وا�شنطن تعمل على �إعداد
خطوات جديدة جتاه �إيران

�ص 04

واجب ت�ستعر�ض منجزات
« »
الإمارات ملواجهة الكوارث والأزمات

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أعلن البيت الأبي�ض �أن الواليات املتحدة تعمل على �إع��داد خطوات جديدة جتاه �إيران،
�ستتخذها يف حال ف�شل املفاو�ضات حول امللف النووي يف فيينا.
وقالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض جني �ساكي� ،إنه بناء على موقف �إيران من اجلولة
الأخرية من املفاو�ضات ،كلف الرئي�س جو بايدن الفريق اخلا�ص بالأمن الوطني ب�أن يكون
م�ستعدا لف�شل الدبلوما�سية والنظر يف خيارات �أخرى .و�أ�ضافت �ساكي �أن هذا العمل جار،
وهناك �أي�ضا م�شاورات بهذا ال�ش�أن مع العديد من ال�شركاء حول العامل.
ي�أتي ذلك فيما �أكد وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س� ،سعي �إي��ران �إىل ك�سب الوقت
فقط من خالل مفاو�ضاتها يف فيينا .و�أ�ضاف غانت�س �أن �إيران تدخل يف املفاو�ضات دون
�أوراق م�ساومة حقيقية ،مو�ضحاً �أنها تعمل على ك�سب �أكرب قدر ممكن �أو خ�سارة �أقل قدر
ممكن يف املجالني النووي واالقت�صادي .و�أ�ضاف:يجب و�ضع حد ال�سرتاتيجية التباط�ؤ
التي تتبعها �إيران� .إننا نعمل على تعميق التعاون الدويل ،و�أنا على يقني �أنه �سيتم قريبا
تو�سيع الإجراءات العلنية وال�سرية على حد �سواء ملواجهة طهران.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:42 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

بيالرو�س وبولندا منعتا الأمم

املتحدة من الو�صول �إىل احلدود
�ص 19

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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•• دبي  -وام:

�أ�صدرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية� ،أم�س ،تعميماً موجهاً
�إىل كافة الوزارات واجلهات االحتادية ،عدلت مبوجبه بع�ض �إجراءات الت�صدي
جلائحة كوفيد  -19على م�ستوى احلكومة االحتادية ،وذلك يف �ضوء التن�سيق
مع جهات االخت�صا�ص بالدولة ،ومتا�شياً مع توجهات حكومة دول��ة الإمارات
ب�ش�أن اعتماد تطبيق نظام امل��رور الأخ�ضر ،لدخول جميع اجلهات االحتادية
للموظفني واملراجعني ،يف كافة �إم��ارات ال��دول��ة ،بحيث يقت�صر ال��دخ��ول على
املطعمني و�أ�صحاب الفئات امل�ستثناة من التطعيم ،ابتداء من  3يناير .2022
و�أه��اب��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��ال ��وزارات واجل �ه��ات االحت��ادي��ة ب �� �ض��رورة االل �ت��زام والتقيد
بالإجراءات ال��واردة يف تعميمها  21ل�سنة  ،2021بحيث ي�سمح فقط بدخول
اجلهات االحتادية للأ�شخا�ص احلا�صلني على جرعتني من �أي لقاح كوفيد -
 19معتمد يف الدولة ،واجلرعات الداعمة واملعززة له( .التفا�صيل �ص)5

الإحاطة الإعالمية لكوفيد :19 -

الإمارات تتبع منوذجا فريدا من الإجراءات
االحرتازية والوقائية الحتواء الفريو�س ومتحوراته

•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت ال��دك�ت��ورة ن��ورة الغيثي املتحدث الر�سمي ع��ن القطاع ال�صحي يف
ال��دول��ة �أن ��ه بف�ضل ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة احل��ري���ص��ة ع�ل��ى �صحة
و�سالمة املجتمع اتبعت الدولة منوذجا فريدا من الإجراءات االحرتازية
والتدابري الوقائية الحتواء الفريو�س ومتحوراته لعدم تف�شيه  ،وذلك من
خالل تطوير �إجراءات الفح�ص الطبي الكت�شاف احلاالت امل�صابة وعزلها
يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة للعزل ال�صحي وتقدمي العالجات املنا�سبة لها.
(التفا�صيل �ص)5

الفجر الريا�ضي

�سان جرمان يع ّول على
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تعديل �إجراءات الت�صدي
لـ «كوفيد  »19 -يف احلكومة االحتادية
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�أخبار الإمارات

مي�سي �أمام لوريان

 32صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

لوح باحلل الع�سكري رد ًا على خطوات �أمريكا

بوتن� :إذا حترك الناتو �إىل �أوكرانيا �ستنطلق �صواريخنا خالل دقائق
•• عوا�صم-وكاالت:

وعد الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت��ن ،ال�ث�لاث��اء ،باتخاذ تدابري
منا�سبة للرد على اخلطوات غري
الودية للواليات املتحدة.
و�أل�ق��ى بوتن باللوم على الغرب
يف ت�صعيد حدة التوتر يف �أوروبا،
ق��ائ�ل�ا �إن ��ه ق�ي��م ن�ت�ي�ج��ة احلرب
الباردة ب�شكل خاطئ.
وقال الرئي�س الرو�سي ،متحدثا
�إىل كبار امل�س�ؤولني الع�سكريني،
�إن رو�سيا �سرتد بال�شكل املنا�سب
على �أي اعتداء غربي و�ستوا�صل
تطوير جي�شها.
و�أ� � �ض� ��اف :ك �م��ا ��س�ت�ت�خ��ذ رو�سيا
ت��داب�ير ع�سكرية تقنية منا�سبة
ردا ع�ل��ى اخل �ط��وات غ�ير الودية
للواليات املتحدة.
وت ��اب ��ع� :إذا م��ا حت��رك��ت البنية
التحتية ل�ل�ن��ات��و �أب �ع��د م��ن ذلك
وظ�ه��رت يف �أوك��ران�ي��ا ف�سيختزل
زم � ��ن حت �ل �ي��ق ال� ��� �ص ��واري ��خ من
م��و� �س �ك��و �إىل  10-7دق ��ائ ��ق،
والأ��س�ل�ح��ة ال�ت��ي ت�ف��وق �سرعتها

بوتني يخاطب احل�ضور خالل االجتماع ال�سنوي ملجل�س وزارة الدفاع يف مو�سكو (ا ف ب)
و�ضمان ع��دم ن�شر �أي �أ�سلحة �أو وكانت تقارير �إعالمية قد ذكرت
�سرعة ال�صوت �إىل  5دقائق.
يف وق��ت �سابق �أن ات���ص��االت بني
وح�شدت رو�سيا ع�شرات اجلنود قوات هناك.
ع �ل��ى ح� ��دوده� ��ا م ��ع �أوك ��ران � �ي ��ا ،وتعترب مو�سكو �أن �أمنها القومي م��و��س�ك��و ووا� �ش �ن �ط��ن امل���س�ت�م��رة ،
مطالبة ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي �سيكون يف خطر يف حال ان�ضمام ق ��د ب � ��د�أت يف ب �ح��ث ال�ضمانات
ب � � �ع� � ��دم ق � � �ب� � ��ول اجل � �م � �ه� ��وري� ��ة �أوك � ��ران� � �ي � ��ا �إىل ح� �ل ��ف �شمال الأمنية التي طلبتها مو�سكو من
وا�شنطن ،و�إن من املمكن تو�صل
ال�سوفيتية ال���س��اب�ق��ة ع���ض��وا به الأطل�سي (الناتو).

الطرفني �إىل تفاهم بهذا ال�ش�أن.
�إىل ذل ��ك ،نقلت وك��ال��ة الإع�ل�ام
الرو�سية ع��ن دبلوما�سي رو�سي
قوله الثالثاء� ،إن ات�صاالت بد�أت
ب�ي�ن رو� �س �ي��ا وال ��والي ��ات املتحدة
ح��ول ق�ضية ال�ضمانات الأمنية
ال �ت��ي طلبتها م��و��س�ك��و و�إن من
امل �م �ك��ن ت��و� �ص��ل ال �ط��رف�ي�ن �إىل
تفاهم بهذا ال�ش�أن.
وق��ال امل�ف��او���ض الأم�ن��ي الرو�سي
ال �ب��ارز كون�ستانتني جافريلوف
�إن رو� �س �ي��ا مل ت �ق��رر ح �ت��ى الآن
اخل� �ط ��وات ال �ت��ي ��س�ت�ت�خ��ذه��ا �إذا
رف ����ض ح �ل��ف � �ش �م��ال الأطل�سي
بقيادة وا�شنطن بحث الأمر ،لكن
بروك�سل تدرك �أن مو�سكو ت�أخذ
الأمر على حممل اجلد.
وكانت رو�سيا قد طلبت �ضمانات
ب�أال يو�سع حلف الأطل�سي حدوده
�إىل �أوك��ران �ي��ا �أو ين�شر ق��وات �أو
�أ��س�ل�ح��ة ه �ن��اك ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
ت �ط �ل��ع ك �ي �ي��ف ل�ل�ان �� �ض �م��ام �إىل
احللف و�شكواها من ح�شد قوات
رو�سية ق��رب ح��دوده��ا يف تهديد
بغزو �أرا�ضيها.

و�صول القمر اال�صطناعي امل�صغر الإماراتي
البحريني «�ضوء � »1إىل حمطة الف�ضاء الدولية
•• �أبوظبي  -املنامة -وام:

و�صل القمر اال�صطناعي الإماراتي
البحريني امل�شرتك �ضوء  1بنجاح
�إىل حم �ط��ة ال �ف �� �ض��اء الدولية،
حم � �م ��و ًال ع �ل��ى م �ت�ن ال� ��� �ص ��اروخ
فالكون  9ال��ذي انطلق يف رحلته
الف�ضائية SpaceX CRS-
 24من مركز كينيدي للف�ضاء
يف والي � ��ة ف� �ل ��وري ��دا الأمريكية
عند ال�ساعة الثانية و�ست دقائق
ظ �ه��راً ب�ت��وق�ي��ت دول ��ة الإم � ��ارات.
ويتوج هذا الو�صول الناجح للقمر
اال�صطناعي �ضوء � 1إىل حمطة
الف�ضاء الدولية جهود ال�شراكة
يف ال �ق �ط��اع ال�ف���ض��ائ��ي ب�ي�ن دولة
الإمارات ومملكة البحرين� ،إذ يعد
القمر اال�صطناعي امل�شرتك ثمرة
للتعاون البناء بني وكالة الإمارات
للف�ضاء والهيئة الوطنية لعلوم
ال �ف �� �ض��اء يف ال �ب �ح��ري��ن .ويتكون
ال �ف��ري��ق ال ��ذي ع�م��ل ع�ل��ى �إجن ��از
ت�صميم وب �ن��اء ��ض��وء  1م��ن 23
طالباً جامعياً ،من بينهم  9طالب
ب�ح��ري�ن�ي�ين ي��در� �س��ون يف جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا يف
�أبوظبي.
(التفا�صيل �ص)3

بعد � 10سنوات يف ال�سلطة

الأمم املتحدة تنفي �إخالء مقراتها يف ليبيا

حتركات ع�سكرية و�إغالق طرق يف العا�صمة الليبية كوريا ال�شمالية :ال يزال كيم جونغ �أون حذ ًرا من بكني!
•• طرابل�س-وكاالت:

نفت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا �أم�س الثالثاء ما
تردد عن �إخالء مقراتها يف البالد.
وق��ال��ت البعثة ،ع�بر ح�سابها بفي�س ب��وك  :ال يوجد مقر
لبعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف عني زارا.
و�أ�ضافت �أن الأمم املتحدة مل تخل �أي مقر لها يف ليبيا،
حمذرة من الأخبار الكاذبة وامللفقة.
وك��ان رئي�س مفو�ضية االنتخابات يف ليبيا عماد ال�سايح،
�أعطى اليوم تعليماته بحل اللجان االنتخابية يف مكاتب
الإدارة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،و�إن� �ه ��اء �أع �م��ال �ه��ا ،و�أو�� �ص ��ى باتخاذ
الإجراءات اللوج�ستية التي ت�ضمن املحافظة على اجلاهزية
العملياتية ،واملواد التي كانت �ست�ستخدم يف االنتخابات.
وبعد �أن �أ�صبحت االنتخابات الليبية فعليا بحكم امل�ؤجلة

حتى دون �إع�لان ر�سمي ،ت�شهد العا�صمة طرابل�س توترا
�أمنيا.
و�أفاد مرا�سل العربية واحلدث يف ليبيا ب�أن طرابل�س ت�شهد
حتركات ع�سكرية �شملت �إغالقات ل�شوارع يف بع�ض املناطق.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن بع�ض اجل �ه��ات حت��ذر م��ن �إم�ك��ان�ي��ة اندالع
مواجهات خالل ال�ساعات القادمة.
وطلبت جامعة طرابل�س من الطلبة املغادرة ب�سبب التوتر
الأمني يف املدينة.
وذك��رت مواقع حملية �أن عربات مدرعة و�آل�ي��ات جمنزرة
ان�ت���ش��رت يف ع��دة ت�ق��اط�ع��ات ل�ل�ط��رق يف منطقة ع�ين زارة
الواقعة جنوب �شرقي العا�صمة طرابل�س.
كما ذكرت �أن �شوارع عديدة �أقفلت ب�سواتر ترابية يف منطقة
خلة الفرجان ومناطق جم��اورة تقع جنوب غربي منطقة
ع�ين زارة .و�أ� �ش��ارت �إىل ح��ال��ة ا�ستنفار �أم�ن��ي يف �ضواحي

طرابل�س اجلنوبية وال�شرقية.
ودف�ع��ت ميلي�شيات جهاز دع��م اال�ستقرار وث��وار طرابل�س
و 777بامليد م��ن قواتها حلماية م�ق��رات رئا�سة الوزراء
واملجل�س الرئا�سي ووزارات ال�سيادة ،ردا على حت�شيدات
ع�سكرية قامت بها ميلي�شيا  444املدعومة من ميلي�شيات
م�صراتة والزاوية ،مبع�سكر التكبايل ،للهجوم على العا�صمة
طرابل�س وال�سيطرة على عدد من املناطق.
و�شوهد م�سلحون يعتلون �سيارات ع�سكرية حمملة بالأ�سلحة
الثقيلة ودبابات و�سواتر ترابية مت و�ضعها لإغالق الطرق
الرئي�سية يف �شوارع مناطق عني زارة والفرناج وباب غ�شري
و�صالح الدين و�أبو �سليم ،يف حترك ع�سكري �أوقف الدرا�سة
يف عدد من املدار�س ودفع بع�ض املواطنني �إىل ترك منازلهم
والنزوح �إىل مناطق �أخ��رى ،تخ ّوفا من اندالع قتال خالل
ال�ساعات القادمة.

التحالف ينفذ �أكرب عمليات
ا�ستهداف يف م���أرب واجل��وف

�أوميكرون يدفع ملوجة جديدة من الإغالقات

•• اليمن-وكاالت:

•• عوا�صم-وكاالت:

�أع�ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�شرعية يف
ال �ي �م��ن ،ال� �ث�ل�اث ��اء ،ع ��ن تنفيذ
�أكرب عمليات ا�ستهداف يف م�أرب
واجل � � ��وف ب��ال �ي �م��ن خ �ل��ال 24
�ساعة.
و�أك� � ��د ال �ت �ح��ال��ف م �ق �ت��ل 250
عن�صرا حوثيا ،وتدمري � 29آلية
للحوثيني يف م�أرب واجلوف عرب
 40ا�ستهدافا خالل � 24ساعة.
ويف وق��ت �سابق� ،شنت مقاتالت
ال �ت �ح��ال��ف ال� �ع ��رب ��ي ،الثالثاء،
غ ��ارات ج��وي��ة ا��س�ت�ه��دف��ت �آليات
وم ��واق ��ع ل�ل�م�ي�ل�ي���ش�ي��ا احلوثية
غرب تعز اليمنية.
وق��ال م�صدر ع�سكري� ،إن ثالث
غارات للتحالف ا�ستهدفت �أطقما
حوثية وجتمعا لعنا�صر امليلي�شيا
املقاتلة يف قرية املدخن مبنطقة
�شمري التابعة ملقبنة عند الريف
الغربي لتعز.
و�أك� ��د امل���ص��در ��س�ق��وط ع ��دد من
ال �ق �ت �ل��ى واجل ��رح ��ى يف �صفوف
امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا ،وت ��دم�ي�ر طاقمني
ع �� �س �ك��ري�ين ك ��ان ��ا يف طريقهما
ل �ت �ع��زي��ز ال �ع �ن��ا� �ص��ر امل �ق��ات �ل��ة يف
جبهات مقبنة الغربية.
كما ا�ستهدفت مقاتالت التحالف
ب �ع��دة غ � ��ارات ،جت�م�ع��ات و�آليات
مليلي�شيا احل��وث��ي الإي��ران �ي��ة يف
جبهات القتال جنوب م�أرب.
وك ��ان ال�ت�ح��ال��ف �أف � ��اد ،االثنني،
ب�ت�ن�ف�ي��ذ � �ض��رب��ات ج��وي��ة دقيقة
وحم� � � ��ددة لأه � � � ��داف ع�سكرية
م�شروعة مبطار �صنعاء.

�أرج � ��أت ن�ي��وزي�ل�ن��دا� ،أم ����س ،املوعد
ال � ��ذي ك� ��ان م � �ق ��رراً لإع � � ��ادة فتح
حدودها الدولية ب�سبب االنت�شار
ال�سريع للمتحور �أوميكرون حول
العامل كما �أعادت عدة دول �أخرى
فر�ض �إجراءات الإغالق والتباعد
االجتماعي.
وت��رف��ع ال�ك�ث�ير م��ن ال� ��دول حالة
الت�أهب الق�صوى قبل ب�ضعة �أيام
م��ن اح�ت�ف��االت عيد امل�ي�لاد ور�أ�س
ال�سنة يف وق��ت �أل�ق��ت فيه الأزمة
ال�صحية الأخ�يرة بظاللها �أي�ضاً
على الأ��س��واق املالية التي تخ�شى
م� ��ن ت � ��أث �ي�ر ذل � ��ك ع �ل ��ى التعايف
االقت�صادي العاملي.
وت �ت �� �ض ��اع ��ف �أع� � � � ��داد امل�صابني
ب ��أوم �ي �ك��رون ع�ل��ى ن�ح��و ��س��ري��ع يف
�أن �ح��اء �أوروب� ��ا وال��والي��ات املتحدة
و�آ� �س �ي��ا.ويف ال�ي��اب��ان ت�سبب تف�شي
�أوم�ي�ك��رون يف ق��اع��دة ع�سكرية يف
�إ��ص��اب��ة ن�ح��و � 180شخ�صاً على
الأق � � ��ل .وق � ��ال ك��ري ����س هيبكينز
ال ��وزي ��ر امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن مواجهة
كوفيد 19يف البالد التي فر�ضت
بع�ضاً من �أ�شد �إج��راءات مكافحة
كوفيد� � 19ص��رام��ة يف العامل،
�إن نيوزيلندا �أرج � ��أت ب��دء عملية
مقررة لإع��ادة فتح ح��دوده��ا حتى
نهاية فرباير(�شباط).
ويف الهند ،دعا رئي�س وزراء حكومة
ن �ي��ودل �ه��ي �أرف� �ي� �ن ��د كيجريوال
املواطنني �إىل و�ضع كمامات وحث
احلكومة االحت��ادي��ة على ال�سماح
ب�إعطاء جرعة لقاح تن�شيطية.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

قد تكون ال�صني احلليف الوحيد
لكوريا ال�شمالية ،لكن وريث �أ�سرة
كيم ال�شيوعية يخ�شى التدخل يف
�ش�ؤونه الداخلية.
�دب منذ اخلريف
ب��د�أ الن�شاط ي� ّ
عند ج�سر ال�صداقة ال�صينية-
ال�ك��وري��ة ال�شمالية ال��ذي يربط
ب� �ي��ن �� �س� �ي� �ن ��وي� �ج ��و ،يف ك� ��وري� ��ا
ال�شمالية ،وداندونغ ،يف ال�صني،
م��ا وراء نهر ي��ال��و .وق��ال��ت �إدارة
اجل�م��ارك ال�صينية� ،إن التجارة
ال �ث �ن��ائ �ي��ة و� �ص �ل��ت �إىل 69.9
مليون دوالر يف �سبتمرب ،بزيادة
 142.8ب��امل��ائ��ة يف ع ��ام .ومن
امل�ف�تر���ض �أن ي���س��اع��د ا�ستئناف
التجارة الثنائية ،كوريا ال�شمالية
على تلبية احتياجاتها الطبية
والغذائية الكبرية -التي تقدرها

عالقات معقّدة بني البلدين
منظمة الأغذية والزراعة التابعة االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي ال��وط�ن��ي ،التي
ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة (ال� �ف ��او) بنحو
ُرفع �شعارها منذ �إغالق احلدود
� 860ألف طن لعام .2021
يف بداية وباء فريو�س كورونا عام
هذا االنتعا�ش -ومع ذلك ،ما زلنا  ،2020من قبل الزعيم الكوري
بعيدين عن امل�ستويات ال�سابقة ال�شمايل ،كيم جونغ �أون.
للوباء  -ي�شهد على حدود �سيا�سة
(التفا�صيل �ص)13

لعدم ت�أمني �أكرثية �سبعة �أع�ضاء من �أ�صل 10

املجل�س الد�ستوري اللبناين يعترب
قانون االنتخاب �ساري املفعول

•• بريوت-وكاالت:

متظاهرون يقتحمون مبنى الربملان يف العا�صمة الرومانية بوخار�ست (رويرتز)

متظاهرون يقتحمون الربملان الروماين
احتجاجا على �إجراءات كوفيد19 -

•• بوخار�ست-رويرتز:

ح��اول ح�شد من املتظاهرين الرومانيني اقتحام الربملان �أم�س الثالثاء ،مما �أدى �إىل عرقلة حركة املرور
و�إت�لاف بع�ض ال�سيارات يف العا�صمة بوخار�ست يف حماولة ملنع امل�شرعني من جعل ت�صريح كورونا للدخول
�إجباريا على العمال.
وفوجئت قوات مكافحة ال�شغب مبئات املتظاهرين يتدفقون من البوابة مما �أجرب موظفي الأمن على منع
الدخول �إىل املبنى .وغادر املتظاهرون فيما بعد .ومل ت�ستخدم قوات ال�شرطة القوة.
ويف حني �أن االئتالف احلاكم ،املكون من تيار الو�سط والي�ساريني ،يتفاو�ض حاليا حول �شروط ت�صريح الدخول
ال�صحي� ،إال �أن مثل هذا الت�صريح غري مطروح على جدول �أعمال الربملان يف الوقت الراهن.

اع�ت�بر املجل�س ال��د��س�ت��وري يف لبنان �أم����س ال�ث�لاث��اء ق��ان��ون االنتخاب
ال�صادر عن املجل�س النيابي �ساري املفعول.
وق��ال املجل�س ال��د��س�ت��وري ،يف اجتماعه ال�سابع والأخ�ي�ر ال��ذي عقده
ام�س� ،إنه بعد املداوالت ولتعذر ت�أمني �أكرثية �سبعة �أع�ضاء ،قرر اعتبار
القانون املطعون فيه من قبل تكتل لبنان القوي نافذاً.
و�أعلن رئي�س املجل�س الد�ستوري اللبناين القا�ضي طنو�س م�شلب يف
ت�صريح �أن املجل�س مل يتو�صل �إىل ت�أمني �أك�ثري��ة �سبعة �أع�ضاء من
�أ�صل  10على جميع النقاط املطروحة وبالتايل قانون االنتخاب �ساري
املفعول.
و�أ�ضاف �أنه مل تت�أمن الأكرثية وال قدرة لنا على �إ�صدار قرار ،وهناك
�أ�شياء كانت مو�ضوع خالف قانوين بالإ�ضافة اىل موا�ضيع متفق عليها،
وبعد �سبع جل�سات متوا�صلة منذ ال�ساد�س من دي�سمرب (كانون الأول)
احلايل ،مل نتو�صل �إىل ر�أي موحد يجمع بني �سبعة �أع�ضاء.
و�أ��ش��ار �إىل �أن النقا�ش ب�ين �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري ك��ان بخلفيات
قانونية وهذا الطعن لن يح ّل �أزمة لبنان واالنتخابات �ستح�صل بطعن
�أو بدونه.
وكان تكتل لبنان القوي النيابي الذي يرت�أ�سه وزير اخلارجية الأ�سبق
ج�بران با�سيل ق�دّم يف  17نوفمرب (ت�شرين الثاين) املا�ضي طعناً يف
تعديالت ق��ان��ون االنتخاب التي �أق��ره��ا املجل�س النيابي م ��ؤخ��راً� ،إىل
املجل�س الد�ستوري.
ومتحور الطعن حول �إقرار تقدمي موعد االنتخابات من الثامن مايو
(�أيار) � 2022إىل  27مار�س (�آذار) املقبل� ،إ�ضافة �إىل اقرتاع املغرتبني
لـ 128نائباً ،الأمر الذي يتعار�ض مع القانون االنتخابي الذي كان قد
خ�صهم ب�ستة نواب ميثلون كل الطوائف.

حاكم م�صرف لبنان:

�إع����ادة حت��ري��ك االقت�صاد
يحتاج  12اىل  15مليار دوالر

•• بريوت�-أ ف ب:

�أك � ��د ح ��اك ��م امل �� �ص ��رف امل ��رك ��زي
ري��ا���ض �سالمة ال�ث�لاث��اء �أنّ من
� �ش ��أن ح �� �ص��ول ل �ب �ن��ان ع �ل��ى دعم
يراوح بني  12و 15مليار دوالر
يف ح��ال التو�صل �إىل ات�ف��اق مع
�صندوق النقد الدويل� ،أن ي�ساعد
ع �ل��ى �إع � ��ادة حت��ري��ك االقت�صاد
امل�ت�ع� رّّث� وا��س�ت�ع��ادة ال�ث�ق��ة ،منبهاً
من ت�ضا�ؤل االحتياطي الإلزامي
بالدوالر.
ي�شهد ل�ب�ن��ان م�ن��ذ ع��ام 2019
انهياراً اقت�صادياً غري م�سبوق،
��ص� ّن�ف��ه ال�ب�ن��ك ال� ��دويل م��ن بني
الأ� �س��و�أ يف ال�ع��امل منذ منت�صف
القرن املا�ضي .ويرتافق ذلك مع
�شلل �سيا�سي ت�شهده البالد.
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اعتماد املرور الأخ�ضر لدخول ال�صحة جتري  396,090فح�صا ك�شفت عن � 452إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 198حالة �شفاء
الدوائر املحلية ب�أم القيوين

•• �أم القيوين -وام:

02

اعتمد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث ب�إمارة �أم القيوين
وبالتن�سيق م��ع املجل�س التنفيذي ب��الإم��ارة تطبيق املرور
الأخ�ضر لدخول جميع الدوائر املحلية ابتداء من  3يناير
. 2022
وي���س�م��ح ب��دخ��ول ال ��دوائ ��ر امل�ح�ل�ي��ة يف الإم � ��ارة للمطعمني
و�أ�صحاب الفئات امل�ستثناة من التطعيم يف ح��ال �إجرائهم
فح�ص  PCRوالأطفال دون  16عاما .

••�أبوظبي-وام:

مت��ا��ش�ي��ا م��ع خ�ط��ة وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع لتو�سيع وزي� ��ادة 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  396,090فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و��س��اه��م تكثيف �إج � ��راءات التق�صي وال�ف�ح����ص يف ال��دول��ة وت��و��س�ي��ع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  452حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة

 744,890حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,154حالة.
 و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
ل��ذوي املتوفني ،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  198حالة 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
 738,983حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  33,340جرعة من
لقاح كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  33,340جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  22,350,074جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  225.98جرعة 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

حمدان بن زايد ورئي�س انغوال يبحثان تعزيز العالقات الثنائية وي�شهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
يف ق�صر النخيل  ..فخامة جواو مانويل غون�سالف�س لورين�سو رئي�س جمهورية
�أنغوال والوفد املرافق.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء  ،بزيارة الرئي�س ال�ضيف �إىل الدولة  ..ونقل �إليه
حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنيات �سموهما جلمهورية �أنغوال و�شعبها دوام
اال�ستقرار واالزدهار.
و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة والتعاون التي جتمع دول��ة الإم��ارات وانغوال

و�أهمية دعمها وتعزيزها مبا يعود باخلري على البلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
وبحث �سموه ورئي�س �أنغوال خ�لال اللقاء ..جم��االت التعاون الثنائي خا�صة
االقت�صادية والتجارية والإ�ستثمارية والآفاق امل�ستقبلية لتعزيزها وتطويرها
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر ب�ش�أن التطورات الإقليمية والدولية وعددا
من الق�ضايا التي تهم البلدين.
ح�ضر اللقاء ..ال�شيخ حممد ب��ن ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان وم�ع��ايل ال�شيخ
�شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزير دولة و�سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير
مكتب �سمو ممثل احل��اك��م يف منطقة الظفرة و�سعادة عي�سى حمد بو�شهاب
م�ست�شار �سمو رئي�س هيئة ال�ه�لال الأح�م��ر الإم��ارات��ي و�سعادة من�صور املال
الرئي�س التنفيذي ل�شركة " �إيدج " االماراتية و�سعادة حممد جمعة ال�شام�سي

الرئي�س التنفيذي ملوانئ �أبوظبي و�سعادة من�صور املن�صوري الرئي�س التنفيذي
للعمليات ملجموعة "جي  "42و �سعادة حممد جميل الرحمي الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل "م�صدر" وعدد من امل�س�ؤولني.
كما ح�ضره من اجلانب الأنغويل  ..معايل مانويل نوني�س جونيور وزير الدولة
للتن�سيق االقت�صادي ومعايل تيتي انطونيو وزير اخلارجية ومعايل ريكاردو
دانيل �أب�يرو وزي��ر املوا�صالت ومعايل ج��واو بابتي�ستا بورج�س وزي��ر الطاقة
وامل�ي��اه ومعايل فيكتور ليما وزي��ر و�سكرتري الرئي�س لل�ش�ؤون الدبلوما�سية
و�سعادة �ألبينو مالونغو �سفري جمهورية �أنغوال لدى الدولة.
و�شهد �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان وفخامة رئي�س �إنغوال مرا�سم
توقيع �أرب��ع م��ذك��رات تفاهم بني دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة وجمهورية
�أن �غ��وال  ،وق�ع�ه��ا م�ع��ايل ال���ش�ي��خ ��ش�خ�ب��وط ب��ن ن�ه�ي��ان �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر دول ��ة و

معايل تيتي �أنطونيو وزير اخلارجية الأنغويل .و�شملت املذكرات التي وقعها
اجلانبان التايل � :أو ًال  ..مذكرة تفاهم بني "بري�ستيج " وحكومة جمهورية
�أن�غ��وال لتطوير اق�تراح برنامج التحول الرقمي DIGITAL 2024 /
./ ANGOLA
ثانياً  :مذكرة نوايا بني �شركة " �إيديج" وحكومة جمهورية �أنغوال للتعاون
امل�شرتك وبحث فر�ص التعاون.
ثالثا  :مذكرة نوايا بني �شركة موانئ �أبوظبي ووزارة النقل يف �أنغوال للتعاون يف
قطاع النقل والقطاعات ذات ال�صلة.
رابعاً  :مذكرة تفاهم للتعاون بني �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل "م�صدر"
ووزارة الطاقة واملياه يف �أنغوال ال�ستك�شاف �إمكانية تنفيذ برنامج طاقة �شم�سية
وتخزين الطاقة.

الإمارات تبتكر  2022ينطلق يف فرباير مب�شاركة احلكومة واملجتمع والقطاع اخلا�ص
•• دبي-وام:

�أع�ل�ن��ت حكومة دول��ة الإم� ��ارات ع��ن تنظيم فعاليات "الإمارات تبتكر
 "2022خ�لال �شهر ف�براي��ر امل�ق�ب��ل ،مب�شاركة اجل�ه��ات احلكومية
االحتادية واملحلية ،والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،يف احلدث
الوطني ال�ه��ادف لرت�سيخ ثقافة االب�ت�ك��ار احل�ك��وم��ي ،وتعزيز امل�شاركة
املجتمعية يف ابتكار جت��ارب وم�ب��ادرات م�ستقبلية يتم توظيفها يف دعم
توجهات دولة الإمارات يف اخلم�سني عاما املقبلة .جاء ذلك ،خالل اجتماع
�ضم م�س�ؤولني يف اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية ويف �إك�سبو 2020
دبي ،ا�ستعر�ض اجلهود لإطالق "الإمارات تبتكر  ،"2022و�أبرز حماور
ال��دورة احلالية ،و�سبل تطوير ه��ذه امل�ب��ادرة الوطنية وتعزيز امل�شاركة
املجتمعية فيها ،وتن�سيق اجل�ه��ود على امل�ستويني االحت ��ادي واملحلي،
ل�ضمان �أف�ضل تنظيم لها ،وت�سهيل ت�سجيل م�شاركات اجلهات احلكومية
واخلا�صة ،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،والتي ميكن االطالع عليها والتعرف
على �أجندتها عرب املوقع الإلكرتوينwww.uaeinnovates. :
.gov.ae
ويحت�ضن �إك�سبو  2020دب��ي العديد م��ن فعاليات "الإمارات تبتكر
 ،"2022يف الفرتة من � 11إىل  16فرباير ،يف �شراكة ا�سرتاتيجية
جديدة ،تهدف لتمكني ز ّوار املعر�ض من جميع �أنحاء العامل من االطالع
على املبادرات املبتكرة التي مت �إطالقها يف الدولة ،وت�سليط ال�ضوء على
ابتكارات مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي .و�سي�شهد "الإمارات

تبتكر  ،"2022تنظيم فعاليات ومبادرات مبتكرة ط��وال �شهر فرباير
على م�ستوى ال��دول��ة ،لت�شارك فيها اجلهات احلكومية على امل�ستويني
االحت ��ادي وامل�ح�ل��ي ،و�إط�ل�اق ب��رام��ج ج��دي��دة ،وور� ��ش عمل متخ�ص�صة،
وجل�سات تفاعلية تعزز ثقافة االبتكار بني �أفراد املجتمع.
ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض �أهم �إجن��ازات الدورة املا�ضية لال�ستفادة
منها والبناء عليها مبا ي�سهم يف حتقيق �أه��داف هذا احل��دث احلكومي
املجتمعي الأك�بر من نوعه لالحتفاء باالبتكار يف دول��ة الإم��ارات ،و�أكد
املجتمعون �أهمية تعزيز ال�شراكات مع كافة امل�ؤ�س�سات و�شرائح املجتمع
وامل�ؤ�س�سات التعليمية والأكادميية يف تنظيم وتنفيذ مبادرات متميزة تعزز
مفاهيم وثقافة االبتكار ،وحتفز الأف��راد واجلهات على تكثيف اجلهود
وت�صميم الأفكار الكفيلة مبواجهة خمتلف التحديات.
كما ناق�ش املجتمعون عددا من املبادرات املبتكرة التي �سيتم الإعالن عنها
هذا العام ،من خالل �إط�لاق جمل�س ال�شباب لالبتكار احلكومي الذي
يعمل على التن�سيق بني جمال�س ال�شباب املحلية وجمل�س �شباب الإمارات،
وتعزيز ثقافة االبتكار احلكومي وتعميمها.
و�أكدت �سعادة هدى الها�شمي م�ساعد وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون
اال�سرتاتيجية� ،أن حكومة دولة الإمارات تتبنى ا�سرتاتيجيات ومبادرات
حكومية �شاملة ت�ق��وم على تعزيز ثقافة االب�ت�ك��ار وتر�سيخه ممار�سة
جمتمعية يومية ،مبا ي�سهم يف �إ�شراك جمتمع دولة الإمارات يف ت�صميم
وت�ط��وي��ر م�شاريع حتولية ك�برى ت��دع��م ال ��ر�ؤى احلكومية للخم�سني
اجلديدة من عمر دولة الإمارات.

وق��ال��ت ه��دى ال�ه��ا��ش�م��ي �إن ق �ي��ادة دول ��ة الإم � ��ارات ت��رك��ز يف توجهاتها
امل�ستقبلية التي تت�ضمنها وثيقة املبادئ الع�شرة للخم�سني اجلديدة ،على
�أهمية تعزيز ر�أ�س املال الب�شري ،وبناء القدرات الوطنية التي ت�سهم يف
تعزيز التفوق العلمي والتقني لدولة الإمارات ،وتعزيز االبتكار احلكومي
ال �ه��ادف لإح� ��داث ح ��راك جمتمعي ��ش��ام��ل .م��ن جهتها ،ق��ال��ت مرجان
فريدوين الرئي�س التنفيذي لتجربة الزائر يف �إك�سبو  2020دبي� ،إن
�إك�سبو ال��دويل ك��ان دائ�م��ا منطلقا لالبتكارات ،و�سيكون املن�صة املثلى
لفعاليات "الإمارات تبتكر" ،حيث ميثل فر�صة فريدة لطرح االبتكارات
ومناق�شتها ،والتفكري يف �سبل ت�شجيع وتعزيز االبتكار يف كافة املجاالت
مع اجلهات املحلية والدولية امل�شاركة فيه.
و�أ�ضافت فريدوين �أن االبتكار ركيزة �أ�سا�سية يف كل نواحي �إك�سبو 2020
دب��ي ،ع�بر م��ا يقدمه يف جتربة ال��زائ��ر و�أج�ن�ح��ة املو�ضوعات والربامج
والفعاليات الهادفة لتوظيف االبتكار يف التعامل مع التحديات التي
تواجه العامل� ،إ�ضافة �إىل ما يقدمه امل�شاركون يف �أجنحتهم ،و�سيكون
احت�ضان �إك�سبو للعديد من فعاليات "الإمارات تبتكر" �إ�ضافة متميزة
للحدث الدويل.
وتبني فعاليات "الإمارات تبتكر  "2022على النجاح الكبري الذي حققه
�شهر الإمارات لالبتكار خالل دوراته ال�سابقة ،وامل�شاركات الوا�سعة التي
�شهدها خالل عام  ،2021حيث ت�شهد فعاليات هذا العام �إطالق الن�سخة
الثانية من جائزة الإمارات تبتكر ،لتعزيز امل�شاركات املجتمعية وامل�ؤ�س�سية،
والعديد من الفعاليات التي �سيتم تنظيمها على م�ستوى دولة الإمارات

�شرطة �أبوظبي تطلق املرحلة الأوىل من
م�شروع املن�صة التدريبية الرقمية

مب�شاركة اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات املتميزة من القطاع اخلا�ص،
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية واملعاهد التعليمية يف الدولة.
وت�ضمنت فعاليات " الإمارات تبتكر  " 2021التي نظمت باالعتماد على
منوذج جمع بني اجلل�سات احلوارية الواقعية ،والفعاليات االفرتا�ضية
التي عر�ضت عرب من�صة رقمية يف موقع �إك�سبو  2020دب��ي ،وتكرمي
امل�شاركني من خمتلف �إمارات الدولة يف جائزة الإمارات تبتكر ،2021
التي هدفت لالحتفاء ب�أف�ضل امل�ب��ادرات املبتكرة التي ط ّبقتها اجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد."-19
وعك�ست اجل��ائ��زة  -ال�ت��ي تلقت �أك�ث�ر م��ن  200م���ش��روع م��ن اجلهات
احلكومية مت تكرمي  9م�شروعات منها اختريت بنا ًء على �أرب��ع معايري
رئي�سية تركز على احلداثة ،وقابلية التكرار يف خمتلف املجاالت ،والأثر
الإيجابي على املجتمع و�سرعة التطبيق  -توجهات حكومة دولة الإمارات
يف دعم الأفكار املبتكرة وتطبيقها ،وحتفيز �أ�صحاب الأفكار واملبتكرين
على تطوير امل�شاريع وامل �ب��ادرات املبتكرة الهادفة لتح�سني حياة �أفراد
املجتمع.
و�شملت اجلائزة  6فئات رئي�سية حتتفي باالبتكارات احلكومية ،التي �أ�سهم
تطبيقها يف تعزيز ا�ستمرارية الأع�م��ال ،واالقت�صاد الوطني ،والتعليم
وخمتلف القطاعات ،وت�ضم �أف�ضل ا�ستخدام للموارد ،وحتقيق الريادة
ال��رق�م�ي��ة ،واب�ت�ك��ار لأمت�ت��ة الإج � ��راءات احل�ك��وم�ي��ة ،وخ��دم��ات جمتمعية
مبتكرة ،و�أف�ضل ابتكار يف ت�سهيل الإجراءات ،و�أف�ضل �آلية عمل عن بعد.

 24دي�سمرب  ..انطالق مهرجان
القريوان لل�شعر العربي يف تون�س

•• �أبوظبي-وام:

•• ال�شارقة-وام:

�أطلقت �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية املرحلة الأوىل
من م�شروع املن�صة التدريبية الرقمية للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
 E-Learningبالتعاون مع مركز نظم املعلومات واالت�صاالت
بقطاع �ش�ؤون القيادة وبال�شراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
و�شبكة الإمارات الوطنية املتقدمة للتعليم والبحوث "عنكبوت" .
وب�ح��ث ال �ل��واء ث��اين بطي ال�شام�سي م��دي��ر �أك��ادمي�ي��ة �سيف ب��ن زايد
للعلوم ال�شرطية والأمنية مراحل امل�شروع مع الدكتور عارف �سلطان
احل�م��ادي مدير ونائب الرئي�س التنفيذي للجامعة وفاهم النعيمي
الرئي�س التنفيذي ل�شبكة الإمارات الوطنية املتقدمة للتعليم والبحوث
"عنكبوت" للربط بني امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة.
وق��ال الدكتور ع��ارف �سلطان احلمادي �إن �شبكة "عنكبوت" �ستوظف
�إم�ك��ان��ات�ه��ا م��ن خ�ل�ال تطبيق �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال�ع��امل�ي��ة يف جمال
التكنولوجيا لتطوير منظومة تدريبية رقمية متكاملة ت�سهم يف
حتقيق �أه��داف املنظومة التدريبية يف �شرطة �أبوظبي ،م�ستفيدة من
خربتها الوا�سعة يف هذا املجال والبنية التحتية الإلكرتونية املتطورة
التي تتمتع بها ال�شبكة.
من جهته �أكد اللواء ثاين بطي ال�شام�سي �أن املن�صة التدريبية الرقمية
�ستلبي وحتقق التحول الرقمي يف جمال التدريب جلميع احتياجات
�شرطة �أب��وظ�ب��ي التدريبية والتعليمية الرقمية لتطبيق منظومة
 SATالتدريبية من تخطيط وت�صميم وتنفيذ وتقييم.
و �ستتوفر املن�صة على �شبكة الإنرتنت وال�شبكة الداخلية والتطبيق
الذكي مما يلبي احتياجات الربامج والدورات التدريبية بجميع �أنواعها
الف�صلية وامليدانية واالفرتا�ضية عن بعد.

تنطلق ي��وم اجلمعة امل��واف��ق  24دي�سمرب اجلاري
فعاليات ال ��دورة ال�ساد�سة م��ن مهرجان القريوان
لل�شعر العربي الذي ينظمه بيت ال�شعر يف القريوان
يف م��دي�ن��ة احل �م��ام��ات – ت��ون����س – وذل ��ك برعاية
كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى حاكم
ال�شارقة  ،وتتوا�صل الفعاليات حتى يوم الأحد 26
دي�سمرب اجلاري.
و يبد�أ برنامج حفل االفتتاح باملركز الثقايف الدويل
مبدينة احلمامات – تون�س بافتتاح معر�ض ح�صاد
�أع �م��ال ب�ي��ت ال�شعر ب��ال �ق�يروان ل�ع��ام��ي – 2020
 ،2021يلي ذلك عر�ض فيلم ق�صري حول ن�شاطات
بيت ال�شعر ،بعدها تبد�أ كلمات الر�سمية لكل من
وزارة الثقافة التون�سية ،ودائ��رة الثقافة ال�شارقة،
وب�ي��ت ال�شعر ب��ال�ق�يروان ث��م ت��أت��ي ق ��راءات �شعرية
ي���ش��ارك فيها ال���ش�ع��راء املن�صف امل��زغ�ن��ي ،و�شريفة
بدري ،و�أحمد على الفاخري ،وفاطمة الزواري.
وت�ت���ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم الأول �أم���س�ي��ة �شعرية
ي�شارك فيها �سامل ال�شعباين ،و�أني�س الهاين ،ونزهة
املثلوثي ،و ُلهام ح ّبوب �/سوريا ،/وحم�سن العبيدي،
ومن براعم ن��ادي ال�شعر والعرو�ض ي�شارك م�ؤمن
الهاين ورتال الهاين ،يليها �سهرة مو�سيقية �شعرية
لل�ضيوف وامل���ش��ارك�ين� ..أم��ا ال�ي��وم ال�ث��اين يت�ضمن

ندوة نقدية بجانب تنظيم �أم�سية �شعرية.
وتبد�أ فعاليات يوم الأحد  ،بت�سليم جوائز الفائزين
يف م�سابقة بيت ال�شعر ع��ن �أح���س��ن ث�لاث ق�صائد
يلي ذلك تكرمي امل�شاركني و امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف
املهرجان.
وقال �سعادة عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة
الثقافة بال�شارقة �إن الدورة ال�ساد�سة من مهرجان
ال�شعر العربي الذي ينظمه بيت ال�شعر بالقريوان
ي�أتي تتويجاً لن�شاط امتد لأعوام� ،أ�سهم عرب دوراته
ال�سابقة يف ا�ستنها�ض احل ��راك ال�ث�ق��ايف يف تون�س
ب�شكل وا��ض��ح ،م��ن خ�لال ب��رام��ج ثقافية و�أم�سيات
�شعرية ،ما جعله وجهة للمبدعني عموماً وال�شعراء
خ�صو�صاً ،ف�ض ً
ال عن �أنه يعترب تر�سيخاً ال�ستمرارية
امل���ش��روع ال�ث�ق��ايف ،ب��دع��م م��ن �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة البارز لل�شعراء والأدب��اء واملثقفني ،كما �أن
بيت ال�شعر يف القريوان ي�ستقطب جمهوراً متنوعاً
م��ن م�ب��دع��ي وحم �ب��ي ال���ش�ع��ر والأدب ،ويحت�ضن
املواهب ال�شابة ،وعزز التوا�صل الثقايف بني املبدعني
واجلمهور يف حميط ثقايف �إبداعي و�أدبي خالق.
و �أ�ضاف �أن بيوت ال�شعر يف الوطن العربي تكر�س
فكرة �ضرورة االهتمام بالهوية الثقافية التي يعترب
ال�شعر �أحد �أبرز جتلياتها ،وفق ر�ؤية راعي النه�ضة
والثقافة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،كما ت�شكل
بيوت ال�شعر ف�ضاء للمبدعني العرب لتبادل جتاربهم
وتقدمي �أف�ضل �إبداعاتهم.
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بزيادة  17 .. % 45.7مليون زائر للبوابة الر�سمية حلكومة الإمارات يف 2021
•• �أبوظبي-وام:

ع��ززت ال�ب��واب��ة الر�سمية حلكومة دول��ة الإم ��ارات  u.aeموقعها ك�أحد
�أهم املن�صات التي توفر خدمات ل�سكان الدولة والراغبني بزيارتها �سواء
للعمل �أو الزيارة ،وذلك بالنظر �إىل حجم اخلدمات والبيانات التي يتيحها
لزواره.
وق�ف��ز ع��دد زوار ال�ب��واب��ة خ�لال ال�ع��ام احل��ايل �إىل �أك�ث�ر م��ن  17مليون
�شخ�ص بزيادة ملحوظة بلغت 45.7%مقارنة بالعام املا�ضي ،وب�إجمايل
عدد زيارات بلغ �أكرث من  27.7مليون زيارة ،ت�صفحوا خاللها 40.78
مليون �صفحة ،وذلك وفقاً ملا �أعلنت عنه هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة

الرقمية.
وتك ّر�س البوابة موقعها كمرجع رئي�س للمعلومات واخلدمات التي يحتاجها
خمتلف �شرائح املتعاملني والثقة املتنامية يف حمتوى البوابة ،و�إىل جهود
فرق العمل التي تعمل على حتديثه ب�صفة يومية ليلبي احتياجات الزوار.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن �أكرث ال�صفحات زيارة كانت تلك املتعلقة باال�ستعالم
عن طلبات �أذونات الدخول والت�أ�شريات و�صالحيتها ،وال�صفحات املتعلقة
بال�سفر �إىل الإم��ارات خالل فرتة كوفيد ،-19بالإ�ضافة �إىل ال�صفحات
املتعلقة بخدمات الهوية الرقمية.
و�أك��دت �أح�لام عبدالرحمن الفيل مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف هيئة
تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية� :أن بوابة  /u.ae/باتت حموراً

مهماً يف �سعينا لتعزيز �أ�س�س احلياة الرقمية ،فهي مت ّثل واجهة احل�ضور
الرقمي للدولة ،وهي املنفذ الأول الذي يخطر ببال كل من يف ّكر يف زيارة
الدولة �أو اال�ستثمار فيها �أو االطالع على جتربتها التنموية ،لذلك ف�إن
فريق الهيئة يويل �أهمية ا�ستثنائية لتطوير البوابة يف �سياق دور الهيئة
كمم ّكن للتحول الرقمي على امل�ستوى الوطني.
و�أك��دت �أن البوابة �ست�شهد يف ال�ف�ترة املقبلة تطويراً الف�ت�اً للبوابة مبا
ي�ت�لاءم م��ع �أب��رز التحديثات وامل�ستجدات التي ت�سعى الهيئة ملواكبتها،
م�ؤكدة على الدور البارز الذي تلعبه اجلهات احلكومية يف مواكبة وتطوير
املحتوى اخلا�ص بها على البوابة وهو ما �أ�سهم يف حتول البوابة �إىل نافذة
�شاملة يطل من خاللها العامل على جتربة الإم ��ارات .وتف�صي ً
ال ت�صدر

�سكان الدولة عدد زوار البوابة ،فيما جاءت كل من الهند ،واململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية م�صر ،والواليات املتحدة الأمريكية يف �صدارة �أكرث
الدول من حيث عدد الزوار ،فيما �شكل الزوار الذين ترتاوح �أعمارهم بني
 25و 34عاماً الفئة الأكرب من زوار البوابة.
وي�ق��وم ف��ري��ق ال�ب��واب��ة الر�سمية ل�ل��دول��ة بتحديث امل�ح�ت��وى وف��ق �أف�ضل
اخلطط معتمداً على �أحدث التقنيات والربجميات لتوفري من�صة رقمية
متكاملة تت�ضمن كل املعلومات التي يرغب الزوار يف معرفتها� ،إ�ضافة �إىل
مئات اخلدمات وع��دد كبري من ال��رواب��ط واملرفقات التي ت�ثري حمتوى
البوابة وتعزز جتربة امل�ستخدم .مع �ضمان حتديث فوري للمعلومات فور
�صدورها من امل�صادر الر�سمية.

و�صول القمر اال�صطناعي امل�صغر الإماراتي البحريني �ضوء � 1إىل حمطة الف�ضاء الدولية
•• �أبوظبي  -املنامة-وام:

و�صل القمر اال�صطناعي الإماراتي
ال �ب �ح��ري �ن��ي امل �� �ش�ت�رك "�ضوء "1
بنجاح �إىل حمطة الف�ضاء الدولية،
حممو ًال على منت ال�صاروخ "فالكون
 "9الذي انطلق يف رحلته الف�ضائية
 SpaceX CRS-24من مركز
كينيدي للف�ضاء يف والي��ة فلوريدا
الأمريكية عند ال�ساعة الثانية و�ست
دقائق ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.
ويتوج ه��ذا الو�صول الناجح للقمر
اال�صطناعي "�ضوء � "1إىل حمطة
الف�ضاء الدولية جهود ال�شراكة يف
القطاع الف�ضائي بني دولة الإمارات
ومم�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن� ،إذ ي�ع��د القمر
اال�صطناعي امل�شرتك ثمرة للتعاون
البناء بني وكالة الإم ��ارات للف�ضاء
والهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء يف
البحرين .ويتكون الفريق الذي عمل
على �إجناز ت�صميم وبناء "�ضوء "1
م��ن  23طالباً جامعياً ،م��ن بينهم
 9ط�ل�اب ب�ح��ري�ن�ي�ين ي��در� �س��ون يف
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
يف �أبوظبي ،و 10ط�لاب �إماراتيني
من جامعة خليفة وجامعة نيويورك
�أبوظبي.
وب �ع��د و� �ص��ول��ه ب �ن �ج��اح �إىل حمطة
ال �ف �� �ض��اء ال��دول �ي��ة � �ض �م��ن احلملة
اليابانية� ،سيتم �إعادة �إطالق "�ضوء
� "1إىل مداره الف�ضائي خالل الربع
الأول م��ن ال�ع��ام  2022بالتعاون
م��ع وك��ال��ة الف�ضاء اليابانية ،ليبد�أ
م�ه�م�ت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة يف ر� �ص��د ودرا�سة
انبعاثات �أ�شعة غاما الأر�ضية الناجتة
ع��ن ال�ع��وا��ص��ف ال��رع��دي��ة وال�سحب
الركامية ،و�ستكون البيانات العلمية
ال �ت��ي �سيجمعها م�ت��اح��ة لأغرا�ض
البحوث والدرا�سات العلمية ،وميكن
ل�ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات العلمية القيمة �أن
ت �ك��ون م��رج�ع�اً لأب �ح��اث خمتلفة يف

نف�س امل �ج��ال� ،إ��ض��اف��ة �إىل �إمكانية
م�شاركة ه��ذه البيانات والتعاون يف
درا�ستها مع مراكز �أبحاث خمتلفة
حول العامل.
و�أك� � ��دت م �ع��ايل � �س ��ارة ب �ن��ت يو�سف
الأم�ي�ري وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا
املتقدمة رئي�س جمل�س �إدارة وكالة
الإم��ارات للف�ضاء �أن و�صول "�ضوء
 "1ب �ن �ج��اح �إىل حم �ط��ة الف�ضاء
ال��دول �ي��ة ي �ت��وج ج �ه��ود ال �� �ش��راك��ة يف
القطاع الف�ضائي بني دولة الإمارات
ومم �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن� ،إذ �أن � ��ه ثمرة
للتعاون البناء بني وكالة الإمارات
ل�ل�ف���ض��اء وال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة لعلوم
ال �ف �� �ض��اء يف ال �ب �ح��ري��ن ،ويرتجم
ه ��ذا امل �� �ش��روع ال�ف���ض��ائ��ي امل�شرتك
عمق العالقات الثنائية  ،وم�ستوى
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بينهما يف
ك��اف��ة امل �ج��االت وع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا قطاع
الف�ضاء.
وق��ال��ت م�ع��ال�ي�ه��ا  :ي���س�ع��دين بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة �أن �أت� �ق ��دم ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة �إىل
ف��رق العمل امل�شرتكة م��ن البلدين
ال �� �ش �ق �ي �ق�ين امل �ت �م �ث �ل��ة ب �ي�ن وك ��ال ��ة
الإم��ارات للف�ضاء والهيئة الوطنية
لعلوم الف�ضاء يف مملكة البحرين
ال��ذي��ن عملوا ب��د�أب وم�ث��اب��رة خالل
ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة م��ن �أج ��ل �إجن ��از
ت�صميم وب�ن��اء ه��ذه القمر يف دولة
الإم��ارات و�صو ًال �إىل نقله وجتهيزه
ل �ل��إط �ل�اق ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �شركاء
امل� ��� �ش ��روع ..و �أت ��وج ��ه ب��ال���ش�ك��ر �إىل
ج��ام�ع��ة خليفة وج��ام�ع��ة نيويورك
�أبوظبي على توفري مرافقهما ذات
امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي ل�ت��دري��ب الطالب
الذين عملوا يف هذا امل�شروع العلمي
و ي�ع��د ب �ن��اء ال �ق��درات ج� ��زءًا حيويًا
م ��ن ج �ه��ودن��ا ل�ت�ح�ف�ي��ز اقت�صادنا
القائم على املعرفة وق��د لعبت كلتا
اجلامعتني دو ًرا رئي�س ًيا يف متكني
اجليل القادم من املواهب .

