
   

حكومة �أبوظبي تعتمد تغيري 
نظام �لعمل �لأ�سبوعي 

•• اأبوظبي-وام

يف  الأ�سبوعي  العمل  نظام  تغيري  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  حكومة  اعتمدت 
التناف�سي  الإم���ارات لتعزيز موقعها  روؤي��ة دول��ة  الإم��ارة متا�سياً مع 
عاملياً يف قطاعات القت�ساد والأعمال، وملواكبة التطورات والتوجهات 
للعمل  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  �سيتم  ال���ق���رار  وب��ح�����س��ب  ال��ع��امل��ي��ة. 
الأ�سبوعي يف اإمارة اأبوظبي على كافة اجلهات احلكومية لتكون اأيام 

العمل من الثنني اإىل اخلمي�س، ون�سف يوم عمل يوم اجلمعة.
ومبوجب القرار، ت�سبح عطلة نهاية الأ�سبوع يومي ال�سبت والأحد 
واجلمعة ن�سف يوم، وذلك ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2022، فيما 

�سيكون الأحد 2 يناير اإجازة ر�سمية.                )التفا�سيل �س8(

وزير تون�سي ي�سيد بخطاب �لإمار�ت 
�ملت�سم بالو�سطية وقبول �لآخر و�لتعاي�ش 

•• اأبوظبي-وام 

جمهورية  يف  الدينية  ال�سوؤون  وزي��ر  ال�سائبي،  اإبراهيم  معايل  اأ�ساد 
تون�س، بخطاب الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، املعتدل 
الوطن،  وحب  والت�سامح  والتعاي�س  الآخ��ر  وقبول  بالو�سطية  املت�سم 

وتثبيت القيم ومكافحة الغلو والت�سدد والأفكار الهدامة.
وثمن وزير ال�سوؤون الدينية التون�سي - خالل زيارته والوفد املرافق 
مقر الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف يف اأبوظبي - حر�س 
الهيئة على تر�سيخ املعاين ال�سحيحة للدين ال�سالمي وعك�س الوجه 
بالتطور  اإعجابه  .مبديا  ال�سامية  وتعاليمه  النبيلة  لقيمه  امل�سرق 
من  وفنيا  واإداري���ا  علميا  ومتكنها  الهيئة  يف  �ساهده  ال��ذي  الالفت 

م�سايرة متغريات الع�سر مببادرات ومهنية عالية.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود خالل ح�سورهم اإطالق الورقة النقدية اجلديدة )وام(

ا�ستعدادات ع�سكرية مكثفية على طريف خط النار بني رو�سيا واأوكرانيا

روح جنيف �سرعان ما تبخرت   

اندلع احلرائق يف مرفاأ الالذقية بعد تعر�سه للق�سف الإ�سرائيلي

ال�رقة اجلديدة تزدان ب�س�رة امل�ؤ�س�س ال�سيخ زايد والآباء امل�ؤ�س�سني 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�حلكام و�أولياء �لعهود ي�سهدون �إطالق 
ورقة نقدية جديدة من فئة �لــ 50 درهمًا مبنا�سبة �ليوم �لوطني

•• اأبوظبي-وام

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  رع���اه 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�سلحة و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
ال�سمو  و�ساحب  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 

ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
�سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�سمو 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد 
ب��ن حميد  ع��م��ار  ال�سيخ  و�سمو  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب 
الإم����ارات  م�سرف  اإط���الق  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
50 درهماً  ال������  م��ن فئة  ورق���ة نقدية ج��دي��دة  امل��رك��زي 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 50 .   )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله حممد بن �سلمان )وام(

ويل عهد ال�سع�دية ينقل تهاين خادم احلرمني ال�سريفني مبنا�سبة عيد الحتاد اخلم�سني 

حممد بن ز�يد وحممد بن �سلمان يبحثان 
�لعالقات �لأخوية و�لتطور�ت يف �ملنطقة

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  نهيان ويل عهد 
الأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأخ��وه  امل�سلحة 
اآل �سعود ويل العهد نائب  بن �سلمان بن عبد العزيز 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية 
الرا�سخة  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

الواعدة لتنميته  الثنائي والفر�س  التعاون  وم�سارات 
الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  املجالت يف �سوء  يف خمتلف 
اإ�سافة  ال�سقيقني  البلدين  بني  جتمع  التي  اخلا�سة 
اإىل جممل الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
امل��ب��اح��ث��ات التي  امل�����س��رتك��ة. ج���اء ذل���ك خ���الل جل�سة 
عقدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اأم�س 

يف ق�سر الوطن يف اأبوظبي.     )التفا�سيل �س3(

وا�سنطن تعد بالتحرك يف حال تعر�ست كييف لهج�م

دبابات رو�سية وقنا�سة على خط �لنار.. و�أوكر�نيا يف مرمى �لغزو
•• عوا�صم-وكاالت

البيت  يف  ك���ب���ري  م���������س����وؤول  اأك�������د 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأن  الأب���ي�������س 
م�ستعدة لفر�س عقوبات اقت�سادية 
باأوروبا  الع�سكري  انت�سارها  وزيادة 
رو�سيا  ���س��ن��ت  ح����ال  يف  ال�����س��رق��ي��ة 
هجوماً على اأوكرانيا، مع ا�ستبعاده 

الرد الع�سكري املبا�سر.
البيت  ك��ب��ري يف  م�������س���وؤول  ��ل  وف�����سّ
�سحايف  م�����وؤمت�����ر  يف  الأب�����ي�����������س 
حتركات الوليات املتحدة املحتملة 
يف ح�������ال ح���������س����ول غ�������زو رو�����س����ي 
لأوكرانيا. وقال اإنه يف حال حترك 
فالدميري(  ال���رو����س���ي  )ال��رئ��ي�����س 
بوتني �سيح�سل طلب من حلفائنا 
ال�������س���رق���ي���ة لإر������س�����ال  اأوروب�����������ا  يف 
مزيد م��ن ال��ق��وات وال��ق��درات )..( 
�ست�ستجيب  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
ل���ذل���ك، وف���ق ف��ران�����س ب���ر����س. هذا 
وات���ه���م���ت ال�����س��ل��ط��ات الأوك���ران���ي���ة 
رو�سيا باإر�سال دبابات وقنا�سة اإىل 
اأوكرانيا  �سرقي  يف  التما�س  خ��ط 
ال���ذي م��زق��ت��ه احل���رب يف حماولة 

ورف�س  املنطقة.  يف  القنا�سة  فرق 
دميرتي  الكرملني  با�سم  املتحدث 
املزاعم،  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  ب��ي�����س��ك��وف 
الأ�سئلة  ت��وج��ي��ه  واأع����اد  ال��ث��الث��اء، 
التي  ال��رو���س��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اإىل 
ودخلت  البيان.  على  بعد  تعلق  مل 
رو�سيا واأوكرانيا يف لعبة �سد وجذب 
منذ 2014، عندما �سمت مو�سكو 
متردا  ودعمت  القرم  جزيرة  �سبه 
انف�ساليا يف �سرق اأوكرانيا، والذي 
األف   14 اأك��ر من  اإىل مقتل  اأدى 
ذلك احلني. ووجهت  �سخ�س منذ 
لرو�سيا  اتهامات  والغرب  اأوكرانيا 
لدعم  واأ�سلحتها  ق��وات��ه��ا  ب��اإر���س��ال 
النف�ساليني، وهو ما نفته مو�سكو 
اإ���س��رار الكرملني على  م���رارا، م��ع 
اأن رو�سيا لي�ست طرفا يف ال�سراع. 
وت�����س��اع��دت ح����دة ال���ت���وت���رات مرة 
اأخرى هذا العام و�سط تقارير عن 
زيادة القوات الرو�سية بالقرب من 
يخ�سى  والتي  الأوكرانية،  احل��دود 
امل�سوؤولون الأوكرانيون والغربيون 
لغزو  مو�سكو  خطة  اإىل  ت�سري  اأن 

جارتها ال�سوفيتية ال�سابقة.

ل�ستفزاز القوات الأوكرانية.
و�سط  الت����ه����ام����ات  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
اأع���داد �سحمة  خم���اوف م��ن ح�سد 
من  بالقرب  الرو�سية  ال��ق��وات  من 
على  موؤ�سر  الأوكرانية يف  احل��دود 

خطط رو�سية لغزو اأوكرانيا.
الأوكرانية  الدفاع  وزارة  واأ�سدرت 

البيان قبل �ساعات فقط من مكاملة 
مرتقبة عرب الفيديو بني الرئي�س 
والرئي�س  ب���اي���دن  ج���و  الأم���ريك���ي 
ال��رو���س��ي ف���الدمي���ري ب���وت���ن، حيث 
الزعيمان  ي���ن���اق�������س  اأن  ي���ت���وق���ع 

التوترات ب�ساأن اأوكرانيا.
وزعمت الوزارة يف بيانها اأن رو�سيا 

تقيم مع�سكرات تدريب حتت قيادة 
وتدفع  الرو�س  النظاميني  اجلنود 
من  القريبة  ل��ل��وح��دات  بتعزيزات 
مركبات  م����ع   ... ال���ت���م���ا����س  خ����ط 
 122 عيار  ال��دف��ع  ذات��ي��ة  مدفعية 
ومدرعات  وم�����س��اة  ودب����اب����ات  م��ل��م 
ق��ت��ال��ي��ة، ف�����س��ال ع���ن زي������ادة عدد 

روح جنيف تبّخرت تقريبًا:

�ل�سيا�سة �خلارجية �لرو�سية: تغيري �ل�سرعة...!

�لإمار�ت تدين حماولة �حلوثيني ��ستهد�ف �ل�سعودية ب�ساروخني بالي�ستيني وطائرة مفخخة  
•• اأبوظبي-وام

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين 
ا�ستهداف  الإره���اب���ي���ة،  احل��وث��ي  ميلي�سيات  مل���ح���اولت 
العربية  اململكة  يف  اأم�����س،  امل��دن��ي��ة  والأع���ي���ان  امل��دن��ي��ني 
من   ، ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  ال�سقيقة  ال�سعودية 
خ���الل ���س��اروخ��ني ب��ال��ي�����س��ت��ي��ني، وط���ائ���رة ب����دون طيار 

مفخخة اعرت�ستهما قوات التحالف.
ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن وزارة  واأك������دت دول����ة الإم��������ارات - يف 
اخلارجية والتعاون الدويل - اأن ا�ستمرار هذه الهجمات 
ال�سافر  حت��دي��ه��ا  يعك�س  احل��وث��ي  جل��م��اع��ة  الإره��اب��ي��ة 
القوانني  ب��ج��م��ي��ع  وا���س��ت��خ��ف��اف��ه��ا  ال������دويل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

والأعراف الدولية. وحثت الوزارة املجتمع الدويل على 
الأعمال  ه��ذه  ل��وق��ف  وحا�سما  ف��وري��ا  موقفا  يتخذ  اأن 
واأمن  واملدنية  احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف  التي  املتكررة 
اململكة، واإمدادات الطاقة وا�ستقرار القت�ساد العامليني، 
موؤكدة اأن ا�ستمرار هذه الهجمات يف الآونة الأخرية يعد 
ت�سعيدا خطريا، ودلياًل جديداً على �سعي هذه امللي�سيات 
وجددت  املنطقة.  يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  تقوي�س  اإىل 
اإزاء  ال��وزارة ت�سامن دول��ة الإم��ارات الكامل مع اململكة 
هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها يف �سف واحد 
�سد كل تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل 
ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�سالمة مواطنيها 

واملقيمني على اأرا�سيها.  

�إ�سر�ئيل ت�ستهدف �سحنة �أ�سلحة �إير�نية يف مرفاأ �لالذقية

ترينني  -دمي���ري  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�صيباين

يتحدث الرئي�س فالدميري بوتني 
اخلارجية.  ال�سيا�سة  ع��ن  ك��ث��رًيا 
عدة  اأم�����س��ى  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  يف 
ال�سوؤون  م��ن��اق�����س��ة  يف  ����س���اع���ات 
ال�سنوي  الج���ت���م���اع  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الآون�������ة  ويف  ف������ال������داي؛  ل����ن����ادي 
اأج��رى مقابلة رئي�سية  الأخ��رية، 
حتدث  الرو�سي،  التلفزيون  على 
وبيالرو�سيا  اأوك��ران��ي��ا  ع��ن  فيها 
وحلف �سمال الأطل�سي والوليات 

املتحدة.
نوفمرب،   18 يف  م�ساركته،  واأدت 
يف اج��ت��م��اع ل��ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 
اإىل  ال��رو���س��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
خ����ط����اب ل���ل���ع���م���وم، وم����زي����د من 

•• بريوت-اأ ف ب

اإ�سرائيلي  جوي  ق�سف  ا�ستهدف 
فجر اأم�س �سحنة اأ�سلحة اإيرانية 
خم���ّزن���ة يف ���س��اح��ة احل���اوي���ات يف 
�سوريا،  غ��رب  يف  الالذقية  م��رف��اأ 
ال�سوري  امل��ر���س��د  اأف�����اد  م���ا  وف���ق 
حلقوق الإن�سان، يف اأول ا�ستهداف 
م���ن ن��وع��ه ل��ل��م��رف��ق احل���ي���وي يف 

البالد منذ اندلع النزاع.
وخ���الل الأع�����وام امل��ا���س��ي��ة، �سّنت 
اإ�سرائيل مئات ال�سربات اجلوية 
مواقع  م�����س��ت��ه��دف��ة  ����س���وري���ا،  يف 
وخ�سو�ساً  ال�������س���وري  ل��ل��ج��ي�����س 
اأه���داف���اً اإي��ران��ي��ة واأخ����رى حلزب 
املر�سد  واأورد  ال���ل���ب���ن���اين.  اهلل 
ال�سواريخ  اأن  ال��ث��الث��اء  ���س��ب��اح 
"ب�سكل  ا�ستهدفت  الإ�سرائيلية 
يف  اإيرانية  اأ�سلحة  �سحنة  مبا�سر 
املرفاأ،  داخ���ل  احلاويات"  �ساحة 
عنيفة  "انفجارات  اإىل  اأدى  م��ا 
فادحة"،  م��ادي��ة  خ�سائر  وخ��ّل��ف 
ب�سرية  خ�سائر  "توثيق  دون  من 

حتى الآن".
فيها  ت�ستهدف  م���رة  اأول  وه���ذه 

وليامز  تعني  �ملتحدة  �لأمم 
بليبيا خــا�ــســة  مــ�ــســتــ�ــســارة 

•• نيويورك-وكاالت

تعيني  امل���ت���ح���دة،  الأمم  اأع���ل���ن���ت 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة الأم�����ريك�����ي�����ة، 
م�ست�سارة  ول���ي���ام���ز،  ���س��ت��ي��ف��اين 
خ���ا����س���ة ل����الأم����ني ال����ع����ام ل����الأمم 
املتحدة ب�ساأن ليبيا، على اأن تقيم 
يف ه���ذا ال��ب��ل��د، ق��ب��ل اأ���س��اب��ي��ع من 
اإجراء انتخابات رئا�سية حا�سمة.

وياأتي هذا التعيني بعد ال�ستقالة 
يان  الأمم���ي،  للمبعوث  املفاجئة 
كوبي�س، من من�سبه، يف نوفمرب 

املا�سي.
التي  الدبلوما�سية  ه��ذه  و�سغلت 
موؤقت،  ب�����س��ك��ل  ال��ع��رب��ي��ة،  جت��ي��د 
من�سب مبعوث الأمم املتحدة اإىل 
 2020 العام  ليبيا يف جنيف يف 
يف  الثانية  امل�سوؤولة  كانت  بعدما 
بعثة الأمم املتحدة اإىل ليبيا بني 

العامني 2018 و2020.
�ساهمت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  وخ����الل 
وليامز يف حتقيق تقدم يف عملية 
ال�������س���الم يف ل��ي��ب��ي��ا م�����رات ع���دة، 
يف م�����س��ع��ى لإخ�������راج ال���ب���الد من 

الأزمة.

�ل�سني ترد على و��سنطن: �ستدفعون 
�لأوملــبــيــاد مقاطعة  بعد  �لثمن 

•• عوا�صم-وكاالت

اأك�������دت ال�������س���ني، ال����ث����الث����اء، اأن 
ثمن  �ستدفع  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الدبلوما�سية  مقاطعتها  ق����رار 
التي  ال�ستوية  الأوملبية  لالألعاب 
فرباير  يف  ب���ك���ني  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا 

املقبل.
وردا على �سوؤال حول رد حمتمل 
م���ن ب��ك��ني، ق���ال امل��ت��ح��دث با�سم 
ت�ساو  ال�سينية  اخلارجية  وزارة 
اإن  اإع��������الم  ل���و����س���ائ���ل  ل���ي���ج���ي���ان 
ثمن  �ستدفع  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
خ��ط��وت��ه��ا ال�����س��ي��ئ��ة. ت���رق���ب���وا ما 

�سيح�سل، وفق فران�س بر�س.
وكانت الوليات املتحدة قد اأعلنت 
الدبلوما�سية  مقاطعتها  الثنني 
ال�ستوية  الأوملبية  الألعاب  لدورة 
2022 يف انتقاد حمدود ل�سجل 
ال�سني يف جمال حقوق الن�سان، 
لكن القرار لن مينع الريا�سيني 
الأم����ريك����ي����ني م����ن امل�������س���ارك���ة يف 
جمهول  م�������س���ري  امل���������س����اب����ق����ات. 
اغت�ساب  �سواي..  بينغ  لل�سينية 

واختفاء وقلق دويل.

اإ�����س����رائ����ي����ل م�����رف�����اأ ال����الذق����ي����ة، 
اندلع  منذ  البالد،  يف  الرئي�سي 
اأفاد  2011، وفق ما  النزاع عام 
مدير املر�سد رامي عبد الرحمن 
وكالة فران�س بر�س. فجراً، نقلت 
الر�سمية  ال�سورية  الأنباء  وكالة 
ع�سكري  م�����س��در  ع���ن  "�سانا" 
الإ�سرائيلي  ال��ع��دو  ن��ّف��ذ  ���س��وري 
من  �سواريخ  بعّدة  جوياً  عدواناً 
امل��ت��و���س��ط جنوب  ال��ب��ح��ر  اجت�����اه 
�ساحة  م�ستهدفاً  الالذقية  غ��رب 
الالذقية  م��ي��ن��اء  يف  احل����اوي����ات 

امل��ن��اق�����س��ات اخل��ا���س��ة، ال��ت��ي تظل 
بالطبع �سرية.

كان اخلطاب ق�سرًيا اإىل حد ما، 
ل��ك��ن��ه ط���رح ع���دة ن��ق��اط جديدة 
وهامة وذات دللة. وتعلق املقطع 

واملحرّي،  اإث��ارة لالهتمام  الأك��ر 
بخ�سوم رو�سيا: الوليات املتحدة 
وعمالئها  ال��ن��ات��و  يف  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 

مثل اأوكرانيا.
)التفا�سيل �س13(

التجاري".
ذاته  امل�سدر  وف��ق  الق�سف  واأّدى 
احلاويات  من  عدد  "ا�ستعال  اإىل 
التجارية" من دون وقوع خ�سائر 

ب�سرية.
ت�سّدي  ع����ن  "�سانا"  واأف���������ادت 
ال�سورية  اجل����وي����ة  ال����دف����اع����ات 
اأج���واء  يف  ال���س��رائ��ي��ل��ي  للق�سف 
جمموعة  واأظ���ه���رت  ال���الذق���ي���ة. 
فيديو  وم���ق���اط���ع  ال�������س���ور  م����ن 
و�سط  ال��ن��ريان  ان���دلع  ن�سرتها، 

ع�سرات احلاويات. 

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

مواقــيت ال�صالة
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مدن يا�ص الرتفيهية تت�صدر قائمة بلولوب 
لأبرز املدن الرتفيهية يف ال�رشق الأو�صط 

اأخبار الإمارات

الغرب يحّذر رو�صيا من غزو 
اأوكرانيا ع�صية قمة بايدن وبوتني 

عربي ودويل

�رشطة اأبوظبي تتوج الفائزين ببطولت 
درع مدير قطاع �صوؤون القيادة

الفجر الريا�صي

ال�سحة تعلن تقدمي 39,497 جرعة جديدة من لقاح ك�فيد- 19
�مل�ستجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة  �إ�سابة   62
و81 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة 

 •• اأبوظبي-وام
اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 39،497 جرعة من لقاح كوفيد-

تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  خالل   19
لكل  ج��رع��ة   222.56 ال��ل��ق��اح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   22،012،367 ال��ي��وم  ح��ت��ى 
100 �سخ�س. ومتا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 387،672 
فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
)التفا�سيل �س5(

قــتــلــى وجـــرحـــى بــانــفــجــار 
ــرة ــس ــ� ــب �ل يف  ـــــي  �إرهـــــاب

•• بغداد-وكاالت

اأم�س  ع��راق��ي،  اأمني  ق��ال م�سدر 
اإن ان���ف���ج���اراً وق����ع يف  ال���ث���الث���اء، 
م��دي��ن��ة ال��ب�����س��رة اأ���س��ف��ر ع��ن 12 

قتياًل وع�سرات امل�سابني.
اأم��ن��ي��ة عراقية،  واأك����دت م�����س��ادر 
ال���ذي وق���ع يف باب  اأن الن��ف��ج��ار 
امل�ست�سفى  ق����رب  ج���ن���وه  م��ط��ع��م 
اجل��م��ه��وري ب��ال��ب�����س��رة جن��م عن 

دراجة مفخخة.
الإع�����الم م�ساهد  و���س��ائ��ل  وب��ث��ت 
حافلة  اأظهرت  لالنفجار،  اأولية 
وتت�ساعد  النريان،  فيها  ت�ستعل 

منها �سحب الدخان الكثيف.

�لتحالف �لعربي ي�سرب �أهد�فا ع�سكرية يف �سنعاء
•• اليمن-وكاالت

اأم�س  فجر  اليمن،  يف  ال�سرعية  لدعم  العربي  التحالف  ق��وات  اأعلنت 
الثالثاء، اأنها ق�سفت ب�سكل دقيق اأهدافا ع�سكرية م�سروعة يف العا�سمة 

اليمنية �سنعاء.
وال�سلوك  للتهديد  ا�ستجابة  جاءت  العملية  اإن  العربي  التحالف  وقال 

العدائي ملحاولت ا�ستهداف املدنيني.
من  الق��رتاب  اأو  التجمع  عدم  املدنيني  من  نطلب  التحالف:  واأ�ساف 

املواقع امل�ستهدفة.
ويف وقت �سابق، اأعلن التحالف اأن الدفاع اجلوي ال�سعودي دمر �ساروخا 
معلنا  الريا�س،  العا�سمة  باجتاه  احلوثي  ميلي�سيات  اأطلقته  بالي�ستيا 

ال�سروع يف تنفيذ عملية وا�سعة �سد امليلي�سيات ا�ستجابة للتهديد.
من جانبه، اأدان الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي، نايف احلجرف، 
باجتاه  �سواريخ  اإط��الق  يف  الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيات  "ا�ستمرار 
الريا�س. ويف ال�سياق ذاته، قال الربملان العربي اإن حماولت ميلي�سيات 
احل���وث���ي الإره���اب���ي���ة ا���س��ت��ه��داف م��دي��ن��ت��ي ال��ري��ا���س وخ��م��ي�����س م�سيط 

بال�سواريخ البالي�ستية  يهدف اإىل اإدامة الفو�سى يف املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�سمو  و���س��اح��ب  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
ال�سرقي  ب��ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ ح��م��د 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را���س��د 
ال�سمو  و�ساحب  القيوين  اأم  حاكم 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ 
راأ�س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو  اخليمة 
ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حم��م��د 
و�سمو  ال�سارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 

عهد عجمان ..
املركزي  الإم����ارات  م�سرف  اإط���الق 
ورقة نقدية جديدة من فئة ال�� 50 
ال�  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  دره��م��اً 
املغفور  ملاآثر  تخليداً  وذلك   ..  50
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  له 
الأول من حكام  والرعيل  نهيان  اآل 
" طيب اهلل ثراهم  دول��ة الإم����ارات 
اأجمعني " ووفاء لتفانيهم وعرفاناً 
بدورهم التاريخي يف توحيد الدولة 

حتت راية واحدة.
ال�سيخ  �سمو  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب��ه��ذه 

ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����س��ور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال������������وزراء وزي�����ر 
رئ��ي�����س جمل�س  ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون 
العربية  الإم������ارات  م�����س��رف  اإدارة 
املتحدة املركزي ، اإن طرح الإ�سدار 
فئة  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة  للعملة  ال��ث��ال��ث 
اخلم�سني درهماً .. ياأتي تزامناً مع 
باليوبيل  الإم���ارات  دول��ة  احتفالت 
تاأ�س�س يف  والذي  الذهبي لحتادها 

م��ن عام  دي�سمرب  �سهر  م��ن  ال��ث��اين 
اجلديد  الإ���س��دار  ويعد   ..1971
مادة  نقدية م�سنعة من  ورق��ة  اأول 
دولة  يف  تداولها  " البوليمر" يتم 

الإمارات.
واأ�����س����اف ���س��م��وه : " اإن���ن���ا ن����رى يف 
ه�����ذا الإ�������س������دار اإي������ذان������اً ب���دخ���ول 
جديدًة  م���رح���ل���ًة  الإم���������ارات  دول�����ة 
م����ن ت���اري���خ���ه���ا وع�����ه�����داً م���ت���ج���دداً 

مبوا�سلة م�سرية النمو القت�سادي 
لنا  اأت����اح����ت  ك��م��ا   .. والج���ت���م���اع���ي 
تقديرنا  عن  التعبري  املنا�سبة  هذه 
وام��ت��ن��ان��ن��ا لآب��ائ��ن��ا امل��وؤ���س�����س��ني، من 
خ���الل ط�����رح ورق���ة ن��ق��دي��ة جديدة 
احتفاء  دره��م��اً  اخلم�سني  فئة  م��ن 
مبرور خم�سني عاماً على قيام دولة 

الإمارات ".
للورقة  الأم���ام���ي  ال���وج���ه  وي������زدان 

املغفور  ب�����س��ورة  اجل��دي��دة  النقدية 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
الو�سط  ويف  الأمي���ن،  اجل��ان��ب  على 
ال�سورة التذكارية لالآباء املوؤ�س�سني 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع " وث��ي��ق��ة الحت������اد "، 
�سرح  �سورة  الأي�سر  اجلانب  وعلى 
التذكاري  الن�سب   - الكرامة  واح��ة 
اأم��ا على الوجه   �� ل�سهداء الإم��ارات 
�سورة  ف��ت��ظ��ه��ُر  ل���ل���ورق���ة  اخل��ل��ف��ي 

للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
" وثيقة  ت��وق��ي��ع��ه  اأث���ن���اء  ن��ه��ي��ان  اآل 
الحتاد " اإ�سافة اإىل �سورة متحف 
الحتاد  ق��ي��ام  �سهد  ال���ذي  الحت����اد 
ورفع علم دولة الإمارات لأول مرة.

م�����ب�����ادرات�����ه نحو  م�����ع  ومت����ا�����س����ي����اً 
ال�ستدامة، يطرح امل�سرف املركزي 
الوطنية  للعملة  اجلديد  الإ���س��دار 
م���ن ف��ئ��ة اخل��م�����س��ني دره���م���اً كونها 

مادة  ُم�سنعة من  نقدية  ورق��ة  اأول 
الأف�سل  امل���ادة  وه��ي  البوليمر"   "

ل�سناعة الأوراق النقدية..
امل�سّنعة  النقدية  الأوراق  تتمّيز  اإذ 
م��ن ه���ذه امل����ادة ب��اأن��ه��ا اأك����ر متانة 
الورقية  ال��ع��م��الت  م��ن  وا���س��ت��دام��ة 
اأكر  اأو  �سعفني  وت��دوم  التقليدية 
من عمر نظريتها الأوراق النقدية 
ميكن  كما  ال��ق��ط��ن،  م��ن  امل�سنوعة 

ب��ال��ك��ام��ل، فت�سهم  ت��دوي��ره��ا  اإع����ادة 
الب�سمة  تقلي�س  ج��ه��ود  يف  ب��ذل��ك 

البيئية.
لهذا  اجلمالية  اخل�سائ�س  وتظهر 
الإ�سدار يف ت�سميم الورقة النقدية 
اللون  من  خمتلفة  ب��درج��ات  املمّيز 
البنف�سجي، و" عالمات فلور�سنتية 
على  الو�سط  يف  الأزرق  باللون   "
املرئية  الإع���الم���ي���ة  ال��ه��وي��ة  ���س��ك��ل 
ل����ل����دول����ة، وم�����زي�����ج م�����ن ال���ر����س���وم 
الطباعة  بتقنيات  املنفذة  والنقو�س 

الغائرة املتطورة.
وح��ر���س امل�����س��رف امل��رك��زي يف هذا 
امل���ح���اف���ظ���ة على  الإ�������س������دار ع���ل���ى 
بارزة  رم��وز  باإ�سافة  ال��دائ��م  نهجه 
املتعاملني  مل�ساعدة   " بريل   " بلغة 
يف  الب�سر  و���س��ع��اف  املكفوفني  م��ن 
التعرف على قيمة الورقة النقدية.

اجلديدة  النقدية  ال��ورق��ة  وتتميز 
من فئة اخلم�سني درهماً بخ�سائ�س 
العتماد  مت  حيث  متطورة،  اأمنية 
متقدمة  تقنيات  على  طباعتها  يف 
املتعاملني  ث���ق���ة  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 

ومكافحة التزوير.
اجلديدة  النقدية  الورقة  اأن  يذكر 
امل�سرف  ف����روع  م��ت��اح��ة يف  ���س��ت��ك��ون 
امل���رك���زي واأج���ه���زة ال�����س��راف الآيل 
و�ست�ستمر  ال��ق��ري��ب..  امل�ستقبل  يف 
اخلم�سني  فئة  من  النقدية  الورقة 
درهماً احلالية قيد التداول ، ورقة 
مبوجب  القيمة  م�سمونة  نقدية 

القانون.

•• دبي-وام

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اأم�س الثالثاء، اأودري اأزولي، املدير 
العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية 
)اليون�سكو(،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م 
2020 دبي،  اإك�سبو  وذلك يف مقر 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
رئي�س  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية، 
ال�سيخة لطيفة بنت حممد  و�سمو 
هيئة  رئي�سة  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
للثقافة  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة 

ع�سو جمل�س دبي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ورح������ب 
حممد بن را�سد اآل مكتوم بال�سيدة 
اأزولي ُمهنئاً اإياها باإعادة انتخابها 
لولية  ل��ل��ي��ون�����س��ك��و  ع�����ام  ك���م���دي���ر 
ج��دي��دة م��دت��ه��ا اأرب����ع ���س��ن��وات، مبا 
تعك�سه ه���ذه اخل��ط��وة م��ن ث��ق��ة يف 
ب��ه يف  ال���ذي ت�سطلع  امل��ه��م  ال����دور 

قيادة املنظمة الدولية نحو حتقيق 
روؤية  م��ع  تتوافق  وال��ت��ي  اأه��داف��ه��ا، 
دول����ة الإم�������ارات يف ال���و����س���ول اإىل 
نوعيات حياة اأف�سل ملختلف �سعوب 
ح�سولها  اإمكانية  وتعزيز  الأر����س 

ع��ل��ى ف��ر���س م��ت��ك��اف��ئ��ة يف جمالت 
التعليم والثقافة.

امل�ستمر  ب��ال��ت��ع��اون  ���س��م��وه  واأ����س���اد 
والبّناء بني دولة الإمارات واملنظمة 
توافق  ���س��وء  وذل����ك يف  ال���دول���ي���ة، 

اأهمية احل��ف��اظ على  ال���روؤى ح��ول 
املوروث احل�ساري وحتقيق التوازن 
بني حماية الرتاث وجهود التنمية 
وال��ت��ط��وي��ر، يف ال��وق��ت ال���ذي تويل 
كبرياً  اهتماماً  الإم���ارات  دول��ة  فيه 

باحلفاظ على موروثها احل�ساري، 
العاملي  الرتاث  وامل�ساهمة يف �سون 
عرب العديد من امل�ساريع واملبادرات 
ال��ت��ي مت��د م��ن خ��الل��ه��ا ي��د العون 
مل���ج���ت���م���ع���ات ع�������دة ح�������ول ال����ع����امل 

الهدف  ه��ذا  حتقيق  م��ن  لتمكينها 
ال�سرتاتيجي النبيل.

واأث���ن���ى ���س��م��وه ع��ل��ى ال���ق���رار الذي 
موؤخراً  اليون�سكو  منظمة  اتخذته 
الإمارات  دولة  احتفال  مع  وتزامناً 

بالعيد اخلم�سني لالحتاد، باعتماد 
ال��ث��اين م��ن دي�����س��م��رب ي��وم��اً عاملياً 
من  القرار  يعك�سه  مبا  للم�ستقبل، 
ت��ق��دي��ر ل���دول���ة الإم�������ارات ودوره����ا 
م���دار خم�سة  على  ع��امل��ي��اً  ال��ري��ادي 

امل�ستقبل،  وب��ن��اء  �سناعة  يف  ع��ق��ود 
تو�سيع  اأم��ل��ه يف  ع��ن  �سموه  ُم��ع��رب��اً 
نطاق التعاون مع املنظمة مبا يعود 
بالنفع على املجتمع الدويل ب�سورة 

عامة.

•• دبي- وام

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، وفخامة كارلو�س الفارادو كي�سادا، 
رئي�س جمهورية كو�ستاريكا، اأم�س يف مقر اإك�سبو 2020 دبي، توقيع عدد من 
التفاقيات ومذكرات التفاهم ب�ساأن تعزيز ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين 
والبيئة  القت�ساد  ت�سمل  حيوية  قطاعات  �سمن  البّناء  التعاون  دائ��رة  وتو�سيع 
والتكنولوجيا، ومبا يخدم م�سالح ال�سعبني ال�سديقني. تاأتي هذه اخلطوة يف 

اإطار �سعي اجلانبني الإماراتي والكو�ستاريكي لفتح اآفاق جديدة للتعاون ومتهيد 
القائمة بني  ال�سراكة  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  م��ن  م��زي��د  ال��ط��ري��ق لكت�ساف 
البلدين، ل�سيما على ال�سعيدين القت�سادي والتقني مع الرتكيز على جمالت 
حيوية ت�سمل ت�سجيع ريادة الأعمال وال�ستدامة واملحافظة على البيئة وكذلك 
را�سد  بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وبح�سور  اخل��ربات.  وتبادل  التعاون 
اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية، ومعايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س، وعدد من الوزراء، قامت معايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�سمي، وزير دولة ل�سوؤون التعاون الدويل بتوقيع مذكرة تفاهم 

بني وزارة القت�ساد يف دولة الإم��ارات ووزارة القت�ساد وال�سناعة والتجارة يف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  جم��ال  يف  التعاون  ح��ول  كو�ستاريكا  جمهورية 
وريادة الأعمال، ووقعتها من اجلانب الكو�ستاريكي فيكتوريا هرينانديز مورا، 
وزير القت�ساد وال�سناعة والتجارة. كما قامت معايل رمي الها�سمي ورودولفو 
�سولنو كريو�س، وزير خارجية كو�ستاريكا، بتوقيع مذكرتي تفاهم، رّكزت الأوىل 
املهددة  الأن���واع  وحماية  البيئة  على  احل��ف��اظ  جم��الت  يف  التعاون  تعزيز  على 
ووزارة  الإم��ارات  دول��ة  والبيئة يف  املناخي  التغري  وزارة  بالنقرا�س، من خالل 

البيئة والطاقة يف جمهورية كو�ستاريكا.

و�سملت مذكرة التفاهم الثانية �ُسبل التعاون بني وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
املتقدمة والهيئة الكو�ستاريكية، ب�ساأن حتقيق امل�سلحة امل�سرتكة برفع م�ستوى 
التعاون الفني يف جمال العتماد وفق اأف�سل املعايري العاملية. ُيذكر اأن العالقات 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية كو�ستاريكا ت�سهد تطوراً م�ستمراً 
اأثمر حتقيق  بف�سل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما بدفعها اإىل الأم��ام، ما 
نقالت نوعية يف جهود توثيق روابط التعاون القت�سادي خالل الفرتة املا�سية، 
بينما يتطلع اجلانبان اإىل مزيد من التعاون يف جمالت حيوية ت�سمل ال�ستثمار 

والتنمية امل�ستدامة والقت�ساد الأخ�سر واحلفاظ على البيئة.

زايد والآباء امل�ؤ�س�سني   ال�سيخ  امل�ؤ�س�س  ب�س�رة  تزدان  اجلديدة  • ال�رقة 
للإ�سدار اجلديد  والفنية  الأمنية  اخل�سائ�س  يك�سف  املركزي  • امل�سرف 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�حلكام و�أولياء �لعهود ي�سهدون �إطالق ورقة نقدية جديدة من فئة �لــ 50 درهمًا مبنا�سبة �ليوم �لوطني

حممد بن ر��سد ي�ستقبل �ملدير �لعام ملنظمة �ليون�سكو

حممد بن ر��سد ورئي�ش كو�ستاريكا ي�سهد�ن توقيع �تفاقيات ومذكر�ت تفاهم 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
معايل   ، اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
باينيماراما،  ف��وري��ك��ي  ج��و���س��اي��ا 
رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية يف 
جمهورية فيجي ال�سديقة، وذلك 
اإك�سبو  يف  دول���ت���ه  ج���ن���اح  م��ق��ر  يف 

دبي.  2020
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رح��ب  وق��د 
اآل م��ك��ت��وم يف  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
�سمو  ح�سره  الذي  اللقاء  م�ستهل 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لأمن 
الوزراء  برئي�س  احلدودية،  املنافذ 
الفيجي، ُمعرباً عن خال�س تهانيه 
ويليامي  رات���و  ال��رئ��ي�����س  ل��ف��خ��ام��ة 
كاتوننيفري، مبنا�سبة اأدائه لليمني 
متمنياً  فيجي،  جلمهورية  رئي�ساً 
لفخامته كل التوفيق وجلمهورية 
فيجي و�سعبها ال�سديق مزيداً من 

التقدم والزدهار.
ال����ذي جرى   ، ال��ل��ق��اء  ومت خ���الل 

خ����الل ج��ول��ة يف ج��ن��اح ف��ي��ج��ي يف 
مناق�سة  دب�����ي،   2020 اإك�����س��ب��و 
العالقات الثنائية و�سبل تطويرها 
ُق���دم���اً يف خمتلف  وف��ر���س دف��ع��ه��ا 
الهتمام  حمل  التنموية  املجالت 

امل�سرتك.
م��ن ج��ان��ب��ه، ه��ّن��اأ م��ع��ايل جو�سايا 

فوريكي باينيماراما دولة الإمارات 
احتفالها  مبنا�سبة  و�سعباً  ق��ي��ادة 
دولة  لتاأ�سي�س  اخلم�سني  بالعيد 
الحت�������اد، م����وؤك����داً ت��ق��دي��ر ب���الده 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة  للنه�سة 
امل����ج����الت،  ال����دول����ة ويف خم��ت��ل��ف 
تطوير  ع���ل���ى  ف���ي���ج���ي  وح�����ر������س 

ع����الق����ات ال���ت���ع���اون ال���ب���ن���اءة بني 
اكت�ساف  ن��ح��و  و�سعيها  اجل��ان��ب��ني 
املوؤدية لتعميق  الفر�س  مزيد من 
البلدين  ب����ني  ال�������س���راك���ة  رك����ائ����ز 

ال�سديقني.
وخالل اجلولة يف اجلناح الفيجي 
اطلع  "الفر�س"،  املُقام يف منطقة 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
وزراء  ورئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
والتي  فيجي على مكّونات اجلناح 
ق�سية  على  اأ�سا�سية  ب�سورة  تركز 
للكيفية  وتعر�س  املناخي  التغري 
التي تاأثرت بها فيجي بالتحولت 
وما  ال��ع��امل��ي  امل��ن��اخ  ي�سهدها  ال��ت��ي 

�سطح  من�سوب  ارت��ف��اع  م��ن  يتبعه 
البحر كونها جزيرة تقع يف جنوب 
ت��ع��ر���س من  اإذ  ال���ه���ادئ،  امل��ح��ي��ط 
خالل اجلناح جلهودها احلثيثة يف 
جمال الو�سول اإىل �سفر انبعاثات 
كربونية بحلول 2050، يف جميع 

قطاعات القت�ساد.

- جناح اإيطاليا  
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ق���ام ���س��اح��ب  ك��م��ا 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، يرافقه 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن حممد 
جناح  ب��زي��ارة  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
ال�سديقة  اإي���ط���ال���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة 
املُ����ق����ام يف م��ن��ط��ق��ة ال���ف���ر����س���ان، يف 

ويحمل  دب������ي،   2020 اإك�������س���ب���و 
النا�س"،  ي��ج��م��ع  "اجلمال  ���س��ع��ار 
وا�ستخدمت يف بنائه مواد طبيعية 
تدويرها،  اإع��ادة  ميكن  البيئة  من 
زج�����اج�����ة  م������الي������ني   4 وم�����ن�����ه�����ا 
بال�ستيكية مت التقاطها من البحر 
البيئي  احلفاظ  فكرة  على  تاأكيداً 

وال�ستدامة.
واطلع �سموه على مكونات اجلناح 
اإ�ساءة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ال����ذي 
ط���ب���ي���ع���ي ي���ق���ل���ل م�����ن ا����س���ت���خ���دام 
حر�س  اىل  اإ����س���ارة  يف  ال��ك��ه��رب��اء، 
البيئية..  ال�ستدامة  على  اإيطاليا 
التي  املعرو�سات  �سموه  �ساهد  كما 
تعك�س اإيطاليا من خاللها ما�سيها 
حر�ست  والتي  العريق  وتاريخها 
على ربطه مب�ستقبلها املعتمد على 
خالل  من  والتكنولوجيا  البتكار 
التي  الذاكرة"  "م�سرح  ق���اع���ة 
النه�سة  تعر�س ملالمح من ع�سر 
اجلناح  ي�سمل  بينما  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف 
جم�����س��م��اً ل�������س���اروخ ف�����س��ائ��ي من 
"فيجا �سي" وال��ذي ت�سارك  ط��راز 
مع  بالتعاون  ت�سنيعه  يف  اإيطاليا 

وكالة الف�ساء الأوروبية.

حممد بن ر��سد يلتقي رئي�ش وزر�ء فيجي ويزور جناحها وجناح �إيطاليا يف �إك�سبو 2020 دبي  

رئي�س الدولة مينح حممد بن �سلمان و�سام زايد

حممد بن ز�يد وحممد بن �سلمان يبحثان �لعالقات �لأخوية و�لتطور�ت يف �ملنطقة
العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  العزيز 
ال�سمو  و����س���اح���ب  ال���ط���اق���ة  وزي�����ر 
امللكي الأم��ري تركي بن حممد بن 
الدولة  وزي��ر  العزيز  بن عبد  فهد 
ال������وزراء و�ساحب  ع�����س��و جم��ل�����س 
العزيز  عبد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
ب����ن ت���رك���ي ب����ن ف��ي�����س��ل ب����ن عبد 
ال��ري��ا���س��ة و�ساحب  ال��ع��زي��ز وزي���ر 
العزيز  عبد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
بن �سعود بن نايف بن عبد العزيز 
ال��داخ��ل��ي��ة و���س��اح��ب ال�سمو  وزي���ر 
امللكي الأمري عبداهلل بن بندر بن 
عبد العزيز وزير احلر�س الوطني 
ال�����س��م��و الأم�����ري في�سل  و���س��اح��ب 
ب��ن ف��رح��ان ب��ن ع��ب��داهلل اآل �سعود 
ال�سمو  و�ساحب  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
الأمري بدر بن عبداهلل بن حممد 
ومعايل  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ���س��ع��ود  اآل 
الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان 
وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء 
ومعايل الدكتور ماجد بن عبداهلل 
ال��ق�����س��ب��ي وزي�����ر ال���ت���ج���ارة ووزي����ر 
و����س���ع���ادة تركي  امل��ك��ل��ف  الإع�������الم 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ف��ري  ال��دخ��ي��ل 

ال�سعودية لدى الدولة.
 وكان �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر دف������اع يف 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
ق���د و���س��ل ال���ب���الد اأم�������س يف زي���ارة 

ر�سمية للدولة ت�ستمر يومني.
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
م�ستقبلي  م��ق��دم��ة  يف  امل�����س��ل��ح��ة، 
اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
املرافق  والوفد  �سلمان  بن  حممد 
ل���دى و���س��ول��ه م��ط��ار ال��رئ��ا���س��ة يف 

العا�سمة اأبوظبي.
�ساحب  م���وك���ب  و�����س����ول  ول������دى 
ال�سعودية  عهد  ويل  امللكي  ال�سمو 
�ساحب  يرافقه  الوطن  ق�سر  اإىل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
مرا�سم  ل�����س��م��وه  ج���رت  ن��ه��ي��ان  اآل 
ا�سطحب  حيث  ر�سمية  ا�ستقبال 

امل�سرتك ل�سعبينا.
ال�سمو  �ساحب  اأع���رب  جانبه  م��ن 
امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د ب��ن �سلمان 
الإمارات  دول��ة  بزيارة  �سعادته  عن 
ال��وط��ن��ي��ة معرباً  اأف��راح��ه��ا  خ���الل 
والأمنيات  ال��ت��ه��اين  اأ����س���دق  ع���ن 
ل���الإم���ارات ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا بدوام 
التقدم والزده��ار.. كما اأعرب عن 
الأخوية  بعالقاتها  اململكة  اعتزاز 

مع دولة الإمارات.
بلدينا  ب���ني  ال���ع���الق���ات  اإن  وق�����ال 
ت�ستند  ف��ه��ي  خ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا  ل��ه��ا 
العالقات  م��ن  ط��وي��ل  ت��اري��خ  اإىل 

الخوية الرا�سخة.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن��ح  وق���د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ساحب   .. اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د بن 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل 
اململكة  ال���دف���اع يف  وزي����ر  ال������وزراء 
ال�سقيقة.."  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���ذي مينح لأ�سحاب  زاي���د  و���س��ام 
وقادة  وال��روؤ���س��اء  وامل��ل��وك  ال�سمو 
بارز  ب��دور  ي�سهمون  الذين  ال��دول 
العالقات  تر�سيخ  يف  وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
ب����ني ب���ل���دان���ه���م ودول�������ة الإم��������ارات 
�ساحب  ل�����دور  ت��ق��دي��را  وذل�����ك   ..
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د بن 
�سلمان املحوري يف تعزيز العالقات 
وال��ت��ع��اون الأخ�����وي امل�����س��رتك بني 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
وتعبرياً  ال�����س��ق��ي��ق��ة..  ال�����س��ع��ودي��ة 
العالقات  هذه  بعمق  العتزاز  عن 
من  البلدين  يجمع  وما  الرا�سخة 

روابط تاريخية متجذرة.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق�������دم 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل�ساحب  الو�سام  امل�سلحة،  للقوات 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د بن 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
خالل املرا�سم التي جرت يف ق�سر 

الوطن يف اأبوظبي.
واأقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
م���اأدب���ة ع�ساء  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

ال�سرتاتيجي بني البلدين والذي 
من  را�سخة  مقومات  على  يرتكز 
التفاهم والتعاون والعمل امل�سرتك 

وامل�سالح املتبادلة. 
تفعيل  اأهمية  �سموهما  تناول  كما 
العمل اخلليجي والعربي امل�سرتك 
وامللفات  ال��ق�����س��اي��ا  م����ن  وع��������دداً 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال���ت���ي تهم 
العمل  �سرورة  البلدين..موؤكدين 
ال�ستقرار  اأرك�������ان  ت��ر���س��ي��خ  ع��ل��ى 
القاعدة  ي�����س��ك��ل  ال����ذي  الإق��ل��ي��م��ي 
الرئي�سة امل�سرتكة للتنمية والبناء 

والتقدم.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ووج������ه 
ن���ه���ي���ان يف  اآل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 
خادم  اإىل  حت��ي��ات��ه  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
���س��ع��ود ملك  اآل  ال��ع��زي��ز  ب���ن ع��ب��د 
..داعياً  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�سحة  عليه  ي��دمي  اأن  تعاىل  اهلل 
و�سعبها  اململكة  وي�حفظ  والعافية 
وخ�����ريه�����ا.  ع�����زه�����ا  وي�������ب�������ارك يف 
ال���ع���الق���ات بني  اإن  ���س��م��وه  وق�����ال 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
اأ�سقاء  بني  عالقات  هي  ال�سعودية 
يعنيه ذلك من معنى وما  بكل ما 
نوؤمن  دللت..ون��ح��ن  من  يحمله 
ب������اأن امل�������س���ري واح������د..وه������ذه هي 
بني  للعالقات  الرئي�سية  القاعدة 
اأن��ه بف�سل  ال��دول��ت��ني. واأ���س��ار اإىل 
واإخ���وان���ه من  زاي���د  ال�سيخ  ج��ه��ود 
ملوك اململكة رحمهم اهلل ومواقف 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة واأخيه 
خادم احلرمني ال�سريفني حفظهما 
اهلل..اأ�سبحت العالقات بني بلدينا 
متميزة ولها خ�سو�سيتها وت�ستند 
الأخوة  م��ن  را�سخة  مقومات  اإىل 
وامل�سالح  واجل��غ��راف��ي��ا  وال��ت��اري��خ 
امل�����س��رتك��ة م�����س��ددا ���س��م��وه ع��ل��ى اأن 
امل��م��ل��ك��ة رك���ن اأ���س��ا���س��ي م���ن اأرك����ان 
ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة وث��ق��ل رئ��ي�����س��ي يف 
والعربي..  الإقليمي  الأمن  ميزان 
ه��ك��ذا ك��ان��ت ول زال����ت و���س��ت��ظ��ل..

على  معاً  قدرتنا  يف  كبرية  وثقتنا 
املنطقة  يف  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
وتعزيز م�ساحلنا العليا والزدهار 

تكرمياً ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ع��ه��د 

والوفد املرافق.
�سمو  وامل������اأدب������ة..  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
وال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ طحنون بن 
و�سمو  ال��وط��ن��ي  الأم����ن  م�ست�سار 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
�سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد 
املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�سمو  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�سو  اآل 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
�سوؤون  وزارة  يف  اخلا�سة  ال�سوؤون 
الرئا�سة ومعايل حممد بن هادي 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  احل�سيني 
ال��دك��ت��ور �سلطان  امل��ال��ي��ة وم��ع��ايل 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�سناعة 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
ال���ب���واردي وزير  اأح��م��د  حممد ب��ن 
ال���دف���اع ومعايل  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
املهريي  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة 
التعليم  ل���������س����وؤون  دول������ة  وزي��������رة 
عي�سى  ب��ن��ت  وم��ع��ايل ح�سة  ال��ع��ام 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��و 
ومعايل ال�سيخ �سخبوط بن نهيان 
ن��ه��ي��ان وزي���ر دولة  اآل  ب��ن م��ب��ارك 
ال�سام�سي  حماد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل 
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ن���ائ���ب 
و�سعادة  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى 
بن حممد  �سيف  بن  نهيان  ال�سيخ 
لدى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري  ن���ه���ي���ان  اآل 

اململكة العربية ال�سعودية.
ال�سعودي  اجل���ان���ب  م���ن  وح�����س��ر 
الأم��ري عبد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واأخ�����وه  امل�����س��ل��ح��ة 
امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د ب��ن �سلمان 
���س��ع��ود ويل  اآل  ال���ع���زي���ز  ب���ن ع��ب��د 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ال���دف���اع يف  وزي���ر 
العالقات  ال�����س��ق��ي��ق��ة،  ال�����س��ع��ودي��ة 
الأخ�����وي�����ة ال���را����س���خ���ة وم�������س���ارات 
التعاون الثنائي والفر�س الواعدة 
يف  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  لتنميته 
الإ�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ����س���وء 
البلدين  بني  جتمع  التي  اخلا�سة 
جممل  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�����س��ق��ي��ق��ني 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 

الهتمام امل�سرتكة.
املباحثات  خ��الل جل�سة  ذل��ك  ج��اء 
التي عقدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان و�ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د بن 
يف  ال��وط��ن  ق�سر  يف  اأم�����س  �سلمان 

اأبوظبي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ورح������ب 
باأخيه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
بن  حممد  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب 
���س��ل��م��ان ب��ني اأه��ل��ه ويف ب��ل��ده دولة 

الإمارات.
من جانبه نقل �ساحب ال�سمو امللكي 
خادم  ت��ه��اين  ال�سعودية  عهد  ويل 
�ساحب  اإىل  ال�سريفني  احل��رم��ني 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
،و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  ،و�ساحب  اهلل  رع��اه 
حممد بن زايد اآل نهيان مبنا�سبة 
�سائاًل   .. اخلم�سني  الحت���اد  عيد 
املوىل عز وجل اأن يدمي على دولة 
الإمارات و�سعبها الرخاء والتطور 

والزدهار.
وا�����س����ت����ع����ر�����س ����س���م���وه���م���ا خ����الل 
التعاون  ج��وان��ب  اللقاء..خمتلف 

زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�سو  اآل 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
�سوؤون  وزارة  يف  اخلا�سة  ال�سوؤون 
الرئا�سة ومعايل حممد بن هادي 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  احل�سيني 
ال��دك��ت��ور �سلطان  امل��ال��ي��ة وم��ع��ايل 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�سناعة 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
ال���ب���واردي وزير  اأح��م��د  حممد ب��ن 
ال���دف���اع ومعايل  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
املهريي  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة 
التعليم  ل���������س����وؤون  دول������ة  وزي��������رة 
عي�سى  ب��ن��ت  وم��ع��ايل ح�سة  ال��ع��ام 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��و 
ومعايل ال�سيخ �سخبوط بن نهيان 
ن��ه��ي��ان وزي���ر دولة  اآل  ب��ن م��ب��ارك 
ال�سام�سي  حماد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل 
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ن���ائ���ب 
و�سعادة  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى 
بن حممد  �سيف  بن  نهيان  ال�سيخ 
لدى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري  ن���ه���ي���ان  اآل 

اململكة العربية ال�سعودية.
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وي����راف����ق 

�سموه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
����س���ل���م���ان..اإىل من�سة  ب���ن  حم��م��د 
الوطني  ال�����س��الم  ال�����س��رف وع���زف 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
املدفعية  اأطلقت  فيما  ال�سقيقة.. 
من  ث��ل��ة  وا���س��ط��ف��ت  ط��ل��ق��ة   21
وترحيبا  حت��ي��ة  ال�������س���رف  ح���ر����س 

بزيارة ويل عهد اململكة ال�سقيقة.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سافح  وقد 
الوفد  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
امللكي  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  امل���راف���ق 
�سلمان..فيما  ب��ن  حم��م��د  الأم����ري 
ال�سعودية  عهد  ويل  �سمو  �سافح 
وكبار  وال���������وزراء  ال�����س��ي��وخ  ���س��م��و 
امل�سوؤولني الذين كانوا يف ا�ستقبال 

�سموه.
ال�سيخ  �سمو  ال�ستقبال..  يف  وك��ان 
نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
ال���ظ���ف���رة  م���ن���ط���ق���ة  احل������اك������م يف 
وال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ طحنون بن 
و�سمو  ال��وط��ن��ي  الأم����ن  م�ست�سار 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
�سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد 
املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�سمو  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 

الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود 
خ��الل زي��ارت��ه دول��ة الإم���ارات وفد 
ي�����س��م ك���ال م����ن: �ساحب  ر���س��م��ي 
العزيز  عبد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
وزير  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
ال��ط��اق��ة ،و���س��اح��ب ال�����س��م��و امللكي 
الأم���ري ت��رك��ي ب��ن حممد ب��ن فهد 
بن عبد العزيز وزير الدولة ع�سو 
ال�سمو  و�ساحب  ال���وزراء،  جمل�س 
امل��ل��ك��ي الأم������ري ع��ب��د ال���ع���زي���ز بن 
العزيز  عبد  ب��ن  في�سل  ب��ن  ت��رك��ي 
ال�سمو  و�ساحب   ، الريا�سة  وزي��ر 
امللكي الأمري عبد العزيز بن �سعود 
ب���ن ن��اي��ف ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وزير 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية، 
الأم���ري ع��ب��داهلل ب��ن بندر ب��ن عبد 
الوطني،  احل���ر����س  وزي����ر  ال��ع��زي��ز 
و�ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن 
اآل �سعود وزير  فرحان بن عبداهلل 
اخلارجية، و�ساحب ال�سمو الأمري 
بدر بن عبداهلل بن حممد اآل �سعود 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال��ث��ق��اف��ة،  وزي���ر 
وزير  العيبان  حممد  ب��ن  م�ساعد 
ال���دول���ة ع�����س��و جم��ل�����س ال������وزراء، 
ومعايل الدكتور ماجد بن عبداهلل 
ال��ق�����س��ب��ي وزي�����ر ال���ت���ج���ارة ووزي����ر 
امل��ك��ل��ف، و����س���ع���ادة تركي  الإع������الم 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ف��ري  ال��دخ��ي��ل 

ال�سعودية لدى الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام

بن حميد  ال�سيخ عمار  �سمو  اطلع   
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان على 
يقدمها  التي  ال�سرطية  اخل��دم��ات 
املقام   SPS الذكي  ال�سرطة  مركز 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���س  يف 
احلدث  وزوار  املجتمع  فئات  لكافة 
تدخل  ودون  ذكية  بطريقة  العاملي 

�ساعة. ب�سري وعلى مدار 24 
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة ال��ت��ي قام 
دبي   2020 لإك�����س��ب��و  ���س��م��وه  ب��ه��ا 
بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  فيها  راف��ق��ه 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية 
حميد  وال�سيخ  بعجمان  ال�سياحية 
عبداهلل  وال�سيخ  النعيمي  عمار  بن 
بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب 
اللواء  و���س��ع��ادة  امل��واط��ن��ني  ����س���وؤون 
مدير  امل��ر  عبداهلل  حممد  الدكتور 
يف  الإن�����س��ان  حلقوق  العامة  الإدارة 
حممد  يو�سف  و�سعادة  دب��ي  �سرطة 
النعيمي مدير عام دائرة الت�سريفات 

وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولني. 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  �سموه  وا�ستمع 
مف�سل  ���س��رح  اإىل  ال���زي���ارة  خ���الل 
حول اخلدمات التي يقدمها مركز 
 3 وك��ذل��ك   SPS ال��ذك��ي  ال�سرطة 
مراكز من نوع "ووك اإن" يف اإك�سبو 
و  املتعاملني  ل��ك��اف��ة  دب���ي   2020
اخلدمات  م��ن  رئي�سة  خ��دم��ة   27
واملجتمعية  وامل����روري����ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
التي يوفرها مركز ال�سرطة الذكي 
وطرق تقدمي طلبات احل�سول على 
�سديدين  وي�سر  ب�سهولة  ت�ساريح 
دون احلاجة اإىل التوجه اإىل مراكز 

ال�سرطة التقليدية.
ال��زي��ارة عن  واأع���رب �سموه يف ختام 
ب��الط��الع ع��ل��ى اخلدمات  ���س��ع��ادت��ه 
ال�����س��رط��ة الذكي  ال��ذك��ي��ة يف م��رك��ز 
�سرطي  مركز  اأول  باعتباره   SPS
ذكي من نوعه يف العامل يعمل دون 
اعتزازه  عن  ..معربا  ب�سري  تدخل 
�سرطة  قبل  م��ن  املبذولة  باجلهود 
التكنولوجيا  م��ن  لال�ستفادة  دب��ي 

والتقنيات احلديثة ملتابعة جمريات 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  الأح������داث 
م��ا ي��وؤك��د ق���درة اأب��ن��اء ال��وط��ن على 

التعامل مع اأحدث ما تو�سلت اإليه 
العلوم الذكية.

