
   

و�صول القمر ال�صطناعي امل�صغر الإماراتي 
البحريني »�صوء 1« اإىل حمطة الف�صاء الدولية

•• اأبوظبي - املنامة- وام: 

و�صل القمر ال�صطناعي الإماراتي 
البحريني امل�صرتك �صوء 1 بنجاح 
الدولية،  ال��ف�����ص��اء  حم��ط��ة  اإىل 
حم����م����وًل ع���ل���ى م����ن ال�������ص���اروخ 
انطلق يف رحلته  ال��ذي   9 فالكون 
SpaceX CRS- الف�صائية 

للف�صاء  كينيدي  مركز  من   24
الأمريكية  ف���ل���وري���دا  ولي������ة  يف 
دقائق  و�صت  الثانية  ال�صاعة  عند 
ظ���ه���راً ب��ت��وق��ي��ت دول����ة الإم������ارات. 
ويتوج هذا الو�صول الناجح للقمر 
حمطة  اإىل   1 �صوء  ال�صطناعي 
ال�صراكة  جهود  الدولية  الف�صاء 
ب���ن دولة  ال��ف�����ص��ائ��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
الإمارات ومملكة البحرين، اإذ يعد 
القمر ال�صطناعي امل�صرتك ثمرة 
للتعاون البناء بن وكالة الإمارات 
لعلوم  الوطنية  والهيئة  للف�صاء 
ويتكون  ال��ب��ح��ري��ن.  يف  ال��ف�����ص��اء 
ال��ف��ري��ق ال����ذي ع��م��ل ع��ل��ى اإجن���از 
 23 م��ن   1 ���ص��وء  وب��ن��اء  ت�صميم 
طالباً جامعياً، من بينهم 9 طالب 
جامعة  يف  ي���در����ص���ون  ب��ح��ري��ن��ي��ن 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 

اأبوظبي.
)التفا�صيل �ص3(

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

عالقات معّقدة بن البلدين

تعديل اإجراءات الت�صدي 
لـ »كوفيد - 19« يف احلكومة الحتادية

•• دبي - وام:

موجهاً  تعميماً  اأم�ص،  احلكومية،  الب�صرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  اأ�صدرت 
اإىل كافة الوزارات واجلهات الحتادية، عدلت مبوجبه بع�ص اإجراءات الت�صدي 
جلائحة كوفيد 19- على م�صتوى احلكومة الحتادية، وذلك يف �صوء التن�صيق 
الإمارات  دول��ة  حكومة  توجهات  مع  ومتا�صياً  بالدولة،  الخت�صا�ص  جهات  مع 
الحتادية  اجلهات  جميع  لدخول  الأخ�صر،  امل��رور  نظام  تطبيق  اعتماد  ب�صاأن 
على  ال��دخ��ول  يقت�صر  بحيث  ال��دول��ة،  اإم���ارات  كافة  يف  واملراجعن،  للموظفن 
املطعمن واأ�صحاب الفئات امل�صتثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022. 
واأه���اب���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب���ال���وزارات واجل���ه���ات الحت���ادي���ة ب�����ص��رورة الل���ت���زام والتقيد 
بالإجراءات ال��واردة يف تعميمها 21 ل�صنة 2021، بحيث ي�صمح فقط بدخول 
 - لقاح كوفيد  اأي  اجلهات الحتادية لالأ�صخا�ص احلا�صلن على جرعتن من 

�ص5( )التفا�صيل  له.  واملعززة  الداعمة  واجلرعات  الدولة،  يف  معتمد   19

الإحاطة الإعالمية لكوفيد - 19: 
الإمارات تتبع منوذجا فريدا من الإجراءات 

الحرتازية والوقائية لحتواء الفريو�س ومتحوراته
•• اأبوظبي -وام:

يف  ال�صحي  القطاع  ع��ن  الر�صمي  املتحدث  الغيثي  ن��ورة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
ال��دول��ة اأن���ه بف�صل ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة احل��ري�����ص��ة ع��ل��ى �صحة 
و�صالمة املجتمع اتبعت الدولة منوذجا فريدا من الإجراءات الحرتازية 
والتدابري الوقائية لحتواء الفريو�ص ومتحوراته لعدم تف�صيه ، وذلك من 
خالل تطوير اإجراءات الفح�ص الطبي لكت�صاف احلالت امل�صابة وعزلها 
لها.                                 املنا�صبة  العالجات  وتقدمي  ال�صحي  للعزل  املخ�ص�صة  الأم��اك��ن  يف 

)التفا�صيل �ص5(

بوتن يخاطب احل�صور خالل الجتماع ال�صنوي ملجل�ص وزارة الدفاع يف مو�صكو )ا ف ب( 

لوح باحلل الع�سكري ردًا على خطوات اأمريكا 

بوتن: اإذا حترك الناتو اإىل اأوكرانيا �صتنطلق �صواريخنا خالل دقائق

الأمم املتحدة تنفي اإخالء مقراتها يف ليبيا 

حتركات ع�صكرية واإغالق طرق يف العا�صمة الليبية
بعد 10 �سنوات يف ال�سلطة

كوريا ال�صمالية: ل يزال كيم جونغ اأون حذًرا من بكني!

اأوميكرون يدفع ملوجة جديدة من الإغالقات

حاكم م�سرف لبنان:
القت�صاد  حتــريــك  اإعــــادة 
يحتاج 12 اىل 15 مليار دولر 

•• بريوت-اأ ف ب:

اأك������د ح���اك���م امل�������ص���رف امل���رك���زي 
اأّن من  ال��ث��الث��اء  �صالمة  ري��ا���ص 
����ص���اأن ح�����ص��ول ل��ب��ن��ان ع��ل��ى دعم 
يراوح بن 12 و15 مليار دولر 
مع  ات��ف��اق  اإىل  التو�صل  ح��ال  يف 
�صندوق النقد الدويل، اأن ي�صاعد 
القت�صاد  حت��ري��ك  اإع������ادة  ع��ل��ى 
امل��ت��ع��ّ� وا���ص��ت��ع��ادة ال��ث��ق��ة، منبهاً 
من ت�صاوؤل الحتياطي الإلزامي 

بالدولر.
 2019 ع���ام  م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان  ي�صهد 
م�صبوق،  غري  اقت�صادياً  انهياراً 
���ص��ّن��ف��ه ال��ب��ن��ك ال����دويل م��ن بن 
ال��ع��امل منذ منت�صف  الأ���ص��واأ يف 
القرن املا�صي. ويرتافق ذلك مع 

�صلل �صيا�صي ت�صهده البالد.

لعدم تاأمني اأكرثية �سبعة اأع�ساء من اأ�سل 10 
املجل�س الد�صتوري اللبناين يعترب 

قانون النتخاب �صاري املفعول
•• بريوت-وكاالت:

النتخاب  ق��ان��ون  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  لبنان  ال��د���ص��ت��وري يف  املجل�ص  اع��ت��رب 
ال�صادر عن املجل�ص النيابي �صاري املفعول.

عقده  ال��ذي  والأخ���ري  ال�صابع  اجتماعه  يف  ال��د���ص��ت��وري،  املجل�ص  وق��ال 
ام�ص، اإنه بعد املداولت ولتعذر تاأمن اأك�ية �صبعة اأع�صاء، قرر اعتبار 

القانون املطعون فيه من قبل تكتل لبنان القوي نافذاً.
يف  م�صلب  طنو�ص  القا�صي  اللبناين  الد�صتوري  املجل�ص  رئي�ص  واأعلن 
من  اأع�صاء  �صبعة  اأك���ي��ة  تاأمن  اإىل  يتو�صل  مل  املجل�ص  اأن  ت�صريح 
اأ�صل 10 على جميع النقاط املطروحة وبالتايل قانون النتخاب �صاري 

املفعول.
واأ�صاف اأنه مل تتاأمن الأك�ية ول قدرة لنا على اإ�صدار قرار، وهناك 
اأ�صياء كانت مو�صوع خالف قانوين بالإ�صافة اىل موا�صيع متفق عليها، 
وبعد �صبع جل�صات متوا�صلة منذ ال�صاد�ص من دي�صمرب )كانون الأول( 

احلايل، مل نتو�صل اإىل راأي موحد يجمع بن �صبعة اأع�صاء.
بخلفيات  ك��ان  الد�صتوري  املجل�ص  اأع�صاء  ب��ن  النقا�ص  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
قانونية وهذا الطعن لن يحّل اأزمة لبنان والنتخابات �صتح�صل بطعن 

اأو بدونه.
وكان تكتل لبنان القوي النيابي الذي يرتاأ�صه وزير اخلارجية الأ�صبق 
يف  املا�صي طعناً  الثاين(  )ت�صرين  نوفمرب   17 يف  ق��ّدم  با�صيل  ج��ربان 
اإىل  م��وؤخ��راً،  النيابي  املجل�ص  اأق��ره��ا  التي  النتخاب  ق��ان��ون  تعديالت 

املجل�ص الد�صتوري.
ومتحور الطعن حول اإقرار تقدمي موعد النتخابات من الثامن مايو 
)اأيار( 2022 اإىل 27 مار�ص )اآذار( املقبل، اإ�صافة اإىل اقرتاع املغرتبن 
ل�128 نائباً، الأمر الذي يتعار�ص مع القانون النتخابي الذي كان قد 

خ�صهم ب�صتة نواب ميثلون كل الطوائف.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

قد تكون ال�صن احلليف الوحيد 
لكوريا ال�صمالية، لكن وريث اأ�صرة 
كيم ال�صيوعية يخ�صى التدخل يف 

�صوؤونه الداخلية.
اخلريف  منذ  ي��دّب  الن�صاط  ب��داأ 
ال�صينية- ال�صداقة  ج�صر  عند 
يربط  ال���ذي  ال�صمالية  ال��ك��وري��ة 
ك����وري����ا  يف  �����ص����ي����ن����وي����ج����و،  ب������ن 
ال�صن،  يف  وداندونغ،  ال�صمالية، 
اإدارة  وق��ال��ت  ي��ال��و.  نهر  وراء  م��ا 
التجارة  اإن  ال�صينية،  اجل��م��ارك 
 69.9 اإىل  و����ص���ل���ت  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
بزيادة  �صبتمرب،  يف  دولر  مليون 
ومن  ع���ام.  يف  ب��امل��ائ��ة   142.8
ا�صتئناف  ي�����ص��اع��د  اأن  امل��ف��رت���ص 
التجارة الثنائية، كوريا ال�صمالية 
الطبية  احتياجاتها  تلبية  على 
والغذائية الكبرية -التي تقدرها  •• عوا�شم-وكاالت:

اأرج����اأت ن��ي��وزي��ل��ن��دا، اأم�����ص، املوعد 
ال������ذي ك�����ان م����ق����رراً لإع��������ادة فتح 
النت�صار  ب�صبب  الدولية  حدودها 
اأوميكرون حول  للمتحور  ال�صريع 
العامل كما اأعادت عدة دول اأخرى 
فر�ص اإجراءات الإغالق والتباعد 

الجتماعي.
وت��رف��ع ال��ك��ث��ري م��ن ال����دول حالة 
اأيام  ب�صعة  قبل  الق�صوى  التاأهب 
امل��ي��الد وراأ�ص  م��ن اح��ت��ف��الت عيد 
الأزمة  فيه  األ��ق��ت  وق��ت  يف  ال�صنة 
اأي�صاً  بظاللها  الأخ��رية  ال�صحية 
تخ�صى  التي  املالية  الأ���ص��واق  على 
التعايف  ع���ل���ى  ذل������ك  ت����اأث����ري  م����ن 

القت�صادي العاملي.
امل�صابن  اأع�����������داد  وت���ت�������ص���اع���ف 
ب��اأوم��ي��ك��رون ع��ل��ى ن��ح��و ���ص��ري��ع يف 
اأوروب����ا وال���ولي���ات املتحدة  اأن��ح��اء 
تف�صي  ت�صبب  ال��ي��اب��ان  واآ���ص��ي��ا.ويف 
ق��اع��دة ع�صكرية يف  اأوم��ي��ك��رون يف 
على  �صخ�صاً   180 ن��ح��و  اإ���ص��اب��ة 
هيبكينز  ك���ري�������ص  وق������ال  الأق��������ل. 
مواجهة  ع����ن  امل���������ص����وؤول  ال����وزي����ر 
التي فر�صت  البالد  كوفيد19 يف 
اإج���راءات مكافحة  اأ�صد  من  بع�صاً 
العامل،  يف  ����ص���رام���ة  كوفيد19 
عملية  ب��دء  اأرج����اأت  نيوزيلندا  اإن 
مقررة لإع���ادة فتح ح��دوده��ا حتى 

نهاية فرباير)�صباط(.
ويف الهند، دعا رئي�ص وزراء حكومة 
كيجريوال  اأرف����ي����ن����د  ن���ي���ودل���ه���ي 
املواطنن اإىل و�صع كمامات وحث 
ال�صماح  على  الحت��ادي��ة  احلكومة 

باإعطاء جرعة لقاح تن�صيطية.

عمليات  اأكرب  ينفذ  التحالف 
واجلــوف  ــاأرب  م يف  ا�صتهداف 

•• اليمن-وكاالت:

ال�صرعية يف  دع��م  اأع��ل��ن حت��ال��ف 
تنفيذ  ع���ن  ال���ث���الث���اء،  ال���ي���م���ن، 
ا�صتهداف يف ماأرب  اأكرب عمليات 
واجل�������وف ب���ال���ي���م���ن خ�����الل 24 

�صاعة.
واأك�������د ال���ت���ح���ال���ف م��ق��ت��ل 250 
عن�صرا حوثيا، وتدمري 29 اآلية 
للحوثين يف ماأرب واجلوف عرب 
40 ا�صتهدافا خالل 24 �صاعة.
مقاتالت  �صنت  �صابق،  وق��ت  ويف 
الثالثاء،  ال���ع���رب���ي،  ال��ت��ح��ال��ف 
اآليات  ا���ص��ت��ه��دف��ت  غ����ارات ج��وي��ة 
احلوثية  ل��ل��م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  وم����واق����ع 

غرب تعز اليمنية.
ثالث  اإن  ع�صكري،  م�صدر  وق��ال 
غارات للتحالف ا�صتهدفت اأطقما 
حوثية وجتمعا لعنا�صر امليلي�صيا 
املقاتلة يف قرية املدخن مبنطقة 
�صمري التابعة ملقبنة عند الريف 

الغربي لتعز.
واأك����د امل�����ص��در ���ص��ق��وط ع���دد من 
�صفوف  يف  واجل����رح����ى  ال��ق��ت��ل��ى 
طاقمن  وت����دم����ري  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ا، 
طريقهما  يف  ك���ان���ا  ع�����ص��ك��ري��ن 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��ن��ا���ص��ر امل���ق���ات���ل���ة يف 

جبهات مقبنة الغربية.
كما ا�صتهدفت مقاتالت التحالف 
واآليات  جت��م��ع��ات  غ�����ارات،  ب��ع��دة 
يف  الإي���ران���ي���ة  احل��وث��ي  مليلي�صيا 

جبهات القتال جنوب ماأرب.
الثنن،  اأف�����اد،  ال��ت��ح��ال��ف  وك����ان 
ج���وي���ة دقيقة  ���ص��رب��ات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
ع�صكرية  لأه����������داف  وحم��������ددة 

م�صروعة مبطار �صنعاء.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة )ال���ف���او( بنحو 

.2021 لعام  طن  األف   860
هذا النتعا�ص -ومع ذلك، ما زلنا 
ال�صابقة  امل�صتويات  عن  بعيدين 
للوباء - ي�صهد على حدود �صيا�صة 

متظاهرون يقتحمون الربملان الروماين 
احتجاجا على اإجراءات كوفيد- 19 

•• بوخار�شت-رويرتز:

املرور  حركة  عرقلة  اإىل  اأدى  مما  الثالثاء،  اأم�ص  الربملان  اقتحام  الرومانين  املتظاهرين  من  ح�صد  ح��اول 
امل�صرعن من جعل ت�صريح كورونا للدخول  العا�صمة بوخار�صت يف حماولة ملنع  ال�صيارات يف  واإت��الف بع�ص 

اإجباريا على العمال.
وفوجئت قوات مكافحة ال�صغب مبئات املتظاهرين يتدفقون من البوابة مما اأجرب موظفي الأمن على منع 

الدخول اإىل املبنى. وغادر املتظاهرون فيما بعد. ومل ت�صتخدم قوات ال�صرطة القوة.
ويف حن اأن الئتالف احلاكم، املكون من تيار الو�صط والي�صارين، يتفاو�ص حاليا حول �صروط ت�صريح الدخول 

ال�صحي، اإل اأن مثل هذا الت�صريح غري مطروح على جدول اأعمال الربملان يف الوقت الراهن.

الك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ال��وط��ن��ي، التي 
اإغالق احلدود  ُرفع �صعارها منذ 
يف بداية وباء فريو�ص كورونا عام 
2020، من قبل الزعيم الكوري 

ال�صمايل، كيم جونغ اأون.
)التفا�صيل �ص13(

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

مواقــيت ال�صالة
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»واجب« ت�ستعر�ص منجزات 
الإمارات ملواجهة الكوارث والأزمات

اأخبار الإمارات

بيالرو�ص وبولندا منعتا الأمم 
املتحدة من الو�سول اإىل احلدود

عربي ودويل

�سان جرمان يعّول على 
مي�سي اأمام لوريان

الفجر الريا�سي

وا�صنطن تعمل على اإعداد 
خطوات جديدة جتاه اإيران

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإيران،  اإع��داد خطوات جديدة جتاه  املتحدة تعمل على  الوليات  اأن  الأبي�ص  البيت  اأعلن 
�صتتخذها يف حال ف�صل املفاو�صات حول امللف النووي يف فيينا.

وقالت املتحدثة با�صم البيت الأبي�ص جن �صاكي، اإنه بناء على موقف اإيران من اجلولة 
الأخرية من املفاو�صات، كلف الرئي�ص جو بايدن الفريق اخلا�ص بالأمن الوطني باأن يكون 
م�صتعدا لف�صل الدبلوما�صية والنظر يف خيارات اأخرى. واأ�صافت �صاكي اأن هذا العمل جار، 

وهناك اأي�صا م�صاورات بهذا ال�صاأن مع العديد من ال�صركاء حول العامل.
اإي��ران اإىل ك�صب الوقت  اأكد وزير الدفاع الإ�صرائيلي بيني غانت�ص، �صعي  ياأتي ذلك فيما 
فقط من خالل مفاو�صاتها يف فيينا. واأ�صاف غانت�ص اأن اإيران تدخل يف املفاو�صات دون 
اأوراق م�صاومة حقيقية، مو�صحاً اأنها تعمل على ك�صب اأكرب قدر ممكن اأو خ�صارة اأقل قدر 
التباطوؤ  واأ�صاف:يجب و�صع حد ل�صرتاتيجية  النووي والقت�صادي.  املجالن  ممكن يف 
التي تتبعها اإيران. اإننا نعمل على تعميق التعاون الدويل، واأنا على يقن اأنه �صيتم قريبا 

تو�صيع الإجراءات العلنية وال�صرية على حد �صواء ملواجهة طهران.

•• عوا�شم-وكاالت:

وعد الرئي�ص الرو�صي فالدميري 
تدابري  باتخاذ  ال��ث��الث��اء،  ب��وت��ن، 
منا�صبة للرد على اخلطوات غري 

الودية للوليات املتحدة.
الغرب  على  باللوم  بوتن  واأل��ق��ى 
يف ت�صعيد حدة التوتر يف اأوروبا، 
ق���ائ���ال  اإن����ه ق��ي��م ن��ت��ي��ج��ة احلرب 

الباردة ب�صكل خاطئ.
متحدثا  الرو�صي،  الرئي�ص  وقال 
الع�صكرين،  امل�صوؤولن  كبار  اإىل 
املنا�صب  بال�صكل  �صرتد  رو�صيا  اإن 
على اأي اعتداء غربي و�صتوا�صل 

تطوير جي�صها.
رو�صيا  ���ص��ت��ت��خ��ذ  ك��م��ا  واأ�����ص����اف: 
منا�صبة  تقنية  ع�صكرية  ت��داب��ري 
الودية  غ��ري  اخل��ط��وات  ع��ل��ى  ردا 

للوليات املتحدة.
البنية  حت���رك���ت  م���ا  اإذا  وت���اب���ع: 
ذلك  م��ن  اأب��ع��د  ل��ل��ن��ات��و  التحتية 
ف�صيختزل  اأوك��ران��ي��ا  يف  وظ��ه��رت 
زم������ن حت���ل���ي���ق ال���������ص����واري����خ من 
دق����ائ����ق،   10-7 اإىل  م���و����ص���ك���و 
ت��ف��وق �صرعتها  ال��ت��ي  والأ���ص��ل��ح��ة 

�صرعة ال�صوت  اإىل 5 دقائق.
اجلنود  ع�صرات  رو�صيا  وح�صدت 
ع���ل���ى ح�����دوده�����ا م����ع اأوك����ران����ي����ا، 
الأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  مطالبة 
ب������ع������دم ق������ب������ول اجل�����م�����ه�����وري�����ة 
به  ع�����ص��وا  ال�����ص��اب��ق��ة  ال�صوفيتية 

اأو  اأ�صلحة  اأي  ن�صر  ع��دم  و�صمان 
قوات هناك.

وتعترب مو�صكو اأن اأمنها القومي 
�صيكون يف خطر يف حال ان�صمام 
�صمال  ح����ل����ف  اإىل  اأوك������ران������ي������ا 

الأطل�صي )الناتو(.

وكانت تقارير اإعالمية قد ذكرت 
بن  ات�����ص��الت  اأن  �صابق  وق��ت  يف 
م��و���ص��ك��و ووا���ص��ن��ط��ن امل�����ص��ت��م��رة ، 
ال�صمانات  ب��ح��ث  يف  ب������داأت  ق���د 
الأمنية التي طلبتها مو�صكو من 
املمكن تو�صل  واإن من  وا�صنطن، 

الطرفن اإىل تفاهم بهذا ال�صاأن.
الإع���الم  وك��ال��ة  نقلت  ذل���ك،  اإىل 
رو�صي  دبلوما�صي  ع��ن  الرو�صية 
قوله الثالثاء، اإن ات�صالت بداأت 
املتحدة  وال����ولي����ات  رو���ص��ي��ا  ب���ن 
الأمنية  ال�صمانات  ق�صية  ح��ول 
من  واإن  م��و���ص��ك��و  طلبتها  ال��ت��ي 
امل���م���ك���ن ت���و����ص���ل ال���ط���رف���ن اإىل 

تفاهم بهذا ال�صاأن.
امل��ف��او���ص الأم��ن��ي الرو�صي  وق���ال 
جافريلوف  كون�صتانتن  ال��ب��ارز 
الآن  ح��ت��ى  ت��ق��رر  مل  رو���ص��ي��ا  اإن 
اإذا  اخل���ط���وات ال��ت��ي ���ص��ت��ت��خ��ذه��ا 
الأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  رف�������ص 
بقيادة وا�صنطن بحث الأمر، لكن 
تاأخذ  مو�صكو  اأن  تدرك  بروك�صل 

الأمر على حممل اجلد.
وكانت رو�صيا قد طلبت �صمانات 
باأل يو�صع حلف الأطل�صي حدوده 
اأو  ق���وات  ين�صر  اأو  اأوك��ران��ي��ا  اإىل 
اأ���ص��ل��ح��ة ه��ن��اك، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ت��ط��ل��ع ك��ي��ي��ف ل���الن�������ص���م���ام اإىل 
احللف و�صكواها من ح�صد قوات 
تهديد  يف  ح��دوده��ا  ق��رب  رو�صية 

بغزو اأرا�صيها.

•• طرابل�س-وكاالت:

نفت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا  اأم�ص الثالثاء ما 
تردد عن اإخالء مقراتها يف البالد.

مقر  يوجد  ل   : ب��وك  بفي�ص  ح�صابها  ع��رب  البعثة،  وق��ال��ت 
لبعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف عن زارا.

ليبيا،  يف  لها  مقر  اأي  تخل  مل  املتحدة  الأمم  اأن  واأ�صافت 
حمذرة من الأخبار الكاذبة وامللفقة.

ال�صايح،  عماد  ليبيا  يف  النتخابات  مفو�صية  رئي�ص  وك��ان 
مكاتب  يف  النتخابية  اللجان  بحل  تعليماته  اليوم  اأعطى 
باتخاذ  واأو����ص���ى  اأع��م��ال��ه��ا،  واإن���ه���اء  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  الإدارة 
الإجراءات اللوج�صتية التي ت�صمن املحافظة على اجلاهزية 

العملياتية، واملواد التي كانت �صت�صتخدم يف النتخابات.
املوؤجلة  بحكم  فعليا  الليبية  النتخابات  اأ�صبحت  اأن  وبعد 

توترا  طرابل�ص  العا�صمة  ت�صهد  ر�صمي،  اإع��الن  دون  حتى 
اأمنيا.

واأفاد مرا�صل العربية واحلدث يف ليبيا باأن طرابل�ص ت�صهد 
حتركات ع�صكرية �صملت اإغالقات ل�صوارع يف بع�ص املناطق. 
اندلع  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  اجل��ه��ات حت���ذر  بع�ص  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

مواجهات خالل ال�صاعات القادمة.
التوتر  املغادرة ب�صبب  وطلبت جامعة طرابل�ص من الطلبة 

الأمني يف املدينة.
جمنزرة  واآل��ي��ات  مدرعة  عربات  اأن  حملية  مواقع  وذك��رت 
ل��ل��ط��رق يف منطقة ع��ن زارة  ت��ق��اط��ع��ات  ع���دة  ان��ت�����ص��رت يف 

الواقعة جنوب �صرقي العا�صمة طرابل�ص.
كما ذكرت اأن �صوارع عديدة اأقفلت ب�صواتر ترابية يف منطقة 
تقع جنوب غربي منطقة  الفرجان ومناطق جم��اورة  خلة 
�صواحي  يف  اأم��ن��ي  ا�صتنفار  ح��ال��ة  اإىل  واأ����ص���ارت  زارة.  ع��ن 

طرابل�ص اجلنوبية وال�صرقية.
طرابل�ص  وث���وار  ال�صتقرار  دع��م  جهاز  ميلي�صيات  ودف��ع��ت 
الوزراء  رئا�صة  م��ق��رات  حلماية  قواتها  م��ن  بامليد  و777 
حت�صيدات  على  ردا  ال�صيادة،  ووزارات  الرئا�صي  واملجل�ص 
ع�صكرية قامت بها ميلي�صيا 444 املدعومة من ميلي�صيات 
م�صراتة والزاوية، مبع�صكر التكبايل، للهجوم على العا�صمة 

طرابل�ص وال�صيطرة على عدد من املناطق.
و�صوهد م�صلحون يعتلون �صيارات ع�صكرية حمملة بالأ�صلحة 
الثقيلة ودبابات و�صواتر ترابية مت و�صعها لإغالق الطرق 
الرئي�صية يف �صوارع مناطق عن زارة والفرناج وباب غ�صري 
و�صالح الدين واأبو �صليم، يف حترك ع�صكري اأوقف الدرا�صة 
يف عدد من املدار�ص ودفع بع�ص املواطنن اإىل ترك منازلهم 
اأخ��رى، تخّوفا من اندلع قتال خالل  والنزوح اإىل مناطق 

ال�صاعات القادمة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
يف ق�صر النخيل .. فخامة جواو مانويل غون�صالف�ص لورين�صو رئي�ص جمهورية 

اأنغول والوفد املرافق.
ورحب �صموه يف بداية اللقاء ، بزيارة الرئي�ص ال�صيف اإىل الدولة .. ونقل اإليه 
"حفظه  اآل نهيان رئي�ص الدولة  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  حتيات �صاحب 
اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ومتنيات �صموهما جلمهورية اأنغول و�صعبها دوام 

ال�صتقرار والزدهار.
وانغول  الإم���ارات  دول��ة  جتمع  التي  والتعاون  ال�صداقة  بعالقات  �صموه  واأ�صاد 

واأهمية دعمها وتعزيزها مبا يعود باخلري على البلدين و�صعبيهما ال�صديقن.
خا�صة  الثنائي  التعاون  ..جم��الت  اللقاء  خ��الل  اأنغول  ورئي�ص  �صموه  وبحث 
لتعزيزها وتطويرها  امل�صتقبلية  والآفاق  والإ�صتثمارية  والتجارية  القت�صادية 

مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين.
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر ب�صاأن التطورات الإقليمية والدولية وعددا 

من الق�صايا التي تهم البلدين.
ال�صيخ  وم��ع��ايل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  حممد  ..ال�صيخ  اللقاء  ح�صر 
الظاهري مدير  اأحمد مطر  و�صعادة  دولة  وزير  نهيان  اآل  نهيان  بن  �صخبوط 
بو�صهاب  حمد  عي�صى  و�صعادة  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  �صمو  مكتب 
املال  من�صور  و�صعادة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�ص  �صمو  م�صت�صار 
الرئي�ص التنفيذي ل�صركة " اإيدج " الماراتية و�صعادة حممد جمعة ال�صام�صي 

الرئي�ص التنفيذي ملوانئ اأبوظبي و�صعادة من�صور املن�صوري الرئي�ص التنفيذي 
للعمليات ملجموعة "جي 42" و �صعادة حممد جميل الرحمي الرئي�ص التنفيذي 

ل�صركة اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل "م�صدر" وعدد من امل�صوؤولن.
كما ح�صره من اجلانب الأنغويل .. معايل مانويل نوني�ص جونيور وزير الدولة 
ريكاردو  ومعايل  اخلارجية  وزير  انطونيو  تيتي  ومعايل  القت�صادي  للتن�صيق 
الطاقة  وزي��ر  بورج�ص  بابتي�صتا  ج��واو  ومعايل  املوا�صالت  وزي��ر  اأب��ريو  دانيل 
الدبلوما�صية  لل�صوؤون  الرئي�ص  و�صكرتري  وزي��ر  ليما  فيكتور  ومعايل  وامل��ي��اه 

و�صعادة األبينو مالونغو �صفري جمهورية اأنغول لدى الدولة.
مرا�صم  اإنغول  رئي�ص  وفخامة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  و�صهد 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بن  تفاهم  م��ذك��رات  اأرب��ع  توقيع 
اأن���غ���ول ، وق��ع��ه��ا م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ���ص��خ��ب��وط ب��ن ن��ه��ي��ان اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر دول���ة و 

التي وقعها  املذكرات  الأنغويل. و�صملت  اأنطونيو وزير اخلارجية  تيتي  معايل 
" وحكومة جمهورية  "بري�صتيج  تفاهم بن  .. مذكرة  اأوًل   : التايل  اجلانبان 
 DIGITAL  2024  / الرقمي  التحول  برنامج  اق��رتاح  لتطوير  اأن��غ��ول 

./  ANGOLA
للتعاون  اأنغول  جمهورية  " اإيديج" وحكومة  �صركة  بن  نوايا  مذكرة   : ثانياً 

امل�صرتك وبحث فر�ص التعاون.
ثالثا : مذكرة نوايا بن �صركة موانئ اأبوظبي ووزارة النقل يف اأنغول للتعاون يف 

قطاع النقل والقطاعات ذات ال�صلة.
"م�صدر"  امل�صتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �صركة  بن  للتعاون  تفاهم  مذكرة   : رابعاً 
ووزارة الطاقة واملياه يف اأنغول ل�صتك�صاف اإمكانية تنفيذ برنامج طاقة �صم�صية 

وتخزين الطاقة.

•• دبي-وام: 

تبتكر  "الإمارات  فعاليات  تنظيم  ع��ن  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة  اأع��ل��ن��ت 
احلكومية  اجل��ه��ات  مب�صاركة  امل��ق��ب��ل،  ف��رباي��ر  �صهر  خ��الل   "2022
الأكادميية، يف احلدث  واملوؤ�ص�صات  والقطاع اخلا�ص  واملحلية،  الحتادية 
امل�صاركة  وتعزيز  احل��ك��وم��ي،  الب��ت��ك��ار  ثقافة  لرت�صيخ  ال��ه��ادف  الوطني 
دعم  يف  توظيفها  يتم  م�صتقبلية  وم��ب��ادرات  جت��ارب  ابتكار  يف  املجتمعية 
توجهات دولة الإمارات يف اخلم�صن عاما املقبلة. جاء ذلك، خالل اجتماع 
�صم م�صوؤولن يف اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية ويف اإك�صبو 2020 
دبي، ا�صتعر�ص اجلهود لإطالق "الإمارات تبتكر 2022"، واأبرز حماور 
امل�صاركة  وتعزيز  الوطنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تطوير  و�صبل  احلالية،  ال���دورة 
واملحلي،  الحت����ادي  امل�صتوين  على  اجل��ه��ود  وتن�صيق  فيها،  املجتمعية 
ل�صمان اأف�صل تنظيم لها، وت�صهيل ت�صجيل م�صاركات اجلهات احلكومية 
الأكادميية، والتي ميكن الطالع عليها والتعرف  واخلا�صة، واملوؤ�ص�صات 
www.uaeinnovates. الإلكرتوين:  املوقع  عرب  اأجندتها  على 

.gov.ae
تبتكر  "الإمارات  فعاليات  م��ن  العديد  دب��ي   2020 اإك�صبو  ويحت�صن 
ا�صرتاتيجية  �صراكة  16 فرباير، يف  اإىل   11 الفرتة من  يف   ،"2022
جديدة، تهدف لتمكن زّوار املعر�ص من جميع اأنحاء العامل من الطالع 
على املبادرات املبتكرة التي مت اإطالقها يف الدولة، وت�صليط ال�صوء على 
ابتكارات مركز حممد بن را�صد لالبتكار احلكومي. و�صي�صهد "الإمارات 

فرباير  �صهر  ط��وال  مبتكرة  ومبادرات  فعاليات  تنظيم   ،"2022 تبتكر 
امل�صتوين  على  احلكومية  اجلهات  فيها  لت�صارك  ال��دول��ة،  م�صتوى  على 
الحت���ادي وامل��ح��ل��ي، واإط���الق ب��رام��ج ج��دي��دة، وور����ص عمل متخ�ص�صة، 

وجل�صات تفاعلية تعزز ثقافة البتكار بن اأفراد املجتمع.
اإجن��ازات الدورة املا�صية لال�صتفادة  اأهم  ومت خالل الجتماع ا�صتعرا�ص 
اأه��داف هذا احل��دث احلكومي  والبناء عليها مبا ي�صهم يف حتقيق  منها 
واأكد  الإم���ارات،  الأك��رب من نوعه لالحتفاء بالبتكار يف دول��ة  املجتمعي 
املجتمع  و�صرائح  املوؤ�ص�صات  كافة  مع  ال�صراكات  تعزيز  اأهمية  املجتمعون 
واملوؤ�ص�صات التعليمية والأكادميية يف تنظيم وتنفيذ مبادرات متميزة تعزز 
اجلهود  تكثيف  على  واجلهات  الأف��راد  وحتفز  البتكار،  وثقافة  مفاهيم 

وت�صميم الأفكار الكفيلة مبواجهة خمتلف التحديات.
كما ناق�ص املجتمعون عددا من املبادرات املبتكرة التي �صيتم الإعالن عنها 
الذي  احلكومي  لالبتكار  ال�صباب  جمل�ص  اإط��الق  خالل  من  العام،  هذا 
يعمل على التن�صيق بن جمال�ص ال�صباب املحلية وجمل�ص �صباب الإمارات، 

وتعزيز ثقافة البتكار احلكومي وتعميمها.
واأكدت �صعادة هدى الها�صمي م�صاعد وزير �صوؤون جمل�ص الوزراء ل�صوؤون 
ال�صرتاتيجية، اأن حكومة دولة الإمارات تتبنى ا�صرتاتيجيات ومبادرات 
ممار�صة  وتر�صيخه  الب��ت��ك��ار  ثقافة  تعزيز  على  ت��ق��وم  �صاملة  حكومية 
جمتمعية يومية، مبا ي�صهم يف اإ�صراك جمتمع دولة الإمارات يف ت�صميم 
للخم�صن  احلكومية  ال����روؤى  ت��دع��م  ك��ربى  حتولية  م�صاريع  وت��ط��وي��ر 

اجلديدة من عمر دولة الإمارات.

ت��رك��ز يف توجهاتها  اإن ق��ي��ادة دول���ة الإم������ارات  ال��ه��ا���ص��م��ي  وق��ال��ت ه���دى 
امل�صتقبلية التي تت�صمنها وثيقة املبادئ الع�صرة للخم�صن اجلديدة، على 
التي ت�صهم يف  الوطنية  القدرات  الب�صري، وبناء  املال  راأ�ص  اأهمية تعزيز 
تعزيز التفوق العلمي والتقني لدولة الإمارات، وتعزيز البتكار احلكومي 
ق��ال��ت مرجان  م��ن جهتها،  ���ص��ام��ل.  ح���راك جمتمعي  لإح����داث  ال��ه��ادف 
اإن  دبي،   2020 اإك�صبو  يف  الزائر  لتجربة  التنفيذي  الرئي�ص  فريدوين 
املثلى  املن�صة  و�صيكون  لالبتكارات،  منطلقا  دائ��م��ا  ك��ان  ال���دويل  اإك�صبو 
لفعاليات "الإمارات تبتكر"، حيث ميثل فر�صة فريدة لطرح البتكارات 
ومناق�صتها، والتفكري يف �صبل ت�صجيع وتعزيز البتكار يف كافة املجالت 

مع اجلهات املحلية والدولية امل�صاركة فيه.
واأ�صافت فريدوين اأن البتكار ركيزة اأ�صا�صية يف كل نواحي اإك�صبو 2020 
والربامج  املو�صوعات  واأج��ن��ح��ة  ال��زائ��ر  جتربة  يف  يقدمه  م��ا  ع��رب  دب��ي، 
التي  التحديات  مع  التعامل  يف  البتكار  لتوظيف  الهادفة  والفعاليات 
و�صيكون  اأجنحتهم،  يف  امل�صاركون  يقدمه  ما  اإىل  اإ�صافة  العامل،  تواجه 
متميزة  تبتكر" اإ�صافة  "الإمارات  فعاليات  من  للعديد  اإك�صبو  احت�صان 

للحدث الدويل.
وتبني فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" على النجاح الكبري الذي حققه 
�صهر الإمارات لالبتكار خالل دوراته ال�صابقة، وامل�صاركات الوا�صعة التي 
�صهدها خالل عام 2021، حيث ت�صهد فعاليات هذا العام اإطالق الن�صخة 
الثانية من جائزة الإمارات تبتكر، لتعزيز امل�صاركات املجتمعية واملوؤ�ص�صية، 
والعديد من الفعاليات التي �صيتم تنظيمها على م�صتوى دولة الإمارات 

اخلا�ص،  القطاع  من  املتميزة  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  اجلهات  مب�صاركة 
واملوؤ�ص�صات الأكادميية واملعاهد التعليمية يف الدولة.

