
   

من�شور بن زايد ي�شهد حفل تخريج املر�شحني الطيارين 
•• اأبوظبي-وام

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  �صهد 
�ل��وزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة فعاليات حفل تخريج �ل��دورِة �حلاديِة 
و�خلم�صني، ودورِة �لإناث �حلاديَة ع�صرَة، من �ملر�صحنَي �لطيارين، 
يف كلية خليفة بن ز�يد �جلوية، حيث �صمت هذه �ل��دورُة مر�صحني 
�ل�صعودّية  �لعربيَّة  و�ململكة  �لبحرين  مملكة  هي  �صقيقة  دوٍل  من 

وجمهورية �ل�صود�ن.
وقال �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان، بهذه �ملنا�صبة، �إن كلية 
خليفة بن ز�يد �جلوية، وبف�صل توجيهات �لقيادة �لر�صيدة وجهود 
�لتميز  نحو  كبري�ً  �صوطاً  قطعت  �لإمار�تية،  �مل�صلحة  �لقو�ت  �أبناء 
�أحدث  ومو�كبة  �لتدريب  جم��ال  يف  ر�ئ��دة  �صمعة  وحققت  و�لتفرد 
بني  بتفوٍق  جامعًة  �مل��ي��د�ن،  ه��ذ�  يف  عاملياً  �ملتبعة  و�لنظم  �لتقنيات، 

جودة �لتاأهيل �لأكادميي و�لكفاءة �لع�صكرية. )�لتفا�صيل �س3(

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور براكة 
وي�شيد بالربنامج النووي ال�شلمي الإماراتي 

 •• اأبوظبي-وام
ر�فائيل ماريانو  �لذرية،  �لدولية للطاقة  للوكالة  �لعام  �ملدير  �أ�صاد 
�لذي  وب��الإجن��از  �لإم��ار�ت��ي  �ل�صلمي  �ل��ن��ووي  ..بالربنامج  غرو�صي 
وت��دي��ر حمطات  دول���ة عربية متتلك  ك���اأول  �لإم����ار�ت  دول���ة  حققته 
للطاقة �لنووية . وقال غرو�صي خالل زيارته حمطات بر�كه للطاقة 
..هي  �أم�����س  �أب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  �لظفرة  منطقة  يف  �ل�صلمية  �ل��ن��ووي��ة 
ب�صكل  و�لط���الع  ب��ر�ك��ة،  حمطات  ل��زي��ارة  يل  �أُتيحت  مهمة  فر�صة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ل��ذي حققته  �لإجن���از  مبا�صر على 
خالل �لعقد �ملا�صي عندما �أ�صبحت �أول دولة عربية متتلك وتدير 

حمطات للطاقة �لنووية.                     )�لتفا�صيل �س7(

حممد بن ر��صد خالل ��صتقباله وزير �خلارجية �لرتكي )و�م(

قو�ت ع�صكرية هند�صية رو�صية تقوم باإن�صاء معابر على �أحد �ملمر�ت �ملائية على حدود �أوكر�نيا

��صتمر�ر �لعت�صام يف ظروف �صعبة

عنا�صر من قو�ت �لتحالف يف �لعر�ق

�مللف �لوكر�ين �صيثري �خلالفات

اأطلق حملة )اأجمل �ستاء يف العامل( يف ن�سختها الثانية املو�سعة 

حممد بن را�شد ووزير اخلارجية الرتكي يبحثان تعزيز �شبل 
التعاون بني الإمارات وتركيا وتطويرها يف كافة املجالت 

•• دبي-وام

�آل  ر����ص��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  ��صتقبل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أم�����س يف دب��ي معايل م��ول��ود ت�صاوو�س  دب��ي، رع��اه �هلل، 

�وغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا .
�لإمار�ت  دول��ة  بني  �لتعاون  �صبل  تعزيز  �للقاء  وتناول 

و�جلمهورية �لرتكية.

�أك��د �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن  �آخ��ر  على �صعيد 
ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه �هلل" �أن �صتاء دولة �لإمار�ت  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
جميل، ي�صبه جمال روح �أهل �لإمار�ت، و�أن �أجمل �صتاء 
يف �لعامل موجود يف �أجمل دولة يف �لعامل وو�صط �أطيب 
�صعب يف �لعامل.وقال �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم - يف ح�صابه عرب تويرت - �أطلقنا �ليوم 
حملة "�أجمل �صتاء يف �لعامل" . )�لتفا�صيل �س 3-2(  

حممد بن ز�يد خالل ��صتقباله وزير �خلارجية �لرتكي )و�م(

حممد بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان اأوجه العالقات 
الثنائية و�شبل تنميتها خا�شة يف املجالت ال�شتثمارية

•• اأبوظبي- وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل   
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ت�صاوو�س  م��ول��ود  م��ع��ايل  �أم�����س،  �مل�صلحة  ل��ل��ق��و�ت 

�أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا �ل�صديقة.
ورحب �صموه - خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�صر 
ب��وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رتك��ي يف زيارته  �ل�����ص��اط��ئ - 
�إىل دول��ة �لإم���ار�ت و�ل��ذي نقل �إىل �صموه حتيات 
�جلمهورية  رئي�س  �أردوغ����ان  طيب  رج��ب  فخامة 

�ل��رتك��ي��ة ومت��ن��ي��ات��ه ل��دول��ة �لإم������ار�ت م��زي��د�ً من 
�إىل  حتياته  �صموه  حمله  فيما   .. و�لتقدم  �لرخاء 
دو�م  و�صعبها  لرتكيا  ومتنياته  �ل��رتك��ي  �لرئي�س 

�ل�صتقر�ر و�لزدهار.
 .. �أوغ��ل��و  ت�صاوو�س  م��ول��ود  وم��ع��ايل  �صموه  وبحث 
تنميتها  و�صبل  �لثنائية  �لعالقات  �أوج��ه  خمتلف 
و�لقت�صادية..  �ل�صتثمارية  �مل��ج��الت  يف  خا�صة 
�ملو�صوعات  ب�����ص��اأن  وج���ه���ات  ت���ب���ادل  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
و�مل�صتجد�ت ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك على �ل�صاحتني 

�لإقليمية و�لدولية.            )�لتفا�صيل �س3(

مو�سكو قدمت �سمانات اأمنية لأمريكا ب�ساأن كييف

اأملانيا: رو�شيا �شتدفع ثمنًا باهظًا اإذا اجتاحت اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت

�لرو�صي  �ل��رئ��ي�����س  م�����ص��اع��د  �أك����د 
مو�صكو  �أن  �أو�����ص����اك����وف،  ي�����وري 
ملمو�صة  م����ق����رتح����ات  ق����دم����ت 
ب�صاأن �ل�صمانات �لأمنية �ملتعلقة 
وزير  م�����ص��اع��دة  �إىل  ب���اأوك���ر�ن���ي���ا 

�خلارجية �لأمريكية.
بالده  �إن  �لرو�صي  �مل�صوؤول  وق��ال 
�ملقرتحات  تلك  ملناق�صة  م�صتعدة 
�ل����ت����ي ق����دم����ت مل�������ص���اع���دة وزي�����ر 

�خلارجية �لأمريكية عالنية.
وبنّي �أو�صاكوف �أن رو�صيا منفتحة 
تلك  تطوير  ب�����ص��اأن  �حل���و�ر  على 

�ل�صمانات.
�لرئي�س  م�����ص��اع��د  �أ����ص���ار  ك��ذل��ك 
�صت�صع  ب���الده  �أن  �إىل  �ل��رو���ص��ي، 
�لتقدم  ����ص���ورة  يف  ت��ب��اع��ا  ب��ك��ني 
�ملحرز يف �ملفاو�صات مع �لوليات 
�لأطل�صي  �صمال  وحلف  �ملتحدة 
ب���������ص����اأن �ل�������ص���م���ان���ات �لأم���ن���ي���ة 

لرو�صيا.
ه����ذ� وح�����ذر �مل�����ص��ت�����ص��ار �لأمل�����اين 
من  �لأرب����ع����اء،  ���ص��ول��ت�����س،  �أولف 
�إذ�  باهظاً  �أن رو�صيا �صتدفع ثمناً 

�جتاحت �أوكر�نيا.
�أم��������ام جمل�س  ���ص��ول��ت�����س  وق������ال 
)ب���ون���د����ص���ت���اغ(: يف هذه  �ل���ن���و�ب 

�ل�صامية حلقوق �لإن�صان �لأربعاء 
ب���ت���ج���اوز�ت ح���ق���وق �لإن�������ص���ان يف 
�لدول  �أوك��ر�ن��ي��ا لكن  �أن��ح��اء  ك��ل 
من  خ�صو�صا  ��صتفادت  �لغربية 
تخوفا  برو�صيا  للتنديد  �جل��دل 

من رغبتها يف �جتياح جارتها.
�ل�صامية  �مل��ف��و���ص��ة  ن��ائ��ب��ة  ق��ال��ت 
�لنا�صف  ن���دى  �لإن�����ص��ان  حل��ق��وق 
�أمام جمل�س حقوق �لإن�صان �أثناء 
تقدمي تقرير عن �أوكر�نيا يغطي 
�لثاين  ت�����ص��ري��ن   1 م���ن  �ل���ف���رتة 
 31 ح����ت����ى   2019 ن����وف����م����رب 
 ،2021 �ك��ت��وب��ر  �لأول  ت�صرين 
ل�صيطرة  �خلا�صع  �لق�صم  يف  �إن��ه 
نحن  �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة،  �حل���ك���وم���ة 
�ملفرو�صة  �ل��ق��ي��ود  ب�����ص��اأن  قلقون 
�ل��ت��ع��ب��ري ع��ن �لآر�ء  ع��ل��ى ح��ري��ة 
غري  �و  ن����ق����د�  ت��ت�����ص��م��ن  �ل����ت����ي 
جتمعات  يف  و�مل�����ص��ارك��ة  �ل�صعبية 
ح�صا�صة،  مو��صيع  ح��ول  �صلمية 
وك���ذل���ك ���ص��الم��ة �مل��د�ف��ع��ني عن 

حقوق �لإن�صان.
ن���دد �ل�صفري  �أخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
�لرو�صي يف �ملانيا �لربعاء باحلكم 
على رو�صي بال�صجن مدى �حلياة 
من  �صابق  متمرد  �غتيال  بتهمة 
�ل�����ص��ي�����ص��ان يف ب���رل���ني ب���اأم���ر من 

مو�صكو معترب� �ياه م�صي�صا.

�لو�صع  بالغ  بقلق  �لأي��ام، نر�قب 
�لرو�صية  �حل����دود  ع��ل��ى  �لأم���ن���ي 

�لأوكر�نية، وفق فر�ن�س بر�س.
كما �أ�صاف: �صنناق�س ذلك ب�صكل 
مكثف يف �ملجل�س �لأوروبي وقمة 
لالحتاد  �ل�������ص���رق���ي���ة  �ل�������ص���ر�ك���ة 
�لأوروبي . كذلك �أو�صح: ��صمحو� 
ذلك  �جل��م��ي��ع  ي��ف��ه��م  مل  �إذ�  يل، 
ق��ال��ت��ه �صلفتي  �أك����رر م��ا  �أن  ب��ع��د، 

�نتهاك  ك���ل  م���ريك���ل(:  )�أن��غ��ي��ال 
لوحدة �لأر��صي �صيكون له ثمن، 
ت��زد�د �ملخاوف  ثمن باهظ، فيما 

من �جتياح مو�صكو لأوكر�نيا.
ي�صهد  �أوك��ر�ن��ي��ا  ���ص��رق  �أن  ي��ذك��ر 
بني  ح����رب����اً   2014 ع�����ام  م���ن���ذ 
لرو�صيا  �مل���و�ل���ني  �لن��ف�����ص��ال��ي��ني 
د�عمهم  �لكرملني  ُيعترب  �لذين 
�لع�صكري رغم نفيه ذلك، وقو�ت 

كييف. وبد�أ �لنز�ع بعد �صم رو�صيا 
�صبه جزيرة �لقرم، و�أ�صفر مذ�ك 

عن �أكرث من 13 �ألف قتيل.
�رتفع  �لأخ������رية،  �لأ���ص��اب��ي��ع  ويف 
تتهم  �إذ  ف��ج��اأة،  �ل��ت��وت��ر  م�صتوى 
�لكرملني  �ل����غ����رب����ي����ة  �ل����������دول 
وهو  �أوك��ر�ن��ي��ا.  لغزو  بالتح�صري 

ما ينفيه �لكرملني.
�ملتحدة  �لأمم  مفو�صية  ون���ددت 

معت�سما اأمام احتاد القر�ساوي:

الد�شتوري احلر يّتهم ويوجه نداء ا�شتغاثة...! 

العراق: التحالف م�شتمر بدعمنا حتى بعد الن�شحاب

تدمري خمازن حوثية �شرية يف �شنعاء
•• اليمن-وكاالت

�لأربعاء،  ليل  �ليمن  يف  �ل�صرعية  دع��م  حت��ال��ف  �أع��ل��ن 
تدمري �أربعة خمازن �صرية مرتبطة بن�صاط �لطائر�ت 
�لعا�صمة  م���ن  �حل��وث��ي��ون  يطلقها  �ل��ت��ي  ط���ي���ار،  دون 

�ليمنية �صنعاء.
و�أو�صح �لتحالف �أن تدمري �ملخازن كان يف �إطار �لعملية 

�لع�صكرية �لتي �أطلقها �صد �أهد�ف تابعة للجماعة.
تغريد�ت  �صل�صلة  يف  �ل�صعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
على تويرت عن �لتحالف �نطالق ق�صف جوي لأهد�ف 

ع�صكرية م�صروعة يف �صنعاء.

لتخزين  جبليني  كهفني  ت��دم��ري  �لتحالف  �أع��ل��ن  كما 
للقدر�ت  �ل�صرية  �ملو�قع  و�أح��د  �لبالي�صتية،  �ل�صو�ريخ 
�لنوعية مبديرية �أز�ل يف �صنعاء. و�أ�صاف �لتحالف �أن 
عملية  تتطلب  �ملدنيني  ل�صتهد�ف  �لعد�ئية  �ملحاولت 
قو�ت  ح���ررت  ذل���ك،  �إىل  �ل��ت��ه��دي��د.  لتحييد  م�صتمرة 
�لثالثاء،  �ل�صعبية،  باملقاومة  م�صنودة  �ليمني  �جلي�س 
فيها  تتمركز  كانت  حاكمة  ومرتفعات  جديدة  مو�قع 
و��صتهدفت  مدفعية  م��اأرب.  جنوب  �حلوثي  ميلي�صيات 
�جل��ي�����س جت��م��ع��ات م��ت��ف��رق��ة ل��ل��ح��وث��ي��ني ج��ن��وب م���اأرب 
�إىل مقتل وج���رح من  �أدى  م��ا  �ث��ن��ني،  ودم���رت طقمني 

عليهما، وفق مر��صل �لعربية �حلدث.

•• الفجر -تون�س

ي�����و�������ص�����ل �ل�����د������ص�����ت�����وري �حل����ر 
�عت�صامه رغم �لظروف �ل�صعبة 
�ملحيطة به ح�صب قياديي �حلزب. 
وق�����د �ت���ه���م���ت �أم���������س �لأرب�����ع�����اء، 
�حلر  �لد�صتوري  �حل��زب  رئي�صة 
�لنه�صة  ح���رك���ة  م��و���ص��ي  ع��ب��ري 
�لعلماء  �حت���اد  تنظيم  بتاأ�صي�س 
�مل�صلمني، م�صددة على �أنه ذر�عها 

�لنتخابي.
وق��ال��ت م��و���ص��ي يف ح���و�ر �إذ�ع����ي، 
�إن �أول منبع للمال �ل�صيا�صي هو 
�حتاد علماء �مل�صلمني وذلك وفق 
�آخر تقرير لد�ئرة  ما ن�س عليه 

�ملحا�صبات.
�ملناخ  "بتنقية  م��و���ص��ي  وط��ال��ب��ت 
�لن����ت����خ����اب����ي ق���ب���ل �ل�����ذه�����اب يف 
ت�صريعية مبكرة وذلك  �نتخابات 
ع���رب ت��ط��ب��ي��ق �ل��ق��ان��ون ع��ل��ى من 

و�صفتهم بالأخطبوط.
ك����م����ا ط����ال����ب����ت ع����ب����ري م���و����ص���ي 

•• بغداد-وكاالت

يف  �مل�صرتكة  �لعمليات  قائد  �صدد 
�لعر�ق، �للو�ء �لركن عبد �لأمري 
�ملباحثات  �أن  ع���ل���ى  �ل�������ص���م���ري، 
كانت  و�����ص���ن���ط���ن  م����ع  �لأخ���������رية 
�ل�صابقة  ل��ل��م��ب��اح��ث��ات  ����ص��ت��ك��م��اًل 
�ملقاتلة  �ل��ق��و�ت  ب�صحب  �ملتعلقة 

للتحالف �لدويل.
و�أ�������ص������اف يف ح�������و�ر خ����ا�����س مع 
�تفقت  باله  �أن  �حل��دث  �لعربية- 
مع و��صنطن على بقاء �مل�صت�صارين 
�ل�صتخبار�تي  �ل��ت��ع��اون  و�إب���ق���اء 
مو�صحاً  �ل��ل��وج�����ص��ت��ي،  و�ل���دع���م 
�صي�صتمر  �ل�����دويل  �ل��ت��ح��ال��ف  �أن 
لوج�صتياً  �لعر�قية  �لقو�ت  بدعم 
وبال�صت�صارة و�لتبادل �ملعلوماتي.

كما ك�صف �أن �لعر�ق ميلك قائمة 
ب����اأع����د�د �ل���ق���و�ت �ل��ق��ت��ال��ي��ة �لتي 
خارج  �نت�صارها  و�أع��ادت  �ن�صحبت 
وحد�ت  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  ح����دوده، 
عني  ق����اع����دت����ي  يف  �ل����ب����ات����ري����وت 

مع جريانه يف ال�سرق:
الحتاد الأوروبي ي�شعى اإىل اإيجاد رّد على رو�شيا...!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

يجتمع زعماء �لحتاد �لأوروبي �أم�س �لأربعاء، و�صط �لأزمة �لأوكر�نية، مع 
نظر�ئهم من �ل�صر�كة �ل�صرقية )�أرمينيا و�أذربيجان وجورجيا ومولدوفا( 

�لذين يعانون من �ل�صر�عات �ملجمدة.
ملفت  �ملل�صق  ف���اإن  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �حل���دود  على  �ملتفجر  لل�صياق  وبالنظر 
لالنتباه. �صيلتقي روؤ�صاء دول وحكومات �لدول �لأع�صاء يف �لحتاد �لأوروبي 
�لبالغ عددها 27 دولة يف بروك�صل يف قمة �ل�صر�كة �ل�صرقية. وتهدف هذه 
مع  �لعالقات  تعزيز  �إىل  �لبد�ية  يف   ،2009 عام  تاأ�ص�صت  �لتي  �ملوؤ�ص�صة، 
�لحتاد �لأوروبي ل�صت دول يف �أوروبا �ل�صرقية وجنوب �لقوقاز يف �إطار ما 

ي�صمى ب�صيا�صة "�جلو�ر" �لأوروبية.                 )�لتفا�صيل �س12(

�لأ���ص��د وح��ري��ر وق��وة م��ن �ملارينز 
و�ل����وح����د�ت �خل���ا����ص���ة، ت���ع���ّد من 

�صمن �لقو�ت �لتي �ن�صحبت.
�ل���ق���و�ت  �أن  �إىل  �أي���������ص����اً  ول���ف���ت 
�مل��ن�����ص��ح��ب��ة �أع�������ادت �لن���ت�������ص���ار يف 

�لكويت و�لأردن.
م����ن ج���ه���ة �أخ�������رى �أك������د ع���ل���ى �أن 
�لعر�ق  �ل��ن��ات��و يف  ب��ع��ث��ة  و�ج���ب���ات 
بتطوير  وتتعلق  و����ص��ح��ة،  ك��ان��ت 

هذ�  مع  �لتفاقيات  كافة  باإلغاء 
�ملرتبط  �جلمعياتي  �لخطبوط 
ووز�رة  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب�����وز�رة 

�لرتبية.
�صنمر  "كيف  ع����ب����ري  وق�����ال�����ت 
و�لتنظيمات  ن��زي��ه��ة  لن��ت��خ��اب��ات 
تون�س  يف  ت����رت����ع  �لإره������اب������ي������ة 
ع����ل����ى غ����������ر�ر �جل����م����ع����ي����ة �ل���ت���ي 

يو�صف  �إره��اب��ي��ا  �مل�صنف  ير�أ�صها 
وط��ال��ب��ت مو�صي   ." �ل��ق��ر���ص��اوي 
�لنه�صة  حركة  رئي�س  مبحا�صبة 
�أن  على  م�صددة  �لغنو�صي،  ر��صد 
ودمرو�  �لدولة  �أفل�صو�  �لإخ���و�ن 
�لقت�صاد و�أجرمو� يف حق �لدولة 

وغلغلو� �لإرهاب وفق تعبريها.
)�لتفا�صيل �س10(

�لد�خلية  وز�رت�����ي  يف  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
و�جبات  �أن  على  م�صدد�ً  و�لدفاع، 
�ل����ن����ات����و ت���خ���ت���ل���ف ع�����ن و�ج����ب����ات 

�لتحالف �لدويل.
وتابع �أن قو�ت �لتحالف �ملوجودة 
ت���ت���و�ج���د م���ن دون ق���و�ت  ح���ال���ي���اً 
قتالية، وهي م�صتقرة يف �لقو�عد 
�خلارجية  وح��م��اي��ت��ه��ا  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
موؤمنة من قبل �جلي�س �لعر�قي.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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خالد بن حممد بن زايد يطلع على اأحدث املرافق 
الرتفيهية وال�سياحية للواجهة البحرية يا�ص باي 

اأخبار الإمارات

100 منظمة تطالب مبعاقبة 

احلوثيني على جرائمهم املروعة

عربي ودويل

اجلولة الثانية من كاأ�ص رئي�ص الدولة للجوجيت�سو 
تنطلق اليوم يف اأبوظبي مب�ساركة 7 اأندية

الفجر الريا�سي

�سفاء  حالة  و92  بكورونا  جديدة  اإ�سابة   148
من  جديدة  جرعة   28,599

لقاح كوفيد- 19 يف الدولة
•• اأبوظبي-وام

لقاح  م��ن  ج��رع��ة   28،599 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�ل�صحة  وز�رة  خطة  مع  ومتا�صيا  �ملا�صية    24 �ل�  �ل�صاعات  "كوفيد19-" خالل 
ووقاية �ملجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق �لفحو�صات يف �لدولة بهدف �لكت�صاف �ملبكر 
19" و�ملخالطني   - "كوفيد  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�صابة  �حل��الت  وح�صر 
لهم وعزلهم �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 340،100 فح�س جديد ،  و�صاهم تكثيف 
م�صتوى  على  �لفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  �لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�صي  �إج��ر�ء�ت 
�مل�صتجد.   كما  كورونا  �إ�صابة جديدة بفريو�س  148 حالة  �لك�صف عن  �لدولة يف 
�مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�صابني  ج��دي��دة  حالة   92 �صفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أعلنت 

)�لتفا�صيل �س2( �ملر�س.   �أعر��س  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد 

الوكالة الذرية: نريد معرفة اأين تخبئ اإيران كل غرام يورانيوم
•• عوا�صم-وكاالت

�ل�صلحفاة،  �إي��ر�ن  ن��ووي  فيينا حول  ت�صابق مفاو�صات  �ل��ذي  �لوقت  يف 
غرو�صي،  ماريو  ر�فائيل  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مدير  �أعلن 
�أم�س �لأربعاء، يف ت�صريحات ل�"�لعربية" �أن �ملحادثات �لنووية يف فيينا 
لن تنجح دون �إمتام عمليات �لتفتي�س، م�صري� �إىل �أن �مل�صتفيد �لأول من 

عودة عمليات �لتفتي�س هي �إير�ن.
�لأطر�ف  يعطي  �ل��ن��ووي��ة  �إي���ر�ن  من�صاآت  تفتي�س  �أن  �أو���ص��ح  ه���ذ�،  �إىل 
�ل��ع��ودة لتفاق  ه��و  فيينا  �مل��ط��روح يف  �أن  �إىل  �لأخ���رى �صمانات، لف��ت��اً 
2015 �لنووي. كما قال �إن �إير�ن ز�دت من �أن�صطتها �لنووية وجتاوزت 
�أن دور �لوكالة �لذرية هو �صمان تنفيذ �إير�ن  كافة �خلطوط، م�صيفاً 
ملن�صاآت  �لتفتي�س  �أن  �إىل  �أ���ص��ار  كذلك  �إل��ي��ه.  �لتو�صل  ميكن  �تفاق  لأي 
�إير�ن �لنووية �صيحدد طبيعة �لربنامج �لإير�ين، م�صدد�ً على �أنه يجب 
على طهر�ن عدم �إغالق �لأبو�ب �أمام مفت�صي �لوكالة، وتابع "نريد �أن 

نعرف �أين تخبئ �إير�ن كل غر�م من �ليور�نيوم �ملخ�صب.

الربهان: التفاق مع حمدوك 
املخرج الآمن لإكمال النتقال

•• اخلرطوم-وكاالت

ق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������ص���ي���ادة يف 
عبد�لفتاح  �ل���ف���ري���ق  �ل���������ص����ود�ن، 
�لربهان، �أم�س �لأربعاء، �إن �لتفاق 
�ل�������ص���ي���ا����ص���ي م����ع رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
عبد�هلل حمدوك هو �ملخرج �لآمن، 
و�أ�صاف  �لنتقال.  مهام  ل�صتكمال 
�أن �لعمل جار على ميثاق ي�صمل كل 
�لقوى �ل�صيا�صية، عد� حزب �ملوؤمتر 
�أنه ل  �لوطني �ملنحل، م�صدد� على 
�أكتوبر   25 �إج�����ر�ء�ت  ع��ن  ت��ر�ج��ع 

�لتي �تخذها �جلي�س �ل�صود�ين.
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اأخبـار الإمـارات

تر�سيخًا ملكانة الدولة ال�سياحية ولتن�سيط ال�سياحة الداخلية يف دولة الإمارات      

 حممد بن را�شد يطلق حملة »اأجمل �شتاء يف العامل« يف ن�شختها الثانية املو�شعة 
•• دبي-وام

�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�صتاء  �هلل" �أن  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
ي�صبه  ج��م��ي��ل،  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
و�أن  �لإم������ار�ت،  �أه���ل  ج��م��ال روح 
�ل���ع���امل موجود  ���ص��ت��اء يف  �أج���م���ل 
وو�صط  �لعامل  يف  دول��ة  �أجمل  يف 

�أطيب �صعب يف �لعامل.
وقال �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
ح�صابه  يف   - مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
عرب تويرت - �أطلقنا �ليوم حملة 
للعام  �لعامل"  يف  �صتاء  "�أجمل 
�لثاين بتعاون �جلهات �لحتادية 
كفريق  �ملحلية  �ل�صياحة  ودو�ئ���ر 
و�ح����د ل��رت���ص��ي��خ دول����ة �لإم�����ار�ت 
�أكدت  �صياحية و�ح��دة كما  وجهة 

مبادئ �خلم�صني.
�أجمل  ح��م��ل��ة   : �أن  ���ص��م��وه  و�أك����د 
د�خلي  ه��دف��ه��ا  �ل���ع���امل  ���ص��ت��اء يف 
بالدرجة �لأوىل .. هدفها عائلي 
وطننا  يف  �أ���ص��رن��ا  جت��ت��م��ع  �أن   ..
�لأ�صر  ت�صتمتع  �أن   .. �جل��م��ي��ل 
ر�أ�س  و�أب��وظ��ب��ي بجمال  دب��ي  م��ن 
و�أن تق�صي   .. �خليمة و�لفجرية 
�أجمل  �لأ���ص��ر من بقية �لإم���ار�ت 
�أبوظبي  م���ن�������ص���اآت  يف  �لأوق���������ات 
نريد   .. �لعاملية  �ل�صياحية  ودب��ي 

للجميع �أن ي�صتمتع بالإمار�ت.
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  وق������ال 
حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل م��ك��ت��وم : 
دولة �لإمار�ت هي �لأ�صرع تعافياً 
 .. �ل��ع��امل  م�صتوى  على  �صياحياً 
ويف �لإمار�ت �ل�صبع جمال �لتاريخ 
و�لعمر�ن  و�لطبيعة  و�جلغر�فيا 

و�ملجتمع و�ملكان و�لإن�صان.
ج��اء ذل��ك خ��الل �إع���الن �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل 
"�أجمل  �إط��الق حملة  مكتوم عن 
ن�صختها  يف  �لعامل"،  يف  ���ص��ت��اء 
�صت�صمل  �ل��ت��ي  �مل��و���ص��ع��ة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ل�صياحة  م���ن  ك�����اّلً  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
�إىل  و�خل�����ارج�����ي�����ة  �ل����د�خ����ل����ي����ة 
�ل��دول��ة، وذل��ك يف فعالية خا�صة 
دبي" بح�صور  "�إك�صبو  يف  عقدت 
�ل��ف��ري��ق ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
�لد�خلية،  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
ز�يد  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  و���ص��م��و 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
���ص��وؤون �لرئا�صة ..  �ل���وزر�ء وزي��ر 
كما ح�صر �حلدث معايل حممد 
ب����ن ع����ب����د�هلل �ل����ق����رق����اوي وزي����ر 
�ل����وزر�ء، ومعايل  ���ص��وؤون جمل�س 
�ل����دك����ت����ور �أح�����م�����د ب�����ن ع���ب���د�هلل 
ح��م��ي��د ب��ال��ه��ول �ل��ف��ال���ص��ي وزير 
و�مل�صاريع  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة 
بالإ�صافة  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية 
�إىل عدد من �ل��وزر�ء و�مل�صوؤولني 
�ل�صياحية  �ل��ه��ي��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

و�جلهات �لحتادية يف �لدولة.
ودعا �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
من  �جلميع  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
د�خ����ل �لإم������ار�ت وخ��ارج��ه��ا، �إىل 
�أج��م��ل �صتاء  �مل�����ص��ارك��ة يف ح��م��ل��ة 
يف �ل��ع��امل و�ل��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا على 
قائاًل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن�����ص��ات��ه��م 
�لأثرية  �ل��دول��ة  م��و�ق��ع  ���ص��م��وه: 
ومعاملها  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  وحم��ط��ات��ه��ا 
�لطبيعية  وحممياتها  �لرت�ثية 

توفر جتربة �إن�صانية متكاملة.
تعاون  ب���ال���ق���ول:  ���ص��م��وه  وخ���ت���م 
ع����ن قطاع  �مل�������ص���وؤول���ة  �جل����ه����ات 
�ملحلية  �مل�صتويات  على  �ل�صياحة 

دول�����ة �لإم��������ار�ت �أك�����رث م���ن 31 
�لعام  بحلول  �صائح �صنوياً  مليون 
2025، كما يتوقع �مل�صدر نف�صه 
�ل�صفر  ق��ط��اع  م�صاهمة  تبلغ  �أن 
درهم  مليار   280.6 و�ل�صياحة 
يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل لدولة 

�لإمار�ت بحلول �لعام 2028.
وتتمتع دول��ة �لإم���ار�ت، �صيما يف 
و�ملعتدل،  �ل��د�ف��ئ  �ل�صتاء  ف�صل 
ب��ال��ع��دي��د م���ن ع��ن��ا���ص��ر �جل���ذب 
جتربة  منها  جتعل  �لتي  �ملتميزة 
وثقافية  وت��رف��ي��ه��ي��ة  ���ص��ي��اح��ي��ة 
وط���ب���ي���ع���ي���ة و�إن�������ص���ان���ي���ة ف���ري���دة 
ميتد  �ل���ذي  فال�صتاء   .. وممتعة 
فرب�ير  حتى  دي�صمرب  م��ن  فيها 
معتدل،  رب��ي��ع��ي  ب��ط��ق�����س  ي��ت��م��ي��ز 
ي�صكل حلماً ومالذ�ً لل�صياح ممن 
�لربودة،  �صديد  �صتاًء  يختربون 
�صياحية  وج���ه���ة  ع���ن  وي��ب��ح��ث��ون 
وكافة  �خلدمات  باأحدث  جمهزة 
ترحب  �ل�������ص���ي���اح���ي���ة  �خل�����ي�����ار�ت 

باجلميع.
ومن �ملقومات �ل�صياحية �لفريدة 
�لأن�صطة  ت��ن��وع ه��ائ��ل يف  ل��ل��دول��ة 
�ل�صياحية �لتي ت�صمل على �صبيل 
�ملثال ل �حل�صر �ل�صياحة �لبيئية 
و�مل�صتد�مة �لتي تهيء للزو�ر من 
�ل�صتمتاع  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
ب����زي����ارة �مل����و�ق����ع �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة من 
حم����م����ي����ات وو�ح��������������ات وج����ب����ال 
بالتنوع  حتتفي  وج��زر  و�صو�طئ 
�لنادرة  �لأن��و�ع  وحتفظ  �حليوي 
وحت��م��ي �ل��غ��ط��اء �ل��ن��ب��ات��ي �لذي 
و�ل�صياحة  �ملناخي،  �لتغري  يكافح 
تت�صمن  �ل����ت����ي  �ل���������ص����ح����ر�وي����ة 
على  و�لتزحلق  �ل�صفاري  رحالت 
�لو�حات  ع���ن  و�ل��ب��ح��ث  �ل���رم���ال 
�ل�صحاري  �أع���م���اق  يف  �مل��خ��ت��ب��ئ��ة 
�لعمالقة،  �لرملية  �لكثبان  بني 
فيها  مب��ا  �ل�صاطئية  و�ل�����ص��ي��اح��ة 
من خيار�ت �لريا�صات �ل�صاطئية 
و�ملائية و�لغو�س �حلر، و�ل�صياحة 
�أن�صطة  تتخللها  �ل��ت��ي  �جل��ب��ل��ي��ة 

و�مل���ن���ط���ق���ة �ل���ع���رب���ي���ة و�ل����ع����امل 
و�لتعريف  للحملة  ل��الن�����ص��م��ام 
يتابعها  �ل���ت���ي  م��ن�����ص��ات��ه��م  م����ن 
�ل�صياحية  �ملعامل  ب��اأب��رز  �ملاليني 

�لتي تتميز بها �لإمار�ت.
�ل��ع��ام من  ه���ذ�  ن�صخة  وحت��ت��ف��ي 
�لعامل  يف  ����ص���ت���اء  �أج����م����ل  ح��م��ل��ة 
�لإن�صاين  بالعن�صر  خا�س  ب�صكل 
�لذي ي�صكل �لعامل �لأول و�لأبرز 
و�لأهم يف تكري�س مكانة �أية دولة 
من�صودة  عاملية  �صياحية  كوجهة 
جت�صده  م�����ا  وه������و  وم����ط����ل����وب����ة، 
م�صتويات �لأمان يف �لدولة و�لتي 
تعد بني �لأعلى يف �لعامل، ف�صاًل 
و�لرتحاب  �لأخ����وة  م�صاعر  ع��ن 
وق�����ي�����م �ل���ت�������ص���ام���ح و�ل�������ص���م���ول 
�لتي  و�لتنوع  �لتعددية  و�ح��رت�م 
�لدولة  ي���زور  م��ن  ك��ل  بها  يح�س 
بدء�ً من �ملطار�ت و�ملنافذ �لربية 
تعامل  �إىل  وو����ص���وًل  و�ل��ب��ح��ري��ة 
�لإن���������ص����ان �ل����ع����ادي يف �ل�������ص���ارع، 
ُي�صعر  �ل���ذي  �ل�صتقبال  وح�صن 
و�ل�صعادة  بالطماأنينة  �صائح  كل 
حل  حيثما  ترحيب  مو�صع  كونه 

ويف �أي مكان من �لدولة.
وت�����ص��ل��ط ح��م��ل��ة �أج���م���ل ���ص��ت��اء يف 
�ل���ع���امل �ل�����ص��وء ع��ل��ى �أج���م���ل ما 
بكافة مناطقها  �لإم��ار�ت  تقدمه 
ل���ل�������ص���ي���اح م�����ن �����ص����ك����ان �ل����دول����ة 
للن�صخة  ����ص��ت��ك��م��اًل  وزو�ره���������ا، 
�لأوىل من �حلملة، و�لتي �صكلت 
موحدة  حملة  �أول  �ملا�صي  �لعام 
م�صتوى  على  �لد�خلية  لل�صياحة 

�لإمار�ت.
وت��ت��و���ص��ع ح��م��ل��ة �أج���م���ل ���ص��ت��اء يف 
�لعامل هذ� �لعام لت�صمل م�صتويني 
حم����ل����ي وع������امل������ي وت������ق������دم �أه������م 
و�لرتفيهية  �ل�صياحية  �لوجهات 
�جلمهور  وت����ع����ّرف  �ل����دول����ة  يف 
بطبيعتها  و�ل�����ع�����امل�����ي  �مل����ح����ل����ي 
وتاريخها  وت���ر�ث���ه���ا  وث��ق��اف��ت��ه��ا 
متّيز  وت���ربز  ومعاملها  وعمر�نها 
�إمارة  كل  يف  �ل�صياحية  �لتجربة 

�ل���ت���ن���زه ب���ني �جل���ب���ال و�ل����ودي����ان 
وركوب �لدر�جات �جلبلية وت�صلق 

�ل�صخور و�ل�صدوع.
�ملغامر�ت  ���ص��ي��اح��ة  ج��ان��ب  و�إىل 
ت�صمل  �لتي  �ملتنوعة  باأن�صطتها 
�ملظلي  و�ل��ق��ف��ز  �لعميق  �ل��غ��و���س 
وغريها  �ل�����ص��ر�ع��ي  و�ل����ط����ري�ن 
م���ن ري���ا����ص���ات �لإث�������ارة و�جل�����ر�أة 
و�ل����ت����ح����دي، مي���ك���ن ل��ل�����ص��ي��اح يف 
م����ن حزمة  �لخ����ت����ي����ار  �ل�����دول�����ة 
متنوعة ت�صمل �ل�صياحة �لثقافية 
و�ل���رت�ث���ي���ة ب���زي���ارة �ل��ع��دي��د من 
و�لرت�ثية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل����و�ق����ع 
و�صياحة  �مل���ت���ن���وع���ة،  و�مل���ت���اح���ف 
�مل�����ه�����رج�����ان�����ات و�لح������ت������ف������الت 
�لكربى؛ كما يف "�إك�صبو 2020 
�لأكرب  �لب�صرية  �لتظاهرة  دبي" 
من نوعها يف �لعامل، و�لفعاليات 
و�لرتفيهية  و�ملو�صيقية  �لفنية 
�لت�صوق  و���ص��ي��اح��ة  �ل����دول����ة،  يف 
مهرجانات  ل���ل���زو�ر  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 
وخ�صوماتها  وعرو�صها  �لت�صوق 

يف خمتلف مناطق �لدولة.
�ل�صتاء  ف�صل  خ��الل  تتوفر  كما 
مقومات  كافة  �لدولة  يف  �ملعتدل 
و�لفعاليات  �مل���وؤمت���ر�ت  ���ص��ي��اح��ة 
�لقطاعات،  مل��خ��ت��ل��ف  �ل����ك����ربى 
�ل�صياحة  خ��ي��ار�ت  �إىل  بالإ�صافة 
توفر  �لتي  و�ل�صت�صفاء  �ل�صحية 
�لعامل  �أنحاء  للزو�ر من خمتلف 
�خلدمات  م��ن  �ل�صتفادة  فر�صة 
�ل�����ص��ح��ي��ة ع���امل���ي���ة �مل�������ص���ت���وى يف 
يف  و�لنقاهة  و�ل�صتجمام  �لدولة 
و�عتد�ل  �لعليل  بهو�ئه  �صتائها 

�حلر�رة فيه.
وت���وح���د ح��م��ل��ة �أج���م���ل ���ص��ت��اء يف 
و�ملبادر�ت  �جل��ه��ود  ك��اف��ة  �ل��ع��امل 
�ل�������ص���ي���اح���ي���ة و�ل����رتوي����ج����ي����ة يف 
و�لتكامل  بالتن�صيق  �لإم�������ار�ت 
و�جلهات  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ع 
لتن�صيط  و�حتادياً،  �ملعنية حملياً 
�أنحاء  يف  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �ل�����ص��ي��اح��ة 
�ل�صياحة  وك��ذل��ك  ك��اف��ة،  �ل��دول��ة 

من �إمار�ت �لدولة �ل�صبع، وتقدم 
نظرة عن قرب على �أهم �لأن�صطة 
�لرتفيهية  و�لفعاليات  �لثقافية 
من  منطقة  ك��ل  يف  و�ل��ري��ا���ص��ي��ة 
ك��م��ا ترت�فق   .. �ل���دول���ة  م��ن��اط��ق 
�ملوؤ�ص�صات  ت���ق���دمي  م���ع  �حل��م��ل��ة 
و�ملتاجر  و�ل���ف���ن���ادق  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
�لعرو�س  م��ن  �ل��ك��ث��ري  و�مل��ط��اع��م 
�خلا�صة  �حل�صرية  �لرتويجية 

باحلملة.
دولة  �ل�صياحي يف  �لقطاع  وحقق 
من  �لأول  �لن�صف  يف  �لإم�����ار�ت 
ع��ام 2021 م��ع��دلت �إ���ص��غ��ال يف 
و�ل�صياحة  �ل��ف��ن��دق��ي��ة  �مل��ن�����ص��اآت 
�لإم���ار�ت  لتتفوق   ،62% بلغت 
�صياحية  وج��ه��ات   10 �أب���رز  على 
حققت  �لتي  �ل�صني  مثل  عاملياً، 
معدل %54، و�لوليات �ملتحدة 
 ،/38%/ و�ملك�صيك   ،/45%/
وتركيا   ،/37%/ وب��ري��ط��ان��ي��ا 
 ،/33%/ وف��رن�����ص��ا   ،/36%/
و�إيطاليا   ،/28%/ و�إ���ص��ب��ان��ي��ا 
 ،/19%/ وتايالند   ،/25%/

و�أملانيا /18%/.
�لفندقية  �ملن�صاآت  ��صتقطبت  كما 
�لأول  �لن�صف  خالل  و�ل�صياحية 
 8.3 ن��ح��و   2021 �ل���ع���ام  م���ن 
 15% ب��ل��غ  ن��زي��ل بنمو  م��الي��ني 
مقارنة بالن�صف �لأول من �لعام 
�ملقارنة  ف���رتة  وخ����الل  �مل��ا���ص��ي. 
نف�صها، بلغ عدد �لليايل �لفندقية 
�ل��ت��ي ق�����ص��اه��ا �ل���ن���زلء ن��ح��و 35 
م��ل��ي��ون ل��ي��ل��ة ب��ن��م��و ب��ل��غ 30%، 
كما �رتفع متو�صط �إقامة �لنزلء 
 ،12.5% بنمو  ليال   4.1 �إىل 
و�����ص����اح����ب ذل������ك من�����و ع����ائ����د�ت 
 ،31% �ملن�صاآت �لفندقية بن�صبة 
لت�صل �إىل 11.3 مليار درهم .. 
�لد�خلية  �ل�صياحة  ن�صيب  وبلغ 
�إجمايل  م���ن   30% م���ن  �أك�����رث 

نزلء �ملن�صاآت �لفندقية.
ويتوقع موقع "�صتاتي�صتا" �لعاملي 
جتتذب  �أن  ب��ال��ب��ي��ان��ات  �مل��خ��ت�����س 

من  �ل�صياح  لج��ت��ذ�ب  �خلارجية 
خمتلف �أنحاء �لعامل، خا�صة من 
قار�صاً،  �صتاًء  ت�صهد  �لتي  �ل��دول 
ك��اف��ة �جلهات  وت�����ص��ج��ع �حل��م��ل��ة 
و�ملوؤ�ص�صات �لعاملة �صمن �لقطاع 
�ل�صياحي يف �لدولة على ت�صميم 
تناف�صي  �صياحي  منتج  وت��ق��دمي 
خمتلف  يلبي  وم��ت��ن��وع،  ومتميز 
لل�صياح  و�له��ت��م��ام��ات  �لتوقعات 

�لد�خليني و�خلارجيني.
�ل�صوء  �حل���م���ل���ة  ت�������ص���ل���ط  ك���م���ا 
�لطبيعية  �مل���ن���اط���ق  �أه������م  ع���ل���ى 
و�لتاريخية  و�لرت�ثية  و�لثقافية 
وخمتلف  �ل��دول��ة  يف  و�لعمر�نية 
ممار�صتها  ميكن  �لتي  �لأن�صطة 
مقومات  �إب����ر�ز  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،
بيئة  �ل���ت���ي جت��ع��ل��ه��ا  �لإم�����������ار�ت 
جاذبة لكل �أنو�ع �ل�صياحة. وتربز 
�ل�صياحية  �لتجربة  خ�صو�صية 
يف ك��ل �إم���ارة م��ن �إم���ار�ت �لدولة 
�ل�صبع، وتروج ملز�ياها ومقوماتها 
وت�صلط  و�ل����ف����ري����دة،  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�ل�صوء على �أهم �ملعامل �لطبيعية 
و�ل�صروح  و�لتاريخية  و�لرت�ثية 
تتمتع  �لتي  و�لع�صرية  �حلديثة 
�لرتفيهية  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  ب���ه���ا، 
و�ملجتمعية  �لثقافية  و�لأن�صطة 
�لهوية  �لتي تقدمها حتت مظلة 

�ل�صياحية �ملوحدة.
�جلانب  ع���ل���ى  �حل���م���ل���ة  وت����رك����ز 
�مل�صيافة  و�لطبيعة  �لإن�����ص��اين، 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع �لإم��������ار�ت��������ي �ل�����ذي 
بحيث  و�لت�صامح،  بالكرم  يت�صم 
م��ك��ان يف  �أي  م��ن  �ل���ز�ئ���ر،  ي�صعر 
ت�صجع  كما  بيته،  يف  باأنه  �لعامل، 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لنا�س  �حلملة 
من  فيها  �لفاعلة  �مل�صاركة  على 
خمتلف �لفئات؛ من �أفر�د عاديني 
وريا�صيني و�إعالميني وموؤثرين 
على و�صائل �لتو��صل �لجتماعي 
ي�صاركون  وم��ث��ق��ف��ني،  وف��ن��ان��ني 
ق�ص�صهم وجتاربهم ومغامر�تهم 
و�ك��ت�����ص��اف��ات��ه��م م���ن خ����الل ن�صر 
خم����تلف  على  وفيديوهات  �صور 
وم�����و�قع  �لرق�����مية  �ملن�ص�����ات 

�لتو��صل �لجتماعي.
�لعام  �لأوىل  �ل��ن�����ص��خ��ة  و���ص��ك��ل��ت 
م���وح���دة  ح���م���ل���ة  �أول  �مل����ا�����ص����ي 
م�صتوى  على  �لد�خلية  لل�صياحة 
دول���ة �لإم������ار�ت، و����ص��ت��م��رت 45 
يوماً، و�صاركت فيها كافة �لهيئات 
وبتن�صيق  �ل��دول��ة،  يف  �ل�صياحية 
و��صتهدفت  �لقت�صاد،  وز�رة  من 
خم���ت���ل���ف ف�����ئ�����ات �مل���ج���ت���م���ع من 

�صياحياً  قطاعاً  �أثمر  و�لحتادية 
بني �لأ�صرع تعافياً و�لأكرث جذباً 
لدينا   .. �ل���ع���امل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
���ص��ي��اح��ي��ة م���وح���دة ونعمل  ه��وي��ة 
ل��رت���ص��ي��خ مكانة  و�ح�����د  ك��ف��ري��ق 

�لإمار�ت �ل�صياحية عاملياً.
يف  �صتاء  "�أجمل  حملة  وت�صتمر 
�ملكتب  ي��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي  �لعامل"، 
�لإعالمي حلكومة دولة �لإمار�ت 
�لقت�صاد  وز�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�ملعنية  �ل����ه����ي����ئ����ات  وخم����ت����ل����ف 
بال�صياحة و�لثقافة و�لرت�ث، من 
15 دي�صمرب 2021 حتى نهاية 
�أكرب  لتكون   ،2022 يناير  �صهر 
خيار�ت  ت���ربز  ن��وع��ه��ا  م��ن  حملة 
يف  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�صياحة 
خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �لإم���������ار�ت، كما 
تعّرف �ل�صياح و�لزو�ر من خمتلف 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل ب�����ص��ت��اء �لإم�����ار�ت 
�مل��ع��ت��دل، وب��ك��ل م��ق��ّوم��ات �جلذب 
لزو�رها،  �ل���دول���ة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
و�ملجموعات  و�لأ�صر  �لأف��ر�د  من 
فريدة  �إج��ازة  لق�صاء  �ل�صياحية، 
خاللها  لهم  يت�صنى  نوعها،  م��ن 
�ملنع�س  �لد�فئ  باملناخ  �ل�صتمتاع 
يف �لدولة يف هذ� �لف�صل، وزيارة 
�لرتفيهية  �لإم���ار�ت  �أه��م معامل 
وممار�صة  و�لطبيعية،  و�لثقافية 
�لطلق.  �لهو�ء  �لأن�صطة يف  �أمتع 
وت�����ص��ك��ل ح��م��ل��ة �أج���م���ل ���ص��ت��اء يف 
مفتوحة  دع��وة  �لعام  ه��ذ�  �لعامل 
ل��ل��ج��م��ي��ع م�����ن ����ص���ك���ان �ل����دول����ة 
وزو�رها للتقاط �أجمل جتاربهم 
�ملمتعة  وحلظاتهم  ومغامر�تهم 
�أرج����������اء �لإم����������ار�ت  يف خم���ت���ل���ف 
وم�صاركتها  �أن�صطتها  ك��اف��ة  ويف 
وو�صائل  �لرقمية  �ملن�صات  ع��رب 
و�لرت��صل  �لجتماعي  �لتو��صل 
�مللهم  �مل��ح��ت��وى  ون�����ص��ر  �ل���ف���وري 
�لفيديو  وم��ق��اط��ع  �ل�����ص��ور  م���ن 
�أج��م��ل م��ا يف �لدولة  �ل��ت��ي ت���ربز 
وترفيهية  �صياحية  جت���ارب  م��ن 
ومغامر�ت  ث��ق��اف��ي��ة  وف��ع��ال��ي��ات 
���ص��ي��اح��ي��ة عاملية  ب��ي��ئ��ة  مم��ت��ع��ة يف 
�آم���ن���ة ت��وؤك��ده��ا ح��ل��ول �لإم�����ار�ت 
�ملركز �لأول عربياً و�لثاين عاملياً 
يف قائمة �أك��رث �ل���دول م��رون��ة يف 
جلائحة  و�ل���ص��ت��ج��اب��ة  �ل��ت��ع��ام��ل 
موؤ�صر  ���ص��م��ن  "كوفيد19-"، 
�لأوبئة  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  "مرونة 
موؤ�ص�صة  عن  �ل�صادر   ،"2021

ت�صوي�س". "كون�صومر 
ك��م��ا ت��ف��ت��ح �حل��م��ل��ة �ل���ب���اب �أم����ام 
�لدولة  م��ن  و�مل�صاهري  �مل��وؤث��ري��ن 

وزو�ر،  وم���ق���ي���م���ني  م����و�ط����ن����ني 
يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�صياحة  و�صجعت 
م��ن��اط��ق و�إم�������ار�ت �ل���دول���ة ككل، 

كوجهٍة و�حدة.
"حملة �أج��م��ل ���ص��ت��اء يف  وح��ق��ق��ت 
جناحاً  �مل���ا����ص���ي  �ل���ع���ام  �لعامل" 
�مل�صتويات.  خمتلف  على  قيا�صياً 
 500 �أكرث من  و�صجلت �حلملة 
م����ن خمتلف  م�������ص���اه���دة  م���ل���ي���ون 
مل��ح��ت��وى �حلملة  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء 

�ملتنوع .
. ك���م���ا ���ص��ج��ل��ت �حل���م���ل���ة �ل���ع���ام 
خالل  �صائح  �أل���ف   950 �ملا�صي 
�صهر و�ح��د، وحققت مليار درهم 

كعو�ئد خالل �صهر و�حد.
و���ص��اه��م��ت حملة �أج��م��ل ���ص��ت��اء يف 
�أي�صاً  �لعام  ه��ذ�  وت�صاهم  �لعامل 
�حليوي  �ل�صياحة  قطاع  دع��م  يف 
�ملتنوع  �لقت�صاد  دعائم  لرت�صيخ 
�لقطاع  موقع  وتعزيز  و�مل�صتد�م، 
عاملياً  م����رون����ة  �لأك��������رث  ����ص���م���ن 
تاأثر�ً  و�لأق�����ل  ت��ع��اف��ي��اً  و�لأ����ص���رع 
م���ن ت���د�ع���ي���ات ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-
�ل�صياح  ع��دد  �رت��ف��ع  حيث   ،19
�لد�خليني �إىل 8.9 مليون نزيل 
2021 وحتى  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ 
ب�6.2  م���ق���ارن���ة  �أك���ت���وب���ر  ن��ه��اي��ة 
من  �ل��ف��رتة  لنف�س  ن��زي��ل  مليون 

�لعام �ملا�صي.
���ص��ت��اء يف  "�أجمل  ح��م��ل��ة  وت��دع��م 
�ملتقدم  �ل�صياحي  �ملوقع  �لعامل" 
�ل��ذي حتتله دول��ة �لإم���ار�ت على 
قائمة �لوجهات �ل�صياحية �لأكرث 
كما  �ل��ع��امل،  م�صتوى  على  طلباً 
م�صتهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ص��ه��م 
�لد�خلية  �ل�صياحة  ��صرت�تيجية 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حممد 
�ملا�صي  �لعام  �آل مكتوم  ر��صد  بن 
�صياحية  منظومة  بناء  �أج��ل  من 
م�صتوى  ع��ل��ى  ���ص��ام��ل��ة  ت��ك��ام��ل��ي��ة 
�ملحلية  �ل�صياحة  لتنظيم  �لدولة 
�لهيئات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بقطاع  �مل���ع���ن���ي���ة  و�مل����وؤ�����ص���������ص����ات 
و�ل��رتف��ي��ه يف  و�ل���رت�ث  �ل�صياحة 
�ل�صياحة  دور  وت��ع��زي��ز  �ل���دول���ة، 
�لوطني،  �لقت�صاد  يف  �لد�خلية 
���ص��ي��اح��ي��ة موحدة  ه���وي���ة  وب���ن���اء 
�لهوية  م�����ص��ت��ه��دف��ات  م���ع  ت��ت�����ص��ق 
�لإع����الم����ي����ة �مل���رئ���ي���ة ل���ل���دول���ة، 
�لتكامل  �أق�����ص��ى درج���ات  وحت��ق��ق 
خمتلف  بني  �مل�صرتك  و�لتن�صيق 
يف  �لعاملة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �لهيئات 

�لقطاع �ل�صياحي.

 28,599 جرعة جديدة من 
لقاح كوفيد- 19 يف الدولة

•• اأبوظبي-وام

�أعلنت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 28،599 جرعة من لقاح 
عدد  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ملا�صية   24 �ل�  �ل�صاعات  "كوفيد19-" خالل 
ومعدل  جرعة   22،235،168 �ليوم  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات 

توزيع �للقاح 224.82 جرعة لكل 100 �صخ�س.
�إىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
�لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

�شفاء  حالة  و92  بكورونا  جديدة  اإ�شابة   148
••   اأبوظبي-وام

 متا�صيا مع خطة وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق �لفحو�صات يف �لدولة بهدف �لكت�صاف �ملبكر 
�ل��وز�رة عن  �أعلنت  19" و�ملخالطني لهم وعزلهم   - "كوفيد  �مل�صتجد  �مل�صابة بفريو�س كورونا  وح�صر �حل��الت 
�إجر�ء 340،100 فح�س جديد خالل �ل�صاعات �ل� 24 �ملا�صية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�صتخد�م �أف�صل 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�صاهم تكثيف �إج��ر�ء�ت �لتق�صي و�لفح�س يف �لدولة وتو�صيع نطاق �لفحو�صات على م�صتوى �لدولة يف �لك�صف 
عن 148 حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع 

للرعاية �ل�صحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�صجلة 743،152 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�صحة و وقاية �ملجتمع عدم ت�صجيل �أي حالة وفاة يف �لأربع و�لع�صرين �صاعة �ملا�صية، وبذلك 
يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،151 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �صفاء 92 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا 
دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�صحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أعر��س  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�صتجد 

�مل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت �ل�صفاء 738،141 حالة.

�شرطة اأبوظبي حتذر من التهور اأثناء 
قيادة الدراجة النارية 

•• اأبوظبي-وام 

دعت �صرطة �أبوظبي �صمن حملة "�صتاوؤنا �آمن وممتع" م�صتخدمي �لدر�جات �لنارية �إىل �ل�صتمتاع 
بالأجو�ء �ل�صتوية باللتز�م ب�صروط �ل�صالمة �لعامة وعدم �لتهور �أثناء قيادة �لدر�جات يف �لرب.

بالقيادة  �لنارية باللتز�م  �لدر�جات  �أبنائهم من م�صتخدمي  �لأمور �صرورة توعية  �أولياء  ونا�صدت 
�لآمنة و�صروط �ل�صالمة �لعامة خ�صو�صا يف �لرب وعدم �لقيادة بتهور لتجنب وقوع �حلو�دث.

ون�صحت م�صتخدمي �لدر�جات �لنارية ب�صرورة �رتد�ء �خلوذة حلماية �لر�أ�س، و�ملالب�س �ملخ�ص�صة 
و�خللفية  �لأمامية  �لأ���ص��و�ء  و�صالحية  �ل��در�ج��ة  �صالمة  من  و�لتاأكد  �ل��در�ج��ات،  ورك��وب  لقيادة 

و�لإطار�ت وتو�فر �صندوق �لإ�صعافات �لأولية.

تعافيًا �شياحيًا على م�شتوى العامل الأ�شرع  هي  الإمارات  دولة   : را�شد  بن  •  حممد 
والإن�شان واملكان  واملجتمع  والعمران  والطبيعة  واجلغرافيا  التاريخ  جمال  ال�شبع  الإمارات  •  يف 

متكاملة اإن�شانية  جتربة  توفر  الثقافية  وحمطاتها  الأثرية  الدولة  •  مواقع 
عامليا ال�شياحية  الإمارات  مكانة  لرت�شيخ  واحد  كفريق  ونعمل  موحدة  �شياحية  هوية  •  لدينا 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان اأوجه العالقات الثنائية و�شبل تنميتها خا�شة يف املجالت ال�شتثمارية

م�صاركة  �إىل  �ل��ل��ق��اء  ت��ط��رق  ك��م��ا 
"�إك�صبو  م����ع����ر�����س  يف  ت����رك����ي����ا 
2020 دبي" وما ميثله �ملعر�س 

�مل����ج����الت  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا خ���ا����ص���ة يف 
و�لقت�صادية..  �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة 
ت��ب��ادل وج��ه��ات ب�صاأن  �إىل  �إ���ص��اف��ة 

�لعاملية  �ل���ت���ح���دي���ات  وم���و�ج���ه���ة 
�مل�صرتكة.

و�أكد �جلانبان خالل �للقاء �أهمية 

مولود  وم����ع����ايل  ����ص���م���وه  وب���ح���ث 
خمتلف   .. �أوغ�����ل�����و  ت�������ص���اوو����س 
و�صبل  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  �أوج���ه 

�لتفاعل  حت��ق��ي��ق  يف  �أه��م��ي��ة  م���ن 
�لدولية  �ل�����روؤى  ب���ني  �لإي���ج���اب���ي 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  حتقيق  ح��ول 

و�مل�������ص���ت���ج���د�ت ذ�ت  �مل���و����ص���وع���ات 
�لهتمام �مل�صرتك على �ل�صاحتني 

�لإقليمية و�لدولية.

•• اأبوظبي- وام:

�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل   
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�أم�س،  �مل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�أوغلو  ت�����ص��اوو���س  م��ول��ود  م��ع��ايل 
وزي���ر خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة تركيا 

�ل�صديقة.
ورحب �صموه - خالل �للقاء �لذي 
بوزير   - �ل�صاطئ  ق�صر  يف  ج��رى 
�خل���ارج���ي���ة �ل����رتك����ي يف زي���ارت���ه 
�إىل دول���ة �لإم������ار�ت و�ل����ذي نقل 
رجب  فخامة  حت��ي��ات  �صموه  �إىل 
طيب �أردوغ��ان رئي�س �جلمهورية 
�لرتكية ومتنياته لدولة �لإمار�ت 
مزيد�ً من �لرخاء و�لتقدم .. فيما 
�لرئي�س  �إىل  �صموه حتياته  حمله 
�لرتكي ومتنياته لرتكيا و�صعبها 

دو�م �ل�صتقر�ر و�لزدهار.

م��و����ص��ل��ة �ل��ع��م��ل �مل�����ص��رتك لدفع 
�لإم��ار�ت��ي��ة - �لرتكية  �ل��ع��الق��ات 
�ملقبلة،  �لفرتة  �لأم��ام خ��الل  �إىل 
�لإيجابية  �لتطور�ت  و�لبناء على 
�لعالقات  ه����ذه  ���ص��ه��دت��ه��ا  �ل���ت���ي 
يعود  مبا  �ملا�صية،  �لفرتة  خ��الل 
�لبلدين  ع��ل��ى  و�ل���ن���م���اء  ب��اخل��ري 
ويو�صع  �ل�����ص��دي��ق��ني  و�صعبيهما 
�مل�صرتكة،  م�����ص��احل��ه��م��ا  ق���اع���دة 
وي��خ��دم �ل���ص��ت��ق��ر�ر و�ل�����ص��الم يف 

�ملنطقة.
�ل�صيخ  ���ص��م��و   .. �ل���ل���ق���اء  ح�����ص��ر 
نهيان  �آل  ز�ي�������د  ب�����ن  ط���ح���ن���ون 
و�صمو  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن  م�صت�صار 
�آل نهيان  �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لدويل  و�لتعاون  وزير �خلارجية 
حمد  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  وم��ع��ايل 
م�صت�صار  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن 
�صوؤون  وز�رة  يف  �خلا�صة  �ل�صوؤون 

�لرئا�صة.

