظم  �ل��دول��ة  “�إرهاب 

بحماية و�إ�سناد جنود �لحتالل” يف �ل�سفة �لغربية.
وحمل بهذ� �ل�سدد �إ�سر�ئيل م�سوؤولية �لت�سعيد �حلا�سل، مندد� 

�إ�سر�ئيل  متار�سها  �لتي  �لقتل  بغر�س  �لنار  �إط��الق  “�سيا�سة  ب� 
“فتح  ب���  ����س��ت��ي��ة  وط��ال��ب  �لأع������زل«.  �لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب  ب��ح��ق 
�ملذ�بح  للنظر يف  دولية  �أمام جلنة حتقيق  �لإ�سر�ئيلي  �لأر�سيف 
تلته،  �لتي  و�لأع���و�م   1948 �لعام  يف  �سعبنا  بحق  �رتكبت  �لتي 
وما ت�سبب من دمار لأكر من 480 بلدة وقرية، وتهجري �أكر 
من 900 �ألف فل�سطيني، ليز�لو� لجئني منفيني عن بيوتهم 
حتى �ليوم«. و�عترب �أن �لتحقيق �لذي �أجري قبل �أ�سبوع من قبل 
�ملجازر  حول  �لإ�سر�ئيلي  �لأر�سيف  مبر�جعة  �ل�سحفيني  بع�س 
�ل�سفوي  فل�سطني  “تاريخ  �أن  م��وؤك��د�ً  في�س”،  من  “غي�س  هو 
ممن  �لآلف  ز�ل  ول  �رتكبت،  �لتي  �ملجازر  حجم  يبني  و�ملكتوب 
جنو� من تلك �ملجازر �أحياء وهم قادرون على �أن يدلو� ب�سهاد�تهم 

�أمام جلنة دولية«.

•• رام اهلل-وكاالت     

�سرح رئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني حممد ��ستية �أم�س �لثنني باأن 
�ل�سر�ع مع  �أن حل  �لأمريكية  ل��الإد�رة  �أكد  �لفل�سطيني  �جلانب 

�إ�سر�ئيل �سيا�سي يجب �أن ي�ستند لقر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية.
��ستية يف م�ستهل �لجتماع �لأ�سبوعي حلكومته يف مدينة  وقال 
مع  �قت�سادياً  ح���و�ر�ً  �أنهت  �لفل�سطينية  “�حلكومة  �إن  �هلل  ر�م 
�لوليات �ملتحدة كان قد توقف منذ خم�سة  �أعو�م، �أكدنا خالله 
�إىل �لقانون �لدويل  �أن حل �ل�سر�ع �سيا�سي ول بد من �لرجوع 

و�ل�سرعية �لدولية«.
“ل بد من حماية  باأنه  �أنه مت مطالبة و��سنطن  ��ستية  و�أ�ساف 
ب��ه �لإد�رة �لأم��ري��ك��ي��ة �حلالية لأن  ت��وؤم��ن  �ل���ذي  �ل��دول��ت��ني  ح��ل 

•• طرابل�س-وكاالت

ت��اأج��ي��ل ي��ل��وح يف �لأف����ق، وحت��رك��ات ر�ف�����س��ة يف �ل�سارع 
�لليبي بد�أت يف �لظهور، حيث طالب عدد من �لن�سطاء 
�إجر�ء  ب�سرورة  بنغازي،  يف  لالنتخابات  و�ملر�سحني 
 24 �ملقبل  �ملقرر يوم �جلمعة  �لنتخابات يف موعدها 

دي�سمرب.
وحّمل �لن�سطاء، يف بيان ن�سرته وكالة �لأنباء �لليبية، 
و�حلكومة،  �ل����دويل  و�مل��ج��ت��م��ع  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��ع��ث��ة 
م�سوؤولية تاأجيل �لنتخابات و�لدخول بالبالد يف حالة 

فر�غ �سيا�سي وفو�سى، ح�سب و�سفهم.
�سينظمون  بالنتخابات  �ملطالبني  �أن  �لن�سطاء  و�أك��د 
�لنتخابي  �ل�ستحقاق  ب��اإج��ر�ء  للمطالبة  مظاهر�ت 
�لل��ت��ز�م بخارطة  ���س��رورة  م��وع��ده، م�سددين على  يف 
�لطريق، لإنهاء حالة �لنق�سام �ل�سيا�سي، منددين مبا 

و�سفوه مبحاولة �للتفاف على �إر�دة �ل�سعب �لليبي.
�أ�ستاذ  قال  �ل�سارع،  �أفعال  وردود  �لتحركات  �سياق  ويف 
�لعلوم �ل�سيا�سية بجامعة �سرت عبد �لعزيز عقيلة، �إن 
رد �لفعل �سيكون بح�سب مدة �لتاأجيل �لتي من �ملتوقع 

�أن تعلن خالل �ل�ساعات �ملقبلة.

�لليبيون حائرون
وحتى �لآن مل ت�سدر �أي جهة ر�سمية يف �لد�خل �لليبي 
تلميحات  هناك  ولكن  �لنتخابات،  تاأجيل  حول  بيانا 
و�ملفو�سية  �لدولة  موؤ�س�سات  جانب  من  وت�سريحات 
عبد  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  �أك��د  وهنا  �أي�سا،  �لعليا 
�لوقت �حلايل  �لليبيني حائرون يف  �أن  �لعزيز عقيلة، 

حول �سبب �لتاأجيل، و�مل�سوؤول عن هذ�.
و�أ�ساف عقيلة يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: 
فالغالبية  �ل��د�خ��ل،  يف  �لآن  �ل��و�ق��ع  ق���ر�ءة  “بح�سب 
لال�ستحقاق  �ل��ت��اأج��ي��ل  م���ن  ج����د�  غ��ا���س��ب��ة  �ل��ع��ظ��م��ى 

�لنتخابي �لأول«.
�لتو��سل  مو�قع  على  �لأفعال  ردود  �إىل  عقيلة  و�أ�سار 
�لجتماعي �لغا�سبة من خالل �ل�سفحات �لتي متثل 

•• عوا�صم-وكاالت

طالب رئي�س �لنيجر حممد بازوم �ل�سلطات �لفرن�سية 
�سهر  نهاية  وق��ع��ت  �ل��ت��ي  �ل�ستباكات  يف  حتقيق  بفتح 
ن��وف��م��رب �مل��ا���س��ي، ع��ل��ى ط��ري��ق ق��اف��ل��ة ق���وة “برخان” 
ما  بح�سب  مدنيني،   3 مقتل  يف  وت�سببت  �لع�سكرية، 

ذكرت حكومة �لنيجر.
من جانبها، �أعلنت وزيرة �جليو�س �لفرن�سية فلور�ن�س 
د�خليا”  “حتقيقا  �أج��رى  �لفرن�سي  �جلي�س  �أن  ب��اريل 
�إحدى  �أثناء مرور  �أ�سخا�س  يف مالب�سات مقتل ثالثة 
ع��ل��ى طلب  رد�  وذل���ك  �ل��ن��ي��ج��ر،  يف  “برخان”  ق��و�ف��ل 

�لرئي�س بازوم.
دو  “جورنال  �سحيفة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ب����اريل  وق��ال��ت 
�إنه كان هناك حتقيق د�خلي �أ�سار �إىل �أنه يف  دميان�س”، 
مو�جهة مظاهر عنف كبري، �أظهر �جلنود �لفرن�سيون 
�ملنا�سب، بح�سب  �لرد  �لالزمة، وكان لديهم  �ل�سيطرة 

و�سف باريل.
وكانت قافلة “برخان” قد غادرت �لعا�سمة �لإيفو�رية 
مايل،  بو�سط  غ��او  مدينة  �إىل  طريقها  يف  �أب��ي��دج��ان، 
باحلجارة  للر�سق  وتعر�ست  �لقافلة،  حما�سرة  ومت 
ت�ستاأنف  �أن  قبل  فا�سو،  بوركينا  بو�سط  كايا  مدينة  يف 
رحلتها بعد �أيام، ليقطع متظاهرون طريقها جمدد� يف 

مدينة تري� بغرب �لنيجر.
وتبادلت قو�ت �لأمن يف �لنيجر �لتهامات مع �لقو�ت 
فتح  بعد  �ملتظاهرين  من  ثالثة  مقتل  يف  �لفرن�سية، 
�لتابعة  �لقافلة  �لذين �عرت�سو�  �ملحتجني،  �لنار على 

لقوة “برخان” �لع�سكرية.
و�أكدت باريل ��ستمر�ر �حلو�ر بني باري�س ونيامي ب�ساأن 
هذه �حلو�دث، م�سيفة: “نو��سل حو�رنا مع �ل�سلطات 
�لنيجرية لفهم ما حدث قبل هذه �ل�ستباكات و�أثناءها 

وبعدها«.
بالده  يف  �ملخت�سة  �لأج��ه��زة  �لنيجر،  رئي�س  �أم���ر  كما 
ب����اإج����ر�ء حت��ق��ي��ق، ل��ت��ح��دي��د �خ���ت���اللت ج���ه���از �لأم����ن 

�لد�خلي.

�خلطوة  وتنفيذ  �ل�����س��دع،  ر�أب  يف  كبري  ب�سكل  ف�سلت 
دوليا، حيث  عليها  �ملتفق  �لطريق  �لأوىل من خارطة 

مت ت�سكيل هذه �حلكومة على �أ�سا�س تلك �خلارطة«.

�لرتكيبة �ل�ضيا�ضية
ل����ردود �لأف���ع���ال ت�سود  ح��ال��ة م��ن �لغ�سب و�لن��ت��ظ��ار 
ق��رب، قال  ع��ن  �مل�سهد  ل��ق��ر�ءة  �لليبي، ولكن  �ل��د�خ��ل 
عقيلة، �إنه ملعرفة ما يحدث على �لأر�س يجب �لنظر 
�لوقت  يف  �لليبي  ل��ل�����س��ارع  �ل�سيا�سية  �ل��رتك��ي��ب��ة  �إىل 

�حلايل.
وبنّي �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية �أن �ل�سارع �لليبي ينق�سم 
�ل�سابق،  للنظام  تابع  �لأول  �سيا�سية،  ت��ي��ار�ت   3 �إىل 
و�لثاين تابع لتيار �لكر�مة، و�لثالث تابع لتيار �أحد�ث 

فرب�ير.
و�أ�ساف عقيلة �أن �لتيارين �لأول و�لثاين يدعمان بقوة 

�ملو�طن  بخالف  �لليبي،  �ل��د�خ��ل  يف  �ل��ت��ي��ار�ت  معظم 
ه��ي �حلل  �لن��ت��خ��اب��ات  ت��ل��ك  �أن  ي���رى  �ل���ذي  �لب�سيط 

�لوحيد للخروج من د�ئرة �ل�سر�ع.
�أث���ار  �مل��ا���س��ي��ة  “ما ح���دث خ���الل �لأي������ام  �أن  و�أو����س���ح 
�لت�ساوؤلت عن �جلهة �لتي �ستعلن �لتاأجيل �أو �ل�سبب 
مع  �ملتابعة  �أج��ل  من  جلنة  �سّكل  فالربملان  �حلقيقي، 
�إىل  �لعر�قيل  ح��ول  تقريرها  قدمت  �لتي  �ملفو�سية 

�ملجل�س، م�ساء �لأحد«.
حممد  �لليبي  �حل��ق��وق��ي  �لنا�سط  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
�لد�خل  يف  �لغ�سب  من  حالة  “هناك  �إن  �ل��ربج��اوي، 
�ل�سيا�سية،  �ل���ق���وى  م���ن  ي��ح��دث  م���ا  ن��ت��ي��ج��ة  �ل��ل��ي��ب��ي 
وحماولة تاأزمي �ملوقف، فاجلميع يف حالة �رتباك ومل 

ي�سدر حتى �لآن بيان ر�سمي حول �لتاأجيل و�أ�سبابه«.
للو�سع  ر�ف�سة  تظاهر�ت  “خروج  �ل��ربج��اوي  وتوقع 
�لتي  �حل��ك��وم��ة  با�ستقالة  �ملطالبة  ب��خ��الف  �حل���ايل، 

من  �لقافلة  لتتمكن  حت��ذي��ري��ة،  ع��ي��ار�ت  �لفرن�سيون 
مغادرة تري� و��ستئناف �سريها باجتاه نيامي.

و�لدر��سات  ل��ال���س��ت�����س��ار�ت  “فارو�س”  م��رك��ز  وك����ان 
�لدولية  �جل��ه��ود  ح���ول  در����س��ة  ن�سر  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره������اب يف �ل�����س��اح��ل �لإف���ري���ق���ي، ح��ي��ث مت 
�سيا�سي  دويل  كاإطار  �ل�ساحل،  منطقة  �ئتالف  ت�سكيل 
�جلماعات  مل��ك��اف��ح��ة  ج��دي��د  وت�سغيلي  و����س��رت�ت��ي��ج��ي 
�لإره���اب���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����س��اح��ل، ع���ن ط��ري��ق توفري 
��ستجابة جماعية من خالل �جلمع بني �لإجر�ء�ت �لتي 
تقودها دول �ل�ساحل �خلم�س و�سركاوؤها �لدوليون، �أي 
ت�سمل دول �ل�ساحل �خلم�س وفرن�سا، من خالل عملية 

“برخان«.
و�أو���س��ح��ت �ل��در����س��ة �أن �لئ��ت��الف ق���ام ع��ل��ى 4 ركائز 
�إىل  و�لتي تهدف  “مكافحة �لإرهاب”  �أ�سا�سية، وهي: 
حماربة �جلماعات �لإرهابية �مل�سلحة ومو�جهة �لو�سع 

وتعليقا على �حلادث، قال �لكاتب و�ملحلل �ل�سيا�سي من 
“�سكاي نيوز  مايل عبد �هلل ميغا، يف ت�سريحات ملوقع 
�إن ظهور جنود فرن�سيني من قوة “برخان”  عربية”، 
�إح�سا�س  يف  يت�سبب  �لإره��اب��ي��ني  م��ط��اردة  م��ن��اط��ق  يف 
م��ن جانب  �نتقام  م��وج��ة  م��ن  �ملدنيني  ل��دى  ب��اخل��وف 
ما  وه��و  �لع�سكرية،  �لعمليات  �نتهاء  بعد  �لإره��اب��ي��ني 

يدفع �ملدنيني �إىل �عرت��س هذه �لقو�فل.
وكانت هيئة �أركان �جلي�س �لفرن�سي قد قالت، يف 28 
بعد  على  ت��ري�  يف  توقفت  �لقافلة  �إن  �ملا�سي،  نوفمرب 
200 ك��ي��ل��وم��رت م��ن ع��ا���س��م��ة �ل��ن��ي��ج��ر ن��ي��ام��ي، حيث 
منهم  جمموعة  وح��اول��ت  متظاهر،  �أل��ف  نحو  �أوقفها 
�لأمن  ق���و�ت  �أن  م�سيفة  �ل�����س��اح��ن��ات،  على  �ل�سيطرة 
�لنيجرية كانت يف �ملوقع، ومتكنت من �إبعاد �ملتظاهرين 
عن �لقافلة بالغاز �مل�سيل للدموع، وت�ساعد �لتوتر بني 
و�جلنود  بالنيجر  �ل�سرطة  رج��ال  و�أطلق  �ملتظاهرين 

�لتاأجيل،  وع��دم  �ملقرر  موعدها  يف  �لنتخابات  �إج��ر�ء 
لأن �ل�سندوق هو �حلل �لوحيد يف �لوقت �لر�هن، �أما 
فيما يخ�س �لتيار �لثالث فهو يرى �أن �لتاأجيل لفرتة 
بع�س  تر�سيح  يف  �لنظر  يتم  حتى  ل�ساحلهم  وج��ي��زة 

�لوجوه �لتي يرف�سها هذ� �لتيار.
وتابع �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية، قائال: “هناك تيار ر�بع 
وهو �ملو�طن �لب�سيط �لذي يرى �أن �لنتخابات بديل 
للدولة،  موؤ�س�سات  �إن�ساء  على  �لقادرة  وباأنها  للحرب، 
�لليبي  �ل�سعب  فيهم  خ�سر  �سنو�ت   10 معاناة  و�إنهاء 

�لكثري من �لأرو�ح و�ملقدر�ت«.
و�ل���ه���دف م��ن �لن��ت��خ��اب��ات �مل��ق��رر �إج���ر�وؤه���ا ي���وم 24 
دي�سمرب �جلاري، بالتو�زي مع �نتخابات لختيار برملان 
��ستمرت  �لتي  �لفو�سى  �إنهاء  يف  �مل�ساعدة  هو  جديد، 
بتن�سيب  وذل���ك  ليبيا،  �لأخ����ري يف  �ل��ع��ق��د  م���د�ر  ع��ل��ى 
قيادة �سيا�سية تتمتع ب�سرعية وطنية بعد خالفات بني 

�لقوى �ل�سيا�سية على مدى �سنو�ت.
�ل�سعب  �أن  عقيلة،  �أك���د  �لنقطة،  ب��ه��ذه  يتعلق  وفيما 
�لليبي ي�سعر بالإحباط لأنه كان ينتظر �لدميقر�طية 
�حل��دي��ث��ة، فتلك �لن��ت��خ��اب��ات �مل��ه��ددة ب��ال��ت��اأج��ي��ل تعد 

�لأوىل، �إذ �إن �ل�سعب مل ميار�س �لدميقر�طية.
“تعّول على  �أن غالبية �ل�سعب بكل تيار�ته  �إىل  ولفت 
تلك �لنتخابات لإ�سكات �سوت �لر�سا�س ور�أب �ل�سدع، 
م�سيفا “�لأيام �ملقبلة  و�إنهاء �قتتال د�م 10 �أعو�م”، 

�ست�سهد حتركا كبري� لرف�س �لتاأجيل«.
يف �ل�سياق ذ�ته، قال �لربجاوي، �إن “هناك من ي�سعى 
حقوقه  �أب�سط  م��ن  �لليبي  �ل�سعب  ح��رم��ان  �إىل  بقوة 
�ستتعر�س كل  �ل��ت��اأج��ي��ل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، وح���ال  وه���ي 
جانب  م��ن  ثقة  لفقد�ن  بذلت  �لتي  �لدولية  �جل��ه��ود 

�ل�سارع«.
وم���ع �ل��غ�����س��ب يف �ل���د�خ���ل �ل��ل��ي��ب��ي، جت���ري �لأط����ر�ف 
�لعاملية و�لإقليمية م�ساور�ت حول عقد جمل�س �لأمن 
�لدويل جل�سة قد حتمل �سفة “�لطارئة”، لبحث �آخر 
تاأجيل  على  �ملوؤ�سر�ت  تز�يد  بعد  ليبيا،  �مل�ستجد�ت يف 

�لنتخابات �ملرتقبة يف 24 من دي�سمرب �جلاري.

�لأمني غري �مل�ستقر، و�إمكانية �نت�سار �لتهديد�ت خارج 
حدود دول �ل�ساحل �خلم�س، من خالل تن�سيق �جلهود 
وعملية  �لإفريقي  �ل�ساحل  ل��دول  �مل�سرتكة  �لقوة  مع 
ملجموعة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  ق����در�ت  و”تعزيز  ب��رخ��ان، 
بناء  �إج��ر�ء�ت  وتن�سيق جميع  �ل�ساحل �خلم�س”،  دول 
و”دعم  �خل��م�����س،  �ل�ساحل  ل���دول  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ق��در�ت 
�لأمناط  خمتلف  وتن�سيق  و�لإد�ر�ت”،  �ل��دول��ة  ع��ودة 
�لد�خلي  �لأم���ن  ل��ق��و�ت  �ل��الزم��ة  و�مل��ع��د�ت  �لتدريبية 
و�ل��ق��وة �مل�����س��رتك��ة ل���دول �ل�����س��اح��ل �لإف��ري��ق��ي، و�إع����ادة 
بناء �لقدر�ت �لقانونية و�لإد�رة �ملحلية لدول �ل�ساحل 
�إىل  تهدف  و�لتي  �لإمنائية”  و”�مل�ساعد�ت  �خلم�س، 
و�لفقر  ب��ال��ت��وظ��ي��ف  �ملتعلقة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  �ل���س��ت��ج��اب��ة 
دول  يف  �لتحتية  و�لبنية  �ل�سحية  و�لرعاية  و�لتعليم 

�ل�ساحل �خلم�س.
وب�ساأن �سرورة ��ستمر�ر �لدور �لأوروبي يف �ملنطقة، قال 
�ملحلل �ل�سيا�سي �ملوريتاين جمال ولد حممد �لباحث يف 
معهد �لأمن �لدويل و�لعالقات �لأوروبية، يف ت�سريحات 
ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �إن “�إ�سهامات �أوروبا ب�سفة 
عامة، وفرن�سا ب�سفة خا�سة، لدول �ل�ساحل �لإفريقي 
�لإره��اب يف هذه  تتوقف، ل�سيما يف حماربة  �أل  يجب 
�ملنطقة �لتي تن�سط فيها بقوة تنظيمات مثل “د�ع�س” 
يف ظل حالة غياب �لتن�سيق �لأمني بني  و”�لقاعدة”، 

قادة دول غرب �إفريقيا«.
وب���دوره���ا ع��ّل��ق��ت ن��رم��ني ت��وف��ي��ق �ل��ب��اح��ث��ة يف �ل�سوؤون 
�لإفريقية و�ملن�سق �لعام ملركز “فارو�س” لال�ست�سار�ت 
و�لدر��سات �ل�سرت�تيجية، يف ت�سريحات ملوقع “�سكاي 
باأن باري�س “حتاول قطع �لطريق على  نيوز عربية”، 
�لتو�جد �لرو�سي يف منطقة �ل�ساحل �لإفريقي، و�لذي 

بات قريبا بقوة«.
وبّينت �أن ن�ساط عنا�سر جمموعة “فاغرن” �لرو�سية 
�ملالية  �حلكومة  �أن  كما  ب�سدة،  فرن�سا  يقلق  م��ايل  يف 
�نتقدت بو�سوح قر�ر فرن�سا يف م�ساألة �سحب قو�تها من 
�ملجال للحركات  تن�سيق معها، مما يعطي  مايل بدون 

�لإرهابية �لتي تهدد مايل ودول �جلو�ر.

�أن فرتة �حلرب �لباردة - على غر�ر هل يرت�جع فعاًل �لنفوذ �لأمريكي يف �ل�سرق �لأو�سط؟
�لفرتة �حلالية- كانت م�ساألة ك�سب 

�حللفاء وخ�سارتهم، �أمر�ً ماألوفاً.

�أفغان�ضتان و�لعر�ق
وم���ع ذل����ك، ف����اإن ع�����دد�ً م���ن حلفاء 
�أمريكا يف �ل�سرق �لأو�سط، ي�سريون 
يف  ك����اب����ول  ح���ك���وم���ة  ����س���ق���وط  �إىل 
�لإير�ين  �لنفوذ  �أفغان�ستان و�سعود 
يف �لعر�ق للت�سكيك يف رغبة �أمريكا 
�ل�سرق  يف  ع��ظ��م��ى  ق�����وة  ب���ال���ب���ق���اء 
40 ع��ام��اً، فاإن  �لأو���س��ط. لكن قبل 
�ل�سكوك  �أب�����دو�  �أن��ف�����س��ه��م  �حل��ل��ف��اء 
ذ�تها عقب �لن�سحاب �لأمريكي من 
لكن   ،1973 ع��ام  �ل�سينية  �لهند 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  ت��غ��ادر  �أم��ريك��ا مل 

ولن تغادره �لآن.

ك��ان��ت ك��ذل��ك ع��ق��ب �ل��غ��زو �لرتكي 
ل�سمال قرب�س عام 1974 وب�سبب 
عالقتها �ملتوترة مع حليف �آخر، هو 

�ليونان«.
وطبعاً، تعترب مقارنة موقع �أمريكا 
 ،1981 ك��ان عليه ع��ام  �ل��ي��وم مب��ا 
وك��اأن��ه��ا ن���وع م��ن �لإع��ت��ب��اط��ي��ة. �إذ� 
م��ا ق��ارن��ا �ل��ي��وم م��ع 1976 عو�س 
1981، فاإن �إير�ن كانت من �سمن 
ح��ل��ف��اء �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة- �لأم���ر 
�إذ� ما  غ��ري �حل��ا���س��ل �ل���ي���وم. ل��ك��ن 
فاإن م�سر   -1971 قارناه مع عام 
و�إمنا  و��سنطن  حلفاء  من  تكن  مل 
حليفة ملو�سكو. وما يظهره هذ� هو 

ح���ازت ع��ل��ى ن��ف��وذ �أك���رب مم��ا لديها 
�لآن. وي�سيف �لكاتب: “�إذ� ما قارنا 
�لنفوذ �لإمريكي يف �ل�سرق �لأو�سط 
�لآن، مبا كان عليه قبل 40 عاماً يف 
 ،1981 �ل��ب��اردة ع��ام  ذروة �حل���رب 
جند �أن �لو�سع ي�سبه �إىل حد كبري 
ما هو �سائد �لآن. يف 2021، لدى 
�لذين  �أن��ف�����س��ه��م  �أم��ري��ك��ا �حل��ل��ف��اء 
كانو� عام 1981: �إ�سر�ئيل وم�سر 
�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  و�لأردن 
�خلليج  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل������دول  وك����ل 
و�ملغرب. وبينما ل تز�ل على عالقة 
حتالف ر�سمي مع تركيا، فاإن عالقة 
�لآن-لكنها  متوترة  باأنقرة  �أمريكا 

هناك،  م��ع��ن��ى  ذ�ت  ���س��ي��ا���س��ي  ت��غ��ي��ري 
كل  ت��رك��ي��ا،  م��ع  �ل�سعبة  و�ل��ع��الق��ة 
�أقل  �أمريكي  نفوذ  �إىل  يوؤ�سر  ذل��ك 

مما كان عليه يف �ملا�سي �لقريب.

بعد 11 �ضبتمرب
11 �سبتمرب  لكن �لفرتة �لتي تلت 
-�أيلول 2001، و�لتي تدخلت فيها 
لإقامة  ع�سكرياً  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�أفغان�ستان  يف  ج���دي���دة  ح���ك���وم���ات 
و�لعر�ق، ولحقاً �أملت يف دعم تغيري 
�إيجابي يف ليبيا و�سوريا، كانت فرتة 
�لوليات  ��ستثنائية، �سارت خاللها 
وكاأنها  ب����دت-  ه��ك��ذ�  -�أو  �مل��ت��ح��دة 

م��ن �مل��ع��ل��ق��ني، �أن م��وق��ع �أم��ري��ك��ا يف 
�ل�����س��رق �لأو���س��ط ق��د ت��ر�ج��ع ب�سكل 
�أن  ي��رى  بع�سهم  �أن  حتى  ج���ذري. 
طريقه  يف  برمته  �لأمريكي  �لنفوذ 
�أن  ل��ك��ن ه���ل ف��ع��اًل  �ل��ت��ال���س��ي.  �إىل 
�لنفوذ �لأمريكي يف �ل�سرق �لأو�سط 
ك�����ان ع��ل��ي��ه يف  �أق������ل �لآن ع���م���ا  ه����و 

�ملا�سي.
من  �لأم�����ري�����ك�����ي  �لإن���������س����ح����اب  �إن 
�حلكومة  و�ن����ه����ي����ار  �أف���غ���ان�������س���ت���ان 
و�إنهاء  ه��ن��اك،  تدعمها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ق��ت��ال��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
�لعر�ق، و�لوجود �لع�سكري �ملحدود 
يف �سوريا وعدم قدرته على حتقيق 

•• وا�صنطن-وكاالت

ت��ن��اول �ل��ك��ات��ب م����ارك �إن. ك��ات��ز يف 
“نا�سيونال  جملة  يف  ن�سره  م��ق��ال 
تر�جع  ع���ن  �ل��ت��ك��ه��ن��ات  �إنرت�ست” 
�لنفوذ �لأمريكي يف �ل�سرق �لأو�سط، 
ق���ائ���اًل �إن�����ه ق��ب��ل 40 ع����ام����اً، �أث����ار 
�لهو�ج�س  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حلفاء 
من  �أم��ري��ك��ا  �ن�سحبت  عندما  ذ�ت��ه��ا 
وبعد   ،1973 عام  �ل�سينية  �لهند 
عام  �ل�����س��اه  ب�����س��ق��وط  “�سماحها” 
�ل�����س��ك��وك يف ما  �أث����ار  1979، مم��ا 
حيال  و����س��ن��ط��ن  ب��ال��ت��ز�م��ات  يتعلق 
ح��ل��ف��اء �آخ����ري����ن. ل��ك��ن �أم���ري���ك���ا مل 
يومذ�ك،  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  ت���رتك 

وهي لن ترتكه �ليوم.
�أو ن�سمع  �أن نقر�أ  �أمر�ً ماألوفاً  وبات 
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�ملدر�سي  �لن��ق��ط��اع  ن�سبة  �رت��ف��اع 
رعاية  وغ���ي���اب  م���ب���ك���رة،  ���س��ن  يف 
�ليافعني عرب �ملوؤ�س�سات �لثقافية 
منو�ل  غياب  ظل  يف  و�لريا�سية، 
�ق����ت���������س����ادي ي�������س���ن���ع �ل���������رو�ت 
وظروفه  �ملو�طن  حم��وره  ويكون 
كلها عو�مل تدفع  �لجتماعية”، 
ت��ون�����س ح�سب  ع���ن  �ل��رح��ي��ل  �إىل 

وجهة نظرها.

�لفائق  هايان  �لإع�سار  بها  ت�سّبب 
وُيعد �لإع�سار  �لقّوة عام 2013. 
�أكر �لأعا�سري فتكا يف  “هايان” 
�لفلبني مع ت�سببه مبقتل �أو فقد�ن 

7300 �سخ�س عام 2013.
ملحطة  ك��ري�����س��و���س��ت��وم��و  وو����س���ف 
�إذ�عة “دي زد بي بي” كيف “مّزق 
�أودي�����ت )�ل����س���م �ملحلي  �لإع�����س��ار 
قطعة  �لعا�سمة،  ر�ي(  لالإع�سار 

قطعة«.
ثقيلة  ط����اولت  “تطايرت  وق����ال 

بفعل �سّدة �لعا�سفة«.
�لطرف  يف  ���س��وري��غ��او،  م��دي��ن��ة  يف 
ميند�ناو،  ج��زي��رة  م��ن  �ل�����س��م��ايل 
�لنو�فذ  زج�����اج  ���س��ظ��اي��ا  ت���ن���اث���رت 
و�أ�سالك  �لأ�سقف  و�ألو�ح  �ملحطمة 
يف  �حلطام  من  وغريها  �لكهرباء 

�ل�سو�رع.
و�قتلع  غ��زي��رة  �أم��ط��ار�  ر�ي  حمل 
�لأب��ن��ي��ة �خل�سبية.  �أ���س��ج��ار� وه��دم 
وو�سل �لأحد قبالة �سو�حل فيتنام 

وكان يتجه �سمال.
و�ل�����و�ق�����ع �أن������ه ����س���رب �ل����ب����الد يف 
فغالبية  �ملو�سم.  من  متاأخر  وق��ت 
�ملحيط  يف  �مل����د�ري����ة  �ل���ع���و�����س���ف 
متوز/يوليو  ب��ني  تت�سكل  �ل��ه��ادئ 

وت�سرين �لأول/�كتوبر.
وي��ح��ذر ع��ل��م��اء م��ن��ذ ف���رتة م��ن �أن 
م��ع تز�يد  ت���زد�د عنفا  �لأع��ا���س��ري 
�لح��������رت�ر �مل���ن���اخ���ي �ل���ن���اج���م عن 

ن�ساط �لإن�سان.
�أ�سعف  �إح��دى  �لفيليبني،  ي�سرب 
�لدول يف مو�جهة �لتغري �ملناخي، 
�إع�سار�  ع�����س��ري��ن  ح����و�ىل  ���س��ن��وي��ا 
وتق�سي  �مل�ساكن  يف  �لدمار  ت�سيع 
ع��ل��ى حم��ا���س��ي��ل وب���ن���ى حت��ت��ي��ة يف 

مناطق تعاين �أ�سال من �لفقر.