وت�صمنت فعاليات " الإمارات تبتكر 2021 " التي نظمت بالعتماد على 
الفرتا�صية  والفعاليات  الواقعية،  احلوارية  اجلل�صات  بن  جمع  منوذج 
وتكرمي  دب��ي،   2020 اإك�صبو  رقمية يف موقع  التي عر�صت عرب من�صة 
امل�صاركن من خمتلف اإمارات الدولة يف جائزة الإمارات تبتكر 2021، 
اجلهات  طّبقتها  التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات  باأف�صل  لالحتفاء  هدفت  التي 
احلكومية الحتادية واملحلية يف مواجهة جائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد 

"كوفيد19-".
م��ن اجلهات  م�����ص��روع   200 م��ن  اأك����  تلقت  ال��ت��ي   - اجل��ائ��زة  وعك�صت 
اأرب��ع معايري  9 م�صروعات منها اختريت بناًء على  احلكومية مت تكرمي 
رئي�صية تركز على احلداثة، وقابلية التكرار يف خمتلف املجالت، والأثر 
الإيجابي على املجتمع و�صرعة التطبيق - توجهات حكومة دولة الإمارات 
واملبتكرين  الأفكار  اأ�صحاب  وحتفيز  وتطبيقها،  املبتكرة  الأفكار  دعم  يف 
اأفراد  حياة  لتح�صن  الهادفة  املبتكرة  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  تطوير  على 

املجتمع.
و�صملت اجلائزة 6 فئات رئي�صية حتتفي بالبتكارات احلكومية، التي اأ�صهم 
والتعليم  الوطني،  والقت�صاد  الأع��م��ال،  ا�صتمرارية  تعزيز  يف  تطبيقها 
الريادة  وحتقيق  للموارد،  ا�صتخدام  اأف�صل  وت�صم  القطاعات،  وخمتلف 
ال��رق��م��ي��ة، واب��ت��ك��ار لأمت��ت��ة الإج�����راءات احل��ك��وم��ي��ة، وخ��دم��ات جمتمعية 
مبتكرة، واأف�صل ابتكار يف ت�صهيل الإجراءات، واأف�صل اآلية عمل عن بعد.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت اأكادميية �صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية والأمنية املرحلة الأوىل 
من م�صروع املن�صة التدريبية الرقمية للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 
والت�صالت  املعلومات  نظم  مركز  مع  بالتعاون   E-Learning
بقطاع �صوؤون القيادة وبال�صراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

و�صبكة الإمارات الوطنية املتقدمة للتعليم والبحوث "عنكبوت" .
زايد  ب��ن  �صيف  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  ال�صام�صي  ث��اين بطي  ال��ل��واء  وب��ح��ث 
الدكتور عارف �صلطان  امل�صروع مع  ال�صرطية والأمنية مراحل  للعلوم 
النعيمي  وفاهم  للجامعة  التنفيذي  الرئي�ص  ونائب  مدير  احل��م��ادي 
الرئي�ص التنفيذي ل�صبكة الإمارات الوطنية املتقدمة للتعليم والبحوث 

الدولة. يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  بن  "عنكبوت" للربط 
"عنكبوت" �صتوظف  �صبكة  اإن  احلمادي  �صلطان  ع��ارف  الدكتور  وق��ال 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمال  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  اإم��ك��ان��ات��ه��ا م��ن خ���الل تطبيق 
يف  ت�صهم  متكاملة  رقمية  تدريبية  منظومة  لتطوير  التكنولوجيا 
م�صتفيدة من  اأبوظبي،  �صرطة  التدريبية يف  املنظومة  اأه��داف  حتقيق 
خربتها الوا�صعة يف هذا املجال والبنية التحتية الإلكرتونية املتطورة 

التي تتمتع بها ال�صبكة.
من جهته اأكد اللواء ثاين بطي ال�صام�صي اأن املن�صة التدريبية الرقمية 
احتياجات  جلميع  التدريب  جمال  يف  الرقمي  التحول  وحتقق  �صتلبي 
منظومة  لتطبيق  الرقمية  والتعليمية  التدريبية  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة 

وتنفيذ وتقييم. وت�صميم  تخطيط  من  التدريبية   SAT
والتطبيق  الداخلية  وال�صبكة  الإنرتنت  �صبكة  على  املن�صة  �صتتوفر  و 
الذكي مما يلبي احتياجات الربامج والدورات التدريبية بجميع اأنواعها 

الف�صلية وامليدانية والفرتا�صية عن بعد.

حمدان بن زايد ورئي�س انغول يبحثان تعزيز العالقات الثنائية وي�صهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم

الإمارات تبتكر 2022 ينطلق يف فرباير مب�صاركة احلكومة واملجتمع والقطاع اخلا�س

 ال�صحة تعلن تقدمي 33,340 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   33،340 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   22،350،074 اأم�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 225.98 جرعة لكل 100 �صخ�ص.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�صعياً اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ص "كوفيد19-".

اعتماد املرور الأخ�صر لدخول 
الدوائر املحلية باأم القيوين 

•• اأم القيوين -وام: 

اعتمد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث باإمارة اأم القيوين 
املرور  تطبيق  ب��الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص  م��ع  وبالتن�صيق 
3 يناير  ابتداء من  الأخ�صر لدخول جميع الدوائر املحلية 

.  2022
امل��ح��ل��ي��ة يف الإم������ارة للمطعمن  ال���دوائ���ر  ب��دخ��ول  وي�����ص��م��ح 
اإجرائهم  ح��ال  يف  التطعيم  من  امل�صتثناة  الفئات  واأ�صحاب 

فح�ص PCR والأطفال دون 16 عاما .

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي�����ادة  لتو�صيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  مت��ا���ص��ي��ا 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�ص 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن 
فئات  على  املا�صية  اإجراء 396،090 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 24 

خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
نطاق  وت��و���ص��ي��ع  ال���دول���ة  يف  وال��ف��ح�����ص  التق�صي  اإج������راءات  تكثيف  و���ص��اه��م     
جديدة  اإ�صابة  حالة   452 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
م�صتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ص 
امل�صجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع 

حالة.  744،890
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتن م�صابتن نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�ص 

كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،154 حالة.
   واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�ص تعازيها وموا�صاتها 
باأفراد  مهيبة  امل�صابن،  جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  املتوفن،  ل��ذوي 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
مل�صابن بفريو�ص كورونا  198 حالة جديدة  �صفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت  كما     
امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها الرعاية 
ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 

حالة.  738،983

 ال�صحة جتري 396,090 فح�صا ك�صفت عن 452 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و198 حالة �صفاء 

�صرطة اأبوظبي تطلق املرحلة الأوىل من 
م�صروع املن�صة التدريبية الرقمية

•• ال�شارقة-وام: 

اجلاري  دي�صمرب   24 امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  تنطلق 
القريوان  مهرجان  م��ن  ال�صاد�صة  ال���دورة  فعاليات 
لل�صعر العربي الذي ينظمه بيت ال�صعر يف القريوان 
– وذل����ك برعاية  – ت��ون�����ص  يف م��دي��ن��ة احل��م��ام��ات 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  كرمية 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن 
ال�صارقة ، وتتوا�صل الفعاليات حتى يوم الأحد 26 

دي�صمرب اجلاري.
و يبداأ برنامج حفل الفتتاح باملركز الثقايف الدويل 
مبدينة احلمامات – تون�ص بافتتاح معر�ص ح�صاد 
 –  2020 ل��ع��ام��ي  ب��ال��ق��ريوان  ال�صعر  ب��ي��ت  اأع��م��ال 
2021، يلي ذلك عر�ص فيلم ق�صري حول ن�صاطات 
من  لكل  الر�صمية  كلمات  تبداأ  بعدها  ال�صعر،  بيت 
ال�صارقة،  الثقافة  ودائ��رة  التون�صية،  الثقافة  وزارة 
ق����راءات �صعرية  ت��اأت��ي  ث��م  ب��ال��ق��ريوان  ال�صعر  وب��ي��ت 
و�صريفة  امل��زغ��ن��ي،  املن�صف  ال�����ص��ع��راء  فيها  ي�����ص��ارك 

بدري، واأحمد على الفاخري، وفاطمة الزواري.
�صعرية  اأم�����ص��ي��ة  الأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت�����ص��م��ن 
ي�صارك فيها �صامل ال�صعباين، واأني�ص الهاين، ونزهة 
املثلوثي، وُلهام حّبوب /�صوريا/، وحم�صن العبيدي، 
موؤمن  ي�صارك  والعرو�ص  ال�صعر  ن��ادي  براعم  ومن 
الهاين ورتال الهاين، يليها �صهرة مو�صيقية �صعرية 
ال��ث��اين يت�صمن  ال��ي��وم  اأم��ا  وامل�����ص��ارك��ن..  لل�صيوف 

ندوة نقدية بجانب تنظيم اأم�صية �صعرية.
وتبداأ فعاليات يوم الأحد ، بت�صليم جوائز الفائزين 
ق�صائد  ث��الث  اأح�����ص��ن  ع��ن  ال�صعر  بيت  م�صابقة  يف 
يف  امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  و  امل�صاركن  تكرمي  ذلك  يلي 

املهرجان.
وقال �صعادة عبداهلل بن حممد العوي�ص رئي�ص دائرة 
ال�صاد�صة من مهرجان  الدورة  اإن  بال�صارقة  الثقافة 
بالقريوان  ال�صعر  بيت  ينظمه  الذي  العربي  ال�صعر 
ياأتي تتويجاً لن�صاط امتد لأعوام، اأ�صهم عرب دوراته 
تون�ص  يف  ال��ث��ق��ايف  احل���راك  ا�صتنها�ص  يف  ال�صابقة 
واأم�صيات  ثقافية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  وا���ص��ح،  ب�صكل 
�صعرية، ما جعله وجهة للمبدعن عموماً وال�صعراء 
خ�صو�صاً، ف�صاًل عن اأنه يعترب تر�صيخاً ل�صتمرارية 
ال�صمو حاكم  �صاحب  م��ن  ب��دع��م  ال��ث��ق��ايف،  امل�����ص��روع 
اأن  كما  واملثقفن،  والأدب��اء  لل�صعراء  البارز  ال�صارقة 
متنوعاً  ي�صتقطب جمهوراً  القريوان  ال�صعر يف  بيت 
ويحت�صن  والأدب،  ال�����ص��ع��ر  وحم��ب��ي  م��ب��دع��ي  م���ن 
املواهب ال�صابة، وعزز التوا�صل الثقايف بن املبدعن 

واجلمهور يف حميط ثقايف اإبداعي واأدبي خالق.
تكر�ص  العربي  الوطن  يف  ال�صعر  بيوت  اأن  اأ�صاف  و 
فكرة �صرورة الهتمام بالهوية الثقافية التي يعترب 
ال�صعر اأحد اأبرز جتلياتها، وفق روؤية راعي النه�صة 
ت�صكل  كما  ال�صارقة،  ال�صمو حاكم  �صاحب  والثقافة 
بيوت ال�صعر ف�صاء للمبدعن العرب لتبادل جتاربهم 

وتقدمي اأف�صل اإبداعاتهم.

مهرجان  انطالق   .. دي�صمرب   24
القريوان لل�صعر العربي يف تون�س
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

كاأحد  موقعها   u.ae الإم����ارات  دول���ة  حلكومة  الر�صمية  ال��ب��واب��ة  ع���ززت 
التي توفر خدمات ل�صكان الدولة والراغبن بزيارتها �صواء  املن�صات  اأهم 
للعمل اأو الزيارة، وذلك بالنظر اإىل حجم اخلدمات والبيانات التي يتيحها 

لزواره.
وق��ف��ز ع��دد زوار ال��ب��واب��ة خ��الل ال��ع��ام احل���ايل اإىل اأك���� م��ن 17 مليون 
�صخ�ص بزيادة ملحوظة بلغت%45.7 مقارنة بالعام املا�صي، وباإجمايل 
عدد زيارات بلغ اأك� من 27.7 مليون زيارة، ت�صفحوا خاللها 40.78 
مليون �صفحة، وذلك وفقاً ملا اأعلنت عنه هيئة تنظيم الت�صالت واحلكومة 

الرقمية.
وتكّر�ص البوابة موقعها كمرجع رئي�ص للمعلومات واخلدمات التي يحتاجها 
خمتلف �صرائح املتعاملن والثقة املتنامية يف حمتوى البوابة، واإىل جهود 
فرق العمل التي تعمل على حتديثه ب�صفة يومية ليلبي احتياجات الزوار.

واأ�صارت الهيئة اإىل اأن اأك� ال�صفحات زيارة كانت تلك املتعلقة بال�صتعالم 
عن طلبات اأذونات الدخول والتاأ�صريات و�صالحيتها، وال�صفحات املتعلقة 
ال�صفحات  اإىل  بالإ�صافة  كوفيد19-،  فرتة  خالل  الإم��ارات  اإىل  بال�صفر 

املتعلقة بخدمات الهوية الرقمية.
املوؤ�ص�صي يف هيئة  اإدارة الت�صال  الفيل مدير  اأح��الم عبدالرحمن  واأك��دت 
حموراً  باتت   /u.ae/ بوابة  اأن  الرقمية:  واحلكومة  الت�صالت  تنظيم 

اأ�ص�ص احلياة الرقمية، فهي متّثل واجهة احل�صور  مهماً يف �صعينا لتعزيز 
الرقمي للدولة، وهي املنفذ الأول الذي يخطر ببال كل من يفّكر يف زيارة 
فاإن  التنموية، لذلك  اأو الطالع على جتربتها  ال�صتثمار فيها  اأو  الدولة 
الهيئة  �صياق دور  البوابة يف  ا�صتثنائية لتطوير  اأهمية  الهيئة يويل  فريق 

كممّكن للتحول الرقمي على امل�صتوى الوطني.
مبا  للبوابة  لف��ت��اً  تطويراً  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  �صت�صهد  البوابة  اأن  واأك���دت 
ملواكبتها،  الهيئة  ت�صعى  التي  وامل�صتجدات  التحديثات  اأب���رز  م��ع  ي��ت��الءم 
موؤكدة على الدور البارز الذي تلعبه اجلهات احلكومية يف مواكبة وتطوير 
املحتوى اخلا�ص بها على البوابة وهو ما اأ�صهم يف حتول البوابة اإىل نافذة 
ت�صدر  وتف�صياًل  الإم���ارات.  جتربة  على  العامل  خاللها  من  يطل  �صاملة 

�صكان الدولة عدد زوار البوابة، فيما جاءت كل من الهند، واململكة العربية 
ال�صعودية وجمهورية م�صر، والوليات املتحدة الأمريكية يف �صدارة اأك� 
الدول من حيث عدد الزوار، فيما �صكل الزوار الذين ترتاوح اأعمارهم بن 

البوابة. زوار  من  الأكرب  الفئة  عاماً  و34   25
اأف�صل  وف��ق  امل��ح��ت��وى  بتحديث  ل��ل��دول��ة  الر�صمية  ال��ب��واب��ة  ف��ري��ق  وي��ق��وم 
اخلطط معتمداً على اأحدث التقنيات والربجميات لتوفري من�صة رقمية 
متكاملة تت�صمن كل املعلومات التي يرغب الزوار يف معرفتها، اإ�صافة اإىل 
ت���ي حمتوى  التي  واملرفقات  ال��رواب��ط  مئات اخلدمات وع��دد كبري من 
البوابة وتعزز جتربة امل�صتخدم. مع �صمان حتديث فوري للمعلومات فور 

�صدورها من امل�صادر الر�صمية.

بزيادة 45.7 % .. 17 مليون زائر للبوابة الر�صمية حلكومة الإمارات يف 2021

•• اأبوظبي - املنامة-وام: 

الإماراتي  ال�صطناعي  القمر  و�صل 
 "1 "�صوء  امل�������ص���رتك  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
الدولية،  الف�صاء  اإىل حمطة  بنجاح 
حمموًل على من ال�صاروخ "فالكون 
9" الذي انطلق يف رحلته الف�صائية 
SpaceX CRS-24 من مركز 
فلوريدا  ولي��ة  يف  للف�صاء  كينيدي 
الأمريكية عند ال�صاعة الثانية و�صت 
دقائق ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.

للقمر  الناجح  الو�صول  ه��ذا  ويتوج 
1" اإىل حمطة  "�صوء  ال�صطناعي 
يف  ال�صراكة  جهود  الدولية  الف�صاء 
القطاع الف�صائي بن دولة الإمارات 
القمر  ي��ع��د  اإذ  ال��ب��ح��ري��ن،  ومم��ل��ك��ة 
ال�صطناعي امل�صرتك ثمرة للتعاون 
للف�صاء  الإم���ارات  وكالة  بن  البناء 
يف  الف�صاء  لعلوم  الوطنية  والهيئة 
البحرين. ويتكون الفريق الذي عمل 
 "1 "�صوء  على اإجناز ت�صميم وبناء 
بينهم  م��ن  جامعياً،  طالباً   23 م��ن 
ي��در���ص��ون يف  ب��ح��ري��ن��ي��ن  ط���الب   9
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
اإماراتين  ط��الب  و10  اأبوظبي،  يف 
من جامعة خليفة وجامعة نيويورك 

اأبوظبي.
اإىل حمطة  ب��ن��ج��اح  و���ص��ول��ه  وب���ع���د 
احلملة  ���ص��م��ن  ال���دول���ي���ة  ال��ف�����ص��اء 
"�صوء  اإطالق  اإعادة  اليابانية، �صيتم 
1" اإىل مداره الف�صائي خالل الربع 
بالتعاون   2022 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
ليبداأ  اليابانية،  الف�صاء  وك��ال��ة  م��ع 
ودرا�صة  ر���ص��د  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  م��ه��م��ت��ه 
انبعاثات اأ�صعة غاما الأر�صية الناجتة 
وال�صحب  ال��رع��دي��ة  ال��ع��وا���ص��ف  ع��ن 
الركامية، و�صتكون البيانات العلمية 
لأغرا�ص  م��ت��اح��ة  �صيجمعها  ال��ت��ي 
البحوث والدرا�صات العلمية، وميكن 
اأن  القيمة  العلمية  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ه��ذه 
لأب���ح���اث خمتلفة يف  ت��ك��ون م��رج��ع��اً 

اإمكانية  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ج��ال،  نف�ص 
يف  والتعاون  البيانات  ه��ذه  م�صاركة 
خمتلفة  اأبحاث  مراكز  مع  درا�صتها 

حول العامل.
ب��ن��ت يو�صف  ����ص���ارة  واأك������دت م���ع���ايل 
للتكنولوجيا  دول��ة  وزي���رة  الأم���ريي 
وكالة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املتقدمة 
"�صوء  و�صول  اأن  للف�صاء  الإم���ارات 
الف�صاء  حم��ط��ة  اإىل  ب��ن��ج��اح   "1
ال��دول��ي��ة ي��ت��وج ج��ه��ود ال�����ص��راك��ة يف 
القطاع الف�صائي بن دولة الإمارات 
ثمرة  اأن�����ه  اإذ  ال���ب���ح���ري���ن،  ومم��ل��ك��ة 
الإمارات  وكالة  بن  البناء  للتعاون 
ال��وط��ن��ي��ة لعلوم  ل��ل��ف�����ص��اء وال��ه��ي��ئ��ة 
ويرتجم  ال���ب���ح���ري���ن،  يف  ال���ف�������ص���اء 
امل�صرتك  ال��ف�����ص��ائ��ي  امل�������ص���روع  ه����ذا 
وم�صتوى   ، الثنائية  العالقات  عمق 
يف  بينهما  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
ك��اف��ة امل���ج���الت وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا قطاع 

الف�صاء.
ي�����ص��ع��دين بهذه   : وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اأت���ق���دم  اأن  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
البلدين  م��ن  امل�صرتكة  العمل  ف��رق 
ال�����ص��ق��ي��ق��ن امل���ت���م���ث���ل���ة ب����ن وك���ال���ة 
الوطنية  والهيئة  للف�صاء  الإم���ارات 
البحرين  مملكة  يف  الف�صاء  لعلوم 
ب���داأب وم��ث��اب��رة خالل  ال��ذي��ن عملوا 
ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة م��ن اأج����ل اإجن���از 
دولة  يف  القمر  ه��ذه  وب��ن��اء  ت�صميم 
اإىل نقله وجتهيزه  الإم��ارات و�صوًل 
�صركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل����الإط����الق 
اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  اأت����وج����ه  امل�������ص���روع.. و 
نيويورك  وج��ام��ع��ة  خليفة  ج��ام��ع��ة 
ذات  مرافقهما  توفري  على  اأبوظبي 
امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي ل��ت��دري��ب الطالب 
الذين عملوا يف هذا امل�صروع العلمي 
ال���ق���درات ج����زًءا حيوًيا  ب��ن��اء  ي��ع��د  و 
اقت�صادنا  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ج���ه���ودن���ا  م����ن 
كلتا  لعبت  وق��د  املعرفة  على  القائم 
متكن  يف  رئي�صًيا  دوًرا  اجلامعتن 

اجليل القادم من املواهب .

تطلعها  ع����ن  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأع������رب������ت 
اإىل امل���زي���د م���ن ال���ت���ع���اون ال��ب��ن��اء يف 
م�������ص���اري���ع ف�������ص���ائ���ي���ة ج����دي����دة بن 
والهيئة  ل��ل��ف�����ص��اء  الإم������ارات  وك��ال��ة 
الوطنية لعلوم الف�صاء يف البحرين 
مب���ا ي��ح��ق��ق امل�����ص��ال��ح امل�����ص��رتك��ة  يف 
التطور  ���ص��ري��ع  ال��ف�����ص��ائ��ي  ال��ق��ط��اع 
اأح����د قطاعات  وال��ن��م��و وال����ذي ي��ع��د 
اقت�صاد امل�صتقبل القائم على املعرفة 

والبتكار.
من جانبه قال �صعادة املهند�ص كمال 
ب��ن اأح��م��د حم��م��د، وزي���ر املوا�صالت 
البحرين  مب��م��ل��ك��ة  والت���������ص����الت 
الوطنية  الهيئة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 
لعلوم الف�صاء:" بداية يطيب يل اأن 
وخال�ص  التهاين  اآي���ات  اأ�صمى  اأرف���ع 
مل��ق��ام ���ص��اح��ب اجلاللة  ال��ت��ربي��ك��ات 
خليفة  اآل  ع��ي�����ص��ى  ب���ن  ح��م��د  امل���ل���ك 
�صاحب  واإىل  البحرين  مملكة  ملك 
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 
رئي�ص جمل�ص  العهد  اآل خليفة ويل 
دول��ة المارات  واإىل قيادة   ، ال���وزراء 
مبنا�صبة  ال�صقيقة  املتحدة  العربية 
القمر  م���������ص����روع  ت���ن���ف���ي���ذ  اك����ت����م����ال 
ال�����ص��ن��اع��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي الم����ارات����ي 
امل�صرتك /�صوء 1/ واإطالقه بنجاح 
اإىل حمطة الف�صاء  ظهر هذا اليوم 
اإع���ادة اإطالقه  ال��دول��ي��ة، وذل��ك قبل 
الربع  خ���الل  الف�صائي  م����داره  اإىل 
الأول من العام 2022".  واأ�صاف: 
القيادة احلكيمة  ودعم  توجيهات  اإن 
والدافع  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل���ح���رك  ك��ان��ت 
الأوىل  اخل���ط���وة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الأك������رب 
متهيدا  الف�صاء  جم��ال  يف  للدخول 
خاللها  من  ن�صعى  قادمة  خلطوات 
وتنفيذ  ال��وط��ن��ي  ال��ط��م��وح  لتحقيق 
واأ�صاد  ون���وع���ا.  ك��م��ا  اأك����رب  م�����ص��اري��ع 
الهيئة  لأع���م���ال  احل��ث��ي��ث��ة  ب��امل��ت��اب��ع��ة 
اآل  حمد  ب��ن  نا�صر  ال�صيخ  قبل  م��ن 
خليفة م�صت�صار الأمن الوطني قائد 
ملجل�ص  العام  الأم��ن  امللكي  احلر�ص 

الأثر  لها  ك��ان  والتي  الأعلى  الدفاع 
الهيئة  منت�صبي  حت��ف��ي��ز  يف  ال���ب���ارز 
اكت�صاب  يف  جهدهم  ق�����ص��ارى  ل��ب��ذل 
لي�صكلوا  احلديثة  وامل��ه��ارات  العلوم 
النواة الأوىل من الكفاءات الوطنية 
الف�صاء،  ق����ط����اع  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
الهيئة  م�صاريع  تنفيذ  يف  وي�صاهموا 

امل�صتقبلية خدمة ململكة البحرين.
ال�صكر  ب��خ��ال�����ص  اأت����ق����دم   ": وق�����ال 
وكالة  يف  لال�صقاء  المتنان  وعظيم 
راأ�صهم  وع���ل���ى  ل��ل��ف�����ص��اء  الم��������ارات 
م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت ي��و���ص��ف الأم���ريي 
املتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة 
الإمارات  وكالة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ل��ل��ف�����ص��اء ع���ل���ى م����ا وج����دن����اه منهم 
وح�صن  وامل�صاندة  ال��دع��م  ك��رمي  م��ن 
ويف  امل�صتويات  جميع  على  ال��ت��ع��اون 

كافة الظروف".
امل�����ص��روع امل�صرتك  واأ���ص��اف: ان ه��ذا 
2018 وحتول  ع���ام  ب��ف��ك��رة يف  ب���دء 
القائمن  وب��ج��ه��ود  اهلل  م��ن  بف�صل 
الف�صاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  على 
ل��ل��ف�����ص��اء وبدعم  ووك���ال���ة الم������ارات 
اإىل حقيقة حتمل  كرمي من متكن 
/�صوء 1/ اإىل الف�صاء، لي�صاهم هذا 
الدولية  ال�صناعي يف اجلهود  القمر 
عن  الناجتة  ج��ام��ا/  /اأ�صعة  لقيا�ص 
اآثارها  ودرا���ص��ة  الرعدية  العوا�صف 
وعلى  الن�صان  و�صالمة  �صحة  على 

�صالمة �صناعة الطريان".
امل�صروع يعترب منوذجا  واأكد ان هذا 
يحتذى به للتعاون العلمي والتقني 
ال�صتغالل  ع��رب  ال��ب�����ص��ري��ة  خل��دم��ة 
ال�صلمي للف�صاء. وان الهيئة ما�صية 
امل�صاريع  م��ن  امل��زي��د  تنفيذ  ق��دم��ا يف 
اأن�����ص��اأت من  التي  الأه����داف  لتحقيق 

اجلها.
من جهتها قالت مارييت وي�صرتمان 
ن����ائ����ب رئ���ي�������ص ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 
اأبوظبي: اإنه لفخر عظيم اأن ت�صارك 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي يف هذا 

الإجن���از املهم ل��دول��ة الإم����ارات وهو 
الإماراتي  ال�صناعي  القمر  اإط���الق 

البحريني "�صوء1-".
واأ�صافت ن فريق العمل من جامعة 
نيويورك اأبوظبي عمل بجد على هذا 
املا�صية،  ال�صنن  مدى  على  امل�صروع 
املكونات  ت�صميم  ج��ه��ود  يف  ف�صاهم 
العلمية وتركيبها، كما �صيقود عملية 
واإننا نفتخر بجهود  البيانات  حتليل 
الذي  اجلامعة  لدى  الأبحاث  فريق 
الرئي�صية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  �صارك 
م�صرية  اإىل  جديد  ف�صل  اإ�صافة  يف 
الدولة يف ا�صتك�صاف الف�صاء، وندعو 
اإىل  نتطلع  ك��م��ا  ب��ال��ن��ج��اح،  للمهمة 
م�صاره  يف  ال�صناعي  القمر  ت�صريح 
ومتابعة البيانات فور املبا�صرة ببثها 

من القمر.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال���دك���ت���ور ع����ارف 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  احل���م���ادي،  ���ص��ل��ط��ان 
للعلوم  خليفة  جامعة  يف  التنفيذي 
�صوء1-  اإط���الق  اإن  والتكنولوجيا 
الإمارات  ل��دول��ة  اآخ���ًرا  اإجن���اًزا  ميثل 
ت�صعى  و  ال�صركاء  و  خليفة  وجامعة 
جامعة خليفة لدعم قطاع الف�صاء يف 
الدولة واإعداد اأجيال من املهند�صن 
باملهارات  يتمتعون  ممن  ال���رواد  من 
التكنولوجيات  لتطوير  واخل����ربات 
يف  الدولة  اأه��داف  لتحقيق  الالزمة 
جمال ا�صتك�صاف الف�صاء. واأ�صاف ان 
ال�صطناعي  القمر  واإط��الق  تطوير 
خليفة  جل���ام���ع���ة  ال�����راب�����ع  امل�������ص���غ���ر 
اجلامعة  حر�ص  يعك�ص  "�صوء1-" 
ا�صتك�صاف  ����ص���ن���اع���ة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
الف�صاء يف الدولة من خالل برامج 
املتخ�ص�صة  الأك���ادمي���ي���ة  اجل��ام��ع��ة 
التي  وال��ت��ع��اون��ات  البحثية  وامل��راك��ز 
املال  راأ����ص  على  الرتكيز  �صاأنها  م��ن 
وتكنولوجيات  امل�����وؤّه�����ل  ال���ب�������ص���ري 

الف�صاء املتقدمة.
الأق���م���ار  م���ن  "�صوء1-"  وي��ع��ت��رب 
ال�صغر  م��ت��ن��اه��ي��ة  ال����ص���ط���ن���اع���ي���ة 

يختلف  ل  ولكنه  مرتية"،  "النانو 
امل�صتخدمة  التكنولوجيا  ناحية  من 
الأقمار  م��ن  غ��ريه  ع��ن  ت�صميمه  يف 
الأك��رب. كما اأن��ه من الأق��م��ار املكعبة 
وحدات   3 من  "كيوب�صات" ويتكون 

.U CubeSat3 اأو ما ي�صمى
ويحمل "�صوء 1" على متنه كا�صفن 
م�صممن خ�صي�صاً للك�صف عن اأ�صعة 
غ��ام��ا الأر���ص��ي��ة ب��ا���ص��ت��خ��دام نوعن 
حيث  التكنولوجيا،  م��ن  خمتلفتن 
الكا�صفن  نتائج  ب��ن  املقارنة  �صتتم 
عند حتليل البيانات ودرا�صتها وهذا 
الناحية  م��ن  مهم  اإجن���از  ذات���ه  بحد 
 "1 "�صوء  ي�صتخدم  كما  العلمية. 
ات�صال  كنظام   "S-band" تقنية 
يتم  ال��ت��ي  البيانات  لتحميل  ث��ان��وي 
العلمية،  اأج���ه���زت���ه  م���ن  جت��م��ي��ع��ه��ا 
حجم  ذات  ال��ب��ي��ان��ات  ه���ذه  اإن  ح��ي��ث 

كبري وحتتاج اإىل �صعة حتميل كبرية 
وبالتايل تتطلب �صرعة يف النقل.

ودرا�صة  بر�صد   "1 "�صوء  و�صيقوم 
ان���ب���ع���اث���ات اأ����ص���ع���ة غ���ام���ا الأر����ص���ي���ة 
الرعدية  ال��ع��وا���ص��ف  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 
درا�صة  وتعترب   ، الركامية  وال�صحب 
وم��ي�����ص اأ���ص��ع��ة غ��ام��ا الأر���ص��ي��ة من 
ال��درا���ص��ات احل��دي��ث��ة، وال��ت��ي يتطلع 
امل�صتوى  ع��ل��ى  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  امل�����ص��روع 
ال��������دويل. وت���ع���ت���رب ه�����ذه ال���درا����ص���ة 
اأ�صعة  درا���ص��ة  يف  املتخ�ص�صة  الأوىل 
خا�ص  ب�����ص��ك��ل  الأر����ص���ي���ة  "غاما" 
والأحدث يف هذا املجال على م�صتوى 
اأي  اإج���راء  �صابقاً  يتم  مل  اإذ  ال��ع��امل، 
درا����ص���ات م��ن ه���ذا ال��ن��وع يف منطقة 
فريق  و�صي�صارك  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق 
الدولية يف  1" اجلهود  "�صوء  عمل 
تعزيز  يف  و�صت�صاهم  اجل���ان���ب،  ه���ذا 

على  الطريان  واأم��ن  العلمي  البحث 
درا�صة  �صتتم  ك��م��ا  ال��ع��امل.  م�صتوى 
الأر�صية  غاما  اأ�صعة  انبعاثات  تاأثري 
الغالف  ع��ل��ى  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ذات 
اجل��������وي، وع����ل����ى ح����رك����ة ال����ط����ريان 
و�صحة الإن�صان وبالأخ�ص العاملن 
يف ط��واق��م ال���ط���ريان، مل��ا مي��ي��ز هذه 
الأ���ص��ع��ة م���ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اخ���رتاق 
�صت�صهم  ول��ذل��ك  ال��ط��ائ��رات،  هياكل 
بيانات "�صوء 1" يف التعمق مبجال 
الأمن العاملي فيما يتعلق بالت�صربات 
الإ�صعاعية. يذكر اأنه مت ا�صتلهام ا�صم 
من   "1 "�صوء  ال�صطناعي  القمر 
عنوان كتاب "ال�صوء الأول" وهو من 
حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  تاأليف 
مملكة  م��ل��ك  خليفة  اآل  عي�صى  ب��ن 
الكتاب  ويحكي  ال�صقيقة  البحرين 

جوانب مهمة من تاريخ اململكة.

•• الظفرة -الفجر:

قامت بلدية منطقة الظفرة بتجهيز 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال����دائ����م  امل���وق���ع 
وال����ط����رق مل���ه���رج���ان ل���ي���وا ال�����دويل 
من  وذل����ك  م���رع���ب،  ت���ل   2022-
الرتابية  ال��ت�����ص��وي��ة  اأع���م���ال  خ����الل 
ال���دوارات، وزراع��ة النباتات  وجتهيز 
ال���ربي���ة امل��ح��ل��ي��ة، وت���رك���ي���ب اأع����الم 
بالإ�صافة  الإن���ارة،  وتوفري  ال��دول��ة، 
وموقع  ل���ي���وا،  م��دي��ن��ة  ت���زي���ن  اإىل 
فنية  هند�صية  ب��اأ���ص��ك��ال  امل��ه��رج��ان، 
واأ�صكال  الب���ع���اد  وث��الث��ي��ة  ث��ن��ائ��ي��ة 
ترحيبية بالزوار وامل�صاركن وتعك�ص 
ك��م��ا مت  ال���ت���ح���دي وامل����غ����ام����رة.  روح 
وحت�صن  وت��ط��وي��ر  الأع����الم  تركيب 
اأ�صجار  وال�����دوارات وزراع����ة  ال��ط��رق 

الغاف والنباتات الربية املحلية.
البلدي  ال���ت���واج���د  ف�����رق  وت����واج����د 
للمحافظة  امل��ه��رج��ان  ف���رتة  ط��ي��ل��ة 
ع����ل����ى امل����ظ����ه����ر ال������ع������ام. وحت����ر�����ص 
امل�����ص��ارك��ة يف جميع  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة 
الرتاثية  والأن�����ص��ط��ة  امل��ه��رج��ان��ات 

املختلفة  والريا�صية  والجتماعية 
انطالقاً  وذل��ك  باملنطقة  تقام  التي 
جتاه  الجتماعية  م�صوؤوليتها  م��ن 
املجتمع املحلي.  وقد اأجنزت البلدية 
اأعمال النارة بالطريق املزدوج الذي 
يوؤدي اإىل موقع تل مرعب يف مدينة 
ك�����ص��اف��ات موفرة  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ل���ي���وا 
بالطاقة  وم����زودة   LED للطاقة 

طريق  م�صروع  ويت�صمن  ال�صم�صية. 
ت���ل م��رع��ب ال����ذي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه 21 
ك��ي��ل��وم��رت ت���وري���د وت���رك���ي���ب 501 
ال�صم�صية  ب��ال��ط��اق��ة  اإن�������ارة  ع���م���ود 
وذلك   LED اإن���ارة  ك�صاف  و976 
الطاقة،  ا���ص��ت��ه��الك  ك���ف���اءة  ل���رف���ع 
وت��ر���ص��ي��د ال����ص���ت���ه���الك، م���ن خالل 
واأك�ها  الإ�صاءة  نظم  اأح��دث  اتباع 

ف��ع��ال��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����وارد 
وخف�ص تكاليف الت�صغيل وال�صيانة، 
يف  املعتمدة  املوا�صفات  لأف�صل  وفقاً 
اإىل  اإم��ارة ابوظبي. ويهدف امل�صروع 
والبنى  الأ���ص��ول  اإدارة  كفاءة  تعزيز 
واحلفاظ  العامة  وامل��راف��ق  التحتية 
على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة 

ومنط وجودة احلياة.

•• دبي-الفجر

املزروعي،  مهري  �صيف  العميد  ق��ال 
اإن  ل��ل��م��رور،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
الأ�صهر  دب���ي ح����ررت خ���الل  ���ص��رط��ة 
خمالفة   2771 امل��ا���ص��ي��ة،  ال�11 
ال�ّصري  ل��ل��ق��وان��ن  مل��رك��ب��ات خُم��ال��ف��ة 
بتقنيات  ت��زوي��ده��ا  نتيجة  وامل�����رور، 
وُت�صبب  حمركاتها  �صرعة  من  ترفع 
اإزع�����اج�����اً و���ص��ج��ي��ج��اً وخ����ط����راً على 

قاطني املناطق ال�صكنية.
اأطلقت  دب������ي  م�������رور  اأن  واأو�������ص������ح 
���ص��ب��ط��ي��ة مكثفة  م���روري���ة  ح���م���الت 
فرق  و�صكلت  املا�صية،  الأ�صهر  خالل 
ديرة  اخت�صا�ص  مناطق  يف  ميدانية 
الأفعال  ه��ذه  مثل  ل�صبط  وب��ردب��ي 
ال�صلبية  وال���ظ���واه���ر  وال�����ص��ل��وك��ي��ات 
ال���ت���ي ت�����ص��ك��ل خ����ط����ورة ب���ال���غ���ة على 
اإىل  اأنف�صهم وعلى الآخرين. م�صرياً 
اإىل  ت��ه��دف  ال�صبطية  احل��م��الت  اأن 
الطريق  اأم����ن  ���ص��ب��ط  يف  امل�����ص��اه��م��ة 
واملحافظة  الوفيات  ح��وادث  وتقليل 

ال�صالمة  امل��م��ت��ل��ك��ات، وحت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
اإىل  ال��ط��ري��ق،  ملُ�صتخدمي  امل���روري���ة 
املرورية،  امل��خ��ال��ف��ات  ���ص��ب��ط  ج��ان��ب 
اإ�صافات  ب��رتك��ي��ب  املُ��ت��ع��ل��ق��ة  خ��ا���ص��ة 
لل�صجيج،  املثرية  املركبات  ملحركات 
ا�صتعرا�صية،  ح��رك��ات  ينفذون  وم��ن 
اإىل  اإ�صافة  وتهور،  بطي�ص  ويقودون 
�صبط ال�صائقن الذين ُيقدمون على 
املو�صيقية  الأجهزة  اأ�صوات  ت�صخيم 

يف املركبة اأو الدراجة النارية.