وزير اخلارجية الرتكية ي�سيد بالتقدم الكبري الذي حققته دولة الإمارات �سمن خمتلف القطاعات  

حممد بن را�شد ووزير اخلارجية الرتكي يبحثان تعزيز �شبل التعاون بني البلدين

من�شور بن زايد ي�شهد حفل تخريج املر�شحني الطيارين 

•• دبي-وام

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
�أم�����س يف دب��ي معايل  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل،  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
مولود ت�صاوو�س �وغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا . وتناول �للقاء تعزيز 

�أط��ره يف  �لرتكية، وتطوير  �لإم���ار�ت و�جلمهورية  دول��ة  �لتعاون بني  �صبل 
�لبلد�ن  يقودها  �لتي  �لتنموية  �لأج��ن��د�ت  دع��م  �إىل  �إ�صافة  �مل��ج��الت،  كافة 
وتنمية  �لقت�صادية  �لفر�س  تنويع  خالل  من  �مل�صرتكة،  �مل�صالح  لتحقيق 
للتعاون بني  �إىل م�صتويات جديدة  �لتجاري و�ل�صتثماري، و�صوًل  �لتبادل 
�لبلدين، كما جرى تبادل وجهات �لنظر حول �لق�صايا �لإقليمية و�لدولية 

ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك. من جانبه، �أ�صاد �لوزير �لرتكي بالتقدم �لكبري �لذي 
حققته دولة �لإمار�ت �صمن خمتلف �لقطاعات، وما ت�صمه من بنية حتتية 
متطورة وبيئة �قت�صادية جاذبة ود�عمة لال�صتثمار، و�أهمية �لعمل على دفع 
�أط��ر �لتعاون بني تركيا ودول��ة �لإم��ار�ت يف كافة �ملجالت مبا يتما�صى مع 

�ملكانة �لقت�صادية و�لتجارية للبلدين على م�صتوى �ملنطقة و�لعامل.

ح�صر �للقاء �صمو �ل�صيخ مكتوم بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب حاكم 
دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، و�صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل 
مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت، 
ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �صوؤون جمل�س �ل��وزر�ء، ومعايل 

رمي بنت �إبر�هيم �لها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون �لتعاون �لدويل.

•• اأبوظبي-وام

�صهد �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�صوؤون �لرئا�صة فعاليات حفل تخريج �لدورِة �حلاديِة و�خلم�صني، ودورِة �لإناث 
�حلاديَة ع�صرَة، من �ملر�صحنَي �لطيارين، يف كلية خليفة بن ز�يد �جلوية، حيث 
و�ململكة  �لبحرين  مملكة  هي  �صقيقة  دوٍل  من  مر�صحني  �ل���دورُة  ه��ذه  �صمت 

�لعربيَّة �ل�صعودّية وجمهورية �ل�صود�ن.
وقال �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان، بهذه �ملنا�صبة، �إن كلية خليفة بن 
ز�يد �جلوية، وبف�صل توجيهات �لقيادة �لر�صيدة وجهود �أبناء �لقو�ت �مل�صلحة 
ر�ئ��دة يف  �صمعة  و�لتفرد وحققت  �لتميز  نحو  كبري�ً  �صوطاً  �لإمار�تية، قطعت 
جمال �لتدريب ومو�كبة �أحدث �لتقنيات، و�لنظم �ملتبعة عاملياً يف هذ� �مليد�ن، 
�صموه  و�أك��د  �لع�صكرية.  و�لكفاءة  �لأكادميي  �لتاأهيل  بتفوٍق بني جودة  جامعًة 
�أن �ملهار�ت و�ملعارف �لتي �كت�صبها خريجو هذه �لكلية �لعريقة، يجب �أن مُتثل 
وتعزيز  �لوطن،  بناء  و�إخ��ال���س يف  بجّد  للم�صاهمة  لهم،  �أك��رب،  وح��اف��ز�ً  د�فعاً 
ر�يتها خفاقة يف  ورف��ع  �لبالد  و��صتقر�ر  �أم��ن  و�ل�صعي حلفظ  للقيادة،  �ل��ولء 

�ل�صماء.
وهناأ �صموه �لدفعة �جلديدة من خريجي كلية خليفة بن ز�يد �جلوية، متمنياً 
ميثلو�  �أن  ور�ج��ي��اً  وم�صتقبلهم،  مهامهم  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  �أف��ر�ده��ا  لكافة 
�أحمد  ب��ن  م��ع��ايل حممد   .. �لإح��ت��ف��ال  لأب��ن��اء وطنهم ح�صر  �حل�صنة  �ل��ق��دوة 

�لبو�ردي وزير �لدولة ل�صوؤون �لدفاع ومعايل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين 
�لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�صلحة وعدد من �مل�صوؤولني و كبار �صباط وز�رة 
�لدول  �صفار�ت  يف  �لع�صكريني  و�مللحقني  و�ل�صرطة  �مل�صلحة  و�ل��ق��و�ت  �لدفاع 

�ل�صقيقة و�ل�صديقة لدى �لدولة و�أهايل �خلريجني.
وبد�أ �حلفل بالن�صيد �لوطني ثم تليت بعد ذلك �آيات من �لذكر �حلكيم ثم مر 
�خلريجون �أمام �ملن�صة �لرئي�صية على هيئة ��صتعر��س ع�صكري متيز باملهار�ت 
�أن  على  �أق�صمو�  �إذ   �� �ل��ولء  ق�صم  �خلريجون  �أدى  بعدها  و�لبدنية  �لع�صكرية 
�آل  ز�يد  �ل�صيخ خليفة بن  �ل�صمو  �لإم��ار�ت ول�صاحب  يكونو� خمل�صني لدولة 
نهيان رئي�س �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة "حفظه �هلل" » و�أن يحافظو� 
على �أمن دولتنا و��صتقاللها و�أن يحمو� حدودها و�صماءها و�أن يطيعو� �لأو�مر 
�ل�صادرة عن روؤ�صائهم وينفذوها يف �لرب و�لبحر و�جلو ويحافظو� على �صالحهم 
". و�ألقى �لعميد �لركن طيار بطي علي �صيف �لنيادي قائد كلية خليفة بن ز�يد 
�ل�صيخ من�صور بن  �ملنا�صبة رحب فيها بر�عي �حلفل �صمو  �جلوية كلمة بهذه 
ز�يد �آل نهيان و�صكره على ت�صريفه حفل �لتخريج وقال: �إّنه ملن دو�عي فخِرنا 
ودورِة  و�خلم�صني،  �حلاديِة  �ل��دورِة  بتخريِج  �حتفاَلنا  لنا  م�صاركُتكم  و�صروِرنا 
على  �حل�صوِل  َمَتَطلَّباِت  �أمّت��و�  �لذيَن  �ملر�صحنَي  من  ع�صرَة،  �حل��ادي��َة  �لإن��اث 
بالتعاوِن  �جل��ّوّي،  و�لإ�صناِد  �لّطري�ن  علوِم  �َصْي:  َتَخ�صُّ يف  �لبكالوريو�س  درجِة 
و�ل�صر�كِة مع كلّياِت �لتقنيِة �لعليا. كما ي�صعُدنا �أْن ت�صمَّ هذه �لدورُة عدًد� ِمْن 
مر�صحي �لدوِل �ل�صقيقة، وهم من مملكِة �لبحرين و�ململكِة �لعربيَِّة �ل�صعودّية 

وجمهوريِة �ل�صود�ن.
فقْد  و�لع�صكرّية،  �لأك��ادمي��ّي��ِة  �مل��ج��الِت  يف  �مل�صتمّر  ر  للتطوُّ نظًر�  �أن��ه  و�أو���ص��ح 
وتدريبيًّا  تعليميًّا  م�صاًر�  تاأ�صي�ِصها،  منذ  �جلوّيُة  ز�ي��د  بن  خليفة  كليُة  نهجت 
�لطري�ِن  جم���الِت  يف  �لتكنولوجيا  �إل��ي��ِه  لْت  تو�صّ ر  َت��َط��وُّ لكلِّ  مو�كًبا  متميًِّز� 
�ملختلفة، بف�صِل رعايِة �صيدي �صاحِب �ل�صمّو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�ِس �لدولِة �لقائِد �لأعلى للقو�ِت �مل�صلحِة حفَظُه �هلل، و�لتوجيهاِت �مل�صتمّرِة 
ل�صيدي �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة مّما جعلَها �ليوَم ُتَناِف�ُس يف ريادِتها �أْرَقى �لكلياِت 

ِة يف �لعامل. �جلويَّ
على  نا  َحَر�صْ لذلك  للدولة،  �حلقيقّيَة  �ل���رثوَة  مُيثِّلون  �خلريجني  �إن  وق��ال 
بنَي  باجلمِع  وذل��ك  �صو�ء،  حدٍّ  على  و�لأك��ادمي��ّي��ِة  �لع�صكرية  مهار�ِتهم  تطويِر 

�جلودِة �لأكادمييَِّة و�لع�صكريَِّة.
و�أكد �إّن دعَم قيادِتنا �ملتو��صل، وروؤيَتها �لثاقبة، َجَعلَنا ن�صُل �إىل ما نحن فيه من 
دُّ قّو�ِتنا �مل�صّلحَة، و�لقو�ِت �جلويَة، و�لدفاَع �جلوّي،  ِز، فنحُن مُنِ جناحاٍت ومتيُّ
باِط...�لذين نلم�ُس �أثَرهم درًعا للوطِن من �لأعد�ِء، و�صقور�  ب�صفوٍة من �ل�صّ
حتلق يف عنان �ل�صماء، فكلُّ �ل�صكِر و�لمتنان لقيادتنا �لر�صيدة. و�أ�صار �إىل �أن 
�لثاين  "�ليوني�صكو"  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  �عتماد 
من دي�صمرب يوماً عاملياً للم�صتقبل، يف منا�صبة يحتفي بها �لعامل بالتز�من مع 
�نت�صار جلهود دولة �لمار�ت  �حتفال �لدولة باليوم �لوطني �خلم�صني.. يعد 

عاماً  �خلم�صني  م��دى  على  عامليا  �ل��ري��ادي  ودوره���ا  للدولة  وتقدير�  وقيادتها 
�ملا�صية يف �صناعة وبناء �مل�صتقبل، وجاهزيتها �لعالية يف �لقطاعات �مل�صتقبلية، 
�ىل جانب �صيا�صاتها وم�صاريعها �ل�صتباقية �لتي مكنتها من �صناعة خططها 
لأج��ي��ال��ه��ا �مل��ق��ب��ل��ة. وخ��اط��ب �خل��ري��ج��ني ق��ائ��ال: �أن��ت��م ره���ان �حل��ا���ص��ر و�صناع 
�مل�صتقبل. جاء وقُت �حل�صاد، لغر�ٍس ��صتمّر ثالَث �صنو�ت، فاأباِرُك لكْم �جتياَزكم 
جُلْهٍد  تتويًجا  ج��اَء  و�ل��ذي   .. �لأك��ادمي��يِّ و�لّتعليِم  �لع�صكرّي  �لّتدريِب  مر�حَل 
�لذي  �ل���ولِء  َق�َصِم  ب��و�ج��ِب  �لقياُم  -�أب��ن��ائ��ي-  وعليكم  دوؤوب.  وع��م��ٍل  ��ِل�����ٍس،  خُمْ

ْيتموه، وليكن �صعاركم: /�هلل - �لوطن - رئي�س �لدولة/. �أدَّ
و  �ل��دورة  �ملتفوقني يف  �آل نهيان بتكرمي  ز�ي��د  �ل�صيخ من�صور بن  ثم قام �صمو 
هناأهم على �إبد�عهم وتفوقهم، ومتنى لهم �لنجاح يف م�صريتهم �لعلمية �صمن 
كفاءة  بكل  �لوطني  و�جبهم  �أد�ء  على  وحثهم  �لبا�صلة  �مل�صلحة  قو�تنا  �صفوف 
�إىل  �ل�51  �ل���دورة  �لعلم من  ت�صلم  و  ت�صليم  ذل��ك مت  و�إخ��ال���س. عقب  وهمة 
�لدورة �ل�52 م�صحوبا بق�صم �لعلم باأن يحافظو� عليه مرفوعا عاليا، و�ختتم 
�حلفل با�صتئذ�ن قائد �لطابور �خلريجني من �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل 
نهيان ر�عي �حلفل بالن�صر�ف حيث غادر ميد�ن �لحتفال على هيئة ��صتعر��س 
بدت  �لتي  �لعالية  و�لكفاءة  و�لكربياء  �لعزة  معاين  كل  فيه  جت�صدت  ع�صكري 
على �خلريجني من �أبناء وبنات �لوطن. ثم قدم فريق �لفر�صان عرو�صا جوية 
نالت ��صتح�صان �جلميع و�لتقطت ل�صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة، �ل�صور �لتذكارية مع �خلريجني.

•• اأبوظبي-وام:

و�لهيئة  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  �أعلنت   
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ط��ري�ن �مل���دين ع��ن تعليق دخ���ول �مل�����ص��اف��ري��ن �ل��ق��ادم��ني من 
�لوطنية  للناقالت  �جل��وي��ة  �ل��رح��الت  جميع  على  �لكونغو  جمهورية 
يوم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �لقادمني منها،  �ل��رت�ن��زي��ت  رك��اب  وك��ذل��ك  و�لأجنبية 

�جلمعة �ملو�فق 17 دي�صمرب �ل�صاعة 08:00 �صباحا.
وي�صمل ذلك تعليق دخول �مل�صافرين �لذين تو�جدو� يف جمهورية �لكونغو 
خالل فرتة 14 يوما قبل �لقدوم �إىل دولة �لإمار�ت مع ��صتمر�ر ت�صيري 
�لرحالت، حيث �صي�صمح بنقل �لركاب من دولة �لإمار�ت �إىل هذه �لدول. 
دولة  �إىل  �لكونغو  جمهورية  م��ن  �مل�صتثناة  �لفئات  بنقل  �صي�صمح  كما 

�لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة، و�لتي ت�صمل رعايا دولة  �لم���ار�ت مع تطبيق 
�لإمار�ت و�أقاربهم من �لدرجة �لأوىل و�لعمالة �ملنزلية �مل�صاعدة �لذين 
�ملعتمدة بني دولة �لإمار�ت  �لدبلوما�صية  �لبعثات  على كفالتهم، كذلك 

وجمهورية �لكونغو و�لوفود �لر�صمية و�أ�صحاب �لإقامة �لذهبية.
ت�صمل فح�س  �لتي  �لوقائية  بالإجر�ء�ت  �مل�صتثناه  �لفئات  �إل��ز�م  و�صيتم 
Rapid-" �صريع  وفح�س  �صاعة   48 خ��الل   PCR م�صبق  خم��ربي 
�أمكن  �ملغادرة كلما  �صاعات من موعد   6 �ملطار خالل  PCR" يف حرم 

بالإ�صافة �إىل فح�س خمربي PCR يف �ملطار عند �لقدوم.
كما يتطلب على مو�طني �لدولة و�أقاربهم من �لدرجة �لأوىل و�لعمالة 
�ملنزلية �مل�صاعدة و�لذين على كفالتهم، و�لبعثات �لدبلوما�صية و�أ�صحاب 
�لإقامات �لذهبية �لإلتز�م بحجر مدته 10 �أيام و�إجر�ء فح�س يف �ليوم 

�لتا�صع من دخول �لدولة.
�مل�صافرين  على  ي�صرتط  �أن���ه  �مل���دين  ل��ل��ط��ري�ن  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  و�أك����دت 
�لقادمني من جمهورية �لكونغو عرب دول �أخرى �أن تكون مدة �إقامتهم 

يف تلك �لدول ل تقل عن 14 يوما لكي ي�صمح لهم بدخول �لدولة.
كما مينع �صفر مو�طني دولة �لإمار�ت �إىل جمهورية �لكونغو، وي�صتثنى 
و�لبعثات  �لطارئة  �ل��ع��الج  وح���الت  للدولة  �لر�صمية  �ل��وف��ود  ذل��ك  م��ن 

�لدر��صية.
بالإ�صافة �إىل ذلك �أعلنت �لهيئتان متطلبات جديدة للقدوم �إىل �لدولة 
و�أثيوبيا" عرب رحالت  " نيجرييا وكينيا ورو�ن��د�  �لتالية..  �ل��دول  من 
�لطري�ن �ملبا�صرة حيث �صيتم طلب فح�س خمربي م�صبق PCR خالل 
48 �صاعة و�إجر�ء فح�س �صريع "apid-PCR" يف حرم �ملطار خالل 

�ملغادرة. موعد  من  �صاعات   6
كما �صيتم �لطلب من �لقادمني من هذه �لدول عرب رحالت �لرت�نزيت 
�صرورة �إجر�ء فح�س خمربي م�صبق PCR خالل 48 �صاعة و�إجر�ء 
�لرئي�صية  �لوجهة  مطار  ح��رم  يف   "Rapid-PCR" �صريع  فح�س 
�ملغادرين منها خالل 6 �صاعات من موعد �ملغادرة، بال�صافة �إىل �صرورة 
دول  مطار  ح��رم  يف  "Rapid-PCR" �إ���ص��ايف  �صريع  فح�س  �إج���ر�ء 

�لرت�نزيت قبل �لدخول �إىل دولة �لإمار�ت.
�ملتابعة  �صرورة  بالقر�ر  �ملتاأثرين  �مل�صافرين  جميع  من  �لهيئة  و�أهابت 
وجدولة  لتعديل  معها  �مل��رت��ب��ط��ني  �ل��ط��ري�ن  ���ص��رك��ات  م��ع  و�ل��ت��و����ص��ل 
رحالتهم ل�صمان عودتهم �صاملني �إىل وجهاتهم �لنهائية دون �أي تاأخري 

�أو �لتز�مات �أخرى.

الإمارات تعلن عن تعليق دخول القادمني من جمهورية الكونغو, وت�شدد قيود ال�شفر على عدد من الدول
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

 ��صتقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �صعود بن �صقر �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة ، بح�صور �ل�صيخة �آمنة بنت �صعود بن �صقر �لقا�صمي، 
رئي�س جمل�س �إد�رة مكتب �ل�صتثمار و�لتطوير يف ر�أ�س �خليمة، �صعادة غنام 

بطي �ملزروعي ، �لأمني �لعام ملجل�س تناف�صية �لكو�در �لإمار�تية.
�لكو�در  تناف�صية  جمل�س  وبر�مج  خطط  على  �للقاء  خالل  �صموه  و�طلع 
�لإمار�تية �لهادفة �إىل رفع تناف�صية �لكو�در �لإمار�تية مبا ي�صهم يف رفع 
لتوجيه  �ل��الزم��ة  �مل��ب��ادر�ت  وتطوير  �خل��ا���س  �لقطاع  يف  �لتوطني  ن�صب 
�خلا�س  �لقطاع  يوفرها  �لتي  �لفر�س  م��ن  لال�صتفادة  �ل�صباب  وتاأهيل 
�لكفاء�ت  "�إن دع��م  ر�أ���س �خليمة:  �ل�صمو حاكم  �ل��دول��ة. وق��ال �صاحب  يف 
�لوطنية، وتطوير مهار�تها لتكون قادرة على �لعمل و�ملناف�صة يف �لقطاع 
�خلا�س من �أهم �لأولويات �حلالية، ونرى يف هذ� �لتوجه �صماناً ملو��صلة 
م�صرية �لتنمية �ل�صاملة يف �لدولة، وحتقيق روؤى وتطلعات �لإمار�ت خالل 

�خلم�صني عاماً �ملقبلة".
�أهمية  م��وؤّك��د�ً  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ل��ك��و�در  تناف�صية  �صموه بجهود جمل�س  و�أ���ص��اد 
تعزيز �ل�صر�كة و�لتعاون بني �ملوؤ�ص�صات وقطاعات �لأعمال لتحقيق �ملزيد 
�أن هذ�  �صموه على  �أك��د  �لإم��ار�ت��ي��ة.. كما  �لكفاء�ت  �لتقدم يف تطوير  من 
بناء  �لإم���ار�ت يف  �أبناء  زي��ادة م�صاهمة  نحو  �نطالق  نقطة  ي�صكل  �لتوجه 
�لب�صرية  �مل���و�رد  �إ���ص��ر�ك  تتيح  �لتي  �ملقومات  كافة  توفري  ويف  �مل�صتقبل، 

�لإمار�تية يف بناء �قت�صاد وطني معريف بتناف�صية عالية.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزيرة التعليم 
والبحث يف جمهورية اإ�شتونيا 

•• راأ�س اخليمة-وام

��صتقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �صعود بن �صقر �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، يف ق�صر �صموه 
مبدينة �صقر بن حممد �أم�س، معايل لينا كري�صنا، وزيرة �لتعليم و�لبحث يف جمهورية �إ�صتونيا، �لتي تزور �لبالد 
حالياً، و�لوفد �ملر�فق لها، وذلك بح�صور �ل�صيخة �آمنة بنت �صعود بن �صقر �لقا�صمي، رئي�صة جمل�س �إد�رة مكتب 

�ل�صتثمار و�لتطوير يف ر�أ�س �خليمة.
ورحب �صاحب �ل�صمو حاكم ر�أ�س �خليمة، مبعايل �لوزيرة، وتبادل معها �لأحاديث حول تعزيز �آفاق �لتعاون بني 

�لبلدين �ل�صديقني يف جمال �لتعليم و�لبحث �لعلمي.
�ل�صمو حاكم ر�أ�س �خليمة، على كرم  �أعربت معايل لينا كري�صنا، عن بالغ �صكرها وتقديرها ل�صاحب  من جهتها 

�ل�صيافة وح�صن �ل�صتقبال، و�أ�صادت بتطور �ملنظومة �لتعليمية يف ر�أ�س �خليمة ودولة �لإمار�ت.

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية 

»ما بعد 2020«  تعزز توافر املياه لـ 18 األف �شخ�س يف مناطق ريفية بالفلبني
•• اأبوظبي-وام 

ز�يد  ج��ائ��زة  �أطلقتها  2020" �ل��ت��ي  بعد  "ما  �لإن�����ص��ان��ي��ة  �مل��ب��ادرة  ن��ف��ذت 
جديد�  م�صروعا  �ل��ب��ارزة  �ملوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  م��ع  بال�صر�كة  لال�صتد�مة 
لتح�صني �لظروف �ملعي�صية ل� 18 �ألف �صخ�س يف �لفلبني من خالل تعزيز 

توفر �ملياه و�حلد من تكلفة �حل�صول عليها مبقد�ر 85 يف �ملائة.
�أربع م�صخات هيدروليكية و13 ك�صكا من �صاأنها �مل�صاهمة يف  ومت تركيب 
حت�صني جودة �حلياة �ليومية ل� 3 �آلف من �صكان قرية كاباجان يف مقاطعة 
نيجرو�س �أوك�صيدنتال و15 �ألف �صخ�س موزعني بني 14 قرية يف منطقة 

�ألتافي�صتا مبقاطعة ليت.
وتعترب هذه �لتقنية �ملبتكرة مبثابة ن�صخة مطورة لنظام مت تطويره قبل 
�أكرث من 240 عاماً لرفع �ملياه �إىل �ملناطق �ملرتفعة دون ��صتخد�م �لكهرباء 

�أو �لوقود وبالتايل دون �أن ينتج عنه �أي غاز�ت م�صرة.
�ملوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  م��ع  بال�صر�كة  لال�صتد�مة  ز�ي���د  ج��ائ��زة  �أطلقت  وق��د 
�لبارزة، مبادرة "ما بعد 2020" تر�صيخاً لإرث �لو�لد �ملوؤ�ص�س �ملغفور له 
�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه، يف جمال �لعمل �لإن�صاين 
�لنائية حول  �ملجتمعات  �إىل  م�صتد�مة  بتقنيات وحلول  �لتربع  وذلك عرب 

�لعامل.
وميثل م�صروع �لفلبني عا�صر م�صاريع �ملبادرة �لتي ت�صاهم ب�صكل فاعل يف 

مو�جهة بع�س من �أكرث حتديات �لتنمية �مل�صتد�مة �لعاملية �إحلاحاً وتوفر 
�لطاقة  وم�صادر  مغذية،  و�أطعمة  �جل���ودة،  عالية  �صحية  رعاية  خدمات 
ولأغر��س  لل�صرب  �آمنة  مياه  على  �حل�صول  �إمكانية  تعزز  كما  �لأ�صا�صية، 
�لنظافة. وبالإ�صافة �إىل توفري مياه لل�صرب ولأغر��س �لنظافة، �صوف تتيح 
لل�صكان فر�صة حت�صني  �نبعاثات كربونية  ينتج عنها  �لتي ل  �لتقنية  هذه 
�خل�صرو�ت،  ح��د�ئ��ق  زر�ع���ة  مثل  ج��دي��دة  ف��ر���س  ع��ن  �لبحث  �أو  �أعمالهم 
�أف�صل ت�صاعد يف  �ملو��صي، ف�صاًل عن توفري بيئة  �ملائية، وتربية  و�لزر�عة 
تفادي �لأمر��س �لتي تت�صبب بها �ملياه �مللوثة .. كما �صي�صاهم ذلك يف تعزيز 
�ليدين  غ�صل  �أهمية  �صوء  يف  خ�صو�صاً  ملحوظ،  ب�صكل  �لنظافة  مقومات 
للمناطق  بالن�صبة  مقلقة  م�صاألة  وه��ي  كوفيد19-،  وب��اء  �نت�صار  لتجنب 

�لنائية حول �لعامل.
�لفلبني:  ل��دى  �ل��دول��ة  �صفري  �لزعابي  �لقطام  عبيد  حممد  �صعادة  وق��ال 
دولة  تقودها  �لنت�صار  و��صعة  �إن�صانية  م��ب��ادرة   "2020 بعد  "ما  تعترب 
�لإمار�ت بدعم من قيادتها �لر�صيدة بهدف تعزيز جهود �لتنمية �لقت�صادية 
�مل�صتد�مة على م�صتوى �لعامل حيث توفر �ملبادرة حلوًل مهمة تعود بالنفع 

على �مل�صتفيدين يف �أنحاء خمتلفة من �لعامل.
�ملياه  لتكنولوجيا  مبتكرة  حلوًل  �ملبادرة  ن�صر  �صاأن  من   : �صعادته  و�أ�صاف 
�صمن عدد من �ملجتمعات يف �لفلبني �أن ي�صاهم يف حت�صني �مل�صتوى �ل�صحي 
�لأج��ل مما  تاأثري طويل  له  م�صروع  خ��الل  �لأري���اف من  ل�صكان  و�ملعي�صي 

ميهد �لطريق لنمط حياة �أكرث مرونة و�أماناً و��صتد�مة.
م�صتقبل  لبناء  تهدف  روؤي���ة  يف  و�لفلبني  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�صرتك  وت��اب��ع: 
�أكرث �زدهار�ً و��صتد�مة ل�صعبيهما وفقاً لأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة لالأمم 
و�ملمتدة  �لوثيقة  �لثنائية  �لعالقات  �إط��ار  يف  �لتعاون  هذ�  ويندرج  �ملتحدة 

ل�صنو�ت طويلة بني �لدولتني و�صمن جمالت متعددة.
و�أ�صار �إىل �أن معاجلة ندرة �ملياه وحت�صني هذ� �ملورد �حليوي خلدمة عدد 
�أي�صاً مع �إطالق دولة �لإم��ار�ت موؤخر�ً  من �ملجتمعات يف �لفلبني يتز�من 
�لجتماعية  �لتنمية  ت�صجيع  �إىل  ت�صعى  �خلم�صني" �لتي  "مبادئ  لوثيقة 
و�لقت�صادية عرب �مل�صاعد�ت �لإن�صانية وتعترب هذه �لوثيقة �ملهمة جت�صيد�ً 
لالإرث �لر��صخ للو�لد �ملوؤ�ص�س �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان 
�ملتمثلة يف �ل�صتد�مة و�لعمل  لقيمه �لأ�صا�صية  "طيب �هلل ثر�ه، و�نعكا�صاً 

�لإن�صاين و�لتعاون �لعاملي.
�لفلبني  جمهورية  �صفرية  كوينتانا  جا�صلني  �صعادة  �أع��رب��ت  جانبها  م��ن 
من  للبيئة  و�صديقة  �أ�صا�صية  م�صاريع  بن�صر  �صعادتها  ع��ن  �ل��دول��ة  ل��دى 
"ما بعد  �صاأنها �إح��د�ث تاأثري �إيجابي يف حياة �لكثريين من خالل مبادرة 
�أن ن�صر حلول �لتكنولوجيا مبا لها من تاأثري�ت مهمة  2020" ..موؤكدة 
�مل�صتوى  �لعامة ورفع  �لفلبينية لتح�صني �خلدمات  يدعم حملة �حلكومة 
�ل�صحي لل�صكان مع �عتبار �أن توفر �ملياه �أولوية رئي�صية لتحقيق �لرفاهية 

�لجتماعية و�لتنمية �مل�صتد�مة.

ق��درة جمتمعاتنا  دع��م  �ل���دويل يف  �لتعاون  ب��اأن  و�أ���ص��اف��ت: نحن على ثقة 
كبرية  بفو�ئد  �صياأتي  و�إد�رت���ه���ا  �مل��ي��اه  م���و�رد  �إىل  �ل��و���ص��ول  م��ن  ومتكينها 
لذلك  �مل�صتفدين  لالأ�صخا�س  �ليومية  �حلياة  على  �إيجابي  ب�صكل  تنعك�س 
�أ�صا�صي يف  دور  لهم  كان  �لذين  و�صركائها  للمبادرة  �جلزيل  بال�صكر  �أتقدم 

تنفيذ �مل�صروع على �أر�س �لو�قع.
�أي�صلند� رئي�س جلنة  �ل�صابق جلمهورية  �لرئي�س  �أولفور جرمي�صون  و�أكد 
حتكيم جائزة ز�يد لال�صتد�مة �أن م�صروع مبادرة "ما بعد 2020 " �لذي 
�لتي  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  �أهمية  م��دى  يعك�س  �لفلبني  يف  م��وؤخ��ر�ً  تنفيذه  مت 
نهائيني  ومر�صحني  فائزين  م��ن  �لعاملي  �جل��ائ��زة  جمتمع  رو�د  يطورها 
و�لفو�ئد طويلة �لأمد �لتي توفرها للمجتمعات �ملحلية كما جت�صد �ملبادرة 
�لدور �ملهم للتعاون وت�صافر �جلهود حيث �صاهمت �جلائزة و�صركاوؤها حتى 
�لآن يف �إحد�ث تاأثري �يجابي �صمن جمتمعات تتوزع بني ع�صرة دول ف�صاًل 

عن خططها لإطالق م�صاريع جديدة يف عام 2022.
يذكر �أن مبادرة "ما بعد 2020" قد قامت حتى �لآن بع�صرة م�صاريع توفر 
حلوًل حيوية يف جمالت �لطاقة و�ملياه و�لغذ�ء يف كل من نيبال، وتنز�نيا، 
و�أوغندة، و�لأردن، وم�صر، وكمبوديا، ومدغ�صقر، و�إندوني�صيا، وبنغالدي�س، 
�ل�صركاء  م��ن  ع��دد  2020" ب��دع��م  بعد  "ما  م��ب��ادرة  و�ل��ف��ل��ب��ني. وحت��ظ��ى 
للبرتول،  وم��ب��ادل��ة  للتنمية،  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  �صمنهم  م��ن  �ل��ب��ارزي��ن، 

و"م�صدر".

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
•• دبي-وام

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�صيخ  �صمو  ��صتقبل 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ر�فايل  ���ص��ع��ادة  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
ماريانو غرو�صي مدير عام �لوكالة 

�لدولية للطاقة �لذرية.
وبحث �جلانبان خالل �للقاء �لذي 
دبي   2020 �إك�صبو  مقر  يف  عقد 
�لعالقة �لقوية بني دولة �لإمار�ت 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  و�لوكالة 
�جلانبني  ب���ني  �مل��ت��م��ي��ز  و�ل���ت���ع���اون 
ث����م����اره تطوير  م����ن  ك�����ان  و�ل�������ذي 
�لربنامج �لنووي �ل�صلمي �لإمار�تي 
وفق �أعلى معايري �ل�صالمة و�لأمن 

�لنووي وحظر �لنت�صار.
�إك�صبو  دور  �جل��ان��ب��ان  و����ص��ت��ع��ر���س 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  يف  دب���ي   2020
فعالة  �����ص����ر�ك����ات  وب����ن����اء  �ل�������دويل 

ي�صهم يف �صمان ��صتد�مة �لربنامج 
�لنووي �ل�صلمي للدولة. من جانبه 
�أكد �صعادة ر�فايل ماريانو غرو�صي 

م��اري��ان��و غرو�صي  ر�ف���اي���ل  ���ص��ع��ادة 
..م����وؤك����د� ح��ر���س دول����ة �لإم������ار�ت 
مع  �مل�����ص��رتك  تعاونها  تعزيز  على 

�لذي  �لإم���ار�ت���ي  �ل�صلمي  �ل��ن��ووي 
يعد منوذجاً يحتذى على م�صتوى 
حمد  �صعادة  �للقاء  ح�صر  �ل��ع��امل. 

�ل������دول يف خمتلف  ب���ني  وم���ث���م���رة 
�ل�صيخ  ���ص��م��و  ورح����ب  �ل��ق��ط��اع��ات. 
بزيارة  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 

بني  و�لبناء  �ملثمر  �لتعاون  �أهمية 
دول���ة �لإم����ار�ت و�ل��وك��ال��ة �لدولية 
للطاقة �لذرية ..م�صيد�ً بالربنامج 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف 
�لتدريب  ومنها  �مل��ج��الت  خمتلف 
مبا  وذلك  �لوطنية  �لقدر�ت  وبناء 

علي �لكعبي �ملندوب �لد�ئم للدولة 
للطاقة  �ل���دول���ي���ة  �ل���وك���ال���ة  ل����دى 

�لذرية.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل اأمني عام رابطة الآ�شيان 
•• دبي-وام 

��صتقبل �صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل �صعادة د�تو ليم جوك هوي �لأمني �لعام لر�بطة دول جنوب �صرق 

�آ�صيا �لآ�صيان.
جرى خالل �للقاء �لذي عقد يف مقر �إك�صبو 2020 دبي بحث �لعالقات 
�لو�عدة  و�لفر�س  �لآ�صيان  دول  وجمموعة  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �ملتميزة 

�ملتاحة لتعزيز �آفاق �لتعاون �مل�صرتك يف �ملجالت كافة.

هذ�  ودور  دب��ي   2020 لإك�صبو  �لدولة  تنظيم  �جلانبان  ��صتعر�س  كما 
�حلدث �لعاملي �لبارز يف تطوير �أطر �لتعاون �مل�صرتك بني دولة �لإمار�ت 

وجمموعة دول �لآ�صيان يف �ملجالت كافة.
ورحب �صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة �صعادة د�تو ليم جوك 

هوي .
.موؤكد�ً على �لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع بني دولة �لإمار�ت ودول ر�بطة 
�لآ�صيان و�حلر�س على تعزيز �آفاق �لتعاون �مل�صرتك وبناء �صر�كات مثمرة 

يف �لعديد من �لقطاعات �ل�صرت�تيجية ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك.
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•• اأبوظبي-وام

�لدفاعية  للحلول  �ل�صامل  �مل��زود  "جاهزية"،  وقعت 
وخ��دم��ات �ل���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��و�رئ و�ل��ت��اب��ع��ة ملجموعة 
�يدج، مذكرة تفاهم مع �صركة �صريكو، �ملزود �لدويل 
حول  �لنقا�صات  من  �ملزيد  لإج��ر�ء  �لعامة  للخدمات 
فر�س �لتعاون �ملحتملة يف قطاع خدمات �ل�صتجابة 

للحر�ئق و�لطو�رئ.
وت��ع��م��ل �ل�����ص��ر�ك��ة ب���ني �جل��ان��ب��ني ع��ل��ى ت��ق��وي��ة كلتا 
و�لطو�رئ  �لإط���ف���اء  خ��دم��ات  ق��ط��اع  �مل��وؤ���ص�����ص��ت��ني يف 
منهما، حيث  ك��ل  ل��دى  �ل��ق��وة  نقاط  م��ن  و�ل�صتفادة 
�صيوفر نهج �خلدمات �ملوحد جتربة �صاملة للحر�ئق 

و�لطو�رئ، بالإ�صافة �إىل جمموعة من �لقدر�ت عرب 
و�إد�رة  �لعاملة  �لقوى  ذلك  قطاعات متعددة، مبا يف 
�لأ����ص���ول و�ل��ت��دري��ب و�ل��ع��م��ل��ي��ات و�ل��ن��ق��ل وخدمات 

�ل�صيانة.
 ومت �إبر�م �لتفاقية ر�صمياً هذ� �لأ�صبوع خالل زيارة 
��صرت�تيجية يف بيت �لأمري�لية، �ملقر �لرئي�س لوز�رة 
�صعادة  قبل  من  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �لدولية  �لتجارة 
�ملنتدب  و�لع�صو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبناي،  في�صل 

ملجموعة �يدج.
"متا�صياً   وبهذه �ملنا�صبة، قال �صعادة في�صل �لبناي: 
مع جهودنا �مل�صتمرة لتعزيز مكانة �يدج كمزود ر�ئد 
�ملثلى،  �لكفاءة  ول�صمان  و�لطو�رئ  �لدفاع  خلدمات 

ياأتي هذ� �لتعاون بني جاهزية و�صريكو ليدعم �لنمو 
خدمات  لتعزيز  �لفر�صة  وي��وف��ر  �ل��ق��در�ت  جميع  يف 
�خلليج.  منطقة  يف  و�ل��ط��و�رئ  للحر�ئق  �ل�صتجابة 
ونحن حري�صون على �ل�صتفادة من �أوجه �لتاآزر بني 
�جلانبني و�ل�صتفادة من قدر�تهما �ملتنوعة و�ملتكاملة، 

مما ي�صاهم يف حتقيق قيمة كبرية يف �لبالد".
ب���ني ج��اه��زي��ة و�صريكو  �ل��ت��ف��اه��م   وت���دع���م م���ذك���رة 
�لثنائية �ل�صرت�تيجية بني دولة �لإمار�ت  �لتفاقية 
ك���ال �جلانبني  م���و�ق���ف  وت���ع���زز  �مل���ت���ح���دة  و�مل��م��ل��ك��ة 
�مل��م��ار���ص��ات يف جم����ال مكافحة  لأف�����ص��ل  ك���م���زودي���ن 
�حلر�ئق و�لطو�رئ، �صو�ء د�خل �لإمار�ت �أو يف جميع 

�أنحاء �ملنطقة.

ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �صومي�س،  روب���رت  وق��ال   
كفر�صة  جاهزية  مع  �صر�كتنا  �إىل  "نتطلع  �صريكو: 
لتعزيز ح�صورنا يف قطاع خدمات �لإطفاء و�لإنقاذ. 
وبعد فوزنا بعدة جو�ئز عن مركزنا �لدويل للتدريب 
�ملمار�صات  �أف�صل  نقدم  فاإننا  مكافحة �حلر�ئق،  على 
�ل�صرق  �إىل  �جل��دي��دة  و�لتقنيات  �لعاملية  و�خل���رب�ت 
�لأو���ص��ط م��ع م��زي��ج م��ن �مل��ه��ار�ت و�خل���ربة و�ملعرفة 
�ل��ع��م��ي��ق��ة �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ج���اه���زي���ة ك��ج��ه��ة حملية 
�صيمكننا معاً من حتقيق قيمة م�صافة  ر�ئ��دة، وهذ� 
ل��ع��م��الئ��ن��ا. و�أع��ت��ق��د �أن ق����در�ت ���ص��ريك��و �لأو����ص���ع يف 
جمالت �لدفاع و�لبحرية و�لف�صاء �صتوفر �ملزيد من 

�لفر�س للتعاون مع جمموعة �يدج يف �مل�صتقبل".

تفاهم بني ايدج و�شريكو لتقدمي الدعم يف ال�شتجابة للحرائق والطوارئ يف املنطقة 

•• ال�صارقة -وام

ع�صو  �لقا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �فتتح 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة، �صباح �أم�س مبنى �أكادميية �ل�صارقة للتعليم، 

وذلك يف �ملدينة �جلامعية بال�صارقة.
وتف�صل ���ص��م��وه ف���ور و���ص��ول��ه ب���اإز�ح���ة �ل�����ص��ت��ار ع��ن �ل��ل��وح �ل��ت��ذك��اري ملبنى 
�لأكادميية، كما تف�صل �صموه باإعالن �فتتاح �أكادميية �ل�صارقة للتعليم قائاًل 
ب�صم �هلل، وعلى بركة �هلل، نفتتح �أكادميية �ل�صارقة للتعليم. بالتوفيق �إن �صاء 
�هلل لأبنائنا وبناتنا �لذين �صيتخرجون من هذه �لأكادميية. و�صكر�ً جلميع 

من �صاهم فيها .
وبد�أ �حلفل بال�صالم �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �صاهد �صموه 
يف  �إ�صهامها  وم��دى  ور�صالتها  �لأكادميية  روؤي��ة  تناول  مرئياً  عر�صاً  بعدها 
�لأنظمة  �أح��دث  وف��ق  �ملعلمني  تدريب  عرب  �لتعليم  يف  نوعية  نقلة  حتقيق 
و�ملعلمات، وذلك  �ملعلمني  �لطلبة بتخريج جيل من  تعليم  �لعاملية، وتعزيز 
عرب ثالث دو�ئر تتكامل لت�صبح د�ئرة و�حدة لتحقيق تعليم متميز ي�صتمر 

مدى �حلياة، يتما�صى مع �أهد�ف �إمارة �ل�صارقة يف تنمية �ملجتمع.
يف  للتعليم،  �ل�صارقة  �أكادميية  رئي�صة  �لها�صمي  حمدثة  �لدكتورة  وقدمت 
كلمتها، �ل�صكر و�لتقدير �إىل �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة على دعم و�هتمام 
خربة  خال�صة  يقدم  �ل��ذي  �لكبري  �ملعريف  �مل�صروع  بهذ�  �لالحمدود  �صموه 

�لعامل يف تدريب �ملعلمني ومتكينهم وفق �أرقى معايري �جلودة.
و�أ�صافت قائلًة َننطلُق دوماً من مقولِة �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة: "نحن 

دعم ون�صاعد �ملعّلمنَي و�ملتعّلمنَي �أينما وجدو�"، وجَنعُل منها نهًجا َنحر�س 
فيه على حتقيِق روؤّيتكم �ملُلهمِة، و�ّلتي طاملا ر�صمتم دو�ئرها �لثالَث، �لتي 
ذ�َت  وظفنا  �أّننا  على  لكم  ��َد  وُن��وؤكِّ �لنجاِح.  وِمفتاُح  �لعطاِء  �ِصرُّ  فيها  يكمُن 
�ملفهوم على رحلِة �ملعّلم يف �أكادميّية ِ �ل�ّصارقِة للتعليم، �لتي �أَِذْنتم باإن�صاِئها 
و�لقياد�ِت  �ملُعّلمنَي  بتدريِب  وتخت�سُّ  �لرتبيِة،  يف  �لعليا  للدر��صاِت  ككلّيٍة 

�لرتبوّيِة //.
وتناولت يف كلمتها رحلة �ملعلم يف �لأكادميية عرب �لثالث دو�ئر، هي �لد�ئرة 
�خلارجية عن طريق ��صتقطاب خمتلف �لدر��صني، و�لو�صطى عرب ��صتقبال 
�لد�ر�صني يف مبنى �لأكادميية وتدريبهم، و�لد�خلية عرب توفري �لأكادميية 

لأف�صل �ملدربني و�لأ�صاتذة.
و�ختتمت رئي�صة �أكادميية �ل�صارقة كلمتها بالتاأكيد على �أن رحلة �لتعلم عرب 
�لأكادميية �صتكون مميزة، وبجهود كل �لقائمني عليها �صتنتقل بالتعليم �إىل 

م�صتويات تنعك�س ب�صورة طيبة و�إيجابية على �لد�ر�صني.
و�صاهد �صموه و�حل�صور عر�صاً قدمته طالبات �ملدر�صة �لأمريكية لالإبد�ع 
�ملرموقة  ومكانته  �ملجتمع،  يف  ودوره  للمعلم  �لطلبة  تقدير  ج�ّصد  �لعلمي، 
به من  يقوم  ملا  �متناناً  به  ُيحظى  �ل��ذي  و�لتبجيل  و�لح���رت�م  بني طالبه، 

تاأهيل وتعليم �لأجيال و�حلر�س على تعليمهم وتربيتهم.
دولة  ل���دى  فنلند�  ج��م��ه��وري��ة  ���ص��ف��رية  ني�صال  م��اري��ان  ق��دم��ت  جانبها  م��ن 
�إىل  �لفنلندية  �ملتحدة كلمة نقلت فيها حتيات �حلكومة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة.
وثّمنت �هتمام �لإمارة بالتعليم و�ل�صر�كة مع جامعة هل�صنكي مما �صيقود �إىل 

دور جوهري يف �إعد�د وتدريب �ملعلمني عرب كافة �لأدو�ت �لالزمة لتطوير 
مهار�تهم، مما يعّزز �جلودة �ملدر�صية و�لتي �صتنعك�س �إيجابياً على �لطالب 

وتعليمهم، ويحّقق �لتعليم �مل�صتد�م و�ملتميز �لذي ت�صعى �إليه �ل�صارقة.
�لتعليم  جم��الت  يف  �لتعاون  �أهمية  �إىل  فنلند�  جمهورية  �صفرية  و�أ���ص��ارت 
�إمارة �ل�صارقة لديها �لتز�م على �ملدى �لطويل بتعزيز  �أن  �ملتنوعة، موؤكدًة 
�لإمارة  �أن  جانب  �إىل  و�ل�صباب،  و�لأطفال  �لعائالت  �إىل  �ملقدمة  �خلدمات 
معروفة ب�صعيها نحو �لأف�صل يف جمال خدمات �لتعليم وتطويره، وهو ما 

�صيوؤتي ثماره يف �مل�صتقبل �لقريب.
وقدمت �لدكتورة �صاري ليندبلوم مديرة جامعة هل�صنكي، يف ر�صالة مرئية، 
�ل�صكر و�لتقدير �إىل �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة على ثقة �لإمارة و�ختيار 
�ملجالت  �أح��د  وهو  �ملعلمني،  و�إع��د�د  �لتعليم  للتعاون يف جم��الت  �جلامعة 
�لهامة �لتي ت�صمن جناح �لتجربة �لتعليمية �لتي حتظى باهتمام كبري يف 

�إمارة �ل�صارقة.
وقالت نحن يف جامعة هل�صنكي نوؤمن بحكمة وروؤي��ة �صاحب �ل�صمو حاكم 
�ل�صارقة بهدف دعم �لتطوير و�لتنمية يف جمال �لتعليم، مما يجعل م�صروع 
�صر�كتنا مع �أكادميية �ل�صارقة للتعليم، تعاوناً كبري�ً لتحقيق �أهد�ف �ملعلمني، 
و�لتعليم يف �ل�صارقة حتى ي�صبحو� قادة يف �لتعليم، ويجدون �لتحفيز �لكايف 

لأنهم �أ�صا�س �لنظام �لتعليمي .
�ل�صارقة  لأك��ادمي��ي��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  روم��ان��و  �ل��دك��ت��ورة جنني  و�أو���ص��ح��ت 
ثالثة  عرب  �أهد�فها  حتقيق  على  تعمل  �لأكادميية  �أن  كلمتها  يف  للتعليم، 
�لأبحاث، م�صريًة  وم�صار  �لأكادميي،  و�مل�صار  �ملهني،  �لتطوير  م�صار�ت هي: 

من  م�صارك  �أل��ف   100 بتدريب   2020 �لعام  يف  �صاهمت  �لأكادميية  �إىل 
11 دولة عرب �لقنو�ت �لإلكرتونية خالل ظروف جائحة كوفيد19-، مما 
ي�صهم يف تطوير قدر�ت �ملعلمني ومتتعهم باملعرفة �لالزمة لإلهام طلبتهم 

لي�صبحو� متعلمني مدى �حلياة.
توقيع  �ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  �صهد  �لف��ت��ت��اح،  حفل  نهاية  وعقب 
�تفاقية تعاون بني �أكادميية �ل�صارقة للتعليم، وجامعة هل�صنكي �لفنلندية، 
�ل�صارقة  �أكادميية  رئي�س  �لها�صمي  حمدثة  �لدكتورة  من:  كل  وقعها  �لتي 

للتعليم، و�لدكتورة هنا �صنلمان نائب رئي�س جامعة هل�صنكي.
و�لأكادميي  �ل�صرت�تيجي  �مل�صتوى  على  متميزة  �صر�كة  �لتفاقية  وتعترب 
لطرح برنامج دبلوم �لدر��صات �لعليا يف �لتعليم، و�لذي يعترب نقلة نوعية 
يف جمال تدريب �ملعلمني، و�كت�صاب �ملنت�صبني فيه مهار�ت تدري�صية وتربوية 
متقدمة تتيح لهم مو�كبة �لتغري�ت يف جمال �لتعليم، وقيادة �لتغيري فيه 

لرت�صيخ بيئة تعليمية متميزة.
�لطرفني،  ب��ني  و�لأك��ادمي��ي��ة  �لعلمية  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز  �لتفاقية  وت��اأت��ي 
ول��ت��م��ك��ني �ل��رتب��وي��ني و�مل���ي���د�ن �ل���رتب���وي ب��اأف�����ص��ل �مل��م��ار���ص��ات �مل��ب��ت��ك��رة يف 

�لتعليم.
�أم�س كل من: �ل�صيخ هيثم بن �صقر �لقا�صمي نائب رئي�س  ح�صر فعاليات 
�لثقايف  �مل�صت�صار  ن�صيبة  �أن���ور  زك��ي  وم��ع��ايل  كلباء،  يف  �حل��اك��م  �صمو  مكتب 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�صمو  ل�صاحب 
�أمناء  �أع�صاء  �لت�صريفات و�ل�صيافة، و  �لزعابي رئي�س د�ئرة  وحممد عبيد 

�لأكادميية وعدد من �ملخت�صني و�لرتبويني وممثلي �جلهات �لتعليمية.

•• اأبوظبي – الفجر:

�لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  �أط��ل��ق��ت 
يف  طريق  تاأهيل  �إع��ادة  يت�صمن  جتريبياً  م�صروعاً  و�لنقل 
ي�صمى  جديد  منتج  با�صتخد�م  باأبوظبي  �لعدلة  منطقة 

.OpiS نوفوكريت وذلك بالتعاون مع �صركة
�أبوظبي  بلدية مدينة  �صعي  �إط��ار  �مل�صروع �صمن  ياأتي هذ� 
�لفنية  و�مل���ع���اي���ري  �مل���و�����ص���ف���ات  ت���ط���وي���ر وحت����دي����ث  ن���ح���و 

�أ�صول  جلميع  و�لت�صغيل  �ل�صيانة  ومعايري  و�لت�صميمية 
�أ�ص�س  على  �لعاملية  �ملمار�صات  لأف�صل  وفقاً  �لتحتية  �لبنية 
�ملبادر�ت  وتقييم  ��صتقبال  خ��الل  من  �ل�صتد�مة  وم��ب��ادئ 
�ملقدمة من �ملوردين و�عتمادها بعد �لتحقق منها يف كافة 
�لنو�حي �لفنية و�لإقت�صادية و�لبيئية ، ويتم �إجر�ء م�صاريع 
�أر�س  على  �لنتائج  معاينة  و  حم��دود  نطاق  ذ�ت  �ختبارية 
مبر�قبتها  �ل�صرت�تيجيني  �ل�صركاء  مع  بالتعاون  �لو�قع 
مو��صفات  تطوير  يتم  جناحها  ثبوت  ح��ال  ويف  وتقييمها 

و�أدلة �لإمارة �ملرتبطة بالبنية �لتحتية وي�صتهدف �مل�صروع: 
بالبنية  �ملرتبطة  و�مل��ع��اي��ري  �مل��و����ص��ف��ات  وحت��دي��ث  تطوير 

�لتحتية .
م�صافة  م��ادة  ه��ي  نوفوكريت"  "مادة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
ل  طبيعية  معدنية  مكونات  من  م�صنوعة  للبيئة  �صديقة 
حتتوي على �أي مو�د كيميائية ، ت�صتخدم كطريقة مبتكرة 
ل��ب��ن��اء �ل���ط���رق ع���ن ط��ري��ق ت��ث��ب��ي��ت �ل���رتب���ة ب��اإ���ص��اف��ت��ه��ا مع 

�لأ�صمنت وخلطها مع �لرتبة �ملوجودة.

•• العني-وام

�ل�صهد�ء  �أ���ص��ر  ���ص��وؤون  مكتب  ��صتاأنف 
�صل�صلة  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���و�ن  يف 
�نطلقت  حيث  �لفخر  �أب��ن��اء  خميمات 
�لعني  م��دي��ن��ة  يف  رم�����اح  م��ن��ط��ق��ة  يف 
فعاليات �ملخيم �ل�صتوي لأبناء �صهد�ء 
�لفخر"  �أبناء  "خميم  �لأب��ر�ر  �لوطن 
بح�صور �ل�صيخ خليفة بن طحنون بن 
حممد �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب 
���ص��وؤون �أ���ص��ر �ل�����ص��ه��د�ء يف دي����و�ن ويل 

عهد �أبوظبي .
�لفئة  ي�صتهدف  �لذي  �ملخيم  ويهدف 
عاماً   18 و   12 ب���ني  م���ا  �ل��ع��م��ري��ة 
وتعزيز  �ل��ق��ي��ادي��ة  �مل����ه����ار�ت  ت��ط��وي��ر 
لأبناء  �لفردية  و�لإمكانيات  �مل��و�ه��ب 

�ل�صهد�ء.
بن  طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  وق���ال 
حممد �آل نهيان �إن تنظيم هذ� �ملخيم 
���ص��ن��وي��ة �صاملة  �إط����ار خ��ط��ة  ي��اأت��ي يف 

�ل�صهد�ء  �أ���ص��ر  ���ص��وؤون  مكتب  ينفذها 
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب �ل�صمو 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�صيخ حممد بن 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 

ل��ل��ق��و�ت �مل�����ص��ل��ح��ة �ل����ذي ي��وؤك��د دوم���اً 
على �صرورة طرح �ملبادر�ت و�لرب�مج 
�لهادفة �لتي ت�صاهم يف �صقل مهار�ت 
وتعزيز  �ل�������ص���ه���د�ء  �أب����ن����اء  وم����و�ه����ب 

ق��در�ت��ه��م و�إع����د�ده����م ل��ي��ت��م��ك��ن��و� من 
�مل�����ص��اه��م��ة يف م��و����ص��ل��ة م�����ص��رية دولة 

�لإمار�ت نحو �لتميز و�لزدهار.
طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�����ص��ي��خ  و�أو����ص���ح 

ت�صميم  مت  �أن���ه  نهيان  �آل  حممد  ب��ن 
�جلانب  ل���رت�ع���ي  �مل��خ��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل��رتف��ي��ه��ي و�ل���ث���ق���ايف ورب�����ط ه����وؤلء 
�لإمار�ت  دول��ة  جمتمع  بقيم  �ل�صباب 

�لرت�ثي  وم��وروث��ه��ا  �ملتحدة  �لعربية 
و�ل������ث������ق������ايف �ل�����ع�����ري�����ق وت���ع���ري���ف���ه���م 
و�لن�صطة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب��ال��ري��ا���ص��ات 
�ملخيم  ويهدف  �لرت�ثية.  و�لفعاليات 

و�ملهنية  �لقيادية  �ملهار�ت  �إىل تطوير 
�ل�����ص��ه��د�ء وتعزيز  و�حل��ي��ات��ي��ة لأب��ن��اء 
م��ه��ار�ت��ه��م �مل��ع��رف��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
�لع���ت���م���اد ع��ل��ى �ل��ن��ف�����س، ك��م��ا ي�صعى 

تر�صيخ  �إىل  �مل��خ��ي��م  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ون 
�لثقايف  ب����امل����وروث  �لع����ت����ز�ز  م���ب���ادئ 
و�لرت�ثي �لوطني لدولة �لإمار�ت من 
خالل �إحياء تر�ث �لأج��د�د و�حلفاظ 
�لإمار�تية  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �ل���ع���اد�ت  ع��ل��ى 
��صتثمار �لطاقة  �لأ�صيلة، ف�صال عن 
�ل�صبابية لدى هذه �لفئة �لعمرية يف 
جمتمعهم.  وخدمة  �أنف�صهم  تطوير 
وي���ت�������ص���م���ن �مل����خ����ي����م �ل�����ع�����دي�����د من 
و�لتعليمية من  �لرتفيهية  �لفعاليات 
�لتخييم  �أ�صا�صيات  يف  درو����س  �أب��رزه��ا 
ب�صكل  و�ل��ع��م��ل  �ل��ف��ري��ق  روح  وت��ع��زي��ز 
يف  عملية  درو����س  ع��ن  ف�صال  جماعي 
�لعربية،  �ل�صقارة  و�أخالقيات  مبادئ 
بالإ�صافة �إىل درو�س يف فنون �لتعامل 
يتعلق  م��ا  وك��ل  وتربيتها  �لهجن  م��ع 
م�صابقات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  ف�����ص��ال  ب���ه���ا، 
تر�ثية  وتعليمية  ترفيهية  و�أن�صطة 
وغريها  خارجية  وزي����ار�ت  وريا�صية 

من �لأن�صطة و�لفعاليات �ملفيدة.

حاكم ال�شارقة يفتتح مبنى اأكادميية ال�شارقة للتعليم 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�شروعًا جتريبيًا لتاأهيل طريق با�شتخدام مادة مبتكرة

خليفة بن طحنون ي�شارك اأبناء الفخر يف خميم رماح ال�شتوي 

•• جاكرتا-وام

رئي�س  نائب  �أم��ني  ��صتقبل معايل كياهي �حل��اج معروف 
�لأمني  �لرميثي،  �صلطان  �لدكتور  �إندوني�صيا  جمهورية 
�لعام ملجل�س حكماء �مل�صلمني ومتت خالل �للقاء مناق�صة 
�لرئي�س  نائب  و�أع��رب  �مل�صرتك.  و�لعي�س  �ل�صالم  تعزيز 
جمل�س  يبذلها  �لتي  للجهود  تقديره  عن  �لإندوني�صي 
و�لتعاي�س و�حلو�ر،  �ملو�طنة  �مل�صلمني لدعم قيم  حكماء 

�إندوني�صيا �لدويل للكتاب  وم�صاركته �لفاعلة يف معر�س 
على  �ملحفزة  �لفكرية  �لأع��م��ال  م��ن  متميزة  مبجموعة 

�لتعاي�س و�لت�صامح.
من جانبه �أو�صح �لأمني �لعام ملجل�س حكماء �مل�صلمني �أن 
�ملجل�س يبذل جهد�ً كبري� يف تعزيز ون�صر ثقافة �ل�صالم يف 
كل �ملجتمعات، معربا عن �عتز�زه بنموذج �لت�صامح �لذي 
وثقافاته،  �أعر�قه  تعدد  مع  �لإندوني�صي  �ملجتمع  يعي�صه 

و�صعي �ملجل�س لال�صتفادة من هذه �لتجربة �لفريدة.