�ل�سني: تايو�ن »�سال« �سيعود يف �لنهاية 
•• بكني-رويرتز

قال وزير �خلارجية �ل�سيني �أم�س �لثنني �إن تايو�ن “�سال” �سيعود �إىل 
موؤكد�  بها،  �للعب  ميكن  �سطرجن  قطعة  ولي�س  �مل��ط��اف  نهاية  يف  �لبيت 
�إ�سر�ر بكني على �إخ�ساع �جلزيرة ل�سيطرتها. تزعم �ل�سني �أن تايو�ن ذ�ت 
�ملا�سيني �سغوطها  �لعامني  �أر��سيها، وكثفت يف  �لدميقر�طي من  �حلكم 
غ�سب  يثري  ما  وهو  بال�سيادة،  مطالبها  لتاأكيد  و�لدبلوما�سية  �لع�سكرية 

و��سنطن.  يف  ع��م��ي��ق��ا  وق��ل��ق��ا  ت��اي��ب��ه 
ول����دى �إل���ق���ائ���ه ك��ل��م��ة يف ب��ك��ني، قال 
�لتوتر �حل��ايل هو  �إن �سبب  و�ن��غ يي 
“�لعتماد  تايو�ن  حكومة  حم��اولت 
ع���ل���ى �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة م����ن �أج����ل 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�إن  �ل�ستقالل”، 
“��ستخد�م  حت������اول  �أخ�������رى  ودول 
تايو�ن لل�سيطرة على �ل�سني«. وقال 
�سوؤون  ملكتب  �سابق  رئي�س  وه��و  و�ن��غ 
�لت�سرفات  “هذه  �ل�سني  يف  ت��اي��و�ن 
�ل��ت��ي غ���ريت �لو�سع  �مل��ن��ح��رف��ة ه���ي 
تايو�ن،  م�سيق  يف  �ل�سالم  وقو�ست 
�ملجتمع  ع��ل��ي��ه  �أج���م���ع  م���ا  م��ن��ت��ه��ك��ة 

�إنه رد� على ذلك،  �لدولية«. وقال  �لأ�سا�سية للعالقات  �لدويل و�لأع��ر�ف 
�أولئك  غطر�سة”  “ت�سدم  كي  قوية”  م�سادة  “�إجر�ء�ت  �ل�سني  �تخذت 
�لذين ي�سعون �إىل �ل�ستقالل �لر�سمي لتايو�ن. وقال “من �لو�جب �إعادة 

توحيد �ل�سني، و�ستتوحد«.
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  قبل  تايو�ن من  دع��م  ب�سكل خا�س من  �ل�سني  تغ�سب 
�أكرب د�عم دويل ومورد لالأ�سلحة �إىل �جلزيرة على �لرغم من عدم  فهي 
وجود عالقات دبلوما�سية ر�سمية. ونددت حكومة تايو�ن مر�ر� بال�سغط 
�ل�سيني، قائلة �إن �سعب تايو�ن فقط هو من له �حلق يف تقرير م�ستقبله 

و�إنه لن ي�ست�سلم للتهديد�ت.

 نيوزيلند� تربط وفاة رجل بتلقيه لقاح فايزر 
•• �صيدين-رويرتز

�أن وفاة رجل يبلغ من  �إنها تعتقد  �أم�س �لثنني  �ل�سلطات يف نيوزيلند�  قالت 
�لعمر 26 عاما مرتبطة بتلقيه لقاح فايزر �مل�ساد لكوفيد-19 بعد �أن �أ�سيب 

بالتهاب نادر يف ع�سلة �لقلب عقب ح�سوله على �جلرعة �لأوىل.
وهذه ثاين وفاة يف نيوزيلند� ترتبط باأثر جانبي معروف لكنه نادر لقاح فايزر 
تلقي  بعد  �م���ر�أة  وف��اة  عن  �آب  �أغ�سط�س  يف  �ل�سحية  �ل�سلطات  �أبلغت  �أن  بعد 
�جلرعتني. وقال �ملجل�س �مل�ستقل �ملعني مبر�قبة �سالمة لقاحات كوفيد-19 
يف بيان “بالنظر �إىل �ملعلومات �ملتوفرة لدينا حاليا، يعترب �ملجل�س �أن �إ�سابة 
ومل  �للقاح«.  تلقيه  عن  ناجتا  كان  رمبا  �لقلب  ع�سلة  بالتهاب  �ل�سخ�س  هذ� 
يطلب �لرجل، �لذي تويف يف غ�سون �أ�سبوعني من ح�سوله على �جلرعة �لأوىل، 
و�لتهاب ع�سلة  عليه.  �لتي ظهرت  �لأع��ر����س  بعد  ع��الج  �أو  م�سورة طبية  �أي 
�إيقاع  ي�سبب تغري�ت يف  �ل��دم وقد  �أن يحد من قدرته على �سخ  �لقلب ميكن 
�سرباته. وقال متحدث با�سم �سركة فايرز �إن �ل�سركة على علم ب�ساأن �لتقارير 
بالآثار  �ملتعلقة  �لتقارير  تر�قب جميع  و�إنها  نيوزيلند�،  �لوفاة يف  عن حدوث 
�سخ�سني  �إن  نيوزيلند�  يف  �للقاحات  �سالمة  جمل�س  وق��ال  �ملحتملة.  �ل�سلبية 
�آخرين، �أحدهما طفل يبلغ من �لعمر 13 عاما، توفيا جر�ء �إ�سابتهما �ملحتملة 

بالتهاب ع�سلة �لقلب بعد تلقي �لتطعيم. 

  جمعية مل�ساعدة �ملهاجرين تتقدم ب�سكوى 
بحق م�سوؤولني فرن�سيني وبريطانيني 

•• باري�س-اأ ف ب

�أعلنت جمعية “يوتوبيا 56” �لفرن�سية مل�ساعدة �ملهاجرين �أم�س �لثنني 
�أنها تقدمت ب�سكوى �سد مدير �لبحرية �لفرن�سية يف قناة �ملان�س و�ثنني 
�لتي  �لغرق  حادثة  بعد  و�لربيطانيني  �لفرن�سيني  �لإن��ق��اذ  م�سوؤويل  من 
�أودت بحياة 27 مهاجر� يف ت�سرين �لثاين-نوفمرب. مت رفع �سكوى “�لقتل 
�لتي ك�سفت عنها �سحيفة لوموند  غري �لعمد” و”عدم تقدمي �مل�ساعدة”، 

و�طلعت عليها وكالة فر�ن�س بر�س، �جلمعة لدى �ملدعي �لعام يف باري�س.
�ل�سمال،  وبحر  �ملان�س  لقناة  �لبحرية  �لإد�رة  عن  �مل�سوؤول  ت�ستهدف  وهي 
مارك  �لإقليمي  و�لإن��ق��اذ  �ملر�قبة  مركز  عمليات  ومدير  دوت��ري��و،  فيليب 
ب��ون��اف��و���س وم���دي���رة �لإن���ق���اذ �ل��ب��ح��ري �لإن��ك��ل��ي��زي ك��ل��ري ه��ي��غ��ز. �أو�سحت 
�جلمعية يف بيان �أنه “وفًقا ل�سهاد�ت �لناجني و�أقارب �ملتوفني و�ل�سخا�س 
�لذين متكنو� من �لعبور يف نف�س �ليوم، مت �لإبالغ عن مكاملات ��ستغاثة �إىل 
خدمات �لإنقاذ �لفرن�سية و�لإنكليزية، قبل �كت�ساف �جلثث من قبل قارب 

م�ستنكرة “عدم تقدمي �أي م�ساعدة فورية لهم«. �سيد”، 

•• تون�س-وكاالت

�لليبي  �ل�������س���و�ح���ل  خ���ف���ر  �أن����ق����ذ 
�مل������ه������اج������ري������ن غري  ع�������������س������ر�ت 
�أطفال  بينهم  وم��ن  �ل�سرعيني، 
��ر، ق��ادم��ني م��ن تون�س على  وُق�����سّ
م��ن م��رك��ب��ي ���س��ي��د م��ن �حلجم 
للرحالت  ��ستمر�ر  يف  �ل�سغري، 
�لبحر  ع��رب  باملخاطر  �ملحفوفة 

�ملتو�سط.
�لتون�سي  �مل��ر���س��د  رئ��ي�����س  و�أك�����د 
عبد  م�سطفى  �لإن�����س��ان  حل��ق��وق 
�لكبري، �أن �ملهاجرين �قتيدو� �إىل 
�أحد �ملو�نئ �لليبية، و�أن جميعهم 
ب�������س���ح���ة ج�����ي�����دة، ف���ي���م���ا جت���رى 
مع  �ت�سالت  �لتون�سية  �ل�سلطات 
ليبيا و�ملنظمات �لدولية، لتاأمني 
عودتهم �إىل تون�س �أم�س �لثنني.

وغ������م �����س����وء �لأح�����������و�ل �جل���وي���ة 
ح��ال��ي��ا، ل ز�ل���ت رح���الت �لهجرة 
�ملتو�سط  �ل��ب��ح��ر  ت��ع��رب  �ل�����س��ري��ة 
مئات  متنها  وعلى  دوري،  ب�سكل 
�ل�سبان �لذين يحاولون �لو�سول 
�لأوروبية  �ل�سفة  �إىل  تون�س  من 
�أو�ساع  م���ن  ه���روب���ا  �ل��ب��ح��ر،  م���ن 

�قت�سادية و�جتماعية �سعبة.
للهجرة  �ل���وط���ن���ي  �مل�����س��ح  وك�����ان 
�ل��دول��ي��ة يف ت��ون�����س �ل���ذي �أجنزه 

و�لرغبة  �ل���ع���ائ���ل���ة  ���س��غ��ط  م����ن 
و�لتمايز  �لآخ�����ري�����ن  ت��ق��ل��ي��د  يف 
�لج���ت���م���اع���ي، م����ن �أب�������رز دو�ف�����ع 

�لهجرة«.
و�عترب �ملخت�س يف علم �لجتماع 
معاذ بن ن�سري �أن ظاهرة �لهجرة 
بالنظر  ت��ت��ف��اق��م  �ل�����س��رع��ي��ة  غ��ري 
ل��ع��دة �أ����س���ب���اب، �أب����رزه����ا �حل����ر�ك 
�لج���ت���م���اع���ي وت�������ردي �لأو�����س����اع 

�لقت�سادية.
حديث  يف  ن�����س��ري  ب����ن  و�أ������س�����اف 
عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  مل���وق���ع 
�لعوملة  ع�����س��ر  يف  “�لظاهرة  �أن 
�سبكات  ع����رب  ت����وث����ق  �أ����س���ب���ح���ت 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي، وه���و ما 
ل�سلك  �ل���ي���اف���ع���ني  مب���ئ���ات  غ�����رر 
فالعامل  �خل��ط��رة،  �لطريق  ه��ذه 
�لعامل  يهدد  �أ�سبح  �لف��رت����س��ي 
�سورة  ومينح  لل�سباب،  �ل��و�ق��ع��ي 
�ل��ه��ج��رة غري  ع��ن  غ��ري حقيقية 
�ل�سرعية وما متنحه من حتقيق 

للذ�ت و�قعيا و�فرت��سيا«.
و�أ�ساف �ملخت�س يف علم �لجتماع 
�لدور  م��ن  �ل��دول��ة  “�ن�سحاب  �أن 
�ل�����رتب�����وي و�ن���������س����غ����ال �لأ������س�����رة 
بامل�ساكل �لقت�سادية على ح�ساب 
�مل�سائل �لرتبوية وفقد�ن �لرقابة 
�ل���ت���غ���ري�ت  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ظ����ل 

�مل����ع����ه����د �ل����وط����ن����ي ل���الإح�������س���اء 
�لوطني  �مل��ر���س��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للهجرة، قد ك�سف خالل �لأ�سبوع 
�أن ح��و�يل مليون و700  �ملا�سي 
�لهجرة،  تون�سي يرغبون يف  �ألف 
وحددت نتائج �مل�سح �أن معظم من 
لديهم نية �لرحيل يف فئة �ل�سباب 
�ل����ذي����ن ت�������رت�وح �أع����م����اره����م بني 
متعلمون  وه���م  ���س��ن��ة،  و24   15

وعاطلون عن �لعمل.
ومت�����ث�����ل �ل�����������دول �لأوروب���������ي���������ة، 
و�إيطاليا  ف��رن�����س��ا  وب���الأ����س���ا����س 
لقر�بة  �ملف�سلة  �لوجهة  و�أملانيا، 
لديهم   10 بني  من  �أ�سخا�س   7

نية �لهجرة يف تون�س.
و�إيجاد  عمل  عن  �لبحث  ويعترب 
فر�س �أف�سل للعي�س �لكرمي من 
�أه���م دو�ف���ع �ل��ه��ج��رة، حيث بينت 
�ملحفزة  �ل��ع��و�م��ل  �أن  �ل��در����س��ات 
تتمثل  �خل����ارج  �إىل  �ل�����س��ف��ر  ع��ل��ى 
�أن  �لع����ت����ق����اد  يف  ب���اخل�������س���و����س 
ببلد  �أف�سل  �لقت�سادي  �لو�سع 

�ل�ستقبال.
“عدم  �إن  �ل���در�����س���ة  ق���ال���ت  ك��م��ا 
وفقد�ن  للم�ستقبل  �لط��م��ئ��ن��ان 
تون�س،  يف  �ل��ت��غ��ي��ري  يف  �لأم�������ل 
ب���ل���د�ن  �مل����ت����اح����ة يف  و�حل������ري������ات 
�لتخل�س  جانب  �إىل  �ل�ستقبال، 

•• مانيال-اأ ف ب

ُقتل 208 �أ�سخا�س على �لأقّل يف 
�لفلبني جّر�ء �لإع�سار ر�ي، �لأ�سّد 
�ل�سنة،  ه��ذه  �لبلد  ي�سرب  �ل���ذي 
فيما  ر�سمّية جديدة  وفق ح�سيلة 
�ملياه  لتوزيع  �لإغ��اث��ة  ف��رق  جتهد 
و�ملو�د �لغذ�ئّية يف �جلزر �ملنكوبة.

وك����ان����ت ح�����س��ي��ل��ة ���س��اب��ق��ة �لأح�����د 
�أ�سخا�س   109 مقتل  �إىل  �أ�سارت 
�أعنف  �أح����د  وه���و  “ر�ي”،  ج�����ّر�ء 
يف  �لبالد  ت�سرب  �لتي  �لأعا�سري 

�ل�سنو�ت �لأخرية.
�ل�سرطة  �إح���������س����اء�ت  و�أظ�����ه�����رت 
على  �سخ�سا   239 �أّن  �ل��وط��ن��ّي��ة 
�آخرون   52 وُفِقد  �أ�سيبو�،  �لأق��ّل 
�ملناطق  �لإع�����س��ار  �ج��ت��اح  �أن  ب��ع��د 
�جلنوبّية و�لو�سطى من �لأرخبيل. 
برياح  م�سحوباً  �لإع�����س��ار  ���س��رب 
كلم/�ساعة   195 �سرعتها  بلغت 
�خلمي�س  وجنوبها  �لفلبني  و�سط 
و�جلمعة، و�أّدى �إىل �قتالع �أ�سقف 
�ّت�سالت  �أب�������ر�ج  ودّم������ر  �مل����ن����ازل 
و�قتلع  ك��ه��رب��اء  �أع���م���دة  و�أ���س��ق��ط 
�أن يّتجه �ل�سبت نحو  �أ�سجار�ً قبل 

بحر �ل�سني �جلنوبي.
ن�سرها  ج����ّوي����ة  ����س���ور  و�أظ�����ه�����رت 
�ملناطق  ك��ب��ري� يف  دم����ار�  �جل��ي�����س 
�ملت�سّررة. و��سطّر �أكر من 300 

�ألف �سخ�س �إىل ترك منازلهم.
و�أع�����ل�����ن ح����اك����م ج����زي����رة ب���وه���ول 
ي���اب، يف  �آرث���ر  �ل�سياحية )و���س��ط( 
على  �سخ�ساً   73 �أّن  �سابق،  وق��ت 
�لأق��ّل لق��و� حتفهم يف مقاطعته، 

وفًقا لبيانات روؤ�ساء �لبلديات.
ويف جزيرة ديناجات، قال م�سوؤول 
جيفري  �لإق����ل����ي����م  يف  �لإع����������الم 

حديث  يف  �ل��ن��ا���س��ط��ة  و�ع����ت����ربت 
عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  مل���وق���ع 
من  ي��ه��رب  �أ���س��ب��ح  “�ل�سباب  �أن 
عن  بحثا  �لقت�سادية  �لو�سعية 
�لهجرة”،  ع����رب  �أف�������س���ل  ح���ي���اة 
�ل�سباب  “�سريحة  �أن  م�سيفة 
ت��وؤخ��ذ بعني �لع��ت��ب��ار يف  مل تكن 

�سيا�سات �لدولة«.
و�أو�سحت: “ف�سال عن ذلك، فاإن 

�لبالد،  تعرفها  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سية 
�لظاهرة  ب��ت��ن��ام��ي  ك��ل��ه��ا  �سمحت 

طيلة �ل�سنو�ت �لع�سر �لأخرية«.
وم�����ن ج���ه���ة �أخ���������رى، �أو����س���ح���ت 
�حلقوق  منتدى  د�خ��ل  �لنا�سطة 
جنالء  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
�ملتعاقبة  �أن �حلكومات  بن عرفة 
ه���م�������س���ت �جل����و�ن����ب  ت����ون���������س  يف 

�لجتماعية طيلة 10 �سنو�ت.

�سقوط  عند  قِطعت  �لتي  �ل��ط��رق 
�أ�سجار و�أعمدة كهرباء.

م�سوؤول  بوكانيغر�  �أل��ربت��و  و�أ���س��ار 
�لحتاد �لدويل جلمعيات �ل�سليب 
�لأح�����م�����ر و�ل�����ه�����الل �لأح�����م�����ر يف 
�لفيليبني �إىل �أن “�لطريق �سيكون 
طوياًل و�سعًبا �أمام �ل�سكان لإعادة 

�لبناء وتويل زمام �أمورهم«.
 20 ج���م���ع  �إىل  �مل��ن��ظ��م��ة  ودع������ت 
 19،3( �سوي�سري  فرنك  مليون 
ل���ت���م���وي���ل جهود  ي��������ورو(  م���ل���ي���ون 

�لإغاثة و�إعادة �لإعمار.
و�أع���������رب �ل���ب���اب���ا ف��رن�����س��ي�����س عن 

كري�سو�ستومو لوكالة فر�ن�س بر�س 
�إّن ع�سرة �آخرين لقو� حتفهم.

�ل�سحايا مع  ع��دد  �رتفاع  وُي��رّج��ح 
�ملناطق  �إىل  �لإن��ق��اذ  ف��رق  و���س��ول 

�لتي دّمرها �لإع�سار.
�جلي�س  عنا�سر  من  �آلف  و�نت�سر 
�ل�سو�حل ورجال  و�ل�سرطة وخفر 
عمليات  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  �لإط���ف���اء 
�لبحث و�لإنقاذ يف �ملناطق �لأكر 

ت�سّرر�ً.
وخفر  �جل���ي�������س  ����س���ف���ن  ون���ق���ل���ت 
�ل�����س��و�ح��ل �مل���اء و�ل��غ��ذ�ء و�ل����دو�ء. 
لتنظيف  ثقيلة  �آليات  و�سلت  كما 

�سيارغاو  ج������زر  ت���ع���ر����س���ت  ك���م���ا 
لتدمري  وم���ي���ن���د�ن���او  ودي���ن���اغ���ات 

كبري.
ن�سرها  ل��ق��ط��ات ج��ّوي��ة  و�أظ���ه���رت 
�ل��ذي حلق  �ل��دم��ار  �جلي�س حجم 
ب��اأن��ح��اء و����س��ع��ة م��ن ���س��ي��ارغ��او مع 
وتناثر  م����ن����ازل  ����س���ط���وح  �ق����ت����الع 
�حل��ط��ام، يف وق��ت ق�سد كثري من 
�أعياد  لق�ساء  �لفلبينيني �جلزيرة 

ر�أ�س �ل�سنة.
يف ج��زي��رة دي��ن��اغ��ات، ق��ال �حلاكم 
“ُتعادل  �لأ�سر�ر  �إّن  باغاو  �أريلني 
�لتي  تلك  م��ن  �أ�سو�أ”  تكن  مل  �إن 

�لفلبني”،  ���س��ع��ب  م���ع  “تعاطفه 
غالبية  ت���ق���ط���ن���ه  �ل��������ذي  �ل���ب���ل���د 

كاثوليكية.
�لأحد  �لتب�سري  ���س��الة  بعد  وق���ال 
�لعز�ء  ن��ي��ن��و  �ل��ق��دي�����س  “ليحمل 
تو�جه  �ل���ت���ي  ل��ل��ع��ائ��الت  و�لأم�������ل 
تقدمي  جميًعا  وليلهمنا  �سعوبات 

م�ساعدة ملمو�سة«.
وق���������ال ح�����اك�����م ج�����زي�����رة ب����وه����ول 
�ل�سياحية �إّن �لتحليق فوق �ملناطق 
�ملنكوبة �أظهر �أن “�ل�سكان ت�سررو� 
منازلهم  ت���دم���ري  ج������ر�ء  ب�������س���دة 

وخ�سارة مزروعاتهم«.

رغم �سوء �لطق�س.. »قو�رب �ملوت« ل تتوقف يف تون�س
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�إىل  فيينا  يف  �إي���ر�ن  ت�سرفات  ت�سري 
�لعامل  ����س��ت��غ��ب��اء  رغ��ب��ة و����س��ح��ة يف 

و��سح،  ه��دف  حتقيق  بغية  �ل��وق��ت  ك�سب  �سيا�سة  �عتمدت  بعدما  وذل��ك 
�إير�ن  ب��اأن  �أم��ر و�ق��ع  �أم��ام  ويتمّثل هذ� �لهدف يف و�سع �ملجتمع �ل��دويل 

دولة نووّية يجدر بالعامل �لتعاطي معها من هذ� �ملنطلق.
بني  فيينا  يف  ح��دث  م��ا  �لث��ن��ني،  �أم�����س  ���س��ادرة  عربية  �سحف  وبح�سب 
�إىل رو�سيا و�ل�سني هو عودة  �إ�سافة  �أمريكا و�إي��ر�ن بح�سور �لأوروبيني 
�إىل “�ملرّبع �لأّول” �أي �إىل �لدور �لإير�ين يف �ملنطقة فهل م�سموح لإير�ن 

لعب دور �ملهيمن؟.
“�جلمهورّية  ب���اأن  �ل��ل��ن��دن��ي��ة  “�لعرب”  �سحيفة  ذك���رت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
لها  ي�سمح  �لنووّية  �لدولة  موقع  من  �لتفاو�س  �أن  تعتقد  �لإ�سالمّية” 
بفر�س �سروط معّينة مل ت�ستطع فر�سها منذ دخول جو بايدن �إىل �لبيت 
�لأبي�س قبل �أحد ع�سر �سهر�ً يف مقّدمة هذه �ل�سروط �لف�سل بني ملّفها 

�لنووي من جهة و�سلوكها يف �ملنطقة من جهة �أخرى.
�ل�سو�ريخ  �حل���ال  طبيعة  يف  �ل�سلوك  ه��ذ�  ي�سمل  �ل�سحيفة  وبح�سب 
بينها  ع���ّدة  ب��ل��د�ن  يف  ��ستخدمت  �ل��ت��ي  �مل�����س��رّية  و�ل��ط��ائ��ر�ت  �لبالي�ستّية 
و�ملن�ساآت  �ل�سعودّية  �لعربّية  �ململكة  على  �لع��ت��د�ء  ويف  و�ليمن  �ل��ع��ر�ق 
��ستهدفت  عندما   ،2019 �ل��ع��ام  خ��ري��ف  يف  ح��دث  كما  فيها،  �لنفطية 
وتعتقد )�إي��ر�ن( �أن تغيري�ً جذرياً �سيطر�أ على  “�أر�مكو”  �إير�ن من�ساآت 
كانت  �لتي  تر�مب  دونالد  �إد�رة  من  �لتخّل�س  مبجّرد  �لأمريكي  �ملوقف 
�ملنطقة، حيث جنح تر�مب بك�سف  �إي��ر�ن يف  �سيا�سة  ما هي  تعرف جيد�ً 

وحمالت �لتاأثري و�لأخطر �لأن�سطة 
�لعد�ئية لوكالء حمليني.

خ�سم  ويف  �أن����ه  �ل�سحيفة  وذك����رت 
فيينا  يف  جت����ري  �ل���ت���ي  �مل���ح���ادث���ات 
�أجو�ء و��سنطن،  �لإي��ر�ين، وعنو�نها �لرئي�س، ح�سب  �لنووي  �مللف  حول 
�تفاق  �إىل  �ل��ع��ودة  �سعوبة  كما  ج��دي��د،  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�سل  �سعوبة  ه��و 
فقد  باأنه  معاً  و�لأمريكيني  �لأوروب��ي��ني  �ع��رت�ف  مع  �سيما  ل   ،2015
�لنووي  �مل�ستوى  على  �إي��ر�ن  �أحرزته  �ل��ذي  �لتقدم  ب�سبب  ومغز�ه  معناه 
�لنتخابات  يف  �لدميقر�طيني  خ�سارة  �لأمريكية  �ل�ستطالعات  ترجح 
�لن�سفية �ملقبلة يف �لكونغر�س، بجناحيه �ل�سيوخ و�لنو�ب، خ�سارة معتربة 
ما �سوف يفاقم تعر �لرئي�س جو بايدن، وي�سع حملة �لرئا�سة على نار 
�إىل  �جلمهوريون  يعود  ب��اأن  قوي  �حتمال  �إىل  �أي�ساً  ت�سري  وهي  حامية. 

�لبيت �لأبي�س.
�سيزد�د  و�سفها  بح�سب  �لإير�ين”،  “�ملقلب  ويف  �أن��ه  �ل�سحيفة  وبينت 
عينه  لأن  ت�سدده،  من  �أ�ساًل،  �ملت�سدد  رئي�سي،  �إبر�هيم  �حل��ايل  �لرئي�س 
على من�سب �ملر�سد �لأعلى بعد وفاته، وهو يعمل على زيادة قوة �حلر�س 
�إىل  رفعها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة،  �مل��ال��ي��ة  لل�سنة  وميز�نيته  �لإي����ر�ين  �ل��ث��وري 
�ملجل�س بن�سبة %240. و�لت�سدد �لأق�سى هو تالياً �ل�سمة �لرئي�سة لعهد 
رئي�سي، ول م�ساحة فيه للتنازلت حتى للقبول بت�سوية و�سطية موؤقتة 
�سقف  رف��ع  ثنائية  �إي��ر�ن  �عتماد  يبدو  �أن��ه  �إىل  �إ�سافة  ه��ذ�  نهائية.  غري 
�أم��ور �تفق  �إىل حدها �لأق�سى وك�سب �لوقت عرب تر�جعها عن  �ملطالب 
عليها يف جولت �سابقة، �أنها تفاو�س من �أجل �لتفاو�س مع تعويلها على 

دعم و�زن من �ل�سني ل من �أجل �لتو�سل �إىل ت�سوية �ساملة.

�أن �إير�ن لي�ست �سوى و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �إير�ن تقبل بكّل ب�ساطة، 
�لعودة �إىل �لتز�م �لتفاق �لنووي يف حال رفعت �لعقوبات عنها لأنها تريد 
وهي  تر�مب،  �إد�رة  فر�ستها  �لتي  �لعقوبات  رف��ع  يوفّرها  �لتي  �لأم���و�ل 
�لأم���و�ل من  ��ستخد�م  ذ�ت��ه  �لوقت  تريد يف  رفعها  �ل�سعب  عقوبات من 
�أ�سا�سه ميلي�سيات مذهبّية تعمل  �لذي يف  �لتو�ّسعي  �أجل دعم م�سروعها 
على تدمري دول عربّية معّينة من �لد�خل كما يح�سل يف �لعر�ق ولبنان 
ممنهجة  تدمري  عملّية  لبنان  يف  �إي���ر�ن  مت��ار���س  حيث  و�ليمن  و�سوريا 
ومذ�هبه  طو�ئفه  بكّل  �للبناين  وللمجتمع  �للبنانية  �لدولة  ملوؤ�س�سات 
�أوباما، لكنها  ب��ار�ك  �إىل عهد  وحتلم منذ بد�ية عهد جو بايدن بالعودة 
�كت�سفت، متاأّخرة، �أّن ذلك لي�س ممكناً وذلك على �لرغم من ميل �لرئي�س 

�لأمريكي نف�سه �إىل �لت�ساهل معها.
بتاأكيد  ي�سي  نا�سئة  ت�سكل قوى  بان  �لأو�سط”  “�ل�سرق  وبينت �سحيفة 
�لوليات  �أن  مبقولة  �ل��ت��د�ول  يكر  بحيث  �لقطبية،  �لأح��ادي��ة  �سقوط 
�ملتحدة مل تعد �لقوة �لوحيدة �لتي تدير منفردة �سوؤون �لعامل وهي تخلت 
طوعاً �أو عنوة عن مهمتها ك�سرطي له، وهي بحال تر�جع، جعلت �لكثريين 
يتخوفون فو�سى �ساملة، ل �سيما مع غياب قوة بديلة، حيث �أدخلت كوريا 
�ل�سمالية و�إير�ن، �لعامل يف مو�جهة �سمن ما ي�سمى “�ملنطقة �لرمادية”، 
وهي تلك �لفجوة بني �حلرب و�ل�سلم ت�سمح لهذه �لدول بالقيام باأن�سطة 
وت�سمح  �أعماًل حربية،  �لقانونية  �لناحية  تعترب من  لكنها ل  تخريبية، 
ملن يرتكبها بالإفالت من �لعقاب كاحلرب �لإلكرتونية و�أعمال �لقر�سنة 

دخول �سفينتني �سينيتني 
�ملياه �لإقليمية �ليابانية

•• طوكيو-وكاالت

تابعتان  �سينيتان  �سفينتان  دخ��ل��ت 
لقو�ت خفر �ل�سو�حل، �ملياه �لإقليمية 
�ليابانية �لو�قعة قبالة جزر �سينكاكو 
�ل�����س��رق��ي، يف وقت  �ل�����س��ني  ب��ح��ر  يف 
�أم�������س �لثنني.  م��ب��ك��ر م���ن ����س���ب���اح  
بر�س”  ج����ي  “جي  وك����ال����ة  وذك�������رت 
�ل��و�ق��ع��ة تعد  �أن  ل��الأن��ب��اء  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
عملية �لت�سلل رقم 34 �لتي تتم من 
جانب �سفن تابعة للحكومة �ل�سينية 
�إىل �ملياه �ليابانية، حول �سل�سلة جزر 
مقاطعة �أوكيناو�، وهي عملية �لت�سلل 
�ملا�سي.  �خل��م��ي�����س  ي���وم  م��ن��ذ  �لأوىل 
�ل�����س��ف��ي��ن��ت��ان ق���ارب���ي �سيد  وط������اردت 
يابانيني حتى �ملياه �ليابانية �لو�قعة 
جنوب �سرق جزيرة تاي�سو يف �سل�سلة 
جزر �سينكاكو و�أماكن �أخرى، بح�سب 

ما ذكرته قو�ت �ل�سو�حل �ليابانية.