ولفت العميد �صيف املزروعي، اإىل اأن 
�صهر مار�ص ت�صدر جمموع املخالفات 
ت���اله �صهر  456 خم��ال��ف��ة،  مب��ع��دل 
ف��رباي��ر مب��ع��دل 289 خم��ال��ف��ة، ثم 
خمالفة،   276 مبعدل  اإب��ري��ل  �صهر 
271 خم��ال��ف��ة، ثم  ي��ن��اي��ر  �صهر  ث��م 
�صهر  ثم  خمالفة،   270 مايو  �صهر 
�صهر  ث���م  خم��ال��ف��ة،   241 ن��وف��م��رب 
�صهر  و�صهد  خمالفة،   223 اأكتوبر 
�صهد  ف��ي��م��ا  197 خم��ال��ف��ة،  ي��ون��ي��و 
 192 و�صبتمرب  اأغ�����ص��ط�����ص  ���ص��ه��ري 
خمالفة لكل �صهر، واأخرياً �صهد �صهر 

يوليو 164 خمالفة.
ودعا العميد �صيف املزروعي، �صائقي 
احلد  اإىل  ال�صباب  خا�صة  امل��رك��ب��ات 
م����ن ال���ت�������ص���رف���ات ال�����ص��ل��ب��ي��ة وع����دم 
�صجيجاً  ت�صبب  التي  املركبات  قيادة 
تعديالت  لإج����راء  نتيجة  واإزع���اج���اً 
اللتزام  و���ص��رورة  حم��رك��ات��ه��ا،  على 
والتحلي  الإي��ج��اب��ي��ة  ب��ال�����ص��ل��وك��ي��ات 
التزامهم  خ����الل  م���ن  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة 
اأولياء  داعياً  وامل��رور.  ال�صري  بقانون 

�صلوكيات  متابعة  اأهمية  اإىل  الأم��ور 
التي  ب��امل��خ��اط��ر  وتوعيتهم  اأب��ن��ائ��ه��م 
على  اإ���ص��اف��ات  ت��رك��ي��ب  ب��ه��ا  يت�صبب 
ل��زي��ادة �صرعتها  امل��رك��ب��ات  حم��رك��ات 
اأن  اإىل  منوهاً  و�صجيجها.  وقوتها 
الأم����ور وعدم  اأول���ي���اء  اإه��م��ال بع�ص 
مراقبة �صلوك الأبناء قد يت�صبب يف 
اأو  وف��اة ال�صباب يف ح���وادث م��روري��ة 
ت�صبب  خ��ط��رية  ب��اإ���ص��اب��ات  اإ�صابتهم 
من  متنعهم  م�صتدمية  ع��اه��ات  لهم 
ب�����ص��ك��ل طبيعي  ح��ي��ات��ه��م  ا���ص��ت��ك��م��ال 
وتق�صي على اأحالمهم يف ال�صتمتاع 
الفئة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صرياً  باحلياة. 
م�����ص��ت��م��رة من  م��راق��ب��ة  اإىل  حت���ت���اج 
ق��ب��ل اأول���ي���اء اأم����وره����م، اإ���ص��اف��ة اإىل 
بقواعد  الل��ت��زام  ب�صرورة  توعيتهم 
اأج����ل املحافظة  ال�����ص��ري وامل�����رور م��ن 
ي��ع��ت��ربوا من  واأن  ���ص��الم��ت��ه��م،  ع��ل��ى 
الذين  ال�صباب  م��ن  غريهم  ح���وادث 
ق�صوا �صحية حوادث ب�صبب ال�صرعة 
املخالفات  م����ن  وغ����ريه����ا  ال�����زائ�����دة 

اخلطرة.

•• اأبوظبي-وام:

الف�صاء  حمطة  اإىل   "1 "�صوء  امل�صرتك  البحريني  الإماراتي  ال�صطناعي  القمر  اأم�ص  انطلق 
الإم���ارات لتعزيز وتطوير قطاع  ال��ذي تقدمه دول��ة  الفعلي  الدعم  الدولية، يف واح��دة من ثمار 
ال�صناعات الف�صائية يف الوطن العربي �صواء من خالل امل�صاريع امل�صرتكة اأو عرب احت�صان املواهب 

والكفاءات العلمية العربية واإعدادهم وتدريبهم يف هذا املجال.
ويج�صد "�صوء 1" عمق التعاون الإماراتي البحريني يف جمال الف�صاء حيث عمل على ت�صميم 
للعلوم  خليفة  جامعة  م��ن  اإم��ارات��ي��ا  طالبا   14 بينهم  م��ن  جامعياً  ط��ال��ب��اً   23 امل�����ص��روع  وب��ن��اء 
خليفة  جامعة  توا�صل  فيما  بحرينين،  ط��الب  و9  اأبوظبي،  نيويورك  وجامعة  والتكنولوجيا 
الف�صاء على  الوطنية لعلوم  الهيئة  اأبوظبي تدريب نخبة من منت�صبي  للعلوم والتكنولوجيا يف 

تقنيات الف�صاء واإ�صراكهم يف تنفيذ عدة م�صاريع.
وين�صم "�صوء 1" اإىل قائمة امل�صاريع واملبادرات التي تقودها الإمارات بهدف تطوير ودعم قطاع 
الف�صاء العربي ويف مقدمتها القمر ال�صناعي 813 الذي وجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بتطويره ليكون 
مبثابة هدية من الإمارات اإىل الدول العربية مبنا�صبة توقيع ميثاق تاأ�صي�ص "املجموعة العربية 

للتعاون الف�صائي.
�صيعمل القمر متعدد الأطياف على مراقبة الأر�ص وقيا�ص العنا�صر البيئية واملناخية يف عدد من 

الدول العربية من بينها الغطاء النباتي واأنواع الرتبة واملعادن واملياه وم�صادرها اإىل جانب قيا�ص 
الغازات الدفيئة والتلوث والغبار يف الهواء.

امل�صروع  هذا  تطوير  عمليات  الإم���ارات  يف  الف�صاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  "املركز  ويحت�ص 
الوزن واحلجم وكذلك  ناحية  الطيفية من  القمار ال�صطناعية  الفريد من نوعه بن  العربي 
الإمارات  دول��ة  يف  اأر�صية  حمطة  اإىل  البيانات  اإطالقه  بعد  ال�صناعي  القمر  و�صري�صل  الكفاءة، 
البيئية  اجل��ه��ات  خمتلف  منها  لت�صتفيد  العربية  ال���دول  بع�ص  يف  فرعية  ا�صتقبال  وحم��ط��ات 
املعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراين وتقود الإمارات منذ فرتة  والبلديات واملوؤ�ص�صات 
اأول  لتاأ�صي�ص  ميثاق  توقيع   2019 مار�ص  يف  �صهدت  حيث  الف�صاء  جم��ال  يف  العربي  احل��راك 
11 دولة عربية هي: الإمارات وال�صعودية والبحرين  جمموعة عربية للتعاون الف�صائي، ي�صم 

والكويت و�صلطنة عمان واملغرب وم�صر والأردن واجلزائر وال�صودان ولبنان.
الف�صاء وتزويدهم  ال�صابة يف جمال علوم  العربية  الكوادر  الإم��ارات عناية فائقة لإع��داد  وتويل 
يف  والب�صرية  والقت�صادية  العلمية  التنمية  م�صرية  دف��ع  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  اخل���ربات  و  ب��امل��ع��ارف 
جمتمعاتهم، ويف هذا املجال يربز برنامج "نوابغ الف�صاء العرب" الذي اأعلن عنه �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

مبنا�صبة اإطالق م�صبار الأمل للمريخ يف يوليو 2020.
وتدريبهم  العرب  والنوابغ  املواهب  من  متميزة  جمموعة  ورعاية  لحت�صان  الربنامج  ويهدف 
وتاأهيلهم يف علوم الف�صاء وتقنياته وجتهيزهم باملهارات والقدرات واخلربات الالزمة للعمل يف 

الف�صائية  ال�صناعات  قطاع 
الفر�ص  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة 
يحملها  التي  امل�صتقبلية 
هذا القطاع احليوي على 
امل��ن��ط��ق��ة وكي  م�����ص��ت��وى 
نخبة  م��ن  ج��زءا  يكونوا 
العربية  ال���ع���ق���ول  م����ن 
الفذة التي ت�صكل اإ�صافة 

العلمي  للمجتمع  نوعية 
العاملي.

ويوفر الربنامج الذي ت�صرف 
للف�صاء  الإم������ارات  وك��ال��ة  عليه 

ي�صتهدف  مكثفا  تخ�ص�صيا  تدريبيا 
املخت�صن  الدار�صن  من  العرب  ال�صباب 

من  واملخرتعن  واملبتكرين  والعلماء  والباحثن 
علوم  جم��ال  يف  كبري  �صغف  لديه  �صخ�ص  لأي  ميكن  حيث  اخلالقة  الإبداعية  العقول  اأ�صحاب 

الف�صاء وتطبيقاته ويتمتع باملوهبة العلمية الت�صجيل يف الربنامج.

و�صول القمر ال�صطناعي امل�صغر الإماراتي البحريني �صوء 1 اإىل حمطة الف�صاء الدولية

�صرطة دبي حترر 2771 خمالفة ملركبات ت�صببت يف بلدية منطقة الظفرة تكمل جتهيز موقع مهرجان ليوا الدويل 2022
ال�صجيج والإزعاج خالل الأ�صهر الـ11 املا�صية

�صوء 1 اإىل املحطة الدولية.. والإمارات تقود احلراك العربي يف قطاع الف�صاء
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأك������د م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حممد بن خالد اآل نهيان، الأمن 
ملواجهة  العربي  لل�صندوق  ال��ع��ام 
الكوارث والأزم��ات، رئي�ص جمل�ص 
التطوعية،  واج���ب  جمعية  اإدارة 
املجتمعية  ال��ت�����ص��ارك��ي��ة  اأه���م���ي���ة 
لفتاً  والأزم��ات،  للكوارث  للتاأّهب 
اإىل 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 
ك���ورون���ا بجميع  ل��وب��اء  ال��ت�����ص��ّدي 

متحوراته.
خ����الل  ت���������ص����ري����ح،  واأ��������ص�������اف يف 
الذي  احل��واري��ة  اجلل�صة  ح�صوره 

نظمتها جمعية واجب التطوعية، 
يف جمل�ص ال�صيخ حممد بن خالد 
بعنوان  اأب���وظ���ب���ي  يف  ن���ه���ي���ان  اآل 
املجتمعي  وال��ت��الح��م  "التكاتف 
والكوارث،  الأزم�����ات  م��واج��ه��ة  يف 
ال��رائ��دة يف  الإم��ارات��ي��ة  والتجربة 
الأولويات  م��ن  اإن  املجال":  ه��ذا 
الوطنية ملوؤ�ص�صات الإمارات، �صرعة 
ال��ت�����ص��ّدي حل���الت ال���ط���وارئ، من 
خالل القدرة على التنبوؤ والر�صد 
وال���ص��ت��ع��داد م��ن اأج����ل احل���د من 
املت�صررين  وم��ع��اون��ة  اخل�����ص��ائ��ر، 

ب�صكل كامل. 
خ�صائ�ص  م����ن  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 
التمتع  الإم�����������ارات،  يف  امل��ج��ت��م��ع 
اإدراك  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي��ة  ب��ال��ق��درة 

التكاتف  املتنوعة و�صرعة  املخاطر 
بعدما  م��ن��ه��ا،  ل��ل��ح��د  وال���ت���الح���م 
اكت�صبت موؤ�ص�صاته الر�صمية وغري 
باأنظمة  وا���ص��ع��ة  خ���ربة  ال��ر���ص��م��ي��ة 
مواجهة الكوارث، ونقلت جتاربها 
وامل�صتهدفن،  املجتمع  اأف���راد  اإىل 
التخطيط  م�����ن�����ج�����زات  ����ص���م���ن 

وال��ت��ن��م��ي��ة، و���ص��م��ول��ي��ة احل����د من 
الأخطار املحتملة والو�صيكة.

اجلهود  ت�صافر  اأه��م��ي��ة  اأك���د  ك��م��ا 
ال���دول���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن اأج���ل 
الكوارث  م��واج��ه��ة  اأن��ظ��م��ة  تقوية 
ي��ع��ت��م��د للحد  والأزم����������ات، ح��ي��ث 
ب�صورة  ل��ه��ا  وال���ص��ت��ج��اب��ة  م��ن��ه��ا 

املجتمع  ق���درة  تعزيز  على  فعالة 
املتطوعن،  ذل��ك  وي�صمل  امل���دين، 
والقطاع  ال��ع��ام،  النفع  وجمعيات 
الإعالمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اخل��ا���ص، 
والعلمية والثقافية وغريها، حيث 
ت�صاعد هذه الت�صاركية على جتنب 
املرتبة عند وقوع الأحداث  الآث��ار 

اخلطرية.
وُن���ظ���م���ت اجل��ل�����ص��ة احل����واري����ة يف 
اإط����ار ُق����رب اح��ت��ف��اء ك��اف��ة ال���دول 
لالأوبئة،  للتاأهب  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
27 دي�صمرب من كل  الذي يوافق 
اع��ت��م��دت��ه اجلمعية  وال�����ذي  ع����ام، 
العامة لالأمم املتحدة، يوماً عاملياً 

انت�صار  م��ن��ع  ب���وج���وب  ل��ل��ت��ذك��ري 
الأوبئة اجلديدة يف امل�صتقبل كمثل 
اجلل�صة،  ح�صر  ك��ورون��ا.  جائحة 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
نائب  نهيان،  اآل  خالد  ب��ن  حممد 
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية واجب 
الوزير  ا�صت�صافت  التطوعية، كما 
معايل  الأ�صبق،  الأردين  والنائب 
الق�صاة،  ن����وح  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
جامعة  يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة  ع�صو 
حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية، 
املهريي،  عقيدة  اهلل  عبد  و�صعادة 
الزكاة،  ل�����ص��ن��دوق  ال���ع���ام  الأم�����ن 
الفهيم،  ي��و���ص��ف  حم��م��د  و���ص��ع��ادة 
نائب الأمن العام للهالل الأحمر 

النخب  م����ن  وع������دد  الإم������ارات������ي، 
واملخت�صن.   واخل����رباء  امل��واط��ن��ة 
التي  احل��واري��ة  اجلل�صة  وتناولت 
اأداره���ا الإع��الم��ي الإم��ارات��ي رائد 
ال�����ص��اي��ب، م��ن��اق�����ص��ة ال��ع��دي��د من 
املوا�صيع حول اجلهود التي بذلها 
التعاون  يف  الإم����������ارات  جم��ت��م��ع 
والتالحم ملواجهة جائحة كورونا، 
والتي هدفت يف جمملها اإىل دعم 
ال��وط��ن يف  ب��ه موؤ�ص�صات  ت��ق��وم  م��ا 
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  ت��رج��م��ة 
مفهوم  اإدارة  �صرعة  يف  وتطلعاتها 
املخاطر، واتخاذ القرارات ال�صائبة 
ب�صتى  والأزم��ات  الكوارث  ملواجهة 

اأنواعها.

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  لتو�صيع  ت��ربع��ات  حملة  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأطلقت 
عام  يف  الإن�صانية  مبادراتها  �صمن  املعوزين،  للمر�صى  ال�صحية  خدماتها 
اخلم�صن. ويفيِ هذا ال�صدد وقعت الهيئة وجمموعة )يف بي ا�ص( للرعاية 
التعاون  اأم�ص، ملحقا جديدا لتفاقية  اأبو ظبي  الهيئة يف  ال�صحية مبقر 
التي مت توقيعها بن اجلانبن العام املا�صي يف املجال ال�صحي، والتي تهدف 
الهيئة  ت�صملهم  ال��ذي��ن  للمر�صى  الطبية  ال��رع��اي��ة  م�صتوى  حت�صن  اإىل 
برباجمها، وتخفيف معاناتهم ال�صحية يف عدد من التخ�ص�صات منها على 
وجراحات  ال�صوكي  النخاع  وزراع��ة  ال��ولدة  حديثي  جراحات  املثال،  �صبيل 
القلب املفتوح والدماغ والوجه والفكن وال�صبكية وعالج مر�صى ال�صرطان، 

وحددت بنود التفاقية اأطر التن�صيق واآليات التعاون بن اجلانبن.
وقع ملحق التفاقية من جانب الهالل الأحمر �صعادة الدكتور حممد عتيق 

الفالحي، الأمن العام للهيئة، فيما وقعه من املجموعة �صام�صري فاياليل 
بارامبات الرئي�ص التنفيذي والع�صو املنتدب.

التعاون  جم��الت  وتطوير  ال�صراكة  تعزيز  التوقيع  عقب  اجلانبان  وبحث 
التي  وال��ف��ئ��ات  لل�صرائح  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��ن  امل��زي��د  لتوفري  م�صتقبال 

ترعاها الهيئة وتعمل على حت�صن اأو�صاعها ال�صحية.
واأك���د ال��ف��الح��ي اأن ه��ذه اخل��ط��وة جت�صد روؤي���ة ال��ه��الل الأح��م��ر يف تعزيز 
املحلية،  ال�صاحة  على  كافة  احليوية  القطاعات  مع  الإن�صانية  ال�صراكات 
الهيئة  اأول��وي��ة يف حت��رك��ات  حاليا  يعترب  ال��ذي  ال�صحي  امل��ج��ال  يف  خا�صة 

حمليا وخارجيا.
قطاعات  جميع  اإ���ص��راك  ت�صتهدف  الهيئة  اأطلقتها  التي  احلملة  اإن  وق��ال 
واإقامة  الطبية،  جهودها  يف  منها  ال�صحية  خا�صة  وموؤ�ص�صاته  املجتمع 
التي  ال�صحية  التحديات  من  للحد  ال�صرتاتيجين  ال�صركاء  من  حتالف 

تواجه املر�صى املعوزين.

ال�صياق  ه��ذا  تاأتي يف  ا���ص /  اأن التفاقية مع جمموعة / يف بي  اإىل  وا�صار 
املر�صى  اأجل تخفيف معاناة  �صويا من  العمل  الطرفن يف  رغبة  وترتجم 
من اأ�صحاب احلاجات، وم�صاندتهم على جتاوز ظروفهم ال�صحية، وجت�صد 
رغبتهما يف تعزيز ال�صالت والتعاون لتحقيق املزيد من املكت�صبات ال�صحية 

لل�صرائح التي تخت�صها هيئة الهالل الأحمر برعايتها والعناية بها.
املبادرات  ت��رح��ب مبثل ه��ذه  الهيئة  اإن  الأح��م��ر،  ال��ه��الل  ع��ام  اأم���ن  وق���ال 
احليوية التي تهتم بالأو�صاع ال�صحية لل�صرائح والفئات ال�صعيفة والأ�صر 
املتعففة وتعمل على حت�صن ظروفها ال�صحية، واأثنى على مبادرة جمموعة 
ت�صاهم يف  اأنها  ال�صدد، موؤكدا  الهيئة يف هذا  التعاون مع  ا���ص/ يف  بي  /يف 
حتقيق تطلعات الكثريين يف العالج وال�صفاء، و�صدد على اأن توافق الروؤى 
امل��زي��د من  لإق��ام��ة  توؤهلهما  وامل�صت�صفى  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ب��ن  والأه����داف 

ال�صراكات ال�صرتاتيجية والذكية يف املجال ال�صحي.
من جانبه اأكد �صام�صري فاياليل اإىل اأن التعاون الوثيق مع الهالل الأحمر 

ا���ص/ لتح�صن خدمات  بي  م��ب��ادرات جمموعة /يف  ياأتي �صمن  الإم��ارات��ي 
واملنظمات  الهيئات  م��ع  بالتعاون  احل��اج��ات  لأ���ص��ح��اب  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
على  ن�صري  التي  الر�صيدة  القيادة  مب��ب��ادرات  اقتداء  ال��دول��ة،  يف  الإن�صانية 
والإن�صانية  الجتماعية  امل�صوؤولية  جوانب  لتعزيز  اأثرها،  ونقتفي  نهجها 
معتربا اأن ملحق التفاقية يعزز التعاون القائم اأ�صال بن اجلانبن ويعترب 
بادرة خري ملوا�صلة التن�صيق امل�صتقبلي مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 

يف املجال ال�صحي.
الأحمر  الهالل  به هيئة  ت�صطلع  الذي  والتنموي  الإن�صاين  بالدور  واأ�صاد 
يف جميع ال�صاحات واملناطق التي تواجه حتديات اإن�صانية عديدة، واأكد على 
للفئات  ال�صحية  الرعاية  توفري  جم��ال  يف  الهيئة  برامج  وحيوية  اأهمية 
الطبية  الهيئة  اإن جهود  وق��ال  الظروف،  وط��اأة  تعاين من  التي  وال�صرائح 
جت�صد حر�صها على حت�صن الأو�صاع ال�صحية لل�صعفاء و�صون كرامتهم 

الإن�صانية.

"املركز  مع  تفاهم  وال�صت�صارات“،مذكرة  للبحوث  تريندز  وّقع"مركز 
والبحثي،  العلمي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف  مب�صر  للدرا�صات"  ال��وط��ن��ي 
البحثية والعلمية، وال�صتفادة من قواعد  الفعاليات واملنتديات  وتنظيم 

البيانات واملعلومات والبحوث املتاحة لدى الطرفن.
وّقع التفاقية من جانب "مركز تريندز للبحوث وال�صت�صارات " الدكتور 
حممد عبد اهلل العلي الرئي�ص التنفيذي، فيما وقعها عن املركز الوطني 
من  كل  بح�صور   ، املركز  رئي�ص  ال�صهابي  اأحمد  اللواء  مب�صر  للدرا�صات 
للدرا�صات  ال��وط��ن��ي  للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر  الع�����ص��ر  ه��اين  الأ���ص��ت��اذ 
ونائبه   ، برتيندز  العلمي  البحث  قطاع  رئي�ص  هيكل  فتوح  ،وال��دك��ت��ور 

الأ�صتاذ �صلطان ماجد . 
الوطني  "واملركز  "تريندز  ب��ن  ال��ت��ع��اون  على  التفاهم  م��ذك��رة  وتن�ص 
امل��و���ص��وع��ات ذات  اإع���داد البحوث ح��ول  ل��ل��درا���ص��ات يف م�صر يف جم���الت 

الهتمام امل�صرتك، وتبادل اخلرباء والباحثن لدى الطرفن، وال�صتفادة 
والبحوث  والكتب  الإ���ص��دارات  تبادل  التعاون  ي�صمل  كما  خرباتهم،  من 
املعدة يف موا�صيع تعزيز خطاب الت�صامح والتعاي�ص ال�صلمي ومد ج�صور 
يف  واأن�صطة  ون����دوات  فعاليات  اإق��ام��ة  ع��ن  ف�صاًل  احل�����ص��اري،  التوا�صل 

املوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك بن الطرفن.
اأثنى الدكتور حممد عبد اهلل العلي على املركز الوطني للدرا�صات  وقد 
"مركز  ان  وق��ال  مرموقة،  وفكرية  بحثية  مبكانة  يحظى  ال��ذي  مب�صر 
تريندز للبحوث وال�صت�صارات" ي�صعد بالتعاون معه حيث الروؤى امل�صرتكة 
التي تخدم ن�صر املعرفة وامل�صاركة يف �صنع امل�صتقبل وفق مبادىء الت�صامح 
التطرف والكراهية. م�صيفا ان هذه التفاقية  الإن�صانية ونبذ  والخوة 
"تريندز" على تعزيز ال�صراكات البحثية  اأي�صا من منطلق حر�ص  تاأتي 
يف  واأه��م��ه��ا  والفكرية  البحثية  وامل��راك��ز  املوؤ�ص�صات  ك��ربى  م��ع  والعلمية 

املنطقة والعامل.
واأكد اأن مركز "تريندز" يويل اأهمية كربى للتن�صيق والتعاون مع املراكز 
البحثية والفكرية والكادميية، يف اإطار �صعيه اىل ان يكون ج�صراً للتوا�صل 
املعريف والأكادميي على ال�صعيدين الإقليمي والدويل، وامل�صاركة يف �صنع 
التحديات  ملواجهة  ال��ق��رار  و�صانعي  للجمهور  روؤى  وتقدمي  امل�صتقبل، 

وو�صع احللول الناجعة لها.
للدرا�صات  املركزالوطني  رئي�ص  ال�صهابي  اأحمد  ال��ل��واء  عرب  جانبه  من 
عن �صعادته لإبرام هذه التفاقية مع مركز تريندز باعتباره مركز بحث 
وتناولها  وفعالياته  اإ�صداراته  مب�صتوى  م�صيدا  التوجه،  وعاملي  ر�صن 
يقوم  الذي  الفعال  ال��دور  ن  وثمَّ الراهنة.  والعاملية  الإقليمية  التطورات 
به مركز "تريندز" يف دعم حركة البحث العلمي على امل�صتوين الإقليمي 
والعاملي، وما ينظمه من موؤمترات وندوات وحما�صرات نوعية تعزز من 

ن�صر الفكر العلمي وتدعم احلركة البحثية على نطاق عاملي.
وذكر ان "تريندز" بات اليوم من�صة بحثية عاملية متميزة، وقبلة للباحثن 
ان  على  و�صدد  �صنعه،  يف  وت�صارك  امل�صتقبل  ت�صت�صرف  التي  املعرفة  عن 
تعاون املركز الوطني للدرا�صات يف م�صر معه يكت�صب اأهمية يف دعم حركة 
البحث العلمي وتر�صيخ الوعي املعريف بالق�صايا الإقليمية والعاملية، اإىل 

جانب التعريف بالظواهر والحتياجات الوطنية والعاملية.
، وقد تاأ�ص�ص يف  يذكر ان املركز الوطني للدرا�صات مركز فكري م�صتقل 
2020، وتتمحور اهتماماته يف متابعة  القاهرة عام  امل�صرية  العا�صمة 
الأو�صط  ال�صرق  منطقتي  على  الرتكيز  مع  ودرا�صتها  الدولية  الق�صايا 
واأفريقيا، وذلك بهدف تقدمي اخلدمات التي من �صاأنها م�صاعدة �صّناع 
ال�صيا�صات على اتخاذ قرارات مدرو�صة وم�صتندة اإىل اأ�ص�ص علمية دقيقة، 

وفق منهجية علمية بحثية موثقة .

»واجب« ت�صتعر�س منجزات الإمارات ملواجهة 
الكوارث والأزمات

الهالل الأحمر يطلق حملة تربعات لتو�صيع نطاق امل�صتفيدين من خدماته ال�صحية

بهدف تبادل اخلربات وال�ستفادة من قواعد البيانات 

تريندز واملركز الوطني للدرا�صات مب�صر يوّقعان مذكرة تفاهم بحثي

••العني-الفجر

برعاية وح�صور ال�صيخ الدكتور �صامل بن ركا�ص العامري 
ع�صو املجل�ص الوطني الحتادي �صابقاً رئي�ص جمل�ص اإدارة 
لعطائك  ���ص��ك��راً  ف��ري��ق  نظم  لل�صرطان  الإم����ارات  جمعية 
التطوعي مبادرة اإن�صانية بعنوان " ريوقكم علينا " �صملت 
تقدمي وجبة اإفطار �صباحية على 1000 عامل يف مدينة 
الأ�صغال  تنفيذ  م��واق��ع  يف  تواجدهم  خ��الل  وذل��ك  العن 

والكويتات  ال��ن��ي��ادات  مبنطقة  والإ���ص��الح��ات  واحل��ف��ري��ات 
واأمكان اأخرى، وقد �صاهمت بهذه املبادرة اأ�صرة ال�صيد ب�صار 

علي امل�صت�صار القانوين لفريق �صكراً لعطائك التطوعي.
 واأ����ص���اد ال�صيخ ال��دك��ت��ور ���ص��امل ب��ن رك��ا���ص مب��ب��ادرة هذه 
والبهجة  وال�صرور  الفرح  اإدخ��ال  اإىل  تهدف  التي  الأ�صرة 
اإىل قلوب العمال املقيمن، وهي تعك�ص القيمة الإن�صانية 
لغر�ص ثقافة التطوع يف نفو�ص اأبناء املجتمع وتعزيز قيم 

الرتاحم والتكافل املجتمعي.

برعاية �سامل بن ركا�ض

توزيع 1000 وجبة اإفطار على العمال يف العني

 

يا�ص  جمعية  نهيان،  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  ال�صيخ  معايل  هناأ 
للثقافة والفنون وامل�صرح، خالل ا�صتقبال اأع�صائها يف اجلل�صة احلوارية، 
�صمن  "اجلمعية" م���وؤخ���راً  عليها  ح�صلت  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  ع��ل��ى  وذل���ك 
مهرجان دبي مل�صرح ال�صباب الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون يف دبي، 
معرباً عن تقديره للجهود املبذولة يف تعزيز الفنون الثقافية والعرو�ص 

امل�صرحية، وال�صعي الدائم لتطويرها.

تهنئة جلمعية »يا�س للم�صرح«
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  م���رك���ز  ب���ن  ب���ال���ت���ع���اون 
للعمل التطوعي بدائرة اخلدمات 
ال�صارقة  وج���ائ���زة  الج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
اإق���ام���ة  ال���ت���ط���وع���ي؛ مت  ل��ل��ع��م��ل 
للم�صاركة  دليلك  حول  حما�صرة 
بدورتها  ال��ت��ط��وع��ي��ة  اجل���ائ���زة  يف 
فيها  ا����ص���ت���ه���دف���ت  وال����ت����ي   19
منت�صبي  م���ن  امل��ت��ط��وع��ن  ك���اف���ة 
م��رك��ز ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ت��ط��وع؛ وذلك 
ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب���اآل���ي���ات امل�����ص��ارك��ة يف 
وف����ئ����ات وجم�����الت   19 ال��������دورة 
امل�صاركة ومعايريها، حيث اأقيمت 
امل��ح��ا���ص��رة ع��ن ب��ع��د ع��رب من�صة 

التوا�صل املرئي )زووم(.

مبختلف  املتطوعني  اإث����راء 
املعلومات 

قدمتها  التي  املحا�صرة؛  وتهدف 
ال��ب��ل��و���ص��ي املدير  ف��اط��م��ة م��و���ص��ى 
التنفيذي جلائزة ال�صارقة للعمل 
التطوعي؛ وع�صو جمل�ص الأمناء؛ 

املتطوعن  واإث������راء  ت��ع��ري��ف  اإىل 
مب��خ��ت��ل��ف امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تعني 
بفئات وجمالت اجلائزة املختلفة 
وامل���ع���اي���ري وال������ص�����رتاط�����ات، من 
دائرة  تو�صيع  يف   ي�صهم  اأن  �صاأنه 
التناف�ص  ق���وة  وت��ع��زي��ز  امل�����ص��ارك��ة 
م�صتوى  ع���ل���ى  امل���ت���ط���وع���ن  ب����ن 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ت�صهد  اجل����ائ����زة  اأن  ���ص��ي��م��ا  ول 
العديد من التحديثات والتطوير 
اأهداف  لطبيعة  ن��ظ��راً  امل�صتمر؛ 

اجلائزة املجتمعية امل�صتدامة.

التعريفة  املحا�صرة  ت�صمنت  كما 
وا�صتهلتها  امل����ح����اور؛  م���ن  ع�����دداً 
ب���ن���ب���ذة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع����ن اجل���ائ���زة 
و�صرحاً كاماًل ووافياً عن اأهميتها 
توثيقات  كيفية  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
تطرقت  كما  وامل�صاركات،  امللفات 
التي  الأخ��ط��اء  اأب���رز  تو�صيح  اإىل 
ي���ق���ع ع��ل��ي��ه��ا امل���ت���ط���وع���ن خ���الل 
والتوثيقات  وامل�صاركات  الت�صجيل 

والثباتات.
حر�ص  اإىل  ال��ي��ل��و���ص��ي؛  واأ����ص���ارت 
وتعزيز  تر�صيخ  على  "اجلائزة" 
م���ف���ه���وم ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي ذات 
امل�صوؤولية املجتمعية �صمن فئاتها 
وب���راجم���ه���ا ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا، ول 
�صيما اأن هذه الدورة؛ تزامنت مع 
الوطنية  الفعالبات  م��ن  العديد 
كورونا،  جائحة  متطوعي  اأبرزها 
اإك�صبو  م����ع����ر�����ص  وم����ت����ط����وع����ي 
املتطوعن  جانب  اإىل   ،  2020
ال�صارقة  م���ع���ر����ص  ب���ف���ع���ال���ي���ات 
غلى  ب��الإ���ص��اف��ة  للكتاب،  ال���دويل 
واملنا�صبات  الفعاليات  من  العديد 

الوطنية واملجتمعية على م�صتوى 
دولة المارات العربية املتحدة. 

حتفيز وتقدير للمتطوعني
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا؛ ���ص��رح��ت ح�صة 
التالحم  اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ادي، 
ال�صارقة  مركز  اأن  اإىل  املجتمعي، 
التطوعي  ال�����ذراع  ي��ع��د  ل��ل��ت��ط��وع، 
ينت�صب  ال�����ص��ارق��ة، ح��ي��ث  لإم�����ارة 
املتطوعن  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  اإل���ي���ه 
من�صة  عرب  الدولة  م�صتوى  على 
التطوع الإلكرتونية؛ م�صرية اإىل 

اأننا ندعو ونحث كافة املتطوعن 
ه������ذه اجل����ائ����زة  ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف 
التطوعية الرائدة؛ كون امل�صاركة 
قدرات  على  ال�صوء  ت�صلط  فيها 
املتطوعن واإجنازاتهم التطوعية 
اإ���ص��اف��ي��اً لبذل  مم���ا ي��ع��د ح���اف���زاً 
ال��ع��ط��اء، ول �صيما ما  امل��زي��د م��ن 
ن�صهده على منت�صبينا من ب�صمات 

تطوعية وا�صحة.  
ي�صهم  التطوع  اأن  اإىل  اأ�صارت  كما 
لالأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  بناء  يف 
ويحقق التكاتف املجتمعي ويوثق 
راب������ط ال��ت��م��ا���ص��ك ب����ن اأف��������راده، 
ال�صرتاتيجية  اأه��داف��ن��ا  م��ن  واإن 
العمل  وم�صاهمات  ثقافة  تعزيز 
املحلي،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال���ت���ط���وع���ي 
الذي  امل�صتدامة  للتنمية  حتقيقاً 

تنتهجها الإمارة.
واأن املركز �صريك ا�صرتاتيجي مع 
التطوعي،  للعمل  ال�صارقة  جائزة 
تعزيز  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ����ص���اأن���ه  م���ن 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  غ��ر���ص 

لدى املجتمع وموؤ�ص�صاته.

•• العني-وام:

ال��ث��ان��ي��ة على  امل��رت��ب��ة  ال��ع��ن ع��ل��ى  ح�صلت ج��ام��ع��ة 
م�صتوى دولة الإمارات العربية املتحدة للعام الثاين 
اخل�صراء  اجل��ام��ع��ات  "ت�صنيف  يف  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
 ،"  UI GreenMetric – 2021 ال��ع��امل��ي 
فيما تقدمت يف �صلم الت�صنيف لتح�صل على املرتبة 
 169 العربية واملرتبة  املنطقة  م�صتوى  على   12
ح�صلت  جامعة   956 �صمن  ال��ع��امل  م�صتوى  على 

على الت�صنيف.
املفو�ص  املدير  عطاطرة  الدين  ن��ور  الدكتور  وق��ال 
 250 املرتبة  اإن تقدم جامعة العن من  للجامعة، 
ت��رج��م��ة حقيقية  ه��و  ع���ام واح���د  169 خ���الل  اإىل 
العن  جامعة  �صري  ي��ربه��ن  ال���ذي  ال����دوؤوب  للعمل 
بن  املتقدمة  مكانتها  تر�صيخ  نحو  ثابتة  بخطى 
اهتمامها  وي���وؤك���د  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
مبعايري  والل���ت���زام  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  مب��ج��الت 
ورا�صخة  وا����ص���ح���ة  ك��رتج��م��ة  اخل�������ص���راء  ال��ب��ي��ئ��ة 
التي  لتوجيهات القيادة الر�صيدة يف دولة الإم��ارات 
توؤكد على �صرورة دعم م�صاريع ال�صتدامة ومعاجلة 

امل�صاكل البيئية.
واأ�صاف : " اأنه ملن دواعي �صرورنا اأن تكون جامعة 
اخل�صراء  اجلامعات  "ت�صنيف  قائمة  �صمن  العن 
واحل�صول   UI GreenMetric –  2021"
2020 مما  اأف�صل مما حققناه خالل  على مركز 
بامل�صي  والتزامها  امل�صتمرة  اجلامعة  جهود  يوؤكد 

نحو التميز ".
م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب ال��دك��ت��ور غ��ال��ب ال��رف��اع��ي، رئي�ص 
ال��ذي ي�صاف  اع��ت��زازه بهذا الإجن���از  اجلامعة، ع��ن 
اإىل قائمة الإجن��ازات التي حققتها اجلامعة والتي 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  وف��ق  عليها  العمل  ي��ج��ري 
البيئية  الق�صايا  اأدرج���ت  التي  للجامعة،  ال�صاملة 
اجلودة  لتعزيز  اأولوياتها  �صلم  �صمن  وتطبيقاتها 

والبيئة امل�صتدامة.
، نائب  اأفاد الدكتور نزيه خداج مالط  من ناحيته 
رئي�ص اجلامعة ل�صوؤون العتمادات و�صمان اجلودة، 
تتمتع  العن"  "جامعة  جعلت  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  ب����اأَن 
املناف�صة،  اجلامعات  من  غريها  بن  مميزة  مبكانة 
وال��ت��ط��ور يف  للتقدم  �صعي اجلامعة  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و 
ج��م��ي��ع اجل���وان���ب ال��ن��وع��ي��ة وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى تاأمن 
هو  الإجن���از  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صرياً  م�صتدام،  م�صتقبل 
اأق�صام  جميع  ب��ن  بالتعاون  مت  جماعي  جهد  نتاج 

اجلامعة ووحداتها وبدعم كامل من الإدارة العليا.
ُيذكر اأن الت�صنيف يجري وفقاً ملجموعة من املعايري 
واملوؤ�صرات التي ت�صمل جمع املعلومات الأ�صا�صية عن 
م�صاحة اجلامعة، وحجم امل�صاحات اخل�صراء، وربط 
والنقل،  الكربونية،  بالب�صمة  الكهرباء  ا�صتهالك 
وا�صتهالك املياه، واإدارة النفايات، والبنية التحتية، 
العلمي،  والبحث  والتعليم  امل��ن��اخ،  وتغري  والطاقة 
اأو  ال�صتدامة  لق�صايا  اجلامعة  ا�صتجابة  وكيفية 
والإج����راءات  ال�صيا�صات  خ��الل  م��ن  معها  التعامل 

املتبعة.