نائب الرئي�س الندوني�شي ي�شتقبل اأمني عام جمل�س حكماء امل�شلمني 

ال�شيخة فاطمة تعزي حرم املغفور 
له عبدالرحمن ح�شنني خملوف

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�صائي  �لإحت���اد  رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  بعثت   
ملوؤ�ص�صة  �لأع��ل��ى  �لرئي�صة  �لطفولة  و  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�صة 
�لتنمية �لأ�صرية ر�صالة تعزية �إىل �ل�صيدة ماجدة حممد ح�صن حرم �ملغفور 
باإذن �هلل تعاىل �لدكتور عبد�لرحمن ح�صنني خملوف. وقالت �صموها  له 
يف �لربقية.." تلقينا ببالغ �حلزن و�لأ�صى وفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
�لعز�ء  خال�س  عن  نعرب  �إذ  و�إننا  خملوف،  ح�صنني  عبد�لرحمن  �لدكتور 
�أن يتغمد  و�صادق �ملو��صاة يف هذ� �مل�صاب �جللل.. �صائلني �ملوىل عز وجل 
�أهله  يلهم  و�أن  ف�صيح جناته  ي�صكنه  و�أن  بو��صع رحمته ور�صو�نه  فقيدكم 

وذويه �ل�صرب و�ل�صلو�ن. �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - الفجر  

عقدت جمعية �لإمار�ت لل�صرطان يف قاعة د�ر ز�يد للثقافة �لإ�صالمية 
مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني �مللتقى �ل�����ص��ن��وي �خل��ام�����س �ل���ذي �أق��ي��م ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
�لدكتور  �ل�صيخ  بح�صور  �لحت��اد،  لتاأ�صي�س  �خلم�صني  �لعام  �حتفالت 
�صامل بن ركا�س رئي�س جمل�س �لإد�رة و�ملحامي �مل�صت�صار �لدكتورعبد�هلل 
من  ع��دد  وم�صاركة  �جلمعية،  و�أع�صاء  �جلمعية،  رئي�س  نائب  �لكعبي 

و�جلهات  �جلمعية  �صركاء  عن  وممثلني  �ل�صحي  �لقطاع  يف  �مل�صوؤولني 
�لد�عمة، وذلك �صمن �لإجر�ء�ت �لحرت�زية باملرور �لأخ�صر للحفاظ 
على �ل�صحة و�ل�صالمة، حيث مت ��صتعر��س �إجناز�ت �جلمعية ودورها يف 

جمال �لدعم و�لرعاية مل�صابي �ل�صرطان.
وحتدث خالل �مللتقى �ل�صيخ د. �صامل بن ركا�س فاأكد �أن �جلمعية تلتزم 
بتقدمي كافة �أ�صكال �لدعم �ملادي و�ملعنوي للمر�صى وذويهم للتخفيف 
من �آلمهم على م�صاحة �لوطن، �إىل جانب دورها يف �ملبادر�ت �لإن�صانية 
�ملحفوفة باخلري و�لعطاء وروح �لتكافل �لإن�صاين و�لجتماعي. م�صيد�ً 
وم�صاهمتهم  و�ملح�صنني  و�ل�صركاء  �مل�صت�صفيات  مع  �مل�صرتك  بالتعاون 
�أن  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  وك�صف  �جلمعية.  م�صرية  �إجن��اح  يف  �لكبرية 
�جلمعية �صوف تد�صن مطلع �لعام �ملقبل فرعاً لها يف �إمارة ر�أ�س �خليمة 
لتو�صيع قاعدة خدماتها كي ت�صمل �أكرب عدد من �ملر�صى ومد يد �لعون 

و�مل�صاعدة لكل �ملحتاجني.
�لإجناز�ت  �جلمعية  ع��ام  مدير  �لكعبي  خمي�س  حممد  �صعادة  وعر�س 
�لعام  خ���الل  ق��دم��ت  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً   ،2021 �ل��ع��ام  خ���الل 
�ل�صرطان.  م�صابي  �صملت  درهماً  �أل��ف   533 بقيمة  مالية  م�صاعد�ت 
لفتاً �إىل �أن �حلالت �لتي مت �لتعامل معها و�صلت �إىل 688 حالة من 

خمتلف �لأعمار.
 ول��ف��ت �ل��ك��ع��ب��ي �أن �إج���م���ايل ع���دد �مل�����ص��ارك��ني يف ف��ع��ال��ي��ات وم���ب���ادر�ت 
�إىل  و�صلت  �لعام    خالل  �جلمعية  �أقامتها  �لتي  �لتوعية  وحما�صر�ت 

م�صاركاً.   7354
من جهته �لقى �لربوفي�صور د. حميد بن حرمل �ل�صام�صي رئي�س جلنة 
كلمة  �فريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  يف  و�مل�صتقيم  �لقولون  �صرطان  
�أ�صاد فيها بجهود جمعية �لإمار�ت لل�صرطان �لتي ت�صعى �إىل زرع �لأمل 
يف نفو�س مر�صى �ل�صرطان، موؤكد�ً على �أهمية متابعة �جلهود �ملجتمعية 
لرفع م�صتوى �لوعي بالك�صف �ملبكر عن �ل�صرطان و�أهمية تر�صيخ ثقافة 
�لفحو�صات بهدف �لتقليل من �لإ�صابة بهذه �لأمر��س و�للتز�م باتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لفعالة.
�صهاد�تهم  �ل�صرطان  �لناجني من مر�س  �مللتقى قدم عدد من  وخ��الل 
" ل  بعنو�ن  وثائقي  فيلم  ع��ر���س   و�ل��ع��الج، ومت  �لتعايف  رح��ل��ة  خ��الل 
تن�صونا" عن رحلة بع�س �ملر�صى، كما جرى على هام�س �مللتقى توقيع 
لالإعالم  �لعربي  �لتو��صل  موؤ�ص�صة  من  كل  مع  وتعاون  تفاهم  مذكرة 
�لإن�صاين"، ومع  �لتكافل  " �صركاء  ومركز عني لالإعالم لإ�صد�ر كتاب 
مركز ري للبحوث �لعلمية بهدف �لتعاون يف �لدر��صات و�إ�صد�ر �لن�صر�ت 

�لطبية و�لثقافية. 
�ل��ك��ع��ب��ي ك���ّرم���ت �جلمعية  ���ص��ي��خ��ة  �ل�����ذي ق��دم��ت��ه  �مل��ل��ت��ق��ى   ويف خ���ت���ام 
مت  كما  و�لعلمية،  �لطبية  جهوده  على  �ل�صام�صي  حميد  �لربوفي�صور 
يف  للجمعية  مبقر  ت��ربع  �ل��ذي  عبد�لكرمي  حممد  وليد  �ل�صيد  تكرمي 
�إمارة ر�أ�س �خليمة �إىل جانب تكرمي كافة �ل�صركاء و�لرعاة و�مل�صاهمني 

و�ملح�صنني و�للجان و�ملتطوعني. 

•• ال�صارقة-وام

برعاية كرمية من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي 
ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة، �فتتح �صمو �ل�صيخ �صلطان بن حممد بن 
�صلطان �لقا�صمي ويل �لعهد نائب حاكم �ل�صارقة �صباح �م�س مهرجان �لفنون 
د�ئرة  تنظمه  �ل��ذي  للفنون،  �ل�صارقة  24، يف متحف  �ل�  ن�صخته  �لإ�صالمية يف 
�لثقافة. وجتول �صمو ويل عهد �ل�صارقة لدى و�صوله رفقة �ل�صيوف ..يف �أروقة 
��صتمع �صموه ل�صرح مف�صل من  "تدرجات"، حيث  �صعار  �لذي يحمل  �ملهرجان 
�إىل  ت�صتند  و�ل��ت��ي  �ملعرو�صة  �لفنية  �أعمالهم  �أح���دث  ع��ن  �مل�صاركني  �لفنانني 
فّنّياً متكاماًل، حيث  "تدّرجات"، لتجعل منه معر�صاً  �صعار �ملهرجان هذ� �لعام 
عك�صت �لأعمال �مل�صاركة �صياقات تاريخية، وتر�ثية، و�أخرى َت�صتلهم تفا�صيلها 

مو�صوع  ترجمة  �إىل  جاهدة  ت�صعى  وجميعها  ومكانية،  وجد�نية،  �صياقات  من 
�ملهرجان وفق روؤى متعّددة.

و�طلع �صموه �أي�صا على كافة �لأعمال �مل�صاركة هذ� �لعام يف �ملهرجان �لذي يقف 
على م�صارف ربع قرن من �لزمن، متابعا �مل�صهد �لإبد�عي �لعاملي �لذي يحت�صد 
بف�صل  �لعاملّية،  �لفّنّية  �ل�صاحة  �ملهرجان مكانًة مهّمة يف  �إذ يحتل  �ل�صارقة،  يف 
�لرعاية �لكرمية من �صاحب �ل�صمّو حاكم �ل�صارقة، و�نطالقا من �إميان �صموه 

باأهمية دعم �لفنون و�لثقافة.
وي�صارك يف �ملهرجان هذ� �لعام 63 فناناً من 27 دولة تت�صدرها دولة �لإمار�ت، 
�مل�صاركات على دول عربيِة مثل �لعر�ق،  16 فنانا وفنانة، فيما توزعت بقية  ب� 
و�لكويت،  ع��م��ان،  و�صلطنة  و�لبحرين،  و�ليمن،  وق��ط��ر،  و�ل�صعودية،  وم�صر، 
و�صوريا، ودول �أجنبية منها �إ�صبانيا، وفرن�صا، و�لهند، و�ململكُة �ملتحدُة، و�لوليات 

ت�صارك  �لتي  و�صربيا  و�أملانيا  وكند�  و�ل��دمن��ارك،  وتركيا،  �لأمريكية،  �ملتحدة 
للمرة �لأوىل يف �ملهرجان.

ويقّدم �لفنانون �مل�صاركون هذ� �لعام 284 عماًل فنّيا من حروفّيات، وجد�رّيات، 
ولوحات يف �خلطِّ �لأ�صيِل و�لزخرفِة، كما ي�صتمل �ملهرجان على 151 فعاليًة 
من معار�َس، وور�س فنية، وحما�صر�ٍت، ت�صت�صيُفها د�ئرُة �لثقافِة بالتعاوِن مع 
26 جهًة يف �ل�صارقِة، ومنها �حتاد �مل�صورين �لعرب، وجمعية �لت�صوير �ل�صوئي، 

وجمعية �لإمار�ت للفنون �لت�صكيلية، وغريها.
وت�صمُل �لفعالياُت �أي�صا 49 معِر�صاً يحت�صُنها كل من متحُف �ل�صارقِة للفنوِن، 
�ل�صارقة للبحوث  �ل�صارقة للخط، وجممع  �ل�صارقة، ومتحف  وبيت �حلكمة يف 
�خلط  لفن  �لإم���ار�ت  وجمعية  �ملائية،  �ملجاز  وو�جهة  و�لبتكار،  و�لتكنولوجيا 

�لعربي و�لزخرفة �لإ�صالمية، ومدرج خورفكان، وجهاٌت �أخرى يف �لإمارة.

يذكر �أن �ملهرجان ��صت�صاف �أكرث من 50 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل على 
��صتعادة  �لتنّوع، ما مّكنه من  �إىل ف�صاء�ت و��صعة من  24 عاماً، لينفتح  مدى 
كاملعمار،  �ل�صنني،  مئات  �إىل  يعود  �ل��ذي  �لأ�صيل  �لفّن  ه��ذ�  يف  من�صّية  جو�نب 
و�ملن�صوجات  �خلزفيات  يف  �ملتمّثلة  �ليدوية  و�مل�صغولت  و�ملجوهر،  و�مل��زخ��رف 

وغريها من �لتجهيز�ت.
رئي�س  �لقا�صمي  عبد�لرحمن  بن  �صامل  �ل�صيخ  من  كل  �ملهرجان  �فتتاح  ح�صر 
مكتب �صمو �حلاكم، و�ل�صيخة نو�ر بنت �أحمد �لقا�صمي مدير موؤ�ص�صة �ل�صارقة 
للفنون، وعبد�هلل حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة، وحممد �لق�صري مدير 
حل�صد  بالإ�صافة  �لإ�صالمية،  �لفنون  مهرجان  مدير  �لثقافية  �ل�صوؤون  �إد�رة 
على  و�ملعار�س  بالفنون  �ملهتمني  و�مل�صوؤولني، وجمع من  �ل�صخ�صيات  كبار  من 

م�صتوى �لدولة و�لعامل.

ك�سفت عن م�ساعدات مالية للمر�سى بلغت 533 األف درهم

»الإمارات لل�شرطان«  تنظم امللتقى ال�شنوي يف عام اخلم�شني  

ويل عهد ال�شارقة ي�شهد افتتاح الدورة الـ 24 من مهرجان الفنون الإ�شالمية 

•• اأبوظبي-وام

ز�ر �لدكتور تيدرو�س �أدهانوم غيربي�صو�س مدير عام منظمة �ل�صحة �لعاملية 
.ADSCC مركز �أبوظبي للخاليا �جلذعية

�أبوظبي للخاليا �جلذعية  ورحب �لدكتور يندري فينتور� مدير عام مركز 
و�لدكتورة فاطمة �لكعبي مدير برنامج �أبوظبي لزر�عة نخاع �لعظام وفريق 
�أ�صاليب  تطوير  يف  �ملتخ�ص�س  �ملركز  �إىل  تيدرو�س  �لدكتور  ب��زي��ارة  �لعمل 

تقنية ر�ئدة لعالجات �خلاليا �جلذعية.
�لبتكار  �مل�صتقبلية يف جمال  �لتعاون  �أوجه  �لزيارة  �جلانبان خالل  وناق�س 
�لطبي يف �إطار �صعي مركز �أبوظبي للخاليا �جلذعية �إىل �أن ي�صبح �ل�صريك 

�لأول ملنظمة �ل�صحة �لعاملية يف �ل�صرق �لأو�صط.
يف  �لعاملية  �جلهود  تقود  �لتي   - �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ع��ام  مدير  و�أ���ص��اد 
مكافحة كوفيد 19 - بدور مركز �أبوظبي يف توفري عالج �خلاليا �جلذعية 
 13،800 م��ن  �أك���رث  تلقى  حيث  ب��ال��ف��ريو���س  �مل�صابني  للمر�صى  �مل��ت��ط��ور 
مركز  ببحث  ..م��ن��وه��اً  �لآن  حتى   "  UAE-Cell19 " ع��الج  مري�س 
�أبوظبي للخاليا �جلذعية �لذي �أ�صار �إليه �لإ�صد�ر �لأخري من دليل منظمة 
�ل�صحة �لعاملية �ملطبق حول عالجات " كوفيد - 19" و�ل��ذي �صدر خالل 
�صهر دي�صمرب �جلاري وتناول �أحدث �لتو�صيات ل�صتخد�م �لعالجات يف عالج 

."19  - "كوفيد 
و�لتطعيم  للفح�س  �لوطني  �لربنامج  يف  �ملركز  �إ�صهامات  �للقاء  تناول  كما 

..فيما  �لآن  �آر" حتى  �صي  "بي  �ختبار  14.5 مليون  �أك��رث من  �صجل  حيث 
للخدمات  �أبوظبي  و�صركة   DOH �أبوظبي   - �ل�صحة  د�ئ���رة  م��ع  ت��ع��اون 
لقاح بجانب توفريه مر�كز   172،600 �أكرث من  �ل�صحية �صحة لتقدمي 
�مل�صابني  للخطر  �ملعر�صني  للمر�صى  منزلية  وزي����ار�ت  بعد  ع��ن  تطعيم 

باأمر��س مزمنة و كبار �ل�صن.
�لتنفيذي  �ملدير  �ملن�صوري  ح��و�ء  �لدكتورة  من  تيدرو�س  �لدكتور  و��صتمع 
وع�صو  �جلذعية  للخاليا  �أبوظبي  مركز  يف  �جل�صد  د�خ��ل  �لأب��ح��اث  لق�صم 
مع  �مل��رك��ز  وقعه  �ل��ذي  �لنو�يا"  "خطاب  ب�صاأن  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
" و�ل��ذي يعد   NIAID " �ملعدية  �لوطني للح�صا�صية و�لأم��ر����س  �ملعهد 
�لتابعة  �ملتحدة،  �لأمريكية  �لوليات  �لوطنية يف  �ل�صحة  من معاهد  ج��زء�ً 

لوز�رة �ل�صحة و�خلدمات �لإن�صانية و�أهمية هذ� �لتفاق يف تعزيز �ل�صر�كات 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ب��ني  تن�صاأ  �لتي  �ملهمة  �لعلمية  للفر�س  ��صتجابًة  �لبحثية 

�لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة.
تلبية  بهدف  يذكر �أن مركز �أبوظبي للخاليا �جلذعية تاأ�ص�س عام 2019 
�بتكار�ً  �لأك��رث  و�لعالجات  �ملتقدمة  �لطبية  �خلدمات  على  �ملتز�يد  �لطلب 
يف �لدولة. وجنح �ملركز موؤخر�ً يف جتربته �لأوىل لت�صنيع �خلاليا �ملناعية 
�ل�صريرية  �لتجارب  �صيبد�أ  وقريباً  �ملخترب  يف  حمليا   CAR T �ملربجمة 
" يف عالج �ل�صرطانات   CAR T-Cell " لإثبات �صالمة وفاعلية عالج 
�لدموية كما يعمل �ملركز على �بتكار عالجات ملر�س �ل�صكري من �لنوع �لأول 

ومر�س �لت�صلب �للويحي.

مدير ال�شحة العاملية يزور مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية 

ل وقت للفراغ يف نادي 
الإمارات العلمي 

••  دبي - د.حممود علياء

�لعلمي  �لإم����ار�ت  ن���ادي  نظمها  �ل��ت��ي  �ل�صتوية  �ل���دورة  فعاليات  �نطلقت 
مر�حلهم  مبختلف  �لطالب  م�صاركات  وجذبت  و�لعلوم  �لثقافة  ن��دوة  يف 
�لعمرية يف �أن�صطة متنوعة، يف �لفرتة من 12 �إىل 25 دي�صمرب �جلاري، 
من  ع��ام��اً   18 �إىل   10 عمر  م��ن  �ملو�طنني  �لطلبة  م��ن   103 مب�صاركة 

�لذكور و�لإناث.
لتلك  �لأف��ك��ار  و�لتوجيه  �لطاقات  توظيف  على  �لعلمية  �ل���دور�ت  ورك��زت 
�لفئة من �لطلبة لال�صتفادة منها م�صتقباًل يف تنمية قدر�تهم، و��صتغالل 
وم��ه��ار�ت جديدة يف جمالت  معلومات  و�كت�صاب  تعلم  فر�غهم يف  �أوق��ات 

�صتى.
تثقيف  يف  ل��دوره��ا  كبري  �إق��ب��ال  �ل�صيرب�ين" على  "�لأمن  ور�صة  وحظيت 
و�لتدريب  �للكرتوين،  �لف�صاء  يف  و�خل�صو�صية  �لأمني  بالوعي  �لطلبة 
و�أ�صاليب �لخرت�ق و�لبتز�ز  و�لتعريف مبخاطر  �لعامل،  �أ�صر�ر هذ�  على 
يف مو�قع �لتو��صل �لجتماعي و�لتدريب علم �لت�صفري وحتليل �لبيانات، 
�إىل دور�ت و�لكهرباء و�لإلكرتونيات، و�لو�قع �لفرت��صي �لتي  بالإ�صافة 
لفتت �نتباه �مل�صاركني رغبة يف مو�كبة �لتطور �لعلمي و�ملعريف، فحر�صو� 
9 �صاعات يومية  على �لتو�جد و�لتفاعل طو�ل مدة �لور�صة �لتي تتجاوز 

مبعدل �صاعة ون�صف لكل جمال.
و�إع���د�د  �خلا�صة  �ل�صفحات  وب��ن��اء  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �مل��و�ق��ع  لت�صميم  وك���ان 
حمتو�ها ح�صوره �لالفت من �لطالب، كما �جته �لبع�س �لآخر منهم �إىل 
برجمة بايثون، وور�صة �لذكاء �ل�صطناعي و�لتي تت�صمن »معاجلة �ل�صور 
و�لتعرف على �لوجوه و�لتطبيقات �لعملية«، و�أن�صطة �أخرى حتت �إ�صر�ف 
�جلديد،  �جليل  �إىل  ومهار�تهم  خرب�تهم  ينقلون  �ملتخ�ص�صني  من  نخبة 

�لأمر �لذي ي�صهم يف �إفادتهم ب�صكل كبري خالل �لإجازة �ل�صتوية.
ن�صاط لإط��الق مو�هب  �ملطلوبة يف كل  �لأ�صا�صيات  �لعلمي  �لنادي  ويوفر 
�لطالب يف عامل �لبتكار، خ�صو�صاً يف ق�صم �لكهرباء و�لإلكرتونيات، حيث 
تعمل �أن�صطته على �لتعريف على �ملبادئ �لأ�صا�صية و�لتو�صيالت �لكهربائية 
بال�صافة �إىل عر�س �أنو�ع �ملدخالت و�ملخرجات و�لتطبيقات �لعملية وذلك 
ي�صتطيع  �لفرت��صي  �لو�قع  دورة  وخ��الل  �ملبتكرة،  �لأفكار  �إىل  للو�صول 
و�صخ�صيات  جم�صمات  على  حتتوي  �لأب��ع��اد  ثالثية  بيئة  ت�صميم  �ل��ه��و�ة 

لت�صبح بيئة تفاعلية.

فقد �ملدعو / بر��صانت ناياك 
�لهند   ، ن���اي���اك  ب���ان���دور�جن���ا 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
S8375614(يرجى  (
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
�ي����ل����ي���������س   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�ندوني�صيا   ، م������دى  ����ص���اك���ر 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج�����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )AU464270(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�صفارة �لندوني�صية �و �قرب 

مركز �صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

خالد بن حممد بن زايد يطلع على اأحدث املرافق الرتفيهية وال�شياحية للواجهة البحرية يا�س باي 
•• اأبوظبي- وام

ز�ر �صمو �ل�صيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، ع�صو �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة �أبوظبي، رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي، �لو�جهة �لبحرية "يا�س 
�لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق  �أح��دث  على  �صمّوه  �طلع  حيث  يا�س،  جزيرة  باي" يف 

و�ل�صياحية للم�صروع �جلديد.
�إ�صافة  وُي�صكل  يا�س  جزيرة  مر�فق  �لبحرية"  "�لو�جهة  م�صروع  وُي��ع��ّزز 

ثالثة  بطول  مم�صى  �لو�جهة  وت�صمل  �ملتاحة،  للخيار�ت  جديدة  نوعية 
كيلومرت�ت وفندق "هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س" فندق 5 جنوم بطاقة 
�أرينا، بالإ�صافة �إىل جمموعة  545 غرفة و�لحتاد  �إىل  ��صتيعابية ت�صل 

متنوعة من �ملطاعم ومر�فق ترفيهية عاملية �مل�صتوى.
وقد مت �فتتاح �لو�جهة �لبحرية "يا�س باي" ر�صمياً �أمام �جلمهور بتاريخ 
�لكربى  �لفعاليات  من  �أخرى  جمموعة  مع  تز�مناً   ،2021 دي�صمرب   1
�ملنتظرة ومن �أبرزها �صباق جائزة �لحتاد للطري�ن �لكربى للفورمول1- 

"فينا"  لل�صباحة  �لعامل  وبطولة  يا�س،  مر�صى  حلبة  يف   2021 �أبوظبي 
�ل�صنة  بر�أ�س  يا�س و�لحتفال  �لأعياد يف جزيرة  �أرينا، ومو�صم  يف �لحتاد 

�مليالدية �جلديدة.
من  �أ�صا�صياً  ج��زء�ً  �أبوظبي  يف  �لبحرية" �جل��دي��دة  "�لو�جهة  ه��ذه  وتعّد 
��صتثمار�ت �صركة "مري�ل" بقيمة 4 مليار�ت درهم لتطوير م�صروع "يا�س 

باي" و�لذي ت�صل قيمته �إىل 12 مليار درهم.
و�لتجارب  �خل���ي���ار�ت  م��ن  �مل��زي��د  ل���زو�ره���ا  �لبحرية"  "�لو�جهة  وُت���ق���ّدم 

�لرتفيهية .
. وبالإ�صافة �إىل هذه �لوجهة �جلديدة، ي�صمل م�صروع "يا�س باي" منطقة 
لهيئة  �لتابعة  يا�س"   - �لإبد�عية  و"�ملنطقة  باي"،  يا�س  يف  "ريزيدن�صز 

.. twofour54 ملنطقة �لإعالمية�
�أن ُي�صبح مقر�ً لإقامة �أكرث من  "يا�س باي"، ُيتوقع   وبعد �إمتام م�صروع 
15 �ألف �صخ�س وجذب �صركات كربى ت�صتقطب �أكرث من 10 �آلف من 

�ملهنيني ورجال �لأعمال.
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اأخبـار الإمـارات
اعتماد م�شت�شفى را�شد مركزا عامليا لعالج اجللطات الدماغية 

•• دبي-وام

ح�صل م�صت�صفى ر��صد �لتابع لهيئة �ل�صحة بدبي على �لعتماد �لدويل من 
�جلمعية �لأمريكية للجلطة �لدماغية كاأول م�صت�صفى يف �لعامل يح�صل على 
هذ� �لعتماد من خارج �لوليات �ملتحدة �لتي ت�صم نحو �ألفي مركز معتمد 
�لر�ئد يف �جللطة  �لأول  �ملركز  �مل�صت�صفى  وبذلك ميثل  �لدماغية  للجلطة 

�لدماغية خارج �أمريكا.
عالجها  يتم  �صنوياً  دماغية  جلطة  حالة  �أل��ف  ر����ص��د  م�صت�صفى  وي�صتقبل 
باأحدث �لتقنيات و�حللول �لذكية وبطرق متقدمة منها: مذيبات �جللطة 
�لدماغية و�لق�صطرة �لدماغية. وقد مثل هذ� �لتقدم �لذي يحرزه �مل�صت�صفى 

�صنوياً �أ�صا�صاً حل�صوله على هذ� �لعتماد رفيع �مل�صتوى.

كما ح�صل م�صت�صفى ميدكلينيك على �لعتماد نف�صه لين�صم مل�صت�صفى ر��صد 
يف هذ� �لتحول �جلديد �لذي ميثل �إ�صافة نوعية لر�صيد �إجناز�ت �لقطاع 

�ل�صحي يف دبي ب�صقيه �حلكومي و�خلا�س.
�جلمعية  من  �ل��دويل  �لعتماد  �صهادة  �أم�س  �إد�رتها  مقر  يف  �لهيئة  ت�صلمت 
�ل�صحة  لهيئة  �لعام  �ملدير  �لكتبي  �صعادة عو�س �صغري  �لأمريكية بح�صور 
بدبي و�لدكتور يون�س كاظم �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للرعاية �ل�صحية 
من�صور  و�لدكتور  ر��صد  مل�صت�صفى  �لتنفيذي  �ملدير  با�صليب  فهد  و�لدكتور 
�لركن  �صهيل  و�ل��دك��ت��ور  �لطبية  ل��ل�����ص��وؤون  �مل�صت�صفى  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ن��ظ��ري 
�لدماغية يف م�صت�صفى  �لأع�صاب ورئي�س وحدة �جللطة  �أمر��س  ��صت�صاري 
�جلمعية  يف  �ل���دويل  �لعتماد  قطاع  رئي�س  بتيل  بوجا  قدمت  حيث  ر����ص��د 

�لأمريكية �صهادة �لعتماد و�صط مر��صم خا�صة.

�لقطاع  ي�صهدها  �ل��ت��ي  �لنوعية  �ل��ط��ف��ر�ت  �إن  �لكتبي  ع��و���س  �صعادة  وق���ال 
وكو�دره  �لذكية  وجتهيز�ته  وتقنياته  �لطبية  من�صاآته  يف  دب��ي  يف  �ل�صحي 
�لب�صرية �ملميزة وخدماته تعك�س �لأولوية �ملتقدمة �لتي يحظى بها �لقطاع 
من  �صحي  من��وذج  تقدمي  يف  وتطلعاتها  وتوجهاتها  دب��ي  حكومة  �أجندة  يف 

�لطر�ز �لأول عاملياً.
وهناأ �صعادته �إد�رتي م�صت�صفى ر��صد وميدكلينيك على هذ� �لإجناز �جلديد 
لعالج  معتمدين  عامليني  مركزين  �أول  و�متالكها  دب��ي  �ن��ف��ر�د  �أن  م��وؤك��د�ً 
�جللطة �لدماغية خارج �لوليات �ملتحدة ُيظهر حجم �لتطور و�لتقدم �لذي 
�جلهود  �أي�صاً  وُيظهر  عاملياً  و�خلا�صة  �حلكومية  �مل�صت�صفيات  �إليه  و�صلت 

�ملبذولة من �أجل توفري منظومة رعاية طبية متكاملة وفائقة.
م�صت�صفى  �إليه  و�صل  �ل��ذي  بامل�صتوى  تعتز  بدبي  �ل�صحة  هيئة  �أن  و�أ�صاف 

هي  �أ�صبحت  �لتي  و�ل��ري��ادة  متو��صل  ب�صكل  يحققه  �ل��ذي  و�لتفوق  ر����ص��د 
مب�صت�صفى  ك��ذل��ك  تعتز  كما  �ل��ع��ري��ق  �مل�صت�صفى  ل��ه��ذ�  �ل��و����ص��ح��ة  �لب�صمة 
نحو  دبي  توجهات  مو�كبة  على  يحر�س  خا�س  م�صت�صفى  وكل  ميدكلينيك 

�مل�صتقبل يف هذ� �ملجال بالغ �لأهمية.
و�أكد �لكتبي �أن �لهيئة تقدر جميع �جلهود وكل �مل�صاعي �حلثيثة من جانب 
�صبيل  تعزيزها يف  على  تعمل  وهي  و�خلا�صة  �مل�صت�صفيات �حلكومية  �إد�ر�ت 
حتقيق �لتناف�صية وتوفري خدمات عالية �جلودة وبيئة ��صت�صفاء تفوق توقعات 
�أ�صادت بوجا بتيل رئي�س قطاع �لعتماد �لدويل يف  �ملتعاملني.  من جانبها 
�جلمعية �لأمريكية مبا و�صل �إليه وحققه �لقطاع �ل�صحي يف دبي وقالت: �إن 
دبي مدينة عاملية لها مكانتها و��صتحقاقاتها يف �أن تكون موؤ�ص�صاتها �ل�صحية 

ومن�صاآتها �لطبية يف طليعة �ملوؤ�ص�صات و�ملن�صاآت �ملناظرة عاملياً.

•• الفجرية-وام

بن  بن حمد  �ل�صيخ حممد  �صمو  �أك��د 
�لفجرية  ع��ه��د  �ل�����ص��رق��ي ويل  حم��م��د 
حر�س �لدولة وجهودها �ملتو��صلة يف 
كوفيد- جائحة  لتد�عيات  �لت�صّدي 
لرفع  �ل��د�ع��م��ة  �مل���و�رد  وت��وف��ري   19
بالدولة،  �ل�����ص��ح��ي  �ل���ق���ط���اع  ك���ف���اءة 
�ل�صمو  �صاحب  توجيهات  �إىل  م�صري� 
�ل�صرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  �ل�����ص��ي��خ 
�لفجرية  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�صو 
�لطبية  �خل����دم����ات  �أرق�������ى  ب���ت���ق���دمي 
يف �مل��ن�����ص��اآت �ل�����ص��ح��ي��ة ب����الإم����ارة، مبا 
يف  �ل��دول��ة  ��صرت�تيجية  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
�حتو�ء �لأزمة عرب توفري كافة �أ�صكال 
�لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  وتنظيم  �لدعم 
�لعاملية. جاء ذلك  �ملعايري  �أرق��ى  وفق 
كوفيد- "مركز  �صموه،  �فتتاح  خالل 
�لد�ئم مبركز  �ل�صامل" يف مقّره   19
�أن�صاأه  �ل����ذي  ل��ل��م��ع��ار���س،  �ل��ف��ج��رية 
بالفجرية  و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  فريق 
ووقاية  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  وب����اإ�����ص����ر�ف 
�لفجرية  مب��ن��ط��ق��ة  مم��ث��ل��ًة  �مل��ج��ت��م��ع 

�لطبية. وقام �صمو ويل عهد �لفجرية 
�ملركز  َم����ر�ف����ق  يف  ت��ف��ق��دي��ة  ب��ج��ول��ة 
ت�صميمها  مت  �لتي  �ملختلفة  و�أق�صامه 
وف����ق �أف�����ص��ل �ل���ت���د�ب���ري �لح���رت�زي���ة 
و�لإج�������ر�ء�ت �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة، كما 
��صتمع �صمّوه �إىل �صرٍح تو�صيحٍي عن 
�ملقدمة  �ل�صحية  �خل��دم��ات  طبيعة 

و�إج����������ر�ء�ت �ل��ع��م��ل يف �مل���رك���ز �ل���ذي 
�لطبية  �لأجهزة  �أح��دث  على  يحتوي 

و�لتقنية ذ�ت �جلودة �لعالية.
�لقطاع  عمل  رف��د  �إىل  �ملركز  ويهدف 
قاعتني  وي�����ص��م  ب�����الإم�����ارة،  �ل��ط��ب��ي 
�لأوىل  �لقاعة  تقدم  حيث  رئي�صيتني 
بينما  و�ل��ت��ط��ع��ي��م،  �لفح�س  خ��دم��ات 

لتقدمي  �لثانية  �لقاعة  تخ�صي�س  مت 
�خلدمات �لعالجية �لأخرى. ويحتوي 
 14 �ل��ف��ح�����س و�ل��ت��ط��ع��ي��م ع��ل��ى  ق�صم 
وغرفا  و�لفح�س،  للت�صجيل  منطقة 
ل��ل��ت��م��ري�����س وت��ق��ي��ي��م �حل�����الت و�أخ���ذ 
�لطبيب  وغرفة  �حليوية،  �لعالمات 
ملتابعة  �لق�صرية  لالإقامة  غ��رف  و4 

طبية،  متابعة  تتطلب  �لتي  �حل��الت 
لإجر�ء  �ملخترب  غرفة  �إىل  بالإ�صافة 
كوفيد19-  وفح�س  �ل��دم  فحو�صات 
وتركيب  و�ل�صيدلية  �لأ�صعة  وغرفة 

�ل�صاعات للم�صابني.
و�أ�صاد �صمّو ويل عهد �لفجرية بجهود 
�ملوؤ�ص�صات �ل�صحية يف �لدولة ..موؤكد� 

على دورها �حليوي يف تعزيز منظومة 
عمل �لقطاع �ل�صحي لتو�كب �ملوؤ�صر�ت 
�خلدمات  وتوفري  �لعاملية،  �لتناف�صية 
لأفر�د  ��صرت�تيجية  كاأولوية  �لطبية 
�صامل  �صعادة  �لإفتتاح  �ملجتمع. ح�صر 
�صمو ويل عهد  �لزحمي مدير مكتب 
�لفجرية، و�صعادة �للو�ء حممد �أحمد 

ب��ن غ���امن �ل��ك��ع��ب��ي ق��ائ��د ع���ام �صرطة 
�لطو�رئ  �إد�رة  فريق  رئي�س  �لفجرية 
و�لأزمات و�لكو�رث �ملحلي بالفجرية، 
و�صعادة �لدكتور حممد �صليم �لعلماء 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  وكيل 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ص�صة �لإمار�ت 
�لدكتور  و�صعادة  �ل�صحية،  للخدمات 

منطقة  مدير  �صعيد  ع��ب��د�هلل  حممد 
�ملهند�س  و���ص��ع��ادة  �لطبية،  �ل��ف��ج��رية 
حممد �صيف �لأفخم مدير عام بلدية 
�لفجرية، وعدد من �ملدر�ء يف حكومة 
�لقطاع  يف  و�مل�������ص���وؤول���ني  �ل���ف���ج���رية 
�ل�صحة  وز�رة  يف  و�ل��ط��ب��ي  �ل�����ص��ح��ي 

بالإمارة.

•• اأبوظبي-وام

غرو�صي  ماريانو  ر�فائيل  �ل��ذري��ة،  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير  �أ�صاد 
�لإمار�ت  دولة  �لذي حققته  وبالإجناز  �لإمار�تي  �ل�صلمي  �لنووي  ..بالربنامج 

كاأول دولة عربية متتلك وتدير حمطات للطاقة �لنووية .
وقال غرو�صي خالل زيارته حمطات بر�كه للطاقة �لنووية �ل�صلمية يف منطقة 
�لظفرة باإمارة �أبوظبي �أم�س ..هي فر�صة مهمة �أُتيحت يل لزيارة حمطات بر�كة، 
و�لطالع ب�صكل مبا�صر على �لإجناز �لذي حققته دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حمطات  وتدير  متتلك  عربية  دول��ة  �أول  �أ�صبحت  عندما  �ملا�صي  �لعقد  خالل 
للطاقة �لنووية" و كان يف ��صتقبال غرو�صي، �صعادة �ل�صفري حمد �لكعبي، �ملمثل 
�لذرية،  �لدولية للطاقة  �لوكالة  �ملتحدة لدى  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لد�ئم لدولة 
و�ملهند�س علي �حلمادي �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة نو�ة للطاقة �لتابعة ملوؤ�ص�صة 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية و�مل�صوؤولة عن ت�صغيل و�صيانة حمطات بر�كة، ونا�صر 
�لنا�صري �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة بر�كة �لأوىل �لتابعة للموؤ�ص�صة و�مل�صوؤولة 

عن �ل�صوؤون �ملالية و�لتجارية ملحطات بر�كة.
�ل��ذي حتقق خ��الل م�صرية  �لكبري  �لتقدم  �ل��زي��ارة على  و�طلع غرو�صي خ��الل 
يف  وت�صهم  للبيئة  �صديقة  كهرباء  حالياً  تنتج  و�لتي  ب��ر�ك��ة،  حمطات  تطوير 
ت�صريع خف�س �لب�صمة �لكربونية لقطاع �لطاقة يف دولة �لإم��ار�ت، وذلك بعد 
�لت�صغيل �لتجاري للمحطة �لأوىل. كما قام غرو�صي بجولة يف �ملحطة �لثانية يف 

بر�كة، و�لتي مت ربطها ب�صبكة �لكهرباء �لرئي�صية للدولة يف �أغ�صط�س 2021 
�لطاقة  �خ��ت��ب��ار  �إط���ار  يف  �لأوىل،  للمرة   50% �إىل  مفاعلها  ط��اق��ة  وو���ص��ل��ت 
�لت�صاعدي �لذي ي�صبق �لت�صغيل �لتجاري. كما ز�ر �ملدير �لعام للوكالة �لدولية 
�إىل �ملر�حل �لنهائية  للطاقة �لذرية �ملحطتني �لثالثة و�لر�بعة، �للتني و�صلتا 
�لثالثة،  �ملحطة  �لت�صغيلية يف  �ل�صتعد�د�ت للمرحلة  بد�أت  �لتطوير، حيث  من 

بينما بلغت �لن�صبة �لكلية لالإجناز يف كافة �ملحطات �أكرث من 96%.
وقال �صعادة �ل�صفري حمد �لكعبي بهذه �ملنا�صبة: "منذ �نطالقته يف عام 2009، 
�لنووي  للربنامج  و��صحة  منهجية  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  قدمت 
�ل�صلمي �لإمار�تي ومر�جعات وعمليات تقييم متو��صلة لكافة خطو�ت �لربنامج، 
�ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق  ب��ر�ك��ة  �ل��دع��م يف �صمان تطوير حمطات  ه��ذ�  �صاهم  حيث 
�لنووي.  �لنت�صار  وعدم  و�جل��ودة  و�لأم��ن  بال�صالمة  �لدولية �خلا�صة  �لنووية 
ول تز�ل دولة �لإمار�ت ملتزمة بالتعاون �لدويل وتبادل �ملعارف وتطوير �أف�صل 

�ملمار�صات ل�صمان �لتقدم �مل�صتمر يف قطاع �لطاقة �لنووية ".
باملدير  �لرتحيب  "ي�صرنا  �حل��م��ادي:  �إبر�هيم  حممد  �صعادة  ق��ال  جهته،  وم��ن 
بر�كة  حمطات  ويف  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �ل��ع��ام 
وبدعم  �ملحطات.  تطوير  خ��الل  حتقق  �ل��ذي  �مللحوظ  �لتقدم  على  ل��الط��الع 
�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، �أ�صبحت دولة �لإمار�ت �لأوىل يف �لعامل �لعربي 
�لتي متتلك م�صروعا للطاقة �لنووية متعدد �ملحطات يف مرحلة �لت�صغيل، كما 
يف  �لكربونية  �لب�صمة  خف�س  يف  م�صاهم  �أك��رب  �ليوم  بر�كة  حمطات  �أ�صبحت 

�ملنطقة. و�صاهم �لتعاون مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف جعل �لربنامج 
�لنووي �ل�صلمي �لإمار�تي منوذجاً يحتذى به من قبل م�صاريع �لطاقة �لنووية 
بر�كة  حمطات  ت�صاهم  �حلمادي:"  و�أ���ص��اف  �لعامل".  م�صتوى  على  �جل��دي��دة 
�إنتاج  خ��الل  من  �لإم���ار�ت  لدولة  للبيئة  و�صديق  م�صتد�م  م�صتقبل  �صمان  يف 
�لكهرباء �لوفرية و�خلالية من �لنبعاثات �لكربونية يومياً وعلى مد�ر �ل�صاعة 
ملو�كبة �لطلب �ملتز�يد، �إىل جانب �مل�صاهمة يف مو�جهة ظاهرة �لتغري �ملناخي. 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مع  �لتعاون  من  �أخ��رى  عديدة  �صنو�ت  �إىل  ونتطلع 
خالل  غرو�صي  و�لتقى   ." �لأو���ص��ع  �ل���دويل  �لنووية  �لطاقة  وجمتمع  �ل��ذري��ة 
ومو�هب  مفاعالت  وم�صغلي  �إمار�تيني  مبهند�صني  بر�كة  حمطات  يف  جولته 
�صابة �أخرى تعمل يف �ملحطات. ومع �أكرث من 1100 موظف تقل �أعمارهم عن 
35 عاًما �إ�صافة �إىل �أكرث من 500 �إمار�تي تخرجو� من برنامج رو�د �لطاقة، 
تلتزم موؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة �لنووية بتطوير �لكفاء�ت �لإمار�تية �ملتخ�ص�صة 
و�لقادة �مل�صتقبليني لقطاع �لطاقة �ل�صديقة للبيئة يف �لدولة، حيث مت جتهيز 
فرق �لعمل �لتي تقودها �لكفاء�ت �لإمار�تية باملهار�ت و�خلرب�ت �لالزمة لدعم 
�أحد �أحدث بر�مج �لطاقة �لنووية �ل�صلمية يف �لعامل وحتقيق �أهد�ف �ل�صتد�مة 
على �ل�صعيدين �ملحلي و�لدويل. وبهذه �ملنا�صبة، قال �ملدير �لعام للوكالة �لدولية 
و�ملزيد منها كجزء ل  بل  �لنووية  �لطاقة  �إىل  �لعامل  :"يحتاج  �لذرية  للطاقة 
غنى عنه من �جلهود �حلالية حلل �أزمة �ملناخ، ول �صيما �أن �لطاقة �لنووية هي 
م�صدر للطاقة �خلالية من �لنبعاثات �لكربونية، وميكنها �أي�صا توفري كهرباء 

�حلمل �لأ�صا�صي على مد�ر �ل�صاعة وبغ�س �لنظر عن �أحو�ل �لطق�س لتقوم بدور 
مكمل للطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح. دولة �لإمار�ت هي و�حدة من 32 دولة 
حيث  �لعامل،  حول  �لنووية  للطاقة  مفاعال   442 ت�صغل حالياً ما جمموعه 
تنتج هذه �ملفاعالت نحو %10 من �حتياجات �لعامل من �لكهرباء و�أكرث من 
�لبلد�ن  تكثيف  ومع  �لكربونية.  �لنبعاثات  من  �خلالية  �لكهرباء  �إجمايل  ربع 
جلهودها لتخلي�س �قت�صاد�تها من �لنبعاثات �لكربونية، فاإن �لهتمام بالطاقة 
�لنووية �مل�صي  �لإم��ار�ت للطاقة  �لنووية يف تز�يد م�صتمر". وتو��صل موؤ�ص�صة 
قدماً نحو توفري ربع �حتياجات دولة �لإمار�ت من �لكهرباء �خلالية متاًما من 
�لنبعاثات �لكربونية. وعند �لت�صغيل �لكامل، �صتحد حمطات بر�كة �لأربع من 

لأكرث من 60 عاًما. �صنوًيا  �لكربونية  �لنبعاثات  من  طن  مليون   21
�أهد�ف  ويقوم �لربنامج �لنووي �ل�صلمي �لإمار�تي بدور ريادي يف دعم حتقيق 
 ،2025 2050. وبحلول عام  مبادرة �لإم��ار�ت �ل�صرت�تيجية للحياد �ملناخي 
من �ملرجح �أن تكون حمطات بر�كة �أكرب م�صاهم يف خف�س �لنبعاثات �لكربونية 
%50، وهو ما يربز �ملقدرة �لكبرية للطاقة �لنووية  �أبوظبي بن�صبة  �إم��ارة  يف 
�لأوىل يف  �ملحطة  للبيئة. وتوفر  �ل�صديقة  �لأ�صا�صي  �إنتاج كهرباء �حلمل  على 
�لدولة،  �ل�صركات و�ملنازل يف  �لوفرية و�ل�صديقة للبيئة لآلف  �لكهرباء  بر�كة 
حيث تعد �ملحطة �لأوىل �أكرب م�صدر منفرد للكهرباء يف �لعامل �لعربي. وعند 
�لكهرباء  من  غيغاو�ط  �لأربع5.6  بر�كة  حمطات  �صتنتج  �لكامل،  �لت�صغيل 

�خلالية من �لنبعاثات �لكربونية خالل �لعقود �ل�صتة �ملقبلة.

•• دبي-الفجر:

قدمت جمعية د�ر �لرب دعًما ماديا 
���ص��خ��ي��ا ل��ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف 
درهم،  �أل���ف   250 بقيمة  �ل��دول��ة، 
�أقيمت باملقر  خالل مر��صم خا�صة 
�ل�صيخ  ب�صارع  للجمعية،  �لرئي�صي 

ز�يد.
�صهيل  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  و����ص���ل���م 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �مل�����ه�����ريي، 
�ملنتدب جلمعية د�ر �لرب.  و�لع�صو 
�صوؤون  �إد�رة  م���دي���ر  �مل�����ال،  �أح���م���د 
�ل��ط��ل��ب��ة ب��ف��رع ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة يف 

دبي، "�صيك" بقيمة �لتربع ل�صالح 
للموؤ�ص�صة  مبا�صر  كدعم  �لكليات، 
دوره���ا  ظ���ل  يف  �ل��ع��ل��ي��ا،  �لتعليمية 
وهي  ومتيزها،  �لدولة  يف  �حليوي 
�ملو�طنني،  �ل��ط��ل��ب��ة  �آلف  ت�����ص��م 
�لتنمية  يف  �ل��و����ص��ع��ة  وم�صاهمتها 
و�ل�صتد�مة يف �لإمار�ت، على مد�ر 
�لأعو�م �لطويلة �ملا�صية، وجناحها 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  دع�����م  يف 
�أجيال  ت��خ��ري��ج  ع���رب  �ل����دول����ة،  يف 
عال  وتاأهيل  كفاءة  ذ�ت  متالحقة، 

من �صباب �لوطن، من �جلن�صني.
و�صدد �لدكتور حممد �ملهريي على 

خا�صا  �هتماما  ت��ويل  �جلمعية  �أن 
ورعاية ��صتثنائية للقطاع �لتعليمي 
�إج���م���ال يف دول�����ة �لإم���������ار�ت، وهو 
للموؤ�ص�صات  دعمها  يف  يتج�صد  م��ا 
�جلامعات  بينها  وم��ن  �لتعليمية، 
و�لكليات وموؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل 
�ملبا�صرة  ورعايتها  ودعمها  ع��ام��ة، 

للطلبة، مبختلف �إمار�ت �لدولة.
وق����ال �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��� "د�ر 
�إن �جلمعية توؤمن بالقيمة  �لرب": 
و�لبحث  ل��ل��ع��ل��م  �لأه���م���ي���ة  ب��ال��غ��ة 
�لتقدم  يف  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل���ع���ل���م���ي 
�ل�صاملة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ل���ت���ط���وي���ر 

�لدولة  �صيا�صة  ودعم  و�ل�صتد�مة، 
وت��وج��ه��ات��ه��ا يف حت��ق��ي��ق �لأه�����د�ف 
�ل���وط���ن���ي���ة و�لزده�����������ار و�ل�����ري�����ادة 
�لوطن  م�������ص���رية  ودف������ع  �ل���ع���امل���ي���ة، 
خطو�ت و��صعة �إىل �لإمام، وحتقيق 
�حل�صارية  �لإجن�����از�ت  م��ن  �مل��زي��د 
�لتنموية  و�مل��ك��ت�����ص��ب��ات  �ل����ك����ربى 

�لنوعية.
�إىل  �مل����ه����ريي  حم���م���د  د.  و�أ������ص�����ار 
�أن م��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف 
�لإمار�ت متثل �إحدى �أهم �ل�صركاء 
�لرب،  د�ر  جلمعية  �ل�صرت�تيجيني 
وتعزيز  دعمها  على  حر�صت  �لتي 

�لتعليمية  وم�صاريعها  م�صريتها 
دعم  بجانب  �جلمعية،  ن�����ص��اأة  منذ 
على  �لعلمية  �لبحثية  م��ب��ادر�ت��ه��ا 
و�لتكفل  �مل��ا���ص��ي��ة،  �لأع������و�م  م����د�ر 
�مل�صتحقة  �لدر��صية  �لر�صوم  ب�صد�د 
�ملتعرثين  �ل��ط��ل��ب��ة  ���ص��ري��ح��ة  ع��ل��ى 
�جل����ام����ع����ات  ب����ع���������س  يف  م�������ادي�������ا، 
من  �خلا�س،  �لقطاع  يف  و�لكليات، 
�لطلبة  ودعم  و�ملقيمني،  �ملو�طنني 
�ملتميزين و�ملوهوبني، ما ي�صاهم يف 
و�مل�صرية  �لتعليمية  �لعملية  جن��اح 
مبا  �لإم��������������ار�ت،  يف  �لأك�����ادمي�����ي�����ة 
ويعزز  �ملحلي،  �لعمل  ���ص��وق  ب��خ��دم 

ويرفد خمتلف  �لوطني،  �لقت�صاد 
�ملتميزة  ب���ال���ط���اق���ات  �ل���ق���ط���اع���ات 
�ملتخ�ص�صة، ومبا ي�صب  و�لكفاء�ت 
يف دع����م �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل����ص���ت���د�م���ة يف  

�ملتحدة   �ل��ع��رب��ي��ة  �لم������ار�ت  دول����ة 
�لدعم،  �إج���م���ايل  �أن  �ن  م���وؤك���دة   ،
"ل�صالح  �ل���رب  "د�ر  ق��دم��ت��ه  �ل���ذي 
مر�حله  مبختلف  �لتعليم  ق��ط��اع 

خالل  �ل�����دول�����ة،  يف  وم�����ص��ت��وي��ات��ه 
�ملا�صيني"2019  �ل�����ع�����ام�����ني 
مليونا   29 �إىل  و�صل  و2020"، 

و921 �ألف درهم.    

�سمن نهجها لتعزيز م�سرية التعليم العايل

دعم �شخي من »دار الرب« لكليات التقنية

حممد ال�شرقي يفتتح مركز كوفيد-19 ال�شامل بالفجرية 

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور براكة وي�شيد بالربنامج النووي ال�شلمي الإماراتي 

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  6532/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/1686 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )8.710.253.55( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ:بنك برود� 
عنو�نه :�مارة دبي - بردبي - �ل�صوق �لكبري - بناية بنك برود� - مقابل للعربة بالقرب من �لديو�ن - مكتب 

رقم 201 - مكاين:2809195296 
�ملطلوب �إعالنه : في�صال �صامالل �صابريا 

عنو�نه :�مارة دبي - ديرة - �ل�صبخة ملك ماجد حممد �مني مكاتب رقم 308 - 309-310 - �لقطعة 
رقم 141-115 مكاين رقم:2889895983 - 0506456609 

vishalsc@brookstrading.ae 
05:00:00م ويف �ليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/12/22 �ملو�فق  مو�صوع �لإعالن:�أنه يف يوم �لربعاء 
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لإم����ار�ت  )�صركة 
ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :نوع �لعقار �ر�س ف�صاء 
 4263617 �لتقييم   - 2330.02 مرت مربع  �مل�صاحة   -  194 �ملطار - رقم �لر���س  �ملنطقة مدينة   -

درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  1731/2020/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�صاد�صة رقم 227 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د   ، كلي  م��دين   2019/394 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���ص��وع 

)12016989.31( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ:عو�س �لعبد علي �لعامري - ب�صفته و�صيا على تركة �ملرحوم/�حمد بهمن حممد بهمن 

عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �صارع �م هرير - مبنى بناية زمردة بلوك b - �صقة 56-55 - 
وميثله:عبد�هلل مطر خمي�س مطر �ل مزينة 

�ملطلوب �إعالنه : �حمد بهمن �حمد بهمن ب�صفته من ورثة �ملتويف/بهمن �حمد بهمن حممد بهمن 
عنو�نه :عنو�نهم دبي �جلمري� 1 - �صارع 30 د فيال 86 وعنو�نها �ملختار مكتب بي ��س �يه �حمد بن هزمي �مارة دبي - �صارع 

info@bsabh.com - 0097143685555 - 605 ل�صيخ ز�يد - �ملركز �ملايل �لعاملي بو�بة 6 �لطابق 6 مكتب�
مو�صوع �لإعالن:�ملنفذ �صدهم:عمر عبد�مللك ن�صري - ب�صفته و�صي تركه �ملرحوم بهمن �حمد بهمن حممد بهمن - ثريا 
بهمن حممد بهمن ب�صفتها من ورثة �ملتويف/بهمن �حمد بهمن حممد بهمن - منال بهمن �حمد بهمن ب�صفتها من ورثة 
�ملتويف/بهمن �حمد بهمن حممد بهمن - �صاره بهمن �حمد بهمن حممد بهمن ب�صفتها من ورثة �ملتويف/بهمن �حمد بهمن 

حممد بهمن - هاجر بهمن �حمد بهمن حممد بهمن ب�صفتها من ورثة �ملتويف/بهمن �حمد بهمن حممد بهمن.
�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  05:00:00م  �ل�صاعة   2021/12/22 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  يف  �أن���ه 
وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�صة 
كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :�ر�س وماعليها من بناء - �ملنطقة جمري� �لوىل 
�ر���س وماعليها من   - دره��م  ب���:2.153.680  - مقدره  379.57 مرت مربع  - م�صاحة �حل�صة   495 �لر���س  - رقم 
ب���:6.676.066  1035.37 مرت مربع مقدره  313 - م�صاحة �حل�صة  �ملنطقة جمري� �لوىل - رقم �لر���س  بناء - 
- �ر�س وماعليها من بناء - �ملنطقة جمري� �لثالثه - رقم �لر�س 674 - م�صاحة �حل�صة 961.68 مرت مربع مقدره 

ب���:5.743.153 درهم - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  2697/2016/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2015/1562 جتاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1079850( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ:�لنور�س لطالء �ملعادن - موؤ�ص�صة فردية - و�خرون 

عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - ر��س �خلور �ل�صناعية �لثالثة - �صارع ر��س �خلور - مبنى با�صم �لنور�س - مبنى ملك 
خا�س - مقابل حمطة برتول �ينوك - بجو�ر جمموعة �صركات �خلربا�س 

�ملطلوب �إعالنه : �صركة توما�س بنيت �خلليج ذ.م.م 
عنو�نه :�مارة دبي - جممع دبي لال�صتثمار - مكتب رقم 5 ملك جممع دبي لال�صتثمار - جممع دبي لال�صتثمار 
MALIKLAW@EMIRATES.NET.AE - 0481219000 - بجو�ر م�صنع �بوظبي لالنابيب -

مو�صوع �لإعالن:�ملنفذ �صده:�يزن�س بطر�س جماهد �صنوده.
�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/12/22 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال 
وعلى  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  موقعها �لإلكرتوين 
عن 20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
�أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
�أن ل تقل هذه �لزيادة  �مل��ز�د ب�صرط  �لتالية لر�صوم  �أن يزيد على �لثمن خالل �لي��ام �لع�صرة  ممنوع من �ملز�يدة 
�أو�صاف  بيان  �ملحكمة وفيما يلي  �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  �لثمن  باإيد�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  عن ع�صر 
رقم   - �لثاين  لال�صتثمار  دب��ي  �ملنطقة جممع   - بناء  وماعليها من  �أر���س  على  منفعة  �لعقار حق  :ن��وع  �ملمتلكات 
ب���:100.000.000.00 درهم يباع لعلى  51302.65 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها  277 - �مل�صاحة  �لر�س 

عطاء - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  487/2019/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 375/2015 عقاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)628.330.015( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ:ديار للتطوير �س.م.ع 

عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �لرب�صاء - مبنى �صركة ديار �مام مول �لمار�ت - بجو�ر فندق 
نوفيتال - �لطابق �لر�صي - بوكالة �ملحامي/علي ��صماعيل �لزرعوين - وميثله:علي م�صبح علي �صاحي 

�ملطلوب �إعالنه : ليمتل�س �س.ذ.م.م 
عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - �صارع �ل�صفوح - مركز نخيل للمبيعات - مبنى 1 - �لطابق �لول - من مدخل بامل 

info@limitless.com - 043759777 - 0569845612 - �جمري
05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية  2021/12/22 �ل�صاعة  مو�صوع �لإعالن:�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 
�لبيع )�صركة �لإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�صافه  �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة 
�ل�صر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�صة  �أيام  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل 
تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�صاف �ملمتلكات :بيانات �لعقار �ر�س وماعليها من بناء - �ملنطقة جبل علي �ل�صناعية �لثانية - رقم �لر�س 
1 - رقم �لبلدية 0-518 - �مل�صاحة 4023.25 - مرت مربع - مببلغ )3000000000( درهم - بيانات �لعقار 
�ر�س وماعليها من بناء - �ملنطقة جبل علي �ل�صناعية �لثانية - رقم �لر�س 11 - رقم �لبلدية 0-518 - �مل�صاحة 
�ملنطقة   - بناء  �لعقار:�ر�س وماعليها من  بيانات   - 4761.80 مرت مربع - مببلغ )310.000000( درهم 
جبل علي �ل�صناعية �لثانية - رقم �لر�س 13 - رقم �لبلدية 0-518 - �مل�صاحة 4023.17 مرت مربع - مببلغ 

)305000000( درهم  - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي تطلع نظريتها بال�شارقة على منظومتها الإعالمية

••  اأبوظبي-الفجر

 �طلع وفد من �لقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة على �أف�صل  �ملمار�صات 
�لجتماعي   و�لتو��صل  و�لن�صر  �ل�صحافة  جم��ال  يف  �ملتبعة  و�لآل��ي��ات 
�أبوظبي  �ل��ق��ي��ادة ب�صرطة  ���ص��وؤون  ق��ط��اع  �لأم���ن���ي، يف  �لإع����الم  ب�����اإد�رة 

ومبادر�تها وجهودها للتطوير و�لرتقاء  مب�صرية �لعمل �لإعالمي . 
و�أكد �ملقدم نا�صر عبد�هلل �ل�صاعدي، رئي�س ق�صم �لإعالم �لأمني خالل 
�ملمار�صات  �أف�صل  تطبيق  على  �أبوظبي  �صرطة  حر�س  �ل��وف��د  لقائه 
�صفافية �خل��ط��اب �لع��الم��ي ومو�كبة  وت��ع��زي��ز  �لإع��الم��ي  �مل��ج��ال  يف 

�لأحد�ث ومتابعة �مل�صتجد�ت �لتطويرية. 
و�ط��ل��ع �ل��وف��د ب��رئ��ا���ص��ة �ل��ن��ق��ي��ب �أح��م��د ح��م��د �حل���م���ادي، م��دي��ر فرع 
�ل�صارقة  ب�صرطة  �لعامة  و�لعالقات  �لإعالم  باإد�رة  و�لن�صر  �ل�صحافة 

على مبادر�ت �لإعالم  �لأمني ومو�كبته لالإعالم �حلديث  مبمار�صات 
وروؤى متطورة، وتعرف �إىل كيفية  توجيه �لر�صائل �لإعالمية ، و �آلية 

�إعد�د و�إنتاج �ملو�د �لإعالمية و�لتوعوية �ملقروءة . 
�لقيادة  ح�صابات  وتفعيل  �إد�رة  عملية  ح��ول  ���ص��رح   �إىل   ��صتمع   كما 
�لعامة ل�صرطة �أبوظبي �للكرتونية، ومتابعة ور�صد قنو�ت �لتو��صل 
يعزز  مب��ا  ملحتو�ها  �مل�صتمر  و�لتطوير  معها،  و�لتفاعل  �لجتماعي 
ل�صرطة  و�ملجتمعية  �ل�صرت�تيجية  �لأه���د�ف  وي��دع��م  �جلمهور  ثقة 

�أبوظبي.
و�لتن�صيق  �لتعاون  تعزيز   و�أهميتها  يف  �لزيارة   بنتائج  �لوفد  و�أثنى 
�مل�صرتك مبا ي�صهم  يف �لرتقاء  بتطوير �لعمل   و�صوًل  �إىل  ر�صالة 
�إعالمية  هادفة  حتقق  �أهد�فها يف  توعية وتثقيف  �ملجتمع  مبختلف 

�جلو�نب ذ�ت �ل�صلة بالعمل �ل�صرطي و�لأمني.    