 �إ�سابة وزيرة �ل�سناعة 
�لفرن�سية بكوفيد-19 

•• باري�س-اأ ف ب

�إ���س��اب��ة وزيرة  �أظ���ه���رت �ل��ف��ح��و���س 
بانييه- �أنيي�س  �لفرن�سية  �ل�سناعة 
وقت  يف  بكوفيد-19،  رون��ا���س��ي��ه 
مرتفعا  م�����س��ت��وى  ف��رن�����س��ا  ت�����س��ج��ل 
خم�سني  نحو  يبلغ  �لإ���س��اب��ات  م��ن 
�أل����ف ح��ال��ة ج���دي���دة ي��وم��ي��ا ح�سب 
�ل�سناعة  وزي��رة  وكتبت  �ل�سلطات. 
على تويرت �أنها �أجرت فح�سا �أظهر 
وقالت  بكوفيد-19.  �إ���س��اب��ت��ه��ا 
“�أعزل نف�سي �عتبار� من هذ� �ليوم 
و�أو��سل تنفيذ مهماتي �لوز�رية عن 
وقال مكتبها �إن “�لوزيرة ل  ُبعد”. 
�أع��ر����س��ا وه��ي ب��خ��ري«. ياأتي  تظهر 
ذلك يف وقت �سجلت وكالة �ل�سحة 
�إ�سابة   48473 �لفرن�سية  �لعامة 
ج���دي���دة خ����الل �ل�������س���اع���ات �لأرب�����ع 

و�لع�سرين �ملا�سية. 

ربع �سكان �ل�سومال مهددون باجلوع ب�سبب �جلفاف 
•• نريوبي-اأ ف ب

�ل�سكان يف  رب��ع  �أن  م��ن  �لث��ن��ني  �أم�����س  �ملتحدة  �لأمم  ح���ذرت 
�ل�سومال مهددون باجلوع، ب�سبب �جلفاف يف هذ� �لبلد �لذي 
دمرته حرب م�ستمرة منذ عقود، بعد تر�جع هطول �لأمطار 

لثالثة مو��سم متتالية مع �حتمال ت�سجيل مو�سع ر�بع.
 4،6 ت��زد�د �لأزم��ة �سوًء� مع �حتياج  �أن  تتوقع �لأمم �ملتحدة 
�أيار/مايو  بحلول  غ��ذ�ئ��ي��ة  م�ساعد�ت  �إىل  �سخ�س  م��الي��ني 
2022، حيث ت�سهد �لبالد �سحاً يف �لأمطار لثالثة مو��سم 

متتالية، �لأمر �لذي مل يحدث منذ 30 عاماً.
�ألف �سخ�س   169 دفع نق�س �لغذ�ء و�ملياه و�ملر�عي بالفعل 
يف  مليون   1،4 �إىل  �ل��ع��دد  ي�سل  وق��د  منازلهم،  م��غ��ادرة  �إىل 

غ�سون �ستة �أ�سهر، وفق ما ذكرت �لأمم �ملتحدة يف بيان.
قال �آدم عبد �ملوىل من�سق �لأمم �ملتحدة لل�سوؤون �لإن�سانية يف 
�لبالد لوكالة فر�ن�س بر�س “قد نو�جه كارثة غري م�سبوقة”، 
وتوقع تعر�س 300 �لف طفل دون �سن �خلام�سة ل�سوء تغذية 
�إذ� مل ن�ساعدهم  “�سيق�سون  حاد يف �ل�سهر �ملقبلة. و�أ�ساف 
فيما نا�سدت �لأمم �ملتحدة تقدمي تربعات بقيمة  ب�سرعة”، 

1،5 مليار دولر لتمويل �ل�ستجابة لالأزمة.
ما  �أي  �سخ�س،  ماليني   7،7 نحو  �إن  �ملتحدة  �لأمم  وتقول 
�سيحتاجون  مليون(،   15،9( �ل�سومال  �سكان  ن�سف  يعادل 
�إىل �مل�ساعدة �لإن�سانية و�حلماية يف �لعام 2022، �أي بزيادة 
ن�سبتها %30 يف عام و�حد. يرزح ما ل يقل عن �سبعة من كل 
ع�سرة �سوماليني حتت خط �لفقر، فيما �أدى �سح �لأمطار �إىل 

ا على �ملجتمعات �لتي تعتمد  تعطيل �ملحا�سيل ب�سدة و�أثر �أي�سً
على تربية �ملو��سي. ويرت�فق ذلك مع ت�سخم مرتفع. وقالت 
وزيرة �ل�سوؤون �لن�سانية و�د�رة �لكو�رث �ل�سومالية خديجة 
�إن�سانية  م�ساعد�ت  ب��دون  �أن��ه  ل��درج��ة  كبري  “�خلطر  دي��ري 

فورية، �سيموت �أطفال ون�ساء ورجال جوعاً يف �ل�سومال«.
�ل�سومالية  �حل��ك��وم��ة  �أع��ل��ن��ت  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب،  ت�سرين  يف 
�جل���ف���اف، ح��ال��ة ط�����و�رئ �إن�����س��ان��ي��ة. ك��ذل��ك ���س��رب �جلفاف 
مما  �ل�سود�ن  وجنوب  كينيا  �لأخ��رية  �لفرتة  يف  و�لفي�سانات 

�أ�سفر عن نفوق قطعان وتدمري �ملر�عي و�ملحا�سيل.
�أن يوؤدي �ل�سح يف �ملياه و�لغذ�ء �إىل ن�سوب نز�ع بني  ويخ�سى 

�ملجتمعات �ملحلية للح�سول على �ملو�رد.
ويعزو �خلرب�ء �رتفاع حدة �لظو�هر �جلوية �إىل تغري �ملناخ.
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عربي ودويل
�ل�ضباق �إىل �لإليزيه:

بيكري�س وزمور يجرب�ن ماكرون ولوبان على تغيري �ل�سرت�تيجية
•• الفجر -اأوليفر بيفود 

ترجمة خرية ال�صيباين
�لأوىل  �جلولة  من  �أ�ضهر  �أربعة  من  �أق��ل  قبل     
يتناف�ش  �لفرن�ضية،  �لرئا�ض��ية  �لنتخاب��ات  من 
�لرتتيب،  يف  �لثاين  �ملركز  على  لعبني  ثالث����ة 

�مل��و�ج��ه��ة  �أم����ام  �ل��ط��ري��ق  يفت�ح  �ل����ذي  ذ�ك 
�لنهائية.

�أن  ميكن  م�ضبًقا.  ُيكتب  �ضيء  ل  �ل�ضيا�ضة،  يف     
مثل  تف�ضياًل  �لأكرث  �ل�ضيناريوهات  جميع  تنهار 
بيت من ورق مع �ندلع حدث غري متوقع. �حلملة 
ونتائجها   2017 لعام  �لرئا�ضية  �لنتخابية 

حملة  �ضتقدم  فهل  تاريخي.  مثال  �أح��دث  هي 
جديدة؟  ن�ضخة   2022 �لرئا�ضية  �لنتخابات 

بكا�ضتينغ خمتلف؟ كليا �أو جزئيا؟
   لأ�ضهر و�أ�ضهر، مت تاأكيد تكر�ر �ملبارزة �لأخرية 
نو�يا  ��ضتطالعات  يف  �ل�ضابقة  �مل��ع��ارك  لأم 
بدت  �ل�ضتطالع.  موؤ�ض�ضات  جلميع  �لق���رت�ع 

�لفرن�ضيني  غالبية  رغبة  رغم  حتمية  �لنتيجة 
�يالب  ل�ضتطالع  وفًقا  ع�ضرة  �أ�ضل  من  )ثمانية 
يف فرب�ير، �أي قبل ع�ضرة �أ�ضهر( يف عدم حدوث 
نف�ش هوؤلء ي�ضعون  �أخرى. ومع ذلك،  ذلك مرة 
و�إميانويل  لوبان  مارين  �لالعبني،  منهجي  ب�ضكل 

ماكرون، يف �ضد�رة �لأ�ضو�ت يف �جلولة �لأوىل.

لريبك  �مل�����س��اغ��ب��ني  �أول  ج�����اء   
ه�����ذ� �ل���رتت���ي���ب: �إري�������ك زم�����ور. 
دخ���ل �حل��م��ل��ة دون �لإع����الن عن 
�ملجادل  �أ���س��ب��ح  ر���س��م��ًي��ا،  ن��ف�����س��ه 
�ل��ي��م��ي��ن��ي �مل���ت���ط���رف ل��ق��ن��اة �سي 
نيوز �لتلفزيونية، مر�سح �ليمني 
يناف�س  �ل���ذي  تقريًبا،  �مل��ت��ط��رف 
للتجمع  �ل�������س���اب���ق���ة  �ل���رئ���ي�������س���ة 
رئا�سة  ع���ن  –تنازلت  �ل��وط��ن��ي 
ب���اردي���ال،  ج�������ورد�ن  �إىل  ح��زب��ه��ا 
�لأقل �زعاجا بني �لطاحمني، يف 

منت�سف �سبتمرب.

تر�جع لوبان 
بعد �خرت�ق زمور

   يف هذه �لعملية، �سجلت مر�سحة 
�ليمني �ملتطرف تر�جعا كبرًي� يف 
�لن�سف  خ��الل  �لناخبني  �ختيار 

�لثاين من �سبتمرب.
من  �لأوىل  �جل�����ول�����ة  وق�����ب�����ل   
ب�سبعة  �ل��رئ��ا���س��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
من  �ق����ل  �ىل  تر�جعت  �أ�س�����هر، 
�لت�سويت،  نو�يا  من  باملائة   20
معاهد  م������ن  ل����ل����ع����دي����د  وف������ًق������ا 
طيلة  ك��ان��ت  بينما  �ل���س��ت��ط��الع، 
�إميانويل  ت��ن��اف�����س  �أ���س��ه��ر،  ع���دة 
تقع  ثنائي����ة  مب�����ار�ة  يف  ماكرون 
�لرمزي  �ل�سقف  ذل��ك  م��ن  �أب��ع��د 

بكثري. 
تر�جع  م��ن �سحة  �لتحقق     مت 
ت��اأك��ي��د تر�ّسح  �إع���الن  ل��وب��ان بعد 

زمور يف 30 نوفمرب. 
وت�������س���ّخ���م ب���ع���د ف������وز ف���ال���ريي 
بيكري�س يف �لنتخابات �لتمهيدية 
�ملغلقة حلزب �جلمهوريني، �لتي 
مر�سح  تعيني  منها  �ل��ه��دف  ك��ان 
�لرئا�سية يف  �ليمني لالنتخابات 

4 دي�سمرب. 
  ت�سببت هذه �لأحد�ث �لنتخابية 
��سطر�بات،  ح��دوث  يف  �ملختلفة 
حتى  ك��ب��ري،  ب�سكل  �ل��ت��اأث��ري  دون 
�لنتخابية  �ل��ق��اع��دة  على  �لآن، 
�جلمهورية  )رئ���ي�������س  مل����اك����رون 
�لالعب  ه����و  ولي����ت����ه  �مل��ن��ت��ه��ي��ة 
�ل����وح����ي����د غ�����ري �مل����ع����ل����ن( �ل�����ذي 
ب��امل��ائ��ة و25   23 ب���ني  ي��ت��اأرج��ح 
وفًقا  �لت�سويت،  نو�يا  باملائة من 

ملعاهد ��ستطالعات �لر�ي.
�أن �قتحام زمور     ومن �لو��سح 
ع��ل��ى مي���ني ل���وب���ان، ك���ان ل���ه �أثر 
�لطموح  ظ��اه��رة  خلق  يف  مبا�سر 
ر�ديكالية  �لأك��ر  �لهو�م�س  �إىل 
�لذين  �ل��ل��ي��ب��ي��ن��ي��ني  ل��ل��ن��اخ��ب��ني 
�عتربو� بال �سك �أن �بنة �ملوؤ�س�س 
�مل�سارك للجبهة �لوطنية )�ل�سم 
مل  �ل��وط��ن��ي(  �لتجمع  ل���  �ل�سابق 
ت��ع��د م��ث��رية ل��الن��ق�����س��ام مب��ا فيه 

�لكفاية.
   ومن �لغريب، �أن هذه �لظاهرة 
بنقل،  ���ا  �أي�������سً م�����س��ح��وب��ة  ك���ان���ت 
لأن  كمًي������ا  حتدي������ده  ي�سعب 
يخرت  ل�����م  �جل��م��ه��وري��ني  ح���زب 
�لناخبني  م����ن  ب���ع���د،  م��ر���س��ح��ه 
�مل���و�ل���ني ل��ف��ر�ن�����س��و� ف��ي��ون منذ 
2017 �إىل �ملر�سح �ليميني  عام 
�لن�سب  ي��دع��ي  �ل����ذي  �مل��ت��ط��رف 
�ل��دي��غ��ويل، ول��ي�����س ب����دون بع�س 

�ملقابلة  ع��ام��ة خ���الل  مل��ح��ة  ق���دم 
تتجه  �أي���������ن  “�إىل  �ل����ط����وي����ل����ة 
 ”1 تي �ف  بث على”  فرن�سا؟” 
 15 ي��وم  م�ساء  �ي”،  �سي  و”�ل 

دي�سمرب.
�لتي  �جل��اذب��ي��ة  ت�����س��اءل��ت  و�إذ�   
ناخبي  على  نف�سه  ه��و  ميار�سها 
لبيكري�س  �مل���و�يل  �لو�سط  مي��ني 
خالل  م����ن  ُت�������رتك،  �أن  وي���ج���ب 
فيليب، فال  �دو�رد  �إىل  تفوي�س، 
�أن  �إل  م���اك���رون  للرئي�س  مي��ك��ن 
�لو�سط  ي�سار  �إىل  عينيه  ي��وّج��ه 
�فق  �ل�������س���ط���رجن، يف  رق���ع���ة  م����ن 
ب�سكل  �لثانية  �لرئا�سية  �جلولة 

�أ�سا�سي.

عودة كبرية
 ل� “يف نف�ش �لوقت«

برغبته �إثبات، يف نهاية �لربنامج 
�لتلفزيوين ملاكرون، �أنه ل ميكنه 
بيكري�س  م��ن  �أ����س���و�ت  �خ��ت��ط��اف 
مر�سح  ق�����ول�����ه،  ح�������س���ب  لأن����������ه، 
�ر�دته  دون  �سيوتي  ق��دم  ي�ساري، 
�لفرن�سي  �ل��رئ��ي�����س  �إىل  خ��دم��ة 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه مع  ت��ك��ي��ي��ف  يف 
�سكل  �مل��ت��غ��ري.  �ل�سيا�سي  �مل�سهد 
م����ن �أ�����س����ك����ال �ل���ن���ع���م���ة و�ل����رب����ح 
من  �لإل��ي��زي��ه،  مل�ستاأجر  �مل��ف��اج��ئ 
�لذي  �لوقت”،  نف�س  “يف  �أت��ب��اع 
�أي ممثل  �لأغنياء،  رئي�س  ُيعترب 
�لآخ��ر من  �ليمني، على �جلانب 

رقعة �ل�سطرجن.
�جلمهوري  �ل��ن��ائ��ب  ح��ج��ة  �ن     
عن �لألب ماريتيم -�لذي يطمح 
�إىل �أن ي�سبح وزيًر� للد�خلية يف 
�ساعد  �أن���ه  -ه��ي  ميينية  حكومة 
ف��ر�ن�����س��و� ه���ولن���د خ����الل فرتة 
�أوًل   ،)2017-2012( وليته 
ثم  لالإليزيه،  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف 
كوزير لالقت�ساد، قبل �أن ي�سبح 
-2017( رئ���ي�������ًس���ا  ن��ف�����س��ه  ه����و 

بال  ك�����ان  م�����اك�����رون،   ،)2022
���س��ك مم��ث��ل �ل��ي�����س��ار ط��ي��ل��ة ع�سر 

�سنو�ت...
لل�سعار�ت  ي����ك����ون  م����ا  غ����ال����ًب����ا   
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة وج����ه وج���ان���ب �آخ����ر، 

و�أحياًنا غري متوقع.

�دو�رد فيليب جوكر ماكرون بيكري�س مناف�سة على �ليمني

و�ملتنافرة  �ل��وق��ح��ة  �ل��رتت��ي��ب��ات 
للتاريخ.

   ويف خطوة ثانية، ت�سبب �نت�سار 
�سيوتي  �أري�������ك  ع���ل���ى  ب��ي��ك��ري�����س 
ن�����وع من  ب����ني �جل���م���ه���وري���ني يف 
ملارين  بالن�سبة  �مل����زدوج  �ل��ت��اأث��ري 
حرمانها  خ������الل  م����ن  ل�����وب�����ان، 
ناخبيها  م���ن  ج���دي���د  ج����زء  م���ن 
�لتي  �ل�����س��ري��ح��ة  ب��ع��د  �ملحتملني 
�ن��ت��زع��ه��ا زم�����ور. ف��ق��د ع���اد ق�سم 
�لذين  �ليمينيني  �لناخبني  م��ن 
�للوبينية  �ل��ن��زع��ة  �إىل  جل�����وؤو� 
�لأ���س��ل��ي�����������������ة عرب  ع��ائ��ل��ت��ه��م  �ىل 
�ليمينية،  ب��امل��ر���س��ح��ة  �لل��ت��ح��اق 
�سغط  -�أو  وجود  ورمبا طماأنهم 

-�سيوتي �إىل جانبها.
�مل�ستطرقة  �لأو�ين  ح���رك���ات     
�إن مل  �لغ����ل����ب،  ه�����ذه، مت���ت يف 
تقريًبا، بني هوؤلء  بالكامل  يكن 

�إدو�رد فيليب. وه��ذ� بال �سك ما 
رئي�س  جّدد  لقد  ماكرون.  ياأمله 
�لوزر�ء �ل�سابق يف بد�ية �لولية، 
�لذين  �جلمهوريني  م��ن  �ل��ق��ادم 
�لرئي�س  خلف  �ل��ت��ز�م��ه  ت��رك��ه��م، 

�لذي ياأمل تر�ّسحه.
حزبه  ت���اأ����س���ي�������س  خ������الل  وم������ن   
مع  ت���ق���ارب  و�إج��������ر�ء  “�فاق”، 
فر�نك  بزعامة  “�جري”  حركة 
ري�سرت، وزير �لتجارة �خلارجية، 
�جلمهوريني،  �س�����ليل  ا  �أي�سً وهو 
ه����دف  ل��ن��ف�����س�����������������ه  و���س��������ع  ف��ق��د 
�لو�س�������ط  ميني  من  جزء  ج�����ذب 
ب��ي��ك��ري�����س على  ي��ف�����س��ل  �ل�������ذي 
��ستهد�ف  جانب  –�ىل  م��اك��رون 
�ل��ت�����س��������ري��ع��ي��ة وما  �لن���ت���خ���اب���ات 

بعده����ا بال �سك.
هو  �ل��ث��اين،  �ملنظور  �لت�سل�سل     
لقد  �لو�سط.  عن  حملته  �ن��زي��اح 

�مل�ستوى  ع��ل��ى  وه���ب���وط  ���س��ع��ود 
�لنتخابي.

�ضغط �ليمني �ملتطرف
 على �أكتاف بيكري�ش

   �لأم��ر خمتلف متاًما يف نهاية 
ه���ذ� �ل���ع���ام. ق��ب��ل ح����و�يل 120 
من  �لأوىل  �جل���ول���ة  م���ن  ي���وًم���ا 
�لن����ت����خ����اب����ات �ل���رئ���ا����س���ي���ة، من 
�سيحتل  مب��ن  �جل����زم  �مل�ستحيل 
�ملرتبة �لثانية يف نو�يا �لت�سويت. 
)بيكري�س  لع���ب���ني  ث���الث���ة  لأن 
ول��وب��ان وزم���ور( ه��م �إىل ح��د ما، 
م�ستوى  �خل��ط��اأ، يف  م��ع هو�م�س 

و�حد تقريبا.
   هذ� �لّت�سّكل �جلديد �سيكون له 

�لالعبني �لثالثة.
 ومرة �أخرى، مل تت�سرر �إمكانات 
ماكرون ب�سدة. و�لرهان بالن�سبة 
هذ�  ي���ك���ون  �أل  ه����و  خل�������س���وم���ه 

�ل�ستقر�ر د�ئما.
�أن    ل���ذل���ك مي���ك���ن ل���ك���ل ����س���يء 
تتحرك  �أن  قبل  م��اك��رون،  ي��ق��ود 
و�أق�سى  مي���ني  ع��ل��ى  �خل���ط���وط 
�إىل  �ل���������س����ط����رجن،  مي�����ني رق����ع����ة 
�لنهائية  �مل��ع��رك��ة  ب���اأن  �لع��ت��ق��اد 
طلب  )�إذ�  ل��ه  بالن�سبة  ���س��ت��ك��ون 
وليته(  جتديد  �لفرن�سيني  من 
كما حدث عام 2017، يف �سد�م 
على  �ملوجود  �للوبنيي  �لتيار  مع 
منذ  �لوطنية  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 
م��ا ي��ق��رب م��ن �أرب���ع���ني ع��اًم��ا مع 

يف �ل���ف���وز ب�����س��ر�ئ��ح ج���دي���دة من 
فعل  ك��م��ا  �ليمينيني،  �ل��ن��اخ��ب��ني 
عام 2017، يت�ساءل. يف �لو�قع، 
�أو  م��ت��وق��ع  غ��ري  ح���دث  با�ستثناء 
بيكري�س  �سّيجت  فا�سلة،  حملة 
ب�سكل �سليم ناخبيها �لذين لي�س 
�سبب،  �أي  �مل��ع��ت��دل��ة  لعنا�سرهم 
حتى يثبت �لعك�س، للتخلي عنها. 
و�لأمر �أكر تعقيًد� بع�س �ل�سيء 
�لتي  �ل�سلبة  لل�سريحة  بالن�سبة 

تتعر�س ل�سغط زمور.

�لتحول ي�ضار� حلملة
 ماكرون �مل�ضتقبلية

   وقد ياأتي �ثبات �لعك�س هذ� من 
�لعاملة”،  “�لدعامة  بطل  قبل 

نتيجة حتمية، ب�سرف �لنظر عن 
�سد  و�ملنطقية  �ملبا�سرة  �ملعركة 
وليته،  �ملنتهية  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
�حل���ّث ع��ل��ى م��ع��رك��ة ط��اح��ن��ة بني 
ح�ستهم  على  للحفاظ  �لثالثة 
كل  ي����ح����اول  و�ن  �ل���������س����وق،  م����ن 
على  ح�����س�����س  “ك�سب  م���ن���ه���م، 
ح�ساب �لثنني �لآخرين. لذلك، 
من  �ل��ع��ام��ة  �حل��م��ل��ة  �ست�ساحب 
�ج���ل �ل�����رو�ق ح��م��ل��ة �أخ�����رى من 
ور�ء �لكو�لي�س، رمبا �أقل ح�سور� 
�أ�سّد  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ولكنها  �ع��الم��ي��ا 

فتًكا.
   م��ن ه��ذه �حل��رب على �ملو�قع، 
على  ت�سل�سلني  ي��ت��وّل��د  �أن  ميكن 
ماكرون  �أم����ل  �أن  ي��ب��دو  �لأق������ل. 

ماكرون وتغيري �ل�سرت�تيجية لوبان تر�جع مربك لليمني �ملتطرف

زمور خلبط �لور�ق

من �مل�ستحيل يف هذه �ملرحلة �جلزم مبن �سيحتل �ملرتبة �لثانية يف نو�يا �لت�سويت

�أحد�ث �نتخابية ت�ضببت يف ��ضطر�بات، دون �لتاأثري ب�ضكل كبري حتى �لآن على �لقاعدة �لنتخابية ملاكرون

ه������ل ����ض���ت���ق���دم 
ح���������م���������ل���������ة 
�لن����ت����خ����اب����ات 
�لرئا�ضية 2022 
جديدة؟  ن�ضخة 
ب���ك���ا����ض���ت���ي���ن���غ 
كليا خم��ت��ل��ف؟ 
ج���زئ���ي���ا؟ �أو 

�ل���ت���ح���ق���ق مت 
م���������ن ����ض���ح���ة
 ت���ر�ج���ع ل��وب��ان 
ب����������������ع����������������د
��ح  ت���اأك���ي���د ت��ر���ضّ
وت�ضّخم  زم����ور، 
ب��������ع��������د ف��������وز 
بيكري�ش  فالريي 

يتناف�س ثالثة لعبني على �ملركز �لثاين يف �لرتتيب
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العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ور�سة قف لت�سليح 

�ل�سيار�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2184752 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة علي �سامل �سيف حممد �لقبي�سي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سليمان حممد علي �سليك �ل�سميلي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إلغاء �عالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
�لتجاري:�حللول  بال�سم   CN رقم:1004954 
�لو�حد  �ل�سخ�س  �سركة   - �ملتكاملة  �ل�سرت�تيجية 
�لو�سع  و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م 

كما كان عليه �سابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ميمور 

لبيع لو�زم �لأطفال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2936965 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
�ل�س�����ادة/خمبز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وحلويات لربدي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3669758 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�سم �لتجاري:بريك �ند بر��س للت�سميم �لد�خلي - �سركة �ل�سخ�س 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:مدينة خليفة جنوب غرب 17-0.01 مبنى �ل�سيد علي 
خلفان ر��سد �ملطوع و�خرين

CN 2634654 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/13 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/20  - بالرقم:2105039429  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
ملعد�ت  �ي�ست  �ل�س�����ادة/هوت هيد ميدل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN حقول �لنفط ذ.م.م  رخ�سة رقم:2040499 

تعديل مدير / �إ�سافة بيرت ��سكيبد�ل مومى
�إ�سافة بني يا�س ملعد�ت حقول �لنفط - �سركة  تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / 

�ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
BANIYAS OIL FIELD SUPPLIES - SOLE.PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف بني يا�س ملعد�ت حقول �لنفط ملالكها ر�كان 
حممد �ملرر - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �لعمارة �لفنية للمقاولت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة  ذ م م   رخ�سة رقم:1021951 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ح�سني �سليمان ح�سني حممد �ملرزوقى %10

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / جورج جرج�س من 49 % �إىل %90
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبد�هلل حممد �سعيد �ملهريى

 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت �لإن�ساء�ت �ملعدنية  4100003
 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت �سبكات وخطوط نقل �لطاقة  4220101

 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت �سبكات وحمطات توزيع �لطاقة  4220102
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
للرخام  �ل�سوت  �ل�س�����ادة/هدير  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�لديكور   رخ�سة رقم:3959512 

تعديل �إ�سم جتاري من/ هدير �ل�سوت للرخام و�لديكور

HADEER ALSOUT FOR MARBLE AND DECOR

�إىل/ �لت�سميم �حلديث للرخام و �لديكور

AL TASMEM AL  HADETH MARBLE AND DECOR

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

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز �بوظبي للخاليا �جلذعية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2751549 
تعديل مدير / �إ�سافة �سيد ب�سر �سعيب �سيد �سعيب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �لعطاء لال�ستثمار ذ.م.م
 AL ATAA INVESTMENT L.L.C.