ت�ستهدف متطوعي مركز ال�سارقة للتطوع باجتماعية ال�سارقة

تنفيذ حما�صرة تعريفية حول دليلك للم�صاركة 
يف جائزة ال�صارقة للعمل التطوعي بدورتها 19 

•• دبي - وام:

تعميماً  اأم�ص،  احلكومية،  الب�صرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  اأ�صدرت 
ال���وزارات واجلهات الحت��ادي��ة، عدلت مبوجبه بع�ص  كافة  اإىل  موجهاً 
احلكومة  م�صتوى  " على   -19 " كوفيد  جلائحة  الت�صدي  اإج����راءات 
بالدولة،  الخت�صا�ص  جهات  م��ع  التن�صيق  �صوء  يف  وذل��ك  الحت��ادي��ة، 
ومتا�صياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات ب�صاأن اعتماد تطبيق نظام 
املرور الأخ�صر، لدخول جميع اجلهات الحتادية للموظفن واملراجعن، 
يف كافة اإمارات الدولة، بحيث يقت�صر الدخول على املطعمن واأ�صحاب 

الفئات امل�صتثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022.
واأهابت الهيئة بالوزارات واجلهات الحتادية ب�صرورة اللتزام والتقيد 

بالإجراءات الواردة يف تعميمها 21 ل�صنة 2021، بحيث ي�صمح فقط 
بدخول اجلهات الحتادية لالأ�صخا�ص احلا�صلن على جرعتن من اأي 
له،  واملعززة  الداعمة  الدولة، واجلرعات  19 معتمد يف   - لقاح كوفيد 
يلتزم  كما  الأخ�صر،  باللون  تطبيق احل�صن  تظهر �صفتهم يف  والذين 
جميع احلا�صلن على جرعتي اللقاح واجلرعات الداعمة باإجراء فح�ص 
خمربي PCR كل 14 يوماً؛ وذلك ل�صمان ا�صتمرارية ظهور �صفتهم 

يف تطبيق احل�صن باللون الأخ�صر.
لها  في�صمح  التطعيم،  م��ن  امل�صتثناة  امل��راج��ع��ن  اأو  املوظفن  فئة  اأم���ا 
بدخول اجلهات الحتادية، �صريطة اأن تظهر �صفتها يف تطبيق احل�صن 
 7 كل   PCR باإجراء فح�ص خمربي  تلتزم  اأن  الأخ�صر، على  باللون 
اأيام؛ وذلك ل�صمان ا�صتمرارية ظهور �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون 

عاماً،   16 �صن  دون  الأط��ف��ال  م��ن  املراجعن  يخ�ص  وفيما  الأخ�����ص��ر. 
وتظهر �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون الأخ�صر في�صمح لهم بدخول 

اجلهات الحتادية دون اأن يطلب منهم اإجراء اأية فحو�صات خمربية.
للجهات  دخولهم  فيمنع  املطعمن،  غ��ري  امل��راج��ع��ن  اأو  املوظفن  اأم���ا 
الحتادية، وكذلك الأ�صخا�ص الذين تظهر �صفتهم باللون الرمادي يف 
تطبيق احل�صن؛ نظراً لنتهاء الفرتة املحددة لإجراء الفح�ص املخربي 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  الهيئة  ودع���ت  ب��ه��م.  اخل��ا���ص   PCR
ال��ت��ي توفرها  امل��ج��ان��ي��ة   -19 ك��وف��ي��د  م��ن خ��دم��ة فح�ص  ل��ال���ص��ت��ف��ادة 
الرابط  اأو  �صفاء،  تطبيق  خ��الل  م��ن  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة 
الإلكرتوين خلدمة فح�ص كوفيد – 19 املجانية، التي توفرها الوزارة 

.https://2u.pw/ewLUT

ال�صحة  ق��واع��د  وحثت كافة اجل��ه��ات الحت��ادي��ة على ���ص��رورة م��راع��اة 
والإج����راءات  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  كافة  وات��خ��اذ  العامة،  وال�صالمة 
الت�صدي  اإج����راءات  حوكمة  ب�صاأن  �صابقاً،  تعميمها  مت  ال��ت��ي  ال��الزم��ة 
ومتلقي  وامل��خ��ال��ط��ن  امل�صابن  ت�صجيل  واآل��ي��ة   -19 كوفيد  جلائحة 
احلكومة  يف  الب�صرية  امل����وارد  معلومات  اإدارة  ن��ظ��ام  �صمن  التطعيم، 
للتعامل  ال�صرت�صادي  الدليل  من  وال�صتفادة  "بياناتي"،  الحت��ادي��ة 
باأعرا�ص  اإ�صابتهم  يف  امل�صتبه  اأو  املخالطن  اأو  امل�صابن  املوظفن  مع 
فريو�ص كوفيد - 19 يف مقار العمل يف اجلهات الحتادية، وكذلك دليل 
اجلزاءات ال�صرت�صادي للجان املخالفات امل�صكلة لدى اجلهات الحتادية 
عند التعامل مع املوظفن غري امللتزمن بالإجراءات الحرتازية للحد 

من انت�صار الأوبئة.

ظل ارتفاع اأعداد الإ�سابات مقارنة بالأ�سهر والأ�سابيع املا�سية نوؤكد على ا�ستقرار الو�سع ال�سحي والطبي  يف  الغيثي:  نورة  •الدكتورة 
من اأ�سرة امل�ست�سفيات واأ�سرة العناية املركزة يف الدولة �ساغرة املائة  يف   55 من  • اأكرث 

عززت ا�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سطناعي بهدف تقليل الإ�سابات وحتليل البيانات • الدولة 
العامة و�سالمة اأفراد املجتمع ال�سحة  على  للمحافظة  العوامل  اأهم  من  تعترب  الداعمة  • اجلرعة 

•• اأبوظبي -وام:

يف  ال�صحي  القطاع  ع��ن  الر�صمي  املتحدث  الغيثي  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
الدولة اأنه بف�صل توجيهات القيادة الر�صيدة احلري�صة على �صحة و�صالمة 
املجتمع اتبعت الدولة منوذجا فريدا من الإجراءات الحرتازية والتدابري 
خالل  من  وذل��ك   ، تف�صيه  لعدم  ومتحوراته  الفريو�ص  لح��ت��واء  الوقائية 
يف  وعزلها  امل�صابة  احل���الت  لكت�صاف  الطبي  الفح�ص  اإج����راءات  تطوير 

الأماكن املخ�ص�صة للعزل ال�صحي وتقدمي العالجات املنا�صبة لها.
وق��ال��ت خ��الل الإح��اط��ة الإع��الم��ي��ة حلكومة الإم�����ارات ح��ول م�صتجدات 
الدول  الإم���ارات من  دول��ة  تعترب   :19  - كوفيد  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص 
التي يحتذى بها يف جمال ال�صيطرة واملكافحة مبراحلها املختلفة ودورها يف 
التعامل مع اجلائحة �صمن اأف�صل املمار�صات العاملية كما نوؤكد اأي�صا اأهمية 
املختلفة  القطاعات  بن  الإ�صرتاتيجي  والتوازن  والتكامل  القيادي  ال��دور 
وال�صتباقية  وامل���ب���ادرة  ال��ت��ع��اون  وب���روح  واح���د  عمل  كفريق  عملت  وال��ت��ي 

لتحقيق هدف م�صرتك وهو �صحة و�صالمة املجتمع.
واأ�صارت اإىل اأنه يف اإطار حر�ص القطاع ال�صحي على دعم الإجراءات الوقائية 
والتدابري الحرتازية عززت الدولة ا�صتخدام تقنيات الذكاء ال�صطناعي 
الطبي  الطاقم  مل�صاعدة  البيانات  حتليل  وكذلك  الإ�صابات  تقليل  بهدف 

والتمري�صي على مراقبة املر�صى".
اأع���داد الإ���ص��اب��ات يف ال��دول��ة مقارنة بالأ�صهر  "يف ظ��ل ارت��ف��اع  اإن��ه  وق��ال��ت 
جميع  يف  والطبي  ال�صحي  الو�صع  ا�صتقرار  على  نوؤكد  املا�صية  والأ�صابيع 
امل�صت�صفيات  اأ�صرة  املائة من  55 يف  اأك� من  ان  الدولة حيث  م�صت�صفيات 

اخلا�صة  الأ���ص��رة  ا�صغال  ون�صبة  �صاغرة  ال��دول��ة  يف  امل��رك��زة  العناية  وا���ص��رة 
بكوفيد 19 ل تتعدى ال� 3 يف املائة.

واأكدت اأن الدولة ا�صتطاعت وبت�صافر جهود اجلميع ال�صري بخطى حثيثة 
املحكم  التخطيط  خ��الل  م��ن  اجلائحة  متحورات  ر�صد  نحو  ومت�صارعة 
والتنفيذ الدقيق لو�صائل الت�صدي لها وت�صخري جميع المكانيات املتوفرة 
الدولة  و�صعت  اجلائحة  تبعات  مكافحة  يف  جهودها  ولتعزيز   ، الدولة  يف 
خططاً وبرامج تعتمد على احلقائق العلمية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة 
العاملية وتتبع تطور الفريو�ص عاملياً اإذ يقوم القطاع الطبي وعلى مدار ال� 

انت�صارها. ملنع  حلول  وو�صع  اجلائحة  م�صتجدات  اآخر  بر�صد  �صاعة   24
واأ�صارت اإىل اأن جميع القطاعات تعمل بالتعاون مع القطاع ال�صحي باأق�صى 
طاقاتها من خالل التحليل امل�صتمر للو�صع الوبائي حملياً وعاملياً وتاأثري 

التغريات وو�صع ال�صيناريوهات املتوقعة وطرق ال�صتجابة الفورية.
ال��دوري للقرارات والإج��راءات دور هام وفعال ل�صمان  اأنه للتقييم  وبينت 
مواكبتها مع الو�صع واخلروج بالتو�صيات والإج��راءات الداعمة يف الوقت 
املنا�صب مع التعاون بتوفري املعلومات لأفراد املجتمع بال�صفافية وتزويدهم 
انت�صار  من  احل��د  بهدف  اإن��ه  وقالت  وا�صتباقي.  دوري  ب�صكل  بامل�صتجدات 
الفريو�ص قامت اجلهات املعنية يف الدولة بت�صديد الإج��راءات الحرتازية 
الدولة  اإىل  القادمن  امل�صافرين  على  قيود  كفر�ص  الوطني  امل�صتوى  على 
للمتحورات  ظهوراً  وت�صهد  الإ�صابات  فيها  ترتفع  التي  ال��دول  بع�ص  من 
كما مت  تطبيق احل�صن  على  الأخ�صر  امل��رور  اإب��راز  اإلزامية  اإىل  بالإ�صافة 
اإم��ارات الدولة على امل�صتوى  اإج��راءات احرتازية ووقائية من بع�ص  اتخاذ 

املحلي.

املناعة  اإىل  ال��و���ص��ول  ب��ه��دفيِ  ج��ه��وده  ال�صحي  ��ط��اع  ال��قيِ "يوا�صل  واأ���ص��اف��ت 
املجتمعية من خالل توفري اللقاحات للفئات املوؤهلة لتلقي التطعيم حيث 
من   19  - كوفيد  لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  على  احلا�صلن  ن�صبة  و�صلت 
اإجمايل ال�صكان اإىل 100 يف املائة يف حن اأن ن�صبة متلقي جرعتي اللقاح 

كوفيد 19 هي 91.50 يف املائة من اإجمايل اإح�صاء ال�صكان املعتمد.
وتابعت " بتوجيهات القيادة الر�صيدة ومن خالل احلملة الوطنية للقاح، مت 
توفري اللقاحات ب�صكل وا�صع يف دولة الإمارات ولكافة فئات املجتمع املوؤهلة 
ونرى اليوم ن�صب عالية من متلقي اللقاحات املعتمدة للت�صدي لفريو�ص 

كورونا مما يعزز املناعة املجتمعية ويدعم م�صرية التعايف من الأزمة".
اللقاحات ما  املبادرة لأخ��ذ  املجتمع على  اأف��راد  كافة  اإىل  بال�صكر  وتوجهت 
بدور  م�صيدة  م�صتدامة  جمتمعية  مناعة  ب��ن��اء  يف  الفعال  دوره���م  يعك�ص 

اأبطالنا يف خط الدفاع الأول كاأحد اأهم خطوط املواجهة لهذه اجلائحة.
يف  ال�صحي  القطاع  عن  الر�صمي  املتحدث  الغيثي  ن��ورة  الدكتورة  واأك���دت 
فاإن  ولذلك  الدولة  اأول��وي��ات  اأه��م  من  الإن�صان  و�صالمة  �صحة  اأن  الدولة 
للح�صول  اأ�صا�صياً  داع��م��اً  يعترب  وامل��ع��ززة  الداعمة  اجلرعة  على  احل�صول 
اجلينية  والطفرات  املتحورات  للوقاية من  الالزمة  امل�صادة  الأج�صام  على 

لفريو�ص كورونا.
على  للمحافظة  العوامل  اأه��م  من  تعترب  الداعمة  اجلرعة  اأن  واأو�صحت 
ال�صحة العامة و�صالمة اأفراد املجتمع ولها دور كبري وفعال يف تعزيز املناعة 
ي�صهد  التي  الراهنة  الظروف  يف  خا�صة  ا�صتفادة  اأق�صى  لتحقيق  املكت�صبة 

فيها العامل تزايداً يف اأعداد احلالت امل�صجلة.
والداعمة  الأ�صا�صية  بجرعاتها  التطعيمات  اأن  الدرا�صات  "اأثبتت  واأ�صافت 

وم�صاعفاته  امل��ر���ص  مبخاطر  الإ���ص��اب��ة  تقليل  يف  ملحوظ  ب�صكل  ت�صاعد 
والوفيات، ولها دور فعال يف اإيقاف املتحورات من الظهور".

الفئات  ف��وق من  فما  عاماً   18 الأف���راد من عمر  ندعو جميع  اإننا  وقالت 
بعد مرور  الداعمة  التطعيم لأخذ اجلرعة  بالتوجه لأقرب مركز  املوؤهلة 
للمزيد عن  ال�صحية  والتوا�صل مع اجلهات  الثانية  اأ�صهر من اجلرعة   6

املعلومات وللح�صول على موعد لأخذ اللقاح.
واأ�صارت اإىل اأن القطاع ال�صحي وبالتن�صيق والتعاون مع ال�صركاء يتابع عن 
كثب تطورات الو�صع الوبائي يف الدول الأك� انت�صاراً للمتحورات ولذلك 
يرغبون  التي  ب��ال��دول  املتعلقة  امل�صتجدات  ك��ل  مبتابعة  اجلمهور  نو�صي 

ال�صفر اإليها، وذلك حر�صاً على �صحتهم و�صالمتهم.
وجددت التاأكيد باأن اأخذ اللقاح ل يغني عن اللتزام بالإجراءات الوقائية 
م�صافة  على  واملحافظة  اليدين  ونظافة  الكمام  لب�ص  مثل  والح��رتازي��ة 
التباعد اجل�صدي واتباع الربوتوكولت الأخرى املعتمدة لل�صيطرة واملكافحة 
م�صرية اإىل اأن اللتزام والتعاون من اأهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية 

ل�صحة و�صالمة الأفراد وبالتايل تقوية مناعة املجتمع ووقايته.
والدور  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  اإىل  الإع��الم��ي��ة  الإح��اط��ة  خ��ت��ام  ون��وه��ت يف 
املحوري الذي يقوم به اأفراد املجتمع للحفاظ على املكت�صبات التي حققتها 

الدولة خالل الأزمة وامل�صي قدماً للتعايف امل�صتدام.
بالإجراءات  والل��ت��زام  التعاون  ���ص��رورة  املجتمع  ب��اأف��راد  "نهيب  واأ���ص��اف��ت 
الوقائية ملواجهة كوفيد19- من خالل اللتزام بلب�ص الكمام والبتعاد عن 
الأماكن املزدحمة والتعقيم الدائم ف�صحة جمتمعنا اأولوية وم�صوؤولية كل 

فرد منا.

تعديل اإجراءات الت�صدي لكوفيد - 19 يف احلكومة الحتادية

•• ال�شارقة -وام:

تراأ�ص �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم 
ال�صيخ  الثالثاء وبح�صور �صمو  اأم�ص  التنفيذي، �صباح  املجل�ص  ال�صارقة رئي�ص 
املجل�ص  اجتماع   ، ال�صارقة  نائب حاكم  القا�صمي  �صلطان  بن  اأحمد  بن  �صلطان 

التنفيذي لالإمارة ، وذلك يف مكتب �صمو احلاكم.
ناق�ص الجتماع عدداً من املو�صوعات احلكومية الهامة الرامية اإىل تطوير كافة 
الأعمال واخلدمات احلكومية يف كافة الدوائر والهيئات، بالإ�صافة اإىل الطالع 
يف  ال�صاملة  التنمية  يواكب  مبا  القطاعات  كافة  يف  التنموية  امل�صروعات  على 

اإمارة ال�صارقة.
ومتبقيات  الع�صوية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  على  ال��رق��اب��ة  اآل��ي��ة  املجل�ص  واعتمد 

املبيدات يف اخل�صروات والفواكه يف اإمارة ال�صارقة، والهادفة اإىل تعزيز �صالمة 
املزارعن،  ل��دى  ال��وع��ي  وتعزيز  املوا�صفات،  لأف�صل  وف��ق��اً  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
واحلد من املمار�صات اخلاطئة التي من �صاأنها الإ�صرار بال�صحة العامة وتقليل 
جودة املنتجات الزراعة الع�صوية. كما وجه املجل�ص بزيادة احلمالت التوعوية 
باملهارات  الب�صرية  ال��ك��وادر  لتاأهيل  املعنية  اجلهات  مع  والتن�صيق  للمزارعن، 
الالزمة ومواكبتها لأحدث اأنظمة التفتي�ص والرقابة يف مدن ومناطق الإمارة.

لل�صيارات  ال�صارقة  نادي  تنظيم  ب�صاأن  اأمريي  املجل�ص م�صروع مر�صوم  واعتمد 
القدمية، وم�صروع مر�صوم اأمريي ب�صاأن تنظيم نادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع 
عن النف�ص، وذلك بهدف تطوير البنية الت�صريعية للقطاع الريا�صي ومواكبًة 
للتطور الذي ت�صهده خمتلف الريا�صات يف اإمارة ال�صارقة والتو�صع الذي ت�صهده 

يف كافة جوانبها الإدارية والفنية.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

جامعة العني الثانية حمليا و 169 عامليا 
يف ت�صنيف اجلامعات اخل�صراء 2021

الإحاطة الإعالمية لكوفيد - 19: 

الإمارات تتبع منوذجا فريدا من الإجراءات الحرتازية والوقائية لحتواء الفريو�س ومتحوراته
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ل لون فا�صن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2996245 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة احمد عو�ص مطر جمعه ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حميده دران حممد احمد البلو�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كول لند للنقليات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2747461 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبداهلل داود �صليمان عبداحل�صن حممد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف علي را�صد عبيد دويح ال�صميلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
لل�صيانة  ال�ص�����ادة/البدوع  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1013948 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة مو�صى عي�صى داود %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف احمد حممد مكتوم را�صد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/درمي لند للتنظيفات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:1079589 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة جنالء حممد ابوبكر عثمان %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف ابراهيم عو�ص علي عي�صى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة مبا�ص بي�صتو 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1078639 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حم�صن احمد عبداهلل  %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد عبداهلل كونهابداهلل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
الطناف   ال�ص�����ادة/م�صبغة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1250755 
تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة عبداهلل على �صيف حممد الزعابى
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ريت�ص كومار ديواكار %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل على �صيف حممد الزعابى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمموعة يا�ص كلينك - 

�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3685891 

تعديل مدير / اإ�صافة �صيد ب�صر �صعيب �صيد �صعيب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة العطاء لال�صتثمارات املالية ذ م م

ATAA FINANCIAL INVESTMENT LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد هدى بطى دميثان ال�صام�صى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون بلو�صوم �صي�ص�صون 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�صيدات   رخ�صة رقم:3820649 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون بلو�صوم �صي�ص�صون لل�صيدات
BLOSSOM SEASON LADIES SALON

اإىل/ بلو�صام لك�صاري هوم �صبا
BLOSSOM LUXURY HOME  SPA

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
الطبي  كري  برامي  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:1145396 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة را�صد احمد را�صد عبيد املن�صورى  %31
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صهام حممد م�صطفى %20

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالرحمن �صريابارامبيل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اخلليفه ال�صر احل�صينى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صابنا على بوناتازهات
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن �صريابارامبيل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  القت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة مرعى التجارية  ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1030504 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد جمعه را�صد جمعه �صامل %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة لقمان كروفاليباثيكال حممد %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف راجا حممد ا�صرف حممد زمان

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  القت�صادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

املفتون لالأكالت ال�صعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2930075 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/بناناز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فاكتوري التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3749090 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صبي�صل 

�صريف�ص خلدمات فح�ص ال�صعة والجهزة الطبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3939555 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صتوديو ات�ص للتطريز ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN 3783785 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

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

- تعين ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/12/19 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150028842  
- تاريخ التعديل:2021/12/21

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:ذا فلور بوت للزهور والهدايا - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
 c26 را�صد  خلفان  �صاهن  وحدة   0.3+2+1 ال�صركة:متجر  عنوان 

جزيرة ابوظبي �صرق 28 ق
CN 2329165 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

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

- تعين ال�صادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات   2
الدارية ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/12/20 وذلك بناء 
على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/12/20  - العدل بالرقم:2105040300  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/وينرت روز للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3658816 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ريا�ص الدين نور نبى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صن عبدالكرمي ح�صن عي�صى ال على

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ وينرت روز للمقاولت العامة

WINTER ROSE GENERAL CONTRACTING

اإىل/ وينرت روز للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/طواري لدارة املرافق

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2993655 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمدان عامر لطفى ابو �صليح %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ناديه لطفى دروي�ص ابو�صليح
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ طواري لدارة املرافق

TAWAREE FACILITIES MANAGEMENT

اإىل/ طواري لدارة املرافق - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
TAWAREE FACILITIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / حذف خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات  8130002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
وال�صيانة  للمقاولت  الباهر  ال�ص�����ادة/الفانو�ص  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:2069736 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بي�صوى جنيب مينا نا�صد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد �صيف م�صعود �صليمان الظاهرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جنيب مينا نا�صد

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفانو�ص الباهر للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م
AL FANOUS AL BAHER GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE L.L.C

اإىل / الفانو�ص الباهر للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
AL FANOUS AL BAHER GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
للتجارة   101 اي  ال�ص�����ادة/ايه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة   رخ�صة رقم:2997403 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�صم جتاري من/ ايه اي 101 للتجارة العامة
AE 101 GENERAL TRADING
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فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  القت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 
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اأخبـار الإمـارات
حماكم راأ�س اخليمة تطلق برناجما �صحيا ملوظفيها

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�صحي  الربنامج  اخليمة  راأ���ص  حماكم  دائ��رة  اأطلقت 
اإيجابية" الذي ي�صتهدف  "حياة �صحية..روح  التوعوي 
كافة موظفي وموظفات الدائرة من خمتلف امل�صتويات 
الوظيفية وذلك بالتعاون مع جامعة ال�صارقة وجامعة 
تنفيذ  ويت�صمن  ال�صحية  والعلوم  للطب  اخليمة  راأ���ص 

جل�صات حوارية وور�ص عمل �صحية تثقيفية.
اأح���م���د حم��م��د اخلاطري  امل�����ص��ت�����ص��ار  ���ص��ع��ادة  واأو�����ص����ح 
اإط��الق الربنامج  اأن  رئي�ص دائ��رة حماكم راأ���ص اخليمة 
الدائرة يف احلفاظ على  اإط��ار حر�ص  ياأتي يف  ال�صحي 

ال�صحة  اأهمية  على  ال�صوء  وت�صليط  املوظفن  �صحة 
باجلانب  املوؤ�ص�صي  الوعي  وتر�صيخ  والنف�صية  اجل�صدية 
الأمرا�ص  خمتلف  وعلى  ال�صحية  وباملخاطر  ال�صحي 
وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ت��ب��ن��ي من���ط ح���ي���اة ���ص��ح��ي و�صليم 
التوعوية  ال�صحية  وال���ص��ت�����ص��ارات  امل��ع��ل��وم��ات  وت��وف��ري 
ب���ن امل��وظ��ف��ن ل��ت��ك��ون ه��ن��ال��ك ث��ق��اف��ة ���ص��ح��ي��ة �صليمة 
مع  ال�صراكات  تعزيز  جانب  اإىل  املحاكم  عمل  بيئة  يف 
املختلفة.  والأن�صطة  ب��امل��ب��ادرات  التعاون  يف  اجلامعات 
واأ�صاف امل�صت�صار اخلاطري اأن تنفيذ الربامج التثقيفية 
ت�صمن  للموظف  العامة  بال�صحة  املتعلقة  والتوعوية 
وتعزيز  املتكامل  ال�صحي  الوعي  من  املوظفن  متكن 

على  ت�صاعدهم  وبالتايل  بال�صحة  املرتبطة  ال�صلوكيات 
اأمن���اط احل��ي��اة ال�صحية ووق��اي��ت��ه��م م��ن خمتلف  ات��ب��اع 
الأمرا�ص وتوفري حياة ت�صمن �صالمة و�صحة املوظف 
مما ي�صاهم يف تعزيز جودة احلياة ال�صحية يف بيئة العمل 
ال�صعادة  املوظفن وحتقيق  ال�صحي بن  امل�صتوى  ورفع 
ال�صحي  ال��ربن��ام��ج  اأن  وب���ن  والإي��ج��اب��ي��ة.  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
اإما  دوري  ب�صكل  احلوارية  وجل�صاته  �صتقام حما�صراته 
واإم��ا يف  املبا�صر  املرئي  الت�صال  تقنيات  افرتا�صيا عرب 
اجلامعين  الأ���ص��ات��ذة  من  نخبة  ويقدمه  ال��دائ��رة  مقر 
املخت�صن يف جمال الطب بالتعاون مع جامعة ال�صارقة 

وجامعة راأ�ص اخليمة للطب.

وكالة اأنباء الإمارات ونظريتها املوريتانية تعززان التعاون الإعالمي

الإعالمي  التعاون  عالقات  تعزيز 
اأرح������ب مبا  اآف������اق  اإىل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
التي  املت�صارعة  التطورات  يواكب 
امل�صهد  وت���ع���زز  ال���ع���امل  ي�����ص��ه��ده��ا 

الإعالمية  امل�����واد  خم��ت��ل��ف  ت���ب���ادل 
ت��غ��ط��ي��ت��ه��م��ا وخ���دم���ة  ن����ط����اق  يف 

م�صرتكيهما من و�صائل الإعالم.
ورح���������ب �����ص����ع����ادة حم����م����د ج����الل 

من تقنيات متطورة متكنها تعزيز 
والإخباري  الإع���الم���ي  ح�����ص��وره��ا 
على ال�صاحتن الإقليمية والدولية 
يوطد ج�صور  اأن  �صاأنه  وال��ذي من 

املوريتانية  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املذكرة  وتهدف   ." " وم��اأ  لالأنباء 
امل��ه��ن��ي بن  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الإع���الم عرب  الوكالتن يف جم��ال 

البلدين  يف  واحل�������ص���اري  ال��ث��ق��ايف 
ال�صيد  اأ�صاد  جهته  من  ال�صقيقن. 
حممد فال عمري اأبي بتطور وكالة 
"وام" ومبا متتلكه  اأنباء الإم��ارات 

الري�صي بال�صيد حممد فال عمري 
اأب����ي يف ب��ل��ده ال��ث��اين الإم������ارات .. 
موؤكدا على اأهمية مذكرة التفاهم 
ب���ن ال��وك��ال��ت��ن وال���ت���ي ت�����ص��ه��م يف 

•• دبي-وام:

"وام"  الإم��ارات  اأنباء  وقعت وكالة 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع وك��ال��ة الأنباء 
املوريتانية " وماأ " لتعزيز التعاون 
اخلدمات  ت��ب��ادل  جم��ال  يف  بينهما 
الإخبارية واملحتوى الإعالمي مبا 
البلدين  وتطلعات  م�صالح  يخدم 

وال�صعبن ال�صقيقن.
التي   - ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وت���اأت���ي 
وك���ال���ة  م���ك���ت���ب  يف  ت���وق���ي���ع���ه���ا  مت 
اأن��ب��اء الإم�����ارات يف دب��ي - يف اإطار 
ال����ع����الق����ات امل���ت���ن���ام���ي���ة ب����ن دول����ة 
الإ�صالمية  واجلمهورية  الإم��ارات 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  امل��وري��ت��ان��ي��ة 
برعاية  حتظى  والتي  والقطاعات 
البلدين  ق����ي����ادت����ي  م�����ن  ودع���������م 
من  ك��ل  امل��ذك��رة  وّق���ع  ال�صقيقن. 
�صعادة حممد جالل الري�صي مدير 
ع���ام وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات "وام" 
وال�����ص��ي��د حم��م��د ف���ال ع��م��ري اأب���ي، 

البلدين  ب��ن  الإن�����ص��اين  التوا�صل 
ال�صقيقن يف ظل العالقات الأخوية 
الرا�صخة ومبا يعزز اأوجه التعاون 
ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف  ب���ن  ال��ق��ائ��م 
املجالت ل �صيما الإعالمي. وقال 
"يف ع��امل تطغى  يف ه��ذا ال�����ص��دد: 
وتنت�صر  ال���زائ���ف���ة  الأخ�����ب�����ار  ف���ي���ه 
ال�صور النمطية، نحتاج اإىل تكاتف 
ال�����ص��راك��ة املبنية  اجل��ه��ود وت��ع��زي��ز 

على عالقات تاريخية قوية".
وع����رب ���ص��ع��ادت��ه ع���ن اإع���ج���اب���ه مبا 
التطور  فائقة  تقنيات  من  �صاهده 
يف  م�صتقبلية  ابتكارية  وم�صاريع 
اأن  �صاأنها  من  دبي   2020 اإك�صبو 
ال�صعوب  ح��ي��اة  ت�صهيل  يف  ت�صهم 
..موؤكدا  العامل  ح��ول  واملجتمعات 
اأن جناح اإك�صبو 2020 دبي يعك�ص 
لأبناء  ال�صلبة  والإرادة  ال��ع��زمي��ة 
التحديات  ت��خ��ط��ي  يف  الإم��������ارات 
تخدم  ف����ر�����ص  اإىل  وحت����وي����ل����ه����ا 

الإن�صانية جمعاء.

�صهيل املزروعي يطلع على اإجنازات وتاريخ باك�صتان وزامبيا يف اإك�صبو 2020 
•• دبي-الفجر:

اطلع معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ص املزروعي، وزير الطاقة والبنية 
مبعر�ص  وزامبيا  باك�صتان  جمهوريتي  جناحي  زيارته  خ��الل  التحتية، 
املجالت،  خمتلف  يف  البلدين  اإجن���ازات  اإب���رز  على  دب��ي،   2020 اك�صبو 
ناق�ص  كما  والنقل،  التحتية  والبنية  الطاقة  بقطاعات  املرتبطة  ل�صيما 
مع م�صوؤويل اجلناحن جهودهما النوعية من اأجل البيئة واحلفاظ على 
ا�صتدامة املناخ، وكذلك جتارب البلدين ال�صديقن يف جمال التكنولوجيا 

والتنمية امل�صتدامة، واملنتجات التقليدية للبلدين.. 
يذكر اأن جناح باك�صتان ميثل فر�صة للتعرف اإىل موطن واحدة من اأقدم 
�صعار  حتت  الفر�ص  مبنطقة  املقام  اجلناح  ي�صطحب  فيما  احل�صارات، 
احلوا�ص،  ومتعددة  مبهرة  جتربة  اإىل  زواره  املخفي"،  "باك�صتان..الكنز 
م��ن خ���الل ج��ذب��ه��م اإىل رح��ل��ة ع��رب ال��زم��ن ل��ع��ر���ص ت��اري��خ��ه��ا القدمي، 
والتنوع العرقي والديني، والتقاليد الثقافية الغنية، واملوارد الطبيعية، 
اأروقة  اأكرب بن  ب�صكل  ا�صتك�صافها  التي ميكنهم  والإمكانات القت�صادية 

اجلناح.

ثمانية  اإىل  والثقافة،  بالتاريخ  الغني  الباك�صتاين،  اجلناح  ينق�صم  كما   
اأق�صام رئي�صية، حيث ميكن للزوار اختبار اأف�صل الكنوز املخفية يف البالد 
رف اليدوية الناب�صة باحلياة اإىل م�صروع الع�صرة مليارات  بدءاً من احليِ
�صجرة واملاأكولت اللذيذة...حيث ميتد على م�صاحة ت�صل اإىل 35000 
وال�صتثمار  والتجارة  ال�صياحة  يف  الهائلة  الكنوز  ويعر�ص  مربعة،  قدم 

التي من املنتظر اأن يكت�صفها العامل وي�صتفيد منها.
 وبدوره، ياأخذ جناح جمهورية زامبيا يف اك�صبو 2020 دبي زواره يف رحلة 
تعريفية عن الدولة ذات الأر�ص اخل�صبة والغنية التي ت�صتهر بالزراعة 

ال�صياحية  مقوماتها  جناحها  عرب  زامبيا  وتعك�ص  النحا�ص،  وا�صتخراج 
باعتبارها اإحدى الوجهات الواعدة يف اأفريقيا والتي توفر مناطق عديدة 

من ال�وات ال�صياحية الطبيعية.
اأهمية  على  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر  معايل  اأك��د  زيارته  ختام  ويف 
معر�ص اإك�صبو 2020 دبي كملتقى عاملي جتتمع فيه الروؤى امل�صتقبلية 
والإبداعات، والجنازات والأن�صطة القت�صادية املتنامية، وم�صرية تقدم 
وتعزيز  الأف��ك��ار  وتالقح  العقول  لتوا�صل  ملهمة  من�صة  واأن��ه  ال�صعوب، 

التعاون الدويل ل�صياغة م�صتقبل مزدهر واعد للب�صرية.

�سمن مهرجان الفنون الإ�سالميةجامعة ال�صارقة تبحث مع وفد اأكادميي كولومبي جمالت التعاون امل�صرتك

جماليات خطية يف جمعية الإمارات لفن اخلط العربي والزخرفة الإ�صالمية
•• ال�شارقة -وام:

بحثت جامعة ال�صارقة مع وفد اأكادميي من اجلامعات واملوؤ�ص�صات العلمية 
والأكادميية بدولة كولومبيا جمالت التعاون امل�صرتك والتبادل الطالبي 
برامج  وط��رح  العلمية  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  يف  وامل�صاركة  العلمي  والبحث 
اأكادميية م�صرتكة كربامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها واللغة 

الإ�صبانية، وجمالت احلو�صبة واملعلوماتية.
باأعمال  القائم  عجمي  الدين  ع�صام  الدكتور  الأ�صتاذ  الوفد  ا�صتقبل  وقد 
نائب مدير اجلامعة لل�صوؤون الأكادميية والدكتور �صالح طاهر احلاج نائب 
مدير  م�صاعد  املرزوقي  اأمينة  والدكتورة  املجتمع  ل�صوؤون  اجلامعة  مدير 
اجلامعة ل�صوؤون الأفرع وعدد من عمداء الكليات ومديري املعاهد واملراكز 

البحثية والعلمية باجلامعة.
وخالل اللقاء الذى جرى فى اأكادميية ال�صارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�صاء 
مت التعرف على جامعة ال�صارقة واإمكانياتها العلمية والبحثية وعالقاتها 
وحمتوياتها  بالأكادميية  العلمية  الأق�صام  على  الط��الع  واي�صا  الدولية 
علوم  جم��ال  يف  وتعليمي  علمي  حم��ت��وى  م��ن  تقدمه  وم��ا  وتخ�ص�صاتها، 
الفلك والف�صاء لطلبة اجلامعة يف مرحلتي البكالوريو�ص والدرا�صات العليا 

وكذلك الباحثن واملهتمن بعلوم الف�صاء والفلك، حيث حتر�ص الأكادميية 
على توفري فر�ص التعليم املدعمة باأحدث التقنيات يف العامل.

