
   

�ل�صحة جتري 235,367 فح�صا ك�صفت عن 266 �إ�صابة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد و118 حالة �صفاء 

•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 235,367 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  266 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 743,852 حالة.    )التفا�سيل �س2(

دبي  2020 �إك�صبو  حول  �لإعالمي  »و�م«  ملحتوى  م�صاهدة  مليار   9.1
•• اأبوظبي-وام:

اأظهر تقرير اإح�سائي اأعدته اأحدى ال�سركات اال�ست�سارية املتخ�س�سة 
واملن�سورات  االإع��الم��ي  للمحتوى  وال��ع��امل��ي  املحلي  ال��ت��داول  لر�سد 
واالأخبار اخلا�سة باإك�سبو 2020 دبي نقاًل عن وكالة اأنباء االإمارات 
)وام(, و�سوله اإىل 9.1 مليار م�ساهدة عرب كافة املن�سات يف العامل 
خالل �سهرين فقط يف الفرتة من االأول من اأكتوبر 2021 وحتى 

املا�سي. نوفمرب   30
ووفقاً للتقرير فقد حقق التداول عن )وام( ملحتوى اإك�سبو 2020 
دبي نحو 8 مليارات م�ساهدة يف قارة اآ�سيا و663.2 مليون م�ساهدة 
و41.7  اأوروب���ا  ق��ارة  يف  م�ساهدة  مليون  و343.3  االأمريكتني  يف 
مليون م�ساهدة يف قارة اأفريقيا.                           )التفا�سيل �س6(

ثالث ا�ستفتاء حول ا�ستقالل كاليدونيا

اال�ستفتاء مل يغلق القو�س:

و�صع كاليدونيا �جلديدة رهان بالن�صبة لل�صني!

�أن�صطة ع�صكرية نووية يف مو�قع �إير�نية غري معلنة

�حلكومة �لإثيوبية ت�صتعيد مدنا من متمردي تيغر�ي  
•• نريوبي-اأ ف ب:

اأكدت اإثيوبيا ال�سبت اأن القوات احلكومية ا�ستعادت مدًنا 
عدة من متمردي تيغراي يف �سمال البالد الذي ي�سهد 
اآالف  بحياة  اأودى  ع��ام  م��ن  اأك���ر  منذ  م�ستمرا  ن��زاع��ا 

االأ�سخا�س.
وتقود حكومة رئي�س الوزراء اأبيي اأحمد هجوما م�سادا 
منذ اأ�سابيع ال�ستعادة اأرا�س من متمردي جبهة حترير 

�سعب تيغراي التي تقاتلها منذ ت�سرين الثاين نوفمرب 
..2020

اإن  ال�سبت  احلكومية  االت�����س��االت  خ��دم��ة  اإدارة  وق��ال��ت 
�سانكا  على  ك��ام��ل  ب�سكل  ال�سيطرة  يف  جنحت  ال��ق��وات 
و�سريينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو.

وقال يف بيان ن�سر على �سفحته على في�سبوك اإن قواتنا 
التدمري  اأفلتت من  التي  العدو  املتحالفة تالحق قوات 

وهربت.

•• الفجر -ريت�شارد اأرزت

 –ترجمة خرية ال�شيباين

بتكوين  ال�سينيون  ال��ق��ادة  يتمتع  ال 
االنتخابية.  العمليات  لفهم  يوؤهلهم 
الذي  اال���س��ت��ق��الل  واال���س��ت��ف��ت��اء على 
كاليدونيا  دي�سمرب يف   12 ج��رى يف 
حريتهم.  يثري  ���س��يء  فيه  اجل��دي��دة 
ال�سني  يف  حملية  ان��ت��خ��اب��ات  ه��ن��اك 
ال�سيوعي  احل�������زب  ي�����وؤط�����ر  ح���ي���ث 
االأح������ي������ان.  اأغ�����ل�����ب  ال����ف����ائ����زي����ن يف 
الغرب,  ان��ت��خ��اب��ات  ف���اإن  وب��امل��ق��ارن��ة, 
الفرن�سية,  االأرا����س���ي  على  وخ��ا���س��ة 
كاليدونيا  ويف  ب���احل���ري���ة,  ت��ت��م��ي��ز 
انتخابي  ج�����س��م  ب���وج���ود  اجل����دي����دة, 
ال�سكان  ال����ك����ان����اك,  مي���ث���ل  م���ت���ن���وع. 
االأ���س��ل��ي��ون ل��الأرخ��ب��ي��ل, ح���وايل 47 

•• وا�شنطن-وكاالت

اأفادت �سحيفة وا�سنطن بو�ست نقال عن م�سادر, بوجود 
�سبهات حول ن�ساط ع�سكري نووي يف مواقع اإيرانية غري 
بايدن من  اإدارة  اأن تطلب  ال�سحيفة  معلنة. واقرتحت 
اأن يحكم  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  اإدارة  جمل�س 
يف 4 �سبهات من االأبعاد الع�سكرية املحتملة, يف اأن�سطة 
اإيران النووية, ثالث منها تت�سمن جزيئات يورانيوم مت 
اكت�سافها يف مواقع مل تعلن اإيران اأنها من�ساآت نووية - 

وهي تركوز اآباد وفارامني وماريفان.
اأبعاد ع�سكرية حمتملة" ملواد  ويت�سمن حتقيق رابع يف 
يف  ُوج��دت  اأخ��رى  واأن�سطة  عنها  معلن  غري  ان�سطارية 

موقع مل ُيحدده.
املحادثات  ت�����س��ت��خ��دم  اإي������ران  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واع���ت���ربت 
الرئي�س  ق��رار  عن  بتعوي�س  للمطالبة  دعائي  كمنتدى 
ال�سابق دونالد ترمب بالتخلي عن خطة العمل ال�ساملة 

امل�سرتكة.
وراأت اأن "اإيران مل يردعها تهديد بايدن امل�سوغ بلطف", 
مع  مقلق  اإي����ران  ردع  ع��ن  وا�سنطن  "عجز  اأن  معتربة 

جتاوز اإيران م�ستويات التخ�سيب.

مواجهة اأيديولوجية تخدم الرجلني:
ماكرون و�أوربان, �أف�صل �لأعد�ء!

•• الفجر -جويل لو بافو�س 
رجمة خرية ال�شيباين

القومي,  وال�سعبوي  االأوروب��ي  الليربايل  بني  االأيديولوجية  املواجهة  وراء   
منهما  فكل  ال��ق��وي,  املجر  ورج��ل  االإليزيه  ق�سر  م�ستاأجر  بني  قائم  تعاون 
ي�ستخدم االآخر. يوم االثنني, 13 دي�سمرب, على خطى مناف�سيه اإريك زمور 
يف نهاية �سبتمرب, ومارين لوبان يف نهاية اأكتوبر, و�سل اإميانويل ماكرون اإىل 

بوداب�ست للقاء رئي�س الوزراء املجري فيكتور اأوربان.   )التفا�سيل �س11(

ممثلوهم,  ال�������س���ك���ان.  م����ن  ب���امل���ائ���ة 
الوطني  ال��ت��ح��ري��ر  ج��ب��ه��ة  اأ����س���ا����س���ا 
ينا�سلون من  واال���س��رتاك��ي��ة,  ك��ان��اك 
ك��ال��ي��دون��ي��ا اجل��دي��دة م�ستقلة  اأج���ل 
ك���ان���اك���ي, طلبوا  ا���س��م��ه��ا  و���س��ي�����س��ب��ح 
وباء كوفيد,  ب�سبب  االق��رتاع  تاأجيل 

وا�ستنجدوا مبجل�س الدولة الذي مل 
يقبل حججهم. لذلك دعوا موؤيديهم 
لذلك,  ونتيجة  الت�سويت.  عدم  اىل 
ب��ل��غ م��ع��دل االم��ت��ن��اع ع��ن الت�سويت 

باملائة.  13 فا�سل   56
)التفا�سيل �س13(

اإدارة  طالبوا  امل�ستوى  رفيعو  اأم��ريك��ي��ون  خ���رباء  وك���ان 
مع  التخويف  "دبلوما�سية  با�ستعادة  ب��اي��دن,  الرئي�س 
ب�سكل  الع�سكرية  القوة  ال�ستخدام  واال�ستعداد  طهران 
اإذا لزم  اإي��ران,  الذي حترزه  النووي  التقدم  وا�سح �سد 
االأمر, وحذروا من اأن "اإيران جتاوزت اخلط االأحمر يف 

امللف النووي.
اأبرز اخلرباء االأمريكيني يف جمال االأمن  7 من  ووقع 
�سارًما  تقييًما  فيه  قدموا  اجلمعة,  يوم  بياًنا,  القومي 
ب�سكل خا�س للمفاو�سات النووية بني الواليات املتحدة 
واإيران بحجة اأن الدبلوما�سية بني البلدين تبدو وكاأنها 
ترتاجع, بينما طهران تتحرك بن�ساط نحو القدرة على 

احل�سول على االأ�سلحة النووية.
املتحدة  ال��والي��ات  اع��رتف��ت  بينما  بيانهم:  واأ���س��اف��وا يف 
بحق اإيران يف احل�سول على طاقة نووية مدنية, ي�ستمر 
�سلوك اإيران يف االإ�سارة اإىل اأنها ال تريد فقط احلفاظ 
على خيار االأ�سلحة النووية, ولكنها تتحرك بن�ساط نحو 
تطوير تلك القدرة.. ويف الواقع, كما �سرح املدير العام 
اإن  غرو�سي,  رافائيل  الذرية,  للطاقة  الدولية  للرابطة 
واإنتاج   60% بن�سبة  اليورانيوم  بتخ�سيب  اإي��ران  قرار 

معدن اليورانيوم لي�س له اأي غر�س مدين مربر.

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

مواقــيت ال�صالة
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جمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�سني 
ي�ستعر�ص مبادراته يف اإك�سبو 2020 دبي

اأخبار الإمارات

الغاز... �سالح الكرملني 
لتق�سيم احللفاء الأوروبيني

عربي ودويل

ليفاندوف�سكي يحطم رقًما 
يف فوز بايرن اخلتامي للعام 

الفجر الريا�سي

غوتريي�س ي�صيد مبز�يا �للغة 
�لعربية �لغنية و�لناب�صة باحلياة

•• نيويورك -وام:
اأكد االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س, على اأهمية اللغة العربية التي ت�سكل 
اأحد اللغات ال�ست الر�سمية املعتمدة يف االأمم املتحدة, م�سريا اإىل اأنها اإحدى اأقدم اللغات 
التي نطق بها الب�سر منذ فجر التاريخ. ويف ر�سالة وجهها غوتريي�س للمجتمع الدويل, 
مبنا�سبة اإحتفال االأمم املتحدة, باليوم العاملي للغة العربية, الذي ي�سادف 18 دي�سمرب 
من كل عام, اأكد على اأنه وعلى مدى قرون, ربطت اللغُة العربية بني ال�سعوب من خالل 
االأدب واملو�سيقى وال�سعر والفل�سفة.. ودعا اإىل تعزيز احلوار والتفاهم املتبادل, واالحتفاء 
معا بتنّوع االأ�سرة الب�سرية. وقال االأمني العام لالأمم املتحدة, اإن اللغة العربية ت�ساهم, 
يوميا يف االأمم املتحدة, يف تعزيز التوا�سل املتناغم بني ال�سعوب واالأمم, ويف امل�سي ُقدماً 
�سوب منظمٍة متعددِة اللغات و�ساملٍة للجميع. واأعرب عن �سعادته بامل�ساركة يف االحتفال 
اأن اللغة العربية كانت لغة التوا�سل ال�سائعة يف  باليوم العاملي للغة العربية , الفتا اإىل 
جماالت التجارة والفن والعلم.  وقال عرب ر�سالته: اإن اللغة العربية لغٌة غنية وناب�سة 
باحلياة, توّحد مئات املاليني من النا�س يف 22 دولة ناطقة بالعربية وتربط بني حوايل 

ملياري م�سلم ي�ستخدمونها يف �سالتهم ودعائهم.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون �أمري قطر باليوم �لوطني

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 

دولة قطر ال�سقيقة مبنا�سبة اليوم الوطني.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة 

حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�سقيقة مبنا�سبة اليوم الوطني.

اأملانيا حتذر من عواقب وخيمة على نورد �سرتمي 2

لندن ت�صتبعد �لتدخل �لع�صكري �إذ� غزت رو�صيا �أوكر�نيا
•• عوا�شم-وكاالت:

ح�����ذر وزي������ر االق���ت�������س���اد االأمل������اين 
املدافع عن البيئة روبرت هابيك يف 
عواقب  من  ال�سبت  ن�سرت  مقابلة 
وخيمة قد تطال خط اأنابيب الغاز 
ل��ل��ج��دل يف  امل��ث��ري  ن���ورد �سرتمي2 
يخ�ساه  هجوما  رو�سيا  �سنت  ح��ال 

الغرب �سد اأوكرانيا.
قال الوزير االأملاين يف عدد االأحد 
األغيماينه  "فرانكفورتر  ل�سحيفة 
يحدث  اأن  ميكن  ال  اإن��ه  ت�سايتونغ 
دون  من  جديد  ع�سكري  عمل  اأي 
على  ردا  واأ���س��اف  وخيمة.  عواقب 
�سوؤال عن خط اأنابيب الغاز يجب 
���س��يء يف حال  اأي  ا���س��ت��ب��ع��اد  ع����دم 
ان���ت���ه���اك ج���دي���د ل���وح���دة اأرا����س���ي 

اأوكرانيا.
هذا و�سرح وزير الدفاع الربيطاين 
اأنه  �سبيكتيتور  ملجلة  واال����س  ب��ن 
بريطانيا  تر�سل  اأن  امل�ستبعد  من 
وحلفاوؤها قوات للتدخل اإذا قامت 

رو�سيا بغزو اأوكرانيا.

وحذرت بريطانيا ودول جمموعة 
االأ�سبوع  ه����ذا  االأخ�������رى  ال�����س��ب��ع 
م��و���س��ك��و م���ن ع���واق���ب وخ��ي��م��ة اإذا 
غزت اأوكرانيا, لكن رئي�س الوزراء 
اجلمعة,  ق���ال,  جون�سون  ب��وري�����س 
اإن بالده �ستلجاأ اإىل كل اإمكاناتها 

يف  واالقت�سادية"  الدبلوما�سية 
مواجهة اأي عدوان رو�سي.

وقال واال�س للمجلة يف مقابلة هذا 
االأ�سبوع اإن كييف لي�ست ع�سًوا يف 
لذا  )ناتو(  االأطل�سي  �سمال  حلف 
ف��م��ن غ��ري امل��رج��ح اإىل ح��د كبري 

اأوكرانيا  اإىل  ق��وات  اأح��د  اأن ير�سل 
لتحدي رو�سيا.

واأ�ساف: ال ينبغي اأن نخدع النا�س 
االأوكرانيون  �سنفعل.  اإننا  ونقول 

يدركون ذلك.
ورف�����������س ال����رئ����ي���������س االأم�����ريك�����ي 

اخل���ي���ار  االآن  ح���ت���ى  ب����اي����دن  ج����و 
الع�سكري.

ميكن  بريطانيا  اإن  واال����س  وق���ال 
بناء  يف  اأوك�����ران�����ي�����ا  ت�������س���اع���د  اأن 
التهديدات  اأن  م�سيفا  ال��ق��درات, 
بفر�س عقوبات اقت�سادية �سديدة 
اأ���س��ك��ال ال����ردع املحتمل  ه��ي اأك���ر 

تنفيذها.
رو�سيا  قطع  اإمكانية  اإىل  وتطرق 
ع�����ن ����س���ب���ك���ة ����س���وي���ف���ت ال���دول���ي���ة 

للتحويالت املالية.
جهزت  مو�سكو  اإن  ال��غ��رب  وي��ق��ول 
نحو 100 األف جندي بالقرب من 
انف�ساليني  تقاتل  التي  اأوك��ران��ي��ا 
منذ  �سرقها  يف  لرو�سيا  م��وؤي��دي��ن 
2014, لكنه ال يعرف بعد ما اإذا 
ب�ساأن  ق���راًرا  اتخذ  ق��د  ك��ان بوتني 

الغزو.
وق��ال واال���س: ل�سنا متاأكدين من 
اأنه اتخذ قراًرا, لكن مع ذلك فاإن 
الع�سكرية  وا���س��ت��ع��دادات��ه  اأف��ع��ال��ه 
اأعتقد   ... اإىل ه��ذا االجت��اه  ت�سري 
اأننا يجب اأن ن�سعر بالقلق جميًعا.

القوات امل�سلحة االأوكرانية جتري مناورات مدفعية يف ميدان رماية يف �سرق اأوكرانيا    )رويرتز(

مع  بالتعاون  يحبط  �مل��غ��رب 
و��صنطن هجومًا �إرهابيًا لد�ع�س

•• الرباط-اأ ف ب:

املغربية  االأم��ن  اأج��ه��زة  اأعلنت 
اأّن����ه����ا مت��ّك��ن��ت ب���ال���ت���ع���اون مع 
اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��ري��ك��ة من 
اإح��ب��اط ه��ج��وم اإره��اب��ي داخل 
اململكة خّطط لتنفيذه �سخ�س 

بايع تنظيم داع�س واأوقفته .
وقالت املديرية العامة ملراقبة 
اإّن  ب��ي��ان  ال����رتاب ال��وط��ن��ي يف 
لالأبحاث  امل�����رك�����زي  امل���ك���ت���ب 
متّكنا  لها:  التابع  الق�سائية 
م���ن توقيف  اأم�������س اخل��م��ي�����س 
عن�سر متطّرف مواٍل لداع�س 
واإجها�س م�سروعه االإرهابي.

باري�س تلغي احتفاالت ليلة راأ�س ال�سنة ب�سبب املتحور

�ل�صحة �لعاملية: �إ�صابات �أوميكرون تت�صاعف يف مناطق �لتف�صي
•• عوا�شم-وكاالت:

اإ�سابات  ر�سدت  دولة   89 اإن  ال�سبت,  اأم�س  العاملية,  ال�سحة  قالت منظمة 
باملتحور اأوميكرون من فريو�س كورونا, م�سيفة اأن عدد االإ�سابات ت�ساعف 
التي ت�سهد تف�سياً  املناطق  اأي���ام يف  ي��وم ون�سف و3  ب��ني  ي���رتاوح  م��ا  خ��الل 
يف  �سريع  نحو  على  ينت�سر  اأوم��ي��ك��رون  اأن  بيان  يف  املنظمة  وذك��رت  حملياً. 
البلدان التي بها م�ستويات مرتفعة من التطعيم بني ال�سكان, لكن مل يت�سح 
املتزايدة  قدرته  اأم  اللقاح  على مقاومة  الفريو�س  قدرة  ال�سبب هو  كان  اإن 

على االنت�سار اأم االأمرين معاً.
 26 يف  للقلق  مثري  متحور  اأن��ه  على  اأوم��ي��ك��رون  املتحور  املنظمة  و�سنفت 
غري  الكثري  ي��زال  وال  م��رة,  الأول  اكت�سافه  ف��ور  ال��ث��اين(  نوفمرب)ت�سرين 

معلوم عنه مبا يف ذلك �سدة االأعرا�س الناجتة عنه.
اأوميكرون.  )اأع��را���س(  خ��ط��ورة  ب�ساأن  البيانات حم���دودة  ت��زال  ال  وق��ال��ت: 
ال�سدة  ه��ذه  ت��اأث��ر  وم���دى  �سدته  م��دى  لفهم  البيانات  م��ن  م��زي��د  مطلوب 

بالتطعيم واملناعة املوجودة بالفعل.
األغت  باري�س  اأن  ال�سبت  الفرن�سية  )ب���ي.اإف.اإم(  تلفزيون  قناة  وذك��رت  هذا 
العرو�س املزمعة باالألعاب النارية ف�سال عن االحتفاالت التي تقام عادة يف 
�سارع ال�سانزليزيه ليلة راأ�س ال�سنة اجلديدة ات�ساقا مع القواعد احلكومية 

للحيلولة دون تف�سي متحور اأوميكرون.
وقال وزير ال�سحة الفرن�سي اأوليفييه فريان ال�سبت اإن ما ي�سل اإىل ع�سرة 

باملتحور  تكون  قد  فرن�سا  يف  اجلديدة  كورونا  فريو�س  اإ�سابات  من  باملئة 
ال�سبب  ك��ان  اجل��دي��د  للمتحور  ال�سريع  االنت�سار  اأن  واأ���س��اف  اأوم��ي��ك��رون. 

الرئي�سي لت�سديد ال�سروط ال�سحية املطلوبة لدخول بع�س االأماكن.
املقبل  العام  الذي يطبق يف مطلع  ال�سحي اجلديد  امل��رور  وي�سرتط جواز 
العام  النقل  اأو ركوب و�سائل  املطاعم  اللقاح لدخول  تلقي  تقدمي ما يثبت 

مل�سافات طويلة.

طابور لتلقي جرعة من لقاح كورونا يف مركز تطعيم �سمال �سرق لندن  )ا ف ب( 

تات�سر، ماي ... وقريبًا بوري�س جون�سون؟
بريطانيا: يف حزب �ملحافظني, ل جمال للخطاأ!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يف املا�سي, مل يرتدد النواب املحافظون يف التخلي عن روؤ�ساء وزرائهم 
املتعرين... وهذا نذير �سوؤم لبوري�س جون�سون.

من الوا�سح اأن االأوقات ع�سيبة على بوري�س جون�سون. يف و�سع �سعب 
بعد الك�سف عن تنظيمه العديد من احلفالت يف 10 داونينج �سرتيت 
خالل ال�ستاء املا�سي يف خ�سم الوباء, تعّر�س رئي�س الوزراء الربيطاين 

للتو اىل هزمية مذلة يف انتخابات حملية.   )التفا�سيل �س8(

�إع������الن ر���ص��م��ي م��رت��ق��ب 
�للييبة �لنتخابات  بتاأجيل 

•• طرابل�س-وكاالت:

ال����ت����اأج����ي����ل على  ����س���ب���ح  ي���خ���ي���م 
االن����ت����خ����اب����ات ال���ل���ي���ب���ي���ة, امل���ق���رر 
دي�سمرب   24 ف�����ى  اإج�������راوؤه�������ا 
توقعات  ظ���ل  يف  ب���ق���وة  اجل������ارى 

باالإعالن عن ذلك قريبا.
اأجمع م�سوؤولون يف جمل�س  فقد 
االنتخابات  وم��ف��و���س��ي��ة  ال��ن��واب 
تنظيم  اإمكانية  ع��دم  على  بليبيا 

اال�ستحقاق الرئا�سي يف موعده.
امل��ف��و���س��ي��ة, عماد  ون��ق��ل رئ��ي�����س 
امل�ستجدات  عن  تقريراً  ال�سايح, 
االنتخابات  ت��ن��ظ��ي��م  وع���راق���ي���ل 
ريت�سارد  االأم����ريك����ي,  ل��ل�����س��ف��ري 
م�ست�سارة  و�سلت  فيما  نورالند, 
املتحدة,  ل����الأمم  ال���ع���ام  االأم�����ني 
بنغازي  اإىل  ويليامز,  �ستيفاين 
متهيداً  م�����������س�����اورات,  الإج����������راء 
االنتخابات  تاأجيل  عن  لالإعالن 
خ����ارط����ة طريق  ع����ن  وال���ك�������س���ف 

للمرحلة القادمة.

ثالث  �أول  ت�صجيل  تعلن  م�صر 
�أوميكرون باملتحور  �إ�صابات 

•• القاهرة-وام:

وال�سكان,  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
امل�������س���ري���ة وج������ود ث�����الث ح����االت 
اأوميكرون,  للمتحور  اإي��ج��اب��ي��ة 
�سمن 26 حالة م�سابة بفريو�س 
وعزلهم  اك��ت�����س��اف��ه��ا,  مت  ك���ورون���ا 
مب�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال����ع����زل وات���خ���اذ 
االحرتازية  االإج�������راءات  ج��م��ي��ع 

للمخالطني.
امل�سرية  ال�سحة  وزارة  وق��ال��ت 
هناك  اإن  اأم�س  ا�سدرته  بيان  يف 
اأعرا�س  اأي  تعانيان  ال  حالتني 
اأعرا�سا  تعاين  الثالثة  واحل��ال��ة 
حاالت  الثالث  وتخ�سع  خفيفة, 
الفريق  م����ن  وامل���ت���اب���ع���ة  ل���ل���ع���زل 
الطبي, م�سريًة اإىل اأنه مت اتخاذ 
االحرتازية  االإج�������راءات  ج��م��ي��ع 
جهود  ت�سفر  ومل  للمخالطني, 
الر�سد واملتابعة عن اكت�ساف اأي 
اإ�سابة اأخرى باملتحور اأوميكرون 

يف اأي من املطارات اأو املوانئ.

ترييزا ماي اقرب در�س بعد تات�سرزيارة متعددة الر�سائل
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اأخبـار الإمـارات

�جلامعة �لربيطانية يف دبي حتتفل بتخريج فوجني 
•• دبي -وام: 

يف  الربيطانية  اجلامعة  احتفلت 
رئي�سها  وح�سور  رعاية  حتت  دبي 
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو 
مكتوم , رئي�س هيئة دبي للطريان 
املدين , الرئي�س التنفيذي ورئي�س 
جمل�س اإدارة جمموعة االإم��ارات , 
ع�سر  اخلام�س  الفوجني  بتخريج 
خريجيها  م���ن  ع�����س��ر  وال�������س���اد����س 
حملة درجة الدكتوراه واملاج�ستري 

باأنف�سهم  ي��ف��خ��روا  اأن  وي���ج���ب   ,
واملعرفة  طوروها  التي  وباملهارات 

التي اكت�سبوها.
وحت��دث��ت ال��دك��ت��ور خ��ول��ة ال�سحي 
الرتبية  يف  دك������ت������وراه  خ���ري���ج���ة 
وعبداهلل ال�سوري الزعابي خريج 
م��اج�����س��ت��ري ال���رتب���ي���ة ن���ي���اب���ة عن 
اجلامعة  ان  ي���ذك���ر  اخل���ري���ج���ني. 
الربيطانية يف دبي ت�ساهم يف نظام 
االإمارات  دول��ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
ق���درات بحثية  م��ن خ��الل تطوير 

ه��ذا ال��ع��ام اأك��ر م��ن 350 طالب 
 200 , حيث ح�سر  درا���س��ات عليا 
خ��ري��ج منهم احل��ف��ل مب��ا يف ذلك 

الدكتوراه. م�ستوى  على   57
الدكتور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ورح����ب 
باخلريجني  ال�سام�سي  اهلل  ع��ب��د 
واأهاليهم و�سيوفهم,منوها ان هذا 
للغاية  مميز  عام  يف  ياأتي  التخرج 
نحتفل  حيث  جميعاً  لنا  بالن�سبة 
بالذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة , وبهذه 

و ذلك يف حديقة زعبيل يف دبي.
�سيمون  ����س���ع���ادة  احل���ف���ل  ح�����س��ر 
ال�سفارة  يف  العام  القن�سل   , بيني 
واأع�ساء   , دب����ي  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
جمل�س اأمناء اجلامعة , وموظفي 
واأ�����س����دق����اء  واأه���������ل   , اجل����ام����ع����ة 

اخلريجني.
بجائحة  ت���ت���ع���ل���ق  الأ������س�����ب�����اب  و 
اجلامعة  تتمكن  مل  الكوفيد19- 
اإقامة  م���ن  دب����ي  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
حفل يف عام 2020 , لذلك تخرج 

املنا�سبة نتذكر ونقدر اجلهود التي 
, و خا�سة  املوؤ�س�سون  بذلها قادتنا 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان , واملغفور له ال�سيخ را�سد 
جانب  اإىل   , مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
االإم��ارات الذين جعلوا حلم  حكام 

االحتاد حقيقة.
واأ�����س����اف: ل��ق��د م���ر ع��ل��ي��ن��ا عامان 
, وم�����ع ذل�����ك ف���ق���د بذل  ���س��ع��ب��ان 
ط��الب��ن��ا اجل��ه��د االإ����س���ايف ال���الزم 
درا�ستهم  متطلبات  جميع  لتلبية 

دويل للتعليم املبني على االأبحاث 
حتفيز  يف  رائ���ًدا  دوًرا  تلعب  كما   ,

متطورة يف التخ�س�سات الرئي�سية 
تناف�سي  م�����س��ت��وى  اأع��ل��ى  وت��ق��دم   ,

يف  املعرفة  على  القائم  االقت�ساد 
املنطقة وخارجها.

�ل�صحة جتري 235,367 فح�صا ك�صفت عن 266 �إ�صابة جديدة 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد و118 حالة �صفاء 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
امل�سابة  احل���االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
 24 235,367 فح�سا ج��دي��دا خ��الل ال�����س��اع��ات ال���  اإج����راء  ال����وزارة ع��ن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية 

الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف    و�ساهم 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 266 حالة اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة, وجميعها حاالت م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة, وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 

حالة.  743,852
يف  وف��اة  حالة  اأي  ت�سجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت    كما 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية,  �ساعة  والع�سرين  االأرب���ع 

حالة.  2,151
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 118 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى,  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

حاالت ال�سفاء 738,505 حاالت. 

بلدية منطقة �لظفرة تزين 
مهرجان ليو� �لدويل - تل مرعب

•• الظفرة -وام:

قامت بلدية منطقة الظفرة بتزيني ال�سوارع مبدينة ليوا 
وموقع مهرجان ليوا الدويل - تل مرعب باأ�سكال هند�سية 
بالزوار  ترحيبية  وا���س��ك��ال  االب��ع��اد  وثالثية  ثنائية  فنية 

وامل�ساركني وتعك�س روح التحدي واملغامرة.
الطرق  وحت�سني  وت��ط��وي��ر  االأع����الم  برتكيب  ق��ام��ت  كما   
والدوارات وزراعة اأ�سجار الغاف والنباتات الربية املحلية.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س �لنيجر بذكرى يوم �جلمهورية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
النيجر  جمهورية  رئي�س  ب���ازوم  حممد  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل" 

مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد بازوم.

جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�صني ي�صتعر�س مبادر�ته يف �إك�صبو 2020 دبي

التوازن  تر�سيخ  اأج��ل  م��ن  مكتوم 
القطاعات  ب��ك��اف��ة  اجلن�سني  ب��ني 
وتوجيهات  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
الو�سول  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  ���س��م��وه��ا 
عامليا  االأوىل  ال��������دول  ل���ق���ائ���م���ة 
لروؤوية  حتقيقا  امل��وؤ���س��رات  ب��ه��ذه 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت���وج���ي���ه���ات 
اجلديدة  املنهجية  تت�سمنه  وم��ا 
للعمل احلكومي التي متثل اإطارا 
لتحقيق  ومتكامال  �سامال  وطنيا 
امل�������س���اري���ع ال���ت���ح���ول���ي���ة ال���ك���ربى 

وت�سريع املنجزات.
بتوقيع  اع���ت���زازه���ا  ع���ن  واأع���رب���ت 
مكتب  مع  تفاهم  مذكرة  املجل�س 
لتمثيل  دب�����ي   2020 اإك�������س���ب���و 
املجل�س ملف امل��راأة وال��ت��وازن بني 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  يف  اجلن�سني 
الهام كما �سيكون مبوجبها املظلة 
واالأن�سطة  للفعاليات  الرئي�سية 
احليوي  امل��ل��ف  ه���ذا  تخ�س  ال��ت��ي 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  اأن  م���وؤك���دًة 
للتعريف  مثالية  منا�سبة  ميثل 
الناجحة  االإم���ارات���ي���ة  ب��ال��ت��ج��رب��ة 
وال������ت������وازن بني  امل����������راأة  يف دع������م 
م���دى اخلم�سني  ع��ل��ى  اجل��ن�����س��ني 
عاما املا�سية وتبادل اخلربات مع 
الدول واملنظمات الدولية �ساحبة 
ال�سيا�سات  يف  امل��م��ي��زة  ال��ت��ج��ارب 
ومبا  االجتماعي  للنوع  الداعمة 
ي�سهم يف االرتقاء مبرتبة الدولة 
والو�سول  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���س��رات  يف 
بها لقائمة الدول الرائدة يف هذا 

ملجل�س  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  ل���ل���م���راأة 
االإم����ارات ل��ل��ت��وازن ب��ني اجلن�سني 
اإك�سبو  يف  م���ت���م���ي���زة  م�������س���ارك���ة 
2020 دبي عرب مبادرات نوعية 
جناح  مع  بالتعاون  بتنفيذها  يتم 
امل��راأة ليكون لهذا احل��دث العاملي 
ت���ق���دم نوعي  ت���اأث���ريه يف حت��ق��ي��ق 
اجلن�سني  ب����ني  ال�����ت�����وازن  مب���ل���ف 
ال��������دويل �سمن  ال�����س��ع��ي��د  ع���ل���ى 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�ساملة  الروؤية 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
�ستمثل  ا�ستثنائية  دورة  بتقدمي 
ت��اري��خ املعر�س  ع��الم��ة ف��ارق��ة يف 
العريق الذي انطلق للمرة االأوىل 
قبل 170 عاما م�ست ومبا يليق 
مبكانة دولة االإمارات ك�سريك يف 

�سنع امل�ستقبل.
واأعربت عن اعتزازها مبا و�سلته 
االإمارات من مكانة عاملية متميزة 
امل���������راأة وال������ت������وازن بني  يف م���ل���ف 
املجل�س  اإن  وق����ال����ت:  اجل��ن�����س��ني 
ما  نتائج  جني  مرحلة  يف  ح��ال��ي��اً 
مت العمل عليه منذ تاأ�سي�سه قبل 
الوزارات  كافة  بتعاون  �سنوات   6
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة م��ع اأه���داف 
التي  العاملية  وال�سراكات  املجل�س 
يف  م�������س���رية  بنائها"  ع���ل���ى  ع���م���ل 
االإمارات  ارت��ق��اء  اإىل  ال�سدد  ه��ذا 
عامليا  ع�سر  ال��ث��ام��ن��ة  امل��رت��ب��ة  اإىل 
"تقرير  يف  عربيا  االأول  وامل��رك��ز 
 "2020 اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة 
ال�سادر عن برنامج االأمم املتحدة 

ق��ف��زة نوعية  االإمن���ائ���ي حم��ق��ق��ًة 
ع��امل��ي��ا عما  م���رك���زا   31 مب���ع���دل 
كانت عليه عام 2015 ومتجاوزة 
امل�ستهدفة  ال���زم���ن���ي���ة  ال����ف����رتة 
بالعمل  تاأ�سي�سه  ع��ن��د  للمجل�س 
لقائمة  االإم��������ارات  و����س���ول  ع��ل��ى 
25 دولة يف العامل �سمن  اأف�سل 
2021 بهذا التقرير  ن�سخة عام 
كما جاءت يف املركز االأول اإقليمياً 
"املراأة  ال���دويل  البنك  تقرير  يف 
واأن�������س���ط���ة االأع�����م�����ال وال���ق���ان���ون 
اجلهود  ير�سد  ال���ذي   "2021
احل��ك��وم��ي��ة ح���ول ال��ع��امل لتمكني 
القوانني  ع��رب  اق��ت�����س��ادي��اً  امل�����راأة 
اإ�سافة  واالإج�����راءات  وال�سيا�سات 
عربياً  االأول  املركز  حتقيقها  اإىل 
"تقرير الفجوة بني اجلن�سني  يف 
االقت�سادي  للمنتدى   "2021
املرتبة  اإىل  اأدائها  وارتقاء  العاملي 
لهذا  العام  املوؤ�سر  يف  عاملياً   72
ال��ه��ام متقدمًة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ق��ري��ر 
48 مركزا يف عام واحد وحتقيقها 
4 موؤ�سرات  املركز االأول عامليا يف 
هي:  التقرير  ه��ذا  �سمن  فرعية 
للمراأة ومعدل  الربملاين  التمثيل 
ون�سبة  والكتابة  ب��ال��ق��راءة  االإمل���ام 
ال��ن��وع االإج��ت��م��اع��ي ع��ن��د ال����والدة 
بالتعليم  الفتيات  التحاق  ومعدل 

االبتدائي.
واأ��������س�������ادت �����س����ع����ادة م���ن���ى امل�����ري 
ال�سيخة  ل�سمو  احلثيثة  باجلهود 
م��ن��ال ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 

•• دبي-وام:

ا����س���ت���ع���ر����س جم���ل�������س االإم���������ارات 
املبادرات  اجلن�سني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن 
العمل  ي��ج��ري  ال��ت��ي  التح�سينية 
ع���ل���ي���ه���ا ب����ال����ت����ع����اون م�����ع امل����رك����ز 
واالإح�ساء  للتناف�سية  االحت���ادي 
وع������دد م����ن اجل����ه����ات االحت����ادي����ة 
مبوؤ�سرات  ال��دول��ة  تقدم  ملوا�سلة 
الفرتة  خالل  العاملية  التناف�سية 
النوعية  االإجن���ازات  بعد  القادمة 
اإقليميا  ال���دول���ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
وعامليا يف العامني املا�سيني بهذه 

املوؤ�سرات .
جاء ذلك خالل االجتماع الدوري 
 2021 ل��ع��ام  للمجل�س  ال���راب���ع 
الذي ُعقد يف مقر اإك�سبو 2020 
دب���ي ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة م��ن��ى غامن 
ومت  املجل�س  رئي�سة  نائبة  امل���ري 
خ���الل���ه االط�����الع ع��ل��ى م���ب���ادرات 
احلدث  هذا  يف  املجل�س  وم�ساريع 
اأكتوبر  اأول  انطالقه  منذ  العاملي 
املراأة  جناح  م��ع  بالتعاون  املا�سي 
امل�ستمرة حتى  القادمة  وفعالياته 
وال����ت����ي تهدف  امل���ع���ر����س  ان���ت���ه���اء 
ل���ت���ب���ادل امل���ع���رف���ة واخل�������ربات مع 
الدولية  واملوؤ�س�سات  ال��ع��امل  دول 
التجربة  ال�سوء على  ت�سليط  مع 
التوازن  يف  الناجحة  االإم��ارات��ي��ة 
بني اجلن�سني اإ�سافة اإىل م�ساركة 
لرت�سيخ  جهوده  ال��دويل  املجتمع 
العاملي.  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ت���وازن 
����س���ع���ادة خالد  ح�����س��ر االج���ت���م���اع 
وزارة  وك���ي���ل  ب���ال���ه���ول  ع����ب����داهلل 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
و�سعادة عبداهلل بن اأحمد اآل �سالح 
وكيل وزارة االقت�ساد و�سعادة نورة 
العام  االأم����ني  ال�����س��وي��دي  خليفة 
و�سعادة  ال��ع��ام  الن�سائي  ل��الحت��اد 
االأمني  الفال�سي  ع��ب��داهلل  ال��رمي 
لالأمومة  االأعلى  للمجل�س  العام 
ال�سيد  ه��دى  و���س��ع��ادة  والطفولة 
حم��م��د ال��ه��ا���س��م��ي م�����س��اع��د وزير 
ل�سوؤون  ال�����وزراء  جمل�س  ����س���وؤون 
و���س��ع��ادة عبداهلل  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وزارة  وك��ي��ل  النعيمي  را���س��د  علي 
امل����������وارد ال���ب�������س���ري���ة وال���ت���وط���ني 
امل���������س����اع����د ل�����������س�����وؤون االت���������س����ال 

للفعاليات واالأن�سطة التي تخ�س 
هذا امللف احليوي واإطالق تقرير 
وتنظيم  اأف�سل"  لغٍد  "التوازن 
نتائجه  ملناق�سة  ح��واري��ة  جل�سة 
اأكتوبر   3 يوم  وحمتوياته عقدت 
مب�������س���ارك���ة م����ع����ايل ح�������س���ة بنت 
ب���و ح��م��ي��د وزي�����رة تنمية  ع��ي�����س��ى 
الدكتورة ميثاء  و معايل  املجتمع 
دولة  وزي��رة  ال�سام�سي  �سامل  بنت 
وامل�سرية" التي  "الروؤية  ومبادرة 
اإقامة  ف��رتة  ط��وال  تنظيمها  يتم 
امل����راأة مب�ساركة  احل���دث يف ج��ن��اح 
وزي������رات وق���ري���ن���ات روؤ�����س����اء دول 
عاملية ملهمة  ن�سائية  و�سخ�سيات 
االأوىل  ال�����س��ي��دة  ا�ست�سافة  منها 
ال�سمالية  مقدونيا  جمهورية  يف 
جيورجيف�سكا  اإليزابيتا  الدكتورة 
ال�سمالية  مقدونيا  رئي�س  قرينة 
جل�سات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  وال����ت����ع����اون 
العاملي"  امل����راأة  "جمل�س  م��ب��ادرة 
معايل  االآن  اإىل  ا�ست�سافت  التي 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الت�سامح والتعاي�س و معايل 
ف�����رج فار�س  ب����ن حم���م���د  ���س��ه��ي��ل 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل���زروع���ي 
التحتية و معايل �سارة بنت يو�سف 
االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
وك���ال���ة االإم�������ارات ل��ل��ف�����س��اء , اإىل 
جانب وزراء وم�سوؤولني عامليني يف 
قطاعات عدة. و�سارك املجل�س يف 
افتتاح جناح امل��راأة يف هذا احلدث 
العاملي وعقد العديد من اللقاءات 
م���ع م�����س��وؤول��ني ع��امل��ي��ني وممثلي 
تعزيز  ب���ه���دف  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م��ات 
ع���الق���ات ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة يف 
التوازن بني اجلن�سني وال�سيا�سات 

الداعمة للنوع االجتماعي.
ك��م��ا ����س���ارك امل��ج��ل�����س يف احل����وار 
والتقدم  "املراأة  ح����ول  ال���ع���امل���ي 
االحتاد  نظمه  ال���ذي  الوظيفي" 
االأوروبي بالتعاون مع هيئة االأمم 
اإ�سبانيا  و�سفارات  للمراأة  املتحدة 
واملفو�سية  و�سلوفينيا  وال�سويد 
اإك�سبو  يف  الإي���ط���ال���ي���ا  ال����ع����ام����ة 
مع  بالتعاون  ونظم  دبي   2020
جل�سة  الوطني  اأوزبك�ستان  جناح 
"املراأة  ع����ن����وان  حت����ت  ح�����واري�����ة 

والعالقات الدولية و�سعادة ح�سة 
وكيل  تهلك  ح�سني  عبدالرحمن 
امل�ساعد  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل�������س���وؤون 
اأهلي  م��ن�����س��ور  ح���ن���ان  و����س���ع���ادة 
مدير املركز االحتادي للتناف�سية 
و�سعادة  ب����االإن����اب����ة  واالإح���������س����اء 
�سم�سة �سالح االأمني العام ملجل�س 
اجلن�سني.  بني  للتوازن  االإم���ارات 
وقالت �سعادة منى املري اإن اإك�سبو 
فيه  ت�سارك  ال��ذي  دب��ي   2020
مواتية  فر�سة  مثل  دول��ة   192
لتعزيز ال�سراكات العاملية من اأجل 
اخلام�س  ال��ه��دف  تنفيذ  ت�سريع 
امل�ستدامة  التنمية  اأه�����داف  م��ن 
ب��ني اجلن�سني  ب��ال��ت��وازن  امل��ت��ل��ع��ق 
والن�ساء  ال��ف��ت��ي��ات  ك���ل  ومت���ك���ني 
مبختلف املجاالت عرب حوار بناء 
يتم خالله تبادل الروؤى واالأفكار 
وال�سيا�سات  ال�سبل  اأف�سل  ح��ول 
الداعمة للنوع االجتماعي واإبراز 
ل���ل���م���راأة يف حتقيق  امل���ه���م  ال������دور 
جمتمع  ب���اأي  امل�ستدامة  التنمية 
, وه���و م��ا ت���وؤك���ده جت����ارب ال���دول 
���س��اح��ب��ة اخل�����ربات امل��م��ي��زة بهذا 
امل���ج���ال, م���وؤك���دة ح��ر���س جمل�س 
االإم����ارات ل��ل��ت��وازن ب��ني اجلن�سني 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ن��اح امل������راأة على 
البناء  العاملي  احل���وار  ه��ذا  اإث���راء 
مب�ساركة قيادات عاملية وم�سوؤولني 
وممثلي  دول  روؤ�����س����اء  وزوج�������ات 
بالتوازن  معنية  دول��ي��ة  منظمات 
بني اجلن�سني و�سخ�سيات ن�سائية 
 2020 اإك�������س���ب���و  زوار  ����س���ارك���ن 
واملهنية  احلياتية  جتاربهن  دب��ي 
اأثر ملمو�س  امللهمة التي كان لها 
املراأة  ومكت�سبات  حقوق  تعزيز  يف 
يف بلدانهن م�سيفة اأن هذا احلوار 
ال��ع��امل��ي ال��ه��ادف وال��ب��ن��اء يرتجم 
�سعار اإك�سبو 2020 دبي" توا�سل 

العقول و�سنع امل�ستقبل.
ال�سيخ  �سمو  ح��رم  واأك���دت حر�س 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
بنت  ال�سيخة منال  �سمو  الرئا�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة 
جم��ل�����س االإم�������ارات ل���ل���ت���وازن بني 
اجل��ن�����س��ني رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة دبي 

حنان  �سعادة  وا�ستعر�ست  املجال. 
م�ستجدات  االجتماع  خالل  اأهلي 
العاملية  التقارير  يف  ال��دول��ة  اأداء 
اإجن�����ازات خالل  م��ن  وم���ا حققته 
ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة وامل�����ب�����ادرات 
تناف�سية  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ي��ة 
االإم�������ارات يف م��ل��ف ال���ت���وازن بني 
اجلن�سني موؤكدة اأن هناك فر�سة 
اأف�����س��ل يف  ت��ق��دم  ك��ب��رية لتحقيق 
اجلن�سني  ب���ني  امل�������س���اواة  ت��ق��ري��ر 
ال�سادر عن برنامج االأمم املتحدة 
اإن فريق عمل  وق��ال��ت  االإمن��ائ��ي. 
للتناف�سية  االحت���������ادي  امل����رك����ز 
اإع����داد  ع��ل��ى  �سيعمل  واالإح�������س���اء 
�سمن  ذل��ك  لتحقيق  عمل  خطة 
ج��ه��وده ال��داع��م��ة ل��ب��ي��ان��ات امل���راأة 
ب���ال���ت���ق���اري���ر ال���ع���امل���ي���ة االأخ�������رى 
منهجيات  ب�������س���اأن  وال����ت����وا�����س����ل 
باإجنازات  والتعريف  موؤ�سراتها 
ال���دول���ة وم��ك��ت�����س��ب��ات امل������راأة على 

اأر�س الواقع.
الها�سمي  ه���دى  ���س��ع��ادة  وق��دم��ت 
ملوؤ�سر  االأول���ي���ة  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  ع��ر���س��اً 
التوازن بني اجلن�سني لعام 2020 
على م�ستوى احلكومة االحتادية 
حاليا  املعتمد  القيا�س  اإط��ار  وف��ق 
3 حماور  ع��ل��ى  ي�����س��ت��م��ل  وال�����ذي 
رئ��ي�����س��ي��ة ه�����ي: ���س��ن��اع��ة ال���ق���رار 
العمل  وبيئة  واخل���ربة  والتعليم 
م���ع م��ق��رتح��ات ب��اإ���س��اف��ة حماور 
الفرتة  يف  درا�ستها  �سيتم  اأخ���رى 
املقبلة لي�سمل املوؤ�سر نطاقاً اأو�سع 
يتم  ال��ق��ادم��ة بحيث  ال�����دورات  يف 
احلكومات  م�ستوى  على  تطبيقه 
اإ�سافة  اأخ��رى  وقطاعات  املحلية 
ل��ف��ئ��ة ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف ال��ت��ي مت 
املا�سية.  ال�������دورة  يف  اإ���س��اف��ت��ه��ا 
�سم�سة  �����س����ع����ادة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
جمموعة  االجتماع  خالل  �سالح 
الرئي�سية  واالأن�����س��ط��ة  امل���ب���ادرات 
التي ي�سارك بها جمل�س االإمارات 
اإك�سبو  يف  اجلن�سني  بني  للتوازن 
اإىل  �سملت  وال��ت��ي  دب��ي   2020
ت��ف��اه��م مع  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  االآن 
مكتب اإك�سبو 2020 دبي لتمثيل 
املجل�س ملف امل��راأة وال��ت��وازن بني 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  يف  اجلن�سني 
الرئي�سية  املظلة  يكون  واأن  الهام 

ال��ق��ي��ادي��ة يف ت��ع��زي��ز ال���ت���وازن بني 
معايل  فيها  ���س��ارك��ت  اجلن�سني" 
ح�سة بنت عي�سى بوحميد وزيرة 
�سعيدة  و���س��ع��ادة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
جمل�س  رئي�س  نائب  مريزيوييفا 
ال���ع���ام���ة لدعم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأم����ن����اء 
الوطني  االإع��الم  و�سائل  وتطوير 
ع�سو جلنة امل�ساواة بني اجلن�سني 
الفن  م���وؤ����س�������س���ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
الثقافة  ل��وزارة  التابعة  والثقافة 
ونظم  اأوزب���ك�������س���ت���ان  ب��ج��م��ه��وري��ة 
جل�سة حوارية عن "م�ستقبل املراأة 
يف العمل الربملاين" بهدف تعزيز 
لدى  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ثقافة 
ال�سوء  وت�سليط  االإماراتية  امل��راأة 
امل�ستقبلية  واالآف����اق  ال����روؤى  على 

مل�ساركتها يف العمل الربملاين.
�سالح  �سم�سة  ���س��ع��ادة  وت��ط��رق��ت 
للمجل�س  ال��ق��ادم��ة  امل�����س��اري��ع  اإىل 
ال��ث��اين م��ن فرتة  الن�سف  خ��الل 
والتي  دبي   2020 اإك�سبو  انعقاد 
عقد  ا�ستمرار  ج��ان��ب  اإىل  ت�سمل 
الثنائية  واالج��ت��م��اع��ات  ال��ل��ق��اءات 
م���ع م�����س��وؤول��ني ع��امل��ي��ني اإط����الق 
العاملية"  املمار�سات  اأف�سل  "دليل 
ال���ذي مت ت��ط��وي��ره ب��ال��ت��ع��اون مع 
اخلام�س  للهدف  العاملي  املجل�س 
امل�ستدامة  التنمية  اأه�����داف  م��ن 
االقت�سادي  ال���ت���ع���اون  وم��ن��ظ��م��ة 
جمموعة  وي��ت�����س��م��ن  وال��ت��ن��م��ي��ة 
للمراأة  التمكينية  االأدوات  م��ن 
اجلن�سني  ب��ني  ال��ت��وازن  وتر�سيخ 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���امل���ي ومن����اذج 
عملية  و�سيا�سات  عاملية  ت�سريعية 
منظور  ت�سمني  لكيفية  ناجحة 
احلكومات  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع 
والقطاع اخلا�س وعرب املجتمعات 
التوازن  "منتدى  تنظيم  اإ�سافة 
مركز  واإط������الق  اجلن�سني"  ب���ني 
ب��ني اجلن�سني"  ل��ل��ت��وازن  امل��ع��رف��ة 
البنك  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وك���اله���م���ا 
اأن ه��ذه املبادرات  ال��دويل م��وؤك��دة 
انطالقا  ت��اأت��ي  للمجل�س  العاملية 
من التوجه العام لدولة االإمارات 
وتبنيها  العاملي  التنموي  ونهجها 
التنمية  ب�����اأه�����داف  وال���ت���زام���ه���ا 
حتقيقها  على  والعمل  امل�ستدامة 

عامليا.

•• ابوظبي-الفجر:

تنطلق اليوم االأحد 19 دي�سمرب فعاليات ملتقى ال�سمالية الربيعي 2021 
الذي تنظمه اإدارة االأن�سطة يف نادي تراث االإمارات على جزيرة ال�سمالية ويف 
30 دي�سمرب اجلاري, مب�ساركة  مقار املراكز التابعة للنادي, وي�ستمر حتى 

الطلبة املنت�سبني للنادي.
وقال �سعيد املناعي مدير اإدارة االأن�سطة اإن ملتقى ال�سمالية يعود هذا العام 
توقفت  19, حيث  ب�سبب جائحة كوفيد  �سنتني متتاليتني  ملدة  توقف  بعد 

اأن�سطة  اإىل  بع�س االأن�سطة احل�سورية التي كان ينظمها النادي, وحتولت 
التي  ال��رتاث��ي��ة  االأن�سطة  اأه��م  اأح��د  ي�سكل  امللتقى  اأن  م�سيفاً  افرتا�سية. 
ينظمها النادي بهدف املحافظة على الهوية الوطنية, وتر�سيخ قيم التم�سك 
بالعادات والتقاليد, وتعزيز تراث االآباء واالأجداد يف نفو�س اجليل اجلديد, 

لكي جنعل من تراثنا حجر اأ�سا�س ننطلق به نحو اخلم�سني عاماً القادمة.

الوقاية  درج���ات  اأع��ل��ى  ت��وف��ري  على  يحر�س  ال��ن��ادي  اأن  اإىل  املناعي  واأ���س��ار 
تطبيق  يتم  الرتاثيني حيث  واملدربني  الطالب  للم�ساركني من  وال�سالمة 
من  احلماية  ل�سمان  املعنية  اجلهات  عن  ال�سادرة  االح��رتازي��ة  االإج���راءات 
جلميع  ال�سكر  ت�سريحه  ختام  يف  املناعي  ووجه  كورونا.  بفريو�س  االإ�سابة 
اجلهات املتعاونة الإجناح هذا احلدث الرتاثي يف رحاب جزيرة االأحالم التي 

قال اإنها اأ�سبحت على جهوزية عالية ال�ست�سافة امل�ساركني يف امللتقى.
ويزخر برنامج امللتقى هذا العام مبجموعة من الن�ساطات الرتاثية يقدمها 
نخبة من املدربني الرتاثيني من جميع املراكز التابعة للنادي مثل الهجن, 
بيئية  ال�سفينة الرتاثية, وجوالت  ال�سعبية, وجوالت  والفرو�سية, واالألعاب 
واأدوات  التقليدي والغو�س  ال�سيد  القرم, والور�س الرتاثية عن  يف مم�سى 
ا�ستخراج اللوؤلوؤ, والزيارات اخلارجية, بجانب ور�س احلرف اليدوية كال�سدو 
واملغزل واخلو�س, والتلي, واالأكالت ال�سعبية, واإعداد القهوة العربية, وزينة 

املراأة قدمياً للطالبات.

ملتقى �ل�صمالية �لربيعي ينطلق �ليوم
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اأخبـار الإمـارات
�لعدل تبد�أ تلقي طلبات تر�خي�س �لكاتب �لعدل �خلا�س

•• اأبوظبي-وام:

يف   , اخلا�س  العدل  الكاتب  ترخي�س  طلبات  تلقي  العدل  وزارة  ب��داأت 
الروؤية  اإط��ار جهودها لتقدمي خدمات عدلية عاملية اجل��ودة, وحتقيق 
اال�سرتاتيجية للحكومة االحتادية الرامية اإىل رفع معدالت التوطني, 
وتوفري فر�س عمل لل�سباب االإماراتيني يف القطاع اخلا�س, بهدف خلق 
بيئة تناف�سية بني القطاع اخلا�س واحلكومي, واتاحة خيارات متعددة 
املتعاملني,  على  والت�سهيل  القنوات,  من  املزيد  فتح  و  املتعاملني  اأم��ام 
ومنح الفر�سة لذوي اخلربة, يف تقدمي خدمات الكاتب العدل من قبل 
ال�  كّتاب العدل املرخ�سني من املواطنني يف مكاتب خا�سة وعلى مدار 

العطل. اأيام  ويف  �ساعة,   24
للخدمات  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��ظ��اه��ري  �سلطان  عبيد  ���س��ع��ادة  واأو���س��ح 
الق�سائية, اأنه مبوجب القانون يقوم كّتاب العدل ممن يح�سلون على 
الرتخي�س, وهم املواطنني الذين �سبق لهم اال�ستغال مدة ال تقل عن 
خم�س �سنوات يف االأعمال الق�سائية اأو ما يقابلها من وظائف النيابة, 
ال�سريعة  تدري�س  اأو يف  الدولة,  الت�سريع وق�سايا  اأو  الفتوى  دوائ��ر  اأو 
املعرتف  العليا  املعاهد  اأو  اجلامعات  اإح��دى  يف  القانون  اأو  االإ�سالمية 
للعمل  تعترب نظرياً  التي  القانونية  االعمال  ذلك من  اأو يف غري  بها, 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  حت��دده  ملا  وفقاً  العامة,  والنيابة  الق�ساء  يف 
القانون.. مبمار�سة  التي حددها  ال�سروط  فيهم  تتوفر  القانون ممن 

مهنة الكاتب العدل اخلا�س, وفقاً لل�سروط واالحكام التي ن�س عليها 
العدل وتعديالته, وجميع  الكاتب  القانون, ويلتزمون بتطبيق قانون 

الت�سريعات النافذة ذات العالقة.
العدل  للكاتب  خا�سة  جلنة  �سكلت  ال����وزارة  ان  اىل  ال��ظ��اه��ري  واأ���س��ار 
تنطبق  الذين  وحتديد  املقدمة,  الطلبات  درا�سة  على  تعمل  اخلا�س, 
العدل  الكاتب  ترخي�س  ن��ظ��ام  يف  ال����واردة  وامل��ع��اي��ري  ال�����س��روط  عليهم 
اإن�����س��اء ج���دول رق��م��ي لكتاب ال��ع��دل يف  اأن���ه �سيتم  اخل��ا���س, ول��ف��ت اإىل 
وان  ب��ه,  املتعلقة  واالأم����ور  املعلومات  جميع  فيه  ت���دون  ال����وزارة  م��وق��ع 
هذه الرتاخي�س �ستكون ملدة �سنة قابل للتجديد بعد ا�ستيفاء الر�سوم 

املقررة.

املواطنني ممن  وتاأهيل  لتدريب  كبرية  اأهمية  ت��ويل  ال���وزارة  اأن  واأك��د 
يتقدمون ملمار�سة مهنة الكاتب العدل اخلا�س, وانها �ستتطلق برامج 
تدريبية تخ�س�سية لتاأهيل وتدريب املر�سحني ملزاولة هذه املهنة, وذلك 
من خالل معهد التدريب الق�سائي التابع للوزارة, و�ستقوم بتوفري كل 
الفني  الدعم  وتقدمي  املهني,  والتوجيه  االإر���س��اد  برامج  من  يلزم  ما 
بربامج  اإحل��اق��ه��م  طريق  ع��ن  امل�ستمر,  والتطوير  وال��ت��دري��ب  املبا�سر 
منحهم  قبل  املطلوبة  لالختبارات  واخ�ساعهم  متخ�س�سة  تاأهيلية 

الرتخي�س.
و تبداأ وزارة العدل ا�ستقبال طلبات تراخي�س كاتب العدل اخلا�س, على 

./https://moj.gov.ae من�ستها االلكرتونية

تعزيز العمل امل�سرتك بني املوؤ�س�سات ال�سحية يف البلدين  

وزير �ل�صحة ووقاية �ملجتمع يبحث مع نظريه �لهندي �صبل تطوير �لتعاون يف جمال �لرعاية �ل�صحية

م�ستمر  وه��و  مثمرة  نتائج  حقق 
امل����ج����االت  وم���ت���ن���وع يف خم���ت���ل���ف 
دولة  انفتاح  اإىل  ولفت  ال�سحية, 
التجارب  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  االإم�������ارات 
وحر�سها  ال���دول���ي���ة  واخل�������ربات 
على بناء عالقات متينة مع دول 

ال�سكرتري  اج���روال  دب��ي, والف  يف 
ورعاية  ال�سحة  وزارة  يف  امل�سرتك 

االأ�سرة بحكومة الهند.

ا�ست�سراف الفر�س امل�ستقبلية
واأك������د م���ع���ايل ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 

بناء  كوفيد19-,  ج��ائ��ح��ة  م���ع 
الفاعلة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ع���ل���ى 
اعتمدتها,  ال����ت����ي  وامل���ت���ك���ام���ل���ة 
واخلطط اال�ستباقية واالإجراءات 
التي  وال���وق���ائ���ي���ة  االح������رتازي������ة 
ال���دول���ة وذل����ك بف�سل  ات��خ��ذت��ه��ا 

للخدمات  االإم��ارات  موؤ�س�سة  اإدارة 
جمهورية  ج��ان��ب  وم��ن  ال�سحية, 
�سنجاي  ����س���ع���ادة  م���ن  ك����اًل  ال��ه��ن��د 
الهند  ج��م��ه��وري��ة  �سفري  ���س��وده��ري 
يف دولة االإمارات, و�سعادة الدكتور 
للهند  ال��ع��ام  القن�سل  ب���وري  اأم���ان 

�سحية,  �سراكات  وعق�����د  ال��ع��امل 
الكفاءات  اأح�������دث  وا����س���ت���ق���ط���اب 
وتر�سيخ  ال��ط��ب��ي��ة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
وا�ستعر�س  االب����ت����ك����ار.  ث���ق���اف���ة 
معايل العوي�س التجربة الناجحة 
التعامل  يف  االإم������������ارات  ل�������دول 

حممد العوي�س على اأهمية اللقاء 
ال�سحية  ال���ع���الق���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
بني البلدين وا�ست�سراف الفر�س 
اجلودة  معايري  لرفع  امل�ستقبلية 
ال�سحية.  ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  يف 
الهند  م���ع  ال���ت���ع���اون  اأن  م����وؤك����داً 

•• دبي-الفجر:

بحث معايل عبد الرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س 
معايل  ا�ستقباله  خ���الل  امل��ج��ت��م��ع 
ال�سحة  وزي����ر  م��ن��داف��ي��ا  م��ان�����س��وخ 
الهند  بجمهورية  االأ���س��رة  ورع��اي��ة 
وال��وف��د امل��راف��ق, يف دي���وان الوزارة 
اآفاق العالقات  بدبي, �سبل تطوير 
ال�سحية,  ال����رع����اي����ة  جم������ال  يف 
املوؤ�س�سات  ب��ني  التن�سيق  وت��ع��زي��ز 
جانب  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن,  يف  ال�سحية 
اجلائحات,  اأثناء  ال�سحي  التعاون 
وت��ب��ادل اخل����رباء واال���س��ت��ف��ادة من 
وكذلك  املتخ�س�س,  الطبي  الكادر 
وامل���ن���ت���ج���ات  االأدوي������������ة  يف جم������ال 
بجودة  واالرت����ق����اء  ال�����س��ي��دالن��ي��ة, 
وح�سر  ال�������س���ح���ي���ة.  اخل�����دم�����ات 
الرحمن  عبد  اأحمد  �سعادة  اللقاء 
ال��ب��ن��ا ���س��ف��ري دول�����ة االإم���������ارات يف 
ال��ه��ن��د, و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
ال�سحة  وزارة  وكيل  العلماء  �سليم 
امل��ج��ت��م��ع رئ��ي�����س جمل�س  ووق���اي���ة 

توجيهات ودعم القيادة احلكيمة. 
دولة  ح��ر���س  اإىل  معاليه  منوهاً 
حموري  دور  اأداء  على  االإم����ارات 
الدولية  اجلهود  يف  وموؤثر  فاعل 
لتوفري  اجل�����ائ�����ح�����ة,  مل����واج����ه����ة 
امل�ستلزمات والعالجات واللقاحات 
االآمنة والفاعلة, و�سمان و�سولها 
االأنظمة  لتمكني  للجميع  العادل 

ال�سحية من التعايف.

تبادل اخلربات والتجارب
مان�سوخ  معايل  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
الذي  ال��الف��ت  بالتطور  مندافيا 
دولة  يف  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  حققه 
املتميز  وب���امل�������س���ت���وى  االإم����������ارات 
والبنية  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 
يف  ال�سحية  للمن�ساآت  التحتية 
دولة االإمارات, موؤكداً رغبة بالده 
املجال  يف  التعاون  فر�س  بتعزيز 
ال�������س���ح���ي ل���ت���ب���ادل اخل��������ربات يف 
اأف�سل املمار�سات الطبية والكوادر 
امل���وؤه���ل���ة وال���ل���ق���اح���ات واالرت����ق����اء 

بالرعاية ال�سحية يف الدولتني.