املوافقه  والوفد  كذلك  �سموه  وزار 

اإك�سبو  يف  الأوروغ���������واي  ج��ن��اح  ل���ه 
على  خ����الل����ه����ا  ت����ع����رف   2020
واإ�سهاماتها  الريا�سية  اإجن��ازات��ه��ا 

اأول  وعر�س  وال�سناعة  الزراعة  يف 
ك���رة ق���دم اأ���س��ل��ي��ة مت ال��ل��ع��ب ب��ه��ا يف 
ك���اأ����س ع����امل. وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه من 

اإىل ق�سة  اجل��ن��اح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
ولدة اأهم بطولة كرة قدم يف العامل 
ا�ست�سافتها  وال���ت���ي  "املونديال" 
الأوروغ�����واي ك���اأول دول���ة يف العامل 
لكاأ�س  الأوىل  الن�سخة  ت�ست�سيف 
ق�سة  وت��ف��ا���س��ي��ل   1930 ال���ع���امل 
متكنت  وك���ي���ف  الأوىل  ال���ب���ط���ول���ة 
اإرث��ا ل  اإح���راز لقبها حيث تعد  من 
يتجزاأ من تاريخ الأوروغ��واي التي 
ونظرتها  املتقدم  بتعليمها  ت�ستهر 
وتفكريها  امل��ت��ط��ورة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�سيا�سية  الناحيتني  من  التطلعي 

والقت�سادية.
وت���ع���رف ���س��م��وه م���ن خ����الل كتاب 
للموؤلف األفريدو اإت�ساندي، بعنوان 
اأوروغ��������واي  يف  الأب����ط����ال  "اأر�س 
ميالد  ع��ل��ى   "2030  -  1930
امل��ن��ت��خ��ب وت����اري����خ م�������س���ارك���ات���ه يف 
ب����ط����ولت ال����ع����امل وك����وب����ا اأم���ريك���ا 
والأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة واأي�����س��اً تاريخ 
اأندية لتينية لديها تاريخ عريق يف 

تلك احلقبة.

واطلع �سموه والوفد املرافق كذلك 
ي��ح��ت��وي اجل���ن���اح وخا�سة  ع��ل��ى م���ا 
والتي   1916 ع��ام  كوبا  كاأ�س  اأول 
وا�ستمع  الأوروغ����������واي  ب��ه��ا  ف�����ازت 
احلياة  م���ظ���اه���ر  ح�����ول  ن���ب���ذة  اإىل 
البالد  ل��ه��ذا  ال��ن��ا���س��ئ  والق��ت�����س��اد 
على  وت��ع��رف  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف 
املنتجات املختلفة واأنواع عديدة من 
بها  ت�ستهر  التي  الكرمية  الأحجار 
العامل  اإىل  وت�سدرها  الأوروغ����واي 
على  ال�سوء  اجل��ن��اح  ي�سلط  كما   ..
 2020 اإك�سبو  يف  امل�ساركة  اأهمية 
للتوا�سل  جديدة  ج�سور  لبناء  دبي 
وب����ن����اء ال���ع���الق���ات م����ع ك���اف���ة دول 

العامل.
واأع�������رب ���س��م��وه ع���ن ���س��ع��ادت��ه مبا 
���س��اه��ده م���ن م��ع��رو���س��ات يف جناح 
الأوروغ�����������واي وت����ب����ادل الأح����ادي����ث 
يف  بهم  مرحبا  عليه  القائمني  م��ع 
دولة الإم��ارات ومتنى لهم التوفيق 
يف  امل�ساركة  من  اأهدافهم  وحتقيق 

اإك�سبو 2020 دبي.

•• عجمان-وام

قال �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان اإن دولة الإمارات 
العربية املتحدة حتتفي بعامها اخلم�سني باإطالق م�ساريع ومبادرات جديدة 
توؤكد على دور الآباء املوؤ�س�سني و�سريتهم الطيبة وجهودهم املباركة يف �سبيل 
رفعة الوطن طوال خم�سة عقود من الزمن .. م�سريا اإىل اأن طرح الإ�سدار 
الثالث للعملة الوطنية من فئة اخلم�سني درهما يج�سد امل�سار الذي مت�سي 

عليه الإمارات يف حتقيق الأمان القت�سادي والنه�سة والتطور والزدهار.
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اإن ح�سور �ساحب  �سموه  واأ�ساف 
"رعاه اهلل" و�ساحب  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  امل�سلحة  للقوات 
لالحتاد حكام الإمارات اإطالق م�سرف الإمارات املركزي ورقة نقدية جديدة 
من فئة ال�� 50 درهماً مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 50 اأعظم تخليد لذكرى 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  بقيادة  واإجن��ازات��ه��م  املوؤ�س�سني  الآب���اء 
نهيان "طيب اهلل ثراه" حيث تظهر على العملة اللحظة التاريخية التي وقع 
خاللها ال�سيخ زايد "طيب اهلل ثراه" على وثيقة الحتاد اإ�سافة اإىل �سورة 

متحف الحتاد الذي �سهد قيام الحتاد ورفع علم دولة الإمارات لأول مرة.
ت�ستحق  وطنية  ومعامل  لتاريخ  وثقت  اجلديدة  العملة  اأن  اإىل  �سموه  ون��وه 
الفخر والعتزاز حيث �سمت �سورة ن�سب ال�سهداء التي تعرب على م�ساعر 
التقدير والوفاء والمتنان لكل من �ساهم يف بناء وطن �سامخ تعلو رايته يف 
وتخلد  الإم��ارات  �سهداء  وت�سحيات  اأي�سا على بطولت  وتوؤكد  القمم  اأعلى 

ذكراهم يف تاريخ الوطن.
بقيادة  علينا  اأنعم  اأن  كثريا  اهلل  نحمد  اإننا   : عجمان  عهد  ويل  �سمو  وق��ال 
املوؤ�س�سني  الآب���اء  خطى  وعلى  واإرث���ه  زاي��د  نهج  على  ال�سري  ديدنها  ر�سيدة 
للت�سحيات  الكبري  وال��وف��اء  وم��ب��ادئ��ه  الإحت����اد  بقيم  والتم�سك  وحكمتهم 
العظيمة والتحديات التي واجهت م�سرية الدولة منذ قيامها وحتى و�سولها 

اإىل م�ساف دول العامل يف التقدم والنه�سة والزهار.
واأكد �سموه : اننا ل ن�ستطيع اأن نويف املغفور له ال�سيخ زايد " طيب اهلل ثراه 
دولة  �سيدوا  فقد  املقايي�س  بكل  احلكام معجزة  واإخ��وان��ه  �سنع  فقد  حقه   "
للنا�س  ال�سحراء يف عقود قليلة و�سارت منارة  ع�سرية متحدة نه�ست من 

وم�سربا لالأمثال واأمنوذجا للطموح والأمل وحتدي امل�ستحيل.
وقال �سموه : اإن م�ست خم�سون عاما من عمر دولتنا الفتية فاإن جناحاتها 

وقلوب  نفو�س  يف  وخ��ال��دة  باقية  تظل  الإع��ج��از  اإىل  ت�سل  التي  واإجن��ازات��ه��ا 
وال�سعادة  وال��رخ��اء  والأم���ن  ال�ستقرار  يف  نراها  حقيقة  لتج�سد  املواطنني 
وامل�ستقبل امل�سرق والغد الواعد وهي زادنا وعزميتنا للخم�سني القادمة باإذن 

اهلل.
وعرب �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي يف ختام ت�سريحه عن �سعادته مبا 
حققناه واأجنزناه بروؤية قيادتنا احلكيمة ووفاء �سعبنا الأبي .. منوها اإىل اأن 
امل�سرية ما�سية من جناح اإىل اإعجاز بعد اأن توحدت قلوبنا جميعا نحو هدف 
واحد هو اأن تكون دولتنا هي الأوىل ول نقبل بغري املركز الأول مهما كرت 
ال�سعاب والتحديات فقد جتاوزنا ما كانت تنظر له دول و�سعوب اأنه يف حكم 
قدراتنا  يف  واثقون  باحتادنا  اأقوياء  اأننا  وال�سنوات  الأي��ام  واأثبتت  امل�ستحيل 

واإمكانياتنا و�سوف نحقق اأهدافنا الطموحة وتطلعاتنا الكبرية.

•• اأبوظبي-وام

بعيد  ال����دف����اع  وزارة  اح��ت��ف��ل��ت 
الإحت������اد اخل��م�����س��ني يف ك���ل من 
كلية القيادة والأرك��ان امل�سرتكة 
يف  الع�سكري  زاي���د  وم�ست�سفى 
العديد  �سملت  وط��ن��ي��ة  اأج�����واء 
م������ن ال����ف����ع����ال����ي����ات ال����رتاث����ي����ة 
اأبرزت  التي  املتنوعة  والثقافية 
م�سرية النه�سة والتقدم لدولة 
الإم���������ارات واإجن����ازات����ه����ا خالل 
وقال العميد الركن  عاما.   50

�سعيد �ساملني العلوي قائد كلية 
القيادة والأركان امل�سرتكة : لقد 
ج��اءت ه��ذه الح��ت��ف��الت تعبريا 
والعتزاز  ال��ف��خ��ر  م�ساعر  ع��ن 
قيادة  الإم���ارات  لدولة  وال��وف��اء 
و����س���ع���ب���ا واح����ت����ف����اء ب���ال���ذك���رى 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ق��ي��ام الحت������اد وما 
نه�سة  م����ن  ال�����دول�����ة  ح��ق��ق��ت��ه 

وتطور.
الوطن عربوا  باأن قادة  واأ�ساف 
ور�سموا  وفعال  ق��ول  بكلماتهم 
للم�ستقبل  م�������س���رق���ة  �����س����ورة 

وو����س���ح���وا ال�������روؤى والأه�������داف 
باأبنائه  ال��وط��ن  ت��ف��اخ��ر  وم���دى 

ومبا و�سلت اإليه دولتنا احلبيبة 
اليوم واأرجعوا ذلك اإىل التوفيق 

املوؤ�س�سني  والآب����������اء  اهلل  م����ن 
ل�����الحت�����اد وجل�����ه�����ود ال����رج����ال 

الوطن  اأب����ن����اء  م���ن  امل��خ��ل�����س��ني 
وقادته.

عمار �لنعيمي يطلع على خدمات مركز �ل�سرطة �لذكي وجناح �لأوروغو�ي يف �إك�سبو 2020

كلية �لقيادة و�لأركان �مل�سرتكة وم�ست�سفى ز�يد �لع�سكري يحتفالن بعيد �لإحتاد �خلم�سني 

•• ال�صارقة-وام

دي�سمرب  و18   17 يومي  ال�سارقة  �سيدات  نادي  ينظم 
اجلاري املعر�س الأول لرواد الأعمال ال�سغار و املخ�س�س 
للفئة العمرية التي ترتاوح بني 5 اإىل 17 عاماً بهدف 
ت��دع��م ثقافة الب��ت��ك��ار عند  ت��وف��ري بيئة داع��م��ة واآم��ن��ة 

ال�سغار وحتفزهم على دخول �سوق العمل.
يف  املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة  مدير  املهري  دع��اء  وقالت 
نادي �سيدات ال�سارقة اإن املعر�س ميثل خطوة رائدة نحو 
تعزيز ثقافة البتكار والتميز اللذين يعتربان اأحد اأهم 
القيم املوؤ�س�سية يف نادي �سيدات ال�سارقة باعتباره وجهة 
بل لالأطفال  لل�سيدات فح�سب  لي�س  نوعها  فريدة من 

اأي�ساً بهدف تاأهيلهم ليكونوا على اإطالع بثقافة ريادة 
العمل  جتربة  غمار  خو�س  على  وت�سجيعهم  الأع��م��ال 
التجاري من خالل توفري بيئة متكاملة واآمنة حتت�سن 

اإبداعهم وحتفزهم على عر�س منتجاتهم املختلفة .
اأه��داف املعر�س تتمثل يف تنمية مهارات  اأن  اأو�سحت  و 
العمالء  وخ��دم��ة  الت�سويق  و  امل��ال��ي��ة  والإدارة  ال��ق��ي��ادة 
املعر�س  معتربة   .. ال��وق��ت  واإدارة  ال��ف��ع��ال  وال��ت��وا���س��ل 
مب��ث��اب��ة جت���رب���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ي��ع��ر���س الأط����ف����ال عربها 
فر�سة  مينحهم  مم��ا  وبيعها  لها  للرتويج  منتجاتهم 

ملقابلة عمالء خمتلفني و�سقل اأدواتهم.
اللبنة  تعد  ال��ت��ي  ال��ب��ادرة  ب��ه��ذه  �سعادتها  ع��ن  واأع��رب��ت 
الأوىل والأ�سا�سية يف م�ساعدة جيل امل�ستقبل على تبادل 

الأفكار والتعرف على بع�سهم البع�س ليدركوا يف وقت 
الطريق  والإن��ت��اج مما ميهد  العمل  م��دى جدية  مبكر 
امل�سابقات  يف  للم�ساركة  والإب������داع  ل��الب��ت��ك��ار  اأم��ام��ه��م 
والفعاليات اإذ ي�سهم املعر�س يف اكت�ساف مواهب ال�سغار 

والتعبري عنها واإي�سالها للمجتمع .
املجال  يف  تعليمية  من�سة  باعتباره  احل��دث  وي�ستقطب 
ال��ت��ج��اري ك��ل املُ��ه��ت��م��ني ب��ق��ط��اع ري����ادة الأع���م���ال لدعم 
خو�س  م��ن  مُيكنهم  مب��ا  ال��رائ��دة  احلديثة  م�ساريعهم 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��م��ل��ي��ة يف ال���ت���ج���ارة ب�����س��ه��ول��ة خل��ل��ق بيئة 
مبنحهم  ل��الأع��م��ال  احلقيقي  ال��ع��امل  حُت��اك��ي  تناف�سية 
روح  وبث  ال�سغرية  التجارية  اأعمالهم  لإدارة  الفر�سة 

املبادرة بداخلهم.

نادي �سيد�ت �ل�سارقة يعزز ثقافة �لبتكار يف معر�ش ريادة �لأعمال لل�سغار 

•• اأم القيوين-وام

العمل  نظام  تغيري  القيوين  اأم  اإم��ارة  حكومة  اعتمدت 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  روؤي���ة  م��ع  الأ���س��ب��وع��ي متا�سياً 
كمركز  الأع��م��ال  خارطة  على  موقعها  لتعزيز  املتحدة 
اقت�سادي عاملي وملواكبة التطورات والتوجهات العاملية.

للعمل  اجلديد  النظام  تطبيق  �سيتم  ال��ق��رار  وبح�سب 
ال��ق��ي��وي��ن ع��ل��ى ك��اف��ة اجلهات  اأم  اإم�����ارة  الأ���س��ب��وع��ي يف 
اأيام العمل من الثنني اإىل اخلمي�س  احلكومية لتكون 

ون�سف يوم عمل يوم اجلمعة.
يومي  الأ���س��ب��وع  نهاية  عطلة  ت�سبح  ال��ق��رار  ومب��وج��ب 
اب��ت��داء من  ال�سبت والأح���د واجلمعة ن�سف ي��وم وذل��ك 
يناير   2 الأح���د  �سيكون  فيما   2022 يناير   1 ت��اري��خ 

اإجازة ر�سمية.
كما �ستكون �ساعات الدوام الر�سمي يف اجلهات احلكومية 
من ال�ساعة 7:30 �سباحاً اإىل 3:30 بعد الظهر من 
7:30 �سباحا اإىل  الثنني اإىل اخلمي�س ومن ال�ساعة 

يوم اجلمعة. ظهراً   12:00

حكومة �أم �لقيوين تعتمد تغيري 
نظام �لعمل �لأ�سبوعي 

عمار �لنعيمي : �إ�سد�ر �لعملة فئة �خلم�سني �أعظم تخليد لذكرى �لآباء �ملوؤ�س�سني و�إجناز�تهم 

انيل  فايبهاف   / املدعو  فقد 
كادجي كادجي انيل �سانكار ، 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
من   )3372619Z( رقم 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0505824786

فقد�ن جو�ز �سفر
ويرونيكا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
فريناندو اناند ، �سريلنكا   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5779518N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506161901

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / عبداهلل ابراهيم 
ال�سودان   ، طعام  زي��ن  حممد 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)P07258609( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�سودانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقد�ن جو�ز �سفر
القدرة القاب�سة

Qudra-23690471
ف������ق������د ال�������������س������ي������د/ حم���م���د 
عبدالرحمن  ع����ب����دال����روؤوف 
اأ���س��ه��م عدد  ���س��ه��ادة  ال���ع���ور - 
من  على   203981 ال�سهم 
التوا�سل  ال�سهادة  يعر عليها 
على رقم 0506111861 

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
نعلن عن فقدان �سهادة اأ�سهم ل�سركة العاملية القاب�سة )اأ�سماك( 

با�سم/ حممد حممود احمد علي 
رقم ال�سهادة : 1725995 عدد ال�سهم : 500)3000( 

با�سم / خالد حممد حممود اأحمد علي 
رقم ال�سهادة : 1725997 عدد ال�سهم : 500)3000( 

با�سم / اليازيه حممد حممود اأحمد علي 
رقم ال�سهادة : 1725996 عدد ال�سهم : 500)3000( 

با�سم / دميه حممد حممود احمد علي 
رقم ال�سهادة : 1725998 عدد ال�سهم : 500)3000( 

على من يجدها الإت�سال على : 0508359933 
او ارجاعها ملبنى ال�سركة

فقد�ن �سهادة �أ�سهم

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

فقد املدعو / خليفة احمد حممد اخلمريى 
�سادرة  ا�سهم  �سهادة  اجلن�سية  اإماراتي   -
رقم  الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  من 
1014023 بعدد 163 �سهم )من يجدها 
عليه الإت�سال بامل�سرف املدون اأعاله او رقم 

تليفون 0509316669  

   فقد�ن �سهادة ��سهم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

����س���ارك م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را�سد 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الحت��������ادي يف م���ن���ت���دى ح������وار روم����ا 
نظمته  ال���ذي  الف��رتا���س��ي،  "ميد" 
بالتعاون  الإيطالية  اخلارجية  وزارة 
مب�ساركة  الإي��ط��ايل،  ال��ن��واب  جمل�س 
ع������دد م�����ن ال�����ربمل�����ان�����ات الأوروب������ي������ة 
والأفريقية والدول املطلة على البحر 

الأبي�س املتو�سط.
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي را�سد  واأك������د م���ع���ايل 
النعيمي يف مداخلة له على اأن منطقة 
والبحر  واأوروب��������ا  الأو�����س����ط  ال�����س��رق 
ت���واج���ه حتديات  امل��ت��و���س��ط  الأب��ي�����س 
يف  الربملانيني  على  ويجب  مت�سابهة، 
للثقة بني  ب��ن��اء ج�سور  امل��ن��اط��ق  ه��ذه 
التحديات  مع  والتعامل  الربملانيني، 
الت�سريعية  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��م  وف�����ق 
تعزيز  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  وال���رق���اب���ي���ة، 

ال�سالم للجميع يف املنطقة.
فا�سينو  بيريو  �سعادة  ق��ال  جهته  من 
اخلارجية  ال���������س����وؤون  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
املنتدى-  الإي��ط��ايل  ال��ن��واب  مبجل�س 
اإن�����ه على   - الف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  يف 
����س���ه���دت منطقة  ال����ع����ام  ه�����ذا  م������دار 
من  العديد  املتو�سط  الأبي�س  البحر 
التطورات والتقدم جنبا اإىل جنب مع 
العديد من التحديات والق�سايا ومن 
الهجرة  وتدفقات  املناخ  تغري  اأبرزها 

" كوفيد  وت��داع��ي��ات جائحة ف��ريو���س 
."19 -

•• ال�صارقة- وام 

العهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
نائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، �سباح اأم�س وبح�سور �سمو 
ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة، اجتماع 

املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة، وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.
املدرجة  احلكومية  املو�سوعات  من  ع��دداً  اجتماعه  خالل  املجل�س  ناق�س 
ال��ت��ي ت�سب يف م�سلحة  ال��ق��رارات  وات��خ��ذ حيالها  اأع��م��ال��ه،  على ج���دول 
على  والقاطنني  للمواطنني  رائ���دة  حكومية  خ��دم��ات  وت��وف��ري  الإم����ارة، 

اأر�سها.
والتقدم  امل�ستجدات  ومواكبة  لالإمارة  الت�سريعية  البنية  تطوير  و�سمن 
لتعديل  الت�سريعي  ال�ستئذان  مذكرة  املجل�س  اعتمد  امل��ج��الت،  كافة  يف 
اأه����داف و�سالحيات  ب�����س��اأن  م   2015 ل��ع��ام  ب��ق��ان��ون رق��م /3/  امل��ر���س��وم 

واخت�سا�سات دائرة العالقات احلكومية يف اإمارة ال�سارقة.
ال�سارقة حول  لإم��ارة  ال�ست�ساري  املجل�س  تعديالت  على  املجل�س  واطلع 
باإحالة  املجل�س  ووجه  للتعليم،  ال�سارقة  اأكادميية  تنظيم  قانون  م�سروع 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  القانون  م�سروع 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة توطئًة لإ�سداره.
وناق�س املجل�س اآلية حتديث الهياكل التنظيمية ملختلف الدوائر والهيئات 
احلكومي،  العمل  اآلية  وتطوير  عملها  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  احلكومية، 

ومواكبة القطاعات والإدارات احلديثة.
كما ناق�س املجل�س الدرا�سة القت�سادية حول حركة الب�سائع ونقلها عرب 
القانونية  الت�سريعات  الدرا�سة  وت�سمنت  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  ال�ساحنات 
املنظمة حلركة الب�سائع، والإجراءات املتبعة من قبل اجلهات واملوؤ�س�سات، 
املختلفة،  القت�سادية  املمار�سات  م��ع  املعيارية  امل��ق��ارن��ات  اإىل  بالإ�سافة 

واحلوافز واخلدمات التي تقدمها ال�سارقة للم�ستثمرين.

•• دبي –الفجر:

اأط��ل��ق��ت حم��اك��م دب��ي و ب��ال��ت��ع��اون مع 
املهارات  "دبلوم  الق�سائي  دبي  معهد 
قا�سي   25 ل����  امل��خ�����س�����س  الفنية" 
مبحاكم  التقا�سي  درج���ات  مبختلف 
امل��رئ��ي، و  الت�سال  برنامج  ع��رب  دب��ي 
املتخ�س�سة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 
جمعية   – امل���ح���ا����س���ب���ني  "جمعية 
– احت��������اد م�������س���ارف  ال���ه���ن���د����س���ي���ني 

المارات" .
املن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  و�سرح 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي ق���ائ���اًل "اإن 

" يعترب من  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ه���ارات  دب��ل��وم 
الو�سائل امل�ساعدة للق�ساء، ول ميكن 
للمحكمة ال�ستغناء عنه باأي حال من 
الأحوال، لأنه يعترب الأداة التي ت�سهم 
الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  تزويد  يف 
لإك�سابهم  م��ه��ن��ي  ت���دري���ب  ب��اأف�����س��ل 
الق�سائي،  املجال  احلديثة يف  املعرفة 
اأهدافهم  حتقيق  على  ي�ساعدهم  مبا 
الدائرة  ر���س��ال��ة  حت��ق��ي��ق  يف  امل���رج���وة 
تت�سم  نافذة  املتمثل يف حتقيق عدالة 
خدمات  تقدمي  يف  وال�سرعة  بالدقة 
للجميع،  ال��و���س��ل  م��ي�����س��رة  ق�����س��ائ��ي��ة 
لتحقيق روؤية الدائرة " حماكم رائدة 

متميزة عاملياً"
خالد   : ال���ق���ا����س���ي  ����س���ع���ادة  اأ�����س����ار  و 
املن�سوري رئي�س جلنة �سوؤون اخلرباء 
برنامج  اأه��م��ي��ة  اىل  دب�����ي،  مب��ح��اك��م 
خطوة  ك��ون��ه  الفنية،  امل��ه��ارات  دب��ل��وم 
ال�ستثمار  تعزيز  درب  على  متقدمة 
يعترب  ال�����ذي  ال��ب�����س��ري  ال��ع��ن�����س��ر  يف 
اأول���وي���ة م��ط��ل��ق��ة يف دول����ة الإم������ارات، 
ان�سجاما مع روؤية وتوجيهات القيادة 
الر�سيدة التي تركز على بناء الإن�سان 
باعتباره الروة احلقيقية التي تبقى، 
امل��ن��ت�����س��ب��ني اىل  اإىل رف����د  ب��الإ���س��اف��ة 
واخلربة  احل��دي��ث��ة  باملعرفة  ال��دب��ل��وم 

الالزمة لتعزيز مكامن قوة الإمارات 
يف اإنفاذ القوانني.

واأ�ساف �سعادته، حتر�س حماكم دبي 
على الإ�سهام يف و�سع املناهج والربامج 
واخلطط الكفيلة بالرتقاء مب�ستوى 
ال�سلطة  لأع�ساء  والتاأهيل  التدريب 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة واأع���وان���ه���م وال��ع��م��ل على 
تخريج اأجيال توؤمن بالقيم والتقاليد 
الق�سائية الرا�سخة النابعة من قيمنا 
العربية الإ�سالمية الأ�سيلة، ويف هذا 
امل��ج��ال خ��ط��ت امل��ح��اك��م ب��ال��ت��ع��اون مع 
رائدة  خ��ط��وات  الق�سائي  دب��ي  معهد 
العلمي  امل���ن���اخ  ت���وف���ري  وا����س���ت���ط���اع���وا 

املنا�سب للتدريب والتاأهيل
امل��واد النظرية  من خالل اجلمع بني 
والتطبيقية العملية مبا يكفل حتقيق 
التدريب  م����ن  امل���ن�������س���ودة  الأه���������داف 
يف  املخت�سني  ب��اخل��رباء  وال���س��ت��ع��ان��ة 
وامل�ست�سارين  الق�ساة  من  املجال  هذا 
القا�سي  ���س��ع��ادة  وغ����ريه����م   وق���ال���ت 
ال��دك��ت��ورة اب��ت�����س��ام ال���ب���دواوي، مدير 
"نحر�س  الق�سائي:  دب��ي  معهد  ع��ام 
تعزيز  على  الق�سائي  دب��ي  معهد  يف 
عالقاتنا مع �سركائنا ال�سرتاتيجيني، 
اأب���رزه���م حم��اك��م دب����ي، ل�سيما  وم���ن 
التن�سيق  على  يقوم  التعاون  هذا  واأن 

جميع  على  بالنفع  يعود  مب��ا  الفاعل 
تنظيم  ون�سعى من خ��الل  الأط���راف، 
اإىل  املتخ�س�س  املهني  الربنامج  ه��ذا 

ت��ع��زي��ز ال���ك���ف���اءات امل��ه��ن��ي��ة م���ن خالل 
لتكون  مُم��ّك��ن��ة  معرفية  بيئة  ت��وف��ري 
عاماًل داعماً لهم يف م�سريتهم املهنية، 

ومبا ي�سهم يف حتقيق روؤية اإمارة دبي 
مبعايري  التقا�سي  عملية  تي�سري  يف 

عاملية لتحقيق العدالة الناجزة".

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�ش �جتماع 
�ملجل�ش �لتنفيذي 

حماكم دبي تطلق »دبلوم �ملهار�ت �لفنية �ملخ�س�ش لأع�ساء 
�ل�سلطة �لق�سائية مبحاكم دبي« عرب برنامج �لت�سال �ملرئي

•• اأبوظبي-وام

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 387،672 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  حالة   62 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 742،438 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب��ع  يف 

الدولة 2،149 حالة.
بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   81 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 737،481 حالة.

علي �لنعيمي ي�سارك يف منتدى حو�ر روما »ميد«

مي �آل خليفة لـ)و�م(: �لإمار�ت منوذج 
ملهم ل�سناعة �لإبد�ع و�لبتكار 

•• دبي-وام

اأكدت معايل ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�سة هيئة البحرين للثقافة 
والآثار اأن الإمارات منوذج ملهم ل�سناعة الإبداع والبتكار يف خمتلف املجالت 
يج�سده اإك�سبو 2020 دبي احلدث العاملي املهم حيث ي�ستقطب العامل اأجمع 
حتت مظلة التعاون الدويل لو�سع احللول الإبداعية واملبتكرة للتحديات العاملية 
وا�ست�سراف امل�ستقبل من اأجل الإن�سانية جمعاء وقالت معاليها يف ت�سريحات 
لوكالة اأنباء الإمارات "وام" على هام�س م�ساركتها يف فعاليات املوؤمتر العاملي 
لالقت�ساد الإبداعي اإن انعقاد املوؤمتر يف مقر اإك�سبو 2020 دبي يعطي ر�سالة 
املجالت  العاملية يف  التطورات  بعيدين عن  ل�سنا  املنطقة  اإننا يف هذه  وا�سحة 
كافة ل�سيما القت�ساد الإبداعي واإننا قادرون على ا�ستقطاب العامل للتعلم من 

جتاربنا ال�ستثنائية.
ال�سوء  لت�سليط  ج���اءت  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  يف  م�ساركتها  اأن  معاليها  واأ���س��اف��ت 

ن�سعى  التي  الثقافية  لل�سياحة  امل�ستدامة  للتنمية  من��وذج  اللوؤلوؤ  م�سار  على 
ثقافية  معامل  من  منلك  ما  على  والرتكيز  البحرين  مملكة  يف  ل�ستقطابها 
عماد  كانت  التي  وال�سناعات  الأ�سيلة  هويتنا  وا�ستعرا�س  واأث��ري��ة  وتراثية 

احلياة القت�سادية خا�سة �سناعة اللوؤلوؤ.
ورا�سخة ومت�سلة  الإماراتية وطيدة  البحرينية  العالقات  اأن  واأك��دت معاليها 
يف  اآث��اره��ا  تتجلى  حيث  ال�سقيقني  البلدين  قيادتي  من  ورعاية  بدعم  حتظى 
التعاون الثنائي يف خمتلف املجالت والقطاعات ل�سيما الثقافية وذلك يف اإطار 
ال�ساربة يف جذور  الثقايف  التعاون  امل�سرتك وتوثيق عالقات  التاريخي  الإرث 

التاريخ.
املحرق  واأ�سارت معاليها اإىل افتتاح م�سروع " الركن الأخ�سر" الثقايف مبدينة 
الذي يعترب امل�سروع الثاين الذي ت�ساهم فيه دولة الإمارات بالتعاون مع مركز 
ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث بعد اإعادة ترميم وافتتاح 

ال�سالم" وذلك �سمن م�سروع ثقايف م�سرتك بني الإمارات والبحرين. "نزل 

•• اأم القيوين-وام

ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
القيوين  اأم  ج��ام��ع��ة  تعقد  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
م���وؤمت���ره���ا ال��ع��ل��م��ي ال�����دويل ال���ث���اين ب��ع��ن��وان ج��ائ��ح��ة كورونا: 
دي�سمرب  من  يومي13-14  امل�ستقبل   وا�ست�س��راف  التحديات 
اجل����اري مب�����س��ارك��ة اأك����ر م��ن 70 ب��اح��ث��اً مي��ث��ل��ون ال��ع��دي��د من 

اجلامعات واملراكز البحثية العربية والدولية.
رعاية  اأن  القيوين  اأم  جامعة  مدير  ح��امت  ج��الل  الدكتور  واأك��د 
للموؤمتر  م�سافة  قيمة  متثل  القيوين  اأم  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
الذي �سي�سهد م�ساركة وا�سعة من نخبة من اخلرباء يف خمتلف 

التخ�س�سات العلمية.

وقال اإن املوؤمتر ياأتي جت�سيداً ل�سيا�سات واأهداف اجلامعة الرامية 
البتكارية  ال��ربام��ج  خ��الل  م��ن  العلمي  البحث  مفهوم  لتعزيز 
متعددة التخ�س�سات والتي تلبي احتياجات البحث العلمي على 

م�ستوى املجتمع الإماراتي وامل�ستوى الإقليمي والدويل.
واأ�ساف اأن اأهداف املوؤمتر تتمثل يف توفري من�سة للباحثني من 
الراهنة  العامل ملناق�سة التحديات يف ظل الظروف  اأنحاء  جميع 
وتبادل الأفكار والنتائج وعر�س احللول املالئمة، وال�ستفادة من 
التطورات الهائلة يف ع�سر املعرفة من خالل ا�ستقراء املتغريات 
لالأ�ساتذة  الفر�سة  وتوفري  امل��وؤمت��ر،  حم��اور  جم��ال  يف  املحتملة 
العلمية  معارفهم  ل��زي��ادة  العليا  ال��درا���س��ات  وطلبة  والباحثني 

وتر�سيخ الفل�سفة البتكارية اأثناء الأزمات.
وتت�سمن فعاليات املوؤمتر عدة حماور من بينها الإعالم والقانون 

ال�سوء على  ي�سلط  والعلوم حيث حيث  والآداب  الأعمال  اإدارة  و 
مو�سوعات الإبداع والبتكار يف برامج العالقات العامة احلديثة، 
وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اأث���ن���اء وب��ع��د ج��ائ��ح��ة كورونا، 
وم�ستقبل  وحا�سر  الإع���الم  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات 
على  القانونية  واآث��اره��ا  ك��ورون��ا  جائحة  وت��داع��ي��ات  ال�سحافة، 
على اجلرمية  وتداعياتها  والدويل  والإقليمي  الوطني  امل�ستوى 

وجهود مواجهتها والق�ساء وجائحة كورونا .
لتالقي  منا�سبة  فر�سة  امل��وؤمت��ر  اأن  ح��امت  ج��الل  الدكتور  واأك���د 
منوها  والباحثني  العلماء  ع�سرات  م�ساركة  خالل  من  الثقافات 
باأن جامعة اأم القيوين حري�سة على ن�سر ثقافة املعرفة والبتكار 
التبادل العلمي وجت�سري العالقات بني خمتلف  وتر�سيخ روابط 

املوؤ�س�سات الأكادميية والبحثية املحلية منها والدولية.

�لوطني �لحتادي يو�فق على ربط �مليز�نية �لعامة لالحتاد لعام 2022 
•• اأبوظبي-وام

وافق املجل�س الوطني الحتادي خالل جل�سته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للف�سل 
الت�سريعي ال�سابع ع�سر، التي عقدها ام�س، يف مقر املجل�س باأبوظبي برئا�سة معايل �سقر 
غبا�س رئي�س املجل�س، على م�سروع قانون احتادي ب�ساأن ربط امليزانية العامة لالحتاد عن 

ال�سنة املالية 2022.
وقرر املجل�س الوطني الحتادي اإرجاء مناق�سة م�سروع قانون احتادي ب�ساأن اعتماد احل�ساب 
اخلتامي املوحد لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 
قادمة حلني ح�سور معايل الدكتور حارب �سعيد العميمي  اإىل جل�سة  31-12-2020م، 
"135" من الد�ستور التي تن�س على ما يلي:  رئي�س ديوان املحا�سبة، وذلك وفقا للمادة 
املجل�س  اإىل  يقدم  املنق�سية  املالية  ال�سنة  عن  لالحتاد  املالية  ل���الإدارة  اخلتامي  احل�ساب 
لإب��داء مالحظاته  املذكورة  ال�سنة  التالية لنتهاء  اأ�سهر  الأربعة  الحت��ادي خالل  الوطني 

عليه قبل رفعه اإىل املجل�س الأعلى لإقراره على �سوء تقرير املراجع العام.

�ل�سحة تعلن تقدمي 39,497 جرعة 
جديدة من لقاح كوفيد-19

•• اأبوظبي-وام

جرعة   39،497 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  كوفيد19-  لقاح  من 
 22،012،367 ال��ي��وم  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 222.56 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعياً 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة خلل ال�ساعات الـ 24 

و81 حالة �سفاء  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة  �إ�سابة   62

ح�سة بوحميد : نظام �لعمل �لأ�سبوعي �جلديد يحقق 
مزيد� من �لتو�زن بني �حلياة �ل�سخ�سية و�لعملية

•• اأبوظبي- وام

النظام  اإن  املجتمع  قالت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزي��رة تنمية 
اجلديد لأيام العمل والعطلة الأ�سبوعية مينح الأ�سرة واأفراد املجتمع وقتاً 
لتعزيز الرتابط الأ�سري والتالحم املجتمعي، وحتقيق مزيد من  اإ�سافياً 
احلياة  اأ�سلوب  اإث��راء  وبالتايل  والعملية،  ال�سخ�سية  احلياة  بني  ال��ت��وازن 
املميز الذي تت�سم به الإمارات، والذي يعد بال �سك من اأهم عوامل اجلذب 
ورواد  امل�ستثمرين  م��ن  الكثري  يتطلع  كوجهة  ال��دول��ة  بها  حتظى  ال��ت��ي 

الأعمال واملواهب اإىل العمل والعي�س وال�ستقرار فيها.
واأ�سافت معاليها : اأن متديد عطلة نهاية الأ�سبوع لتبداأ من منت�سف يوم 
اأط��ول معاً،  اجلمعة حتى نهاية يوم الأح��د، مينح الأف��راد والعائالت وقتاً 
دولة  اأن جهود  الأ�سرية، موؤكدة  العالقات  على �سالبة  اإيجاباً  ينعك�س  ما 
الإمارات املتوا�سلة لرت�سيخ جودة حياة �ساملة على م�ستوى املجتمع، هدٌف 
جلعله  وامل��وارد  الإمكانات  كافة  له  ُت�سّخر  را�سخ  ومبداأ  للحكومة  اأ�سا�سي 
واقعاً ملمو�ساً، ما يعد خطوة مهمة يف م�سرية التنمية ال�ساملة لينعم كل 

من يعي�س على اأر�س الإمارات بتجارب حياتية متكاملة.
واأو�سحت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد اأن القرار اجلديد خطوة لتمكني 
الأفراد من خمتلف الفئات بتطوير مهاراتهم وخرباتهم، وت�سجيعهم على 
ق�ساء اأوقات ب�سورة اأكر اإيجابية، عالوة على تو�سيع معارفهم وا�ستك�ساف 
جمالت اأو جوانب خمتلفة لتح�سني جودة احلياة على ال�سعيد ال�سخ�سي 

اأو املهني، خا�سًة مع متديد عطلة نهاية الأ�سبوع.

عبد�لرحمن �لعور: �لنظام �جلديد 
للعمل �لأ�سبوعي يدعم �سوق �لعمل  

•• اأبوظبي-وام

اأكد معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور وزير املوارد الب�سرية 
والتوطني على اأهمية النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف دعم �سوق العمل 
الوطني حيث  لالإقت�ساد  اأ�سا�سيا  عامليا وحمركا  �سوقا  بكونه  يتميز  الذي 
و�سركات  ملوؤ�س�سات  اخلارجية  التعامالت  دميومة  اجلديد  النظام  يكفل 
ومن�ساآت القطاع اخلا�س ، الأمر الذي من �ساأنه �سمان م�سالح امل�ستثمرين 
القطاعات  ل��دى  العاملني  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  م��ا   ، الأع��م��ال  واأ���س��ح��اب 

القت�سادية املختلفة وتعزيز انتاجيتهم .
املثلى  ال�ستفادة  اإىل  اخلا�سة  واملن�ساآت  وال�سركات  املوؤ�س�سات  معاليه  ودعا 
من النظام اجلديد عرب تعديل اأنظمتها الداخلية املتعلقة بدوام العاملني 
العمل  بيئة  ذات��ه  الوقت  يف  ويوفر  اأن�سطتها  وطبيعة  يتنا�سب  مبا  لديها 

املحفزة للعاملني ودعم ا�ستقرارهم الأ�سري.
و�سدد معاليه على �سرورة موا�سلة اأ�سحاب الأعمال الإيفاء بالتزاماتهم 
العمل  ���س��اع��ات  م��دة  على  احل��ف��اظ  حيث  م��ن  العاملني  ح��ي��ال  القانونية 
بني  املربمة  العمل  عقود  يف  عليها  املتفق  وال�سنوية  الأ�سبوعية  والإج���ازة 
اجلمعة  ���س��الة  لأداء  م�ستقطع  وق��ت  منح  م��راع��اة  ع��ن  ف�سال  ال��ط��رف��ني 

للموظفني وفقا للوقت املحدد لل�سالة .

�ملوؤمتر �لعلمي �لثاين جلامعة �أم �لقيوين يبحث حتديات جائحة كورونا و��ست�سـر�ف �مل�ستقبل 

وزير �لرتبية : نظام �لعمل �لأ�سبوعي �جلديد 
يتما�سى مع ��سرت�تيجية قطاع �لتعليم 

•• اأبوظبي-وام

اأن تطوير   ، والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اإبراهيم احلمادي  بن  اأك��د معايل ح�سني 
املنظومة التعليمية يف الدولة ي�سّكل اأولوية ق�سوى ُت�سخر لها حكومة الإمارات 
يندرج  اجل��دي��د  الأ�سبوعي  العمل  نظام  اأن  اإىل  م�سرياً  النجاح،  اأ�سباب  كافة 
التعليم وتعزيز  اإىل الرتقاء بقطاع  والهادفة  امل�ستمرة  التطوير  �سمن جهود 
قدرته على تخريج اأجيال موؤهلة ان�سانياً ومعرفياً وقادرة على الإ�سهام يف بناء 

م�ستقبل م�سرق يتحقق فيه الطموح الإماراتي .
واأ�ساف احلمادي اأن نظام العمل الأ�سبوعي اجلديد يتما�سى مع ا�سرتاتيجية 
وتقدمي  وم��ت��ط��ورة،  منفتحة  تعليمية  بيئة  خلق  اإىل  الرامية  التعليم  قطاع 
اأمور،  واأول��ي��اء  ومعلمني  ط��الب  من  املنظومة  لأط���راف  الدعم  �سبل  خمتلف 
وي�سهم يف  الطالب  الأول م�سلحة  املقام  يراعي يف  النظام اجلديد  اأن  موؤكداً 

تعزيز التجربة التعليمية ككل.

جميلة �ملهريي: �لنظام �جلديد للعمل �لأ�سبوعي 
يعك�ش �لروؤية �مل�ستقبلية �ملتفردة حلكومة �لإمار�ت

اأبوظبي-وام
التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املهريي  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة  معايل  اأك��دت 
العام ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي، اأن قرار النظام 
اجلديد للعمل الأ�سبوعي يعك�س الروؤية امل�ستقبلية املتفردة حلكومة الإمارات 
والهادفة اإىل تلبية متطلبات كل مرحلة مبا يتنا�سب مع طبيعتها وخ�سائ�سها 
لتحقيق امل�سلحة العامة. واأ�سافت املهريي اأن النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي 
من �ساأنه دعم منظومة التعليم يف الدولة كونه ياأتي يف اإطار اجلهود املبذولة يف 
�سبيل تطوير خمتلف مكونات العملية التعليمية وجعلها من بني الأف�سل يف 
العامل، من خالل ال�سعي املتوا�سل لرفع كفاءة منظومة التعليم وتبني اأف�سل 
يف  ي�سهم  ومتميز  قوي  تعليمي  م�ستوى  لتقدمي  الدولية  واملمار�سات  املعايري 

حتقيق الأجندة الوطنية يف هذا ال�ساأن.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

الفريق �ساحي خلفان  تلقى معايل 
متيم، نائب رئي�س ال�سرطة والأمن 
ال��ع��ام يف دب���ي، م��ن الباحث وامل���وؤرخ 
العدوان،  عي�سى  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
واإدارة  الأمم  "لعبة  ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب��ا 
الناعمة  ال���ق���وة  ال���ع���رب���ي..  ال��ع��ق��ل 
والتحليل  ال��ف��ك��ر  احل���ك���م  واإدارة 
ا�ستقبال  خ��الل  وذل��ك  والإدراك." 
ع�����دوان مبكتبه  ل��ل��دك��ت��ور  م��ع��ال��ي��ه 

�سباح اأم�س.
اإن  ال��ع��دوان:  وق��ال الدكتور حممد 
ل�سل�سلة  ا�ستكمال  ياأتي  الكتاب  هذا 
الوطني،  ال��ت��وث��ي��ق  م�����س��روع  اأع��م��ال 
ون���ت���اج ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة م���ن اجلمع 

والبحث والتك�سيف، والطالع على 
مئات الوثائق يف الر�سيفات العاملية، 

وال���س��ت��ن��اد ف��ي��ه ع��ل��ى ال��ك��م الأك���رب 
لوثائق اإدارة عقل الدولة من خالل 

والوعي،  والإدراك  الناعمة  ال��ق��وة 
والتي هي العامود الفقري للكتاب، 

وكيفية اإدارة عقل الدولة والتعامل 
فن  �سمن  اخلارجية  ال�سيا�سية  مع 

فهم لعبة الأمم.
واأ���س��اف ال��ع��دوان: اأن ما مييز هذا 
الوثائق  اإىل  الحتكام  ه��و؛  الكتاب 
وامل�سهور  ال�سمعي  النقل  عن  بعيداً 
ت�سل�سل  وت���ق���دمي  امل��ع��ل��وم��ات،  م���ن 
زمني حمكم ي�ساهم يف اإعادة ترتيب 
الفهم  ���س��م��ن  ل��ت�����س��ب��ح  امل��ع��ل��وم��ات 
وتكامل  املعلوماتي،  ولي�س  امل��ع��ريف 
باإدارة  املو�سوعات املعرفية اخلا�سة 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ال��دول��ة وكيفية  ع��ق��ل 
امللفات  الأمم من خالل تعدد  لعبة 
والتوثيق،  ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل  امل���ط���روح���ة 
ل���ت�������س���م���ل خم���ت���ل���ف ع���ن���ا����س���ر ه���ذا 

املو�سوع تقريباً.

•• دبي-وام

لهيئة  التابع  البتكار  مركز  اختتم 
"ديوا" برنامج  دب��ي  ومياه  كهرباء 
الذي  النظيفة"  ال��ط��اق��ة  "�سباب 
املواهب  ل�ستقطاب  امل��رك��ز  اأط��ل��ق��ه 
ال�����س��اب��ة امل��ب��ت��ك��رة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الطاقة النظيفة واملتجددة وتو�سيع 
الفنية  وخ�����ربات�����ه�����م  م����ع����ارف����ه����م 
والعملية يف جمال الطاقة النظيفة 

واملتجددة ومهارات ريادة الأعمال.
�ساباً   25 تخريج  ال��ربن��ام��ج  �سهد 
ال�سباب  الطاقة  وق��ادة  املواهب  من 
ال��دول��ة ، ممن  م��ن �ستى ج��ام��ع��ات 
ق���دم���وا م�����س��اري��ع م��ب��ت��ك��رة خالل 

الربنامج.
ثالثة  م��دار  على  الربنامج  وام��ت��د 
اأ���س��ه��ر وا���س��ت��م��ل ع��ل��ى ور����س العمل 
التعليمية  واجل��ل�����س��ات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امليدانية  وال����زي����ارات  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الأكادمييني  م��ن  نخبة  مب�����س��ارك��ة 

واخلرباء واملخت�سني يف العديد من 
وال�سركات  واجل��ام��ع��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
النا�سئة واملوؤ�س�سات املحلية والعاملية 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وم��ن��ه��ا 
الطاقة  ووزارة  "اآيرينا"  املتجددة 
التحتية ومركز حممد بن  والبنية 
جامعة  و  احلكومي  لالبتكار  را�سد 
وجامعة  خليفة  وجامعة  الإم���ارات 

للم�ستقبل  دبي  وموؤ�س�سة  ال�سارقة 
املتجددة  للطاقة  الوطني  واملخترب 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف   "NREL"
"با�سف  و�����س����رك����ة  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة 

. BASF" الأملانية 
الطاير  �سعيد حممد  واأ�ساد معايل 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
للهيئة مب�ساركة ال�سباب الفعالة يف 

الربنامج وم�ساريعهم الرائدة التي 
ت��ق��دم ح��ل��وًل ب��ّن��اءة ت��ع��زز م�ساهمة 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  ال�����س��ب��اب 
م�سرية  ودع��م  وامل�ستقبلية  احلالية 
التنمية والزدهار ل�سمان م�ستقبل 

اأكر اإ�سراقاً وا�ستدامة.
بن  ول��ي��د  املهند�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  �سلمان، 

يف  والتميز  الأعمال  تطوير  لقطاع 
من�سة  البتكار  مركز  يعد  الهيئة: 
تعليمية عاملية ل�ست�سافة الفعاليات 
العمل  والندوات وور�س  واملوؤمترات 
وت��ه��دف ال��ه��ي��ئ��ة م��ن خ���الل املركز 
اإىل دعم البتكار والإبداع يف جمال 
ورفع  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة  الطاقة 

م�ستوى الوعي حول ال�ستدامة 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب يف 
التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز 
لدائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي، 
الآداب  لفرع  الطويلة  القائمة  عن 
املوؤهلة للجائزة يف دورتها ال�ساد�سة 
ع�سرة. وا�ستقطب فرع الآداب 852 
عماًل يف دورة هذا العام، وهي زيادة 
ع��دد الرت�سيحات  % يف   46 متّثل 

باملقارنة مع الدورة املا�سية.
لفرع  الطويلة  القائمة  وت�سمنت 
وكتاب  لروائيني  عماًل   15 الآداب 
عربية،  دول  ت�����س��ع  م����ن  و����س���ع���راء 
م�سر،  ال�����ع�����راق،  الإم������������ارات،  ه����ي 
موريتانيا،  امل��غ��رب،  ع��م��ان،  �سلطنة 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  �سوريا، 
الأعمال  وا���س��ت��ح��وذت  وال���ك���وي���ت.   
على  الأدبية"  "الن�سو�س  ف��ئ��ة  يف 

القائمة  عناوين  من  الأعلى  العدد 
 13 ب��واق��ع  الآداب  ل��ف��رع  ال��ط��وي��ل��ة 

تر�سيحاً.
جدير بالذكر اأن جائزة ال�سيخ زايد 
املتميزة  الإجن�������ازاِت  ُت��ك��رم  ل��ل��ك��ت��اب 
جمالت  يف  وامل��ف��ك��ري��ن  للمبدعني 
الإن�سانية  والعلوم  والفنون  الأدب 

الأخ���رى،  وال��ل��غ��ات  العربية  باللغة 
للكّتاب  ج����دي����دة  ف���ر����س���اً  وت����وّف����ر 
الناطقني باللغة العربية. كما ُتكّرم 
املوؤلفني الذين يكتبون عن الثقافة 
باللغات:  ال���ع���رب���ي���ة  واحل���������س����ارة 
والأملانية،  والفرن�سية  الإجنليزية 
والإيطالية، والإ�سبانية، والرو�سية.

»�سمان« تقل�ش وقت معاجلة جمموعة من �ملعامالت �لإد�رية 50 % 
•• اأبوظبي-وام

"�سمان" جناحها يف تقلي�س  اأعلنت ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي 
الرئي�سية  الإداري��ة لعدد من عملياتها  املعامالت  ال��الزم ملعاجلة  الوقت 
بنحو 50 % وذلك من خالل تطبيقها لتقنية اأمتتة العمليات الروبوتية 

يف بنيتها التحتية التقنية.
وجنحت "�سمان" من خالل تقنية اأمتتة العمليات الروبوتية يف تقليل 
الوقت الذي يتطلبه معاجلة عدد من طلبات املتعاملني الرئي�سية ب�سكل 
فاعل اإذ تتيح التقنية اإمكانية تقليل الوقت الالزم لإ�سافة مولود جديد 

اإىل وثيقة برنامج ثقة من �ساعتني ون�سف اإىل اأقل من �ساعة.
كما ت�سهم التقنية امل�ستخدمة يف خف�س الوقت الالزم لإلغاء ا�سرتاكات 

الأف��راد، يف حال تغيري املوظف جلهة عمله على �سبيل املثال، من �ساعة 
اإىل ن�سف �ساعة تقريبا.

وقال حمد عبداهلل املحيا�س الرئي�س التنفيذي لل�سركة الوطنية لل�سمان 
يف  ال�ستثمار  على  م�ستمر  ب�سكل  �سمان  حر�ست   : "�سمان"  ال�سحي 
بنيتها التحتية التقنية وهو ما انعك�س على اأدائها بتحقيق هذه النتائج 
الأ�سا�س  ح��ج��ر  احل��دي��ث��ة  ال��رق��م��ي��ة  احل��ل��ول  ت�سكل  ح��ي��ث  ال�ستثنائية 
هذه  خ��الل  من  �سمان  توؤكد  كما   .. للمتعاملني  نوفره  وم��ا  لعملياتنا 
اأهمية تبني تقنيات الأمتتة ودوره��ا يف تعزيز م�ستقبل  الإجن��ازات على 

قطاع التاأمني ال�سحي.
الكم  هذا  التطور  دائمة  الرقمية  تتلقى خدماتنا  اأن  ي�سعدنا   : واأ�ساف 
الكبري من ردود الفعل الإيجابية التي ت�سكل دافعا لنا للم�سي قدما يف 

فبف�سل  ملتعاملينا  التجارب  لأف�سل  تقدمينا  ي�سمن  ال��ذي  النهج  هذا 
اإطالق  م��ن  ال�سركة  متكنت  احلديثة،  التقنيات  يف  �سمان  ا�ستثمارات 

فروعها الذكية، وموا�سلة العمل على حت�سني تطبيقات �سمان وثقة.
واأجنزت "�سمان" خالل الن�سف الأول من العام اجلاري اأكر من 700 
يف  مل�سرتكيها  الروبوتية  العمليات  اأمتتة  بتقنية  مدعومة  معاملة  األ��ف 
روبوتا   39 حاليا  "�سمان"  وت�ستخدم  التاأمينية،  براجمها  خمتلف 
لأمتتة العمليات �سمن �سبكتها حيث يعمل ثلثها على مدار ال�ساعة بينما 
اأو معاملة معينة تكون  اإج��راء  ب��اأي  القيام  الباقي منها عند  يتم تفعيل 

�سمن اخت�سا�س الروبوت.
15 على انطالقتها توا�سل  وبالتزامن مع احتفال �سمان بالذكرى ال� 
ال�سركة ريادتها على م�ستوى القطاع يف اعتماد اأحدث البتكارات حيث 

ا�ستثمرت ال�سركة يف جمموعة من املبادرات الرقمية مبا فيها التعاون مع 
�سركة مايكرو�سوفت ل�ستخدام روبوت ويب مدعوم بالذكاء ال�سطناعي 
اإطالق  عن  ف�ساًل  كوفيد19-  لأع��را���س  ال��ذات��ي  التقييم  على  ويعمل 
خدماتها  جميع  اإىل  الو�سول  فر�سة  لتوفري  الذكية  "حّياكم"  ف��روع 

املتوفرة لدى الفروع الفعلية �سمن بيئة افرتا�سية بالكامل.
املعايري  يف   20000 الآي��زو  �سهادة  على  "�سمان" حائزة  اأن  اإىل  ي�سار 
تقدمي  يف  متخ�س�سة  جهة  اأول  وتعترب  املعلومات  نظم  لإدارة  الدولية 
خدمات التاأمني ال�سحي التي حت�سل على هذه ال�سهادة العاملية املرموقة 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  جم��م��وع��ة  اإىل  بالنظر  املنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى 
الإلكرتونية  من�ساتها  خمتلف  ع��رب  توفرها  التي  التقنية  والأن��ظ��م��ة 

الداخلية واخلارجية �سواء ملوظفيها اأو مل�سرتكيها ومتعامليها.

