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ارتفاع عدد ال�ضحايا �إىل 375

الإمارات تت�ضامن مع الفلبني
وتعزي يف �ضحايا �إع�صار راي

•• �أبوظبي-مانيال -وام:

ع�برت دول��ة الإم ��ارات عن تعازيها ال�صادقة وت�ضامنها مع جمهورية
الفلبني ال�صديقة يف �ضحايا �إع�صار راي ال��ذي �ضرب عدة مناطق يف
و�سط وج�ن��وب ال�ب�لاد ،وت�سبب يف مقتل نحو � 200شخ�ص وت�شريد
الآالف .و�أعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن خال�ص تعازيها
وموا�ساتها �إىل احلكومة الفلبينية ال�صديقة و�إىل �أهايل وذوي ال�ضحايا،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.
وارتفع عدد �ضحايا �إع�صار راي الذي �ضرب الفلبني �إىل � 375شخ�صا
على الأقل ،فيما و�صل عدد امل�صابني �إىل  500وبلغ عدد املفقودين 56
�شخ�صا .و�أدى الإع�صار �إىل تدمري منازل و�أغرق بلدات وقطع خطوط
الكهرباء واالت�صاالت و�شرد مئات الآالف يف و�سط وجنوب البالد.
و �أر�سلت ال�سلطات الفلبينية طائرات ع�سكرية و�سفن �سالح البحرية
ام�س لنقل م�ساعدات �شملت الأغذية واملياه و الإم��دادات الطبية �إىل
املناطق املت�ضررة.

ال�صحة جتري  272,115فح�صا ك�شفت عن 301

�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 149حالة �شفاء

� •• أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �..أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن �إجراء
 272,115فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف
املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي( .التفا�صيل �ص)2
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قتيل ومئات اجلرحى يف تظاهرات بال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

ق�ت��ل م�ت�ظ��اه��ر و�أ� �ص �ي��ب �أك �ث�ر من
� 300سودانياً خ�لال التظاهرات
احل��ا��ش��دة ال�ت��ي �شهدتها ال�سودان
يف ال��ذك��رى ال�ث��ال�ث��ة ل �ل �ث��ورة التي
�أ��س�ق�ط��ت ع�م��ر ال�ب���ش�ير احتجاجاً
ع� � �ل � ��ى ه � �ي � �م � �ن ��ة اجل� � �ي� � �� � ��ش ع �ل��ى
ال�سلطة وللمطالبة بحكم مدين
دميوقراطي ،بح�سب �أطباء ووزارة
ال �� �ص �ح��ة .وق ��ال ��ت جل �ن��ة الأط� �ب ��اء
امل��رك��زي��ة (نقابة الأط �ب��اء) يف بيان
الإثنني� ،إن جمذوب حممد �أحمد،
 28ع��ام �اً ،قتل ي��وم �أم����س الأول
ب��ر� �ص��ا���ص ح ��ي يف ال �� �ص��در ج ��راء
القمع الوح�شي ال��ذي تعر�ضت له
منطقة �شرق النبل باخلرطوم.
وا� �ض��اف��ت ال�ل�ج�ن��ة �أن �ه��ا ت ��أخ��رت يف
اع �ل��ان م �ق �ت��ل امل �ت �ظ��اه��ر التزاماً
باملعايري ال�ت��ي تلتزم بها للتق�صي
والت�أكد من التفا�صيل.
م��ن جهتها� ،أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة
ال���س��ودان�ي��ة يف ب �ي��ان ل�ي��ل الأح� ��د -
االث�ن�ين �أن � 123شخ�صاً ا�صيبوا
يف اخلرطوم وج��رح اثنان يف ك�سال
ب�شرق ال�سودان.
و�أو� �ض �ح ��ت �أن اجل ��رح ��ى �سقطوا
خ�ل�ال اال��ش�ت�ب��اك��ات ال�ت��ي وق�ع��ت يف
حميط الق�صر اجلمهوري يف و�سط

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أبو الغيط من �إك�سبو :2020
اجلامعة العربية قوية وفاعلة

•• دبي-وام:

�أكد معايل �أحمد �أبو الغيط �أمني عام جامعة الدول العربية �أن جامعة
الدول العربية تعد �أقدم منظمة �إقليمية يف العامل وت�أ�س�ست يف مار�س
ع��ام  1945وذل��ك قبل � 6أ�شهر من منظمة الأمم املتحدة م�شريا
�إىل ر�سالتنا خالل تواجدنا بجناح يف �إك�سبو  2020دبي �أن جامعة
الدول العربية حية قوية وفاعلة وتتفاعل مع ال�ش�أن العربي و�ش�ؤون
املنطقة .وقال خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد �أم�س يف مقر �إك�سبو
 2020دبي �إن الر�سالة الثانية التي ن�ؤكد عليها خالل تواجدنا يف
هذا احلدث العاملي البارز الذي تنظمه دولة الإمارات بنجاح ومتيز،
�أن جامعة الدول العربية لي�ست منظمة �سيا�سية وح�سب و�إمنا هناك
العديد من املجاالت التي تن�شط فيها مثل املجال الثقايف واالجتماعي
(التفا�صيل �ص)8
واملر�أة والطفل وكبار ال�سن.
متظاهرون ي�صلون �إىل الق�صر الرئا�سي على ظهر مركبة ع�سكرية يف اخلرطوم (رويرتز)
اخلرطوم بني املتظاهرين وقوات (�شمال) ،وفق �صحايف من وكالة وح � ��اول امل �ت �ظ��اه��رون االعت�صام
الأم ��ن ال�ت��ي ا�ستخدمت الغازات فران�س بر�س .وكرر املتحدث با�سم خ��ارج الق�صر الرئا�سي ،ومتكنوا
امل�سيلة ل�ل��دم��وع بكثافة لتفرقة اجلي�ش ال�سوداين يف ت�صريح وزع م��ن ال��و��ص��ول �إل�ي��ه بالفعل لأول
املحتجني.
ع�ل��ى ال���ص�ح��اف�ي�ين يف اخلرطوم مرة بعد �أ�سابيع من االحتجاجات،
و�أ�ضافت �أن اال�صابات جنمت عن التزام القوات امل�سلحة ال�سودانية ل �ك��ن ق � ��وات الأم� � ��ن مت �ك �ن��ت من
اخ�ت�ن��اق��ات ب��ال�غ��از م��ا تطلب نقل ب��اخل �ي��ار ال��دمي��وق��راط��ي .وقال تفريقهم بعد غروب ال�شم�س.
امل�صابني اىل امل�ست�شفى.
ال�ع�م�ي��د اب��راه �ي��م اب ��و ه��اج��ه �إن وقالت اللجنة يف بيان �آخر �إن نحو
و� �ص �ب��اح االث �ن�ي�ن ،وا� �ص �ل��ت قوات ال�ق��وات امل�سلحة منحازة للخيار � 331شخ�صا �أ�صيبوا �أم�س الأول
الأمن اغالق بع�ض اجل�سور التي ال ��دمي ��وق ��راط ��ي ل �ل �� �ش �ع��ب عرب الأح ��د ،منهم اث �ن��ان بالر�صا�ص
تربط و�سط العا�صمة مبنطقتي انتخابات ح��رة ونزيهة و�ستحمي يف ال ��ر�أ� ��س ،ك�م��ا �أ��ص�ي��ب ع�شرات
�أم درم� � � � ��ان (غ� � � � ��رب) وب� �ح ��ري هذا اخليار.
ب �ع �ب��وات ال �غ��از امل���س�ي��ل ل �ل��دم��وع.

تعهد لبناين للأمم املتحدة ب�إجراء االنتخابات يف موعدها
•• بريوت-وكاالت:

الأمني العام للأمم املتحدة خالل مباحثاته مع ميقاتي يف الق�صر احلكومي يف بريوت (ا ف ب)
عدد من �شوارع العا�صمة ،ولقي االول الأح��د يف ما و�صفه بزيارة نحو  95%من قيمتها ،ويتوقع
�أك�ثر من � 200شخ�ص حتفهم ،ت�ضامن م��ع لبنان و�شعبه �أثناء امل �ح �ل �ل��ون �أن ت�ن�خ�ف����ض اللرية
اللبنانية �أك�ث�ر م��ن ذل��ك خالل
كما �أ�صيب �أكرث من �ستة �آالف ،الأزمة االقت�صادية الطاحنة.
و� �ص��ار � 300أل� ��ف ��ش�خ����ص بال ويعاين لبنان من واحدة من �أ�سو�أ الأيام القليلة املقبلة.
م� � � ��أوى ،ومل ت �ع��رف ح �ت��ى الآن الأزم� ��ات الإق�ت���ص��ادي��ة يف العامل ووف �ق �اً ل�ت�ق��ري��ر ل�ل��أمم املتحدة،
ك�ي�ف�ي��ة ح �� �ص��ول االن �ف �ج��ار ومن منذ �أك�ثر من  150عاماً ،وفقاً يعي�ش �أكرث من  70%من �سكان
لبنان البالغ ع��دده��م  6ماليني
ت�سبب ب��ه .وو��ص��ل الأم�ي�ن العام للبنك الدويل.
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة �إىل ب�ي�رو �أم�س وف �ق��دت ال�ع�م�ل��ة ال��وط �ن �ي��ة الآن ن�سمة الآن حتت خط الفقر.

ميلي�شيا احل��وث��ي ت��وق��ف ت�صاريح
الطائرات الأممية والإغاثية ملطار �صنعاء
•• �صنعاء-وكاالت:

�أف��ادت م�صادر �أم�س االث�ن�ين ،ب�أن
ميلي�شيا احلوثي �أوقفت ت�صاريح
ال � �ط�ي��ران ل� �ل� �ط ��ائ ��رات الأمم� �ي ��ة
والإغ��اث �ي��ة مل�ط��ار �صنعاء ،م�ؤكدة
�أن احلوثيني رف�ضوا �أم�س هبوط
رحلة جوية تابعة ل�ل�أمم املتحدة
مبطار �صنعاء.
�إىل ه� ��ذا� ،أو� �ض �ح��ت امل �� �ص��ادر �أن
ا� �س �ت �خ��دام احل��وث �ي�ين الع�سكري
ملطار �صنعاء �أثر �سلبا على رحالت
الأمم املتحدة.
و�أ�� �ش ��ار ال�ت�ح��ال��ف اىل ا�ستهداف
مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة
الديلمي مرتبطة مبطار �صنعاء.
وق� � ��ال :دم ��رن ��ا م ��راف ��ق لتجميع
وتفخيخ الطائرات امل�سرية بقاعدة
ال��دي �ل �م��ي ،ك �م��ا دم ��رن ��ا من�صات
لإط�ل�اق �صواريخ بالي�ستية حتت
الأر�ض مرتبطة مبطار �صنعاء.
كما �أعلن يف وقت �سابق عن �ضربات
جوية لأه��داف ع�سكرية م�شروعة
يف �صنعاء.
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن ال �� �ض��رب��ات جاءت
ا�ستجابة فورية للتهديد و�إطالق
امل� ��� �س�ي�رات م� ��ن م� �ط ��ار �صنعاء،
خم ��ؤك��دا �أن العملية ت�ت��واف��ق مع
القانون الدويل الإن�ساين.

�أوروبا تدر�س فر�ض قيود قبيل عيد امليالد

فاوت�شي :املتحورة �أوميكرون تنت�شر يف كل �أنحاء العامل
•• عوا�صم-وكاالت:

حذر العامل الأمريكي البارز �أنتوين فاوت�شي ،م�ست�شار البيت
الأب�ي����ض ل�ل�أزم��ة ال�صحية ،م��ن �أن امل�ت�ح��ورة �أوم �ي �ك��رون من
ف�يرو���س ك��ورون��ا تنت�شر يف ك��ل �أن�ح��اء ال�ع��امل ،معربا ع��ن قلقه
حيال عدد الأمريكيني الذين مل يتلقوا التطعيم حتى الآن.
وقال فاوت�شي ل�شبكة (�سي ان ان)� ،إن هذا الفريو�س غري عادي،
يف �إ�شارة �إىل �سرعة انت�شار �أوميكرون ،م�ضيفا �أن هذه املتحورة
�ست�صبح مهيمنة و�سنواجه �أ�سابيع �أو �أ�شهرا �صعبة مع دخولنا
يف عمق ف�صل ال�شتاء .و�صرح لقناة (�إيه بي �سي)� ،أن املتحورة
تنت�شر ب�سرعة ح�ق��ا ،حرفيا يف ك��ل �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وب�لا �أدنى
�شك يف بلدنا ،معربا عن قلقه من �أن نحو  50مليون �أمريكي
م�ؤهلني للتطعيم مل يتلقوا اللقاح بعد.
هذا ورف�ضت بريطانيا �أم�س ا�ستبعاد فر�ض قيود على التجمعات
بعد ي��وم م��ن ف��ر���ض هولندا راب��ع �إغ�ل�اق مدفوعة باالنت�شار
ال�سريع لأوميكرون املتحور اجلديد من فريو�س كورونا يف حني
تدر�س دول �أخرى يف �أوروبا فر�ض قيود قبل عيد امليالد.
وتت�ضاعف الإ� �ص��اب��ات ب��أوم�ي�ك��رون ب�سرعة ك�ب�يرة يف �أوروب ��ا
والواليات املتحدة فتزيد �إىل مثليها كل يومني �أو ثالثة �أيام
يف لندن ومناطق �أخرى مما كان له �أثر �شديد على �أ�سواق املال
التي تخ�شى من �أثر االنت�شار على انتعا�ش االقت�صاد العاملي.
و�أع �ل��ن رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ه��ول�ن��دي م ��ارك روت ��ه الإغ �ل�اق يوم

الفجر الريا�ضي

�إ�شبيلية وبر�شلونة لال�ستفادة

غوتريي�ش يتفقد الأ�ضرار يف مرف�أ بريوت

قال الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
�أن� �ط ��ون� �ي ��و ج ��وت�ي�ري� �� ��ش �أم� �� ��س
االثنني �إن��ه ح�صل على ت�أكيدات
م ��ن ال ��زع� �م ��اء ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ب� ��أن
االن�ت�خ��اب��ات امل �ق��ررة ال�ع��ام املقبل
�ستجرى يف موعدها.
ج � ��اءت ت �� �ص��ري �ح��ات جوتريي�ش
خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي م�شرتك
مع رئي�س الوزراء جنيب ميقاتي
على هام�ش زيارته للبنان.
يف غ� ��� �ض ��ون ذل � ��ك ق � ��ام الأم �ي��ن
ال �ع��ام ل�ل�امم امل �ت �ح��دة �أنطونيو
غوتريي�ش� ،أم�س الإثنني ،بزيارة
مرف�أ بريوت حيث جال يف �أرجائه
ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى الأ� � �ض� ��رار التي
حلقت به جراء انفجار الرابع من
�أغ�سط�س (�آب) .2020
ووفق الوكالة الوطنية للإعالم،
اختتم غوتريي�ش جولته بو�ضع
�إك�ل�ي��ل م��ن ال��زه��ور على الن�صب
التذكاري ل�شهداء انفجار املرف�أ.
وك� ��ان ان �ف �ج��ار ��ض�خ��م ه��ز مرف�أ
ب�يروت يف ال��راب��ع م��ن �أغ�سط�س
(�آب)  2020و�أ�سفر عن ت�ضرر

عربي ودويل

�ص 10

قبل �أقل من �أربعة �أ�شهر من اجلولة الأوىل من االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية ،يتناف�س
ثالثة العبني على املركز الثاين يف الرتتيب ،ذاك ال��ذي يفتح الطريق �أم��ام املواجهة
النهائية.
يف ال�سيا�سة ،ال �شيء يُكتب م�سب ًقا .ميكن �أن تنهار جميع ال�سيناريوهات الأكرث تف�صي ًال
مثل بيت م��ن ورق م��ع ان��دالع ح��دث غ�ير متوقع .احلملة االنتخابية الرئا�سية لعام
 2017ونتائجها هي �أحدث مثال تاريخي .فهل �ستقدم حملة االنتخابات الرئا�سية
 2022ن�سخة جديدة؟ بكا�ستينغ خمتلف؟ كليا �أو جزئيا؟
لأ�شهر و�أ�شهر ،مت ت�أكيد تكرار املبارزة الأخرية لأم املعارك ال�سابقة يف ا�ستطالعات نوايا
االقرتاع جلميع م�ؤ�س�سات اال�ستطالع .بدت النتيجة حتمية رغم رغبة غالبية الفرن�سيني
(التفا�صيل �ص)13
(ثمانية من �أ�صل ع�شرة وف ًقا ال�ستطالع ايالب يف فرباير.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:42 ........
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�أخبار الإمارات

مركز تطعيم مت �إن�شا�ؤه حدي ًثا يف م�ست�شفى للأطفال يف ليفربول قبل �أعياد امليالد (ا ف ب)
ال�سبت وقال �إنه �سيت�ضمن �إغالق جميع املتاجر غري الأ�سا�سية الإ�صابة ب�أوميكرون راف�ضا ا�ستبعاد ت�شديد القيود االجتماعية
واملطاعم وحمال ت�صفيف ال�شعر و�صاالت الألعاب الريا�ضية قبل عيد امليالد .وقال وزير ال�صحة الربيطاين �ساجد جاويد
وامل�ت��اح��ف وغ�يره��ا م��ن الأم��اك��ن العامةحتى  14يناير على �إن احلكومة ترقب البيانات عن كثب .و�أي قرار لتقييد احتفال
الأق ��ل .وق��ال دومينيك راب نائب رئي�س ال ��وزراء الربيطاين النا�س بعيد امليالد �سيكون له ثمن �سيا�سي باهظ على رئي�س
لإذاعة تاميز �إن � 12شخ�صا توفوا مت�أثرين ب�إ�صابتهم باملتحور الوزراء الذي �ضعفت �سلطته بالت�شكيك فيما �إذا كان قد خالف
�أوميكرون .و�أ�ضاف �أن  104يعاجلون يف امل�ست�شفيات الآن من قواعد الإغالق العام املا�ضي.

�أبوظبي تت�سلم �شحنة من عقار �إيفو�شيلد
اجلديد لعالج كوفيد 19 -من �أ�سرتازينيكا

•• �أبوظبي -وام:

و�صلت �إىل الإم��ارات �أوىل �شحنات عقار �إيفو�شيلد ،الذي طوّرته �شركة
�أ�سرتازينيكا ،لت�صبح �أبوظبي بذلك �أول مدينة يف العامل تت�سلم العقار،
بعد ح�صوله على موافقة اال�ستخدام ال�ط��ارئ من قبل وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع الإماراتية.
وجاء تطوير هذا العقار ،الذي يعمل عرب توليد الأج�سام امل�ضادة طويلة
املفعول ،لعالج حاالت الإ�صابة ال�شديدة لدى املر�ضى الذين ال يُظهرون
ا�ستجابة مناعية كافية ملقاومة الفريو�س( .التفا�صيل �ص)2

مو�سكو تريد رد ًا عاج ًال من �أمريكا

رو�سيا تطلب تعهد الناتو بوقف �أي
ن�شاط ع�سكري يف �شرق �أوروبا و�أوكرانيا
•• مو�سكو-وكاالت:

طالبت رو�سيا �أم�س الإثنني ،برد
�أم��ري �ك��ي ع��اج��ل ع �ل��ى مطالبها
الأم �ن �ي��ة وح ��ذرت جم ��دداً م��ن رد
ع�سكري ما مل يكن هناك حترك
�سيا�سي ملعاجلة خماوفها.
والأ�سبوع املا�ضي ك�شفت مو�سكو،
ال �ت��ي �أث � ��ارت ق�ل��ق ال �غ��رب بح�شد
قواتها بالقرب من �أوكرانيا ،عن
قائمة من الطلبات الأمنية التي
تريد التفاو�ض ب�ش�أنها ،منها تعهد
حلف �شمال الأطل�سي بالتخلي عن
�أي ن�شاط ع�سكري يف �شرق �أوروبا
و�أوك��ران �ي��ا .وق��ال��ت وا��ش�ن�ط��ن� ،إن
بع�ض امل�ق�ترح��ات ال��رو��س�ي��ة غري
م�ق�ب��ول��ة ،ول�ك�ن�ه��ا � �س�ترد يف وقت
ما هذا الأ�سبوع مبقرتحات �أكرث
حتديداً حول �شكل �أي حمادثات.
وق��ال دبلوما�سي رو�سي يف فيينا،
�إن طبيعة العالقات بني مو�سكو
وحلف �شمال الأطل�سي و�صلت �إىل
حلظة حا�سمة.

القوات امل�سلحة الأوكرانية جتري تدريبات ع�سكرية مبنطقة خاركيف
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الإع �ل�ام الرو�سية ال��رو� �س��ي ��س�يرغ��ي ري��اب �ك��وف� ،إن
عنه قوله ،يجب �أن يكون النقا�ش مو�سكو مل تت�سلم حتى الآن �أي رد
ج��اداً و�أن يفهم اجلميع يف حلف من الواليات املتحدة.
�شمال الأطل�سي �أن��ه على الرغم ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الإع �ل�ام الرو�سية
م��ن قوتهم ون�ف��وذه��م ف��إن��ه يجب عنه قوله� ،أعتقد �أنهم �سيحاولون
اتخاذ �إجراء �سيا�سي ملمو�س ،و�إال حت��وي��ل ذل��ك �إىل عملية بطيئة،
ف�سيكون البديل رداً ع�سكرياً من لكننا نحتاج �إىل �أن تكون عاجلة
لأن ال��و��ض��ع �صعب ج��داً وخطري
جانب رو�سيا.
وق � � ��ال ن ��ائ ��ب وزي � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة وقد ي�صبح �أكرث تعقيداً.

�إثيوبيا..متمردو تيغراي يعلنون
ان�سحابهم من املناطق املجاورة
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

ق��ال املتحدث با�سم اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي،
جيتا�شيو ر�ضا� ،أم�س� ،إن اجلبهة �ست�سحب القوات التابعة
لها ،التي ت�شكل حركة متمردة تقاتل اجلي�ش الإثيوبي،
من املناطق املجاورة للإقليم يف �شمال البالد.
وق� ��ال ج�ي�ت��ا��ش�ي��و ل��وك��ال��ة روي� �ت��رز :ن ��أم ��ل م ��ن خالل
ان�سحابنا �أن يفعل املجتمع الدويل �شيئا ما ب�ش�أن الو�ضع
يف تيغراي� ،إذ لن يعود ب�إمكانهم ا�ستخدام غزو قواتنا
لأمهرة وعفر كذريعة.
و��س�ب��ق للحكومة الإث�ي��وب�ي��ة �أن ق��ال��ت �إن ��ه يتعني على
ق��وات ت�ي�غ��راي �أن تن�سحب م��ن �إقليمي عفر و�أمهرة،
اللذين غزتهما يف يوليو املا�ضي ،قبل �إمكان �إج��راء �أي
مفاو�ضات.
ي��أت��ي ه��ذا بعد ي��وم م��ن ت�أكيد و�سائل �إع�ل�ام حكومية،
ا�ستعادة اجلي�ش الإثيوبي ال�سيطرة على مناطق خ�ضعت
ل�سيطرة املتمردين ،على ر�أ�سها بلدة الليبيال التاريخية،
امل�شهورة بكنائ�سها ال�صخرية ،وعر�ضت �صورا لنائب
رئي�س الوزراء �أثناء زيارته للموقع.
وتبدلت ال�سيطرة على ه��ذه البلدة ع��دة م��رات ،خالل
ال�صراع الدائر بني اجلي�ش الإثيوبي والقوات املتمردة
من �إقليم تيغراي ال�شمايل.
و�سيطرت ق��وات تيغراي على البلدة يف �أغ�سط�س ،لكن

اثيوبيون يحيون ا�سرى لدى ترحيلهم اىل مركز للت�أهيل
اجلي�ش الإثيوبي ا�ستعاد ال�سيطرة يف بداية دي�سمرب،
يف حملة ع�سكرية م�ستمرة �إىل الآن� ،أج�ب�رت القوات
املتمردة على االن�سحاب.
ومنذ نهاية �أكتوبر املا�ضي� ،أك��د كل من الطرفني عن
حتقيق تقدم كبري على الأر�ض ،وتغريت اجلهة امل�سيطرة
على بع�ض امل��دن م��رات ع��دة .وا�ستوىل املتمردون منذ
نحو �أ�سبوع مرة �أخ��رى على الليبيال ،التي ت�ضم �أحد
م��واق��ع ال�ت�راث العاملي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية
والثقافة والعلوم (يون�سكو) ،بعد  11يوما من �إعالن
احلكومة �أنها ا�ستعادت ال�سيطرة عليها.
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اعتماد تطبيق املرور الأخ�ضر لدخول جميع الدوائر املحلية يف عجمان ال�صحة جتري  272,115فح�صا ك�شفت عن � 301إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 149حالة �شفاء
•• عجمان -وام:

02

�أعلن فريق الطوارئ واالزم��ات وال�ك��وارث املحلي ب�إمارة عجمان بالتن�سيق مع
املجل�س التنفيذي يف الإم��ارة ،عن تطبيق نظام امل��رور الأخ�ضر لدخول جميع
اجلهات والدوائر احلكومية املحلية بعجمان للموظفني واملراجعني ،وذلك دعما
للقرار املعتمد من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ب�ش�أن تطبيق نظام املرور االخ�ضر يف جميع اجلهات االحتادية
..دعما للجهود الوطنية يف التعايف من جائحة كوفيد -19وت�أمني �صحة و�سالمة
املجتمع .ويطبق النظام ابتداء من  3يناير  2022حيث �سي�سمح بدخول تلك
اجلهات فقط للمطعمني و�أ�صحاب الفئات امل�ستثناة من التطعيم يف حال �إجرائهم
فح�ص  PCRوالأطفال من هم دون الـ  16عاما .ونوه فريق الأزمات والكوارث
ب�ضرورة االلتزام باالجراءات ح�سب الربوتوكول الوطني املعتمد يف ظل انت�شار
متحورات فريو�س كوفيد -19ل�ضمان ا�ستدامة جهود التعايف يف الدولة.

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �..أعلنت الوزارة عن �إجراء  272,115فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  301حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ

جمموع احلاالت امل�سجلة  744,438حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,152حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها
وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي امل�ت��وف�ين ،ومتنياتها بال�شفاء
العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً
ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  149حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  738,785حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  17,692جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  17,692جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  22,316,734جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  225.64جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و�سعياً
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد
يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

�أبوظبي تت�سلم �شحنة من عقار �إيفو�شيلد اجلديد لعالج كوفيد 19 -من �أ�سرتازينيكا

•• �أبوظبي -وام:

و�صلت �إىل الإمارات �أوىل �شحنات
ع�ق��ار �إي�ف��و��ش�ي�ل��د ،ال ��ذي ط ّورته
� �ش��رك��ة �أ� �س�ت�رازي �ن �ي �ك��ا ،لت�صبح
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ب ��ذل ��ك �أول مدينة
يف ال �ع ��امل ت�ت���س�ل��م ال �ع �ق��ار ،بعد
ح�صوله على موافقة اال�ستخدام
ال �ط��ارئ م��ن قبل وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع الإماراتية.
وج��اء تطوير ه��ذا ال�ع�ق��ار ،الذي
يعمل عرب توليد الأج�سام امل�ضادة
ط��وي �ل��ة امل �ف �ع��ول ،ل �ع�لاج حاالت
الإ�صابة ال�شديدة ل��دى املر�ضى
ال ��ذي ��ن ال ُي� �ظ� �ه ��رون ا�ستجابة
مناعية كافية ملقاومة الفريو�س.
و ُي� ��� �ض ��اف ال �ع �ق��ار اجل ��دي ��د �إىل
ال�ع�ق��اق�ير ال�ع�لاج�ي��ة والوقائية
الأخ� ��رى لكوفيد -19املتوفرة
يف �أب��وظ �ب��ي والإم� � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة وال �ه��ادف��ة �إىل موا�صلة
ت�ق��دمي �أف���ض��ل خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية جلميع �أف ��راد املجتمع
وفق �أعلى املعايري العاملية.
وو� �ص �ل��ت ال ��� ُ�ش �ح �ن��ة الأوىل من

�إيفو�شيلد �إىل �أب��وظ�ب��ي يف 20
دي���س�م�بر اجل� ��اري حت��ت �إ�شراف
م� �ب ��ا�� �ش ��ر م � ��ن دائ � � � ��رة ال�صحة
�أب ��وظ � �ب ��ي ،وم � ��ن خ �ل��ال تعاون
وثيق وتن�سيق م�شرتك بني باق ٍة
م��ن ال �� �ش��رك��اء ال��رئ�ي���س�ي�ين ،مبا
يف ذل ��ك راف� ��د ،امل��ؤ��س���س��ة الأب ��رز
يف ال��دول��ة مل�شرتيات التجهيزات
واخل ��دم ��ات ذات ال���ص�ل��ة بقطاع
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة؛ واالحت � ��اد
لل�شحن ،ذراع عمليات ال�شحن
واخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة التابع
ملجموعة االحتاد للطريان الناقل
الوطني لدولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة؛ و�أ��س�ترازي�ن�ي�ك��ا� ،شركة
الأدوي ��ة والتكنولوجيا احليوية
الربيطانية ال�سويدية متعددة
اجل �ن �� �س �ي��ات؛ و� �ش��رك��ة �أبوظبي
ل�ل�م�ط��ارات .ومت ت�خ��زي��ن العقار
املبتكر يف م��رك��ز ال�ت��وزي��ع التابع
ل �� �ش��رك��ة راف � � ��د ،امل ��رف ��ق الأك�ب��ر
والأكرث تطوراً للتخزين بدرجات
ح � ��رارة م�ن�خ�ف���ض��ة يف املنطقة،
وم ��ن ث��م ت��وزي�ع�ه��ا ن�ح��و وجهات
خمتلفة.

و ُي�ضاف ه��ذا التعاون �إىل �سجل
الإجنازات التي حققتها امل�ؤ�س�سات
ال �ع��ام �ل��ة يف امل� �ج ��االت ال�صحية
واخلدمات اللوج�ستية و�سال�سل
التوريد ،وي�ؤكد موا�صلة امل�ضي
ن �ح��و االرت� �ق ��اء ب �ق �ط��اع الرعاية
ال�صحية يف �أب��وظ�ب��ي ،ان�سجاماً
م��ع توجيهات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وج �ه��ود دائ ��رة ال�صحة �أبوظبي

الرامية �إىل حث االبتكار والبحث
ال�سريري وت�ط��وي��ر �أ ّدل ��ة العامل
احل �ق �ي �ق��ي وال �� �ص �ح��ة الرقمية
و�إر��س��اء مكانة �أبوظبي كحا�ضنة
لعلوم احلياة.
وتوا�صل �أبوظبي تقدمي منوذج
رائ� � ��د يف اال� �س �ت �ج��اب��ة جلائحة
كوفيد ،-19مت�صدرة مدن العامل
القيادية يف التعامل م��ع الوباء،

وف ��ق �أح � ��دث ت���ص�ن�ي��ف �أ�صدرته
جم� �م ��وع ��ة امل � �ع� ��رف� ��ة العميقة
Deep
knowledge
 Groupالتي تتخذ من لندن
م �ق��را ل �ه��ا ،الأم � ��ر ال � ��ذي ي�ؤكد
على مكانة الإمارة كوجهة رائدة
ل �ل��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف املنطقة
والعامل.
ويف ه� ��ذا ال� ��� �ص ��دد ،ق� ��ال �سعادة

ال��دك�ت��ور ج�م��ال حم�م��د الكعبي،
وك �ي��ل دائ� ��رة ال���ص�ح��ة �أبوظبي:
" ُنوا�صل العمل يف ظل توجيهات
قيادتنا الر�شيدة ل�ضمان توفري
احل� �ل ��ول وال� �ع�ل�اج ��ات املبتكرة
وال��واع��دة جلميع �أف��راد املجتمع
يف �أبوظبي ،حيث ُتعد ال�شراكات
املهمة ال�ت��ي جتمعنا مب�ؤ�س�سات
عاملية رائ��دة كجزء ال يتجز�أ من
اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ل�ل�ح�ف��اظ على
��ص�ح��ة و� �س�لام��ة ��س�ك��ان الإم� ��ارة
والقادمني �إليها".
من جانبه ،ق��ال را�شد القبي�سي،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة رافد:
"نحن فخورون بهذا التعاون مع
ال�شركة العاملية الرائدة يف �صناعة
الأدوي � � ��ة ،ال ��س�ي�م��ا �أنّ اخلطوة
ع�زّزت من جهودنا يف توفري هذا
العقار املبتكر يف الدولة ..وتعمل
راف � ��د ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى �شبكتها
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة م ��ن ال�شركاء
اللوج�ستيني على ت�أ�سي�س بنية
حت�ت�ي��ة ك�ف�ي�ل��ة ب�ت�ب���س�ي��ط عملية
توزيع العقار يف جميع �أنحاء دولة
الإم� ��ارات وربمّ ��ا منطقة ال�شرق

الأو�سط و�أفريقيا".
وب� ��دوره ،ق��ال م��ارت��ن درو ،نائب
الرئي�س الأول للمبيعات وال�شحن
مب �ج �م��وع��ة االحت � ��اد للطريان:
"تفخر االحت ��اد لل�شحن بلعب
ه ��ذا ال� ��دور امل �ح��وري يف ت�سهيل
ن�ق��ل ال��� ُ�ش�ح�ن��ة الأوىل م��ن عقار
�إي� �ف ��و�� �ش� �ي� �ل ��د ب ��االع� �ت� �م ��اد على
خ��دم��ة فلرما الي��ف املتخ�ص�صة
يف خ ��دم ��ات الأدوي � � ��ة والرعاية
ال�صحية".
ويف ال �� �س �ي��اق ذات � ��ه ،ق� ��ال �سامح
ال�ف�ن�ج��ري ،رئ�ي����س منطقة دول
جم� �ل� �� ��س ال � �ت � �ع � ��اون اخلليجي
وب � ��اك� � ��� � �س� � �ت � ��ان ل� � � � ��دى �� �ش ��رك ��ة
�أ�سرتازينيكا" :ي�سرنا �أن ن�شهد
و� � �ص� ��ول ال ��دف� �ع ��ة الأوىل من
ج ��رع ��ات �إي �ف��و� �ش �ي �ل��د �إىل دول ��ة
الإم��ارات ،بعد �أ�سبوع واحد فقط
م��ن م�ن�ح��ه م��واف�ق��ة اال�ستخدام
ال �ط��ارئ م��ن قبل وزارة ال�صحة
ووق� ��اي� ��ة امل �ج �ت �م��ع الإم� ��ارات � �ي� ��ة
..و ُتعد الإمارات واحدة من �أوىل
ال� � ��دول ال �ت ��ي ت �� �ش�ت�ري جرعات
�إيفو�شيلد وت�ستلمها ..و ُنعرب عن

تقديرنا ال�شديد ل��دور احلكومة
الإم��ارات �ي��ة امل�ستمر يف مواجهة
كوفيد -19م��ن خ�ل�ال تزويد
�سكانّها بفر�ص ال��و��ص��ول املبكر
�إىل العقارات املبتكرة".
ومن ناحيته ،قال حممد ح�سني،
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �� �ش��رك��ة مطارات
�أب ��وظ� �ب ��يُ " :نعرب ع ��ن فخرنا
بامل�شاركة يف هذه ال�شراكة ودعم
جهود �إح�ضار هذا العقار املبتكر
�إىل دولة الإمارات ..وي�سرنا دوماً
التعاون مع خمتلف ال�شركاء يف
�أب��وظ�ب��ي ودع ��م م�ساعي قيادتنا
احل �ك �ي �م��ة ال��رام �ي��ة �إىل �ضمان
� �ص �ح��ة وج � ��ودة ح �ي��اة جمتمعنا
العزيز" .و� �س��اه��م ن �ظ��ام �إدارة
ع� �م� �ل� �ي ��ات ال �ت �ف �ت �ي ����ش اجل ��دي ��د
واخلا�ص بالإدارة العامة جلمارك
�أب��وظ �ب��ي ب���ش�ك��ل ك�ب�ير يف تعزيز
اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة لنقل ال�شحنة
الدوائية من خالل ت�سهيل عملية
ال�ت�خ�ل�ي����ص اجل �م��رك��ي وت�سريع
خ��روج �ه��ا م ��ن م� �ط ��ار �أبوظبي
ال ��دويل ،وب��ال�ت��ايل ،و�صولها �إىل
املر�ضى ب�شكل �أ�سرع.

تفاهم بني «زايد العليا لأ�صحاب الهمم» وم�ؤ�س�سة «م�صر اخلري» امل�صرية
•• �أبوظبي-وام:

وق � �ع ��ت م ��ؤ� �س �� �س ��ة زاي � � ��د العليا
لأ�صحاب الهِمم مذكرة تفاهم مع
م�ؤ�س�سة م�صر اخل�ير بجمهورية
م���ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ،ب �� �ش ��أن التعاون
وامل�شاركة يف بناء �أ�صحاب الهِمم،
ت� �ه ��دف ل��و� �ض��ع خ �ط��ط تنموية
للتعاون الكامل لإث ��راء التجربة
امل �� �ش�ت�رك��ة يف ال �ع �م��ل الإن�ساين
خ �� �ص��و� �ص �اً اخل� ��دم� ��ات امل �ق � ّدم ��ة
لأ�صحاب الهِمم ،والتبادل املعريف
وال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال �ت ��دري �ب ��ي وفقاً
لأف���ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف اخلدمات
امل�ق� ّدم��ة لأ��ص�ح��اب ال� ِه�م��م ،وعقد
ال� �ن ��دوات وامل � ��ؤمت� ��رات امل�شرتكة
للتعريف بج�سور التعاون الواقع
وامل�أمول.
وت� ��أت ��ي امل ��ذك ��رة تعزيزاً للتطور
ال�ك�ب�ير وال �ن��وع��ي ل�ل�ع�لاق��ات بني
دول��ة الإم ��ارات وجمهورية م�صر
العربية ،وحتقيقاً ل��ر�ؤي��ة الدولة
و�إمارة ابوظبي ملد ج�سور التعاون
وتبادل اخلربات مع كافة اجلهات
ذات العالقة على امل�ستويني املحلي
والإقليمي والعاملي.
ح���ض��ر م��را� �س��م ال �ت��وق �ي��ع �سعادة
� �ش��ري��ف حم �م��د ف � � ��ؤاد البديوي

�سفري ج�م�ه��وري��ة م�صر العربية
ل� ��دى ال� ��دول� ��ة ،وع�ب��ر االت�صال
املرئي الدكتور عبداهلل احلمادي،
القائم بالأعمال يف �سفارة الدولة
ل ��دى ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر العربية،
ووقع مذكرة التفاهم عن م�ؤ�س�سة
زايد العليا لأ�صحاب الهمم �سعادة
ع� �ب ��داهلل ع �ب��دال �ع��ايل احلميدان
الأم �ي��ن ال �ع��ام ل�ل�م��ؤ��س���س��ة ،وعن
م ��ؤ� �س �� �س��ة م �� �ص��ر اخل �ي��ر ،حممد

عبدالرحمن ب�صفته نائب ع�ضو
جمل�س االم �ن��اء امل�ن�ت��دب ،وح�ضر
مرا�سم التوقيع التي جرت مبقر
م��ؤ��س���س��ة زاي� ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ�صحاب
الهمم لفيف من قيادات امل�ؤ�س�سة
واجلمعية.
ومب��وج��ب م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م تنقل
م��ؤ��س���س��ة زاي� ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ�صحاب
الهمم �إىل م�ؤ�س�سة م�صر اخلري
خرباتها يف تقدمي خدمات �أ�صحاب

ال � ِه �م��م ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى الوطني
بدولة الإم��ارات العربية املتحدة،
و�إطالعهم على الربامج العالجية
والتعليمية املقدّمة من امل�ؤ�س�سة
لأ�صحاب الهِمم� ،إ�ضافة �إىل نقل
خرباتها التدريبية والت�أهيلية ،و
امل�شاركة يف املبادرات واخلطط من
ِق�ب��ل ال��راع�ي�ين لتطوير جماالت
�أ�� �ص� �ح ��اب ال � ِه �م ��م يف جمهورية
م�صر ..بينما تقوم م�ؤ�س�سة م�صر

اخلري مب�ساعدة "زايد العليا" يف
حتقيق مبادراتها للربامج املن َّفذة
يف امل �ن��اط��ق ال�ب�ع�ي��دة وال �ن��ائ �ي��ة يف
جمهورية م�صر يف ��ش��أن خدمات
�أ� �ص �ح ��اب ال � ِه �م ��م ،وال �ع �م��ل على
و�ضع منظومة ت�ضمن ا�ستدامتها
وم�ساعدتها ب�ش�أن الأم��اك��ن التي
ُتوفر احتياجات ال�برام��ج املن َّفذة
من قِبل امل�ؤ�س�سة وو�سائل احل�صول
عليها .ورحب �سعادة عبد اهلل عبد

ال�ع��ايل احل�م�ي��دان ب ��إب��رام املذكرة
م��ع م��ؤ��س���س��ة م���ص��ر اخل�ي�ر التي
تهدف �إىل خدمة وتطوير ومتكني
املجتمع امل�صري من �أج��ل العودة
ل�ل�ح�ي��اة ال �ك��رمي��ة يف ج�م�ي��ع ربوع
م �� �ص��ر ،وت �ع �م��ل م ��ن �أج� ��ل تنمية
الإن�سان يف �ست جم��االت �أ�سا�سية
/ال�ت�ك��اف��ل االج�ت�م��اع��ي والتعليم
وال�صحة والبحث العلمي ومناحي
احلياة والتنمية املتكاملة./

و�أو� �ض��ح �أن م�ؤ�س�سة زاي ��د العليا
لأ�صحاب الهمم ت�سعى ملد ج�سور
ال� �ت� �ع ��اون وت � �ب� ��ادل اخل �ب ��رات مع
ك��اف��ة اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة على
امل �� �س �ت��وي�ي�ن امل �ح �ل��ي والإقليمي
وال �ع��امل��ي ب �ه��دف اال� �س �ت �ف��ادة من
التجارب على �أو�سع نطاق ل�صالح
�أ�صحاب الهمم و�أ��س��ره��م ،م�شرياً
�إىل ت�ق��دي��ر م�ؤ�س�سة زاي ��د العليا
جل� �ه ��ود م ��ؤ� �س �� �س��ة م �� �ص��ر اخلري

امل��ؤ��س���س��ة ال��رائ��دة ،ك�م�ث��ال عاملي،
ل �ل ��و� �ص ��ول �إىل ت �ن �م �ي��ة جمتمع
تكافلي ،ينمو ذاتياً.
م� ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق � ��ال حم �م ��د عبد
الرحمن" :ي�سعدنا �إعالن التعاون
وجت���س�ي��د ال �ع�ل�اق��ات امل �ث �م��رة مع
م��ؤ��س���س��ة زاي� ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ�صحاب
الهِمم والذي ي�أتي يف نطاق العمل
االجتماعي والإن���س��اين امل�شرتك،
مو�ضحاً �أن هناك اقتناعا م�شرتكا
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ل�ت��وح�ي��د اجلهود
وت� �ب ��ادل اخل� �ب��رات ال �ه ��ادف ��ة �إىل
ت�شجيع وب�سط العمل الإجتماعي
والإن�ساين والوطني".
و�أكد �أن مذكرة التفاهم ت�ساهم يف
تعزيز التعاون من خالل التن�سيق
املبا�شر وامل�ت��وا��ص��ل ،وت��أت��ي �ضمن
ا�سرتاتيجية ال�ط��رف�ين ب�إحداث
النقلة النوعية ،وتكثيف التواجد
امليداين واالنفتاح على امل�ؤ�س�سات
وت �ق��دمي اخل ��دم ��ات االجتماعية
الإن���س��ان�ي��ة وال��وط �ن �ي��ة ،ومتا�شياً
مع مقت�ضيات �أه��داف امل�ؤ�س�ستني
الهادفة �إىل م� ّد ج�سور التوا�صل
مع كافة قطاعات العمل الإن�ساين
وتاكيداً لفكرة العمل االجتماعي
والإن�ساين والوطني ال��ذي �أ�صبح
من �سمات املواطنة املعا�صرة.

�ساعد حتتفي بعيد االحتاد اخلم�سني للدولة
و�أعرب احلارثي يف ت�صريح له باملنا�سبة عن االعتزاز والفخر ونحن ن�شهد
•• �أبوظبي -وام:
اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة بهذا القدر من الإجنازات
احتفت جمعية �ساعد للحد من احل��وادث امل��روري��ة بفعالية خا�صة �ضمن والبناء احل�ضاري وما�ضون بثقة وث�ب��ات نحو خم�سني ع��ام�اً تتجدد فيه
احتفاالت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة بعيد االحت��اد اخلم�سني للدولة ،املنجزات وم�سرية البناء بر�ؤية وتخطيط وع��زم ووف��ق ر�ؤي��ة تطلعية تقوم
وذل��ك جت�سيداً ل��دوره��ا املجتمعي وتعزيزاً ل�شراكتها يف حتقيق الأهداف على اال�ستثمار يف ال�ك��وادر الب�شرية والبنى التحتية واقت�صاديات املعرفة
الإ�سرتاتيجية �ضمن ر�ؤية الإمارات وبحكمة قيادتها الر�شيدة.
وع �ل��وم ا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل ،ومت���ض��ي م���س�يرة الإم � ��ارات ي�ح��ذوه��ا الأمل
وق��ال العميد املهند�س ح�سني احل��ارث��ي رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية �إن والتفا�ؤل مب�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً.
الإمارات ما�ضية يف حتقيق املنجزات بر�ؤية قيادتها الر�شيدة منذ ت�أ�سي�سها وقال �إننا يف جمعية �ساعد نبذل ق�صارى اجلهد مع كافة ال�شركاء وبعمل
على يد املغفور له ب�إذن اهلل "ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان " طيب اهلل تكاملي مع اجلهات املعنية نحو تعزيز الأم��ن امل��روري وحماية م�ستخدمي
ثراه و�صو ًال �إىل ما نحن عليه اليوم حيث تعتلي الإم��ارات مراكز متقدمة ال�ط��ري��ق واالرت� �ق ��اء مب���س�ت��وي��ات ال���س�لام��ة ع�ل��ى ال �ط��رق وك��ل ذل��ك �ضمن
�إ�سرتاتيجية حكومة الإم��ارات ال�ساعية جلعل الإم��ارات �أكرث املناطق �أمناً
على �سلم م�ؤ�شرات التناف�سية وما�ضية يف تعزيز هذه النجاحات.

و�سالمة يف ال�ع��امل ،م�شرياً �إىل اجلهود التوعوية من ور���ش وحما�ضرات
وفعاليات ومنتديات ور�سائل وحمالت قامت بها اجلمعية مع ال�شركاء يف
�سبيل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية.
وكان احلفل قد بد�أ بعزف ال�سالم الوطني من قبل فرقة �شرطة �أبوظبي
املو�سيقية ،وعر�ض فيلم ق�صري يعر�ض جانباً من م�سرية الراحل الكبري
القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن اهلل "ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان" طيب
اهلل ثراه والعديد من املواقف اخلالدة وهو رمز للحكمة واخلري والعطاء،
وعر�ضت بعد ذلك ق�صائد وطنية تغنت مبنجزات الإمارات بحكمة قيادتها
الر�شيدة.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي ال�شركاء من قبل العميد املهند�س ح�سني احلارثي
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية بح�ضور العميد .م  /جمال �سامل العامري،

املدير التنفيذي للجمعية وعدد من ال�شركاء وال�ضيوف.
ويف ال�سياق ذاته� ،أ�شار املدير التنفيذي جلمعية �ساعد للحد من احلوادث
املرورية يف كلمة له يف الفعالية ،ب�أننا ن�شعر بالفخر والعزة ونحن نعي�ش
هذه اللحظات والتي حققت فيها الإمارات املنجزات الكبرية بفخر واعتزاز
وبقيادة حكيمة ا�ستثنائية ،وجن��دد العهد وال��والء ب��أن تبقى راي��ة الإمارات
خفاقة عالية مت�ضي يف م�سريتها نحو �آفاق جديدة من التميز والريادة.
و�أك��د �أن جمعية �ساعد كم�ؤ�س�سة وطنية معنية بال�سالمة امل��روري��ة تعمل
بتنا�سق وتكامل مع ال�شركاء من اجلهات احلكومية املعنية ب�أمن و�سالمة
الطرق وتعزز امل�س�ؤولية املجتمعية ورفع م�ستويات الوعي املجتمعي ،فكلنا
�شركاء يف م�سرية هذا الوطن اخلري ونعمل حتت ظل قيادته لتبقى رايته
خفاقة �إىل الأبد.
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�ش�ؤون الوطني االحتادي ت�ستعر�ض �آليات االرتقاء بعمليات التن�سيق بني احلكومة واملجل�س الوطني
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستعر�ضت وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
خالل اللقاء احلواري ال�سنوي مع من�سقي اجلهات االحتادية،
وال ��ذي عقد ع��ن بعد  ،الآل �ي��ات والأدوات ال�ت��ي ت�ستخدمها
الوزارة لالرتقاء بعمليات التن�سيق واملتابعة ،والإجنازات التي
مت حتقيقها خ�لال م�سرية عملها التي ت�صل �إىل 15عاماً،
مم��ا �أ��س�ه��م يف رف��ع ك�ف��اءة وفعالية ال�ت�ع��اون والتن�سيق بني
احلكومة واملجل�س الوطني االحتادي.
وق��ال �سعادة ط��ارق ه�لال لوتاه وكيل وزارة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني االحتادي يكت�سب اللقاء احلواري هذا العام

�أهمية خا�صة لأن��ه يتزامن مع احتفاالت الدولة بالذكرى
اخلم�سني لت�أ�سي�سها ،والتي متكنت بف�ضل الر�ؤية ال�سديدة
لقيادتها ،واجلهود املخل�صة لأبنائها من حتقيق النجاحات
والإجن ��ازات التي مكنتها م��ن حتقيق امل��راك��ز الأوىل عاملياً،
والتي �ست�شكل ركيزة ملوا�صلة العطاء والعمل بجد من جميع
ف��رق العمل لتحقيق ال��ر�ؤي��ة املئوية ل��دول��ة الإم ��ارات ،وب�أن
تكون يف �صدارة دول العامل.
و�أ�ضاف � " :أنه وتنفيذاً لر�ؤية ال��وزارة يف االرتقاء بالعالقة
بني احلكومة واملجل�س الوطني؛ ف�إننا نعمل على التطوير
امل�ستمر للإجراءات وابتكار الأدوات التي متكننا من مواكبة
التوجهات وتلبية التطلعات ،كما �أننا نحر�ص على توظيف

جميع الإم�ك��ان��ات وال �ق��درات ،واال��س�ت�ف��ادة املثلى م��ن البنية
التحتية الرقمية املتميزة ال�ت��ي منتلكها ،لتقدمي �أف�ضل
اخل ��دم ��ات ،ومب ��ا ي�سهم يف ت�ع��زي��ز التن�سيق ب�ين احلكومة
واملجل�س الوطني االحتادي".
وتوجه �سعادته بال�شكر �إىل جميع املن�سقني وفرق العمل يف
اجلهات االحتادية على جهودهم امل�ستمرة وحر�صهم الدائم
على امل�شاركة يف ال�ل�ق��اءات احل��واري��ة التي تنظمها الوزارة،
الأمر الذي يربز مدى التعاون والعمل بروح الفريق الواحد
لتحقيق م�صلحة الوطن وتلبية احتياجات املواطن ،م�شيداً
ب��ال���ش��راك��ة ال�ف��اع�ل��ة ب�ين ال � ��وزارة وف ��رق ال�ع�م��ل يف اجلهات
االحت ��ادي ��ة ،وال �ت��ي �أث �م��رت ق �ن��وات ف�ع��ال��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل بينهم

ك�أحد الركائز الرئي�سة يف االرتقاء بالعمل الربملاين يف دولة
الإمارات.
وق��د مت خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض �إجن��ازات عمليات التن�سيق
واملتابعة التي تقوم بها الوزارة ،كما قدم فريق الوزارة �شرحاً
تف�صيلياً عن الآليات والأدوات املبتكرة التي توفرها الوزارة
يف �إط��ار حر�صها امل�ستمر على تطوير عمليات التن�سيق بني
احلكومة واملجل�س الوطني االحت��ادي ،مع تقدمي �شرح واف
حول �آليات العمل املتبعة ،كما ت�ضمن اللقاء ا�ستعرا�ضاً ملبادرة
"دليلك يف املجل�س" ،ونقا�شاً تفاعلياً بهدف التعرف على
الآراء واملقرتحات التي ت�سهم يف موا�صلة االرتقاء والتطوير
امل�ستمر لعمليات التن�سيق واملتابعة التي تقوم بها الوزارة.
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الإمارات ع�ضو مراقب باملركز الدويل ل�شعاع ال�سنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها يف ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-وام:

ان���ض�م��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات ب�صفة
ع�ضو م��راق��ب �إىل امل��رك��ز الدويل
ل �� �ش �ع��اع ال �� �س �ن �ك��روت��رون للعلوم
التجريبية وتطبيقاتها يف ال�شرق
الأو�سط .SESAME
وب�ف���ض��ل ه ��ذه اخل �ط��وة �سيتمكن
ال �ع �ل �م��اء وال �ب ��اح �ث ��ون واجل �ه ��ات
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة يف الإم � � � � � ��ارات من
ا� � �س � �ت � �خ� ��دام خم� � �ت �ب��رات امل ��رك ��ز
املتخ�ص�صة لتطوير ال�صناعات
املحلية ،و�ستتاح للعلماء يف الدولة
الفر�صة لال�ستفادة م��ن خمترب
ال �� �س �ن �ك��روت��رون لإج� � ��راء �أبحاث
دق �ي �ق��ة م ��ا ي �ف �ت��ح �آف� ��اق � �اً جديدة
ل �ل ��دول ��ة يف م �� �س�يرت �ه��ا العلمية
وال�صناعية..
و�أك� ��دت م �ع��ايل ن ��ورة ب�ن��ت حممد
الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب،
رئي�سة اللجنة الوطنية للرتبية
والثقافة والعلوم� ،أن ان�ضمام دولة
الإم ��ارات لع�ضوية املركز الدويل
" "SESAMEي� ��أت ��ي �ضمن
التوجهات وال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية
ل�ق�ي��ادة دول ��ة الإم � ��ارات الر�شيدة
لدعم ال�صناعات املتقدمة والبحث
ال �ع �ل �م��ي ،و�إدراك � � � �اً مل ��ا ل��ذل��ك من

• ت�ستخدم �أ�شعة ال�سنكروترون يف جمموعة من التطبيقات وال�صناعات مثل ال�صيدلة والتكنولوجيا احليوية وال�سيارات وم�ستح�ضرات التجميل
• ت�ستخدم �أي�ض ًا يف الت�صوير الإلكرتوين والطب لعالج الأورام اخلبيثة بالأ�شعة ال�سيكلوترونية ،ويف درا�سة وفهم املخطوطات الأثرية
• يتيح االن�ضمام للمركز التو�سع يف التعليم والتدريب يف جماالت التكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،ويعزز م�ساعي دولة الإمارات
لإجراء البحوث وتطوير تكنولوجيا م�ستقبلية رائدة عاملي ًا
دور يف حت�ق�ي��ق �أه � ��داف التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة ،م�شرية �إىل
�أن هذا الإجناز ي�أتي يف �صلب عمل
اللجنة الوطنية التي تلعب دوراً
ح�ي��وي�اً وم�ه�م�اً يف �إب� ��راز �إجن ��ازات
الدولة وتعزيز مكانتها الريادية
�إق�ل�ي�م�ي�اً ودول �ي �اً ،مب��ا ي �ت��واءم مع
توجهات الدولة يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا املتقدمة..
و�أ� � �ش� ��ارت م �ع��ال �ي �ه��ا �إىل �أن هذا
الإجناز يعزز من ر�صيدنا العلمي
واملعريف ،ويفتح �آفاقاً جديدة �أمام
م�ؤ�س�ساتنا العلمية وال�صناعية،
وكوادرنا الوطنية ،لتقدمي مزيد
م��ن الإب � ��داع ،ع�بر ت�ط��وي��ر مناذج
مبتكرة توائم التطورات املعا�صرة،
وت�ع��زز م��ن تناف�سية الإم� ��ارات يف
جمال البحث العلمي.