�حلكام يهنئون �أمري قطر باليوم �لوطني لبالده
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  تهنئة  برقية  ال�سارقة,  حاكم  االأعلى  املجل�س 
مت��ي��م ب���ن ح��م��د اآل ث���اين اأم����ري دول����ة ق��ط��ر ال�����س��ق��ي��ق��ة مب��ن��ا���س��ب��ة اليوم 

الوطني.
كما بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد 
نائب حاكم ال�سارقة, و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي 
نائب حاكم ال�سارقة, و�سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  ال�سارقة,  حاكم  نائب 

متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر.
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س  ال�سمو  كما  بعث �ساحب 
بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم  االأعلى 

الوطني  اليوم  ال�سقيقة مبنا�سبة ذك��رى  اأم��ري دول��ة قطر  اآل ثاين  حمد 
لبالده. ومتنى �سموه يف برقيته ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل 
ثاين ال�سحة والعافية ولدولة قطر ال�سقيقة و�سعبها مزيدا من الرخاء 

والتقدم واالزدهار.
النعيمي ويل عهد عجمان برقية  ال�سيخ عمار بن حميد  �سمو  كما بعث 
بهذه  ث��اين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة 

املنا�سبة الوطنية.
املجل�س  ال�سرقي ع�سو  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
االأعلى حاكم الفجرية برقية تهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن 

حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�سقيقة مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية يف برقيته عن اأحر التهاين ل�ساحب 

ال�سمو اأمري قطر بهذه املنا�سبة, وعن اأطيب التمنيات ل�سعب قطر بدوام 
التقدم واالزدهار.

كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرية برقية 
تهنئة مماثلة اإىل اأمري دولة قطر ال�سقيقة بهذه املنا�سبة.

 كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل 

ثاين اأمري دولة قطر ال�سقيقة مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
ومتنى �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين يف برقيته ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال�سقيقة  اآل ثاين موفور ال�سحة والعافية ولدولة قطر  متيم بن حمد 

و�سعبها مزيداً من التقدم والرخاء.
كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 

اليوم  مبنا�سبة  ال�سقيقة  ق��ط��ر  دول���ة  اأم���ري  اإىل  مم��اث��ل��ة  تهنئة  ب��رق��ي��ة 
الوطني.

املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال�سقيقة  قطر  دول���ة  اأم���ري  ث��اين  اآل  حمد  ب��ن 

لبالده.
التهاين  اأح��ر  راأ���س اخليمة يف برقيته عن  ال�سمو حاكم  واأع��رب �ساحب 
ل�سعب  التمنيات  اأطيب  وعن  املنا�سبة,  بهذه  قطر  اأمري  ال�سمو  ل�ساحب 
�سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما  واالزده����ار.  التقدم  ب��دوام  قطر 
راأ���س اخليمة برقية تهنئة مماثلة - بهذه  القا�سمي ويل عهد  بن �سقر 

املنا�سبة - اإىل �ساحب ال�سمو اأمري دولة قطر ال�سقيقة.

مركز عجمان للم�صوؤولية �ملجتمعية ينفذ مبادرة �ليوم �ل�صحي للعمال  
•• عجمان- وام:

نفذ مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية املرحلة الثانية من مبادرة "اليوم 
بالقطاع  للعاملني  الطبية  الفحو�سات  توفري  بهدف  للعمال",  ال�سحي 
توابل  م�سنع  و  العام  التخ�س�سي  عجمان  م�ست�سفى  مب�ساركة  اخل��ا���س, 

العرب والهند يف عجمان.
ُقدمت جملة  , حيث  امل�سنع  75 من عمال  اأك��ر من  امل��ب��ادرة  اإ�ستفاد من 
الدم  الدم و�سغط  ال�سكر يف  ن�سبة  ومنها فح�س  الطبية  الفحو�سات  من 
والطول  ال��وزن  وقيا�س  ال��دم   يف  ال��ده��ون  ون�سبة  الكولي�سرتول  وفح�س 
بتوزيع   Seba Med �سركة  ق��ام��ت  كما  اجل�����س��م,  كتلة  م��وؤ���س��ر  ملعرفة 

امل�ستح�سرات الطبية على العاملني بامل�سنع.
واأكد نا�سر الظفري الرئي�س التنفيذي ملركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية 
املبادرة  اأهمية  يعك�س  للعمال  ال�سحي  اليوم  مبادرة  تنفيذ  ا�ستمرار  اأن   ,
ودورها يف توفري بيئة �سحية تدعم اإ�ستمرارية االأعمال و جت�سد توجهات 
الدولة وجهودها املبذولة يف االهتمام بالفرد واملجتمع باإعتبار تنمية راأ�س 

املال الب�سري على راأ�س االأولويات.

�تفاقية بني ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم ومدينة برجيل �لطبية
•• اأبوظبي-وام: 

وقعت موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب 
برجيل  مدينة  مع  اتفاقية  الهمم 
ال��ط��ب��اع��ة ثالثية  ب�����س��اأن  ال��ط��ب��ي��ة 
االأب����ع����اد ل��ت��ق��ومي ال���ع���ظ���ام, حيث 
تقوم املدينة ب�سراء بع�س منتجات 
ور�سة  اأول  خمرجات  من  املوؤ�س�سة 
متخ�س�سة من نوعها على م�ستوى 
بتقنية  منتجات  تطوير  يف  العامل 
مبجهود  االأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة 
اأ�سحاب الهمم با�ستخدام الطابعة 
 HP Jet Fusion 4200
series الإنتاج الدعامات الطبية 
بوا�سطة  طباعتها  عرب  ل��الأط��راف 

طابعة ثالثية االأبعاد.
زايد  موؤ�س�سة  ع��ن  االتفاقية  وق��ع 
العليا الأ�سحاب الهمم �سعادة عبد 
االأمني  العايل احلميدان  اهلل عبد 
وع����ن مدينة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة,  ال���ع���ام 
�سونيل,  ج�����ون  ال��ط��ب��ي��ة  ب���رج���ي���ل 

ووليد  دارك,  ل���ربج���ي���ل  ال���ط���ب���ي 
توفيق املدير اال�سرتاتيجي, وجرت 
م�ست�سفى  مبقر  التوقيع  مرا�سم 
برجيل مبدينة حممد بن زايد يف 
ابوظبي بح�سور لفيف من قيادات 

املوؤ�س�سة ومدينة برجيل.
احلميدان  ع��ب��داهلل  �سعادة  ورح���ب 
مدينة  م����ع  االت���ف���اق���ي���ة  ب�����اب�����رام 

يف تطوير منتجات بتقنية الطباعة 
الدعامات  الإن��ت��اج  االأب��ع��اد  ثالثية 
مبجهود  ل�������الأط�������راف  ال���ط���ب���ي���ة 
ور�س  �سمن  وذلك  الهمم  اأ�سحاب 
التابعة  امل��ه��ن��ي  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ع��م��ل 
واملهني  ال���زراع���ي  ال��ت��اأه��ي��ل  الإدارة 

باملوؤ�س�سة.
واأكد اأن موؤ�س�سة زايد العليا اأحلقت 

ب�سفته الرئي�س التنفيذي االإقليمي 
للمجموعة, بح�سور �سعادة عبداهلل 
اإ�سماعيل الكمايل املدير التنفيذي 
مبوؤ�س�سة  الهمم  اأ���س��ح��اب  لقطاع 
زايد العليا, و�سعادة نافع احلمادي 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
العليا,  زاي����د  مب��وؤ���س�����س��ة  امل�����س��ان��دة 
املدير  الدهب  اب��و  خالد  والدكتور 

الرعاية  د  م������زِوّ ال��ط��ب��ي��ة  ب��رج��ي��ل 
من  متتلكه  مبا  املتكامل  ال�سحية 
من  و�سل�سلة  م�ست�سفيات  �سبكة 
االأدوي���ة  وم�سانع  الطبية  امل��راك��ز 
وال�������س���ي���دل���ي���ات يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
االإمارات العربية املتحدة و�سلطنة 
ُعمان والهند يف اإطار �سعي املوؤ�س�سة 
املتخ�س�سة  الور�سة  انتاج  لت�سويق 

باإ�سراف  اأ�سحاب الهمم  �سبعة من 
مت  متخ�س�س  وت��رب��وي  فني  ك���ادر 
منت�سبيها  م��ن  بعناية  ان��ت��ق��اوؤه��م 
جميعاً  ت��ل��ق��وا  ب���ال���ور����س���ة  ل��ل��ع��م��ل 
الكت�سابهم  ت��خ�����س�����س��ي��اً  ت���دري���ب���اً 
الذكاء  تقنيات  مع  التعامل  خ��ربة 
كافة  الدقة يف  عالية  اال�سطناعي 
الطباعة  بوا�سطة  االإن��ت��اج  مراحل 
ث��الث��ي��ة االأب����ع����اد, واج����ت����ازوا كافة 
االختبارات التي توؤهلهم للعمل يف 
اإط��ار روؤية  هذا املجال اجلديد, يف 
مواكبة  م��ن  لتمكينهم  امل��وؤ���س�����س��ة 
مبهارات  قدراتهم  وتعزيز  التطور 
جانبه  م��ن  وال��ت��ق��ن��ي��ات.  امل�ستقبل 
�سعادته  ع���ن  ���س��ان��ي��ل  اع����رب ج���ون 
توؤكد  التي  االتفاقية  تلك  بتوقيع 
دور اأ�سحاب الهمم يف اإثراء احلياة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ظ����ل ج���ه���ود دول����ة 
االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدعم 
يف  دوره��م  وتفعيل  الهمم  اأ�سحاب 

احلياة العامة.

مقارنة مرجعية بني بلدية 
م�صفوت بعجمان ومرور �لفجرية 

•• الفجرية - وام:

بعجمان  والتخطيط  البلدية  لدائرة  التابعة  م�سفوت  بلدية  اإدارة    اطلعت 
على اأف�سل املمار�سات واالإجراءات املتبعة يف مركز خدمات املرور والرتخي�س 
بعد  ع��ن  االإدارة  عقدتها  مرجعية  م��ق��ارن��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  ال��ف��ج��رية,  يف 
من  اال�ستفادة  املقارنة  وا�ستهدفت  املنامة,  بلدية  اإدارة  وم�ساركة  بح�سور 
الت�سنيف  ال�6 جن���وم يف  وال����ذي ح�سد  ال��ف��ج��رية  مل��رك��ز  امل�����س��رق��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
اأن  م�سفوت  بلدية  اإدارة  مدير  الكتبي  غدير  �سيف  للخدمات.   واأكد  العاملي 
واملوؤ�س�سات  اجلهات  كافة  مع  املتبادل  التعاون  اأوج��ه  لتوثيق  ت�سعى  االإدارة 
جلميع  مثالية  خدمات  وتقدمي  املتعامل  اإ�سعاد  جمال  يف  الرائدة  والدوائر 
بكفاءة  ا�ستحق  وال��ذي  الفجرية  مركز  جهود  مثمناً  املجتمع,  و�سرائح  فئات 
الت�سنيف العاملي من خالل تبني اأف�سل االإ�سرتاتيجيات واالرتقاء مبنظومة 
اخلدمات املقدمة ومواكبة اأف�سل امل�ستويات العاملية.   واأو�سح الكتبي اأن اإدارة 
بلدية م�سفوت حققت جناحات متتالية يف جمال ا�سعاد املتعامل ومتكنت من 
ح�سد مراكز م�سرفة يف ر�سا املتعامل وال زالت تطمح لتحقيق االأف�سل من 
خالل تبني املبادرات النوعية والتي ت�ستهدف تعزيز اخلدمات ب�سورة تفوق 
توقعات املتعامل وت�سمن حت�سني اجلودة.   من جانبه ا�ستعر�س العقيد �سالح 
تبناها  التي  امل��ب��ادرات  اأه��م  الفجرية  الظنحاين مدير مركز  حممد عبداهلل 
مركز خدمات املرور والرتخي�س يف الفجرية والتطبيقات الذكية التي د�سنها 
باالإ�سافة  اأي وقت ومكان,  للمتعامل يف  والو�سول  الرقمي  التحول  يف طور 

للتطرق للمحاور الرئي�سية ومعايري جائزة ال� 7 جنوم.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة �لإمار�ت تكثف �لتعاون �لبحثي مع �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لبحرين

•• العني –الفجر:

 تويل جامعة االإم��ارات العربية املتحدة البحث العلمي اأولوية كربى من خالل 
دعم وتعزيز التعاون العلمي االأكادميي مع اجلامعات واملوؤ�س�سات واملراكز البحثية 

العلمية, حيث يعترب التعاون الدويل و�سيلة هامة
�سراكات  وب��ن��اء  العاملية  البحثية  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  على  التعرف  يف  للباحثني 

اأكادميية م�ستدامة تعزز من املكانة الدولية للجامعة. 
واأكد الدكتور اأحمد علي مراد - النائب امل�سارك للبحث العلمي يف اجلامعة باأن 
التعاون البحثي هو موؤ�سر ا�سرتاتيجي هام وياأتي �سمن املبادرات اال�سرتاتيجية 
ملكتب النائب امل�سارك للبحث العلمي والتي تهدف اإىل زيادة االنتاج البحثي كماً 

ونوعاً وتعزيز ال�سمعة العاملية للجامعة. 
واأ�ساف قائال "تربز اأهميةالتعاون البحثي يف تعزيز كفاءة اال�ستفادة من البنية 
التحتية امل�سرتكة لتحقيق االأهداف املرجوة مما يحقق امل�سالح العلمية والبحثية 
ذو  البحرينية  االأكادميية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  مع  التعاون  ويعترب  امل�سرتكة. 
اأولوية هامة وا�سرتاتيجية وذلك لت�سابه التحديات العلمية البيئية واملجتمعية. 
واأو�سح باأن التعاون مع الباحثني من املوؤ�س�سات التعليمية واالأكادميية البحرينية 
�سهداً منواً ملوحظاً مما يعك�س اأهمية التعاون البحثي يف حتقيق الروؤى امل�سرتكة 
االإم����ارات  جامعة  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ت��ع��اون  حيث  البحثية.  امل��خ��رج��ات  تعزيز  يف 
خالل  البحرين  يف  حكومية  وموؤ�س�سة  وكليات  جامعات  خم�س  من  باحثني  مع 
الفرتة من 2016-2021 و هي كالتايل: جامعة اخلليج العربي, الكليةامللكية 

للجراحة يف ايرلندا بجامعة البحرين, الكلية امللكية لقوة الدفاع يف البحرين, 
اخلدمات الطبية يف جامعة البحرين, وزارة ال�سحة. 

واأكد الدكتور اأحمد مراد باأن التعاون البحثي مع املوؤ�س�سات واجلامعات البحرينية 
الفرتة من  �سكوب�س يف  بيانات  بحثية م�سرتكة ح�سب  ورق��ة   53 اإنتاج  اإىل  اأدى 
%66 من جمموع  يعادل  ما  وهو  بحثية  ورقة   35 منها  االآن,  2016 وحتى 
اقتبا�سات  بعدد  العربي  اخلليج  جامعة  مع  التعاون  نتيجة  جاء  البحثي  االإنتاج 
وا�ست�سهادات ي�سل اإىل 14990 وهو االأعلى يف التعاون بني اجلامعات والكليات 
البحثية يف البحرين و�سمن االأعلى بالن�سبة للتعاون مع اجلامعات واملوؤ�س�سات 
الدولية. كما ويعترب ال�سحة من االأولويات اال�سرتاتيجية البحثية لهذا التعاون 

التعليمي االأكادميي. 

تقديرًا من القيادة العامة ل�سرطة دبي

عبد �هلل �ملري يهدي كتاب �ملرحوم �للو�ء متقاعد علي �صنكل لأبنائه 
•• دبي-الفجر:

اأه�����دى م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل 
خليفة املري, القائد العام ل�سرطة 
دب�������ي, ب���ح�������س���ور �����س����ع����ادة ال����ل����واء 
الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق 
العام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  ال��ع��ب��ي��ديل, 
 " كتاب  وال��ري��ادة,  التميز  ل�سوؤون 
امل���رح���وم ال���ل���واء م��ت��ق��اع��د حممد 
 1950- ����س���ن���ك���ل  ع���ل���ي  ح�������س���ني 
يف  مم��ث��ل��ني  الأب���ن���ائ���ه   ,"2019
ا�ست�ساري  الطبيب  ال��ل��واء  �سعادة 
املهند�س  وال��ع��ق��ي��د  ���س��ن��ك��ل,  ع��ل��ي 
وامل�����الزم من�سور  ���س��ن��ك��ل,  م����روان 
�سنكل,  اأول را�سد  �سنكل, والرقيب 
وال���ذي ج��اء مب��ب��ادرة م��ن القيادة 
توثيق  الأج��ل  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
اإجنازاته وعطائه يف خدمة الوطن 
على  ال�سرطي  العمل  يف  وخرباته 
مدار 37 عاماً, �سخرها يف خدمة 
وحتقيق  واالأم����ان,  االأم���ن  وتعزيز 

الريادة والتميز ل�سرطة دبي.

�سجل ال�سرف
وق�����ال م���ع���ايل ال���ف���ري���ق امل�����ري اإن 

اأيديهم قادة حملوا الر�سالة االأهم 
لهذا  والنفي�س  ال��غ��ايل  ت��ق��دمي  يف 
الوطن. وقال اللواء علي �سنكل اإن 
�سرطة دبي تتميز برجالها االأوفياء, 
وبروح الفريق الواحد, حتى واإن مل 
ج�سديا,  اأمامك  حا�سرين  يكونوا 
فاأعمالهم تتحدث وحترتم وتقدر, 
ما  على  مثال  خ��ري  التكرمي  وه��ذا 
ي��ق��وم ب��ه اجل��ي��ل احل���ايل يف تكرمي 
علي  ال��ل��واء  و�سكر  ال�سابق.  اجليل 
�سنكل معايل القائد العام على هذه 
تغر�س  �سوف  التي  الكرمية  اللفتة 
والتقدير  امل��ح��ب��ة  ك���ل  ق��ل��وب��ن��ا  يف 
اأم������ام م�����س��وؤول��ي��ة لبذل  وي�����س��ع��ن��ا 
ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س م��ن اأج����ل رفعة 

�سرطة دبي.   

عائلة واحدة  
مروان  العقيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه,  وم���ن 
الوالد  عن  كتاب  اإ���س��دار  اإن  �سنكل 
العامة  ال��ق��ي��ادة  على  بغريب  لي�س 
ل�����س��رط��ة دب���ي ال��ت��ي زرع����ت الوفاء 
وال��والء يف موظفي ال�سرطة, فهي 
خ�سو�سا  اأب���ن���اءه���ا,  ت���ق���در  دائ���م���ا 
ملنظومة  املوؤ�س�سني  االأول  الرعيل 

ب�سمات وا�سحة
الدكتور  ال��ل��واء  ق��ال  وم��ن جانبه, 
عبد القدو�س العبيديل اأن املغفور 
ح�سني  حممد  متقاعد  ال��ل��واء  ل��ه 
�سنكل من �سباط الرعيل االأول يف 
�سرطة دبي, وله ب�سماته الوا�سحة 
طوال مدة خدمته يف �سرطة دبي 
الأكر من ثالثة عقود, خ�سو�ساً 
يف  التخ�س�سية  ال��ف��رق  اإن�����س��اء  يف 
الهيئات  الأم�����ن  ال���ع���ام���ة  االإدارة 

واملن�ساآت والطوارئ. 
�سنكل  حممد  ال��ل��واء  اإخ��ال���س  اإن 
ال���ع���م���ل واأخ�����الق�����ه  وت���ف���ان���ي���ه يف 
���س��م��ات مثلت قدوة  ب��ه��ا,  امل�����س��ه��ود 
عملوا  الذين  وموظفيه  لزمالئه 
ت�سرفت  ولقد  منه,  وتعلموا  معه 
احلزم  منه  وتعلمت  معه,  بالعمل 
االأمور  وم��ن  العمل,  يف  واجل��دي��ة 
التي لفتت نظري يف املرحوم ح�سن 
تربيته الأبنائه وهم يف اأعلى الرتب 
عطائهم  يف  ويتميزون  الع�سكرية, 
علي  ال��ل��واء  خا�سة  دب���ي,  ل�سرطة 
�سنكل,  م������روان  وال��ع��ق��ي��د  ���س��ن��ك��ل 
ف�سيح  واأ���س��ك��ن��ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  رح��م��ة 

جناته. 

تاريخها  ���س��ط��رت  دب����ي  ���س��رط��ة 
ب��اأح��رف م��ن ذه��ب على �سفحات 
�سجل ال�سرف, م�ستندة اإىل رجال 
العمل  ل��واء  اكتافهم  على  حملوا 
والتميز  ال��ري��ادة  وو�سعوا  اجل��اد, 
ن�����س��ب اأع��ي��ن��ه��م, وان��ت��ه��ج��وا بكل 
وال�سمو,  التفوق  �سلوك  اإخال�س 
امل��راك��ز يف  اأع��ل��ى  تتبواأ  م��ا جعلها 

خارطة التميز املوؤ�س�سي العاملي.
الوفاء  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
ن��ه��ج را����س���خ ت��ت��ب��ن��اه ���س��رط��ة دبي 
ي��ت��ج��راأ من  ال  ج��زء  ورد اجلميل 
لت�سليط  االأوان  اآن  فقد  �سلوكها, 
ال�����س��وء ع��ل��ى رج�����ال ع��م��ل��وا بال 
وبالنهار,  الليل  ووا�سلو  ه���وادة, 
تاأ�سي�س  يف  اأع����م����اره����م  واأف�����ن�����وا 
واإقامة هذا ال�سرح, ولهم الف�سل 
بعد اهلل �سبحانه وتعاىل يف تبوئها 
املرحوم  وم��ن��ه��م  امل���ك���ان���ة,  ل���ه���ذه 
ال���ل���واء م��ت��ق��اع��د حم��م��د ح�سني 
املوؤ�س�سة  على  ح��ق  لذلك  �سنكل, 
امل��خ��ل�����س��ني ما  ت����ويف رج��ال��ه��ا  اأن 
ي�����س��ت��ح��ق��ون م����ن ت���ك���رمي نظري 
ذلك, واإب��راز اأهم االإجن��ازات التي 

حتققت ب�سببهم.

�سكر وتقدير 
املرحوم  اأب��ن��اء  �سكر  جانبهم,  وم��ن 
حممد ح�سني �سنكل القيادة العامة 
اللفتة  ه�����ذه  ع���ل���ى  دب�����ي  ل�����س��رط��ة 
�سنجل  علي  اللواء  وق��ال  الكرمية, 
االأول  الرعيل  م��ن  ك��ان  ال��وال��د  اإن 
ال�سرطي  العمل  بناء  منظومة  يف 
دب������ي, ومن  ����س���رط���ة  احل����دي����ث يف 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  عا�سروا  ال��ذي��ن 
الروؤية  ���س��اح��ب  �سعيد  ب��ن  را���س��د 
الكبرية,  املدينة  مل�ستقبل  ال�سديدة 
م�����ن �سغر  ال�����رغ�����م  ع���ل���ى  وال�����ت�����ي 
م�ساحتها, لكنها دانة يف االأفق وهي 
العظيمة  االإم������ارات  دول���ة  ق��ل��ب  يف 
ال����ت����ي ت���ع���ت���رب يف م�������س���ايف ال�����دول 
ال��ك��ربى. واأو���س��ح ال��ل��واء �سنكل اأن 
يف  االأ�سا�سية  القاعدة  االأم��ن ميثل 
ا���س��ت��ق��رار امل��ج��ت��م��ع��ات, وخ���ري دليل 
الذي  االأخ��ري  الت�سنيف  ذل��ك  على 
االأوىل على  االإم�����ارات  ف��ي��ه  ج���اءت 
م�����س��ت��وى ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث االأمن 
الرعيل  اأن  اإىل  م�����س��رياً  واالأم�����ان, 
االأول يف �سرطة دبي و�سعوا اللبنة 
قواعد  ت���اأ����س���ي�������س  يف  االأ����س���ا����س���ي���ة 
ال�����س��رط��ة احل��دي��ث��ة, وت���خ���رج على 

الفريق  ملعايل  وامتنانهم  �سكرهم 
عبد اهلل خليفة املري, القائد العام 
عبد  ال��ل��واء  ول�سعادة  دب��ي  ل�سرطة 
اإ�سرافهم  على  العبيديل  القدو�س 
املرحوم  ال��وال��د  لكتاب  ومتابعتهم 
�سعورهما  موؤكدين  �سنكل,  حممد 
ينتميان  الأنهما  واالعتزاز  بالفخر 
ل��ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي ال 

تن�سى اأبناءها.  

حول الكتاب 
وح���ول ال��ك��ت��اب ال���ذي اأ���س��رف عليه 
خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  م���ع���ايل 

ال�سرطة احلديثة يف اإمارة دبي.  
اأن  �سنكل  م���روان  العقيد  واأو���س��ح 
�سرطة دبي ال تن�سى كل من غر�س 
العظيمة,  امل��وؤ���س�����س��ة  ه���ذه  ب���ذرة يف 
ت���وح���ي���د جهود  ي�����دل ع���ل���ى  وه������ذا 
االآب��اء واالأبناء والعمل حتت �سقف 
عائلة واحدة, ونحن كاأبناء املرحوم 
املغفور له جزء ال يتجزاأ من عائلة 

�سرطة دبي.

فخر واعتزاز
�سنكل  م���ن�������س���ور  ال���ن���ق���ي���ب  وع������رب 
���س��ن��ك��ل عن  را����س���د  اأول  وال���رق���ي���ب 

دبي,  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري, 
�سرطية  واأع��ّده فريق عمل قيادات 
اللواء  ب��رئ��ا���س��ة  ال���ت���اري���خ  ���س��ن��ع��ت 
الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق 
العبيديل, قال العبيديل اإن الكتاب 
توثق  ���س��ف��ح��ة   120 م���ن  م���ك���ون 
وفاته,  بعد  �سنكل  ال��ل��واء  اإجن���ازات 
وك��ل��م��ات ال��رث��اء وال�����س��ه��ادات التي 
ذك���رت ج��ه��وده م��ن ال��رع��ي��ل االأول 
ممن  ال�سباط  وكبار  دب��ي  ل�سرطة 
عا�سروه وعملوا اإىل جانبه, اإ�سافة 
اإىل �سور توثق اإجنازاته الريا�سية 

يف �سرطة دبي.

مب�ساركة �سامل بن ركا�س و 300 متطوع   

جمعية �أ�صدقاء �لبيئة  تنظم حملة تنظيف بر �لنباغ يف �لعني
•• العني – الفجر:

العني  النباغ يف مدينة  بر  لتنظيف  البيئة حملة  اأ�سدقاء  نظمت جمعية 
مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوع بالتعاون مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
" تدوير" وجمعية االإمارات لل�سرطان وفريق يا�س التطوعي و�سرطة اأبو 
و�سارك يف  الهمم,  العليا الأ�سحاب  زاي��د  " وموؤ�س�سة  �سرطة  " كلنا  ظبي 
احلملة ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�س العامري, ع�سو املجل�س الوطني 

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  وكيل  احلبي�سي  علوان  بن  و�سلطان  �سابقاً, 
مدير  الكعبي  خمي�س  وحممد  ال�سام�سي  عبدالعزيز  الدكتور  وامل�ست�سار 
عام جمعية االإمارات لل�سرطان, والدكتور اإبراهيم علي رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  عبداهلل  وعبداملجيد  البيئة  اأ�سدقاء  جمعية 
يف  االأرثوذك�س  االأقباط  كاتدرائية  راعي  رفائيل  والبابا  البيئة,  اأ�سدقاء 
العني وعبدالواحد البلو�سي مدير عام موؤ�س�سة اآ�سيا للهواتف اإىل جانب 
متطوع    300 ح��وايل  ومب�ساركة  اجل��ه��ات,  وممثلي  امل�سوؤولني  من  ع��دد 

امل�ساركني  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���س��اف��ة  تطوعية,  وف���رق  ر�سمية  ج��ه��ات  م��ن 
"عن بعد" من االإم��ارات ودول اخلليج العربي, ويف مقدمتهم  افرتا�سياً 
�سعادة الدكتورة وجدان العقاب رئي�س جمعية البيئة الكويتية واملهند�س 
طالل الر�سيد رئي�س جمعية اأ�سدقاء البيئة يف اململكة العربية ال�سعودية 
البحرين,  والبيئة يف مملكة  ال�سباب  والدكتور علي ح�سن رئي�س جمعية 

واأ�سماء بنت مانع العتيبة رئي�سة فريق زايد التطوعي. 
املتطوعني  وت��ك��رمي  وبيئية  تثقيفية  وم�سابقات  ف��ق��رات  احلملة  وتخلل 

واجلهات امل�ساركة والرعاة.
 وقال د. اإبراهيم علي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اأ�سدقاء البيئة اإن حملة 
تنظيف منطقة بر النباغ يف العني تهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي باأهمية 
ثقافة  تعزيز  وبالتايل  الذهبية,  للرمال  احل�ساري  املظهر  على  احلفاظ 

التطوع لدى املجتمع. 
اإىل ال�سركاء واجلهات التي دعمت املبادرة وتدعم كافة  متوجهاً  بال�سكر 

الق�سايا التي من �ساأنها احلفاظ على البيئة.
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 اعالن بالن�شر

2021 / 7201 امر اأداء  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر   

اإىل املدعى عليه/1_ فوريو لال�ست�سارات االدارية  - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن املدعى/�سركة اأف ثري لالن�ساءات ذ.م.م

و ميثله / بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-11-10

باإلزام املطلوب �سدهما بالت�سامن فيما بينهما باأن يوؤديا للطالبة مبلغ 5030000 درهم 
فقط مبلغ وقدرة خم�سة ماليني وثالثني الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد واإلزامهما الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم 

مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات .
ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 70197

 اعالن بالن�شر
2021 / 3198 ا�شتئناف جتاري  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر   
اإىل امل�ستاأنف �سده/1_ العري�س لال�ستثمار )�س .ذ.م.م(  - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن امل�ستاأنف/ وحيد عبد الرحيم عبد اهلل العو�سي
و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل

قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  3617   / 2021 جتاري جزئي
ال�ساعة 10:00 �سباحا  بقاعة  املوافق 2022-01-30  ي��وم االح���د     وح��ددت لها جل�سة 
اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م   ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم  التقا�سي عن 

�ستجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 7812/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2538 اأمر اأداء , ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )669792.71 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري �س.م.ع 

عنوانه :  االم��ارات - ام��ارة دبي - دي��رة - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديره 
�سيتي �سنرت 

املطلوب اإعالنه :1- ا�سوك كومار بوجنابي - �سفته : منفذ �سده
املنفذ به  املبلغ  اأعاله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك���  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
وقدره 669792.71 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Public Notice No (9787/2021)

Notifying Party: National Paints Factories co .LTD
Parties to be Notified:
1) Suprit Umesh Salian Umesh Kanthappa, Indian National
2) Sanjay Prabhakar Phayde, Indian National
3) Al Burj Al Fadhi Steel W.Shop - L.L.C

Sub: A Legal Notice to the Parties to be Notified of Jointly and Severally Paying for the Notifying 
Party AED 75,000 (Only Seventy Five Thousand Dirham)

1. On 27/07/2021, the Parties to be Notified issued Cheque No 275 drawn on RAK Bank, Dragon 
Branch, for AED 75,000 (Only Seventy Five Thousand Dirham). The Cheque was appended with the 
signature of the First Party to be Notified, the former signatory of the Third Party to be Notified. The 
Second Party to be Notified is the manager of the Third Party to be Notified, as established in its trade 
licence, and is jointly liable for paying the Cheque.
2. Upon presenting the Cheque to the Drawee Bank to receive its value, it bounced without paying; 
because the account was closed, according to the statement of 29/07/2021.
3. The Notifying Party hereby gives notice to the Parties to be Notified of jointly and severally paying 
the debt within a week as of the date of receiving the Notice; otherwise or else the Notifying Party 
will go to court to claim for the due sum and the legal interest accrued as of the maturity date and to 
making the Parties to be Notified obliged by paying all court cost, translation expenses and attorney's 
fees, according to the law.
Therefore, The Notifying Party hereby notifies the Parties to be Notified of jointly and severally paying 
AED 75,000 (Only Seventy Five Thousand Dirham). Otherwise, the Notifying Party will go to court 
to claim for the due sum together with the legal interest accrued as of the maturity date and to making 
the Parties to be Notified obliged by paying all court cost, translation expenses and attorney's fees, 
according to the law.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Public Notice No (9788/2021)

Notifying Party: National Paints Factories co .LTD
Parties to be Notified:
1) Naser Issa Bjaari Banessi
2) Mahran Marine & Agr Equip Tr.Co
Sub: A Legal Notice to the Parties to be Notified of Jointly Paying for the Notifying Party AED 

143,119,53 (Only One Hundred Forty Three Thousand, One Hundred and Nineteen Dirham 
and Fifty Three Fils)

1. Due to commercial dealings between the Notifying Party and the Parties to be Notified for supplying 
goods of their products, the Parties to be Notified owed AED 143,119,53 (Only One Hundred Forty 
Three Thousand, One Hundred and Nineteen Dirham and Fifty Three Fils), as established in the account 
statement, which was issued by the accounting system of the Notifying Party and is considered to be a 
regular commercial book with the legal probative force of evidence.
2. On the other hand, the First Party to be Notified, as the manager and signatory of the Second Party to 
be Notified, issued several cheques, which bounced, when they were presented for payment.
3. The Notifying Party hereby gives notice to the Parties to be Notified of jointly paying the debt sum 
within only one week as of the date of receiving the Notice; otherwise or else the Notifying Party 
will go to court to claim for the due sum and the legal interest accrued as of the maturity date and to 
making the Parties to be Notified obliged by paying all court cost, translation expenses and attorney>s 
fees, according to the law. Therefore, The Notifying Party hereby notifies the Parties to be Notified of 
jointly paying AED 143,119,53 (Only One Hundred Forty Three Thousand, One Hundred and Nineteen 
Dirham and Fifty Three Fils). Otherwise, the Notifying Party will go to court to claim for the due sum 
together with the legal interest accrued as of the maturity date and to making the Parties to be Notified 
obliged by paying all court cost, translation expenses and attorney's fees, according to the law.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
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70392 Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Dubai First Instance Courts 

Notice by publication 
Payment order

In lawsuit No.  Payment Order 7648/2021/60
Held at  Payment Orders and Enforcement of Commercial contracts no.203
The subject of lawsuit demanding to issuance of the order obligating the defendant jointly to pay the 
plaintiff an amount of (42,000.000) dirham (forty two million dirham) with legal interest 5% from the 
date of due until full payment with the order shall be self-executing immediately without bail, and 
obligating the defendants to pay the fees, expenses and charges.
The plaintiff Nabil Ibrahim AbdulAziz Ali
Address Emirates of Dubai-Deira Maktoum Road- Riqaa Buttain Plaza - flat # 705
Represented by  Rashid Saif Saeed Saif Al Zeyadi
To be announced 1- Farida Farnood w/o Sherkhan Farnood in her capacity of Defendant
2- Sherkhan Farnood Muhammed Murad in his capacity of Defendant.
The subject of Notification request to issue a payment order, the Dubai First Instance court decided on 
06/12/2021 to obligate the defendants to pay the plaintiff an amount of (AED42,000,000) forty two 
million dirham with legal interest @5% from the date of claim until full payment and obligating the 
defendants to pay the fees, expenses and 500dhs attorney's charges, the order shall be self-executing 
immediately without bail. You may have the right to appeal the order within 15 days from the day 
following publication of this notification
Prepared by  Rawhia Siddeq Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Dubai Courts of First Instance

Notice with Payment Order
Execution No.: 9266/2021/207- Commercial Execution 
Pending in: Third Execution Circuit - No. 185
Execution Subject: Executing the judgement resolved in the claim no.: 6889/2021 - 
Payment Order with paying the amount under execution of AED 317728 including all 
charges and expenses.
Claimant: Hamian Wholesale Trade
Address: Emirate of Dubai - Deira - Port Said-Etihad St. - Building of Business Avenue 
- Eighth Floor Office No.: 809 behind Nissan Showroom - Makani: 3250094543
Notice to:
1. Pankaj Kumar Motiani Ashok Kumar Motiani - Capacity: Defendant 
2. Food Bazar Supermarket - Capacity: Defendant
Notice Subject: The afore-mentioned executive claim was filed against you to obligate 
you with paying the amount under execution of AED 317728 to the Claimant or Court 
Treasury. Accordingly; the Court shall proceed the legal procedures against you in 
case of not adhering to the afore-mentioned resolution within 15 days as from the date 
of this notice publication.
Prepared by: Mohamed Abdullah Mohamed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Court of Appeal

Notification of Judgment by Publication
In appeal No. 1248/2021/300 – Civil appeal

Second Civil Appeal Circuit No. 182
Appeal Subject: Appealing the judgment issued in Case No. 819/2021 Civil Partial and 
Charges, Expenses and Fees
The appellant: Anayatullah (deceased father) From the heirs of the deceased / Maarouf Khan 
Anayatullah and others
Address : UNE- Emirate o Sharjah - Al zahraa - Sharjah - Al Zahraa St - Damas building - Flat 
Five - Office 546 - next post office roundabout.
The Appellees: 1- Haroon Ahmed Abdulghany - Capacity as : Appellee
2- Sparko Technical Services LLC - Capacity as: Appellee
Notification Subject: We inform you that the court, in its session held on 29-11 2021, ruled 
in the above-mentioned lawsuit in favor of the appellants in the above mentioned lawsuit, 
accepting the appeal in form, rejecting the substance, and upholding the appealed judgment 
and obligating the appellants to pay fees and charges for the two degrees and five hundred 
dirhams in return for attorney fees, and confiscation of insurance. Issued in the name of H.H 
Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai
Prepared by  Fatma Abdullah Bin Qariban

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

فار�س  رك��ن طيار  ال��ل��واء  ثمن معايل 
ع����ام �سرطة  ق���ائ���د  امل����زروع����ي  خ��ل��ف 
اأبوظبي دعم ورعاية القيادة الر�سيدة 
والتي  واالأم�������ن  ال�����س��رط��ة  الأج����ه����زة 
كبرية  اإجن�����ازات  حتقيق  م��ن  مكنتها 
ون�سر  واالأم��������ان  االأم������ن  م�����س��رية  يف 

الطماأنينة يف املجتمع.
������ يف ك��ل��م��ة مب��ن��ا���س��ب��ة يوم  واأو������س�����ح 
ال�سرطة العربية والذي ي�سادف 18 
دي�سمرب من كل عام �� اأن هذه املنا�سبة 
ال��ع��ام وق��د حققت �سرطة  ت��اأت��ي ه��ذا 
اأب���وظ���ب���ي م��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة م��ت��م��ي��زة يف 
امل�سرية  اال�سهام بدورها وجهودها يف 
موا�سلة  يف  انعك�ست  ال��ت��ي  االم��ن��ي��ة 
اأبوظبي ت�سدرها قائمة املدن االأكر 

اأماناً يف العامل.
لتقرير  ووف�����ق�����ا  اأن�������ه  اإىل  واأ�������س������ار 
فقد  اأنتليجين�س"  "اإيكونومي�ست 
/كوفيد19-/  ك��ورون��ا  جائحة  اأدت 

اأول��وي��ة يف  اإىل اعتبار االأم��ن الرقمي 
والتجارة  العمل  انتقال قطاعات  ظل 
التحول  االإن���رتن���ت, ورغ���م  ع��امل  اإىل 
تداعيات  ج����راء  االإج���ب���اري  ال��رق��م��ي 
ح�سد  يف  اأبوظبي  جنحت  الفريو�س, 
مراكز متقدمة عامليا يف االأمن الرقمي 
ونحيي يف هذا املقام رجال ال�سرطة يف 
كل موقع لدورهم الكبري يف مواجهة 
ومتيز,  تفان  بكل  كوفيد19  جائحة 

كانت  الطبية  للطواقم  فباالإ�سافة 
على  املدنية  واحلماية  االأم��ن  اأج��ه��زة 
راأ�س اجلهات املتدخلة, فبذلت جهودا 
م�سنية يف مواجهة اجلائحة وهو ما 
االأجهزة  لهذه  نرفع  اأن  منا  يقت�سي 
باجلهود  وال��ع��رف��ان  التقدير  خال�س 
ت��ق��دم��ه��ا حر�سا  ال��ت��ي  وال��ت�����س��ح��ي��ات 
االأمن  حفظ  يف  االأم��ان��ة  حتمل  على 
واال�ستقرار وبث ال�سكينة واالطمئنان 

يف ربوع الوطن الغايل.
وذك���ر اأن ي���وم ال�����س��رط��ة ال��ع��رب��ي��ة هو 
منا�سبة نحيي من خاللها بكل فخر 
واعتزاز جهود رجال ال�سرطة واالأمن 
لتوفري  كبرية  جهودا  يبذلون  الذين 
املواطنني  ل���ك���ل  وال�����س��ك��ي��ن��ة  االأم�������ن 
واملقيمني يف هذا الوطن, وميدون يد 
متلم�سني  واإي��ث��ار  توا�سع  بكل  العون 
احلياتية,  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م  م�ساغلهم 
التي  ال��ر���س��ال��ة  باأهمية  منهم  اإمي��ان��ا 
ي���وؤدون���ه���ا وال����واج����ب ال��وط��ن��ي الذي 

يقومون به.

واالأمان  االأم��ن  ان م�سرية  اإىل  واأ�سار 
على  متميزة  م�ستويات  اإىل  و���س��ل��ت 
املزيد  لتحقيق  تطلعاتنا  من  الرغم 
م����ن امل��ك��ت�����س��ب��ات يف ���س��ق��ل م���ه���ارات 
���س��ب��اط وع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة واالأم����ن 
والتجارب  اخل��ربات  �سقلتهم  الذين 
ميدانية  اأم��ن��ي��ة  م��ن��ج��زات  ليحققوا 
للجرمية  ال���ت�������س���دي  يف  وا�����س����ح����ة 
وعملية  علمية  باأ�ساليب  ومكافحتها 

متطورة.
االإمارات  ال�سرطة يف  اأجهزة  ان  واأك��د 
املحظوظة  االأمنية  االأجهزة  من  تعد 
ورعاية  دعم  لها من  توفر  ما  بف�سل 
باإمكانياتها  ل����الرت����ق����اء  واه����ت����م����ام 
وت�����دري�����ب ع���ن���ا����س���ره���ا ع���ل���ى اأح�����دث 
مواجهة  يف  االأم���ن���ي���ة  امل�������س���ت���ج���دات 
واحلد  عليها  وال�����س��ي��ط��رة  اجل��رمي��ة 
اأمنية  خطط  وف��ق  ومواجهتها  منها 
دق��ي��ق��ة واأج���ه���زة ر���س��د اأم��ن��ي��ة عالية 
امل�����س��ت��وى ت��واك��ب اأح����دث م��ا تو�سلت 

اإليه اأجهزة ال�سرطة واالأمن عاملياً.

•• العني-وام:

الدكتورة ن�سال حممد  �سعادة  اأك��دت 
الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة 
تعترب  الم���ارات  دول���ة  ان  اال�سالمية 
تعزيز  عامليا يف  ال��رائ��دة  ال���دول  م��ن 
احلوار  و   , والتعاي�س  الت�سامح  قيم 
يعزز  الذي  الديانات  و  الثقافات  بني 
الكره  على  ويق�سي  بينها  الت�سامح 
املحبة  روح  وي��ج�����س��د  وال�������س���غ���ائ���ن 
ان  اىل  ,م�سرية  الفكري  وال��ت��وا���س��ل 
ال�سلمي  التعاي�س  تدعم  العبادة  دور 
و اإع������الء ق��ي��م امل��ح��ب��ة و ال��ت��ك��اف��ل و 

التعا�سد.
انباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  واأ�سافت 
"وام" ان الدين االإ�سالمي  االإم��ارات 
العبادة  دور  ح���م���اي���ة  ع���ل���ى  ي��ح�����س 
غريهم  ام  للم�سلمني  ك��ان��ت  ����س���واء 
ال�سلمي  التعاي�س  م��ب��داأ  يحقق  مم��ا 
ح���ي���ث جت�����س��د م���دي���ن���ة ال���ع���ني ذلك 
املبداأ  ه��ذا  اإن   : وقالت  بني جالياتها 
العظيم للدين احلنيف نراه متجلياً 
املتحدة,  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف 
ويف جميع مدنها ومنها مدينة العني 
التي يعي�س على اأر�سها خمتلف اأتباع 
ي��وؤدون �سعائرهم الدينية يف  االأدي��ان 
حرية تامة, وتتوفر لهم دور العبادة 
اخل���ا����س���ة ب���دي���ان���ات���ه���م؛ ك��ك��ن��ي�����س��ة /

ال�سريانية/  االأرثوذك�سية  ماالنكارا 

وكني�سة  1968م,  ع��ام  اأن�����س��اأت  التي 
التي  الكاثوليكية  م���رمي  ال��ق��دي�����س��ة 
اأن�����س��اأت ب��ع��ده��ا ب��ع��ام واح����د, وكني�سة 
القدي�سة ماري الكاثوليكية, وكني�سة 
توما  م��ار  وكني�سة  االإجنيلية,  العني 
ال��ع��ب��ادة مما  , وغ���ري ذل���ك م���ن دور 
يف  وال��ت��الح��م  التعاي�س  روح  يج�سد 

هذه املدينة.
الطنيجي  ن�سال  الدكتورة  واأ�سافت 
ا�ست�سافت   ,2019 ف��رباي��ر  يف  اأن���ه 
دولة االإمارات املوؤمتر العاملي لالأخوة 
ي��ن��ظ��م��ه جمل�س  ال�����ذي  االإن�������س���ان���ي���ة 
حكماء امل�سلمني بهدف تفعيل احلوار 
الب�سر  ب��ني  وال��ت��اآخ��ي  التعاي�س  ح��ول 
املوؤمتر  و�سبل تعزيزه عاملياً, وتزامن 
االأكرب  لالإمام  امل�سرتكة  ال��زي��ارة  مع 

االأزهر  �سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور 
وقدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة 
االإم�������ارات,  دول����ة  اإىل  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
االأخوة  "وثيق�ة  امل��وؤمت��ر  ع��ن  و���س��در 
العاملي  ال�����س��الم  اأج���ل  م��ن  االإن�سانية 
�سيخ  عليها  وق��ع  امل�سرتك"  والعي�س 

االأزهر وبابا الكني�سة الكاثوليكية.
حماية  ان  ال���ط���ن���ي���ج���ي  وت����اب����ع����ت 
وكنائ�س  م��ع��اب��د  م���ن  ال���ع���ب���ادة,  دور 
االأديان  ك��ل  تكفله  واج��ب  وم�ساجد, 
والقيم االإن�سانية واملواثيق واالأعراف 
قيم  غر�س  اأن  اإىل  م�سرية  ال��دول��ي��ة, 
ال�سالم  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ي��ق��وم  الت�سامح 
االج��ت��م��اع��ي وار�����س����اء م���ب���داأ االإخ����وة 
فدولة  املجتمع,  فئات  بني  والتعاون 
الت�سامح  يف  رائ�����دة  دول����ة  االإم�������ارات 
الوحيدة  ال���دول���ة  وه���ي  وال��ت��ع��اي�����س, 
بذلك,  خ��ا���س��ة  وزارة  اأن�������س���اأت  ال��ت��ي 
الذي  بالت�سامح  خا�سا  عاما  وتبنت 
عملت  وق����د  2019م,  ع����ام  يف  ك����ان 
واملجتمع  ال��دول��ة  م��وؤ���س�����س��ات  جميع 
على تعزيز مفاهيم الت�سامح وتقدمي 
�سورة براقة للعامل بتجربة الت�سامح 
يف االإم����ارات, واحل��م��د هلل اأث��م��ر ذلك 
200 جن�سية  اأك���ر م��ن  ع��ن وج���ود 
وئام  يف  يعي�سون  احلبيبة  دولتنا  يف 
وي�ساهمون  ب���ل  ت���ام���ني,  وان�����س��ج��ام 
ب�سورة كبرية يف تطوير الدولة ودفع 

عجلة االزدهار فيها.

دولة  ح�سول  اإىل  الطنيجي  واأ�سارت 
عاملياً  االأوىل  امل��رت��ب��ة  على  االإم����ارات 
االأج��ان��ب يف  الت�سامح م��ع  م��وؤ���س��ر  يف 
دولة  اأن  ع��ن  ف�����س��اًل  2017م,  ع���ام 
االمارات هي الدولة الوحيدة التي مل 
ت�سجل فيها جرمية عن�سرية واحدة 
م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا؛ ك��ل ذل���ك ي��وؤك��د اأن 
مرت�سخة  الت�سامح  ومفاهيم  مبادئ 
منذ  االإماراتي  املجتمع  يف  ومتجذرة 

القدم.
الت�سامح  اإن  ال���ط���ن���ي���ج���ي  وق����ال����ت 
اأ�سا�سيان يف  ركنان  ي�سكالن  وال�سالم 
فاملغفور  االم��ارت��ي��ة,  القيم  منظومة 
نهيان  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له 
اأر�سى دعائم  – طيب اهلل ثراه– قد 
ذلك  ويف  املفاهيم,  ه��ذه  على  الدولة 
اأ�سبح  م���ا  ال��ت�����س��ام��ح  "لوال  ي���ق���ول: 
مع  �سقيق  وال  ���س��دي��ق,  م��ع  ���س��دي��ق 
�سقيق, فالت�سامح ميزة", وهذه امليزة 
الد�ستور  يف  كبرية  ب�سورة  ب��رزت  قد 
االإماراتي الذي مت التوقيع عليه من 
قبل القادة املوؤ�س�سون يف عام 1971م 
الت�سامح  مفاهيم  ع��ل��ى  اأك���د  وال����ذي 
االم����ارات  �سيا�سة  اإن  ث��م   , وال�����س��الم 
داخ���ل���ي���ا وخ����ارج����ًي����ا ق����د ب��ن��ي��ت على 
مفاهيم الت�سامح والتعاي�س امل�سرتك 
وال�����س��الم ال��ع��امل��ي, وق���د ب���رز ذل���ك يف 
كثري من االأزم��ات الدولية التي كان 

لدولة االإمارات االأثر الكبري فيها.

•• ال�شارقة-الفجر:

للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  والتابعة  الرّتبوّي  للّتميز  ال�سارقة  جائزة  اأك��دت 
م�سارات  تعزيز  نحو  بثبات  وانطالقها   , اأه��داف��ه��ا  حتقيق  موا�سلة  على 
االإبداع يف امليدان الرتبوّي؛ عماًل بتطلعات القيادة الّر�سيدة, واإمياًنا منها 
ثقة  بكّل  امل�ستقبل  نحو  بهم   واالن��ط��الق  االأج��ي��ال,  يف  اال�ستثمار  باأهمية 

وثبات, وتاأهيل البيئة التعليمية باأ�سباب تقدمها وتطورها.
وك�سفت اجلائزة عن  جاهزيتها النطالق الدورة املقبلة من عام 2022م 
, وحر�ست على تطوير اآليات التعامل مع التحديات, وحتويلها اإىل فر�س 
من خالل توجيه الفئات امل�ستهدفة للعمل نحو االرتقاء بالقدرات يف كافة 

املجاالت ؛ بغية الو�سول لالتقان والّتمّيز.
واأكدت علياء احلو�سني  � مديرة اإدارة جائزة ال�سارقة للتميز الرتبوي ���  اأّن 

الدورة الثامنة والع�سرين تاأتي لت�سلط ال�سوء, وتتكامل مع اال�سرتاتيجيات 
الّدولة من  تطلعات  مع  بالتوازي   وتعمل   , املقبلة  اخلم�سني  الوطنّية يف 
نحو  ال�سري  ملوا�سلة  واملتجددة  الّتحكيمّية  ومعايريها  منطلقاتها  خالل 

اآفاق اأعلى نحو  التفوق والتميز الرتبوي .
واأ�سارت اإىل اأن االإجراءات التي اتخذتها من خالل �سياغتها احلالية ملعايري 
اأبعاد العملية التعليمية بعد  اجلائزة ,والتي تعّد اإجراءات ا�ستباقية راعت 
, فجاء  التعليم  الّنوعي يف  الّتحّول  تداعيات جائحة  كورونا , عالوة على 
ليواكب التغريات وبنيت معايريها وفق خطط �ساملة ؛ لتحقيق اإجنازات 
الدولة وتطلعات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
اآليات  ال�سارقة من اإطالق اجلائزة يف تطوير  ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 

مبتكرة حتّقق الطموح يف التّحول بالتعليم الأعلى امل�ستويات.
ونّوهت احلو�سني اإىل اأّن اجلائزة يف عامها الثامن الع�سرين �ستربز  مدى 

اال�ستعداد واجلاهزية ملوا�سلة م�سرية الدولة احل�سارّية يف حتقيق الّنمو 
والّتطّور يف قطاع الّتعليم .

بدورها اأ�سارت خولة احلو�سني  ���������  م�سرف عام جلان جائزة ال�سارقة للتميز 
الرتبوي ����  اإىل اأّن الّدورة املقبلة �ست�سهد اإنطالق اجلائزة يف دورة جديدة 
التعليم  يف  اال���س��ت��دام��ة  ج��ه��ود  لعك�س  منهجيات  وف��ق  و�ستعمل  ومتميزة 
والتحول املن�سود  من خالل رعاية املواهب والكفاءات الرتبوية واملجتمعية, 
ورف��ع وعيها باأهمية ال��دور ال��ذي ت��وؤّده اجلائزة يف حتقيق ه��ذا االزده���ار , 
تعّد  اجلائزة  ب��اأن  واأو�سحت   . اإبداعاتهم  عن  والك�سف  املتميزين  وتكرمي 
الدافعية  وي��زي��د   , االإب����داع  ويحفز   , امل��رون��ة  على  يرتكز  ��ا  وط��ن��يًّ من��وذًج��ا 
لتطوير اخلربات , والعمل من اأجل خدمة االأجيال,  وتعزيز املكانة  العاملية 
للتعليم يف الدولة ,واإثابة املجدين الإبقاء التعليم يف االمارات بيئة داعمة 

لالإبداع والتميز ومناخ من الثقافة والفن واالبتكار.

جائزة �ل�صارقة للتميز �لرتبوي تو��صل �أهد�فها نحو تنمية م�صار�ت �لإبد�ع 

•• ال�شارقة-وام: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي, ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة, الرئي�س االأعلى ملجمع اللغة العربية بال�سارقة, 
�سهد �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة, 
للدرا�سات  ال�سارقة  االألك�سو-  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  ام�����س,  �سباح 
اللغوية واملعجمية يف دورتها الرابعة, وذلك يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي.

واألقى �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي كلمَة �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة الرئي�س االأعلى ملجمع اللغة العربية بال�سارقة والتي جاء فيها 
الذي عّلم بالقلم, عّلم االإن�سان ما مل يعلم, وال�سالة وال�سالم  هلل  احلمد   "
�ساللة  من  بال�ساد  نطق  من  واأف�سل  والعجم,  العرب  خري  اهلل  ر�سول  على 
اإبراهيم, وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. لقد بداأنا هذه اجلائزة املباركة منذ اأربعة 
اأعوام بالتن�سيق والتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لنقول 
واأ�ساتذة  العرب  لالأكادمييني  لنقول  �سكراً,  العربية  اللغة  �ساأن  يف  للباحثني 
اجلامعات يف اأق�سام اللغة العربية: �سكراً جزياًل على ما تقدمون من خدمات 

جليلة من اأجل اللغة العربية ".
ال�سعبة  العاملية  ال��ظ��روف  ظل  يف  اليوم  العربي  املثقف  اإن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
وال�سديدة التي يحياها بحاجة اإىل من ميد اإليه يد العون, وبحاجة اإىل من 
يقدر جهوده, وبحاجة ما�سة اإىل من يرفع معنوياته, وقال �سموه " ها نحن 
وتقديراً  بجهودكم,  ف��رادى, عرفاناً  امليدان  وال نرتككم يف  اإليكم  اأيدينا  مند 

ل�سعيكم احلثيث واجلميل وامل�ستمر يف خدمة اللغة العربية ".
واأ�ساف �سموه " اإن اجلائزة تطل من جديد على جميع املتخ�س�سني يف فروع 
علم الل�سان يف �ستى اأقطار العامل يف ثوبها اجلديد اليوم, وال اأبالغ اإذا قلت : 
هي اجلائزة العربية املتخ�س�سة امل�ستمرة التي �سقت طريقها اإىل النجاح منذ 
اأربعة اأعوام, وينتظرها املثقفون املتخ�س�سون يف كل عام ب�سغف ويقبلون عليها 
بحب, ويف عامنا هذا تبارى وتر�سح للجائزة �سبعة و�ستون باحثاً ومتخ�س�ساً, 

اأن  اإال  والياب�س,  االأخ�����س��ر  على  اأت��ت  التي  اجلائحة  ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م  على 
املر�سحة  البحوث  قوية, ومت فح�س  بقيت  املتناف�سني  وعزم  املت�سابقني,  اإرادة 
يف اللغويات واملعجميات, واأ�سفر التحكيم عن اأربعة فائزين مميزين اثنان يف 
الدرا�سات اللغوية, واثنان يف الدرا�سات املعجمية, وها اأنتم اليوم جتتمعون يف 

تكرميهم واالحتفال بهم ".
وقدم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف كلمته التي القاها �سمو ال�سيخ �سلطان 
كبار  م��ن  التحكيم  للجان  والتقدير  ال�سكر  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن 
اأن  البهيج  اليوم  " وال يفوتني يف هذا  العلماء والقائمني على اجلائزة قائاًل 
اأتوجه اإىل اأع�ساء جلنة التحكيم من كبار علماء العربية بال�سكر والثناء على 
جهودهم يف قراءة البحوث وحتكيمها والتو�سل اإىل فرز اأ�سماء الفائزين مبا 
اأبنائي  ير�سي اهلل تعاىل وفق معايري التحكيم العادلة, وال�سكر مو�سول اإىل 

القائمني على اجلائزة يف جممع اللغة العربية بال�سارقة ".
واأعلن عن حماور اجلائزة للعام القادم بقوله " اأعلن اليوم الأبنائي الباحثني 
يف فروع اللغة العربية املختلفة من هذا املنرب اأن حمور اجلائزة يف الدرا�سات 
القراآين,  اخلطاب  حتليل  يف  االأ�سلوبية  ال��درا���س��ات  هو  ال��ق��ادم  للعام  اللغوية 
وحم����ور اجل���ائ���زة يف ال���درا����س���ات امل��ع��ج��م��ي��ة ه��و امل��ع��ج��م امل��خ��ت�����س, اأي املعجم 

املتخ�س�س يف �ستى الفنون والعلوم ".
اأعناق اجلميع  يف  اأمانة  العربية  اللغة  اأن  على  بالتاأكيد  كلمته  �سموه  واختتم 

�سائاًل املوىل عز وجل اأن يوفق اجلميع اإىل اأداء هذه االأمانة.
التحكيم  جلنة  كلمة  اإلقائه  خ��الل  املرتا�س  امللك  عبد  الدكتور  ق��دم  بعدها 
اأوكلها  التي  الثقة  على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
وعلومها,  العربية  باللغة  االرتقاء  يف  �سموه  جهود  وعلى  التحكيم,  جلنة  اإىل 
اأن  �ساأنه  اأن ذلك من  امل�سروعات, موؤكداً  الكبري وغريه من  امل�سروع  عرب هذا 
ينه�س باللغة العربية حتى تعود اإىل ما كانت عليه, وت�سبح لغة الع�سر والعلم 

والتكنولوجيا.
كافة  من  املتخ�س�سني  خمتلف  من  م�ساركة   67 ت�سلمت  اللجنة  اأن  واأو���س��ح 

اأنحاء العامل, على الرغم من ظروف جائحة كوفيد19-, لتنتهي اللجنة بعد 
مداوالت م�ستفي�سة اإىل اختيار 4 فائزين يف حقلي اجلائزة العلمينّي.

للغة  التاريخي  املعجم  مل�سروع  العلمي  املدير  الدكتور ماأمون وجيه  األقى  كما 
ل�ساحب  البي�ساء  واالأي���ادي  العظيمة  اجلهود  اإىل  فيها  اأ�سار  كلمة,  العربية 
وخدمة  علمائها,  وت��ك��رمي  العربية,  اللغة  جم��ال  يف  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو 
اإال قي�ٌس من  – ال�سارقة ما هي  االألك�سو  اأن جائزة  الثقافة والفنون, موؤكداً 

في�س من ماآثر �سموه املتوا�سلة يف كافة املجاالت.
ال�سكر  فيها  ق���دم  ال��ف��ائ��زي��ن  كلمة  ���س��ن��دول  بلقا�سم  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
على  اجل��ائ��زة,  راع��ي  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  اإىل  واالمتنان  والتقدير 
فخرهم  عن  معرباً  وتكرميهم,  العربية  اللغة  يف  الباحثني  بجهود  االحتفاء 
واعتزازهم بهذا التكرمي والذي من �ساأنه اأن يعزز جهود العلماء والباحثني يف 

جمال اللغة العربية وعلومها.
املطرد,  العلمي  بالبحث  وتكليف  ت�سريف  تعترب  اجلائزة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اأجيال  اإىل  العلمية  نتائجها  تقدمي  اإىل  بها  الفائزين  تدعوا  ثقيلٌة  واأم��ان��ٌة 

الباحثني ق�سد التطوير والزيادة, ويف ذلك جناٌح للجائزة وللمجتهدين.
اجلدين"  "عربية  بعنوان  ق�سيدة  ال�سحي  اهلل  عبد  ال�ساعر  األقى  جانبه  من 
من  تواجهه  وم��ا  واللغوي  امل��ع��ريف  وغناها  العربية  اللغة  اأهمية  فيها  ت��ن��اول 
حتديات .. وحّيا ال�سحي يف ق�سيدته جهود �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف 

دعم اللغة العربية وعلمائها واالعتزاز بها واحلفاظ عليها .
للّدرا�سات  ال�سارقة   - االألك�سو  بجائزة  الفائزين  تكرمي  فعاليات  بعدها جرت 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تف�سل  حيث  الرابعة,  دورتها  يف  واملعجمّية  اللغوية 
بفئات اجلائزة, حيث حاز على  الفائزين  بتكرمي  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد 
املركز االأول فئة الدرا�سات اللغوية, حمور الدرا�سات النحوية احلديثة وخدمة 
احل��دث يف  "ق�سايا  كتابه  ال�سعدي عن  �سكري حممد  الدكتور  العربية  اللغة 
الل�سانيات وفل�سفة اللغة, بينما حاز على املركز الثاين من ذات الفئة الدكتور 

حممد عبد العزيز عبد الدامي الرفاعي عن كتابه "اأ�سول النحو العربي".

ويف فئة الدرا�سات املعجمية يف حمور: معاجم علوم اللغة ترجمة اأو تاأليف اأو 
"قامو�س  كتابه  عن  �سندول  حممد  الدكتور  االأول  املركز  على  ح�سل  درا�سة, 
ال�سّيغ واالأوزان العربية", وذهبت جائزة املركز الثاين يف فئة الدرا�سات املعجمية 

اإىل الدكتور حممد عبد ال�سبور عن كتابه "الل�سانيات واملعجميات".
اإىل الدكتور عبد الرحمن بن حممد  كما تف�سل �سموه بتقدمي درع اجلائزة 

العا�سمي املدير العام ملكتب الرتبية لدول اخلليج.
وت�ستقطب اجلائزة كل عام ع�سرات االأبحاث اللغوّية واملعجمّية التي يقدمها 
واالإ���س��الم��ي, حيث  العربي  العامل  اأن��ح��اء  وال��دار���س��ون من خمتلف  الباحثون 
ا�ستقبلت اجلائزة يف دورتها الرابعة 67 بحًثا, قدمها باحثون وباحثات من 12 
بلداً هي, م�سر, وتون�س, واملغرب, واالأردن, و�سوريا, و�سلطنة عمان, واجلزائر, 

وفل�سطني, واالإمارات العربية املتحدة, وفرن�سا, وغانا, والهند.
 2017 العام  يف  االأوىل  دورتها  انطلقت  ال�سارقة  االألك�سو-  جائزة  اأن  يذكر 
الباحثني  لدعم  ال�سارقة  جهود  �سمن  وت��اأت��ي  باري�س,  الفرن�سية  بالعا�سمة 
واالإنتاج الفكري يف جمال الدرا�سات اللغوية واملعجمية, وتكرمي املتخ�س�سني 
واآدابها  العربية  باللغة  اخل��ا���س��ة  وامل��ع��رف��ي��ة  العلمية  اجل��وان��ب  يف  ال��ب��ارزي��ن 
التي  امل�ستوى  الفكرية رفيعة  االأن�سطة  اأ�سحاب  اإىل جانب ت�سجيع  وفروعها, 
تهم م�ستقبل اللغة العربية, الذين يقدمون درا�ساٍت ر�سينة ذات قيمة كبرية 
العربية  للغة  مهمة  م��راج��ع  للمهتمني  وت��وف��ر  العربية,  املكتبة  اإىل  ت�سيف 

وعلومها.
ح�����س��ر ف��ع��ال��ي��ات ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي : ج��م��ال ���س��امل ال��ط��ري��ف��ي رئ��ي�����س اجلامعة 
خليفة  والدكتور  الثقافة,  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  حممد  وعبداهلل  القا�سمية, 
م�سبح الطنيجي رئي�س جممع القراآن الكرمي بال�سارقة, وعلي اإبراهيم املري 
هيئة  عام  مدير  خلف  ح�سن  وحممد  القا�سمي,  �سلطان  الدكتور  دارة  رئي�س 
ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون, وعدد من كبار م�سوؤويل املوؤ�س�سات املعنية باللغة 
العربية, والدكتور اأحممد �سايف امل�ستغامني االأمني العام ملجمع اللغة العربية 

بال�سارقة.