•• اأبوظبي-وام

�لتكنولوجي  �لب��ت��ك��ار  م��ع��ه��د  �أع���ل���ن 
�م�س �أن مركز بحوث �لطاقة �ملوجهة 
�أ�صبح �أول جهة يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي تقوم بت�صغيل خمترب تفاعل 

بني �لليزر و�ملادة.
وي�����ع�����ت�����رب خم�����ت�����رب �ل�����ت�����ف�����اع�����ل بني 
�لليزر  ق�صم  م��ن  ج���زء�ً  و�مل���ادة  �لليزر 
و�ل�صوئيات و�لإلكرتونيات �ل�صوئية، 
و�لذي يبحث يف �لعمليات �لفيزيائية 
�ل�����ت�����ي ت����ن����ط����وي ع���ل���ي���ه���ا ت���ف���اع���الت 
�لليزر  �أج��ه��زة  م��ن  و����ص��ع��ة  جمموعة 
م��ع �مل����ادة ..وم����ن خ���الل ذل���ك، يطور 
جمالت  يف  جديدة  منهجيات  �لق�صم 
بالليزر،  �مل��و�د  معاجلة  مثل  خمتلفة، 
وفيزياء �لبالزما، وتكنولوجيا �لنانو، 

و�لب�صريات غري �خلطية.
فر�صاً  �ملتنقل  �لليزر  خمترب  وي��وف��ر 
مبتكرة  �خ���ت���ب���ار�ت  لإج������ر�ء  ف���ري���دة 
�لد�خلية  �ل���ب���ي���ئ���ات  يف  وجت���ري���ب���ي���ة 
و�خل��ارج��ي��ة ..ك��م��ا �أن����ه ي��دع��م �لبنى 
�لتحتية �حليوية ومقدمي �خلدمات 
و�ملوؤ�ص�صات �لبحثية يف دولة �لإمار�ت 
من  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ودول 

وحم�ّصن  و��صع  و�صول  توفري  خ��الل 
�إىل قدر�ت �لتفاعل بني �ملادة و�لليزر 
- وهي وظيفة مت �ل�صتعانة بها �صابقاً 

من �خلارج.
�ل��ق��در�ت يف  ه��ذه  �أن توفر  �إىل  ي�صار   
�لطريق  ميهد  �أن  �صاأنه  م��ن  �ملنطقة 
خمتلف  يف  �ل��ل��ي��زر  ����ص��ت��خ��د�م  لتعزيز 
�ل�����ص��ن��اع��ات ب��ف�����ص��ل م���ا ي��ق��دم��ه من 

تطبيقات متعددة.
جون�صون،  �أو.  ر�ي  �ل���دك���ت���ور  وق����ال 
�لبتكار  مل��ع��ه��د  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
متحم�صون  "نحن  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي: 
�ل�����ذي ح��ق��ق��ه باحثو  ل���ه���ذ� �لإجن�������از 

�ملتطور  �ملخترب  ت�صغيل هذ�  �ملركز يف 
..ونخطط عرب  وق��ت ق�صري ج��د�ً  يف 
مو�صوعني  يف  للبحث  �مل��خ��ت��رب  ه���ذ� 
هو  �أحدهما  وث��ي��ق،  ب�صكل  مرتبطني 
تفاعل �ملادة مع جمال ليزري قوي، �أي 
..و�لثاين  �لطاقة  عالية  كثافات  عند 
ه���و در�����ص���ة �مل�����ادة ع��ن��د ك��ث��اف��ة طاقة 
�أي بالزما كثيفة �صاخنة  عالية ج��د�ً، 
..و���ص��ت�����ص��ه��م ن��ت��ائ��ج ه���ذه �ل��ت��ج��ارب يف 
تعزيز م�صد�قية مركز بحوث �لطاقة 
�لتكنولوجي  �لبتكار  ومعهد  �ملوجهة 
كجهات ر�ئدة �إقليمياً يف جمال فيزياء 

�لطاقة �لعالية".
كبري  قا�صمي،  �صوقي  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
�لطاقة  ب��ح��وث  م��رك��ز  �ل��ب��اح��ث��ني يف 
�ملوجهة: "�إن �إطالق خمترب �لتفاعل 
مهمة  �إ�صافة  يعد  و�مل���ادة  �لليزر  بني 
�مل��ت��ن��ام��ي��ة من  �مل���رك���ز  �إىل حم��ف��ظ��ة 
�لتي  �ملتطورة  �لتكنولوجية  �حل��ل��ول 
م�صتقبلنا  وت�صكيل  ب��ن��اء  ع��ل��ى  تعمل 
�لتكنولوجيا  ق�����ادة  �أن  ح���ني  ..ويف 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ذل��ك  �لكبار مب��ا يف 
وفرن�صا  �ملتحدة  و�ململكة  �لأمريكية 
هذ�  بالفعل  متتلك  وغ��ريه��ا  و�أمل��ان��ي��ا 
فريد من  �أن��ه  �إل  �لتكنولوجي،  �حلل 

جمل�س  دول  ملنطقة  بالن�صبة  ن��وع��ه 
�لتعاون �خلليجي وي�صبه �إىل حد كبري 
خمترب�ت �لتو�فق �لكهرومغناطي�صي 
ي���ك���ون له  �أن  �مل���ت���وق���ع  ف��م��ن  ل���دي���ن���ا، 
�لختبار�ت  يف  �ل��ن��ط��اق  و����ص��ع��ة  �آث����ار 
�لعلمية وكذلك �لتطبيقات �لتجارية 

و�ل�صناعية".
ويعمل �ملركز مع �صركائه على حتقيق 
م��ث��ل معاجلة  �ب���ت���ك���ار�ت يف جم����الت 
�ملو�د بالليزر - �للحام و�لقطع و�حلفر 
و�لتلبيد و�لت�صلب و�لك�صوة ومعاجلة 
وتوليد  �ل��ب��الزم��ا  وتقنيات  �لأ���ص��ط��ح 
�لنب�صات �لكهرومغناطي�صية وتوجيه 

موجات �لبالزما و�ل�صت�صعار عن بعد 
و�لت�صال بالليزر و�ملو�د �لنانوية.

"يتم  ق���ا����ص���م���ي:  �ل���دك���ت���ور  و�أ������ص�����اف 
و��صعة  جمموعة  يف  �لليزر  ��صتخد�م 
من �لتطبيقات ..ويعد قطاع �لت�صنيع 
�أهمية  ت�����ص��ه��د  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن 
�لليزر قدر�ً من  متز�يدة، حيث يوفر 
�لدقة يفوق دقة �لأد�ة �ملادية �ملكافئة 
ب�صكل كبري ..ومن خالل هذ� �ملخترب، 
�صنتمكن من دعم قطاع �لت�صنيع، من 
�ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت �لأول���وي���ة لدول  ب��ني 
�صيمّكن  ذل��ك،  جانب  ..و�إىل  �ملنطقة 
و�لتطوير  �ل��ب��ح��ث  ق�����در�ت  �مل��خ��ت��رب 
�لتطبيقات  ويدعم  �جلديدة  �لعاملية 
�ل�صناعية �لأخرى، مثل �جليل �لقادم 

من تقنيات �لت�صالت".
�صيمتلكها  �لتي  �لقدر�ت  �صت�صمل  كما 
مركز بحوث �لطاقة �ملوجة م�صتقباًل 
�آيزو  بت�صنيف  نظيفة  �أب��ح��اث  غرفة 
7 وخم��ت��رب ل��ي��زر متنقل  �ل��ف��ئ��ة  م��ن 
/�لبيئية  �ل��ب��ي��ئ��ة  غ���رف حم��اك��اة  م��ع 
و�أنظمة  و�لهتز�ز�ت/  و�ل�صطر�بات 
ل��ي��زر خم��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل �ل��ل��ي��زر متعدد 
و�أ�صعة  �مل�صتمرة  �ملوجة  �لكيلوو�ط يف 
�لو�صع  يف  �ل��ت��ري�و�ط  متعددة  �لليزر 

�لنب�صي.
���ص��ي��ع��م��ل خمترب  ذل�����ك،  �إىل  �إ����ص���اف���ًة 
�ل���ت���ف���اع���ل ب����ني �ل���ل���ي���زر و�مل��������ادة على 
و�لتجريبي  �ل��ن��ظ��ري  �ل��ت��ق��دم  تعزيز 
يف �ملجالت �ملختلفة �لتي تعتمد على 
ذلك  يف  مبا  و�ل�صوء،  �مل��ادة  تفاعالت 
�لفيزياء �لذرية و�جلزيئية و�لب�صرية 
و�ل�صوئيات و�لكيمياء و�لإلكرتونيات 

�ل�صوئية وغريها.
لدر��صة  �ملخترب  توظيف  �صيتم  كما 
و�لتبخر  و�ل��ذوب��ان  �لت�صخني  �آل��ي��ات 
�لناجتة عن تفاعل �لليزر و�ملادة وفقاً 
�لليزر  معايري  م��ن  و����ص��ع��ة  ملجموعة 
..و�صتدعم  خمتلفة  �صلبة  م��و�د  على 

�لتحقيقات يف �ملخترب عملية حت�صني 
معايري معاجلة �ملو�د بالليزر لتطوير 

منتجات تلبي �جلودة �ملطلوبة.
توؤدي  �أن  ذل��ك، ميكن  �إىل  وبالإ�صافة 
و�لت�صوير  �لطيفي  �لتحليل  �أب��ح��اث 
عايل �ل�صرعة �إىل تطوير �أدو�ت ر�صد 
�إلكرتونية منخف�صة �لتكلفة و�صغرية 
�حلجم ت�صاعد على �صبط جودة �لإنتاج 
�لعديد  �أي�صاً   �ملخترب  ..و�صي�صتخدم 
�لكامري�  مثل  �لت�صخي�س،  �أدو�ت  من 
�ل�صعاعية،  و�لكامري�  �ل�صرعة،  عالية 
�ل�صرعة  ع��ال��ي��ة   ICCD وك���ام���ري� 
�ل�صريعة  �لظو�هر  ملر�قبة  و�ملطياف 
�ملادة  تفاعل  �أثناء عملية  �لتي حتدث 

�لرئي�صية  �ل��ق��در�ت  وت�صمل  و�لليزر. 
�لتوهج  در�����ص���ة  ل��ل��م��خ��ت��رب  �لأخ������رى 
�حل����ر�ري �ل��ن��اج��م ع��ن �ل��ت��ف��اع��ل غري 
�لطاقة  ع��ايل  ل��ي��زري  ل�صعاع  �خلطي 
مع �لغالف �جلوي �لذي متت�س فيه 
من  ج��زء�ً  معينة  وج�صيمات  جزيئات 
�إ�صعاع �لليزر ..ولدر��صة هذ� �لتاأثري، 
ليزرية  م�صادر  �ملركز  فريق  �صين�صر 
خمتلفة  ��صت�صعار  و�أج��ه��زة  خ��ارج��ي��ة 
�لفيزيائية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  يف  للتحقيق 
�لتي حت�صل خالل تفاعل �أنو�ع �لليزر 
مع  و�لنب�صية/  /�مل�صتمرة  �ملختلفة 
جمل�س  دول  بيئة  يف  �جل��وي  �لغالف 

�لتعاون �خلليجي.

�صمو  بها  تقوم  �لتي  �ل��زي��ار�ت  �صمن 
�ل�صيخة د. �صما بنت حممد بن خالد 
�لفرن�صية  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف  ن��ه��ي��ان  �آل 
متحف  �صموها  ز�رت  ف��ق��د  ب��اري�����س، 
�ل���ل���وف���ر �ل�����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أك���رث 
يعر�س  كما  قطعة   380000 م��ن 
�أق�صام  عدة  يف  فني  عمل   35000

خمتلفة. 
منحوتات  �ل��ل��وف��ر  متحف  وي��ع��ر���س 
ور�صومات  ول���وح���ات  ف��ن��ي��ة  و�أع���م���ال 
�ملتحف  ي��ع��د  �إذ  �أث���ري���ة  و�ك��ت�����ص��اف��ات 
�ل���ع���امل، مبتو�صط  زي����ارة يف  �لأك����رث 
15000 ز�ئر يومًيا، 65 % منهم 

من �ل�صياح �لأجانب.
�صابني دي  �صموها  ��صتقبال  وك��ان يف 
– م��دي��رة �لعالقات  لرو���ص��ف��وك��ول��د 
– ق�صم  �أودري  و�أل��ي�����س  �خل��ارج��ي��ة، 
ب��روت��وك��ولت �ل���زي���ار�ت، وق��د رحبتا 
وثمنتا  ل��ل��م��ت��ح��ف  ���ص��م��وه��ا  ب����زي����ارة 
�ه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ف��ن وت���اري���خ �لإب�����د�ع 

�لإن�صاين. 
وقد عربتا عن تقديرهما �إىل �هتمام 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
و�أ�صارتا  �ل��ف��ن��ي،  و�ل��ت��اري��خ  ب��ال��ف��ن��ون 
�إىل متحف �للوفر يف �أبوظبي و�لذي 
�لعاملية  �ملتاحف  �أهم  يعد و�ح��د� من 
جولة  يف  �صموها  و��صطحبتا  حاليا، 
�لتي  �ملختلفة  �مل��ع��ر���س  �أق�����ص��ام  ب��ني 
من  و�لكثري  �لعاملية،  �للوحات  ت�صم 
�ل��ع��امل��ّي��ني، و�لذي  �ل��ف��ن��ان��ني  �أع���م���ال 
�أثرت �أعمالهم �لفنية يف تاريخ �لفن 

وتاريخ �لإن�صان.
�لزيارة  ح��ول  �صموها  �صرحت  وق��د 
�لفن  �أيقونة  هو  �للوفر  متحف  ب��اأن 
و�لإب��د�ع �لإن�صاين، فهو لي�س جمرد 
�لفنون  ب��ني ج��در�ن��ه  ي��ح��وي  متحف 
و�ل��ت��ح��ف؛ ل��ك��ن��ه ع���امل ي��ع��ي��د تاريخ 
�لفنون  وي�صفر  للحياة،  �لإن�صانية 
و�لإبد�ع �لب�صري عرب �لتاريخ؛ لرنى 
�صورة ر�قية للجانب �مل�صرق من روح 

�لإن�صان  عنها  ع��رب  �ل��ت��ي  �لإن�صانية 
من خالل �لفنون و�لإبد�عات.

�ل�صوربون  جامعة  �صموها  ز�رت  كما 
ماري  ��صتقبالها  يف  وك���ان  بباري�س، 
�صيلني د�نيال - نائب �لرئي�س ل�صوؤون 
�ل��ت��ع��ل��ي��م- وك��ري�����ص��ت��وف��ر ك��ري��ب�����س - 
مدير �لتنمية �لدولية - و�آن كاثرين 
جامعة  مكتبات  مديرة   - فريتزجنر 

�ل�صوربون-
�أق�صام  ع��رب  بجولة  �صموها  وق��ام��ت   
�جل���ام���ع���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة م��ط��ل��ع��ة على 
�أحدث �لطرق �لتعليمية �مل�صتخدمة، 
وت�����ع�����رف�����ت م�������ن خ���������الل �ل����ف����ري����ق 
جامعة  ت��اري��خ  ع��ن  ل�صموها  �مل��ر�ف��ق 
�ل�صوربون، �لتي تعد و�حدة من �أقدم 
و�أه���م ج��ام��ع��ات �ل��ع��امل، و�ل��ت��ي عمل 
بني �أروقتها وتخرج منها �لكثري من 
ملا  �لعامل؛  و�ملعرفة حول  �لفكر  رو�د 
وفكرية  معرفية  جت��ارب  من  تقدمه 
وق�صاياه  ب��الإن�����ص��ان  ت��ه��ت��م  ع��م��ي��ق��ة 

�مل�صريية.
�ه��ت��م��ام��ا خا�صا  ���ص��م��وه��ا  و�ه���ت���م���ت 
بزيارة مكتبة �جلامعة و�لتي حتتوي 
على �لكثري من �لكتب و�ملخطوطات 
�ل��ن��ادرة و�ل��ه��ام��ة و�مل���وؤث���رة يف تاريخ 

�لفكر �لإن�صاين 
�لوفد  م��ع  �جتماعا  �صموها  وع��ق��دت 
�مل���ر�ف���ق وخ�����الل ه����ذ� �لج���ت���م���اع مت 
�لفكرية  �لأمور  �لعديد من  مناق�صة 
و�لثقافية ومن �أهم ما طرح للحو�ر 
هو �لتعاون �مل�صرتك ما بني موؤ�ص�صات 
نهيان  �آل  ب��ن خ��ال��د  �ل�����ص��ي��خ حم��م��د 
�جلامعة  وب��ني  و�لتعليمة  �لثقافية 
�لتي ميكن  �مل��ج��الت  م��ن  �لعديد  يف 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت ف��ي��ه��ا وف��ت��ح قنو�ت 
�ت�����ص��ال و���ص��ر�ك��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى �لبعد 

�لفكري و�لثقايف و�لتعليمي.
فخورة  ب��اأن��ه��ا  �صموها  �صرحت  كما   
بوجودها يف �أروقة هذ� �لكيان �لعلمي 
و�ملعريف �لعظيم و�لذي ميتلك ب�صمة 

فكرية يف كل �ملجتمعات حول �لعامل 
مب��ا ق��دم��ه م��ن ع��ل��م وم��ع��رف��ة تخدم 
يكون  �أن  وي�����ص��ع��دين  �ل��ب�����ص��ري��ة  ك���ل 

هناك تعاون من �أجل �ملزيد من نقل 
دولة  يف  ملجتمعنا  و�ملعارف  �خل��رب�ت 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• اأبوظبي-وام

للمجل�س  �لربملانية  �ل�صعبة  �صاركت 
حول  �جتماع  يف  �لحت���ادي  �لوطني 
خطط  تنفيذ  يف  �ل��ربمل��ان��ات  "دور 
�ل��ع��م��ل �ل��وط��ن��ي��ة مل��ع��اجل��ة �لإره�����اب 
�إىل  �مل���������وؤدي  �ل���ع���ن���ي���ف  و�ل����ت����ط����رف 
�أعمال  �صمن  عقد  �ل��ذي  �لإرهاب"، 
�لجتماع �لتن�صيقي �لأول للمجال�س 
مبكافحة  �مل���ع���ن���ي���ة  و�ل������ربمل������ان������ات 
م��ك��ت��ب �لأمم  وي��ن��ظ��م��ه  �لإره���������اب، 
�ملتحدة ملكافحة �لإرهاب يف �لعا�صمة 
�لقطرية �لدوحة، خالل �لفرتة من 

�جلاري. دي�صمرب   15 �إىل   13
�لإمار�تية  �لربملانية  �ل�صعبة  ومثل 
يف ه���ذ� �لج��ت��م��اع ن��ي��اب��ة ع��ن معايل 
�لوطني  �ملجل�س  �صقر غبا�س رئي�س 
�لربملاين  �لحت���اد  رئي�س  �لحت����ادي 
�لعربي، �صعادة كل من نا�صر حممد 
�ل�صعبة  جمموعة  رئي�س  �ليماحي 
�لعربي، وعبيد  يف �لحتاد �لربملاين 
�ل�صالمي نائب رئي�س  �لغول  خلفان 

�ملجموعة.
وذك����ر ���ص��ع��ادة ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان �لغول 
�صبل  م��د�خ��ل��ة ح����ول  �ل�����ص��الم��ي يف 
�ل�����ربمل�����اين على  �ل����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز 
ملكافحة  و�ل��دويل  �لإقليمي  �مل�صتوى 
�لإرهاب، �أنه على �لرغم من �جلهود 
مكافحة  جمال  يف  �ملبذولة  �لدولية 
هناك  �أن  �إل  و�ل��ت��ط��رف،  �لإره������اب 
�لدويل  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �إىل  ح��اج��ه 
�ملتحدة  و�لأمم  �ل����ربمل����ان����ات  ب����ني 
للت�صدي خلطر �لإرهاب و�لتطرف، 
�مل���وؤدي���ة لهما،  �ل���ظ���روف  وم��ك��اف��ح��ة 

وتعزيز خطاب �لت�صامح و�لتعاي�س.
�أن������ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك كله،  و�أو������ص�����ح 

�لعربي  �ل����ربمل����اين  �لحت�������اد  ي�����رى 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل���ربمل���ان���ات  ع��ل��ى  �أن�����ه 
من  �لت�صريع  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
بالتفاق  �خلا�صة  �مل�����ص��اور�ت  وت��رية 
لالإرهاب،  �صامل  دويل  مفهوم  على 
�لعائق  هي  �لإ�صكالية  هذه  �إن  حيث 
�لرئي�صي �أمام تعزيز �لتعاون �لدويل 
ملكافحة �لإرهاب وعدم وجود مفهوم 
ي���ح���دد �لأع����م����ال �لإره���اب���ي���ة وع���دم 
�ل��ع��امل عاجز�ً  ه��ذ� يجعل  �ل��و���ص��وح 

عن مو�جهة �لإرهاب.
جمهود  �أي  �أن  �ل�����ص��الم��ي،  وت���اب���ع 
و�إق���ل���ي���م���ي ودويل  وط���ن���ي  ب����رمل����اين 
و�لتطرف  �لإره�����اب  خ��ط��ر  ملجابهة 
على  �أ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  يعمل  �أن  عليه 
و�لتحاور  �ل��ت�����ص��ام��ح  ق��ي��م  م��اأ���ص�����ص��ة 
�أط����ر ق��ان��ون��ي��ة تعمل  و�ل��ت��ع��اي�����س يف 
�لإن�صان،  حقوق  حماية  �صمان  على 
و�حل���������د م������ن خ�����ط�����اب �ل����ك����ر�ه����ي����ة 
�ليوم  عاملنا  �أن  �إىل  ..لفتا  و�لتمييز 

كالإرهاب  معا�صرة،  حتديات  يو�جه 
�لإرهاب  يف  و�ملتمثل  للحدود  �لعابر 
�ملقاتلني  وجت���ن���ي���د  �لإل�������ك�������رتوين 
ع��رب �لإن��رتن��ت، فمن �ل�����ص��روري �أن 
�أطر  �إيجاد  �مل�صرتك  عملنا  يت�صمن 
ق��ان��ون��ي��ة م��ث��ل �ت��ف��اق��ي��ات ث��ن��ائ��ي��ة، �أو 
م���ذك���ر�ت ت��ع��اون �أم��ن��ي��ة ب��ني �لدول 
تكفل �حلد من �جلر�ئم �لإلكرتونية 
وت�����ص��ل��ي��م �مل��ج��رم��ني ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
�ل��ت��ع��اون �لأم��ن��ي فيما يخ�س  زي���ادة 
�جل���ر�ئ���م �لإل��ك��رتون��ي��ة �ل��دول��ي��ة يف 

�إطار �لإنرتبول �لدويل.
جهود  �إىل  �ل���������ص����الم����ي  وت�����ط�����رق 
تعزيز  �لعربي يف  �ل��ربمل��اين  �لحت���اد 
�مل�صرتك  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��اين  �ل��ع��م��ل 
ملكافحة �لإره��اب و�لتطرف، وتعزيز 
�لثقافات  ب���ني  و�حل������و�ر  �ل��ت�����ص��ام��ح 
و�لأديان، حيث يهدف ميثاق �لحتاد 
�ل���ربمل���اين �ل��ع��رب��ي �إىل ت��ب��ن��ي روؤي���ة 
برملانية ��صرت�تيجية موحدة ت�صاهم 

للت�صريعات  �ل��ع��ام  �لإط�����ار  ر���ص��م  يف 
�لت�صدي  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل  �ل���وط���ن���ي���ة 
ك��م��ا ي�صدر  و�ل���ت���ط���رف،  ل����الإره����اب 
بيانات  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���اين  �لحت�����اد 
�لهادفة  �لإره��اب��ي��ة  �لأع���م���ال  ت��دي��ن 
�ل����دول  يف  �ل����ص���ت���ق���ر�ر  زع���زع���ة  �إىل 
و�لنز�عات  �لفنت  وتاأجيج  �لعربية، 
قام  وق���د  ه���ذ�  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ملنطقة  يف 
برئا�صة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��اين  �لحت����اد 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
بعقد جل�صة طارئة يف مايو 2021، 
و�جتماعات عربية تن�صيقية خمتلفة 
ل��ت��وح��ي��د �ل��������روؤى و�مل�����و�ق�����ف جتاه 
�ل�صعوب  مت�س  �ل��ت��ي  �لق�صايا  �أب���رز 
�إىل  �لو�صول  بهدف  وذل��ك  �لعربية، 
�لعربي،  حلول و�قعية لأزمات عاملنا 
و�لتي يعد �لإره��اب و�لتطرف جزء�ً 

رئي�صاً منها.
�لوطني نحن  �مل�صتوى  "على  وق��ال: 
نثمن  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  يف 

�صاأنها  م���ن  �ل��ت��ي  �لإج�������ر�ء�ت  ك��اف��ة 
ت�صمن  �ل��ت��ي  �لت�صريعات  ت�صع  �أن 
�ل���ت�������ص���دي ل������الإره������اب و�ل���ت���ط���رف 
�لحتاد  م�صتوى  على  �أم���ا  �لعنيف، 
ف��ق��د مت �لتفاق  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��اين 
لكافة  ��صرت�صادي  قانون  و�صع  على 

�ملجال�س و�لربملانات �لعربية".
و�أ�صاف: "ناأمل �أن ي�صاهم �جتماعنا 
�ل�������ص���ر�ك���ات بني  ت���وظ���ي���ف  ه�����ذ� يف 
و�لربملانات  �ل��ربمل��ان��ي��ة،  �لحت�����اد�ت 
�لدولية  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�ملتحدة  �لأمم  مكتب  مثل  �ل��ر�ئ��دة، 
ملكافحة �لإرهاب، يف تنفيذ �للتز�مات 
�لإرهاب  مبكافحة  �ملتعلقة  �لدولية 
ومكافحة  �ل��وط��ن��ي،  �ل�صعيد  ع��ل��ى 
�لإره��������اب  �إىل  �مل�����وؤدي�����ة  �ل�����ظ�����روف 
�لت�صامح  خطاب  وتعزيز  و�لتطرف، 
يف  و����ص���ارك  و�لتعاي�س".  و�حل������و�ر 
�لأمم  مكتب  عن  ممثلون  �لجتماع 
�مل��ت��ح��دة مل��ك��اف��ح��ة �لإره������اب، ومركز 
�لأمم �ملتحدة �لإقليمي للدبلوما�صية 
�لو�صطى،  �آ���ص��ي��ا  مل��ن��ط��ق��ة  �ل��وق��ائ��ي��ة 
�لإقليمي  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  وم���رك���ز 
�لعربي،  و�ل��ربمل��ان  �لأدن����ى،  لل�صرق 
و�لحتاد �لربملاين �لعربي، و�لحتاد 
و�جلمعية  �لأف����ري����ق����ي،  �ل����ربمل����اين 
�ل���ربمل���ان���ي���ة �لآ�����ص����ي����وي����ة، و�لحت������اد 
�لربملاين للدول �لأع�صاء يف منظمة 
و�جلمعية  �لإ�����ص����الم����ي،  �ل���ت���ع���اون 
�لربملانية �لدولية للدول �لأع�صاء يف 
كومنولث �لدول �مل�صتقلة، و�جلمعية 
�لربملانية ملنظمة �لأمن و�لتعاون يف 
�لقطري،  �ل�صورى  وجمل�س  �أوروب��ا، 
وكاز�خ�صتان  �لأن����دي����ز  وب���رمل���ان���ات 
وطاجيك�صتان  وق���ريغ���ي���ز����ص���ت���ان 

و�أوزبك�صتان وتركمان�صتان.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماع حول مكافحة الإرهاب بالدوحة 

مركز بحوث الطاقة املوجهة يك�شف عن اأول خمترب تفاعل بني الليزر واملادة يف دول اخلليج 

�شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تزور متحف اللوفر وجامعة ال�شوربون

•• اأبوظبي-وام 

����ص��ت��ق��ب��ل �مل�����ص��ت�����ص��ار �ل��دك��ت��ور حمد 
�لعام  �ل���ن���ائ���ب  �ل�����ص��ام�����ص��ي،  ���ص��ي��ف 
مبنطقة  م��ك��ت��ب��ه  م��ق��ر  يف  ل���ل���دول���ة 
���ص��ع��ادة تيمور  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ل��رو���ص��ة 
�لحتادية  رو�صيا  �صفري  ز�ب����ريوف، 
�صبل  مناق�صة  �ل��دول��ة، ومت��ت  ل��دى 
�مل�صرتك  �ل��ت��ع��اون  ��صتمر�رية  دع��م 

بني �لنيابات �لعامة للبلدين.
�لذي  �للقاء  �جلانبان خالل  وبحث 
�جلويعد  �صلطان  �مل�صت�صار  ح�صره 
�لقائم باأعمال �ملحامي �لعام �لأول، 
وعلي �صعيد �لزيودي �لقائم باأعمال 
�إد�رة �لتعاون �لق�صائي �لدويل، �صبل 
تنمية �آفاق �لتع�اون بني �لبلدين يف 
جمال �أعمال �لنيابة �لعامة، وتعزيز 
�لنيابة  ب����ني  �مل�������ص���رتك  �ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
�لعامة للدولة و�ل�صفارة �لرو�صية يف 

�ملجالت �لق�صائية و�لقانونية.
تيمور  ب�صعادة  �لعام،  �لنائب  ورح��ب 
�للقاء  �أهمية  �إىل  ز�ب��ريوف، م�صري�ً 
�مل�صرتك وتطوير  �لتعاون  يف تعزيز 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 

و�لقانونية،  �لق�صائية  �مل��ج��الت  يف 
�مل�صتقبلية  �ل��ف��ر���س  و����ص��ت�����ص��ر�ف 
�لق�صائية،  �ملنظومة  كفاءة  لتعزيز 
م��وؤك��د�ً �ن��ف��ت��اح دول���ة �لإم����ار�ت على 
�لدولية  و�خل��رب�ت  �لتجارب  جميع 
متينة  عالقات  بناء  على  وحر�صها 
مع دول �لعامل وعقد �صر�كات بناءة.

و��صتعر�س �لتجربة �لناجحة لدولة 
�لإمار�ت يف حتقيق �لعد�لة وتر�صيخ 
�ملنظومة  وتطوير  �ل��ق��ان��ون،  �صيادة 
�مل�صرية  تدعم  بقو�نني  �لت�صريعية 
وذل����ك بف�صل  ل���ل���دول���ة،  �ل��ت��ن��م��وي��ة 

�لر�مية  �لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات 
�مل�صتقبلية  �ل��ت��غ��ري�ت  م��و�ك��ب��ة  �إىل 
�لعدل هو  باأن  �إميانها  من  �نطالقاً 
�لتقدم  لتحقيق  �لأ�صا�صية  �لركيزة 
منوهاً  جمتمع،  �أّي  يف  و�ل���ص��ت��ق��ر�ر 
بحر�س دولة �لإمار�ت على �أد�ء دور 
ف��اع��ل وم���وؤث���ر يف �جلهود  حم����وري 
�لقانون  ���ص��ي��ادة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���دول���ي���ة 
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جمل�س اإدارة نادي دبي لأ�شحاب الهمم يوزع حقائبه الإدارية
•• دبي-وام

وجه نادي دبي لأ�صحاب �لهمم �ل�صكر �إىل �صمو �ل�صيخ من�صور 
�لريا�صي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن 
�أوله��ا للمجل�س بعد ت�صكيله �جلديد  على �لثقة �لغالية �لتي 
برئا�صة ثاين جمعة بالرقاد، وحممد عبد �لكرمي جلفار نائبا 
للرئي�س، وع�صوية ح�صن �ملزروعي، ومنى خليفة حماد، ورئي�صة 

�لفال�صي.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لأول �لذي عقده جمل�س �إد�رة �لنادي 
�أ�صند  حيث  �لإد�ري���ة  �حلقائب  توزيع  خالله  مت  و�ل��ذي  �أم�س 
�ملزروعي،  �إىل ح�صن  �لن�صاط �لريا�صي  من�صب �لإ�صر�ف على 
�لتخطيط  مكتب  ع��ل��ى  م�صرفا  ح��م��اد  م��ن��ى  �خ��ت��ي��ار  مت  فيما 

م�صرفا  �لفال�صي  ورئي�صة  �ملوؤ�ص�صي  و�لتميز  �ل�صرت�تيجي 
على ق�صم �لفتيات وم�صاعد� ل�صوؤون �ل�صرت�تيجية و�لريا�صة، 
حيث ترتكز ر�صالة �لنادي على تهيئة "�أ�صحاب �لهمم" بدنيا 
ونف�صيا وفكريا للقيام باأدو�رهم �لتنموية يف �ملجتمع يف خمتلف 

�ملجالت وعلى كافة �لأ�صعدة.
وو�صف ماجد �لع�صيمي �ملدير �لتنفيذي لنادي دبي لأ�صحاب 
�لهمم �ملرحلة �ملقبلة ب�"�ملهمة"، خ�صو�صا �أن �لنادي مقبل على 
��صت�صافة �لعديد من �لأحد�ث �لعاملية على خريطة "�أ�صحاب 
�لفرتة  خ��الل  و�ل�صهم  للقو�س  �ل��ع��امل  بطولة  منها  �لهمم"، 
لل�صلة على  �لعامل  27 فرب�ير2022، وبطولة  �إىل   18 من 
نوفمرب   30 �إىل   16 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ملتحركة  �لكر��صي 
 2022 ل��ع��ام  �ل��دول��ي��ة  ف���ز�ع  ب��ط��ولت  وتتخللها   ،2022

�إىل   18 لألعاب �لقوى" �جلائزة �لكربى" خالل �لفرتة من 
 2022 دبي  �لعامل  كاأ�س  �لقوة  ورفعات   ،2022 مار�س   24
بالإ�صافة   ،2022 دي�صمرب   18 �إىل   10 خالل �لفرتة من 
�إىل �لعديد من �لرب�مج و�لأن�صطة �لثقافية و�ملجتمعية �لتي 

حتقق �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية للنادي.
و�أ�صار �لع�صيمي �إىل �لزيادة �لكبرية يف �أعد�د �ملنت�صبني للنادي 
دبي  جمل�س  ومتابعة  �لر�صيدة  �لقيادة  دع��م  ثمرة  �أنها  مبينا 
على  �ملرجوة  طموحاتهم  �مل�صاركني  كل  يحقق  حتى  �لريا�صي 

خمتلف �لأ�صعدة.
و�أ�صاف: "فوز �لنادي بجائزة منوذج دبي للتفوق �لريا�صي يف 
ن�صختها �لأخرية م�صوؤولية م�صاعفة للجميع من �أجل حتقيق 

�ملزيد من �لتفوق و�لإبد�ع".

•• دبي-وام

�أن  و�لتعاي�س  �لت�صامح  وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  �أكد معايل 
�صباب �لإمار�ت هم ثروة �لوطن �حلقيقية وبناة �مل�صتقبل و�صفر�ء �لإمار�ت 
يف نقل مبادئها �لر��صخة يف �لت�صامح و�ل�صالم و�لتعاي�س و�لأخوة �لإن�صانية 

�إىل �لعامل �أجمع.
�ملتفوقني  �لطلبة  مع  دبي   2020 �إك�صبو  يف  معاليه  لقاء  ذلك خالل  جاء 

متوحد  �لبيت  جمعية  �أطلقتها  �لتي  �لحتاد" �ملبادرة  "رحلة  يف  �مل�صاركني 
و�لريا�صية  �لعلمية  ومهار�تهم  �ملتميز  �لأك��ادمي��ي  لأد�ئ��ه��م  تقدير�  وذل��ك 

�لو�عدة و�إجناز�تهم �لثقافية وطموحاتهم �لعالية.
وقال معاليه �إن �لإمار�ت بتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" تويل �صباب و�صابات �لوطن جل �هتمامها 
لبناء �أجيال قادرة على ��صتكمال م�صرية �لدولة �حل�صارية لتو��صل �لإمار�ت 

ريادتها �لعاملية يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات.

و�أكد معاليه حر�س �لقيادة �لر�صيدة على متكني و�إ�صر�ك �ل�صباب وتفعيل 
دوره����م يف ت��ع��زي��ز م�����ص��رية �خل��م�����ص��ني ك��ون��ه��م �مل��ح��رك �لأ���ص��ا���ص��ي و�صركاء 
�إبد�عاتهم  خ���الل  م��ن  �مل�صتقبل  و���ص��ن��اع��ة  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �لتنمية  حتقيق  يف 
و�بتكار�تهم و�أفكارهم �مللهمة ليقدمو� للعامل منوذجا ��صتثنائيا يف �لطموح 

و�لعمل و�لإر�دة و�لتفوق �لعلمي.
"رحلة  �مل�صاركني يف  و�لطالبات  �لطلبة  تبادل معاليه مع   .. �للقاء  وخالل 
�لأكادميية  و�إجناز�تهم  �لتعليمية  �لحتاد" �أط��ر�ف �حلديث حول رحلتهم 

و�لريادية وطموحاتهم �ملهنية و�مل�صتقبلية.
�لتي  �لتقدم  مب�صرية  �ل��وع��ي  تعزيز  �لحتاد" �إىل  "رحلة  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
قادتها دولة �لإمار�ت و�لإجناز�ت �لتي حققتها خالل �خلم�صني عاما �ملا�صية 
وتنمية �لهوية �لوطنية و�لقيم �لإمار�تية �لأ�صيلة يف نفو�س جيل �ل�صباب 
من خالل �لرتكيز على �ملو�صوعات �لفرعية �لثالثة ل� �إك�صبو 2020 دبي 
"رحلة  تعود  �أن  �ملقرر  ومن  و�لفر�س" ..  و�لتنقل  "�ل�صتد�مة  يف  �ملتمثلة 

�لحتاد" يف دورتها �خلام�صة عام 2023.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

ي�صتقبل جناح �صمال مقدونيا زو�ره 
يف �أك�صبو 2020، مبقتنيات خمتلفة 
تعود �إىل تاريخها �لقدمي، كما تدعو 
�لهائل  �مل��زي��ج  �جل��م��ه��ور لك��ت�����ص��اف 
�حل�صار�ت  يف  �مل��ن�����ص��ه��ر  ل���رت�ث���ه���ا 
و�لعثمانية،  و�لرومانية  �ليونانية 
لتج�صد  �جتمعت  �لفنون  ه��ذه  فكل 
به  مقدونية  تباهي  متميز�  ت��ر�ث��اً 
من  للزو�ر  لتعريفه  وت�صعى  �لعامل 

خالل عر�صه يف جناحها باك�صبو.
�صمال مقدونيا  دخ��ول جناح  جم��رد 
رده����ة  ن�����رى   ،2020 �أك�������ص���ب���و  يف 
على  �صمم  مم��ر  �صكل  على  طولية 
ب�صندوق  مقتنيات  به  متحف  �صكل 
قطعة  ك��ل  �أن  �عتبار  على  زج��اج��ي، 
زمنية  حقبة  متثل  �ملعرو�صات  م��ن 

�حليو�نات  �أن  حيث  معينة،  وبيئة 
�لربية  �لبيئة  ع��ن  ت��ع��رب  �مل���وج���ودة 
وما ت�صمه من �أنو�ع نادرة يف �لعامل، 
�لكثري  ليعرف  �لز�ئر  �مامها  يقف 
�حلياة  وتنوع  و�لفنون  �لثقافة  عن 
�ملجتمع  يف  و�ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �ل����ربي����ة 
يقف  �ل��رده��ة  نهاية  ويف  �مل��ق��دوين، 
�ملالب�س  �أه������م  ل���ع���ر����س  من����وذج����ني 
�لتقليدية و�لفلكلورية للدولة، مما 
يدل على �لتقنية و�لإبد�ع يف �حتيار 
يوؤ�صل  �ل����ذي  و�ل��ت�����ص��م��ي��م  �لل�����و�ن 
�صمال  ل����دول����ة  �ل���وط���ن���ي���ة  ل��ل��ه��وي��ة 
مقدونيا، و�صندوق زجاجي به حجر 
�أقدم �لرموز  تاريخي منقو�س عليه 
�لكانتار  ينبوع  يرمز  �إذ  �مل�صيحية، 
�إىل م�صدر �حلياة، و�لغز�ل �ملنحوت 
لي�صرب  ياأتي  �لذي  �ملوؤمن  عليه هو 
ذلك  بعد  ويكت�صب  �حل��ي��اة  نبع  م��ن 

�لقوة ملو�جهة �حلياة.
و�أه����ت����م ج���ن���اح ���ص��م��ال م��ق��دون��ي��ا يف 
�صعارها  ب��ن�����ص��ر   2020 �أك�������ص���ب���و 

حيث  و�مل�صتقبل،  للمو�طن  �لد�عم 
جاء �ل�صعار مو�كباً للحياة �حلديثة 
" منزل يف كل منعطف" وذلك ميكن 

�لدولة من �لزدهار وجذب �لز�ئرين 
عجلة  لدفع  �ل�صياحة  قطاع  �صمن 
خا�صة  �مل�صتد�مة،  و�لتنمية  �لتقدم 

و�أن �جلناح يقع يف منطقة �لفر�س، 
�ل��ت��ى ي�صمها  �مل��ق��ت��ن��ي��ات  ب���ني  وم���ن 
�لتى  �للوحات  من  �لعديد  �جل��ن��اح، 
تن�صر �ملعلومات عن جميع �لقطاعات 
�مل��ه��م��ة يف �ل���دول���ة، وم���ن ب���ني هذه 
�صمال  �أن  �إىل  ي�����ص��ري  م���ا  �ل��ل��وح��ات 
من  �لفر�س،  ت�صنع  ب��الد  مقدونيا 
وتنمية  �لقت�صادية  �ملناطق  خ��الل 
�ملجتمع، وحتقيق فر�س �ل�صتثمار، 
ع�صو  مقدونيا  �أن  �ل��ل��وح��ة  وت�صري 
للع�صوية  ومر�صحة  �لناتو  حلف  يف 
�لأوروب�����ي�����ة، ك��م��ا ت���اأت���ي ل��وح��ة �أخر 
جت����ذب �مل���غ���ام���رون ب���ع���ن���و�ن، وجهة 
، و�مل��ق�����ص��ود بهذه  �مل��غ��ام��رة  مل��ح��ب��ي 
بالأمو�ج  �ل�صتمتاع  ه��و  �مل��غ��ام��ر�ت 
ورك�������������وب �خل������ي������ل وغ�������ريه�������ا من 

�ملغامر�ت.
�أخ��رى تتحدث عن وجهة  ول��وح��ات 

�ل�صياحة  يخ�س  وهذ�  �ملو��صم،  لكل 
يف  ب��ح��رية  �أق���دم  يف  مثال  �ل�صيفية 
قارة �أوروبا، حيث �أنها �صمن �ملعامل 
�ل��ي��ون�����ص��ك��و، ويف مو�صم  ت��ت��ب��ع  �ل��ت��ى 
ب�صقوط  �ل�����ص��ي��اح  ي�صتمتع  �ل�����ص��ت��اء 
لوحات  وعدة  عليه،  و�لتزلج  �لثلوج 
ت�صري �إىل �أن مقدونيا دولة م�صيافة، 
ويف ت�صل�صل و�صعت �للوحات لتكمل 
على  �لد�لة  ومنها  �لبع�س،  بع�صها 
�لثقافة و�لفنون و�ملوروث �لرت�ثي، 
وك���ل ل��وح��ة حت��م��ل ���ص��ورة تعبريية 
�جلمهور،  �إىل  لتنقله  �ل��و�ق��ع  م��ن 
�ل�صورة  م��ف��ه��وم  ل��رت���ص��ي��خ  وذل�����ك 

�لذهنية لدى �لز�ئرين.
و��صتعر�س جناح �صمال مقدونيا يف 
�ملطبخ  م��ن  من���اذج   ،2020 �أك�صبو 
�لطهي  ل��ف��ن  و�������ص�����ار�ت  �مل����ق����دوين 
لكت�صاف  �جلميع  ودع��ى  و�ل��ت��ذوق، 

�ل����ع����ج����ائ����ب �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة وف����ر�����س 
�ل�صتثمار، و�ملو�قع �مل�صجلة يف قائمة 
و�لهدف  �لعاملي،  للرت�ث  �ليون�صكو 
من م�صاركة �صمال مقدونيا يف �ك�صبو 
وثقافتها  ب���ال���دول���ة  �ل��ت��ع��ري��ف  ه���و 
وت��اري��خ��ه��ا �مل���م���ت���زج م���ع �ل���ع���دي���د م 
و��صتقطاب  �ل��ق��دمي��ة،  �حل�����ص��ار�ت 
رج����ال �لأع���م���ال وروؤو�������س �لأم�����و�ل 
لعقد �تفاقيات وعقود ت�صغيل لدفع 
ع��ج��ل��ة �لق��ت�����ص��اد و�لن����ت����اج، وذلك 
�ل��دول �مل�صاركة يف جميع  مع جميع 
من  �حليوية  و�لقطاعات  �جل��و�ن��ب 
وجت���ارة،  و���ص��ن��اع��ة  و���ص��ح��ة  �صياحة 
بال�صتثمار  للمهتمني  خ�ص�س  وقد 
�جلناح  ق��ام  وب���دوره  للقاء�ت،  مكان 
�لذين  �لز�ئرين  من  �لألف  بجذب 
باجلناح  �م���ت���ن���ان���ه���م  ع�����ن  ع�������ربو� 

و�لقائمني عليه 

•• عجمان - الفجر:

عبد�هلل  �ملهند�س  �صعادة  برئا�صة  عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن  وف��د  ق��ام 
�ملويجعي رئي�س جمل�س �لإد�رة، بزيارة معر�س �إك�صبو 2020 دبي، �صم �لوفد 
جمل�س  و�أع�صاء  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لنعيمي  �أحمد  بن  �صامل  �صعادة 
�لإد�رة. �إ�صتهل وفد غرفة عجمان �جلولة بزيارة جناح �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
للتعرف على حمتويات �جلناح و�أق�صامه �ملت�صمنة �جلو�نب �لرت�ثية ومقتطفات 
روؤية  �صمن  �لقادمة  ونه�صتها  خطتها  وك��ذل��ك  وحا�صرها  �ململكة  ت��اري��خ  م��ن 

�ل�صعودية 2030. لتحقيق م�صتقبل �أكرث �إزدهار�ً لل�صعب �ل�صعودي حتت ر�ية 
وتوجيهات خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود، ملك 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صقيقة، و�لأمري حممد بن �صلمان بن عبد�لعزيز �آل 

�صعود، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع.
و�أ�صاد �صعادة عبد�هلل �ملويجعي بتميز �جلناح �ل�صعودي وما ي�صمه من جو�نب 
�مل�صاريع  �أه��م  على  و�لتعرف  �ململكة  ت��اري��خ  رحلة يف  �إىل  �ل���زو�ر  ت��اأخ��ذ  و�أق�����ص��ام 

و�لتوجهات �مل�صتقبلية.
كما ز�ر �أع�صاء جمل�س �إد�رة غرفة عجمان جناح "�لروؤية" للتعرف على م�صرية 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وروؤي��ة 
�لفريدة  �لتجربة  �جلناح  لي�صرد  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
وحمطات �لتنمية، ويقدم �جلناح حماكة �صاملة عن فكر �صاحب �ل�صمو حاكم 
عاملية يف خمتلف  لها مكانة  �إ�صتثنائية  دبي مدينة  �إم��ارة  �أ�صبحت  وكيف  دب��ي، 

�ملجالت ومنارة حتتذي بها مدن �لعامل يف �لتطور و�لديناميكية و�لنجاح.    
بعام  �لدولة  �إحتفالت  مع  �إك�صبو  تز�من  �أن  �ملويجعي  عبد�هلل  �صعادة  و�أو���ص��ح 
خالل  �لر�صيدة  قيادتنا  ر�ي��ة  حت��ت  دولتنا  �إل��ي��ه  و�صلت  م��ا  يج�صد  �خلم�صني، 
خم�صني عام م�صت وخم�صني قادمة يتوجها طموح و�صغف لتبو�أ �ملر�كز �لوىل 

عاملياً يف كافة �ملجالت بالإعتماد على �لنهج �ل�صتباقي ووثيقة مبادئ �خلم�صني 
�ملت�صمنة توجهات دولتنا �مل�صتقبلية.

�لعاملي  �حل��دث  زي��ارة  باأهمية  للجميع  �لدعوة  �ملويجعي  عبد�هلل  �صعادة  ووج��ه 
من   عجمان  غرفة  و�أع�����ص��اء  �لع��م��ال  ور�ئ���د�ت  رو�د  د�ع��ي��اً  فعالياته،  ومتابعة 
�أ�صحاب وم�صوؤويل �ل�صركات و�مل�صانع  للتعرف على توجهات �إقت�صاد �مل�صتقبل 
و�مللتقيات  �لفعاليات  �لزخم من  هذ�  و�ل�صر�كات يف ظل  �لتعاون  فر�س  وبحث 
و�ملبتكرين يف خمتلف  �ملو�هب  و�أ�صحاب  �ملعنيني  �خل��رب�ء  ووج��ود  �لقت�صادية 

�ملجالت.  

نهيان بن مبارك : �شباب الإمارات ثروة الوطن احلقيقية وبناة امل�شتقبل 

جناح �شمال مقدونيا يعر�س اأقدم النقو�س احلجرية باملنطقة يف اك�شبو 2020

جمل�س اإدارة غرفة عجمان يزور جناح اململكة العربية ال�شعودية و جناح الروؤية
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عربي ودويل

�عتقلو� قيد �لتوقيف �ملوقت«. وما ز�لت �حلو�دث �ل�صناعية 
توقيف  �أو  حماكمة  تتم  �أن  �ل��ن��ادر  م��ن  لكن  رو�صيا  يف  تتكرر 

�أثرياء �أو �أ�صحاب نفوذ.
وفيدياييف )59 عاما( �صخ�صية من �ل�صف �لأول يف منطقة 
حمركا  �مل��ن��اج��م  ق��ط��اع  ي�صكل  ح��ي��ث  �صيبرييا  يف  ك��ي��م��ريوف��و 
�أغنى  177 ع��ل��ى لئ��ح��ة  �مل��رت��ب��ة  ل��الق��ت�����ص��اد. وق���د ج���اء يف 
ب�550 مليون  2019 برثوة تقدر  �ل�صخ�صيات يف رو�صيا يف 
دولر، ح�صب جملة فورب�س �ملتخ�ص�صة. و�بنه بافل هو �أي�صا 
ت�صرين   25 ويف  �ملوحدة«.  “رو�صيا  �لكرملني  حزب  يف  ع�صو 
من  خم�صة  بينهم  ا  �صخ�صً  51 لقي   2021 �لثاين-نوفمرب 
رجال �لإنقاذ م�صرعهم يف منجم �لفحم لي�صتفياجنايا �لتابع 

ل�صركة “��س د�س ��س-�أوغول«.

•• مو�صكو-اأ ف ب

�أوقفت �ل�صلطات �لرو�صية  �أم�س �لأربعاء ميخائيل فيدياييف 
قطب �لفحم �لذي ميلك مئات �ملاليني من �ليوروهات، بعد 
�حلادث �لذي وقع يف �أحد مناجمه يف ت�صرين �لثاين-نوفمرب 

و�أ�صفر عن مقتل 51 �صخ�صا، كما �أعلن �ملحققون �لأربعاء.
و�عتقل رئي�س جمموعة “��س دي ��س-�أوغول” وكذلك �ملدير 
�أنطون  �لفني  ومديرها  �أليك�صييف  غينادي  للمجموعة  �لعام 
�أناتويل لوبانوف لال�صتباه  �ملنجم  ياكوتوف وكبري مهند�صي 
��صتخد�م  و�إ����ص���اءة  �ل�صناعية  �ل�����ص��الم��ة  م��ع��اي��ري  بانتهاكهم 

�ل�صلطة، على حد قول جلنة �لتحقيق �لرو�صية.
“�ملحققني يعتزمون طلب و�صع �لذين  �إن  وقال �مل�صدر ذ�ته 

ع�صكرية فرن�صية على علّو منخف�س.
ني�صان-�أبريل  يف  متبكتو  م��ن  �لفرن�صي  �لن�����ص��ح��اب  وب����د�أ 
جندياً   150 ن��ح��و  فيها  ي��ت��و�ج��د  ي���ز�ل  ل  وك���ان   ،2013

فرن�صياً.
قبل  �ملع�صكر  قيادة  يتوىّل  كان  �لذي  فلوريان  �لكابنت  وقال 
لكّن  تطوى  �صفحة  �إّن��ه��ا  �إلينا،  “بالن�صبة  �لت�صليم  عملية 
�ملهّمة  جنوده  مع  مو��صلته  �إىل  م�صري�ً  م�صتمرة”،  �ملهّمة 
يف مايل. و�أكد �جلرن�ل دو بريو �أّن فرن�صا “�صتكون حا�صرة 
نهاية  “هدف مهمة برخان يف  �أّن  م�صيفاً  ب�صكل خمتلف”، 
�ملطاف هو متكني مايل من �أخذ م�صريها بيدها لكن د�ئماً 
ومل ُتلِق �لقيادة �ملالية �جلديدة للمع�صكر  يف �إطار �صر�كة”. 

�أي كلمة.

•• مدينة متبكتو-اأ ف ب

متبكتو  مع�صكر  �لإرهابيني  ملكافحة  �لفرن�صية  �لقوة  �أع��ادت 
�إىل جي�س مايل بعدما �حتفظت على مدى نحو ت�صع �صنو�ت 
بوجود متو��صل يف �ملن�صاأة �لو�قعة يف �صمال �لبالد، وفق ما 
�أفاد مر��صلو وكالة فر�ن�س بر�س.و�أُنزل �لعلم �لفرن�صي ورفع 
من  حم��دود  ع��دد  مب�صاركة  �لقاعدة،  يف  �مل��ايل  �لعلم  مكانه 
�جلنود �لفرن�صيني و�ملاليني وممّثلني عن �ل�صلطات �ملحلية 

وم�صوؤولني �أمنيني.
و�صافح �جلرن�ل �لفرن�صي �إتيان دو بريو قائد قوة برخان يف 

مايل، �لقائد �ملايل �جلديد للمع�صكر.
ويف مبادرة رمزية �صّلمه مفتاحاً خ�صبياً و�صط حتليق طائرة 

القوات الفرن�شية تعيد مع�شكر متبكتو اإىل اجلي�س املايل توقيف قطب الفحم يف رو�شيا ميخائيل فيدياييف 

•• الفجر -تون�س
�لت�صويت  ن���و�ي���ا  ن��ت��ائ��ج  �أظ���ه���رت     
�ل�صادرة عن موؤ�ص�صة  ل�صهر دي�صمرب 
�صيغما كون�صاي تو��صل ت�صدر �حلزب 
يف  �لت�صويت  نو�يا  �حل��ر  �لد�صتوري 
تر�جعه  رغم  �لت�صريعية  �لنتخابات 
نوفمرب  ب�����ص��ه��ر  م���ق���ارن���ة  ب��ن��ق��ط��ت��ني 
�صعيد  قي�س  �لرئي�س  وب��ق��اء  �مل��ا���ص��ي 
بال مناف�س جدي يف نو�يا �لت�صويت 
رغم  �لرئا�صية  لالنتخابات  بالن�صبة 
�صهر  ك��ام��ل��ة يف  ن���ق���اط   7 خ�����ص��ارت��ه 
و�ح����د.     و�ب���رزت نتائج �صرب �لآر�ء 
�ل��د���ص��ت��وري �حل���ر و��صل  �ن �حل���زب 

•• الفجر -تون�س

�ل����د�����ص����ت����وري �حل���ر  ي����و������ص����ل      
�ل�صعبة  �ل��ظ��روف  رغ��م  �عت�صامه 
�ملحيطة به ح�صب قياديي �حلزب. 
�أم�س �لأربعاء، رئي�صة  وقد �تهمت 
�حل�����زب �ل���د����ص���ت���وري �حل����ر عبري 
بتاأ�صي�س  �لنه�صة  ح��رك��ة  مو�صي 
�مل�صلمني،  �ل��ع��ل��م��اء  �حت���اد  تنظيم 
م�صددة على �أنه ذر�عها �لنتخابي.    
وق���ال���ت م��و���ص��ي يف ح����و�ر �إذ�ع�����ي، 
هو  �ل�صيا�صي  للمال  منبع  �أول  �إن 
وذل��ك وفق  �مل�صلمني  �حت��اد علماء 
لد�ئرة  تقرير  �آخ��ر  عليه  ن�س  م��ا 

�ملحا�صبات.
“بتنقية  م���و����ص���ي  وط����ال����ب����ت     
�مل��ن��اخ �لن��ت��خ��اب��ي قبل �ل��ذه��اب يف 
وذلك  مبكرة  ت�صريعية  �نتخابات 
ع���رب ت��ط��ب��ي��ق �ل���ق���ان���ون ع��ل��ى من 

و�صفتهم بالأخطبوط.
مو�صي  ع����ب����ري  ط����ال����ب����ت  ك����م����ا     
ب��اإل��غ��اء ك��اف��ة �لت��ف��اق��ي��ات م��ع هذ� 
�ملرتبط  �جلمعياتي  �لخ��ط��ب��وط 
ووز�رة  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب�������وز�رة 

�لرتبية.

�صنمر  “كيف  ع���ب���ري  وق����ال����ت     
و�لتنظيمات  ن��زي��ه��ة  لن��ت��خ��اب��ات 
�لإرهابية ترتع يف تون�س على غر�ر 
�مل�صنف  ي��ر�أ���ص��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل��م��ع��ي��ة 

�إرهابيا يو�صف �لقر�صاوي ».
   وطالبت مو�صي مبحا�صبة رئي�س 
�لغنو�صي،  ر����ص��د  �لنه�صة  ح��رك��ة 
�أفل�صو�  �لإخ����و�ن  �أن  على  م�صددة 
�لدولة ودمرو� �لقت�صاد و�أجرمو� 
�لإره���اب  وغلغلو�  �ل��دول��ة  ح��ق  يف 

وفق تعبريها.
�حل������زب  رئ����ي���������ص����ة  و�ت�����ه�����م�����ت     
“�لرئي�س  �حل�����������ر  �ل����د�����ص����ت����وري 
تنظيم  ب���ح���م���اي���ة  ����ص���ع���ّي���د  ق���ي�������س 
�لقر�صاوي، م�صددة على �أنه �صّخر 
�ل�صخمة  �لأمنية  �لإمكانيات  كل 
�لإرهابي”  �لتنظيم  ه��ذ�  حلماية 

يف �إ�صارة لحتاد �لعلماء �مل�صلمني.
ُي�صر  “ملاذ�  م��و���ص��ي  وت�����ص��اءل��ت     
تنظيم  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �صعيد  قي�س 
�إغالقه  ي���ري���د  ول  �ل���ق���ر����ص���اوي 
بجرة قلم كما �أغلق �لربملان وهيئة 

مكافحة �لف�صاد«.
ر�ئحة  “ن�صتم  م��و���ص��ي  وق��ال��ت     
�لإ�صالم �ل�صيا�صي �لذي �صيتو��صل 

يف �مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة ع����رب �إع������ادة 
وفق  �لإره��اب��ي��ة  تنظيماته  ت��دوي��ر 

تعبريها.
   وحّملت عبري مو�صي قي�س �صعيد 
و�لنيابة �لعمومة ما �صيتعر�س له 
�لد�صتوري  ح��زب  م��ن  �ملعت�صمني 
ب�صالمتهم  �مل�������ص���ا����س  م����ن  �حل�����ر 

�جل�صدية و�ل�صحية.