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد هدى بطى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مركز �بوظبي للخاليا �جلذعية
ABU DHABI STEM CELLS CENTER

�إىل/ مركز �بوظبي للخاليا �جلذعية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
ABU DHABI STEM CELLS  CENTER   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سبائك للمقاولت �لعامة ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1079286 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / على �سامل على �سعيد �لفز�رى من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / على �سامل على �سعيد �لفز�رى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فاروق عبد�لاله ��سماعيل ح�سن

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سبائك للمقاولت �لعامة ذ م م

SABAYEK GENERAL CONTRACTING LLC

�إىل/ �سبائك للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
SABAYEK GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
�سركة   - �لعامة  للمقاولت  تاغ  �ل�س�����ادة/جرين  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم:2236414 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عمر �بوبكر حممد حمد �جلعيدى من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / عمر �بوبكر حممد حمد �جلعيدى من 100 % �إىل %50
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فتحيه �سالح �حمد %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ جرين تاغ للمقاولت �لعامة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

GREEN TAG GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/ جرين تاغ للمقاولت �لعامة ذ.م.م

 GREEN TAG GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سادة للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ م م  رخ�سة رقم:1059222 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد عبد�هلل حممد عمر �لعيدرو�س %20

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عبد�لعزيز عبد�لو�حد حممد �لعطا�س �لها�سمى من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / عبد�لعزيز عبد�لو�حد حممد �لعطا�س �لها�سمى من 100 % �إىل %80

تعديل ر�أ�س �ملال / من 150000 �إىل 15000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �ل�سادة للمقاولت �لعامة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

ALSADA FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/ �ل�سادة للمقاولت �لعامة ذ.م.م

ALSADA FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�جلناح �لبي�س للقرطا�سية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1038326 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / خليل �بر�هيم �سعيد �سم�س �حلو�سنى من وكيل خدمات �إىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / خليل �بر�هيم �سعيد �سم�س �حلو�سنى من 0% �إىل %51
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة جايابر��ساد كونهى بور�يل  %24

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / تارول برميار�جان من مالك �إىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء / تارول برميار�جان من 100 % �إىل %25

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 3.40*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �جلناح �لبي�س للقرطا�سية

WHITE WING STATIONERY
�إىل/ �جلناح �لبي�س للتجارة �لعامة ذ.م.م

  WHITE WING GENERAL TRADING L.L.C
تعديل عنو�ن / من �أبوظبي بني يا�س-بناية / �سلطان غالب �ملن�سوري �إىل �أبوظبي �مل�سفح م 25

202101904976 202101904976 حكومة �أبوظبي
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة م�ستح�سر�ت �لتجميل - باجلملة  4649028

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة عامة  4690018
تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة �لهد�يا - باجلملة  4649034

 تعديل ن�ساط / حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة  4773402
 تعديل ن�ساط / حذف بيع �دو�ت �لقرطا�سية - بالتجزئة  4761003

�أربعة ع�سر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سموخ �لمار�ت للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1143953 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممود عبد�لكرمي حممد خليل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لكرمي عبد�لرحمن عبد�لكرمي
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سموخ �لمار�ت للمقاولت �لعامة
SHUMOKH AL EMIRATES GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �سموخ �لمار�ت للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
SHUMOKH AL EMIRATES CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لقمة لال�ست�سار�ت �ل�سريبية وتدقيق 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �حل�سابات رخ�سة رقم:4087786 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �لتميمى �لتميمى حممد قوره  %25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عمار عبيد �حمد �سيف �لكعبى من وكيل خدمات �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / عمار عبيد �حمد �سيف �لكعبى من 0% �إىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �حمد عزت مر�سى حممد �سومان من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �حمد عزت مر�سى حممد �سومان من 100 % �إىل %24

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ �لقمة لال�ست�سار�ت �ل�سريبية وتدقيق �حل�سابات
AL QEMA TAX CONSULTANCY AND AUDITING

�إىل/ �لقمة لال�ست�سار�ت �ل�سريبية وتدقيق �حل�سابات ذ.م.م
ALQEMA TAX CONSULTANCY AND AUDITING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
للهو�تف  و�لع�سرون  �لو�حد  �ل�س�����ادة/�لقرن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ملتحركة  رخ�سة رقم:1013966 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة يو�سف مامينهى مامينهى عبد�لقادر %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حنا �سليم عز�م
تعديل وكيل خدمات / حذف عمر مرعى عامر حميد �حل�سرمى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �لقرن �لو�حد و�لع�سرون للهو�تف �ملتحركة
TWENTY FIRST CENTURY MOBILE PHONES MOBILE PHONES

�إىل/ �لقرن �لو�حد و�لع�سرون للهو�تف �ملتحركة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
TWENTY FIRST CENTURY MOBILE PHONES MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية - مكتب تنمية �ل�سناعة باأن / �ل�سادة : م�سنع �لظاهرة لالألبان 

قد تقدمو� �لينا بطلب  IN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1002308 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سركة �لظاهرة �لزر�عية �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL DAHRA AGRICULTURE SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل مدير / �إ�سافة خدمي عبد�هلل �سعيد �لدرعي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لظاهره �لزر�عية ذم م

 Al Dahra Agriculture LLC
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لظاهرة كابيتال ذ.م.م

AL DAHRA CAPITAL L.L.C
قانوين تعديل نوع / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ م�سنع �لظاهرة لالألبان ذ.م.م
AL DAHRA DAIRY FACTORY LLC

�إىل/ م�سنع �لظاهرة لالألبان - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
AL DAHRA DAIRY FACTORY  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - مكتب  فعلى كل من له حق 
تنمية �ل�سناعة خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية - مكتب تنمية �ل�سناعة باأن / �ل�سادة : ليف لتنقية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  IN �ملياه  رخ�سة رقم:2003075 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �مي جروب ليمتد

 AMEE GROUP LIMITED
تعديل مدير / �إ�سافة نو�ب �سرفر�ز �ظفر

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيخة حممد �سليمان حيدر �لبلو�سي
قانوين تعديل نوع / من موؤ�س�سة فردية حملية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ ليف لتنقية �ملياه
LYFE WATER PURIFICATION

�إىل/ ليف لتنقية �ملياه - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
LYFE WATER PURIFICATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
- مكتب تنمية �ل�سناعة خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إلغاء �عالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 1134229 بال�سم �لتجاري:�حلي �مللكي 
، بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة  لل�سيانه �لعامه ذ.م.م 

و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إلغاء �عالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 2716729 بال�سم �لتجاري:ر�ي خلدمات 
�لرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، و�ل�سر�ئب  �لتدقيق 

و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

�إرجاء �حلكم على �سو ت�سي �إىل 27 دي�سمرب 
•• رانغون-اأ ف ب

�ملدنية  للزعيمة  �لطويلة  �ملحاكمة  يف  حكم  ���س��دور  �أرج���ئ 
�لربومية �ل�سابقة �ونغ �سان �سو ت�سي  �أم�س �لثنني يف �أحدث 
�حلكم  يتخذها  �لتي  �لق�سائية  �لإج���ر�ء�ت  �سل�سلة  تطور�ت 
�لع�سكري يف حقها بعدما حكم عليها بال�سجن �سنتني مطلع 

كانون �لأول-دي�سمرب.
و�ونغ �سان �سو ت�سي )76 عاما( مو�سوعة يف �لإقامة �جلربية 
منذ �لنقالب �لع�سكري يف �سباط-فرب�ير �ملا�سي �لذي �أطاح 
بها. ففي �لأول من �سباط-فرب�ير ��ستعاد �جلي�س �ل�سلطة يف 
هذ� �لبلد �لو�قع يف جنوب �سرق �آ�سيا مما و�سع حد� لفا�سل 

دميوقر�طي ق�سري.
و�أرجئ �حلكم �إىل 27 كانون �لأول-دي�سمرب يف تهمة ��ستري�د 
�أي  �إعطاء  دون  “من  قانونية،  غري  بطريقة  ل�سلكي  �أجهزة 
�سبب لذلك” على ما �أفاد م�سدر مطلع على �مللف. وتو�جه 
�أونغ �سان �سو ت�سي نظريا حكما بال�سجن ثالث �سنو�ت يف هذه 
بح�سب  تهدف  �إليها  تهم عدة وجهت  بني  وهي من  �لق�سية 

حمللني �إىل �إز�حتها نهائيا عن �ل�ساحة �ل�سيا�سية.
�لأوىل عندما  �لن��ق��الب  �ساعات  �إىل  �لت��ه��ام��ات  ه��ذه  وت��ع��ود 
دهم عنا�سر من �جلي�س و�ل�سرطة منزل �أونغ �سان �سو ت�سي 
�أج��ه��زة غ��ري مرخ�سة. وخالل  ووج��وده��ا على م��ا ي��ب��دو م��ع 
�لتحقيق �أفاد عنا�سر كانو� �سمن �لفريق �ملد�هم �أنه مل يكن 

بحوزتهم مذكرة تفتي�س، على ما ذكر م�سدر مطلع.
�سنو�ت  �أرب��ع  بال�سجن  عليها  �حل��ايل حكم  �ل�سهر  ويف مطلع 
و�نتهاك  �ل���س��ط��ر�ب��ات  على  �لتحري�س  بتهمة  �إد�ن��ت��ه��ا  بعد 
�لقيود �ل�سحية ملكافحة كوفيد-19 ما �أثار �إد�نات قوية من 

�لأ�سرة �لدولية.
وخف�س زعيم �ملجل�س �لع�سكري مني �ونغ هالينغ �حلكم بعد 
ذلك �إىل �ل�سجن �سنتني و�أعلن �أنها �ستم�سي عقوبتها يف ظل 
لو�سائل  ي�سمح  ول  نايبيد�و.  �لعا�سمة  يف  �جلربية  �لإقامة 
�أم��ام حمكمة خا�سة يف  �لع��الم بح�سور جل�سات حماكمتها 
�لعا�سمة. ومنع �ملجل�س �لع�سكري حماميها من �حلديث �إىل 

�ل�سحافة و�إىل �ملنظمات �لدولية.

و��ستمرت �ل�سلطات �لع�سكرية بتوجيه تهم �إ�سافية من بينها 
�لف�ساد �لتي تو�جه من خاللها �حتمال �حلكم عليها بال�سجن 
به حزبها  ف��از  �ق��رت�ع  �لنتخابي خ��الل  و�لتزوير  15 عاما، 
“�لر�بطة �لوطنية من �أجل �لدميوقر�طية” ب�سكل و��سع يف 

ت�سرين �لثاين-نوفمرب 2020.
و�ونغ �سان �سو ت�سي حمتجزة منذ ع�سرة �أ�سهر يف مكان �سري 
مع فريق �سغري. وتقت�سر �ت�سالتها باخلارج على �جتماعات 
مقت�سبة مع حماميها �لذين يطلعونها على �لو�سع يف �لبالد 

ناقلني ر�سائل من �ن�سارها.
وي�سكل فريق �لدفاع عن �أونغ �سان �سو ت�سي م�سدر �ملعوملات 

�لوحيد حول �ملحاكمة �لتي تعقد �سمن جل�سات مغلقة.

�لرئي�سة �لتنفيذية لهونغ كونغ ترحب بنتائج �لنتخابات

�لعديد من �لقادة يرحبون بفوز بوريك بالنتخابات يف ت�سيلي 

�ملقاعد يف �ملجل�س، لكن كان ي�سمح 
ب�سغل  �مل���ع���ار����س���ني  م����ن  لأق���ل���ي���ة 
ع���دد م��ن �مل��ق��اع��د ف��ي��ه، م��ا جعله 
���س��اح��ة مل��ن��اق�����س��ات ح��ي��وي��ة ج���د� يف 
�لقو�عد  وو�سعت  �لأحيان.  �أغلب 
�جلديدة �لتي فر�ستها بكني حد� 

لهذ� �لتقليد.

�أنه يريد  وكتب دوكي على تويرت 
لتقوية  م��ع��ا  �ل��ع��م��ل  “مو��سلة 
�لتاريخية  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ة 
ر  وذَكّ توحدنا”.  �لتي  و�لأخ��وي��ة 
بوريك قائال “نحن دول �سقيقة«. 
�أوروغ�������و�ي لوي�س  وك��ت��ب رئ��ي�����س 
لكال بو على تويرت “�أهنئ رئي�س 
بوريك  غابريال  �ملنتخب  ت�سيلي 
فيه خري  مل��ا  �لتوفيق  ل��ه  و�أمت��ن��ى 

�ل�سعب �لت�سيلي«.
من جهته وجه �لرئي�س �لإكو�دوري 
�لأخوية  “حتياته  ل�سو  غيريمو 
متمنيا  �لت�سيلي”  �ل�����س��ع��ب  �إىل 
�ملنتخب  �ل���ت�������س���ي���ل���ي  ل���ل���رئ���ي�������س 
“�لنجاح يف رئا�سته من �أجل خري 

�سعبه«.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

لهونغ  �لتنفيذية  �لرئي�سة  رحبت 
بنتيجة  �لث����ن����ني  �أم���������س  ك����ون����غ 
�ملخ�س�س  �مل����ح����ل����ي  �لق������������رت�ع 
للمر�سحني “�لوطنيني” �ملو�لني 
�نخفا�س  من  �لرغم  على  لبكني، 
ن�������س���ب���ة �مل���������س����ارك����ة ب�������س���ك���ل غري 

م�سبوق.
�لناخبني  م���ن  ب��امل��ئ��ة   30 �أدىل 
باأ�سو�تهم �لأحد لختيار ممثليهم 
للمدينة  �ل��ت�����س��ري��ع��ي  �مل��ج��ل�����س  يف 
حيث يتم �نتخاب عدد قليل منهم 
ب��الق��رت�ع �ل��ع��ام مب��وج��ب قو�عد 
ميكن  ول  بكني  فر�ستها  ج��دي��دة 
�أن يرت�سح لها �سوى “�لوطنيني” 

�ملو�لني لل�سني.
وت��ع��د ن�����س��ب��ة �لإق���ب���ال ه���ذه �أدن���ى 
م���ع���دل م�����س��ارك��ة ع��ل��ى �لإط�����الق 
هونغ  �ملتحدة  �ململكة  �إع���ادة  منذ 
ع���ام  �ل�������س���ني  ك���ن���ف  �إىل  ك����ون����غ 
1997، وحتى منذ �أول �نتخابات 
بالقرت�ع �ملبا�سر لأع�ساء �ملجل�س 

�لت�سريعي عام 1991.
ل��ك��ن �ل��رئ��ي�����س��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة كاري 

�لنظام  ع���ن  �لث���ن���ني  د�ف���ع���ت  لم 
�لن��ت��خ��اب��ي �جل���دي���د وق��ل��ل��ت من 
�أه����م����ي����ة �لم����ت����ن����اع �ل���ك���ب���ري عن 

�لت�سويت.
“عادت  �سحايف  موؤمتر  يف  وقالت 
�ل�سحيح،  �مل�سار  �إىل  كونغ  هونغ 
�ملتمثل يف دولة و�حدة ونظامان” 
�ل��ذي من  �إىل �لنموذج  ��سارة  ، يف 
�لذ�تي  �حلكم  مينح  �أن  �ملفرت�س 

لالإقليم.
ول�سق  ن�سخ  ميكننا  “ل  و�أ�سافت 
بالقو�عد  ي�����س��م��ى  م���ا  �أو  �ل��ن��ظ��ام 
�لغربية”  للدول  �لدميوقر�طية 
�لق�ساء  �لآن  مت  �أن�����ه  م�����س��ي��ف��ة 
لل�سني”  “�ملعادية  �لعنا�سر  على 

وب�سط �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي.
ك���م���ا حت����دث����ت و����س���ائ���ل �لإع�������الم 
جانبها،  من  �ل�سينية،  �حلكومية 

عن �لنجاح �لباهر لالنتخابات.
�جلديدة  �ل�سني  وكالة  و�عتربت 
فند  �ل���ت�������س���وي���ت  �أن  �ل���ر����س���م���ي���ة 
بينما  �خلارجية  �لقوى  “�أكاذيب 
ل�سعب  �حلقيقية  �لإر�دة  �أظ��ه��ر 

�ملدينة �ل�سينية«.
من �ملقرر �أن تتوجه لم �إىل بكني 

�إىل مدى تاأييد �سكان هونغ كونغ 
للنظام �جلديد.

و���س��ع ورقة  �أو  �ل��ت�����س��وي��ت  وع����دم 
ق��ان��وين يف  �أم���ر  �أو لغ��ي��ة  بي�ساء 
فاإن  �ملقابل،  يف  لكن  ك��ون��غ.  هونغ 
خمالفة  ب��ات  ذل��ك  على  �لت�سجيع 
جز�ئية �عتبار� من �لعام �حلايل، 
�أ�سخا�س  ع�������س���رة  ت���وق���ي���ف  ومت 

مبوجب �لقانون �جلديد.
�جلديدة  �لقو�عد  بكني  وفر�ست 
�إح���ك���ام ���س��ي��ط��رت��ه��ا على  �إط�����ار  يف 
�لحتجاجات  ب��ع��د  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
�لكبرية �ملوؤيدة للدميوقر�طية يف 

.2019
�ل�سيادة  حت��ت  �لقليم،  ي�سهد  مل 
�ل�سينية،  �أو  �ل����ربي����ط����ان����ي����ة 
يف  �أدى  مم��ا  كاملة،  دميوقر�طية 
�حتجاجات  �إىل  م��ن��ا���س��ب��ات  ع���دة 

و��سعة.
�سبقت  �ل������ت������ي  �ل������س�����اب�����ي�����ع  يف 
�حلكومة  ن�������س���رت  �لن���ت���خ���اب���ات، 
�ل�سحف  يف  �إع���الن���ي���ة  ���س��ف��ح��ات 
�سناديق  يف  م��ن�����س��ور�ت  ووزع������ت 
ن�سية  ر����س���ائ���ل  و�أر�����س����ل����ت  ب���ري���د 
�سخمة لتذكري �سكان هونغ كونغ 

�لث����ن����ني ل���الج���ت���م���اع م����ع �ل���ق���ادة 
تكهنات  خلفية  ع��ل��ى  �ل�سينيني، 
يف  وليتها  لتجديد  �سعيها  ح��ول 
�لقوة  ك��ان��ت  �إذ�  �آذ�ر/م���ار����س وم��ا 

�ل�سيوعية �ستدعمها.
وق��ال ت�سونغ ك��ي��م-و�ه م��ن معهد 
�أبحاث �لر�أي �لعام يف هونغ كونغ 
“�لتوتر  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�سي�ستمر  و�ل�سكان  �ل�سلطات  بني 
لفرتة طويلة قادمة، لأن �مل�سرعني 
�أن  �إذ يتعني عليهم  لي�سو� و�سطاء 

يذعنو� لنهج بكني«.
يف ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات، ك���ان يتعني 
على �ملر�سحني �ل�153 �أن يقدمو� 
لل�سني  �ل�سيا�سي  بالولء  تعهد�ت 
لهم  ل��ل�����س��م��اح  و”بالوطنية” 
�ملجل�س.  يف  مقعد  على  بالتناف�س 
نتيجة لذلك مل يتمكن �لنا�سطون 
�مل���وؤي���دون ل��ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، ممن 
�إىل  ف����رو�  �أو  �ل�����س��ج��ن  ل��ي�����س��و� يف 
�خلارج، من �لرت�سح، �أو تخلو� عن 
يف  �ملقيمني  بع�س  ودع���ا  �ل��ف��ك��رة. 

�خلارج منهم �إىل عدم �لت�سويت.
ب�����س��ك��ل خا�س  وت����رق����ب �جل���م���ي���ع 
ن�سبة �مل�ساركة �لتي ت�سكل موؤ�سر� 

•• �صانتياغو-اأ ف ب

رح��ب �لحت���اد �لأوروب����ي و�لكثري 
بفوز  �لالتينية  �أم��ريك��ا  ق��ادة  م��ن 
غابريال  �ل�ساب  �لي�ساري  �ملر�سح 
�ليميني  م��ن��اف�����س��ه  ع��ل��ى  ب���وري���ك 
كا�ست  �أنطونيو  خو�سيه  �ملتطرف 
يف �جلولة �لثانية من �لنتخابات 

�لرئا�سية يف ت�سيلي.
�ل�سيا�سة �خلارجية  وقال م�سوؤول 
جوزيب  �لأوروب�����������ي  �لحت�������اد  يف 
يهنئ  �لأوروب����ي  “�لحتاد  ب��وري��ل 
رئي�سا  بانتخابه  بوريك  غابريال 
جديد� لت�سيلي. ناأمل يف �أن نتمكن 
من تعزيز عالقاتنا مع �حلكومة 
�سركاء  نحن  لت�سيلي.  �مل�ستقبلية 

ومعا نحن �أقوى«.
عاما(   35( ب���وري���ك  ت��ل��ق��ى  ك��م��ا 
�ل��ت��ه��ن��ئ��ة م����ن ج���ان���ب ك���ث���ري من 
�أمريكا  يف  �لي�سارية  �ل�سخ�سيات 
�ل���ذي���ن رح���ب���و� بفوز  �ل��الت��ي��ن��ي��ة 
�لئ������ت������الف �ل���ت���ق���دم���ي �أب���ري���ب���و 
دي���غ���ن���ي���د�د �ل������ذي ي�����س��م �حل����زب 
�ل���������س����ي����وع����ي. وح���������س����ل ب����وري����ك 
�لأ�سو�ت  م���ن   55،86% ع��ل��ى 
متقدما ب�11 نقطة على مناف�سه 
�إىل  ُيخف حنينه  �ل��ذي مل  كا�ست 
بينو�سيه  �أوغ�����س��ت��و  دي��ك��ت��ات��وري��ة 

.»1990-1973“
دياز  �لكوبي ميغيل  �لرئي�س  وهناأ 
كانيل عرب تويرت �لرئي�س �لت�سيلي 
�ل�سعبي  “�نت�ساره  على  �ملنتخب 
رغبته  جم���دد�  و�أك���د  �لتاريخي” 
مع  �لثنائية  �لعالقات  تطوير  يف 
�حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة �ل��ت��ي �ستحل 
مكان حكومة �لرئي�س �ملنتمي �إىل 

ميني �لو�سط �سيبا�ستيان بينري�.
�لفنزويلي  �ل���رئ���ي�������س  و�أ�������س������اد 

غو�يدو يحقق فوز� مرحليا 
�أمام �لق�ساء �لربيطاين 

 •• لندن-اأ ف ب
�لعليا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ملحكمة  منحت 
�لفنزويلي  للمعار�س  جزئيا  ن�سر� 
�لرئي�س  خ���و�ن غ��و�ي��دو يف م��و�ج��ه��ة 
�لفنزويلي نيكول�س مادورو باإحالتها 
على �ملحكمة �لتجارية �خلالف بينهما 
�أط��ن��ان م��ن �ل��ذه��ب �لفنزويلي  ح��ول 
�ملركزي.  �نكلرت�  م�سرف  يف  �ملخزن 
تبقي  غ��و�ي��دو،  ��ستئناف  وبتاأييدها 
�لرئي�س مادورو  �ملحكمة �لربيطانية 
تبلغ  �لذهب  من  طنا   31 عن  بعيد� 
حني  يف  دولر  مليار  ح���و�ىل  قيمتها 
ور�أت  عليها.  باحل�سول  يطالب  �أن��ه 
�أعلى هيئة ق�سائية بريطانية يف بيان 
ت�سمن قر�رها �أن �ملحاكم �لربيطانية 
ل ميكنها خمالفة �ل�سلطة �لتنفيذية 
بالوكالة  رئي�سا  غ��و�ي��دو  تعترب  �لتي 

لفنزويال .

�ل���ت�������س���وي���ت ع���ل���ى �ل����ق����و�ن����ني يف 
�ل�سابقة،  �لربيطانية  �مل�ستعمرة 
مليون   7،5 �سكانها  ع��دد  �ل��ب��ال��غ 
�لقانوين  نظامها  ز�ل  وم��ا  ن�سمة 
خمتلفا عن نظام �ل�سني �لقارية.

وك����ان����ت �ل�����س��خ�����س��ي��ات �مل���و�ل���ي���ة 
غالبية  د�ئ����م����ا  ُم���ن���ح���ت  ل��ل�����س��ني 

عن  �ملد�فعني  �لناخبني  “معظم 
�لدميوقر�طية قررو� �لمتناع عن 

�لت�سويت للتعبري عن رف�سهم«.
)ليغكو(،  �ل��ت�����س��ري��ع��ي  و�مل��ج��ل�����س 
�مل����ك����ون م����ن ت�����س��ع��ني م���ق���ع���د� مت 
�نتخاب ع�سرين منهم يف �لقرت�ع 
�ل���ع���ام، ه��و �ل��ه��ي��ئ��ة �مل�����س��وؤول��ة عن 

و�سائل  خدمة  وظلت  بالت�سويت. 
يوم  ط��و�ل  جمانية  �لعامة  �لنقل 
ت�سان،  كينيث  �عترب  �لنتخابات. 
�أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية يف جامعة 
�ملنخف�س  �لإقبال  �أن  كونغ،  هونغ 
للحكومة.  للغاية”  “حمرج 
وق����ال ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �إ�ن 

�لأ�سبق  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أم���ا 
لويز �إينا�سيو لول د� �سيلفا )حزب 
�لعمال، ي�سار( �ل�سخ�سية �ملف�سلة 
لنتخابات  �ل��ر�أي  ��ستطالعات  يف 
�إن����ه  ف���ق���ال  �ل���رئ���ا����س���ي���ة،   2022
�جلديد  �لن��ت�����س��ار  ب��ه��ذ�  “�سعيد 
مل��ر���س��ح دمي��وق��ر�ط��ي وت��ق��دم��ي يف 

�أمريكا �لالتينية«.
�ملك�سيكي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  وك��ت��ب 
مار�سيلو �إبر�رد على تويرت “خرب 
ر�ئع من ت�سيلي!”. كما �أ�ساد بفوز 
بوريك روؤ�ساء ينتمون �إىل �ليمني 
على  �ملنطقة،  يف  �ل��و���س��ط  ومي��ني 
�إي���ف���ان دوكي  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  غ�����ر�ر 
ل�سو  غ���ي���ريم���و  و�لإك����������������و�دوري 

و�لأوروغوياين لوي�س لكال بو.

�سبتمرب 1973 و�نتحر يف �ليوم 
�لرئي�س  ط���ل���ب  ب�������دوره  ن��ف�����س��ه. 
فرنانديز  �أل���ربت���و  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�لي�ساري �لبريوين على تويرت من 
عدم  لإن��ه��اء  معا  “�لعمل  ب��وري��ك 
�لالتينية”.  �أم��ريك��ا  يف  �مل�����س��او�ة 
دق��ائ��ق ودعاه   10 مل��دة  ث��م هاتفه 
�إىل �لأرجنتني يف �أول زيارة له �إىل 

�خلارج.
�لي�ساري  �ل���ب���ريو  رئ��ي�����س  وق�����ال 
تويرت  ع���ل���ى  ك���ا����س���ت���ي���ل���و  ب�����ي�����درو 
ميثل  ح��ق��ق��ت��ُه  �ل����ذي  “�لنت�سار 
�لت�سيلي وت�ساركه  �ل�سعب  �نت�سار 
فيه �سعوب �أمريكا �لالتينية �لتي 
و�سالم  ح���ري���ة  يف  �ل��ع��ي�����س  ت���ري���د 

وعد�لة وكر�مة!«.

ب�”�سعب  م�����������ادورو  ن����ي����ك����ول�����س 
�ل�سابق(  �ل���س��رت�ك��ي  )�ل��رئ��ي�����س 
و”�ملغني  �أل����ي����ن����دي  �����س����ل����ف����ادور 
و�لنا�سط �ل�سرت�كي �لذي �غتيل 
�أوغو�ستو  دي��ك��ت��ات��وري��ة  ي���د  ع��ل��ى 
بينو�سيه” فيكتور جار�، لنت�ساره 

�ملدوي على �لفا�سية«.
من جهتهما �أ�ساد رئي�س نيكار�غو� 
نائبة  �أورت���ي���غ���ا وزوج���ت���ه  د�ن���ي���ال 
بيان  يف  موريو  رو�ساريو  �لرئي�س 
�لتاريخي  )ب���وري���ك(  “بانت�سار 
�لت�سيلي  �ل�سعب  مع  حققه  �ل��ذي 
من  ����س��ت��ل��ه��م  �ل������ذي  �ل�سجاع” 
�لكر�مة  لرئي�س  �ل��د�ئ��م  “�لإرث 
�أطاحه  �ل��ذي  �أليندي”  �سلفادور 
�أيلول-  11 بينو�سيه يف  �جل��رن�ل 

بلومربغ: �أزمة فتاكة تهدد بالإطاحة بالقيادة �لإير�نية •• وا�صنطن-وكاالت

�عتربت وكالة “بلومربغ” �لأمريكية 
�أن �أزمة �سّح �ملياه �ملتفاقمة منذ فرتة 
طويلة يف �إير�ن ُت�سّكل حتدياً للنظام، 

كيفية  و��سنطن حول  �أن يطغى على معركة طهر�ن مع  وميكن 
�إ�سالح  �إىل  بحاجة  �لبالد   .2015 لعام  �لنووي  �لتفاق  �إحياء 
لي�س فقط يف ما يتعّلق ب�سيا�سات �إد�رة �ملياه، و�إمنا �لقت�ساد ككل 
وبد�ئله �لفعالةو�أ�سارت �لوكالة �إىل �أن �لإحباط �ل�سعبي من �أزمة 
وقو�ت  خوز�ستان  �أه��ايل  بني  �لد�مية  �ل�ستباكات  يف  متّثل  �ملياه 
�إىل مدينة �أ�سفهان  �لأمن �ل�سيف �ملا�سي و�لتي �نتقلت موؤخر�ً 

ب�سبب جفاف نهر ز�يانده رود.
يف مقاطعة خوز�ستان �لتي تقع على بعد 180 مياًل من �لعا�سمة 
جتفيف  �إىل  للمياه  �ملجحف  �ل�ستغالل  من  عقود  �أدت  طهر�ن، 

�لأر��سي �لرطبة وتدمري �لرتبة �لتي كانت خ�سبة يف �ل�سابق.
�آلف �لإير�نيني، حول جمرى �لنهر �جلاف، �حتجاجاً  و�حت�سد 
منذ  �أ�سو�أ موجة جفاف  �ملائية خالل  للمو�رد  �لدولة  �إد�رة  على 
عقود. و�أظهرت مقاطع فيديو على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، 
تدّخل قو�ت �لأمن وهي حتمل �لهر�و�ت لقمع �حل�سود، وتركت 
�م��ر�أة يف منت�سف  ذل��ك  بالدماء، مبا يف  �لبع�س ملّطخة  وج��وه 
بيئية  نا�سطة  عن  �لوكالة  ونقلت  �أ���س��ود.  ���س��ادور�ً  ترتدي  �لعمر 
خوفاً  ��سمها  ن�سر  عدم  وطلبت  �أ�سفهان،  �حتجاجات  يف  �ساركت 

من �لنتقام، قولها �إن “مياه �ل�سرب لدينا تزد�د �سوء�ً و�ملز�رعني 
يفقدون م�سادر رزقهم. ل �أ�ستطيع �أن �أن�سى ر�ئحة �لن�سيم �لتي 
كانت تنطلق من �لنهر عندما كنت �أ�سري �إىل �ملدر�سة و�أنا طفلة. 