�صلطان بن �أحمد �لقا�صمي ي�صهد حفل تكرمي �لفائزين بجائزة �لألك�صو- �ل�صارقة للدر��صات �للغوية �ملعجمية

مدير عام د�ر ز�يد للثقافة �ل�صالمية: دولة �لإمار�ت ر�ئدة يف تعزيز قيم �لت�صامح و�لتعاي�س

 قائد عام �صرطة �أبوظبي: يف يوم �ل�صرطة 
�لعربية نعتز باإجناز�تنا يف ن�صر �لأمن و�لأمان

•• اأبوظبي-وام: 

امل��زروع��ي قائد ع��ام �سرطة  ف��ار���س خلف  ال��ل��واء رك��ن طيار  اأك��د معايل 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي 
اأن احتفاء دولة االإمارات باليوم العاملي للغة العربية يج�سد روؤية قيادة 
الدولة الر�سيدة وعنايتها باللغة العربية كمكون رئي�سي للهوية الوطنية 
وااللتزام مبوا�سلة اجلهود احلثيثة التي تبذلها دولة االإمارات واإمارة 
اأبوظبي للحفاظ على اللغة العربية نظراً ملكانتها الثقافية واالإن�سانية 
وعظم تاريخها وذلك بهدف و�سعها يف املكانة التي تليق بها بني لغات 

العامل.
وقال معاليه يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية الذي يوافق 
منوذجاً فريداً يف  اأر�ست  االإم��ارات  دولة  اأن  عام,  كل  من  نوفمرب   18
يف  ح�سورها  وتعزيز  عليها,  واحلفاظ  العربية  باللغة  النهو�س  جمال 
الوجدان وا�ستخداماتها واأ�ساليبها وخمتلف خطوطها وفنونها النرية 

والربامج  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ  عرب  التطور  ملواكبة  وال�سعرية, 
الثقافية الهادفة لالرتقاء بلغة ال�ساد.

واأ�سار معاليه اإىل اأن جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
باأبوظبي ومن اأجل هذه الغاية النبيلة, مت�سي قدماً لالرتقاء مبكانة 
اللغة العربية وتعزيزها, من خالل روؤيتها ال�ساملة الرامية اإىل تعزيز 
لالأجيال  ونقله  قيمه  وتر�سيخ  االإم���ارات���ي,  امل���وروث  وتاأ�سيل  الثقافة 
وب�سعرائه  به  واالرت��ق��اء  الف�سيح  العربي  بال�سعر  والنهو�س  املتعاقبة, 
االإيجابي يف م�سرية  دوره  واإح��ي��اء  العربية,  االأو���س��اط  له يف  وال��رتوي��ج 
الثقافة العربية واالإن�سانية, والتاأكيد على دور اأبوظبي يف تعزيز التفاعل 
والتوا�سل الثقايف للم�ساهمة يف اإي�سال الر�سالة احل�سارية واالإن�سانية 
ال�سامية لدولة االإم��ارات اإىل خمتلف �سعوب العامل بدعم من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة الذي يويل اهتماماً كبرياً لربامج �سون الرتاث 

العربي ورعايتها.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

زارت معايل عهود بنت خلفان الرومي 
احلكومي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  دول������ة  وزي�������رة 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل ج��ن��اح دول����ة اجل���زائ���ر يف 
اإك�����س��ب��و 2020 دب����ي, ال����ذي ي��ق��ع يف 
"رحلة  �سعار  ويحمل  التنقل  منطقة 
ا�ستقبالها  يف  ك����ان  ح��ي��ث  احلياة", 
���س��ع��ادة ع��ط��ار خم��ت��ار امل��ف��و���س العام 
اورحمون  و���س��ع��ادة  اجل���زائ���ر,  جل��ن��اح 

مقران مدير اجلناح اجلزائري.
وتعرفت عهود الرومي خالل الزيارة 
ع��ل��ى ت���اري���خ اجل���زائ���ر ال��ع��ري��ق الذي 
واطلعت  ���س��ن��ة,  م��ل��ي��ون   2.4 مي��ت��د 
العديد  التي تقودها يف  امل�ساريع  على 
الطاقة  على  تركز  التي  املجاالت  من 

الرقمية  التحتية  والبنية  امل��ت��ج��ددة 
وم����دن امل�����س��ت��ق��ب��ل, وم���ب���ادرات متكني 

ال�سباب.
واأ�سادت عهود الرومي بتاريخ اجلزائر 
واأثنت  امل�ستقبل,  ل��ب��ن��اء  وم�ساريعها 
املثمرة  االإي���ج���اب���ي���ة  ال���ع���الق���ات  ع��ل��ى 
االإم����ارات  ب��ني حكومتي  ال��ت��ي جت��م��ع 
واجلزائر يف خمتلف املجاالت, موؤكدة 
دب��ي, ميثل من�سة   2020 اإك�سبو  اأن 
ومنوذجا  الدولية,  ال�سراكات  لتعزيز 
لتالقي العقول وتكامل اجلهود لبناء 
امل�ستقبل, ما يرتجم روؤى قيادة دولة 
التعاون  من����وذج  ب��رت���س��ي��خ  االإم�������ارات 
وم�����س��ارك��ة امل��ع��رف��ة واخل�����ربات خلري 

املجتمعات واالأجيال القادمة.
باالعتماد  اجل�����ن�����اح  ت�����س��م��ي��م  ومت 

العتيقة  الق�سبة  مدينة  ط���راز  على 
اأحد  تعد  والتي  العا�سمة,  باجلزائر 
لليون�سكو  ال��ع��امل��ي  ال������رتاث  م���واق���ع 
منوذجياً  مثااًل  وتقدم   ,1992 منذ 
ل��ل��م��دن امل��غ��ارب��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة, حيث 
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  اجل���زائ���ر  ت�����س��ارك 
بجناح  املعر�س,  يف  م�ساركاتها  تاريخ 
ا�ستك�ساف  اأه���م���ي���ة  ي���ب���ني  م�����س��ت��ق��ل 
وطموحاتها  للدولة  التاريخي  العمق 

للم�ستقبل.
وي�����س��ل��ط اجل���ن���اح ال�����س��وء ع��ل��ى مدن 
رئي�سية من بني 48 والية يف اجلزائر, 
اإذ تبداأ رحلة اجلناح من موقع "عني 
اأق����دم  اأح�����د  ي��ع��د  ال�����ذي  بو�سريط" 
ويقدم  ال��دول��ة,  يف  التاريخية  امل��واق��ع 
التي  االكت�سافات  حول  �ساملة  �سورة 

2.4 مليون �سنة, والتعرف  اإىل  تعود 
اأب���رز االب��ت��ك��ارات يف ذل��ك الوقت  على 
االأوىل,  االأدوات  �سناعة  اأهمها  وم��ن 
الفن  ابتكار  وكيفية  ال��زراع��ة,  ون�ساأة 

ال�سخري.
الرئي�سية  مبدنها  اجل��زائ��ر  وت��ع��ّرف 
ب�����دءاً ب���والي���ة مت��را���س��ت ال��ت��ي متثل 
منوذجاً لرحلة الرتابط, وتوّفر نظرة 
االت�ساالت  قطاع  يف  ال��ت��ط��ورات  على 
اأقمار ا�سطناعية, منها  واإطالق �ستة 
االأر���س, وقمرين  لر�سد  اأقمار  اأربعة 
ثم  وم��ن  ال��دق��ة,  عاليي  ا�سطناعيني 
وهي  �سالح  ع��ني  والي��ة  اإىل  االنتقال 
منوذج الرحلة اإىل الطاقة امل�ستدامة, 
حيث متتلك الوالية مدناً متخ�س�سة 
ال����ط����اق����ة  ل����ت����ول����ي����د  حم����ط����ة  و33 

ال�سم�سية,  ال��ط��اق��ة  وه���ي:  امل��ت��ج��ددة, 
والرياح, اإ�سافة اإىل الطاقة احلرارية 
ي�����س��ل��ط اجلناح  ك��م��ا  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة, 
ال�سوء على كون اجلزائر واحدة من 

اأكرب الدول امل�سدرة للنفط.
وي�����س��ت��ع��ر���س اجل���ن���اح مم���ي���زات والية 
االأ�سا�سي  امل�سدر  متّثل  التي  غرداية 
واجلوفية,  ال�سطحية,  امل��ي��اه,  مل���وارد 
تبذلها  ال���ت���ي  امل���ي���اه  وج���ه���ود حت��ل��ي��ة 
م�ستدامة,  م�سادر  لتوفري  اجل��زائ��ر 
ومترا�ست  غ��رداي��ة  واليتا  تعد  حيث 
الطبيعية,  ل��ل��م��وارد  منطقتني  اأك���رب 
ومت���ت���ل���ك���ان اأه������م م�����دن ال�����واح�����ات يف 
الفر�س  اأه��م  اجلناح  وي�سرح  ال��دول��ة, 
املدية  ب���وغ���زول يف والي����ة  م��دي��ن��ة  يف 
التي تقدم منوذجاً حياً لرحلة التنقل 

ت�سّكل  حيث  العامل,  اإىل  اأفريقيا  من 
لو�سالت  رئ��ي�����س��ي��ة  ن��ق��ط��ة  امل���دي���ن���ة 
ال��ط��رق, وامل��ك��ان االأم��ث��ل لبناء مدينة 
�ستدعم  ال���ت���ي  اجل����دي����دة,  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
العام  ب��ح��ل��ول  ���س��خ�����س  األ����ف   300

.2025

العا�سمة  الرحلة يف اجلزائر  وتنتهي 
قارتي  ب��ني  رب���ط  ت�سّكل حم���ور  ال��ت��ي 
اأفريقيا واأوروب��ا, واللقاء بني خمتلف 
خطوط  من  �سبكة  متتلك  اإذ  ال���دول, 
الغاز, وو�سعت خطة متكاملة  اأنابيب 
تربط  بحيث  ال��ط��رق  �سبكة  لتو�سيع 

وتون�س,  وم�����ايل,  وت�����س��اد,  اجل���زائ���ر, 
وال��ن��ي��ج��ر, ون��ي��ج��ريي��ا, واإن�������س���اء 74 
مليون   60 ي�سكنها  ح�سرياً  م��رك��زاً 
من  اال���س��ت��ف��ادة  ي�ستطيعون  �سخ�س, 
مت�سلني  ل��ي�����س��ب��ح��وا  ال���ط���رق  ���س��ب��ك��ة 

بالدول ال�ست.

••دبي-الفجر: 

العاملي  باليوم  االحتفال  م��ع  تزامناً 
الثامن  ي�سادف  ال��ذي  العربية  للغة 
ع�����س��ر م����ن دي�����س��م��رب م����ن ك����ل ع����ام, 
للم�ستقبل  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت 
امل�ستقبل",  م�����س��ط��ل��ح��ات  ق��ام��و���س 

ليكون  االل���ك���رتوين  موقعها  �سمن 
للباحثني  معتمدة  مرجعية  مبثابة 

واملرتجمني يف خمتلف املجاالت.
و�سيكون القامو�س, الذي متت تغذيته 
امل�سطلحات  م��ن  م�سطلح   500 ب��� 
العلوم  يف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل���دي���ث���ة 
والتكنولوجيا مت تعريبها وت�سنيفها, 

ع���رب م��ن�����س��ة رقمية  اأي�������س���اً  م���ت���اح���اً 
arabicglossary.( خ��ا���س��ة 
يتم   )dubaifuture.ae
خالل  م���ن  دوري  ب�����س��ك��ل  حت��دي��ث��ه��ا 
باإر�سال  ل��ل��راغ��ب��ني  ال��ف��ر���س��ة  اإت��اح��ة 
اإىل  الإ�سافتها  ج��دي��دة  م�سطلحات 
اجلزيري:  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��ق��ام��و���س. 

اللغة العربية قادرة على اإثراء امل�سهد 
اأك��د عبد  ال��ع��امل  العلمي وامل��ع��ريف يف 
الرئي�س  ن���ائ���ب  اجل����زي����ري  ال���ع���زي���ز 
للم�ستقبل  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ال��ت��ي ك��ان��ت وراء  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأن 
واالكت�سافات  االبتكارات  من  الكثري 
قادرة  ت���زال  ال  املهمة  واالخ���رتاع���ات 

التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
واإثراء  حالياً,  ن�سهده  ال��ذي  الهائل 
خمتلف  يف  وامل��ع��ريف  العلمي  امل�سهد 
وتنوعها  غ��ن��اه��ا  ب��ف�����س��ل  امل����ج����االت 
املفاهيم  ع��ن  التعبري  على  وقدرتها 
اأن  اإىل  واأ����س���ار  وال��ت��ق��ن��ي��ة.   العلمية 
اإطالق قامو�س م�سطلحات امل�ستقبل 

ي���اأت���ي ���س��م��ن ج���ه���ود م��وؤ���س�����س��ة دبي 
للم�ستقبل يف ن�سر املعرفة يف املنطقة 
باللغة العربية, وتعزيز املكانة الرائدة 
لدبي اإقليمياً وعاملياً يف جمال املعرفة 
الباحثني  ودع����م  ال��ع��ل��م��ي,  وال��ب��ح��ث 
يف  م�ساهمتهم  ل��ت��ع��زي��ز  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 

م�سرية التنمية ال�ساملة.

قامو�س للم�ستقبل 
امل�ستقبل  م�سطلحات  قامو�س  ويعد 
جهود  ل��دع��م  نوعية  م��ب��ادرة  مبثابة 
توحيد امل�سطلحات العربية احلديثة 
و���س��رح��ه��ا ال���س��ت��خ��دام��ه��ا يف خمتلف 
امل�ستقبلية,  وامل���ج���االت  التطبيقات 

ب���ه���دف عر�س  ت�����س��م��ي��م��ه  ح��ي��ث مت 
والتكنولوجية  العلمية  امل�سطلحات 
ب��اأ���س��ل��وب م��ب��ا���س��ر وم��ب�����س��ط لتمكني 
الرتجمة  على  العثور  من  اجلمهور 

ال�سحيحة ملختلف امل�سطلحات.

•• دبي-وام:

املناخي والبيئة, جناح  التغري  زارت معايل مرمي بنت حممد املهريي وزي��رة 
املقام حتت �سعار مقدمة عن الفر�س  2020 دبي  اإك�سبو  جمهورية بنما يف 
مديرة  ت�سوجن,  الم  اآين  ال�سيدة  ا�ستقبالها  يف  وك��ان  بنما,  يف  املتناهية  غري 

اجلناح.
م��زي��د من  على  معاليها  تعرفت  االف��رتا���س��ي,  ال��واق��ع  بتقنيات  رح��ل��ة  وع��رب 

الهادئ  املحيطني  ب��ني  احل��ي��وي  امل��ائ��ي  ال��راب��ط  بنما  ق��ن��اة  ح���ول  التفا�سيل 
واالأط��ل�����س��ي, واأه��م��ي��ة ه��ذه ال��دول��ة كنقطة رب��ط ب��ني االأم��ريك��ي��ت��ني والعامل, 
بوابة مثالية  الدولية لقرون عدة, ما يجعلها  التجارة  وتاأثريها على حركة 

للقطاع اخلا�س للو�سول اإىل اأنحاء اأمريكا الالتينية.
البيئة  اأج��ل  م��ن  العمل  جهود  اجل��ن��اح  على  القائمني  م��ع  معاليها  وناق�ست 
واملناخ, وا�ستمعت اإىل �سرح مف�سل عن امل�ساهمات املحددة وطنيا لبنما �سمن 
عن  ال�سادرة  االنبعاثات  بخف�س  وخططها  املناخ,  اأجل  من  بالعمل  التزامها 

عام  بحلول  لالأعمال  االعتيادي  الو�سع  عن   ?11.5 بن�سبة  الطاقة  قطاع 
مليون طن من ثاين اأك�سيد الكربون بني 2022-  10 مبقدار  اأي   ,2030
24? بحلول عام 2050, اأي 60 مليون طن بني 2022- 2030, وبن�سبة 
2050. وتعرفت على خطط ا�ستعادة 50000 هكتار من الغابات, ما ي�ساهم 
عام  بحلول  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  مليون   2.6 قرابة  امت�سا�س  يف 
حلول مناخية قائمة  من  بنما  تتبناه  ما  على  معاليها  اطلعت  كما   .2050
على الطبيعة وجهودها يف املحافظة على البيئة يف احلو�س املائي لقناة بنما 

واملناطق البحرية وال�ساحلية, كما دار احلديث عن اإدارة املخلفات البحرية.
واأعربت عن امتنانها مب�ساركة كل من وزير التجارة وال�سناعة يف جمهورية 
بنما, رامون اإيدواردو مارتينيز دي ال جوارديا, ووزيرة اخلارجية اإريكا موينز, 
�سل�سلة  والرحالت" �سمن  "الروؤى  بعنوان  موؤخرا  اأقيمت  نقا�سية  جل�سة  يف 
خا�سة من املحادثات امللهمة عقدت يف جناح املراأة, وتناولت القوالب النمطية 
ُيعنى  م�ستقبل  اأج��ل  من  اأف��ك��ار  جمموعة  وناق�ست  االأجنا�س,  ح��ول  ال�سائعة 

بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.

•• ال�شارقة-الفجر:

زياراتها  اأوىل  مع  ال�سارقة  الإم���ارة  اال�ست�ساري  باملجل�س  االأ���س��رة  جلنة  اطلعت 
للمجل�س على جهود حمكمة  العا�سر  الت�سريعي  الف�سل  الثالثة من  ال��دورة  يف 
االأ�سرة ومتابعتها احلثيثة للدعاوى وحر�سها على االإ�سالح والتما�سك االأ�سري 

فيما يعر�س عليها .
جاء ذلك خالل الزيارة التي قامت بها اإىل مقر حمكمة االأ�سرة يف مدينة ال�سارقة 
برئا�سة �سعادة فاطمة علي املهريي رئي�سة اللجنة و ح�سور �سعادة جا�سم جمعه 

و�سعادة حممد عبداهلل  الكتبي  و�سعادة عفراء بن حلي�س  اللجنة  املازمي مقرر 
هدى  للمجل�س  العامة  االأمانة  ومن  الظهوري  الطليع  �سيف  و�سعادة  الري�سي 

احلمادي اأمني ال�سر واالإعالمي اإ�سالم ال�سيوي .
وعليا  املحكمة  رئي�س  الكلباين  م�سعود  عبداهلل  �سعيد  القا�سي  اللجنة  ا�ستقبل 
مدير  احلمادي  وبلقي�س  الق�سائية  اخلدمات  مديرة  بورنقني  اأحمد  اإبراهيم 

دعوى االأحوال ال�سخ�سية ونورة املال نائب رئي�س ق�سم التنفيذ .
وتعرفت اللجنة على  اإج��راءات �سري اأعمال حمكمة االأ�سرة وما تتواله باالأخذ 
بالرتا�سي  خالفاتهما  واإنهاء  ملزم  اأ�سري  اتفاق  اإىل  و�سواًل  الطرفني  باأيدي 

م��ع ب��ي��ان احل��ق��وق وال��واج��ب��ات االأ���س��ري��ة وح���ال ع��دم ال��و���س��ول اإىل ح��ل بينهما 
حتال الطلبات اإىل القا�سي وما يتبع بذلك من خمتلف اخلدمات يف التوجيه 

االأ�سري.
وقدمت املحكمة للجنة �سرحا متكامال عن كافة اجلهود املبذولة من املتخ�س�سني 
يف كافة االدارات يف حل كافة اخلالفات اال�سرية بكافة �سورها واأ�سكالها وحل 

الق�سايا املتعلقة باالأ�سرة مثل اخلالفات وروؤية املح�سونني  .
وا�ستعر�ست املحكمة اأدواره��ا يف ظل ما تتواله من اإج��راءات للتقا�سي االأ�سري 
والزوجي يف بيئة مريحة واآمنة وم�سجعة للتعبري عن الراأي بكل ثقة ومناق�سة 

القلق  ع��ن  بعيداً  وت�سويتها  ي�سهم يف ح��ل اخل��الف��ات  وال��واج��ب��ات مب��ا  احل��ق��وق 
وتوفري  ال�سلبية  املتغريات  االأ���س��رة من  دوره��ا يف حماية  واالإح���راج ف�سال عن 

احللول الناجحة لعالج م�سكالت الطالق.
وطرحت جلنة �سوؤون االأ�سرة روؤاه��ا يف �سبيل متتني العالقات االأ�سرية يف هذا 
ا�ستقرار  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التي  االآل��ي��ات  بحث  وتناولت  اال���س��ري  املجال 
اأف��راده واأ�سادت اللجنة بهذه اجلهود املقدرة من قبل حمكمة  املجتمع وترابط 
اإىل معدالت  و���س��واًل  وقوعه  قبل  الطالق  ح��االت  للحد من  بال�سارقة  االأ���س��رة 

منخف�سة واحليلولة دون تفاقم النزاعات االأ�سرية وال�سعي نحو حلها �سلحاً.

تزامنًا مع اليوم العاملي للغة العربية 

موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل تطلق �صمن من�صتها �للكرتونية 
قامو�س م�صطلحات �مل�صتقبل

مرمي �ملهريي تزور جناح بنما يف �إك�صبو 2020 دبي

جلنة �صوؤون �لأ�صرة باملجل�س �ل�صت�صاري لإمارة �ل�صارقة تطلع على جهود حمكمة �لأ�صرة يف �لإ�صالح �لأ�صري

•• اأبوظبي-وام:

وكيل  ال��ع��ربي,  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  ا�ستقبل 
ح�سني  امل�ست�سار  م��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي,  يف  ال��ق�����س��اء  دائ����رة 
م�سر  بجمهورية  ال��دول��ة  ق�سايا  هيئة  رئي�س  فتحي, 
العربية, حمكم معتمد لدى حمكمة التحكيم الريا�سي 
"كا�س", رئي�س جلنة االأخالقيات باالحتاد الدويل لكرة 
التحكيم  مركز  دور  تفعيل  بحث  اإط��ار  يف  وذل��ك  اليد, 

الريا�سي يف اأبوظبي.

واأكد امل�ست�سار يو�سف العربي, حر�س دائرة الق�ساء على 
يدعم  مبا  الريا�سي,  التحكيم  مركز  يف  العمل  تطوير 
مدينة  جعل  اإىل  الرامية  والتوجهات  اأه��داف��ه  حتقيق 
الريا�سي,  للتحكيم  ودول��ي��اً  اإقليمياً  م��رك��زاً  اأب��وظ��ب��ي 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  روؤي��ة  مع  متا�سيا  وذل��ك 
�سوؤون  وزي���ر  ال����وزراء,  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان,  اآل 
الرئا�سة, رئي�س دائرة الق�ساء يف اأبوظبي, الهادفة اإىل 
حتقيق الريادة يف تقدمي خمتلف اخلدمات وفق اأف�سل 

املمار�سات العاملية.

وكيل د�ئرة �لق�صاء ي�صتقبل رئي�س 
هيئة ق�صايا �لدولة يف م�صر

عهود �لرومي تزور جناح �جلز�ئر يف �إك�صبو 2020 دبي 

•• اأبوظبي-وام:

اال�ست�سارية  ال�سركات  اأح��دى  اأعدته  اإح�سائي  تقرير  اأظهر 
امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي للمحتوى  ال���ت���داول  ل��ر���س��د  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
االإعالمي واملن�سورات واالأخبار اخلا�سة باإك�سبو 2020 دبي 
9.1 مليار  اإىل  نقاًل عن وكالة اأنباء االإمارات "وام", و�سوله 
فقط  �سهرين  خ��الل  العامل  يف  املن�سات  كافة  عرب  م�ساهدة 
يف الفرتة من االأول من اأكتوبر 2021 وحتى 30 نوفمرب 
املا�سي. ووفقاً للتقرير فقد حقق التداول عن "وام" ملحتوى 
اآ�سيا  ق��ارة  يف  م�ساهدة  مليارات   8 نحو  دب��ي   2020 اإك�سبو 
و343.3 مليون  االأمريكتني  و663.2 مليون م�ساهدة يف 
قارة  يف  م�ساهدة  مليون  و41.7  اأوروب����ا  ق���ارة  يف  م�ساهدة 

اأفريقيا. واأكد �سعادة حممد جالل الري�سي مدير عام وكالة 
االإعالمي  االإح�سائي  الر�سد  ه��ذا  "وام" اأن  االإم���ارات  اأنباء 
االإعالم  و�سائل  تولية  ال��ت��ي  الكبري  االه��ت��م��ام  م��دى  يج�سد 
دولة  ت�ست�سيفه  الذي  دبي   2020 والعاملية الإك�سبو  املحلية 
واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  االأوىل يف منطقة  للمرة  االإم��ارات 
والعربي  املحلي  االإع����الم  ح��ر���س  يج�سد  كما  اآ���س��ي��ا  وج��ن��وب 
وال��ع��امل��ي ع��ل��ى متابعة اأخ��ب��ار ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ع��ن كثب 
ومواكبة كافة م�ستجداته. واأو�سح �سعادته اأن اإك�سبو 2020 
دبي يعد املراآة التي تعك�س الوجه احل�ساري للدولة وم�سرية 
وتطلعاتها  عقود   5 م��دار  على  واإجنازاتها  وتطورها  منوها 
والتطلع  واالإرادة  الطموح  من  جديدة  عاما  خم�سني  مل�سرية 
اإىل اآفاق اأرحب من الريادة والتميز يف املجاالت كافة ..م�سريا 

اإىل اأن االإعالم الوطني يقوم بدور مهم وبارز وم�سوؤول خالل 
تنظيم ال��دول��ة ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي وي��ح��ر���س ع��ل��ى توفري 
�سعادته  واأ���س��اف  االأك��م��ل.  الوجه  على  اآنية  اإعالمية  تغطية 
اأن وكالة اأنباء االإم��ارات "وام" تفتخر بكونها جزءا من هذه 
املنظومة االإعالمية الوطنية وتوا�سل اأداء دورها على الوجه 
االأكمل لت�سليط ال�سوء على هذا احلدث العاملي مع ت�سخري 
التي  االإخبارية  الب�سرية والتقنية وخدماتها  اإمكاناتها  كافة 
واأ�سار  دب��ي.   2020 اإك�سبو  خلدمة  لغة   19 بنحو  تقدمها 
ال�سعيدين  على  االنت�سار  وا�سع  االإع��الم��ي  ال��ت��داول  اأن  اإىل 
املحلي والعاملي الأخبار اإك�سبو يعد �سهادة جدارة للدولة خالل 
ا�ست�سافة  يف  الكبري  وجناحها  دبي  تنظيمها اإك�سبو 2020 

هذا احلدث العاملي البارز مب�ساركة نحو 192 دولة.

دبي  2020 �إك�صبو  حول  �لإعالمي  )و�م(  ملحتوى  م�صاهدة  مليار   9.1
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

واالأنبياء  ال��ر���س��االت  اأر����س   ,2020 اأك�سبو  يف  فل�سطني  ج��ن��اح  على  اأط��ل��ق   
وحا�سنة  املختلفة  للثقافات  وملتقى  ال�سماوية,  للديانات  م��ه��داً  بو�سفها 
لالأفكار والرتاث املتنوع, وجمرد الو�سول اإىل حيز اجلناح يف منطقة الفر�س, 
يجد الزائر يف جولته ت�سميم متميز يبداأ من بوابة القد�س التى �سيدت بنف�س 
فل�سطني  من  الطبيعي  الرخام  من  اخلارجية  وال�ساحة  الطبيعية,  االأحجار 
اأج��ل حماكاة واق��ع ال��ذي يجمع بني املا�سي  ال��ذي جلب خ�سي�ساً لدبي, من 
العريق واأ�سالة احلا�سر, مبا يج�سد روح القد�س القدمية باأحجارها وعمارتها 

املعروفة, ليكت�سف الزائر ثقافة وتاريخ وتراث فل�سطني. 
تبداأ زيارة اجلمهور باملرور عرب بوابة القد�س التى يحيطها �سجرة الزيتون 

الزائرين  مع  بالتجول  اجلناح  م�سرفة  تقوم  حيث  والتعاي�س,  ال�سالم  رم��ز 
الباب  اأر�سياتها ببالط حجري مقد�سي من  التى ر�سفت  االأوىل  الردهة  يف 
العامود, اأما واجهة اجلناح اخلارجية من رخام فل�سطني, اأما ال�ساحة ر�سفت 
بحجارة من القد�س, الذي جلب من فل�سطني  ليتعاي�س الزائر معها وكاأنه يف 
الواقع, واأبدعت املر�سدة يف و�سف املكان واأن جناح فل�سطني يف اأك�سبو 2020, 
اخلم�سة  احل��وا���س  وتخاطب  والب�سرية  ال�سمعية  التقنيات  جتربة  يحاكي 
باحليوية  واملفعمة  بالفعل,  القد�س  يف  املوجودة  ال�سبيهة  املمرات  خالل  من 
واحلياة, وتبداأ بعد هذه املرحلة خطوة اأخرى ورحلة يف امل�سعد الذي يعترب 
رحلة ثانية ملا حتتويه من اأ�سوات ملهمة تعك�س احلياة اليومية يف فل�سطني 
وامل�سعد ينقل الزائر اإىل عامل اأخر من التجربة التى ت�سمل تقنية احلديثة 
وتاريخ  املدينة  اأ�سواق  تعر�س,  �سا�سة عمالقة  فيه  يعر�س  الثاين  فالطابق   ,

فل�سطني وتنوع الثقافات, باالإ�سافة اإىل قطاع ال�سياحة واالقت�ساد وامل�سانع 
الكربى, واال�ستثمار يف �سجر الزيتون واملن�سوجات واال�سمنت وال�سابون, كما 
وكني�سة  التوابل,  ومنتجات  الزيتون,  زي��ت  واأ���س��واق  خ��ان  ب��اب  الزائر  ي�ساهد 
القيامة و�سور املدينة التاريخي, الذي يعرب عن احل�سارة والثقافة والرتاث 
تاريخ  �ساحبة  باأنها  للعامل  ر�سالة  يعترب  فل�سطني  ج��ن��اح  يعر�سه  م��ا  واأن 

وجغرافية متميزة,  
وقد �سرح حممد جرب مدير جناح فل�سطني يف اأك�سبو 2020 , باأن م�ساركة 
بتاريخنا  للتعريف  عظيمة  فر�سة  يعد  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ر���س  ه��ذا  يف  فل�سطني 
االأموال  روؤو�س  الدعوة لال�ستثمار وجذب  واأي�سا  وتراثنا وهويتنا,  وثقافتنا 
م�ساركتنا  ع��ن  ف�سال  االإن���ت���اج,  عجلة  ودع���م  والت�سنيع  للتجارة  االأج��ن��ب��ي��ة 
ال�سابقة يف معر�سي ميالنو و�سينغهاي, لنف�س ال�سبب وكانتا جتربة ناجحة 

جداً, وذلك بهدف ن�سر حكاية فل�سطني وتاريخها.
يكت�سف  فيها  الزائر   , حقيقية  جتربة  تعترب  اللم�س,  مرحلة  اإىل  واالنتقال 
جاءت  التى  احلقيقية  الرموز  الزائر  مل�س  ومبجرد  التاريخي,  العبق  رائحة 
الفل�سطينية,  ال�سبب وبهدف جت�سيد احل�سارة  لهذا  من فل�سطني  خ�سي�ساً 
املطبخ  ع��ن  وت��ع��رب  امل���اأك���والت  اأ���س��ه��ى  ت�سم  ال��ت��ى  امل�ستديرة  امل��ائ��دة  وي�ساهد 
املاأكوالت  اأن��واع  عليه  ت�سقط  اأطباق  عليها  امل��وزع  ال�سفرة  وه��ذه  الفل�سطيني, 
بتقنية الليزر, مما يجعل الزائر متعاي�س يف حياة واقعية, ومن هذه املرحلة 
يجد لوحات معربة عن وجوه الفل�سطينني, واأجهزة متقدمة للم�س وم�ساهدة 
عر�س  اإىل  باالإ�سافة  ال��ت��اري��خ,  م��دار  على  فل�سطني  بها  م��رت  التى  امل��راح��ل 
املنتجات الزراعية وال�سناعات احلرفية وامل�سغوالت اليدوية التى ت�ستهر بها 

جميع مدن فل�سطني

ر�صالة �صالم للعامل من جناح فل�صطني يف �ك�صبو 2020 

�أمنية ت�صعد قلوب 9 �أطفال بالتعاون مع موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع �ل�صباب

�صرطة �أبوظبي ت�صلط �ل�صوء على 
منظومة �لتطوير يف �إك�صبو 2020

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي" وذلك  �سرطة  يف  والتغيري  التطوير  منظومة  "تطوير  عن  تخ�س�سية  حما�سرة  اأبوظبي  �سرطة  نظمت 
املوؤ�س�سية",والهدف  "الريادة  اأولويتها  حتقيق  على  حر�سها  من  انطالقاً  دبي,   2020 اإك�سبو  "فزعة" يف  بجناح 

اال�سرتاتيجي "تر�سيخ االإبداع واالبتكار واجلاهزية للم�ستقبل".
وا�ست�سراف  االبتكار  ب��اإدارة  والتغيري  التطوير  ق�سم  رئي�س  ال�ساعدي,  حممد  نا�سر  املهند�س  الدكتور  املقدم  واأك��د 
وتعزيز  القرار  اتخاذ  دع��م  يف  ودوره��ا  االأمني  والعمل  احلكومات  يف  والتغيري  التطوير  منهجية  اأهمية  امل�ستقبل 
والهياكل  اال�سطناعي,  ال��ذك��اء  ا�سرتاتيجية  اأب��رزه��ا:  املوا�سيع  من  العديد  املحا�سرة  ا�ستعر�ست  و  التناف�سية. 
والكوارث,  االأوبئة  من  لغريها  واال�ستعداد   19 كوفيد-  وب��اء  مواجهة  وا�سرتاتيجيات  واآليات  املرنة,  التنظيمية 

ومنظومة دعم اتخاذ القرار, واملهارات املتقدمة وامل�ستقبلية ملنت�سبي �سرطة اأبوظبي.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

برعاية كرمية من موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب يف راأ�س 
اأمنية"  "حتقيق  اخليمة و�سمن مهرجان قرية املطاعم  , حّققت موؤ�س�سة 

اأمنيات 9 اأطفال من املُ�سابني باأمرا�س ُم�ستع�سية.
موؤ�س�سة  رئي�س  اإ���س��م��اع��ي��ل,  يو�سف  ���س��ع��ادة  االأم��ن��ي��ات  حتقيق  حفل  ح�سر 
���س��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي م�سبح   , ال�����س��ب��اب  ب��ن �سقر لتنمية م�����س��اري��ع   ���س��ع��ود 
 , اخليمة  راأ���س  يف  وال�سناعة  التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي, 
راأ�س اخليمة,  املجتمعية مبنطقة  املبادرات  , مديرة  االأ�ستاذة مهرة �سراي 
ال�سيد  اخليمة,  راأ���س  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مدير  ال�سبب,  حممد  �سعادة 
فريق  العقارية,  اخليمة  راأ����س  ل�سركة  التنفيذي  الطري,الرئي�س  حممد 
التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي,  اأمنية" برئا�سة هاين  "حتقيق  موؤ�س�سة  عمل 

للموؤ�س�سة واأهايل االأطفال املر�سى.
وبداأ حفل حتقيق االأمنيات بتحقيق اأمنية الطفلة منال باأن ت�سبح اأمرية. 
وقامت �سرطة ال�سياحة يف راأ�س اخليمة با�سطحابها يف جولة حول املنطقة, 

امل�سرح حيث  بالورود على  ا�ستقبالها  مّت  املهرجان  اأر�س  اإىل  ولدى عودتها 
�ساركت يف حتقيق اأمنيات 8 اأطفال مر�سى باحل�سول على اأحدث االأجهزة 
االإلكرتونية املتطورة, مثل البالي �ستي�سن, االآي باد, الكمبيوتر ال�سخ�سي 

وغريها.
"حتقيق اأمنية" بال�سكر  وتقّدم هاين الزبيدي, الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
راأ�س  يف  ال�سباب   م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود  موؤ�س�سة  اإىل  والتقدير 
اخل��ي��م��ة ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذه امل���ب���ادرة االإن�����س��ان��ي��ة النبيلة, واإىل 
ا�ست�سافتهم ح��ف��ل حتقيق  ع��ل��ى  امل��ط��اع��م  ق��ري��ة  ع��ل��ى م��ه��رج��ان  ال��ق��ائ��م��ني 
االأمنيات وُم�ساهمتهم يف اإدخال الفرحة والبهجة على قلوب االأطفال ور�سم 

الب�سمة على �سفاههم.
اأ�ساد الزبيدي بكافة اجلهود املبذولة من قبل ال�سركات واملوؤ�س�سات يف  كما 
الدولة الرامية اإىل دعم مثل هذه املبادرات املجتمعية واالإن�سانية التي ُت�سهم 
يف ن�سر ر�سالة املوؤ�س�سة االإن�سانية وتعزيز اأعمالها التي ُترّكز على منح االأمل 
اإمتام  وال�سعادة لالأطفال املُ�سابني باأمرا�س ُتهّدد حياتهم وُم�ساعدتهم يف 

م�سرية العالج املُ�سنية, واإ�ساءة �سمعة التفاوؤل يف قلوب عائالتهم. 

Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Judicial Notice by Publication

No. 9908 / 2021
Notifying Party/Claimant : MUSANDAM ELECTRICAL EQUIPMENT 
COMPANY - LLC-Nationality: UAE Represented by Attorney: Rima Aljarshi
Party to be notified / First Defendant: EMITECH TECHNICAL SERVICES LLC
Party to be Notified/ Second Defendant: RAHUL JAGDISH DURAGKAR - 
Indian national, Passport No.: M5657175, in his capacity as the signatory of the 
cheque from the account of the First Defendant.
(Residence unknown)
The Claimant hereby warns you to quickly pay the debt owed by you, amounting 
to AED 310,120.12, within a maximum period of five days from the date of 
publishing this Notice. In the event of the expiry of the period and non-payment, 
the Claimant will have to file a Court Order petition against you to oblige you to 
jointly pay the amount claimed with legal interest at the rate of 12% from the date 
of filing the case until the payment is completed in addition to fees, expenses and 
attorney fees. Preserving all other rights of the Claimant.
Best regards,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Court of Appeal

Notification by Publication (Appeal)
In Appeal No. 152/2021/324-Commercial Execution Appeal
Considered at: Department of Urgent Matters and Execution - Appeal No. 89 
Appeal subject matter  To appeal the ruling issued on 05/10/2021 in Execution 
1434/2013 commercial with paying the charges, expenses and fees. 
Appellant Mahdi Muhammad Bagheri Rafsanjani
Address  UAE Emirate of Dubai - Bur Dubai - Al Khail Street 2 St. Jumeirah Village 
- ATM One Building - Flat 216
Represented by Ahmed Ali Ibrahim Al Amiri 
Appellee 1- Pearl Corner General Trading (LLC)
2- Mohammad Hossein Mehdi Karimian Zadeh
Notification subject matter   The judgment issued in lawsuit no. 1434/2013 
Commercial Execution on 17/10/2021 is appealed and a hearing session is scheduled 
on Wednesday, corresponding to 26/01/2022, at 05:30 Pm., in the distant/remote 
litigation room, therefore, you're required to be        present either in person or by a 
legal proxy, and if you do not appear, you will be subject to the trail in absentia.
Prepared by: Thaniya Salem Al Falasi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Dubai Court of Appeal

Notification by publication
In Appeal No. 305/2021/2991-Commercial appeal
Heard First Commercial Appeals Chamber No. 84 
Subject matter of the case  Appealing the judgment issued in Case No. 
4312/2020, partial commercial
Plaintiff ACTCO GENERAL CONTRACTING (LLC) - and Others
Address Emirates-Sharjah-Al-Shuyoukh-Al-Mina Street-Sheikh Jawaher 
Building Apartment 1202-Next to Al Bait Hotel
The Respondent that is requested to be served RAIF KHAIRULLAH HARIK, 
capacity. Defendant
Subject of the Notification Judgement issued in the case 4312/2020 partial 
commercial has been appealed, and the session set on Sunday 26/12/2021 
10:00 AM - In the online litigation hall, and your presence or your legal 
representative is required. In the event of your failure, your hearing will be 
decided in absence.
Prepared by Nasser Saeed Sorour Rashid Al Yahyai

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
The Court of Appeal

Notification via Publication (Appeal)
In respect of the appeal no.  300/2021/2120 Civil Appeal
Considered by:  The 3rd Civil Appeal Circuit no.83
Subject of appeal: Appealing the judgment made for the case no.2379/2021 Civil-
Summary dated 01.11.2021, as well as the charges, expenses and fees.
Appellant: VFS (GCC) LLC
Address:  Dubai Emirate, Umm Hurair 2, Wafi center, office no.3, the mezzanine floor, 
MFIC 2, P. O. Box 1141100, Tel. no. 042567077, Makani no. 3072791343,
email: info@,asadvocates.com
Represented by: Mohammed Thamer Yaqoub Yusouf Al Sarkal
Party to be notified: 1- Estepin Andrew Pettigrew, the appellee
Subject of the appeal: The judgment made for the case no.2379/2021 Civil - Summary 
has been appealed, and the hearing to be held on Tuesday, 21.12.2021, at 10:00 at 
the remote litigation hall was set for considering this appeal. Therefore, you have to 
appear at this hearing in person or by a legal representative, otherwise the trail will 
be conducted in absentia.
Prepared by: Mohammed Abdul Rahman Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Notification of judgment debtor by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court -
Rajeef Nanjoro Fijayan Notice of payment

in the lawsuit no. SHCEXCIPOR2021/0001185- Commercial (minor)
To: The judgment debtor: Rajeef Nanjoro Fijayan
Since the judgment a copy of which is attached was issued against you in favor of the 
plaintiff.
The judgment creditor: Banque Misr
In the above mentioned lawsuit.
And whereas the mentioned judgment creditor submitted a request for execution of the 
mentioned judgment and paid the prescribed fees and whereas the judgment required to be 
executed is as follows:
The total amount including the fees and charges: 73576
Therefore, you are requested to execute what was mentioned in the writ of execution 
mentioned above within (15) day from date of notifying you with this notice.
If you fail to do this, the court will take the forced execution procedures prescribed by law 
against you.
Judge /Moatasem Ahmed Samir Abo Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Judicial Notice by Publication

No. 9909 / 2021
Notifying Party/Claimant: FAST RENT A CAR - LLC Represented by 
Attorney: Rima Aljarshi
Party to be notified/ Defendant: SATHYAJIT PURUSHOTHAMAN 
NAYAR OR BEENA SATHYAJITH - Indian national.

(Residence unknown)
The Claimant hereby warns you to quickly pay the debt owed by you, 
amounting to AED 200,000 (Two Hundred Thousand Dirhams), within 
a maximum period of five days from the date of publishing this Notice. 
In the event of the expiry of the period and non-payment, the Claimant 
will have to file a Court Order petition against you to oblige you to jointly 
pay the amount subject of this notice with legal interest at the rate of 12% 
from the date of filing the case until the payment is completed in addition 
to fees, expenses and attorney fees.
Preserving all other rights of the Claimant.
Best regards,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Judicial Notice by Publication

No. 9911 / 2021
Notifying Party/Claimant: AL MERDASS TRADING EST owned by 
ABDULRAHIM AHMAD ABDULLA MARDAS
Represented by Attorney: Rima Aljarshi
Party to be Notified/ Defendant: RASHYA BANU SIRAJUDEEN ABDUL 
JABAR - Indian national.

(Residence unknown)
The Claimant hereby warns you to quickly pay the debt owed by you, amounting 
to AED 149,679 (One Hundred Forty Nine Thousand and Six Hundred Seventy 
Nine Dirhams), within a maximum period of five days from the date of publishing 
this Notice. In the event of the expiry of the period and non-payment, the Claimant 
will have to file a Court Order petition against you to oblige you to jointly pay 
your debt with legal interest at the rate of 6% from the date of filing the case until 
the payment is completed in addition to fees, expenses and attorney fees.
Preserving all other rights of the Claimant.
Best regards,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Judicial Notice by Publication

No. 9905 / 2021
Notifying Party/Claimant: RAK FIX LLC
Represented by Attorney: Rima Aljarshi
Party to be Notified/ First Defendant: GLOBAL SOURCING CO LLC
Party to be Notified/ Second Defendant: SOLY MICHLE MICHLE MATHEW - 
Indian national, in his capacity as the signatory of the cheque from the account 
of the First Defendant.

(Residence unknown)
The Claimant hereby warns you to quickly pay the debt owed by you, amounting 
to AED 84,034.00, within a maximum period of five days from the date of 
publishing this Notice. In the event of the expiry of the period and non-payment, 
the Claimant will have to file a Court Order petition against you to oblige you to 
jointly pay your debt with legal interest at the rate of 12% from the date of filing 
the case until the payment is completed in addition to fees, expenses and attorney 
fees. Preserving all other rights of the Claimant.
Best regards,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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عربي ودويل

فرن�صا تنقذ 138 مهاجرً� �أثناء حماولتهم عبور �ملان�س 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• جان �شيلف�شرت موجنرينيه

كاليدونيا  ا�ستقالل  على  ال��ث��ال��ث  اال�ستفتاء  اأك���د     
اجل��دي��دة ن��ت��ائ��ج اال���س��ت��ف��ت��اءي��ن االأول�����ني: م��ن املقرر 
طموحات  مواجهة  ويف  فرن�سّيا.  االأرخبيل  يبقى  اأن 
حتالفاتها  ت��ع��زي��ز  االآن  فرن�سا  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال�����س��ني, 
ل��ع��ب دور يف م�سرح  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ل��ت��ك��ون  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
املحيطني الهندي والهادي, حيث يتم تطوير موازين 
القوة والروة يف عامل الغد. وعلى وجه اخل�سو�س, 
الواليات  م��ع  ت��ف��اه��م  اإىل  ال��ت��و���س��ل  عليها  �سيتعني 
املتحدة, وحتى مع اململكة املتحدة, دون توقع الكثري 

من االحتاد االأوروبي.
فاز     مع االنت�سار الوا�سع حلركة “ال لال�ستقالل”, 
اأن�سار احلفاظ على كاليدونيا اجلديدة يف املجموعة 
الفرن�سية يوم االأحد 12 دي�سمرب. لذلك, هل يجب 
واملثقلة  ال�سحي  بالو�سع  امل��خ��درة  العا�سمة,  على 
اأن حتّول نظرها عن هذه  الرئا�سية,  ببداية احلملة 

االأرا�سي الفرن�سية البعيدة؟ ال.
   ���س��ي��و���س��ح ال��ب��ع�����س اأن ام��ت��ن��اع االن��ف�����س��ال��ي��ني عن 
للنتيجة.  ال�سيا�سية  ال�سرعية  ي��ق��و���س  الت�سويت 
وهذه  اأقلية,  اأنهم  بّينا  ال�سابقني  اال�ستفتاءين  لكن 
مقبلة.  لهزمية  توقعا  اإال  ت��ك��ون  م��ا  دائ��م��ا  املقاطعة 
االنف�ساليني  اأك�����ر  اأن  امل���رج���ح  ف��م��ن  ذل�����ك,  وم����ع 
يلوحون  اإنهم  احل��د.  هذا  عند  يتوقفوا  لن  ت�سميما 
من االآن باالأمم املتحدة, لذلك �سيكون من ال�سروري 
التغلب على  املمكن  قانوين يجعل من  تطوير و�سع 

االنق�سامات املحلية.

معنى ال�سيادة الفرن�سية
ال�����س��ني ال�سعبية  ق���وة  ان��ت�����س��ار  ف����اإن     وخ�����س��و���س��ا, 
اأن احل��ف��اظ على  يعني  ال���ه���ادي,  امل��ح��ي��ط  يف ج��ن��وب 
�سُيلعب على فرتة  االأرخبيل  الفرن�سية على  ال�سيادة 
كاليدونيا  اأن  اإن���ك���ار  مي��ك��ن  ال  ال���زم���ن.  م��ن  ط��وي��ل��ة 
اجلديدة تغطي رهانات اقت�سادية مهمة, من النيكل 
اإىل  االأوروبي”  ال��ب��ط��اري��ات  “حتالف  ل����  ك��اأ���س��ا���س 
ا�ستغالل العقيدات املتعددة الفلزات. وت�ستدعي هذه 
االإمكانيات انتباه بكني, التي �سبق ان جذبت العديد 
�سباك  اإىل  ال�سغرية  الهادي  املحيط  دول جنوب  من 

مبادرة احلزام والطريق.
راأ�س  ع��ل��ى  جيو�سرتاتيجية.  اأي�����س��ا  ه��ي  امل��خ��اط��ر     
واحلزب  بينغ  جني  �سي  يجمع  متطلبة,  عظمى  قوة 
ال�سيوعي, بني االإ�سارات اإىل ماو واىل ماهان, املنّظر 
ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��ق��وة ال��ب��ح��ري��ة. ان ام��ت��الك اأ���س��ط��ول يف 
اأعايل البحار, وا�ستعرا�س القوة يف م�سرح املحيطني 
الهندي والهادي, يتطلّبان قواعد اأمامية. ومن هذا 
املزايا  م��ن  ع���دًدا  اجل��دي��دة  كاليدونيا  تقدم  املنظور, 
خالل  يجب  كما  -االأمريكان  االأجنلو  ا�ستغلها  التي 

حرب املحيط الهادي )1945-1941(.
   لذلك, ال ميكن ا�ستبعاد �سيناريو كاليدونيا اجلديدة 
بكني.  وح��واف��ز  ل�سغوط  النهاية  يف  ت�ست�سلم  ال��ت��ي 
“ال�سيادين”  ل�  امل�سلحة  امللي�سيات  من  اأك��ر  ولي�س 
ال�����س��ي��ن��ي��ني ال���ذي���ن ي��ه��اج��م��ون اأج�������زاء اأخ������رى من 
هذه  مثل  ويف  املنطقة.  يف  الفرن�سي  البحري  املجال 
احلاالت, �سيكون من غري احلكمة االعتماد على دعم 
اأو االإيطالية التي  اأو الهولندية  الفرقاطات االأملانية 

تعمل يف اإطار دفاع اأوروبي متكامل غري حمتمل.

ال�سراعات اجليو�سرتاتيجية االإقليمية
يف  اجليو�سرتاتيجية  ال��ره��ان��ات  ف���اإن  وبالّنتيجة,     
ك��ال��ي��دون��ي��ا اجل���دي���دة, م��ق��رون��ة ب��امل�����س��رح ال��وا���س��ع يف 
املحيطني الهندي والهادي, تدعو للعودة اإىل م�ساألة 
التحالفات االإقليمية. بالطبع, فرن�سا حمروقة ب�سبب 
وت�سكيل  االأ�سرتايل  الغوا�سات  لعقد  العنيف  االإنهاء 
حتالف, اأوكو�س, الذي لي�ست طرًفا فيه. يف احلقيقة, 
اأخذت ال�سلطة التنفيذية الفرن�سية يف االعتبار,  هل 
ومبا يكفي, الو�سع املاأ�ساوي الذي جتد فيه اأ�سرتاليا 

نف�سها, وهي تواجه عداًء �سريًحا من بكني؟
   ب��داًل من الوقوف كطرف ثالث يف احل��رب الباردة 
ال�سينية الغربية اجلديدة, اأمل يكن من احلكمة رفع 
م�ستوى ال�سراكة الفرن�سية االأ�سرتالية, مع موؤ�س�سة 
ع�سكرية يف اجلزيرة-القارة؟ اأخرًيا, اأمل يلقي غياب 
احلل الوا�سح لباري�س يف كاليدونيا اجلديدة )ثالثة 
ال�سك على  �سنوات( بظالل من  ا�ستفتاءات يف ثالث 
تاأمل  باري�س  كانت  اإذا  فيما  التفكري  يجب  كانبريا؟ 
يف دفع حكومة اأ�سرتالية م�ستقبلية اإىل الرتاجع عن 

قرار �سراء غوا�سات بريطانية اأو اأمريكية.
ماذا  ال�سيا�سية.  غ��ري  املحاكمة  هنا  ل��ن��رتك  لكن     
الهندي  املحيطني  م�سرح  يف  فرن�سا  ودور  مكانة  عن 
والهادي؟ من الوا�سح اأنه ال ميكن االإجابة على هذا 
اق�سى احل��االت ميكننا  ال�سوؤال يف ب�سع فقرات, ويف 

النظر نحو االأفق.
“االنعطاف  ف���ك���رة  ل��ن�����س��ت��ب��ع��د  االأوىل,  ل��ل��وه��ل��ة     
للرتكيز  املنطقة  باري�س عن  تتخلى  حيث  القاري”, 
فاإىل جانب حقيقة  وبيئتها اجلغرافية.  اأوروب��ا  على 
اأن فرن�سا موجودة فعلًيا يف منطقة املحيطني الهندي 
والهادي, ال ميكن جتاهل القيمة العالية للرهانات يف 
هذا امل�سرح. بعبارة اأخرى, ال ميكن اأن يكون االهتمام 
االأوروب��ي, ذريعة لالبتعاد  ال�سحيح بتوحيد االحتاد 

عن منطقة املحيطني الهندي والهادي.

تعزيز ال�سراكات القائمة
ال�سراكات  وت��ع��م��ي��ق  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��اري�����س  �ستحتاج     
و�سيتعني  و�سنغافورة؛  وال��ي��اب��ان  الهند  م��ع  القائمة 
عليها ال��ت��ف��او���س ب�����س��اأن م��ث��ل ه���ذه االت��ف��اق��ي��ات مع 
لكن  اجل��ن��وب��ي��ة.  ك��وري��ا  اأو  م��ال��ي��زي��ا  اأو  اإن��دون��ي�����س��ي��ا 
االنحياز”.  “عدم  جبهة  بت�سكيل  االدع���اء  دون  م��ن 
حتتفظ الهند بعالقات وثيقة مع وا�سنطن, واليابان 
ع�سوان  والقوتان  املتحدة؛  للواليات  ر�سمي  حليف 
يف جمموعة الرباعي الهندي -الهادي, وهو منتدى 
تعاون يجمع وا�سنطن وكانبريا وطوكيو ونيودلهي. 
ال��ب��دي��ل الذي  ب�����س��اأن  اأنف�سنا  ن��خ��دع  ل��ذل��ك دع��ون��ا ال 

ميكن اأن متثله فرن�سا.
   ع��الوة على ذل��ك, �سيكون من اخلطاأ توقع الكثري 
املحيطني  يف  وا�سرتاتيجيته  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ن 
الهندي والهادي, حيث يف�سل معظم �سركائنا روؤية 
�سمان  ت��ن��وي  فرن�سا  ك��ان��ت  واإذا  للمنطقة.  جت��اري��ة 
فاإن  امل�����س��رح,  ه��ذا  يف  البحرية  وم�ساحلها  اأرا�سيها 
املتحدة,  ال��والي��ات  م��ع  للتفاهم  لها  م���رتوك  االأم���ر 
الكارثي  املنعطف  رغ��م  امل��ت��ح��دة,  اململكة  م��ع  وح��ت��ى 

الذي اتخذته العالقة بني باري�س ولندن.
   يف هذه املرحلة, �سيكون من ال�سابق الأوان��ه النظر 
يف تو�سيع اأوكو�س. يف املقابل, ال �سيء يقف يف طريق 
القوى  م��ن  قليل  وع���دد  لفرن�سا  ال��ك��ام��ل��ة  امل�����س��ارك��ة 
�سّجل  ان  “رباعية +”. و�سبق  االأخ��رى يف  االأوروب��ي��ة 
ودول  وفيتنام  ون��ي��وزي��ل��ن��دا  اجلنوبية  ك��وري��ا  ت��ع��اون 
رباعية  مع  خم�س�س  اأ�سا�س  على  اآ�سيان  من  اأخ��رى 

املحيطني الهندي والهادي.
   باخت�سار, اإن القدرة على �سمان م�ستقبل كاليدونيا 
اجلديدة يف الف�ساء الفرن�سي, �ستخترب رغبة فرن�سا 
ثقل  و�ساحبة  العاملية  لل�سيا�سة  مو�سوًعا  البقاء  يف 
يف اآ�سيا ويف املحيطني الهندي  “يف مكان االأحداث”, 
-الهادي. ومع ذلك, ال �سيء جديد: يف بداية الع�سر 
احلديث, كانت املمالك الغربية ُتظهر قوتها يف هذه 

الف�ساءات.
ال��ت��ح��دي ���س��خ��م, وال مي��ك��ن اخ��ت��زال��ه يف بعده  اإن     
االأر�س  م��ن  اجل��زء  ذل��ك  العجوز,  واأوروب����ا  الوطني. 
ال���ذي ك���ان ي��وًم��ا م��ا ج���زًء م��ن اك��ت�����س��اف ال��ع��امل, لن 
املفتوح.  البحر  اإىل  الو�سول  دون  بحيويتها  حتتفظ 
االأوروبية  وال���دول  فرن�سا  توؤكد  اأن  املهم  من  لذلك 
االأخرى وجودها يف م�سرح حيث يتم تطوير موازين 

القوة والروة للعامل كما هو يتحّول.
ترجمة خرية ال�سيباين

من كاليدونيا �جلديدة �إىل رهانات �لهندي -�لهادي

* دكتور يف اجلغرافيا ال�سيا�سية وباحث يف معهد توما�س مور

التحركات  اإىل  اإ�سافة  املقاتلني,  للتعامل مع حتييد  ال�سريع  والرد  االأر���س 
اال�ستباقية بتفكيك خاليا االإرهاب. وبرغم ذلك, يرى رئي�س املركز االأوربي 
التطرف  يتعلق مبكافحة  اجلديد  العام  يف  الأوروب��ا  كبريا  هناك حتديا  اأن 
حمليا داخل القارة العجوز, يعود اإىل ما قدره ب�”تنامي يف اأعداد املتطرفني 
التطرف  “مكافحة  واأو�سح:  حتديدا«.  اجلهادية  ال�سلفية  وانت�سار  باأوروبا 
اأوروبيا بحاجة اإىل معاجلات فكرية عميقة, وموارد وتطبيقات تتعلق بنزع 
اأيدلوجية التطرف من املقاتلني االأجانب العائدين من دول �سوريا والعراق, 
معتربا اأن “اأكر العائدين من القتال مازالوا يحملون هذه االأفكار بن�سبة 
الدول  �سيا�سات  يف  ن�سبي  ب�”ق�سور  و�سفه  ما  اإىل  ن��وه  كما  منهم«.  كبرية 
عمل  فر�س  تعطي  ال  حيث  العربية,  اجل��ال��ي��ات  ان��دم��اج  ب�ساأن  االأوروب���ي���ة, 
التقدم وفر�س  االأوروب��ي, خا�سة يف  املواطن  متكافئة لالأجانب على غرار 
حكومات  ال�سدد,  ه��ذا  يف  ودع��ا  ال��درا���س��ة«.  على  احل�سول  وف��ر���س  للعمل, 

ثقل  ن�سبي يف مركز  اإىل حتول  ا�ست�سرافية”(,  وروؤي��ة  .. حتديات   2021
االإرهاب وتنظيماته من منطقة ال�سرق االأو�سط اإىل اإفريقيا. وهو ما اأرجعه 
الب�سرية  امل��وارد  م�ستوى  على  باملنطقة  التنظيم  اإمكانيات  “تقل�س”  اإىل 
واملالية, بالتوازي مع جهود التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�س وجهود 
احلكومات وطنيا. وقالت الدرا�سة: “يبدو اأن ثقل تنظيم داع�س حتول اإىل 
و�سط وغرب و�سرق اإفريقيا, ومنطقة ال�ساحل االإفريقي, ما يرجح تنفيذه 
يف  حتديا  ميثل  مما  املناطق,  بتلك  املقبلة  الفرتة  خ��الل  اإرهابية  هجمات 
�سيا�سات مكافحة االإرهاب والتطرف«. لكن اخلبري االأمني يتوقع اأي�سا اأن 
العراقية  احل��دود  خطوط  طول  على  لداع�س  ن�ساًطا  املقبلة  الفرتة  ت�سهد 
وكذلك على طول نهر الفرات يف �سمال �سرق �سوريا, عرب عمليات كر وفر, 
وقطع  اأمنية  وم��ق��رات  اأرت���ال  ت�ستهدف  التي  املكانية,  ال�سيطرة  م��ن  ب��دال 

الطرق واحل�سول على االأتاوات من القرى واملراكز النائية.

•• عوا�شم-وكاالت

االإرهاب  مكافحة  لدرا�سات  االأوروب���ي  املركز  ورئي�س  االأم��ن��ي  اخلبري  ر�سم 
ومقره اأملانيا, جا�سم حممد, مالمح م�سهد االإرهاب على ال�سعيد االإقليمي 
ا�ست�سراف وتوقعات ل�سكل ونوعية وحتركات  2021, مع  وال��دويل يف عام 
حممد,  جا�سم  الدكتور   .2022 اجل��دي��د  ال��ع��ام  يف  االإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
اأن ي�سهد منحنى االإرهاب يف  توقع يف حديث خا�س ل�”�سكاي نيوز عربية”, 
اأوروبا خالل عام 2022 انخفا�سا يف عدد العمليات, مقارنة بعام 2021, 
املنفردة«. وقال حممد  الذئاب  العمليات حمدودة على غرار  “�ستبقى تلك 
الهجمات  2021 يف احلد من  اإىل حد بعيد خالل عام  اأوروب��ا جنحت  اإن 
االإرهابية ب�سبب ال�سيا�سات واجلهود االأمنية واال�ستخباراتية التي انتهجتها 
على  ال��ق��وات  ون�سر  االأم��ن��ي��ة,  ال��ث��غ��رات  �سد  على  والعمل  اأوروب����ا,  حكومات 

اأوروبا  واأن  ال�سيما  ال�سريف,  االأزه���ر  م��ع  التوا�سل  م��ن  امل��زي��د  اإىل  اأوروب���ا 
اإىل الن�سو�س االإ�سالمية وتف�سريها. وكانت  اإىل الفهم االأيدلوجي  تفتقر 
ك�سفت  قد  اأوروبية  بحثية  مراكز  �سدرت حديثا عن  ودرا�سات  تقارير  عدة 
عن التعزيزات واالإجراءات التي تعتزم القارة االأوربية تنفيذها خالل العام 
القلب  التطرف, ويف  تنظيمات  �ساملة مع خمتلف  اإط��ار مواجهة  املقبل يف 
االأوروبي  املركز  عن  �سدرت  �سابقة  درا�سة  واأوردت  االإخ���وان.  جماعة  منها 
املتطرفة  اجلماعات  تهديد  اأن  واال�ستخبارات  االإره��اب  مكافحة  لدرا�سات 
قائما  �سيظل خطرا  دول,  عدة  اإرهابية يف  امل�سنفة  االإخ��وان  ومنها جماعة 
تعزيز  يف  اال�ستمرار  اأهمية  يعني  مم��ا  االأوروب���ي���ة,  ال��ق��ارة  دول  خمتلف  يف 
انت�سارها  ومواجهة  حل�سرها  والقانونية  االأمنية  واالإج���راءات  الت�سريعات 
جا�سم  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار  وال����دويل,  االإقليمي  ال�سعيد  وعلى  املجتمعات.   يف 
ودوليا  اإقليميا  االإره����اب  )م�سهد  ع��ن��وان  حملت  حديثة  درا���س��ة  يف  حممد 

م�صهد �لإرهاب �إقليميا ودوليا.. خبري �أمني ي�صت�صرف �مل�صتقبل

فقد  للبيان  ووفقاً  الفرن�سي.  ال�ساحل  اإىل  واإعادتهم 
مرافئ  اإىل  اإنقاذهم  مّت  الذين  املهاجرين  جميع  نقل 
اأمرهم  وتوّلت  وبولونيي-�سور-مري  وكاليه  غرافلني 
 2018 االإط��ف��اء. ومنذ نهاية  �سرطة احل��دود وف��رق 
املّتحدة,  اململكة  باجتاه  املان�س  عبور  عمليات  تزايدت 
امل��ت��ك��ّررة م��ن ال�سلطات  ال��ت��ح��ذي��رات  ال��ّرغ��م م��ن  على 
التي ت�سّدد على خطورة هذا النوع من الهجرة ب�سبب 
كثافة ح��رك��ة امل���رور وال��ت��ي��ارات ال��ق��وي��ة وح����رارة املياه 
حاول  فقد  الفرن�سية,  ال�سلطات  وبح�سب  املنخف�سة. 
نحو 15400 مهاجر عبور املان�س يف االأ�سهر الثمانية 
االأوىل من العام اجلاري, بينهم 3500 “كانوا يعانون 
ال�سواحل  اإىل  واأُع���ي���دوا  اأنقذوا”  ح��ني  م�ساعب  م��ن 

الفرن�سية.