م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت م �ع��ايل �سارة
بنت يو�سف الأم�يري وزي��رة دولة
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ق��دم��ة � " :إن
ه��ذا الإجن��از يعد نتيجة لت�ضافر
ج �ه��ود جم�ل����س ع �ل �م��اء الإم� � ��ارات
واللجنة الوطنية لدولة الإمارات
للرتبية والثقافة والعلوم ،وكلنا
ثقة ب��أن ه��ذه اخلطوة �ست�سهم يف
تلبية احتياجات املجتمع العلمي
يف الإم� � � � ��ارات وم �� �س��اع��دت��ه على
ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون العلمي
على امل�ستوى الإقليمي� ،إذ يخدم
ا��س�ت�خ��دام م��راف��ق ال�سنكروترون
م� ��� �ش ��اري ��ع ال� �ب� �ح ��ث وال� �ت� �ط ��وي ��ر
احلالية وامل�ستقبلية ،يف علوم املواد
والطب والآث��ار والطاقة املتجددة
وغ�ي�ره��ا م��ن امل �ج ��االت العلمية،
وه� ��و م ��ا ي�ن���س�ج��م م ��ع الأه� � ��داف

اال�سرتاتيجية الرئي�سية لوزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ب��إن���ش��اء ��ص�ن��اع��ات ع��ال�ي��ة التقنية
م ��ن خ�ل��ال ال �ب �ح��ث والتطوير،
وت�ك��ري����س م�ك��ان��ة ال��دول��ة مركزاً
ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وتبادل
املعرفة ،نظراً لأهمية دور العلم يف
التقريب بني ال��دول والأ�شخا�ص
من خلفيات متنوعة ،وهو التوجه
ال� ��ذي ت �ت �ب �ن��اه الإم� � � ��ارات ورك ��زت
عليه ع�بر م�ب��ادئ اخلم�سني التي
مت�ث��ل م��رج �ع �اً مل��ؤ��س���س��ات الدولة
يف اخل �م �� �س�ي�ن ع� ��ام � �اً املقبلة".
وي �ت �ي ��ح االن� ��� �ض� �م ��ام �إىل امل ��رك ��ز
التو�سع يف التعليم وال�ت��دري��ب يف
جم��االت التكنولوجيا والهند�سة
وال��ري��ا��ض�ي��ات ،وي�ساعد على بناء
ال � �ق� ��درات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ويعزز

م���س��اع��ي دول ��ة الإم� � ��ارات لإج ��راء
ال �ب �ح��وث وت �ط��وي��ر تكنولوجيا
م�ستقبلية رائ ��دة ع��امل�ي�اً ،وتوجد
الآن ج� �ه ��ات ع � ��دة يف الإم� � � ��ارات
ميكنها اال�ستفادة من هذا املركز،
ناهيك عن امل�ؤ�س�سات الأكادميية
واجل��ام �ع��ات� ،إذ مي�ك��ن للباحثني
يف علوم امل��واد والهند�سة احليوية
وال� �ت��راث ال �ث �ق��ايف ،وغ�ي�ره ��ا من
ال�ت�خ���ص���ص��ات يف ج��ام �ع��ة خليفة
وج��ام �ع��ة ن �ي��وي��ورك يف �أبوظبي
وج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات .ع �ل��ى �سبيل
املثال ،ميكن �أن يجروا الآن �أبحاثاً
ت�ت�ع�ل��ق ب��اخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��م ،وميكن
للجهات ال�صناعية يف الإم� ��ارات
اال�ستفادة من �إمكانيات املركز ،ومن
بينها �شركات قطاع البرتول التي
�ستكون قادرة على �إجراء حتليالت

ج�ي��ول��وج�ي��ة وحت�ل�ي��ل ع�م�ل�ي��ات ما
ب�ع��د ا� �س �ت �خ��راج ال�ن�ف��ط وحت�سني
املواد امل�ستخرجة ،وبالتايل تعزيز
��ص�ن��اع��ات التكنولوجيا املتقدمة
ورف � � ��ع م �� �س �ت��وى امل� �ن� �ت ��ج املحلي
وحت�سني تناف�سيته على ال�صعيد
العاملي.
وف�ض ً
ال عن البحث العلمي املتقدم،
ت�ستخدم �أ�شعة ال�سنكروترون يف
جمموعة متنوعة من التطبيقات
ويف العديد من ال�صناعات ،بدءاً من
ال�صيدلة والتكنولوجيا احليوية
وح�ت��ى ال���س�ي��ارات وم�ستح�ضرات
ال �ت �ج �م �ي��ل ،وت �� �س �ت �خ��دم �أي �� �ض �اً يف
ال� �ف� �ي ��زي ��اء ل� ��درا� � �س� ��ة ا�� �ص� �ط ��دام
اجل�سيمات ب ��ذرات م��واد خمتلفة
كاحلديد والأملنيوم وقيا�س نتائج
اال��ص�ط��دام ،وك��ذل��ك يف الت�صوير

�شرطة �أبوظبي توعي الأ�سر ب�أ�ضرار التنمر الإلكرتوين

مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن الإن�ساين

تريندز :الت�ضامن الإن�ساين عمل مو�صول يج�سد الت�ضافر
الأممي لتحقيق النماء و�صون ال�سلم والأمن الدوليني
•• ابوظبي-الفجر:

�� �ش ��دد م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز للبحوث
اال� �س �ت �� �ش��ارات ع�ل��ى �أن الت�ضامن
الإن�ساين عمل دائم وم�ستمر على
مدار العام ،ولي�س جمرد منا�سبات
�أو �شعارات �أو برامج م�ؤقتة� ،إذ هو
من �أهم ركائز �صون ال�سلم والأمن
الدوليني ،وت�شجيع احلوار العاملي
ب�ش�أن �سبل تعزيز وت�ضافر اجلهود
ل �ت �ح �ق �ي��ق الأه� � � � ��داف الإمن ��ائ� �ي ��ة
للألفية.
ج� ��اء ذل� ��ك يف ت �� �ص��ري��ح للدكتور
حم�م��د ع �ب��داهلل ال �ع �ل��ي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز «تريندز» مبنا�سبة
اليوم العاملي للت�ضامن الإن�ساين
ال� � ��ذي ي� ��� �ص ��ادف ال �ع �� �ش��ري��ن من
دي���س�م�بر ك��ل ع��ام  ،ق��ال ف�ي��ه "�إن
هذه املنا�سبة تكت�سب �أهمية بالغة
ل�ت��ذك�ير ��ش�ع��وب الأر� � ��ض ب�أهمية
ال ��وح ��دة يف �إط � ��ار ال �ت �ن��وع ،ورفع
الوعي لدى �أفراد املجتمع ب�أهمية
ال�ص ُعد
ال�ت���ض��ام��ن ع�ل��ى خمتلف ُّ
وامل�ستويات.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن ال� �ت� �ح ��دي ��ات التي

فر�ضتها ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا �أب ��رزت
ب �� �ش �ك��ل ج �ل��ي �أه �م �ي��ة الت�ضامن
الإن �� �س��اين ،وع� َّ�ظ�م��ت احل��اج��ة �إىل
مم��ار��س�ت��ه وتطبيقه م��ن الأف ��راد
وال�ه�ي�ئ��ات وامل�ج�ت�م�ع��ات الدولية،
�إذ حت��ول الت�ضامن الإن�ساين من
قيمة وف�ضيلة ن�سعى لن�شرها �إىل
واجب يجب �أدا�ؤه.
و�أو� � �ض� ��ح �أن اجل ��ائ �ح ��ة �أوج � ��دت
حتديات جديدة ،وعرقلت التنمية
يف دول عدة ما ميلي علينا جميعاً
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �� �ض��ام��ن والعمل
امل�شرتك من �أج��ل الإن�سان حمور
احل �ي��اة ور�أ� � ��س م��ال �ه��ا احلقيقي،

م �� �ش�يراً �إىل �أن ال �ت �ح��دي��ات التي
�شهدناها ب�سبب اجلائحة �أظهرت
يف الوقت نف�سه �صوراً بديعة من
ال�ت���ض��ام��ن الإن �� �س��اين ب�ين الدول
و�أف � � ��راد امل�ج�ت�م��ع ال ��واح ��د رفعت
م ��ن ق �ي �م��ة ال �ع �م �ل�ي�ن الإن� ��� �س ��اين
واخلريي.
و�شدد الدكتور العلي على العالقة
التكاملية بني العمل والت�ضامن
الإن �� �س ��اين وا� �س �ت��دام��ة التنمية،
م� ��ؤك ��داً �أن �ه �م��ا ال ي�ن�ف���ص�لان عن
الأهداف الإمنائية العاملية ،خا�صة
يف ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة واملجتمعات
الفقرية ،مو�ضحاً �أن اليوم العاملي
ل �ل �ت �� �ض��ام��ن الإن � �� � �س ��اين ه ��و يوم
ل�لاح�ت�ف��اء ب��الإن���س��ان�ي��ة ،ف�ه��و يوم
للتذكري ب�ضرورة التعاون العاملي
ل �ل �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال �ف �ق��ر وحتقيق
العدالة ،وت�شجيع احل��وار العاملي
ب �� �ش ��أن � �س �ب��ل ت �ع��زي��ز الت�ضامن
ل �ت �ح �ق �ي��ق الأه� � � � ��داف الإمن ��ائ� �ي ��ة
ل�ل�أل �ف �ي��ة ،م �� �ش�يراً �إىل �أن مركز
«ت��ري �ن��دز» ،وم ��ن م�ن�ط�ل��ق �إميانه
ب� ��ال� ��دور ال� �ف ��اع ��ل مل ��راك ��ز الفكر
والبحث يف خدمة الب�شرية� ،أوىل

هذا املو�ضوع اهتماماً خا�صاً عرب
العديد من الندوات والإ�صدارات
ذات ال�صلة.
و�أك ��د �أن دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ��ض��رب��ت �أروع الأم�ث�ل��ة يف
الت�ضامن الإن�ساين ،وكانت الأكرث
مت �ي��زاً وف��اع�ل�ي��ة� ،إذ ق��ام��ت ،ومنذ
ت�أ�سي�سها ،بجهود ك�ب�يرة وم�سا ٍع
حثيثة للتعبري عن ت�ضامنها مع
الفئات واملجتمعات كلها املحتاجة
للعون والإغاثة وامل�ساعدة ،ب�صرف
النظر عن عرقها �أو دينها �أو مكان
وج ��وده ��ا ،وت��رك��ت �أي � ��ادي بي�ضاء
يف خمتلف �أرج ��اء امل�ع�م��ورة ،وغدا
ال �ع��امل �أج �م��ع ي �ق��در ه ��ذا ال ��دور
الإم��ارات��ي الإن���س��اين ال��ذي يدعو
�إىل الفخر.
وخل�ص �إىل القول ب��أن الت�ضامن
الإن�ساين العاملي يعترب �أهم ركائز
��ص��ون ال�سلم والأم� ��ن الدوليني،
و�أن ال�ع��امل �أح��وج م��ا ي�ك��ون اليوم
�إىل �إرث زاي ��د الإن �� �س��اين ،الذي
يعلي من قيم الت�ضامن والأُخ َّوة
وال�ت�ع��اون يف م��واج�ه��ة التحديات
الإن�سانية والإمنائية العاملية.

الإلكرتوين والطب لعالج الأورام
اخلبيثة بالأ�شعة ال�سيكلوترونية،
ويف درا�� �س ��ة وف �ه��م املخطوطات
الأث��ري��ة .ل��دى مركز "�سي�سامي"
القدرة على ا�ستيعاب  24جتربة
تغطي خمتلف التطبيقات ،واملركز
لي�س م�صمماً فقط لدرا�سة ناجت
ت�صادم ال��ذرات وحتليل اجلزيئات
ل�ل�ج���س�ي�م��ات الأول� �ي ��ة ك �م��ا يفعل
م�سرع "�إل �إت�ش �سي" التابع ملركز
"�سرين"  /CERN/ال�شهري
يف �أوروب � ��ا ،ول�ك��ن �أي���ض�اً ل�صناعة
و�إن �� �ش��اء �أق� ��وى امليكرو�سكوبات،
ح�ي��ث ي�ضم امل��رك��ز جم �ه��راً يعمل
ب ��وا�� �س� �ط ��ة م� ��� �س ��رع للجزيئات
ي �� �س �ت �خ��دم احل �ق �ل�ين الكهربائي
واملغناطي�سي للحفاظ على ت�سريع
دوران اجل ��زي� �ئ ��ات يف �أماكنها.

وي�ستطيع املجهر بوا�سطة توليد
�شعاع مكثف جداً من ال�ضوء ،ر�ؤية
التفا�صيل فائقة الدقة من �أمرا�ض
النباتات واخلاليا ال�سرطانية �إىل
املخطوطات القدمية.
يذكر �أن "�سي�سامي" هو �أول مركز
�إقليمي للتعاون يف جمال الأبحاث
الأ�سا�سية يف ال�شرق الأو�سط ،ويقع
مقره باململكة الأردنية الها�شمية،
وي� �ه ��دف ل �ل �م �� �س��اع��دة ع �ل��ى وقف
هجرة العقول �إىل بلدان ال�شمال
وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون العلمي العاملي،
وعادة ما يزوره العلماء والطالب
لإجراء التجارب .ويعد املركز �أحد
�أب ��رز الأم�ث�ل��ة على الدبلوما�سية
ال �ع �ل �م �ي��ة ،وت ��أ� �س ����س حت ��ت رعاية
اليون�سكو قبل �أن يُ�صبح منظمة
ح �ك��وم �ي��ة دول� �ي ��ة م �� �س �ت �ق �ل��ة عام
 .2004وي�ضم حالياً � 9أع�ضاء،
و 18دولة وجهة مراقبة� ،أ�صبحت
الآن  19بان�ضمام دولة الإمارات.
م� ��ن ج ��ان ��ب �آخ� � � ��ر ،ل �ق �ي��ت دول� ��ة
الإم � ��ارات ت��رح�ي�ب�اً ح ��اراً م��ن قبل
الدول الأع�ضاء يف املجل�س ،خالل
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف االج �ت �م ��اع الأول
م��ع جمل�س �إدارة امل��رك��ز ب�صفتها
م ��راق� �ب� �اً ،وذل � ��ك يف ال� �ف�ت�رة من
1حتى  2دي�سمرب .2021

•• �أبوظبي-الفجر

نظمت �إدارة ال���ش��رط��ة املجتمعية ب�ق�ط��اع �أم ��ن املجتمع حم��ا��ض��رة حول
"التنمر الإل�ك�تروين والتعاي�ش ال�سلمي" على م�سرح ال�سوق ال�شعبي
لنادي ت��راث الإم ��ارات م�ؤكدة اهتمامها بتوعية املجتمع ب�أ�شكال التنمر
الإلكرتوين وجتنب ممار�سته ،والتع ّرف على مفهوم التعاي�ش ال�سلمي بني
�أفراد املجتمع ودوره يف حتقيق ال�سالم وال�سعادة للجميع.
و�ألقت املحا�ضرة الواعظة الدينية �أم��ل عبداجلليل �إبراهيم من �شرطة
�أب��وظ�ب��ي مو�ضحة الأ��س�ب��اب وال�ظ��واه��ر ال�سلوكية للتنمر الإلكرتوين،
وطرق املعاجلة والوقاية من تلك الآفة االجتماعية ،واجلهود التي تبذلها
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي واجلهات املخت�صة بالدولة يف مكافحة تلك
املمار�سات .
وتطرقت املحا�ضرة �إىل �أف�ضل الطرق لتجنب التعر�ض االلكرتوين من
خالل ا�ستخدام االنرتنت والهواتف املتحركة بحذر ،وعدم ن�شر التفا�صيل
ال�شخ�صية ،والتفكري بحذر قبل ن�شر ال�صور ومقاطع الفيديو اخلا�صة
على االنرتنت ،وحماية كلمات امل��رور وع��دم �إعطائها لأي �شخ�ص ،وعدم
مترير ر�سائل الربيد الإل�ك�تروين ال�سيئة .و�شاركت يف الفعالية دورية
الطفل امل��روري��ة ،واط�ل��ع ع��دد م��ن الأط �ف��ال على جهودها و�أه��داف�ه��ا يف
ا�ستخدام الو�سائل التعليمية املنا�سبة لرت�سيخ الثقافة امل��روري��ة وغر�س
الوعي امل��روري يف نفو�سهم و�إطالعهم على ما يقوم به �شرطي املرور من
مهام يف املحافظة على ال�سالمة املرورية وتثقيفهم مرورياً.

�شرطة �أبوظبي تفاجئ منت�سبيها املتميزين وتكرمهم يف مواقع عملهم
•• �أبوظبي-الفجر:

ن �ف��ذت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
�أب��وظ �ب��ي م �ب��ادرة "�شكراً لأدائ ��ك
املتميز" ل� �ت� �ك ��رمي منت�سبيها
املتميزين ومفاج�أتهم يف مواقع
ع �م �ل �ه��م� � ،ض �م��ن ح��ر� �ص �ه��ا على
ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال���س�ع��ادة والإيجابية
لدى العاملني.
وقامت �إدارة تقييم �أداء العاملني
ومركز �إ�سعاد العاملني والإيجابية
الوظيفية بقطاع املوارد الب�شرية،
مب�ف��اج��أة ع��دد م��ن املنت�سبني يف
دوري ��ة ال���س�ع��ادة ،احل��ا��ص�ل�ين على
تقدير امتياز يف نتيجة �أداء العام
امل ��ا�� �ض ��ي وق ��دم ��ت ل �ه��م الهدايا
وال �ق �� �س��ائ��م ال �� �ش��رائ �ي��ة و�شيكات
ال�سعادة ،مب�شاركة عدد من مدراء
ال �ق �ط��اع��ات وم ��دي ��ري املديريات
والإدارات م �� �ش �ي��دي��ن بجهود
املتميزين و�إ�سهاماتهم .
و�أكد اللواء �سامل �شاهني النعيمي
مدير قطاع املوارد الب�شرية اهتمام
�شرطة �أبوظبي بتكرمي املتميزين
تقديراً خلدماتهم و�إ�سهاماتهم يف
تطوير منظومة العمل ال�شرطي
وحتفيز املوظفني وت�شجيعهم على
مزيد من العطاء لالرتقاء بالعمل
ال�شرطي والأمني.
و �أع ��رب امل�ك��رم��ون ع��ن �سعادتهم
بهذا التكرمي ،م�ؤكدين �أنه ي�شكل
لهم دافعاً ملزيد من البذل والعطاء
والتميز.
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«�أنت م�س�ؤول» تنطلق جمددا لتوعية م�ستخدمي الريا�ضات اجلوية اخلفيفة حممد بن حمد ال�شرقي ي�صدر قرارا بتعيني
اخلفيفة مثل الطائرات من دون طيار "الدرونز" والطائرات ال�شراعية جلنة متابعة تنفيذ ن�ظ��ام ال��ري��ا��ض��ات اجل��وي��ة اخلفيفة� ،أن�ن��ا
نوا�صل مدير تنفيذي لهيئة الفجرية للثقافة والإعالم
وغ�يره��ا حتى يتم �ضمان �سالمة امل�لاح��ة اجل��وي��ة وت��وف�ير متطلبات جهودنا امل�ستمرة منذ انطالق �أعمال اللجنة يف �سبيل حتقيق �أهدافها
املن�سجمة م��ع توجيهات حكومة الإم ��ارات يف تعزيز �سالمة املجتمع
�أطلقت جلنة متابعة تنفيذ نظام الريا�ضات اجلوية اخلفيفة حملة "�أنت ال�سالمة حر�صاً على الأرواح واملمتلكات.

•• �أبوظبي-وام:

م�س�ؤول" يف ن�سخة م�ت�ج��ددة ت�ستهدف تعزيز التوعية با�شرتاطات
وق ��وان�ي�ن ال��ري��ا� �ض��ات اخل�ف�ي�ف��ة ب�ك��اف��ة �أن��واع �ه��ا وال �ت��ي ت�ل�ق��ى �إقبا ًال
مت�صاعداً ،كما تهدف احلملة للتعريف باملمار�سات الآمنة املرتبطة بهذا
النوع من الريا�ضات ملمار�ستها ب�شكل �آمن دون الإخ�لال بالقوانني �أو
بتعليمات ال�سالمة والوقاية.
و�ستعمل اجلهات امل�شاركة املخت�صة وامل�شاركة يف احلملة على تكثيف
الر�سائل الإعالمية املتنوعة من �أج��ل التذكري والتعريف بالقوانني
واال��ش�تراط��ات وم�ب��ادئ ال�سالمة عند ا�ستخدام وممار�سة الريا�ضات

و�سوف يتم عر�ض ر�سائل على �شكل �إ��ض��اءات قانونية ت�برز �أه��م مواد
القوانني التي تنظم ممار�سة الريا�ضات اجلوية اخلفيفة ور�سائل حتمل
عبارات توعوية و�أفالم فيديو ق�صرية تبث عرب و�سائل التوا�صل ومن
خالل كافة ح�سابات ال�شركاء على هذه املن�صات الرقمية وكل ذلك من
�أجل ممار�سة الريا�ضة وتعظيم الفائدة منها واالبتعاد عن املمار�سات
اخلاطئة وغ�ير القانونية والتي من �ش�أنها حتمل املخالفني امل�ساءلة
القانونية.
وقال اللواء الدكتور �أحمد الري�سي مفت�ش عام وزارة الداخلية رئي�س

وقاطني ال��دول��ة ،م��ؤك��داً �أن العمل يجري ب�شكل متزامن من متابعة
وتنفيذ ال�ق��وان�ين م��ع تو�سيع ن�ط��اق التوعية املجتمعية لأن الهدف
بالأ�سا�س ه��و املجتمع وحر�صنا على توفري البيئة الآم�ن��ة للجميع.
وقال �إننا نعمل ب�صورة جماعية بني كافة ال�شركاء والذين هم بالأ�سا�س
من العاملني واملعنيني بالريا�ضات اجلوية اخلفيفة ومن هيئات �إنفاذ
القانون بالدولة ،م�شرياً �إىل �أن العمل يجري وفق منظومة تتكامل فيها
الأدوار و�صو ًال للهدف الأ�سا�سي يف حماية املجتمع والأفراد واملمتلكات
واحلفاظ على املنجزات الوطنية.

�أ��ص��در �سمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ،القرار
رقم  4ل�سنة  ،2021القا�ضي بتعيني الدكتور �سعيد علي احلمر اليماحي
مديراً تنفيذياً لهيئة الفجرية للثقافة والإع�لام ،ب��د ًال من في�صل جواد
احل�سيني.
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ �صدوره ،وعلى اجلهات املعنية تنفيذه
كل يف حدود اخت�صا�صه ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية املحلية.

فيها لغة "بايثون" التي تعد �أكرث
ل �غ��ات ال�ب�رجم��ة ط �ل �ب �اً ،وكذلك
لغات "جافا" و"جافا �سكريبت"
ال�ت��ي تعترب الأك�ث�ر ا�ستخداماً،
وذل��ك من خالل �أن�شطة ودرو�س
ت�ف��اع�ل�ي��ة مت �ك��ن امل �� �ش��ارك�ي�ن من
اكت�ساب مهارات متطورة وخربات
م� �ت� �ق ��دم ��ة يف ب� �ط ��ري� �ق ��ة �سهلة
ل� �ل� �غ ��اي ��ة .وي �� �س �ت �ه��دف املربمج
الإم� � ��ارات� � ��ي ال �ن��ا� �ش �ئ�ي�ن وطلبة
امل��دار���س ال��ذي ت�ت�راوح �أعمارهم
ب�ين  7و 14ع��ام �اً ،وي��وف��ر لهم
ف��ر��ص��ة اك�ت���س��اب امل �ه��ارات الأكرث
ط �ل �ب �اً يف ال�ب�رجم ��ة ،وف ��ق نطام
تعليمي مبتكر ي���س��اع��ده��م على
تطوير مهاراتهم الرقمية على

اال�صطناعي وتعلم الآلة ،و�صو ًال
ل�ل�م��رح�ل��ة امل �ت �ق��دم��ة ال �ت��ي تركز
على تطوير ال�ق��درات يف مهارات
ال�ب�رجم��ة امل �ت �ق��دم��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف
ب �ن��اء ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات الإلكرتونية
والرقمية.

04
�صندوق الوطن يطلق املرحلة املتقدمة من املربمج االماراتي يف دبي وال�شارقة و�أم القيوين
•• ابوظبي-الفجر:

�أط�ل��ق �صندوق ال��وط��ن بالتعاون
م��ع �شركة ال��دار العقارية جولة
ج ��دي ��دة م ��ن امل��رح �ل��ة املتقدمة
للمربمج االماراتي.
وي�شارك بهذه اجلولة التي ت�ستمر
لأ�سبوعني  214طالباً وطالبة
يف م��دار���س دب��ي ،وال���ش��ارق��ة ،و�أم
القيوين ،ويتخللها العديد من
ال ��درو� ��س االف�ت�را� �ض �ي��ة ،وور� ��ش
العمل التفاعلية ،التي تهدف �إىل
ت�ط��وي��ر ق��درات �ه��م ع�ل��ى التفكري
العلمي واالب ��داع ��ي وت�شجيعهم
على تطوير حلول رقمية مبتكرة
خلدمة املجتمع.

وق ��ال ��ت ه �ن��د ب ��اق ��ر ،م ��دي ��ر عام
�� �ص� �ن ��دوق الوطن ":يتما�شى
امل�برم��ج االم��ارات��ي م��ع توجيهات
ال� �ق� �ي ��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ب �ب �ن��اء جيل
متمكن وم�ت�ق��ن للغة امل�ستقبل،
ومع �إط�لاق هذه اجلولة من�ضي
ق��دم�اً مبتابعة ال�شيخ نهيان بن
م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش رئ�ي����س جمل�س �إدارة
� �ص �ن��دوق ال ��وط ��ن ب��ال �ع �م��ل على
تنمية قدرات ومهارات مربجمني
م��وه��وب�ين ي�ك��ون��وا م�ساهمني يف
ت�ك��ري����س م �ك��ان��ة دول� ��ة االم � ��ارات
وري� ��ادت � �ه� ��ا يف ال� �ت� �ط ��ور امل� �ع ��ريف
وال��رق �م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي خالل
اخلم�سني عاماً القادمة .ت�شتمل

هذه اجلولة على مهارات ومعرفة
م�ت�ق��دم��ة يف ال�ب�رجم��ة ولغاتها
املتعددة والتي تقدم للم�شاركني
ب�أ�سلوب تفاعلي ي��واك��ب التطور
ال ��رق � �م ��ي ل� �ت� �ط ��وي ��ر تفكريهم
ال �ن �ق��دي واالب� ��داع� ��ي وتوظيفه

خل��دم��ة ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة يف
امل�ستقبل".
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت ��س�ل��وى املفلحي،
مدير �إدارة اال�ستدامة وامل�س�ؤولية
االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ؤ�س�سية يف الدار
ال� �ع� �ق ��اري ��ة" :نفتخر بدعمنا
لربنامج املربمج الإماراتي التابع
ل�صندوق الوطن على م��دار عدة
� �س �ن��وات ،مت��ا� �ش �ي �اً م ��ع التزامنا
الرا�سخ بتعزيز اال�ستدامة وحتفيز
االبتكار .وب�صفتنا �شركة رائدة يف
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
بح�س ع��الٍ من امل�س�ؤولية،
تتمتع ٍ
ف��إن�ن��ا ن�ل�ت��زم ب��امل���ش��ارك��ة يف مهمة
�إع��داد وتطوير اجليل القادم من
املواهب املحلية املتميزة واملجهزة

ب��امل�ه��ارات ال�لازم��ة خلو�ض رحلة
التميز والنجاح ،لأن ه�ؤالء ال�شباب
هم قادة امل�ستقبل ورواد االبتكار.
وي �� �ش �ك��ل �إط� �ل ��اق ه � ��ذه املرحلة
امل�ت�ق��دم��ة م��ن ال�برن��ام��ج �شهادة
ع �ل��ى جن��اح��ه امل �ت��وا� �ص��ل ،ونحن
�سعداء مب�شاركتنا يف هذا النجاح
من خالل دعمنا وتعاوننا الفاعل
مع �صندوق الوطن .نتطلع ُقدماً
�إىل الرتحيب بالدفعة اجلديدة
من الطالب لالنطالق يف رحلة
التعلم واالبتكار وموا�صلة و�ضع
الأ�س�س مل�ستقبل وطننا امل�شرق".
ويف املرحلة املتقدمة من املربمج
االم��ارات��ي يتعلم امل�شاركون عدد
من لغات الربجمة املتطورة مبا

الياه �سات تتعاون مع م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي لتزويد طالب الإمارات بخدمات الإنرتنت فائقة ال�سرعة عرب الأقمار ال�صناعية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة ال �ي��اه لالت�صاالت
الف�ضائية ���ش.م.ع ("الياه �سات"
وي�شار �إليها مع ال�شركات التابعة
لها با�سم "املجموعة") املدرجة
يف �سوق �أبوظبي ل ل��أوراق املالية
حت ��ت ال� ��رم� ��زYAHSAT :
(رم � � � � ��ز ال � �ت � �ع� ��ري� ��ف ال � � � � ��دويل:
،)A E A 0 0 7 5 0 1 0 1 7
امل��زود ال��رائ��د حل�ل��ول االت�صاالت
الف�ضائية عرب الأقمار ال�صناعية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
و"م�ؤ�س�سة الإم� � � ��ارات للتعليم
املدر�سي" �أن التعاون بينهما قد
�أت � ��اح ت��وف�ي�ر خ��دم��ات الإنرتنت
ف��ائ �ق��ة ال �� �س��رع��ة ع�ب�ر الأق� �م ��ار
ال�صناعية لدعم من�صات التعلم
ال��ذك��ي ال�ت��ي ت��وف��ره��ا امل�ؤ�س�سة لـ
 300طالب وطالبة يف املناطق
البعيدة بالدولة.
وي �ه��دف ال �ت �ع��اون ،ال� ��ذي ب� ��د�أ يف
ع��ام  2020وا�ستمر حتى العام

ال ��درا�� �س ��ي � ،2021إىل تعزيز
ال �� �ش �م��ول والإدم � � ��اج ع�ب�ر جميع
ع �م �ل �ي��ات امل ��ؤ� �س �� �س��ة احلكومية،
وتوفري خدمات الإنرتنت للمنازل
ال �ت ��ي ي �� �ص �ع��ب ع �ل �ي �ه��ا احل�صول
على االت�صال ال�سريع منخف�ض
ال�ت�ك�ل�ف��ة .و� �س �م��ح ذل ��ك للطالب
مب��وا� �ص �ل��ة ال�ت�ع�ل��م ع ��ن ب �ع��د من
املنزل بكل �سال�سة �أثناء اجلائحة.
وت��وا� �ص��ل "الياه � �س��ات ل�ع��ب دور
ف� ��اع� ��ل يف دع� � ��م ال� � �ط �ل��اب عرب
تزويدهم ب�إمكانية الو�صول فائق
ال�سرعة �إىل من�صات التعلم الذكي
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا م�ؤ�س�سة الإم ��ارات
للتعليم امل��در��س��ي ب��ال���ش��راك��ة مع
وزارة الرتبية والتعليم.
وت �ل �ت��زم "الياه �سات" ،ب�صفتها
امل��زود ال��رائ��د حل�ل��ول االت�صاالت
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة ،مبوا�صلة لعب
دور م� �ه ��م يف ت� ��وف �ي�ر خ ��دم ��ات
االت �� �ص��ال ال �� �ض��روري��ة للمنازل
وال�شركات واملجتمعات عرب دولة

الإم� � � ��ارات ويف �أك �ث��ر م ��ن 160
دول� ��ة ،ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن القيود
اجل� �غ ��راف� �ي ��ة وذل� � ��ك م� ��ن خ�ل�ال
توفري خدمات الإنرتنت ال�سريعة
واملوثوقة عرب الأقمار ال�صناعية.
ومت متديد التعاون بني اجلانبني
للعام ال��درا��س��ي  2021برعاية
ك� ّ�ل من معايل جميلة بنت �سامل
امل �ه�ي�ري  -وزي� ��رة دول ��ة ل�ش�ؤون
ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ام ،رئ �ي ����س جمل�س

�إدارة م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للتعليم
امل ��در�� �س ��ي ،وم �� �ص �ب��ح ال �ك �ع �ب��ي -
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة "الياه
�سات" ،وعلي الها�شمي  -الرئي�س
التنفيذي ملجموعة "الياه �سات".
و�أك� � ��دت م �ع��ايل ج�م�ي�ل��ة املهريي
ع�ل��ى ح��ر���ص م��ؤ��س���س��ة الإم � ��ارات
للتعليم املدر�سي على توفري كافة
خدماتها للطلبة �أينما كانوا وفق
�أف�ضل ال�ط��رق وال�صيغ املبتكرة،

•• الفجرية  -وام:

�إذ ج ��اء ال �ت �ع��اون م��ع ال �ي��اه �سات
ليدعم ر�سالة امل�ؤ�س�سة وحر�صها
على ا�ستدامة تعليم ورف��اه كافة
الطلبة وربطهم مبن�صات التعلم
الذكي التي تتيحها امل�ؤ�س�سة عرب
ما توفره الياه �سات من خدمات
ات�صال فائقة ال�سرعة.
وب �ي �ن��ت م �ع��ال �ي �ه��ا �أن امل�ؤ�س�سة
حري�صة على مد ج�سور التعاون
مع خمتلف امل�ؤ�س�سات يف الدولة
مب ��ا ي �خ��دم ه��دف �ه��ا يف االرت� �ق ��اء
ب� �ج ��ودة امل� �خ ��رج ال �ت�رب� ��وي وفق
�أرق� � ��ى الأ�� �س ��ال� �ي ��ب ،ومب� ��ا يحقق
ق�ي�م��ة م���ض��اف��ة ل��واق��ع املنظومة
التعليمية ،وميهد الطريق كذلك
لالنتقال �إىل �آف ��اق �أك�ث�ر تطوراً
يف ه��ذا امل �ج��ال ،م�شيدة معاليها
بجهود الياه �سات وتعاونها املثمر
ال� ��ذي �أ� �س �ه��م يف �إت ��اح ��ة خدمات
امل�ؤ�س�سة التعليمية لكافة الطلبة
�أينما تواجدوا.
من جانبه� ،أ�ضاف م�صبح الكعبي،
رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة جمموعة

الياه �سات" :تعاوننا مع م�ؤ�س�سة
الإم��ارات للتعليم املدر�سي �أظهر
ال� � ��دور اجل� ��وه� ��ري ال � ��ذي ميكن
خل��دم��ات االت���ص��ال ع�بر الأقمار
ال���ص�ن��اع�ي��ة �أن ت�ل�ع�ب��ه يف حتقيق
االزده � � � ��ار ل �ل �م �ج �ت �م �ع��ات ،وذل ��ك
بت�أثريه املبا�شر على حياة 300
ط��ال��ب وط��ال �ب��ة ومت�ك�ي�ن�ه��م من
م��وا��ص�ل��ة التعلم ع�بر ح�صولهم
ع �ل��ى خ��دم��ات �إن�ت�رن ��ت موثوقة
دون ان�ق�ط��اع .وم��ن خ�لال تزويد
الطالب بخدمات الإنرتنت فائقة
ال �� �س��رع��ة وم �ن �خ �ف �� �ض��ة التكلفة
ع�بر الأق �م��ار ال�صناعية ،جنحت
’الياه �سات‘ فعلياً يف �سد الفجوة
ال�ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة ،ك�م��ا عززت
طموحنا يف بناء اقت�صاد قائم على
املعرفة يف دولة الإمارات ،وال�سري
ع� �ل ��ى خ� �ط ��ى امل� ��� �س ��اه� �م ��ات التي
حققتها على مر ال�سنني العديد
م��ن الأ� �س��واق يف ال�شرق الأو�سط
و�أف��ري �ق �ي��ا و�آ� �س �ي��ا ودول اخلليج
والأمريكتني".

مراحل متدرجة ومتكاملة تبد�أ
ب��امل��رح�ل��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي يتعلم
فيها امل�شاركني ب��رجم��ة الألعاب
الإلكرتونية ومفاهيم الربجمة
الرئي�سة ،واملرحلة املتو�سطة التي
تعزز معرفتهم يف مفاهيم الذكاء

الطرق واملوا�صالت تدرب  530من
مفت�شي املواقف بالتعاون مع �شرطة دبي

•• دبي-وام:

انتهت هيئة الطرق واملوا�صالت من تدريب  530من مفت�شي �إدارة املواقف
مب�ؤ�س�سة امل��رور والطرق يف الهيئة من خالل برنامج تعزيز وهو برنامج
تدريبي خم�ص�ص لتدريب مفت�شي �إدارة املواقف بالتعاون مع الإدارة العامة
للتدريب ب�شرطة دبي و�إدارة املواقف
يف م�ؤ�س�سة املرور والطرق.
وق ��ال �سلطان الأك� ��رف م��دي��ر �إدارة
امل� ��وارد الب�شرية وال�ت�ط��وي��ر بقطاع
خدمات الدعم الإداري امل�ؤ�س�سي يف
ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�ل�ات" :ي�أتي
برنامج تعزيز�ضمن �سعي الهيئة �إىل
ت�أهيل وتطوير املوظفني مبختلف
ف�ئ��ات�ه��م ب�شكل دائ ��م للم�ساهمة يف
حت �ق �ي��ق الأه � � ��داف اال�سرتاتيجية
للهيئة" .و�أ� �ض��اف" :يهدف تعزيز
ال� � ��ذي ي �ع �ت�بر ب ��رن ��اجم ��ا متكامال
وتنفذه الهيئة بالتعاون مع �شرطة
دبي �إىل تنمية و�إث��راء املعرفة العلمية
وامل �ه��ارات املهنية وامليدانية للمفت�شني وذل��ك م��ن خ�لال تطوير و�صقل
مهاراتهم ال�شخ�صية وكفاءاتهم املهنية الالزمة لت�أدية املهام املوكلة �إليهم
على �أكمل وجه ومبا ين�سجم مع م�ستوى اخلدمات املتنوعة التي تقدمها
الهيئة ملتعامليها من خمتلف �شرائح املجتمع" .وي�شمل برنامج تعزيز
التدريبي ثالثة حماور تدريبية رئي�سة هي ال�صحة وال�سالمة �سالمتي �أوال
والتي تعزز املعرفة والثقافة العامة ب�إجراءات االمن وال�سالمة الوظيفية
وك��ذل��ك م�ب��ادئ ال�صحة ال�ع��ام��ة و�إج � ��راءات ال�سالمة امل��روري��ة للمفت�ش
وم�ه��ارات الإ�سعافات االول��وي��ة ..ثانيا �سفري الهيئة /م�ه��ارات التوا�صل
وخدمة اجلمهور ويعترب ور�شة عمل تفاعلية مكثفة يتعرف من خاللها
املتدرب على �أه��م و�أف�ضل امل�ه��ارات واملمار�سات املتعلقة بخدمة اجلمهور
وكيفية التعامل مع �سيناريوهات ميدانية متوقعة و�شائعة يتعر�ض لها
مفت�ش املواقف يف عمله امليداين ويت�ضمن املحور الثالث للربنامج التدريب
على املهارات اخلا�صة لدعم �أ�صحاب الهمم .وي�شمل هذا التدريب تعريف
املفت�شني مببادئ وا�سا�سيات لغة الإ��ش��ارة وذل��ك ل�ضمان تعامل املفت�شني
بطريقة �صحيحة والتوا�صل معهم باللغة املنا�سبة لديهم وتقدمي الدعم
وامل�ساعدة امليدانية لهذه الفئة من �أفراد املجتمع.

حماكم دبي

تراث الإمارات يختتم ملتقى اخلم�سني الرتاثي

•• �أبوظبي-الفجر:

اختتم ن��ادي ت��راث الإم ��ارات م�ساء
الأح� ��د ف�ع��ال�ي��ات ال �� �س��وق ال�شعبي
ال ��ذي ن�ظ�م��ه يف م�ق��ر م��رك��ز زايد
للدرا�سات والبحوث بالبطني حتت
عنوان "ملتقى اخلم�سني الرتاثي"
�ضمن ب��رن��ام��ج اح�ت�ف��االت��ه بالعيد
اخل�م���س�ين ل�ق�ي��ام دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة.

وح�ضر برنامج اخلتام �سعادة علي
عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي
ل �ل��درا� �س��ات والإع� �ل��ام يف النادي،
و�سعيد بن علي املناعي مدير �إدارة
الأن�شطة ،وكرما اجلهات الراعية
والداعمة لفعاليات ال�سوق ورواد
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م ��اع ��ي ،ك �م��ا مت
ت�ك��رمي ن ��ادي ت ��راث الإم � ��ارات من
قبل جمعية �أ�صحاب الهمم.
و�ضم ال�سوق �أكرث من ثالثني حم ً
ال
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Legal notice by publication
No. 245631/1/2021
Notifying Party: Gerab System Technology LLC
)Notified Parties: 1-UNIPRO SOFTWARE HOUSE (L.L.C
2- BEEVI ZIBINA JOUHAR INDIAN NATIONALTY - cheque
)writer - (residence is unknown
Legal notice subject
the Notifying Party notifies the Two Notified Parties to pay an
amount of 14039 (fourteen thousand and thirty-nine Dirham) with
the commercial interest as of the due date of the cheque until the full
payment within 5 days from the date of receiving thereof. Otherwise,
the Notifying Party will take all legal actions to serve its rights
whatsoever and any other legal rights.
Notary public

جت��اري �اً خ�ص�صت ل�ل�أ��س��ر املنتجة
واملبدعات و�أ�صحاب الهمم ،مت من
خ�لال�ه��ا ع��ر���ض امل�ن�ت�ج��ات املحلية
مثل العطور ،والأزياء ،وامل�شغوالت،
وامل� ��أك ��والت ،وغ�ي�ره��ا ،ك�م��ا �شكلت
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ت�راث �ي��ة والثقافية
والتوعوية امل�صاحبة لل�سوق عامل
ج ��ذب ل�ل�أ� �س��ر ن���س�ب��ة �إىل تنوعها
ال�سيما تلك املوجهة �إىل الأطفال
مثل امل�سابقات اليومية ،والألعاب،

والر�سم ،والتلوين .وفتح معر�ض
ال�شيخ زايد �أبوابه للجمهور طيلة
�أي��ام الفعالية حيث ت�ع��رف الزوار
على ق��اع��ات امل�ع��ر���ض وجمموعات
ال���ص��ور ال �ن��ادرة ال�ت��ي ت�ب�ين �سرية
وم�سرية املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"،
و�أهم مقتنياته ال�شخ�صية وغريها
من التحف.
كما �شاركت �إدارة البيئة وال�صحة
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Ministry of Justice
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Service of Defendant by Publishing
At Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In the case No. SHCFICIINJ2021/0008684 / Summary Judgment
To the Defendant : Al Yasmeen Sign - Unknown Place of Residence: Emirate of Sharjah- Muwalih,
Sheikh Mohamed Bin Zayed Road, Shop No.: 3. owned by Sultan Saeed Mohamed Bin Hada
Alsuwaidi, P.O. Box: 30906, Sharjah Tel 0501159596.
We inform you that the plaintiff / Akbar Narikkotte Assainar, the place of residence: Younis Mohammed
Al Blooshi Lawyer & Legal Consultants, which is located in Sharjah, Central Post Office Square, Al
Zahara Street, Damas Building (2000), the 15th floor, Office No. 1547, Tel: 971564136945, has filed
the above mentioned case and claims you with the following:- Firstly: To schedule the nearest hearing
and review the case and serve the defendant with the claim statement. Secondly: To assign an auditing
expert, provided that expert must be approved by the court, to do the following assignment: to state
the relation between the plaintiff and the defendant. To state the profits which had achieved by the
company and determine the share of the plaintiff therein. To state if the defendant was paid any amounts
to the plaintiff from his share from the profits of the second defendant. To clear the account between
the plaintiff and the defendant and state the outstanding balance for the plaintiff. Thirdly: the plaintiff
preserves to amend his request in the light of the results of the expert's report, without determining
the fees and expenses till issuing a final judgment in this case. Therefore, you are required to attend
before the First Circuit of Summary Actions at Sharjah Federal Civil Court of First Instance in the
morning of..., 22/12/2021 at 08:30, to submit what you have of defence and documents, in the case of
your failure of attending or send an authorized agent to represent you, the court will initiate the legal
procedures in your absence.
Judicial Services Office / Mohamed Rada Yousinf

وال�سالمة ق�سم ال���ش��ؤون البيئية
التابع للنادي يف ال�سوق ال�شعبي من
خ�لال تعريف الأط�ف��ال بحيوانات
ال�ب�ي�ئ��ة ال���ص�ح��راوي��ة يف الإم� ��ارات
من خالل عر�ض �صورها ور�سمها
وتلوينها ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل معر�ض
لإ�صداراتهم للأطفال التي تركز
على التوعية البيئية ،والكتيبات
اخل��ا� �ص��ة ب��الأ� �ش �ج��ار واملخلوقات
البحرية وال�بري��ة ال�ت��ي تعي�ش يف
الإم ��ارات �سدرة ونحلة والأ�سماك
امل ��وج ��ودة ب��دول��ة الإم� � ��ارات .فيما
ق��دم��ت ال �ق��ري��ة ال�ت�راث �ي��ة ور�شاً
ح��رف�ي��ة لل�سدو وال�ت�ل��ي واخلو�ص
قدمتها املدربات الرتاثيات وجذبت

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد ماهر
� �س��اث��اك��اث��وال � ،سريالنكا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()5592863N
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0585785993

حماكم دبي االبتدائية
اهتمام الزوار ال�سيما من الن�شء.
وح �ظ �ي��ت ف �ع��ال �ي��ات ال �� �س��وق بدعم
ع��دد كبري م��ن اجل�ه��ات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة ،منها ��ش��رط��ة �أبوظبي
ح� �ي ��ث ق� ��دم� ��ت �إدارة ال�شرطة
املجتمعية ع ��دداً م��ن املحا�ضرات
الأ� �س��ري��ة ال�ت��وع��وي��ة ،ك�م��ا �شاركت
�إدارة ال�ت�ف�ت�ي����ش الأم� �ن ��ي ()K9
بعدة عرو�ض .ومن �ضمن اجلهات
ال��داع �م��ة ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي لإدارة
ال �ن �ف��اي��ات "تدوير" ال �ت��ي قدمت
خدمات النظافة العامة ومكافحة
الآف��ات طيلة �أي��ام الفعالية ،بهدف
توفري بيئة �صحية ونظيفة للزوار
وامل�شاركني ،كما قدمت العديد من
الأن�شطة التوعوية للزوار وخا�صة
الأط �ف��ال ،ب�ه��دف تعريفهم �أ�س�س
ال �ت �ع��ام��ل ال���س�ل�ي��م م��ع النفايات،
ب �ج��ان��ب ت� �ق ��دمي م �� �س��اب �ق��ات على
امل�سرح بجوائز قيمة.
يذكر �أن فعاليات ال�سوق ال�شعبي
ح�ظ�ي��ت ب��دع��م ع��دة ج �ه��ات �أخ��رى
م �ن �ه��ا ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أب ��وظ� �ب ��ي،
وال�ط��وا���ش ،وحممد ر��س��ول خوري
و�أوالده ،واجلزيرة للعطور ،ومركز
ل�ن��دن الطبي اال��س�ت���ش��اري ،وليان
غالريي ،وغريها.
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مب�شاركة املدار�س الأهلية اخلريية

جامعة زايد تنظم مبادرة توعوية لتح�سني جودة التعليم للطلبة من �أ�صحاب الهمم
•• دبي –الفجر:

نظمت �إدارة الت�سهيالت ال�ط�لاب�ي��ة يف ج��ام�ع��ة زاي ��د م �ب��ادرة توعوية
مب�شاركة امل��دار���س الأهلية اخلريية بهدف بناء ق��درات املعلمني وفرق
ال��دم��ج امل��در��س�ي��ة وال�ط�ل�ب��ة ح��ول امل��وا��ض�ي��ع املتعلقة ب��أ��ص�ح��اب الهمم
والو�صول ال�سهل للخدمات التعليمية ،وت�أتي املبادرة كجزء ال يتجز�أ من
حر�ص الإدارة على امل�س�ؤولية املجتمعية يف دولة الإمارات وبهدف حتفيز
الدمج املجتمعي و�سهولة الو�صول للتعليم للطلبة من �أ�صحاب الهمم.

و�ضمت املبادرة برنامج تدريبي عرب االنرتنت �ضم عدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س والإدارة من اجلانبني ومت��ت على م��دى  3جل�سات تدريبية
خالل �شهري �أكتوبر و نوفمرب اجل��اري  2021حيث ح�ضر التدريب
�أكرث من  80معلم و معلمة من فروع املدار�س االهلية اخلريية.
و�أك��دت الأ��س�ت��اذة فاطمة القا�سمي ،مدير �إدارة الت�سهيالت الطالبية
بجامعة زاي��د "حر�ص الإدارة على رف��ع م�ستوى الوعي ل��دى املجتمع
م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�ه��داف املعلمني وف ��رق ال��دم��ج املحلية و�أه ��ايل الطلبة
بالإ�ضافة جلميع الأف ��راد يف املجتمع املحلي م��ن خ�لال الرتكيز على

خلق بيئة تعليمية داجمة و�سهلة الو�صول جلميع الطلبة ،وكذلك �إبراز
�أهمية و�ضع مفاهيم �أ�سا�سية للتعامل مع �أ�صحاب الهمم خالل العملية
التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد وتهيئة املناهج الدرا�سية بطريقة �سل�سة
ومتاحة للجميع وا�ستخدام التكنولوجيا امل�ساندة بهدف متكني الطلبة
من �أ�صحاب الهمم للو�صول �إىل التعليم الذاتي وامل�ستقل".
وقالت ال�سيدة ب�شائر طهبوب من�سقة ق�سم التعليم الدامج يف املدار�س
الأهلية ب�أن "�إدارة الت�سهيالت الطالبية يف جامعة زايد رفعت م�ستوى
الوعي حول كيفية ا�ستخدام التكنولوجيا مل�ساعدة الطلبة من �أ�صحاب

الهمم يف تعليمهم .ونيابة عن مدار�س الأهلية اخلريية� ،أود �أن �أ�شكرهم
على توجيهنا نحو �أدوات �أف�ضل للتعلم ،حيث �أن هذه الأدوات �ستمكننا
م��ن ت��زوي��د طلبتنا ب��امل �ه��ارات ال�لازم��ة للنجاح داخ ��ل وخ ��ارج الف�صل
املدر�سي".
تهدف املبادرة �إىل �إعداد جيل قادر على ا�ستخدام تقنيات الع�صر وتوفري
فر�ص التعليم لأبناء الأ�سر ذات الدخل املحدود لتحقيق �أف�ضل م�ستويات
التعليم ،حيث تعاون اجلانبان عن طريق تقدمي برنامج تدريبي من قبل
�أخ�صائيي �إدارة الت�سهيالت الطالبية لكوادر املدار�س الأهلية اخلريية.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري جمهورية �سنغافورة
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•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة ،بح�ضور ال�شيخة �آمنة بنت �سعود بن �صقر
القا�سمي ،رئي�س جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير يف ر�أ�س اخليمة،
يف ق�صر �سموه يف مدينة �صقر بن حممد ام�س� ،سعادة كمال �آر فا�سواين،
�سفري جمهورية �سنغافورة لدى الدولة ،الذي قدم لل�سالم على �سموه مع
الوفد املرافق له.
ورح��ب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،ب�سعادة ال�سفري ،وتبادل معه
الأح��ادي��ث ح��ول تعزيز ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ال�صديقني على
خمتلف ال�صعد.
و�أ��ش��اد �سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دول��ة الإم ��ارات وجمهورية
�سنغافورة ،وجهود �سعادة ال�سفري يف توطيد ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
البلدين.
من جانبه عرب �سعادة كمال �آر فا�سواين ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

وزير العدل والنائب العام لرو�سيا يبحثان تعزيز التعاون الق�ضائي والقانوين
•• �أبوظبي-وام:

بحث م�ع��ايل ع�ب��داهلل ب��ن �سلطان
ب��ن ع� ��واد ال�ن�ع�ي�م��ي وزي� ��ر العدل
خ �ل�ال ا� �س �ت �ق �ب��ال��ه � �س �ع��ادة ايغور
كرا�سنوف النائب العام جلمهورية
رو�سيا االحت��ادي��ة وال��وف��د املرافق
له  -يف مكتبه بديوان وزارة العدل
يف �أبوظبي � -سبل تعزيز التعاون
الق�ضائي والقانوين بني البلدين
ال�صديقني.

و�أ� �ش��اد معاليه ب��ال�ت�ع��اون الثنائي
مع رو�سيا االحت��ادي��ة ،والعالقات
الوثيقة التي تربط دولة الإمارات
وج �م �ه��وري��ة رو� �س �ي��ا االحت ��ادي ��ة،
وح ��ر� �ص �ه �م ��ا ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ه ��ذا
ال �ت �ع��اون يف امل �ج��االت الق�ضائية
والقانونية املتنوعة ،يف �إطار تنفيذ
االتفاقيات ال�سارية بني البلدين
يف جمال ت�سليم املجرمني وتقدمي
امل���س��اع��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�ت�ب��ادل��ة يف
امل���س��ائ��ل اجل�ن��ائ�ي��ة .و�أك� ��د �أهمية

ت�ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين البلدين ،يف
�إط��ار حر�ص وزارة ال�ع��دل الدائم
ع�ل��ى دع ��م ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون بني
اجلانبني ومتابعة عمليات تنفيذ
االت� �ف ��اق� �ي ��ات ،وحت �ق �ي��ق ال ��ر�ؤي ��ة
امل� ��� �ش�ت�رك ��ة جت� � ��اه امل� ��� �س ��اع ��دة يف
الإج ��راءات التي ت�سهم يف حتقيق
ال�ع��دال��ة التي ي�سعى اجلميع �إىل
حتقيقها.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب ال �ن��ائ��ب العام
ل��رو��س�ي��ا االحت ��ادي ��ة ع��ن �سعادته

ين
جامعة الإمارات حتتفي باليوم
ّ
العاملي للت�ضامن الإن�سا ّ
•• العني-الفجر:

�أ ّك��د عميد كلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية يف جامعة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ال��دك �ت��ور ح�سن
ال �ن��اب��ودة ع�ل��ى � ّأن دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة م��ن �أك�ثر الدول
اهتماماً ب�إبراز �أهمية اليوم العاملي
للت�ضامن الإن�ساين وال��ذي �أق ّرته
اجل�م�ع�ي��ة ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة يف 20

دي�سمرب من كل عام ،واالحتفاء به
احتفا ًء يُظهر منزلته الرفيعة يف
امل�شهد الإن�سا ّ
ين ،وي�ؤ ّكد �أهميته يف
ت�أ�سي�س ثقافة الت�ضامن الإن�ساين
ال��ذي ُي�ع� ّد ممار�سة حيوية حتقق
ال�سعادة واال�ستقرار للجميع.
وقال "�إذا كان العامل يحتفل يوماً
واحداً يف ال�سنة من �أجل الت�ضامن
الإن���س��اين ،ف ��إن ك��ل �أي��ام ال�سنة يف
دولة الإم��ارات ُتع ّد �أياماً �إن�سانية،

ل ّأن ال �ع �م��ل الإن� ��� �س ��ا ّ
ين امل�شرتك
الذي يقوم على االنفتاح امل� َّؤ�س�س،
وال� ّت���س��ام��ح وال �ت �ق � ّب��ل ،ه��و عن�صر
م��رك��زي يف ر�ؤي ��ة دول ��ة الإم� ��ارات،
� ّإن �سجل دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة حافل مبفاهيم الت�ضامن
الإن�ساين ،وهو �سجل ا�ستثنائي يف
هذا املجال الإن�سا ّ
ين املهم".
و�أ ّك��د الدكتور النابودة يف ال�سياق
ذات� ��ه ع �ل��ى ال � ��دور ال ��رائ ��د لدولة

الإم� ��ارات يف دع��م ح��ق الإن���س��ان يف
حياة كرمية ،واحلماية من الفقر
وامل� ��ر�� ��ض ،وت �ع��زي��ز دور التنمية
امل�ستدامة .و�أ�ضاف" :لقد �أ�صبحت
دول��ة الإم� ��ارات ،ومب��ا متتلكه من
�إرث �إن �� �س��ا ّ
ين وح �� �ض��اريّ عريق،
نهر العطاء واخل�ير  ،حيث �أ�صبح
ه� ��ذا ال �ب �ي��ت امل � ّت �ح��د ب �ي��ت العون
ال��ذي يفي�ض ب��اخل�ير للإن�سانية
جمعاء ،وهنا يف الإم ��ارات الغالية

متت ّد �أيادي اخلري الإماراتية لكل
ال �ن��ا���س م ��ن غ�ي�ر مت �ي �ي��ز بينهم،
ف�سعادة الإن�سان هي غاية الر�ؤية
الإم��ارات �ي��ةّ � .إن ال�ع�م��ل الإن�ساين
نهج ثابت يف الثقافة الإماراتية،
و��س�ب�ي��ل ق��د ت �ع �وَّد �أب �ن��اء الإم� ��ارات
��س�ل��وك�ه��ا ،ب�ن�ف��و���س ط�ي�ب��ة ،وقلوب
را�ضية ،و�سواع َد مُنجزة".
وق ��ال "ال غ��راب��ة ،ب�ع��د ذل ��ك ،يف
�أن تكون دولة الإم��ارات �أكرب دولة

م��ان�ح��ة ل�ل�م���س��اع��دات الإن�سانية،
وه� � ��ذه ق ��واف ��ل اخل �ي��ر وحمالت
الإغ� ��اث� ��ة ال ��دول �ي ��ة � �ش��اه��دة على
�أن الإم� ��ارات ك��ان��ت وم��ا زال��ت بلد
اخلري والكرم العطاء ،مهد الأمن
والأمان ،ومَف َزع كل ملهوف".
وبينّ الدكتور النابودة �أن الأزمات
ال��دول�ي��ة والإقليمية �شاهدة على
دور الإم� ��ارات الإن �� �س��اين ،و� ّأن ك ّل
إماراتي يف جمال الت�ضامن
�إجناز �
ّ

ب��زي��ارة دول ��ة الإم � ��ارات  ..و�أ�شاد
بعمق العالقات الثنائية يف جمال
التعاون القانوين والق�ضائي.
وق��ال �إن ال�ع�لاق��ات م��ع الإم ��ارات
متينة وقوية ومعززة باالتفاقيات
امل��وق �ع��ة يف امل� �ج ��االت القانونية
والق�ضائية والتي �سيتوا�صل العمل
على دعمها وتعزيزها مب��ا يخدم
م �� �ص��ال��ح ال �ب �ل��دي��ن ال�صديقني.
ح�ضر اللقاء من جانب الدولة ..
�سعادة ال��دك�ت��ور حممد �أح�م��د بن

الإن���س��ا ّ
ين دل�ي��ل على نهج التق ّبل
واالنفتاح الإن�سا ّ
ين ال��ذي ت�سلكه،
والذي تعك�سه املمار�سات الإن�سانية
اليومية يف �أر���ض ت�ض ّم �أك�ث َ
�ر من
 200جن�سية ت�ش ّكل تنوعاً ثقافياً
و�إن�سانياً وح�ضارياً ،هذه املمار�سات
الإن�سانية التي جت��اوزت بها دولة
الإم ��ارات الغالية حتديات التن ّوع
و�أحال ْته �إىل �أ�سباب حمبة وت�شارك
وتعاون يدفع عجلة التقدم والنمو

�سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى
رو�سيا االحتادية و�سعادة القا�ضي
عبد الرحمن مراد البلو�شي مدير
�إدارة ال�ت�ع��اون ال��دويل وامل�ست�شار
ع� �ب ��داهلل امل� ��رزوق� ��ي رئ �ي ����س ق�سم
االت�ف��اق�ي��ات ال��دول �ي��ة يف ال� ��وزارة،
فيما ح�ضره من اجلانب الرو�سي
�� ..س�ع��ادة تيمور زاب�ي�روف �سفري
جمهورية رو�سيا االحت��ادي��ة لدى
ال��دول��ة ،وال��وف��د امل��راف��ق ل�سعادة
النائب العام الرو�سي.

يف دولة ت�سعى لتكون الأوىل يف دعم
مقولة الإن�سان املتح�ضر واملنفتح
على اخلري وا�ستدامة التطوير.

للعام الثامن على التوايل وحتت �شعار ا�شرب املاء لتعزيز طاقتك

�أ�صدقاء الكلى يف ال�شارقة تطلق حملتها ال�سنوية «املاء ل�صحة الكلى» بتوزيع  3000عبوة مياه
ال�صناعية الرابعة ،كما تت�ضمن احلملة توزيع عبوات يف منطقة اخلزامية
•• ال�شارقة-الفجر:
بالقرب من م�ست�شفى القا�سمي يف  23من دي�سمرب اجلاري ،وتوعية اليد
�أطلقت جمعية �أ��ص��دق��اء مر�ضى الكلى� ،إح��دى اجلمعيات التابعة لإدارة العاملة ب�أهمية �شرب املاء لتقليل احتماالت الإ�صابة بح�صى الكلى وغريها
التثقيف ال�صحي يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة� ،أم�س الأول من الأمرا�ض.
الأح��د حملتها ال�سنوية "املاء ل�صحة الكلى" للعام الثامن على التوايل،
وت��أت��ي ه��ذا العام حتت �شعار "ا�شرب امل��اء لتعزيز طاقتك" ،بهدف توعية تعزيز املمار�سات ال�صحية
جميع �أف��راد املجتمع والأي��دي العاملة على وجه اخل�صو�ص ،ب�أهمية �شرب وق��ال��ت م��رمي خلفان ب��ن دخ�ي�ن ،رئي�س جمعية �أ��ص��دق��اء مر�ضى الكلى:
املاء بكميات كافية لتعزيز طاقاتهم واحلفاظ على �صحة الكلى.
"نحر�ص يف اجلمعية على تنظيم حملة "املاء ل�صحة الكلى" ب�شكل �سنوي
ً
مقدمة
مياه
و�شملت احلملة يف يومها الأول ،توزيع �أكرث من  3000عبوة
انطالقا من �أهدافنا يف تعزيز ال�سلوكيات والطرق التي ت�سهم يف املحافظة
"بيئة"
و�شركة
من �شركة زالل للمياه ،بالتعاون مع بلدية مدينة ال�شارقة
على �سالمة الكلى بني جميع �أفراد املجتمع مبختلف فئاتهم من خالل تنويع
ً
املنطقة
يف
العاملة
ومتطوعني من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على اليد
م�ستهدفات احلملة �سنويا للو�صول �إىل �أك�بر �شريحة من امل�ستفيدين"،

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /خم�ت��ار احمد
� � �س� ��ردار حم �م��د  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )JK1152633يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ل �ي��اق��ت علي
حم� �م ��د ع� �م ��ر  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )181586ي��رج��ى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و  /كاوالربيت
�سينغ باجليت �سينغ  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )T8166131يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال �ه �ن��د او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /اي� � ��دى
ك � ��ال� � �ي� � �ب � ��اال  ،اوغ� � � �ن � � ��دا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()1242545B
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0545031801

م�شرية �إىل �أن اجلمعية وان�ط�لاق�اً م��ن توجيهات قرينة �صاحب ال�سمو مما ي�ؤثر على وظائف القلب ،و�ضعف يف العظام والأنيميا وتلف يف خاليا
حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س اجلهاز الع�صبي املركزي وانخفا�ض مناعة اجل�سم ،م�ؤكدة على �أهمية الوعي
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة ،ت�سعى دائماً �إىل �إطالق املبادرات الهادفة الدوائي وااللتزام بالو�صفة العالجية ،واالهتمام بالوزن ال�صحي والتوازن
�إىل حت�سني ال�صحة اجل�سدية والنف�سية ملر�ضى الكلى وتقدمي الدعم لهم ،بني الغذاء واحلركة ،بالإ�ضافة �إىل االمتناع عن التدخني وجتنب الأنظمة
وتعزيز املمار�سات املرتبطة بال�صحة لأفراد املجتمع كافة ،وذلك من خالل الغذائية العالية بال�سعرات احلرارية والأمالح ،و�شرب املاء مبا ال يقل عن 2
لرت تقريبا للبالغني ،ف�ضال عن االمتناع �أو التقليل من امل�شروبات الغازية
توفري املعلومات ال�صحية وتقدمي اال�ست�شارات التوعوية املنا�سبة.
وال�ط��اق��ة للمحافظة على �صحة الكلى .وتعمل جمعية �أ��ص��دق��اء مر�ضى
الكلى منذ ت�أ�سي�سها عام  2007على توعية �أفراد املجتمع يف دولة الإمارات
احلفاظ على �صحة الكلى
و�أ�شارت بن دخني� ،إىل �أن �شرب املاء بكميات كافية ي�ساهم يف احلفاظ على العربية املتحدة ب�أمرا�ض الكلى ،وتوفري العالج الطبي والرعاية ال�صحية
�صحة اجل�سم ،كونه يعزز من ممار�سة الكلى لوظائفها احليوية الطبيعية ،املنا�سبة للمر�ضى� ،إىل جانب دعم امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية من خالل
حيث ي�ؤدي عدم االهتمام ب�صحة الكلى �إىل ارتفاع يف م�ستويات البوتا�سيوم تزويدهم بالأجهزة واملعدات الالزمة للت�شخي�ص والعالج.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /اي� �ب ��ى
فريدريك جا�سون  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()I4735427
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0565086406

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و � � /ص��ادق نور
� �ش �م ����س ن � ��ور  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()9998252PK
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0567950828

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و � /سميجنى
ن� �ي� �ق ��و� ��س ت� ��وف� ��ا  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP5827058يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ت فقدان �شهادة �أ�سهم
ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 1181283با�سم � /شم�سه
زيد �سعيد ال�شحي � ،صادرة من
�شركة الواحة وعددها 3511
�سهم علما ب��أن رق��م امل�ستثمر
 628000015304وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506566633
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انطالق الن�سخة الثانية من املخيم ال�شتوي لطلبة �أكادميية �شرطة دبي مبنطقة وادي حتا هب
•• دبي-وام:

انطلقت مبنطقة وادي حتا هب فعاليات املخيم ال�شتوي الثاين
لطلبة �أكادميية �شرطة دبي بح�ضور �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور
غيث غامن ال�سويدي مدير �أكادميية �شرطة دبي ونائبه العميد
الأ�ستاذ الدكتور حممد بطي ال�شام�سي وال�ضباط واملر�شحني
واملر�شحات وخمتلف فئات املوظفني الع�سكريني واملدنيني �إىل
جانب منت�سبي ال��دورات الت�أ�سي�سية وجمندي اخلدمة الوطنية
وجمال�س �شرطة دبي ومنت�سبي الدورة الطالبية ال�شتوية مبركز
حماية الدويل وطالب �أكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة وكلية
�شرطة �أبوظبي.
وياتي ذلك ا�ستجابة للحملة الثانية لأجمل �شتاء يف العامل التي

06

�أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لرت�سيخ
دولة الإمارات العربية املتحدة كوجهة �سياحية واحدة كما �أكدت
على ذلك مبادئ اخلم�سني.
وق��ال �سعادة ال�ل��واء الأ��س�ت��اذ الدكتور غيث ال�سويدي �إن تنظيم
املخيم للمرة الثانية على التوايل يف منطقة حتا �إمنا جاء ترجمة
لتوجيهات م�ع��ايل ال�ف��ري��ق عبد اهلل خليفة امل��ري ال�ق��ائ��د العام
ل�شرطة دبي ومتابعة من �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد
�أحمد بن فهد م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الأكادميية والتدريب
للم�شاركة يف هذه احلملة وذلك بعد النجاح املبهر والأ�صداء التي
حققها املخيم ال�سابق وتفعيال ال�سرتاتيجية ال�سياحة الداخلية
والهوية ال�سياحية املوحدة لدولة الإم��ارات واالنتقال �إىل �أجواء

حتا ال�شتوية ال�ساحرة بعيدا عن القاعات الدرا�سية وبيئة العمل
التقليدية ،لإ�سعاد املوظفني.
و�أك ��د ��س�ع��ادة ال �ل��واء ال���س��وي��دي ح��ر���ص الأك��ادمي �ي��ة على اختيار
منطقة حتا ب��أج��وائ�ه��ا ال��رائ�ع��ة لتكون م�ق��را للمخيم لتمتعها
بالتنوع اجل�غ��رايف ال��ذي مينحها قيمة �سياحية عالية بجبالها
ووديانها وهوائها النقي وحممياتها الطبيعية ومعاملها الرتاثية
لتعزيز ال��روح الإيجابية مو�ضحا �أن فقرات برنامج املخيم لهذا
العام �ست�شهد العديد من املفاج�آت وتنظيم الأن�شطة الريا�ضية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت��وع��وي��ة وال�ترف�ي�ه�ي��ة و�إق��ام��ة ف�ع��ال�ي��ات التحدي
وامل�سابقات املتنوعة وزي��ارات لأه��ايل منطقة حتا لتعزيز حمور
التوا�صل بني الأجيال والعديد من الربامج ال�شيقة خالل الفرتة
من  19حتى  23دي�سمرب اجلاري.