و�أع � ��رب � ��ت م �ع��ال �ي �ه��ا ع� ��ن تطلعها
�إىل امل��زي��د م��ن ال �ت �ع��اون ال �ب �ن��اء يف
م �� �ش ��اري ��ع ف �� �ض��ائ �ي��ة ج� ��دي� ��دة بني
وك��ال��ة الإم� � ��ارات ل�ل�ف���ض��اء والهيئة
الوطنية لعلوم الف�ضاء يف البحرين
مب��ا ي�ح�ق��ق امل �� �ص��ال��ح امل �� �ش�ترك��ة يف
ال �ق �ط��اع ال�ف���ض��ائ��ي ��س��ري��ع التطور
وال�ن�م��و وال� ��ذي ي�ع��د �أح ��د قطاعات
اقت�صاد امل�ستقبل القائم على املعرفة
واالبتكار.
من جانبه قال �سعادة املهند�س كمال
ب��ن �أح�م��د حم�م��د ،وزي��ر املوا�صالت
واالت � �� � �ص� ��االت مب �م �ل �ك��ة البحرين
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية
لعلوم الف�ضاء ":بداية يطيب يل �أن
�أرف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين وخال�ص
ال �ت�بري �ك��ات مل �ق��ام ��ص��اح��ب اجلاللة
امل �ل��ك ح �م��د ب ��ن ع�ي���س��ى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين و�إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
ال��وزراء  ،و�إىل قيادة دول��ة االمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة مبنا�سبة
اك� �ت� �م ��ال ت �ن �ف �ي��ذ م� ��� �ش ��روع القمر
ال �� �ص �ن��اع��ي ال �ب �ح��ري �ن��ي االم ��ارات ��ي
امل�شرتك �/ضوء  /1و�إطالقه بنجاح
ظهر هذا اليوم �إىل حمطة الف�ضاء
ال��دول�ي��ة ،وذل��ك قبل �إع��ادة �إطالقه
�إىل م ��داره الف�ضائي خ�ل�ال الربع
الأول من العام  ."2022و�أ�ضاف:
�إن توجيهات ودعم القيادة احلكيمة
ك��ان��ت امل �ح��رك ال��رئ�ي���س��ي والدافع
الأك �ب��ر ل�ت�ح�ق�ي��ق اخل� �ط ��وة الأوىل
للدخول يف جم��ال الف�ضاء متهيدا
خلطوات قادمة ن�سعى من خاللها
لتحقيق ال�ط�م��وح ال��وط�ن��ي وتنفيذ
م���ش��اري��ع �أك �ب�ر ك�م��ا ون��وع��ا .و�أ�شاد
ب��امل�ت��اب�ع��ة احل�ث�ي�ث��ة لأع �م��ال الهيئة
م��ن قبل ال�شيخ نا�صر ب��ن حمد �آل
خليفة م�ست�شار الأمن الوطني قائد
احلر�س امللكي الأم�ين العام ملجل�س

الدفاع الأعلى والتي ك��ان لها الأثر
ال �ب��ارز يف حت�ف�ي��ز منت�سبي الهيئة
ل�ب��ذل ق���ص��ارى جهدهم يف اكت�ساب
العلوم وامل �ه��ارات احلديثة لي�شكلوا
النواة الأوىل من الكفاءات الوطنية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف ق� �ط ��اع الف�ضاء،
وي�ساهموا يف تنفيذ م�شاريع الهيئة
امل�ستقبلية خدمة ململكة البحرين.
وق � ��ال � ":أت� �ق ��دم ب �خ��ال ����ص ال�شكر
وعظيم االمتنان لال�شقاء يف وكالة
االم � � ��ارات ل�ل�ف���ض��اء وع �ل��ى ر�أ�سهم
م�ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت ي��و��س��ف الأم�ي�ري
وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة
رئي�س جمل�س �إدارة وكالة الإمارات
ل �ل �ف �� �ض��اء ع �ل��ى م ��ا وج ��دن ��اه منهم
م��ن ك��رمي ال��دع��م وامل�ساندة وح�سن
ال�ت�ع��اون على جميع امل�ستويات ويف
كافة الظروف".
و�أ� �ض��اف :ان ه��ذا امل���ش��روع امل�شرتك
ب��دء ب�ف�ك��رة يف ع��ام  2018وحتول
بف�ضل م��ن اهلل وب�ج�ه��ود القائمني
على الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء
ووك��ال��ة االم � ��ارات ل�ل�ف���ض��اء وبدعم
كرمي من متكني �إىل حقيقة حتمل
�/ضوء � /1إىل الف�ضاء ،لي�ساهم هذا
القمر ال�صناعي يف اجلهود الدولية
لقيا�س �/أ�شعة ج��ام��ا /الناجتة عن
العوا�صف الرعدية ودرا��س��ة �آثارها
على �صحة و�سالمة االن�سان وعلى
�سالمة �صناعة الطريان".
و�أكد ان هذا امل�شروع يعترب منوذجا
يحتذى به للتعاون العلمي والتقني
خل��دم��ة ال�ب���ش��ري��ة ع�بر اال�ستغالل
ال�سلمي للف�ضاء .وان الهيئة ما�ضية
ق��دم��ا يف تنفيذ امل��زي��د م��ن امل�شاريع
لتحقيق الأه ��داف التي �أن���ش��أت من
اجلها.
من جهتها قالت مارييت وي�سرتمان
ن ��ائ ��ب رئ �ي �� ��س ج ��ام �ع ��ة ن �ي ��وي ��ورك
�أبوظبي� :إنه لفخر عظيم �أن ت�شارك
ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي يف هذا

الإجن ��از املهم ل��دول��ة الإم ��ارات وهو
�إط�ل�اق القمر ال�صناعي الإماراتي
البحريني "�ضوء."-1
و�أ�ضافت ن فريق العمل من جامعة
نيويورك �أبوظبي عمل بجد على هذا
امل�شروع على مدى ال�سنني املا�ضية،
ف�ساهم يف ج�ه��ود ت�صميم املكونات
العلمية وتركيبها ،كما �سيقود عملية
حتليل البيانات و�إننا نفتخر بجهود
فريق الأبحاث لدى اجلامعة الذي
�شارك عدد من امل�ؤ�س�سات الرئي�سية
يف �إ�ضافة ف�صل جديد �إىل م�سرية
الدولة يف ا�ستك�شاف الف�ضاء ،وندعو
للمهمة ب��ال�ن�ج��اح ،ك�م��ا نتطلع �إىل
ت�سريح القمر ال�صناعي يف م�ساره
ومتابعة البيانات فور املبا�شرة ببثها
من القمر.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال ��دك� �ت ��ور ع ��ارف
��س�ل�ط��ان احل� �م ��ادي ،ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي يف جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا �إن �إط�ل�اق �ضوء-1
ميثل �إجن ��ا ًزا �آخ � ًرا ل��دول��ة الإمارات
وجامعة خليفة و ال�شركاء و ت�سعى
جامعة خليفة لدعم قطاع الف�ضاء يف
الدولة و�إعداد �أجيال من املهند�سني
من ال��رواد ممن يتمتعون باملهارات
واخل�ب�رات لتطوير التكنولوجيات
الالزمة لتحقيق �أه��داف الدولة يف
جمال ا�ستك�شاف الف�ضاء .و�أ�ضاف ان
تطوير و�إط�لاق القمر اال�صطناعي
امل �� �ص �غ��ر ال� ��راب� ��ع جل��ام �ع��ة خليفة
"�ضوء "-1يعك�س حر�ص اجلامعة
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز � �ص �ن��اع��ة ا�ستك�شاف
الف�ضاء يف الدولة من خالل برامج
اجل��ام �ع��ة الأك ��ادمي �ي ��ة املتخ�ص�صة
وامل��راك��ز البحثية وال�ت�ع��اون��ات التي
م��ن �ش�أنها الرتكيز على ر�أ���س املال
ال �ب �� �ش��ري امل � ��ؤ ّه� ��ل وتكنولوجيات
الف�ضاء املتقدمة.
وي �ع �ت�بر "�ضوء "-1م ��ن الأق� �م ��ار
اال� �ص �ط �ن��اع �ي��ة م �ت �ن��اه �ي��ة ال�صغر

"النانو مرتية" ،ولكنه ال يختلف
من ناحية التكنولوجيا امل�ستخدمة
يف ت�صميمه ع��ن غ�يره م��ن الأقمار
الأك�بر .كما �أن��ه من الأق�م��ار املكعبة
"كيوب�سات" ويتكون من  3وحدات
�أو ما ي�سمى .U CubeSat3
ويحمل "�ضوء  "1على متنه كا�شفني
م�صممني خ�صي�صاً للك�شف عن �أ�شعة
غ��ام��ا الأر� �ض �ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام نوعني
خمتلفتني م��ن التكنولوجيا ،حيث
�ستتم املقارنة ب�ين نتائج الكا�شفني
عند حتليل البيانات ودرا�ستها وهذا
بحد ذات��ه �إجن ��از مهم م��ن الناحية
العلمية .كما ي�ستخدم "�ضوء "1
تقنية " "S-bandكنظام ات�صال
ث��ان��وي لتحميل البيانات ال�ت��ي يتم
جت�م�ي�ع�ه��ا م ��ن �أج �ه ��زت ��ه العلمية،
ح�ي��ث �إن ه ��ذه ال�ب�ي��ان��ات ذات حجم

كبري وحتتاج �إىل �سعة حتميل كبرية
وبالتايل تتطلب �سرعة يف النقل.
و�سيقوم "�ضوء  "1بر�صد ودرا�سة
ان �ب �ع��اث��ات �أ� �ش �ع��ة غ ��ام ��ا الأر� �ض �ي��ة
ال �ن��اجت��ة ع��ن ال �ع��وا� �ص��ف الرعدية
وال�سحب الركامية  ،وتعترب درا�سة
وم�ي����ض �أ� �ش �ع��ة غ��ام��ا الأر� �ض �ي��ة من
ال��درا� �س��ات احل��دي�ث��ة ،وال�ت��ي يتطلع
امل �� �ش��روع م���ش��ارك�ت�ه��ا ع�ل��ى امل�ستوى
ال� � � ��دويل .وت �ع �ت�ب�ر ه� ��ذه ال ��درا� �س ��ة
الأوىل املتخ�ص�صة يف درا��س��ة �أ�شعة
"غاما" الأر�� �ض� �ي ��ة ب���ش�ك��ل خا�ص
والأحدث يف هذا املجال على م�ستوى
ال�ع��امل� ،إذ مل يتم �سابقاً �إج ��راء �أي
درا� �س��ات م��ن ه��ذا ال �ن��وع يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط ،و�سي�شارك فريق
عمل "�ضوء  "1اجلهود الدولية يف
ه��ذا اجل��ان��ب ،و�ست�ساهم يف تعزيز
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البحث العلمي و�أم��ن الطريان على
م�ستوى ال �ع��امل .ك�م��ا �ستتم درا�سة
ت�أثري انبعاثات �أ�شعة غاما الأر�ضية
ذات ال�ط��اق��ة ال�ع��ال�ي��ة ع�ل��ى الغالف
اجل � � ��وي ،وع� �ل ��ى ح ��رك ��ة ال� �ط�ي�ران
و�صحة الإن�سان وبالأخ�ص العاملني
يف ط��واق��م ال �ط�ي�ران ،مل��ا مي�ي��ز هذه
الأ� �ش �ع��ة م��ن ق��درت �ه��ا ع�ل��ى اخ�ت�راق
هياكل ال�ط��ائ��رات ،ول��ذل��ك �ست�سهم
بيانات "�ضوء  "1يف التعمق مبجال
الأمن العاملي فيما يتعلق بالت�سربات
الإ�شعاعية .يذكر �أنه مت ا�ستلهام ا�سم
القمر اال�صطناعي "�ضوء  "1من
عنوان كتاب "ال�ضوء الأول" وهو من
ت�أليف �صاحب اجلاللة امللك حمد
ب��ن عي�سى �آل خليفة م�ل��ك مملكة
البحرين ال�شقيقة ويحكي الكتاب
جوانب مهمة من تاريخ اململكة.

�ضوء � 1إىل املحطة الدولية ..والإمارات تقود احلراك العربي يف قطاع الف�ضاء
•• �أبوظبي-وام:

انطلق �أم�س القمر اال�صطناعي الإماراتي البحريني امل�شرتك "�ضوء � "1إىل حمطة الف�ضاء
الدولية ،يف واح��دة من ثمار الدعم الفعلي ال��ذي تقدمه دول��ة الإم��ارات لتعزيز وتطوير قطاع
ال�صناعات الف�ضائية يف الوطن العربي �سواء من خالل امل�شاريع امل�شرتكة �أو عرب احت�ضان املواهب
والكفاءات العلمية العربية و�إعدادهم وتدريبهم يف هذا املجال.
ويج�سد "�ضوء  "1عمق التعاون الإماراتي البحريني يف جمال الف�ضاء حيث عمل على ت�صميم
وب�ن��اء امل���ش��روع  23ط��ال�ب�اً جامعياً م��ن بينهم  14طالبا �إم��ارات �ي��ا م��ن جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا وجامعة نيويورك �أبوظبي ،و 9ط�لاب بحرينيني ،فيما توا�صل جامعة خليفة
للعلوم والتكنولوجيا يف �أبوظبي تدريب نخبة من منت�سبي الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء على
تقنيات الف�ضاء و�إ�شراكهم يف تنفيذ عدة م�شاريع.
وين�ضم "�ضوء � "1إىل قائمة امل�شاريع واملبادرات التي تقودها الإمارات بهدف تطوير ودعم قطاع
الف�ضاء العربي ويف مقدمتها القمر ال�صناعي  813الذي وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بتطويره ليكون
مبثابة هدية من الإمارات �إىل الدول العربية مبنا�سبة توقيع ميثاق ت�أ�سي�س "املجموعة العربية
للتعاون الف�ضائي.
�سيعمل القمر متعدد الأطياف على مراقبة الأر�ض وقيا�س العنا�صر البيئية واملناخية يف عدد من

الدول العربية من بينها الغطاء النباتي و�أنواع الرتبة واملعادن واملياه وم�صادرها �إىل جانب قيا�س
الغازات الدفيئة والتلوث والغبار يف الهواء.
ويحت�ض "املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء يف الإم��ارات عمليات تطوير هذا امل�شروع
العربي الفريد من نوعه بني االقمار اال�صطناعية الطيفية من ناحية الوزن واحلجم وكذلك
الكفاءة ،و�سري�سل القمر ال�صناعي بعد �إطالقه البيانات �إىل حمطة �أر�ضية يف دول��ة الإمارات
وحم�ط��ات ا�ستقبال فرعية يف بع�ض ال ��دول العربية لت�ستفيد منها خمتلف اجل�ه��ات البيئية
والبلديات وامل�ؤ�س�سات املعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراين وتقود الإمارات منذ فرتة
احل��راك العربي يف جم��ال الف�ضاء حيث �شهدت يف مار�س  2019توقيع ميثاق لت�أ�سي�س �أول
جمموعة عربية للتعاون الف�ضائي ،ي�ضم  11دولة عربية هي :الإمارات وال�سعودية والبحرين
والكويت و�سلطنة عمان واملغرب وم�صر والأردن واجلزائر وال�سودان ولبنان.
وتويل الإم��ارات عناية فائقة لإع��داد الكوادر العربية ال�شابة يف جمال علوم الف�ضاء وتزويدهم
ب��امل�ع��ارف و اخل�ب�رات ال�ت��ي ت�سهم يف دف��ع م�سرية التنمية العلمية واالقت�صادية والب�شرية يف
جمتمعاتهم ،ويف هذا املجال يربز برنامج "نوابغ الف�ضاء العرب" الذي �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"
مبنا�سبة �إطالق م�سبار الأمل للمريخ يف يوليو .2020
ويهدف الربنامج الحت�ضان ورعاية جمموعة متميزة من املواهب والنوابغ العرب وتدريبهم
وت�أهيلهم يف علوم الف�ضاء وتقنياته وجتهيزهم باملهارات والقدرات واخلربات الالزمة للعمل يف

بلدية منطقة الظفرة تكمل جتهيز موقع مهرجان ليوا الدويل 2022
•• الظفرة -الفجر:

قامت بلدية منطقة الظفرة بتجهيز
امل ��وق ��ع ال ��دائ ��م وال �ب �ن �ي��ة التحتية
وال � �ط� ��رق مل �ه ��رج ��ان ل� �ي ��وا ال � ��دويل
 2022ت��ل م��رع��ب ،وذل� ��ك منخ�ل�ال �أع� �م ��ال ال�ت���س��وي��ة الرتابية
وجتهيز ال��دوارات ،وزراع��ة النباتات
ال�ب�ري ��ة امل �ح �ل �ي��ة ،وت��رك �ي��ب �أع �ل�ام
ال��دول��ة ،وتوفري الإن ��ارة ،بالإ�ضافة
�إىل ت��زي�ي�ن م��دي �ن��ة ل� �ي ��وا ،وموقع
امل �ه��رج��ان ،ب��أ��ش�ك��ال هند�سية فنية
ث�ن��ائ�ي��ة وث�لاث �ي��ة االب� �ع ��اد و�أ�شكال
ترحيبية بالزوار وامل�شاركني وتعك�س
روح ال �ت �ح��دي وامل� �غ ��ام ��رة .ك �م��ا مت
تركيب الأع�ل�ام وت�ط��وي��ر وحت�سني
ال�ط��رق وال � ��دوارات وزراع ��ة �أ�شجار
الغاف والنباتات الربية املحلية.
وت� ��واج� ��د ف� ��رق ال� �ت ��واج ��د البلدي
ط�ي�ل��ة ف�ت�رة امل �ه��رج��ان للمحافظة
ع� �ل ��ى امل� �ظ� �ه ��ر ال � � �ع� � ��ام .وحت ��ر� ��ص
ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف جميع
امل �ه��رج��ان��ات والأن �� �ش �ط��ة الرتاثية

قطاع ال�صناعات الف�ضائية
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن الفر�ص
امل�ستقبلية التي يحملها
هذا القطاع احليوي على
م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة وكي
يكونوا ج��زءا م��ن نخبة
م ��ن ال� �ع� �ق ��ول العربية
الفذة التي ت�شكل �إ�ضافة
نوعية للمجتمع العلمي
العاملي.
ويوفر الربنامج الذي ت�شرف
عليه وك��ال��ة الإم � ��ارات للف�ضاء
تدريبيا تخ�ص�صيا مكثفا ي�ستهدف
ال�شباب العرب من الدار�سني املخت�صني
والباحثني والعلماء واملبتكرين واملخرتعني من
�أ�صحاب العقول الإبداعية اخلالقة حيث ميكن لأي �شخ�ص لديه �شغف كبري يف جم��ال علوم
الف�ضاء وتطبيقاته ويتمتع باملوهبة العلمية الت�سجيل يف الربنامج.

�شرطة دبي حترر  2771خمالفة ملركبات ت�سببت يف
ال�ضجيج والإزعاج خالل الأ�شهر الـ 11املا�ضية
•• دبي-الفجر

واالجتماعية والريا�ضية املختلفة
التي تقام باملنطقة وذل��ك انطالقاً
م��ن م�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه
املجتمع املحلي .وقد �أجنزت البلدية
�أعمال االنارة بالطريق املزدوج الذي
ي�ؤدي �إىل موقع تل مرعب يف مدينة
ل �ي��وا ب��ا� �س �ت �خ��دام ك �� �ش��اف��ات موفرة
للطاقة  LEDوم� ��زودة بالطاقة

ال�شم�سية .ويت�ضمن م�شروع طريق
ت��ل م��رع��ب ال ��ذي ي�ب�ل��غ ط��ول��ه 21
ك �ي �ل��وم�تر ت ��وري ��د وت��رك �ي��ب 501
ع �م��ود �إن� � ��ارة ب��ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
و 976ك�شاف �إن ��ارة  LEDوذلك
ل��رف��ع ك� �ف ��اءة ا� �س �ت �ه�لاك الطاقة،
وت��ر� �ش �ي��د اال� �س �ت �ه�ل�اك ،م��ن خالل
اتباع �أح��دث نظم الإ�ضاءة و�أكرثها

ف �ع��ال �ي��ة يف امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل� ��وارد
وخف�ض تكاليف الت�شغيل وال�صيانة،
وفقاً لأف�ضل املوا�صفات املعتمدة يف
�إم��ارة ابوظبي .ويهدف امل�شروع �إىل
تعزيز كفاءة �إدارة الأ��ص��ول والبنى
التحتية وامل��راف��ق العامة واحلفاظ
على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة
ومنط وجودة احلياة.

ق��ال العميد �سيف مهري املزروعي،
م��دي��ر الإدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور� ،إن
��ش��رط��ة دب ��ي ح ��ررت خ�ل�ال الأ�شهر
الـ 11امل��ا� �ض �ي��ة 2771 ،خمالفة
ال�سري
مل��رك�ب��ات مخُ ��ال�ف��ة ل�ل�ق��وان�ين ّ
وامل � ��رور ،نتيجة ت��زوي��ده��ا بتقنيات
ترفع من �سرعة حمركاتها و ُت�سبب
�إزع� ��اج � �اً و� �ض �ج �ي �ج �اً وخ� �ط ��راً على
قاطني املناطق ال�سكنية.
و�أو�� � �ض � ��ح �أن م� � ��رور دب � ��ي �أطلقت
ح �م�ل�ات م ��روري ��ة ��ض�ب�ط�ي��ة مكثفة
خالل الأ�شهر املا�ضية ،و�شكلت فرق
ميدانية يف مناطق اخت�صا�ص ديرة
وب��ردب��ي ل�ضبط مثل ه��ذه الأفعال
وال �� �س �ل��وك �ي��ات وال �ظ��واه��ر ال�سلبية
ال �ت ��ي ت �� �ش �ك��ل خ� �ط ��ورة ب��ال �غ��ة على
�أنف�سهم وعلى الآخرين .م�شرياً �إىل
�أن احل�م�لات ال�ضبطية ت�ه��دف �إىل
امل���س��اه�م��ة يف ��ض�ب��ط �أم� ��ن الطريق
وتقليل ح��وادث الوفيات واملحافظة

ع�ل��ى امل�م�ت�ل�ك��ات ،وحت�ق�ي��ق ال�سالمة
امل��روري��ة ملُ�ستخدمي ال�ط��ري��ق� ،إىل
ج��ان��ب ��ض�ب��ط امل �خ��ال �ف��ات املرورية،
خ��ا��ص��ة امل ُ�ت�ع�ل�ق��ة ب�ترك�ي��ب �إ�ضافات
ملحركات املركبات املثرية لل�ضجيج،
وم��ن ينفذون ح��رك��ات ا�ستعرا�ضية،
ويقودون بطي�ش وتهور� ،إ�ضافة �إىل
�ضبط ال�سائقني الذين يُقدمون على
ت�ضخيم �أ�صوات الأجهزة املو�سيقية
يف املركبة �أو الدراجة النارية.

ولفت العميد �سيف املزروعي� ،إىل �أن
�شهر مار�س ت�صدر جمموع املخالفات
مب�ع��دل  456خم��ال�ف��ة ،ت�ل�اه �شهر
ف�براي��ر مب�ع��دل  289خم��ال�ف��ة ،ثم
�شهر �إب��ري��ل مبعدل  276خمالفة،
ث��م �شهر ي�ن��اي��ر  271خم��ال�ف��ة ،ثم
�شهر مايو  270خمالفة ،ثم �شهر
ن��وف�م�بر  241خم��ال �ف��ة ،ث��م �شهر
�أكتوبر  223خمالفة ،و�شهد �شهر
ي��ون�ي��و  197خم��ال �ف��ة ،ف�ي�م��ا �شهد
��ش�ه��ري �أغ���س�ط����س و�سبتمرب 192
خمالفة لكل �شهر ،و�أخرياً �شهد �شهر
يوليو  164خمالفة.
ودعا العميد �سيف املزروعي� ،سائقي
امل��رك�ب��ات خا�صة ال�شباب �إىل احلد
م ��ن ال �ت �� �ص��رف��ات ال �� �س �ل �ب �ي��ة وع ��دم
قيادة املركبات التي ت�سبب �ضجيجاً
و�إزع ��اج� �اً نتيجة لإج� ��راء تعديالت
على حم��رك��ات�ه��ا ،و� �ض��رورة االلتزام
ب��ال���س�ل��وك�ي��ات الإي �ج��اب �ي��ة والتحلي
ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة م ��ن خ�ل�ال التزامهم
بقانون ال�سري وامل��رور .داعياً �أولياء

الأم��ور �إىل �أهمية متابعة �سلوكيات
�أب�ن��ائ�ه��م وتوعيتهم ب��امل�خ��اط��ر التي
يت�سبب ب�ه��ا ت��رك�ي��ب �إ� �ض��اف��ات على
حم��رك��ات امل��رك�ب��ات ل��زي��ادة �سرعتها
وقوتها و�ضجيجها .منوهاً �إىل �أن
�إه �م��ال بع�ض �أول �ي��اء الأم� ��ور وعدم
مراقبة �سلوك الأبناء قد يت�سبب يف
وف��اة ال�شباب يف ح��وادث م��روري��ة �أو
�إ�صابتهم ب��إ��ص��اب��ات خ�ط�يرة ت�سبب
لهم ع��اه��ات م�ستدمية متنعهم من
ا��س�ت�ك�م��ال ح�ي��ات�ه��م ب���ش�ك��ل طبيعي
وتق�ضي على �أحالمهم يف اال�ستمتاع
باحلياة .م�شرياً �إىل �أن ه��ذه الفئة
حت �ت��اج �إىل م��راق �ب��ة م���س�ت�م��رة من
ق�ب��ل �أول� �ي ��اء �أم ��وره ��م� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
توعيتهم ب�ضرورة االل�ت��زام بقواعد
ال���س�ير وامل� ��رور م��ن �أج ��ل املحافظة
ع�ل��ى ��س�لام�ت�ه��م ،و�أن ي �ع �ت�بروا من
ح��وادث غريهم م��ن ال�شباب الذين
ق�ضوا �ضحية حوادث ب�سبب ال�سرعة
ال� ��زائ� ��دة وغ�ي�ره ��ا م ��ن املخالفات
اخلطرة.
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برعاية �سامل بن ركا�ض

توزيع  1000وجبة �إفطار على العمال يف العني
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واحل�ف��ري��ات والإ��ص�لاح��ات مبنطقة ال�ن�ي��ادات والكويتات
••العني-الفجر
و�أمكان �أخرى ،وقد �ساهمت بهذه املبادرة �أ�سرة ال�سيد ب�شار
برعاية وح�ضور ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري علي امل�ست�شار القانوين لفريق �شكراً لعطائك التطوعي.
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي �سابقاً رئي�س جمل�س �إدارة و�أ� �ش��اد ال�شيخ ال��دك�ت��ور ��س��امل ب��ن رك��ا���ض مب �ب��ادرة هذه
جمعية الإم� ��ارات لل�سرطان نظم ف��ري��ق ��ش�ك��راً لعطائك الأ�سرة التي تهدف �إىل �إدخ��ال الفرح وال�سرور والبهجة
التطوعي مبادرة �إن�سانية بعنوان " ريوقكم علينا " �شملت �إىل قلوب العمال املقيمني ،وهي تعك�س القيمة الإن�سانية
تقدمي وجبة �إفطار �صباحية على  1000عامل يف مدينة لغر�س ثقافة التطوع يف نفو�س �أبناء املجتمع وتعزيز قيم
العني وذل��ك خ�لال تواجدهم يف م��واق��ع تنفيذ الأ�شغال الرتاحم والتكافل املجتمعي.

«واجب» ت�ستعر�ض منجزات الإمارات ملواجهة
الكوارث والأزمات

تهنئة جلمعية «يا�س للم�سرح»
هن�أ معايل ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان ،جمعية يا�س
للثقافة والفنون وامل�سرح ،خالل ا�ستقبال �أع�ضائها يف اجلل�سة احلوارية،
وذل ��ك ع�ل��ى اجل��وائ��ز ال�ت��ي ح�صلت عليها "اجلمعية" م ��ؤخ��راً �ضمن
مهرجان دبي مل�سرح ال�شباب الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون يف دبي،
معرباً عن تقديره للجهود املبذولة يف تعزيز الفنون الثقافية والعرو�ض
امل�سرحية ،وال�سعي الدائم لتطويرها.
•• �أبوظبي-الفجر:

�أك � ��د م �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة بن
حممد بن خالد �آل نهيان ،الأمني
ال�ع��ام لل�صندوق العربي ملواجهة
الكوارث والأزم��ات ،رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية واج ��ب التطوعية،
�أه �م �ي��ة ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة املجتمعية
للت�أهّ ب للكوارث والأزم��ات ،الفتاً
�إىل اجلهود احلكومية واملجتمعية
وال �ت �ط��وع �ي��ة ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا دولة
الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة يف
ال�ت���ص�دّي ل��وب��اء ك��ورون��ا بجميع
متحوراته.
و�أ� � � �ض � � ��اف يف ت� ��� �ص ��ري ��ح ،خ�ل�ال
ح�ضوره اجلل�سة احل��واري��ة الذي

نظمتها جمعية واجب التطوعية،
يف جمل�س ال�شيخ حممد بن خالد
�آل ن �ه �ي��ان يف �أب ��وظ� �ب ��ي بعنوان
"التكاتف وال �ت�لاح��م املجتمعي
يف م��واج�ه��ة الأزم � ��ات والكوارث،
والتجربة الإم��ارات�ي��ة ال��رائ��دة يف
ه��ذا املجال"� :إن م��ن الأولويات
الوطنية مل�ؤ�س�سات الإمارات� ،سرعة
ال�ت���ص�دّي حل��االت ال �ط��وارئ ،من
خالل القدرة على التنب�ؤ والر�صد
واال� �س �ت �ع��داد م��ن �أج ��ل احل ��د من
اخل���س��ائ��ر ،وم �ع��اون��ة املت�ضررين
ب�شكل كامل.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن م ��ن خ�صائ�ص
امل �ج �ت �م��ع يف الإم� � � � ��ارات ،التمتع
ب��ال �ق��درة الإي �ج��اب �ي��ة ع�ل��ى �إدراك

املخاطر املتنوعة و�سرعة التكاتف
وال �ت�ل�اح��م ل �ل �ح��د م �ن �ه��ا ،بعدما
اكت�سبت م�ؤ�س�ساته الر�سمية وغري
ال��ر��س�م�ي��ة خ�ب�رة وا��س�ع��ة ب�أنظمة
مواجهة الكوارث ،ونقلت جتاربها
�إىل �أف��راد املجتمع وامل�ستهدفني،
�� �ض� �م ��ن م � �ن � �ج� ��زات التخطيط

وال �ت �ن �م �ي��ة ،و��ش�م��ول�ي��ة احل ��د من
الأخطار املحتملة والو�شيكة.
ك�م��ا �أك ��د �أه�م�ي��ة ت�ضافر اجلهود
ال��دول �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة م ��ن �أج ��ل
تقوية �أن�ظ�م��ة م��واج�ه��ة الكوارث
والأزم � � � ��ات ،ح �ي��ث ي�ع�ت�م��د للحد
م�ن�ه��ا واال� �س �ت �ج��اب��ة ل �ه��ا ب�صورة

فعالة على تعزيز ق��درة املجتمع
امل��دين ،وي�شمل ذل��ك املتطوعني،
وجمعيات النفع ال�ع��ام ،والقطاع
اخل��ا���ص ،وامل��ؤ��س���س��ات الإعالمية
والعلمية والثقافية وغريها ،حيث
ت�ساعد هذه الت�شاركية على جتنب
الآث��ار املرتبة عند وقوع الأحداث

اخلطرية.
و ُن �ظ �م��ت اجل �ل �� �س��ة احل� ��واري� ��ة يف
�إط� ��ار ُق ��رب اح �ت �ف��اء ك��اف��ة ال ��دول
ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للت�أهب للأوبئة،
الذي يوافق  27دي�سمرب من كل
ع ��ام ،وال� ��ذي اع�ت�م��دت��ه اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،يوماً عاملياً

ل �ل �ت��ذك�ير ب ��وج ��وب م �ن��ع انت�شار
الأوبئة اجلديدة يف امل�ستقبل كمثل
جائحة ك��ورون��ا .ح�ضر اجلل�سة،
ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب� ��ن خ �ل �ي �ف��ة بن
حممد ب��ن خالد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية واجب
التطوعية ،كما ا�ست�ضافت الوزير
والنائب الأردين الأ�سبق ،معايل
ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د ن� ��وح الق�ضاة،
ع�ضو هيئة ال�ت��دري����س يف جامعة
حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية،
و�سعادة عبد اهلل عقيدة املهريي،
الأم�ي��ن ال �ع��ام ل���ص�ن��دوق الزكاة،
و� �س �ع��ادة حم�م��د ي��و��س��ف الفهيم،
نائب الأمني العام للهالل الأحمر

الإم� � ��ارات� � ��ي ،وع � ��دد م ��ن النخب
امل��واط�ن��ة واخل �ب�راء واملخت�صني.
وتناولت اجلل�سة احل��واري��ة التي
�أداره��ا الإع�لام��ي الإم��ارات��ي رائد
ال �� �ش��اي��ب ،م�ن��اق���ش��ة ال �ع��دي��د من
املوا�ضيع حول اجلهود التي بذلها
جم �ت �م��ع الإم� � � � ��ارات يف التعاون
والتالحم ملواجهة جائحة كورونا،
والتي هدفت يف جمملها �إىل دعم
م��ا ت�ق��وم ب��ه م�ؤ�س�سات ال��وط��ن يف
ت��رج�م��ة ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة،
وتطلعاتها يف �سرعة �إدارة مفهوم
املخاطر ،واتخاذ القرارات ال�صائبة
ملواجهة الكوارث والأزم��ات ب�شتى
�أنواعها.

الهالل الأحمر يطلق حملة تربعات لتو�سيع نطاق امل�ستفيدين من خدماته ال�صحية
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت هيئة ال�ه�لال الأح �م��ر الإم��ارات��ي ،حملة ت�برع��ات لتو�سيع نطاق
خدماتها ال�صحية للمر�ضى املعوزين� ،ضمن مبادراتها الإن�سانية يف عام
وف هذا ال�صدد وقعت الهيئة وجمموعة (يف بي ا�س) للرعاية
اخلم�سني .يِ
ال�صحية مبقر الهيئة يف �أبو ظبي �أم�س ،ملحقا جديدا التفاقية التعاون
التي مت توقيعها بني اجلانبني العام املا�ضي يف املجال ال�صحي ،والتي تهدف
�إىل حت�سني م�ستوى ال��رع��اي��ة الطبية للمر�ضى ال��ذي��ن ت�شملهم الهيئة
برباجمها ،وتخفيف معاناتهم ال�صحية يف عدد من التخ�ص�صات منها على
�سبيل املثال ،جراحات حديثي ال��والدة وزراع��ة النخاع ال�شوكي وجراحات
القلب املفتوح والدماغ والوجه والفكني وال�شبكية وعالج مر�ضى ال�سرطان،
وحددت بنود االتفاقية �أطر التن�سيق و�آليات التعاون بني اجلانبني.
وقع ملحق االتفاقية من جانب الهالل الأحمر �سعادة الدكتور حممد عتيق

الفالحي ،الأمني العام للهيئة ،فيما وقعه من املجموعة �شام�شري فاياليل
بارامبات الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب.
وبحث اجلانبان عقب التوقيع تعزيز ال�شراكة وتطوير جم��االت التعاون
م�ستقبال لتوفري امل��زي��د م��ن ال��رع��اي��ة ال�صحية لل�شرائح وال�ف�ئ��ات التي
ترعاها الهيئة وتعمل على حت�سني �أو�ضاعها ال�صحية.
و�أك ��د ال�ف�لاح��ي �أن ه��ذه اخل�ط��وة جت�سد ر�ؤي ��ة ال�ه�لال الأح �م��ر يف تعزيز
ال�شراكات الإن�سانية مع القطاعات احليوية كافة على ال�ساحة املحلية،
خا�صة يف امل�ج��ال ال�صحي ال��ذي يعترب حاليا �أول��وي��ة يف حت��رك��ات الهيئة
حمليا وخارجيا.
وق��ال �إن احلملة التي �أطلقتها الهيئة ت�ستهدف �إ��ش��راك جميع قطاعات
املجتمع وم�ؤ�س�ساته خا�صة ال�صحية منها يف جهودها الطبية ،و�إقامة
حتالف من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للحد من التحديات ال�صحية التي
تواجه املر�ضى املعوزين.

وا�شار �إىل �أن االتفاقية مع جمموعة  /يف بي ا���س  /ت�أتي يف ه��ذا ال�سياق
وترتجم رغبة الطرفني يف العمل �سويا من �أجل تخفيف معاناة املر�ضى
من �أ�صحاب احلاجات ،وم�ساندتهم على جتاوز ظروفهم ال�صحية ،وجت�سد
رغبتهما يف تعزيز ال�صالت والتعاون لتحقيق املزيد من املكت�سبات ال�صحية
لل�شرائح التي تخت�صها هيئة الهالل الأحمر برعايتها والعناية بها.
وق��ال �أم�ي�ن ع��ام ال�ه�لال الأح �م��ر� ،إن الهيئة ت��رح��ب مبثل ه��ذه املبادرات
احليوية التي تهتم بالأو�ضاع ال�صحية لل�شرائح والفئات ال�ضعيفة والأ�سر
املتعففة وتعمل على حت�سني ظروفها ال�صحية ،و�أثنى على مبادرة جمموعة
/يف بي ا���س /يف التعاون مع الهيئة يف هذا ال�صدد ،م�ؤكدا �أنها ت�ساهم يف
حتقيق تطلعات الكثريين يف العالج وال�شفاء ،و�شدد على �أن توافق الر�ؤى
والأه� ��داف ب�ين ال�ه�لال الأح�م��ر وامل�ست�شفى ت�ؤهلهما لإق��ام��ة امل��زي��د من
ال�شراكات اال�سرتاتيجية والذكية يف املجال ال�صحي.
من جانبه �أكد �شام�شري فاياليل �إىل �أن التعاون الوثيق مع الهالل الأحمر

الإم��ارات��ي ي�أتي �ضمن م�ب��ادرات جمموعة /يف بي ا���س /لتح�سني خدمات
ال��رع��اي��ة ال�صحية لأ��ص�ح��اب احل��اج��ات بالتعاون م��ع الهيئات واملنظمات
الإن�سانية يف ال��دول��ة ،اقتداء مب�ب��ادرات القيادة الر�شيدة التي ن�سري على
نهجها ونقتفي �أثرها ،لتعزيز جوانب امل�س�ؤولية االجتماعية والإن�سانية
معتربا �أن ملحق االتفاقية يعزز التعاون القائم �أ�صال بني اجلانبني ويعترب
بادرة خري ملوا�صلة التن�سيق امل�ستقبلي مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
يف املجال ال�صحي.
و�أ�شاد بالدور الإن�ساين والتنموي الذي ت�ضطلع به هيئة الهالل الأحمر
يف جميع ال�ساحات واملناطق التي تواجه حتديات �إن�سانية عديدة ،و�أكد على
�أهمية وحيوية برامج الهيئة يف جم��ال توفري الرعاية ال�صحية للفئات
وال�شرائح التي تعاين من وط��أة الظروف ،وق��ال �إن جهود الهيئة الطبية
جت�سد حر�صها على حت�سني الأو�ضاع ال�صحية لل�ضعفاء و�صون كرامتهم
الإن�سانية.

بهدف تبادل اخلربات واال�ستفادة من قواعد البيانات

تريندز واملركز الوطني للدرا�سات مب�صر يو ّقعان مذكرة تفاهم بحثي
و ّقع"مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات“،مذكرة تفاهم مع "املركز
ال��وط�ن��ي للدرا�سات" مب�صر ب�ه��دف تعزيز ال�ت�ع��اون العلمي والبحثي،
وتنظيم الفعاليات واملنتديات البحثية والعلمية ،واال�ستفادة من قواعد
البيانات واملعلومات والبحوث املتاحة لدى الطرفني.
و ّقع االتفاقية من جانب "مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات " الدكتور
حممد عبد اهلل العلي الرئي�س التنفيذي ،فيما وقعها عن املركز الوطني
للدرا�سات مب�صر اللواء �أحمد ال�شهابي رئي�س املركز  ،بح�ضور كل من
الأ� �س �ت��اذ ه��اين االع���ص��ر امل��دي��ر التنفيذي للمركز ال��وط�ن��ي للدرا�سات
،وال��دك�ت��ور فتوح هيكل رئي�س قطاع البحث العلمي برتيندز  ،ونائبه
الأ�ستاذ �سلطان ماجد .
وتن�ص م��ذك��رة التفاهم على ال�ت�ع��اون ب�ين "تريندز "واملركز الوطني
ل�ل��درا��س��ات يف م�صر يف جم��االت �إع ��داد البحوث ح��ول امل��و��ض��وع��ات ذات

االهتمام امل�شرتك ،وتبادل اخلرباء والباحثني لدى الطرفني ،واال�ستفادة
من خرباتهم ،كما ي�شمل التعاون تبادل الإ��ص��دارات والكتب والبحوث
املعدة يف موا�ضيع تعزيز خطاب الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي ومد ج�سور
التوا�صل احل���ض��اري ،ف�ض ً
ال ع��ن �إق��ام��ة فعاليات ون ��دوات و�أن�شطة يف
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك بني الطرفني.
وقد �أثنى الدكتور حممد عبد اهلل العلي على املركز الوطني للدرا�سات
مب�صر ال��ذي يحظى مبكانة بحثية وفكرية مرموقة ،وق��ال ان "مركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات" ي�سعد بالتعاون معه حيث الر�ؤى امل�شرتكة
التي تخدم ن�شر املعرفة وامل�شاركة يف �صنع امل�ستقبل وفق مبادىء الت�سامح
واالخوة الإن�سانية ونبذ التطرف والكراهية .م�ضيفا ان هذه االتفاقية
ت�أتي �أي�ضا من منطلق حر�ص "تريندز" على تعزيز ال�شراكات البحثية
والعلمية م��ع ك�برى امل�ؤ�س�سات وامل��راك��ز البحثية والفكرية و�أه�م�ه��ا يف

املنطقة والعامل.
و�أكد �أن مركز "تريندز" يويل �أهمية كربى للتن�سيق والتعاون مع املراكز
البحثية والفكرية واالكادميية ،يف �إطار �سعيه اىل ان يكون ج�سراً للتوا�صل
املعريف والأكادميي على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،وامل�شاركة يف �صنع
امل�ستقبل ،وتقدمي ر�ؤى للجمهور و�صانعي ال�ق��رار ملواجهة التحديات
وو�ضع احللول الناجعة لها.
من جانبه عرب ال�ل��واء �أحمد ال�شهابي رئي�س املركزالوطني للدرا�سات
عن �سعادته لإبرام هذه االتفاقية مع مركز تريندز باعتباره مركز بحث
ر�صني وعاملي التوجه ،م�شيدا مب�ستوى �إ�صداراته وفعالياته وتناولها
التطورات الإقليمية والعاملية الراهنة .وث َّمن ال��دور الفعال الذي يقوم
به مركز "تريندز" يف دعم حركة البحث العلمي على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي ،وما ينظمه من م�ؤمترات وندوات وحما�ضرات نوعية تعزز من

ن�شر الفكر العلمي وتدعم احلركة البحثية على نطاق عاملي.
وذكر ان "تريندز" بات اليوم من�صة بحثية عاملية متميزة ،وقبلة للباحثني
عن املعرفة التي ت�ست�شرف امل�ستقبل وت�شارك يف �صنعه ،و�شدد على ان
تعاون املركز الوطني للدرا�سات يف م�صر معه يكت�سب �أهمية يف دعم حركة
البحث العلمي وتر�سيخ الوعي املعريف بالق�ضايا الإقليمية والعاملية� ،إىل
جانب التعريف بالظواهر واالحتياجات الوطنية والعاملية.
يذكر ان املركز الوطني للدرا�سات مركز فكري م�ستقل  ،وقد ت�أ�س�س يف
العا�صمة امل�صرية القاهرة عام  ،2020وتتمحور اهتماماته يف متابعة
الق�ضايا الدولية ودرا�ستها مع الرتكيز على منطقتي ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا ،وذلك بهدف تقدمي اخلدمات التي من �ش�أنها م�ساعدة �صنّاع
ال�سيا�سات على اتخاذ قرارات مدرو�سة وم�ستندة �إىل �أ�س�س علمية دقيقة،
وفق منهجية علمية بحثية موثقة .
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تعديل �إجراءات الت�صدي لكوفيد  19 -يف احلكومة االحتادية
•• دبي  -وام:

�أ�صدرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية� ،أم�س ،تعميماً
موجهاً �إىل كافة ال��وزارات واجلهات االحت��ادي��ة ،عدلت مبوجبه بع�ض
�إج ��راءات الت�صدي جلائحة " كوفيد  " -19على م�ستوى احلكومة
االحت��ادي��ة ،وذل��ك يف �ضوء التن�سيق م��ع جهات االخت�صا�ص بالدولة،
ومتا�شياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات ب�ش�أن اعتماد تطبيق نظام
املرور الأخ�ضر ،لدخول جميع اجلهات االحتادية للموظفني واملراجعني،
يف كافة �إمارات الدولة ،بحيث يقت�صر الدخول على املطعمني و�أ�صحاب
الفئات امل�ستثناة من التطعيم ،ابتداء من  3يناير .2022
و�أهابت الهيئة بالوزارات واجلهات االحتادية ب�ضرورة االلتزام والتقيد

بالإجراءات الواردة يف تعميمها  21ل�سنة  ،2021بحيث ي�سمح فقط
بدخول اجلهات االحتادية للأ�شخا�ص احلا�صلني على جرعتني من �أي
لقاح كوفيد  19 -معتمد يف الدولة ،واجلرعات الداعمة واملعززة له،
والذين تظهر �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون الأخ�ضر ،كما يلتزم
جميع احلا�صلني على جرعتي اللقاح واجلرعات الداعمة ب�إجراء فح�ص
خمربي  PCRكل  14يوماً؛ وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية ظهور �صفتهم
يف تطبيق احل�صن باللون الأخ�ضر.
�أم��ا فئة املوظفني �أو امل��راج�ع�ين امل�ستثناة م��ن التطعيم ،في�سمح لها
بدخول اجلهات االحتادية� ،شريطة �أن تظهر �صفتها يف تطبيق احل�صن
باللون الأخ�ضر ،على �أن تلتزم ب�إجراء فح�ص خمربي  PCRكل 7
�أيام؛ وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية ظهور �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون

الأخ���ض��ر .وفيما يخ�ص املراجعني م��ن الأط�ف��ال دون �سن  16عاماً،
وتظهر �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون الأخ�ضر في�سمح لهم بدخول
اجلهات االحتادية دون �أن يطلب منهم �إجراء �أية فحو�صات خمربية.
�أم��ا املوظفني �أو امل��راج�ع�ين غ�ير املطعمني ،فيمنع دخولهم للجهات
االحتادية ،وكذلك الأ�شخا�ص الذين تظهر �صفتهم باللون الرمادي يف
تطبيق احل�صن؛ نظراً النتهاء الفرتة املحددة لإجراء الفح�ص املخربي
 PCRاخل��ا���ص ب�ه��م .ودع ��ت الهيئة م��وظ�ف��ي احل�ك��وم��ة االحتادية
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن خ��دم��ة فح�ص ك��وف�ي��د  -19امل�ج��ان�ي��ة ال�ت��ي توفرها
وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ،م��ن خ�لال تطبيق �شفاء� ،أو الرابط
الإلكرتوين خلدمة فح�ص كوفيد –  19املجانية ،التي توفرها الوزارة
.https://2u.pw/ewLUT

وحثت كافة اجل�ه��ات االحت��ادي��ة على ��ض��رورة م��راع��اة ق��واع��د ال�صحة
وال�سالمة العامة ،وات�خ��اذ كافة الإج ��راءات االح�ترازي��ة والإج ��راءات
ال�لازم��ة ال�ت��ي مت تعميمها �سابقاً ،ب�ش�أن حوكمة �إج� ��راءات الت�صدي
جلائحة كوفيد  -19و�آل �ي��ة ت�سجيل امل�صابني وامل�خ��ال�ط�ين ومتلقي
التطعيم� ،ضمن ن�ظ��ام �إدارة معلومات امل ��وارد الب�شرية يف احلكومة
االحت��ادي��ة "بياناتي" ،واال�ستفادة من الدليل اال�سرت�شادي للتعامل
مع املوظفني امل�صابني �أو املخالطني �أو امل�شتبه يف �إ�صابتهم ب�أعرا�ض
فريو�س كوفيد  19 -يف مقار العمل يف اجلهات االحتادية ،وكذلك دليل
اجلزاءات اال�سرت�شادي للجان املخالفات امل�شكلة لدى اجلهات االحتادية
عند التعامل مع املوظفني غري امللتزمني بالإجراءات االحرتازية للحد
من انت�شار الأوبئة.
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ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة -وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي� ،صباح �أم�س الثالثاء وبح�ضور �سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة  ،اجتماع املجل�س
التنفيذي للإمارة  ،وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.
ناق�ش االجتماع عدداً من املو�ضوعات احلكومية الهامة الرامية �إىل تطوير كافة
الأعمال واخلدمات احلكومية يف كافة الدوائر والهيئات ،بالإ�ضافة �إىل االطالع
على امل�شروعات التنموية يف كافة القطاعات مبا يواكب التنمية ال�شاملة يف
�إمارة ال�شارقة.
واعتمد املجل�س �آل�ي��ة ال��رق��اب��ة على املنتجات ال��زراع�ي��ة الع�ضوية ومتبقيات

املبيدات يف اخل�ضروات والفواكه يف �إمارة ال�شارقة ،والهادفة �إىل تعزيز �سالمة
املنتجات ال��زراع�ي��ة وف�ق�اً لأف�ضل املوا�صفات ،وتعزيز ال��وع��ي ل��دى املزارعني،
واحلد من املمار�سات اخلاطئة التي من �ش�أنها الإ�ضرار بال�صحة العامة وتقليل
جودة املنتجات الزراعة الع�ضوية .كما وجه املجل�س بزيادة احلمالت التوعوية
للمزارعني ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية لت�أهيل ال�ك��وادر الب�شرية باملهارات
الالزمة ومواكبتها لأحدث �أنظمة التفتي�ش والرقابة يف مدن ومناطق الإمارة.
واعتمد املجل�س م�شروع مر�سوم �أمريي ب�ش�أن تنظيم نادي ال�شارقة لل�سيارات
القدمية ،وم�شروع مر�سوم �أمريي ب�ش�أن تنظيم نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع
عن النف�س ،وذلك بهدف تطوير البنية الت�شريعية للقطاع الريا�ضي ومواكب ًة
للتطور الذي ت�شهده خمتلف الريا�ضات يف �إمارة ال�شارقة والتو�سع الذي ت�شهده
يف كافة جوانبها الإدارية والفنية.