•• ليل-اأ ف ب

م�سيق  قبالة  اأنقذت  اأّنها  الفرن�سية  ال�سلطات  اأعلنت 
“با دو كاليه” يف بحر املان�س اخلمي�س 138 مهاجراً 
البالد  �ساحل  من  متهالكة  ق��وارب  منت  على  اأب��ح��روا 

ال�سمايل يف حماولة للو�سول اإىل اإنكلرتا.
وقالت مديرية االأمن يف املان�س وبحر ال�سمال يف بيان 
يف  واالإن���ق���اذ  امل��راق��ب��ة  لعمليات  االإق��ل��ي��م��ي  “املركز  اإّن 
غري-نيه اأُخطر باأّن العديد من القوارب التي حتاول 

عبور القناة تواجه �سعوبة يف امل�سيق«.
واأ�سافت اأّنه على االإثر قامت �سفينتان تابعتان للبحرية 
الوطنية الفرن�سية وزورقان تابعان للجمعية الوطنية 
مهاجراً   138 جمموعة  ما  باإنقاذ  البحري  لالإنقاذ 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

النواب  ي�����رتدد  مل  امل���ا����س���ي,  يف     
روؤ�ساء  ع��ن  التخلي  يف  املحافظون 
وزرائ��ه��م امل��ت��ع��ري��ن... وه���ذا نذير 

�سوؤم لبوري�س جون�سون.
اأن االأوق���ات ع�سيبة     من الوا�سح 
ع��ل��ى ب��وري�����س ج��ون�����س��ون. يف و�سع 
ال��ك�����س��ف ع���ن تنظيمه  ب��ع��د  ���س��ع��ب 
 10 احل�����ف�����الت يف  م�����ن  ال����ع����دي����د 
ال�ستاء  خ����الل  ���س��رتي��ت  داون���ي���ن���ج 
تعّر�س  ال���وب���اء,  امل��ا���س��ي يف خ�����س��م 
رئي�س الوزراء الربيطاين للتو اىل 

هزمية مذلة يف انتخابات حملية.
املحافظني  ح��زب  احتفظ  بينما     
يقرب  ملا  �سروب�ساير  �سمال  بدائرة 
م�����ن ق����رن����ني م�����ن ال������زم������ان, فقد 
الليرباليون  اخل��م��ي�����س,  ب��ه��ا,  ف���از 
باملائة   47 بن�سبة  الدميقراطيون 
ت�سريعية جزئية.  االأ���س��وات يف  من 
ال�سخامة  من  ك��ان  الهزمية  حجم 
اإظهار  اإىل  امل��ت��ه��ور  ب��وج��و  دف���ع  م��ا 

 •• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

اجتمع ازدهار زائف ودين متعاظم 
 20 قبل  التق�سف  من  �سنوات  ثم 
اأكرب  م��ن  ب��واح��دة  للت�سبب  �سنة 

االأزمات يف تاريخ االأرجنتني.
االجتماعية  اال�سطرابات  وتركت 
اآثارها  ن��دوب��ا م��ا زال���ت  ال��الح��ق��ة 

ظاهرة.
اأ�سخا�س  درام��ي��ة:  امل�ساهد  كانت 
ي���ه�������س���م���ون واج�����ه�����ات م�������س���ارف, 
واآخ������������������رون ي����ن����ه����ب����ون م���ت���اج���ر 
بر�سا�س  ي�سقطون  ومتظاهرون 
بطائرة  يهرب  ورئي�س  ال�سرطة, 

هليكوبرت.
يف عام 2001, كان االأرجنتينيون 
ما زالوا يوؤمنون مبعدل التحويل 
بني  واحد”  م����ق����اب����ل  “واحد 
الذي  البيزو وال��دوالر االأمريكي, 
الرئي�س  ع��ه��د  خ����الل  ت��ب��ن��ي��ه  مت 
منعم  كارلو�س  املحافظ  البريويف 
لل�سيطرة   )1999-1989(

على الت�سخم.
ا����س���ت���م���رت ال���ت���ج���رب���ة ع���ق���دا قبل 

االنهيار.
ك����ان����ت دول  وق������ت  ذل������ك يف  ك������ان 
اأم���ريك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ت��ن��ط��ل��ق نحو 
النيوليربالية  املفتوحة  االأ���س��واق 

واخل�سخ�سة والديون الثقيلة.
ت�سرتي  الو�سطى  الطبقات  كانت 
البيزو  ب��ع��م��ل��ة  م�������س���ت���وردة  ���س��ل��ع��ا 

املبالغ يف قيمتها.
انهارت  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة  ل��ك��ن 
ومنا عجز امليزانية وتتالت خطط 
التق�سف وفقد امل�ستثمرون الثقة.

االأ������س�����ف ب���ع���د اإع���������الن ال���ن���ت���ائ���ج. 
النا�س  �سعور  �سبب  متاًما  “اأتفهم 
باالإحباط, واأن��ا م�سوؤول عن كل ما 
اأحتمل  وبالطبع  احلكومة,  تفعله 
يف  ���س��رح  ال�سخ�سية”,  امل�سوؤولية 
17 دي�سمرب.    بعد هذه االنتكا�سة 
ت�ساءلت  م����ا  ����س���رع���ان  اجل�����دي�����دة, 
ال�����س��ح��اف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ن قدرة 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال��غ��ري��ب االأط�����وار 
“االنهيار  من�سبه.  يف  البقاء  على 
املحافظني  ح���زب  ل��دع��م  ال��ك��ارث��ي 
النواب  من  العديد  �سيخيف   )...(
املحافظني, ويخاطر باإثارة ت�ساوؤالت 
اأ�سارت  جون�سون”,  م�ستقبل  ح��ول 
النتيجة  “هذه  ان  كما  اجل��اردي��ان. 
على  ال�����س��غ��ط  م��ن  م���زي���ًدا  ت�سيف 
رئي�س ال��وزراء, الذي �سبق ان عانى 
و�ستمن�سرت”,  يف  موؤملة  اأ�سابيع  من 

تري التاميز.

حالة تات�سر
   ل� “بوجو” اأ�سباب اأكر للقلق الأنه 

يعرف جيًدا امل�سري الذي يخ�س�سه 
لقادتهم  املحافظون  “اأ�سدقاوؤه” 
ح����زب  ي��������رتدد  “مل  ال����ف����ا�����س����ل����ني. 
املحافظني اأبًدا يف ال�سغط من اأجل 
خروج روؤ�ساء الوزراء عندما ي�سبح 
اأنيا�س  الو�سع معقًدا للغاية, تذّكر 
احل�سارة  اأ�ستاذة  كوليري,  األك�سندر 
بورغوندي.  الربيطانية يف جامعة 
وال تزال حالة مارغريت تات�سر دون 

�سك االأكر رمزية و�سهرة. »
   يف نوفمرب 1990, اندلعت اأزمة 
املحافظني  ح���زب  داخ����ل  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
جيفري  الوزير  نائب  ا�ستقالة  بعد 
ه���او, و���س��ط خ��الف ح��ول ال�سيا�سة 
ال�سيدة  تنتهجها  ال��ت��ي  االأوروب���ي���ة 
احل���دي���دي���ة. ع��وم��ل��ت ب��ق�����س��وة, مل 
ي��ك��ن ل��دي��ه��ا م���ن خ���ي���ار ����س���وى اأن 
اأ�سابيع.  ثالثة  بعد  اأمتعتها  حت��زم 
متفاجئة  كانت  تات�سر  “مارغريت 
ل��ل��غ��اي��ة م��ن م��وج��ة ال�����س��خ��ط التي 
اأغني�س  ت���ت���اب���ع  ح����زب����ه����ا,  ق����اده����ا 
األ��ك�����س��ن��در ك��ول��ي��ري, ون��ت��ذك��ر تلك 

غادرت  عندما  ال�����س��ه��رية,  ال�����س��ورة 
يف  وال��دم��وع  �سرتيت,  داونينج   10
املوا�سفات  كامل  رم��ز  عينيها”... 

وال�سروط.

نواب يريدون 
االحتفاظ مبقاعدهم

النواب  اأن  اأب���ًدا  نن�سى  اأال  »يجب     
الربيطانيني يزعجهم قبل كل �سيء 
يواجه  وعندما  مقاعدهم.  خ�سارة 
ح��زب��ه��م ���س��ع��وب��ات, ال ي����رتددون يف 
ي�سمح  ذلك  كان  اإذا  زعيمهم  تغيري 
لهم باالحتفاظ مبكانهم!”, تلخ�س 
املحا�سرة يف  االأ�ستاذة  بيكارد,  �سارة 
يف  املعا�سرة  الربيطانية  احل�سارة 
جامعة ال�سوربون نوفيل باري�س 3. 
وال �سيء ميكن اأن يكون اأب�سط من 
ذلك: على النواب املحافظني فقط 
اأن يطلبوا انتخابات جديدة لقيادة 

احلزب.
بالتخل�س  ل��ه��م  ي�����س��م��ح  و”هذا   
ب��ي��ن��م��ا يظلون  م���ن زع���ي���م م���ره���ق, 

روؤو��������س  ه�������روب  اإىل  ذل�����ك  اأدى 
االأم������وال واأزم�����ة ن��ق��دي��ة, م��ا دفع 
االأول/دي�سمرب  كانون  بالدولة يف 
انهيار  ملنع  التحرك  اإىل   2001

النظام امل�سريف.
الودائع  بتجميد  احلكومة  اأم��رت 
ال�سحوب  وحت����دي����د  امل�������س���رف���ي���ة 
النقدية ب�250 بيزو يف االأ�سبوع.

با�سم  ي����ع����رف  اأ�����س����ب����ح  م�����ا  ويف 
ثار  االأطفال(  )مهد  “كوراليتو” 
االأرجنتينيني  من  العديد  غ�سب 

بينما جاع اآخرون.
وعمليات  االح��ت��ج��اج��ات  ازدادت 
فرناندو  الرئي�س  ليعلن  النهب, 
يف  ح���������س����ار,  ح�����ال�����ة  روا  ال  دي 

امل��واط��ن��ني ب�سنوات  خ��ط��وة ذّك���رت 
على  الزيت  و�سبت  الديكتاتورية, 

النار.
االأول/دي�سمرب,  كانون   19 ليلة 
توّجه االآالف اإىل �ساحة بالزا دي 
وبدوؤوا  الربملان,  يقبع  مايو حيث 
احتجاج  يف  االأواين  ع��ل��ى  ال���ق���رع 
ا�ستقالة  حتى  تهدئه  مل  غا�سب 

وزير املال.
الرحيل  “عليهم  احل�سود  ورددت 

جميعهم!«.
اأطلقت  التي  ال�����س��رارة  ذل��ك  �سّكل 
ال�����ع�����ن�����ان ل����ل���������س����رط����ة ل���ت���ف���ري���ق 
اإىل  اأدى  م��ا  ب��ع��ن��ف,  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
املئات  واإ�سابة  �سخ�سا   40 مقتل 

يف كل اأنحاء البالد.
20 كانون االول/دي�سمرب,  م�ساء 
ا�ستقال دي ال روا وفر من الق�سر 

الرئا�سي بهليكوبرت.
اأدولفو رودريغيز �سا  ا�ستمر خلفه 
اأ�سبوعا فقط يف ال�سلطة لكن كان 
اأك��رب تخلف  الوقت الإ�سدار  لديه 
ع���ن ال�����س��داد يف ال���ت���اري���خ: 100 

مليار دوالر.
االأرجنتينيني  من  العديد  �ساهد 

مدخراتهم تتبّخر.
ا���س��ت��ذك��ر امل��م��ث��ل ري���ك���اردو داري���ن 
الراحلة  والدته  بقيت  كيف  باكيا 
ت�ساألني  االأخ����رية,  اأي��ام��ه��ا  “حتى 
فر�سة  ه����ن����اك  ك����ان����ت  اإذا  ع���م���ا 

االنتخابات  ح��ت��ى  م��ن��ا���س��ب��ه��م  يف 
تو�سح اأغني�س  الت�سريعية املقبلة”, 

األك�سندر كوليري.
اأنطوين  ط���رد  مت   ,1957 ع���ام     
ت�سر�سل  ون�����س��ت��ون  خ��ل��ي��ف��ة  اإي������دن, 
قبل مع�سكره  للوزراء, من  كرئي�س 
املحافظ بعد ف�سل حملة ال�سوي�س. 
واأقرب االمثلة اإلينا, مل يكن لترييزا 
“تعر�ست  اأف�������س���ل.  م�����س��ري  م����اي 
ل�����الزدراء و���س��وء امل��ع��ام��ل��ة م��ن قبل 
حزبها ووزرائ��ه��ا, وج��دت نف�سها يف 
قدرتها  ع��دم  ب�سبب  �سيا�سي  م���اأزق 
على مترير اتفاقية الربيك�ست مع 
االحتاد االأوروب��ي. وبعد اأن واجهت 
عام  نهاية  يف  بالثقة  ت�سويت  اأول 
بعد  االأخ���ري  يف  ا�ستقالت   ,2018
بيكارد.  ���س��ارة  ت��ق��ول  اأ�سهر”,  �ستة 
رئي�سة  ت�����س��ت��ط��ع  مل  ����ا,  اأي���������سً ه���ن���ا 
عندما  دموعها  مت�سك  اأن  ال���وزراء 
 ...2019 مايو  يف  ق��راره��ا  اأعلنت 
لي�س  وه��و  خلليفتها,  للتاأمل  در���س 

�سوى بوري�س جون�سون.

التي خ�سرتها  االأم���وال  ال���س��رتداد 
يف امل�سرف” عام 2001.

ي��ك��ذب عليها  اأن  ال��ن��ه��اي��ة, ق��رر  يف 
يتابعون  “املحامني  ب��اأن  اأخ��ربه��ا 
اإن ذلك  ي��ق��ول��ون  ال��ق�����س��ي��ة, وه���م 
مم���ك���ن���ا. ل�����و راأي�����ت�����م ال���ل���م���ع���ة يف 

عينيها...«.
رائ��������دة يف طب  وج�������دت درا������س�����ة 
ني�سان- الفرتة من  اأن��ه يف  القلب 
االأول- كانون  اإىل   1999 اأبريل 
 20 هناك  كان   ,2002 دي�سمرب 
يف  قاتلة  قلبية  توقف  حالة  األ��ف 
االأرجنتني اأكر من العادة, ويعود 
ذلك جزئيا اإىل االإجهاد لكن اأي�سا 

ب�سبب تدهور النظام ال�سحي.
لوكالة  بينيا  فيليبي  امل��وؤرخ  وق��ال 
ب��ع��د ع�سرين  اإن����ه  ب��ر���س  ف��ران�����س 
دم���وي���ة  “ذاكرة  ه����ن����اك  ع�����ام�����ا, 

موؤملة«.
“اخلوف من اال�سطراب  واأ�ساف 
االجتماعي ومن فقدان املدخرات. 
اإن����ه ���س��ب��ح ي��ظ��ه��ر جم����ددا يف وقت 
احل�سا�سة.  امل��واق��ف  يف  االأزم�����ات, 
الناحية  م���ن  ب���ال�������س���رورة  ل��ي�����س 
الناحية  م����ن  ل���ك���ن  ال���ع���ق���الن���ي���ة 

العاطفية«.
����س���ع���ر   ,2001 ال���������ع���������ام  يف 
“اأيتام,  ب���اأن���ه���م  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ون 
ت��خ��ل��ت ع��ن��ه��م ال���دول���ة واالأح�����زاب 
وامل�سارف«. لكّنهم يف ذلك الوقت 
احت��������دوا وت�����ول�����وا زم�������ام االأم�������ور 
“تعاونيات  ف��ن��ظ��م��وا  ب��اأن��ف�����س��ه��م, 
م�������س���اع���دة وم����ط����اب����خ ح�������س���اء يف 
الإيجاد  عامة  واجتماعات  االأحياء 

حلول للم�سكالت اليومية«.

تات�سر، ماي ... وقريبًا بوري�س جون�سون؟

بريطانيا: يف حزب �ملحافظني, ل جمال للخطاأ...!

ترييزا ماي اقرب در�س بعد تات�سر جون�سون على كر�سي هزاز

يجب اأال نن�سـى اأبًدا اأن النواب الربيطانيني يزعجهـم قبــل كل �سـيء خ�ســارة مقاعدهـم
مل يرتدد حزب املحافظني اأبًدا يف طرد روؤ�ساء الوزراء عندما ي�سبح الو�سع معقًدا للغاية  

 �لأزمة �لكربى يف �لأرجنتني قبل 20 عاما... �صبح مل ي�صقط مبرور �لزمن  
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ق���ال وزي���ر ال�����س��ح��ة االإن��دون��ي�����س��ي ب���ودى ج���ون���ادى ���س��ادق��ني اأم�س 
املتحورة  بال�ساللة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة  اأول  �سجلت  ب���الده  اإن  اخلمي�س 
باملتحور  االإ�سابة  عن  الك�سف  ومت  اأوميكرون.  كورونا  فريو�س  من 
م�ساء اأم�س االأول االأربعاء وهي لعامل مب�ست�سفى يف جاكرتا لي�ست 
اأي  اإن��ه مل يتبني ح��دوث  اإىل اخل��ارج. وق��ال الوزير  له �سابقة �سفر 
انتقال حملي للعدوى حتى االآن, ولكن هناك خم�س حاالت ي�ستبه 
يف اإ�سابتها باأوميكرون, هي الإندوني�سيني عادا موؤخرا من الواليات 
يف  �سحي  حلجر  يخ�سعون  �سينيني  وث��الث��ة  وبريطانيا,  املتحدة 
مانادو ب�سوالوي�سي ال�سمالية. ووفقا ملنظمة ال�سحة العاملية, �ُسجلت 
حاالت اإ�سابة باملتحور اأوميكرون, الذي اكُت�سف الأول مرة يف جنوب 

اأفريقيا وهوجن كوجن ال�سهر املا�سي, يف اأكر من 70 دولة.
 
 

 قال كبري املتحدثني با�سم احلكومة اليابانية  اأم�س اخلمي�س اإنه مت 
اكت�ساف حالة اإ�سابة بال�ساللة املتحورة من فريو�س كورونا اأوميكرون 
ت��واج��ده باحلجر  اأث��ن��اء  امل��ا���س��ي  ال��ي��اب��ان االأ���س��ب��وع  اإىل  مل�سافر و���س��ل 
ال�سحي. وقال كبري اأمناء جمل�س الوزراء الياباين هريوكازو مات�سونو 
يف موؤمتر �سحفي يعقد ب�سكل دوري “نعتقد اأنه مت الك�سف حتى االآن 
بوا�سطة  اليابان  يف  اأوميكرون  مبتحور  اإ�سابتها  املوؤكد  احل��االت  عن 
ت��داب��ري امل��راق��ب��ة احل��دودي��ة ومت ات��خ��اذ اخل��ط��وات ال��الزم��ة للتعامل 
معها«.  ونقلت �سحيفة يوميوري اليابانية عن م�سادر حكومية قولها 
دخول  على  املفرو�سة  القيود  اأج��ل  �ستمدد  اليابان  اإن  ال�سبت  اأم�����س 
اأوميكرون. كانت  العام ملنع تف�سي متحور  اإىل ما بعد نهاية  االأجانب 
املا�سي  ال�سهر  اأواخ���ر  القيود  تلك  تخفيف  ع��ن  تراجعت  ق��د  اليابان 
مع انت�سار اأوميكرون يف اأنحاء العامل ولديها واحد من اأ�سد �سيا�سات 
احلدود �سرامة يف العامل. وعلى الرغم من تراجع االإ�سابات بكوفيد-
اأن هناك قلقا  اإال  اآب,  اأغ�سط�س  19 ب�سكل حاد منذ موجة مميتة يف 
م��ت��زاي��دا م��ن �ساللة اأوم��ي��ك��رون ال��ت��ي ُر���س��دت اأك���ر م��ن 30 م��رة يف 

اليابان معظمها اأثناء عمليات الفح�س واحلجر ال�سحي يف املطار.
 

اأعلنت اللجنة الوطنية لل�سحة يف ال�سني اأم�س ال�سبت ت�سجيل 125 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يوم اجلمعة ارتفاعا من 76 يف اليوم 
انتقلت  اجلديدة  االإ�سابات  من   89 ب��اأن  للجنة  بيان  واأف��اد  ال�سابق. 
اإليها العدوى حمليا, مقارنة مع 56 يف اليوم ال�سابق. و�سجلت معظم 
ال�سرقية  ت�سجيانغ  مقاطعة  يف  ال�سلطات  اجلديدة  املحلية  احل��االت 
19 حالة جديدة مل تظهر عليها  77 حالة. و�سجلت ال�سني  بواقع 
تلك  ال�سني  ت�سنف  وال  ال�سابق.  اليوم  يف   23 مع  مقارنة  اأع��را���س 
احلاالت على اأنها اإ�سابات موؤكدة. ومل ت�سجل اأي وفيات جديدة ليظل 
الرئي�سي  ال�سني  بر  و�سجل   .4636 عند  تغيري  دون  الوفيات  عدد 

�سجل حتى يوم اجلمعة 100201 اإ�سابة موؤكدة.
 

بعثة  ت�ساد �سمن  اإ���س��ايف من  ع�سكري  األ��ف  ن�سر  على  م��ايل  وافقت 
تقلي�س  خ�سم  يف  ذل��ك  وياأتي  )مينو�سما(,  م��ايل  يف  املتحدة  االأمم 
لدى  الدائم  واأبلغ مندوب مايل  البلد.  الفرن�سية يف  القوات  عديد 
ر�سالة اطلعت عليها وكالة فران�س  االأمن يف  املتحدة جمل�س  االأمم 
من  اإ�سايف”  “األف ع�سكري  ن�سر  اأن احلكومة قبلت  بر�س اجلمعة, 
اإعادة  تتم  وق��ت  االإع��الن يف  ه��ذا  ياأتي  ق��وة مينو�سما.  لتعزيز  ت�ساد 
تنظيم الوجود الع�سكري الفرن�سي يف مايل مع االنتهاء املقرر لعملية 
برخان. بعد نحو ت�سع �سنوات من التواجد يف منطقة ال�ساحل, بداأت 
عرب  الع�سكري  ح�سورها  تنظيم  اإع���ادة  حزيران/يونيو  يف  فرن�سا 
وكيدال  )تي�ساليت  مايل  �سمال  اأق�سى  يف  الثالث  قواعدها  مغادرة 
مع  احل��دودي��ت��ني  وميناكا  غ��او  منطقتي  على  للرتكيز  ومتبكتو( 
النيجر وبوركينا فا�سو. تن�س هذه اخلطة على خف�س عديد القوات 
-2500 اإىل  ح��ال��ي��ا  اآالف   5 م��ن  ال�����س��اح��ل  منطقة  يف  الفرن�سية 

واأعلن املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل  3000 بحلول 2023. 
اجلمعة اإنه وافق على ن�سر ع�سكريني اإ�سافيني ت�ساديني �سمن بعثة 
االأمم املتحدة بعد “اإعادة تنظيم” القوات الفرن�سية, وذلك بهدف 

“مواجهة التهديدات«.

عوا�شم

جاكرتا

طوكيو

بكني

باماكو

كوبا تنّدد باإبقائها على قائمة 
�لدول �لد�عمة لالإرهاب 

•• هافانا-اأ ف ب

نّدد وزير اخلارجية الكوبي برونو رودريغيث بقرار الواليات املّتحدة اإبقاء بالده 
بانتهاج  وا�سنطن  متهماً  ل��الإره��اب,  الداعمة  للدول  االأمريكية  القائمة  على 
“�سيا�سة رخي�سة وانتهازية” جتاه هافانا. وكان جون غودفري, من�ّسق �سوؤون 
اأم�س اخلمي�س  اأول  اأول  ق��ال   االأمريكية  االإره��اب يف وزارة اخلارجية  مكافحة 
اأثناء عر�سه التقرير ال�سنوي حول االإرهاب اإّن م�ساألة رفع ا�سم كوبا عن هذه 
القائمة ال يزال “قيد الدر�س”. واجلمعة رّد وزير اخلارجية الكوبي على ت�سريح 
غودفري, موؤّكداً يف تغريدة على تويرت اأّن “ال�سيا�سة الرخي�سة واالنتهازية هي 
التي متلي مواقف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة«. واأ�ساف اأّن الواليات 
املتحدة “غري قادرة على تقدمي اأدلة موثوق بها لتربير” هذا القرار. ويحظى 
هذا االإج��راء ب�سعبية يف �سفوف ق�سم كبري من الكوبيني املنفيني يف فلوريدا, 
الوالية التي ترتدي اأهمية كبرية يف ال�سيا�سة الداخلية االأمريكية. ويف كانون 
الرئي�س  اأع��اد  والي��ت��ه,  انتهاء  من  قليلة  اأي��ام  قبيل  اأي   ,2021 الثاين/يناير 
كان  التي  ال�سوداء  القائمة  اإدراج كوبا يف هذه  ترامب  دونالد  االأمريكي يومها 
2015 يف اإطار �سيا�سة  اأوباما قد �سحبها منها يف  �سلفه الدميوقراطي باراك 
�سّدة  ت��وىّل  وعندما  ال�سيوعية.  اجل��زي��رة  م��ع  اإدارت���ه  انتهجتها  التي  التقارب 
الرئا�سة يف الواليات املّتحدة جو بايدن, الذي كان نائباً الأوباما, عقد الكوبيون 
االآمال على اأّنه �سيحذف �سريعاً بالدهم من هذه القائمة ال�سوداء و�سريفع عنها 
العقوبات ال�243 التي فر�ستها عليها اإدارة �سلفه اجلمهوري. لكّن بايدن اأبقى 

اإىل حّد كبري على ال�سيا�سة التي انتهجها ترامب جتاه اجلزيرة.

تقارير غربية تك�صف �ل�صيناريو.. ماذ� بعد تاأجيل �نتخابات ليبيا؟

�لغاز... �صالح �لكرملني لتق�صيم �حللفاء �لأوروبيني

�صحيفة �إ�صر�ئيلية : خطة من 3 مر�حل حلرب �صاملة على �إير�ن
باأنواع خمتلفة من  الت�سلح  اإي��ران, وتعتزم زيادة دراماتيكية حلجم  �سد 
ال�سحرية,  والع�سا  احل��دي��دي��ة,  للقبة  االع��رتا���س  و���س��واري��خ  القذائف 
اإعداداً ملواجهة يف امل�ستقبل مع اإيران. وتو�سح ال�سحيفة اأن اال�ستعدادات 
لهجوم حمتمل يف امل�ستقبل على اإيران تتوزع على ثالث مراحل مركزية, 
ما قبل الهجوم, الهجوم نف�سه, وما بعده. وت�ستوجب املرحلة امل�سبقة من 
اجلي�س االإ�سرائيلي اإىل جانب بناء خطط عملياتية, تدريبات مكثفة على 
مناذج وا�ستعدادات لت�سعيد حمتمل على عدة جبهات. وبالتوازي, �سيكون 
على اإ�سرائيل اإطالق عمل دبلوما�سي مت�سارع الإ�سفاء �سرعية دولية على 
نواياها,  تك�سف  اأن  دون  ذل��ك  �ستفعل  فاإ�سرائيل  االإ�سرائيلي,  الهجوم 
للخطوة,  كامال  �سرياً  �سريكاً  �ستكون  التي  املتحدة,  الواليات  با�ستثناء 
م�ساحلنا”,  قلب  ويف  ا�سرتاتيجي,  االأمريكيني  مع  “التن�سيق  اأن  ذلك 

مثاًل,  نف�سه,  الهجوم  يف  بهم  ن�ستعني  اأن  “ميكننا  كبري,  �سابط  ح�سب 
العراق, ومنطقة اخلليج  املنت�سرة يف  راداراتهم  اأو يف  اأويف اال�ستخبارات, 
وحتى بقدرات االإنقاذ, وبالطبع يف امل�ساعدة يف الدفاع الع�سكري عنا بعد 
الهجوم«. وت�سيف “اإ�سرائيل اليوم” اأن اإ�سرائيل �ستكون مطالبة بتقرير 
باأن  نف�سه كفيل  والهجوم  اإي��ران,  الهجوم على  خطوطها احلمراء, قبل 
يكون حمدوداً اأو وا�سعاً, واأال يت�سمن اإال من�ساآت التخ�سيب يف نطنز وُقم, 
النووي, ومواقع للحر�س  بالربنامج  اأخرى ترتبط  اأي فوردو, ومن�ساآت 
الدفاع  منظومة  اأواًل  اإ�سرائيل  �ستهاجم  رمب��ا  �سيناريو  كل  يف  ال��ث��وري. 
���س��الح اجل���و. وي��ق��ول �سابط  اجل���وي االإي��ران��ي��ة, لتقلي�س اخل��ط��ر على 
اإىل  الهجوم  ي��وؤدي  اأن  من  �سلفاً  تتاأكد  اأن  اإ�سرائيل  على  اإن  �سابق,  كبري 
النووي  وتاأجل  هاجمنا  “اإذا  اأنه  واأو�سح  النووي.  اإي��ران  برنامج  تاأجيل 

نكون  اأن  علينا  �سيئاً.  نفعل  مل  وكاأننا  �سيكون  �سنتني,  اأو  �سنة  االإي��راين 
اإىل تاأجيل ل�سنوات طويلة«. يف  ي��وؤدي  باأن �سرراً هائاًل حلق به  واثقني 
املوايل”.  “اليوم  ل�  اأي�ساً  اإ�سرائيل  �ست�ستعد  للهجوم,  التح�سريات  اإطار 
ينق�سمون  ولكنهم  �سرتد,  اإي���ران  اأن  على  ال���راأي  يف  متحدون  ف��اخل��رباء 
قدراتها  كل  �ست�ستخدم  اإي��ران  اأن  بع�سهم  ويعتقد  م��داه.  على  راأيهم  يف 
�سغرياً  �سيكون  ال��رد  اأن  اآخ��رون  ويدعي  وا�سع,  م�ساد  هجوم  يف  لتخرج 
ال��ذي يعترب ال�سالح االأه���م يف تر�سانة  ج���داً, وحت��دي��داً ع��رب ح��زب اهلل, 
الرد االإيرانية. ومع ذلك, يتحد اخلرباء يف الراأي القائل اإن اإيران فور 
تعر�سها للهجوم, �ستحاول ترميم برناجمها النووي, و�ستدعي بدءاً من 
اللحظة التي هاجمتها فيها دولة نووية, اإ�سرائيل, اأن من حقها اأن متلك 

�سالحاً نووياً لتدافع عن نف�سها �سد هجمات م�سابهة يف امل�ستقبل.

•• القد�س-وكاالت

اال�ستعداد  اليوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة  ح�سب  االإ�سرائيلي,  اجلي�س  ب��داأ 
اإي��ران, يكون الهجوم على مواقع نووية ج��زءاً منها,  حلرب �ساملة �سد 
وتت�سمن اخلطط العملياتية اجلديدة اإمكانية “تبادل ال�سربات” ب�سدة 

متغرية بني الدولتني, مبا�سرة, اأو بوا�سطة وكالء.
اإ�سرائيل  ا�ستعداد  ع��ن  وا���س��ع��اً  م�سروعاً  “�سي�سبات”  ملحق  و�سين�سر 
اأن  بعد  اليوم,  اجلزئية  اجلاهزية  وعن  االإي���راين,  النووي  على  للهجوم 
النووي,  االت��ف��اق  توقيع  عقب  امل��ا���س��ي  العقد  يف  اال���س��ت��ع��دادات  اأُه��م��ل��ت 
اأعوام  و5   3 بني  �ست�ستغرق  ولكنها  جديد,  من  ال�سنة  ه��ذه  وت�سارعت 
العمل  خ��ي��ارات  تو�سع  ق���درات  تطور  اإ�سرائيل  اأن  كما  ال��ك��ام��ل.  للن�سج 

•• عوا�شم-وكاالت

ك�سفت تقارير اأوروبية عن توجه نحو تاأجيل االنتخابات 
الليبية اإىل يناير اأو فرباير املقبل نظرا لعدم جاهزية 
للمر�سحني  النهائية  القوائم  الإعالن  العليا  املفو�سية 
بع�س  وج��ود  نتيجة  والنيابية,  الرئا�سية  لالنتخابات 

العراقيل الفنية.
هناك  اأن  تقرير  يف  االإيطالية  “نوفا”  وكالة  وذك��رت 
اجتاها لتعيني حكومة جديدة لقيادة ليبيا اإىل موعد 
االنتخابات اجلديد املحتمل تاأجيله اإىل نهاية يناير اأو 

فرباير, واأن الربملان قد يعلن عنها االأ�سبوع املقبل.
االأمريكية  الدبلوما�سية  تتكفل  اأن  الوكالة  وتوقعت 
االأمني  عينها  التي  املتحدة  ل��الأمم  ال�سابقة  املبعوثة 
ال���ع���ام ل�����الأمم امل���ت���ح���دة م����وؤخ����را ك��م�����س��ت�����س��ارة خا�سة 
جميع  بني  الو�ساطة  ب��دور  ويليامز,  �ستيفاين  لليبيا, 

االأطراف.
اتفاق  لو�سع  الطريق  متهيد  على  ويليامز  و�ستعمل 
االنتخابات؛  فيها  �ستوؤجل  التي  الفرتة  �سيا�سي خالل 
الذي  اال�ستقرار  ي�سرب  �سيا�سي  عبث  اأي  ح��دوث  ملنع 
ح��ك��وم��ة عبداحلميد  ت�����س��ك��ي��ل  م��ن��ذ  ال���ب���الد  ���س��ه��دت��ه 

الدبيبة.
وذكر التقرير االأوروب��ي اأي�سا االأح��داث االأخ��رية التي 
امليلي�سيات  �سيطرت  اأن  ب��ع��د  الليبي  ال��غ��رب  �سهدها 
االأو�ساع  و�سفت  حيث  ه��ن��اك,  حيوية  موؤ�س�سات  على 

ب�”املزرية«.
اأن االأو���س��اع يف غ��رب ليبيا يف ظل  واأ���س��ار التقرير اإىل 
اأمام موؤ�س�سات  �ستكون عقبة  امليلي�سيات هناك  �سيطرة 

الدولة يف طرابل�س.

خطة جديدة لوليامز
واأجرت وليامز, على مدار االأ�سبوع املا�سي, اجتماعات 
مع كافة االأطراف الليبية و�سط اأنباء اأن هذه املباحثات 
جاءت لو�سع خريطة طريق للفرتة املمتدة حتى اإجراء 

•• وا�شنطن-وكاالت

اأزمة  تاأثري  اإن  بلومربغ  وكالة  قالت 
ال�����س��راع ب��ني رو���س��ي��ا واأوك��ران��ي��ا, قد 
مع  خا�سة  ال��ط��اق��ة  ���س��وق  اإىل  ميتد 

خمططات الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني خلطوط 
احللفاء  لتق�سيم  ���س��الح��اً  ت�سكل  ال��ت��ي  ال��غ��از  اأن��اب��ي��ب 

االأوروبيني.
ووفق الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني, فاإن “ال�سيادة 
احلقيقية الأوكرانيا ممكنة فقط بال�سراكة مع رو�سيا”. 
اإىل جانب التناق�س, ُيو�سح كالم بوتني اإىل اأي مدى 
متتد خمططاته الأوكرانيا اإىل ما وراء خطوط اأنابيب 

الغاز التي غذت االأزمات ال�سابقة.
وم��ع ذل��ك, اإذا غ��زت رو�سيا اأوك��ران��ي��ا م��رة اأخ���رى, فاإن 
�ستحتاج  اأمر  ال�ستاء,  هذا  الطاقة  اأ�سواق  على  التاأثري 

الدول الغربية اإىل مواجهته.

نورد �سرتمي 2
و�سوحاً  االأك���ر  التاأثري  نقطة  اأن  اإىل  التقرير  اأ���س��ار 
التي  الغاز  اأوروب��ا من  %40 من واردات  تتعلق بنحو 
ت��اأت��ي م��ن رو���س��ي��ا, وغ��ال��ب��ي��ت��ه��ا ع��رب اأن��اب��ي��ب غ���از متر 

باأوكرانيا.
ولكن االآن, وبعد بناء م�سروع “نورد �سرتمي 2” الذي 
ب��اأمل��ان��ي��ا لتجنب ذل���ك, تعترب  ي��رب��ط رو���س��ي��ا م��ب��ا���س��رة 
الكرملني  خطط  من  ج��زءاً  امل�سروع  املتحدة  الواليات 
االأوروبيني,  احللفاء  لتق�سيم  �سالحاً  الغاز  ال�ستخدام 

ولكن يبقى احتمال حظر اخلط �سئياًل.  
اأما بالن�سبة الأملانيا, فاإن هذا امل�سروع هو طريقة لتنويع 
طرق االإم��داد لتخفيف املخاطر من �سراء الكثري من 

الغاز من رو�سيا.

املتفق عليه م�سبًقا.
ال  الدولية  املبعوثة  اأن  الليبية  االإعالمية  واأو�سحت 
ت�سعى  بل  املوقف احلايل فقط,  واإنقاذ  للتوافق  ت�سعى 
كذلك اإىل التاأكيد على معاقبة اأي ف�سيل اأو جهة تعمل 

على عرقلة العملية االنتخابية.
وقالت بوميامه اإن الو�سع احلايل يف ليبيا على امل�ستوى 
ال�سيا�سي يحتاج اإىل تدخل عاجل من القوى الدولية 
االنتخابية,  العملية  اإج���راء  ل�سمان  املتحدة؛  واالأمم 
يف  الدميقراطية,  على  االن��ق��الب  ع��دم  اأي�سا  و�سمان 

اإ�سارة لتنظيم االإخوان.

�سيناريوهات ما بعد التاأجيل
اإن  ال��ن��واب,  جمل�س  ع�سو  ن�سية  ال�سالم  عبد  وي��ق��ول 

االنتخابات.
منذ  طويال  �سوطا  قطعوا  الليبيني  اإن  وليامز  وقالت 
اأن هناك  اإىل  ال��ن��ار, الفتة  اإط���الق  ات��ف��اق وق��ف  توقيع 
الكثري من العمل الذي يتعني القيام به االآن, للبناء على 

تلك املكت�سبات, واأهمها توحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية.
النواب  ال�سياق ذاته, رجح خرباء واأع�ساء جمل�س  ويف 
ف��ر���س��ي��ة ت���اأج���ي���ل االن���ت���خ���اب���ات ل���ف���رتة ق�����س��رية حتى 
ت�سهل  ال��ت��ي  امل��ه��ام  ك��اف��ة  اإك���م���ال  امل��ف��و���س��ي��ة  ت�ستطيع 
العملية االنتخابية, وحت�سينها من اأية ثغرات ق�سائية 

قد تعيد العملية ملربع ال�سفر.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا, اأك����دت االإع��الم��ي��ة ح��ري��ة ب��ومي��ام��ه, اأن 
هدف  لتحقيق  جميعها  تاأتي  الدولية  املبعوثة  لقاءات 
الزمني  للجدول  االنتخابات طبقا  اإج��راء  وهو  واح��د, 

وقالت الوكالة, اإن بوتني �سعيد با�ستغالل هذا التوتر 
بني وا�سنطن وبرلني. واأو�سحت اأن �سوق الغاز يف اأوروبا 
 .62% ب�  التخزين  �سهاريج  متتلئ  حيث  م�سطربة, 
�سرتمي  “نورد  على  موافقتهم  االأمل���ان  اأرج���اأ  وعندما 
الغاز  اأ�سعار  ارتفعت  الثاين(  نوفمرب)ت�سرين  يف   ”2
بقطع  اأملانيا  من  تهديد  اأي  ف��اإن  وبالتايل,  اأوروب���ا.  يف 

اإمدادات الغاز االإ�سافية عن نف�سها, �سيكون اأجوف.

توتر اأمريكي اأملاين
“نورد  �سي�ساعف  اخل���دم���ة,  امل�����س��روع  ي��دخ��ل  ع��ن��دم��ا 
و�سيتيح   .”1 ���س��رتمي  “نورد  ق�����درات   ”2 ���س��رتمي 
حالياً  اأرا�سيها  ت�ستخدم  التي  اأوكرانيا  على  االلتفاف 
اإىل االحتاد  ال��رو���س��ي  ال��غ��از  لكميات ك��ربى م��ن  مم���راً 
االأوروبي, ما �سيحرم كييف من مداخيل, ومن �سمانة 

احل�سول على الغاز.

ورد  وما  لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفو�سية  بيانات 
فيها من تاأخري الإعالن القائمة النهائية للمرت�سحني, 
ُت��ع��د خ��ل��ال ك��ب��ريا يف ع��م��ل��ه��ا, وال���دف���ع ب��اجت��اه تاأجيل 

االنتخابات.
“في�سبوك”:  مبوقع  ح�سابه  على  تدوينة  يف  واأ���س��اف 
من  م��ت��اأك��دا  ال�سايح  ع��م��اد  املفو�سية  رئي�س  ك��ان  “اإذا 
اأن  �سعوبة اإجراء االنتخابات يف موعدها تقنيا, فعليه 
مبهمة  عبارات  ي�ستخدم  وال  �سراحًة,  بذلك  يتحدث 
ت�ساهم يف زي��ادة الفو�سى واالإرب��اك, وال ت�سمح باتخاذ 

االإجراءات املنا�سبة ملعاجلة املوقف«.
اإبراهيم  ال��ل��ي��ب��ي,  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ق���ال  ج��ان��ب��ه,  م��ن 
ال��ف��ي��ت��وري, “اإن االن��ت��خ��اب��ات ك���ان م��ن امل��ق��رر ل��ه��ا اأن 
قوائم  تعلن  مل  اللحظة  وحتى  املقبلة,  اجلمعة  تعقد 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة اأو ال��ربمل��ان��ي��ة, ب��ال��ت��اأك��ي��د حتى 
اأ�سبح  املحدد  فاملوعد  تاأجيلها  املفو�سية  تعلن  ولو مل 

�سرابا«.
“�سكاي  ملوقع  ت�سريحاته  خ��الل  الفيتوري,  واأ���س��اف 
“من اللجنة اخلروج بتاأكيد  اأنه يتوقع  نيوز عربية”, 
تاأجيل االنتخابات حلني اإ�سعار اآخر, حتى ت�ستطيع اأن 
تكمل قوائم االنتخابات الرئا�سية والربملانية, وتتفادى 
االنتخابات,  د�ستورية  وع��دم  الطعون  اأزم��ة  يف  الوقوع 

وهو اأمر قد يعيدنا مرة اأخرى للمربع �سفر«.
عليها  كان  املفو�سية  اأن  الليبي  ال�سيا�سي  املحلل  واأك��د 
تاأخر  لكن  املا�سي,  يونيو  م��ن  اال���س��ت��ع��دادات  تنهي  اأن 
االأمر  وه��و  الرت�سح,  ب��اب  فتح  ل  عطَّ القوانني  و�سول 
الذي افتعلته بع�س القوى ال�سيا�سية للو�سول ملا نحن 

فيه االآن.
واأ�سار الفيتوري اإىل اأن فكرة ت�سكيل حكومة خالل هذه 
الثقة ملدة  الدبيبة  اأو منح حكومة  بقوة,  واردة  الفرتة 
�سهرين من جانب جمل�س النواب, حتى ت�سري االأعمال 
موؤمتر  خم��رج��ات  اإن  حيث  االنتخابات,  اإج���راء  حل��ني 
 24 يف  ينتهي  احل��ك��وم��ة  ع��م��ل  اأن  ع��ل��ى  ن�ست  ب��رل��ني 

دي�سمرب اجلاري.

�سعف املاين
ورغم اأن الواليات املتحدة قد ت�سغط 
اإذا  م��وق��ف,  اأمل��ان��ي��ا الت��خ��اذ  على  علناً 
هاجمت رو�سيا اأوكرانيا, فاإن م�سروع 
اأقره  ال���ذي  ال��دف��اع  ميزانية  ق��ان��ون 
جمل�س النواب يف وقت �سابق هذا ال�سهر “مل يكن بلغة 

ت�ستهدف نورد �سرتمي 2 بالعقوبات«.
اأوالف  اأن من م�سلحة امل�ست�سار االأمل��اين  وراأت الوكالة 
عاجاًل  االأن��اب��ي��ب  خ��ط  على  موافقة  ي��رى  اأن  �سولت�س 
�سعف  على  ال�سوء  ُي�سّلط  ال��ذي  االأم���ر  اآج���اًل,  ولي�س 
احلكومة  داخ��ل  االنق�سامات  ح��دة  يزيد  ورمب��ا  اأملانيا, 

االئتالفية, واالحتاد االأوروبي.
وقد يوؤدي اإبعاد “نورد �سرتمي 2” عن الطاولة االآن اإىل 
تهمي�س ق�سية كانت متيل اإىل الهيمنة على املناق�سات 

حول الطاقة عرب املحيط االأطل�سي, وتق�سيمها.

توحيد اخل�سوم �سد بوتني
ال��ذي مل يبداأ العمل  وب��دل قطع االأمل��ان الأنبوب الغاز 
اأن توقف  اأن رو���س��ي��ا ميكن  اأي�����س��اً  ق��د يعني ه��ذا  ب��ع��د, 
اإج��راءات م�سادة, ولكنه يف  اإذا واجهت  اإم��دادات الغاز, 
الوقت ذاته قد يعني توحيد خ�سوم الرئي�س الرو�سي, 
عالقة  قلب  يف  التعاي�س  ب��اأن  الوكالة  وختمت  ���س��ده. 
من  اأك���ر  م�ستمرة  اأب��ق��اه��ا  االأوروب���ي���ة  الرو�سية  ال��غ��از 

ن�سف قرن, مبا يف ذلك خالل احلرب الباردة.
اإذ ح��ت��ى لو  ب��ق��وة,  ال��راب��ط  االآن  ب��وت��ني يخترب  ول��ك��ن 
اأوكرانيا دون حوادث, فمن  مرت التوترات االأخرية يف 
املحتمل اأن يكون ا�ستنفاد �سهاريج التخزين االأوروبية 
ل�سركة “غازبروم بي جي اإ�س �سي” هذا العام وخطاب 
االأوروب��ي��ة, قد  الطاقة  املرير �سد حترير �سوق  بوتني 

اأحدث �سرراً دائماً.

بلومربغ: �لأر��صي �لأمريكية لن تكون يف مناأًى عن �حلرب �ملقبلة •• وا�شنطن-وكاالت

دعا االأ�ستاذ املتميز يف جامعة جونز 
االأمريكيني  براند�س  هال  هوبكينز 
�ستدور  احل��رب  اأن  يف  التفكري  اإىل 
فكرتهم  ك����ان����ت  ب���ع���دم���ا  “هنا” 
االأ�سا�سية اأن احلروب تدور “هناك” 

يف دول بعيدة عن �سواطئهم.
اأن  ب���ل���وم���ب���ريغ  ���س��ب��ك��ة  يف  وك����ت����ب 
ل����ن تكون  االأم���ري���ك���ي���ة  االأرا������س�����ي 
امل�ستقبل.  ن������زاع������ات  يف  م����������الذاً 
فالواليات املتحدة تدخل ع�سراً من 
التطورات  اأن  اإذ  الداخلي,  ال�سعف 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة جت���ع���ل اأع�����داءه�����ا 
املجموعات  ال  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ني, 
نقل  على  ق��ادري��ن  فقط,  االإرهابية 

املعركة اإىل الداخل االأمريكي.
هوجمت الواليات املتحدة من قبل, 
اأح����رق ال��ربي��ط��ان��ي��ون وا���س��ن��ط��ن يف 
اليابانيون  وهاجم   ,1812 ح��رب 
هاواي يف 1941. وت�سببت هجمات 
11 �سبتمرب يف مذبحة بنيويورك, 
لكن ميكن  وبن�سلفانيا.  ووا�سنطن, 
تذكر هذه االأح��داث بو�سوح, فقط 

الأنها ت�سكل ا�ستثناًء.
اأما عند اجلزء االأك��رب, فقد اأعطى 
اأمناً  واجلغرافيا  ال��ق��وة  م��ن  مزيج 
داخلياً للواليات املتحدة اأعظم مما 

اأخرى.  ب���ارزة  دول���ة  اأي  ب��ه  حظيت 
تعاملت  ال������ب������اردة,  احل�������رب  م���ن���ذ 
االإرهابية,  الهجمات  مع  وا�سنطن 
خا�سة  ق�سفتها  ال��ت��ي  ال���دول  لكن 
اف��ت��ق��رت للقدرة  ال���ع���راق و���س��رب��ي��ا 
يتغري  ذل��ك  لكن  باملثل.  ال���رد  على 

بطرق عدة.
يف ال���ب���داي���ة, ي�����زداد ع����دد االأع�����داء 
الواليات  ت��ه��دي��د  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن 
امتلكت  ال��ت��ي  ف��ال�����س��ني  امل���ت���ح���دة. 
ن���ووي���ة �سغرى  ت��ر���س��ان��ة  ت��ق��ل��ي��دي��اً 
وم���ع���ر����س���ة ل��ل��ع��ط��ب, ت��ع��م��ل على 
تو�سيعها �سريعاً. وتريد بكني �سمان 
الواليات  م��ه��اج��م��ة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
املتحدة يف نزاع ب�سبب تايوان اأو اأي 

بوؤرة توتر اأخرى.
وتقف كوريا ال�سمالية على عتبة اأو 
امتلكت فعاًل, �سواريخ نووية قادرة 
الواليات  داخ��ل  اأه��داف  على �سرب 
لدى  اأن  الكاتب  وي�سيف  املتحدة. 
م��ن��اف�����س��ي وا���س��ن��ط��ن ح���واف���ز قوية 
الأ�سباب  ن��ووي��ة,  هجمات  �سن  متنع 
ل��ي�����س اأق��ل��ه��ا ال��ت��ه��دي��د ب����رد ن���ووي 

اأمريكي مدمر.
الباردة,  احل����رب  ع��ك�����س  ع��ل��ى  ل��ك��ن 

االأمريكية  االأرا�سي  ميكنهم �سرب 
ب�����ط�����رق اأق���������ل ك������ارث������ي������ًة, واأك�������ر 

معقولية.
رو�سيا  اأن  اإىل  ب���ران���د����س  ي�����س��ري 
اأو تطوران القدرة  وال�سني, طورتا 
الواليات  داخ��ل  اأه��داف  على �سرب 
املتحدة بروؤو�س تقليدية مثبتة على 
كانت  �سواء  امل��دى,  بعيدة  �سواريخ 
���س��واري��خ ك���روز, اأو م��رك��ب��ات  فرط 
بال�ستية  �سواريخ  رمبا  اأو  �سوتية, 

عابرة للقارات.
احتمال  م����ن  م���ت���ن���ام  ق���ل���ق  وث����م����ة 
ا����س���ت���خ���دام ال�������س���ني, اأ�����س����راب����اً من 
طائرات �سغرية دون طيار تطلقها 
م��ن ���س��ف��ن ت��ن��ق��ل ح���اوي���ات, ل�سرب 
اأه��داف على ال�ساحل الغربي, اأو يف 

هاواي.
ه������ذه ال���ه���ج���م���ات ل����ن ت��ت�����س��ب��ب يف 
باإمكانها  لكن  االأرج����ح.  على  دم���ار 
واالت�ساالت,  اللوج�ستيات,  عرقلة 
والتعبئة عند ن�سوب نزاع, اأو ميكنها 
بكني,  اأو  مو�سكو  اإع��ط��اء  بب�ساطة 
طريقة للردع اأو الرد, على الغارات 
الرو�سية,  االأرا�سي  �سد  االأمريكية 

وال�سينية.

االأكر  الهجوم  اإن  لرباند�س,  وفقاً 
االأمريكية,  االأرا�سي  على  ترجيحاً 
ل����ن ي�����س��م��ل ال���ع���ن���ف ال��ع��ل��ن��ي على 
االإطالق. اإن الهجمات ال�سيبريانية 
اأو  احل�سا�سة,  التحتية  البنية  �سد 
تعيق  اأن  مي��ك��ن  امل��ال��ي��ة,  االأن��ظ��م��ة 
على  رد  اأي  اأو  ال��ي��وم��ي��ة,  احل���ي���اة 
اع���ت���داء يف ال��ن��اح��ي��ة االأخ������رى من 

العامل.
على  ال�سيبرياين  الفدية  اإن هجوم 
الربيع  ك��ول��ون��ي��ال يف  اأن��اب��ي��ب  خ��ط 
نق�س  اإىل  اأدى  ال�������ذي  امل���ا����س���ي 
ال�ساحل  ع��ل��ى  ال���غ���از  اإم��������دادات  يف 
االأبدان  لها  تق�سعر  عينة  ال�سرقي, 

مما ميكن اأن يحدث الحقاً.
وي��دع��و ب��ران��د���س ق���راءه اإىل تخيل 
هجوم مكرر, لكن على نطاق اأو�سع 
ب��ك��ث��ري, و���س��ط اأزم����ة دول��ي��ة كربى 
اأو دول  اأوك��ران��ي��ا,  اأو  ح��ول ت��اي��وان, 
الهجمات  ه���ذه  �ستكون  البلطيق. 
م����غ����ري����ة ل���ل���م���خ���ط���ط���ني ال�����رو������س 

وال�سينيني.
الهجمات  ه������ذه  اإح�����اط�����ة  مي���ك���ن 
الهجمات  ع��ك�����س  ع��ل��ى  ب��ال��غ��م��و���س 
الع�سكرية املبا�سرة. وباإمكانها ن�سر 

الت�سبب  دون  الداخلي  اال�سطراب 
ك����ب����رية من  اأع����������داد  م���ب���ا����س���رة يف 

ال�سحايا املدنيني.
املتحدة  ال��والي��ات  اإبطاء  وباإمكانها 
يف بداية النزاع, حني تكون مو�سكو 
لتحقيق  ال�����س��ب��اق  ط����ور  يف  وب��ك��ني 
اأه���داف���ه���م���ا ال��ع�����س��ك��ري��ة يف اأوروب�����ا 
الهادئ.  املحيط  غرب  اأو  ال�سرقية, 
قا�سية  اأ�سئلة  ط��رح  اأي�ساً  وميكنها 
االأمريكيني, هل  القرار  على �سناع 
�ستكون وا�سنطن راغبة يف ا�ستخدام 
اأماكن  يف  االع���ت���داء  ل��وق��ف  ال���ق���وة 
يعر�سها  ق��د  ذل���ك  ك���ان  اإذا  ب��ع��ي��دة 

لنقاط �سعف موؤملة يف الداخل؟
املع�سلة  ل����ه����ذه  م���ث���ال���ي���اً  ح�����ل  ال 
الدفاعات  ب��اإم��ك��ان  ال��ك��ات��ب.  وف���ق 
ال�ساروخية حماية اأهداف اأ�سا�سية, 
موثوقة  وغ��ري  ج���داً,  مكلفة  لكنها 
ما  واأف�سل  �ساملة,  حماية  لتاأمني 
امل��ت��ح��دة فعله هو  مي��ك��ن ل��ل��والي��ات 
تخفيف نقاط �سعف االأمن الداخلي 
ع��رب م��زي��ج م��ن ال��دف��اع, والهجوم, 
واملرونة. �سيتطلب ذلك ا�ستثمارات 
�سمي  ما  يف  نظامية  واأك��ر  اأ�سخم 
مرة ب�”الدفاع املدين” عرب ت�سديد 

البنية التحتية احل�سا�سة, واملن�ساآت 
االت�سال �سد  و�سبكات  اللوج�ستية, 

العرقلة الرقمية.
اأوقات  يف  وا�سنطن  على  و�سيكون 
ال�سلم اأن تروج ب�سكل اأف�سل لقدرتها 
ورغبتها يف االنتقام من احلكومات 
�سيبريانية.  ه��ج��م��ات  ت�����س��ن  ال��ت��ي 
�سيدفع ذلك اخل�سوم اإىل الت�ساوؤل 
عن كيفية رد الواليات املتحدة على 
اأو  اأكرب, �سواًء كانت مادية  هجمات 

رقمية يف زمن احلرب.
���س��ب��ق, ال ط��ري��ق��ة لتفادي  رغ���م م��ا 
احلماية  اإن  ي��ق��ول  ال����ذي  ال���واق���ع 
القبول  اإن  وه���م.  جم���رد  امل��ط��ل��ق��ة, 
الداخل  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات  ب��اح��ت��م��ال 
االأم������ري������ك������ي وت�����ط�����وي�����ر امل�����رون�����ة 
االق�����ت�����������س�����ادي�����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 
يكونان  قد  ال�ستيعابها  ال�سرورية 
ث��م��ن��اً ل��ل��ن��ف��وذ ال�����دويل يف ع����امل ال 

ت�سمن فيه اجلغرافيا احل�سانة.
على  ي�سعب  ر���س��ال��ة  ت��ل��ك  ���س��ت��ك��ون 
االأم���ري���ك���ي���ني ���س��م��اع��ه��ا. ق���د تثري 
ومنافع  كلفة  ح��ول  ح���ادة  نقا�سات 
احل�����س��ور االأم��ري��ك��ي ال��ع��امل��ي. لكن 
اأن  االأف�����س��ل  ب��ران��د���س, م��ن  ح�سب 
ي��ب��داأ ه���ذا ال��ن��ق��ا���س ال��ي��وم ب���دل اأن 
يكت�سف االأمريكيون نقطة �سعفهم 

اجلديدة, فقط بعد اندالع النزاع.
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عربي ودويل

�صارك ثلثا �أع�صاء �حلزب يف هذ� �لت�صويت �ل�صعبي,
 وهو �أمر غري م�صبوق يف تاريخ �مل�صيحي �لدميقر�طي

•• الفجر –خرية ال�شيباين

   بعد حماولتني، مت انتخاب املناف�س ال�سابق الأجنيال 
الدميقراطي  امل�سيحي  االحتاد  حلزب  رئي�ًسا  مريكل 
بن�سبة 62 فا�سل 1 باملائة. ومتنحه ن�سبة امل�ساركة 
مريز  فريدريك  قوية.  �سرعية  باملائة   66 البالغة 

يعد بـ “معار�سة بناءة” لالئتالف احلكومي.
الناجحة.  املحاولة  هي  كانت  الثالثة  املحاولة     

اجلمعة،  مريز،  فريدري�س  انتخاب  مت  عاما،   66 يف 
لعامني كرئي�س حلزب االحتاد امل�سيحي الدميقراطي 
بن�سبة 62 فا�سل 1 باملائة من االأ�سوات يف اجلولة 
�سرح بول زميياك،  “نتيجة ال لب�س فيها”  االأوىل. 
وقد  امل�سيحي.  الدميقراطي  للحزب  العام  االأمــني 
�سارك ثلثا اأع�ساء احلزب البالغ عددهم 400 الفا 
يف  م�سبوق  غري  اأمر  وهو  ال�سعبي،  الت�سويت  هذا  يف 

تاريخ االحتاد امل�سيحي الدميقراطي.

امل�سيحي  االحت��������اد  ح�����زب  راأ���������س 
�ساأنه  م����ن  ك���م���ا  ال���دمي���ق���راط���ي. 
الرئي�س  ���س��د  ال�����س��رع��ي��ة,  اإ���س��ف��اء 
امل�سيحي  ل�����الحت�����اد  ال�����ب�����اف�����اري 
على  �سودر,  ماركو�س  االجتماعي, 
ت��ر���ّس��ح��ه مل��ن�����س��ب امل�����س��ت�����س��اري��ة يف 

غ�سون اأربع �سنوات.
عن ليزكو

فريدريك مريز -يف الو�سط-�سيواجه اختبارات اإقليمية رئي�سية حلزب االحتاد امل�سيحي الدميقراطي

   »�سوف نظهر يف العامني املقبلني 
اأننا حزب حي يريد اأن يكون طرفا, 
حتى وهو يف املعار�سة. �سنثبت اأننا 
مهمتنا”,  ه��ي  ه��ذه  �سعبي,  ح��زب 
اأع���ل���ن ف���ري���دري���ك م�����ريز, واع����دا 
اأوالف  بزعامة  اجلديد  التحالف 

�سولتز ب� “معار�سة بّناءة«.
   ق��ادم��ان م��ن ال��ت��ي��ار االجتماعي 
للحزب, ح�سل مناف�سا فريدري�س 
م����ريز ع��ل��ى ع����دد اأق����ل ب��ك��ث��ري من 
�سمال  ن���ائ���ب  ح�����س��ل  االأ������س�����وات: 
يف  املتخ�س�س  و�ستفاليا,  ال��راي��ن 
الق�سايا الدولية, نوربرت روجتن, 
ب���امل���ائ���ة من   8 ف��ا���س��ل   28 ع��ل��ى 

النائب عن هي�سه,  اأم��ا  االأ���س��وات. 
الأجنيال  ال�سابق  الديوان  ورئي�س 
ح�سل  فقد  ب���راون,  هيلج  مريكل, 
م���ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ى 12 ف��ا���س��ل 1 

باملائة من االأ�سوات.

االأ�سباب الثالثة للنجاح
الرئي�س اجلديد  انتخاب  �سيتم     
الدميقراطي  امل�سيحي  االحت��اد  ل� 
الرقمي  احل��زب  موؤمتر  يف  ر�سمًيا 
يف 21 و22 يناير. ويعود انت�ساره 
اإن  رئ��ي�����س��ي��ة:  ع���وام���ل  ث��الث��ة  اإىل 
تكون  ق��د  ال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ة,  نزعته 
مثرية لالنق�سام عندما حكم حزب 

اأجنيال  ب��ق��ي��ادة  حت��ت  ال�سيد  م��ن 
اال�سرتاكيني  اأرا���س��ي  يف  م��ريك��ل, 
اأخرًيا,  واخل�سر.  الدميقراطيني 
اأ�سابيعه  يف  م��ريز  فريدريك  عمل 
االأخرية على �سورة العب الفريق 
االآن.  اإليها حتى  الذي كان يفتقر 
اأن  يجب  اجلميع,  “�ساأمثل  وق��ال 
ت��ت��ع��اون ج��م��ي��ع ف�����س��ائ��ل االحت����اد 

امل�سيحي الدميقراطي«.