لطيفة بنت حممد :دعم �صناعة الأفالم والر�سوم املتحركة وتعزيز فر�ص منوها بني �أهم �أولويات دبي للثقافة
•• دبي-وام:

التقت �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�سة هيئة
الثقافة والفنون يف دب��ي دب��ي للثقافة وع�ضو جمل�س دب��ي ع��دداً من �ص ّناع
الأف�ل�ام وم�صممي الر�سوم املتحركة  Animationيف دول��ة الإمارات
وغريهم من ال�ك��وادر الإب��داع�ي��ة يف قطاع الأل�ع��اب� ،ضمن جل�سة عُقدت يف
جناح مركز ال�شباب يف "�إك�سبو  2020دبي" ،وذلك يف �إطار �سل�سلة املجال�س
واللقاءات التي حتر�ص �سموها من خاللها على التوا�صل مع خمتلف مكونات
القطاع الثقايف والإبداعي يف دبي من م�ؤ�س�سات و�أفراد ،ت�أكيداً لنهج الهيئة
الدائم يف تعزيز ج�سور التفاعل الإيجابي مع املجتمع الإبداعي� .شارك يف
اجلل�سة هالة بدري ،مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي؛ ونوف تهلك،
مدير �إدارة تنفيذي يف مكتب رئي�سة "دبي للثقافة"؛ والدكتور �سعيد مبارك

خربا�ش ،املدير التنفيذي لقطاع ال ُفنون والآداب يف هيئة "دبي للثقافة"،
وجمموعة كبرية م��ن ال�ك��وادر املبدعة ا�ستعر�ضت جتربتها و�أن�شطتها يف
�إطار املنظومة الإبداعية يف دبي ،كما تطرق امل�شاركون �إىل مناق�شة املتطلبات
الالزمة ملوا�صلة القطاع للنمو واالزده��ار .ويف هذه املنا�سبة� ،أعربت �سمو
ال�شيخة لطيفة ب�ن��ت حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ع��ن ت�ق��دي��ره��ا مل��ا مل�سته
خالل اللقاء من �صراحة وانفتاح وروح تواقة للتعاون ،خا�ص ًة و�أن العديد
من النقاط التي مت التطرق �إليها هي حمل اهتمام وجهود ’دبي للثقافة‘ ،
وقالت �سموها�" :سعدت بلقاء هذه النخبة من الكوادر املحلية املبدعة ،ونحن
حري�صون كل احلر�ص على اال�ستماع �إىل �آرائهم النابعة من �شغف حقيقي
ب�إبداعاتهم وجتاربهم ،كما �إننا حري�صون على الوقوف على ما قد يواجهون
م��ن حت��دي��ات للنظر يف �أك�ث�ر ال�سبل فاعلية لتحييدها وجت��اوزه��ا .فهذه
اللقاءات ت�ساعدنا على ر�صد احتياجات وتوجهات القطاع الإبداعي ،وكانت

مبثابة مرجعية مهمة ا�ستندنا �إليها خالل �صياغة ا�سرتاتيجيتنا وخططنا
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وهي ت�شكل كذلك م�صدر دعم لنا يف �صياغة
خططنا امل�ستقبلية للقطاع الإبداعي.
و�أ�ضافت �سم ّوها قائل ًة�" :صناعة الأف�لام والر�سوم املتحركة من املجاالت
الإبداعية املهمة التي ت�أتي �ضمن �أولويات �أجندة عمل دبي للثقافة ،ونتطلع
للتعاون مع املعنيني بالقطاع لر�سم خارطة طريق مثالية ت�سهم يف حتقيق
منوه وازده��اره� .سعينا من خالل اللقاء �إىل حتديد �أبرز �أولويات الأطراف
الفاعلة ،و�سنوا�صل ا�ست�ضافة م��زي��د م��ن ال�ل�ق��اءات لتكوين ر�ؤي ��ة �شاملة
لأولويات العمل �ضمن خطة ا�سرتاتيجية واقعية وف ّعالة للمرحلة املقبلة
ت�ستهدف حتقيق �إجنازات ملمو�سة تدعم م�ستقبل هذه ال�صناعة".
وقد �أجمع احل�ضور على املكانة البارزة التي تتمتع بها دبي يف �ضوء ما تت�سم
به من انفتاح ور�ؤية واعية تعلي من �ش�أن الإبداع واملبدعني ،وما متتلكه من

بنية حتتية متطورة تدعم عمليات الإنتاج الإبداعي على تن ّوع �أ�شكالها ،كما
ن ّوهوا باملكانة التي و�صلت �إليها دبي كواحدة من �أكرث املدن املرغوبة للعي�ش
والعمل على م�ستوى العامل .وتطرق امل�شاركون يف اجلل�سة �إىل جمموعة
من النقاط التي ر�أوا �أنها بحاجة �إىل مزيد من الدعم والتطوير .وخ ُل�صَ ت
اجلل�سة �إىل جمموعة من التو�صيات التي �سيتم �أخذها يف احل�سبان خالل
�صياغة ا�سرتاتيجية "دبي للثقافة" امل�ستقبلية لهذا القطاع.
يُ�شار �إىل �أن لقاء �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم مع
جمموعة من مبدعي قطاع الأفالم والر�سوم املتحركة ي�أتي امتداداً للقاءات
وجمال�س متعددة حر�صت �سموها على عقدها على مدار ال�سنوات القليلة
املا�ضية مع املعنيني بالقطاع الثقايف والإب��داع��ي يف دب��ي و�أب��رز امل�ؤثرين يف
م�سريته �سواء من م�ؤ�س�سات �أو �أفراد� ،ضمن حوار حيوي ومثمر هدفه حتقيق
تنمية م�ستدامة للعمل الثقايف والإبداعي يف دبي وعموم دولة الإمارات.

مدينة دبي للإعالم ت�ستقبل وفد هيئة الإعالم واالت�صاالت العراقية وت�ستعر�ض م�سرية الإعالم الناجحة لدبي
•• دبي-الفجر:

ا�ستقلبت مدينة دبي للإعالم الوفد
الإع�ل�ام��ي ال �ع��راق��ي ال��زائ��ر للدولة
حل �� �ض��ور �إك �� �س �ب��و  ،2020وج� ��اءت
ال��زي��ارة يف �إط��ار مواكبة مدينة دبي
لل��إع�ل�ام ل�ف�ع��ال�ي��ات احل ��دث العاملي
و�إط�لاع الوفود العاملية ال��زائ��رة على
مقومات القطاع الإعالمي املتميز يف
دب��ي ومرتكزاته املبنية وفقاً لأف�ضل
املمار�سات عاملياً واملواكبة لأخر و�أهم
م���س�ت�ج��دات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�صممة
خلدمة القطاع.
ت��ر�أ���س ال��وف��د العراقي الدكتور علي
امل � ��ؤي� ��د؛ رئ �ي ����س اجل� �ه ��از التنفيذي
لهيئة الإع�لام واالت�صاالت العراقية
والوفد املرافق له واملكون من مدراء
الدوائر املخت�صة؛ التنظيم االعالمي
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل ��وم ��ات ،وك � ��ان يف
ا�ستقبال الوفد ماجد ال�سويدي املدير
العام ملدينة دبي للإعالم ومدينة دبي

لال�ستديوهات ومدينة دب��ي للإنتاج
وجم�م��وع��ة م��ن املخت�صني يف جمال
االعالم واالنتاج �إىل جانب جمموعة
م��ن امل�س�ؤولني ع��ن خمتلف القاعات
الإعالمية �ضمن املدينة .
وبهذه املنا�سبة ،رحب ال�سويدي بزيارة
ال��وف��د ال �ع��راق��ي م�ث�ن�ي�اً ع �ل��ى ال ��دور

حماكم دبي

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 21/ 12/ 2021 Issue No : 13422

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70522

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 21/ 12/ 2021 Issue No : 13422

الكبري واملهم للم�ؤ�س�سات الإعالمية
ال �ع��راق �ي��ة يف ظ ��ل ال �ت �ح��دي��ات التي
واجهت املنطقة والعراق ب�شكل خا�ص،
و�أك� ��د ح��ر���ص م��دي�ن��ة دب ��ي للإعالم
على م�شاركة التجارب واخل�برات مع
خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة بقطاعات
الإعالم يف املنطقة.

و�أط�ل��ع ال�سويدي الوفد على املرافق
املختلفة التي ت�ضمها بيئة الأعمال
امل �ت �ك��ام �ل��ة وامل�ت�خ���ص���ص��ة بقطاعات
الإع�لام وتطوير املحتوى وق��دم لهم
ا��س�ت�ع��را��ض�اَ م��و��س�ع�اً لتجربة املدينة
الإع�ل�ام �ي ��ة يف دب ��ي و�أه � ��م حمطات
ه��ذه امل���س�يرة م�ن��ذ ت�أ�سي�سها يف عام

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2104/2021/11:مدين جزئي

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008495 - Civil (Partial
To the defendant: Parwinder Singh Sandhu
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Parwinder Singh
Sandhu Indian, requesting the following:
Obligate the defendant to pay an amount of (14125.89 dirhams) Fourteen thousand one
hundred twenty-five dirhams and eighty-nine fils, and the legal interest at 12% from the date of
the judicial claim until the date of full payment, and to charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 29/12/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18
مو�ضوع الدعوى -1 :بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )1.376.661.85درهم مليون
وثالثمائة و�ستة و�سبعون الفا و�ستمائة وواح��د و�ستون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا  -من ت��اري��خ 2021/4/10:حتى
ت��اري��خ 2021/7/13:والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2021/4/10وما ي�ستجد حتى ال�سداد التام  -2ال��زام املدعي
عليهما بالر�سوم وامل�صروفات واالتعاب .
املدعي:امل�ست�شفى االمريكي دبي �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -عود ميثا بجانب مدر�سة جيم�س وبن�ش�سرت مقابل فندق املوفمبيك منطقة رقم � - 319شارع
�15أ  -مكاين - 3009592077:هاتف - 0505522502:امييل - aalkarmy@yahoo.com:فاك�س043360068:
وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار
املطلوب �إعالنه � -1 :سليمان �سكندر علي �سكندر علي � -صفته  :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ
( )1.376.661.85درهم مليون وثالثمائة و�ستة و�سبعون الفا و�ستمائة وواحد و�ستون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا  -من
تاريخ 2021/4/10:حتى تاريخ 2021/7/13:والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2021/4/10وما ي�ستجد حتى ال�سداد
التام  -2الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صروفات واالتعاب  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/26ال�ساعة
� 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

 2000مب��ا ي�شمل �أب ��رز امل�شاريع
وامل�ب��ادرات التي مت �إطالقها لتحقيق
ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف �أن تكون دبي
مركزاً �إعالمياً �إقليمياً بارزاً وملتقى
لل�شركات واملواهب يف �صناعة املحتوى
ورائ � ��دة يف ت�ب�ن��ي �آخ ��ر ال�ت��وج�ه��ات يف
قطاع الإع�ل�ام عاملياً كما تطرق �إىل

التوجهات اال�سرتاتيجية يف قطاعات
االن�ت��اج والأف�ل�ام وال�سينما ،والبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة ال �ت ��ي ت�ضمها
املدينة .و�شهدت الزيارة ،تبادل الر�ؤى
لالرتقاء بامل�شهد الإع�لام��ي العربي
و�سبل تطوير حمتوى يرتقى مل�ستويات
م�ت�ق��دم��ة م��ن ال�ت�ن��اف���س�ي��ة واجل� ��ودة.

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9629/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3514/2021جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 212244.81درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ �:شركة اخلليج لل�سحب �ش.ذ.م.م
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -م�صنع ملك خا�ص  -طريق دبي � -أبوظبي املنطقة احلرة جبل علي بالقرب
من غاز االمارات  -بوكالة املحامية/اميان الرفاعي
املطلوب �إعالنه :البلوكي للأملنيوم والزجاج � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 212244.81درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 21/ 12/ 2021 Issue No : 13422
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007663-Civil (Partial
To the defendant: Mohammad Faisal Tajammal, Address: 9391971
We would like to inform you that on 16/12/2021, this court decided its
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows
The court ruled in in presence: To obligate the Defendant to pay to the
Plaintiff an amount of AED 39869.50 (Thirtyn nine Thousand Eight
)Hundred Sixty-Nine and Fifty fils
In addition to the legal interest equals 4% annually on the amount awarded
from the date of the claim until the full payment, provided that it shall not
exceed the ruled amount with expenses
unappealing Judgment
Judge
Ahmed Jamal Al Din Ahmed
Muntasir
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance

ومن جانبه ،قال امل�ؤيد "العراق ي�شهد
اليوم انفتاحاً كبرياً يف جمال الإعالم،
خا�صة بعد عام  2003وبرزت الكثري
من و�سائل الإع�لام املختلفة ،ون�شط
القطاع اخل��ا���ص يف جم��ال االعالم"،
و�أ� �ش ��اد امل ��ؤي��د مب �� �ش��روع م��دي�ن��ة دبي
للإعالم املخ�ص�ص خلدمة م�ؤ�س�سات

ق� �ط ��اع الإع� �ل� ��ام وال �� �ص �ن ��اع ��ات ذات
ال�صلة ،ومنظومة العمل التي تت�سم
مب��رون��ة الإج � ��راءات ،م��ا �شكل نقطة
ج ��ذب لأب� ��زر امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإعالمية
والإعالنية العربية والعاملية ما يجعل
منها وجهة �أعمال متكاملة وحمفزة
للإ�ستثمار يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ،م�ؤكداً
على �ضرورة تبادل اخل�برات ،والعمل
امل �� �ش�ت�رك ،وو�� �ض ��ع �أف �� �ض��ل الآل� �ي ��ات
التنظيمية م��ن �أج��ل الإرق ��اء بقطاع
الإعالم يف البلدين .ويف ختام الزيارة،
ق��دم امل��ؤي��د درع �اً رم��زي�اً ملدير مدينة
دب ��ي ل�ل��إع�ل�ام� ،إح �ت ��وى ع�ل��ى م�سلة
حمورابي التي متثل العمق احل�ضاري
للإن�سان ال�ع��راق��ي ،فيما ق��دم ماجد
ال �� �س��وي��دي ،م��دي��ر ع ��ام م��دي �ن��ة دبي
لل��إع�ل�ام ك �ت��اب "ق�صتي" ل�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ،الذي ي�ضم ف�صو ًال وحمطات
من م�سرية �سموه التي ت�شكل ركيزة
ال�سرتاتيجية مدينة دبي للإعالم.

Date 21/ 12/ 2021 Issue No : 13422

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1169/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  189/2020ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )134.363درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف مع تنفيذ احلكم وفق ماورد يف منطوقه.
طالب التنفيذ  :ماجدة نا�صر عبدالعزيز البعيجان
عنوانه:الربيد االلكرتوين yousifad@emirates.ae:العائد لوكيلها املحامي يو�سف
احلمادي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد حممد كدفور املهريي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم

بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )134363.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA 2021/0008362- Civil (Partial
To the defendant: Irshad Ahmad Ilam Din
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, Phone No: 0521964480
You are assigned to attend the hearing 03/01/2022 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager
)Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above,
as a you are the defendant. -Obligate the defendant to pay an amount of (6683.82
dirhams) Sixsteen thousand Six hundred and Eighty-three dirhams and eighty-two
fils. Obligate the defendant the legal interest at 12% from the date of the judicial claim
until the date of full payment. Obligate the defendant to pay charges and expenses
and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisah Ibrahim Al Harmady

Date 21/ 12/ 2021 Issue No : 13422
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0009699- Civil (Partial
To the defendant: Oyedamola Samuel Olonade
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building, mobile no. 0522137554
The Department of Country Cases at the Ministry of Justice, on behalf of the plaintiff (Sharjah
Taxi), is requesting the esteemed court based on the foregoing and what your justice deems
appropriate to judge it as follows:
1. Obligate the defendant to pay an amount of (13901.87 dirhams) Thirteen thousand nine
hundred one dirham and eighty-seven fils.
2. Obligate the defendant to pay the legal interest at 12% from the date of the judicial claim
until the date of full payment.
3. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 26/12/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 9) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Omar Monem Mansoor
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ال�شارقة للمتاحف تنظم فعالية (مله) اليوم للمرة الثانية للعوائل
•• ال�شارقة -وام:

تنظم هيئة ال���ش��ارق��ة للمتاحف ال �ي��وم الفعالية ال�سنوية "مله" ،التي
ي�ست�ضيفها متحف ال�شارقة ل�ل�آث��ار ،مب�شاركة  12متحفاً من املتاحف
التابعة للهيئة وت�ستمر حتى  25دي�سمرب اجل ��اري ،ت��زام�ن�اً م��ع �إجازة
الف�صل الدرا�سي الأول ،بهدف توفري �أوق��ات مليئة بالن�شاط والرتفيه
التعليمي للعوائل ب�صحبة �أبنائهم ،بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة املخ�ص�صة
للكبار.
وحت��ر���ص الهيئة على �إق��ام��ة الفعاليات التي ت�ستهدف �أف ��راد املجتمع،
تعزيزاً لقيمة امل�س�ؤولية املجتمعية وتر�سيخ مبد�أ متاحف ال�شارقة متاحة
للجميع  ،بهدف خلق �أثر �إيجابي بني �صفوف و�أفراد املجتمع ،حيث تبد�أ
الفعاليات التي تت�ضمن  37ن�شاطاً وور�شة عمل وم�سابقات ،من منت�صف

الأ�سبوع وت�ستمر حتى نهايته.
وتنطلق الفعاليات يومي الثالثاء والأرب�ع��اء من ال�ساعة الرابعة وحتى
العا�شرة م�ساءً ،فيما تبد�أ �أي��ام اخلمي�س واجلمعة وال�سبت من ال�ساعة
الرابعة م�سا ًء حتى احلادية ع�شرة م�ساءً ،حيث يكون اجلمهور الزائر على
موعد مع حزمة من الأن�شطة التفاعلية التي تقام يف �أجواء �شتوية عائلية
ترفيهية للكبار وال�صغار.
وتت�ضمن فعالية مله �سينما خارجية ،وعرو�ضا ترفيهية ،وور�شا عائلية
لل�صغار واليافعني وال��وال��دي��ن ،و�ساحة �أل�ع��اب تفاعلية ،وا�ستديو بيت
ال�ن��اب��ودة ،وع��رب��ات امل ��أك��والت ،و�شخ�صيات علياء وح �م��دان ،واحلكواتي،
وقراءة ق�صة يومياً ،بالإ�ضافة �إىل عدد من عربات الأطعمة املختلفة..
كما ي�شارك كل من متحف ال�شارقة البحري ،ومتحف ال�شارقة للح�ضارة
الإ�سالمية ،ومتحف ال�شارقة اخلط  ،ومتحف املحطة ،ومتحف ال�شارقة

للفنون ،ومتحف ال�شارقة لل�سيارات القدمية ،ومربى ال�شارقة للأحياء
امل��ائ�ي��ة ،وح���ص��ن ال���ش��ارق��ة ،وح���ص��ن خ��ورف �ك��ان ،ب�ب��اق��ة م��ن ور� ��ش العمل
الرتفيهية والتعليمية ،ي�صاحبها قراءة ق�ص�صاً للأطفال يرويها احلكواتي
عبد النا�صر التميمي.
وم��ن ال��ور���ش التي تت�ضمنها الفعالية ور�شة ال�ساعة الرملية ،وزخرفة
احلقائب ،ومظلة قنديل البحر وقارورة عطرية للكبار ،وجولة يف معر�ض
دير املدينة ،وق�صة �شجرة الغاف ال�صغرية ،وتلوين اخلنجر ،ولوحة من
اخليوط للكبار ،وترميم الفخار ،ورتبة الطيار ،وامل�سابيح الإ�سالمية،
والر�سم على الفخار و�صناعة الغمد ،وحمرك الطريان ،وبرواز اخل�شب،
والأفالج ،وقوارير منقو�شة وتراكيب �إبداعية.
كما تت�ضمن م�سابقات تفاعلية وع��دداً من الأن�شطة التي ت�شمل عر�ض
العربات العلمية ،وق�صة خليفة و�أمل يف رحلة �إىل الف�ضاء ،وكنوز البحر،

وق�صة رحلة دانة ،والطباعة على القمي�ص ،وق�صة جرة الفخار ،وق�صة بابا
�سلطان ،ون�شاط اطبع طائرتك على قمي�صك ،ونحت �شعار ال�سيارات.
وي�شار �إىل �أن الهيئة ت�سعى �ضمن براجمها ال�سنوية �إىل ا�ستغالل الأوقات
املتاحة للطلبة والأ�سر ،و�إ�شغال �أوقات فراغهم ب�أن�شطة جتمع بني الفائدة
والرتفيه ،مبا ين�سجم مع �أهداف الهيئة ،ويلبي تطلعات الأطفال و�شغفهم،
ويرفد امل�شهد الثقايف والفني يف ال�شارقة ،من خالل �إن�شاء �أجيال واعية
لتاريخ احل�ضارات ،ومدركة لأهمية الرتاث الذي ت�ستعر�ضه املتاحف عرب
كنوز من املقتنيات النادرة والفريدة ،التي تخدم الفن والتاريخ والآثار
و�شتى فروع العلوم .
وتهيب الهيئة باجلمهور �ضرورة االلتزام بالإجراءات والتدابري االحرتازية
التي تت�ضمن احلفاظ على التباعد اجل�سدي وارت��داء الكمامات ل�ضمان
�سالمتهم و�صحتهم خالل �أيام احلدث.
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�سلطان بن �أحمد القا�سمي يفتتح معر�ض  Xللت�صوير الفوتوغرايف
•• ال�شارقة-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم� ،صباح ام�س االثنني ،معر�ض  Xاملتخ�ص�ص يف
الت�صوير الفوتوغرايف ،الذي �أطلقه املهرجان الدويل للت�صوير اك�سبوجر ليكون
معر�ضاً دولياً دائماً للت�صوير الفوتوغرايف ،وذلك يف م�سرح املجاز.
ومي � ّث��ل م�ع��ر���ض  Xال ��ذي مت الإع� ��داد ل��ه و�إط�ل�اق��ه يف ال� ��دورة اخل��ام���س��ة من
املهرجان الدويل للت�صوير /اك�سبوجر ،/معر�ضاً دائماً يقدّم كل �شهر جمموعة
من �أبرز الأعمال الفوتوغرافية لكبار امل�صورين الإماراتيني والعرب والأجانب،
وذل��ك ملنح اجل�م�ه��ور وه ��واة الت�صوير فر�صة االط�ل�اع على ��ص�وّر ا�ستثنائية
التقطها حم�ترف��ون م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وي�ه��دف م��ن خ�لال عرو�ضه
ال�شهرية و�أن�شطته التعليمية �إىل متكني هواة الفنون الإبداعية من االلتقاء

والتجمع والتعلم ،واكت�ساب اخل�برات الأ�سا�سية واالحرتافية يف فن الت�صوير
الفوتوغرايف.
وجت�وّل �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي يف املعر�ض ،حيث
ا�ستمع �سموه من امل�صور الإيطايل فران�شي�سكو زي��زوال �إىل �شرح مف�صل حول
الأع �م��ال الفنية الفوتوغرافية التي ي�شارك بها حت��ت ع�ن��وان "امللح ،العرق،
الدم" ،والتي قدمت ملحات من جتربته مع فن الت�صوير وطرق اختياره للقطات
وتوقيتها.
كما ا�ستمع �سموه خالل جولته يف معر�ض الفنان الربيطاين �أنتوين المب� ،إىل
الر�ؤية التي ينطلق منها يف �أعماله التي ي�شارك بها يف املعر�ض بعنوان "مالذات"،
والتي تعك�س عالقته باحلياة من حوله� ،إىل جانب حمطات خمتلفة من رحلة
الفنان مع الكامريا كم�صور حمرتف له �أ�سلوبه اخلا�ص يف هذا الفن.
واطلع �سمو نائب حاكم ال�شارقة خالل اجلولة ،على �أق�سام املعر�ض املتنوعة

وقاعات تنظيم ور�ش العمل ،واملقهى املفتوح للزوار ،واملنطقة املخ�ص�صة للقراء،
حيث توقف �سموه عند جاهزية كافة الأجنحة باملعر�ض وال��ذي يمُ ّثل ف�ضا ًء
�إبداعياً وفنياً متكام ً
ال للمهتمني مبجال الت�صوير ،حيث �سي�ست�ضيف املعر�ض
ور�شاً متخ�ص�صة لهواة الت�صوير واملحرتفني ب�صورة منتظمة ،يقدمها نخبة من
كبار امل�صورين يف العامل� ،إىل جانب �إتاحة املجال عرب املرافق امل�صاحبة له ،لبناء
جمتمع من امل�صورين واملهتمني بالفنون الب�صريّة يف بيئة تفاعل ّية واحدة.
وتعك�س �أعمال الفنان فران�شي�سكو زيزوال التي ي�شارك بها ،م�شروعاً خا�صاً به،
�أكمله خالل �أوق��ات خمتلفة بني عامي  2017و2019م يف جزيرة �سردينيا،
ق�صد من خالله نقل العالقة بني الإن�سان والطبيعة يف لقطاته الفوتوغرافية
املتنوعة ،كما تناول �سطح البحر و�أعماقه ،ليقدم �صور ًة متكاملة لكافة حتوالت
البحر وحاالته املختلفة وكائناته احلية يف جوالتها الطويلة.
وي�ق��دم ال�ف�ن��ان �أن�ت��وين الم��ب ،م��ن ج��ان�ب��ه ،ع�بر �أع�م��ال��ه املتنوعة املق�سمة اىل

ثالث جمموعات ،نظرته اخلا�صة لعدد من املفاهيم عرب لقطاتٍ متنوعة من
املناظر ومظاهر احلياة التقطتها كامريته خالل جتواله عرب الدول املختلفة
يف اجلزر وال�شواطئ وال�سواحل ،حيث يو ّثق حياة ال�صمود للأ�شجار يف �صحاري
الإمارات العربية املتحدة ،ومفهوم ال�صمت الكامل بلقطاتٍ نادرة لأ�شجار القرم
يف حمميات �إمارة �أبوظبي ..كما يتناول العالقة الوثيقة بني الإن�سان ككائن حي
واملاء ،وعالقة التعاي�ش الأبدي بني البحار وال�شواطئ والعي�ش فيها.
ح�ضر افتتاح املعر�ض كل من الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة
لل��إع�ل�ام �شم�س  ،وحم�م��د ح���س��ن خ�ل��ف م��دي��ر ع��ام ه�ي�ئ��ة ال���ش��ارق��ة للإذاعة
والتلفزيون ،وطارق �سعيد عالي مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة،
وح���س��ن ي�ع�ق��وب امل�ن���ص��وري الأم�ي�ن ال �ع��ام ملجل�س ال���ش��ارق��ة لل��إع�ل�ام ،وعلياء
ال�سويدي مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة ،وعدد كبري من الفنانني
و�أجهزة الإعالم املختلفة.
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ال�شارقة للعمل التطوعي ت�ستقبل طلبات امل�شاركة �إىل  31من دي�سمرب اجلاري
•• ال�شارقة -الفجر:

تدعو جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي؛ �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته �إىل الإ�سراع
يف الت�سجيل يف ال ��دوة  19جل��ائ��زت�ه��ا ال�ت�ط��وع�ي��ة؛ ح�ي��ث �سيتم �إغ�ل�اق باب
امل�شاركات �إىل  31من �شهر دي�سمرب اجل��اري؛ وتتيح اجلائزة الفرتة امل�سموح
بها من الأول من نوفمرب �إىل  31من ال�شهر اجلائري؛ بهدف تعزيز فر�صة
امل�شاركة وفق املعايري وال�شروط للراغبني يف الت�سجيل بالفائات املختلفة عرب
موقعها الإلكرتوين.
وتوا�صل "اجلائزة" خالل هذه الفرتة التي يتبقى منها � 10أي��ام ،با�ستقبال
طلبات امل�شاركة الرت�شح جلميع فئاتها ع�بر ال��راب��ط الإل �ك�تروين www.
 ، sva.shj.aeليتم بعدها �إغ�لاق باب الرت�شح ،وب��دء مرحلة مرحلة رفع
امللفات امل�شاركة ومن ثم فرزها وحتكيمها من قبل اللجنة التحكيمية خالل
الفرتات املحددة باملراحل الزمنية.
كما ت�ستمر اجلائزة يف تقدمي الور�ش واملحا�ضرات التعريفية باجلائزة املوجهة
للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،لبناء الوعي التطوعي وا�ستقطاب املجتمع على امل�شاركة يف
اجلائزة ،ف�ض ً
ال عن �إتاحة املجال ال�ستقبال املكاملات واال�ستف�سارات عرب خمتلف
و�سائل االت�صال والتوا�صل؛ وذل��ك انطالقاً من حر�ص اجلائزها و�سعيها يف
تطوير ا�سرتاتيجيتها التي تتوافق مع امل�ستجدات جم��االت العمل التطوعي
احلديثة ،لتحقيق ر�سالتها يف ن�شر ثقافة العمل التطوعي.
�إطالق العنان للأفكار التطوعية البناءة
وت�سعى اجلائزة للم�ساهمة يف دعم امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واملجموعات
التطوعية وكافة الفئات العمرية من �أف��راد املجتمع ،لإط�لاق العنان البتكار
�أفكار تطوعية خالقة وجديدة مبا يلبي احتياجات املجتمع ويحقق التنمية
املجتمعية امل�ستدامة ،من خالل احلر�ص على تطوير فئات ومعايري اجلائزة

ب�شكل م�ستمر لتحافظ على متيزها وريادتها بني خمتلف اجلوائز واملبادرات والأحكام الواردة يف دليل اجلائزة.
املرتبطة بالعمل التطوعي ،م�ؤكداً يف الوقت ذاته ب�أن التوجه الرئي�سي للمجل�س
نحو �إط�لاق اجلائزة ب�صورة متطورة لت�سابق اجلائزة نف�سها واال�ستفادة من فئة يتم اختيارها
التجارب الناجحة يف ه��ذا املجال من خ�لال حتقيق كافة �أهدافها وغاياتها� ،أم��ا الفئات ال�ت��ي يتم اخ�ت�ي��اره��ا؛ فهي تلك الفئات ال�ت��ي تت�ضمن الأف ��راد �أو
وال �سيما �أن اجلائزة ما زالت رائدة يف براجمها وخططها ال�ساعية �إىل خدمة املجموعات �أو امل�ؤ�س�سات لها ت�أثري ودور رائد يف العمل التطوعي ،وي�شرتط �أن
املجتمع.
يتم اعتماد املر�شحني من قبل جمل�س �أمناء اجلائزة للتكرمي يف احلفل ال�سنوي
للجائزة وفق الأحكام املتبعة يف ذلك.
الفئات الرئي�سية
حيث تتمثل فئة ال�شخ�صيات املخ�ضرمة ،وه��ي ال�شخ�صيات الطبيعية �أو
وتت�ضمن اجلائزة ثالث فئات رئي�سية هي؛ �أوالها فئات تتقدم بامل�شاركة وفق االعتبارية البارزة وامل�ؤثرة على العمل التطوعي ممن لهم �إ�سهامات وامتداد
ال�شروط والأحكام واملجاالت ،وثانيها فئات يتم اختيارها بالرت�شيح� ،أما الفئة زمني يف العمل التطوعي يف الدولة ،بحيث يكونون قدوة يف املجتمع� ،إ�ضافة �إىل
الثالثة فهي فئات الطلبة املتطوعني واملتمثلني يف طلبة اجلامعات واملدار�س فئة املتطوعني القائمني ب�أعمال تطوعية خا�صة ،كاملتربعني بالدم ومغ�سلي
من "جنوم التطوع".
الأموات واملخت�صني ،وكذلك فئة العاملني يف جماالت تطوعية وهم امل�ؤثرون
على العمل التطوعي بحكم املهام التي ي�شغلونها يف واحد �أو �أكرث من جماالت
التطوع� ،إىل جانب فئة املتطوعني من ال�شرائح اخلا�صة ،الذين يت�صفون
فئة تتقدم بامل�شاركة
الفئات التي تتقدم بامل�شاركة؛ فهي تتمثل يف فئة اجل�ه��ات احلكومية ،وهي بخ�صائ�ص معنية ،ك�أ�صحاب الهمم ن وكبار ال�سن والأيتام ،وغريهم.
اجل�ه��ات احلكومية ال�ت��ي مت �إن���ش��ا�ؤه��ا وف��ق مرا�سيم وق��وان�ين م��ن احلكومة
االحت��ادي��ة �أو احل�ك��وم��ات امل�ح�ل�ي��ة ،يليها فئة امل��ؤ��س���س��ات الأه�ل�ي��ة ذات النفع فئة الطلبة:
العام وامل�شهرة مبرا�سيم �أو بقرار من وزارة تنمية املجتمع �أو ما يعادلها يف �أما الفئات الثالثة؛ فهي فئة الطلبة املتطوعني من طلبة املدار�س واجلامعات
احلكومات املحلية ،بالإ�ضافة �إىل فئة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات الأن�شطة امللتحقني بربامج العمل التطوعي ،ويتم اعتماد املر�شحني منهم وفق املعايري
االقت�صادية الربحية �سواء كانت جتارية �أو مهنية �أو �صناعية وم�سجلة وفق وال�ضوابط التي تخ�ص طلبة اجلامعات والكليات يف الدولة ،بالإ�ضافة �إىل طلبة
اجلهات املخت�صة ،وكذلك فئة املجموعات التطوعية املعتمدة واملرخ�صة من املدار�س امل�شاركني يف برامج تطوعية يف �إمارة ال�شارقة ،الذين يتم تر�شيحهم
قبل اجلهات املخت�صة ،على �أن يكون عدد �أع�ضائها ال يقلون عن � 5أفراداً ممن م��ن قبل �إدارة مدرا�سهم لتميزهم يف العمل التطوعي خ�لال �سنة امل�شاركة
تتجاوز �أعمارهم من  18عاماً ،ع�لاوة على فئة ال�شخ�صيات والأف ��راد ممن �ضمن "جنوم التطوع"  .وت�شرتط يف الأعمال املتقدمة للم�شاركة� ،أن تكون يف
جت��اوزت �أعمارهم  18عاماً ،وكذلك فئة الأ�سر التطوعية وهي الأ�سرة التي نطاق العمل التطوعي داخل الدولة ،للمواطنني واملقيمني� ،أن تكون للم�شارك
تنفذ �أعمالها التطوعية ب�شكل م�شرتك على �أن يتم التقدمي وفق ال�شروط �شخ�صية اعتبارية وله �أوراق ر�سمية �سارية املفعول ،و�أن تكون م�شاركات معتمدة

يف العمل التطوعي ومرخ�صة من اجلهات املخت�صة ،على �أن تكون امل�شاركة يف
العمل التطوعي طواعية و بال مقابل ويكون لها �أثر على املجتمع ،عالوة على
�أنه يحقق �أحد جماالت العمل التطوعي.
جماالت اجلائزة:
ومت ت�صنيف  4جم��االت للم�شاركة يف اجل��ائ��زة ،وه��ي جم��ال �صناعة الفر�ص
التطوعية ،وجمال املبادرة ب�أعمال تطوعية ذات امل�س�ؤولية املجتمعية ،وجمال
دعم العمل التطوعي ،وجمال امل�شاركات يف الربامج التطوعية.
ويت�ضمن جمال �صناعة الفر�ص التطوعية ،طرح م�شروع ريادي لعمل تطوعي
مبتكر ومبدع يف خدمة املجتمع على �أن يكون �صانع الفر�صة التطوعية له دور
قيادي يف �إدارة امل�شروع وتنفيذه وحتقيق �أهدافه ونتائجه وحتفيز املتطوعني
القائمني عليه.
�أما جمال املبادرة ب�أعمال تطوعية ذات امل�س�ؤولية املجتمعية ،وهو من املجاالت
املحدثة يف هذه ال��دورة ليتم تعزيزه ب�أن�شطة امل�س�ؤولية املجتمعية؛ وهو من
املجاالت التي تخدم املجتمع �إم��ا بامل�ساهمة يف حل م�شكلة تواجه املجتمع �أو
تواجه �شريحة فيه �أو ت�سهم يف تنميته لتح�سني امل�ستوى املعي�شي يف املجتمع،
وينفذها بنف�سه �أو مع �آخرين ولي�س من �ضمن املهام املوكلة �إليه يف جمال عمله،
وي�سخر لها اجلهد واملال لتحقيق �أهدافها.
ويقوم جمال دعم العمل التطوعي؛ على توفري دعم مادي �أو معريف �أو �سيا�سات
�أو غريها مل�ساندة العمل التطوعي وجم��االت��ه مبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافها
كدعم الربامج والفر�ص التطوعية يف اجلمعيات الأهلية واحلكومية وغريها،
م��ن منطلق امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية .ك�م��ا ي�ق��وم جم��ال امل���ش��ارك��ات يف الربامج
التطوعية على امل�شاركة يف برامج و�أع�م��ال تطوعية باجلهد والوقت خلدمة
املجتمع طواعية بال مقابل برغبة ذاتية منه ،وحتت�سب بعدد امل�شاركات وعدد
ال�ساعات التطوعية امل�شارك بها يف الفر�صة التطوعية وامل�ؤ�س�سات الأهلية.

اختتام �أعمال م�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي ب�إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

�أختتمت م�ساء �أم����س �أع �م��ال ال ��دورة الثانية والع�شرين م��ن م��ؤمت��ر ال ��وزراء
امل�س�ؤولني ع��ن ال���ش��ؤون الثقافية يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،التي ا�ست�ضافتها دولة
الإم � ��ارات ع�ل��ى م ��دار ي��وم�ين يف م��رك��ز دب��ي ل�ل�م�ع��ار���ض ب��إك���س�ب��و  2020دبي
ونظمتها وزارة الثقافة وال�شباب ،بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم "الألك�سو" ،ومب�شاركة  18وزي��راً م�س�ؤو ًال عن ال�ش�ؤون الثقافية يف
الوطن العربي ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة "اليون�سكو" ،ومنظمة العامل الإ�سالمي للرتبية والعلم والثقافة
"الإي�سي�سكو" ،ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،واملجل�س العاملي للمعامل
واملواقع "�إيكومو�س" ،والهيئة العربية للم�سرح".
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب ،رئي�س الدورة
الثانية والع�شرين مل�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية" :يعد امل�ؤمتر
من�صة رئي�سة لتعزيز �آف��اق التعاون الثقايف العربي ،وب�ل��ورة �أب�ع��اده اجلديدة،
لتعزيز ح�ضور الثقافة العربية واالرتقاء بها ،لذا حتر�ص دولة الإم��ارات على
التعاون اال�سرتاتيجي مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الألك�سويف
اجلوانب املتعلقة مبجاالت عملها كافة" ،مو�ضحة �أن ا�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر ،هو
ترجمة لر�ؤية قيادتنا الر�شيدة يف دعم الثقافة العربية باعتبارها اجل�سر الذي
يربط بني �شعوب املنطقة.
و�أ�ضافت معاليها" :ا�ستطاع معايل ال��وزراء خالل �أعمال امل�ؤمتر حتقيق ر�ؤية
ثقافية عربية طموحة ،بنقا�شهم عدداً من املوا�ضيع التي ُتعنى بال�ش�أن الثقايف
ال�ع��رب��ي امل���ش�ترك ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا م��راج�ع��ة اخل�ط��ة ال�شاملة للثقافة العربية،
ومقرتح الإلك�سو حول و�ضع نظام ل�سفري الثقافة العربية ،وا�ستعرا�ض خارطة
العمل اخلم�سية للملفات العربية امل�شرتكة لت�سجيل ال�تراث غري امل��ادي مع
اليون�سكو ،الفت ًة �إىل �أن حوار معايل الوزراء مع ال�شباب العربي� ،شكل منوذجاً
ملهماً ملا يجب �أن يكون عليه التوا�صل بني �صناع القرار يف القطاع الثقايف والفئة

امل�ستهدفة لوزراء الثقافة.
و�شكرت معاليها �أ�صحاب املعايل ال ��وزراء واحل�ضور كافة على م�شاركتهم يف
�أبرز الفعاليات التي عقدت بالتوازي مع امل�ؤمتر والتي �شملت افتتاح قمة اللغة
العربية وجائزة ومهرجان ال�بردة ،و�أ�شارت �إىل �أن امل�ؤمتر مت تتويجه ب�إعالن
الإمارات للغة العربية والذي �أعلن عنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
من جانبه قال معايل الدكتور حممد ولد �أعمر املدير العام للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم :افتتحنا مرحل ًة جديد ًة للعملِ الثقا ِّيف يف بلدانِنا
العربية بف�ضلِ اخلط ِة املُحدَّث ِة للثقافة العربية ،وبف�ضل امل�شاري ِع الثقافي ِة
العربي و�س ُتو ّفر الإح��اط� َة وامل�ساعد َة
العربي ِة امل�شرتكة التي �ستعز ُز تعاو َننا
ّ
مل�ستحقيها ،و�ست�ؤم ُِّن الت�أهي َل ال�ضروريَّ لكوادرنا ومل�ؤ�س�ساتنا الثقافية يف عديد
امل�ج��االت ،كما �ستمنح دُو َل�ن��ا العربية الفر�ص َة لأن تكو َن يف م�ستوى املنا�سباتِ
ُّ
"�ستظل املنظم ُة العربية للرتبية
الإقليمي ِة والدولي ِة القادمة .و�أ�ضاف معاليه:
والثقافة والعلوم �/ألك�سو /على عهدها يف احت�ضانِ امل�شاري ِع العربي ِة امل�شرتكة
ودعمِها وت�أطريِها ،و�ستعم ُل على متابع ِة وتنفي ِذ خمرجاتِ هذا امل�ؤمتر وال�سيما
امل�شاري َع التي مت اعتمادُها م��ن ط��رف معايل ال ��وزراء ،و�سنوا�ص ُل م� َّد ج�سو ِر
ونف�س القيَم،
نف�س املبادئِ
َ
التعاونِ واحلوار مع ك ِّل ال�شركاء الذين نتقا�سم معهم َ
ري لثقافتِنا العربية يف خمتلف املحافلِ الدولية و�سنعم ُل على
ري �سف ٍ
و�سنكو ُن خ َ
جعلِ تراثِنا منب َع هويتنا وم�صد َر افتخارنا و�أح َد ركائ ِز اقت�صادياتنا".
ور ّكزت الدورة الثانية والع�شرين على جملة من املو�ضوعات� ،أبرزها تقرير حالة
اللغة العرب ّية وم�ستقبلها الذي ت�صدره الوزارة بال�شراكة مع املجل�س اال�ست�شاري
للغة العربية؛ وبحث �سبل التعاون لإطالق م�شاريع جديدة يف جماالت الثقافة
والرتاث واللغة العربية وتطويرها.
ورحب �أ�صحاب املعايل يف نهاية �أعمال امل�ؤمتر؛ بطلب اململكة العربية ال�سعودية
ا�ست�ضافة م�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي يف
دورته الثالثة والع�شرين املزمع تنظيمها �سنة .2022

والقت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب ،رئي�س الدورة
الثانية والع�شرين مل�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية بيان الدولة
يف ختام �أعمال امل�ؤمتر ال��ذي حمل عنوان "مراجعة اخلطة ال�شاملة للثقافة
العربية وحتديثها" وفيما يلي ن�صه.
"بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وبا�ست�ضافة كرمية من
دولة الإمارات العربية املتحدة وتزامناً مع معر�ض اك�سبو دبي  ،2020انعقدت
ال��دورة الثانية والع�شرون مل�ؤمتر ال��ورزاء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف
الوطن العربي ،يف مدينة دبي".
"�شارك يف هذا امل�ؤمتر  18دول��ة عربية� ،إ�ضافة �إىل جامعة ال��دول العربية،
وممثلون عن منظمات "اليون�سكو ،الإي�سي�سكو ،ومكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج ،واملجل�س الدويل للمعامل واملواقع ،والهيئة العربية للم�سرح".
"انعقدت ال��دورة الثانية والع�شرون مل�ؤمتر ال ��وزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون
الثقافية يف ال��وط��ن يف ظ��رف ت��واج��ه فيه الثقافة العربية حت��دي��ات متعددة
وم�ت��زاي��دة تفر�ض عليها �إع ��ادة �صياغة �شاملة لأول��وي��ات�ه��ا و�أه��داف�ه��ا وطرق
عملها ،ويف مقدمتها متغريات ال�ع��امل اجل��دي��د ال�ت��ي مت�س الثقافة العربية
يف خ�صو�صياتها ومرتكزاتها الفكرية واالجتماعية وال�ترب��وي��ة� ،إ�ضافة �إىل
تطور �سيا�سات احلوكمة الثقافية وث��ورة املعلومات و�سطوة املن�صات الرقمية،
وح��االت ال�ط��وارئ والأزم��ات ك�أزمة كوفيد -19التي خلخلت املفاهيم وقلبت
�أولويات العامل ور�سخت القناعات بدور الثقافة ومكانتها يف الظروف العادية
واال�ستثنائية"" .من هنا وعلى �ضوء التحديات التي تواجه الثقافة العربية
ناق�ش م�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي يف دورته
الثانية والع�شرين" ،نتائج م�شروع مراجعة اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية
وحتديثها" باعتبارها مو�ضوعا رئي�سا".
"انطلق م�شروع املراجعة من ا�ستعرا�ض حتليلي لأه��م التطورات التي ميزت
امل�شهد الثقايف العربي خالل الع�شرين املن�صرمة ،وما اكتنف هذه التطورات
من مالب�سات وما حاق بها من م�ستجدات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وما

�أفرزته من حتديات ورهانات جديدة".
"�أكد ال��وزراء امل�س�ؤولون عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي ،على �أهمية
خمرجات م�شروع مراجعة اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية وحتديثها يف تي�سري
التبادل الثقايف وتطوير العمل الثقايف العربي امل�شرتك".
"وقدم �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ور�ؤ�ساء الوفود يف كلماتهم التوجهات
اال�سرتاتيجية للدول العربية يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد  ،19التي �أكدت
على ��ض��رورة وحيوية تفعيل امل�شروع الثقايف العربي امل�شرتك ال��ذي ي�ساهم
يف �صيانة ال�ه��وي��ة العربية وح�م��اي��ة الأج �ي��ال النا�شئة م��ن خم��اط��ر التطرف
واالنحراف"" .كما بحث امل�ؤمتر �سبل و�آليات تعزيز الوحدة الثقافية العربية
و�ضمان ا�ستدامتها م��ن خ�لال ب�ن��اء جمتمعات املعرفة امل�ت�ع��ددة وال�شمولية،
و� �ض��رورة انفتاح الثقافة العربية على ثقافات ال�ع��امل ،وتعزيز الأو� �ص��ار مع
الثقافات الإن�سانية والإ�سهام الفاعل يف �صياغة امل�شروع احل�ضاري الإن�ساين يف
�إطار قيم االختالف والتنوع ،مع مراعاة خ�صو�صيات الثقافة العربية الزاخرة
ح�ضاريا وتراثيا وتاريخيا ومعرفيا ،لكونها ت�ستمد دميومتها و�صريورتها من
تنوعها وعراقتها وتعدد مناهلها اجلغرافية والتاريخية واللغوية والعرقية".
"يف ختام �أعمال امل�ؤمتر عرب الوزراء امل�س�ؤولون عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن
العربي عن عظيم �شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية املتحدة على ح�سن
التنظيم واال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،وعلى ما وفرته من دعم مل�شروع مراجعة
وحتديث اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية ،كما وج��ه امل�ؤمتر �شكره وتقديره
للمنظمة العربية للرتبية الثقافة والعلوم على دورها يف تن�سيق العمل الثقايف
العربي امل�شرتك وتعزيز الوحدة الثقافية للأمة العربية.
"و�أو�صى �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة الدول العربية بالعمل على اال�ستفادة
من خمرجات مراجعة اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية واال�ستئنا�س بها يف
تطوير اال�سرتاتيجيات الوطنية للتنمية الثقافية وبرامج التعاون امل�شرتك
ودع��وا �إىل تنظيم ور�شات ول�ق��اءات لتقدمي اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية
والتعريف بها لدى الفاعلني يف املجال الثقايف".
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

�أحمد بن �سعيد يقدم واجب العزاء يف وفاة ماجد الفطيم
•• دبي-وام:

قدم �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات
واملجموعة رئي�س هيئة دبي للطريان املدين رئي�س مطارات دبي واجب العزاء اليوم فى وفاة املغفور
له ب�إذن اهلل تعاىل ماجد حممد الفطيم وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة �أبوهيل يف دبي.
كما قدم واجب العزاء  ..ال�شيخ حممد بن جمال بن �صقر القا�سمى ومعايل مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي و�سعادة في�صل الرحماين
رئي�س االحتاد الدويل ل�سباقات اخليول العربية الأ�صيلة.
و�أع��رب �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم عن �صادق تعازيه لأ�سرة وذوي الفقيد  ..داعيا
اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذوي��ه ال�صرب
وال�سلوان.

08

�أبو الغيط من �إك�سبو  :2020اجلامعة العربية قوية وفاعلة

•• دبي-وام:

�أك ��د م�ع��ايل �أح �م��د �أب ��و ال�غ�ي��ط �أمني
عام جامعة الدول العربية �أن جامعة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ت�ع��د �أق� ��دم منظمة
�إقليمية يف العامل وت�أ�س�ست يف مار�س
ع��ام  1945وذل��ك قبل � 6أ�شهر من
م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة م���ش�يرا �إىل
ر��س��ال�ت�ن��ا خ�ل�ال ت��واج��دن��ا ب�ج�ن��اح يف
�إك�سبو  2020دبي �أن جامعة الدول
العربية حية قوية وفاعلة وتتفاعل
مع ال�ش�أن العربي و�ش�ؤون املنطقة.
وق��ال خ�لال امل��ؤمت��ر ال�صحفي الذي
ع�ق��د �أم ����س يف م�ق��ر �إك���س�ب��و 2020
دب��ي �إن الر�سالة الثانية ال�ت��ي ن�ؤكد
عليها خالل تواجدنا يف هذا احلدث
ال �ع��امل��ي ال� �ب ��ارز ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه دول ��ة

الإم � ��ارات ب�ن�ج��اح ومت �ي��ز� ،أن جامعة
الدول العربية لي�ست منظمة �سيا�سية
وح �� �س��ب و�إمن� � ��ا ه �ن ��اك ال �ع��دي��د من
املجاالت التي تن�شط فيها مثل املجال
الثقايف واالجتماعي وامل��ر�أة والطفل
وكبار ال�سن.
و�أ�ضاف �أن املتابع لعمل اجلامعة على
م��دار العام يجد �أن الأم��ر ال يرتبط
وح �� �س��ب ب��ال �� �ش ��أن ال �� �س �ي��ا� �س��ي و�إمن� ��ا
هناك العديد م��ن الق�ضايا الأخرى
ال�ت��ي ت��رت�ب��ط �أي���ض��ا ب��ال���ش��أن العربي
م�ث��ل التعليم وامل � ��ر�أة وال�ط�ف��ل الفتا
�إىل جامعة الدول العربية ت�ضم 11
قطاعا متنوعا.
و�أكد معاليه �أن تنظيم دولة الإمارات
�إك�سبو العاملي للمرة الأوىل يف املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ي �ع��د �إجن � ��ازا ع�ظ�ي�م��ا فهذا

احل��دث العاملي ال�ب��ارز ت�ستفيد منها
الب�شرية جمعاء كما �أنه �أظهر للعامل
�أج�م��ع ال �ق��درات الكبرية التي تتمتع
بها دولة الإمارات والإمكانات العديدة
التي تزخر بها وت�ؤهلها �إىل تنظيم
كافة الفعاليات العاملية بنجاح.
وب�ي�ن م�ع��ال�ي��ه �أن امل���ش��ارك��ة الوا�سعة
ل�ل��دول العربية ب�أجنحة متميزة يف
�إك�سبو  2020دبي يوفر لها من�صة
عاملية مثالية من �أجل ت�سليط ال�ضوء
على الإجن��ازات التي حققها ور�ؤيتها
للم�ستقبل وال�ن�ج��اح��ات والإجن� ��ازات
العربية التي حتققت يف العديد من
املجاالت.
وع�ب�ر معاليه ع��ن متنياته بالنجاح
والتوفيق لدولة الإم ��ارات يف تنظيم
هذا احلدث العاملي املتميز طوال مدة

انعقاده التي ت�ستمر حتى �شهر مار�س
املقبل كما عرب عن متنياته بالتوفيق
للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
وجناحها يف نيل �شرف تنظيم �إك�سبو
.2030
وردا على �س�ؤال حول دالالت ا�ست�ضافة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ل�ع��دد م��ن الأح ��داث
العاملية الكربى حيث ت�ست�ضيف دولة
الإم��ارات �إك�سبو  2020وت�ست�ضيف
دول � ��ة ق �ط��ر ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل 2022
وت�ست�ضيف جمهورية م�صر العربية
م��ؤمت��ر ال ��دول الأط ��راف يف اتفاقية
الأمم امل �ت �ح ��دة ب �� �ش��ان ت �غ�ي�ر املناخ
"كوب  "27قبل �أن ت�ست�ضيف دولة
الإم � ��ارات "كوب  "28ع��ام 2023
 ..ق��ال �إن ا�ست�ضافة ال��دول العربية
لهذه الأحداث العاملية الكربى يعك�س

ام�ت�لاك�ه��ا البنية التحتية املتكاملة
والإم � �ك ��ان ��ات وال �ع �ن��ا� �ص��ر الب�شرية
القادرة على قيادة العملية التنظيمية
لهذه الفعاليات بكل كفاءة.
ك �م��ا ل �ف��ت م�ع��ال�ي��ه �إىل �أن التواجد
ال �ع��امل��ي ال� �ب ��ارز يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب��ي يعك�س االهتمام ال��دويل الكبري
مبنطقتنا العربية والإجن ��ازات التي
حققتها كافة الدولة ونحن ن�أمل �أن
من�ضي يف هذا الطريق لعقود مقبلة.
من جانبه �أك��د �سعادة ال�سفري ح�سام
زك��ي الأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد واملفو�ض
ال� �ع ��ام جل��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة يف
�إك�سبو  2020دب��ي �أن جناح جامعة
الدول العربية يف �إك�سبو  2020دبي
ا�ستقطب ن�ح��و � 70أل ��ف زائ ��ر حتى
الآن ..م���ش�يرا �إىل �أن اجل�ن��اح حظي

�أي�ضا بزيارة وا�سعة من طلبة املدار�س على تعريفهم بجامعة الدول العربية
وامل� �ج ��االت ال �ت��ي ت�ه�ت��م ب �ه��ا وتقدمي
والأجيال النا�شئة.
وذكر �أنه كانت لدينا رغبة يف الرتكيز امل �ع �ل��وم��ات ك��اف��ة ع ��ن ه ��ذه املنظمة
على �أط�ف��ال امل��دار���س خ�لال زيارتهم الإقليمية العريقة "بيت العرب".
للجناح لأنها امل�ستقبل وحر�ص اجلناح و�أ��ش��ار �إىل �أم اجلناح ا�ستقطب �أي�ضا

زوارا من جن�سيات خمتلفة حيث مت
تقدمي حمتوى تعريفي لهم باللغة
الإجنليزية من �أج��ل ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة والإجن � ��ازات
التي حققتها.