•• اأبوظبي-وام

املوؤ�س�سون  الت�سعة  الأع�����س��اء  اجتمع 
ال�������س���ور  ت���غ���ي���ري  "حتالف  مل������ب������ادرة 
الإمارات"  يف  الإع��الن��ات  يف  النمطية 
يف جناح ال�ستدامة "تريا" يف معر�س 
اإك�سبو 202 دبي لالإحتفال بالذكرى 
امل���ب���ادرة  لإط������الق  الأوىل  ال�����س��ن��وي��ة 
امل�ساواة  امل��راأة وحتقيق  الهادفة لدعم 
احتفالية  يف  وذل����ك  اجل��ن�����س��ني،  ب���ني 
للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  نظمتها 
و�سارك  ال���ع���ام.  ال��ن�����س��ائ��ي  والحت������اد 
املوؤ�س�سني  الأع�������س���اء  ع���ن  مم��ث��ل��ون 
�سملت  مكثفة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ل��ل��م��ب��ادرة 
تقدميية  وع��رو���س  نقا�سية،  حلقات 
املو�سوعات  و�سملت  اأب��ح��اث،  لنتائج 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي مت 
تواجه املراأة والفر�س املتاحة للتغلب 
مكان  يف  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال���ق���وال���ب  ع���ل���ى 
على  للق�ساء  العمل  وت�سريع  العمل، 
ه���ذه ال�����س��ور ال��ن��م��ط��ي��ة، م��ن منظور 

قادة الأعمال.
وخ�����الل ال��ف��ع��ال��ي��ة، مت ال��ك�����س��ف عن 
التعاون  جم��ل�����س  دول  ب��ي��ان��ات  ن��ت��ائ��ج 
اخلليجي يف اأول اإح�ساء عاملي للتنوع 
�سناعة  يف  وال�������س���م���ول  والإن���������س����اف 
الت�سويق العاملية اأعده الحتاد العاملي 
للمعلنني /WFA/ وقامت موؤ�س�سة 
حيث  ب��ي��ان��ات��ه،  بتحليل   Kantar
اأظهر الح�ساء اأن غالبية امل�ستجيبني 
موؤ�س�ساتهم  اأن  يعتقدون   /58%/
اأكر  لت�سبح  ن�سطة  خ��ط��وات  تتخذ 
اأظهر  التعداد  اأن  اإل  وتنوعاً،  �سموًل 
امل��راأة ل تزال ممثلة متثيال  اأن  اأي�ساً 
هذه  �سمن  العليا  املنا�سب  يف  قا�سراً 
البيانات  اأ�����س����ارت  ك��م��ا   .. ال�����س��ن��اع��ة 
الإر������س�����ادي�����ة مل��ت��و���س��ط الأج��������ور اإىل 

وج����ود ف��ج��وة ك��ب��رية يف الأج�����ور بني 
اجلن�سني، واأعربت %24 من الن�ساء 
اأنهن  ال���س��ت��ط��الع  ���س��م��ل��ه��ن  ال���الئ���ي 
اأم��ام م�سرية تقدمهن  واجهن عقبات 

الوظيفي.
تقدمي  ال���ف���ع���ال���ي���ة  خ������الل  مت  ك���م���ا 
جامعة  م��ن  بتكليف  ب��ح��ث��ي  م�����س��روع 
زايد حول التنميط القائم على النوع 
دول  يف  الإع�����الن�����ات  يف  الج���ت���م���اع���ي 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت�سوير  اخل��ل��ي��ج، م���ع 
والن�ساء ك�سخ�سيات مركزية  الرجال 
البحث  اأظ��ه��ر  .. وق���د  الإع���الن���ات  يف 
الن�ساء،  عن  النمطية  القوالب  �سيوع 
ال��ل��وات��ي ي��ت��م ت�����س��وي��ره��ن اأك����ر من 
املنزلية  املنتجات  اإعالنات  يف  الرجال 
الطعام  وم���ن���ت���ج���ات   ،/85.7%/
ومنتجات   /73.9%/ ال��ط��ه��ي   /
العناية باجل�سم /%82.1/ .. ومن 
اأخ��رى، يرجح ت�سوير الرجال  ناحية 
يف اأدوار غري عائلية /%87/ مقارنة 
%13 يف الأدوار العائلية /كالآباء  ب� 

/ الأزواج/.
وقالت �سعادة نورة ال�سويدي، الأمينة 
ال��ع��ام��ة ل���الإحت���اد ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام اإن 
بالذكرى  الح��ت��ف��ال  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 
تغيري  ملبادرة حتالف  الأوىل  ال�سنوية 
ال�����س��ور ال��ن��م��ط��ي��ة يف الإع����الن����ات يف 
الإمارات، الذي تدعو اإليه هيئة الأمم 
امل��ت��ح��دة ل���ل���م���راأة، ت���اأت���ي م���ن منطلق 
دولة  قدمتها  ال��ت��ي  ال��ري��ة  التجربة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف دعم 
ومتكني املراأة وتعزيز ح�سورها القيم 
حكومة  متكنت  بعدما  وعاملياً،  حملياً 
م�ساحة  م���ن���ح  م����ن  الإم����������ارات  دول������ة 
رح���ب���ًة ل��ل��م��راأة ل��ل��ع��ب دور م��ت�����س��او يف 
والوظائف  والأع��م��ال  العامة  احل��ي��اة 
اإطار تكري�س  القطاعات، يف  يف جميع 
دول����ة الإم��������ارات م���ب���داأ ال����ت����وازن بني 
الأمر  املجالت،  خمتلف  يف  اجلن�سني 
الذي يحمل و�سائل الإعالم والإعالن 
جهودها  متثله  مل��ا  اأك���رب،  م�سوؤوليات 
بالغة الأهمية من انعكا�س ملكانة املراأة 

ودورها احلقيقي يف املجتمع.
ال��دك��ت��ور موزة  اأو���س��ح��ت  م��ن جهتها 
هيئة  ات�سال  مكتب  م��دي��رة  ال�سحي، 
الأمم املتحدة يف دول جمل�س التعاون، 
اأ�سوات  تخنق  النمطية  ال�����س��ور  اأن 
تقدمهن  من  وحتد  والفتيات  الن�ساء 
اأي  وظ���ه���وره���ن، ول مي��ك��ن حت��ق��ي��ق 
اأول�����وي�����ات هيئة  ت���ق���دم ع��ل��ى ���س��ع��ي��د 
قيادة  م��ث��ل  ل���ل���م���راأة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
امل����راأة وال��ت��م��ك��ني الق��ت�����س��ادي وامل����راأة 
وال�سالم والأمن دون مكافحة ال�سور 
العادلة.  وغ����ري  ال�������س���ارة  ال��ن��م��ط��ي��ة 
والإعالن  الإع���الم  و�سائل  اأن  واأك���دت 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 
م��ن ب��ني ال��ق��ط��اع��ات الأ���س��رع من��وا يف 
اإح��داث تاأثري  العامل، لذا فاإن فر�سة 
.. وقالت  ملمو�س من خاللها كبرية 
نحقق  اأن��ن��ا  ال��ي��وم  اجتماعنا  ُيظهر   :
تقدما جيدا يف هذا ال�سياق، ويجب اأن 
ن�ستمر حتى نتمكن من تغيري ال�سور 
و�سائل  ج��م��ي��ع  يف  ال�����س��ارة  النمطية 

الإع�����الم وامل��ح��ت��وى وت��و���س��ي��ع متثيل 
ك��ل م��ن ال��رج��ال وال��ن�����س��اء يف الأدوار 
غ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف و���س��ائ��ل الإع����الم 

والإعالن يف دولة الإمارات.
م�ساعد،  اأ����س���ت���اذ  خ��ل��ي��ل،  ع��ل��ي  وق�����ال 
والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 
التنميط  لإن���ه���اء  اإن  زاي����د  ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي دوُر 
الذهنية  ال�سور  مكافحة  يف  حم��وري 
الن�ساء،  ع���ن  ال��را���س��خ��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
دع����م عملية  ب�����دوره يف  ي�����س��اع��د  ك��م��ا 
متكني امل��راأة والع��رتاف بالدور املهم 
والقوى  ع���ام،  ب�سكل  املجتمع  يف  ل��ه��ا 
العاملة ب�سكل خا�س، وتقوم البحوث 
تغيري  ف���اع���ل يف  ب�����دور  الأك����ادمي����ي����ة 
تقدمي  خ���الل  م��ن  النمطية  ال�����س��ور 
املحرز  التقدم  حول  متكاملة  درا�سات 
يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ه����ذا ال��ت��ن��م��ي��ط .. 
ويجب بذل املزيد من اجلهد يف جميع 
اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
الإعالمي  امل��ح��ت��وى  لر�سد  اإف��ري��ق��ي��ا 

ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال�سور  وال���ت���اأك���د م���ن 
النمطية، ورفع الوعي باأ�سرار تنميط 

الأدوار على اأ�سا�س النوع الجتماعي.
اللجنة  امل��ت��ح��دث��ون واأع�����س��اء  و���س��م��ل 
البارزون يف احتفالية الذكرى الأوىل 
يف  النمطية  ال�����س��ور  تغيري  لتحالف 
الإع���الن���ات يف الإم�����ارات ال��ع��دي��د من 
العديد من  و�ساركت   .. الأعمال  قادة 
القياديات النا�سئات يف جمال الأعمال 
جتاربهن مع ال�سور النمطية يف مكان 

العمل خالل جل�سة خم�س�سة.
وي�سم حتالف تغيري ال�سور النمطية 
يف الإع��الن��ات يف الإم����ارات جمموعة 
هي  وعاملية  وطنية  �سركات  ت�سع  من 
ل��ل��ط��ريان، وميتا  جم��م��وع��ة الحت����اد 
ولينكداإن،  وج����وج����ل،  ف��ي�����س��ب��وك،   -
و�سناب  ميديا،  اأومنيكوم  وجمموعة 
اإنك، ويونيليفر، اإىل جانب جمموعة 
ال��ت��ج��اري��ة ودب���ي لينك�س،  الإع���الن���ات 
بالإ�سافة اإىل املهرجان الأول لالإبداع 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 

اأفريقيا .. وقد كانت الإمارات الدولة 
يف  ع��رب��ي��اً  والأوىل  ع��امل��ي��اً  ال�����س��اد���س��ة 

الن�سمام للتحالف.
يذكر اأن مبادرة حتالف تغيري ال�سور 
النمطية تقدم من�سة عاملية لالأع�ساء 
الذين لديهم التزام م�سرتك بتحقيق 
التنمية  اأه��داف  الهدف اخلام�س من 
امل�����س��ت��دام��ة امل��ت��م��ث��ل يف امل�������س���اواة بني 
اجلن�سني. وتقود الفروع الوطنية من 
املحلي  امل�ستوى  على  التغيري  امل��ب��ادرة 
النمطية  ال���ق���وال���ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اط��ي 
وال������ع������ادات الج���ت���م���اع���ي���ة وامل����واق����ف 
املحلية  بالثقافات  املرتبطة  الوطنية 
.. وتوجد 10 برامج وطنية لتحالف 
تغيري ال�سور النمطية يف جميع اأنحاء 
ال��ع��امل يف ال��ربازي��ل وال��ي��اب��ان والهند 
اإفريقيا  وج��ن��وب  وامل��ك�����س��ي��ك  وك��ي��ن��ي��ا 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  وت��رك��ي��ا والإم������ارات 
ان�سمت  امل��ت��ح��دة، وم���وؤخ���راً  وامل��م��ل��ك��ة 

اأ�سرتاليا للتحالف.
ويهدف حتالف تغيري ال�سور النمطية 

يف  الإع��الن��ات  �سناعة  ا�ستخدام  اإىل 
اإحداث التغيري الإيجابي حول العامل، 
املراأة  امل�ساهمة يف متكني  اإىل  ويهدف 
م���ن ك���ل الأط����ي����اف واخل���ل���ف���ي���ات من 
الذكورية  امل��ف��اه��ي��م  م��واج��ه��ه  خ���الل 

ال�سارة خللق عامٍل مت�ساٍو.
ال�سور  تغيري  اإط���الق حت��ال��ف  وم��ن��ذ 
قدمت   ،2017 ع����ام  يف  ال��ن��م��ط��ي��ة 
املبادرة اإجنازات ملحوظة مثل معايري 
التحكيم كجزء من برامج جوائز كان 
املبادرة  .. وكلفت  لينك�س  ليونز ودبي 
اأف�سل  ال��درا���س��ات الأ���س��ل��ي��ة وط����ورت 
مل�ساعدة  القيا�س  واأدوات  امل��م��ار���س��ات 
اإحراز  على  والت�سال  الت�سويق  ف��رق 
تقدم تغيري ال�سور النمطية يف �سناعة 
مبادرة  اأع�����س��اء  وات���ف���ق  الإع����الن����ات. 
الإم����ارات   - النمطية  ال�����س��ور  تغيري 
على الأولوية ال�سرتاتيجية للمبادرة 
الن�ساء  الدولة وهي تو�سيع متثيل  يف 
والرجال يف الأدوار غري التقليدية يف 

قطاعي الإعالن والإعالم.

حتالف تغيري �ل�سور �لنمطية يف �لإعالنات يف �لإمار�ت يحتفل مبرور عام على �إطالقه 

•• اأبوظبي – الفجر:

ال�����س��الم��ة املرورية،  اأع���ل���ى م��ع��اي��ري  ع��ل��ى ت��وف��ري  ح��ر���س��اً 
بلدية  نفذت  للطرق،  املتقدمة  ال�سيانة  حلول  وت��ق��دمي 
اأعمال  والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة 
املرحلة الأوىل من اإ�سالح هبوطات طبقات الإ�سفلت على 
الأعمال  وهدفت  العني.  E30باجتاه  ال�ساحنات   طريق 
اإىل تعزيز كفاءة الطريق وحت�سني املظهر العام مبا يواكب 
التطور والنمو العمراين الذي ت�سهده اأبوظبي وما تتمتع 

به من �سبكة طرق عاملية ذات موا�سفات ومعايري قيا�سية، 
وكذلك حت�سني احلركة املرورية واحلفاظ على ال�سالمة 
م��رت��ادي ال��ط��ري��ق، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز م��ع��اي��ري جودة 

احلياة واإ�سعاد املواطنني واملقيمني يف اأبوظبي.
للخلطة  ا�ستخدام مواد م�سافة  الإ�سالح  اأعمال  و�سهدت 
الإ�سفلتية الأ�سا�سية، ت�ساعد على زيادة العمر الفرتا�سي 
مثل  الإ�سفلتية  العيوب  ظهور  مقاومة  ويف  امل���واد،  لهذه 
الت�سققات التي توؤثر على كفاءة الطريق، وكذلك مقاومة 

اآثار الإطارات التي ت�سوه املظهر اجلمايل العام.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ �أعمال �إ�سالح هبوطات طبقات 
�لإ�سفلت على طريق �ل�ساحنات  E30باجتاه �لعني

»جائزة ز�يد للكتاب« تعلن عناوين �لقائمة �لطويلة لفرع �لآد�ب

�ساحي خلفان يتلقى كتابا بعنو�ن »لعبة �لأمم و�إد�رة �لعقل �لعربي«

مركز �لبتكار �لتابع لـ)ديو�( يختتم 
برنامج �سباب �لطاقة �لنظيفة
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اأخبـار الإمـارات
�لنا�سرين �لإمار�تيني حتتفي برو�د �لكتابة يف معر�ش �أقالم من ذ�كرة �خلم�سني

•• ال�صارقة - وام

التي  واملوؤ�س�سات  املواهب  باأ�سحاب  الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  حتتفي 
اأ�سهمت بروؤيتها الفريدة وجهودها الرائدة يف تعزيز �سناعة الن�سر يف دولة 
الفرتة من  ذاك��رة اخلم�سني" خالل  "اأقالم من  بتنظيم معر�س  الإم���ارات 

اخلم�سني. الحتاد  بعيد  احتفالتها  �سمن  دي�سمرب   18 اإىل   12
ويقام املعر�س يف قاعة "يور �سبي�س" يف اجلادة بال�سارقة.. ويعر�س ال�سفحة 
عام  م��ن  ب���دءاً  دي�سمرب   2 يف  ال�����س��ادرة  املحلية  ال�سحف  جميع  م��ن  الأوىل 
1971 حتى عام 2021 التي ت�سم م�سرية الدولة وم�ساعيها نحو تعزيز 
 .. الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات  م��ن  وغ��ريه��ا  والإع����الم  والن�سر  الكتابة  قطاعات 
ويت�سمن جمموعة من ال�سور والن�سو�س التي تقدم للزوار جتربة فريدة 
يتعرفون من خاللها على اأبرز املوؤلفني والأعمال الأدبية ودور الن�سر التي 

لعبت دوراً حمورياً يف النهو�س بقطاع الإعالم والن�سر يف الدولة.
وقال را�سد الكو�س املدير التنفيذي جلمعية النا�سرين الإماراتيني ميثل عيد 
الدولة مب�سرية م�سرفة من  بها  عام اخلم�سني منا�سبة حتتفي  الحت��اد يف 
الإجنازات التي حققتها على مدى العقود اخلم�سة املا�سية وفر�سًة مثاليًة 
لتكرمي جهود الذين متكنوا من مواجهة التحديات واتخاذ اخلطوات الأوىل 
نحو تعزيز قطاع الإعالم وال�سحافة والن�سر املزدهر يف دولة الإمارات اليوم. 
واأو�سح اأن املعر�س يهدف اإىل تعريف الزوار على التجارب امللهمة للمبدعني 
اأفراداً وموؤ�س�سات والذين �ساهموا بجهودهم يف دفع عجلة التنمية الثقافية 
والإجتماعية والإقت�سادية يف وطننا على مدى العقود املا�سية ونحن اليوم 
ب�سفتنا املوؤ�س�سة املعنية بدعم وتطوير �سناعة الن�سر يف دولة الإمارات نتطلع 
اإىل ا�ستعرا�س جتارب اأ�سحاب الإجنازات واملبدعني يف قطاع الن�سر يف الدولة 

وتكرمي جهودهم يف الرتقاء بهذه ال�سناعة وتعزيز تنوعها ومنوها.

خدمات ر�أ�ش �خليمة تنفذ م�سروع تطوير �سبكة ت�سريف 
مياه �لأمطار يف �سارع �ل�سيخ حممد بن �سامل 

•• راأ�س اخليمة -وام 

راأ�س  يف  العامة  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة  التابعة  الأ�سغال  موؤ�س�سة  ب��داأت   
الأمطار  مياه  ت�سريف  �سبكة  تطوير  م�سروع  تنفيذ  اأم�س  اخليمة 
روتانا  ال��ك��وف  فندق  م��ن  بالقرب  �سامل  ب��ن  ال�سيخ حممد  ���س��ارع  يف 
احلمادي  حممد  اأحمد  املهند�س  وق��ال  ودب��ي.  اخليمة  راأ���س  باجتاه 
مدير عام دائرة اخلدمات العامة يف راأ�س اخليمة اإن امل�سروع يهدف 
لتطوير �سبكات ت�سريف مياه الأمطار يف اإمارة راأ�س اخليمة و�سيتم 
اأم�����س ال��ث��الث��اء على مرحلتني  ب��دء العمل يف امل�����س��روع اع��ت��ب��ارا م��ن 
اإىل  لفتا   ..2022 يناير  �سهر  اأواخ���ر  منه  النتهاء  املتوقع  وم��ن 

اأن  اإىل  واأ�سار  التحويلة حتت ج�سر الكوف روتانا.  اإغالق  اأنه �سيتم 
امل�سروع �سيتم تنفيذه على مرحلتني ل�سمان توفري ال�سيولة املرورية 
اأن  اإىل  وعدم التاأثري على حركة �سري املركبات يف الجتاهني، لفتاً 
امل�سروع ي�ستهدف تعزيز جودة البنية التحتية الع�سرية التي تتمتع 
بها الإمارة. واأو�سح احلمادي اأن امل�سروع ياأتي �سمن حزمة م�ساريع 
موؤ�س�سة الأ�سغال لتنفيذ �سبكات �سرف مياه الأمطار مبناطق راأ�س 
اخليمة كاأحد احللول يف مواجهة جتمعات مياه الأمطار خالل ف�سل 
ال�ستاء حيث مت النتهاء من كافة الأعمال يف اإن�ساء �سبكتي ت�سريف 
مياه الأمطار يف منطقتي املعريي�س واحل�سن، بنظام �سرف متكامل 

وم�ستدام لتجميع مياه الأمطار.

�سحة توفر تقنية متقدمة بالليزر لعالج تو�ئم د�خل �لرحم 
•• اأبوظبي -وام

م�ست�سفى  يف  الأط�������ب�������اء  جن�����ح 
�سركة  من�ساآت  اإح��دى  الكورني�س، 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب���وظ���ب���ي 
رعاية  ���س��ب��ك��ة  اأك������رب  "�سحة"، 
اإن��ق��اذ حياة  ال��دول��ة، يف  �سحية يف 
ب��اإج��راء عملية ف�سل  ت��وائ��م  ع��دة 
ال��دورة الدموية بني التواأم داخل 
رحم الأم بوا�سطة منظار اجلنني، 
الأوعية بني  واإدخ��ال ليزر لف�سل 
ا�ستكمال  ميكن  حتى  اجلنينني، 

احلمل واملحافظة على الأجنة.
وي���ع���د م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ك��ورن��ي�����س يف 
القليلة  امل�ست�سفيات  من  اأبوظبي 

اخلربة  ميتلكون  ال��ذي��ن  الأج��ن��ة 
واملعرفة لتحديد امل�ساكل املحتملة 
الوقت  يف  ل��ع��الج��ه��ا  وال���ت���دخ���ل 
الدكتور  ق��ال  جهته  من  املنا�سب. 
ف���رين���ر دي�����ل، رئ��ي�����س وح�����دة طب 
وا�ست�ساري  امل���ت���ق���دم���ة،  الأج����ن����ة 
م�ست�سفى  يف  واجل��ن��ني  الأم  ط��ب 
ت�سم  امل�ست�سفى  اإن  ال��ك��ورن��ي�����س، 
املوؤهلني  اخل�������رباء  م����ن  ف���ري���ق���اً 
ال��ذي��ن مي��ت��ل��ك��ون خ���ربات كبرية، 
عملهم  وم���ار����س���وا  ت����درب����وا  وق����د 
واأمل��ان��ي��ا، حيث  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف 
عملية   122 نحو  ب��اإج��راء  ق��ام��و 
ف�سل للدورة الدموية بني التواأم 
الليزر  بوا�سطة  الأم  رح��م  داخ���ل 

يتم  مل  اإذا  احل��م��ل  لفقد  تقريباً 
توفري العالج، ومع العالج بالليزر 
ميكن اإنقاذ طفل واحد على الأقل 
وتتم  احل��������الت،  م����ن   90% يف 
يف  التواأمني  حياة  على  املحافظة 
من   70% ن�سبة  اإىل  ي�����س��ل  م��ا 
احلالت. ومن احلالت التي جنح 
الكورني�س  م�ست�سفى  يف  الأط��ب��اء 
ب�����اإج�����راء ع��م��ل��ي��ة ف�����س��ل ال������دورة 
ال��دم��وي��ة ب��ني ال��ت��واأم داخ���ل رحم 
الأم بالليزر، حالة ل�سيدة تبلغ من 
العمر 32 عاما واأجنبت تواأما من 
الذكور اإذ متت اإحالتها اإىل وحدة 
طب الأجنة املتقدمة يف م�ست�سفى 
الليزر  عملية  لإج���راء  الكورني�س 

يف ال��ع��امل ال��ت��ي جت��ري مثل هذه 
ال���ت���واأم  ع����الج  اأن  اإذ  ال��ع��م��ل��ي��ات، 
الأم،  رح��م  داخ��ل  الليزر  بوا�سطة 
للغاية،  م��ت��خ�����س�����س  اإج�������راء  ه���و 
متالزمة  لعالج  اإليه  اللجوء  يتم 
نادرة  وه��ي حالة  دم اجلنني،  نقل 
وخ��ط��رية، حت��دث يف نحو 15% 
امل�سيمة حيث  اأحادية  التوائم  من 
اأن  امل�����س��رتك��ة مي��ك��ن  امل�����س��ي��م��ة  اأن 
اإم���داد  ب�سبب  م�ساعفات  ت�سبب 
ال�����دم غ���ري امل����ت����وازن ل��ك��ل جنني، 
ت�����س��خ��ي�����س حالة  ي���ت���م  وع���ن���دم���ا 
الدم بني  الإ�سابة مبتالزمة نقل 
���س��دي��دة اخلطورة،  ب��اأن��ه��ا  ال���ت���واأم 
 %  100 بن�سبة  احتمال  وهناك 

دم  نقل  م��ت��الزم��ة  ت�سخي�س  بعد 
اجلنيني، يف الأ�سبوع الثامن ع�سر 
م���ن ح��م��ل��ه��ا.. و���س��ي��دة اأخ�����رى مت 
ت�سخي�س حالة تواأمها مبتالزمة 
الأ�سبوع  يف  اجل��ن��ي��ن��ي  ال����دم  ن��ق��ل 

الرابع والع�سرين من احلمل.
وتزامناً مع يوم التوعية ملتالزمة 
ن��ق��ل ال�����دم اجل��ن��ي��ن��ي امل����واف����ق 7 
دي�����س��م��رب، اأك����دت ال��دك��ت��ورة ليان 
الأجنة  ا���س��ت�����س��اري��ة ط��ب  ب��ري��ك��ر، 
وم������دي������رة ق�������س���م ط�����ب الأج�����ن�����ة 
م�ست�سفى  يف  ال��ط��ب��ي  وال��ت�����س��وي��ر 
اأه��م��ي��ة متابعة  ال��ك��ورن��ي�����س، ع��ل��ى 
ال��ن�����س��اء احل���وام���ل ب���ت���واأم اأح����ادي 
امل�������س���ي���م���ة م����ع اأخ�������س���ائ���ي���ي طب 

جميع  يف  الرئي�سية  اجلنني  ط��ب 
اأنحاء العامل ، مما ميثل اإرثاً من 

اجلنينني،  ب��ني  الأوع���ي���ة  لف�سل 
ن��ت��ائ��ج مم��اث��ل��ة لوحدات  وح��ق��ق��وا 

الكفاءة واخل��ربة يف عالج الأجنة 
يف اأبوظبي .

مدن يا�ش �لرتفيهية تت�سدر قائمة بلولوب لأبرز �ملدن �لرتفيهية يف �ل�سرق �لأو�سط 
•• اأبوظبي-وام

املدن  اأب���رز  قائمة  الرتفيهية  يا�س  م��دن  ت�سدرت 
وامل���راف���ق ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، وفقاً 
باأحدث  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ب��ل��ول��وب  م��ن�����س��ة  لت�سنيف 
الأخبار والتطورات التي ت�سهدها �سناعة الت�سلية 

والرتفيه على م�ستوى العامل.
وح��ل��ت ع���امل ف����رياري اأب��وظ��ب��ي يف امل��رت��ب��ة الأوىل 
�سمن قائمة بلولوب تلتها كل من يا�س ووتروورلد 
براذرز  وارن���ر  وع���امل  الثانية،  املرتبة  يف  اأب��وظ��ب��ي 
�سملت  التي  القائمة  الثالثة يف  املرتبة  اأبوظبي يف 
اأب����رز 15 م��رف��ق��اً وم��ع��ل��م��اً ت��رف��ي��ه��ي��اً م��ن خمتلف 
بلولوب  من�سة  وتعترب  الأو����س���ط.  ال�����س��رق  اأن��ح��اء 
ورجال  للمهنيني  الأب�����رز  ال��وج��ه��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
والتوجهات  الأخبار  اأح��دث  على  للتعرف  الأعمال 
العامل،  م�ستوى  على  الرتفيه  ب�سناعة  اخلا�سة 

اإىل  و���س��وًل  الرتفيهية  وامل��دن  املتاحف  من  بداية 
حدائق احليوانات واأحوا�س الأحياء املائية وغريها 
من الوجهات الرتفيهية على م�ستوى العامل. وقال 
لل�سوؤون  الرئي�س  نائب  الزعابي،  كعبو�س  احل�سن 
اإك�سبريين�سز: فخورون بهذا  الت�سغيلية لدى فرح 
الت�سنيف الذي ي�سعنا يف مقدمة �سناعة الت�سلية 
العمل  املنطقة، و�سنوا�سل  والرتفيه على م�ستوى 
لنقدم  الرتفيهية  ومرافقنا  وجهاتنا  تطوير  على 
الدولة  م��ن  ال��ق��ادم��ني  ل�سيوفنا  تن�سى  ل  جت��ارب 
وخارجها .. يعترب هذا الت�سنيف مبثابة دليل هام 
تطوير  على  ال��دائ��م  وحر�سنا  جهودنا  متيز  على 
عرو�سنا مبا يعزز من مكانة مدن يا�س الرتفيهية 
والتجارب  للرتفيه  رائ��دة  وعاملية  اإقليمية  كوجهة 

ال�ستثنائية.
مدينة  اأول  اأبوظبي"  ف�����رياري  "عامل  وت��ع��ت��رب 
بالعديد  وتنفرد  ف��رياري،  عالمة  حتمل  ترفيهية 

من الألعاب امل�سوقة واملرافق الرتفيهية التي متكن 
ال�����س��ي��وف م��ن ال��ع��ائ��الت والأ����س���دق���اء م��ن ق�ساء 
ترفيهيًة حيًة  ا�ستثنائية، كما تقّدم عرو�ساً  اأوقات 
ومهرجانات وفعاليات مو�سمية مده�سة ت�ستقطب 

الزوار من كافة اأنحاء العامل.
وت��وف��ر ي��ا���س ووت����روورل����د، وه���ي م��دي��ن��ة الألعاب 
املائية الإماراتية امل�ستوحاة من تراث الغو�س على 
اللوؤلوؤ، مغامرات م�سّوقة من خالل اأكر من 45 
لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً تقدم خمتلف 
براذرز  وارن��ر  اأما عامل  والت�سويق.  املرح  م�ستويات 
اأروع التجارب الرتفيهية الغامرة  اأبوظبي، فتوفر 
ت��رف��ي��ه��ي��اً يف �ست  م���ن خ���الل 29 ل��ع��ب��ة وم��رف��ق��اً 
"دي  مناطق ترفيهية غامرة مع اأجمل �سخ�سيات 
" مثل بامتان، �سوبرمان ووندر  �سي �سوبر هريوز 
باغز  مثل  املحبوبة  الأنيمي�سن  و�سخ�سيات  ومان، 
باين، �سكوبي-دو، وتوم اآند جريي، وذا فلين�ستونز.

ووتربارك  العقبة  ب�سرايا  اأي�ساً  بلولوب  واأ���س��ادت 
ال��ت��ي تعترب م��دي��ن��ة الأل���ع���اب امل��ائ��ي��ة الأك����رب على 
تتوىل  والتي  الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  م�ستوى 
العمليات  اإدارة  اإك�سبريين�سز"  "فرح  ���س��رك��ة 
 13 رق��م  امل��رت��ب��ة  يف  حلت  حيث  فيها،  الت�سغيلية 
�سمن القائمة. وكانت من�سة بلولوب الإلكرتونية 
"جوائز بلولوب  اأكتوبر املا�سي  قد نظمت يف �سهر 
يا�س  تكرمي مدن  �سهدت  2021" التي  لالبتكار 
اأف�سل  ت��ق��دمي  ل��ت��م��ي��زه��م يف  ال��رتف��ي��ه��ي��ة، وذل����ك 

جتارب ال�سيوف �سمن عدة فئات.
تتوىل  التي  الرتفيهية  يا�س  ومرافق  مدن  وتوفر 
�سركة فرح اإك�سبريين�سز اإدارة العمليات الت�سغيلية 
الأل����ع����اب واملرافق  م���ن  وا���س��ع��ة  ف��ي��ه��ا، جم��م��وع��ة 
ل�سيوفها  احلية  وال��ع��رو���س  العائلية  الرتفيهية 
ويا�س  اأبوظبي،  ف��رياري  وتوا�سل كل من عامل   ..
اأبوظبي،  ب�����راذرز  ووارن�����ر  اأب��وظ��ب��ي،  ووت����روورل����د 

البع�س  بع�سها  عن  تبعد  التي  اأبوظبي،  وك��المي 
م�����س��اف��ة دق���ائ���ق ق��ل��ي��ل��ة، ات���خ���اذ ك��اف��ة الإج�������راءات 
اآمنة  ترفيهية  الح��رتازي��ة ل�سمان توفري جت��ارب 

للجميع، حيث يتعني على جميع ال�سيوف الدخول 
تطبيق  ع��رب  الأخ�سر"  "املرور  ن��ظ��ام  با�ستخدام 

الإماراتي". "احل�سن 

نظمه الق�سم العربي يف الظفرة

�ملدر�سة �لآ�سيوية �لدولية حتتفل باإجناز�ت �لدولة خالل �لـ 50 عاما

الأر�����س،  ه���ذه  ال��ظ��ف��رة يف  ح�سن 
م���ع ذك����ر قبيلة  وذك������ره م���ق���رتن���اً 
ب��ن��ي ي���ا����س ���س��م��ن ح���ادث���ة وقعت 
ما  1633م،  ع���ام  احل�����س��ن  ع��ن��د 

بع�س املخطوطات التاريخية التي 
والقبائل  الأ����س���ر  ق�����س�����س  حت��ك��ي 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ع��م��ر ه����ذه الأر������س 
اأبناء  وتوارثها  ال�سنني  مئات  منذ 

اإذ  للقبيلة،  احل�سن  ملكية  يوؤكد 
ح��دث ذل��ك يف ال��ف��رتة التي كانت 
الإم��ارة تابعة لل�سيخ حممد  فيها 
اليا�سي جد اآل بوفالح املتوفى �سنة 

القبائل.
تاريخية  خم����ط����وط����ات  ت�������س���ري 
قدمية، منها اخلريطة الأوروبية 
املر�سومة عام 1561م، اإىل وجود 

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

املدر�سة  يف  ال��ع��رب��ي  الق�سم  نظم   
الآ�سيوية الدولية مبدينة زايد يف 
منطقة الظفرة احتفال باإجنازات 
وذلك  عاما   50 ال�  الدولة خالل 
باليوم  الح�����ت�����ف�����الت  اإط���������ار  يف 
ل���دول���ة الإم�������ارات   50 ال���وط���ن���ي 

العربية املتحدة .
وت�سمن الحتفال فقرات متنوعة 
املدر�سة  ط����الب  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ق����ام 
�سملت فقرة اليولة رق�سة العيالة 
املتنوعة  ال����ف����ق����رات  م����ن  وع�������دد 
اإق��ب��ال كبريا  التي لقيت  الخ��رى 
م���ن احل�������س���ور واأول�����ي�����اء الأم�����ور 
الق�سم  م����ن  امل����در�����س����ة  وط�������الب 

العربي والآ�سيوي 
الذي  بالحتفال  ال��ط��الب  واأ���س��اد 
واملبادئ  القيم  تر�سيخ  يف  ي�ساهم 
ل�����دى ال����ط����الب والن����ت����م����اء نحو 
مبنجزاتها  وال��ت��ع��ري��ف  ال���دول���ة 
وت���اري���خ���ه���ا  خا�سة  وح�����س��ارت��ه��ا 
من  تعترب  ال��ظ��ف��رة  منطقة  واأن 
التاريخ  ذات  امل��ت��م��ي��زة  امل���ن���اط���ق 
جمموعة  وت�سم  والعريق  الكبري 
التاريخية  واحل�سون  القالع  من 

بجانب منطقة ليوا الأثرية .
الظفرة«  »ح�����س��ن  اأي�����س��ا  وت�����س��م 
مدينة  �����س����رق  ال�������س���رة  ����س���ي���ح  يف 
30 ك��م -اأق���دم واأكرب  زاي��د بنحو 
احل�سون يف الظفرة- �ساهداً على 
تاريخ وح�سارة املنطقة، اإذ ذكر يف 

1642م، وتربز نتائج البحث اإىل 
يف  كان  للح�سن  ا�ستيطان  اأول  اأن 

القرن الثامن ع�سر.
اأقدم  يعترب من  الظفرة  و ح�سن 
على  وي��دل  املنطقة،  يف  احل�سون 
ع��م��ق ت���اري���خ امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ورد 
ذك������ره يف خم���ط���وط���ات اأوروب����ي����ة 
بينت  ال��ت��ي   ،1561 ل��ل��ع��ام  ت��ع��ود 
اأن املنطقة يوجد بها قلعة كبرية، 
يف  امل��وج��ود  الوحيد  ه��و  واحل�سن 
املوؤ�سرات  ت��دل  كما  املنطقة،  ه��ذه 
قبيلة  اأن  ال���ت���اري���خ���ي���ة  والآث���������ار 
ب��ن��ي ي��ا���س ه���ي م���ن ك��ان��ت ت�سكن 
ب��ن��وا هذا  ه��ذه املنطقة، وه��م م��ن 
يتم  ح��ت��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  احل�����س��ن، 
اأو  ا���س��ت��خ��دام��ه يف وق����ت احل�����رب 

ال�سلم، وي�ستوعب بت�سميمه جميع 
ال�سكان وقت الأزمات. واليوم يعد 
تراثياً  م��ع��ل��م��اً  ال���ظ���ف���رة  ح�����س��ن 
لأجيالنا  وم��ه��م��اً  غ��ن��ي��اً  وم�����س��دراً 
الظفرة،  منطقة  ت��اري��خ  ل��درا���س��ة 
الإن�سان  ب��ن��اء  ملحمة  ل���س��ت��ل��ه��ام 
م��ن ق���دمي ال���زم���ان ح��ت��ى الدولة 
اأ�س�سها  ال��ت��ي  احلديثة  الع�سرية 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، و�سارت 
على نهجه قيادتنا الر�سيدة، حيث 
القالع  ه��ذه  على  احل��ف��اظ  يعترب 
التاريخية  وال���رم���وز  واحل�����س��ون 
هذا  على  احلفاظ  يف  دائ��م��اً  نهجاً 
احلا�سر  اأج����ي����ال  ورب������ط  الإرث 

بتاريخنا وما�سينا املجيد.
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تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / عبداجلبار عبده حممد املن�سوب � اجلن�سية اليمن 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )مطعم 
ريف اليمن للمندي( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 

رقم )760567(، اإىل ال�سيد / جنيب علي حممد املن�سوب - اجلن�سية اليمن ، 
تعديالت اخرى : ل يوجد.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن بالن�سر 

 7749/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  كى جو فالكون خلدمات اإدارة امل�ساريع )�س ذ م م( 

2- بيلي راما با�سو بيلي �سوبا راو - عن نف�سه وب�سفته مدير كي جو فالكون خلدمات 
اإدارة امل�ساريع )�س ذ م م( واملوقع على ال�سيكات - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ قرطا�سية فاروق العاملية )�س ذ م م(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)36110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة واإلزامهما بالت�سامن.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�عالن بالن�سر 
 9088/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  يويي ز هواجن  - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ �سكاي كورت�س ملالكها �سركة ال�س الوطنية �سركة ال�سخ�س 

الواحد م�ساهمة خا�سة �سركة ال�سخ�س الواحد )�س ذ م م(  
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   - املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  اأحمد   / وميثله 
املنفذ به وقدره )140600.00( درهم اىل طالب  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إعالن ح�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية
�لعني  - جز�ء  يف �لدعوى رقم 2021/5586 

اإعالن بالن�سر
احلك�م  مبوج�ب  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  ال�سيخ  اأحمد  را�سد   / احل�سابي  اخلبري  يعلن 
ال�ساكية/مدر�سة  من  املرفوعة   2021/11/9 بتاريخ  املوقرة  الكلية  العني  نيابة  عن  ال�س�ادر 
عبداهلل بن زبي�ر �سد امل�سكو يف حقه/ حممود ماجد حممود حممد عطيه يعلن اخلبري احل�سابي 
امل�سكو يف حقه/حممود ماجد حممود حممد عطيه حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية يوم الثنني 
عرب  وذلك  �سباحاً.  �سباحاً)11:00(  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف   2021/12/13 املوافق 

التقنية املرئي�ة اأونالين عرب برنامج زووم عرب الرابط ادناه :-
https://us02web.zoom.us/i/7785033254?pwd=Snd5SmZHTEtJMmY1eDduTXhxY1VVdz09

اأداء  ال�دعوى، حتى ن�ستطيع  التي توؤي�د م�وقفكم ف�ي  الوثائق وامل�ستندات  اإح�سار كافة  كما يرجي 
املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�سول ويف الوقت املحدد.

لال�ستف�سار يرجى الت�سال علي رقم 0564159855 - 026454696
�خلبري �حل�سابي  �أ/ر��سد �أحمد �ل�سيخ 

�إعــــــالن بالن�سر 
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اأخبـار الإمـارات
�سوق �حلديقة نهاية كل �أ�سبوع يف حديقة �أم �لإمار�ت باأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام

الن�سخة  اأبوظبي  العا�سمة  يف  الإم���ارات  اأم  حديقة  اأطلقت 
للزوار  يقدم  ال��ذي  احلديقة"،  "�سوق  فعاليات  من  الأوىل 
اأيام  العائلية  والتجارب  املميزة  وال�سلع  املنتجات  من  باقة 

اجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع حتى نهاية مار�س املقبل.
وان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��وق ي���وم 2 دي�����س��م��رب اجل����اري مع 
اأف��راد املجتمع يف  24 متجرا وعار�سا، حيث يجمع  حوايل 
اأجواء مفعمة باملرح وجتارب الت�سوق مع باقة من املنتجات 
بال����تعاون  وذل���ك  الرتفيهية  والأن�سطة  وال�سل�����ع  الغذائية 
جم���ال  يف  املتخ�������س�سة  ال�س������ركة  فري�س"،  "�سالل  م��ع 

يف  ال��زراع��ي��ة  والتكنولوجيا  ال��ط��ازج��ة  الغ���ذائية  املنتجات 
اإمارة اأبوظبي، .

الع�سوية  واخل�����س��روات  ال��ف��واك��ه  احلديقة"  "�سوق  ي��وف��ر 
املحلية مبا يعزز تناف�سية املنتجات املحلية، ويدعم اإمكانات 

املزارعني املحليني 
وقالت ر�سا قبالوي، مدير الت�سال املوؤ�س�سي لدى حديقة 
اأم الإمارات: "بينما ت�سهد الإمارات هذه الأيام اأجواء �ستوية 
مميزة، ندعو الأ�سدقاء والعائالت اإىل ال�ستمتاع باأوقاتهم 

يف الهواء الطلق، ل �سيما يف ‘�سوق احلديقة.
وي�ستقبل �سوق احلديقة الزوار اأيام اجلمعة وال�سبت من كل 

اأ�سبوع من ال�ساعة 4 ع�سراً حتى 11 م�ساًء.

قادة �لعمل �لجتماعي �لإمار�تي يناق�سون يف �إك�سبو 2020 دبي �أطر عمل مكافحة �لعنف و�لإيذ�ء 
•• دبي- وام

اأجندة  وتطوير  بتنفيذ  املعنيني  الفكر  وق��ادة  امل�سوؤولني  كبار  من  ع��دد  ناق�س 
القطاع الجتماعي يف دولة الإمارات اأطر عمل مكافحة العنف والإيذاء وذلك 
لتمكني  الأدوار  وتكامل  �سمولية  الجتماعي:  "العمل  بعنوان  نقا�س  حلقة  يف 
املراأة" نظمها مركز اأبوظبي لالإيواء والرعاية الإن�سانية "اإيواء"التابع لدائرة 
اأبوظبي للثقافة والفنون، يف  باأبوظبي، بالتعاون مع جمموعة  تنمية املجتمع 
اإك�سبو 2020 دبي. وحتدثت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية 
اأن ج��ودة احلياة يف دولة  م��وؤك��دة  امل���راأة،  املجتمع عن جهود تعزيز ج��ودة حياة 
الإمارات كانت حا�سرة يف نهج وم�سرية وروؤية الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، حني قال "ثروتي.. �سعادة �سعبي"، 
ال�سعادة وجودة  التي جعلت  الإم��ارات  دول��ة  و�سارت على نهجه قيادة وحكومة 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  وتاأثري  قيمة  اإىل  م�سرية  للحياة،  عاًما  اإط��اًرا  احلياة 

جلودة احلياة يف دولة الإمارات 2031.
وتطرقت اإىل اأهمية دعم وتوجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
الأب��رز يف دعم ومتكني  ال��دور  الإم���ارات،  اأم   ، الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
اأي  من  للمراأة  احلماية  توفر  اآليات  اعتماد  امل��راأة، من خالل  وتنمية  وحماية 
متييز اأو اإ�ساءة، وفق �سيا�سة متكاملة تقدم اأكرب قدر ممكن للن�ساء من احلماية، 
ال�سيخ  �سمو  برئا�سة حرم  للتوازن بني اجلن�سني،  الإم��ارات  اإىل جمل�س  لفتة 

ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ،  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�سور بن زايد 
�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة، 
املراأة  حل��ق��وق  املتكاملة  والجتماعية  القت�سادية  احلماية  تعزيز  يف  ودوره 

وتطلعاتها.
الإم���ارات حتظي  دول��ة  امل��راأة يف  اإن  بنت عي�سى بوحميد:  وقالت معايل ح�سة 
لدور  امل�ساندة  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  من  العديد  وهناك  ال���الزم،  الدعم  بكامل 
حياة  ج���ودة  وتعزيز  الأ���س��رة،  ومت��ك��ني  حماية  تر�سيخ  ع��رب  املجتمع،  يف  امل���راأة 
ومبادرة  الأ���س��رة،  حماية  و�سيا�سة  لالأ�سرة،  الوطنية  ال�سيا�سة  مثل:  اأف��راده��ا 
واملتناهية  املنزلية  امل�ساريع  على  عالوة  املجانية،  الأ�سرية  لال�ست�سارات  تاآلف 
اأكر  ي�ستقطب  الذي  املنتجة  الإماراتية  لالأ�سر  ال�سنعة  م�سروع  مثل  ال�سغر 
اأ�سرة مواطنة، واأكر من %93 من هذه امل�ساريع تديرها املراأة   2860 من 
الدولة جلعل  روؤية قيادة  املعطيات ترتجم  اأن كل هذه   : واأ�سافت  الإماراتية. 
اأف�سل،  بجودة حياة  ينعمون  واأفرادها  ومتما�سكة،  الإماراتية م�ستقرة  الأ�سرة 
اأن  وهي موؤ�سرات حماية اقت�سادية واجتماعية وقائية بالدرجة الأوىل، حيث 

ال�ستقرار الأ�سري والجتماعي والقت�سادي يبداأ من املراأة والبيت.
احلماية  لتعزيز  الحتادية  اإىل اخلطط  املجتمع  تنمية  وزي��رة  معايل  واأ�سارت 
الجتماعية للحد من العنف والإيذاء، وقالت اإن اإطار احلماية الجتماعية يف 
اإىل حزمة �سيا�سات وقوانني وت�سريعات رادع��ة، وداعمة  دولة الإم��ارات ي�ستند 
لال�ستقرار ولأف�سل جودة حياة ممكنة لالأ�سرة واملراأة ولأفراد املجتمع عموًما.. 
اجتماعية  منظومة  تعزيز  ت�ستهدف  التي  الأ���س��رة  حماية  �سيا�سة  اإىل  لفتة 

املراأة  دور  يدعم  كيانها وحقوقها، مبا  الأ�سرة وحتفظ  لأف��راد  حتقق احلماية 
وم�ساركتها الفاعلة يف التنمية املجتمعية.

تنمية  دائ���رة  رئي�س  اخلييلي،  خمي�س  مغري  الدكتور  اأ���س��ارم��ع��ايل  جانبه  م��ن 
اأبوظبي  اإم����ارة  الج��ت��م��اع��ي يف  ال��ق��ط��اع  ج��ه��ود  اإىل  اجلل�سة  خ���الل  امل��ج��ت��م��ع، 
امل��راأة والأ�سرة  اأن  امل��راأة وم�ساهمتها يف املجتمع، مو�سًحا   من خالل دعم دور 
الدعامة الجتماعية والثقافية والقت�سادية يف املجتمع، واحلفاظ على املراأة 

هو احلفاظ على املجتمع ككل.
واأكد اأن دائرة تنمية املجتمع تعمل على اإعداد وتطوير ملف جودة حياة الأ�سرة 
والذي ي�سمل اأفراد الأ�سرة ككل ومنهم املراأة، ويعد هذا امللف اإحدى اأهم اأولويات 
الدائرة ملا ملخرجاته من اأهمية يف تعزيز جودة حياة الفئات امل�ستهدفة، منوها 
التحديات الجتماعية وحتليل جذورها لتحديد  درا�سة وحتليل  اأنه متت  اإىل 
عليها  العمل  مت  التي  املبادرات  وت�سميم  ال�سيا�سات  �سياغة  يف  الرتكيز  نقاط 
خالل هذا العام والتي توؤثر على جودة حياة الأ�سرة ككل للم�ساهمة يف متكينهم 

وحتقيق ا�ستقرارهم.
اأبوظبي  يف  والإي���ذاء  العنف  �سحايا  اإط��ار  اإىل  اجلل�سة  خ��الل  اخلييلي  ولفت 
الك�سف والإب��الغ، وتقدمي الدعم  الوقاية،  وال��ذي يت�سمن عدة حماور ت�سمل 
الالزم �سواء العالج اأو التاأهيل، اإىل جانب اإعادة الدمج املجتمعي، مو�سًحا اأنه 
للفئات   2020 ع��ام  والإي���ذاء يف  العنف  اإط��ار ل�سحايا  العمل على تطوير  مت 
الهمم،  واأ�سحاب  ال�سن  وكبار  والطفل،  امل��راأة،  مثل  امل�ستفيدين  من  املختلفة 
اإىل جانب �سحايا الإيذاء من اخلدمات املتعلقة �سواء باخلدمات الجتماعية، 

اخلدمات املالية وال�سحية، واخلدمات القانونية والتعليمية.
من جهتها ، قالت �سعادة �سارة �سهيل، املدير العام ملركز اأبوظبي لالإيواء والرعاية 
الإن�سانية – اإي��واء، اإن ظاهرة العنف والإي��ذاء اأ�سبحت عبًئا ثقياًل على كاهل 
املجتمعات، وحّثت اجلميع على النهو�س بالدعوة اإىل اتخاذ اإجراءات لتخطي 
التحديات، و�سمان وجود خدمات اأ�سا�سية للناجني من العنف، والرتكيز على 
الوقاية، وجمع البيانات التي ميكنها اأن توفر توجًها فعاًل يف تقدمي اخلدمات 

الجتماعية لل�سحايا.
الإن�سانية  والقيم  الر�سيدة  لقيادتنا  احلثيثة  اجلهود  بف�سل  " اأنه   : واأ�سافت 
ال�سامية لأبناء وبنات زايد والإرث الطيب الذي ا�ستقيناه من املغفور له ال�سيخ 
اإقليمية  ث��راه، وما نحظى به من مكانة  اآل نهيان، طّيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
ودولية يف العمل والعطاء الإن�ساين واإكرام الإن�سان، ت�ستمر املنظومة احلكومية 
الإن�سانية  مكانتنا  على  املحافظة  يف  املعنية،  اجلهات  مع  بالتعاون  الإماراتية، 

ونوؤكد التزامنا بتلك القيم العظيمة ونحر�س على تعزيزها".
اليوم،  م��دار  على  – اإي��واء،  الإن�سانية  والرعاية  لالإيواء  اأبوظبي  ونظم مركز 
عدًدا من احلوارات الهادفة مب�ساركة اخلرباء وقادة الفكر لن�سر التوعية وبحث 
اخلطوات القادمة يف النهو�س ب�سبل مكافحة العنف والإيذاء وتنمية املجتمع. 
كما اأعلن عن افتتاح عمل فني توعوي يف "منطقة اليوبيل" باملعر�س، وا�سمه 
املركز  لهم  قدم  الذين  بالب�سر  الجتار  من  الناجني  �سنعه  البولنغ"،  "قطع 
الفني  العمل  وي�ستعر�س  بالفن..  والعالج  التاأهيل  اإع��ادة  برامج  �سمن  دعمه 

بال�سروحات ال�سوتية جتارب الناجني لن�سر الوعي باأهمية العمل الإن�ساين.

•• اأبوظبي-وام

للقطاع  الأ���س��ب��وع��ي  للعمل  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة 
اأي��ام ون�سف يوم عمل  اأربعة  احلكومي الحت��ادي بالدولة، لتكون 
يوم  ي��وم عمل يف  ون�سف  اإىل اخلمي�س،  الث��ن��ني  ي��وم  م��ن  وذل���ك 
والأح��د، وذلك  ال�سبت  الأ�سبوعية يومي  العطلة  اجلمعة، وتكون 
يناير   2 اأن يكون الأحد  2022، على  1 يناير  ابتداًء من تاريخ 

اإجازة ر�سمية.
وُيطبق القرار على جميع اجلهات يف القطاع احلكومي الحتادي 
ال��دوام الر�سمي بناًء على القرار  يف الدولة، حيث �ستكون �ساعات 
من  الظهر  بعد   3:30 اإىل  �سباًحا   7:30 ال�ساعة  من  اجلديد 
 7.30 ال�ساعة  وم��ن  ع��م��ل/،  �ساعات   8/ اخلمي�س  اإىل  الث��ن��ني 
ون�سف/.  �ساعات   4/ اجلمعة  ي��وم  ظ��ه��راً   12:00 اإىل  �سباًحا 
و�سيتم الإعالن لحقاً عن �ساعات الدوام يف املدار�س احلكومية يف 

الدولة.
املرنة  ال��دوام  �ساعات  اإمكانية تطبيق  النظام اجلديد  و�سيت�سمن 
اأن  ونظام العمل عن بعد يوم اجلمعة يف اجلهات الحتادية، على 
تقر اجلهات الحتادية اآليات التنفيذ، ومبا تقت�سيه م�سلحة �سري 

العمل يف هذه اجلهات.
كما مت بناًء على القرار توحيد موعد اإقامة خطبة و�سالة اجلمعة، 

العام. طوال  الدولة  م�ستوى  على  ظهراً  لتكون ال�ساعة 1:15 
والأ�سواق  القت�سادات  خمتلف  مع  الوطني  القت�ساد  اندماج   -

العاملية..
وعلى ال�سعيد القت�سادي، �سيعزز نظام العمل الأ�سبوعي اجلديد 
موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقت�سادي عاملي، 
خمتلف  م��ع  الوطني  القت�ساد  ان��دم��اج  تعزيز  يف  �سي�سهم  حيث 
ال�سرتاتيجي  موقعها  من  ويعزز  العاملية،  والأ�سواق  القت�سادات 
املهم والفاعل يف القت�ساد العاملي، خا�سًة اأن النظام اجلديد للعمل 
التجارية  والتعامالت  ال��ت��ب��ادلت  اأي���ام  تطابق  ي��وؤّم��ن  الأ�سبوعي 
الأ�سبوعية  العطلة  تعتمد  التي  ال��دول  مع  واملالية  والقت�سادية 

يومي ال�سبت والأحد.

اجلديد  الأ�سبوعية  والعطلة  العمل  اأي���ام  ن��ظ��ام  اع��ت��م��اد  اأن  كما 
اأيام  م��ع  امل��وائ��م��ة  على  �سيعمل  اأن��ه  حيث  امل���ايل،  القطاع  �سيدعم 
البنوك  اإىل  بالإ�سافة  العاملية،  املال  واأ�سواق  البور�سات  العمل يف 
الأ�سهم  اأ���س��واق  اأداء  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  �سيعزز  وب��ال��ت��ايل  ال��ع��امل��ي��ة، 

والبنوك و�سركات التاأمني والتجارة اخلارجية لالإمارات.
- الرتقاء بالأداء والإنتاجية يف العمل احلكومي..

دولة  الأ�سبوعي يف  للعمل  النظام اجلديد  يدعم  اأن  املتوقع  ومن 
الإمارات الرتقاء بالأداء والإنتاجية يف العمل احلكومي، وتعزيز 
جاذبية  ال����دول  اأك����ر  ب��ني  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ر���س��ي��خ  ال���دول���ة  تناف�سية 
مرونة  اجل��دي��د  النظام  �سري�سخ  كما  ال��ع��امل،  يف  واحل��ي��اة  للعمل 
متغريات  اأي  مع  ال�سريع  التاأقلم  على  وقدرته  احلكومي  العمل 
والإنتاجية،  الأداء  م�ستويات  و�سيعزز  العامل،  ح��ول  وم�ستجدات 

وير�سخ جودة احلياة يف بيئة العمل.
- تعزيز الرتابط الأ�سري.. وحتقيق التوازن بني احلياة ال�سخ�سية 

والعملية..
يف  الأ�سبوعية  والعطلة  العمل  لأي��ام  اجلديد  النظام  و�سي�ساهم 
املجتمعي،  والتالحم  الأ���س��ري  الرتابط  تعزيز  الإم���ارات يف  دول��ة 
وت��ع��زي��ز ج���ودة ح��ي��اة امل��وظ��ف��ني، خ��ا���س��ًة م��ع مت��دي��د عطلة نهاية 
التوازن  �سيعمل على حتقيق  لتكون يومني ون�سف، مما  الأ�سبوع 
بني  ال��رتاب��ط  وي��ع��زز  العمل،  ومتطلبات  ال�سخ�سية  احل��ي��اة  ب��ني 
املوظفني واأ�سرهم ويتيح لهم الفر�سة للتمتع بعطلة نهاية اأ�سبوع 
اأطول /من ظهر يوم اجلمعة وحتى م�ساء يوم الأحد/، ما ينعك�س 
والأداء  الإنتاجية  رفع  وي�سهم يف  الأ�سرية،  العالقات  على  اإيجاباً 

يف العمل.
تقدمت  قد  الب�سرية احلكومية  للموارد  الحتادية  الهيئة  وكانت 
بدرا�سات  و�سمنته  الأ���س��ب��وع��ي  للعمل  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  مب��ق��رتح 
معيارية على م�ستوى دول املنطقة ودرا�سة جدوى �ساملة لر�سد 
القطاع  ال��ع��م��ل يف  اإن��ت��اج��ي��ة  رف���ع  ع��ل��ى �سعيد  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
احل��ك��وم��ي، وتن�سيط احل���راك الق��ت�����س��ادي يف ال��دول��ة م��ن خالل 
اأوا����س���ر العالقات  ت��ع��زي��ز  امل��ح��ل��ي اإىل ج��ان��ب  زي����ادة ال���س��ت��ه��الك 

الأ�سرية واملجتمعية.

4 اأيام ون�سف ي�م عمل 

حكومة �لإمار�ت تعتمد �لنظام �جلديد للعمل �لأ�سبوعي 
حكومة �أبوظبي تعتمد تغيري 

نظام �لعمل �لأ�سبوعي 
•• اأبوظبي-وام

اعتمدت حكومة اإمارة اأبوظبي تغيري نظام العمل الأ�سبوعي يف الإمارة متا�سياً 
مع روؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التناف�سي عاملياً يف قطاعات القت�ساد 

والأعمال، وملواكبة التطورات والتوجهات العاملية.
وبح�سب القرار �سيتم تطبيق النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف اإمارة اأبوظبي 
اخلمي�س،  اإىل  الث��ن��ني  م��ن  العمل  اأي���ام  لتكون  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  على 

ون�سف يوم عمل يوم اجلمعة. 
ومبوجب القرار، ت�سبح عطلة نهاية الأ�سبوع يومي ال�سبت والأحد واجلمعة 
 2 الأح��د  �سيكون  2022، فيما  يناير   1 تاريخ  ابتداًء من  ي��وم، وذل��ك  ن�سف 

يناير اإجازة ر�سمية. 
 7:30 كما �ستكون �ساعات الدوام الر�سمي يف اجلهات احلكومية من ال�ساعة 
نظام  تطبيق  م��ع  اخلمي�س  اإىل  الث��ن��ني  م��ن  الظهر  بعد   3:30 اإىل  �سباحا 

الدوام املرن، ومن ال�ساعة 7:30 �سباحا اإىل 12:00 ظهراً يوم اجلمعة.

حكومة دبي تعلن عطلة نهاية �لأ�سبوع 
�ل�سبت و�لأحد .. و�جلمعة ن�سف يوم عمل 

•• دبي-وام

اأعلنت حكومة اإمارة دبي عن تغيري نظام العمل الأ�سبوعي يف الإمارة ليتوافق 
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د يف احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة، وتطبيقه ع��ل��ى ك��اف��ة اجلهات  م��ع 
النظام  وبح�سب  املقبل.   2022 يناير   1 من  اب��ت��داء  الإم���ارات  يف  احلكومية 
العمل من يوم الثنني ولغاية اخلمي�س، ون�سف  اأيام  �ستكون  اجلديد للعمل، 
والأحد،  ال�سبت  يومي  الأ�سبوعية  العطلة  و�ستكون  يوم اجلمعة،  يوم عمل يف 
فيما �سيكون الأح��د 2 يناير اإج��ازة ر�سمية.  ياأتي ذلك يف اإط��ار توجه الإمارة 
العاملية يف قطاعات  التناف�سية  الإم��ارات لتعزيز موقعها يف  ملواكبة روؤية دولة 
القت�ساد والأعمال، وتر�سيخ مكانتها على خريطة العامل القت�سادية، وكمركز 
لالأعمال هو الأن�سط والأكر كفاءة وفاعلية من نوعه يف املنطقة، ولالرتقاء 
ال�سخ�سية  احلياة  بني  التوازن  وحتقيق  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  احلياة  بجودة 
قفزة  ويحقق  الأ���س��ري��ة  احل��ي��اة  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  ومب��ا  العمل،  ومتطلبات 
نوعية يف الأداء القت�سادي للدولة.  وبح�سب النظام اجلديد �ستكون �ساعات 
الدوام الر�سمي يف اإمارة دبي من ال�ساعة 7:30 �سباحا اإىل 3:30 بعد الظهر 
من الثنني اإىل اخلمي�س /8 �ساعات عمل/، ومن ال�ساعة 7.30 �سباًحا اإىل 

�ساعات ون�سف/.  4/ اجلمعة  يوم  ظهراً   12:00

حكومة عجمان تعتمد تغيري 
نظام �لعمل �لأ�سبوعي 

•• عجمان-وام

اعتمدت حكومة اإمارة عجمان تغيري نظام العمل الأ�سبوعي يف الإمارة متا�سياً 
مع روؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التناف�سي عاملياً يف قطاعات القت�ساد 

والأعمال وملواكبة التطورات والتوجهات العاملية. 
وبح�سب القرار �سيتم تطبيق النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف اإمارة عجمان 
اخلمي�س  اإىل  الث��ن��ني  م��ن  العمل  اأي���ام  لتكون  احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  على 
ون�سف يوم عمل يوم اجلمعة.  ومبوجب القرار ت�سبح عطلة نهاية الأ�سبوع 
يناير   1 تاريخ  اب��ت��داء من  وذل��ك  ي��وم  ن�سف  والأح���د واجلمعة  ال�سبت  يومي 

فيما �سيكون الأحد 2 يناير اإجازة ر�سمية.   2022
 7:30 كما �ستكون �ساعات الدوام الر�سمي يف اجلهات احلكومية من ال�ساعة 
�سباحا اإىل 3:30 بعد الظهر من الثنني اإىل اخلمي�س ومن ال�ساعة 7:30 

�سباحا اإىل 12:00 ظهراً يوم اجلمعة.