�لآن �أرى ذلك كاأنه جمرد حلم«.
وك�سف تغرّي �ملناخ عو�قب �لقر�ر�ت �حلكومية �خلاطئة يف �إير�ن، 
�لثورة  ب��ع��د  �ملحليني  �ل�سيا�سيني  ق��ب��ل  م��ن  �ل�سغط  �أدى  ف��ق��د 
�لإير�نية �إىل حتويل �أ�سفهان �إىل مركز رئي�س ل�سناعة �ل�سلب، 

ما �ساهم يف زيادة �لتلّوث و�إرهاق مو�ردها �ملائية.
وحتى مع ت�ساوؤل �لإم��د�د�ت، يو��سل �لإير�نيون �لذين ميكنهم 
�إىل  �لنا�س  ��ستهالكها. كما جلاأ  �لإف��ر�ط يف  �ملياه،  �إىل  �لو�سول 

حفر �لآبار ب�سكل غري قانوين للبحث عن �ملياه.
�مل�������س���ارك���ة يف ق���ان���ون �ملياه  وق���ال���ت �����س����وز�ن ���س��م��ري، �لأ�����س����ت����اذة 
باملياه يف هولند�،  �س  �ملتخ�سّ “ديلفت”  و�لدبلوما�سية يف معهد 
�لقانوين،  �ملياه ووقف �حلفر غري  لتقنني  �سيا�سات  “تطبيق  �إن 
“هناك  �أن  م�سيفة  �ل�سطر�بات”،  م��ن  م��زي��د  �إىل  ي���وؤدي  ق��د 
130 �ألف بئر غري �سرعية معروفة يف �إير�ن، لكن ل يوجد جهد 

م�سرية �إىل تد�عيات ذلك من �لناحية �لجتماعية. ل�سدها”، 
�أن معظم �مل�سوؤولني �لإير�نيني يقّرون بوجود م�سكلة،  ويف حني 

�ل�سطر�بات  و�سفو�  ن��ف��وذ�ً،  �لأك���ر  �ل��دي��ن  رج��ال  بع�س  �أن  �إل 
�أن نق�س �ملياه ل ميكن  �ّدع��و�  �أو  باأنها نظرية موؤ�مرة،  �لأخ��رية 

�إ�سالحه �إل من خالل �سلو�ت �ل�ست�سقاء.
ونقلت �لوكالة عن �سهيل �سريف، وهو مز�رع ف�ستق يف حمافظة 
�ل�سيا�سات  �إىل  تعود  �لأزم���ة  “جذور  �إن  قوله  �لو�سطى،  كرمان 
�لتي مّت تنفيذها بعد �لثورة �لإ�سالمية عام 1979. حيث �سعت 
�ل��ق��ي��ادة �لدينية �جل��دي��دة لإي����ر�ن، �مل��ع��زول��ة ع��ن �ل��غ��رب، و�لتي 
و�ج��ه��ت �حل���رب م��ع �ل��ع��ر�ق، لتحقيق �لك��ت��ف��اء �ل��ذ�ت��ي و�لأمن 
بالزر�عة، ووعدت  �لعمل  �لريفية على  �لأ�سر  و�سّجعت  �لغذ�ئي. 
تزويدها باملياه �ملدعومة ب�سكل كبري، ثم �أعقب ذلك فورة يف بناء 
�ل�سدود«. و�أ�ساف �سريف: “قال �لقادة �جلدد لإير�ن، �إن �لوليات 
�أن جتعلنا نعتمد على و�رد�تها من �لقمح، و�أبلغو�  �ملتحدة تريد 
وُيقّدر �أن %95 من �أكر من  �جلميع �أنه ميكنهم حفر �لآبار”، 
�ألف بئر مّت حفرها يف منطقتهم باإذن من �حلكومة، بغ�ّس �لنظر 
عن موقعها �أو تاأثريها على �ملو�رد �ملائية، �لتي بد�أت جتّف وتزد�د 

ملوحتها.
ور�أى �سريف �أن “�مل�سكلة يف �لأ�سا�س تتعّلق بكيفية �إد�رة �لقت�ساد، 
�أنها بركة  �ملياه على  �إىل  �لنظر  �لنا�س على  فال ميكنك ت�سجيع 

لي�ستخدمها،  للجميع  متاحة  كبرية 
ثم تخربهم �أن عليهم �لتعامل معها 

كمورد ثمني«.
ل�سيا�ساتها  �لن��ت��ق��اد�ت  م��و�ج��ه��ة  يف 
�مل��ائ��ي��ة، تلجاأ �ل��ق��ي��ادة �لإي��ر�ن��ي��ة �إىل 
رّدها �ملاألوف باإلقاء �للوم على �لعقوبات �لأمريكية. لكّن عندما 
�ل�سيا�سات  �سانعو  رّك��ز   ،2016 ع��ام  غ��ر�ر  على  �لعقوبات  خفت 
على حتديث �سناعة �لنفط باعتبارها �أ�سرع و�سيلة لدعم �لنمو. 
ويف �أوقات �ل�سطر�بات �لقت�سادية، تتمّثل �إحدى �أ�سهل �لطرق 
لتجنب �ل���س��ط��ر�ب��ات يف خ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل م��ن خ���الل �إطالق 

م�ساريع بنية حتتية كبرية مثل �ل�سدود و�مل�سايف.
“�قت�ساد  نهج  تكاليف  �أن  �إىل  �لوكالة  �أ���س��ارت  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف 
�ملقاومة” غالباً ما يتحّملها �ملو�طنون �لذين يفقدون �سربهم، 
�لفقرية،  �حل��دودي��ة  �ملناطق  يف  يعي�سون  �لذين  �أول��ئ��ك  ة  وخا�سّ

�لذين مّت تهمي�سهم تقليدياً ب�سبب عرقهم �أو دينهم.
�ملياه �ساعفت  “ندرة  �إن  نا�سط من خوز�ستان،  �أي��وب، وهو  وقال 
لأعنف  موقعاً  بالنفط  �لغنية  �ملقاطعة  وكانت  �لقائمة.  �ملظامل 
2019، حيث �جتاحت  �لثاين(  حملة قمع يف نوفمرب )ت�سرين 
�ملظاهر�ت �لبالد، ول تز�ل تتكرر. ولطاملا ��ستاء �سكانها من �لقوى 
�ملحلية و�لأجنبية �لتي جاءت ل�ستخر�ج �لنفط �خلام �ملخفي يف 
�أعماق �أر��سيهم، م�سيفاً �أن “هذ� �لأمر دّمر �مل�ستنقعات و�لرتبة 

�خل�سبة مع ��ستبعاد �ل�سكان �ملحليني من �لأرباح«.

�إجالء 50 �ألف �سخ�س يف ماليزيا ب�سبب �لفي�سانات 
  •• كواالملبور-اأ ف ب

�أل���ف �سخ�س يف م��ال��ي��زي��ا وتويف   50 �أك���ر م��ن  �أج��ل��ي 
�سبعة على �لأقل ب�سبب �أ�سو�أ في�سانات ت�سهدها �لدولة 
�لو�قعة يف جنوب �سرق �آ�سيا منذ عدة �سنو�ت، وفق ما 

ذكرت �ل�سلطات �لإثنني.
�جلمعة  منذ  تهطل  �لتي  �ل��غ��زي��رة  �لأم��ط��ار  وت�سببت 
�ملو�سمية  �لعو��سف  على  �ملعتاد  �ل�سغري  �لبلد  هذ�  يف 
�لبلد�ت  من  �لعديد  يف  �سيول  بت�سكل  �لعام،  نهاية  يف 
�مل�������رور ع���ل���ى �لطرق  و�ل�����ق�����رى و������س����ط����ر�ب ح���رك���ة 

�لرئي�سية.
�رتفع عدد �لأ�سخا�س �لذين مت �إجالوؤهم �إىل 51 �ألفا 
حو�يل  بينهم  من  �حلكومية،  ل��الأرق��ام  وفقا  �لث��ن��ني، 

32 �ألفا يف ولية باهانغ يف �سرق ماليزيا.
يف  ولي��ة  �أغ��ن��ى  �سيالنغور،  ولي��ة  ب�سدة  ت�سررت  كما 
عادة  وه���ي  ك��و�لمل��ب��ور،  بالعا�سمة  و�مل��ح��ي��ط��ة  �ل��ب��الد 

ت�سجيل �أ�سر�ًر� �أقل جر�ء �لرياح �ملو�سمية.
ولقي �سبعة �أ�سخا�س حتفهم، بح�سب ما نقلت �سحيفة 

لكن �حل�سيلة مر�سحة لالرتفاع. “ذ� �ستار”، 
�أن  يعقوب  ���س��ربي  �إ�سماعيل  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�أو���س��ح 

تعادل  �أم��ط��ار�ً  و�ح��د  ي��وم  �سهدت يف  �سيالنغور  ولي��ة 
من  �لآلف  ع�سر�ت  ن�سر  �إىل  م�سري�ً  �سهر،  ت�ساقطات 
�يالفري�زي  �لطالبة  وقالت  �لإن��ق��اذ.  ورج��ال  �جلنود 
�ملياه  �مل��وت عندما غمرت  �أن��ه��ا و�ج��ه��ت  م��اج��و���س��و�ر�ن 
بلدة يف ولية  �ساه علم، وه��ي  �لأح��د يف  منزلها �سباح 

�سيالنغور.
وق��ال��ت �ل��ف��ت��اة �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 21 ع��ام��ا لوكالة 
فر�ن�س بر�س �ن “�ملياه تدفقت على منزلنا من �خللف 
“لقد خفت حًقا من  م�سيفة  وحا�سرتنا يف �لد�خل” 
�لغرق. نعي�س هنا منذ عام 1995 ومل ن�سهد في�ساناً 

قام قريب ميلك �ساحنة باإنقاذ �لعائلة. قط”. 
لل�سكان  �سمح  �لث��ن��ني، مم��ا  �لأم���ط���ار  ه��ط��ول  ت��وق��ف 

بالعودة �إىل منازلهم �ملت�سررة جلمع �أغر��سهم.
�سنوياً  �آ�سيا  ���س��رق  ج��ن��وب  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �ل��دول��ة  وت�سهد 
في�سانات مو�سمية، لكنها ت�سببت باأ�سر�ر كبرية ب�سكل 

خا�س هذ� �لعام.
وي��ع��زو ع��ل��م��اء �لأح�����و�ل �جل��وي��ة �مل��ت��ط��رف��ة �إىل تز�يد 

�لحرت�ر �ملناخي �لناجم عن ن�ساط �لإن�سان.
و�سهدت ماليزيا �أ�سو�أ في�سانات يف تاريخها عام 2014، 

�أجربت 118 �ألف �سخ�س على مغادرة منازلهم.
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تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف علي مبارك علي �حمد �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
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�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 
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�إع����������الن
�ل�س�����ادة/تر�فل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ر�يت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2933551 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
�ل�س�����ادة/بفالة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

نيو تري و�ن تري
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2483383 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كريتيف فيجن للمقاولت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4211854 
تعديل مدير / �إ�سافة يو�سف حمدى حممد عبد�لفتاح

تعديل وكيل خدمات / حذف عائ�سه على ح�سني �حلو�سنى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ كريتيف فيجن للمقاولت
CREATIVE VIISION CONTRACTING

�إىل/ كريتيف فيجن للمقاولت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
CREATIVE VIISION CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنو�ن/ SECTION NUMBER من �إىل
تعديل عنو�ن/ UNIT NUMBER  2 من �إىل

تعديل عنو�ن/ UNIT TYPE من Floor �إىل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ملا�سة �لبي�ساء لعمال �لبالط

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1099494 
تعديل مدير / �إ�سافة فا�سل ��سالم ز�ده

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فا�سل ��سالم ز�ده  %85
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ر��سد جمعه حممد حرم�س �ملن�سورى  %15

تعديل وكيل خدمات / حذف ماجد �سعد عبد�هلل على �ملنهايل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر حممود حممد �ل�سريف

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ملا�سة �لبي�ساء لعمال �لبالط
�إىل/ د�ميوند �ك�س لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

 DIAMOND X GENERAL MAINTENANCE L.L.C
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف �أعمال تبليط �لأر�سيات و�جلدر�ن  4330019
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008495 يف  الدعوى رقم

�ملدعي عليه: بارويندر �سينغ �ساندهو - جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - منطقة �لعزره - �سارع �ل�سيخ 
�سامل بن �سلطان �لقا�سمي - بناية �سكن �سائقي �جرة �ل�سارقة

�عالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنليزية. 
رفعت �ملدعية/ �أجرة �ل�سارقة )ذ.م.م( �سد �ملدعى عليها/ باروبندر �سينغ �ساندهو – هندي �جلن�سية تطالب 
وخم�سة  ومائة  �ألفا  ع�سر  �أربعة   )14125.89( وقدره  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعى  باإلز�م  بالتايل:  فيها 
وع�سرون درهم و 89 فل�س ،  و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ 
�ل�سد�د �لتام وبالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/29 
�أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 
رقم 4( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/16 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0008494 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه / جو�د �أمني �أمني �هلل ، �لعنو�ن : 9407818
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/16 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

�لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح �أجرة �ل�سارقة )ذ.م.م( ، بالتايل:
ن�س �حلكم

حكمت �ملحكمة مبثابة ح�سورى: باإلز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا قدره 
6008.42 درهم )�ستة �آلف وثمانية در�هم و42 فل�س( مع �لفائدة بو�قع %5 من 
�ملبلغ  �أ�سل  على  �لفائدة  تزيد  �أل  على  �لتام  �ل�سد�د  �لق�سائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ 

�ملق�سى به، وبالر�سوم و�مل�ساريف. 
حكما غري قابال لال�ستئناف. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
يف الدعوى رقم 2961/2021 جتارى جزئی

�ملدعي عليه : عبد�لرحمن عبد�هلل عبد�لرحمن �سريف. 
من  �سدكم  �ملقامة  �لدعوى  يف  ح�سابية  خربة  جلنة  ندب  مت  باأنه  علماً  �سيادتكم  نحيط 
فاأنتم  وعليه  )�س.ذ.م.م(،  و�ملفرو�سات  �لد�خلي  �لت�سميم  ل�سناعة  �إيه  �سي  �إيه   : �ملدعية 
و�ملقرر  بعد  عن  �خلربة  جلنة  �إجتماع  بح�سور  قانوناً  ميثلكم  من  �أو  باحل�سور  مكلفني 
وذلك  �سباحاً،   11:00 �ل�ساعة  متام  يف   26/12/2021 �ملو�فق  �لأحد  يوم  عقده 
باحل�سور على �ملن�سة �لإلكرتونية بو��سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز. لذ� نطلب منكم 
 )04-3888996( �لرقم  على  �ملنتدب  على مكتب �خلبري  هاتفياً  و�لإت�سال  �حل�سور 
وتقدمي �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علماً باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن 

�خلربة �ستبا�سر �أعمالها وفقاً لل�سالحيات �ملخولة لها قانوناً.
جلنة اخلربة احل�شابية
اخلبري/طارق الغيث
اخلبري د / عبد اهلل حممد عبد الغفور اأحمد العو�شي

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة

70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 4847/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2405/2020 �أمر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )637232.5 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ :بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 
عنو�نه :  �لم��ار�ت - �م��ارة دبي - دي��رة - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر دي��ره �سيتي 

�سنرت 
�لفحم  لتجارة  �لليو�ن   -3 �ل�سرنوبي  رجب  �ل�سيد  جمدي   -2 ياكوبوفا  �سفتالنا   -1: �إعالنهم  �ملطلوب 

ذ.م.م - �سفتهم : منفذ �سدهم
�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�سوع �لإعالن : قد 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   637232.50

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3812/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1315/2020 �أمر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )123837.26 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ :بي�سان لتجارة مو�د �لبناء 
عنو�نه :  �لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - منطقة جبل علي - �ملنطقة �جلنوبية - �سارع 241 - بناية 

�نرتنا�سيونال - كامل �لبناية عائدة لل�سركة - رقم مكاين:0491567608 
�ملطلوب �إعالنهما :1- �حمد كامل عبد�ملق�سود �ل�سيد 2- م�سوط لالعمال للكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - 

�سفتهما : منفذ �سدهما
�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�سوع �لإعالن : قد 
�ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   123837.26
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/9328 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة فولكر� �ل�ساطئ �ل�سناعية ذ.م.م -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عقود لد�رة �مل�ساريع �لهند�سية
وميثله:عبد�لكرمي جودت عبد�هلل ��ستيتيه 

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
)419640( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �سامال للر�سوم و�مل�ساريف و�لفو�ئد 

�لقانونية.
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن بالن�شر 

 8173/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهما/1-  دولر لل�سر�فة )موؤ�س�سة فردية( ملالكها/�ل�سيخ حممد بن ماجد بن 
نا�سر �لقا�سمي 2- عبد�لرحمن عمر�ن حامد �لتميمي ، �أردين �جلن�سية - ب�سفته حمرر 

�ل�سيكات -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�أر�س �لعرب للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
)10670674( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزينة 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة. وعليه فان 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:7156/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

و�لر�سوم  دره��م   )15210( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لم��ر  با�سد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د . 

�ملدعي:�مللكة لتاأجري �ل�سيار�ت
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة عجمان

 وميثله:لبنى وليد حممد طمليه
�ملطلوب �إعالنه :  1- �سنا بنت بلقا�سم حمدي  -  �سفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:2021/11/9 -  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  �أمر  ��ست�سد�ر  �لإع��الن :طلب  مو�سوع 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعيه مبلغ وقدره )15210( درهم خم�سة ع�سر �لف ومائتان وع�سرة 
�لدعوى �حلا�سل يف:2021/3/25 وحتى  قيد  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  در�ه��م 
متام �ل�سد�د وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:3271/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �لثانية رقم 85

جزئي  جت���اري  رق������م:1737/2021  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  �إ�ستئناف   : �ل�ستئناف  مو�سوع 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف:�أنيك�س �إ�س دبليو �جنينريينغ م.د.م.�س
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برد لطيفة - �لطابق 36 - مكتب رقم 3601 - 

هاتف رقم:043521131 - فاك�س رقم:043521132 - رقم مكاين:2684890630
وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان �لها�سمي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �إم �لفني د�مين�سن ليمتد  -  �سفته: م�ستاأنف �سده
مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2021/1737 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/12/29  �ل�ساعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3488/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �خلام�سة رقم 15

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ )100000( و�لفائدة �لقانونيه 12% نتيجة �خلطاأ �ملدعي عليها 
�لتعاقدي بتعوي�س عن �ل�سر�ر �ملادية وما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب و�ل�سر�ر �لدبية مبلغ وقدره )390200( 
. �لتام  �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستحقاق وحتى  �لقانونية بو�قع 12% من  �لفا ومائتني درهم - و�لفائدة   ثالثمائه وت�سعون 

�ملدعي:م�سطفى علي عبد�لعزيز �ل�سامر�ئي
عنو�نه:�لعنو�ن �ملختار مكتب �بر�هيم ح�سن �ملال وم�ساركوه للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - �مارة دبي - منطقة 

ديرة مقابل ديرة �سيتي �سنرت - �سارع بور �سعيد �سرق - بناية �سيتي �فنيو - مكتب رقم 707 - متحرك رقم
�ملطلوب �إعالنه :  1- نز�ر �ل�سيد حممد �ل�سيد �سالح/ب�سفته مدير �ملدعي عليها وفق ماعرف نف�سه للمدعي  -  �سفته 

: �خل�سم �ملدخل 
و�لفائدة   )100000( مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع���الن  مو�سوع 
فاته  وما  خ�سارة  من  حلقه  وما  �ملادية  �ل�سر�ر  عن  بتعوي�س  �لتعاقدي  عليها  �ملدعي  �خلطاأ  نتيجة   %12 �لقانونيه 
من ك�سب و�ل�سر�ر �لدبية مبلغ وقدره )390200( ثالثمائه وت�سعون �لفا ومائتني درهم - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام - وحددت لها جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق  2021/12/26 �ل�ساعة 09.30 �س 
يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  727/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1247/2020 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )5.103.364.33( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود فرع دبي
عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - دو�ن تاون - منطقة برج خليفة �عمار ��سكوير - برج �ت�س 

بي �سي - هاتف متحرك:971507973939 - هاتف:043904722 - رقم مكاين:2466586507
�ملطلوب �إعالنه : 1- �يز�بيل �يلونا ميت�سيل�سن  - �سفته : منفذ �سده

�ملبلغ  ب�سد�د  بتاريخ:2021/12/19 �خطاركم  �لبتد�ئية  دبي  : قررت حمكمة  �لإعالن  مو�سوع 
�ملنفذ به وقدره )5103364.33( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار هي:عن 
منطقة جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س 352 - رقم �لبلدية 598-174 رقم �ملبنى 1005 

و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70448

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1168/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/435 عقاري جزئي و�ملعدل بال�ستئناف 
للر�سوم  �سامال  درهم   )147098.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، عقاري  ��ستئناف   2020/191 رقم 

و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : عبد�لرز�ق عبد�هلل عمر �ل�سرحان �لعنزي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي
�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد حممد كدفور �ملهريي - �سفته : منفذ �سده

�ول:بتنفيذ �حلكم  و�لز�مكم  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  مو�سوع 
�ل�سادر يف �لدعوى رقم:2019/435 عقاري جزئي و�ملعدل بال�ستئناف رقم:2020/191 ��ستنئاف عقاري 
ETW-:ملنفذ به وقدره )147098.5( درهم - ثانيا:ف�سخ �لعقد �سند �لدعوى رقم� ، ب�سد�د �ملبلغ 

1248 و�ملوؤرخ بتاريخ:2010/1/3 ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة 
عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1167/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/430 عقاري جزئي و�ملعدل بال�ستئناف 
للر�سوم  �سامال  درهم   )113679.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، عقاري  ��ستئناف   2020/194 رقم 

و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : فهد �سارع عبد�هلل �لرندي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره- دبي
 وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي

�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد حممد كدفور �ملهريي - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )113679.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1142/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/432 عقاري جزئي و�ملعدل بال�ستئناف رقم 

2020/188 ��ستئناف عقاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )126205( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �سليمان عبد�لنبي �سليمان عبد�هلل

 - 3 �لطابق   - �سنرت  بالقرب من مز�يا   - �لو�سل  بناية   - ز�ي��د  �ل�سيخ  �سارع   - بردبي   - دبي  عنو�نه:�مارة 
مكاين:2925094172  رقم   - �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  �حلمادي  يو�سف  مكتب   -  303 رقم  مكتب 

-  وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي
�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد حممد كدفور �ملهريي - �سفته : منفذ �سده

�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  �لإع��الن : مو�سوع  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )126205( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� 

�لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1165/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 195/2020 ��ستئناف عقاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )110.961( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف مع تنفيذ �حلكم وفق ماورد يف منطوقه .

طالب �لتنفيذ : لولوه عبد�هلل جابر �ل�سطي
 - 3 �لطابق   - �سنرت  بالقرب من مز�يا   - �لو�سل  بناية   - ز�ي��د  �ل�سيخ  �سارع   - بردبي   - دبي  عنو�نه:�مارة 
مكاين:2925094172  رقم   - �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  �حلمادي  يو�سف  مكتب   -  303 رقم  مكتب 

-  وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي
�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد حممد كدفور �ملهريي - �سفته : منفذ �سده

�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  �لإع��الن : مو�سوع  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )110961.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� 

�لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13422 بتاريخ 2021/12/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1166/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/431 عقاري جزئي و�ملعدل بال�ستئناف رقم 
2020/190 ��ستئناف عقاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )102980.5( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �حمد ح�سن عبد�هلل �لزو�وي
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية �لو�سل - بالقرب من مز�يا �سنرت - �لطابق 3 - 

مكتب رقم 303 - مكتب يو�سف �حلمادي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - رقم مكاين:2925094172 
�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد حممد كدفور �ملهريي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )102980.50( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

مبار�ته  �ل��ي��وم   2006 مو�ليد  للنا�سئني  �لوطني  منتخبنا  يخو�س 
�لودية �لأوىل �أمام نظريه منتخب �أوزبك�ستان يف ملعب ذياب عو�نة مبقر 

�لحتاد بدبي �سمن ��ستعد�د�ته للم�ساركات �لكروية �لر�سمية �ملقبلة.
و����س��ت��دع��ى �لإ���س��ب��اين �أل��ب��ريت��و ك��ون��ز�ل��ي��ز م����درب �مل��ن��ت��خ��ب 23 لعباً 
للم�ساركة يف هذ� �ملع�سكر وهم حممد �إبر�هيم �لدرمكي /�حتاد كلباء/ 
�سالح،  وعبد�لعزيز حممد  �حل��م��ادي،  �هلل  م��ال  وليد  عمر خليل مطر 

خليل  وخمي�س  �ساملني،  عيد  �أحمد   / �جلزيرة   / جمعة  عمر�ن  ونا�سر 
�ملهري /ر�أ�س  نا�سر  �ملن�سوري، وخليفة  رم�سان /حتا/ وحممد جمعة 
�خليمة/ وحمد�ن حممد �أحمد، وعبد�هلل �أحمد �لبلو�سي، و�سعيد عامر 
�إبر�هيم /�ل�سارقة/ وغيث عبد�هلل �سهيل، وخليفة حممد جمعة، و�سعيد 
يعقوب  ويو�سف  �لأه��ل��ي/  /�سباب  ح�سن  حممد  و�أح��م��د  ث��اين،  حممد 
/�لن�سر/  غلوم  جا�سم  و�أحمد  عبيد،  خالد  و�سهيل  /عجمان/  علي  �آل 
وح�سني حممود �إ�سماعيل /�لو�سل/ وحممد يو�سف عبد�هلل /�لفجرية/ 

و�سهيل عمر �لبلو�سي /�لعني/.

•• القاهرة -الفجر

�سد�رة  �ل�����س��ع��ودي  �ملنتخب  ت�����س��در 
لرجال   40 �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ب���ط���ول���ة 
229 �سربة وحل  �جلولف بر�سيد 
ثانياً �ملنتخب �لتون�سي ومع �ملنتخب 
نقطة   230 منهم  ول��ك��ل  �مل�����س��ري 
�ملركز  �لإم��������ار�ت  م��ن��ت��خ��ب  و�ح���ت���ل 
236 ���س��رب��ة وف��ي��م��ا جاءت  �ل��ر�ب��ع 
قطر باملركز �خلام�س 237 �سربة:

ذل����ك خ����الل �جل���ول���ة �لأوىل  ج����اء 
مناف�ساتها  �نطلقت  �لتي  للبطولة 

ملعب  �أر������س  ع��ل��ى  �أم�������س  م���ن  �أول 
دي������رم لن�����د ل��ل��ج��ول��ف مب���دي���ن���ة 6 
�لقاهرة،  �أكتوبر بالعا�سمة �مل�سرية 
و�لع�سرين  �ل��ث��ال��ث  ل��غ��اي��ة  ومت��ت��د 
وي�ست�سيفها  �جل��اري،  دي�سمرب  من 
�لحت�����اد �مل�����س��ري ل��ل��ج��ول��ف وحتت 
�ل��ع��رب��ي للجولف  �إ����س���ر�ف �لحت����اد 

وتاأتي �سمن �أجندته �ل�سنوية.

�ضد�رة م�ضرتكة  
�لفردي  م��ن��اف�����س��ات  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
بني  �ساخنة  مناف�سة  �سهدت  و�ل��ت��ي 

جنوم �للعبة بوطننا �لعربي ت�ساوى 
كل من �مل�سري دين نعيم و�ل�سعودي 
ف��ي�����س��ل ���س��ل��ه��وب ول��ك��ل م��ن��ه��م��ا 72 
نقطة مبعدل �سربتان حتت �ملعدل، 
وحل باملركز �لثالث �لتون�سي �ليا�س 
73 نقطة وباملركز �لر�بع  برهومي 
�ل�����س��ع��ودي ���س��ع��ود �ل�����س��ري��ف 774 
�سكيك  �حمد  �لمار�تي  وحل  نقطة 

خام�ساً 76 نقطة  
�لإم��ار�ت خالد �جل�سمي  �أبناء  وحل 
نقطة   77 مبجموع  �لثامن  باملركز 
م����ع ك����ل م����ن �مل�������س���ري م���اج���د عبد 

ثم  �لكعبي،  علي  و�لقطري  �ل��ت��و�ب 
�هلل  وع��ب��د  نقطة   83 �حل��ل��و  عبيد 

�لقبي�سي مبجموع 93 نقطة.
�لرتتيب  مو�قع  �ستتغري  وبالتاأكيد 
�لعام على �مل�ستوى �لفردي و�لفرقي 
خالل بقية �أيام �لبطولة حيث طغت 
�ل�سديدة  �ل��ب��اردة و�ل��ري��اح  �لأج����و�ء 
ح����ر�رة  رغ����م  �ل���الع���ب���ني  �أد�ء  ع��ل��ى 

�ملناف�سة. 

�جلولة �لثالثة 
وكانت قد �نطلقت يوم �أم�س �لأول 

�لثانية  �جل��ول��ة  مناف�سات  �لأح����د 
�لثنني  �أم�س  وتو��سلت  للبطولة، 
م��ن��اف�����س��ات �جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة قبل 
�لأخرية �عتبار�ً من �لثامنة �سباحاً 
�لأقل  بالعبني  �ل��ب��د�ي��ة  و�ستكون 
ت��رت��ي��ب��اً ���س��م��ن �مل��ج��م��وع��ات خالل 
وتختتم مبناف�سات  �لثانية  �جلولة 
�لالعبني �أ�سحاب �ملر�كز �ملتقدمة. 

�لعمومية و�لنتخابات �ليوم
لالحتاد  �لعمومية  �جلمعية  تعقد 
�خلام�سة  يف  ل��ل��ج��ول��ف  �ل���ع���رب���ي 

حياة  بفندق  �لثالثاء  �ليوم  م�ساء 
ري��ج��ن�����س��ي م���ق���ر روؤ������س�����اء �ل���وف���ود 
�جتماعها �لدوري وبح�سور ممثلي 
15 دولة حتت لو�ء �لحتاد �لعربي 
عادل  وبح�سور  للجولف  �ل��ع��رب��ي 
�ل��زرع��وين �لأم���ني �ل��ع��ام لالحتاد، 
�ملو�سوعات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ل��ب��ح��ث 
م�ستوى  على  �للعبة  �سهدتها  �لتي 
�ل���الع���ب���ني و�لأج������ه������زة �لإد�ري���������ة 
و�ل���ف���ن���ي���ة و�ل���ت���ح���ك���ي���م���ي���ة، خ���الل 
�ل��ت��ي �متدت  �ل�����دورة �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
 ،2021 ول����غ����اي����ة   2017 م�����ن 

�ملو�سوعات  من  للعديد  بالإ�سافة 
جدول  يت�سمنها  �لتي  و�ملقرتحات 
�ملنتخبات  م�ستوى  ع��ل��ى  �لع��م��ال 
وعمل  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�ل����روزن����ام����ة 
خالل  و�سيتم  وتو�سياتها،  �للجان 
�لجتماع �جر�ء �لنتخابات ملجل�س 
�لتنفيذي  و�مل��ك��ت��ب  �لحت����اد  �إد�رة 
للدورة  للجولف  �لعربي  ل��الحت��اد 
لغاية  مت����ت����د  و�ل�����ت�����ي  �جل������دي������دة 

.2025

مناف�ضات قيادة �للعبة
�ل��ب��ط��ول��ة حر�ست  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
�لحتاد  م�ستوى  على  �للعبة  قيادة 
فاهم  �ل�سيخ  معايل  بقيادة  �لعربي 
بن �سلطان �لقا�سمي وبقية �أع�ساء 
�لتنفيذي �ىل جانب معظم  �ملكتب 
روؤ����س���اء �ل���وف���ود ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف 
و�سط  للعبة  �لأول  للرعيل  بطولة 
لإظهار  ���س��ري��ف��ة  تناف�سية  �أج�����و�ء 

قدر�تهم �لفنية و�لبدنية. 