نداء ا�ستغاثة
   وك���ان �حل���زب �ل��د���ص��ت��وري �حلر 
ق���د �أط���ل���ق ن����د�ء ����ص��ت��غ��اث��ة، �أم�س 
�لأرب�����ع�����اء، ي���وؤك���د م���ن خ���الل���ه �أن 
مقر  �أم�����ام  “�ملعت�صمني  �ت��ب��اع��ه 
�مل�صلمني  لعلماء  �ل��ع��امل��ي  �لحت���اد 
�أنو�ع �لتنكيل  يتعر�صون �إىل �صتى 
و�لتعذيب و�لعنف من قبل �أجهزة 
ح�صب  �لأع���م���ال  ت�����ص��ري��ف  �صلطة 

تعبريهم.
   و�أك�������دت رئ��ي�����ص��ة �حل�����زب عبري 
من  �مل�صاركني  منع  مت  �أن��ه  مو�صي 
�لعت�صام  م���ك���ان  �إىل  �ل���و����ص���ول 
�حتجاز  “مت  كما  قانونا،  به  �ملعلم 
يف  �حليلة  با�صتعمال  �ملعت�صمني 
وبرت�صانة  باحلديد  مطوق  مربع 

م��ن �أع�����و�ن �لأم����ن مم��ا ت�صبب يف 
����ص���ق���وط ث�����الث م��ع��ت�����ص��م��ات من 
بينهن  من  للحزب  �لعليا  �لقيادة 
ع�صو جمل�س نو�ب �ل�صعب مغ�صي 
�مل�صحة  �إىل  نقلهن  ومت  عليهن 

لتعكر حالتهن �ل�صحية«.
   ك��م��ا مت �ل��ت��اأك��ي��د يف ه���ذ� �لند�ء 
“حجز مكرب �ل�صوت رغم  �أن��ه مت 
�ملكتوب  �صلب  م�صبقا  ب��ه  �لإع���الم 
و�إحالة  �ملخت�صة  لل�صلطة  �ملوجه 
ع��ل��ى مر�كز  �حل���زب  ���ص��ب��اب  بع�س 
وبا�صتعمال  ت��ع�����ص��ف��ا  �ل�������ص���رط���ة 
�ىل  �إ�صافة  قانونية”،  غ��ري  �صبل 
مكان  من  يقرتب  من  كل  ترهيب 

�لعت�صام«.
   ه����ذ� و�أك������دت م��و���ص��ي �أن����ه مت “ 
ت��ع��ري�����س ح���ي���اة رئ��ي�����ص��ة �حل����زب 
ل��ل��خ��ط��ر ورف���������س مت��ك��ي��ن��ه��ا من 
�آم���ن حت�صبا لكل  �ل��ب��ق��اء يف م��ك��ان 
هجوم ي�صتهدفها رغم علم �لدولة 
وتلقت  م���ه���ددة  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ب���اأن���ه���ا 
�لفارطة  و�ل�صاعات  �لأي���ام  خ��الل 
ت���ه���دي���د�ت ب��ال��ق��ت��ل ع���ل���ى م�����ر�أى 

وم�صمع من �لأجهزة �لأمنية«.
“منع  �إىل  �حل��������زب  و�أ��������ص�������ار     

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ك��ي��ف مي��ك��ن �إن���ق���اذ �لت���ف���اق �ل���دويل 
ب�صاأن �لنووي �لإير�ين �ملحت�صر منذ 
عام  منه  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن�صحاب 
�لإجابة  حم���اول���ة  جت���ري  2018؟ 
على هذ� �ل�صوؤ�ل يف �ملفاو�صات �ل�صاقة 

�جلارية يف فيينا خلف �أبو�ب مغلقة.
�ملحادثات  من  �لأوىل  �جلولة  ُعقدت 
بني �أبريل )ني�صان( ويونيو )حزير�ن( 
مب�صاركة �لدول �لتي ل تز�ل �أطر�فا 
يف “خطة �لعمل �ل�صاملة �مل�صرتكة”، 
�ملتحدة  و�مل��م��ل��ك��ة  وف��رن�����ص��ا  �أمل���ان���ي���ا 

و�ل�صني ورو�صيا و�إير�ن.
و�أفاد دبلوما�صي �أوروبي �أن �ملحادثات 
�إىل   70“ �إجن����از  �إىل  ق����ادت  �لأوىل 
%80 من �لعمل” حول نقطتي رفع 
�لعقوبات �لأمريكية وعودة �إير�ن �إىل 

�لتز�ماتها �لنووية.
�ملت�صدد  �مل����ح����اف����ظ  �ن����ت����خ����اب  ل���ك���ن 
�إب��ر�ه��ي��م رئ��ي�����ص��ي رئ��ي�����ص��اً لإي�����ر�ن يف 
تعليق  �إىل  �أدى  )ح����زي����ر�ن(  ي��ون��ي��و 

�ملفاو�صات.
��صتوؤنفت �لجتماعات يف 29 نوفمرب 
باأن  “�صعور  م���ع  �ل���ث���اين(  )ت�����ص��ري��ن 
بح�صب  �لأمر ملح �أكرث من �ملعتاد”، 
�إنريكي  �لأوروب����ي  �ملفاو�صات  من�صق 

مور�.
مت تو�صيع �لوفود )40 ع�صو�ً لإير�ن 
وح��ده��ا( ون��ق��ل مقر �مل��ف��او���ص��ات �إىل 
ق�����ص��ر ك����وب����ورغ �مل���ه���ي���ب ح���ي���ث �أب�����رم 

�لتفاق �لتاريخي عام 2015.
�ل�صيغ  ذ�ت  �لج���ت���م���اع���ات  وجت�����ري 
�لأطر�ف  وثالثية  )ثنائية  �ملتعددة 
وقت  حتى  �خل����رب�ء(  م�صتوى  وع��ل��ى 
متاأخر من �لليل يف جو مثابر، وفق ما 
تظهر �ل�صور �لتي ن�صرتها �صخ�صيات 

م�صاركة على �لإنرتنت.
و�لإير�نيون  �لأم��ري��ك��ي��ون  يلتقي  ل 
�أب�����د�ً ح���ول ط���اول���ة و�ح�����دة، وه���و ما 
ل�صطر�ر  كبري  ب�صكل  �ملهمة  يبطئ 

�لدولية  �ملوؤ�ص�صات  و�إىل  �لتعذيب 
��صتغاثة  ب��ن��د�ء  �لإن�����ص��ان  حل��ق��وق 
�أ�صكال  كافة  ورف��ع  للتدخل  عاجل 
�مل�صلط  و�ل����ص���ط���ه���اد  �ل��ت��ع��ذي��ب 
تطالب  �ملجتمع  من  �صريحة  على 
حماية  يف  بحقها  �صلمية  ب�صفة 
�لفو�صى  �أخ��ط��ب��وط  م���ن  وط��ن��ه��ا 
�ل�صموم  وبث  �لنتخابي  و�لتزوير 
ون�صر  و�ل���ن�������ص���اء  �ل�������ص���ب���اب  ل�����دى 

نو�ب �لكتلة �لربملانية بكل وح�صية 
بدنية  �أ�������ص������ر�ر  يف  ت�����ص��ب��ب  مم����ا 
ل��ه��م ول��رئ��ي�����ص��ة �حل����زب ع��ل��ى �إثر 

��صتماتتهم يف رفع ر�ية �لوطن«.
   وتوجه �حلزب �لد�صتوري �حلر 
�إىل  �ل��ق��ان��وين  مم��ث��ل��ه  �صخ�س  يف 
�لهيئات �حلقوقية �لوطنية وعلى 
ر�أ�صها �لهيئة �لعليا حلقوق �لإن�صان 
و�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

ت��ث��ب��ي��ت خيمة  م����ن  �مل��ع��ت�����ص��م��ني 
تقيهم من �لربد �لقار�س وحتفظ 
�جل�صدية  و���ص��الم��ت��ه��م  ك��ر�م��ت��ه��م 
�لعر�ء  يف  للمبيت  ��صطرهم  مم��ا 
م��ل��ت��ح��ف��ني �ل�����ص��م��اء وخ���ل���ف لهم 
م���ت���اع���ب ����ص���ح���ي���ة، و�أي���������ص����ا منع 
�لبالد  علم  و�صع  م��ن  �ملعت�صمني 
�ختارته  �ل��ذي  �ملكان  يف  �لتون�صية 
وتعنيف  لح���ت���ج���ازه���م  �ل�����ص��ل��ط��ة 

متحفظتني،  و�ل�صني  رو�صيا  وتبقى 
وقد نقلت وكالة “تا�س” �لرو�صية عن 
تاأكيده  �أوليانوف  ميخائيل  �ل�صفري 
�لعديد  ����ص��ت��م��ر�ر  م��ع  ت��ق��دم  ت�صجيل 
م����ن �مل�������ص���ائ���ل ع���ال���ق���ة، م���ث���ل م�صري 
�مل�صتخدمة يف  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة 

تخ�صيب �ليور�نيوم.
�إمكانية  يف  م�صكك  دبلوما�صي  �عترب 
�لتو�صل �إىل �تفاق �أن “كل ما يتطلبه 
�لأم��ر هو ق��ر�ر �صيا�صي” من �ملر�صد 
علي  �لإ�صالمية  للجمهورية  �لأعلى 

خامنئي لتحريك �لنقا�صات.
ع�����الوة ع��ل��ى �جلانب  �أن�����ه  و�أ�����ص����اف 
�لق��ت�����ص��ادي ل��ل��ع��ق��وب��ات �ل��ت��ي تخنق 
�لقت�صاد �لإير�ين، تعرف طهر�ن �أن 
هذه  يف  نووية  �أ�صلحة  �نت�صار  “�أزمة 
عو�قب  لها  ت��ك��ون  �أن  ميكن  �ملنطقة 

وخيمة«.
�لوليات  �أن  بلينكن  �أك��د  جهته،  م��ن 
على  ن�صط”  “ب�صكل  تعمل  �مل��ت��ح��دة 
ف�صل  ح������ال  يف  “بد�ئل”  �إع����������د�د 

�ملفاو�صات.
عقد  ت��ط��ل��ب  �أن  ل��و����ص��ن��ط��ن  مي��ك��ن 
حمافظي  ملجل�س  ��صتثنائي  �جتماع 
�لذرية  ل��ل��ط��اق��ة  �ل���دول���ي���ة  �ل���وك���ال���ة 
بحلول نهاية دي�صمرب )كانون �لأول( 
�إي���ر�ن، كما ي�صري  لإد�ن���ة ع��دم تعاون 
ع��ل��ي ف���ائ���ز �مل��ت��خ�����ص�����س يف �مل���ل���ف يف 
كر�ي�ص�س  “�نرتنا�صيونال  منظمة 

غروب«.
وت���و�����ص���ل �ل���وك���ال���ة �ل��ت��اب��ع��ة ل���الأمم 
�ملتحدة �مل�صوؤولة عن مر�قبة �لطبيعة 
�لإير�ين،  �لنووي  �ل�صلمية للربنامج 
�إد�نة �لعر�قيل �لتي تعرت�س عمليات 
�جلمهورية  بها  تقوم  �لتي  �لتفتي�س 

�لإ�صالمية.
 ،2015 لت����ف����اق  �مل���ع���ار����ص���ون  �أم������ا 
م�صاعفة  على  و��صنطن  ون  فيح�صّ
و�لدبلوما�صي  �لقت�صادي  �ل�صغط 
�إي�����ر�ن، ق��ب��ل �ل��ل��ج��وء �إىل خيار  ع��ل��ى 

ع�صكري حمتمل.

للتنقل  �لأوروب���ي���ني  �لدبلوما�صيني 
ب��ني وف���دي �ل��ب��ل��دي��ن. وي��ق��ي��م �لوفد 
يف  يقع  منف�صل  مبنى  يف  �لأم��ري��ك��ي 

مكان قريب من ق�صر كوبورغ.
مب����ج����رد �����ص���ت���ئ���ن���اف �مل����ف����او�����ص����ات، 
�إطالة  م��ن  ط��ه��ر�ن  و��صنطن  ح���ذرت 
�إنذ�ر�ً  لها  توجه  لكنها مل  �لنقا�صات، 

نهائياً حتى �لآن.
�لأوروب��ي��ون مو�قف م�صابهة،  و�أب��دى 
�أوروب��ي��ون كبار  وق��د ح��ذر م�صوؤولون 
ينفد.  “�لوقت  �أن  �لثنني من  م�صاء 
�صوء  يف  �صريع،  تقدم  �إح���ر�ز  وب���دون 
�ل���ت���ق���دم �ل�����ص��ري��ع ل���ربن���ام���ج �إي�����ر�ن 
�لنووي، �صت�صبح خطة �لعمل �ل�صاملة 

�مل�صرتكة قريبا �إطار�ً فارغاً«.
عدة  �إي��ر�ن  �تخذت  �لعام،  بد�ية  منذ 
�إذ  خ���ط���و�ت يف ب��رن��اجم��ه��ا �ل���ن���ووي، 

رفعت معدل تخ�صيب �ليور�نيوم �إىل 
من  قريبة  م�صبوقة  غ��ري  م�صتويات 
قنبلة  ل�صنع  �ل��الزم��ة   90% ن�صبة 

ذرّية.
و�أ�صار �لدبلوما�صيون �لأوروبيون �إىل 
ب�صروط  تتعلق  �لرئي�صية  �مل�صكلة  �أن 
�إير�ن “�جلذرية” ومقرتحاتها �لتي 
“ل تتما�صى مع خطة �لعمل �ل�صاملة 

�مل�صرتكة �أو تتجاوز ما تن�س عليه«.
�خلارجية  وزي������ر  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�لثالثاء  بلينكن  �أن��ت��وين  �لأم��ري��ك��ي 
تنخرط  ومل  �لأو�ن،  ي��ف��وت  “قريباً 

�إير�ن بعد يف مفاو�صات حقيقية«.
ت�صريح  يف  دب���ل���وم���ا����ص���ي  و�أب�����������دى 
من  �متعا�صه  ب��ر���س  فر�ن�س  لوكالة 

“�لنقا�صات �لطويلة«.
�لأمر  �أ�صرعة.  دون  “نبحر  و�أ���ص��اف 

�ل������ور�ء  �إىل  خ���ط���وة  رق�������ص���ة:  م���ث���ل 
يختلف  �لو�صع  �لأم���ام،  �إىل  و�أخ���رى 
�أن  و�أك����د م��ع ذل���ك  م��ن ي���وم لآخر”، 

“�لنقا�صات �صعبة ولكننا نحتاجها«.
“�لرفع  �إي�����ر�ن ع��ل��ى ����ص���رورة  ت�����ص��دد 
وغري  �لعادلة  غري  للعقوبات  �لكامل 
�لرئي�س  �أع������اد  �ل���ت���ي  �لإن�صانية” 
�ل�����ص��اب��ق دون���ال���د تر�مب  �لأم���ري���ك���ي 

فر�صها.
 و�مل��ف��او���ص��ات م��ت��ع��رثة �أ���ص��ا���ص��اً حول 
�صرتفعها  �ل���ت���ي  �ل��ع��ق��وب��ات  ط��ب��ي��ع��ة 
تطالب  �ل��ت��ي  و�ل�صمانات  و��صنطن 

بها �إير�ن.
�لإير�نيني  �مل��ف��او���ص��ني  ك��ب��ري  ل��ك��ن 
علي ب��اق��ري �أك��د �لأح���د �إح���ر�ز تقدم 
�ملو�صوعات  �أعمال  ج��دول  حتديد  يف 

�لتي �صتناق�س يف �ملحادثات.

نائب  من�صب  ي�صغل  �ل���ذي  وب��اق��ري 
مع�صكر  �إىل  ينتمي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
�مل���ح���اف���ظ���ني �مل���ت�������ص���ددي���ن وع����ار�����س 

�لتفاق عام 2015.
�حلكومة  ب��ا���ص��م  �مل���ت���ح���دث  و�ع���ت���رب 
ب�����ه�����ادري جهرين  ع���ل���ي  �لإي����ر�ن����ي����ة 
لدى  ت����وف����رت  “لو  �أن�������ه  �ل����ث����الث����اء 
�لأطر�ف �لغربيني �إر�دة جدية ب�صاأن 
“�صيتم �لتو�صل  فاإنه  �إلغاء �حلظر” 
�ىل �تفاق قطعاً”، وفق ما نقلت عنه 
وكالة �جلمهورية �لإ�صالمية لالأنباء 

�إرنا بالعربية.
ب����اأن����ه  و�����ص����ف����ه  م�����ا  ج�����ه�����رين  ود�ن 
يخ�س  م�����ا  يف  ل���ل���ح���ق���ائ���ق  “حرف 
يتم  �أن���ه  و�أك����د  �ملفاو�صات”،  وق��ائ��ع 
يف  مغلوطة  لت�صريحات  “�لرتويج 

هذ� �خل�صو�س«.

لالنتخابات  �لت�صويت  ن��و�ي��ا  ت�صدر 
من  ب���امل���ائ���ة   36.2 ب����  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
�ل�صو�ت يليه يف �ملرتبة �لثانية حزب 
قي�س �صعيد �ملفرت�س ب� 20.8 باملائة 
�لنه�صة  حركة  وحلت  �ل���ص��و�ت  من 
يف �ملرتبة �لثالثة ب� 15.8 باملائة من 

�ل�صو�ت.
 5 �ل��ن��ه�����ص��ة رب���ح���ت  �أن     و�ل���الف���ت 
�ملا�صي  بال�صهر  مقارنة  كاملة  نقاط 
نتيجة  �أف�صل  وه��ي  باملائة(   10.5(
�صعيد عن  قي�س  �عالن  ت�صجلها منذ 

80 من �لد�صتور يوم  تفعيل �لف�صل 
25 ي��ول��ي��و �مل���ا����ص���ي.    ك��م��ا �أظهرت 
ولئن  �ل�����ص��ع��ب  ح���رك���ة  �أن  �ل���ن���ت���ائ���ج 
فاإنها  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��رت��ب��ة  على  حافظت 
�لنقاط  بع�س  �لخ���رى  ه��ي  ح�صدت 
باملائة   6.7 ن�صبة  �ل�صافية بتحقيق 
�ملرتبة  يف  �لدميقر�طي  �لتيار  يليها 
ب��امل��ائ��ة من   4.8 ب��ن�����ص��ب��ة  �خل��ام�����ص��ة 
�لأ�����ص����و�ت.    ووف���ق ن��ت��ائ��ج �لدر��صة 
ن�����ص��ب��ة �لذين  ت��ر�ج��ع��ت  ذ�ت���ه���ا ف��ق��د 
من  ت�صويتهم  ن��و�ي��ا  ع��ن  يعلنون  ل 

 67.2 �إىل  باملائة يف نوفمرب   71.3
باملائة يف دي�صمرب �جلاري مبا يجعل 
�فرت��صيا  يك�صب  �حل���ر  �ل��د���ص��ت��وري 
حو�يل 50 �ألف �صوتا �إ�صافيا ليكون 
يف  لفائدته  �لت�صويت  ن��و�ي��ا  جممل 

حدود 840 �ألف �صوت تقريبا.
يف  �لت�صويت  ل��ن��و�ي��ا  بالن�صبة  �أم���ا     
�ل��رئ��ا���ص��ي��ة ي��ظ��ل قي�س  �لن��ت��خ��اب��ات 
رغم  مناف�صيه  بقية  بعيد� عن  �صعيد 
ك��ام��ل��ة مقارنة  ن��ق��اط   7 ب���  ت��ر�ج��ع��ه 
بال�صهر �ملا�صي بح�صوله على 81.9 

باملائة من �ل�صو�ت تليه عبري مو�صي 
�ل��د���ص��ت��وري �حل���ر يف  رئي�صة �حل���زب 
و�حتل  باملائة   5.6 ب�  �لثانية  �ملرتبة 
 2.1 ب�  �لثالثة  �ملرتبة  �صعيد  �ل�صايف 

باملائة من �لأ�صو�ت.
  و�ل���الف���ت ل��ل��ن��ظ��ر ه����ذ� �ل�����ص��ه��ر هو 
)من  لنقطتني  م��و���ص��ي  ع��ب��ري  ك�صب 
3.7 باملائة �إىل 5.6 باملائة( وظهور 
�آفاق  ح��زب  رئي�س  �لكايف  عبد  فا�صل 
تون�س لأول مرة يف خما�صي �لطليعة 

ب� 0.9 باملائة من نو�يا �لت�صويت.

�لفكر �لظالمي �ملتطرف، ويحّمل 
�لأعمال  ت�صريف  �صلطة  �حل���زب 
و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �مل�صوؤولية 
�ملعنوي و�مل��ادي �لذي  على �ل�صرر 
�لعتد�ء  ج��ر�ء  باملعت�صمني  حل��ق 
على �حلريات و�حلق يف �لحتجاج 
�ل�صيا�صي  �لعنف  وت��ك��ر�ر  �ل�صلمي 
و�مل��ع��ن��وي و�جل�����ص��دي ���ص��د �مل����ر�أة، 

على حّد تعبري �لند�ء.

غوتريي�س: امل�شاعدة الإن�شانية 
عرب احلدود �شرورية ل�شكان �شوريا 

•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

ر�أى �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �نطونيو غوتريي�س يف تقرير قدمه ملجل�س 
�لأمن �لدويل �أن �مل�صاعد�ت �لإن�صانية عرب �حلدود لل�صكان �ل�صوريني  دون 
�لتي متر  �مل�صاعد�ت  مو�فقة دم�صق، ما ز�لت �صرورية، معرتفا بتقدم يف 

عرب خطوط �جلبهة يف �صوريا.
وقال غوتريي�س يف �لتقرير �ل�صري �لذي ح�صلت وكالة فر�ن�س بر�س على 
ن�صخة منه “يف هذه �ملرحلة، مل تبلغ �لقو�فل عرب خطوط �جلبهة وحتى 
�لعابرة  �لعملية  حققته  �ل��ذي  �مل�صاعدة  م�صتوى  منتظم،  ب�صكل  �ملنت�صرة 

للحدود” عند معرب باب �لهوى بني �صوريا وتركيا.
و�صدد �لأمني �لعام للمنظمة �لدولية على �أن “�مل�صاعدة عرب �حلدود تبقى 

حيوية ملاليني �لأ�صخا�س �ملحتاجني يف �صمال غرب �صوريا” حول �إدلب.
بعبور  �لدولية  للم�صاعد�ت  ي�صمح  �لذي  �ملتحدة  �لأمم  تفوي�س  يلقى  ول 
�حلدود �ل�صورية  دون مو�فقة دم�صق �إجماعا �إذ تعار�صه رو�صيا �لتي توؤكد 

على �صيادة �صوريا. ويريد �لغرب �إبقاء هذ� �لتفوي�س لأ�صباب �إن�صانية.
وكان جمل�س �لأمن �لدويل تبنى يف متوز/يوليو ب�صعوبة بعد عر�س �مللف 
على �لرئي�صني �لأمريكي جو بايدن و�لرو�صي فالدميري بوتني، قر�ر� ميدد 
�ل�صماح با�صتخد�م معرب باب �لهوى �صتة �أ�صهر قابلة للتجديد. لكن هذه 

�للحظة �لنادرة للوحدة ب�صاأن �صوريا �أدت �إىل تف�صري�ت خمتلفة للن�س.
يف  �أي   - �أ�صهر  �صتة  بعد  �لتجديد  �أن  و�أوروب���ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ر�أت  فقد 
من  تلقائيا  يتم  �أخ���رى،  �أ�صهر  ل�صتة   - �لثاين/يناير  ك��ان��ون  م��ن  �لعا�صر 
م�صروط  �لتمديد  �إن  قالت  رو�صيا  لكن  ت�صويت جديد.  �إىل  دون �حلاجة 
�إمكانية �لت�صويت  �أنطونيو غوتريي�س مع  بالتقرير �لذي قدمه �لثالثاء 

عليه من جديد.
�إن�صانية  �ملتحدة ملليات  ويتحدث غوتريي�س يف وثيقته عن م�صروع لالأمم 
عرب خطوط �جلبهة للو�صول �إىل منطقة �إدلب �لتي ل تز�ل خارجة عن 
�صيطرة دم�صق. وقال �إن “هذه �خلطة، �إذ� مت تنفيذها، �صتجعل �لعمليات 

عرب �خلطوط �لأمامية �أكرث قابلية للتنبوؤ و�أكرث فاعلية«.
وبينما ما ز�لت �إدلب ت�صهد �أعمال عنف تتمثل “ب�صربات جوية وعمليات 
ق�صف”، ح�صب �لتقرير “يحتاج حو�يل 4،5 ماليني �صخ�س يف �صوريا �إىل 
�لأزمة  ب�صبب  �ل�صابق”  �لعام  باملئة عن   12 بزيادة  �ل�صتاء،  هذ�  م�صاعدة 

�لقت�صادية �لناجمة عن وباء كوفيد-19.
�للقاحات  �صوريا ح�صلو� على  �ل�صكان يف  باملئة فقط من   2،9 �أن  و�أو�صح 

�لكاملة.
تعمل   ،2014 يف  �أن�صئت  �لتي  �حل��دود  �ملتحدة عرب  �لأمم  �آلية  تعد  ومل 
�صوى عرب باب �لهوى منذ 2020 بعدما فر�صت رو�صيا يف 2019 �إلغاء 

ثالث نقاط دخول �إىل �صوريا.
 
 
 

معت�سما اأمام احتاد القر�ساوي:

الد�شتوري احلر يّتهم ويوجه نداء ا�شتغاثة...! 

يف اأحدث �سرب للآراء

الد�شتوري احلّر يوا�شل ت�شّدر نوايا الت�شويت يف الت�شريعية
يف الرئا�سية: �سعّيد يف ال�سدارة وعبد الكايف يدخل ال�سباق

��صتمر�ر �لعت�صام يف ظروف �صعبة

عبد �لكايف يدخل �ل�صباق

هل اقرتب انهيار مفاو�شات النووي الإيراين؟



اخلميس   16  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13418  
Thursday     16   December   2021   -  Issue No   13418

11

عربي ودويل

�ل�صرقية  �ل�صر�كة  �إنقاذ  �إىل  �لأربعاء  �لأوروب��ي  قادة �لحت��اد  ي�صعى 
و�ذربيجان وهي خم�س  و�رمينيا  ومولد�فيا  �وكر�نيا وجورجيا  مع 
جمهوريات �صوفياتية �صابقة تو�جه حماولت زعزعة ��صتقر�ر تدبر 

من مو�صكو وت�صهد �نق�صامات.
وقال م�صوؤول �أوروبي كبري “�لوقت منا�صب جد� لهذه �لقمة لن هذه 
�لدول ت�صهد فرتة معقدة ب�صبب �صغوط رو�صيا وخالفات د�خلية”. 
لكن �لجتماع  �صيكون بدون �صك م�صدر ��صتياء لأن �لحتاد �لأوروبي 
ل ميكنه قبول طلبات �ن�صمام �وكر�نيا وجورجيا ومولد�فيا. وقال 
�لقيام ب�صيء. بع�س  “ل ميكننا  �أوروب��ي لوكالة فر�ن�س بر�س  وزير 
�لدول �لأع�صاء تدفع يف �جتاه قبول جورجيا و�أوكر�نيا يف �لحتاد 
ف��ان ه��ذ� �لأم��ر غري ممكن”. بد�أ  �لأوروب���ي لكن بالن�صبة لآخرين 
�عتبار� من م�صاء  �ملحادثات  �صارل مي�صال  �لأوروب��ي  �ملجل�س  رئي�س 
�لثالثاء و��صتقبل قادة �أرمينيا و�ذربيجان ملحاولة “تهدئة �لتوتر” 
2020 من  بعد حرب ق�صرية لكن د�مية وقعت بينهما يف خريف 

�أجل �ل�صيطرة على منطقة ناغورين قره باغ موقعة 6500 قتيل.
و�ل�صعي  �لثقة  ��صتعادة  على  مي�صال  �صجعهما  �للقاء  ه��ذ�  ختام  يف 
وقال �لرئي�س �لذربيجاين �إلهام علييف  �ىل “�تفاق �صالم �صامل”. 

“علينا طي �صفحة �لعمال �لعد�ئية”.
 

ندد �ل�صفري �لرو�صي يف �ملانيا �لربعاء باحلكم على رو�صي بال�صجن 
مدى �حلياة بتهمة �غتيال متمرد �صابق من �ل�صي�صان يف برلني باأمر 

من مو�صكو معترب� �ياه “م�صي�صا”.
وقال �صريغي نيت�صاييف يف بيان ن�صر على موقع �ل�صفارة �لرو�صية يف 
�ملانيا “نعترب �ن هذ� �حلكم لي�س مو�صوعيا، �نه قر�ر �صيا�صي ي�صيء 

ب�صكل خطري �ىل �لعالقات �لرو�صية-�لملانية �ل�صعبة بالفعل”.

 قال م�صوؤول يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية �لأربعاء �إن وزير �خلارجية 
�أنتوين بلينكن قطع زيارته ملنطقة جنوب �صرق �آ�صيا ب�صبب �كت�صاف 

حالة �إ�صابة بكوفيد-19 بني مر�فقيه يف �لزيارة.
�لقر�ر  �إن  �لأمريكية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدث  بر�ي�س  نيد  وق��ال 
�ُتخذ للحد من خطر �لإ�صابة بكوفيد-19 ومنح �لأولوية لل�صحة 
�ت�صال  يف  �لعميق  �أ�صفه  ع��ن  ع��رب  بلينكن  �أن  مو�صحا  و�ل�صالمة، 
يح�صر  �أن  �ملقرر  من  ك��ان  حيث  تايالند  خارجية  وزي��ر  مع  هاتفي 

�جتماعات غد� �خلمي�س.
�أثناء وجود بلينكن يف  �أم�س �لأربعاء  وتاأكدت �لإ�صابة بكوفيد-19 

ماليزيا. وز�ر �لوزير �لأمريكي �إندوني�صيا يف �ليومني �ملا�صيني.

بتجاوز�ت  �لإن�صان  حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �لأمم  مفو�صية  نددت 
��صتفادت  �لغربية  �لدول  لكن  �أوكر�نيا  �أنحاء  �لإن�صان يف كل  حقوق 
خ�صو�صا من �جلدل للتنديد برو�صيا تخوفا من رغبتها يف �جتياح 
جارتها. قالت نائبة �ملفو�صة �ل�صامية حلقوق �لإن�صان ندى �لنا�صف 
�أمام جمل�س حقوق �لإن�صان �أثناء تقدمي تقرير عن �أوكر�نيا يغطي 
ت�صرين   31 حتى   2019 نوفمرب  �ل��ث��اين  ت�صرين   1 م��ن  �ل��ف��رتة 
�حلكومة  ل�صيطرة  �خلا�صع  �لق�صم  يف  �إن��ه   ،2021 �كتوبر  �لأول 
�لأوكر�نية، “نحن قلقون ب�صاأن �لقيود �ملفرو�صة على حرية �لتعبري 
عن �لآر�ء �لتي تت�صمن نقد� �و غري �ل�صعبية و�مل�صاركة يف جتمعات 
�صلمية حول مو��صيع ح�صا�صة، وكذلك �صالمة �ملد�فعني عن حقوق 
 29 على  �أدل��ة  �ل�صامية  �ملفو�صية  �أجهزة  ل��دى  بالتايل  �لإن�صان”. 
حادثا ��صتهدف �صحافيني و�إعالميني ومنتقدي �حلكومة. و�أح�صت 
مد�فعني  �صد  وترهيب(  وتهديد�ت  )�ع��ت��د�ء�ت  حادثا   14 كذلك 
عن حقوق �لإن�صان وحقوق �ملر�أة و�مل�صاو�ة بني �جلن�صني �أو جمتمع 
�حلقوق  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ون  ه���وؤلء  وك���ان  جن�صيا.  و�ملتحولني  �ملثليني 
“ب�صكل عام مع �لإفالت  �لعنف  �لرئي�صي ملجموعات ت�صجع  �لهدف 
من �لعقاب”. يف �ملناطق �ملو�لية ملو�صكو يف �صرق �لبالد حيث هناك 
حكم ذ�تي، نددت �ملفو�صية ب”�لقيود” �ملفرو�صة على �ملجال �ملدين 
و�حلريات �لأ�صا�صية و�لتي ت�صتهدف ب�صكل خا�س �لأ�صخا�س �لذين 

يعربون عن مو�قفهم �ملوؤيدة لأوكر�نيا.

عوا�صم

بروك�سل

مو�سكو

كوالملبور

جنيف

 نواب اأمريكيون يطالبون 
بعقوبات وقائية على رو�شيا 

•• و��صنطن-�أ ف ب

طالب ثالثة نو�ب �أمريكيني �إد�رة �لرئي�س جو بايدن بفر�س عقوبات وقائية 
رو�صيا عن غزو  لردع  �أوكر�نيا  �إىل  �لأ�صلحة  و�إر�صال مزيد من  على مو�صكو 
وثالثتهم  ودمي��وق��ر�ط��ي��ان  جمهوري  وه��م  �ل��ن��و�ب،  وق��ال  �لغربية.  جارتها 
�إّنهم مقتنعون  �أوكر�نيا،  �إىل  بها  قامو�  زي��ارة  �أعقاب  يف  �صابقون،  ع�صكريون 
باأّن �لرئي�س �لرو�صي فالدميري بوتني كان يفّكر جّدياً بغزو �أوكر�نيا عندما 
ح�صد ع�صر�ت �آلف �لع�صكريني على �حلدود مع جارته �لغربية. وقال �لنائب 
�لدميوقر�طي �صيث مولتون لل�صحافيني “علينا �أن نن�صغل بردع بوتني �أكرث 
من ��صتفز�زه«. و�أ�صاف “�إذ� قام بوتني بغزو )�أوكر�نيا(، �أريده �أن يعرف �أّنه 
�صيجد �صعوبة يف �أن ي�صرتي يف �لدقائق �خلم�س �لتالية م�صروباً غازياً من 
�آلة بيع، ولي�س �أّن حلف �صمال �لأطل�صي �صيدعو لجتماع ملناق�صة ماذ� �صيفعل 
من  بوتني  ح��ّذر  �إّن��ه  بايدن  قال  �ملا�صي  و�لأ�صبوع  �لتالية«.  �لأ�صابيع  خالل 
على  �لرو�صية هجوماً  �لقو�ت  �صّنت  �أمريكية غري م�صبوقة يف حال  عقوبات 

�أوكر�نيا.
 بدوره قال �لنائب �جلمهوي مايك و�لتز �إّنه يجب على �لوليات �ملتحدة �أن 
تفر�س عقوبات على رو�صيا ب�صبب زعزعتها ��صتقر�ر �ملنطقة، م�صّدد�ً على �أّن 
�لتهديد “باإجر�ء�ت �صارمة لن يكون مفيد�ً كثري�ً يف ميز�ن ح�صابات بوتني«. 
و�لروتينية  �لبريوقر�طية  �لإج���ر�ء�ت  جت��اوز  على  بايدن  �إد�رة  و�لتز  وح��ّث 

وتزويد �أوكر�نيا فور�ً باأ�صلحة، مبا يف ذلك �صو�ريخ للدفاع �جلوي.

منظمة تطالب مبعاقبة احلوثيني على جرائمهم املروعة  100

رد عنيف من مو�شكو بعد العقوبات الأوروبية على »فاغرن«

وا�شنطن ترّحب بجدول زمني انتخابي يف تون�س 
و�أ�صاف “ناأمل باأن تكون عملية �لإ�صالح �صّفافة و�أن ت�صمل 

تنّوع �لأ�صو�ت �ل�صيا�صية و�ملجتمع �ملدين«.
تطّلعات  تدعم  �ملّتحدة  “�لوليات  �أّن  على  بر�ي�س  و���ص��ّدد 
و�صّفافة  فّعالة ودميقر�طية  �إىل حكومة  �لتون�صي  �ل�صعب 

حتمي �حلقوق و�حلريات«.
وكان �صفر�ء �لدول �لأع�صاء يف جمموعة �ل�صبع �ملعتمدون 
يف تون�س و�صفري �لحّت��اد �لأوروب��ي دعو� يف بيان م�صرتك 
�جلمعة �إىل عودة “�صريعة” لعمل �ملوؤ�ص�صات �لدميوقر�طية 
يف �لبالد حيث جّمد �لرئي�س عمل �لربملان وتوىّل �ل�صلطة 

بنف�صه.
وم�صاء �لثنني �أعلن �صعّيد عن جملة قر�ر�ت �أبقى مبوجبها 

م���ّدد مب��وج��ب��ه��ا جتميد �أع���م���ال �ل���ربمل���ان �مل��ع��ّل��ق م��ن��ذ 25 
�إ�صالحات  ��صتفتاء حول  �إج��ر�ء  �لفائت حتى  مّتوز/يوليو 
د�صتورية �ل�صيف �ملقب�����ل وتنظيم �نتخابات ت�صريعية نهاية 

.2022
وك����ان ���ص��ع��ّي��د ق����ّرر يف 25 مّت��وز/ي��ول��ي��و، يف خ�����ص��م �أزم���ة 
�ل�صيا�صي،  �جلمود  من  �أ�صهر  وبعد  و�قت�صادية  �جتماعية 
�لذي   2014 د�صتور  م��ن  �لثمانني  �لف�صل  �إىل  �للجوء 
“خطر  يف حال وجود  ��صتثنائية”  “تد�بري  �تخاذ  يخّوله 
د�هم” على �لبالد، و�أعلن مبقت�صاه �إعفاء رئي�س �حلكومة 

وجتميد عمل �لربملان.
وبعد ذلك ب�صهرين، �أ�صدر رئي�س �جلمهورية يف 22 �أيلول/

�صبتمرب �أمر�ً رئا�صياً ق�صى بتجميد �لعمل بق�صم و��صع من 
�لد�صتور ومنح نف�صه �صلطة �لت�صريع عرب مر��صيم، و�أعلن 

متديد �لإجر�ء�ت �لتي �ّتخذها “حتى �إ�صعار �آخر«.
ولقيت قر�ر�ت �صعيد ردود فعل مت�صاربة �إذ �ّتهمه خ�صومه، 
ويف مقّدمهم حزب �لنه�صة �لإ�صالمي، بتنفيذ “�نقالب”، 
وقد  بقر�ر�ته  �ملو�طنني  من  و��صعة  �صريحة  رّحبت  بينما 
منع  فر�س  بعد  �صّيما  ول  لالحتفال  منهم  كثريون  خ��رج 
�ل�صخ�صيات  من  �لعديد  على  �جلربية  �لإقامة  �أو  �ل�صفر 
و�ل�صيا�صيني ورجال �لأعمال ف�صاًل عن توقيف ومالحقة 
�حل�صانة  عنهم  ُرف��ع��ت  �أن  بعد  ق�صائياً  �ل��ربمل��ان  يف  ن��و�ب 

�لنيابية.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أعلن  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق  �مل��ّت��ح��دة بخريطة  �ل���ولي���ات  رّح��ب��ت 
�إجر�ء  �لتون�صي قي�س �صعّيد وقّرر مبوجبها  عنها �لرئي�س 
��صتفتاء على �إ�صالحات د�صتورية يف �ل�صيف تليه �نتخابات 
تنديد  �لّرغم من  وذل��ك على   ،2022 نهاية  ت�صريعية يف 

�ملعار�صة بتمديده لعام كامل تعليق عمل �لربملان.
وقال �ملتحّدث با�صم وز�رة �خلارجية �لأمريكية نيد بر�ي�س 
�صعّيد عن ج��دول زمني  �لرئي�س  باإعالن  “نرّحب  بيان  يف 
�نتخابات  و�إج���ر�ء  �ل�صيا�صي  �لإ���ص��الح  نحو  م�صار�ً  يلحظ 

برملانية«.

•• عوا�صم-وكاالت

طالبت �أكرث من 100 منظمة مينية 
وغ��رب��ي��ة �ل��ربمل��ان �لأوروب�����ي بفر�س 
�حلوثي،  م��ل��ي�����ص��ي��ات  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 
و���ص��م��ان ع���دم �إف�����الت ق��ي��اد�ت��ه��ا من 
�لعقاب جّر�ء �جلر�ئم �ملمنهجة �لتي 

ترتكبها يف حق �ملدنيني.
ب��ي��ان م�صرتك  �مل��ن��ظ��م��ات، يف  وق��ال��ت 
�لأوروبي  �لربملان  رئا�صة  �إىل  وجهته 
�لأوروب�����ي،  �لحت����اد  وزر�ء  وجم��ل�����س 
حق  يف  �حل��وث��ي  ملي�صيا  ج��ر�ئ��م  �إن 
�ل�صعب �ليمني تنوعت ما بني �لقتل 
و�لعتقال  و�لخ��ت��ط��اف  و�ل��ت��ع��ذي��ب 
�لق�صري وجتنيد  و�لإخفاء  �لتع�صفي 
وتفجري  �مل�����دن  وح�������ص���ار  �لأط����ف����ال 
�ملنازل وزرع �لألغام باأنو�عها �ملختلفة 

�لربية و�لبحرية.
�حلوثي  ملي�صيات  �أن  �إىل   و�أ�صارت 
�ملتمثلة يف  �نتهجت �صيا�صة �لتجويع 
و�مل�صاعد�ت  �ملوظفني،  رو�ت��ب  �صرقة 
�لإن�صانية وبيعها يف �ل�صوق �ل�صود�ء، 
بالإ�صافة �إىل منع و�صول �مل�صاعد�ت 
�لأمر  م�صتحقيها،  �إىل  �لإن�����ص��ان��ي��ة 

�لذي وثقته منظمات دولية.
�مليلي�صيات �لنقالبية عملت على  �أن  �إىل  ولفت �لبيان 
لق�صف  ع�صكرية  لثكنة  �ل��دويل  �صنعاء  مطار  حتويل 
�مل��ن�����ص��اآت �مل��دن��ي��ة، و����ص��ت��ق��ب��ال �لأ���ص��ل��ح��ة �لإي���ر�ن���ي���ة، يف 
جتنيد  ع��ن  �ل��ب��ي��ان  2216.  وك�صف  ل��ل��ق��ر�ر  خمالفة 
�ألف طفل ق�صر� منذ   30 �أكرث من  ملي�صيات �حلوثي 
�لتعليمية  و�مل��ر�ف��ق  �مل��د�ر���س  و��صتخد�مها   ،2014
ر. و�صلط �لبيان �ل�صوء على  كمع�صكر�ت تدريب للق�صّ
على  ي��ح��ر���س  تعليميا  “نظاما  �حل��وث��ي��ني  ����ص��ت��خ��د�م 
�لإع��د�م، لفتة  �أحكام  �إط��الق  �إىل  بالإ�صافة  �لعنف”، 
بينهم  9 مدنيني  �ملا�صي  �صبتمرب  �أعدمت يف  �أنها  �إىل 
و�لنتهاكات  �جلر�ئم  �إىل  �لبيان  �أ�صار  كذلك  قا�صر. 

•• عوا�صم-وكاالت

يف رد فعٍل عنيف على �لعقوبات �لتي 
فر�صها �لحتاد �لأوروب��ي على قو�ت 
تن�صط  -�ل��ت��ي  �ل��رو���ص��ي��ة  “فاغرن” 

وز�رة  و�صفت  �لو�صطى-  و�إفريقيا  وم��ايل  �أوكر�نيا  يف 
من  ���ص��رٌب  باأنها  �لعقوبات  ه��ذه  �لرو�صية  �خل��ارج��ي��ة 
هذه  �إز�ء  �لغرب  ت�صرفات  تطبع  “�لهي�صترييا” �لتي 

�مل�صاألة.
و�نتقدت �خلارجية �لرو�صية يف بيان لها “�لهي�صترييا” 
�لتي �نت�صرت يف �لغرب حول هذ� �ملو�صوع، م�صرية �إىل 
�لعد�ئية  �لأع��م��ال  �ل��رد على  بحق  �أن مو�صكو حتتفظ 

من جانب �لحتاد �لأوروبي”، بح�صب �لبيان.
�لعقوبات  ب��اأن  بروك�صل  �لرو�صية،  �خلارجية  و�أبلغت 
�ملفرو�صة على جمموعة “فاغرن” �أو �أي من �ملو�طنني 
لرو�صيا،  �لد�خلية  �ل�صوؤون  يف  �لتدخل  ت�صبه  �ل��رو���س 

حمذرة من �أن هذه �لإجر�ء�ت �صتو�جه بالنتقام.
وك���ان �لحت���اد �لأوروب����ي ق��د �أق���رَّ ف��ر���س عقوبات على 
جمموعة “فاغرن” �لرو�صية �صبه �لع�صكرية، بالإ�صافة 
�إىل ثمانية �أ�صخا�س وثالث �صركات مرتبطة بها، ب�صبب 
ما �أ�صمته بروك�صل “ممار�صاتها �ملزعزعة لال�صتقر�ر”، 
وذلك على هام�س �جتماع “ردع رو�صيا” عن �أي تدخل 

ع�صكري يف �أوكر�نيا.
و�أكد وزر�ء خارجية �لحتاد �لأوروبي خالل �جتماعهم 
�أن �لعقوبات �صت�صمل  يف بروك�صل  �أم�س �لأول �لثنني 
تاأ�صري�ت  على  �حل�صول  م��ن  �لأ���ص��خ��ا���س  ه���وؤلء  منع 

�صفر، وجتميد �أ�صولهم يف �لحتاد �لأوروبي.
غابرييليو�س  ل��ي��ت��و�ن��ي��ا  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  �أ����ص���ار  ف��ي��م��ا 
لند�صربغي�س �إىل �أن �لعقوبات �ملطروحة على �لطاولة 
غري  تكون  �أن  يجب  �أن��ه  م�صيًفا  ومالية”،  �قت�صادية 
�ندلع  لتجنب  و�صيلة  �أف�صل  هو  �ل��رد  لأن  م�صبوقة؛ 
حرب، ويجب �أن نكون م�صتعدين و�أقوياء يف ردِّنا، لأن 

رو�صيا ��صتعدت للنز�ع.
�لإ���ص��ب��اين خو�صيه مانويل  ن��ظ��ريه  ���ص��دد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�أل��ب��اري�����س ع��ل��ى ���ص��رورة �لم��ت��ن��اع ع��ن �أي حت���رك من 

�ملجل�س �لعاملي للدبلوما�صية �لعامة و�حلو�ر �ملجتمعي، 
و�ل��ر�ب��ط��ة �لأوروب���ي���ة ل��ل��دف��اع ع��ن �لأق��ل��ي��ات، و�ملركز 
�ليمني �لهولندي للحقوق و�حلريات، ومبادرة �ل�صالم 
و8  �لإن�صانية،  لالإغاثة  �ل�صالم  وموؤ�ص�صة  و�لإن�صانية 
للحقوق  �جل��وف  ومنظمة  �ليمن،  ن�صاء  �حت��اد  مار�س 
و�حلريات و�ملجل�س �لتن�صيقي ملنظمات �ملجتمع �ملدين 

وحقوق �لإن�صان، و�لحتاد �لأوروبي حلرية �ملعتقد.

اإي�سال �سوت اليمنيني للعامل
ع���ن �أه��م��ي��ة ه����ذ� �ل���ت���ح���رك، �أو����ص���ح �ل��ك��ات��ب و�ملحلل 
�ل�صيا�صي �ليمني، معني �ل�صيادي، �أن �إجماع �أكرث من 
�ملقدمة  �ملطالبة  عري�صة  يف  حقوقية  منظمة   100

و�لتي  �لن�صاء  بحق  �حلوثية  �مللي�صيات  ترتكبها  �لتي 
و�صلت �إىل حد �لقتل و�لعتد�ء �جل�صدي و�لختطاف 
و�ل��ع��ن��ف �جل��ن�����ص��ي، م��و���ص��ح��ة �أن ع����دد �مل��ع��ت��ق��الت يف 
�ل�صجون �لتابعة للملي�صيات �حلوثية �أكرث من 1800 
�مر�أة، منهن نا�صطات جمتمع مدين. ونوهت �ملنظمات 
تو�صيع فجوة  تتعمد  باأن  ملي�صيات �حلوثي  �حلقوقية 
�أم����ن و���ص��الم��ة �ملدنيني  �مل��ع��ان��اة �لإن�����ص��ان��ي��ة، وت���ه���دد 
�ل�صن،  وكبار  و�لأطفال  �لن�صاء  فيهم  و�لنازحني، مبن 
و����ص��ت��م��ر�ره��ا ب���زرع �لأل���غ���ام و�ت��خ��اذ �ل��ن��ازح��ني دروعا 
ب�صرية، كما دعت �ملنظمات �لربملان �لأوروبي �إىل �صرعة 
وت�صنيفها  �حل��وث��ي  ملي�صيات  ملحا�صبة  �آل��ي��ات  ف��ر���س 
ك��ج��م��اع��ة �إره���اب���ي���ة. وم���ن ب���ني �مل��وق��ع��ني ع��ل��ى �لبيان 

يعني  ل  “برخان”  عملية  �ن��ت��ه��اء  فرن�صا  �إع����الن  �إن 
ب�صفة  �ل�صاحل  منطقة  يف  �لفرن�صي  �ل��وج��ود  نهاية 
عامة �أو يف مايل ب�صفة خا�صة، ولكن هو �إعادة ت�صكيل 
�ملنطقة،  �ملتو�جدة يف  �لفرن�صية  �لقو�ت  ل�صرت�تيجية 
�إل �أن �ل�صلطات يف مايل �أخذت طريقها يف �لبحث عن 
عنا�صر  يف  �صالتها  ووج��دت  �لفرن�صية،  للقو�ت  بديل 
من  �لإف��ري��ق��ي  �ل�����ص��اح��ل  منطقة  وت��ع��اين  “فاغرن«. 
در��صة  ذك��رت  حيث  �لإره��اب��ي��ة،  �لعمليات  نطاق  �ت�صاع 
و�لدر��صات  ل��ال���ص��ت�����ص��ار�ت  “فارو�س”  م��رك��ز  ن�صرها 
�لإف��ري��ق��ي من  �ل�����ص��اح��ل  �أن منطقة  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�لتهديد�ت  م���ن  ت���ع���اين  �ل���ت���ي  �لإف���ري���ق���ي���ة  �لأق���ال���ي���م 
منذ  للحدود  �لعابرة  �لإره��اب��ي��ة  للجماعات  �ملتنامية 

عقد �لت�صعينيات من �لقرن �ملا�صي.
�أن �لحت����اد �لأوروب������ي ي��ع��د �أحد  و�أ���ص��اف��ت �ل��در����ص��ة 
�لأطر�ف �لفاعلة يف جمال مكافحة �لإرهاب يف منطقة 
ب��الإ���ص��اف��ة �إىل ج��ه��ود �لحت���اد يف  �ل�صاحل �لإف��ري��ق��ي، 
�لعابرة  �ملنظمة  و�جل��رمي��ة  بالب�صر  �لجت���ار  مكافحة 

للحدود يف هذه �ملنطقة.
�لحتاد  بفر�س  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رحبت  جانبها،  من 
وعلى  “فاغرن”  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  ع��ق��وب��ات  �لأوروب������ي 

�أن  على  م�صدًد�  �لتوتر�ت،  ت�صعيد  �إىل  ي��وؤدي  �أن  �صاأنه 
وو��صحني  م��وح��دي��ن،  ي��ك��ون��و�  �أن  ي��ج��ب  �لأوروب���ي���ني 
“هذه  و�أن  �صيما  ل  رو�صيا،  ممار�صات  �إز�ء  و�صارمني 
�ل�صركة �لع�صكرية �لرو�صية �خلا�صة “فاغرن” ت�صتخدم 
يف �أعمال مزعزعة لال�صتقر�ر يف مناطق تن�صط فيها يف 

�أوروبا ويف دول �أخرى، خ�صو�صا يف �إفريقيا«.
 ويقول �خلبري يف �لعالقات �لدولية، طارق �لربدي�صي، 
�إن عدم �لتن�صيق بني دول �ل�صاحل �لإفريقي، ت�صبب يف 
وجود حالة من �لفر�غ �لأمني يف هذه �ملنطقة، ف�صاًل 
عن حالة �لتخبط �لتي تعي�صها مايل على وقع �لإعالن 
يف  “برخان”  �لع�صكرية  �لعملية  �إنهاء  عن  �لفرن�صي 

مايل �لعام �ملقبل.
نيوز  “�صكاي  ملوقع  ت�صريحات  يف  �لربدي�صي،  و�أ�صاف 
لوجود  �صمحت  �ل��ت��ي  ه��ي  �حل��ال��ة  ه���ذه  �أن  عربية”، 
�لرو�صية يف  “فاغرن”  لعنا�صر جمموعة  مو�صع قدم 
�لإرهابية  �لتنظيمات  �نت�صار  ظل  يف  �ل�صاحل،  منطقة 
�مل��غ��رب، ف�صاًل عن  ب��الد  و�ل��ق��اع��دة يف  “د�ع�س”  مثل 

تو�جد جماعة بوكو حر�م.
عبد  م��ايل  م��ن  �ل�صيا�صي  و�ملحلل  �لكاتب  يقول  فيما 
عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  ت�صريحات  يف  ميغا،  �هلل 

ب����اإدر�ج ميلي�صيا  �لأوروب�����ي  ل��ل��ربمل��ان 
�حل��وث��ي يف لئ��ح��ة �لإره�����اب، يحمل 
�ل�صعيد  على  �مل��وؤ���ص��ر�ت  م��ن  �لكثري 
�إدر�ك تلك �ملنظمات  �أبرزها  �ليمني، 

مل�صوؤوليتها �حلقوقية.
ت�صريحات  يف  �ل�����ص��ي��ادي  و�أ�����ص����اف 
“هذ�  عربية”:  نيوز  “�صكاي  ملوقع 
�لإج���م���اع �حل��ق��وق��ي �ل��ي��م��ن��ي يحمل 
للمجتمع  و�صريحة  و��صحة  ر�صالة 
�أن  مفادها  �ملتحدة،  و�لأمم  �ل��دويل 
�لتفاقيات  تخالف  �مليلي�صيات  ه��ذه 
جلر�ئم  بارتكابها  �لدولية  و�ملو�ثيق 
ج���ر�ئ���م حرب  �إىل  ي��رق��ى  م��ع��ظ��م��ه��ا 
و�إبادة«. وبنّي �أن �ل�صغوط �حلقوقية 
�صبق  مب��ف��رده��ا  �ليمنية  للمنظمات 
منذ  متفاوتة  �لنجاح يف مر�حل  لها 
�صبتمرب  �حلوثي يف  �لنقالب  بد�ية 
بعقوبات  خ��رج��ت  �أن��ه��ا  �إل   ،2014
دولية �صد �أفر�د، وذلك يعود ل�صعف 
�مليد�نية  وف��رق��ه��ا  ك���و�دره���ا  خ���رب�ت 

وعجزها �ملادي و�للوجي�صتي.
�حلكومي  �ل���دور  “ه�صا�صة  �أن  و�أك���د 
وبدرجة  �جلميع،  على  خافية  لي�صت 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة ت��ت��م��ث��ل ب��ع��دم ق���درت���ه على 
�خل����روج م��ن ع��ب��اءة �ل��ف��رد و�حل���زب، 
قياد�ت  تغولت  �أن  بعد  �ليمن  يف  �حل���رب  ب��د�ي��ة  منذ 
ب��احل��وث��ي��ني على  �ل��ط��ائ��ف��ي  �ل����ولء  وع��ن��ا���ص��ر يربطها 
معظم  حتقق  �أن  �ل�����ص��ي��ادي  وت��وق��ع  �ل��ي��م��ن��ي«.  �مل�صهد 
�مللفات تقدما كبري� يف مقدمتها �مللف �لإن�صاين، لكن 
ما  بقدر  للحرب  نهاية  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  �أن  يعني  ل  ه��ذ� 
�حلوثية.  للملي�صيات  �حلقيقية  �لنهاية  بد�ية  �صيكون 
�ليمنيني يف حربهم  �إ�صناد  يف  �لتحالف  �أن  على  و�صدد 
�صد �أذرع �إير�ن هو �لآخر مهم وم�صاند لدور �ملنظمات 
جمل�س  ل��دول  �لأخ��رية  و�لتحركات  �مليلي�صيا،  بتحييد 
�لتعاون �خلليجي يف قمتها، �صت�صهم بفاعلية كبرية يف 

�إحر�ز �مللف �لإن�صاين تقدما ملمو�صا.

�صركات  وث����الث  �أ���ص��خ��ا���س  ث��م��ان��ي��ة 
ممار�صاتها.  ب�صبب  ب��ه��ا؛  م��رت��ب��ط��ة 
وق����ال����ت �خل���ارج���ي���ة �لأم����ريك����ي����ة يف 
�لإج����������ر�ء�ت  ه�����ذه  “توؤكد  ب����ي����ان: 
بال�صتجابة  �مل�������ص���رتك  �ل���ت���ز�م���ن���ا 
نز�عات  يف  لال�صتقر�ر  �ملزعزعة  �ملنظمة  ه��ذه  لأعمال 
�إقليمية متعددة، مبا يف ذلك �أوكر�نيا و�صوريا و�إفريقيا 

�لو�صطى ومنطقة �ل�صاحل«.
وكان وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن قد حذر 
مايل،  يف  �لتدّخل  م��ن  “فاغرن”  �لرو�صية  �ملجموعة 
�مل��دين، وق��ال بلينكن، يف  �نتقال للحكم  �إىل  حيث دع��ا 
نهاية  �ل�صنغال،  �إىل  زي��ارت��ه  هام�س  على  ت�صريحات 
جهود  يف  ت�صاهم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن  �ملا�صي،  �ل�صهر 
مع مايل و�ل�صركاء لدعم �ل�صتقر�ر يف �لبلد �لإفريقي 

�لذي يعي�س حالة حرب.
و�أ�صاف: “ول ميكنني �أن �أ�صيف �صوى �أنه �صيكون من 
�لأمور  �أن ينخرط عنا�صر خارجية قد جتعل  �ملوؤ�صف 
وج��ه �خل�صو�س  و�أف��ك��ر على  وت��ع��ق��ي��ًد�،  �أك���رث �صعوبة 
فور  �أن���ه  �إىل  م�����ص��رًي�  �لرو�صية”،  ف��اغ��رن  مب��ج��م��وع��ة 
�ل�صلطة،  �إىل  ��ا  دمي��ق��ر�ط��يًّ منتخبة  ح��ك��وم��ة  و���ص��ول 

� لدعم مايل. �صيكون �ملجتمع �لدويل م�صتعدًّ
وكان رئي�س وزر�ء مايل، �صوغل كوكال مايغا، قد �تهم 
فرن�صا بالتخلي عن بالده يف منت�صف �لطريق؛ نظًر� 
منطقة  يف  “برخان”  عملية  ونهاية  قو�تها  ل�صحبها 
�ل�صاحل �لإفريقي، ُمبدًيا �أ�صفه لالإعالن �لأحادي من 
�آخرين  جانب باري�س، وم��ربًر� بحث بالده عن �صركاء 
�صبكة  ذك����رت  م��ا  �ل��ف��رن�����ص��ي، بح�صب  �لن�����ص��ح��اب  ب��ع��د 
�أمام  ك��وك��ال، يف خطابه  �لإخ��ب��اري��ة. و�أ���ص��اف  “روؤية” 
�ملا�صي،  �صبتمرب  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 
�ن��ت��ه��اء مهمة  ب�صبب  ن�����ص��اأ  �ل���ذي  �ل��و���ص��ع �جل��دي��د  �أن 
و�لذي ي�صع مايل �أمام �أمر و�قع ويعر�صها  “برخان”، 
�إىل  ي��ق��وده��ا  �ل��ط��ري��ق،  �لتخلي يف منت�صف  م��ن  ل��ن��وع 
على  �لأم��ن  ن�صمن  لكي  و�لو�صائل؛  �ل�صبل  ��صتك�صاف 
نحو �أف�صل مع �صركاء �آخرين، يف �إ�صارة �إىل �ل�صتعانة 

بعنا�صر من جمموعة “فاغرن” �لرو�صية.
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�لأمريكي  �لرئي�س  �إع���الن  عك�س 
�لتي  �لأع���ا����ص���ري  �أن  ب���اي���دن  ج���و 
�صربت �أجز�ء و��صعة من �لوليات 
�لأك���رب م��ن نوعها يف  �ملتحدة ه��ي 
ت���اري���خ �ل���ب���الد، ف���د�ح���ة �لأ����ص���ر�ر 
يف  �لقوية  �لعو��صف  خلفتها  �لتي 

عدة وليات.
 6 يف  �صخ�س   100 نحو  وق�صى 
�أمريكا وجنوبها،  وليات يف و�صط 
وه������ي م������ي������زوري، و�أرك���ن�������ص���ا����س، 
ومي�صي�صيبي،  وتيني�صي،  وكنتاكي، 
و�إلينوي، ف�صال عن مئات �جلرحى 
مئات  وت��دم��ري  �مل�����ص��ردي��ن  و�آلف 
�مل��ن��ازل و�مل���ب���اين، وخ�����ص��ائ��ر مادية 
ج�����ص��ي��م��ة مب���ل���ي���ار�ت �ل��������دولر�ت، 
�ل��ع��ام��ة و�خلا�صة  �مل��ر�ف��ق  ط��ال��ت 
و�ملو��صالت  �ل��ك��ه��رب��اء  و���ص��ب��ك��ات 
�أعا�صري  ب�صبب  �لتحتية،  و�لبنى 

بايدن  �لرئي�س  و�صفها  وعو��صف 
�أنها “ماأ�صاة تفوق �لت�صور«.

و�ع����ت����ربت ولي������ة ك��ن��ت��اك��ي �أك����رث 
جتاوزت  حيث  �ملت�صررة،  �لوليات 
لالأعا�صري  �ملر�فقة  �لرياح  �صرعة 
كيلومرت�   300 ���ص��رب��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�مل��وج��ة من  ه��ذه  وت��اأت��ي  بال�صاعة. 
�لأع���ا����ص���ري ب��ع��د �أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة من 
�صربت  �لتي  �ملدمرة،  �لفي�صانات 
�ل�صمالية،  �ملتحدة  �لوليات  ج��ارة 
�لأخرى  ه��ي  و�صفت  و�ل��ت��ي  ك��ن��د� 
�لتاريخ  يف  �لأع��ن��ف  بني  من  باأنها 
وخ�صائر  �أ�صر�ر�  وخلفت  �لكندي، 

ب�صرية ومادية كبرية.
�لأعا�صري  ن�����ص��اط  ت���ز�ي���د  وح����ول 
�أمريكا  يف  �مل��دم��رة  و�ل��ف��ي�����ص��ان��ات 
�ل�����ص��م��ال��ي��ة وح����ول �ل���ع���امل، يقول 

ح�����ص��ن، يف  د�ر�  �مل���ن���اخ���ي  �خل���ب���ري 
نيوز  “�صكاي  م��وق��ع  م���ع  ح��دي��ث 
بني  �جل�������دل  “رغم  عربية”: 
�ل��ع��ل��م��اء و�مل��خ��ت�����ص��ني ح���ول مدى 
ت�����ص��ب��ب ت����غ����ري�ت �مل����ن����اخ يف زي�����ادة 
لالأعا�صري  �ل���ت���دم���ريي���ة  �ل����ق����وة 
منهم  �لغالبية  لكن  و�ل��ع��و����ص��ف، 
متفقون على �أن ظاهرة �لحتبا�س 
درجة  و�رتفاع  �ملتفاقمة،  �حلر�ري 
حر�رة �لبحار و�ملحيطات، وحر�رة 
كبري�  دور�  تلعب  عموما،  �لأر����س 
و�لفي�صانات  �لأعا�صري  ��صتد�د  يف 

�ملدمرة، ويف زيادة وتريتها«.
“تد�عيات  ح���������ص����ن:  و�أ��������ص�������اف 
�ملتطرفة ت�صهم  �ملناخية  �لتغري�ت 
ول ريب يف �إحد�ث خلل يف طبيعة 
�لظو�هر �لطبيعية و�آليات حدوثها 

وتوقيتاتها حتى، مبا فيها �لكو�رث 
من �أعا�صري وفي�صانات وعو��صف 
تغدو ع�صية على  وحر�ئق، بحيث 

�لتوقع«.
و�����ص����رب �خل���ب���ري �مل���ن���اخ���ي مثال 
م���و����ص���م �لأع����ا�����ص����ري �لأم���ريك���ي���ة 
�أ�صهر  ع��ادة يف  �ل��ذي يكون  �لقوية 
يحدث  “ما  م��و���ص��ح��ا:  �ل���رب���ي���ع، 
�أن  على  �صك  ول  م��وؤ���ص��ر  ه��و  �لآن 
طبيعة  يف  وتقلبات  حت���ولت  ثمة 
ما  ع��ادة  حيث  وقو�نينها،  �لأ�صياء 
تكون �لأعا�صري يف مثل هذ� �لوقت 
�أق��ل ح��دة وبكثري ومبا  �ل�صنة  من 
ل يقا�س مبا نر�ه، وهكذ� تت�صافر 
ع���و�م���ل �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي �حل����ادة، 
كارثية تدفعنا لدق  لتنتج ظو�هر 
كوكبنا  �أن  م���ن  �خل���ط���ر  ن��اق��و���س 

م��ق��ب��ل ع��ل��ى م���ا ه���و �أخ���ط���ر و�أ�صد 
ت��ت��د�رك دول �لعامل  وق��ع��ا، م��ا مل 
ول �صيما �لكربى و�ل�صناعية منها 
�مل�صطرب،  �لعاملي  �لبيئي  �لو�صع 
عميقة  ه��اوي��ة  نحو  ينحدر  �ل���ذي 

�صندفع تكاليفها �لباهظة«.
�صيا�صات  “�عتماد  �إىل  ح�صن  ودعا 
�لنبعاثات  م����ن  ل��ل��ح��د  ع���اج���ل���ة 
�ل���غ���ازي���ة �ل�������ص���ارة ع���رب م���ا تنفثه 
وتقلي�س  و�مل����ع����ام����ل،  �مل�������ص���ان���ع 
�لأحفوري  �ل��وق��ود  على  �لع��ت��م��اد 
وغريه من م�صتقات نفطية وغازية 
م��ل��وث��ة وم�������ص���رة، و�ل���ت���وج���ه نحو 
بد�ئل �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة، 
و�لب�صاتني،  �ل���غ���اب���ات  وح���م���اي���ة 
وتو�صيع نطاق �مل�صاحات �خل�صر�ء، 
وت�صجيع �لبلد�ن �لنامية على ذلك 

ودعمها يف هذ� �لإطار«.
و�لإع���������ص����ار �مل��������د�ري ع����ب����ارة عن 
تن�صاأ  �ل�������دور�ن  ���ص��ري��ع��ة  ع��ا���ص��ف��ة 
وت�صتمد  �مل��د�ري��ة  �ملحيطات  ف��وق 
من  وت��ت��ك��ون  تكونها،  ط��اق��ة  منها 
نقطة مركزية تعرف با�صم �لعني، 
منخف�س  �صغط  مب�صتوى  وتت�صم 
�ل�صحب  وبطق�س هادئ وخال من 
ع��������ادة وت�����ك�����ون حم����اط����ة ب���ج���د�ر 

تت�صاعد �ل�صحب من حوله.
ويرت�وح قطر �لإع�صار غالبا بني 
ولكن  ك��ي��ل��وم��رت�،  و500   200
كيلومرت،   1000 يبلغ  �أن  ميكن 
عاتية  ري����اح����ا  ذي����ول����ه  يف  وي���ج���ر 
و�أم��ط��ار� غ��زي��رة و�أم��و�ج��ا عارمة 
�أن  علما  �أحيانا،  �لتدمري  �صديدة 
عقارب  �جت���اه  عك�س  تهب  �ل��ري��اح 
�ل�صمايل،  �لكرة  ن�صف  يف  �ل�صاعة 
ويف �جتاه عقارب �ل�صاعة يف ن�صف 

�لكرة �جلنوبي.
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•• الفجر –خرية ال�صيباين
الأربعاء،  اأم�س  الأوروبي     يجتمع زعماء الحتاد 
و�سط الأزمة الأوكرانية، مع نظرائهم من ال�سراكة 
ال�سرقية )اأرمينيا واأذربيجان وجورجيا ومولدوفا( 
وبالنظر  املجمدة.     ال�سراعات  من  يعانون  الذين 
لل�سياق املتفجر على احلدود الأوكرانية، فاإن املل�سق 
ملفت للنتباه. �سيلتقي روؤ�ساء دول وحكومات الدول 
 27 عددها  البالغ  الأوروب��ي  الحت��اد  يف  الأع�ساء 

دولة يف بروك�سل يف قمة ال�سراكة ال�سرقية.