الإحاطة الإعالمية لكوفيد :19 -

الإمارات تتبع منوذجا فريدا من الإجراءات االحرتازية والوقائية الحتواء الفريو�س ومتحوراته
•الدكتورة نورة الغيثي :يف ظل ارتفاع �أعداد الإ�صابات مقارنة بالأ�شهر والأ�سابيع املا�ضية ن�ؤكد على ا�ستقرار الو�ضع ال�صحي والطبي
• �أكرث من  55يف املائة من �أ�سرة امل�ست�شفيات و�أ�سرة العناية املركزة يف الدولة �شاغرة
• الدولة عززت ا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي بهدف تقليل الإ�صابات وحتليل البيانات
• اجلرعة الداعمة تعترب من �أهم العوامل للمحافظة على ال�صحة العامة و�سالمة �أفراد املجتمع
•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت ال��دك�ت��ورة ن��ورة الغيثي املتحدث الر�سمي ع��ن القطاع ال�صحي يف
الدولة �أنه بف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة احلري�صة على �صحة و�سالمة
املجتمع اتبعت الدولة منوذجا فريدا من الإجراءات االحرتازية والتدابري
الوقائية الح�ت��واء الفريو�س ومتحوراته لعدم تف�شيه  ،وذل��ك من خالل
تطوير �إج ��راءات الفح�ص الطبي الكت�شاف احل��االت امل�صابة وعزلها يف
الأماكن املخ�ص�صة للعزل ال�صحي وتقدمي العالجات املنا�سبة لها.
وق��ال��ت خ�لال الإح��اط��ة الإع�لام�ي��ة حلكومة الإم� ��ارات ح��ول م�ستجدات
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  :19 -تعترب دول��ة الإم��ارات من الدول
التي يحتذى بها يف جمال ال�سيطرة واملكافحة مبراحلها املختلفة ودورها يف
التعامل مع اجلائحة �ضمن �أف�ضل املمار�سات العاملية كما ن�ؤكد �أي�ضا �أهمية
ال��دور القيادي والتكامل والتوازن الإ�سرتاتيجي بني القطاعات املختلفة
وال�ت��ي عملت كفريق عمل واح��د وب ��روح ال�ت�ع��اون وامل �ب��ادرة واال�ستباقية
لتحقيق هدف م�شرتك وهو �صحة و�سالمة املجتمع.
و�أ�شارت �إىل �أنه يف �إطار حر�ص القطاع ال�صحي على دعم الإجراءات الوقائية
والتدابري االحرتازية عززت الدولة ا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي
بهدف تقليل الإ�صابات وكذلك حتليل البيانات مل�ساعدة الطاقم الطبي
والتمري�ضي على مراقبة املر�ضى".
وق��ال��ت �إن��ه "يف ظ��ل ارت�ف��اع �أع ��داد الإ��ص��اب��ات يف ال��دول��ة مقارنة بالأ�شهر
والأ�سابيع املا�ضية ن�ؤكد على ا�ستقرار الو�ضع ال�صحي والطبي يف جميع
م�ست�شفيات الدولة حيث ان �أكرث من  55يف املائة من �أ�سرة امل�ست�شفيات

وا��س��رة العناية امل��رك��زة يف ال��دول��ة �شاغرة ون�سبة ا�شغال الأ��س��رة اخلا�صة
بكوفيد  19ال تتعدى الـ  3يف املائة.
و�أكدت �أن الدولة ا�ستطاعت وبت�ضافر جهود اجلميع ال�سري بخطى حثيثة
ومت�سارعة نحو ر�صد متحورات اجلائحة م��ن خ�لال التخطيط املحكم
والتنفيذ الدقيق لو�سائل الت�صدي لها وت�سخري جميع االمكانيات املتوفرة
يف الدولة  ،ولتعزيز جهودها يف مكافحة تبعات اجلائحة و�ضعت الدولة
خططاً وبرامج تعتمد على احلقائق العلمية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة
العاملية وتتبع تطور الفريو�س عاملياً �إذ يقوم القطاع الطبي وعلى مدار الـ
� 24ساعة بر�صد �آخر م�ستجدات اجلائحة وو�ضع حلول ملنع انت�شارها.
و�أ�شارت �إىل �أن جميع القطاعات تعمل بالتعاون مع القطاع ال�صحي ب�أق�صى
طاقاتها من خالل التحليل امل�ستمر للو�ضع الوبائي حملياً وعاملياً وت�أثري
التغريات وو�ضع ال�سيناريوهات املتوقعة وطرق اال�ستجابة الفورية.
وبينت �أنه للتقييم ال��دوري للقرارات والإج��راءات دور هام وفعال ل�ضمان
مواكبتها مع الو�ضع واخلروج بالتو�صيات والإج��راءات الداعمة يف الوقت
املنا�سب مع التعاون بتوفري املعلومات لأفراد املجتمع بال�شفافية وتزويدهم
بامل�ستجدات ب�شكل دوري وا�ستباقي .وقالت �إن��ه بهدف احل��د من انت�شار
الفريو�س قامت اجلهات املعنية يف الدولة بت�شديد الإج��راءات االحرتازية
على امل�ستوى الوطني كفر�ض قيود على امل�سافرين القادمني �إىل الدولة
من بع�ض ال��دول التي ترتفع فيها الإ�صابات وت�شهد ظهوراً للمتحورات
بالإ�ضافة �إىل �إلزامية �إب��راز امل��رور الأخ�ضر على تطبيق احل�صن كما مت
اتخاذ �إج��راءات احرتازية ووقائية من بع�ض �إم��ارات الدولة على امل�ستوى
املحلي.

�دف ال��و��ص��ول �إىل املناعة
و�أ��ض��اف��ت "يوا�صل ال� ِق�ط��اع ال�صحي ج�ه��وده ب�ه� ِ
املجتمعية من خالل توفري اللقاحات للفئات امل�ؤهلة لتلقي التطعيم حيث
و�صلت ن�سبة احلا�صلني على اجلرعة الأوىل من لقاح كوفيد  19 -من
�إجمايل ال�سكان �إىل  100يف املائة يف حني �أن ن�سبة متلقي جرعتي اللقاح
كوفيد  19هي  91.50يف املائة من �إجمايل �إح�صاء ال�سكان املعتمد.
وتابعت " بتوجيهات القيادة الر�شيدة ومن خالل احلملة الوطنية للقاح ،مت
توفري اللقاحات ب�شكل وا�سع يف دولة الإمارات ولكافة فئات املجتمع امل�ؤهلة
ونرى اليوم ن�سب عالية من متلقي اللقاحات املعتمدة للت�صدي لفريو�س
كورونا مما يعزز املناعة املجتمعية ويدعم م�سرية التعايف من الأزمة".
وتوجهت بال�شكر �إىل كافة �أف��راد املجتمع على املبادرة لأخ��ذ اللقاحات ما
يعك�س دوره��م الفعال يف ب�ن��اء مناعة جمتمعية م�ستدامة م�شيدة بدور
�أبطالنا يف خط الدفاع الأول ك�أحد �أهم خطوط املواجهة لهذه اجلائحة.
و�أك��دت الدكتورة ن��ورة الغيثي املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف
الدولة �أن �صحة و�سالمة الإن�سان من �أه��م �أول��وي��ات الدولة ولذلك ف�إن
احل�صول على اجلرعة الداعمة وامل�ع��ززة يعترب داع�م�اً �أ�سا�سياً للح�صول
على الأج�سام امل�ضادة الالزمة للوقاية من املتحورات والطفرات اجلينية
لفريو�س كورونا.
و�أو�ضحت �أن اجلرعة الداعمة تعترب من �أه��م العوامل للمحافظة على
ال�صحة العامة و�سالمة �أفراد املجتمع ولها دور كبري وفعال يف تعزيز املناعة
املكت�سبة لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة خا�صة يف الظروف الراهنة التي ي�شهد
فيها العامل تزايداً يف �أعداد احلاالت امل�سجلة.
و�أ�ضافت "�أثبتت الدرا�سات �أن التطعيمات بجرعاتها الأ�سا�سية والداعمة

ت�ساعد ب�شكل ملحوظ يف تقليل الإ��ص��اب��ة مبخاطر امل��ر���ض وم�ضاعفاته
والوفيات ،ولها دور فعال يف �إيقاف املتحورات من الظهور".
وقالت �إننا ندعو جميع الأف��راد من عمر  18عاماً فما ف��وق من الفئات
امل�ؤهلة بالتوجه لأقرب مركز التطعيم لأخذ اجلرعة الداعمة بعد مرور
� 6أ�شهر من اجلرعة الثانية والتوا�صل مع اجلهات ال�صحية للمزيد عن
املعلومات وللح�صول على موعد لأخذ اللقاح.
و�أ�شارت �إىل �أن القطاع ال�صحي وبالتن�سيق والتعاون مع ال�شركاء يتابع عن
كثب تطورات الو�ضع الوبائي يف الدول الأكرث انت�شاراً للمتحورات ولذلك
نو�صي اجلمهور مبتابعة ك��ل امل�ستجدات املتعلقة ب��ال��دول التي يرغبون
ال�سفر �إليها ،وذلك حر�صاً على �صحتهم و�سالمتهم.
وجددت الت�أكيد ب�أن �أخذ اللقاح ال يغني عن االلتزام بالإجراءات الوقائية
واالح�ترازي��ة مثل لب�س الكمام ونظافة اليدين واملحافظة على م�سافة
التباعد اجل�سدي واتباع الربوتوكوالت الأخرى املعتمدة لل�سيطرة واملكافحة
م�شرية �إىل �أن االلتزام والتعاون من �أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية
ل�صحة و�سالمة الأفراد وبالتايل تقوية مناعة املجتمع ووقايته.
ون��وه��ت يف خ�ت��ام الإح��اط��ة الإع�لام�ي��ة �إىل امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية والدور
املحوري الذي يقوم به �أفراد املجتمع للحفاظ على املكت�سبات التي حققتها
الدولة خالل الأزمة وامل�ضي قدماً للتعايف امل�ستدام.
و�أ��ض��اف��ت "نهيب ب��أف��راد املجتمع ��ض��رورة التعاون واالل �ت��زام بالإجراءات
الوقائية ملواجهة كوفيد -19من خالل االلتزام بلب�س الكمام واالبتعاد عن
الأماكن املزدحمة والتعقيم الدائم ف�صحة جمتمعنا �أولوية وم�س�ؤولية كل
فرد منا.

جامعة العني الثانية حمليا و  169عامليا
تنفيذ حما�ضرة تعريفية حول دليلك للم�شاركة
يف ت�صنيف اجلامعات اخل�ضراء 2021
يف جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي بدورتها 19
ت�ستهدف متطوعي مركز ال�شارقة للتطوع باجتماعية ال�شارقة

•• العني-وام:

•• ال�شارقة-الفجر:

ب��ال �ت �ع��اون ب�ي�ن م��رك��ز ال�شارقة
للعمل التطوعي بدائرة اخلدمات
االج�ت�م��اع�ي��ة؛ وج��ائ��زة ال�شارقة
ل �ل �ع �م��ل ال� �ت� �ط ��وع ��ي؛ مت �إق ��ام ��ة
حما�ضرة حول دليلك للم�شاركة
يف اجل��ائ��زة ال�ت�ط��وع�ي��ة بدورتها
 19وال � �ت� ��ي ا� �س �ت �ه��دف��ت فيها
ك��اف��ة امل �ت �ط��وع�ين م ��ن منت�سبي
م��رك��ز ال���ش��ارق��ة ل�ل�ت�ط��وع؛ وذلك
ل�ت�ع��ري�ف�ه��م ب ��آل �ي��ات امل �� �ش��ارك��ة يف
ال � � ��دورة  19وف� �ئ ��ات وجم� ��االت
امل�شاركة ومعايريها ،حيث �أقيمت
امل �ح��ا� �ض��رة ع��ن ب�ع��د ع�بر من�صة
التوا�صل املرئي (زووم).
�إث����راء املتطوعني مبختلف
املعلومات
وتهدف املحا�ضرة؛ التي قدمتها
ف��اط�م��ة م��و��س��ى ال�ب�ل��و��ش��ي املدير
التنفيذي جلائزة ال�شارقة للعمل
التطوعي؛ وع�ضو جمل�س الأمناء؛

�إىل ت�ع��ري��ف و�إث� � ��راء املتطوعني
مب�خ�ت�ل��ف امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي تعني
بفئات وجماالت اجلائزة املختلفة
وامل� �ع ��اي�ي�ر واال� � �ش�ت��راط� ��ات ،من
�ش�أنه �أن ي�سهم يف تو�سيع دائرة
امل���ش��ارك��ة وت�ع��زي��ز ق��وة التناف�س
ب�ي�ن امل �ت �ط��وع�ي�ن ع �ل��ى م�ستوى
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة،
وال � �س �ي �م��ا �أن اجل� ��ائ� ��زة ت�شهد
العديد من التحديثات والتطوير
امل�ستمر؛ ن�ظ��راً لطبيعة �أهداف
اجلائزة املجتمعية امل�ستدامة.

كما ت�ضمنت املحا�ضرة التعريفة
ع � ��دداً م��ن امل� �ح ��اور؛ وا�ستهلتها
ب �ن �ب��ذة ت �ع��ري �ف �ي��ة ع ��ن اجل ��ائ ��زة
و�شرحاً كام ً
ال ووافياً عن �أهميتها
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل كيفية توثيقات
امللفات وامل�شاركات ،كما تطرقت
�إىل تو�ضيح �أب��رز الأخ �ط��اء التي
ي� �ق ��ع ع �ل �ي �ه��ا امل� �ت� �ط ��وع ��ن خ�ل�ال
الت�سجيل وامل�شاركات والتوثيقات
واالثباتات.
و�أ�� �ش ��ارت ال�ي�ل��و��ش��ي؛ �إىل حر�ص
"اجلائزة" على تر�سيخ وتعزيز
م �ف �ه��وم ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ذات
امل�س�ؤولية املجتمعية �ضمن فئاتها
وب��راجم �ه��ا ال �ت��ي ت �ط��رح �ه��ا ،وال
�سيما �أن هذه الدورة؛ تزامنت مع
العديد م��ن الفعالبات الوطنية
�أبرزها متطوعي جائحة كورونا،
وم� �ت� �ط ��وع ��ي م� �ع ��ر� ��ض �إك�سبو
� ، 2020إىل جانب املتطوعني
ب �ف �ع��ال �ي��ات م� �ع ��ر� ��ض ال�شارقة
ال ��دويل للكتاب ،ب��الإ��ض��اف��ة غلى
العديد من الفعاليات واملنا�سبات

الوطنية واملجتمعية على م�ستوى
دولة االمارات العربية املتحدة.
حتفيز وتقدير للمتطوعني
وم� ��ن ج��ان �ب �ه��ا؛ � �ص��رح��ت ح�صة
احل �م��ادي ،م��دي��ر �إدارة التالحم
املجتمعي� ،إىل �أن مركز ال�شارقة
ل�ل�ت�ط��وع ،ي�ع��د ال� ��ذراع التطوعي
لإم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،ح�ي��ث ينت�سب
�إل �ي��ه ع ��دد ك�ب�ير م��ن املتطوعني
على م�ستوى الدولة عرب من�صة
التطوع الإلكرتونية؛ م�شرية �إىل

�أننا ندعو ونحث كافة املتطوعني
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ه� � ��ذه اجل� ��ائ� ��زة
التطوعية الرائدة؛ كون امل�شاركة
فيها ت�سلط ال�ضوء على قدرات
املتطوعني و�إجنازاتهم التطوعية
مم��ا ي �ع��د ح ��اف ��زاً �إ� �ض��اف �ي �اً لبذل
امل��زي��د م��ن ال�ع�ط��اء ،وال �سيما ما
ن�شهده على منت�سبينا من ب�صمات
تطوعية وا�ضحة.
كما �أ�شارت �إىل �أن التطوع ي�سهم
يف بناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
ويحقق التكاتف املجتمعي ويوثق
راب � ��ط ال �ت �م��ا� �س��ك ب�ي�ن �أف � � ��راده،
و�إن م��ن �أه��داف�ن��ا اال�سرتاتيجية
تعزيز ثقافة وم�ساهمات العمل
ال �ت �ط��وع��ي ل �ل �م �ج �ت �م��ع املحلي،
حتقيقاً للتنمية امل�ستدامة الذي
تنتهجها الإمارة.
و�أن املركز �شريك ا�سرتاتيجي مع
جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي،
م ��ن � �ش ��أن��ه امل �� �س��اه �م��ة يف تعزيز
غ��ر���س ث �ق��اف��ة ال �ع �م��ل التطوعي
لدى املجتمع وم�ؤ�س�ساته.

ح�صلت ج��ام�ع��ة ال �ع�ين ع�ل��ى امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة على
م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة للعام الثاين
ع�ل��ى ال �ت��وايل يف "ت�صنيف اجل��ام �ع��ات اخل�ضراء
ال�ع��امل��ي ،" UI GreenMetric – 2021
فيما تقدمت يف �سلم الت�صنيف لتح�صل على املرتبة
 12على م�ستوى املنطقة العربية واملرتبة 169
على م�ستوى ال�ع��امل �ضمن  956جامعة ح�صلت
على الت�صنيف.
وق��ال الدكتور ن��ور الدين عطاطرة املدير املفو�ض
للجامعة� ،إن تقدم جامعة العني من املرتبة 250
�إىل  169خ�ل�ال ع��ام واح ��د ه��و ت��رج�م��ة حقيقية
للعمل ال� ��د�ؤوب ال��ذي ي�بره��ن �سري جامعة العني
بخطى ثابتة نحو تر�سيخ مكانتها املتقدمة بني
اجل��ام �ع��ات ال�ع��رب�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ،وي ��ؤك��د اهتمامها
مب �ج��االت التنمية امل���س�ت��دام��ة واالل �ت ��زام مبعايري
ال �ب �ي �ئ��ة اخل� ��� �ض ��راء ك�ترج �م��ة وا� �ض �ح��ة ورا�سخة
لتوجيهات القيادة الر�شيدة يف دولة الإم��ارات التي
ت�ؤكد على �ضرورة دعم م�شاريع اال�ستدامة ومعاجلة
امل�شاكل البيئية.
و�أ�ضاف � " :أنه ملن دواعي �سرورنا �أن تكون جامعة
العني �ضمن قائمة "ت�صنيف اجلامعات اخل�ضراء
" UI GreenMetric – 2021واحل�صول
على مركز �أف�ضل مما حققناه خالل  2020مما
ي�ؤكد جهود اجلامعة امل�ستمرة والتزامها بامل�ضي

نحو التميز ".
م��ن ج��ان�ب��ه ع�بر ال��دك�ت��ور غ��ال��ب ال��رف��اع��ي ،رئي�س
اجلامعة ،ع��ن اع�ت��زازه بهذا الإجن��از ال��ذي ي�ضاف
�إىل قائمة الإجن��ازات التي حققتها اجلامعة والتي
ي�ج��ري العمل عليها وف��ق اخل�ط��ة اال�سرتاتيجية
ال�شاملة للجامعة ،التي �أدرج��ت الق�ضايا البيئية
وتطبيقاتها �ضمن �سلم �أولوياتها لتعزيز اجلودة
والبيئة امل�ستدامة.
من ناحيته �أفاد الدكتور نزيه خداج مالط  ،نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون االعتمادات و�ضمان اجلودة،
ب� ��أ َن ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج جعلت "جامعة العني" تتمتع
مبكانة مميزة بني غريها من اجلامعات املناف�سة،
وه��و م��ا ي��ؤك��د �سعي اجلامعة للتقدم وال�ت�ط��ور يف
ج�م�ي��ع اجل��وان��ب ال�ن��وع�ي��ة وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى ت�أمني
م�ستقبل م�ستدام ،م�شرياً �إىل �أن ه��ذا الإجن��از هو
نتاج جهد جماعي مت بالتعاون ب�ين جميع �أق�سام
اجلامعة ووحداتها وبدعم كامل من الإدارة العليا.
ُيذكر �أن الت�صنيف يجري وفقاً ملجموعة من املعايري
وامل�ؤ�شرات التي ت�شمل جمع املعلومات الأ�سا�سية عن
م�ساحة اجلامعة ،وحجم امل�ساحات اخل�ضراء ،وربط
ا�ستهالك الكهرباء بالب�صمة الكربونية ،والنقل،
وا�ستهالك املياه ،و�إدارة النفايات ،والبنية التحتية،
والطاقة وتغري امل�ن��اخ ،والتعليم والبحث العلمي،
وكيفية ا�ستجابة اجلامعة لق�ضايا اال�ستدامة �أو
التعامل معها م��ن خ�لال ال�سيا�سات والإج� ��راءات
املتبعة.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبي�شل
�سريف�س خلدمات فح�ص اال�شعة واالجهزة الطبية
رخ�صة رقم CN 3939555: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)

06
العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:ستوديو ات�ش للتطريز ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3783785 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150028842:
 تاريخ التعديل2021/12/21:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال لون فا�شن
رخ�صة رقم CN 2996245:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عو�ض مطر جمعه ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميده دران حممد احمد البلو�شي
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/مطعم
املفتون للأكالت ال�شعبية
رخ�صة رقم CN 2930075: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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درمي الند للتنظيفات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1079589:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة جنالء حممد ابوبكر عثمان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عو�ض علي عي�سى
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/البدوع لل�صيانة
العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1013948:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مو�سى عي�سى داود %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد مكتوم را�شد املزروعي
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/كول الند للنقليات
رخ�صة رقم CN 2747461:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سني حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي را�شد عبيد دويح 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

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ذا فلور بوت للزهور والهدايا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:متجر  0.3+2+1وحدة �شاهني خلفان را�شد c26
جزيرة ابوظبي �شرق  28ق
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2329165 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/20:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105040300: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.

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة الطناف
رخ�صة رقم CN 1250755:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عبداهلل على �سيف حممد الزعابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريت�ش كومار ديواكار %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل على �سيف حممد الزعابى
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/مركز برامي كري الطبي
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1145396:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة را�شد احمد را�شد عبيد املن�صورى %31
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سهام حممد م�صطفى %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحمن �شريابارامبيل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اخلليفه ال�سر احل�سينى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سابنا على بوناتازهات
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن �شريابارامبيل
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/بناناز
فاكتوري التجارية
رخ�صة رقم CN 3749090: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/بقالة مبا�ش بي�ستو
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1078639:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حم�سن احمد عبداهلل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل كونهابداهلل
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)

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون بلو�سوم �سي�س�سون
لل�سيدات رخ�صة رقم CN 3820649:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون بلو�سوم �سي�س�سون لل�سيدات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة مرعى التجارية ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

BLOSSOM SEASON LADIES SALON

�إىل /بلو�سام الك�شاري هوم �سبا
BLOSSOM LUXURY HOME SPA

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1030504:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد جمعه را�شد جمعه �سامل %51

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وينرت روز للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3658816:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريا�ض الدين نور نبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سني عبدالكرمي ح�سني عي�سى ال على

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لقمان كروفاليباثيكال حممد %49

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف راجا حممد ا�شرف حممد زمان

تعديل �إ�سم جتاري من /وينرت روز للمقاوالت العامة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مبخوت مرعى على الكربى

WINTER ROSE GENERAL CONTRACTING

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

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

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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)

WINTER ROSE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمموعة يا�س كلينك -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3685891:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �سيد ب�صر �شعيب �سيد �شعيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة العطاء لال�ستثمارات املالية ذ م م
ATAA FINANCIAL INVESTMENT LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد هدى بطى دميثان ال�شام�سى
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  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اتون للمقاوالت وال�صيانة
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1025841:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حميد احمد فري�ش حميد القبي�سى من � % 51إىل %24
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد عبدالعزيز عبدالفتاح العيوطى من � % 49إىل %26
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة مانكون لالن�شاءات ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه اي  101للتجارة
العامة رخ�صة رقم CN 2997403:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /ايه اي  101للتجارة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفانو�س الباهر للمقاوالت وال�صيانة
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2069736:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بي�شوى جنيب مينا نا�شد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد �سيف م�سعود �سليمان الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جنيب مينا نا�شد
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الفانو�س الباهر للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م

TAWAREE FACILITIES MANAGEMENT

AL FANOUS AL BAHER GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE L.L.C

�إىل /طواري الدارة املرافق � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل  /الفانو�س الباهر للمقاوالت وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

TAWAREE FACILITIES MANAGEMENT - 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)

تعديل ن�شاط  /حذف خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات 8130002
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)

�إعــــــــــالن

MANCON CONSTRUCTION CO L.L.C.

�إعــــــــــالن

AE 101 GENERAL TRADING

�إىل /ايه اي  101للتجارة
AE 101 TRADING

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

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)

�إعــــــــــالن

AL FANOUS AL BAHER GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طواري الدارة املرافق
رخ�صة رقم CN 2993655:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمدان عامر لطفى ابو �شليح %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ناديه لطفى دروي�ش ابو�شليح
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 /طواري الدارة املرافق
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حماكم ر�أ�س اخليمة تطلق برناجما �صحيا ملوظفيها
�صحة املوظفني وت�سليط ال�ضوء على �أهمية ال�صحة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:
اجل�سدية والنف�سية وتر�سيخ الوعي امل�ؤ�س�سي باجلانب
�أطلقت دائ��رة حماكم ر�أ���س اخليمة الربنامج ال�صحي ال�صحي وباملخاطر ال�صحية وعلى خمتلف الأمرا�ض
التوعوي "حياة �صحية..روح �إيجابية" الذي ي�ستهدف وت���ش�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى ت �ب �ن��ي من ��ط ح �ي��اة � �ص �ح��ي و�سليم
كافة موظفي وموظفات الدائرة من خمتلف امل�ستويات وت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات واال��س�ت���ش��ارات ال�صحية التوعوية
الوظيفية وذلك بالتعاون مع جامعة ال�شارقة وجامعة ب�ي�ن امل��وظ �ف�ين ل�ت�ك��ون ه�ن��ال��ك ث�ق��اف��ة ��ص�ح�ي��ة �سليمة
ر�أ���س اخليمة للطب والعلوم ال�صحية ويت�ضمن تنفيذ يف بيئة عمل املحاكم �إىل جانب تعزيز ال�شراكات مع
جل�سات حوارية وور�ش عمل �صحية تثقيفية.
اجلامعات يف التعاون ب��امل�ب��ادرات والأن�شطة املختلفة.
و�أو�� �ض ��ح � �س �ع��ادة امل���س�ت���ش��ار �أح �م ��د حم �م��د اخلاطري و�أ�ضاف امل�ست�شار اخلاطري �أن تنفيذ الربامج التثقيفية
رئي�س دائ��رة حماكم ر�أ���س اخليمة �أن �إط�لاق الربنامج والتوعوية املتعلقة بال�صحة العامة للموظف ت�ضمن
ال�صحي ي�أتي يف �إط��ار حر�ص الدائرة يف احلفاظ على متكني املوظفني من الوعي ال�صحي املتكامل وتعزيز

ال�سلوكيات املرتبطة بال�صحة وبالتايل ت�ساعدهم على
ات�ب��اع �أمن ��اط احل�ي��اة ال�صحية ووق��اي�ت�ه��م م��ن خمتلف
الأمرا�ض وتوفري حياة ت�ضمن �سالمة و�صحة املوظف
مما ي�ساهم يف تعزيز جودة احلياة ال�صحية يف بيئة العمل
ورفع امل�ستوى ال�صحي بني املوظفني وحتقيق ال�سعادة
ال��وظ�ي�ف�ي��ة والإي �ج��اب �ي��ة .وب�ي�ن �أن ال�برن��ام��ج ال�صحي
�ستقام حما�ضراته وجل�ساته احلوارية ب�شكل دوري �إما
افرتا�ضيا عرب تقنيات االت�صال املرئي املبا�شر و�إم��ا يف
مقر ال��دائ��رة ويقدمه نخبة من الأ��س��ات��ذة اجلامعيني
املخت�صني يف جمال الطب بالتعاون مع جامعة ال�شارقة
وجامعة ر�أ�س اخليمة للطب.
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�سهيل املزروعي يطلع على �إجنازات وتاريخ باك�ستان وزامبيا يف �إك�سبو 2020
•• دبي-الفجر:

اطلع معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي ،وزير الطاقة والبنية
التحتية ،خ�لال زيارته جناحي جمهوريتي باك�ستان وزامبيا مبعر�ض
اك�سبو  2020دب��ي ،على �إب��رز �إجن ��ازات البلدين يف خمتلف املجاالت،
ال�سيما املرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل ،كما ناق�ش
مع م�س�ؤويل اجلناحني جهودهما النوعية من �أجل البيئة واحلفاظ على
ا�ستدامة املناخ ،وكذلك جتارب البلدين ال�صديقني يف جمال التكنولوجيا

والتنمية امل�ستدامة ،واملنتجات التقليدية للبلدين. .
يذكر �أن جناح باك�ستان ميثل فر�صة للتعرف �إىل موطن واحدة من �أقدم
احل�ضارات ،فيما ي�صطحب اجلناح املقام مبنطقة الفر�ص حتت �شعار
"باك�ستان..الكنز املخفي" ،زواره �إىل جتربة مبهرة ومتعددة احلوا�س،
م��ن خ�ل�ال ج��ذب�ه��م �إىل رح �ل��ة ع�بر ال��زم��ن ل�ع��ر���ض ت��اري�خ�ه��ا القدمي،
والتنوع العرقي والديني ،والتقاليد الثقافية الغنية ،واملوارد الطبيعية،
والإمكانات االقت�صادية التي ميكنهم ا�ستك�شافها ب�شكل �أكرب بني �أروقة
اجلناح.

كما ينق�سم اجلناح الباك�ستاين ،الغني بالتاريخ والثقافة� ،إىل ثمانية
�أق�سام رئي�سية ،حيث ميكن للزوار اختبار �أف�ضل الكنوز املخفية يف البالد
بدءاً من احلِ رف اليدوية الناب�ضة باحلياة �إىل م�شروع الع�شرة مليارات
�شجرة وامل�أكوالت اللذيذة...حيث ميتد على م�ساحة ت�صل �إىل 35000
قدم مربعة ،ويعر�ض الكنوز الهائلة يف ال�سياحة والتجارة واال�ستثمار
التي من املنتظر �أن يكت�شفها العامل وي�ستفيد منها.
وبدوره ،ي�أخذ جناح جمهورية زامبيا يف اك�سبو  2020دبي زواره يف رحلة
تعريفية عن الدولة ذات الأر�ض اخل�صبة والغنية التي ت�شتهر بالزراعة

وا�ستخراج النحا�س ،وتعك�س زامبيا عرب جناحها مقوماتها ال�سياحية
باعتبارها �إحدى الوجهات الواعدة يف �أفريقيا والتي توفر مناطق عديدة
من الرثوات ال�سياحية الطبيعية.
ويف ختام زيارته �أك��د معايل وزي��ر الطاقة والبنية التحتية على �أهمية
معر�ض �إك�سبو  2020دبي كملتقى عاملي جتتمع فيه الر�ؤى امل�ستقبلية
والإبداعات ،واالجنازات والأن�شطة االقت�صادية املتنامية ،وم�سرية تقدم
ال�شعوب ،و�أن��ه من�صة ملهمة لتوا�صل العقول وتالقح الأف�ك��ار وتعزيز
التعاون الدويل ل�صياغة م�ستقبل مزدهر واعد للب�شرية.

وكالة �أنباء الإمارات ونظريتها املوريتانية تعززان التعاون الإعالمي
•• دبي-وام:

وقعت وكالة �أنباء الإم��ارات "وام"
م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع وك��ال��ة الأنباء
املوريتانية " وم�أ " لتعزيز التعاون
بينهما يف جم��ال ت�ب��ادل اخلدمات
الإخبارية واملحتوى الإعالمي مبا
يخدم م�صالح وتطلعات البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني.
وت� ��أت ��ي م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م  -التي
مت ت��وق �ي �ع �ه��ا يف م �ك �ت��ب وك ��ال ��ة
�أن �ب��اء الإم� ��ارات يف دب��ي  -يف �إطار
ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ت �ن��ام �ي��ة ب�ي�ن دول ��ة
الإم��ارات واجلمهورية الإ�سالمية
امل��وري �ت��ان �ي��ة يف خم�ت�ل��ف املجاالت
والقطاعات والتي حتظى برعاية
ودع� � � ��م م � ��ن ق � �ي� ��ادت� ��ي البلدين
ال�شقيقني .و ّق ��ع امل��ذك��رة ك��ل من
�سعادة حممد جالل الري�سي مدير
ع��ام وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام"
وال���س�ي��د حم�م��د ف ��ال ع�م�ير �أب ��ي،

امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل��وك��ال��ة املوريتانية
للأنباء " وم ��أ " .وتهدف املذكرة
�إىل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �ه �ن��ي بني
الوكالتني يف جم��ال الإع�ل�ام عرب

ت �ب��ادل خم�ت�ل��ف امل� ��واد الإعالمية
يف ن � �ط ��اق ت �غ �ط �ي �ت �ه �م��ا وخ ��دم ��ة
م�شرتكيهما من و�سائل الإعالم.
ورح� � � ��ب � � �س � �ع� ��ادة حم� �م ��د ج�ل�ال

الري�سي بال�سيد حممد فال عمري
�أب ��ي يف ب �ل��ده ال �ث��اين الإم� � ��ارات ..
م�ؤكدا على �أهمية مذكرة التفاهم
ب�ي�ن ال��وك��ال �ت�ين وال �ت��ي ت���س�ه��م يف

جامعة ال�شارقة تبحث مع وفد �أكادميي كولومبي جماالت التعاون امل�شرتك
•• ال�شارقة -وام:

بحثت جامعة ال�شارقة مع وفد �أكادميي من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية
والأكادميية بدولة كولومبيا جماالت التعاون امل�شرتك والتبادل الطالبي
والبحث العلمي وامل�شاركة يف امل��ؤمت��رات وال�ن��دوات العلمية وط��رح برامج
�أكادميية م�شرتكة كربامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها واللغة
الإ�سبانية ،وجماالت احلو�سبة واملعلوماتية.
وقد ا�ستقبل الوفد الأ�ستاذ الدكتور ع�صام الدين عجمي القائم ب�أعمال
نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية والدكتور �صالح طاهر احلاج نائب
مدير اجلامعة ل�ش�ؤون املجتمع والدكتورة �أمينة املرزوقي م�ساعد مدير
اجلامعة ل�ش�ؤون الأفرع وعدد من عمداء الكليات ومديري املعاهد واملراكز
البحثية والعلمية باجلامعة.
وخالل اللقاء الذى جرى فى �أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء
مت التعرف على جامعة ال�شارقة و�إمكانياتها العلمية والبحثية وعالقاتها
الدولية واي�ضا االط�لاع على الأق�سام العلمية بالأكادميية وحمتوياتها
وتخ�ص�صاتها ،وم��ا تقدمه م��ن حم�ت��وى علمي وتعليمي يف جم��ال علوم
الفلك والف�ضاء لطلبة اجلامعة يف مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا

وكذلك الباحثني واملهتمني بعلوم الف�ضاء والفلك ،حيث حتر�ص الأكادميية
على توفري فر�ص التعليم املدعمة ب�أحدث التقنيات يف العامل.
كما مت التعرف على امل��را��ص��د وم��ا ت�ضمه م��ن تل�سكوبات لر�صد ال�سماء
والكواكب ،وخمتربات البحوث الفلكية والفيزيائية ،والبحوث العلمية يف
الفلك والف�ضاء �إىل جانب التدري�س الأكادميي لدرجة املاج�ستري يف هذه
العلوم احلديثة التي تتما�شى مع توجه ال��دول��ة يف اال�ستثمار يف �صناعة
الف�ضاء وعلوم الفلك احلديثة كما مت عر�ض جمموعة من الأفالم العلمية
يف القبة الفلكية والتي ت�ضم �أحدث �أنظمة العر�ض الب�صري وال�سمعي.
ومت خالل الزيارة �أي�ضاً التعرف على جامعة ال�شارقة وكلياتها وبراجمها
العلمية والأكادميية وعدد الطلبة الدرا�سني فيها و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والهيكلية البحثية و�إجن��ازات اجلامعة باعتبارها كربى جامعات الدولة،
وغريها من املجاالت والتخ�ص�صات امل�شرتكة .
وقام عدد من �أع�ضاء الوفد بتقدمي نبذة تعريفية عن جمهورية كولومبيا
ون�ظ��ام التعليم بها وع��دد اجل��ام�ع��ات وتخ�ص�صاتها الأك��ادمي�ي��ة م��ع �شرح
لطبيعة الدرا�سة بها و�إمكانياتها العلمية ،و�أب��دى �أع�ضاء الوفد تطلعهم
�إىل �إي�ج��اد فر�ص للتعاون امل�شرتك وب�صفة خا�صة يف جم��االت احلو�سبة
واملعلوماتية والف�ضاء والفلك والطاقة امل�ستدامة واملتجددة والنفط.

تعزيز عالقات التعاون الإعالمي
وت�ن�م�ي�ت�ه��ا �إىل �آف � ��اق �أرح � ��ب مبا
يواكب التطورات املت�سارعة التي
ي���ش�ه��ده��ا ال� �ع ��امل وت� �ع ��زز امل�شهد

ال �ث �ق��ايف واحل �� �ض��اري يف البلدين
ال�شقيقني .من جهته �أ�شاد ال�سيد
حممد فال عمري �أبي بتطور وكالة
�أنباء الإم��ارات "وام" ومبا متتلكه

من تقنيات متطورة متكنها تعزيز
ح���ض��وره��ا الإع�ل�ام��ي والإخباري
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية
وال��ذي من �ش�أنه �أن يوطد ج�سور

التوا�صل الإن���س��اين ب�ين البلدين
ال�شقيقني يف ظل العالقات الأخوية
الرا�سخة ومبا يعزز �أوجه التعاون
ال �ق��ائ��م ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن يف خمتلف
املجاالت ال �سيما الإعالمي .وقال
يف ه��ذا ال���ص��دد" :يف ع��امل تطغى
ف �ي��ه الأخ � �ب� ��ار ال ��زائ� �ف ��ة وتنت�شر
ال�صور النمطية ،نحتاج �إىل تكاتف
اجل �ه��ود وت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ة املبنية
على عالقات تاريخية قوية".
وع�ب�ر � �س �ع��ادت��ه ع ��ن �إع �ج��اب��ه مبا
�شاهده من تقنيات فائقة التطور
وم�شاريع ابتكارية م�ستقبلية يف
�إك�سبو  2020دبي من �ش�أنها �أن
ت�سهم يف ت�سهيل ح �ي��اة ال�شعوب
واملجتمعات ح��ول العامل ..م�ؤكدا
�أن جناح �إك�سبو  2020دبي يعك�س
ال�ع��زمي��ة والإرادة ال�صلبة لأبناء
الإم� � � ��ارات يف ت�خ�ط��ي التحديات
وحت ��وي� �ل� �ه ��ا �إىل ف� ��ر�� ��ص تخدم
الإن�سانية جمعاء.

�ضمن مهرجان الفنون الإ�سالمية

جماليات خطية يف جمعية الإمارات لفن اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية
•• ال�شارقة  -الفجر

توا�صل �سل�سلة االفتتاحات الر�سمية للمعار�ض والأعمال الفنية واخلطية
امل�شاركة يف ال��دورة الرابعة والع�شرين م��ن مهرجان الفنون الإ�سالمية
"تدرجات" ،ا�ستمرارها يف ت�سليط ال�ضوء على الفنون الإ�سالمية املتنوعة،
وق��د افتتح ��س�ع��ادة عبد اهلل العوي�س ،رئي�س دائ ��رة الثقافة يف ال�شارقة،
واال�ستاذ حممد �إبراهيم الق�صري ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف الدائرة،
مدير املهرجان ،املعر�ض اخلطي ( )2*2يف جمعية الإم��ارات لفن اخلط
العربي والزخرفة الإ�سالمية ،بح�ضور فنانني وخطاطني و�إعالميني من
خمتلف دول العامل.
وجت� � ّول العوي�س والق�صري واحل���ض��ور ب�ين الأع �م��ال ال�ت��ي تعتلي جدران
اجلمعية وتتم ّثل بخطوط عربية حيوية مت تطويعها ب�إحكام يف لوحات
حملت ن�صو�صا قر�آنية و�أدبية و�أدعية وغريها من الن�صو�ص ،وا�ستمعوا �إىل
�شروح اخلطاطني ،حيث تنبني �أعمال معر�ض ( )2*2على �أفكار ّ
خط ّية

�إب��داع� ّي��ة ،وم��ن ال�لاف��ت �أنّ التجهيزات احلروفية تنق�سم ب�ين ّ
خطاطتني
وخ� ّ�ط��اط�ين �إم��ارات �ي�ين ،ه��م :فاطمة ��س��امل�ين ،وف��اط�م��ة ال�ظ�ن�ح��اين ،وعبد
ال�شكور تهلك ،وعمران البلو�شي ،وي�أتي هذا �ضمن م�س�ؤولية اجلمعية يف
�إبراز و�إظهار �إبداعات وقدرات الفنانني الإماراتيني التي منت وتط ّورت عرب
ال�سنني.
وي�أتي احلرف العربي يف معر�ض ( )2*2يف جمعية الإم��ارات لفنّ اخلطّ
العربي والزخرفة الإ�سالمية ،متم ّث ً
ال بني املعنى والأثر اجلمايل ،يف �سل�سلة
�إبداعات الفتة تتج ّلى على اللوحات املو ّزعة يف �أروقة اجلمعية لت�ش ّكل لغة
ب�صرية مده�شة.
كما ت�سعى اجلمعية من خالل تنظيم �سل�سلة ور�ش عمل ترثي املعلومات
ونقل اخلربات لأع�ضائها ليكونوا يف ال�سنوات املقبلة �ضمن النخب ّ
اخلط ّية
التي متثلها يف املحافل املح ّلية والعاملية ،كما ت��أم��ل اجلمعية �أن يحظى
امل�شاهد بالبهجة وال�سرور واال�ستمتاع مب�شاهدة معر�ض متم ّيز ،ولوحات
تظهر مت ّيز �أ�صحابها على م�ستوى ّ
اخلط بتنويعاته الفريدة.
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جي  42للرعاية ال�صحية و�أ�سرتازينيكا تتعاونان يف الأبحاث والت�شخي�ص
•• �أبوظبي  -وام:
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�أعلنت "جي  42للرعاية ال�صحية" ،ال�شركة الرائدة يف جمال التقنيات
ال�صحية ومقرها �أبوظبي ،والتابعة ل�شركة جي  42للذكاء اال�صطناعي
واحلو�سبة ال�سحابية يف �أبوظبي ،و"�أ�سرتازينيكا"� ،شركة الأدوية احليوية
العاملية ،عن تعاونهما من �أجل تعزيز �أطر البحث والت�شخي�ص ال�سريريني
يف دولة الإمارات .ي�أتي ذلك عقب الإعالن م�ؤخراً عن توقيع اتفاقية تعاون
جمعت بني دائرة ال�صحة ب�أبوظبي و"�أ�سرتازينيكا" لتعزيز جهود البحث
والتطوير يف العلوم ال�صحية ودفع االبتكار يف اخلدمات ال�صحية ،يف �إطار
ا�سرتاتيجية ال��دائ��رة ل�ضمان ح�صول املر�ضى على رعاية �صحية عالية
اجلودة حملياً و�إقليمياً .و�شهد حفل توقيع �إعالن التعاون معايل عبد اهلل

بن حممد �آل حامد ،رئي�س دائرة ال�صحة � -أبوظبي ،وال�سيدة �آنا هالبريغ،
وزيرة التجارة اخلارجية و�ش�ؤون دول ال�شمال يف ال�سويد .وتعمل "جي 42
للرعاية ال�صحية" و"�أ�سرتازينيكا" مبوجب هذا التعاون ال�ستك�شاف الأدلة
الواقعية و�إجراء التجارب ال�سريرية عرب منظمة البحوث التعاقدية الأوىل
من نوعها يف الدولة .IROS
وقال �آل حامد :ت�سهم مثل هذه ال�شراكات الهامة يف تعزيز مكانة �أبوظبي
كحا�ضنة لالبتكار يف علوم احل�ي��اة ووج�ه��ة رائ��دة للرعاية ال�صحية على
م�ستوى العامل ،حيث حتر�ص الإمارة على امل�ضي بتوجيهات القيادة الر�شيدة
ال�ستقطاب وتوطيد عالقات تعاون مثمرة جتمع امل�ؤ�س�سات املحلية بكربى
ال�شركات العاملية يف القطاع ال�صحي .تندرج كل هذه اجلهود �ضمن ر�ؤيتنا
القائمة على �ضمان توافر خدمات الرعاية ال�صحية وفق �أف�ضل م�ستويات

اجلودة والكفاءة املبنية على �أ�س�س علمية عاملية ،وتوظيف �أحدث االبتكارات
والتقنيات الواعدة يف الرعاية ال�صحية لتعود بالنفع على االقت�صاد املعريف
لإمارة �أبوظبي ودولة االمارات العربية املتحدة ،و�صحة و�سالمة املجتمعات
يف خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل .وتعلي ًقا على ه��ذا التعاون ،ق��ال �آ�شي�ش كو�شي،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة جي  42للرعاية ال�صحية :فخورون بالتعاون
مع �أ�سرتازينيكا يف جمموعة وا�سعة من �آليات البحث والت�شخي�ص يف دولة
الإم��ارات .ون�شجع فر�ص التعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية مل�شاركة معارفنا
وخرباتنا يف �سبيل تعزيز منو القطاع يف الدولة وخارجها .ونحن واثقون
من الإمكانات الهائلة التي حتملها هذه ال�شراكة للقطاع وم�ستقبل الرعاية
ال�صحية يف املنطقة .ومن جانبه قال �سامح الفنجري ،رئي�س منطقة دول
جمل�س التعاون اخلليجي وباك�ستان يف �أ�سرتازينيكا� :سعداء بالتعاون مع

ج��ي  42للرعاية ال�صحية يف تعزيز قطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة
واملنطقة� .إذ يعد االب�ت�ك��ار يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية عملية م�ستمرة،
ونحن نو�سع با�ستمرار حدود العلم للك�شف عن الأدوية النوعية وتقدميها
للمر�ضى يف الإم ��ارات ويف جميع �أن�ح��اء املنطقة .ويتيح لنا ه��ذا التعاون
ا�ستك�شاف �إمكانيات �أك�بر يف الأب�ح��اث والت�شخي�ص لت�ساعدنا ب��دوره��ا يف
تر�سيخ قطاع رعاية �صحية متقدمة حموره املر�ضى يف دولة الإم��ارات .و
�ست�ستك�شف كلتا ال�شركتني �أي�ضاً �أدل��ة واقعية يف جمال اجلينوم وخدمات
الت�شخي�ص ال���س��ري��ري ال�شاملة م��ن خ�لال خم�ت�برات بيوجينك�س ،وهي
�شركة تابعة لـ جي  42للرعاية ال�صحية كانت من امل�ساهمني الرئي�سيني
يف اخ�ت�ب��ارات كوفيد -19يف الإم ��ارات �إىل جانب م��ا تقدمه م��ن منتجات
وخدمات يف جمال ال�صحة اال�ستهالكية وال�سريرية.

�آراب هيلث  2022ي�سلط ال�ضوء على التحول واالبتكار يف جمال الرعاية ال�صحية
•• دبي-الفجر:

�أك� ��د م �ع��ر���ض �آراب ه �ي �ل��ث� ،أكرب
م �ع��ر���ض ل �ل��رع��اي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�إفريقيا على �إ�ضافة فعالية جديدة
ل �ن �� �س �خ��ة  2022م� ��ن احل� ��دث
�إىل م�ن�ط�ق��ة ال �ت �ح��ول املعروفة،
وذل��ك من خ�لال ا�ست�ضافة نخبة
م ��ن اخل �ب��راء امل �� �ش �ه��وري��ن عامل ًيا
واملبتكرين وقادة ال�صناعة الذين
من املقرر �أن ي�شاركوا يف حمادثات
وج �ل �� �س��ات حت ��ول ق �ط��اع الرعاية
ال�صحية.
�ستقام ن�سخة  2022من املعر�ض،
وال�ت��ي ت�ع��ود ك�ح��دث م�شرتك مع
ميدالب ال�شرق الأو�سط يف جمال
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة واملختربات،
يف ال �ف�ت�رة امل �م �ت��دة م��ن � 24إىل
 27يناير يف مركز دبي التجاري
العاملي .حيث �ستقام هذه الن�سخة
من احلدث حتت �شعار "بالأعمال
ن �ت �ح ��د ودف� � � ��ع ال� ��� �ص� �ن ��اع ��ة نحو
الأمام" ،م��ع التقنيات اجلديدة
و�أح � ��دث االب �ت �ك ��ارات ال �ت��ي حتتل
مركز ال�صدارة على جدول �أعمال
املعر�ض.
نتيجة لـتف�شي ج��ائ�ح��ة كوفيد-
 ،19ف �ق��د ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك زي� ��ادة
ملحوظة يف اال�ستثمار يف الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ح �ي��ث ت �ق��ود التقنيات
اجل� ��دي� ��دة امل �ب �ت �ك��رة ال �ت �غ �ي�ي�ر يف
ج �م �ي��ع �أن � �ح� ��اء ال� �ق� �ط ��اع ،ووف� � ًق ��ا

ال�ستطالع �أج��رت��ه �شركة جلوبال
�إمباكت �إنف�ستينج ن�ت��وورك ،وهي
�شركة �أبحاث وحتليالت �صناعية،
فقد مت تخ�صي�ص ح��وايل 715
م �ل �ي��ار دوالر �أم��ري �ك��ي م��ن ر�أ� ��س
امل � ��ال ل�لا� �س �ت �ث �م��ارات امل � ��ؤث� ��رة يف
ق �ط ��اع ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،مما
يجعلها ث��ال��ث �أك �ب�ر ف�ئ��ة ت�أثرياً
بعد اخلدمات املالية وتغري املناخ
واملنطقة الأ�سرع من ًوا.
ووفقًا ل�شركة ديلويت الأمريكية،
فقد ارتفع ر�أ���س املال اال�ستثماري
يف تكنولوجيا ال��رع��اي��ة ال�صحية
�إىل  14مليار دوالر �أم��ري�ك��ي يف
ع ��ام � ،2020أي م��ا ي �ق��رب من

� �ض �ع��ف م �� �س �ت��وي��ات ع� ��ام 2019
البالغة  7.4مليار دوالر �أمريكي،
حيث كان الرقم القيا�سي ال�سنوي
ال �� �س��اب��ق ه ��و  8.2م �ل �ي��ار دوالر
�أمريكي يف عام .2018
وبهذه املنا�سبة قال رو�س ويليامز،
م��دي��ر م�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر ال�صحة
ال�ع��رب��ي «�آراب ه�ي�ل��ث»" :ال يزال
االب�ت�ك��ار والتكنولوجيا ي�شهدان
من � � ًوا م��ذه�ل ً�ا يف ق �ط��اع الرعاية
ال�صحية ،حيث و�صل اال�ستثمار
يف ه��ذا اجل ��زء م��ن ال�صناعة �إىل
م�ستويات قيا�سية يف عام ،2020
و�أ�صبح من الوا�ضح �أن ه��ذا جزء
ح�ي��وي وم�ه��م يف م�شهد الرعاية

ال�صحية ون�ح��ن ح��ري���ص��ون على
ا�ستك�شافه وعر�ضه".
و�أ��ض��اف ويليامز قائ ً
ال�" :ستقدم
ن�خ�ب��ة م ��ن اخل �ب��راء واملبتكرين
وق��ادة ال�صناعة امل�شهورين كجزء
م� � ��ن حم � � ��ادث � � ��ات حت � � ��ول ق� �ط ��اع
الرعاية ال�صحية اجلديدة �أحدث
ال� ��ر�ؤى واالك�ت���ش��اف��ات والتنب�ؤات
مل�ستقبل ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،مع
ت�سليط ال�ضوء على تقنيات الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وال���ص�ح��ة الرقمية
والواقع االفرتا�ضي من بني �أمور
عديدة �أخرى".
وت �� �ض��م ق��ائ �م��ة اخل �ب ��راء الذين
�� �س� �ي� �ق ��ودون ج� �ل� ��� �س ��ات النقا�ش

اجل � ��دي � ��دة ك �ل � ً
ا م � ��ن :ال ��دك� �ت ��ور
ك��ري���س�ت��وف��ر ب��رو� �ش �ه��اوزن ،نائب
رئ �ي ����س ع �ل��م الأم � ��را� � ��ض ومركز
ال �� �س��رط��ان ال �� �ش��ام��ل يف بافاريا
ال�شرقية ،جامعة ريجين�سبريج،
ال��ذي �سيناق�ش التحول الرقمي
للطب الدقيق با�ستخدام الذكاء
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ،وري �ن �ي �ت ��ا دا� � ��س،
ال���ش��ري��ك ون��ائ��ب ال��رئ�ي����س الأول
ل�ش�ؤون الرعاية ال�صحية التحولية
يف "فرو�ست �آن��د �سوليفان" ،التي
�ستناق�ش ف��ر���ص ال�ن�م��و يف �صحة
املر�أة.
وم��ن املتحدثني الآخ��ري��ن رفيعي
امل�ستوى ما�سيمو كانيزو ،الرئي�س

ال �ت �ن �ف �ي��ذي وال �� �ش��ري��ك امل�ؤ�س�س
ل�شركة جيليفي ال�شرق الأو�سط،
وم��اي �ك��ل ب � ��راديل واال� � ��س ،رئي�س
جل�ن��ة ع��امل ال��ذك��اء اال�صطناعي
منظمة التنظري الداخلي ورئي�س
ق���س��م �أم ��را� ��ض اجل �ه��از اله�ضمي
والكبد يف مدينة ال�شيخ �شخبوط
ال �ط �ب �ي��ة ،وب � ��ران � ��دون روب� �ي��ري،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لل�صحة
ال��رق �م �ي��ة ل �� �ش��رك��ة �أ�� �س�ت�ر دي �إم
للرعاية ال�صحية.
ويف مكان �آخر يف منطقة التحول،
تعود حوارات �إنوفيت Innov8
 Talksال�ت��ي �ستتيح الفر�صة
�أم � ��ام � � 24ش��رك��ة م��ن ال�شركات

ال� ��� �ص� �غ�ي�رة وامل� �ت ��و�� �س� �ط ��ة ورواد
الأع� � �م � ��ال ومل� � ��دة ث� �م ��اين دق ��ائ ��ق
لتقدمي �أح��دث �أفكارهم يف جمال
الرعاية ال�صحية ،.حيث تعر�ض
ك��ل منها ح�ل��و ًال ف��ري��دة ومبتكرة
يف جم� � ��االت ال ��وق ��اي ��ة والإدارة
والعمليات والت�شخي�ص م��ن بني
�أمور عديدة �أخرى.
�ست�شهد امل���س��اب�ق��ة ع��ر���ض ثماين
� � �ش ��رك ��ات خم �ت �ل �ف��ة ع� �ل ��ى ث�ل�اث
ج ��والت ،و��س�ي�ت��أه��ل ال�ف��ائ��ز يف كل
جولة �إىل النهائي ،حيث مت حلد
هذه اللحظة تثبيت م�شاركة �أكرث
م��ن �� 16ش��رك��ة م��ن  13دول ��ة يف
هذه امل�سابقة.