اختبارات حا�سمة 
يف ال�سدا�سي االأول

   اأقنع حمامي االأعمال, والرئي�س 
ال�سابق ل�سركة بالك روك يف اأملانيا, 

الدميقراطي  امل�����س��ي��ح��ي  االحت�����اد 
ال���ب���الد, م��ن��ا���س��ب��ة مت��اًم��ا مل��ا يريد 
اأن حتول  م��ن��ذ  احل����زب جت�����س��ي��ده 
االن���ت���خ���اب���ات  يف  امل���ع���ار����س���ة  اإىل 
“يف  �سبتمرب.   26 يف  الفيدرالية 
املرور’,  ‘اإ�سارات  ائتالف  مواجهة 
ف���اإن ف��ري��دري��ك م���ريز ه��و اأف�سل 
يالحظ  من يج�سد هذا املوقف”, 
تيلمان  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ 

ماير.
القيادية,  ك����وادره  عك�س  وع��ل��ى     
���ا  ت���ط���م���ح ق�����اع�����دة احل��������زب اأي�������سً
قيمها  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإع������ادة  اإىل 
امل��ح��اف��ظ��ة, ب��ع��د ���س��ت��ة ع�����س��ر عاًما 

العام  م����ريز  ف���ري���دري�������س  ت��ن��ت��ظ��ر 
املقبل: يف �سارالند 27 مار�س, ثم 
و�سمال  �سلي�سفيغ-هول�ستاين,  يف 

الراين و�ستفاليا يف مايو.
امل��ق��اط��ع��ات الثالث  ي��ق��ود ه���ذه     
دميقراطيون  م�سيحيون  ح��ال��ًي��ا 
انتخابهم  اإع��ادة  �ساأن  ومن  �سباب. 
على  م����ريز  ف���ري���دري���ك  ي���ري���ح  اأن 

عاًما,   34 ���س��ت��وم��ب,  ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا 
فورمتبريغ,  ب����ادن  ع���ن  امل��ن��ت��خ��ب��ة 
نائبة لالأمني العام حلزب االحتاد 

امل�سيحي الدميقراطي.
   اإن اإعادة بناء احلزب, الذي اأ�سبح 
اإحلاًحا  ت��زداد  لنف�سه,  ظل  جم��رد 
الأن اأربعة انتخابات اإقليمية, منها 
ثالثة يف الن�سف االأول من العام, 

ماريو زاجا, 46 عاًما, باالن�سمام 
اإليه كاأمني عام ل� االحتاد امل�سيحي 
ال���دمي���ق���راط���ي. ع�����س��و ���س��اب��ق يف 
اأ�سيل  االإقليمية,  برلني  حكومة 
ينتمي  ه������ذا,  ال�������س���رق���ي���ة  ب���رل���ني 
للحزب.  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ي��ار  اىل 
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ط��ب ف��ري��دري�����س مريز 
اأن ت�سبح  املقرر  ا: من  اأي�سً ام��راأة 

من خ�سوم مريكل �سابقا:

فريدريك مريز, �لزعيم �جلديد لليمني �لأملاين...!
يف مواجهة ائتالف »اإ�سارات املرور«، فاإن فريدريك مريز هو اأف�سل من يج�سد املوقف املحافظ

�ل�صعودية ت�صت�صيف �أعمال �لدورة 
�ل� »41« ملجل�س وزر�ء �ل�صوؤون �لجتماعية �لعرب

•• الريا�س-وام: 

ت�ست�سيف اململكة العربية ال�سعودية االأ�سبوع املقبل اأعمال الدورة ال� “41” 
ملجل�س وزراء ال�سوؤون االجتماعية العرب, وموؤمتر وزراء التنمية وال�سوؤون 
االجتماعية  بالقطاعات  املعنية  العربية  الوزارية  واملجال�س  االجتماعية 
الفرتة  الريا�س, خالل  العا�سمة  العرب, يف  ال�سوؤون االجتماعية  ل��وزراء 

من 20 اإىل 23 دي�سمرب اجلاري.
املهند�س  االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر  معايل  و�سيد�ّسن 
اأح��م��د ب��ن ���س��ل��ي��م��ان ال��راج��ح��ي اأع���م���ال م��وؤمت��ر وم��ن��ت��دى ب��رن��ام��ج اإدارة 
التحوالت االجتماعية »MOST« والتي تعد االأوىل من نوعها اإقليمياً, 
وذلك بجمعها كافة املجال�س الوزارية املعنية بالقطاعات االجتماعية على 
 ,19 كوفيد  من  التعايف  �ُسبل  لبحث  امل�سوؤولني,  وكبار  ال��وزاري  امل�ستوى 

ودعم اجلهود العربية ملوا�سلة تنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة 2030.
ال�سعودية,  العربية  اململكة  برئا�سة  للمجل�س   ”41“ ال�  ال��دورة  و�ستعقد 
�سي�سارك  بينما  العرب,  االجتماعية  ال�سوؤون  وزراء  وم�ساركة  وبح�سور 
الوزارية  التنفيذية للمجال�س  املكاتب  روؤ�ساء  الوزراء  املوؤمتر واملنتدى  يف 
كبار  اإىل  باالإ�سافة  وال��ري��ا���س��ة,  وال�سباب  لل�سحة  املتخ�س�سة  العربية 

ويف  املتخ�س�سة,  امل��ت��ح��دة  االأمم  وك����االت  م��ن  وامل�����س��وؤول��ني  ال�سخ�سيات 
العربية  امل��ن��ظ��م��ات  وم���دي���ري  روؤ����س���اء  م��ن  وع���دد  ال��ي��ون�����س��ك��و,  مقدمتهم 

املتخ�س�سة.
التي  املهمة,  امللفات  م��ن  ع���دداً  �ستبحث   ”41“ ال���  ال���دورة  اأن  اإىل  ي�سار 
اأولوية للعمل االجتماعي التنموي العربي امل�سرتك, ويف مقدمتها  متثل 
وتنفيذ  القادمة,  العربية  للقمة  التنموي  االجتماعي  للملف  التح�سري 
االأبعاد االجتماعية خلطة التنمية امل�ستدامة 2030, ال �سيما فيما يتعلق 
باملو�سوعات ذات ال�سلة بالفقر املتعدد االأبعاد, واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة, 
املهمة  املو�سوعات  من  وغريها  والطفولة  االأ���س��رة  وملفات  ال�سن,  وكبار 

التي مت�ّس حياة املواطن العربي.
من  التعايف  مب�ساألة  االهتمام  على  تاأكيداً  واملنتدى  املوؤمتر  انعقاد  وياأتي 
كما  العربي,  املواطن  حلياة  متقدمة  مهمة  اأولوية  بو�سفها   ,19 كوفيد 
�ستبحث اأعمالهما على امل�ستوى الوزاري ورقتني رئي�ستني مقدمتني من 
تاأثري  ع��ن  ورق��ة  اإىل  باالإ�سافة  اليون�سكو,  وم��ن  العربية  ال���دول  جامعة 
�ستختتم  فيما  العربية,  ال���دول  يف  االأب��ع��اد  املتعدد  الفقر  على  اجلائحة 
اأعمالهما ببيان يرفع اإىل القمة العربية القادمة, الأخذ الدعم والتوجيه 

ال�سيا�سي الالزم ب�ساأنه, ومبا ينعك�س اإيجاباً على حياة املواطن العربي.

خلوف ال�سركات من مقا�ساتها 

وثائق: ماليني �لالجئني عر�صة للحرمان من �للقاحات 
مرييل  وقالت  بالعدوى.  االإ�سابة 
ليمبواديو من�سقة التطعيم العاملي 
اإن  للهجرة  الدولية  املنظمة  ل��دى 
ان��خ��ف��ا���س م���ع���دالت ال��ت��ط��ع��ي��م يف 
ميكن  املتنقلة  ال�سكنية  التجمعات 
اأن يهييء الظروف لظهور �سالالت 
جديدة من الفريو�س وميثل عامال 

لن�سر العدوى.
املتحدة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  وق����ال����ت 
اإن  )ال���ي���ون���ي�������س���ي���ف(  ل���ل���ط���ف���ول���ة 
من  ت�سليمها  مت  ال��ت��ي  اجل���رع���ات 
االحتياطي حتى االآن وعددها اأكر 
من  جرعة  مليون   1.6 من  قليال 
اإيران  اإىل  و�سلت  �سينوفارم  �سركة 
يف ن��وف��م��رب ت�����س��ري��ن ال��ث��اين حيث 
النازحني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  و����س���ل 

االأفغان.
يكفي  ه�����ذا  اإن  امل���ن���ظ���م���ة  وق����ال����ت 
فرد  األ����ف   800 ح����وايل  لتطعيم 
االأرجح  على  �ستحتاج  واإن��ه��ا  فقط 

لكميات اإ�سافية.
وقال االحت��اد االأوروب��ي لل�سناعات 
اإن  ال�������س���ي���دالن���ي���ة  واجل����م����ع����ي����ات 
املخاطر  م���ن  ال�����س��رك��ات  خم�����اوف 
غري  ال�سرعة  اإىل  ترجع  القانونية 
اللقاحات  تطوير  مل�ساعي  امل�سبوقة 

اخلا�سة بكوفيد.
تتعاقد  ال���ع���ادي���ة  ال����ظ����روف  ف��ف��ي 
�سركات االأدوية مع �سركات التاأمني 
عن  القانونية  امل�سوؤولية  لتغطية 
املحتملة.  ال�سارة  اجلانبية  االآث��ار 
دفعتها  ك����وف����ي����د  ج����ائ����ح����ة  ل����ك����ن 
اإىل  اأدت  لتطوير اللقاحات ب�سرعة 
مثل  اجلانبية  االآث���ار  بع�س  ظهور 
اجل��ل��ط��ات ال��دم��وي��ة ال���ن���ادرة التي 
ظهرت عند بع�س من ح�سلوا على 

لقاح اأ�سرتازينيكا.

لها �سله باللقاحات.
يوؤدي  “قد  بيان لرويرتز  وق��ال يف 
الدعاوى  ع���دد  يف  زي����ادة  اإىل  ذل���ك 
خاللها  ���س��ي��ت��م   ... ال���ق���ان���ون���ي���ة 
اللقاح  اأم��ان  الت�سكيك على املالأ يف 
رمبا  ذل���ك  اأن  وت��اب��ع  وفاعليته”. 
اأخذ  يف  ال���رتدد  ت��زاي��د  اإىل  يف�سي 
من  التعايف  تباطوؤ  ثم  ومن  اللقاح 

اجلائحة.
وحتى االآن ال توجد معلومات تذكر 
املتعلقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���دع���اوى  ع��ن 
املطالبات  ل��ك��ن  ك��وف��ي��د  ب��ل��ق��اح��ات 
خارج  التعوي�س  ل��ربام��ج  امل��وج��ه��ة 
ملدى  مقيا�سا  تعد  الق�ساء  �ساحات 

املخاطر.
اأح���د  اأن  ب��ي��ان��ات م��ع��ل��ن��ة  وت��و���س��ح 
ه��ذه ال��ربام��ج يف ال��والي��ات املتحدة 
االآن  حتى  تعوي�سات  اأي  يقدم  مل 
اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وقالت 
منخف�سة  للدول  اأ�س�سته  برناجما 
اأي  ك�����ذل�����ك  ي�����ق�����دم  مل  ال������دخ������ل 

تعوي�سات حتى االآن.
ر�سمية  ب��ي��ان��ات  تو�سح  اأوروب����ا  ويف 
والرويج  واأمل��ان��ي��ا  ال���دمن���رك  م��ن 
مبالغ  دف�����ع  مت  اأن�������ه  و����س���وي�������س���را 
يف  عنها  الك�سف  ي��ت��م  مل  تعوي�س 

حاالت حمدودة.
ال���ع���امل���ي مل يتم  امل�������س���ت���وى  وع���ل���ى 
االإب����الغ ���س��وى ع��ن ع���دد قليل من 
الالجئني  ب��ني  بكوفيد  االإ���س��اب��ات 
اللجوء.  وط���ال���ب���ي  وامل���ه���اج���ري���ن 
عملية  لي�س  االخ��ت��ب��ارات  واإج�����راء 
اأن  ك��م��ا  االأح������وال  ك��ل  يف  منتظمة 
اأعرا�سا  ف��ق��ط  ت���ول���د  االإ����س���اب���ات 

ب�سيطة خا�سة عند االأ�سغر �سنا.
الرعاية  و�سعف  التكد�س  اأن  غ��ري 
خلطر  الالجئني  يعر�س  ال�سحية 

واأك����������دت ����س���رك���ة ج���ون�������س���ون ان���د 
�ست�سقط  اأنها  االأمريكية  جون�سون 
فيما  القانونية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ���س��رط 
يتعلق بالكميات التي يتم ت�سليمها 

لالحتياطي.
غ��ري اأن ه��ذه ال�����س��رك��ات االأرب����ع مل 
اإمدادات  ثلث  من  اأق��ل  �سوى  تقدم 
بيانات  اأو�سحته  ح�سبما  كوفاك�س 
االآن  ح���ت���ى  ي���ت���م  ومل  ال����ربن����ام����ج. 
اعتماد لقاح �سركة كلوفر ولذا فهو 

ال ي�ستخدم.
ال���دويل للم�سنعني  وق���ال االحت���اد 
واجل���م���ع���ي���ات ال�������س���ي���دالن���ي���ة “مل 
يف  النظر”  ����س���رك���ة  اأي  ت���رف�������س 
حتمل املخاطر القانونية. غري اأنه 
اأن��ه ال  راأت  ال�سركات  اإن بع�س  قال 
ميكنها ت�سليم جرعات لالحتياطي 
�سيتم  وك���ي���ف  اأي������ن  م���ع���رف���ة  دون 

ا�ستخدامها.
وقال االحت��اد االأوروب��ي لل�سناعات 
واجل��م��ع��ي��ات ال�����س��ي��دالن��ي��ة ال���ذي 
ميثل �سركات امل�ستح�سرات الطبية 
�سيكون  اإن�����ه  اأوروب��������ا  يف  ال���ك���ربى 
املراقبة  تتحقق  اأن  ال�����س��ع��ب  م��ن 
امل���ت���وا����س���ل���ة الأم�������ان ال���ل���ق���اح���ات يف 
الت�سليم  واإن  ال��الج��ئ��ني  خميمات 
ي�سلح  ال  لوجي�ستيا  حت��دي��ا  ميثل 

جلميع اأنواع اللقاحات.
يعتربون  ق���د  ال��ن��ا���س  اأن  واأ����س���اف 
م�ساكل  ع���ن  م�����س��وؤول��ة  ال��ل��ق��اح��ات 
تكون  اأن  دون  التطعيم  بعد  تظهر 

ويف  ت�سليم اجلرعات.  �سرية حلني 
بريكلي  �سيث  وج��ه  اأيلول  �سبتمرب 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ح��ال��ف يف 
ل�سركات  ن��داء  تويرت  على  تغريدة 
االأدوية للتنازل عن �سروطها فيما 
امل�سوؤولية  م���ن  ب���االإع���ف���اء  ي��ت��ع��ل��ق 

القانونية.
وت��ب��ني وثيقة م��ن وث��ائ��ق ج��ايف اأن 
ثالثا من �سركات االأدوية ال�سينية 
واف������ق������ت ع����ل����ى حت����م����ل امل���خ���اط���ر 
اللقاحات  ت�سليم  ع��ن��د  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
لالحتياطي هي �سينوفاك بيوتيك 
وكلوفر  ����س���ي���ن���وف���ارم  وجم���م���وع���ة 
ترد  ومل  ب���ي���وف���ارم���ا����س���وت���ي���ك���ال���ز. 

ال�سركات على طلبات للتعليق.

وجاء يف وثائق التحالف اأنه ما مل 
تقبل ال�سركات امل�سوؤولية القانونية 
لبع�س  ال���ل���ق���اح���ات  ت���وف���ر  “فاإن 
ميثل  �سيظل  ال�سكانية  التجمعات 
اأزم��ات جديدة  واأن ظهور  حتديا” 
لتغطية  اإ����س���اف���ي���ا  ط��ل��ب��ا  ���س��ي��ول��د 

نازحني جدد.
وقال متحدث با�سم جايف لرويرتز 
اإن رف�س �سركات ت�سنيع اللقاحات 
“عقبة  القانونية  املخاطر  حتمل 
توفري  حم�������اوالت  اأم�������ام  كربى” 

اللقاحات لالحتياطي اخلا�س.
ومل يعلق التحالف على التفا�سيل 
اإن  ق���ال  لكنه  ال��وث��ائ��ق  ال�����واردة يف 
اللقاحات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ط��ل��ب��ات 

جمل�سها  الجتماع  ج��ايف  مبادرة  يف 
الذي بداأ يف اأواخر نوفمرب ت�سرين 
م�سوؤولني  اأق����وال  وك��ذل��ك  ال��ث��اين 
امل�ستعدة  ال�����س��رك��ات  اأن  م��ط��ل��ع��ني 
ل��ت��ح��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف ال ت��ق��دم �سوى 
املتاحة  اللقاحات  م��ن  قليلة  كمية 

للربنامج.
وي��ق��ول حت��ال��ف ج��ايف اإن اأك���ر من 
لكوفاك�س  املتاحة  اجل��رع��ات  ثلثي 
ف��اي��زر و�سريكتها  ���س��رك��ة  م��ن  ج���اء 
اأ�سرتازينيكا  و���س��رك��ة  ب��ي��ون��ت��ي��ك 

و�سركة مودرنا.
وامتنعت مودرنا عن التعليق وقالت 
اإنهما جتريان  اأ�سرتازينيكا وفايزر 
حمادثات مع جايف لكنهما امتنعتا 
عن االإدالء باأي تعليق اآخر. وقالت 
ملتزمة  اإن���ه���ا  ال���ث���الث  ال�����س��رك��ات 
الفقرية  ل���ل���دول  ج���رع���ات  ب��اإت��اح��ة 
وقالت  ن�سبيا.  منخف�سة  ب��اأ���س��ع��ار 
ف���اي���زر اإن���ه���ا ت��ت��ع��اون م��ب��ا���س��رة مع 
احلكومة يف كل من االأردن ولبنان 

للتربع بلقاحات لالجئني.
اأقل  اإنه مت توزيع  ويقول التحالف 
من مليوين جرعة من االحتياطي 
اخل����ا�����س الأ�����س����ب����اب ع���ل���ى راأ����س���ه���ا 

املخاوف القانونية.
املتحدة  االأمم  ب���ي���ان���ات  وت���و����س���ح 
الواردة يف الوثائق اأن حوايل 167 
من  لال�ستبعاد  عر�سة  فرد  مليون 

برامج التطعيم الوطنية.

اإعفاءها من  ال��دول  ا�سرتطت على 
امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن اأي اآث����ار ���س��ارة قد 
يعاين منها االأف��راد نتيجة للحقن 

باللقاح.
ت���ك���ون  ال  ال�����ت�����ي  ال�������ظ�������روف  ويف 
احلكومات م�سيطرة فيها ال يتي�سر 

ذلك.
امل����خ����اوف الجئني  ه�����ذه  وت�����س��م��ل 
م���ث���ل ال����ن����ازح����ني ج��������راء اأزم��������ات 
واإثيوبيا  واأف��غ��ان�����س��ت��ان  م��ي��امن��ار 
التطعيم  برامج  ت�سملهم  ال  الذين 

احلكومية.
واملهاجرين  ال��الج��ئ��ني  اأج���ل  وم��ن 
املنكوبني  وكذلك  اللجوء  وطالبي 
اأحداث  اأي  اأو  الطبيعية  بالكوارث 
امل�ساعدة  طائلة  عن  بهم  تبعد  قد 
العاملي  الربنامج  اأن�ساأ  احلكومية 
و�سيلة  ك��وف��اك�����س  ب��ا���س��م  امل���ع���روف 
احتياطي  يف  تتمثل  اإن�سانية  وقاية 
املنظمات  ت�ستخدمه  اللقاحات  من 

االإن�سانية كمالذ اأخري.
وحت����ال����ف ج�����ايف ه����و ����س���راك���ة بني 
القطاعني العام واخلا�س تاأ�س�س يف 
2000 لن�سر التطعيمات يف  العام 

خمتلف اأنحاء العامل.
اأن ه��ذا االح��ت��ي��اط��ي لي�س له  غ��ري 
اآل��ي��ة ل��ت��ق��دمي ت��ع��وي�����س��ات. وتقول 
م���ب���ادرة ج���ايف ال��ت��ي ت��دي��ر برنامج 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ك���وف���اك�������س 
ال��ع��امل��ي��ة اإن����ه يف احل�����االت ال��ت��ي ال 
ت�ستطيع فيها املنظمات التي تطلب 
املخاطر  حت��م��ل  ال���ل���ق���اح���ات  ه����ذه 
القانونية ال ميكن توزيع اللقاحات 
اإذا قبلت ال�سركات  اإال  من املخزون 
امل�سوؤولية  ل���ل���ق���اح���ات  امل�����س��ن��ع��ة 

القانونية.
وتبني الوثائق التي اأعدها العاملون 

   ••بروك�شل-بانكوك-رويرتز

داخلية  ووث��ائ��ق  م�سوؤولون  اأو���س��ح 
حتالف  م��ن  روي���رتز  عليها  اطلعت 
ج���ايف ال���ذي ي��دي��ر ب��رن��اجم��ا عامليا 
اأن  كوفيد-19  ل��ق��اح��ات  ل��ت��وزي��ع 
الالجئني  م���ن  امل���الي���ني  ع�����س��رات 
اللقاحات الأن  م��ن  ُي��ح��رم��ون  رمب��ا 
الكربى  الت�سنيع  ���س��رك��ات  بع�س 
تخ�سى اأن تتعر�س ملخاطر قانونية 

من اآثار جانبية �سارة.
وب��ع��د م���ا ي��ق��رب م���ن ع��ام��ني على 
راح �سحيتها  التي  اجلائحة  ظهور 
م��الي��ني �سخ�س  م��ن خم�سة  اأك���ر 
بلغت ن�سبة من ح�سلوا على جرعة 
من اللقاحات بني �سكان الدول ذات 
يف  �سبعة  ح��وايل  املنخف�س  الدخل 

املئة فقط.
وت����اأخ����ر ت�����س��ل��ي��م ال���ل���ق���اح���ات على 
يف  م�ساكل  ب�سبب  ال��ع��امل  م�ستوى 
بتخزين  غنية  دول  وق��ي��ام  االإن��ت��اج 
الت�سدير  قيود  وكذلك  اللقاحات 
وال��ب��ريوق��راط��ي��ة. ك��م��ا اأع����اق تردد 
برامج  التطعيم  ق��ب��ول  يف  ال��ن��ا���س 

كثرية.
ال��ق��ان��ون��ي��ة عقبة  امل���خ���اوف  وت���ع���د 
ال�سحة  م�����س��وؤويل  اأم�����ام  اإ���س��اف��ي��ة 
الت�سدي  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  ال��ع��ام��ة 
لفريو�س كورونا رغم اأن امل�سوؤولني 
يح�سلوا  مل  من  ك��رة  اإن  يقولون 
مثالية  بيئة  تتيح  التطعيم  ع��ل��ى 
�سالالت  اإىل  ل��ل��ت��ح��ور  ل��ل��ف��ريو���س 
جديدة تهدد ما حتقق من ح�سانة 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  االأن��ف�����س  ب�����س��ق 

العامل.
�سركات  اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم  وت��ق��ول 
اللقاحات  م��ن��ت��ج��ي  م����ن  ك����ث����رية 

بول �صولري... »رجل ماكرون« يف ليبيا
•• باري�س-وكاالت

الرئي�س  اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة,  اأفريك”  “جون  جم��ل��ة  اع���ت���ربت 
ا�سرتاتيجية  تغيري  اإىل  ي�سعى  م��اك��رون  اميانويل  الفرن�سي 
بالده يف ليبيا, واعتماد �سيا�سة اأكر واقعية, بعد عودة املبعوث 
الفرن�سي اإىل ليبيا بول �سولري. و�سبق ل�سولري اأن عمل على 
امللف الليبي, وُيو�سف ب� “رجل ماكرون” فيه, وهو معروف يف 
و�سبق اأن �سافر اإىل  دوائر اال�ستخبارات بلقب “بول �سعيد”, 

ليبيا اأثناء االنتفا�سة على نظام معمر القذايف يف 2011.
عودة قوية لباري�س.. ووفقاً للمجلة, حتاول باري�س العودة 
الليبية  االنتخابات  م��ن  اأي���ام  قبل  الليبي,  امل�سهد  اإىل  بقوة 
وتدقق  اجل����اري.  االأول(  )ك��ان��ون  دي�سمرب   24 يف  املرتقبة 

الق�سية  ه��ذه  وجعلت  االنتخابية,  العملية  تطور  يف  باري�س 
امللتهبة اأولوية, باإر�سال مبعوثها اإىل طرابل�س �سريعاً.

واأ�سافت املجلة “منذ مار�س )اآذار( املا�سي, عاد �سولري, الذي 
الواجهة  اإىل  الليبية,  الق�سية  يف  االأول  املتخ�س�س  ُيعترب 
ل��ت��وج��ي��ه ه���ذه ال��ق�����س��ي��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ن��د ف��رن�����س��ا: اأمن 
الدبلوما�سية,  الناحية  املتو�سط«. من  البحر االأبي�س  حو�س 
ليبيا,  ح��ول  ال��دويل  املوؤمتر  بتنظيم  مكا�سب  باري�س  �سّجلت 
املا�سي.  الثاين(  12 نوفمب )ت�سرين  اأعده �سولري يف  الذي 
وواجه “العقل املدّبر لل�سيا�سة الفرن�سية يف ليبيا” �سعوبة يف 
اإجبار باري�س على العودة اإىل هذه الق�سية اجليو�سرتاتيجية 
ثقلهما  بكل  يهيمنان  اأجنبيني  العبني  اأن  خا�سًة  احلا�سمة, 

على رقعة ال�سطرجن الليبية, تركيا ورو�سيا.

ومو�سكو  اأنقرة  ع��ززت  املجلة,  ووف��ق  ومو�سكو..  اأنقرة  دور 
امل���ي���داين للقوات  ب��االن��ت�����س��ار  ال���ب���الد  ن��ف��وذه��م��ا يف  ب��ال��ف��ع��ل 
الع�سكرية الرتكية, وعنا�سر من مرتزقة “فاغر الرو�سية”, 
ويف  واح���د,  ب�سوت  للتحدث  االأوروب����ي  االحت���اد  يكافح  بينما 
املفاو�سات  يف  العليا  ال��ي��د  ب��رل��ني  فيه  �سمنت  ال���ذي  ال��وق��ت 
الإنهاء االأزمة, بات على باري�س اإقامة عالقات �سلمية اأكر مع 

احلكومة االنتقالية الليبية.
انطالق  “منذ  اأن��ه  اإىل  املجلة  واأ�سارت  متعّددة..  مقابالت 
�سولري مقابالت عديدة مع  اأج��رى بول  االنتخابية,  العملية 
املر�سحني الرئي�سيني, عبد احلميد الدبيبة, وفتحي با�ساغا, 
كما  وغ��ريه��م.  الناي�س  علي  وع���ارف  حفرت,  خليفة  وامل�سري 
�سارك املبعوث اخلا�س يف االجتماع االأخري للجنة الع�سكرية 

امل�سرتكة 5 + 5 يف تون�س, الإعادة توحيد اجلي�س«.
ونقلت املجلة عن م�سدر دبلوما�سي مقرب من امللف الليبي, 
معترباً اأن “ال�سيناريو االأف�سل  اأن “اللعبة لن تكون �سهلة”, 
واأن  املقبلة,  اأن يكون هناك حم��اور يف احلكومة  لباري�س, هو 

تكون قادرة على �سمان رحيل القوات االأجنبية«.
يف  الباحث  راأى  جهته,  م��ن  براغماتية..  اأكــر  �سيا�سة 
للحدود  العابرة  املنظمة  اجل��رمي��ة  ملكافحة  العاملية  امل��ب��ادرة 
جالل احلر�ساوي, اأن باري�س مُيكن اأن تقبل االآن بقاء ال�سلطة 
على املدى املتو�سط بيد رئي�س الوزراء يف احلكومة املوؤقتة عبد 

احلميد الدبيبة, املقرب من تركيا.
االأخرية  االآون���ة  “يف  للمجلة:  حديثه  يف  احل��ر���س��اوي,  وق��ال 

اأ�سبحت ال�سيا�سة الليبية لفرن�سا اأكر براغماتية«.

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9785(

رقم املحرر 2021/1/215919 
املنذرة : �سركة م�سانع اال�سباغ الوطنية املحدودة

املنذر اإليهم :1- في�سل �سوجنات حممد �سوجنات - هندي اجلن�سية , 2 - جريمن للمقاوالت املعدنية ذ.م.م
املو�سوع : انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليهما بالت�سامن بينهما باأن ي�سددا للمنذرة مبلغ / 878,556  األف درهم )ثمامنائة 

ثمانية و�سبعون الفا وخم�سمائة �ستة وخم�سون درهما(
 -: التالية  ال�سيكات  املنذرة  ل�سالح  اليهما  املنذر  ا�سدر   -1

البنك امل�سحوب عليه املبلغ بالدرهم �سبب الرف�س تاريخ ال�سيك رقم ال�سيك 

درهم عدم كفاية الر�سيد20072021/3/23 األف  م�سرف عجمان فرع البحرية184،667 

درهم احل�ساب مغلق 12582021/7/31 الف  بنك دبي التجاري فرع عجمان 100،000 

درهم عدم كفاية الر�سيد9212021/8/3 الف  بنك ابوظبي التجاري فرع كلباء500،000 

درهم احل�ساب مغلق 12592021/8/19 الف  بنك دبي التجاري فرع عجمان 93،889 

ال�سيكات  �ستة وخم�سون درهما( وعند تقدمي  الفا وخم�سمائة  األف درهم )ثمامنائة ثمانية و�سبعون   878,556  / املجموع مبلغ 
ايل البنك ل�سرفها ارتدت جميعها بدون �سرف وفقا الإفادات البنك املبينة باجلدول ال�سابق. 2- املنذر اليه االول هو املدير امل�سئول 
اق��رارا بامل�سئولية عن �سداد املبالغ املرت�سدة  للمنذر اليها الثانية وله حق التوقيع على ال�سيكات لدي البنك. وكان قد وقع اي�سا 
مبلغ  ب�سداد  بالت�سامن  اليهما  املنذر  علي  تنبه  االن��ذار  هذا  واملنذرة مبوجب   -3 الثانية.  اليها  املنذر  �سد  املنذرة  ال�سركة  ل�سالح 
املديونية خالل ا�سبوع واحد فقط من تاريخ ا�ستالم االنذار. واال �سوف تلجاأ املنذرة اىل املحكمة للمطالبة باملبلغ امل�ستحق باالأ�سافة 
ايل الفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ اال�ستحقاق مع حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وم�ساريف الرتجمة 
ومقابل اأتعاب املحاماة وفقا للقانون. ل�ذلك , تنبه املنذرة علي املنذر اليهما بالت�سامن باأن ي�سددا للمنذرة مبلغ / ٨7٨,556 الف درهم 
امل�ستحق  باملبلغ  املحكمة للمطالبة  املنذرة ايل  �ستة وخم�سون درهما(. واال �سوف تلجا  الفا وخم�سمائة  )ثمامنائة ثمانية و�سبعون 
باال�سافة ايل الفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ اال�ستحقاق مع حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وم�ساريف 

الرتجمة ومقابل اأتعاب املحاماة وفقا للقانون .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 Date 19/ 12/ 2021  Issue No : 13420
Public Notice - No (9785/2021)

Notifying Party: National Paints Factories co.LTD
Parties to be Notified: 1) Faisal Chungath Mohammad Chungath, Indian Nationality
2) German Steel Cont L.L.C
Sub: A Legal Notice to the Parties to be Notified of Jointly Paying for the Notifying Party AED 878,556 
(Only Eight Hundred Seventy Eight Thousand, Five Hundred and Fifty Six Dirham)
1.The Parties to be Notified issued to the Notifying Party the following Cheques:

Cheque No Cheque Date Reason for Bounce Sum (AED) Drawee Bank 

2007 23/03/2021 Insufficient balance 184،667 Ajman Bank، Buhaira branch

1258 31/07/2021 Closed accounts 100،000 Commercial Bank of Dubai، 
Ajman Branch

921 03/08/2021 Insufficient balance 500،000 Abu Dhabi Commercial Bank، 
Kalba Branch

1259 19/08/2021 Closed accounts 93،889 Commercial Bank of Dubai، 
Ajman Branch 

The Cheques totalled AED 878,556 (Only Eight Hundred Seventy Eight Thousand, Five Hundred and 
Fifty Six Dirham). When they were presented to the bank for payment, the Cheques bounced, according 
to the statements of the Banks in the table above. 2. The First Party to be Notified is the manager of 
the Second Party to be Notified and has the right to sign cheques with the banks. He also signed an 
acknowledgement that he shall be liable for paying the sums owed to the Notifying Party by the Second 
Party to be Notified. 3.The Notifying Party hereby gives notice to the Parties to be Notified of jointly 
paying the debt sum within only one week as of the date of receiving the Notice; otherwise or else the 
Notifying Party will go to court to claim for the due sum and the legal interest accrued as of the maturity 
date and to making the Parties to be Notified obliged by paying all court cost, translation expenses and 
attorney's fees, according to the law. Therefore, The Notifying Party hereby notifies the Parties to be 
Notified of jointly paying AED 878,556 (Only Eight Hundred Seventy Eight Thousand, Five Hundred 
and Fifty Six Dirham). Otherwise, the Notifying Party will go to court to claim for the due sum together 
with the legal interest accrued as of the maturity date and to making the Parties to be Notified obliged 
by paying all court cost, translation expenses and attorney's fees, according to the law.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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عربي ودويل
مواجهة اأيديولوجية تخدم الرجلني:

�إميانويل ماكرون وفيكتور �أوربان, �أف�صل �لأعد�ء...!
•• الفجر -جويل لو بافو�س 

رجمة خرية ال�شيباين
الليربايل  بني  االأيديولوجية  املواجهة  وراء      
بني  قائم  تعاون  القومي،  وال�سعبوي  االأوروبـــي 
القوي،  املجر  ورجــل  االإليزيه  ق�سر  م�ستاأجر 

 13 فكل منهما ي�ستخدم االآخــر.    يوم االثنني، 
دي�سمرب، على خطى مناف�سيه اإريك زمور يف نهاية 
و�سل  اأكتوبر،  نهاية  يف  لوبان  ومارين  �سبتمرب، 
رئي�س  للقاء  بوداب�ست  اإىل  مــاكــرون  اإميانويل 
لي�س  ولكن  اأوربــــان...  فيكتور  املجري  الـــوزراء 
الرئي�س  عقد  الر�سمي،  للربنامج  وفًقا  فقط. 

الفرن�سي قمة مع قادة دول جمموعة في�سيغراد 
“املجر و�سلوفاكيا وجمهورية الت�سيك وبولندا”، 
املجرية  االأحزاب  ممثلي  من  العديد  مع  وجل�سة 
امللتزم  الفيل�سوف  ذكـــرى  وتــكــرمي  املــعــار�ــســة، 
 .2019 مايو  يف  ا�ستقبله  الــذي  هيلر،  اأغني�س 
هذه  كانت   ،2007 عام  �ساركوزي  نيكوال  فمنذ 

املجر.     اإىل  فرن�سي  لرئي�س  االأوىل  الزيارة  هي 
وهذه الرحلة، اأنهت جولة يف العوا�سم االأوروبية 
ال�ست والع�سرين االأخرى التي وعد بها اإميانويل 
ل�ستة  تعّد  انها  كما  رئا�سته،  ماكرون خالل فرتة 
االأوروبي  لالحتاد  الفرن�سية  الرئا�سة  من  اأ�سهر 

التي تبداأ يف االأول من يناير.

   خالل ال�سباق على االنتخابات 
تبادل   ,2019 مايو  يف  القارية 
اإط����الق النار  م���اك���رون واأورب������ان 

على طريقة الو�ستارن. 
 ,2018 يوليو  �سهر  ب��داي��ة  ويف 
اأن  ال���ف���رن�������س���ي  ال���رئ���ي�������س  ق������در 
“احلدود احلقيقية الأوروبا” هي 
“التقدميني”  تف�سل  التي  تلك 
عيار  م�����ن  “القوميني”  ع�����ن 

اأوربان.
 وبعد ثالثة اأ�سابيع, اأعلن املجري 
االأملانية,  اليومية  بيلد  ل�سحيفة 
اأنه ال يريد اأوروبا “حتت الزعامة 

الفرن�سية«.

لفتات دبلوما�سية
 ,2018 اأغ�����س��ط�����س   28 يف      
ماتيو  االإي������ط������ايل  ال�������س���ع���ب���وي 
�سّنفا  املجري,  ورفيقه  �سالفيني 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون ع���ل���ى اأن����ه 
للهجرة”.  املوؤيد  املع�سكر  “زعيم 
الرئي�س  ه��اج��م  ب��ي��وم,  ذل��ك  قبل 
املتبّجحة”  “القومية  الفرن�سي 
للمجر خ��الل ن���دوة ال�����س��ف��راء يف 

باري�س.
  ويف 26 اأكتوبر, خالل ا�ست�سارة 
املواطنني يف العا�سمة ال�سلوفاكية 
براتي�سالفا, انتقد ماكرون بعنف 
للقادة  املجنونة”  “العقول 
الذين  وال��ب��ول��ن��دي��ني,  امل��ج��ري��ني 

“يكذبون على �سعبهم”.
 وال������ي������وم, ي����وا�����س����ل اإمي����ان����وي����ل 
ماكرون وفيكتور اأوربان ا�ستغالل 
الرتويج  اأج����ل  م���ن  خ��الف��ات��ه��م��ا 
الربيع  يف  ان��ت��خ��اب��ه��م��ا  الإع��������ادة 

املقبل.
   النقا�سات حقيقية, لكن ماكرون 
منهما  ك���ل  ي�����س��ت��خ��دم  واأورب���������ان 
االآخر الأ�سباب حملية. والأنهما يف 
قلب حملة انتخابية, فاإن خطاب 
يخدمهما  االأعداء”,  “اأف�سل 

اأكر من اأي وقت م�سى. 
ماكرون,  ا���س��ت��ق��ب��ال  خ���الل  ف��م��ن 
االأوروبية,  اأهميته  اأورب��ان  ُيظهر 
يحلل  م��ع��زواًل,  لي�س  اأن���ه  ويثبت 
اإ�سرت  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ 
يف  املتخ�س�س  ���س��و���س,  ب��رتون��ي��ال 

ال�سوؤون الفرن�سية. 
اإمي��ان��وي��ل ماكرون  ي����اأت  ث���م, مل 
م���ن اأج����ل اأورب�������ان ف��ق��ط. لذلك 
الرحلة  ه��ذه  بيع  ب�سهولة  ميكنه 
ويف  ال��ل��ي��ربال��ي��ني,  ن��اخ��ب��ي��ه  اإىل 
ر�سالة  ي���ر����س���ل  ن��ف�����س��ه   ال����وق����ت 
زمور  زي���ارة  بعد  ال�سياديني  اإىل 

ومارين لوبان«.
اأف�سحت   ,2019 ع��ام  مطلع      
املجال  وامل�������س���اح���ن���ات  ال�����س��ت��ائ��م 
ل��الإ���س��ارات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة, وهي 
ع�����الم�����ة ع����ل����ى ال������ت������ق������ارب بني 

البلدين.
حفل  خ�������الل  ي����ن����اي����ر,   28 يف   
ال�سفارة  اإق��ام��ة  مقر  يف  ا�ستقبال 
تلقت  ب��وداب�����س��ت,  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
الدولة  ن���وف���اك, وزي����رة  ك��ات��ال��ني 
حكومة  يف  وال�������س���ب���اب  ل���الأ����س���رة 
اأوربان, و�سام ال�سرف من اجلرال 
اإر�ساله من  ال��ذي مت  بوغا,  بينوا 

ا للمنا�سبة. باري�س خ�سي�سً
 �سخ�سية حمافظة بارزة يف املجر, 

ه��ل��ي��ك��وب��رت م����ن ط������راز ارب���ا����س 
وطائرات  فالكون  نقل  وط��ائ��رات 
يوروكوبرت  ت���دري���ب  ه��ل��ي��ك��وب��رت 
امل�سادة  م��ي�����س��رتال  و����س���واري���خ 

للطائرات. 
ع����ام  م���ن  االأول  ال��رب�����������������ع  ويف 
اجل����ن����ود  ����س���ي���ن�������س���م   ,2022
امل�سلحة  ال���ق���وات  اإىل  امل��ج��ري��ون 
ال�ساحل,  منطقة  يف  االأوروب���ي���ة 
فرن�سية  كتيبة  �سفوفها  يف  التي 

كبرية.
بالينت  ل��ل�����س��ح��ف��ي  ب��ال��ن�����س��ب��ة     
واملجر  فرن�سا  “حاربت  اأبلونزي, 
املر�سودة  امل���ب���ال���غ  اق���ت���ط���اع  م��ع��ا 
امل�سرتكة,  ال���زراع���ي���ة  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة 
خالل  ال���دف���اع  �سيا�سة  ول��ت��ع��زي��ز 
اخلا�سة  امل���ي���زان���ي���ة  م���ف���او����س���ات 
 .2027-2021 ب�������ال�������دورة 
وح�سب م��اك��رون, ف��اإن ال��زي��ادة يف 
ال�سرط  جت�سد  ال��دف��اع  ميزانية 
اال�سرتاتيجية  لل�سيادة  امل�سبق 

االأوروبية العزيزة عليه.
اأوربان  اأّن  امليدان, تبنّي   ويف هذا 
ح���ل���ي���ف غ����ري م���ت���وق���ع, وال�������ذي, 
ب�����س��ف��ت��ه ����س���ي���ادي, ي���دع���م اأق�����دم 
يف  ال��راغ��ب��ني  للفيدراليني  ح��ل��م 
اجلي�س  الدول��ة-االّم����ة:  جت��اوز 

االأوروبي ».
ماكرون  ���س��ي��واج��ه  اأب���ري���ل,  يف     
واأورب��������ان ���س��ن��ادي��ق االق������رتاع يف 
اأحدهما  ي���ري���د  ن��ف�����س��ه.  ال���وق���ت 
“ال�سرتات  �سفحة  لطّي  ال��ع��ودة 
االآخر  ي�سعى  بينما  ال�سفراء”, 
اإىل فرتة رابعة على التوايل �سد 
امل�سيحي  ح��ول  جتّمعت  معار�سة 

التكنوقراط بيرت ماركي زاي.
الهيمنة  ال���ف���رن�������س���ي  ي���ع���ت���زم     
الربيك�سيت  بعد  م��ا  اأوروب����ا  على 
املجري  يحلم  ح��ني  وم��ريك��ل, يف 
امل�سككني يف  م��ن  ك��ب��ري  ب��ت��ح��ال��ف 
بروك�سل,  يف  االأوروب������ي  االحت����اد 
فيد�س  ح�����زب  اأرك�����ان�����ه  ���س��ت��ك��ون 
املجري, وحزب القانون والعدالة 
االإيطالية,  والرابطة  البولندي, 
وحزب التجمع الوطني الفرن�سي, 
اإذا  فوك�س...  االإ�سباين  والفريق 
كانت هناك خا�سية متطابقة بني 
الرغبة  �سك  ب��ال  فهي  الرجلني, 

يف املجد.

زيارة متعددة الر�سائل الرئا�سة الفرن�سية الأوروبا ما بعد مريكل والربيك�سيت حتتاج للمجر

تتقن هذه االأربعينية لغة موليري, 
وح�سلت على هذا الو�سام املرموق 
“تعزيز العالقات  لعملها ل�سالح 

الفرن�سية املجرية«.
   ويف نهاية �سهر مار�س, ح�سرت 
ال�������س���ف���رية ب���ا����س���ك���ال اأن�����دري�����اين 
موؤمتًرا يف بوداب�ست حول الهجرة 
جمع نقاًدا من املحافظني اجلدد 

الدوليني.
وزراء  امل���ت���ح���دث���ني:  ب����ني  وم�����ن   
ح����ك����وم����ة اأورب���������������ان, وامل������وؤرخ������ة 
احلنني  ي�سكنها  التي  الهنغارية 
احل����رب����ني  ب�����ني  م�����ا  ف�������رتة  اإىل 
العامليتني, ماريا �سميت, وممثلني 
االأمريكية  ال��ف��ك��ر  م���راك���ز  ع���ن 
اليمينية, والكاتب اال�سالموفوبي 
)م�ست�سار  م��������وراي  دوغ�����ال������س 
بول�سونارو(,  الربازيلي  الرئي�س 
ونيكوال �ساركوزي, وحينها اأي�سا, 

الرغبة يف املجد
امل�ستثمر  ل��ف��رن�����س��ا,  ان  ي��ب��ق��ى,     
وا�سعة  ���س��ب��ك��ة  امل���ج���ر,  يف  ال���راب���ع 
اإدف  مثل  املحلية  ال�����س��رك��ات  م��ن 
وديكاتلون  واأو������س�����ان  وف���ي���ول���ي���ا 
وم��ي�����س��الن وب���ون���دوي���ل ودان�����ون 
وجروباما واأك�سا والفارج و�سانويف 

و�سريفييه. 
اأريفا  ف����ازت   ,2017 م��اي��و  ويف 
اأن��ظ��م��ة حماية  ل��ت��ح��دي��ث  ب��ع��ق��د 
باك�س  حم���ط���ة  يف  امل����ف����اع����الت 
الذري  امل��وق��ع  ال��ن��ووي��ة,  للطاقة 

الهنغاري الوحيد.
 وعام 2017 و2018, قامت جي 
حمالت  وعر�س  بن�سر  ديكو  �سي 
ل�سورو�س  امل����ع����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 

واملناه�سة للمهاجرين. 
   كما يت�سمن اأ�سطول �سالح اجلو 
ن��ق��ل وطائرات  امل��ج��ري ط��ائ��رات 

الفرن�سي  الرئي�س  دع��ا  ال��ت��اري��خ, 
وحيا  االأوروب�����ي�����ة,  ال���وح���دة  اإىل 
في�سيغراد.  جم���م���وع���ة  اأه���م���ي���ة 
الق�سيدة  اأورب���ان  ق��را  ومبت�سًما, 
ال�سهرية “اخلريف مر بباري�س” 
والتي  اآدي  اأن�����دري�����ه  ل��ل�����س��اع��ر 
املدار�س  تالميذ  جميع  يحفظها 
امل��ج��ري��ة, ث��م ���س��ّدد ع��ل��ى املواقف 
االأم����ن وحماية  امل�����س��رتك��ة ح���ول 

احلدود.
اأورب����ان وم��اك��رون على     »يحكم 
اأ����س���ا����س ع���ق���ي���دة ب�����س��ي��ط��ة يجب 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع االم���ت���ث���ال, يعلق 
فريدريك  ال�سويدي  االقت�سادي 
الربيطانية  املجلة  يف  اإري��ك�����س��ون 
امل�ساهد, اإنهما يحّبان اأن يت�سرفا 

ك��ات��ب��ا. وقد  ب�سفته  زم���ور  اإري���ك 
قيمة  الدبلوما�سية  وجود  اأعطى 
الرجعي  الثقايف”  “للن�سال 

الذي يخا�س يف املجر.

»ملوك«
 ,2019 ي��ول��ي��و  منت�سف  يف      
ت��ول��ت اأور�����س����وال ف���ون دي���ر الين 
م��ق��ال��ي��د امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب����ي����ة 
وماكرون.  اأورب����ان  ات��ف��اق  بف�سل 
ويف 11 اأكتوبر, ا�ستقبل اإميانويل 
يف  فيكتور”  “عزيزي  م���اك���رون 
قبل  لالإليزيه,  االأمامية  ال�ساحة 
ي��وم��ني م��ن االن��ت��خ��اب��ات البلدية 

املجرية.
خّلدها  غ��داء  لوجبة  وكمقدمة   

اأكتوبر  ن��ه��اي��ة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ج���ر 
م�����س�����س, وكذلك  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي 
م�����س��األ��ة ���س��ي��ادة ال���ق���ان���ون, نقطة 
اخل��������الف ال���ف���رن�������س���ي-امل���ج���ري 

االبدية.
الظهور  اإىل  ال��ت��وت��رات  ع����ادت     
24 ي��ون��ي��و ع��ل��ى ه��ام�����س قمة  يف 
بروك�سل.  يف  للكهرباء  اأوروب���ي���ة 
ق��ام��ت 17 دول���ة م��ن اأ���س��ل 27 
دول��ة ع�سو يف االحت��اد االأوروبي, 
الت�سريع  ب���اإدان���ة  ف��رن�����س��ا,  م��ن��ه��ا 
يعاقب  ال�����ذي  االأخ������ري  امل���ج���ري 
“متثيل”  و  “الرتويج”  ع��ل��ى 
امل����ث����ل����ي����ة اجل���ن�������س���ي���ة وال����ه����وي����ة 
اجلن�س  م��ع  املتعار�سة  اجلن�سية 

البيولوجي.

الناخبني  ويعامالن  امللوك,  مثل 
ب��ق��ي��ود قليلة  ك��رع��اي��ا, وي��ق��ب��الن 
على خططهما ال�سخ�سية. وعلى 
غ�����رار ف��ي��د���س اأورب���������ان, ب��ع��د اأن 
مل  �سبابه,  لليربالية  ظهره  اأدار 
يتبق ال��ك��ث��ري م��ن ال��ل��ي��ربال��ي��ة يف 

ماكرون.
اأورب���ان وم��اك��رون الظهور   يحب 
كمعار�سني, لكن غالًبا ما ينتهي 
االأم��ر يف اجلانب نف�سه  يف  بهما 

بروك�سل ».
   وم��ع ذل��ك, ال ي��زال هناك خط 
الكربون  تعديل  اآلية  ح��ول  �سرخ 
بن�سبة  وال�سرائب  احل��دود,  على 
ال�سركات  اأرب����اح  على  15باملائة 
متعددة اجلن�سيات, والتي وافقت 

مارين لوبان �سبقت مناف�سها ماكرون اىل املجر عقد الرئي�س الفرن�سي قمة مع قادة دول جمموعة في�سيغراد

يحلم املجري بتحالف كبري من امل�سككني يف االحتاد االأوروبي

يو��صل ماكرون و�أوربان ��صتغالل خالفاتهما من �أجل �لرتويج لإعادة �نتخابهما يف �لربيع 

يعتزم الفرن�سي الهيمنة على اأوروبا ما بعد مريكل، ويحلم املجري بتحالف كبري من امل�سككني يف بروك�سل

يحب اأوربان 
ومـــــاكـــــرون 
الـــــظـــــهـــــور 
 ، �سني ر كمعا
غالًبا  لــكــن 
ــــا يــنــتــهــي  م
االأمـــر  بهما 
اجلــانــب  يف 
نـــفـــ�ـــســـه يف 
بـــروكـــ�ـــســـل

ـــرار  ــى غ ــل ع
ـــــس  ـــــد� ـــــي ف
اأوربــان، بعد 
اأن اأدار ظهره 
لــلــيــربالــيــة 
�ــــســــبــــابــــه، 
يـــتـــبـــق  مل 
من  الــكــثــري 
لية  ا لليرب ا
ــرون ــاك م يف 

�إذ� كانت هناك خا�صية متطابقة بني �لرجلني, فهي بال �صك �لرغبة يف �ملجد
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 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة نعيمه حمد عبيد خمي�س الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف خالد علي مراد حممد البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة زيروفات 

الدارة املطاعم ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2509551 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ها�سم ال�سيدعماد عبدالهادي الها�سمي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف يو�سف عبداهلل جمعه خمي�س الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/افنانيتا 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3646259 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ام كي 7 

كوليك�سن لالزياء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2942114 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:بيور للعقارات ذ.م.م
الطموح  �سركة   0.1 طموح  الرمي  الرمي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

لال�ستثمارات ذ.م.م
CN 1013681 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون , كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/11/22 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/12/18  - بالرقم:2105036973  

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:بقالة فور يو اأك�سربي�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
دائرة  مبنى   0.2 احلرة  املنطقة   - ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

التخطيط العمراين والبلديات - بلدية مدينة ابوظبي
CN 2607306 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون , كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/13 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/12/18  - بالرقم:2150028207  

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأو�سن الين لل�سيانه العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1152067 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل على �سامل �سربان الربيكى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم على ابراهيم على املرزوقى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اأو�سن الين لل�سيانه العامة
OCEAN LINE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ اأو�سن الين لل�سيانه العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
OCEAN LINE GENERAL  MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ترا�ست لغ�سيل الرمال .ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3984953 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / وا�سف �سعدى ر�سيد تاج من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / وا�سف �سعدى ر�سيد تاج من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ماجد را�سد العبار الفال�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ترا�ست لغ�سيل الرمال .ذ.م.م

TRUST WASHING SAND L.L.C
اإىل/ ترا�ست لغ�سيل الرمال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

TRUST WASHING SAND - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون احلالقة الوطني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1102185 
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون احلالقة الوطني

NATIONAL BARBERSHOP

اإىل/ كافترييا ا�سرنكيل
  ASHRANKEEL CAFETERIA 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة  5630004
 تعديل ن�ساط / حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال  9602101

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فريونا لالحذية واالقم�سة ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1029099 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد عثمان حمدان %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود عدنان نعمان %25
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سن حممد منري ادلبى %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بالل حممد عدنان الغربه %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سلطان عبداهلل �سلطان ال على

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عثمان حمدان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن حممد منري ادلبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بالل حممد عدنان الغربه
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/البنك االهلي الكويتي 
�س.م.ك فرع �سركة الكويت , مقيدة يف �سجل ال�سركات 
تقدمت  وقد   )70( رقم  حتت  الوزارة  لدى  االجنبية 
التجاري  اال�سم  لتعديل  بطلب  الوزارة  اىل  ال�سركة 
وتعديل   , �س.م.ك.ع  الكويتي  االأهلي  البنك  لي�سبح/ 

بياناتها يف �سجل ال�سركات االجنبية تبعا لذلك .
باعرتا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  يتجاوز  ميعاد ال  الوزارة يف  اىل 

هذا االعالن. حتريرا يف 2021/11/23
اأحمد علي احلو�شني

 مدير ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  19 دي�شمرب 2021 العدد 13420
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عربي ودويل
اال�ستفتاء مل يغلق القو�س:

و�صع كاليدونيا �جلديدة رهان بالن�صبة لل�صني...!
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت 

ترجمة خرية ال�شيباين
لفهم  يوؤهلهم  بتكوين  ال�سينيون  القادة  يتمتع  ال     
اال�ستقالل  على  واال�ستفتاء  االنتخابية.  العمليات 
اجلديدة  كاليدونيا  يف  دي�سمرب   12 يف  جرى  الذي 

فيه �سيء يثري حريتهم. هناك انتخابات حملية يف 
يف  الفائزين  ال�سيوعي  احلــزب  يوؤطر  حيث  ال�سني 
الغرب،  انتخابات  فاإن  وباملقارنة،  االأحيان.  اأغلب 
باحلرية،  تتميز  الفرن�سية،  االأرا�سي  على  وخا�سة 
انتخابي  ج�سم  بوجود  اجلــديــدة،  كاليدونيا  ويف 

متنوع.

   ميثل الكاناك، ال�سكان االأ�سليون لالأرخبيل، حوايل 
جبهة  اأ�سا�سا  ممثلوهم،  ال�سكان.  من  باملائة   47
التحرير الوطني كاناك واال�سرتاكية، ينا�سلون من 
ا�سمها  و�سي�سبح  م�ستقلة  اجلديدة  كاليدونيا  اأجل 
كوفيد،  وباء  ب�سبب  االقرتاع  تاأجيل  طلبوا  كاناكي، 
وا�ستنجدوا مبجل�س الدولة الذي مل يقبل حججهم. 

ونتيجة  الت�سويت.  عدم  اىل  موؤيديهم  دعوا  لذلك 
فا�سل   56 الت�سويت  عن  االمتناع  معدل  بلغ  لذلك، 
اأ�سل  من  للكاليدونيني  بالن�سبة  اأمــا  باملائة.   13
–فقد  ال�سكان  من  باملائة   30 من  يقرب  -ما  اأوروبي 
تنقلوا باأعداد غفرية وبلغت ن�سبة “ال” 96 فا�سل 5 

باملائة من االأ�سوات.

   كل هذا يثري اال�ستغراب -ولي�س 
اتفاقية  -الأن  ب��ك��ني  م���ن  ف��ق��ط 
نوميا, عام 1998, و�سعت قواعد 
�سوؤال  على  اإذا,  اال�ستفتاء.  ل��ه��ذا 
كاليدونيا  حت�سل  اأن  تريد  “هل 
الكاملة  ال�����س��ي��ادة  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
“ال”  ي��ف��وز  م�ستقلة؟”,  وت�سبح 
عام 2018, يجب تنظيم اقرتاع 
ت�سويت  ث���م   ,2020 ع����ام  اآخ����ر 
ثالث عام 2021, يف �سورة ظلت 
كل  ويف  ب��االأغ��ل��ب��ي��ة.  تتمّتع  “ال” 
م��رح��ل��ة م��ن ه���ذه امل���راح���ل, فازت 
“ال” بن�سبة 56 فا�سل 4 باملائة 
من االأ���س��وات ع��ام 2018, و43 

فا�سل 6 باملائة عام 2020.
امل���واف���ق���ة على  رف�������س  ي��ت��م  اأن     
مرات,  ثالث  كاليدونيا  ا�ستقالل 
اإىل  اإمي�����ان�����وي�����ل م�����اك�����رون  دف������ع 
باختيار  علما”  “اأخذ  اأن��ه  اإع��الن 
����س���ك���ان ك���ال���ي���دون���ي���ا ال���ب���ق���اء “يف 
الرئي�س  واأ���س��اف  اجلمهورية”. 
الأن  اأجمل  “فرن�سا  اأن  الفرن�سي, 
البقاء  ق��ررت  اجلديدة  كاليدونيا 
اأن  اأي�����س��ا,  اأع��ل��ن  لكنه  داخلها”. 
“تقت�سر  ل���ن  امل��ق��ب��ل��ة  امل��ن��اق�����س��ات 
الدولة  واأن  املوؤ�س�سات”,  ع��ل��ى 
وامل���وؤ����س�������س���ات امل��ح��ل��ي��ة ي���ج���ب اأن 
من  “العديد  يف  معا”  “تعمل 
نتوقع  اأن  بد  ال  وهنا  املوا�سيع”. 
اال�سرتاتيجية  ع�����ن  احل�����دي�����ث 
ف��ي��م��ا يتعلق  ال�����س��ن��اع��ي��ة, خ��ا���س��ة 
التي  املحلية  امل��ال��ي��ة  اأو  بالنيكل, 
تعاين من عجز كبري, اأو مكافحة 
التفاوت االجتماعي الذي يتفاقم 

ب�سكل حاد.

اأوراق رابحة
 تت�سّيدها ال�سني

ُيحتمل  ب��ك��ني,  م���ن  ن��ظ��رن��ا  اإذا    
يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  ت��ب��دو  اأن 
خا�س.  ب�سكل  معقدة  كاليدونيا 
تعليقات  يف  ال���دخ���ول  م��ن  وب����داًل 
االإعالم  و���س��ائ��ل  ف�سلت  م��ط��ول��ة, 
ال�سينية االكتفاء بتقدمي تقارير 

موجزة عن نتائج هذا االختبار.
حمالت  خ������الل  ذل��������ك,  وم������ع     
اال���س��ت��ف��ت��اء امل��ت��ت��ال��ي��ة ه����ذه, كانت 
موؤيدي  امل����وال����ني,  ح��ج��ج  اإح�����دى 
كاليدونيا  اأن  ت��ك��رار  ه��ي  “ال”, 
ب�سرعة  �ستقع  امل�ستقلة  اجل��دي��دة 

حتت �سيطرة بكني.
   وال�����س��ني, ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت االآن 
اهتمامها  تخفي  ال  عظمى,  ق��وة 
من  اأواًل,  اجل���دي���دة:  بكاليدونيا 
من  �سيكون  االقت�سادية,  الناحية 
املدين  ال�سيني,  لالأ�سطول  املفيد 
ميناء  يف  ي��ر���س��و  اأن  وال��ع�����س��ك��ري, 
املياه العميقة نوميا. وال يعني هذا 
اأن هذه املدينة قريبة من ال�سني 
-فهي على بعد 7640 كيلومرًتا 
اال�ستقرار  -ول��ك��ن  �سنغهاي  م��ن 
ال�سيد  ل���ق���وارب  �سي�سمح  ه��ن��اك 
 1.74 م��ن  باال�ستفادة  ال�سينية 
املنطقة  م��ل��ي��ون م���رت م��رب��ع م���ن 
لكاليدونيا  اخلال�سة  االقت�سادية 

اجلديدة حول �سواحلها.
   م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى, م��ن خالل 
ميكن  نوميا,  يف  الن�سط  التواجد 
وت�����س��رف على  ت��ك��م��ل  اأن  ل��ل�����س��ني 
ال��ع��دي��د من  يف  املتنامي  وج��وده��ا 
ال���ه���ادئ. يف فيجي  ج���زر امل��ح��ي��ط 
اجلديدة,  غينيا  وب��اب��وا  وفانواتو 
ت��ق��دم ال�����س��ني م�����س��اع��دات كبرية 
ا�ستغالل  مقابل  �سنوات  عدة  منذ 
اإن�ساء  مت  وه��ك��ذا,  املحلية.  امل���وارد 
ق��و���س م���ن ال��ت��اأث��ري ال�����س��ي��ن��ي, يف 
اجلديدة”,  احلرير  “طرق  �سياق 

كاليدونيا  ت���ق���ع  اجل����غ����راف����ي����ة, 
مواجه  �سور  مقدمة  يف  اجل��دي��دة 
املحيط  يف  ال�������س���ي���ن���ي  ل��ل��ن��ف��������وذ 

الهادي.
اأ�سرتاليا  امل����وق����ع  ه�����ذا  وي����ق����ود   
ا ملراقبة اأي تطور  ونيوزيلندا اأي�سً
�سيا�سي يف كاليدونيا اجلديدة. اإن 
للثقافة  املنتميان  البلدين,  هذين 
االإجنليزية لهما مبدئيا م�سلحة 
يف التفاهم اجليد مع فرن�سا رغم 
اأن اأ�سرتاليا مل تذهب حًقا يف هذا 
بتخّليها  املا�سي,  ال�سيف  االجت��اه 
عقدها  ع���ن  وال�������س���ادم  امل���ف���اج���ئ 
ل�سالح  فرن�سية  غوا�سات  ل�سراء 

الغوا�سات االأمريكية.
توقفت  اجل��دي��دة,  كاليدونيا  يف    
ال��ع��الق��ات ب��ني م�����س��وؤويل الكاناك 
وعندما  ال��ف��رن�����س��ي��ة.  واحل��ك��وم��ة 
وزير  ليكورنو,  �سيبا�ستيان  اأعلن 
اأقاليم ما وراء البحار, اأنه �سيكون 
الت�سويت  ي��وم  نوميا  يف  ح��ا���س��ًرا 
على هذا اال�ستفتاء الثالث, اأ�سارت 
ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي كاناك  ج��ب��ه��ة 
�سحفي,  ب��ي��ان  يف  واال����س���رتاك���ي���ة 
ال���دول���ة  ت���ع���ّن���ت  “امام  اأن������ه  اإىل 
اال�ستفتاء يف  تاريخ  على  للحفاظ 
تعار�س   ,2021 دي�����س��م��رب   12
ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي كاناك  ج��ب��ه��ة 
جميع  والقوميني,  واال�سرتاكية, 
مع  اج��ت��م��اع��ات  واأي  امل��ن��اق�����س��ات 
قبل  البحار  وراء  ما  اأقاليم  وزي��ر 

االنتخابات الرئا�سية«.
ُت�ستاأنف  اأن  امل����رج����ح  وم������ن     
كاليدونيا  و�سع  ب�ساأن  املناق�سات 
الرئا�سية  ال��ف��رتة  اجل��دي��دة حت��ت 
اليوم  ال��ق��ادم��ة. ويف االن��ت��ظ��ار, يف 
اعتربت  ال��ذي  لال�ستفتاء  ال��ت��ايل 
ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي كاناك  ج��ب��ه��ة 
واال�سرتاكية, اأنه ال قيمة له, اأ�سار 
كاليدونيا  اأن  اإىل  واميتان,  رو���س 
اجلديدة مدرجة على قائمة االأمم 
واأنه  املتحدة “الإنهاء اال�ستعمار”, 
بهذا  “ال�سري  يف  ي��رغ��ب  ي���زال  ال 

البلد ببطء نحو التحرير«.
فتح  ي���ت���م  اأن  امل���ح���ت���م���ل  م�����ن     
الكاناك  ممثلي  ب��ني  وا���س��ع  نقا�س 
كان  اإذا  م��ا  لتحديد  وال��ك��ال��دو���س 
ينبغي لالأرخبيل اأن ي�سري باجتاه 
نتائج  اإىل  بالنظر  اأو,  اال�ستقالل 
اال�ستفتاءات الثالثة خالل ثالث 
ال�سروري  م��ن  ���س��ي��ك��ون  ���س��ن��وات, 
���س��ك��ل م���ت���ج���دد من  ال��ت��ف��ك��ري يف 

االرتباط مع فرن�سا.
باري�س,  يف  امل��ا���س��ي,  ي��ون��ي��و  يف     
انتهت مناق�سات دارت بني الدولة 
وخم��ت��ل��ف االأط�����راف ال��ف��اع��ل��ة اىل 
وتقارب”,  “ا�ستقرار  فرتة  ت�سّور 
تنتهي يف يونيو 2023 با�ستفتاء 
ي�سع  “م�سروع”  ح����ول  ج���دي���د 
لكاليدونيا  اأ����س���ا����س���ًي���ا  ن���ظ���اًم���ا 

اجلديدة.
   من املوؤكد اأن كل هذه االجتاهات 
���س��ت��ت��م م���راق���ب���ت���ه���ا ع����ن ك���ث���ب يف 
كاليدونيا  يف  ف���ال���و����س���ع  ب���ك���ني. 
الب�ساطة  ب��ه��ذه  ل��ي�����س  اجل���دي���دة 
“نعم  اأن  لو  كما  لل�سني  بالن�سبة 
ف����ازت.  ق���د  ك���ان���ت  لال�ستقالل” 
لها  ي�سمح  و���س��ع  يف  لي�ست  وه���ي 
مفاو�سات  يف  ن���ف���وذه���ا  ب���ف���ر����س 
الفرن�سية  احلكومة  ب��ني  ج��دي��دة 
وممثلي �سكان كاليدونيا. وال �سك 
اأن ال�سني �ستنتظر حتى يتم اإبرام 
االتفاقات بني باري�س ونوميا, قبل 
الظهور ب�سكل ن�سط يف االأرخبيل.