ي�م عمل  ن�سف  واجلمعة  والأحد..  ال�سبت  ي�م  الأ�سب�ع  نهاية  • عطلة 
احلك�مي الحتادي القطاع  يف  اجلهات  جميع  على  القرار  • ُيطبق 

7:30 �سباًحا اإىل 12:00 ظهرًا ال�ساعة  من  اجلمعة..  ي�م  عمل  ون�سف  �ساعات  • اأربع 
الثنني اإىل اخلمي�س.. من ال�ساعة 7:30 �سباًحا اإىل 3:30 بعد الظهر من  عمل  �ساعات   8 •

العام ط�ال  الدولة  م�ست�ى  على  ظهرًا   1:15 ال�ساعة  لتك�ن  اجلمعة,  و�سلة  خطبة  اإقامة  م�عد  • ت�حيد 
دوام مرنة والعمل عن بعد ي�م اجلمعة يف اجلهات الحتادية �ساعات  تطبيق  • اإمكانية 

• ُيطبق القرار ابتداًء من 1 يناير 2022, والأحد 2 يناير اإجازة ر�سمية
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�أبوظبي ت�ست�سيف �لدورة �لأوىل من قمة �لتخزين �ل�سحابي �ملوزع 15 دي�سمرب �جلاري
•• اأبوظبي- وام:

 ت�ست�سيف اأبوظبي الدورة الأوىل من "قمة التخزين ال�سحابي املُوزع"، 
الفرتة  وذل��ك خ��الل  الإم����ارات،  الأول من نوعه يف  املتخ�س�س  احل��دث 
من 15 اىل 17 دي�سمرب اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 

"اأدنيك".
واملعار�س  للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  ي�ست�سيفها  التي  القمة،  وتدعم 
امل�ستدامة،  القت�سادية  التنمية  اأبوظبي،  وال�سياحة-  الثقافة  بدائرة 
الوجهات  الإماراتية على خريطة  العا�سمة  ريادة  تر�سيخ  بالتزامن مع 

العاملية املف�سلة لفعاليات الأعمال.
تنعقد  ال��ت��ي   ،"2021 امل����وزع  ال�سحابي  ال��ت��خ��زي��ن  "قمة  وت�ستقطب 

وامل�ستثمرين  ت�سني  البلوك  خ��رباء  ت�سني"،  بلوك  "عامل  �سل�سلة  �سمن 
بالتقنيات  واملعنيني  املتخ�س�سة  وال�سركات  الأع��م��ال  ورواد  واملبتكرين 

احلديثة والت�سفري من املنطقة والعامل.
وي�سلط احلدث، الذي يطمح منظموه اإىل عقده ب�سفة منتظمة �سنوياً، 
وراعية  امل�ستقبل  وتقنيات  لالبتكار  كحا�سنة  الإم����ارات  على  ال�����س��وء 

للتطور الرقمي.
وتركز القمة على الآفاق الواعدة ل�"التخزين ال�سحابي املُوزع" يف اإحداث 
حتدياتها،  ومعاجلة  التقليدية  الرقمي  التخزين  باأنظمة  نوعية  نقلة 
والرتقاء بحلول البيانات املعتمدة حالياً لتح�سني اأداء موؤ�س�سات الأعمال 
وجتارب امل�ستخدمني والعمالء عرب تبني تقنيات "بلوك ت�سني". وي�سهد 
"جمموعة كالودتيك" العاملية، م�ساركة مرتقبة  احلدث، الذي طورته 

ب��رن��ام��ج ح��اف��ل من  ال��ب��ل��وك ت�سني �سمن  لأمل���ع خ���رباء تقنيات وح��ل��ول 
التي يتم  املناظرات والفعاليات والتجارب واحل��وارات والعرو�س احلية 

بثها مبا�سرة من ا�ستوديو "قمة التخزين ال�سحابي املوزع".
واملعار�س:  للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  مدير  ال�سام�سي،  مبارك  وق��ال 
ال�سحابي  التخزين  قطاع  يف  متخ�س�سة  فعالية  اأول  ا�ست�سافة  "ت�سكل 
20.000 من امل�ساركني  املوزع يف الإم��ارات، والرتحيب مبا يزيد على 
اأي��ام، اإجن��ازاً بحد ذاته يكر�س ري��ادة اأبوظبي يف ابتكار  على مدار ثالثة 
تاأكيد  م��ع  ب��ال��ت��وازي  البيانات،  تخزين  وح��ل��ول  ت�سني"  "بلوك  تقنيات 
ج��اه��زي��ة ال��ع��ا���س��م��ة الإم���ارات���ي���ة لح��ت�����س��ان اأك����رب ال��ف��ع��ال��ي��ات الدولية 
العامل،  اأن��ح��اء  من خمتلف  وف���وداً  ي�ستقطب  ال��ذي  احل��دث،  ..وي�ساهم 
زيادة  عرب  القت�سادية  التنمية  وحتفيز  ال�سياحية  احلركة  تن�سيط  يف 

عدد زوارنا من �سياحة الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س من 
اأهم  اأبوظبي �سمن  الأ�سواق الرئي�سية يف �سيا واأوروب��ا، مبا يعزز مكانة 

مراكز �سياحة الأعمال العاملية".
الركائز  �سمن  املُوزع"  ال�سحابي  ل�"التخزين  امل��ح��وري  ال��دور  ويتزايد 
..وتعترب  العامل  دول  غالبية  يف  التنموية  لال�سرتاتيجيات  الأ�سا�سية 
الإم��ارات رائدة يف تبني هذه احللول وتقنيات البلوك ت�سني اإىل جانب 
القطاع  يف  ال���واع���دة  لتطبيقاتها  ن��ظ��راً  امل�ستقبلية،  التقنيات  اأح����دث 
احلكومي وال�سركات واملوؤ�س�سات الع�سكرية. وبينما يحظى اأمن ال�سبكات 
الوطنية،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  �سمن  م�سبوقة  غ��ري  باأهمية  وامل��ع��ل��وم��ات 
ال�سخمة يف تطبيق  للبيانات  امل��وزع  التخزين  اأنظمة  دور  القمة  تتناول 

ا�سرتاتيجيات اأمن املعلومات على م�ستوى الدول.

�سيف بن ز�يد يزور جناح 
�لفاتيكان يف  �إك�سبو 2020 دبي 

•• دبي-وام

زار الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
 2020 " اإك�سبو  الفاتيكان �سمن ج��ولت �سموه يف  الداخلية جناح  وزي��ر 

دبي ".
ويف اجلناح املقام يف منطقة التنقل ، اطلع �سموه على ما يقدمه اجلناح من 
الإن�ساين  التوا�سل  تعمق  ومعرو�سات  تاريخية  ووثائق  نادرة  خمطوطات 

وتعر�س امل�سرتكات الكثرية بني ال�سرق والغرب.
التي  الإن�سانية  الر�سالة  اإىل  اجل��ن��اح  على  القائمني  م��ن  �سموه  وا�ستمع 

يقدمها مت�سمنة مفاهيم الت�سامح، والأخوة وال�سالم.
.. جو�سيبو دي نيكول مدير  كان يف رفقة �سموه خالل جولته يف اجلناح 

اجلناح، واملون�سينيور توما�س ترافني، م�سمم اجلناح.

طائر �لطاكن يحلق يف جناح بوتان مع �لرموز �لوطنية يف �أك�سبو 2020   
ال�سجرة منت�سرة  الوطنية، وهذه 
ب������اأرج������اء ال�����دول�����ة وت���ع���ت���رب من 
الأ����س���ج���ار امل��ق��د���س��ة ل���ذل���ك يتم 
ال��ع��ب��ادة، ومن  اأم��اك��ن  زراعتها يف 
اأ�سفل اللوحة يظهر الرمز الثاين 
للحيوان الوطني املعروف با�سم" 
الطاكن" الذي يعد من املقد�سات 
والق�س�س  ب��ال���س��اط��ري  املتعلقة 
امل��ت��داول��ة ق��دمي��اً، وع��ل��ى اجلانب 
الأخ����ر م��ن ال��ل��وح��ة ي��اأت��ي الرمز 
امللقب  ال��وط��ن��ي  للطائر  ال��ث��ال��ث 
راأ�سه  من  وامل�ستمد  الغداف"   "
لأهميته  يعود  وذل��ك  امللكي  التاج 
الرمز  اأم��ا  البوتاين،  ال�سعب  بني 
الرابع فنجد الفرا�سة ذات الذيل 
اخلطاف، والتى تعد من ال�ساللت 
النادرة والتى تنفرد بها بوتان عن 
الفر�سة  بوتان  واعتربتها  العامل 
الوطنية، كما ت�سم اللوحة الرمز 
الوطنية  ال��زه��رة  اخل��ام�����س وه���و 
  . الأزرق  ب��اخل�����س��خ��ا���س  امل��ل��ق��ب��ة 
وخ��الل رحلة ال��زائ��ر داخ��ل جناح 
بوتان يف اأك�سبو 2020 �سيكت�سف 
ال�سعادة  اأرك��ان  الثاين من  الركن 
ال����دول����ة احلفاظ  ال�����ذي حت�����اول 
من خالله على الرتاث والثقافة 
لها  وال��رتوي��ج  الوطنية  والهوية 

ت�سم  ال��ت��ى  ال��ف��ر���س  منطقة  يف 
الأفرايقية  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
وااأاوروب����ي����ة والأم��ري��ك��ي��ة، وبدور 
اإب��راز الثقافة والرتاث  اجلناح يف 
التاريخ،  عرب  املمتد  بوتان  تاريخ 
اأر������س  ب����وت����ان  اأن  اإىل  م�������س���رية 
ك����ان يطلق  ال�����س��ع��ادة وال���ف���ر����س 
التنني  "اأر�س  ق����دمي����اً  ع��ل��ي��ه��ا 
الزائر  يتعرف  و���س��وف  والرعد" 
بوتان  واأن  ال�����س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  على 
ط��ري�����������ق احلرير  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة 
البهجة  ن�سر  على  ق��ادرة  القدمي 
اأفراد املجتمع.  اأجتهد جناح  بني 
بتقدمي   2020 اأك�سبو  يف  بوتان 
من��������اذج م�����ن ال���ب���ي���ئ���ة احل���ي���وي���ة 
واأعتمد  اخل����الب����ة،  وال��ط��ب��ي��ع��ة 
اجل����ن����اح ع���ل���ى ج�����ذب ال���زائ���ري���ن 
بالعادات  ال��ت��ع��ري��ف  خ����الل  م���ن 
الأركان  م��ن  والعديد  والتقاليد 
اجل��ن��اح، حيث  اأرج���اء  املنت�سرة يف 
بلوحات  اجل������دران  ت��ل��ك  ت��ت��زي��ن 
الأربعة  الأرك�����ان  ت���ربز  تعريفية 
لل�سعادة، فالركن الأول من اأركان 
يبداأ  الإجمالية  القومية  ال�سعادة 
وبنف�س  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
من  وطنية  رم��وز  خم�س  اللوحة 
الهيماليا"  "�سرو  �سجرة  الأعلى 

ال��ت��ى  ت�سبح مع  العامة  ب���الآداب 
ال����وك����ت ال�������س���ل���وك م��ت��ن��ام��ي بني 
هذا  ويف  بالكامل،  املجتمع  اأف���راد 
يلوح  ب��ال��ث��ق��اف��ة  امل���ع���ن���ي  ال����رك����ن 
والرق�سات  واملهرجانات  للفنون 
ت�سهم  مم��ا  بالقنعة  الفلكلورية 
ويكت�سف   ، وال�����س��ع��ادة  البهجة  يف 
والفنون  ال��ع��م��ارة  اأي�����س��ا  ال���زائ���ر 
احل�سارة  جت�����س��د  ال��ت��ى  امل��ت��م��ي��زة 
وي�ستعر�س  املختلفة.  �سورها  يف 
 2020 ب��وت��ان يف اك�����س��ب��و  ج��ن��اح 
احلرف اليدوية وامل�سغولت التى 
مت��ار���س م��ن ال��ق��دم، وه���ذا اجلزء 
امل�����وروث الثقايف  ال��ه��ام ي��ع��د م��ن 
الثقايف  الركن  يهتم  كما  للدولة، 
واملو�سيقى  والإق��������اع  ب����الأغ����اين 
وال�سعادة  ال�سعبية،  وال��رق�����س��ات 
ال��ق��وم��ي��ة ل��ه��ا رك���ن خ��ا���س حيث 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ق��دم م���ن خالل 
الدولة  يف  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
من تعليم ورعاية �سحية باملجان 
ال�سياحة  وتنمية  املائية  والطاقة 
و���س��ن ال��ق��وان��ني ال��ت��ى م��ن �ساأنها 
جت������ذب امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وروؤو���������س 
الأم�����وال الج��ن��ب��ي��ة. اأه��ت��م جناح 
بتقدمي   2020 اأك�سبو  يف  بوتان 

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

اك�سبو  يف  ب����وت����ان  ج����ن����اح  مت���ي���ز 
حيث  منفرد  بت�سميم   2020
اأهتم امل�سمم بالزخارف والألوان 
الهند�سية  وال��ن��ق��و���س  امل��ت��داخ��ل��ة 
اإ�سافة  الدقيقة،  اخل��ط��وط  ذات 
البيئة  وح������ي  م�����ن  �����س����ور  اإىل 
ت�����س��م اخل�سرة  ال��ت��ى  ال��ب��وت��ان��ي��ة 
جدران  على  اخل��الب��ة  والطبيعة 
اجلناح من اخلارج، وامللفت للزائر 
هي امل�ساحة ال�سغرية التى متكن 
ال�سعادة  روح  ا�سفاء  من  امل�سمم 
م�سارات  يف  ال��ن��ف�����س��ي��ة  وال����راح����ة 
التى تعرب عن  املختلفة  املقتنيات 
�سعار  وجت�سد  والتقاليد  العادات 
والفر�س"  ال�سعادة  "اأر�س  بوتان 
واإن كان ال�سعار مق�سم اإىل ال�سعادة 
والفر�س  ال�سعب  بها  ي�سعر  التى 
م�����ن خ�������الل �����س����ن ال�������س���ي���ا����س���ات 
ويف  امل�ستثمرين.  جلذب  الداعمة 
مديرة  زام  ل��ب��ام  ���س��اب��ق  ت�����س��ري��ح 
 2020 اأك�����س��ب��و  ب��وت��ان يف  ج��ن��اء 
حول م�ساركتها الأوىل يف حمفل 
قد جاء  امل�ستوى،  هذا  على  عاملي 
بها  والتعريف  ل��ل��دول��ة  ل��ل��رتوي��ج 
يقع  فاجلناح  ال��ع��امل،  دول  و�سط 

القت�سادية  الت�سهيالت  جميع 
ل���رج���ال الع����م����ال ال���راغ���ب���ني يف 

تنفيذ  ف���ر����س���ة  م����ن  ال����س���ت���ف���اذة 
م�����س��روع��ات ب��ال��دول��ة، وم���ن اأجل 

ذلك قدمت بوتان حزمة قرارات 
اآف��اق ك��ربى يف عامل  لتعزيز فتح 
املثال  �سبيل  القت�ساد، منها على 
ت���وف���ري درا������س�����ات ع����ن الأ�����س����واق 
اجلمركية  والتعريفة  امل�ستهدفة 
ميكن  ال��ذي  ال�سريبي  والإع��ف��اء 

وحتقيق  ال��ع��م��ل  م���ن  امل�����س��ت��ث��م��ر 
الرباح، كما تراعي بوتان املعايري 
الق���ت�������س���ادي���ة ال����دول����ي����ة ورب����ط 
وفتح منافذ خم�س�سة  املعلومات 
املطابقة  امل���ح���ل���ي���ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

للمعايري العاملية. 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

فقد �ملدعو / عبد�هلل حماد علي مر�ن 
�لظاهري - �إمار�تي �جلن�سية - �سهاد�ت ��سهم 
�سادرة عن �ل�سركة �لعاملية �لقاب�سة ��سماك 

بعدد 3000 �سهم
ASMAK1722818 رقم �ل�سهادة

)كما فقدت �ملدعوة/ عائ�سة خلفان �سالح 
مر�ن �لظاهري - �إمار�تي �جلن�سية �سهاد�ت 
��سهم �سادرة عن �ل�سركة �لعاملية �لقاب�سة 

�سهم   3000 بعدد  "��سماك 
 ASMAK1722819 رقم �ل�سهادة

ممن يعرث عليهم ت�سليمها لل�سركة �ملذكورة 
�أعاله �و �الإت�سال على 0502644332

 فقد�ن �سهاد�ت ��سهم

Date 8/ 12/ 2021  Issue No : 13411
Notarial Notice by Publication

No. (9559/2021)
Doc. No. 156922/1/2021
The Warner: AL DANUBE BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
The warned parties: 1- Al HEEYA WORKS L.L.C, 2- KYUNGHEE CHO-as its Manager
Subject
1. On 04/12/2019, the second warned party issued cheque no. (002524) in an amount of AED 
8,492.00 (eight thousand and four hundred ninety-two Dhs only) drawn on the account of the 
first warned party at Emirates NBD in favor of the warner.
2. On 04/01/2020, the second warned party issued cheque no. (002525) in an amount of AED 
8,492.00 (eight thousand and four hundred ninety-two Dhs only) drawn on the account of the 
first warned party at Emirates NBD in favor of the warner.
3. The cheques were bounced without cashing when they were presented to the bank due 
to insufficient funds, and despite the repeated requests to settle the value of such cheques 
amicably, the warned parties did not pay. Therefore, The warner serves this notice to the 
warned parties to instruct them to pay the value of the cheques amounting AED 16,984 
(sixteen thousand, nine hundred eighty-four Dhs) within five days from the receipt date hereof 
subject to taking all legal procedures to claim for payment of this debt, relevant interests and 
judicial fees
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 8/ 12/ 2021  Issue No : 13411
NO 17651 / 2021 

Notifying party :dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: 
MOHAMMED SHEREEF AREEPURATH KUNJIMOHAMMED
(OF UNKNOWN DOMICILE)

Notice subject
The respondent is hereby intimated as follows :
First   should repayment of the debt amount of AED 74,183.00 within the 
periods prescribed by law .
Second  should the respondent fail to repay the amount, the notifying 
party shall resort to the competent court to request for permission to sell 
the following vehicle with lien in favor of Dubai Islamic bank , NISSAN 
X TRAIL, plate NO 64032, private , code 14, ABU DHABI ,  2017, in 
repayment of the due debt owed by The respondent amounting to AED 
74,183.00.
NOTARY PUBLIC

NOTARIZED NOTICE BY 
PUBLICATION 

70392 Date 8/ 12/ 2021  Issue No : 13411
Notification by Publication of a Defendant

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

In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0008945 / Civil (Partial)
To Defendant: JAIKUMAR KADIRVELU
Residence unknown: UAE, Emirate of Sharjah - Abu Shaghara near Nesto - Shop 
owned by Bayt Al-Khebra Auctions Hall LLC.
Subject : To claim the defendants jointly and severally to abide by what is stated in 
the agreement to pay the insurance amount in the total amount of DHs 13,000 for the 
Nissan Xterra model 2008, red color, and the legal interest at 9%, and compensation 
for moral damages for the damage caused to the plaintiff and for the lost earnings and 
loss of profits, fees and expenses. You are required to attend the hearing on 23/12/2021 
before the Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of 
First Instance Office No. (Case Manager Office No.1) personally or through a legal 
attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication to consider the 
above-mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office / Aisha Ibrahim Ali Al-Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 8/ 12/ 2021  Issue No : 13411
Request for Notification in Execution Case by Publication

Notification to Judgment Debtor by Publication 
Sharjah Federal Court - Civil Court of Enforcement - 

Al Falaj Bldg Mat. TR Co. LLC, Yunais Kaithayil Abdulrahiman
Notice of Payment in Case No. SHCEXCICPL2021/0004496- Order of Payment

To : The Judgment Debtors : 1. Al Falaj Bldg Mat. TR Co. LLC 
2. Yunais Kaithayil Abdulrahiman
Whereas the judgment, of which a copy is attached, was handed down against you in 
favor the Claimant / Judgment Creditor Al Anwar Ceramic Tiles Co (SAOG) - In the 
case mentioned above.
Whereas the Judgment Creditor has applied for enforcement of the said judgment and 
paid the prescribed fee, and as the judgment sought to be enforced is as follows: Total 
amount including fees and charges: AED 53802
Therefore, you are hereby ordered to enforce the abovementioned executive deed 
within [15] days from the date you are served this notice. If you fail to do so, the Court 
will initiate against you the legally prescribed compulsory enforcement procedures.
Judge / Ahmed Talat Abdul Sadek Mohamed
Federal Court of Sharjah 
Civil Court of Enforcement

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 8/ 12/ 2021  Issue No : 13411
MOJAU_2021_0026320

Order for Payment
Date : 29/09/2021 
Notifier : BK Global General Trading FZCo
Address: UAE - Emirate of Sharjah - Free Zone - P.O Box: 392156 - Tel. No.------- Fax No. 042527351
Mobile. No 0544444036 Email: info@almazmy.com
Legally Represented by/Yacoub Al Mazmy Pursuant to the power of attorney No. 174609/1/2021 Dubai
Against
Notified Party : Al Madar Metal Construction Factory LLC
Address : UAE - Emirate of Dubai - Oud Metha - Sultan Business Center - Office No327- Tel. No. +971 4 396 
6557 - Fax number: +971 4 396 6557 P.O.Box: Dubai - Email: hashim@bkglobalfzc.com

Subject: Notice for Payment of AED 51,848.00
By virtue of commercial transactions between both parties - an amount of AED 51,848.00 (fifty-one thousand, 
eight hundred and forty-eight dirhams) is owed by the Notified Party in favour of the Notifier, who fulfilled all 
its obligation, while the amount, subject matter of the claim, is still owed by the Notifier Party. The Notifier has 
repeatedly claimed the Notified Party, by all amicable ways, to pay the outstanding amount, subject matter of the 
notice, however, the Notified Party refrained from payment and ignored all the amicable attempts of settlement, 
which led the notifier to serve this notice to claim all its outstanding amounts owed by the Notified Party, as 
established herein.
Therefore
The Notifier hereby serves the Notified Party as follows: To pay immediately the amount of AED 51,848.00 (fifty-
one thousand, eight hundred and forty-eight dirhams), within a maximum period of five days from the date of 
serving the notice, otherwise, we shall seek all legal actions against you, with preserving all legal and civil rights of 
our client, as well as its right to charge you with all relevant judicial fees and expenses.
On behalf of the Notifier - Pursuant to the power of attorney No. 174609/1/2021 Dubai
Legally Represented by/Yacoub Al Mazmy

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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عربي ودويل
دبي ت�ست�سيف معر�ش �ك�سبو �أ�سحاب �لهمم �لدويل نوفمرب �ملقبل

•• دبي-وام:

 ت�ست�سيف دبي معر�س اك�سبو اأ�سحاب الهمم الدويل يف دورته الرابعة 
خالل يف الفرتة ما بني 15 اإىل 17 نوفمرب املقبل �سمن اإطار اجلهود 
املميزة التي تبذلها اجلهات احلكومية واخلا�سة لتمكني اأ�سحاب الهمم 
من امل�ساهمة بدورهم يف ر�سم م�ستقبل المارات خالل اخلم�سني عاما 
القادمة وذلك حتت رعاية �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س 

هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات.
ا�ستمر  ياأتي بعد توقف  اأنه  املقبلة من  املعر�س يف دورت��ه  اأهمية  وتنبع 
19 وال�ستعداد الكبري لدى العار�سني  عامني نتيجة فريو�س كوفيد 
امل��ح��ل��ي��ني وال���دول���ي���ني ل��الل��ت��ق��اء جم����ددا حت���ت ���س��ق��ف واح����د لعر�س 

مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم احلديثة لتح�سني جودة حياة اأ�سحاب 
لنحو  منها  عانوا  التي  املتعددة  والتحديات  العزلة  بعد  خا�سة  الهمم 

عامني تقريبا.
الم���ارات  دول���ة  اأن  املعر�س  راع���ي  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
واأ�سرهم  الهمم  دامج لأ�سحاب  بناء جمتمع  مت�سي قدما على طريق 
�سمن اإطار ال�سيا�سة الوطنية التي و�سعتها حكومتنا الر�سيدة ل�سمان 
املتاحة لأي  املميزة  الفر�س واخل��ربات وامن��اط احلياة  ح�سولهم على 

فرد اآخر يف بلدنا.
واأكد �سموه اأن الإمارات تهدف اإىل اأن تكون رائدة عامليا يف توفري اأعلى 
ار�سها  على  يقطن  من  جلميع  وال�سعادة  احلياة  يف  اجل��ودة  م�ستويات 
الل��ت��زام من  بهذا  ال��وف��اء  ي�ساعدنا على  �سوف  املعر�س  ف��اإن  وم��ن هنا 

اأنحاء  وامل��ب��ادرات م��ن جميع  التقنيات واخل��دم��ات  اأح���دث  خ��الل جلب 
لتعزيز  اعتمادها  لدينا  واخلا�س  العام  للقطاعني  ميكن  التي  العامل 
والتعاون  لاللتقاء  لنا  م�سرتكة  من�سة  واإن�ساء  الهمم  اأ�سحاب  حياة 
يلبي طموحات  م�ستدام  م�ستقبل  بناء  اجل  الدوليني من  نظرائنا  مع 

اأ�سحاب الهمم".
ال�سرق  منطقة  يف  نوعه  من  ال�سخم  يعترب  ال��ذي  املعر�س  يقام   ?
الدويل  دب��ي  مركز  يف  افريقيا  و�سمال  الهندية  القارة  و�سبه  الأو���س��ط 
للموؤمترات واملعار�س مب�ساركة قوية من اجلهات والهيئات واملنظمات 
الهمم  اأ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  وال��دول��ي��ة وم��راك��ز  املحلية  احلكومية 
وذلك  الدوليني  العار�سني  اىل  بالإ�سافة  وخارجها  الدولة  داخ��ل  من 
ند  �سركة  وتتوقع  ال�سابقة  دورات��ه  ال��ذي حققه يف  الباهر  النجاح  بعد 

يرتفع  اأن  للحدث  املنظمة  املعار�س  وتنظيم  العامة  للعالقات  ال�سبا 
 60 250 عار�سا من  املعر�س اىل  امل�ساركة يف  ال�سركات واملراكز  عدد 
دولة وان ي�ستقطب اكر من 10 اآلف زائر خمت�س من خمتلف دول 
العامل. كما يقام على هام�س املعر�س العديد من الفعاليات والأن�سطة 

املتخ�س�سة يف جمالت اإعادة التاأهيل والريا�سة والفنون وال�سحة.
وقال دانييل قري�سي مدير املعر�س "اإننا ممتنون لالهتمام ال�ستثنائي 
ومراكز  الدوليني  والعار�سني  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  تلقيناه  ال��ذي 
ونحن  املقبلة  املعر�س  دورة  يف  للم�ساركة  الهمم  اأ�سحاب  تاأهيل  اإع��ادة 
نعد اأنف�سنا لتنظيم اأكرب ا�سدار يف تاريخ هذا احلدث وبداأنا التخطيط 
اأكرب من الن�ساطات بناَء على الأفكار التي اكت�سبناها من  لتنفيذ عدد 

الدورة ال�سابقة بالتن�سيق مع خرباء ال�سناعة".

تزامنًا مع تنظيم التثقيف ال�سحي حلفل اخلري يجمعنا

جو�هر �لقا�سمي: �ملتطوعوَن قلوٌب ترّبت على �خلري و�لعطاء
•• ال�صارقة-الفجر

ال�سمو حاكم  قرينة �ساحب  اأكدت 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
على  دائماً  يحر�س  اهلل-،  -حفظه 
اأبناء  ن��ف��و���س  يف  اخل���ري  ب����ذرة  زرع 
ليبادروا  م��ب��ك��رة،  ���س��ن  يف  ال��وط��ن 
وَرد  امل��ج��ت��م��ع  ب��خ��دم��ة  �سبابهم  يف 
جميل الوطن يف ن�سر �سمة العطاء 
وق���ال���ت  امل���ج���ت���م���ع.  اإىل  واخل�������ري 
مرٍة  ك��ل  يف  ن�سَعد  "اإننا  �سموها: 
تربت  ق��ل��وب  م��ن  ف���وٍج  فيها  ن�سهد 
يف  ون�ساأت  العطاء  على  �سباها  يف 
جنوماً  اليوم  لت�سبح  اخل��ري،  بيئة 
ت�سيء بجهدها ووقتها وعلمها يف 

الأعمال اجلليلة". 
م�����ع احلفل  ت����زام����ن����اً  ذل������ك  ج������اء 
كرمية  رعاية  حتت  املقام  ال�سنوي 
اإدارة  نظمته  وال���ذي  �سموها،  م��ن 
التثقيف ال�سحي لتكرمي متطوعي 
ال���داع���م���ة  واجل���م���ع���ي���ات  الإدارة 
�سعار  حت��ت  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  لل�سحة 
اليوم  مع  تزامناً  جمعنا"،  "اخلري 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��ط��وع، وت��ق��دي��راً لدور 

الكلى،  م��ر���س��ى  اأ���س��دق��اء  جمعية 
وممثلي  امل���ت���ط���وع���ني  م����ن  وع������دد 

و�سائل الإعالم.
اأيقونة العمل اخلريي والتطوعي

�سيف،  را�سد  اإميان  �سعادة  واأعربت 
لقرينة  وت��ق��دي��ره��ا  ���س��ك��ره��ا  ع���ن 
ال�سارقة  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
الكرمية  رعايتها  على  القا�سمي، 
املتوا�سل  وح��ر���س��ه��ا  احل��ف��ل  ل��ه��ذا 
وتعزيز  امل���ت���ط���وع���ني،  دع�����م  ع���ل���ى 
ثقافته  وتر�سيخ  التطوعي  العمل 
ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، م�����س��رية اإىل 
اأيقونة  ت��زال  ول  كانت  �سموها  اأن 
والتطوعي،  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  يف 
م�سريتنا  يف  العطاء  ن�ستلهم  منها 
اأفراد  لكافة  ال�سحة  تعزيز  نحو 
املجتمع، منوهة اإىل اأن تنظيم هذا 
احلفل ياأتي يف اإطار حر�س الإدارة 
بالدرجة  املتطوعني  ت��ك��رمي  على 
تطوعية  من����اذج  وت���ق���دمي  الأوىل 
وم�سجعاً  ح��اف��زاً  ت�سكل  م�����س��رف��ة، 
التطوع  ع���ل���ى  امل���ج���ت���م���ع  لأف���������راد 
وبالتايل حتقيق م�ساهمة فاعلة يف 
يف  التطوعي  العمل  م�سرية  تعزيز 

اإمارة ال�سارقة. 

تعزيز العمل التط�عي
را�سد  اإمي����ان  ���س��ع��ادة  وا�ستعر�ست 

اإدارة التثقيف ال�سحي هو انعكا�س 
الدائم  و���س��ع��ي��ه  مل��ج��ت��م��ع��ه،  حل��ب��ه 
ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  لت�سبح 
اخلربات  ذوي  ب��ني  املمتد  اجل�سر 

الطبية واأفراد املجتمع".
جواهر  ال�سيخة  �سمو  وجهت  كما 
�سكرها  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
املتطوعني  جل��م��ي��ع  وت���ق���دي���ره���ا 
جنوٌد  "اأنتم  قائلة:  وامل��ت��ط��وع��ات، 
ل��ل��خ��ري، وك���م���ا ك����ان ال���ط���ب عماًل 
باإ�سهاماتكم  اأ�سفتم  فقد  اإن�سانياً، 
بنيتكم  ج���دي���داً  ب��ع��داً  ل��الإن�����س��ان��ي��ة 
املجتمع  �سحة  خدمة  يف  ال�سادقة 
واأف���������راده م��ق��اب��ل اب��ت�����س��ام��ة على 
وج�����ه م���ري�������س، واأث���������راً ط���ي���ب���اً يف 
�سبحانه  اهلل  واأ���س��األ  نف�س حمتاج، 
وتعاىل اأن يرفع قدركم يف كل عمل 

امل�ستمرة  وج��ه��وده��م  امل��ت��ط��وع��ني 
املجتمع،  اأف�����راد  ���س��ح��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على 
مفاهيم  تر�سيخ  يف  التطوع  اأهمية 

التكاُتف والتعاون الإن�ساين.
لهذه  يكن  "مل  �سموها:  واأ�سافت 
الكوكبة من املتطوعني واملتطوعات 
اأن تنفع املجتمع بخرباتها وعلمها 
ل���ول ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب�����اإدارة 
اعتدنا  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي،  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
امل�����ب�����ادرات وال����ربام����ج التي  م��ن��ه��ا 
ال�سحي  ال��وع��ي  رف���ع  ���س��اه��م��ت يف 
اإم������ارة ال�����س��ارق��ة، وهذا  مب��ج��ت��م��ع 
م�سرية  ا�ستمرار  لنا  ُيثبت  احلفل 
التي  الأه����داف  حتقيق  يف  ناجحة 
اأُن�����س��ئ��ت م��ن اأج��ل��ه��ا، وه����ذا ال���دور 
الإن�ساين الذي يقوم به فريق عمل 

اأج����ل جمتمعكم  ت��ق��وم��ون ب��ه م��ن 
ووطنكم".

و�سهد احلفل الذي نظمته الإدارة 
املرئي  الت���������س����ال  خ���ا����س���ي���ة  ع����رب 
�سيف  را���س��د  اإمي���ان  �سعادة  ح�سور 
ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م���دي���ر 
الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  باملجل�س 
ب��ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة خ��ول��ة احلاج 
ال�سكري،  اأ�سدقاء  جمعية  رئي�سة 
و�سعادة وحيدة عبد العزيز رئي�سة 
التهاب  م��ر���س��ى  اأ���س��دق��اء  جمعية 
جعفر  �سو�سن  و���س��ع��ادة  امل��ف��ا���س��ل، 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  رئ��ي�����س��ة 
املهند�سة خولة  و�سعادة  ال�سرطان، 
عبد العزيز النومان رئي�س جمعية 
الطبيعية،  ال��ر���س��اع��ة  اأ����س���دق���اء 
و����س���ع���ادة م����رمي ب���ن دخ����ني رئي�س 

الوقاية  ب�����س��ب��ل  ال�����س��ح��ي  ال���وع���ي 
وحت�سني  الأم���را����س  خمتلف  م��ن 
لكافة  بال�سحة  املرتبط  ال�سلوك 
املواطنني  م����ن  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد 

واملقيمني.

من�ذج رائد يف العمل التط�عي
اإدارات  رئ��ي�����س��ات  ث��م��ن��ت  ذل���ك  اإىل 
اجلمعيات الداعمة لل�سحة التابعة 
باملجل�س  ال�سحي  التثقيف  لإدارة 
بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى 
جهود قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�����س��ي��خ��ة جواهر  ���س��م��و  ال�����س��ارق��ة 
ومتابعتها  القا�سمي  حممد  بنت 
وامل�ساريع  املبادرات  لكافة  احلثيثة 
والذي  التطوعي،  للعمل  الداعمة 
اأن غدت اجلمعيات  ال�سبب يف  كان 
الرائدة  اجلهات  من  واح��دة  اليوم 
معاهدين  ال��ت��ط��وع��ي،  ال��ع��م��ل  يف 
م�سرية  م���وا����س���ل���ة  ع���ل���ى  ���س��م��وه��ا 
وحتقيق  اخل��ريي  والعمل  العطاء 
املزيد من الإجن��ازات، الرامية اإىل 
التوعية  يف  الإم����ارة  ج��ه��ود  تعزيز 

الإدارة  بذلتها  التي  اجلهود  �سيف 
تعزيز  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  وج��م��ع��ي��ات��ه��ا 
العمل التطوعي يف املجال ال�سحي 
بيئة حمفزة للم�ساركة يف  وتوفري 
جنحت  حيث  التطوعية،  املبادرات 
 200 م����ن  اأك������ر  ا����س���ت���ق���ط���اب  يف 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ت��ط��وع 
والخت�سا�سات ال�سحية والإدارية، 
اإىل جانب تقدمي دعم مايل وعيني 
10 مليون درهم  اأك��ر من  بقيمة 
م��ن خمتلف  امل��ر���س��ى  م��ن  للعديد 
اجل��ن�����س��ي��ات، وال���ت���ربع ب���اأك���ر من 
من  ل����ع����دد  دره��������م  األ��������ف   515
عدد  بلغ  ال�سحية، يف حني  املراكز 
امل�ستفيدين من الربامج التوعوية 
اأك���ر من  ال�سحية  وال���س��ت�����س��ارات 
متوجهة  ���س��خ�����س،  األ�����ف   145
املتطوعني  ك���اف���ة  اإىل  ب��ال�����س��ك��ر 
الكبرية  اجلهود  على  واملتطوعات 
ال�سنوات  خ�����الل  ب���ذل���وه���ا  ال���ت���ي 
تقدمي  �سعيد  على  ���س��واء  املا�سية 
والعالجية  ال�����س��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
تعزيز  �سعيد  ع��ل��ى  اأو  ل��ل��م��ر���س��ى، 

املجتمع  اأف���راد  وت�سجيع  ال�سحية 
التي  ال�سليمة  ال��ع��ادات  ات��ب��اع  على 
حتافظ على �سحتهم و�سالمتهم، 
ال�سعادة على وجوههم،  مبا ير�سم 
تكون  اأن  الإم���ارة يف  ويدعم جهود 
املدينة ال�سحية الأوىل يف املنطقة 

والعامل.
حوارية  ج��ل�����س��ة  احل��ف��ل  وت�����س��م��ن 
حول التطوع �ساركن فيها رئي�سات 
اجلمعيات، ا�ستعر�سن من خاللها 
ق�����درات  ت���ع���زي���ز  يف  ال���ت���ط���وع  دور 
ومهارات املتطوعني وتنمية الروح 
الإيجابية واأهمية العمل التطوعي 
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وال���وط���ن، اإىل 
ت�سجيلي  ف���ي���ل���م  ع����ر�����س  ج����ان����ب 
ح���ول ق��ي��م اخل���ري وال��ع��ط��اء التي 
ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  ت�����س��ع��ى 
املبادرات  خ��الل  م��ن  حتقيقها  اإىل 
واحل���م���الت ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا بهدف 
ال�سحية  ب��احل��ي��اة  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز 
معززة  بيئة  وت��وف��ري  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
لل�سحة، ودعم املر�سى وم�ساندتهم 

وتقدمي كل �سبل الرعاية لهم.

رئي�ش كو�ستاريكا يزور منطقة �لحتفالت باليوم �لوطني بر�أ�ش �خليمة وي�سارك �جلمهور �لفرحة بفعالياته
••  راأ�س اخليمة – الفجر:

 ، راأ���س اخليمة  النعيمي رئي�س غرفة جت��ارة  �سعادة حممد م�سبح  ا�سطحب 
الفارادو كي�سادا رئي�س جمهورية كو�ستاريكا، الذي  الرئي�س كارلو�س  فخامة 
دوبل�س  ك��الودي��ا  الأوىل  ال�سيدة  حرمه  ترافقه  للبالد  ر�سمية  ب��زي��ارة  يقوم 
مبيناء  اخليمة  براأ�س  الوطني  باليوم  الحتفالت  منطقة  لزيارة  كامارغو، 
 ، و�سولهما  ل��دى  الغرفة  رئي�س  و�سعادة  فخامته  ا�ستقبال  يف  وك��ان   ، العرب 

يو�سف اإ�سماعيل رئي�س اللجنة العليا ملوؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع 
، حيث رحب اجلميع  بالمارة  املحلية  الدوائر  ، وعدد من م�سوؤويل  ال�سباب 
ب�سيف البالد والوفد املرافق له ،   اأ�ساد فخامة رئي�س جمهورية كو�ستاريكا 
باملهرجان وفعالياته والعرو�س املُقدمة نتاج م�ساريع ال�سباب الإماراتي اأع�ساء 
موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب ، حيث اأ�ستعر�س املهرجان 50 
م�سروعاً اإماراتياً مبنا�سبة مرور 50 عاماً على قيام دولة الحتاد ، كما �سارك 
فخامته �سعادة اجلميع من جمهور املهرجان وم�سوؤويل الدوائر يف الفعاليات 

اإىل الفريق املنظم للفعاليات ، حول ر�سالة املهرجان والذي ميثل  ، وحتّدث 
لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود  موؤ�س�سة  اأع�����س��اء  امل��واط��ن��ني  �سباب  مل�ساريع  من�سة 
امل�ساريع ، مهنئاً دولة الإمارات قيادة و�سعباً بالعيد اخلم�سني لقيام الحتاد، 
املجالت،  خمتلف  يف  نوعية  اإجن����ازات  م��ن  ع��ق��ود  خم�سة  خ��الل  حققته  وم��ا 
متمنياً لها مزيداً من التقدم والزدهار. من جهته رحب �سعادة حممد م�سبح 
النعيمي رئي�س الغرفة بفخامة رئي�س جمهورية كو�ستاريكا والوفد املرافق له 
، موؤكداً على حر�س موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب ، على اأن 

يكون املهرجان حا�سنة لكل الفعاليات ال�سبابية يف اإمارة راأ�س اخليمة  ، وكذا 
حر�سها على التجدد الدائم من عام اإىل اآخر ، فهي تقدم يف مو�سمها الثالث 
للمهرجان رواية جديدة يف الرتفيه والإبهار ، وقد متكنوا هذا العام من اإبهار 
الزوار مبعرو�ساته وفعالياته ، كما ُيربز املهرجان النموذج الإماراتي يف العمل 
ال�سباب  ملبادرات  الأ�سا�سي  الدور  ال�سوء على  وت�سّليط   ، املواطنني  �سباب  مع 
الإماراتي يف اإ�سراك ال�سباب يف ت�سميم وبناء م�ستقبل الإمارات، التي حتتفل 

بيوبيلها الذهبي وُت�سمم اخلم�سني عاماً القادمة.

النفايات من  كيل�جراما   580 يجمع�ن  م�ساركًا   150

حملة نظفو� �لإمار�ت 2021 حتط رحالها يف عجمان

املوافق 9 دي�سمرب، ثم اإىل دبي يوم 
يف  فاأبوظبي  دي�سمرب،   11 ال�سبت 
اأم  يف  رحالها  لتحط  دي�سمرب،   12
القيوين يوم 14 دي�سمرب، و تختتم 
اهلل  ب���اإذن  اخليمة  راأ����س  يف  احلملة 
ال�سيدة  �سكرت  و  دي�سمرب«.   16 يف 
وعن  امل��ج��م��وع��ة  ع��ن  ن��ي��اب��ة  حبيبة 

 "2021 الإم���ارات  "نظفوا  حلملة 
التي تدعم العديد من اأهداف الأمم 
يف  مب��ا  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 
املجتمعات  و  امل�����دن   :11 ال���ه���دف 
امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة؛ ال��ه��دف 12: 
امل�سوؤولن؛  الإن���ت���اج  و  ال���س��ت��ه��الك 
 :15 الهدف  املناخي؛  العمل   :13

راأ�س  بنك  اأُن��ا���س،  لال�ستثمار،  دب��ي 
الفرعيون.  الرعاة  الوطني  اخليمة 
الداعمة  ال���ك���ي���ان���ات  ����س���ك���رت  ك���م���ا 
و  عجمان  �سرطة  وه��م  للتزامها؛ 
و  اأ���س��رت  متطوعو  و  لك��ن��ور  �سركة 
اإمارات  و  داب��ر و دو  روي��ال بيكرز و 
و ب���رك���ات و ب���رين و م��ي��اه ال��ع��ني و 

الهيئات الداعمة.
املرع�سي،  حبيبة  ال�����س��ي��دة  ق��ال��ت  و 
كلمتها:  يف  امل���ج���م���وع���ة  رئ���ي�������س���ة 
"ب�سفتها موؤ�س�سة موؤهلة يف برنامج 
الأمم املتحدة للبيئة، فاإن جمموعة 
عمل الإم��ارات للبيئة ممتنة للغاية 
الإيجابية  الإجن���������ازات  ل��ت�����س��ج��ي��ل 

من  ك��ل  التنفيذية  اللجنة  اأع�����س��اء 
���س��اه��م يف اجن����اح احل��م��ل��ة يف اإم����ارة 
عجمان و عرّبت عن امتنانها لرعاة 
"الواحة"  احلملة والداعمني و هم 
و  ال��رئ��ي�����س��ي��ون  ال���رع���اة  و"زيورخ" 
�سركة ماكدونالدز الإمارات الراعي 
كانباك،  اأبوظبي،  امل�سارك و مرافئ 

17: عقد  احلياة يف الرب و الهدف 
ال�سراكات لتحقيق الأهداف".

بداأت  التي  احلملة  »اإن  ق��ال��ت:  كما 
م�ستمرة  ال�سارقة  اإم���ارة  م��ن  ام�س 
و  اأخ���رى  اإىل  اإم����ارة  م��ن  التنقل  يف 
اإم��ارة عجمان،  انتهاء عملها يف  مع 
�ستتوجه اإىل الفجرية يوم اخلمي�س 

•• عجمان-الفجر:

املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت 
من  ال�20  ال���دورة  حطت  والبيئة، 
ملجموعة  الإمارات"  "نظفوا  حملة 
رحالها  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  الإم�����������ارات  ع���م���ل 
اإلتاأمت  ح��ي��ث  ع��ج��م��ان،  اإم������ارة  يف 
الإج����راءات  م��ع  بالتما�سي  احلملة 
الح���رتازي���ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن فريو�س 
بالتعاون  و  امل�������س���ت���ج���د،   ك�����ورون�����ا 
التخطيط  و  ال��ب��ل��دي��ة  دائ������رة  م���ع 

بعجمان. 
متطوعاً   150 م���ن  اأك�����ر  مت��ك��ن 
لإعادة  قابلة  بقفازات قطنية  زودوا 
للتحلل  قابلة  اأكيا�س  و  ال�ستخدام 
جل��م��ع ال��ق��م��ام��ة، م���ن ج��م��ع 580 
ال��ن��ف��اي��ات و غطوا  ك��ي��ل��وج��رام م��ن 
م�������س���اح���ة 3 ك���ي���ل���وم���رت، ح���ي���ث مت 
الورق،  م��ن  كيلوجراماً   75 ف�سل 
البال�ستيك  م��ن  كيلوجراماً  و25 
اأخذها  ليتم  املجمعة  النفايات  من 

مل�سانع اإعادة التدوير.
ب����داأ ب��رن��ام��ج احل��م��ل��ة ب��ع��دة كلمات 
تلتها  امل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س��ة  األ��ق��ت��ه��ا 
حميد  املهند�س  ال�سيخ  القاها  كلمة 
اإدارة  املعال مدير  عبداهلل بن را�سد 
البلدية  دائ��رة  يف  تنميتها  و  البيئة 
و ال��ت��خ��ط��ي��ط ب���ع���ج���م���ان، ث����م ب����داأ 
جهود  كوفئت  و  الفعلي  التنظيف 
امل�����س��ارك��ني ال���ك���ب���رية ب��امل��رط��ب��ات و 
ال��ت��ي قدمتها  اخل��ف��ي��ف��ة  ال��وج��ب��ات 

و  للبال�ستيك.  ال��ف��ج��رية  م�����س��ان��ع 
للحملة  الر�سمي  الت�سال  �سريك 
و�سائل  و  دب��ل��ي��و،  ���س��ي  ب���ي  اأ�����س����داء 
الإع���������الم ال���ت���ي ت���دع���م احل���م���ل���ة و 
جميع  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ت�����س��اع��ده��ا 
قطاعات املجتمع، جلف نيوز و راديو 
الرابعة و جملة كالميت كونرتول.

 من جانبه اأكد املهند�س خالد معني 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلو�سني 
بدائرة  ال��ب��ي��ئ��ة  و  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة 
بعجمان  ال��ت��خ��ط��ي��ط  و  ال���ب���ل���دي���ة 
ك��اف��ة احلمالت  ت��دع��م  ال���دائ���رة  اأن 
على  للحفاظ  ال��ه��ادف��ة  و  ال��ن��وع��ي��ة 
الثمينة،  ث��روات��ه��ا  �سيانة  و  البيئة 
مثمناً جهود جمموعة عمل الإمارات 
دوؤوب  ب�����س��ك��ل  ال�����س��اع��ي��ة  و  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
الأ�ساليب  و غر�س  املجتمع  لتثقيف 
ال�سحيحة يف اجليل النا�سئ و ن�سر 
ال��وع��ي ل�����س��م��ان اي��ج��اد ب��ي��ئ��ة حياة 
مقومات  كافة  فيها  تتوفر  مثالية 
العي�س الهانئ و الأج��واء ال�سحية. 
و تابع احلو�سني اأن الدائرة حر�ست 
الوطنية  احلملة  يف  امل�ساركة  على 
"نظفوا الإمارات" 2021 بدورتها 
الع�سرين، توطيداً لأوا�سر التعاون 
كانت  حيث  املجموعة  مع  امل�سرتك 
اأوائل اجلهات الداعمة  الدائرة من 
و امل�������س���ارك���ة ع��ل��ى م�����دار ال������دورات 
اأغلى  البيئة هي  اأن  موؤكدًة  املا�سية 
و  واج��ب  عليها  املحافظة  و  ثرواتنا 

م�سوؤولية م�سرتكة. 
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عربي ودويل

�سارع م�سوؤولون مك�سيكيون بنقل اآلف املهاجرين من جنوب املك�سيك 
ال�سمالية  احل��دودي��ة  ال��ولي��ات  ت�ستعد  بينما  اأخ����رى،  مناطق  اإىل 
ل�ستقبال طالبي اللجوء الذين متت اإعادتهم من الوليات املتحدة.

�ساهدا  اإنهما  الثنني  الأول  اأم�س  ونا�سط  روي��رتز  �ساهد من  وق��ال 
ت�سيابا�س،  بولية  تابات�سول  مدينة  اإىل  متجهة  احلافالت  ع�سرات 
مليئة باملهاجرين معظمهم من اأمريكا الو�سطى وبع�سهم من كوبا 
وفنزويال. وانتظر كثريون من املهاجرين �سهورا يف تابات�سول، قرب 
حدود جواتيمال، ملحاولة ت�سوية و�سعهم كمهاجرين. وفر كثريون 
على  احل�سول  اأم��ل  على  والفقر  العنف  ب�سبب  بلدانهم  من  منهم 

طلب جلوء يف الوليات املتحدة يف نهاية املطاف.
�ستعيد  اإنها  يوم اخلمي�س  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  اإدارة  وقال 
العمل بربوتوكولت حماية املهاجرين، وهي �سيا�سة مثرية للجدل 
ترجع لعهد ترامب تتطلب من طالبي اللجوء النتظار يف املك�سيك 
الواقعة على ط��ول احلدود  املالجئ  وقالت  اأم��ره��م.  البت يف  حلني 

ال�سمالية اإن ذلك قد يفوق قدرتها ال�ستيعابية.

 
قتل  كينيا  ���س��رط��ي��ا  اإن  ب��ال�����س��رط��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ب��اح��ث  اإدارة  ق��ال��ت 
نريوبي  العا�سمة  يف  ه��ي��اج  ن��وب��ة  يف  اأ���س��خ��ا���س  خم�سة  بالر�سا�س 
الثالثاء ثم قتل نف�سه. وقالت اإدارة املباحث على ح�سابها على تويرت 
اإن ال�سابط، الذي و�سفته باأنه “مارق”، بداأ بقتل زوجته يف منزلهما 
ثم خرج حامال بندقيته الر�سمية الكال�سنيكوف اإيه.كيه-47 وقتل 

اأربعة اأ�سخا�س اآخرين قبل اأن يطلق النار على نف�سه.
واأ�سافت اأن ثالثة من الرجال القتلى كانوا معزين خرجوا لتوهم 
من مرا�سم دفن. وتابعت ال�سرطة “بعد قتله الرجال الثالثة حول 
ال�سابط بندقيته اإىل اثنني على دراجتني ناريتني تويف اأحدهما اأثناء 
تلقيه العالج«. واأكد فرن�سي�س واهوم من �سرطة منطقة داجوريتي 
اأ�سخا�س.  �ستة  القتلى  اإن  وق��ال  �سابق  وق��ت  يف  الواقعة  نريوبي  يف 

واأ�سار تقرير لل�سرطة كذلك اإىل مقتل �ستة اأ�سخا�س.
يف  الغا�سبني  ال�سكان  اإن  روي���رتز  م��ن  �ساهد  ق��ال  لح��ق  وق��ت  ويف 
املنطقة اأ�سعلوا اإطارات على الطريق احتجاجا على العنف. ويف واقعة 
2010 قتل �سرطي يف بلدة �سايكاجو على م�سافة  م�سابهة يف عام 
اثنان  اأ�سخا�س منهم  120 كيلومرتا �سمال �سرقي نريوبي ع�سرة 
من زمالئه. وقال متحدث با�سم ال�سرطة يف ذلك الوقت اإنه حاول 

قتل نف�سه لكن ذخريته كانت قد نفدت فا�سطر لت�سليم نف�سه.
 

دول  ع�سر  اإىل  ال�سفر  بتجّنب  رعاياها  الأمريكية  ال�سلطات  اأو�ست 
ت�سّجل  التي  ال���دول  ب��ني  م��ن  اأنهما  رغ��م  وال��ربت��غ��ال،  فرن�سا  بينها 
اأوروب��ا، يف خ�سّم موجة وبائية جديدة يف  اأف�سل معّدلت تلقيح يف 

القارة العجوز.
اجلديدة  ن�سرتها  يف  الأمريكيني  للرعايا  اخلارجية  وزارة  وقالت 
البلد  لهذا  التحذير  ورفعت م�ستوى  اإىل فرن�سا”  ال�سفر  “جتّنبوا 
وراأ�س  امليالد  عيَدي  اق��رتاب  مع  الأعلى،  وهو  الرابع،  امل�ستوى  اإىل 

ال�سنة، و�سط تف�سي املتحّورة “اأوميكرون«.
واأو�سحت مراكز الوقاية من الأمرا�س ومكافحتها، الهيئة ال�سحية 
احلايل  ال��و���س��ع  اإىل  “نظًرا  اأن  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  الرئي�سية 
)املرتبط بكوفيد-19( يف فرن�سا، حتى امل�سافرين امللقحني بالكامل 

ميكن اأن يواجهوا خطر الإ�سابة باملتحّورات ونقلها«.
ت�سمل لئحة الدول املعنية بالتحذير ال�سادر عن مراكز الوقاية من 
الأمرا�س ومكافحتها، اإ�سافة اإىل فرن�سا والربتغال، قرب�س واأندورا 

وليختن�ستاين يف اأوروبا، وكذلك الأردن وتنزانيا.
واأ�سافت وزارة اخلارجية اإىل هذه الالئحة مايل وجزر فيجي اللتني 

اأعلنت كل منهما الثنني ت�سجيل اأول اإ�سابة باأوميكرون.

وق���ع احل����زب ال��دمي��وق��راط��ي ال���س��رتاك��ي وح����زب اخل�����س��ر وحزب 
الثالثاء  اأم�س  حتالف   اتفاقية  اأملانيا  يف  الأح��رار  الدميوقراطيني 
اإىل اقت�ساد يحمي البيئة وحتديث  لتحديد كيفية ت�سريع التحول 

اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا عند توليها ال�سلطة هذا الأ�سبوع.
وي��ن��ه��ي ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف، وه���و اأول حت��ال��ف م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى امل�ستوى 
الوطني، 16 عاما من حكم املحافظني برئا�سة اأجنيال مريكل، التي 

مل ترت�سح لفرتة ولية خام�سة يف انتخابات �سبتمرب اأيلول.
ومن املقرر اأن يتم انتخاب اأولف �سولتز من احلزب الدميوقراطي 
البوند�ستاج  الأمل��اين  بالربملان  النواب  جمل�س  قبل  من  ال�سرتاكي 
ب��ارزون من  اأع�ساء  الأرب��ع��اء. ووق��ع  اليوم  و�سيتوىل من�سبه ر�سميا 
الأحزاب الثالثة التفاقية التي تقع يف 177 �سفحة اأمام كامريات 

التلفزيون، حتت �سعار “جتراأ على اإحراز مزيد من التقدم«.

عوا�صم

مك�صيكو �صيتي

نريوبي

وا�صنطن

برلني

قمة �إ�سر�ئيلية يونانية
 تبحث �لتوتر�ت مع تركيا

•• القد�س-وكاالت

ت�ست�سيف اإ�سرائيل قمة ثالثية ت�سمل اليونان وقرب�س. وذكرت هيئة البث 
الإ�سرائيلي، اأن رئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س والرئي�س 
القرب�سي نيكو�س اأنا�ستا�سياد�س �سي�سالن اإىل اإ�سرائيل ليبحثا مع رئي�س 
الوزراء نفتايل بينيت التحديات الإقليمية يف املنطقة، مبا يف ذلك التوتر 

بني اأنقرة واأثينا.
مبا  الطاقة،  م�ساريع  يف  التعاون  توطيد  �سبل  اأي�ساً  املجتمعون  و�سيبحث 
املياه  واأوروب���ا عرب  اإ�سرائيل  الطبيعي بني  الغاز  ذلك م�سروع مد خط  يف 

الإقليمية والأرا�سي القرب�سية واليونانية.
الأخرية،  ال�سنوات  خ��الل  حت�سناً  ال��ث��الث  ال���دول  ب��ني  العالقات  و�سهدت 

مدعومة بامل�سالح امل�سرتكة القت�سادية وال�سرتاتيجية.

�إريك زمور يعد �أن�ساره بـ »��سرتد�د« فرن�سا 

ارتفاع يف مبيعات الأ�سلحة عامليا رغم اجلائحة 

 �حلكومات ت�ساعد �سركات �لأ�سلحة على جتنب �لركود 

�حلكومة �لبولندية: 7 �آلف مهاجر موجودون يف بيالرو�سيا
احلدود غري القانونية على حدود بولندا مع بيالرو�سيا، 

مو�سحاً اأنه �سيكون من املبكر القول اإن الأزمة انتهت.
واأ�سار زارين اإىل اأن القوات الأمنية يف بيالرو�سيا م�ستمرة 
يف اإر�سال جماعات �سغرية من املهاجرين اإىل احلدود من 
اأجل العثور على مناطق اأقل تاأميناً بحيث ميكنهم العبور 

ب�سورة غري قانونية اإىل الحتاد الأوروبي.
ر�سد  اأم�����س  البولندية  احل���دود  ق��وات حر�س  اأعلنت  وق��د 
116 حم���اول���ة ع��ب��ور ح����دود غ���ري ق��ان��ون��ي��ة خ���الل 24 

�ساعة.
وقد اأعلن مطار مين�سك عرب قناة على تطبيق تلغرام اأنه 
املهاجرين من بيالرو�سيا  املقرر ت�سيري رحلة لإع��ادة  من 

اإىل العراق يف وقت لحق من اأم�س تليها رحلة جوية اإىل 
�سوريا غداً الأربعاء.

الكثري  ياأمل  اأنه مع ذلك،  اأنباء بيالرو�سيا  وذكرت وكالة 
اإىل  رحلتهم  يف  ال���س��ت��م��رار  احل���دود  على  املهاجرين  م��ن 

اأوروبا ويرف�سون العودة ملواطنهم.
ب��ي��الرو���س��ي��ا الك�سندر  وي��ت��ه��م الحت����اد الأوروب������ي رئ��ي�����س 
لوكا�سينكو بتعمد نقل املهاجرين من البالد التي متزقها 
احلروب اإىل مين�سك، قبل ت�سجيعهم على الحت�ساد عند 
حدود الحت��اد الأوروب��ي، وذلك من اأجل زعزعة ا�ستقرار 
الكتلة الأوروبية رداً على العقوبات القت�سادية املفرو�سة 

على حكومة بيالرو�سيا.

•• وار�صو-وكاالت

اأعلنت احلكومة البولندية  اأم�س الثالثاء، اأن نحو 7000 
ل��الحت��اد الأوروب����ي مازالوا  ال��و���س��ول  ي��اأم��ل��ون يف  مهاجر 

موجودين يف بيالرو�سيا.
زارين  �ستاني�سلو  ال�ستخبارات  با�س�������م  املتحدث  وق������ال 
لوكالة الأنباء البولندية “تقديراتنا اأن نظام لوكا�سينكو 
ال��ع��راق و���س��وري��ا، ولكن  اإىل  3000 م��ه��اج��ر  ن��ح��و  اأع����اد 
اأرا�سي  م���ازال���وا يف  م��ه��اج��ر،   7000 ن��ح��و  اأك����ر،  ع����ددا 

بيالرو�سيا«.
واأ�ساف اأنه يف الوقت احلايل، ترتاجع عدد حماولت عبور 

•• باري�س-اأ ف ب

املتطرف  ال���ي���م���ي���ن���ي  امل����ر�����س����ح  دع������ا 
لالنتخابات الرئا�سية الفرن�سية اإريك 
جمرى  “تغيري  اإىل  اأن�����س��اره  زم����ور 

التاريخ” وامل�سي نحو “ا�سرتداد” فرن�سا، وذلك خالل 
اأول جتّمع له يف منطقة باري�س اأمام ح�سد متحّم�س.