�ستكون منطقة التحول هو الأول
من نوعه يف �آراب هيلث مع �إطالق
ق�سم خا�ص لعر�ض املنتجات ،ومن
ب�ين ال���ش��رك��ات املثبتة م�شاركتها
ه��ي :ت ��ادا م�ي��دي�ك��ال ،وه��ي �شركة
�� �س ��وي ��دي ��ة ل�ل ��أج � �ه� ��زة الطبية
متخ�ص�صة يف االبتكارات القائمة
على االحتياجات للرعاية ال�صحية
وال�ت��ي �ستقدم  ،ReLinkوهو
مو�صل انف�صايل متقدم للأنابيب
.IV
و�سين�ضم �إل�ي�ه��م ��ش��رك��ة ميتينغ
دك� � �ت � ��ور ،وه� � ��ي �� �ش ��رك ��ة خ ��دم ��ات
� �ص �ح �ي��ة رق �م �ي��ة ع ��ن ب �ع��د تعمل
ب�ن�ظ��ام الأع �م��ال ل�ل�أع �م��ال ب��ي تو
بي من �إ�سبانيا� .ستعر�ض ال�شركة
العالمة البي�ضاء املخ�ص�ص لـ بي
تو بي ،وهو حل الرعاية ال�صحية
ع ��ن ب �ع��د ل�لا� �س �ت �ج��اب��ة الفورية
واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن التكنولوجيا
الب�سيطة واخلدمات الطبية على
مدار ال�ساعة.
ي�ع��د م�ع��ر���ض �آراب ه�ي�ل��ث ،الذي
يقام كحدث م�شرتك مع معر�ض
وم�ؤمتر ميدالب ال�شرق الأو�سط،
ك��أك�بر معر�ض وم��ؤمت��ر للرعاية
ال�صحية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،حيث ي�ستقطب
احل��دث املتخ�ص�صني يف الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ال �ع��امل �ي�ين و�سيت�ضمن
جمموعة من املحا�ضرات العلمية
و�إح � ��اط � ��ات ال �� �ص �ن��اع��ة وع ��رو� ��ض
املنتجات وفر�ص التوا�صل.

وقعت مذكرة تفاهم وعمل م�شرتك خالل لقاء عقد (عن بعد)

ال�شارقة للكتاب تفتح �أفق التعاون مع لقاء رمييني �أكرب تظاهرة ثقافية للحوار الفكري والتوا�صل الثقايف يف �أوروبا
•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت هيئة ال�شارقة للكتاب ،مذكرة
تفاهم ،مع م�ؤ�س�سة "لقاء رمييني"
الإيطالية� ،أهم التظاهرات الفكرية
ال�ث�ق��اف�ي��ة والأدب� �ي ��ة واحل ��واري ��ة يف
�أوروب��ا التي ت�ست�ضيف ق��ادة الفكر
وال �ت �ن��وي��ر يف ال� �ع ��امل ،وت�ستهدف
املذكرة تعزيز التوا�صل بني احلراك
الثقايف الإماراتي والعربي ونظريه
الأوروب� � � ��ي ،وف �ت��ح ق �ن��وات جديدة
تخدم الأدب والفن بني اجلانبني.
وي�ست�ضيف "لقاء رمييني" منذ
�أك�ث�ر م��ن  40ع��ام�اً جمموعة من
الر�ؤ�ساء والقادة والأدباء واملفكرين
م � ��ن خم� �ت� �ل ��ف �أن � � �ح � � ��اء ال� � �ع � ��امل،
ويح�ضره �سنوياً �أك�ث�ر م��ن 800
�أل� ��ف ��ش�خ����ص ،مب �� �ش��ارك��ة ع�شرات
الآالف من املتطوعني ،ويقام على
م���س��اح��ة � 120أل� ��ف م�ت�ر مربع،
وت�سجل فعالياته �أك�ث�ر م��ن 2.5
مليون م�شاهدة على يوتيوب من
حول العامل.
وا� �س �ت �� �ض��اف "لقاء رمييني" يف
دورات��ه ال�سابقة ،البابا فرن�سي�س،
ود .ب�ط��ر���س ب�ط��ر���س غ ��ايل� ،أمني
عام الأمم املتحدة �سابقاً ،وامل�ست�شار
الأمل � � ��اين ه �ي �ل �م��وت ك � ��ول ،ورئي�س
ال ��وزراء الإجن�ل�ي��زي ال�سابق توين
ب� �ل�ي�ر� ،إ�� �ض ��اف ��ة لأع � �ل ��ام ثقافية
ب ��ارزة ،مثل املفكر الأم��ري�ك��ي نعوم

ت���ش��وم���س�ك��ي ،وال �ك��ات��ب امل�سرحي
ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي ي� ��وج�ي��ن يون�سكو،
والكاتب وامل�خ��رج الرو�سي �أندريه
تاركوفي�سكي ،وغريهم.
ك�م��ا ��ش�ه��دت ال�ت�ظ��اه��رة م�شاركات
ك� � �ب �ي��رة م� � ��ن ال � � �ع� � ��امل ال � �ع� ��رب� ��ي،
ب�ح���ض��ور ��ش�خ���ص�ي��ات الم �ع��ة ،مثل
ال��رئ�ي����س اجل��زائ��ري ال���س��اب��ق عبد
العزيز بوتفليقة ،وع�م��رو مو�سى،
وزي� � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة م �� �ص��ري �سابق،
وال��دب �ل��وم��ا� �س��ي وامل � � ��ؤرخ الدكتور
م�صطفى ال�ف�ق��ي ،وال��دك�ت��ور ن�صر
حامد �أبو زيد ،الباحث املتخ�ص�ص

ف��ى ال��درا� �س��ات الإ� �س�لام �ي��ة وفقه
اللغة العربية ،والدكتور الأكادميي
�أ� �س��ام��ة ال �ع �ب��د ،واال� �س �ق��ف الأنبا
�أرميا.
ووق ��ع امل��ذك��رة ،يف ل�ق��اء افرتا�ضي
ع� �ق ��د (ع� � ��ن ب � �ع� ��د) ع� �ل ��ى من�صة
زووم� � ،س �ع��ادة �أح� �م ��د ب ��ن ركا�ض
ال �ع��ام��ري ،رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة ال�شارقة
للكتاب ،وامانيويل فورنايل ،املدير
التنفيذي للقاء رمييني لل�صداقة
ب�ي�ن ال �� �ش �ع��وب ،ب �ح �� �ض��ور ب ��رن ��ارد
�شولز ،رئي�س لقاء رمييني ،وماركو
�أل��وي �ج��ي ،م��دي��ر امل� ��ؤمت ��رات للقاء

رمي�ي�ن��ي ،وخ��ول��ة امل�ج�ي�ن��ي ،مديرة
امل�ع��ار���ض وامل �ه��رج��ان��ات يف الهيئة،
وم�ن���ص��ور احل �� �س��اين ،رئ�ي����س ق�سم
املبيعات يف الهيئة.
وت �ن ����ص امل ��ذك ��رة ع �ل��ى ا�ستحداث
م � � �ب� � ��ادرات ع� �م ��ل م� ��� �ش�ت�رك ��ة بني
اجلانبني لتعزيز القيم الإن�سانية،
واال� �س �ت �ث �م��ار يف م �ق��وم��ات الفنون
والآداب واملعارف ذات الأفق العاملي
لتحقيق التوا�صل الثقايف الإماراتي
الإيطايل والأوروب��ي ،والتعرف عن
ق��رب على امل�شهد املعا�صر للكتاّب
وامل�ب��دع�ين والفنانني يف ل��دى كال

ور�شة ع�صف ذهني خلطة جمل�س �ضاحية الرحمانية
اال�سرتاتيجية لثالث �سنوات 2024-2022
•• ال�شارقة-الفجر:

عقد جمل�س �ضاحية الرحمانية التابع لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى
ب�ح�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة ور� �ش��ة ا��س�ت�ه��دف منها ل�ق��اء الأه� ��ايل وو� �ض��ع خططه
اال�سرتاتيجية ملدة ثالث �سنوات.
و�أقام يف هذا اللقاء الذي عقده يف مقره مبدينة ال�شارقة م�ساء �أم�س ور�شة
الع�صف الذهني الأوىل بح�ضور وم�شاركة عدد من �أهايل ال�ضاحية بهدف
تطوير واقرتاح �أف�ضل املبادرات التي تتنا�سب مع ر�ؤية وا�سرتاتيجية املجل�س
املعتمدة م�ؤخراً حتت �شعار حياة كرمية ورخاء اجتماعي.

و�أدار الور�شة املهند�س عبدالكرمي احلو�سني رئي�س جلنة التخطيط والتميز
باملجل�س ويف بدايتها �أك��د على �أهمية تكامل اجل�ه��ود واق�ت�راح املبادرات
ذات الأث��ر الكبري على جمتمع ال�ضاحية واملتوافقة م��ع ال��ر�ؤى لتحقيق
�أف�ضل النتائج من �أج��ل تعزيز �صحة االن�سان وا�ستقرار الأ�سرة والرخاء
االجتماعي.
ومت خ�لال ور�شة الع�صف الذهني التي ح�ضرها �سعادة �أحمد املطرو�شي
رئي�س املجل�س و�سعادة ماجد ال�شام�سي نائب الرئي�س ا�ستعرا�ض موجز
ال�سرتاتيجية املجل�س للأعوام  2024-2022ومهام واخت�صا�صات جلانه
العاملة وبيان املخرجات املتوقعة من الور�شة.

اجل ��ان� �ب�ي�ن .وق � ��ال � �س �ع ��ادة �أحمد
ال�ع��ام��ري ،يف كلمته خ�لال اللقاء:
"ت�ؤمن هيئة ال�شارقة للكتاب �أن
ال �ث �ق��اف��ة ه ��ي اجل �� �س��ر الأق� � ��وى يف
تعزيز التوا�صل احلي والعميق بني
�شعوب وث�ق��اف��ات ال�ع��امل ،وحتر�ص
الهيئة بتوجيهات ور�ؤى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،على تفعيل
ه � ��ذه ال ��ر� �س ��ال ��ة وحت �ق �ي��ق �أث ��ره ��ا
على �أر� ��ض ال��واق��ع م��ن خ�لال هذا
ال �ن��وع م��ن ال�ت�ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سات

النظرية والكبرية يف خمتلف بلدان
العامل".
و�أ�� �ض ��اف" :تقود ال �� �ش��ارق��ة جهود
احل� � � ��وار ال� �ف� �ك ��ري ب�ي��ن الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة وال� �ع ��امل ،وت�ت�ط�ل��ع هيئة
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب م��ن خ�ل�ال هذا
التعاون �إىل تو�سيع فر�ص التقارب
ب�ين الثقافتني العربية والأوربية
م ��ن خ �ل��ال ت� �ق ��دمي رم� ��وزه� ��ا من
�أعالم الأدب ،والتاريخ ،والفكر� ،إىل
الثقافة الأوروبية ،عرب من�صة تعد
من �أعرق و�أهم تظاهرات التوا�صل
يف العامل" ،الف�ت�اً �إىل �أن ال�شارقة

يف امل �ق��اب��ل ت��رح��ب ب�ح���ض��ور �أك�ب�ر
للم�ؤ�س�سات الثقافية والنا�شرين
واملبدعني م��ن �إيطاليا و�أوروب ��ا يف
خمتلف ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��دول�ي��ة التي
تنظمها الهيئة.
و�أكد العامري �أن معر�ض ال�شارقة
ال��دويل للكتاب ينطلق من �أهداف
وا��ض�ح��ة ي���ش�ترك يف ال�ك�ث�ير منها
م��ع "لقاء رمييني" ،وتتج�سد يف
العمل على دع��م جم��االت التفاهم
وال �ت �ق��ارب ب�ي�ن ب �ل��دان وح�ضارات
ال� �ع ��امل ،وا� �س �ت �ك �� �ش��اف امل�شرتكات
ال�ث�ق��اف�ي��ة الأ� �ص �ي �ل��ة ،وت�ف�ع�ي��ل �أثر

القيم الإن�سانية النبيلة يف العالقات
بني دول العامل.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ت��وج��ه ب��رن��ارد �شولز،
رئي�س لقاء رمييني لل�صداقة بني
ال�شعوب ،بال�شكر لهيئة ال�شارقة
للكتاب ع�ل��ى م��ا ت�ب��ذل��ه م��ن جهود
ك� �ب�ي�رة ع �ل ��ى امل �� �س �ت ��وى ال� � ��دويل،
م��و� �ض �ح �اً �أن ت��وق �ي��ع امل ��ذك ��رة بني
الهيئة و"لقاء رمييني" ي�أتي نتيجة
ث �م��ار م� �ب ��ادرات ال�ه�ي�ئ��ة وحراكها
امل�ت��وا��ص��ل ،وي �ق��دم من��وذج �اً ملهماً
لي�س للعالقات الثنائية بني البلدان
فقط ،و�إمنا للإن�سانية كلها .و�أ�شار
�شولز �إىل �أن الإيطاليني يدركون
جيداً ث��راء الثقافة العربية وعمق
تاريخها ،ون�شاط راهنها ،الفتاً �إىل
�أن م�شروع �إم��ارة ال�شارقة الثقايف
ي�سلط ال���ض��وء ب���ص��ورة �أك�ب�ر على
هذا ال�ثراء الثقايف العربي ،ويفتح
�أم��ام ال�ع��امل فر�صة الإط�ل�اع عليه
عن قرب ،ويزيد من جماالت العمل
امل�شرتك مع م�ؤ�س�ساته الن�شيطة يف
املنطقة والعامل.
وك� � ��ان وف � ��د م ��ن ه �ي �ئ��ة ال�شارقة
للكتاب ،اجتمع خالل جولة ثقافية
يف املدن لإيطالية يف �شهر �سبتمرب
امل ��ا�� �ض ��ي ،م ��ع مم �ث �ل�ي�ن م ��ن لقاء
رمي�ي�ن��ي ،لبحث جم ��االت التعاون
وال �ع �م��ل امل �� �ش�ترك ل�ت�ق��دمي �أع�ل�ام
الثقافة والتنوير يف العامل العربي
�إىل الثقافة الأوروبية.
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م�شاركون بجائزة الربدة :الإمارات رائدة يف املحافظة على الثقافة والفنون الإ�سالمية
•• دبي-وام:

ثمن م�شاركون يف ج��ائ��زة ال�ُب�ررُ دة بن�سختها ال�ساد�سة ع�شرة االهتمام
الكبري الذي توليه دولة الإمارات للمحافظة على املوروث الثقايف والفني
للح�ضارة الإ�سالمية وت�شجيع املبدعني فيها .و�أع��رب��وا عن �سعادتهم
بامل�شاركة يف ه��ذه اجل��ائ��زة التي تعنى بالثقافة و الفنون الإ�سالمية
وال �ت�راث الإ� �س�لام��ي ب�ك��ل تفا�صيله وج�م��ال�ي��ات��ه .و�أك� ��دوا ري ��ادة دولة
الإم��ارات ودورها املهم والرائد يف العناية بالفنون والثقافة الإ�سالمية
واالرتقاء بها على ال�ساحة الدولية ورعاية املوهوبني يف هذا املجال.
وو�صل �إجمايل عدد الأعمال امل�شاركة �ضمن فعاليات جائزة البرُ دة �إىل
 300عمل تنوعت بني الق�صائد ال�شعرية ،واللوحات الفنية ،التي تعك�س

يف جمملها الإرث الثقايف والفني الكبري للح�ضارة الإ�سالمية.
وت�ضمنت اجل��ائ��زة �ست فئات ه��ي :اخل��ط التقليدي ،الزخرفة ،اخلط
احلديث ،ال�شعر الف�صيح ،ال�شعر النبطي ،والت�صميم التيبوغرايف .
وقال حممد جابر �أبوالعال الفائز باملركز الأول عن فئة اخلط التقليدي
� " :شاركت �ضمن فعاليات جائزة البرُ دة العام قبل املا�ضي وح�صلت على
املركز الثالث واليوم بتوفيق املوىل عز وجل متكنت من احل�صول على
املركز الأول ،و�أن��ا �سعيد بتكرميي خالل العر�س العاملي الكبري �إك�سبو
 2020دبي" ..و�أ�شاد بالرعاية الكبرية التي توليها قيادة دولة الإمارات
للجائزة ومدى حر�صها على تكرمي الفائزين وامل�شاركني فيها.
من جهته قال ال�شاعر عبدالعزيز العمريي ،الفائز باملركز الأول عن فئة
ال�شعر النبطي�":س ُررت بامل�شاركة �ضمن فعاليات جائزة البرُ دة يف دورتها

ال�ساد�سة ع�شرة ملدح �سيد املر�سلني �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم"،
م�ؤكداً �أن امل�شاركة �ضمن هذه امل�سابقات هو فخر لكل �شاعر .و�أ�ضاف:
" �أن املدائح النبوية كانت تقت�صر يف ال�سابق على ال�شعر الف�صيح ،لكن
ج��ائ��زة ال�ُب�رُ دة ا�ستطاعت بالفعل �أن ُ
حت��رك ال��راك��د يف �ساحة ال�شعر
ال�شعبي ،و�أثارت ال�شعراء لينطلقوا يف كتابة املدائح و الق�صائد النبوية
يف حب النبي الكرمي بال�شعر النبطي".
من ناحيتها �أع��رب��ت ال�شاعرة هبة الفقي ،احلا�صلة على املركز الأول
�ضمن فئة ال�شعر الف�صيح عن �سعادتها بالفوز ،وقالت  " :كل ال�شكر
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة راعية الثقافة والفنون ،وال��رائ��دة يف
�شتى املجاالت".
ب��دوره��ا قالت مه�سا ج��واد دواج��ي ،احلا�صلة على املركز الأول يف فئة

اخلط احلديث  " :هذه هي املرة الأوىل التي �أُ�شارك فيها �ضمن فعاليات
جائزة ال�ُب�رُ دة ،ويف احلقيقة تغمرين �سعادة ال تو�صف بتحقيق املركز
الأول يف امل�سابقة".
وقالت مهربيان ميزا كايا الفائزة باملركز الأول عن فئة الزخرفة " :
�أ�شارك للمرة الأوىل يف اجلائزة ،و�سعيدة بح�صويل على املركز الأول
�ضمن فئة الزخرفة" ،متمنية ا�ستمرار اجلائزة يف موا�صلة فعالياتها
ال�سنوية للمحافظة على الثقافة و الفن الإ�سالمي .
وق��ال الفنان جمال الدين ال�سماين علي� ":أ�شكر امل��وىل عزوجل على
تكرميي �ضمن فئة الت�صميم التبوغرايف ،وامل�شاركة يف امل�سابقة ممتعة
ومتكنت خاللها من اكت�ساب مزيد من اخلربات ،ال�سميا �أنها املرة الأوىل
التي �أ�شارك فيها".

اختتام فعاليات قمة اللغة العربية يف �إك�سبو 2020

09

•• دبي-وام:

اخ �ت �ت �م��ت �أم� �� ��س الأول ال� � ��دورة
االفتتاحية لقمة اللغة العربية
والتي �أقيمت برعاية كرمية من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" حت��ت ��ش�ع��ار "حوار
املجتمعات وتوا�صل احل�ضارات"
ونظمتها وزارة الثقافة وال�شباب
بال�شراكة مع مركز �أبوظبي للغة
العربية .وج��اءت القمة ان�سجاماً
م��ع امل���س�ت�ه��دف��ات اال�سرتاتيجية
للوزارة ،و�إ�سهاماً يف ترجمة ر�سالة
�إك�سبو  2020دب��ي يف "توا�صل
ال � �ع � �ق� ��ول و�� �ص� �ن ��ع امل�ستقبل"،
وب��ال �ت��زام��ن م ��ع ان �ع �ق��اد ال � ��دورة
الثانية والع�شرين مل�ؤمتر الوزراء
امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقاف ّية يف
الوطن العربي.
وق��ال��ت م �ع��ايل ن ��ورة ب�ن��ت حممد
الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب �إن
القمة م ّثلت من�صة تفاعل وحوار،
بهدف الو�صول �إىل ر�ؤى وم�شاريع
وتط ّلعات مبتكرة ور�صينة وجادّة
ل �� �ض �م��ان ت���س�ه�ي��ل ان �ت �� �ش��ار ال ّلغة
العرب ّية وتعزيز ا�ستخدامها من
قبل خمتلف الأطياف يف املجتمعات
العربية كافة ،والتي ت�ضمنت �أهم
خمرجاتها� ،إع�لا َن الإم��ارات للغة
العربية ،ال��ذي �أق��ر امل�شاركون يف
قمة اللغة العربية مبادئه تفعيال
للعمل العربي امل�شرتك يف متكني
لغتنا وثقافتنا وهويتنا ،من خالل
ت�أكيد الإع�ل�ان على مكانة اللغة
العربية كهوية مميزة للمجتمعات
توجه
العربية ،و�أه�م�ي��ة ت�أ�سي�س ّ
ف ّعال ور�ؤية جديدة يف طرق تعليم
اللغة العربية وتع ُّلمها وتطوير
ب��رام��ج �إع � ��داد م�ع� ّل�م�ي�ه��ا وتعزيز
م �ع��ارف �ه��م وق ��درات� �ه ��م ،و�أهمية
حت �� �س�ين امل �ح �ت��وى ال �ع��رب��ي على
الإنرتنت ك ًّما ونوعّا.
و�أ�ضافت معاليها �أن دولة الإمارات
�سعت �إىل و�ضع الأط��ر القانونية

وامل� ��واث � �ي� ��ق ال� �ت ��ي ت �ن �ظ��م عالقة
الفرد يف جمتمع الإم��ارات باللغة
العربية ،واعتبارها عن�صرا رئي�سا
من عنا�صر الهوية الوطنية حيث
�ش ّكلت ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" جوهر
امل �ب��ادرات واجل�ه��ود احلثيثة التي
تبذلها الإمارات حفاظاً على اللغة
العربية ،وجعلها يف امل�ك��ان��ة التي
تليق بها بني اللغات العاملية.
و�أك� � ��دت م�ع��ال�ي�ه��ا �أن ق �م��ة اللغة
ال�ع��رب�ي��ة ل��دي�ه��ا ت��و��ص�ي��ات علمية
ج��ادة ت�ش ّك ُل تكليفاً بالعمل على
حت�ق�ي��ق م���س�ت�ه��دف��ات�ه��ا ،ومتابعة
خمرجاتها ،وت�شريفاً لنا جميعاً
ب�خ��دم��ة ل�غ��ة ما�ضينا وحا�ضرنا
ومعارف ،فنوناً
وم�ستقبلنا ،علماً
َ
وث� �ق ��اف� � ًة واق� �ت� ��� �ص ��اداً وت ��وا� �ص�ل�اً
وات � �� � �ص� ��ا ًال ،وه � ��ي ل �غ��ة الأج � � ��داد
والأحفاد ،اللغة التي لأجلها تبنت
قمة اللغة العربية طيفاً كبرياً من
التو�صيات ،يُعمل بها تبعاً لظرف
كل طرف مبا يرتئيه وما ينا�سبه،
ومب��ا يخدم توجهاته الوطنية".
و�أ� �ص��درت ق�م��ة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف
ختام �أعمالها حزمة من التو�صيات
�شملت اقرتاح و�ضع �سيا�سات لغوية
وتعيني م�ؤ�س�سات مرجعية ت�ضع

ال�ت���ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ين وتطوير
�آليات عمل جمامع اللغة العربية،
وت �ع��زي��ز ال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن اجلوائز
العربية املختلفة.
كما �أو�صت بقرار ميثاق �إعالمي
ع ��رب ��ي م �� �ش�ت�رك ي �ع �ن��ى باللغة
ال �ع��رب �ي��ة يف الإع� �ل ��ام وت�أ�سي�س
وح��دة حكومية لتعزيز املحتوى
الإع�لام��ي ال�ع��رب��ي و�إن���ش��اء جلان
ا� �س �ت �� �ش��ارات ت�خ���ص���ص�ي��ة :لغوية
�إعالمية اقت�صادية تعليمية.
و�أو�صت القمة بتفعيل ال�شراكة بني
الإعالم ومراكز البحث العلمي يف
خمتلف التخ�ص�صات الإن�سانية
واللغوية والعلمية و�إق ��رار مقرر
ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب �ك �ل �ي��ات الإع�ل��ام
و�أق�سامها يف اجل��ام�ع��ات العربية
وت�ف�ع�ي��ل ال �ق��وان�ين والت�شريعات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ا��س�ت�ع�م��ال ال �ع��رب �ي��ة يف
الف�ضاء العام.
كما دعت �إىل �إن�شاء مر�صد عربي
للكتاب ،واحلد من ظاهرة قر�صنة
الكتب والتوعية بانتهاكات حقوق
امللكية الفكرية و�صياغة قانون
ع��رب��ي م �� �ش�ترك الن �ت �ق��ال الكتب
واملعرفة بني الدول العربية.
و�أو�صت �أي�ضا بت�شجيع اال�ستثمار
يف الن�شر الإل �ك�تروين وتطويره،
والكتابة الإب��داع�ي��ة عرب املن�صات

الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة وت �ط ��وي ��ر قواعد
موحدة لكتابة املحكية يف احلوارات
ال��روائ �ي��ة ونت�شيط ا�ستخدامات
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف حو�سبة
اللغة العربية وحم��رك��ات البحث
ور�صد املحتوى الرقمي بالإ�ضافة
�إىل رقمنة املعاجم ،واملخطوطات،
وامل��و� �س��وع��ات ال�ع��رب�ي��ة ،واملكتبات
وتنظيم جهود الرتجمة وتقوية
مرجعياتها.
و�أو� �ص��ت القمة بتفعيل ال�شراكة
م��ع الأط� � ��راف ال �ع��امل �ي��ة لتحقيق
انت�شار امل�ح�ت��وى ال�ع��رب��ي و�إن�شاء
ب�ن��ك ع��رب��ي ل�ل�م�ع��رف��ة ذي �سيادة
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة و�إن �� �ش��اء م�ؤ�س�سة
لتعريب العلوم �إ�ضافة �إىل و�ضع
ر�ؤى ا�سرتاتيجية لتطوير مناهج
ت��دري����س ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وتطوير
اختبارات قيا�س امل�ه��ارات اللغوية
بالعربية و�إع ��داد متخ�ص�صني يف
تعليم العربية كلغة �أجنبية.
وناق�شت قمة اللغة العربية خالل
 13جل�سة ،عدداً من املو�ضوعات
امل�ه�م��ة� ،إذ �سلطت جل�سة "اللغة
وال �ث �ق��اف��ة وم �� �س��ارات امل�ستقبل"
ال�ضوء على واق��ع اللغة والثقافة
العربية يف ع��امل متغري ،يت�سارع
ف�ي��ه ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ،وتتعاظم
ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا لغتنا

وثقافتنا ،وناق�شت �أه ��م اجلهود
واخل �ط��وات ال �ت��ي ي�ج��ب اتخاذها
من �أج��ل ت�صميم م�ستقبل جديد
للغة العربية ،و�آليات التعاون بني
اجلهات امل�س�ؤولة يف خمتلف الدول
م��ن �أج��ل ر��س��م م���س��ارات م�ستقبل
اللغة العربية.
فيما �سلطت جل�سة "ال�سيا�سات
الوطنية للغة العربية" ال�ضوء
ع�ل��ى � �ض ��رورة جت��دي��د ت�شريعات
ال �ل �غ ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة م� ��ن �سيا�سات
وق��وان�ين ،وا��س�ت�ق��راء م��دى ت�أثري
الت�شريعات املعمول بها ونتائجها
و�أف � �� � �ض ��ل مم ��ار�� �س ��ات� �ه ��ا ع ��رب� �ي� �اً،
�سعياً لتطوير البنى الت�شريعية
وال �ن �� �ص��و���ص ال �ق��ان��ون �ي��ة لت�شمل
جميع جماالت ا�ستخدامات اللغة
وتطبيقاتها ،يف مواكبة م�ستجدات
التقنية والتحول الرقمي ،و�صو ًال
�إىل ب �ل��ورة ال�ت���ش��ري�ع��ات الداعمة
للغة العربية بو�صفها لغة معارف
وعلوم حديثة ومتطورة ،وناق�شت
جل�سة "الرتجمة ج�سر للتوا�صل
احل�ضاري" م � ��واط � ��ن ال � �ق ��وة
وال �ف��ر���ص ال �ت��ي مت�ن�ح�ه��ا فر�ص
التعمق يف درا� �س��ة الأدب العربي
وف �ن��ون ال �ل �غ��ة وج �م��ال �ي��ات �ه��ا� ،إىل
جانب احلديث عن ال��دور الكبري
ال��ذي ُت��ؤ ّدي��ه الرتجمة يف توا�صل

احل�ضارات والثقافات.
�أم � � ��ا ج �ل �� �س��ة "اللغة العربية
والتعليم" ناق�شت تقرير حال اللغة
ال�ع��رب�ي��ة وم�ستقبلها واملقاربات
اجل��دي��دة ال�ت��ي ر��ص��ده��ا لتطوير
مناهج اللغة العربية و�سبل تعزيز
ه ��ذه امل �ق��ارب��ات وت��ر��س�ي�خ�ه��ا عرب
م�ب��ادرات ج��دي��دة لتطوير مناهج
ال�ع��رب�ي��ة يف ك��اف��ة �أن �ح��اء الوطن
ال� �ع ��رب ��ي ورب� �ط� �ه ��ا باحتياجات
املتعلمني واهتماماتهم ،وتدريب
املعلمات واملعلمني �سعياً للت�أ�سي�س
لواقع م�ستقبلي يعزز مكانة اللغة
ال�ع��رب�ي��ة ب��و��ص�ف�ه��ا ل �غ��ة حا�ضنة
للهوية والثقافة والعلوم.
وت�ن��اول��ت جل�سة "اللغة العربية
والتكنولوجيا" �أه� � ��م ق�ضايا
التكنولوجيا يف جماالت ا�ستخدام
وتعليم اللغة العربية وبرجمتها،
متناول ًة رقمنة املحتوى العربي
كق�ضية رئي�سية وان�شغال يومي،
يف ظ��ل حت��دي تناف�سية املحتوى
يف الف�ضاء ال��رق�م��ي خ��ا��ص� ًة ،كما
طرحت اجلل�سة ر�ؤى املتخ�ص�صني
يف اال� �س �ت �خ��دام الأج� ��دى ل�ل�غ��ة يف
التوا�صل االجتماعي والإعالمي
و�صناعة املحتوى ،بينما تناولت
ج�ل���س��ة "املحتوى ال �ع��رب��ي على
الإن�ترن��ت :التحديات والفر�ص"

الف�ضاء الرقمي ،الو�سيط الأكرث
ت��أث�يراً والأ� �س��رع و��ص��و ًال للأفراد
يف خم�ت�ل��ف امل �ج �ت �م �ع��ات ،ومثلما
ا�� �س� �ت� �ف ��ادت ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة من
الإم �ك��ان��ات التقنية الهائلة التي
تتيحها �شبكة الإن�ت�رن��ت بدرجة
معينة يف ت�ع��زي��ز مكانتها ،ف�إنها
تواجه حزمة من التحديات التي
حتد من ا�ستفادتها الق�صوى من
قواعد البيانات املفتوحة وو�سائط
ال�ن���ش��ر الإل �ك�ت�رون �ي��ة والأمن � ��اط
التفاعلية .واجلل�سة ت�سلط ال�ضوء
على التحديات والفر�ص الكامنة
يف ح�ضور امل�ح�ت��وى ال�ع��رب��ي على
�شبكة الإنرتنت وفعاليته ،وكيفية
ا�ستغاللها لتعزيز انت�شار اللغة
العربية ومتكينها.
و�أ� �ش��ارت جل�سة "عالقة ال�شباب
باللغة العربية" �إىل �ضعف عالقة
ال�شباب العربي باللغة العربية،
و�سلط ه��ذه اجلل�سة ال�ضوء على
العالقة بني ال�شباب العربي ولغته
الأم ،من حيث مناق�شة واقع هذه
العالقة يف �سبيل الت�أ�سي�س لعالقة
جديدة يف امل�ستقبل.
وا�ست�ضافت القمة جل�سة �إطالق
 100كتاب وكتاب ملركز �أبوظبي
للغة العربية ،ونقا�ش التو�أمة بني
اللغة العربية والفنون ،وح�ضور

العربية يف �أ��ص��ول معاجم عديد
اللغات العاملية.
فيما التقى معلمو اللغة العربية
يف جل�سة خا�صة ،مت�ح��ورت حول
ق�ضايا تعليم العربية يف املجتمعات
ال�ن��اط�ق��ة ب�ه��ا وب �غ�يره��ا ،بح�ضور
م�ع�ل�م�ين م ��ن ع ��دد م ��ن الهيئات
يف ال��دول��ة ،و�سلطت ال���ض��وء من
خ�ل�ال جت� ��ارب ��ش�خ���ص�ي��ة ملهمة
للكوادر التعليمية يف تعاطيهم مع
�أول��وي��ات و�أمن��اط تفكري الطلبة،
وم ��ا ي�ط�م�ح��ون �إىل حتقيقه من
�أه��داف يف م�ضمار اللغة العربية
ال �ت��ي ي �ن �خ��رط��ون يف م�ساقاتها
الأك��ادمي�ي��ة ،كما ا�ستعرا�ضت �أهم
�أ�ساليب وطرق التدري�س.
ي�شار �إىل �أن قمة اللغة العربية
ُت �� �ش �ك��ل م��رج �ع �ي��ة دول � �ي� ��ة للغة
العربية ،و ُتعزز ح�ضورها وثقافتها
و�آداب �ه��ا وفنونها ،وت�ق��دم مقاربة
جديدة ت�ساعد يف تطوير �أ�ساليب
ا�ستخدام اللغة العربية ومتكينها
ك��و� �س �ي �ل��ة ل �ل �ت��وا� �ص��ل واكت�ساب
املعرفة ،كما ت�شكل حدثاً معرفياً
وثقافياً يجمع حتت مظلة واحدة
خ�ب�راء اللغة يف جميع املجاالت،
ل��ر� �س��م م���س�ت�ق�ب��ل ال �ع��رب �ي��ة بناء
على ال�ق��راءة الدقيقة للتحديات
احلالية.

�سلطة مدينة دبي الطبية تطلق برنامج م�ساري لدعم املواهب الوطنية
•• دبي-الفجر:

ال�شارقة تختتم مناهزات اللغة العربية لدول اخلليج وتكرم الفائزين يف م�ستوياتها
•• ال�شارقة-وام:

اختتمت �أعمال مناهزات اللغة العربية لدورتها الرابعة 2021م لدول
اخلليج ،والتي ا�ستمرت خم�سة �أي��ام ومت تنظيم حفل لتتويج الفائزين يف
م�ستوياتها.
ومتيزت املناهزات  -التي �أقيمت يف املركز الرتبوي للغة العربية بال�شارقة
 مب�شاركة جميع دول اخلليج ب�إجمايل  21طالبا وطالبة منهم خم�سةطالب و�ستة ع�شر طالبة .
و�أعرب �سعادة الدكتور عي�سى �صالح احلمادي ،مدير املركز الرتبوي للغة
العربية ل��دول اخلليج بال�شارقة  -يف كلمته خ�لال حفل التكرمي  -عن
�سعادته حلر�ص الدول الأع�ضاء باملكتب على امل�شاركة واالهتمام باملناهزات .
وتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على �إيالء اللغة
العربية جل اهتمامه ،وخال�صة اع�ت��زازه ،الفتا �إىل �أن��ه �صاحب ال�سبق يف
و�ضع عنوان امل�سابقة التاريخي "مناهزات اللغة العربية" بعد �أن �أجريت
امل�سابقة يف ن�سختها الأوىل حتت عنوان "�أوملبياد اللغة العربية" .
وذكر � " :أن املناهزات تعترب الأوىل من نوعها يف دول اخلليج العربي  ..بل
ويف العامل العربي كله  ..وت�أتي ن�سختها الرابعة �ضمن برامج املركز الرتبوي
للغة العربية لدول اخلليج يف ال�شارقة  ..لت�ؤكد على �أهمية التوجه خلدمة
لغتنا اجلميلة  ..والك�شف عن املبدعني فيها  ..وتقوم على و�ضع �أ�سئلتها
وتنفيذها جلنة علمية يختارها املركز بعناية فائقة".
وت�ضمن احلفل عر�ضا مرئيا من �إعداد املركز الرتبوي للغة العربية لدول
اخلليج بال�شارقة حول �إجنازات املركز  ..و�أعرب معايل الدكتور عبد الرحمن
بن حممد العا�صمي املدير العام ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج عن
امتنانه لهذا احل��دث ال��ذي يعرب عن عمق االهتمام باللغة العربية وعاء

الثقافات و�أحد �أهم �أدوات تعزيز الهوية الوطنية والعربية .وت�ضمن احلفل
كلمة الوفود امل�شاركة �ألقاها نيابة عنهم الدكتور حممد عبد اهلل مده�ش
رئي�س وفد اجلمهورية اليمينية � ..إ�ضافة �إىل ق�صيدة بعنوان" :املناهزات
اخلليجية" ،قدمها �شاعر امل�ن��اه��زات حممد �سعيد احلب�سي م��ن �سلطنة
عمان ال�شقيقة ،الفائز بامليدالية الذهبية يف املناهزات يف دورتها الثانية عام
 ، 2017كما وجرى تقدمي كلمة للطلبة امل�شاركني.
ومت تكرمي وتتويج الفائزين يف املناهزات بامليداليات الذهبية والف�ضية
والربونزية وق��ام �سعادة را�شد �أحمد بن ال�شيخ ،رئي�س الديوان الأمريي
بال�شارقة ،ممثال ع��ن �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال�شارقة بتكرمي الفائزين
يرافقه معايل الدكتور عبد الرحمن بن حممد العا�صمي ،املدير العام ملكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج ،و�سعادة الدكتور حممد املعال ،وكيل وزارة
الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون الأكادميية للتعليم العايل .
ومت تكرمي اللجنة العلمية ،وه��م �سعادة الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور حممد ح�سن
املر�سي /ع�ضو جممع اللغة العربية بالقاهرة /و�سعادة الدكتور حممد
�صايف امل�ستغامني /الأم�ين العام ملجمع اللغة العربية بال�شارقة /و�سعادة
الأ�ستاذ الدكتور معاطي حممد ن�صر /عميد كلية الرتبية بجامعة دمياط
الأ��س�ب��ق ./كما مت تكرمي امل�شاركني يف ن��دوة" :اللغة العربية والتوا�صل
احل�ضاري" مبنا�سبة ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للغة ال�ع��رب�ي��ة ،وه��م م�ع��ايل الأ�ستاذ
الدكتور عبد اهلل بن �صالح العبيد /رئي�س رابطة م�ؤ�س�سات تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها /و�سعادة الدكتور حممد امل�ستغامني /الأمني
العام ملجمع اللغة العربية بال�شارقة /و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور م�أمون وجيه
/ع�ضو جممع اللغة العربية بالقاهرة .. /وتكرمي عن بعد ل�سعادة الأ�ستاذ
الدكتور عبد الفتاح احلجمري /م��دي��ر مكتب تن�سيق التعريب باململكة
املغربية /و�سعادة ال��دك�ت��ورة م��رمي بالعجيد الكتبي /رئي�سة ق�سم اللغة
العربية و�آدابها بجامعة ال�شارقة./

�أعلنت �سلطة مدينة دبي الطبية ،اجلهة امل�شرفة
على مدينة دب��ي الطبية ،ع��ن �إط�ل�اق برنامج
املوجه
"م�ساري" ،ب��رن��ام��ج ال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي ّ
للمواطنني الإم��ارات�ي�ين .وي�سهم الربنامج يف
دع��م �أه ��داف احلكومة يف تعزيز دور اخلربات
الوطنية �ضمن القوى العاملة ،ومتكني ال�شباب
الإم ��ارات �ي�ي�ن م��ن ال �ت �ع � ّرف ب���ش�ك��ل ع�م�ل��ي على
جمموع ٍة وا�سعة من التخ�ص�صات املهنية.
وبهدف منح املتدربني زم��ام امل�ب��ادرة يف توجيه
تدربيهم ،وتزويدهم بتجرب ٍة عملية يف اتخاذ
ال � �ق � ��رارات ،مت م�ن�ح�ه��م ف��ر� �ص��ة اخ �ت �ي��ار ا�سم
ال�برن��ام��ج .ووق ��ع اخ�ت�ي��ار امل �ت��درب�ين ع�ل��ى ا�سم
يج�سد ر�ؤية الربنامج يف م�ساعدة
"م�ساري" ،ما ّ
املتدربني على بناء م�سارهم املهني ومتكينهم
من الو�صول �إىل كامل �إمكاناتهم.
وي�ستهدف الربنامج اخلريجني اجلدد الباحثني
ع��ن ف��ر���ص العمل ليقدم لهم ف��ر��ص�اً تدريبية
متتد لثالثة �أ�شهر .ويغطي الربنامج خمتلف
جماالت العمل والإدارات املختلفة لدى �سلطة
مدينة دبي الطبية ،مبا فيها املالية ،والت�سويق،
واالت�صال ،وتقنية املعلومات.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قالت ال�سيدة كوثر
كاظم ،نائب رئي�س �إدارة دعم الأعمال يف �سلطة
مدينة دب��ي الطبية" :ي�شكل التمكني الركيزة
الأ�سا�سية لعملنا يف �سلطة مدينة دبي الطبية
مب ��ا ي�ن���س�ج��م م ��ع الأج � �ن� ��دة ال��وط �ن �ي��ة لدولة
الإم � ��ارات .ويتيح ب��رن��ام��ج م���س��اري للمتدربني
ال�شباب فر�صة اكت�ساب خربات ق ّيمة ت�ساعدهم
على حتقيق النجاح يف امل�ستقبل ،وذلك بالبناء
ع �ل��ى م �ع��ارف �ه��م الأك ��ادمي� �ي ��ة ومت �ك �ي �ن �ه��م من
ا�ستغاللها لتطوير م�سرية مهنية احرتافية،
حيث �سيعملون �ضمن فريق حتت �إ�شراف مدراء
الإدارات مبا�شر ًة ،و�سيتم منحهم مكاف�آت مالية
��ش�ه��ري��ة .وت �ع��زز ال�ت�ج��رب��ة املتكاملة للربنامج
اخل�ب�رة ال��واق�ع�ي��ة للمتدربني م��ا مي ّكنهم من
االنتقال ب�شكلٍ �سهلٍ �إىل �سوق العمل .ويتمثل
هدفنا من الربنامج يف اكت�شاف امل��واه��ب التي
ميكننا رعايتها وتطويرها ،لت�سهم يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة وطويلة الأم��د ملدينة دبي

الطبية".
ويف نف�س ال�سياق ،كانت حكومة دول��ة الإمارات
قد �أعلنت يف �شهر �سبتمرب املا�ضي عن خطتها
ل��دع��م ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ال��س�ت�ق�ط��اب � 75ألف
مواطن خ�لال ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،حيث
تندرج هذه املبادرة يف �إط��ار م�شاريع اخلم�سني،
وهي �سل�سلة من امل�شاريع التنموية واالقت�صادية
الهادفة �إىل ت�سريع تط ّور دولة الإمارات وتعزيز
حت ّولها �إىل مرك ٍز متكامل ملختلف القطاعات
وت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان �ت �ه��ا ك��وج �ه � ٍة �أوىل للمواهب

وامل�ستثمرين .وتغطي م�شاريع اخلم�سني العديد
من القطاعات الرئي�سية ،مثل االقت�صاد وريادة
الأعمال واملهارات املتقدمة واالقت�صاد الرقمي
والف�ضاء والتقنيات املتقدمة.
ويقت�صر الربنامج خ�لال املرحلة الأوىل على
املتدربني املنا�سبني يف كل من امل�سارات الوظيفية
مل ��دة ث�ل�اث��ة �أ� �ش �ه��ر ،ل �� �ض �م��ان ح���ص��ول�ه��م على
التدريب امل�لائ��م م��ن اخل�ب�راء .وبعد ا�ستكمال
الربنامج� ،سيح�صل املتدربون على �شهادة خربة
 ،مل�ساعدتهم يف خطوتهم املهنية املقبلة.
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�سجّ ل عدد كبري من امل��دن الأمريكية الكبرية واملتو�سّ طة �أرقاماً قيا�سية يف
جرائم القتل يف العام  ،2021وهي دوّامة جرائم بد�أت العام املا�ضي يف ذروة
جائحة كوفيد 19-وال تزال ال�سلطات تكافح الحتوائها.
وتعود الأ�سباب وفق خرباء قابلتهم وكالة فران�س بر�س� ،إىل تداعيات فريو�س
كورونا وح��االت ال�صدمة التي �أحدثها ،وانتعا�ش االقت�صاد الذي مل ي�ستفد
منه اجلميع ،وبخا�صة انت�شار الأ�سلحة النارية.
ّ
وحطمت فيالدلفيا الرقم القيا�سي امل�أ�سوي امل�سجل عام  1990مع ما ال يقل
عن  535جرمية قتل لـ  1,5مليون مقيم .وبذلك جتاوزت “مدينة احلب
الأخوي” نيويورك ولو�س �أجنلي�س� ،أكرب مدينتني يف الواليات املتحدة.
وت�شرح مديرة منظمة “ماذرز �إن ت�شارج” دوروثي جون�سون �سبيت “تعاين

مدينتنا من ارتفاع يف معدل الفقر ،وانعدام الأمن الغذائي ،وم�شاكل ال�سكن،
وم�شاكل نف�سية ،ونق�ص يف متويل النظام التعليمي».
وبعد وف��اة ابنها ع��ن  24ع��ام�اً ب�سبب خ�لاف ب�سيط ح��ول مكان يف موقف
ال�سيارات العام � ،2003أن�ش�أت جون�سون �سبيت هذه اجلمعية التي حتارب
العنف يف املدينة الواقعة �شمال �شرق البالد ،مهد الدميوقراطية الأمريكية.
وا�ضطرت املجموعة التي ُت ّ
نظم جل�سات للتحكم بالغ�ضب وتدعم عائالت
�ضحايا جرائم القتل� ،إىل احل ّد من ن�شاطاتها لعدة �أ�شهر ب�سبب اجلائحة.
وتعترب جون�سون �سبيت �أ ّن غياب الدعم ي�ساهم يف “�إثارة ال�شعور بالغ�ضب”،
وتقول “ميكن �أن يزداد الأمر �سوءاً عندما ال يكون لديك مكان تذهب �إليه
لل�سيطرة على الغ�ضب �أو ال تعرف كيفية التعامل معه».
وي�شري الأ�ستاذ يف علم اجلرمية يف جامعة فلوريدا غلف كو�ست ديفيد توما�س
�إىل �أ ّن العا�صمة وا�شنطن �سجّ لت على الأقل  211جرمية قتل ،و�ألباكركي

 100جرمية ،يف حني �سجّ لت بورتالند  70جرمية على الأقل ،وريت�شموند
 80جرمية .ويقول “هذا البلد �أ�صبح جمنوناً» .وي�ضيف ال�شرطي الأ�سود
ال�سابق “النا�س غا�ضبون من كل �شيء ،ومع هذا الإحباط تف�شل حماوالت
�إدارة الغ�ضب ك ّلها» .ويو�ضح توما�س �أ ّن ال�شباب وبخا�صة املنحدرون من
�أق�ل�ي��ات“ ،يفتعلون م�شاكل م��ع بع�ضهم البع�ض ،ويت�صاعد امل��و��ض��وع عرب
في�سبوك لينتهي ب�إطالق ال�ن��ار» .وتندد جون�سون �سبايت بت�أثري مو�سيقى
الدريل ،وهو اجتاه من الهيب هوب تت�ضمّن كلمات �أغنياته الغمو�ض والعنف
وال�صور احلربية ،وم�صدره �شيكاغو .وتعترب �أ ّن ال�شباب يتعاطفون مع مغني
الراب الذين “يتحدثون عن �أولئك الذين �سيقتلونهم ،ويظهرون الأ�سلحة
املختلفة املتوفرة يف الأ�سواق ،وهذه هي �أ�س�س القتل».
ويرى الع�ضو ال�سابق يف وكالة اال�ستخبارات الأمريكية واملحلل يف الإح�صاءات
اجلنائية جيف �آ�شر ،مثلما يعترب املتخ�ص�صون الآخرون� ،أ ّن ال�سبب الرئي�س

لهذه املوجة من جرائم القتل هو “الزيادة التاريخية يف مبيعات الأ�سلحة”
منذ الوباء .وبيع نحو  23مليون �سالح يف العام  ،2020وهو رقم قيا�سي،
وفق �شركة “�سمول �أرمز �أناليتك�س اند فوكا�ستينغ” املتخ�ص�صة التي تتوقع
رقماً يبلغ  20مليوناً لهذا العام.
وي��ؤ ّك��د مايكل فليغر ،وه��و كاهن كاثوليكي ي�ح��ارب منذ �أك�ثر م��ن ثالثني
عاماً ظاهرة العنف يف �شيكاغو� ،أ ّن “كل الأ�شخا�ص يحوزون �سالحاً ،و�أ�صبح
الأمر ّ
خط الدفاع �أو الهجوم الأوّل لكثري من الأف��راد الذين يقولون “علي
�أن �أمتلك �سالحاً لأ ّن الك ّل ميتلك»� .سجلت املدينة الكربى الواقعة يف �شمال
البالد والتي ّ
يتف�شى فيها الف�ساد والعنف� ،أك�ثر من  800جرمية قتل يف
العام  ،2021وهو رقم قيا�سي منذ العام  .1994وتعود معظم جرائم القتل
�إىل ت�صفية احل�سابات ،وت�شمل الغالبية العظمى من ال�ضحايا �أمريكيني من
�أ�صل �أفريقي ،و�أحيا ًنا �أطفال �ضحايا الر�صا�صات الطائ�شة.

•• عوا�صم�-أ ف ب

ق��دم��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة �إىل
جمل�س الأم ��ن ال ��دويل م�شروع
ق ��رار ي�سهل ت �ق��دمي امل�ساعدات
الإن �� �س��ان �ي��ة لأف �غ��ان �� �س �ت��ان على
مدى ع��ام ،بعدما تخلت ب�ضغط
من ال�صني عن فكرة �إيجاد �آلية
خم�ص�صة ل�ك��ل ح��ال��ة ع�ل��ى حدة
لهذه امل�ساعدات التي ال تريد �أن
ي�ستفيد منها نظام طالبان.
و�أدخِ � �ل ��ت ت �ع��دي�لات ك �ب�يرة على
م���ش��روع ال �ق��رار م�ق��ارن��ة بن�سخة
�أوىل رف�ضتها ال���ص�ين ورو�سيا
والهند وفرن�سا واململكة املتحدة.
و�أر� � ��سِ � � ��ل ال �ن �� ��ص �إىل املجل�س
م�ساء االث�ن�ين ومي�ك��ن �أن يحال
ع �ل��ى ال �ت �� �ص��وي��ت ق��ري �ب��ا ،ح�سب
دبلوما�سيني.
ومل ُي� �ع ��رف ح �ت��ى الآن موقف
ال�صني التي متلك ح��ق النق�ض
(الفيتو) ب�صفتها ع�ضوا دائما يف
جمل�س الأمن لدويل ،حيال هذا
الن�ص الذي ح�صلت عليه وكالة
ف��ران����س ب��ر���س .وي�ن����ص م�شروع
ال � �ق� ��رار ع �ل��ى �أن “امل�ساعدات
الإن���س��ان�ي��ة والأن���ش�ط��ة الأخ ��رى
املتعلقة باالحتياجات الإن�سانية
الأ�سا�سية يف �أفغان�ستان ال ُت�ش ّكل،
خ�لال ف�ترة ع��ام واح ��د ،خر ًقا”
ل �ل �ق��رار  2255ال �� �ص��ادر العام
 2015ال ��ذي ي�ف��ر���ض عقوبات
على الكيانات املرتبطة بحركة
طالبان.
وي��و� �ض��ح امل� ��� �ش ��روع �أ ّن� � ��ه ُي�سمح
بـ”�إدارة ودف��ع �أم ��وال �أو �أ�صول
مال ّية �أو موارد اقت�صاد ّية وتوفري
�سلع خلدمات �ضرورية ل�ضمان
م���س��اع��دة ك�ه��ذه �أو دع��م �أن�شطة
�شجع الن�ص “ب�شدّة
كهذه” .و ُي ّ
مقدّمي” امل�ساعدات الإن�سانية
على “تقليل �أي منفعة” مبا�شرة

�أو غري مبا�شرة قد ي�ستفيد منها
الأ�شخا�ص �أو الكيانات امل�ستهدفة
بالعقوبات .كذلك �سيتم التحقق
من وجهة امل�ساعدات يف غ�ضون
�شهرين من تقدميها.
ويف وق ��ت � �س��اب��ق ،ك��ان��ت ال�صني
ع��رق �ل��ت ،م��دع��وم��ة م��ن رو�سيا،
ن�سخة �أوىل م��ن م �� �ش��روع قرار
قدمته ال��والي��ات املتحدة ملجل�س
الأم��ن ال��دويل ي�سمح ب�إعفاءات
من العقوبات لأغرا�ض �إن�سانية،
على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
وقال ال�سفري ال�صيني لدى الأمم
املتحدة ت�شانغ ج��ون يف تغريدة
م�ساء الإث �ن�ين “يجب �أن تكون
امل�ساعدات الإن�سانية وامل�ساعدة
احليوية قادرة على الو�صول �إىل
ال�شعب الأفغاين بال �أي عائق”،
معتربا ان “الظروف �أو القيود
التي �أوجِ دت ب�شكل م�صطنع غري
مقبولة».