الزي التقليدي وم�شروعات ال�شباب حكايات تروى بجناح تون�س يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

مزيج من الأح�لام واحلقائق يك�شف عنها جناح تون�س يف �أك�سبو  ،٢٠٢٠حيث
جاء ال�شعار مواكبا للخطة اال�سرتاتيجية للدولة " الهام ال�شباب وم�ستقبل
واعد" وك�أنها ر�سالة ملا تقدمه تون�س من اال�ستثمار يف ال�شباب واتاحة الفر�صة
لإبداعاتهم و�أفكارهم التى تتما�شى مع الع�صر ،يقع جناح تون�س يف منطقة
الفر�ص على طابقني الأول على م�ساحة  ٤٣٦مرتا مربعا والطابق الثاين ٣٨١
مرتا مربعا ،وهذه امل�ساحة الكلية كانت كافية تو�صيل مفهوم م�صمم اجلناح.
يقول حممد طيب مدير جناح تون�س يف �أك�سبو � ، ٢٠٢٠أن دولة تون�س منتظمة
على امل�شاركة يف املحافل الدولية منذ ١٨٥١م ،وكانت �أخر م�شاركتني يف �أك�سبو

بعام  ٢٠١٠يف ال�صني و ٢٠١٥يف �إيطاليا ،وهذا التواجد يعترب حر�ص من دولتنا
على احل�ضور وحجز مقعد يف م�صاف ال��دول املتقدمة ،وت��واج��دن��ا يف �أك�سبو
٢٠٢٠دب��ي تعد خطوة حمورية ومهمة للغاية ،من فالرتويج من خالل من�صة
عربية مكان بال�شرق الأو�سط ي�شعرنا ب�أننا يف بلدنا ونتحدث مع اجلميع بلغة
مفهومة ،بل نر�سخ لتون�س �صورة ذهنية عند اجلمهور الذي يزور اجلناح يوميا
بكثافة مر�ضية.
و�أ��ض��اف حممد طيب ب��أن جناح تون�س ب�أك�سبو  ٢٠٢٠يقوم على �أرب�ع��ة حماور
رئي�سية ،املحول الأول يتناول قطاع ال�سياحة وهذا يتم الرتويج له من خالل
فيلم ق�صري يو�ضح بال�شرح املناطق التى جت��ذب ال�سياح لزيارتها ،ف�ضال عن
وج��ود ت�سهيالت تنا�سب ال ��زوار� ،أم��ا امل�ح��ور ال�ث��اين ف�ك��ان خم�ص�ص للثقافة

واملعرفة وما حتمله تون�س من تراث وعادات وتقاليد ،واملحور الثالث خ�ص�ص
لعر�ض ال���ش��رك��ات ال�شبابية ومنتجاتهم لت�شجيعهم على الإب� ��داع والتطور
والتنمية امل�ستدامة ،حيث ان الدولة تهتم بال�شباب وتنني قدراتهم ،مما ا�سهمت
يف تطوير  ٩االف مهند�س يف االت�صاالت والتكنولوجيا منهم ثالث �أالف مهند�س
يف جمال احلا�سب الآيل ،وذلك �إميانا منا بدور ال�شباب يف تعزيز قيمة الدولة،
�أما املحور الرابع فكان للمنتجات التون�سية من زيت زيتون وفخار و�صناعات
يدوية وح��رف وم�شغوالت تعك�س روح املجتمع بالإ�ضافة ملكان مت تخ�صي�صه
للم�ستثمرين التون�سية ونظرائهم من الأج��ان��ب ،وه��ذه القاعة يتم فيها عقد
االتفاقيات والتعاون امل�شرتك بني اجلانبني.
و�أ�ضاف حممد طيب مدير جناح تون�س يف �أك�سبو  ٢٠٢٠ب�أن جناح تون�س يدعو

الزوار �إىل جتربة ارتداء الزي التون�سي والت�صوير به ،و�أن اجلمهور يهتم بختم
جواز ال�سفر من اجلناح على اعتبار �أنه زار دولة تون�س ،وهذا الأمر ي�سعدنا جدا
وير�ضي تواجدنا و�أن ر�سالتنا و�صلت للعامل ،ومن خالل تواجد �أكرث من ١٩٥
دولة حتت �سقف اك�سبو يهمهم الرتويج للم�شروعات امل�ستدامة يف �شتى املجاالت
والتعاقدات بني ال��دول والتبادل التجاري بينهم مما يقدم يف النهاية خدمات
للإن�سانية .و�أعرب طيب عن امتنانه بالدور الذي يقوم به منظمو �أك�سبو٢٠٢٠
والزيارات املتتابعة من القيادة الر�شيدة للأجنحة تعزز من روح امل�شاركة ومتنح
القيمة الأدبية واالقت�صادية للدول امل�شاركة يف �أك�سبو ،م�شريا �إىل �أن��ه �سعيد
بروح التعاون بني جميع الدول وحر�ص الكل على جناح التجربة من خالل نقل
اخلربات والثقافات والأفكار املبتكرة.

مذكرة تفاهم بني مركز ال�شباب العربي وجامعة روت�ش�سرت دبي يف �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

وقع مركز ال�شباب العربي و"جامعة روت�ش�سرت للتكنولوجيا  -دبي" مذكرة
تفاهم لتمكني ال�شباب باملعرفة الأكادميية املتقدمة يف تخ�ص�صات التكنولوجيا
املتقدمة وتوفري فر�ص التدريب العملي للمواهب ال�شابة املتميزة.
وقع مذكرة التفاهم يف جناح ال�شباب يف �إك�سبو  2020دبي وبح�ضور معايل
�شما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب نائب رئي�س
مركز ال�شباب العربي �..سعادة �سعيد النظري املدير العام للم�ؤ�س�سة االحتادية
لل�شباب الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية مبركز ال�شباب العربي والدكتور
الع�ساف رئي�س جامعة روت�ش�سرت للتكنولوجيا-دبي.
يو�سف ّ
وحتدد مذكرة التفاهم خم�سة جماالت رئي�سية للتعاون بني اجلانبني لتمكني
ال�شباب وهي التعليم الأكادميي وبرامج التطوير التنفيذي ،والتدريب العملي
للطلبة ،واال�ست�شارات ،والبحوث ،والندوات وامل�ؤمترات امل�شرتكة.

ومبوجب املذكرة يوفر مركز ال�شباب العربي فر�ص التدريب املهني لطالب
متميزين م��ن جامعة روت�ش�سرت للتكنولوجيا-دبي كما ي�شارك يف معار�ض
التوظيف اخلا�صة بالطلبة التي تنظمها اجلامعة التي توفر بدورها منحتني
درا�سيتني كاملتني يف تخ�ص�صات ال��درا��س��ات العليا ل�شباب ير�شحهم مركز
ال�شباب العربي ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي تخفي�ضات يف الر�سوم ت�صل حتى 50
يف املائة ملجموعة من ال�شباب املتميزين املهتمني بربامج الدرا�سات العليا يف
اجلامعة وتوجيه دع��وات حل�ضور ور�ش العمل واحللقات النقا�شية وامللتقيات
وم�ع��ار���ض ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي تنظمها اجل��ام�ع��ة .وق��ال ��س�ع��ادة �سعيد النظري:
"التكنولوجيا تقود التحوالت اجل��ذري��ة يف كافة ج��وان��ب احل�ي��اة واالقت�صاد
واملجتمعات ومتكني ال�شباب باملعارف الأكادميية واملهارات العملية التخ�ص�صية
يف جمال التكنولوجيا والقطاعات املرتبطة به �أ�سا�س لتحقيق التنمية بكافة
�أ�شكالها".
و�أ� �ض ��اف" :التعاون ال �ي��وم ب�ين م��رك��ز ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي وج��ام�ع��ة روت�ش�سرت

للتكنولوجيا-دبي من من�صة "جناح ال�شباب" يف �إك�سبو  2020دبي لتمكني
ال�شباب العربي باملعارف الأك��ادمي�ي��ة التكنولوجية املتقدمة وت��وف�ير فر�ص
التدريب العملي واملنح الدرا�سية له هو جزء من ا�سرتاتيجية عمل متكاملة
وي�ضاف �إىل �سل�سلة الربامج واملبادرات التخ�ص�صية التي يطلقها املركز تباعاً
ويو�سعها لتمكني ال�شباب العربي يف مهارات وتخ�ص�صات التكنولوجيا التي
ت�صنع امل�ستقبل".
من جانبه قال الدكتور يو�سف الع�ساف ،رئي�س جامعة روت�ش�سرت للتكنولوجيا-
دبي" :حتر�ص جامعة روت�ش�سرت للتكنولوجيا-دبي على طرح برامج �أكادميية
نوعية يف تخ�ص�صات التكنولوجيا املتقدمة مت ّكن ال�شباب يف املنطقة باملهارات
التي تتيح لهم بناء م�سارات مهنية متميزة يف جماالت التكنولوجيا والتحول
الرقمي والذكاء اال�صطناعي وتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة ،وت�ؤهلهم
لإجراء �أبحاث ودرا�سات عليا تخ�ص�صية يف تخ�ص�صات التكنولوجيا ال�صاعدة".
و�أ�ضاف�" :شراكتنا مع مركز ال�شباب العربي يف هذا ال�سياق ت�سهم يف توحيد

جهودنا لإعداد كفاءات �شبابية متمكنة باملهارات وت�أهيل رواد �أعمال م�ستقبليني
ناجحني ق��ادري��ن على ت�أ�سي�س م�شاريع نا�شئة جت��ذب الدعم والتمويالت يف
خمتلف جماالت التكنولوجيا".
وكان مركز ال�شباب العربي �أطلق يف �أكتوبر " 2020برنامج الزمالة التقنية
لل�شباب العربي" بال�شراكة م��ع �شركات تكنولوجيا عاملية مثل "لينكد�إن"
و"جوجل" و"في�سبوك" و"�أك�سنت�شر" و"�سي�سكو" و"�إنتل" و"�إريك�سون"
و"�سيمنز" ،وم�ن�ظ�م��ات دول �ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة م�ث��ل "الأمم املتحدة" ،و"جامعة
الدول العربية" ،وجامعات ومعاهد مرموقة مثل "جامعة ال�شارقة" و"جامعة
نيويورك �أبوظبي" و"جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا".
كما �أطلق املركز "الربنامج التدريبي لبودكا�ست ال�شباب العربي" ،والذي يد ّرب
نخبة من ال�شباب العربي املوهوب على مهارات ت�صميم و�إنتاج و�صناعة املحتوى
الرقمي العربي با�ستخدام �أحدث �أدوات التكنولوجيا لإعداد جيل متمكن من
�صانعي املحتوى الرقمي املتميز.

«دور جمامع اللغة العربية يف تعزيز انت�شار الف�صحى»

ندوة نقا�شية ّ
نظمتها م�ؤ�سَّ �سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
•• دبي -الفجر

مب �ن��ا� �س �ب��ة ال � �ي� ��وم ال� �ع ��امل ��ي للغة
ال�ع��رب�ي��ة ن� َّ�ظ�م��ت م��ؤ�� َّ�س���س��ة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة حلقة
نقا�شية اف�ترا��ض�ي��ة ب�ع�ن��وان «دور
جم��ام��ع ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف تعزيز
انت�شار الف�صحى» �شارك فيها ٌّ
كل
من الدكتور علي بن متيم ،رئي�س
م��رك��ز �أب ��وظ �ب ��ي ل �ل �غ��ة العربية،
وال ��دك� �ت ��ور ع �ب��د اهلل ب ��ن �صالح
ال��و� �ش �م��ي ،الأم �ي��ن ال� �ع ��ام ملجمع
امللك �سلمان العاملي للغة العربية،
و�أدارتها الناقدة امل�صرية الدكتورة
نان�سي �إبراهيم ،وذلك عرب برنامج
زووم ،وح�ضرها جمهور نوعي من
املهتمني واملتابعني.
وق ��ال ال��دك�ت��ور ع�ل��ي ب��ن مت�ي��م �إنَّ

ملجامع اللغة العربية دور مهم يف
احلفاظ على اللغة العربية �أ�سوة
ب��امل��ؤ�� َّ�س���س��ات والأك ��ادمي �ي ��ات حول
ال �ع��امل ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب�ح�ف��ظ لغات
جم �ت �م �ع��ات �ه��ا .وع ��ر� ��ض الدكتور
ب��ن مت�ي��م يف ��س�ي��اق ح��دي�ث��ه تاريخ
املجامع اللغوية العربية ون�ش�أتها،
حيث ن�ش�أ �أول جممع للغة العربية
يف دم� ��� �ش ��ق ع � ��ام  1919ال� ��ذي
� َّأ�س�سه حممد كرد علي ،ث َّم جممع
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة يف ال �ق��اه��رة عام
 ،1932ث َّم جممع اللغة العربية
يف ب� �غ ��داد ع� ��ام  ،1947بعدها
انت�شرت املجامع م��ن الأردن �إىل
املغرب وتون�س واخل��رط��وم وليبيا
وفل�سطني واجل��زائ��ر و��ص��و ًال �إىل
جم� �م ��ع امل� �ل ��ك � �س �ل �م��ان وجممع
ال���ش��ارق��ة ال �ع��ام  ،2016و�أخ�ي�راً

مركز �أبوظبي للغة العربية عام
.2020
وحتدَّث بن متيم عن جممع دم�شق
الأعرق بني املجامع العربية ،حيث
كانت له �أهداف كثرية يف التعريب
والرتجمة وا�ستخدام امل�صطلحات،
وكذلك كانت املجامع العربية تعمل
�ضمن هذه الأهداف ،كما ع َّرج بن
متيم على �ضعف متويل املجامع
العربية التي �أ�صبحت عاجزة عن
متابعة �سيل العلوم واملعارف التي
�أغرقت العامل يف ظ ِّل االخرتاعات
وال�ث��ورات التقنية املتالحقة ،كما
�أ�شاد بن متيم بقرار �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
ل�ل�احت��اد ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،الذي
عزَّز موقع اللغة العربية وبعد �أقل

م��ن خم�س ��س�ن��وات ��ص��در «املعجم
التاريخي للغة العربية».
ودع ��ا يف خ�ت��ام ح��دي�ث��ه �إىل تغيري
ال���ص��ورة النمطية للغة العربية،
وتطوير املناهج املدر�سية ،و�إطالق
امل�شاريع التي تع ِّزز اللغة العربية
لدى �شريحة ال�شباب.
وب ��دوره حت �دَّث الدكتور عبد اهلل
بن �صالح الو�شمي ،الأم�ين العام
ملجمع امل�ل��ك �سلمان ال�ع��امل��ي للغة
العربية ،عن م�سارات خدمة اللغة
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ارت� �ق ��ت يف بع�ض
ال � ��دول لأن ي �ك��ون ن �� �ص �اً وا�ضحاً
يف ا� �س��م ال ��دول ��ة �أو يف د�ستورها
الر�سمي.
وت� � �ط� � � َّرق ال ��و�� �ش� �م ��ي �إىل فكرة
توحيد جمامع اللغة العربية يف
جم�م��ع واح� ��د ،و�إىل دور الذكاء

اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ودور الرتجمة
ودور ال�ف��ن يف خماطبة ال�شرائح
العمرية النا�شئة ،كما دعا �إىل عدم
التو ُّقف عن مناق�شة �أهمية اللغة
العربية و�أال ينتهي احلديث عنها
باحتفالية فح�سب ،بل باملزيد من
العمل داخ��ل املجامع �أو خارجها
ل �ت �ع��زي��ز احل �� �ض��ور ال� �ق ��وي للغة
العربية.
وبدورها حتدثت الناقدة امل�صرية
ال ��دك �ت ��ورة ن��ان���س��ي �إب ��راه �ي ��م عن
ت �� �ض��اف��ر اجل � �ه� ��ود ب �ي�ن املجامع
اللغوية يف الدول العربية وخا�صة
جممع اللغة العربية بالقاهرة،
كما �أ�شادت بجهود �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
لالحتاد حاكم ال�شارقة ،يف �إطالق

امل� �ج� �ل ��دات الأوىل م ��ن «املعجم
ال �ت��اري �خ��ي ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة» الذي
ي�ؤ ِّرخ للمرة الأوىل تاريخ مفردات
لغة ال�ضاد وحت � ُّوالت ا�ستخدامها

باللغة يف مناطق عربية معينة� ،أو
عرب القرون.
ث� � َّم �أج � ��اب ال���ض�ي�ف��ان ع��ن �أ�سئلة عن ا�ستيعاب اللغة للعلوم واملعارف
اجلمهور الذي تابع الندوة والتي اجلديدة وغريها من الأ�سئلة التي
مت �ح��ورت ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة النهو�ض �صبت يف �صلب املو�ضوع.
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جمل�س �أمناء مدار�س حماية ي�ستعر�ض مبادرات وم�شاريع 2022
•• دبي -وام:

تر�أ�س معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة
دب��ي اج�ت�م��اع جمل�س �أم �ن��اء م��دار���س حماية للرتبية والتعليم
يف مقر ن��ادي �ضباط �شرطة دب��ي مت خالله �ستعرا�ض قرارات
االجتماعات ال�سابقة وما مت تنفيذه منها �إ�ضافة اىل املوا�ضيع
املدرجة يف ج��دول الأع�م��ال وم�ب��ادرات وم�شاريع مدار�س حماية
للعام  .2022ح�ضر الإجتماع �سعادة �أحمد عبد الكرمي جلفار
مدير عام هيئة تنمية املجتمع نائب رئي�س املجل�س ،و�سعادة اللواء
الأ�ستاذ الدكتور حممد �أحمد بن فهد م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
الأكادميية والتدريب و�سعادة غاية �سلطان املهريي مديرة منطقة
دبي التعليمية وفاطمة غامن املري ع�ضو جمل�س املديرين املدير

التنفيذي لتطوير برامج الطلبة االم��ارات�ي�ين يف هيئة املعرفة بطي ال�شام�سي ا�ستعدادات مدار�س حماية للتقييم من قبل جهاز
والتنمية الب�شرية وعبد اهلل حممد العور املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرقابة املدر�سية بهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية.
�صندوق املعرفة والعميد الأ�ستاذ الدكتور حممد بطي ال�شام�سي وم��ن جانبه ق��دم الأ��س�ت��اذ جمال ال�شيبة مدير م��دار���س حماية
نائب مدير �أكادميية �شرطة دبي �أمني عام املجل�س ،وبقية �أع�ضاء للبنني ن�ب��ذة ح��ول ال�ع��دي��د م��ن امل���ش��اري��ع ال�ت��ي �سيتم تنفيذها
املجل�س من خمتلف اجلهات .و�أكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة خ�لال ال�ف�ترة ال�ق��ادم��ة وم��ن �ضمنها م���ش��روع االي ��زو التعليمي
امل��ري خالل االجتماع على �أهمية �ضمان �سري الأداء يف مدار�س ملدار�س حماية ليتم اعتمادها عامليا وم�شروع االمتحانات الدولية
حماية وذلك من خالل الإ�شراف على جودة وبيئة التعليم فيها  "IBT" PIRLS TIMSمل��دار���س حماية ليتم مقارنتها
من قبل جمل�س �أمناء مدار�س حماية واقرتاح طرق وممار�سات دول�ي��ا م��ع امل��دار���س يف خمتلف ال��دول وه��ي م��ن متطلبات هيئة
وو��س��ائ��ل و�أدوات لتطويرها وت��وف�ير املتطلبات واالحتياجات املعرفة والتنمية الب�شرية للمدار�س اخلا�صة بدبي بالإ�ضافة اىل
الداعمة لها واملتابعة امل�ستمرة وتقييم م�ستوى النتائج ما ي�ضمن م�شروع اللغة الإجنليزية الذي يهدف اىل �إعطاء دورة متقدمة يف
االرت�ق��اء بالعملية التعليمية يف كافة م��دار���س حماية وحتقيق االعداد المتحان االم�سات ملن يرغبون يف التح�ضري للماج�ستري
الأه��داف املن�شودة .وا�ستعر�ض العميد الأ�ستاذ الدكتور حممد يف خمتلف التخ�ص�صات.
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برعاية عبداهلل بن زايد  ...انطالق فعاليات مهرجان الربدة يف �إك�سبو 2020
"م�ساحات للعبور ..عوامل لالكت�شاف" ،ملا يعك�سه هذا ال�شعار من تعددية
•• دبي-وام:
و�سردية ن�سعى لأن ن�س ّل َط عليها ال�ضو َء من خ�لال "الربدة" ،ونحن ندعو
حتت رعاية �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون ج�م�ه��و َر ال�ب�ردة و��ض�ي��و َف�ن��ا للعبور �إىل م�ن��اط��ق ج��دي��دة مل ت�ستك�شف بعد،
الدويل وبتنظيم من وزارة الثقافة وال�شباب ،انطلقت اليوم فعاليات الن�سخة وللخو�ض يف نقا�ش فكري نقدي يواجه امل��أل� َ
�وف وي�ساعد على �إع��ادة النظر
الثانية من فعاليات مهرجان ال�ُب�رُ دة حتت �شعار "م�ساحات للعبور ..عوامل فيما هو �سائد من ت�صورات ،ويحرك فينا م�شاعر الف�ضول للتعرف على ما
لالكت�شاف" والتي ت�ستمر ملدة يومني يف مركز دبي للمعار�ض ب�إك�سبو  2020جنهل ،وهذا جمتمِعاً ،ما �سي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف حتقيق التغيري والتحول
دبي.
نحو الأف�ضل".
ً
ً
ً
و�شهدت فعاليات اليوم الأول للمهرجان زخما ثقافيا يعك�س حالة من احلراك وت��اب�ع��ت" :مع احتفالنا ب��ال��ذك��رى اخلم�سني لت�أ�سي�س ال��دول��ة ،تلتزم دولة
ال�ب� ّن��اء ،وتفاع ً
ال على �أع�ل��ى امل�ستويات ،وح���ض��وراً ب��ارزاً لنخبة م��ن املفكرين الإمارات �أكرث من �أي وقت م�ضى بتعزيز دور الفنون والثقافة يف احلوار العاملي
والأدب��اء و�ص ّناع القرار ،الذين اجتمعوا على �أر�ض دولة الإم��ارات ،لالحتفاء لتعزيز الت�سامح ،وهذا العام ن�ستك�شف امل�ساحاتِ التي تكمن يف الفنون ،والثقافة
بالفنون الإ�سالمية ،التي حتت�ضن الإمارات �أكرب من�صة ثقافية لها واملتمثلة يف الإ�سالمية من خالل مهرجان البرُ دة ،لكي جنعل هذا النوع من الفنون جزءاً
"جائزة ومهرجان الربدة" ،وهي تعك�س ر�سالة الإمارات ال�سامية يف املواءمة من حا�ضرنا وم�ستقبلنا ،ونقله والتعريف به يف خمتلف دول العامل ،حيث �إن
بني الأ�صالة واملعا�صرة ،وت�ؤكد مبادئها القائمة على الت�سامح والتعاي�ش ،حيث الثقافة تو ّلد الت�سامح ،وتعزز التفاهم والتعاي�ش ،وبف�ضل الفنون والثقافة
�إنها تعد واحة جتمع النا�س من كل امل�شارب ،ونقطة تلتقي عندها احل�ضارات الإ�سالمية ،ميكننا �إع��ادة ت�صميم م�ستقبلنا و�إع��ادة كتابته ،وم��ن �أج��ل خلق
والثقافات.
م�ستقبل خالٍ من التطرف ،يجب علينا تعزي ُز احللول والتعاون يف امل�ستقبل".
وبهذه املنا�سبة قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب :و�أكدت معاليها �أن فنو َن الثقافة الإ�سالمية كانت وال تزال و�سيل ًة قوي ًة ملحاربة
"ي�أتي تنظيم الن�سخة الثانية من مهرجان ال�ُبررُ دة خالل اليوبيل الذهبي الأيديولوجيات املتطرفة ،ولربط االن�ضباط والأج�ي��ال واملعتقدات بهدف
لدولة الإم��ارات ليكون احتفا ًال بالإبداع الإ�سالمي بجميع مظاهره ،ومن�ص ًة نهائي ،وهو �إث��راء جتربتنا الب�شرية ،حيث �إنها تعني �أ�شيا َء خمتلف ًة لأنا�س
للمبدعني من جميع �أنحاء العامل ..تتيح لهم االرتقا َء بالفنون الإ�سالمية خمتلفني ،وهي تتنوع بني الت�صميم وال�شعر والأدب والطعام والتكنولوجيا
وامل�ضي بها �إىل �آفاق جديدة من التم ُّيز والإبداع".
والأزي ��اء ،واملو�سيقى ،والإع�ل�ان ،وال�سياحة ،والأف�ل�ام ،وال�ت�راث ،واالقت�صاد
و�أ�ضافت معاليها" :هذه الن�سخة من املهرجان اخرتنا �أن تكون حتت �شعار :الإبداعي ،والهوية ،ما �سينعك�س على غنى وتنوع وعمق احلوارات يف برناجمنا

طوا َل اليومني املقبلني ..ونقا�شات ت�أخذنا �إىل عوامل �أدبية تك�شف لنا �أن فنون
الثقافة الإ�سالمية جز ٌء من حياتنا اليومية ،وميكن ا�ستخدامُها �أدا ًة لإن�شاء
روابط جديدة.
وتوجه معايل حامد بن حممد الفايز نائب وزير الثقافة ال�سعودي بال�شكر
�إىل دولة الإمارات على ت�سمية اململكة العربية ال�سعودية �ضيف �شرف ملهرجان
ال�ُب�رُ دة ال��ذي يحتفي بالفنون وال�ث�ق��اف��ة الإ��س�لام�ي��ة ،وي�ع��زز م��ن ح�ضورها
يف املمار�سات والتجارب احلديثة؛ ويحفز على ا�ستثمار �إمكاناتها على قيمة
اجلمال وال�سالم والتوا�صل العاملي ،م�شرياً �إىل �أن ما ت�صبو �إليه هذه املبادرات
وغريها مثل مهرجان البرُ دة هو ما يلهم على طرح اال�سئلة الفكرية التي ُت�شكل
تكوين الت�صورات حول الفنون الإ�سالمية وا�ستقبالها يف العامل املعا�صر.
و�أ��ض��اف معاليه �أن اململكة العربية ال�سعودية جنحت حديثاً ،وبالتعاون مع
 15دولة عربية يف �إدراج اخلط العربي �ضمن قائمة اليون�سكو يف الرتاث غري
امل��ادي ،ما ير�سخ منزلته ك�أيقونة ثقافية عربية عاملية ،وي�ؤكد قيمة الكلمة
وال�ف�ك��رة وال�ف��ن ويف التوا�صل احل���ض��اري ب�ين الأمم وال�شعوب ،م�شرياً �إىل
�أن اخلط العربي يعزز من �أهمية اال�ستمرارية الثقافية لأ�شكال وممار�سات
التعبري ال�ف��ري��دة داخ ��ل ال�ث�ق��اف��ة ال��واح��دة ،وي ��ؤك��د ال�ط��اب��ع ال�ع��امل��ي للفنون
الإ�سالمية ،وحر�صت اململكة �ضمن مبادرة العام اخلط العربي التي امتدت
عامني اثنني على �إبراز هذه القيم يف هذا الفن العريق.
ويت�ضمن املهرجان هذا العام حلقات نقا�شية وور���ش عمل وجل�سات حوارية،
كما �سيتاح للح�ضور فر�صة التعرف على �أ�شكال الفن الإ�سالمي واال�ستمتاع
بالعرو�ض امل�ستوحاة من الثقافات املختلفة يف العامل الإ�سالمي ،ويت�ضمن

املهرجان �أي�ضاً  15معر�ضاً للأعمال الفنية الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل 10
عرو�ض مبا�شرة من خمتلف �أنحاء العامل مبا يف ذلك ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
و�أفريقيا.
كما يت�ضمن املهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة وال�شباب بال�شراكة مع 29
�شريكاً ا�سرتاتيجياً ،جل�سات ح��واري��ة ت�ست�ضيف ق��ادة فكر عامليني يف جمال
الفنون والثقافة الإ�سالمية ،وتناق�ش موا�ضيع جوهرية وتقدم ر�ؤى جديدة
ح��ول �أح ��دث ال�ت��وج�ه��ات والأف �ك��ار ال�ت��ي تر�سم م�لام��ح امل�ستقبل ،و"جمل�س
الأفكار" الذي يت�ضمن حوارات ونقا�شات يف املو�ضوعات الرئي�سة التي تتقاطع
فيها التقاليد ،وال�ت�راث الثقايف ،والتكنولوجيا امل�ت�ط��ورة ،وري��ادة الأعمال،
والفنون والثقافة الإ�سالمية الأ�صيلة.
وتقام �ضمن املهرجان عرو�ض �أدائ�ي��ة و�أخ��رى لأف�لام م�ستوحاة من العامل
الإ��س�لام��ي ،حتكي ق�ص�صاً مُلهمة و ُم�ت�ج��ذرة يف ت��اري��خ املنطقة ،وت�ستهدف
جماهري من خمتلف االهتمامات والفئات العمرية مبن يف ذل��ك الأطفال،
وتت�ضمن جمموعة م��ن ال��ر��س��وم املتحركة ،والأف �ل�ام الوثائقية ،والأف�ل�ام
الروائية الطويلة� ،إ�ضافة �إىل �أن املهرجان يحتفي بالزخرفة الإ�سالمية،
واخلط العربي ،وال�شعر النبطي �أو الف�صيح ،وفنون الت�صميم.
يُ�شار �إىل �أن وزارة الثقافة وال�شباب �أعلنت عن �أ�سماء الفائزين يف الدورة
ال�ساد�سة ع�شرة من جائزة البرُ دة يف �أم�سية فنية احتفت بالفنون الإ�سالمية
مبركز دبي للمعار�ض يف �إك�سبو  2020دبي� ،إذ تت�ألف اجلائزة من �ست فئات
خمتلفة؛ وهي ال�شعر الكال�سيكي وال�شعر النبطي واخلط التقليدي واخلط
احلديث والزخرفة والت�صميم التيبوغرايف.

�سلطان اجلابر يزور �أجنحة ال�سعودية وم�صر واململكة املتحدة وباك�ستان وكوريا اجلنوبية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

زار م �ع��ايل ال��دك �ت��ور � �س �ل �ط��ان بن
�أح � �م� ��د اجل� ��اب� ��ر وزي� � ��ر ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ق��دم��ة� ،أجنحة
كل من اململكة العربية ال�سعودية،
وجمهورية م�صر العربية ،واململكة
امل �ت �ح��دة ،وب��اك �� �س �ت��ان ،وجمهورية
ك��وري��ا يف م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و 2020
دب ��ي ،واط �ل��ع ع�ل��ى م��ا ت�ع��ر��ض��ه من
ابتكارات وتقنيات وفر�ص اقت�صادية
وتنموية نوعية.
وب ��د�أ معاليه ج��ول�ت��ه ب��زي��ارة جناح
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،ثاين
�أك�ب�ر الأج�ن�ح��ة يف �إك���س�ب��و 2020
دب��ي ،وامل�ق��ام يف منطقة "الفر�ص"
حت��ت � �ش �ع��ار "طموح ب�ل�ا حدود"،
حيث ي�سلط ال�ضوء على م�ستقبل
اململكة ،كما يعك�س ت�صميم اجلناح
ت ��راث امل�م�ل�ك��ة ،وح��ا��ض��ره��ا املتنوع،
وتطلعاتها لبناء م�ستقبلٍ مزدهر،
وم � ��ن خ �ل��ال ح � �ف ��اوة اال�ستقبال
يتعرف زوار �إك�سبو على املكونات
احل�ضارية والتنموية امل�ستمدة من

القيم والتقاليد العربية العريقة.
ك �م��ا زار م�ع��ال�ي��ه ج �ن��اح جمهورية
م���ص��ر ال�ع��رب�ي��ة بت�صميمه املبتكر
ال��ذي ي�برز ت��اري��خ وح�ضارة ممتدة
لآالف ال�سنني و�صو ًال �إىل احلا�ضر

..واط � �ل� ��ع ع �ل��ى ال �ت �ج��رب��ة ثالثية
الأبعاد التي يوفرها اجلناح لزواره
للتعرف على ت��اري��خ م�صر القدمي
وح��ا� �ض��ره��ا امل �ع��ا� �ص��ر مب��ا ف �ي��ه من
ت�ط��ور ع�م��راين وم���ش��اري��ع �سياحية

�ضخمة.
وا� �س �ت �م��ع م �ع��ال �ي��ه �إىل �� �ش ��رح عن
الفعاليات التي ي�ست�ضيفها اجلناح
امل���ص��ري م��ن م�ع��ار���ض متخ�ص�صة
يف الآث� � ��ار وال �ت �ع �ل �ي��م واال�ستثمار

العقاري ،بالإ�ضافة �إىل ور���ش عمل
ول�ق��اءات �أعمال و�صالونات ثقافية
�إىل جانب عدد الفعاليات الرتفيهية
والثقافية.
واط�ل��ع معاليه ك��ذل��ك خ�لال زيارة

جناح اململكة املتحدة ،الذي يقام حتت
�شعار "االبتكار مل�ستقبل م�شرتك"،
على الثقافة الربيطانية وتعاونها
مع ال��دول الأخ��رى لتطوير حلول
ل�ل�ت�ح��دي��ات ال�ع��امل�ي��ة ،م�ستمعاً �إىل
��ش��رح ح��ول جت��رب��ة اململكة املتحدة
مع االبتكار وتعزيز �أمناط التعاون
مع خمتلف دول العامل.
كما زار معاليه جناح باك�ستان� ،ضمن
جت��رب��ة رقمية تفاعلية ت�ستعر�ض
يف رح� �ل ��ة ع�ب�ر ال ��زم ��ن احل�ضارة
ال �ت��اري �خ �ي��ة و�� �ص ��وال �إىل الع�صر
احلديث ،وتلقي ال�ضوء على التنوع
والتقاليد الثقافية الغنية ،واملوارد
الطبيعية ،والإمكانات االقت�صادية
يف موطن �إح��دى �أق��دم احل�ضارات
يف العامل.
وزار معاليه كذلك اجلناح الكوري
والذي ي�صنف �ضمن �أكرب � 5أجنحة
يف هذا احلدث العاملي ،والذي يحمل
�شعار "كوريا الذكية تنقل العامل
�إليك" ،ح�ي��ث ي�سلط ال���ض��وء على
م�ك��ان��ة ج�م�ه��وري��ة ك��وري��ا يف جمال
الثورة ال�صناعية الرابعة من خالل

�أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
يف جم� ��االت ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
وال� ��واق� ��ع االف�ت�را�� �ض ��ي و�إن�ت�رن ��ت
الأ�شياء.
واط � �ل� ��ع م �ع��ال �ي��ه ع� �ل ��ى التجربة
ال� �ت �ف ��اع �ل �ي ��ة م � ��ع ال � � � � ��زوار �ضمن
مبنى ح��رك��ي ي��وف��ر ب�ي�ئ��ات واقعية
واف�ت�را�� �ض� �ي ��ة� � ،ض �م��ن من ��ط حياة

الثقافة وال�شباب تعلن �أ�سماء الفائزين بجائزة الربدة يف �إك�سبو 2020

�إبداعي قائم على �أ�ساليب التوا�صل
اجلديدة وو�سائل التنقل امل�ستقبلية
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف �إىل ال� �ت� �ح ��ول نحو
جم�ت�م��ع �أك �ث�ر ارت �ب��اط �اً وات�صا ًال،
مع �إب��راز التغريات التي �ستحدثها
االب�ت�ك��ارات يف العاملني االفرتا�ضي
وال � ��واق � �ع � ��ي ،و�أه� �م� �ي� �ت� �ه ��ا يف بناء
جمتمعات امل�ستقبل.

مهرجان طريان الإمارات
للآداب  2022ينطلق 3
فرباير املقبل بدبي
•• دبي-وام:

باحل�ضارة والثقافة والفنون الإ�سالمية الأ�صيلة على مدى التاريخ.
•• دبي -وام:
وح�صلت كل من هبة الفقي ،و�ضياء �سيد الكيالين من جمهورية م�صر العربية على
�أعلنت وزارة الثقافة وال�شباب م�ساء �أم�س �أ�سماء الفائزين يف ال��دورة ال�ساد�سة ع�شرة املركزين الأول وال�ث��اين على ال�ت��وايل عن فئة ال�شعر الكال�سيكي ،فيما ف��از باملركزين
من جائزة الربدة يف �ست فئات خمتلفة وهي ال�شعر الكال�سيكي وال�شعر النبطي واخلط الثالث والرابع كل من ملي�س الرحبي وبهيجة عبد اهلل �إدلبي على التوايل من اجلمهورية
التقليدي واخلط احلديث والزخرفة والت�صميم التيبوغرايف.
العربية ال�سورية.
جاء ذلك خالل �أم�سية فنية احتفت بالفنون الإ�سالمية و�أقيمت مبركز دبي للمعار�ض كما فاز باملركز الأول عن فئة ال�شعر النبطي عبد العزيز بن حمد حممد العمريي من
يف �إك�سبو  2020دبي.
�سلطنة عُمان ،وتاله من اململكة الأردنية الها�شمية حممد حمدان العنزة ،فيما ح�صل
ح�ضر حفل توزيع اجلوائز  ..معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير على املركز الثالث علي القرين من اململكة العربية ال�سعودية ،واملركز الرابع مزنى ربيع
دولة و معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب حيث مت تكرمي الفائزين الربيكي من �سلطنة عُمان.
الثالثني والتقاط ال�صور التذكارية معهم.
وف��از باملركز الأول عن فئة فن اخل��ط التقليدي حممد جابر �أب��و العال من جمهورية
وتوجهت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي بال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل م�صر العربية ،وتلته مرمي نوروزي خليالين من تركيا ،فيما فاز نعمان تي�سري رجب من
نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون ال��دويل على الدعم امل�ستمر واملتوا�صل جلائزة الربدة اجلمهورية العربية ال�سورية ،و�أحمد علي منازي ريحانلو من �إيران ،وحمفوظ ذو النون
منذ �إطالقها عام  2004حتى �أ�صبحت من �أه��م اجلوائز العاملية التي تعنى بالفنون من جمهورية العراق ،باملراكز الثالثة والرابعة واخلام�سة على التوايل عن ذات الفئة.
الإ�سالمي وت�ست�شرف م�ستقبلها وت�شهد زيادة �سنوية يف عدد الطلبات التي تتلقاها مبا وعن فئة اخلط احلديث توزعت اجلوائز الأرب��ع على مي�سا ج��واد دواج��ي باملركز الأول
يعك�س تقدير املبدعني يف جماالت الفنون الإ�سالمية املختلفة من حول العامل.
من �إي��ران ،و�ضياء حم�سن اجلزائري من كندا باجلائزة الثانية ،وقد مُنحت اجلائزتان
و�أكدت معاليها �أن وزارة الثقافة وال�شباب ت�سعى لأن تكون اجلائزة ومنذ ت�أ�سي�سها ج�سراً الثالثة والرابعة �إىل باباك حممد علي حجازي وم�سعود �أ�صغر حمبي فر من �إيران على
للتوا�صل الفني والثقايف املُلهم بني ال�شعوب من �أجل ُ�صنع مُ�ستقبل مُ�شرق عرب التعريف التوايل.

وف��ازت ميهريبان بيزا كايا م��ن تركيا باجلائزة الأوىل ع��ن فئة ال��زخ��رف��ة ،فيما فازت
مع�صومة �أحمد مرادي و�أف�سانة خادم ر�ضا مهدوي وع�سكر �أحمد مرادي وزينب �إبراهيم
�شاهي من �إيران ،باملراكز الثانية والثالثة والرابعة واخلام�سة على التوايل.
و�أعلنت جائزة الت�صميم التيبوغرايف عن �أ�سماء الفائزين باملراكز الثمانية� ،أولها جمال
الدين ال�سماين حممد من ال�سودان ،وتاله طارق �سمري ال�صوا من اجلمهورية العربية
ال���س��وري��ة ،وم��ن ث��م فاطمة عبد اهلل الكتبي م��ن الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،فيما �أتى
بالرتتيب �آ�سيا ال�شي�شاين من اململكة الأردنية الها�شمية ،ودع��اء �أبزيد من اجلمهورية
العربية ال�سورية ،وملا القادري من لبنان ،ومن ثم ر�ضا باباجاين وبيتا �أمل من �إيران.
و�شهدت الأم�سية �أداء خا�صا لأورك�سرتا وتر من العراق وجوقة غرفة دبي� ،إ�ضافة �إىل
عر�ض فني بعنوان �أنني لل�شيخ حممود التهامي من م�صر ،فيما قدم نومكوندا �سي�سوكو
من ال�سنغال عر�ضاً مو�سيقياً بعنوان �أوتار املاندي ،وقدمت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة
عدة �أعمال فنية ،فيما كان اخلتام مع املالد الإماراتي والفنان را�شد النعيمي والفنان
�سيف فا�ضل.
وت�سعى جائزة البرُ دة لتكرمي الإب��داع والتميز يف الأمناط الفنية الإ�سالمية التقليدية
واحلديثة و�أطلقت وزارة الثقافة وال�شباب جائزة البرُ دة عام  2004احتفا ًال بذكرى املولد
النبوي ال�شريف برعاية �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
الدويل وك ّرمت اجلائزة �أكرث من  300فائز عن �أعمالهم املتميزة منذ �إطالقها.

ت�شهد دبي �إنعقاد فعاليات مهرجان
ط�ي�ران الإم� ��ارات ل�ل��آداب 2022
املقرر �إقامتها خالل الفرتة من 3
�إىل  13من �شهر فرباير املقبل يف
املقر اجلديد لعام  2022يف فنادق
احل�ب�ت��ور �سيتي ع�ل��ى ��ض�ف��اف قناة
دبي املائية.
وقد �أعلن مهرجان طريان الإمارات
للآداب احلدث الأدبي ال�سنوي عن
�إعادة طرح تذاكر ح�ضور الفعاليات
وذل��ك بعد ف�ترة من تعليق عملية
�� �ش ��راء ال� �ت ��ذاك ��ر ب �غ��ر���ض حتديث
ال�ب�رن ��ام ��ج ل �ي �ت �م��ا� �ش��ى م ��ع تغيري
ع �ط �ل��ة ن �ه��اي��ة الأ�� �س� �ب ��وع للجهات
وامل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة وق��د �شهد
املهرجان �إقباال �شديدا على �شراء
تذاكر الفعاليات.
وا� � �ش� ��ادت �أح� �ل ��ام ب �ل��وك��ي مديرة
مهرجان ط�يران الإم��ارات للآداب
ب� ��إق� �ب ��ال اجل �م �ه��ور ع �ل��ى جل�سات
املهرجان داعية الراغبني يف ح�ضور
املهرجان لهذا العام على �أن يبادروا
باحل�صول على تذاكرهم الآن.
وت�شهد جل�سات املهرجان م�شاركة
عدد من �أبرز ال�شخ�صيات والكتاب
وامل�ب��دع�ين ملناق�شة �أع�م��ال�ه��م التي
ح �ظ �ي��ت ب ��اه �ت �م ��ام ك �ب�ي�ر وحت� ��ول
ب�ع���ض�ه��ا �إىل �أف �ل��ام وم�سل�سالت
و�أعمال فنية قوية تعر�ض على �أهم
القنوات وال�شا�شات العاملية.
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وا�شنطن بو�ست :خطة باء ديبلوما�سية لإعادة �إيران �إىل االتفاق النووي؟
•• وا�شنطن-وكاالت

10

قدم الكاتب ال�سيا�سي يف �صحيفة “وا�شنطن بو�ست” ديفيد �إغنا�سيو�س
مقرتحاً ر�أى �أنه منا�سب لإحياء االتفاق النووي املحت�ضر .فبالن�سبة
�إىل �إدارة دميوقراطية ا�صطدمت مب�أزق وهي حتاول احتواء الربنامج
النووي املتو�سع لإيران� ،أعطى الأ�سبوع املا�ضي در�ساً ب�ش�أن ما ميكن �أن
يجعل طهران ترتاجع عن ت�سريع برناجمها :التهديد ب�إدانة دولية
عرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تلك�أت �إي��ران طوال �أ�شهر حيال �إع��ادة تركيب كامريات املراقبة التي
�أزال�ت�ه��ا ع��ن من�ش�أة للطرد امل��رك��زي يف ك��رج �شهر يونيو -حزيران
املا�ضي .بعدها� ،أعلنت ال��والي��ات املتحدة �أنها قد تدعو �إىل اجتماع
خا�ص ملجل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة من �أجل

مدير برنامج الطوارئ يف «ال�صحة العاملية» متفائل مب�ستقبل �أف�ضل

•• باري�س-جنيف�-أ ف ب

قبل �أ�سبوع من عيد امليالد ،تعزز
ال �ق �ي��ود امل �ف��رو� �ض��ة ع�ب�ر العامل
للجم االنت�شار اخلاطف للمتحورة
�أوميكرون من فريو�س كورونا مع
�إل�غ��اء احتفاالت �أو �إغ�لاق مواقع
ثقافية ،فيما تزداد ال�ضغوط على
غري امللقحني.
وب �ع��د ��ش�ه��ر ف �ق��ط ع �ل��ى ر�صدها
للمرة الأوىل يف جنوب �إفريقيا،
باتت املتحورة �أوميكرون موجودة
يف ح ��واىل ث�م��ان�ين ب �ل��دا وتنت�شر
ب�شكل �صاروخي يف �أوروبا حيث قد
ت�صبح الن�سخة املهيمنة بحلول
م�ن�ت���ص��ف ك ��ان ��ون الثاين-يناير
بح�سب املفو�ضية الأوروبية.
وع � � � � ��ززت ال � �ك � �ث �ي�ر م � ��ن ال � � ��دول
الأوروب � � �ي � ��ة �إج� � � � ��راءات الوقاية
ال�صحية مع اق�تراب �أعياد نهاية
ال�سنة.
يف �إي ��رل � �ن ��دا� � ،س �ت �ق �ف��ل احل ��ان ��ات
وامل �ط��اع��م ع�ن��د ال���س��اع��ة الثامنة
م �� �س��اء اع �ت �ب��ارا م��ن الأح � ��د حتى
نهاية كانون الثاين-يناير.
�أما الدمنارك التي �سجلت اجلمعة
عددا قيا�سيا جديدا بلغ � 11ألف
حالة من بينها  2500باملتحورة
�أوم � �ي � �ك� ��رون ،ف���س�ت�غ�ل��ق اعتبارا
م��ن الأح� ��د ومل� ��دة ��ش�ه��ر ،امل�سارح
ودور ال�سينما وق��اع��ات احلفالت
املو�سيقية ف�ضال ع��ن املتنزهات
الرتفيهية واملتاحف.
ويف فرن�سا ،طلبت احلكومة من
ر�ؤ� �س��اء البلديات �إل�غ��اء احلفالت
امل��و��س�ي�ق�ي��ة �أو ع��رو���ض الألعاب
النارية املقررة ليلة ر�أ�س ال�سنة.
وع�ل��ى ال�ق��ارة الأم�يرك�ي��ة� ،ستعيد
مقاطعة كيبيك الكندية العمل
بنظام احلد من عدد املوجودين يف
احلانات واملطاعم واملتاجر.
اما يف �آ�سيا ،فتعيد كوريا اجلنوبية
اعتبارا من ال�سبت العمل ب�ساعات
�إغالق �إلزامية للمقاهي واملطاعم
ودور ال�سينما و�أماكن عامة �أخرى
على �أن تقت�صر اللقاءات اخلا�صة
م ��ن الآن و� �ص��اع��دا ع �ل��ى �أربعة
�أ�شخا�ص.
وبد�أت تفر�ض قيود �سفر يف نهاية
الأ�سبوع احلايل.
ف �ت �ع �ت �م��د ف��رن �� �س��ا اع � �ت � �ب ��ارا من
ال�سبت لزوم وجود “�سبب قاهر”
ل �ل �م �� �س��اف��ري��ن ال� ��واف� ��دي� ��ن من

مناق�شة عدم امتثال �إي��ران ملوجباتها النووية .فج�أة �أعلنت طهران
الأ�سبوع املا�ضي �أن ب�إمكان الوكالة ا�ستبدال كامرياتها .وحث الكاتب
الوكالة على املطالبة �أي�ضاً بال�سيطرة على ت�سجيالت �آالت الت�صوير
تلك.
لي�ست كامريات كرج �سوى خطوة �صغرية ،لكن هذه امل�س�ألة ت�شري �إىل
وجود “خطة باء” للواليات املتحدة يف هذا امل�أزق الديبلوما�سي .يرى
الكاتب �أن االتفاق النووي قد يكون ميتاً بعدما خنقه الرئي�س ال�سابق
دونالد ترامب والإيرانيون .لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكن
�أن تكون منتدى جديداً لل�ضغط النووي ،حيث �أن جمل�س املحافظني
فيها ي�ضم رو�سيا وال�صني اللتني قد حتيالن بع�ض امل�سائل النووية
الإيرانية �إىل جمل�س الأمن الدويل .وطلب �إغنا�سيو�س يف مقرتحه
الأويل من �إدارة بايدن دعوة جمل�س املحافظني للنظر يف �أربع ق�ضايا

متعلقة ب�أربع ح��االت من “الأبعاد الع�سكرية املحتملة” للن�شاطات
النووية الإيرانية.
ي�شمل الطلب التحقيق يف ث�لاث ح��االت م��ن ج��زي�ئ��ات اليوارنيوم
املكت�شفة يف م�ن���ش��آت ن��ووي��ة مل تعلن �إي� ��ران عنها بح�سب م�صادر
الكاتب .ه��ذه املن�ش�آت ه��ي ت��ورك��وز �آب��اد ووارام�ي�ن وم��ري��وان .ي�شمل
التحقيق الرابع وجود مواد ان�شطارية غري معلن عنها ون�شاط �آخر
يف من�ش�أة مل حت��دده��ا امل���ص��ادر� .إن �إ��ض��اف��ة م�ب��ادرة ج��دي��دة للوكالة
�ستعيد الرتكيز على املكان ال�صحيح :برنامج �إيران النووي ال�سري.
فحالياً ،ت�ستخدم �إي��ران املحادثات كمنتدى للدعاية ال�سيا�سية من
�أج��ل املطالبة بالتعوي�ض عن ق��رار ترامب باالن�سحاب من االتفاق
النووي �سنة  .2018ومع �أنه يعرت�ض على �سيا�سة الرئي�س ال�سابق،
يرى �إغنا�سيو�س �أنه يجب �أال يتم ال�سماح لإيران كي تخو�ض �سباقاً

تعزيز القيود ملكافحة كوفيد ..19-ال�ضغوط تزداد على غري امللقحني

بريطانيا واملتوجهني �إليها بعدما
�سجل هذا البلد لليوم الثالث على
التوايل عددا قيا�سيا من الإ�صابات
بلغ  93,045حالة.
وداخل االحتاد الأوروبي بات بع�ض
ال ��دول م�ث��ل �إي��رل �ن��دا والربتغال
و�إي�ط��ال�ي��ا وال�ي��ون��ان يفر�ض على
امل �� �س ��اف ��ري ��ن الأوروب � � �ي �ي ��ن حتى
امللقحني م�ن�ه��م ،ال �ت��زود بفح�ص
ت�شخي�ص �سلبي النتيجة.
و��س�ت�ف��ر���ض �أمل��ان �ي��ا ال �ت��ي �صنفت
اجلمعة فرن�سا والدمنارك بلدين
“عايل املخاطر” ،على امل�سافرين
غ�ير امللقحني الآت�ي�ن م��ن هذين
البلدين فرتة حجر .واعتبارا من
الأحد �سيطبق هذا التدبري �أي�ضا
على الوافدين من الرنوج ولبنان
و�أندورا.
وت�تراف��ق ه��ذه الإج � ��راءات �أينما
كان مع �ضغوط متزايدة على غري
امل�ل�ق�ح�ين ت���ص��ل �أح �ي��ان��ا �إىل حد
�إلزام تلقي اللقاح.
ففي لو�س اجنلي�س ينبغي اعتبارا
م ��ن ال �� �س �ب��ت ع �ل��ى ك ��ل موظفي
ال� �ب� �ل ��دي ��ة مب� ��ن ف �ي �ه��م عنا�صر
ال �� �ش��رط��ة والإط � �ف� ��اء ال ��ذي ��ن مل
يح�صلوا على �أي ا�ستثناء ديني
�أو �صحي تلقي اللقاح و�إال و�ضعوا

يف عطلة �إداري � ��ة .وت�ف�ي��د �أجهزة
ال �ب �ل ��دي ��ة �أن اك �ث��ر ب �ق �ل �ي��ل من
 430800موظف بلدي �أي 79
 %م��ن ال �ع��دد الإج �م ��ايل ،تلقوا
اللقاح حتى هذا الأ�سبوع.
واعرت�ض بع�ض عنا�صر ال�شرطة
والإط�ف��اء على ل��زوم تلقي اللقاح
وه ��م ح ��اول ��وا دون ج� ��دوى حتى
الآن تعليق الإج� ��راء ع�بر امل�سار
الق�ضائي.
وذك��رت حمطة “ان ب��ي �سي” �أن
نحو  % 80من عنا�صر ال�شرطة
يف ل��و���س اجن�ل�ي����س ت�ل�ق��وا اللقاح
�إال �أن �أك�ثر من  2500منهم ال
ي��زال��ون يرف�ضون ذل��ك وتقدموا
ب �ط �ل��ب ي���س�ت�ث�ن�ي�ه��م � �س �ي��در���س يف
الأ�سابيع املقبلة.
واجلمعة �أع��ادت حمكمة امريكية
فر�ض التلقيح الإجباري ملوظفي
ال�شركات الكربى كما تريد �إدارة
ال��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن وه��و �إج ��راء
ك��ان علق مطلع ت�شرين الثاين/
ن ��وف� �م�ب�ر ب� � �ق � ��رار م � ��ن حمكمة
ا�ستئناف يف تك�سا�س .وقد يطعن
بهذا التدبري جمددا �أمام املحكمة
العليا.
يف �� �س ��وي� ��� �س ��را� � ،س �ي �� �س �م��ح فقط
للملقحني �أو املتعافني من كوفيد-

 19اع �ت �ب��ارا م��ن االث �ن�ين دخول
امل �ط��اع��م وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الثقافية
واملن�ش�آت الريا�ضية والرتفيهية
ف�ضال ع��ن الفعاليات ال�ت��ي تقام
داخل قاعات.
وف ��ر� ��ض ال� �ل� �ق ��اح � �س �ي��دخ��ل حيز
التنفيذ �أي���ض��ا يف ف��رن���س��ا مطلع
ال���س�ن��ة بحيث �ست�صبح ال�شهادة
ال�صحية “�شهادة لقاحية” على
م��ا �أع�ل��ن اجلمعة رئي�س ال ��وزراء
جان كا�ستك�س .فلدخول الأماكن
التي يجب فيها ابراز هذه ال�شهادة
م ��ن م �ط��اع��م وم �ن �� �ش ��آت ثقافية
وت��رف �ي �ه �ي��ة وغ�ي�ره ��ا ،ل ��ن تكون
نتيجة �سلبية لفح�ص الت�شخي�ص
كافية بل ينبغي �أن يكون ال�شخ�ص
ح�صل بال�ضرورة على اللقاح �أو
اجل��رع��ة امل �ع��ززة �أو ان��ه �شفي من
املر�ض.
ومبوازاة ذلك ،بات التلقيح ي�شمل
الأطفال يف دول عدة مع ان�ضمام
الربازيل �إىل البلدان التي با�شرت
ذلك مثل كندا والواليات املتحدة
وا� �س��رائ �ي��ل وت���ش�ي�ل��ي والربتغال
و�إيطاليا واليونان وقرب�ص.
يف فرن�سا� ،أيدت جلنة االخالقيات
اجل �م �ع��ة ت ��وف�ي�ر ال� �ل� �ق ��اح للفئة
ال �ع �م��ري��ة  11-5ع ��ام ��ا تاركة

اجل ��دي ��دة � 86أل� �ف ��ا �إال ان هذا
ال �ع��دد و� �ص��ل �إىل � 117أل �ف��ا يف
 14م��ن ال�شهر نف�سه يف ارتفاع
ن�سبته  % 35تقريبا يف غ�ضون
�أ�سبوعني .وجت��اوز ع��دد الوفيات
يف �أك�ث��ر ب �ل��د ت���س�ج�ي�لا للوفيات
يف ال �ع��امل ج ��راء ه ��ذه اجلائحة،
ال �ث�لاث��اء ع�ت�ب��ة � 800أل ��ف منذ
 2020بح�سب ح�صيلة �أعدتها
جامعة جونز هوبكنز .وقال رئي�س
ب�ل��دي��ة ن�ي��وي��ورك ب�ي��ل دي بالزيو
“لقد حلت املتحورة �أوميكرون”.
و�أو�ضح الدميوقراطي دي بالزيو
ملحطة “�سي ان ان” قبل �أيام من

ت�سليمه البلدية �إىل خلفه املنتخب
�إريك ادام�س “يجب �أن نقر بذلك
(املتحورة) تنت�شر ب�سرعة ويجب
�أن نكون �أ�سرع».
وف� ��ر�� ��ض دي ب�ل��ازي� ��و التلقيح
الإلزامي ملوظفي البلدية ،واعتبارا
م��ن  27ك��ان��ون الأول/دي�سمرب
مبدئيا لكل ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص �أي
� 184أل��ف �شركة وم�ؤ�س�سة .لكن
م��ا م��ن م ��ؤ� �ش��ر ح ��ول م��ا �إذا كان
ادام ����س �سيطبق ه��ذا ال �ق��رار من
عدمه.
وق �ب �ي��ل ع �ي��د امل � �ي�ل��اد ،ويف حني
ك ��ان ��ت ت �ن �ت �ظ��ر ن� �ي ��وي ��ورك ع� ��ودة

اخليار النهائي للأهل.
و�أعلنت فايزر اجلمعة �أنها تريد
اختبار جرعة ثالثة م��ن لقاحها
امل�ضاد لفريو�س كورونا للأطفال
دون اخل��ام���س��ة م��ا ق��د ي��دف��ع هذا
امل �خ �ت�بر الأم�ي�رك ��ي �إىل التقدم
ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ب �ط �ل��ب ترخي�ص
لثالث جرعات �أ�سا�سية لدى هذه
الفئة العمرية.
م�ستقبل �أف�ضل
وب�ع��د ع��ام�ين على خ��ط املواجهة
��ض��د وب ��اء كوفيد ،19-يوا�صل
م��اي �ك��ل راي � ��ن ،امل��دي��ر التنفيذي
ل�ب�رن��ام��ج ال � �ط� ��وارئ يف منظمة
ال���ص�ح��ة ال �ع��امل �ي��ة �إب � ��داء تفا�ؤله
م�ؤكدا �أن الب�شرية �ستغري م�سارها
وت�ت�خ��ذ ال�ت��داب�ير ال�لازم��ة للجم
الفريو�س.
ل�ك��ن راي ��ن ي ��درك �أن الأزم� ��ة قد
ت���س��وء لأن امل �ت �ح � ّورة �أوميكرون
ت� �ب ��دو ق � � ��ادرة ع �ل ��ى رف � ��ع معدل
الإ�صابات بكوفيد 19-ب�شكل حاد
وملء امل�ست�شفيات.
كذلك ،قد يواجه العامل متح ّورات
جديدة �أكرث خطورة قد ت�ؤدي من
خالل موجات متتالية �إىل انهيار
الأنظمة ال�صحية.