ال�صماء  لر�صد  تل�صكوبات  م��ن  ت�صمه  وم��ا  امل��را���ص��د  على  التعرف  مت  كما 
العلمية يف  والفيزيائية، والبحوث  الفلكية  البحوث  والكواكب، وخمتربات 
املاج�صتري يف هذه  الأكادميي لدرجة  التدري�ص  اإىل جانب  الفلك والف�صاء 
�صناعة  يف  ال�صتثمار  يف  ال��دول��ة  توجه  مع  تتما�صى  التي  احلديثة  العلوم 
الف�صاء وعلوم الفلك احلديثة كما مت عر�ص جمموعة من الأفالم العلمية 

يف القبة الفلكية والتي ت�صم اأحدث اأنظمة العر�ص الب�صري وال�صمعي.
ال�صارقة وكلياتها وبراجمها  التعرف على جامعة  اأي�صاً  ومت خالل الزيارة 
العلمية والأكادميية وعدد الطلبة الدرا�صن فيها واأع�صاء هيئة التدري�ص 
الدولة،  جامعات  كربى  باعتبارها  اجلامعة  واإجن��ازات  البحثية  والهيكلية 

وغريها من املجالت والتخ�ص�صات امل�صرتكة .
وقام عدد من اأع�صاء الوفد بتقدمي نبذة تعريفية عن جمهورية كولومبيا 
�صرح  م��ع  الأك��ادمي��ي��ة  وتخ�ص�صاتها  اجل��ام��ع��ات  وع���دد  بها  التعليم  ون��ظ��ام 
تطلعهم  الوفد  اأع�صاء  واأب��دى  العلمية،  واإمكانياتها  بها  الدرا�صة  لطبيعة 
احلو�صبة  جم��الت  يف  خا�صة  وب�صفة  امل�صرتك  للتعاون  فر�ص  اإي��ج��اد  اإىل 

واملعلوماتية والف�صاء والفلك والطاقة امل�صتدامة واملتجددة والنفط.

•• ال�شارقة - الفجر 

توا�صل �صل�صلة الفتتاحات الر�صمية للمعار�ص والأعمال الفنية واخلطية 
الإ�صالمية  الفنون  مهرجان  م��ن  والع�صرين  الرابعة  ال���دورة  يف  امل�صاركة 
"تدرجات"، ا�صتمرارها يف ت�صليط ال�صوء على الفنون الإ�صالمية املتنوعة، 
ال�صارقة،  يف  الثقافة  دائ���رة  رئي�ص  العوي�ص،  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  افتتح  وق��د 
وال�صتاذ حممد اإبراهيم الق�صري، مدير اإدارة ال�صوؤون الثقافية يف الدائرة، 
لفن اخلط  الإم���ارات  املعر�ص اخلطي )2*2( يف جمعية  املهرجان،  مدير 
العربي والزخرفة الإ�صالمية، بح�صور فنانن وخطاطن واإعالمين من 

خمتلف دول العامل.
جدران  تعتلي  ال��ت��ي  الأع��م��ال  ب��ن  واحل�����ص��ور  والق�صري  العوي�ص  وجت���ّول 
لوحات  يف  باإحكام  تطويعها  مت  حيوية  عربية  بخطوط  وتتمّثل  اجلمعية 
حملت ن�صو�صا قراآنية واأدبية واأدعية وغريها من الن�صو�ص، وا�صتمعوا اإىل 
خّطّية  اأفكار  على   )2*2( معر�ص  اأعمال  تنبني  حيث  اخلطاطن،  �صروح 

خّطاطتن  ب��ن  تنق�صم  احلروفية  التجهيزات  اأّن  ال��الف��ت  وم��ن  اإب��داع��ّي��ة، 
وخ��ّط��اط��ن اإم��ارات��ي��ن، ه��م: فاطمة ���ص��امل��ن، وف��اط��م��ة ال��ظ��ن��ح��اين، وعبد 
م�صوؤولية اجلمعية يف  وياأتي هذا �صمن  البلو�صي،  تهلك، وعمران  ال�صكور 
اإبراز واإظهار اإبداعات وقدرات الفنانن الإماراتين التي منت وتطّورت عرب 

ال�صنن.
الإم��ارات لفّن اخلّط  العربي يف معر�ص )2*2( يف جمعية  وياأتي احلرف 
العربي والزخرفة الإ�صالمية، متمّثاًل بن املعنى والأثر اجلمايل، يف �صل�صلة 
اأروقة اجلمعية لت�صّكل لغة  اإبداعات لفتة تتجّلى على اللوحات املوّزعة يف 

ب�صرية مده�صة.
املعلومات  ور�ص عمل ت�ي  �صل�صلة  تنظيم  ت�صعى اجلمعية من خالل  كما 
ونقل اخلربات لأع�صائها ليكونوا يف ال�صنوات املقبلة �صمن النخب اخلّطّية 
يحظى  اأن  اجلمعية  ت��اأم��ل  كما  والعاملية،  املحّلية  املحافل  يف  متثلها  التي 
ولوحات  متمّيز،  معر�ص  مب�صاهدة  وال�صتمتاع  وال�صرور  بالبهجة  امل�صاهد 

تظهر متّيز اأ�صحابها على م�صتوى اخلّط بتنويعاته الفريدة.
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اأخبـار الإمـارات

اآراب هيلث 2022 ي�صلط ال�صوء على التحول والبتكار يف جمال الرعاية ال�صحية

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

ال�صارقة للكتاب تفتح اأفق التعاون مع لقاء رمييني اأكرب تظاهرة ثقافية للحوار الفكري والتوا�صل الثقايف يف اأوروبا

اجل�����دي�����دة ك������اًل م������ن: ال���دك���ت���ور 
نائب  ب���رو����ص���ه���اوزن،  ك��ري�����ص��ت��وف��ر 
ومركز  الأم�����را������ص  ع���ل���م  رئ���ي�������ص 
بافاريا  يف  ال�����ص��ام��ل  ال�������ص���رط���ان 
ريجين�صبريج،  جامعة  ال�صرقية، 
الرقمي  التحول  �صيناق�ص  ال���ذي 
الذكاء  با�صتخدام  الدقيق  للطب 
ال����ص���ط���ن���اع���ي، وري���ن���ي���ت���ا دا�������ص، 
ال��رئ��ي�����ص الأول  ال�����ص��ري��ك ون��ائ��ب 
ل�صوؤون الرعاية ال�صحية التحولية 
التي  �صوليفان"،  اآن��د  "فرو�صت  يف 
�صحة  يف  ال��ن��م��و  ف��ر���ص  �صتناق�ص 

املراأة.
رفيعي  الآخ��ري��ن  املتحدثن  وم��ن 
الرئي�ص  امل�صتوى ما�صيمو كانيزو، 

 2019 ع�����ام  م�����ص��ت��وي��ات  ���ص��ع��ف 
البالغة 7.4 مليار دولر اأمريكي، 
حيث كان الرقم القيا�صي ال�صنوي 
دولر  م���ل���ي���ار   8.2 ه����و  ال�������ص���اب���ق 

اأمريكي يف عام 2018.
وبهذه املنا�صبة قال رو�ص ويليامز، 
م��دي��ر م��ع��ر���ص وم��وؤمت��ر ال�صحة 
يزال  "ل  ه��ي��ل��ث«:  »اآراب  ال��ع��رب��ي 
ي�صهدان  والتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار 
الرعاية  ق��ط��اع  يف  م���ذه���اًل  من����ًوا 
ال�صتثمار  و�صل  حيث  ال�صحية، 
اإىل  ال�صناعة  م��ن  اجل���زء  ه���ذا  يف 
م�صتويات قيا�صية يف عام 2020، 
جزء  ه��ذا  اأن  الوا�صح  من  واأ�صبح 
الرعاية  م�صهد  يف  وم��ه��م  ح��ي��وي 

ورواد  وامل���ت���و����ص���ط���ة  ال�������ص���غ���رية 
الأع������م������ال ومل�������دة ث����م����اين دق���ائ���ق 
اأفكارهم يف جمال  اأح��دث  لتقدمي 
تعر�ص  حيث  ال�صحية.،  الرعاية 
ومبتكرة  ف��ري��دة  ح��ل��وًل  منها  ك��ل 
والإدارة  ال����وق����اي����ة  جم�������الت  يف 
بن  م��ن  والت�صخي�ص  والعمليات 

اأمور عديدة اأخرى.
ثماين  ع��ر���ص  امل�����ص��اب��ق��ة  �صت�صهد 
�����ص����رك����ات خم���ت���ل���ف���ة ع����ل����ى ث����الث 
ج����ولت، و���ص��ي��ت��اأه��ل ال��ف��ائ��ز يف كل 
حلد  مت  حيث  النهائي،  اإىل  جولة 
هذه اللحظة تثبيت م�صاركة اأك� 
م��ن 16 ���ص��رك��ة م��ن 13 دول���ة يف 

هذه امل�صابقة.

جلوبال  �صركة  اأج��رت��ه  ل�صتطالع 
وهي  ن��ت��وورك،  اإنف�صتينج  اإمباكت 
اأبحاث وحتليالت �صناعية،  �صركة 
 715 ح���وايل  تخ�صي�ص  مت  فقد 
راأ�����ص  م���ن  اأم���ري���ك���ي  م��ل��ي��ار دولر 
امل�����ال ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات امل����وؤث����رة يف 
ق���ط���اع ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة، مما 
تاأثرياً  ف��ئ��ة  اأك����رب  ث��ال��ث  يجعلها 
املناخ  وتغري  املالية  اخلدمات  بعد 

واملنطقة الأ�صرع منًوا.
الأمريكية،  ديلويت  ل�صركة  ووفًقا 
ال�صتثماري  املال  راأ���ص  ارتفع  فقد 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  تكنولوجيا  يف 
يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   14 اإىل 
من  ي���ق���رب  م���ا  اأي   ،2020 ع����ام 

املوؤ�ص�ص  وال�������ص���ري���ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأو�صط،  ال�صرق  جيليفي  ل�صركة 
ب�����راديل وال�������ص، رئي�ص  وم��اي��ك��ل 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ع���امل  جل��ن��ة 
ورئي�ص  الداخلي  التنظري  منظمة 
اله�صمي  اجل��ه��از  اأم���را����ص  ق�����ص��م 
�صخبوط  ال�صيخ  والكبد يف مدينة 
ال���ط���ب���ي���ة، وب������ران������دون روب������ريي، 
لل�صحة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
اإم  دي  اأ����ص���رت  ل�����ص��رك��ة  ال��رق��م��ي��ة 

للرعاية ال�صحية.
ويف مكان اآخر يف منطقة التحول، 
 Innov8 اإنوفيت  تعود حوارات 
الفر�صة  �صتتيح  ال��ت��ي   Talks
ال�صركات  م���ن  ���ص��رك��ة   24 اأم�����ام 

على  ح��ري�����ص��ون  ون��ح��ن  ال�صحية 
ا�صتك�صافه وعر�صه".

"�صتقدم  قائاًل:  ويليامز  واأ���ص��اف 
واملبتكرين  اخل������رباء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
كجزء  امل�صهورين  ال�صناعة  وق��ادة 
م������ن حم�������ادث�������ات حت��������ول ق���ط���اع 
اأحدث  ال�صحية اجلديدة  الرعاية 
والتنبوؤات  والك��ت�����ص��اف��ات  ال����روؤى 
مع  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة  مل�صتقبل 
ت�صليط ال�صوء على تقنيات الذكاء 
الرقمية  وال�����ص��ح��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
والواقع الفرتا�صي من بن اأمور 

عديدة اأخرى".
الذين  اخل�������رباء  ق���ائ���م���ة  وت�������ص���م 
النقا�ص  ج���ل�������ص���ات  �����ص����ي����ق����ودون 

اأحمد  ����ص���ع���ادة  وق������ال  اجل���ان���ب���ن. 
اللقاء:  خ��الل  كلمته  ال��ع��ام��ري، يف 
اأن  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  "توؤمن 
ال��ث��ق��اف��ة ه���ي اجل�����ص��ر الأق�������وى يف 
تعزيز التوا�صل احلي والعميق بن 
وحتر�ص  ال��ع��امل،  وث��ق��اف��ات  �صعوب 
�صاحب  وروؤى  بتوجيهات  الهيئة 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�ص  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د 
تفعيل  ال�صارقة، على  الأعلى حاكم 
ه�����ذه ال���ر����ص���ال���ة وحت���ق���ي���ق اأث���ره���ا 
على اأر����ص ال��واق��ع م��ن خ��الل هذا 
املوؤ�ص�صات  م��ع  ال��ت��ع��اون  م��ن  ال��ن��وع 

ف���ى ال���درا����ص���ات الإ���ص��الم��ي��ة وفقه 
اللغة العربية، والدكتور الأكادميي 
الأنبا  وال����ص���ق���ف  ال���ع���ب���د،  اأ����ص���ام���ة 

اأرميا.
افرتا�صي  ل��ق��اء  امل���ذك���رة، يف  ووق���ع 
من�صة  ع����ل����ى  ب����ع����د(  )ع�������ن  ع����ق����د 
ركا�ص  ب���ن  اأح���م���د  ����ص���ع���ادة  زووم، 
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ال���ع���ام���ري، 
املدير  للكتاب، وامانيويل فورنايل، 
لل�صداقة  رمييني  للقاء  التنفيذي 
ب����ن ال�������ص���ع���وب، ب��ح�����ص��ور ب���رن���ارد 
�صولز، رئي�ص لقاء رمييني، وماركو 
امل���وؤمت���رات للقاء  األ��وي��ج��ي، م��دي��ر 

يف امل��ق��اب��ل ت���رح���ب ب��ح�����ص��ور اأك���رب 
والنا�صرين  الثقافية  للموؤ�ص�صات 
يف  واأوروب����ا  اإيطاليا  م��ن  واملبدعن 
التي  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف 

تنظمها الهيئة.
ال�صارقة  اأن معر�ص  العامري  واأكد 
اأهداف  ينطلق من  للكتاب  ال��دويل 
وا���ص��ح��ة ي�����ص��رتك يف ال��ك��ث��ري منها 
يف  وتتج�صد  رمييني"،  "لقاء  م��ع 
التفاهم  جم��الت  دع��م  على  العمل 
وح�صارات  ب���ل���دان  ب���ن  وال���ت���ق���ارب 
امل�صرتكات  وا���ص��ت��ك�����ص��اف  ال����ع����امل، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة، وت��ف��ع��ي��ل اأثر 

امل�صرحي  وال���ك���ات���ب  ت�����ص��وم�����ص��ك��ي، 
يون�صكو،  ي�����وج�����ن  ال����ف����رن���������ص����ي 
اأندريه  الرو�صي  وامل��خ��رج  والكاتب 

تاركوفي�صكي، وغريهم. 
م�صاركات  ال��ت��ظ��اه��رة  ���ص��ه��دت  ك��م��ا 
ك�����ب�����رية م������ن ال������ع������امل ال����ع����رب����ي، 
ب��ح�����ص��ور ���ص��خ�����ص��ي��ات لم���ع���ة، مثل 
ال��رئ��ي�����ص اجل���زائ���ري ال�����ص��اب��ق عبد 
مو�صى،  وع��م��رو  بوتفليقة،  العزيز 
�صابق،  م�������ص���ري  خ���ارج���ي���ة  وزي������ر 
الدكتور  وامل�������وؤرخ  وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 
ن�صر  وال��دك��ت��ور  ال��ف��ق��ي،  م�صطفى 
املتخ�ص�ص  الباحث  زيد،  اأبو  حامد 

النظرية والكبرية يف خمتلف بلدان 
العامل".

جهود  ال�����ص��ارق��ة  "تقود  واأ�����ص����اف: 
الثقافة  ب�����ن  ال����ف����ك����ري  احل���������وار 
ال��ع��رب��ي��ة وال���ع���امل، وت��ت��ط��ل��ع هيئة 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب م���ن خ���الل هذا 
التقارب  اإىل تو�صيع فر�ص  التعاون 
والأوربية  العربية  الثقافتن  ب��ن 
م����ن خ�����الل ت���ق���دمي رم����وزه����ا من 
اأعالم الأدب، والتاريخ، والفكر، اإىل 
الثقافة الأوروبية، عرب من�صة تعد 
من اأعرق واأهم تظاهرات التوا�صل 
ال�صارقة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  العامل"،  يف 

رمي��ي��ن��ي، وخ��ول��ة امل��ج��ي��ن��ي، مديرة 
الهيئة،  يف  وامل��ه��رج��ان��ات  امل��ع��ار���ص 
وم��ن�����ص��ور احل�����ص��اين، رئ��ي�����ص ق�صم 

املبيعات يف الهيئة.
ا�صتحداث  ع��ل��ى  امل����ذك����رة  وت��ن�����ص 
م�������ب�������ادرات ع����م����ل م�������ص���رتك���ة بن 
الإن�صانية،  القيم  لتعزيز  اجلانبن 
الفنون  م��ق��وم��ات  يف  وال���ص��ت��ث��م��ار 
العاملي  الأفق  والآداب واملعارف ذات 
لتحقيق التوا�صل الثقايف الإماراتي 
الإيطايل والأوروب��ي، والتعرف عن 
للكتاّب  املعا�صر  امل�صهد  على  ق��رب 
كال  ل��دى  يف  والفنانن  وامل��ب��دع��ن 

•• دبي-الفجر: 

اأكرب  ه��ي��ل��ث،  اآراب  م��ع��ر���ص  اأك����د 
م���ع���ر����ص ل���ل���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة 
اإفريقيا على اإ�صافة فعالية جديدة 
احل�����دث  م�����ن   2022 ل��ن�����ص��خ��ة 
املعروفة،  ال��ت��ح��ول  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
ا�صت�صافة نخبة  وذل��ك من خ��الل 
عاملًيا  امل�����ص��ه��وري��ن  اخل������رباء  م���ن 
الذين  ال�صناعة  وقادة  واملبتكرين 
من املقرر اأن ي�صاركوا يف حمادثات 
الرعاية  ق��ط��اع  حت����ول  وج��ل�����ص��ات 

ال�صحية.
�صتقام ن�صخة 2022 من املعر�ص، 
ت��ع��ود ك��ح��دث م�صرتك مع  وال��ت��ي 
ميدلب ال�صرق الأو�صط يف جمال 
واملختربات،  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
اإىل   24 م���ن  امل��م��ت��دة  ال���ف���رتة  يف 
التجاري  دبي  يناير يف مركز   27
العاملي. حيث �صتقام هذه الن�صخة 
من احلدث حتت �صعار "بالأعمال 
ال�������ص���ن���اع���ة نحو  ودف��������ع  ن���ت���ح���د 
اجلديدة  التقنيات  م��ع  الأمام"، 
واأح������دث الب���ت���ك���ارات ال��ت��ي حتتل 
مركز ال�صدارة على جدول اأعمال 

املعر�ص.
كوفيد- ج��ائ��ح��ة  ل�تف�صي  نتيجة 
زي�����ادة  ه���ن���اك  ك���ان���ت  ف���ق���د   ،19
ملحوظة يف ال�صتثمار يف الرعاية 
التقنيات  ت���ق���ود  ح��ي��ث  ال�����ص��ح��ي��ة 
اجل�����دي�����دة امل���ب���ت���ك���رة ال���ت���غ���ي���ري يف 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ق���ط���اع، ووف���ًق���ا 

الأول  التحول هو  �صتكون منطقة 
من نوعه يف اآراب هيلث مع اإطالق 
ق�صم خا�ص لعر�ص املنتجات، ومن 
م�صاركتها  املثبتة  ال�����ص��رك��ات  ب��ن 
ه���ي: ت���ادا م��ي��دي��ك��ال، وه���ي �صركة 
الطبية  ل�����الأج�����ه�����زة  �����ص����وي����دي����ة 
القائمة  البتكارات  يف  متخ�ص�صة 
على الحتياجات للرعاية ال�صحية 
وهو   ،ReLink �صتقدم  وال��ت��ي 
مو�صل انف�صايل متقدم لالأنابيب 

.IV
ميتينغ  ���ص��رك��ة  اإل��ي��ه��م  و�صين�صم 
دك������ت������ور، وه������ي ����ص���رك���ة خ���دم���ات 
ب���ع���د تعمل  ���ص��ح��ي��ة رق���م���ي���ة ع����ن 
ب��ن��ظ��ام الأع���م���ال ل��الأع��م��ال ب��ي تو 
اإ�صبانيا. �صتعر�ص ال�صركة  بي من 
بي  ل�  املخ�ص�ص  البي�صاء  العالمة 
تو بي، وهو حل الرعاية ال�صحية 
الفورية  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة  ب���ع���د  ع����ن 
التكنولوجيا  م����ن  وال����ص���ت���ف���ادة 
على  الطبية  واخلدمات  الب�صيطة 

مدار ال�صاعة.
الذي  ه��ي��ل��ث،  اآراب  م��ع��ر���ص  ي��ع��د 
معر�ص  مع  م�صرتك  كحدث  يقام 
وموؤمتر ميدلب ال�صرق الأو�صط، 
للرعاية  وم��وؤمت��ر  معر�ص  ك��اأك��رب 
ال�صحية يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
ي�صتقطب  حيث  اإفريقيا،  و�صمال 
الرعاية  يف  املتخ�ص�صن  احل���دث 
و�صيت�صمن  ال��ع��امل��ي��ن  ال�����ص��ح��ي��ة 
العلمية  املحا�صرات  جمموعة من 
واإح�����اط�����ات ال�����ص��ن��اع��ة وع���رو����ص 

املنتجات وفر�ص التوا�صل.

•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت هيئة ال�صارقة للكتاب، مذكرة 
تفاهم، مع موؤ�ص�صة "لقاء رمييني" 
الإيطالية، اأهم التظاهرات الفكرية 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والأدب���ي���ة واحل���واري���ة يف 
الفكر  ق��ادة  ت�صت�صيف  التي  اأوروب���ا 
وت�صتهدف  ال���ع���امل،  يف  وال��ت��ن��وي��ر 
املذكرة تعزيز التوا�صل بن احلراك 
الثقايف الإماراتي والعربي ونظريه 
ق���ن���وات جديدة  وف���ت���ح  الأوروب���������ي، 

تخدم الأدب والفن بن اجلانبن. 
منذ  رمييني"  "لقاء  وي�صت�صيف 
40 ع��ام��اً جمموعة من  اأك���� م��ن 
الروؤ�صاء والقادة والأدباء واملفكرين 
م������ن خم����ت����ل����ف اأن�������ح�������اء ال�����ع�����امل، 
 800 م��ن  اأك����  �صنوياً  ويح�صره 
ع�صرات  مب�����ص��ارك��ة  ���ص��خ�����ص،  األ����ف 
على  ويقام  املتطوعن،  من  الآلف 
مربع،  م���رت  األ�����ف   120 م�����ص��اح��ة 
 2.5 م��ن  اأك����  فعالياته  وت�صجل 
من  يوتيوب  على  م�صاهدة  مليون 

حول العامل.
يف  رمييني"  "لقاء  وا����ص���ت�������ص���اف 
فرن�صي�ص،  البابا  ال�صابقة،  دورات���ه 
اأمن  غ����ايل،  ب��ط��ر���ص  ب��ط��ر���ص  ود. 
عام الأمم املتحدة �صابقاً، وامل�صت�صار 
ورئي�ص  ك�����ول،  ه��ي��ل��م��وت  الأمل�������اين 
توين  ال�صابق  الإجن��ل��ي��زي  ال����وزراء 
ثقافية  لأع��������الم  اإ�����ص����اف����ة  ب����ل����ري، 
نعوم  الأم��ري��ك��ي  املفكر  مثل  ب���ارزة، 

القيم الإن�صانية النبيلة يف العالقات 
بن دول العامل.

ب���رن���ارد �صولز،  م��ن ج��ان��ب��ه، ت��وج��ه 
بن  لل�صداقة  رمييني  لقاء  رئي�ص 
ال�صارقة  لهيئة  بال�صكر  ال�صعوب، 
م��ن جهود  ت��ب��ذل��ه  م��ا  ع��ل��ى  للكتاب 
ك����ب����رية ع���ل���ى امل�������ص���ت���وى ال�������دويل، 
امل���ذك���رة بن  ت��وق��ي��ع  اأن  م��و���ص��ح��اً 
الهيئة و"لقاء رمييني" ياأتي نتيجة 
وحراكها  ال��ه��ي��ئ��ة  م����ب����ادرات  ث���م���ار 
امل��ت��وا���ص��ل، وي��ق��دم من��وذج��اً ملهماً 
لي�ص للعالقات الثنائية بن البلدان 
فقط، واإمنا لالإن�صانية كلها. واأ�صار 
يدركون  الإيطالين  اأن  اإىل  �صولز 
وعمق  العربية  الثقافة  ث��راء  جيداً 
تاريخها، ون�صاط راهنها، لفتاً اإىل 
الثقايف  ال�صارقة  اإم���ارة  م�صروع  اأن 
اأك���رب على  ب�����ص��ورة  ال�����ص��وء  ي�صلط 
ويفتح  العربي،  الثقايف  ال���اء  هذا 
ال��ع��امل فر�صة الإط���الع عليه  اأم���ام 
عن قرب، ويزيد من جمالت العمل 
امل�صرتك مع موؤ�ص�صاته الن�صيطة يف 

املنطقة والعامل.
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  م����ن  وف�����د  وك������ان 
للكتاب، اجتمع خالل جولة ثقافية 
يف املدن لإيطالية يف �صهر �صبتمرب 
امل����ا�����ص����ي، م����ع مم���ث���ل���ن م����ن لقاء 
التعاون  جم���الت  لبحث  رمي��ي��ن��ي، 
وال��ع��م��ل امل�����ص��رتك ل��ت��ق��دمي اأع���الم 
الثقافة والتنوير يف العامل العربي 

اإىل الثقافة الأوروبية.

جي 42 للرعاية ال�صحية واأ�صرتازينيكا تتعاونان يف الأبحاث والت�صخي�س
•• اأبوظبي - وام:

التقنيات  جمال  يف  الرائدة  ال�صركة  ال�صحية"،  للرعاية   42 "جي  اأعلنت 
ال�صطناعي  للذكاء   42 جي  ل�صركة  والتابعة  اأبوظبي،  ومقرها  ال�صحية 
اأبوظبي، و"اأ�صرتازينيكا"، �صركة الأدوية احليوية  واحلو�صبة ال�صحابية يف 
العاملية، عن تعاونهما من اأجل تعزيز اأطر البحث والت�صخي�ص ال�صريرين 
يف دولة الإمارات. ياأتي ذلك عقب الإعالن موؤخراً عن توقيع اتفاقية تعاون 
البحث  باأبوظبي و"اأ�صرتازينيكا" لتعزيز جهود  جمعت بن دائرة ال�صحة 
والتطوير يف العلوم ال�صحية ودفع البتكار يف اخلدمات ال�صحية، يف اإطار 
عالية  �صحية  رعاية  على  املر�صى  ح�صول  ل�صمان  ال��دائ��رة  ا�صرتاتيجية 
اجلودة حملياً واإقليمياً. و�صهد حفل توقيع اإعالن التعاون معايل عبد اهلل 

بن حممد اآل حامد، رئي�ص دائرة ال�صحة - اأبوظبي، وال�صيدة اآنا هالبريغ، 
وزيرة التجارة اخلارجية و�صوؤون دول ال�صمال يف ال�صويد. وتعمل "جي 42 
للرعاية ال�صحية" و"اأ�صرتازينيكا" مبوجب هذا التعاون ل�صتك�صاف الأدلة 
الواقعية واإجراء التجارب ال�صريرية عرب منظمة البحوث التعاقدية الأوىل 

.IROS من نوعها يف الدولة
وقال اآل حامد: ت�صهم مثل هذه ال�صراكات الهامة يف تعزيز مكانة اأبوظبي 
على  ال�صحية  للرعاية  رائ���دة  ووج��ه��ة  احل��ي��اة  علوم  يف  لالبتكار  كحا�صنة 
م�صتوى العامل، حيث حتر�ص الإمارة على امل�صي بتوجيهات القيادة الر�صيدة 
ل�صتقطاب وتوطيد عالقات تعاون مثمرة جتمع املوؤ�ص�صات املحلية بكربى 
ال�صركات العاملية يف القطاع ال�صحي. تندرج كل هذه اجلهود �صمن روؤيتنا 
القائمة على �صمان توافر خدمات الرعاية ال�صحية وفق اأف�صل م�صتويات 

اجلودة والكفاءة املبنية على اأ�ص�ص علمية عاملية، وتوظيف اأحدث البتكارات 
والتقنيات الواعدة يف الرعاية ال�صحية لتعود بالنفع على القت�صاد املعريف 
لإمارة اأبوظبي ودولة المارات العربية املتحدة، و�صحة و�صالمة املجتمعات 
كو�صي،  اآ�صي�ص  ق��ال  التعاون،  ه��ذا  على  وتعليًقا  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
بالتعاون  فخورون  ال�صحية:  للرعاية   42 جي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 
مع اأ�صرتازينيكا يف جمموعة وا�صعة من اآليات البحث والت�صخي�ص يف دولة 
معارفنا  مل�صاركة  الدولية  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  فر�ص  ون�صجع  الإم���ارات. 
وخرباتنا يف �صبيل تعزيز منو القطاع يف الدولة وخارجها. ونحن واثقون 
من الإمكانات الهائلة التي حتملها هذه ال�صراكة للقطاع وم�صتقبل الرعاية 
ال�صحية يف املنطقة. ومن جانبه قال �صامح الفنجري، رئي�ص منطقة دول 
مع  بالتعاون  �صعداء  اأ�صرتازينيكا:  يف  وباك�صتان  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

الدولة  يف  ال�صحية  الرعاية  قطاع  تعزيز  يف  ال�صحية  للرعاية   42 ج��ي 
م�صتمرة،  عملية  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  الب��ت��ك��ار  يعد  اإذ  واملنطقة. 
ونحن نو�صع با�صتمرار حدود العلم للك�صف عن الأدوية النوعية وتقدميها 
التعاون  ه��ذا  لنا  ويتيح  املنطقة.  اأن��ح��اء  جميع  ويف  الإم����ارات  يف  للمر�صى 
يف  ب��دوره��ا  لت�صاعدنا  والت�صخي�ص  الأب��ح��اث  يف  اأك��رب  اإمكانيات  ا�صتك�صاف 
و  الإم��ارات.  املر�صى يف دولة  تر�صيخ قطاع رعاية �صحية متقدمة حموره 
واقعية يف جمال اجلينوم وخدمات  اأدل��ة  اأي�صاً  ال�صركتن  كلتا  �صت�صتك�صف 
وهي  بيوجينك�ص،  خم��ت��ربات  خ��الل  م��ن  ال�صاملة  ال�����ص��ري��ري  الت�صخي�ص 
42 للرعاية ال�صحية كانت من امل�صاهمن الرئي�صين  �صركة تابعة ل� جي 
م��ن منتجات  تقدمه  م��ا  اإىل جانب  الإم����ارات  اخ��ت��ب��ارات كوفيد19- يف  يف 

وخدمات يف جمال ال�صحة ال�صتهالكية وال�صريرية.

ور�صة ع�صف ذهني خلطة جمل�س �صاحية الرحمانية 
ال�صرتاتيجية لثالث �صنوات 2024-2022

•• ال�شارقة-الفجر:

والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  لدائرة  التابع  الرحمانية  �صاحية  جمل�ص  عقد 
ب��ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة ور���ص��ة ا���ص��ت��ه��دف منها ل��ق��اء الأه�����ايل وو���ص��ع خططه 

ال�صرتاتيجية ملدة ثالث �صنوات.
واأقام يف هذا اللقاء الذي عقده يف مقره مبدينة ال�صارقة م�صاء اأم�ص ور�صة 
الع�صف الذهني الأوىل بح�صور وم�صاركة عدد من اأهايل ال�صاحية بهدف 
تطوير واقرتاح اأف�صل املبادرات التي تتنا�صب مع روؤية وا�صرتاتيجية املجل�ص 

املعتمدة موؤخراً حتت �صعار حياة كرمية ورخاء اجتماعي.

واأدار الور�صة املهند�ص عبدالكرمي احلو�صني رئي�ص جلنة التخطيط والتميز  
املبادرات  واق���رتاح  اجل��ه��ود  تكامل  اأهمية  على  اأك���د  بدايتها  ويف  باملجل�ص 
لتحقيق  ال���روؤى  م��ع  واملتوافقة  ال�صاحية  جمتمع  على  الكبري  الأث���ر  ذات 
والرخاء  الأ�صرة  وا�صتقرار  الن�صان  �صحة  تعزيز  اأج��ل  من  النتائج  اأف�صل 

الجتماعي.
املطرو�صي  اأحمد  �صعادة  ح�صرها  التي  الذهني  الع�صف  ور�صة  خ��الل  ومت 
موجز  ا�صتعرا�ص  الرئي�ص  نائب  ال�صام�صي  ماجد  و�صعادة  املجل�ص  رئي�ص 
ل�صرتاتيجية املجل�ص لالأعوام 2022-2024 ومهام واخت�صا�صات جلانه 

العاملة وبيان املخرجات املتوقعة من الور�صة.
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م�صاركون بجائزة الربدة: الإمارات رائدة يف املحافظة على الثقافة والفنون الإ�صالمية
•• دبي-وام:

الهتمام  ع�صرة  ال�صاد�صة  بن�صختها  ال���رُبدة  ج��ائ��زة  يف  م�صاركون  ثمن 
الكبري الذي توليه دولة الإمارات للمحافظة على املوروث الثقايف والفني 
�صعادتهم  عن  واأع��رب��وا  فيها.   املبدعن  وت�صجيع  الإ�صالمية  للح�صارة 
الإ�صالمية  الفنون  و  بالثقافة  تعنى  التي  اجل��ائ��زة  ه��ذه  يف  بامل�صاركة 
وال����رتاث الإ���ص��الم��ي ب��ك��ل تفا�صيله وج��م��ال��ي��ات��ه.  واأك�����دوا ري����ادة دولة 
الإم��ارات ودورها املهم والرائد يف العناية بالفنون والثقافة الإ�صالمية 

والرتقاء بها على ال�صاحة الدولية ورعاية املوهوبن يف هذا املجال.
وو�صل اإجمايل عدد الأعمال امل�صاركة �صمن فعاليات جائزة الرُبدة اإىل 
300 عمل تنوعت بن الق�صائد ال�صعرية، واللوحات الفنية، التي تعك�ص 

يف جمملها الإرث الثقايف والفني الكبري للح�صارة الإ�صالمية.
اخلط  الزخرفة،  التقليدي،  اخل��ط  ه��ي:  فئات  �صت  اجل��ائ��زة  وت�صمنت 

احلديث، ال�صعر الف�صيح، ال�صعر النبطي، والت�صميم التيبوغرايف .
وقال حممد جابر اأبوالعال الفائز باملركز الأول عن فئة اخلط التقليدي 
: " �صاركت �صمن فعاليات جائزة الرُبدة العام قبل املا�صي وح�صلت على 
الثالث واليوم بتوفيق املوىل عز وجل متكنت من احل�صول على  املركز 
اإك�صبو  الكبري  العاملي  العر�ص  خالل  بتكرميي  �صعيد  واأن��ا  الأول،  املركز 
2020 دبي".. واأ�صاد بالرعاية الكبرية التي توليها قيادة دولة الإمارات 

للجائزة ومدى حر�صها على تكرمي الفائزين وامل�صاركن فيها.
من جهته قال ال�صاعر عبدالعزيز العمريي، الفائز باملركز الأول عن فئة 
ال�صعر النبطي:"�صُررت بامل�صاركة �صمن فعاليات جائزة الرُبدة يف دورتها 

ال�صاد�صة ع�صرة ملدح �صيد املر�صلن �صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم"، 
اأن امل�صاركة �صمن هذه امل�صابقات هو فخر لكل �صاعر.  واأ�صاف:  موؤكداً 
" اأن املدائح النبوية كانت تقت�صر يف ال�صابق على ال�صعر الف�صيح، لكن 
ال�صعر  �صاحة  يف  ال��راك��د  حُت���رك  اأن  بالفعل  ا�صتطاعت  ال����رُبدة  ج��ائ��زة 
ال�صعبي، واأثارت ال�صعراء لينطلقوا يف كتابة املدائح و الق�صائد النبوية 

يف حب النبي الكرمي بال�صعر النبطي".
الأول  املركز  على  احلا�صلة  الفقي،  هبة  ال�صاعرة  اأع��رب��ت  ناحيتها  من 
ال�صكر  " كل   : وقالت  بالفوز،  �صعادتها  عن  الف�صيح  ال�صعر  فئة  �صمن 
يف  وال��رائ��دة  والفنون،  الثقافة  راعية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

�صتى املجالت".
فئة  يف  الأول  املركز  على  احلا�صلة  دواج���ي،  ج��واد  مه�صا  قالت  ب��دوره��ا 

اخلط احلديث : " هذه هي املرة الأوىل التي اأُ�صارك فيها �صمن فعاليات 
املركز  بتحقيق  تو�صف  ل  �صعادة  تغمرين  احلقيقة  ويف  ال���رُبدة،  جائزة 

الأول يف امل�صابقة".
 "  : الزخرفة  فئة  الأول عن  باملركز  الفائزة  كايا  ميزا  وقالت مهربيان 
الأول  املركز  على  بح�صويل  و�صعيدة  اجلائزة،  يف  الأوىل  للمرة  اأ�صارك 
فعالياتها  موا�صلة  يف  اجلائزة  ا�صتمرار  متمنية  الزخرفة"،  فئة  �صمن 

ال�صنوية للمحافظة على الثقافة و الفن الإ�صالمي .
على  عزوجل  امل��وىل  علي:" اأ�صكر  ال�صماين  الدين  جمال  الفنان  وق��ال 
امل�صابقة ممتعة  وامل�صاركة يف  التبوغرايف،  الت�صميم  فئة  تكرميي �صمن 
ومتكنت خاللها من اكت�صاب مزيد من اخلربات، ل�صميا اأنها املرة الأوىل 

التي اأ�صارك فيها".