تظاهرة يف كابول للمطالبة بتحرير الأ�صول املجمدة

وا�شنطن تقرتح ت�سهيل امل�ساعدة الإن�سانية لأفغان�ستان
و�أت� � ��ى ح� ��ذف ف �ق ��رة ك��ام �ل��ة من
امل � �� � �س � � ّودة الأم �ي�رك � �ي� ��ة الأوىل،
تتعلق ب��آل�ي��ة الإع �ف��اء لكل حالة
على حدة ،ا�ســتجاب ًة لالنتقادات
ال�صينية.
� ّأم � ��ا ح���ص��ر ن �ط��اق ال� �ق ��رار بعام
واح� ��د ،وال� ��ذي مل ي�ك��ن مذكورا
يف الن�سخة الأوىل م��ن م�شروع
ال� � �ق � ��رار الأم �ي ��رك� � ��ي ،فيهدف
�إىل �إر� � �ض� ��اء ح �ل �ف��اء وا�شنطن
الأوروب� � �ي �ي��ن ال ��ذي ��ن ان �ت �ق ��دوا،
على غ��رار الهند ،عدم وج��ود �أي
م��وع��د ن�ه��ائ��ي ل �ل �ق��رار وطالبوا
برقابة قوية على وجهة امل�ساعدة
املقدمة.
ولي�س هناك حاليا �أيّ ا�ستثناء

�إن�ساين يف نظام العقوبات ،ومن
� �ش ��أن اع �ت �م��اد ق� ��رار مم��اث��ل من
ِق �ب��ل جم�ل����س الأم � ��ن �أن ي�سمح
ل�ل�ع��ام�ل�ين يف امل �ج��ال الإن�ساين
بـ”�إجراء م �ع��ام�لات م��ال�ي��ة مع
ال��وزارات التي يتوالها �أ�شخا�ص
ت�شملهم العقوبات” من دون �أن
ينتهكوا ه��ذه العقوبات ،على ما
ق��ال دبلوما�سي ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س طالبا عدم ذكر ا�سمه.
ومنذ عودة طالبان �إىل ال�سلطة
منت�صف �آب�/أغ���س�ط����س ،جمدت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ح ��وايل 9,5
مليارات دوالر من �أ�صول البنك
املركزي الأفغاين.
ويف  10ك��ان��ون الأول/دي�سمرب

�أع�ل��ن البنك ال ��دويل ال��ذي علق
م���س��اع��دت��ه ل �ك��اب��ول ن �ه��اي��ة �آب/
�أغ�سط�س ،عن تقدمي م�ساعدات
�إن �� �س��ان �ي��ة ب�ق�ي�م��ة  280مليون
دوالر ل �ل �ي��ون �ي �� �س��ف وب ��رن ��ام ��ج
الأغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي ح �ت��ى تتمكن
هاتان الوكالتان من توزيعها يف
�أفغان�ستان.
غ�ي�ر �أن ه ��ذا امل�ب�ل��غ ُي�ع�ت�بر غري
ٍ
كاف بتاتا لأن هذا البلد بات على
�شفري انهيار م��ايل واقت�صادي.
وقال م�ساعد الأمني العام للأمم
املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية مارتن
غريفيث يف اجتماع وزاري نظمته
باك�ستان الأحد �إن “احلاجة �إىل
ال���س�ي��ول��ة و�إح � ��داث ا��س�ت�ق��رار يف

ال �ن �ظ��ام امل �� �ص��ريف �أ� �ص �ب �ح��ا �أم ��را
م �ل �ح��ا ،ل �ي ����س لإن � �ق� ��اذ ال�شعب
الأف� �غ ��اين ف�ح���س��ب ،ل �ك��ن �أي�ضا
لل�سماح للمنظمات الإن�سانية
بالعمل».
وق��ال م���س��ؤول يف الأمم املتحدة
ا�شرتط عدم ك�شف ا�سمه “حرر
ال�ب�ن��ك ال� ��دويل ب�ع����ض الأم� ��وال
ل�ك�ن�ن��ا ب �ح��اج��ة �إىل امل��زي��د و�إىل
م�ساهمات من املانحني».
ومل ي� �ت� ��� �س ��ن احل � �� � �ص� ��ول على
تعليق م��ن البعثة الدبلوما�سية
الأمريكية لدى الأمم املتحدة.
�إىل ذل��ك ،تظاهر مئات الأفغان
ال �ث�ل�اث��اء يف ك ��اب ��ول للمطالبة
بتحرير الأ�صول الأفغانية التي

ج �م��دت �ه��ا ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة بعد
عودة حركة طالبان �إىل ال�سلطة
منت�صف �آب/اغ�سط�س املا�ضي يف
حني ي�شارف ه��ذا البلد املحروم
م� ��ن امل� ��� �س ��اع ��دة ال ��دول� �ي ��ة على
االنهيار االقت�صادي.
وو� � �س� ��ط ان� �ت� ��� �ش ��ار �أم � �ن� ��ي كبري
لعنا�صر من احلركة الإ�سالمية
التي �سمحت بالتظاهرة و�أحاطت
بها ،جتمع نحو � 200شخ�ص يف
�ساحة و�سط العا�صمة الأفغانية
راف � �ع �ي�ن الف � �ت ��ات باالنكليزية
والبا�شتون كتب عليها “دعونا
ن�أكل” و”اعيدوا �أم ��وال� �ن ��ا
املجمدة».
وقال �شفيق �أحمد رحيمي (28
ع ��ام ��ا) �أح � ��د م �ن �ظ �م��ي امل�سرية
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “مطلبنا
الرئي�سي هو �أن حت��رر الواليات
املتحدة �أ�صولنا يف �أ��س��رع وقت.
ه��ذه ث ��روة ال���ش�ع��ب الأفغاين”.

و�أ� � �ض� ��اف “النتيجة الوحيدة
لتجميد هذه الأ�صول هو جتويع
ال�شعب».
ومنذ �سقوط احلكومة الأفغانية
ال���س��اب�ق��ة ال �ت��ي ك��ان��ت مدعومة
م��ن ال��والي��ات املتحدة وحلفائها
�أوق �ف��ت ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة �إر�سال
امل �� �س��اع��دات ال �ت��ي ك��ان��ت ت�سمح
للبالد باال�ستمرار ،ما �أثار �أزمة
اقت�صادية خانقة.
و�أ�� �ض ��اف “نطلب م ��ن الإم � ��ارة
الإ�سالمية القبول بكل املطالب
امل�شروعة للأ�سرة الدولية».
ويطالب املجتمع ال��دويل حركة
طالبان باحرتام حقوق الإن�سان
خ���ص��و��ص��ا يف م��ا يتعلق بحقوق
امل��ر�أة مع رفع القيود على عملها
وتعليم الفتيات.
وح� ��ذرت الأمم امل �ت �ح��دة م��ن �أن
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ب��ات��ت ع �ل��ى �شفري
�إح��دى �أ��س��و�أ ال�ك��وارث الإن�سانية
يف ال �ع��امل ف�ي�م��ا �أع� ��رب برنامج
الأغذية العاملي الأ�سبوع املا�ضي
عن خ�شيته من وقوع “جماعة».
وم�ساء االثنني ،قدمت الواليات
املتحدة يف جمل�س الأمن الدويل
م� ��� �ش ��روع ق� � ��رار ي �� �س �ه��ل توفري
امل�ساعدة لأفغان�ستان م��دة �سنة
م���ش��ددة ع�ل��ى �أن ه��ذه امل�ساعدة
“ال ت�شكل انتهاكا” لقرار فر�ض
ع �ق��وب��ات ع�ل��ى ك �ي��ان��ات مرتبطة
بحركة طالبان.
وك��ان��ت ال���ص�ين ورو� �س �ي��ا والهند
وف��رن���س��ا رف���ض��ت م �� �ش��روع قرار
�أمريكي �أول ين�ص على ا�ستثناءات
من العقوبات حالة بحالة.
وم �� �س��اء الأح � ��د ت �ع �ه��دت ال ��دول
ال �� �س �ب��ع واخل �م �� �س��ون الأع�ضاء
يف منظمة ال �ت �ع��اون الإ�سالمي
العمل مع الأمم املتحدة لتحرير
�أ� �ص��ول �أف�غ��ان�ي��ة مب�ئ��ات ماليني
الدوالرات.

�أربيل ت�ضمد جراح الفي�ضانات ..ودعوات لتحديث البنى التحتية
•• �أربيل-وكاالت

ت�ضامنا مع �ضحايا الفي�ضانات وال�سيول اجل��ارف��ة ،التي �ضربت مناطق
عديدة يف �إقليم كرد�ستان العراق ،خا�صة العا�صمة �أربيل و�ضواحيها ،التي
راح �ضحيتها �أك�ثر م��ن  13قتيال ،بينهم ر�ضيع وع�م��ال �أج��ان��ب� ،أعلنت
ال�سلطات يف �أربيل �إلغاء االحتفاالت ب�أعياد امليالد ور�أ�س ال�سنة.
ي�أتي هذا فيما ال ي��زال البحث جاريا عن جثث �ضحايا� ،إذ مل يتم العثور
حتى الآن على جثة الر�ضيع البالغ � 10أ�شهر ،وعن مفقودين يعتقد �أنهم
قد ق�ضوا نتيجة جرف ال�سيول لهم .وكان رئي�س الوزراء العراقي ،م�صطفى
الكاظمي ،ق��د �أج��رى ات�صاال هاتفيا م��ع رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان،
م�سرور البارزاين� ،إثر الفي�ضانات املدمرة التي ع�صفت بالإقليم� ،أكد خالله
�أن “احلكومة املركزية �ستتخذ كل الإجراءات الالزمة مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات يف
الإقليم على مواجهة موجة الفي�ضانات الأخرية” ،معزيا عائالت �ضحايا
الفي�ضانات ،وداعيا للم�صابني بال�شفاء العاجل .ويرى مراقبون �أن كارثة
•• عوا�صم-وكاالت

ت�ست�ضيف م��دي�ن��ة ن ��ور �سلطان،
عا�صمة ك��ازاخ���س�ت��ان ،ع�ل��ى مدار
ي� ��وم �ي�ن ،ال �ن �� �س �خ��ة ال� � �ـ  17من
حم� ��ادث� ��ات �أ� �س �ت ��ان ��ة ح � ��ول امللف
ال�سوري ،و�سط �آمال بانفراجة يف
ظل تغيريات �سيا�سية وحتوالت يف
موازين وتوجهات القوى الدولية
امل� ��ؤث ��رة .ووف ��ق ب �ي��ان للخارجية
ال�ك��ازاخ���س�ت��ان�ي��ة ،ف� ��إن املحادثات
“التي � �س �ت �ج��رى يف  21و22
دي�سمرب �ستناق�ش ب�شكل رئي�سي
�أعمال اللجنة الد�ستورية ال�سورية
يف ج �ن �ي��ف ،و� �س �ت �ع �ق��د املحادثات
ب��رع��اي��ة ال� ��دول ال���ض��ام�ن��ة تركيا
ورو�سيا و�إيران.
و�سي�شارك فيها وفد من احلكومة
ال �� �س��وري��ة وامل �ع��ار� �ض��ة امل�سلحة،
�إ� �ض ��اف ��ة �إىل وف� ��د دويل خا�ص،
وم ��راق �ب�ي�ن ع ��ن ل �ب �ن��ان والأردن
والعراق.
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن ت��رك �ي��ز اجلولة
املنتظرة من املحادثات على �أعمال
اللجنة الد�ستورية بجنيف “ي�أتي
بهدف �إك�ساب زخم لأعمال اللجنة
وحت �ف �ي��ز ال �ع �م �ل �ي��ة التفاو�ضية
حت ��ت �إ�� �ش ��راف الأمم املتحدة”،
ك �م��ا ��س�ت�ن��اق����ش امل �ح��ادث��ات �أي�ضا
م�ستجدات الأو�ضاع على ال�ساحة
ال� ��� �س ��وري ��ة ب �� �ش �ك��ل ع� � ��ام ،وم �ه ��ام
احل �ف��اظ ع�ل��ى ال �ه��دوء يف مناطق

الفي�ضانات ه��ذه التي تتكرر تقريبا ك��ل �شتاء يف العديد م��ن حمافظات
الإقليم ،خا�صة يف �أربيل ،و�إن كانت �أكرث تدمريا هذه املرة ،يجب �أن تدفع
ال�سلطات نحو �إع��ادة النظر يف واق��ع البنى التحتية ويف �أنظمتها ،حتوطا
حلدوث في�ضانات و�سيول مدمرة وغريها من الكوارث الطبيعية .ويقول
حممد ،وهو �أحد املت�ضررين من الفي�ضانات ،يف حديث مع موقع “�سكاي
نيوز عربية”“ :خ�سرنا كل �شيء وخرجنا من بيوتنا مبا نرتديه من ثياب
فقط� ،أم��ا ك��ل م��ا تبقى فقدناه ،حتى منازلنا �أ�صبحت بحاجة للرتميم
والإ��ص�لاح بفعل الدمار الوا�سع والتلوث ال��ذي حلق بها ج��راء ال�سيول».
وي�ستطرد“ :هذا يفوق قدرتنا ،فنحن �أنا�س فقراء وما حلق بكل واحد منا
من خ�سائر هو ب�آالف الدوالرات ،لذا ننا�شد ال�سلطات احلكومية يف الإقليم
ويف بغداد ،العمل على تعوي�ضنا وم�ساعدتنا».
وي�ضيف“ :مل �أ�شهد قط يف حياتي مثل ه��ذه املوجات من ال�سيول ،التي
تقتلع كل ما يقف �أمامها من �سيارات و�أ�شجار و�أع�م��دة كهرباء ،لدرجة
�أننا كنا نخ�شى حتى من اقتالعها لبيوتنا ،وهو ما حدث فعال مع بع�ض

البيوت القدمية واملتهالكة التي انهارت جزئيا» .ويتابع“ :رغم كل ذلك
ف��إن جناتنا هي ما تخفف عنا وط��أة ما حل بنا ،خا�صة عندما ن�شاهد مع
الأ�سف من فقدوا �أطفالهم و�أحباءهم خالل هذه الكارثة» .و�شهدت العديد
من املحافظات العراقية ال�شمالية ،مثل كركوك و�صالح الدين ودياىل
ونينوى ،هطول الأمطار الغزيرة خالل الأيام املا�ضية ،التي ت�سببت ب�سيول
وفي�ضانات يف بع�ض مناطقها ،لكن دون ت�سجيل خ�سائر ب�شرية ،كما هي
احل��ال يف حمافظتي �أربيل وال�سليمانية .وي�شكو مواطنون عراقيون من
�ضعف �أنظمة الت�صريف وتهالكها ،مما يت�سبب مب�ضاعفة خطر ال�سيول
والفي�ضانات املطرية ،لكن خرباء مناخ يف العراق ي�شريون �إىل �أن الهطوالت
العا�صفة املتوا�صلة تقود بطبيعة احلال لت�شكل ال�سيول املدمرة .وخلفت
ال�سيول والفي�ضانات املدمرة خا�صة يف مدينة �أربيل والنواحي والقرى
التابعة لها ،خ�سائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات ،حيث دمرت وت�ضررت مئات
املنازل وال�سيارات واملحال التجارية .وق��درت ال�سلطات املحلية يف �أربيل،
حجم اخل�سائر جراء الفي�ضانات العارمة بنحو  15مليون دوالر �أمريكي.

جولة جديدة لـ «مفاو�ضات �أ�ستانة» ..و�آمال بانفراجة يف �أزمة �سوريا
خ �ف ����ض ال �ت �� �ص �ع �ي��د .ويف الوقت
ال� ��ذي ��س�ت���ش�ه��د ف �ي��ه املحادثات،
لقاءات ثنائية بني الأط��راف ،ف�إن
اجلل�سة الرئي�سية لن تعقد ب�سبب
وب��اء ك��ورون��ا ،فيما �سيتم الإعالن
ع ��ن ب �ي��ان خ �ت��ام��ي ع�ب�ر امل�صادر
الر�سمية املعتمدة .وتعترب اللجنة
الد�ستورية ال�سورية من خمرجات
م�ؤمتر “�سوت�شي” ال��ذي عقدته
رو� �س �ي��ا ،يف م�ط�ل��ع ع ��ام ،2018
وي� �ع� � ّول ع�ل�ي�ه��ا يف و� �ض��ع د�ستور
ج��دي��د ل �� �س��وري��ا ،وحت �ظ��ى بدعم
ورعاية من الأمم املتحدة ،والتي
ت��راه��ا الطريق الوحيد للو�صول
�إىل احلل ال�سيا�سي.
 17جولة يف � 5سنوات
وب � � ��د�أت امل� �ح ��ادث ��ات وف� ��ق �صيغة
�أ�ستانة قبل � 5سنوات لإيجاد حل
�سيا�سي للأزمة ال�سورية ،ت�شارك
فيها �إيران ورو�سيا وتركيا.
وحتى الآن ،عُقدت  16جولة من
حمادثات �أ�ستانة ،كانت �آخرها يف
منت�صف ��ش�ه��ر ي��ول�ي��و امل��ا��ض��ي يف
العا�صمة الكازاخية نور �سلطان.
وتناولت حمادثات �أ�ستانا ق�ضايا
عدة بينها الأو�ضاع يف �سوريا و�أداء
اللجنة ال��د��س�ت��وري��ة ال���س��وري��ة يف
جنيف وامل�ساعدات الدولية وبع�ض

الإج� � ��راءات م�ث��ل ت �ب��ادل الأ�سرى
و�إط�ل�اق ��س��راح الرهائن والبحث
عن املفقودين.
و�أك � ��د ال �ب �ي��ان اخل �ت��ام��ي للجولة
الـ 16من حمادثات �أ�ستانة �أهمية
ع�ق��دِ اج�ت�م��اع للجنة الد�ستورية
ال � �� � �س� ��وري� ��ة يف ج� �ن� �ي ��ف ورف� �� ��ض
العقوبات على �سوريا ،و�شدد البيان

على �ضرورة زيادة امل�ساعدات دون
ت�سيي�س.
م�ؤ�شرات بانفراجة قريبة
الأكادميي ال�سوري ،يو�سف كمال،
ق��ال �إن ه�ن��اك ت�غ�ي�يرات �إقليمية
ودولية ت�شهدها ال�ساحة ال�سيا�سية
ع �ل��ى م� ��دار ال �� �ش �ه��ور امل��ا� �ض �ي��ة قد

حت��دث حت��والت يف امللف ال�سوري
وت�ن�ب��ئ ب�ب��داي��ة ان �ف��راج��ة للأزمة
ال� ��راه � �ن� ��ة .و�أ� � � �ض � ��اف ك � �م� ��ال ،يف
ت���ص��ري�ح��ات مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”“ :كان �أبرزها نتائج زيارة
امل�ب�ع��وث اخل��ا���ص ل�ل��أمم املتحدة
�إىل � �س��وري��ا غ�ي�ر ب �ي��در� �س��ون �إىل
دم�شق وحديثه عن �إمكانية طرح

مقاربات جديدة تتيح �إحراز تقدم
يف العملية ال�سيا�سية بعد حمادثات
�أج��راه��ا مع دول عربية و�أوروبية
وال��والي��ات امل �ت �ح��دة» .و�أو� �ض��ح �أن
املعار�ضة ال�ي��وم تبدو �أ�ضعف من
�أي وقت م�ضى ،مع تراجع وترية
ال��دع��م ال�غ��رب��ي ل�ه��ا ،وب�ع��دم��ا بات
وجودها على الأر�ض يقت�صر على

ف�صائل مقاتلة تدعمها �أن�ق��رة يف
�شمال و�شمال غ��رب ال�ب�لاد ،وهي
مناطق تخ�ضع التفاقات �أمريكية
رو�سية .و�أكد �أن �أي مفاو�ضات بني
�أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ال��د��س�ت��وري��ة لن
تنتهي ب�إجبار الأ��س��د على القيام
مبا ال ينوي �أ�سا�ساً فعله.
�أبرز امللفات
وح��ول �أب��رز امللفات على الطاولة،
ق � ��ال الأك� � ��ادمي� � ��ي ال � �� � �س� ��وري �إن
ق�ضايا الأم��ن ومكافحة الإرهاب
وت�شغيل �آليات منع وقوع احلوادث
�ستت�صدر ج ��دول �أع �م��ال اجتماع
�أ�ستانة ،كما �سريكز االجتماع على
حتليل كيفية تطبيق وقف الأعمال
القتالية يف �سوريا وخا�صة يف �إدلب
واملنطقة املحيطة بها ،الفتا �إىل �أن
املباحثات �ستناق�ش �أي�ضاً الق�ضايا
الإن �� �س��ان �ي��ة وم���ش�ك�ل��ة الالجئني
ال � �� � �س� ��وري �ي�ن .وت� �ع� �ت�ب�ر اللجنة
الد�ستورية امل�سار ال�سيا�سي الوحيد
ال��ذي ينظر �إليه املجتمع الدويل
ك��أح��د �أب ��واب اخل ��روج م��ن الأزمة
امل�ستمرة منذ �أكرث من � 10أعوام.
وتت�ألف من  150ع�ضوا ميثلون
احل �ك��وم��ة وامل �ع��ار� �ض��ة واملجتمع
امل��دين بالت�ساوي وبح�سب ميثاق
ت�شكيلها ،يعود للجنة �أن “تراجع

د�ستور  2012و�أن تقوم بتعديل
الد�ستور احلايل �أو �صياغة د�ستور
جديد».
مقاطعة �أمريكية
ويف �أب��ري��ل امل��ا� �ض��ي� ،أع �ل��ن �سفري
�أم�ي��رك� ��ا ل � ��دى ك ��ازاخ� ��� �س� �ت ��ان �أن
الواليات املتحدة تعترب حمادثات
جنيف ب�ش�أن ال�سالم يف �سوريا ،هي
�أف�ضل طريقة حلل الأزم��ة ،و�أكد
�أن ب�ل�اده ال ت�ن��وي ال �ع��ودة ب�صفة
مراقب �إىل “حمادثات �أ�ستانة».
وق � ��ال ال �� �س �ف�ير الأم �ي�رك� ��ي لدى
كازاخ�ستان ،ويليام مو�سر“ :نعتقد
�أن عملية جنيف حتت رعاية الأمم
املتحدة هي �أن�سب عملية حلل هذا
ال���ص��راع .ل��ذل��ك ،ال نريد الآن �أن
نكون مراقبني يف عملية �أخرى».
انفتاح عربي
وف���ش�ل��ت ك��اف��ة ج ��والت التفاو�ض
ال �ت��ي ق��ادت �ه��ا الأمم امل �ت �ح��دة يف
جنيف خ�ل�ال ال���س�ن��وات املا�ضية،
يف حت�ق�ي��ق �أي ت �ق��دم .ويف خطوة
بديلة ،انطلقت منذ العام 2019
حم��ادث��ات ح��ول الد�ستور برعاية
الأمم املتحدة� ،إال �أن�ه��ا مل حتقق
�أي�ضاً �أي تقدم.
وب�ع��د ع��زل��ة فر�ضتها دول غربية
وعربية على �سوريا ،ب��رزت خالل
ال�ف�ترة املا�ضية م��ؤ��ش��رات انفتاح
عربي جتاه دم�شق.
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م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي يزور �إ�سرائيل
•• وا�شنطن-رويرتز

قال م�س�ؤول كبري ب�إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إن م�ست�شار
الأم��ن القومي جيك �سوليفان �سيزور �إ�سرائيل ه��ذا الأ�سبوع
لإجراء مناق�شات مف�صلة مع رئي�س الوزراء نفتايل بينيت ب�ش�أن
برنامج �إيران النووي.
ومن املتوقع و�صول �سوليفان �إىل �إ�سرائيل يرافقه من�سق �ش�ؤون
ال���ش��رق الأو� �س��ط يف جمل�س الأم ��ن ال�ق��وم��ي الأم��ري �ك��ي بريت
م��اك�ج��ورك وم���س��ؤول��ون �أم��ري�ك�ي��ون �آخ ��رون .وق��ال امل���س��ؤول �إن
�سوليفان �سيجتمع �أي�ضا مع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
يف رام اهلل بال�ضفة الغربية لبحث تعزيز العالقات الأمريكية
مع الفل�سطينيني .ولكن من املرجح �أن يهيمن ما يُنظر �إليه

على �أنه تهديد من �إيران على زيارة �سوليفان �إذ �أفاد املفاو�ضون
ب�أن حمادثات فيينا الرامية �إىل �إحياء االتفاق النووي الإيراين
املربم عام  2015ت�سري ببطء.
وقال امل�س�ؤول يف �إدارة بايدن الذي حتدث �إىل ال�صحفيني �شريطة
عدم الك�شف عن هويته �إن امل�س�ؤولني الأمريكيني والإ�سرائيليني
�سيتحدثون عن توقعاتهم للأ�سابيع املقبلة فيما يتعلق باملحادثات
مع �إيران .و�أ�ضاف امل�س�ؤول “�سنتحدث عن ت�صوراتنا ب�ش�أن و�ضع
الربنامج النووي الإي��راين وبع�ض اجل��داول الزمنية� ..ستكون
فر�صة جيدة للجلو�س وجها لوجه والتحدث ب�ش�أن ما �آلت �إليه
املحادثات والإطار الزمني الذي نحن ب�صدده و�إعادة الت�أكيد على
�أنه مل يعد �أمامنا الكثري من الوقت».
وتعتقد الواليات املتحدة �أن الفرتة الزمنية التي حتتاجها �إيران

لإن�ت��اج ما يكفي من اليورانيوم ع��ايل التخ�صيب ل�صنع �سالح
ن��ووي واح��د �أ�صبحت الآن “ق�صرية جدا ”.وق��ال امل���س��ؤول يف
�إدارة بايدن �إن الواليات املتحدة و�إ�سرائيل تتفقان ب�شكل كامل
على �أنه يجب عدم ال�سماح لإيران ب�إنتاج �سالح نووي .ومت تعليق
املحادثات بني �إي��ران والقوى العاملية ،والتي تهدف �إىل �إحياء
اتفاق �إيران النووي املوقع يف  ،2015حتى الأ�سبوع القادم بعد
عدم �إحراز تقدم .وقال بيان البيت الأبي�ض �إن �سوليفان �سيجدد
الت�أكيد خالل حمادثاته مع الإ�سرائيليني على التزام الواليات
املتحدة بدعم �أمن �إ�سرائيل.
و�أ�ضاف البيان �أن �سوليفان �سيناق�ش مع عبا�س يف رام اهلل اجلهود
اجلارية لتعزيز العالقات الأمريكية الفل�سطينية ودعم ال�سالم
والأمن للفل�سطينيني والإ�سرائيليني على حد �سواء.

مقتل وفقدان  19يف حادث غرق
�سفينة قبالة �ساحل مدغ�شقر
•• �أنتاناناريفو-رويرتز

قالت الوكالة البحرية يف مدغ�شقر �أم�س الثالثاء �إن 19
�شخ�صا على الأقل لقوا حتفهم يف حادث غرق �سفينة قبالة
ال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي للبالد و�إن العمليات م�ستمرة
للبحث عن  66راكبا ما زالوا يف عداد املفقودين.
وق��ال م��ام��ي ران��دري��ان��اف��وين ،م��دي��ر العمليات البحرية يف
وكالة املوانئ البحرية والنهرية� ،إن ال�سفينة ،وهي �سفينة
�شحن غري م�صرح لها بنقل �أفراد ،كانت تبحر بحمولة زائدة
عندما غمرت املياه حمركها.

�صحف عربية :ت�أجيل االنتخابات يعيد ليبيا �إىل املربع الأول
•• عوا�صم-وكاالت

ت�ستعد ليبيا التخاذ قرارات م�صريية
ب�ش�أن االنتخابات الرئا�سية ،بعد �أن
بات ت�أجيلها �أم��راً حتمياً ما �سيغرق
البالد يف فو�ضى عارمة.
ووف�ق�اً ل�صحف عربية ��ص��ادرة �أم�س
ال�ث�لاث��اء ،ط��ال��ب �سيا�سيون ليبيون
ب�ت�ف�ك�ي��ك امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات مل��ا مت�ث�ل��ه من
تهديد حل�ي��اة امل��دن�ي�ين ،فيما عربت
م�صادر ب�أن امليلي�شيات حتاول �إيقاف
كل اجلهود الرامية �إىل �إي�صال ليبيا
�إىل بر الأمان ثانية.
ت�أجيل حتمي
يف �صحيفة ع �ك��اظ ال���س�ع��ودي��ة ،قال
ت� �ق ��ري ��ر مل� ��وق� ��ع “جيوبوليتيك”
ال �ف��رن �� �س��ي� ،إن ت ��أج �ي��ل اال�ستحقاق
ال��ذي ك��ان مقرراً ي��وم  24دي�سمرب-
كانون الأول اجل��اري� ،سيزيد الأمور
تعقيداً يف ال�ب�لاد ال�غ��ارق��ة بالأزمات
�أ�ص ً
ال ،كما �سيعمق هوة اخلالفات بني الأطراف.
و�أ�ضاف التقرير �أن “ال�شعب الليبي غ��ارق منذ فرتة
بحالة من عدم اليقني واالنق�سامات ،وغمو�ض الأفق،
كما �أن خطوة الت�أجيل �ستزيد الطني بلة” ،معترباً �أن
احلدث مهم لأنه يتعلق ب�أول انتخابات رئا�سية يف تاريخ
ليبيا ،ولأنه �أي�ضاً ميثل طريقاً لتهدئة الو�ضع وح ً
ال
للخروج من الفو�ضى التي �أعقبت �سقوط نظام معمر
القذايف.
وي�ستعد الربملان الليبي التخاذ قرارات م�صريية ب�ش�أن
االنتخابات الرئا�سية ،بح�سب ما �أعلن ع�ضو جمل�س
ال�ن��واب �إب��راه�ي��م ال��در��س��ي ،ال��ذي ق��ال �إن��ه �سيتم عقد
جل�سة يوم  27دي�سمرب-كانون الأول اجلاري ،لإعالن
ق��رارات ت�شمل و�ضع خ��ارط��ة طريق للمرحلة املقبلة
بعد تعذر عقد االنتخابات يف م��وع��ده��ا ،وه�ن��اك عدة
�سيناريوهات لتلك املرحلة بينها ت�شكيل حكومة جديدة
�أو التمديد لل�سلطة التنفيذية احلالية.
وف �ي �م��ا ت�ت�ن���ص��ل الأط � � ��راف امل �� �س ��ؤول��ة ع ��ن العملية
االنتخابية ،وهي الربملان الليبي ومفو�ضية االنتخابات
م��ن �إع�ل�ان ق��رار ت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات ،تكثف املبعوثة
الأمم �ي��ة �إىل ليبيا �ستيفاين وي�ل�ي��ام��ز ل�ق��اءات�ه��ا مع
م�س�ؤولني ليبيني لبحث خ��ارط��ة الطريق اجلديدة،
م��ؤك��دة �أن الأمم املتحدة ل��ن تدخر ج�ه��داً م��ن خالل

العمل مع كل الليبيني مل�ساندتهم يف �إي�صال ليبيا �إىل
بر الأمان.
تفكيك امليلي�شيات
وبدورها ،قالت �صحيفة ال�شرق الأو�سط �إن التحركات
الع�سكرية للميلي�شيات التي �شهدتها العا�صمة الليبية
طرابل�س على م��دار الأي��ام املا�ضية� ،أع��ادت املطالبات
ب�ضرورة تفكيك هذه الت�شكيالت امل�سلحة ،كما طرحت
العديد من الأ�سئلة حول م�ستقبل البالد يف ظل تغولها
وما متثله من تهديدات حلياة املدنيني واملخاوف من
�إعادتها ليبيا �إىل االقتتال و�أجواء الفو�ضى من جديد،
ما يقو�ض �أي اتفاق لل�سالم م�ستقب ً
ال.
وت���س��اءل �سيا�سيون يف ه��ذا الإط ��ار ،ع��ن دور ال�سلطة
التنفيذية املمثلة يف املجل�س الرئا�سي وحكومة الوحدة
الوطنية يف الت�صدي لهذه املجموعات ،التي بات بع�ضها
يحتكر احل��دي��ث با�سم “ثورة  17ف�براي��ر �-شباط”
التي �أطاحت حكم العقيد معمر القذايف عام ،2011
وم��دى �إم�ك��ان�ي��ة جمع �أ�سلحتها ،ودم��ج عنا�صرها يف
م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ال�ع���س�ك��ري��ة وامل��دن �ي��ة ب�شكل �أكرث
جدية ما ي�سهل حما�سبتهم كمواطنني مدنيني ولي�س
كم�سلحني م�ؤدجلني.
وط��ال��ب ع�ضو جمل�س ال �ن��واب الليبي علي التكبايل

�أول حكم بالإعدام يف اليابان منذ 2019

•• طوكيو�-أ ف ب

نفذت اليابان �أم�س الثالثاء حكم الإعدام بثالثة �أ�شخا�ص حمكوم عليهم
بهذه العقوبة ،ح�سب ما نقلت و�سائل �إع�لام حملية عن م�صادر يف وزارة
العدل وم�صادر �أخرى .وات�صلت وكالة فران�س بر�س بالوزارة التي مل ت�ؤكد
هذه املعلومات على الفور .وعمليات الإعدام هذه هي الأوىل يف البالد منذ
كانون الأول-دي�سمرب  2019ومنذ �أن توىل رئي�س الوزراء فوميو كي�شيدا
ال�سلطة �أوائل ت�شرين الأول�-أكتوبر.
ومل تعلن و�سائل الإعالم املحلية عن هوية الأ�شخا�ص الذين مت �إعدامهم.
و�أعدمت اليابان ثالثة �سجناء يف العام  2019و 15يف العام  2018من
بينهم  13من طائفة �أوم �شيرنيكيو التي نفذت هجوما داميا بغاز ال�سارين
عام  1995ا�ستهدف مرتو �أنفاق طوكيو .واليابان حيث ينتظر �أكرث من
� 100سجني تنفيذ حكم الإعدام بحقهم ،هي واحدة من الدول املتقدمة
القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام .وعادة ما تن ّفذ عمليات الإعدام
بعد فرتة طويلة من النطق باحلكم ،وتكون �شنقا.

بو�ضع حد للميلي�شيات من خالل الت�صدي لها وتفكيك
�أ�سلحتها ،مت�سائ ً
ال عن �أ�سباب عدم وجود رد فعل دويل
جتاه اجلماعات التي احتلت مقار الوزارات بالعا�صمة
الأ�سبوع املا�ضي وهددت بعرقلة اال�ستحقاق االنتخابي.
وقال ع�ضو املجل�س الأعلى للدولة عبد القادر �أحويلي
�إن��ه “ال ينبغي التعامل مع حديث �أي قيادة لت�شكيل
ع�سكري على �أن��ه ميثل وجهة النظر الوحيدة لثورة
 17فرباير(�شباط)” ،م�ضيفاً �أنه “ال يجب �أن يقبل
غرب البالد بتوظيف ال�سالح من البع�ض لالعرتا�ض
على قرار ما.
و�أو��ض��ح �أن “هناك ق�ي��ادات وعنا�صر داخ��ل ت�شكيالت
م�سلحة �أخرى -غري التي ت�صدر التهديدات باللجوء
�إىل ا�ستخدام ال�سالح -ترف�ض ه��ذا النهج” ،متوقعاً
خ �م��ود ه ��ذه ال�ت���ص��ري�ح��ات ال�ت�ه��دي��دي��ة ب�ع��د الإع�ل�ان
ال��ر��س�م��ي ع��ن ت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي تر�شحت لها
�شخ�صيات ال حتظى بقبول ال�ق��وى ال�ث��وري��ة والغرب
الليبي.
ثورة فا�شلة
و�أما علي ال�صراف ،فت�ساءل يف �صحيفة العرب اللندنية
قائ ً
ال “الو�ضع الراهن يف ليبيا منا�سب متاماً لليبيني،
فلماذا يتعينّ �إجراء انتخابات؟ ،الليبيون �شعب قرر �أن

ي�ه��زم نف�سه ،فلماذا جت��ب ن�صرته؟
وط��امل��ا �أن امليلي�شيات ه��ي وج��ه �آخر
لوجوه ليبيا احلقيقية ،يف مت ّزقاتها
اجل�ه��وي��ة وال�ق�ب�ل�ي��ة ،ف�ل�م��اذا يجري
ال�سعي �إىل حلها �أو ا�ستبدالها بجي�ش
وطني موحد؟».
و�أ� � �ض � ��اف “املرتزقة ق ��د يثريون
امتعا�ض البع�ض ،ول�ك��ن منذ متى
ك ��ان ��ت ل �ي �ب �ي��ا م ��ن دون مرتزقة؟
�أ��ش�ك��ال�ه��م ه��ي وح��ده��ا ال�ت��ي تغريت
فح�سب ،ولكنهم م��وج��ودون منذ �أن
�أ��ص�ب��ح ال�ل�ي�ب�ي��ون ��ش�ع�ب�اً ع��اط� ً
لا عن
العمل ،فجاءوا مبرتزقة لكي يقوموا
بالعمل بالنيابة عنهم».
و�أو�ضح �أن ليبيا مل تعرف اال�ستقرار
منذ ي��وم الأول م��ن �سبتمرب�-أيلول
 1969ال� � ��ذي ت � ��وىل ف �ي ��ه معمر
القذايف قيادة البالد ،وهزمت نف�سها
منذ ذلك احلني ،واملحاوالت الرامية
�إىل بناء �شعب ودول��ة� ،سقطت ،مرة
و�إىل الأبد ،كما مل يربز يف ليبيا بعد
ث��ورة القذايف� ،إال حفنة �أف��راد مبدعني ،مثل �إبراهيم
ال�ك��وين وال���ص��ادق النيهوم ،وكالهما ه��رب م��ن ليبيا
ليعي�ش يف املهجر.
ولفت الكاتب �إىل �أن الثورة الثقافية التي �أراد النيهوم
�أن يقودها يف ب�لاده ف�شلت ،لأن ملك ملوك املثقفني
ما كان لي�سمح ب��أن تعلو ثقافة على ثقافته ،والقفزة
التي قادها الكوين يف الرواية العربية ،مل تكن �إال �شيئاً
عجيباً يف مدى مفارقته لإرث االنحطاط العام ،حتى
لي�صح القول يف النهاية �إن الزهور ميكن �أن تينع على
�ضفاف م�ستنقع.
وق��ال “يوم  24دي�سمرب-كانون الأول اجل��اري ،كان
يفرت�ض �أن يكون هو ي��وم االنتخابات الختيار رئي�س
للبالد ،ولأنه يوم ذكرى جميدة يف تاريخهم احلديث،
ه��ذا ال�ي��وم ل��ن ي�ح��ل� ،أه��ان��ه الليبيون ،م � ّرغ��وه بوحل
انق�ساماتهم و�صراعاتهم وتناف�سهم الرخي�ص على
ال�سلطة ،لأنهم هم �أنف�سهم باتوا مُ�ستملكني وخا�ضعني
لكل مبتذل ورخ�ي����ص ،و�صنعوا ب�أيديهم ال��ذل الذي
ودجالني من منط الذين ميار�سون
ُيوليّ عليهم �أ ّفاقني ّ
احلكم فيهم».
وتابع “برحيل يوم � 24سبتمرب�-أيلول عن ا�ستحقاقاته،
ترحل ليبيا ويرحل الليبيون ،ليكونوا ،وتكون بالدهم،
�شيئاً بال معنى ،وال تاريخ وال تعريف».

كولومبيا ت�سجل �أول � 3إ�صابات باملتحورة �أوميكرون
•• بوغوتا�-أ ف ب

ر� � �ص ��دت ك��ول��وم �ب �ي��ا �أول ثالث
�إ�� �ص ��اب ��ات ب��امل �ت �ح��ورة �أوميكرون
ل ��دى م���س��اف� َري��ن اث �ن�ين وافدَين
من ال��والي��ات املتحدة و� َآخ��ر وافد
من �إ�سبانيا ،على ما �أعلنت وزارة
ال�صحة  .وق��ال��ت ال ��وزارة يف بيان
�إنه مت ر�صد �إ�صاب َتني يف كارتاخينا
وواح ��دة يف �سانتا م��ارت��ا (�شمال)
ل��دى كولومب َّيني اثنني ومواطن
�أم �ي��رك � ��ي ،م� ��ن دون �أن تعطي
تفا�صيل حول و�ضعهم ال�صحي.
ر��ِ ��ص� ��دت �أوم � �ي � �ك� ��رون يف جنوب

�إف ��ري� �ق� �ي ��ا يف ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين-
ن��وف �م�بر ،و�أث� � ��ارت ق�ل�ق��ا دف ��ع �إىل
ت���ش��دي��د ال �ق �ي��ود ال���ص�ح�ي��ة يف كل
�أنحاء العامل.
و��س�ج�ل��ت ك��ول��وم�ب�ي��ا ال �ب��ال��غ عدد
�سكانها  50مليون ن�سمة� ،أكرث
م ��ن  5م�ل�اي�ي�ن �إ� �ص��اب��ة بكوفيد
ونحو  129400وف��اة منذ بدء
انت�شار الفريو�س.
يف ال� �ق ��ارة الأم�ي�رك� �ي ��ة �أ�صبحت
�أوم�ي�ك��رون امل�ت�ح� ّورة املهيمنة �إىل
ح� � ّد ك �ب�ير يف ال ��والي ��ات املتحدة،
�إذ �إ ّن � �ه� ��ا تمُ � � ّث� ��ل  73,2%من
الإ��ص��اب��ات اجل��دي��دة بكوفيد19-

خ�ل�ال الأ� �س �ب ��وع امل�ن�ت�ه��ي يف 18
ك��ان��ون الأ ّول-دي �� �س �م�ب�ر ،وف��ق ما

ال�صحية
�أظهرت بيانات ال�سلطات
ّ
الأمريك ّية.

بيالرو�س وبولندا منعتا الأمم املتحدة من الو�صول �إىل احلدود
•• جنيف�-أ ف ب

قالت الأمم املتحدة �أم�س الثالثاء �إن فريقا �أر�سل
للتحقيق يف �أزمة املهاجرين عند احلدود البولندية
البيالرو�سية مل ي�سمح ل��ه بالو�صول �إىل املنطقة
احلدودية بني البلدين.
وقالت الناطقة با�سم مكتب الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان ليز ثرو�سيل لل�صحافيني �إن فريق مكتب
ح�ق��وق الإن �� �س��ان ال�ت��اب��ع ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ��س��اف��ر �إىل
بولندا لكن “مل ي�سمح له بدخول املنطقة احلدودية
املحظورة” م�ضيفة �أن “بيالرو�س للأ�سف مل تقبل
طلبنا بالزيارة».
و�أ� �ض��اف��ت “نطلب م��ن ��س�ل�ط��ات ال�ب�ل��دي��ن ال�سماح
بو�صول (الفريق) �إىل املناطق احل��دودي��ة ...ووقف
امل �م��ار� �س��ات ال �ت��ي ت�ع��ر���ض ال�لاج �ئ�ين وغ�ي�ره��م من
املهاجرين للخطر”.
وي �خ � ّي��م �آالف امل �ه��اج��ري��ن ،معظمهم م��ن ال�شرق
الأو�سط ،يف بيالرو�س منذ �أ�سابيع يف ظروف غالبا
ما تكون قا�سية ،على �أم��ل عبور احل��دود البولندية
ودخ ��ول االحت ��اد الأوروب� ��ي .ويعتقد �أن الكثري من
الأ�شخا�ص لقوا حتفهم.
ويتّهم الغرب بيالرو�س بوقوفه وراء تدفق املهاجرين
لل�ضغط على االحتاد الأوروبي الذي فر�ض عقوبات
على نظام �ألك�سندر لوكا�شنكو ب�سبب قمعه املعار�ضة

وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام امل�ستقلة .وتنفي ب�ي�لارو���س تلك
االت�ه��ام��ات وطلبت م��ن االحت��اد الأوروب ��ي ا�ستقبال
املهاجرين.
ودعت ثرو�سيل �أم�س الثالثاء “البلدين �إىل معاجلة
ه��ذا ال��و��ض��ع امل ��روع ب�شكل ع��اج��ل مب��ا يتما�شى مع

التزاماتهما مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان
وقانون الالجئني».
و�أ�شارت �إىل �أن فريق الأمم املتحدة قابل � 31شخ�صا
و�صلوا �إىل بولندا عرب بيالرو�س بني �آب�/أغ�سط�س
وت�شرين الثاين/نوفمرب من دون متكنه من الو�صول

�إىل احلدود.
وق��ال��ت ث��رو��س�ي��ل “و�صفوا (امل �ه��اج��رون) الظروف
القا�سية على جانبي احلدود مع عدم احل�صول على
الطعام واملاء النظيف وامل��أوى ( )...وغالبا ما تكون
درجات احلرارة �شديدة الربودة».
و�أو� �ض �ح��ت �أن م�ع�ظ��م الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن قابلهم
فريق الأمم املتحدة قالوا �إنهم تعر�ضوا “لل�ضرب
�أو ال�ت�ه��دي��د م��ن ال �ق��وات الأمنية” ع�ل��ى اجلانب
البيالرو�سي.
وقالوا �أي�ضا �إن “قوات الأمن البيالرو�سية �أجربتهم
ع�ل��ى ع �ب��ور احل� ��دود و�أب�ل�غ�ت�ه��م م�ت��ى و�أي� ��ن يعربون
وم�ن�ع��ت �أ��ش�خ��ا��ص��ا م��ن م �غ��ادرة امل�ن�ط�ق��ة احلدودية
للعودة �إىل مين�سك».
وتابعت “الكثري ممن قابلناهم قالوا �إن قوات الأمن
البيالرو�سية طالبت مببالغ مالية يف مقابل الغذاء
واملاء».
و�أ�ضافت “ندعو بيالرو�س �إىل �إج��راء حتقيقات يف
هذه املزاعم املقلقة التي ت�شمل الإكراه و�سوء املعاملة،
وو�ضع حد فوري لها».
وخ �ت �م��ت �أن امل �ح �ق �ق�ين ت �ل �ق��وا �أي �� �ض��ا ت �ق��اري��ر عدة
ع��ن �أ��ش�خ��ا���ص “�أعيدوا ب�شكل ف��وري وتلقائي �إىل
بيالرو�س م��ن بولندا مب��ن فيهم �أطفال” وطالبو
جلوء م�شرية �إىل �أن كرثا عربوا احلدود “مرات عدة
يف كال االجتاهني».
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عوا�صم
باري�س
�أعلن قتل اجلي�ش الفرن�سي �أنه قتل يف النيجر �أحد قتلة �ستة عاملني
فرن�سيني يف املجال الإن�ساين ومر�شدهم و�سائقهم وهما من النيجر
يف �آب�-أغ�سط�س  2020يف حممية ك��وري يف هجوم تبناه تنظيم
داع�ش الإرهابي يف منطقة ال�ساحل.
وقالت هيئة �أركان اجليو�ش الفرن�سية �أم�س الثالثاء “قمنا �أم�س
الأول االثنني يف منطقة تيالبريي “غرب” من خالل �ضربة جوية،
بتحييد امل�س�ؤول يف تنظيم داع�ش يف منطقة ال�ساحل �سومانا بورا،
�أحد منفذي عملية قتل �ستة رعايا يف حممية كوري يف التا�سع من
�آب�-أغ�سط�س .»2020
وقال املتحدث با�سم هيئة الأرك��ان الكولونيل با�سكال �إياين لوكالة
فران�س بر�س �إن بورا “�صور عملية الإعدام و�أمن ن�شرها يف و�سائل
الإعالم».
وك��ان ب��ورا يقود جمموعة ت�ضم ع�شرات املقاتلني يف غ��رب النيجر
على ما �أف��اد اجلي�ش الفرن�سي .وق��د �شن الهجوم ال��ذي ا�ستهدفه
بطائرة م�سرية عندما كان مبفرده على دراج��ة نارية .وقد �أر�سلت
وح ��دة ف��رن���س�ي��ة ع�ل��ى الأر� � ��ض لتم�شيط امل�ن�ط�ق��ة وحت��دي��د هوية
الإره��اب��ي ر�سميا على ما ج��اء يف بيان م�شريا �إىل �أن ه��ذه العملية
�شنت “بالتن�سيق الوثيق مع �سلطات النيجر».
مو�سكو
نقلت وك��ال��ة الإع�ل�ام الرو�سية ع��ن دبلوما�سي رو��س��ي ق��ول��ه �أم�س
ال�ث�لاث��اء� ،إن ات���ص��االت ب��د�أت ب�ين رو�سيا وال��والي��ات املتحدة حول
ق�ضية ال�ضمانات الأمنية التي طلبتها مو�سكو و�إن من املمكن تو�صل
الطرفني �إىل تفاهم بهذا ال�ش�أن.
وق��ال املفاو�ض الأمني الرو�سي البارز كون�ستانتني جافريلوف �إن
“رو�سيا مل تقرر حتى الآن اخلطوات التي �ستتخذها �إذا رف�ض حلف
�شمال الأطل�سي بقيادة وا�شنطن بحث الأمر ،لكن بروك�سل تدرك �أن
مو�سكو ت�أخذ الأمر على حممل اجلد».
وكانت رو�سيا قد طلبت �ضمانات ب�أال يو�سع حلف الأطل�سي حدوده
�إىل �أوكرانيا �أو ين�شر قوات �أو �أ�سلحة هناك ،على الرغم من تطلع
كييف لالن�ضمام �إىل احللف و�شكواها من ح�شد قوات رو�سية قرب
حدودها يف تهديد بغزو �أرا�ضيها.
بروك�سل
قال ين�س �ستولتنربج الأمني العام حللف �شمال الأطل�سي الثالثاء
�إن احللف �سي�سعى �إىل �إجراء مناق�شات جادة مع مو�سكو مطلع العام
املقبل لتبديد املخاوف من �أفعال رو�سيا.
وق��ال �ستولتنربج يف م�ؤمتر �صحفي بربوك�سل ما زلنا م�ستعدين
لإجراء حوار جاد مع رو�سيا و�أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع جمل�س
(حلف الأطل�سي-رو�سيا) يف �أ�سرع وقت ممكن من العام اجلديد.
وتابع البد �أن يكون احلوار مع رو�سيا قائما على املبادئ الأ�سا�سية
للأمن الأوروبي ويعالج خماوف احللف من �أفعال رو�سيا .والبد �أن
يُجرى (احلوار) بالت�شاور مع �شركاء احللف الأوروبيني ومن بينهم
�أوكرانيا.
بوخار�ست
حاول ح�شد من املتظاهرين الرومانيني اقتحام الربملان الثالثاء،
مما �أدى �إىل عرقلة حركة املرور و�إتالف بع�ض ال�سيارات يف العا�صمة
بوخار�ست يف حماولة ملنع امل�شرعني من جعل ت�صريح كورونا للدخول
�إجباريا على العمال.
وفوجئت ق��وات مكافحة ال�شغب مبئات املتظاهرين يتدفقون من
البوابة مما �أجرب موظفي الأمن على منع الدخول �إىل املبنى .وغادر
املتظاهرون فيما بعد .ومل ت�ستخدم قوات ال�شرطة القوة.
ويف حني �أن االئتالف احلاكم ،املكون من تيار الو�سط والي�ساريني،
يتفاو�ض حاليا حول �شروط ت�صريح الدخول ال�صحي� ،إال �أن مثل
ه��ذا الت�صريح غري مطروح على ج��دول �أع�م��ال ال�برمل��ان يف الوقت
الراهن.