منتخب �لنا�سئني يو�جه نظريه 
�لأوزبكي وديا �ليوم

�ل�ضعودية  يف �ل�ضد�رة وتون�ش وم�ضر تت�ضاركان بالو�ضافة   

�لإمار�ت ر�بعًا يف �نطالق عربية �جلولف بالقاهرة 

•• ال�صارقة-وام:

�حلاكم  �سمو  مكتب  رئي�س  �لقا�سمي  عبد�لرحمن  بن  �سامل  �ل�سيخ  �سهد 
�لريا�سية  �لإد�رة  �ملهنية يف  �لدبلومات  �لثنني حفل تخريج  �أم�س  �سباح 
و�لإعالم �لريا�سي و�لت�سال �لذي نظمه مركز �لتعليم �مل�ستمر و�لتطوير 
بد�أ  �لريا�سي.  �ل�سارقة  جمل�س  مع  وبالتعاون  �ل�سارقة  جامعة  يف  �ملهني 
�لوطني  �ل�سالم  ب��ع��زف  �ل�����س��ارق��ة،  جامعة  يف  �أق��ي��م  �ل���ذي  �لتخريج  حفل 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتالوة �آيات من �لذكر �حلكيم، ثم �ألقى 
�أن  فيها  �أكد  كلمة  �ل�سارقة  �لنعيمي مدير جامعة  �لدكتور حميد جمول 
طرح �لرب�مج �لدر��سية و�لدبلومات �ملهنية بالتعاون مع خمتلف �جلهات 
ياأتي وفق روؤية و��سرت�تيجية جامعة �ل�سارقة �لتي و�سعها �ساحب �ل�سمو 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
بالكو�در  تاأ�سي�سه للجامعة لت�سهم يف تنمية �ملجتمع ورفده  �ل�سارقة منذ 

�ملوؤهلة �لتي �ستعمل على �لرتقاء باملجتمع بكافة جو�نبه.
�ملهني و�سعت �ساملة  �لدبلوم  �أن بر�مج  �إىل  �ل�سارقة  و�أ�سار مدير جامعة 

لكافة �ملو�سوعات و�ملهار�ت �ملطلوبة لكل �خت�سا�س �أو جمال وذلك لتاأهيل 
م�سيد�ً  ومهارة،  ومعرفة  علماً  بهم  لالرتقاء  يلزمهم  ما  بكافة  �لد�ر�سني 
بالتعاون و�لتن�سيق بني �جلامعة وجمل�س �ل�سارقة �لريا�سي يف �لعديد من 

�ملبادر�ت �لتي �ستنعك�س �يجابياً على �ملجتمع.
�أ�سهم يف �إجناح �لدبلومات �ملهنية  و�ختتم �لنعيمي كلمته ب�سكر كافة من 
و�أ�ساتذة  خ��رب�ء  من  و�لت�سال  �لريا�سي  و�لإع���الم  �لريا�سية  �لإد�رة  يف 
و�إد�ريني وغريهم ر�جياً للخريجني �لتوفيق و�ل�سد�د يف جمالتهم �ملهنية 

�لريا�سية.
و�ألقى عي�سى هالل �حلز�مي رئي�س جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي كلمة �أ�سار 
�لرب�مج  ه��ذه  مثل  تنظيم  على  د�ئ��م��اً  حري�ساً  يظل  �ملجل�س  �أن  �إىل  فيها 
�لتي ت�سهم يف تهيئة كو�در مميزة ت�سكل م�ستقبل �إمارة �ل�سارقة وفق روؤية 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة و�سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي 
ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة ومبا يحقق �لأهد�ف و�خلطط �لتي و�سعها 

جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي لالرتقاء باملنظومة �لريا�سية.

�ل�سيخ عبد�هلل بن  �سمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  �آي��ات  �أ�سمى  ورفع �حلز�مي 
�سامل بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة على رعايته لهذه �ملبادرة 
�ل�سيخ  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  و�ملتو��سل، كما قدم �حلز�مي  �لد�ئم  ودعمه 
تخريج  ح��ف��ل  بت�سريف  تف�سله  ع��ل��ى  �لقا�سمي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ن  ���س��امل 

�لدبلومات �لريا�سية.
�ملجل�س  بني  �لبناء  �لتعاون  على  �لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�س  رئي�س  و�أثنى 
يف  �ملهني  و�لتطوير  �مل�ستمر  �لتعليم  مركز  يف  ممثلة  �ل�سارقة  وجامعة 
هذه �ملبادرة موؤكد�ً �أن مثل هذه �ل�سر�كات ت�سهم يف تعزيز �لتعاون وتبادل 
�خلرب�ت مبا يخدم تطلعات �ملجل�س �مل�ستقبلية يف تنفيذ بر�جمه �ملختلفة 
�ل�سباب  بقطاع  دوم��ا  �هتمامه  يوؤكد  �ل��ذي  �ملجل�س  ��سرت�تيجية  وترجمة 
�جلانب  ر�أ�سها  وعلى  �لنو�حي  كل  يف  مميزة  �لإم��ارة  يف  �لريا�سة  ولتكون 

�لإد�ري و�لإعالمي.
وبدوره قدم �لدكتور ر��سي �لزبيدي مدير مركز �لتعليم �مل�ستمر و�لتطوير 
كل  و�إىل  و�خلريجات  للخريجني  �لتهنئة  �حلفل،  خالل  كلمته  يف  �ملهني 
يف  �لد�ر�سني  بتخريج  �ل�سارقة  وجامعة  �لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�س  من 

�لريا�سي  �لإع��الم  �ملهني يف  و�لدبلوم  �لريا�سية  �لإد�رة  �ملهني يف  �لدبلوم 
و�لت�سال.

وتناول �لدكتور ر��سي �لزبيدي �ملحاور و�ملهار�ت �لتي تزود بها �خلريجون 
دبلوم  �أن  �إىل  ..م�سري�ً  دبلوم  بكل  �ملعنية  �جلو�نب  خمتلف  �سملت  و�لتي 
�لإد�رة �لريا�سية �سم 34 م�ساركاً �أنهو� 145 �ساعة تدريبية، �أما �لدبلوم 
 108 �أنهو�  32 م�ساركاً  �ملهني يف �لإع��الم �لريا�سي و�لت�سال فقد �سم 

�ساعات تدريب.
بتوجيه  كلمته  �ملهني  و�لتطوير  �مل�ستمر  �لتعليم  م��رك��ز  م��دي��ر  و�ختتم 
مر�حل  خالل  تعلموه  ما  كافة  لتوظيف  و�خلريجات  للخريجني  �لن�سح 
�إمارة  يف  �لريا�سي  �لقطاع  م�سرية  تطوير  يف  �ملهني  �لدبلوم  يف  �لدر��سة 
يف  �ملتنوعة  �لجن���از�ت  حتقيق  يف  لت�ستمر  مبنظومته  و�لرت��ق��اء  �ل�سارقة 
�لقا�سمي  عبد�لرحمن  بن  �سامل  �ل�سيخ  تف�سل  ذل��ك  بعد  �مل��ج��الت.  كافة 
�إياهم  مهنئاً  �سهاد�تهم،  خريجاً   60 عددهم  �لبالغ  �خلريجني  بت�سليم 
ور�جياً لهم �لتوفيق و�ل�سد�د، كما �لتقط رئي�س مكتب �سمو �حلاكم �سور�ً 

جماعيًة تذكاريًة مع �خلريجني و�خلريجات.

�سامل بن عبد�لرحمن �لقا�سمي ي�سهد حفل تخريج �لدبلومات �ملهنية يف �لإد�رة �لريا�سية و�لإعالم �لريا�سي و�لت�سال
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•• الظفرة-الفجر:

ت��وج��ت م��ز�ي��ن��ة م��دي��ن��ة ز�ي����د لالإبل 
�ملحليات  �لثنايا  ب��اأ���س��و�ط  �ل��ف��ائ��زي��ن 
م�سابقات  �سمن  �ملجاهيم،  و�حلقايق 
م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة ب��دورت��ه 15 �لتي 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  ت���ق���ام حت���ت 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
جلنة  من  وبتنظيم  �مل�سلحة،  للقو�ت 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 
عبد�هلل  �لتتويج  ح�سر  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
�لفعاليات  �إد�رة  �لقبي�سي مدير  بطي 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  و�لت�سال 
و�ل������رب�م������ج �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل����رت�ث����ي����ة 
ب���اأب���وظ���ب���ي، ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان �مل���زروع���ي 
يف  و�مل�ساريع  �لتخطيط  �إد�رة  مدير 

�للجنة.

و�ملهجنات  �ملحليات  �لثنايا  نتائج 
�لأ�ضايل

ثنايا  ����س���وط  يف  �ل��ن��ت��ائ��ج  و�أ����س���ف���رت 
�أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ - حمليات عن 
بن  حممد  �ل�سيخ  ملالكها  جو�هر  فوز 
نهيان  �آل  �سيف بن حممد  بن  خليفة 
باملركز �لأول، ويف �ملركز �لثاين جاءت 
يوده ملالكها �ل�سيخ خليفة بن �سيف بن 
�لثالث  �مل��رك��ز  ويف   ، نهيان  �آل  حممد 
�سمحه ملالكها �ل�سيخ هز�ع بن �سلطان 
�لر�بع  �ملركز  ويف  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
�سلطان  بن  �ل�سيخ هز�ع  ملالكها  حلقه 
بن ز�يد �آل نهيان ، ويف �ملركز �خلام�س 
�مل�سك ملالكها �ل�سيخ خالد بن �سلطان 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان. وف���ازت يف �سوط 

ثنايا تالد لأبناء �لقبائل 1 - حمليات 
، �سر�به ملالكها علي غامن �سعيد �سليم 
�ملركز  ويف  �لأول،  ب��امل��رك��ز  �مل��ن�����س��وري 
�ل���ث���اين ج����اءت �ث���م���ان مل��ال��ك��ه��ا بخيت 
ويف   ، �ملن�سوري  غالب  �سلطان  غالب 
�ملركز �لثالث زمط ملالكها حمد �سامل 
ثنايا  �أم���ا  �مل��ن�����س��وري.  �سنديه  خلفان 
- حمليات   2 �ل��ق��ب��ائ��ل  لب���ن���اء  ت����الد 
،  ف����ازت �ل��ط��اي��ل��ة مل��ال��ك��ه��ا ع��ل��ي �سامل 
�لأول،  باملركز  �ملن�سوري  هياي  عبيد 
�لظبي  ج������اءت  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  ويف 
 ، �ملن�سوري  �سويد  يريو  عامر  ملالكها 
ح�سني  ملالكها  عيه  �لثالث  �ملركز  ويف 
ح�����س��ن  ع��ل��ي ���س��ع��ي��د  �مل���ح���رم���ي. ويف 
�لقبائل  ���س��ر�ي��ا لأب���ن���اء  ث��ن��اي��ا  ���س��وط 
 ، )رم�������ز( - حم���ل���ي���ات   1  - رئ��ي�����س��ي 
ح�سدت �لظفرة ملالكها خمي�س حممد 

ويف  �لأول،  �مل��رك��ز  �ملن�سوري  �ل�سدي 
�مل��رك��ز �ل���ث���اين  ج���اءت ج��ب��ارة ملالكها 
غامن حممد �حمد �ل طو�ر �لكو�ري 
من دولة قطر، ويف �ملركز �لثالث نوف 
طو�ر   خليفه  �ح��م��د  ع��ب��د�هلل  مل��ال��ك��ه��ا 

�لكو�رى من دولة قطر.
�أما يف �سوط ثنايا �سر�يا لأبناء �لقبائل 
رئي�سي - 2 )رمز( - حمليات ،  فازت 
�سيا�سه ملالكها �سامل نا�سر �سامل �سقر 
�ملركز  ويف  �لأول،  ب��امل��رك��ز  �مل��ن�����س��وري 
�لثاين  جاءت �لكايده ملالكها عبد�هلل 
�حمد خليفه طو�ر  �لكو�رى من دولة 
ملالكها  �أفعال  �لثالث  �ملركز  قطر، ويف 

�سامل نا�سر �سامل �سقر �ملن�سوري. 
�لقبائل  ويف �سوط ثنايا �سر�يا لأبناء 
حمليات   - لل�سركاء(  )ي�سمح  مفتوح 
، ح�����س��دت وع����ر مل��ال��ك��ه��ا ح��م��د �ب����د�ح 

مبارك �لهاجري من دولة قطر �ملركز 
�لأول، ويف �ملركز �لثاين جاءت �لكز�س 
ملالكها �لبخيت عي�سه �حلريز طناف 
�ملنهايل، ويف �ملركز �لثالث وعد ملالكها 
نا�سر حمد  خلفان �ملعويل من �سلطنة 
�ملهجنات  ث��ن��اي��ا  ����س���وط  ويف  ع���م���ان. 
�لأ�سايل فازت �ل�ساهينه ملالكها غامن 
م�سلم  �سعيد حم�سن �ملنهايل باملركز 
�لأول، ويف �ملركز �لثاين جاءت �لرمي 
�سامل   ح��رج��و���س  ر����س��د  ���س��امل  ملالكها 
�ل��ع��م��ريي م���ن ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ، ويف 
�مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث خ��ز�م��ة مل��ال��ك��ه��ا �سامل 

حمد علي م�سلم هميلة �ملزروعي.

تالد   .. �ملجاهيم  �حلقايق  نتائج 
و�ضر�يا

حممد  فاطمة  ملالكتها  مياله  حققت 

�لأول يف  �مل���رك���ز  �ل���ع���ام���ري،  ���س��ق��ر  
�لقبائل  ت���الد لأب���ن���اء  ���س��وط ح��ق��اي��ق 
-2 جماهيم، ويف �ملركز �لثاين جاءت 
حممد  بخيت  حممد   ملالكها  وحيدة 
�لثالث  �مل��رك��ز  ويف  �مل��ن��ه��ايل،  خ��وي��ت��م 
ر��سد  حممد  حمد  ملالكها  �سهجوجة 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن  �مل����ري  �جل���اب���ر 
�ل�����س��ع��ودي��ة. وف���ازت يف ���س��وط حقايق 
1 - جماهيم،  �ل��ق��ب��ائ��ل  ت���الد لأب��ن��اء 
ر��سد  مكتوم  خليفة  ملالكها  م�سيعة 
ويف  �لأول،  ب��امل��رك��ز  �مل��زروع��ي  حفيظ 
ملالكها حمد  �لثاين جاءت وقع  �ملركز 
�ملركز  ويف  �ل�����س��خ��اب��رة،  م��ت��ع��ب  ف��ه��د 
عف�س  مبخوت  عبد�هلل  هيافة  �لثالث 
�سر�يا  ح��ق��اي��ق  ���س��وط  ويف  �مل��ن��ه��ايل. 
لأب���ن���اء �ل��ق��ب��ائ��ل رئ��ي�����س��ي 1 (رم����ز) - 
فهد  ملالكها  وطن  ح�سدت   ، جماهيم 

من  �لدو�سري  �ل�سكره  حممد  �سعود 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية �ملركز �لأول، 
ويف �ملركز �لثاين  جاءت بطوله ملالكها 
هز�ع  حم�سن  طويرد �سالح  �ملنهايل، 
�سامل  ملالكها  فخر  �لثالث  �ملركز  ويف 

عو�س م�سلم �سعد �لر��سدي.
�لقبائل  لأب��ن��اء  �سر�يا  حقايق  يف  �أم��ا 
2 )رم���ز( - جم��اه��ي��م،  فازت  رئي�سي 
ري��ا���س��ة مل��ال��ك��ه��ا ����س���اري ب��ل��و���س بر�ك 
�ملركز  ويف  �لأول،  ب��امل��رك��ز  �مل���زروع���ي 
�ل���ث���اين  ج����اءت وع����د مل��ال��ك��ه��ا حممد 
�ملركز  ويف   ، �لعامري  جم��رن   �سالح 
�ل��ث��ال��ث ه��ق��وة مل��ال��ك��ه��ا حم��م��د �سالح 

عبد�هلل ح�سن �ملنهايل.
ويف �سوط حقايق �سر�يا لأبناء �لقبائل 
مفتوح لل�سركاء - جماهيم ، ح�سدت 
�أ�سياد ملالكها �سامل علي عبد�هلل نعيف 

�ملركز  ويف  �لأول،  �مل���رك���ز  �ل���ع���ام���ري 
�ل��ث��اين ج����اءت حت���دي مل��ال��ك��ه��ا �سهيل 
ويف   ، �لعامري  عبيد  ك��ردو���س  حممد 
غامن  ملالكها  �حلاكمة  �لثالث  �مل��رك��ز 

�سعيد �سيف عجالن �ملن�سوري.

م�ضاركات ن�ضائية متميزة حت�ضد 
مر�كز متقدمة 

ت�����س��ه��د م��ز�ي��ن��ة م��دي��ن��ة ز�ي����د لالإبل 
م�ساركات  �ل����ظ����ف����رة،  م���ه���رج���ان  يف 
�لأ�سو�ط  خمتلف  يف  متميزة  ن�سائية 
للمجاهيم  �مل��ز�ي��ن��ة  تت�سمنها  �ل��ت��ي 
و�ملحليات، ومبختلف �لفئات �لعمرية 
ثنية،  �إي��ذع��ة،  لقية،  )م��ف��رودة، حقة، 
حايل(، حيث ح�سدت بع�س �مل�ساركات 
لت�سجل  �مل��ز�ي��ن��ة،  يف  متقدمة  م��ر�ك��ز 
�مل�����س��ارك��ة �ل��ن�����س��ائ��ي��ة م��ن��اف�����س��ة قوية 

و�لتي �أ�سبحت تتو�سع ب�سكل ملحوظ 
يف عامل �ملز�ينات.

فريق دبي يتقدم �أول ثالث مر�كز 
�ل�ضيد  م�ضابقة  �أي���ام  ر�ب���ع  يف 

بال�ضقور مبهرجان �لظفرة
����س���ه���دت م���ن���اف�������س���ات �ل����ي����وم �ل����ر�ب����ع 
م���ن م�����س��اب��ق��ة �ل�����س��ي��د ب��ال�����س��ق��ور يف 
مناف�سات   ،15 �ل���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان 
قوية بني �ل�سقارين، وذلك يف ميد�ن 
منطقة  يف  ز�ي�����د  مب��دي��ن��ة  �ل�����س��ق��ور 
�أبوظبي  ن��ادي  مع  بالتعاون  �لظفرة، 
�ملنظمة  �للجنة  وتوجت  لل�سقارين. 
�سوط  يف  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن 
جرنا�س،  و�ل��ق��رم��و���س��ة  ب��ي��ور  �جل���ري 
�ملزروعي مدير  بح�سور عبيد خلفان 
جلنة  يف  و�مل�����س��اري��ع  �لتخطيط  �إد�رة 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 
و�ل��رت�ث��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي، وز�ي���د �ساري 
�لفعاليات  ق�����س��م  رئ��ي�����س  �مل����زروع����ي 
�ملزروعي  دروي�����س  وع��ي��د  �ل��ل��ج��ن��ة،  يف 
لنادي  �لتنظيمية  �جلنة  رئي�س  نائب 
�أبوظبي لل�سقارين. وتقدم فريق دبي 
�سوط �جلري  ث��الث مر�كز يف  �أول  يف 
بيور و�لقرمو�سة جرنا�س، حيث �سجل 
بوقت  �لأول  �مل���رك���ز  "حتا"  �ل�����س��ق��ر 
و�ملركز  ثانية،   15.105 بلغ  قيا�سي 
�لثاين "دبي" بزمن 15.178 ثانية، 
 15.276 ب��زم��ن  "ذيب"  و�ل��ث��ال��ث 
 "HL4" ثانية، وجاء باملركز �لر�بع 
مل��ال��ك��ه ح�����س��ني ن��ا���س��ر ع���ب���د�هلل لوتاه 
�ملركز  ويف  ث��ان��ي��ة،   15.404 ب��زم��ن 
جمعة  مل��ال��ك��ه  "��سعاف"  �خل���ام�������س 
 15.425 ب��زم��ن  �لفالحي  ع��ب��د�هلل 

ثانية.

جو�س هيل ين�سم �إىل جنوم بطولة �أبوظبي �إت�س 
�إ�س بي �سي للجولف بعد فوزه بلقب »�لهو�ة«

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي �لريا�سي عن �ن�سمام جو�س هيل �إىل قائمة �مل�ساركني  �أعلن جمل�س 
يف بطولة �أبوظبي �إت�س �إ�س بي �سي للجولف 2022 بعد فوزه بكاأ�س بطولة 
 20 �أبوظبي للهو�ة يوم �خلمي�س �ملا�سي، حيث تنطلق �جلولت �ملرتقبة من 
حتى 23 يناير على �أر�س ملعب يا�س لينك�س للمرة �لأوىل يف تاريخ �لبطولة 

منذ �نطالقها قبل 17 عاماً.
72 �سربة  �لنهائية  �جل��ول��ة  يف  ع��ام��اً   17 �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  ج��و���س  و�أح����رز 
�ل�سعديات للجولف، لي�ستعد  نادي �ساطئ  �ملعدل يف  بو�قع ت�سع �سربات حتت 
للم�ساركة يف  للهو�ة  �أبوظبي  �لثالثة من بطولة  �لن�سخة  فعاليات  �نتهاء  بعد 

�لفعالية �لأوىل من �سل�سلة رولك�س لهذ� �لعام.
كما حظي �لفائزون يف بطولة �أبوظبي للهو�ة للعام �لثاين على �لتو�يل بفر�سة 
و�لتي متهد   ،2022 للجولف  �سي  بي  �إ���س  �إت�س  �أبوظبي  بطولة  �مل�ساركة يف 
�إط��ار بطولة دي بي وورلد  2022 يف  للجولت �ل�سحر�وية ديزيرت �سوينج 

للجولف، حيث ميكن للجمهور ح�سور �جلولت جماناً للمرة �لأوىل.
�أن  بعد  �لثانية  للمرة  يوم �خلمي�س  للهو�ة  �أبوظبي  كاأ�س بطولة  ورفع جو�س 
ع�سرة من عمره  �خلام�سة  �سن  وهو يف   2019 عام  �لتتويج يف  �سعد من�سة 
�إت�س  �أبوظبي  بطولة  يف  للم�ساركة  دع��وًة  �لفرتة  تلك  يف  جو�س  وتلقى  فقط، 
 74 �أد�ًء مميز�ً يف �جلولت بر�سيد  2020، حيث قدم  �إ�س بي �سي للجولف 
�لعام  �لأم��ني  �لعو�ين،  حمد  ع��ارف  �سعادة  وجه  �ملنا�سبة  وبهذه  �سربة.  و76 
�أبوظبي  بطولة  �إىل  و�ن�سمامه  جو�س  �إىل  تهنئته  �لريا�سي  �أبوظبي  ملجل�س 
يف  �ملُ�ستحق  ف��وزه  على  جو�س  تهنئة  "نود  وق��ال:  للجولف،  �سي  بي  �إ���س  �إت�س 
بطولة �أبوظبي للهو�ة، ونتطلع ل�ستقباله يف بطولة �أبوظبي �إت�س �إ�س بي �سي 
للجولف يف يناير للمرة �لثانية. ونتمنى لهذ� �لالعب �ل�ساب حظاً موفقاً مع 
�أر�س ملعب يا�س لينك�س،  �إىل نخبة لعبي �جلولف يف �لعامل على  �ن�سمامه 

�لوجهة �ملميزة و�جلديدة يف م�سهد هذه �لريا�سة".
"�أ�سعر  وق���ال:  �ل���ذي حققه،  ب��الإجن��از  �سعادته  ع��ن  ج��و���س  ع��رب  وم��ن جانبه 
�لقوية  �ملناف�سة  بعد  للهو�ة  �أبوظبي  بطولة  بلقب  لفوزي  تو�سف  ل  ب�سعادة 
�لتي �سهدتها. و�أرى يف �لدعوة �إىل �مل�ساركة يف بطولة �أبوظبي �إت�س �إ�س بي �سي 
للجولف فر�سًة مذهلًة لختبار مهار�تي �أمام نخبة من �أف�سل لعبي �جلولف 
على م�ستوى �لعامل مثل روري ماكلروي وكولني موريكاو� غريهم من �لنجوم 

�ل�ستثنائيني.

�أبوظبي للدر�جات �لهو�ئية ينظم 
�سباق »�لعني �سمان فوندو«

•• اأبوظبي-وام:

نظم نادي �أبوظبي للدر�جات �لهو�ئية "�سباق �لعني �سمان فوندو" للمرة 
�أبوظبي  بالتعاون مع جمل�س  �لعني،  �لدر�جات مبدينة  �لأوىل يف م�سمار 

�لريا�سي و�ل�سركة �لوطنية لل�سمان �ل�سحي "�سمان".
وياأتي �إقامة �لن�سخة �لأوىل من هذه �لبطولة يف �إطار �لدور �لذي يتبناه 
ريا�سة  ممار�سة  على  �ملجتمع  لتحفيز  �لهو�ئية  للدر�جات  �أبوظبي  ن��ادي 
�إق��ام��ة �لفعاليات  �أ���س��ل��وب ح��ي��اة، م��ن خ��الل  �ل��ه��و�ئ��ي��ة وجعلها  �ل���در�ج���ات 
هذه  يف  �لنخر�ط  على  وت�سجيعها  �لريا�سية  �ملو�هب  وج��ذب  و�ل�سباقات، 

�لريا�سة.
و�سهد �ل�سباق جناحاً كبري�ً وم�ساركة قوية من �لدر�جني �لهو�ة و�ملحرتفني، 
�لعني،  �إىل تقدمي م�ستويات مميزة بني معامل مدينة  حيث �سعى �جلميع 

و�سط �إقبال ومتابعة كبريين من �جلمهور.
وقال �لنخرية �خلييلي �ملدير �لتنفيذي لنادي �أبوظبي للدر�جات �لهو�ئية: 
ريا�سة  ذل��ك  ع��ام��ة، مب��ا يف  ب�سورة  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف  �لريا�سة  "حتظى 
�ل�سابقات  �إق��ام��ة  خ��الل  م��ن  �لر�سيدة  �لقيادة  بدعم  �لهو�ئية،  �ل��در�ج��ات 
و�لفعاليات على جميع �أنو�عها، ف�ساًل عن توفري �مل�سار�ت �حلديثة و�لآمنة 
وحتفيز  �لريا�سة  ه��ذه  ممار�سة  على  للت�سجيع  �لإم���ارة  مناطق  جميع  يف 

�ملجتمع على جعلها من بني �أن�سطتهم �ليومية ملا لها من فو�ئد عدة".
و�أ�ساف �أن �لنادي يحر�س على �إقامة �ل�سباقات و�لفعاليات �ملتنوعة و�لتي 
عموماً  �ل��دول��ي��ة  �لريا�سة  خريطة  على  �أب��وظ��ب��ي  مكانة  تعزيز  يف  ت�سهم 
كمدينة  �لإم��ارة  توجهات  �سوء  يف  خ�سو�ساً،  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  وريا�سة 
�سديقة للدر�جات �لهو�ئية وما توفره من �إمكانيات لإقامة هكذ� �سباقات.

�أبوظبي مبا ت�سمه من  ونوه �لنخرية �خلييلي بالبنية �لتحتية �لقوية يف 
و�أحدث  �أف�سل  وفق  ت�سييدها  مت  �لهو�ئية  للدر�جات  وم�سار�ت  م�سامري 
�لتي  و�ملحلية  و�لإقلمية  �لدولية  �لبطولت  عليها  وتقام  �لعاملية،  �ملعايري 
يجري تنظيمها يف �لإمارة منها طو�ف �لإمار�ت �لعاملي، و�سباق �لعني �سمان 
�لأوىل  للمرة  �إط��الق��ه  �سيتم  �ل��ذي  �لن�سائي  �حلديريات  وط��و�ف  ف��ون��دو، 
و�لفعاليات  و�ل�سباقات  �لبطولت  من  �لكثري  وغريها  قريباً،  �أبوظبي  يف 

�ملجتمعية و�ملحلية.

•• دبي-وام:

�سارك �حتاد �لإمار�ت للقو�س و�ل�سهم يف �جتماعات "كوجنر�س" �لحتاد �لدويل 
�لكعبي  �سعيد  �لدكتور  �سعادة  ومثله  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  �أقيم  �ل��ذي 
رئي�س �لحتاد و ح�سن �ملزروعي �لأمني �لعام، يف �إطار ��سرت�تيجية �لحتاد يف 
�لعاملية �لتي جتمع �سناع �لقر�ر  �للقاء�ت  �أكرب و�أهم  متثيل دولة �لإم��ار�ت يف 

وت�سيغ م�ستقبل هذه �لريا�سة �لأوملبية.
و�عترب �لدكتور �سعيد �لكعبي، �أن م�ساركة �لإمار�ت يف �جتماعات �لحتاد �لدويل 
�سكلت فر�سة للقاء روؤ�ساء �لحتاد�ت وكبار �مل�سوؤولني من خمتلف دول �لعامل، 

ل�ستعر��س �جلهود �لإمار�تية يف هذه �لريا�سة، وحتديد�ً ما نقوم به يف �لحتاد 
من بر�مج حالية لدعم �نت�سارها ورفع م�ستويات ممار�سيها.

من  �ل�ستفادة  �سبل  بحث  منها  عديدة  فو�ئد  �مل�ساركة  حققت  "كما  و�أ���س��اف: 
�خلرب�ت �لدولية لتحقيق �أهد�ف �ل�سرت�تيجية �لتي نقوم بتنفيذها لتطوير 
هذه �لريا�سة يف �لإمار�ت، ومو��سلة �مل�سي برفع �سقف �لطموحات لهذه �للعبة 
بف�سل دعم �لقيادة �لر�سيدة، وجهود جميع عنا�سر �للعبة من �أندية ولعبني 
هام�س  على  مت  �أن��ه  �لحت��اد  رئي�س  و�أو�سح  �لتخ�س�سات".  وخمتلف  ومدربني 
�لجتماع عقد عدة لقاء�ت مع عدد من روؤ�ساء �لحت��اد�ت �لدولية بهدف بناء 

ج�سور �لتعاون معهم و�لتن�سيق ملا فيه م�سلحة �للعبة.