ال تنت�سر من جديد اجتماع عام جلبهة التحرير الوطني كاناك االنف�سالية

حول بحر املرجان. كل ما ينق�س 
ك��ال��ي��دون��ي��ا اجل��دي��دة الإكمال  ه��و 

هذه االلّية اال�سرتاتيجية.
الواقعة  النيكل  مناجم  وت��ظ��ل     
كاليدونيا  جزيرة  ت��ري,  غراند  يف 
كبرية  اأه���م���ي���ة  ذات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة, 
ل��ل�����س��ني. ي���وج���د ه���ن���اك م����ا بني 
احتياطيات  من  باملائة  و30   20
وعام  ال��ع��امل.  يف  املعروفة  النيكل 
ثلثي  م��ن  اأك���ر  ب��ي��ع  2020, مت 
3.4 مليون  -اأي  امل�ستخرج  اخلام 
طن �سنوًيا بقيمة 197.2 مليون 

دوالر -اإىل ال�سني.
   وي�����س��ت��خ��دم ه���ذا ال��ن��ي��ك��ل ب�سكل 
ال��ف��والذ املقاوم  اإن��ت��اج  اأ���س��ا���س��ي يف 
البطاريات  �سناعة  ويف  ل��ل�����س��داأ, 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. وم���ن وج��ه��ة النظر 
ال�������س���ي���ن���ي���ة, م�����ن ال����وا�����س����ح اأن�����ه 
القدرة  ام���ت���الك  م��ه��ّم��ا  ���س��ي��ك��ون 
النيكل  يف  بحرية  الت�سّرف  على 
م�ساعدة  م���ق���اب���ل  ال���ك���ال���ي���دوين 
اجلديدة.  ل��ك��ال��ي��دون��ي��ا  مم��ن��وح��ة 
كانت  اإذا  اأن��ه  �سمنيا,  املفهوم  من 
م���ن���اج���م ن��ي��ك��ل ك���ال���ي���دون���ي���ا حتت 
ال�����س��ي��ط��رة ال�����س��ي��ن��ي��ة, ف��ل��ن تكون 
حركات  اأو  اإ����س���راب���ات  اأي����ة  ه��ن��اك 
اج��ت��م��اع��ي��ة اأخ����رى, ك��م��ا ح���دث يف 

فران�سوا ميرتان, �سن كوماندو�س 
ع�سكري هجوما على الكهف, اأدى 
االنف�ساليني  م��ن   19 مقتل  اىل 

ورجلني اثنني من الدرك.
ان��ت��خ��اب فران�سوا  اإع�����ادة  ب��ع��د      
الهدوء  اإىل  العودة  ميرتان, كانت 
يف ك��ال��ي��دون��ي��ا اجل���دي���دة واح����دة 
�سيديرها  التي  الق�سايا  اأوىل  من 
مي�سيل  اجل��دي��د,  ال����وزراء  رئي�س 
روك�������ار. مت��ك��ن ه����ذا االخ�����ري من 
االأرخ��ب��ي��ل من  ال��و���س��ع يف  تهدئة 
ماتينيون  اتفاقيات  توقيع  خالل 
يف 26 يونيو, والتي فتحت م�سارا 
االإقليم.  ا���س��ت��ع��م��ار  اإن����ه����اء  ن��ح��و 
مايو   5 يف  ����س���ن���وات,  ع�����س��ر  ب��ع��د 
العملية  االنتهاء من  1998, مت 
حكومة  ق���ب���ل  م����ن  وت��و���س��ي��ح��ه��ا 

ليونيل جو�سبان مبوافقة نوميا.
اأن  ح���ي���ن���ه���ا  ك�����ث�����ريون  واع����ت����ق����د   
ا�ستفتاء واحدا �سي�سمح با�ستقالل 

كاليدونيا اجلديدة.
   ولكن, بعد ا�ستفتاء 12 دي�سمرب, 
اجلديدة  ك��ال��ي��دون��ي��ا  اح��ت��ف��ظ��ت 
م���ا وراء  مب��ك��ان��ت��ه��ا يف جم��م��وع��ة 
لل�سلطة  تخ�سع  ت��زال  وال  البحار 

الفرن�سية.
   م��ن ج��ه��ة اخ����رى, م��ن الناحية 

واال�سرتاكية,  ك���ان���اك  ال���وط���ن���ي 
ي��ك��ون مفيًدا  اأن  ب�����س��اأن م��ا مي��ك��ن 
التي  املكا�سب  على  م�سددين  لهم, 
اجلديدة  ك��ال��ي��دون��ي��ا  �ستحققها 

باالقرتاب اقت�سادًيا من ال�سني.
   و���س��واء ك��ان ذل��ك يف ال��زراع��ة اأو 
االأ����س���م���اك, مي��ك��ن لل�سني  ���س��ي��د 
اأو  امل��ع��دات  امل�����س��اع��دة يف  ت��ق��دم  اأن 
االأخرى  امل��ج��االت  وم��ن  التكوين. 
عليها,  ال�����س��وء  ت�سليط  مت  ال��ت��ي 
ال�����س��ي��اح��ة, وه���و ق��ط��اع ك���ان ميثل 
املحلي  الناجت  من  فقط  باملائة   4
اجلديدة  ل��ك��ال��ي��دون��ي��ا  االإج���م���ايل 
ب�سبب  ال�������س���ح���ي  احل����ج����ر  ق���ب���ل 

كوفيد. 
واأ�سار الوفد ال�سيني ب�سكل خا�س 
لل�سياح  ف���ن���ادق  ب���ن���اء  ف���ك���رة  اإىل 
موظفون  ي���دي���ره���ا  ال�����س��ي��ن��ي��ني 

�سينيون.
   مت اال�ستماع اإىل هذه املقرتحات 
باهتمام يف الدوائر االنف�سالية يف 

كاليدونيا.
 ال �سيما من قبل جمعية ال�سداقة 
برئا�سة  -الكاليدونية  ال�سينية 
كارين �سان �سي فان. وقد اأ�سبحت 
هذه االخ��رية مديرة مكتب رو�س 
التحرير  جبهة  رئي�س  وام��ي��ت��ان, 

االإنتاج  توقف  االأخ���رية,  ال�سنوات 
االإدارة  ب����ني  امل���ف���او����س���ات  اأث����ن����اء 
والنقابات, ولن تتتاىل املجموعات 
ا���س��ت��غ��الل مناجم  ال��دول��ي��ة ع��ل��ى 

النيكل.

دعم االنف�ساليني
   يف كل االأحوال, با�ستثناء مناجم 
ال��ن��ي��ك��ل, ت���رى ب��ك��ني ال��ع��دي��د من 
مع  للتعاون  االأخ��رى  االحتماالت 
اأكتوبر  يف  اجل���دي���دة.  ك��ال��ي��دون��ي��ا 
القادة  ع�����س��رات  ب��رف��ق��ة   ,2017
اأم�سى  ال�سينيني,  االقت�ساديني 
فرن�سا  ل����دى  ال�����س��ي��ن��ي  ال�����س��ف��ري 
ت�����س��اي ج���ون اأك���ر م��ن اأ���س��ب��وع يف 
م���ن جمعية  ب���دع���وة  االأرخ���ب���ي���ل, 
ال�سداقة بني ال�سني وكاليدونيا, 
التحرير  ج��ب��ه��ة  م����ن  ال���ق���ري���ب���ة 

الوطني كاناك واال�سرتاكية.
   يف ذلك الوقت, كانت الفر�سية 
لال�ستقالل  “نعم  ب����اأن  ال��ق��ائ��ل��ة 
 ”2018 ا���س��ت��ف��ت��اء  يف  ���س��ت��ف��وز 
التقى  ل����ذل����ك  ال���������س����ائ����دة.  ه�����ي 
والوفد  ال�����س��ي��ن��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
منتخبني  مب�سوؤولني  ل��ه  امل��راف��ق 
يف ك���ال���ي���دون���ي���ا ورج�������ال اأع����م����ال. 
التحرير  جبهة  ق���ادة  �سالوا  وق��د 

ي��ع��و���س خ�����س��ارة ال��دخ��ل ال��ت��ي قد 
تتاأّتى بعد االنف�سال عن فرن�سا.

احلكم )الذاتي( ال�سليم للكاناك
   باالإ�سافة اإىل ذلك, فاإن اللجوء 
باالنف�سال  �سي�سمح  ال�سني  اإىل 
ب���ني فرن�سا  ال��ع��الق��ة  ت���اري���خ  ع���ن 
وكاليدونيا اجلديدة. عام 1853, 
حت�����ت ح���ك���م ن���اب���ل���ي���ون ال���ث���ال���ث, 
فرن�سًيا,  االأرخ���ب���ي���ل  اإع������الن  مت 
يف  الثالث  العن�سر  اأ�سبح  وبذلك 
املحيط  يف  الفرن�سية  امل�ستوطنات 
تاهيتي  ج���زر  ج��ان��ب  اإىل  ال��ه��ادي 
وت��ط��ورت حركات  وم��ارك��ي�����س��ا���س. 
ال����رب����ع االأخ�����ري  اال����س���ت���ق���الل يف 
خالل  م��ن  الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن 
وتفعيلها  الكاناك  بهوية  املطالبة 
من اأجل اال�ستقالل. ومت تاأ�سي�س 
ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي كاناك  ج��ب��ه��ة 

واال�سرتاكية عام 1984.
بجزيرة  1988, يف كهف  ع��ام     
اأوف�������ي�������ا, اأخ���������ذ االن���ف�������س���ال���ي���ون 
من  وع�����س��ري��ن  �سبعة  امل��ت��ط��رف��ون 
رج������ال ال��������درك ك����ره����ائ����ن. يف 5 
م����اي����و, ق���ب���ل ����س���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة من 
االنتخابات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 
ال���رئ���ا����س���ي���ة ب����ني ج������اك ����س���رياك 

الوطني كاناك واال�سرتاكية, الذي 
يراأ�س الكوجنر�س الكاليدوين منذ 
باالنتخابات  االنف�ساليون  فاز  اأن 

املحلية يف مايو 2019.
اجل��ي��دة مع  العالقات  ولتعزيز     
ال�سني, متت دعوة رو�س واميتان 
االأول من عام  الربع  اإىل بكني يف 
كوفيد- ج��ائ��ح��ة  واأدت   .2020
ال��زي��ارة. غري  اإلغاء ه��ذه  19 اإىل 
درا�سية  م��ن��ح��ا  ق���دم���ت  ب��ك��ني  ان 
لطالب  ال�������س���ني  يف  ل����ل����درا�����س����ة 

الكاناك.
   واأو�������س������ح رو��������س وام����ي����ت����ان يف 
التايل  ال��ي��وم  2020, يف  اأك��ت��وب��ر 
“ترغب  ال�����ث�����اين:  ل���ال����س���ت���ف���ت���اء 
ال�����س��ني يف م�����س��اع��دت��ن��ا, ل��ك��ن ال 
املبادرة  منتلك  ال  الأن��ن��ا  لنا  حيلة 
بالعالقات  يتعلق  فيما  الرئي�سية 
اننا نفعل ذل��ك من  اخل��ارج��ي��ة... 
لنا  ي��رتك��ه  ال���ذي  الهام�س  خ��الل 
يف  واأ����س���اف  القانوين”.  و���س��ع��ن��ا 
لوموند:  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة 
هي  ال�����س��ني,  م��ن  خائفني  “ل�سنا 
ول���ن نتظاهر  ك��ث��ريا,  ت��زع��ج��ن��ا  ال 
ويعتقد  موجودة”.  غ���ري  ب��اأن��ه��ا 
ال����ت����ق����ارب  اأن  االن����ف���������س����ال����ي����ون 
اأن  ميكن  ال�سني  مع  االقت�سادي 

تامني اال�ستقرار �سرورة لر�سم م�ستقبل االرخبيل النيكل ي�سيل لعاب ال�سني

ا ملراقبة اأي تطور �سيا�سي يف كاليدونيا اجلديدة يقود موقع االأرخبيل اأ�سرتاليا ونيوزيلندا اأي�سً

�ستنتظر ال�سني حتى يتم اإبرام االتفاقات بني باري�س ونوميا قبل اأن تعاود الظهور ب�سكل ن�سط يف االأرخبيل

يعتقد �لنف�صاليون �أن �لتقارب �لقت�صادي مع �ل�صني 
ميكن �أن يعو�س خ�صارة �لدخل بعد �لنف�صال عن فرن�صا

من خالل �لوجود �لن�صط يف نوميا, ميكن لل�صني �أن تغلق 
قو�س نفوذها �ملتنامي يف �لعديد من جزر �ملحيط �لهادي

العلم الفرن�سي وعلم كاليدونيا اجلديدة يف نوميا 

ثالث ا�ستفتاء حول ا�ستقالل كاليدونيا
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العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإعالن تكليف بالوفاء بطريق الن�شر 

رقم )2021/9951(
طالب االإخطار/ عبد احلميد علي حميد الكميتي ال�سام�سي

املخطر اليهما  : �سايالجامينون كارينجانامباىل فااليل بارم�سوار انكوتى كري�س
ب��ال��وف��اء حم���رر رقم  امل��ب��ني بالتكليف  اإل��ي��ه��ا ع��ل��ى ع��ن��وان��ه��ا  امل��خ��ط��ر  اإع����الن  ح��ي��ث ق��د وردت االإف�����ادة بنتيجة 
اأن  اإليه وهناك تبني  املخطر  االإنتقال الإع��الن  اأنه ))مت  اأرامك�س  �سركة  طريق  عن   2021/1/247804
العنوان ال يعود للمطلوب اإعالنه لذا تعذر االإعالن(( ومت اإجراء التحري عن عناوين املخطر اإليها من االإدارة 
العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب و وردت نتيجة االإعالن بر�سالة ن�سية على الهاتف الوارد بنتيجة التحري رقم 

االإعالن عرب الر�سالة الن�سية((. ))تعذر  اأنه  تبليغ  �سركة  طريق  عن   0502121676
قدرها  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  االخطار  ه��ذا  مبوجب  اإليها(  )املخطر  ننذركم  فاإننا 
5,000,000 درهم )خم�سة ماليني درهم( اىل املخطر, يف مدة خم�سة )5( ايام من تاريخ ا�ستالمكم)االإعالن 
بالن�سر( لهذا االنذار)التكليف بالوفاء(, واإال �سنكون م�سطرين لنقل املو�سوع اىل �ساحات الق�ساء وحتميلكم 
63 من الالئحة التنظيمية القانون االجراءات  كافة تبعات واآث��ار ذلك , مع اعتبار هذا االن��ذار لغايات املادة 

املدنية االحتادي , مع حفظ كافة احلقوق القانونية االأخرى للمخطر.. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة امل�شريف

املعلن اليه للمدعى عليه : حممد عبا�س على بي�شوه البلو�شي
يف الق�شيه رقم 8563 ل�شنة 2021 جتاري جزئي

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
ها�سم جرب  و�سيم حممد  د.  امل�سريف  نحن اخلبري  تكليفنا  على  بناء 
العمال  امل��وق��رة   - االب��ت��دائ��ي��ة  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  قبل  م��ن 
املوافق  ي��وم االح��د  اع��اله فقد حددنا  ال��دع��وى  اخل��ربة امل�سرفية يف 
19/12/2021 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً لعقد االجتماع للخربة 
املرئي عرب تطبيق) زووم( لذا  امل�سرفية و ذلك من خالل االت�سال 
يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع 

اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري امل�شريف / د. و�شيم جرب
رقم القيد بوزارة العدل 630

اإجتماع خربة 

70197
العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008937 يف  الدعوى رقم
املدعي عليه : اأحمد عبد اهلل يو�سف حممد الها�سمي - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة - اخلان - �سارع اخلان - فيال 

رقم 9 - بالقرب من اإت�ساالت - هاتف : 0504823233
psc )bank M )بناء على طلب املدعي : بنك امل�سرق )�س.م.ع

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:-  اأ�سليا ً: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعي مبلغ وقدره 163,591.84 
درهم )مائة وثالثة و�ستون الفا وخم�سمائة وواحد وت�سعون درهم واأربعة وثمانون فل�سا ,, والفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ اال�ستحقاق يف 2019/07/25 وحتى ال�سداد التام.
- اإحياطي�ا : ندب خبري م�سرفى متخ�س�س �ساحب الدور يف اجلدول لالطالع على اأوراق الدعوى وم�ستنداتها و ما ع�سى 
ان يقدمه له االأطراف , و حتديد املبالغ امل�ستحقة للمدعي بذمة املدعى عليه نتيجة القر�س ال�سخ�سي من تاريخ التوقف 
ال�سيد  تقرير  عنه  �سي�سفر  مبا  احلكم  و  بطلباته  املدعي  اأحقية  اإىل  و�سوال ً  الفوائد  وكذلك  تاريخة  وحتى  ال�سداد  عن 

اخلبري. - اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
  - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/12/21 بجل�سة  باحل�سور  انت مكلف 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/14 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - راجيف ناجنوورو فيجايان   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001185/ 

اإىل املحكوم عليه : راجيف ناجنوورو فيجايان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك م�سر  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 73576
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0009054 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هايرب ماركت ثموذ املدينة - ذ م م  
 2  1 13 خلف �سارع املليحة حمل رقم  جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة ال�سناعية رقم 

ملك ح�سن حممود 0506468985  066645632 0563668760  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 8( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل 
مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/12/12 م

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
نظر   اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2021 /0008710 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �سامل روح االمني  - جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة �سناعية 
رقم 12 �سارع الرابع ال�سناعي 0562903873  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/12/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0009469 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�سامة م�سطفى ال�سطوحي �ستيه  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة / النهدة جوار العرب مول بناية جولدن بل�س  

بناء على طلب املدعي : البنك العربي املتحد )�سركة م�ساهمة عامة( 
- احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 340,580.93 درهم )فقط 
ثالثمائة واربعون الف وخم�سمائة وثمانون درهما وثالثة وت�سعون فل�سا الغري( والفائدة التاأخريية 
املدعي  الزام  املعجل بال كفالة.  وبالنفاذ  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  %12 من  بواقع 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/27 اأمام مكتب اإدارة 
 )2 الدعوى رقم  -  مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/15 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009136 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سالح عبداهلل ب�سري مرزوق ال علي  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة ح�سب التحري  

بناء على طلب املدعية : تك�سا�س لتجارة الهواتف املتحركة - ذ م م  - قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله 
تطالبكم ب��� : - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )8370( درهم وفائدة قانونية %12 من تاريخ قيد 
بالنفاذ  احلكم  �سمول  املحاماة.  واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  بدفع  عليه  املدعي  والزام  الدعوى 
باحل�سور  مكلف  انت  املدنية.  االإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229 املادة  الحكام  طبقا  املعجل 
 - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/12/19 بجل�سة 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/8   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9987(

املنذرة / �سركة التاأمني فيدلتي املتحدة )�س.م.ع( – فرع دبي
DYNAMICS INSURANCE BROKERS )L.L.C - )املنذر اإليهما / 1- دينامك�س لو�سطاء التاأمني )�س.ذ.م.م

TAMER A A ABDULHAMID - على عبداحلميد اأديب  تامر   -2
بنك  200.000 درهم على  ال�سيكات )000128( مببلغ  �سبق وان قمتم بتحرير  بانه  االإن��ذار  نخطركم مبوجب هذا 
مبلغ  باجمايل  باريبا  بي  ان  بي  بنك  دره��م على   400.000 رق��م )921273( مببلغ  وال�سيك  الوطني  دب��ي  االم���ارات 
600,000 درهم مبلغ وقدره )�ستمائة الف درهم( ل�سالح املنذرة وعند عر�س ال�سيكات للوفاء على امل�سرف امل�سحوب عليه 
تبني انه ال يوجد ر�سيد اأو الأن احل�ساب مغلق وبقي املنذر اليهما ممتنعني عن �سداد قيمة ال�سيكات ل�سالح املنذرة وبالتايل 
املالية تكون ما زالت م�سغولة بقيمة ال�سيكات والبالغ جمموعهم )600,000 درهم - �ستمائة الف درهم(  فان ذمتهما 
االجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  الفقرة )1( من  امل��ادة )63(  املنذرة وتطبيقا الحكام  وب�سفتنا وكالء عن  وعليه 
املدنية وحيث ان املنذرة ترغب يف ا�ستيفاء ذلك املبلغ وعليه فان املنذرة تنبه املنذر اليهما ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد وذلك 
خالل )5( ايام من تاريخ الن�سر لهذا االنذار القانوين ويف حالة عدم اال�ستجابة اىل ذلك فان املنذرة �ستقوم باتخاذ كافة 
االإجراءات القانونية الالزمة يف مواجتهكم اللزامكم بدفع قيمة ال�سيكات مو�سوع هذا االنذار مع الزامكم بكافة الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه.
وكيال عن املنذرة

املحامي/احمد مطر املهريي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9788(

رقم املحرر 2021/1/197776 
املنذرة : �سركة م�سانع اال�سباغ الوطنية املحدودة

املنذر اإليهم : 1- نا�سر عي�سي بجاري باني�سي ,  2- �سركة مهران لتجارة املعدات البحرية والزراعية ذ.م.م
143,119,53 الف درهم  املنذر اليهما بالت�سامن بينهما بان ي�سددا للمنذرة مبلغ /  املو�سوع : انذار قانوين بالتنبيه على 
)مائة اربعة وثالثون الفا ومائة وت�سعة ع�سر درهما و53 فل�سا( 1- مبنا�سبة تعامالت جتارية بني املنذرة واملتنذر اليهما قامت 
اربعة  درهم )مائة  األف   143,119,53  / اليهما مبلغ  املنذر  بذمة  تر�سد  اليهما. وقد  ب�سائع من منتجاتها  بتوريد  املنذرة 
وثالثون الفا ومائة وت�سعة ع�سر درهما و53 فل�سا(. وفقا للثابت بك�سف احل�ساب ال�سادر عن النظام املحا�سبي للمنذرة والذي 
يعترب مبثابة الدفاتر التجارية املنتظة ذات احلجية القانونية يف االثبات.  2- ومن ناحية ثانية فقد ا�سدر املنذر اليه االول 
ب�سفته املدير واملخول بالتوقيع على ال�سيكات عن املنذر اليها الثانية ل�سالح املنذرة عدة �سيكات ارتدت جميعها عند تقدميها 
لل�سرف. 3- واملنذرة مبوجب هذا االنذار تنبه علي املنذر اليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ املديونية خالل ا�سبوع واحد فقط من 
تاريخ ا�ستالم االنذار. واال �سوف تلجا املنذرة اىل املحكمة للمطالبة باملبلغ امل�ستحق باال�سافة ايل الفوائد القانونية امل�ستحقة 
من تاريخ اال�ستحقاق مع حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وم�ساريف الرتجمة ومقابل اأتعاب املحاماة وفقا 
للقانون.  لذلك , تنبه املنذرة على املنذر اليهما بالت�سامن بان ي�سددا للمنذرة مبلغ / 143,119,53 األف درهم )مائة اربعة 
وثالثون الفا ومائة وت�سعة ع�سر درهما و53 فل�سا(. واال �سوف تلجاأ املنذرة ايل املحكمة للمطالبة باملبلغ امل�ستحق باال�سافة 
ايل الفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ اال�ستحقاق مع حتميل املنذر اليهما كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وم�ساريف 

الرتجمة ومقابل اأتعاب املحاماة وفقا للقانون. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9787(

رقم املحرر  2021/1/223406 
املنذر : �سركة م�سانع اال�سباغ الوطنية املحدودة

املنذر اإليهم : 1-�سوبريت امي�س �ساليل امي�س كانتهايا - هندي اجلن�سية
للحدادة . ذ.م.م الف�سي  الربج  ور�سة   -3  , اجلن�سية  هندي   - فايدي  برابهاكار  �ساجناي   -2

األف درهم   75,000 املو�سوع : انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليهم بالت�سامن والت�سامم بينهم باأن ي�سددوا للمنذرة مبلغ / 
املنذر  اليه االول املخول بالتوقيع عن  املنذر  املنذر اليهم بتوقيع  2021/7/27 ا�سدر  1- بتاريخ  )خم�سة و�سبعون الف درهم(. 
امل�سحوب علي بنك را�س اخليمة الوطني فرع دراج��ون مارت مببلغ  ال�سيك رقم 275  املنذرة  �سابقا ايل  ال�سيكات  الثالثة علي  اليها 
الف درهم )خم�سة و�سبعون الف درهم( واملنذر اليه الثاين هو مدير ال�سركة املنذر اليها الثالثة وفقا للثابت برخ�ستها   75,000
التجارية ومت�سامن يف �سداد قيمة ال�سيك. 2- وعند تقدمي ال�سيك للبنك امل�سحوب عليه لتح�سيل قيمته ارتد ال�سيك بدون �سرف 
بالت�سامن  اليهم  املنذر  علي  تنبه  االن��ذار  ه��ذا  مبوجب  3-واملنذرة   .2021/7/29 امل��وؤرخ��ة  لالفادة  وفقا  مغلق  احل�ساب  لكون 
والت�سامم باأن ي�سددوا اليها مبلغ املديونية خالل اأ�سبوع من تاريخ ا�ستالم االنذار. واال �سوف تلجاأ املنذرة ايل املحكمة للمطالبة 
الر�سوم وامل�ساريف  اليهم كافة  املنذر  تاريخ اال�ستحقاق مع حتميل  امل�ستحقة من  القانونية  الفوائد  امل�ستحق باال�سافة ايل  باملبلغ 
والت�سامم  بالت�سامن  اليهم  املنذر  على  املنذرة  تنبه   , للقانون.لذلك  وفقا  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  الرتجمة  وم�ساريف  الق�سائية 
باأن ي�سددوا للمنذرة مبلغ / 75,000 الف درهم )خم�سة و�سبعون الف درهم( واال �سوف تلجاأ املنذرة ايل املحكمة للمطالبة باملبلغ 
امل�ستحق باال�سافة ايل الفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ اال�ستحقاق مع حتميل املنذر اليهم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية 

وم�ساريف الرتجمة ومقابل اأتعاب املحاماة وفقا للقانون.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر

رقم االإنذار )9924/2021(
املنذرة/ م�ساريع قرقا�س )�س.ذ.م.م(  - رخ�سة جتارية رقم 207712 

املنذراليه / خليفة عبد الرحمن حممد ح�سني  - اجلن�سية - االمارات
لذلك , 

نتوجه املنذرة بهذا االإنذار اىل املنذر اليه الإنذاره باالأتي:
االإيجار  بدل  قيمة  التي متثل  دره��م   53,491,26  /= وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة 
وقيمة ال�سريبة امل�سافه من تاريخ 2017/12/9 وحتى نهاية عقد االيجار بتاريخ 
ال�سواغل  م��ن  خالية  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  وت�سليم  االخ���الء  واال  وح��ت��ى   2018/5/31
وال�ساغلني وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ , ا�ستالمكم هذا االخطار مع حفظ حق 

املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن فرتة �سغل املاأجوردون �سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/9905(

املنذره / راك فيك�س ذ.م .م - بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي
املنذر اإليها/ �سركة املوارد العاملية ذ م م

املنذر اإليه الثاين/ �سوىل مي�سيل مي�سيل ماثيو - اجلن�سية الهند ب�سفته املوقع على ال�سيك من 
ح�ساب املنذر اإليه االأوىل. )جمهول حمل االإقامة(

فاإننا ننذركما ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغ قدرها 84,034.00 درهم يف موعد اأق�ساه 
خم�سة اأيام من تاريخ علمكم بهذا االإنذار, ويف حال اإنتهاء املهلة دون �سداد فاإننا �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل رفع اأم��راأداء �سدكما الإلزامكما مت�سامنني ب�سداد املديونية املرت�سدة بذمتك مع الفائدة 
الر�سوم  ال�سداد ف�سال عن  �سيك وحتى متام  اإ�ستحقاق كل  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية 

وامل�ساريف.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة االأخرى ,,,

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/9911(

املنذره / موؤ�س�سة املردا�س للتجارة ملالكها / عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�س 
- بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املنذر اإليه / ر�سيه بانو �سراج الدين عبداجلبار - هندية اجلن�سية 
)جمهول حمل االإقامة(

فاإننا ننذركم ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغ قدرها 149,679 درهم )مائة ت�سعة واربعون 
الف و�ستمائة ت�سعة و�سبعون درهما( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ علمكم بهذا االإنذار, 
ويف حال اإنتهاء املهلة دون �سداد فاإننا �سن�سطر اأ�سفني اإىل رفع اأمراأداء �سدكما الإلزامك ب�سداد 
�سيك  كل  اإ�ستحقاق  تاريخ  6% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  بذمتك  املرت�سدة  املديونية 

وحتى متام ال�سداد ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة االأخرى ,,,

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/9909(

املنذره / فا�ست لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املنذر اإليه / �ساثياجيت برو�سوثامان نايار او بينا ثالثا جيت - هندي اجلن�سية 
)جمهول حمل االإقامة(

200,000 درهم  البالغ قدرها  املرت�سدة بذمتك  املديونية  �سداد  ب�سرعة  تنذرك  املنذرة  فاإن 
)مائتان الف درهم( يف موعد اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ علمك بهذا االإنذار ويف حال انتهاء 
املدة وعدم ال�سداد , فاإن املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة امر اداء �سدك اللزامك ب�سداد املبلغ 
ال�سداد  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  االإن��ذار مع  �سند 

ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مع حفظ كافة حقوق املخطرة االأخرى ,,,

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 70392
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/9908(

 املنذره / �سركة م�سندم للمعدات الكهربائية ذ م م  - اجلن�سية االإمارات   بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي
املنذر اإليها/ اميتك خلدمات الفنية - �س ذ م م 

 M5657175 املنذر اليه الثاين / راهول جاجدي�س دور اجكار - هندي اجلن�سية جواز �سفر
ب�سفته املوقع على ال�سيكات من ح�ساب املنذر اليها االوىل - )جمهول حمل االإقامة(

فاإننا ننذركما ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغ قدرها 310,120.12 درهم يف موعد اأق�ساه 
خم�سة اأيام من تاريخ علمكم بهذا االإنذار, ويف حال طواف اإنتهاء املهلة وعدم ال�سداد خاللها. 
فاإن املنذرة �ست�سطر اإىل رفع عري�سة اأمر اأمراأداء �سدكما الإلزامكما على �سبيل الت�سامن فيما 
بينكم باملبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اإ�ستحقاق كل �سيك وحتى 

متام ال�سداد. ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مع حفظ كافة حقوق املخطرة االأخرى ,,,

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICIV2021 / 0004148 مدين )كلي( 
اىل املدعي عليهما : 1 - �سيخة بنت حممد بن مبارك القا�سمي - عمانية اجلن�سية 

بال�سارقة  العقاري  الت�سجيل  دائرة   -  2
نعلمكم بان املدعيني : 1 - را�سد حممد مبارك عبداهلل القا�سمي - اإماراتي اجلن�سية 

اجلن�سية  اماراتي   - القا�سمي  عبداهلل  مبارك  حممد  احمد   -  2
نبلغك انه قد �سدر �سدكم احلكم املبني ادناه ولكم احلق يف اال�ستئناف على هذا احلكم امام حمكمة ال�سارقة 
بهذا  الن�سر  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  ابتداء من  يوما   15 املدنية خالل مدة  االإبتدائية  املحكمة   , االإحتادية 
املذكورة فاإن احلكم �سي�سبح  املدة  ا�ستئناف احلكم ال�سادر خالل  , ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد  االإعالن 

قطعيا , بحقكم و�ستتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه. 
احلكم  - حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : - 

املدعيني  وبالزام   , االوىل  عليها  واملدعي  املدعيني  بيع   2020/3/23 يف  املوؤرخ  البيع  عقد  ونفاذ  ب�سحة 
بالر�سوم وامل�سروفات , ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

حرر بتاريخ : 2021/12/12  - حرر بوا�سطة دانة املن�سوري 
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 2991/2021/305 ا�شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف التجارية االوىل  رقم 84   

مو�سوع اال�سئتناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4312/2020 جتاري جزئي 
م�ستاأنف  : �سركة اكتكو للمقاوالت العامة )ذات م�سوؤولية حمدودة( واآخرون

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - ال�سيوخ - �سارع امليناء - مبنى بناية ال�سيخه جواهر - �سقة 1202 
- بجوار فندق البيت  

وميثله : فار�س ح�سن يو�سف حممد احلمادي  
املطلوب اإعالنه : 1 - رئيف حريق خري اهلل - �سفته : م�ستاأنف �سده

قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/4312 جتاري جزئي  
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2021/12/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف االإ�شتئناف رقم 2120/2021/300 ا�شتئناف مدين   

املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83   
 2021/11/1 بتاريخ  جزئي  مدين   2379/2021 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : الدعوى  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف  : يف اإف ا�س )جي �سي �سي( �س ذ م م 

1141100 هاتف  ���س ب   2 ���س��ي  اآي  اف  ام  امل��ي��زان��ني   3 رق���م  م��رك��ز وايف مكتب   2 ه��ري��ر  ام  دب���ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 
 info@masadvocates.com  : الكرتوين  بريد   -  3072791343  : مكاين  رقم   -  04-2567077

وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال  
املطلوب اإعالنه : 1 - ا�ستبني اندرو بيتيجرو - �سفته : م�ستاأنف �سده   
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/2379 مدين جزئي  

وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2021/12/21 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 

اعالن بالن�شر 
 4766/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  دار االأدهم لالن�ساءات - ذ م م   2-حممد ح�سن حامد مو�سى
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ املوؤيد ل�سناعة وحدات التكييف - ذ م م   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)24242( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9976(

املنذر : ال�سويب للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه : �سريوود ل�سناعة االثاث - �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات االإيجارية الغري مدفوعة بح�سب 
عقد االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة االيجارية حيث 
بقيمة   2021/11/4 بتاريخ  �سداد  بدون  البنك  املرجتع من  االيجار  �سيك 
62500 درهم ومبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( - ح�سب املتفق عليه بعقد 
االيجار - من تاريخ ن�سر هذا االإع��الن واإال االخالء وت�سليمنا املاأجور و ذلك 

ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات االيجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9978(

املنذر : ال�سويب للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه : حممد خور�سيد عامل لالعمال الفنية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات االإيجارية الغري مدفوعة بح�سب 
عقد االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة االيجارية حيث 
ع�سر  )خم�سة  مدتها  ومبهلة  �سداد  ب��دون  البنك  من  املرجتع  االي��ج��ار  �سيك 
يوما( - ح�سب املتفق عليه بعقد االيجار - من تاريخ ن�سر هذا االإع��الن واإال 
امل��اأج��ور و ذل��ك ح�سب االج���راءات املتبعة ل��دى مركز ف�س  االخ��الء وت�سليمنا 

املنازعات االيجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 70197
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9977(

املنذر : ال�سويب للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه : �سركة ريجينت جلوبال التجارية - �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات االإيجارية الغري مدفوعة بح�سب 
عقد االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة االيجارية حيث 
ملدة  نف�سه  تلقاء  م��ن  وجت���دده   2021/6/24 بتاريخ  االي��ج��ار  عقد  انتهاء 
ن�سر  تاريخ  , ومبهلة مدتها )ثالثون يوما( من  ايجارية جديدة بدون �سداد 
املاأجور و ذلك ح�سب االج��راءات املتبعة  هذا االإع��الن واإال االخ��الء وت�سليمنا 

لدى مركز ف�س املنازعات االيجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13420 بتاريخ 2021/12/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9974(

املنذر : القوز االو�سط �س ذ م م  بوكالة واإدارة �سركة ال�سويب للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه : ذا اإكزكتف الندري ليميتد  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات االإيجارية الغري مدفوعة بح�سب 
البنك    املرجتع من  االيجار  �سيك  ا�ستحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  االيجار  عقد 
تلقاء  من  وجت��ددة   2021/6/2 بتاريخ  االي��ج��ار  عقد  وانتهاء  �سداد  ب��دون 
نف�سه ملدة ايجارية جديدة بدون �سداد ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ  
االجراءات  ذل��ك ح�سب  و  امل��اأج��ور  وت�سليمنا  االخ��الء  واإال  االإع���الن  ه��ذا  ن�سر 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات االيجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

ديو� �لرقمية ت�صع حجر �لأ�صا�س لأكرب مركز بيانات �أخ�صر يف �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا
مروان  املهند�س  االأ���س��ا���س  حجر  و���س��ع  م��را���س��م  ح�سر  م��ي��ج��اوات. 
والرئي�س  الرقمي  للقطاع  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  حيدر  بن 
�سلمان  بن  وليد  واملهند�س  الرقمية”؛  “ديوا  ملجموعة  التنفيذي 
الرقمية”؛  “ديوا  يف  الطاقة  لقطاع  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
الرقمية”؛  “ديوا  جمموعة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  امل��ه��ريي  ومطر 
“مورو”؛ وجريي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سليمان  بن  وحممد 
االإم��ارات؛ وعدد من  التنفيذي ل�سركة هواوي بدولة  الرئي�س  ليو 
امل�سوؤولني من اجلانبني. و قال معايل �سعيد الطاير ان و�سع حجر 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اأخ�سر  بيانات  مركز  الأك��رب  االأ���س��ا���س 
واإفريقيا يوؤكد امل�سي بثقة نحو حتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية الطاقة 
لتوفري  دب��ي  الإم���ارة  الكربوين  احل��ي��اد  وم��ب��ادرة   2050 النظيفة 
%100 من القدرة االإنتاجية للطاقة من م�سادر الطاقة النظيفة 

•• دبي-وام: 

و�سع معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي و�ستيفن يي رئي�س �سركة هواوي يف منطقة 
اأ�سا�س املرحلة االأوىل الأكرب مركز  ال�سرق االأو�سط واإفريقيا حجر 
بيانات اأخ�سر يعمل بالطاقة ال�سم�سية يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
واإفريقيا م�سمم للح�سول على �سهادة “Tier-III” من معهد 
“اأب تامي” وتنفذه �سركة مركز البيانات للحلول املتكاملة “مورو” 
التابع ل� “ديوا الرقمية” الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
يف  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  جمّمع  يف  وذل��ك 
دبي. يعتمد مركز البيانات االأخ�سر املحايد للكربون على الطاقة 
 100 االإن��ت��اج��ي��ة  ق��درت��ه  و�ستتجاوز   100% بن�سبة  ال�سم�سية 

بحلول العام 2050 وا�سرتاتيجية دبي الإدارة الطلب على الطاقة 
واملياه التي تهدف اإىل تخفي�س الطلب بن�سبة %30 بحلول عام 
2030 من خالل تطوير حلول مبتكرة و�سديقة للبيئة تقلل من 
االنبعاثات الكربونية و�سيتيح مركز البيانات االأخ�سر الذي تنفذه 
احلو�سبة  يف  املتخ�س�سة  العاملية  لل�سركات  موروالفر�سة  �سركة 
الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  خالية  حو�سبة  اإىل  ال��و���س��ول  الفائقة 
اخلا�سة  اال�ستدامة  م��ب��ادرات  تنفيذ  على  املوؤ�س�سات  �سي�ساعد  كما 
املركز يعد ثاين  اأن هذا  الكربونية. يذكر  بها واحل��د من ب�سمتها 
مركز بيانات اأخ�سر تطلقه �سركة “مورو” باالعتماد على الطاقة 
باالعتماد  الرقمية  واخلدمات  املنتجات  و�سيقدم  دبي  ال�سم�سية يف 
ع��ل��ى اأح����دث ت��ق��ن��ي��ات ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة م��ث��ل اخلدمات 

ال�سحابية واإنرتنت االأ�سياء والذكاء اال�سطناعي.

�تفاقية تعاون بني مالية وم�صرف عجمان ل�صحن �ملحفظة �لرقمية

�لحتادية لل�صر�ئب توؤكد �جلاهزية �لعالية لنظام رد �صريبة �لقيمة �مل�صافة لل�صياح
•• اأبوظبي-وام:

الأجهزة  ميدانية  ج��والت  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة  نظمت 
يف  لل�سياح  ال�سريبة  ال���س��رتداد  املخ�س�سة  ال��ذات��ي��ة  اخل��دم��ة 
م��ط��ار دب���ي ال����دويل ل��ل��ت��اأك��د م��ن ج��اه��زي��ة ن��ظ��ام رد �سريبة 
يف  الهيئة  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سياً  لل�سياح  امل�سافة  القيمة 
تقدمي خدمات ترقى لتطلعات دافعي ال�سرائب وتاأكيداً على 
 41 رقم  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  لقرار  وفقاً  بالعمل  االلتزام 
ل�سنة 2018 يف �ساأن تطبيق نظام رد �سريبة القيمة امل�سافة 

لل�سياح.
االحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  الب�ستاين  خالد  �سعادة  واط��ل��ع 
ال�سريبة  رد  خدمة  �سري  على  اجلولة  هذه  خالل  لل�سرائب 
لل�سياح ومدة اخلدمة ومدى �سهولتها لل�سياح موؤكداً اأن مزايا 
اخلدمات املقدمة توفر �سهولة و�سرعة يف اإجراء رد ال�سريبة 
الدولة  يف  ت��واج��ده��م  ف��رتة  خ��الل  م�سرتياتهم  على  لل�سياح 

بخطوات اإلكرتونية يتم من خاللها حتديد ال�سرائب القابلة 
لال�سرتداد, والتاأكد من وجود امل�سرتيات ب�سحبة ال�سائح, ثم 

ا�سرتداد ال�سريبة بدقٍة تامة.
لل�سياح  امل�سافة  القيمة  �سريبة  رد  ن��ظ��ام  اأن  �سعادته  وب��ني 
اأحد  باعتباره  ال��دول��ة  يف  ال�سياحي  القطاع  دع��م  اإىل  يهدف 
الهيئة  “توؤكد  وق�����ال:  اق��ت�����س��اده��ا,  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���رواف���د 
االحتادية لل�سرائب التزامها امل�ستمر يف توفري خدمات نظام 
رد �سريبة القيمة امل�سافة وفقاً الأعلى معايري االأداء يف العامل 
مبا ي�سمن التمييز بال�سفافية والدقة وال�سرعة يف االإجراءات 
واالآليات مما ي�سهم يف تعزيز الدور الريادي لدولة االإمارات 

كوجهة رئي�سية على خريطة ال�سياحة العاملية”.
ال��ع��م��ل��ي��ات والتاأكد  ���س��ري  ال���زي���ارة االط����الع ع��ل��ى  ومت خ���الل 
اخلدمة  “اأجهزة  ي�سمل  مبا  للنظام,  العالية  اجلاهزية  من 
الذاتية” التي تقدم مزايا فريدة, ومن خاللها يقوم ال�سائح 

با�سرتداد ال�سريبة بخطوات اإلكرتونية ب�سكل كامل.

ومت توفري االأجهزة يف منافذ املغادرة امل�سمولة بالنظام حيث 
يقوم ال�سائح بتقدمي الفواتري ال�سريبية مل�سرتياته من منافذ 
البيع امل�سجلة �سمن النظام لالأجهزة االآلية مرفقاً معها جواز 
بدون  ال�سريبة  ا�سرتداد  وميكنه  االئتمانية,  وبطاقته  �سفره 
اإىل  لال�سرتداد  القابلة  ال�سريبة  قيمة  بتحويل  اأق�سى  حد 
طلب  حال  ويف  بال�سائح,  اخلا�سة  االئتمانية  البطاقة  ح�ساب 
اال�سرتداد نقداً يكون احلد االأق�سى لال�سرتداد لليوم الواحد 

10 اآالف درهم.
للخدمة  امل���زودة  “بالنيت”  �سركة  مع  �سراكتها  خ��الل  وم��ن 
اخلدمة  “اأجهزة  بتوفري  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  تقوم 
الذاتية” يف منافذ املغادرة اجلوية والربية والبحرية اإ�سافة 
بالنظام  امل�سمولة  والفنادق  التجارية  املراكز  من  العديد  اإىل 
االلكرتوين لرد �سريبة القيمة امل�سافة لل�سياح, وذلك حر�ساً 
من الهيئة على تقدمي ت�سهيالت ُتري من جتربة املتعاملني 

وتتيح خيارات اأكر اأمام ال�سياح عرب و�سائل واآليات متنوعة.

ال�سياحة يف االإمارات حمرك لعجلة النمو وداعم خلطط التنوع االقت�سادي امل�ستدام 

 حملة »�أجمل �صتاء يف �لعامل« ت�صهم للعام �لثاين يف تعزيز �لناجت �لإجمايل للدولة

طرق دبي تر�صي عقد تنفيذ طرق
 د�خلية يف �لقوز �لثانية بطول 16 كم

وحديقة بحرية القوز ويخدم اأكر من 3000 ن�سمة 
يقطنون يف تلك املنطقة كما ي�سهم امل�سروع يف حت�سني 
بحوايل  اال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  ورف���ع  املنطقة  م��داخ��ل 
1250 مركبة يف ال�ساعة على مدخل وخمرج املنطقة 
املنطقة  رب���ط  اإىل حت�سني  اإ���س��اف��ة  امل��ي��دان  ���س��ارع  م��ن 
بها  املحيطة  الطرق  �سبكة  مع  التطوير  قيد  ال�سكنية 

مثل �سارع اخليل.
املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  معايل  واأو���س��ح 
منطقة  داخلية  ط��رق  م�سروع  تنفيذ  تعتزم  الهيئة  اأن 
ند ال�سبا الثانية بطول 12 كيلومرتاً وتنفيذ مواقف 
�سبكة  مع  الربط  اإىل  باالإ�سافة  اإن��ارة  واأعمال  موازية 
اإىل جانب  ال�سحي  وال�����س��رف  االأم��ط��ار  م��ي��اه  ���س��رف 
 27 طولها  البالغ  القائمة  الداخلية  ال��ط��رق  تقييم 
املرورية  وال�سالمة  الهند�سية  الناحية  من  كيلومرتاً 
 2 ال�سبا  ند  وترتبط منطقة  االأمطار  مياه  وت�سريف 
العني   � دب��ي  طريق  هي  رئي�سة  ط��رق  بثالثة  ال�سكنية 
ال�سرق  جهتي  من  احلمر  ند  و���س��ارع  الغرب  جهة  من 
..م�سرياً  ال�سمال  جهة  م��ن  امل��ن��ام��ة  و���س��ارع  واجل��ن��وب 
يف  الداخلية  للطرق  امل��روري��ة  احلركة  كفاءة  رف��ع  اإىل 
املروري  والتدفق  ال�سالمة  الثانية من حيث  ال�سبا  ند 
طرق  وتنفيذ  املنطقة  يف  وامل��خ��ارج  امل��داخ��ل  وحت�سني 
املنطقة  داخ��ل  االأرا���س��ي  وو���س��الت تخدم جميع قطع 
�سارع  واإىل  وتوفري مدخلني وخمرجني جديدين من 
املنامة و�سارع ند احلمر لتح�سني ربط املنطقة باملناطق 

•• دبي -وام:

تنفيذ  م�سروع  عقد  وامل��وا���س��الت  الطرق  هيئة  اأر���س��ت 
طرق داخلية يف منطقة القوز الثانية لتلبية احتياجات 
النمو ال�سكاين والعمراين يف املنطقة وحتقيق ال�سعادة 
والرفاهية لل�سكان وذلك تنفيذاً خلطة ر�سف الطرق 
اإم������ارة دب���ي التي  ال��داخ��ل��ي��ة يف امل��ن��اط��ق ال�����س��ك��ن��ي��ة يف 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمدها 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” ومبتابعة من �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفيذي. 
العام ورئي�س  املدير  الطاير  وقال معايل مطر حممد 
جمل�س املديرين يف الهيئة: “ياأتي تنفيذ م�سروع الطرق 
الداخلية يف اإطار حر�س هيئة الطرق واملوا�سالت على 
الطرق  اأع��م��ال  من  االأ�سا�سية  التحتية  البنية  تطوير 
واالإن��ارة وت�سريف مياه االأمطار يف املناطق ال�سكنية” 
الثانية  القوز  منطقة  يخدم  امل�سروع  اأن  اإىل  ..م�سرياً 
تنفيذ  ويت�سمن  وم��ي��دان  اخليل  �سارعي  بني  الواقعة 
�سبكة من الطرق الرئي�سة بطول 16 كيلومرتا حيث 
البنية  اأع��م��ال  م��ع  املنطقة  يف  ال��ط��رق  تعبيد  �سيجري 
التحتية التي تت�سمن اإن�ساء �سبكة �سرف مياه االأمطار 

واأعمال اإنارة لل�سوارع.
واأ�ساف اأن امل�سروع ي�سهم يف ت�سهيل الو�سول للمواقع 
املوجودة �سمن منطقة القوز الثانية مثل جممع اأ�سواق 

•• عجمان-وام: 

وقعت دائرة املالية يف حكومة عجمان 
ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع م�����س��رف عجمان 
لتقدمي خدمة �سحن حمفظة عجمان 
الذكية  ال����دف����ع  مب��ن�����س��ة  اخل���ا����س���ة 
اأجهزة  خ���الل  م��ن  عجمان”  “�سداد 
يف  للم�سرف  التابعة  االآيل  ال�سراف 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء دول����ة االإم�������ارات. تاأتي 
هذه االتفاقية يف اإطار تعزيز التعاون 

»ُرّو�د « تفتتح �لن�صخة �ل�صابعة 
من مبادرة »جنوم �لأعمال«

•• ال�شارقة-وام:

اف��ت��ت��ح��ت م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة لدعم 
التابعة  “ُرّواد”  ال��ري��ادي��ة  امل�����س��اري��ع 
لدائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة 
ب���دع���م و����س���راك���ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
فعاليات  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س 
مبادرتها  م����ن  ال�����س��اب��ع��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
يف  االأعمال”  “جنوم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
منتزه ك�سي�سة يف �ساحية الرحمانية 
25 من  ت�ستمر حتى  التي  بال�سارقة 
دي�سمرب مب�ساركة 96 طالباً وطالبة. 
�سهد مرا�سم االفتتاح �سعادة الدكتور 
جمل�س  رئي�س  الكعبي  م�سبح  �سعيد 
املال  اأحمد  و�سعادة  للتعليم  ال�سارقة 
حمد  و�سعادة  للمجل�س  العام  االأم��ني 
موؤ�س�سة  مدير  املحمود  عبداهلل  علي 
�سالح  ع���م���رو  وال���دك���ت���ور  “ُرّواد” 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  م�ست�سار 
اأع�ساء  م����ن  ع�����دد  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
والطلبة  الرحمانية  �ساحية  جمل�س 
امل�سوؤولني  م���ن  ول��ف��ي��ف  امل�����س��ارك��ني 

واملوظفني واأولياء االأمور.

يف  وذل���ك  ع��ج��م��ان  حمفظة  �سحن  يف 
اإطار ا�سرتاتيجيةالدائرة الهادفة اإىل 
تعزيز م�ستوى ر�سا املتعاملني و�سمان 
عبد  حممد  اكد  جهته  من  اإ�سعادهم. 
التنفيذي  الرئي�س  اأم���ريي,  الرحمن 
امل�سرف  �سعي  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  مل�����س��رف 
�ساأنها  م��ن  ���س��راك��ات  ع��ق��د  اإىل  دائ���م���اً 
التحول  اأه��داف  حتقيق  يف  ت�ساهم  اأن 
ال��رق��م��ي واالرت���ق���اء ب��ج��ودة اخلدمات 

املقدمة للجمهور.

ك��ال اجل��ان��ب��ني. و اأك���د ���س��ع��ادة مروان 
اأحمد اآل علي اأن مالية عجمان تعمل 
احلكومية  ال�سراكة  تعزيز  على  دائماً 
اأجل  م��ن  وامل�سريف  امل��ايل  القطاع  م��ع 
الرقمي  االب��ت��ك��ار  �سبل  �ستى  توظيف 
املالية  اخل���دم���ات  ب���ج���ودة  ل���الرت���ق���اء 
تالئم  متنوعة  وقنوات  طرق  وتوفري 
خمتلف فئات املتعاملني. و اأ�سار اآل علي 
اإط��الق هذه اخلدمة اجلديدة  اأن  ايل 
والراحة  ال�سهولة  توفري  اإىل  يهدف 

وحر�سهما  ال��ط��رف��ني  ب��ني  امل�����س��رتك 
التحول  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  دع�����م  ع���ل���ى 
الرقمي يف اإمارة عجمان, مبا يتما�سى 
الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤية  مع 
وير�سخ املكانة الرائدة التي تتمتع بها 
االإم��ارة يف هذا املجال. وقع االتفاقية 
�سعادة مروان اأحمد اآل علي, مدير عام 
الدائرة و حممد عبد الرحمن اأمريي, 
عجمان,  مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س 
من  امل�سوؤولني  كبار  من  بح�سورعدد 

ت��ل��ب��ي خمتلف  م��ن��اط��ق��ه��ا  خم��ت��ل��ف 
اإليها  القا�سدين  زواره���ا  احتياجات 
اأو  اال���س��ت��ط��ب��اب  اأو  ال���ع���الج  ب���ه���دف 
تخ�س�سات  م��ن  فيها  مب��ا  ال��ن��ق��اه��ة, 
موؤ�س�سات  م��ن  ت�سمه  وم��ا  م��ت��ع��ددة, 
رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة ع��امل��ي��ة ح���ائ���زة على 
اللجنة  من  ال��دويل  االعتماد  �سهادة 
ومنها   ,JCI ال���دول���ي���ة  امل�����س��رتك��ة 
ال�سيخ  ومدينة  الطبية,  دبي  مدينة 
ومدينة  اأبوظبي,  يف  الطبية  خليفة 
ال�������س���ارق���ة ل���ل���رع���اي���ة ال�������س���ح���ي���ة. - 
ال�سياحة كمحرك لالقت�ساد اجلديد 

وال�سناعات االإبداعية الواعدة .
كما ت�ساهم فر�س االقت�ساد الرقمي 
القطاع  ج��ع��ل  يف  ال���ي���وم  واجل����دي����د 
تو�سيع  يف  فاعاًل  م�ساهماً  ال�سياحي 
وا�ستدامة  الوطني  االقت�ساد  قاعدة 
املتنامي  فالطلب  وت��ط��وره..  منوها 
�سياحية  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��م��رار 
وافية ومتجددة بلغات عدة ومن زوايا 
�سناع  اأم���ام  امل��ج��ال  يف�سح  خمتلفة, 
واملحرتفني  منهم  ال��ه��واة  امل��ح��ت��وى 
م��ن داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا الإعداد 
حمتوى رقمي تعريفي �سائق باأجمل 
وجواهرها  االإم�������ارات  دول����ة  م��ع��امل 
والرتاثية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
وفعالياتها  اخل��ف��ي��ة,  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 

واأن�سطتها على مدار العام.
بوجهاتها  ال���ي���وم  ال����دول����ة  وت�����س��ك��ل 
مق�سداً  ال��ت��ن��وع  ف��ائ��ق��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
مف�ساًل الأبرز �سّناع املحتوى الرقمي 
ال�����س��ي��اح��ي وال��رتف��ي��ه��ي واالإب���داع���ي 
وال��ع��امل الإجن��از حلقات  املنطقة  من 
الكم  عن  متكاملة  و�سال�سل  وبرامج 
الهائل من التجارب الثقافية املتنوعة 
والرتفيهية  ال�سياحية  وامل��غ��ام��رات 
املبهرة التي ميكن لل�سائح والزائر اأن 

يراها يف دولة االإمارات.

- النقل اجلوي: متيز
 الناقالت الوطنية عامليًا 
وم�ساهمات يف االقت�ساد .

ي���ع���د قطاع  اآخ�������ر,  وع���ل���ى م�����س��ت��وى 
ال��ن��ق��ل اجل����وي االإم����ارات����ي م���ن بني 
ع��ل��ى م���دى العقود  االأف�����س��ل ع��امل��ي��اً 
واملتو�سع  احلديث  باأ�سطوله  املا�سية 
التي  اجلديدة  والوجهات  با�ستمرار, 
اإ�سافتها ب�سكل دوري قبل  عمل على 
جائحة كوفيد-19.. مما �سّكل على 
م�ساهماً  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات  م����دى 
املتنوع  الوطني  االقت�ساد  يف  رئي�سياً 
العاملية  ال�سياحية  احل��رك��ة  من��و  م��ع 

باجتاه الدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سياحي ودوره  القطاع  اأهمية  تربز 
التنويع  م�����س��ار  ت��ع��زي��ز  يف  احل���ي���وي 
لالقت�ساد  امل�������س���ت���دام  االق���ت�������س���ادي 
املقبلة  ع���ام���اً  ل��ل��خ��م�����س��ني  ال���وط���ن���ي 
بدولة االإم��ارات ,و ذلك مع االإعالن 
اإطالق الن�سخة ال�سنوية الثانية  عن 
العامل”  يف  �ستاء  “اأجمل  حملة  من 
ال�������س���وء على  ل��ت�����س��ل��ي��ط  ال����ه����ادف����ة 
اأج���م���ل م���ا ت��ق��دم��ه االإم�������ارات بكافة 
الدولة  �سكان  م��ن  لل�سياح  مناطقها 
االأوىل  للن�سخة  ا�ستكمااًل  وزواره����ا, 
العام  ���س��ك��ل��ت  م���ن احل���م���ل���ة, وال���ت���ي 
لل�سياحة  موحدة  حملة  اأول  املا�سي 
ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى االإم������ارات 
وحققت مليار درهم كعوائد مبا�سرة. 
اخلم�سني”  “مبادئ  رك����زت  وف��ي��م��ا 
اأن  التي تر�سم مالمح امل�ستقبل على 
اقت�سادية  االإم���ارات هي وجهة  دول��ة 
واحدة, ووجهة �سياحية واحدة, وبعد 
 2020 اإعالن احلكومة يف دي�سمرب 
ع����ن ال���ه���وي���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة امل���وح���دة 
االإعالمية  للهوية  كامتداد  للدولة 
امل��رئ��ي��ة ل��دول��ة االإم�������ارات, م��ن اأجل 
جذب  كمركز  ال��دول��ة  مكانة  تر�سيخ 
وع���امل���ي, وتقدمي  اإق��ل��ي��م��ي  ���س��ي��اح��ي 
العامل,  اإىل  للدولة  امللهمة  الق�سة 
ا�سرتاتيجية  احل��ك��وم��ة  اإط���الق  اأت���ى 
االإمارات  لدولة  الداخلية  ال�سياحة 
ليدعم  اأي�����س��اً   2020 دي�����س��م��رب  يف 
متكاملة  �سياحية  منظومة  تطوير 
ت��ل��ع��ب دوراً  ال���دول���ة  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
م�ستدامة  م�ساهمات  وحتقق  فاعاًل 
وتو�سيع  الوطني  االقت�ساد  دع��م  يف 
الناجت  م�������س���ادر  وت���ن���وي���ع  ق���اع���دت���ه 

االإجمايل للدولة.
مل�ساهمات  ال��ت�����س��اع��دي  وامل��ن��ح��ن��ى 
االقت�ساد  يف  ال�������س���ي���اح���ي  ال���ق���ط���اع 
ال���وط���ن���ي ي���ب���دو ج���ل���ي���اً يف االأرق��������ام 
ال�سياحة  تنمية  اإدارة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
اإىل  اأ���س��ارت  وال��ت��ي  االقت�ساد  ب���وزارة 
حت��ق��ي��ق ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة يف دول����ة 
اأكتوبر  ح��ت��ى  ي��ن��اي��ر  م���ن  االإم�������ارات 
�سياحي يف  اإ���س��غ��ال  م��ع��دالت   2021
بلغت  وال�سياحة  الفندقية  املن�ساآت 
اأبرز  على  االإم���ارات  لتتفوق   ,64%
���س��ي��اح��ي��ة ع��امل��ي��اً, مثل  10 وج���ه���ات 
الواليات املتحدة /%58/, وال�سني 
 ,  /54%/ م����ع����دل  ح���ق���ق���ت  ال����ت����ي 
وتركيا   ,/50%/ املتحدة  واململكة 
 ,/44%/ وف���رن�������س���ا   ,/49%/
واإ�سبانيا   ,/43%/ وامل���ك�������س���ي���ك 

املتاحة لل�سياح والزوار, وتوفر مراكز 
الدولة,  يف  عاملياً  ال�سهرية  الت�سوق 
وا�ست�سافتها ملقرات اإقليمية ل�سركات 
جتارب  وتقدميها  عاملية,  ومنتجات 
اأ�سواق  م��ث��ل  املتخ�س�سة؛  االأ����س���واق 
الذهب  واأ���س��واق  وامل���زادات  ال�سيارات 

واملعادن الثمينة وغريها.
وت�سهم �سياحة الت�سوق يف تعزيز زخم 
احلركة التجارية وجتارة الرتانزيت 
املزيد  وت��خ��ل��ق  ال��ت�����س��دي��ر  واإع��������ادة 
التو�سيل  ق��ط��اع��ات  ال��ف��ر���س يف  م��ن 

وال�سحن واخلدمات اللوج�ستية.

- ال�سياحة اال�ست�سفائية 
والعالجية قيمة م�سافة 

للقطاع الطبي .
وال�����زوار من  ال�����س��ي��اح  اإق��ب��ال  وي�سهم 
من  اال�ستفادة  على  والعامل  املنطقة 
وال�سحية  اال�ست�سفائية  اخل��دم��ات 
امل�ستوى  عاملية  املوثوقة  والعالجية 
االإم���ارات يف توفري قيمة م�سافة  يف 

بالدولة وخلق مزيد  الطبي  للقطاع 
من الفر�س االقت�سادية فيه وتعزيز 
اأثبت  �سمعة القطاع ال�سحي, والذي 
كوفيد- جائحة  اأث��ن��اء  نوعية  ك��ف��اءة 
يف  عاملياً  للت�سدر  الدولة  اأّهلت   19
�سرعة اال�ستجابة للجائحة والتعامل 

بكفاءة مع تداعياتها.
موقعها  االإم������������ارات  ر����س���خ���ت  وق�����د 
للخدمات  م��وث��وق  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز 
للباحثني  اجل���ودة  عالية  العالجية 
ال�������ع�������الج يف اخل���������ارج  ت����ل����ق����ي  ع�������ن 
االنتظار  ف�����رتات  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
الطبية  وال���ت���ج���ه���ي���زات  ال���ق�������س���رية 
االأح����دث م��ن ن��وع��ه��ا وت��ن��وع الكوادر 
ال��ط��ب��ي��ة واخل������ربات ال��ع��امل��ي��ة �سمن 
الت�سخي�س  مثل  مهمة  تخ�س�سات 
وجراحات  االأورام,  وع���الج  ال��دق��ي��ق, 
اليوم الواحد, وطب االأ�سنان, والطب 

التجميلي والرتميمي والوقائي.
وت�ستفيد ال�سياحة العالجية بالدولة 
م���دن ط��ب��ي��ة متكاملة يف  م��ن وج����ود 

 ,/37%/ واإي���ط���ال���ي���ا   ,/40%/
واأملانيا /%33/, وتايلند /21%/ 
. كما ت�سري اأحدث االأرق��ام اأي�ساً اإىل 
ارت��ف��اع اإج��م��ايل االإي���رادات الفندقية 
ب��ال��دول��ة, يف ال��ف��رتة م��ن يناير حتى 
 54% ب��ن�����س��ب��ة   2021 اأك����ت����وب����ر 
ب���ال���ف���رتة ذات���ه���ا م���ن العام  م���ق���ارن���ة 
مليار   19.6 اإىل  ل��ي�����س��ل   2020
االإقامة  ل��ي��ايل  ع���دد  دره����م, وزي�����ادة 
من  الفرتة  يف  وال�سياحية  الفندقية 
بن�سبة   2021 اأك��ت��وب��ر  حتى  يناير 
%42 مقارنة مع الفرتة ذاتها من 
العام 2020 لي�سل اإىل 60 مليون 

ليلة.

- ارتفاع الطلب على ال�سياحة 
الداخلية واخلارجية .

ال�سياحة  على  الطلب  ارتفاع  ويخلق 
الداخلية واخلارجية فر�ساً اقت�سادية 
ت�سهم  تقليدية  جديدة متنوعة غري 
يف  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  متكني  يف 

 2021 ال����ع����ام  ب����داي����ة  ن���زي���ل م���ن���ذ 
ب�6.2  مقارنة  اأك��ت��وب��ر  نهاية  وحتى 
مليون نزيل لنف�س الفرتة من العام 

.2020

- قطاع �سيافة
 من االأكر تنوعًا .