 100ع�سكري �أمريكي قاموا
«بن�شاط متطرف حمظور»

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أع�ل�ن��ت وزارة ال��دف��اع الأم�يرك �ي��ة خ�ل�ال ع��ر��ض�ه��ا ت��وج�ي�ه��ات�ه��ا اجل��دي��دة �إىل
الع�سكريني �أن نحو مئة من عنا�صر اجلي�ش الأمريكي �شاركوا يف “ن�شاطات
متطرفة حمظورة” خالل ال�سنة املن�صرمة .وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد
�أو�سنت �أمر يف �شباط-فرباير املا�ضي مبراجعة �سيا�سات البنتاغون يف ما يتعلق
مبكافحة التطرف يف �صفوفها.
و�أتى االعالن بعد ك�شف م�شاركة ع�شرات الع�سكريني ال�سابقني يف الهجوم على
مبنى الكابيتول يف ال�ساد�س من كانون الثاين-يناير عندما اقتحم �آالف من
ان�صار دونالد ترامب مقر الكونغر�س ملنع النواب الأمريكيني من امل�صادقة على
فوز جو بايدن يف االنتخابات الرئا�سية .وقال �أو�سنت لويد يف بيان رافق تقرير
فريق عمل حول مكافحة التطرف “الغالبية ال�ساحقة للرجال والن�ساء يف وزارة
الدفاع يخدمون هذا البلد ب�شرف ونزاهة.
هم يحرتمون الق�سم الذين �أدوه دعما لد�ستور الواليات املتحدة ودفاعا عنه».
وم�ضى يقول “نرى �أن عددا �صغريا جدا من الأ�شخا�ص ينتهكون هذا الق�سم
مب�شاركتهم يف ن�شاطات متطرفة» .وقال الناطق با�سم البنتاغون جون كريبي
�إن “نحو مئة” عن�صر يف اجلي�ش الأمريكي يف اخلدمة �أو االحتياط كان لهم
ن�شاطات متطرفة حمظورة خالل ال�سنة املن�صرمة .ومل يو�ضح الناطق طبيعة
هذه الن�شاطات لكنه �أعطى امثلة على ن�شاطات حمظورة ومنها الدعوة �إىل
�إط��اح��ة احلكومة او “الإرهاب الداخلي” .ويف توجيهاتها اجل��دي��دة ،مل ي�أت
فريق العمل على ذكر جمموعات متطرفة حمددة.
ومن تو�صيات فريق العمل ،تدريب �أكرب للع�سكريني على ما ي�شكل ن�شاطا
متطرفا حمظورا .و�أو�ضح جون كريبي “هذا ي�شمل خ�صو�صا تعليمات
على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،ما هو م�سموح وما هو غري م�سموح».
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سفن هوك�س لتجارة املالب�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3012792 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105040112:
 تاريخ التعديل2021/12/21:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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العدد  13423بتاريخ 2021/12/22

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ملحمة ريد داميوند
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2855102:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حميد حممد ر�شيد الل البلو�شي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سليمان علي حممد املعمري
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

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري�:صالون روتانا لل�سيدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي � -شارع املرور ورثة/دروي�ش بن احمد
واوالده
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1262687 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2888789:باال�سم التجاري:بيت الريا�ضة
الع�صري  ,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

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2020/10/5:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105040085:
 تاريخ التعديل2021/12/21:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هيتا�شي �إيرنجي �سي�ستمز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2931976:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة م�صطفى حممد نبيل ح�سني اجلزيرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هيتا�شي انريجي بارتي�سيباي�شنز ليمتد
HITACHI ENERGY PARTICIPATIONS LTD

تعديل مدير  /حذف م�صطفى حممد نبيل ح�سني اجلزيرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ايه بي بي بي جي بارتي�سيبا�شن�س ايه جي
ABB PG Participations AG

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
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا �ش م ك  -دجاج
كنتاكي  -الريف � -أبوظبي رخ�صة رقم CN 2959809:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل مدير  /حذف ابراهيم عبدالغفار حممد احمد ابو العز
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا �ش م ك دجاج كنتاكي الريف بوظبي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درمي جولد للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 3927029:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالر�شيد تازهى �شريافاتاث %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زايد خلفان را�شد �سعيد ال�شام�سى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 70000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 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 /درمي جولد للتجارة العامة

KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA KFC ALREEF BU DHABI

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا �ش م ك  -دجاج كنتاكي  -الريف � -أبوظبي
KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA - KFC - ALREEF ABU DHABI

DREAM GOLD GENERAL TRADING

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 3فرع �أبو ظبي 7

�إىل /درمي جولد للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 3 - BRANCH OF ABU DHABI 7 -

DREAM GOLD GENERAL TRAIDING - 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)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

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
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

QEMMAT AL SHUMOOKH PROPERTIES L.L.C

�إىل /قمة ال�شموخ للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

QEMMAT AL SHUMOOKH PROPERTIES - 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)
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العدد  13423بتاريخ 2021/12/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2849/2021/11:مدين جزئي

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 22/ 12/ 2021 Issue No : 13423

email:advt@alfajrnews.ae

( ABU DHABI HEALTH SERVICES .CO ( PSC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صالح عبدالغفار ال�سيد حممد الها�شمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /قمة ال�شموخ للعقارات ذ.م.م

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حمكمة دبي االبتدائية

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قمة ال�شموخ للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1883547:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد على عبداهلل م�صبح النعيمى من �شريك �إىل مدير
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد على عبداهلل م�صبح النعيمى من � % 51إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة ابوظبي للخدمات ال�صحية � -شركة
م�ساهمة عامة
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حماكم دبي

لإعالناتكم يف

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إلغاء اعالن �سابق

70392

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Appeal Court
)Case No. SHCAPCILABS2021/0002139 - Civil (Partial
To the defendant: Mukhtyar Khan Bag Sultan Khan
Unknown Place of residence: Sharjah, Industrial Area 4, Al Furat
Street Aqar Suf Al Wahda Apartment No. 101 next to Park Way Decor
Contracting, mobile no. 0505702014
You are assigned to attend the hearing 27/12/2021 in front of the Case
Management Office of Federal Civil Appeal Court - Office No. (Case
Manager Office) 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
Meera Hassan AlSuwaidi

70392

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى :فان املدعي يطلب من عدالة املحكمة املوقرة احلكم االتي:اوال:الزام املدعي عليها االوىل والثانية على
�سبيل الت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان ي�أدوا للمدعي قيمة ال�سيارة ال�سوقية ( )23.000ثالثة وع�شرون الف درهما وفائدة
قانونية  %12من تاريخ اقامة النزاع  -ثانيا:الزام املدعي عليها االوىل بتعوي�ض املدعي عن اال�ضرار املادية التي ا�صابه جراء
احتجاز مركبته دون ا�صالح دون �سبب او �سند م�شروع مما ا�ضطره ال�ستئجار �سيارة وذلك منذ ت��اري��خ 2021/6/25:من
تاريخ وقوع احلادث حتى تاريخ 2021/10/30:مبا يعادل ( )8.960درهم ثمانية االف وت�سعمائة و�ستون درهما وتعوي�ضه
تعوي�ضا جابرا عما امل به نتيجة ال�ضرر املعنوي  -ثالثا:الزام املدعي عليها االوىل با�صالح مركبة املتنازع من كافة اال�ضرار
الناجتة عن احلادث وت�سليمها له بحالة �سليمة متاما �صاحلة لال�ستخدام اذا ر�أت عدالة املحكمة ذلك مع تعوي�ضه عما
فاته من مدة االنتفاع بها من  2021/6/23وحتى تاريخ رفع الدعوى  -رابعا:الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:وائل عبداحلفيظ علي فتى
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع �شارع امللك في�صل  -مبنى برج كابيتال � -شقة �شقة 1310
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سماء وحيد عبدالعزيز ح�سن عبد اجليد  -م�صرية اجلن�سية � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها فان املدعي يطلب من عدالة املحكمة املوقرة احلكم االتي:اوال:الزام
املدعي عليها االوىل والثانية على �سبيل الت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان ي�أدوا للمدعي قيمة ال�سيارة ال�سوقية ()23.000
ثالثة وع�شرون الف درهما وفائدة قانونية  %12من تاريخ اقامة النزاع  -ثانيا:الزام املدعي عليها االوىل بتعوي�ض املدعي
عن اال�ضرار املادية التي ا�صابه جراء احتجاز مركبته دون ا�صالح دون �سبب او �سند م�شروع مما ا�ضطره ال�ستئجار �سيارة
وذلك منذ ت��اري��خ 2021/6/25:من تاريخ وقوع احلادث حتى ت��اري��خ 2021/10/30:مبا يعادل ( )8.960درهم ثمانية االف
وت�سعمائة و�ستون درهما وتعوي�ضه تعوي�ضا جابرا عما امل به نتيجة ال�ضرر املعنوي  -ثالثا:الزام املدعي عليها االوىل
با�صالح مركبة املتنازع من كافة اال�ضرار الناجتة عن احلادث وت�سليمها له بحالة �سليمة متاما �صاحلة لال�ستخدام اذا ر�أت
عدالة املحكمة ذلك مع تعوي�ضه عما فاته من مدة االنتفاع بها من  2021/6/23وحتى تاريخ رفع الدعوى  -رابعا:الزام
املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/26ال�ساعة
� 09.00ص 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

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و  /اي� ��دي� ��ر
ب��ات��ان داج��ان �ت��ى  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()A2357717P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506669648

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل��دع��و  /كري�سزيل
لوريتي كريانزى  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()A8976671P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506669648

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ح�سان دحام
الطحان النعيمي � ،سوري
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )N013143123
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0542211010

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /م � ��والى
� �س �ي��دى ع �ل��ى  ،موريتانيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()6406169BJ
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0569681106
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ملاذا ال تكون �أوكرانيا مثل فنلندا والنم�سا ؟
•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أى رام��ون مارك�س يف جملة “نا�شيونال �إنرت�ست” الأمريكية� ،أن
�أوكرانيا متر ب�أ�شد �أزماتها-حيث تواجه تهديد احل�شود الرو�سية على
حدودها .وقبل �سبعة �أع��وام حاول الرئي�س الأوك��راين ال�سابق فيكتور
يانكوفيت�ش� ،أن يقاي�ض بالده ب�إتفاق جتاري مع رو�سيا عو�ض االن�ضمام
�إىل االحت��اد الأوروب ��ي كع�ضو �شريك .و�أدى ه��ذا �إىل حركة املطالبة
بالدميوقراطية يف “ميدان” كييف ،التي �أ�سقطت يانكوفيت�ش .ورداً
على ذل��ك ،غ��زت رو�سيا القرم و�أث��ارت حرباً �أهلية يف �شرق �أوكرانيا.
وال�ي��وم حت��اول �أوك��ران�ي��ا �صد ال �ع��دوان ال��رو��س��ي ،ب��دع��وة حلف الناتو
للتدخل بهدف حماية دميوقراطيتها اله�شة م��ن التهديد والتنمر

الرو�سيني .وه��ذه لي�ست احلكاية كلها .وهناك جتاهل للكيفية التي
مهدت بها ديبلوما�سية االحت��اد الأوروب��ي والواليات املتحدة ،الطريق
�أمام زعزعة ا�ستقرار �أوكرانيا وتفككها .ومن خالل املبالغة يف مفاو�ضات
االن�ضمام �إىل االحتاد ،ف�إن ديبلوما�سيي بروك�سيل بدعم من وا�شنطن،
انتهى بهم الأمر �إىل �إهداء الرئي�س الرو�سي فر�صة ذهبية لق�ضم القرم
وتقوي�ض تطور �أوكرانيا نحو الدميوقراطية .ول��وال املطالب املبالغ
بها التي تقدمت بها بروك�سل يف املفاو�ضات ،حول �أ�سا�سيات احلكم يف
�أوكرانيا ،لكان �أمكن جتنب تق�سيم �أوكرانيا ،مع كل التبعات التي جنمت
عن ذلك .ويف الوقت الذي طلبت فيه �أوكرانيا و�ضعية الدولة ال�شريكة
لالحتاد الأوروب��ي ،ف�إنها دفعت ثمناً باهظاً للع�ضوية :احتالل القرم،
وحرب �أهلية ال خمرج لها يف الدونبا�س ،و�سقوط � 14ألف قتيل.

ويقول الكاتب �إن الو�ضع الذي و�صلت �إليه �أوكرانيا ينطوي على درو�س
مهمة للحلفاء الغربيني يف التعاطي مع الأزمة احلالية.
ومل يفت الآوان بالن�سبة �إىل الغرب التباع مقاربة ديبلوما�سية �أكرث
توازناً للعودة �إىل و�ضع �أكرث ا�ستقراراً .واحللفاء يف الناتو لي�ست لديهم
خيارات ع�سكرية واقعية من �أج��ل الدفاع بنجاح عن �أوكرانيا ،وحتى
�أنه لي�ست لدى ال��دول الأوروبية الأع�ضاء يف الناتو القدرة �أو الإرادة
للم�ضي يف هذا امل�سار .وعو�ض ذلك ،ف�إن املخطط الديبلوما�سي الناجح
ال��ذي �أدى �إىل و�ضعي احلياد يف فنلندا والنم�سا �إب��ان احل��رب الباردة،
ميكن �أن يتم تبنيه حلل الأزم��ة يف �أوكرانيا .ويف الوقت نف�سه يتعني
على الغرب �أن يوا�صل الت�أكيد على الثمن املخيف الذي �ستدفعه رو�سيا
اقت�صادياً يف حال غزت �أوكرانيا ،كما �أن تقدمي �ضمانات منا�سبة ملو�سكو

دونالد ترامب وكيم جونغ �أون يف املنطقة منزوعة ال�سالح بني الكوريتني

•• الفجر -خرية ال�شيباين
قد تكون ال�صني احلليف الوحيد لكوريا ال�شمالية،
لكن وريث �أ�سرة كيم ال�شيوعية يخ�شى التدخل يف
يدب منذ اخلريف
�ش�ؤونه الداخلية .بد�أ الن�شاط ّ
عند ج�سر ال�صداقة ال�صينية-الكورية ال�شمالية
ال��ذي يربط بني �سينويجو ،يف كوريا ال�شمالية،
وداندونغ ،يف ال�صني ،ما وراء نهر يالو.وقالت �إدارة
اجلمارك ال�صينية� ،إن التجارة الثنائية و�صلت
�إىل  69.9مليون دوالر يف �سبتمرب ،بزيادة 142.8
باملائة يف عام.

حتليل اخباري

وم ��ن املفرت�ض
�أن ي � �� � �س� ��اع� ��د
ا�ستئنافالتجارة
الثنائية ،كوريا
ال�شمالية على تلبية احتياجاتها
ال �ط �ب �ي��ة وال � �غ ��ذائ � �ي ��ة الكبرية
ال �ت��ي ت�ق��دره��ا منظمة الأغذيةوال��زراع��ة التابعة ل�ل�أمم املتحدة
(الفاو) بنحو � 860ألف طن لعام
.2021
هذا االنتعا�ش -ومع ذلك ،ما زلنا
بعيدين ع��ن امل�ستويات ال�سابقة
للوباء -ي�شهد على حدود �سيا�سة
“االكتفاء الذاتي الوطني” ،التي
ُرف��ع �شعارها منذ �إغ�لاق احلدود
يف بداية وباء فريو�س كورونا عام
 ،2020من قبل الزعيم الكوري
ال�شمايل ،كيم جونغ �أون.
يف دي �� �س �م�بر م ��ن ه� ��ذا ال �ع ��ام،
يحتفل هذا الأخري بالع�شرية التي
ق�ضاها على ر�أ���س البالد يف وقت
دق �ي��ق ،ح�ي��ث ي �ع��اين ال���ش�ع��ب من

�أزم��ة اقت�صادية
خ �ط�يرة .فرغم
ط� � � � �م � � � ��وح � � � ��ات
ال��زع�ي��م ال�شاب،
ال تزال كوريا ال�شمالية ،يف الواقع،
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ح�ل�ي�ف�ه��ا الوحيد:
ال�صني.

«ال�صني ،عدو
عمره �ألف عام»
وم��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ع�لاق��ة بيونغ
يانغ م��ع جارتها القوية معقدة.
و� �س �ي �ك��ون م ��ن ال �ت �ب �� �س �ي��ط ج � �دًا
التفكري يف �أن ال���ص�ين مي�ك��ن �أن
يكون لها �أي ت�أثري على قراراتها.
ال�ع�ق��د ال ��ذي ان�ق���ض��ى م�ن��ذ وفاة
وال� � ��ده ك �ي��م ج ��ون ��غ �إي � ��ل يف 17
دي�سمرب  ،2011جعله يفر�ض

حول عدم ان�ضمام �أوكرانيا �إىل حلف �شمال الأطل�سي ،ميكن �أن تكون
جزءاً من احلل.
ويف ه��ذه الأث�ن��اء �أي���ض�اً ،هناك حاجة لربوك�سل ومو�سكو ووا�شنطن
وكييف ،كي جتد طريقة ت�سمح بتحقيق مكا�سب جتارية متبادلة بني
كل الأفرقاء ،من �أجل �إعادة ال�سالم �إىل الدونبا�س ،والعثور على ت�سوية
حتفظ م��اء الوجه للغرب حيال الأم��ر الواقع ال��ذي فر�ضه بوتني يف
القرم .وهذه املرة يتعني على بروك�سيل عدم رف�ض التفاو�ض على على
�أكرث من م�سار ومع كل الأط��راف املعنية .ومهما يكن من �أمر ،لرمبا
كانت �أوكرانيا اليوم �أف�ضل لو مل تبد�أ مفاو�ضات ال�شراكة مع االحتاد
الأوروبي ،لكن من امل�ؤمل �أنه ال يزال هناك ما يكفي من الوقت النتهاج
ديبلوما�سية فاعلة قبل �أن تنفجر حرب حقيقية.

عالقات معقّدة بني البلدين

بعد � 10سنوات يف ال�سلطة

كوريا ال�شمالية :ال يزال كيم جونغ �أون حذ ًرا من بكني!...

تريد بكني منع املجاعة من الت�س ّبب يف تدفق الالجئني ،كما حدث يف الت�سعينات

فعلت بيونغ يانغ دائما كل �شيء من
اليابان عدو عمره  100عام،
لكن ال�صني هي عدو عمره �ألف عام �أجل تفادي هيمنة ال�صني ونفوذها
نف�سه داخ �ل � ًي��ا ول �ك��ن �أي �� ً��ض��ا على
ال �� �س��اح��ة ال��دول �ي��ة .ومت � ّك��ن كيم
ال �ث��ال��ث م ��ن ف��ر���ض ن�ف���س��ه على
وا�شنطن وكذلك على بكني.
وبهذا املعنى ،يتن ّزل كيم جونغ
�أون يف خانة �أ�سالفه الذين كانوا
دائ ًما حذرين من اجلار ال�صيني.
“الكوريون ال���ش�م��ال�ي��ون لديهم
ق��ول م ��أث��ور :ال�ي��اب��ان ع��دو عمره
 100ع��ام ،لكن ال�صني هي عدو
عمره �ألف عام”ّ ،
يو�ضح يون �صن
م ��ن م��رك��ز ال�ت�ح�ل�ي��ل الأمريكي
�ستيم�سون.
ورغ � � ��م �أن م� � ��او ت �� �س��ي تونغ
( )1976-1893ج�ن��د جي�ش
ال �ت �ح��ري��ر ال �� �ش �ع �ب��ي �إىل جانب
ال���ش�م��ال خ�ل�ال احل ��رب الكورية
( ،)1953-1950ظل اعرتاف

ب �ي��ون��غ ي��ان��غ ب��اجل �م �ي��ل حم� ��دودًا
خو ًفا من تدخل بكني يف ال�ش�ؤون
ال�ك��وري��ة ال�شمالية ،وم��ن تهديد
ل�سلطة الزعيم كيم �إي��ل �-سونغ.
وط�ي�ل��ة احل ��رب ال� �ب ��اردة ،ا�ستمر
ال�شمال يف اللعب على وتر املناف�سة
بني ال�صني واالحتاد ال�سوفياتي.
يف ع �ه��د ك �ي��م ج ��ون ��غ �أون ،مت
ا� �س �ت �ب��دال االحت� � ��اد ال�سوفياتي
ب��ال �ع��دو الأم��ري �ك��ي ،ل�ك��ن ا�ستمر
ان�ع��دام الثقة جت��اه ال�صني ،التي
�أق� ��ام� ��ت ع �ل��ى وج � ��ه اخل�صو�ص
ع�ل�اق��ات دب�ل��وم��ا��س�ي��ة م��ع كوريا
اجلنوبية عام  1992دون حتذير
كوريا ال�شمالية.
عام � ،2012صادرت بيونغ يانغ
م��ن جم �م��وع��ة ه��اي�ت���ش�ن��غ �شيانغ
ال���ص�ي�ن�ي��ة م��وق �ع��ا ل �ت �ع��دي��ن خام

احل��دي��د يف ج�ن��وب غ��رب البالد،
م�ت�ه�م��ة �إي ��اه ��ا ب ��أن �ه��ا ا�ستثمرت
ن �� �ص��ف اال� �س �ت �ث �م ��ارات امل ��وع ��ودة
ف �ق��ط .و�أع� �ق ��ب �إع� � ��دام ك �ي��م عام
 2013لعمه ب��امل���ص��اه��رة ،جانغ
�سونغ-تايك ،ال��ذي ك��ان ي�سيطر
على االقت�صاد وزرع �شبكات كبرية
يف ال �� �ص�ين ،وت�ل��اه ع ��ام 2017
ت�صفية �أخ �ي��ه غ�ير ال�شقيق كيم
جونغ ن��ام ،ال��ذي اغتيل يف مطار
كواالملبور ،وهو �أي�ضا وريث �أ�سرة
كيم ،ويتمتع بحماية بكني.
رغم التقارب الوا�ضح،
ال تزال العالقات معقدة
ي�ن���ض��اف �إىل ك��ل ذل ��ك ال�سعي
وراء ال �ت �ط��وي��ر ال � �ن� ��ووي .تبدو
القذائف ال�صاروخية والتجارب

النووية وك�أنها ر�سائل موجهة �إىل
الأمريكيني وك��ذل��ك لل�صينيني.
ُن� � ِّف ��ذت جت��رب��ة ف�ب�راي��ر 2013
ق�ب��ل م�ب��ا��ش��رة ال��رئ�ي����س ��ش��ي جني
بينغ مهامه مما �أثار غ�ضب بكني
وادان�ت�ه��ا حتى للتجارب التالية.
ومل ت �ط �ع��ن ال �� �ص�ي�ن الح� �ق ��ا يف
ف ��ر� ��ض جم �ل ����س الأم� � ��ن ال� ��دويل
ع�ق��وب��ات اق�ت���ص��ادي��ة ق��ا��س�ي��ة على
ن �ح��و م �ت��زاي��د .ب��ل �إن �ه��ا طبقتها
ج��زئ � ًي��ا ،دون جت �م �ي��د التجارة.
�إن �ه��ا ت��ري��د م�ن��ع ت���س�ب��ب امل�شاكل
الغذائية يف تدفق الالجئني ،كما
ح��دث خ�ل�ال امل�ج��اع��ة ال �ك�برى يف
الت�سعينات .قبل الوباء ،كانت 90
باملائة من جتارة كوريا ال�شمالية
مع ال�صني.
ع�ن��دم��ا ف�ت��ح ق��و���س االن �ف ��راج يف

قبل الوباء ،كانت  90باملائة من
جتارة كوريا ال�شمالية مع ال�صني
�شبه اجلزيرة عام  ،2018والتي
مت�ي��زت ب�سل�سلة ال�ق�م��م ب�ين كيم
جونغ �أون ورئي�س كوريا اجلنوبية
م��ون ج��اي �إن ،ث��م م��ع الأمريكي
دونالد ترامب؛ ب��د�أت بيونغ يانغ
اي���ض��ا ت �ق��ار ًب��ا م��ع ب�ك�ين .وجت�سد
ه� ��ذا م ��ع زي� � ��ارة � �ش��ي ج�ي�ن بينغ
ل�ب�ي��ون��غ ي��ان��غ يف ي��ون�ي��و .2019
ومنذ ف�شل قمة ف�براي��ر 2019
بني ترامب وكيم� ،أ�صبح التوا�صل
مع الأمريكيني يف �أدنى م�ستوياته
على الإطالق ويبدو �أن العالقات
مع بكني قد حت�سنت.
«ظاهر ًيا ،كل �شيء على ما يرام،
لكن الواقع ال يزال معقدًا .كوريا
ال�شمالية قريبة من ال�صني لأنه
ال خ �ي��ار ل��دي �ه��ا ،ل�ك�ن�ه��ا ال تريد
�أن ت�ك��ون مرتهنة ل�ه��ا ب� ��أي �شكل

طيلة احلرب الباردة ،ا�ستمرت كوريا ال�شمالية يف اللعب على وتر املناف�سة بني ال�صني واالحتاد ال�سوفياتي

تهديد التجارب ال�صاروخية النووية ال ي�ستثني بكني اي�ضا
•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أى كبري مرا�سلي جملة “بوليتيكو” يف البيت الأبي�ض جوناثان لومري �أن
الرئي�س الأمريكي جو بايدن يتوجه نحو �سنته الثانية يف البيت الأبي�ض ووعده
االنتخابي معر�ض للخطر.
لقد خا�ض حملته بناء على حجة �أ�سا�سية وجهها �إىل ال�شعب الأمريكي مفادها
�أنه قادر على جعل احلكومة تعمل جمدداً و�أنها �ستتمكن من القيام ب�إجنازات
كبرية و�أن النظام ال الفو�ضى �سيعود �إىل وا�شنطن.
لكن يف نهاية  ،2021يواجه البيت الأبي�ض جمموعة من الأزم ��ات :ارتفاع
ح��االت الإ�صابة بكوفيد 19-على ام�ت��داد ال�ب�لاد ،وبقاء الت�ضخم مرتفعاً يف
مو�سم الأعياد ،وتوقف دفع متجدد ب�ش�أن حقوق الت�صويت حتى قبل �أن يبد�أ،
و�إ�صابة اجلزء الأ�سا�سي من �أجندة بايدن بجروح خطرة �إن مل تكن مميتة.
�إن القرار املذهل الذي اتخذه ال�سيناتور الدميوقراطي جو مان�شني يوم الأحد
عرب معار�ضته م�شروع قانون “�إعادة البناء ب�شكل �أف�ضل” �سلم الرئي�س هزمية
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بوليتيكو :الفو�ضى تهزم الرئي�س الأمريكي بايدن
م��ؤمل��ة .و�إذا مل يتمكن البيت الأب�ي����ض م��ن تغيري ر�أي ال�سيناتور فلن تتمثل
النتيجة ب��الإخ�ف��اق العميق يف مكافحة التغري املناخي وتو�سيع �شبكة الأمان
االجتماعي وح�سب ،بل �أي�ضاً يف تقوي�ض الفر�ضية املركزية للكفاءة والتعهد
ب�إمكانية �صياغة �إجماع يف زمن التحزب والقبلية.
حتى قبل ق��رار مان�شني ،تابع ل��وم�ير ،ك��ان ب��اي��دن يعاين على ه��ذه اجلبهات.
�أع��اق��ت �صور ارت�ف��اع ح��االت ك��ورون��ا والطوابري الطويلة �أم��ام مراكز االختبار
والأ�سعار املرتفعة ب�شكل عنيد على رف��وف املتاجر حجة بايدن الأ�سا�سية �أمام
الناخبني .وهي �ساهمت �أي�ضاً يف انت�شار �شعور وطني باال�ستياء ت�سبب له بالأذية
يف ا�ستطالعات ال��ر�أي .على الرغم من �أن حزب بايدن مم�سك بجميع �سلطات
احلكم� ،سيطرت تقارير اجلمود وانعدام الثقة بني الدميوقراطيني على عناوين
الأخبار طوال �أ�شهر .ر�سم كل ذلك �صورة قبيحة عن حكومة مل تف�شل يف �صنع

م��ن الأ� �ش �ك��ال .وف�ع�ل��ت دائ �م��ا كل
�� �ش ��يء م ��ن اج� ��ل ت� �ف ��ادي هيمنة
وت�أثري ال�صني ونفوذها” ،يُذ ّكر
� �ش�ين ب ��ون ��غ� �-س ��وب ،م ��ن جامعة
ك ��واجن ��وون يف ك��وري��ا اجلنوبية.
وتخ�شى بيونغ يانغ م��ن الت�أثري
امل��زع��زع ل�لا��س�ت�ق��رار ،وال� ��ذي قد
ي � ��ؤدي ل�ل�إط��اح��ة ب��ال�ن�ظ��ام ،واىل
وجود �صيني مفرط على �أر�ضها.
بالإ�ضافة �إىل امل�سائل االقت�صادية،
ف�إن ال�صني �ضرورية � ً
أي�ضا للحوار
مع الأمريكيني ،و�أولوية بالن�سبة
ل �ل �ك��وري�ي�ن ال �� �ش �م��ال �ي�ين�“ .إنها
ال��وح �ي��دة ال �ق��ادرة ع�ل��ى التو�سط
بني الطرفني اذ ال ي��زال من�سوب
انعدام الثقة بني وا�شنطن وبيونغ
ي��ان��غ م��رت �ف � ًع��ا للغاية” ،ي�شري
ت�شيونغ �سيونغ ت�شانغ ،من معهد
�سيجونغ الكوري اجلنوبي.
�إن ب�ك�ين ه��ي احل�ب�ي��ب اللدود
ململكة النا�سك �أك�ثر من �أي وقت
عن الك�سربي�س
م�ضى.

النتائج بناء على وعود الرئي�س وح�سب بل عن حكومة غرقت �أي�ضاً يف امل�شاكل
التي واجهتها.
�أ�شار امل�ساعدون يف الأيام الأخرية �إىل النقاط الإيجابية التي ت�صب يف خانة بايدن:
ن�سبة بطالة منخف�ضة ،توفر اللقاحات جلميع من يرغب تقريباً ،وانطالقة
قريبة لتمويل م���ش��روع ق��ان��ون البنية التحتية ،مم��ا ي�سمح ل�ل��إدارة مبتابعة
الأعمال اجلوهرية وال�ب��ارزة مثل �إزال��ة الر�صا�ص من �أنابيب املياه يف البالد.
لكن مع ه��ذه اخلطوات املتقدمة ط��ر�أت خطوات مرتاجعة .ينهي بايدن �سنة
 2021ب�أرقام متدنية يف ا�ستطالعات الر�أي وذعر متنام بني الدميوقراطيني
من خ�سارة جمل�س واحد �إن مل يكن جمل�سني يف الكونغر�س خالل االنتخابات
الن�صفية .لقد كان بايدن نف�سه مَن رف َع �سقف التحدي التاريخي بالن�سبة �إىل
رئا�سته ،را�سماً مقارنات مع رئا�ستي فرانكلني روزفلت وليندون جون�سون اللذين

�أقرا برامج حكومية �شاملة يف �أوقات الأزمات الكبرية.
ب�ع��د ب��داي��ة م�ث�يرة� ،أت ��ى الن�صف ال�ث��اين م��ن ال�سنة ب�سل�سلة م��ن التحديات.
االن�سحاب من �أفغان�ستان كان فو�ضوياً ،والغالبيتان ال�ضئيلتان للدميوقراطيني
يف الكونغر�س جعلتا احلكم �صعباً .كذلك ،فقد بايدن حليفاً وثيقاً يف انتخابات
احلاكمية بفرجينيا وارت�ف�ع��ت ح��االت الإ��ص��اب��ة ب�ك��ورون��ا بينما ت�ع�ثرت حملة
التلقيح.
ينفي الكاتب �أن تكون جميع االنتكا�سات نابعة من �أخطاء ارتكبها بايدن .حاول
احلكام اجلمهوريون عرقلة جهود الإدارة يف احلث على و�ضع الكمامات والتلقيح
بينما غذى الإع�لام املحافظ ال�شكوك يف ج��دوى اللقاحات ،مبقياً �أع��داد غري
امللقحني مرتفعاً ب�شكل خطري .لكن بايدن ان ُتخب جزئياً لقيادة الدولة نحو
اخلروج من اجلائحة وقد �ساعد ا�ستمرار انت�شارها بال �شك يف خف�ض �شعبيته.
وازدادت الأم��ور �سوءاً مع ظهور متحور �أوميكرون .و�سط �أ�سئلة عما �إذا كانت
احلكومة ق��د فوجئت بهذا ال�ت�ط��ور ،م��ن املتوقع �أن يوجه الرئي�س كلمة �إىل
الأمريكيني الثالثاء للتحدث عن املو�ضوع.
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EAT 179380

EAT 179379

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :361772تاريخ2021/10/12 :
بيانات الأولوية2021/06/14 - 90773102 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :فيجان �إيت�س جروب� ،إنك.
وعنوانه 205 :هاد�سون ا�س تي ،.ا�س تي ئي ،1001 .نيويورك ،نيويورك  ،10013الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :361770تاريخ2021/10/12 :
بيانات الأولوية2021/06/14 - 90773102 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :فيجان �إيت�س جروب� ،إنك.
وعنوانه 205 :هاد�سون ا�س تي ،.ا�س تي ئي ،1001 .نيويورك ،نيويورك  ،10013الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30:
فطائر� ،صل�صات ،توابل ال�سلطة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  BEATNICباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29:
بدائل اللحوم.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  BEATNICباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423
EAT 178803
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :361242تاريخ2021/10/05 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :يوتيل براندكو قرب�ص ليمتد
وعنوانه� :سبايرو كيربيانو � ، 143سي واي  ، 3083-ليما�سول  ،قرب�ص.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات الفنادق ،خدمات الفنادق ال�صغرية (املوتيالت) ،خدمات �أماكن الإقامة يف املنتجعات ،خدمات �أماكن
الإقامة ،توفري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النُزل ،خدمات ال�ضيافة (�أماكن �إقامة) ،خدمات احلجز يف
الفنادق ،خدمات احلجز يف املطاعم ،خدمات حلجز �أماكن �إقامة العطالت ،خدمات احلجوزات يف الفنادق،
حجز املقاعد يف املطاعم ،خدمات حجز �أماكن الإقامة ،خدمات وكاالت ال�سفر حلجز �أماكن الإقامة ،توفري
املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة بحجوزات �أماكن �إقامة العطالت ،توفري الأطعمة وامل�شروبات ،املقاهي،
الكافترييات ،خدمات التزويد بالطعام وال���ش��راب ،توفري ت�سهيالت امل��ؤمت��رات واملعار�ض واالجتماعات،
خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم هند�سي مميز م�ؤلف من �أ�شكال �سدا�سية على �صورة �ضبابية
بتدرجات اللونني البنف�سجي والرمادي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423
EAT 174317
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :361814تاريخ2021/10/12 :
بيانات الأولوية2021/05/28 - 90742124 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :فيجان �إيت�س جروب� ،إنك.
وعنوانه 205 :هاد�سون ا�س تي ،.ا�س تي ئي ،1001 .نيويورك ،نيويورك  ،10013الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات املطاعم ،خدمات املطاعم التي تتميز بالأطعمة النباتية ،خدمات املطاعم التي تتميز باملطابخ
النباتية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  BEATNICباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

EAT 179775

EAT 179774

EAT 179773

EAT 179772

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :362361تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية2021/04/20 – 90658757 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :جريون كوربوري�شن
وعنوانه 919 :ئي .هيلزدايل بوليفارد� ،سويت  ، 250فو�سرت �سيتي  ،كاليفورنيا  ، 94404الواليات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :362359تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية2021/04/20 – 90658702 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :جريون كوربوري�شن
وعنوانه 919 :ئ��ي .هيلزدايل بوليفارد� ،سويت  ، 250فو�سرت �سيتي  ،كاليفورنيا  ، 94404الواليات
املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :362358تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية2021/04/20 – 90658701 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :جريون كوربوري�شن
وعنوانه 919 :ئي .هيلزدايل بوليفارد� ،سويت  ، 250فو�سرت �سيتي  ،كاليفورنيا  ، 94404الواليات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :362357تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية2021/04/20 – 90658699 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :جريون كوربوري�شن
وعنوانه 919 :ئي .هيلزدايل بوليفارد� ،سويت  ، 250فو�سرت �سيتي  ،كاليفورنيا  ، 94404الواليات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  VOYTELOباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  IMSTEDYباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  TELRYZAباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  IMTELLIGباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

EAT 179777

EAT 179776

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :362372تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية2021/04/20 – 90658694 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :جريون كوربوري�شن
وعنوانه 919 :ئي .هيلزدايل بوليفارد� ،سويت  ، 250فو�سرت �سيتي  ،كاليفورنيا  ، 94404الواليات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :362366تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية2021/04/20 – 90658752 :
الواليات املتحدة الأمريكية
اال�سم :جريون كوربوري�شن
وعنوانه 919 :ئي .هيلزدايل بوليفارد� ،سويت  ، 250فو�سرت �سيتي  ،كاليفورنيا  ، 94404الواليات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  VYTELOباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  RYTELOباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22دي�سمرب  2021العدد 13423

األربعاء  22ديسمبر  2021م  -العـدد 13423

عربي ودويل

22 December 2021 - Issue No 13423

تايوان حتتج بعد �إلغاء كوريا اجلنوبية دعوة وزيرة �إىل م�ؤمتر
•• تايبيه�-أ ف ب

�أعلنت تايوان �أم�س الثالثاء �أنها احتجت على كوريا اجلنوبية بعد
�إلغاء دعوة وزيرة يف حكومتها ب�سبب “م�شاكل بني �ضفتي امل�ضيق».
وت�ستخدم ال�ع�ب��ارة ال�ت��ي تعني م�ضيق ت��اي��وان يف الدبلوما�سية
لو�صف العالقات بني تايبيه وبكني التي تعترب اجل��زي��رة جزءا
من �أرا�ضيها وتريد ا�ستعادة ال�سيطرة عليها يوما ما ،بالقوة �إذا
لزم الأمر.
وك��ان من املقرر �أن تتحدث وزي��رة ال�ش�ؤون الرقمية التايوانية
�أودري تانغ يف م�ؤمتر يف العا�صمة الكورية اجلنوبية يف  16كانون
الأول-دي�سمرب .لكن وزارة خارجية اجلزيرة �أعلنت �إلغاء الدعوة،
مو�ضحة �أن املنظمني �أ�شاروا �إىل “جوانب عدة من امل�شاكل بني

�ضفتي امل�ضيق» .وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية التايوانية
جوان �أوو �إن “وزارة اخلارجية ا�ستدعت املمثل الكوري اجلنوبي
امل��وق��ت ل ��دى ت��اي�ب�ي��ه للتعبري ع��ن ا��س�ت�ي��ائ�ن��ا ال���ش��دي��د م��ن هذه
الوقاحة» .و�أ�ضافت �أن �سفري تايوان بحكم الأمر الواقع يف �سيول
احتج �أي�ضا.
وتعار�ض ال�صني �أي تبادل ر�سمي بني تايوان والدول الأخرى .وقد
كثفت �ضغوطها يف ال�سنوات الأخرية لعزل اجلزيرة على ال�ساحة
الدولية ومتكنت منذ  2016من �إقناع ثماين دول باالعرتاف
ببكني بدال من تايبيه.
وتعرتف �سيول ر�سميا ببكني .وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
الكورية اجلنوبية ت�شوي يونغ �سام الثالثاء ردا على �س�ؤال عن
الدعوة التي �ألغيت “تبني لنا �أن القرار اتخذ بعد مراجعة كاملة

Wednesday

الأرجنتني ت�شهد ارتفاعا يف عدد الإ�صابات بكوفيد

جلميع اجلوانب ذات ال�صلة» .و�أ�ضاف �أن “موقف حكومتنا مل
يتغري وهو اننا �سن�سعى ملوا�صلة تعزيز املبادالت غري الر�سمية مع
تايوان».
وكوريا اجلنوبية مثل اليابان ،تعد حليفا مهما للقوى الغربية يف
�آ�سيا لكن �سيول تتحدث بدرجة �أقل عن موقفها من تايوان.
ورف�ض رئي�س كوريا اجلنوبية م��ون ج��اي �إن يف وق��ت �سابق من
ال�شهر احلايل مقاطعة دبلوما�سية دعت �إليها الواليات املتحدة
ل ��دورة الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة ال�شتوية يف ب�ك�ين يف ق ��رار �أ� �ش��ادت به
ال�صني.
وقال الرئي�س الكوري اجلنوبي �إن بالده تريد عالقة من�سجمة مع
ال�صني م�ؤكدا �ضرورة العمل مع بكني الداعمة الأ�سا�سية لكوريا
ال�شمالية ،من �أجل �إحالل ال�سالم يف �شبه اجلزيرة الكورية.

•• بوينو�س �أير�س�-أ ف ب

ارتفعت حاالت الإ�صابة بكوفيد 19-يف الأرجنتني ب�شكل حاد خالل الأ�سابيع الأخرية،
مع ت�سجيل �أكرث من � 5آالف حالة جديدة يوميا يف الآونة الأخرية� ،أي مبتو�سط يبلغ
�أربع �إىل خم�س مرات �أكرث من ال�شهر املا�ضي ،وفقا لتقرير ن�شرته وزارة ال�صحة �أم�س
الأول االثنني.
وت�أتي هذه الزيادة التدريجية واملتوا�صلة يف عدد الإ�صابات على خلفية انت�شار املتحورة
�أوميكرون التي اك ُت�شِ فت الإ�صابة الأوىل به يف الأرجنتني يف  6كانون الأول-دي�سمرب
لدى م�سافر عائد من جنوب �إفريقيا.
ومل تن�شر وزارة ال�صحة �أرقاما حديثة حول مدى انت�شار الإ�صابات باملتحورة �أوميكرون
على ال�صعيد الوطني ،لكنها �أعلنت يف منت�صف كانون الأول-دي�سمرب عن � 4إ�صابات
م�ؤكدة بهذه املتحورة يف حمافظة كوردوبا “و�سط».
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•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أ�صبحت �أوم��ي��ك��رون املتحورة املهيمنة �إىل حد
كبري يف الواليات املتحدة حيث من املقرر �أن يلقي
الرئي�س جو بايدن خطابا حول الو�ضع الوبائي
�أم�س الثالثاء ،بينما يف �أملانيا� ،سيعلن امل�ست�شار
اجلديد �أوالف �شولت�س قيودا �إال انها لن ت�شمل
عمليات �إغالق.
وم ّثلت �أوم��ي��ك��رون  73,2يف املئة م��ن الإ�صابات
اجلديدة بكوفيد 19-يف الواليات املتحدة خالل
الأ�سبوع املنتهي يف  18كانون الأول/دي�سمرب بح�سب
بيانات ن�شرتها ال�سلطات ال�صحية الأمريكية م�ساء
االثنني .وكانت تلك الن�سبة الأ�سبوع املا�ضي 12,6
يف املئة فقط.
وجت � ��اوزت امل �ت �ح � ّورة �أوميكرون
ال �� �س��ري �ع��ة االن �ت �� �ش��ار ،املتح ّورة
دل�ت��ا يف غ���ض��ون �أ��س��اب�ي��ع ،وباتت
تمُ � ّث��ل  95يف امل�ئ��ة م��ن احلاالت
اجل� ��دي� ��دة يف ث�ل��اث والي� � ��ات يف
��ش�م��ال غ ��رب ال ��والي ��ات املتحدة
(�أوري �غ��ن ووا��ش�ن�ط��ن وايداهو)،
بح�سب مراكز مكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها (�سي دي �سي).
ويف جمموعة �أخرى من الواليات
اجلنوب ّية ال�شرق ّية ،مبا يف ذلك
فلوريدا و�أالباما وجورجيا ،تمُ ّثل
�أوميكرون  95,2من الإ�صابات
اجل��دي��دة ،وه��ي ن�سبة مماثلة يف
�أجزاء �أخرى من البالد.
وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة ه ��ي �أك�ث�ر
ال �ب �ل��دان ت �� �ض��ررا يف ال �ع��امل من
حيث عدد الوفيات مع وفاة �أكرث
م��ن � 807آالف �شخ�ص ،وكان
م�ست�شار البيت الأبي�ض للأزمة
ال�صحية �أن �ت��وين ف��اوت���ش��ي قال
الأحد “نحن يف مواجهة �أ�سابيع
�أو �أ�شهر �صعبة مع اقرتاب ف�صل
ال�شتاء».
يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،م��ن امل �ق��رر �أن
يعلن الرئي�س جو بايدن الثالثاء

�أوميكرون تهيمن يف الواليات املتحدة و�أملانيا تعزز قيودها

“تدابري” ج��دي��دة ت �ه��دف �إىل
“تتبع �أف�ضل” لفريو�س كورونا،
وفقا للناطقة با�سمه جني �ساكي
التي �أو�ضحت �أن الرئي�س �سي�شدد
ع�ل��ى “الأخطار ال�ت��ي يواجهها
الأف � � ��راد غ�ي�ر امللقحني” لكن
لي�س ه�ن��اك خم�ط��ط لـ”�إغالق
البالد».
وال ميلك الرئي�س الدميوقراطي
الذي انتخب �إىل حد كبري ب�سبب
ت�ع� ّه��ده �إن �ه��اء اجل��ائ�ح��ة ،هام�ش
حت � ��رك ك� �ب�ي�را ع� �ل ��ى امل�ستوى
ال� �ف ��درايل .ك��ذل��ك ،ف� ��إن القيود
ال �ق �ل �ي �ل��ة ال� �ت ��ي ات� �خ ��ذه ��ا مثل
�إل��زام �ي��ة ال�ت�ل�ق�ي��ح يف ال�شركات
ال� �ك�ب�رى ت �� �ص �ط��دم ب � ��إج� ��راءات
ق ��ان ��ون � �ي ��ة وت� � �غ � ��ذي خ� �ط ��اب ��ات
امل �ع ��ار� �ض ��ة اجل �م �ه ��وري ��ة ب�ش�أن
امل�سا�س باحلريات الفردية.
قيود يف �أملانيا
�أم��ا يف �أملانيا ،فت�ستع ّد احلكومة
لت�شديد القيود ال�صحية بحلول

ال� � �ع � ��ام اجل� � ��دي� � ��د ،م � ��ن خ �ل�ال
�إغ� �ل ��اق ك� ��ل ال� � �ن � ��وادي الليلية
وت�ق�ل�ي��ل االت �� �ص��ال ب�ين الأف� ��راد،
وبينهم امل�ل� ّق�ح��ون ،وف��ق م�شروع
ّ
اط �ل �ع��ت ع�ل�ي��ه وك��ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة فران�س
بر�س االثنني ينبغـي �أن ُيناق�ش
ال �ث�لاث��اء يف اج �ت �م��اع �أزم� ��ة بني
احل �ك��وم��ة ومم �ث �ل��ي املقاطعات
الأمل��ان �ي��ة ال���س��ت ع���ش��رة ع�ل��ى �أن
ي�ت�ل��وه م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف لأوالف
�شولت�س.
واعتبارا من  28كانون الأول-
دي �� �س �م�بر ،ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء الأط� �ف ��ال
دون ��س��ن  14ع��ام��ا ،ل��ن ي�سمح
للأ�شخا�ص امللقّحني �أو الذين
�أ�صيبوا بالفريو�س و�شفوا منه
ا�ستقبال �أك�ث�ر م��ن � 10ضيوف
يف منازلهم وب���ش��رط �أن يكونوا
جميعهم ملقّحني وفقا للن�ص.
�أم � � ��ا الأف � � � � ��راد غ�ي��ر امللقّحني
فيمكنهم ا��س�ت���ض��اف��ة �شخ�صني
ف �ق��ط م ��ن �أ� � �س ��رة واح� � ��دة كحد
�أق�صى.

بيالرو�س تعلن �إ�صابة �أحد دبلوما�سييها جراء اعتداء
•• مو�سكو�-أ ف ب

نددت بيالرو�س باالعتداء على عدد من دبلوما�سييها،
م�شرية �إىل �إ�صابة �أحدهم بالقرب من �سفارتها يف لندن،
وقائلة �إن امل�شتبه بهم معار�ضون للنظام.
وقالت اخلارجية البيالرو�سية �إن واجهة �سفارتها يف لندن
تعر�ضت لأ�ضرار �أول �أول �أم�س الأحد ،م�شرية �إىل �أن عددا
من دبلوما�سييها تعر�ضوا الحقا “لهجوم ج�سدي” من
جانب “متطرفني” معار�ضني لل�سلطة البيالرو�سية.
وبح�سب امل�صدر نف�سه ف��إن �أح��د الدبلوما�سيني يعاين
من ك�سر بالأنف واال�سنان ور�ضو�ض طفيفة يف الر�أ�س.
و�أ�ضافت الوزارة �أن “القائم ب�أعمال بريطانيا ا�س ُتدعي
�إىل وزارة اخلارجية البيالرو�سية ومت �إخطاره باحتجاج
� �ص��ارم ومت��ت مطالبته بتحقيق دق �ي��ق يف الواقعة”،
م�شرية �إىل �أن ال�شرطة الربيطانية �ألقت القب�ض على

م�شتبه بهم .وقالت ال��وزارة �إن الهجوم يظهر “الوجه
احلقيقي و�أ��س��ال�ي��ب ه� ��ؤالء املتع�صبني ال��ذي��ن يحاول
ال �غ��رب ت�صويرهم ع�ل��ى �أن �ه��م م�ت�ظ��اه��رون �سلميون».
و�أف��ادت �شرطة لندن يف ات�صال مع وكالة فران�س بر�س
باعتقال رجل وقالت �إن “التحقيقات م�ستمرة» .ونقلت
وكالة “بيلتا” الر�سمية عن الدبلوما�سي البيالرو�سي
�أن��دري��ي مي�سكيفيت�ش ال��ذي ك��ان �شاهدا على الوقائع،
ق��ول��ه �إن م�ق��ر ال���س�ف��ارة ر� �شِ ��ق بالبي�ض ب�ع��د تظاهرة
�سلمية معار�ضة .ولدى ح�ضوره لتفقد الأ�ضرار هوجم
القن�صل “من جانب جمموعة من اربعة رجال وامر�أة».
وف � ّر كثري م��ن البيالرو�سيني م��ن ب�لاده��م ،غال ًبا �إىل
�أوك��ران�ي��ا وبولندا وليتوانيا ،على خلفية حملة القمع
ال�شر�سة يف بالدهم ،وه��ي جمهورية �سوفياتية �سابقة
يحكمها �ألك�سندر لوكا�شنكو منذ العام  1994بقب�ضة
من حديد.

ال�صني ت�سجل � 81إ�صابة جديدة بكوفيد19-

•• بكني-رويرتز

�أع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�صحة يف ال �� �ص�ين �أم�س
الثالثاء ت�سجيل � 81إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
يوم �أم�س الأول االثنني ،انخفا�ضا من  120يف اليوم
ال�سابق.
وذكر بيان من اللجنة �أن  57من الإ�صابات اجلديدة

انتقلت �إليها العدوى حمليا ،مقارنة مع  37قبل يوم.
و�سجلت ال�صني �أي�ضا  19حالة جديدة مل تظهر عليها
�أعرا�ض مقارنة مع  33يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف
ال�صني تلك احلاالت على �أنها �إ�صابات م�ؤكدة.
وذكرت اللجنة �أن بر ال�صني الرئي�سي �سجل حتى يوم
�أم�س الأول االثنني � 100467إ�صابة م�ؤكدة.
وظل عدد الوفيات دون تغيري عند .4636

ك� � ��ذل� � ��ك� � � ،س � �ت � �ق� ��ام الأح� � � � � ��داث
الريا�ضية مثل مباريات الدوري
الأمل� ��اين ل�ك��رة ال �ق��دم “من دون
جمهور” اعتبارا من  28كانون
الأول-دي� ��� �س� �م�ب�ر وح �ت��ى �إ�شعار
�آخر ،وكذلك الفعاليات الثقافية
واحل �ف�ل�ات امل��و��س�ي�ق�ي��ة ،بح�سب
ن����ص �آخ� ��ر م �ع��دل � �ص��در م�ساء.
و�ستغلق �أي�ضا املراق�ص ونوادي
الرق�ص.
وب �خ�ل�اف ه��ول �ن��دا امل � �ج ��اورة ،ال
تخطط �أملانيا لإغالق املتاجر �أو
دور ال�سينما �أو املطاعم معتربة
�أن ال�سماح للأ�شخا�ص امللقّحني
�أو امل �� �ص��اب�ي�ن ال �� �س��اب �ق�ين فقط
بدخولها يكفي.
وي�شهد �أك�ب�ر اقت�صاد يف �أوروب ��ا
منذ بداية اخلريف انت�شارا حادا
للوباء مدفوعا باملتحورة دلتا.
ويراوح معدل الإ�صابات بني 30
�ألفا و� 50ألف �إ�صابة �إ�ضافية كل
� 24ساعة.
ودق � � � � ��ت جم � �م � ��وع � ��ة اخل � �ب� ��راء

اال��س�ت���ش��اري��ة للحكومة ناقو�س
اخل �ط ��ر الأح� � ��د ب �� �ش ��أن انت�شار
امل � �ت � �ح� ��ورة �أوم� � �ي� � �ك � ��رون ودع� ��ت
�إىل ف��ر���ض ق �ي��ود �إ� �ض��اف �ي��ة على
ال �ت �ج �م �ع ��ات “يف �أق � � � ��رب وق ��ت
ممكن».
 2022عام الق�ضاء
على اجلائحة؟
�أما يف ال�صني ،فقد بد�أت مدينة
� �ش �ي��ان يف و� �س��ط ال �ب�ل�اد �إج� ��راء
ف �ح��و���ص ك��وف �ي��د ع �ل��ى ماليني
ال���س�ك��ان ال �ث�لاث��اء ب�ع��د اكت�شاف
�أكرث من � 40إ�صابة جديدة �أثار
خم ��اوف م��ن ان�ت�ق��ال �أو� �س��ع قبل
مو�سم ي�شهد �سفر عدد كبري من
ال�سكان.
وت�سري الواليات املتحدة و�أملانيا
على خطى عدد من البلدان التي
حتاول وقف اجلائحة.
و�أع� � �ل � ��ن رئ� �ي� �� ��س ب� �ل ��دي ��ة لندن
�صادق خ��ان م�ساء االثنني �إلغاء
االح �ت �ف��االت ال �ت��ي ك��ان��ت مقررة

وا�شنطن تعلن م�ساعدة دولية
�إ�ضافية يف مواجهة �أوميكرون

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�ستقدم الواليات املتحدة �أكرث من ن�صف مليار دوالر كم�ساعدات �إ�ضافية
ملنظمات دولية ملكافحة كوفيد 19-يف مواجهة تف�شي املتح ّورة �أوميكرون
كما �أعلن وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن �أم�س الثالثاء يف بيان
اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س.
وقال بلينكن “�إن االنت�شار ال�سريع للمتحورة �أوميكرون يعزز احلاجة �إىل
موا�صلة ت�سريع جهودنا لو�ضع حد لهذا الوباء لأن ال �أحد منا �آمن حتى
نكون جميعا ب�أمان” .و�أ��ض��اف “العامل يف مرحلة حرجة يف ا�ستجابتنا
العاملية لهذا الفريو�س».
وق��ال بلينكن �إن��ه من املقرر �أن يعقد اجتماعا يف وقت الحق الثالثاء مع
نظرائه من دول �أخ��رى لتن�سيق اال�ستجابة الدولية للمتحورة اجلديدة
التي �أ�صبحت املهيمنة يف الواليات املتحدة.
وتابع “�أدعو نظرائي �إىل الوفاء بالتزاماتهم وتعزيزها يف مكافحة الوباء.
يجب �أن نعمل معا ،ويجب �أن نتحرك ب�سرعة».
ومع هذه امل�ساعدة الإ�ضافية املخ�ص�صة ل�سبع وك��االت متعددة الأطراف،
ت�صبح امل�ساعدات الأمريكية الإجمالية يف هذا املجال  19,6مليارا ،وفقا
لوزارة اخلارجية� .سيذهب  280مليون دوالر من هذه الأموال الإ�ضافية
�إىل منظمة ال�صحة العاملية التي �أ�صبحت جم��ددا يف قلب ا�سرتاتيجية
ال�صحة الأمريكية يف عهد الرئي�س جو بايدن بعد انقطاع خالل عهد �سلفه
دونالد ترامب .و�ستتلقى منظمة الأمم املتحدة للطفولة (يوني�سف) 170
مليونا للم�ساعدة يف جهودها لتطعيم الفئات ال�ضعيفة.