وقال مايكل راين يف مقابلة حديثة
م ��ع وك ��ال ��ة ف��ران ����س ب��ر���س “�إنه
م�ستقبل حمتمل �إذا مل نتعامل
مع الفريو�س ب�شكل �صحيح».
ل �ك ��نّ �أ� � �ض ��اف “ال �أرى �أن هذا
ال�سيناريو الآن� .أرى م�ستقبال
�أف�ضل” .وي �ق �دّر ع ��امل الأوبئة
واجل� � � ��راح ال �� �س��اب��ق ال� �ب ��ال ��غ 56
ع��ام��ا� ،أن ��ه �إذا “�أخدنا التدابري
ال�صحية بجدية وازدادت تغطية
اللقاحات” �سيكون ممكنا التغلب
على اجلائحة.
ويف ح�ين �أن��ه م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن
يختفي فريو�س �سار�س كوف،2-
يعتقد راي��ن �أن��ه قد ي�صبح جمرد
فريو�س تنف�سي مزمن �آخ��ر ،مثل
الإنفلونزا.
لكن يبدو �أن هذا املنظور املتفائل
يتعار�ض مع طبيعة الو�ضع على
الأر���ض .فقد �أودى ال��وب��اء بحياة
 5,3ماليني �شخ�ص يف كل �أنحاء
ال �ع��امل� ،إال �أن ال�ع��دد الفعلي قد
يكون �أكرث بثالث �أو �أربع مرات.
ال تغري موجة الإ�صابات املرتفعة
ال � �ت� ��ي ت �ت �� �س �ب��ب ب� �ه ��ا امل� �ت� �ح ��ورة
�أوم� � �ي� � �ك � ��رون امل� �ع� �ط� �ي ��ات ب�شكل
ج ��ذري وف �ق��ا مل��اي�ك��ل راي ��ن الذي
�أو�ضح “كنا نواجه �صعوبات قبل

نيويورك تخ�شى تكرار كابو�س العام  2020مع انت�شار �أوميكرون
•• نيويورك�-أ ف ب

ت�غ�ل��ق م�ط��اع��م ب��روك �ل�ين الواحد
ت�ل��و الآخ ��ر ب�سبب ف ��ورة �إ�صابات
بكوفيد 19-فيما تطول طوابري
االن �ت �ظ��ار ل�ل�خ���ض��وع ل�ف�ح����ص مع
خ���ش�ي��ة � �س �ك��ان ن �ي��وي��ورك م��ن �أن
ي �ع �ي �� �ش��وا جم � ��ددا ك��اب��و���س العام
 2020عندما ا�ستحالت املدينة
ال� �ك� �ب�ي�رة م� ��رك� ��زا ع ��امل� �ي ��ا لهذه
اجلائحة.
يف حي غرين بوينت �أغلقت �أكرث
من ع�شرة مطاعم وحانات �أبوابها
موقتا بعد ت�سجيل حاالت مفاجئة
يف الأي� � � ��ام الأخ � �ي ��رة يف �صفوف
موظفيها �أو زبائنها.
ق ��رب م �ت �ن��زه م ��اك ��ارن ي �ق��ف نحو
ث�لاث�ين ��ش�خ���ص��ا يف ط��اب��ور �أم ��ام
�شاحنة �صحية ��ص�غ�يرة مركونة
توفر فحو�صا �سريعة.
وي�ق��ول �سبن�سر ري�تر ( 27عما)
�أح��د �سكان احل��ي “الو�ضع ي�شبه
ك �ث�يرا م��ا ح���ص��ل يف �آذار/م ��ار� ��س
 .”2020وق ��د �أت ��ى امل��وظ��ف يف
الأو�ساط املالية للخ�ضوع الختبار
م ��ع � �ص��دي �ق �ت��ه ال �ط��ال �ب��ة كايتي
ك��ون��ويل ب�ع��دم��ا �أ��ص�ي��ب �أ�صدقاء
لهما بالفريو�س.
وق��ال��ت ك��ون��ويل ل��وك��ال��ة فران�س
ب ��ر� ��س “ر�ؤية ه � ��ذه ال �ط ��واب�ي�ر
ي���ش�ع��رن��ا ب� ��أن ك��ل � �ش��يء يتكرر...
وهذا �أمر خميف فعال».
وك ��ان ��ت م��دي �ن��ة ن �ي��وي��ورك عانت
الأمرين خالل املوجة الأوىل من
اجلائحة يف ربيع العام .2020

نحو الو�صول �إىل عتبة ت�صنيع الأ�سلحة النووية .احلقيقة امل�ؤملة
بح�سب �إغنا�سيو�س هي �أن��ه من دون قيود االت�ف��اق ال�ن��ووي ،تقرتب
�إيران من �إمكانية اخلرق النووي .لقد ا�ست�أنفت تخ�صيب اليورانيوم
بن�سبة  20%يف يناير (كانون الثاين) و  60%يف �أبريل (ني�سان)
بينما حتدث م�س�ؤولون �إيرانيون عن �أنهم يدر�سون رفع هذه الن�سبة
 90%وهي خم�ص�صة لغر�ض ت�صنيع القنبلة النووية .وت�ستخدم
�إي ��ران �أج�ه��زة ط��رد م��رك��زي متقدمة يف من�ش�أة ف��وردو املح�صنة يف
الأعماق علماً �أن االتفاق النووي حظر عليها هاتني اخلطوتني .ويف
فرباير (�شباط) ،اتخذت �إيران خطوة م�ش�ؤومة ق�ضت ب�إنتاج معدن
اليورانيوم الذي ميكن ا�ستخدامه يف القنبلة النووية ،وهو انتهاك
�إ�ضايف لالتفاق النووي .وه��ذا ما حذر منه امل�س�ؤولون يف بريطانيا
وفرن�سا و�أملانيا.

فقد فرغت �شوارع نيويورك البالغ
ع��دد �سكانها  8,5ماليني ن�سمة
والتي لطاملا لقبت “املدينة التي
ال تنام” كليا على م��دى �أ�سابيع
يف م�شهد ج��دي��ر ب ��أف�ل�ام اخليال
العلمي .ومل يكن يخرق ال�صمت
يف ج ��ادات م��ان�ه��ات��ن ال��وا��س�ع��ة �إال
��ص�ف��ارات ��س�ي��ارات الإ��س�ع��اف فيما
جت � ��اوزت امل���س�ت���ش�ف�ي��ات قدراتها
اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة وا� �ض �ط��رت امل�شارح
�إىل ح �ف��ظ اجل �ث ��ث يف �شاحنات
م�بردة .وت��ويف ما ال يقل عن 34
�ألفا من �سكان نيويورك منذ ربيع
 2020فيما مل ت�ستعد املدينة وال
�سيما حي مانهاتن فيها احليوية
التي كانت تتميز بها قبل الأزمة
ال �� �ص �ح �ي��ة .وت � �ق ��ول البولندية
يوالنتا ت�شريالني�ش البالغة 54
عاما والتي �أتت للخ�ضوع الختبار
لأنها ت�شعر ببع�ض الأعرا�ض “يف
احلقيقة عدنا �إىل نقطة االنطالق
وقد يكون الو�ضع �أ�سوا حتى” مما
كان عليه يف ربيع .2020
وت�ضيف املوظفة العاملة يف قطاع
امل� �ط ��اع ��م “الأمر خم �ي��ف ج��دا
ومقلق ج��دا لأننا كنا ن�أمل يف �أن
يتح�سن الو�ضع».
م�ن��ذ �أي ��ام قليلة ،ع��اد ال�ت��وت��ر �إىل
الواليات املتحدة مع انت�شار �سريع
ج ��دا ل�ل�م�ت�ح��ورة �أوم �ي �ك ��رون من
كوفيد .19-وتوقع الرئي�س جو
بايدن اخلمي�س “�شتاء يعمه املر�ض
اخلطر واملوت” لغري امللقحني .يف
الأول من كانون الأول/دي�سمرب،
ك ��ان م �ع��دل الإ�� �ص ��اب ��ات اليومية

ال�سياح� ،سيطر القلق ال�شديد على
ب ��رودواي ح��ي امل���س��ارح والعرو�ض
الغنائية ال�ضخمة حيث يتواىل
�إلغاء العرو�ض ب�سبب الإ�صابات يف
�صفوف الطواقم .وكان �آخر هذه
ال�ضحايا م�ساء اجلمعة العرو�ض
الأرب� � �ع � ��ة امل �ق �ب �ل��ة ل� �ف ��رق ��ة “ذي
روكيت�س” ع�ل��ى م���س��رح “راديو
� �س �ي �ت��ي م �ي ��وزي ��ك هال” ب�سبب
“ال�صعوبات املتزايدة الناجمة عن
اجلائحة” على ما نقلت �صحيفة
“نيويورك تاميز” عن املنتجني.
�أما امل�سرحية الغنائية “هاملتون”
ف �ق��د ت��وق �ف��ت دون � �س��اب��ق ان� ��ذار

اخل�م�ي����س .و�أع ��رب ال��زوج��ان دارا
ومايرن اب�ستون عن خيبة �أملهما
وقاال لوكالة فران�س بر�س “اتينا
ب��ال �ط��ائ��رة ل �ي��وم واح� ��د مل�شاهدة
م�سرحية ه��ام�ل�ت��ون»� .أم��ا �إدوارد
م�سيح ال��ذي ي��دي��ر متجر �سمانة
ل�ب�ن��ان�ي��ا يف ب��روك �ل�ين في�ستمر يف
عمله لكنه يخ�شى م��ن �أن ت�ؤدي
امل��وج��ة اجل��دي��دة م��ن كوفيد19-
�إىل ن� ��زوح ج��دي��د ب��اجت��اه �شمال
نيويورك �إىل ال�ضواحي اخل�ضراء
ال��راق �ي��ة ك �م��ا ح���ص��ل يف 2020
ع� �ن ��دم ��ا ف� ��رغ� ��ت م ��ان� �ه ��ات ��ن من
�سكانها.

وق� ��ت ط��وي��ل م ��ن �أوميكرون”.
والأ�شخا�ص الذين يقولون عك�س
ذل��ك “ي�ستخدمونها (املتحورة)
عذرا” م�شريا �إىل انعدام امل�ساواة
يف ال�ل�ق��اح��ات وت�سيي�س اجلائحة
والت�ضليل املنت�شر وال��رف��ع املبكر
ل�ل�ق�ي��ود ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي �ساهمت
كلها يف انت�شار املتح ّورة دلتا.
لكنه اع�ت�بر �أن ال�ع��امل ميكنه �أن
ي�غ�ير امل���س��ار ،الف�ت��ا �إىل “املرونة
املذهلة” للمجتمعات واخلدمة
امل �ت �ف��ان �ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين ال�صحيني
وال �ت �ع��اون ال�ع�ل�م��ي غ�ير امل�سبوق
منذ بداية اجلائحة التي ت�سببت
ب�أ�سو�أ �أزمة �صحية منذ مئة عام.
وق��ال راي��ن “�أنا متفائل ج��دا ملا
ميكننا حتقيقه ب�شكل جماعي».
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك�� ،ش�خ����ص زمالء
ه ��ذا ال �ط �ب �ي��ب الإي ��رل� �ن ��دي على
�أن� ��ه “مفرط التفا�ؤل” ،وهي
� �ص �ف��ة ارت �ب �ط��ت ب ��ه م �ن��ذ توليه
من�صب املدير التنفيذي لربنامج
الطوارئ ملنظمة ال�صحة العاملية
يف العام  ،2019قبل فرتة وجيزة
من انت�شار اجلائحة.
ووج��دت منظمة ال�صحة العاملية
نف�سها يف قلب العا�صفة وتعر�ضت
الن � �ت � �ق� ��ادات ب �� �س �ب��ب ب �ط �ئ �ه��ا يف

ال�ت�ح��رك ويف ارتكابها �أخ �ط��اء يف
التقييم ،لكنها �أي�ضا كانت كب�ش
فداء لبع�ض ال�سلطات ال�سيا�سية
التي جتاوزتها الأحداث.
و�أق � � ��ر م��اي �ك��ل راي � ��ن ال � ��ذي كان
م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة ال�صحة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ت � �ي� ��درو�� ��س �أده � ��ان � ��وم
غيربيي�سو�س �أحد �أبرز الوجوه يف
معركة املنظمة �ضد الوباء “كان
ذل ��ك ��ص�ع�ب��ا يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان.
لقد تلقينا بع�ض ال�صفعات” لكنّ
“ذلك جزء من هذا العمل».
واجل� ��زء الأ� �ص �ع��ب ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
“اجلرنال” ،وه ��و ال�ل�ق��ب الذي
�أط�ل�ق��ه ع�ل�ي��ه غ�ي�بري�ي���س��و���س ،هو
ت ��أث�ير ذل��ك ع�ل��ى ع��ائ�لات خرباء
منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة الذين
يعملون بال هوادة.
وهو مل ير �أوالده الثالثة الذين
يعي�شون يف �إي��رل �ن��دا ��س��وى �أربع
م ��رات يف غ���ض��ون ع��ام�ي�ن .وقال
“�إنه �أم ��ر �صعب” ل�ك�ن��ه �أ�ضاف
�أن��ه ال �شيء مقارنة مبا مير فيه
العاملون ال�صحيون على الأر�ض.
و�أو��ض��ح راي��ن ال��ذي �أم�ضى فرتة
ك �ب�ي�رة م ��ن رب� ��ع ال� �ق ��رن الأخ �ي�ر
ي �ح��ارب ع�ل��ى الأر�� ��ض �أوب �ئ��ة مثل
ف�يرو���س �إي�ب��وال وال�ك��ول�يرا و�شلل
الأط �ف ��ال “ال ي��وج��د � �ش��يء �أكرث
�إرهاقا و�أكرث �إجهادا من �أن تكون
يف ال �� �ص �ف��وف الأم��ام �ي��ة ملحاربة
جائحة».
ت�غ�يرت ن�ظ��رة ال��دك�ت��ور راي��ن �إىل
احل �ي��اة يف ال �ع��راق ال �ع��ام 1990
ح�ين احتجز رهينة خ�لال حرب
اخلليج ،وقد �أج��رى جراحة فيما
م�سد�س م�صوب �إىل ر�أ�سه.
وروى “كنت رهينة يف ال �ع��راق و
اعتقدت يف الكثري من املنا�سبات
�أن ح�ي��ات��ي ان�ت�ه��ت .والآن ،اعترب
يف غالب الأحيان اين �أعي�ش نعمة
�إ�ضافية».
اخل �ب��رة امل �ي��دان �ي��ة �أف� � ��ادت عمله
احل � ��ايل �إذ �إن� �ه ��ا ت �� �س��اع��ده على
تنمية “القدرة على التعامل مع
ال���ض�غ��وط ال�ت��ي تفر�ضها حاالت
الطوارئ».
من ناحية �أخرى ،هناك �أمر واحد
مل حت��ّ��ض��ره ل��ه خ�برت��ه امليدانية
وه��و ال�سيا�سة و�أو��ض��ح “�أنا ل�ست
�سيا�سيا بالفطرة لكنني �أتعلم وقد
�أ�صبح دبلوما�سيا �أف�ضل بعد هذه
ال�سنوات القليلة املا�ضية».

رو�سيا تتجاوز حاجز الـ 9ماليني
حالة �شفاء من فريو�س «كورونا»

•• مو�سكو-وام:

جت��اوزت ح��االت املر�ضى املتعافني من فريو�س كورونا امل�ستجد يف رو�سيا
�أم�س حاجز ال�ـ  9ماليني �شخ�صا  ،وذل��ك بعد متاثل  30059مري�ضا
لل�شفاء التام ومغادرتهم امل�ست�شفى خ�لال ال�ـ � 24ساعة املا�ضية لي�صل
بذلك �إجمايل الذين تعافوا من كورونا �إىل ت�سعة ماليني و � 14ألفا و
� 980شخ�صا .و�أعلنت ال�سلطات ال�صحية الرو�سية يف تقريرها اليومي
ع��ن انخفا�ض لكال امل��ؤ��ش��ري��ن  ،حيث مت ت�سجيل” � “ 27022إ�صابة
جديدة بالفريو�س خالل اليوم الأخ�ير  ،مقارنة بـ” � “ 27967إ�صابة
يف اليوم ال�سابق ،لي�صبح �إجمايل عدد الإ�صابات التي مت ت�سجيلها ع�شرة
ماليني و�241ألفا و812ا�صابة و ر�صد”  “ 1019حالة وف��اة خالل
�آخ��ر � 24ساعة مقابل”  “ 1023وف��اة ي��وم �أم�س الأول ،ليبلغ �إجمايل
عدد الوفيات الناجمة عن الوباء يف البالد � 298ألفا و222حالة وفاة .
وتوزعت الإ�صابات اجلديدة على الأقاليم الرو�سية وكان �أكرب عدد منها يف
العا�صمة مو�سكو التي تعترب ب�ؤرة تف�شي الوباء “� 2630إ�صابة” واملناطق
املجاورة للعا�صمة “� 1935إ�صابة .

�إيران :ال موعد ثابت ال�ستئناف حمادثات فيينا

•• طهران-وكاالت

�أع�ل�ن��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة الإي��ران �ي��ة ،االث �ن�ين� ،أن ��ه ال ي��وج��د م��وع��د ثابت
ال�ستئناف حمادثات فيينا ،ب�ش�أن االتفاق النووي املربم بينها وبني الدول
الكربى يف عام  ،2015والذي ان�سحبت منه وا�شنطن يف .2018
وك���ش��ف امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م اخل��ارج �ي��ة� ،أن ال��وف��د الإي � ��راين “مل ي �ج � ِر �أي
مفاو�ضات مبا�شرة مع الأمريكيني ،بل ا�ستلم بع�ض الر�سائل من املن�سق
الأوروب ��ي للمفاو�ضات” .و�أ��ض��اف �أن طهران ردت ب��دوره��ا على الر�سائل
الأمريكية “ب�صورة غري مبا�شرة” .وك��ان املن�سق الأوروب ��ي للمحادثات
النووية مع �إي��ران� ،إنريكي م��ورا ،قد ق��ال اجلمعة� ،إن �أم��ام امل�شاركني يف
املفاو�ضات اخلا�صة ب�إحياء االتفاق النووي “�أ�سابيع ال �أ�شهر”.من جانبه،
قال م�س�ؤول كبري يف وزارة اخلارجية الأمريكية ،ليلة ال�سبت� ،إن جولة
املفاو�ضات الأخ�يرة يف فيينا ب�ش�أن برنامج �إي��ران النووي� ،شهدت “بع�ض
ال�ت�ق��دم ،لكنه غ�ير كاف” .و�أو� �ض��ح امل���س��ؤول �أن اجل��ول��ة الأخ�ي�رة تعترب
“�أف�ضل من �سابقتها ،لكن الوترية التي مت�ضي بها املفاو�ضات �أبط�أ من
الوترية التي تعمل بها �إيران على برناجمها النووي” ،م�شددا على �ضرورة
ت�سريع وترية املفاو�ضات.
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فل�سطني تطالب وا�شنطن بحماية «حل الدولتني»
•• رام اهلل-وكاالت

�صرح رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية �أم�س االثنني ب�أن
اجلانب الفل�سطيني �أكد ل�ل�إدارة الأمريكية �أن حل ال�صراع مع
�إ�سرائيل �سيا�سي يجب �أن ي�ستند لقرارات ال�شرعية الدولية.
وقال ا�شتية يف م�ستهل االجتماع الأ�سبوعي حلكومته يف مدينة
رام اهلل �إن “احلكومة الفل�سطينية �أنهت ح��واراً اقت�صادياً مع
الواليات املتحدة كان قد توقف منذ خم�سة �أعوام� ،أكدنا خالله
�أن حل ال�صراع �سيا�سي وال بد من الرجوع �إىل القانون الدويل
وال�شرعية الدولية».
و�أ�ضاف ا�شتية �أنه مت مطالبة وا�شنطن ب�أنه “ال بد من حماية
ح��ل ال��دول�ت�ين ال��ذي ت��ؤم��ن ب��ه الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة احلالية لأن

�إ�سرائيل تدمره ب�شكل ممنهج من خالل براجمها اال�ستيطانية
اال�ستعمارية» .وتابع “�أكدنا �أي�ضا �أنه ال بد من متكني ال�شعب
الفل�سطيني من �سيادته على �أر�ضه وم�صادره الطبيعية ومقدراته
االقت�صادية و�إزال��ة املعيقات الإ�سرائيلية التي حتول دون تنمية
م�ستدامة يف فل�سطني» .و�أعلن م�س�ؤولون فل�سطينيون �إجراء
حوار اقت�صادي مع الواليات املتحدة هو الأول منذ خم�سة �أعوام
بهدف بحث الأزمة املالية اخلانقة لل�سلطة الفل�سطينية.
من جهة �أخ��رى ،ق��ال ا�شتية �إن احلكومة توجهت بر�سائل �إىل
الأمم امل�ت�ح��دة وامل�ن�ظ�م��ات احل�ق��وق�ي��ة ال��دول�ي��ة للتدخل لوقف
“�إرهاب ال��دول��ة املنظم ال��ذي يقوم ب��ه امل�ستوطنون �ضد �أهلنا
بحماية و�إ�سناد جنود االحتالل” يف ال�ضفة الغربية.
وحمل بهذا ال�صدد �إ�سرائيل م�س�ؤولية الت�صعيد احلا�صل ،منددا

بـ “�سيا�سة �إط�لاق النار بغر�ض القتل التي متار�سها �إ�سرائيل
ب�ح��ق ال���ش�ع��ب الفل�سطيني الأع � ��زل» .وط��ال��ب ا��ش�ت�ي��ة ب �ـ “فتح
الأر�شيف الإ�سرائيلي �أمام جلنة حتقيق دولية للنظر يف املذابح
التي ارتكبت بحق �شعبنا يف العام  1948والأع��وام التي تلته،
وما ت�سبب من دمار لأكرث من  480بلدة وقرية ،وتهجري �أكرث
من � 900ألف فل�سطيني ،اليزالوا الجئني منفيني عن بيوتهم
حتى اليوم» .واعترب �أن التحقيق الذي �أجري قبل �أ�سبوع من قبل
بع�ض ال�صحفيني مبراجعة الأر�شيف الإ�سرائيلي حول املجازر
هو “غي�ض من في�ض” ،م��ؤك��داً �أن “تاريخ فل�سطني ال�شفوي
واملكتوب يبني حجم املجازر التي ارتكبت ،وال زال الآالف ممن
جنوا من تلك املجازر �أحياء وهم قادرون على �أن يدلوا ب�شهاداتهم
�أمام جلنة دولية».

«احلكومة الربيطانية ترد بعد
ن�شر �صورة جلون�سون يف جتمع

•• لندن-رويرتز

قال نائب رئي�س الوزراء الربيطاين دومينيك راب �أم�س
االثنني �إن �صورة تظهر رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون
و�أكرث من � 12شخ�صا �آخرين ي�شربون النبيذ يف حديقة
منزله يف داوننج �سرتيت �أثناء الإغ�لاق العام املا�ضي ال
تظهر �أنهم كانوا يف حفل .وتظهر ال�صورة ،التي ن�شرتها
�صحيفة اجلارديان ،جون�سون مع زوجته كاري ،التي يبدو
�أنها حتمل ابنهما حديث الوالدة ،و�شخ�صني �آخرين على
طاولة يف �شرفة بحديقة مقر �سكن رئي�س الوزراء بداوننج
�سرتيت مع وجود جنب ونبيذ على الطاولة.

مع�ضلة االنتخابات الليبية ..انق�سام ب�ش�أن اال�ستحقاق الدميقراطي
•• طرابل�س-وكاالت

ت��أج�ي��ل ي�ل��وح يف الأف ��ق ،وحت��رك��ات راف���ض��ة يف ال�شارع
الليبي بد�أت يف الظهور ،حيث طالب عدد من الن�شطاء
واملر�شحني لالنتخابات يف بنغازي ،ب�ضرورة �إجراء
االنتخابات يف موعدها املقرر يوم اجلمعة املقبل 24
دي�سمرب.
وح ّمل الن�شطاء ،يف بيان ن�شرته وكالة الأنباء الليبية،
ب�ع�ث��ة الأمم امل �ت �ح��دة وامل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل واحلكومة،
م�س�ؤولية ت�أجيل االنتخابات والدخول بالبالد يف حالة
فراغ �سيا�سي وفو�ضى ،ح�سب و�صفهم.
و�أك��د الن�شطاء �أن املطالبني باالنتخابات �سينظمون
مظاهرات للمطالبة ب��إج��راء اال�ستحقاق االنتخابي
يف م��وع��ده ،م�شددين على ��ض��رورة االل�ت��زام بخارطة
الطريق ،لإنهاء حالة االنق�سام ال�سيا�سي ،منددين مبا
و�صفوه مبحاولة االلتفاف على �إرادة ال�شعب الليبي.
ويف �سياق التحركات وردود �أفعال ال�شارع ،قال �أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية بجامعة �سرت عبد العزيز عقيلة� ،إن
رد الفعل �سيكون بح�سب مدة الت�أجيل التي من املتوقع
�أن تعلن خالل ال�ساعات املقبلة.
الليبيون حائرون
وحتى الآن مل ت�صدر �أي جهة ر�سمية يف الداخل الليبي
بيانا حول ت�أجيل االنتخابات ،ولكن هناك تلميحات
وت�صريحات من جانب م�ؤ�س�سات الدولة واملفو�ضية
العليا �أي�ضا ،وهنا �أك��د �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية عبد
العزيز عقيلة� ،أن الليبيني حائرون يف الوقت احلايل
حول �سبب الت�أجيل ،وامل�س�ؤول عن هذا.
و�أ�ضاف عقيلة يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”:
“بح�سب ق ��راءة ال��واق��ع الآن يف ال��داخ��ل ،فالغالبية
ال�ع�ظ�م��ى غ��ا��ض�ب��ة ج ��دا م��ن ال �ت ��أج �ي��ل لال�ستحقاق
االنتخابي الأول».
و�أ�شار عقيلة �إىل ردود الأفعال على مواقع التوا�صل
االجتماعي الغا�ضبة من خالل ال�صفحات التي متثل
•• وا�شنطن-وكاالت

ت �ن��اول ال�ك��ات��ب م ��ارك �إن .ك��ات��ز يف
م�ق��ال ن�شره يف جملة “نا�شيونال
�إنرت�ست” ال�ت�ك�ه�ن��ات ع��ن تراجع
النفوذ الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط،
ق ��ائ�ل ً�ا �إن � ��ه ق �ب��ل  40ع ��ام� �اً� ،أث� ��ار
حلفاء ال��والي��ات املتحدة الهواج�س
ذات�ه��ا عندما ان�سحبت �أم��ري�ك��ا من
الهند ال�صينية عام  ،1973وبعد
“�سماحها” ب���س�ق��وط ال �� �ش��اه عام
 ،1979مم��ا �أث ��ار ال���ش�ك��وك يف ما
يتعلق ب��ال�ت��زام��ات وا��ش�ن�ط��ن حيال
ح �ل �ف��اء �آخ ��ري ��ن .ل �ك��ن �أم��ري �ك��ا مل
ت�ت�رك ال���ش��رق الأو� �س��ط يومذاك،
وهي لن ترتكه اليوم.
وبات �أمراً م�ألوفاً �أن نقر�أ �أو ن�سمع

معظم ال�ت�ي��ارات يف ال��داخ��ل الليبي ،بخالف املواطن
الب�سيط ال ��ذي ي��رى �أن ت�ل��ك االن�ت�خ��اب��ات ه��ي احلل
الوحيد للخروج من دائرة ال�صراع.
و�أو�� �ض ��ح �أن “ما ح ��دث خ�ل�ال الأي � ��ام امل��ا��ض�ي��ة �أث ��ار
الت�سا�ؤالت عن اجلهة التي �ستعلن الت�أجيل �أو ال�سبب
احلقيقي ،فالربملان �ش ّكل جلنة من �أج��ل املتابعة مع
املفو�ضية التي قدمت تقريرها ح��ول العراقيل �إىل
املجل�س ،م�ساء الأحد».
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال النا�شط احل�ق��وق��ي الليبي حممد
ال�برج��اوي� ،إن “هناك حالة من الغ�ضب يف الداخل
ال�ل�ي�ب��ي ن�ت�ي�ج��ة م��ا ي �ح��دث م��ن ال �ق��وى ال�سيا�سية،
وحماولة ت�أزمي املوقف ،فاجلميع يف حالة ارتباك ومل
ي�صدر حتى الآن بيان ر�سمي حول الت�أجيل و�أ�سبابه».
وتوقع ال�برج��اوي “خروج تظاهرات راف�ضة للو�ضع
احل ��ايل ،ب�خ�لاف املطالبة با�ستقالة احل�ك��وم��ة التي

ف�شلت ب�شكل كبري يف ر�أب ال���ص��دع ،وتنفيذ اخلطوة
الأوىل من خارطة الطريق املتفق عليها دوليا ،حيث
مت ت�شكيل هذه احلكومة على �أ�سا�س تلك اخلارطة».
الرتكيبة ال�سيا�سية
ح��ال��ة م��ن الغ�ضب واالن �ت �ظ��ار ل ��ردود الأف �ع��ال ت�سود
ال��داخ��ل الليبي ،ولكن ل�ق��راءة امل�شهد ع��ن ق��رب ،قال
عقيلة� ،إنه ملعرفة ما يحدث على الأر�ض يجب النظر
�إىل ال�ترك�ي�ب��ة ال�سيا�سية ل�ل���ش��ارع الليبي يف الوقت
احلايل.
وبينّ �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية �أن ال�شارع الليبي ينق�سم
�إىل  3ت�ي��ارات �سيا�سية ،الأول تابع للنظام ال�سابق،
والثاين تابع لتيار الكرامة ،والثالث تابع لتيار �أحداث
فرباير.
و�أ�ضاف عقيلة �أن التيارين الأول والثاين يدعمان بقوة

�إج��راء االنتخابات يف موعدها املقرر وع��دم الت�أجيل،
لأن ال�صندوق هو احلل الوحيد يف الوقت الراهن� ،أما
فيما يخ�ص التيار الثالث فهو يرى �أن الت�أجيل لفرتة
وج�ي��زة ل�صاحلهم حتى يتم النظر يف تر�شيح بع�ض
الوجوه التي يرف�ضها هذا التيار.
وتابع �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ،قائال“ :هناك تيار رابع
وهو املواطن الب�سيط الذي يرى �أن االنتخابات بديل
للحرب ،وب�أنها القادرة على �إن�شاء م�ؤ�س�سات للدولة،
و�إنهاء معاناة � 10سنوات خ�سر فيهم ال�شعب الليبي
الكثري من الأرواح واملقدرات».
وال �ه��دف م��ن االن�ت�خ��اب��ات امل �ق��رر �إج ��را�ؤه ��ا ي��وم 24
دي�سمرب اجلاري ،بالتوازي مع انتخابات الختيار برملان
جديد ،هو امل�ساعدة يف �إنهاء الفو�ضى التي ا�ستمرت
ع�ل��ى م ��دار ال�ع�ق��د الأخ�ي�ر يف ليبيا ،وذل ��ك بتن�صيب
قيادة �سيا�سية تتمتع ب�شرعية وطنية بعد خالفات بني
القوى ال�سيا�سية على مدى �سنوات.
وفيما يتعلق ب�ه��ذه النقطة� ،أك��د عقيلة� ،أن ال�شعب
الليبي ي�شعر بالإحباط لأنه كان ينتظر الدميقراطية
احل��دي�ث��ة ،فتلك االن�ت�خ��اب��ات امل �ه��ددة ب��ال�ت��أج�ي��ل تعد
الأوىل� ،إذ �إن ال�شعب مل ميار�س الدميقراطية.
ولفت �إىل �أن غالبية ال�شعب بكل تياراته “تع ّول على
تلك االنتخابات لإ�سكات �صوت الر�صا�ص ور�أب ال�صدع،
و�إنهاء اقتتال دام � 10أعوام” ،م�ضيفا “الأيام املقبلة
�ست�شهد حتركا كبريا لرف�ض الت�أجيل».
يف ال�سياق ذاته ،قال الربجاوي� ،إن “هناك من ي�سعى
بقوة �إىل ح��رم��ان ال�شعب الليبي م��ن �أب�سط حقوقه
وه��ي ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وح ��ال ال�ت��أج�ي��ل �ستتعر�ض كل
اجل�ه��ود الدولية التي بذلت لفقدان ثقة م��ن جانب
ال�شارع».
وم��ع ال�غ���ض��ب يف ال��داخ��ل ال�ل�ي�ب��ي ،جت��ري الأط� ��راف
العاملية والإقليمية م�شاورات حول عقد جمل�س الأمن
الدويل جل�سة قد حتمل �صفة “الطارئة” ،لبحث �آخر
امل�ستجدات يف ليبيا ،بعد تزايد امل�ؤ�شرات على ت�أجيل
االنتخابات املرتقبة يف  24من دي�سمرب اجلاري.

هل يرتاجع ً
فعال النفوذ الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط؟

م��ن امل�ع�ل�ق�ين� ،أن م��وق��ع �أم��ري�ك��ا يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط ق��د ت��راج��ع ب�شكل
ج ��ذري .حتى �أن بع�ضهم ي��رى �أن
النفوذ الأمريكي برمته يف طريقه
�إىل ال �ت�لا� �ش��ي .ل�ك��ن ه��ل ف �ع� ً
لا �أن
النفوذ الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط
ه ��و �أق � ��ل الآن ع �م��ا ك� ��ان ع �ل �ي��ه يف
املا�ضي.
�إن الإن� ��� �س� �ح ��اب الأم� ��ري � �ك� ��ي من
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان وان� �ه� �ي ��ار احلكومة
ال�ت��ي ك��ان��ت تدعمها ه�ن��اك ،و�إنهاء
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ق�ت��ال�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف
العراق ،والوجود الع�سكري املحدود
يف �سوريا وعدم قدرته على حتقيق

ت�غ�ي�ير ��س�ي��ا��س��ي ذات م�ع�ن��ى هناك،
وال�ع�لاق��ة ال�صعبة م��ع ت��رك�ي��ا ،كل
ذل��ك ي�ؤ�شر �إىل نفوذ �أمريكي �أقل
مما كان عليه يف املا�ضي القريب.
بعد � 11سبتمرب
لكن الفرتة التي تلت � 11سبتمرب
�أيلول  ،2001والتي تدخلت فيهاال��والي��ات املتحدة ع�سكرياً لإقامة
ح �ك��وم��ات ج ��دي ��دة يف �أفغان�ستان
والعراق ،والحقاً �أملت يف دعم تغيري
�إيجابي يف ليبيا و�سوريا ،كانت فرتة
ا�ستثنائية� ،صارت خاللها الواليات
امل �ت �ح��دة �-أو ه �ك��ذا ب� ��دت -وك�أنها

ح ��ازت ع�ل��ى ن�ف��وذ �أك�ب�ر مم��ا لديها
الآن .وي�ضيف الكاتب�“ :إذا ما قارنا
النفوذ الإمريكي يف ال�شرق الأو�سط
الآن ،مبا كان عليه قبل  40عاماً يف
ذروة احل��رب ال �ب��اردة ع��ام ،1981
جند �أن الو�ضع ي�شبه �إىل حد كبري
ما هو �سائد الآن .يف  ،2021لدى
�أم��ري �ك��ا احل �ل �ف��اء �أن�ف���س�ه��م الذين
كانوا عام � :1981إ�سرائيل وم�صر
والأردن واململكة العربية ال�سعودية
وك� ��ل ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة يف اخلليج
واملغرب .وبينما ال تزال على عالقة
حتالف ر�سمي مع تركيا ،ف�إن عالقة
�أمريكا ب�أنقرة متوترة الآن-لكنها

ك��ان��ت ك��ذل��ك ع�ق��ب ال �غ��زو الرتكي
ل�شمال قرب�ص عام  1974وب�سبب
عالقتها املتوترة مع حليف �آخر ،هو
اليونان».
وطبعاً ،تعترب مقارنة موقع �أمريكا
ال�ي��وم مب��ا ك��ان عليه ع��ام ،1981
وك ��أن �ه��ا ن ��وع م��ن الإع �ت �ب��اط �ي��ة� .إذا
م��ا ق��ارن��ا ال�ي��وم م��ع  1976عو�ض
 ،1981ف�إن �إيران كانت من �ضمن
ح�ل�ف��اء ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة -الأم ��ر
غ�ير احل��ا� �ص��ل ال �ي��وم .ل�ك��ن �إذا ما
قارناه مع عام  -1971ف�إن م�صر
مل تكن من حلفاء وا�شنطن و�إمنا
حليفة ملو�سكو .وما يظهره هذا هو

�أن فرتة احلرب الباردة  -على غرار
الفرتة احلالية -كانت م�س�ألة ك�سب
احللفاء وخ�سارتهم� ،أمراً م�ألوفاً.
�أفغان�ستان والعراق
وم ��ع ذل ��ك ،ف � ��إن ع� ��دداً م��ن حلفاء
�أمريكا يف ال�شرق الأو�سط ،ي�شريون
�إىل � �س �ق ��وط ح �ك ��وم ��ة ك� ��اب� ��ول يف
�أفغان�ستان و�صعود النفوذ الإيراين
يف العراق للت�شكيك يف رغبة �أمريكا
ب��ال �ب �ق��اء ق� ��وة ع �ظ �م��ى يف ال�شرق
الأو��س��ط .لكن قبل  40ع��ام�اً ،ف�إن
احل�ل�ف��اء �أن�ف���س�ه��م �أب� ��دوا ال�شكوك
ذاتها عقب االن�سحاب الأمريكي من
الهند ال�صينية ع��ام  ،1973لكن
�أم�يرك��ا مل ت�غ��ادر ال���ش��رق الأو�سط
ولن تغادره الآن.

«برخان» تفجر اخلالف بني النيجر وفرن�سا ..وباري�س تفتح حتقيقا
•• عوا�صم-وكاالت

طالب رئي�س النيجر حممد بازوم ال�سلطات الفرن�سية
بفتح حتقيق يف اال�شتباكات ال�ت��ي وق�ع��ت نهاية �شهر
ن��وف�م�بر امل��ا� �ض��ي ،ع�ل��ى ط��ري��ق ق��اف�ل��ة ق��وة “برخان”
الع�سكرية ،وت�سببت يف مقتل  3مدنيني ،بح�سب ما
ذكرت حكومة النيجر.
من جانبها� ،أعلنت وزيرة اجليو�ش الفرن�سية فلوران�س
ب��اريل �أن اجلي�ش الفرن�سي �أج��رى “حتقيقا داخليا”
يف مالب�سات مقتل ثالثة �أ�شخا�ص �أثناء مرور �إحدى
ق��واف��ل “برخان” يف ال�ن�ي�ج��ر ،وذل ��ك ردا ع�ل��ى طلب
الرئي�س بازوم.
وق��ال��ت ب ��اريل يف م�ق��اب�ل��ة م��ع �صحيفة “جورنال دو
دميان�ش”� ،إنه كان هناك حتقيق داخلي �أ�شار �إىل �أنه يف
مواجهة مظاهر عنف كبري� ،أظهر اجلنود الفرن�سيون
ال�سيطرة الالزمة ،وكان لديهم الرد املنا�سب ،بح�سب
و�صف باريل.
وكانت قافلة “برخان” قد غادرت العا�صمة الإيفوارية
�أب�ي��دج��ان ،يف طريقها �إىل مدينة غ��او بو�سط مايل،
ومت حما�صرة القافلة ،وتعر�ضت للر�شق باحلجارة
يف مدينة كايا بو�سط بوركينا فا�سو ،قبل �أن ت�ست�أنف
رحلتها بعد �أيام ،ليقطع متظاهرون طريقها جمددا يف
مدينة تريا بغرب النيجر.
وتبادلت قوات الأمن يف النيجر االتهامات مع القوات
الفرن�سية ،يف مقتل ثالثة من املتظاهرين بعد فتح
النار على املحتجني ،الذين اعرت�ضوا القافلة التابعة
لقوة “برخان” الع�سكرية.
و�أكدت باريل ا�ستمرار احلوار بني باري�س ونيامي ب�ش�أن
هذه احلوادث ،م�ضيفة“ :نوا�صل حوارنا مع ال�سلطات
النيجرية لفهم ما حدث قبل هذه اال�شتباكات و�أثناءها
وبعدها».
كما �أم��ر رئي�س النيجر ،الأج �ه��زة املخت�صة يف بالده
ب� ��إج ��راء حت �ق �ي��ق ،ل�ت�ح��دي��د اخ� �ت�ل�االت ج �ه��از الأم ��ن
الداخلي.

وتعليقا على احلادث ،قال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي من
مايل عبد اهلل ميغا ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن ظهور جنود فرن�سيني من قوة “برخان”
يف م�ن��اط��ق م �ط��اردة الإره��اب �ي�ين يت�سبب يف �إح�سا�س
ب��اخل��وف ل��دى املدنيني م��ن م��وج��ة انتقام م��ن جانب
الإره��اب�ي�ين بعد انتهاء العمليات الع�سكرية ،وه��و ما
يدفع املدنيني �إىل اعرتا�ض هذه القوافل.
وكانت هيئة �أركان اجلي�ش الفرن�سي قد قالت ،يف 28
نوفمرب املا�ضي� ،إن القافلة توقفت يف ت�يرا على بعد
 200ك�ي�ل��وم�تر م��ن ع��ا��ص�م��ة ال�ن�ي�ج��ر ن�ي��ام��ي ،حيث
�أوقفها نحو �أل��ف متظاهر ،وح��اول��ت جمموعة منهم
ال�سيطرة على ال���ش��اح�ن��ات ،م�ضيفة �أن ق��وات الأمن
النيجرية كانت يف املوقع ،ومتكنت من �إبعاد املتظاهرين
عن القافلة بالغاز امل�سيل للدموع ،وت�صاعد التوتر بني
املتظاهرين و�أطلق رج��ال ال�شرطة بالنيجر واجلنود

الفرن�سيون ع �ي��ارات حت��ذي��ري��ة ،لتتمكن القافلة من
مغادرة تريا وا�ستئناف �سريها باجتاه نيامي.
وك ��ان م��رك��ز “فارو�س” ل�لا��س�ت���ش��ارات والدرا�سات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ن�شر درا� �س��ة ح��ول اجل �ه��ود الدولية
مل�ك��اف�ح��ة الإره� � ��اب يف ال �� �س��اح��ل الإف ��ري �ق ��ي ،ح �ي��ث مت
ت�شكيل ائتالف منطقة ال�ساحل ،ك�إطار دويل �سيا�سي
وا��س�ترات�ي�ج��ي وت�شغيلي ج��دي��د مل�ك��اف�ح��ة اجلماعات
الإره ��اب �ي ��ة يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �س��اح��ل ،ع��ن ط��ري��ق توفري
ا�ستجابة جماعية من خالل اجلمع بني الإجراءات التي
تقودها دول ال�ساحل اخلم�س و�شركا�ؤها الدوليون� ،أي
ت�شمل دول ال�ساحل اخلم�س وفرن�سا ،من خالل عملية
“برخان».
و�أو� �ض �ح��ت ال��درا� �س��ة �أن االئ �ت�لاف ق��ام ع�ل��ى  4ركائز
�أ�سا�سية ،وهي“ :مكافحة الإرهاب” والتي تهدف �إىل
حماربة اجلماعات الإرهابية امل�سلحة ومواجهة الو�ضع

الأمني غري امل�ستقر ،و�إمكانية انت�شار التهديدات خارج
حدود دول ال�ساحل اخلم�س ،من خالل تن�سيق اجلهود
مع القوة امل�شرتكة ل��دول ال�ساحل الإفريقي وعملية
ب��رخ��ان ،و”تعزيز ق ��درات ال �ق��وات امل�سلحة ملجموعة
دول ال�ساحل اخلم�س” ،وتن�سيق جميع �إج��راءات بناء
ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة ل��دول ال�ساحل اخل�م����س ،و”دعم
ع��ودة ال��دول��ة والإدارات” ،وتن�سيق خمتلف الأمناط
التدريبية وامل �ع��دات ال�لازم��ة ل�ق��وات الأم��ن الداخلي
وال �ق��وة امل���ش�ترك��ة ل ��دول ال���س��اح��ل الإف��ري �ق��ي ،و�إع ��ادة
بناء القدرات القانونية والإدارة املحلية لدول ال�ساحل
اخلم�س ،و”امل�ساعدات الإمنائية” والتي تهدف �إىل
اال��س�ت�ج��اب��ة ل�ل�ت�ح��دي��ات املتعلقة ب��ال�ت��وظ�ي��ف والفقر
والتعليم والرعاية ال�صحية والبنية التحتية يف دول
ال�ساحل اخلم�س.
وب�ش�أن �ضرورة ا�ستمرار الدور الأوروبي يف املنطقة ،قال
املحلل ال�سيا�سي املوريتاين جمال ولد حممد الباحث يف
معهد الأمن الدويل والعالقات الأوروبية ،يف ت�صريحات
ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �إن “�إ�سهامات �أوروبا ب�صفة
عامة ،وفرن�سا ب�صفة خا�صة ،لدول ال�ساحل الإفريقي
يجب �أال تتوقف ،ال�سيما يف حماربة الإره��اب يف هذه
املنطقة التي تن�شط فيها بقوة تنظيمات مثل “داع�ش”
و”القاعدة” ،يف ظل حالة غياب التن�سيق الأمني بني
قادة دول غرب �إفريقيا».
وب��دوره��ا ع� ّل�ق��ت ن��رم�ين ت��وف�ي��ق ال�ب��اح�ث��ة يف ال�ش�ؤون
الإفريقية واملن�سق العام ملركز “فارو�س” لال�ست�شارات
والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” ،ب�أن باري�س “حتاول قطع الطريق على
التواجد الرو�سي يف منطقة ال�ساحل الإفريقي ،والذي
بات قريبا بقوة».
وب ّينت �أن ن�شاط عنا�صر جمموعة “فاغرن” الرو�سية
يف م��ايل يقلق فرن�سا ب�شدة ،كما �أن احلكومة املالية
انتقدت بو�ضوح قرار فرن�سا يف م�س�ألة �سحب قواتها من
مايل بدون تن�سيق معها ،مما يعطي املجال للحركات
الإرهابية التي تهدد مايل ودول اجلوار.
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عوا�صم
دم�شق

نفذت مقاتالت رو�سية �صباح الإثنني نحو � 10ضربات جوية على
مواقع يتوارى بها مقاتلون لتنظيم داع�ش يف بادية الر�صافة جنوب
غرب الرقة و�صو ًال �إىل بادية دير الزور اجلنوبية الغربية.
و�أ� �ش��ار املر�صد ال���س��وري حلقوق الإن���س��ان� ،إىل قيام خاليا تنظيم
داع ����ش� ،أم����س الأول الأح ��د ،مبهاجمة ن�ق��اط ومت��رك��زات مليلي�شيا
القاطرجي والدفاع الوطني يف حميط حقل اخلراطة النفطي يف
بادية دير الزور اجلنوبية الغربية .وبح�سب م�صادر املر�صد ال�سوري،
ف�إن الهجوم �أ�سفر عن �سقوط نحو  12جريحاً من عنا�صر ميلي�شيا
“القاطرجي والدفاع الوطني” جرى �سحبهم بعد م�ؤازرات و�صلت
لقوات اجلي�ش ال�سوري �إىل املنطقة وتدخل الطريان احلربي.
�إىل ذلك� ،أفاد ن�شطاء املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان ،بقيام حاجز
ل�ل�ق��وات ال�سورية ب��اع�ترا���ض دوري ��ة �أمريكية يف ق��ري��ة ت��ل الذهب
بريف القام�شلي اجلنوبي .وت��زام��ن ذل��ك م��ع قيام �أح��د احلواجز
التابعة للجي�ش ال�سوري �أي�ضاً باعرتا�ض � 5آليات ع�سكرية للقوات
الأمريكية حاولت العبور من قرية من�سف حتتاين بريف تل متر
�شمال غرب احل�سكة ،دون حدوث �أي م�شاحنات بني عنا�صر اجلي�ش
وال�ق��وات الأمريكية .وبح�سب م��ا ر��ص��ده ن�شطاء املر�صد ال�سوري
حلقوق الإن�سان ،ف��إن االعرتا�ض اجلديد للدوريات الأمريكية يف
املنطقة ،هو ال�سابع خالل ال�شهر احلايل.

بكني
ق��ال وزي��ر اخلارجية ال�صيني وان��غ يي خ�لال كلمة �ألقاها يف بكني
�أم�س االثنني �إن ال�صني ال تخ�شى املواجهة مع ال��والي��ات املتحدة،
لكنها �سرتحب بالتعاون �إذا كان ي�صب يف م�صلحة الطرفني.
وقال �إن امل�شكالت يف العالقات بني الواليات املتحدة وال�صني تعود
�إىل “�سوء تقدير ا�سرتاتيجي” من اجلانب الأمريكي.
و ُن�شر ن�ص الكلمة على املوقع الإلكرتوين لوزارة اخلارجية ال�صينية.
و�أ�ضاف “�إذا حدثت مواجهة ف�إن (ال�صني) لن تخ�شى ذلك و�ستقاتل
للنهاية» .وتابع �أنه “ال �ضرر” من املناف�سة لكنها يتعني �أن تكون
“�إيجابية» .وتدهورت العالقات بني البلدين ب�سبب جمموعة من
اخلالفات بينها من�ش�أ جائحة كوفيد 19-والتجارة وحقوق الإن�سان
و�ضغوط بكني على تايوان .ويف ات�صال ال�شهر املا�ضي ا�ستمر ثالث
�ساعات �ضغط الرئي�س جو بايدن على نظريه �شي جني بينغ ب�ش�أن
حقوق الإن�سان وحذر �شي من �أن بالده قد ترد على ما ت�صفه ب�أنه
ا�ستفزازات يف تايوان .و�أق��ر جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ت�شريعا يوم
اخلمي�س بحظر ال ��واردات من منطقة �شينجيانغ ال�صيني ب�سبب
خم��اوف تتعلق بعمالة ق�سرية يف �أح��دث رد �أمريكي على معاملة
ال���ص�ين لأق�ل�ي��ة ال��وي�غ��ور امل���س�ل�م��ة .وت�ن�ف��ي ال���ص�ين ان�ت�ه��اك حقوق
الإن�سان يف �شينجيانغ.

برلني
تر�صد الهيئة االحت��ادي��ة الأملانية حلماية الد�ستور ،اال�ستخبارات
الداخلية ،ارتفاعاً يف عدد اليمينيني املتطرفني.
وق��ال رئي�س الهيئة ،ت��وم��ا���س هالدنفانغ ،يف ت�صريحات ل�صحف
جمموعة “فونكه” الأملانية الإعالمية عندما ُ�سئل عن تطور �أعداد
املتطرفني هذا العام“ :ال ميكنني �إعطاء �أرقام حمددة حالياً ،لكن
االجتاه وا�ضح ،عدد املتطرفني اليمينيني �آخذ يف االزدياد ،مبن فيهم
امل�ستعدون ال�ستخدام العنف”.
وذك��ر هالدنفانغ �أن مكاتب حماية الد�ستور �سجلت �أي�ضاً زي��ادة يف
ع��دد املنتمني �إىل “مواطني ال��راي��خ وامل�ستقلني” ،م�شريا �إىل �أن
عدد املتطرفني الي�ساريني ظل م�ستقراً ب�شكل عام ،لكن مع تزايد
امل���س�ت�ع��دي��ن ل�ل�ع�ن��ف ،وق ��ال“ :بوجه ع��ام ال�ع�ن��ف ي� ��زداد ع�ل��ى كافة
الأ�صعدة”.
يُذكر �أن عدد الذين يعتنقون �أفكارا ميينية متطرفة يف �أملانيا ارتفع
ق�س العام املا�ضي ،ح�سب تقرير حماية الد�ستور لعام  ،2020بن�سبة
� 3.8%إىل � 33300شخ�ص.
و�صنف مكتب حماية الد�ستور  40%منهم “عنيفون �أو م�ستعدون
ال�ستخدام العنف �أو داعمني للعنف �أو م�ؤيدين للعنف”.

�إ�سرائيل حتظر ال�سفر �إىل
�أمريكا ب�سبب �أوميكرون

•• القد�س-رويرتز

�أ�ضافت �إ�سرائيل الواليات املتحدة االثنني �إىل قائمة الدول املحظور ال�سفر
�إليها ب�سبب املخاوف من انت�شار املتحور �أوميكرون من فريو�س كورونا.
و�أو�ضح القرار الذي ي�سري اعتبارا من ال�ساعة  2200بتوقيت جرينت�ش
اليوم الثالثاء �أن��ه �سيتعني على الإ�سرائيليني احل�صول على �إذن خا�ص
لل�سفر �إىل الواليات املتحدة التي �أ�صبحت واحدة من �أكرث من  50دولة ال
ميكن للإ�سرائيليني ال�سفر �إليها.
وق��ال رئي�س ال� ��وزراء نفتايل بينيت يف كلمة بثها التلفزيون الأح ��د �إن
�إ�سرائيل ك�سبت بع�ض ال��وق��ت بالتحرك ال�سريع للحد م��ن ال�سفر عند
اكت�شاف املتحور �أوميكرون ال�شهر املا�ضي لكن �أثر هذا التحرك بد�أ يتبدد.
وتنب�أ بزيادة الإ�صابات يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة.
وذكر بيان �صادر عن مكتب رئي�س الوزراء �أن �أع�ضاء جمل�س الوزراء وافقوا
بناء على تو�صيات وزارة ال�صحة على �إ�ضافة الواليات املتحدة �إىل قائمة
حظر ال�سفر التي ت�شمل �أي�ضا �إيطاليا وبلجيكا و�أملانيا واملغرب والربتغال
وكندا و�سوي�سرا وتركيا.
وقالت وزارة ال�صحة �إن �إ�سرائيل �سجلت � 134إ�صابة ب�أوميكرون بالإ�ضافة
�إىل  307حاالت ي�شتبه يف �إ�صابتها به .و�أ�ضافت �أن �أعرا�ض املر�ض ظهرت
على  167حالة من هذه احلاالت.
وكانت �إ�سرائيل منعت دخ��ول الأج��ان��ب ي��وم  25نوفمرب ت�شرين الثاين
املا�ضي عقب ر�صد �أوميكرون و�أعادت فر�ض احلجر ال�صحي لفرتات ترتاوح
بني ثالثة �أيام و 14يوما على الإ�سرائيليني العائدين من اخلارج.
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ربع �سكان ال�صومال مهددون باجلوع ب�سبب اجلفاف
•• نريوبي�-أ ف ب

ح��ذرت الأمم املتحدة �أم����س االث�ن�ين م��ن �أن رب��ع ال�سكان يف
ال�صومال مهددون باجلوع ،ب�سبب اجلفاف يف هذا البلد الذي
دمرته حرب م�ستمرة منذ عقود ،بعد تراجع هطول الأمطار
لثالثة موا�سم متتالية مع احتمال ت�سجيل مو�سع رابع.
تتوقع الأمم املتحدة �أن ت��زداد الأزم��ة �سوءًا مع احتياج 4,6
م�لاي�ين �شخ�ص �إىل م�ساعدات غ��ذائ�ي��ة بحلول �أيار/مايو
 ،2022حيث ت�شهد البالد �شحاً يف الأمطار لثالثة موا�سم
متتالية ،الأمر الذي مل يحدث منذ  30عاماً.
دفع نق�ص الغذاء واملياه واملراعي بالفعل � 169ألف �شخ�ص
�إىل م�غ��ادرة منازلهم ،وق��د ي�صل ال�ع��دد �إىل  1,4مليون يف
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ال�صني :تايوان «�ضال» �سيعود يف النهاية

•• بكني-رويرتز

قال وزير اخلارجية ال�صيني �أم�س االثنني �إن تايوان “�ضال” �سيعود �إىل
البيت يف نهاية امل�ط��اف ولي�س قطعة �شطرجن ميكن اللعب بها ،م�ؤكدا
�إ�صرار بكني على �إخ�ضاع اجلزيرة ل�سيطرتها .تزعم ال�صني �أن تايوان ذات
احلكم الدميقراطي من �أرا�ضيها ،وكثفت يف العامني املا�ضيني �ضغوطها
الع�سكرية والدبلوما�سية لت�أكيد مطالبها بال�سيادة ،وهو ما يثري غ�ضب
ت��اي �ب��ه وق �ل �ق��ا ع�م�ي�ق��ا يف وا�شنطن.
ول� ��دى �إل �ق��ائ��ه ك�ل�م��ة يف ب �ك�ين ،قال
وان��غ يي �إن �سبب التوتر احل��ايل هو
حم��اوالت حكومة تايوان “االعتماد
ع �ل��ى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة م ��ن �أج ��ل
اال�ستقالل” ،و�إن ال��والي��ات املتحدة
ودول �أخ� � ��رى حت � ��اول “ا�ستخدام
تايوان لل�سيطرة على ال�صني» .وقال
وان��غ وه��و رئي�س �سابق ملكتب �ش�ؤون
ت��اي��وان يف ال�صني “هذه الت�صرفات
امل�ن�ح��رف��ة ه��ي ال �ت��ي غ�ي�رت الو�ضع
وقو�ضت ال�سالم يف م�ضيق تايوان،
م�ن�ت�ه�ك��ة م ��ا �أج� �م ��ع ع �ل �ي��ه املجتمع
الدويل والأع��راف الأ�سا�سية للعالقات الدولية» .وقال �إنه ردا على ذلك،
اتخذت ال�صني “�إجراءات م�ضادة قوية” كي “ت�صدم غطر�سة” �أولئك
الذين ي�سعون �إىل اال�ستقالل الر�سمي لتايوان .وقال “من الواجب �إعادة
توحيد ال�صني ،و�ستتوحد».
تغ�ضب ال�صني ب�شكل خا�ص من دع��م تايوان من قبل ال��والي��ات املتحدة،
فهي �أكرب داعم دويل ومورد للأ�سلحة �إىل اجلزيرة على الرغم من عدم
وجود عالقات دبلوما�سية ر�سمية .ونددت حكومة تايوان مرارا بال�ضغط
ال�صيني ،قائلة �إن �شعب تايوان فقط هو من له احلق يف تقرير م�ستقبله
و�إنه لن ي�ست�سلم للتهديدات.