“هناك  عاما   63 والبالغ  للجدل  املثري  الكاتب  وق��ال 
15 األفا منكم اليوم. 15 األف فرن�سي حتدوا ال�سوابية 
ال�سيا�سية وتهديدات الي�سار املتطرف وكراهية الإعالم”، 
فيما لوح اأن�ساره املتحم�سون بالأعالم الفرن�سية وهتفوا 

“زمور رئي�سا«.
واأ�ساف املر�سح الذي بنى خطابه منذ �سهور على رف�س 
فزت  ح���ال  ه��ائ��ل، يف  “الرهان  اأن  والإ����س���الم،  ال��ه��ج��رة 
وتابع  �سيكون ذلك بداية ا�سرتداد اأجمل بلدان العامل”، 
اأن “ال�سعب الفرن�سي يعي�س هنا منذ األف عام ويريد اأن 

يظل �سيدا يف بلده«.
زمور  اري��ك  واأردف  بلدنا”.  يف  “نحن  اأن�����س��اره  وهتف 
الذي دين مرتني بالتحري�س على الكراهية العن�سرية 
معتربا  “�سمعتم اأنني فا�سي وعن�سري وكاره للن�ساء”، 
ال�سيا�سيني  م��ن  “جمموعة  ت��الح��ق��ه��ا  �سخ�سية  اأن����ه 

وال�سحافيني والإرهابيني«.
لي�س  “امل�ستحيل  ���س��ع��ار  حلملته  اخ��ت��ار  ال���ذي  امل��ر���س��ح 
والذي  ن��اب��ل��ي��ون،  اإىل  من�سوبة  ع��ب��ارة  وه��ي  فرن�سيا”، 
�سعد  “ال�سرتداد”،  و�سماه  الأح��د  ر�سميا  حزبه  اأطلق 
تاأخري  بعد  احتفالية  مو�سيقى  وق��ع  على  املن�سة  على 
عمليات  حدثت  املر�سح،  و�سول  عند  �ساعة.  من  لأك��ر 
تدافع كبرية يف قاعة “مركز معار�س فيلبينت” يف بلدة 

�سعبية حتمل ال�سم نف�سه �سمال باري�س.
واأف����اد م��را���س��ل��و وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ب���اأن ن�سطاء من 
منظمة “ا�س او ا�س را�سيزم” الذين نظموا تظاهرة كان 
تعر�سوا لهجوم من  “غري عنيفة”،  اأن تكون  يفرت�س 
الأقل  اثنان منهم على  واأ�سيب  م�ساركني يف الجتماع، 

بجروح دامية.

•• عوا�صم-وكاالت

اأفاد تقرير ُن�سر اأم�س  الثنني باأن اأكرب 
م�سنعي الأ�سلحة يف العامل جتّنبوا اإىل 
حد كبري تداعيات التباطوؤ القت�سادي 
منًوا  و�سجلوا  كوفيد-19  عن  الناجم 

ووا�سلت  تواليا.  ال�ساد�سة  لل�سنة  املا�سي  العام  الأرب��اح  يف 
احل��ك��وم��ات يف ك��ل اأن���ح���اء ال��ع��امل ���س��راء الأ���س��ل��ح��ة خالل 
الوباء، كما اتخذ بع�سها اإجراءات مل�ساعدة �سركات الأ�سلحة 
ال�سالم  لأب��ح��اث  ال��دويل  �ستوكهومل  ملعهد  وفًقا  الكبرية، 

)�سيربي(.
100 �سركة لالأ�سلحة ارتفاعا يف  اأكرب  ب�سكل عام، �سهدت 
اأرباحها بن�سبة 1،3 يف املئة عام 2019 اإىل م�ستوى قيا�سي 
بلغ 531 مليار دولر رغم انكما�س القت�ساد العاملي باأكر 

من ثالثة يف املئة.
واح��ت��ل��ت خ��م�����س ���س��رك��ات اأم���ريك���ي���ة ك����ربى م����رة جديدة 
اإف- )مقاتالت  لوكهيد-مارتن  وع��ززت  العاملي.  الرتتيب 

35 واأنواع خمتلفة من ال�سواريخ( مركزها الأول مببيعات 
رايثيون  �سركة  على  متقدمة  دولر،  مليار   58،2 بلغت 
تكنولوجيز التي احتلت املرتبة الثانية بعد اإمتامها عملية 
ون���ورث���روب غرومان  ب��وي��ن��غ  ���س��رك��ات  تليها  ك��ب��رية،  دم���ج 

وجرنال داينامك�س.
املرتبة  يف  الربيطانية  �سي�ستمز  اإي  اأي��ه  ب��ي  �سركة  وحلت 
متقّدمة  مرتبة،  الأوروبية  ال�سركات  اأعلى  وهي  ال�ساد�سة، 

بقليل على ثالث جمموعات �سينية.
ورو�سيا  فرن�سا  اإنتاًجا، وحدهما  الأك��ر  البلدان  بني  ومن 

ا يف مبيعات �سركاتهما العام املا�سي. �سهدتا انخفا�سً
وقال معهد “�سيربي” يف تقييمه ال�سنوي ل�سركات الأ�سلحة 
واخلدمات  ال�سلع  ع��ل��ى  امل�ستمر  احل��ك��وم��ي  “الطلب  اإن 
“امل�سّنعني الع�سكريني اإىل حد كبري”.  حمى  الع�سكرية” 
ال�سركات  اأن  اإىل  مقرا،  ال�سويد  يتخذ  ال��ذي  املعهد  واأ�سار 
ا�ستفادت من �سخ ال�سيولة على نطاق وا�سع يف القت�سادات، 
ف�ساًل عن تدابري حمددة اُتِخذت مل�ساعدة �سركات الأ�سلحة، 

مثل املدفوعات املعجلة اأو جداول الطلبات.
كانت  ع��دة،  �سنوات  ع��ادة  متتد  الع�سكرية  العقود  اأن  ومب��ا 
ال�سركات قادرة على حتقيق مكا�سب قبل اأن ترت�سخ الأزمة 

ال�سحية.
وقال التقرير “على الرغم من هذه العوامل وغريها، مل 
يكن اإنتاج الأ�سلحة العاملي حم�سًنا متاًما من تاأثري الوباء«. 
و�سلط التقرير ال�سوء على اأن معدل الزيادة يف الأرباح قد 
تباطاأ ب�سكل كبري بني عامي 2019 و2020، م�سريا اإىل 
اأن التدابري املتخذة لوقف انت�سار الفريو�س عطلت �سال�سل 
التوريد يف قطاع الأ�سلحة. وقال معهد �ستوكهومل الدويل 

الثالثاء  يعلن  اأن  قبل  اإعالمية،  �سخ�سية  زم��ور  وك��ان 
تر�سحه للرئا�سيات بعد اأ�سهر من التخمني والغمو�س، 

موؤكدا رغبته يف “اإنقاذ فرن�سا«.
“اليمني  لتو�سيف  رف�سه  اأن�ساره  اأم��ام  الأح��د  واأع��ل��ن 
�سمل  ح��ّق مل  واإل��غ��اء  الهجرة  باإنهاء  ووع��د  املتطرف”، 
النظاميني  غ��ري  املهاجرين  ط��رد  اإىل  وال��ل��ج��وء  الأ���س��ر 
غري  لالأجانب  والطبية  الجتماعية  امل�ساعدات  واإلغاء 
الأوروب����ي����ني، وه���ي ت��ع��ه��دات األ��ه��ب��ت ح��م��ا���س��ة اجلمهور 

احلا�سر.
اأن  وتعهد  “الندماج”،  اإىل  امل�سلمني  زم���ور  دع��ا  كما 

وقبل دخوله، مت اإطالق �سافرات ا�ستهجان ل�سحافيني 
من برنامج تلفزيوين معروف بنربته ال�ساخرة الالذعة، 

ونقلهم م�سوؤولو الأمن اإىل مكان اآمن.
م��ن ج��ه��ت��ه، زع���م ف��ري��ق امل��ر���س��ح اأن الأخ����ري اأ���س��ي��ب يف 
مع�سمه بعد اأن اأم�سكه �سخ�س قبل �سعوده اإىل امل�سرح 

مبا�سرة، م�سيفا اأنه يجري النظر يف تقدمي �سكوى. 
مر�سح  �سد  باري�س  يف  تظاهرة  �سابق  وق��ت  يف  ونظمت 
اليمني املتطرف �سارك فيها نحو 2200 �سخ�س، وفق 
خم�سني  )ح���وايل  املنظمني  وف��ق  اآلف  و10  ال�سرطة، 

نقابة وحزبا ومنظمة(.

والوليات املتحدة مرة اأخرى لديها اأكرب عدد من ال�سركات 
يف املرتبة بني اأعلى 100. وبلغت مبيعات الأ�سلحة املجمعة 
عام  يف  دولر  مليار   285  41 ال  الأم��ريك��ي��ة  لل�سركات 
 - 2019 املائة عن عام  1.9 يف  2020 - بزيادة قدرها 
املائة  الأ�سلحة  مبيعات  اإجمايل  من  املائة  يف   54 و�سكلت 
الأوىل. اعتبارا من عام 2018 ، توجد اأكرب خم�س �سركات 

يف الت�سنيف يف الوليات املتحدة.
التقرير  وف��ق  حاليا  الأم��ريك��ي��ة  الأ�سلحة  �سناعة  ت�سهد 
الن���دم���اج وال����س���ت���ح���واذ. ولتو�سيع  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  م��وج��ة 
اإنتاجها وبالتايل احل�سول على ميزة تناف�سية يف  خطوط 
الأمريكية  الأ�سلحة  العديد من �سركات  املناق�سات، تختار 

الكبرية دمج اأو ال�ستحواذ على �سركات واعدة.
ومتثل �سركات الأ�سلحة الأوروبية ال� 26 التي ت�سم اأكرب 
100 �سركة 21 يف املائة من اإجمايل مبيعات الأ�سلحة، اأو 
اململكة  يف  ال�سبع  ال�سركات  و�سجلت  دولر.  مليارات   109
مبيعات  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   37.5 جم��م��وع��ه  م��ا  امل��ت��ح��دة 

لأبحاث ال�سالم /SIPRI/..اإن اإجمايل مبيعات الأ�سلحة 
ع��ام��ل��ة يف  ���س��رك��ة   100 اأك���رب  م��ن  الع�سكرية  واخل���دم���ات 
القطاع بلغ 531 مليار دولر يف عام 2020، بزيادة قدرها 
.وح�سب  ال�سابق  بالعام  مقارنة  احلقيقية  القيمة  يف   1.3
بيانات املعهد ارتفعت مبيعات الأ�سلحة يف عام 2020، من 
مقارنة  باملائة   17 بن�سبة  اأ�سلحة  �سركة   100 اأك��رب  قبل 
التي  التوايل  ال�ساد�سة على  ال�سنة  2015 وهذه هي  بعام 
�سركة   100 اأف�سل  قبل  من  الأ�سلحة  مبيعات  فيه  تزيد 
.وزادت مبيعات الأ�سلحة حتى مع انكما�س القت�ساد العاملي 

بن�سبة 3.1 يف املائة يف ال�سنة الأوىل من الوباء.
وم���ع ذل����ك، ف����اإن ال��ع��م��ل يف ال�����س��وق ال��ع�����س��ك��ري��ة ل ي�سمن 
ع��زا �سانع  امل��ث��ال،  �سبيل  ال��وب��اء. فعلى  اآث��ار  احل�سانة من 
الأ�سلحة  مبيعات  انخفا�س  “تالي�س”  الفرن�سي  الأ�سلحة 
بن�سبة 5.8 باملائة اإىل ال�سطرابات الناجمة عن الإغالق 
يف ربيع عام 2020. كما اأبلغت بع�س ال�سركات عن حدوث 

ا�سطرابات يف �سل�سلة التوريد والتاأخري يف الت�سليم.

يطرح كل هذه التدابري على “ال�سعب 
الفرن�سي” لال�ستفتاء، وقال “بقاوؤنا 
الق�ساة  ن���ي���ة  حل�������س���ن  ي���خ�������س���ع  ل 
حول  زمور  وطروحات  الأوروبيني”. 

الهجرة هي اأكر ما يجذب اأن�ساره.
تعي�س  متقاعدة  حما�سبة  وه��ي  ماريا،  امل�ساركة  وقالت 
بلكنة  ال��ف��رو،  م��ن  معطًفا  مرتدية  باري�س،  منطقة  يف 
“ال�ستبدال  اإنها تدعم زمور للوقوف يف وجه  بولندية 
الأفارقة  مبوجبها  �سيحل  ال��ت��ي  النظرية  العظيم”، 

وامل�سلمون حمل ال�سعوب الأوروبية.
يف  فرن�سا  اإىل  و�سلت  التي  البولندية  امل���راأة  واأ���س��اف��ت 
وهي  �سيوعي”  بلد  من  “لجئة  عمرها  من  الع�سرين 
اأن “يف �سارعي، ل يجري احلديث  “فرن�سية بالزواج”، 
واأل  تقاليدنا،  على  نحافظ  اأن  يجب  بالعربية.  �سوى 

تطغى عليها الثقافة الإ�سالمية«.
اأم���ا ف��رن�����س��وا، وه��و كبري امل�����س��وؤول��ني امل��ال��ي��ني يف �سركة 
نا�سئة، فقال اإن لدى زمور “حّبا لفرن�سا ل اأمل�سه لدى 
قوية”.  قناعات  “لديه  واأ�ساف  الآخرين”.  املر�سحني 
وقالت امراأة رف�ست ك�سف هويتها “اأرى فرن�سا تتفكك 
منذ �سنوات، والأجانب مينحون اأنف�سهم احلق يف فر�س 
ق��وان��ني بلدهم الأ���س��ل��ي، م��ع اإف���الت ت��ام م��ن العقاب”. 
انعقد اجتماع فيلبينت بعد خم�سة اأيام من اإعالن اريك 
زمور تر�سحه. اأراد زمور اأن يثبت اأنه ي�ستطيع التحول 
من ناقد تلفزيوين اإىل مر�سح له حظوظ، ومن املرجح 
ب��ق��ي��ادة فالريي  ال��ي��م��ني  ن��اخ��ب��ي  اأ����س���وات  م��ن  اأن ينهل 
بيكري�س، واليمني املتطرف بزعامة مارين لوبن. زمور 
الراأي  ا�ستطالعات  ب��ارزا يف  املثري للجدل حقق �سعودا 
منذ بداية العام، حتى اأنه جتاوز مارين لوبن التي بلغت 
عام  الأخ���رية  الرئا�سية  النتخابات  يف  الثانية  ال���دورة 
لكن  اإميانويل ماكرون.  الرئي�س  اأم��ام  2017 وهزمت 
�سعبيته والدعم الذي لقيه بداأ يرتاجع مع انزلقه يف 
التجمع قادة  داع��م��ي��ه، ح�سر  ب��ني  ال���س��ت��ف��زازات. وم��ن 
الكاثوليكي  ال��ي��م��ني  وم���ن  ق��وم��ي��ني  �سغريين  ح��زب��ني 

التقليدي.

ب���زي���ادة   ،2020 ع�����ام  يف  الأ����س���ل���ح���ة 
ق��دره��ا 6.2 ب��امل��ائ��ة ع��ن ع��ام 2019. 
وارت���ف���ع���ت م��ب��ي��ع��ات الأ���س��ل��ح��ة م���ن بي 
الأوروبية  ال�سركة   - �سي�ستمز  اإي  اإي��ه 
الوحيدة بني الع�سرة الأوائ��ل - بن�سبة 
مليار   24 اإىل  ل��ت�����س��ل  ب��امل��ائ��ة   6.6
دولر. وبلغت مبيعات الأ�سلحة من قبل ال�سركات الأملانية 
8.9 مليار دولر يف  �سركة   100 اأف�سل  قائمة  الأرب��ع يف 
 .2019 ب��ع��ام  مقارنة   1.3 ق��دره��ا  ب��زي��ادة   ،2020 ع��ام 
مبيعات  اإج��م��ايل  من  املائة  يف   1.7 ال�سركات  ه��ذه  ومتثل 
اأكرب  راينميتال،  �سركة  و�سجلت   .100 الأع��ل��ى  الأ�سلحة 
�سركة ل�سناعة الأ�سلحة يف اأملانيا، زيادة بن�سبة 5.2 باملائة 
اأعلنت �سركة تي�سني كروب  اأخ��رى،  يف املبيعات. من ناحية 

لبناء ال�سفن عن انخفا�س بن�سبة 3.7 يف املائة .
الرو�سية  لل�سركات  املجمعة  الأ�سلحة  مبيعات  وانخف�ست 
 28.2 من  �سركة   100 اأف�سل  قائمة  يف  امل�سنفة  الت�سع 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   26.4 اإىل   2019 ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
ذلك  وميثل   . باملائة   6.5 ق��دره  بانخفا�س   ،2020 ع��ام 
ا�ستمرارا لالجتاه التنازيل الذي لوحظ منذ عام 2017، 
ال�سركات  ل��ه��ذه  الأ���س��ل��ح��ة  مبيعات  ع��ائ��دات  بلغت  عندما 
الرو�سية الت�سع يف قائمة اأف�سل 100 �سركة ذروتها. متثل 
5 باملائة من اإجمايل مبيعات الأ�سلحة  ال�سركات الرو�سية 

ال 100 الأعلى.
100 يتم ت�سجيلها  بع�س من اأكرب النخفا�سات يف اأعلى 
التقرير  وفق  ذلك  ويتزامن  الرو�سية.  ال�سركات  قبل  من 
 2020-2011 للفرتة  للت�سليح  الدولة  نهاية خطة  مع 
و�سهدت  ال���وب���اء.  ب�سبب  الت�سليم  م��واع��ي��د  يف  وال��ت��اأخ��ري 
�سركتا اأملاز اأنتي ويونايتد بناء ال�سفن انخفا�سا يف مبيعات 
وعلى  ال��ت��وايل.  على  باملائة  و11   31 بن�سبة  اأ�سلحتهما 
مبيعاتها  املتحدة  الطائرات  �سركة  زادت  ذلك،  العك�س من 
مبيعات  بلغت  املائة.واإجمال،  يف   16 بن�سبة  الأ�سلحة  من 
الأ�سلحة من قبل اأكرب 100 �سركة مقرها خارج الوليات 
يف  دولر  مليار   43.1 واأوروب����ا  ورو�سيا  وال�سني  املتحدة 
ال�سركات  قبل  من  الأ�سلحة  مبيعات  وتبلغ   .2020 ع��ام 
 10.4 �سركة   100 اأف�سل  قائمة  الثالث يف  الإ�سرائيلية 

مليار دولر، اأو 2.0 يف املائة من الإجمايل.
وبلغ اإجمايل مبيعات الأ�سلحة لل�سركات اليابانية اخلم�س 
يف الرتتيب 9.9 مليار دولر يف عام 2020، اأو 1.9 من 
اأرب��ع �سركات كورية جنوبية فى  اإدراج  الإج��م��ايل. وق��د مت 
 6.5 الأ�سلحة  م��ن  املجمعة  مبيعاتها  وبلغت   . الرتتيب 

مليار دولر يف عام 2020، بزيادة �سنوية قدرها 4.6.
وزادت مبيعات الأ�سلحة املجمعة لل�سركات الهندية الثالث 

يف قائمة اأكرب 100 �سركة بن�سبة 1.7 يف املائة

�سيا�سات مكافحة �لإرهاب خالل 20 عاما.. وحتذير من خطاب �لتطرف •• عوا�صم-وكاالت

ا���س��ت��ع��ر���س ���س��ي��ا���س��ي��ون وخ����رباء 
اجلهود الدولية ملكافحة الإرهاب 
20 عاما  ال����  وال��ت��ط��رف، خ���الل 
اأع��ق��ب��ت هجمات  الأخ�����رية، ال��ت��ي 
م�سريين   ،2001 ع��ام  �سبتمرب 
ملواجهة  الآن  الأه���م���ي���ة  اأن  اإىل 
خطاب التطرف، الذي ت�ساعد يف 

ال�سنوات الأخرية.
بعنوان  ن�������دوة  يف  ذل������ك  وج�������اء 
ملكافحة  ال���دول���ي���ة  “ال�سيا�سات 
عاما   20 والإره��������اب  ال��ت��ط��رف 
���س��ب��ت��م��رب ما   11 ب��ع��د ه��ج��م��ات 
و�سارك  واملاأمول”،  ال��واق��ع  ب��ني 
يف تنظيم الندوة، التي متت عرب 
بحثية  م��راك��ز  “زووم”  تطبيق 
العربي  ال����ع����امل  يف  واإع����الم����ي����ة 

واأوروبا.
و�سارك يف الندوة 100 �سخ�سية 

وال�سيا�سيني  الأك���ادمي���ي���ني  م���ن 
من  والدبلوما�سيني  واملخت�سني 
اأك��ر من 20 دول��ة حول العامل، 
منها ال�سعودية والإمارات وفرن�سا 

والوليات املتحدة وغريها.
الفي�سل  ت��رك��ي  الأم�����ري  واأ�����س����ار 
امللك  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ف��ي�����س��ل ل��ل��ب��ح��وث وال����درا�����س����ات 
الإ�سالمية اإىل اأن احلل يتمثل يف 
الإعالمية  املنابر  كافة  ا�ستخدام 
والأعمال  الإره����اب  ف��ك��رة  لإدان����ة 
املعنى  على  وال��ت��اأك��ي��د  الإره��اب��ي��ة 
احلقيقي لالإ�سالم كدين لل�سالم 
لفتا  وال���ت�������س���ام���ح،  وال����رح����م����ة 
هذا  يف  ال�����س��ع��ودي  ال��ن��م��وذج  اإىل 

ال�سدد.
م��������ن ج�����ه�����ت�����ه، حت����������دث ن����ائ����ب 

مركز  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  الإم������ارات 
ال�سويدي،  جمال  ال�سرتاتيجية، 
اأطلقت  التي  عن جهود الإم��ارات 
وامل�ساريع  امل���ب���ادرات  م��ن  �سل�سلة 
ب����ني خمتلف  ل���ل���ح���وار  ت����ع����زي����زاً 
وتر�سيخاً  واحل�سارات  الثقافات 

للت�سامح والندماج.
قتل  مي����ك����ن����ك  “ل  وت���������اب���������ع: 
املتطرفة  الأي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ات 
ب����ر�����س����ا�����س����ة. ل�����ه�����ذا ال�������س���ب���ب 
ال����ي����وم اإىل  حت���ت���اج احل����ك����وم����ات 
ا�سرتاتيجيات جديدة قائمة على 
امل�ساركة املجتمعية وال�سراكة ملنع 

خطاب التطرف والكراهية«.
املن�سق  ك��ري���س��وف،  ج��ي��ل دي  اأم���ا 
ال�������س���اب���ق مل��ك��اف��ح��ة الإره����������اب يف 

الحت������اد الأوروب��������ي ف�����س��دد على 
التقنيات  ا�����س����ت����خ����دام  اأه����م����ي����ة 
ال�سطناعي  وال���ذك���اء  احل��دي��ث��ة 
مل��واج��ه��ة الإره�������اب الإل���ك���رتوين 
على  املنت�سر  ال��ك��راه��ي��ة  وخ��ط��اب 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
 11 هجمات  منذ  اأن��ه  اإىل  ولفت 
اإىل حد  ال���ع���امل  ���س��ب��ت��م��رب جن���ح 
اأو مواز  بديل  دع��م خطاب  م��ا يف 

للخطاب املتطرف.
�سقري  ن���������س����ال  اأك���������د  ب�������������دوره، 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��وا���س��ل  اأ���س��ت��اذ 
باري�س  يف  احلكومية  والعالقات 
الأول������وي������ة  اإع������ط������اء  “�سرورة 
الفكرية  اجل�����ه�����ود  ل���ت�������س���ج���ي���ع 
ال��وق��ائ��ي، ودع����ا با�سم  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اإىل �سياغة  امل�ساركني احلكومات 

مبكافحة  خا�سة  تعليمية  م���واد 
التطرف والإره����اب واإدخ��ال��ه��ا يف 

املناهج التعليمية«.
الربملان  ع�سو  ميليوري  جينارو 
اجلمعية  ورئ����ي���������س  الإي������ط������ايل 
�سدد  املتو�سط  للبحر  الربملانية 
ت�ستند  اآل��ي��ات  اإي��ج��اد  اأهمية  على 
على مكافحة الف�ساد واملجموعات 
�سواء، معترباً  على حد  املتطرفة 
عابرة  ب��ات��ت  ال���ظ���واه���ر  ه����ذه  اأن 
وتهدد  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ل���ل���ح���دود 
فالإرهاب  الإن�سان  حقوق  اأب�سط 

ل دين له ول عرق ول حدود.
ت�ساريل  �سعادة  م��ّي��ز  جانبه،  م��ن 
ومي�������رز ال���ع�������س���و ال�������س���وي���دي يف 
ال���ربمل���ان الأوروب�������ي ب���ني خطاب 
ال����ت����ط����رف ال���ع���ن���ي���ف وال�����ه�����ادئ 

الث��ن��ني عرب  اإىل مكافحة  داع��ي��اً 
وجتفيف  والقوانني  الت�سريعات 

التمويل.
دياز  �ساينز  اإي��ف��ا  دع��ت  املقابل  يف 
ال��ب��اح��ث��ة يف م��ع��ه��د ج���ريم���اك يف 
اإىل  الكاثوليكية  ل��وف��ان  جامعة 
املناهج  يف  النظر  اإع����ادة  ���س��رورة 
اإىل  لفتة  وحم��ت��واه��ا  التعليمية 
اأ�سا�سية  رك��ي��زة  ه��و  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن 

للحد من التطرف والإرهاب.
ك��ب��ري حمللي  ب���ان���دو،  دوغ  ورك����ز 
والدولية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال�������س���وؤون 
يف  ل��ل��درا���س��ات  كاتو”  “معهد  يف 
الوليات املتحدة على اأهمية اأخذ 
العرب من جتارب ال�سنوات املا�سية 
والإره����اب،  التطرف  مكافحة  يف 
�سيا�سات  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و  وال��ت��وج��ه 
دولية جديدة اأكر فعالية تعتمد 
البديل  واخل��ط��اب  التعليم  على 

ملكافحة هذه الآفة.
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عربي ودويل

�لقو�ت �لإ�سر�ئيلية تغلق حاجز 
�سعفاط �لع�سكري يف �لقد�ش

•• القد�س-وكاالت

يف  الع�سكري  �سعفاط  حاجز  الثالثاء  اأم�س  الإ�سرائيلية  ال��ق��وات  اأغلقت 
باأزمة  ، ما ت�سبب  الفل�سطينني  اأمام احلافالت واملواطنني  القد�س  مدينة 
“قوات  اأن  )وف��ا(  الفل�سطينية  واملعلومات  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت  خانقة. 
بتعطيل  ت�سبب  ما  الباكر،  ال�سباح  �ساعات  منذ  احلاجز  اأغلقت  الحتالل 
اإىل  ال��ذه��اب  ع��دم  اإىل  ا�سطرهم  م��ا  الطلبة،  وخا�سة  امل��واط��ن��ني،  ح��رك��ة 
الو�سول  من  العمال  متكن  وعدم  املنطقة،  خارج  معاهدهم  اأو  مدار�سهم، 
اإىل اأماكن عملهم«. ووفق الوكالة، ت�سم هذه املنطقة اأكرب جتمع مقد�سي 
�سكاين من جتمعات خميم �سعفاط و�ساحية را�س خمي�س وحي را�س �سحادة 

و�ساحية ال�سالم وبلدة عناتا.

حمكمة هولندية ترف�ش دعوى �سد بيني غانت�ش 
•• الهاي-اأ ف ب

يف  للبّت  اخت�سا�سها  ع��دم  الثالثاء  اأم�س  هولندية  ا�ستئناف  حمكمة  اأعلنت 
طعن قّدمه مواطن فل�سطيني هولندي يف قرار ق�سائي يق�سي برف�س �سكوى 
له فيها م�سوؤولية مقتل �ستة من اأقربائه يف غارة  رفعها �سد بيني غانت�س يحِمّ
“عدم اخت�سا�س  واأك��دت حمكمة ال�ستئناف يف له��اي   .2014 على غزة يف 
ع�سكريني  م�سوؤولني  ي�سمل  لأن��ه  اللتما�س”  يف  للنظر  الهولندية  املحاكم 
حمكمة  اأ���س��درت��ه  ق���رارا  ب��ذل��ك  م��وؤك��دة  اإ�سرائيل”،  دول���ة  �سيا�سة  “ينّفذون 
الدرجة الأوىل يف كانون الثاين/يناير 2020. واعتربت هذه الأخرية اأنها ل 
تتمتع ب�سالحية البّت بالق�سية، مبوجب القانون الدويل. ويوؤكد الفل�سطيني 
الهولندي اإ�سماعيل زيادة الذي ا�ستاأنف احلكم، اأنه فقد �ستة من اأقربائه بينهم 
والدته وثالثة اأ�سقاء يف غارة للجي�س الإ�سرائيلي على خميم الربيج لالجئني 
وكان   .2014 مت��وز/ي��ول��ي��و  م��ن  الع�سرين  يف  غ��زة  ق��ط��اع  يف  الفل�سطينيني 
2019 من حمكمة يف لهاي فتح ملّف متهيًدا  اأيلول/�سبتمرب  قد طلب يف 

اآن��ذاك رئي�س  ملحاكمة بيني غانت�س، الذي كان 
اأركان القوات ال�سرائيلية ويتوىل حالًيا وزارة 
اجلّو  ل�سالح  �سابق  قائد  اإىل  اإ�سافة  ال��دف��اع، 
بتهمة  ا�سيل  عمري  اجل���رنال  ه��و  الإ�سرائيلي 
ارتكاب جرائم حرب. وقال اإنه ل ميكن اإحقاق 
واأ�سارت  امل��ل��ف.  ه���ذا  ا���س��رائ��ي��ل يف  ال��ع��دال��ة يف 
ترى  اأن��ه��ا  اإىل  ث��الث��اء  ال  ال�ستئناف  حمكمة 
“معاناة املّدعي” معتربًة اأن املحاكم الهولندية 
تتعلق  ق�سايا  يف  للبّت  بالخت�سا�س  تتمتع  ل 
كبار  ع�سكريون  “م�سوؤولون  بها  ق��ام  باأن�سطة 

ينّفذون ال�سيا�سة الر�سمية لدولة اإ�سرائيل«.

ارن�ستو  لبنان  يف  ال�سندوق  لبعثة  اجلديد  والرئي�س  ارفانيتي�س، 
ريغو رامرياز: “على املراحل التي قطعتها عملية الو�سول اإىل بدء 
التحقيق املحا�سبي اجلنائي يف ح�سابات م�سرف لبنان،  لتحديد 
لفتاً اإىل  اخل�سائر وامل�سوؤوليات متيهداً لتوزيع هذه اخل�سائر”،  
العراقيل التي و�سعت يف طريق هذا العمل الإ�سالحي ال�سروري، 
اإ�سافة اإىل متابعته التدقيق املايل اجلاري من موؤ�س�ستي التدقيق 

.»KPMG»اوليفر واميان” و“
الجتماعية  للم�سائل  الأول���وي���ة  اإع��ط��اء  “على  ال��رئ��ي�����س  و���س��دد 
وال�سحية ومواجهة حالت الفقر، وامل�سي يف اإ�سالح البنى التحتية 
يف البالد، مثل الكهرباء والت�سالت واإعادة تاأهيل مرفاأ بريوت، 
املائية وال�سدود وغريها، من دون جتاهل ما  امل�ساريع  ف�ساًل عن 

لقطاع اخلدمات، اإ�سافة اىل قطاعي ال�سناعة والزراعة«.

وع��ق��د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ل��ق��اء م��ع الوفد 
بال�سرايا احلكومي �سباح اليوم، حيث مت بحث اإطار التفاق على 
برنامج التعايف والتفا�سيل الأ�سا�سية التي �سي�سملها، وهي املالية 
الهيكلية  والإ�سالحات  لبنان،  م�سرف  امل�سارف  وقطاع  العامة، 

وال�سيا�سة النقدية.
اأبريل )ني�سان(   30 اأقرت يف  اأن حكومة ح�سان دياب كانت  يذكر 
من العام املا�سي خطتها القت�سادية - املالية وت�سمنت اإ�سالحات  
وامل�سرف  امل��ايل،  والقطاع  املالية،  وال�سيا�سة  الدولة،  اإدارة  طالت 
املركزي، واحل�ساب اجلاري، وميزان املدفوعات. وبداأت املفاو�سات 
مع ممثلي �سندوق النقد الدويل يف مايو )اأيار( من العام املا�سي، 
وبرز خاللها اختالف يف الأرقام املتعلقة بالقطاع املايل وامل�سريف 

بني اأرقام م�سرف لبنان واأرقام وزارة املالية.

•• بريوت-وكاالت

بالده  ال��ت��زام  الثالثاء  اأم�س  ع��ون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س  اأك��د 
وال��ت��ع��اون م��ع �سندوق  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  اإ���س��الح��ي��ة  ب��و���س��ع خ��ط��ة 
النقد الدويل من اأجل اإقرارها ب�سرعة من خالل املحادثات التي 

�ستجري بني اجلانبني اللبناين والدويل.
�سندوق  م��ن  وف���داً  بعبدا،  ق�سر  ا�ستقباله يف  خ��الل  ع��ون،  وق��ال 
النقد الدويل، اإن بعثة �سندوق النقد الدويل يف لبنان �ستكون على 
توا�سل دائم مع امل�سوؤولني اللبنانيني املعنيني للو�سول اإىل توافق 
النهو�س  تدريجياً  �ستحقق  التي  الإ�سالحية  اخلطة  بنود  على 

القت�سادي املوعود.
تانو�س  لل�سندوق  امل�ساعد  املدير  �سم  ال��ذي  الوفد،  ع��ون  واأطلع 

لبنان  ال�سندوق لال�ستمرار يف م�ساعدة  ا�ستعداد  ارفانيت�س  واأكد 
املالية  الأزم����ة  م��واج��ه��ة  م��ن  متكامل ميّكنه  ب��رن��ام��ج  و���س��ع  على 

والقت�سادية الراهنة.
جميع  جهود  ت�سافر  يتطلب  الربنامج  ه��ذا  “مثل  اأن  اإىل  ولفت 
لدعم  بينهم  ما  يف  والتوافق  وال�سيا�سيني  احلكوميني  الأط��راف 
بالواقع  الثقة  تعيد  التي  واملتكاملة  ال�ساملة  القت�سادية  اخلطة 

القت�سادي اللبناين«.
هذه  اإليها  ت�ستند  اأن  يفرت�س  التي  “الأ�س�س  ارفانيت�س  وع���ّدد  
اإمكانات  وا�سعاً  العمل،  يف  الإ���س��راع  �سرورة  على  م�سدداً  اخلطة، 

ال�سندوق يف ت�سرف لبنان لهذه الغاية«.
مل�ساعدة  ا�ستعداده  اليوم  اأب��دى  ال��دويل  النقد  وك��ان وفد �سندوق 

لبنان على التو�سل اإىل اتفاق يخرجه من اأزمته.

عون: لبنان ملتزم بو�سع خطة �إ�سالحية قابلة للتنفيذ

•• وا�صنطن-اأ ف ب

البيت  يف  ك���ب���ري  م���������س����وؤول  اأع����ل����ن 
الأبي�س ع�سية قمة افرتا�سية بني 
ال��رئ��ي�����س��ني الأم���ريك���ي ج��و بايدن 
اأّن  ب���وت���ني،  وال���رو����س���ي ف���الدمي���ري 
لفر�س  م�ستعّدة  املتحدة  الوليات 
عقوبات اقت�سادية وزيادة انت�سارها 
الع�سكري يف اأوروبا ال�سرقية اإذا ما 
على  ع�سكرياً  هجوماً  رو�سيا  �سّنت 
اأوكرانيا، م�ستبعداً يف الوقت نف�سه 

رّداً ع�سكرياً اأمريكياً مبا�سراً.
البيت  ك��ب��ري يف  م�������س���وؤول  ��ل  وف�����سّ
الأبي�س يف موؤمتر �سحايف حتركات 
حال  يف  املحتملة  املتحدة  الوليات 

ح�سول غزو رو�سي لأوكرانيا.
ح����ال حترك  “يف  امل�������س���وؤول  وق�����ال 
فالدميري(  ال���رو����س���ي  )ال���رئ���ي�������س 
بوتني �سيح�سل طلب من حلفائنا” 
“لإر�سال  ال�����س��رق��ي��ة  اأوروب���������ا  يف 
ال��ق��وات وال��ق��درات )..(  مزيد م��ن 
�ست�ستجيب  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 

لذلك«.
ردا  اأن  اأو�سح  الكبري  امل�سوؤول  لكن 
حال  يف  مبا�سرا  اأمريكيا  ع�سكريا 
ت��ع��ر���س��ت اأوك���ران���ي���ا ل��ه��ج��وم، غري 

مطروح راهنا.
واأكد اأّن “الوليات املتحدة ل ت�سعى 
يكون  و����س���ع  يف  ن��ف�����س��ه��ا  جت���د  لأن 
للقوات  امل��ب��ا���س��ر  ال���س��ت��خ��دام  ف��ي��ه 

الأمريكية مطروحا للبحث«.
يف  تف�سل  وا�سنطن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
حال تعر�س اوكرانيا للغزو، العمل 
على “جمموعة ت�سم عنا�سر عدة” 
الأوكراين”  اجلي�س  “دعم  ت�سمل 
و”فر�س عقوبات اقت�سادية قوية” 
دع��م حلفائنا يف  و”زيادة كبرية يف 
الأط��ل�����س��ي وحت�سني  ���س��م��ال  ح��ل��ف 

قدراتهم«.
ات�ساًل  �سيجري  بايدن  اأّن  واأو�سح 
فولودميري  الأوك���راين  نظريه  مع 
تلي”  ال��ت��ي  الأي����ام  “يف  زيلين�سكي 
اأن  مو�سحاً  بوتني،  مع  حمادثاته 
بلينكن  اأن���ت���وين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
الأوكراين  الرئي�س  اإىل  �سيتحدث 

مو�سكو  وع��ر���س��ت  ك��ه��ذا«.  ت�سعيد 
ب��ع�����س ال�������س���روط وم���ن���ه���ا ال���ت���زام 
حلف  اإىل  الن�سمام  عدم  اأوكرانيا 
�سمال الأطل�سي على غرار ما فعلت 
ال�سوفياتية  الكتلة  من  كثرية  دول 
ال�سابقة. اإل ان كييف ووا�سنطن ل 
اأن  مع  كهذا  بالتزام  القيام  تنويان 
اإجراءات ان�سمام اأوكرانيا اإىل هذا 
يف  جممدة  تبدو  الع�سكري  احللف 

الواقع، مع انها بو�سرت ر�سميا.
ال��ت��ق��ي��ا يف  اأن  ل��ل��رئ��ي�����س��ني  و���س��ب��ق 
املا�سي،  حزيران/يونيو  يف  جنيف 
واأجريا حمادثات هاتفية يف كانون 
وني�سان/اأبريل  ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر 
حمادثات  ب��اأن  علما  ومتوز/يوليو، 
الثالثاء �ستجرى عرب الفيديو. ول 
بانتقاد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ي��رتدد 
قا�سية  بتعابري  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
“قاتل«.  ب���اأن���ه  ع��ل��ن��ا  اإي�����اه  وا���س��ف��ا 
ب��اي��دن نف�سه م��داف��ع��ا عن  وي��ط��رح 
الدميوقراطية يف العامل ول ميكنه 
تاليا غ�س الطرف عن حملة رو�سيا 

اجلديدة على اأوكرانيا.
ل���ك���ن ال���رئ���ي�������س ال���دمي���وق���راط���ي 
ال��ب��ال��غ 79 ع��ام��ا ي��اأم��ل اأي�����س��ا اأو 
باإقامة  الآن  اأق��ل��ه حتى  ي��اأم��ل  ك��ان 
عالقة “م�ستقرة وم�سبوطة” مع 

رو�سيا.
وي��ح��ر���س ب��وت��ني م���ن ج��ه��ت��ه على 
تاأكيد موقع رو�سيا كقوة عظمى يف 
التي  العاملية  اجليو�سيا�سية  اللعبة 
ال�سني  بني  املناف�سة  عليها  تهيمن 

والوليات املتحدة.
وت�سهد اأوكرانيا منذ 2014 نزاعا 
ك��ي��ي��ف وان��ف�����س��ال��ي��ني موالني  ب���ني 
اإثر  اندلع  البالد  �سرق  يف  للرو�س 
القرم،  ج��زي��رة  �سبهة  رو���س��ي��ا  �سم 
اأكر  �سقوط  عن  الآن  اإىل  واأ�سفر 

من 13 األف قتيل. 

الث��ن��ني. واأ����س���اف امل�����س��وؤول نف�سه 
“�سيجري  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن 
اأم�س  لح�����ق  وق�����ت  يف  م���ب���اح���ث���ات 
اأوروبيني  مع حلفاء  الثنني  الأول 
“التي  الر�سالة  لتن�سيق  رئي�سيني 
الرو�سي  ن���ظ���ريه  اإىل  ���س��ي��وج��ه��ه��ا 
الفيديو  بتقنية  م��ب��اح��ث��ات��ه��م��ا  يف 
هذه  “يخو�س  اأن���ه  على  وال��ت��اأك��ي��د 
امل��ح��ادث��ات م��ع بوتني ب��وح��دة �سف 
مع احللفاء ويف ت�سامن قوي عابر 

للحدود«.
وبالفعل، فقد اأعلن ق�سر الإليزيه 
م�ساء الث��ن��ني، يف خ��ت��ام ق��ّم��ة عرب 
ال��ه��ات��ف ن��اق�����س خ��الل��ه��ا ق����ادة كّل 
املّتحدة  وال�����ولي�����ات  ف��رن�����س��ا  م���ن 
واإيطاليا  واأمل����ان����ي����ا  وب���ري���ط���ان���ي���ا 

رو�سيا  ب���ني  ال��راه��ن��ة  “التوّترات 
الغربيني  الزعماء  اأّن  واأوكرانيا”، 
ت�سميمهم  ع��ن  “عرّبوا  اخلم�سة 
على اأّن �سيادة” اأوكرانيا يجب “اأن 

حُترتم«.
واأ�سافت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان 
كذلك  ع����رّبوا  اخلم�سة  ال��ق��ادة  اأّن 
للحفاظ  ال��ع��م��ل  ال��ت��زام��ه��م  “عن 

على ال�سلم والأمن يف اأوروبا«.
القادة  اأّن  الفرن�سي  ال��ب��ي��ان  واأّك����د 
ب���������س����رورة  “ذّكروا  اخل����م���������س����ة 
يف  رو����س���ي���ا جم��������ّدداً  ت���ن���خ���رط  اأن 
امل��ف��او���س��ات م��ع اأوك��ران��ي��ا، يف اإطار 
برعاية  “النورماندي”،  جمموعة 
اأّن  البيان  واأو�سح  واأملانيا«.  فرن�سا 
اإطار  هذه القّمة الهاتفية جرت يف 

ت�سّم  ال��ت��ي  “كوينت”  جم��م��وع��ة 
الوليات املّتحدة والدول الأوروبية 

الغربية الأربع الكربى.
ب��ل��وغ ال��ت��وّت��ر بني  ويف م��وؤ���ّس��ر على 
توّجه  اأوج���������ه،  وم���و����س���ك���و  ك��ي��ي��ف 
فولودميري  الأوك�������راين  ال��رئ��ي�����س 
خط  اإىل  الث�����ن�����ني  زي���ل���ي���ن�������س���ك���ي 
احلكومية  ال����ق����وات  ب���ني  اجل��ب��ه��ة 
يف  لرو�سيا  املوالني  والنف�ساليني 

�سرق بالده.
بو�ست  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  وك��ان��ت 
نقلت اجلمعة عن م�سوؤول اأمريكي 
ل�سّن  ت�ستعّد  رو�سيا  اإّن  قوله  كبري 
هجوم ع�سكري �سخم على اأوكرانيا 
فيه  ي�سارك  املقبل  العام  مطلع  يف 

ما ي�سل اإىل 175 األف جندي.

ون���ف���ت م��و���س��ك��و م������راراً وج�����ود اأّي 
كييف،  اإزاء  لديها  ع��دوان��ي��ة  ن��واي��ا 
بتكثيف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����دول  م��ّت��ه��م��ة 
وخ�سو�ساً  ل��ه��ا،  “ا�ستفزازاتهم” 
عرب اجرائهم تدريبات ع�سكرية يف 

البحر الأ�سود.
الثنني من جهته  الكرملني  واأّك��د 
“اخرتاق”  ح���دوث  ي��ت��وق��ع  ل  اأن���ه 

خالل املحادثات بني الرئي�سني.
ي��رتك��ز احل���دي���ث بني  اأن  وي��ت��وق��ع 

الرجلني على امل�ساألة الأوكرانية.
وقال امل�سوؤول الأمريكي الكبري “ل 
نعرف اإن كان الرئي�س بوتني اتخذ 
قرارا حول ت�سعيد ع�سكري حمتمل 
يتخذ  اأنه  نعلم  لكننا  اأوكرانيا.  مع 
الإجراءات لتوفري القدرة على �سن 

•• وا�صنطن-وكاالت

الدولية  ال���ع���الق���ات  اأ����س���ت���اذ  ح����ذر 
راجان  ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة  كلية  يف 
مينون من اأي نزاع ميكن اأن يندلع 
بني الوليات املتحدة وال�سني لأن 
ت���داع���ي���ات���ه ���س��ت��ك��ون ���س��ل��ب��ي��ة على 

الطرفني كما على العامل باأ�سره.
“لو�س  �سحيفة  يف  مينون  ي�سري 
اأن  اإىل  تاميز”  اأجن����ي����ل����ي���������س 
واجلمهوريني  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
ذوي التاأثري يف ال�سيا�سة اخلارجية 
متوافقون على اأن ال�سني هي اأكرب 
الأمريكي  القومي  لالأمن  تهديد 
اأن  وي��رون  بح�سب وجهة نظرهم. 
اأكر  ي�سبح  الدولتني  بني  النزاع 
تايوان حافزه  ت�سكيل  احتماًل مع 

املحتمل. 
وق���ال م�����س��وؤول اأم��ري��ك��ي ب���ارز بعد 
ال��ق��م��ة الف��رتا���س��ي��ة ال��ت��ي جمعت 
الرئي�سني جو بايدن و�سي جينبينغ 
اإنه مل يتم التو�سل اإىل “اأي �سيء 
حماية  حواجز  �ساكلة  على  جديد 

اأو اأي تفاهم اآخر” ب�ساأن تايوان.

ال�س�ؤال الذي 
يتفاداه الأمريكي�ن

ي�سيف مينون اأنه عند املقارنة بني 
للرئي�سني  ال�سينيتني  ال�سيا�ستني 
دونالد ترامب وجو بايدن، �سيجد 
اأكر من نقاط  املرء نقاط ت�سابه 
على  اأ�سهر  اأربعة  بعد  الخ��ت��الف. 
من�سق  اأع����ل����ن  ب����اي����دن،  ت��ن�����س��ي��ب 

�سوؤون الإندو-با�سيفيك يف جمل�س 
الأم����ن ال��ق��وم��ي ك���ورت ك��ام��ب��ل اأن 
القادة  تبناه  الذي  النخراط  نهج 
ف�سل  ال�سبعينات  الأمريكيون منذ 
�سيكون  امل��ه��ي��م��ن  “النموذج  واأن 

التناف�س”. 
وث��م��ة ك��ت��اب ل��ن��ائ��ب ك��ام��ب��ل را�س 
وا�سعة  ب����اإ�����س����ادة  ي��ح��ظ��ى  دو�����س����ي 
ويحذر الكاتب عربه من اأن هدف 
اأق�����ل م���ن احللول  ل��ي�����س  ال�����س��ني 
كاأكب����ر  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  حم��ل 
يقله  م����ا مل  ل���ك���ن  ع���امل���ي���ة.  ق�������وة 
امل�������س���وؤولن ه���و م���ا �سيبدو  ه����ذان 
بني  امل�ستقبلي  “التناف�س”  عليه 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال�����س��ني، وما 
اإىل  ال��ت��ح��ول  م��ن  �سيمنعه  ال����ذي 

العنف.

خ�سائر فادحة
خ�سائر  اجل��ان��ب��ني  ك���ال  ���س��ي��ت��ك��ب��د 
ا�ستد  اإذا  ف��ادح��ة  وم��ادي��ة  ب�سرية 
يعرقله  اأن  دون  بينهما   التناف�س 
واأدى  امل�����س��رتك��ة،  بامل�سالح  �سعور 
اإىل احلرب. والأم��ر نف�سه ينطبق 
الكاتب  يتابع  ال��ع��امل.  �سائر  على 
والوليات  ال�سني  التجارة بني  اأن 
مليار   615 اإىل  و�سلت  امل��ت��ح��دة 
ال�ستثمار  وبلغ   .2020 دولر يف 
الجتاهني  يف  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي 
اأم����ري����ك����ي،  دولر  م���ل���ي���ار   162
جانب  م��ن  دولر  م��ل��ي��ون  و124 

الأمريكيني.
الطرفني  ب���ني  ا����س���ط���دام  اأي  اإن 

�سيوؤدي اإىل انت�سار موجات �سادمة 
ما  اأن  ال��ع��امل��ي مب��ا  القت�ساد  ع��رب 
من  دولر  تريليون   3.4 ب���  ي��ق��در 
التجارة مير �سنوياً يف بحر ال�سني 
املنطقة  اجلنوبي حيث متثل تلك 
بني ُخم�س وثلث التجارة البحرية 

العاملية.
%30 من  التجارة  تلك   وت�سمل 
النفط اخلام حول  اإجمايل جتارة 
ن��ف�����س��ه، تتمتع  ال��وق��ت  ال���ع���امل. يف 
ال�سني والوليات املتحدة بو�سائل 
متبادلة  �سيبريانية  هجمات  �سن 

�سد نظاميهما املاليني.

اخل�سائر الأمريكية 
الأكرب... منذ فيتنام؟

الع�سكرية  ال���ت���داع���ي���ات  ���س��ت��ك��ون 
مينون.  ب��ح�����س��ب  اأي�������س���اً  ك���ارث���ي���ة 
وجهته  �سنوي  تقرير  اآخ���ر  اأظ��ه��ر 
وزارة الدفاع اإىل الكونغر�س ب�ساأن 
اأن بكني  امل�سلحة  ال�سينية  القوات 
القليلة  ال��ع��ق��ود  خ����الل  ام��ت��ل��ك��ت 
املقاتالت  م���ن  م���روح���ة  امل��ا���س��ي��ة 
والغوا�سات  احل��رب��ي��ة  وال�����س��ف��ن 
واأنظمة  البال�ستية  وال�����س��واري��خ 
املتطورة.  ال�سيبريانية  احل���روب 
غاية  الأ�سلحة  ه��ذه  جميع  تخدم 
واحدة: منع الوليات املتحدة من 
ب�سط قوتها الع�سكرية بالرغم من 
الطائرات  ح���ام���الت  جم��م��وع��ات 
منطقة  يف  الع�سكرية  وق��واع��ده��ا 
اجلنوبية  كوريا  اليابان  من  متتد 
و�سوًل اإىل فيتنام مروراً بتايوان، 

يف م����ا ي�����س��م��ى ب�����س��ل�����س��ل��ة اجل����رز 
الأوىل.

حتى لو اخرتقت الوليات املتحدة 
املحتملة  فاخل�سائر  احل�سن،  هذا 
ال���ت���ي ���س��ت��ق��ع خ�����الل ����س���اع���ات قد 
التي  ت��ت��خ��ط��ى ج��م��ي��ع اخل�����س��ائ��ر 
م��ن��ي��ت ب��ه��ا ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف 
فيتنام.  ح��رب  ح��رب  منذ  حروبها 
���س��ت��ت��ك��ب��د ال�����س��ني اأي�������س���اً ����س���رراً 
مزية  لديها  �سيكون  اإمن��ا  عظيماً، 

القرب اجلغرايف. 
املتحدة  الوليات  �ستخو�س  بينما 
الأميال  اآلف  ب��ع��د  ع��ل��ى  ح��رب��ه��ا 
ع���ن اأرا���س��ي��ه��ا. و����س���ت���زداد الأم����ور 
لت�سمل  احل��رب  تو�سعت  اإذا  ���س��وءاً 
وهذا  النووية.  الأ�سلحة  ا�ستخدام 
املوحدة  النظرة  اإىل  القارئ  يعيد 
واجلمهوريني  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ني 

جتاه ال�سني.

لواقعية
ال��ت��ق��اري��ر عن  اأن  م��ي��ن��ون  ي���وؤك���د 
ال�سني  بني  املت�ساعدة  اخل�سومة 
اأجواء  ت�سودها  املتحدة  والوليات 
من الالواقعية. اإنها مليئة بنقاط 
بعبارات  دول����ة  ك���ل  واأه������داف  ق���وة 
جمردة: الالمتاثليات، التحالفات 
حرمان  وا�سرتاتيجيات  املوثوقة، 
ال���و����س���ول. ق���د ُي����ع����َذر امل�����رء على 
حمور  ك��ان  اإذا  م��ا  ب�ساأن  الت�ساوؤل 
ال��ن��ق��ا���س ه���و ل��ع��ب��ت��ي ���س��ط��رجن اأو 
ي�ستغرب  عاملي.  م�ستوى  على  غو 
ال��ك��ات��ب حت���دي���داً غ��ي��اب الأك����الف 

واإذا  فعالة.  ديبلوما�سية  اأي  م��ن 
اأراد �سناع القرار الأمريكيون دعم 
احلفاظ  يف  التايوانيني  طموحات 
على منوذج حكمهم، فعليهم تذكر 
اأن  املبادئ ل ميكن  الدفاع عن  اأن 
يكون منف�ساًل عن خماطر العامل 
مينون.  ن�سيحة  بح�سب  الواقعي، 
اإذا كان ال�سعب  اأي�ساً عما  وت�ساءل 
الأمريكي �سيخاطر باحلرب فعاًل 
�سيا�سيوه  له  �سرح  اإذا  ال�سني  مع 
على  ذلك  �سيعنيه  م��اذا  املنتخبون 
م�ستوى الأكالف املادية والب�سرية. 
وباملقابل، طرح مينون ت�ساوؤًل اآخر 
ال�سينيون  ال���ق���ادة  ك����ان  اإذا  ع��م��ا 
بالقوة  تايوان  لتوحيد  م�ستعدين 
خوف  على  بب�ساطة  ال��ره��ان  ع��رب 

امل��ت��ح��دة ���س��ت��ه��زم يف احل����رب على 
تايوان.

خطر النزلق
 اإىل ما ل يريدانه؟

يت�س�اءل الكاتب عن الفرتة الزمنية 
قب�����ل  ال��ط��رف��ني  اأم������ام  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
للقوة  ا�س���تعرا�سهما  ي�����وؤدي  اأن 
ي��ري��دان��ه وهو  اآخ���ر ل  اإىل ح���ادث 
الع�سكري.  امل��ي��دان  اإىل  الن����زلق 
يعتق����د مين����ون اأن الوليات املتحدة 
اإىل  بالو�سول  تخاطران  وال�سني 
توقع  وا���س��ل��ت��ا  اإذا  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه���ذه 
الآخ��ر ب�سبب  الأ���س��واأ من الطرف 
اإظهار  يف  وا�ستمرتا  الثقة  غ��ي��اب 
امل��ت��ب��ادل��ة بعيداً  م��وؤ���س��رات احل���زم 

التحليالت  ه����ذه  ع���ن  ال��ب�����س��ري��ة 
تتوا�سل  الأثناء،  هذه  يف  املجردة. 
الطرفني  ب����ني  ال���ك���ل���م���ات  ح�����رب 

كا�ستعرا�س للقوة.
اأر����س���ل���ت ال�����س��ني م��ق��ات��الت��ه��ا اإىل 
يف  اجل��وي  الدفاع  حتديد  منطقة 
اأن  اأع��ل��ن��ت الأخ����رية  ت��اي��وان بينما 
اأمريكيني  ع�سكريني  م�ست�سارين 
ت��اي��وان��ي��ة. وت�سر  ي���درب���ون ق����وات 
بكني على اأن اإع��ادة توحيد تايوان 
بايدن  يعلن  بينما  وطنية  �سرورة 
اأن بالده �ستدافع عن تايوان، على 
الرغم من اأن قانون العالقات مع 
1979 ل  ت���اي���وان ال�����س��ادر ���س��ن��ة 
وي�سدد  ك��ه��ذا.  �سلباً  واج��ب��اً  ي��وؤك��د 
الإعالم ال�سيني على اأن الوليات 

خ�سارتها  اأو  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
احلرب.

اأي انت�سار �سيك�ن كارثيًا
بقيمة  ف�����ع�����اًل  ب������اي������دن  ي������وؤم������ن 
الج��ت��م��اع��ات امل��ب��ا���س��رة. ل��ق��د كان 
ال�����س��ي��ن��ي نقطة  ب��ن��ظ��ريه  ل���ق���اوؤه 
انطالق اأ�سا�سية، لكن حان الوقت 
الأمريكيون  امل�سوؤولون  يلتقي  كي 
وطوال  لوجه،  وجهاً  وال�سينيون 
اأي�����������ام، مل���ن���ع حت������ول ال���ت���دري���ب���ات 
اإىل  اللفظية  واملبارزات  الع�سكرية 
هوية  عن  النظر  فب�سرف  ح��رب. 
لن  م��ق��ب��ل،  ���س��دام  اأي  يف  املنت�سر 
الثمن  الن��ت�����س��ار  ذل����ك  ي�����س��ت��ح��ق 

املدفوع لأجله، بح�سب مينون.

رد ع�سكري اأمريكي مبا�سرا غري مطروح راهنا 

�لغرب يحّذر رو�سيا من غزو �أوكر�نيا ع�سية قمة بايدن وبوتني 

�ل�سد�م بني �أمريكا و�ل�سني �سيئ لهما وللعامل

�لق�ساء �لفلبيني ي�سمح لري�سا بت�سلم نوبل
•• مانيال-اأ ف ب

جائزة  احلائزة  ري�سا  ماريا  الفلبينية  لل�سحافية  الفلبيني  الق�ساء  �سمح 
اأو�سلو يف كانون الأول-دي�سمرب لت�سلم جائزتها  نوبل لل�سالم بال�سفر اإىل 
والتي  الأمريكية  اإن”  اإن  “�سي  ملحطة  ال�سابقة  املرا�سلة  وكانت  بنف�سها. 
اأفرج عنها بكفالة يف انتظار حكم ال�ستئناف بعد اإدانتها يف حزيران/يونيو 
الرنوج  اإىل  بالتوجه  لها  ي�سمح  اأن  الق�ساء  م��ن  طلبت  الت�سهري،  بتهمة 

حل�سور حفلة توزيع اجلوائز املقررة يف 10 كانون الأول-دي�سمرب.
املوؤ�س�سة  ب��اأن  الثنني  �سدر  ق��رار  يف  ال�سريبي  ال�ستئناف  حمكمة  ق�ست 
يف  ال���رنوج  اإىل  ال�سفر  ميكنها  “رابلر”  ال�ستق�سائي  للموقع  امل�ساركة 

ري�سا )58  واأ�ساءت ماريا  الأول-دي�سمرب.  13 كانون  اإىل   8 الفرتة من 
التي  املخدرات  للحملة على  امل�ساحبة  العنف  اأعمال  عاما( خ�سو�سا على 
اأ�سفرت، وفقا ملنظمات  اأطلقها الرئي�س الفلبيني رودريغو دوتريتي والتي 

حقوقية، عن مقتل ع�سرات الآلف.
اإنها ت�سعر”بارتياح  وقالت ري�سا لوكالة فران�س بر�س عقب �سدور احلكم 
وكانت حمكمة  الأخ���رية.  القانونية  العقبة  ه��ذه  اأن جت��اوزت  بعد  كبري” 
ال�ستئناف املكلفة بالبت يف ق�سية الت�سهري قد وافقت الأ�سبوع املا�سي على 
الهرب«. منحت  “خطر  اإىل  ا�سار  الذي  الدع��اء  راف�سة معار�سة  �سفرها، 
ماريا ري�سا وال�سحايف الرو�سي دميرتي موراتوف جائزة نوبل لل�سالم يف 

ت�سرين الأول-اأكتوبر جلهودهما يف “حماية حرية التعبري«.