 ..و حتث الأمريكيني على جتنب ال�سفر �إىل  8دول

•• وا�شنطن-رويرتز

حثت املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها ووزارة اخلارجية
الأم��ري�ك�ي�ين على جتنب ال�سفر �إىل ث�م��اين دول ب�سبب خم ��اوف تتعلق
بكوفيد ،19-منها لبنان و�إ�سبانيا وفنلندا وت�شاد .و�أ�ضافت املراكز مناطق
�أخرى منها بونري وموناكو و�سان مارينو وجبل طارق �إىل ت�صنيف املخاطر
“امل�ستوى الرابع :مرتفع للغاية” .وي�ضم �أعلى م�ستوى بالفعل نحو 85
دولة مبا فيها كل دول �أوروبا تقريبا.
و�أ�صدرت وزارة اخلارجية الأمريكية بيانا موازيا ورفعت م�ستوى التحذير
من ال�سفر �إىل “امل�ستوى  :4ال ت�سافر” للوجهات التي مل يتم ت�صنيفها
من قبل على �أعلى م�ستوياتها بالن�سبة للمخاطر منها �إ�سبانيا وفنلندا
وت�شاد ولبنان.
و�إ��س�ب��ان�ي��ا واح ��دة م��ن ال��وج�ه��ات ال�سياحية اخل��ارج�ي��ة الأك�ث�ر تف�ضيال
للأمريكيني .وارتفع معدل الإ�صابة بفريو�س كورونا يف �إ�سبانيا �إىل �أكرث
من  500حالة لكل مئة �ألف �شخ�ص يوم اجلمعة ،ليتجاوز املرحلة التي
تعتربها وزارة ال�صحة “�شديدة اخلطورة” وزاد �إىل �أكرث من ال�ضعف منذ
بداية دي�سمرب -كانون الأول.

يف العا�صمة الربيطانية ملنا�سبة
ر�أ� � ��س ال �� �س �ن��ة ،ك �م��ا ف �ع��ل املغرب
ال��ذي ف��ر���ض �أي���ض��ا حظر جتول
ب�ي�ن م�ن�ت���ص��ف ال �ل �ي��ل وال�ساعة
ال�ساد�سة �صباحا.
وق �ـ �ـ �ـ �ـ��ال امل ��دي ��ر ال�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ام ملنظمة
ال �� �ص �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي� �ـ ��ة ت� �ي ��درو� ��س
�أده��ان�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وم غيربيي�سو�س “�إذا
�أردن � ��ا �إن �ه ��اء اجل��ائ �ح��ة يف العام
امل �ق �ب��ل ،ي �ج��ب �أن ن�ن�ه��ي انعدام
امل �� �س��اواة (يف ال �ل �ق��اح��ات) ،عرب
� �ض �م��ان ت�ط�ع�ي��م  70يف املئـــــة
م��ن ال���س�ك��ان يف ك��ل ب�ل��د بحلول
منت�صف العام املقبل».
وق� � ��ال خ �ل��ال م � ��ؤمت ��ر �صحايف
ع�ق��ده يف مقر الأمم امل�ت�ح��دة يف
متوجها �إىل
جنيف ب�سوي�سرا،
ّ
ال �ع��ائ�ل�ات والأ� �ش �خ��ا���ص الذين
يرغبون يف مت�ضية بع�ض الوقت
م�ع��ا خ�ل�ال م��و��س��م الأع� �ي ��اد� ،إنّ
“حدثا ي�ت� ّم �إل �غ��ا�ؤه �أف���ض��ل من
خ�سارة الأرواح».
و�أ�� �ض ��اف غ�ي�بري�ي���س��و���س “العام

امل �ق �ب��ل ،ت�ل�ت��زم م�ن�ظ�م��ة ال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة ب ��ذل ك � ّ�ل م��ا يف و�سعها
للق�ضاء على اجلائحة».
و�إىل ج��ان �ب��ه ،ق��ال��ت الرئي�سة
ال �ع �ل �م �ي��ة يف م �ن �ظ �م��ة ال�صحة
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ال � ��دك � � �ت � ��ورة �سمية
�سواميناثان �إن البيانات الأولية
م��ن ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا �أظ �ه��رت �أن
ح � ��االت اال� �س �ت �� �ش �ف��اء املرتبطة
ب��امل�ت�ح� ّورة �أوم�ي�ك��رون ك��ان��ت �أقل
مم��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه خ�ل�ال موجات
دلتا ال�سابقة.
و�أ��ض��اف��ت ب�ش�أن �أوم�ي�ك��رون التي
اك �ت �� �ش �ف��ت يف ج� �ن ��وب �إفريقيا
وب��وت���س��وان��ا يف ت�شرين ال�ث��اين/
ن��وف �م�بر وال �ت��ي ل��دي �ه��ا طفرات
م �ت �ع��ددة “ما زال م��ن ال�سابق
لأوان ��ه ا�ستنتاج �أن ه��ذه املح ّورة
م �ع �ت��دل��ة» .م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ� ��رى،
�أك� ��دت ��ش��رك��ة م��ودي��رن��ا االثنني
�أن ج ��رع ��ة م� �ع ��ززة بالإ�ضافة
�إىل ج��رع��ة ك��ام�ل��ة م��ن لقاحها،
ب��دال م��ن ن�صف ج��رع��ة ك�م��ا هي

احل��ال يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،تزيد
من فعالية اللقاح �ضد املتحورة
�أوم � �ي � �ك� ��رون .واالث� �ن�ي�ن �أعطت
ال ��وك ��ال ��ة الأوروب� � �ي � ��ة ل�ل��أدوي ��ة
ال�ضوء الأخ�ضر للقاح نوفافاك�س
امل�ضاد لكوفيد 19-والذي يرتكز
على تقنية تقليدية �أكرث من تلك
امل�ستخدمة يف اللقاحات املتاحة،
وهو �أمر قد يقلل ال�شكوك لدى
غري امللقحني.
و�أرج� � � � � � ��ئ م � �ن � �ت� ��دى داف � ��و� � ��س
االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي ال ��ذي كان
م �ق��ررا يف ال �ف�ت�رة م��ن � 17إىل
 21ك ��ان ��ون ال� �ث ��اين/ي� �ن ��اي ��ر يف
داف� ��و�� ��س ال �� �س��وي �� �س��ري��ة ب�سبب
خم� � � ��اوف م ��رت� �ب� �ط ��ة بانت�شار
املتح ّورة �أوميكرون.
ت���س� ّب��ب ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا بوفاة
م��ا ال ي �ق��ل ع��ن  5,35ماليني
� �ش �خ ����ص يف ال � �ع� ��امل م �ن ��ذ �أب �ل ��غ
مكتب منظمة ال�صحة العاملية يف
ال�صني ع��ن ظهور امل��ر���ض نهاية
ك��ان��ون الأول/دي���س�م�بر ،2019
ح�سب تعداد �أجرته وكالة فران�س
بر�س ا�ستنادا �إىل م�صادر ر�سم ّية
االثنني عند ال�ساعة  11,00ت غ.

ال�صني تفر�ض عقوبات على  4م�س�ؤولني �أمريكيني
•• بكني�-أ ف ب

�أعلنت احلكومة ال�صينية �أم�س الثالثاء فر�ض عقوبات
على �أرب�ع��ة م�س�ؤولني �أمريكيني بعد تعليقاتهم على
و�ضع حقوق الإن�سان واحلرية الدينية يف �شينجيانغ.
وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�صيني ت�شاو
ليجيان “نتخذ �إج��راءات يف حق �أربعة �أف��راد من جلنة
ال��والي��ات املتحدة للحرية الدينية الدولية :رئي�ستها
ن��ادي��ن ماينزا ونائبها ن��وري ت��ورك��ل وال�ع���ض��وان فيها
�أنورميا بهارغافا وجيم�س دبليو كار».
و�ساهمت حمنة �أقلية الأوي �غ��ور امل�سلمة ال�ت��ي تعي�ش
يف مقاطعة �شينجيانغ ال�صينية يف ت��ده��ور العالقات
الدبلوما�سية بني الغرب وبكني التي تنفي قيامها ب�أي

انتهاكات .وفر�ضت وا�شنطن عقوبات على �سيا�سيني
و�شركات ال�صينية ،كما �أعلنت مقاطعتها دورة الألعاب
الأوملبية ال�شتوية املقبلة دبلوما�سيا ،ما �أث��ار غ�ضبا يف
بكني و�إجراءات باملثل .و�أو�ضح ليجيان ال�صحافيني �أن
“هذه الإجراءات التي مت اتخاذها ت�شمل منع الأ�شخا�ص
املذكورين من دخول ال�صني وجتميد �أ�صولهم يف الرب
الرئي�سي لل�صني وهونغ كونغ وماكاو» .و�أ�ضاف “كما
يحظر على املواطنني وامل�ؤ�س�سات ال�صينية التعامل مع
ه ��ؤالء الأ�شخا�ص» .وجلنة ال��والي��ات املتحدة للحرية
الدينية الدولية التي �أن�شئت يف العام  1998هي جلنة
ف��درال�ي��ة ت��در���س و��ض��ع احل��ري��ة الدينية يف ك��ل �أنحاء
العامل وكانت منتقدا �صريحا للطريقة التي تعامل
ال�صني بها �أقلية الأويغور امل�سلمة.

رو�سيا ت�سجل � 25907إ�صابات و 1027وفاة جديدة بـ «كورونا»

•• مو�سكو -وام:

�أعلنت رو�سيا �أم�س ت�سجيل � 25907إ�صابات جديدة
و 1027ح��ال��ة وف��اة ب�ف�يرو���س “ ك��ورون��ا “ امل�ستجد
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية .
و�أك � ��د م��رك��ز ال�ع�م�ل�ي��ات ال��رو� �س��ي اخل��ا���ص مبكافحة
الفريو�س  -يف تقريره اليومي � -أنه بت�سجيل هذا العدد
اجل��دي��د ي�صبح �إج�م��ايل ع��دد الإ��ص��اب��ات  10ماليني
و� 267ألفا و� 719إ�صابة  ،وعدد الوفيات � 299ألفا

و 249حالة وف��اة ومتاثل � 40219شخ�صا لل�شفاء
ليبلغ عدد املتعافني ت�سعة ماليني و� 55ألفا و 199
�شخ�صا.
وق ��ال �أل�ك���س�ن��در غ�ي�ن�ت���س�ب�يرغ ،م��دي��ر امل��رك��ز القومي
للبحوث يف علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غاماليا”،
�إن رو�سيا ت�سعى لإنتاج عقار جديد مينع تكاثر فريو�س
كورونا.
و�شهد الو�ضع الوبائي يف رو�سيا حت�سنا خ�لال الأيام
الأخرية ،من خالل تراجع عدد الإ�صابات والوفيات.
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را�شد بن حميد ي�شارك يف قمة االحتاد
الدويل لكرة القدم «فيفا»
•• دبي-وام:

�شارك ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم ،وحممد
عبد اهلل هزام الظاهري الأمني العام لالحتاد يف قمة االحتاد الدويل لكرة القدم
التي عقدت �أم�س الأول االثنني عرب تقنية االت�صال املرئي" زووم" بح�ضور
جياين انفاتينو رئي�س االحت��اد ال��دويل ،ور�ؤ�ساء االحت��ادات الوطنية الأع�ضاء،
حيث متت مناق�شة مقرتح �إقامة بطولة ك�أ�س العامل كل عامني بد ًال من �أربعة

�أعوام ،بعد درا�سة مقدمة من �شركتي �أبحاث "نيل�سن" و"اوبن �إيكونوميك�س".
كما ناق�شت القمة الربنامج الزمني اخلا�ص مب�سابقات الرجال وال�سيدات لعامي
 2024 ،2023على م�ستوى الأندية واملنتخبات الوطنية ،حيث يرتكز الفيفا
يف مقرتحاته اجلديدة على الطابع االقت�صادي.
ومنح الفيفا االحت��ادات القارية واالحت��ادات الوطنية الأع�ضاء املجال لدرا�سة
هذه املقرتحات على �أن تتم مناق�شتها يف اجلمعية العمومية املقبلة املقرر لها
يف مار�س املقبل.
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جم ّمع حمدان الريا�ضي ملتقى �أبطال العامل

بطوالت عاملية و 11مع�سكرا دوليا و� 18أكادميية ت�صدرت فعاليات 2021
•• دبي-الفجر:

اختتم "جم ّمع حمدان الريا�ضي"
عاما حافال بالأحداث والفعاليات
الريا�ضية التي ا�ستمرت طوال عام
 2021دون ت��وق��ف حيث �أ�صبح
امل�ج�م��ع ال ��ذي ��ش�ي��ده جم�ل����س دبي
الريا�ضي يف ال�ع��ام  2010مركزا
لتنظيم الفعاليات الريا�ضية املحلية
والدولية ومقرا لإقامة البطوالت
الدولية الكربى ومع�سكرات الفرق
وامل �ن �ت �خ �ب��ات ال �ع��امل �ي��ة والأب � �ط� ��ال
الأوملبيني ،كما �أ�صبح مقرا للعديد
م��ن الأك��ادمي �ي��ات ال�ت��ي ت���س��اه��م يف
انتقاء وتطوير املواهب الريا�ضية
يف ال��دول��ة بف�ضل ت�صميمه املميز
ك�م�ج�م��ع ري��ا� �ض��ي ح��دي��ث متعدد
اال�ستخدامات.
وق� � � �دّم جم �ل ����س �إدارة امل �ج �م��ع يف
اج �ت �م��اع��ه الأخ� �ي��ر ل �ع��ام 2021
ال�شكر وال�ع��رف��ان اىل �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
ع�ل��ى دع�م��ه وت��وج�ي�ه��ات��ه ال�سديدة
التي عززت من دور املج ّمع يف توفري
ال �ف��ر� �ص��ة ل�ل��ري��ا��ض�ي�ين للتدريب
والتط ّور وكذلك ا�ست�ضافة الأحداث
وال� �ب� �ط ��والت ال��ري��ا� �ض �ي��ة املحلية
والقارية والدولية والعاملية وحتقيق
التطوير املن�شود للقطاع الريا�ضي
يف الدولة ،كما �شكر جمل�س الإدارة
ملنا�سبة �إ� �ص��دار تقرير الإجن ��ازات
لعام  2021معايل مطر الطاير
نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
الذي يحر�ص على اللقاء مبجل�س
�إدارة املج ّمع ومتابعة �أعمال املج ّمع
وت ��وف �ي�ر ك ��ل � �س �ب��ل ال� �ن� �ج ��اح لهم
وحتقيق اال�ستثمار الأم �ث��ل ملوارد
املج ّمع والإمكانيات الكبرية التي
ي�ضمها.
وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة �أح� �م ��د حم �م��د بن
�شعفار ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س
دبي الريا�ضي رئي�س جمل�س �إدارة
املج ّمع " نحن فخورون ب��أن يكون
جم ّمع حمدان الريا�ضي يف موقع
ال �� �ص��دارة يف الأح � ��داث الريا�ضية
الدولية والعاملية ،و�أن يكون ملتقى
لأبطال �أوملبيني وعامليني ح�ضروا

من خمتلف ال�ق��ارات لدبي لإقامة
مع�سكرات تدريبية هنا واال�ستفادة
م� ��ن جن � ��اح ال � ��دول � ��ة يف التعامل
م ��ع اجل��ائ �ح��ة وال � �ع� ��ودة ملمار�سة
الن�شاط الريا�ضي يف �أج ��واء �آمنة
وب��روت��وك��والت دق�ي�ق��ة ،وه��و الأمر
الذي �ساهم يف تعزيز مكانة الدولة
عموما ودب��ي وجم ّمع حمدان على
وجه اخل�صو�ص".
و�أ� � �ض� ��اف " ن �ح��ن حم �ظ��وظ��ون يف
جم �ل ����س �إدارة امل �ج � ّم��ع �أن نعمل
وف��ق توجيهات ودع��م �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
ون� �ن ��ال ث �ق��ة � �س �م��وه يف ت ��ويل هذه
امل�س�ؤولية ،وكذلك توجيهات معايل
مطر الطاير نائب رئي�س املجل�س
الذي دعم عملنا ووفر لنا كل �سبل
النجاح مما عزز من مكانة املج ّمع
ال ��رائ ��د وحت �ق �ي��ق �أه ��داف ��ه ،ونحن
نعمل وفق منهجية وا�ضحة جلذب
امل��زي��د م��ن امل�م��ار��س�ين والريا�ضات
�إىل امل �ج � ّم��ع وت��و��س�ي��ع دوره وعدد
امل�ستفيدين منه".
وي�ضم جمل�س �إدارة املج ّمع كفاءات
�إداري��ة وطنية م�شهود لها بالكفاءة
ومت �ت �ل��ك خ�ب��رات ك �ب�ي�رة يف �إدارة
امل �� �ش ��اري ��ع اال� �س �ت �ث �م��اري��ة وو�ضع
ال�سيا�سات املالية واال��س�ت�ف��ادة من
امل ��وارد امل�ت��وف��رة ،وه��م نا�صر �أمان
�آل رح �م��ة م���س��اع��د الأم �ي��ن العام
للمجل�س نائبا للرئي�س ،والأع�ضاء:
علي حممد املطوع ،حممد �سليمان
امل�لا ،وم��اه��ر عبد ال�ك��رمي جلفار ،
وق��د ا�ستعر�ض جمل�س الإدارة يف
اجتماعه بح�ضور �صالح املرزوقي
م��دي��ر �إدارة ال��دع��م امل ��ؤ� �س �� �س��ي يف
جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي وع�ب��د اهلل
�� �ش� �ه ��داد م ��دي ��ر امل� �ج� � ّم ��ع ،تقرير
ختام �أع�م��ال العام  2021وم��ا مت
�إجن��ازه �ضمن خطة العمل والنمو
الذي حتقق خالل هذا العام حيث
ك ��ان امل� ّ�ج �م��ع م ��ن �أوائ� � ��ل املن�ش�آت
الريا�ضية حول العامل التي �شهدت
ع��ودة الن�شاط الريا�ضي بعد فرتة
ال �ت��وق��ف ب���س�ب��ب اجل��ائ �ح��ة ،وذلك
ب�ف���ض��ل الإج� � � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة
الدقيقة وال�بروت��وك��والت اخلا�صة

بكل بطولة وريا�ضة ،والتي حققت
جن��اح��ا ك �ب�يرا وو� �ص��ل �أث ��ره ��ا �إىل
خارج الدولة مما جعل الريا�ضيني
الأومل �ب �ي�ي�ن وامل �ن �ت �خ �ب��ات الأوملبية
وغ�ي�ر الأومل �ب �ي��ة م��ن خم�ت�ل��ف دول
ال �ع��امل ت�ق�ي��م م�ع���س�ك��رات تدريبية
يف املج ّمع يف �أج��واء �آمنة و�إمكانات
ك � �ب �ي�رة ،وق � ��د ح �ق��ق ع� � ��دد منهم
�إجنازات عاملية وفازوا مبيداليات يف
�أوملبياد طوكيو.
وم � ��ن ب�ي��ن امل �ن �ت �خ �ب��ات وال� �ف ��رق
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي �أق ��ام ��ت مع�سكرات
تدريبية دولية يف املج ّمع فرق من
 11دول��ة ه��ي :الأرج�ن�ت�ين ،كوبا،
الكويت ،جمهورية الت�شيك ،املجر،
هونغ كونغ ،كازاخ�ستان� ،إ�سرائيل،
هولندا ،بريطانيا ،وجنوب �أفريقيا،
وت� ��وزع� ��ت امل �ع �� �س �ك ��رات ع �ل ��ى 10
ري��ا��ض��ات ه��ي :ال�سباحة ،الغط�س،
ك��رة امل��اء ،الغو�ص احل��ر ،ال�سباحة
االي �ق ��اع �ي ��ة ،ال �ه��وك��ي حت ��ت امل� ��اء،
املبارزة ،الري�شة الطائرة ،اجلمباز،
واخلما�سي احلديث "البنتاثلون".
� 18أكادميية
ا�ست�ضاف جم ّمع حمدان الريا�ضي
م �ق��رات وت��دري �ب��ات � 18أكادميية
ريا�ضية خمتلفة �سواء يف الريا�ضات
املائية �أو الريا�ضات الأخرى ،و�ضمت
ق��ائ�م��ة الأك��ادمي �ي��ات ال�ت��ي متار�س
عملها يوميا يف املج ّمع وت�ستقطب
ري��ا� �ض �ي�ين م ��ن خم �ت �ل��ف الأع� �م ��ار
واجلن�سيات وال��ري��ا��ض��ات� :سبيدو
ل�ل���س�ب��اح��ة ،ه��ام�ي�ل�ت��ون لل�سباحة،
اليولة لل�سباحة ،دبل دي لل�سباحة
الإي �ق��اع �ي��ة ،ب��رو �أك �ت��ف لل�سباحة،
تالنت لل�سباحة ،تران�سفورمي�شن

لل�سباحة� ،أحتاد الإمارات لل�سباحة،
غ �ي �ت��ور���س ل�ل���س�ب��اح��ة ،ك��وت ����ش بني
لل�سباحة ،واري��ورز لل�سباحة ،نادي
ه � ��اي ب�ي�رف ��ورم ��ان �� ��س لل�سباحة،
ك �ل �ي ��وب ��ات ��را ل �ل ��ري ��ا� �ض ��ة� ،أبيك�س
الريا�ضية� ،أجن�ي�لا الريا�ضية ،دو
داي ��ف ل�ل�غ�ط����س� ،أم ك��ي للمبارزة،
ب ��رامي ��س�ت��ار ال��ري��ا��ض�ي��ة� ،سربينت
الريا�ضية.
م��ل��ت��ق��ى الأب����ط����ال ال��ع��امل��ي�ين
والأوملبيني
�إىل جانب ا�ست�ضافة  11مع�سكرا
ت��دري�ب�ي��ا ل �ف��رق وم�ن�ت�خ�ب��ات عاملية
فقد ا�ست�ضاف مع�سكرات لريا�ضيني
عامليني و�أبطال �أوملبيني يتقدمهم
الدمناركي فيكتور �إك�سيل�سون الذي
ت ّوج جهوده التدريبية يف املج ّمع ويف
جم� ّم��ع ن��د ال�شبا ال��ري��ا��ض��ي طوال
عام كامل بالفوز بامليدالية الذهبية
يف الري�شة الطائرة ب�أوملبياد طوكيو
خ�ل�ال ال �ع��ام اجل� ��اري ،ك�م��ا تدربت
وتناف�ست يف املج ّمع الرومانية �آنا
ماريا بوبي�سكو امل�صنفة الثانية على
العامل والفائزة بامليدالية الف�ضية
يف امل�ب��ارزة ب�أوملبياد طوكيو ،وبطل
املبارزة االوك��راين ايجور ريزولني
امل� ��� �ص� �ن ��ف ال � �ث� ��ال� ��ث ع� �ل ��ى ال� �ع ��امل
واحلا�صل على امليدالية الربونزية
يف �أومل�ب�ي��اد طوكيو ،وبطلة املبارزة

اال�ستونية كاترينا ليه�س امل�صنفة
اخل��ام���س��ة ع�ل��ى ال �ع��امل واحلا�صلة
على امليدالية الربونزية يف �أوملبياد
طوكيو� ،إىل جانب �أبطال ال�سباحة:
الأم�ي�رك ��ي ت ��وم ��ش�ي�ل��دز واجلنوب
�أف��ري�ق��ي ت�شاد ليكلو�س ،و�شيوبان
هاوغي من �سنغافورة ،وكذلك بطل
ال�سباحة الباراملبية الكوبي لورينزو
�إي�سكالونا ،وبطل اخلما�سي احلديث
الت�شيكي مارتن فال�ش.
وع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د ال � �ب � �ط� ��والت فقد
ا� �س �ت �� �ض��اف امل �ج � ّم ��ع خ�ل��ال العام
 2021ع� � ��ددا م� ��ن ال �ب �ط ��والت
ال�ع��امل�ي��ة وال��دول �ي��ة ويف مقدمتها
بطولة ال�ع��امل للكاراتيه وبطولة
�أم كي الدولية للمبارزة و�شارك يف
كال البطولتني �أبطاال �أوملبيني من
الفائزين بالعديد من امليداليات يف
�أوملبياد طوكيو ،وكذلك بطولة ف ّزاع
للغو�ص احل��ر والن�سخة  24من
بطولة �سبيدو الدولية لل�سباحة.
مئات البطوالت والفعاليات
مت� �ث ��ل ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات وال� �ب� �ط ��والت
وامل� �ع� ��� �س� �ك ��رات ال� �ت ��ي ا�ست�ضافها
"جم ّمع حمدان الريا�ضي" خالل
العام � 2021إ�ضافة متميزة لعدد
ك�ب�ير م��ن ال �ب �ط��والت والفعاليات
ال� �ت ��ي ا� �س �ت �� �ض��اف �ه��ا امل� �ج� � ّم ��ع منذ
اف �ت �ت��اح��ه و ت��د��ش�ي�ن��ه با�ست�ضافة

بطولة احلبتور ال�شهرية للبولو

بن دري يالقي �ساري�سا و مهرة يواجه «المار»
اليوم واخلتام ال�سبت
•• دبي-الفجر

ي�شهد نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية بدبي الند
اليوم مباراتان يف بطولة احلبتور ال�شهرية للبولو " جول
" والتي من املقرر �أن تختتم يوم ال�سبت املقبل حيث يلتقي
عند ال�ساعة الثالثة �إال ربعا فريق " المار" بقيادة حممد

خالد مع فريق مهرة بقيادة طارق احلبتور يف مباراة قوية
الفائز فيها �سي�ضمن مقعده يف النهائي لذلك �سي�سعى كل
منهما �إىل �أن يكون ل��ه الغلبة حتى ال يدخل يف ح�سابات
مباراة "الرت�ضية" .
�أم��ا امل�ب��اراة الثانية ف�ستقام يف الرابعة ع�صرا وجتمع بني
فريق بن دري احل�صان اجلامح بقيادة خالد بن دري وبني

ف��ري��ق "�ساري�سا" ب�ق�ي��ادة ف��ري��دري�ك��و و�سيتم م��ن خاللها
الإع�ل�ان عن هوية الفريق ال��ذي �سيلعب امل�ب��اراة النهائية
منهما حيث ي�سعى فريق بن دري �إىل ت�أكيد زعامته وتفوقه
يف البطوالت الثالث التي م�ضت فيما يحاول فريق �ساري�سا
ت�ضميد جراحه �إث��ر خ�سارته �أم��ام الم��ار حتى لو كان على
ح�ساب فريق بن دري .

مناف�سات بطولة العامل لل�سباحة
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م ��ن � 15إىل 19
دي�سمرب  2010مب�شاركة نخبة
من ال�سباحني العامليني ،حيث نال
�إع� �ج ��اب و�إ�� �ش ��ادة االحت � ��اد ال ��دويل
لل�سباحة والريا�ضيني امل�شاركني
والإع �ل�ام � �ي �ي�ن ال �ع��امل �ي�ي�ن بف�ضل
ج �م��ال وروع ��ة ت�صميمه وتنفيذه
ح�ي��ث ي�ت���س��ع لأك �ث�ر م��ن � 15ألف
متفرجا جلو�سا كما يحتوي على
ثالث م�سابح رئي�سية ،هي :م�سبح
رئ�ي���س��ي ب �ط��ول  50م�ت�ر لإقامة
املناف�سات ،م�سبح للتدريبات وم�سبح
ثالث للغط�س.
وق � ��د ا� �س �ت �� �ض��اف امل� �ج� � ّم ��ع خ�ل�ال
ال�سنوات الع�شر االوىل  340حدث
وفعالية دول�ي��ة وحملية خمتلفة،
ح� �ي ��ث مت ت �ن �ظ �ي��م  92فعالية
دول�ي��ة تنوعت ب�ين ريا�ضات مائية
وريا�ضات غري مائية وفعاليات غري
ريا�ضية ،وقد و�صل عدد البطوالت
امل��ائ �ي��ة ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ن �ظ �م��ت يف
املجمع �إىل  58فعالية م��ن بينها
بطوالت االحت��اد ال��دويل لل�سباحة
مثل �سل�سلة ب�ط��والت ك��أ���س العامل
لل�سباحة� ،سل�سلة ب�ط��والت العامل
للغط�س� ،سل�سلة نهائيات بطوالت
ال�ع��امل ل�ك��رة امل ��اء ،وبطولة العامل
للنا�شئني ،كما مت تنظيم بطوالت
ف� � � � ّزاع ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �غ��و���ص احل� ��ر،

وا�ست�ضاف � ً
أي�ضا مناف�سات الأوملبياد
اخل��ا���ص ال �ت��ي نظمتها الأوملبياد
اخلا�ص االماراتي ،والبطوالت التي
نظمها احت ��اد الإم � ��ارات لل�سباحة
مثل بطوالت دبي الدولية للألعاب
املائية ،وبطوالت اخلليج ،والعرب،
وبطولة �آ�سيا للألعاب املائية.
كما ا�ست�ضاف املج ّمع بطوالت دولية
�أخ��رى مثل بطوالت دبي هاملتون
�أكواتيك لل�سباحة املفتوحة ،وك�أ�س
االحت��اد بال�شرق الأو�سط ،وبطولة
الأل� �ع ��اب الآ� �س �ي��وي��ة ل�ل���ش�ب��اب من
�أ�صحاب الهمم ،والبطولة الدولية
لألعاب املدار�س ،والبطولة الدولية
لل�سباحة الإيقاعية ،وبطولة ال�شرق
الأو� �س��ط لل�سباحة ال �ت��ي نظمتها
جم�م��وع��ة امل ��دار� ��س الربيطانية.
ونهائيات الأوملبياد املدر�سي.
وو��ص��ل جمموع الأح ��داث الدولية
ل� �ل ��ري ��ا�� �ض ��ات غ�ي��ر امل ��ائ� �ي ��ة التي
ا�ست�ضافها املجمع �إىل  16فعالية
دولية من بينها بطولة العامل لكرة
ال�سلة حتت � 17سنة ،بطولة �آ�سيا
للكرة الطائرة ،وال��دوري الفلبيني
لكرة ال�سلة مارهاليكا دبي2019
مب �� �ش��ارك��ة ال �ن �ج��م ال �ع ��امل ��ي ماين
ب��اك�ي��او  ،وال� ��دوري ال ��دويل املمتاز
للتن�س  ،و�سل�سلة نهائيات بطولة
العامل للري�شة الطائرة ،وبطوالت
امل�صارعة ال��دول�ي��ة ،وب�ط��ول��ة �آ�سيا
للكاراتيه ،وبطولة �آ�سيا للمبارزة
ل �ل �� �ش �ب��اب ،وط � � ��واف دب� ��ي ال� ��دويل
ل�ل��دراج��ات الهوائية ،وم��ؤمت��ر مي
ف �ي��ت ل�ل�ي��اق��ة وال �� �ص �ح��ة البدنية،
وبطولة العامل لرفعات القوة.
وا� �س �ت �� �ض��اف امل �ج � ّم��ع يف ال�سنوات
الع�شر الأوىل �أي���ض��ا  232حدث
حم �ل��ي ت �ن��وع��ت م ��ا ب�ي�ن فعاليات
ريا�ضية مائية وغري مائية وكذلك
 17فعالية غري ريا�ضية من بينها
احتفالية �شرطة دبي بتحقيق رقم
قيا�سي �ضمن مو�سوعة غيني�س.
ت�صميم عاملي �صديق للبيئة
يت�ألف املجمع من  4طوابق ت�ضم
مكاتب العمليات والإدارة واللجان
املنظمة للأحداث التي �ستقام فيه،
كما توجد غ��رف للمراقبة وغرفة

لفح�ص عينات املن�شطات ،وبهدف
ت ��وف�ي�ر ال� �ط ��اق ��ة واحل � �ف� ��اظ على
البيئة يتم ا�ستخدام و�سائل حديثة
� �ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ت�ع�م��ل بالطاقة
ال�شم�سية للإنارة اخلارجية وتدفئة
مياه امل�سابح.
ومت ت�ق���س�ي��م م �ق��اع��د املتفرجني
�إىل ط �ب �ق �ت�ين � �س �ف �ل �ي��ة وع �ل ��وي ��ة،
وت���ض��م الطبقة ال�سفلية 5000
مقعدا والعلوية  10000مقعدا،
بالإ�ضافة لتخ�صي�ص  12جناحا
ف �خ �م��ا ل �ك �ب��ار ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات تطل
ج�م�ي�ع�ه��ا ع �ل��ى امل �� �س �ب��ح الرئي�سي
للم�سبح مم��ا ميكن ال�ضيوف من
متابعة املناف�سات وهم يف �أجنحتهم،
كما يحتوي املجمع على � 6أماكن
�ضيافة رئي�سية ومطعمني من �أجل
ت��وف�ير ك��اف��ة �سبل ال��راح��ة واملتعة
للجماهري� ،إىل جانب مركز طبي
وغ ��رف م �ت �ع��ددة ل�ت�ب��دي��ل املالب�س
وال �ع�ل�اج ال�ف�ي��زي��ائ��ي للريا�ضيني،
املجمع �أماكن وقوف
كما يت�ضمن ّ
تت�سع لـ � 1588سيارة.
ك �م��ا مت ت ��زوي ��د امل �ج �م��ع بخدمات
ات�صاالت حديثة تكفي لأك�ثر من
� 20ألف متفرج متواجدين داخله
بنف�س ال��وق��ت ،ول��وح��ة الكرتونية
ت�ب�ل��غ م���س��اح�ت�ه��ا الإج �م��ال �ي��ة 50
مرت مربع بارتفاع  5مرت وعر�ض
 10م�تر ت�ع��ر���ض ك��اف��ة البيانات
واملعلومات للجماهري مثل الوقت
والنقاط والنتائج وغريها.
وي�ضم املج ّمع �أي�ضا مركزا �إعالميا
متكامال مب�ساحة تزيد عن 500
مرت مربع ويت�سع لأكرث من 200
�إع�لام��ي �إىل ج��ان��ب غ��رف��ة وا�سعة
لعقد امل�ؤمترات ال�صحفية.
ك �م��ا مت ت ��زوي ��د امل ��رك ��ز بخدمة
الإن �ت�رن� ��ت ف��ائ �ق��ة ال �� �س��رع��ة التي
ميكن ا�ستخدامها من قبل 1000
�إع�لام��ي بنف�س ال��وق��ت بالإ�ضافة
�إىل م �ن �� �ص��ة ل �ل �� �ص �ح �ف �ي�ين ق ��رب
امل���س�ب��ح ال��رئ�ي���س��ي م � ��زودة بجميع
اخلدمات الإلكرتونية ،كما يحتوي
امل� �ج� �م ��ع ع� �ل ��ى م �ن �ط �ق��ة خارجية
لإق��ام��ة ق��ري��ة للجمهور وفعاليات
ترفيهية ومنطقة ملبيعات الهدايا
التذكارية.
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الفجر الريا�ضي

Wednesday

االحتاد امل�صري يحتفي بوفود عربية اجلولف

تون�س تعتلي القمة وال�سعودية والإمارات
ترتاجعان يف ثاين �أيام البطولة
الإم � � ��ارات اح �م��د ��س�ك�ي��ك للمركز
ال��راب��ع مبجموع  149واخلام�س
ال�لاع��ب ال�سعودي �سعود ال�شريف
مب �ج �م��وع  149ن �ق �ط��ة وامللفت
للنظر تراجع الالعب امل�صري دين
نعيم م��ن امل��رك��ز الأول اىل املركز
ال�ساد�س مبجموع  150نقطة.

•• القاهرة -الفجر

تختتم ال �ي��وم الأرب� �ع ��اء مناف�سات
ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �ـ  40لرجال
اجل��ول��ف وال �ت��ي يحت�ضنها ملعب
درمي الن� ��د يف م��دي �ن��ة � 6أكتوبر
ب��ال �ع��ا� �ص �م��ة امل� ��� �ص ��ري ��ة ال� �ق ��اه ��رة
وي �ن �ظ �م �ه��ا االحت� � ��اد امل �� �ص��ر وحتت
ا� �ش��راف االحت� ��اد ال �ع��رب��ي للجلف،
و�شهدت اجل��ول��ة الثانية للبطولة
التي �أقيمت �أول من �أم�س االثنني
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� � �ف � ��اج� � ��آت ملعظم
الفرق امل�شاركة يف العر�س العربي
للجولف.
تغري املواقع
وجنح املنتخب التون�سي يف التقدم
للمركز الأول راف �ع �اً ر��ص�ي��ده اىل
 450بعك�س املنتخب ال�سعودي ن�ق�ط��ة وت �ق ��دم امل�ن�ت�خ��ب القطري
الذي تراجع للمركز الثاين بر�صيد ل �ل �م��رك��ز ال ��راب ��ع مب �ج �م��وع 465
 454ن �ق �ط��ة وح ��اف ��ظ املنتخب نقطة وت��راج��ع املنتخب الإم ��ارات
امل�صري على مركزه القالق للبوم م ��ن امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع اىل اخلام�س
الثاين على التوايل مبجموع  463مبجموع  477نقطة.

مفاج�أت الفردي
ك�م��ا ط ��ال ت�غ�ير م��واق��ع الالعبني
مبناف�سات الفردي على العديد من
الالعبني حيث تقدم للمركز الأول
ال���س�ع��ودي في�صل �سهلي مبجموع

الأحوال اجلوية
وعموماً جاءت معظم النتائج التي
غ��اب��ت ع��ن امل�ع�ه��ود وامل�ت��وق��ع ب�سبب
ال��ري��اح ال�شديدة وال�ب�رد القار�ص،
وي�ت��وق��ع خ�ب�راء الأر� �ص��اد اجل��و �أن
يتح�سن الطق�س خ�لال اجلولتني
الأخ �ي�رت �ي�ن مل �ن��اف �� �س��ات البطولة،
و� �س �ت �ق��ام ال �ي��وم الأرب � �ع� ��اء اجلولة
الرابعة واخلتامية و�سيتم بختامها
حتديد بطل ال�ع��رب على امل�ستوى
 144نقطة وتقدم القطري �صالح الفردي والفرقي.
ال�ك�ع�ب��ي ل�ل�م��رك��ز ال �ث��اين مبجموع
 147ن�ق�ط��ة وال �ت��ون �� �س��ي اليا�س املكتب التنفيذي
ب��ره��وم��ي ب��امل��رك��ز ال �ث��ال��ث بنف�س وع �ق��د امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي لالحتاد
امل �ج �م��وع .وت� �ق ��دم الع� ��ب منتخب العربي للجولف اجتماعه ال�سنوي

الثالث برئا�سة الكويتي عبد العزيز
املال النائب الثاين لرئي�س االحتاد
وب�ح���ض��ور الأم�ي��ن ال �ع��ام لالحتاد
ع��ادل ال��زرع��وين والأع���ض��اء تيمور
�أبو اخلري واملهند�س منذر الربواين
وكرمي �سالم وحامت قيقة وال�سيدة
فريحان البو�شماوي ،ورح��ب املال
باحل�ضور وثمن اجل�ه��ود الكبرية،
وا� �س �ت �ع ��ر� ��ض ال � ��زرع � ��وين ج� ��دول
االع� �م ��ال ال� ��ذي ي���ص��ب يف حا�ضر
وم�ستقبل اللعبة بوطننا العربي،
ومت ال� �ت� ��� �ص ��دي ��ق ع� �ل ��ى حم�ضر
االجتماع ال�سابق واحل�ساب اخلتامي
لالحتاد ،ومت االطالع على روزنامة
ب �ط��والت االحت� ��اد ل�غ��اي��ة ،2022
ومت اع �ت �م ��اد ق ��وائ ��م املرت�شحني
ل� �ل ��دورة االن �ت �خ��اب �ي��ة وال �ت��ي متتد
لغاية  ،2025ومت رفع العديد من
التو�صيات لعر�ضها خالل اجتماع
اجلمعية العمومية لالحتاد.

ح���ض��ره ع�ب��د ال�ع��زي��ز امل�ل�ا النائب التذكارية.
ال �ث��اين ل��رئ�ي����س االحت� ��اد والأم �ي�ن
ال � �ع� ��ام ل�ل��احت� ��اد ال� �ع ��رب ��ي ع� ��ادل �سرور يثمن وي�شكر
الزرعوين و�أع�ضاء املكتب التنفيذي وجه ماجد �سرور نائب رئي�س االحتاد
ور�ؤ� �س��اء االحت ��ادات املنظ�ؤية حتت ال�سعودي للجولف ال�شكر والتقدير
ل� ��واء االحت � ��اد وت �ي �م��ور �أب� ��و اخلري ملجل�س �إدارة االحتاد امل�صري حل�سن
نائب رئي�س االحتاد امل�صري ور�ؤ�ساء اال�ست�ضافة والتنظيم وم��ؤك��داً ان
الوفود امل�شاركة وماجد �سرور نائب هذا لي�س بغريب عن �أبناء ال�شعب
رئ�ي����س االحت ��اد ال���س�ع��ودي واللواء امل�صري مبختلف فئاتهم ،وا�ستطرد
"م" عبد اهلل الها�شمي نائب رئي�س ق ��ائ�ل� ً
ا ان� �ن ��ا مل ن �� �ش �ع��ر ب �غ��رب��ة يف
م�صر ال�ع��روب��ة وال�ت��ي متثل البلد
احتاد االمارات.
وقدم خالل احلفل االحتاد امل�صري ال �ث��اين ل�ل�ج�م�ي��ع ،ك �م��ا وج ��ه دزيل
للجولف ال��دروع التذكارية جلميع ال�شكر ل�لاحت��اد ال�ع��رب��ي للجولف
ال��وف��ود ك�م��ا ق ��دم ال��دك �ت��ور حفني على تنفيذ اجندته ال�سنوية رغم
ح� �ج ��ازي م��دي��ر ن � ��ادي درمي الند اجل��ائ �ح��ة وم� ��ؤك ��داً ل� ��دور االحت ��اد
ال ��دروع ال�ت��ذك��اري��ة جلميع الوفود الكبري يف التطور واالنت�شار التي
تبادل الدروع
�أقام االحتاد امل�صري للجولف حفل وتبادلت العديد من الدول الدروع ت�شهده اللعبة بوطننا العربي.

بطولة دبي املفتوحة يف حلة جديدة

�ألواح التزحلق باملظالت تنطلق يف كايت بيت�ش غدا
حممد حارب :ا�ستحداث م�سابقتي احلركة الدائرية و�أعلى قفزة «دبي اير»
•• دبي –الفجر:

تعود مناف�سات بطولة دبي املفتوحة
لأل��واح التزحلق على امل��اء باملظالت
كايت �سريف� -إىل �شواطئ دبي منجديد بداية من ي��وم غد اخلمي�س
ومل ��دة ث�لاث��ة �أي� ��ام يف ��ش��اط��ئ كايت
بيت�ش يف جمريا وذلك مع انطالقة
م�ن��اف���س��ات اجل��ول��ة الأوىل �ضمن
روزن ��ام ��ة ال �� �س �ب��اق��ات ال�ب�ح��ري��ة يف
املو�سم الريا�ضي .2022-2021
وينظم نادي دبي الدويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ب �ط��ول��ة دب� ��ي املفتوحة
 2022-2021للمو�سم اخلام�س
ع�ل��ى ال �ت ��وايل ب��ال �ت �ع��اون م��ع جلنة
االمارات للكايت �سريف والتجديف
وال� �ت ��زح� �ل ��ق ع� �ل ��ى امل � � ��اء التابعة
الحت��اد الإم� ��ارات لل�شراع احلديث
والتجديف برئا�سة ال�شيخ �أحمد بن
حمدان بن حممد �آل نهيان.
وق��ال حممد ع�ب��داهلل ح��ارب املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل � �ن� ��ادي دب � ��ي ال � ��دويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة  :ت�ستقطب
م �ن��اف �� �س��ات ب �ط��ول��ة دب ��ي املفتوحة
لأل��واح التزحلق على امل��اء باملظالت

نخبة من حمبي الريا�ضات البحرية
امل �ث�يرة م��ن �أب �ط��ال ال��دول��ة و�أي�ضا
اجل ��ال� �ي ��ات امل �ق �ي �م��ة ح �ي��ث حتظى
ك�غ�يره��ا م��ن ال��ري��ا� �ض��ات البحرية
ب�شعبية كبرية ت�ضاعفت ب�شكل كبري
يف املوا�سم املا�ضية خا�صة يف �إمارة
دبي و�شاطئ جمريا والتي تزخر كل يوم غد اخلمي�س وحتى يوم ال�سبت
يوم باملظالت امللونة التي ترتفع يف املقبل لإعطاء حمبي هذه الريا�ضة
الفر�صة لإب ��راز م�ه��ارات�ه��م خا�صة
�شواطئها اجلميلة الدافئة.
وك���ش��ف حم�م��د ع �ب��داهلل ح ��ارب �أن م��ع ت��وف��ر ك��اف��ة العنا�صر املطلوبة
برنامج اجلولة الأوىل من بطولة لإجناحها مع حالة البحر و�سرعات
دب� ��ي لأل � � ��واح ال �ت��زح �ل��ق ع �ل��ى امل ��اء الرياح املتوقعة.
ب ��امل �ظ�ل�ات -ك ��اي ��ت �� �س�ي�رف �سوف وق� ��ال امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ان ن ��ادي
ي�شمل ثالثة �أيام متتالية بداية من دب��ي ال ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات البحرية

انهى كافة التجهيزات والرتتيبات
بالتن�سيق م��ع ال��دوائ��ر احلكومية
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة لإق ��ام ��ة
املناف�سات على م��دار ثالثة �أي��ام يف
اجمل �شواطئ جمريا �شاطئ كايت
بيت�ش ك�م��ا مت االط �ل�اع ع�ل��ى كافة
الأم��ور الفنية بالتن�سيق وال�شراكة
م��ع جلنة الإم ��ارات للكايت �سريف

وال �ت �ج��دي��ف وال �ت��زح �ل��ق ع �ل��ى امل ��اء
ال�ت��اب�ع��ة الحت ��اد الإم � ��ارات لل�شراع
احلديث والتجديف برئا�سة ال�شيخ
�أح �م��د ب��ن ح �م��دان ب��ن حم �م��د �آل
نهيان.
و�أك� � ��د حم �م��د ح � ��ارب �أن برنامج
املناف�سات �سيبد�أ ي��وم غد اخلمي�س
م��ن خ�لال مناف�سات ل��وح التزحلق

"توين تيب" و�أي� ��� �ض ��ا الأل� �ع ��اب
احل� � ��رة "فري �ستايل" ع �ل��ى �أن
ي� �ك ��ون ال�ت�رك� �ي ��ز ع �ل��ى مناف�سات
"هايدروفويل" ي��وم��ي اجلمعة
وال �� �س �ب��ت امل �ق �ب �ل�ين وذل � ��ك ح�سب
ال� �ظ ��روف اجل ��وي ��ة وح ��ال ��ة البحر
و�سرعات الرياح التي حتكم نوعية
التناف�س.

واختتم املدير التنفيذي لنادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية حديثه
منوها اىل ان ال�ن��ادي وحر�صا منه
ع�ل��ى زي ��ادة الإث� ��ارة وااله �ت �م��ام من
حمبي هذه الريا�ضة قرر ا�ستحداث
فئتني للتناف�س خالل �أيام البطولة
وهي ت�سجيل �أعلى قفزة للم�شاركني
يف م �� �س��اب �ق��ة "دبي اير" و�أي�ضا

م�سابقة احل��رك��ة ال��دائ��ري��ة وحلقة
ال ��دوران  360درج��ة او م��ا يعرف
مب �� �س��اب �ق��ة "ميغا لوب" موجها
ال��دع��وة �إىل حمبي ه��ذه الريا�ضة
للت�سجيل وامل �� �ش��ارك��ة وك��ذل��ك �إىل
اجلمهور الكرمي حل�ضور املناف�سات
املثرية على مدار ثالثة �أيام متتالية
يف �شاطئ كايت بيت�ش.

مدير مهرجان ليوا الدويل  :جتاوزنا � 30ألف زائر لفعاليات املهرجان
•• الظفرة-وام:

�أك � � � ��د ح� � �م � ��دان امل � � ��زروع � � ��ي م ��دي ��ر
مهرجان ليوا ال��دويل " ت��ل مرعب
" �أن املناف�سات الريا�ضية املختلفة
يف منطقة ت��ل م��رع��ب ت�شهد �إقباال
وم �� �ش��ارك��ة ك� �ب�ي�رة م �ن��ذ انطالقة
امل�ه��رج��ان يف  16دي�سمرب اجلاري
وح � �ت ��ى الآن  ..م� ��� �ش�ي�را �إىل �أن
الأعداد يف تزايد م�ستمر ويتوقع �أن
تت�ضاعف خالل الأيام املقبلة وحتى
ختام الفعاليات يف  31دي�سمرب.
وق��ال  " :ر�صدنا قرابة الـ � 30ألف
زائر لفعاليات املهرجان خالل الأيام
املا�ضية وه��و رق��م مميز ،خا�صة مع
ك�ث��اف��ة ال �ب �ط��والت والأح� � ��داث التي
يتم تنظيمها يف منطقة تل مرعب،

وه � ��ذا ال ��رق ��م � �س �ي �ت �� �ض��اع��ف خالل
الأي��ام املقبلة وحتى اليوم اخلتامي
ل�ل�م�ن��اف���س��ات ن �ه��اي��ة ال���ش�ه��ر ور�أ�� ��س
ال�سنة ،وقد �سجلت مناف�سات ال�صقور
والهجن جناحا كبريا ،باعتبارها من
�ضمن الأول��وي��ات املهمة على �أجندة
ن��ادي ليوا الريا�ضي لأب�ن��اء منطقة
ال� �ظ� �ف ��رة ،ك��ون �ه��ا م ��ن الريا�ضات
الرتاثية املحبوبة يف املنطقة ،و�أثبتت
امل�شاركات �أن هناك ات�ساعا يف قاعدة
املمار�سني لتلك الريا�ضات الرتاثية
التي ن�سعى للحفاظ عليها باعتبارها
من عنا�صر تكوين الهوية الوطنية الدقة يف كل ال�سباقات والفعاليات ��س�ب��اق ال�ه�ج��ن يف امل �ه��رج��ان تفوقا ويف ال �� �ش��وط الأول ح �ل��ت مطايا امل ��ري ،ويف ال���ش��وط اخل��ام����س �سامل
وف� �ق ��ا ل� �ل�ب�روت ��وك ��ول امل �ع �ت �م��د من يف الأ� �ش��واط املختلفة التي �شهدها خ�ل�ف��ان � �س��امل يف امل��رك��ز الأول ،ويف املحرمي ،ويف ال�شوط ال�ساد�س �سامل
لأبناء الإمارات".
و�شدد املزروعي على حر�ص اللجنة اجل�ه��ات املعنية حفاظا على �صحة م��رك��ا���ض ال�ت�ح��دي ب�ف�ئ��ات احلقايق ال�شوط الثاين توجت مطايا �أحمد ال��درع��ي ،ويف ال�شوط ال�سابع حمد
واللقايا و�سط الإق�ب��ال الكبري على �سعيد املزروعي  ،ويف الثالث حممد اجلحايف ،ويف ال�شوط الثامن حممد
امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �م �ه��رج��ان ع �ل��ى تطبيق اجلميع.
ال �ع �ف��اري ،ويف ال���ش��وط ال��راب��ع علي العفاري.
الإج � � � ��راءات االح�ت��رازي� ��ة مبنتهى من ناحية �أخ��رى �سجلت مناف�سات امل�شاركة.

ويف �أ�شواط اللقايا حلت يف ال�شوط
التا�سع مطايا زاي��د املن�صوري ،ويف
ال �� �ش��وط ال�ع��ا��ش��ر ث��وي�ن��ي اجلحايف،
ويف ال �� �ش��وط احل � ��ادي ع���ش��ر نا�صر
املن�صوري ،ويف ال�شوط الثاين ع�شر

زاي��د اجلنيبي ،ويف ال�شوط الثالث
ع���ش��ر �أح �م��د ال�ك�ت�ب��ي ،ويف ال�شوط
ال��راب��ع ع���ش��ر � �س��امل ال �ع��ام��ري ،ويف
ال� ��� �ش ��وط اخل ��ام� �� ��س ع �� �ش��ر خلفان
املن�صوري ويف ال�شوط ال�ساد�س ع�شر
يا�سر املحرمي.
ويف مناف�سات ال�صقور فئة املالك
متكن "ب�شار" ملالكه نا�صر بطحان
امل�ن���ص��وري م��ن �إح� ��راز �أف���ض��ل زمن
يف فئة "البيور" ،ويف فئة فرخ تبع
�أح ��رز ال�ط�ير "تي " 2ملالكه جمعة
الفالحي �أف�ضل زم��ن ،ويف فئة فرخ
�شاهني حقق ال�ط�ير "اللوج�ستي"
مل��ال�ك��ه م�سلم اخل�ي�ل��ي �أف���ض��ل زمن،
ويف ف �ئ��ة م �ل�اك ف ��رخ "قرمو�شة"
حقق الطري "عوايد" ملالكه بطي بن
جمرن املركز الأول.