�إ�صابة وزيرة ال�صناعة
الفرن�سية بكوفيد19-

•• باري�س�-أ ف ب

�أظ �ه��رت ال�ف�ح��و���ص �إ� �ص��اب��ة وزيرة
ال�صناعة الفرن�سية �أنيي�س بانييه-
رون��ا� �ش �ي��ه بكوفيد ،19-يف وقت
ت���س�ج��ل ف��رن���س��ا م���س�ت��وى مرتفعا
م��ن الإ� �ص��اب��ات يبلغ نحو خم�سني
�أل� ��ف ح��ال��ة ج��دي��دة ي��وم�ي��ا ح�سب
ال�سلطات .وكتبت وزي��رة ال�صناعة
على تويرت �أنها �أجرت فح�صا �أظهر
�إ� �ص��اب �ت �ه��ا بكوفيد .19-وقالت
“�أعزل نف�سي اعتبارا من هذا اليوم
و�أوا�صل تنفيذ مهماتي الوزارية عن
بُعد” .وقال مكتبها �إن “الوزيرة ال
تظهر �أع��را��ض��ا وه��ي ب�خ�ير» .ي�أتي
ذلك يف وقت �سجلت وكالة ال�صحة
العامة الفرن�سية � 48473إ�صابة
ج ��دي ��دة خ �ل�ال ال �� �س��اع��ات الأرب � ��ع
والع�شرين املا�ضية.
•• مانيال�-أ ف ب

ُقتل � 208أ�شخا�ص على الأق ّل يف
الفلبني ج ّراء الإع�صار راي ،الأ�ش ّد
ال��ذي ي�ضرب البلد ه��ذه ال�سنة،
وفق ح�صيلة ر�سم ّية جديدة فيما
جتهد ف��رق الإغ��اث��ة لتوزيع املياه
واملواد الغذائ ّية يف اجلزر املنكوبة.
وك ��ان ��ت ح���ص�ي�ل��ة � �س��اب �ق��ة الأح� ��د
�أ�شارت �إىل مقتل � 109أ�شخا�ص
ج � � ّراء “راي” ،وه ��و �أح ��د �أعنف
الأعا�صري التي ت�ضرب البالد يف
ال�سنوات الأخرية.
و�أظ � �ه� ��رت �إح� ��� �ص ��اءات ال�شرطة
ال��وط�ن� ّي��ة �أنّ � 239شخ�صا على
الأق � ّل �أ�صيبوا ،و ُفقِد � 52آخرون
ب�ع��د �أن اج �ت��اح الإع �� �ص��ار املناطق
اجلنوب ّية والو�سطى من الأرخبيل.
��ض��رب الإع���ص��ار م�صحوباً برياح
بلغت �سرعتها  195كلم�/ساعة
و�سط الفلبني وجنوبها اخلمي�س
واجلمعة ،و�أدّى �إىل اقتالع �أ�سقف
امل � �ن ��ازل ودمّ � � ��ر �أب � � ��راج ا ّت�صاالت
و�أ� �س �ق��ط �أع �م��دة ك �ه��رب��اء واقتلع
�أ�شجاراً قبل �أن ي ّتجه ال�سبت نحو
بحر ال�صني اجلنوبي.
و�أظ � �ه� ��رت � �ص ��ور ج� � ّوي ��ة ن�شرها
اجل�ي����ش دم� ��ارا ك �ب�يرا يف املناطق
املت�ض ّررة .وا�ضط ّر �أكرث من 300
�ألف �شخ�ص �إىل ترك منازلهم.
و�أع � �ل� ��ن ح ��اك ��م ج� ��زي� ��رة ب ��وه ��ول
ال�سياحية (و��س��ط) �آرث ��ر ي��اب ،يف
وق��ت �سابق� ،أنّ � 73شخ�صاً على
الأق � ّل الق��وا حتفهم يف مقاطعته،
وفقًا لبيانات ر�ؤ�ساء البلديات.
ويف جزيرة ديناجات ،قال م�س�ؤول
الإع� � �ل� ��ام يف الإق � �ل � �ي� ��م جيفري

•• عوا�صم-وكاالت

غ�ضون �ستة �أ�شهر ،وفق ما ذكرت الأمم املتحدة يف بيان.
قال �آدم عبد املوىل من�سق الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية يف
البالد لوكالة فران�س بر�س “قد نواجه كارثة غري م�سبوقة”،
وتوقع تعر�ض  300الف طفل دون �سن اخلام�سة ل�سوء تغذية
حاد يف اال�شهر املقبلة .و�أ�ضاف “�سيق�ضون �إذا مل ن�ساعدهم
ب�سرعة” ،فيما نا�شدت الأمم املتحدة تقدمي تربعات بقيمة
 1,5مليار دوالر لتمويل اال�ستجابة للأزمة.
وتقول الأمم املتحدة �إن نحو  7,7ماليني �شخ�ص� ،أي ما
يعادل ن�صف �سكان ال�صومال ( 15,9مليون)� ،سيحتاجون
�إىل امل�ساعدة الإن�سانية واحلماية يف العام � ،2022أي بزيادة
ن�سبتها  30%يف عام واحد .يرزح ما ال يقل عن �سبعة من كل
ع�شرة �صوماليني حتت خط الفقر ،فيما �أدى �شح الأمطار �إىل

رغم �سوء الطق�س« ..قوارب املوت» ال تتوقف يف تون�س
•• تون�س-وكاالت

�أن� �ق ��ذ خ �ف��ر ال �� �س��واح��ل الليبي
ع� � ��� � �ش � ��رات امل� � �ه � ��اج � ��ري � ��ن غري
ال�شرعيني ،وم��ن بينهم �أطفال
و ُق��ّ��ص��ر ،ق��ادم�ين م��ن تون�س على
م�تن م��رك�ب��ي ��ص�ي��د م��ن احلجم
ال�صغري ،يف ا�ستمرار للرحالت
املحفوفة باملخاطر ع�بر البحر
املتو�سط.
و�أك� ��د رئ�ي����س امل��ر� �ص��د التون�سي
حل�ق��وق الإن���س��ان م�صطفى عبد
الكبري� ،أن املهاجرين اقتيدوا �إىل
�أحد املوانئ الليبية ،و�أن جميعهم
ب �� �ص �ح��ة ج � �ي� ��دة ،ف �ي �م��ا جت ��رى
ال�سلطات التون�سية ات�صاالت مع
ليبيا واملنظمات الدولية ،لت�أمني
عودتهم �إىل تون�س �أم�س االثنني.
وغ � ��م �� �س ��وء الأح � � � � ��وال اجل ��وي ��ة
ح��ال�ي��ا ،ال زال��ت رح�ل�ات الهجرة
ال���س��ري��ة ت�ع�بر ال�ب�ح��ر املتو�سط
ب�شكل دوري ،وعلى متنها مئات
ال�شبان الذين يحاولون الو�صول
من تون�س �إىل ال�ضفة الأوروبية
م��ن ال �ب �ح��ر ،ه��روب��ا م��ن �أو�ضاع
اقت�صادية واجتماعية �صعبة.
وك � ��ان امل �� �س��ح ال��وط �ن��ي للهجرة
ال��دول�ي��ة يف ت��ون����س ال ��ذي �أجنزه

امل� �ع� �ه ��د ال� ��وط � �ن� ��ي ل�ل��إح� ��� �ص ��اء
ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل��ر� �ص��د الوطني
للهجرة ،قد ك�شف خالل الأ�سبوع
املا�ضي �أن ح��وايل مليون و700
�ألف تون�سي يرغبون يف الهجرة،
وحددت نتائج امل�سح �أن معظم من
لديهم نية الرحيل يف فئة ال�شباب
ال ��ذي ��ن ت �ت ��راوح �أع� �م ��اره ��م بني
 15و�� 24س�ن��ة ،وه��م متعلمون
وعاطلون عن العمل.
ومت � �ث � ��ل ال � � � � ��دول الأوروب � � � �ي� � � ��ة،
وب ��الأ�� �س ��ا� ��س ف��رن �� �س��ا و�إيطاليا
و�أملانيا ،الوجهة املف�ضلة لقرابة
� 7أ�شخا�ص من بني  10لديهم
نية الهجرة يف تون�س.
ويعترب البحث عن عمل و�إيجاد
فر�ص �أف�ضل للعي�ش الكرمي من
�أه��م دواف��ع ال�ه�ج��رة ،حيث بينت
ال��درا� �س��ات �أن ال �ع��وام��ل املحفزة
ع�ل��ى ال���س�ف��ر �إىل اخل ��ارج تتمثل
ب��اخل �� �ص��و���ص يف االع� �ت� �ق ��اد �أن
الو�ضع االقت�صادي �أف�ضل ببلد
اال�ستقبال.
ك �م��ا ق��ال��ت ال ��درا�� �س ��ة �إن “عدم
االط�م�ئ�ن��ان للم�ستقبل وفقدان
الأم � � ��ل يف ال �ت �غ �ي�ير يف تون�س،
واحل � ��ري � ��ات امل� �ت ��اح ��ة يف ب �ل ��دان
اال�ستقبال� ،إىل جانب التخل�ص

م ��ن � �ض �غ��ط ال �ع��ائ �ل��ة والرغبة
يف ت �ق �ل �ي��د الآخ� ��ري� ��ن والتمايز
االج �ت �م ��اع ��ي ،م ��ن �أب� � ��رز دواف� ��ع
الهجرة».
واعترب املخت�ص يف علم االجتماع
معاذ بن ن�صري �أن ظاهرة الهجرة
غ�ير ال���ش��رع�ي��ة ت�ت�ف��اق��م بالنظر
ل �ع��دة �أ� �س �ب��اب� ،أب ��رزه ��ا احل ��راك
االج �ت �م��اع��ي وت� � ��ردي الأو� � �ض ��اع
االقت�صادية.
و�أ� � �ض� ��اف ب ��ن ن �� �ص�ير يف حديث
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”،
�أن “الظاهرة يف ع���ص��ر العوملة
�أ� �ص �ب �ح ��ت ت ��وث ��ق ع �ب�ر �شبكات
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وه ��و ما
غ� ��رر مب� �ئ ��ات ال �ي��اف �ع�ي�ن ل�سلك
ه��ذه الطريق اخل�ط��رة ،فالعامل
االف�ترا��ض��ي �أ�صبح يهدد العامل
ال��واق�ع��ي لل�شباب ،ومينح �صورة
غ�ير حقيقية ع��ن ال�ه�ج��رة غري
ال�شرعية وما متنحه من حتقيق
للذات واقعيا وافرتا�ضيا».
و�أ�ضاف املخت�ص يف علم االجتماع
�أن “ان�سحاب ال��دول��ة م��ن الدور
ال �ت��رب � ��وي وان� ��� �ش� �غ ��ال الأ� � �س� ��رة
بامل�شاكل االقت�صادية على ح�ساب
امل�سائل الرتبوية وفقدان الرقابة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة يف ظ� ��ل ال �ت �غ�ي�رات

ال�سيا�سية ال�ت��ي تعرفها البالد،
�سمحت ك�ل�ه��ا ب�ت�ن��ام��ي الظاهرة
طيلة ال�سنوات الع�شر الأخرية».
وم � ��ن ج �ه ��ة �أخ � � � ��رى� ،أو� �ض �ح ��ت
النا�شطة داخ��ل منتدى احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية جنالء
بن عرفة �أن احلكومات املتعاقبة
يف ت ��ون� �� ��س ه �م �� �ش��ت اجل� ��وان� ��ب
االجتماعية طيلة � 10سنوات.

واع� �ت�ب�رت ال �ن��ا� �ش �ط��ة يف حديث
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”،
�أن “ال�شباب �أ� �ص �ب��ح ي �ه��رب من
الو�ضعية االقت�صادية بحثا عن
ح� �ي ��اة �أف �� �ض ��ل ع�ب�ر الهجرة”،
م�ضيفة �أن “�شريحة ال�شباب
مل تكن ت��ؤخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار يف
�سيا�سات الدولة».
و�أو�ضحت“ :ف�ضال عن ذلك ،ف�إن

ارت�ف��اع ن�سبة االن�ق�ط��اع املدر�سي
يف � �س��ن م �ب �ك��رة ،وغ� �ي ��اب رعاية
اليافعني عرب امل�ؤ�س�سات الثقافية
والريا�ضية ،يف ظل غياب منوال
اق � �ت � �� � �ص� ��ادي ي �� �ص �ن��ع ال� �ث� ��روات
ويكون حم��وره املواطن وظروفه
االجتماعية” ،كلها عوامل تدفع
�إىل ال��رح �ي��ل ع��ن ت��ون����س ح�سب
وجهة نظرها.

وحمالت الت�أثري والأخطر الأن�شطة
العدائية لوكالء حمليني.
وذك� ��رت ال�صحيفة �أن ��ه ويف خ�ضم
امل� �ح ��ادث ��ات ال �ت��ي جت� ��ري يف فيينا
حول امللف النووي الإي��راين ،وعنوانها الرئي�س ،ح�سب �أجواء وا�شنطن،
ه��و �صعوبة التو�صل �إىل ات�ف��اق ج��دي��د ،كما �صعوبة ال�ع��ودة �إىل اتفاق
 ،2015ال �سيما مع اع�تراف الأوروب �ي�ين والأمريكيني معاً ب�أنه فقد
معناه ومغزاه ب�سبب التقدم ال��ذي �أحرزته �إي��ران على امل�ستوى النووي
ترجح اال�ستطالعات الأمريكية خ�سارة الدميقراطيني يف االنتخابات
الن�صفية املقبلة يف الكونغر�س ،بجناحيه ال�شيوخ والنواب ،خ�سارة معتربة
ما �سوف يفاقم تعرث الرئي�س جو بايدن ،وي�ضع حملة الرئا�سة على نار
حامية .وهي ت�شري �أي�ضاً �إىل احتمال قوي ب��أن يعود اجلمهوريون �إىل
البيت الأبي�ض.
وبينت ال�صحيفة �أن��ه ويف “املقلب الإيراين” ،بح�سب و�صفها �سيزداد
الرئي�س احل��ايل �إبراهيم رئي�سي ،املت�شدد �أ�ص ً
ال ،من ت�شدده ،لأن عينه
على من�صب املر�شد الأعلى بعد وفاته ،وهو يعمل على زيادة قوة احلر�س
ال �ث��وري الإي ��راين وميزانيته لل�سنة امل��ال�ي��ة اجل��دي��دة ،ال�ت��ي رفعها �إىل
املجل�س بن�سبة  .240%والت�شدد الأق�صى هو تالياً ال�سمة الرئي�سة لعهد
رئي�سي ،وال م�ساحة فيه للتنازالت حتى للقبول بت�سوية و�سطية م�ؤقتة
غري نهائية .ه��ذا �إ�ضافة �إىل �أن��ه يبدو اعتماد �إي��ران ثنائية رف��ع �سقف
املطالب �إىل حدها الأق�صى وك�سب الوقت عرب تراجعها عن �أم��ور اتفق
عليها يف جوالت �سابقة� ،أنها تفاو�ض من �أجل التفاو�ض مع تعويلها على
دعم وازن من ال�صني ال من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية �شاملة.

دخول �سفينتني �صينيتني
املياه الإقليمية اليابانية

�صحف عربية :مماطلة �إيرانية لتحقيق الأمنية النووية

ت�شري ت�صرفات �إي��ران يف فيينا �إىل
رغ �ب��ة وا��ض�ح��ة يف ا��س�ت�غ�ب��اء العامل
وذل��ك بعدما اعتمدت �سيا�سة ك�سب ال��وق��ت بغية حتقيق ه��دف وا�ضح،
ويتم ّثل هذا الهدف يف و�ضع املجتمع ال��دويل �أم��ام �أم��ر واق��ع ب��أن �إيران
دولة نوو ّية يجدر بالعامل التعاطي معها من هذا املنطلق.
وبح�سب �صحف عربية � �ص��ادرة �أم����س االث �ن�ين ،م��ا ح��دث يف فيينا بني
�أمريكا و�إي��ران بح�ضور الأوروبيني �إ�ضافة �إىل رو�سيا وال�صني هو عودة
�إىل “املر ّبع الأ ّول” �أي �إىل الدور الإيراين يف املنطقة فهل م�سموح لإيران
لعب دور املهيمن؟.
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ذك ��رت �صحيفة “العرب” ال�ل�ن��دن�ي��ة ب� ��أن “اجلمهور ّية
الإ�سالم ّية” تعتقد �أن التفاو�ض من موقع الدولة النوو ّية ي�سمح لها
بفر�ض �شروط مع ّينة مل ت�ستطع فر�ضها منذ دخول جو بايدن �إىل البيت
الأبي�ض قبل �أحد ع�شر �شهراً يف مقدّمة هذه ال�شروط الف�صل بني ملفّها
النووي من جهة و�سلوكها يف املنطقة من جهة �أخرى.
وبح�سب ال�صحيفة ي�شمل ه��ذا ال�سلوك يف طبيعة احل��ال ال�صواريخ
البالي�ست ّية وال�ط��ائ��رات امل���س�ّيةرّ ة ال�ت��ي ا�ستخدمت يف ب�ل��دان ع �دّة بينها
ال�ع��راق واليمن ويف االع�ت��داء على اململكة العرب ّية ال�سعود ّية واملن�ش�آت
النفطية فيها ،كما ح��دث يف خ��ري��ف ال�ع��ام  ،2019عندما ا�ستهدفت
�إيران من�ش�آت “�أرامكو” وتعتقد (�إي��ران) �أن تغيرياً جذرياً �سيطر�أ على
املوقف الأمريكي مبج ّرد التخ ّل�ص من �إدارة دونالد ترامب التي كانت
تعرف جيداً ما هي �سيا�سة �إي��ران يف املنطقة ،حيث جنح ترامب بك�شف

�أن �إيران لي�ست �سوى و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن �إيران تقبل ّ
بكل ب�ساطة،
العودة �إىل التزام االتفاق النووي يف حال رفعت العقوبات عنها لأنها تريد
الأم��وال التي يوف ّرها رف��ع العقوبات التي فر�ضتها �إدارة ترامب ،وهي
عقوبات من ال�صعب رفعها تريد يف الوقت ذات��ه ا�ستخدام الأم��وال من
التو�سعي الذي يف �أ�سا�سه ميلي�شيات مذهب ّية تعمل
�أجل دعم م�شروعها
ّ
على تدمري دول عرب ّية مع ّينة من الداخل كما يح�صل يف العراق ولبنان
و�سوريا واليمن حيث مت��ار���س �إي ��ران يف لبنان عمل ّية تدمري ممنهجة
مل�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية وللمجتمع اللبناين ّ
بكل طوائفه ومذاهبه
وحتلم منذ بداية عهد جو بايدن بالعودة �إىل عهد ب��اراك �أوباما ،لكنها
اكت�شفت ،مت�أخّ رة� ،أنّ ذلك لي�س ممكناً وذلك على الرغم من ميل الرئي�س
الأمريكي نف�سه �إىل الت�ساهل معها.
وبينت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” بان ت�شكل قوى نا�شئة ي�شي بت�أكيد
�سقوط الأح��ادي��ة القطبية ،بحيث يكرث ال�ت��داول مبقولة �أن الواليات
املتحدة مل تعد القوة الوحيدة التي تدير منفردة �ش�ؤون العامل وهي تخلت
طوعاً �أو عنوة عن مهمتها ك�شرطي له ،وهي بحال تراجع ،جعلت الكثريين
يتخوفون فو�ضى �شاملة ،ال �سيما مع غياب قوة بديلة ،حيث �أدخلت كوريا
ال�شمالية و�إيران ،العامل يف مواجهة �ضمن ما ي�سمى “املنطقة الرمادية”،
وهي تلك الفجوة بني احلرب وال�سلم ت�سمح لهذه الدول بالقيام ب�أن�شطة
تخريبية ،لكنها ال تعترب من الناحية القانونية �أعما ًال حربية ،وت�سمح
ملن يرتكبها بالإفالت من العقاب كاحلرب الإلكرتونية و�أعمال القر�صنة

 208قتلى ح�صيلة �إع�صار الفلبني و�سط دمار كبري

كري�سو�ستومو لوكالة فران�س بر�س
�إنّ ع�شرة �آخرين لقوا حتفهم.
�رج��ح ارتفاع ع��دد ال�ضحايا مع
و ُي� ّ
و��ص��ول ف��رق الإن �ق��اذ �إىل املناطق
التي دمّ رها الإع�صار.
وانت�شر �آالف من عنا�صر اجلي�ش
وال�شرطة وخفر ال�سواحل ورجال
الإط� �ف ��اء ل�ل�م���س��اع��دة يف عمليات
البحث والإنقاذ يف املناطق الأكرث
ت�ض ّرراً.
ون� �ق� �ل ��ت � �س �ف��ن اجل� �ي� �� ��ش وخفر
ال���س��واح��ل امل��اء وال �غ��ذاء وال ��دواء.
كما و�صلت �آليات ثقيلة لتنظيف

تعطيل املحا�صيل ب�شدة و�أثر � ً
أي�ضا على املجتمعات التي تعتمد
على تربية املوا�شي .ويرتافق ذلك مع ت�ضخم مرتفع .وقالت
وزيرة ال�ش�ؤون االن�سانية وادارة الكوارث ال�صومالية خديجة
دي��ري “اخلطر كبري ل��درج��ة �أن��ه ب��دون م�ساعدات �إن�سانية
فورية� ،سيموت �أطفال ون�ساء ورجال جوعاً يف ال�صومال».
يف ت�شرين ال�ث��اين-ن��وف�م�بر� ،أع�ل�ن��ت احل�ك��وم��ة ال�صومالية
اجل �ف ��اف ،ح��ال��ة ط� ��وارئ �إن �� �س��ان �ي��ة .ك��ذل��ك � �ض��رب اجلفاف
والفي�ضانات يف الفرتة الأخ�يرة كينيا وجنوب ال�سودان مما
�أ�سفر عن نفوق قطعان وتدمري املراعي واملحا�صيل.
ويخ�شى �أن ي�ؤدي ال�شح يف املياه والغذاء �إىل ن�شوب نزاع بني
املجتمعات املحلية للح�صول على املوارد.
ويعزو اخلرباء ارتفاع حدة الظواهر اجلوية �إىل تغري املناخ.

ال�ط��رق التي قطِ عت عند �سقوط
�أ�شجار و�أعمدة كهرباء.
و�أ��ش��ار �أل�برت��و بوكانيغرا م�س�ؤول
االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
الأح � �م � ��ر وال � �ه �ل��ال الأح � �م � ��ر يف
الفيليبني �إىل �أن “الطريق �سيكون
طويلاً و�صع ًبا �أمام ال�سكان لإعادة
البناء وتويل زمام �أمورهم».
ودع� � ��ت امل �ن �ظ �م��ة �إىل ج �م��ع 20
مليون فرنك �سوي�سري (19,3
م �ل �ي��ون ي � � ��ورو) ل �ت �م��وي��ل جهود
الإغاثة و�إعادة الإعمار.
و�أع� � � ��رب ال� �ب ��اب ��ا ف��رن �� �س �ي ����س عن

“تعاطفه م��ع ��ش�ع��ب الفلبني”،
ال� �ب� �ل ��د ال � � ��ذي ت �ق �ط �ن��ه غالبية
كاثوليكية.
وق��ال بعد ��ص�لاة التب�شري الأحد
“ليحمل ال�ق��دي����س ن�ي�ن��و العزاء
والأم� � ��ل ل �ل �ع��ائ�لات ال �ت��ي تواجه
�صعوبات وليلهمنا جمي ًعا تقدمي
م�ساعدة ملمو�سة».
وق� � � ��ال ح� ��اك� ��م ج � ��زي � ��رة ب ��وه ��ول
ال�سياحية �إنّ التحليق فوق املناطق
املنكوبة �أظهر �أن “ال�سكان ت�ضرروا
ب �� �ش��دة ج� � ��راء ت ��دم�ي�ر منازلهم
وخ�سارة مزروعاتهم».

ك� �م ��ا ت �ع��ر� �ض��ت ج � ��زر �سيارغاو
ودي� �ن ��اغ ��ات وم �ي �ن��دان��او لتدمري
كبري.
و�أظ �ه ��رت ل�ق�ط��ات ج � ّوي��ة ن�شرها
اجلي�ش حجم ال��دم��ار ال��ذي حلق
ب��أن�ح��اء وا��س�ع��ة م��ن ��س�ي��ارغ��او مع
اق� �ت�ل�اع � �س �ط��وح م� �ن ��ازل وتناثر
احل�ط��ام ،يف وق��ت ق�صد كثري من
الفلبينيني اجلزيرة لق�ضاء �أعياد
ر�أ�س ال�سنة.
يف ج��زي��رة دي�ن��اغ��ات ،ق��ال احلاكم
�أريلني باغاو �إنّ الأ�ضرار “ ُتعادل
�إن مل تكن �أ�سو�أ” م��ن تلك التي

ت�س ّبب بها الإع�صار هايان الفائق
الق ّوة عام  .2013ويُعد الإع�صار
“هايان” �أكرث الأعا�صري فتكا يف
الفلبني مع ت�سببه مبقتل �أو فقدان
� 7300شخ�ص عام .2013
وو�� �ص ��ف ك��ري���س��و��س�ت��وم��و ملحطة
�إذاعة “دي زد بي بي” كيف “م ّزق
الإع �� �ص��ار �أودي� ��ت (اال� �س��م املحلي
للإع�صار راي) العا�صمة ،قطعة
قطعة».
وق ��ال “تطايرت ط� ��اوالت ثقيلة
بفعل �شدّة العا�صفة».
يف م��دي�ن��ة � �س��وري �غ��او ،يف الطرف
ال���ش�م��ايل م��ن ج��زي��رة مينداناو،
ت �ن��اث��رت � �ش �ظ��اي��ا زج � ��اج النوافذ
املحطمة و�ألواح الأ�سقف و�أ�سالك
الكهرباء وغريها من احلطام يف
ال�شوارع.
حمل راي �أم �ط��ارا غ��زي��رة واقتلع
�أ��ش�ج��ارا وه��دم الأب�ن�ي��ة اخل�شبية.
وو�صل الأحد قبالة �سواحل فيتنام
وكان يتجه �شماال.
وال� ��واق� ��ع �أن � ��ه �� �ض ��رب ال� �ب�ل�اد يف
وق��ت مت�أخر من املو�سم .فغالبية
ال �ع��وا� �ص��ف امل� ��داري� ��ة يف املحيط
ال �ه��ادئ تت�شكل ب�ين متوز/يوليو
وت�شرين الأول/اكتوبر.
وي �ح��ذر ع�ل�م��اء م�ن��ذ ف�ت�رة م��ن �أن
الأع��ا��ص�ير ت ��زداد عنفا م��ع تزايد
االح� �ت ��رار امل �ن��اخ��ي ال �ن��اج��م عن
ن�شاط الإن�سان.
ي�ضرب الفيليبني� ،إح��دى �أ�ضعف
الدول يف مواجهة التغري املناخي،
��س�ن��وي��ا ح ��واىل ع���ش��ري��ن �إع�صارا
ت�شيع الدمار يف امل�ساكن وتق�ضي
ع �ل��ى حم��ا� �ص �ي��ل وب �ن��ى حت�ت�ي��ة يف
مناطق تعاين �أ�صال من الفقر.

•• طوكيو-وكاالت

دخ�ل��ت �سفينتان �صينيتان تابعتان
لقوات خفر ال�سواحل ،املياه الإقليمية
اليابانية الواقعة قبالة جزر �سينكاكو
يف ب �ح��ر ال �� �ص�ين ال �� �ش��رق��ي ،يف وقت
م �ب �ك��ر م ��ن � �ص �ب��اح �أم� �� ��س االثنني.
وذك� � ��رت وك ��ال ��ة “جي ج ��ي بر�س”
ال�ي��اب��ان�ي��ة ل�ل�أن �ب��اء �أن ال��واق �ع��ة تعد
عملية الت�سلل رقم  34التي تتم من
جانب �سفن تابعة للحكومة ال�صينية
�إىل املياه اليابانية ،حول �سل�سلة جزر
مقاطعة �أوكيناوا ،وهي عملية الت�سلل
الأوىل م�ن��ذ ي��وم اخل�م�ي����س املا�ضي.
وط � ��اردت ال���س�ف�ي�ن�ت��ان ق��ارب��ي �صيد
يابانيني حتى املياه اليابانية الواقعة
جنوب �شرق جزيرة تاي�شو يف �سل�سلة
جزر �سينكاكو و�أماكن �أخرى ،بح�سب
ما ذكرته قوات ال�سواحل اليابانية.

نيوزيلندا تربط وفاة رجل بتلقيه لقاح فايزر

•• �سيدين-رويرتز

قالت ال�سلطات يف نيوزيلندا �أم�س االثنني �إنها تعتقد �أن وفاة رجل يبلغ من
العمر  26عاما مرتبطة بتلقيه لقاح فايزر امل�ضاد لكوفيد 19-بعد �أن �أ�صيب
بالتهاب نادر يف ع�ضلة القلب عقب ح�صوله على اجلرعة الأوىل.
وهذه ثاين وفاة يف نيوزيلندا ترتبط ب�أثر جانبي معروف لكنه نادر لقاح فايزر
بعد �أن �أبلغت ال�سلطات ال�صحية يف �أغ�سط�س �آب عن وف��اة ام��ر�أة بعد تلقي
اجلرعتني .وقال املجل�س امل�ستقل املعني مبراقبة �سالمة لقاحات كوفيد19-
يف بيان “بالنظر �إىل املعلومات املتوفرة لدينا حاليا ،يعترب املجل�س �أن �إ�صابة
هذا ال�شخ�ص بالتهاب ع�ضلة القلب رمبا كان ناجتا عن تلقيه اللقاح» .ومل
يطلب الرجل ،الذي تويف يف غ�ضون �أ�سبوعني من ح�صوله على اجلرعة الأوىل،
�أي م�شورة طبية �أو ع�لاج بعد الأع��را���ض التي ظهرت عليه .والتهاب ع�ضلة
القلب ميكن �أن يحد من قدرته على �ضخ ال��دم وقد ي�سبب تغريات يف �إيقاع
�ضرباته .وقال متحدث با�سم �شركة فايرز �إن ال�شركة على علم ب�ش�أن التقارير
عن حدوث الوفاة يف نيوزيلندا ،و�إنها تراقب جميع التقارير املتعلقة بالآثار
ال�سلبية املحتملة .وق��ال جمل�س �سالمة اللقاحات يف نيوزيلندا �إن �شخ�صني
�آخرين� ،أحدهما طفل يبلغ من العمر  13عاما ،توفيا جراء �إ�صابتهما املحتملة
بالتهاب ع�ضلة القلب بعد تلقي التطعيم.

جمعية مل�ساعدة املهاجرين تتقدم ب�شكوى
بحق م�س�ؤولني فرن�سيني وبريطانيني

•• باري�س�-أ ف ب

�أعلنت جمعية “يوتوبيا  ”56الفرن�سية مل�ساعدة املهاجرين �أم�س االثنني
�أنها تقدمت ب�شكوى �ضد مدير البحرية الفرن�سية يف قناة املان�ش واثنني
من م�س�ؤويل الإن�ق��اذ الفرن�سيني والربيطانيني بعد حادثة الغرق التي
�أودت بحياة  27مهاجرا يف ت�شرين الثاين-نوفمرب .مت رفع �شكوى “القتل
غري العمد” و”عدم تقدمي امل�ساعدة” ،التي ك�شفت عنها �صحيفة لوموند
واطلعت عليها وكالة فران�س بر�س ،اجلمعة لدى املدعي العام يف باري�س.
وهي ت�ستهدف امل�س�ؤول عن الإدارة البحرية لقناة املان�ش وبحر ال�شمال،
فيليب دوت��ري��و ،ومدير عمليات مركز املراقبة والإن�ق��اذ الإقليمي مارك
ب��ون��اف��و���س وم��دي��رة الإن �ق��اذ ال�ب�ح��ري الإن�ك�ل�ي��زي ك�ل�ير ه�ي�غ��ز� .أو�ضحت
اجلمعية يف بيان �أنه “وفقًا ل�شهادات الناجني و�أقارب املتوفني واال�شخا�ص
الذين متكنوا من العبور يف نف�س اليوم ،مت الإبالغ عن مكاملات ا�ستغاثة �إىل
خدمات الإنقاذ الفرن�سية والإنكليزية ،قبل اكت�شاف اجلثث من قبل قارب
�صيد” ،م�ستنكرة “عدم تقدمي �أي م�ساعدة فورية لهم».
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ال�سباق �إىل الإليزيه:

بيكري�س وزمور يجربان ماكرون ولوبان على تغيري اال�سرتاتيجية
•• الفجر �-أوليفر بيفود
ترجمة خرية ال�شيباين
قبل �أق��ل من �أربعة �أ�شهر من اجلولة الأوىل
من االنتخابــات الرئا�ســية الفرن�سية ،يتناف�س
ثالثــــة العبني على املركز الثاين يف الرتتيب،

ذاك ال����ذي يفتـح ال��ط��ري��ق �أم����ام امل��واج��ه��ة
النهائية.
يف ال�سيا�سة ،ال �شيء ُيكتب م�سبقًا .ميكن �أن
تنهار جميع ال�سيناريوهات الأكرث تف�صي ً
ال مثل
بيت من ورق مع اندالع حدث غري متوقع .احلملة
االنتخابية الرئا�سية لعام  2017ونتائجها

هي �أح��دث مثال تاريخي .فهل �ستقدم حملة
االنتخابات الرئا�سية  2022ن�سخة جديدة؟
بكا�ستينغ خمتلف؟ كليا �أو جزئيا؟
لأ�شهر و�أ�شهر ،مت ت�أكيد تكرار املبارزة الأخرية
لأم امل��ع��ارك ال�سابقة يف ا�ستطالعات نوايا
االق�ت�راع جلميع م�ؤ�س�سات اال�ستطالع .بدت

النتيجة حتمية رغم رغبة غالبية الفرن�سيني
(ثمانية من �أ�صل ع�شرة وفقًا ال�ستطالع ايالب
يف فرباير� ،أي قبل ع�شرة �أ�شهر) يف عدم حدوث
ذلك مرة �أخرى .ومع ذلك ،نف�س ه�ؤالء ي�ضعون
ب�شكل منهجي الالعبني ،مارين لوبان و�إميانويل
ماكرون ،يف �صدارة الأ�صوات يف اجلولة الأوىل.
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ج� ��اء �أول امل �� �ش��اغ �ب�ين لريبك
ه� ��ذا ال�ت�رت� �ي ��ب� :إري � � ��ك زم� ��ور.
دخ��ل احل�م�ل��ة دون الإع �ل�ان عن
ن�ف���س��ه ر� �س �م � ًي��ا� ،أ� �ص �ب��ح املجادل
ال �ي �م �ي �ن��ي امل �ت �ط��رف ل �ق �ن��اة �سي
نيوز التلفزيونية ،مر�شح اليمني
امل�ت�ط��رف تقري ًبا ،ال��ذي يناف�س
ال��رئ �ي �� �س��ة ال �� �س��اب �ق��ة للتجمع
ال��وط �ن��ي –تنازلت ع��ن رئا�سة
ح��زب �ه��ا �إىل ج� � ��وردان ب ��اردي�ل�ا،
الأقل ازعاجا بني الطاحمني ،يف
منت�صف �سبتمرب.
تراجع لوبان
بعد اخرتاق زمور
يف هذه العملية� ،سجلت مر�شحة
ريا يف
اليمني املتطرف تراجعا كب ً
اختيار الناخبني خ�لال الن�صف
الثاين من �سبتمرب.
وق � �ب� ��ل اجل � ��ول � ��ة الأوىل من
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة ب�سبعة
�أ�شـــــهر ،تراجعت اىل اقــــل من
 20باملائة من نوايا الت�صويت،
وف� � � ًق � ��ا ل� �ل� �ع ��دي ��د م � ��ن معاهد
اال��س�ت�ط�لاع ،بينما ك��ان��ت طيلة
ع ��دة �أ� �ش �ه��ر ،ت�ن��اف����س �إميانويل
ماكرون يف مبـــــاراة ثنائيــــة تقع
�أب�ع��د م��ن ذل��ك ال�سقف الرمزي
بكثري.
مت التحقق م��ن �صحة تراجع
ل��وب��ان بعد �إع�ل�ان ت��أك�ي��د تر�شّ ح
زمور يف  30نوفمرب.
وت� ��� �ض ��خّ ��م ب� �ع ��د ف� � ��وز ف ��ال�ي�ري
بيكري�س يف االنتخابات التمهيدية
املغلقة حلزب اجلمهوريني ،التي
ك��ان ال�ه��دف منها تعيني مر�شح
اليمني لالنتخابات الرئا�سية يف
 4دي�سمرب.
ت�سببت هذه الأحداث االنتخابية
املختلفة يف ح��دوث ا�ضطرابات،
دون ال�ت��أث�ير ب�شكل ك�ب�ير ،حتى
الآن ،على ال�ق��اع��دة االنتخابية
مل� ��اك� ��رون (رئ �ي �� ��س اجلمهورية
امل �ن �ت �ه �ي��ة والي � �ت� ��ه ه� ��و الالعب
ال ��وح� �ي ��د غ�ي��ر امل� �ع� �ل ��ن) ال� ��ذي
ي �ت ��أرج��ح ب�ي�ن  23ب��امل��ائ��ة و25
باملائة من نوايا الت�صويت ،وفقًا
ملعاهد ا�ستطالعات الراي.
ومن الوا�ضح �أن اقتحام زمور
ع �ل��ى مي�ي�ن ل ��وب ��ان ،ك ��ان ل��ه �أثر
مبا�شر يف خلق ظ��اه��رة الطموح
�إىل الهوام�ش الأك�ثر راديكالية
ل �ل �ن��اخ �ب�ين ال�ل�ي�ب�ي�ن�ي�ين الذين
اعتربوا بال �شك �أن ابنة امل�ؤ�س�س
امل�شارك للجبهة الوطنية (اال�سم
ال�سابق ل�ـ التجمع ال��وط�ن��ي) مل
ت�ع��د م �ث�يرة ل�لان�ق���س��ام مب��ا فيه
الكفاية.
ومن الغريب� ،أن هذه الظاهرة
ك��ان��ت م���ص�ح��وب��ة �أي �� ً��ض��ا بنقل،
ي�صعب حتديــــــده كم ًيــــــا لأن
ح��زب اجل�م�ه��وري�ين لـــــم يخرت
م��ر� �ش �ح��ه ب� �ع ��د ،م ��ن الناخبني
امل ��وال�ي�ن ل �ف��ران �� �س��وا ف �ي��ون منذ
عام � 2017إىل املر�شح اليميني
امل �ت �ط��رف ال� ��ذي ي��دع��ي الن�سب
ال��دي �غ��ويل ،ول�ي����س ب ��دون بع�ض

ادوارد فيليب جوكر ماكرون

بيكري�س مناف�سة على اليمني

�أحداث انتخابية ت�سببت يف ا�ضطرابات ،دون الت�أثري ب�شكل كبري حتى الآن على القاعدة االنتخابية ملاكرون
ال�ترت �ي �ب��ات ال��وق �ح��ة واملتنافرة
للتاريخ.
ويف خطوة ثانية ،ت�سبب انت�صار
ب �ي �ك��ري ����س ع �ل��ى �أري� � ��ك �سيوتي
ب�ي�ن اجل �م �ه��وري�ي�ن يف ن� ��وع من
ال�ت��أث�ير امل ��زدوج بالن�سبة ملارين
ل� ��وب� ��ان ،م� ��ن خ �ل��ال حرمانها
م ��ن ج� ��زء ج��دي��د م ��ن ناخبيها
املحتملني ب�ع��د ال���ش��ري�ح��ة التي
ان�ت��زع�ه��ا زم� ��ور .ف�ق��د ع ��اد ق�سم
م��ن الناخبني اليمينيني الذين
جل� � ��ؤوا �إىل ال �ن��زع��ة اللوبينية
اىل ع��ائ�ل�ت�ه��م الأ��ص�ل�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة عرب
االل �ت �ح��اق ب��امل��ر��ش�ح��ة اليمينية،
ورمبا طم�أنهم وجود �-أو �ضغط
�سيوتي �إىل جانبها.ح��رك��ات الأواين امل�ستطرقة
ه � ��ذه ،مت ��ت يف االغ� �ل ��ب� ،إن مل
يكن بالكامل تقري ًبا ،بني ه�ؤالء

ه � ��ل � �س �ت �ق��دم
ح � � � �م � � � �ل � � � ��ة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات
الرئا�سية 2022
ن�سخة جديدة؟
ب �ك��ا� �س �ت �ي �ن��غ
خم �ت �ل��ف؟ كليا
�أو ج ��زئ� �ي ��ا؟

الالعبني الثالثة.
ومرة �أخرى ،مل تت�ضرر �إمكانات
ماكرون ب�شدة .والرهان بالن�سبة
خل �� �ص��وم��ه ه ��و �أال ي� �ك ��ون هذا
اال�ستقرار دائما.
ل ��ذل ��ك مي �ك��ن ل �ك��ل �� �ش ��يء �أن
ي�ق��ود م��اك��رون ،قبل �أن تتحرك
اخل� �ط ��وط ع �ل��ى مي�ي�ن و�أق�صى
مي�ي��ن رق� �ع ��ة ال� ��� �ش� �ط ��رجن� ،إىل
االع �ت �ق��اد ب� ��أن امل�ع��رك��ة النهائية
��س�ت�ك��ون بالن�سبة ل��ه (�إذا طلب
من الفرن�سيني جتديد واليته)
كما حدث عام  ،2017يف �صدام
مع التيار اللوبنيي املوجود على
ال�ساحة ال�سيا�سية الوطنية منذ
م��ا ي�ق��رب م��ن �أرب �ع�ي�ن ع��ا ًم��ا مع

� �ص �ع��ود وه �ب ��وط ع �ل��ى امل�ستوى
االنتخابي.
�ضغط اليمني املتطرف
على �أكتاف بيكري�س
الأم��ر خمتلف متا ًما يف نهاية
ه ��ذا ال� �ع ��ام .ق �ب��ل ح� ��وايل 120
ي ��و ًم ��ا م ��ن اجل ��ول ��ة الأوىل من
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��ا�� �س� �ي ��ة ،من
امل�ستحيل اجل ��زم مب��ن �سيحتل
املرتبة الثانية يف نوايا الت�صويت.
لأن ث�ل�اث��ة الع �ب�ي�ن (بيكري�س
ول��وب��ان وزم��ور) ه��م �إىل ح��د ما،
م��ع هوام�ش اخل�ط��أ ،يف م�ستوى
واحد تقريبا.
هذا التّ�ش ّكل اجلديد �سيكون له

نتيجة حتمية ،ب�صرف النظر عن
املعركة املبا�شرة واملنطقية �ضد
رئ�ي����س ال��دول��ة املنتهية واليته،
احل ��ثّ ع�ل��ى م�ع��رك��ة ط��اح�ن��ة بني
الثالثة للحفاظ على ح�صتهم
م ��ن ال� ��� �س ��وق ،وان ي� �ح ��اول كل
م �ن �ه��م“ ،ك�سب ح �� �ص ����ص على
ح�ساب االثنني الآخرين .لذلك،
�ست�صاحب احل�م�ل��ة ال�ع��ام��ة من
اج ��ل ال � ��رواق ح�م�ل��ة �أخ� ��رى من
وراء الكوالي�س ،رمبا �أقل ح�ضورا
اع�لام�ي��ا ولكنها ب��ال�ت��أك�ي��د �أ�ش ّد
فت ًكا.
م��ن ه��ذه احل��رب على املواقع،
ميكن �أن ي�ت��و ّل��د ت�سل�سلني على
الأق � ��ل .ي �ب��دو �أن �أم� ��ل ماكرون

يف ال �ف��وز ب �� �ش��رائ��ح ج��دي��دة من
ال�ن��اخ�ب�ين اليمينيني ،ك�م��ا فعل
عام  ،2017يت�ضاءل .يف الواقع،
با�ستثناء ح��دث غ�ير م�ت��وق��ع �أو
حملة فا�شلة� ،س ّيجت بيكري�س
ب�شكل �سليم ناخبيها الذين لي�س
لعنا�صرهم امل�ع�ت��دل��ة �أي �سبب،
حتى يثبت العك�س ،للتخلي عنها.
والأمر �أكرث تعقيدًا بع�ض ال�شيء
بالن�سبة لل�شريحة ال�صلبة التي
تتعر�ض ل�ضغط زمور.
التحول ي�سارا حلملة
ماكرون امل�ستقبلية
وقد ي�أتي اثبات العك�س هذا من
قبل بطل “الدعامة العاملة”،

يتناف�س ثالثة العبني على املركز الثاين يف الرتتيب

زمور خلبط االوراق

�إدوارد فيليب .وه��ذا بال �شك ما
ي�أمله ماكرون .لقد جدّد رئي�س
الوزراء ال�سابق يف بداية الوالية،
ال �ق��ادم م��ن اجلمهوريني الذين
ت��رك�ه��م ،ال�ت��زام��ه خلف الرئي�س
الذي ي�أمل تر�شّ حه.
وم � ��ن خ �ل��ال ت ��أ� �س �ي ����س حزبه
“افاق” ،و�إج� � � ��راء ت� �ق ��ارب مع
حركة “اجري” بزعامة فرانك
ري�سرت ،وزير التجارة اخلارجية،
وهو � ً
أي�ضا �ســـــليل اجلمهوريني،
ف �ق��د و� �ض �ـ �ـ��ع ل�ن�ف���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ه هــــدف
جـــــذب جزء من ميني الو�ســـــــط
ال� � ��ذي ي �ف �� �ض��ل ب �ي �ك��ري ����س على
م��اك��رون –اىل جانب ا�ستهداف
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش�ـ�ـ��ري�ع�ي��ة وما
بعدهــــا بال �شك.
الت�سل�سل املنظور ال�ث��اين ،هو
ان��زي��اح حملته عن الو�سط .لقد

مت ال �ت �ح �ق ��ق
م � � � ��ن �� �ص� �ح ��ة
ت��راج��ع ل��وب��ان
ب� � � � � � � �ع � � � � � � ��د
ت ��أك �ي��د ت��ر� ّ�ش��ح
زم ��ور ،وت� ّضخم
ب� � � �ع � � ��د ف � � ��وز
فالريي بيكري�س

من امل�ستحيل يف هذه املرحلة اجلزم مبن �سيحتل املرتبة الثانية يف نوايا الت�صويت

لوبان تراجع مربك لليمني املتطرف

ماكرون وتغيري اال�سرتاتيجية

ق ��دم مل�ح��ة ع��ام��ة خ�ل�ال املقابلة
ال� �ط ��وي� �ل ��ة “�إىل �أي� � � ��ن تتجه
فرن�سا؟” بث على” تي اف ”1
و”ال �سي اي” ،م�ساء ي��وم 15
دي�سمرب.
و�إذا ت���ض��اءل��ت اجل��اذب �ي��ة التي
ميار�سها ه��و نف�سه على ناخبي
مي�ين الو�سط امل��وايل لبيكري�س
وي� �ج ��ب �أن ُت �ت ��رك ،م ��ن خالل
تفوي�ض� ،إىل ادوارد فيليب ،فال
مي�ك��ن للرئي�س م��اك��رون �إال �أن
�وج��ه عينيه �إىل ي�سار الو�سط
ي� ّ
م ��ن رق �ع ��ة ال �� �ش �ط��رجن ،يف افق
اجلولة الرئا�سية الثانية ب�شكل
�أ�سا�سي.
عودة كبرية
لـ “يف نف�س الوقت»
برغبته �إثبات ،يف نهاية الربنامج
التلفزيوين ملاكرون� ،أنه ال ميكنه
اخ�ت�ط��اف �أ� �ص��وات م��ن بيكري�س
لأن � � � ��ه ،ح �� �س ��ب ق � ��ول � ��ه ،مر�شح
ي�ساري ،ق��دم �سيوتي دون ارادته
خ��دم��ة �إىل ال��رئ�ي����س الفرن�سي
يف ت �ك �ي �ي��ف ا� �س�ترات �ي �ج �ي �ت��ه مع
امل�شهد ال�سيا�سي امل�ت�غ�ير� .شكل
م� ��ن �أ� � �ش � �ك ��ال ال �ن �ع �م��ة وال ��رب ��ح
امل�ف��اج��ئ مل�ست�أجر الإل�ي��زي��ه ،من
�أت�ب��اع “يف نف�س الوقت” ،الذي
ُيعترب رئي�س الأغنياء� ،أي ممثل
اليمني ،على اجلانب الآخ��ر من
رقعة ال�شطرجن.
ان ح�ج��ة ال �ن��ائ��ب اجلمهوري
عن الألب ماريتيم -الذي يطمح
�إىل �أن ي�صبح وزي ًرا للداخلية يف
حكومة ميينية -ه��ي �أن��ه �ساعد
ف��ران �� �س��وا ه��والن��د خ�ل�ال فرتة
واليته (� ،)2017-2012أو ًال
يف الأم��ان��ة العامة للإليزيه ،ثم
كوزير لالقت�صاد ،قبل �أن ي�صبح
ه ��و ن �ف �� �س��ه رئ �ي ��� ً�س��ا (-2017
 ،)2022م � ��اك � ��رون ،ك � ��ان بال
��ش��ك مم�ث��ل ال�ي���س��ار ط�ي�ل��ة ع�شر
�سنوات...
غ ��ال� � ًب ��ا م� ��ا ي� �ك ��ون لل�شعارات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وج ��ه وج��ان��ب �آخ ��ر،
و�أحيانًا غري متوقع.
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:بريك اند برا�س للت�صميم الداخلي � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة خليفة جنوب غرب  0.01-17مبنى ال�سيد علي
خلفان را�شد املطوع واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2634654 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمبز
وحلويات لربدي
رخ�صة رقم CN 3669758:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميمور
لبيع لوازم الأطفال
رخ�صة رقم CN 2936965:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة قف لت�صليح
ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2184752:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي �سامل �سيف حممد القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سليمان حممد علي �شليك ال�شميلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105039429:تاريخ التعديل2021/12/20:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة العمارة الفنية للمقاوالت
العامة ذ م م رخ�صة رقم CN 1021951:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ح�سني �سليمان ح�سني حممد املرزوقى %10
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جورج جرج�س من � % 49إىل %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد عبداهلل حممد �سعيد املهريى
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت الإن�شاءات املعدنية 4100003
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت �شبكات وخطوط نقل الطاقة 4220101
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت �شبكات وحمطات توزيع الطاقة 4220102
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هدير ال�صوت للرخام

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هوت هيد ميدل اي�ست ملعدات
حقول النفط ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2040499:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة بيرت ا�سكيبدال مومى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بني يا�س ملعدات حقول النفط � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /الت�صميم احلديث للرخام و الديكور

BANIYAS OIL FIELD SUPPLIES - SOLE.PROPRIETORSHIP L.L.C

AL TASMEM AL HADETH MARBLE AND DECOR

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بني يا�س ملعدات حقول النفط ملالكها راكان
حممد املرر � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

والديكور رخ�صة رقم CN 3959512:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /هدير ال�صوت للرخام والديكور
HADEER ALSOUT FOR MARBLE AND DECOR

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القمة لال�ست�شارات ال�ضريبية وتدقيق
احل�سابات رخ�صة رقم CN 4087786:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد التميمى التميمى حممد قوره %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عمار عبيد احمد �سيف الكعبى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عمار عبيد احمد �سيف الكعبى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد عزت مر�سى حممد �شومان من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد عزت مر�سى حممد �شومان من � % 100إىل %24
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /القمة لال�ست�شارات ال�ضريبية وتدقيق احل�سابات
AL QEMA TAX CONSULTANCY AND AUDITING

�إىل /القمة لال�ست�شارات ال�ضريبية وتدقيق احل�سابات ذ.م.م

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1004954:باال�سم التجاري:احللول
اال�سرتاتيجية املتكاملة � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شموخ االمارات للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1143953:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود عبدالكرمي حممد خليل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شموخ االمارات للمقاوالت العامة
SHUMOKH AL EMIRATES GENERAL CONTRACTING

�إىل� /شموخ االمارات للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبائك للمقاوالت العامة ذ م م
رخ�صة رقم CN 1079286:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /على �سامل على �سعيد الفزارى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /على �سامل على �سعيد الفزارى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاروق عبدالاله ا�سماعيل ح�سن
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سبائك للمقاوالت العامة ذ م م
SABAYEK GENERAL CONTRACTING LLC

�إىل� /سبائك للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إلغاء اعالن �سابق

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز ابوظبي للخاليا اجلذعية
رخ�صة رقم CN 2751549:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �سيد ب�صر �شعيب �سيد �شعيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة العطاء لال�ستثمار ذ.م.م
AL ATAA INVESTMENT L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد هدى بطى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز ابوظبي للخاليا اجلذعية
ABU DHABI STEM CELLS CENTER

�إىل /مركز ابوظبي للخاليا اجلذعية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

SABAYEK GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ABU DHABI STEM CELLS CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرين تاغ للمقاوالت العامة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2236414:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عمر ابوبكر حممد حمد اجلعيدى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عمر ابوبكر حممد حمد اجلعيدى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فتحيه �صالح احمد %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /جرين تاغ للمقاوالت العامة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القرن الواحد والع�شرون للهواتف
املتحركة رخ�صة رقم CN 1013966:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف مامينهى مامينهى عبدالقادر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حنا �سليم عزام
تعديل وكيل خدمات  /حذف عمر مرعى عامر حميد احل�ضرمى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /القرن الواحد والع�شرون للهواتف املتحركة

ALQEMA TAX CONSULTANCY AND AUDITING L.L.C

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سادة للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ م م رخ�صة رقم CN 1059222:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبداهلل حممد عمر العيدرو�س %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالعزيز عبدالواحد حممد العطا�س الها�شمى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالعزيز عبدالواحد حممد العطا�س الها�شمى من � % 100إىل %80
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 15000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سادة للمقاوالت العامة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALSADA FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /ال�سادة للمقاوالت العامة ذ.م.م

SHUMOKH AL EMIRATES CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجلناح االبي�ض للقرطا�سية
رخ�صة رقم CN 1038326:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خليل ابراهيم �سعيد �شم�س احلو�سنى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خليل ابراهيم �سعيد �شم�س احلو�سنى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جايابرا�ساد كونهى بورايل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /تارول برمياراجان من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /تارول برمياراجان من � % 100إىل %25
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*3.40اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اجلناح االبي�ض للقرطا�سية
WHITE WING STATIONERY

�إىل /اجلناح االبي�ض للتجارة العامة ذ.م.م

WHITE WING GENERAL TRADING L.L.C

تعديل عنوان  /من �أبوظبي بني يا�س-بناية � /سلطان غالب املن�صوري �إىل �أبوظبي امل�صفح م 25
 202101904976 202101904976حكومة �أبوظبي
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة م�ستح�ضرات التجميل  -باجلملة 4649028
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة عامة 4690018
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة الهدايا  -باجلملة 4649034
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الهدايا  -بالتجزئة 4773402
تعديل ن�شاط  /حذف بيع ادوات القرطا�سية  -بالتجزئة 4761003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

GREEN TAG GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /جرين تاغ للمقاوالت العامة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

TWENTY FIRST CENTURY MOBILE PHONES MOBILE PHONES

�إىل /القرن الواحد والع�شرون للهواتف املتحركة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

GREEN TAG GENERAL CONTRACTING L.L.C

TWENTY FIRST CENTURY MOBILE PHONES MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2716729:باال�سم التجاري:راي خلدمات
التدقيق وال�ضرائب  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1134229:باال�سم التجاري:احلي امللكي
لل�صيانه العامه ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة  :اليف لتنقية
املياه رخ�صة رقم IN 2003075:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة امي جروب ليمتد

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة  :م�صنع الظاهرة للألبان
ذ.م.م رخ�صة رقم IN 1002308:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة الظاهرة الزراعية �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ALSADA FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

AMEE GROUP LIMITED

�إعــــــــــالن

AL DAHRA AGRICULTURE SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل مدير � /إ�ضافة خدمي عبداهلل �سعيد الدرعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الظاهره الزراعية ذم م

تعديل مدير � /إ�ضافة نواب �سرفراز اظفر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيخة حممد �سليمان حيدر البلو�شي
قانوين تعديل نوع  /من م�ؤ�س�سة فردية حملية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اليف لتنقية املياه

AL DAHRA CAPITAL L.L.C

�إىل /اليف لتنقية املياه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قانوين تعديل نوع  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صنع الظاهرة للألبان ذ.م.م

LYFE WATER PURIFICATION

LYFE WATER PURIFICATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
 مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إنالدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

Al Dahra Agriculture LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الظاهرة كابيتال ذ.م.م

AL DAHRA DAIRY FACTORY LLC

�إىل /م�صنع الظاهرة للألبان � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL DAHRA DAIRY FACTORY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية  -مكتب
تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة
عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إرجاء احلكم على �سو ت�شي �إىل  27دي�سمرب
•• رانغون�-أ ف ب

�أرج ��ئ ��ص��دور حكم يف املحاكمة الطويلة للزعيمة املدنية
الربومية ال�سابقة اونغ �سان �سو ت�شي �أم�س االثنني يف �أحدث
تطورات �سل�سلة الإج ��راءات الق�ضائية التي يتخذها احلكم
الع�سكري يف حقها بعدما حكم عليها بال�سجن �سنتني مطلع
كانون الأول-دي�سمرب.
واونغ �سان �سو ت�شي ( 76عاما) مو�ضوعة يف الإقامة اجلربية
منذ االنقالب الع�سكري يف �شباط-فرباير املا�ضي الذي �أطاح
بها .ففي الأول من �شباط-فرباير ا�ستعاد اجلي�ش ال�سلطة يف
هذا البلد الواقع يف جنوب �شرق �آ�سيا مما و�ضع حدا لفا�صل

دميوقراطي ق�صري.
و�أرجئ احلكم �إىل  27كانون الأول-دي�سمرب يف تهمة ا�سترياد
�أجهزة ال�سلكي بطريقة غري قانونية“ ،من دون �إعطاء �أي
�سبب لذلك” على ما �أفاد م�صدر مطلع على امللف .وتواجه
�أونغ �سان �سو ت�شي نظريا حكما بال�سجن ثالث �سنوات يف هذه
الق�ضية وهي من بني تهم عدة وجهت �إليها تهدف بح�سب
حمللني �إىل �إزاحتها نهائيا عن ال�ساحة ال�سيا�سية.
وت�ع��ود ه��ذه االت�ه��ام��ات �إىل �ساعات االن�ق�لاب الأوىل عندما
دهم عنا�صر من اجلي�ش وال�شرطة منزل �أونغ �سان �سو ت�شي
ووج��وده��ا على م��ا ي�ب��دو م��ع �أج �ه��زة غ�ير مرخ�صة .وخالل
التحقيق �أفاد عنا�صر كانوا �ضمن الفريق املداهم �أنه مل يكن

بحوزتهم مذكرة تفتي�ش ،على ما ذكر م�صدر مطلع.
ويف مطلع ال�شهر احل��ايل حكم عليها بال�سجن �أرب��ع �سنوات
بعد �إدان�ت�ه��ا بتهمة التحري�ض على اال��ض�ط��راب��ات وانتهاك
القيود ال�صحية ملكافحة كوفيد 19-ما �أثار �إدانات قوية من
الأ�سرة الدولية.
وخف�ض زعيم املجل�س الع�سكري مني اونغ هالينغ احلكم بعد
ذلك �إىل ال�سجن �سنتني و�أعلن �أنها �ستم�ضي عقوبتها يف ظل
الإقامة اجلربية يف العا�صمة نايبيداو .وال ي�سمح لو�سائل
االع�لام بح�ضور جل�سات حماكمتها �أم��ام حمكمة خا�صة يف
العا�صمة .ومنع املجل�س الع�سكري حماميها من احلديث �إىل
ال�صحافة و�إىل املنظمات الدولية.

وا�ستمرت ال�سلطات الع�سكرية بتوجيه تهم �إ�ضافية من بينها
الف�ساد التي تواجه من خاللها احتمال احلكم عليها بال�سجن
 15عاما ،والتزوير االنتخابي خ�لال اق�تراع ف��از به حزبها
“الرابطة الوطنية من �أجل الدميوقراطية” ب�شكل وا�سع يف
ت�شرين الثاين-نوفمرب .2020
واونغ �سان �سو ت�شي حمتجزة منذ ع�شرة �أ�شهر يف مكان �سري
مع فريق �صغري .وتقت�صر ات�صاالتها باخلارج على اجتماعات
مقت�ضبة مع حماميها الذين يطلعونها على الو�ضع يف البالد
ناقلني ر�سائل من ان�صارها.
وي�شكل فريق الدفاع عن �أونغ �سان �سو ت�شي م�صدر املعوملات
الوحيد حول املحاكمة التي تعقد �ضمن جل�سات مغلقة.

الرئي�سة التنفيذية لهونغ كونغ ترحب بنتائج االنتخابات
•• هونغ كونغ�-أ ف ب

رحبت الرئي�سة التنفيذية لهونغ
ك ��ون ��غ �أم � ��� ��س االث � �ن �ي�ن بنتيجة
االق � � �ت � ��راع امل� �ح� �ل ��ي املخ�ص�ص
للمر�شحني “الوطنيني” املوالني
لبكني ،على الرغم من انخفا�ض
ن �� �س �ب��ة امل � �� � �ش ��ارك ��ة ب �� �ش �ك��ل غري
م�سبوق.
�أدىل  30ب��امل �ئ��ة م ��ن الناخبني
ب�أ�صواتهم الأحد الختيار ممثليهم
يف امل�ج�ل����س ال�ت���ش��ري�ع��ي للمدينة
حيث يتم انتخاب عدد قليل منهم
ب��االق�تراع ال �ع��ام مب��وج��ب قواعد
ج��دي��دة فر�ضتها بكني وال ميكن
�أن يرت�شح لها �سوى “الوطنيني”
املوالني لل�صني.
وت �ع��د ن���س�ب��ة الإق� �ب ��ال ه ��ذه �أدن ��ى
م �ع��دل م �� �ش��ارك��ة ع �ل��ى الإط �ل��اق
منذ �إع ��ادة اململكة املتحدة هونغ
ك� ��ون� ��غ �إىل ك� �ن ��ف ال� ��� �ص�ي�ن ع ��ام
 ،1997وحتى منذ �أول انتخابات
باالقرتاع املبا�شر لأع�ضاء املجل�س
الت�شريعي عام .1991
ل�ك��ن ال��رئ�ي���س��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة كاري

غوايدو يحقق فوزا مرحليا
�أمام الق�ضاء الربيطاين
•• لندن�-أ ف ب

منحت املحكمة ال�بري�ط��ان�ي��ة العليا
ن�صرا جزئيا للمعار�ض الفنزويلي
خ��وان غ��واي��دو يف م��واج�ه��ة الرئي�س
الفنزويلي نيكوال�س مادورو ب�إحالتها
على املحكمة التجارية اخلالف بينهما
ح��ول �أط�ن��ان م��ن ال��ذه��ب الفنزويلي
املخزن يف م�صرف انكلرتا املركزي.
وبت�أييدها ا�ستئناف غ��واي��دو ،تبقي
املحكمة الربيطانية الرئي�س مادورو
بعيدا عن  31طنا من الذهب تبلغ
قيمتها ح��واىل مليار دوالر يف حني
�أن��ه يطالب باحل�صول عليها .ور�أت
�أعلى هيئة ق�ضائية بريطانية يف بيان
ت�ضمن قرارها �أن املحاكم الربيطانية
ال ميكنها خمالفة ال�سلطة التنفيذية
التي تعترب غ��واي��دو رئي�سا بالوكالة
لفنزويال .