�لروهينغا يقا�سون في�سبوك: �أرباحكم غّذت �إبادتنا
•• لندن-وكاالت

اأفادت �سحيفة “ذا تاميز” الربيطانية اأن م�سلمي الروهينغا 
بتعوي�سات  زوكربرغ  م��ارك  في�سبوك  �سركة  مدير  يطالبون 
قيمتها 150 مليار دولر، بحجة اأن من�سته الجتماعية عززت 
واأو�سحت  الإبادة التي تعر�سوا لها يف ميامنار عام 2017. 
ال�سحيفة اأن ال�سحايا اتهموا ال�سركة بالتغا�سي عن خطاب 
اإىل  وق���اد  الجتماعية  املن�سة  على  انتع�س  ال���ذي  الكراهية 
اأعلن عنها �سباح يوم  مذابح لأهلهم. وجاء يف الدعوى التي 
في�سبوك  اإن خوارزميات  املتحدة  والوليات  لندن  الثنني يف 
الروهينغا  م�سلمي  �سد  الكراهية  خطاب  و�سخمت  ن�سرت 

ال���ذي���ن ع��ا���س��وا يف غ���رب م��ي��امن��ار وع��وم��ل��وا داخ����ل بالدهم 
بعن�سرية. ويطالب وكالء ال�سحايا بتعوي�سات 150 مليار 
الإن�سانية  �سد  جرائم  �سحايا  يرفعها  ق�سية  اأك��رب  يف  دولر 
اإن في�سبوك، ف�سل  العامل. ويقولون  اأم��ام حمكمة حملية يف 
بتعيني  للروهينغا،  املعادي  املحتوى  مراقبة  يف  ق�سوره  رغم 
اأو  حمكمني قادرين على قراءة اللغات البورمية والروهينغا 
فهم امل�سهد ال�سيا�سي املحفوف باملخاطر يف ميامنار. ويتهمون 
ال�سركة بالف�سل يف حذف املن�سورات التي حتر�س على العنف 
ال��ك��راه��ي��ة، رغم  ال��ت��ي روج���ت خل��ط��اب  ال�سفحات  اإغ���الق  اأو 
والتقارير  الإن�سان  حقوق  منظمات  من  املتكررة  التحذيرات 

ال�سحافية ومنذ عام 2013.



األربعاء   8  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13411  
Wednesday     8   December   2021   -  Issue No   13411

13

عربي ودويل

ـــر  ـــاط ـــخ �مل
على  ــوم  ــي �ل
�جلــــبــــهــــة 
بكثري  �أعلى 
ــت  ــان ممـــا ك
قبل  عــلــيــه 
�سنو�ت �سبع 

  م�ستاءة من ا�سطفاف الأوروبيني 
اإىل جانب كييف �سد مو�سكو  اليا 
مين�سك،  ات��ف��اق��ي��ات  تنفيذ  ب�����س��اأن 
مرا�سالت  اخلارجية  وزارة  ن�سرت 
�سريغي  زعيمها،  بني  دبلوما�سية 
باري�س  يف  ون���ظ���رائ���ه  لف��������روف، 
ريابكوف،  �سريغي  ووفق  وبرلني؛ 
املحادثات  ف�����اإن  لف�������روف،  ن���ائ���ب 
الأخ���������رية ب�������س���اأن اأوك�����ران�����ي�����ا مع 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكيلة 
زيارتها  يف  ن����ولن����د،  ف��ي��ك��ت��وري��ا 
نتائج،  اأي  ع��ن  ت�سفر  مل  لرو�سيا، 
با�ستيعاب  لوا�سنطن  ت�سمح  ومل 
فبعد  ال��ن��ات��و،  اأم���ا  مو�سكو.  حجج 
ملكتب  تابعني  رو����س  �سباط  ط��رد 
ب��روك�����س��ل، فقد قطعت  احل��ل��ف يف 

رو�سيا كل العالقات معه.
اإليها  اأ�سار  التي  التحذيرات  ان     
باأن�سطة  تتعلق  الرو�سي،  الرئي�س 
اجل��ي�����س ال��رو���س��ي. يف وق���ت �سابق 
وزارة  ن���ظ���م���ت  ال�����ع�����ام،  ه�����ذا  م����ن 
�سخمة  تدريبات  الرو�سية  الدفاع 
على  للقوات  كبرًيا  تركيًزا  �سملت 
اأوكرانيا:  مع  احل��دود  كامل  طول 
ال�������س���م���ال وال���������س����رق واجل����ن����وب. 
وا�سحة  ال���ق���وات  ك��ان��ت حت���رك���ات 
رمبا  ه��ذا  اأن  اإىل  وت�سري  للعيان، 
مل ي��ك��ن مت��ري��ًن��ا. وك����رر دميرتي 
ك���وزاك، را����س ح��رب��ة الكرملني يف 
م���ع كييف،  وال���ع���الق���ات  دون��ب��ا���س 
ال�سابق،  ب����وت����ني  حت����ذي����ر  ك��������ّرر 
اأوك���ران���ي���ة  حم����اول����ة  اأي  اأن  م����ن 
دونيت�سك  م��ن��ط��ق��ت��ي  ل����س���ت���ع���ادة 
–على  النف�ساليتني  ولوهان�سك 
للرئي�س  املجه�سة  املحاولة  غ��رار 
�ساكا�سفيلي  ميخائيل  اجل��ورج��ي 
 2008 عام  اجلنوبية  اأو�سيتيا  يف 
الأوكرانية  الدولة  نهاية  -�ستعني 

احلالية.
   اأخذ الأمريكيون هذه التدريبات 
على حممل اجلد. ودخل اجلرنال 
اجتماع  يراأ�س  ال��ذي  م��ارك ميلي، 

ي��ك��ن ذك��ًي��ا ج���ًدا يف ال��ب��داي��ة، ومع 
الرئي�سي  احلليف  يوقفه  مل  ذلك 
اأم��������ام  خ����ط����اب����ه  جل�����ورج�����ي�����ا. يف 
نوفمرب،   18 يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 
الغربية  ال�������دول  ب���وت���ني  و����س���ف 
على  واتهمها  موثوقة،  غري  باأنها 
ب��اأن��ه��ا تعرتف  وج����ه اخل�����س��و���س 
باخلطوط  ف���ق���ط  “�سطحيا” 
احل��م��راء وحت��ذي��رات رو���س��ي��ا -اأيا 
لهذه  اعطاه  قد  ال��ذي  املعنى  ك��ان 

“ال�سطحية«.
   ودع����ا ال�����س��ي��د ب���وت���ني، لف���روف 
“�سمانات  ب����  رو���س��ي��ا  ت���زوي���د  اإىل 
املنطقة  يف  املدى”  ط��وي��ل��ة  ج���ادة 
الأوروبية الأطل�سية. وهذا الطلب 
ومثريا  وم���رب���ك���ا  حم�����ريا  ي����ب����دو 
ميكن  مم��ا  القليل  ه��ن��اك  للقلق. 
فعله  ال����رو�����س  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 
بوتني،  ي��ري��ده  م��ا  على  للح�سول 
يحث  ال��دول��ة  رئي�س  اأن  والرج����ح 
ثمار  ا�ستغالل  على  دبلوما�سييه 
ينظمه  ال�����ذي  ال��ع�����س��ك��ري  ال������ردع 
ومنطقة  اأوك���ران���ي���ا  ح���ول  بنف�سه 
البحر الأ���س��ود واأم��اك��ن اأخ���رى يف 

اأوروبا ال�سرقية.
الرئي�س  ي�����رتك  ل  ب���ال���ط���ب���ع،     
بالكامل  امل���ه���م���ة  ه�����ذه  ال���رو����س���ي 
كان  ال��ذي  الوقت  ففي  ملروؤو�سيه. 
ي��ل��ق��ي ف��ي��ه ه���ذا اخل��ط��اب القوي، 
الأمن  جمل�س  يف  ���س��ك��رت��ريه  ك���ان 
م�ست�سار  م���ع  حم����ادث����ات  ي���ج���ري 
املتحدة  للوليات  القومي  الأم���ن 
ح����ول اج��ت��م��اع حم��ت��م��ل اآخ����ر بني 
اأم�س  “ ج�����رى  وب����اي����دن  ب���وت���ني 
دائًما  احل��ال  هو  وكما  الثالثاء”. 
اإل  ينجح  اأن  ميكن  ل  ال����ردع،  م��ع 
اإذا ثبت اأّن التهديد موثوق به، يف 
مما  للتحقق  حماولة  اأّي  اأّن  حني 
اإذا كان الطرف الآخر يخادع ميكن 

اأن تنتهي بكارثة.
مدير مركز

كارنيجي يف م��سك�

رو�سيا ترف�س ان يكون الرئي�س الوكراين طرفا يف املفاو�سات

م�ساورات مبا�سرة جرت بني اجلرنال المريكي مارك ميلي واجلرنال الرو�سي فالريي جريا�سيموف

روح جنيف �سرعان ما تبخرت  

هل هي احلرب  ام جمرد خدعة؟

حرب دبلوما�سية م�ستمرة بني البلدين

للوليات  امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة 
مع  مبا�سرة  م�ساورات  يف  املتحدة، 
جريا�سيموف،  ف��ال��ريي  اجل����رنال 
الرو�سية.  العامة  الأرك����ان  رئي�س 
ال����رئ����ي���������س  دع���������ا  الخ�������������ري،  ويف 
ب��اي��دن فالدميري  الأم��ري��ك��ي ج��و 
بوتني اإىل اجتماع يف جنيف اأ�سفر 
عن ا�ستئناف املحادثات الأمريكية 
ال����رو�����س����ي����ة ح��������ول ال�����س����ت����ق����رار 

ال�سرتاتيجي.
   وم��ع ذل��ك، مل يكن هناك وقف 
باأوكرانيا  يتعلق  فيما  للت�سعيد 
وم��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر الأ�����س����ود، وعلى 

نطاق اأو�سع، اأوروبا ال�سرقية.
ال�سيف، حت��دت مدمرة  خ��الل     
تابعة للبحرية الربيطانية رو�سيا 
بالإبحار قبالة �سبه جزيرة القرم  
مياهها  الآن  مو�سكو  تعتربه  فيما 
الإقليمية . واأقرت اأوكرانيا قانوًنا 
يحرم  الأ�سلية  بال�سعوب  ��ا  خ��ا���سً
وت�ستعد  الو�سع،  هذا  من  الرو�س 
مو�سكو  ت��رى  اآخ��ر  قانون  لتمرير 
اأنه يعادل خروج كييف ر�سمًيا من 
دونبا�س،  يف  مين�سك.  ات��ف��اق��ي��ات 
ا�ستخدم الأوكرانيون طائرة بدون 
طيار تركية ال�سنع ل�سرب القوات 
من  الناتو  وزاد  لرو�سيا؛  املوالية 
وجوده ون�ساطه يف البحر الأ�سود؛ 
ال�سرتاتيجية  ال��ق��اذف��ات  وط���ارت 
الأم��ري��ك��ي��ة يف م��ه��م��ات ع��ل��ى بعد 
احلدود  م��ن  فقط  كيلومرًتا   20
ال��رو���س��ي��ة، وف���ًق���ا ل��ب��وت��ني. واأث����ار 
الغاز يف  اأ�سعار  يف  احل��رج  الرتفاع 
اأوروبا اتهامات لرو�سيا. وحتى اأزمة 

املجر، فاملنطق ميلي النظر اإىل ما 
اأنه قد  يجري يف �سوريا، با�ستثناء 

ل يتم احتواء احلرب يف اأوكرانيا.
   هل يتخذ الرئي�س بوتني القرار 
امل�����س��ريي؟ ه��ل اأوك��ران��ي��ا ه��ي ذاك 
ال����ذي  املكتمل”  غ����ري  “العمل 
نهاية  ق��ب��ل  اإك��م��ال��ه  اىل  �سي�سعى 

فرتة حكمه؟
 اأم اأن بوتني جمرد خمادع؟ ي�سعب 
العنا�سر  ب��ع�����س  ل���ك���ن  احل�������س���م، 

وا�سحة.
حلف  اإىل  ان�سمت  ���س��واء  اأوًل،     
اأوكرانيا  روؤي���ة  ف���اإن  ل،  اأم  ال��ن��ات��و 
غري  ط��ائ��رات  حاملة  اإىل  تتحول 
عليها  ت�سيطر  ل���الإغ���راق،  ق��اب��ل��ة 
على  ومتمركزة  املتحدة،  الوليات 
ب�سع  بعد  على  الرو�سية  احل���دود 
مئات الأميال من مو�سكو -مقارنة 
كارنيجي  يف  زم��الئ��ي  م��ن  �سائبة 
به  ي��ق��ب��ل  ل  –امر  وا���س��ن��ط��ن  يف 
ال��ك��رم��ل��ني، ب��ن��ف�����س ال���ق���در ال���ذي 
رف�����س ب��ه ال��ب��ي��ت الب��ي�����س حاملة 
القابلة  الأخ����رى غ��ري  ال��ط��ائ��رات 
ل���الإغ���راق، ك��وب��ا، -م��ن��ذ م��ا يقرب 
من �ستني عاًما. ان اأي زعيم رو�سي 
الرت�سيخ  ه���ذا  م��ن��ع  اإىل  �سي�سعى 

بكل الو�سائل املتاحة له.
   ثانًيا، ل ميكن ا�ستبعاد احتمال 
ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة بعمل  ق��ي��ام 
ع�سكري وا�سع النطاق يف دونبا�س، 
وهو اأمر غري مرجح كما قد يبدو 
يف الغرب. ان ما فعله �ساكا�سفيلي 
اأو�سيتيا  ا���س��ت��ع��ادة  حم���اول���ت���ه  يف 
مل   2008 ع��ام  بالقوة  اجلنوبية 

املهاجرين على احلدود البولندية، 
للزعيم  والتي هي جزء من خطة 
لوكا�سينكو  األك�سندر  البيالرو�سي 
واإجبار  الأوروب����ي  الحت���اد  ملعاقبة 
قادته على الدخول يف حوار معه، 
مت اإلقاء اللوم بخ�سو�سها مبا�سرة 
عليه  اأطلق  ما  ان  الكرملني.  على 
الأوان  ق��ب��ل  م��و���س��ك��و  يف  ال��ب��ع�����س 

“روح جنيف” تبّخر تقريباً.
   ل يعني هذا اأن رو�سيا مل تفعل 
���س��ي��ًئ��ا ل���ل���رد ع��ل��ى خ�����س��وم��ه��ا بل 
وجتاوزهم. �سمحت رو�سيا لن�سف 
يف  يقيمون  جديد  مواطن  مليون 
انتخابات  يف  بالت�سويت  دونبا�س 

الربملان  من  تفوي�س  على  بوتني 
ال�����رو������س�����ي ل�����س����ت����خ����دام ال����ق����وة 
ح�سر  اأوكرانيا”،  “يف  الع�سكرية 
�سبه  يف  ال���ف���ع���ل���ي  ا����س���ت���خ���دام���ه���ا 
على  خفي،  وب�سكل  القرم،  جزيرة 
دون��ب��ا���س. ويف امل���رة ال��ق��ادم��ة، كما 
ت��وح��ي ك��ل��م��ات ب��وت��ني، ُي���رّج���ح اأن 
للعمل  ال��ن��ط��اق اجل���غ���رايف  ي��ك��ون 
اإذا اأمر القائد  الع�سكري الرو�سي، 
العام الرو�سي بذلك، اأو�سع بكثري. 
وكل الذين يتكهنون بال�سكل الذي 
يحتاجون  ل  ذل�����ك،  ي��ت��خ��ذه  ق���د 
قدمية  ����س���واب���ق  يف  ال��ت��ف��ك��ري  اإىل 
اأو  ت�سيكو�سلوفاكيا  اأو  كاأفغان�ستان 

�سبتمرب؛  يف  ال�����دوم�����ا  جم���ل�������س 
دونبا�س  �سركات  منتجات  وجعلت 
م����وؤه����ل����ة مل���������س����رتي����ات احل���ك���وم���ة 
الفحم  �سحنات  واأوقفت  الرو�سية، 
الرئي�س  ون�����س��ر  اأوك����ران����ي����ا.  اإىل 
دميرتي  ال�سابق  والرئي�س  بوتني 
ال�����ذي ي�����س��غ��ل الآن  م��ي��دف��ي��دي��ف، 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  م���ن�������س���ب 
الأم���ن ال��رو���س��ي، م��ق��الت مطولة 
ال�سلطات  �سيا�سات  ب�سدة  ينتقدان 
ب�سكل  وي��خ��ل�����س��ان  الأوك����ران����ي����ة، 
اأي  هناك  يعد  مل  اأن��ه  اإىل  اأ�سا�سي 
ك��ي��ي��ف. ويف ظ���ل هذه  ح�����وار م���ع 
تقارير  ظهرت  امل��ت��وت��رة،  اخللفية 

اأن  اإىل  املتحدة ت�سري  ال��ولي��ات  يف 
قواتها  اأخ���رى  م��رة  حت�سد  رو�سيا 
لغزو  ت�ستعد  على احل���دود، ورمب��ا 

اأوكرانيا قريًبا.
ال����وق����ت احل���ا����س���ر، اخل����وف     يف 
اأوك���ران���ي���ا منت�سر  احل����رب يف  م��ن 
وزير  حذر  وقد  وا�سع.  نطاق  على 
اخل����ارج����ي����ة الأم����ري����ك����ي اأن���ت���وين 
حماولة  م��ن  الكرملني  بلينكني، 
لأنه   2014 ع��ام  فعله  م��ا  ت��ك��رار 
يف  انتقامية.  لأع��م��ال  �سيتعّر�س 
الواقع، املخاطر اليوم اأعلى بكثري 

مما كانت عليه قبل �سبع �سنوات.
ح�سل  اأن  ب��ع��د   ،2014 ع����ام     

يرف�س الكرملني متاًما اعتبار الرئي�س الأوكراين ف�ل�دميري زيلين�سكي �سريًكا يف املفاو�سات

حتّ�ل اأوكرانيا اإىل حاملة طائرات اأمريكية متمركزة على احلدود الرو�سية �سيقاومه اأي رئي�س رو�سي

»روح جنيف« تبّخرت تقريبًا:

�ل�سيا�سة �خلارجية �لرو�سية: تغيري �ل�سرعة...!
•• الفجر -دميري ترينني 

ترجمة خرية ال�صيباين
   يتحدث الرئي�س فلدميري ب�تني كثرًيا عن ال�سيا�سة 
اأم�سى عدة �ساعات يف  اخلارجية. يف ال�سهر املا�سي, 
مناق�سة ال�س�ؤون العاملية يف الجتماع ال�سن�ي لنادي 
فالداي؛ ويف الآونة الأخرية, اأجرى مقابلة رئي�سية 
اأوكرانيا  عن  فيها  حتدث  الرو�سي,  التلفزي�ن  على 
والــ�ليــات  الأطل�سي  �سمال  وحــلــف  وبيلرو�سيا 

املتحدة.

لكبار  اجتماع  يف  ن�فمرب,   18 يف  م�ساركته,  واأدت     
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية الرو�سية, اإىل خطاب 
تظل  التي  اخلا�سة,  املناق�سات  من  ومزيد  للعم�م, 

بالطبع �سرية.
لكنه طرح عدة  ما,  اإىل حد  كان اخلطاب ق�سرًيا     
املقطع  وتعلق  دللــة.  وذات  وهامة  جديدة  نقاط 

رو�سيا:  بخ�س�م  واملــحــرّي,  للهتمام  اإثـــارة  ــر  الأك
النات� وعملئها مثل  املتحدة وحلفائها يف  ال�ليات 

اأوكرانيا.
ن�ساأت  التاأثري:  بع�س  الأخــرية  لتحذيراتنا  »كان     
“من  للدبل�ما�سيني.  ب�تني  �سّرح  هناك”,  ت�ترات 
ممكنة,  فرتة  اأطــ�ل  الت�ترات  هذه  تــدوم  اأن  املهم 

حتى ل يخطر ببالهم اأن يفربك�ا اأي �سراع ... ل�سنا 
بحاجة اإىل �سراع جديد«.

دبل�ما�سية,  حتذيرات  عن  يتحدث  ب�تني  يكن  مل    
يف  الــ�اقــع  الأمـــر  بحكم  م�سل�لة  فالدبل�ما�سية 
الأطل�سي  �سمال  وحلف  باأوكرانيا  رو�سيا  علقات 
اأملانيا  مثل  الأوروبـــي  ــاد  الحت يف  العظمى  والق�ى 
وفرن�سا, ومع ال�ليات املتحدة فيما يتعلق باأوكرانيا. 
اعتبار  متاًما  الكرملني  يرف�س  املرحلة,  هــذه  ويف 
�سريًكا يف  زيلين�سكي,  الأوكراين ف�ل�دميري  الرئي�س 

املفاو�سات.
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•• الفجر -ماك�صيم ما�صي -بيري بلوتو 
ترجمة خرية ال�صيباين

   هم هنا, هم يف كل مكان. يربز بروفايل الع�سكريني 
اأو الع�سكريني ال�سابقني باإ�سرار يف ملفات اخلليا 
يف  تفكيكها  يتم  اإرهــابــيــة  نـــ�اة  اأو  الإرهــابــيــة 
الجتاه  الأمن.  ق�ات  قبل  من  الأخرية  ال�سن�ات 
وا�ستاذ  ــ�ؤرخ  امل يذّكر  مفاجًئا,  ول  جديًدا  لي�س 
وجه  وعلى  فران�س�ا.  �ستيفان  ال�سيا�سية  العل�م 
اخل�س��س, ي�ؤكد الخت�سا�سي يف اليمني املتطرف, 
“حرب  �سن  اإىل  يطمح�ن  للذين  بالن�سبة  اأنــه 
ال�سلطة  على  ال�ستيلء  اأو  عن�سرية”,  اأهلية 
من  بعنا�سر  الرتباط  اإىل  احلاجة  فاإن  بالق�ة, 

الق�ات امل�سلحة اأمر بديهي.

اأيام قليلة، ك�سفت �سحيفة   وقبل 
اأحدهما  رج��ل��ني،  اأن  “لوموند”، 
اخلام�س  امل�������س���اة  ف����وج  يف  ع���ري���ف 
اعتقلهما  ب��ل��ف��ور،  يف  وال���ث���الث���ني 
اكت�سفوا  الذين  اجلمارك  �سباط 
قطعة   130 تفتي�س  عملية  اأثناء 
من  هجومية  ب��ن��ادق  منها  ���س��الح، 
واأي��ه كيه-47،  ار-15،  ايه  ط��راز 
وم�سد�سات ر�سا�س، واأ�سلحة اأخرى، 
الذخرية  م��ن  ك��ي��ل��وغ��رام  و200 
املختلفة، والقنابل اليدوية، وحتى 
ملم   20 ع��ي��ار  خراطي�س  خم�سة 
 ... للطائرات  الر�سا�سة  للمدافع 
منوذجية  “وثائق  اإىل  بالإ�سافة 

للنازيني اجلدد«.
اأم�����ر ق�ساة  اأي������ام،  ب�����س��ع��ة  ب��ع��د     
اأوريلني  باإحالة  الإره��اب  مكافحة 
الذي حتول  ال�سابق  �سي، اجلندي 
اإىل اأمني، اإىل الق�ساء. ومن املقرر 
اأن جتري حماكمته يف الفرتة من 
26 اإىل 28 يناير. وي�ستبه يف اأنه 
“غذى تدريجياً م�سروعا اإجراميا 
و  اأعطى  لنف�سه الو�سائل لتحقيق 
مت  معلوماتنا،  ووف���ق  اأهدافه”. 
ا يف اإجراءات  ذكر هذا الرجل اأي�سً
و�سبق  حّل حركة “جيل الهوية”، 
 2018 دي�����س��م��رب  يف  اع��ت��ق��ل  ان 
على  ت��ه��دي��دي��ة  ت��ع��ل��ي��ق��ات  “بعد 
اكت�ساف  مت  ك���م���ا  في�سبوك”، 
يف  اآي  ج��ي  ومل�سقات  م�سد�سني 

منزله.
 ،2020 م��اي��و  يف  ال�سيء  نف�س     
“تكوين  امل��رة من اجل  ولكن هذه 
وف������اق اإج�����رام�����ي ب���ه���دف ارت���ك���اب 

التي  الإره����اب����ي����ة،  العملياتية” 
الطعام  ت�����س��م��ي��م  اأع�������س���اوؤه���ا  اأراد 
الن�ساء  “تفجري”  و  احل�������الل، 
و”قرار  الأئمة.  قتل  اأو  املحجبات 
هذه  من  اأع�ساء”  ع�سرة  اعتقال 
“اتخذ  للغاية  املنظمة  املجموعة 
ي��دوي��ة يف  قنابل  اخ��ت��ربوا  اأن  بعد 
نيكول�س  الباحث  ك�سف  الغابة”، 
وثائق  اىل  وم�����س��ت��ن��دا  ل���ي���ب���ورغ. 
يو�سح  ���س��ري��ة،  وث��ائ��ق  اأو  حت��ق��ي��ق 
هذا املتخ�س�س، اأن “حركة القوات 
ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة جت���ذب الن��ت��ب��اه من 
كبار  ن�سطائها:  ب��روف��اي��ل  خ���الل 
ال�سن، واغلبهم من رجال ال�سرطة 

اإىل  ال�سرية  املجموعة  ه��ذه  عمل 
�سحية.   2700 م��ن  اأك��ر  مقتل 
اّن  فران�سوا،  �ستيفان  يذّكر  لكن، 
��ا، وهما  الأخ���وي���ن ���س��ي��دو���س اأي�����سً
من املتعاونني مع النازية، يتنزلن 
يف ه����ذه اخل���ان���ة، وج���ّن���دا اأف������رادا 
احلرب،  بعد  امل�سلحة  ال��ق��وات  من 
يف  اجلديد”  “النظام  وك���ذل���ك 
وتدرب   .1980-1970 الأعوام 
ه�������وؤلء ال���ف���ا����س���ي���ون اجل������دد على 
اإطالق النار يف الغابة، حيث كانت 

ا خمابئ اأ�سلحة. لديهم اأي�سً
   ويف الآونة الأخرية، عام 2018، 
القوات  “حركة  �سبكة  تفكيك  مت 

عملية  واأث����ن����اء  اإرهابي”.  ع��م��ل 
اأيديهم  املحققون  و���س��ع  ال��ب��ح��ث، 
وعبوات  وذخ��ائ��ره،  “ر�سا�س  على 
قمي�س”  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ن��ا���س��ف��ة، 
وزارة  وبح�سب    .“ ال��ه��وي��ة  ج��ي��ل 
ال���داخ���ل���ي���ة، ف�����اإن م���ن ����س���اأن ذلك 
بهذه  ارتباطه  دميومة  يثبت  “اأن 
وخماطر  ����س���اأن���ه  م����ن  اجل���م���ع���ي���ة 
ق�سية  ب��ا���س��م  ال��ف��ع��ل  اىل  م�����روره 

الهوية«.
���س��ب��ت��م��رب، مت تفكيك  ن��ه��اي��ة     يف 
املتاآمر  اأن�����س��اأه��ا  اإره���اب���ي���ة  ���س��ب��ك��ة 
رميي  الثالث(  بالرايخ  )واملعجب 
دايليت-فيدمان. ومتكن املحققون 
من التعرف على ع�سرات الن�سطاء، 
بينهم “العديد من رجال ال�سرطة 
الن�سطني”،  واجل����ن����ود  وال�������درك 
باري�سيان”،  “لو  �سحيفة  بح�سب 
املعلومات.  ه��ذه  ع��ن  ك�سفت  ال��ت��ي 
اإن  “ليربا�سيون”  جريدة  وقالت 
للجماعة  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ف��رع  ق���ادة 
على  ال�ستيالء  تنوي  كانت  التي 
�سابق  �سابط  هم  بالقوة،  ال�سلطة 

و�سابط �سف �سابق يف اجلي�س.

هذا الن�ع من الربوفايل يتكرر 
يف الإرهاب اليميني املتطرف

   وم����ع ذل�����ك، يف ح�����الت اأخ�����رى، 

جمموعات  العتقالت  ا�ستهدفت 
هي  تلك  باجلي�س.  لها  ع��الق��ة  ل 
احل������ال م����ع ث���الث���ة م�����س��ت��ب��ه بهم 
منطقة  يف  “الناجون”  اتباع  من 
�سانت اإتيان، و�سبق حتديدهم على 
اليمني  ح��رك��ة  اإىل  ينتمون  اأن��ه��م 
لل�سرطة  املتطرف )وهو م�سطلح 
الراديكالية  احل��رك��ات  على  يطلق 
العنيفة(، والذين جمعوا “تر�سانة 
قائد  ل����  وف���ًق���ا  حقيقية”  ح����رب 
�سيمون،  اإري��ك  الوظيفية  الفرقة 

نقاًل عن موقع فران�س انفو.
�سحايا  اأي�����س��ا  ه��م  الع�سكريون     
لهذا ال�سكل من الأعمال العنيفة. 
وه����ك����ذا ُق���ت���ل ث���الث���ة م����ن رج����ال 
الدرك على يد فريديريك ليمول 
يف دي�سمرب 2020. وكان الرجل، 
طريق  ع�����ن  ت���ق���دمي���ه  مت  ال�������ذي 
اخل��ط��اأ يف ال��ب��داي��ة ع��ل��ى اأن���ه اأحد 
عن�سرًيا  اتباع حركة “الناجون”، 
وت��اآم��رًي��ا وع��ن��ي��ًف��ا، وف��ًق��ا لزوجته 

ال�سابقة. 
متطرًفا،  كاثوليكًيا  ��ا  اأي�����سً وك���ان 
وف����ًق����ا مل����ا ق���ال���ه امل����دع����ي ال����ع����ام يف 
وه�����و مييني  ف�������ريان،  ك���ل���ريم���ون 
رادي�������ك�������ايل، وم�������س���ل���ح، ي������رى ان 
غري  حكومة  الفرن�سية  “الدولة 
�سرعية” بالن�سبة له، وقد فعل كل 

اأكرب  ما يف و�سعه لي�سطحب معه 
عدد من اأفراد ال�سرطة يف موته.

   ورغ��م عدم ت�سليط ال�سوء على 
اأه�������داف حم�����ددة يف  اأو  م�����س��اري��ع 
اأن جميعها  اإل  ك��ل ه��ذه احل���الت، 
امل���ك���ّون  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ت�����س��م��ل، 
متطرًفا.  مي��ي��ن��ًي��ا  ُب���ع���ًدا  ال��ع��ن��ي��ف، 
ومت اإثبات ذلك من خالل الوثائق 
الأ�سياء  م��ن  وال��ع��دي��د  واملل�سقات 
اليمينية  اأو  اجل����دي����دة  ال���ن���ازي���ة 
اأثناء  عليها  ع��ر  ال��ت��ي  امل��ت��ط��رف��ة 

عمليات التفتي�س..
بع�س  اأن  حقيقة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   
ملفات  يف  م�سجلون  بهم  امل�ستبه 
ق�سائي  م�����س��در  وي���وؤك���د  الم�����ن. 
النوع  لهذا  املتكرر  التواجد  ا  اأي�سً
املتورطني  ب���ني  ال���ربوف���اي���ل  م���ن 
اليميني  الإره���������اب  ق�����س��اي��������ا  يف 

املتطرف.

»مكّ�ن مثري للفتنة
 داخل الق�ات امل�سلحة«

   ول���ئ���ن ب����دا اأن���ه���ا ت��ت��ك��اث��ر، ف���اإن 
بهم  مب�ستبه  تتعلق  التي  الق�سايا 
متمركزين  يزالون  ل  اأو  �سابقني، 
“هذه  جديدة.  لي�ست  اجلي�س،  يف 
املتطرف  ال��ي��م��ني  ب���ني  ال����رواب����ط 
بداية  يف  حتى  م��وج��ودة  واجلي�س 

املوؤرخ  يو�سح  الع�سرين”،  القرن 
القيم  ب�سبب  ف��ران�����س��وا،  �ستيفان 
عدم  امل��ث��ال  �سبيل  على  امل�سرتكة، 
الدميقراطية  م�����ع  ت���ع���اط���ف���ه���م 
النظام،  يف  ورغ��ب��ت��ه��م  ال��ربمل��ان��ي��ة 
والوطنية، اأو حتى القومية، بقدر 
امل��ت��ج��ذرة يف  ال��ت��ق��ال��ي��د  م��ا ب�سبب 
التقليدية  الكاثوليكية  العائالت 

القدمية«.
اأن يجد  ال��ت��ن��اق�����س  األ��ي�����س م��ن     
جنود منخرطون يف خدمة الوطن 
م�ساريع  يف  م��ت��ورط��ني  اأن��ف�����س��ه��م 
اجلمهوري؟  ال��ن��ظ��ام  ���س��د  عنيفة 
“ل، بل هناك مكون مثري للفتنة 
يوؤكد  امل�����س��ل��ح��ة،  ال����ق����وات  داخ������ل 
�ستيفان فران�سوا، فاإذا كانت القيادة 
نظامية وتدين بالولء، فاإن بع�س 
يف  ه��م  ال�سف،  و�سباط  ال�سباط 
�سلب التقاليد اليمينية املتطرفة 
... حتى اأن البع�س ي�سيء للوطن، 
فرن�سا  ي���خ���دم  ان�����ه  ي��ع��ت��ق��د  وه�����و 

“احلقيقية«.
اجلي�س  “منظمة  بالطبع  اإن��ه��ا     
ال�سري” �سيئة الذكر، التي اأن�ساأت 
 1962-1961 الأع������������وام  يف 
ع�سكري  ���س��ب��ه  خ��ام�����س��اً  ط����اب����وراً 
اإىل  الب�سيط  اجل��ن��دي  م��ن  ي��ع��ّب��ئ 
اأدى  وق������د  امل���ت���ق���اع���د.  اجل��������رنال 

اأو اجلي�س ال�سابقني«.
على  ق��د وجهت  كانت اجلماعة     
دعايتها  م��ن  ج���زًء  التحديد  وج��ه 
اأو عنا�سر  عنا�سر  ملحاولة جتنيد 
حتى  امل�سلحة.  القوات  يف  �سابقني 
للغر�س  م��وق��ع  تخ�سي�س  مت  اأن���ه 
وهو  فرن�سا”،  “حرب  ب���ع���ن���وان 
ن�سخة �سفافة لأوهامهم عن حرب 
يعتقدون  كامنة  عن�سرية  اأهلية 
الأرا�سي  على  فعال  اندلعت  اأن��ه��ا 

الفرن�سية.
القادرين  املوؤيدين  “جتنيد  ان     
على تعليم اأو ممار�سة القتال اأمر 
يوؤكد  احلركات”،  ل��ه��ذه  وا����س���ح 
���س��ت��ي��ف��ان ف���ران�������س���وا، وه�����ذا لي�س 
ال�سرية  ال�سبكات  اخت�سا�س  م��ن 
ال��ه��وي��ة، يتم  ات���ب���اع  “بني  ف��ق��ط: 
تاأمني التدريب الريا�سي القتايل 
ع�سكريني  اأو  ع�سكريني  قبل  م��ن 

�سابقني«.

حمكمة بورمية تق�سي ب�سجن �سو ت�سي 4 �سنو�ت 
وقال  التهم.  هذه  بجميع  اإدانتها  حال  يف  لعقود  ت�سجن  وقد 
املتحدث با�سم املجموعة الع�سكرية زاو مني تون لفران�س بر�س 
اإنه ُحكم على �سو ت�سي بال�سجن لعامني بعد اإدانتها بالتحري�س 
على اجلي�س وعامني اآخرين خلرقها قانون الكوارث الطبيعية 
املرتبطة بكوفيد. كما �سدر حكم ب�سجن الرئي�س ال�سابق وين 
اأو�سح  ال��ذي  امل�سدر،  وفق  ذاتها،  بالتهم  �سنوات  اأرب��ع  ميينت 
“�سيواجهان  اأنهما  واأك��د  ف��ورا.  ال�سجن  اإىل  ينقال  لن  اأنهما 
اتهامات اأخرى” يف العا�سمة نايبيداو، حيث يتواجدان حاليا، 

من دون تقدمي مزيد من التفا�سيل.
وحظرت ال�سلطات على ال�سحافيني ح�سور اإجراءات املحكمة 
اخلا�سة يف العا�سمة فيما ُمنع موؤخرا اأي�سا حمامو �سو ت�سي 
من التحدث اإىل و�سائل الإعالم. و�سدرت يف الأ�سابيع الأخرية 

 •• رانغون-اأ ف ب

اأ�سدرت حمكمة بورمية حكما بال�سجن اأربع �سنوات بحق اأونغ 
وخرق  اجلي�س  على  بالتحري�س  اإدان��ت��ه��ا  بعد  ت�سي  �سو  �سان 
با�سم  اأفاد ناطق  املرتبطة بكوفيد، وفق ما  القواعد ال�سحية 
اإدان����ات حمتملة  �سل�سلة  الأول �سمن  ه��و  ق��رار  احل��ك��وم��ة، يف 
نوبل  جائزة  على  احل��ائ��زة  الزعيمة  �سجن  مبوجبها  يتم  قد 
اأط��اح اجلرنالت  ت�سي )76 عاما( منذ  �سو  واعُتقلت  لعقود. 
بحكومتها يف الأول من �سباط/فرباير، لتنتهي بذلك جتربة 

بورما الدميوقراطية الق�سرية.
ووّجهت اإليها املجموعة الع�سكرية مذاك �سل�سلة اتهامات ت�سمل 
انتهاك قانون الأ�سرار الر�سمية والف�ساد وتزوير النتخابات. 

“الرابطة  اإدانات قا�سية بحق اأع�ساء اآخرين بارزين يف حزب 
ت�سي.  �سو  تتزعمه  الذي  الدميوقراطية”  اأجل  الوطنية من 
ال�سهر  ه��ذا  عاما   75 بال�سجن  �سابق  كبري  وزي��ر  على  وُحكم 

فيما �سجن اأحد املقّربني من �سو ت�سي 20 عاما.
و�سارعت منظمة العفو الدولية لإدانة الأحكام ال�سادرة بحق 
املنظمة  يف  للحمالت  الإقليمي  املدير  نائب  واأف��اد  ت�سي.  �سو 
مينغ يو هاه اأن “الأحكام القا�سية بحق اأونغ �سان �سو ت�سي اثر 
الق�ساء  اآخر مثال على عزم اجلي�س  تعد  الزائفة  التهم  هذه 

على املعار�سة باأكملها وخنق احلريات يف بورما«.
والفا�سدة جزء من منط  الهزلية  املحكمة  “قرار  اأن  واأ�ساف 
 1300 م��ن  اأك���ر  مقتل  اإىل  اأدت  تع�سفية  لعقوبات  م��دّم��ر 
�سباط/ يف  الع�سكري  النقالب  منذ  الآلف  وتوقيف  �سخ�س 

البورمي لدى  ال�ساأن  الرفيع يف  امل�ست�سار  اأفاد  كما  فرباير”. 
اأن  جمموعة الأزمات الدولية ريت�سارد هور�سي فران�س بر�س 
لقوته«.  اجلي�س  وا�ستعرا�س  “الثاأر  اإط��ار  يف  تندرج  الأح��ك��ام 
على  ال�سجن.  اإىل  اإر�سالها  يف  �ستكون  املفاجاأة  “لكن  واأ�ساف 
الأرجح، �ستق�سي هذه العقوبة واأي عقوبات لحقة يف منزلها 
تابع للنظام«. ودافع اجلي�س، الذي هيمن على  “نزل”  اأو يف 
اإىل  النقالب، م�سريا  بورما على مدى عقود، عن  احلياة يف 
املا�سي والتي فاز فيها  العام  انتخابات  عمليات تزوير تخللت 
على  ال����دويل  ال�سغط  ينجح  ومل  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة.  ت�سي  ���س��و  ح���زب 
وجه  على  الدميوقراطي  احلكم  لإع��ادة  الع�سكرية  املجموعة 
البالد  ت�سهد  بورما، فيما  الأم��ور يف  ال�سرعة يف تغيري م�سار 

مواجهات دامية وتظاهرات مناه�سة لالنقالب.
 

الجتاه لي�س جديًدا ول مفاجًئا

ملاذ� هذ� �لعدد من �لع�سكريني د�خل �ليمني �ملتطرف...؟

تربز �س�ر الع�سكريني اأو الع�سكريني ال�سابقني باإ�سرار يف اأحدث حالت الإرهاب اليميني املتطرف

�إن جتنيد �ملوؤيدين �لقادرين على تعليم
 �أو ممار�سة �لقتال �أمر و��سح لهذه �حلركات

 �لرو�بط بني �ليمني �ملتطرف و�جلي�ش
 موجودة حتى يف بد�ية �لقرن �لع�سرين

الهدف.ال�ستيالء على ال�سلطة بالقوة اليمني املتطرف ينهل من الو�ساط المنية والع�سكرية

القاء القب�س على عنا�سر من �سبكة حركة القوات العملياتية الإرهابية

جنود فرن�سيون ينتظرون على قمة مونت فينتو خالل �سباق فرن�سا للدراجات

مالل تطالب بحماية حقوق �لفتيات يف �أفغان�ستان  •• وا�صنطن-اأ ف ب

طالبت النا�سطة الباك�ستانية يف جمال حقوق املراأة مالل يو�سفزاي التي 
 ،2012 باك�ستان يف  اأي��دي حركة طالبان  اغتيال على  جنت من حماولة 
يف  والفتيات  الن�ساء  ح��ق��وق  بحماية  الث��ن��ني  وا�سنطن  اإىل  زي���ارة  خ��الل 

اأفغان�ستان، ول �سّيما يف جمال التعليم.
وزير  جانب  اإىل  وقفت  وق��د  عاماً   24 العمر  من  البالغة  ال�سابة  وقالت 
اإّن  ال�����وزارة يف وا���س��ن��ط��ن  اأن��ت��وين بلينكن يف م��ق��ّر  اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي 
“اأفغان�ستان اليوم هي البلد الوحيد يف العامل الذي ل حت�سل فيه الفتيات 

على التعليم الثانوي. اإنهّن ممنوعات من التعّلم«.
واأ�سافت النا�سطة الباك�ستانية التي تتعاون مع فتيات ونا�سطات اأفغانيات 

اإذا مل  اأداة قوية لإحالل ال�سلم والأمن.  “تعليم الفتيات هو  اأّن  الأفغانية 
تتعّلم الفتيات، فاإّن اأفغان�ستان �ستعاين بدورها«.

ونقلت الر�سالة عن كاتبتها قولها “ب�سفتي فتاة واإن�سان، اأريدكم اأن تعرفوا 
ب�سالم  بالعي�س  احل��ّق  لالأفغان  حقوق.  والفتيات  للن�ساء  حقوقاً.  لدي  اأّن 
واأ�سافت مالل “هذه هي ر�سالة الفتيات  والذهاب اإىل املدر�سة واللعب”. 

الأفغانيات اليوم«.
اآب/ منت�سف  يف  اأفغان�ستان  يف  ال�سلطة  طالبان  ح��رك��ة  ا�ستعادت  وم��ن��ذ 
اأمام  اأبوابها  فتح  البلد  الثانوية يف هذا  املدار�س  اأع��ادت  املا�سي،  اأغ�سط�س 

الر�سالة هي من قبلهّن:  “اإّن هذه  اأجل حقوقهن يف بلدهن  ينا�سلن من 
اإىل  الذهاب  يتمكّن من  اأن  العمل. يجب  اأن يح�سلن على احل��ّق يف  يجب 

املدر�سة«.
 15 العمر  من  تبلغ  اأفغانية  فتاة  كتبتها  ر�سالة  بيدها  يو�سفزاي  وحملت 
عاماً وتدعى �سوتودا قراأت منها مقتطفات على م�سامع الوزير الأمريكي.

وقالت اإّن �سوتودا “كتبت اأّنه كّلما طال اأمد اإغالق املدار�س واجلامعات اأمام 
الفتيات، كّلما زادت الآمال مب�ستقبلنا قتامة«.

واأ�سافت النا�سطة الباك�ستانية يف معر�س تالوتها م�سمون ر�سالة الفتاة 

املدّر�سني والتالمذة الذكور، لكّنها اأغلقتها اأمام املدّر�سات والتلميذات.
تّتخذ  اأن  “ناأمل  الأمريكي  الوزير  الباك�ستانية خماطبة  النا�سطة  وقالت 
اإج����راءات ف��وري��ة ل�سمان  امل��ّت��ح��دة،  امل��ّت��ح��دة، بالعمل م��ع الأمم  ال��ولي��ات 
تتمّكن  واأن  اأق��رب وقت ممكن،  اإىل مدار�سهّن يف  بالعودة  للفتيات  ال�سماح 
الن�ساء من العودة اإىل العمل، واأن تتوّفر كّل امل�ساعدات الإن�سانية الالزمة 

للتعليم«.
اآب/اأغ�سط�س  يف  اأفغان�ستان  من  ب��الده  ق��وات  ان�سحبت  ال��ذي  بلينكن  اأم��ا 
الفائت بعد 20 عاماً من وجودها يف هذا البلد، فقال ملالل اإّنها “م�سدر 

اإلهام” للن�ساء يف جميع اأنحاء العامل.
“�سخ�س يجعل من خالل عمله  الباك�ستانية هي  ال�سابة  اأّن هذه  واأ�ساف 

وجهوده الأمور تتحّقق فعاًل«.
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بلومربغ: لهذه �لأ�سباب مل يخطئ تر�مب بان�سحابه من �لتفاق �لنووي •• وا�صنطن-وكاالت

�سبكة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ك���ات���ب  رد 
على  لي����ك  اإي������الي  “بلومربغ” 
النووي  الت����ف����اق  ع���ن  امل���داف���ع���ني 
الذين باتوا يقدمون دلياًل جديداً 

لتاأكيد وجهة نظرهم.
ال���ت���ق���دم ال����ن����ووي الأخ�������ري ال����ذي 
الدولية  ال���وك���ال���ة  ع���ن���ه  اأع���ل���ن���ت 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة ح���ني اأف������ادت اأن 
بحدود  اليورانيوم  تخ�سب  اإي��ران 
%20 يف م��ن�����س��اأة حت��ت الأر�����س، 
كان ممكناً اأن يتم تاأجيله ل تفاديه 
مبوجب اتفاق 2015يف 2015، 
باراك  الأ�سبق  الرئي�س  كان  وحني 
اأوب��ام��ا ي��ح��اول ال��رتوي��ج لالتفاق 
النقاط  اإح������دى  ك���ان���ت  ال����ن����ووي، 
اأن  اإدارت�����ه ه��ي  ال��ت��ي رك���زت عليها 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��وؤول��ني يف جهاز 
دعموا  الإ�سرائيلي  القومي  الأمن 
الت���ف���اق ���س��راً ح��ت��ى واإن ك��ان��وا يف 
ال��ع��ل��ن ي��دع��م��ون م��ع��ار���س��ة رئي�س 
ال�سابق  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال����������وزراء 
هذه  تعززت  ل��ه.  نتنياهو  بنيامني 
ال��ن��ق��ط��ة م���وؤخ���راً – ل��ك��ن ذل���ك ل 

يعني اأن التفاق كان جيداً.
ب����ح���������س����ب �����س����ح����ي����ف����ة ه�����اآرت�����������س 
اأع��ل��ن وزي���ر الدفاع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
ال�سابق يف حكومة نتنياهو، وكذلك 

•• وا�صنطن-وكاالت

كورو�س  الإي������راين  ال��ك��ات��ب  و���س��ف 
زياباري حماولت اإيران لبناء �سيا�سة 
بال�”متوازنة”  ت�����س��ف��ه��ا  خ��ارج��ي��ة 
اآ�سيا،  دول  جت��اه  وذكية”  والفاعلة 
اإيران  اأح��الم كاذبة، لأن  هي جمرد 
لي�س لديها اأي خطة عمل ملمو�سة 
وواق���ع���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك. واأ����س���ار 
“فورين  ملجلة  حتليل  يف  زي��اب��اري، 
بولي�سي” الأمريكية، اإىل اأن طهران 
والإمكانيات  للموارد  حالياً  تفتقر 
اإحياء الدبلوما�سية  الالزمة لإعادة 
مع جريانها، واإعادة �سبط مكانتها 
يف اآ�سيا كالعب ل غنى عنه، ووريث 

اإحدى اأقدم ح�سارات القارة.

غياب التمثيل الدبل�ما�سي
واأ�ساف اأن على الرغم من اختالف 
طهران  ب���ني  ال���ت���ج���ارة  م�����س��ت��وي��ات 
ط���ه���ران  ت���ف���ت���ق���ر  ال�������ق�������اّرة،  ودول 
للتمثيل الدبلوما�سي يف دول كربى 
بوتان  غ��رار  على  اآ�سيا  يف  و�سغرى 
ولو�س  ال�سرقية  وتيمور  وكمبوديا 
ومنغوليا  وم��اك��او  امل��ال��دي��ف  وج���زر 
كما  و�سنغافورة.  ونيبال  وميامنار 
ل ي��وج��د مم��ث��ل��ون ل��ه��ذه ال����دول يف 
اإي��ران )على الرغم من اأن منغوليا 
ونيبال لديهما قن�سليات فخرية يف 

طهران(.
الطني  زاد  م���ا  اأن  زي����اب����اري  واأك�����د 
، مل   2016 ع����ام  م��ن��ذ  اأن�����ه  ب���ل���ة، 
دولتني  يف  ����س���ف���ارات  لإي������ران  ي��ك��ن 
اإىل  اإ�سارة  جماورتني رئي�سيتني، يف 

ال�سعودية والبحرين.
الإ�سالمية  اجل��م��ه��وري��ة  وت��ع��ت��م��د 
لت�سهيل  مقيمة  غ��ري  ب��ع��ث��ات  ع��ل��ى 
البلدان،  ه��ذه  بع�س  م��ع  ال��ع��الق��ات 
نيبال  يف  مقيمة  غ��ري  ���س��ف��ارة  م��ث��ل 
اأو بعثة غري  متمركزة يف نيودلهي، 
مقيمة اإىل لو�س، ومقّرها هانوي. 
الإيرانيون  ُي��ع��اين  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
واأقرانهم يف هذه الدول من حتديات 

رئي�سا هيئة الأركان وال�ستخبارات 
خطاأ  ارتكب  ترامب  اأن  ال�سابقان 
التفاق  م��ن  ان�سحب  ح��ني  ف��ادح��اً 
اأي  ي��ق��ل  مل   .2018 يف  ال���ن���ووي 
م��ن��ه��م ذل���ك ح��ي��ن��ه��ا. رح���ب جميع 
املدافعني عن التفاق النووي بهذا 
امل���واق���ف معتربين  ع��ن  ال���رتاج���ع 

اإياه اإثباتاً لوجهة نظرهم.

ال�سياق ه� كل �سيء
احلجة وا�سحة: ان�سحب الرئي�س 
ال�سابق دونالد ترامب من التفاق 
العقوبات  ف��ر���س  واأع�����اد  ال���ن���ووي 
الق���ت�������س���ادي���ة، ل��ك��ن الإي���ران���ي���ني 
ال��ن��ظ��ام بتخزين  ���س��رع  مت��ا���س��ك��وا. 
املزيد من الوقود النووي وحتديث 
امل��رك��زي وتطوير  ال��ط��رد  اأج��ه��زة 
برناجمه النووي. بداأوا ذلك ببطء 
اأكر  ي�سبحوا  اأن  قبل  البداية  يف 
ا�ستعادة  عند  اليوم،  لحقاً.  ج��راأة 
الأحداث املا�سية، يقول م�سوؤولون 
من  ك��ان  اإن��ه  �سابقون  اإ�سرائيليون 
الت��ف��اق. هذه  البقاء يف  الأف�����س��ل 
طريقة واحدة للنظر اإىل الأمور. 
�سيء، بح�سب  ال�سياق هو كل  لكن 

ما يو�سحه ليك.

مكا�سب احلد الأدنى
فر�س  اأن  ترامب  موقف  كان  لقد 
ج��م��ي��ع ال��ع��ق��وب��ات ال��ث��ان��وي��ة على 
النفوذ  ���س��ي��وف��ر  اإي�������ران  اق��ت�����س��اد 
الأك��������رب ل����ل����ولي����ات امل���ت���ح���دة كي 
حت�سينات  اإدخ���ال  ب�ساأن  تتفاو�س 
ع����ل����ى الت�������ف�������اق. م�����ن الأف���������س����ل 
بناء  تعيد  اأن  قبل  اإي���ران  مواجهة 
يكون  اأن  ع���ن  ع��و���س��اً  اق��ت�����س��اده��ا 
بعده، بح�سب حجة ترامب. تريد 
اإدارة بايدن اأي�ساً حت�سني التفاق، 
هذه  اإدخ�����ال  اإىل  �ست�سعى  ل��ك��ن��ه��ا 
التح�سينات فقط بعد اإعادة العمل 

باتفاق 2015.
واجل����������زء الآخ����������ر امل����ه����م يف ه����ذا 
الإط��ار هو اأنه حني ا�ستلم ترامب 
ت�ستخدم  اإي������ران  ك��ان��ت  م��ن�����س��ب��ه، 
املكا�سب املالية من التفاق لإر�سال 
ال�سيولة اإىل وكالئها املتدخلني يف 
ولتح�سني  الأو�سط  ال�سرق  �سوؤون 
وتكثيف  ال�����س��اروخ��ي  ب��رن��اجم��ه��ا 
حلفاء  ����س���د  الإق���ل���ي���م���ي���ة  ح���رب���ه���ا 
الأدنى،  باحلد  املتحدة.  ال��ولي��ات 
الذي  الق��ت�����س��ادي  ال�سغط  جعل 
فر�سه ترامب جميع هذه اجلهود 

اأكر �سعوبة على اإيران.

خالل ت�سوية اأو�ساعهم عند الرغبة 
بال�سفر اإىل اإيران.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن الف��ت��ق��ار اإىل 
ال�سفارات ل يعني بال�سرورة الغياب 
الدبلوما�سية،  ل��ل��ع��الق��ات  ال���ت���ام 
ال�سبكة  ح��ج��م  ع��ل��ى  ي����دل  اأن�����ه  اإل 
واأولوياتها  الإيرانية  الدبلوما�سية 
ورغبتها يف و�سع اأموالها يف مكانها 

ال�سحيح.
و�سرح زياباري اأنه “عندما ل تن�ّسق 
من  ال��ب��ع�����س  بع�سها  م���ع  ال��ب��ل��دان 
التجارية  واملكاتب  ال�سفارات  خالل 
واملمثلني الر�سميني الآخرين، فهذا 
دل��ي��ل ع��ل��ى اف��ت��ق��اره��ا ل��ل��رواب��ط يف 
النق�سامات  يكن  مل  اإن  عالقاتها، 

املبا�سرة«.

ال�سني و”ال�ستعمار الفعلي«
وعادة ما ُترتجم املحاولت الإيرانية 
بتعزيز  اآ�سيا”  ع���ل���ى  “للرتكيز 
التجارة والأمن وامل�ساركة ال�سيا�سية 
املتنّوع  التعاون  ولي�س  ال�سني،  مع 

مع اآ�سيا.
لديها  اأن  الإيرانية  القيادة  وتعتقد 
عالقتها  تعزيز  يف  كبرية  م�سلحة 
م��ع ال�����س��ني، ك��م��الذ لأم����ن الدولة 
اأوقات  يف  اقت�سادي  حياة  وك�سريان 
الأزم����������ات. وال�������س���ني ه����ي ال���دول���ة 
ت�سرتي  ال���ت���ي  ت��ق��ري��ب��اً  ال���وح���ي���دة 
النفط الإي��راين، واإن كان ذلك من 
خالل احللول البديلة لالبتعاد عن 

العقوبات الأمريكية.
ال�سيا�سة  خ�����رباء  ب��ع�����س  وو����س���ف 
معاملة  ت�ساوؤماً  الأك���ر  اخلارجية 
“ا�ستعمار  ب��اأن��ه��ا  لإي������ران  ال�����س��ني 
على  ب��ك��ني  حت�����س��ل  ح��ي��ث  فعلي” 
النفط الإي��راين املخّف�س باأقل من 
م��وؤ���س��ر ال�����س��رق الأو�����س����ط، وه���ي ل 
مبنتجات  تقاي�سه  ب��ل  ن��ق��داً،  تدفع 

رخي�سة ومنخف�سة اجلودة.

التفاق الن�وي
اإيران  ك��ان��ت  اإذا  اأن���ه  واأك���د زي��اب��اري 
من  جديد  عهد  ب��دء  على  م�سممة 
ميكنها  ف��ال  الآ���س��ي��وي��ة،  التحالفات 
وبدًل  ال�سني.  على  فقط  العتماد 
موارد  تخ�سي�س  ي��ج��ب  ذل���ك،  م��ن 
خ����ارط����ة طريق  ح��ق��ي��ق��ي��ة وو�����س����ع 
الدول  جميع  م��ع  للتعاون  واق��ع��ي��ة 
الآ�سيوية مبا يتنا�سب مع قدراتها. 
�سيتوّقف  ت��ع��اون  اأي  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ب�سكل كبري على الو�سول اإىل اتفاق 
م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ب�����س��اأن اإعادة 
 ،2015 ال���ن���ووي  الت���ف���اق  اإح���ي���اء 
ورف�����ع ال���ع���ق���وب���ات الأم���ري���ك���ي���ة عن 
اأنه حتى  الوا�سح  لأنه من  طهران، 
البلدان املجاورة لإيران لن تتعامل 
املتحدة  ال��ولي��ات  ُت��ن��ه  م��ا مل  معها 
عقوباتها على اأي نوع من املعامالت 
املالية والتجارية التي ت�سارك فيها 
اإيران با�ستثناء ما يحدث يف ال�سوق 

ال�سوداء.

اإيران يف حالة
 ُيرثى لها

وفيما يتعّلق بالعالقات مع اجلريان 
“يف  اإي���ران  اأن  الباحث  راأى  ال��ع��رب، 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  لها”،  ي��رث��ى  ح��ال��ة 
اإىل  ق��ط��ر  خ��ارج��ي��ة  وزي�����ر  “دعوة 
م�ساورات  لإج��راء  �سهر  كل  طهران 
تعاون  اأنها  على  تف�سريها  ميكن  ل 

اإقليمي قوي وموثوق«.
“ما مل متنح  اأن����ه  زي���اب���اري  وخ��ت��م 
اإيران الأولوية للرباغماتية، وُتقّرر 
اأح���د مكونات  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  اأن��ه��ا 
املجتمع الدويل وت�ستفيد من ذلك، 
التجارية  ال����رواب����ط  ذل����ك  يف  مب���ا 
وال�سيا�سية ال�سليمة، ب�سفتها لعباً 
اأوًل  اجل��ريان  مبادئ  ف��اإن  م�سوؤوًل، 
اأحالماً  �ستبقى  الآ�سيوي  والتكامل 

كاذبة«.