   ومن �ملتوقع �أن تكون هذه �مل�صاألة 
م����ث����رية ل���ل���ج���دل ب���ع���د �لت�������ص���ال 
�لثالثاء  �لأول  �أم�������س  �ل��ه��ات��ف��ي 
ونظريه  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ب��ني 
�ل���رو����ص���ي ف����الدمي����ري ب����وت����ني. يف 
ح����ال وق�����وع ه���ج���وم رو�����ص����ي، وعد 
بزيادة  ملحوظ  ب�صكل  ب��اي��دن  ج��و 
دعمه �لع�صكري لأوكر�نيا، وتعزيز 
�لناتو  مع حلفائها يف  “قدر�تها” 
يف �أوروبا �ل�صرقية، وخا�صة فر�س 
عقوبات �قت�صادية �أ�صد بكثري من 
رو�صيا  �صد  �تخاذها  مت  �لتي  تلك 
تاأثري  ب�����دون   ،2014 ع����ام  ب��ع��د 

كبري.
مناق�صات  يف  ه����ذ�  ت�����ص��ب��ب  »ق����د    
م��ع��ق��دة �أم�����س �لأرب����ع����اء، تالحظ 
ودول  بولند�  لأن  دومولني،  ماري 
�أمنها  ق��ل��ب  �أن  ت��ع��ت��رب  �ل��ب��ل��ط��ي��ق 
موؤيدة  �ل��دول  وه��ذه  ا.  �أي�صً مهدد 
جًد� لن�صمام �أوكر�نيا �إىل �لناتو، 
�آخرين  �أع�صاء  لي�س موقف  وه��ذ� 
لن   .”... �لأوروب��������ي  �لحت������اد  يف 
يكون من �ل�صهل �لعثور على” لغة 
م�صرتكة” يف هذ� �ملو�صوع، كما هو 

�ل�صاأن بالن�صبة ملو��صيع �أخرى.

�مللف �لوكر�ين �صيثري �خلالفات رو�صيا هاج�س �وروبي م�صتمر

�لتي  �مل���وؤ����ص�������ص���ة،  ه�����ذه  وت����ه����دف   
�لبد�ية  يف   ،2009 ع��ام  تاأ�ص�صت 
�لحتاد  م��ع  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  �إىل 
�أوروب������ا  يف  دول  ل�����ص��ت  �لأوروب��������ي 
�إطار  �لقوقاز يف  �ل�صرقية وجنوب 
“�جلو�ر”  ب�����ص��ي��ا���ص��ة  ي�����ص��م��ى  م���ا 

�لأوروبية.
�ل��ط��اول��ة، �صيكون زعماء      ح��ول 
وجورجيا  وم���ول���دوف���ا  �أوك���ر�ن���ي���ا 
و�أذربيجان و�أرمينيا. وعلقت رو�صيا 
�لبي�صاء، �لتي كانت يف �لأ�صل جزًء 
يونيو  يف  م�صاركتها  �ملنتدى،  م��ن 
عليها  �ملفرو�صة  �لعقوبات  ب�صبب 
�لدميقر�طي.  غري  �صلوكها  جر�ء 
مهددة  دول  ه��ن��اك  ���ص��ت��ك��ون  �ذن، 
بالغزو من قبل رو�صيا )�أوكر�نيا(، 
�أو يف حالة حرب بينها يف �ملنطقة 
�لعليا  ك��ار�ب��اخ  م��ن  عليها  �مل��ت��ن��ازع 
ولكن حتت  و�أذربيجان(،  )�أرمينيا 
�صر�ع  �أ�صعفها  �أو  رو�صية،  و�صاطة 
)جورجيا  رو���ص��ي��ا  ب�صبب  جم��م��د 

وم��ول��دوف��ا(.    تهدف ه��ذه �لقمة 
 2017 �لر�صمية �لأوىل منذ عام 
�لأوروب������ي وجري�نه  ب��ني �لحت����اد 
�إط���الق  “�إعادة  �إىل  �ل�����ص��رق��ي��ني، 
�أي م�صاعدة �لدول �لتي  �ل�صر�كة، 
�لتعاون  ب��ق��اب��ل��ي��ة  تتمتع  ت����ز�ل  ل 
ت�صريع  ع���ل���ى  م���ع���ه���ا  �لوروب�����������ي 
مثل  �ل����د�خ����ل����ي����ة،  �لإ������ص�����الح�����ات 
مكافحة �لف�صاد �أو �حرت�م �حلريات 
بريت،  �صرييل  ي�صري  �لأ�صا�صية”، 
�ل��ب��اح��ث �مل�����ص��ارك يف م��ع��ه��د جاك 
ولكن �صمن حدود معينة.     ديلور. 
�لأ�صتاذة  �إىل لور ديلكور،  بالن�صبة 
�ل�صوربون- جامعة  يف  �ملحا�صرة 

�صيا�صة  يف  و�ملتخ�ص�صة  ن��وف��ي��ل، 

و�جلمعة،  �خلمي�س  �صيجتمعون 
�صي�صتعدون للرد على رو�صيا ب�صاأن 
�لقو�ت  حت�����ص��د  �ل���ت���ي  �أوك����ر�ن����ي����ا، 
على  �ل��ك��ب��رية  �لع�صكرية  و�مل����و�رد 
ح��دوده��ا م��ن��ذ ع���دة �أ���ص��اب��ي��ع. وقد 
�لأوروبية  �ملفو�صية  حذرت رئي�صة 
�أور�صول فون دير لين �أم�س �لأول 
�لأوروبي  �أن �لحت��اد  �لثالثاء من 
�إ�صافية  ع��ق��وب��ات  لتبني  م�صتعد 
����ص���د م���و����ص���ك���و يف ح������ال ح�����دوث 
عدو�ن جديد. خيار�ت �أخرى على 
�لطاولة: “ميكن �أن يعلن �لحتاد 
�لأوروبي دعًما �أمنًيا �أكرث و�صوًحا 
لأوكر�نيا، وكذلك للدول �لأخرى 

تقول ماري دومولني. �مل�صاركة”، 

�جل��و�ر يف �لحت��اد �لأوروب��ي، تظل 
�لقمة  ه�����ذه  ح�����ول  �لن����ت����ظ����ار�ت 
عليه  �صيو�فق  “ما  “حمدودة”. 
روؤ����ص���اء �ل����دول و�حل��ك��وم��ات لي�س 
�لقيمة  غ����ري  �أخ��������رى  ق���ي���م���ة  ل����ه 
�لإعالنية، تربر �خلبرية، ل �صيء 
بني  �تفاق  ا  �أي�صً يوجد  ول  ملزم، 
دول �لحت��اد �لأوروب���ي ملنح �لدول 
�لع�صوية”...  �إم��ك��ان��ي��ة  �ملنت�صبة 

ول�صبب وجيه.

بيلرو�سيا، الغائب احلا�سر 
�ل�صرقية  �ل�صر�كة  �إط���الق  منذ     
قبل �ثني ع�صر عاًما، تغري �لو�صع 
�جليو�صيا�صي. “يف ذلك �لوقت، مل 

-وهي �لأوىل منذ حمادثاتهما يف 
مو�صكو يف يناير. بعد ذلك، �صتكون 
حول  �ل���غ���ائ���ب���ة  “بيالرو�صيا”، 
�لطاولة، حا�صرة يف �أذهان �جلميع 
ب�صبب �صيا�صتها �ملتمثلة يف زعزعة 
�لقارة  ���ص��رق  يف  �لهجرة  ��صتقر�ر 
نتوقع  �أن  ينبغي  “ل  �لأوروب���ي���ة. 
�إد�نة  يكن  مل  �إن  جديد،  �صيء  �أي 
�ل��ه��ج��وم �لهجني”،  ل��ه��ذ�  ج��دي��دة 
دوم����ول����ني، مديرة  م�����اري  حت����ذر 
�ملجل�س  �ملو�صعة يف  �أوروب��ا  برنامج 

�لأوروبي للعالقات �لدولية.

اأوكرانيا م�سدر خلفات
�لذين   ،27 ف����اإن  وخ�����ص��و���ص��ا،     

�أر��صيها  ّمت  �صُ قد  �أوكر�نيا  تكن 
ت��ك��ن �صبه  م���ن ق��ب��ل رو���ص��ي��ا، ومل 
بعد،  �نف�صلت  ق��د  �ل��ق��رم  ج��زي��رة 
تكن  ب���ري���ت، ومل  ���ص��ريي��ل  ي���ذّك���ر 
رو���ص��ي��ا خ��ا���ص��ع��ة ل��ل��ع��ق��وب��ات، ول 
يز�ل �لتعامل قائما مع بيالرو�صيا 
�أذربيجان  �إىل حد ما، ومل تهاجم 
يقم  �أخ�������رى، ومل  م����رة  �أرم���ي���ن���ي���ا 
�لحتاد �لأوروبي بتحديث �أهد�فه 
�عتقد  لقد  ب��ع��د:  �ل�صرت�تيجية 
�أنه ل يز�ل قادر� على �لإ�صعاع من 
�لفنية  و�مل�صاعدة  �لقانون  خ��الل 

و�لإد�رية ». 
�ل���و����ص���ع  �أن  �ل�����و�������ص�����ح  م������ن     
منذئذ  و�لع�صكري  �ل�صرت�تيجي 

�أ�صبح �أكرث ت�صّلبا. ويرى �لباحث 
لالحتاد  مناف�س  هي  “رو�صيا  �ن: 
�ملجالت،  ه����ذه  ك���ل  يف  �لأوروب�������ي 
وت����درك ب��روك�����ص��ل �أن �مل��غ��ام��رة يف 
ه���ذه �لأر�����ص���ي تعني �ل��دخ��ول يف 
مبا�صرة  غري  �أو  مبا�صرة  مو�جهة 

مع مو�صكو«.
   وك���م���ا ه���و �حل�����ال يف ك��ث��ري من 
�لر�صمية  ف���اإن �لج��ن��دة  �لأح��ي��ان، 
يجري  ما  �صتحجب  لالجتماعات 
�تفق  �أوًل،  �ل���ك���و�ل���ي�������س.  ور�ء 
�لأرميني و�لأذربيجاين  �لزعيمان 
يف منت�صف نوفمرب على �لجتماع 
على هام�س هذه �لقمة يف حماولة 
لتخفيف �لتوتر�ت على حدودهما 

مع جريانه يف ال�سرق:

الحتاد الأوروبي ي�شعى اإىل اإيجاد رّد على رو�شيا...!
منذ اإطلق ال�سراكة ال�سرقية قبل اثني ع�سر عاًما، تغرّي الو�سع اجليو�سيا�سي

اأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا واأذربيجان 
واأرمينيا، �سراعات باجلملة اأمام الأوروبيني

اإن املغامرة بدخول هذه املناطق، هو دخول
 يف مواجهة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع مو�سكو

لقاء منتظر بني �لزعيمني �لأرميني و�لأذربيجاين على هام�س �لقمة قمة �ل�صر�كة �ل�صرقية 2017

انق�شامات داخل الحتاد الأوروبي حول ان�شمام اأوكرانيا اإىل الناتو

بلينكن يدعو ال�شني اإىل وقف الأعمال العدوانية 

انتقادات لبايدن ب�شبب انقطاع خطاب لتايوان خالل قمة الدميوقراطية

•• جاكرتا-اأ ف ب

�لثالثاء  �أم�س  جاكرتا  يف  بلينكن  �أنتوين  �لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  دع��ا 
�لهندي  �ملحيطني  منطقة  يف  �لعدو�نية”  “�أعمالها  وق��ف  �إىل  �ل�صني 
و�ل��ه��ادي، يف م�صعى لإع��ادة �لرتكيز على هذه �ملنطقة �لتي تقع يف �صلب 
عدة  عليها  تطغى  وقت  يف  بايدن  جو  �لرئي�س  لإد�رة  �خلارجية  �ل�صيا�صة 

�أزمات �أخرى.
“�إننا م�صممون  �إندوني�صيا  �ألقاه يف حرم جامعة  بلينكن يف خطاب  وق��ال 
على �صمان حرية �ملالحة يف بحر �ل�صني �جلنوبي، حيث تهدد �أعمال بكني 
كل  دولر  تريليونات  ثالثة  على  قيمتها  تزيد  جتارية  تبادلت  �لعدو�نية 

عام«.
�صت�صمل  و�ل��ت��ي  �آ�صيا  �صرق  جنوب  يف  �لأوىل  جولته  خ��الل  جم��دد�  و�أك���د 
�أي�صا ماليزيا وتايالند، مت�صك و��صنطن ب�”�ل�صالم و�ل�صتقر�ر يف م�صيق 
تايو�ن” �لذي بات �أكرث من �أي وقت م�صى يف �صلب �لتوتر �ل�صديد بني 

�أكرب �قت�صادين يف �لعامل.
متعهد�  �ملنطقة،  دول  مع  �لتحالفات  تعزيز  يف  رغبته  على  بلينكن  و�صدد 

“حماية حق كل �لدول يف �ختيار طريقها �خلا�س، بال �صغط �أو ترهيب«.
�أو  “�إنها لي�صت مناف�صة بني منطقة تتمحور حول �لوليات �ملتحدة  وقال 

منتقد� ب�صكل �صريح �ل�صلوك �ل�صيني. تتمحور حول �ل�صني”، 
وقال “هناك كثري من �لقلق، من �صمال �صرق �آ�صيا �إىل جنوب �صرق �آ�صيا، 

ومن نهر ميكونغ �إىل جزر �ملحيط �لهادئ، ب�صاأن �أعمال بكني �لعدو�نية«.
و�تهم �ل�صني باأنها “تطالب مبياه مفتوحة على �أنها مياهها وت�صوه �أ�صو�قا 
مفتوحة من خالل م�صاعد�ت ل�صركاتها �ململوكة للدولة، ورف�س �لت�صدير 
وقال �إن “دول  �أو �إلغاء �تفاقات مع دول ل تو�فق )بكني( على �صيا�صاتها”. 

�ملنطقة تريد �أن يتغري هذ� �ل�صلوك، ونحن �أي�صا«.
�ملناف�صة  �أن توؤدي  “تفادي  �إىل  �أن �صيا�صة �لردع �لأمريكية تهدف  و�أو�صح 
“كارثيا  ���ص��ي��ك��ون  ذل���ك  ب���اأن  حم���ذر�  نز�ع”  �إىل  �ل�صينية(  )�لأم��ريك��ي��ة 

للجميع«.
�لتوتر يف بحر �ل�صني �جلنوبي حيث تطالب  وت�صهد �ملنطقة ت�صاعد� يف 

�لتجارية،  �مل��ب��ادلت  يف  �مل��ح��وري��ة  �ملنطقة  ب��ه��ذه  ك��ام��ل  �صبه  ب�صكل  بكني 
ر�ف�صة مطالبات �صيادية مماثلة من �لدول �ل�صاحلية �لأخرى وهي فيتنام 

وماليزيا وبروناي وتايو�ن و�لفيليبني.
وتتز�من زيارة بلينكن �إىل جاكرتا مع زيارة رئي�س جمل�س �لأمن �لرو�صي 
نيكولي باتروت�صيف، ما قد ي�صكل موؤ�صر� �إىل �ملناف�صة �ل�صر�صة بني �لقوى 
�لكربى يف �ملنطقة. و�صرحت وزيرة �خلارجية �لإندوني�صية ريتنو مر�صودي 
�لإثنني �أن “�لوليات �ملتحدة كما رو�صيا هما �صريكان جيد�ن لإندوني�صيا«. 
�ملتحدة حتى  �لوليات  توؤكد وجودها مبو�جهة  �أن  على  وحتر�س مو�صكو 
يف جنوب �صرق �آ�صيا، حيث كان وزير �خلارجية �لأمريكي ياأمل يف ت�صليط 

�ل�صوء على �أولويته �لأوىل، وهي �ملو�جهة مع �ل�صني.
وطرح بلينكن تنامي طموحات بكني على �ل�صاحة �لدولية على �أنه “�أكرب 
حتد جيو�صيا�صي يف �لقرن �لو�حد و�لع�صرين” وهو يبحث عن تو�زن دقيق 

ما بني �ملناف�صة و�ملو�جهة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

طلب �ل�صناتور ماركو روبيو، �لذي يعترب من �أهم �صخ�صيات 
�حلزب �جلمهوري، من �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن �أم�س 
�لأربعاء تقدمي �عتذ�ر بعد قطع بث خطاب لوزيرة تايو�نية 

خالل قمة �لدميوقر�طية.
وخالل �لقمة �لفرت��صية �لتي نظمتها و��صنطن �جلمعة  
كانت وزيرة �ل�صوؤون �لرقمية �لتايو�نية �أودري تانغ تتحدث 
وخالل  خلطابها.  �لتدفقي  �لبث  �نقطع  عندما  مبا�صرة 
حديثها، ظهرت �أودري تانغ �أمام خارطة تظهر تايو�ن و�لرب 
�لرئي�صي لل�صني بلونني خمتلفني لالإ�صاءة على م�صتويني 
ا باأنها �عرت�ف  من �لدميوقر�طية، لكن ميكن �أن ُتف�ّصر �أي�صً

با�صتقالل �جلزيرة وهو �أمر ل ميكن �أن تتحمله بكني.
و�تهم روبيو �ملوؤيد خلط مت�صدد حيال �ل�صني، يف ر�صالته، 
ج��و ب��اي��دن مب��ه��ادن��ة ب��ك��ني، وت�����ص��اءل مل���اذ� مل متثل تايو�ن 
برئي�س دولتها �أو حكومتها على غر�ر م�صاركني �آخرين يف 

�لقمة.
�إد�رتكم �صوى  “عرب خف�س متثيل تايو�ن، مل تر�صل  وقال 

�إ�صارة �صعف ومل حتل �أي م�صكلة«.
وطلب �ل�صناتور من �لرئي�س ت�صحيح خطاأه مع تايو�ن، مبا 
يف ذلك خالل �لقمة �لثانية للدميوقر�طية �لتي من �ملقرر 

عقدها ح�صوريا �لعام �ملقبل.
يكون  �أن  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  م�����ص��وؤول يف  ون��ف��ى 
�أن كلمة تانغ متاحة بالكامل  �لإجر�ء متعمد�، م�صري� �إىل 

على �لإنرتنت. وقال �مل�صوؤول �لذي طلب عدم ك�صف هويته 
�إىل  ذل��ك  و�أدى  لل�صا�صة  تقا�صم  ب�صاأن  �رتباك  هناك  “كان 

قطع بث �لفيديو �لتدفقي. كان خطاأ فعال«.
تانغ  �ل���وزي���رة  خ��ط��اب  “نحرتم  نف�صه  �مل�����ص��وؤول  و�أ����ص���اف 
و�لذي �صلط �ل�صوء على ق�صايا �حلوكمة �ل�صفافة وحقوق 
تتمتع  وكلها جمالت  �مل�صللة  �ملعلومات  �لإن�صان وحماربة 

فيها تايو�ن مب�صتوى عاملي من �خلربة«.
�ملتحدة  �لوليات  �أن  موؤكدة  �جلمعة  �لقمة  بكني  و�نتقدت 

ت�صتخدم �لدميوقر�طية “ك�صالح دمار �صامل«.
ودعيت تايو�ن، �جلزيرة �لتي تتمتع بحكم ذ�تي وتعتربها 
�ل�صني جزء� ل يتجز�أ من �أر��صيها، �إىل �لقمة يف ما �صكل 

��صتفز�ز� و��صحا لل�صني.
 

�إير�ن �لنووي و�لتوتر  لكن �لأزمة �لأفغانية وتعرث �ملفاو�صات حول ملف 
مع رو�صيا موؤخر� حول مو�صوع �أوكر�نيا، كلها مو��صيع تطغى منذ �ل�صيف 

على جدول �أعمال بايدن.
�لتي  تلك  عن  جوهرياً  �لدميوقر�طي  �لرئي�س  ��صرت�تيجية  تختلف  ول 
كانت �صارية يف عهد �صلفه �جلمهوري دونالد تر�مب، �إذ ت�صر �إد�رته على �أن 

بعيد� عن “�لرتهيب” �ل�صيني. تبقى �ملنطقة “حرة ومفتوحة”، 
�أكرب على قوة حتالفاته، رغم بع�س  ويحاول فريق بايدن �لرتكيز ب�صكل 
�ل�صقطات كما حدث مع �صفقة �لغو��صات �لنووية مع �أ�صرت�ليا �لتي �أثارت 
غ�صب باري�س بعد �أن ف�صخت كانبري� عقد�ً �صخماً ل�صر�ء غو��صات فرن�صية. 
و”�آمن”  موثوق”  “�إنرتنت  �صمان  ���ص��رورة  على  بلينكن  ���ص��دد  ك��ذل��ك 
مبو�جهة �لأنظمة �ملت�صلطة �لتي ت�صعى �إىل “ح�صر” �أو “�صبط” �لدخول 

�إليه، وعلى عزم و��صنطن على تعزيز “�لزدهار” يف �ملنطقة.
يف  �جلودة”،  عالية  حتتية  بنى  لتوفري  �ملنطقة  دول  مع  “�صنعمل  ووع��د 
للوظائف  م��ر�ع��ي��ة  غ��ري  تعترب  �ل��ت��ي  �ل�صينية  للم�صاريع  مبطن  �ن��ت��ق��اد 
�لدول  مديونية  �صعيد  على  جد�  م�صرة  �نعكا�صات  ولها  وللبيئة،  �ملحلية 

�لتي ت�صتفيد منها.

الأزمة ت�شلب لبنان فرح عيد امليالد واأ�شواءه 
•• بريوت-اأ ف ب

�صو�رعها  و�أ���ص��و�وؤه عن  �مليالد  زينة  تغيب  �أ�صو�قها.  تفتقد بريوت زحمة  �لأعياد،  �أ�صبوعني من مو�صم  نحو  قبل 
وتطغى �إعالنات �صركات حتويل �لأمو�ل وبيع �خلزنات على عرو�صات �لهد�يا و�لألعاب و�مل�صروبات. بعد عامني من 
�أزمة �قت�صادية غري م�صبوقة، ن�صيت غالبية �للبنانيني بهجة �لأعياد. وتغرق �ل�صو�رع حتى يف �لأحياء �لكربى �لتي 
لطاملا �صّكلت قلب �لعا�صمة �لناب�س، لياًل يف ظالم تتال�صى معه �حلركة تدريجياً. وعو�صاً عن �إعالنات �صخمة 
مرّوجة للمجوهر�ت و�مل�صروبات وحفالت نهاية �لعام كما �لعادة، ترتفع يف �لطرق �لرئي�صية �ملوؤدية �إىل �لعا�صمة 
لوحات �إعالنات خلزنات وماكينات �حت�صاب �لأمو�ل وتخفي�صات على �لتحويالت �ملالية من �خلارج ود�خل �لبالد. 
�لأمني  �لقطاع  يف  خدمات  تقدمي  يف  �ملتخ�ص�صة  �صيكيورتي”  “�صمارت  �صركة  يف  �ملبيعات  م�صوؤويل  �أح��د  ويقول 
35 وخم�صني يف �ملئة منذ بدء �لأزمة �لقت�صادية يف �لعام  “�رتفعت مبيعات �خلزنات بني  لوكالة فر�ن�س بر�س، 
كما �رتفعت مبيعات �أنظمة �لأمن �ل�صغرية، مبا يف ذلك �لكامري�ت و�أجهزة �لإنذ�ر، وفق �مل�صوؤول ذ�ته،   .»2019

نة وخز�ئن كبرية �حلجم. لفتاً �ىل �زدياد �لطلبات كذلك على تركيب غرف حم�صّ



اخلميس   16  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13418  
Thursday     16   December   2021   -  Issue No   13418

13

عربي ودويل

برنامج اقت�شادي ي�شمل التقلي�س بن�شبة 10 % من اأجور الوظيفة العمومية

•• الفجر -تون�س

27 للحتاد  ال�  اأ�سغال املوؤمتر     يف كلمته خلل 
الدين  ن���ور  ق���ال  ب�سفاق�س،  لل�سغل  اجل��ه��وي 
الطبوبي الأمني العام للمنظمة ال�سغيلة ‘’اإن من 
اأول وقبل كل �سيء  اأن يحكم البلد عليه  يريد 
اأن يقراأ جيدا تاريخ البلد وتاريخ الحتاد العام 
التون�سي لل�سغل’’، متابعا: “تاريخ العمل النقابي 
وعن  والبلد  العباد  عن  يدافع  م�سرف  للحتاد 

الق�سايا الوطنية والإن�سانية العادلة«.
   واأ�ساف ‘’الحتاد يقود ال�سفوف ونحن من مّلك 
ول�سنا م�ستاأجرين يف هذه البلد ولن نخ�سى لومة 
لئم واإذا كان البحر هائجا اليوم فلن نفرط يف 

املح�سن«. تون�س  جناة  مركب  “املركب” لأنه 
التي مت توجيهها  ال�سهام  اأن  الطبوبي  واأو�سح     
عام  كاأمني  وهو  حمّلها  يف  تكن  مل  الحت��اد  اىل 
وفق  هكذا،  متر  يرتكها  لن  ال�سغيلة  للمنظمة 

تعبريه.

ن�صر  �ملقرتحة من قبل �حلكومة، 
مالك  �لجتماعية  �ل�صوؤون  وزي��ر 
�صفحته  ع��ل��ى  ت���دوي���ن���ة  �ل����ز�ه����ي 
للتعليق على ت�صريحات  في�صبوك 
نور  �ل�صغل  �ل��ع��ام لحت���اد  �لأم���ني 

�لدين �لطبوبي.
   وك��ت��ب �ل��وزي��ر “على خ��الف ما 
ي��ت��م ت��روي��ج��ه وب��ث��ه لإدخ����ال مناخ 
م��ن �لرت���ب���اك ع��ل��ى �ل��و���ص��ع �لعام 
لقوت  يهتم  م��ن  �أن  ن��وؤك��د  للبالد، 
ينخرط  ل����ن  وك���ر�م���ت���ه  �ل�����ص��ع��ب 
���ص��ي��ا���ص��������ة جت��وي��ع��ه مهما  �أب�����د� يف 
ك���ان �ل���ث���م���ن«.    و�أ����ص���اف �لز�هي 
�خلر�ب  حجم  جت���اوز  “حماولت 
�لف�صاد  م���ن  ع��ق��ود  خ��ل��ف��ت��ه  �ل����ذي 
متو��صلة بالعمل و�لثقة يف �حللم 

�لوطني«.

و�أق���ّر  �أع��ت��ق��د ذلك”.  ل  �أ���ص��ه��ر؟ 
يف  “ماأزًقا”  هناك  ب���اأّن  م��اك��رون 
�ل���وق���ت �حل�����ايل، ل��ك��ّن��ه �ع��ت��رب يف 
“�صبياًل  ه��ن��اك  �أّن  نف�صه  �ل��وق��ت 

للتقّدم«.
من جهته، �ّتهم �أوربان �ملفو�صية 
“�بتز�ز  مب��م��ار���ص��ة  �لأوروب�����ي�����ة 

�صيا�صي«.
و����ص��ت��غ��ّل م���اك���رون زي���ارت���ه للقاء 
ق���ادة �مل��ع��ار���ص��ة، مب��ن فيهم بيرت 
�جلبهة  ���ح  م���ر����صّ م������ارك������ي-ز�ي، 
�نتخابات  يف  لأورب�����ان  �ملناه�صة 

�لربيع �لت�صريعّية.
ا  �أي�صً ت���وّج���ه  رم���زّي���ة،  ل��ف��ت��ة  ويف 
�أنيي�س هيلر  �لفيل�صوفة  �إىل قرب 
وهي   ،2019 ع��ام  توفيت  �ل��ت��ي 

�صخ�صية معار�صة لأوربان.
وبد� �أّن ذلك جاء رًد� على �لزعيم 
مناف�َصي  ��صتقبل  �ل���ذي  �مل��ج��رّي 
�ل��ف��رن�����ص��ي م��ن �ليمني  �ل��رئ��ي�����س 
�أي��ل��ول/ ِزّم���ور يف  �إري���ك  �ملتطّرف 

�صبتمرب ومارين لوبان يف ت�صرين 
�لأّول/�أكتوبر.

�لطبوبي يف رد �ويل على �لرئي�س �صعيد
»اخليار الوطني احلقيقي«

   و�أكد �لأمني �لعام لالحتاد �لعام 
“�ل�صف  �أن  ل��ل�����ص��غ��ل،  �ل��ت��ون�����ص��ي 
�إىل  �إ���ص��ارة  يف  لالحتاد”،  �ل��ث��ال��ث 
م�����ص��م��ون خ��ط��اب �ل��رئ��ي�����س قي�س 
�خل���ي���ار  “هو  �لث�����ن�����ني،  ����ص���ع���ي���د 
�أح��د مهما  ول  �لوطني �حلقيقي، 
ك���ان ح��ج��م��ه وم��وق��ع��ه، ق����ادر على 
حت��دي��د م���و�ق���ف وم���رب���ع �لحت���اد 
با�صتثناء  لل�صغل،  �لتون�صي  �ل��ع��ام 

موؤ�ص�صاته وهياكله«.
�عالمي،  ت�����ص��ري��ح  و�أ����ص���اف يف     
�لتي  �لوطنية  �لد�ري���ة  �لهيئة  �أن 
لالإعد�د  �ل��ق��ادم  �لأ���ص��ب��وع  �صتعقد 
لالحتاد،   25 �ل��وط��ن��ي  للموؤمتر 
�لذي �صينتظم خالل �صهر فرب�ير 
و�لنظر  �صفاق�س،  مبدينة  �لقادم 
�ملوؤ�ص�صاتية  �مل�����ص��ائ��ل  ب��ع�����س  يف 
�لد�خلية لالحتاد، �صوف تخ�ص�س 
لتقييم خطاب  �أعمالها  جانبا من 
و�إ�صد�ر  وتوجهاته،  �ل��ذي  �صعيد 
م��وق��ف م��وح��د مل��وؤ���ص�����ص��ات �لحتاد 

وهياكله من هذ� �خلطاب«.
“�لوطن  �أن  �لطبوبي،  و�ع��ت��رب     
ومنعطفات  مب����ن����ع����رج����ات  مي�����ر 
�لحت������اد،  و�أن  جد�”،  خ���ط���رية 
“�لبو�صلة  قوله،  ح�صب  باعتباره، 
ي�صطف  ول  للوطنية،  �حلقيقية 
�إل ور�ء �خليار�ت �لوطنية و�لدولة 
�ملدنية، مدعو �إىل �لتحلي بالهدوء 
و�حلنكة وروح �مل�صوؤولية �أكرث من 
يحاك  م��ا  مهما  م�����ص��ى،  وق���ت  �أي 
���ص��ده م��ن م���وؤ�م���ر�ت وه��ج��م��ات يف 

غري حملها«.
نحرتم  “نحن  ي���ق���ول  وت����اب����ع     
�مل���ق���ام���ات وم���وؤ����ص�������ص���ات �ل����دول����ة، 
�ملنظمة  ع��ام  �أم���ني  ب�صفتي  ول��ك��ن 
خطاب  م��ن  �أنتظر  كنت  �ل�صغيلة، 
�ل�صلطة  رئي�س  باعتباره  �لرئي�س، 
�أمانة �نتخب  �لتنفيذية، و�صاحب 
روؤية  �لتون�صيني،  لتوحيد  لأجلها 
�لجتماعية  ل��ل��خ��ي��ار�ت  و����ص��ح��ة 
و�لق�����ت�����������ص�����ادي�����ة و�مل����ف����او�����ص����ات 
�أن  م�������وؤك�������د�  �لجتماعية”، 

للتنازل  م�صتعد�  لي�س  “�لحتاد 
�لجتماعية  �مل����ف����او�����ص����ات  ع�����ن 

وم�صد�قيتها«.
   وك�����ص��ف �لأم����ني �ل��ع��ام لالحتاد 
�لعام �لتون�صي لل�صغل، �أن �حلكومة 
ط���ل���ب���ت م�����ن �لحت����������اد �مل����و�ف����ق����ة 
ي�صمل  �ق��ت�����ص��ادي  ب���رن���ام���ج  ع��ل��ى 
يف  ب��امل��ائ��ة   10 بن�صبة  �لتخفي�س 

�أجور �لوظيفة �لعمومية.
هذ�  �ن  �ل���ط���ب���وب���ي،  و�أ������ص�����اف     
�ل����ربن����ام����ج �لق����ت���������ص����ادي، �ل����ذي 
ق��دم��ت��ه �حل��ك��وم��ة خ���الل �جتماع 
�ملا�صي،  �ل�صبت  �ل�صغل  �حت��اد  م��ع 
ي��ق�����ص��ي ك��ذل��ك ب��ت��ج��م��ي��د �لج����ور 
خلم�س �صنو�ت قادمة ورفع �لدعم 
يف  و�لتفويت  �لأ�صا�صية  �مل��و�د  عن 

عدد من موؤ�ص�صات �لقطاع �لعام.
م�صارحة  �إىل  �ل��ط��ب��وب��ي  ودع����ا     
�ل���������ص����ع����ب ب���ح���ق���ي���ق���ة �لأو��������ص�������اع 
و�لك�صف عن  �ل�صعبة  �لقت�صادية 
�لبالد  تعي�صها  �ل��ت��ي  �ل�صكاليات 
�أم������ام �ل�������ر�أي �ل����ع����ام، ع���و����س عن 

طرحها فقط يف “�ملكاتب �ملغلقة”، 
ح�صب تعبريه.

اأي ا�سطفاف؟
�لنقابية  �لفعل  ردود  وتو��صلت     
على ما جاء يف خطاب قي�س �صعيد، 
�مل�صاعد  �ل��ع��ام  �لم���ني  ن�صر  حيث 
�لطاهري  ���ص��ام��ي  �ل�صغل  لحت���اد 
�لر�صمي  ح�����ص��اب��ه  ع��ل��ى  ت���دوي���ن���ة 
�أم�س �لأربعاء، توجه بها  ف�صبوك، 
�إىل �لرئي�س قي�س �صعيد بخ�صو�س 
�أي  عن  مت�صائال  �لأخ���ري،  خطابه 
����ص��ط��ف��اف ي��ت��ح��دث؟ وم����ع من؟ 
جاء  م��ا  تو�صيح  �ىل  �صعيد  د�ع��ي��ا 
��صطفاف  بخ�صو�س  خ��ط��اب��ه  يف 

�ملنظمة.
   وبنّي �لطاهري يف �لتدوينة �أنه 
وتو�بعها  �لنه�صة  يعني  ك���ان  �إذ� 
وت�صويهها  بتحاملها  يكتو  فهو مل 
وتاآمرها  و�عتد�ء�تها  و�إ�صاعاتها 
حلياة  وت���ه���دي���د�ت���ه���ا  وح�������ص���اره���ا 
لالأعر��س  وه��ت��ك��ه��ا  �ل���ك���ث���ريي���ن 

���ص��ده وه����ذ� م��ت��وق��ع. �أم����ا حكاية 
ملن  مت���رر  فمغالطة  �ل���ص��ط��ف��اف 
ت��اري��خ �لحت���اد و�لبالد،  ي���درك  ل 
عن  مبا�صرة  غري  بطريقة  وتعرّب 
رغ���ب���ة ج���احم���ة يف روؤي������ة �لحت����اد 
يقع  ل��ن  م��ا  وه���و  ور�ءه  م�صطفا 
ف��ق��ر�رن��ا م�صتقل  معه وم��ع غ��ريه 
وت�صعيد  م�����ص��ت��ق��ّل��ة  وم���و�ق���ف���ن���ا 
للجزء  ت��ربي��ر�  �إل  لي�س  �للهجة 
�ل��ث��اين م��ن �خل��ط��اب �ل���ذي تعلق 

بالقر�ر�ت«.

رد حكومي
على  ح��ك��وم��ي  ف��ع��ل  رد  �أول  ويف     
م���و�ق���ف �مل���رك���زي���ة �ل��ن��ق��اب��ي��ة، ويف 
تكذيب غري مبا�صر ملا جاء يف خطاب 
بالإجر�ء�ت  ع��الق��ة  يف  �ل��ط��ب��وب��ي 

��صطفاف يف  �أّي  يكون هناك  ولن 
�أّي بوؤرة و�همة �أخرى«.

  وك�����ان �ل���ط���اه���ري ق���د �ع���ت���رب يف 
�أن خ��ط��اب قي�س  ���ص��اب��ق��ة  ت��دوي��ن��ة 
�إىل ق�صمني  �نق�صم  �صعّيد �لأخري، 
هو  �لأول  “�لق�صم  �أن  م��و���ص��ح��ا 
تربير ملا �صياأتي وفيه نقد للحقبة 
للم�صوؤولية  وحت��م��ي��ل  �ل�����ص��اب��ق��ة 
رغ���ب���ة  خ����ط����اب����ه  يف  �أن  م����ف����ي����د� 
وت�صعيد  �خل�����ص��وم  �إىل  ل��الإ���ص��اءة 
ونزع  و�ل��ت��خ��وي��ن  �ل�صتيمة  لهجة 

�لإن�صانية و�ل�صو�ريخ«.
ر�أي������ي  “يف  �ل����ط����اه����ري  وك����ت����ب    
ي�صّنج  ك��ان  و�إن  �لعد�ئي  �خل��ط��اب 
�لو�صع �لعام فاإنه ل يربك �لحتاد 
لأن �لذي يياأ�س من جتنيد �لحتاد 
�صيت�صنج  �أن��ه  �أك��ي��د  معه  لي�صطف 

و�ملوؤ�ّص�صات  ل����ل����ّذو�ت  و�ن��ت��ه��اك��ه��ا 
حمالت  يع�س  ومل  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات، 
�للكرتونية  وع�����ص��اب��ات��ه��ا  ذب��اب��ه��ا 
�لتاريخ  مل��ح��و  �ل����ّد�ئ����ب  و���ص��ع��ي��ه��ا 
يتعّر�س  ومل  �ل�����ص��م��ع��ة،  وت�����ص��وي��ه 
لذلك ل هو ول �أي جهة كما تعّر�س 
لل�صغل  �ل��ت��ون�����ص��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 
�لتدوينة.     ن�����س  وف���ق  ومنا�صليه 
و�أ�صار �لطاهري �إىل �أنه مل يت�صّد 
�أحد �إىل جموح �لنه�صة ونهمها يف 
 “ “�لفطرية  ومعاد�تها  �ل�صلطة 
و�صعيها  و�لتون�صيني  للتون�صيات 
�حلثيث للّثاأر منهم و�لتنكيل بهم 

مثلما ت�صّدى �لحتاد.
  وخ��ت��م �ل��ط��اه��ري ق���ائ���ال: “لذ� 
م�صاألة  يف  �أح���د  علينا  ي���ز�ي���دّن  ل 
�ل�صطفاف يف هذه �لبوؤرة �ملوبوءة 

بالقول  م��ور�ف��ي�����ص��ك��ي  م��ات��ي��و���س 
�لت�صريحات”،  هذه  على  “�صكًر� 
تدّفًقا  ب������الده  ُت����و�ج����ه  وق�����ت  يف 
نظرَييه  مع  ووع��د  للمهاجرين. 
بدعم  و�ل�����ص��ل��وف��اك��ي  �ل��ت�����ص��ي��ك��ي 
ف��رن�����ص��ا ح���ّت���ى ي���ع���رتف �لحّت�����اد 
على  �لنووّية  بالطاقة  �لأوروب���ي 

�أّنها طاقة “خ�صر�ء«.
�لقّمة �خلالفات  ونوِق�صت خالل 
�لف�صاد  م����ث����ل  م�������ص���ائ���ل  ح�������ول 
و�����ص���ت���ق���الل �ل���ق�������ص���اء وح���ق���وق 
با�صرت  مو��صيع  وه��ي  �مل��ث��ل��ّي��ني، 
�مل���ف���ّو����ص���ي���ة �لأوروب�������ي�������ة �ّت����خ����اذ 
بولند�  ���ص��ّد  ع��ق��اب��ّي��ة  �إج�������ر�ء�ت 

و�ملجر ب�صاأنها.
�أّنه  لل�صحافة  م��اك��رون  و�أو���ص��ح 
ياأمل يف �أن يتمّكن من “�لإقناع” 
�ل�صحيحة  �لّت��ف��اق��ات  و”�إيجاد 
عرب  �ملاأزق”  م������ن  ل�����ل�����خ�����روج 
“بدًل  و�لحرت�م”،  “�ل�صتماع 

من ��صتخد�م �لتهديد«.
كّل  بت�صوية  �صنقوم  “هل  وق���ال 
�صيء يف غ�صون �أ�صبوعني �أو �صّتة 

على  حتالفهما  ُي��ربز�  �أن  بحر�رة 
وم�صاألة  �لهجرة  �صيا�صة  �صعيد 
�ل�����ّدف�����اع �لأوروب������������ي، و�ع������رت�ف 
�لحّتاد �لأوروبي بالطاقة �لنووّية 

على �أّنها طاقة “خ�صر�ء«.
�مل�صاء  �لتقارب يف  �ّت�صع هذ�  وقد 
فيزغر�د  جمموعة  دول  لي�صمل 
�لأربع )�ملجر وبولند� وجمهورية 
كانت  �لتي  و�صلوفاكيا(  �لت�صيك 
دع�����ت �ل���رئ���ي�������س �ل��ف��رن�����ص��ي �إىل 

ح�صور قّمتها يف بود�ب�صت.
وهذه  فرن�صا  �إّن  م��اك��رون  وق���ال 
ا  �ملجموعة من �لدول �لأكرث رف�صً
يف �لحّتاد �لأوروبي مل�صاألة دخول 
“�إ�صالح  على  تّتفق  �ملهاجرين، 
ب��ع��م��ق وحت�����ص��ني حماية  ���ص��ن��غ��ن 
�حلدود �خلارجّية” وكذلك على 
للح�صول  �مل���وؤّه���ل���ني  غ���ري  ع����ودة 
وهذه  بلد�نهم.  �إىل  �للجوء  على 
�مل���و����ص���وع���ات ���ص��ب��ق مل����اك����رون �أن 
ذكرها �خلمي�س من بني �أولوّيات 

رئا�صة فرن�صا لالحّتاد �لأوروبي.
�لبولندي  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ورّد 

•• بوداب�صت-اأ ف ب

ع��ل��ى �صعيد  �خ��ت��الف��ات��ه��م  رغ����م 
�ل���ق���َي���م و����ص���ي���ادة �ل����ق����ان����ون، دعا 
�إميانويل  �ل��ف��رن�����ص��ي  �ل��رئ��ي�����س 
جمموعة  وزع������م������اء  م������اك������رون 
�أم�س  و�ح�����د  ب�����ص��وت  ف���ي���زغ���ر�د 
�إىل  ب��ود�ب�����ص��ت  يف  �لث��ن��ني  �لأول 
حماية ح���دود �لحّت���اد �لأوروب���ي 
�ملهاجرين  ����ص���ّد  �أف�����ص��ل  ب�����ص��ك��ل 
غ���ري �ل�����ص��رع��ّي��ني و�ل����دف����اع عن 
�لطاقة �لنووّية، وهما مو�صوعان 
فرن�صا  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  م���درج���ان 
�لرئا�صة  ت��وّل��ي��ه��ا  ف����رتة  خ����الل 

�لدورّية للتكّتل �لأوروبي.
وب���د� ظهر �لث��ن��ني ل��دى و�صول 
هناك  �أّن  �مل���ج���ر،  �إىل  م����اك����رون 
�لوزر�ء  رئي�س  وب��ني  بينه  تو�فًقا 
�أوربان،  فيكتور  �لقومي  �ملجري 
“خ�صمان  ب��اأّن��ه��م��ا  �ع��رتف��ا  وق���د 
�صريَكني  ول���ك���ن  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة  يف 

�أوروّبَيني«.
ل �لرجالن �للذ�ن ت�صافحا  وف�صّ

رّد على خطاب الرئي�س �سعيد

هل هي املواجهة بني احتاد ال�شغل وال�شلطة التنفيذية؟
الطبوبي: »ال�سف الثالث للحتاد، هو اخليار الوطني احلقيقي«

  وفد من النواب توافق بني ماكرون وجمموعة فيزغراد حول الهجرة 
الفرن�شيني يزور تايوان 

•• تايبيه-اأ ف ب

�لفرن�صيني  �لنو�ب  من  وفد  ي��زور 
دعم  �إىل  جديد  موؤ�صر  يف  ت��اي��و�ن 
دولة غربية ملنح تايبيه مكانة على 
من  �لرغم  على  �لدولية،  �ل�صاحة 

تهديد�ت بكني.
�صتة  م��ن  �مل��وؤل��ف  �ل��وف��د  و�صيلتقي 
�لوطنية  �جل��م��ع��ي��ة  يف  �أع�������ص���اء 
�ل�صابق  �لرئي�س  بقيادة  �لفرن�صية 
روجي  دو  فر�ن�صو�  �لنو�ب  ملجل�س 
�لرئي�صة �لتايو�نية ت�صاي �إنغ وين 
خالل  للجزيرة  �آخ��ري��ن  وممثلني 
�لتي تنتهي �لأح��د، ح�صب  �لزيارة 

وز�رة �خلارجية �لتايو�نية.
و�ل�������وف�������د ه������و ث��������اين وف��������د من 
�ل���ربمل���ان���ي���ني �ل��ف��رن�����ص��ي��ني ي����زور 
�جل���زي���رة ه���ذ� �ل���ع���ام و�لأخ�����ري يف 
�صيا�صيون  بها  ق��ام  زي���ار�ت  �صل�صلة 
�أوروب������ي������ون و�أم����ريك����ي����ون �أث������ارت 
�ل�صني  وك�����ان�����ت  ب����ك����ني.  غ�������ص���ب 
د�ن����ت يف ت�����ص��ري��ن �لأول/�أك���ت���وب���ر 
�ل�صيوخ  جمل�س  يف  �أع�����ص��اء  زي���ارة 
�إىل  ري�صار  �آلن  بقيادة  �لفرن�صي 
بتقوي�س  �ل��وف��د  متهمة  ت��اي��ب��ي��ه، 

�لعالقات بني باري�س وبكني.
ومل متنع �لتهديد�ت �لزيارة بينما 
و���ص��ف ري�����ص��ار ت��اي��و�ن م���ر�ت عدة 

ب�”�لدولة«.
وتوؤكد بكني �صيادتها على �جلزيرة 
منتخبة  ح��ك��وم��ة  حت��ك��م��ه��ا  �ل���ت���ي 
بطريقة دميوقر�طية، وتقول �إنها 
بالقوة  �ملنطقة  ل�صتعادة  م�صتعدة 

�إذ� لزم �لأمر.
تايبيه  �إب����ق����اء  �ل�������ص���ني  وحت�������اول 
م���ع���زول���ة ع���ل���ى �مل�������ص���رح �ل�����دويل 
�لر�صمي  �ل�صتخد�م  على  وحتتج 

ل�صم تايو�ن �أو �أي �إ�صارة �إليها.
�نتخاب  م��ن��ذ  �ل�����ص��غ��وط  وت���ع���ززت 
وين  �إن��غ  ت�صاي  �حلالية  �لرئي�صة 
زي���ارة  �أي  ع��ل��ى ردع  ب��ك��ني  وت��ع��م��ل 

�صيا�صية للجزيرة.
ع�صكرية  مناور�ت  �ل�صني  و�أج��رت 
ب���ال���ق���رب م����ن م�����ص��ي��ق ف����ورم����وز� 
�لربملانيني  م���ن  وف���د  زي�����ارة  ب��ع��د 
�ل��ث��اين/ ت�صرين  يف  �لأم��ريك��ي��ني 

نوفمرب �ملا�صي.

عدد �شحايا كوفيد-19 يف الوليات املتحدة يتخطى 800 األف 

�شفينة حربية اأملانية تدخل بحر ال�شني اجلنوبي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�ملّتحدة  �لوليات  بكوفيد-19 يف  �لوفيات  جتاوز عدد 
�أع��ّدت��ه جامعة جونز  لإح�صاء  وفقاً  �أل��ف،   800 عتبة 
باأ�صرها  �ّصكان ولي��ات  ع��دد  رق��م يزيد عن  هوبكنز، يف 

مثل د�كوتا �ل�صمالية �أو �آل�صكا.
ويف �لوليات �ملّتحدة �لتي تت�صّدر ر�صمياً قائمة �لدول 
�لوفيات،  �صعيد  على  كوفيد-19  من  ت�صّرر�ً  �لأك��رث 
ح�صدت �جلائحة �أرو�ح 450 �ألف �صخ�س يف 2021.

و�صّجلت �لوليات �ملّتحدة هذه �حل�صيلة �ل�صخمة من 
�لوفيات على �لّرغم من �أّنها جنحت يف تنظيم حمالت 
تلقيح فّعالة �صّد �لفريو�س تعّد من �لأف�صل يف �لعامل. 
وت�صّجل �لوليات �ملّتحدة حالياً ما معّدله 1150 حالة 
�ل�صادرة  لالأرقام  وفقاً  ناجمة عن كوفيد،  يومياً  وفاة 
عن مر�كز �لوقاية من �لأمر��س و�لوقاية منها “�صي 
�لفريو�س  يح�صد  ممن  �لعظمى  و�لغالبية  �صي«.  دي 
�أ�صخا�س غري  هم  �ملّتحدة حالياً  �لوليات  �أرو�حهم يف 

•• برلني-رويرتز

دخلت �صفينة حربية �أملانية بحر �ل�صني �جلنوبي �أم�س 
�لأربعاء لأول مرة منذ نحو 20 عاما يف حترك تن�صم 
وجودها  تو�صيع  يف  �أخ���رى  غربية  دول  �إىل  ب��رل��ني  ب��ه 
�لع�صكري يف �ملنطقة و�صط قلق متز�يد ب�صاأن طموحات 

�ل�صني �لإقليمية.
�جلنوبي  �ل�صني  بحر  على  بال�صيادة  بكني  وت��ط��ال��ب 
ل  باأنه  ق�صت  دولية  حمكمة  �أن  رغ��م  وذل��ك  بالكامل، 
�أ�صا�س قانوين ملطالبات �ل�صني. كما عمدت  �أي  يوجد 

نني. وحتى �ليوم تلّقى حو�يل %72 من �صّكان  حم�صّ
�أحد  م��ن  �لأق���ّل  و�ح���دة على  �ملتحدة جرعة  �ل��ولي��ات 
عن  تقّل  ن�صبة  وه��ي  لكوفيد-19،  �مل�صاّدة  �للقاحات 

تلك �مل�صّجلة يف دول عديدة �أخرى.
“بينما  ب��ي��ان  ب��اي��دن يف  وق���ال �لرئي�س �لأم��ريك��ي ج��و 
�ألف   800 ب��وف��اة  �ملتمّثلة  �ل��رم��زي��ة  �لعتبة  نتخّطى 
�أمريكي ب�صبب كوفيد-19، نتذكر كّل �صخ�س، و�حلياة 
و�أ�صاف  �أح��ب��ائ��ه��م«.  �أج��ل  م��ن  ون�صّلي  عا�صوها،  �لتي 
طاولة  ح���ول  ف����ارغ  ك��ر���ص��ي  وج����ود  يعنيه  م��ا  “�أعرف 
قلبي  وينفطر  �لأع��ي��اد،  مو�صم  خ��الل  خا�صة  �ملطبخ، 
�لثالثاء  �لأمل«. وم�صاء  تعاين من هذ�  �أ�صرة  كّل  على 
�إح���ي���اًء لذكرى  �ل��ك��ون��غ��ر���س دق��ي��ق��ة �صمت  وق���ف ق���ادة 
�صحايا �جلائحة. وقال زعيم �لأغلبية �لدميوقر�طية 
���ص��وم��ر يف بيان  ت�����ص��اك  �ل�����ص��ن��ات��ور  �ل�����ص��ي��وخ  يف جمل�س 
“�صنتذّكر �أّن 800 �ألف حمبوب مل ينجو�: �أب �أو جّد، 
و�أ�صاف  �حل���ّي«.  م��األ��وف يف  ج���ّدة، �صديق، وج��ه  �أو  �أم 

“جميعنا نعرف �صخ�صاً خطفه هذ� �ملر�س«.

�إن�صاء مو�قع ع�صكرية على جزر ��صطناعية  �إىل  بكني 
يف مياه �لبحر �لغني بحقول �لغاز و�ملو�رد �ل�صمكية.

�أم�س  ب��رل��ني  �ل���دف���اع يف  وز�رة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
�لأربعاء �إن �صفينة تابعة للبحرية �لأملانية دخلت بحر 
رحلة  يف  �صنغافورة  �إىل  طريقها  يف  �جلنوبي  �ل�صني 

يتوقع �أن ت�صتغرق عدة �أيام.
وتعترب �لفرقاطة بايرن �أول �صفينة حربية �أملانية تعرب 
مير  و�ل���ذي   ،2002 ع��ام  منذ  �جلنوبي  �ل�صني  بحر 
من خالله نحو 40 باملئة من حجم �لتجارة �خلارجية 

لأوروبا.

النواب الأمريكيون يوؤيدون حماكمة مارك ميدوز
 •• وا�صنطن-اأ ف ب

�إحالة مارك ميدوز،  �لأمريكي ل�صالح  �لنو�ب  �صّوت جمل�س 
كبري موظفي �لبيت �لأبي�س يف عهد �لرئي�س �ل�صابق دونالد 
�إمكانية  يف  للنظر  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �إىل  ت��ر�م��ب، 
حماكمته جنائياً بتهمة �زدر�ء �لكونغر�س لرف�صه �ملثول �أمام 
للملياردير  �أن�صار  �قتحام  مالب�صات  يف  حتّقق  نيابية  جلنة 
�لثاين/ كانون  من  �ل�صاد�س  يف  �لكابيتول  مبنى  �جلمهوري 
�أقرب  �أح���د  م��ي��دوز،  �إح��ال��ة  �لت�صويت  ه��ذ�  يعني  ول  ي��ن��اي��ر. 
�أّن  يعني  ب��ل  تلقائياً،  للمحاكمة  �ل�صابق،  للرئي�س  �ملقربني 
ق�صية هذ� �لنائب �ل�صابق �أ�صبحت يف عهدة مّدعني فدر�ليني 

�صينظرون يف ما �إذ� كانت �لأدلة كافية ملحاكمته جنائياً بتهمة 
يكون  وب��ذل��ك  للكونغر�س«.  حتقيق  �صري  عرقلة  “حماولة 
بهذ�  م�صوؤول  �أول  لي�صبح  �إ�صافية  خطوة  �ق��رتب  قد  ميدوز 
روبنز  ه��اري  منذ  �ملن�صب  من  خروجه  بعد  ُيحاكم  �مل�صتوى 

هالدمان �إّبان ف�صيحة ووترغيت قبل نحو ن�صف قرن.
�لتي ت�صّم ممّثلني عن كال �حلزبني  �لنيابية  �للجنة  وكانت 
من  �ل�صاد�س  �أح��د�ث  يف  وحتقق  و�لدميوقر�طي  �جلمهوري 
للمثول  مليدوز  ��صتدعاء  �أ�صدرت مذكرة  �لثاين/يناير  كانون 
�أمامها، لكن �مل�صوؤول �ل�صابق يف �لبيت �لأبي�س رف�س �لمتثال 
�لتي بذلها تر�مب لقلب  �للجنة يف �جلهود  لطلبها. وحتّقق 
نتائج �نتخابات عام 2020 �لتي خ�صرها، من خالل تنظيمه 

ويف  �لكابيتول،  مبنى  �ق��ت��ح��ام  �إىل  �أف�����ص��ت  �صخمة  ت��ظ��اه��رة 
�مل�صاعدة �لتي لقيها يف ذلك من ميدوز.

�صّد  ب�صكوى  و��صنطن  مدينة  �صلطات  ت��ق��ّدم��ت  و�ل��ث��الث��اء 
جمموعتني ميينيتني متطرفتني �ّتهمتها بال�صلوع يف �قتحام 
كانون  من  �ل�صاد�س  يف  �لكابيتول  مبنى  لرت�مب  منا�صرين 

�لثاين/يناير.
)�لأولد  بويز  ب��ر�ود  جمموعتي  �لق�صائية  �ل�صكوى  وتّتهم 
�ل��ف��خ��ورون( و�أوث ك��ي��ربز )�أم���ن���اء �ل��ق�����َص��م( و�أك����رث م��ن 30 
مقاطعة  لرتهيب  ب�”�لتاآمر  باملجموعتني  �صلة  على  ف���رد� 
وفق  �لأم��ريك��ي��ة،  للعا�صمة  �لر�صمية  �لت�صمية  كولومبيا”، 

مدعي عام �ملدينة كارل ر��صني.