الم داف �ع��ت االث �ن�ي�ن ع��ن النظام
االن �ت �خ��اب��ي اجل��دي��د وق �ل �ل��ت من
�أه� �م� �ي ��ة االم � �ت � �ن� ��اع ال� �ك� �ب�ي�ر عن
الت�صويت.
وقالت يف م�ؤمتر �صحايف “عادت
هونغ كونغ �إىل امل�سار ال�صحيح،
املتمثل يف دولة واحدة ونظامان”
 ،يف ا�شارة �إىل النموذج ال��ذي من
املفرت�ض �أن مينح احلكم الذاتي
للإقليم.
و�أ�ضافت “ال ميكننا ن�سخ ول�صق
ال �ن �ظ��ام �أو م��ا ي���س�م��ى بالقواعد
الدميوقراطية للدول الغربية”
م���ض�ي�ف��ة �أن � ��ه مت الآن الق�ضاء
على العنا�صر “املعادية لل�صني”
وب�سط اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ك �م��ا حت ��دث ��ت و�� �س ��ائ ��ل الإع �ل ��ام
احلكومية ال�صينية ،من جانبها،
عن النجاح الباهر لالنتخابات.
واعتربت وكالة ال�صني اجلديدة
ال��ر� �س �م �ي��ة �أن ال �ت �� �ص��وي��ت فند
“�أكاذيب القوى اخلارجية بينما
�أظ �ه��ر الإرادة احلقيقية ل�شعب
املدينة ال�صينية».
من املقرر �أن تتوجه الم �إىل بكني
•• وا�شنطن-وكاالت

االث� �ن�ي�ن لل��اج �ت �م��اع م ��ع ال �ق ��ادة
ال�صينيني ،ع�ل��ى خلفية تكهنات
ح��ول �سعيها لتجديد واليتها يف
�آذار/م ��ار� ��س وم��ا �إذا ك��ان��ت القوة
ال�شيوعية �ستدعمها.
وق��ال ت�شونغ ك�ي��م-واه م��ن معهد
�أبحاث الر�أي العام يف هونغ كونغ
لوكالة فران�س بر�س �إن “التوتر
بني ال�سلطات وال�سكان �سي�ستمر
لفرتة طويلة قادمة ،لأن امل�شرعني
لي�سوا و�سطاء �إذ يتعني عليهم �أن
يذعنوا لنهج بكني».
يف ه��ذه االن �ت �خ��اب��ات ،ك��ان يتعني
على املر�شحني الـ� 153أن يقدموا
تعهدات بالوالء ال�سيا�سي لل�صني
و”بالوطنية” ل �ل �� �س �م��اح لهم
بالتناف�س على مقعد يف املجل�س.
نتيجة لذلك مل يتمكن النا�شطون
امل ��ؤي ��دون ل�ل��دمي��وق��راط�ي��ة ،ممن
ل�ي���س��وا يف ال���س�ج��ن �أو ف� ��روا �إىل
اخلارج ،من الرت�شح� ،أو تخلوا عن
ال�ف�ك��رة .ودع��ا بع�ض املقيمني يف
اخلارج منهم �إىل عدم الت�صويت.
وت ��رق ��ب اجل �م �ي��ع ب �� �ش �ك��ل خا�ص
ن�سبة امل�شاركة التي ت�شكل م�ؤ�شرا

�إىل مدى ت�أييد �سكان هونغ كونغ
للنظام اجلديد.
وع ��دم ال�ت���ص��وي��ت �أو و� �ض��ع ورقة
بي�ضاء �أو الغ�ي��ة �أم��ر ق��ان��وين يف
هونغ ك��ون��غ .لكن يف املقابل ،ف�إن
الت�شجيع على ذل��ك ب��ات خمالفة
جزائية اعتبارا من العام احلايل،
ومت ت��وق �ي��ف ع �� �ش��رة �أ�شخا�ص
مبوجب القانون اجلديد.
وفر�ضت بكني القواعد اجلديدة
يف �إط � ��ار �إح� �ك ��ام ��س�ي�ط��رت�ه��ا على
ه��ون��غ ك��ون��غ ب �ع��د االحتجاجات
الكبرية امل�ؤيدة للدميوقراطية يف
.2019
مل ي�شهد االقليم ،حت��ت ال�سيادة
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة �أو ال�صينية،
دميوقراطية كاملة ،مم��ا �أدى يف
ع ��دة م�ن��ا��س�ب��ات �إىل احتجاجات
وا�سعة.
يف اال�� � �س � ��اب� � �ي � ��ع ال� � �ت � ��ي �سبقت
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ن �� �ش��رت احلكومة
� �ص �ف �ح��ات �إع�ل�ان �ي��ة يف ال�صحف
ووزع � ��ت م �ن �� �ش��ورات يف �صناديق
ب ��ري ��د و�أر�� �س� �ل ��ت ر� �س ��ائ ��ل ن�صية
�ضخمة لتذكري �سكان هونغ كونغ

بالت�صويت .وظلت خدمة و�سائل
النقل العامة جمانية ط��وال يوم
االنتخابات .اعترب كينيث ت�شان،
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
هونغ كونغ� ،أن الإقبال املنخف�ض
“حمرج للغاية” للحكومة.
وق ��ال ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إان

“معظم الناخبني املدافعني عن
الدميوقراطية قرروا االمتناع عن
الت�صويت للتعبري عن رف�ضهم».
وامل �ج �ل ����س ال�ت���ش��ري�ع��ي (ليغكو)،
امل � �ك ��ون م ��ن ت �� �س �ع�ين م �ق �ع��دا مت
انتخاب ع�شرين منهم يف االقرتاع
ال �ع��ام ،ه��و ال�ه�ي�ئ��ة امل �� �س ��ؤول��ة عن

ال �ت �� �ص��وي��ت ع� �ل ��ى ال � �ق� ��وان �ي�ن يف
امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة،
ال�ب��ال��غ ع��دد �سكانها  7,5مليون
ن�سمة وم��ا زال نظامها القانوين
خمتلفا عن نظام ال�صني القارية.
وك� ��ان� ��ت ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات امل ��وال �ي ��ة
ل �ل �� �ص�ين ُم �ن �ح��ت دائ� �م ��ا غالبية
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املقاعد يف املجل�س ،لكن كان ي�سمح
لأق �ل �ي ��ة م ��ن امل �ع��ار� �ض�ي�ن ب�شغل
ع ��دد م��ن امل �ق��اع��د ف �ي��ه ،م��ا جعله
��س��اح��ة مل�ن��اق���ش��ات ح�ي��وي��ة ج��دا يف
�أغلب الأحيان .وو�ضعت القواعد
اجلديدة التي فر�ضتها بكني حدا
لهذا التقليد.

بلومربغ� :أزمة فتاكة تهدد بالإطاحة بالقيادة الإيرانية

اعتربت وكالة “بلومربغ” الأمريكية
�أن �أزمة �ش ّح املياه املتفاقمة منذ فرتة
طويلة يف �إيران ُت�ش ّكل حتدياً للنظام،
وميكن �أن يطغى على معركة طهران مع وا�شنطن حول كيفية
�إحياء االتفاق النووي لعام  .2015البالد بحاجة �إىل �إ�صالح
لي�س فقط يف ما يتع ّلق ب�سيا�سات �إدارة املياه ،و�إمنا االقت�صاد ككل
وبدائله الفعالةو�أ�شارت الوكالة �إىل �أن الإحباط ال�شعبي من �أزمة
املياه مت ّثل يف اال�شتباكات الدامية بني �أه��ايل خوز�ستان وقوات
الأمن ال�صيف املا�ضي والتي انتقلت م�ؤخراً �إىل مدينة �أ�صفهان
ب�سبب جفاف نهر زايانده رود.
يف مقاطعة خوز�ستان التي تقع على بعد  180مي ً
ال من العا�صمة
طهران� ،أدت عقود من اال�ستغالل املجحف للمياه �إىل جتفيف
الأرا�ضي الرطبة وتدمري الرتبة التي كانت خ�صبة يف ال�سابق.
واحت�شد �آالف الإيرانيني ،حول جمرى النهر اجلاف ،احتجاجاً
على �إدارة الدولة للموارد املائية خالل �أ�سو�أ موجة جفاف منذ
عقود .و�أظهرت مقاطع فيديو على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
تدخّ ل قوات الأمن وهي حتمل الهراوات لقمع احل�شود ،وتركت
وج��وه البع�ض ّ
ملطخة بالدماء ،مبا يف ذل��ك ام��ر�أة يف منت�صف
العمر ترتدي ��ش��ادوراً �أ��س��ود .ونقلت الوكالة عن نا�شطة بيئية
�شاركت يف احتجاجات �أ�صفهان ،وطلبت عدم ن�شر ا�سمها خوفاً

من االنتقام ،قولها �إن “مياه ال�شرب لدينا تزداد �سوءاً واملزارعني
يفقدون م�صادر رزقهم .ال �أ�ستطيع �أن �أن�سى رائحة الن�سيم التي
كانت تنطلق من النهر عندما كنت �أ�سري �إىل املدر�سة و�أنا طفلة.
الآن �أرى ذلك ك�أنه جمرد حلم».
وك�شف تغيرّ املناخ عواقب القرارات احلكومية اخلاطئة يف �إيران،
ف�ق��د �أدى ال�ضغط م��ن ق�ب��ل ال�سيا�سيني املحليني ب�ع��د الثورة
الإيرانية �إىل حتويل �أ�صفهان �إىل مركز رئي�س ل�صناعة ال�صلب،
ما �ساهم يف زيادة التل ّوث و�إرهاق مواردها املائية.
وحتى مع ت�ضا�ؤل الإم��دادات ،يوا�صل الإيرانيون الذين ميكنهم
الو�صول �إىل املياه ،الإف��راط يف ا�ستهالكها .كما جل�أ النا�س �إىل
حفر الآبار ب�شكل غري قانوين للبحث عن املياه.
وق ��ال ��ت �� �س ��وزان � �ش �م�ير ،الأ�� �س� �ت ��اذة امل �� �ش��ارك��ة يف ق ��ان ��ون املياه
املتخ�ص�ص باملياه يف هولندا،
والدبلوما�سية يف معهد “ديلفت”
ّ
�إن “تطبيق �سيا�سات لتقنني املياه ووقف احلفر غري القانوين،
ق��د ي� ��ؤدي �إىل م��زي��د م��ن اال�ضطرابات” ،م�ضيفة �أن “هناك
� 130ألف بئر غري �شرعية معروفة يف �إيران ،لكن ال يوجد جهد
ل�سدها” ،م�شرية �إىل تداعيات ذلك من الناحية االجتماعية.
ويف حني �أن معظم امل�س�ؤولني الإيرانيني يق ّرون بوجود م�شكلة،

�إال �أن بع�ض رج��ال ال��دي��ن الأكث��ر ن�ف��وذاً ،و�صفوا اال�ضطرابات
الأخ�يرة ب�أنها نظرية م�ؤامرة� ،أو ا ّدع��وا �أن نق�ص املياه ال ميكن
�إ�صالحه �إال من خالل �صلوات اال�ست�سقاء.
ونقلت الوكالة عن �سهيل �شريف ،وهو مزارع ف�ستق يف حمافظة
كرمان الو�سطى ،قوله �إن “جذور الأزم��ة تعود �إىل ال�سيا�سات
التي ّ
مت تنفيذها بعد الثورة الإ�سالمية عام  .1979حيث �سعت
ال�ق�ي��ادة الدينية اجل��دي��دة لإي ��ران ،امل�ع��زول��ة ع��ن ال�غ��رب ،والتي
واج�ه��ت احل��رب م��ع ال �ع��راق ،لتحقيق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي والأمن
و�شجعت الأ�سر الريفية على العمل بالزراعة ،ووعدت
الغذائيّ .
تزويدها باملياه املدعومة ب�شكل كبري ،ثم �أعقب ذلك فورة يف بناء
ال�سدود» .و�أ�ضاف �شريف“ :قال القادة اجلدد لإيران� ،إن الواليات
املتحدة تريد �أن جتعلنا نعتمد على وارداتها من القمح ،و�أبلغوا
اجلميع �أنه ميكنهم حفر الآبار” ،ويُقدّر �أن  95%من �أكرث من
�ألف بئر ّ
مت حفرها يف منطقتهم ب�إذن من احلكومةّ ،
بغ�ض النظر
عن موقعها �أو ت�أثريها على املوارد املائية ،التي بد�أت جتفّ وتزداد
ملوحتها.
ور�أى �شريف �أن “امل�شكلة يف الأ�سا�س تتع ّلق بكيفية �إدارة االقت�صاد،
فال ميكنك ت�شجيع النا�س على النظر �إىل املياه على �أنها بركة

كبرية متاحة للجميع لي�ستخدمها،
ثم تخربهم �أن عليهم التعامل معها
كمورد ثمني».
يف م��واج�ه��ة االن �ت �ق��ادات ل�سيا�ساتها
امل��ائ�ي��ة ،تلج�أ ال�ق�ي��ادة الإي��ران�ي��ة �إىل
ردّها امل�ألوف ب�إلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية .لكنّ عندما
خفت العقوبات على غ��رار ع��ام  ،2016ر ّك��ز �صانعو ال�سيا�سات
على حتديث �صناعة النفط باعتبارها �أ�سرع و�سيلة لدعم النمو.
ويف �أوقات اال�ضطرابات االقت�صادية ،تتم ّثل �إحدى �أ�سهل الطرق
لتجنب اال� �ض �ط��راب��ات يف خ�ل��ق ف��ر���ص ع�م��ل م��ن خ�ل�ال �إطالق
م�شاريع بنية حتتية كبرية مثل ال�سدود وامل�صايف.
ويف ه��ذا الإط ��ار� ،أ��ش��ارت الوكالة �إىل �أن تكاليف نهج “اقت�صاد
املقاومة” غالباً ما يتح ّملها املواطنون الذين يفقدون �صربهم،
وخا�صة �أول�ئ��ك الذين يعي�شون يف املناطق احل��دودي��ة الفقرية،
ّ
الذين ّ
مت تهمي�شهم تقليدياً ب�سبب عرقهم �أو دينهم.
وقال �أي��وب ،وهو نا�شط من خوز�ستان� ،إن “ندرة املياه �ضاعفت
املظامل القائمة .وكانت املقاطعة الغنية بالنفط موقعاً لأعنف
حملة قمع يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2019حيث اجتاحت
املظاهرات البالد ،وال تزال تتكرر .ولطاملا ا�ستاء �سكانها من القوى
املحلية والأجنبية التي جاءت ال�ستخراج النفط اخلام املخفي يف
�أعماق �أرا�ضيهم ،م�ضيفاً �أن “هذا الأمر دمّ ر امل�ستنقعات والرتبة
اخل�صبة مع ا�ستبعاد ال�سكان املحليني من الأرباح».

العديد من القادة يرحبون بفوز بوريك باالنتخابات يف ت�شيلي
•• �سانتياغو�-أ ف ب

�إجالء � 50ألف �شخ�ص يف ماليزيا ب�سبب الفي�ضانات
•• كواالملبور�-أ ف ب

�أج �ل��ي �أك�ث�ر م��ن � 50أل ��ف �شخ�ص يف م��ال�ي��زي��ا وتويف
�سبعة على الأقل ب�سبب �أ�سو�أ في�ضانات ت�شهدها الدولة
الواقعة يف جنوب �شرق �آ�سيا منذ عدة �سنوات ،وفق ما
ذكرت ال�سلطات الإثنني.
وت�سببت الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة التي تهطل منذ اجلمعة
يف هذا البلد ال�صغري املعتاد على العوا�صف املو�سمية
يف نهاية العام ،بت�شكل �سيول يف العديد من البلدات
وال � �ق� ��رى وا�� �ض� �ط ��راب ح ��رك ��ة امل � � ��رور ع �ل��ى الطرق
الرئي�سية.
ارتفع عدد الأ�شخا�ص الذين مت �إجال�ؤهم �إىل � 51ألفا
االث�ن�ين ،وفقا ل�ل�أرق��ام احلكومية ،من بينهم حوايل
� 32ألفا يف والية باهانغ يف �شرق ماليزيا.
كما ت�ضررت ب�شدة والي��ة �سيالنغور� ،أغ�ن��ى والي��ة يف
ال �ب�لاد وامل�ح�ي�ط��ة بالعا�صمة ك��واالمل �ب��ور ،وه��ي عادة
ت�سجيل �أ�ضرا ًرا �أقل جراء الرياح املو�سمية.
ولقي �سبعة �أ�شخا�ص حتفهم ،بح�سب ما نقلت �صحيفة
“ذا �ستار” ،لكن احل�صيلة مر�شحة لالرتفاع.
و�أو� �ض��ح رئي�س ال ��وزراء �إ�سماعيل ��ص�بري يعقوب �أن

والي��ة �سيالنغور �شهدت يف ي��وم واح��د �أم �ط��اراً تعادل
ت�ساقطات �شهر ،م�شرياً �إىل ن�شر ع�شرات الآالف من
اجلنود ورج��ال الإن�ق��اذ .وقالت الطالبة ايالفريازي
م��اج��و��س��واران �أن�ه��ا واج�ه��ت امل��وت عندما غمرت املياه
منزلها �صباح الأح��د يف �شاه علم ،وه��ي بلدة يف والية
�سيالنغور.
وق��ال��ت ال�ف�ت��اة ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  21ع��ام��ا لوكالة
فران�س بر�س ان “املياه تدفقت على منزلنا من اخللف
وحا�صرتنا يف الداخل” م�ضيفة “لقد خفت حقًا من
الغرق .نعي�ش هنا منذ عام  1995ومل ن�شهد في�ضاناً
قط” .قام قريب ميلك �شاحنة ب�إنقاذ العائلة.
ت��وق��ف ه�ط��ول الأم �ط��ار االث �ن�ين ،مم��ا �سمح لل�سكان
بالعودة �إىل منازلهم املت�ضررة جلمع �أغرا�ضهم.
وت�شهد ال��دول��ة ال��واق�ع��ة يف ج�ن��وب ��ش��رق �آ�سيا �سنوياً
في�ضانات مو�سمية ،لكنها ت�سببت ب�أ�ضرار كبرية ب�شكل
خا�ص هذا العام.
وي �ع��زو ع�ل�م��اء الأح� ��وال اجل��وي��ة امل�ت�ط��رف��ة �إىل تزايد
االحرتار املناخي الناجم عن ن�شاط الإن�سان.
و�شهدت ماليزيا �أ�سو�أ في�ضانات يف تاريخها عام ،2014
�أجربت � 118ألف �شخ�ص على مغادرة منازلهم.

رح��ب االحت ��اد الأوروب� ��ي والكثري
م��ن ق��ادة �أم�يرك��ا الالتينية بفوز
املر�شح الي�ساري ال�شاب غابريال
ب��وري��ك ع �ل��ى م�ن��اف���س��ه اليميني
املتطرف خو�سيه �أنطونيو كا�ست
يف اجلولة الثانية من االنتخابات
الرئا�سية يف ت�شيلي.
وقال م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية
يف االحت � � ��اد الأوروب� � � � ��ي جوزيب
ب��وري��ل “االحتاد الأوروب� ��ي يهنئ
غابريال بوريك بانتخابه رئي�سا
جديدا لت�شيلي .ن�أمل يف �أن نتمكن
من تعزيز عالقاتنا مع احلكومة
امل�ستقبلية لت�شيلي .نحن �شركاء
ومعا نحن �أقوى».
ك �م��ا ت�ل�ق��ى ب ��وري ��ك ( 35عاما)
ال �ت �ه �ن �ئ��ة م ��ن ج ��ان ��ب ك �ث�ي�ر من
ال�شخ�صيات الي�سارية يف �أمريكا
ال�لات �ي �ن �ي��ة ال ��ذي ��ن رح� �ب ��وا بفوز
االئ� � �ت �ل��اف ال� �ت� �ق ��دم ��ي �أب ��ري� �ب ��و
دي �غ �ن �ي��داد ال � ��ذي ي �� �ض��م احل ��زب
ال� ��� �ش� �ي ��وع ��ي .وح� ��� �ص ��ل ب ��وري ��ك
ع�ل��ى  55,86%م��ن الأ�صوات
متقدما بـ 11نقطة على مناف�سه
كا�ست ال��ذي مل يُخف حنينه �إىل
دي �ك �ت��ات��وري��ة �أوغ �� �س �ت��و بينو�شيه
“.»1990-1973
وهن�أ الرئي�س الكوبي ميغيل دياز
كانيل عرب تويرت الرئي�س الت�شيلي
املنتخب على “انت�صاره ال�شعبي
التاريخي” و�أك��د جم��ددا رغبته
يف تطوير العالقات الثنائية مع
احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة ال�ت��ي �ستحل
مكان حكومة الرئي�س املنتمي �إىل
ميني الو�سط �سيبا�ستيان بينريا.
و�أ� � � �ش� � ��اد ال ��رئ� �ي� �� ��س الفنزويلي

ن� �ي� �ك ��وال� ��س م � � � � ��ادورو بـ”�شعب
(ال��رئ�ي����س اال� �ش�تراك��ي ال�سابق)
�� �س� �ل� �ف ��ادور �أل � �ي � �ن� ��دي و”املغني
والنا�شط اال�شرتاكي الذي اغتيل
ع �ل��ى ي��د دي �ك �ت��ات��وري��ة �أوغو�ستو
بينو�شيه” فيكتور جارا ،النت�صاره
املدوي على الفا�شية».
من جهتهما �أ�شاد رئي�س نيكاراغوا
دان� �ي ��ال �أورت �ي �غ��ا وزوج� �ت ��ه نائبة
الرئي�س رو�ساريو موريو يف بيان
“بانت�صار (ب ��وري ��ك) التاريخي
ال��ذي حققه مع ال�شعب الت�شيلي
ال�شجاع” ال � ��ذي ا� �س �ت �ل �ه��م من
“الإرث ال��دائ��م لرئي�س الكرامة
�سلفادور �أليندي” ال��ذي �أطاحه
اجل�نرال بينو�شيه يف � 11أيلول-

�سبتمرب  1973وانتحر يف اليوم
ن �ف �� �س��ه .ب � � ��دوره ط �ل��ب الرئي�س
الأرج �ن �ت �ي �ن��ي �أل�ب�رت ��و فرنانديز
الي�ساري البريوين على تويرت من
ب��وري��ك “العمل معا لإن�ه��اء عدم
امل �� �س��اواة يف �أم�يرك��ا الالتينية”.
ث��م هاتفه مل��دة  10دق��ائ��ق ودعاه
�إىل الأرجنتني يف �أول زيارة له �إىل
اخلارج.
وق � ��ال رئ �ي ����س ال� �ب�ي�رو الي�ساري
ب � �ي� ��درو ك��ا� �س �ت �ي �ل��و ع� �ل ��ى تويرت
“االنت�صار ال ��ذي ح�ق�ق�ت� ُه ميثل
انت�صار ال�شعب الت�شيلي وت�شاركه
فيه �شعوب �أمريكا الالتينية التي
ت��ري��د ال �ع �ي ����ش يف ح��ري��ة و�سالم
وعدالة وكرامة!».

�أم ��ا ال��رئ�ي����س ال�برازي �ل��ي الأ�سبق
لويز �إينا�سيو لوال دا �سيلفا (حزب
العمال ،ي�سار) ال�شخ�صية املف�ضلة
يف ا�ستطالعات ال��ر�أي النتخابات
 2022ال��رئ��ا� �س �ي��ة ،ف �ق ��ال �إن ��ه
“�سعيد ب�ه��ذا االن�ت���ص��ار اجلديد
مل��ر��ش��ح دمي��وق��راط��ي وت�ق��دم��ي يف
�أمريكا الالتينية».
وك�ت��ب وزي��ر اخل��ارج�ي��ة املك�سيكي
مار�سيلو �إبرارد على تويرت “خرب
رائع من ت�شيلي!” .كما �أ�شاد بفوز
بوريك ر�ؤ�ساء ينتمون �إىل اليمني
ومي�ين ال��و��س��ط يف املنطقة ،على
غ� ��رار ال �ك��ول��وم �ب��ي �إي� �ف ��ان دوكي
والإك � � � � � � ��وادوري غ �ي�ي�رم ��و ال�سو
والأوروغوياين لوي�س الكال بو.

وكتب دوكي على تويرت �أنه يريد
“موا�صلة ال �ع �م��ل م �ع��ا لتقوية
ال �ع�ل�اق ��ة ال �ث �ن��ائ �ي��ة التاريخية
والأخ��وي��ة التي توحدنا” .وذ َّكر
بوريك قائال “نحن دول �شقيقة».
وك �ت��ب رئ�ي����س �أوروغ � � ��واي لوي�س
الكال بو على تويرت “�أهنئ رئي�س
ت�شيلي املنتخب غابريال بوريك
و�أمت �ن��ى ل��ه التوفيق مل��ا فيه خري
ال�شعب الت�شيلي».
من جهته وجه الرئي�س الإكوادوري
غيريمو ال�سو “حتياته الأخوية
�إىل ال���ش�ع��ب الت�شيلي” متمنيا
ل �ل��رئ �ي ����س ال �ت �� �ش �ي �ل��ي املنتخب
“النجاح يف رئا�سته من �أجل خري
�شعبه».
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يف الدعوى رقم  2961/2021جتاری جزئی

املدعي عليه  :عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن �شريف.
نحيط �سيادتكم علماً ب�أنه مت ندب جلنة خربة ح�سابية يف الدعوى املقامة �ضدكم من
املدعية � :إيه �سي �إيه ل�صناعة الت�صميم الداخلي واملفرو�شات (�ش.ذ.م.م) ,وعليه ف�أنتم
مكلفني باحل�ضور �أو من ميثلكم قانوناً بح�ضور �إجتماع جلنة اخلربة عن بعد واملقرر
عقده يوم الأحد املوافق  26/12/2021يف متام ال�ساعة � 11:00صباحاً ،وذلك
باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز .لذا نطلب منكم
احل�ضور والإت�صال هاتفياً على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم ()04-3888996
وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علماً ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن
اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقاً لل�صالحيات املخولة لها قانوناً.

جلنة اخلربة احل�سابية
اخلبري/طارق الغيث
اخلبري د  /عبد اهلل حممد عبد الغفور �أحمد العو�ضي

16
االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008494مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /جواد �أمني �أمني اهلل  ,العنوان 9407818 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/12/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح �أجرة ال�شارقة (ذ.م.م)  ,بالتايل:
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوری :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغا قدره
 6008.42درهم (�ستة �آالف وثمانية دراهم و 42فل�س) مع الفائدة بواقع  5%من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ
املق�ضى به ،وبالر�سوم وامل�صاريف.
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
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مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 3271/2021/305:ا�ستئناف جتاري
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املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق� � ��م 1737/2021:جت��اري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:أنيك�س �إ�س دبليو اجنينريينغ م.د.م�.س
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برد لطيفة  -الطابق  - 36مكتب رقم - 3601
هاتف رقم - 043521131:فاك�س رقم - 043521132:رقم مكاين2684890630:
وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي
املطلوب �إعالنه � -1 :إم الفني دامين�شن ليمتد � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1737:جتاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/29ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008495مدين (جزئي)
املدعي عليه :بارويندر �سينغ �ساندهو  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزره � -شارع ال�شيخ
�سامل بن �سلطان القا�سمي  -بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليها /باروبندر �سينغ �ساندهو – هندي اجلن�سية تطالب
فيها بالتايل :ب�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )14125.89أربعة ع�شر �ألفا ومائة وخم�سة
وع�شرون درهم و  89فل�س  ،والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2021/12/29
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/12/16م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمةاال�ستئناف
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4847/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2405/2020أمر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 637232.5درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه  :االم��ارات  -ام��ارة دبي  -دي��رة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار دي��ره �سيتي
�سنرت
املطلوب �إعالنهم � -1:سفتالنا ياكوبوفا  -2جمدي ال�سيد رجب ال�شرنوبي  -3الليوان لتجارة الفحم
ذ.م.م � -صفتهم  :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 637232.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7156/2021/60:امر اداء
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املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االم��ر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )15210دره��م والر�سوم
وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد .
املدعي:امللكة لت�أجري ال�سيارات
عنوانه:االمارات  -امارة عجمان
وميثله:لبنى وليد حممد طمليه
املطلوب �إعالنه � -1 :سنا بنت بلقا�سم حمدي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ- 2021/11/9:
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعيه مبلغ وقدره ( )15210درهم خم�سة ع�شر الف ومائتان وع�شرة
دراه��م والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل يف 2021/3/25:وحتى
متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
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اعالن بالن�شر
 207/2021/9328تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة فولكرا ال�شاطئ ال�صناعية ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عقود الدارة امل�شاريع الهند�سية
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )419640درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف والفوائد
القانونية.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3488/2021/16:جتاري جزئي
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املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ ( )100000والفائدة القانونيه  %12نتيجة اخلط�أ املدعي عليها
التعاقدي بتعوي�ض عن اال�ضرار املادية وما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب واال�ضرار االدبية مبلغ وقدره ()390200
ثالثمائه وت�سعون الفا ومائتني درهم  -والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�صطفى علي عبدالعزيز ال�سامرائي
عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -امارة دبي  -منطقة
ديرة مقابل ديرة �سيتي �سنرت � -شارع بور �سعيد �شرق  -بناية �سيتي افنيو  -مكتب رقم  - 707متحرك رقم
املطلوب �إعالنه  -1 :نزار ال�سيد حممد ال�سيد �صالح/ب�صفته مدير املدعي عليها وفق ماعرف نف�سه للمدعي � -صفته
 :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ ( )100000والفائدة
القانونيه  %12نتيجة اخلط�أ املدعي عليها التعاقدي بتعوي�ض عن اال�ضرار املادية وما حلقه من خ�سارة وما فاته
من ك�سب واال�ضرار االدبية مبلغ وقدره ( )390200ثالثمائه وت�سعون الفا ومائتني درهم  -والفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق  2021/12/26ال�ساعة � 09.30ص
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1168/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/435عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف
رقم  2020/191ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )147098.5درهم �شامال للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبدالرزاق عبداهلل عمر ال�سرحان العنزي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد حممد كدفور املهريي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم اوال:بتنفيذ احلكم
ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/435:عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم 2020/191:ا�ستنئاف عقاري
 ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )147098.5درهم  -ثانيا:ف�سخ العقد �سند الدعوى رقمETW-:
 1248وامل�ؤرخ بتاريخ , 2010/1/3:وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1247/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )5.103.364.33درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -دوان تاون  -منطقة برج خليفة اعمار ا�سكوير  -برج ات�ش
بي �سي  -هاتف متحرك - 971507973939:هاتف - 043904722:رقم مكاين2466586507:
املطلوب �إعالنه  -1 :ايزابيل ايلونا ميت�شيل�شن � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/12/19:اخطاركم ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )5103364.33درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار هي:عن
منطقة جممع دبي لال�ستثمار االول  -رقم االر�ض  - 352رقم البلدية  174-598رقم املبنى 1005
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1165/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  195/2020ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )110.961درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف مع تنفيذ احلكم وفق ماورد يف منطوقه .
طالب التنفيذ  :لولوه عبداهلل جابر ال�شطي
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -بناية الو�صل  -بالقرب من مزايا �سنرت  -الطابق - 3
مكتب رقم  - 303مكتب يو�سف احلمادي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -رقم مكاين2925094172:
 وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادياملطلوب �إعالنه  -1 :خالد حممد كدفور املهريي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )110961.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/432عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم
 2020/188ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )126205درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سليمان عبدالنبي �سليمان عبداهلل
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -بناية الو�صل  -بالقرب من مزايا �سنرت  -الطابق - 3
مكتب رقم  - 303مكتب يو�سف احلمادي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -رقم مكاين2925094172:
 وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادياملطلوب �إعالنه  -1 :خالد حممد كدفور املهريي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )126205درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1166/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/431عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم
 2020/190ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )102980.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :احمد ح�سن عبداهلل الزواوي
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية الو�صل  -بالقرب من مزايا �سنرت  -الطابق - 3
مكتب رقم  - 303مكتب يو�سف احلمادي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -رقم مكاين2925094172:
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد حممد كدفور املهريي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )102980.50دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
 8173/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/دوالر لل�صرافة (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها/ال�شيخ حممد بن ماجد بن
نا�صر القا�سمي  -2عبدالرحمن عمران حامد التميمي � ,أردين اجلن�سية  -ب�صفته حمرر
ال�شيكات  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/أر�ض العرب للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )10670674درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالك �سكاي
للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2974902:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبداهلل ح�سني الرفاعي املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي مبارك علي احمد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ترافل
رايت
رخ�صة رقم CN 2933551:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بفالة
نيو تري وان تري
رخ�صة رقم CN 2483383:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

رئي�س ال�شعبة

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1167/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/430عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف
رقم  2020/194ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )113679.5درهم �شامال للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :فهد �شارع عبداهلل الرندي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره -دبي
وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد حممد كدفور املهريي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم

بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )113679.5درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املا�سة البي�ضاء العمال البالط
رخ�صة رقم CN 1099494:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة فا�ضل ا�سالم زاده
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فا�ضل ا�سالم زاده %85
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد جمعه حممد حرم�ش املن�صورى %15
تعديل وكيل خدمات  /حذف ماجد �سعد عبداهلل على املنهايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر حممود حممد ال�شريف
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /املا�سة البي�ضاء العمال البالط
�إىل /داميوند اك�س لل�صيانة العامة ذ.م.م
DIAMOND X GENERAL MAINTENANCE L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران 4330019
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21دي�سمرب  2021العدد 13422

حماكم دبي

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70197

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1142/2021/211تنفيذ عقاري

حماكم دبياالبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

حماكم دبي
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70448

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  727/2021/211تنفيذ عقاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 1315/2020أمر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 123837.26درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بي�سان لتجارة مواد البناء
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي  -منطقة جبل علي  -املنطقة اجلنوبية � -شارع  - 241بناية
انرتنا�شيونال  -كامل البناية عائدة لل�شركة  -رقم مكاين0491567608:
املطلوب �إعالنهما  -1:احمد كامل عبداملق�صود ال�سيد  -2م�شوط لالعمال للكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م -
�صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 123837.26درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حمكمة التنفيذ

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3812/2020/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
حماكم دبي

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70392

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كريتيف فيجن للمقاوالت
رخ�صة رقم CN 4211854:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة يو�سف حمدى حممد عبدالفتاح
تعديل وكيل خدمات  /حذف عائ�شه على ح�سني احلو�سنى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كريتيف فيجن للمقاوالت
CREATIVE VIISION CONTRACTING

�إىل /كريتيف فيجن للمقاوالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CREATIVE VIISION CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان SECTION NUMBER /من �إىل
تعديل عنوان UNIT NUMBER 2 /من �إىل
تعديل عنوان UNIT TYPE /من � Floorإىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون ريد واي
للرجال
رخ�صة رقم CN 2675307:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نيالت �شيل رابى �شيل %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �سلطان فهد بدر نا�صر النهدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان �سامل حممد �صالح املرزوقى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي ي�شهد حفل تخريج الدبلومات املهنية يف الإدارة الريا�ضية والإعالم الريا�ضي واالت�صال

•• ال�شارقة-وام:

�شهد ال�شيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم
�صباح �أم�س االثنني حفل تخريج الدبلومات املهنية يف الإدارة الريا�ضية
والإعالم الريا�ضي واالت�صال الذي نظمه مركز التعليم امل�ستمر والتطوير
املهني يف جامعة ال�شارقة وبالتعاون مع جمل�س ال�شارقة الريا�ضي .بد�أ
حفل التخريج ال��ذي �أق�ي��م يف جامعة ال���ش��ارق��ة ،ب�ع��زف ال�سالم الوطني
لدولة الإمارات العربية املتحدة وتالوة �آيات من الذكر احلكيم ،ثم �ألقى
الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة كلمة �أكد فيها �أن
طرح الربامج الدرا�سية والدبلومات املهنية بالتعاون مع خمتلف اجلهات
ي�أتي وفق ر�ؤية وا�سرتاتيجية جامعة ال�شارقة التي و�ضعها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة منذ ت�أ�سي�سه للجامعة لت�سهم يف تنمية املجتمع ورفده بالكوادر
امل�ؤهلة التي �ستعمل على االرتقاء باملجتمع بكافة جوانبه.
و�أ�شار مدير جامعة ال�شارقة �إىل �أن برامج الدبلوم املهني و�ضعت �شاملة

لكافة املو�ضوعات واملهارات املطلوبة لكل اخت�صا�ص �أو جمال وذلك لت�أهيل
الدار�سني بكافة ما يلزمهم لالرتقاء بهم علماً ومعرفة ومهارة ،م�شيداً
بالتعاون والتن�سيق بني اجلامعة وجمل�س ال�شارقة الريا�ضي يف العديد من
املبادرات التي �ستنعك�س ايجابياً على املجتمع.
واختتم النعيمي كلمته ب�شكر كافة من �أ�سهم يف �إجناح الدبلومات املهنية
يف الإدارة الريا�ضية والإع�ل�ام الريا�ضي واالت�صال من خ�براء و�أ�ساتذة
و�إداريني وغريهم راجياً للخريجني التوفيق وال�سداد يف جماالتهم املهنية
الريا�ضية.
و�ألقى عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي كلمة �أ�شار
فيها �إىل �أن املجل�س يظل حري�صاً دائ�م�اً على تنظيم مثل ه��ذه الربامج
التي ت�سهم يف تهيئة كوادر مميزة ت�شكل م�ستقبل �إمارة ال�شارقة وفق ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة ومبا يحقق الأهداف واخلطط التي و�ضعها
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي لالرتقاء باملنظومة الريا�ضية.

ورفع احلزامي �أ�سمى �آي��ات ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن
�سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة على رعايته لهذه املبادرة
ودعمه الدائم واملتوا�صل ،كما قدم احلزامي ال�شكر والتقدير �إىل ال�شيخ
��س��امل ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن القا�سمي ع�ل��ى تف�ضله بت�شريف ح�ف��ل تخريج
الدبلومات الريا�ضية.
و�أثنى رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي على التعاون البناء بني املجل�س
وجامعة ال�شارقة ممثلة يف مركز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني يف
هذه املبادرة م�ؤكداً �أن مثل هذه ال�شراكات ت�سهم يف تعزيز التعاون وتبادل
اخلربات مبا يخدم تطلعات املجل�س امل�ستقبلية يف تنفيذ براجمه املختلفة
وترجمة ا�سرتاتيجية املجل�س ال��ذي ي�ؤكد اهتمامه دوم��ا بقطاع ال�شباب
ولتكون الريا�ضة يف الإم��ارة مميزة يف كل النواحي وعلى ر�أ�سها اجلانب
الإداري والإعالمي.
وبدوره قدم الدكتور را�ضي الزبيدي مدير مركز التعليم امل�ستمر والتطوير
املهني يف كلمته خالل احلفل ،التهنئة للخريجني واخلريجات و�إىل كل
من جمل�س ال�شارقة الريا�ضي وجامعة ال�شارقة بتخريج الدار�سني يف

الدبلوم املهني يف الإدارة الريا�ضية والدبلوم املهني يف الإع�لام الريا�ضي
واالت�صال.
وتناول الدكتور را�ضي الزبيدي املحاور واملهارات التي تزود بها اخلريجون
والتي �شملت خمتلف اجلوانب املعنية بكل دبلوم ..م�شرياً �إىل �أن دبلوم
الإدارة الريا�ضية �ضم  34م�شاركاً �أنهوا � 145ساعة تدريبية� ،أما الدبلوم
املهني يف الإع�لام الريا�ضي واالت�صال فقد �ضم  32م�شاركاً �أنهوا 108
�ساعات تدريب.
واختتم م��دي��ر م��رك��ز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني كلمته بتوجيه
الن�صح للخريجني واخلريجات لتوظيف كافة ما تعلموه خالل مراحل
الدرا�سة يف الدبلوم املهني يف تطوير م�سرية القطاع الريا�ضي يف �إمارة
ال�شارقة واالرت�ق��اء مبنظومته لت�ستمر يف حتقيق االجن��ازات املتنوعة يف
كافة امل�ج��االت .بعد ذل��ك تف�ضل ال�شيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي
بت�سليم اخلريجني البالغ عددهم  60خريجاً �شهاداتهم ،مهنئاً �إياهم
وراجياً لهم التوفيق وال�سداد ،كما التقط رئي�س مكتب �سمو احلاكم �صوراً
جماعي ًة تذكاري ًة مع اخلريجني واخلريجات.

منتخب النا�شئني يواجه نظريه
الأوزبكي وديا اليوم
•• دبي-وام:

يخو�ض منتخبنا الوطني للنا�شئني مواليد  2006ال�ي��وم مباراته
الودية الأوىل �أمام نظريه منتخب �أوزبك�ستان يف ملعب ذياب عوانة مبقر
االحتاد بدبي �ضمن ا�ستعداداته للم�شاركات الكروية الر�سمية املقبلة.
وا��س�ت��دع��ى الإ� �س �ب��اين �أل �ب�يرت��و ك��ون��زال�ي��ز م ��درب امل�ن�ت�خ��ب  23العباً
للم�شاركة يف هذا املع�سكر وهم حممد �إبراهيم الدرمكي /احتاد كلباء/
عمر خليل مطر وليد م��ال اهلل احل�م��ادي ،وعبدالعزيز حممد �صالح،

ونا�صر عمران جمعة  /اجلزيرة � /أحمد عيد �ساملني ،وخمي�س خليل
رم�ضان /حتا /وحممد جمعة املن�صوري ،وخليفة نا�صر املهري /ر�أ�س
اخليمة /وحمدان حممد �أحمد ،وعبداهلل �أحمد البلو�شي ،و�سعيد عامر
�إبراهيم /ال�شارقة /وغيث عبداهلل �سهيل ،وخليفة حممد جمعة ،و�سعيد
حممد ث��اين ،و�أح�م��د حممد ح�سن �/شباب الأه �ل��ي /ويو�سف يعقوب
�آل علي /عجمان /و�سهيل خالد عبيد ،و�أحمد جا�سم غلوم /الن�صر/
وح�سني حممود �إ�سماعيل /الو�صل /وحممد يو�سف عبداهلل /الفجرية/
و�سهيل عمر البلو�شي /العني./

ال�سعودية يف ال�صدارة وتون�س وم�صر تت�شاركان بالو�صافة

الإمارات رابع ًا يف انطالق عربية اجلولف بالقاهرة
�أول م��ن �أم ����س ع �ل��ى �أر� � ��ض ملعب
•• القاهرة -الفجر
دي � ��رم الن � ��د ل �ل �ج��ول��ف مب��دي �ن��ة 6
ت���ص��در املنتخب ال���س�ع��ودي �صدارة �أكتوبر بالعا�صمة امل�صرية القاهرة،
ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��رب �ي��ة  40لرجال ومت �ت��د ل �غ��اي��ة ال �ث��ال��ث والع�شرين
اجلولف بر�صيد � 229ضربة وحل من دي�سمرب اجل��اري ،وي�ست�ضيفها
ثانياً املنتخب التون�سي ومع املنتخب االحت � ��اد امل �� �ص��ري ل�ل�ج��ول��ف وحتت
امل���ص��ري ول�ك��ل منهم  230نقطة �إ� �ش��راف االحت ��اد ال�ع��رب��ي للجولف
واح �ت ��ل م�ن�ت�خ��ب الإم� � � ��ارات املركز وت�أتي �ضمن �أجندته ال�سنوية.
ال��راب��ع �� 236ض��رب��ة وف�ي�م��ا جاءت
قطر باملركز اخلام�س � 237ضربة� :صدارة م�شرتكة
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال اجل ��ول ��ة الأوىل وع �ل��ى م���س�ت��وى م�ن��اف���س��ات الفردي
للبطولة التي انطلقت مناف�ساتها وال�ت��ي �شهدت مناف�سة �ساخنة بني

ال�ت��واب والقطري علي الكعبي ،ثم
عبيد احل�ل��و  83نقطة وع�ب��د اهلل
القبي�سي مبجموع  93نقطة.
وبالت�أكيد �ستتغري مواقع الرتتيب
العام على امل�ستوى الفردي والفرقي
خالل بقية �أيام البطولة حيث طغت
الأج ��واء ال �ب��اردة وال��ري��اح ال�شديدة
ع �ل��ى �أداء ال�ل�اع �ب�ي�ن رغ ��م ح ��رارة
املناف�سة.

جنوم اللعبة بوطننا العربي ت�ساوى
كل من امل�صري دين نعيم وال�سعودي
ف�ي���ص��ل ��س�ل�ه��وب ول �ك��ل م�ن�ه�م��ا 72
نقطة مبعدل �ضربتان حتت املعدل،
وحل باملركز الثالث التون�سي اليا�س
برهومي  73نقطة وباملركز الرابع
ال �� �س �ع��ودي � �س �ع��ود ال �� �ش��ري��ف 774
نقطة وحل االماراتي احمد �سكيك
خام�ساً  76نقطة
وحل �أبناء الإم��ارات خالد اجل�سمي
باملركز الثامن مبجموع  77نقطة اجلولة الثالثة
م ��ع ك ��ل م ��ن امل �� �ص��ري م ��اج ��د عبد وكانت قد انطلقت يوم �أم�س الأول

الأح ��د مناف�سات اجل��ول��ة الثانية م�ساء اليوم الثالثاء بفندق حياة
للبطولة ،وتوا�صلت �أم�س االثنني ري �ج �ن �� �س��ي م �ق��ر ر�ؤ� � �س� ��اء ال ��وف ��ود
م �ن��اف �� �س��ات اجل ��ول ��ة ال �ث��ال �ث��ة قبل اجتماعها الدوري وبح�ضور ممثلي
الأخرية اعتباراً من الثامنة �صباحاً  15دولة حتت لواء االحتاد العربي
و�ستكون ال�ب��داي��ة بالعبني الأقل ال�ع��رب��ي للجولف وبح�ضور عادل
ت��رت�ي�ب�اً ��ض�م��ن امل �ج �م��وع��ات خالل ال��زرع��وين الأم�ي�ن ال�ع��ام لالحتاد،
اجلولة الثانية وتختتم مبناف�سات ل �ب �ح��ث ال �ع��دي��د م ��ن املو�ضوعات
الالعبني �أ�صحاب املراكز املتقدمة .التي �شهدتها اللعبة على م�ستوى
ال�ل�اع� �ب�ي�ن والأج� � �ه � ��زة الإداري� � � ��ة
وال� �ف� �ن� �ي ��ة وال �ت �ح �ك �ي �م �ي��ة ،خ�ل�ال
العمومية واالنتخابات اليوم
تعقد اجلمعية العمومية لالحتاد ال � ��دورة االن�ت�خ��اب�ي��ة ال �ت��ي امتدت
ال �ع ��رب ��ي ل �ل �ج��ول��ف يف اخلام�سة م� ��ن  2017ول� �غ ��اي ��ة ،2021

بالإ�ضافة للعديد من املو�ضوعات
واملقرتحات التي يت�ضمنها جدول
االع �م��ال ع�ل��ى م�ستوى املنتخبات
وال ��روزن ��ام ��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وعمل
اللجان وتو�صياتها ،و�سيتم خالل
االجتماع اجراء االنتخابات ملجل�س
�إدارة االحت� ��اد وامل�ك�ت��ب التنفيذي
ل�لاحت��اد العربي للجولف للدورة
اجل � ��دي � ��دة وال � �ت � ��ي مت� �ت ��د لغاية
.2025

مناف�سات قيادة اللعبة
وع �ل��ى ه��ام ����ش ال �ب �ط��ول��ة حر�صت
قيادة اللعبة على م�ستوى االحتاد
العربي بقيادة معايل ال�شيخ فاهم
بن �سلطان القا�سمي وبقية �أع�ضاء
املكتب التنفيذي اىل جانب معظم
ر�ؤ�� �س ��اء ال ��وف ��ود ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف
بطولة للرعيل الأول للعبة و�سط
�أج � ��واء تناف�سية ��ش��ري�ف��ة لإظهار
قدراتهم الفنية والبدنية.
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تتويج �أ�شواط الثنايا املحليات واحلقايق املجاهيم مبزاينة مدينة زايد للإبل

«مياله» لفاطمة العامري حتقق املركز الأول يف �شوط احلقايق تالد للمجاهيم

•• الظفرة-الفجر:

ت��وج��ت م��زاي �ن��ة م��دي�ن��ة زاي ��د للإبل
ال�ف��ائ��زي��ن ب��أ��ش��واط الثنايا املحليات
واحلقايق املجاهيم� ،ضمن م�سابقات
م�ه��رج��ان ال�ظ�ف��رة ب��دورت��ه  15التي
ت �ق��ام حت ��ت رع ��اي ��ة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة ،وبتنظيم من جلنة
�إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية
يف �أب��وظ�ب��ي .ح�ضر التتويج عبداهلل
بطي القبي�سي مدير �إدارة الفعاليات
واالت�صال يف جلنة �إدارة املهرجانات
وال �ب��رام � ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث� �ي ��ة
ب ��أب��وظ �ب��ي ،ع�ب�ي��د خ �ل �ف��ان امل��زروع��ي
مدير �إدارة التخطيط وامل�شاريع يف
اللجنة.
ثنايا تالد لأبناء القبائل  - 1حمليات
� ،سرابه ملالكها علي غامن �سعيد �سليم
نتائج الثنايا املحليات واملهجنات امل�ن���ص��وري ب��امل��رك��ز الأول ،ويف املركز
الأ�صايل
ال �ث��اين ج ��اءت اث �م��ان مل��ال�ك�ه��ا بخيت
و�أ�� �س� �ف ��رت ال �ن �ت��ائ��ج يف � �ش��وط ثنايا غالب �سلطان غالب املن�صوري  ،ويف
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ  -حمليات عن املركز الثالث زمط ملالكها حمد �سامل
فوز جواهر ملالكها ال�شيخ حممد بن خلفان �سنديه امل�ن���ص��وري� .أم��ا ثنايا
خليفة بن �سيف بن حممد �آل نهيان ت�ل�اد الب �ن��اء ال �ق �ب��ائ��ل  - 2حمليات
باملركز الأول ،ويف املركز الثاين جاءت  ،ف ��ازت ال�ط��اي�ل��ة مل��ال�ك�ه��ا ع�ل��ي �سامل
يوده ملالكها ال�شيخ خليفة بن �سيف بن عبيد هياي املن�صوري باملركز الأول،
حممد �آل نهيان  ،ويف امل��رك��ز الثالث ويف امل ��رك ��ز ال � �ث ��اين ج� � ��اءت الظبي
�سمحه ملالكها ال�شيخ هزاع بن �سلطان ملالكها عامر يريو �سويد املن�صوري ،
بن زاي��د �آل نهيان ،ويف املركز الرابع ويف املركز الثالث عيه ملالكها ح�سني
حلقه ملالكها ال�شيخ هزاع بن �سلطان ح �� �س��ن ع �ل��ي ��س�ع�ي��د امل �ح��رم��ي .ويف
بن زايد �آل نهيان  ،ويف املركز اخلام�س � �ش��وط ث�ن��اي��ا � �ش��راي��ا لأب �ن��اء القبائل
امل�سك ملالكها ال�شيخ خالد بن �سلطان رئ �ي �� �س��ي ( 1 -رم � � ��ز)  -حم �ل �ي��ات ،
ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان .وف ��ازت يف �شوط ح�صدت الظفرة ملالكها خمي�س حممد

�أبوظبي للدراجات الهوائية ينظم
�سباق «العني �ضمان فوندو»
•• �أبوظبي-وام:

نظم نادي �أبوظبي للدراجات الهوائية "�سباق العني �ضمان فوندو" للمرة
الأوىل يف م�ضمار الدراجات مبدينة العني ،بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي وال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي "�ضمان".
وي�أتي �إقامة الن�سخة الأوىل من هذه البطولة يف �إطار الدور الذي يتبناه
ن��ادي �أبوظبي للدراجات الهوائية لتحفيز املجتمع على ممار�سة ريا�ضة
ال��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة وجعلها �أ��س�ل��وب ح�ي��اة ،م��ن خ�لال �إق��ام��ة الفعاليات
وال�سباقات ،وج��ذب املواهب الريا�ضية وت�شجيعها على االنخراط يف هذه
الريا�ضة.
و�شهد ال�سباق جناحاً كبرياً وم�شاركة قوية من الدراجني الهواة واملحرتفني،
حيث �سعى اجلميع �إىل تقدمي م�ستويات مميزة بني معامل مدينة العني،
و�سط �إقبال ومتابعة كبريين من اجلمهور.
وقال النخرية اخلييلي املدير التنفيذي لنادي �أبوظبي للدراجات الهوائية:
"حتظى الريا�ضة يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ب�صورة ع��ام��ة ،مب��ا يف ذل��ك ريا�ضة
ال��دراج��ات الهوائية ،بدعم القيادة الر�شيدة م��ن خ�لال �إق��ام��ة ال�سابقات
والفعاليات على جميع �أنواعها ،ف�ض ً
ال عن توفري امل�سارات احلديثة والآمنة
يف جميع مناطق الإم��ارة للت�شجيع على ممار�سة ه��ذه الريا�ضة وحتفيز
املجتمع على جعلها من بني �أن�شطتهم اليومية ملا لها من فوائد عدة".
و�أ�ضاف �أن النادي يحر�ص على �إقامة ال�سباقات والفعاليات املتنوعة والتي
ت�سهم يف تعزيز مكانة �أب��وظ�ب��ي على خريطة الريا�ضة ال��دول�ي��ة عموماً
وريا�ضة ال��دراج��ات الهوائية خ�صو�صاً ،يف �ضوء توجهات الإم��ارة كمدينة
�صديقة للدراجات الهوائية وما توفره من �إمكانيات لإقامة هكذا �سباقات.
ونوه النخرية اخلييلي بالبنية التحتية القوية يف �أبوظبي مبا ت�ضمه من
م�ضامري وم�سارات للدراجات الهوائية مت ت�شييدها وفق �أف�ضل و�أحدث
املعايري العاملية ،وتقام عليها البطوالت الدولية والإقلمية واملحلية التي
يجري تنظيمها يف الإمارة منها طواف الإمارات العاملي ،و�سباق العني �ضمان
ف��ون��دو ،وط��واف احلديريات الن�سائي ال��ذي �سيتم �إط�لاق��ه للمرة الأوىل
يف �أبوظبي قريباً ،وغريها الكثري من البطوالت وال�سباقات والفعاليات
املجتمعية واملحلية.

مبارك الهاجري من دولة قطر املركز
الأول ،ويف املركز الثاين جاءت الكز�س
ملالكها البخيت عي�ضه احلريز طناف
املنهايل ،ويف املركز الثالث وعد ملالكها
نا�صر حمد خلفان املعويل من �سلطنة
ع� �م ��ان .ويف � �ش��وط ث �ن��اي��ا املهجنات
الأ�صايل فازت ال�شاهينه ملالكها غامن
م�سلم �سعيد حم�سن املنهايل باملركز
الأول ،ويف املركز الثاين جاءت الرمي
ملالكها ��س��امل را� �ش��د ح��رج��و���س �سامل
ال �ع �م�يري م��ن ��س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان  ،ويف
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث خ��زام��ة مل��ال�ك�ه��ا �سامل
حمد علي م�سلم هميلة املزروعي.

ال�شدي املن�صوري امل��رك��ز الأول ،ويف
امل��رك��ز ال �ث��اين ج ��اءت ج �ب��ارة ملالكها
غامن حممد احمد ال طوار الكواري
من دولة قطر ،ويف املركز الثالث نوف
مل��ال�ك�ه��ا ع �ب��داهلل اح�م��د خليفه طوار
الكوارى من دولة قطر.
�أما يف �شوط ثنايا �شرايا لأبناء القبائل
رئي�سي ( 2 -رمز)  -حمليات  ،فازت
�سيا�سه ملالكها �سامل نا�صر �سامل �صقر
امل�ن���ص��وري ب��امل��رك��ز الأول ،ويف املركز
الثاين جاءت الكايده ملالكها عبداهلل
احمد خليفه طوار الكوارى من دولة
قطر ،ويف املركز الثالث �أفعال ملالكها
�سامل نا�صر �سامل �صقر املن�صوري.
ويف �شوط ثنايا �شرايا لأبناء القبائل نتائج احلقايق املجاهيم  ..تالد
مفتوح (ي�سمح لل�شركاء)  -حمليات و�شرايا
 ،ح �� �ص��دت وع ��ر مل��ال�ك�ه��ا ح �م��د اب ��داح حققت مياله ملالكتها فاطمة حممد

� �ص �ق��ر ال� �ع ��ام ��ري ،امل ��رك ��ز الأول يف
� �ش��وط ح�ق��اي��ق ت�ل�اد لأب �ن��اء القبائل
 2جماهيم ،ويف املركز الثاين جاءتوحيدة ملالكها حممد بخيت حممد
خ��وي�ت��م امل �ن �ه��ايل ،ويف امل��رك��ز الثالث
�سهجوجة ملالكها حمد حممد را�شد
اجل��اب��ر امل� ��ري م��ن امل�م�ل�ك��ة العربية
ال���س�ع��ودي��ة .وف ��ازت يف ��ش��وط حقايق
ت�ل�اد لأب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل  - 1جماهيم،
م�ضيعة ملالكها خليفة مكتوم را�شد
حفيظ امل��زروع��ي ب��امل��رك��ز الأول ،ويف
املركز الثاين جاءت وقع ملالكها حمد
ف�ه��د م�ت�ع��ب ال���ص�خ��اب��رة ،ويف املركز
الثالث هيافة عبداهلل مبخوت عف�ش
امل �ن �ه��ايل .ويف � �ش��وط ح�ق��اي��ق �شرايا
لأب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل رئ�ي���س��ي ) 1رم ��ز( -
جماهيم  ،ح�صدت وطن ملالكها فهد

�سعود حممد ال�شكره الدو�سري من ال �ع��ام��ري امل��رك��ز الأول ،ويف املركز
اململكة العربية ال�سعودية املركز الأول ،ال �ث��اين ج ��اءت حت ��دي مل��ال�ك�ه��ا �سهيل
ويف املركز الثاين جاءت بطوله ملالكها حممد ك��ردو���س عبيد العامري  ،ويف
هزاع حم�سن طويرد �صالح املنهايل ،امل��رك��ز الثالث احلاكمة ملالكها غامن
ويف املركز الثالث فخر ملالكها �سامل �سعيد �سيف عجالن املن�صوري.
عو�ض م�سلم �سعد الرا�شدي.
�أم��ا يف حقايق �شرايا لأب�ن��اء القبائل م�شاركات ن�سائية متميزة حت�صد
رئي�سي ( 2رم��ز)  -جم��اه�ي��م ،فازت مراكز متقدمة
ري��ا� �س��ة مل��ال�ك�ه��ا � �س��اري ب �ل��و���ش براك ت���ش�ه��د م��زاي �ن��ة م��دي �ن��ة زاي� ��د للإبل
امل��زروع��ي ب��امل��رك��ز الأول ،ويف املركز يف م� �ه ��رج ��ان ال� �ظ� �ف ��رة ،م�شاركات
ال� �ث ��اين ج� ��اءت وع ��د مل��ال�ك�ه��ا حممد ن�سائية متميزة يف خمتلف الأ�شواط
�صالح جم��رن العامري  ،ويف املركز ال �ت��ي تت�ضمنها امل��زاي �ن��ة للمجاهيم
ال�ث��ال��ث ه �ق��وة مل��ال�ك�ه��ا حم�م��د �صالح واملحليات ،ومبختلف الفئات العمرية
(م�ف��رودة ،حقة ،لقية� ،إي��ذع��ة ،ثنية،
عبداهلل ح�سن املنهايل.
ويف �شوط حقايق �شرايا لأبناء القبائل حايل) ،حيث ح�صدت بع�ض امل�شاركات
مفتوح لل�شركاء  -جماهيم  ،ح�صدت م��راك��ز متقدمة يف امل��زاي�ن��ة ،لت�سجل
�أ�سياد ملالكها �سامل علي عبداهلل نعيف امل �� �ش��ارك��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة م�ن��اف���س��ة قوية

والتي �أ�صبحت تتو�سع ب�شكل ملحوظ
يف عامل املزاينات.
فريق دبي يتقدم �أول ثالث مراكز
يف راب���ع �أي���ام م�سابقة ال�صيد
بال�صقور مبهرجان الظفرة
� �ش �ه��دت م �ن��اف �� �س��ات ال � �ي� ��وم ال ��راب ��ع
م��ن م���س��اب�ق��ة ال���ص�ي��د ب��ال���ص�ق��ور يف
م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة  ،15مناف�سات
قوية بني ال�صقارين ،وذلك يف ميدان
ال �� �ص �ق��ور مب��دي �ن��ة زاي� ��د يف منطقة
الظفرة ،بالتعاون مع ن��ادي �أبوظبي
لل�صقارين .وتوجت اللجنة املنظمة
ال�ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز الأوىل يف �شوط
اجل�ي�ر ب �ي��ور وال �ق��رم��و� �ش��ة جرنا�س،
بح�ضور عبيد خلفان املزروعي مدير
�إدارة التخطيط وامل���ش��اري��ع يف جلنة
�إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية
وال�تراث�ي��ة يف �أب��وظ�ب��ي ،وزاي��د �ساري
امل� ��زروع� ��ي رئ �ي ����س ق �� �س��م الفعاليات
يف ال�ل�ج�ن��ة ،وع�ي��د دروي ����ش املزروعي
نائب رئي�س اجلنة التنظيمية لنادي
�أبوظبي لل�صقارين .وتقدم فريق دبي
يف �أول ث�لاث مراكز يف �شوط اجلري
بيور والقرمو�شة جرنا�س ،حيث �سجل
ال���ص�ق��ر "حتا" امل��رك��ز الأول بوقت
قيا�سي بلغ  15.105ثانية ،واملركز
الثاين "دبي" بزمن  15.178ثانية،
وال �ث��ال��ث "ذيب" ب��زم��ن 15.276
ثانية ،وجاء باملركز الرابع ""HL4
مل��ال�ك��ه ح���س�ين ن��ا��ص��ر ع �ب��داهلل لوتاه
ب��زم��ن  15.404ث��ان�ي��ة ،ويف املركز
اخل��ام ����س "ا�سعاف" مل��ال �ك��ه جمعة
ع�ب��داهلل الفالحي ب��زم��ن 15.425
ثانية.