جو  الرئي�س  اإدارة  اع��رتف��ت  اأوًل، 
ب���ج���زء م���ن ح��ج��ة ترامب  ب���اي���دن 
ق��ال وزي��ر اخلارجية  الأق���ل.  على 
اأن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن اإن  الأم����ري����ك����ي 
جعل  اإىل  ت�سعى  املتحدة  الوليات 

ل  تاأجيله  يتم  اأن  اأم��ك��ن  الأر�����س، 
 .2015 ات��ف��اق  ت��ف��ادي��ه مب��وج��ب 
على  القيود  اإن  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
تخ�سيب اليورانيوم كانت �ستنتهي 

يف 2031.

واأقوى”.  “اأطول  النووي  التفاق 
الغروب  لبنود  �سمني  رف�س  ه��ذا 
تزيل  وال���ت���ي   2015 ات���ف���اق  يف 
النووي  اإي��ران  برنامج  القيود عن 

خالل العقد احلايل.

اإن التقدم النووي  يف هذا ال�سدد، 
الوكالة  عنه  اأعلنت  ال��ذي  الأخ��ري 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة حني 
اأفادت اأن اإيران تخ�سب اليورانيوم 
حتت  م��ن�����س��اأة  يف   20% ب���ح���دود 

وهذا الأمر اأدى اإىل تاأجيج امل�ساعر 
الطبقة  ب�����ني  ل���ل�������س���ني  امل����ع����ادي����ة 
ي�سكو  ك��م��ا  اإي��������ران.  يف  امل��ت��و���س��ط��ة 
التيار  ان���ق���ط���اع  م����ن  الإي����ران����ي����ون 
ت�سغيل  ب�سبب  امل��ت��ك��ّرر  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
البتكوين  م�����س��ان��ع  م����ن  ال���ع���دي���د 
البالد،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سينية 
املدعومة  الكهرباء  ت�ستخدم  والتي 

التي تقّدمها احلكومة الإيرانية.
ال�سخية  ال��ت��ن��ازلت  ه��ذه  تقنع  ومل 
اإي��������ران يف جمال  ب���������اإدراج  ال�������س���ني 
عام  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني.  حلفائها 
ال�سفقات  قيمة  جت���اوزت   ،2020
ال���ت���ج���اري���ة ال���ف���ردي���ة ل��ل�����س��ني مع 
وتركيا  والإم�������������ارات  ال�������س���ع���ودي���ة 
اإيران.  ال�سني مع  واإ�سرائيل جتارة 
الإ�سالمية  اجل��م��ه��وري��ة  واح��ت��ّل��ت 
اأكرب ال�سركاء  43 يف قائمة  املرتبة 

ال��ت��ي رف�ست  امل��ج��ّم��دة،  الإي���ران���ي���ة 
متذرعة  ل��ط��ه��ران،  اإع��ادت��ه��ا  �سيول 
وحتّولت  الأم��ري��ك��ي��ة.  ب��ال��ع��ق��وب��ات 
كانت  والتي  البلدين،  بني  العالقة 

وّدية عرب التاريخ اإىل كراهية.
العمالق  اأف�سل مع  لي�ست  والأم��ور 
الآ�سيوي اليابان. ففي عام 2017، 
العمل  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ذروة  وخ����الل 
التجارة  بلغت  امل�سرتكة،  ال�ساملة 
اأكر  وطوكيو  طهران  بني  الثنائية 
م��ل��ي��ارات دولر، لكن يف عام   4 م��ن 
2019 تراجعت اإىل ما يزيد قلياًل 

عن مليار دولر.
وقال زياباري: “عندما يتعّلق الأمر 
اجلريان  مع  العالقات  بناء  ب��اإع��ادة 
العرب، فاإن اإيران تواجه اأي�ساً عدداً 
كبرياً من اخلالفات اجليو�سيا�سية 

والأيديولوجية والأمنية«.

التجاريني لل�سني من حيث مبيعات 
ال�سادرات.

الهند تبتعد
ب��دوره��ا اب��ت��ع��دت ال��ه��ن��د ع��ن اإي���ران 
ب�سمت يف اأعقاب ان�سحاب الوليات 
ال�ساملة  العمل  خطة  م��ن  املتحدة 
 ،2018 )اأي����ار(  مايو  يف  امل�سرتكة 
اإىل  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اإع�����ادة  واأدت 
ت��وق��ف ن��ي��ودل��ه��ي ع��ن ���س��راء النفط 
التاريخية  ال�سراكة  رغ��م  الإي���راين 
اهتمامها  ال��ه��ن��د  واأب�����دت  ب��ي��ن��ه��م��ا. 
ت�سابهار  م��ي��ن��اء  ب��ت��و���س��ي��ع  ال��ك��ب��ري 
الإي��راين قبالة �ساحل خليج عمان، 
�����س��ت له  وه���و امل�����س��روع ال����ذي ُخ�����سّ
مليون   500 ب��ق��ي��م��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات 
تطوير  �����س����اأن  م����ن  وك������ان  دولر. 
امليناء ال�سرتاتيجي اأن ي�سّهل ربط 

الو�سطى،  واآ�سيا  باأفغان�ستان  الهند 
مناف�ستها  جت����اوز  م���ن  مي��ّك��ن��ه��ا  م���ا 
العقوبات  لكن  باك�ستان.  ال��ل��دودة 
اأن  لدرجة  قا�سية  كانت  الأمريكية 
ال��ه��ن��د وج����دت الم��ت��ث��ال ل��ه��ا اأكر 
العمل  يف  ال����س���ت���م���رار  م���ن  ف���ائ���دة 
م��ع اإي����ران. كما ت��ب��اط��اأت ال��دول��ة يف 
حقل  ل��ت��ط��وي��ر  خططها  ا���س��ت��ك��م��ال 
على  امل����رب����ح،  “فرزاد-بي”  غ�����از 
مليون   400 ا�ستثمار  م��ن  ال��رغ��م 
ا�ستبدالها  امل�سروع، ومت  دولر لبدء 

اأخرياً مبقاول اإيراين.

ك�ريا اجلن�بية واليابان
ك����م����ا حت�����ّول�����ت ع�����الق�����ات ط����ه����ران 
ال���ودي���ة م���ع ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة اإىل 
ع��داوة ب�سبب اخلالف حول حوايل 
الأ�����س����ول  م����ن  دولر  م���ل���ي���ارات   7

املزيد من ال�سياق
راه�������ن ق�������ادة اإي���������ران ع���ل���ى ع����ودة 
اإىل احل��ك��م يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
2021. ولهذا ال�سبب، مل يبذلوا 
ترامب  للتفاو�س مع  جدياً  جهداً 
انتخاب  اأعيد  لو  رئي�ساً.  حني كان 
 ،2020 يف  اجل��م��ه��وري  الرئي�س 
لكان من املحتمل توجه الإيرانيني 
اإىل املفاو�سات لتفادي اأربع �سنوات 

اإ�سافية من الأمل القت�سادي.
ك�����س��ب الإي���ران���ي���ون ره���ان���ه���م. مع 
ذلك، مل تكن اإدارة بايدن منفتحة 
باملقدار الذي توقعوه. على الرغم 
امل��ت��ح��دة رف�ست  ال��ولي��ات  اأن  م��ن 
العقوبات  ت��ن��ف��ي��ذ  وا����س���ع  ب�����س��ك��ل 
ال�سريان  ت�سكل  التي  ال�سني  �سد 
الأ�سا�سي  الق��ت�����س��ادي  احل���ي���وي 
ب���اي���دن جميع  ي��رف��ع  لإي������ران، مل 
ال���ع���ق���وب���ات ال���ث���ان���وي���ة ال���ت���ي اأع����اد 

ترامب العمل بها.
يرى ليك اأن قرار ترامب مغادرة 
بال�سرورة  لي�س  ال��ن��ووي  الت��ف��اق 
تقييمه  جل��ه��ة  حم�����س��وم��ة  ق�سية 
ب��اأن��ه ك��ان ق���راراً خ��ط��اأ. �سحيح اأن 
رهان ترامب مل ينجح. لكن ذلك 
 .2015 ات���ف���اق  ���س��ح��ة  ي��ث��ب��ت  ل 
وبينما يتمتع بايدن با�سرتاتيجية 
لإعادة اإحياء التفاق، ل يزال عليه 

تقدمي خطة ملعاجلة ثغراته.

ــن  ــط ــن ــس و�� ـــني:  ـــك ب  
مقاطعتها  ثمن«  »�ستدفع 
لـــالألـــعـــاب �لأوملــبــيــة 

•• بكني-اأ ف ب

اأك�����دت ال�����س��ني  اأم�������س ال���ث���الث���اء اأن 
ثمن”  “�ستدفع  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الدبلوما�سية  م��ق��اط��ع��ت��ه��ا  ق�������رار 
ل��الأل��ع��اب الأومل���ب���ي���ة ال�����س��ت��وي��ة التي 
�سباط/فرباير  يف  بكني  ت�ست�سيفها 
����س���وؤال ح����ول رد  ال����ق����ادم. وردا ع��ل��ى 
املتحدث  ق����ال  ب���ك���ني،  م���ن  حم��ت��م��ل 
ليجيان  ت�ساو  اخلارجية  وزارة  با�سم 
“الوليات املتحدة  اإن  اإعالم  لو�سائل 
ال�سيئة.  خ��ط��وت��ه��ا  ث���م���ن  ���س��ت��دف��ع 
ترقبوا ما �سيح�سل«. وكانت الوليات 
املتحدة قد اأعلنت الثنني مقاطعتها 
الدبلوما�سية لدورة الألعاب الأوملبية 
حمدود  انتقاد  يف   2022 ال�ستوية 
حقوق  جم�����ال  يف  ال�������س���ني  ل�����س��ج��ل 
الن���������س����ان، ل���ك���ن ال�����ق�����رار ل����ن مينع 
الريا�سيني الأمريكيني من امل�ساركة 
ت�����س��او ليجيان  وق����ال  امل�����س��اب��ق��ات.  يف 
يف  للتدخل  الأم���ريك���ي  “امل�سعى  اإن 
التحيز  بدافع  ال�ستوي  بكني  اأوملبياد 
الي���دي���ول���وج���ي ب���ن���اء ع��ل��ى اأك���اذي���ب 
نوايا  فقط  يك�سف  �سوف  و�سائعات، 
واأكد  اخلبيثة«.  املتحدة(  )ال��ولي��ات 
اأن “الألعاب الأوملبية ال�ستوية لي�ست 
والتالعب  ل��ال���س��ت��ع��را���س  م�����س��رح��ا 
املتحدة  الوليات  متهما  ال�سيا�سي” 
اأوملبياد  يف  تتدخل  “خطوات  باتخاذ 
قرار  واأت��ى  وتقو�سه«.  ال�ستوي  بكني 
الإدارة  اأم�������س���ت  ب��ع��دم��ا  وا���س��ن��ط��ن 
اأ���س��ه��را ع���دة يف حماولة  الأم��ريك��ي��ة 
حيال  الأن�����س��ب  امل��وق��ف  اإىل  التو�سل 
ت�ست�سيفه  ال��ذي  ال�ستوي  الأومل��ب��ي��اد 
�سباط/فرباير  م����ن  ال����راب����ع  ب����ني 
تتهمها  التي  بكني  منه،  والع�سرين 
حق  يف  “اإبادة”  ب��ارت��ك��اب  وا���س��ن��ط��ن 
يف  �سينجيانغ  يف  الأوي��غ��ور  امل�سلمني 

�سمال �سرق ال�سني.

�سوي�سر� تعيد طفلتني من �أبناء �لدو�ع�ش من �سوريا 
قبل ال�سفر اإىل �سوي�سرا. اأو�سحت الوزارة يف بيان اأن العملية 
اأُجريت بالتعاون مع ال�سلطات املكلفة اإدارة املخيم حيث كانت 
الإع��ادة هذه جرت  “عملية  اأن  اإىل  ا  اأي�سً واأ���س��ارت  الطفلتان. 
املجل�س  ق��رار  اإط���ار  يف  وك��ذل��ك  وحماميتها  الأّم  موافقة  م��ع 
2019 وال���ذي ي�سمح  اآذار/م���ار����س   8 ال��ف��درايل ال�����س��ادر يف 
باإعادة قا�سرين بعد در�س )احلالة( ول�سالح الطفل«. مل تعِط 
ال�سلطات ال�سوي�سرية اأية معلومة اإ�سافية عن اإعادة الطفلني 
ر واحلياة اخلا�سة«. يف اآذار/ “لأ�سباب مرتبطة بحماية الق�سّ

يف  ي��ك��ون  اأن  ال�سوي�سرية  ال�سلطات  ق���درت   ،2019 م��ار���س 
ا  منطقة النزاع بني �سوريا والعراق اآنذاك نحو ع�سرين �سخ�سً
ال�سوي�سرية قد يكونوا  واأطفال( من اجلن�سية  )رجال ون�ساء 

“م�سافرين ذا دافع اإرهابي«.

•• جنيف-اأ ف ب

اأعادت �سوي�سرا للمرة الأوىل طفلتني كانتا يف خميم لعائالت 
مقاتلي تنظيم داع�س يخ�سع ل�سيطرة الأكراد يف �سمال �سرق 
واأفادت  وزارة اخل��ارج��ي��ة الحت��ادي��ة.  اأعلنت  م��ا  وف��ق  ���س��وري��ا، 
وهما  الطفلتني  اأن  ال�سوي�سرية  والتلفزيون  ال��رادي��و  �سبكة 
فتاتني تبلغان 9 و15 عاًما، اأخذتهما والدتهما عام 2016 
�سوريا. وقالت  داع�س يف  ل�سيطرة تنظيم  اإىل مناطق تخ�سع 
الوزارة لوكالة فران�س بر�س اإنها “املرة الأوىل التي تقوم فيها 
�سوي�سرا بعملية اإعادة من هذا النوع«. كانت الوزارة اأعلنت يف 
تغريدة م�ساء الثنني اأنها “اأعادت طفلني قا�سرين من خميم 
روج يف �سمال �سرق �سوريا«. وانتقلت الطفلتان اإىل العراق اأوًل 

••  وا�صنطن-رويرز

البحرية  ال��ق��اع��دة  على  ال��ي��اب��اين  للهجوم  الثمانني  ال��ذك��رى  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  حتيي 
الأمريكية يف بريل هاربر يف هاواي.

وقع الهجوم يف ال�سابع من دي�سمرب كانون الأول عام 1941 واأحدث Iهزة يف الوليات 
املتحدة التي كانت تركز ب�سدة على احلرب العاملية الثانية يف اأوروبا لدرجة اأنها غفلت عن 

التهديد الذي متثله اليابان، ح�سبما قال املوؤرخون.
واأ�سفر الهجوم عن مقتل 2390 اأمريكيا واأعلنت الوليات املتحدة احلرب على اليابان 

يف اليوم التايل.
من  اأي��ام  بعد   1945 عام  اآب  اأغ�سط�س  يف  باليابان  الهزمية  املتحدة  الوليات  واأحلقت 
هجمات اأمريكية بالقنابل الذرية على هريو�سيما وناجازاكي والتي اأ�سفرت عن �سقوط 

مئات القتلى من املدنيني.

وول �سرتيت جورنال: �إير�ن ورو�سيا ل تاأخذ�ن بايدن على حممل �جلد •• وا�صنطن-وكاالت

دعت �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” 
ي��ج��ري حول  اإىل م���ا  ل��ل��ن��ظ��ر  ق���راءه���ا 

يف  م�ساكل  يواجه  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اأن  يظنون  كانوا  اإذا  العامل 
جديدة  اإقليمية  هيمنة  تاأ�سي�س  اإىل  ت�سعى  وال�سني  ورو�سيا  فاإيران  الداخل. 
ول يبدو اأن روؤ�ساءها يعتقدون اأن نظريهم الأمريكي �سيفعل اأي �سيء ملنعهم 
من ذلك. لقد ك�سفت اإيران عن ازدرائها املنا�سدات الأمريكية الأ�سبوع املا�سي 
املتحدة  الوليات  ا�ستوؤنفت يف فيينا. وافتتحت  التي  النووية  املحادثات  خالل 
اإجراءاتها الديبلوما�سية مع اإعفاء بيع اإيران التيار الكهربائي اإىل العراق من 
العقوبات. كانت النتيجة اأن اعرتف م�سوؤول اأمريكي بارز ال�سبت بعدم اإظهار 
اإيران اأي اإرادة يف اإبطاء تخ�سيبها اليورانيوم حتى اأنها تراجعت عما توافقت 

اإليه مع الأطراف الأخرى خالل اجلولت ال�سابقة من املفاو�سات.

عناد اإيراين... ما الرد؟
اأطلع امل�سوؤولون الأمريكيون والأوروبيون الإعالم على العناد الإيراين لكنهم 
بدوا حائرين ب�ساأن كيفية الرد. وقال م�سوؤول اأمريكي اإن الإيرانيني “يوا�سلون 
ت�سريع برناجمهم النووي بطرق ا�ستفزازية حتديداً” حيث �سكل “ا�ستفزازهم 
الأخري” ا�ستعداداً ملعاودة التاأكيد على اإمكاناتهم يف اإنتاج اليورانيوم املخ�سب 

من حملة ال�سغط
 اإىل حملة املنا�سدات

تنوي  ت��ك��ن  ومل  ا�ستباقي  ب�سكل  ال��ع��ق��وب��ات  بع�س  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  خففت 
حما�سبة اإيران ب�سبب رف�سها ال�سماح بدخول املفت�سني الأمميني ملراقبة تطور 
اإدانة  اإذا كانت الوليات املتحدة �ستقرتح قرار  برناجمها النووي. وحني �سئل 
�سد اإيران داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهرب امل�سوؤول الأمريكي من 
للعقوبات  الإي��راين يف خرق  النفط  ال�سني  ت�سرتي  الأثناء،  الإجابة. يف هذه 
اأ�سعف  الأمريكية ول تقوم الوليات املتحدة بال�سيء الكثري حيال ذلك. لقد 
بايدن حملة ال�سغط الأق�سى التي فر�سها ترامب على برنامج اإيران النووي 

ومل ي�ستبدلها اإل باملنا�سدات الديبلوما�سية.

اأمريكا... بني ما تعتقده وما تفعله
الإدارة �سربت خرباً  اأن  الرو�سي، حيث ذكرت  املو�سوع  اإىل  ال�سحيفة  وانتقلت 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  بتحريك  اعتقادها  اإىل  فيه  ت�سري  اجلمعة  ي��وم 
اأمريكي  م�سوؤول  وق��ال   .2022 اأوائ��ل  اأوكرانيا  لغزو  ا�ستعداداً  قواته  بوتني 
ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست اإن “اخلطط ت�سمل حتريكاً مكثفاً ملئة كتيبة تكتيكية 

تابعت  ج���دي،  الأم����ر  اأن  يظهر  ال�����س��ردي��ة.  ف����وردو  م��ن�����س��اأة  يف   20% بن�سبة 
اأن  قبل  “اإذاً ما الذي ت�ستعد الوليات املتحدة لفعله؟”  ال�سحيفة. وت�ساءلت 

جتيب: “�ست�ستجدي اإيران اأكر بقليل للعودة اإىل الطاولة مبوقف اأف�سل«.

م�سكلة بايدن الأ�سا�سية
اإىل  متبادلة  ع��ودة  لدعم  م�ستعد  “العامل  نف�سه:  الأم��ري��ك��ي  امل�����س��وؤول  يقول 
المتثال من قبل كال اجلانبني. العامل م�ستعد حتى لالنخراط اقت�سادياً مع 
اإي��ران اإظهار اجلدية  اإي��ران. لكن من اأجل ذلك، على  اإي��ران وديبلوما�سياً مع 
حول الطاولة وال�ستعداد للعودة خالل فرتة ق�سرية اإىل المتثال لالتفاق”. 
وجهة  �سيعزز  فعله  رف�ست  ما  تفعل  كي  اإي��ران  منا�سدة  اأن  ال�سحيفة  تو�سح 
تخ�سيب  وا�سلت  اإذا  ثمن  اأي  تدفع  لن  طهران  اإن  القائلة  الإي��ران��ي��ة  النظر 

اليورانيوم حتى ت�سل اإىل عتبة احل�سول على قنبلة.
اإن امل�سكلة الأ�سا�سية لإدارة بايدن تكمن يف اأنها و�سلت اإىل ال�سلطة معتقدة اأن 
التهديد الأ�سا�سي ل�ستقرار العامل كان دونالد ترامب. لقد بدا فعاًل اأنها اآمنت 
املتحدة  الوليات  اإذا عر�ست   2015 اتفاق  اإىل  الإي��راين  النظام  بفكرة عودة 

اإنهاء العقوبات على اإيران.

مع ما يقدر بنحو 175 األف فرد، اإىل 
جانب املدرعات، املدافع واملعدات«.

عواقب  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  ت���ت���وق���ع 
اأوكرانيا، لكنها مل تبع املزيد من الأ�سلحة لكييف  اإذا اجتاحت رو�سيا  وخيمة 
ومل ت�ستطع ح�سد الكثري من التحرك اجلماعي خالل الجتماع الوزاري لدول 
حلف �سمال الأطل�سي الأ�سبوع املا�سي. يقول البيت الأبي�س اإن بايدن �سيتحدث 
مع بوتني يف مكاملة هاتفية الثالثاء، على الرغم من اأن الرو�س اأ�سبحوا اأكر 

عدوانية بعد قمة جنيف، بح�سب ال�سحيفة.

�سينتهزون الفر�سة
لغة  بعك�س  بوتني  مع  �سلبة  لغة  با�ستخدام  واع��داً  الرئا�سة  اإىل  بايدن  و�سل 
ترامب، لكن حتركات بايدن كانت اأ�سعف من حتركات �سلفه. لقد رفع العقوبات 
اأوروبا،  اإىل  الرو�سي  الغاز  ينقل  الذي   2 نورد �سرتمي  الأمريكية عن م�سروع 
منعطف.  كل  عند  الأمريكيني  والغاز  النفط  اإنتاج  تقييد  حماولته  مع  حتى 
ال�سحافة  ن�سيت  لقد  واإي���ران.  بوتني  يقوي  العاملية  الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  اإن 
معرفة  ال�سعب  من  ذل��ك.  يفعل  مل  العامل  �سائر  لكن  اأفغان�ستان،  الأمريكية 
تتزايد  الرتجيحات  اأن  يبدو  لكن  احل��دث  لذلك  والنتائج  الأ���س��ب��اب  �سل�سلة 
ب�ساأن بروز �سكوك لدى خ�سوم الوليات املتحدة ب�ساأن التزاماتها وب�ساأن حكم 

الرئي�س. وهم يهدفون اإىل ال�ستفادة من الو�سع بح�سب ال�سحيفة.

فورين بولي�سي: مبد�أ �لتكامل �لآ�سيوي لإير�ن ل يز�ل ناق�سًا

�أمريكا حتيي �لذكرى �لثمانني للهجوم �لياباين على بريل هاربر 
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تنوير حيدر لاللكرتونيات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1069788 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة ح�سن علي ابراهيم خمي�س احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف تنوير حيدر غالم حيدر
تعديل وكيل خدمات

حذف جمعه حممد علي را�سد اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
املحفور  اخل�سب  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1014602 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة علي خليفة مرزوق عبداهلل الكتبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ح�سني علي جا�سم مكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
الذهبي  املرياج  ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيارات رخ�سة رقم:1180477 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف علي هالل علي حممد البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماركت دوار ال�ساعة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1834639 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة بدريه خمي�س علي را�سد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف مبارك خمي�س مبارك هزام الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايلتي كويف

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2661625 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل احمد حمدان را�سد الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل مبارك را�سد حممد املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
فرحانة  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1047579 
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 كوثر ا�س ام يو�سف من 24% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ا�س ام يو�سف
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلط المثل للديكور  ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1081536 
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 لينا �سمري العري�س من 30% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة بدر حممد احمد را�سد احلو�سني %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم ا�سماعيل فتح علي عبداهلل ال خاجة
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ركن اجلدار للمقاولت وال�سيانة 

CN العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1058899 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل مدير / اإ�سافة خالد ح�سن النجاد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة م�سنع الفنون للحجر ال�سناعي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ARTS INDUSTRIAL STONE FACTORY -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل خليفه �سامل را�سد
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ابو �سرار ملكانيك و�سبغ 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2294860 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خليفه �سلطان خليفه �سعيد الكعبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد امين غازى عبدالفتاح ابو �سرار
تعديل وكيل خدمات / حذف �سعيد غامن ال�سودى �سليم املن�سورى

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة اأبو �سرار ملكانيك و�سبغ ال�سيارات 
ABU SARRAR MECHANICAL 

اإىل / كي بي كي ور�سة لل�سيارات
KPK AUTO WORKSHOP

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
العامة  للمقاولت  �ستون  ال�س�����ادة/بالفريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2811928 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سالم الدين وهاب على %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طلعت حاجى حممدى حممد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بالفريا �ستون للمقاولت العامة 

PLAVERA STONE GENERAL CONTRACTING 

اإىل /بالفريا �ستون للمقاولت العامة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
PLAVERA STONE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
لل�سيانة  احلو�سني  حممد  ال�س�����ادة/�سعيد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:3877122 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على م�سلم �سامل العوبثانى املهرى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حممد خلف خلفانى احلو�سنى
 تعديل اإ�سم جتاري من /�سعيد حممد احلو�سني لل�سيانة العامة ذ.م.م

SAEED MOHAMED ALHOSANI GENERAL MAINTENANCE L.L.C 

اىل/حممد لوكمان لل�سيانة العامة ذ.م.م 
MOHAMMAD LOKMAN GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
للتعدات  الوطنية  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�سناعة رخ�سة رقم:1102450 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة لولوه �سهيل عبيد را�سد املن�سورى %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد عبيد �ساملني املن�سورى %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبيد را�سد �ساملني املن�سورى %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مبارك عبيد را�سد �ساملني املن�سورى %17
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نا�سر عبيد را�سد �ساملني املن�سورى %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غريبه عبيد را�سد املن�سورى %9
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة و�سحى عبيد را�سد �ساملني املن�سورى %9
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مرمي عبيد را�سد �ساملني املن�سورى %9

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة عبيد بن را�سد �ساملني املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد عبيد �ساملني املن�سورى

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فريا�ستي للمقاولت وال�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1094476 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ف�سل ابوبكر �سامل الطهبو�س %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فواز �سريف حممد �سريف %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ارون في�سوانعدهان ناير في�سوانعدهان ناير %12

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جاني�س كومار جناردهانان بيالى %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ف�سل ابوبكر �سامل الطهبو�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ارون في�سوانعدهان ناير في�سوانعدهان ناير
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جاني�س كومار جناردهانان بيالى

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
للنقليات  ال�س�����ادة/�سوروين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN واملقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:3915290 
قد تقدموا الينا بطلب
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 كاو�سور احمد عبدالنور من 24% اىل %16
تعديل ن�سب ال�سركاء

ماجد احمد خليل الرحمن من 25% اىل %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة ذاكر ح�سني �سودهري عالء الدين �سودهوري %16
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اي تيبل 

CN للمواد الغذائية رخ�سة رقم:3792822 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

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

ال�سم التجاري:فاتن لتجارة ال�سمامات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي اخلالدية غرب 10 ق 63 طابق 5 مالك احمد 

علي حممد عبداهلل ال�سايغ
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1249392 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
التجارية-  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1

ابتدائي املحكمة التجارية بتاريخ 2021/11/08 للق�ساء يف اإمارة ابوظبي
بتاريخ  لل�سركة  ق�سائي  كم�سفي  احلو�سني  علي  اأحمد  ال�سيد/ة  تعيني   -  2

2021/11/08
تاريخ التعديل:2021/12/07

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

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/المارات 

لال�ستثمار ال�سناعي بال�سمدة الكربيتية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2904090 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/اكاديا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالأعمال الفنية والملنيوم
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2918422 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/24  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتو�سيل الطلبات  رخ�سة رقم:3750956 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تاجوج 

CN كويف �سوب  رخ�سة رقم:1184294 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

••  اأبوظبي-الفجر:

كرمت �سرطة اأبوظبي الفائزين ببطولة درع مدير قطاع �سوؤون القيادة  والتي 
اأن�سطة  الرماية و الدراجات   نظمتها اللجنة الريا�سية بالقطاع  وت�سمنت 

الهوائية والتجديف الثابت.  
 و فاز  باملركز الأول ببطولة  الدراجات الهوائية   فريق مركز نظم املعلومات 
والت�سالت و حازت  مديرية ال�سوؤون القانونية على املركز الثاين  وح�سلت 

اإدارة املعلومات الأمنية  على املركز  الثالث. 
نائب مدير مديرية  النقبي  الدكتور جمال حممد   العميد  الفائزين  وت��وج 
التفتي�س  اإدارة  الكعبي  مدير   اأحمد حمدان  والعقيد    القانونية   ال�سوؤون 
الأمني  الإع��الم  ق�سم  رئي�س  ال�ساعدي  عبداهلل  نا�سر  واملقدم  والن�سباط  

باإدارة الإعالم الأمني .
واأ�ساد العميد  الدكتور جمال حممد النقبي  باهتمام �سرطة اأبوظبي  بتحفيز  
حياة     اأ�سلوب  الريا�سة  وجعل  الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة  على  امل�ساركني 
م�سرياً اإىل اأهمية مثل هذه البطولت لتطوير م�ستويات الالعبني واكت�ساف 
القدرات اجليدة  وثمن توجيهات القيادات ال�سرطية يف رعاية ودعم املنظومة 
واملراكز  الريا�سية  الإجن���ازات  لتحقيق  الإمكانيات  كافة  وتوفري  الريا�سية 

املتقدمة مهنئاً الفرق الفائزة يف البطولة.
، ومافوق املقدم �سعيد عبداهلل   اأربعني عاماً  وح�سل على املركز الأول  بفئة 

الر�سيدي  من مركز نظم املعلومات والت�سالت ، و حاز النقيب حممد �سعيد 
اآل علي من مديرية ال�سوؤون القانونية على املركز  الثاين  ، و ح�سل على املركز 
الثالث املقدم عبداهلل �سامل  املهري من  مركز نظم املعلومات والت�سالت ،  
عبداهلل  النقيب خليفة  الأول  املركز  على  واق��ل ح�سل  عاما  اأربعني  فئة  ويف 
احلمادي من مديرية ال�سوؤون القانونية ، و ح�سل على املركز الثاين  املدين 
�سلطان عبداهلل احلمادي من مركز نظم املعلومات والت�سالت،   وح�سل على 
املركز الثالث املالزم اأول حممد عبيد  الزعابي من اإدارة املعلومات الأمنية . 

الذهبية  امليدالية  الأم��ن��ي��ة  املعلومات  اإدارة  انتزعت  ال��رم��اي��ة  م�سابقة  ويف 
بح�سولها على املركز الأول    وحازت على ف�سية البطولة  يف املركز الثاين 
اإدارة التفتي�س والن�سباط  ،وكانت  الربونزية من ن�سيب مديرية ال�سوؤون 

القانونية  . 
وتوج الفائزين  املقدم �سعيد علي  الع�سرين  رئي�س ق�سم املخالفات امل�سلكية 
باإدارة  وامل��ق��دم  ه��زاع  حممد �سليم  رفيع  رئي�س ق�سم التوثيق الإع��الم��ي  

العالم الأمني .
الأول  باملركز  الأمنية  املعلومات  اإدارة  ف��ازت  الثابت   التجديف  م�سابقة  ويف 
اإدارة  ال��ث��اين وح���ازت  امل��رك��ز  الأم��ن��ي على  اإدارة الع���الم  ، وح�سلت  )رج���ال( 
التفتي�س والن�سباط على املركز الثالث ويف فئة ال�سيدات  ح�سلت  مديرية 
ال�سوؤون القانونية على املركز الأول وح�سل مكتب مدير القطاع على املركز 

الثاين وحاز مركز نظم املعلومات والت�سالت على املركز الثالث.

�سرطة �أبوظبي تتوج �لفائزين ببطولت درع مدير قطاع �سوؤون �لقيادة

•• دبي-وام

امل�ساركة  اإج����������راءات  ال����ي����وم  ت����ب����داأ 
يف ج���ائ���زة دب����ي ال���ك���ربى ل���ل���زوارق 
اجلولة  كات"  "اأك�س  ال�����س��ري��ع��ة 
بطولة  م����ن  واخل���ت���ام���ي���ة  ال���ث���ان���ي���ة 
العامل 2021 والتي ينظمها نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 
مب�ساركة 12 زورقا �ستتناف�س على 
والتتويج  الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ظ��ف��ر 

بلقب املو�سم.
����س���واط���ئ ج���م���ريا غدا  وي���رت���ف���ع يف 
الزوارق  اإن��زال  بعد  املحركات  هدير 
مياه  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  امل�������س���ارك���ة 
اإختبار  اأج����ل  م���ن  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
كور�س  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل���ح���رك���ات 
وم�����س��ار ال�����س��ب��اق ح��ي��ث ي�����س��ل طول 
لفة ال�سباق الواحدة اإىل 3.5 ميال 
اللفة  م�سافة  �ستكون  بينما  بحريا 

الطويلة 4 اأميال بحرية.

املهريي  العايل  ث��اين  را���س��د  ورح��ب 
دبي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
رئي�س  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ري��ا���س��ي��ة،  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�ساركني  بجميع  املنظمة  اللجنة 
يف احلدث العاملي الكبري الذي يعود 
بعد  ال��ن��ادي  فعاليات  روزن��ام��ة  اإىل 
غياب عام واحد حيث يوا�سل النادي 
دوره الريادي يف تنظيم وا�ست�سافة 

كربى البطولت العاملية.
اإن كافة الإ�ستعدادات  وقال املهريي 
اكتملت لبدء املناف�سات حيث �سي�سد 
ال��ت��ن��اف�����س اجل��م��ي��ع يف ب��ح��ر جمريا 
ع�سر  وحتى  اخلمي�س  م��ن  اإع��ت��ب��ارا 
يوم ال�سبت املقبل من خالل املراحل 
التي تت�سمن مراحل عدة  املختلفة 

لأف�سل زمن والرئي�سية.
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  واأ���س��ار 
ال�����س��ب��اق جاء  م��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل 
وفق روؤية حمددة يف اإظهار املناطق 

اجل���ذاب���ة واجل��م��ي��ل��ة يف اإم�����ارة دبي 
لذلك مت اإختيار مكان ومقر احلدث 
املائية  ال��واج��ه��ة  ج��م��ريا يف  قلب  يف 
ب��ال��ق��رب م��ن ق��ن��اة دب��ي امل��ائ��ي��ة واإىل 
ميثل  ال��ذي  ال�سروق  �ساطئ  جانب 
اإطاللة متفردة على اأفق دبي وبرج 
خليفة فيما �سيتجول م�سار ال�سباق 
يف املنطقة الواقعة بني جزر العامل 
�سواطئ  ع���ل���ى  ج���م���ريا  و�����س����واط����ئ 

الغروب ون�سنا�س وكايت بيت�س.
ووجه املهريي الدعوة اإىل اجلمهور 
ومكان  موقع  اإىل  للح�سور  الكرمي 
ال�����س��ب��اق م��ن اأج����ل م��ت��اب��ع��ة احلدث 

ال��ث��الث��ة املقبلة  ع��ل��ى م����دار الأي�����ام 
والأج����واء  باملناف�سات  والإ���س��ت��م��ت��اع 
امل����ث����رية وك����ذل����ك ت����ق����دمي ال���دع���م 
الإمارات  ريا�سة  �سفراء  اإىل  ال��الزم 

ال��ف��رق وامل��ت�����س��اب��ق��ني يف زوارق  م��ن 
 3 7 و�����س����رط����ة دب�������ي  ف����ي����ك����ت����وري 

واأبوظبي 4 واأبوظبي 5.
ويحفل برنامج جائزة دبي الكربى 

كات"  "اك�س  ال�����س��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق 
اليوم  منذ  الفعاليات  من  بالعديد 
الت�سجيل  ع��م��ل��ي��ة  ي�����س��ه��د  ال������ذي 
والتجارب احلرة ثم انعقاد الإجتماع 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ب����ني  ال���ت���ن���وي���ري 
واملت�سابقني امل�ساركني.

على  اخلمي�س  ي��وم  الن��ظ��ار  وتتجه 
 11 ال���  ال�ساعة  عند  ال�سباق  م�سار 
�سباحا مع اإجراء حماولت ت�سجيل 
اأف�سل توقيت لتحديد املنطلقني يف 
ال�سباق الأول واملقرر اجلمعة بينما 
الأوىل  هي  جلولة  ال���زوارق  ت�ستعد 
املائية  دب��ي  قناة  نوعها يف مياه  من 
�سمن امل�سرية اخلا�سة التي تبداأ يف 

الثالثة والن�سف.
و�ستدق �ساعة احلقيقة يوم اجلمعة 
والذي  الأول  ال�سباق  ان��ط��الق  م��ع 
والن�سف  الثانية  ال�ساعة  له  حت��دد 
من بعد الظهر فيما �سرتتفع وترية 
�سباق  باقامة  ال�سبت  ي��وم  التناف�س 
 11 ال���  ال�ساعة  عند  الثاين  الزمن 
والن�سف �سباحا لتحديد املنطلقني 
ال�ساعة  ع��ن��د  ال���ث���اين  ال�����س��ب��اق  يف 

الثالثة ع�سرا.

هدير حمركات »�أك�ش كات« يرتفع غد� يف �سو�طئ جمري�

•• اأبوظبي- وام

يقدم مهرجان ال�سلع البحري 7 م�سابقات تراثية وحديثة خ�س�س لها 114 
امل�سابقات  اإذ تقام  األف درهم،  3 ماليني و160  اأكر من  جائزة بقيمة تبلغ 
ال�سلع  مدينة  �ساطئ  على  اجل���اري  دي�سمرب   11 اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
مبنطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي، حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، وبتنظيم من نادي اأبوظبي للريا�سات 

البحرية وجلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.
ويت�سمن مهرجان ال�سلع البحري �سباق ال�سلع للمحامل ال�سراعية فئة 43 
الدومينو،  وم�سابقة  ال��ك��ريم،  وم�سابقة  بال�سنارة،  ال�سيد  وم�سابقة  قدما، 

و�سباق الدراجات الهوائية، وكرة الطائرة ال�ساطئية، وكرة القدم ال�ساطئية.

كما يت�سمن املهرجان اإقامة �سوق �سعبي يتخلله م�سابقات للحرف الرتاثية، 
بالإ�سافة اإىل عدد من الأركان منها املجل�س واملك�سات وباحة مطاعم وامل�سرح 
الرئي�سي الذي يقدم م�سابقات يومية للجمهور. وحتر�س اللجنة املنظمة على 
تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية والوقائية املحدد من قبل اجلهات املعنية، 
وذلك حلماية �سحة امل�ساركني والزوار والعاملني، يف ظل التعايف من جائحة 

كوفيد19- وعودة احلياة اإىل طبيعتها .
البحري والربي  اإىل احلفاظ على الرتاث  البحري  ال�سلع  ويهدف مهرجان 
ونقله  الإم���ارات���ي  وال�سنع  ال���رتاث  على  ال�����س��وء  وت�سليط  الإم�����ارات،  ل��دول��ة 
لالأجيال القادمة ، والرتويج للمدن ال�ساحلية واجلزر الإماراتية واملهرجانات 
ودعم  ممار�ستها،  وت�سجيع  والرتاثية  البحرية  الريا�سات  ودع��م  البحرية، 

ال�سياحة والتنمية القت�سادية يف منطقة الظفرة.

�إ�سابات عدة بكورونا يف �سفوف توتنهام مهرجان �ل�سلع �لبحري يقدم 7 م�سابقات تر�ثية وحديثة

•• بانكوك-وام

التي   2021 ت��اي  للمواي  العامل  بطولة  يف  الإم���ارات  منتخب  ي�سارك 
انطلقت مناف�ساتها يف العا�سمة التايالندية بانكوك وت�ستمر حتى 11 

دي�سمرب اجلاري مب�ساركة 900 لعب من 95 دولة.
ح�سر افتتاح البطولة الدكتور �سات�سي تب�سوان رئي�س الحتاد الدويل و 
املكتب  اأمني عام الحتاد الدويل و طارق املهريي ع�سو  �ستيفان فوك�س 
التنفيذي لالحتاد الدويل اأمني عام الحتاد العربي للمواي تاي وروؤ�ساء 
الالعبني  عن  نيابة  البطولة  ق�سم  اأدى  وقد  البطولة  و�سيوف  الوفود 
 21 بعثة منتخبنا  .. فيما ت�سم  املهريي  ال�ساعد حممد ط��ارق  لعبنا 

لعبا يف خمتلف الأوزان.
يف  منتخبنا  لعبي  و�سعت  التي  البطولة  قرعة  الفتتاح  مرا�سم  و�سبق 
مواجهات قوية يف اأدوارها املختلفة حيث يواجه حارب البلو�سي الالعب 
الليبي فهد زلتني ويواجه حممد بالل الالعب مادي كوان ويقابل عزيز 
النهائي  ن�سف  ال���دور  يف  ج��ون��غ  دي  ف��ني  الهولندي  ال��الع��ب  احل��م��ادي 

النهائي  ال��دور  يف  �ساجنداو  بويل  التايالندي  ال�سعري  حممد  ويواجه 
�سيلفانوف وذلك  الرو�سي لرو�سالف  اأبو يو�سف الالعب  راكان  ويقابل 

�سمن الفئات العمرية حتت 11 �سنة .
اأما يف فئة 12 و 13 �سنة و�سعت القرعة حمدان املن�سوري مع الالعب 
�سيزر ديهيزا من مولدوفا وب�سار ال�سواحلة مع الالعب حممد عي�سى 
من اململكة املتحدة ويلتقي ج�سار ال�سواحلة مع الالعب اأنطون اورتيغا 

من البارغواي يف الدور ن�سف النهائي.
حممد  املاليزي  لالعب  ع��ادل  حممد  مواجهة  عن  القرعة  اأ�سفرت  كما 
املاليزي حممد  �سعيد مع  �سنة وحممد   23 16 حتت  ال�  دور  اأحمد يف 

اآفاق.
اأم�س الأول قد �سهدت فوز لعب  التمهيدي يوم  ال��دور  وكانت مباريات 
منتخبنا اليا�س حبيب على الإ�سباين رافاييل ايدي ليتاأهل لدور ال� 16 
، كما فاز عماد يو�سف على الهندي �سارما اجاي يف دور ال� 16 بال�سربة 
الفنية القا�سية ليتاأهل لدور الثمانية وفاز اأي�سا حممد طارق املهريي 
على الالعب الليبي عبد امللك بالن�سحاب ليتاأهل للدور ن�سف النهائي.

�نطالق بطولة �لعامل للمو�ي تاي يف تايالند مب�ساركة �لإمار�ت 

ب��اأن �ستة لعبني  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  اإع��الم��ي��ة حملية ع��دة  اأف���ادت تقارير 
م�سابون  القدم  لكرة  الإنكليزي  توتنهام  فريق  طواقم  من  وع�سوين 
بفريو�س كورونا، وذلك قبل يومني من مباراة النادي اللندين مع رين 

الفرن�سي يف م�سابقة "يوروبا كونفرن�س ليغ".
اللندين  النادي  اأن  اأ�سو�سيا�سن" الربيطانية اىل  "بر�س  واأ�سارت وكالة 
يف طور اإج��راء فحو�س "بي �سي اآر" لأع�سائه من اأجل تاأكيد احلالت 
الإيجابية، مذكرة بنتيجة الفحو�س التي اأجريت ال�سهر املا�سي وك�سفت 

عن حالتني اإيجابيتني خاطئتني يف الفريق.
ي�سعى  اإذ  لتوتنهام،  بالن�سبة  بالغة  اأهمية  اخلمي�س  م��ب��اراة  وت��رت��دي 
الفوز  عليه  وبالتايل  ال�سابعة،  املجموعة  كثاين  والتاأهل  برين  للحاق 
بها ل�سمان ذلك لأن فيتي�س اأرنهم الهولندي الذي يلتقي بدوره مورا 
املبا�سرتني  املواجهتني  ال�سلوفيني الأخ��ري، ل يتخلف عنه �سوى بفارق 

بني الفريقني. وحتى يف ظل اإ�سابة �ستة من لعبيه ب�"كوفيد19-"، لن 
يكون فريق املدرب الإيطايل اأنتونيو كونتي قادراً على اإرجاء اللقاء لأن 
قواعد الحتاد الأوروبي )ويفا( تن�س على اأن التاأجيل ل يح�سل اإل يف 

حال وجود اأقل من 13 لعباً يف ت�سرف الفريق.
لكن من املوؤكد اأن الفتقاد اىل �ستة لعبني �سيوؤثر على الو�سع الفني 
للفريق لي�س ملباراة اخلمي�س وح�سب، بل للمباريات الثالث التالية التي 
لي�سرت وليفربول  الأح��د ثم  برايتون  املحلي �سد  ال��دوري  يخو�سها يف 
على  بقوة  للمناف�سة  اللندين  الفريق  وع��اد  املقبلني.  والأح��د  اخلمي�س 
مقعد موؤهل اىل دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل بعد خروجه منت�سراً 
من مبارياته الثالث الأخرية يف الدوري املمتاز، رافعاً ر�سيده اىل 25 
�ساحب  ه��ام  و�ست  ج��اره  عن  نقطتني  بفارق  اخلام�س  املركز  يف  نقطة 

املركز الرابع الأخري املوؤهل اىل امل�سابقة القارية الأم.
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•• العني -الفجر

احلب�سي  ها�سل  حممد  ال��رام��ي  ت��وج 
بطولة  يف  ال��ه��م��م  لأ����س���ح���اب  ب��ط��ال 
ال��رام��ي الذهبي ل��رم��اة الأط��ب��اق من 
اقيمت  وال���ت���ي  الرتاب"   " احل���ف���رة 
���س��م��ن اح���ت���ف���الت احت�����اد الإم�������ارات 
للدولة  ب��ال��ع��ي��د اخل��م�����س��ني  ل��ل��رم��اي��ة 
للفرو�سية  العني  ن��ادي  ميادين  على 

والرماية واجلولف .
برنامج  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ت��ع��د  وال��ب��ط��ول��ة 
خطة ن�ساط احتاد الإم��ارات للرماية 
ت�سمل  وال�����ت�����ي  احل��������ايل  ل���ل���م���و����س���م 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  وجلميع  اجلن�سني 
الهمم على حد  وا�سحاب  ولال�سوياء 

�سواء .
و�سهدت املناف�سات تطور لفت للرماة 
ح��ي��ث ت��ق��دم احل��ب�����س��ي ���س��ت خطوات 
مقارنة  اط��ب��اق  �ستة  اي  الم����ام   اىل 
منذ  اقيمت  التي  ال�ساملة  بالبطولة 
امل��ي��ادي��ن حيث  ع��ل��ى نف�س  ا���س��ب��وع��ني 

103 ط��ب��ق��ا وهي  امل�����رة  ه����ذه  ح��ق��ق 
الرماة  من  الكثري  نتيجة  من  اف�سل 

ال�سوياء رغم حداثة عهده باللعبة .

الزيودي  ���س��امل  عي�سى  زميله  وت���اله 
بزيادة طبق  اي  نقطة   101 بر�سيد 
واحد فقط عن البطولة املا�سية ونال 

كاأ�س املركز الثاين وامليدالية الف�سية  
وامليدالية  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ك��اأ���س  ام���ا 
الربونزية فقد كان من ن�سيب حممد 

وتبعه  طبقا   96 ور�سيده  الها�سمي 
ال��رام��ي �سيف هالل  ال��راب��ع  يف املركز 
احلمريي بر�سيد 82 طبقا ثم �سعيد 

77 طبقا  بر�سيد  امل��زروع��ي خام�سا  
البطولة  ان  اللعبة  خ��رباء  ويتوقع   .
املقبلة يف ال�ساد�س ع�سر وال�سابع ع�سر 
واجلمعه  )اخل��م��ي�����س  ع�سر  وال��ث��ام��ن 
و18  و17   16 امل��واف��ق��ني  وال�����س��ب��ت 
دي�سمرب ( �ستكون اأكر �سرا�سة اذ انها 
الفنية  اللجنة  ت�سعى  جتربتني  اح��د 
الرماة  اخ��ت��ي��ار  اىل  ال��رم��اي��ة  ب��احت��اد 
معا  فيهما  م�ستوى  اخلم�سةالف�سل 
لتمثيل الدولة يف بطولة كاأ�س العامل 
ل�سبوع  يف  املغربية  اململكة  يف  املقبلة 

الثاين من �سهر افرباير املقبل .
وعقب ختام البطولة قام ال�سيخ ح�سر 
خليفة  وال�سيخ  مكتوم  اآل  خليفة  بن 
بن �سعيد اآل مكتوم وال�سيخ اأحمد بن 
ا�سحاب  اب��ط��ال  بتتويج  املعال  نا�سر 
البطولة  الهمم كما مت  تكرمي حكام 
ادارة  و  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ����س���ارك���وا  ال���ذي���ن 
الثالثة  الي���ام  م���دار  على  املناف�سات 
للبطولة ويف مقدمتهم حكمنا الدويل 

ح�سن ال�سحي .

•• دبي-وام:

للدورة  الريا�سية  الحت��ادات  روؤ�ساء  للريا�سة  العامة  الهيئة  اعتمدت   
2020 - 2024 مع اعتماد م�سمى "احتاد" واإلغاء م�سميات اجلمعيات 

واللجان، يف خطوة نحو تعزيز منظومة العمل الريا�سي يف الدولة.
جهود  تعزيز  يف  الهيئة  لتوجهات  عملية  ترجمة  اخلطوة  ه��ذه  وت�سكل 
التنمية  م�����س��رية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�ساهمة  م��ن  ومتكينه  ال��ق��ط��اع  ح��ك��وم��ة 

امل�ستدامة ال�ساملة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ويرتاأ�س �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم احتاد ال�سقور، 
فيما يرتاأ�س ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن حممد اآل نهيان احتاد �سباقات 
الكريكت،  احت���اد  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل  ال��ه��ج��ن، 
ومعايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي احتاد اجلولف، وال�سيخ ح�سر 
بن مكتوم  �سعيد  وال�سيخ  التن�س،  احت��اد  اآل مكتوم  بن جمعة  بن مكتوم 
بن  بن خليفة  �سلطان  وال�سيخ  تن�س،  البادل  احت��اد  اآل مكتوم  بن جمعة 
�سلطان اآل نهيان احتاد الريا�سات الإلكرتونية، وال�سيخ حممد بن مكتوم 
بن جمعة اآل مكتوم احتاد الرجبي، وال�سيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة 
اآل مكتوم احتاد البلياردو وال�سنوكر، وال�سيخ عبداهلل بن حمد ال�سرقي 

احتاد بناء الأج�سام واللياقة البدنية.
ويرتاأ�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي احتاد املبارزة، ومعايل الدكتور 

اأحمد مبارك املزروعي احتاد الريا�سات ال�ستوية، و�سعادة اللواء الدكتور 
�سليم  بن  اأحمد  حممد  و�سعادة  الفرو�سية،  احت��اد  الري�سي  نا�سر  اأحمد 
منظمة الإمارات لل�سيارات والدراجات النارية، و�سعادة اللواء نا�سر عبد 
احتاد  ال�سويدي  ن��ورة خليفة  و�سعادة  الكاراتيه،  احت��اد  الرزوقي  ال��رزاق 
احتاد  الزيودي  اأحمد حمدان  العميد  و�سعادة  امل��راأة،  لريا�سة  الم��ارات 
خالد  و�سعادة  املالكمة،  احتاد  العتيبة  نا�سر  اأن�س  و�سعادة  التايكواندو، 
م�سبح  �سعيد  الدكتور  و�سعادة  الرتاياثلون،  احت��اد  الفهيم  عبدالكرمي 
احتاد  القبي�سي  خليفة  حممد  و�سعادة  وال�سهم،  القو�س  احت��اد  الكعبي 

البولينج، و�سعادة ن�سر حموده النيادي احتاد الريا�سات اجلوية.
كما يرتاأ�س �سعادة عبداملنعم الها�سمي احتاد اجلوجيت�سو، و�سعادة عبد 
اهلل �سعيد النيادي احتاد املواي تاي والكيك بوك�سينج، و�سعادة حممد بن 
ثعلوب الدرعي احتاد امل�سارعة واجلودو، و�سعادة الدكتورة رمية حممد 

احلو�سني الوكالة الوطنية ملكافحة املن�سطات.
ال�سراع  اآل نهيان احت��اد  ب��ن حممد  ب��ن ح��م��دان  اأح��م��د  ال�سيخ  وي��رتاأ���س 
احتاد  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن خليفة  �سلطان  ب��ن  وال�����س��ي��خ حم��م��د  وال��ت��ج��دي��ف، 
الرماية،  احتاد  مكتوم  اآل  بن ح�سر  اأحمد  وال�سيخ  البحرية،  الريا�سات 
و�سعادة حممد خلف احلبتور احتاد ريا�سة البولو، و�سعادة حممد نا�سر 
بن خما�س احتاد رفع الأثقال، و�سعادة عبد اهلل �سلطان املطرو�سي احتاد 

الهوكي، و�سعادة حممد مبارك املطيوعي احتاد الإمارات لالإ�سكوا�س.

كما اعتمدت الهيئة اأي�ساً ت�سكيل جمل�س اإدارة 5 احتادات ريا�سية جديدة 
الريا�سية  الحت��ادات  نخبة  �سمن  الأوىل  للمرة  اأعمالها  باكورة  تد�سن 
امل�سهرة بالدولة، لتبداأ بذلك مرحلة جديدة يف م�سرية التنمية الريا�سية 

واإ�سافة نوعية خلدمة ريا�سة الإمارات، مع التواجد الفاعل.
اإدارتها،  روؤ�ساء جمال�س  الهيئة  اعتمدت  التي  وتت�سمن هذه الحت��ادات 
بن حممد  بن طحنون  �سعيد  ال�سيخ  برئا�سة  والرافتنج  الكانوي  احت��اد 
املطيوعي،  �سلطان  خليفة  �سعادة  برئا�سة  الدارت�س  واحت��اد  نهيان،  اآل 
ريا�سية  احت��ادات   3 راأ���س  على  الن�سائي  العن�سر  تواجد  اإىل  بالإ�سافة 
دفعة واحدة وهن الدكتورة مي اجلابر لرئا�سة احتاد الري�سة الطائرة، 
الدكتورة هدى املطرو�سي لرئا�سة احتاد اخلما�سي احلديث، والدكتورة 
اللتزام  على  وا�سحة  دلل��ة  ب��ول، يف  النت  احت��اد  لرئا�سة  امل��ازم��ي  اآمنة 
بتطبيق توجهات وروؤية القيادة الر�سيدة بتمكني املراأة يف جمال العمل 

الريا�سي ومنحها الفر�سة لالإبداع والتميز.
املدر�سية واحتاد  الإم��ارات للريا�سة  الهيئة كذلك دمج احتاد  واعتمدت 
الإم�������ارات ل��ل��ري��ا���س��ة اجل��ام��ع��ي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة احت����اد واح����د مب�����س��م��ى " 
املدر�سي  التعليم  ملوؤ�س�سات  الريا�سي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  احت��اد 

واجلامعي.
العامة  الهيئة  رئي�س  الفال�سي  ب��ال��ه��ول  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
يف  الريا�سية  الحت���ادات  ك��وادر  بقدرة  تامة  ثقة  على  "نحن  للريا�سة: 

اإىل جنب والإ�سهام ب�سورة ملمو�سة  باأداء مهامها والعمل جنباً  النجاح 
يف جت�سيد توجهات الفرتة املرحلية املهمة التي ت�سهدها ريا�سة الإمارات 
من اأجل حتقيق الهدف الأ�سمى الذي ن�سعى اإليه جميعاً واملتمثل يف روؤية 

راية الوطن عالية خفاقة يف املحافل وال�ستحقاقات الريا�سية كافة".
اأكرب  اأث��ب��ت ج���دارة ومت��ي��زاً يف  امل����راأة الإم��ارات��ي��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار معاليه 
املواقع واملهام املختلفة وهي قادرة على قيادة دفة الحت��ادات الريا�سية 
والنخراط يف جمالت العمل الريا�سي املختلفة ب�سورة ريادية، م�سرياً 
الريا�سي  العمل  يف  امل���راأة  ب��دور  توؤمن  للريا�سة  العامة  الهيئة  اأن  اإىل 
مت��ا���س��ي��اً م��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ومبادئ 
اخلم�سني التي ن�ست يف البند الرابع على اأن املحرك الرئي�سي امل�ستقبلي 
للنمو هو راأ�س املال الب�سري وهو الأمر الذي يتحقق كون املراأة حتظى 
بن�سب م�ساركتها يف مراكز  الب�سري قيا�ساً  املال  راأ���س  وافر من  بن�سيب 

�سنع القرار وخمتلف املوؤ�س�سات والهيئات بالدولة.
الريا�سية  الحت�����ادات  اإدارات  جم��ال�����س  ت��دع��ي��م  ع��ل��ى  الهيئة  وح��ر���س��ت 
انطالقاً  املنظم،  والعمل  واخل��ربة  بالكفاءة  لها  م�سهود  وطنية  بكوادر 
للريا�سة يف  العامة  الهيئة  عاتق  على  تقع  التي  املبا�سرة  امل�سوؤولية  من 
انتقاء اأف�سل العنا�سر والكوادر املميزة لقيادة دفة الحتادات الريا�سية 
باعتبارها اجلهة املنوطة بالرتقاء مب�ستوى الألعاب املختلفة ومبا يعزز 

�ساأن الريا�سة الإماراتية ويرتقي بها اإىل اأف�سل امل�ستويات املن�سودة.

•• دبي-الفجر:

ع��ل��ي حممد  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  �سهد 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال�����س��م��ايل، 
للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية 
يف �سرطة دبي، بطولة لكرة القدم 
للعبتي  ل���ل���ن���زلء  الل���ك���رتون���ي���ة 
نظمتها  وال��ت��ي  وال��ف��ي��ف��ا،  البي�س 
بالتعاون  الإيجابية  الروح  مبادرة 
للموؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع 

بح�سور  والإ���س��الح��ي��ة،  العقابية 
ال�����س��ع��دي، نائب  اأح���م���د  ال��ع��ق��ي��د 
لإ�سعاد  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
امل���ج���ت���م���ع ب����ال����وك����ال����ة، وال�����رائ�����د 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��ب��ي��ديل،  حم��م��د 
تعليم وتدريب النزلء، وعدد من 

ال�سباط والأفراد.
وق����ال ال���ل���واء ع��ل��ي ال�����س��م��ايل، اإن 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ج����زء من 
جمموعة برامج وبطولت �سنوية 

بالتعاون  العامة  الإدارة  تنفذها 
للنتائج  ت���ب���ع���اً  ال���������س����رك����اء،  م����ع 
ممار�سة  حُتدثها  التي  الإيجابية 
ال���ري���ا����س���ة يف ت���اأه���ي���ل واإ�����س����الح 
�سحتهم  على  واملحافظة  النزلء، 
النف�سية والبدنية، كما اأنها عامل 
اإبعادهم عن امل�ساحنات  اأ�سا�سي يف 
ل��ذل��ك نحر�س على  وال�����س��غ��وط، 
ومهياأة  خم�س�سة  اأم��اك��ن  توفري 
الريا�سة،  اأن��واع  خمتلف  ملمار�سة 

ال���ن���زلء على  اإىل ج��ان��ب حت��ف��ي��ز 
التدريب وامل�ساركة.