اختتام فعاليات قمة اللغة العربية يف اإك�صبو 2020
•• دبي-وام: 

ال������دورة  الأول  اأم���������ص  اخ���ت���ت���م���ت 
العربية  اللغة  لقمة  الفتتاحية 
من  كرمية  برعاية  اأقيمت  والتي 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
"حوار  ���ص��ع��ار  حت��ت  اهلل"  "رعاه 
احل�صارات"  وتوا�صل  املجتمعات 
وال�صباب  الثقافة  وزارة  ونظمتها 
للغة  اأبوظبي  بال�صراكة مع مركز 
ان�صجاماً  القمة  وج��اءت  العربية. 
ال�صرتاتيجية  امل�����ص��ت��ه��دف��ات  م��ع 
للوزارة، واإ�صهاماً يف ترجمة ر�صالة 
"توا�صل  يف  دب��ي   2020 اإك�صبو 
امل�صتقبل"،  و�����ص����ن����ع  ال����ع����ق����ول 
وب���ال���ت���زام���ن م���ع ان���ع���ق���اد ال�����دورة 
الوزراء  ملوؤمتر  والع�صرين  الثانية 
امل�صوؤولن عن ال�صوؤون الثقافّية يف 

الوطن العربي.
وق���ال���ت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
الكعبي وزيرة الثقافة وال�صباب اإن 
القمة مّثلت من�صة تفاعل وحوار، 
بهدف الو�صول اإىل روؤى وم�صاريع 
وجاّدة  ور�صينة  مبتكرة  وتطّلعات 
الّلغة  ان��ت�����ص��ار  ت�����ص��ه��ي��ل  ل�����ص��م��ان 
من  ا�صتخدامها  وتعزيز  العربّية 
قبل خمتلف الأطياف يف املجتمعات 
العربية كافة، والتي ت�صمنت اأهم 
خمرجاتها، اإع��الَن الإم��ارات للغة 
يف  امل�صاركون  اأق��ر  ال��ذي  العربية، 
قمة اللغة العربية مبادئه تفعيال 
امل�صرتك يف متكن  العربي  للعمل 
لغتنا وثقافتنا وهويتنا، من خالل 
اللغة  مكانة  على  الإع���الن  تاأكيد 
العربية كهوية مميزة للمجتمعات 
توّجه  تاأ�صي�ص  واأه��م��ي��ة  العربية، 
فّعال وروؤية جديدة يف طرق تعليم 
وتطوير  وتعلُّمها  العربية  اللغة 
وتعزيز  م��ع��ّل��م��ي��ه��ا  اإع�����داد  ب���رام���ج 
واأهمية  وق����درات����ه����م،  م��ع��ارف��ه��م 
حت�����ص��ن امل���ح���ت���وى ال���ع���رب���ي على 

ا ونوّعا. الإنرتنت كمًّ
واأ�صافت معاليها اأن دولة الإمارات 
القانونية  الأط��ر  و�صع  اإىل  �صعت 

اجلهود  اأه���م  وناق�صت  وثقافتنا، 
اتخاذها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  واخل���ط���وات 
جديد  م�صتقبل  ت�صميم  اأج��ل  من 
للغة العربية، واآليات التعاون بن 
اجلهات امل�صوؤولة يف خمتلف الدول 
م��ن اأج���ل ر���ص��م م�����ص��ارات م�صتقبل 

اللغة العربية.
"ال�صيا�صات  جل�صة  �صلطت  فيما 
ال�صوء  العربية"   للغة  الوطنية 
ت�صريعات  جت��دي��د  ����ص���رورة  ع��ل��ى 
�صيا�صات  م����ن  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة 
وق��وان��ن، وا���ص��ت��ق��راء م��دى تاأثري 
ونتائجها  بها  املعمول  الت�صريعات 
واأف���������ص����ل مم���ار����ص���ات���ه���ا ع���رب���ي���اً، 
الت�صريعية  البنى  لتطوير  �صعياً 
لت�صمل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ن�����ص��و���ص 
اللغة  ا�صتخدامات  جميع جمالت 
وتطبيقاتها، يف مواكبة م�صتجدات 
التقنية والتحول الرقمي، و�صوًل 
الداعمة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  ب��ل��ورة  اإىل 
للغة العربية بو�صفها لغة معارف 
وعلوم حديثة ومتطورة، وناق�صت 
للتوا�صل  ج�صر  "الرتجمة  جل�صة 
ال����ق����وة  م������واط������ن  احل�صاري" 
ال���ت���ي مت��ن��ح��ه��ا فر�ص  وال���ف���ر����ص 
العربي  الأدب  درا���ص��ة  يف  التعمق 
وف���ن���ون ال��ل��غ��ة وج��م��ال��ي��ات��ه��ا، اإىل 
الكبري  ال��دور  عن  احلديث  جانب 
ُت��وؤّدي��ه الرتجمة يف توا�صل  ال��ذي 

وتطوير  وال��ق��وان��ن  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
اآليات عمل جمامع اللغة العربية، 
اجلوائز  ب���ن  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وت��ع��زي��ز 

العربية املختلفة.
اإعالمي  ميثاق  بقرار  اأو�صت  كما 
باللغة  ي���ع���ن���ى  م�������ص���رتك  ع����رب����ي 
وتاأ�صي�ص  الإع�������الم  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
املحتوى  لتعزيز  حكومية  وح���دة 
الإع��الم��ي ال��ع��رب��ي واإن�����ص��اء جلان 
لغوية  ت��خ�����ص�����ص��ي��ة:  ا���ص��ت�����ص��ارات 

اإعالمية اقت�صادية تعليمية.
واأو�صت القمة بتفعيل ال�صراكة بن 
الإعالم ومراكز البحث العلمي يف 
الإن�صانية  التخ�ص�صات  خمتلف 
مقرر  واإق���رار  والعلمية  واللغوية 
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ك��ل��ي��ات الإع�����الم 
العربية  اجل��ام��ع��ات  يف  واأق�صامها 
والت�صريعات  ال��ق��وان��ن  وت��ف��ع��ي��ل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���ص��ت��ع��م��ال ال��ع��رب��ي��ة يف 

الف�صاء العام.
اإن�صاء مر�صد عربي  كما دعت اإىل 
للكتاب، واحلد من ظاهرة قر�صنة 
بانتهاكات حقوق  والتوعية  الكتب 
قانون  و�صياغة  الفكرية  امللكية 
الكتب  م�����ص��رتك لن��ت��ق��ال  ع��رب��ي 

واملعرفة بن الدول العربية.
ال�صتثمار  بت�صجيع  اأي�صا  واأو�صت 
وتطويره،  الإل��ك��رتوين  الن�صر  يف 
املن�صات  عرب  الإب��داع��ي��ة  والكتابة 

الأك�  الو�صيط  الرقمي،  الف�صاء 
ت��اأث��رياً والأ���ص��رع و���ص��وًل لالأفراد 
ومثلما  امل��ج��ت��م��ع��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
ا����ص���ت���ف���ادت ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة من 
التي  الهائلة  التقنية  الإم��ك��ان��ات 
بدرجة  الإن���رتن���ت  �صبكة  تتيحها 
فاإنها  مكانتها،  ت��ع��زي��ز  يف  معينة 
التي  التحديات  تواجه حزمة من 
الق�صوى من  ا�صتفادتها  حتد من 
قواعد البيانات املفتوحة وو�صائط 
ال��ن�����ص��ر الإل���ك���رتون���ي���ة والأمن�����اط 
التفاعلية. واجلل�صة ت�صلط ال�صوء 
الكامنة  والفر�ص  التحديات  على 
على  ال��ع��رب��ي  امل��ح��ت��وى  يف ح�صور 
�صبكة الإنرتنت وفعاليته، وكيفية 
اللغة  انت�صار  لتعزيز  ا�صتغاللها 

العربية ومتكينها.
ال�صباب  "عالقة  جل�صة  واأ����ص���ارت 
باللغة العربية" اإىل �صعف عالقة 
العربية،  باللغة  العربي  ال�صباب 
على  ال�صوء  اجلل�صة  ه��ذه  و�صلط 
العالقة بن ال�صباب العربي ولغته 
الأم، من حيث مناق�صة واقع هذه 
العالقة يف �صبيل التاأ�صي�ص لعالقة 

جديدة يف امل�صتقبل.
اإطالق  جل�صة  القمة  وا�صت�صافت 
اأبوظبي  ملركز  وكتاب  كتاب   100
للغة العربية، ونقا�ص التواأمة بن 
وح�صور  والفنون،  العربية  اللغة 

ت���ن���ظ���م عالقة   ال����ت����ي  وامل����واث����ي����ق 
باللغة  الإم��ارات  الفرد يف جمتمع 
رئي�صا  واعتبارها عن�صرا  العربية، 
من عنا�صر الهوية الوطنية حيث 
�صّكلت روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
جوهر  اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة 
التي  احلثيثة  واجل��ه��ود  امل��ب��ادرات 
تبذلها الإمارات حفاظاً على اللغة 
التي  امل��ك��ان��ة  يف  وجعلها  العربية، 

تليق بها بن اللغات العاملية.
اللغة  ق��م��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك������دت 
ال��ع��رب��ي��ة ل��دي��ه��ا ت��و���ص��ي��ات علمية 
على  بالعمل  تكليفاً  ت�صّكُل  ج���ادة 
ومتابعة  م�����ص��ت��ه��دف��ات��ه��ا،  حت��ق��ي��ق 
جميعاً  لنا  وت�صريفاً  خمرجاتها، 
وحا�صرنا  ما�صينا  ل��غ��ة  ب��خ��دم��ة 
فنوناً  ومعارَف،  علماً  وم�صتقبلنا، 
وث���ق���اف���ًة واق���ت�������ص���اداً وت���وا����ص���اًل 
وات�����������ص�����اًل، وه�����ي ل���غ���ة الأج��������داد 
والأحفاد، اللغة التي لأجلها تبنت 
قمة اللغة العربية طيفاً كبرياً من 
لظرف  تبعاً  بها  ُيعمل  التو�صيات، 
كل طرف مبا يرتئيه وما ينا�صبه، 
الوطنية."  توجهاته  يخدم  ومب��ا 
واأ����ص���درت ق��م��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
ختام اأعمالها حزمة من التو�صيات 
�صملت اقرتاح و�صع �صيا�صات لغوية 
ت�صع  مرجعية  موؤ�ص�صات  وتعين 

احل�صارات والثقافات.
العربية  "اللغة  ج���ل�������ص���ة  اأم��������ا 
والتعليم" ناق�صت تقرير حال اللغة 
واملقاربات  وم�صتقبلها  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ت��ي ر���ص��ده��ا لتطوير  اجل��دي��دة 
مناهج اللغة العربية و�صبل تعزيز 
ه���ذه امل���ق���ارب���ات وت��ر���ص��ي��خ��ه��ا عرب 
مناهج  لتطوير  ج��دي��دة  م��ب��ادرات 
الوطن  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة يف 
باحتياجات  ورب���ط���ه���ا  ال���ع���رب���ي 
وتدريب  واهتماماتهم،  املتعلمن 
للتاأ�صي�ص  املعلمات واملعلمن �صعياً 
لواقع م�صتقبلي يعزز مكانة اللغة 
ل��غ��ة  حا�صنة  ب��و���ص��ف��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

للهوية والثقافة والعلوم.
العربية  "اللغة  جل�صة  وت��ن��اول��ت 
ق�صايا  اأه�������م  والتكنولوجيا" 
التكنولوجيا يف جمالت ا�صتخدام 
وبرجمتها،  العربية  اللغة  وتعليم 
العربي  املحتوى  رقمنة  متناولًة 
يومي،  وان�صغال  رئي�صية  كق�صية 
املحتوى  تناف�صية  حت��دي  ظ��ل  يف 
كما  خ��ا���ص��ًة،  ال��رق��م��ي  الف�صاء  يف 
طرحت اجلل�صة روؤى املتخ�ص�صن 
يف ال���ص��ت��خ��دام الأج�����دى ل��ل��غ��ة يف 
والإعالمي  الجتماعي  التوا�صل 
تناولت  بينما  املحتوى،  و�صناعة 
على  ال���ع���رب���ي  "املحتوى  ج��ل�����ص��ة 
والفر�ص"  التحديات  الإن��رتن��ت: 

قواعد  وت���ط���وي���ر  الإل���ك���رتون���ي���ة 
موحدة لكتابة املحكية يف احلوارات 
ا�صتخدامات  ونت�صيط  ال��روائ��ي��ة 
حو�صبة  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
البحث  وحم��رك��ات  العربية  اللغة 
ور�صد املحتوى الرقمي بالإ�صافة 
املعاجم، واملخطوطات،  اإىل رقمنة 
واملكتبات  ال��ع��رب��ي��ة،  وامل��و���ص��وع��ات 
وتقوية  الرتجمة  جهود  وتنظيم 

مرجعياتها.
ال�صراكة  بتفعيل  القمة  واأو���ص��ت 
لتحقيق  ال��ع��امل��ي��ة  الأط�������راف  م���ع 
واإن�صاء  ال��ع��رب��ي  امل��ح��ت��وى  انت�صار 
�صيادة  ذي  ل��ل��م��ع��رف��ة  ع��رب��ي  ب��ن��ك 
موؤ�ص�صة  واإن�������ص���اء  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�صع  اإىل  اإ�صافة  العلوم  لتعريب 
روؤى ا�صرتاتيجية لتطوير مناهج 
ال��ع��رب��ي��ة وتطوير  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ص 
اللغوية  امل��ه��ارات  قيا�ص  اختبارات 
يف  متخ�ص�صن  واإع���داد  بالعربية 

تعليم العربية كلغة اأجنبية.
وناق�صت قمة اللغة العربية خالل 
املو�صوعات  من  عدداً  جل�صة،   13
"اللغة  جل�صة  �صلطت  اإذ  امل��ه��م��ة، 
امل�صتقبل"  وم�������ص���ارات  وال��ث��ق��اف��ة 
والثقافة  اللغة  واق��ع  على  ال�صوء 
يت�صارع  متغري،  ع��امل  يف  العربية 
وتتعاظم  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول  ف��ي��ه 
ت��واج��ه��ه��ا لغتنا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

عديد  معاجم  اأ���ص��ول  يف  العربية 
اللغات العاملية.

العربية  اللغة  معلمو  التقى  فيما 
حول  مت��ح��ورت  خا�صة،  جل�صة  يف 
ق�صايا تعليم العربية يف املجتمعات 
وب��غ��ريه��ا، بح�صور  ب��ه��ا  ال��ن��اط��ق��ة 
الهيئات  م���ن  ع����دد  م���ن  م��ع��ل��م��ن 
من  ال�����ص��وء  و�صلطت  ال���دول���ة،  يف 
���ص��خ�����ص��ي��ة ملهمة  خ����الل جت����ارب 
للكوادر التعليمية يف تعاطيهم مع 
الطلبة،  تفكري  واأمن���اط  اأول��وي��ات 
من  حتقيقه  اإىل  ي��ط��م��ح��ون  وم���ا 
العربية  اللغة  م�صمار  يف  اأه���داف 
م�صاقاتها  يف  ي��ن��خ��رط��ون  ال���ت���ي 
اأهم  ا�صتعرا�صت  كما  الأك��ادمي��ي��ة، 

اأ�صاليب وطرق التدري�ص.
العربية  اللغة  قمة  اأن  اإىل  ي�صار 
للغة  دول����ي����ة  م���رج���ع���ي���ة  ُت�������ص���ك���ل 
العربية، وُتعزز ح�صورها وثقافتها 
مقاربة  وت��ق��دم  وفنونها،  واآداب��ه��ا 
اأ�صاليب  جديدة ت�صاعد يف تطوير 
ومتكينها  العربية  اللغة  ا�صتخدام 
واكت�صاب  ل���ل���ت���وا����ص���ل  ك��و���ص��ي��ل��ة 
معرفياً  حدثاً  ت�صكل  كما  املعرفة، 
وثقافياً يجمع حتت مظلة واحدة 
املجالت،  جميع  يف  اللغة  خ���رباء 
بناء  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ل��ر���ص��م 
للتحديات  الدقيقة  ال��ق��راءة  على 

احلالية.

ال�صارقة تختتم مناهزات اللغة العربية لدول اخلليج وتكرم الفائزين يف م�صتوياتها

�صلطة مدينة دبي الطبية تطلق برنامج م�صاري لدعم املواهب الوطنية

•• ال�شارقة-وام: 

لدول  2021م  الرابعة  لدورتها  العربية  اللغة  مناهزات  اأعمال  اختتمت 
الفائزين يف  لتتويج  تنظيم حفل  اأي��ام ومت  ا�صتمرت خم�صة  والتي  اخلليج، 

م�صتوياتها.
ومتيزت املناهزات - التي اأقيمت يف املركز الرتبوي للغة العربية بال�صارقة 
خم�صة  منهم  وطالبة  طالبا   21 باإجمايل  اخلليج  دول  جميع  مب�صاركة   -

طالب و�صتة ع�صر طالبة .
املركز الرتبوي للغة  واأعرب �صعادة الدكتور عي�صى �صالح احلمادي، مدير 
عن   - التكرمي  حفل  خ��الل  كلمته  يف   - بال�صارقة  اخلليج  ل��دول  العربية 
�صعادته حلر�ص الدول الأع�صاء باملكتب على امل�صاركة والهتمام باملناهزات . 
وتوجه بخال�ص ال�صكر والتقدير اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
اللغة  اإيالء  ال�صارقة على  القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم  بن حممد 
ال�صبق يف  اأن��ه �صاحب  اإىل  اع��ت��زازه، لفتا  اهتمامه، وخال�صة  العربية جل 
اأجريت  اأن  العربية" بعد  اللغة  "مناهزات  التاريخي  امل�صابقة  عنوان  و�صع 

امل�صابقة يف ن�صختها الأوىل حتت عنوان "اأوملبياد اللغة العربية" .
وذكر : " اأن املناهزات تعترب الأوىل من نوعها يف دول اخلليج العربي .. بل 
ويف العامل العربي كله .. وتاأتي ن�صختها الرابعة �صمن برامج املركز الرتبوي 
للغة العربية لدول اخلليج يف ال�صارقة .. لتوؤكد على اأهمية التوجه خلدمة 
اأ�صئلتها  و�صع  وتقوم على   .. فيها  املبدعن  والك�صف عن   .. لغتنا اجلميلة 

وتنفيذها جلنة علمية يختارها املركز بعناية فائقة".
وت�صمن احلفل عر�صا مرئيا من اإعداد املركز الرتبوي للغة العربية لدول 
اخلليج بال�صارقة حول اإجنازات املركز .. واأعرب معايل الدكتور عبد الرحمن 
العربي لدول اخلليج عن  الرتبية  ملكتب  العام  املدير  العا�صمي  بن حممد 
وعاء  العربية  باللغة  الهتمام  عمق  عن  يعرب  ال��ذي  احل��دث  لهذا  امتنانه 

الثقافات واأحد اأهم اأدوات تعزيز الهوية الوطنية والعربية. وت�صمن احلفل 
الدكتور حممد عبد اهلل مده�ص  نيابة عنهم  األقاها  امل�صاركة  الوفود  كلمة 
"املناهزات  اإ�صافة اإىل ق�صيدة بعنوان:  رئي�ص وفد اجلمهورية اليمينية .. 
�صلطنة  م��ن  احلب�صي  �صعيد  حممد  امل��ن��اه��زات  �صاعر  قدمها  اخلليجية"، 
عمان ال�صقيقة، الفائز بامليدالية الذهبية يف املناهزات يف دورتها الثانية عام 

امل�صاركن. للطلبة  كلمة  تقدمي  وجرى  كما   ،  2017
والف�صية  الذهبية  بامليداليات  املناهزات  يف  الفائزين  وتتويج  تكرمي  ومت 
الأمريي  الديوان  رئي�ص  ال�صيخ،  بن  اأحمد  را�صد  �صعادة  وق��ام  والربونزية 
الفائزين  بتكرمي  ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  ع��ن  ممثال  بال�صارقة، 
يرافقه معايل الدكتور عبد الرحمن بن حممد العا�صمي، املدير العام ملكتب 
وزارة  وكيل  املعال،  حممد  الدكتور  و�صعادة  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية 

الرتبية والتعليم لل�صوؤون الأكادميية للتعليم العايل .
ح�صن  حممد  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  �صعادة  وه��م  العلمية،  اللجنة  تكرمي  ومت 
حممد  الدكتور  و�صعادة  بالقاهرة/  العربية  اللغة  جممع  /ع�صو  املر�صي 
و�صعادة  بال�صارقة/  العربية  اللغة  ملجمع  العام  /الأم��ن  امل�صتغامني  �صايف 
الأ�صتاذ الدكتور معاطي حممد ن�صر /عميد كلية الرتبية بجامعة دمياط 
والتوا�صل  العربية  "اللغة  ن���دوة:  يف  امل�صاركن  تكرمي  مت  كما  الأ���ص��ب��ق/. 
الأ�صتاذ  م��ع��ايل  وه��م  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�صبة  احل�صاري" 
اللغة  تعليم  موؤ�ص�صات  رابطة  /رئي�ص  العبيد  �صالح  بن  اهلل  عبد  الدكتور 
/الأمن  امل�صتغامني  حممد  الدكتور  و�صعادة  بغريها/  للناطقن  العربية 
العام ملجمع اللغة العربية بال�صارقة/ و�صعادة الأ�صتاذ الدكتور ماأمون وجيه 
/ع�صو جممع اللغة العربية بالقاهرة/ .. وتكرمي عن بعد ل�صعادة الأ�صتاذ 
باململكة  التعريب  تن�صيق  مكتب  /م��دي��ر  احلجمري  الفتاح  عبد  الدكتور 
اللغة  ق�صم  /رئي�صة  الكتبي  بالعجيد  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  و�صعادة  املغربية/ 

العربية واآدابها بجامعة ال�صارقة/.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت �صلطة مدينة دبي الطبية، اجلهة امل�صرفة 
برنامج  اإط���الق  ع��ن  الطبية،  دب��ي  مدينة  على 
املوّجه  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  "م�صاري"، 
يف  الربنامج  وي�صهم  الإم��ارات��ي��ن.  للمواطنن 
اخلربات  دور  تعزيز  يف  احلكومة  اأه���داف  دع��م 
الوطنية �صمن القوى العاملة، ومتكن ال�صباب 
الإم���ارات���ي���ن م���ن ال��ت��ع��ّرف ب�����ص��ك��ل ع��م��ل��ي على 

جمموعٍة وا�صعة من التخ�ص�صات املهنية.
توجيه  يف  امل��ب��ادرة  زم��ام  املتدربن  منح  وبهدف 
اتخاذ  يف  عملية  بتجربٍة  وتزويدهم  تدربيهم، 
ا�صم  اخ���ت���ي���ار  ف��ر���ص��ة  ال�����ق�����رارات، مت م��ن��ح��ه��م 
ال��ربن��ام��ج. ووق���ع اخ��ت��ي��ار امل��ت��درب��ن ع��ل��ى ا�صم 
"م�صاري"، ما يج�ّصد روؤية الربنامج يف م�صاعدة 
ومتكينهم  املهني  م�صارهم  بناء  على  املتدربن 

من الو�صول اإىل كامل اإمكاناتهم. 
وي�صتهدف الربنامج اخلريجن اجلدد الباحثن 
تدريبية  ف��ر���ص��اً  لهم  ليقدم  العمل  ف��ر���ص  ع��ن 
خمتلف  الربنامج  ويغطي  اأ�صهر.  لثالثة  متتد 
�صلطة  لدى  املختلفة  والإدارات  العمل  جمالت 
مدينة دبي الطبية، مبا فيها املالية، والت�صويق، 

والت�صال، وتقنية املعلومات. 
كوثر  ال�صيدة  قالت  املو�صوع،  هذا  على  وتعليقاً 
كاظم، نائب رئي�ص اإدارة دعم الأعمال يف �صلطة 
الركيزة  التمكن  "ي�صكل  الطبية:  دب��ي  مدينة 
الطبية  دبي  مدينة  �صلطة  يف  لعملنا  الأ�صا�صية 
مب���ا ي��ن�����ص��ج��م م���ع الأج����ن����دة ال��وط��ن��ي��ة لدولة 
للمتدربن  م�����ص��اري  ب��رن��ام��ج  ويتيح  الإم�����ارات. 
ال�صباب فر�صة اكت�صاب خربات قّيمة ت�صاعدهم 
بالبناء  وذلك  امل�صتقبل،  يف  النجاح  حتقيق  على 
ع���ل���ى م���ع���ارف���ه���م الأك����ادمي����ي����ة ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
احرتافية،  مهنية  م�صرية  لتطوير  ا�صتغاللها 
حيث �صيعملون �صمن فريق حتت اإ�صراف مدراء 
الإدارات مبا�صرًة، و�صيتم منحهم مكافاآت مالية 
للربنامج  املتكاملة  ال��ت��ج��رب��ة  وت��ع��زز  ���ص��ه��ري��ة. 
من  ميّكنهم  م��ا  للمتدربن  ال��واق��ع��ي��ة  اخل���ربة 
ويتمثل  العمل.  �صوق  اإىل  �صهٍل  ب�صكٍل  النتقال 
التي  امل��واه��ب  اكت�صاف  يف  الربنامج  من  هدفنا 
م�صرية  يف  لت�صهم  وتطويرها،  رعايتها  ميكننا 
دبي  ملدينة  الأم���د  وطويلة  امل�صتدامة  التنمية 

الطبية".
الإمارات  دول��ة  كانت حكومة  ال�صياق،  نف�ص  ويف 
املا�صي عن خطتها  �صبتمرب  �صهر  اأعلنت يف  قد 
ل��دع��م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ل���ص��ت��ق��ط��اب 75 األف 
حيث  املقبلة،  اخلم�ص  ال�صنوات  خ��الل  مواطن 
اإط��ار م�صاريع اخلم�صن،  املبادرة يف  تندرج هذه 
وهي �صل�صلة من امل�صاريع التنموية والقت�صادية 
الهادفة اإىل ت�صريع تطّور دولة الإمارات وتعزيز 
القطاعات  ملختلف  متكامل  مركٍز  اإىل  حتّولها 
للمواهب  اأوىل  ك���وج���ه���ٍة  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ر���ص��ي��خ 

وامل�صتثمرين. وتغطي م�صاريع اخلم�صن العديد 
من القطاعات الرئي�صية، مثل القت�صاد وريادة 
الرقمي  والقت�صاد  املتقدمة  واملهارات  الأعمال 

والف�صاء والتقنيات املتقدمة.
على  الأوىل  املرحلة  خ��الل  الربنامج  ويقت�صر 
املتدربن املنا�صبن يف كل من امل�صارات الوظيفية 
مل����دة ث���الث���ة اأ����ص���ه���ر، ل�����ص��م��ان ح�����ص��ول��ه��م على 
ا�صتكمال  وبعد  اخل���رباء.  م��ن  امل��الئ��م  التدريب 
الربنامج، �صيح�صل املتدربون على �صهادة خربة 

، مل�صاعدتهم يف خطوتهم املهنية املقبلة.



األربعاء   22  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13423  
Wednesday     22   December   2021   -  Issue No   13423

10

عربي ودويل

مدينتنا من ارتفاع يف معدل الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وم�صاكل ال�صكن، 
وم�صاكل نف�صية، ونق�ص يف متويل النظام التعليمي«.

ح��ول مكان يف موقف  ب�صيط  ب�صبب خ��الف  ع��ام��اً   24 ع��ن  ابنها  وف��اة  وبعد 
حتارب  التي  اجلمعية  هذه  �صبيت  جون�صون  اأن�صاأت   ،2003 العام  ال�صيارات 
العنف يف املدينة الواقعة �صمال �صرق البالد، مهد الدميوقراطية الأمريكية.

عائالت  وتدعم  بالغ�صب  للتحكم  جل�صات  ُتنّظم  التي  املجموعة  وا�صطرت 
�صحايا جرائم القتل، اإىل احلّد من ن�صاطاتها لعدة اأ�صهر ب�صبب اجلائحة.

وتعترب جون�صون �صبيت اأّن غياب الدعم ي�صاهم يف “اإثارة ال�صعور بالغ�صب”، 
اإليه  “ميكن اأن يزداد الأمر �صوءاً عندما ل يكون لديك مكان تذهب  وتقول 

لل�صيطرة على الغ�صب اأو ل تعرف كيفية التعامل معه«.
وي�صري الأ�صتاذ يف علم اجلرمية يف جامعة فلوريدا غلف كو�صت ديفيد توما�ص 
211 جرمية قتل، واألباكركي  اأّن العا�صمة وا�صنطن �صّجلت على الأقل  اإىل 

“الزيادة التاريخية يف مبيعات الأ�صلحة”  لهذه املوجة من جرائم القتل هو 
2020، وهو رقم قيا�صي،  23 مليون �صالح يف العام  منذ الوباء. وبيع نحو 
وفق �صركة “�صمول اأرمز اأناليتك�ص اند فوكا�صتينغ” املتخ�ص�صة التي تتوقع 

رقماً يبلغ 20 مليوناً لهذا العام.
م��ن ثالثن  اأك���  منذ  ي��ح��ارب  كاثوليكي  كاهن  وه��و  فليغر،  مايكل  وي��وؤّك��د 
عاماً ظاهرة العنف يف �صيكاغو، اأّن “كل الأ�صخا�ص يحوزون �صالحاً، واأ�صبح 
“علي  اأو الهجوم الأّول لكثري من الأف��راد الذين يقولون  الأمر خّط الدفاع 
اأن اأمتلك �صالحاً لأّن الكّل ميتلك«. �صجلت املدينة الكربى الواقعة يف �صمال 
يف  قتل  جرمية   800 من  اأك���  والعنف،  الف�صاد  فيها  يتف�ّصى  والتي  البالد 
العام 2021، وهو رقم قيا�صي منذ العام 1994. وتعود معظم جرائم القتل 
اإىل ت�صفية احل�صابات، وت�صمل الغالبية العظمى من ال�صحايا اأمريكين من 

اأ�صل اأفريقي، واأحياًنا اأطفال �صحايا الر�صا�صات الطائ�صة.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

يف  قيا�صية  اأرقاماً  واملتو�ّصطة  الكبرية  الأمريكية  امل��دن  من  كبري  عدد  �صّجل 
جرائم القتل يف العام 2021، وهي دّوامة جرائم بداأت العام املا�صي يف ذروة 

جائحة كوفيد-19 ول تزال ال�صلطات تكافح لحتوائها.
وتعود الأ�صباب وفق خرباء قابلتهم وكالة فران�ص بر�ص، اإىل تداعيات فريو�ص 
ي�صتفد  الذي مل  القت�صاد  وانتعا�ص  اأحدثها،  التي  ال�صدمة  وح��الت  كورونا 

منه اجلميع، وبخا�صة انت�صار الأ�صلحة النارية.
وحّطمت فيالدلفيا الرقم القيا�صي املاأ�صوي امل�صجل عام 1990 مع ما ل يقل 
عن 535 جرمية قتل ل� 1،5 مليون مقيم. وبذلك جتاوزت “مدينة احلب 

الأخوي” نيويورك ولو�ص اأجنلي�ص، اأكرب مدينتن يف الوليات املتحدة.
“تعاين  دوروثي جون�صون �صبيت  اإن ت�صارج”  “ماذرز  وت�صرح مديرة منظمة 

100 جرمية، يف حن �صّجلت بورتالند 70 جرمية على الأقل، وريت�صموند 
الأ�صود  ال�صرطي  اأ�صبح جمنوناً«. وي�صيف  البلد  “هذا  80 جرمية. ويقول 
الإحباط تف�صل حماولت  �صيء، ومع هذا  “النا�ص غا�صبون من كل  ال�صابق 
من  املنحدرون  وبخا�صة  ال�صباب  اأّن  توما�ص  ويو�صح  كّلها«.  الغ�صب  اإدارة 
عرب  امل��و���ص��وع  ويت�صاعد  البع�ص،  بع�صهم  م��ع  م�صاكل  “يفتعلون  اأق��ل��ي��ات، 
مو�صيقى  بتاأثري  �صبايت  جون�صون  وتندد  ال��ن��ار«.  باإطالق  لينتهي  في�صبوك 
الدريل، وهو اجتاه من الهيب هوب تت�صّمن كلمات اأغنياته الغمو�ص والعنف 
وال�صور احلربية، وم�صدره �صيكاغو. وتعترب اأّن ال�صباب يتعاطفون مع مغني 
الأ�صلحة  �صيقتلونهم، ويظهرون  الذين  اأولئك  “يتحدثون عن  الذين  الراب 

املختلفة املتوفرة يف الأ�صواق، وهذه هي اأ�ص�ص القتل«.
ويرى الع�صو ال�صابق يف وكالة ال�صتخبارات الأمريكية واملحلل يف الإح�صاءات 
اجلنائية جيف اآ�صر، مثلما يعترب املتخ�ص�صون الآخرون، اأّن ال�صبب الرئي�ص 

الوليات املتحدة ل تزال عالقة يف دّوامة القتل يف 2021 

•• عوا�شم-وكاالت

�صلطان،  ن���ور  م��دي��ن��ة  ت�صت�صيف 
مدار  ع��ل��ى  ك��ازاخ�����ص��ت��ان،  عا�صمة 
من   17 ال������  ال��ن�����ص��خ��ة  ي����وم����ن، 
امللف  ح�����ول  اأ����ص���ت���ان���ة  حم����ادث����ات 
بانفراجة يف  اآمال  ال�صوري، و�صط 
ظل تغيريات �صيا�صية وحتولت يف 
موازين وتوجهات القوى الدولية 
للخارجية  ب��ي��ان  ووف����ق  امل����وؤث����رة. 
املحادثات  ف����اإن  ال��ك��ازاخ�����ص��ت��ان��ي��ة، 
و22   21 يف  ����ص���ت���ج���رى  “التي 
رئي�صي  ب�صكل  �صتناق�ص  دي�صمرب 
اأعمال اللجنة الد�صتورية ال�صورية 
املحادثات  و���ص��ت��ع��ق��د  ج��ن��ي��ف،  يف 
ال�����ص��ام��ن��ة تركيا  ال�����دول  ب��رع��اي��ة 

ورو�صيا واإيران.
و�صي�صارك فيها وفد من احلكومة 
امل�صلحة،  وامل���ع���ار����ص���ة  ال�������ص���وري���ة 
خا�ص،  دويل  وف����د  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
والأردن  ل��ب��ن��ان  ع���ن  وم���راق���ب���ن 

والعراق.
اجلولة  ت���رك���ي���ز   اأن  واأو�����ص����ح����ت 
املنتظرة من املحادثات على اأعمال 
“ياأتي  الد�صتورية بجنيف  اللجنة 
بهدف اإك�صاب زخم لأعمال اللجنة 
التفاو�صية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وحت���ف���ي���ز 
املتحدة”،  الأمم  اإ�����ص����راف  حت���ت 
اأي�صا  امل���ح���ادث���ات  ���ص��ت��ن��اق�����ص  ك��م��ا 
ال�صاحة  على  الأو�صاع  م�صتجدات 
ال�������ص���وري���ة ب�����ص��ك��ل ع�������ام، وم���ه���ام 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه��دوء يف مناطق 

•• عوا�شم-اأ ف ب

ق���دم���ت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة اإىل 
م�صروع  ال����دويل  الأم����ن  جمل�ص 
امل�صاعدات  ت��ق��دمي  ي�صهل  ق����رار 
الإن�������ص���ان���ي���ة لأف���غ���ان�������ص���ت���ان على 
ب�صغط  تخلت  بعدما  ع��ام،  مدى 
اآلية  اإيجاد  من ال�صن عن فكرة 
ع��ل��ى حدة  ح��ال��ة  ل��ك��ل  خم�ص�صة 
لهذه امل�صاعدات التي ل تريد اأن 

ي�صتفيد منها نظام طالبان.
����ل����ت ت��ع��دي��الت ك��ب��رية على  واأدخيِ
م�����ص��روع ال��ق��رار م��ق��ارن��ة بن�صخة 
ورو�صيا  ال�����ص��ن  رف�صتها  اأوىل 
والهند وفرن�صا واململكة املتحدة. 
املجل�ص  اإىل  ال���ن�������ص  ������ل  واأر�������صيِ
يحال  اأن  ومي��ك��ن  الث��ن��ن  م�صاء 
ال��ت�����ص��وي��ت ق��ري��ب��ا، ح�صب  ع��ل��ى 

دبلوما�صين.
موقف  الآن  ح��ت��ى  ُي���ع���رف  ومل 
النق�ص  ح��ق  متلك  التي  ال�صن 
)الفيتو( ب�صفتها ع�صوا دائما يف 
جمل�ص الأمن لدويل، حيال هذا 
وكالة  عليه  ح�صلت  الذي  الن�ص 
وي��ن�����ص م�صروع  ب��ر���ص.  ف��ران�����ص 
“امل�صاعدات  اأن  ع���ل���ى  ال����ق����رار 
الإن�����ص��ان��ي��ة والأن�����ص��ط��ة الأخ���رى 
الإن�صانية  بالحتياجات  املتعلقة 
الأ�صا�صية يف اأفغان�صتان ل ُت�صّكل، 
خ��الل ف��رتة ع��ام واح���د، خرًقا” 
العام  ال�����ص��ادر   2255 ل��ل��ق��رار 
عقوبات  ي��ف��ر���ص  ال���ذي   2015
بحركة  املرتبطة  الكيانات  على 

طالبان.
ُي�صمح  اأّن�������ه  امل�������ص���روع  وي���و����ص���ح 
اأ�صول  اأو  اأم����وال  ودف���ع  ب�”اإدارة 
مالّية اأو موارد اقت�صادّية وتوفري 
ل�صمان  �صرورية  خلدمات  �صلع 
اأن�صطة  دع���م  اأو  ك��ه��ذه  م�����ص��اع��دة 
“ب�صّدة  الن�ص  وُي�صّجع  كهذه”. 
الإن�صانية  امل�صاعدات  مقّدمي” 
على “تقليل اأي منفعة” مبا�صرة 

الوقت  ويف  ال��ت�����ص��ع��ي��د.  خ��ف�����ص 
املحادثات،  ف��ي��ه  ���ص��ت�����ص��ه��د  ال�����ذي 
لقاءات ثنائية بن الأط��راف، فاإن 
اجلل�صة الرئي�صية لن تعقد ب�صبب 
الإعالن  �صيتم  ك��ورون��ا، فيما  وب��اء 
امل�صادر  ع���رب  خ��ت��ام��ي  ب���ي���ان  ع���ن 
الر�صمية املعتمدة. وتعترب اللجنة 
الد�صتورية ال�صورية من خمرجات 
عقدته  ال��ذي  “�صوت�صي”  موؤمتر 
 ،2018 ع����ام  م��ط��ل��ع  رو����ص���ي���ا، يف 
د�صتور  و����ص���ع  يف  ع��ل��ي��ه��ا  وي����ع����ّول 
ل�����ص��وري��ا، وحت���ظ���ى بدعم  ج���دي���د 
والتي  املتحدة،  الأمم  من  ورعاية 
للو�صول  الوحيد  الطريق  ت��راه��ا 

اإىل احلل ال�صيا�صي.

جولة يف 5 �سنوات  17
�صيغة  وف�����ق  امل����ح����ادث����ات  وب��������داأت 
�صنوات لإيجاد حل   5 اأ�صتانة قبل 
ت�صارك  ال�صورية،  لالأزمة  �صيا�صي 

فيها اإيران ورو�صيا وتركيا.
وحتى الآن، ُعقدت 16 جولة من 
يف  اآخرها  كانت  اأ�صتانة،  حمادثات 
امل��ا���ص��ي يف  ي��ول��ي��و  ���ص��ه��ر  منت�صف 

العا�صمة الكازاخية نور �صلطان.
ق�صايا  اأ�صتانا  حمادثات  وتناولت 
عدة بينها الأو�صاع يف �صوريا واأداء 
يف  ال�����ص��وري��ة  ال��د���ص��ت��وري��ة  اللجنة 
جنيف وامل�صاعدات الدولية وبع�ص 

يف  اأن��ق��رة  تدعمها  مقاتلة  ف�صائل 
وهي  ال��ب��الد،  غ��رب  و�صمال  �صمال 
مناطق تخ�صع لتفاقات اأمريكية 
رو�صية. واأكد اأن اأي مفاو�صات بن 
اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��د���ص��ت��وري��ة لن 
القيام  على  الأ���ص��د  باإجبار  تنتهي 

مبا ل ينوي اأ�صا�صاً فعله.