الإمارات ت�شارك يف «كوجنر�س» االحتاد الدويل لـ «القو�س وال�سهم»
�شارك احتاد الإمارات للقو�س وال�سهم يف اجتماعات "كوجنر�س" االحتاد الدويل
ال��ذي �أقيم الواليات املتحدة الأمريكية ،ومثله �سعادة الدكتور �سعيد الكعبي
رئي�س االحتاد و ح�سن املزروعي الأمني العام ،يف �إطار ا�سرتاتيجية االحتاد يف
متثيل دولة الإم��ارات يف �أكرب و�أهم اللقاءات العاملية التي جتمع �صناع القرار
وت�صيغ م�ستقبل هذه الريا�ضة الأوملبية.
واعترب الدكتور �سعيد الكعبي� ،أن م�شاركة الإمارات يف اجتماعات االحتاد الدويل
�شكلت فر�صة للقاء ر�ؤ�ساء االحتادات وكبار امل�س�ؤولني من خمتلف دول العامل،

ال�ستعرا�ض اجلهود الإماراتية يف هذه الريا�ضة ،وحتديداً ما نقوم به يف االحتاد
من برامج حالية لدعم انت�شارها ورفع م�ستويات ممار�سيها.
و�أ��ض��اف" :كما حققت امل�شاركة فوائد عديدة منها بحث �سبل اال�ستفادة من
اخلربات الدولية لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية التي نقوم بتنفيذها لتطوير
هذه الريا�ضة يف الإمارات ،وموا�صلة امل�ضي برفع �سقف الطموحات لهذه اللعبة
بف�ضل دعم القيادة الر�شيدة ،وجهود جميع عنا�صر اللعبة من �أندية والعبني
ومدربني وخمتلف التخ�ص�صات" .و�أو�ضح رئي�س االحت��اد �أن��ه مت على هام�ش
االجتماع عقد عدة لقاءات مع عدد من ر�ؤ�ساء االحت��ادات الدولية بهدف بناء
ج�سور التعاون معهم والتن�سيق ملا فيه م�صلحة اللعبة.

جو�ش هيل ين�ضم �إىل جنوم بطولة �أبوظبي �إت�ش
�إ�س بي �سي للجولف بعد فوزه بلقب «الهواة»
•• �أبوظبي-وام:

«بن دري» يتغلب على مهرة و«المار» يفوز
على «�ساري�سا» يف احتفالية دوري البولو

افتتاح بطولة غنتوت
الدولية للبولو اليوم

•• دبي-وام:

•• دبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

تغلب فريق "بن دري" على مناف�سه فريق "مهرة" بنتيجة خم�سة �أهداف
مقابل �أربعة يف مباراتهما الأوىل يف احتفالية ن��ادي احلبتور ب��دوري البولو
ال�شهري " 5جول" موا�ص ً
ال انت�صاراته بعد �أن ح�صد ث�لاث بطوالت تباعا
بدءاً ببطولة "ك�أ�س �إك�سبو  ،"2020وبطولة اليوم الوطني ،ثم بطولة ك�أ�س
ون�ستون ت�شر�شل  .2021و�شهدت امل�ب��اراة الثانية التي جمعت بني فريقي
"المار" و"�ساري�سا" ت�سجيل  14هدفا ،حيث جنح "المار" بقيادة حممد بن
خالد يف الفوز على مناف�سه "�ساري�سا" وبنتيجة  5-9بعد مباراة تفوق فيها
الفريق الأول بف�ضل تعاون الثنائي حممد بن خالد وتوما�س اريارتي.
وب�ه��ذه النتائج يلتقي غ��دا ف��ري��ق "المار" م��ع ف��ري��ق "مهرة" فيما تختتم
البطولة ع�صر يوم ال�سبت املقبل حيث يلعب الفائز منهما على ك�أ�س البطولة
�أمام الفائز من مباراة "بن دري" و"�ساري�سا".
ومن جانبه �أع��رب حميد بن دري عن ر�ضاه التام على �أداء فريقه رغم فوزه
ال�صعب على فريق "مهرة" ،منوها ب�أن الفريق �سيكون �أف�ضل يف مباراته املقبلة
�أم ً
ال يف خو�ض املباراة النهائية يوم ال�سبت املقبل ،ليكمل �إجنازه باللقب الرابع،
وبعدها ي�ستعد لبطولة ك�أ�س دبي الف�ضي التي �ستنطلق يف  22من يناير املقبل
وحتى  4فرباير املقبل.

تنطلق اليوم مناف�سات بطولة الإم��ارات الدولية للبولو التي ينظمها نادي
غنتوت ل�سباق اخليل والبولو ،وت�ستمر مناف�ساتها حتى  30دي�سمرب اجلاري،
برعاية �سمو ال�شيخ ف�لاح ب��ن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س جمل�س �إدارة النادي،
ومب�شاركة �أربعة فرق على م�ستوى النخبة بت�صنيف / 12 – 10هاند كاب./
ويد�شن مباراة االفتتاح فريق الإم��ارات للبولو ،بقيادة �سمو ال�شيخة ميثاء
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم وال�شيخة عليا �آل مكتوم وبابلو وكورتو ،والذي
�سيواجه فريق �أبوظبي بولو بقيادة فار�س اليبهوين وامادوري وهوقو ،يف حني
�ستجمع املباراة الثانية بني فريقي بنجا�ش بقيادة حيدر بنجا�ش وكيلي ،وفادي
فون ومادرينا وفريق غنتوت "حامل اللقب" بقيادة نا�صر ال�شام�سي ويو�سف
بن د�سمال وك�ين ه��ول وماركو�س ،ويدير مباريات البطولة الطاقم الدويل
املكون من نيكوال�س وكي�سار ريوز.
وتتوا�صل مباريات ال��دوري��ن قبل النهائي والنهائي يومي اجلمعة واالثنني
املقبلني ،على �أن يكون اخلتام بعد ظهر ي��وم اخلمي�س  30دي�سمرب اجلاري
مبباراة حتديد املركزين الثالث والرابع ،وتعقبها �إقامة املباراة النهائية على
املركزين الأول والثاين والتتويج وال�سحب على اجلوائز.

�أعلن جمل�س �أبوظبي الريا�ضي عن ان�ضمام جو�ش هيل �إىل قائمة امل�شاركني
يف بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ�س بي �سي للجولف  2022بعد فوزه بك�أ�س بطولة
�أبوظبي للهواة يوم اخلمي�س املا�ضي ،حيث تنطلق اجلوالت املرتقبة من 20
حتى  23يناير على �أر�ض ملعب يا�س لينك�س للمرة الأوىل يف تاريخ البطولة
منذ انطالقها قبل  17عاماً.
و�أح ��رز ج��و���ش ال�ب��ال��غ م��ن العمر  17ع��ام�اً يف اجل��ول��ة النهائية � 72ضربة
بواقع ت�سع �ضربات حتت املعدل يف نادي �شاطئ ال�سعديات للجولف ،لي�ستعد
بعد انتهاء فعاليات الن�سخة الثالثة من بطولة �أبوظبي للهواة للم�شاركة يف
الفعالية الأوىل من �سل�سلة رولك�س لهذا العام.
كما حظي الفائزون يف بطولة �أبوظبي للهواة للعام الثاين على التوايل بفر�صة
امل�شاركة يف بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ���س بي �سي للجولف  ،2022والتي متهد
للجوالت ال�صحراوية ديزيرت �سوينج  2022يف �إط��ار بطولة دي بي وورلد
للجولف ،حيث ميكن للجمهور ح�ضور اجلوالت جماناً للمرة الأوىل.
ورفع جو�ش ك�أ�س بطولة �أبوظبي للهواة يوم اخلمي�س للمرة الثانية بعد �أن
�صعد من�صة التتويج يف عام  2019وهو يف �سن اخلام�سة ع�شرة من عمره
فقط ،وتلقى جو�ش يف تلك الفرتة دع��و ًة للم�شاركة يف بطولة �أبوظبي �إت�ش
�إ�س بي �سي للجولف  ،2020حيث قدم �أدا ًء مميزاً يف اجلوالت بر�صيد 74
و� 76ضربة .وبهذه املنا�سبة وجه �سعادة ع��ارف حمد العواين ،الأم�ين العام
ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي تهنئته �إىل جو�ش وان�ضمامه �إىل بطولة �أبوظبي
�إت�ش �إ���س بي �سي للجولف ،وق��ال" :نود تهنئة جو�ش على ف��وزه املُ�ستحق يف
بطولة �أبوظبي للهواة ،ونتطلع ال�ستقباله يف بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ�س بي �سي
للجولف يف يناير للمرة الثانية .ونتمنى لهذا الالعب ال�شاب حظاً موفقاً مع
ان�ضمامه �إىل نخبة العبي اجلولف يف العامل على �أر�ض ملعب يا�س لينك�س،
الوجهة املميزة واجلديدة يف م�شهد هذه الريا�ضة".
وم��ن جانبه ع�بر ج��و���ش ع��ن �سعادته ب��الإجن��از ال��ذي حققه ،وق ��ال�" :أ�شعر
ب�سعادة ال تو�صف لفوزي بلقب بطولة �أبوظبي للهواة بعد املناف�سة القوية
التي �شهدتها .و�أرى يف الدعوة �إىل امل�شاركة يف بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ�س بي �سي
للجولف فر�ص ًة مذهل ًة الختبار مهاراتي �أمام نخبة من �أف�ضل العبي اجلولف
على م�ستوى العامل مثل روري ماكلروي وكولني موريكاوا غريهم من النجوم
اال�ستثنائيني.
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�أمل بو�شالخ ُت�شارك يف اجتماع اللجنة الن�سائية باحتاد غرب �آ�سيا
•• دبي-الفجر:

�شاركت �أمل بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات لكرة القدم ,نائب
رئي�س جلنة كرة القدم الن�سائية يف احتاد غرب �آ�سيا يف االجتماع التا�سع
للجنة ال��ذي عقد �أم����س الأول برئا�سة ��س��وزان �شلبي ومب�شاركة �أع�ضاء
اللجنة ،وح�ضره خليل ال�سامل الأمني العام لالحتاد.
وب��د�أ ج��دول �أعمال اللجنة بامل�صادقة على �أجندة البطوالت والن�شاطات
اخلا�صة بكرة القدم الن�سوية  ، 2022والتي تت�ضمن �إقامة �سبع بطوالت
لكافة الفئات العمرية والأندية واملنتخبات.
ووافقت اللجنة على حتديد �شهر �سبتمرب  2022موعداً مقرتحاً لإقامة
بطولة ال�سيدات ال�سابعة حتت �ضيافة االحتاد الأردين لكرة القدم ،بحيث

يتم دع��وة فريق �أو فريقني م��ن خ��ارج املنطقة للم�شاركة يف البطولة ،
وخماطبة االحت��ادات الأهلية للوقوف على مدى منا�سبة موعد البطولة
لها ,و�إقامة البطولة الثانية لأندية ال�سيدات يف الأردن للفرتة من 14
�إىل  22يوليو . 2022
وق��ررت اللجنة �إق��ام��ة بطولة النا�شئات الثالثة م��ن � 1إىل  10نوفمرب
 2022يف دولة الكويت التي كانت �سي�ست�ضيفها العام املا�ضي قبل ت�أجيلها
 ،بالإ�ضافة لإقامة بطولة الواعدات الأوىل من � 8إىل  14يناير املقبل يف
لبنان.
كما �صادقت اللجنة على بطولة ال�صاالت الثالثة التي تقام خالل الفرتة
من � 15إىل  22يونيو  2022يف ال�سعودية� ،إىل جانب املوافقة على �إدراج
بطولة كرة القدم اخلما�سي لأندية ال�سيدات على �أجندة احتاد غرب �آ�سيا

العام املقبل ،مع خماطبة االحتادات الأع�ضاء لتحديد م�ست�ضيف وتثبيت
موعدها النهائي مبا يتنا�سب مع �أجندة االحتادات الأع�ضاء.
وا�ستعر�ض االجتماع ور�ش العمل والدورات التدريبية املقرر تنظيمها العام
املقبل ،والتي تت�ضمن ور�شة عمل لت�أهيل احلكام الإن��اث ،و�أخ��رى لت�أهيل
�إداري ��ات املنتخبات ،وور��ش��ة عمل لت�أهيل املن�سقات املحليات للمباريات،
على �أن يتم عقد ور�ش العمل التي تتطلب التطبيق العملي على هام�ش
البطوالت الن�سائية� ،إىل جانب ت�سمية بع�ض امل�شاركات بعد االنتهاء من
ور�ش العمل �ضمن كادر احتاد غرب �آ�سيا يف كل بطولة ن�سائية يتم تنظيمها،
وذلك للعمل على ت�أهيلهن وتزويدهن باخلربات الالزمة.
ومتنت اللجنة ب�أن ي�شهد العام املقبل العديد من الن�شاطات اخلا�صة بكرة
القدم الن�سائية.

�إنتـر لإنهـاء العـام بفـوز �سابـع تواليـ ًا
ب�ع��دم��ا ح���س��م ل�ق��ب ب�ط��ل اخلريف
"ال�شريف" ن�ت�ي�ج��ة خ �� �س��ارة جاره
م �ي�لان �أم� ��ام ن��اب��ويل (�صفر،)-1
ي�سعى �إن�تر حامل اللقب اىل �إنهاء
ال �ع��ام ب��أف���ض��ل ط��ري�ق��ة م��ن خالل
حت�ق�ي��ق ف ��وزه ال���س��اب��ع ت��وال �ي �اً على
ح���س��اب �ضيفه ت��وري�ن��و الأرب �ع��اء يف
املرحلة التا�سعة ع�شرة من الدوري
الإيطايل لكرة القدم.
وخالفاً للتوقعات التي �أخرجته يف
بداية املو�سم من ح�سابات املناف�سة
على اللقب نتيجة خ�سارته جهود
م ��درب ��ه �أن �ت��ون �ي��و ك��ون �ت��ي وهدافه
البلجيكي روميلو لوكاكو واملغربي
�أ�� �ش ��رف ح�ك�ي�م��ي و� �ص��ان��ع الألعاب
الدمناركي كري�ستيان �إريك�سن الذي
ت�ع��ر���ض لأزم ��ة قلبية خ�ل�ال ك�أ�س
�أوروبا ال�صيف املن�صرم ،و�صل �إنرت
اىل منت�صف امل��و� �س��م وه ��و الأك�ث�ر
جاهزية واقناعاً.
وي ��دخ ��ل ف ��ري ��ق امل� � ��درب �سيموين
�إينزاغي لقاء الأربعاء �ضد تورينو
وهو يف ال�صدارة بفارق  4نقاط عن
نابويل الذي ح�سم الأحد مواجهته
م � ��ع م � �ي�ل��ان يف م� �ع� �ق ��ل الأخ� �ي ��ر
�1صفر وب��ات على امل�سافة ذاتهامن "رو�سونريي" ،ما �سمح حلامل
اللقب ب�أن يكون بطل اخلريف.
وي�ب��دو �إن�ت�ر مر�شحاً لالبقاء على
ف � ��ارق ال �ن �ق��اط الأرب � � ��ع ع �ل��ى �أق ��ل
تقدير حني يواجه تورينو الأربعاء
على �أر��ض��ه وب�ين جماهريه يف �آخر
مبارياته لعام  ،2021لكن ال يجب
على رجال �إينزاغي عدم اال�ستهانة

ب��ال���ض�ي��وف ال �ق��ادم�ين م��ن فوزين
ع�ل��ى ال �ت��وايل وم��ن �أرب� ��ع مباريات
متتالية من دون هزمية.
وت��واج��د �إن�تر يف ه��ذا الو�ضع فاج�أ
ح�ت��ى م��دي��ره ال�ت�ن�ف�ي��ذي جو�سيبي
ماروتا ال��ذي توقع "�صعوبة �أكرب"
ل �ل �ف��ري��ق يف ال �ت ��أق �ل��م م ��ع �أ�سلوب
�إي �ن��زاغ��ي ال ��ذي ت �ف��وق ع�ل��ى �سلفه
كونتي يف ه��ذه املرحلة من املو�سم،
لي�س بت�صدر الدوري املحلي بل لأنه
قاد الفريق اىل الدور ثمن النهائي
مل�سابقة دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا لأول
مرة منذ عقد من الزمن.

الإمارات ترفع ر�صيدها �إىل
 4ميداليات يف بطولة �آ�سيا للكاراتيه
•• �أملاتي -وام:

�أ��ض��اف��ت الالعبة فاطمة خ�صيف ميدالية ف�ضية ج��دي��دة ل�ل�إم��ارات يف
بطولة �آ�سيا للرجال وال�شباب والنا�شئني وحتت � 21سنة املقامة حالياً
يف مدينة املاتي بكازاخ�ستان ،وذلك يف م�سابقة الكوميتيه لوزن حتت 68
كجم لفئة حتت � 21سنة.
كما ح�صلت الالعبة �سارة العامري على ميدالية برونزية يف م�سابقة
الكوميتيه وزن حتت  61كجم لنف�س الفئة يف البطولة نف�سها امل�ستمرة
مناف�ساتها حتى  22دي�سمرب اجلاري.
وبهاتني امليداليتني رفعت الإمارات ن�صيبها يف البطولة �إىل  4ميداليات
 3ف�ضيات وبرونزية وحيدة  ،حيث �سبق لها احل�صول على ميداليتني عن
طريق الالعبة �سلوى �أحمد املن�صوري ،يف م�سابقة الكوميتيه وزن فوق
 59كجم لفئة الآن�سات ،و�أي�ضا عن طريق الالعب حممد �أحمد العامري
يف م�سابقة الكوميتيه لوزن حتت  76كجم لفئة ال�شباب.
و�أ�شاد اللواء «م» نا�صر عبد ال��رزاق الرزوقي رئي�س االحتادين الإماراتي
واال�سيوي للكاراتيه النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل بنتائج الالعبني
وميداليتيهما الف�ضية وال�برون��زي��ة ،وه�ن��أه�م��ا على اجن��ازه�م��ا م�شيداً
مب�ستواهما املتميز الذي �شرف كاراتيه الإمارات يف املحفل الآ�سيوي املهم،
ومهنئاً �أفراد البعثة املتواجدة بكازاخ�ستان متمنياً التوفيق للجميع يف هذه
البطولة .وعلى جانب مت�صل عقد االحت��اد الآ�سيوي للكاراتيه برئا�سة
اللواء نا�صر ال��رزوق��ي اجتماعاً للكوجنر�س الآ�سيوي بح�ضور انطونيو
�سبينو�س رئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه على هام�ش البطولة حيث متت
مناق�شة م�ستقبل اللعبة يف قارة �آ�سيا وكل ما يتعلق بالبطوالت الآ�سيوية
القادمة خالل الفرتة من عام  2022وحتى .2024

بر�شلونة يتخل�ص من  5العبني
يف «املريكاتو» ال�شتوي
و�ضع املدير الريا�ضي لنادي بر�شلونة الإ�سباين ،ماتيو �أليماين ،خطة
للتخل�ص من العديد من الالعبني ،يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية ب�شهر
يناير -كانون الثاين املقبل� .أ��ش��ارت �صحيفة موندو ديبورتيفو� ،إىل �أن
�إدارة بر�شلونة تدرك جيداً ب�أنه يجب التخل�ص من بع�ض الالعبني �أو ًال،
من �أجل توفري �سيولة مالية ل�ضم �صفقات جديدة .و�أ�ضافت" :بر�شلونة
ينوي التخل�ص من اخلما�سي كوتينيو� ،أومتيتي ،نيتو ،ول��وك دي يونغ،
و�سريجينيو دي�ست ،بعد خروجهم من ح�سابات ت�شايف هرينانديز.
وتابعت" :كوتينيو ميلك العديد من العرو�ض من ال��دوري الإجنليزي
امل�م�ت��از� ،أب��رزه��ا م��ن نيوكا�سل و�إي �ف��رت��ون ،ب�ج��ان��ب اه�ت�م��ام �إن�ت�ر ميالن
الإيطايل� .أما �أومتيتي فلديه �أولوية وهي البقاء واال�ستمرار مع بر�شلونة،
ولكن الالعب مل يلبي توقعات ت�شايف ،ليقرر بعدها خروجه من الفريق،
وميلك حالياً عر�ضاً من نادي بنفيكا الربتغايل.
وبالن�سبة للحار�س نيتو �أ�صبح غري قادر على حتمل اجللو�س على مقاعد
البدالء ولعب دور الرجل الثاين للحار�س الأ�سا�سي تري�شتيغن ،ويبحث
وكيله حالياً عن نقله للدوري الإجنليزي �أو الإيطايل.
�أم��ا بالن�سبة للهولندي لوك دي يونغ ،يرغب بر�شلونة يف قطع �إعارته
مع �إ�شبيلية ،ونقله �إىل فرنب�شخة الرتكي ملدة � 6أ�شهر� ،أو العودة للدوري
الهولندي مع �إيندهوفن ،ويف النهاية دي�ست الذي �سيتم اال�ستماع للعرو�ض
املقدمة له ،لأنه لي�س العباً �ضرورياً عند ت�شايف.

وق��ال ال��رج��ل ال�ق��وي يف يوفنتو�س
��س��اب�ق�اً يف م�ق��اب�ل��ة م��ع ق�ن��اة "راي"
ال��ري��ا� �ض �ي��ة "توقعت �أن يواجه
�إي�ن��زاغ��ي �صعوبة �أك�بر يف الت�أقلم،
لكن يف الواقع كانت الأم��ور �سل�سلة
جداً وقد جنح يف �إظهار حجم العمل
ال��ذي قام به لي�صبح قيمة م�ضافة
حقيقية بالن�سبة لهذا النادي".
وتابع "اخترب النادي �صيفاً عا�صفاً
لكننا وج��دن��ا امل�سار ال��ذي يجب �أن
ن�سلكه م��ن �أج ��ل ا��س�ت�ع��ادة توازننا
بعد رحيل حكيمي ،لوكاكو� ،إريك�سن
وك��ون�ت��ي .ال�ه��دف الأول ه��و �ضمان

النجمة الثانية"� ،أي احل�صول على
اللقب الع�شرين يف ت��اري��خ النادي
(كل جنمة ترمز اىل � 10ألقاب).
وع �ل��ى م�ل�ع��ب "دييغو مارادونا"،
ي�أمل نابويل �أن مينحه الفوز الذي
حققه الأحد على ميالن يف عقر دار
الأخري ،الدفع املعنوي النهاء العام
ب��أف���ض��ل ط��ري�ق��ة م��ن خ�ل�ال الفوز
على �ضيفه �سيبت�سيا الأربعاء.
وبعدما حافظ على �سجله اخلايل
من الهزائم لـ 12مرحلة متتالية،
اه�ت��ز ن��اب��ويل بعد اخل���س��ارة الأوىل
التي تلقاها على ي��د �إن�تر  3-2يف

 21ت�شرين الثاين/نوفمرب ،ومني
بعدها بهزميتني �أخريني على �أر�ضه
�ضد �أتاالنتا و�إمبويل.
لكن فريق املدرب لوت�شانو �سباليتي
م��ا زال رغ��م ذل��ك يف قلب ال�صراع
على لقبه الأول منذ  1990مبا
�أنه ال يتخلف عن �إنرت �سوى بفارق
�أرب��ع نقاط بعد الفوز ال��ذي حققه
على م�ي�لان .وب�ع��د �أن ينهي العام
مبباراة يف متناوله متاماً �ضد فريق
قابع يف املركز ال�سابع ع�شر ،يفتتح
نابويل العام اجلديد خارج القواعد
يف م ��واج� �ه ��ة ن ��اري ��ة � �ض��د غرميه

ي��وف �ن �ت��و���س ال � ��ذي ،وب �ع��دم��ا �أه ��در
ن �ق��اط �اً يف  9م��ن م�ب��اري��ات��ه الـ18
م��ع �أرب ��ع ه��زائ��م وخم�سة تعادالت،
تغلب ال�سبت على م�ضيفه بولونيا
�2صفر وميني النف�س بفوز ثانٍت��وال�ي�اً ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء على �أر�ضه
�ضد كالياري.
و�سيكون فريق املدرب ما�سيميليانو
�أل�ي�غ��ري ال ��ذي يتخلف ب �ف��ارق �ست
ن �ق��اط ع��ن امل��رك��ز ال ��راب ��ع الأخ�ي�ر
امل� ��ؤه ��ل اىل دوري �أب� �ط ��ال �أوروب � ��ا
وال��ذي يحتله �أتاالنتا حالياً� ،أمام
مهمة �شاقة يف م�ستهل العام اجلديد
لي�س لأنه يواجه نابويل وح�سب يف
اخ�ت�ب��اره الأول لـ ،2022ب��ل لأنه
يليه زي ��ارة اىل العا�صمة ملواجهة
روما ثم اىل ميالن للقاء �إنرت ،على
�أن يختتم ال�شهر الأول م��ن العام
ب��اخ�ت�ب��ار ��ص�ع��ب �آخ ��ر خ ��ارج �أر�ضه
�أي�ضاً يف  23منه �ضد ميالن.
وبعد اخل�سارة الثالثة له للمو�سم،
يختتم م�ي�لان ع��ام  2021خارج
الديار يف مباراة �صعبة �ضد �إمبويل،
ف�ي�م��ا ي�ل�ع��ب �أت ��االن� �ت ��ا ،ال� �ق ��ادم من
خ�سارة م�ؤملة على �أر�ضه �أمام روما،
يف �ضيافة جنوى الثالثاء.
وب � ��دوره ،ي�خ�ت�ت��م روم ��ا ال �ع��ام على
�أر� �ض��ه ��ض��د ��س�م�ب��دوري��ا م��ع طموح
البقاء �أم��ام يوفنتو�س وفيورنتينا
ال� � ��ذي ي �ح��ل ب � � ��دوره � �ض �ي �ف �اً على
هيال�س فريونا.
�أم ��ا الت�سيو ال �ث��ام��ن ،ف �ي��ودع العام
خارج الديار الأربعاء �أمام فينيت�سيا
ال�ساد�س ع�شر.
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كلوب يك�شف �صعوبات الإعداد
ملواجهة توتنهام
اعرتف املدير الفني لفريق ليفربول ،يورغن كلوب ،ب�أن اال�ستعدادات
قبل املباراة التي انتهت بالتعادل مع توتنهام � ،2-2ضمن مناف�سات
الدوري الإجنليزي ،كانت �صعبة يف ظل الو�ضع الذي يعي�شه الفريق،
ب�سبب الإ�صابات بعدوى فريو�س كورونا.
ع��ان��ى ل�ي�ف��رب��ول خ�ل�ال ا��س�ت�ع��دادات��ه مل��واج�ه��ة ت��وت�ن�ه��ام ،ح�ي��ث ك�شفت
الفحو�ص �إ��ص��اب��ة تياغو �أل�ك��ان�ت��ارا ،وف�يرج�ي��ل ف��ان داي ��ك ،وفابينيو،
وكورتي�س جونز بعدوى كورونا ،كما عانى جوردان هندر�سون من وعكة
�صحية ،لكنه لي�س م�صاباً بالعدوى.
وج��اء ذل��ك بعد امل�ب��اراة التي ف��از فيها ليفربول على نيوكا�سل ،1-3
اخلمي�س املا�ضي ،ومل يكن �أمام الفريق فر�صة كافية لدرا�سة توتنهام
الذي خا�ض �أم�س �أول مباراة له خالل �أ�سبوعني ،حيث ت�أجلت ثالث
مباريات للفريق ب�سبب �إ�صابات بعدوى كورونا يف �صفوفه.
و�سجل دييغو جوتا ،و�أندي روبرت�سون ،يف مباراة �أم�س الأول بينما �سجل
هديف توتنهام ،هاري كني ،وهيونغ مني �سون ،لكن املباراة �شهدت جد ًال
كبرياً حول نظام حكم الفيديو امل�ساعد "الفار" ،وهو ما يرى كلوب �أنه
�أثر على جمريات اللقاء.
وقال كلوب ب�ش�أن اال�ستعداد قبل املباراة" :نعم �صعبة ،تواجه توتنهام
وترى �أنه يبدو �أكرث �إنتعا�شاً يف ال�شوط الثاين عما كان عليه يف ال�شوط
الأول ،هذه فرتة �صعبة ،وعلينا الت�أكد من تكاف�ؤ الفر�ص ،والأو�ضاع
بالن�سبة لنا جميعاً".
و�أ�ضاف" :الأمور �صعبة يف الوقت احل��ايل� ،أرى ذلك ،لكن �إىل جانب
هذا ،ال �أعرف �أي فريق ميكنني الدفع به لأنني �أنتظر دائماً يف ال�صباح
مل�ع��رف��ة ن�ت��ائ��ج ال�ف�ح��و���ص ،وب��ال�ط�ب��ع مل ي�ك��ن ل��دي�ن��ا ف �ك��رة ع��ن فريق
توتنهام".
وتابع" :عادة ما ت�ستعد ملباراة ،ويكون لديك فكرة عن الت�شكيلة التي
لعبت قبلها ب�أ�سبوع ،لكننا بالت�أكيد مل يكن لدينا �أي فكرة عن ت�شكيلة
املناف�س".
واختتم" :كنا �أف�ضل يف ال�شوط الأول� ،أو كنا الأكرث �سيطرة ،مل تكن
مباراة مفتوحة ،و�إمن��ا �شهدت االعتماد على الهجمات املرتدة ،لذلك
كانت الأمور �صعبة".

�إ�شبيلية وبر�شلونة لال�ستفادة من قمتهما امل�ؤجلة
بني فريق يبحث عن ت�ضييق اخلناق على ري��ال مدريد املت�صدر و�آخر
للدخول يف املراكز امل�ؤهلة اىل دوري �أبطال �أوروب��ا املو�سم املقبل ،ي�سعى
�إ�شبيلية و�ضيفه بر�شلونة �إىل اال�ستفادة على �أكمل وجه من القمة امل�ؤجلة
بينهما الثالثاء يف الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
ويقف �إ�شبيلية على بعد  6نقاط من ري��ال املت�صدر بعد تعرث الأخري
بالتعادل ال�سلبي الأحد على �أر�ضه �أمام قاد�ش ،ما يعني ب�أن الفوز على
بر�شلونة للمرة الأوىل على �أر�ضه يف الدوري منذ ت�شرين الأول�-أكتوبر
� ،2015سيجعله ينهي العام على بعد ثالث نقاط من النادي امللكي.
وبا�ستثناء اخل�سارة �أمام ريال مدريد  2-1يف املرحلة اخلام�سة ع�شرة
بهدف يف الدقائق الأخرية بعدما كان متقدماً على فريق املدرب
الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي� ،أثبت �إ�شبيلية هذا املو�سم �أنه قادر
متاماً على مقارعة الكبار و�أب��رز دليل على ذلك فوزه ال�سبت
على �أتلتيكو مدريد حامل اللقب  1-2بهدف يف الدقيقة 88
للأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س.
وكان الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش الذي �سيواجه الثالثاء فريقه
ال�سابق� ،سعيداً مبا �شاهده من فريقه يف م�ب��اراة �أتلتيكو حيث
كان �صاحب هدف التقدم للنادي الأندل�سي ،قائ ً
ال "الهدف الآن
ه��و موا�صلة اال�ستمتاع .هناك �أ�شياء م��ا زال��ت بحاجة اىل
التح�سني ،لكن ه��ذا ال �ف��وز� ،ضد بطل ال ��دوري،
مينحنا ال�ك�ث�ير م��ن ال �ق��وة .وبوجود
ه�ؤالء امل�شجعني خلفنا ،نريد موا�صلة
ركوب هذه املوجة".
وم��ع ب�ق��اء مرحلة واح ��دة للو�صول
اىل منت�صف املو�سم ،هناك م�شهد
غ�ير م ��أل��وف يف "ال ليغا" بوجود
اجل��اري��ن الأن��دل �� �س �ي�ين �إ�شبيلية
وري��ال بيتي�س يف املركزين الثاين
والثالث ورايو فايكانو يف املركز
ال��راب��ع الأخ �ي�ر امل ��ؤه��ل دوري
الأب �ط��ال ،فيما يجد �أتلتيكو
ح��ام��ل اللقب نف�سه خام�ساً
بفارق  14نقطة عن جاره
ري��ال املت�صدر ،وبر�شلونة
�� �س ��اب� �ع� �اً ب � �ف� ��ارق  16عن
غرميه امللكي.
وميني بر�شلونة ومدربه اجلديد
ت�شايف هرناندي�س النف�س اال�ستفادة من
مباراة الثالثاء امل�ؤجلة من املرحلة الرابعة
ل�ك��ي ي�صبح ال �ن��ادي ال�ك��ات��ال��وين ع�ل��ى نف�س
امل�سافة من فايكانو الرابع.
وي�أمل ت�شايف �أن يعطي رهانه على ال�شبان
ثماره جمدداً ،كما ح�صل يف مباراة ال�سبت
�ضد �إلت�شي ح�ين ف��از رج��ال م��درب ال�سد
القطري ال�سابق .2-3
فبعد تعادل وهزميتني يف ث�لاث مباريات،

�إحداهما بنتيجة مذلة يف دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا على يد بايرن ميونيخ كومان.
الأمل ��اين �صفر -3م��ا �أدى اىل �إق�صائه م��ن امل�سابقة ،تنف�س بر�شلونة وك��ان ت�شايف را�ضياً عما �شاهده من العبيه ال�شبان ،قائ ً
ال "�إنهم جيل
ال�صعداء ال�سبت �أمام �إلت�شي يف مباراة تقدم خاللها �2-صفر ثم تعادل مذهل ،حتى �أف�ضل من جيل (�سريجيو) بو�سكت�س وبدرو (رودريغي�س)
 2-2قبل �أن يخطف الفوز ال�سابع للمو�سم يف الدقائق الأخرية.
وغريهم� ...أنا يف عمرهم كنت مرتعباً� ،أما هم ،ف�إنهم مذهلون".
ويبدو �أن فل�سفة ت�شايف باالعتماد على �أبناء �أكادميية النادي من �أجل و�أ�شاد ت�شايف ب�شكل خا�ص بغايف "�إنه يف ال�سابعة ع�شرة من عمره وانظروا
البناء للم�ستقبل وحم��اول��ة اي�ج��اد النجم ال��ذي �سيعو�ض الأرجنتيني كيف يناف�س! ه��ذا �أم��ر مفاجىء بالن�سبة ل�لاع��ب ب�ه��ذا العمر .اليوم
ليونيل مي�سي الراحل اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي ،ب��د�أت تعطي (ال�سبت) ،خلق الفارق بهدف ومتريرة حا�سمة .الأمر الأهم من �أي �شيء
ثمارها �إذ تقدم النادي الكاتالوين باكراً بف�ضل ال�شابني فريان �آخر هو العمل الذي ي�ؤديه� ،إنه مذهل .نحن �سعداء مبوجوده معنا وال
جوتغال وغايف اللذين افتتحا �سجلهما التهديفي مع
�أري��د مقارنته ب ��أي �أحد.
الفريق الأول ،بعدما و�ضع الأول �صاحب الأر�ض
ال � �س �ق��ف بالن�سبة
يف املقدمة يف م�شاركته الأوىل �أ�سا�سياً ،قبل �أن
ل � � ��ه (م � � � ��ن حيث
يعزز الثاين النتيجة.
امل� ��� �س� �ت ��وى ال � ��ذي
واعتقد بر�شلونة �أن��ه يف طريقه لفوز �سهل
�سي�صل اليه)".
لكن ال�ضيف فاج�أه يف ال�شوط الثاين وقلب
وت� �ق ��ام الثالثاء
الأم��ور بهدفني ف�صلت بينهما دقيقة فقط،
م � �ب� ��اراة م�ؤجلة
�إال �أن البديل وال�شاب الآخر نيكو غونزالي�س
�أخ��رى من املرحلة
خطف النقاط الثالث للنادي الكاتالوين يف
ال � � ��راب� � � �ع � � ��ة جت� �م ��ع
الدقيقة  85بعد مت��ري��رة م��ن غ��ايف ،مانحاً
فياريال احل��ادي ع�شر
ت�شايف ف��وزه الثالث يف �سابع مباراة
ب�أالفي�س الثامن ع�شر.
ل��ه ك�م��درب للفريق خلفاً
ل �ل �ه��ول �ن��دي رون ��ال ��د
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يف حفرة عميقة بباطن الأر�ض يف منطقة تعدين ب�أ�سرتاليا ،اكت�شف علماء دودة عمياء متلك �أكرب عدد من الأرجل
بني كل احليوانات املعروفة ،وبالتحديد � 1306أرجل.
الدودة ال�شاحبة اللون التي ت�شبه اخليط من ذوات الألف رجل وطولها ي�صل �إىل  95ملليمرتاً وعر�ضها حوايل
 0.95ملليمرت ولها ر�أ�س خمروطي ال�شكل وفم على �شكل منقار وقرون ا�ست�شعار كبرية يعتقد العلماء �أنها قد
تكون واحدة من م�صادر املدخالت احل�سية لأنها بدون �أعني.
وقال عامل احل�شرات يف جامعة فرجينيا للتقنية بول ماريك ،الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة التي ُن�شرت يف جملة
�ساينتيفيك ريبورت�س "يف ال�سابق مل يكن من املعروف وجود دودة �ألفية متلك �ألف رجل على الرغم من �أن ا�سم
الدودة الألفية يعني حرفيا ذوات الألف رجل".
و�أُطلق على الدودة ا�سم �إمييليبي�س بري�سيفوين ،ويعني "�ألف قدم حقيقية"� ،أما بري�سيفوين فهو ن�سبة �إىل ملكة
العامل ال�سفلي يف الأ�ساطري الإغريقية القدمية.
وعُرث على عدد منها على عمق  60مرتا حتت الأر�ض .وكانت للإناث �أرجل �أكرث من الذكور.
وحتى الآن ،كان احليوان املعروف بامتالكه �أكرب عدد من الأرجل هو دودة �ألفية عرث عليها يف كاليفورنيا ومتلك
 750رج ً
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الزوج اخلائن ..ن�صب فخه بيديه

ُتفاج�أ مبئات ال�ضيوف غري املدعويني حلفل ميالدها

انك�شف �أمر رجل يخون زوجته ،بعدما التقطته كامريا
مراقبة مثبتة على باب منزلهما وهو يق ّبل امر�أة �أخرى
يف غياب الزوجة .وح�سب التفا�صيل التي ذكرتها �صحيفة
"�صن" الربيطانية ،فقد ن�شرت �سيدة مقطع فيديو
لزوجها على "تيك توك" ،قالت فيه �إنه يخونها.
و�أو�ضحت ال�سيدة ال�ضحية �أن زوجها تهرب من رحلة
عائلية خططت لها بحجة �أنه مري�ض� ،إال �أن الكامريا
التي ثبتها الزوج بنف�سه �أمام الباب ،املت�صلة بالإنرتنت،
ك�شفت �أمره .والتقطت الكامريا الرجل وهو يق ّبل امر�أة
�أخ ��رى ل�ي��و ّدع�ه��ا على م��ا ي�ب��دو ،قبل �أن ت�ستقل �سيارة
تنتظرها .وظ�ه��رت ه��ذه اللقطات على ه��ات��ف الزوجة
ال �ت��ي ذه �ب��ت يف رح�ل�ت�ه��ا م��ن دون زوج �ه��ا ،ع�بر تطبيق
مت�صل بالكامريا ميكنه عن بُعد تتبع �أي حركة قرب باب
املنزل .ون�شرت الزوجة مقطع القبلة على "تيك توك"،
قائلة" :لقد ق ّبلها (ع�شيقته) �أمام الكامريا التي ثبتها
بنف�سه" .وح�ق��ق مقطع الفيديو �أك�ث�ر م��ن  5ماليني
م���ش��اه��دة ،م��ع تعليقات ��س��اخ�ط��ة ع�ل��ى ال� ��زوج اخلائن،
و�أخرى �ساخرة من الطريقة التي �أظهرت حقيقته.

حتولت ليلة حزينة لفتاة تبلغ من العمر  15عاماً �إىل حفل كبري
مليء باملرح وال�سعادة ،بعدما تخلف جميع املدعوين عن حفلة
عيد ميالدها ،وفوجئت بح�ضور مئات الأ�شخا�ص غري املدعوين
�إىل احلفل.
ا�ستعدت ال�شابة املك�سيكية جي�سيكا ،لالحتفال بعيد ميالدها
اخلام�س ع�شر ب�شكل م�ث��ايل ،حيث قامت بن�شر الزينة يف قاعة
االحتفال ،واختيار �أجمل ف�ساتينها ،وانتقاء مو�سيقى مميزة.
�إال �أن �أح��داً من املدعوين مل يح�ضر عيد ميالدها رغم دعوتها
حل ��وايل �� 100ش�خ����ص ،مل���ش��ارك�ت�ه��ا احل� ��دث ،مم��ا ج�ع�ل�ه��ا ت�شعر
بالإحباط ال�شديد.
وهنا تدخلت خمططة احلفالت "يويل مدينا" لإن�ق��اذ املوقف،
ون�شرت نداء للم�ساعدة على في�سبوك ،مما �أدى �إىل تهاتف املئات
من الأ�شخا�ص على حفل عيد ميالد ال�شابة.
و�سرعان ما جذب املن�شور االنتباه ،ويف غ�ضون دقائق بد�أ النا�س يف
االن�ضمام تباعاً �إىل احلفل.
وعلى الرغم من �أن معظم احلا�ضرين كانوا من �سكان املنطقة� ،إال
�أن بع�ض املغنني واملمثلني الكوميديني و�أ�صحاب املتاجر ان�ضموا
�إليهم ،وقدموا الهدايا للفتاة يف عيد ميالدها.

�سرق �سيارة فوجد �أطفاال

يحوالن كارافان ًا قدميا �إىل �شاحنة باربي مده�شة

ق��اد احل��ظ العاثر ل�صا ل�سرقة مركبة بها � 3أط�ف��ال ،يف
مدينة �إربد �شمايل الأردن ،مما �أثار ذعره ليت�سبب بحادث
�سري .احلادثة وقعت يف �ساعات امل�ساء ،حيث ذهب مواطن
وبرفقته  3من �أطفاله �إىل �سوق للخ�ضروات ،وتوقف
ل���ش��راء بع�ض احل��اج�ي��ات ،وم��ا �أن توقفت امل��رك�ب��ة ونزل
الأب منها ،حتى ا�ستغل �أحد الل�صو�ص املوقف وت�سلل �إىل
داخلها وقادها ب�سرعة هاربا من املكان .وما هي �إال حلظات
حتى بد�أ الأطفال بال�صراخ ،مما ت�سبب بحالة ذعر لدى
الل�ص الذي كان يقود ب�سرعة كبرية ،لت�صطدم ال�سيارة
ب�أحد املحال التجارية ،مما �أدى �إىل �إ�صابته بجروح ،بينما
جنا الأطفال ب�أعجوبة .وقال م�صدر �أمني� ،إن الأطفال
مل ي�صابوا ب�أذى ،بينما مت �إلقاء القب�ض على الل�ص بعد
�إ�صابته ،ومت فتح حتقيق باحلادث.

ح��ول زوج��ان �أمريكيان "كارافاناً" قدميا �إىل �شاحنة مده�شة
م�ستوحاة من عامل الدمية ال�شهرية باربي.
وت�سافر م�صففة ال�شعر �إل�سي تاليا ما�سي مع زوجها �ستيفن حال ًيا
عرب ال�ساحل الغربي لأمريكا يف �شاحنة زهرية زاهية اللون.
و�أطلق الزوجان على ال�شاحنة امل�ستوحاة من باربي ا�سم ديزي،
وه��ي م�ق�ط��ورة �سفر ك��اردي�ن��ال باللونني ال ��وردي والأب�ي����ض من
�إنتاج عام  ،1969وقدمها �ستيقن كهدية لزوجته يف عيد ميالدها
الثالثني بعد العثور عليها يف .Craigslist
وميكن العثور على �أل��وان قو�س قزح والأل��وان الزاهية وموا�ضيع
امل��رح يف جميع �أنحاء ال�شاحنة الفريدة ،وتزخر ال�شاحنة ب�شكل
خ��ا���ص ب��ال�ل��ون�ين الأب �ي ����ض وال � ��وردي ،ح�ي��ث ف�ك��رت �إل���س��ي يف كل
التفا�صيل ،وحتى الأدراج مت تزويدها مبقاب�ض على �شكل �أزهار.
كما �أن�ه��ا م�ل�أت ك��ل درج يف املقطورة مبل�صقات خا�صة لأمريات
دي��زين �أو ب��ارب��ي .وخطط ال��زوج��ان يف البداية لإن�ف��اق � 10آالف
دوالر على �أعمال التجديد ،لكن املبلغ فاق ذلك بكيري ،حيث تكلف
احلمام وحده نحو � 5آالف دوالر.

تتحدى املوت بعدما انخف�ض وزنها �إىل  28كغ

يك�سبان املاليني عرب بيع مالب�س ال�سباحة الرجالية
جنح �صديقان مقربان يف حتقيق مبيعات خيالية ملالب�س ال�سباحة
ال��رج��ال�ي��ة ،بعدما ت��رك��ا وظيفتيهما وتفرغا لإن���ش��اء عالمتهما
التجارية اخلا�صة .مت �إط�لاق �شركة فاكاي �سوميوير يف �أوائل
عام  2017من قبل امل�ؤ�س�سني جوردي كاليو�س 26 ،عامًا ،وكوري
ديكانديا 27 ،عامًا ،من �أدياليد ،جنوب �أ�سرتاليا.
وكان ال�شابان قد قررا بدء عملهما اخلا�ص بعد مالحظة فجوة
كبرية يف ال�سوق الأ�سرتالية ل�شورتات ال�سباحة الرجالية الأنيقة
ذات الأ�سعار املعقولة .يف العام املايل املا�ضي وحده ،حققت العالمة
التجارية �أكرث من  2.4مليون دوالر وتو�سعت الأعمال من مكتب
�صغري �إىل م�ساحة تخزين �ضخمة مع موظفني.

املمثلة جي�سيكا هينويك لدى ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  The Matrix Resurrectionsيف الواليات املتحدة .ا ف ب

انتقادات الذعة لل�شيف ن�صرت ب�سبب �أمه

بريانكا �شوبرا ب�سفرة مع
طاقمها على منت طائرة خا�صة
ن�شرت النجمة العاملية بريانكا
�شوبرا جم �م��وع��ة � �ص��ور جديد
خ�ل��ال رح �ل �ت �ه��ا ل �ل �ع �م��ل برفقة
طاقمها على منت طائرة خا�صة،
وذل� ��ك ع�ب�ر �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظهرت بريانكا ب�إطاللة كاجوال
وه� ��ي يف ق �م��ة ال �� �س �ع��ادة وعمت
ع�ل��ى ال��رح�ل��ة �أج� ��واء م��ن الفرح
والودية.
وكان تداول رواد مواقع التوا�صل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي �� � �ص � ��ورة ق ��دمي ��ة
للنجمة الهندية بريانكا �شوبرا
يف � �ش �ب��اب �ه��ا وق� �ب ��ل خ�ضوعها
لعمليات جتميل.
وق � � ��د �� � �ص � ��دم ع � � ��دد ك � �ب �ي�ر من
املتابعني مب�لام��ح بريانكا التي
ت� �غ�ي�رت ك� �ث�ي�راً �إذ الح� ��ظ عدد
كبري �أن بريانكا خ�ضعت للكثري
من عمليات التجميل و�أنها بدد
بال�صورة �شخ�ص خمتلف.

Tuesday

تعر�ض ال�شيف الرتكي ال�شهري ن�صرت غوكجه النتقادات الذعة ،بعدما ن�شر
مقطع فيديو للقائه مع والدته يف تركيا ،بعد عامني من غيابه عنها.
و�إن كان �سبب غياب �صاحب ر�شة امللح ال�شهري عن والدته خارجا عن �إرادته
ب�سبب القيود التي فر�ضتها �أزم��ة ك��ورون��ا ،ف ��إن االن�ت�ق��ادات انهالت عليه
ب�سبب ما بدا من توا�ضع حياة الوالدة مقارنة برثاء ابنها ال�شديد.
ويعتقد �أن ث��روة ن�صرت غوكجه ( 38عاما) تقدر بع�شرات املاليني من
الدوالرات ،حيث ميتلك �سل�سلة مطاعم فاخرة متخ�ص�صة يف بيع اللحوم
باهظة الثمن ،مغطاة �أحيانا بالذهب القابل ل�ل�أك��ل ،وتعد وجهة �أبرز
امل�شاهري على م�ستوى العامل .وتبلغ تكلفة �شريحة اللحم املغطاة بالذهب
يف مطعم ن�صرت يف لندن �أكرث من  1400جنيه �إ�سرتليني ،وفقا لتقارير
�صحفية .ون���ش��ر ن���ص��رت مقطع ف�ي��دي��و جمعه ب��وال��دت��ه يف ح�سابه على
"�إن�ستغرام" ،وقال �إنه مل يرها منذ عامني ،فيما بدا منزل الأم متوا�ضعا.
وح�صد املقطع ماليني امل�شاهدات و�آالف التعليقات يف �ساعات ،ركز معظمها
على لوم ال�شيف الرثي ب�سبب توا�ضع حياة والدته .وكتب �أحد متابعيه:
"لديك الكثري من املال ،فكيف ال تعي�ش والدتك يف ق�صر؟".

فنان م�صري يعيد �إحياء �أ�شهر امل�شاهد
ال�سينمائية

حققت الأفالم امل�صرية يف فرتة ال�ستينيات �شعبية كبرية يف العامل العربي،
حيث ال تزال ذاكرتنا حتتفظ بعدد من امل�شاهد والعبارات التي وردت بتلك
الأف�ل�ام .ولتوثيق �أه��م امل�شاهد يف الأف�لام امل�صرية ،ق��رر الر�سام امل�صري
�أده��م رج��ب� ،أن يقوم بذلك ع��ن طريق ل��وح��ات فنية م�ستخدما الألوان
الزيتية .و�أطلق رجب على م�شروعه ا�سم "م�شاهد من ال�سينما امل�صرية"،
ويت�ضمن  50م�شهدا م��ن  50فيلما م�صريا .وع��ن ال��داف��ع مل�ب��ادرت��ه ،قال
رج��ب يف حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية"�" :أحب ال�سينما من الناحية
اجلمالية ،و�أ�شاهدها بعني الناقد ،و�أه�ت��م بتفا�صيلها" .و�أ��ض��اف" :كنت
متعلقا ب��أف�ي���ش��ات الأف�ل��ام � �س��واء ك��ان��ت �سينما �أو ح�ت��ى ��ش��رائ��ط فيديو
وكا�سيت ،بجانب �أغلفة املجالت والإعالنات .كل هذه الأ�شياء ارتبطت بها
منذ ال�صغر" .و�أ�شار �إىل �أن م�شروعه ،يعد الثاين بعد ر�سمه �صورا لف�ساتني
الفنانة اللبنانية �صباح على م��دار م�شوارها الفني .و�أو��ض��ح �أن امل�شاهد
ال�سينمائية التي �أ َّثرت فيه ويف الأ�شخا�ص يحولها للوحة فنية ملونة ،الفتا
�إىل �أن "امل�شروع هدفه �أر�شفة الأعمال العظيمة �سواء كانت �أفالما قدمية �أو
جديدة �إىل حد ما" .وعن حكاية كل لوحة ،ي�ؤكد رجب �أن البع�ض يتعجب
م��ن امل�شاهد ال�ت��ي يختارها ،لأن�ه��ا غ�ير معروفة بالن�سبة ل�ل�أف�لام التي

مقتل مغني الراب دراكيو
ذي رولر طعنا

ت��ويف مغني ال��راب الأم�يرك��ي "دراكيو ذي رولر"
�أم�س الأول الأحد بعد تعر�ضه للطعن يف كوالي�س
مهرجان مو�سيقي يف لو�س �أجنلي�س ،على ما �أفاد
وكيل �أعماله �سكوت جو�سن .وكان مقررا �أن يحيي
الفنان البالغ  28ع��ام��ا ،وا�سمه احلقيقي داريل
كالدويل ،يف نهاية الأ�سبوع الفائت حفلة يف �إطار
مهرجان "وان�س �آبن �إيه تامي �إن ال �إيه" ،مع جنوم
الهيب ه��وب �سنوب دوغ و�أي����س كيوب و� 50سنت.
ومت الإب�ل�اغ عن احل��ادث��ة التي �أودت بحياة مغني
الراب عند ال�ساعة  20,40من م�ساء ال�سبت ،على
ما �أفادت �صحيفة "لو�س �أجنلي�س تاميز" نقال عن
م�س�ؤول يف هيئة اال�سعاف يف املدينة .و ُنقل �شخ�ص
مل ُتك�شف هويته يف ب��ادئ الأم ��ر� ،إىل امل�ست�شفى
يف حالة حرجة .ويف وق��ت الح��قُ ،ك�شف عن هوية
امل�صاب وهو داريل كالدويل الذي ما لبث �أن فارق
احلياة مت�أثرا بجروحه.

�أم�ضت الأ�سرتالية جيما والكر �سبع �سنوات وهي تعاين من
فقدان ال�شهية الع�صبي قبل �أن تبد�أ عملية التعايف التي
مكنتها من البقاء على قيد احلياة .كانت الفتاة البالغة من
العمر  28عامًا من جولد كو�ست ،كوينزالند ،تبلغ من العمر
 14عامًا فقط عندما مت ت�شخي�صها با�ضطراب يف الأكل
وحذرها الأطباء من �أنها �ستموت �إذا ا�ستمرت بال عالج .مت
�إدخ��ال ال�شابة �إىل امل�ست�شفى عدة م��رات ،منها ثالث مرات
كانت يف حالة �سيئة جداً ا�ضرتها للدخول �إىل وحدة العناية
املركزة .وقالت جيما متحدثة عن جتربتها" :لقد �ساهمت
ثالثة عوامل رئي�سية يف تدهور �صحتي اجل�سدية والنف�سية،
وهي التنمر من قبل زمالئي يف املدر�سة ،والإح�سا�س بنق�ص
الثقة بالنف�س ،وال�ضغط ال�شديد ال��ذي ك��ان��ت متار�سها
عائلتي علي" و�أ�ضافت " :كنت �أحاول تلبية توقعات عائلتي،
وعندما بد�أت يف فقدان الوزن� ،شعرت ب�أنني �أحقق �شيئاً ما،
ولكن �سرعان ما �أدى فقدان ال��وزن �إىل فقدان �شبه كامل
لل�شهية الذي ت�سبب بدوره يف تدهور �صحتي"

عيون الذباب ..هل تق�ضي على العمى عند الب�شر؟

ت�شري �إح�صائيات �إىل �أن��ه كل  6دقائق ي�صاب تفرق بني الفاحت والغامق ،وتعترب �ضرورية
�أحد الأ�شخا�ص بالعمى ،ويعد التهاب ال�شبكية للعديد من الوظائف يف خاليانا ويتم �إنتاجها
ال���ص�ب��اغ��ي م��ن �أب� ��رز الأ� �س �ب��اب ل��ذل��ك ،حيث بوا�سطة �شبكة �إندوبالزمية.
ي�سبب تدهورا تدريجيا ل�شبكية العني وفقدان وعندما يحدث خلل يف �إنتاج الربوتينات مبا
فيها "رودوب�سني" ،ميكن �أن ي ��ؤدي ذل��ك �إىل
الب�صر مع التقدم يف العمر.
ويقول العلماء �إن  10يف املئة من حاالت التهاب ال�ع��دي��د م��ن الأم ��را� ��ض ،مب��ا يف ذل��ك التهاب
ال�شبكية ال�صباغي يف جميع �أنحاء العامل ،تنتج ال�شبكية ال�صباغي.
عن طفرات يف جني "رودوب�سني" ،وهو بروتني وحددت الدرا�سة �آلية جديدة مطلوبة لإنتاج
بروتني ال�ـ "رودوب�سني" ،حيث ي�ستلزم �إنتاج
ح�سا�س لل�ضوء.
ويف درا��س��ة ج��دي��دة ن�شرت نتائجها يف جملة بروتينات الغ�شاء طيها و�إدخ��ال�ه��ا يف الغ�شاء
م�ن�ظ�م��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ا اجل��زي�ئ�ي��ة الأوروب� �ي ��ة ،الدهني لل�شبكة الإندوبالزمية بوا�سطة �آليات
تو�صل باحثون من معهد �أنطونيو كزافييه جزيئية حمددة.
للتكنولوجيا الكيميائية وال�ب�ي��ول��وج�ي��ة يف وح� ��ول ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة� ،أو� �ض �ح��ت كاتارينا
ج��ام�ع��ة ن��وف��ا يف ل���ش�ب��ون��ة� ،إىل �آل �ي��ة حا�سمة غا�سبار ،امل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة" :طورنا
لإنتاج بروتني "رودوب�سني" با�ستخدام ذباب ط��ري�ق��ة للتنب�ؤ وحت��دي��د ب��روت�ي�ن��ات الغ�شاء
ال�ت��ي ت�ستخدم �آل �ي��ة �إن �ت��اج ال�ب�روت�ي�ن ،والتي
الفاكهة واخلاليا الب�شرية كنماذج.
ويعد الـ "رودوب�سني" بروتينا يكت�شف فوتونات ُت� �ع ��رف ب �ـ(جم �م��ع ب ��روت�ي�ن غ �� �ش��اء ال�شبكة
ال���ض��وء ،وي���س��اع��د يف ت�ك��وي��ن � �ص��ورة وا�ضحة الإندوبالزمية)".

نان�سي عجرم تغادر
امل�سرح لهذا ال�سبب!

�أحيت الفنانة اللبنانية نان�سي عجرم حفلة �ضمن مهرجان "ميدل
بي�ست"� ،ضمن فعاليات مو�سم الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
نان�سي ت�أخرت يف احل�ضور �ضمن املوعد املحدد لها لل�صعود اىل امل�سرح،
وذل��ك �أدت �أغنينت فقط من برنامج احلفل وهما «بدنا نولع اجلو،
�سالمات» ،بدال من �أن تغني � 5أغانيات كما كان من املقرر ،وال�سبب
لي�س فقط ت�أخرها عن احلفل بل �أي�ضاً اح�ترام��ا لرفع �آذان الع�شاء
ح�سب توقيت اململكة العربية ال�سعودية لذلك غ��ادرت امل�سرح بعد �أن
قدمت هاتني الأغنيتني �إال �أنها ح�صدت �أ�صدا ًء �إيجابية كثرية.

�سبايدر مان يهزم �أوميكرون
ويدخل تاريخ هوليوود
جنح فيلم "�سبايدرمان :نو واي
هوم" "�سبايدر م� ��ان :ال �سبيل
للعودة" يف حتقيق  253مليون
دوالر م ��ن م �ب �ي �ع��ات ال �ت ��ذاك ��ر يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وك �ن��دا ،خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع.
وب� �ه ��ذا ،ي �ك��ون ال�ف�ي�ل��م ق��د �سجل
رق � �م ��ا ق �ي��ا� �س �ي��ا خ� �ل��ال جائحة
ف�يرو���س ك ��ورون ��ا ،واح �ت��ل املرتبة
ال�ث��ال�ث��ة لأع �ل��ى �إي � ��رادات العر�ض
الأول يف ت��اري��خ ه��ول �ي��وود ،حتى
م��ع ب ��دء تف�شي امل �ت �ح��ور اجلديد
"�أوميكرون" .ويف جميع �أنحاء
العامل ،حقق الفيلم  334.2مليون
دوالر �إ�ضافية مطلع هذا الأ�سبوع،
ب�إجمايل بلغ  587.2مليون دوالر،
وف�ق��ا ل�ت�ق��دي��رات �شركة "�سوين"
املوزعة للفيلم.
ويلعب دور البطولة يف ثالث �أفالم
"�سبايدر مان" املمثل توم هوالند
واملمثلة زن��داي��ا ،وي�شارك به عدد
من جنوم الن�سختني ال�سابقتني.
وق��ال ت��وم روث�م��ان ،رئي�س جمل�س
الإدارة الرئي�س التنفيذي ملجموعة
"مو�شن بيكت�شر" اململوكة
لـ"�سوين بيكت�شرز �إنرتتينمنت"،
يف بيان� ،إن "الإيرادات التاريخية
يف بداية عر�ض �سبايدر مان خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع "مطلع هذا
الأ�سبوع" بجميع �أنحاء العامل ،ويف
ظل العديد من التحديات ،ت�ؤكد
جمددا مدى الت�أثري الثقايف الذي
ال مثيل له الذي ميكن �أن حتدثه
الأف�ل�ام ال�ت��ي تعر�ض ح�صريا يف
دور العر�ض ال�سينمائي".