تتويج �أ�ضو�ط �لثنايا �ملحليات و�حلقايق �ملجاهيم مبز�ينة مدينة ز�يد لالإبل

»مياله« لفاطمة �لعامري حتقق �ملركز �لأول يف �سوط �حلقايق تالد للمجاهيم

�لإمار�ت ت�سارك يف »كوجنر�س« �لحتاد �لدويل ل� »�لقو�س و�ل�سهم«

»بن دري« يتغلب على مهرة و»لمار« يفوز 
على »�ساري�سا« يف �حتفالية دوري �لبولو

•• دبي-وام: 

�أهد�ف  خم�سة  بنتيجة  "مهرة"  فريق  مناف�سه  على  دري"  "بن  فريق  تغلب 
�لبولو  ب��دوري  �حلبتور  ن��ادي  �حتفالية  يف  �لأوىل  مبار�تهما  يف  �أربعة  مقابل 
تباعا  بطولت  ث��الث  ح�سد  �أن  بعد  �نت�سار�ته  جول" مو��ساًل   5" �ل�سهري 
بدء�ً ببطولة "كاأ�س �إك�سبو 2020"، وبطولة �ليوم �لوطني، ثم بطولة كاأ�س 
فريقي  بني  جمعت  �لتي  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  و�سهدت   .2021 ت�سر�سل  ون�ستون 
هدفا، حيث جنح "لمار" بقيادة حممد بن   14 "لمار" و"�ساري�سا" ت�سجيل 
9-5 بعد مبار�ة تفوق فيها  "�ساري�سا" وبنتيجة  خالد يف �لفوز على مناف�سه 

�لفريق �لأول بف�سل تعاون �لثنائي حممد بن خالد وتوما�س �ريارتي.
تختتم  فيما  "مهرة"  ف��ري��ق  م��ع  "لمار"  ف��ري��ق  غ��د�  يلتقي  �لنتائج  وب��ه��ذه 
�لبطولة ع�سر يوم �ل�سبت �ملقبل حيث يلعب �لفائز منهما على كاأ�س �لبطولة 

�أمام �لفائز من مبار�ة "بن دري" و"�ساري�سا".
�أد�ء فريقه رغم فوزه  �لتام على  �أع��رب حميد بن دري عن ر�ساه  ومن جانبه 
�ل�سعب على فريق "مهرة"، منوها باأن �لفريق �سيكون �أف�سل يف مبار�ته �ملقبلة 
�أماًل يف خو�س �ملبار�ة �لنهائية يوم �ل�سبت �ملقبل، ليكمل �إجنازه باللقب �لر�بع، 
وبعدها ي�ستعد لبطولة كاأ�س دبي �لف�سي �لتي �ستنطلق يف 22 من يناير �ملقبل 

وحتى 4 فرب�ير �ملقبل.

�فتتاح بطولة غنتوت 
�لدولية للبولو �ليوم

•• اأبوظبي-وام: 

نادي  ينظمها  �لتي  للبولو  �لدولية  �لإم���ار�ت  بطولة  مناف�سات  �ليوم  تنطلق 
غنتوت ل�سباق �خليل و�لبولو، وت�ستمر مناف�ساتها حتى 30 دي�سمرب �جلاري، 
�لنادي،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ف��الح  �ل�سيخ  �سمو  برعاية 
ومب�ساركة �أربعة فرق على م�ستوى �لنخبة بت�سنيف 10 – 12 /هاند كاب/.

ميثاء  �ل�سيخة  �سمو  بقيادة  للبولو،  �لإم���ار�ت  فريق  �لفتتاح  مبار�ة  ويد�سن 
بنت حممد بن ر��سد �آل مكتوم و�ل�سيخة عليا �آل مكتوم وبابلو وكورتو، و�لذي 
�سيو�جه فريق �أبوظبي بولو بقيادة فار�س �ليبهوين و�مادوري وهوقو، يف حني 
�ستجمع �ملبار�ة �لثانية بني فريقي بنجا�س بقيادة حيدر بنجا�س وكيلي، وفادي 
فون ومادرينا وفريق غنتوت "حامل �للقب" بقيادة نا�سر �ل�سام�سي ويو�سف 
�لدويل  �لطاقم  �لبطولة  مباريات  ويدير  وماركو�س،  ه��ول  وك��ني  د�سمال  بن 

�ملكون من نيكول�س وكي�سار ريوز.
و�لثنني  �جلمعة  يومي  و�لنهائي  �لنهائي  قبل  �ل��دوري��ن  مباريات  وتتو��سل 
�جلاري  دي�سمرب   30 �خلمي�س  ي��وم  ظهر  بعد  �خلتام  يكون  �أن  على  �ملقبلني، 
�إقامة �ملبار�ة �لنهائية على  مببار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع، وتعقبها 

�ملركزين �لأول و�لثاين و�لتتويج و�ل�سحب على �جلو�ئز.
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و�آخر  �ملت�سدر  مدريد  ري��ال  على  �خلناق  ت�سييق  عن  يبحث  فريق  بني 
�ملو�سم �ملقبل، ي�سعى  �أوروب��ا  �أبطال  �ملوؤهلة �ىل دوري  �ملر�كز  للدخول يف 
�إ�سبيلية و�سيفه بر�سلونة �إىل �ل�ستفادة على �أكمل وجه من �لقمة �ملوؤجلة 

بينهما �لثالثاء يف �لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم.
�لأخري  تعر  بعد  �ملت�سدر  ري��ال  من  نقاط   6 بعد  على  �إ�سبيلية  ويقف 
باأن �لفوز على  �أمام قاد�س، ما يعني  �أر�سه  بالتعادل �ل�سلبي �لأحد على 
بر�سلونة للمرة �لأوىل على �أر�سه يف �لدوري منذ ت�سرين �لأول-�أكتوبر 

من �لنادي �مللكي. نقاط  ثالث  بعد  على  �لعام  ينهي  �سيجعله   ،2015
وبا�ستثناء �خل�سارة �أمام ريال مدريد 1-2 يف �ملرحلة �خلام�سة ع�سرة 

بهدف يف �لدقائق �لأخرية بعدما كان متقدماً على فريق �ملدرب 
قادر  �أنه  �ملو�سم  �إ�سبيلية هذ�  �أثبت  �أن�سيلوتي،  كارلو  �لإيطايل 
متاماً على مقارعة �لكبار و�أب��رز دليل على ذلك فوزه �ل�سبت 

على �أتلتيكو مدريد حامل �للقب 2-1 بهدف يف �لدقيقة 88 
لالأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س.

فريقه  �لثالثاء  �سيو�جه  �لذي  ر�كيتيت�س  �إيفان  �لكرو�تي  وكان 
حيث  �أتلتيكو  م��ب��ار�ة  يف  فريقه  من  �ساهده  مبا  �سعيد�ً  �ل�سابق، 
كان �ساحب هدف �لتقدم للنادي �لأندل�سي، قائاًل "�لهدف �لآن 

�ىل  بحاجة  ز�ل��ت  م��ا  �أ�سياء  هناك  �ل�ستمتاع.  مو��سلة  ه��و 
�ل���دوري،  بطل  �سد  �ل��ف��وز،  ه��ذ�  لكن  �لتح�سني، 

وبوجود  �ل���ق���وة.  م��ن  �ل��ك��ث��ري  مينحنا 
هوؤلء �مل�سجعني خلفنا، نريد مو��سلة 

ركوب هذه �ملوجة".
للو�سول  و�ح���دة  مرحلة  ب��ق��اء  وم��ع 

م�سهد  هناك  �ملو�سم،  منت�سف  �ىل 
ليغا" بوجود  "ل  يف  م��األ��وف  غ��ري 

�إ�سبيلية  �لأن��دل�����س��ي��ني  �جل���اري���ن 
�لثاين  �ملركزين  بيتي�س يف  وري��ال 

�ملركز  و�لثالث ور�يو فايكانو يف 
�ل���ر�ب���ع �لأخ����ري �مل���وؤه���ل دوري 
�أتلتيكو  يجد  فيما  �لأب��ط��ال، 
خام�ساً  نف�سه  �للقب  ح��ام��ل 

بفارق 14 نقطة عن جاره 
وبر�سلونة  �ملت�سدر،  ري��ال 

عن   16 ب�����ف�����ارق  ����س���اب���ع���اً 
غرميه �مللكي.

وميني بر�سلونة ومدربه �جلديد 
ت�سايف هرناندي�س �لنف�س �ل�ستفادة من 

مبار�ة �لثالثاء �ملوؤجلة من �ملرحلة �لر�بعة 
ع��ل��ى نف�س  �ل��ك��ات��ال��وين  �ل��ن��ادي  ل��ك��ي ي�سبح 

�مل�سافة من فايكانو �لر�بع.
�ل�سبان  �أن يعطي رهانه على  وياأمل ت�سايف 
ثماره جمدد�ً، كما ح�سل يف مبار�ة �ل�سبت 
�ل�سد  م���درب  رج���ال  ف��از  ح��ني  �إلت�سي  �سد 

�لقطري �ل�سابق 2-3.
مباريات،  ث��الث  يف  وهزميتني  تعادل  فبعد 

ميونيخ  بايرن  يد  على  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  يف  مذلة  بنتيجة  �إحد�هما 
بر�سلونة  تنف�س  �مل�سابقة،  م��ن  �إق�سائه  �ىل  �أدى  م��ا  �سفر3-  �لأمل����اين 
�إلت�سي يف مبار�ة تقدم خاللها -2�سفر ثم تعادل  �ل�سعد�ء �ل�سبت �أمام 

�ل�سابع للمو�سم يف �لدقائق �لأخرية. �لفوز  يخطف  �أن  قبل   2-2
�أجل  من  �لنادي  �أكادميية  �أبناء  على  بالعتماد  ت�سايف  فل�سفة  �أن  ويبدو 
�لأرجنتيني  �سيعو�س  �ل��ذي  �لنجم  �ي��ج��اد  وحم��اول��ة  للم�ستقبل  �لبناء 
تعطي  ب��د�أت  �لفرن�سي،  �سان جرمان  باري�س  �ىل  �لر�حل  مي�سي  ليونيل 
ثمارها �إذ تقدم �لنادي �لكاتالوين باكر�ً بف�سل �ل�سابني فري�ن 
جوتغال وغايف �للذين �فتتحا �سجلهما �لتهديفي مع 
�لفريق �لأول، بعدما و�سع �لأول �ساحب �لأر�س 
يف �ملقدمة يف م�ساركته �لأوىل �أ�سا�سياً، قبل �أن 

يعزز �لثاين �لنتيجة.
�سهل  لفوز  طريقه  يف  �أن��ه  بر�سلونة  و�عتقد 
لكن �ل�سيف فاجاأه يف �ل�سوط �لثاين وقلب 
�لأم��ور بهدفني ف�سلت بينهما دقيقة فقط، 
�إل �أن �لبديل و�ل�ساب �لآخر نيكو غونز�لي�س 
يف  �لكاتالوين  للنادي  �لثالث  �لنقاط  خطف 
مانحاً  غ���ايف،  م��ن  مت��ري��رة  بعد   85 �لدقيقة 
مبار�ة  �سابع  يف  �لثالث  ف��وزه  ت�سايف 
خلفاً  للفريق  ك��م��درب  ل��ه 
ل���ل���ه���ول���ن���دي رون���ال���د 

كومان.
جيل  "�إنهم  قائاًل  �ل�سبان،  لعبيه  من  �ساهده  عما  ر��سياً  ت�سايف  وك��ان 
�أف�سل من جيل )�سريجيو( بو�سكت�س وبدرو )رودريغي�س(  مذهل، حتى 

وغريهم... �أنا يف عمرهم كنت مرتعباً، �أما هم، فاإنهم مذهلون".
و�أ�ساد ت�سايف ب�سكل خا�س بغايف "�إنه يف �ل�سابعة ع�سرة من عمره و�نظرو� 
�ليوم  �لعمر.  ب��ه��ذ�  ل��الع��ب  بالن�سبة  مفاجىء  �أم���ر  ه��ذ�  يناف�س!  كيف 
)�ل�سبت(، خلق �لفارق بهدف ومتريرة حا�سمة. �لأمر �لأهم من �أي �سيء 
�آخر هو �لعمل �لذي يوؤديه، �إنه مذهل. نحن �سعد�ء مبوجوده معنا ول 
�أحد.  ب��اأي  مقارنته  �أري���د 
بالن�سبة  ���س��ق��ف  ل 
حيث  )م����������ن  ل�������ه 
�مل���������س����ت����وى �ل�����ذي 

�سي�سل �ليه(".
�لثالثاء  وت���ق���ام 
موؤجلة  م����ب����ار�ة 
�أخ��رى من �ملرحلة 
�ل��������ر�ب��������ع��������ة جت���م���ع 
ع�سر  �حل��ادي  فياريال 
باألفي�س �لثامن ع�سر.

ب��ع��دم��ا ح�����س��م ل��ق��ب ب��ط��ل �خلريف 
جاره  خ�����س��ارة  ن��ت��ي��ج��ة  "�ل�سريف" 
)�سفر1-(،  ن���اب���ويل  �أم�����ام  م��ي��الن 
�إنهاء  �للقب �ىل  �إن��رت حامل  ي�سعى 
�ل���ع���ام ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة م���ن خالل 
حت��ق��ي��ق ف����وزه �ل�����س��اب��ع ت��و�ل��ي��اً على 
ح�����س��اب �سيفه ت��وري��ن��و �لأرب���ع���اء يف 
�لتا�سعة ع�سرة من �لدوري  �ملرحلة 

�لإيطايل لكرة �لقدم.
�أخرجته يف  �لتي  للتوقعات  وخالفاً 
�ملناف�سة  ح�سابات  من  �ملو�سم  بد�ية 
جهود  خ�سارته  نتيجة  �للقب  على 
وهد�فه  ك��ون��ت��ي  �أن��ت��ون��ي��و  م���درب���ه 
و�ملغربي  لوكاكو  روميلو  �لبلجيكي 
�لألعاب  و���س��ان��ع  ح��ك��ي��م��ي  �أ����س���رف 
�لدمناركي كري�ستيان �إريك�سن �لذي 
كاأ�س  خ���الل  قلبية  لأزم����ة  ت��ع��ر���س 
�إنرت  �ملن�سرم، و�سل  �ل�سيف  �أوروبا 
�لأك���ر  وه���و  �مل��و���س��م  منت�سف  �ىل 

جاهزية و�قناعاً.
�سيموين  �مل�������درب  ف���ري���ق  وي����دخ����ل 
تورينو  �سد  �لأربعاء  لقاء  �إينز�غي 
وهو يف �ل�سد�رة بفارق 4 نقاط عن 
نابويل �لذي ح�سم �لأحد مو�جهته 
م������ع م�����ي�����الن يف م���ع���ق���ل �لأخ��������ري 
ذ�تها  �مل�سافة  على  وب��ات  -1�سفر 
"رو�سونريي"، ما �سمح حلامل  من 

�للقب باأن يكون بطل �خلريف.
على  لالبقاء  مر�سحاً  �إن���رت  وي��ب��دو 
ف������ارق �ل���ن���ق���اط �لأرب��������ع ع���ل���ى �أق����ل 
�لأربعاء  تقدير حني يو�جه تورينو 
�آخر  �أر���س��ه وب��ني جماهريه يف  على 
مبارياته لعام 2021، لكن ل يجب 
�إينز�غي عدم �ل�ستهانة  على رجال 

�ل��ق��ادم��ني م���ن فوزين  ب��ال�����س��ي��وف 
�أرب����ع مباريات  �ل���ت���و�يل وم���ن  ع��ل��ى 

متتالية من دون هزمية.
�إن��رت يف ه��ذ� �لو�سع فاجاأ  وت��و�ج��د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي جو�سيبي  م��دي��ره  ح��ت��ى 
�أكرب"  "�سعوبة  توقع  �ل��ذي  ماروتا 
�أ�سلوب  م���ع  �ل���ت���اأق���ل���م  يف  ل��ل��ف��ري��ق 
�إي���ن���ز�غ���ي �ل����ذي ت��ف��وق ع��ل��ى �سلفه 
�ملو�سم،  من  �ملرحلة  ه��ذه  يف  كونتي 
لي�س بت�سدر �لدوري �ملحلي بل لأنه 
قاد �لفريق �ىل �لدور ثمن �لنهائي 
لأول  �أوروب����ا  �أب��ط��ال  دوري  مل�سابقة 

مرة منذ عقد من �لزمن.

يوفنتو�س  �ل��ق��وي يف  �ل��رج��ل  وق���ال 
���س��اب��ق��اً يف م��ق��اب��ل��ة م��ع ق��ن��اة "ر�ي" 
يو�جه  �أن  "توقعت  �ل���ري���ا����س���ي���ة 
�لتاأقلم،  يف  �أك��رب  �سعوبة  �إي��ن��ز�غ��ي 
لكن يف �لو�قع كانت �لأم��ور �سل�سلة 
جد�ً وقد جنح يف �إظهار حجم �لعمل 
لي�سبح قيمة م�سافة  به  قام  �ل��ذي 

حقيقية بالن�سبة لهذ� �لنادي".
"�خترب �لنادي �سيفاً عا�سفاً  وتابع 
�أن  يجب  �ل��ذي  �مل�سار  وج��دن��ا  لكننا 
تو�زننا  ����س��ت��ع��ادة  �أج���ل  م��ن  ن�سلكه 
بعد رحيل حكيمي، لوكاكو، �إريك�سن 
ه��و �سمان  �لأول  �ل��ه��دف  وك��ون��ت��ي. 

�لنجمة �لثانية"، �أي �حل�سول على 
�لنادي  ت��اري��خ  يف  �لع�سرين  �للقب 

)كل جنمة ترمز �ىل 10 �ألقاب(.
مار�دونا"،  "دييغو  م��ل��ع��ب  وع��ل��ى 
ياأمل نابويل �أن مينحه �لفوز �لذي 
حققه �لأحد على ميالن يف عقر د�ر 
�لعام  �لأخري، �لدفع �ملعنوي لنهاء 
ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة م��ن خ���الل �لفوز 

على �سيفه �سيبت�سيا �لأربعاء.
�خلايل  �سجله  على  حافظ  وبعدما 
متتالية،  ل�12 مرحلة  �لهز�ئم  من 
ن��اب��ويل بعد �خل�����س��ارة �لأوىل  �ه��ت��ز 
2-3 يف  �إن��رت  ي��د  تلقاها على  �لتي 

21 ت�سرين �لثاين/نوفمرب، ومني 
بعدها بهزميتني �أخريني على �أر�سه 

�سد �أتالنتا و�إمبويل.
لكن فريق �ملدرب لوت�سانو �سباليتي 
�ل�سر�ع  قلب  يف  ذل��ك  رغ��م  ز�ل  م��ا 
مبا   1990 منذ  �لأول  لقبه  على 
�أنه ل يتخلف عن �إنرت �سوى بفارق 
�ل��ذي حققه  �لفوز  بعد  نقاط  �أرب��ع 
�لعام  ينهي  �أن  وب��ع��د  م��ي��الن.  على 
مببار�ة يف متناوله متاماً �سد فريق 
يفتتح  ع�سر،  �ل�سابع  �ملركز  يف  قابع 
نابويل �لعام �جلديد خارج �لقو�عد 
غرميه  ����س���د  ن����اري����ة  م���و�ج���ه���ة  يف 

ي��وف��ن��ت��و���س �ل������ذي، وب���ع���دم���ا �أه����در 
�ل�18  م��ب��اري��ات��ه  م��ن   9 يف  ن��ق��اط��اً 
تعادلت،  وخم�سة  ه��ز�ئ��م  �أرب���ع  م��ع 
بولونيا  م�سيفه  على  �ل�سبت  تغلب 
ثاٍن  بفوز  �لنف�س  وميني  -2�سفر 
�أر�سه  �ل��ث��الث��اء على  �ل��ي��وم  ت��و�ل��ي��اً 

�سد كالياري.
�ملدرب ما�سيميليانو  و�سيكون فريق 
ب��ف��ارق �ست  �ل���ذي يتخلف  �أل��ي��غ��ري 
ن��ق��اط ع���ن �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع �لأخ����ري 
�أوروب�����ا  �أب���ط���ال  دوري  �ىل  �مل���وؤه���ل 
�أمام  حالياً،  �أتالنتا  يحتله  و�ل��ذي 
مهمة �ساقة يف م�ستهل �لعام �جلديد 
لي�س لأنه يو�جه نابويل وح�سب يف 
لأنه  ب��ل  ل�2022،  �لأول  �خ��ت��ب��اره 
ملو�جهة  �لعا�سمة  �ىل  زي����ارة  يليه 
روما ثم �ىل ميالن للقاء �إنرت، على 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل�سهر  يختتم  �أن 
�أر�سه  �آخ����ر خ����ارج  ب��اخ��ت��ب��ار ���س��ع��ب 

�أي�ساً يف 23 منه �سد ميالن.
للمو�سم،  له  �لثالثة  �خل�سارة  وبعد 
خارج   2021 ع���ام  م��ي��الن  يختتم 
�لديار يف مبار�ة �سعبة �سد �إمبويل، 
ف��ي��م��ا ي��ل��ع��ب �أت���الن���ت���ا، �ل���ق���ادم من 
�أمام روما،  �أر�سه  خ�سارة موؤملة على 

يف �سيافة جنوى �لثالثاء.
وب������دوره، ي��خ��ت��ت��م روم����ا �ل���ع���ام على 
�أر����س���ه ���س��د ���س��م��ب��دوري��ا م��ع طموح 
وفيورنتينا  يوفنتو�س  �أم���ام  �لبقاء 
�ل�������ذي ي���ح���ل ب��������دوره ����س���ي���ف���اً على 

هيال�س فريونا.
�لعام  ف��ي��ودع  �ل��ث��ام��ن،  لت�سيو  �أم���ا 
خارج �لديار �لأربعاء �أمام فينيت�سيا 

�ل�ساد�س ع�سر.

�إنت�ر لإنه�اء �لع�ام بف�وز �ساب�ع تو�لي�ًا 

�إ�سبيلية وبر�سلونة لال�ستفادة من قمتهما �ملوؤجلة 

•• دبي-الفجر:

�ساركت �أمل بو�سالخ ع�سو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، نائب 
�لتا�سع  �آ�سيا يف �لجتماع  �لن�سائية يف �حتاد غرب  �لقدم  رئي�س جلنة كرة 
�أع�ساء  ومب�ساركة  �سلبي  ���س��وز�ن  برئا�سة  �لأول  �أم�����س  عقد  �ل��ذي  للجنة 

�للجنة، وح�سره خليل �ل�سامل �لأمني �لعام لالحتاد.
و�لن�ساطات  �لبطولت  �أجندة  على  بامل�سادقة  �للجنة  �أعمال  ج��دول  وب��د�أ 
�خلا�سة بكرة �لقدم �لن�سوية 2022 ، و�لتي تت�سمن �إقامة �سبع بطولت 

لكافة �لفئات �لعمرية و�لأندية و�ملنتخبات.
وو�فقت �للجنة على حتديد �سهر �سبتمرب 2022 موعد�ً مقرتحاً لإقامة 
بطولة �ل�سيد�ت �ل�سابعة حتت �سيافة �لحتاد �لأردين لكرة �لقدم، بحيث 

 ، �لبطولة   يف  للم�ساركة  �ملنطقة  خ��ارج  م��ن  فريقني  �أو  فريق  دع��وة  يتم 
وخماطبة �لحت��اد�ت �لأهلية للوقوف على مدى منا�سبة موعد �لبطولة  
 14 �لأردن للفرتة من  �ل�سيد�ت  يف  �لثانية لأندية  لها، و�إقامة �لبطولة 

�إىل 22 يوليو 2022 . 
نوفمرب   10 �إىل   1 م��ن  �لثالثة  �لنا�سئات  بطولة  �إق��ام��ة  �للجنة  وق���ررت 
2022 يف دولة �لكويت �لتي كانت  �سي�ست�سيفها �لعام �ملا�سي قبل تاأجيلها 
، بالإ�سافة لإقامة بطولة �لو�عد�ت �لأوىل من 8 �إىل 14 يناير �ملقبل يف 

لبنان. 
كما �سادقت �للجنة على بطولة �ل�سالت �لثالثة �لتي تقام خالل �لفرتة 
من 15 �إىل 22 يونيو 2022 يف �ل�سعودية، �إىل جانب �ملو�فقة على �إدر�ج 
بطولة كرة �لقدم �خلما�سي لأندية �ل�سيد�ت على �أجندة �حتاد غرب �آ�سيا 

�لعام �ملقبل، مع خماطبة �لحتاد�ت �لأع�ساء لتحديد م�ست�سيف وتثبيت 
موعدها �لنهائي مبا يتنا�سب مع �أجندة �لحتاد�ت �لأع�ساء.

و��ستعر�س �لجتماع ور�س �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية �ملقرر تنظيمها �لعام 
�لإن��اث، و�أخ��رى لتاأهيل  �ملقبل، و�لتي تت�سمن ور�سة عمل لتاأهيل �حلكام 
للمباريات،  �ملحليات  �ملن�سقات  لتاأهيل  عمل  وور���س��ة  �ملنتخبات،  �إد�ري����ات 
�أن يتم عقد ور�س �لعمل �لتي تتطلب �لتطبيق �لعملي  على هام�س  على 
من  �لنتهاء  بعد  �مل�ساركات  بع�س  ت�سمية  جانب  �إىل  �لن�سائية،  �لبطولت 
ور�س �لعمل �سمن كادر �حتاد غرب �آ�سيا يف كل بطولة ن�سائية يتم تنظيمها، 

وذلك للعمل على تاأهيلهن وتزويدهن باخلرب�ت �لالزمة.
ومتنت �للجنة باأن ي�سهد �لعام �ملقبل �لعديد من �لن�ساطات �خلا�سة بكرة 

�لقدم �لن�سائية.

�أمل بو�سالخ ُت�سارك يف �جتماع �للجنة �لن�سائية باحتاد غرب �آ�سيا

�لإمار�ت ترفع ر�سيدها �إىل 
 4 ميد�ليات يف بطولة �آ�سيا للكار�تيه

•• اأملاتي- وام:

يف  ل��الإم��ار�ت  ج��دي��دة  ف�سية  ميد�لية  خ�سيف  فاطمة  �لالعبة  �أ���س��اف��ت 
حالياً  �ملقامة  �سنة   21 وحتت  و�لنا�سئني  و�ل�سباب  للرجال  �آ�سيا  بطولة 
يف مدينة �ملاتي بكاز�خ�ستان، وذلك يف م�سابقة �لكوميتيه لوزن حتت 68 

كجم لفئة حتت 21 �سنة.
م�سابقة  يف  برونزية  ميد�لية  على  �لعامري  �سارة  �لالعبة  ح�سلت  كما 
�مل�ستمرة  �لبطولة نف�سها  �لفئة يف  61 كجم لنف�س  �لكوميتيه وزن حتت 

مناف�ساتها حتى 22 دي�سمرب �جلاري.
وبهاتني �مليد�ليتني رفعت �لإمار�ت ن�سيبها يف �لبطولة �إىل 4 ميد�ليات 
3 ف�سيات وبرونزية وحيدة ، حيث �سبق لها �حل�سول على ميد�ليتني عن 
فوق  وزن  �لكوميتيه  م�سابقة  يف  �ملن�سوري،  �أحمد  �سلوى  �لالعبة  طريق 
59 كجم لفئة �لآن�سات، و�أي�سا عن طريق �لالعب حممد �أحمد �لعامري 

يف م�سابقة �لكوميتيه لوزن حتت 76 كجم لفئة �ل�سباب.
�لإمار�تي  �لرزوقي رئي�س �لحتادين  �ل��رز�ق  نا�سر عبد  »م«  �للو�ء  و�أ�ساد 
و�ل�سيوي للكار�تيه �لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد �لدويل بنتائج �لالعبني 
م�سيد�ً  �جن��ازه��م��ا  على  وه��ن��اأه��م��ا  و�ل��ربون��زي��ة،  �لف�سية  وميد�ليتيهما 
مب�ستو�هما �ملتميز �لذي �سرف كار�تيه �لإمار�ت يف �ملحفل �لآ�سيوي �ملهم، 
ومهنئاً �أفر�د �لبعثة �ملتو�جدة بكاز�خ�ستان متمنياً �لتوفيق للجميع يف هذه 
برئا�سة  للكار�تيه  �لآ�سيوي  �لحت��اد  عقد  مت�سل  جانب  وعلى  �لبطولة. 
�نطونيو  بح�سور  �لآ�سيوي  للكوجنر�س  �جتماعاً  �ل��رزوق��ي  نا�سر  �للو�ء 
�سبينو�س رئي�س �لحتاد �لدويل للكار�تيه على هام�س �لبطولة حيث متت 
مناق�سة م�ستقبل �للعبة يف قارة �آ�سيا وكل ما يتعلق بالبطولت �لآ�سيوية 

�لقادمة خالل �لفرتة من عام 2022 وحتى 2024.

بر�سلونة يتخل�س من 5 لعبني 
يف »�ملريكاتو« �ل�ستوي

خطة  �أليماين،  ماتيو  �لإ�سباين،  بر�سلونة  لنادي  �لريا�سي  �ملدير  و�سع 
ب�سهر  �ل�ستوية  �لنتقالت  فرتة  يف  �لالعبني،  من  �لعديد  من  للتخل�س 
�أن  �إىل  ديبورتيفو،  موندو  �سحيفة  �أ���س��ارت  �ملقبل.  �لثاين  -كانون  يناير 
�إد�رة بر�سلونة تدرك جيد�ً باأنه يجب �لتخل�س من بع�س �لالعبني �أوًل، 
من �أجل توفري �سيولة مالية ل�سم �سفقات جديدة. و�أ�سافت: "بر�سلونة 
يونغ،  دي  ول��وك  نيتو،  �أومتيتي،  كوتينيو،  �خلما�سي  من  �لتخل�س  ينوي 

و�سريجينيو دي�ست، بعد خروجهم من ح�سابات ت�سايف هرينانديز.
�لإجنليزي  �ل��دوري  من  �لعرو�س  من  �لعديد  ميلك  "كوتينيو  وتابعت: 
�إن���رت ميالن  �أب���رزه���ا م��ن نيوكا�سل و�إي��ف��رت��ون، ب��ج��ان��ب �ه��ت��م��ام  �مل��م��ت��از، 
�لإيطايل. �أما �أومتيتي فلديه �أولوية وهي �لبقاء و�ل�ستمر�ر مع بر�سلونة، 
ولكن �لالعب مل يلبي توقعات ت�سايف، ليقرر بعدها خروجه من �لفريق، 

وميلك حالياً عر�ساً من نادي بنفيكا �لربتغايل.
وبالن�سبة للحار�س نيتو �أ�سبح غري قادر على حتمل �جللو�س على مقاعد 
ويبحث  تري�ستيغن،  �لأ�سا�سي  للحار�س  �لثاين  �لرجل  دور  ولعب  �لبدلء 

وكيله حالياً عن نقله للدوري �لإجنليزي �أو �لإيطايل.
�إعارته  بر�سلونة يف قطع  يرغب  يونغ،  دي  لوك  للهولندي  بالن�سبة  �أم��ا 
مع �إ�سبيلية، ونقله �إىل فرنب�سخة �لرتكي ملدة 6 �أ�سهر، �أو �لعودة للدوري 
�لهولندي مع �إيندهوفن، ويف �لنهاية دي�ست �لذي �سيتم �ل�ستماع للعرو�س 

�ملقدمة له، لأنه لي�س لعباً �سرورياً عند ت�سايف.