الفجر الريا�ضي

�إعالن نقاط بريق الإمارات لفئة املحليات باملزاينة
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فار�س املزروعي يتوج الفائزين ب�أ�شواط احلول املحليات واللقايا املجاهيم يف مزاينة مدينة زايد
«بن �صقر» يح�صد  156نقطة ..و «بن طوار»  153نقطة
•• مدينة زايد – الظفرة-الفجر:

توج معايل اللواء فار�س خلف املزروعي ،القائد العام ل�شرطة �أبوظبي رئي�س
جلنة �إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة ،الفائزين ب�أ�شواط
احلول املحليات واملهجنات الأ�صايل واللقايا املجاهيم يف مزاينة مدينة زايد
مبهرجان الظفرة بدورته  ،15التي تقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة ،وبتنظيم من جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية يف �أبوظبي.
ح�ضر التتويج عبداهلل بطي القبي�سي مدير �إدارة الفعاليات واالت�صال يف
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،عبيد خلفان
املزروعي مدير �إدارة التخطيط وامل�شاريع يف اللجنة ،وعدد من كبار مالك
الإبل يف دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
نتائج احلول املحليات واملهجنات الأ�صايل
�أ�سفرت النتائج يف �شوط ح��ول �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ  -حمليات عن فوز
احلذرة ملالكها ال�شيخ خليفة بن �سيف بن حممد �آل نهيان باملركز الأول ،ويف
املركز الثاين ج��اءت بنت مكيده ملالكها ال�شيخ ه��زاع بن �سلطان بن زاي��د �آل
نهيان  ،ويف املركز الثالث الظبي ملالكها ال�شيخ هزاع بن �سلطان بن زايد �آل
نهيان ،ويف املركز الرابع مكيده ملالكها ال�شيخ ه��زاع بن �سلطان بن زاي��د �آل
نهيان  ،ويف املركز اخلام�س نوادر ملالكها ال�شيخ خالد بن �سلطان بن زايد �آل

نهيان.
ويف �شوط حول �شرايا لأبناء القبائل رئي�سي " 1 -رمز"  -حمليات  ،ح�صدت
ميا�سه ملالكها نا�صر حمد �سهيل عوي�ضه اخليلي امل��رك��ز الأول ،ويف املركز
الثاين ج��اءت وط��ن ملالكها حميد �سعيد ال�سيد �سعيد املحرمي ،ويف املركز
الثالث نو ملالكها �سامل نا�صر �سامل �صقر املن�صوري.
�أما يف �شوط حول �شرايا لأبناء القبائل رئي�سي " 2 -رمز"  -حمليات  ،فازت
ت�شريف ملالكها �سامل نا�صر �سامل �صقر املن�صوري باملركز الأول ،ويف املركز
الثاين جاءت الظبي ملالكها ع نا�صر حمد خلفان املعويل من �سلطنة عمان،
ويف املركز الثالث �شف ملالكها عبداهلل �أحمد خليفة طوار الكوارى من دولة
قطر .وفازت يف �شوط حول تالد لأبناء القبائل  - 1حمليات  ،زمط ملالكها
م�صبح عامر عامر حويرب املن�صوري باملركز الأول ،ويف املركز الثاين جاءت
�سرابه ملالكها را�شد حممد �صالح الرا�شدي من دولة قطر ،ويف املركز الثالث
احلاكمة ملالكها مطر �سامل حممد معيوف املن�صوري.
�أما يف �شوط حول تالد لأبناء القبائل  - 2حمليات  ،فازت م�شغله ملالكها را�شد
مبارك حمد الهاجري باملركز الأول ،ويف املركز الثاين ج��اءت رمي��ة ملالكها
�سعيد م�سلم بخيت �سهيل الرا�شدي ،ويف املركز الثالث �شي ملالكها حممد عمر
بخيت مهنا املن�صوري.
ويف �شوط حول �شرايا لأبناء القبائل مفتوح (ي�سمح لل�شركاء)  -حمليات،
ح�صدت ميا�سة ملالكها مبارك عبيد �سعيد �ساملني املن�صوري املركز الأول ،ويف
املركز الثاين ج��اءت ان��ذار ال�سلطنة ملالكها ن�صيب حمد �سامل الرواحي من

�سلطنة عمان  ،ويف املركز الثالث مدينه ملالكها احمد عبيد �سعيد مبارك
املن�صوري.
ويف �شوط حول املهجنات الأ�صايل فازت ع�سيلة ملالكها الفندي خمي�س الفندي
غامن املزروعي باملركز الأول ،ويف املركز الثاين ج��اءت النايفة ملالكها �سامل
حمد علي م�سلم هميله املزروعي ،ويف املركز الثالث قمة ملالكها الدوده �سويد
مبارك العامري.
�أما يف �شوط لقايا �شرايا لأبناء القبائل رئي�سي " 2رمز"  -جماهيم  ،فازت
الذاير ملالكها حا�ضر �ساري بلو�ش املزروعي باملركز الأول ،ويف املركز الثاين
�أ�شواط اللقايا املجاهيم
ج��اءت هيافة بن الطنه ملالكها عبداهلل �صالح عبد اهلل ح�سن املنهايل  ،ويف
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فازت يف �شوط لقايا تالد
املركز الثالث الهايله ملالكها حممد �صالح جمرن العامري.
ق��ران النوبي مزينة العامري باملركز الأول ،ويف املركز الثاين ج��اءت ورادة ويف �شوط لقايا �شرايا لأبناء القبائل مفتوح لل�شركاء  -جماهيم  ،ح�صدت
ملالكها عبداهلل م�ساعد �سعيد �صالح املن�صوري  ،ويف املركز الثالث طافح �سامل �سوايا ملالكها �ساري بلو�ش براك املزروعي املركز الأول ،ويف املركز الثاين جاءت
مبخوت حرتو�ش املنهايل.
رقا ملالكها احمد بخيت �صليح املنهايل ،ويف املركز الثالث فخامه ملالكها عبداهلل
ملالكها
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�أم��ا يف �شوط لقايا ت�لاد
بن �ضيدان بن مهدي العرجاين العجمي من اململكة العربية ال�سعودية.
عو�ض جابر عبداهلل كرموت املنهايل باملركز الأول ،ويف املركز الثاين جاءت
نيلة ملالكها مبارك حمود �ساملني حميد املن�صوري ،ويف املركز الثالث القعوده �إعالن نقاط بريق الإمارات لفئة املحليات باملزاينة
ملالكها حممد را�شد علي املري من اململكة العربية ال�سعودية.
�أعلن م�ساء �أم�س نقاط بريق الإم��ارات لفئة املحليات مبزاينة مدينة زايد
ويف �شوط لقايا �شرايا لأبناء القبائل رئي�سي " 1رمز"  -جماهيم  ،ح�صدت للإبل ،حيث تقدم امل�شاركني ب�أعلى جتميع للنقاط يف املزاينة "�سامل نا�صر
�صمخ ملالكها حا�ضر �ساري بلو�ش امل��زروع��ي املركز الأول ،ويف املركز الثاين �سامل �صقر املن�صوري" من الإم��ارات �إذ ح�صد  156نقطة ،و 153نقطة
جاءت خزامه ملالكها �ساري بلو�ش براك املزروعي  ،ويف املركز الثالث غياثي ل�ـ "عبداهلل احمد خليفة ب��ن ط��وار ال�ك��واري  -دول��ة قطر  ،و 17نقطة لـ
ملالكها حممد �صالح جمرن العامري.
"عبدالعزيز حممد عاي�ض علي القحطاين" من الإمارات.

مركز التحكيم الريا�ضي ب�أبوظبي ينظم برناجما تدريبيا عن املنازعات الريا�ضية �سان جرمان يع ّول على مي�سي �أمام لوريان

•• �أبوظبي-وام:

نظم مركز التحكيم الريا�ضي بدائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،برناجماً تدريبياً
عن املنازعات الريا�ضية ،يف �إطار تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديد للمركز
لتعزيز دوره حملياً وعاملياً ،متا�شياً مع توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائرة الق�ضاء يف
�أبوظبي ،لرت�سيخ ثقافة التحكيم واحللول البديلة لف�ض النزاعات عن طريق
اتباع �أف�ضل املمار�سات العاملية املعتمدة .وق��ال �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد
العربي ،وكيل دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي� ،إن تنظيم الربنامج التدريبي عن
املنازعات الريا�ضية ،ي�أتي �ضمن �أن�شطة مركز التحكيم الريا�ضي "كا�س" ،والتي
ت�ستهدف املخت�صني والباحثني القانونيني واملحكمني الريا�ضيني والإداريني
يف امل�ؤ�س�سات القانونية والريا�ضية ،بهدف تزويدهم ب�أحدث املعارف واخلربات
ذات ال�صلة ب ��إج��راءات املحكمة الريا�ضية وال�ق��وان�ين املنظمة و�آل�ي��ات ت�سوية
املنازعات .و�أو�ضح �أن الربنامج التدريبي ال��ذي ا�ستمر على م��دار خم�سة �أيام
باملقر الرئي�س لدائرة الق�ضاء ،بح�ضور  236م�شاركاً ،ت�ضمن التعريف بتاريخ
ون�ش�أة حمكمة التحكيم الريا�ضي" كا�س" ،و�سري الإجراءات يف الق�ضايا املنظورة
�أمامها ،ف�ض ً
ال عن القواعد الإجرائية و�آليات العمل املتبعة يف �أق�سام املحكمة،
مع ت�سليط ال�ضوء على قانون مكافحة املن�شطات ولوائح االحت��ادات الدولية
املنظمة للأن�شطة الريا�ضية املختلفة .وقدم امل�ست�شار ح�سني فتحي ،رئي�س هيئة
ق�ضايا الدولة بجمهورية م�صر العربية ،حمكم معتمد لدى حمكمة التحكيم
الريا�ضي" كا�س" ،ورقة عمل عن ن�ش�أة حمكمة التحكيم الريا�ضي الدولية عام
 ،1983والتي جاءت نتيجة زيادة عدد املنازعات املرتبطة بالريا�ضة واحلاجة
�إىل مركز حتكيم لت�سوية تلك النزاعات يف �إطار خ�صو�صية الريا�ضة ،مع �شرح
�آل�ي��ة ت�ق��دمي امل��راف�ع��ات �أم��ام "كا�س" وت�ب��ادل امل��را��س�لات وحما�ضر اجلل�سات،
وق� ��رارات التحكيم وع�ن��ا��ص��ره��ا .ك�م��ا ت �ن��اول �أه ��م ال�ق��واع��د اخل��ا��ص��ة بالنظام

الأ�سا�سي للمحكمة ،وت�أ�سي�س املجل�س الدويل للتحكيم الريا�ضي ،ليتوىل عملية
�إدارة املحكمة الريا�ضية واعتماد وتعديل نظامها الأ�سا�سي واختيار رئي�سها
ونائبه �إ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء دوائر املحكمة املختلفة ،والإ�شراف على جميع الأعمال
وتعيني واعتماد املحكمني والو�سطاء ،و�إن�شاء دوائ��ر �إقليمية �أو حملية �سواء
كانت دائمة �أو م�ؤقتة .وحت��دث امل�ست�شار الدكتور عبداملجيد حممود ،رئي�س
املكتب الفني ب�إدارة التفتي�ش الق�ضائي بدائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،عن التعاون
القائم بني دائرة الق�ضاء وحمكمة التحكيم الريا�ضي "كا�س" منذ عام ،2012
وال��ذي �شهد �إن�شاء حمكمة التحكيم الريا�ضي يف �أبوظبي -مركز اال�ستماع،
ليكون �أحد �أربع مراكز على م�ستوى العامل ،ليتوىل نظر املنازعات الريا�ضية
يف ظل الت�سهيالت املقدمة جلميع �أطراف النزاع .كما ا�ستعر�ض القانون العاملي
ملكافحة املن�شطات و�آليات تطبيقه ،واملعايري الدولية والوثائق العلمية الأخرى
املرتبطة بالقانون� ،إىل جانب �إجراءات فر�ض العقوبات مبوجب املادة  10من
قانون مكافحة املن�شطات ،مبا ي�ضمن احلفاظ على القيمة اجلوهرية للريا�ضة
وع��دم ا�ستخدام امل��واد امل�ح�ظ��ورة ،م��ا يحقق املناف�سة العادلة وتكاف�ؤ الفر�ص
واحرتام القواعد الريا�ضية .ومن جانبه ،قدم القا�ضي الدكتور حممد الكتبي،
قا�ض مبحكمة العني االبتدائية� ،أوراق عمل خالل الربنامج التدريبي ،تناولت
لوائح االحت��اد ال��دويل لكرة القدم "فيفا" ،ب�ش�أن و�ضع الالعبني وانتقاالتهم
ق�صر ،والإجراءات
بني الأندية ،واالنتقاالت الدولية التي تنطوي على العبني ّ
املنظمة لهذه العملية وفق ال�ضوابط املحددة .وتطرقت املحامية الربيطانية،
كلوي فريونيكا ��س�يرون ،باحث قانوين باملكتب الفني لوكيل دائ��رة الق�ضاء،
�إىل القواعد الإجرائية يف �أق�سام حمكمة التحكيم الريا�ضي الأرب�ع��ة ،والتي
ت�شمل ق�سم التحكيم العادي ،وق�سمي اال�ستئناف ومكافحة املن�شطات ،والدوائر
املخت�صة ،مع ت�سليط ال�ضوء على اخت�صا�صات كل منها و�أن��واع النزاعات التي
ميكن �إحالتها �إليها ،لتكون قراراتها قابلة للتنفيذ على الفور ونهائية وملزمة
للأطراف.

�إ�شادات عاملية مبونديال ال�سباحة «�أبوظبي »2021
•• �أبوظبي  -وام:

حظيت بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية " 25م ً
رتا" ومهرجان
�أبوظبي العاملي للريا�ضات املائية املقامة ب�صالة االحت��اد �أرينا يف جزيرة يا�س
ب�إ�شادات �إعالمية عاملية وا�سعة من خمتلف ممثلي و�سائل الإعالم الدولية التي
�شاركت يف تغطية احلدث العاملي على مدار � 7أيام ،وكذلك مب�ستوى التنظيم
االحرتايف يف كل اجلوانب مبا فيها التقنيات املتقدمة والت�سهيالت املتوفرة يف
املركز الإعالمي ،حيث ا�ست�ضاف املركز الإعالمي يف االحت��اد �أرينا� ،أك�ثر من
� 160إعالم ًيا من خمتلف �أنحاء العامل ،لتغطية مناف�سات البطولة التي ت�شهد
م�شاركة �أكرث من  1100ريا�ضي ميثلون �أكرث من  180دولة.
وزود املوقع ب�أحدث التقنيات وال�شا�شات ال�ضخمة و�أنظمة التوقيت وو�سائل
التوا�صل ال�سريع ،متيححا للإعالميني تغطية احلدث العاملي ونقل فعالياته
�إىل جمهور العامل من متابعي ريا�ضة ال�سباحة ب�أعلى م�ستويات االحرتافية
والدقة وال�سرعة.
وتوفر االحتاد �أرينا كل ما ميكن تقدميه كمجمع متعدد الأغرا�ض ،وت�ست�ضيف
العديد م��ن الأح ��داث مب��ا يف ذل��ك احل�ف�لات املو�سيقية ال��دول�ي��ة والفعاليات
الريا�ضية وجتمعات ال�شركات والفعاليات اخلا�صة واملجتمعية ،ومت حتويله
�إىل وجهة �سباحة عاملية امل�ستوى لبطولة العامل لل�سباحة با�ستخدام �أحدث
التقنيات .وقالت فريونيكا جيبادييفا من قناة مات�ش �إنها بطولة عاملية مبهرة
من كافة الأوج��ه ،مل يرتك �شيئا واحدا للم�صادفة ،يف املناف�سات �أو الفعاليات
امل�صاحبة ،وكذلك مت توفري �أح��دث التقنيات يف املركز الإع�لام��ي يف االحتاد
�أرينا لنقل جمريات هذا احل��دث جلمهورنا ،وه��ذا �سهل علينا نقل الفعاليات
واملناف�سات ب�أعلى م�ستويات االح�تراف�ي��ة�� ،س��واء ك��ان ذل��ك لتغطية فعاليات
و�سباقات املياه املفتوحة والغط�س العايل يف يا�س باي� ،أو مناف�سات الأحوا�ض
املغلقة يف االحتاد �أرينا ،وبف�ضل بعد نظر املنظمني وا�ست�ضافة هذه امل�سابقات يف
مواقع متقاربة ،متكنا من العمل ب�سهولة وي�سر والتنقل بني مواقع امل�سابقات
املختلفة ومناطق �إجراء املقابالت مع الريا�ضيني.
ويف نف�س ال�سياق ق��ال فران�سوا ب��اي ،امل�صور الفوتوغرايف ل��دى من�صة غيتي

�إم�ي�ج��ز� :أب �ه��رين ه��ذا امل��وق��ع ح� ًق��ا مب��ا يتميز ب��ه م��ن م�ساحات رح�ب��ة للعمل،
والزوايا املميزة اللتقاط ال�صور من �أف�ضل الزوايا ،لقد كانت تغطية بطولة
العامل لل�سباحة يف االحتاد �أرينا مهمة حمفزة من الناحية الإبداعية ،البطولة
وما حولها من ابهار منحتني فر�صة ا�ستك�شاف �أفكار جديدة ولقطات �إبداعية
ال تتوفر عادة يف مواقع اال�ست�ضافة الأخرى ،كما �أتاحت منطقة ماركت �سرتيت
يف يا�س باي �إمكانية توثيق تفاعل اجلمهور مع احلدث عن طريق �صور مميزة
بخلفية رائعة .وبدوره قال ال�صحفي جيف بريكلي ،القادم من اململكة املتحدة:
ريا بتواجدي هنا
هذه هي املرة الأوىل التي �أزور فيها �أبوظبي ،وا�ستمتعت كث ً
لتغطية �أح��داث البطولة ،كانت املناف�سات رائعة ،كما �أبهرتني مرافق االحتاد
�أرينا وم�ستويات التنظيم العالية .غطيت العديد من البطوالت الدولية خالل
م�سريتي املهنية ،وميكنني القول ب�أن ما قدمته االحتاد �أرينا وما وفره منظمو
البطولة لل�صحفيني املتواجدين لتغطيتها من تقنيات ت�ضاهي وتفوق كربى
امل�سابقات الدولية .وتابع� :أع��رف �أن �أبوظبي ت�ست�ضيف ال�سباق اخلتامي من
بطولة "الفورموال " 1يف كل عام ،كما تتزامن بطولة العامل لل�سباحة مع تنظيم
بطولة مبادلة العاملية للتن�س ،وميكن القول ب�أن ما توفره �أبوظبي من م�ستويات
التنظيم الرائدة وال�ضيافة املميزة ي�ؤكد مكانتها الريادية يف ا�ست�ضافة كربى
الفعاليات الريا�ضية ،ويجعل منها وجهة �أوىل لالحتادات والهيئات الريا�ضية
الدولية ..و�سعدت مب�ستويات تطبيق الإج��راءات االحرتازية ،والتدابري التي
اتخذها املنظمون يف �سبيل حماية �صحة الريا�ضيني ،وكوادر العمل واجلمهور
على حد �سواء ،وكان حتميل تطبيق احل�صن والتعامل معه �سهلاً للغاية� ،إىل
جانب الإج ��راءات االح�ترازي��ة واختبارات م�سحة الأن��ف دور ًي��ا ال��ذي �أ�سهم يف
حماية جميع املتواجدين .و�أك��دت �أبوظبي مكانتها الريادية عامل ًيا بنجاحها
با�ست�ضافة ع��دد من ك�برى البطوالت الريا�ضية الدولية وف��ق �أعلى املعايري
االحرتافية ،ويف �أجواء �أمنة حتفظ �صحة و�سالمة الريا�ضيني وكوادر العمل
واجلمهور على حد �سواء ،وم��ع اختتام فعاليات املو�سم الريا�ضي يف �أبوظبي
ببطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية  25/م ً
رتا ،/تنطلق اال�ستعدادات
ملو�سم جديد من البطوالت الدولية ،تت�ضمن بطولة �أبوظبي "�إت�ش �إ�س بي �سي
للجولف" ،وطواف الإمارات.

يتطلع باري�س �سان جرمان مت�صدر الرتتيب �إىل �إنهاء العام ب�أف�ضل طريقة
عندما يحل �ضي ًفا على لوريان املتعرث �ضمن املرحلة  19الأخ�يرة من ذهاب
الدوري الفرن�سي لكرة القدم ،وذلك من دون هدّافه كيليان مبابي املوقوف.
وكان مبابي يف قمة م�ستوياته خالل الفرتة االخرية بعدما �سجّ ل �أربعة �أهداف
يف مباراتني من �أ�صل �آخر ثالث مباريات.
وقال جان �أنتوين م�ساعد مدرب فريق فينيي�-أولنوي من الدرجة اخلام�سة
الذي هزمه �سان جرمان �3-صفر يف ك�أ�س فرن�سا الأحد "لقد ر�أينا �أنه من بني
�أف�ضل خم�سة العبني يف العامل".
ّ
لكن مبابي لن يت�سنى له موا�صلة عرو�ضه النارية قبل نهاية العام ،بل ذهب
يف �إج��ازة مبكرة ،بداعي الإي�ق��اف ب�سبب تراكم البطاقات ال�صفراء ،مما
حرمه من خو�ض اللقاء يف "�ستاد دو مو�ستوار�-إيف �أالمنا" الأربعاء.
و�سيكون على املدرب االرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو التعامل ً
اي�ضا مع غياب
العب الو�سط االيطايل ماركو فرياتي الغائب لل�سبب نف�سه.
واع�ترف بوكيتينو �أ ّن "مبابي العب مهم للغاية" ،االمر الذي يتطلب منه
مراجعة ا�سلوبه الهجومي بالكامل يف ظل غياب "النفاثة" الفرن�سية.
ويت�صدر �سان جرمان الرتتيب بفارق مريح ن�سب ًيا هو  12نقطة عن مر�سيليا
الثاين �أقرب املناف�سني له حتى اللحظة ،بينما يحتل لوريان املركز 19
م��ا قبل الأخ�ي�ر ،بر�صيد  15نقطة ،لكن ب�ف��ارق نقطة واح��دة عن
منطقة االمان.
ويف ظل غياب مبابي �صاحب الع�شرة اهداف هذا املو�سم يف "ليغ
� ،"1سيبحث املدرب الأرجنتيني عن حلول بديلة ،خ�صو�صاً ا ّن
جن��م املنتخب الفرن�سي الفائز بك�أ�س ال�ع��امل  ،2018ك��ان يف
�صلب االداء الباري�سي هذا املو�سم.
ففي امل �ب��اراة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي غ��اب عنها مبابي يف الدوري
الفرن�سي ب�سبب املر�ض ه��ذا املو�سم والتي انتهت بالفوز
ع �ل��ى ل �ي��ل  ،1-2ا� �ض �ط��ر ب��وك�ي�ت�ي�ن��و لإ�� �ش ��راك مواطنه
ليونيل مي�سي كقلب الهجوم ،م�ؤازرًا على اجلناحني من
الربازيلي نيمار على اجلهة الي�سرى ومواطنه الآخر
�أنخل دي ماريا على اجلهة اليمنى.
كان من املمكن �أن ينجح هذا احلل مبواجهة لوريان
� ...إال �أ ّن النجم الربازيلي يغيب منذ فرتة ب�سبب
الإ�صابة.
ل� ��ذل� ��ك ،ي �� �ش � ّك��ل غ �ي ��اب ��ه ف ��ر� �ص ��ة للمهاجم
الأرجنتيني الآخر ماورو �إيكاردي كي يح ّل
ب ��دي�ل ً�ا ع ��ن م �ب��اب��ي ،اال ان ذل ��ك �سيجرب
بوكيتينو على و�ضع مي�سي يف مركز اجلناح،
االم� ��ر ال� ��ذي ال ي�ل�ائ��م �إم �ك��ان��ات الالعب
ك�صانع للعب.
ويبقى الهاج�س االك�ب�ر �أم ��ام بوكيتينو هو
اندماج مي�سي ب�شكل فعّال يف تركيبة الفريق ،بعدما
�سجّ ل هد ًفا واحدًا يف ع�شر مباريات �ضمن الدوري املحلي ،وذلك
قبيل انطالق املرحلة الأه��م من املو�سم ،ال �سيما على جبهة دوري
�أبطال �أوروبا حيث يواجه الفريق اختبارًا دقي ًقا امام ريال مدريد بطل
"ت�شامبيونزليغ"  13مرة (رقم قيا�سي) .كما ا ّن بوكيتينو مل يت�سن
له ا�شراك الت�شكيلة نف�سها يف مباراتني متتاليتني قط ب�سبب الغيابات
العديدة عن الفريق .ودافع املدير الريا�ضي للنادي الربازيلي ليوناردو عن
�س�ؤال حول �أداء "الربغوث" الأرجنتيني االحد "مي�سي ال جدال فيه بالن�سبة
يل� .إذا بد�أت اجلدل حول مي�سي ،ف�أنت ال تعرف �أي �شيء عن كرة القدم".
وتابع ليوناردو "�إذا نظرت �إىل �أرقام مي�سي ،ف�إن الأ�شهر ال�ستة الأوىل له كانت
مذهلة .لقد �شارك هو ومبابي يف جميع �أه��داف ال�ن��ادي تقريبًا .مع مي�سي،
بالت�أكيد نحن �أكرث قدرة على املناف�سة .ميكنه �أن يح�سم يف كل مباراة".
و�سيكون مي�سي ال��ذي غاب عن املباراة االخ�يرة يف ك�أ�س فرن�سا للراحة ،حتت

االختبار للمرة االوىل من دون وجود نيمار �أو مبابي اللذين �ش ّكل معهما الثالثي
اخلطري "�أم �أن �أم" .لكنه �سيت�سلح مبعرفته الكبرية بالثنائي �إيكاردي ودي ماريا،
ّ
لكن الأخريين عرفا اي�ضاً ،متاما كحال مي�سي ،مو�س ًما متفاو ًتا حتى اللحظة.
ويعي�ش �إيكاردي ندرة يف االهداف ،حيث بقي �صائما عن التهديف طوال ثالثة
�أ�شهر اىل �أن �سجّ ل االح��د لكن مبواجهة فريق من الدرجة اخلام�سة .ومي ّر
الالعب االرجنتيني بفرتة ع�صيبة نتيجة م�شاكل �شخ�صية
�أ�ضيف اليها يف االي��ام املا�ضية ق�ضية ف�ساد وغ�سيل
�أموال قد تدخله يف نفق ق�ضائي.
و�أث��ار ه��ذا املوقف �شائعات ح��ول رحيله هذا
ال�شتاء ،حيث �أ�شارت ال�صحافة الإيطالية �إىل
اهتمام �أندية �إيطالية ب�ض ّمه.
وقال بوكيتينو الذي ي�أمل �أن يرى مواطنه
ي�ستعيد ت�ألقه يف املباراة املقبلة "�إنه ينتظر
ف��ر��ص��ة ال�ل�ع��ب ،م�ث��ل ك��ل ال�لاع�ب�ين الذين
لديهم وقت لعب منخف�ض".
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ال تعرف �أ�سماك البعو�ض العدائية اخل��وف غالبا .تنت�شر تلك الأ�سماك بطريقة تت�سبب يف ا�ضطراب الأنظمة
البيئية الب�سيطة من �أوروبا �إىل �أ�سرتاليا .ويف م�سعى لإبقاء هذه الأ�سماك املثرية للم�شاكل حتت ال�سيطرة ،يحاول
العلماء �إعادة اخلوف �إىل قلوبها ب�آلية عالية التكنولوجيا� :سمك �آيل.
وقال الباحثون يف الدرا�سة التي تناولها موقع �ساين�س نيوز �إنه يف التجربة املعملية ،زادت �سمكة �آلية م�صممة
ملحاكاة �أح��د املفرت�سة الطبيعية لأ�سماك البعو�ض ،من ا�ستجابات اخل��وف والتوتر يف �سمك البعو�ض ،ما �أعاق
قدرتها على النجاة والتكاثر.
وكانت �أ�سماك البعو�ض التي يرجع موطنها �إىل �أجزاء من غرب وجنوب �شرق الواليات املتحدة ،قد مت �إطالقها يف
املياه العذبة حول العامل القرن املا�ضي يف حماولة طائ�شة لل�سيطرة على املالريا.
ولكن بد ًال من تناول يرقات البعو�ض التي تنقل املالريا ،تلتهم �أ�سماك البعو�ض البي�ض وتق�ضم ذيول الأ�سماك
والربمائيات املحليتني ،ما يجعلها �أح��د �أك�ثر الأن��واع العدوانية املدمرة ،بح�سب االحت��اد ال��دويل للحفاظ على
الطبيعة.
ويقول جيوفاين بولفريينو وهو عامل بيئة �سلوكية يف جامعة وي�سرتن �أ�سرتاليا يف بريث �إن جهود مكافحة �أ�سماك
البعو�ض وغريها من الأنواع العدائية التي جرى �إدخالها ،عادة ما تعتمد على القتل با�ستخدام الأفخاخ والت�سميم
�أو غريها من الو�سائل احلادة.
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�أول ر�سالة ن�صية يف التاريخ للبيع

فنان ي�سمع الألوان وي�ست�شعر الوقت

ُتطرح �أول ر�سالة ن�صية ق�صرية يف التاريخ ،مت �إر�سالها
عرب �شركة االت�صاالت الربيطانية "فودافون" يف الثالث
من كانون الأول-دي�سمرب  ،1992للبيع بتكنولوجيا "ان
اف تي" لتوثيق الأ��ص��ال��ة الرقمية ،خ�لال م��زاد علني
تقيمه دار "�أغوت" يف فرن�سا .وتت�ألف الر�سالة التي تلقاها
حينها ريت�شارد جارفي�س املتعاون مع "فودافون" خالل
فرتة عيد امليالد ،من  15حرفا وفيها عبارة "Merry
"( "Christmasميالد جميد") .و�سي�صبح ال�شاري
ال� ��ذي ق��د ي��دف��ع ث�م��ن ال��ر� �س��ال��ة ب��ال�ع�م�لات الرقمية،
امل��ال��ك احل �� �ص��ري لن�سخة رق�م�ي��ة ف��ري��دة لربوتوكول
االت�صاالت ال��ذي �أُر�سلت من خالله �أول ر�سالة ن�صية
ق�صرية يف ال�ع��امل .و�أ� �ش��ارت �شركة "فودافون" �إىل �أن
ري��ع امل��زاد �سيعود �إىل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .وبعدما كانت �شبه جمهولة
قبل ع��ام ،باتت تكنولوجيا "ان اف تي" حمركا رئي�سيا
ل�سوق املزادات يف العامل ،وهي تقوم على منح وثيقة تثبت
الأ��ص��ال��ة الرقمية ملنتج افرتا�ضي �أو حقيقي ،يف نظام
غري قابل للخرق ي�ستند �إىل تقنية �سل�سلة الكتل "بلوك
ت�شاين" ويوثق كذلك التبادالت بالعمالت امل�شفرة.
و�شهادة "ان اف تي" تكون فريدة وال ميكن �إبدالها ب�أي
�شكل مواز لها ،ما �أعطاها ا�سمها "نون فاجنيبل توكنز"
الذي يعني "الرموز غري القابلة لال�ستبدال".

ي�ع��اين ن�ي��ل ه��ارب�ي���س��ون م��ر��ض�اً ن� ��ادراً ال ي�خ� ّول��ه �أن ي��رى �سوى
بالأبي�ض والأ�سود..لكن هذا الفنان و�ضع هوائياً يف جمجمته يتيح
له حتويل الألوان �إىل �أ�صوات ل�سماعها كنغمات مو�سيقية.
ويجري ه��ذا الربيطاين البالغ  39عاماً املقيم ق��رب بر�شلونة،
جتربة على �سوار يتيح له �أن ي�شعر ج�سدياً مبرور الوقت لتغيري
نظرته �إليه .وللوهلة الأوىل ،ي�شبه الهوائي املو�ضوع فوق ر�أ�سه
م�صباحاً غريباً .لكنه يلتقط ترددات الألوان ويحولها �إىل اهتزازات
ت�صل من طريق العظام �إىل الأذن الداخلية .ويو�ضح هاربي�سون
"هذا الأمر يتيح يل ال�شعور بالألوان من ما دون الأحمر �إىل فوق
البنف�سجي من خالل اهتزازات يف الر�أ�س تتحول �إىل �أ�صوات ،ما
يتيح يل �سماع الألوان" .وبذلك ي�ستطيع هاربي�سون اال�ستماع �إىل
مقطوعات ملوزار من خالل مترير الهوائي �أمام ر�سم م�ؤلف من
�سل�سلة نطاقات ملونة تتنا�سب باللون والعر�ض مع املقطوعة،
ويبد�أ بر�ؤية الألوان ذهنيا فور اال�ستماع �إىل املو�سيقى �إذ �إن دماغه
بات مربجما لتف�سري هذه الرتكيبة بني اللون وال�صوت.

تنفق مبالغ طائلة على �شراء كرات الزجاج التذكارية

جتمع ام��ر�أة خم�سينية ،ال�ك��رات الزجاجية التذكارية منذ 20
عاماً ،مما �أدى �إىل امتالء منزلها بالآالف من هذه الكرات ،ومل
يعد يت�سع للمزيد .بد�أ �شغف ويندي �سوين ( 50عاماً) بالكرات
الزجاجية عندما ا�شرتى زوجها رميوند ت�شونغ كرة حتتوي على
ف�أرة كمبيوتر من الذهب عيار  24قرياط كهدية لها ،لأول مرة.
وبقيت ه��ذه ال�ك��رة يف ح��وزت�ه��ا حتى قبل وق��ت ق�صري ،حيث مت
ا�ستبدالها بكرة حتتوي على ر�ضيع ينام حتت القمر .وقالت ويندي
متحدثة عن �شغفها بالكرات الزجاجية " :يف البداية مل يكن لدي
الكثري م��ن ال�ك��رات ،لذلك رك��زت على الكمية ،فكلما ازداد عدد
ال�ك��رات ،كلما �شعرت باملزيد م��ن ال�سعادة .ولكن عندما و�صلت
جمموعتي �إىل ح��وايل  ،3500ب��د�أت امل�ساحة اخلا�صة بالكرات
يف املنزل بالنفاذ" و�أ�ضافت� " :أركز الآن على الكرات التي حتتوي
على احلرفة الأف�ضل واملظهر الأكرث جمالية ،والت�صميمات الأكرث
�إبداعاً" حتتفظ ويندي بجميع كرات الثلج اخلا�صة بها يف غرفة
خم�ص�صة تبلغ م�ساحتها 60مرتاً مربعاً يف منزلها يف هونغ كونغ
 ،ال�صني .وحتتوي الغرفة على رفوف وخزائن عر�ض دوارة لف�صل
الكرات ح�سب الفئات ،مثل ال�شخ�صيات الكرتونية ،و�شخ�صيات
ديزيني ،والعالمات التجارية ،واحليوانات والريا�ضة.
وتقوم ويندي ب��إع��ادة ترتيب وتنظيف مقتنياتها م��رة واح��دة يف
ال�سنة ،وت�ستغرق عادة �أ�سبوعاً كام ً
ال للقيام بذلك.

ت�صاب بح�سا�سية �شديدة ب�سبب و�صالت الرمو�ش
تعر�ضت ام��ر�أة لنوبة ح�سا�سية �شديدة �أدت �إىل انتفاخ
عينيها نتيجة ا�ستخدامها لو�صالت الرمو�ش.
و�شاركت امل��ر�أة التي تدعى �سي�سلي مقطع فيديو على
تيك ت��وك وثقت فيه رحلتها من ال�شعور ب��الإث��ارة قبل
احل�صول على الرمو�ش� ،إىل لقطات مروعة من �سريرها
يف امل�ست�شفى بعدما تعر�ضت لنوبة حت�س�س .ومت نقل
�سي�سلي �إىل امل�ست�شفى بعد �إ�صابتها باحل�سا�سية من
و�صالت الرمو�ش ،وعلقت على الفيديو "اكت�شفت �أنني
�أع ��اين م��ن ح�سا�سية ج��دي��دة �أم�س" ،ق�ب��ل �أن ت�ضيف
�أن ال�صور التي ظهرت فيها بعيون متورمة ب�شدة مت
التقاطها بعد حوايل � 10ساعات من و�ضع الرمو�ش لأول
مرة .ودفع فيديو �سي�سلي العديد من الن�ساء لالعرتاف
ب ��أن لديهن ردود فعل حت�س�سية مماثلة ،يف حني قالت
�أخريات �إن عليهن �إع��ادة التفكري يف جل�ساتهن اخلا�صة
لرتكيب و�صالت الرمو�ش بعدما حدث مع �سي�سلي.

�إطالق �سالحف مه ّددة باالنقرا�ض يف غابة

�أط�ل��ق نا�شطون بيئيون يف بنغالد�ش ع�شر �سالحف يف غابة نائية،
يف حم��اول � ٍة لإح �ي��اء الأن� ��واع امل �ه��ددة ب��االن�ق��را���ض مبنطقة دمّرتها
�إزال��ة الغابات وال�صيد غري القانوين .واختفت ال�سالحف الآ�سيوية
العمالقة من ت�لال �شيتاغونغ اخل�صبة ،بعد �أن ك��ان عددها كبرياً
يف �أنحاء الغابات اال�ستوائية الكثيفة يف البالد .وجُ ّردت املنطقة من
الغطاء النباتي ب�سبب �شق الطرق اجلديدة وم�شاريع التنمية .وحتظى
ال�سالحف يف بنغالد�ش ب�شعبية يف املطبخ القبلي املحلي .و ُربّيت
ال�سالحف الع�شر التي �أُطلقت نهاية الأ�سبوع يف الأ�سر ،بعد �أن �أُنقذت
عائلتها من الذبح .وق��ال رئي�س التحالف من �أج��ل بقاء ال�سالحف
ريك هد�سون �أم�س الأول االثنني �إن �إطالق ال�سالحف كان "خطوة
�أوىل كبرية فع ً
ال" لإعادة الكائنات �إىل موطنها الأ�صلي .و�س ُتزوّد كل
�سلحفاة بجهاز �إر�سال ،و�سرياقب علماء الأحياء حت ّركاتها.

املولود الأ�صغر ً
حجما يف العامل يبلغ عامه الثالث
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�سكارليت جوهان�سون يف العر�ض الأول لفيلم الغناء  2يف امل�سرح اليوناين يف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

عائلة حتتفل بالكري�سما�س بطريقة �صديقة للبيئة لبنان ّ
يودع القبطان �آخر ّبحارة القرن الـ20

كيندال جينري تظهر
الزينة امليالدية يف بيتها
�إن� ��ه م��و� �س��م ت��زي�ين الأع� �ي ��اد مرة
�أخ � ��رى ،وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة �سبقت
ك �ي �ن��دال ج �ي�نر اجل �م �ي��ع فقامت
بن�شر �سل�سلة م��ن ال���ص��ور تظهر
م �ق �ت �ط �ف��ات م� ��ن ال ��زي � �ن ��ة التي
اعتمدتها يف منزلها على و�سائل
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،حيث
عر�ضت زخارفها الرائعة .وعلقت
ج�ي�ن�ير ع �ل��ى ال �� �ص��ور ق��ائ �ل��ة "كل
�شيء عن الزينة".
�أظ� �ه ��رت �إح � ��دى ال �� �ص��ور �شجرة
ط��وي�ل��ة م��زي�ن��ة ب ��أ� �ض��واء بي�ضاء،
�إىل جانب زخارف حمراء وف�ضية
ت �تل��ألأ يف ال �ل �ي��ل .بينما �أظهرت
� � �ص� ��ورة ث ��ان �ي ��ة امل � ��دف� � ��أة املزينة
باجلوارب املطرزة.
ق��د ت �ك��ون ال�ع�ط�ل��ة م�ه�م��ة ب�شكل
خ��ا���ص جل �ي�نر ه ��ذا ال� �ع ��ام ،لأنها
�أ�صبحت �أكرث جدية مع �صديقها
دي � �ف�ي��ن ب � ��وك � ��ر� .أخ� �ب� ��ر م�صدر

Entertainment Tonight

يف ��ش�ه��ر �آذار  /م��ار���س �أن جيرن
م�ستعدة لتكون �أكرث علنية ب�ش�أن
عالقتهما.

Wednesday

حتر�ص عائلة بريطانية ،على جعل احتفاالت "الكري�سما�س" ال�صديقة
للبيئة تقليداً يف منزلهم منذ  .2017تعي�ش �إميوجني تينكلر 39 ،عاماً،
مع زوجها دنكان 39 ،عاماً ،مع �أطفالهما زانثي� 4 ،أعوام ،و�أثني� 6 ،أ�سابيع،
وكلبهم �سبارتاكو�س .وبح�سب الزوجة �إميوجني ،ف�إن جميع �أفراد العائلة
يحاولون جهدهم لأن تكون معظم ممار�ساتهم احلياتية �صديقة للبيئة ،مبا
يف ذلك االحتفال بالكري�سما�س .وتقول �إميوجني� ،إنها وعائلتها يحر�صون
على التقليل من النفايات قدر امل�ستطاع عند االحتفال "بالكري�سما�س"،
ويعيدون ا�ستخدام الهدايا وم�ستلزمات الزينة يف كل عيد للحد من الهدر.
وت�ضيف �إميوجني " :يتم هدر ما قيمته  3.3مليون عبوة من البال�ستيك
يف عيد امليالد �سنوياً ،وال بد من خف�ض هذه الكمية قدر امل�ستطاع� .أ�ساهم
وعائلتي بالتقليل من ا�ستخدام البال�ستيك يف الأعياد ،وا�ستبداله مبواد
�أكرث ا�ستدامة" .تتمثل �إحدى طرق عمل العائلة ملنع النفايات والأ�ضرار
البيئية يف البحث عن العديد من الأ�شياء امل�ستدامة التي ميكن ا�ستخدامها
يف الطعام مثل الأط�ع�م��ة الطبيعية الغري معلبة .كما �أن العائلة تقوم
ب�صناعة امللح بنف�سها من خالل جمعه من البحر.

�أكرب �شجرة تطور ..هكذا ت�ستك�شف �أ�صول  2.2مليون كائن حي

يف خطوة جديدة مذهلة لكل املهتمني بتاريخ "التطور"� ،أن�ش�أ عاملان من
جامعتي �أك�سفورد و�إم�بري��ال كوليدج لندن� ،أول �شجرة �شاملة للتطور
ت�سجل �أوراقها نحو  2.2مليون كائن حي.
و�أ�صبح الآن مبقدور املهتمني بالتاريخ التطوري للكائنات احلية ،الدخول
�إىل املوقع الإلكرتوين التفاعلي " "OneZoomوا�ستك�شاف العالقات
بني جميع �أنواع الكائنات احلية امل�سجلة لدى العلماء.
وعلى م��دار نحو �� 10س�ن��وات� ،أجن��ز ه��ذا امل���ش��روع ال�ضخم ع��امل الأحياء
ال�ت�ط��وري ،ي��ان وون ��غ ،م��ن جامعة �أك���س�ف��ورد ،وع�م��ل �إىل جانبه جيم�س
روزينديل ،الباحث يف التنوع البيولوجي يف �إمربيال كوليدج لندن ،ووثق
العاملان م�شروعهما يف ورقة بحثية ُن�شرت قبل �أيام يف جملة Methods
 .in Ecology and Evolutionويقول وون��غ" :موقع الويب الذي
د�شناه ي�سمح للنا�س بالعثور على الكائنات احلية املف�ضلة لديهم ،ومعرفة
كيف يربطهم التاريخ التطوري معا ،لإن�شاء �شجرة عمالقة جلميع �أ�شكال
احلياة على الأر�ض".
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي�ق��ول روزي �ن��دي��ل� ،إن ��ه وزم�ي�ل��ه ي ��أم�لان م��ن وراء جهودهما
بـ"تقدمي طريقة جديدة متاما للنا�س ،لتقدير التاريخ التطوري وات�ساع
احلياة على الأر�ض بكل جمالها" .وي�ضيف" :قد ت�شعر للوهلة الأوىل �أن
مليوين نوع عدد �أكرب من �أن تتخيله؛ حيث ال ميكن لأي متحف �أو حديقة
حيوانات ا�ستيعابها جميعا ،لكن �أداتنا ميكن �أن ت�ساعد يف متثيل جميع
�أنواع الكائنات على الأر�ض وت�سمح للجمهور بتتبع تاريخها".

البحار اللبناين ،اب��ن مدينة �صور ،علي �شمعوين
واج��ه ّ
�أم � ��واج ال�ب�ح��ر وال �ع��وا� �ص��ف ع�ل��ى م ��دى  80ع ��ام �اً ،جال
ال �ع��امل يف م��رك �ب��ه ،ق�ب��ل �أن ي �ف��ارق احل �ي��اة �أم ����س الأول
االثنني تاركاً ب�صمة ال ميكن �أن ميحوها الزمان يف عامل
البحار� .صديقه الباحث منري ب��دوي ق��ال ملوقع "العني
البحارة ال�صوريني يف القرن الـ،20
الإخبارية"" :هو �آخر ّ
ورمبا يكون �آخر رجل من �أ�صل جيل لبناين -فينيقي بعد
�أن ق�ضى ن�صف قرن خائ�ضاً غمار البحار واملحيطات� ،إمّا
مبركب �شراعي جتاري �أو مع باخرة �شحن للنقل البحري،
وكذلك �أي�ضاً ق�ضى 20عاماً مر�شداً لإر�ساء ال�سفن يف مرف�أ
مدينته �صور" .و�أ��ض��اف" :عام  1938تو ّلد لديه ع�شقاً
غريباً لركوب عباب البحر� ،أي منذ طفولته ،وكان عمره
مل يتجاوز ال�سنوات ال�سبع فقد �أخذته ري��اح القدر ،على
مركب �شراعي لنقل الب�ضائع ما بني ميناء �صور ومينائي
دم �ي��اط وب��ور��س�ع�ي��د يف م���ص��ر و�إىل فل�سطني وقرب�ص
وتركيا ،ناق ً
ال هذا املركب حما�صيل قرى "جبل عامل"
م��ن التني املجفف واخل��رن��وب وال��زع�تر ،وبالتايل الآتي
من موانئ م�صر حمم ً
ال �إىل �صور :الرز ،ال�سكر ،احل�صر،
الزجاج ،واملواد الأولية للتنجيد".

��ش��ارك الطفل �سيكينو ريو�سوكي ال�ب��ال��غ م��ن العمر
� �س �ن��وات ،يف م��وك��ب الأط �ف ��ال ال���ص�غ��ار ال��ذي��ن يرتدون
مالب�س الكيمونو والبدالت الريا�ضية امل�صغرة وربطات
ال�ع�ن��ق�� ،ض��ري�ح�اً ب �ك��اروي��زاوا مبحافظة ن��اغ��ان��و ،خالل
فعاليات مهرجان �شيت�شي غو �سان.
ُول ��د "�سيكينو ريو�سوكي" �أو "الطفل املعجزة" عام
 ،2018ول�ف��ت انتباه و�سائل الإع�ل�ام باعتباره املولود
الأ�صغر حجماً يف العامل ،حيث ُول��د ب��وزن  258جراماً
فقط وقيا�س � 22سم.

تعامد ال�شم�س على معبد الكرنك ..حقائق قد ال تعرفها
يحتفل امل�صريون بظاهرة تعامد ال�شم�س
ع �ل��ى م�ع�ب��د ال �ك��رن��ك يف الأق �� �ص��ر ي ��وم 21
دي�سمرب من كل عام ،من ال�ساعة ال�ساد�سة
وحتى الثامنة �صباحاً ،وهي الظاهرة التي
تعك�س جانباً م��ن عظمة امل�صري القدمي،
ال��ذي ك��ان على دراي��ة بعلم الفلك وحركة
ال�شم�س ب�شكل دقيق.
ويف هذا الإط��ار ي�شرح �أ�ستاذ علم امل�صريات
ال ��دك �ت ��ور ب �� �س��ام ال �� �ش �م��اع ،يف ت�صريحات
خا�صة مل��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية" بع�ضاً
من احلقائق املذهلة ح��ول تعامد ال�شم�س
على معبد الكرنك ،وما ميثله "التوقيت"
و"املكان" م��ن دالالت ت�ع�ك����س ج��ان �ب �اً من
عظمة قدماء امل�صريني.
ي�ستهل ال�شماع حديثه بالإ�شارة �إىل داللة
التوقيت ،يف  21دي�سمرب من كل عام (يتغري
التاريخ �إىل  22دي�سمرب كل �أربع �سنوات ،يف
ال�سنة الكبي�سة) ،على اعتبار �أن ذلك التاريخ
ميثل فلكياً بدء ف�صل ال�شتاء (ف�صل الإنبات

جورجينا رودريغز تخدع
اجلمهور لرفع ن�سبة ثروتها
ن�شرت عار�ضة الأزياءجورجينا رودريغز �صوراً عرب �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي� ،أثناء تواجدها على منت طائرتها
اخلا�صة .الالفت �أن رودريغز عمدت �إىل ن�شر عدد كبري من املجالت
التي حتتل �صورها غالفها ،ما �أثار ال�شكوك لدى العديد من املتابعني
الذين �أكدوا قيامها بهذا الأمر من �أجل زيادة عدد املبيعات ،ولتظهر
�أنها قادرة على حتقيق ن�سب بيع عالية ،بح�سب و�صفهم ،وبالتايل رفع
قيمة ثروتها .من ناحية �أخرى بدت روردريغز �سعيدة للغاية باجلولة
التي تقوم بها على م�تن ال�ط��ائ��رة ،حيث ظهرت وه��ي جتل�س وتنام،
وك�أنها يف منزلها متاماً.

عند قدماء امل�صريني) ،م�شرياً �إىل �أن ذلك
يعك�س ج��ان�ب�اً م��ن ت�ط��ور وك �ف��اءة امل�صري
القدمي العالية يف درا�سة الأجرام ال�سماوية
وحتركات ال�شم�س والنجوم وحتى الكواكب،
فقد ا�ستطاع ق��دم��اء امل�صريني يف الدولة
الو�سطى معرفة خم�سة كواكب على الأقل
منهم فينو�س واملريخ ،و�أعطى لهم امل�صري
القدمي �أ�سماء خا�صة.
ومن عظمة وداللة "التوقيت" ينتقل عامل
امل���ص��ري��ات ب��احل��دي��ث ع��ن "داللة املكان"،
بالإ�شارة �إىل �أن "معابد" الكرنك هي املكان
الأم�ث��ل ملثل تلك الظاهرة ،ملا للكرنك من
�أهمية خا�صة؛ فهو بيت الإله �آمون رع (�إمِ ن
رع بالهريوغليفية) ،وهو املعبود اخلفي عند
امل���ص��ري ال �ق��دمي ،وت�ع�ت�بر م�ع��اب��د الكرنك
�أك�بر مركز ديني يف ذل��ك الوقت يف م�صر،
ومن ث ّم ف�إنه من الطبيعي جداً �أن تت�شكل
ه�ن��اك ال�ع�لاق��ة ب�ين ق��ر���ص ال�شم�س وبني
(�إمن رع).

فيديو م�سيء لفناين
م�صر يثري جدال
م��ا ف�ت��ئ ال��و��س��ط ال�ف�ن��ي يف م�صر
يواجه �أزم��ات متالحقة ،ع��ادة ما
ت�شغل حيزا كبريا من اهتمامات
اجل �م �ه��ور وت �ت �� �ص��در "الرتند"،
و�أح ��دث تلك الأزم ��ات ه��و فيديو
ملطربة �شابة ت��دع��ى دي�ن��ا ح�سني،
اع� �ت�ب�ر م �� �س �ي �ئ��ا ل �ل��و� �س��ط الفني
وال �ع��ام �ل�ي�ن ب� ��ه ،وج � ��رى تداوله
على نطاق وا�سع خ�لال ال�ساعات
القليلة املا�ضية.
ودف��ع ه��ذا الفيديو وت��داول��ه على
نطاق وا�سع نقابة املهن التمثيلية
يف م�صر ب��رئ��ا��س��ة ال�ف�ن��ان �أ�شرف
زك � ��ي� ،إىل الإع� �ل ��ان ع ��ن حترك
عاجل ..فما الق�صة؟
بد�أت الواقعة بانت�شار فيديو على
م�ن���ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
تظهر فيه دينا ح�سني ( 29عاما)
ب�ي�ن�م��ا ت �� �ش��ن ه �ج��وم��ا ح � ��ادا على
الو�سط الفني ،وتزعم �أن الو�سط
ال �ف �ن��ي ي �ت �ط �ل��ب ت� �ق ��دمي الفتاة
تنازالت بعينها .وتت�ضمن الفيديو
ت �� �ص��ري �ح��ات م���س�ي�ئ��ة للمنتجني
والعاملني بهذا املجال عموما.
وق ��ال ��ت دي �ن��ا �إن ال��و� �س��ط الفني
"يعاين م� ��ن � �س �م �ع��ة �سيئة"،
وب��ال �ب �ح��ث امل �ع �م��ق ع��ن الفيديو،
ت�ب�ين �أن ��ه ن���ش��ر ل�ل�م��رة الأوىل يف
م��ار���س امل��ا� �ض��ي ،ومل ي�ث�ر حينها
جدال بالقدر الذي �أثاره مع �إعادة
ت��داول��ه حاليا ،و�أ�سفر عن حترك
م ��ن ال �ن �ق��اب��ة الت� �خ ��اذ �إج � � ��راءات
قانونية �ضد �صاحبته.