وا�سعة  خ�����ي�����ارات  ال�����دول�����ة  وت�������س���م 
ال�سيافة  ق���ط���اع  ���س��م��ن  وم��ت��ن��وع��ة 
واملنتجعات  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال�����س��ق��ق  م���ن 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وال���ف���ن���ادق, ح��ي��ث ميكن 
جمموعة  م����ن  االخ����ت����ي����ار  ل��ل�����س��ي��اح 
املن�ساآت  ع��دد  ارت��ف��ع  وق��د  متكاملة.. 
اأكتوبر  ح��ت��ى  ب���ال���دول���ة  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
 6% ب���زي���ادة   1123 اإىل   2021
بح�سب   2020 العام  يف  عددها  عن 
بوزارة  ال�سياحة  تنمية  اإدارة  اأرق����ام 
ت�سهم  اأن  الطبيعي  وم��ن  االقت�ساد. 
الفندقية  امل���ن�������س���اآت  اأع��������داد  زي�������ادة 
على  وال���رتف���ي���ه���ي���ة  وال�������س���ي���اح���ي���ة 
م�����س��ت��وى ال���دول���ة ب��خ��ل��ق م��زي��د من 

كافة  املتعددة يف  ال�سياحية  الوجهات 
�سناعات  وت��ن�����س��ط  ال����دول����ة,  اأن���ح���اء 
املن�سوجات  مثل  وثقافية,  �سياحية 
التقليدية من  وامل�سنوعات  الرتاثية 
وال�سل�سال,  والفخار  النخيل  �سعف 
مب�����ا ي����دع����م ت����وج����ه����ات االق���ت�������س���اد 
امل�ستدام  واالق����ت���������س����اد  االأخ���������س����ر 
وي����ع����زز م�������س���ادر ال����دخ����ل ل����الأف����راد 
الهوية  وير�سخ  واملجتمعات,  واالأ�سر 
ويربزها  للدولة  امل��وح��دة  ال�سياحية 
ا�ستمرارية  وي�سمن  معاملها  بكافة 
الفوائد االقت�سادية على مدار العام 
“اأجمل  حملة  مثل  نوعية  مل��ب��ادرات 

�ستاء يف العامل .
ال�سياحة  م�ساهمة  ارت��ف��ع��ت  وف��ي��م��ا 
ال�سياحي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
ال��ف��رتة من  %60 يف  اإىل  ب��ال��دول��ة 
�سهر يناير حتى �سهر اأكتوبر 2021 
باملقارنة مع %29 يف الفرتة نف�سها 
م��ن ع��ام 2019, ارت��ف��ع اأي�����س��اً عدد 
مليون   8.9 اإىل  الداخليني  ال�سياح 

وحتريك  ال��ق��ط��اع,  يف  العمل  ف��ر���س 
ق���ط���اع���ات اق��ت�����س��ادي��ة اأخ������رى مثل 
الت�سميم املعماري واملقاوالت والبناء 
واالإك�ساء وخدمات ال�سيانة الدورية, 
زخم  تعزيز  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  م��ا 

احلركة االقت�سادية وتنوعها.

- قطاعات م�ستفيدة
 و�سياحة الت�سوق .

واإىل جانب امل�ساهمة املبا�سرة ملداخيل 
القطاع ال�سياحي يف تنويع االقت�ساد 
ال���وط���ن���ي, ي�����س��ه��م من���و ال�����س��ي��اح��ة يف 
الدولة يف ازدهار قطاعات رديفة مثل 
وال�سيافة  االإطعام  قطاعات خدمات 
وتاأجري  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
امل����رك����ب����ات. ك���م���ا ت���ر����س���خ االإم���������ارات 
مكانتها وجهة عاملية مف�سلة ل�سياحة 
تنوع  على  الحتوائها  ن��ظ��راً  الت�سوق 
اأنحاء  خمتلف  من  ال�سلع  من  هائل 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا نظام  وب��ف�����س��ل  ال����ع����امل, 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  ا����س���رتداد 

% متفوقًا على اأبرز 10 وجهات �سياحية عامليًا خالل االأ�سهر الع�سرة االأوىل من 2021  قطاع ال�سياحة الوطني حقق معدالت اإ�سغال بلغت 64 
منو ال�ســـياحة يحـــرك قطـاعـات رديفـــة مثل البنــاء وال�سيانــة وخدمــات االإطعــام وال�سيافــة والتجهيـــزات الريا�سيـــة وتاأجيــر املركبـــات 
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•• دبي -الفجر

 ت�سهد قناة دبي املائية يف منطقة اجلداف يف دبي ع�سر يوم اجلمعة املقبل 
تظاهرة ريا�سية بحرية تراثية كبرية مع انطالق ال�سباق االأغلى يف مو�سم 

بطولة دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما �سباق كاأ�س اآل مكتوم.
الن�سخة  ميثل  ك��ون��ه  خا�سة  اأه��م��ي��ة  اجلمعة  ي��وم  امل��رت��ق��ب  احل���دث  ويحمل 
اخلام�سة والع�سرين والتي ت�سكل �سباق اليوبيل الف�سي مما يرفع من حما�س 
املناف�سة الكبرية والتي راأت النور للمرة االأوىل عام 1998 بعد مو�سم واحد 
من اإ�سهار هذه الفئة بفكرة ودعم من املغفور له- باإذن اهلل- ال�سيخ حمدان 

بن را�سد اآل مكتوم -طيب اهلل ثراه- مو�سم 1997-1996.
والأن ن�سخة هذا املو�سم 2021-2022 عنوانها )اليوبيل الف�سي( �ستحمل 
والتي  الغالية  للكاأ�س  املتمثل يف احللة اجلديدة  املرتقبة اجلديد  التظاهرة 
يف  النخبة  القوارب  بني  �سيجمع  االأول  )�سوطني(  من  املو�سم  هذا  �ستتاألف 
مو�سم بطولة دبي 2021-2022 والتي �ساركت اجلولتني االأوىل والثانية 
وحتى  االأول  من  امل��راك��ز  اأ�سحاب  الغالية  الكاأ�س  يف  للم�ساركة  تاأهل  حيث 

الع�سرين يف الرتتيب العام.
املوؤ�س�سات  فرق  ق��وارب  م�ساركة  ي�سهد  ف�سوف  )املفتوح(  الثاين  ال�سوط  اأم��ا 
التعاون اخلليجي وحتديدا من مملكة  دول جمل�س  واالأ�سقاء من  الوطنية 
اأول لقب  اأ�سده النتزاع  ال�سراع على  البحرين و�سلطنة عمان حيث �سيكون 
للكاأ�س الغالية �سمن الفئة امل�ستحدثة والتي اأقرت هذا املو�سم للمرة االأوىل 
دبي2021- بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  �سباق  يف  الف��ت��ا  جن��اح��ا  وحققت 

.2022
وكانت نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية قد اعتمد نتائج �سباق اجلولة 

الثانية التي جرت �سهر نوفمرب املا�سي واأهمها نتائج ال�سوط االأول والذي 
�سهد فوز القارب الذهب 64 ملالكه �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
االأول فيما  باملركز  املرزوقي  �سلطان  النوخذة عبداهلل  عهد عجمان وبقيادة 
يو�سف  جمعة  النوخذة  بقيادة   60 الذهب  ال��ق��ارب  اإىل  الثاين  املركز  ذه��ب 
39 بقيادة النوخذة بدر عبداحلكيم بن ثاين  اأ�سا�س  اجلنيبي وحل القارب 

يف املركز الثالث.
36 املركز الرابع وحل القارب دبي  ويف باقي املراكز احتل القارب الفهيدي 
51 يف املركز اخلام�س ثم القارب عناد 14 يف املركز ال�ساد�س بينما نال القارب 
43 على املركز الثامن ونال  5 املركز ال�سابع فيما ح�سل القارب الباز  دبي 

القارب الزعابي 31 املركز التا�سع ثم القارب وادي �سهم يف املركز العا�سر.

ال�سجل الذهبي 2020-1998
الن�سخة االأويل 1997-1998: : الباز - االإمارات

الن�سخة الثانية 1998-1999 : املايدي - االإمارات
الن�سخة الثالثة 1999-2000 : الذهب - االإمارات 
الن�سخة الرابعة 2000-2001 : املايدي - االإمارات

الن�سخة اخلام�سة 2001-2002 : الذهب - االإمارات 
الن�سخة ال�ساد�سة 2002-2003 : الذهب - االإمارات
الن�سخة ال�سابعة 2003-2004 : الذهب - االإمارات
الن�سخة الثامنة 2004-2005 : الذهب - االإمارات 

الن�سخة التا�سعة 2005-2006 : الياه - االإمارات
الن�سخة العا�سرة 2006-2007 : الياه - االإمارات

الن�سخة احلادية ع�سرة 2007-2008 : الذهب - االإمارات

الن�سخة الثانية ع�سر 2008-2009 : الياه - االإمارات 
الن�سخة الثالثة ع�سرة 2009-2010 : وادي ال�سيجي -االإمارات

الن�سخة الرابعة ع�سرة 20110-2011 : �سنا�س �سلطنة عمان
الن�سخة اخلام�سة ع�سرة 2011-2012 : الذهب - االإمارات

الن�سخة ال�ساد�سة ع�سرة 2012-2013 : �سنا�س - �سلطنة عمان
الن�سخة ال�سابعة ع�سرة 2013-2014 : مزاحم - االإمارات

الن�سخة الثامنة ع�سرة 2014-2015 : �سنا�س - �سلطنة عمان
الن�سخة التا�سعة ع�سرة 2015-2016 : تكرير  - االإمارات
الن�سخة الع�سرين 2016-2017  : �سنا�س- �سلطنة عمان

الن�سخة 21 مو�سم 2017-2018 :  �سنا�س- �سلطنة عمان
الن�سخة 22 مو�سم 2018-2019 : القرطا�سي - االإمارات
عمان �سلطنة  عمان-  الن�سخة 23 مو�سم -2019 2020: 

الن�سخة 24 مو�سم 2020-2021: كي ات�س كي -مملكة البحرين
الن�سخة 25 مو�سم 2021-2022 : بطالن يتحددان يوم اجلمعة 

االأبطال 2021-1998
و2003-2002  و2002-2001   2001-2000 الذهب  م��رات:   6

و2003-2004 و2004-2005 و2012-2011
و2015-2014  و2013-2012   2011-2010 �سنا�س   مرات:   5

و2016-2017 و2018-2017
و2008-2007 و2007-2006   2006-2005 الياه   : مرات   3

مرتان : املايدي  1998-1999 و2000-1999
ودبي   )1998-1997 االأوىل  الن�سخة  بلقب  )ف���از  ال��ب��از  واح����دة:  م���رة 

-2013 وم��زاح��م   2010-2009 ال�سيجي  ووادي   2009-2008
وعمان   2019-2018 والقرطا�سي   2016-2015 وتكرير   2014

2021-2020 كي  ات�س  وكي   2020-2019

النواخذة املتوجني باللقب
اأحمد النوبي �سعيد )الباز( 1998-1997

نا�سر ح�سن الكاأ�س )املايدي( 1998-1999 و2000-1999
و2002-2001   2001-2000 )ال����ذه����ب(  ع���ب���داهلل  ح�����س��ن  اأح���م���د 

و2003-2002
و2004-  2004-2003 )ال��ذه��ب(   الغمال�سي  را���س��د  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د 

 2005
�سيف خلف املطري )الياه(  2005-2006 و2006-2007 و2007-

2008
اأحمد حممد اإبراهيم املرعي )دبي( 2009-2008

�سامل عبيد الزحمي )وادي ال�سيجي( 2010-2009
و2013-2012   2011-2010 )���س��ن��ا���س(  امل��ع��م��ري  ع��ام��ر  م��اج��د 

و2014-2015 و2016-2017و2018-2017
حممود ح�سن حممد )الذهب( 2012-2011

حمد اأحمد حممد اأحمدوه )مزاحم( 2014-2013
عابد حممد احلمادي )تكرير( 2016-2015

جمعة يو�سف مبارك )القرطا�سي( 2019-2018
حميد �سامل البحري )عمان( 2020-2019

حمد نا�سر البو�سميط )البحرين( 2021-2020

 •• اأبوظبي -الفجر 

 �ساركت جمموعة من طالب مدار�س 
اأبوظبي يف ح�س�س تدريبية لل�سباحة 
لل�سباحة  العامل  بطولة  هام�س  على 
مرًتا"   25" ال��ق�����س��رية  ل��ل��م�����س��اف��ات 
للريا�سات  العاملي  اأبوظبي  ومهرجان 

املائية.
نادي   من  ال�سغار  ال�سباحون  وان�سم 
املائية  للريا�سات  �سبورتز"  "�سول 
قدم  خ���ا����س���ة,  ت��دري��ب��ي��ة  ح�����س��ة  اإىل 
خاللها فلوريان لهم ن�سائح لتطوير 
مواهبهم و�سقل مهاراتهم يف ريا�سة 
ال�����س��ب��اح��ة, وت��ع��ري��ف��ه��م ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا يف 

حت�سني ال�سحة واللياقة البدنية.
اأقيمت احل�س�س التدريبية يف االحتاد 
اأري����ن����ا, ح��ي��ث ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات بطولة 
العامل لل�سباحة, حتت اإ�سراف ال�سباح 
فاز  ال��ذي  ويلربوك  فلوريان  االأمل��اين 
لل�سباحة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  م���اراث���ون  يف 

مهرجان  فعاليات  �سمن  اأبوظبي  يف 
املائية,  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
بطولة  يف  للم�ساركة  حالًيا  وي�ستعد 

الق�سرية  للم�سافات  لل�سباحة  العامل 
مرًتا".  25"

وميتلك فلوريان ر�سيًدا ذهبًيا حافاًل 

باالإجنازات, كان اأحدثها خالل األعاب 
ذهبية  اأح���رز  حيث  االأومل��ب��ي��ة,  طوكيو 
املفتوحة,  امل��ي��اه  يف  10كم  م���اراث���ون 

الذهبية  امليدالية  اأح��رز  قد  ك��ان  كما 
ل�سباقي 1500 مرت و10 كم خالل 
غوانغجو  يف  لل�سباحة  ال��ع��امل  بطول 

يف عام 2019, وميداليتني ذهبيتني 
ل�سباق 1500 مرت يف بطولة اأوروبا 
2018 يف  ع���ام  امل��ائ��ي��ة يف  ل��الأل��ع��اب 

جال�سكو, و2021 يف قازان.
متا�سًيا  احل�س�س  هذه  تنظيم  وياأتي 
مع اأهداف جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
اأفراد  خمتلف  ت�سجيع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
املجتمع على ممار�سة الريا�سة واتباع 
منط حياة ريا�سي و�سحي, وبالتعاون 
لل�سمان  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������س���رك���ة  م����ع 
لل�سباحة.  االإم���ارات  واحت��اد  -�سمان, 
ك��م��ا ���س��ه��دت ك���ل م���ن اأب��وظ��ب��ي ودبي 
التدريب  ح�س�س  من  العديد  تنظيم 
والور�سات خالل الفرتة التح�سريية 
يزيد  ما  فيها  �سارك  العاملي  للحدث 

عن 4000 �سخ�س.
بزيارتي  "ا�ستمتعت  ف��ل��وري��ان:  وق��ال 
باي.  يا�س  يف  وال�سباحة  اأبوظبي  اإىل 
املفتوحة,  امل���ي���اه  يف  امل��ن��اف�����س��ة  اأح�����ب 
مناف�سات  يف  �سابًقا  �ساركت  قد  وكنت 
اأحوا�س 50 مرتا, وهذه املرة االأوىل 
اأ�سارك فيها يف �سباقات اأحوا�س  التي 
25 مرتا, واأنا اأتطلع ل�سوق مل�ساركتي 

يف ال�سباق".
هذه  يف  امل�������س���ارك���ة  "اأحب  وت�����اب�����ع: 
احل�س�س التدريبية وتعريف ال�سغار 
امل�ستقبل  ف��ه��م  ال�����س��ب��اح��ة,  مب���ه���ارات 
ن��ط��ور مهاراتهم  اأن  امل��ه��م ج���ًدا  وم��ن 
ون�سقلها, فهذا االأمر ال يقت�سر اأثره 
يوؤثر  ب��ل  الريا�سية,  املناف�سات  على 
على  وي�سجعهم  حياتهم  على  اإيجابًيا 
مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة واحل���ف���اظ على 
جايدن,  ال��ط��ال��ب  وق����ال  �سحتهم". 
ال���ب���ال���غ م����ن ال���ع���م���ر 9 �����س����ن����وات: " 
احل�سة  هذه  يف  مب�ساركتي  ا�ستمتعت 
ال�سباحة  ري��ا���س��ة  اأح����ب  ال��ت��دري��ب��ي��ة, 
وب�����داأت مب��م��ار���س��ت��ه��ا م��ع ع��ائ��ل��ت��ي ويف 
املدر�سة, وكانت الن�سائح التي قدمها 
طريقة  تعلمت  فقد  مفيدة,  فلوريان 
الدوران حتت املاء, وكنت اأجد �سعوبة 
يف تنفيذها, واأنا متاأكد باأنها �ست�ساهم 
يف حت�سني مهارتي يف ال�سباحة الأحرز 

ميدالية اأوملبية".

•• مليحة-الفجر

الفردية  االأل��ع��اب  جلنة  اجتماع  يف 
وتراأ�سه  الريا�سية  مليحه  ب��ن��ادي 
ال���ك���ت���ب���ي ع�سو  ب�����ن مت���ي���م  ح���م���د 
ورئي�س  مليحة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
جلنة االألعاب الفردية بحث اللجنة 
التح�سريات  ب��خ��الف   اأعمالها  يف 
نادي  يبذلها  ال��ت��ي  واال���س��ت��ع��دادات 
2022م  امل���ق���ب���ل  ل���ل���ع���ام  م��ل��ي��ح��ة 
ال����س���ت���ك���م���ال امل����و�����س����م ال���ري���ا����س���ي 
من  ي��ت��ب��ع  وم���ا   2022-2021
وترية  وتوا�سل  العمل  �سري  اآل��ي��ات 
والربامج  واالأن�����س��ط��ة  ال��ت��دري��ب��ات 

املنفذة. 
وقدم رئي�س اللجنة حمد بن متيم 
االإداري����ة  ل��الأج��ه��زة  ���س��ك��ره  الكتبي 
وال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى م���ا ق��دم��ت��ه وبذلته 
اأجل  م��ن  متوا�سل  ب�سكل  وت��ب��ذل��ه 
االرتقاء بقطاع الريا�سة يف النادي 
�سعادة  وتوجيهات  متابعة  اإط��ار  يف 
رئي�س  اخلا�سوين  �سلطان  حممد 
الثقايف  مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

الريا�سي .
���س��ع��ي جل��ن��ة االأل���ع���اب  اإىل  واأ�����س����ار 
ال���ف���ردي���ة ���س��م��ن م��ن��ظ��وم��ة عمل 
اجلهود  كافة  موا�سلة  اإىل  ال��ن��ادي 
لالرتقاء بالريا�سات الفردية والتي 
من  كبري  ع��دد  با�ستقطاب  حتظى 
اأبناء منطقة مليحة وكافة املناطق 
قادر  ريا�سي  جيل  وتاأهيل  امل��ج��اور 

اخلطط  خ��الل  م��ن  املناف�سة  على 
بتاأهيل  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  وال�����ربام�����ج 
ت��ع��زي��ز مكانة  ب��ج��ان��ب  ال���الع���ب���ني 
ن��ادي مليحة بني اأن��دي��ة ال��دول��ة يف 
ظل دعم جمل�س ال�سارقة الريا�سي 
ومتابعاته  ال�������س���ارق���ة  ب���ح���ك���وم���ة 

الدائمة .
الذي عقد  االجتماع  وجرى خالل 

مبقر النادي يف الوقوف على كافة 
وم�ساركاتها  الفردية  الفرق  اأعمال 
املختلفة وما حققته من نتائج الفتة 
التحديات  خم��ت��ل��ف  ب��ح��ث  ب��ج��ان��ب 
وال�����������س�����ع�����وب�����ات خ��������الل ال����ف����رتة 
التطويرية  واخل���ط���ط  ال���ق���ادم���ة 
القادمة  للمرحلة  واال�سرتاتيجية 

ال�سيما مع بدء عام 2022م.

•• القاهرة-وام:

ي�ستهل منتخب االإمارات للجولف 
م�سواره اليوم يف مناف�سات البطولة 
العربية للرجال يف ن�سختها ال� 40, 
درمي  ن��ادي  مالعب  على  واملقامة 
اأكتوبر بالعا�سمة   6 الند مبدينة 
حتى  وت�ستمر  ال��ق��اه��رة  امل�����س��ري��ة 
مب�ساركة  اجل���اري  دي�سمرب   23
46 العبا ميثلون 14 دولة عربية 

م�ساركة يف البطولة.
ومي���ث���ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 4 الع���ب���ني هم 
واحمد  اجل�����س��م��ي  ي��و���س��ف  خ���ال���د 
وعبيد  القبي�سي  وعبداهلل  �سكيك 
بعثة  ي������راأ�������س  ح�����ني  يف  احل�����ل�����و, 
مبارك  خ��ال��د  االم������ارات  منتخب 
لالحتاد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�سام�سي 
م�����دي�����ر امل���ن���ت���خ���ب���ات ال���وط���ن���ي���ة, 
فاهم  ال�سيخ  ومبتابعة من معايل 
القا�سمي رئي�س احتاد  �سلطان  بن 
عادل  ون��ائ��ب��ه  للجولف  االإم�����ارات 
"م" عبداهلل  وال���ل���واء  ال���زرع���وين 
تواجدهم  خالل  وذلك  الها�سمي, 
يف م�سر حل�سور اجتماعات املكتب 
العمومية  واجل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ست�سهد  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 

االن���ت���خ���اب���ات ل����ل����دورة اجل���دي���دة 
متتد  والتي  االحت��اد  اإدارة  ملجل�س 

لغاية 2025.
وكان منتخبنا قد اأنهى حت�سرياته 
مدار  على  خ��ا���س  اأن  بعد  اجل���ادة 
ح�س�س   3 امل���ا����س���ني  ال���ي���وم���ني 
وم�سائية  ���س��ب��اح��ي��ة  ت���دري���ب���ي���ة 
ح�سة  لكل  �ساعات  الأرب��ع  وامتدت 

تدريبية.
واع������ت������م������دت ال����ل����ج����ن����ة ال���ف���ن���ي���ة 

والتحكيمية للبطولة �سباح اأم�س 
االأمور  �سرح  ومت  الالعبني  اأهلية 
والتحكيمية  والتنظيمية  الفنية 
العام  احل��ك��م  بح�سور  للبطولة, 
الب�ساري  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  امل��غ��رب��ي 
وه���اين ال��ع��ب��دال��الت رئ��ي�����س جلنة 
احل���ك���ام ب���االحت���اد ال��ع��رب��ي وعبد 
العزيز املال النائب الثاين لرئي�س 
االحت��اد وع��ادل ال��زرع��وين االأمني 
ال��ع��ام ل��الحت��اد العربي وع��دد من 

لالحتاد  التنفيذي  املكتب  اأع�ساء 
وبح�سور مدربي وممثلي  العربي 

الفرق امل�ساركة.
ونقل  باحل�سور  الزرعوين  ورحب 
لهم حتيات ومتنيات معايل ال�سيخ 
مقدماً  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق  ف��اه��م 
للجولف  امل�سري  ل��الحت��اد  �سكره 
العربي,  العر�س  لهذا  ال�ست�سافته 
لتحديد  القرعة  مرا�سم  واأج���رت 

مواعيد انطالق املناف�سات اليوم.

حلة جديدة يف �سباق اليوبيل الف�سي

�لن�صخة �ل�25 لكاأ�س �آل مكتوم لقو�رب �لتجديف �جلمعة
�سوطان حما�سيان للفئتني املحلية واملفتوحة يزيدان احلدث اإثارة 

باإ�سراف فلوريان ويلربوك، املتوج بذهبية ماراثون كاأ�س العامل لل�سباحة يف اأبوظبي

م�صاركة مميزة لطلبة مد�ر�س �أبوظبي يف ح�ص�س تدريبية ملهار�ت �ل�صباحة

�لألعاب �لفردية يف نادي مليحة تبحث �صري �أعمال خمتلف �لريا�صات 
ومو��صلة �خلطط �ل�صرت�تيجية خالل �لعام �ملقبل لتاأهيل �لالعبني 

منتخب �لإمار�ت ي�صتهل �ليوم م�صريته يف �لبطولة �لعربية للجولف
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

االإم����ارات  بطولة  مناف�سات  املقبل  ال��ث��الث��اء  ي��وم  تنطلق 
نادي  ينظمها  وال��ت��ي  ال�21  ن�سختها  يف  للبولو  ال��دول��ي��ة 
حتى  مناف�ساتها  وت�ستمر  والبولو,  اخليل  ل�سباق  غنتوت 
برعاية �سمو ال�سيخ فالح بن زايد  اجلاري,  دي�سمرب   30

اآل نهيان, رئي�س جمل�س اإدارة النادي.
و���س��ت��ج��م��ع م���ب���اراة االف��ت��ت��اح ب��ني ف��ري��ق��ي االإم������ارات بولو 
بقيادة �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم 
بقيادة  ب��ول��و  اأب��وظ��ب��ي  وف��ري��ق  مكتوم,  اآل  عليا  وال�سيخة 
حامل  غ��ن��ت��وت,  ف��ري��ق  م��ب��اراة  وتعقبها  اليبهوين,  ف��ار���س 
مع  د�سمال  ب��ن  ويو�سف  ال�سام�سي  نا�سر  بقيادة  اللقب, 

فريق بنجا�س الذي يقوده حيدر بنجا�س.
الريا�سي,  اأب��وظ��ب��ي  م��ن جمل�س  ب��دع��م  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ق��ام 
وبالتن�سيق مع جمعية االإمارات للبولو, ومب�ساركة 4 من 

لقب  حامل  وغنتوت  االإم����ارات,  ف��رق  وه��ي  النخبة,  ف��رق 
ن�سخة 2020 , واأبوظبي الريا�سي بطل ن�سخة 2017, 
بجانب فريق بنجا�س للبولو الذي �سبق له التاأهل للدور 

النهائي.
وعقدت اللجنة املنظمة موؤمتراً �سحفيا مبقر نادي غنتوت 
النادي,  رئي�س  نائب  املن�سوري  بن حوفان  �سعيد  بح�سور 
والالعب  للنادي  التنفيذي  املدير  ال�سيخ  عبداهلل  وحمد 
ب���ن د���س��م��ال مم��ث��ال ل��ل��ف��رق االأربعة  االإم����ارات����ي ي��و���س��ف 
امل�����س��ارك��ة. واأك���د �سعيد ب��ن ح��وف��ان ح��ر���س ن���ادي غنتوت, 
رائد وموؤ�س�س ريا�سة البولو االإماراتي, على ا�ستمرار هذه 
البطولة القوية التي �ساهمت يف تعريف املجتمع الريا�سي 

على م�ستوى الدولة واملنطقة بريا�سة البولو.
واأعرب عن �سكره لكافة اجلهات والدوائر واملوؤ�س�سات التي 
ظلت تدعم م�سرية نادي غنتوت العريق عرب كل ال�سنوات 

املا�سية و�سواًل اإىل الن�سخة ال�21 من البطولة.

•• الذيد-وام: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
يف  ينطلق  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
25 من �سهر دي�سمرب اجلاري مهرجان �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
االأ�سيلة  العربية  الهجن  ل�سباقات  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
للعام  يقام  2022" وال��ذي   ��  2021 "الذيد  االإب��ل  ومزاينة 
احلادي ع�سر على التوايل يف خمتلف مناطق الدولة. وت�سمل 
مناف�سات املهرجان - الذي ي�ستمر حتى يوم 30 من دي�سمرب 
- مناف�سات �سباقات الهجن ومزاينة االإبل واملحالب وال�سباق 
واللقايا  "احلقايق  ف��ئ��ات  ال��ه��ج��ن  ���س��ب��اق��ات  وت�����س��م  ال��رتاث��ي 
خاللها  م��ن  وتتناف�س  والزمول"  واحل���ول  والثنايا  واالإي����ذاع 
املنظمة  اللجنة  وخ�س�ست  �سوطا.   174 يف  اجلماعة  هجن 

جوائز للفائزين يف اأ�سواط الرموز للحقايق واللقايا واالإيذاع 
املليون  ون�سف  ومليون  كاأ�س  على  الفائزون  ويح�سل  والثنايا 
درهم الأ�سواط االأبكار وكاأ�س ومليون درهم الأ�سواط اجلعدان 
للحول  املخ�س�س  اخلتامي  اليوم  يف  الفائزون  يح�سل  ..فيما 
ل�سوط احلول  دره���م  م��الي��ني  وث��الث��ة  �سيف  وال���زم���ول, على 
الرئي�سي بجانب �سيف ومليونني ون�سف املليون ل�سوط احلول 
ومليوين  بندقية  املنظمة  اللجنة  خ�س�ست  ..بينما  املحليات 
درهم ل�سوط الزمول املفتوح الرئي�سي, بجانب بندقية ومليون 

ون�سف املليون درهم ل�سوط الزمول املحليات.
اأ�سواط   4 م��دار  تقام على  والتي  املحالب  اأم��ا جوائز م�سابقة 
حمليات  "عرابي"  ���س��وط  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  فيح�سل 
حمليات  "خواوير"  ���س��وط  ويف  دره���م  األ���ف   50 على  مفتوح 
األ����ف دره����م, ويف م��ن��اف�����س��ات امل���زاي���ن والتي   50 م��ف��ت��وح ع��ل��ى 

يف  للفائزين  املنظمة  اللجنة  ح��ددت  �سوطا   24 لها  خ�س�س 
والثنايا واحلول  واالإي��ذاع  واللقايا  املفاريد واحلقايق   / فئات 
درهم,  األ��ف   50 مفتوح  حمليات  ال�سرايا  الأ�سواط  والزمول/ 
األف   50 ال�سرايا حمليات على  اأ�سواط  الفائزون يف  ويح�سل 
اإىل  قيمة  ج��وائ��ز  على  الفائزين  بقية  يح�سل  ..فيما  دره���م 

�ساحب املركز العا�سر.
 7 تخ�سي�س  املنظمة عن  اللجنة  اأعلنت  الرتاثي  ال�سباق  ويف 
اأ�سواط يح�سل من خاللها الفائزون باملراكز االأوىل على 50 
العا�سر.  املركز  حتى  املراكز  لبقية  نقدية  وجوائز  دره��م  األ��ف 
ويحظى اأبناء االإمارة التي حتت�سن املناف�سات باأ�سواط خا�سة 
الفرتة  يف  اأ���س��واط  اأرب��ع��ة  اأول  بتخ�سي�س  الهجن  �سباقات  يف 
ال�سباحية من املهرجان لهم لتوفري فر�س التناف�س والتحدي 

للفوز بالنامو�س يف بداية انطالقة املناف�سات.

•• دبي-الفجر

توج فريق بن دري للبولو بطال لكاأ�س 
 "  2021 للبولو  ت�سر�سل  ون�ستون 
من 8 اىل 10 جول" ليحلق بالكاأ�س 
يف �سماء البولو بعد اأن فاز على فريق 
احلبتور القوي وللمرة الثانية خالل 
اأربعة اأهداف مقابل  اأ�سبوع  وبنتيجة 
الثالثة  الكاأ�س  لت�سبح  واح���دا  هدفا 
التوايل  على  الفريق  بها  يفوز  التي 
ب��ب��ط��ول��ة احل��ب��ت��ور على  اأن ف���از  ب��ع��د 
”كاأ�س اك�سبو" وبطولة اليوم الوطني 
على  هي�سكث  م��ه��رة  ف��ري��ق  ف���از  ك��م��ا 
اأهداف  اأربعة  فريق االم��ارات بنتيجة 

مقابل ثالثة اأهداف .
امل����ب����اراة  ���س��ب��ق��ت  ال���ت���ي  امل�����ب�����اراة  ويف 
ال�سيخة  ���س��م��و  ق����ادت  ف��ق��د  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم 
االإم�������ارات يف م��واج��ه��ة فريق  ف��ري��ق 
مهرة هي�سكث يف مباراة قوية وبرغم 
املباراة  بداية  يف  هي�سكث  مهرة  تقدم 

ثم تعادل فريق االإمارات اإال 
اأن ���س��وط امل��ب��اراة ال��ث��اين ك��ان �سوط 
�����س����ي����اع ال����ف����ر�����س وب����اجل����م����ل����ة من 
اإال اأن فريق مهرة هي�سكث  الفريقني 
خطف هدف التقدم مع �سافرة نهاية 

الثالث  ال�����س��وط  وي�����س��ه��د   . ال�����س��وط 
ن�ساطا الفتا حيث ا�ساف مهرة هي�سكث 
ه��دف��ني ف��ي��م��ا جن���ح ف��ري��ق االإم�����ارات 
ليتنتهي  واح����د  ه���دف  ت�����س��ج��ي��ل  م���ن 
باأربعة  هي�سكث  مهرة  بتقدم  ال�سوط 
اه�����داف م��ق��اب��ل ه��دف��ني وم���ع بداية 
ال�سيخة  �سمو  حت��رز  ال��راب��ع  ال�سوط 
ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم 
هدف فريق االإمارات الثالث واالأخري 
و�سط �سيام فريق مهرة هي�سكث عن 
التهديف  لتنتهي املباراة بتقدم فريق 
مقابل  اأه��داف  باأربعة  هي�سكث  مهرة 

.  م��ب��اراة اخلتام ج��اءت هادئة  ثالثة 
ب�سبب  االوىل  ال��ث��الث��ة  اال����س���واط  يف 
بادر  حيث  للفريقني  ال�سديد  احل��ذر 
بن دري اىل الت�سجيل منهيا ال�سوط 
االول ل�ساحله بهدف نظيف وهو ما 
اال  اي�سا  الثاين  ال�سوط  عليه  انتهى 
ان ال�سوط الثالث �سهد هدف التعادل 
لفريق احلبتور الذي غاب عنه قائدة 
ب�سبب اال�سابة وحل  حممد احلبتور 

حمله اأحمد علي ال�سماج .
وباأتي ال�سوط الرابع واالخري ويلعب 
ويتحرر  مفتوحة  بطريقة  الفريقني 

خط هجوم الفريقني ويخطف راوؤول 
هدف بن دري الثاين ليفر�س الفريق 
هدفيه  وي��ح��رز  و���س��ط��وت��ه  �سيطرته 
ال��ث��ال��ث وال���راب���ع ت��ب��اع��ا م��ع��ل��ن��ا فوزه 
ب��ارب��ع��ة اأه����داف م��ق��اب��ل ه��دف��ا واحدا 
بالكاأ�س  اأح��ق��ي��ت��ه  وي���وؤك���د  ل��ل��ح��ب��ت��ور 

الثالثة .
وع����ق����ب امل������ب������اراة ق������ام م����ارت����ني جي 
بيدر�سون رئي�س �سلطة املنطقة احلرة 
الر�سمي  ال���راع���ي  "ايفزا"  ال��دول��ي��ة 
الفائزين  ب��ت��ت��وي��ج  ال��ب��ول��و  ل��ن�����س��اط 
بن  فريقي  وال��ث��اين  االول  باملركزين 
دري واحل��ب��ت��ور وف���از خ��ال��د ب��ن دري 
جن���م ال���ف���رق ب��ل��ق��ب اف�����س��ل الع���ب يف 
امل��ب��اراة وف���از اخل��ي��ل ا���س��رتي��ال لنجم 
الربيدي بجائزة  دياز  فريق احلبتور 

اف�سل خيل .
الفريق  كابنت  دري  بن  واأع��رب خالد 
ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ف��وز ب��ال��ك��اأ���س ولقب 
اف�������س���ل الع�����ب م���ع���ا م�������س���ريا اىل ان 
الفريق يف  دري عن  بن  غياب حممد 
الفريق  على  اثر  املا�سيتني  املباراتني 
ب���ذل���ن���ا جهدا  ل����ذل����ك  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 
ح�سابات  يف  ندخل  ال  حتى  م�ساعفا 
الفوز  يف  جنحنا  هلل  واحل��م��د  معقدة 

بالكاأ�س .

•• اأبوظبي-وام:

توج فريق اأبوظبي �ستورمز بلقب بطولة �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لهوكي 
اجلليد, يف ن�سختها ال�سابعة, بعد تغلبه على فريق الرئي�س البيالرو�سي 1-2 
يف املباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما م�ساء اأم�س االأول على �سالة التزلج 
االإماراتي  �ساهني  ف��ري��ق  ان�سحب  فيما  اأب��وظ��ب��ي,  يف  الريا�سية  زاي���د  مبدينة 
بامليدالية  النجوم  ليتوج  �سلوفاكيا  اأم���ام  الثالث  امل��رك��ز  حتديد  مواجهة  م��ن 

الربونزية.
14 دي�سمرب اجلاري  اأيام بداية من   4 و اأقيمت مناف�سات البطولة على مدار 
اأبوظبي  جمل�س  ورع��اي��ة  دع��م  حتت  الريا�سية,  زاي��د  مدينة  يف  التزلج  ب�سالة 

الريا�سي, مب�ساركة 5 فرق من االإمارات واأملانيا وبيالرو�سيا و�سلوفاكيا.
وبح�سور هامل اأحمد القبي�سي نائب رئي�س احتاد االإمارات للريا�سات ال�ستوية, 
و  ال�ستوية  للريا�سات  ابوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  ال�سرياين  عبيد  حمد 
�سعادة اأندري لو�سينوك ال�سفري البيالرو�سي لدى الدولة, جنح فريق اأبوظبي 
�ستورمز يف الثاأر من خ�سارته اأمام فريق الرئي�س البيالرو�سي يف افتتاح البطولة, 

حيث جنح يف ح�سم نتيجة اللقاء مل�سلحته والتتويج باللقب الغايل.

اأكد هامل اأحمد القبي�سي اأن النجاح الذي حتققه بطولة �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة لهوكي اجلليد لي�س وليد ال�سدفة واإمنا ثمرة اإعداد وتخطيط, م�سددا 
امل�ستمر للبطولة, وفوز  النجاح  الر�سيدة وراء  القيادة  اأن متابعة واهتمام  على 
وا�ستعداد وتطوير  اإعداد  نتيجة  بالكاأ�س م�ستحق وهو  �ستورمز  اأبوظبي  فريق 
م�ستمر, و امل�ستويات الكبرية التي �سهدتها الن�سخة ال�سابعة من البطولة كانت 
اأف�سل اإعداد لالعبي منتخبنا وهم ي�ستعدون للم�ساركة يف كاأ�س العامل اأبريل 

املقبل يف لوك�سمبورغ, وبطولة جمل�س التعاون يف الكويت.
من جهته اأكد حمد عبيد ال�سرياين املدير التنفيذي لنادي ابوظبي للريا�سات 
الدولة لهوكي  ال�سمو رئي�س  ال�سابعة من بطولة �ساحب  الن�سخة  ان  ال�ستوية 
البطولة, من  االأق��وى من  الن�سخة  انها  النجاح املطلوب,منوها  اجلليد حققت 
حيث م�ستوى الفرق والتناف�س الكبري خالل املباريات واحل�سور واملتابعة التي 
اأهمية البطولة ودوره��ا املهم يف دعم مكانة  حظيت بها الفعاليات ,ويوؤكد هذا 

االإمارات العاملية وموا�سلة للنجاحات التي تنتظم كافة القطاعات بالدولة.
الفوز  �ستورمز  اأبوظبي  قائد فريق  الظاهري  اأه��دى جمعة حممد  من جانبه 
بلقب بطولة رئي�س الدولة لهوكي اجلليد للقيادة الر�سيدة و�سمو ال�سيخ فالح 

بن زايد اآل نهيان.

�نطالق مهرجان حممد بن ز�يد ل�صباقات �لهجن ومز�ينة �لإبل 25 دي�صمرب �جلاري

فاز بالبطولة الثالثة على التوايل 

بن دري يتوج بطال لكا�س ون�صتون ت�صر�صل و»يحلق« يف �صماء �لبولو  
�أبوظبي �صتورمز بطال لكاأ�س رئي�س �لدولة لهوكي �جلليد

طرح تذ�كر مبار�ة »كاأ�س �ل�صوبر« �إلكرتونيا 
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت رابطة املحرتفني االإماراتية طرح تذاكر مباراة "كاأ�س ال�سوبر االإماراتي", 
كاأ�س  بطل  االأه��ل��ي  و�سباب  ال���دوري,  بطل  اجل��زي��رة  فريقي  بني  �ستجمع  التي 
زايد,  بن  ه��زاع  ا�ستاد  املقبل, على  يناير   7 املا�سي, يف  املو�سم  الدولة يف  رئي�س 
"كاأ�س  مباراة  تذاكر  الرابطة  وطرحت  العامل".  ملتقى  "االإمارات  �سعار  حتت 
الفر�سة  تتاح  اأن  على  ام�س  من  بداية  االإلكرتوين  للبيع  االإماراتي",  ال�سوبر 
لكل اجلماهري احلا�سلة على تذاكر املباراة, الدخول يف �سحوبات على التذاكر 
لفر�سة الفوز بجوائز قيمة ومتنوعة ر�سدتها الرابطة و�سيجري االإعالن عنها 
20 درهم فقط  الرابطة على و�سع باقات تذاكر تبداأ ب�سعر  الحقاً. وحر�ست 
للدرجة الثالثة, و30 درهم للدرجة الثانية, و50 درهم للدرجة االأوىل, كما 

مت تخ�سي�س باقات مبزايا اأكر, تبداأ ب� 100 درهم للفئة املميزة, و150 درهم 
لفئة "VIP", و�ستتوفر التذاكر للبيع اإلكرتونياً.

ي�سمل  اللقاء,  لهذا  متكامل  برنامج  ب��اإع��داد  حالياً  املحرتفني  راب��ط��ة  وت��ق��وم 
فعاليات متنوعة قبل وخالل وبعد املباراة, من خالل اإقامة احتفالية على خطى 
مكانته,  توؤكد  ب�سورة  احلدث  الرابطة  خاللها  قدمت  التي  املا�سية,  ال�سنوات 

كواحد من بطوالت املو�سم التي ت�سعى االأندية التتويج بها.
املتكاملة  اجلماهريية  التجربة  ملواكبة  ج��اه��زاً  زاي��د,  بن  ه��زاع  �ستاد  و�سيكون 
من خالل هذه الباقات املتوفرة واملتنوعة, وهو االإ�ستاد الذي ح�سد النجاحات 
املثال:  �سبيل  الكربى, منها على  املباريات والبطوالت  العديد من  با�ست�سافته 
كاأ�س العامل لالأندية, نهائي كاأ�س العرب, بطولة اآ�سيا لكرة القدم, والعديد من 

النهائيات واملباريات البارزة على ال�سعيد املحلي.

•• دبي-وام:

حمدان  بنت  لطيفة  ال�سيخة  ق��ام��ت 
االأعلى  الرئي�س  مكتوم,  اآل  را�سد  بن 
لنادي زعبيل لل�سيدات, مبنح ع�سوية 
املنت�سبات  م��ن  الع��ب��ة  ل�80  ال���ن���ادي 
للفرق االأوىل باأندية دبي من خمتلف 
الريا�سات الفردية واجلماعية, حتت 
م�سمى "الع�سوية الريا�سية يف نادي 
الالعبات",  فئة  لل�سيدات–  زعبيل 
ال��ت��ي تتيح ل��الع��ب��ات اال���س��ت��ف��ادة من 
الريا�سية,  ومن�ساآته  النادي  اإمكانات 
الريا�سية  ب���االم���ت���ي���ازات  وال��ت��م��ت��ع 

واملجتمعية التي يقدمها ملنت�سباته.

جاء ذلك خالل لقاء ال�سيخة لطيفة 
مكتوم,  اآل  را����س���د  ب���ن  ح���م���دان  ب��ن��ت 
الرئي�س االأعلى لنادي زعبيل لل�سيدات 
مع العبات اأندية دبي يف مقر النادي, 
ح�سر  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  بح�سور 
الن�سائية  االأل��ع��اب  م�سرف  مكتوم  اآل 
�سيماء  و  الريا�سي,  الو�سل  ن��ادي  يف 
لل�سيدات,  زعبيل  ن���ادي  م��دي��ر  عبيد 
املراأة  جلنة  رئي�سة  املحرزي  رو�سة  و 
الريا�سي,  دبي  جمل�س  يف  والريا�سة 
ريا�سة  ق�سم  رئي�سة  وفوزية فريدون 
واإداريات  املجل�س, وم�سرفات  املراأة يف 
اأن��دي��ة الو�سل  ال��ف��رق وال��الع��ب��ات يف 

والن�سر و�سباب االأهلي.

و اأعربت ال�سيخة لطيفة بنت حمدان 
�سعادتها  ع���ن  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الن�سمام 80 العبة من نخبة العبات 
اأندية دبي  الفرق الن�سائية االأوىل يف 
موؤكدة  ل��ل�����س��ي��دات,  زع��ب��ي��ل  ل���ن���ادي 
ال����ن����ادي ع��ل��ى دع����م اجلهود  ح���ر����س 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الرت��ق��اء ب��ري��ا���س��ة امل����راأة 
الفر�سة لالعبات لال�ستفادة  واإتاحة 
املتطورة  الريا�سية  التجهيزات  م��ن 
لتح�سني  وحت��ف��ي��زه��ّن  ال���ت���دري���ب  يف 
جلميع  وم���ت���م���ن���ي���ة  م�������س���ت���وي���ات���ه���ّن 
الالعبات التوفيق والنجاح يف اعتالء 

من�سات التتويج.
واأك�������دت ���س��ي��م��اء ع��ب��ي��د م���دي���ر ن���ادي 

زعبيل لل�سيدات اأن املراأة يف االإمارات, 
القيادة  من  كبرية  رعاية  اليوم  تنال 
يف  مميزة  مبكانة  وحتظى  الر�سيدة, 
نعمل  اأن  وي�سرنا  وجمتمعنا,  وطننا 
م��ن خالل  ال��ن��ه��ج,  ه��ذا  على ترجمة 
الريا�سة  امل��راأة على ممار�سة  ت�سجيع 
وال��ن�����س��اط ال��ب��دين ال��ي��وم��ي, وجعله 
اأعربت  ناحيتها  م��ن  ح��ي��اة.  اأ���س��ل��وب 
مكتوم  اآل  بنت ح�سر  �سم�سة  ال�سيخة 
نادي  يف  الن�سائية  االأل���ع���اب  م�����س��رف 
ملثل  �سعادتها  ع��ن  الريا�سي  الو�سل 
�ساأنها  من  التي  الطيبة  املبادرة  هذه 
اأن ت��دع��م م�����س��ت��وى ري��ا���س��ة امل�����راأة يف 
الريا�سة  اأن  اأك������دت  ك��م��ا  ال����دول����ة. 

دعم  بف�سل  و  حققت  ق��د  الن�سائية 
ن��وع��ي��ة على  ال��ر���س��ي��دة نقلة  ال��ق��ي��ادة 
الريا�سة  ممار�سة  ثقافة  منو  �سعيد 

وال���ن�������س���اط ال����ب����دين وزي��������ادة اأع������داد 
من  الن�ساء  بني  للريا�سة  املمار�سات 

خمتلف اأطياف املجتمع.

ح�سر  ب��ن��ت  �سم�سة  ال�سيخة  دع���ت  و 
لبذل  ال���الع���ب���ات  ج��م��ي��ع  م��ك��ت��وم  اآل 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود م��ن اأج���ل تطوير 

الريا�سة  جعل  و  ال��ري��ا���س��ي  اأدائ��ه��ن 
ن�ساطاً وحمركاً رئي�سياً ملجتمع �سعيد 

و�سحي.

لطيفة بنت حمد�ن متنح ع�صوية »�صيد�ت زعبيل« 
ل�80 لعبة من �أندية دبي

�نطالق بطولة �لإمار�ت �لدولية للبولو �لثالثاء �ملقبل مب�صاركة 4 فرق
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رقم  ه��دف��ه  ليفاندوف�سكي  روب���رت  ال��ب��ول��ن��دي  ال���دويل  �سجل 
القدم يف العام 2021, ليحطم  لكرة  االأملاين  الدوري  43 يف 
غريد  بايرن  اأ�سطورة  مع  يت�ساركه  كان  الذي  القيا�سي  الرقم 
مولر حققه يف 1972, خالل فوز العمالق البافاري برباعية 
نظيفة �سد �سيفه فولف�سبورغ يف مباراته االأخرية للعام, �سمن 

مناف�سات املرحلة ال�سابعة ع�سرة .
وكاد اأن يهدر ليفاندوف�سكي هذه الفر�سة بعد اأن حتتم عليه 
االنتظار حتى الدقيقة 87 لتحقيق هذا االإجناز اجلديد, بعد 
اأن �سجل االأهداف الثالثة االأوىل توما�س مولر )7(, الفرن�سي 

دايو اأوباميكانو )57( ولورا �سانية )59(.
وكان ليفاندوف�سكي عادل رقم غريد مولر )42( عندما �سجل 
الثالثاء,  �ستوتغارت  على  -5�سفر  الكا�سح  ال��ف��وز  يف  ثنائية 

مقابل ثالثية ل�سريج غنابري.
البوند�سليغا  املا�سي يف  املو�سم  41 هدًفا  "ليفا" �سجل  وك��ان 
واحد  مو�سم  يف  االأه����داف  ع��دد  يف  القيا�سي  ال��رق��م  حمطًما 
"املدفعجي" م��ول��ر منذ مو�سم  ال��راح��ل  ب��ح��وزة  ك��ان  وال���ذي 

عندما �سجل 40 هدًفا.  1972-1971
بانت�ساره  للعام  مثايل  ختام  اىل  ال��ب��اف��اري  العمالق  وو���س��ل 
امل�سابقات,  جميع  يف  وال�����س��اب��ع  ال�����دوري  يف  ت��وال��ًي��ا  اخل��ام�����س 
وبر�سلونة  ال��دوري  يف  دورمتوند  بورو�سيا  و�سيفه  على  بينها 
بالعالمة  املجموعة  ليختتم  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  االإ�سباين يف 

الكاملة يف ال�سدارة.
ن��ق��اط عن  ب��ف��ارق ت�سع  43 نقطة  ب��اي��رن ر���س��ي��ده اىل  ورف���ع 

بورو�سيا دورمتوند الذي يحل على هرتا برلني ال�سبت.
جيًدا,  "دافعنا  الفوز  بعد  ناغل�سمان  يوليان  امل��درب  وق��ال 

�سغطنا بقوة وفزنا بالكرة كثرًيا يف ن�سف امللعب اخلا�س 
بنا وا�ستحقينا الفوز بهذا الفارق".

املباراة  قبل  رمب��ا  اإي��ج��اب��ًي��ا  ليفاندوف�سكي  وك���ان 
مناف�سه  �سد  القيا�سي  للرقم  حتطيمه  ب�ساأن 

اىل  ر�سيده  ال��ي��وم  بهدفه  رف��ع  اإذ  املف�سل, 
�سد  م���ب���اراة   12 اآخ����ر  يف  ه���دًف���ا   11

يف  و25  ال���������دوري  يف  ف���ول���ف�������س���ب���ورغ 
بينها  البلوند�سليغا,  يف  مباراة   25

اخلما�سية التاريخية التي �سجلها يف 
غ�سون ت�سع دقائق بعد دخوله من 
مقاعد البدالء ليقود فريقه للفوز 

اأيلول/�سبتمرب 2015. يف   1-5
ودخل بايرن املواجهة بعد اأن اأوقعته قرعة دور 

ثمن النهائي يف دوري اأبطال اأوروبا �سد �سالزبورغ النم�سوي, 
علًما اأنه كان على املوعد مع مواجهة اأتلتيكو مدريد اال�سباين 

لوال اإعادة القرعة خلطاأ تقني.
ومني فولف�سربوغ بالهزمية ال�سابعة توالًيا يف الدوري ليزيد 
املهام يف  ا�ستلم  ال��ذي  فلوريان كوفيلدت  امل��درب  ال�سغط على 
فان  م���ارك  ال��ه��ول��ن��دي  للمقال  خلًفا  االول/اأك���ت���وب���ر  ت�سرين 

بومل.
يف  �سيما  ال  جيًدا,  ندافع  مل  موؤملة,  "اإنها  اخل�سارة  بعد  وق��ال 

الهدف الرابع".
وك�����ان امل���دي���ر ال��ري��ا���س��ي يف ب���اي���رن ال��ب��و���س��ن��ي ح�����س��ن �سالح 
البافاري لن يربم �سفقات يف  اأن  املباراة  قبل  اأك��د  حميديت�س 
للنقا�س  م��ط��روح  مو�سوع  "لي�س  ال�ستوية  االن��ت��ق��االت  ���س��وق 
بالن�سبة لنا...فريقنا جيد وكاٍف وهذا واقع, �سن�ستمر باالمور 

كما هي هذا املو�سم".
األيانز  اأمام مدرجات خالية يف ملعب  الت�سجيل  بايرن  وافتتح 
مع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  بجائحة  املتعلقة  ال��ت��داب��ري  ب�سبب  اأري��ن��ا 

ارت��ف��اع ع��دد اال���س��اب��ات, بعد اأن ���س��دد غ��ن��اب��ري كرة 
�ساروخية من خارج املنطقة ت�سدى لها احلار�س 

يف  تابعها  قريبة  م�سافة  من  مولر  اأم��ام  لتتهياأ 
ال�سباك )7(.

وكاد اأن يعادل فولف�سبورغ بعد دقائق بعد اأن 
توغل الهولندي فوت فيغهور�ست اىل داخل 

مانويل  باحلار�س  منفرًدا  وك��ان  املنطقة 
املنا�سب  ال���وق���ت  يف  خ����رج  ال�����ذي  ن���وي���ر 

للت�سدي ملحاولته )9(.
الهدف  ليفاندوف�سكي  ي�سجل  اأن  وك����اد 

الثاين بعد اأن تابع الكرة التي ت�سدى لها 
البلجيكي  احلار�س 

كوين كا�ستيل�س, اإال اأنها علت العار�سة )11(.
البولندي عندما و�سلت عر�سية  اأمام  اأخرى  واأتيحت فر�سة 
اىل مولر داخل املنطقة, مررها براأ�سة اىل املهاجم الذي تابعها 

ا ت�سدى لها احلار�س )27(. راأ�سية اأي�سً
ت�سديدة  كا�ستيلي�س  واأب��ع��د  اال�سرتاحة  بعد  الفر�س  وت��وال��ت 
قوية من ال�ساب جمال مو�سياال لتتهياأ اأمام �سانيه �سددها فوق 

العار�سة )55(.
و���س��اع��ف اأوب��ام��ي��ك��ان��و ال��ق��ادم ه��ذا امل��و���س��م م��ن الي��ب��زي��غ تقدم 
داخل  مولر  اىل  الكرة  و�سلت  بعدما  البافاري  الفريق 
املنطقة من �سانيه, رفعها جميلة ق�سرية اىل قلب 
الدفاع الفرن�سي الذي تابعها راأ�سية يف ال�سباك 

.)56(
الثالث  الإ����س���اف���ة  ���س��ان��ي��ه  ي���ت���اأخ���ر  ومل 
م�سارف  م��ن  بي�سراه  رائ��ع��ة  بت�سديدة 
احلار�س  مي���ني  اإىل  ل��ول��ب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

البلجيكي )59(.
الرقم  بتحطيم  ليفاندوف�سكي  وجنح 
كرة  اأوباميكانو  رفع  اأن  بعد  القيا�سي 
جميلة خلف املدافعني, و�سلت اىل مو�سياال 
داخل املنطقة مررها مبا�سرة براأ�سه اىل "ليفا" 
الذي تابعها "على الطائر" م�سجال هدفه 
ال��ث��ام��ن ع�����س��ر يف ال����دوري 
ه��������ذا امل�����و������س�����م يف 
ترتيب  ���س��دارة 

الهدافني.

•• اأبوظبي-وام: 

االإمارات  بطولة  من  اخلتامية  اجلولة  على  االأول  اأم�س  ال�ستار  اأ�سدل 
لزوارق الفورموال4, التي اأقيمت حتت رعاية ال�سيخ حممد بن �سلطان 
للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 

البحرية, واأقيمت على كا�سر االأمواج يف العا�سمة اأبوظبي.
�سامل  وح�سد  البطولة,  يف  االأوىل  املراكز  على  االإم���ارات  اأبناء  و�سيطر 
اليافعي املركز االأول بعد اأن ت�سدر ال�سباق يف مراحلة املختلفة بدءا من 
حتدي اأف�سل زمن وحتى ال�سباق الرئي�سي, يف حني حل يف املركز الثاين 
اأوىل  ال�سباق  ه��ذا  وي�سكل  ثالثاً.  امل��ري  بكر  اأب��و  وج��اء  حممد احلمادي 
درجات ال�سلم للمت�سابقني من اأجل الدخول يف غمار امل�سابقات اخلا�سة 

بالفورموال باأنواعها.
اإىل  التحية  ال�سباق,  ع��ام  م�سرف  ال��ظ��اه��ري  نا�سر  وج��ه  جانبه  وم��ن 
النجاح يف  الذين قدموا لوحة  امل�ساركني  املناف�سة وجميع  الفائزين يف 
�سباق الفورموال4, م�سدداً على اأن هذا اجليل �سيكون له ح�سور وتاأثري 
كبري على ا�ستمرار التفوق وال�سيادة البحرية الأبطال االإمارات م�ستقباًل 

على ال�ساحة العاملية.
�سباقات  ب��ني  و���س��ل  مرحلة  ت��ك��ون  ك��ي  البطولة  ه��ذه  "اأطلقنا  وق���ال: 
الفورموال العاملية وال�سباقات املحلية, واأي�سا من اأجل اأن تكون اكت�سافاً 
ال��ب��ح��ري��ة م��ب��ك��راً, وال��ع��م��ل ع��ل��ى �سقل م��ه��ارات��ه��م وتبنيهم  ل��ل��م��واه��ب 
املوهبة لدى  توافر  لها عن  ن�سخة  اأول  البطولة يف  م�ستقبال, وك�سفت 
يقدموا  ان  على  قدرتهم  واأي�����س��ا  االإم��ارات��ي��ني  ال�سباب  م��ن  كبري  ع��دد 

م�ستويات متميزة م�ستقباًل على امل�ستوى العاملي".
و���س��دد ال��ظ��اه��ري ع��ل��ى اأن ال��ب��ط��ول��ة ح��ال��ي��اً ال ت����زال يف ط���ور االإع����داد 
والتجهيز, ومن املنتظر اأن يكون هناك ارتفاع يف عدد الزوارق امل�ساركة 
طلبات  االآن  وم��ن  املنظمة  اللجنة  تلقى  عن  وك�سف  املقبلة,  الن�سخ  يف 

عديدة بالرغبة يف امل�ساركة يف ن�سخة املو�سم املقبل.

�سدارته  اللقب  ح��ام��ل  اإن���رت  ع��زز 
القدم  ل��ك��رة  االي���ط���ايل  ل���ل���دوري 
على  ج��اء  توالًيا  �ساد�س  بانت�سار 
ح�ساب م�سيفه املتذيل �سالرينتانا 
�سمن  اجلمعة,  نظيفة  بخما�سية 
ال��ث��ام��ن��ة ع�سرة,  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح 

ليقرتب من لقب بطل ال�ستاء.
النريات�سوري  اأه�������داف  و���س��ج��ل 
برييت�سيت�س  اإي����ف����ان  ال���ك���روات���ي 
)11(, الهولندي دنزل دمفري�س 
)33( الت�سيلي األك�سي�س �سان�سي�س 
االرجنتيني  وال��ب��دي��الن   ,)52(
الوتارو مارتيني�س )77( وروبرت 

غاليارديني )87(.
ورفع اإنرت ر�سيده اىل 43 نقطة 
ب��ف��ارق اأرب���ع ع��ن ن��ق��اط ع��ن جاره 
ال������ذي يالقي  م���ي���الن  وغ����رمي����ه 
االأح�����د   )36( ال�����راب�����ع  ن����اب����ويل 
قمة  �سريو يف يف  �سان  على ملعب 

املرحلة.
ميالنو  يف  االزرق  ال��ق��ط��ب  وك���ان 
املرحلة  يف  ب����ال���������س����دارة  ان����ف����رد 
ال�����س��اب��ق��ة ب��ع��د ف����وزه ال��ك��ب��ري على 
القطب  وتعر  -4�سفر  كالياري 

االحمر اأمام اأودينيزي 1-1.
على  "نريات�سوري" قدرته  واأثبت 
الثاين  ل��ل��م��و���س��م  ب��ال��ل��ق��ب  ال���ف���وز 
اأنتونيو  م��درب  رحيل  رغ��م  توالًيا 
روميلو  البلجيكي  وهدافه  كونتي 
بنابويل  اأحل����ق  اأن  م��ن��ذ  ل��وك��اك��و, 
هزميته االأوىل للمو�سم يف �سربة 
اأثرت معنوًيا على الفريق اجلنوبي 
على  بهزميتني  بعدها  مني  ال��ذي 

اأر�سه اأمام اأتاالنتا واإمبويل.
واأتاالنتا,  م��ي��الن  جل���اره  وخ��الف��اً 
���ا يف ب���ل���وغ ثمن  اأي�������سً اإن�����رت  جن���ح 
نهائي م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 
اأوقعته  حيث  يوفنتو�س  ب�سحبة 
ليفربول  م���واج���ه���ة  يف  ال���ق���رع���ة 
االإنكليزي الذي يحل �سيًفا ذهاًبا 
يف  اإي��ن��زاغ��ي  �سيموين  ف��ري��ق  على 

�سباط/فرباير.  16
تركيز  �سيكون  حينها,  حتى  لكن 
على  م��ن�����س��ًب��ا  "نريات�سوري" 
التم�سك ب�سدارة الدوري يف مهمة 
تبدو متناوله حتى نهاية 2021 
االأخرية  م��ب��ارات��ه  الأن  اأق��ل��ه,  على 
على  االأرب��ع��اء  �ستكون  ال��ع��ام  لهذا 

اأر�سه �سد تورينو.
و�ستكون املراحل االأوىل من العام 
يف  كبري  حد  اىل  حا�سمة  اجلديد 
حت��دي��د م�����س��ري ال������دوري واإن����رت, 
الت�سيو,  مل��واج��ه��ة  م��دع��و  اإن����ه  اإذ 
اأتاالنتا, ميالن ونابويل يف املراحل 

ال�ست االأوىل لعام 2022.
واأج������رى اإن���زاغ���ي ت��غ��ي��ريي��ن على 
الت�سيكلة التي بداأت �سد كالياري 
اإدين  ال��ب��و���س��ن��ي  امل��ه��اج��م  م�����س��رًك��ا 
مارتيني�س  م�����ن  ب������دال  دج���ي���ك���و 
وامل��داف��ع دان��ي��ل��و دام���ربوزي���و بدال 
من ال�سلوفاكي ميالن �سكرينيار.

الت�سحيل  برييت�سيت�س  واف��ت��ت��ح 
الرتكي  نفذها  ركنية  اإثر  براأ�سية 

هاكان ت�سالهان اأوغلو )11(.
وكاد اأن ي�ساعف دمفري�س التقدم 
بعدما و�سلته الكرة داخل املنطقة 
احلار�س  زاحفة اىل ميني  �سددها 
ركنية  اىل  وح��ول��ه��ا  ل��ه��ا  ت�����س��دى 

.)14(
يعادلوا  اأن  االأر����س  اأ�سحاب  وك��اد 
الفرن�سي  ال�����دويل  م����رر  اأن  ب��ع��د 
ال�������س���اب���ق ف����ران����ك ري����ب����ريي كرة 
اأوبي  جويل  النيجريي  اىل  بينية 
داخل املنطقة نحو القائم االمين 
ال�سلوفيني  احل��ار���س  لها  ت�سدى 

�سمري هندانوفيت�س )30(.
الثاين  ال��ه��دف  الهولندي  واأح���رز 
مار�سيلو  ال��ك��روات��ي  م���رر  ع��ن��دم��ا 

دجيكو  اىل  ال���ك���رة  ب��روزوف��ي��ت�����س 
داخ���ل  اىل  دم��ف��ري�����س  اىل  وم���ن���ه 
املنطقة �سددها �ساروخية يف �سقف 
اأنها  احلكم  ي��وؤك��د  اأن  قبل  امل��رم��ى 

جتاوزت اخلط بالكامل )33(.
اأن  بعد  الثالث  �سان�سي�س  واأح���رز 
اأوغلو  ت�سالهان  اىل  دجيكو  م��رر 
اأوغ��ل��و على اجلهة االخ��رى ومنه 
اليمنى  اجل��ه��ة  اىل  الت�سيلي  اىل 
داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة ت��اب��ع��ه��ا اىل ميني 

احلار�س )51(.
واأح��������������رز م����ارت����ي����ن����ي���������س, ب���دي���ل 
�سان�سي�س, الهدف الرابع بت�سديدة 
اأن  قبل  املنطقة )77(  داخ��ل  من 
ي�سيف البديل االآخر غاليارديني 
كرة  و���س��ل��ت��ه  اأن  ب��ع��د  اخل���ام�������س 
خاطئة  بطريقة  ال��دف��اع  اأب��ع��ده��ا 

تابعها يف املرمى)87(.
وعاد الت�سيو اىل �سكة االنت�سارات 
يف الدوري بفوزه 3-1 على �سيفه 
ج��ن��وى ل��ي��زي��د م���ن حم���ن امل���درب 

االوكراين اأندري �سيفت�سنكو.
العا�سمة  ف��ري��ق  اأه�����داف  و���س��ج��ل 
ع���ل���ى امل���ل���ع���ب االومل�����ب�����ي يف روم����ا 
 ,)36( ب�������ي�������درو  االإ��������س�������ب�������اين 
اأت�����س��ريب��ي )75(  ف��ران��ت�����س��ي�����س��ك��و 
اأحرز  فيما   )81( زاك��اين  وماتيا 
ال�سريف  الهدف  ميليغوين  فيليبو 

لل�سيوف )86(.
ماوريت�سيو  امل����درب  ف��ري��ق  ورف����ع 
املرحلة  يف  ���س��ق��ط  ال�����ذي  ����س���اري 
ال�سابقة �سد �سا�س�سوولو, ر�سيده 
الثامن  امل��رك��ز  يف  نقطة   28 اىل 

ب���ال���ت�������س���اوي م���وؤق���ًت���ا ن���ق���اًط���ا مع 
يوفنتو�س وروما.