  الحتاد الأوروبي م�شتعد 
لإجراءات غري م�شبوقة �شد رو�شيا 

•• بروك�صل-رويرتز

دي��ر لين  ف��ون  �أور���ص��ول  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�صية  رئي�صة  قالت 
�أم�س �لأربعاء �إن �لحتاد �لأوروبي م�صتعد لت�صديد عقوباته 
�صعدت  �إذ�  رو�صيا  �صد  م�صبوقة”  غري  “�إجر�ء�ت  و�ت��خ��اذ 

ت�صرفاتها �لعد�ئية �صد �أوكر�نيا.
وذك���رت ف��ون دي��ر لي��ن �أم���ام �ل��ربمل��ان �لأوروب�����ي �أن �لتكتل 
عمل ب�صكل وثيق مع �لوليات �ملتحدة لو�صع خيار�ت يفوق 
�ملال  قطاعات  ت�صتهدف  �ل��ت��ي  �حلالية  �لعقوبات  ت��اأث��ريه��ا 

و�لطاقة و�لدفاع و�ل�صلع ذ�ت �ل�صتخد�م �ملزدوج يف رو�صيا.
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العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ملحمة زهرة جمعة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:1149357 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة خليفه عبيد ر��صد �لري�صي %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف ز�يد مطر خمي�س خلفان �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
�لعني  نور  �ل�ص�����ادة/مركز  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعناية بال�صيار�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1415695 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة خليفه مبارك �صامل مبارك �ل�صام�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �بر�هيم �حمد عبد�هلل �لبلو�صي

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
للزهور  �ل�ص�����ادة/عناقد  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لهد�يا رخ�صة رقم:4162551 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة عبد�هلل نا�صر عامر حممد �لكثريي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف هارون عبد�هلل �حمد �صالح جعيول
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
كافيه  تي  �ل�ص�����ادة/فرييتي  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2361967 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة خالد غدير �لنخريه بطي �ل�صام�صي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف �حمد جميل ح�صن �حل�صن �ملن�صوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
�ملميز  �ل�ص�����ادة/�لختيار  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للخياطة و�لقم�صة �لن�صائية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2319268 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة لطيفه مبارك �ل�صحى �صلوم �لكتبي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف �صيف عو�س �صعيد يرو�ن �لنيادي

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
كورنر  �ل�ص�����ادة/ت�صوير  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�صوير �مل�صتند�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3751589 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة عادله �حمد علي �لقر�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبد�هلل �حمد حممد عبد�هلل �لنعيمي

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/دهار لعمال �حلديد 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لملنيوم  رخ�صة رقم:4208941 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة عبد�هلل حبيب عبد�هلل بنام �حلمادي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حمد�ن جمعان نا�صر هالبى

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
�ل�ص�����ادة/غ�صن  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لزيتون للنظافة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1002308 

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
�ل�ص�����ادة/بيور  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جولد للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2884215 

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
�لغذ�ئية   للمو�د  �ل�صاطع  �لنجم  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1038500 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 ��صماعيل عبد�لعزيز حممد ح�صن �ل على من مالك �إىل �صريك
 تعديل ن�صب �ل�صركاء / ��صماعيل عبد�لعزيز حممد ح�صن �ل على من 100 % �إىل %51

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة جنالء م�صطفى حممود �حمد  %49
تعديل مدير / �إ�صافة جنالء م�صطفى حممود �حمد

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

تعديل �إ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة �لنجم �ل�صاطع للمو�د �لغذ�ئية
SHINING STAR FOODSTUFF ESTABLISHMENT

�إىل/ �لنجم �ل�صاطع للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
SHINING STAR FOODSTUFF L.L.C

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جموهر�ت و�يت بريل

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2459800 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة جيجني�س ��صوين بهاى لخانى  %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف هدى عبد�هلل �صلطان �صيف �لكعبى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ جموهر�ت و�يت بريل
WHITE PEARL JEWELLERY

�إىل/ جموهر�ت و�يت بريل - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
WHITE PEARL JEWELLERY - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بقالة زهرة �خلليج

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1104383 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة على ح�صني روميجى دين %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صفيق بونا�صريى حيدرو بونا�صريى
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �صامل حمد عوي�س �لدرعى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ بقالة زهرة �خلليج

GULF FLOWER GROCERY

�إىل/ بقالة زهرة �خلليج - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
GULF FLOWER GROCERY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كينت�صوقي لال�صتثمار �لتجاري ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4028388 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �لرمي �نرتنا�صيونال لد�رة �ل�صركات ذ.م.م

AL REEM INTERNATIONAL COMPANIES MANAGEMENT L.L.C

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �و �ت�س �يه �نف�صتمنت ��س بي يف ري�صرتكتد ليمتد

OHA INVESTMENT SPV RSC LTD

تعديل �إ�صم جتاري من/ كينت�صوقي لال�صتثمار �لتجاري ذ.م.م

KINTSUGI COMMERCIAL INVESTMENT. L.L.C

�إىل/ �يه �ر �ي لال�صتثمار �لتجاري ذ.م.م

A R I COMMERCIAL INVESTMENT L.L.C

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مركز �لريادة �لطبي ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1079304 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد عي�صى كر�مه عي�صى �لزبيدى  %5
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة فالح مبارك فالح حمود �لقحطانى  %46

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة خالد �ل�صيخ %20
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة بالن �ند �صكوير لال�صتثمار

plain and square investment
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عي�صى كر�مه عي�صى �لزبيدى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �حمد عي�صى كر�مه عي�صى �لزبيدى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيده عي�صى �بوبكر �لزبيدى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف مرمي عي�صى كر�مه عي�صى �لزبيدى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم عي�صى كر�مه عي�صى �لزبيدى
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/هيزي للتنظيفات و�ل�صيانة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2800534 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �صامل على �صامل �صرب�ن �لربيكى من �صريك �إىل مالك

تعديل ن�صب �ل�صركاء / �صامل على �صامل �صرب�ن �لربيكى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف تانى �صمالني فاطمه مري�صيا �ر�صيجى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �ليز�بيث مكلوجلني
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ هيزي للتنظيفات و�ل�صيانة ذ.م.م
HEIZI MAINTENANCE AND CLEANING L.L.C

�إىل/ هيزي للتنظيفات و�ل�صيانة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
HEIZI MAINTENANCE   AND CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صه �لقحطانى للمقاولت و�ل�صيانة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامه   رخ�صة رقم:1044369 

تعديل �إ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صه �لقحطانى للمقاولت و�ل�صيانة �لعامه

AL QAHTANI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�إىل/ وجاهة للمقاولت �لعامة

WAJAHA GENERAL CONTRACTING 

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة هدم �ملباين وغريها من �لإن�صاء�ت ورفع �لنقا�س  4311001

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

خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
لأعمال  �صكاي  �ل�ص�����ادة/بلو  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لرخام  رخ�صة رقم:4201940 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة حمد حممد توفيق حمود �لكبي�صى %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �حمد عدنان حافظ

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد حممد توفيق حمود �لكبي�صى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لمار�ت �لذهبية لالزياء 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�صة رقم:1079963 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة و�صام عمر �لغنم %50

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة زكريا حممد بجبوج %50
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف يون�س زينل يو�صف زينل �خلورى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف و�صام عمر �لغنم
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف زكريا حممد بجبوج

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم بولوتان هاو�س

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2586477 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�صاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم بولوتان هاو�س
PULUTAN HOUSE RESTAURANT

�إىل/ مطعم بولوتان هاو�س - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
PULUTAN HOUSE RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/عامل �ل�صلوقي لتجارة و�لطيور و�أعذيتها ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1266905 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / عديل �حمد حممد عا�صق من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / عديل �حمد حممد عا�صق من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل على م�صبح على �لنيادى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ عامل �ل�صلوقي لتجارة و�لطيور و�أعذيتها ذ.م.م

SALUKI WORLD PETS AND FODDER TRADING L.L.C
�إىل / عامل �ل�صلوقي لتجارة و�لطيور و�أعذيتها �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

SALUKI WORLD PETS AND FODDER TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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جتريبية  درا���س��ة  تلهم  ق��د    
املتحدة  الوليات  يف  اأجريت 
قبل  الفرن�سيني  امل��ر���س��ح��ني 
النتخابات  من  قليلة  اأ�سهر 

الرئا�سية.
جاكوبني،  جم��ل��ة  ت��ع��اون��ت     
مقرها  ا�سرتاكية  جملة  وهي 
ومركز  يوغوف،  مع  نيويورك، 
العاملة،  ال��ط��ب��ق��ة  �سيا�سة 
النتخابي  ال�سلوك  لدرا�سة 
الوليات  يف  العاملة  للطبقة 
املتحدة والعلقة بني ناخبيها 

وال�سيا�سات التقدمية.

•• الفجر -ثيو لوبري 
ترجمة خرية ال�صيباين

ب����ال����درو�����س، يعطي  غ���ن���ي  ع���م���ل 
م���ف���ات���ي���ح ف����ه����م ق����ب����ل ع�������ام من 
عالية  �مل���دة  منت�صف  �ن��ت��خ��اب��ات 
�لدميقر�طي،  للحزب  �خلطورة 
�لنتخابات  م��ن  �أ���ص��ه��ر  وب�����ص��ع��ة 
يبدو  حيث  �لفرن�صية  �لرئا�صية 

�أن �لي�صار يغرق.
   ع��ل��ى م���دى �ل�����ص��ن��و�ت �خلم�س 
�ملتجدد  �ل��ي�����ص��ار  ر���ّص��خ  �مل��ا���ص��ي��ة، 
�ل�صيا�صة  يف  ق��وي��ة  ك��ق��وة  نف�صه 
�لأم�����ري�����ك�����ي�����ة. م�����ص��ت��ل��ه��م��ا من 
لل�صيناتور  �ل��رئ��ا���ص��ي  �ل�����ص��ب��اق 
 ،2016 ع����ام  ����ص���ان���درز  ب����ريين 
�لدميقر�طيون  �ملناف�صون  ح�صد 
�لتقدميون �ملانحني و�ملتطوعني، 
وف��������ازو� مب��ج��م��وع��ة ر�ئ����ع����ة من 
و�لولئية.  �ملحلية  �لن��ت��خ��اب��ات 
و�ملجال�س  �مل�����دن  جم��ال�����س  م���ن 
�إىل  ل�����ل�����ولي�����ات  �ل���ت�������ص���ري���ع���ي���ة 
�لنجاح  يعد  �ل��ك��وجن��ر���س،  غ��رف 
�جلديد  �لي�صار  لهذ�  �لنتخابي 
�أحد �لق�ص�س �ل�صيا�صية �لكربى 

يف �لوقت �حلايل.
ت������رك������زت ه����ذه     وم�������ع ذل���������ك، 
�لغالب  �لتقدمية يف  �لنت�صار�ت 
يف �أحياء غنية ن�صبًيا ودميقر�طية 
ب���ق���وة. وح���ت���ى ع��ن��دم��ا ف������ازو� يف 
�أحياء  يف  �لتمهيدية  �لنتخابات 
�لطبقة �لعاملة، فقد فعلو� ذلك 
دون زيادة ن�صبة �لإقبال �لكلي �أو 
�لفوز بناخبني جدد من �لطبقة 
بعد  ي��وف��و�  مل  عموما،  �لعاملة. 
حتويل  �لرئي�صي:  �حلملة  بوعد 
�لناخبني  ج���م���ه���ور  وت���و����ص���ي���ع 
ي�صكل  وه�����ذ�  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني، 
�إعادة  �أم��ل يف  حت��دًي��ا ك��ب��رًي� لأي 

ترتيب �صيا�صي وطني تقدمي.

جمهور ناخب
 ل غنى عنه

   ت�����ص��ري �لن���ت�������ص���ار�ت �لأخ����رية 
����ص���ي���ك���اغ���و  م�����ث�����ل  م�����ن�����اط�����ق  يف 

بالطبقة  و�ح����ت����ف����و�  �ل����ق����ائ����م، 
�لعاملة، لقو� ��صتقباًل جيًد� من 

قبل �لذين مت ��صتطالع �آر�ئهم.
�إىل  �ل���ت���ق���دم���ي���ون  ي���ح���ت���اج  ل   *
�لعد�لة  ق�����ص��اي��ا  ع����ن  �ل��ت��خ��ل��ي 
�لج����ت����م����اع����ي����ة ل���ك�������ص���ب ه�������وؤلء 
خطابات  بع�س  لكن  �ل��ن��اخ��ب��ني، 
يخف  مل  ع��ق��ب��ة.  ت�صكل  �ل��ه��وي��ة 
دميقر�طيون  وهم  �مل�صتجوبون، 
حم����ت����م����ل����ون، م������ن �مل���ر����ص���ح���ني 
�ملعار�صني ب�صدة للعن�صرية. لكن 
�ملر�صحني �لذين عرّبو� عن هذه 
�لتخ�ص�س  عالية  بلغة  �ملعار�صة 
�ل��ه��وي��ة، حققو�  ن��ح��و  وم��وج��ه��ة 
�ملر�صحني  من  بكثري  �أ�صو�أ  نتائج 
لغة  �أو  �صعبوية  لغة  تبنو�  �لذين 

مهيمنة.
    �ملر�صحون من �لطبقة �لعاملة 
جن�س  �أو  وع���رق  مبايعتهم،  ت��ت��ّم 
�مل��ر���ص��ح لي�س ع��ائ��ق��ا. وم��ع ذلك، 
للمر�صح  �ل��ط��ب��ق��ي  �مل��ا���ص��ي  ف����اإن 
�على  ط��ب��ق��ة  �ىل  �لن���ت���م���اء  �أي 
�خللفية  فاإن  لذلك  ميثل عقبة. 

�لطبقية مهمة.
�لطبقة  م���ن  �ل��ن��اخ��ب��ني  غ���ري   *
ب�صكل  تقدميني  لي�صو�  �لعاملة 

تلقائي.
�أنهم  فكرة  يوؤكد  دليل  يوجد   ل 
مل ي�صوتو� لأنهم مل يرو� �لآر�ء 
�لتقدمية مبا فيه �لكفاية تنعك�س 
يف �لرب�مج �ل�صيا�صية للمر�صحني 

�لرئي�صيني.
ب�صكل  ح�صا�صون  �مل�صتجوبون   *
خ�����ا������س ل����ر�����ص����ائ����ل �مل���ر����ص���ح���ني 
-وي���ت���ف���اع���ل���ون ب���ق���وة �أك������رب مع 
�ل�صعبوية  �للغة  �لختالفات بني 
�إنهم  و”�لووك” “�ل�صتيقاظ”. 
�ملر�صحني  �إىل  �أك����رث  ي��ن��ج��ذب��ون 
�لق�صايا  ع��ل��ى  ي���رك���زون  �ل���ذي���ن 
�خلطاب  وي��ت��ج��ن��ب��ون  �ل��ي��وم��ي��ة، 

�لن�صايل �ملت�صدد.

�لطبقة �لعاملة �لمريكية يجذبها �خلطاب �ل�صعبوي

بريين �صاندرز ملهم �حلركة �لتقدمية

ناخبو �لطبقة �لعاملة �لذين مت ��صتطالع �آر�ئهم ينجذبون �أكرث �إىل �ملر�صحني �لذين يتجنبون �خلطاب �ملت�صدد

�نت�صار �لتقدميني حتقق يف مناطق �لغنياء

ول����و�����س �أجن���ل���و����س ون���ي���وي���ورك، 
�لي�صاريني  �مل��ر���ص��ح��ني  �أن  �إىل 
�����ص���ت���ب���د�ل  ي�������ص���ت���م���رون يف  ق�����د 
�ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي�����ني �مل���ع���ت���دل���ني 
م���و�ت���ي���ة  �أح������ي������اء ح�������ص���ري���ة  يف 
دمي��وغ��ر�ف��ًي��ا، مم��ا ق��د ي���وؤدي �إىل 
م�صتوى  على  �صيا�صية  تغيري�ت 
�أو �لولية. لكن �ل�صورة  �لبلدية 
�أق���ل وع�����د�ً.  بب�صاطة،  �ل��وط��ن��ي��ة 
ل��ي�����س ه��ن��اك م���ا ي��ك��ف��ي م���ن هذه 
�ملقاطعات لل�صيطرة على جمل�س 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  يف  �ل����ن����و�ب 

ناهيك عن جمل�س �ل�صيوخ.
   للح�صول على �لأغلبية �لالزمة 
�ل�صحي  �ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  لتمرير 
�ملهمة  �لأج���ز�ء  �أح��د  �أو  �ل�صامل، 
�ل�صرت�كية  �لجندة  �لأخ��رى يف 
���ص��ي��ت��ع��ني على  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة، 
�لفوز  �ل��ت��ق��دم��ي��ني  �مل���ر����ص���ح���ني 
�أو���ص��ع بكثري.  و�ك��ت�����ص��اح م��ن��اط��ق 

�أعطو�  �لذين  �ملر�صحون  �لبالد. 
�لأ�صا�صية  ل��ل��ق�����ص��اي��ا  �لأول����وي����ة 
�ل�صحية  و�ل��رع��اي��ة  )�ل��وظ��ائ��ف 
و�لقت�صاد( ويقدمونها يف خطاب 
نتائجهم  ك��ان��ت  ب�����ص��ي��ط،  ج��ام��ع 
لديهم  �ل��ذي��ن  م��ن  بكثري  �أف�صل 
�أولويات �أخرى �أو ��صتخدمو� لغة 
�أخ����رى. ك���ان ه���ذ� �لجت����اه �لعام 
�مل��ن��اط��ق �لريفية  ب����روًز� يف  �أك���رث 
عانى  حيث  �ل�صغرية،  و�لبلد�ت 
�ل�صنو�ت  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون 

�لأخرية.
�لتقدمية  �حل���م���ل���ة  ر����ص���ائ���ل   *
�ل�صعبوية و�ملرتكزة على �لطبقة 
ت���غ���وي ه�������وؤلء �ل���ن���اخ���ب���ني على 
�لر�صائل  م�������ص���ت���وى  يف  �لق�������ل 
�لتقليدية.  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 
�لنخب  �تهمو�  �لذين  �ملر�صحون 
�أمريكا،  مل�صاكل  رئي�صي  ك�صبب 
�لو�صع  م���ن  �ل��غ�����ص��ب  و�أث���������ارو� 

�صيظل  ذل�����ك،  ي��ف��ع��ل��و�  �أن  و�إىل 
ن���ف���وذه���م �ل�����ص��ي��ا���ص��ي حم������دوًد� 

للغاية.
   �لفرت��س �ملركزي ملركز �صيا�صة 
ل  كالتايل:  هو  �لعاملة  �لطبقة 
جاذبيته  ت��و���ص��ي��ع  للي�صار  مي��ك��ن 
 – �ل�صيا�صية  �أه��د�ف��ه  -وحتقيق 
على  �حل�������ص���ول  خ�����الل  م����ن  �إل 
ناخبي  دع�����م  م����ن  �أك������رب  ح�����ص��ة 
�لطبقة �لعاملة. وهناك عن�صر�ن 

يدعمان وجهة �لنظر هذه. 
�أوًل، �إنها جزء مهم من �لناخبني 
�لأمريكيني. خالل معظم �لقرن 
�لناخبون  ه��وؤلء  ك��ان  �لع�صرين، 
�لدخل  وذوي  ت��ع��ل��ي��م��ا  �لأق��������ل 
�لدميقر�طيني  م���ن  �مل��ن��خ��ف�����س 

�ملخل�صني. 
لكن منذ �صبعينات �لقرن �ملا�صي، 
�لعقد  خ�����الل  �أك������رب  وب�������ص���رع���ة 
منهم  كبري  ج��زء  �بتعد  �مل��ا���ص��ي، 

�لدميوغر�فية  �مل��ج��م��وع��ة  ه���ذه 
-عينة  رئي�صية  ولي��ات  يف خم�س 
�أك��رب بكثري مما يظهر يف معظم 
�����ص���ت���ط���الع���ات �ل����������ر�أي -ي���ك���ون 
�لناخبني  ه����وؤلء  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 

�أقوى.
من  �ل���رئ���ي�������ص���ي���ة  �ل�����ن�����ق�����اط     
�ل����ت����ي يجب  ه�����ذ� �ل����ص���ت���ط���الع 
باإيجاز  م��درج��ة  ����ص��ت��خ��ال���ص��ه��ا، 
مبزيد  مناق�صتها  ومت���ت  �أدن�����اه 
من �لتف�صيل يف �لتقرير �لكامل، 
�لتقدمية  �حل���م���الت  ت��ف��ي��د  ق���د 

�مل�صتقبلية.
�لعاملة  �ل���ط���ب���ق���ة  ن����اخ����ب����و   *
�لتقدميني  �ملر�صحني  يف�صلون 
�لذين يركزون ب�صكل �أ�صا�صي على 
�لأ�صا�صية  �لقت�صادية  �لق�صايا 
�صاملة.  مب���ف���رد�ت  وي��ع��ّرف��ون��ه��ا 
خ��ا���س خارج  ب�صكل  ي�����ص��ّح  وه���ذ� 
�ملناطق �ملوؤيدة للدميقر�طيني يف 

�إىل  وبالنظر  �حل���زب.  ذل��ك  ع��ن 
�ل�����ص��ع��ب تخّيل  م���ن  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
يعك�س  ل  ن��اج��ح  تقدمي  حت��ال��ف 

هذ� �لجتاه.
�لعاملة  �لطبقة  تتمتع  ثانًيا،     
بال�صيا�صات  خ���ا����ص���ة  ب���ع���الق���ة 
�مل�صتفيدة  ه��ي  لأن��ه��ا  �لتقدمية 
�لقائم على  �لإ���ص��الح  �أك���رث م��ن 
�مل�صاو�ة و�إعادة �لتوزيع. تاريخًيا، 
�نت�صار�ت  �أع����ظ����م  ت��ت��ح��ق��ق  مل 
�ل���ت���ق���دم���ي���ني �لأم����ري����ك����ي����ني يف 
�ل�صفقة  -م��ن  �لع�صرين  �ل��ق��رن 
�حلقوق  ح���رك���ة  �إىل  �جل����دي����دة 
�مل��دن��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع �ل��ع��ظ��ي��م -�إل 
بقاعدة �صلبة من �لدعم من هذ� 

�ملجتمع.
 نف�س �ل�صيء ينطبق على �إجناز�ت 
�ل���ص��رت�ك��ي��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف 
�لتقدمية  �ل�صيا�صة  �إن  �خل���ارج. 
�لتي ل متتد �إىل هوؤلء �لناخبني 

ب��الن��ف�����ص��ال ع���ن �لقوة  ت��خ��اط��ر 
باإ�صالحات  دفعت  �لتي  �ملركزية 

�مل�صاو�ة يف جميع �أنحاء �لعامل.

النقاط الرئي�سية للم�سح
   تقدم هذه �لدر��صة �لتجريبية 
م�����ن�����ظ�����وًر� ج�������دي�������ًد� ل���وج���ه���ات 
للطبقة  �ل�������ص���ي���ا����ص���ي���ة  �ل���ن���ظ���ر 
خالل  م��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �لعاملة 
�ملبا�صر  ب��الخ��ت��ي��ار  م��ط��ال��ب��ت��ه��م 
بني �ملالمح �ملختلفة للمر�صحني 
-ب�������������دًل من  �لف������رت��������ص������ي������ني 
�ملعزولة  �ل�صعار�ت  �أو  �ل�صيا�صات 
�أكرث  �صورة  تطوير  �ملمكن  -من 
ث������ر�ًء وو�ق���ع���ي���ة مل���و�ق���ف ه����وؤلء 
توفره  �أن  �ل��ن��اخ��ب��ني مم��ا مي��ك��ن 

��صتطالعات �لر�أي �لتقليدية.
 وم����������ن خ����������الل ت������ق������دمي ه�����ذ� 
جمموعة  �إىل  �ل������ص�����ت�����ط�����الع 
متثيلية من 2000 �صخ�س من 

درا�سة العلقة بني ناخبيها وال�سيا�سات التقدمية

هكذا ميكن للي�شار الأمريكي ا�شتعادة الطبقة العاملة...!
ناخبو الطبقة العاملة يف�سلون املر�سحني التقدميني الذين يركزون ب�سكل اأ�سا�سي على الق�سايا القت�سادية الأ�سا�سية

ر�سائل احلملة التقدمية ال�سعبوية واملرتكزة على الطبقة تغوي هوؤلء الناخبني متاما مثل الر�سائل الدميقراطية التقليدية
ل يحتاج التقدميون اإىل التخلي عن ق�سايا العدالة الجتماعية لك�سب هوؤلء الناخبني، لكن بع�س خطابات الهوية ت�سكل عقبة

يعد النجاح النتخابي لهذا الي�شار اجلديد
 اأحد الق�ش�س ال�شيا�شية الكربى يف الوليات املتحدة

املر�سحون من الطبقة العاملة تتّم
 مبايعتهم، وِعْرق اأو جن�س املر�ّسح لي�س عائقا

اإيران تتهم الأطراف الغربية مبمار�شة »لعبة اإلقاء اللوم«  بلينكن: الدبلوما�شية اخليار الأف�شل للمحادثات النووية مع اإيران 
•• جاكرتا-رويرتز

�لوليات  �إن  �لثالثاء  �أم�س  بلينكن  �أنتوين  �لأمريكي  قال وزير �خلارجية 
يتعلق  فيما  �إي���ر�ن  م��ع  �لتعامل  يف  �لدبلوما�صية  �نتهاج  تو��صل  �ملتحدة 

بالعودة �إىل �ملحادثات �لنووية لأنها من بني �أف�صل �خليار�ت �ملتاحة.
�أن و��صنطن تعمل  �إندوني�صيا  و�أ�صاف بلينكن يف موؤمتر �صحفي عقده يف 

جاهدة مع حلفائها و�صركائها فيما يتعلق بالبد�ئل.
كانت �إير�ن قد �تهمت يف وقت �صابق �ليوم �لأط��ر�ف �لغربية �ملوقعة على 
�لتفاق �لنووي �ملربم عام 2015 بال�صتمر�ر يف ممار�صة لعبة �إلقاء �للوم 
عدمي  قريبا  �صيكون  �لتفاق  �إن  �أوروبيني  دبلوما�صيني  قول  من  يوم  بعد 

�جلدوى ما مل يتم �إحر�ز تقدم.

 •• فيينا-رويرتز

�تهمت �إير�ن �أم�س �لثالثاء �لأطر�ف �لغربية يف �تفاقها 
�إلقاء  “لعبة  يف  بال�صتمر�ر   2015 ع��ام  �مل��ربم  �ل��ن��ووي 
�إن  �أوروب���ي���ني  دبلوما�صيني  ق���ول  م��ن  ي���وم  ب��ع��د  �للوم”، 
�إحر�ز  يتم  ع��دمي �جل��دوى ما مل  �صيكون قريبا  �لتفاق 
تقدم. وقال كبري �ملفاو�صني �لإير�نيني علي باقري كني 
متار�س  ز�ل��ت  م��ا  �لفاعلة  �لأط���ر�ف  “بع�س  تويرت  على 
�لدبلوما�صية �حلقيقية.  �للوم بدل من  �إلقاء  عادة لعبة 
ط��رح��ن��ا �أف��ك��ارن��ا م��ب��ك��ر� وع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى ن��ح��و ب��ن��اء ومرن 
ذو  طريق  “�لدبلوما�صية  و�أ���ص��اف  �ل��ف��ج��و�ت«.  لت�صييق 

خطاأ  لت�صحيح  حقيقية  �إر�دة  هناك  كانت  �إذ�  �جتاهني. 
�جلاين، ف�صي�صبح �لطريق ممهد� لتفاق �صريع وجيد«.

�أم�س  و�أمل���ان  وفرن�صيون  بريطانيون  دبلوما�صيون  وق��ال 
�إن �لقوى �لغربية مل جُتر حتى �لآن مفاو�صات  �لثنني 
�إن��ق��اذ �لت��ف��اق �ل��ن��ووي �لذي  �إي����ر�ن ب�����ص��اأن  حقيقية م��ع 
�صي�صبح قريبا جد� “بال معنى” ما مل يتم �إحر�ز تقدم.

وقال �لدبلوما�صيون �لأوروبيون يف بيان حول مفاو�صات 
فيينا �لنووية �لتي يتنقلون فيها بني م�صوؤولني �أمريكيني 
و�إير�نيني “حتى هذه �للحظة ما زلنا غري قادرين على 

�لدخول يف مفاو�صات حقيقية«.
�صريع، ويف  �إح��ر�ز تقدم  وب��دون  ينفد.  “�لوقت  و�أ�صافو� 

�صت�صبح  �لنووي،  �إي��ر�ن  لربنامج  �ل�صريع  �لتطور  �صوء 
قريبا  �لنووي(  )�لتفاق  �مل�صرتكة  �ل�صاملة  �لعمل  خطة 
بال معنى«. وقدم �لبيان تقييما مت�صائما للجهود �لر�مية 
�إي��ر�ن مبقت�صاه  قامت  �ل��ذي  �لنووي  �لتفاق  �إحياء  �إىل 
�لعقوبات  تخفيف  مقابل  �لنووي  برناجمها  من  باحلد 
�لق��ت�����ص��ادي��ة �مل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ي��ه��ا م���ن �ل���ولي���ات �ملتحدة 
و�لحتاد �لأوروبي و�لأمم �ملتحدة. ويف عام 2018 �أعلن 
�لرئي�س �لأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب �ن�صحاب بالده 
�لأمريكية  �لعقوبات  فر�س  و�أع���اد  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق  م��ن 
على �إير�ن مما دفع طهر�ن �إىل �لبدء يف �نتهاك قيودها 

�لنووية يف �لعام �لتايل.
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العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/تر��صكو للبليارد و�ل�صنوكر   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4073850 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 على عبد�هلل �حمد �صامل �حلمادى من مالك �إىل وكيل خدمات
 تعديل ن�صب �ل�صركاء 

 على عبد�هلل �حمد �صامل �حلمادى من 100 % �إىل %0
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة يو�صف على يو�صف على %100

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/نوفاك جلوبال للتجارة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2864694 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �صابك كروبروكاندى من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / �صابك كروبروكاندى من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صامل �صامل نا�صر جا�صم �لزعابى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ نوفاك جلوبال للتجارة ذ.م.م
NUVAC GLOBAL TRADING L.L.C

�إىل/ نوفاك جلوبال للتجارة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
NUVAC GLOBAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�مل�صتقبل للنقل

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3777800 
تعديل مدير / �إ�صافة عاطف جاويد ف�صل كرمي

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة تو�صون للمقاولت و�ل�صيانه �لعامه - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
TOSON General Contracting .Maintenance - Sole Proprietorship L.L.C &

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �لناقل لتجارة �دو�ت �لبناء - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
AL NAQEL BUILDINGS EQUIPMENT TRADING .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان فالح حمود جره �لقحطانى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

تعديل �إ�صم جتاري من/ �مل�صتقبل للنقل
FUTURE TRANSPORTING

�إىل/ �مل�صتقبل للنقل ذ.م م
  FUTURE TRANSPORTING L.L.C

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

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

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ص��الت )ق���ط���اع �لنقل 

تقدم  ق��د  البحرية  للمالحة  /االجم��اد  ب��ان  �ل��ب��ح��ري( 

بطلب ت�صجيل �ل�صفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

�لبحرية  �لد�رة  يف  �ل�صفن  ت�صجيل  مكتب  م��ر�ج��ع��ة 

خالل مدة �ق�صاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

 اإدارة �شوؤون النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة الطاقة والبنية التحتية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
UAE                    222147                                      حو�م               

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة   - للفرو�صيه  �خليالة  �لتجاري:نادي  �ل�صم 
ذ.م.م

عنو�ن �ل�صركة:�لعني ، �لعني ق�صر �صاحب �صمو رئي�س �لدولة وحدة
CN 3681437 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/مكتب حممد عبد�ملنعم ماهر لتدقيق �حل�صابات ،   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/12/8 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/15  - بالرقم:2105038021  

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك : �يتك�س ذ.م.م

THE BYRON BATHERS :طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ :2021/11/25 �ملودعة بالرقم : 365503 

بيانات �لأولوية :
باإ�صم : �يتك�س ذ.م.م

�ملوطن :برج �ل�صالم ، مكتب 1506 - ملك ��س �ر جي �لقاب�صة �ملحدودة - بردبي - �ملركز �لتجاري 
.shiela@eatx.com:لول - هاتف 971566124774+ - �صندوق �لربيد:125500 - �مييل�

�سورة العلمة :

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�صروبات .

 THE BYRON BATHERS و�صف �لعالمة : عبارة عن كلمات باللغة �لجنليزية
بحروف لتينية

�ل�صرت�طات :
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على   �إع��رت����س  لديه  من  فعلى 

�لإقت�صاد �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  16 دي�شمرب 2021 العدد 13418

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11185

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
مطعم  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/20 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00

ومقهى ليايل بريوت و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  

 16،290                                                   معدات مطعم 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�س  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11964

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
تهاين  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/20 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00
املحجوزات  او�ساف  و   ) الألعاب  التجارية متجر  )العلمه  العامة �س.ذ.م.م. فرع  للتجارة  اخلليج 

على النحو التايل :
                                               الو�سف                   �سعر التقييم  

                                                 األعاب                     46،450 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�س  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

70363
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الفجر الريا�ضي

•• العني -الفجر

�لريا�صية  �لأن�صطة  وح���دة  نظمت   
يف جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
"�ملع�صكر �ل�صتوي2021"  مب�صاركة 
وط��ال��ب��ة م��ن خمتلف  ط��ال��ب   200
�لعني،  مدينة  يف  �لثانوية  �مل��د�ر���س 
، باحلرم  �لريا�صي  �ملجمع  وذل��ك يف 
�جل��ام��ع��ي، يف �ل��ف��رتة م��ن 16-12 

دي�صمرب �جلاري 2021. 
�ل�صتوي2021"  "�ملع�صكر  يهدف  و 
�إىل ��صتقطاب طلبة �ملد�ر�س �لثانوية 
جامعة  على  للتعرف  �لعني  مبدينة 
�لأكادميية  وتخ�ص�صاتها  �لإم����ار�ت 
�لتعلم  وف��ر���س  �ملتنوعة،  و�لبحثية 
�ملتميزين  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ت��ت��ي��ح��ه��ا  �ل���ت���ي 
مل�صريتهم  وت��وؤه��ل��ه��م  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 

�لأكادميية و�ملهنية.
�لأن�صطة  م��ن  ع���دد  �ملع�صكر  ي�صمل 
و�مل�صابقات،  و�لرتفيهية  �لريا�صية 
�لريا�صية  �مل��ن��اف�����ص��ات  ت��ن��وع��ت   ك��م��ا 

خمتلفة  ريا�صية  �أن�صطة  ثمانية  يف 
ل��ك��ل م��ن �ل��ط��ل��ب��ة و�ل��ط��ال��ب��ات من: 

ك����رة �ل���ط���ائ���رة وك�����رة �ل�����ص��ل��ة وك���رة 
�لطاولة  تن�س  �إىل  بالإ�صافة  �لقدم، 

�لبدنية  �للياقة  و�أن�صطة  و�ل�صباحة، 
�لفيت   " و  فيت"  "�لكرو�س  م���ن 

�لطلبة  تق�صيم  ج��رى  حيث  ني�س"، 
 25 4 جم��م��وع��ات م��ك��ون��ة م��ن  �إىل 

طالباً.
�ل�صتوي  �ملع�صكر   " �أي����ام  خ��ت��ام  ويف 

�صيتم  �لإم���ار�ت،  جلامعة   "2021
تكرمي جميع �مل�صاركني و�لفائزين يف 

و�جلماعية  �ل���ف���ردي���ة  �مل�������ص���اب���ق���ات 
بح�صور �أولياء �أمور �لطلبة.  

•• الظفرة-وام

مناف�صات  �خل��م��ي�����س  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
م��ه��رج��ان ل��ي��و� �ل�����دويل ت���ل مرعب، 
ب��ال���ص��ت��ع��ر����س �حل����ر ل��ل�����ص��ي��ار�ت يف 
�ل��ق��وي��ة يف  و�مل��ن��اف�����ص��ة  �لأول،  ي��وم��ه��ا 
للو�صول  �لثالث  �ل�صتعر��س  فئات 
لأج���م���ل ح���رك���ات ����ص��ت��ع��ر����ص��ي��ة على 
�حل��ل��ب��ة �مل��خ�����ص�����ص��ة يف م��ن��ط��ق��ة تل 

مرعب.
�ل�صرعة،  طابع  �ملناف�صات  و�صتحمل 
�ليوم  م��ن  �ب��ت��د�ء  �لعالية  و�ل��ف��ن��ي��ات 
وح�����ت�����ى �حل����������ادي و�ل�����ث�����الث�����ني من 
دي�صمرب �جلاري يف �صباقات �ملحركات 
و�لتناف�س للو�صول لل�صرعات �لأعلى، 
و�لأد�ء �لأمثل، و�ل�صتعر��س �لأجمل، 
ل��ي��ايل منطقة  ي�صهم يف حت��وي��ل  مب��ا 
�لظفرة وتل مرعب لحتفالت يومية 
�لأف�صل  �ل��وج��ه��ة  �ل����ذي  ب��امل��ه��رج��ان 

ملحبي �ملغامرة و�لتحدي و�ل�صرعة.

مت�صابق   100 م��ن  �أك����رث  وي�����ص��ارك 
�لثالثة،  �حل��ر  �ل�صتعر��س  فئات  يف 
وه��ي فئة �ل�����ص��ال��ون، وف��ئ��ة �ل��� "تي" 
وفئة �ل�" �إن" يف مناف�صات قوية، ومت 
�أجل مناف�صات  تخ�صي�س يومني من 

�ل�صتعر��س.
وت��ع��د حلبة ت��ل م��رع��ب �ل��ف��ري��دة من 
ن��وع��ه��ا �ل���ت���ي مت��ت��ل��ك م��و����ص��ف��ات ل 
تتوفر كثري� يف �أي حلبة �أخ��رى على 
م�����ص��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة، خ�����ص��و���ص��ا حلبة 

ب�صارع  �ملت�صلة  �لد�ئرية  �ل�صتعر��س 
�ل�صيار�ت،  لن��ط��الق  ط��وي��ل  ج��ان��ب��ي 
�أكرب  فر�صاً  للمت�صابقني  يعطي  مبا 
ل���ت���ق���دمي �أج����م����ل �����ص���ت���ع���ر�����ص���ات مع 
مت�صابق  ل��ك��ل  دق���ائ���ق   3 ت��خ�����ص��ي�����س 

�أن يح�صل على  لتقدمي حركاته بعد 
�إ�صاءة  تتم  وحتى  �لأخ�����ص��ر،  �ل�صوء 
�نتهاء  يعني  �ل���ذي  �لأح��م��ر  �ل�����ص��وء 

�لفقرة �ملخ�ص�صة له.
وبرغم تنوع �حلركات وتعدد �مل�صاركني 

�إل  بال�صيار�ت،  �حلر  �ل�صتعر��س  يف 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة لب���د و�أن  ن��ق��اط  �أن ه��ن��اك 
"�خلبة"  هي  باأد�ئها،  �ملت�صابق  يقوم 
و"�لعقدة" و"�لعك�صية"، و"�ل�صيطرة 
�للتز�م  يتم  �أن  وي��ر�ع��ى  و�لتحكم". 

ب��ال��وق��ت �مل���ح���دد ل��ك��ل م��ت�����ص��اب��ق و�أل 
م����ن جهته  دق����ائ����ق،   3 �ل������  ي���ت���ج���اوز 
ولت�صهيل �خلدمة لكل رو�د تل مرعب 
وفر نادي ليو� �لريا�صي تطبيقا ذكيا 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  متاجر  خمتلف  يف 

يتيح لكل �لر�غبني فر�صة �ل�صرت�ك 
�أول  �لنتائج  ومتابعة  �ل�صباقات،  يف 
و�مل�صاحات  �مل��خ��ي��م��ات  وح��ج��ز  ب�����اأول، 
�لتجارية بالإ�صافة �إىل �لطالع على 
جدول �لفعاليات ومعرفة �آخر �أخبار 
�لنادي و�جلديد يف منطقة تل مرعب 
بتغذية  متخ�ص�س  ف��ري��ق  ..وي���ق���وم 
و�لتفا�صيل  ب��امل��ع��ل��وم��ات  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 

�ملطلوبة ب�صكل د�ئم.
للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  ووزع���ت 
لكافة  و�ف��ي��ا  ���ص��رح��ا  يت�صمن  كتيبا 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ص��ي��ة و�لأح�������د�ث 
�أيام  م���د�ر  ع��ل��ى  تنظيمها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 
 31 وح�����ت�����ى   16 م������ن  �مل�����ه�����رج�����ان 
نف�س  يف  �للجنة  و�أرف���ق���ت  دي�����ص��م��رب، 
�أجل  م��ن  للمنطقة  خ��ارط��ة  �لكتيب 
و�لأماكن  �لتخييم  �أم��اك��ن  تو�صيح 
تو�صيحات  �إىل  بالإ�صافة  �ملحظورة، 
لأماكن �ملطاعم و�لفعاليات �جلانبية 

ومناطق ��صتئجار �لدر�جات.

•• اأبوظبي- وام 

�جلليد،  لهوكي  �لدولة  رئي�س  بطولة  مناف�صات  �لأول  �أم�س  م�صاء  �نطلقت 
يف ن�صختها �ل�صابعة، ب�صالة �لتزلج يف مدينة ز�يد �لريا�صية، بدعم ورعاية 
جمل�س �أبوظبي �لريا�صي، مب�صاركة 5 فرق من �لإمار�ت و�أملانيا وبيالرو�صيا 

و�صلوفاكيا.
مبارك  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  للبطولة  �لر�صمي  �لف��ت��ت��اح  مر��صم  ح�صر 
�ل�صتوية، و�صعادة عارف �لعو�ين  �ملزروعي رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت للريا�صات 
�أح��م��د �لقبي�صي  �ل��ري��ا���ص��ي، و���ص��ع��ادة ه��ام��ل  �أب��وظ��ب��ي  �لأم���ني �ل��ع��ام ملجل�س 
بن هز�م  �ل�صتوية، وحممد عبد�هلل  للريا�صات  �لإم��ار�ت  �حتاد  رئي�س  نائب 
�لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، وحمد عبيد �ل�صرياين 
�لهرمودي  وم���رو�ن  �ل�صتوية،  للريا�صات  �بوظبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 

ع�صو �حتاد �لإمار�ت للريا�صات �ل�صتوية.
�لم���ار�ت،  ل��دول��ة  �لوطني  �لن�صيد  ع��زف  �لف��ت��ت��اح  حفل  مر��صم  وت�صمنت 
مبارك  �أحمد  �لدكتور  معايل  قام  ثم   .. �مل�صاركة  للفرق  ��صتعر��س  ودخ��ول 

�ملزروعي باإطالق �صربة �لبد�ية من �أر�س �مللعب.
و�أق��ي��م��ت يف �ل��ي��وم �لأول ث��الث م��ب��اري��ات، جمعت ب��ني ف��ري��ق ن���ادي �لرئي�س 

و�أولد  �لإم��ار�ت��ي  �صاهني  فريقي  بني  و�لثانية  �صلوفاكيا،  مع  �لبيالرو�صي 
تاميرز �لأمل��اين، فيما جمعت مبار�ة �لفتتاح �لر�صمي للبطولة بني فريقي 
�أبوظبي �صتورمز، و�لرئي�س �لبيالرو�صي �لذي خا�س مو�جهتني يف �أول يوم 

من �ملناف�صات .
وفاز �لفريق �لبيالرو�صي على �صلوفاكيا بنتيجة 7 - 4 ، كما فاز فريق �صاهني 
�لإمار�تي على �أولد تاميرز �لأمل��اين 5 - 3 رغم تاأخره بالنتيجة مرتني يف 

�ل�صوطني �لثاين و�لثالث.
ويف مبار�ة �لفتتاح بني �أبوظبي �صتورمز وفريق �لرئي�س �لبيالرو�صي، �صهدت 
بالتعادل  �لأول منها  �ل�صوط  و�نتهى  �لفريقني،  بني  كبري�ً  تناف�صاً  �ملو�جهة 
بدون �أهد�ف، بينما جنح �لفريق �لبيالرو�صي يف �إحر�ز هدف �لتقدم بال�صوط 
�لثاين م�صتغاًل �أف�صليته �لن�صبية، ومل ي�صعف �لوقت �أبوظبي �صتورمز للعودة 
يف �ل�صوط �لثالث رغم �صيطرته �لكاملة على �ملو�جهة، لي�صجل فريق �لرئي�س 

�لبيالرو�صي هدفني �آخرين وينهي �ملو�جهة متفوقاً ب�3 �أهد�ف دون رد.
للريا�صات  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  نائب  �لقبي�صي  �أحمد  هامل  �صعادة  و�أك��د 

�ل�صتوية �أن بطولة �صاحب �ل�صمو رئي�س �لدولة لهوكي �جلليد حتقق �لنجاح 
�جلميع،  نفو�س  على  غاليا  �إ�صما  حتمل  لأن��ه��ا  �ل��ت��و�يل  على  �ل�صابع  للعام 
جذب  عامل  وت�صكل  �لإم���ار�ت،  يف  �لريا�صية  لل�صياحة  كبري�  دعما  وجت�صد 
مهم ل�صريحة كبرية من متابعي ريا�صة هوكي �جلليد، كما �أنها توؤكد قدرة 
�لإم��ار�ت على ��صت�صافة كربى �لبطولت يف �صتى �لريا�صات و�لألعاب، كما 
�ملطلوب،  �خل��رب�ت  و�إك�صابهم  �ملنتخب  ب�صورة كبري يف جتهيز لعبي  ت�صهم 
وهم ي�صتعدون للم�صاركة يف كاأ�س �لعامل �أبريل �ملقبل يف لوك�صمبورغ، وبطولة 

جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �لكويت �لعام �ملقبل �أي�صا.
�أبوظبي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�����ص��ري��اين  عبيد  ح��م��د  �أ���ص��ار  جهته  م��ن 
لهوكي  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب  بطولة  �أن  �إىل  �ل�صتوية  للريا�صات 
لقيادتنا  و�لنتماء  �ل��ولء  ر�صائل  ملا حتمله من  �جلليد حتتل مكانة خا�صة 
ياأتي  وق��ال:  و�ل��وط��ن،  �لن�صان  لبناء  وثمني  غ��ايل  كل  تقدم  �لتي  �لر�صيدة 
�نطالق �لبطولة يف ن�صختها �ل�صابعة هذ� �لعام تز�منا مع �حتفالت دولتنا 
�ل�صمو  �صاحب  و�لتطوير  �لبناء  م�صرية  قائد  �إ�صم  وحت��ت  �خلم�صني،  بعام 

�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، تاأكيد� لأهميتها 
ودورها يف دعم مكانة �لإمار�ت �لعاملية ومو��صلة للنجاحات �لتي تنتظم كافة 

�لقطاعات بالدولة.
للريا�صات  �لريا�صي  �أبوظبي  جمل�س  من  �مل�صتمر  �لدعم  �ل�صرياين  وثمن 
�جلليدية عموما وهوكي �جلليد على وجه �خل�صو�س، و�لتي حققت بف�صل 

ذلك �إجناز�ت وح�صور موؤثر يف �ملحافل �لدولية و�لقارية.
وعن �خل�صارة يف مو�جهة فريق �لرئي�س �لبيالرو�صي ..قال جمعة �لظاهري 
وفريق  �ملعروف،  مب�صتو�ه  يظهر  مل  فريقنا  �أبوظبي:  �صتورمز  فريق  قائد 
�لتي  �لأوروبية  �لفرق  �ملحرتفني من  ي�صم عدد� من  �لبيالرو�صي  �لرئي�س 
تعترب فيها ريا�صة هوكي �جلليد �للعبة �لأوىل .. ظروف �ملبار�ة مل ت�صاعدنا، 
�أف�صل وحتقيق  تقدمي م�صتويات  ق��ادر على  فريقنا  �لنهاية،  لي�س  ما حدث 

�لنت�صار�ت يف �ملو�جهات �ملقبلة و�لتاأهل للمبار�ة �لنهائية.
�لبطولة فعاليات  �لأول على هام�س  �أم�س  �نطلقت م�صاء  �أخ��رى  من ناحية 
معر�س فني لل�صور و�للوحات �لفنية �ملعربة عن تاريخ �لمار�ت و�أبرز �ملعامل 
��صتعر�صن  �لإمار�تيات،  �لفنانات  من  جمموعة  مب�صاركة  للدولة،  �حلديثة 
لوحات فنية مميزة تعك�س �هتمام �لدولة بكافة �ملجالت �لفنية و�لريا�صية 

و�لثقافية.

جامعة الإمارات  تنظم »املع�شكر ال�شتوي 2021«  لطلبة املدار�س الثانوية بالعني

مناف�شات »تل مرعب لل�شيارات« ينطلق اليوم بالظفرة 

اجلليد  لهوكي  الدولة  رئي�س  بطولة  افتتاح  يف  قوية  مواجهات   3

•• دبي-الفجر:

�صارك حممد عبد�هلل ه��ز�م �لظاهري �لأم��ني �لعام لحت��اد �لإم��ار�ت لكرة 
�أم�س عرب  ُعقد  �لذي  �لآ�صيوي،  بالحتاد  �لتطوير  �جتماع جلنة  �لقدم يف 
ومب�صاركة  �للجنة  رئي�س  �لوهيبي  �صامل  برئا�صة  �مل��رئ��ي  �لت�صال  تقنية 

�لأع�صاء.
و�أعربت �للجنة عن ثقتها يف قدرة �لرب�مج �جلديدة للتطوير، على �لرتقاء 

مب�صتوى �للعبة على كافة �مل�صتويات يف �لقارة �لآ�صيوية، ب�صكل يعك�س �لتز�م 
�لحتاد بتحقيق �لنجاح طويل �لأمد يف �لحتاد�ت �لوطنية و�لإقليمية.

و�طلع �أع�صاء �للجنة على تفا�صيل �إطالق �أكادميية مركز �لتميز يف �لحتاد 
�لإد�رة ودور�ت  �لقدم، و�لذي يت�صمن تقدمي دور�ت �صهادة  �لآ�صيوي لكرة 
دبلوم �لإد�رة يف �لحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم، خالل �صهري �أكتوبر ونوفمرب 
كرة  �حرت�فية  مب�صتوى  �لرتقاء  �إىل  �لربناجمان  يهدف  حيث   ،2021
�لقدم �لآ�صيوية من خالل تطوير قدر�ت قادة �مل�صتقبل للعبة يف قارة �آ�صيا.

حممد بن هزام ُي�شارك يف اجتماع جلنة 
التطوير بالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم

اجلميع  نفو�س  على  غاليا  ا�سما  حتمل  البطولة  القبي�سي:  • هامل 
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••اأبوظبي-وام

�آل نهيان نائب رئي�س  ينطلق �ليوم مهرجان �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد 
�ل�صلع  �لبحري �لذي يقام يف مدينة  �لرئا�صة  �ل��وزر�ء وزير �صوؤون  جمل�س 

مبنطقة �لظفرة وي�صتمر ملدة ثالثة �أيام.
وينظم �ملهرجان نادي �أبوظبي للريا�صات �لبحرية وجلنة �إد�رة �ملهرجانات 
للريا�صات  �ملمار�صني  قاعدة  تو�صيع  بهدف  و�لرت�ثية،  �لثقافية  و�لرب�مج 
�لبحرية ب�صكل عام و�لرت�ثية على وجه �خل�صو�س، وكذلك من �أجل غر�س 
حب �لرت�ث �لوطني �لأ�صيل يف نفو�س �لأجيال �جلديدة، �إ�صافة �إىل �إحياء 
�لألعاب �ل�صعبية وت�صجيع �أفر�د �ملجتمع على ممار�صتها، ف�صال عن �لرتويج 
�أ�صحاب  ملدن منطقة �لظفرة ومعاملها �ل�صياحية وطبيعتها �خلالبة ومنح 

�مل�صاريع �ل�صغرية و�لأ�صر �ملنتجة فر�صة �لت�صويق ملنتجاتهم.
�صباقان  �ملجتمعية، وهي  �ل�صباقات و�لفعاليات  ويت�صمن �حلدث عدد�ً من 
"�لبورد  للتجديف  و�صباق  ق��دم��اً،   22 و   60 فئتي  �ل�صر�عية  للمحامل 
�لهو�ئية،  �لدر�جات  �أخ��رى غري بحرية مثل  �صباقات  �لو�قف" وجمموعة 
�ل�صاطئية،  �ل��ط��ائ��رة  وك���رة  �ل�صاطئية،  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  وب��ط��ولت  و�جل����ري، 
و�لدمينو و�لكريم، �إىل جانب جمموعة من �لفعاليات و�مل�صابقات �لرت�ثية 

يف �ل�صوق �ل�صعبي للمهرجان على �صاطئ مدينة �ل�صلع.
وتبلغ قيمة �جلو�ئز �ملخ�ص�صة لل�صباقات و�لفعاليات �أكرث من �صتة ماليني 

و�ل�صغار  �لكبار  من  �جلميع  لتحفيز  �صيار�ت،  ثالث  �إىل  بالإ�صافة  دره��م، 
على �مل�صاركة و�لتفاعل يف كافة �مل�صابقات �صو�ء ما تخ�س �لرت�ث �لبحري �أو 

�لتي تخ�س �جلانب �ملجتمعي.
�نت�صار  م��ن  للحد  �ملتبعة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت  وف��ق  �لفعاليات  وت��ق��ام 
فريو�س كورونا، حيث يتم تطبيق نظام �ملرور �لأخ�صر عرب تطبيق �حل�صن 

�ملعتمد يف خمتلف �ملنا�صبات.
فئة  �ل�صر�عية  للمحامل  �صباق  باإقامة  �ليوم  �ملهرجان  فعاليات  وتنطلق 
60 قدماً �لذي يعد �أهم �صباقات �حلدث، ل�صيما يف ظل م�صاركة �أكرث من 
5 ماليني درهم جو�ئز مالية  تخ�صي�س  ومت  �ملناف�صات،  يف  حممل   100
�ملر�كز  لأ���ص��ح��اب  ���ص��ي��ار�ت  ث��الث  �إيل  �إ���ص��اف��ة  �ل�صباق  ه��ذ�  يف  للم�صاركني 

�لثالثة �لأوىل.
وتبلغ م�صافة �ل�صباق 22 مياًل بحرياً يتناف�س خاللها جمموعة من �أمهر 
�صرف  لنيل  ي�صعى  �أن �جلميع  �لبحرية، ل�صيما  �لرت�ثية  �ل�صباقات  بحارة 
�صباق �ملهرجان �لذي يحمل ��صم �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة.
�أن  �ليوم على  �أم��ام �جلمهور  �أبو�بها  �لرت�ثية  �لقرية  تفتح  �أن  �ملقرر  ومن 
�أج��ن��دة فعاليات  ت��دخ��ل �صمن  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ط��ولت  �ل�صباقات  �إق��ام��ة  ت��ت��و�ىل 

�ملهرجان على مد�ر يومي �جلمعة و�ل�صبت.
من جهته �أعرب �ل�صيخ حممد بن �صلطان بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان عن 

نهيان على  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ من�صور  �صمو  ��صم  باإطالق  �لبالغة  �صعادته 
�ملهرجان، موؤكد�ً �أن دعم �صموه للحدث وللرت�ث �لبحري �لوطني ب�صكل عام 

ر�فد من رو�فد �لنجاح �مل�صتد�م يف هذ� �جلانب �ملهم من حياة كل �إمار�تي.
عام  ب�صكل  �لوطني  للرت�ث  �لر�صيدة  �لقيادة  دعم  لول  تاأكيد  "بكل  وق��ال: 
�إقامة  �مل��ا���ص��ي��ة م��ن  �ل��ف��رتة  مل��ا حتققت جن��اح��ات  و�ل��ب��ح��ري ب�صكل خ��ا���س 

مهرجانات و�صباقات تعد هي �لأبرز و�لأقوى على م�صتوى �لعامل".
قوة  بكل  ن�صعى  �لبحرية  للريا�صات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  يف  "نحن  و�أ����ص���اف: 
لرت�صيخ �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ب��ادئ �أه��م��ه��ا �أن �ل���رت�ث ج��زء ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن حياة 
�أن �لهدف �لأ�صا�صي هو غر�صه يف نفو�صهم منذ  �لأجيال �جلديدة، ل�صيما 

�ل�صغر".
من جانبه وجه �أحمد ثاين مر�صد �لرميثي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�لر�صيدة  �لقيادة  �إىل  �ل�صكر  �ملنتدب  و�لع�صو  �لبحرية  للريا�صات  �أبوظبي 
خا�س،  ب�صكل  �لبحري  ول��ل��رت�ث  ع��ام  ب�صكل  للريا�صة  �ل��د�ئ��م  �لدعم  على 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  جهود  مثمناً 

�لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة لدعم �لرت�ث �لوطني �لأ�صيل.
وقال: "�ملهرجان هدية لأهلنا يف منطقة �ل�صلع �لغالية على نفو�س �جلميع 
و�لتي تتميز باملناظر �خلالبة و�لبيئة �لر�ئعة ويجب �أن يتعرف عليها �أبناء 

�لإمار�ت من كل �ل�صر�ئح و�ملدن بالدولة".
و�أو�صح �أن تخ�صي�س �أكرث من �صتة ماليني درهم كجو�ئز للفائزين �صوف 

يحفز �لكثريين على �مل�صاركة و�ملناف�صة على جو�ئز �ل�صباق �لتي تعد و�حدة 
من �أعلى �جلو�ئز من حيث �لقيمة �ملالية، موجها �ل�صكر �إىل جلنة تنظيم 
�ملهرجانات و�لرب�مج �لرت�ثية و�لثقافية يف �أبوظبي على تعاونها �لد�ئم يف 
�إجناح كافة �لأحد�ث �لتي تخ�س تر�ث �لوطن، و�لدور �لكبري �لذي تقوم به 
على �ل�صعيد �لتنظيمي. و�أكد عي�صى �صيف �ملزروعي، نائب رئي�س جلنة �إد�رة 
�ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي، �أن �ملهرجانات �لرت�ثية 
�لبحري  و�ل��رت�ث  �لبحرية  للم�صابقات  �لتاريخية  �ملكانة  تر�صيخ  ت�صهم يف 
و�ملحافظة عليها، و�صون �ملوروث �لثقايف و�لرت�ثي �لعريق لأبناء �لإمار�ت، 
ونقله لالأجيال �ملتعاقبة، وت�صجع �ملو�هب و�لريا�صيني يف �إبر�ز �إجناز�تهم، 
مبا يخدم �حلفاظ على �لرت�ث �لأ�صيل �لذي يعك�س جهود �لقيادة �لر�صيدة، 
يف �لهتمام باملوروث �لثقايف و�حلفاظ على �لهوية �لوطنية، م�صري�ً �إىل �أن 
�ملهرجان يعد حدًثا �صاماًل، يت�صمن �لريا�صات �لبحرية �لرت�ثية و�لألعاب 
قيمة  ويكت�صب  و�لرتفيهية،  �لجتماعية  و�لفعاليات  و�ل�صاطئية  �ل�صعبية 
م�صافة كونه يتز�من مع �حتفالت �لدولة بعام �خلم�صني، وعطلة �ملد�ر�س 
نادي  بال�صر�كة مع  �ملزروعي  و�أ�صاد  �لأج��ي��ال.  ذ�ك��رة  باقيا يف  �صيجعله  مبا 
�ملميز  �حل���دث  ه��ذ�  تنظيم  �ث��م��رت  و�ل��ت��ي  �ل��ب��ح��ري��ة،  للريا�صات  �أب��وظ��ب��ي 
لت�صليط �ل�صوء على �لرت�ث �لإمار�تي �لبحري ب�صورته �لأ�صيلة، ترجمًة 
�مليادين،  �ل�صتد�مة يف خمتلف  تعزيز مقومات  �لر�صيدة يف  �لقيادة  لروؤية 

ويف مقدمتها �صون �لرت�ث �لإمار�تي.

•• اأبوظبي-الفجر:

�خل��م��ي�����س �جلولة  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق   
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �صاحب 
للجوجيت�صو  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�صمو 
يف �صالة جوجيت�صو �أرينا بالعا�صمة 
ت��ق��ام  غ���د�ً �جلمعة  �أب��وظ��ب��ي، فيما 
�صت�صهد  �ل���ت���ي  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �جل���ول���ة 
�لأغلى  �مل�صابقة  بطل  ع��ن  �لإع���الن 

حمليا.
وي�����ص��ارك يف ه��ات��ني �جل��ول��ت��ني عدد 
�أندية  من �لالعبني و�لالعبات من 
�لدولة من خمتلف �لأوز�ن للتناف�س 
فئات  �صمن  �ملفتوح،  �حل���ز�م  بنظام 

و�ل�صباب  عاماً،   16 حتت  �لنا�صئني 
حت��ت 18 ع��ام��ا و�ل��ك��ب��ار ف���وق 18 
ع���ام���ا ل��ل��ب��ن��ني و�ل���ب���ن���ات و�ل���رج���ال 

و�ل�صيد�ت.
�خلمي�س  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت����ب����د�أ 
مع  ظ���ه���ر�   12 �ل�������ص���اع���ة  مت�����ام  يف 
�أن  ع��ل��ى  �لر�صمية  �ل����وزن  �إج�����ر�ء�ت 
تنطلق �ملناف�صات يف متام �لثانية بعد 
�جلولتني  على  تعليقه  ويف  �لظهر. 
يوؤكد  للبطولة  و�خلتامية  �لثانية 
نائب  �لظاهري  �صامل  �صعادة حممد 
�لإم��ار�ت للجوجيت�صو  �حت��اد  رئي�س 
�أغ���ل���ى �لأل���ق���اب  �مل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى  �أن 
بعد  مثايل  توقيت  يف  ت��اأت��ي  �ملحلية 

�صّرفو�  �ل��ذي��ن  �لأب���ط���ال  ����ص��رت�ح��ة 
�ل���وط���ن خ����الل �أد�ئ����ه����م �ل����ر�ئ����ع يف 
�لعاملية  و�أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��امل  بطولتي 
ملحرتيف �جلوجيت�صو، و�أن �لالعبني 
على �أهبة �ل�صتعد�د ملو��صلة تاألقهم 
�أنديتهم  وم�����ص��اع��دة  �ل��ب�����ص��اط  ع��ل��ى 

لعتالء من�صة �لتتويج جمدد�.
بطولة  كل  �أن  �إىل  �لظاهري  و�أ���ص��ار 
دولة  �أو  �أبوظبي،  �لعا�صمة  تنظمها 
�أن��ظ��ار ع�ّصاق  �لإم���ار�ت متثل حمط 
ريا�صة �جلوجيت�صو يف �لدولة وعلى 

م�صتوى �لعامل، نتيجة لقدرتها على 
على  و�ل��ق��درة  �لتنظيم،  يف  �لإب��ه��ار 
��صتقطاب �أف�صل �ملو�هب و�لالعبني 
تلقاه  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل��دع��م  بف�صل 
�ل�صمو  �صاحب  م��ن  �ل��ري��ا���ص��ة  ه��ذه 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�حلثيثة  و�ملتابعة  �مل�صلحة،  للقو�ت 
ع��ل��ى ترجمة  ل���الحت���اد، �حل��ري�����س 
�إجناز�ت  �إىل  ودعمها  �لقيادة  روؤي���ة 

على �أر�س �لو�قع.

نتوقع  �لظاهري:"  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
�مل�����ص��ارك��ة يف �جلولت  م��ن �لأن���دي���ة 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  ل��ك��اأ���س  �خل��ت��ام��ي��ة 
�أد�ء متميز يف  �لدولة تقدمي  رئي�س 
هذه  باأهمية  يليق  مبا  �لفئات  كافة 
�ملو�هب  ودوره��ا يف متكني  �لبطولة 
و��صتعد�دهم  م��ه��ار�ت��ه��م  �صقل  م��ن 
خلو�س غمار �ل�صتحقاقات �لدولية 
�لريا�صي  �مل��و���ص��م  وخ��ت��ام  �ل��ق��ادم��ة، 

باأف�صل �صورة ممكنة".
يو��صل  �أن �لحت��اد  �صعادته  و�أو���ص��ح 

�أجندة  وتطوير  حت�صني  على  �لعمل 
�لعام،  م��د�ر  على  �ملحلية  �لفعاليات 
�لالعبني  ج��اه��زي��ة  ي�صمن  ب�����ص��ك��ٍل 
و�لالعبات �إىل �لو�صول �إىل �لعاملية 
ونيل �صرف متثيل �ملنتخبات �لوطنية 

يف فئاتها �لعمرية �ملختلفة.
ويقول في�صل �لكتبي جنم �لإمار�ت 
" بالعودة   : ن��ادي بني يا�س  ولع��ب 
كاأ�س  م���ن  �لأخ�������رية  �ل��ن�����ص��خ��ة  �إىل 
�أ�صتطيع  رئي�س �لدولة للجوجيت�صو 
�لبطولة  ب��ل��ق��ب  �ل���ف���وز  ب����اأن  �ل���ق���ول 

�أو  ف��خ��ر  �أي  ي�����ص��اه��ي��ه  ل  �ل��غ��ال��ي��ة 
�صرف، و�ملناف�صة يف �لن�صخة �حلالية 
ق��ب��ل يف ظل  ذي  م��ن  �أق����وى  �صتكون 
بذل  على  �مل�صاركة  �لأن��دي��ة  ح��ر���س 
بلقب  ل��ل��ظ��ف��ر  و�ل��ن��ف��ي�����س  �ل����غ����ايل 
�لكبرية  و�ل���ص��ت��ع��د�د�ت  �ل��ب��ط��ول��ة، 
يف  م�صرف  ب�صكل  للظهور  لالعبني 

�ملناف�صات.
ولعبات  لعبي  �أن  �لكتبي  و�أ���ص��اف 
��صتعد�د�تهم  �أمت��و�  يا�س،  بني  ن��ادي 
للم�صاركة وحتقيق �لنت�صار جمدد� 
و�ملحافظة على �للقب، وقد تعاهدو� 
وتركيزهم  جهودهم  م�صاعفة  على 
�صيمنح  �نه  �لقمة. موؤكد�  للبقاء يف 

�لفئات  م����ن  �ل�����ن�����ادي  يف  زم��������الءه 
�مل��ع��ن��وي لتقدمي  �ل���د�ف���ع  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�أف�صل �مل�صتويات.
�لبطلة هيا �جلهوري  قالت  بدورها 
لعبة �أكادميية �لوحدة �أن �لالعبات 
ت��ن��ت��ظ��رن ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة م��ن��ذ زمن، 
م�صاركة  لأول  �مل��ج��ال  تف�صح  كونها 
�لغالية،  �لبطولة  هذه  يف  لل�صيد�ت 
و�أّكدت �لالعبة �ملتاألقة على �ل�صاحة 
مو�تية  �لآن  �ل��ف��ر���ص��ة  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة 
للتاألق حمليا و�أنها وزمالءها كثفن 
��صتعد�د�تهن للو�صول �إىل �جلاهزية 
�ملرجوة  �لنتائج  لتحقيق  �ملطلوبة 

و�ملناف�صة حتى �لرمق �لأخري.