اأبرز امللفات
الطاولة،  امللفات على  اأب��رز  وح��ول 
اإن  ال���������ص����وري  الأك�������ادمي�������ي  ق������ال 
الإرهاب  ومكافحة  الأم��ن  ق�صايا 
وت�صغيل اآليات منع وقوع احلوادث 
اجتماع  اأع��م��ال  ج���دول  �صتت�صدر 
اأ�صتانة، كما �صريكز الجتماع على 
حتليل كيفية تطبيق وقف الأعمال 
القتالية يف �صوريا وخا�صة يف اإدلب 
واملنطقة املحيطة بها، لفتا اإىل اأن 
الق�صايا  اأي�صاً  �صتناق�ص  املباحثات 
الالجئن  وم�����ص��ك��ل��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
اللجنة  وت����ع����ت����رب  ال���������ص����وري����ن. 
الد�صتورية امل�صار ال�صيا�صي الوحيد 
الدويل  املجتمع  اإليه  ينظر  ال��ذي 
ك��اأح��د اأب����واب اخل���روج م��ن الأزمة 
امل�صتمرة منذ اأك� من 10 اأعوام. 
150 ع�صوا ميثلون  من  وتتاألف 
واملجتمع  وامل���ع���ار����ص���ة  احل���ك���وم���ة 
ميثاق  وبح�صب  بالت�صاوي  امل��دين 
“تراجع  اأن  للجنة  يعود  ت�صكيلها، 

اأو غري مبا�صرة قد ي�صتفيد منها 
الأ�صخا�ص اأو الكيانات امل�صتهدفة 
بالعقوبات. كذلك �صيتم التحقق 
غ�صون  يف  امل�صاعدات  وجهة  من 

�صهرين من تقدميها.
ال�صن  ك��ان��ت  ���ص��اب��ق،  وق����ت  ويف 
رو�صيا،  م���ن  م��دع��وم��ة  ع��رق��ل��ت، 
قرار  م�����ص��روع  م��ن  اأوىل  ن�صخة 
ملجل�ص  املتحدة  ال��ولي��ات  قدمته 
باإعفاءات  ي�صمح  ال���دويل  الأم���ن 
اإن�صانية،  العقوبات لأغرا�ص  من 

على اأ�صا�ص كل حالة على حدة.
وقال ال�صفري ال�صيني لدى الأمم 
تغريدة  يف  ج��ون  ت�صانغ  املتحدة 
تكون  اأن  “يجب  الإث��ن��ن  م�صاء 
وامل�صاعدة  الإن�صانية  امل�صاعدات 
احليوية قادرة على الو�صول اإىل 
اأي عائق”،  الأفغاين بال  ال�صعب 
القيود  اأو  “الظروف  ان  معتربا 
دت ب�صكل م�صطنع غري  التي اأوجيِ

مقبولة«.

ج��م��دت��ه��ا ال������دول ال��غ��رب��ي��ة بعد 
عودة حركة طالبان اإىل ال�صلطة 
منت�صف اآب/اغ�صط�ص املا�صي يف 
املحروم  البلد  ه��ذا  ي�صارف  حن 
ال����دول����ي����ة على  امل�������ص���اع���دة  م����ن 

النهيار القت�صادي.
اأم�����ن�����ي كبري  ان���ت�������ص���ار  وو������ص�����ط 
الإ�صالمية  احلركة  من  لعنا�صر 
التي �صمحت بالتظاهرة واأحاطت 
بها، جتمع نحو 200 �صخ�ص يف 
الأفغانية  العا�صمة  و�صط  �صاحة 
بالنكليزية  لف����ت����ات  راف����ع����ن 
“دعونا  عليها  كتب  والبا�صتون 
اأم����وال����ن����ا  و”اعيدوا  ناأكل” 

املجمدة«.
اأحمد رحيمي )28  �صفيق  وقال 
امل�صرية  م��ن��ظ��م��ي  اأح������د  ع����ام����ا( 
“مطلبنا  ب��ر���ص  ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص 
الوليات  حت��رر  اأن  هو  الرئي�صي 
وقت.  اأ���ص��رع  يف  اأ�صولنا  املتحدة 
الأفغاين”.  ال�����ص��ع��ب  ث���روة  ه���ذه 

الأ�صرى  ت��ب��ادل  م��ث��ل  الإج�������راءات 
والبحث  الرهائن  ���ص��راح  واإط���الق 

عن املفقودين.
للجولة  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  واأك�����د 
ال�16 من حمادثات اأ�صتانة اأهمية 
الد�صتورية  للجنة  اج��ت��م��اع  ع��ق��ديِ 
ورف���������ص  ج���ن���ي���ف  ال���������ص����وري����ة يف 
العقوبات على �صوريا، و�صدد البيان 

مقاربات جديدة تتيح اإحراز تقدم 
يف العملية ال�صيا�صية بعد حمادثات 
واأوروبية  عربية  دول  مع  اأج��راه��ا 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة«. واأو����ص���ح اأن 
من  اأ�صعف  تبدو  ال��ي��وم  املعار�صة 
وترية  تراجع  مع  وقت م�صى،  اأي 
ال��دع��م ال��غ��رب��ي ل��ه��ا، وب��ع��دم��ا بات 
وجودها على الأر�ص يقت�صر على 

امل�صاعدات دون  زيادة  على �صرورة 
ت�صيي�ص.

موؤ�سرات بانفراجة قريبة
كمال،  يو�صف  ال�صوري،  الأكادميي 
اإقليمية  ت��غ��ي��ريات  ه��ن��اك  اإن  ق���ال 
ودولية ت�صهدها ال�صاحة ال�صيا�صية 
ع��ل��ى م����دار ال�����ص��ه��ور امل��ا���ص��ي��ة قد 

ال�صوري  امللف  يف  حت��ولت  حت��دث 
ان��ف��راج��ة لالأزمة  ب��ب��داي��ة  وت��ن��ب��ئ 
ال�����راه�����ن�����ة. واأ�������ص������اف ك�����م�����ال، يف 
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  ت�����ص��ري��ح��ات 
“كان اأبرزها نتائج زيارة  عربية”: 
املتحدة  ل���الأمم  امل��ب��ع��وث اخل��ا���ص 
اإىل  ب��ي��در���ص��ون  غ���ري  ���ص��وري��ا  اإىل 
طرح  اإمكانية  عن  وحديثه  دم�صق 

واأت������ى ح����ذف ف���ق���رة ك��ام��ل��ة من 
الأوىل،  الأم����ريك����ي����ة  امل���������ص����ّودة 
حالة  لكل  الإع��ف��اء  ب��اآل��ي��ة  تتعلق 
لالنتقادات  ا�ص��تجابًة  حدة،  على 

ال�صينية.
اأّم�����ا ح�����ص��ر ن���ط���اق ال���ق���رار بعام 
ي��ك��ن مذكورا  وال����ذي مل  واح����د، 
م�صروع  م��ن  الأوىل  الن�صخة  يف 
فيهدف  الأم�������ريك�������ي،  ال�����ق�����رار 
وا�صنطن  ح���ل���ف���اء  اإر������ص�����اء  اإىل 
الأوروب������ي������ن ال����ذي����ن ان���ت���ق���دوا، 
اأي  على غ��رار الهند، عدم وج��ود 
وطالبوا  ل��ل��ق��رار  ن��ه��ائ��ي  م��وع��د 
برقابة قوية على وجهة امل�صاعدة 

املقدمة.
ا�صتثناء  اأّي  حاليا  هناك  ولي�ص 

ال��ن��ظ��ام امل�����ص��ريف اأ���ص��ب��ح��ا اأم����را 
ال�صعب  لإن�����ق�����اذ  ل���ي�������ص  م���ل���ح���ا، 
اأي�صا  ل��ك��ن  ف��ح�����ص��ب،  الأف����غ����اين 
الإن�صانية  للمنظمات  لل�صماح 

بالعمل«.
املتحدة  الأمم  يف  م�����ص��وؤول  وق���ال 
“حرر  ا�صمه  ك�صف  ا�صرتط عدم 
ال��ب��ن��ك ال�����دويل ب��ع�����ص الأم�����وال 
واإىل  امل���زي���د  اإىل  ب��ح��اج��ة  ل��ك��ن��ن��ا 

م�صاهمات من املانحن«.
على  احل�����������ص�����ول  ي���ت�������ص���ن  ومل 
الدبلوما�صية  البعثة  م��ن  تعليق 

الأمريكية لدى الأمم املتحدة.
الأفغان  مئات  تظاهر  ذل��ك،  اإىل 
للمطالبة  ك���اب���ول  يف  ال���ث���الث���اء 
التي  الأفغانية  الأ�صول  بتحرير 

ومن  العقوبات،  نظام  يف  اإن�صاين 
����ص���اأن اع��ت��م��اد ق����رار مم��اث��ل من 
ي�صمح  اأن  الأم�����ن  جم��ل�����ص  ��ب��ل  قيِ
الإن�صاين  امل���ج���ال  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن 
مع  م��ال��ي��ة  م��ع��ام��الت  ب�”اإجراء 
اأ�صخا�ص  يتولها  التي  ال��وزارات 
اأن  دون  من  العقوبات”  ت�صملهم 
ما  على  العقوبات،  ه��ذه  ينتهكوا 
فران�ص  ل��وك��ال��ة  دبلوما�صي  ق��ال 

بر�ص طالبا عدم ذكر ا�صمه.
ال�صلطة  اإىل  طالبان  عودة  ومنذ 
جمدت  اآب/اأغ�����ص��ط�����ص،  منت�صف 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح����وايل 9،5 
البنك  اأ�صول  من  دولر  مليارات 

املركزي الأفغاين.
الأول/دي�صمرب  ك��ان��ون   10 ويف 

ال���ذي علق  ال���دويل  اأع��ل��ن البنك 
م�����ص��اع��دت��ه ل��ك��اب��ول ن��ه��اي��ة اآب/

م�صاعدات  تقدمي  عن  اأغ�صط�ص، 
مليون   280 ب��ق��ي��م��ة  اإن�����ص��ان��ي��ة 
وب���رن���ام���ج  ل��ل��ي��ون��ي�����ص��ف  دولر 
تتمكن  ح��ت��ى  ال���ع���امل���ي  الأغ����ذي����ة 
يف  توزيعها  من  الوكالتان  هاتان 

اأفغان�صتان.
ُي��ع��ت��رب غري  غ���ري اأن ه���ذا امل��ب��ل��غ 
كاٍف بتاتا لأن هذا البلد بات على 
واقت�صادي.  م��ايل  انهيار  �صفري 
وقال م�صاعد الأمن العام لالأمم 
املتحدة لل�صوؤون الإن�صانية مارتن 
غريفيث يف اجتماع وزاري نظمته 
اإىل  “احلاجة  اإن  باك�صتان الأحد 
ال�����ص��ي��ول��ة واإح������داث ا���ص��ت��ق��رار يف 

بتعديل  تقوم  واأن   2012 د�صتور 
الد�صتور احلايل اأو �صياغة د�صتور 

جديد«.

مقاطعة اأمريكية
اأع��ل��ن �صفري  امل��ا���ص��ي،  اأب���ري���ل  ويف 
اأن  ل�����دى ك���ازاخ�������ص���ت���ان  اأم�����ريك�����ا 
حمادثات  تعترب  املتحدة  الوليات 
جنيف ب�صاأن ال�صالم يف �صوريا، هي 
واأكد  الأزم��ة،  اأف�صل طريقة حلل 
ال��ع��ودة ب�صفة  ت��ن��وي  ب���الده ل  اأن 

مراقب اإىل “حمادثات اأ�صتانة«.
وق�����ال ال�����ص��ف��ري الأم����ريك����ي لدى 
كازاخ�صتان، ويليام مو�صر: “نعتقد 
اأن عملية جنيف حتت رعاية الأمم 
املتحدة هي اأن�صب عملية حلل هذا 
اأن  الآن  ل��ذل��ك، ل نريد  ال�����ص��راع. 

نكون مراقبن يف عملية اأخرى«.

انفتاح عربي
التفاو�ص  ج����ولت  ك��اف��ة  وف�����ص��ل��ت 
امل���ت���ح���دة يف  الأمم  ق���ادت���ه���ا  ال���ت���ي 
املا�صية،  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  جنيف 
خطوة  ويف  ت��ق��دم.  اأي  حت��ق��ي��ق  يف 
بديلة، انطلقت منذ العام 2019 
برعاية  الد�صتور  ح��ول  حم��ادث��ات 
حتقق  مل  اأن��ه��ا  اإل  املتحدة،  الأمم 

اأي�صاً اأي تقدم.
غربية  دول  فر�صتها  ع��زل��ة  وب��ع��د 
خالل  ب��رزت  �صوريا،  على  وعربية 
انفتاح  م��وؤ���ص��رات  املا�صية  ال��ف��رتة 

عربي جتاه دم�صق.

الوحيدة  “النتيجة  واأ�����ص����اف 
لتجميد هذه الأ�صول هو جتويع 

ال�صعب«.
ومنذ �صقوط احلكومة الأفغانية 
مدعومة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����ص��اب��ق��ة 
وحلفائها  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن 
اإر�صال  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  اأوق���ف���ت 
ت�صمح  ك���ان���ت  ال���ت���ي  امل�������ص���اع���دات 
اأزمة  اأثار  ما  بال�صتمرار،  للبالد 

اقت�صادية خانقة.
الإم������ارة  م���ن  “نطلب  واأ�����ص����اف 
املطالب  بكل  القبول  الإ�صالمية 

امل�صروعة لالأ�صرة الدولية«.
حركة  ال��دويل  املجتمع  ويطالب 
الإن�صان  حقوق  باحرتام  طالبان 
بحقوق  يتعلق  م��ا  يف  خ�����ص��و���ص��ا 
امل��راأة مع رفع القيود على عملها 

وتعليم الفتيات.
اأن  م���ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وح�����ذرت 
ع��ل��ى �صفري  ب���ات���ت  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
ال��ك��وارث الإن�صانية  اأ���ص��واأ  اإح��دى 
برنامج  اأع�����رب  ف��ي��م��ا  ال���ع���امل  يف 
املا�صي  الأ�صبوع  العاملي  الأغذية 
عن خ�صيته من وقوع “جماعة«.

الوليات  قدمت  الثنن،  وم�صاء 
املتحدة يف جمل�ص الأمن الدويل 
توفري  ي�����ص��ه��ل  ق�������رار  م�������ص���روع 
�صنة  م��دة  لأفغان�صتان  امل�صاعدة 
امل�صاعدة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��ددة 
“ل ت�صكل انتهاكا” لقرار فر�ص 
ك��ي��ان��ات مرتبطة  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 

بحركة طالبان.
ال�����ص��ن ورو���ص��ي��ا والهند  وك��ان��ت 
وف��رن�����ص��ا رف�����ص��ت م�����ص��روع قرار 
اأمريكي اأول ين�ص على ا�صتثناءات 

من العقوبات حالة بحالة.
وم�������ص���اء الأح������د ت��ع��ه��دت ال����دول 
الأع�صاء  واخل���م�������ص���ون  ال�����ص��ب��ع 
الإ�صالمي  ال��ت��ع��اون  منظمة  يف 
العمل مع الأمم املتحدة لتحرير 
اأ���ص��ول اأف��غ��ان��ي��ة مب��ئ��ات مالين 

الدولرات.

جولة جديدة لـ »مفاو�صات اأ�صتانة«.. واآمال بانفراجة يف اأزمة �صوريا

تظاهرة يف كابول للمطالبة بتحرير الأ�سول املجمدة 

وا�صنطن تقرتح ت�صهيل امل�صاعدة الإن�صانية لأفغان�صتان 

اأربيل ت�صمد جراح الفي�صانات.. ودعوات لتحديث البنى التحتية
•• اأربيل-وكاالت

مناطق  �صربت  التي  اجل��ارف��ة،  وال�صيول  الفي�صانات  �صحايا  مع  ت�صامنا 
عديدة يف اإقليم كرد�صتان العراق، خا�صة العا�صمة اأربيل و�صواحيها، التي 
اأعلنت  اأج��ان��ب،  وع��م��ال  ر�صيع  بينهم  قتيال،   13 م��ن  اأك���  �صحيتها  راح 

ال�صلطات يف اأربيل اإلغاء الحتفالت باأعياد امليالد وراأ�ص ال�صنة.
العثور  يتم  اإذ مل  البحث جاريا عن جثث �صحايا،  ي��زال  ياأتي هذا فيما ل 
حتى الآن على جثة الر�صيع البالغ 10 اأ�صهر، وعن مفقودين يعتقد اأنهم 
قد ق�صوا نتيجة جرف ال�صيول لهم. وكان رئي�ص الوزراء العراقي، م�صطفى 
كرد�صتان،  اإقليم  حكومة  رئي�ص  م��ع  هاتفيا  ات�صال  اأج���رى  ق��د  الكاظمي، 
م�صرور البارزاين، اإثر الفي�صانات املدمرة التي ع�صفت بالإقليم، اأكد خالله 
اأن “احلكومة املركزية �صتتخذ كل الإجراءات الالزمة مل�صاعدة املوؤ�ص�صات يف 
معزيا عائالت �صحايا  الإقليم على مواجهة موجة الفي�صانات الأخرية”، 
اأن كارثة  العاجل. ويرى مراقبون  بال�صفاء  الفي�صانات، وداعيا للم�صابن 

حمافظات  م��ن  العديد  يف  �صتاء  ك��ل  تقريبا  تتكرر  التي  ه��ذه  الفي�صانات 
الإقليم، خا�صة يف اأربيل، واإن كانت اأك� تدمريا هذه املرة، يجب اأن تدفع 
اأنظمتها، حتوطا  ويف  التحتية  البنى  واق��ع  النظر يف  اإع��ادة  نحو  ال�صلطات 
حلدوث في�صانات و�صيول مدمرة وغريها من الكوارث الطبيعية. ويقول 
حممد، وهو اأحد املت�صررين من الفي�صانات، يف حديث مع موقع “�صكاي 
“خ�صرنا كل �صيء وخرجنا من بيوتنا مبا نرتديه من ثياب  نيوز عربية”: 
للرتميم  بحاجة  اأ�صبحت  منازلنا  حتى  فقدناه،  تبقى  م��ا  ك��ل  اأم��ا  فقط، 
ال�صيول«.  ج��راء  بها  حلق  ال��ذي  والتلوث  الوا�صع  الدمار  بفعل  والإ���ص��الح 
وي�صتطرد: “هذا يفوق قدرتنا، فنحن اأنا�ص فقراء وما حلق بكل واحد منا 
من خ�صائر هو باآلف الدولرات، لذا ننا�صد ال�صلطات احلكومية يف الإقليم 

ويف بغداد، العمل على تعوي�صنا وم�صاعدتنا«.
التي  ال�صيول،  من  املوجات  ه��ذه  مثل  حياتي  يف  قط  اأ�صهد  “مل  وي�صيف: 
لدرجة  كهرباء،  واأع��م��دة  واأ�صجار  �صيارات  من  اأمامها  يقف  ما  كل  تقتلع 
بع�ص  لبيوتنا، وهو ما حدث فعال مع  اقتالعها  كنا نخ�صى حتى من  اأننا 

ذلك  كل  “رغم  ويتابع:  جزئيا«.  انهارت  التي  واملتهالكة  القدمية  البيوت 
ف��اإن جناتنا هي ما تخفف عنا وط��اأة ما حل بنا، خا�صة عندما ن�صاهد مع 
الأ�صف من فقدوا اأطفالهم واأحباءهم خالل هذه الكارثة«. و�صهدت العديد 
ودياىل  الدين  و�صالح  كركوك  مثل  ال�صمالية،  العراقية  املحافظات  من 
ونينوى، هطول الأمطار الغزيرة خالل الأيام املا�صية، التي ت�صببت ب�صيول 
هي  كما  ب�صرية،  خ�صائر  ت�صجيل  دون  لكن  مناطقها،  بع�ص  يف  وفي�صانات 
من  عراقيون  مواطنون  وي�صكو  وال�صليمانية.  اأربيل  حمافظتي  يف  احل��ال 
ال�صيول  خطر  مب�صاعفة  يت�صبب  مما  وتهالكها،  الت�صريف  اأنظمة  �صعف 
والفي�صانات املطرية، لكن خرباء مناخ يف العراق ي�صريون اإىل اأن الهطولت 
وخلفت  املدمرة.  ال�صيول  لت�صكل  احلال  بطبيعة  تقود  املتوا�صلة  العا�صفة 
والقرى  والنواحي  اأربيل  مدينة  يف  خا�صة  املدمرة  والفي�صانات  ال�صيول 
التابعة لها، خ�صائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات، حيث دمرت وت�صررت مئات 
اأربيل،  يف  املحلية  ال�صلطات  وق��درت  التجارية.  واملحال  وال�صيارات  املنازل 

حجم اخل�صائر جراء الفي�صانات العارمة بنحو 15 مليون دولر اأمريكي.
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عربي ودويل

اأعلن قتل اجلي�ص الفرن�صي اأنه قتل يف النيجر اأحد قتلة �صتة عاملن 
فرن�صين يف املجال الإن�صاين ومر�صدهم و�صائقهم وهما من النيجر 
تنظيم  تبناه  هجوم  يف  ك��وري  حممية  يف   2020 اآب-اأغ�صط�ص  يف 

داع�ص الإرهابي يف منطقة ال�صاحل.
اأم�ص  “قمنا  اأم�ص الثالثاء  اأركان اجليو�ص الفرن�صية   وقالت هيئة 
الأول الثنن يف منطقة تيالبريي “غرب” من خالل �صربة جوية، 
بورا،  ال�صاحل �صومانا  امل�صوؤول يف تنظيم داع�ص يف منطقة  بتحييد 
اأحد منفذي عملية قتل �صتة رعايا يف حممية كوري يف التا�صع من 

اآب-اأغ�صط�ص 2020«.
اإياين لوكالة  وقال املتحدث با�صم هيئة الأرك��ان الكولونيل با�صكال 
فران�ص بر�ص اإن بورا “�صور عملية الإعدام واأمن ن�صرها يف و�صائل 

الإعالم«.
النيجر  غ��رب  املقاتلن يف  ت�صم ع�صرات  يقود جمموعة  ب��ورا  وك��ان 
ا�صتهدفه  ال��ذي  الهجوم  �صن  وق��د  الفرن�صي.  اجلي�ص  اأف��اد  ما  على 
اأر�صلت  نارية. وقد  بطائرة م�صرية عندما كان مبفرده على دراج��ة 
امل��ن��ط��ق��ة وحت���دي���د هوية  لتم�صيط  الأر������ص  ع��ل��ى  ف��رن�����ص��ي��ة  وح����دة 
العملية  ه��ذه  اأن  اإىل  بيان م�صريا  ر�صميا على ما ج��اء يف  الإره��اب��ي 

�صنت “بالتن�صيق الوثيق مع �صلطات النيجر«.

اأم�ص  ق��ول��ه  رو���ص��ي  دبلوما�صي  ع��ن  الرو�صية  الإع���الم  وك��ال��ة  نقلت 
املتحدة حول  وال��ولي��ات  ب��ن رو�صيا  ب���داأت  ات�����ص��الت  اإن  ال��ث��الث��اء، 
ق�صية ال�صمانات الأمنية التي طلبتها مو�صكو واإن من املمكن تو�صل 

الطرفن اإىل تفاهم بهذا ال�صاأن.
اإن  جافريلوف  كون�صتانتن  البارز  الرو�صي  الأمني  املفاو�ص  وق��ال 
“رو�صيا مل تقرر حتى الآن اخلطوات التي �صتتخذها اإذا رف�ص حلف 
�صمال الأطل�صي بقيادة وا�صنطن بحث الأمر، لكن بروك�صل تدرك اأن 

مو�صكو تاأخذ الأمر على حممل اجلد«.
وكانت رو�صيا قد طلبت �صمانات باأل يو�صع حلف الأطل�صي حدوده 
اأ�صلحة هناك، على الرغم من تطلع  اأو  اأو ين�صر قوات  اأوكرانيا  اإىل 
كييف لالن�صمام اإىل احللف و�صكواها من ح�صد قوات رو�صية قرب 

حدودها يف تهديد بغزو اأرا�صيها.

قال ين�ص �صتولتنربج الأمن العام حللف �صمال الأطل�صي الثالثاء 
اإن احللف �صي�صعى اإىل اإجراء مناق�صات جادة مع مو�صكو مطلع العام 

املقبل لتبديد املخاوف من اأفعال رو�صيا.
م�صتعدين  زلنا  ما  بربوك�صل  �صحفي  موؤمتر  يف  �صتولتنربج  وق��ال 
لإجراء حوار جاد مع رو�صيا واأعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع جمل�ص 

)حلف الأطل�صي-رو�صيا( يف اأ�صرع وقت ممكن من العام اجلديد.
الأ�صا�صية  املبادئ  اأن يكون احلوار مع رو�صيا قائما على  وتابع لبد 
لالأمن الأوروبي ويعالج خماوف احللف من اأفعال رو�صيا. ولبد اأن 
ُيجرى )احلوار( بالت�صاور مع �صركاء احللف الأوروبين ومن بينهم 

اأوكرانيا.
 

 حاول ح�صد من املتظاهرين الرومانين اقتحام الربملان الثالثاء، 
مما اأدى اإىل عرقلة حركة املرور واإتالف بع�ص ال�صيارات يف العا�صمة 
بوخار�صت يف حماولة ملنع امل�صرعن من جعل ت�صريح كورونا للدخول 

اإجباريا على العمال.
من  يتدفقون  املتظاهرين  مبئات  ال�صغب  مكافحة  ق��وات  وفوجئت 
البوابة مما اأجرب موظفي الأمن على منع الدخول اإىل املبنى. وغادر 

املتظاهرون فيما بعد. ومل ت�صتخدم قوات ال�صرطة القوة.
ويف حن اأن الئتالف احلاكم، املكون من تيار الو�صط والي�صارين، 
اأن مثل  اإل  يتفاو�ص حاليا حول �صروط ت�صريح الدخول ال�صحي، 
ال��ربمل��ان يف الوقت  اأع��م��ال  ه��ذا الت�صريح غري مطروح على ج��دول 

الراهن.

عوا�شم

باري�ص

مو�سكو

بروك�سل

بوخار�ست

 100 ع�صكري اأمريكي قاموا 
»بن�صاط متطرف حمظور« 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت وزارة ال���دف���اع الأم��ريك��ي��ة خ���الل ع��ر���ص��ه��ا ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا اجل���دي���دة اإىل 
“ن�صاطات  يف  �صاركوا  الأمريكي  اجلي�ص  عنا�صر  من  مئة  نحو  اأن  الع�صكرين 
متطرفة حمظورة” خالل ال�صنة املن�صرمة. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد 
اأو�صن اأمر يف �صباط-فرباير املا�صي مبراجعة �صيا�صات البنتاغون يف ما يتعلق 

مبكافحة التطرف يف �صفوفها. 
واأتى العالن بعد ك�صف م�صاركة ع�صرات الع�صكرين ال�صابقن يف الهجوم على 
من  اآلف  اقتحم  عندما  الثاين-يناير  كانون  من  ال�صاد�ص  يف  الكابيتول  مبنى 
ان�صار دونالد ترامب مقر الكونغر�ص ملنع النواب الأمريكين من امل�صادقة على 
فوز جو بايدن يف النتخابات الرئا�صية. وقال اأو�صن لويد يف بيان رافق تقرير 
فريق عمل حول مكافحة التطرف “الغالبية ال�صاحقة للرجال والن�صاء يف وزارة 

الدفاع يخدمون هذا البلد ب�صرف ونزاهة. 
هم يحرتمون الق�صم الذين اأدوه دعما لد�صتور الوليات املتحدة ودفاعا عنه«. 
وم�صى يقول “نرى اأن عددا �صغريا جدا من الأ�صخا�ص ينتهكون هذا الق�صم 
مب�صاركتهم يف ن�صاطات متطرفة«. وقال الناطق با�صم البنتاغون جون كريبي 
اإن “نحو مئة” عن�صر يف اجلي�ص الأمريكي يف اخلدمة اأو الحتياط كان لهم 
ن�صاطات متطرفة حمظورة خالل ال�صنة املن�صرمة. ومل يو�صح الناطق طبيعة 
اإىل  الدعوة  ومنها  حمظورة  ن�صاطات  على  امثلة  اأعطى  لكنه  الن�صاطات  هذه 
ياأت  مل  اجل��دي��دة،  توجيهاتها  ويف  الداخلي”.  “الإرهاب  او  احلكومة  اإط��اح��ة 

فريق العمل على ذكر جمموعات متطرفة حمددة.
ومن تو�صيات فريق العمل، تدريب اأكرب للع�صكرين على ما ي�صكل ن�صاطا 
تعليمات  خ�صو�صا  ي�صمل  “هذا  كريبي  جون  واأو�صح  حمظورا.  متطرفا 

على �صبكات التوا�صل الجتماعي، ما هو م�صموح وما هو غري م�صموح«.

�صحف عربية: تاأجيل النتخابات يعيد ليبيا اإىل املربع الأول

بيالرو�س وبولندا منعتا الأمم املتحدة من الو�صول اإىل احلدود 

مقتل وفقدان 19 يف حادث غرق م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي يزور اإ�صرائيل 
�صفينة قبالة �صاحل مدغ�صقر 

•• اأنتاناناريفو-رويرتز

 19 اإن  الثالثاء  اأم�ص  مدغ�صقر  يف  البحرية  الوكالة  قالت 
�صخ�صا على الأقل لقوا حتفهم يف حادث غرق �صفينة قبالة 
م�صتمرة  العمليات  واإن  للبالد  ال�صرقي  ال�صمايل  ال�صاحل 

للبحث عن 66 راكبا ما زالوا يف عداد املفقودين.
البحرية يف  العمليات  م��دي��ر  ران��دري��ان��اف��وين،  م��ام��ي  وق���ال 
�صفينة  وهي  ال�صفينة،  اإن  والنهرية،  البحرية  املوانئ  وكالة 
�صحن غري م�صرح لها بنقل اأفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة 

عندما غمرت املياه حمركها.

على اأنه تهديد من اإيران على زيارة �صوليفان اإذ اأفاد املفاو�صون 
باأن حمادثات فيينا الرامية اإىل اإحياء التفاق النووي الإيراين 

املربم عام 2015 ت�صري ببطء.
وقال امل�صوؤول يف اإدارة بايدن الذي حتدث اإىل ال�صحفين �صريطة 
عدم الك�صف عن هويته اإن امل�صوؤولن الأمريكين والإ�صرائيلين 
�صيتحدثون عن توقعاتهم لالأ�صابيع املقبلة فيما يتعلق باملحادثات 
مع اإيران. واأ�صاف امل�صوؤول “�صنتحدث عن ت�صوراتنا ب�صاأن و�صع 
�صتكون  الزمنية..  اجل��داول  وبع�ص  الإي��راين  النووي  الربنامج 
فر�صة جيدة للجلو�ص وجها لوجه والتحدث ب�صاأن ما اآلت اإليه 
املحادثات والإطار الزمني الذي نحن ب�صدده واإعادة التاأكيد على 

اأنه مل يعد اأمامنا الكثري من الوقت«.
وتعتقد الوليات املتحدة اأن الفرتة الزمنية التي حتتاجها اإيران 

�صالح  ل�صنع  التخ�صيب  ع��ايل  اليورانيوم  من  يكفي  ما  لإن��ت��اج 
امل�����ص��وؤول يف  “ق�صرية جدا.” وق��ال  الآن  اأ�صبحت  واح��د  ن��ووي 
كامل  ب�صكل  تتفقان  واإ�صرائيل  املتحدة  الوليات  اإن  بايدن  اإدارة 
على اأنه يجب عدم ال�صماح لإيران باإنتاج �صالح نووي. ومت تعليق 
اإحياء  اإىل  تهدف  والتي  العاملية،  والقوى  اإي��ران  بن  املحادثات 
اتفاق اإيران النووي املوقع يف 2015، حتى الأ�صبوع القادم بعد 
عدم اإحراز تقدم. وقال بيان البيت الأبي�ص اإن �صوليفان �صيجدد 
التاأكيد خالل حمادثاته مع الإ�صرائيلين على التزام الوليات 

املتحدة بدعم اأمن اإ�صرائيل.
واأ�صاف البيان اأن �صوليفان �صيناق�ص مع عبا�ص يف رام اهلل اجلهود 
اجلارية لتعزيز العالقات الأمريكية الفل�صطينية ودعم ال�صالم 

والأمن للفل�صطينين والإ�صرائيلين على حد �صواء.

•• وا�شنطن-رويرتز

قال م�صوؤول كبري باإدارة الرئي�ص الأمريكي جو بايدن اإن م�صت�صار 
الأ�صبوع  ه��ذا  اإ�صرائيل  �صيزور  �صوليفان  جيك  القومي  الأم���ن 
لإجراء مناق�صات مف�صلة مع رئي�ص الوزراء نفتايل بينيت ب�صاأن 

برنامج اإيران النووي.
ومن املتوقع و�صول �صوليفان اإىل اإ�صرائيل يرافقه من�صق �صوؤون 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط يف جمل�ص الأم����ن ال��ق��وم��ي الأم��ري��ك��ي بريت 
م��اك��ج��ورك وم�����ص��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون اآخ����رون. وق���ال امل�����ص��وؤول اإن 
�صوليفان �صيجتمع اأي�صا مع الرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص 
الأمريكية  العالقات  تعزيز  لبحث  الغربية  بال�صفة  اهلل  رام  يف 
اإليه  ُينظر  ما  يهيمن  اأن  املرجح  من  ولكن  الفل�صطينين.  مع 

•• عوا�شم-وكاالت

ت�صتعد ليبيا لتخاذ قرارات م�صريية 
اأن  بعد  الرئا�صية،  النتخابات  ب�صاأن 
�صيغرق  ما  حتمياً  اأم��راً  تاأجيلها  بات 

البالد يف فو�صى عارمة.
اأم�ص  ���ص��ادرة  عربية  ل�صحف  ووف��ق��اً 
ليبيون  �صيا�صيون  ط��ال��ب  ال��ث��الث��اء، 
ب��ت��ف��ك��ي��ك امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات مل���ا مت��ث��ل��ه من 
عربت  فيما  امل��دن��ي��ن،  حل��ي��اة  تهديد 
اإيقاف  م�صادر باأن امليلي�صيات حتاول 
كل اجلهود الرامية اإىل اإي�صال ليبيا 

اإىل بر الأمان ثانية.

تاأجيل حتمي
قال  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ع��ك��اظ  �صحيفة  يف 
“جيوبوليتيك”  مل����وق����ع  ت���ق���ري���ر 
ال�صتحقاق  ت��اأج��ي��ل  اإن  ال��ف��رن�����ص��ي، 
24 دي�صمرب- ي��وم  ال��ذي ك��ان مقرراً 
الأمور  �صيزيد  اجل��اري،  الأول  كانون 
بالأزمات  ال��غ��ارق��ة  ال��ب��الد  يف  تعقيداً 

اأ�صاًل، كما �صيعمق هوة اخلالفات بن الأطراف.
فرتة  منذ  غ��ارق  الليبي  “ال�صعب  اأن  التقرير  واأ�صاف 
بحالة من عدم اليقن والنق�صامات، وغمو�ص الأفق، 
معترباً اأن  كما اأن خطوة التاأجيل �صتزيد الطن بلة”، 
احلدث مهم لأنه يتعلق باأول انتخابات رئا�صية يف تاريخ 
الو�صع وحاًل  لتهدئة  اأي�صاً ميثل طريقاً  ولأنه  ليبيا، 
للخروج من الفو�صى التي اأعقبت �صقوط نظام معمر 

القذايف.
وي�صتعد الربملان الليبي لتخاذ قرارات م�صريية ب�صاأن 
جمل�ص  ع�صو  اأعلن  ما  بح�صب  الرئا�صية،  النتخابات 
ال��ن��واب اإب��راه��ي��م ال��در���ص��ي، ال���ذي ق��ال اإن���ه �صيتم عقد 
جل�صة يوم 27 دي�صمرب-كانون الأول اجلاري، لإعالن 
املقبلة  للمرحلة  طريق  خ��ارط��ة  و�صع  ت�صمل  ق���رارات 
عدة  وه��ن��اك  م��وع��ده��ا،  يف  النتخابات  عقد  تعذر  بعد 
�صيناريوهات لتلك املرحلة بينها ت�صكيل حكومة جديدة 

اأو التمديد لل�صلطة التنفيذية احلالية.
العملية  ع���ن  امل�������ص���وؤول���ة  الأط��������راف  ت��ت��ن�����ص��ل  وف��ي��م��ا 
النتخابية، وهي الربملان الليبي ومفو�صية النتخابات 
ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات، تكثف املبعوثة  اإع���الن ق���رار  م��ن 
مع  ل��ق��اءات��ه��ا  وي��ل��ي��ام��ز  �صتيفاين  ليبيا  اإىل  الأمم���ي���ة 
اجلديدة،  الطريق  خ��ارط��ة  لبحث  ليبين  م�صوؤولن 
م��ن خالل  ل��ن تدخر ج��ه��داً  املتحدة  الأمم  اأن  م��وؤك��دة 

•• جنيف-اأ ف ب

اأر�صل  فريقا  اإن  الثالثاء  اأم�ص  املتحدة   الأمم  قالت 
للتحقيق يف اأزمة املهاجرين عند احلدود البولندية 
املنطقة  اإىل  بالو�صول  ل��ه  ي�صمح  مل  البيالرو�صية 

احلدودية بن البلدين.
حلقوق  املتحدة  الأمم  مكتب  با�صم  الناطقة  وقالت 
مكتب  فريق  اإن  لل�صحافين  ثرو�صيل  ليز  الإن�صان 
ح��ق��وق الإن�����ص��ان ال��ت��اب��ع ل���الأمم امل��ت��ح��دة ���ص��اف��ر اإىل 
بولندا لكن “مل ي�صمح له بدخول املنطقة احلدودية 
املحظورة” م�صيفة اأن “بيالرو�ص لالأ�صف مل تقبل 

طلبنا بالزيارة«.
ال�صماح  ال��ب��ل��دي��ن  ���ص��ل��ط��ات  م��ن  “نطلب  واأ���ص��اف��ت 
ووقف  احل��دودي��ة...  املناطق  اإىل  )الفريق(  بو�صول 
امل��م��ار���ص��ات ال��ت��ي ت��ع��ر���ص ال��الج��ئ��ن وغ���ريه���م من 

املهاجرين للخطر”.
ال�صرق  م���ن  معظمهم  امل��ه��اج��ري��ن،  اآلف  وي��خ��ّي��م   
غالبا  اأ�صابيع يف ظروف  منذ  بيالرو�ص  الأو�صط، يف 
البولندية  احل��دود  اأم��ل عبور  على  قا�صية،  تكون  ما 
من  الكثري  اأن  ويعتقد  الأوروب�����ي.  الحت���اد  ودخ���ول 

الأ�صخا�ص لقوا حتفهم.
ويّتهم الغرب بيالرو�ص بوقوفه وراء تدفق املهاجرين 
لل�صغط على الحتاد الأوروبي الذي فر�ص عقوبات 
على نظام األك�صندر لوكا�صنكو ب�صبب قمعه املعار�صة 

بو�صع حد للميلي�صيات من خالل الت�صدي لها وتفكيك 
اأ�صلحتها، مت�صائاًل عن اأ�صباب عدم وجود رد فعل دويل 
جتاه اجلماعات التي احتلت مقار الوزارات بالعا�صمة 
الأ�صبوع املا�صي وهددت بعرقلة ال�صتحقاق النتخابي. 
وقال ع�صو املجل�ص الأعلى للدولة عبد القادر اأحويلي 
لت�صكيل  قيادة  اأي  حديث  مع  التعامل  ينبغي  “ل  اإن��ه 
لثورة  الوحيدة  النظر  وجهة  ميثل  اأن��ه  على  ع�صكري 
“ل يجب اأن يقبل  اأنه  17 فرباير)�صباط(”، م�صيفاً 
غرب البالد بتوظيف ال�صالح من البع�ص لالعرتا�ص 

على قرار ما.
ت�صكيالت  داخ��ل  وعنا�صر  ق��ي��ادات  “هناك  اأن  واأو���ص��ح 
باللجوء  التهديدات  التي ت�صدر  اأخرى -غري  م�صلحة 
متوقعاً  النهج”،  ه��ذا  ترف�ص  ال�صالح-  ا�صتخدام  اإىل 
خ��م��ود ه���ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��ت��ه��دي��دي��ة ب��ع��د الإع����الن 
ال��ر���ص��م��ي ع��ن ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي تر�صحت لها 
والغرب  ال��ث��وري��ة  ال��ق��وى  بقبول  حتظى  ل  �صخ�صيات 

الليبي.
 