ماآ�سي  ت���وا����س���ل���ت  امل����ق����اب����ل,  يف 
للمباراة  خ�سر  ال��ذي  �سيفت�سنكو 
ال��������دوري  ت�����وال�����ًي�����ا يف  ال�����راب�����ع�����ة 
واخل��ام�����س��ة م��ن��ذ ت��ول��ي��ه امل��ه��ام يف 
ال�������س���اب���ع م����ن ت�����س��ري��ن ال���ث���اين/
لدافيدي  خ��ل��ًف��ا  ال��ف��ائ��ت  ن��وف��م��رب 
ب��االردي��ن��ي, م��ق��اب��ل ت��ع��ادل واحد, 
يف  ويقبع  ف��وز  اأي  يحقق  فيما مل 
املركز ما قبل االخري بر�سيد 10 

نقاط.
امل����ب����اراة بعد  ودخ����ل الت�����س��ي��و اىل 
اأوق��ع��ت��ه االث��ن��ني ق��رع��ة امللحق  اأن 
من  ال�16  ال�������دور  اىل  ال���ت���اأه���ل 
ليغ"  "يوروبا  االوروب����ي  ال����دوري 

�سد بورتو الربتغايل.
اىل  االول  بالهدف  بيدرو  ويدين 
اأندر�سون الذي  الربازيلي فيليبي 
ال����ك����رة م����ن م���ك���ان قريب  اف���ت���ك 
اىل  وت��وغ��ل  اخل�سم  منطقة  م��ن 
ت�سل�سي  اىل الع��ب  داخلها مم��رًرا 
اأ�سكنها  ال��ذي  ال�سابق  االنكليزي 
ب�سهولة  املرمى  يف  زاحفة  بي�سراه 

.)36(
اأت�سريبي  ال����دف����اع  ق��ل��ب  واأح�������رز 
ركنية  اإث��ر  براأ�سية  الثاين  الهدف 
األربتو  ل��وي�����س  االإ���س��ب��اين  ن��ف��ذه��ا 
اأن ميرر االخ��ري كرة  )75(, قبل 
تابع  ال���ذي  زاك���اين  اىل  العمق  يف 
و�سدد  املنطقة  داخ��ل  اىل  طريقه 
�سالفاتوري  احل��ار���س  ج��ان��ب  اىل 

�سرييغو الهدف الثالث )81(.

•• جدة -وام: 

اختتم االأوملبياد اخلا�س ال�سعودي دورة "�سحة الالعبني", 
ال�����س��ع��ودي��ة, بالك�سف على  اأق��ي��م��ت يف م��دي��ن��ة ج���دة  ال��ت��ي 
الالعبني مب�ساركة اأطباء من 6 دول عربية من االإمارات, 
م�سر, الكويت, االأردن, موريتانيا, باالإ�سافة اإىل ال�سعودية 
الدولة املنظمة, بالتعاون مع الرئا�سة االقليمية لالأوملبياد 
ث��الث تخ�س�سات ه��ي �سحة  ال���دويل وذل���ك يف  اخل��ا���س 

االأ�سنان, والتوعية ال�سحية, والك�سف العام.
اإقامة  ب��ا���س��ت��م��رار  ال�����دورة يف خ��ت��ام ج��ل�����س��ات��ه��ا  وط��ال��ب��ت 
الك�سوفات  ف���روع  ب��اق��ي  ال�ستكمال  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
اأ�سا�سية لالطمئنان  والتي تعد ركيزة  الثمانية,  ال�سحية 
على اللياقة الطبية لكل العب واإظهار طاقاته ومهاراته 
الريا�سية, خا�سة واأن خمتلف برامج املنطقة على اأبواب 
عام  مطلع  االأول  كبريين,  عامليني  حدثني  ف��ى  امل�ساركة 
بكازان  ال�ستوية  العاملية  االأل��ع��اب  دورة  وه��ي   2023

العاملية  االأل��ع��اب  دورة   2023 منت�سف  يف  ثم  الرو�سية, 
ال�سيفية باأملانيا.

"هيا من�سي معا" على  اإقامة احلدث مع مبادرة  وتزامن 
كورني�س جدة بتنظيم مركز العون, ومت فح�س اأكر من 
30 طبيبا متخ�س�سا  م��ن خ��الل  الع��ب والع��ب��ة,   115
الفعالية,  لتنظيم  متطوع  واأخ�سائي, باالإ�سافة اإىل 50 
مركز  و  ال�سحة  وزارة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  ال����دورة  واأق��ي��م��ت 
�سعودي  تكرمي  اخلتامية  اجلل�سة  و�سهدت  بجده,  العون 
اإل���ه���ام عبا�س,  ل����الإم����ارات مم��ث��ال يف ال���دك���ت���ورة  اإق��ل��ي��م��ي 
االبت�سامات  ف��ى  متخ�س�س  اإقليمي  اإكلينيكي  م�ست�سار 

اخلا�سة "�سحة اال�سنان" لالأوملبياد اخلا�س االإماراتي.
وحر�س عبد الرحمن القري�سي املدير الوطني لالأوملبياد 
اخلا�س ال�سعودي يف اجلل�سة اخلتامية, التي �سهدت تكرمي 
على  وال�سعودية,  العربية  ال��دول  من  امل�ساركني  االأط��ب��اء 
تاأهيل جمموعة من املتخ�س�سني ال�سحيني املعتمدين يف 

اخت�سا�سات الك�سف ال�سحي.

•• اأبوظبي -وام:

الريا�سي  اأبوظبي  �سرطة  ملجل�س  االأول  االجتماع  بحث 
ب��ت�����س��ك��ي��ل��ه اجل���دي���د م��ه��ام��ه و����س���ري اخل���ط���ط وامل����ب����ادرات 
الريا�سية و بنود قرار ت�سكيل املجل�س, وذلك يف اجتماعه 
مببنى اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية واالأمنية 
برئا�سة العميد الدكتور را�سد حممد بور�سيد, نائب مدير 
االأكادميية رئي�س جمل�س �سرطة اأبوظبي الريا�سي . وقدم 
املجل�س ال�سكر اإىل القيادة ال�سرطية لدعمها الالحمدود 
كما  الريا�سة,  مبنظومة  االرتقاء  على  امل�ستمر  وحر�سها 
اأ�ساد بجهود ومثابرة منت�سبي �سرطة اأبوظبي الريا�سيني 
�سورة  نقل  و  املتميزة  الريا�سية  االإجن����ازات  لتحقيقهم 
متميزة عن �سرطة اأبوظبي واهتمامها بتحفيز منت�سبيها 
واطلع  العاملي.  امل�ستوى  على  الريا�سيني  اأبطالها  ودع��م 
املجل�س على قرار ت�سكيل املجل�س والذي ت�سمن: االإ�سراف 

واال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات  ال��ع��ام  االإط�����ار  و���س��ع  ع��ل��ى 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة ب��ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي ال�����س��رط��ي ورفع 
الريا�سية  املجال�س  مع  والتن�سيق  بها,  املتعلقة  التو�سيات 
اخلربات  وتبادل  االأخ��رى  باجلهات  واخلا�سة  احلكومية 
التخ�س�سية  باجلهات  اال�ستعانة  و  اخلا�سة,  واملمار�سات 
واللجان املكلفة ال�ستقطاب الرعاية واال�ستثمار والت�سويق 
البطوالت  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال��ت��و���س��ي��ات  ورف����ع  ال��ري��ا���س��ي 
الريا�سية اخلارجية لتكرمي املتميزين يف املجال الريا�سي 
. ويف اخلتام وجه رئي�س املجل�س ب�سرورة ت�سجيع وا�ستثمار 
يف  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  منت�سبي  ط��اق��ات 
االأن�سطة والبطوالت الريا�سية لتحقيق الريادة والتميز, 
تطبيًقا لروؤية وتوجيهات القيادة ال�سرطية يف ن�سر ثقافة 
الريا�سة لت�سبح اأ�سلوب حياة �سحًيا, انطالًقا من اإميانها 
االإيجابي يف اجلوانب  وتاأثريها  الريا�سة  باأهمية  العميق 

النف�سية وال�سحية والبدنية لعنا�سر ال�سرطة.

•• تون�س-وام:

مبدينة  خارجيا  اإع���داد  مع�سكر  للجودو  منتخبنا  يقيم 
وينتظم  اجل���اري,  دي�سمرب   25 حتى  ي�ستمر  ال��ق��ريوان 
فيه جميع عنا�سر املنتخب وذلك ا�ستعدادا للم�ساركة يف 
يف  الكويت  دول��ة  حت�سنها  التي  اخلليجية  االألعاب  دورة 
يناير املقبل, وتعقبها البطولة العربية ملنتخبات اجلودو 

يف العا�سمة االأردنية عمان يف مار�س 2022.
احتاد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة  وحر�س 
على  االط��م��ئ��ن��ان  ع��ل��ى  واجل�����ودو,  للم�سارعة  االإم�����ارات 
اإىل  ل��ل��ج��ودو  ال��وط��ن��ي  ب��ع��ث��ة منتخبنا  و���س��ول  ���س��الم��ة 
وذلك  التون�سية,  ال��ق��ريوان  مبدينة  اخلارجي  مع�سكره 
من خالل االت�سال الهاتفي مع حممد جا�سم اأمني ال�سر 

امل�ساعد رئي�س بعثة منتخبنا الوطني للجودو.
في�سل  اأح���م���د  ه���م  الع���ب���ني,   9 منتخبنا  ب��ع��ث��ة  وت�����س��م 

النقبي,  في�سل  وزاي���د  ال��درم��ك��ي,  ح�سن  وعلي  النقبي, 
وحميد ال�سام�سي »احتاد كلباء«, ومن�سور جمعة, ومانع 
جمعة, وخالد وليد, ورا�سد زاهي »نادي ال�سارقة«, وحمد 
الها�سمي »خورفكان« بجانب الياباين اأ�سيدا كوكي مدرب 

عام منتخبات الفئات العمرية, واملدرب جعفر النخلي.
ود����س���ن الع���ب���و امل��ن��ت��خ��ب ت��دري��ب��ات��ه��م يف امل��ع�����س��ك��ر على 
لالإعداد  ال�سباحية  ال��ف��رتة  خ�س�ست  ح��ي��ث  ف��رتت��ني 
البدين بال�سالة الريا�سية للتقوية, وامل�سائية لتدريبات 

اجلودو.
التدريبات  االثنني  يوم  من  اعتبارا  تبداأ  اأن  املقرر  ومن 
ال���ق���ريوان دون  امل�����س��رتك��ة م��ع منتخب ت��ون�����س مب��دي��ن��ة 
اأ�سيدا كوكي نظرا  املدرب  روؤية  اأي مباراة ح�سب  خو�س 
لقرب موعد انطالق البطولة اخلليجية وعدم جاهزية 
منتخبنا خلو�س مثلك تلك املباريات التجريبية وتفاديا 

لالإ�سابات.

ختام بطولة �لإمار�ت 
للفورمول4 على كا�صر 

�لأمو�ج باأبوظبي

�إنرت يقرتب من لقب بطل �ل�صتاء بخما�صية �صد �صالرينيتانا 

ليفاندوف�صكي يحطم رقًما يف فوز بايرن �خلتامي للعام 

•• اأبوظبي-وام:

ل�سباق  بطاًل  الرميثي  �سامل  �سعيد  "غازي" الأحمد  املحمل  توج 
يوم اأم�س االأول �سمن  اأقيم  الذي  ال�سراعية  للمحامل  22 قدماً 
ال�سلع  مبدينة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 
مبنطقة الظفرة. واأقيم املهرجان الذي ا�ستمر ثالثة اأيام بتنظيم 
نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية وجلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي, ومت ر�سد اأكر من �ستة ماليني 
وكذلك  ال�سباقات  يف  للم�ساركني  ج��وائ��ز  ���س��ي��ارات  وث��الث  دره��م 
امل�سابقات املجتمعية. وح�سل البطل "غازي" على 30 األف درهم 
جائزة املركز االأول فيما ح�سل "�ساروخ" لعبد العزيز حممد عبد 
الرحمن حممد على املركز الثاين وجائزة مالية قدرها 27 األف 

درهم, بينما جاء "طوفان" الأحمد �سعيد اأحمد املرزوقي يف املركز 
الرابع فكان من  املركز  اأم��ا  األ��ف دره��م,   25 الثالث وح�سل على 
على  وح�سل  البهلويل  �سعيد  حممد  ن�سيب "ال�ساروخ" ل�سعيد 
"تهديد" ل�سلطان عبد اهلل اأحمد  وخام�ساً جاء  درهم,  األف   23
توج  ال�سباق  ختام  وعقب  دره���م.  األ��ف   21 على  وح�سل  علي  اآل 
معايل اللواء فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي 
والرتاثية  الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  الرميثي  مر�سد  ث��اين  واأح��م��د  ب��اأب��وظ��ب��ي, 
وعبيد  املنتدب,  الع�سو  البحرية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة 
املهرجانات  اإدارة  بلجنة  التخطيط  اإدارة  مدير  املزروعي  خلفان 
والربامج الثقافية والرتاثية, الفائزين باملراكز الثالثة االأوىل. 
و�سهد املهرجان الذي اأقيم على مدار ثالثة اأيام اإقبااًل كبرياً من 

اجلماهري للم�ساركة يف الفعاليات املجتمعية وكذلك من البحارة 
واأهل الرتاث للم�ساركة يف ال�سباقات الرتاثية.

�سمو  اإىل  ال�سكر  الرميثي  مر�سد  ث��اين  اأح��م��د  وج��ه  جهته  م��ن 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سموه  ا�سم  واإط��الق  للمهرجان  �سموه  دعم  على  الرئا�سة  �سوؤون 
اأن املهرجان حقق جناحات كبرية من خالل  على احلدث, موؤكداً 
امل�ساركة الوا�سعة من كافة فئات املجتمع �سواء من اأهلنا يف منطقة 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  اإىل  ال�سكر  ووج��ه  خارجها.  من  اأو  ال�سلع 
اللواء  معايل  برئا�سة  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
فار�س املزروعي موؤكداً اأن التعاون املثمر ب�سكل م�ستمر مع اللجنة 
دوم����اً م��ا يحقق االأه�����داف امل��رج��وة ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ت���راث االأب���اء 

واالأجداد وغر�سة يف نفو�س ال�سباب ال�سغري.

�فتتاح »ذ� بريدج« �لوجهة �لريا�صية �ملتكاملة يف �أبوظبي»غازي« بطال ل�صباق �ملحامل �ل�صر�عية 22 قدما مبهرجان من�صور بن ز�يد �لبحري 
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن "ذا بريدج" الوجهة الريا�سية املتكاملة لتعزيز اأمناط احلياة ال�سحية عن فتح اأبوابه ر�سميا 
اأمام اأفراد جمتمع اأبوظبي. ويعد املعلم البارز عاملي امل�ستوى الذي تبلغ م�ساحته 8000 مرت مربع 
تغيري جذري  الإح��داث  جديداً  نهجاً  يتبنى  ال�سحية حيث  احلياة  الأمن��اط  متكامال  �سامال  مركزا 
اإيجابي االأثر وتوعية اأفراد جمتمع اإمارة اأبوظبي ب�سبل ال�سحة والعافية جلودة حياة اأف�سل. ويعترب 
"ذا بريدج" اأحدث امل�ساريع املطورة التي تندرج حتت مظلة م�سروع القناة ال�سياحي يف اأبوظبي املطل 

على الواجهة املائية الواقع يف منطقة ربدان.
و يتبنى "ذا بريدج" مفهوما �سامال للعافية والفنون والثقافة من خالل خلق اأ�ساليب حياة اجتماعية 
تعتني بال�سحة النف�سية واجل�سدية وتتبنى التفكري االإيجابي يف احلياة كل ذلك متا�سياً مع اأهداف 

مئوية االإمارات 2071 واال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 2031.
احلافلة  املميزة  الرتفيهية  ال�سياحية  الوجهة  القناة  م�سروع  �سمن  بريدج" يقع  "ذا  اأن  اإىل  ي�سار 

بالفعاليات واالأن�سطة االجتماعية يف اأبوظبي واملتكونة من 7 مناطق رئي�سية.

ختام دورة �صحة �لالعبني لالأوملبياد �خلا�س يف جدة مب�صاركة �لإمار�ت 

جمل�س �صرطة �أبوظبي �لريا�صي يناق�س مهامه 

منتخب �جلودو ينتظم يف مع�صكره �خلارجي مبدينة �لقريو�ن �لتون�صية
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جمتمع االمارات

 ديرفيلدز مول  يطلق م�صروع �لغز�ل 
مب�صاركة 3000 طالب وطالبة

احتفاالت  مع  بالتزامن  الغزال  م�سروع  اإط��الق  عن  مول  ديرفيلدز  اأعلن 
فنية  م�سابقة  عن  عبارة  وه��و  االإم����ارات,  لدولة  اخلم�سني  الوطني  اليوم 
يتناف�س فيها 3000 طالب وطالبة من ع�سر مدار�س حملية للفوز بجائزة 
تبلغ قيمتها االإجمالية 24,000 درهم اإماراتي خم�س�سة لق�سم الفنون 
ت�سجيع  اإىل  تهدف  التي  امل�سابقة  وتنطوي  امل��دار���س.  تلك  يف  والت�سميم 
املبدعني ال�سغار على فئتني عمريتني, االأوىل بني 6 و10 اأعوام والثانية 
الفوز بجائزة قدرها  امل�ساركون بفر�سة  11 و16 عاماً؛ كما يحظى  بني 
اإماراتي خم�س�سة ملدار�سهم, يف حني يخ�س�س للطالب  12,000 درهم 
الفائزين جوائز فردية تبلغ 2,500 درهم اإماراتي للمركز االأول و1000 

درهم اإماراتي للمركز الثاين و 500 درهم اإماراتي للمركز الثالث.

اأن��دي موراي  التن�س الربيطاين  �سارك جنم   
ال��ع��امل��ي��ة للتن�س يف  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ول��ة  ج��م��ه��ور 
جتربة حت�سري طعاٍم ممّيزة يف قرية التن�س, 
اأوملبياد طوكيو  ذهبية  وذلك مب�ساركة حاملة 
لدى  الطهاة  وك��ب��ار  بن�سيت�س  بليندا  للتن�س 
ال�سعديات  ج��زي��رة  برمييوم  ريك�سو�س  فندق 
ح�سر  حيث  اأوك����ان,  وال�سيف  ك��ات��اي  ال�سيف 

الفريق طبق ال�سلطعون مع الكافيار.
ال��ت��ح��دي, حيث  ت��خ��ُل التجربة ه��ذه م��ن  ومل 
الطبق  ال��ت��ن�����س حت�سري  ع��ل��ى جن��م��ي  ت��وّج��ب 
خالل 20 دقيقة فيما كان ماركو�س بغداتي�س 
لالعبني  ويقدمان  اأداءهما  يراقبان  والطهاة 

بع�س الن�سائح.
ال�������ذي ح�سر  م��������وراي ج���م���ه���وره  و������س�����ارك   
اللطيفة  ال��ل��ح��ظ��ات  ب��ع�����س  ال��ط��ه��ي  ج��ل�����س��ة 

احلج������ر  ف��رتة  خ�������الل  الطهي  تعّلم  م��ع  جتربته  ع��ن  اأخ��ربه��م  حيث 
جمهورها  بن�سيت�س  بليندا  �ساركت  ناحيتها  من  املا�سي.  العام  ال�سحي 
احللويات,  عند حت�سري  وخا�سًة  الطعام,  عند حت�سري  �سعادتها  مدى 

اأحبته������ا  وج�������ه  على  االبت�س������امة  ر�س�����م  يف  ت�س������هم  اأنها  اعتربت  والتي 
كم�����ا تر�سم باأدائها يف امللعب االبت�سامة على وجه جمهورها. ويف ختام 
الطهاة  ت�سويت  بليندا على  التن�س, حازت  الطهي بني جنمي  مناف�سة 

لتفوز بالتحدي.

يا�س باي يف �أبوظبي ت�صت�صيف �لن�صخة �لأوىل على 
 Pokémon Go: Live Event لإطالق من جولة�
  اأعلنت جزيرة يا�س, اأبوظبي عن ا�ست�سافة الن�سخة االأوىل من جولة Pokémon Go: Live Event  التي ت�سّكل 
امتداداً واقعياً حلدث عاملي مبا�سر ُيقام يوم ال�سبت 26 فرباير 2022. وتنّظم احلدث “نيانتيك,” �سركة األعاب 
الواقع املعزز التي طرحت Pokémon Go, وذلك بال�سراكة مع دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي و”مريال” و

TwoFour54, و�سيقام يف  الواجهة البحرية  يف يا�س باي التي افتتحت حديثاً يف اجلهة اجلنوبية من جزيرة 
يا�س. وتعّد جولة Pokémon Go: Live Event  االأوىل يف دولة االإمارات واملنطقة. و�سين�سم اإىل الالعبني 
يف يا�س باي م�ساركون اآخرون يف حديقة فونديدورا يف مونتريي املك�سيكية وكاو�سيونغ يف تايوان �سمن مهرجان 
الفواني�س الذي يقام فيها. وت�ستهدف فعالية لعبة الواقع املعزز التي تباع تذاكر امل�ساركة فيها الالعبني احلاليني 

واجلدد, و�ست�سمل بيئات واقعية ومزايا خا�سة باللعبة, والتقاط �سور, وخطة األعاب خا�سة, ومنتجات ح�سرية.
الثقافة  واأعلنت دائرة  االأولوية.  النمو ذات  كاأحد قطاعات  اأبوظبي موؤخراً  االألعاب االإلكرتونية يف  ّنف قطاع  و�سُ
وال�سياحة – اأبوظبي يف وقت �سابق من هذا العام عن ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية تزيد عن 30 مليار درهم وتهدف 
لالألعاب  اأبوظبي  مبادرة    twofour54اأطلقت كما  اأبوظبي.  يف  واالإبداعية  الثقافية  ال�سناعات  ت�سريع  اإىل 

والريا�سات االإلكرتونية اجلديدة لتعزيز جهود االإمارة الهادفة اإىل بناء جمتمع األعاب وريا�سات اإلكرتونية.

يف  و�ل�صناعة  �لتجارة  غرفة 
�إمارة �لفجرية تكرم علي �لتجلي 
�لإمارة يف  �مل�صوؤولني  وكبار 

اخلم�سني-  الوطني  اليوم  مبنا�سبة   
االإمارات  لدولة  الذهبي  اليوبيل 
غرفة  كرمت  املتحدة-  العربية 
جتارة و�سناعة الفجرية, يف االأ�سبوع 
املا�سي, معايل االأ�ستاذ علي م�سطفى 

التجلي رئي�س الدائرة املالية يف اإمارة الفجرية, وعددا من كبار امل�سوؤولني 
النه�سة  م�سرية  يف  املتميزة,  جلهودهم  الفجرية,  حكومة  يف  املخ�سرمني 
ال�ساملة, يف اإمارة الفجرية, ودورهم الفعال يف امل�سرية االحتادية الرائدة 
يف الدولة.  تهنئة خا�سة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب 

جريدة الفجر بدبي واالإمارات ال�سمالية, واألف مبارك.

�أجو�ء �حتفالية ل تن�صى ليلة ر�أ�س �ل�صنة يف 
 ذ� ڤيو �آت ذ� بامل �صانت ريجي�س دبي, �لنخلة

 
  يقيم فندق �سانت ريجي�س دبي, النخلة احتفااًل رائًعا بليلة راأ�س ال�سنة, 
ويعد �سيوفه باأم�سية ال ت�ساهى يف الفخامة والرتف مع طيف وا�سع من 
الفعاليات املذهلة والتجارب الفريدة يف ظل �سيافة �سانت ريجي�س الغنية 

عن التعريف وتقاليده التاريخية املتميزة. 
و�سيقام هذا احلفل ال�ساهر يف  ذا ڤيو اآت ذا بامل , التي تعد اإحدى اأحدث 
اأعلى  كونها  اإىل  باالإ�سافة  روع��ة,  واأكرها  دبي  مدينة  يف  اجلاذبة  املعامل 
من�سة م�ساهدة يف جزيرة نخلة جمريا, االأمر الذي يجعلها الوجهة االأمثل 
تن�سى. كما ميكن  2022 بطريقة ال  وا�ستقبال عام   2021 لتوديع عام 
لل�سيوف اختيار ما ينا�سبهم من باقات االحتفال املتنوعة والتي تبداأ ب�سعر 
1999 درهم اإماراتي لل�سخ�س الواحد تتيح لل�سيوف اال�ستمتاع بتجربة 
اإطاللة  مع  الفاخرة,  امل�سروبات  من  حم��دودة  غري  كمية  تت�سمن  فريدة 

بانورامية خالبة بزاوية 360 درجة على عرو�س االألعاب النارية. 
يقع  ذا ڤيو اآت ذا بامل  يف الطابق 52 من برج النخلة ال�سهري, على ارتفاع 
240 مرًتا عن �سطح جزيرة نخلة جمريا املعروفة على م�ستوى العامل, 
مما يتيح للزوار اال�ستمتاع باإطاللة بانورامية مذهلة بزاوية 360 درجة 

على جزيرة نخلة جمريا واخلليج العربي وما وراءه. 

د�نات جبل �لظنة ي�صتقبل مو�صم �لأعياد بطيف 
�لقيمة و�لعرو�س  �ملميزة  �لفعاليات  من  و��صع 
ال��ظ��ن��ة ال�ستقبال  دان�����ات ج��ب��ل  م��ن��ت��ج��ع  ي�����س��ت��ع��د 
والعرو�س  الفعاليات  من  ب�سل�سلة  االأعياد  مو�سم 
الرائعة التي تتيح ل�سيوفه االحتفال بعيد امليالد 
املجيد �سمن اأجواء مفعمة بالبهجة والفخامة يف 
الروي�س  يف  جن��وم  اخلم�س  ذات  الفاخرة  من�ساأته 
العام,  االأع��ي��اد ه��ذا  .  يف مو�سم  مبنطقة الظفرة 
ذوقية  رح��ل��ة  يف  �سيوفه  ت��اي��دز   مطعم   �سياأخذ 
يت�سمن  احتفايل فاخر  بوفيه  رائعة مقدًما لهم 
ال�سهية.  العاملية  االأط��ب��اق  م��ن  خم��ت��ارة  ت�سكيلة 
�سنة   12 اإىل   7 ع��م��ر  م��ن  االأط���ف���ال  و�سيح�سل 
االأطفال  �سيتمكن  ب��ي��ن��م��ا   ,50% خ�����س��م  ع��ل��ى 
الطعام  ت��ن��اول  م��ن  دون  فما  �سنوات   6 عمر  م��ن 
باملجان.  ويدعو مطعم  تايدز  �سيوفه لالحتفال 
بعيد امليالد املجيد بوليمة ع�ساء فاخرة ال تن�سى 
ب��رف��ق��ة ع��ائ��الت��ه��م واأح��ب��ائ��ه��م.  ح��ي��ث �سي�ستمتع 
الذي  الرائع  امليالد  عيد  ع�ساء  ببوفيه  ال�سيوف 
عيد  يف  الفاخرة.  امل�سروبات  من  كاأ�سني  يت�سمن 
اال�ستمتاع  واالأ���س��دق��اء  للعائالت  ميكن  امل��ي��الد, 
بوجبة برن�س رائعة. حيث �سيتمكن ال�سيوف من 
االحتفال بعيد امليالد املجيد بت�سكيلة وا�سعة من 
االأطباق ال�سهية التي حتمل طابع العيد باالإ�سافة 

اإىل عدد غري حمدود من امل�سروبات املنع�سة.

منتجات م�صاتل �ل�صاحل �لأخ�صر 
بالفجرية تو�صع ن�صاطها يف �صرق �آ�صيا

      قام معايل االأ�ستاذ علي م�سطفى التجلي رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�ساحل 
اإمارة الفجرية,  النخيل يف  واأ�سجار  االأخ�سر بالفجرية, واملتخ�س�سة بف�سايل 
وذات اخلربة الطويلة واالنت�سار العاملي. و�سعادة الدكتورة بثينة خزعل املدير 
النخيل  م��زارع  على  لالطالع  اآ�سيا  �سرق  يف  ميدانية  بجولة  لل�سركة,  العام 
هناك, وتطور االإنتاج, وفتح اأبواب جديدة, لتو�سيع خارطة الت�سويق, ملنتجات 
زارا  حيث  بامتياز.    اإيجابية  اجلولة  ثمار  وكانت  االأخ�سر.  ال�ساحل  م�ساتل 
تاأ�سي�س  على  عاما   45 االحتفاالت مب��رور  تزامنا مع  تايالند  اجلولة  �سمن 

العالقات الديبلوما�سية بني دولة االإمارات العربية املتحدة وتايالند.

ر وجبة �أمام جمهوره قبل وجبة �حلما�س يف �مللعب يف ثاين �أيام بطولة مبادلة للتن�س �أندي مور�ي يح�صّ

ق�صر �لإمار�ت يحتفي بعيد �مليالد ور�أ�س �ل�صنة �جلديدة 
ب�صل�صلة من �لفعاليات �ملميزة و�لعرو�س �لفاخرة

اأعلن ق�سر االإمارات, وجهة االإقامة الفاخرة االأبرز يف العا�سمة االإماراتية, تقدمي جمموعة من الفعاليات االحتفالية اال�ستثنائية خالل مو�سم االأعياد ودعا �سيوفه 
لالحتفال بهذا الوقت املميز من العام برفقة اأهلهم واأحبائهم �سمن اأجواء احتفالية فريدة من نوعها يف �سيافته.  حيث ميكن لع�ساق التجارب الذوقية الفاخرة 
اال�ستمتاع باأ�سهى االأطباق املقدمة يف اأ�سهر املطابخ العاملية وذلك من خالل خيارات املطاعم املتنوعة التابعة للمنتجع والتي تت�سمن باربيكيو الق�سر, فاندوم, لو 
كافيه, ال�سياد, مرطبان, وكا�سكيدز. كما ميكن لالأ�سدقاء والعائالت االحتفال مبو�سم االأعياد يف القرية ال�ستوية يف الق�سر واال�ستمتاع بطيف وا�سع من االأن�سطة 
الرتفيهية والتجارب الزاخرة باملتعة والت�سلية.  عيد امليالد  يف لو كافيه, الوجهة املف�سلة لدى �سكان العا�سمة وزوارها لالجتماع واحت�ساء اأفخم اأنواع ال�ساي ال 
�سيما خالل فرتة ما بعد الظهرية, �سيتمكن ال�سيوف من ا�ستقبال مو�سم االأعياد ب�ساي الظهرية االحتفايل الفاخر ب�سعر 485 درهًما اإماراتًيا ل�سخ�سني وذلك 
يف الفرتة ما بني 5 دي�سمرب و 7 يناير.  كما �سيتيح لو كافيه ل�سيوفه �سراء جمموعة متنوعة من املعجنات واملخبوزات االحتفالية التي حتمل طابع االأعياد والتي 
تت�سمن �سالل عيد امليالد وعرو�س الديك الرومي. عالوًة على ما �سبق, ي�سكل لو كافيه املوقع االأمثل مل�ساهدة فعاليات اإ�ساءة �سجرة عيد امليالد والتي �ستقام اأ�سفل 
القبة الكربى يف 11 دي�سمرب, حيث �سيتم الرتحيب بال�سيوف بال�سوكوالتة ال�ساخنة وع�سري العنب الدافئ وكعك عيد امليالد والوجبات اخلفيفة التي ميكن جلميع 

اأفراد االأ�سرة اال�ستمتاع بتناولها. 

م��ت��ن��وع��ة وخم��ت��ل��ف��ة. و���س��ت��ب��داأ عرو�س 
اأ�سرتاليا  دخ���ول  م��ع  ال��ن��اري��ة  االأل���ع���اب 
م�ساًء   5 ال�ساعة  العام اجلديد يف متام 
عند  الفلبني  تليها  االإم����ارات,  بتوقيت 
ال�سيوف  �سي�سهد  ثم  م�ساًء,   8 ال�ساعة 
بعد ذلك عودة عرو�س االألعاب النارية 
تايالند  يف  اجل��دي��د  ب��ال��ع��ام  لالحتفال 
بنغالدي�س  ويف  م�����س��اًء,   9 ال�ساعة  عند 
الهند  يف  ث��م  م�����س��اًء,   10 ال�ساعة  عند 

الثقافية  النارية واملو�سيقى والفعاليات 
دي�سمرب,   31 اأم�سية  ففي  التقليدية.  
ال�سماء  الإ�ساءة  العاملية  القرية  ت�ستعد 
ال��ن��اري��ة حتى مابعد  ب��ع��رو���س االأل��ع��اب 
8 دول  م����ع  ت���زام���ن���اً  ال���ل���ي���ل  م��ن��ت�����س��ف 
االحتفاالت  تبداأ  العامل.  خمتلفة حول 
م��ع دخ���ول اأ���س��رتال��ي��ا ال��ع��ام اجل��دي��د يف 
م�ساًء   5 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ال��ن��ه��ار  و����س���ح 
ب��ت��وق��ي��ت االإم������ارات وال��ت��ي ت��ت��زام��ن مع 

هناك.  الليل  منت�سف  12 من  ال�ساعة 
ث����م ت�����س��ت��م��ر االح����ت����ف����االت وع����رو�����س 
امل�ساء  ف����رتة  ال���ن���اري���ة ط�����وال  االأل����ع����اب 
اأخرى كالفلبني ورو�سيا,  لت�سمل بلداناً 
مع  ذروتها  املتميزة  االحتفاالت  ولتبلغ 
املتحدة   العربية  االإم����ارات  دول��ة  دخ��ول 
الليل  م��ن��ت�����س��ف  ع��ن��د  ال���ع���ام اجل���دي���د 
بتوقيت الدولة.  ومن جهته قال �سون 
اإدارة الرتفيه يف القرية  كورنيل, مدير 

يف  تتبعها  م�ساًء   10:30 ال�ساعة  عند 
اأما  م�����س��اًء.   11 ال�ساعة  عند  باك�ستان 
عند منت�سف الليل, ف�سوف ياأ�سر عر�س 
ي�ستمر  وال��ذي  املذهل,  النارية  االألعاب 
خلم�س دقائق كاملة, اأنظار ال�سيوف مع 
ا�ستقبال دولة االإمارات العربية املتحدة 
ُبعيد  االأم�سية,  لُتختتم  اجلديد,  للعام 
�ساعة من ذلك, بعر�س االألعاب النارية 

الثامن واالأخري بتوقيت رو�سيا.

اأع���ل���ن���ت ال���ق���ري���ة ال���ع���امل���ي���ة, اأح������د اأه����م 
والوجهة  العامل  يف  الثقافية  املنتزهات 
والت�سوق  ل��ل��ث��ق��اف��ة  االأوىل  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
تنظيم  ع����ن  امل���ن���ط���ق���ة,  يف  وال����رتف����ي����ه 
احتفالية ا�ستثنائية مبنا�سبة قدوم العام 
اجلديد, حيث �سيتمكن �سيوف الوجهة 
الرائدة من اال�ستمتاع بثماين احتفاالت 
خمتلفة مع ثماين وجهات حول العامل, 
االألعاب  بعرو�س  مليئة  واح��دة  ليلة  يف 

ال�سنة يف  راأ���س  ع�سية  �ستكون  العاملية:  
العام,  لهذا  ا�ستثنائية  العاملية  القرية 
والينبغي اأن تفوتوا اال�ستمتاع بها اأنتم 
العامل  مع  �سنحتفل  حيث  وعائالتكم, 
بقدوم العامل 2022. ويف خالل فرتة 
امل�ساء, �سيتمكن ال�سيوف من اال�ستمتاع 
النارية  االأل����ع����اب  ع���رو����س  مب�����س��اه��دة 
لثمان  واإمن���ا  واح���دة  مل��رة  لي�س  املذهلة, 
ثقافية  يتخللها عرو�س  متتالية  مرات 

�لقرية �لعاملية ت�صهد 8 �حتفالت ��صتثنائية بقدوم �لعام 2022



مل �صمل قط �أبحر �صمن هجرة غري �صرعية 
بعد  اإيطاليا  يف  املهاجرة  التون�سية  الأ�سرته  قط  ت�سليم  مبنا�سبة 
فراق, اأقيم احتفال يف قاعة جمل�س حملي يف بلدة كامبانيا بح�سور 
توتو مارتيلو, عمدة جزيرة المبيدوزا.  بينهم  قيادات حملية من 
وك���ان ه��ذا ال��ق��ط و���س��ل اإىل ج��زي��رة الم��ب��ي��دوزا االإي��ط��ال��ي��ة يف 13 
مار�س املا�سي بعد رحلة هجرة غري �سرعية بقارب �سغري مع اأ�سرته 

التون�سية انطالقا من �سواحل �سفاق�س.
اإىل اجلزيرة, ف�سل  وحني و�سل هوؤالء املهاجرون غري ال�سرعيني 
ال�سحي,  احلجر  لدواعي  عنهم  �سنوات   4 العمر  من  البالغ  القط 
هذه  مثل  يف  القانون  متطلبات  وف��ق  هناك  اأ�سهر  �ستة  مكث  حيث 
ب��ع��د م���روره���ا مبركز  ب��امل��ق��اب��ل, ح�سلت ع��ائ��ل��ة م��ع��ل��ول  احل�����االت. 
مقاطعة  يف  �سريا�سو,  مدينة  يف  اإق��ام��ة  على  ب��اجل��زي��رة,  ا�ستقبال 
�سالرينو, وذلك بف�سل م�سروع ت�سرف عليه بلدية كامبانيا. وعاد 
اأخريا هذا القط ال�سعيد ويدعى "رامبو" اإىل عائلته بعد اأن ق�سى 
اأم�سى معظم فرتة  عنها, حيث  اأ�سهر منف�سال  ثمانية  املجمل  يف 
حجره ال�سحي عند �سيدة اإيطالية يف المبديوزا تطوعت لرعايته.

حتول منزلها �جلديد �إىل مالذ م�صتوحى من �ل�صبعينات
من  بوحي  اجلديد  منزلها  ديكور  ت�سميم  اأمريكية  �سيدة  اأع��ادت 
ت�ساميم ال�سبعينات من القرن املا�سي. وا�سرتت كوربني هان�سون 
�سيكاغو,  يف  ن��وم  غ��رف  اأرب���ع  م��ن  امل��ك��ون  املنف�سل  منزلها  ويتيغ 
اإىل مالذ  الفور يف حتويله  و�سرعت على   ,2020 اإلينوي, يف عام 
قدمي. واالآن, يبدو االأمر اأ�سبه باالنتقال مبا�سرة اإىل ال�سبعينيات, 
من  منخف�سة  مبيزانية  التعديالت  اإج��راء  من  كوربني  ومتكنت 

خالل التم�سك بامل�سرتيات امل�ستعملة.
وق��ال��ت ك��ورب��ني, ال��ت��ي تعي�س م��ع اأط��ف��ال��ه��ا وزوج��ه��ا اإي���ان ويتيج 
التي  االأ�سياء  وا�ستلهمنا  املا�سي  العام  جديد  منزل  اإىل  "انتقلنا 
تركناها وراءنا. ال يوجد �سيء هنا اأحدث من عام 1980 اأو اأغلى 
متجر  يف  اأف�سل  �سيء  على  العثور  غالًبا  ميكنك  دوالًرا.   25 من 
التوفري مقابل نقود اأقل". وا�ستلهمت كوربني وهي اأم لثالثة اأبناء 
ت�ساميم الديكور القدمية من الديكور القدمي الذي تركه املالك 
واحل�سول  املا�سي  من  التخل�س  من  وب��داًل  املنزل.  يف  ال�سابقون 
املا�سي,  بت�ساميم  التم�سك  العائلة  اختارت  على كل �سيء جديد, 
نف�سها طفلة  ك��ورب��ني  وك��ان��ت  ال��ربي��ط��اين.  بح�سب موقع ميرتو 
هذه  اأج��واء  اإىل  للعودة  بالذهول  �سعرت  فقد  ل��ذا  ال�سبعينات,  يف 
واالأل���وان  ال�سبعينيات  ق��وة  اأن  " اأعتقد  ك��ورب��ني  وت��ق��ول  ال��ف��رتة. 
الزاهية هي ما نفتقده االآن, اإنها اأكر اأناقة وحنيًنا اإىل املا�سي".

هجوم لئيم على �مر�أة.. �أنقذوها يف �آخر حلظة
وثقت كامريات املراقبة حلظة هجوم غادر تعر�ست له امراأة, كانت 
بالبنزين يف حمطة وقود  تتزود  بينما كانت  �سيارة فاخرة,  داخل 
طراز  من  �سوداء  رباعي  دفع  �سيارة  اللقطات  واأظهرت  بال�سني. 
خرطوم  كان  حيث  الوقود,  حمطة  داخل  توقفها  اأثناء  "بور�س", 

البنزين مربوطا بال�سيارة.
اأحدهما  ���س��ار  وف��ج��اأة  واق��ف��ان,  رج���الن  ال�سيارة  وك���ان يف حميط 
باجتاه ال�سيارة ونزع خرطوم الوقود منها بقوة, واأخرج والعة من 

جبيه, واأ�سعل النار بالوقود يف ال�سيارة فهبت كرة نار �سخمة.
وبينما فر الرجل من املكان �سريعا, هب اأحد املوجودين يف املكان 
لنجدة املراأة التي كانت وراء عجلة القيادة, وما اأن فتح الباب لها 
حتى هربت من املكان م�سرعة. ووقعت احلادثة يف مدينة �سينزين 
جنوبي ال�سني ع�سر اخلمي�س املا�سي, بح�سب ما اأفادت �سحيفة 

ال�سبت. اأم�س  ميل" الربيطانية,  "ديلي 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لقطات حتب�س �لأنفا�س.. هروب من �لنري�ن بطريقة مذهلة
ر�سدت الكامريا حلظات ل�سادمة ل�سقيقني مراهقني اأثناء هروبهما من النريان التي حا�سرتهما يف مبنى �سكني 

مبدينة نيويورك االأمريكية.
وتظهر اللقطات التي حتب�س االأنفا�س مراهقة, وقد تعلقت يف اإحدى نوافذ منزلهما الذي يقع يف الطابق الرابع, 
اأخذت  اأعمدة الدخان تت�ساعد من الداخل. وبعد قليل ظهر �سقيقها الثاين, وانتظرت املراهقة حتى  فيما كانت 

�سقيقها اإىل اأنابيب املبنى, حيث كانت مت�سك به, وجنح االثنان يف الهبوط باأمان على االأر�س.
ويف االأثناء, زادت النريان ا�ستعارا يف املنزل وخرجت األ�ستها من النافذة. و�سارع اجلريان اإىل ن�سب مالءة كبرية 
4 دقائق من بالغ تلقوه ب�ساأن  اأن رجال االإنقاذ و�سلوا بعد  على االأر���س لتلقي ال�سقيقني عند �سقوطهما. ورغم 
احلادثة, اإال اأن املراهقني وا�سال عملية الهبوط املخيفة, وو�سال باأمان اإىل االأر�س , وجرى نقلهما اإىل امل�ست�سفى 
وحالتهما م�ستقرة. وتبني فيما بعد اأن املراهقة تبلغ من العمر 18 عاما و�سقيقها 13 عاما, يف حني اأ�سفر احلادث 

عن اإ�سابة والدتهما بجروح خطرية ومقتل �سديقها.
وذكرت �سرطة نيويورك اأن احلريق اأدى اأي�سا اإىل اإ�سابة 3 اأ�سخا�س بجروح خطرية, و4 اآخرين بجروح ال تهدد 
حياتهم. وحتقق ال�سلطات فيما اإذا كانت بطارية الليثيوم على الدراجات االإلكرتونية املوجودة يف ال�سقة ت�سببت 

يف احلريق.
ووقعت احلادثة, اخلمي�س املا�سي, يف حي "اإي�ست فيليج" مبنطقة مانهاتن يف مبنى مكون من 14 طابقا.
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قر�ر �أمريكي مثري ب�صاأن �لإجها�س.. عرب �لربيد
الن�ساء على  �سّهلت ال�سلطات ال�سحية يف الواليات املتحدة عملية ح�سول 
من  عليها  اال�ستح�سال  عليهن  مفرو�سا  يعد  مل  اإذ  االإج��ه��ا���س,  ح��ب��وب 
اأخ�سائي يف القطاع ال�سحي, يف قرار ياأتي يف ظل حتديات كبرية اأمام احلق 

يف االإجها�س يف الواليات املحافظة.
وهذا االإجراء يثّبت تغيرياً اأُدخل ب�سورة موؤقتة خالل جائحة كوفيد19-, 
اإر�سال احلبوب امل�ستخدمة يف عمليات االإجها�س الطّبي  وي�سمح باإمكانية 

عرب الربيد, مبوجب و�سفة طبية.
ورغم وجود قوانني �سارمة تتعّلق بالتطبيب عن ُبعد يف الواليات االأمريكية 
اأن  القرار  �ساأن هذا  الربيد. ومن  اإر�سال احلبوب عرب  �سيتعذر  املحافظة, 
يو�ّسع نطاق الو�سول اإىل هذه احلبوب خ�سو�ساً يف بع�س املناطق الريفية. 
رفعت  التي  املدنية,  احلقوق  ال��دف��اع عن  قبل منظمة  ال��ق��رار من  واّت��خ��ذ 
دعوى ق�سائية ون�سرت ر�سالة علنية موّقعة من مديرة الق�سم امل�سوؤول عن 

تقييم االأدوية يف اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية.
وعّلق م�سوؤول يف هذه االإدارة على القرار يف بيان قائاًل: "هذه خطوة كبرية 
هذا  على  احل�سول  اإمكانية  املري�سات  م��ن  الكثري  و�ستعطي  االأم���ام  اإىل 
الدواء االآمن". يف املقابل, ندد معهد �سارلوت لوجر النا�سط �سد االإجها�س 
ب�"�سماح اإدارة بايدن بعمليات اإجها�س غري اآمنة تقوم بها الن�سوة يف املنزل". 
الغذاء والدواء االأمريكية بعمليات االإجها�س الطبي خالل  اإدارة  وت�سمح 
االأ�سابيع الع�سرة االأوىل من احلمل يف الواليات املّتحدة, وهي تتطّلب تناول 
عقارين: االأول هو امليفربي�ستون الذي يعيق تطّور احلمل, ويف اليوم التايل 

امليزوبرو�ستول الذي يوؤّدي اإىل االإجها�س.

ف�صيحة مدوية باإيطاليا.. و�ل�صحايا 400 �مر�أة
ُي�ستبه  اأنها داهمت, منزل رجل  اإيطاليا  اأعلنت �سرطة مدينة باري �سمال 
يف اأنه انتحل �سفة طبيب ن�سائي الإقناع ع�سرات الن�ساء باخل�سوع لفح�س 
ملناطق ح�سا�سة بوا�سطة الفيديو. و�سمحت العملية مب�سادرة هواتف عدة 
للتن�ست  الذي كان يخ�سع  االأربعيني  االإيطايل  ذاك��رة يف منزل  وبطاقات 
بالن�ساء  ات�سل  ال��رج��ل  اأن  يف  وُي�ستبه  ك��ث��ريات.  �سحايا  م��ن  �سكاوى  اإث��ر 
اللواتي خ�سعن لفحو�س طبية �سريرية ليبلغهن باأنهن يعانني التهابات 
يف منطقة ح�سا�سة, وفق بيان لل�سرطة. وبعدها كان يقنعهن باإجراء فح�س 
ن�سائي عرب االإنرتنت, وفق التقرير الذي اأ�سار اإىل اأن امل�ستبه به ا�ستهدف 
"ال  ونقلت �سحيفة  اإيطاليا".  اأنحاء  ام��راأة من خمتلف   400" اأك��ر من 
"عّرف عن نف�سه ب�سفة  اإن الرجل  اإحدى �سحاياه قولها  ريبوبليكا" عن 
ط��ب��ي��ب. ه��و ك���ان ع��ل��ى ع��ل��م ب��ت��اري��خ وحم���ل م��ي��الدي و���س��األ��ن��ي م��ا اإذا كنت 
يتعمق  "بداأ  واأ���س��اف��ت  االأخرية".  االأ�سهر  يف  ن�سائي  لت�سخي�س  خ�سعت 
اأكر يف االأ�سئلة ال�سخ�سية ثم طلب مني اإجراء ات�سال بالفيديو عرب زوم 

اأو هانغ اأوت ثم طلب مني اإظهار اأع�سائي لتاأكيد الت�سخي�س".

�صريفة ماهر: هذه ق�صة 
خالفاتي كاملة مع �أبنائي

املعتزلة,  امل�سرية  الفنانة  اأث���ارت 
بعد  �سريفة ماهر, اجلدل موؤخرا 
تلفزيوين  برنامج  خ��الل  ك�سفها, 

م�سري, عن خالفات مع اأبنائها.
وت���اأت���ي واق���ع���ة م��اه��ر ب��ع��د واقعة 
توفيق,  ر����س���وان  امل�����س��ري  امل��م��ث��ل 
ب��ع��دم��ا اأق��ام��ت اب��ن��ت��ه, اآي���ة ر�سوان 
ت����وف����ي����ق, ع��������ددا م�����ن ال�����دع�����اوى 
خالفات  ب�سبب  ���س��ّده  الق�سائية 

حول املرياث.
وقالت الفنانة امل�سرية املعتزلة يف 
"�سكاي  مل��وق��ع  ة  خا�سّ ت�سريحات 
مع  خ��الف��ات��ه��ا  اإنَّ  عربية"  ن��ي��وز 
اأب��ن��ائ��ه��ا ب����داأت م��ن��ذ اأك���ر م��ن 32 

عاما.
"ناهد"  اب��ن��ت��ه��ا  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
االأول  زوج�����ه�����ا  م�����ن  )اأجن����ب����ت����ه����ا 
البنداري(  جليل  ال��راح��ل  الكاتب 
لها,  توكيل  بعمل  قيامها  ا�ستغلت 
وتركتها يف ال�سارع دون اأي مباالة. 
اللجوء  "رف�ست  ��ه��ا  اأنَّ واأو���س��ح��ت 
ل��ل��م��ح��اك��م وف���و����س���ت اأم����ره����ا هلل 
واأن�ساأت  اأخ��رى  وب���داأت تعمل م��رة 
ال�سكنية",  االأب������راج  م��ن  ال��ع��دي��د 
الفتة اإىل اأنَّ ابنتها "مل ت�ساأل عنها 

ملدة 10 اأعوام متوا�سلة".
وك�سفت اأنَّ "ابنتها عادت مل�ساحلتها 
ح  ات�سّ م��ا  وه��و  نف�سها,  يف  لغر�س 
بعد ذلك على الرغم من حتذيرات 
"كان  وت���اب���ع���ت:  ب���ه���ا,  امل��ح��ي��ط��ني 
م�ساحلتي  م��ن  االأ���س��ا���س��ي  هدفها 
التي  االأنتيكات  على  احل�سول  هو 
 2 قيمتها  تتعدى  والتي  اقتنيُتها 

مليون جنيه م�سري".

هو�س عاملي بفيلم 
�صبايدر مان �جلديد

"�سبايدر  ���س��خ�����س��ي��ة  ف��ي��ل��م  ���س��ن��ع 
مان" اجلديد حالة غري م�سبوقة 
ح����ول ال���ع���امل, ل�����س��ل�����س��ل��ة االأف�����الم 
جذبت  "ثورية"  بفكرة  ال�سهرية, 
من  ال�ساالت  اإىل  ال�سينما  حمبي 

اأجل الفيلم اجلديد.
ال�ساد�س  اجل�����زء  ع���ر����س  وي����ب����داأ 
اأم�س  مان"  "�سبايدر  �سل�سلة  من 
االأول اجلمعة يف الواليات املتحدة, 
االأعلى  الفيلم  ي�سبح  اأن  ويتوقع 
دخال من �سباك التذاكر يف "ع�سر 
من  ح��ال��ة  وان��ت�����س��رت  اجلائحة". 
ال���رتق���ب, ب��ع��د ال��ك�����س��ف ع��ن ق�سة 
فيلم �سبايدر مان اجلديد, بعنوان 
قرر  وال��ت��ي  للعودة",  �سبيل  "ال 
�سخ�سيات  جميع  دم��ج  م��وؤل��ف��وه��ا 
����س���ب���اي���در م�����ان ال�������س���اب���ق���ة, خالل 
االألفية, يف فيلم واحد, يثري حالة 
لدى  "النو�ستاجليا"  من  ق�سوى 

اجلماهري.
الفيلم  التفاعل مع  وب��داأت حاالت 
تظهر, مع بدء عر�سه يف عدد من 
لياأتي  املا�سي  االأربعاء  العامل  دول 
تقييم النقاد على مواقع "اآي اإم دي 
ويعطيه  توميتوز"  و"روتن  بي" 

اأعلى درجة يف تاريخ ال�سل�سلة.
وجت�����اوز ت��ف��اع��ل اجل��م��اه��ري على 
الفيلم,  م����ع  االإن�����رتن�����ت  م����واق����ع 
وتنباأ  التوقعات,  كل  عر�سه,  قبل 
الفيلم  ���س��ي�����س��ب��ح  ب���اأن���ه  اخل������رباء 

االأكر دخال منذ تف�سي كورونا.
وي��ت��وق��ع اأن ي��ح��ق��ق, ع��ل��ى االأق����ل, 
يف ي��وم االف��ت��ت��اح, دخ��ال اأك���ر من 
فيلم "حرب النجوم" قبل عامني, 

والذي حقق 177 مليون دوالر.

ميغان ذي �صتاليون تعتذر 
عن حفلها يف �أتالنتا

ر�سالة  �ستاليون   العاملية  ميغان ذي  الفنانة  وجهت 
موقع  على  اخلا�سة  �سفحتها  عرب  جمهورها  اإىل 
الق�سة,  التوا�سل االجتماعي, م�ستخدمة خا�سية 
تك�سف فيها اعتذارها عن حفلها يف اأتالنتا, وذلك 
بفريو�س  عملها  فريق  من  البع�س  اإ�سابة  ب�سبب 

كورونا.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى, اأك����دت ���س��ت��ال��ي��ون اأن��ه��ا اأج���رت 
اإ�سابتها  ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع���دم  ال��الزم��ة  ال��ف��ح��و���س��ات 
فح�سي  نتيجة  اأت���ت  قائلة:"  ك���ورون���ا,  ب��ف��ريو���س 
لفريو�س كورونا اليوم �سلبية, لكن ال اأ�سعر بحالة 
اأداء احلفل  اأمتكن من  لن  وقائي  وكاإجراء  جيدة, 

يف اأتالنتا".
ال�سديد  ا���س��ت��ي��ائ��ه��ا  ع���ن  ���س��ت��ال��ي��ون  ه����ذا وع�����ربت 
لكافة  ال�سالمة  متمنية  جمهورها,  مقابلة  لعدم 
االأ�سخا�س �سمن فريق عملها, موؤكدة اأنها �ستجري 

فح�ساً اإ�سافياً كاإجراء اأمان اإ�سايف.

�صجني هرب بعد �بتالعه قفال مع مفتاح
من  الهرب  على  ب�سوريا  ال�سجناء يف طرطو�س  اأح��د  اأق��دم 
له  جراحية  عملية  اإج���راء  بعد  البا�سل,  م�ست�سفى  ن��ظ��ارة 
جراء ابتالعه "قفال مع مفتاح", اإال اأن ال�سرطة ا�ستطاعت 
وع��ل��م��ت �سحيفة  ال�����س��ج��ن.  اإىل  واإع����ادت����ه  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ب�����س 
طرطو�س  �سجن  يف  املوقوفني  ال�سجناء  اأحد  "الوطن" اأن 
اب��ت��ل��ع ق��ف��ال م��ع م��ف��ت��اح داخ���ل ال�����س��ج��ن, ف��ت��م اإ���س��ع��اف�����ه اإىل 
اإجراء عملية جراحية  البا�سل بطرطو�س, وبعد  م�ست�سفى 
له ومتاثله لل�سفاء و�سع يف نظارة امل�ست�سفى متهيدا الإعادته 
اإىل ال�سجن لكنه قام بالهرب من فوه�ة مروحة موجودة يف 
وذكر م�سدر  ال�سرير و�سعد عليه.  �سحب  اأن  بعد  النظارة 
اأمني موثوق لل�سحيفة اأن �سرطة طرطو�س قامت بالبحث 
اإلقاء  من  اأم�س  ظهر  قبل  ومتكنت  عنه  املكثف  والتحري 
واإعادته  طرطو�س  مبدينة  احلمرات  حي  يف  عليه  القب�س 
اإىل �سجنه. يذكر اأن ال�سجني املذكور يدعى )م-ح( وهو يف 

العقد الثالث من عمره ويعترب من املطلوبني اخلطرين.

�أمريكية �أ�صرية  د�خل ج�صدها.. ق�صة عمرها 14 عاما
عاما(,   22( العمر  من  تبلغ  اأمريكية  �سيدة  راي..  �سونا 
لكن عندما تنظر اإليها تبدو وكاأنها طفلة يف الثامنة من 
عمرها. وتقول �سونا: "اأنا ل�ست طفلة �سغرية.. اأنا �سيدة, 

لكني عالقة يف ج�سد طفلة تبلغ من العمر 8 �سنوات".
يف  ال��واق��ع  تلفزيون  برنامج  يف  ه��ذا  كالمها  �سونا  وقالت 
الواليات املتحدة يحمل ا�سم "اأنا �سونا راي", ويوثق هذا 
الربنامج جتربة الفتاة التي تكافح من اأجل اأن تعي�س حياة 
طبيعية مثل بقية البالغني. وكان منو �سونا اجل�سدي قد 
توقف نتيجة االآثار اجلانبية لتلقيها عالجا كيماويا بينما 
مبر�س  اإ�سابتها  ت�سخي�س  ج��رى  عندما  ر�سيعة,  كانت 
ال�سرطان. وتواجه الفتاة االأمريكية متاعب يف كل مكان 
تذهب اإليه مثل احلانات اأو �ساالت االألعاب الريا�سية اأو 
حتى عندما تريد اأن تر�سم و�سما على ج�سدها, اإذ يعتقدون 
باأنها  يقتنعون  وال  ���س��غ��رية  طفلة  جم���رد  اأن��ه��ا  ك��ث��ريون 
اإن�سانة بالغة, ويوثق الربنامج تلك اللحظات. وقالت اأمها 
اإنها كانت تتاأمل وهي ت�ساهد ابنتها وهي ت�سارع يف مرحلة 
�ستوا�سل  ابنتها  الأن  بالذنب  ت�سعر  اأنها  واأ�سافت  البلوغ. 
هيئتها على هذا النحو بقية حياتها, موؤكدة اأن ما بو�سعها 
الوالدين  باأن  االبنة  ت�سعر  ذلك,  ومع  عمله هو حمايته. 

يبالغن يف حمايتها, وترغب يف مزيد من اال�ستقاللية.

�رتكب فعال فا�صحا بالكمامة.. فُطرد من �لطائرة
طرد طاقم طائرة تابعة ل�سركة "يونايتد اإيرالينز" اأحد 
ركاب طائرة يف رحلة حملية, قبيل اإقالعها, بعد ارتكابه 
"فران�س  ب�"الفا�سح". وذكرت وكالة  فعال و�سفه البع�س 
بر�س" اأن احلادثة وقعت يف مطار فورت لودرديل بوالية 
فلوريدا االأربعاء املا�سي وذلك قبيل اإقالع الطائرة �سوب 
داخليا  ���س��رواال  ي�سع  ال��رج��ل  وك��ان  وا�سنطن.  العا�سمة 
"�سرتينغ" على وجهه, مبثابة كمامة,  ن�سائيا من �سنف 
احتجاجا على االإجراءات االحرتازية املتبعة ملكافحة وباء 
بي  "اإن  لقناة  38 عاما  البالغ  ال��رج��ل  واأو���س��ح  ك��ورون��ا.  
"�سخافة" التدبري  اإثبات  بذلك  اأراد  اأنه  �سي 2" املحلية 
ال��ق��ا���س��ي ب���اإل���زام ال��رك��اب و���س��ع ك��م��ام��ات داخ���ل الطائرة 
لهم  ال�سماح  نف�سه  الوقت  ويف  اتقاًء ملر�س "كوفيد19-", 

بنزعها لتناول املاأكوالت وامل�سروبات.

يك�صنب 1.5 مليون دولر عرب بيع 
عالج �صحري للرمو�س

ك�سبت ثالث �سديقات اأ�سرتاليات مقربات 1.5 
بيع  م��ن  بقليل  ع��ام  م��ن  اأك���ر  دوالر يف  مليون 

عالج تطويل طبيعي فعال للرمو�س.
بداأت لورين روجولو, وجي�سيكا اآرثر, 26 عاًما, 
عن  البحث  ع��اًم��ا,   27 �سبيليوبولو�س,  واإمي���ا 
قبل   2020 مايو  الرمو�س يف  وتركيبات  م�سل 
ثريابي" بعد  "ال�س  اخلا�س  عالجهن  اإط��الق 

اأربعة اأ�سهر.
وق���ال���ت ل���وري���ن م��ت��ح��دث��ة ع���ن جت��رب��ت��ه��ا هي 
و�سديقتيها: "كنا نعلم بوجود فجوة يف ال�سوق 
املختلفة  ال�سيغ  تتبع  عملية  بداأنا  ما  و�سرعان 
الت�سرف  علينا  كان  اأنه  علمنا  لقد  للعالجات. 
فعال  عالج  وج��ود  عدم  من  لال�ستفادة  ب�سرعة 

للرمو�س."
لتاأ�سي�س  �سغف  جميًعا  لدينا  "كان  واأ���س��اف��ت: 

عمل  ب���دء  ف��ك��رة  نوق�ست  ل��ق��د  اخل��ا���س.  عملنا 
اأبًدا  جتاري بيننا ل�سنوات, ولكن مل يكن لدينا 
املنا�سبة  وال��ق��ي��ادة  وال��وق��ت  ال�سحيحة  الفكرة 
كورونا حاًل جلميع  وف��رت جائحة  لالنطالق. 
 12000 ا���س��ت��ث��م��ار  خ���الل  م��ن  امل�ساكل".  ه���ذه 
دوالر يف النموذج االأويل االأ�سلي للعالج, بداأت 
م��ن��ت��ج��ات جت��م��ي��ل طبيعية  ب��ت��ق��دمي  ال�����س��رك��ة 
متميزة ذات فوائد علمية مثبتة. ومتت �سناعة 
بويل  مع  دوالًرا   79.95 ب�سعر  الرمو�س  م�سل 
ببتيدات متطورة لزيادة حجم الرمو�س و�سمكها 
وطولها وجتعيدها, وت�ستمر الزجاجة الواحدة 

ملدة �ستة اأ�سهر.
تبداأ  حتى  يومًيا,  امل�سل  بو�سع  بولني  وتو�سي 
وحتى  ال�ساد�س  االأ�سبوع  منذ  بالظهور  النتائج 

االأ�سبوع الثاين ع�سر.

املغنية فاني�سا ويليامز خالل ح�سورها حفل توزيع جوائز اإميي الدويل يف مدينة نيويورك. رويرتز

عليا بهات ت�صافر خالل فرتة 
�حلجر �ل�صحي

الهندية للرتويج  العا�سمة  اإىل  االأربعاء  الهندية  عليا بهات  يوم  املمثلة  �سافرت 
و�سريكها  موخريجي  اأيان  املخرج  لفيلمها اجلديد " Brahmastra" ورافقها 
بالفيلم و�سديقها  رانبري كابور . هذا ويحقق موظفو البلدية املحليون يف منطقة 
اإقامتها حول خمالفتها قواعد احلجر ال�سحي بغية اتخاذ االإج��راءات الالزمة 
بحقها. كانت عليا ح�سرت حفل يف بيت املخرج كاران جوهر يف 8 كانون االأول - 
دي�سمرب مع غريها من املمثالت حيث كانت حا�سرة املمثلة  كارينا كابور  التي 

بعد  دي�سمرب   - االأول  كانون   13 يف  كورونا   ب� فريو�س  اإ�سابتها  ثبت 
اإمنا  اأتت �سلبية  اأن نتيجة عليا بهات  ح�سورها هذا احلفل. رغم 
املنزيل وعلى رغم ذلك فلم  االلتزام لفرتة باحلجر  طلب منها 

ترتدد من ال�سفر من اأجل الرتويج لفيلمها.