•• دبي-وام

للجولف  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�����ص��ارك 
�لبطولة  م���ن   40 �ل�����  �ل��ن�����ص��خ��ة  يف 
�لتي  �ل������رج������ال  جل����ول����ف  �ل���ع���رب���ي���ة 
ت��اأت��ي وف��ق روزن��ام��ة �لحت���اد �لعربي 
للجولف وحتت�صنها مدينة 6 �أكتوبر 
�لقاهرة يف ملعب  �مل�صرية  بالعا�صمة 
درمي لند خالل �لفرتة من 16 �إىل 
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دولة عربية.
�لظهور  طموح  لعبني  �أربعة  ويحمل 
�لإم����ار�ت����ي يف  ل��ل��ج��ول��ف  ب�صكل ج��ي��د 
�لبطولة وهم خالد �جل�صمي، و�حمد 
وعبيد  �لقبي�صي  �هلل  وع��ب��د  �صكيك 
خ��ال��د مبارك  �لبعثة  وي��ر�أ���س  �حل��ل��و، 
�ل�صام�صي �لأمني �لعام لالحتاد مدير 

�ملنتخبات �لوطنية.
�ل�صيخ  معايل  �ملنتخب  بعثة  وي��ر�ف��ق 
ف��اه��م ب���ن ���ص��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ص��م��ي رئي�س 
�لذي  �لعربي و�لم��ار�ت��ي  �لحت��ادي��ن 

�لتنفيذي  �ملكتب  �صيرت�أ�س �جتماعات 
لالحتاد �لعربي للجولف و�جتماعات 
�صت�صهد  و�ل��ت��ي  �لعمومية  �جلمعية 

 2021 �جلديدة  للدورة  �لنتخابات 
و�صعادة  �لزرعوين  وعادل   2025 –
�لها�صمي  �ل�صيد  �للو�ء "م" وعبد�هلل 

نائبا رئي�س �لحتاد.
�لرجال  منتخب  ق��ائ��م��ة  �ن��ت��ق��اء  ومت 
منذ  خ�صعو�  لعبني   10 �صمن  من 

ف�صاًل  لالختبار�ت  �ملا�صي  �صبتمرب 
مبتابعة  حملية،  مكثفة  تدريبات  عن 
�ل�صيخ  بقيادة معايل  �للعبة  �إد�رة  من 

ف��اه��م �ل��ق��ا���ص��م��ي، و���ص��ط �لإج������ر�ء�ت 
�لحرت�زية.

ومع دخول مر�حل �لإع��د�د �لأخرية، 

�ليومية  تدريباتهم  لع��ب��ون��ا  و����ص��ل 
 4 �لأ�صبوع مبعدل  م��د�ر  �ملكثفة على 
�صاعات يومياً �ىل جانب م�صاركتهم يف 

�حتاد  نظمها  �لتي  �ملحلية  �لبطولت 
�للعبة و�لعديد من �أندية �جلولف يف 
�لبع�س  م�صاركة  عن  ف�صال  �ل��دول��ة، 
�لآ�صيوية  �ل��ب��ط��ولت  يف  م��ن لع��ب��ني 

بفئة �لهو�ة.
و�أ�صاد خالد مبارك �ل�صام�صي �لأمني 
للجولف  �لإم����������ار�ت  لحت������اد  �ل����ع����ام 
باللتز�م و�حلما�س �لذي �صاد مر�حل 
�إع�����د�د �مل��ن��ت��خ��ب ح��ي��ث �أب�����دى خالله 
�صعيهم  يف  �جل��دي��ة  �ل��الع��ب��ني  جميع 
�صفوف  ���ص��م��ن  �أق����د�م����ه����م  ل��ت��ث��ب��ي��ت 
�ملنتخب. و�أ�صاف: "�لحتاد مل يدخر 
�لنجاح  ���ص��ب��ل  ك���ل  ت���وف���ري  يف  ج���ه���د�ً 
مب�صتوى  لالرتقاء  �صعيه  يف  لأبنائه، 
�لتدريبات  خ�����الل  م����ن  �ل���الع���ب���ني 
�ملكثفة و�ملع�صكر�ت �لد�خلية وم�صاركة 
لعبينا يف معظم �لبطولت، كل ح�صب 
�ل�صنية يف �لبطولت �ملحلية  مرحلته 
و�لقارية، و�أمتنى �أن يوفق لعبونا يف 
باأف�صل �صورة و�صعود  �لدولة  متثيل 

من�صات �لتتويج".

•• دبي- وام 

�ل�صاد�صة  �ل��دول��ي��ة  دب��ي  بطولة  مناف�صات  على  �ل��ي��وم  �ل�صتار  ي�صدل 
للمظالت و�لتي �نطلقت يف �لتا�صع من �صهر دي�صمرب �جلاري برعاية 
ودعم �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ومب�صاركة 350 مت�صابقاً ميثلون 29 دولة 

مبوقع �صكاي د�يف دبي مبنطقة �جلمري�.
و�إقليمي  باهتمام حملي  �أيام مناف�صاتها  �لبطولة على مد�ر  وحظيت 
وعاملي كبري خا�صة مع عودة �إقامتها عقب توقف د�م لأكرث من عامني 
ب�صبب جائحة كورونا، و�صهدت م�صتويات مناف�صة عالية قيا�صاً بفرتة 

�إعد�د �لفرق �مل�صاركة.
وكانت فعاليات �ليوم قبل �لأخري قد �صهدت مناف�صة قوية يف م�صابقة 
�لنفق �لهو�ئي �لتي ��صتحدثت لتقام بالن�صخة �ل�صاد�صة من �لبطولة 
غد�ً  �مل�صابقة  ه��ذه  يف  �ملناف�صات  ت�صتكمل  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  م��رة،  لأول 
وت�صارك فيها عدة فرق وتت�صمن م�صابقات �لفردي و�لثنائي و�لرباعي 

و�لثماين وفردي فري �صتايل.
�أكرب نفق هو�ئي يف  �لهو�ئي ب�صكاي دبي مبنطقة مرغم  �لنفق  ويعد 
وزود  قدماً،   16.50 وعر�صه  قدماً   68 �إىل  ي�صل  و�رتفاعه  �لعامل 
باأحدث �لتقنيات ل�صمان �أعلى معايري �لأمان و�ل�صالمة. وك�صف عبد 
�هلل مر�د رئي�س جلنة �لتن�صيق و�ملتابعة �أن �للجنة �ملنظمة حر�صت على 

��صتقد�م �أف�صل حكام �للعبة يف �لعامل بقيادة �خلبري �لأملاين هيلموت 
�صلي�س رئي�س �حلكام وم�صاعد �ملدير �لفني للبطولة ومعه �ك�صي نائب 
رئي�س �حلكام رئي�س جلنة �لتزحلق على �ملاء، و�لدويل جا�صرب م�صوؤول 
�أية  دون  �ملناف�صات  خ��روج  يف  �أ�صهم  م��ا  وه��و  �لهدف"،  "دقة  م�صابقة 
و�صال�صة  وي�صر  ب�صفافية  �مل�صابقات مت  �صري  �أن  كما  تذكر،  مالحظات 
و�نعك�س هذ� على �أد�ء �لقافزين يف �لبطولة ب�صكل عام و�صاهم بالتايل 
يف توفري �جلهد و�لوقت. و�أ�صار عبد �هلل مر�د �إىل �أن منظومة �لعمل 
د�خل �للجنة �ملنظمة و�للجان �ملنبثقة عنها وديناميكية �لعمل نف�صه 
�إجن���اح عمل  �أ���ص��ه��م��و� يف  وت�صافر �جل��ه��ود وت��ع��اون �صكاي د�ي���ف دب��ي 

�خلرب�ء �لفنيني للقيام به على �أكمل وجه .

حممد بن �سلطان: دعم القيادة الر�سيدة يعزز م�ساعينا لغر�س الرتاث يف نفو�س ال�سباب.

مهرجان من�شور بن زايد البحري ينطلق اليوم يف ال�شلع 

اجلولة الثانية من كاأ�س رئي�س الدولة للجوجيت�شو تنطلق اليوم يف اأبوظبي مب�شاركة 7 اأندية

منتخب الإمارات ي�شارك يف البطولة العربية للجولف بالقاهرة

بطولة دبي الدولية ال�شاد�شة للقفز باملظالت تختتم مناف�شاتها اليوم

• الظاهري: الأندية رافد مهم لتاأهيل املواهب الداعمة للمنتخبات الوطنية 

م�شاركة وا�شعة ببطولة الفجرية 
جلمال اخليل العربية 

•• الفجرية-وام

حتت رعاية �صمو �ل�صيخ حممد بن حمد �ل�صرقي ويل عهد �لفجرية، تنطلق �ليوم فعاليات 
18 دي�صمرب  �ل�صاد�صة من بطولة �لفجرية جلمال �خليل �لعربية، وت�صتمر حتى  �لن�صخة 

�جلاري يف �ل�صاحة �ملجاورة لقلعة �لفجرية.
وتبد�أ فعاليات �لبطولة يف متام �ل�صاعة 2 ظهًر� وت�صتمر حتى �لثامنة م�صاًء، مت�صمنة 16 
�صوًطا على مدى �أيامها �لثالثة، وتقام �ملناف�صات مب�صاركة و��صعة من ماّلك �خليول �لعربية 
�صاللت  �أنقى  من  خياًل   270 مبناف�صة  �لدولة  �إم���ار�ت  �إ�صطبالت  خمتلف  من  �لأ�صيلة 
�خليول �لعربية. و�أعلنت �للجنة �ملنظمة لبطولة �لفجرية جلمال �خليل �لعربية عن جو�ئز 

قيمة للفائزين يف خمتلف فئاتها �لتناف�صية.
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�صريخيو  �لأرجنتيني  منها  يعاين  �لتي  �لقلبية  �ل���ص��ط��ر�ب��ات  �أج���ربت 
�أغويرو مهاجم بر�صلونة �لإ�صباين �إىل �إعالن �عتز�له �للعب نهائيا بعمر 

�لثالثة و�لثالثني.
بنادي  نو" �خل��ا���س  "كامب  م��وؤمت��ر �صحايف يف ملعب  �غ��وي��رو يف  وق���ال 
�نها  �لح��رت�يف.  �ل�صعيد  �للعب على  �لتوقف عن  ق��ررت  "لقد  بر�صلونة 

حلظة �صعبة لكني �صعيد بقر�ري لأن �ل�صحة تاأتي يف �ملقام �لأول".
"لقد  د�معتني  وعينني  مرجتف  ب�صوت  و�لثالثني  �لثالثة  �ب��ن  و��صاف 
�ن قمت بكل �صيء ممكن لكي �ح�صل  �ي��ام بعد   10 ق��ر�ري قبل  �تخذت 
باأن  �نا فخور جد� مب�صريتي. لطاملا حلمت  �للعب.  �لأم��ل مبعاودة  على 
�لكرة عندما كنت يف  مل�صت فيها  �لتي  �للحظة  منذ  �ك��ون لعباً حمرتفاً 

�خلام�صة من عمري".
وتوجه بال�صكر �ىل نادييه �ل�صابقني بقوله "�ريد �أن �أ�صكر �تلتيكو مدريد 
�لذي منحني �لفر�صة عندما كنت يف �لثامنة ع�صرة من عمري وبالطبع 
�ل��ن��ادي وكم  ه��ذ�  ي��درك �جلميع م�صاعري جت��اه  �ل��ذي  �صيتي  مان�ص�صرت 

حظيت بالعناية هناك".
من  �جل��دي��دة  �حلقبة  يف  ينتظرين  م��ا  �أدري  "ل  و����ص��اف 

�ن���ا����ص���اً يحبونني  ب�����اأن ث��م��ة  ل��ك��ن��ي م�����درك  ح��ي��ات��ي 
و�صاأتذكر �ل�صياء �لر�ئعة دوماً".

وحدث �لكابو�س بالن�صبة �ىل �غويرو �ل�صديق 
�حل��م��ي��م مل��و�ط��ن��ه ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي، و�صهر 

�ل���ر�ح���ل دييغو  �ل��ن��ج��م  ب�����الده  �����ص���ط���ورة 
4 �صنو�ت،  �رم��ان��دو م��ار�دون��ا على م��دى 
�ملا�صي  �لول/�ك���ت���وب���ر  ت�����ص��ري��ن   30 يف 
عندما �صعر �ملهاجم بدو�ر يف �ملبار�ة �أمام 
�ل�صباين،  �ل����دوري  يف   )1-1( �ألف��ي�����س 

�مل�صت�صفى لإجر�ء �لفحو�صات  �إىل  فتم نقله 
بعدها  و�أع��ل��ن  �ل��الزم��ة،  �لطبية 

نادي �ل�"بالوغر�نا" �أن 
يتبع  ك��ان  "كون" 

��صهر.   3 مدى  على  متتد  مر�صية  �جازة  ومنحه  عالجية"،  "�إجر�ء�ت 
�لدر�ماتيكية  �حلادثة  على  ��صهر  �صتة  بعد  ق��ر�ره  �غويرو  �ع��الن  وياأتي 
�إريك�صن  كري�صتيان  �لدمنارك  منتخب  �لعاب  �صانع  �صحيتها  وقع  �لتي 
عليه  مغمى  �صقط  عندما  �ملا�صي  �ل�صيف  �لخ���رية  �وروب���ا  ك��اأ���س  خ��الل 
على �ر�صية �مللعب قبل �ن ت�صارع �لجهزة �لطبية ملنتخب بالده و�لحتاد 

�لوروبي �ىل معاجلته و�نقذت حياته.
منذ تلك �حلادثة، مت زرع جهاز ملر�قبة نب�صات قلب �إريك�صن. وبات لعب 
�لو�صط �لدمناركي قريبا جد� من ف�صخ �لعقد �لذي يربطه بنادي �إنرت 
�ليطايل، لن �لربوتوكول �لطبي يف �لدوري �ليطايل ل ي�صمح لالعب 
خالفا  �ل��ق��دم  ك��رة  مبمار�صة  �لقلب  نب�صات  ملر�قبة  طبيا  ج��ه��از�  يحمل 

لبع�س �لبطولت �لخرى.
وكان �غويرو �ن�صم �ىل �صفوف بر�صلونة مطلع �ملو�صم �حلايل يف �صفقة 
�ل�صهرين  لكنه غاب حو�يل  �صيتي،  �نتهاء عقده مع مان�ص�صرت  بعد  حرة 
يف مطلع �لدوري �ملحلي ل�صابة يف ربلة �ل�صاق وبالتايل مل يخ�س �صوى 

خم�س مباريات يف �صفوفه و�صجل هدفا و�حد�.
وترك �أغويرو مان�ص�صرت �صيتي، �ملتوج معه ب�15 لقًبا، �ل�صيف �ملا�صي عقب 
م�صاهمته يف تتويج منتخب بالده بلقب كوبا �أمريكا يف متوز/يوليو 
كاأف�صل هد�ف يف �صفوفه  �صيتي  تاريخ  �لأرجنتيني  ودخل  �ملا�صي. 
مع 260 هدًفا، ومع �أكرب عدد من �لأهد�ف �مل�صجلة لناد و�حد يف 
تاريخ �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز )184 هدًفا يف 275 مبار�ة(. 
و����ص��م �غ��وي��ور حم��ف��ور ب��اأح��رف م��ن ذه��ب يف ت��اري��خ مان�ص�صرت 
�صيتي لنه �صجل �لهدف �لثمني لفريقه يف مرمى كوينز بارك 
رينجرز يف �لدقيقة �لر�بعة من �لوقت بدل �ل�صائع يف �ملرحلة 
 2-3 �ل��ف��وز  ليمنحه   ،2012-2011 مو�صم  م��ن  �لأخ���رية 
عام  منذ  �لوىل  للمرة  �ملمتاز  �لنكليزي  �ل���دوري  لقب  ومعه 
1968 وبفارق �لهد�ف عن جاره مان�ص�صرت يونايتد. 
كما ك��ان د�ف���ع ع��ن �ل���و�ن �تلتيكو م��دري��د من 

.2011 �ىل   2006
ر�بع  خو�س  من  �غويرو  و�صُيحرم 
م��ون��دي��ال يف م�����ص��ريت��ه خالل 
نهائيات قطر �ملقررة نهاية 
�ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل، ع��ل��م��ا بانه 
مونديال  نهائي  خ��ا���س 
خ�صره  �ل��ذي   2014
�مام  ب����الده  منتخب 
�ملانيا �صفر1- بعد 

�لتمديد.

عزز مان�ص�صرت �صيتي �صد�رته للدوري �لإنكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم و�بتعد 
موؤقًتا بفارق �أربع نقاط عن ليفربول، باإذلله �صيفه ليدز يونايتد ب�صباعية 
فريو�س  فو�صى  فيها  ��صتمرت  �لتي  ع�صرة  �ل�صابعة  �ملرحلة  �صمن  نظيفة 

كورونا �لعائد بقوة.
ورفع �صيتي ر�صيده �ىل 41 نقطة متقدًما باأربع نقاط عن ليفربول �لذي 
ي�صتقبل  �ل���ذي  ت�صل�صي  ع��ن  وخم�س  �خلمي�س  �ل��ي��وم  نيوكا�صل  ي�صت�صيف 
وت�صببت  كورونا  فريو�س  تف�صي  فو�صى  و��صتمرت  ذ�ت��ه.  �ليوم  يف  �يفرتون 
�أمام م�صيفه برنتفورد يف �لأم�صية ذ�تها  بتاأجيل مبار�ة مان�ص�صرت يونايتد 

ب���ني لع��ب��ي وموظفي  �إ����ص���اب���ات  ب�����ص��ب��ب 
�أرجاأت  �أن  بعد  �حلمر"،  "�ل�صياطني 

�لأحد  وبر�يتون  توتنهام  مبار�ة 
لإ�صابات يف  �ل�صابقة  �ملرحلة  يف 

�صفوف �لفريق �للندين.
ويثري تف�صي "كوفيد19-" قلق 

�لإنكليزية  �ل��ك��رة  يف  �مل�����ص��وؤول��ني 
ب�������ص���ك���ل م����ت����ز�ي����د، ن���ظ���ًر� 

لنت�صار �ملتحورة �جلديدة "�أوميكرون" يف جميع �أنحاء �إنكلرت�، مما ت�صبب 
يف مزيد من �لقيود �ل�صارمة.

وكانت ر�بطة �لدوري ك�صفت �لإثنني عن 42 حالة �إ�صابة جديدة بالفريو�س، 
وهو رقم قيا�صي منذ بدء �إ�صد�ر �أرقام �لختبار�ت يف �أيار/مايو 2020.

فودن  فيل  �أه��د�ف  بف�صل  �ل��دوري  يف  تو�لًيا  �ل�صابع  �نت�صاره  �صيتي  وحقق 
و62(،   33( ب��روي��ن  دي  كيفن  �لبلجيكي   ،)13( غريلي�س  ج���اك   ،)8(
�لهولندي  و�لبديل   )74( �صتونز  ج��ون   ،)48( حم��رز  ري��ا���س  �جل��ز�ئ��ري 

نايثن �آكيه )78(.
568 مع �لندية، كانت هذه �ملرة �لوىل �لتي  �لتدريبية رقم  ويف مبار�ته 
وفق  �أه��د�ف،  �صبعة  بييل�صا  مار�صيلو  �لرجنتيني  �مل��درب  �صباك  فيها  تتلقى 

موقع "�أوبتا" لالح�صاء�ت.
و�تفورد  �كت�صح  �أن  بعد  �ل��دوري �لنكليزي  ل�صيتي يف  �أك��رب فوز  وه��ذ� ثاين 

.2019 �أيلول/�صبتمرب  يف  -8�صفر 
�لثاين/يناير  ك��ان��ون  منذ  �ل���دوري  يف  ليدز  على  �لول  ف��وزه  �صيتي  و�أح���رز 
�أن حقق �لخري �ملفاجاأة يف �ملو�صم �ملا�صي �لذي عاد فيه �ىل  بعد   ،2003
بعد  �إياًبا  د�ره  عقر  يف  �صيتي  باإ�صقاطه  عاًما،   16 غياب  بعد  �لنخبة  دوري 
�أن ليدز كان فاز وتعادل �صد مناف�صه يف مو�صمه  �أن تعادل ذهاًبا، علًما 

�لخري يف دوري �ل�صو�ء يف 2004-2003.
ودخل و�صيف بطل �أوروبا �ملبار�ة بعدما وقع يف ثمن نهائي دوري 
�ملعادة  �لقرعة  يف  �لثنني  �لربتغايل  �صبورتينغ  �صد  �لأبطال 
ب�صب خطاأ فني، فيما كان خ�صمه يف �لقرعة �لأوىل فياريال 

�ل�صباين بطل "يوروبا ليغ".
�صيطرة  بيب غو�رديول  �ل�صباين  �ملدرب  وفر�س فريق 
�ملبار�ة و�أهدر لعبه �لربتغايل برناردو  مطلقة على 
�صيلفا �ملتاألق �أخرًي� فر�صة حمققة بطريقة غريبة 
�أمام �ملرمى من دي  �أن و�صلته كرة خال�صة  بعد 
بروين يف حني كان �حلار�س يف �جلهة �لخرى، 

�صددها بجانب �لقائم )7(.
�نتظاره  يطل  مل  �ل��ت��ق��دم  ه��دف  �أن  �إل 
�ل��ذي و�صلته كرة خرج لها  عرب ف��ودن 
ميلييه،  �إي�����الن  �ل��ف��رن�����ص��ي  �حل���ار����س 
فتابعها من خارج �ملنطقة يف �ل�صباك 
�ل�صمايل  �ليرلندي  مل�صها  �خلالية، 
����ص���ت���ي���و�رت د�ل��������س م����ن �أم�������ام خط 
�ملرمى حماول ت�صتيتها �إل �أنها تابعت 

طريقها )8(.
�إثر عر�صية من حمرز عن  و�صاعف غريلي�س �لتقدم بر�أ�صية 
�جلهة �ليمنى، قبل �أن ي�صيف دي بروين �لثالث بعد تبادل جميل 
د�خل  رودري  �ل�صباين  من  ت�صله  �أن  قبل  �صيتي  لعبي  بني  للكرة 
�ملنطقة على �جلهة �لي�صرى، �صددها بي�صر�ه ز�حفة �ىل ي�صار �حلار�س 

.)32(
و�أحرز حمرز �لهدف �لر�بع بت�صديدة بي�صر�ه من د�خل من �ملنطقة، 
يحرز  �أن  وك��اد  �ملرمى )49(،  �ىل  وتابعت طريقها  �ل��دف��اع  �رت��دت من 
�ىل  �حلار�س  �أبعدها  ر�ئعة  بطريقة  ثابته  �صربة  نفذ  عندما  له  �لثاين 

ركنية )52(.
�لذي  د�ل���س  عرب  �صرفًيا  هدًفا  ي�صجل  �أن  وك��اد  قليال  بعدها  ليدز  �صغط 
�لقائم )55(. و�أحرز  �ملنطقة �رتدت من  �صدد كرة قوية بي�صر�ه من خارج 
دي بروين هدفه �لثاين بت�صديدة ر�ئعة �صاروخية بيمناه من خارج �ملنطقة 

.)62(
�حلار�س  ت�صدي  �إث��ر  �لكرة  و�صلته  �أن  بعد  �ل�صاد�س  �لهدف  �صتونز  و�صجل 
�أوىل  �لنكليزي مرة  �صددها  �أميرييك لب��ورت،  �ل�صباين  �لفرن�صي  لر�أ�صية 

ا قبل �أن ي�صدد �ملرتدة بي�صر�ه يف �صقف �ملرمى )74(. �أبعدها �حلار�س �أي�صً
�آيكه �ملهرجان �لتهديفي بر�أ�صية  13 دقيقة من نزوله بديال، �ختتم  وبعد 

�رتقى لها �إثر ركنية من فودن )78(.
وجتمد ر�صيد ليدز عند 16 نقطة يف �ملركز �ل�صاد�س ع�صر.

ويف مبار�ة �أخرى، عاد �أ�صتون فيال �ىل �لنت�صار�ت من بو�بة نوريت�س �ملتذيل 
 22 بهديف جايكوب ر�م�صي )34( و�أويل و�تكنز )87( لريفع ر�صيده �إىل 

نقطة يف �ملركز �لتا�صع موؤقًتا.

لل�صطرجن  �لآ�صيوي  لالحتاد  �لعام  �لأم��ني  �لطاهر  علي  ه�صام  �لتقى   
�لحتاد  مبقر  �لإلكرتونية  للريا�صات  �لعربي  لالحتاد  �لعام  �لأم��ني   ،
�لريا�صي �لعام بالعا�صمة �ل�صورية دم�صق مع فر��س معال رئي�س �لحتاد 
�لريا�صي �لعام رئي�س �للجنة �لأوملبية �ل�صورية بح�صور با�صل �جلدعان 
وعلي  �لأ�صيلة  �لعربية  للخيول  �ل�صورية  للجمعية  �لفخري  �لرئي�س 
عبا�س رئي�س �لحتاد �ل�صوري لل�صطرجن وتعترب هذه �لزيارة هي �لأوىل 
لأول م�صوؤول ريا�صي قاري وعربي �إىل �صوريا بعد �لأحد�ث �لأخرية �لتي 

�صهدتها �أر�س �ل�صام �لعريق.
�أكد ه�صام �لطاهر خالل �للقاء حر�س �لحتاد �لآ�صيوي لل�صطرجن على 
�للجنة  رئي�س  �صاكر�  لل�صطرجن  �ل�صوري   �لحت��اد  وبر�مج  �أن�صطة  دعم 
�لآ�صيوية  �لبطولة  دع��م  و  ��صتقباله  ح��ف��اوة  على  �ل�����ص��وري��ة  �لأومل��ب��ي��ة 
�أنه ح�صر  �إىل  م�صري�  �مل�صاركة  للوفود  �لعقبات  تذليل  و  للمخ�صرمني 
�آمنة  دول��ة  �صوريا  �أن  على  للتاأكيد  و  معنويا  �لبطولة  لدعم  خ�صي�صا 
ولديها �لبنية �لتحتية �ملالئمة  وموؤهلة ل�صت�صافة �ملزيد من �لبطولت 

�لآ�صيوية ل�صيما بطولة �آ�صيا لل�صباب و�لنا�صئني و�لأ�صبال �لذي يتوقع 
�لوطنية  ب��ال��ك��و�در  م�صيد�  ولع��ب��ة  لع��ب   800 نحو  فيه  ي�����ص��ارك  �أن 
�ملتمر�صة لإجناح �حلدث حيث مت تكليف حممد خ�صر رئي�س  �ل�صورية 
�ل�صوري  �لحت���اد  رئي�س  �ل�صورية  �لأومل��ب��ي��ة  باللجنة  �ل��ف��ردي��ة  �لأل��ع��اب 
لل�صباب  لل�صطرجن  �لآ�صيوية  �لبطولة  تنظيم  ملف  بدر��صة  للدر�جات 

و�لنا�صئني و�لأ�صبال يف دم�صق خالل عام 2022.  
من جانب �آخر حتدث �جلانبان حول �لفر�س �لكامنة يف جمال �لريا�صات 

للريا�صات  �لعربي  �لحت���اد   �ىل  �صوريا  �ن�صمام  وم��ل��ف   �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لأوملبية  للجنة  �لتنفيذي  �ملدير  عا�صور  عمر  تكليف  ومت  �لإلكرتونية 

ملعاجلة �لأمور ذ�ت �لعالقة وذلك بالتن�صيق مع �لحتاد �لوطني للعبة
رئي�س  �لعام  �لريا�صي  �لحت��اد  رئي�س  فر��س معال  قام  �للقاء  ويف ختام 
لالحتاد  �لعام  �لأم��ني  �لطاهر  ه�صام  باإهد�ء  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة 
�لآ�صيوي لل�صطرجن �لأمني �لعام لالحتاد �لعربي للريا�صات �لإلكرتونية 

درع �للجنة �لأوملبية �لوطنية �ل�صورية. 

•• اأبوظبي –الفجر:

توج �لرو�صي فالدميري فيدو�صيف ببطولة �لأ�صاتذة �لدولية 
لل�صطرجن  �ل��دويل  �أبوظبي  مهرجان  يف  �ل�صريع،  لل�صطرجن 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�صيخ  �صمو  ب��رع��اي��ة  �أق��ي��م  �ل���ذي 
�ملهرجان  �أم�س  و�ختتم  �لريا�صي،   �أبوظبي  جمل�س  رئي�س 
�لذهنية،  و�لأل��ع��اب  لل�صطرجن  �أبوظبي  ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي 
�لريا�صي،  �أب��وظ��ب��ي  م��ب��ا���ص��رة  م��ن جمل�س  ب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة 
"�أدنوك" �ل�صريك  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  �صركة  وبرعاية 

�ل�صرت�تيجي،  ببطولتني يف �ل�صطرجن �خلاطف.
�مل��و�زي��ن يف  ف��الدمي��ري فيدو�صيف  يف قلب  �ل��رو���ص��ي  وجن��ح 
�جلولتني 7 و8، بالفوز  على مناف�صيه �لرئي�صني يف �لبطولة 
�لأوكر�ين بافل �ليانوف و�لير�ين برهم مق�صودلو�، ليدخل 
�أق��رب مناف�صيه،  بفارق نقطة عن  �لأخ��رية مت�صدر�ً  �جلولة 
ويكتفي فيها بتعادل �صريع مع �ملجري فيكتور �يدرو�س و�صعه 

وحيد�ً على قمة �لرتتيب.
�ملجري فيكتور  �لثاين، ثم  �ملركز  �أمني  با�صم  �مل�صري  وحقق 
�لر�بع  ملركز  �إىل  �ليانوف  بافل  تر�جع  بينما  ثالثاً  �يدرو�س 
و�جلورجي  �خلام�س  باملركز  فريدمان  د�نيل  �لمل��اين  وح��ل 

ميخائيل ميخائيل�صفيلي باملركز �ل�صاد�س.
�للجنة  و���ص��ك��ر  ب��ال��ل��ق��ب،  �ل��ف��وز  ���ص��ع��ادت��ه  فيدو�صيف  و�أب����دى 
�ملنظمة على �لتنظيم �لر�ئع وتوفري كل �ل�صبل �لتي ت�صاعد 
�لالعبني على �لرتكيز خالل �لبطولة، لتثمر هذ� �مل�صتوى 
�لحد�ث  من  �أن��ه  �ملهرجان  ويوؤكد  �ملناف�صات،  خالل  �لرفيع 
�لتنظيم،  �حرت�فية  �أن  معترب�  �لعامل،  يف  �لكربى  �لدولية 
جولت  ث��الث  �إق��ام��ة  �صغط  م��ع  �لتعامل  يف  بو�صوح  ظهرت 
من  كبري  عد  مع  نف�صه  �لوقت  يف  بطولت  �رب��ع  يف  متتابعة 

�مل�صاركني.
مر�ت  �صاركت  �لبطولة:  و�صيف  �أم��ني  با�صم  قال  من جانبه 
�ل��دويل لل�صطرجن وحققت فيه  �أبوظبي  عديدة يف مهرجان 
نتائج م�صرفة يف كل م�صاركاتي ونلت �للقب ثالث مر�ت و�نا 
�لوحيد م��ن حقق ه��ذ� �لجن���از م��ن  ب��ني �مل�����ص��ارك��ني، لذلك 
حر�صت على �لتو�جد فيه هذ� �لعام، وقد كانت �ملناف�صة قوية  
حتى �لنهاية بدليل �لتلقب �لذي �صهدته �ملقدمة يف �جلولت 

�لثالث �لأخرية.
�ملفتوحة  �لبطولة  لقب  كيفوركيان  ماريا  �لأرمينية  وتوجت 
لل�صطرجن �ل�صريع، بفارق نقطتني عن �أقرب مناف�صيها حيث 
فازت ب�8 جولت وتعادلت يف و�حدة فقط،  وحلت �لأوكر�نية 

�آفا �صليمانوفا باملركز �لثاين، و�صيطر �لفلبينيون على �ملر�كز 
من �لثالث وحتى �ل�صاد�س، وهم على �لتو�يل �رمل �بو�صيجو 

ونيلمان لوجوتني ودمياكروت فر�ن�صي�س ومارك ماتوتينا 
وموزة  �إم���ار�ت���ي   ل��الع��ب  نتيجة  �أف�صل  ع�صام  حمد  وح��ق��ق 

�ملعمري �ف�صل نتيجة لالعبة �إمار�تية.
وقالت ماريا كيفوركيان: �صعيدة جد�ً بتحقيق �للقب، وبفارق 
�ل��رغ��م م��ن ذل��ك مل يكن  �ملناف�صني، وع��ل��ى  �أق���رب  جيد ع��ن 
�لطريق �صهال لنيل للفوز، فقد كنت قريبة جد�ً من �خل�صارة 

يف �إحدى �جلولت وكانت كافية لإخر�جي من �ملناف�صة.
وحقق �لهندي ديف جوبني لقب �لنا�صئني، بينما حل مو�طنه 
�لإم���ار�ت���ي حممد  �ل��ث��اين، وج���اء  �مل��رك��ز  �لفريد جوكلني يف 
يو�صف �آل علي يف �ملركز �لثاين، و�مل�صري حممد عاطف كرمي 
يف �ملركز �لر�بع،  و�لهندي �صيد�رث بالجي يف �ملركز �خلام�س 

ويف �ملرجز �ل�صاد�س مو�طنه �نانتاريان.
على  �إم��ار�ت��ي��ة  �صيطرة  �لأول  �ل��دف��اع  خ��ط  بطولة  �صهدت  و 
�ملر�كز �لأوىل وفاز عبد �هلل �لكعبي باملركز �لأول، وعبد �هلل 
مر�د �ملازمي باملركز �لثاين وعبري علي باملركز �لثالث وعو�صة 
�ل�صام�صي باملركز �لر�بع، وذهب �ملركز �خلام�س �إىل �مل�صري 

�أمين خيال، وحل مو�طنه حممد عاطف يف �ملركز �ل�صاد�س.

اأول زيارة مل�سوؤول ريا�سي قاري وعربي رفيع امل�ستوى

ه�شام الطاهر يلتقي رئي�س اللجنة الأوملبية ال�شورية يف  دم�شق

فيدو�شيف بطال لـ »الأ�شاتذة« يف مهرجان اأبوظبي لل�شطرجن

ا�شطرابات يف القلب جُترب اأغويرو على العتزال  مان�ش�شرت �شيتي يعزز �شدارته ب�شباعية �شد ليدز



رئي�س بلدية ي�شّوي خالفه على حلبة م�شارعة 
�ملو�جهة  �ل��رب�زي��ل  �صمال  يف  �صغرية  مدينة  بلدية  رئي�س  رف��ع 
مو�جهة  خو�س  على  �ملو�فقة  مع  �لأق�صى  حدها  �إىل  �ل�صيا�صية 
على حلبة م�صارعة مع �أحد معار�صيه، يف مبارزة تبنّي �أنها بح�صب 

�لبلدية جمرد حملة �إعالنية.
مدينة  بلدية  رئي�س  بي�صوتو  �صيماو  تلقى  عندما  �لق�صة  وب��د�أت 
بوربا �ل�صغرية يف ولية �أمازونا�س، �نتقاد�ت طاولت �إد�رته لأكرب 
جممع �صياحي يف �لبالد من جانب �مل�صت�صار �لبلدي �ل�صابق �إرينيو 

د� �صيلفا.
وعندما توعد د� �صيلفا رئي�س �لبلدية باأنه "�صيحطم وجهه"، فما 
�إىل مبارزة  �أن قبل �لتحدي بحرفيته ودع��اه  �إل  كان من �لأخ��ري 
بالفنون �لقتالية �ملختلطة، وهي ريا�صة تتمتع ب�صعبية كبرية يف 

�لرب�زيل.
وج���رت �مل���ب���ارزة بح�صب ق��و�ع��د ه���ذ� �ل��ف��ن �ل��ق��ت��ايل د�خ���ل حلبة 
�لقاعة  يف  �حت�صد  وجمهور  حكم  م��ع  �لريا�صة  لهذه  خم�ص�صة 

م�صاء �لأحد.
�نت�صار�  �لغريبة  �ملو�جهة  ه��ذه  عن  م�صورة  مقاطع  حققت  وق��د 
�لرب�زيليني  لدى  ده�صة  و�صط  �لجتماعية،  �ل�صبكات  عرب  كبري� 

�إز�ء ما ميكن �أن توؤدي �إليه �خلالفات �ل�صيا�صية يف �لبالد.
ولدى و�صوله على �حللبة، بد�أ رئي�س �لبلدية با�صتفز�ز خ�صمه، 

ممرر�ً �إ�صبعه حتت رقبته يف حماكاة حلركة تعني �لذبح.
قبل  و�ل�����ص��رب��ات،  �للكمات  ع��اري��ني  ب�صدرين  �ل��رج��الن  وت��ب��ادل 

�لإعالن عن فوز رئي�س �لبلدية بالنقاط عقب ثالث جولت.

بعد 8 اأ�شهر.. ال�شرطة تفك لغز اأم الر�شيع املختفية
و�لدة  �إىل  �لو�صول  من  متكنت  �إنها  �لربيطانية،  �ل�صرطة  قالت 
�إثر �لتخلي عنه يف  �أ�صهر،  ر�صيع جرى �لعثور عليه، قبل ثمانية 

�ل�صارع، وهو ملفوف يف بطانية.
كلب  مع  يتم�صى  كان  �صخ�صا  ف��اإن  نيوز"،  "�صكاي  �صبكة  وبح�صب 
يف منطقة برمنغهام، عرث على �لر�صيع �لذي كان قد ولد لتوه، 
وجرى ذلك يف �لثاين و�لع�صرين من �أبريل �ملا�صي، على �ل�صاعة 

�خلام�صة و�أربعني دقيقة م�صاء.
و�صرى �لعتقاد، وقتها، باأن �صاعات قليلة فقط م�صت على ميالد 

�لر�صيع �لربيطاين، ثم جرى �لتخلي عنه يف �ل�صارع.
و�أطلق عليه  �مل�صت�صفى،  �إىل  �أخذه  �لر�صيع، مت  �لعثور على  وعند 
��صم جورج من قبل �لطاقم �لطبي، وتو��صل �لتحقيق منذ ذلك 
�صرطة منطقة  و�أو���ص��ح��ت  �لأم.  �إىل  �ل��و���ص��ول  �أج���ل  م��ن  �حل��ني 
"وي�صت ميدلند�س"، �إنها �أجرت حتقيقات مت�صعبة للغاية قبل �أن 
تتمكن من �لو�صول �إىل و�لدة �لر�صيع، لكن �ل�صلطات مل تك�صف 

تفا�صيل عملية �لو�صول �إىل �لأم.
�لتي  �مل�صاعدة  على  ولالإعالم  للنا�س  ب�صكرها  �ل�صرطة  وتقدمت 

جرى تقدميها يف ق�صية �لر�صيع �لذي حظي بتعاطف و��صع.
وذكرت �ل�صرطة �أن �لأولوية بالن�صبة �إليها كانت هي �لعثور على 
بالدعم  وحت��ظ��ى  �أم���ان  ويف  بخري  كونها  م��ن  �ل��ت��اأك��د  لأج���ل  �لأم 

�ملطلوب.
و�أ�صارت �ل�صلطات �إىل �أن �لأهم هو �صمان ��صتفادة �لأم من �لدعم، 
ب�صاأنها، وهو ما  �إ�صافية  �إج��ر�ء�ت  �أي  �تخاذ  �إنه لن يجري  قائلة 

يعني عدم متابعتها ب�صبب �لإهمال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اخلط العربي اإىل قائمة اليون�شكو للرتاث غري املادي
�صمت منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو( "�خلط �لعربي: �ملعارف و�ملهار�ت و�ملمار�صات" 

للقائمة �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي للب�صرية.
جاء ذلك خالل �لجتماع �ل�صاد�س ع�صر للجنة �لدولية �حلكومية ل�صون �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي �ملنعقد عرب 

�لإنرتنت من 13 �إىل 18 دي�صمرب كانون �لأول برئا�صة بون�صي نيالم ميجا�صو�ت من �صريالنكا.
وقال مندوب �لكويت �لد�ئم لدى �ليون�صكو �آدم �ملال لوكالة �لأنباء �لكويتية "هو ملف م�صرتك تاريخي بني 16 

دولة عربية حيث �إنه يعترب ملفا متميز� نظر� لتقدميه من �أكرب عدد دول يف �لوقت نف�صه".
و�أ�صاف "مت تقدمي �مللف يف مار�س 2020 بعد �لعمل عليه لفرتة طويلة من قبل �ملن�صقني �ملعنيني بامللف" م�صري� 
�إىل �أن �لدول �لعربية �ختارت �ململكة �ل�صعودية من�صقا عاما للملف حتت �إ�صر�ف �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة 

و�لعلوم )�ألك�صو(.
تقدمت بامللف �ل�صعودية و�لكويت و�لإمار�ت و�لبحرين و�صلطنة عمان وم�صر و�لعر�ق و�لأردن وموريتانيا و�ملغرب 
وفل�صطني و�ل�صود�ن وتون�س و�ليمن ولبنان و�جلز�ئر. ويف �ل�صعودية، قال وزير �لثقافة �لأمري بدر بن عبد �هلل بن 
فرحان �إن ت�صجيل �خلط �لعربي يف قائمة �ليون�صكو "ياأتي مت�صقا مع توجه وز�رة �لثقافة خلدمة هذ� �لفن عرب 
مبادر�ت عديدة". و�أ�صاف �أن هذه �خلطوة "ت�صهم ب�صكل فعال يف تعزيز �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي، وب�صكل خا�س 

فنون �خلط، يف �ملجتمعات �ملحلية".
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لقاحات كورونا املعززة حتمي من اأوميكرون 
و�مل�صرح  ك��ورون��ا  لفريو�س  �مل�صادة  �لثالثة  �للقاحات  ب��اأن  در����ص��ة  �أف���ادت 
با�صتخد�مها يف �لوليات �ملتحدة بدت �أقل قدرة ب�صكل ملحوظ على توفري 
�حلماية من �ملتحور �أوميكرون وذلك خالل جتارب معملية، لكن من �ملحتمل 
�أن ت�صتعيد �للقاحات فاعليتها �إىل حد بعيد عن طريق جرعة معززة. ومل 
�لعام  ما�صات�صو�صت�س  م�صت�صفى  يف  باحثون  �أجر�ها  �لتي  �لدر��صة  تخ�صع 
ملر�جعة  بعد  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�س  ومعهد  هارفارد  جلامعة  �لتابع 
�لنظر�ء. و�أجرت �لدر��صة �ختبار�ت على دم �أ�صخا�س ح�صلو� على لقاحات 
م�صمم  فريو�س  �صد  /بيونتيك  وفايزر  جون�صون  �ند  وجون�صون  مودرنا 
لي�صبه �ل�صاللة �أوميكرون. ووجد �لباحثون �أن قدرة �لأج�صام �مل�صادة على 
مقاومة �ل�صاللة كانت منخف�صة �أو منعدمة عند �حل�صول على �للقاحات 
/ ف��اي��زر  �أو  م��ودرن��ا  للقاحي  بالن�صبة  جرعتان  وه��ي  �ملعتادة  للنظم  وفقا 

بيونتيك �أو جرعة و�حدة من لقاح جون�صون �ند جون�صون.
ووجدت �لدر��صة كذلك �أن عينة �لدم �مل�صحوبة من �ملتلقني �جلدد جلرعة 
�أن �أوميكرون  �أي�صا  معززة �أظهرت مقاومة قوية لل�صاللة. ورجح �لعلماء 
�صكل  للقلق، وه��و ما ظهر يف  �ملثرية  �ل�صابقة  �ل�صاللت  ع��دوى من  �أك��رث 
�ملنت�صرة حاليا،  دلتا  ب�صاللة  مقارنة  �ملثلني  �لعدوى مبقد�ر  قابلية  زيادة 

و�لتي قد يتفوق عليها �أوميكرون قريبا.
�لأخرية.  �لآون��ة  نتائجها يف  ُن�صرت  �أخ��رى  در����ص��ات  مع  �لنتائج  وتتما�صى 
وقال باحثون يف جامعة �أك�صفورد يوم �لثنني �إنهم وجدو� �أن نظام لقاحي 
�لأج�صام  من  يكفي  ما  يحفز  ل  جرعتني  من  �ملكون  و�أ�صرت�زينيكا  فايزر 
�مل�صادة ملو�جهة �ل�صاللة �جلديدة. وقالت �صركة فايزر/بيونتيك �لأ�صبوع 
�ملا�صي �إن نظاما من ثالث جرعات من �للقاح �مل�صاد لكوفيد19- �صيكون 
قادر� على حتييد �ل�صاللة �جلديدة �أوميكرون خالل جتربة معملية، لكن 

�حل�صول على جرعتني �أدى �إىل حتفيز �لأج�صام �مل�صادة ب�صكل �أقل.

حادث مميت يت�شبب بتعليق ا�شتخدام �شيارات ت�شال
بالعا�صمة  �لأج����رة  ���ص��ي��ار�ت  جم��ال  يف  �لعاملة  "جي7"  �صركة  �أوق��ف��ت 
3" �صمن  "موديل  37 �صيارة ت�صال من طر�ز  �لفرن�صية باري�س ��صتخد�م 

�أ�صطولها بعد حادث مميت لإحدى �صيار�تها يف مطلع �لأ�صبوع.
وقال يان ريكوردل نائب �لرئي�س �لتنفيذي لل�صركة، �إن �صائق �صيارة �أجرة 
�لعمل  �صاعات  خ��ارج  مطعم  �إىل  �أ�صرته  م�صطحبا  ك��ان  �ل��ط��ر�ز  ذل��ك  من 
عندما وقع �حلادث م�صاء �ل�صبت. و�أفاد م�صدر�ن يوم �لثالثاء باأن �حلادث 
 20 �إن  �أحد �ملقربني من �لتحقيق  �إىل مقتل �صخ�س، يف حني قال  �أف�صى 

�آخرين �أ�صيبو�، م�صيفا �أن ثالثة منهم يف حالة خطرية.
وذكرت تقارير �إعالمية فرن�صية �أن �ل�صيارة �صدمت در�جا وثالثة من �ملارة 

قبل �أن ت�صطدم ب�صاحنة �صغرية، لي�صاب �صبعة بجروح خطرية.

توم كروز ي�شحن 300 قالب 
حلوى على منت طائرة خا�شة

ق���ام �مل��م��ث��ل �لأم���ريك���ي  ت���وم ك���روز  
ح��ل��وى جوز  ق��ال��ب   300 ب�����ص��ح��ن 
�ل��ه��ن��د م���ن ل���و����س �أجن���ل���و����س �إىل 
طائرته  منت  على  �ملتحدة  �ململكة 
 Mission خلا�صة، كهدية لفريق�

.Impossible
يف  �لطائرة  باإر�صال  �ملمثل  طالب 
رحلة ذهاًبا و�إياًبا تبلغ 5500 ميل 

عرب �ملحيط �لأطل�صي.
ق�����ال�����ب �حل������ل������وى �مل�������وؤل�������ف من 
�لهند  بجوز  �لبي�صاء  �ل�صوكولتة 
وودلن�����د  يف   Doan خم��ب��ز  م���ن 
، وقد  50 دولًر�  هيلز يبلغ �صعره 
�لنجوم  م��ن  �ل��ع��دي��د  عليه  �أط��ل��ق 
باحل�صول  �حل��ظ  حالفهم  �لذين 
كروز،  ت��وم  �لنجم  م��ن  هدية  على 

لقب "كعكة توم كروز''.
قبل �إ�صافة �صعر �لطائرة �خلا�صة، 
مبلغ   Top Gun جن����م  �أن����ف����ق 
على  �إ���ص��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه   11400

قو�لب �حللوى وحدها.

غوا�شات جديدة لإقامة 
احلفالت حتت املاء

غو��صتني  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  ك�����ص��ف  مت 
ج��دي��دت��ني مي��ك��ن حت��وي��ل��ه��م��ا �إىل 
ك���ازي���ن���وه���ات حت���ت �مل�����اء و�أم���اك���ن 
حل������ف������الت �ل��������زف��������اف و�أم�������اك�������ن 
خ��ا���ص��ة ل��ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام وحفالت 

�لكوكتيل.
�لبحرية  �لهند�صة  �صركة  وق��ال��ت 
Triton Submarines ومقرها 
فلوريد� �إنها غريت �لقو�عد عندما 
جديدة  غ���و�����ص���ات  �أول  ت�����ص��م��ي��م 
و   9/Triton 660 ن��وع��ه��ا  م���ن 
�ل�صركة  وت��ق��ول   .AVA  7/660
�لو�صول  �لغو��صات قادرة على  �إن 
مرت،   200 �إىل  ت�صل  �أع��م��اق  �إىل 
د�خلية  مب�صاحة  منها  ك��ل  وت��اأت��ي 
وكاأنها  وت��ب��دو  م��رت،   3.6 بعر�س 
غو��صات،  ول��ي�����ص��ت  ع���ادي���ة  غ���رف 
وميكن �إعادة ت�صكيلها جلميع �أنو�ع 

�لتجارب �لرتفيهية.
وميكن جتهيز �ملق�صورة �لد�خلية 
متكاملة  و�إ�صاءة  ف�صيحة  مبقاعد 
ونظام �صوت حميطي عايل �لدقة 

وجهاز تكييف. 
 ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��ت��م��ت��ع �ملالح 
ب���روؤي���ة ك��ام��ل��ة وي��ج��ل�����س يف و�صط 
�صخ�س  لكل  ي�صمح  مم��ا  �ل��رك��اب، 
�ل�صيء  بروؤية  �لغو��صة  منت  على 

نف�صه. 
�إن هذ�  ت��ر�ي��ت��ون  ���ص��رك��ة  وت���ق���ول 
�لغو��صة  بتوجيه  للمالح  ي�صمح 

و�لعمل كدليل �أي�صا.

كاتي براي�س تخ�شع لعمليات 
التجميل وتربك متابعيها

و�ل��ع��ار���ص��ة  كاتي  �لتلفزيونية  �لنجمة  تعر�صت 
بعد  متابعيها  م��ن  �لن��ت��ق��اد�ت  م��ن  ب��ر�ي�����س  لو�بل 
�لعمليات  م��ن  �مل��زي��د  لإج���ر�ء  بلجيكا  �إىل  �صفرها 
تاأتي  �أي���ن  م��ن  م��ت��اب��ع��وه��ا  ت�����ص��اءل  �إذ  �لتجميلية، 
بالأمو�ل للقيام بهكذ� عمليات وهي تقع حتت ديون 
مباليني �لدولر�ت، كما �أنه من �ملفرو�س �أن متثل 

�أمام �ملحكمة يف 2022 يف ق�صية ديونها.
تركيا  يف  ج��ر�ح��ي��ة  لعملية  خ�صعت  ك��ات��ي  وك��ان��ت 
خ���الل �ل�����ص��ي��ف، وت�����ص��اءل �مل��ت��اب��ع��ون ع��ل��ى و�صائل 
�لغريبة  ت�����ص��رف��ات��ه��ا  ع���ن  �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي 

معلقني مبا ياأتي:
�أنها مفل�صة"، بينما كتبت  كتب �أحدهم :"�عتقدت 
�أخرى :"بدًل من �لذهاب يف عطلة و�إجر�ء �ملزيد 
��صتخد�م هذ�  �لعمليات على ج�صدها، ميكنها  من 
فاإن  �ملحزن،  ديونها، وتنظيف ق�صرها  ل�صد�د  �ملال 

�أولوياتها خطاأ".

ر الكوكايني ابنة ال�شنوات ال�شبع حت�شّ
من  تبلغ  �إيطالية  فتاًة  �أّن  حملية  �إع��الم  و�صائل  �أعلنت 
�لكوكايني  م��ادة  من  جرعات  ت�صنع  �صنو�ت،  �صبع  �لعمر 
�لتحقيق  وك�صف  �ُصجنتا.  �للتان  وجدتها  �أمها  لتبيعها 
لتلعب  بال�صيارة  �لبيع  جولة  يف  �أّم��ه��ا  ت��ر�ف��ق  �لفتاة  �أّن 
ي�صل  م��ا  و�جل����ّدة  �لأم  تك�صب  �أن  ومي��ك��ن  �مل��ر�ق��ب.  دور 
�إىل 2000 يورو يومياً من خالل هذه �لعملية. وُقب�س 
نفذتها  حملة  خ��الل  �أ�صخا�س  �صّتة  مع  �لثنني  عليهما 
بتهم  حماكمتهما  وجت���ري  روم���ا.  منطقة  يف  �ل�صرطة 
ر،  �لق�صّ و��صتغالل  �لأم��و�ل،  وغ�صل  باملخدر�ت،  �لجت��ار 

وفق �لنيابة �لعامة.

�شعق الدماغ لعالج الو�شوا�س القهري
�أظ���ه���رت در�����ص���ة ح��دي��ث��ة �أن ���ص��ع��ق �ل���دم���اغ ب���الأم���و�ج 
�أعر��س �لو�صو��س  �أن ي�صاعد يف عالج  �لكهربائية ميكن 
�لقهري  �لو�صو��س  �أعر��س  ت�صمل  �أن  وميكن  �لقهري.  
�إغالق  �مل��ت��ك��رر م��ن  �ل��ق��ه��ري، و�ل��ت��ح��ق��ق  �ل��ي��دي��ن  غ�صل 
�ملتكررة �لتي ميكن  �لأب��و�ب و�لأف���ر�ن، و�لأف��ك��ار �ملقلقة 
�أن جتعل �لنا�س غري قادرين على مغادرة �ملنزل و�لعمل 

و�إقامة �لعالقات �لطبيعية.
وميلك �لعلماء �لآن نظرة ثاقبة عن �إ�صار�ت �لدماغ �لتي 
ي�صمح  �أن  بالظهور، وميكن  �لأعر��س  تبد�أ  �أن  تبد�أ قبل 
م�صتهدفة  كهربائية  بنب�صات  �ل��دم��اغ  ب�صعق  ذل��ك  لهم 

لتعطيل هذه �لإ�صار�ت ومنع �لأعر��س.
ومت ��صتخد�م ما ي�صمى بالتحفيز �لعميق للدماغ، و�لذي 
يت�صمن جر�حة لو�صع �أقطاب كهربائية يف �لدماغ منذ 
بالو�صو��س  �مل�صابني  �لأ�صخا�س  مئات  مل�صاعدة  ع��ق��ود، 
�لقهري �حلاد يف جميع �أنحاء �لعامل. لكن حتفيز �لدماغ 
تكون  عندما  فقط  ي�صتخدم  و�ل���ذي  ��صتهد�ًفا  �لأك���رث 
�لأعر��س على و�صك �لبدء، �أو عندما تكون �صديدة ب�صكل 
ي��وؤدي خف�س  �أك��رث فعالية. وقد  �أن يكون  خا�س، ميكن 
�لقهري  �لو�صو��س  يكون  عندما  �لدماغ  حتفيز  م�صتوى 
�ل��ذي يعزز  �أق��ل ح��دة �إىل جتنب �لتحفيز  ل��دى �ملري�س 
�أن  �لتي ميكن  �لآث��ار �جلانبية  �أح��د  ب�صدة، وه��و  مز�جه 
�أو  توؤدي �إىل �صلوك ينطوي على خماطرة مثل �ملقامرة 

�ل�صرعة �أو �لإفر�ط يف �صرب �خلمر.

ن وح�شيَّنينْ فّرا قبل اأ�شهر  الإم�شاك بحماَرينْ
�أعلن م�صوؤول �أمريكي �لإم�صاك بحماَرْين وح�صيَّنْي كانا 
هربا قبل �أ�صهر من �إحدى �ملز�رع يف ماريالند بو��صنطن. 
وجنح �حلمار�ن �للذ�ن هربا نهاية �صهر �آب-�غ�صط�س يف 
�لنجاة من حماولت عدة لإلقاء �لقب�س عليهما، و�ثارت 

ق�صيتهما �هتمام �ل�صكان وو�صائل �لإعالم �ملحلية.
باأن  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  م��ن  بيل  ريت�صارد  و�أف���اد 
�لثالثاء  "�أخري�ً"  �ل�صلطات  قب�صة  يف  وقعا  �حلمارين 
بعدما "�أفلتا من �ل�صلطات مر�ت عّدة"،  دون �أن ي�صيف 

�ملزيد من �لتفا�صيل.
وكانت �صلطات مقاطعة برن�س جورج يف ماريالند �أعلنت 
�أخرى"  وح�صية  "حمري  بخدمات  �ل�صتعانة  �أ�صهر  قبل 
ْين.  �لفارَّ �حلماَرْين  على  �لقب�س  �إىل  �صعياً  بالغذ�ء  �أو 
و�أثارت هذه �لق�صية ذعر�ً لدى نا�صطي مو�قع �لتو��صل 
�لجتماعي، و�تخذت منحى حزيناً، �إذ تويف حمار وح�صي 

ثالث، كان هرب مع �حلماّرْين، بعد �صقوطه.

اإجناز غري م�شبوق.. م�شبار  نا�شا يالم�س ال�شم�س
�لف�صاء  لوكالة  تابعة  ف�صائية  مركبة  متكنت 
�لأمريكية "نا�صا" من "مل�س �ل�صم�س" باملنطقة 
�لتي ل تز�ل غام�صة بالن�صبة للعلماء، و�لتي 

يطلق عليها ��صم "�لهالة".
و�أعلن �لعلماء عن هذ� �لإجن��از يوم �لثالثاء، 
�جليوفيزيائي  ل����الحت����اد  �ج���ت���م���اع  خ������الل 

�لأمريكي.
نور  �لف�صاء  ع��امل  ق��ال  �لإجن���از  على  وتعليقا 
"�إن  هوبكنز":  "جونز  ج��ام��ع��ة  م���ن  روؤويف 
�لإجن�����از �ل����ذي ح��ق��ق��ه �مل�����ص��ب��ار ب���ارك���ر مذهل 

للغاية".
من  كا�صرب  جا�صنت  �ل��ع��امل  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�لتي  �لأوىل  �مل���رة  "كانت  مي�صيغان:  جامعة 
�أقل من خم�س  كنا فيها على م�صافة ت�صتغرق 

�صاعات من �لهالة".
زمنا  يعد  ل  �صاعات  "خم�س  كا�صرب:  و�أ���ص��اف 

كبري� يف �لف�صاء. كان كا�صرب يتحرك ب�صرعة 
كبرية جد� بلغت 100 كيلومرت يف �لثانية".

ووفق �لعلماء فاإن "�لهالة" �ل�صم�صية بدت ذ�ت 
طبيعة غبارية �أكرث من �ملتوقع، ح�صبما ذكرت 

بر�س". "�أ�صو�صيتد 
"كا�صرب"  جمعها  �ل��ت��ي  �ملعلومات  و�صت�صاعد 
�ل�صم�صية  �ل��ري��اح  �أ���ص��ل  معرفة  على  �لعلماء 
ب�صكل �أف�صل، وكيف يتم ت�صخينها ودفعها �إىل 

�لف�صاء.
�ملنطقة  ه����ذه  ����ص��ت��ك�����ص��اف  ���ص��ي�����ص��اع��د  ك���ذل���ك 
فهم  على  �لعلماء  �ملغناطي�صية،  �لكثافة  ذ�ت 
�لنفجار�ت �ل�صم�صية �لتي ميكن �أن توؤثر على 

�حلياة على �لأر�س.
من  �أك�����رث  �لق�������رت�ب  "باركر"  و���ص��ي��و����ص��ل 
حتى  "�لهالة"،  يف  �أع��م��ق  وي��غ��و���س  �ل�صم�س، 

مد�ره �لنهائي �لكبري يف عام 2025.

اأوليفيا رودريجو تعرب عن �سعادتها بح�سولها على جائزة اأف�سل فنان جديد لهذا العام يف حفل توزيع جوائز 
املو�سيقى الأمريكية ال�سنوي. رويرتز

دمييت اأوزدميري تتاألق باأحدث ظهور 
ب�صورة  لها  ظهور  ب��اأح��دث  �أوزدميري   �لرتكية  دمييت  �لنجمة  تاألقت 

ن�صرتها يف �صفحتها �خلا�صة على موقع �لتو��صل �لجتماعي.
وظهرت دمييت يف �أم�صية لها مبكان رومان�صي، بف�صتان �أ�صود كال�صيكي 

وو�صعت جموهر�ت يف �أذنها ذ�ت حجم كبري وف�صية �للون.
وحازت �إطاللة دمييت �إعجاب عدد كبري من �ملتابعني و�ملحبني.

وكانت �أفادت و�صائل �إعالم تركية �ن دمييت �صتخو�س بطولة م�صل�صل 
دور  يخو�س  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  �حلب"،  "تكتيكات  ع��ن��و�ن  يحمل  جديد 
�لبطولة معها �ملمثل �لرتكي �صكرو �وزيلديز و�صيقدم دور حبيبها، لكن 

مل يعرف بعد موعد �لت�صوير.
على �صعيد �آخر كانت قد ن�صرت دمييت �أوزدميري �صورة لها موؤخر� يف 

�صفحتها �خلا�صة على موقع �لتو��صل �لجتماعي.