كلوب يك�سف �سعوبات �لإعد�د 
ملو�جهة توتنهام

�عرتف �ملدير �لفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، باأن �ل�ستعد�د�ت 
مناف�سات  �سمن   ،2-2 توتنهام  مع  بالتعادل  �نتهت  �لتي  �ملبار�ة  قبل 
�لدوري �لإجنليزي، كانت �سعبة يف ظل �لو�سع �لذي يعي�سه �لفريق، 

ب�سبب �لإ�سابات بعدوى فريو�س كورونا.
ع��ان��ى ل��ي��ف��رب��ول خ���الل ����س��ت��ع��د�د�ت��ه مل��و�ج��ه��ة ت��وت��ن��ه��ام، ح��ي��ث ك�سفت 
وفابينيو،  د�ي���ك،  ف��ان  وف��ريج��ي��ل  �أل��ك��ان��ت��ار�،  تياغو  �إ���س��اب��ة  �لفحو�س 
وكورتي�س جونز بعدوى كورونا، كما عانى جورد�ن هندر�سون من وعكة 

�سحية، لكنه لي�س م�ساباً بالعدوى.
 ،1-3 نيوكا�سل  على  ليفربول  فيها  ف��از  �لتي  �مل��ب��ار�ة  بعد  ذل��ك  وج��اء 
�خلمي�س �ملا�سي، ومل يكن �أمام �لفريق فر�سة كافية لدر��سة توتنهام 
تاأجلت ثالث  �أ�سبوعني، حيث  له خالل  �أول مبار�ة  �أم�س  �لذي خا�س 

مباريات للفريق ب�سبب �إ�سابات بعدوى كورونا يف �سفوفه.
و�سجل دييغو جوتا، و�أندي روبرت�سون، يف مبار�ة �أم�س �لأول بينما �سجل 
هديف توتنهام، هاري كني، وهيونغ مني �سون، لكن �ملبار�ة �سهدت جدًل 
كبري�ً حول نظام حكم �لفيديو �مل�ساعد "�لفار"، وهو ما يرى كلوب �أنه 

�أثر على جمريات �للقاء.
"نعم �سعبة، تو�جه توتنهام  وقال كلوب ب�ساأن �ل�ستعد�د قبل �ملبار�ة: 
وترى �أنه يبدو �أكر �إنتعا�ساً يف �ل�سوط �لثاين عما كان عليه يف �ل�سوط 
و�لأو�ساع  �لفر�س،  تكافوؤ  �لتاأكد من  وعلينا  �لأول، هذه فرتة �سعبة، 

بالن�سبة لنا جميعاً".
�إىل جانب  �أرى ذلك، لكن  �لوقت �حل��ايل،  "�لأمور �سعبة يف  و�أ�ساف: 
هذ�، ل �أعرف �أي فريق ميكنني �لدفع به لأنني �أنتظر د�ئماً يف �ل�سباح 
مل��ع��رف��ة ن��ت��ائ��ج �ل��ف��ح��و���س، وب��ال��ط��ب��ع مل ي��ك��ن ل��دي��ن��ا ف��ك��رة ع��ن فريق 

توتنهام".
"عادة ما ت�ستعد ملبار�ة، ويكون لديك فكرة عن �لت�سكيلة �لتي  وتابع: 
لعبت قبلها باأ�سبوع، لكننا بالتاأكيد مل يكن لدينا �أي فكرة عن ت�سكيلة 

�ملناف�س".
�أو كنا �لأكر �سيطرة، مل تكن  �أف�سل يف �ل�سوط �لأول،  "كنا  و�ختتم: 
لذلك  �ملرتدة،  �لهجمات  على  �لعتماد  �سهدت  و�إمن��ا  مفتوحة،  مبار�ة 

كانت �لأمور �سعبة".



ُتفاجاأ مبئات �ل�سيوف غري �ملدعويني حلفل ميالدها
حتولت ليلة حزينة لفتاة تبلغ من �لعمر 15 عاماً �إىل حفل كبري 
حفلة  عن  �ملدعوين  جميع  تخلف  بعدما  و�ل�سعادة،  باملرح  مليء 
عيد ميالدها، وفوجئت بح�سور مئات �لأ�سخا�س غري �ملدعوين 

�إىل �حلفل.
ميالدها  بعيد  لالحتفال  جي�سيكا،  �ملك�سيكية  �ل�سابة  ��ستعدت 
قاعة  يف  �لزينة  بن�سر  قامت  حيث  م��ث��ايل،  ب�سكل  ع�سر  �خلام�س 

�لحتفال، و�ختيار �أجمل ف�ساتينها، و�نتقاء مو�سيقى مميزة.
�ملدعوين مل يح�سر عيد ميالدها رغم دعوتها  من  �أح��د�ً  �أن  �إل 
مل�����س��ارك��ت��ه��ا �حل�����دث، مم���ا ج��ع��ل��ه��ا ت�سعر  100 ���س��خ�����س،  حل����و�يل 

بالإحباط �ل�سديد.
�ملوقف،  لإن��ق��اذ  مدينا"  "يويل  �حلفالت  خمططة  تدخلت  وهنا 
ون�سرت ند�ء للم�ساعدة على في�سبوك، مما �أدى �إىل تهاتف �ملئات 

من �لأ�سخا�س على حفل عيد ميالد �ل�سابة.
و�سرعان ما جذب �ملن�سور �لنتباه، ويف غ�سون دقائق بد�أ �لنا�س يف 

�لن�سمام تباعاً �إىل �حلفل.
وعلى �لرغم من �أن معظم �حلا�سرين كانو� من �سكان �ملنطقة، �إل 
�أن بع�س �ملغنني و�ملمثلني �لكوميديني و�أ�سحاب �ملتاجر �ن�سمو� 

�إليهم، وقدمو� �لهد�يا للفتاة يف عيد ميالدها.

يحولن كار�فانًا  قدميا �إىل �ساحنة باربي مده�سة
مده�سة  �ساحنة  �إىل  قدميا  "كار�فاناً"  �أمريكيان  زوج���ان  ح��ول 

م�ستوحاة من عامل �لدمية �ل�سهرية باربي.
وت�سافر م�سففة �ل�سعر �إل�سي تاليا ما�سي مع زوجها �ستيفن حالًيا 

عرب �ل�ساحل �لغربي لأمريكا يف �ساحنة زهرية ز�هية �للون.
ديزي،  ��سم  باربي  من  �مل�ستوحاة  �ل�ساحنة  على  �لزوجان  و�أطلق 
�ل����وردي و�لأب��ي�����س من  ك��اردي��ن��ال باللونني  وه��ي م��ق��ط��ورة �سفر 
�إنتاج عام 1969، وقدمها �ستيقن كهدية لزوجته يف عيد ميالدها 

.Craigslist لثالثني بعد �لعثور عليها يف�
�أل��و�ن قو�س قزح و�لأل��و�ن �لز�هية ومو��سيع  وميكن �لعثور على 
ب�سكل  �ل�ساحنة  وتزخر  �لفريدة،  �ل�ساحنة  �أنحاء  جميع  يف  �مل��رح 
خ��ا���س ب��ال��ل��ون��ني �لأب��ي�����س و�ل������وردي، ح��ي��ث ف��ك��رت �إل�����س��ي يف كل 
�أزهار.  �لتفا�سيل، وحتى �لأدر�ج مت تزويدها مبقاب�س على �سكل 
لأمري�ت  خا�سة  مبل�سقات  �ملقطورة  يف  درج  ك��ل  م��الأت  �أن��ه��ا  كما 
�آلف   10 �ل��زوج��ان يف �لبد�ية لإن��ف��اق  ب��ارب��ي. وخطط  �أو  دي��زين 
دولر على �أعمال �لتجديد، لكن �ملبلغ فاق ذلك بكيري، حيث تكلف 

�حلمام وحده نحو 5 �آلف دولر.

يك�سبان �ملاليني عرب بيع مالب�س �ل�سباحة �لرجالية
جنح �سديقان مقربان يف حتقيق مبيعات خيالية ملالب�س �ل�سباحة 
عالمتهما  لإن�����س��اء  وتفرغا  وظيفتيهما  ت��رك��ا  بعدما  �ل��رج��ال��ي��ة، 
�أو�ئل  يف  �سوميوير  فاكاي  �سركة  �إط��الق  مت  �خلا�سة.  �لتجارية 
عام 2017 من قبل �ملوؤ�س�سني جوردي كاليو�س، 26 عاًما، وكوري 

ديكانديا، 27 عاًما، من �أدياليد، جنوب �أ�سرت�ليا.
�ل�سابان قد قرر� بدء عملهما �خلا�س بعد مالحظة فجوة  وكان 
كبرية يف �ل�سوق �لأ�سرت�لية ل�سورتات �ل�سباحة �لرجالية �لأنيقة 
ذ�ت �لأ�سعار �ملعقولة. يف �لعام �ملايل �ملا�سي وحده، حققت �لعالمة 
�لتجارية �أكر من 2.4 مليون دولر وتو�سعت �لأعمال من مكتب 

�سغري �إىل م�ساحة تخزين �سخمة مع موظفني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�كت�ساف دودة ذ�ت 1306 �أرجل 
يف حفرة عميقة بباطن �لأر�س يف منطقة تعدين باأ�سرت�ليا، �كت�سف علماء دودة عمياء متلك �أكرب عدد من �لأرجل 

بني كل �حليو�نات �ملعروفة، وبالتحديد 1306 �أرجل.
�لدودة �ل�ساحبة �للون �لتي ت�سبه �خليط من ذو�ت �لألف رجل وطولها ي�سل �إىل 95 ملليمرت�ً وعر�سها حو�يل 
0.95 ملليمرت ولها ر�أ�س خمروطي �ل�سكل وفم على �سكل منقار وقرون ��ست�سعار كبرية يعتقد �لعلماء �أنها قد 

تكون و�حدة من م�سادر �ملدخالت �حل�سية لأنها بدون �أعني.
وقال عامل �حل�سر�ت يف جامعة فرجينيا للتقنية بول ماريك، �لباحث �لرئي�سي يف �لدر��سة �لتي ُن�سرت يف جملة 
�ساينتيفيك ريبورت�س "يف �ل�سابق مل يكن من �ملعروف وجود دودة �ألفية متلك �ألف رجل على �لرغم من �أن ��سم 

�لدودة �لألفية يعني حرفيا ذو�ت �لألف رجل".
و�أُطلق على �لدودة ��سم �إمييليبي�س بري�سيفوين، ويعني "�ألف قدم حقيقية"، �أما بري�سيفوين فهو ن�سبة �إىل ملكة 

�لعامل �ل�سفلي يف �لأ�ساطري �لإغريقية �لقدمية.
وُعر على عدد منها على عمق 60 مرت� حتت �لأر�س. وكانت لالإناث �أرجل �أكر من �لذكور.

وحتى �لآن، كان �حليو�ن �ملعروف بامتالكه �أكرب عدد من �لأرجل هو دودة �ألفية عر عليها يف كاليفورنيا ومتلك 
750 رجاًل.
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�نتقاد�ت لذعة لل�سيف ن�سرت ب�سبب �أمه
تعر�س �ل�سيف �لرتكي �ل�سهري ن�سرت غوكجه لنتقاد�ت لذعة، بعدما ن�سر 

مقطع فيديو للقائه مع و�لدته يف تركيا، بعد عامني من غيابه عنها.
و�إن كان �سبب غياب �ساحب ر�سة �مللح �ل�سهري عن و�لدته خارجا عن �إر�دته 
عليه  �نهالت  �لن��ت��ق��اد�ت  ف��اإن  ك��ورون��ا،  �أزم��ة  فر�ستها  �لتي  �لقيود  ب�سبب 

ب�سبب ما بد� من تو��سع حياة �لو�لدة مقارنة بر�ء �بنها �ل�سديد.
�ملاليني من  بع�سر�ت  تقدر  عاما(   38( ن�سرت غوكجه  ث��روة  �أن  ويعتقد 
�لدولر�ت، حيث ميتلك �سل�سلة مطاعم فاخرة متخ�س�سة يف بيع �للحوم 
�أبرز  وجهة  وتعد  ل��الأك��ل،  �لقابل  بالذهب  �أحيانا  مغطاة  �لثمن،  باهظة 
�مل�ساهري على م�ستوى �لعامل. وتبلغ تكلفة �سريحة �للحم �ملغطاة بالذهب 
يف مطعم ن�سرت يف لندن �أكر من 1400 جنيه �إ�سرتليني، وفقا لتقارير 
على  ح�سابه  يف  ب��و�ل��دت��ه  جمعه  ف��ي��دي��و  مقطع  ن�����س��رت  ون�����س��ر  �سحفية. 
"�إن�ستغر�م"، وقال �إنه مل يرها منذ عامني، فيما بد� منزل �لأم متو��سعا.
وح�سد �ملقطع ماليني �مل�ساهد�ت و�آلف �لتعليقات يف �ساعات، ركز معظمها 
�أحد متابعيه:  على لوم �ل�سيف �لري ب�سبب تو��سع حياة و�لدته. وكتب 

ق�سر؟". يف  و�لدتك  تعي�س  ل  فكيف  �ملال،  من  �لكثري  "لديك 

فنان م�سري يعيد �إحياء �أ�سهر �مل�ساهد 
�ل�سينمائية

حققت �لأفالم �مل�سرية يف فرتة �ل�ستينيات �سعبية كبرية يف �لعامل �لعربي، 
حيث ل تز�ل ذ�كرتنا حتتفظ بعدد من �مل�ساهد و�لعبار�ت �لتي وردت بتلك 
�مل�سري  �لر�سام  ق��رر  �مل�سرية،  �لأف��الم  �مل�ساهد يف  �أه��م  ولتوثيق  �لأف���الم. 
�لألو�ن  م�ستخدما  فنية  ل��وح��ات  طريق  ع��ن  بذلك  يقوم  �أن  رج��ب،  �أده���م 
�لزيتية. و�أطلق رجب على م�سروعه ��سم "م�ساهد من �ل�سينما �مل�سرية"، 
قال  مل��ب��ادرت��ه،  �ل��د�ف��ع  وع��ن  م�سريا.  فيلما   50 م��ن  م�سهد�   50 ويت�سمن 
�لناحية  من  �ل�سينما  "�أحب  عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع  حديث  يف  رج��ب 
"كنت  و�أ���س��اف:  بتفا�سيلها".  و�أه��ت��م  �لناقد،  بعني  و�أ�ساهدها  �جلمالية، 
فيديو  ���س��ر�ئ��ط  ح��ت��ى  �أو  �سينما  ك��ان��ت  ���س��و�ء  �لأف�����الم  ب��اأف��ي�����س��ات  متعلقا 
وكا�سيت، بجانب �أغلفة �ملجالت و�لإعالنات. كل هذه �لأ�سياء �رتبطت بها 
منذ �ل�سغر". و�أ�سار �إىل �أن م�سروعه، يعد �لثاين بعد ر�سمه �سور� لف�ساتني 
�مل�ساهد  �أن  و�أو���س��ح  �لفني.  م�سو�رها  م��د�ر  على  �سباح  �للبنانية  �لفنانة 
�ل�سينمائية �لتي �أثَّرت فيه ويف �لأ�سخا�س يحولها للوحة فنية ملونة، لفتا 
�إىل �أن "�مل�سروع هدفه �أر�سفة �لأعمال �لعظيمة �سو�ء كانت �أفالما قدمية �أو 
جديدة �إىل حد ما". وعن حكاية كل لوحة، يوؤكد رجب �أن �لبع�س يتعجب 
�لتي  ل��الأف��الم  بالن�سبة  معروفة  غ��ري  لأن��ه��ا  يختارها،  �ل��ت��ي  �مل�ساهد  م��ن 

بريانكا �سوبر� ب�سفرة مع 
طاقمها على منت طائرة خا�سة

�لعاملية  بريانكا  �لنجمة  ن�سرت 
جديد  ���س��ور  جم��م��وع��ة  �سوبر�  
برفقة  ل��ل��ع��م��ل  رح��ل��ت��ه��ا  خ�����الل 
طاقمها على من طائرة خا�سة، 
�خلا�سة  �سفحتها  ع���رب  وذل����ك 
على موقع �لتو��سل �لجتماعي.

وظهرت بريانكا باإطاللة كاجو�ل 
وعمت  �ل�������س���ع���ادة  ق��م��ة  يف  وه����ي 
ع��ل��ى �ل��رح��ل��ة �أج�����و�ء م��ن �لفرح 

و�لودية.
وكان تد�ول رو�د مو�قع �لتو��سل 
�لج����ت����م����اع����ي �������س������ورة ق���دمي���ة 
�سوبر�  بريانكا  �لهندية  للنجمة 
خ�سوعها  وق����ب����ل  ����س���ب���اب���ه���ا  يف 

لعمليات جتميل.
وق��������د ������س�����دم ع��������دد ك����ب����ري من 
�لتي  بريانكا  مب��الم��ح  �ملتابعني 
عدد  لح�����ظ  �إذ  ك����ث����ري�ً  ت���غ���ريت 
للكثري  خ�سعت  بريانكا  �أن  كبري 
بدد  و�أنها  �لتجميل  عمليات  من 

بال�سورة �سخ�س خمتلف.

�سبايدر مان يهزم �أوميكرون 
ويدخل تاريخ هوليوود

و�ي  نو  "�سبايدرمان:  فيلم  جنح 
�سبيل  ل  م����ان:  "�سبايدر  هوم" 
مليون   253 حتقيق  يف  للعودة" 
�ل���ت���ذ�ك���ر يف  م��ب��ي��ع��ات  م���ن  دولر 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وك���ن���د�، خالل 

عطلة نهاية �لأ�سبوع.
وب���ه���ذ�، ي���ك���ون �ل��ف��ي��ل��م ق���د �سجل 
جائحة  خ������الل  ق���ي���ا����س���ي���ا  رق����م����ا 
�ملرتبة  و�ح��ت��ل  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 
�لعر�س  �إي������ر�د�ت  �ل��ث��ال��ث��ة لأع��ل��ى 
حتى  ه���ول���ي���وود،  ت���اري���خ  يف  �لأول 
�جلديد  �مل��ت��ح��ور  تف�سي  ب���دء  م��ع 
�أنحاء  جميع  ويف  "�أوميكرون". 
�لعامل، حقق �لفيلم 334.2 مليون 
دولر �إ�سافية مطلع هذ� �لأ�سبوع، 
باإجمايل بلغ 587.2 مليون دولر، 
"�سوين"  �سركة  ل��ت��ق��دي��ر�ت  وف��ق��ا 

�ملوزعة للفيلم.
ويلعب دور �لبطولة يف ثالث �أفالم 
"�سبايدر مان" �ملمثل توم هولند 
عدد  به  وي�سارك  زن��د�ي��ا،  و�ملمثلة 

من جنوم �لن�سختني �ل�سابقتني.
وق��ال ت��وم روث��م��ان، رئي�س جمل�س 
�لإد�رة �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
�ململوكة  بيكت�سر"  "مو�سن 
�إنرتتينمنت"،  بيكت�سرز  ل�"�سوين 
�لتاريخية  "�لإير�د�ت  �إن  بيان،  يف 
يف بد�ية عر�س �سبايدر مان خالل 
"مطلع هذ�  �لأ�سبوع  نهاية  عطلة 
�لأ�سبوع" بجميع �أنحاء �لعامل، ويف 
توؤكد  �لتحديات،  من  �لعديد  ظل 
جمدد� مدى �لتاأثري �لثقايف �لذي 
ل مثيل له �لذي ميكن �أن حتدثه 
يف  ح�سريا  تعر�س  �ل��ت��ي  �لأف����الم 

دور �لعر�س �ل�سينمائي".

مقتل مغني �لر�ب در�كيو 
ذي رولر طعنا 

رولر"  ذي  "در�كيو  �لأم��ريك��ي  �ل���ر�ب  مغني  ت��ويف 
�أم�س �لأول �لأحد بعد تعر�سه للطعن يف كو�لي�س 
�أفاد  �أجنلي�س، على ما  مهرجان مو�سيقي يف لو�س 
وكيل �أعماله �سكوت جو�سن. وكان مقرر� �أن يحيي 
د�ريل  �حلقيقي  و��سمه  ع��ام��ا،   28 �لبالغ  �لفنان 
�إطار  �لفائت حفلة يف  �لأ�سبوع  نهاية  كالدويل، يف 
مهرجان "و�ن�س �آبن �إيه تامي �إن �ل �إيه"، مع جنوم 
�سنت.  و50  كيوب  و�أي�����س  دوغ  �سنوب  ه��وب  �لهيب 
�أودت بحياة مغني  �لتي  �لإب���الغ عن �حل��ادث��ة  ومت 
�لر�ب عند �ل�ساعة 20،40 من م�ساء �ل�سبت، على 
ما �أفادت �سحيفة "لو�س �أجنلي�س تاميز" نقال عن 
م�سوؤول يف هيئة �ل�سعاف يف �ملدينة. وُنقل �سخ�س 
�مل�ست�سفى  �إىل  �لأم����ر،  ب���ادئ  يف  هويته  ُتك�سف  مل 
يف حالة حرجة. ويف وق��ت لح��ق، ُك�سف عن هوية 
�مل�ساب وهو د�ريل كالدويل �لذي ما لبث �أن فارق 

�حلياة متاأثر� بجروحه.

�لزوج �خلائن.. ن�سب فخه بيديه
�أمر رجل يخون زوجته، بعدما �لتقطته كامري�  �نك�سف 
مر�قبة مثبتة على باب منزلهما وهو يقّبل �مر�أة �أخرى 
يف غياب �لزوجة. وح�سب �لتفا�سيل �لتي ذكرتها �سحيفة 
فيديو  مقطع  �سيدة  ن�سرت  فقد  �لربيطانية،  "�سن" 

لزوجها على "تيك توك"، قالت فيه �إنه يخونها.
رحلة  من  تهرب  زوجها  �أن  �ل�سحية  �ل�سيدة  و�أو�سحت 
�لكامري�  �أن  �إل  �أنه مري�س،  لها بحجة  عائلية خططت 
�لتي ثبتها �لزوج بنف�سه �أمام �لباب، �ملت�سلة بالإنرتنت، 
ك�سفت �أمره. و�لتقطت �لكامري� �لرجل وهو يقّبل �مر�أة 
�سيارة  ت�ستقل  �أن  قبل  ي��ب��دو،  م��ا  على  ل��ي��وّدع��ه��ا  �أخ���رى 
�لزوجة  ه��ات��ف  على  �للقطات  ه��ذه  وظ��ه��رت  تنتظرها. 
�ل��ت��ي ذه��ب��ت يف رح��ل��ت��ه��ا م��ن دون زوج���ه���ا، ع��رب تطبيق 
مت�سل بالكامري� ميكنه عن ُبعد تتبع �أي حركة قرب باب 
�ملنزل. ون�سرت �لزوجة مقطع �لقبلة على "تيك توك"، 
�لكامري� �لتي ثبتها  �أمام  "لقد قّبلها )ع�سيقته(  قائلة: 
ماليني   5 م��ن  �أك���ر  �لفيديو  مقطع  وح��ق��ق  بنف�سه". 
�خلائن،  �ل����زوج  ع��ل��ى  ���س��اخ��ط��ة  تعليقات  م��ع  م�����س��اه��دة، 

و�أخرى �ساخرة من �لطريقة �لتي �أظهرت حقيقته.

�سرق �سيارة فوجد �أطفال
�أط��ف��ال، يف   3 بها  �لعاثر ل�سا ل�سرقة مركبة  ق��اد �حل��ظ 
مدينة �إربد �سمايل �لأردن، مما �أثار ذعره ليت�سبب بحادث 
�سري. �حلادثة وقعت يف �ساعات �مل�ساء، حيث ذهب مو�طن 
وتوقف  للخ�سرو�ت،  �سوق  �إىل  �أطفاله  من   3 وبرفقته 
ونزل  �مل��رك��ب��ة  توقفت  �أن  وم��ا  �حل��اج��ي��ات،  بع�س  ل�����س��ر�ء 
�لأب منها، حتى ��ستغل �أحد �لل�سو�س �ملوقف وت�سلل �إىل 
د�خلها وقادها ب�سرعة هاربا من �ملكان. وما هي �إل حلظات 
حتى بد�أ �لأطفال بال�سر�خ، مما ت�سبب بحالة ذعر لدى 
�ل�سيارة  لت�سطدم  ب�سرعة كبرية،  يقود  كان  �لذي  �لل�س 
باأحد �ملحال �لتجارية، مما �أدى �إىل �إ�سابته بجروح، بينما 
�لأطفال  �إن  �أمني،  م�سدر  وقال  باأعجوبة.  �لأطفال  جنا 
مل ي�سابو� باأذى، بينما مت �إلقاء �لقب�س على �لل�س بعد 

�إ�سابته، ومت فتح حتقيق باحلادث.

تتحدى �ملوت بعدما �نخف�س وزنها �إىل 28 كغ
�أم�ست �لأ�سرت�لية جيما و�لكر �سبع �سنو�ت وهي تعاين من 
�لتي  �لتعايف  عملية  تبد�أ  �أن  قبل  �لع�سبي  �ل�سهية  فقد�ن 
مكنتها من �لبقاء على قيد �حلياة. كانت �لفتاة �لبالغة من 
�لعمر 28 عاًما من جولد كو�ست، كوينزلند، تبلغ من �لعمر 
�لأكل  يف  با�سطر�ب  ت�سخي�سها  مت  عندما  فقط  عاًما   14
وحذرها �لأطباء من �أنها �ستموت �إذ� ��ستمرت بال عالج. مت 
�إدخ��ال �ل�سابة �إىل �مل�ست�سفى عدة م��ر�ت، منها ثالث مر�ت 
كانت يف حالة �سيئة جد�ً ��سرتها للدخول �إىل وحدة �لعناية 
�ملركزة. وقالت جيما متحدثة عن جتربتها: "لقد �ساهمت 
ثالثة عو�مل رئي�سية يف تدهور �سحتي �جل�سدية و�لنف�سية، 
وهي �لتنمر من قبل زمالئي يف �ملدر�سة، و�لإح�سا�س بنق�س 
متار�سها  ك��ان��ت  �ل���ذي  �ل�سديد  و�ل�سغط  بالنف�س،  �لثقة 
عائلتي علي" و�أ�سافت: " كنت �أحاول تلبية توقعات عائلتي، 
وعندما بد�أت يف فقد�ن �لوزن، �سعرت باأنني �أحقق �سيئاً ما، 
كامل  �سبه  �إىل فقد�ن  �ل��وزن  �أدى فقد�ن  ما  �سرعان  ولكن 

لل�سهية �لذي ت�سبب بدوره يف تدهور �سحتي"

عيون �لذباب.. هل تق�سي على �لعمى عند �لب�سر؟
دقائق ي�ساب   6 �أن��ه كل  �إىل  �إح�سائيات  ت�سري 
�أحد �لأ�سخا�س بالعمى، ويعد �لتهاب �ل�سبكية 
�ل�����س��ب��اغ��ي م��ن �أب����رز �لأ���س��ب��اب ل��ذل��ك، حيث 
ي�سبب تدهور� تدريجيا ل�سبكية �لعني وفقد�ن 

�لب�سر مع �لتقدم يف �لعمر.
ويقول �لعلماء �إن 10 يف �ملئة من حالت �لتهاب 
�ل�سبكية �ل�سباغي يف جميع �أنحاء �لعامل، تنتج 
عن طفر�ت يف جني "رودوب�سني"، وهو بروتني 

ح�سا�س لل�سوء.
جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  ج��دي��دة  در����س��ة  ويف 
م��ن��ظ��م��ة �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا �جل��زي��ئ��ي��ة �لأوروب����ي����ة، 
كز�فييه  �أنطونيو  معهد  من  باحثون  تو�سل 
يف  و�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة  �لكيميائية  للتكنولوجيا 
�آل��ي��ة حا�سمة  �إىل  ل�����س��ب��ون��ة،  ن��وف��ا يف  ج��ام��ع��ة 
ذباب  با�ستخد�م  "رودوب�سني"  بروتني  لإنتاج 

�لفاكهة و�خلاليا �لب�سرية كنماذج.
ويعد �ل� "رودوب�سني" بروتينا يكت�سف فوتونات 
�ل�����س��وء، وي�����س��اع��د يف ت��ك��وي��ن ���س��ورة و��سحة 

�سرورية  وتعترب  و�لغامق،  �لفاحت  بني  تفرق 
للعديد من �لوظائف يف خاليانا ويتم �إنتاجها 

بو��سطة �سبكة �إندوبالزمية.
�لربوتينات مبا  �إنتاج  وعندما يحدث خلل يف 
�إىل  ذل��ك  ي��وؤدي  �أن  ميكن  "رودوب�سني"،  فيها 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأم���ر�����س، مب��ا يف ذل���ك �لتهاب 

�ل�سبكية �ل�سباغي.
لإنتاج  �آلية جديدة مطلوبة  �لدر��سة  وحددت 
�إنتاج  ي�ستلزم  حيث  "رودوب�سني"،  �ل���  بروتني 
�لغ�ساء  يف  و�إدخ��ال��ه��ا  طيها  �لغ�ساء  بروتينات 
�لدهني لل�سبكة �لإندوبالزمية بو��سطة �آليات 

جزيئية حمددة.
كاتارينا  �أو����س���ح���ت  �ل��ط��ري��ق��ة،  ه����ذه  وح�����ول 
"طورنا  للدر��سة:  �لرئي�سية  �ملوؤلفة  غا�سبار، 
�لغ�ساء  ب��روت��ي��ن��ات  وحت��دي��د  للتنبوؤ  ط��ري��ق��ة 
و�لتي  �ل���ربوت���ني،  �إن��ت��اج  �آل��ي��ة  ت�ستخدم  �ل��ت��ي 
�ل�سبكة  غ�������س���اء  ب����روت����ني  ب����)جم���م���ع  ُت����ع����رف 

�لإندوبالزمية(".

�ملمثلة جي�ضيكا هينويك لدى ح�ضورها �لعر�ش �لأول لفيلم The Matrix Resurrections يف �لوليات �ملتحدة. � ف ب

نان�سي عجرم تغادر 
�مل�سرح لهذ� �ل�سبب!

" ميدل  مهرجان  �سمن  حفلة  عجرم   �للبنانية  نان�سي  �لفنانة  �أحيت 
بي�ست "، �سمن فعاليات مو�سم �لريا�س باململكة �لعربية �ل�سعودية.

نان�سي تاأخرت يف �حل�سور �سمن �ملوعد �ملحدد لها لل�سعود �ىل �مل�سرح، 
�جلو،  نولع  »بدنا  وهما  �حلفل  برنامج  من  فقط  �أغنين  �أدت  وذل��ك 
و�ل�سبب  �ملقرر،  كان من  كما  �أغانيات   5 تغني  �أن  من  بدل  �سالمات«، 
�لع�ساء  �آذ�ن  لرفع  �ح��رت�م��ا  �أي�ساً  بل  �حلفل  عن  تاأخرها  فقط  لي�س 
�أن  بعد  �مل�سرح  غ��ادرت  لذلك  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  توقيت  ح�سب 

قدمت هاتني �لأغنيتني �إل �أنها ح�سدت �أ�سد�ًء �إيجابية كثرية.