فاطمة  اأو����س���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
الروح  م��ب��ادرة  من�سقة  ب��وح��ج��ري 
حتر�س  امل���ب���ادرة  اأن  الإي��ج��اب��ي��ة، 
ر���س��ائ��ل��ه��ا وحتقيق  اإي�������س���ال  ع��ل��ى 
اأهدافها بني كافة �سرائح املجتمع، 
قيم  وتعزيز  ال��ن��زلء،  فيهم  مب��ن 
ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ح واحل�����وار 
وال���ت���ن���م���ي���ة واح��������رتام الآخ����ري����ن 

ريا�سية  وب���ط���ولت  ب���رام���ج  ع���رب 
واجتماعية خمتلفة.

باملراكز  الفائزون  النزلء  وح�سل 
جوائز  ع��ل��ى  ب��ال��ب��ط��ول��ة  الأوىل 

مالية برعاية من جمل�س اأ�سحاب 
ولالآخرين  لهم  حتفيزا  ال��ه��م��م، 

قدراتهم  وت��ن��م��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
الريا�سية يف البطولت املختلفة.

الهيئة العامة للريا�سة تعتمد روؤ�ساء الحتادات الريا�سية للدورة 2020 ــ 2024

 �إ�سهار 5 �حتاد�ت ريا�سية تدرج للمرة �لأوىل.. و�ملر�أة �لإمار�تية ترت�أ�ش 3 �حتاد�ت منها

نال الفائزون ج�ائز مالية

�سرطة دبي تنظم بطولة لكرة �لقدم 
�لإلكرتونية للنزلء للعبتي �لبي�ش و�لفيفا

تط�ر لفت لأ�سحاب الهمم يف الرماية 

�حلب�سي »�لر�مي �لذهبي« يف �لأطباق 
و�لزيودي و�سيفا و�لها�سمي ثالثا 

•• دبي-وام

قررت جلنة الن�سباط باحتاد الإمارات لكرة القدم اعتبار فريق جلف 
اأف �سي خا�سراً بنتيجة �سفر3-، مع حتمله م�ساريف احلكام..

وذلك بعد اطالعها على اإحالة جلنة امل�سابقات باحتاد الكرة بخ�سو�س 
اعتذار الفريق" جلف اأف �سي "عن خو�س مباراته اأمام فريق العربي يف 
م�سابقة دوري ال�سباب حتت 21 عاماً، والتي كان مقرراً لها يوم ال�سبت 

5 دي�سمرب، لعدم اكتمال عدد الالعبني بالفريق.
واطلعت اللجنة، التي كانت قد عقدت اجتماعها اأم�س برئا�سة امل�ست�سار 
�سعيد احلوطي، وبح�سور حمدان الزيودي نائب رئي�س اللجنة، وح�سن 
ال�سيباين، وعبداهلل احلمادي، و�سلمان الطويل، اأع�ساء اللجنة، و�سادي 
م�سايف  ن��ادي  جمعت  التي  امل��ب��اراة  مراقب  تقرير  على  م��ق��رراً،  مدحت 
اأمام نادي دبا يف الأ�سبوع التا�سع مل�سابقة دوري الدرجة الأوىل، وقررت 
ال��ربوت��وك��ول، ودخ��ول غري  دب��ا ملخالفته  الإن���ذار لنادي  توجيه عقوبة 
النظر لنادي  املخولني لغرفة مالب�س الالعبني، ووجهت عقوبة لفت 
م�سفوت ملخالفته بروتوكول عمليات املباريات، باإدخاله فحو�سات اأحد 
لعبيه على النظام الإلكرتوين لحتاد الكرة بعد الوقت املحدد لذلك، 

يف اجلولة وامل�سابقة ذاتهما.
اآرابيا  اأتلتيكو  وقررت جلنة الن�سباط فر�س غرامة مالية على نادي 
املباريات، وذلك  األف درهم ملخالفته بروتوكول عمليات  قدرها ع�سرة 
لعدم اإدخاله فحو�سات ثالثة لعبني واأثنني من الإداريني قبل الوقت 
بعقوبة  �سي  بي  اأت�س  بينونة ولليجا  ناديي  كما عاقبت  لذلك،  املحدد 
لفت النظر لعدم اإدخالهما فحو�سات اأحد الالعبني يف كل فريق منهما 
الدرجة  دوري  مل�سابقة  ال�ساد�س  الأ�سبوع  يف  لذلك،  املحدد  الوقت  قبل 

الثانية.
ون��ظ��رت جل��ن��ة الن�����س��ب��اط يف ق����رار اإح���ال���ة جل��ن��ة اأو����س���اع وانتقالت 
الالعبني املتعلقة ب�سكوى الالعب رونالد �ستيفن فالون�سيا �سد امل�سكو 
�سكاًل، ويف  ال�سكوى  اللجنة قبول  اآرابيا، وقررت  اأتلتيكو  نادي  يف حقه 
اأتلتيكو  ن��ادي  امل�سكو يف حقه  الن�سباط معاقبة  ق��ررت جلنة  املو�سوع 
اآرابيا بغرامة مالية قدرها خم�سمائة األف درهم لتزويره م�ستندات من 

�ساأنها التحايل على قواعد القيد والت�سجيل.

اجلمعيات واللجان.. ودمج »الريا�سة املدر�سية« مع »الريا�سة اجلامعية«  م�سميات  واإلغاء  »احتاد«  م�سمى  • اعتماد 
مرحلة جديدة للريا�سة الإماراتية نح� اخلم�سني عامًا املقبلة تتطلب تعزيز العمل بروح الفريق ال�احد باله�ل:  • اأحمد 

اأُدرج ا�سم ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س، امل�سنف اأول عاملياً، �سمن لئحة 
امل�سرب  ك��رة  راب��ط��ة حم��رتيف  ك��اأ���س  �سي�سارك يف  ال���ذي  ب���الده  منتخب 
اأ�سرتاليا مطلع العام املقبل، ما قد ي�سع حداً للتكهنات  بي" يف  تي  "اأي 
ب�ساأن عدم م�ساركته يف بطولة اأ�سرتاليا الكربى ب�سبب متطلبات اللقاح 

الإلزامي �سد فريو�س كورونا.
اأ�سرتاليا  ب��ط��ول��ة  يف  لقبه  ع��ن  ديوكوفيت�س  دف���اع  ح���ول  ال�����س��ك  وخ��ي��م 
ال�سهر  و30   17 اأوىل بطولت الغراند للمو�سم املقررة بني  املفتوحة، 
من  اللقاح  تلقيه  ع��ن  الف�����س��اح  ع��ام��اً  ال�34  اب��ن  رف�����س  بعدما  املقبل، 

عدمه.

ال�����س��رب اخل��م�����س��ة الذين  ال��الع��ب��ني  ب���ني  ال��ث��الث��اء  ا���س��م��ه  اإدراج  ل��ك��ن 
�سيدافعون عن األوان املنتخب يف كاأ�س "اأي تي بي" املقررة يف �سيدين بني 
الأّول والتا�سع من ال�سهر املقبل مب�ساركة 16 منتخباً، يوؤ�سر اىل اأن ل 

�سيء مينعه من خو�س بطولة اأ�سرتاليا.
ويقف ديوكوفيت�س على بعد لقب واحد كبري من حتطيم الرقم القيا�سي 
الذي يتقا�سمه مع ال�سوي�سري روجيه فيدرر وال�سباين رافايل نادال مع 

لقباً.  20
ل  قد  اأن جنله  ك�سف  ال�سربي  النجم  وال��د  ديوكوفيت�س  �سريدان  وك��ان 
الإل��زام��ي��ة �سد  التلقيح  ق��واع��د  ب�سبب  اأ���س��رتال��ي��ا،  لقبه يف  ع��ن  ي��داف��ع 

قناة  مع  حديث  يف  كا�سفاً  ب�"البتزاز"،  القيود  م�سبًها  كورونا،  فريو�س 
يف الذهاب، لأنه ريا�سي  ب�سدة  يرغب  "بالطبع  يف" املحلية  تي  "برادا 
وهناك العديد من �سعبنا، من اجلالية )ال�سربية( هناك والتي �ستكون 

�سعيدة بروؤية نوفاك".
وتابع "ولكن حقيقة ل اأعلم ما اإذا �سيح�سل ذلك. رمبا لي�س يف ظل هذه 

الظروف، يف ظل هذا البتزاز والطريقة التي حت�سل فيها الأمور".
ورد وزير الريا�سة يف ولية فيكتوريا حيث تقام البطولة، مارتن باكول 
اوًل  تاأتي  ال�سحة  لكن  لقبه،  ديوكوفيت�س عن  يدافع  اأن  باأنه يرغب يف 
باأننا نحاول  و"الأمر ل يتعّلق بالبتزاز على الط��الق، كل ما يف المر 

حماية جمتمع فيكتوريا".
وكان مدير بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة كريغ تيلي وا�سحاً ال�سهر املا�سي 
بانه يتعني على جميع الالعبني امل�ساركني يف البطولة اأن يكونوا ملقحني 

ولن يكون هناك اأي تنازلت يف هذا ال�سدد.
واأّكد املنظمون باأن الالعبني امللقحني لن يخ�سعوا لأي حجر �سحي اأو 
العام  ن�سخة  يف  ح�سل  ملا  خالفاً  املقبلة،  الن�سخة  يف  فقاعة  يف  التواجد 
فنادق  يف  اأ�سبوعني  مل��ّدة  �سحي  حلجر  الالعبون  خ�سع  عندما  احل��ايل 
اأوميكرون  تتعقد مع ظهور متحّور  قد  الأم��ور  اأن  بيد  لهم.  خم�س�سة 

يف الأيام الأخرية.

ديوكوفيت�ش ُمدرج بني �مل�ساركني بكاأ�ش »�أي تي بي« 

قر�ر�ت جلنة �لن�سباط 
باحتاد �لكرة �لإمار�تي 
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الفجر الريا�ضي

يواجه بر�سلونة ومدربه اجلديد ت�سايف هرناندي�س حتدًيا كبرًيا يتمثل بطرد �سبح اخلروج 
من دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يحّل �سيًفا على بايرن ميونيخ الأملاين على 
ال�ساد�سة  املجموعة اخلام�سة من مناف�سات اجلولة  الأربعاء يف  اأرينا" اليوم   "األيانز  ملعب 

الخرية.
الكاتالوين خل�سارته  الفريق  اأ�سابيع على تعيني ت�سايف مدرًبا لرب�سلونة، تعّر�س  اأربعة  بعد 
الوىل بقيادته مام ريال بيتي�س �سفر1- يف كامب نو ال�سبت، فبدا اّن الحالم الكبرية قد 

جتّمدت واأّن تاريخه املجيد مع النادي لن ي�سعفه لتفادي العرات املحتملة.
ي�سع الكثريون اآماًل كبرية على ت�سايف، وهو لعب الو�سط الرمز بالن�سبة لع�ساق "بالوغرانا"، 
اعتبار  اإع��ادة  اعُتربت عودته مبثابة  لذلك  بيب غوارديول،  تلميذ مدر�سة  كونه  ف�ساًل عن 

للقّيم واملبادئ التي بدا اأّن النادي ابتعد عنها يف الفرتة الخرية.
اإىل  النادي �سريًعا  املتوقع عودة  ال�سابق، من غري  ال�سد القطري  التعاقد مع مدرب  وبرغم 
اأندية الكبار يف القارة العجوز، اأو حّتى امتاع ع�ساق الكرة امل�ستديرة باأ�سلوب ال� "تيكي تاكا" 
ال�سهري بني ليلة و�سحاها، اأو اأّن ي�سبح الوافد اجلديد املهاجم الهولندي ممفي�س ديباي يف 
م�ساف اأ�سطورة النادي الأرجنتيني ليونيل مي�سي املغادر اإىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي 

ال�سيف املن�سرم، اأو اأن ي�ستعيد خط الدفاع حيويته املفقودة.
ولي�س خافًيا على اأحد اأّن ت�سايف �سيحتاج اىل بع�س الوقت، ورمبا الكثري منه، ليعيد 

بر�سلونة اإىل الواجهة كمناف�س �سر�س، ومر�سح كبري للظفر باأكرب البطولت.
اأملت جماهري ملعب "كامب نو" اأن يتفادى فريقها اخل�سارة اأمام ريال بيتي�س 

على الرغم من مزاياه الفنية حتت قيادة املدرب الت�سيلي املخ�سرم مانويل 
بيليغريني.

م�ساعر  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ن��ادي  جماهري  عا�ست  الأوروب�����ي،  ال�سعيد  على 
متناق�سة عقب ف�سل بر�سلونة يف حتقيق الفوز على بنفيكا الربتغايل يف 
اجلولة ال�سابقة )تعادل �سلباً(، بينما كانت النقاط الثالث كافية ل�سمان 
تاأهل اإىل الدور ثمن النهائي ويجعل من املواجهة امل�سريية اأمام بايرن 

ميونيخ جمرد مباراة هام�سية.
�سّكل ال�سهر الول من عمل ت�سايف على راأ�س اجلهاز الفني �سعًيا ا�سافًيا 

اليجابية  العالمات  بع�س  الفرتة  هذه  و�سهدت  الفريق،  واقع  لتح�سني 
والواعدة، لكن من دون اأن ترتفع التوقعات كثرًيا.

اأنا  كم  املالب�س  غ��رف  "قلت لالعبني يف  املحلية  اخل�سارة  بعد  ت�سايف  ق��ال 
فخور، هذه هي كرة القدم. كان المر موؤ�سًفا، واأمل األ توؤثر اخل�سارة 

علينا لأنه علينا اأن نقاتل كالوحو�س الأربعاء ملحاولة التاأهل".
حملًيا، يتخلف بر�سلونة بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد 

النادي  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى  ال��رتت��ي��ب،  م��ت�����س��در 
الكاتالوين ميلك مباراة اأقل، ل جتوز املقارنة 

يف هذه املرحلة، اإذ اّن اآمال عودة النادي 
اللقب  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة  ���س��ب��اق  اىل 
تال�ست �سريًعا واأ�سبحت من �سابع 

امل�ستحيالت.
ال��ه��دف ال�سا�س  اأن  ب��دا وا���س��ح��اً 
ل���رب����س���ل���ون���ة ه����و اح����ت����الل اأح����د 

يف  الأوىل  الرب�����ع�����ة  امل�����راك�����ز 
حتقيق  اّن  غ���ري  ليغا"،  "ل 

��ا يف غاية  اأي�����سً اأ���س��ب��ح  ذل���ك 
ال�سعوبة.

حّقق  الب����ط����ال،  دوري  يف 
ال������ف������ري������ق ان����ت���������س����اري����ن 
دينامو  ع��ل��ى  م��ت��ت��ال��ي��ني 
ك��ي��ي��ف الأوك�������راين حتت 
ال�سابق  امل������درب  ق���ي���ادة 
ال����ه����ول����ن����دي رون����ال����د 
الذي  ك���وم���ان، الم����ر 
اأب������ق������ى ع����ل����ى اآم�������ال 
بتحقيق  ب��ر���س��ل��ون��ة 
ال����ع����ودة ل���و ف����از يف 

عقر داره على بنفيكا، اإل اأنه وقع يف املحظور وخرج متعادًل.
جائزة  على  الأم  القارية  للم�سابقة  املجموعات  دور  من  خروجه  حال  يف  بر�سلونة  �سيح�سل 
تر�سية هي عبارة عن م�ساركة يف م�سابقة الدوري الوروبي "يوروبا ليغ"، ويف حال جنح يف 

الفوز باللقب ف�سيعود اإىل دوري الأبطال املو�سم املقبل.
ا للنادي، على  اأي�سً �سي�سّكل خروج بر�سلونة من دوري البطال �سربة معنوية ونك�سة مالية 
خلفية انخفا�س العائدات املالية لناٍد يئن اأ�ساًل هذا املو�سم من وطاأة �سائقة مالية هي الأ�سواأ 

يف تاريخه اأدت اإىل رحيل جنمه مي�سي وعدم متكنه من القيام بالتعاقدات التي يرغب بها.
يعّول بر�سلونة على م�ساركة مت�سدر الدوري الملاين واملنت�سي بفوزه يف "كال�سيكر" الدوري 
على و�سيفه بورو�سيا دورمتوند 3-2، بت�سكيلة جلها من الالعبني الحتياطيني، كونه �سمن 
التاأهل واملركز الأّول بالعالمة الكاملة )15 من 5 انت�سارات( يف جمموعته مع نهاية اجلولة 

الرابعة، كما تنتظره مواجهة امام ماينت�س ال�سابع يف "بوند�سليغا" ال�سبت.
اّن الخري مل يح�سد  اأمام دينامو كييف، رغم  بنفيكا الربتغايل  اأن يتعر  وياأمل بر�سلونة 
�سوى نقطة واحدة من تعادله على اأر�سه امام الفريق الربتغايل بالذات يف اأيلول/�سبتمرب 

املا�سي ويقبع يف القاع.
اأّن النادي الكاتالوين  ورث ت�سايف فريًقا مل يبداأ بعد مرحلة ايجاد البديل ملي�سي، خ�سو�ساً 

يفتقد ب�سّدة لأهداف "الربغوث" ال�سغري وابداعاته وهالته.
كمدافعه  لديه  اخل��ربة  لعبي  على  معقودة  بر�سلونة  اآم���ال  وتبقى 
جريار بيكيه ولعب و�سطه �سريجيو بو�سكيت�س، وعلى لعبني 
اأن  علماً  ف��ات��ي،  واأن�����س��و  غونزالي�س  نيكو  غ���ايف،  اأم��ث��ال  �سبان 
الأخري مير يف مرحلة ا�ستعادة لياقته البدنية بعد �سل�سلة 

من ال�سابات وحتوم ال�سكوك حول مدى جهوزيته.
ويعاين بر�سلونة فنياً من ه�سا�سة دفاعية ووهن هجومي، 
عثمان  الفرن�سي  ق����درات  ع��ل��ى  يبقى  ال��ت��ع��وي��ل  اأّن  غ��ري 
اأمل  ل�ستعادة  فاتي،  مع  ت�سايف،  يحتاجه  حيث  دميبيلي، 

التاأهل الذي يتاأرجح بني التفاوؤل والت�ساوؤم.
اأي  "الهدف هو الذهاب والفوز. لي�س لدينا  قال ت�سايف 
ال��ث��الث، �سنكون  ال��ن��ق��اط  اآخ���ر. يف ح��ال ح�سدنا  خ��ي��ار 
�سنكون  نفز،  مل  واإن   .16 ال���دور  يف 
الخرى،  املباراة  رحمة  حتت 
اأننا  هو  اجليد  الم��ر  لكّن 
نتحكم يف م�سرينا ببادئ 

المر".

•• دبي-الفجر

جيمز  "اأوليفر  الربيطاين  املت�سابق  �سيطر  واملتعة  الإث���ارة  م��ن  ج��و  يف 
اأقيم يف  اأول �سباق اجلائزة الكربى التاريخي يف دبي وال��ذي  ويب" على 
منت �سيارة بطل العامل  على  مزدوجاً  فوزاً  حمققاً  اجلاري،  دي�سمرب   3
 .)Hesketh 308(  "308 "هي�سكيث  الأيقونية  هنت"  "جيم�س 
"التقاء  مبثابة  اأوت����ودروم  دب��ي  حلبة  على  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  وكانت 
�سخ�س   5000 ح��وايل  املتفرجني  ع��دد  بلغ  حيث  بامل�ستقبل"،  املا�سي 
 "1 "فورمول  ب�سباق  لال�ستمتاع  �سيتي"  "موتور  منطقة  اإىل  ت��واف��دوا 

وا�سرتجاع ذكريات ريا�سة �سباق ال�سيارات.   
واإىل جانب تنظيم العديد من الن�ساطات خالل ال�سباق، احتفى احلدث 
بذكرى �سباق اجلائزة الكربى الذي اأقيم يف دبي يف العام 1981 وكذلك 
اأ�سفى  املتحدة، مما  العربية  الإم��ارات  لتاأ�سي�س دولة  الذكرى اخلم�سني 

على املكان اأجواء احتفالية حقيقية. 
ك��ان من  ال�سهر،  ه��ذا  املنطقة  1 يف  ف��ورم��ول  لقب بطولة  وم��ع حتديد 
وهي  ال�سيارات  �سباق  �سيارات  اأعظم  من  بع�س  م�ساهدة  اأي�ساً  املنا�سب 

تتناف�س مع بع�سها البع�س. 
ا�ستمتع  ال�سباق، حيث  اأن ويب كان متحم�ساً خلو�س غمار  وبدا وا�سحاً 
والتي   GPX بها  حتتفظ  التي   24 رق��م  الكال�سيكية  ال�سيارة  بقيادة 

قادها بطل العامل "جيم�س هنت" لتحقيق اأول فوز له ب�سباق فورمول 1 
يف �سباق اجلائزة الكربى الهولندي عام 1975 متغلباً على بطل العامل 

"نيكي لودا". 
مزودة  ب�سيارة  مدعوماً  تفوقه  ويب  اأثبت  اأوتودروم"  "دبي  حلبة  وعلى 
حا�ساًل  ال�سدارة  انتزع  حيث   ،Ford Cosworth V8 مبحرك 
الكربى  اجلائزة  �سباق  م�سار  1:55.648 على  بواقع  لفة  اأف�سل  على 
على  دب���ي،  يف  املقيم  غروغر"،  "جوردن  وج���اء  ك��م.   5.4 ط��ول��ه  ال��ب��ال��غ 
منت �سيارة Amon AF101 النادرة والتي �سبق اأن قادها اأ�سطورة 
ال�سباق "كري�س اآمون" يف العام 1974، يف املرتبة الثانية متقدماً على 
ال�سيارة  منت  ديليرتاز" على  ديني�س  "جان  ال�سابق   1 الفورمول  �سائق 
مان"  "لو  �سباق  بلقب  الفائز  اأي�ساً  ال�سباق  يف  و�سارك   .Arrows
الزاهي  الأ�سفر  اللون  ذات  ال�سيارة  دوما�س" على منت  "رومان  ال�سائق 
"اإمير�سون  ال��ع��امل  بطل  ق��اده��ا  اأن  �سبق  وال��ت��ي   Fittipaldi F8
�سباق  بطل  اإىل  بالإ�سافة  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  ثمانينيات   يف  فيتيبالدي" 
 ،Surtees TS9b ال�سيارة  "اآندي �سوت�سيك" على منت   2 فورمول 

وهي من تلك احلقبة اأي�ساً.    
وخالل ال�سباق، قاد ويب �سيارته "هي�سكيث" ب�سرعة كبرية لينهي ال�سباق 
متقدماً باأكر من 18 ثانية وحمققاً اأ�سرع لفة. اأما دوما�س فكان يطارد 
ويب بقوة يف البداية حتى عانت �سيارته من عطل اأجربه على عدم اإنهاء 

ال�سباق حيث ت�ساعد الدخان من موؤخرة �سيارته Fittipaldi. واحتل 
الثالث  املركز  احتل  ال��ذي  ديليرتاز  على  متفوقاً  الثاين  املركز  غروغر 
"فالنتني  و  كون�ستابل"  ل"جيمي    Shadow �سيارتي  على  متقدماً 

�سيمونيت" اللذين احتال املركزين الرابع واخلام�س على التوايل.     
وتاألق ويب يف ال�سباق الثاين الذي فاز به اأي�ساً لكن ب�سعوبة، فيما حل 
الثالث بجدارة،  املركز  ث��وان، وج��اء كون�ستابل يف   5 بفارق  ثانياً  غروغر 

فيما حل ديليرتاز رابعاً و�سيمونيت يف املركز اخلام�س.
"لو  ب�سباق  الفائز  لالآمال كونه  ال�سباق خميباً  وكان خروج دوما�س من 
مان" على منت Arrows، حيث كان من املر�سحني للفوز واأن يناف�س 
يف  تقنية  م�ساكل  م��ن  عانى  فقد  �سوت�سيك  اأم��ا  اللقب.  على  بقوة  وي��ب 
ال�سيارة Surtees. وبالإ�سافة اإىل �سباق �سيارات فورمول 1 التاريخية، 
كان هناك اأي�ساً �سباقني ل�سيارات "لو مان" التاريخية، حيث قام العديد 

من ال�سائقني بقيادة ال�سيارات من كال الفئتني خالل اليوم.  
 Spice ال�سيارة  اأوكونيل" على منت  "داتي  "مارك ديفي�س" و  و�سارك 
�سوت�سيك  عن  جيد  بهام�س  الأول  ال�سباق  يف  الفوز  لنتزاع   SE90P
الثاين  املركز  ليحتال   Argo JM19D ال�سيارة  ق��ادا  ال��ل��ذان  ووي��ب 
متقدمان على بطل رايل داكار "ماثيو باوميل" و "�سرييل دي�سرب�س" على 
منت �سيارة Argo اأي�ساً. وكان الأمر مماثاًل اإىل حد كبري يف ال�سباق 
الثاين، حيث حقق ديفي�س واأوكونيل فوزاً مزدوجاً على كل من �سوت�سيك 

وويب. اأما املركز الثالث فكان من ن�سيب "برينهارد فان اأوراجني" على 
منت ال�سيارة Spice.  و�سارك اأي�ساً ال�سائق الإماراتي "�سعيد املهريي" 
واللذان  جفريز"  "اأك�سيل  برفقة   Argo JM16 �سيارة  م��نت  على 

ا�سطّرا على الن�سحاب جراء عطل يف علبة الغيارات.
ويف نهاية يوم ال�سباق، كان من العدل منح لقب اأول �سباق تاريخي جلائزة 
"لقد ك��ان �سرفاً عظيماً  دب��ي الكربى اإىل وي��ب، ال��ذي ق��ال عقب ف��وزه: 
يل اأن اأقود �سيارة جيم�س هنت، وكذلك ال�سيارات الريا�سية التي قدتها 
اأن يكرب اأكر  بالفعل واآمل  رائعاً  نهاية هذا الأ�سبوع. كان ال�سباق حدثاً 

فاأكر."    
ويف ختام عطلة نهاية اأ�سبوع ناجحة من ال�سباقات والرتفيه التقى فيها 
عام  مدير  ال�سهالوي،  في�سل  قال  مب�ستقبلها،  ال�سيارات  ريا�سة  ما�سي 
"دبي اأوتودروم": "كان من الرائع اأن نرى تاريخ ريا�سة �سباق ال�سيارات 
على حلبة "دبي اأوتودروم" ويف اأول �سباق تاريخي للجائزة الكربى. واأتقدم 
بالتهنئة اإىل كل من اأويل ويب على فوزه ب�سباقات فورمول 1، وكذلك 
   ".Group C مارك ديفي�س وداين اأو كونيل على فوزهم بفئة �سيارات
واأ�ساف ال�سهالوي: "ن�سكر كافة الفرق امل�ساركة وال�سائقني الذين جعلوا 
هذا احلدث مميزاً، كما اأتقدم بال�سكر اإىل الرعاة وال�سركاء وفريق "دبي 
وامل�سجعني  وامل�سوؤولني  املر�سدين  وكذلك  احللبة،  على  هنا  اأوتودروم" 

الذين ح�سروا لروؤية هذا احلدث."

الربيطاين »اأوليفر جيمز ويب« يح�سد �سدارة »�سباق اجلائزة الكربى التاريخي يف دبي« للف�رم�ل 1

�حلدث يعود من جديد بعد 40 عامًا لي�سعل �لإثارة ويحيي �لتاريخ

بر�سلونة لطرد �سبح �خلروج �لباكر 
�أمام �لعمالق �لبافاري 

 �ملقاطعة �لدبلوما�سية �لأمريكية: 
ماذ� يعني ذلك بالن�سبة لالأوملبياد؟ 

اأعلنت الوليات املتحدة مقاطعتها الدبلوما�سية لأوملبياد 
يف  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  �سجل  على  اح��ت��ج��اج��اً  ال�ستوي  بكني 
ال�سني، ل�سيما تعاملها مع الأقليات امل�سلمة الذي تعتربه 

وا�سنطن �سكاًل من اأ�سكال الإبادة اجلماعية.
اأي  اإدارة الرئي�س جو بايدن  مبوجب املقاطعة، لن تر�سل 
دبلوما�سي اأمريكي اأو ممثل حكومي ر�سمي اىل الألعاب. 
العاملي  بالهتمام  تقليدياً  الأوملبياد  م�سيفو  حظي  لقد 
الأجانب  امل�سوؤولني  اأو  القادة  زي��ارات  والذي ي�سمل غالباً 
اىل البلد امل�سيف. فالرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�س، 
على �سبيل املثال، كان متواجداً يف العا�سمة ال�سينية بكني 
ريا�سيي  مل�ساندة   2008 ع��ام  ال�سيفي  الأومل��ب��ي��اد  خ��الل 

بالده.
�سينجيانغ  يف  الأويغور  اأخ�سعت  ال�سني  باأن  املزاعم  لكن 
�سمال �سرق البالد واحتجزت ما ل يقل عن مليون م�سلم 
املقبول  غري  من  يجعالن  تاأهيل"،  اإع��ادة  "مع�سكرات  يف 
بالدهم  من  م�سوؤول  روؤية  لالأمريكيني  بالن�سبة  �سيا�سياً 

يف املدرجات خالل اأوملبياد بكني ال�سهر املقبل.
املحلي  ال�سغط  م��ن  املقاطعة  تخفف  اأن  املفرت�س  وم��ن 
على اإدارة بايدن لبعث ر�سالة اىل ال�سني، تزامناً مع عدم 
امل�ساركة  من  بحرمانهم  الأمريكيني  الريا�سيني  معاقبة 
اأو التدمري الكامل للعالقات ال�سينية الأمريكية اله�ّسة. 
ما يح�سل ميكن و�سفه بقرار جتاهل مع ل�سعة اأقل بكثري 
امل�سرعني  بع�س  اإل��ي��ه��ا  دع��ا  ال��ت��ي  الكاملة  املقاطعة  م��ن 
من  والتي  احلقوقية  واجلماعات  البارزين  الأمريكيني 
�ساأنها اأن متنع م�ساركة الريا�سيني واملدربني والإداريني.

ل يبدو اأنها �ستوؤثر بتاتاً على املجريات الريا�سية لالألعاب. 
ففي اإعالن املقاطعة، �سددت املتحدثة با�سم البيت الأبي�س 
يف  اأح���رار  الأم��ريك��ي��ني  الريا�سيني  اأن  على  ب�ساكي  ج��ني 
من  بت�سجيعهم  باملئة  مئة  "�سن�ساندهم  واأن��ن��ا  املناف�سة 

الوطن"، عو�ساً عن التواجد بجانبهم يف بكني.
وك�سف متحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية اأن اأع�ساء 
فريق الوليات املتحدة ومدربيهم وغريهم من الطواقم 
والدبلوما�سية،  القن�سلية  الأم��ن��ي��ة  امل�ساعدة  �سيتلقون 
ال�سينيني  م�سيفيهم  اأن  اىل  ي�����س��ري  م��ا  ه��ن��اك  ول��ي�����س 
�سيعاملونهم ب�سكل خمتلف عن الوفود الأخرى امل�ساركة.

اأي حال، نادراً ما يظهر كبار ال�سيا�سيني يف الألعاب  على 

اأكرب  ب�سكل  الأرق��ام  تقييد  يتم  اأن  املرجح  ال�ستوية، ومن 
املرتبطة بفريو�س كورونا.   امل�سددة  الربوتوكولت  ب�سبب 
ال��ع��الق��ة بني  مل يتم الإع����الن ع��ن خطط مم��اث��ل��ة، لكن 
امل��ق��رب��ني - بريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ك��ني وح��ل��ف��اء 
الأعوام  ب�سكل كبري يف  ب��رودة  �سهدت   - وكندا  واأ�سرتاليا 
الأخرية، وقد حتذو هذه الدول حذو وا�سنطن. لكن عدا 
اأن يوؤدي النفوذ القت�سادي وال�سيا�سي  ذلك، من املتوقع 
العاملي املتنامي لل�سني اإىل ردع معظم الدول الأخرى من 
اإّل  الدبلوما�سية.  املقاطعة  الأمريكيني يف  اىل  الن�سمام 
اأّن ذلك ل ي�سمن باأن ال�سني �ستتجنب النتقادات خالل 
الألعاب، اإذ تبقى احلرية للريا�سيني الأوملبيني يف التحدث 

اأثناء وجودهم يف بكني عن م�سائل حقوق الإن�سان.
الريا�سيني  قبل  من  انتقادات  توجيه  احتمالية  ات�سحت 
�سواي  بينغ  ال�سينية  امل�����س��رب  ك���رة  جن��م��ة  ت��وج��ي��ه  ب��ع��د 
يف  �سابق  ب��ارز  �سيا�سي  �سد  اجلن�سي  ب��الع��ت��داء  اتهامات 

احلزب ال�سيوعي.
اأ�سابيع  العام ملدة ثالثة  امل�سهد  دفع اختفاءها لحقاً عن 
كبار جنوم اللعبة للتعبري عن قلقهم على �سالمتها، واأدى 
اىل قرار من رابطة الالعبات املحرتفات )دبليو تي اأيه( 

بتعليق جميع الدورات التي ت�ست�سيفها ال�سني.
من  الإعالنية  املقاطعة  ف��اإن  الأل��ع��اب،  مراقبي  وبح�سب 
اأم����ر م�ستبعد جداً.  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  رع����اة  ك��ب��ار  ق��ب��ل 
�سهور وحذرت  املقاطعة منذ  ال�سني باحلديث عن  نددت 
اأخطائها"،  ث��م��ن  ���س��ت��دف��ع  امل��ت��ح��دة  "الوليات  اأن  م���ن 
وراأت  ال�سيني.  ال��رد  تفا�سيل  الآن  حتى  تت�سح  مل  لكن 
جمموعة "اأورا�سيا" اأن الرد �سيقت�سر غالباً على القنوات 
حٍد  اىل  رمزية  عقوبات  فر�س  ي�سمل  وقد  الدبلوما�سية 
ال�سني  لكن  الأم��ريك��ي��ني.  ال�سيا�سيني  بع�س  على  كبري 
اأو���س��ع على  ت��اأث��ري  اأن املقاطعة ق��د ي��ك��ون لها  ح���ذرت م��ن 
العالقات، ما قد يوؤدي اىل تعقيد جهود بايدن يف اإحراز 
تقدم مع بكني يف ق�سايا مثل حمادثات احلد من الت�سلح 
تايوان.  و�سع  ب�ساأن  التوترات  لتهدئة  املبذولة  واجلهود 
من  العديد  ال�سيفية،  ل�سيما  الأوملبية،  الأل��ع��اب  �سهدت 
اأو  ال��دول  من  ف��ردي  بقرار  املا�سية  العقود  يف  املقاطعات 
ككتل منذ اأن اأقيمت الألعاب احلديثة الأوىل يف اأثينا عام 
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يو�جهون ندرة �ملياه بتقنية مبتكرة
ب�سواحي مدينة  �سكان خم�س قرى  كان  �سنوات  �ست  قبل حوايل 
�سيدي اإفني، جنوب املغرب، ي�سطرون لقطع م�سافات طويلة عرب 
امل��اء، واليوم باتت بيوتهم مت�سلة  م�سالك جبلية وعرة بحثا عن 

بهذه املادة احليوية بف�سل تقنية "ح�سد ال�سباب".
وتعتمد هذه التقنية املبتكرة على ا�ستخدام ال�سباب كمورد بديل 
عرب  امل��اء،  من  اجلبلية  القرى  �سكان  احتياجات  لتلبية  وم�ستدام 
ت�سييد �سباك عمالقة يف قمم اجلبل لعرتا�س ال�سباب وحتويله 

اإىل ماء �سالح لل�سرب بعد جتميعه ومعاجلته.
"ح�سد  م�����س��روع  احت�سنت  ال��ت��ي  اإف��ن��ي  ���س��ي��دي  منطقة  وت��ع��رف 
�سبه  مبناخها  امل��ب��ادرة،  على  القائمون  عليه  يطلق  ال�سباب" كما 
ال�سحراوي وبندرة يف الت�ساقطات التي ل تتجاوز 112 مليمرت 

�سنويا، كما تعرف اأي�سا ب�سبابها الكثيف.
احلا�سل  امل�سروع  على  امل�سرفة  حماد"  �سي  "دار  جمعية  وتطمح 
على جوائز وطنية ودولية، اإىل تو�سيع التجربة لت�سمل م�ستقبال 
املالئمة  املناخية  الظروف  تتوفر على  املغرب،  اأخرى من  مناطق 
ل�"ح�سد ال�سباب". اكت�سف عي�سى الدرهم رئي�س جمعية "دار �سي 
خالل  من  كندا  يف  اإقامته  ال�سباب" اأثناء  "ح�سد  حماد" تقنية 
منظمة "فوك كوي�ست" غري احلكومية والتي طبقت التجربة اأول 
مرة  يف �سيلي، ما دفعه للتفكري يف نقل الفكرة اإىل م�سقط راأ�سه 
مبنطقة اآيت باعمران التي تعاين من م�سكل ندرة املياه، مما كان 

يقف حجر عرة اأمام التنمية يف املنطقة.

�سركة تطرد 900 موظف عرب تطبيق زووم.. و�ل�سبب؟
الأمريكية  العقارية  ال�سركات  لإح��دى  التنفيذي  الرئي�س  ط��رد 
900 موظف يف مكاملة على زووم، ب�سبب ما اأ�سماه بك�سل املوظفني 

وقلة اأمانتهم وتق�سريهم يف العمل.
"بيرت دوت كوم" التي تتخذ من مانهاتن مقراً  ا�ستبعدت �سركة 
املا�سي، مبا يف ذلك  الأربعاء  %9 من موظفيها يوم  لها، ح��وايل 
اأ�سا�س اجلن�س  املتعلقة بالعن�سرية والتمييز على  ال�سكاوى  جلنة 

يف العمل.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�سركة في�سال غارغ اأثناء املكاملة "هناك 
اأخ��ب��ار �سيئة ل��ك��م.. اإذا ك��ن��ت داخ���ل ه���ذه امل��ك��امل��ة ف��اأن��ت ج���زء من 
املجموعة غري املحظوظة التي �سيتم ت�سريحها من العمل.. اأنتم 

موقوفون عن العمر من الآن".
وقال غارغ، اإن ال�سوق قد تتغري، مما يعني وجود حاجة اإىل اإجراء 

تخفي�سات كبرية يف القوة العاملة لل�سركة لتجنب الكارثة.
وقام اأحد العمال الذين مت ا�ستبعادهم بت�سوير املكاملة وم�ساركتها 

عرب الإنرتنت.
والأداء  ال�سوق  ك��ف��اءة  ب���اأن  غ���ارغ  ت���ذرع  الفعل،  ه��ذا  على  رده  ويف 
والإنتاجية هي امل�سوؤولة عن عمليات الت�سريح، اإ�سافة اإىل الكثري 
من اأوجه التق�سري من قبل املوظفني امل�سرحني، م�سيفاً اأنه كان 

من ال�سروري لل�سركة القيام مبا يتوجب عليها من اأجل البقاء.
واأخرب غارغ جملة "فورت�سن" اأنه منذ اأربعة اأ�سابيع بداأت ال�سركة 
يف مراجعة بيانات اإنتاجية املوظفني، مبا يف ذلك معدلت املكاملات 
وال�����س��ادرة، وح�سور  ال�����واردة  امل��ك��امل��ات  وع���دد  ال��ف��ائ��ت��ة،  الهاتفية 
ومقايي�س  العميل،  م��ع  لالجتماعات  متاأخر  وق��ت  يف  املوظفني 

اأخرى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أول مذيعة م�سرية على كر�سي متحرك
ظلت فكرة اأن ت�سبح اأول مذيعة م�سرية على كر�سي متحرك تغمر هبة عز العرب على مدى �سنوات، رغم ال�سعوبات 

التي �ستواجه حتقيق مثل هذا احللم، لكنها اأثبتت للجميع قدرتها على تخطيها وحتويل �سغفها حلقيقة.
هبة عز العرب، تخرجت من كلية الإعالم بجامعة بني �سويف، وبعزميتها ا�ستطاعت اأن تك�سر امل�ستحيل، وتن�سم اإىل 

فريق قناة "املحور" امل�سرية، لت�سبح اأول مذيعة على كر�سي متحرك يف البالد.
وعربت عز العرب يف ت�سريحات ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، عن �سعادتها بخرب الن�سمام اإىل القناة امل�سرية كقارئة 

للن�سرة الإخبارية.
ال�سعادة  اأ�سابني عندما علمت باخلرب، ما بني  الكلمات لن ت�ستطيع و�سف �سعادتي، �سعور خمتلط  "كل  وقالت: 

والده�سة والبكاء"،
م�سرية اإىل اأن "احللم الذي كان ي�سعب على ذوي الحتياجات اخلا�سة، اأ�سبح حقيقة".

وعن كيفية ان�سمامها لفريق عمل القناة امل�سرية، اأ�سارت اإىل اأنها كانت دائما تتحدث عن حلمها يف كل ال�سحف 
واللقاءات التلفزيونية.

واأو�سحت اأنها طورت من نف�سها كثريا، من خالل التدريبات ال�سوتية والتعامل مع الكامريا، وتكثف حاليا من 
تدريباتها باإلقاء الن�سرة الإخبارية.
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لـ»نا�سا« طلبات  قدمو�  �سخ�ش  �ألف   12
10 رواد ف�ساء جدد، ن�سفهم من  نا�سا  الأمريكية  الف�ساء  اختارت وكالة 

الطيارين الع�سكريني، حيث تتطلع اإىل القمر واملريخ.
هيو�سنت،  يف  اأقيم  حفل  خ��الل  ن�ساء  و4  رج��ال   6 الف�ساء  وكالة  وقدمت 

موطن وحدة التحكم يف املهمة وفيلق رواد الف�ساء.
اأكر من 12 األف �سخ�س تقدموا بطلبات للح�سول على املواقع املرغوبة، 
والع�سرة الذين مت اختيارهم هم يف الثالثينيات والأربعينيات من العمر، 
لرحالت  م��وؤه��ل��ني  ي�سبحوا  اأن  ق��ب��ل  ال��ت��دري��ب  م��ن  ع��ام��ني  وي��واج��ه��ون 

الف�ساء.
الف�ساء  رواد  ب��ني  م��ن  والخ��ت��ب��اري��ني،  القتاليني  ال��ط��ي��اري��ن  ج��ان��ب  اإىل 
بحرية  روب��وت��ات  وخ��ب��ري  حفر  واأخ�����س��ائ��ي  طبية  فيزياء  ع��امل  املر�سحني 
ووكالة نا�سا التي حتولت اإىل وجراح رحالت �سابق يف �سركة �سبي�س اإك�س، 

ومهند�س حيوي كان بطال يف ريا�سة ركوب الدرجات الهوائية.
وتطوع اأحد الطيارين، الرائد يف �سالح اجلو ماركو�س برييو�س، وهو من 
هليكوبرت  طائرة  خليفة  لقيادة  واأج��وب��ة  اأ�سئلة  جل�سة  خ��الل  بورتوريكو 

�سغرية باحلجم الطبيعي تابعة لنا�سا يف املريخ.

تك�سب �لآلف من �لدولر�ت من تاأجري ف�ساتينها
متكنت �سابة اأ�سرتالية تبلغ من العمر 25 عاماً، من �سراء اأول منزل لها 
األ��ف دولر يف   140 اأرب��اح��ه  تبلغ  ال��ذي  الف�ساتني  تاأجري  بف�سل عملها يف 

ال�سنة.
قامت بريتاين ماكواد، بو�سع وديعة بن�سبة %10 على منزل بقيمة 660 
العام  اأبريل من  بنائه يف  النتهاء من  �سيتم  وال��ذي  األتونا،  دولر يف  األ��ف 

املقبل.
بف�سل  الدفعات  املزيد من  وت�سديد  الوديعة  بزيادة مبلغ  بريتاين  وب��داأت 
عملها يف متجر عائلتها الذي يخت�س ببيع املالب�س، وت�سويق املالب�س على 

�سفحتها على اإن�ستغرام.
بتقدمي  ب��داأت  بعدما  وخا�سة  �سنوياً،  دولر  األ��ف   140 ب��ريت��اين،  وتك�سب 
خدمة تاأجري املالب�س، حيث ك�سبت من تاأجري ف�ستان واحد قرابة 80 األف 
دولر. ومن املتوقع اأن يزداد الطلب على ا�ستئجار الف�ساتني يف مو�سم اأعياد 

الكري�سما�س وراأ�س ال�سنة.
منزل  ل�سراء  ل�سنوات  اأدخ��ر  "كنت  جتربتها  عن  متحدثة  ميالين  وقالت 
خا�س بي، وعملي يف تاأجري املالب�س والف�ساتني �ساعدين كثرياً يف حتقيق 
اأنا �سعيدة لأنني اأخطط لالنتقال للمنزل اجلديد يف بداية العام  حلمي. 

در�يك طلب �سحب 
تر�سيحيه جلو�ئز  غر�مي

درايك  الكندي  ال��راب   طلب جنم 
"غرامي"  ج���وائ���ز  م��ن��ظ��م��ي  م���ن 
منها  فئتني  يف  تر�سيحيه  �سحب 
�سناعة  اأك����ادمي����ي����ة  ف��ا���س��ت��ج��اب��ت 
على  رغبته،  الأمريكية  املو�سيقى 
الث��ن��ني م�سادر قريبة  اأف���ادت  م��ا 
من املعنيني لوكالة فران�س بر�س.

ال�سهر  اخ���ت���ري  دراي�������ك  اأن  وم�����ع 
امل���ت���ن���اف�������س���ني على  ب����ني  ال���ف���ائ���ت 
الراب،  اجلوائز يف فئتي مو�سيقى 
لفر  "�سريتيفايد  األبومه  اأن  اإل 
بوي" الذي حقق جناحاً كبرياً مل 
العامة  الفئات  يف  تر�سيح  اأي  ينل 
الأكر ا�ستقطاباً لالهتمام. و�سبق 
لدرايك اأن انتقد الأكادميية مراراً 

متهماً اإياها باأنها تتجاهله.
وي���واج���ه امل��غ��ن��ي م���ن ج��ه��ة اأخ���رى 
الق�سائية  ال����دع����اوى  م���ن  ع�����دداً 
رفعها �سده مت�سررون من تدافع 
اأ�سخا�س  ع�����س��رة  مقتل  اإىل  اأدى 
تك�سا�س  خالل حفلة مو�سيقية يف 
اإىل جانب  م��ن��ه��ا  ق�����س��م  ���س��ارك يف 

مغنَي الراب ترافي�س �سكوت.
ومل ي�����س��در ع���ن اأو�����س����اط دراي����ك 
�ساأن خلفيات طلبه  تو�سيح يف  اأي 

�سحب تر�سيحيه.
الفنان  م��ن  قريباً  م�����س��دراً  اأن  اإل 
قال اإن هذا القرار اُتخذ بالتوافق 
بني درايك وفريقه، م�سرياً اإىل اأن 
وافقوا  "غرامي"  جوائز  منظمي 

عليه.

حمرك بحث ي�سعى 
ملناف�سة غوغل

ال��ب��ح��ث اجلديد  ي�����س��ع��ى حم����رك 
حمرك  حت���دي  اإىل   You.com
خالل  من  غوغل  الأ�سهر  البحث 
مي�سرة  ج���دي���دة  خ���ي���ارات  ت��وف��ري 

للبحث للم�ستخدمني.
ويتمثل الختالف الأكر و�سوًحا 
ب�����ني حم�������رك ال����ب����ح����ث اجل����دي����د 
والت�سغيل،  اجلماليات  يف  وغوغل 
وي�����س��ري ري��ت�����س��ارد ���س��وت�����س��ر الذي 
على  اأن���ه  اإىل   You.com اأط��ل��ق 
مدار �سنوات، بدت جميع حمركات 
ما،  ح���د  اإىل  م��ت�����س��اب��ه��ة  ال��ب��ح��ث 
املحركات  ه����ذه  وت��ف��رت���س  ح��ي��ث 
والأه���م من   - املعلومات ميكن  اأن 
- مرتبة يف  ت��ك��ون  اأن  ذل���ك، يجب 
من  ب��دق��ة  وم��رت��ب��ة  ن�سية،  قائمة 
فائدة.  الأق����ل  اإىل  ف��ائ��دة  الأك����ر 
طريقة  اأف�سل  حًقا  ه��ذه  هل  لكن 
ل��رتت��ي��ب امل���ع���ل���وم���ات؟ وح���ت���ى لو 

كانت، فهل ما زالت كذلك؟
You. وتت�سمن نتائج البحث على

اأمازون  مثل  �سفحات  على   com
و�سفحات  الإخ��ب��اري��ة،  والق�س�س 
وي��ك��ي��ب��ي��دي��ا، وم���ن�������س���ورات ري����دت، 
ومقتطفات  املتو�سطة،  وامل��ق��الت 
ال����رتم����ي����ز، وق�����وائ�����م ل���ي���ن���ك���داإن، 
والتغريدات  ب����اي،  اإي  وم��ب��ي��ع��ات 
"التي ميكن اإعادة تغريدها واإبداء 
الإعجاب بها داخل نافذة البحث"، 
ق��ائ��م��ة نتائج  ب����دًل م���ن  اأك�����ر،  و 
و  غ��وغ��ل،  م��ن  املت�سل�سلة  ال��ب��ح��ث 
العر�س  اإىل  اأق�����رب  ���س��ي��ًئ��ا  ت��ق��دم 
ال���ط���ب���وغ���رايف ل���الإن���رتن���ت ال����ذي 
جزر  ع��ر���س  للم�ستخدمني  يتيح 

املحتوى املختلفة يف وقت واحد.

هادي�سا تفوز بهذه �جلائزة
ن�����س��رت ال�����س��ح��اف��ة ال��رتك��ي��ة ف��ي��دي��و للنجمة 
حفل  يف  ت��ك��رمي��ه��ا  خ����الل  ال��رتك��ي��ة  هادي�سا  
جوائز الفرا�سة الذهبية، اإذ ا�ستطاعت اأن تفوز 

بجائزة اأف�سل مغنية يف تركيا.
ونال الفيديو اإعجاب عدد كبري من املتابعني، 
ال��ذي��ن ع����ربوا ع��ن ���س��ع��ادت��ه��م ب��ف��وز جنمتهم 

باجلائزة.
مبنا�سبة  هادي�سا  احتفلت  اآخ���ر  �سعيد  على 
حممد  حبيبها  برفقة  وذل���ك  م��ي��الده��ا،  عيد 
ال�سحافة  باري�س، وقد تداولت  دينت�سرلر يف 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  لهما  ���س��ورا  ال��رتك��ي��ة 
الجتماعي، وقد تلّقت هادي�سا عدد كبري من 

التهاين من قبل املتابعني.
وكانت ك�سفت و�سائل اإعالم تركية اأن هادي�سا 
ل���ن ت���ط���ّل ه����ذا امل��و���س��م ���س��م��ن جل��ن��ة حتكيم 
برنامج "�سوت تركيا"، وتتاألف جلنة التحكيم 
اإي���ربو ج��ون��دي�����س، اأوغوزهان  م��ن م���راد ب���وز، 

كو�س وبيازيد اأوزتورك.

مقتل �أب وحرق جثته على �أيدي عائلته
الأحد  اأم�����س  اأول  اأول  ي��وم  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ك�سفت 
ت��ف��ا���س��ي��ل اجل���رمي���ة امل���روع���ة ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا حمافظة 
اأي����دي زوجته  ال��ب�����س��رة، وال��ت��ي ���س��ه��دت م��ق��ت��ل اأب ع��ل��ى 

واأبنائه.
على  من�سور  العراقية يف  الأم��ن��ي  الإع���الم  وق��ال��ت خلية 
عالية  "مبهنية  "في�سبوك":  يف  ال��ر���س��م��ي  ح�����س��اب��ه��ا 
ال�ستخبارات  وك��ال��ة  ت�ستمر  مكثف،  ا�ستخباري  وعمل 
اأداء  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  الحت����ادي����ة  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
غام�سة  قتل  جرمية  ك�سف  من  متكنت  حيث  واجباتها، 
لرجل حمرتق ومتفحم جمهول الهوية واملالمح ملقاة 

على حافة النهر يف ناحية الهارثة مبحافظة الب�سرة".
"جاءت عملية الك�سف عن هذه اجلرمية بعد  واأ�سافت: 
اىل  التحقيق  قا�سي  قبل  م��ن  الق�سية  اإح��ال��ة  مت��ت  اأن 
وكالة ال�ستخبارات والتحقيقات الحتادية والتي بدورها 
مع  بالتحقيق  والتعمق  ال�ستخباري  جهدها  من  كثفت 

زوجة القتيل وولديه".
بقتل  اعرتفوا  بالأدلة  مواجهتهم  "بعد  املن�سور:  وتابع 
امل��ج��ن��ي عليه وه���و ن��ائ��م، ب��وا���س��ط��ة ب��ن��دق��ي��ة )ج���ي �سي( 
ب��اإط��الق ال��ن��ار على راأ���س��ه وم��ن ث��م نقله مل��وؤخ��رة الدار، 
تفحمها  باجلثة حلني  النار  واإ�سرام  الكاز،  م��ادة  و�سكب 

لعدم التعرف عليه".
واأرج��ع��ت خلية الإع���الم الأم��ن��ي �سبب ارت��ك��اب اجلرمية 
اإىل "م�ساكل عائلية كبرية بينهم اأدت اإىل اتفاق الزوجة 
وولديها وتنفيذ جرمهم ال�سنيع". واختتمت: "مت �سبط 
ابتدائيا  اأقوالهم  وتدوين  باجلرمية  امل�ستخدم  ال�سالح 
وق�سائيا بالعرتاف واإجراء ك�سف الدللة وجاء مطابقا 
لالعرتافات، فقرر قا�سي التحقيق توقيفهم وفق اأحكام 
الق�ساء  اإىل  واإحالتهم  العقوبات(  ق��ان��ون   406( امل���ادة 

لينالوا جزاءهم العادل".

�أوميكرون  ك�سر كل �لتح�سينات و�أزعج �لعلماء
اأ�سيب فيها �سخ�س باملتحور  اأث��ارت حالة يف هونغ كونغ 
اأنها حدثت  العلماء، خا�سة  "اأوميكرون" حرية  اجلديد 
ت�سديدا  الأم����اك����ن  اأك�����ر  ويف  ق��ري��ب��ة  خم��ال��ط��ة  ب�����دون 

لإجراءات مكافحة الوباء.
وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأم�س الثالثاء 
اأن احلادثة وقعت يف اأحد فنادق العزل يف هونغ كونغ، يف 
اأنهم  لدرجة  احلالة  الباحثون  ودر���س  املا�سي،  نوفمرب 

ن�سروا درا�سة عنها.
اأن ال�سخ�سني تلقيا  اأك��ر يف الق�سة  ومما يثري احل��رية 
اأف�سل  واح��دا من  ال��ذي يعد  ف��اي��زر،  لقاح  جرعتني من 
ال��ل��ق��اح��ات امل�����س��ادة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا، امل�����س��ب��ب ملر�س 

"كوفيد19-".
والثاين  اإفريقيا  قادما من جنوب  الأول  ال�سخ�س  وكان 
اآر" الذي  �سي  "بي  نتيجة فح�س  وكانت  كندا،  جاء من 
اأجره الثنان قبل �سعودهما اإىل الطائرة �سلبية. ويعتقد 
اأ�سيب  اإفريقيا  جنوب  من  القادم  ال�سخ�س  اأن  العلماء 
الطائرة،  م��نت  على  �سعوده  قبل  "اأوميكرون"  ب��ع��دوى 

ونقله للم�سافر القادم من كندا يف فندق احلجر.

خرب �سار ب�ساأن كوكتيل لقاح كورونا
التطعيم  ح��ول  ك��ربى  بريطانية  درا�سة  ك�سفت 
اأن  ك��ورون��ا  ل��ق��اح��ات  م��ن  خمتلفتني  بجرعتني 
لقاح  من  اأوىل  جرعة  تلقوا  الذين  الأ�سخا�س 
اأعقبوا ذلك  اأو فايزر-بيونتيك ثم  اأ�سرتازينيكا 
بجرعة ثانية من لقاح مودرنا بعد ت�سعة اأ�سابيع 
غريهم،  م��ن  اأق���وى  املناعية  ا�ستجابتهم  ك��ان��ت 

وذلك وفقا للنتائج التي ن�سرت الثنني.
اأك�سفورد  الأ�ستاذ يف جامعة  �سنابي  وقال ماثيو 
لرويرتز "اكت�سفنا ا�ستجابة جيدة حقا للمناعة 
اأق�����وى م���ن احل�����س��ول على  ... يف واق����ع الأم�����ر 

اجلرعتني من لقاح اأ�سرتازينيكا."
اأم����ال ل���ل���دول الفقرية  مت��ن��ح ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة 
ومتو�سطة الدخل التي قد حتتاج ملنح مواطنيها 
ج���رع���ات ل��ق��اح م���ن اإن���ت���اج ���س��رك��ات خم��ت��ل��ف��ة يف 
امداداتها من  نفاد  قرب  اأو  ا�ستقرار  حالة عدم 

اللقاحات.
واأ�ساف �سنابي "تو�سح الدرا�سة ... اأنه ل حاجة 

لاللتزام ب�سكل �سارم مبنح نف�س نوع اللقاح يف 
التلقيح  عملية  ك��ان��ت  واإن   ... الثانية  اجل��رع��ة 
�ستتم ب�سكل اأ�سرع مع ا�ستخدام لقاحات خمتلفة 

فال باأ�س من ذلك."
اإن��ه يف حالة  اأك�سفورد  باحثون يف جامعة  وق��ال 
احل�سول على جرعة اأوىل من لقاح اأ�سرتازينيكا 
يتبعها جرعة ثانية من لقاح مودرنا اأو نوفافاك�س 
فاإن اجل�سم ينتج اأج�ساما م�سادة وخاليا تائية 
لقاح  من  جرعتان  تنتجها  التي  تلك  من  اأك��ر 

اأ�سرتازينيكا.
متطوعا   1070 �سملت  التي  الدرا�سة  وك�سفت 
فايزر-بيونتيك  لقاح  من  اأوىل  جرعة  اأن  اأي�سا 
تعطي  م��ودرن��ا  ل��ق��اح  م��ن  ث��ان��ي��ة  ج��رع��ة  تليه����ا 
فايزر- لقاح  من  اجلرعتني  من  اأف�سل  نتيجة 

بيونتيك.
لن�سيت  دوري��ة  يف  ن�سرت  التي  للدرا�سة  ووفقا 

الطبية ل توجد اأي خماوف تتعلق بال�سالمة.

اإيل فانينغ خلل ح�س�رها العر�س الأول لفيلم The Great يف ل��س اجنل��س. ا ف ب

�إيرينا �سايك تخطف �لأنظار يف جدة
خطفت عار�سة الأزياء العاملية  اإيرينا �سايك  الأنظار باإطاللتها يف مهرجان 

البحر الأحمر ال�سينمائي الذي اأقيم يف جدة.
وظهرت اإيرينا على ال�سجادة احلمراء بف�ستان باللون طويل وباأكمام طويلة، 

مع فتحة على الظهر.
بالكامل عن وجهها  اإيرينا وقد وملت �سعرها  اأطلت  الناحية اجلمالية،  ومن 
الأحمر  باللون  �سفاه  اأحمر  مع  ق��وي  ماكياج  طبقت  كما  مميزة،  بت�سريحة 

القامت.
اجلمهور عرب عن اإعجابه الكبري بجمال اإيرينا كما اعتربوا اإطاللتها اأنيقة 
جداً وتليق بقوامها ب�سكل كبري. وكانت فد تاألقت ايرينا �سايك على ال�سجادة 
 ،"Nightmare Alley" احلمراء يف نيويورك خالل العر�س الأول لفيلم
ال�سدر  على  كبري  ب�سكل  داك��ن مفتوحة  لون  ذات  ن�سائية  بدلة  لب�ست  حيث 

مما جعل اإطاللتها مثرية جداً.