ثورة فا�سلة
واأما علي ال�صراف، فت�صاءل يف �صحيفة العرب اللندنية 
قائاًل “الو�صع الراهن يف ليبيا منا�صب متاماً لليبين، 
فلماذا يتعّن اإجراء انتخابات؟، الليبيون �صعب قرر اأن 

اإي�صال ليبيا اإىل  العمل مع كل الليبين مل�صاندتهم يف 
بر الأمان.

تفكيك امليلي�سيات
وبدورها، قالت �صحيفة ال�صرق الأو�صط اإن التحركات 
الع�صكرية للميلي�صيات التي �صهدتها العا�صمة الليبية 
املطالبات  اأع���ادت  املا�صية،  الأي���ام  م��دار  على  طرابل�ص 
ب�صرورة تفكيك هذه الت�صكيالت امل�صلحة، كما طرحت 
العديد من الأ�صئلة حول م�صتقبل البالد يف ظل تغولها 
وما متثله من تهديدات حلياة املدنين واملخاوف من 
اإعادتها ليبيا اإىل القتتال واأجواء الفو�صى من جديد، 

ما يقو�ص اأي اتفاق لل�صالم م�صتقباًل.
ال�صلطة  دور  ع��ن  الإط����ار،  ه��ذا  يف  �صيا�صيون  وت�����ص��اءل 
التنفيذية املمثلة يف املجل�ص الرئا�صي وحكومة الوحدة 
الوطنية يف الت�صدي لهذه املجموعات، التي بات بع�صها 
-�صباط”  ف��رباي��ر   17 “ثورة  با�صم  احل��دي��ث  يحتكر 
 ،2011 التي اأطاحت حكم العقيد معمر القذايف عام 
يف  عنا�صرها  ودم���ج  اأ�صلحتها،  جمع  اإم��ك��ان��ي��ة  وم���دى 
اأك�  ب�صكل  وامل��دن��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال���دول���ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 
جدية ما ي�صهل حما�صبتهم كمواطنن مدنين ولي�ص 

كم�صلحن موؤدجلن.
التكبايل  علي  الليبي  ال��ن��واب  جمل�ص  ع�صو  وط��ال��ب 

التزاماتهما مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�صان 
وقانون الالجئن«.

واأ�صارت اإىل اأن فريق الأمم املتحدة قابل 31 �صخ�صا 
اآب/اأغ�صط�ص  اإىل بولندا عرب بيالرو�ص بن  و�صلوا 
وت�صرين الثاين/نوفمرب من دون متكنه من الو�صول 

تلك  ب��ي��الرو���ص  وتنفي  امل�صتقلة.  الإع����الم  وو���ص��ائ��ل 
ا�صتقبال  الأوروب����ي  الت��ه��ام��ات وطلبت م��ن الحت���اد 

املهاجرين.
ودعت ثرو�صيل اأم�ص الثالثاء “البلدين اإىل معاجلة 
يتما�صى مع  ع��اج��ل مب��ا  ب�صكل  امل����روع  ال��و���ص��ع  ه���ذا 

ن�صرته؟  جت��ب  فلماذا  نف�صه،  ي��ه��زم 
اآخر  وج��ه  ه��ي  امليلي�صيات  اأن  وط��امل��ا 
لوجوه ليبيا احلقيقية، يف متّزقاتها 
اجل��ه��وي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة، ف��ل��م��اذا يجري 
ال�صعي اإىل حلها اأو ا�صتبدالها بجي�ص 

وطني موحد؟«.
يثريون  ق����د  “املرتزقة  واأ������ص�����اف 
متى  منذ  ول��ك��ن  البع�ص،  امتعا�ص 
مرتزقة؟  دون  م����ن  ل��ي��ب��ي��ا  ك����ان����ت 
اأ���ص��ك��ال��ه��م ه��ي وح��ده��ا ال��ت��ي تغريت 
اأن  منذ  م��وج��ودون  ولكنهم  فح�صب، 
اأ���ص��ب��ح ال��ل��ي��ب��ي��ون ���ص��ع��ب��اً ع��اط��اًل عن 
العمل، فجاءوا مبرتزقة لكي يقوموا 

بالعمل بالنيابة عنهم«.
واأو�صح اأن ليبيا مل تعرف ال�صتقرار 
�صبتمرب-اأيلول  م��ن  الأول  ي��وم  منذ 
معمر  ف���ي���ه  ت������وىل  ال�������ذي   1969
القذايف قيادة البالد، وهزمت نف�صها 
منذ ذلك احلن، واملحاولت الرامية 
مرة  �صقطت،  ودول���ة،  �صعب  بناء  اإىل 
واإىل الأبد، كما مل يربز يف ليبيا بعد 
اإبراهيم  اأف��راد مبدعن، مثل  اإل حفنة  القذايف،  ث��ورة 
ليبيا  م��ن  ه��رب  وكالهما  النيهوم،  وال�����ص��ادق  ال��ك��وين 

ليعي�ص يف املهجر.
ولفت الكاتب اإىل اأن الثورة الثقافية التي اأراد النيهوم 
املثقفن  ملوك  ملك  لأن  ف�صلت،  ب��الده  يف  يقودها  اأن 
والقفزة  ثقافته،  على  ثقافة  تعلو  ب��اأن  لي�صمح  كان  ما 
التي قادها الكوين يف الرواية العربية، مل تكن اإل �صيئاً 
عجيباً يف مدى مفارقته لإرث النحطاط العام، حتى 
لي�صح القول يف النهاية اإن الزهور ميكن اأن تينع على 

�صفاف م�صتنقع. 
كان  اجل���اري،  الأول  دي�صمرب-كانون   24 “يوم  وق��ال 
رئي�ص  لختيار  النتخابات  ي��وم  هو  يكون  اأن  يفرت�ص 
للبالد، ولأنه يوم ذكرى جميدة يف تاريخهم احلديث، 
اأه��ان��ه الليبيون، م��ّرغ��وه بوحل  ال��ي��وم ل��ن ي��ح��ل،  ه��ذا 
على  الرخي�ص  وتناف�صهم  و�صراعاتهم  انق�صاماتهم 
ال�صلطة، لأنهم هم اأنف�صهم باتوا ُم�صتملكن وخا�صعن 
الذي  ال��ذل  باأيديهم  و�صنعوا  ورخ��ي�����ص،  مبتذل  لكل 
ُيويّل عليهم اأّفاقن ودّجالن من منط الذين ميار�صون 

احلكم فيهم«.
وتابع “برحيل يوم 24 �صبتمرب-اأيلول عن ا�صتحقاقاته، 
ترحل ليبيا ويرحل الليبيون، ليكونوا، وتكون بالدهم، 

�صيئاً بال معنى، ول تاريخ ول تعريف«.

اإىل احلدود.
الظروف  )امل��ه��اج��رون(  “و�صفوا  ث��رو���ص��ي��ل  وق��ال��ت 
القا�صية على جانبي احلدود مع عدم احل�صول على 
الطعام واملاء النظيف وامل��اأوى )...( وغالبا ما تكون 

درجات احلرارة �صديدة الربودة«.
قابلهم  ال���ذي���ن  الأ���ص��خ��ا���ص  م��ع��ظ��م  اأن  واأو����ص���ح���ت 
“لل�صرب  تعر�صوا  اإنهم  قالوا  املتحدة  الأمم  فريق 
اجلانب  ع��ل��ى  الأمنية”  ال���ق���وات  م���ن  ال��ت��ه��دي��د  اأو 

البيالرو�صي.
وقالوا اأي�صا اإن “قوات الأمن البيالرو�صية اأجربتهم 
ع��ل��ى ع��ب��ور احل����دود واأب��ل��غ��ت��ه��م م��ت��ى واأي����ن يعربون 
اأ���ص��خ��ا���ص��ا م��ن م���غ���ادرة امل��ن��ط��ق��ة احلدودية  وم��ن��ع��ت 

للعودة اإىل مين�صك«.
وتابعت “الكثري ممن قابلناهم قالوا اإن قوات الأمن 
الغذاء  البيالرو�صية طالبت مببالغ مالية يف مقابل 

واملاء«.
يف  حتقيقات  اإج��راء  اإىل  بيالرو�ص  “ندعو  واأ�صافت 
هذه املزاعم املقلقة التي ت�صمل الإكراه و�صوء املعاملة، 

وو�صع حد فوري لها«.
ت��ق��اري��ر عدة  اأي�����ص��ا  ت��ل��ق��وا  امل��ح��ق��ق��ن  اأن  وخ��ت��م��ت 
اإىل  وتلقائي  ف���وري  ب�صكل  “اأعيدوا  اأ���ص��خ��ا���ص  ع��ن 
وطالبو  اأطفال”  فيهم  مب��ن  بولندا  م��ن  بيالرو�ص 
جلوء م�صرية اإىل اأن ك�ا عربوا احلدود “مرات عدة 

يف كال الجتاهن«.

اأول حكم بالإعدام يف اليابان منذ 2019
•• طوكيو-اأ ف ب

نفذت اليابان اأم�ص الثالثاء حكم الإعدام بثالثة اأ�صخا�ص حمكوم عليهم 
اإع��الم حملية عن م�صادر يف وزارة  العقوبة، ح�صب ما نقلت و�صائل  بهذه 
العدل وم�صادر اأخرى. وات�صلت وكالة فران�ص بر�ص بالوزارة التي مل توؤكد 
هذه املعلومات على الفور. وعمليات الإعدام هذه هي الأوىل يف البالد منذ 
كانون الأول-دي�صمرب 2019 ومنذ اأن توىل رئي�ص الوزراء فوميو كي�صيدا 

ال�صلطة اأوائل ت�صرين الأول-اأكتوبر.
ومل تعلن و�صائل الإعالم املحلية عن هوية الأ�صخا�ص الذين مت اإعدامهم.
واأعدمت اليابان ثالثة �صجناء يف العام 2019 و15 يف العام 2018 من 
بينهم 13 من طائفة اأوم �صيرنيكيو التي نفذت هجوما داميا بغاز ال�صارين 
عام 1995 ا�صتهدف مرتو اأنفاق طوكيو. واليابان حيث ينتظر اأك� من 
100 �صجن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، هي واحدة من الدول املتقدمة 
القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. وعادة ما تنّفذ عمليات الإعدام 

بعد فرتة طويلة من النطق باحلكم، وتكون �صنقا.

كولومبيا ت�صجل اأول 3 اإ�صابات باملتحورة اأوميكرون 
•• بوغوتا-اأ ف ب

ثالث  اأول  ك���ول���وم���ب���ي���ا  ر�����ص����دت 
اأوميكرون  ب���امل���ت���ح���ورة  اإ����ص���اب���ات 
وافَدين  اث��ن��ن  م�����ص��اف��َري��ن  ل���دى 
وافد  واآَخ���ر  املتحدة  ال��ولي��ات  من 
وزارة  اأعلنت  ما  على  اإ�صبانيا،  من 
بيان  ال���وزارة يف  وق��ال��ت   . ال�صحة 
اإنه مت ر�صد اإ�صابَتن يف كارتاخينا 
)�صمال(  م��ارت��ا  �صانتا  يف  وواح���دة 
ومواطن  اثنن  كولومبيَّن  ل��دى 
تعطي  اأن  دون  م����ن  اأم������ريك������ي، 

تفا�صيل حول و�صعهم ال�صحي.
جنوب  يف  اأوم�����ي�����ك�����رون  �����دت  ر������صيِ

ال����ث����اين- ت�������ص���ري���ن  اإف���ري���ق���ي���ا يف 
ن��وف��م��رب، واأث������ارت ق��ل��ق��ا دف���ع اإىل 
ت�����ص��دي��د ال��ق��ي��ود ال�����ص��ح��ي��ة يف كل 

اأنحاء العامل.
و���ص��ج��ل��ت ك��ول��وم��ب��ي��ا ال��ب��ال��غ عدد 
اأك�  ن�صمة،  مليون   50 �صكانها 
بكوفيد  اإ����ص���اب���ة  م���الي���ن   5 م���ن 
بدء  منذ  وف��اة   129400 ونحو 

انت�صار الفريو�ص.
اأ�صبحت  الأم���ريك���ي���ة  ال����ق����ارة  يف 
اإىل  املهيمنة  امل��ت��ح��ّورة  اأوم��ي��ك��رون 
املتحدة،  ال����ولي����ات  يف  ك��ب��ري  ح����ّد 
من   73،2% مُت����ّث����ل  اإّن�����ه�����ا  اإذ 
بكوفيد-19  اجل��دي��دة  الإ���ص��اب��ات 

خ����الل الأ����ص���ب���وع امل��ن��ت��ه��ي يف 18 
ك��ان��ون الأّول-دي�������ص���م���رب، وف���ق ما 

اأظهرت بيانات ال�صلطات ال�صّحية 
الأمريكّية.
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العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/قمة ال�صموخ للعقارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1883547 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد على عبداهلل م�صبح النعيمى من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد على عبداهلل م�صبح النعيمى من 51 % اإىل %0
�صركة   - ال�صحية  للخدمات  ابوظبي  �صركة  اإ�صافة   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 

م�صاهمة عامة
 ABU DHABI HEALTH SERVICES .CO ) PSC (

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صالح عبدالغفار ال�صيد حممد الها�صمى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ قمة ال�صموخ للعقارات ذ.م.م
QEMMAT AL SHUMOOKH PROPERTIES L.L.C

اإىل/ قمة ال�صموخ للعقارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
QEMMAT AL SHUMOOKH PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/درمي جولد للتجارة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3927029 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالر�صيد تازهى �صريافاتاث %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف زايد خلفان را�صد �صعيد ال�صام�صى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 70000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ درمي جولد للتجارة العامة
DREAM GOLD GENERAL TRADING

اإىل/ درمي جولد للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
DREAM GOLD GENERAL TRAIDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هيتا�صي اإيرنجي �صي�صتمز ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2931976 
تعديل مدير / اإ�صافة م�صطفى حممد نبيل ح�صن اجلزيرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هيتا�صي انريجي بارتي�صيباي�صنز ليمتد
HITACHI ENERGY PARTICIPATIONS LTD

تعديل مدير / حذف م�صطفى حممد نبيل ح�صن اجلزيرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ايه بي بي بي جي بارتي�صيبا�صن�ص ايه جي

ABB PG Participations AG

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
دجاج   - ك  م  �ص  اأمريكانا  لالأغذية  الكويتية  ال�ص�����ادة/ال�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كنتاكي - الريف - اأبوظبي رخ�صة رقم:2959809 
تعديل مدير / اإ�صافة عرفه �صعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

 تعديل مدير / حذف ابراهيم عبدالغفار حممد احمد ابو العز
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا �ص م ك دجاج كنتاكي الريف بوظبي

KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA KFC ALREEF BU DHABI

تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا �ص م ك - دجاج كنتاكي - الريف - اأبوظبي
KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA - KFC - ALREEF   ABU DHABI

اإىل/ ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م 3 - فرع اأبو ظبي 7
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 3 - BRANCH OF ABU DHABI 7 - 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة 
رقم:CN 2888789 بال�صم التجاري:بيت الريا�صة 
الع�صري ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:�صالون روتانا لل�صيدات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
احمد  بن  ورثة/دروي�ص  املرور  �صارع   - اأبوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

واولده
CN 1262687 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

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

- تعين ال�صادة/القمة - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2020/10/5 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105040085  
- تاريخ التعديل:2021/12/21

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صفن هوك�ص لتجارة املالب�ص ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN 3012792 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

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

- تعين ال�صادة/القمة - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/12/19 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105040112  
- تاريخ التعديل:2021/12/21

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ملحمة ريد داميوند 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2855102 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حميد حممد ر�صيد لل البلو�صي  %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف �صليمان علي حممد املعمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423 دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2849/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صاد�صة رقم 405

مو�صوع الدعوى :فان املدعي يطلب من عدالة املحكمة املوقرة احلكم التي:اول:الزام املدعي عليها الوىل والثانية على 
�صبيل الت�صامن والتكافل فيما بينهم بان ياأدوا للمدعي قيمة ال�صيارة ال�صوقية )23.000( ثالثة وع�صرون الف درهما وفائدة 
قانونية 12% من تاريخ اقامة النزاع - ثانيا:الزام املدعي عليها الوىل بتعوي�ص املدعي عن ال�صرار املادية التي ا�صابه جراء 
ت��اري��خ:2021/6/25 من  احتجاز مركبته دون ا�صالح دون �صبب او �صند م�صروع مما ا�صطره ل�صتئجار �صيارة وذلك منذ 
تاريخ وقوع احلادث حتى تاريخ:2021/10/30 مبا يعادل )8.960( درهم ثمانية الف وت�صعمائة و�صتون درهما وتعوي�صه 
تعوي�صا جابرا عما امل به نتيجة ال�صرر املعنوي - ثالثا:الزام املدعي عليها الوىل با�صالح مركبة املتنازع من كافة ال�صرار 
الناجتة عن احلادث وت�صليمها له بحالة �صليمة متاما �صاحلة لال�صتخدام اذا راأت عدالة املحكمة ذلك مع تعوي�صه عما 
وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  رابعا:الزام   - الدعوى  رفع  تاريخ  وحتى   2021/6/23 من  بها  النتفاع  مدة  من  فاته 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:وائل عبداحلفيظ علي فتى

عنوانه:المارات  - امارة ال�صارقة - املجاز - ال�صارقة - �صارع �صارع امللك في�صل - مبنى برج كابيتال - �صقة �صقة 1310
املطلوب اإعالنه :  1- ا�صماء وحيد عبدالعزيز ح�صن عبد اجليد - م�صرية اجلن�صية  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها فان املدعي يطلب من عدالة املحكمة املوقرة احلكم التي:اول:الزام 
املدعي عليها الوىل والثانية على �صبيل الت�صامن والتكافل فيما بينهم بان ياأدوا للمدعي قيمة ال�صيارة ال�صوقية )23.000( 
ثالثة وع�صرون الف درهما وفائدة قانونية 12% من تاريخ اقامة النزاع - ثانيا:الزام املدعي عليها الوىل بتعوي�ص املدعي 
عن ال�صرار املادية التي ا�صابه جراء احتجاز مركبته دون ا�صالح دون �صبب او �صند م�صروع مما ا�صطره ل�صتئجار �صيارة 
وذلك منذ ت��اري��خ:2021/6/25 من تاريخ وقوع احلادث حتى ت��اري��خ:2021/10/30 مبا يعادل )8.960( درهم ثمانية الف 
الوىل  عليها  املدعي  ثالثا:الزام   - املعنوي  ال�صرر  نتيجة  به  امل  عما  تعوي�صا جابرا  وتعوي�صه  درهما  و�صتون  وت�صعمائة 
با�صالح مركبة املتنازع من كافة ال�صرار الناجتة عن احلادث وت�صليمها له بحالة �صليمة متاما �صاحلة لال�صتخدام اذا راأت 
عدالة املحكمة ذلك مع تعوي�صه عما فاته من مدة النتفاع بها من 2021/6/23 وحتى تاريخ رفع الدعوى - رابعا:الزام 
املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/12/26  ال�صاعة 
09.00 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

دحام  ح�صان   / املدعو  فقد 
�صوري     ، النعيمي  الطحان 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
 )N013143123 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0542211010

فقدان جواز �صفر
م������ولى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
موريتانيا   ، ع��ل��ى  ���ص��ي��دى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )6406169BJ( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0569681106

فقدان جواز �صفر

كري�صزيل   / امل���دع���و  ف��ق��د 
لوريتي كريانزى ، الفلبن   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A8976671P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0506669648

فقدان جواز �صفر
اي����دي����ر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبن     ، داج��ان��ت��ى  ب��ات��ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A2357717P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0506669648

فقدان جواز �صفر

Date 22/ 12/ 2021  Issue No : 13423
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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عربي ودويل

 اليابان عدو عمره 100 عام,
 لكن ال�صني هي عدو عمره األف عام

فعلت بيونغ يانغ دائما كل �سيء من 
اأجل تفادي هيمنة ال�سني ونفوذها

قبل الوباء, كانت 90 باملائة من 
جتارة كوريا ال�صمالية مع ال�صني

حتليل اخباري

•• الفجر -خرية ال�شيباين
   قد تكون ال�سني احلليف الوحيد لكوريا ال�سمالية، 
اأ�سرة كيم ال�سيوعية يخ�سى التدخل يف  لكن وريث 
�سوؤونه الداخلية.    بداأ الن�ساط يدّب منذ اخلريف 
ال�سمالية  ال�سينية-الكورية  ال�سداقة  ج�سر  عند 
ال�سمالية،  كوريا  يف  �سينويجو،  بني  يربط  ال��ذي 
وداندونغ، يف ال�سني، ما وراء نهر يالو.وقالت اإدارة 
و�سلت  الثنائية  التجارة  اإن  ال�سينية،  اجلمارك 
اإىل 69.9 مليون دولر يف �سبتمرب، بزيادة 142.8 

باملائة يف عام. 

املفرت�ص  وم����ن 
ي���������ص����اع����د  اأن 
ا�صتئناف التجارة 
كوريا  الثنائية، 

احتياجاتها  تلبية  على  ال�صمالية 
الكبرية  وال����غ����ذائ����ي����ة  ال���ط���ب���ي���ة 
الأغذية  منظمة  ت��ق��دره��ا  -ال��ت��ي 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  وال��زراع��ة 
)الفاو( بنحو 860 األف طن لعام 

.2021
   هذا النتعا�ص -ومع ذلك، ما زلنا 
ال�صابقة  امل�صتويات  ع��ن  بعيدين 
�صيا�صة  -ي�صهد على حدود  للوباء 
التي  “الكتفاء الذاتي الوطني”، 
اإغ��الق احلدود  منذ  �صعارها  ُرف��ع 
يف بداية وباء فريو�ص كورونا عام 
2020، من قبل الزعيم الكوري 

ال�صمايل، كيم جونغ اأون.
   يف دي�����ص��م��رب م����ن ه�����ذا ال���ع���ام، 
يحتفل هذا الأخري بالع�صرية التي 
البالد يف وقت  راأ���ص  على  ق�صاها 
دق���ي���ق، ح��ي��ث ي��ع��اين ال�����ص��ع��ب من 

م��ن الأ����ص���ك���ال. وف��ع��ل��ت دائ��م��ا كل 
ت����ف����ادي هيمنة  اج�����ل  م����ن  ����ص���يء 
ُيذّكر  ونفوذها”،  ال�صن  وتاأثري 
جامعة  م���ن  ب���ون���غ-����ص���وب،  ���ص��ن 
اجلنوبية.  ك��وري��ا  يف  ك���واجن���وون 
التاأثري  م��ن  يانغ  بيونغ  وتخ�صى 
امل���زع���زع ل��ال���ص��ت��ق��رار، وال����ذي قد 
ي����وؤدي ل��الإط��اح��ة ب��ال��ن��ظ��ام، واىل 

وجود �صيني مفرط على اأر�صها.
   بالإ�صافة اإىل امل�صائل القت�صادية، 
ا للحوار  فاإن ال�صن �صرورية اأي�صً
مع الأمريكين، واأولوية بالن�صبة 
“اإنها  ال�����ص��م��ال��ي��ن.  ل���ل���ك���وري���ن 
التو�صط  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��وح��ي��دة 
ي��زال من�صوب  اذ ل  بن الطرفن 
انعدام الثقة بن وا�صنطن وبيونغ 
ي�صري  للغاية”،  م��رت��ف��ًع��ا  ي���ان���غ 
ت�صانغ، من معهد  �صيونغ  ت�صيونغ 

�صيجونغ الكوري اجلنوبي. 
اللدود  احل��ب��ي��ب  ه���ي  ب��ك��ن  اإن     
اأي وقت  اأك��� من  النا�صك  ململكة 

م�صى.            عن لك�سربي�ض

عالقات معّقدة بن البلدين دونالد ترامب وكيم جونغ اأون يف املنطقة منزوعة ال�صالح بن الكوريتن

اقت�صادية  اأزم���ة 
فرغم  خ��ط��رية. 
ط����������م����������وح����������ات 
ال�صاب،  ال��زع��ي��م 
ل تزال كوريا ال�صمالية، يف الواقع، 
الوحيد:  ح��ل��ي��ف��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 

ال�صن.

»ال�سني، عدو
 عمره األف عام«

   وم���ع ذل����ك، ف����اإن ع��الق��ة بيونغ 
معقدة.  القوية  جارتها  م��ع  يانغ 
و����ص���ي���ك���ون م����ن ال��ت��ب�����ص��ي��ط ج����ًدا 
اأن  مي��ك��ن  ال�����ص��ن  اأن  يف  التفكري 
يكون لها اأي تاأثري على قراراتها. 
ال��ع��ق��د ال����ذي ان��ق�����ص��ى م��ن��ذ وفاة 
وال�������ده ك���ي���م ج���ون���غ اإي������ل يف 17 
يفر�ص  جعله   ،2011 دي�صمرب 

2018، والتي  �صبه اجلزيرة عام 
كيم  ب��ن  ال��ق��م��م  ب�صل�صلة  مت��ي��زت 
جونغ اأون ورئي�ص كوريا اجلنوبية 
الأمريكي  م��ع  ث��م  اإن،  م��ون ج��اي 
يانغ  بيونغ  ب��داأت  ترامب؛  دونالد 
اي�����ص��ا ت��ق��ارًب��ا م��ع ب��ك��ن. وجت�صد 
ه�����ذا م����ع زي�������ارة ����ص���ي ج����ن بينغ 
 .2019 ي��ون��ي��و  ي��ان��غ يف  ل��ب��ي��ون��غ 
 2019 ف��رباي��ر  قمة  ف�صل  ومنذ 
بن ترامب وكيم، اأ�صبح التوا�صل 
مع الأمريكين يف اأدنى م�صتوياته 
على الإطالق ويبدو اأن العالقات 

مع بكن قد حت�صنت.
  »ظاهرًيا، كل �صيء على ما يرام، 
لكن الواقع ل يزال معقًدا. كوريا 
لأنه  ال�صن  قريبة من  ال�صمالية 
تريد  ل��ك��ن��ه��ا ل  ل��دي��ه��ا،  خ���ي���ار  ل 
�صكل  ب���اأي  ل��ه��ا  مرتهنة  ت��ك��ون  اأن 

ب��ي��ون��غ ي���ان���غ ب��اجل��م��ي��ل حم�����دوًدا 
خوًفا من تدخل بكن يف ال�صوؤون 
تهديد  وم��ن  ال�صمالية،  ال��ك��وري��ة 
-�صونغ.  اإي��ل  كيم  الزعيم  ل�صلطة 
ا�صتمر  ال����ب����اردة،  احل����رب  وط��ي��ل��ة 
ال�صمال يف اللعب على وتر املناف�صة 

بن ال�صن والحتاد ال�صوفياتي.
مت  اأون،  ج���ون���غ  ك���ي���م  ع���ه���د  يف     
ال�صوفياتي  الحت������اد  ا����ص���ت���ب���دال 
ا�صتمر  ل��ك��ن  الأم���ري���ك���ي،  ب��ال��ع��دو 
التي  ال�صن،  جت��اه  الثقة  ان��ع��دام 
اخل�صو�ص  وج�����ه  ع���ل���ى  اأق����ام����ت 
م���ع كوريا  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ع���الق���ات 
اجلنوبية عام 1992 دون حتذير 

كوريا ال�صمالية.
    عام 2012، �صادرت بيونغ يانغ 
�صيانغ  ه��اي��ت�����ص��ن��غ  جم��م��وع��ة  م���ن 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة م��وق��ع��ا ل��ت��ع��دي��ن خام 

على  ��ا  اأي�����صً ول��ك��ن  داخ��ل��ًي��ا  نف�صه 
ال�����ص��اح��ة ال���دول���ي���ة. ومت���ّك���ن كيم 
ال���ث���ال���ث م���ن ف���ر����ص ن��ف�����ص��ه على 

وا�صنطن وكذلك على بكن.
يتنّزل كيم جونغ  املعنى،     وبهذا 
الذين كانوا  اأ�صالفه  اأون يف خانة 
دائًما حذرين من اجلار ال�صيني. 
لديهم  ال�����ص��م��ال��ي��ون  “الكوريون 
ق��ول م��اأث��ور: ال��ي��اب��ان ع��دو عمره 
ال�صن هي عدو  لكن  ع��ام،   100
ح يون �صن  يو�صّ عمره األف عام”، 
الأمريكي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  م���رك���ز  م���ن 

�صتيم�صون.
تونغ  ت�������ص���ي  م������او  اأن  ورغ��������م     
جي�ص  ج��ن��د   )1976-1893(
جانب  اإىل  ال�����ص��ع��ب��ي  ال���ت���ح���ري���ر 
الكورية  احل����رب  خ���الل  ال�����ص��م��ال 
)1950-1953(، ظل اعرتاف 

النووية وكاأنها ر�صائل موجهة اإىل 
لل�صينين.  وك��ذل��ك  الأمريكين 
 2013 ����ذت جت���رب���ة ف���رباي���ر  ّ ُن����فيِ
ق��ب��ل م��ب��ا���ص��رة ال��رئ��ي�����ص ���ص��ي جن 
بينغ مهامه مما اأثار غ�صب بكن 
التالية.  للتجارب  حتى  وادان��ت��ه��ا 
ال�������ص���ن لح����ق����ا يف  ت���ط���ع���ن  ومل 
ف���ر����ص جم��ل�����ص الأم�������ن ال�����دويل 
ع��ق��وب��ات اق��ت�����ص��ادي��ة ق��ا���ص��ي��ة على 
اإن���ه���ا طبقتها  ب���ل  ن��ح��و م���ت���زاي���د. 
التجارة.  جت��م��ي��د  دون  ج���زئ���ًي���ا، 
امل�صاكل  ت�����ص��ب��ب  م��ن��ع  ت��ري��د  اإن���ه���ا 
الغذائية يف تدفق الالجئن، كما 
ح���دث خ���الل امل��ج��اع��ة ال��ك��ربى يف 
الت�صعينات. قبل الوباء، كانت 90 
ال�صمالية  كوريا  باملائة من جتارة 

مع ال�صن.
  ع��ن��دم��ا ف��ت��ح ق��و���ص الن���ف���راج يف 

البالد،  غ���رب  احل��دي��د يف ج��ن��وب 
ا�صتثمرت  ب���اأن���ه���ا  اإي����اه����ا  م��ت��ه��م��ة 
ن�����ص��ف ال����ص���ت���ث���م���ارات امل����وع����ودة 
ف���ق���ط. واأع���ق���ب اإع������دام ك��ي��م عام 
جانغ  ب��امل�����ص��اه��رة،  لعمه   2013
ي�صيطر  ك��ان  ال���ذي  �صونغ-تايك، 
على القت�صاد وزرع �صبكات كبرية 
 2017 ع����ام  وت�����اله  ال�����ص��ن،  يف 
كيم  ال�صقيق  غ��ري  اأخ��ي��ه  ت�صفية 
اغتيل يف مطار  ال��ذي  ن��ام،  جونغ 
اأ�صرة  اأي�صا وريث  كوالملبور، وهو 

كيم، ويتمتع بحماية بكن.

رغم التقارب الوا�سح، 
ل تزال العالقات معقدة

ال�صعي  ذل���ك  ك��ل  اإىل  ي��ن�����ص��اف     
تبدو  ال����ن����ووي.  ال��ت��ط��وي��ر  وراء 
والتجارب  ال�صاروخية  القذائف 

طيلة احلرب الباردة, ا�صتمرت كوريا ال�صمالية يف اللعب على وتر املناف�صة بني ال�صني والحتاد ال�صوفياتي

بعد 10 �سنوات يف ال�سلطة

كوريا ال�صمالية: ل يزال كيم جونغ اأون حذًرا من بكني...!
تريد بكني منع املجاعة من الت�سّبب يف تدفق الالجئني، كما حدث يف الت�سعينات

ملاذا ل تكون اأوكرانيا مثل فنلندا والنم�صا ؟
•• وا�شنطن-وكاالت

اأن  الأمريكية،  اإنرت�صت”  “نا�صيونال  جملة  يف  مارك�ص  رام���ون  راأى 
اأوكرانيا متر باأ�صد اأزماتها-حيث تواجه تهديد احل�صود الرو�صية على 
ال�صابق فيكتور  اأع��وام حاول الرئي�ص الأوك��راين  حدودها. وقبل �صبعة 
يانكوفيت�ص، اأن يقاي�ص بالده باإتفاق جتاري مع رو�صيا عو�ص الن�صمام 
املطالبة  حركة  اإىل  ه��ذا  واأدى  �صريك.  كع�صو  الأوروب���ي  الحت��اد  اإىل 
ورداً  يانكوفيت�ص.  اأ�صقطت  التي  كييف،  “ميدان”  يف  بالدميوقراطية 
اأوكرانيا.  �صرق  يف  اأهلية  حرباً  واأث���ارت  القرم  رو�صيا  غ��زت  ذل��ك،  على 
وال��ي��وم حت���اول اأوك��ران��ي��ا �صد ال��ع��دوان ال��رو���ص��ي، ب��دع��وة حلف الناتو 
والتنمر  التهديد  م��ن  اله�صة  دميوقراطيتها  حماية  بهدف  للتدخل 

التي  للكيفية  جتاهل  وهناك  كلها.  احلكاية  لي�صت  وه��ذه  الرو�صين. 
الطريق  املتحدة،  والوليات  الأوروب��ي  ديبلوما�صية الحت��اد  بها  مهدت 
اأمام زعزعة ا�صتقرار اأوكرانيا وتفككها. ومن خالل املبالغة يف مفاو�صات 
الن�صمام اإىل الحتاد، فاإن ديبلوما�صيي بروك�صيل بدعم من وا�صنطن، 
انتهى بهم الأمر اإىل اإهداء الرئي�ص الرو�صي فر�صة ذهبية لق�صم القرم 
املبالغ  املطالب  ول��ول  الدميوقراطية.  نحو  اأوكرانيا  تطور  وتقوي�ص 
اأ�صا�صيات احلكم يف  املفاو�صات، حول  التي تقدمت بها بروك�صل يف  بها 
اأوكرانيا، لكان اأمكن جتنب تق�صيم اأوكرانيا، مع كل التبعات التي جنمت 
عن ذلك. ويف الوقت الذي طلبت فيه اأوكرانيا و�صعية الدولة ال�صريكة 
لالحتاد الأوروب��ي، فاإنها دفعت ثمناً باهظاً للع�صوية: احتالل القرم، 

وحرب اأهلية ل خمرج لها يف الدونبا�ص، و�صقوط 14 األف قتيل.

ويقول الكاتب اإن الو�صع الذي و�صلت اإليه اأوكرانيا ينطوي على درو�ص 
مهمة للحلفاء الغربين يف التعاطي مع الأزمة احلالية.

اأك�  ديبلوما�صية  مقاربة  لتباع  الغرب  اإىل  بالن�صبة  الآوان  يفت  ومل 
توازناً للعودة اإىل و�صع اأك� ا�صتقراراً. واحللفاء يف الناتو لي�صت لديهم 
وحتى  اأوكرانيا،  عن  بنجاح  الدفاع  اأج��ل  من  واقعية  ع�صكرية  خيارات 
الإرادة  اأو  القدرة  الناتو  الأع�صاء يف  الأوروبية  ال��دول  لي�صت لدى  اأنه 
للم�صي يف هذا امل�صار. وعو�ص ذلك، فاإن املخطط الديبلوما�صي الناجح 
الباردة،  اإب��ان احل��رب  اإىل و�صعي احلياد يف فنلندا والنم�صا  اأدى  ال��ذي 
الوقت نف�صه يتعن  اأوكرانيا. ويف  الأزم��ة يف  اأن يتم تبنيه حلل  ميكن 
على الغرب اأن يوا�صل التاأكيد على الثمن املخيف الذي �صتدفعه رو�صيا 
اقت�صادياً يف حال غزت اأوكرانيا، كما اأن تقدمي �صمانات منا�صبة ملو�صكو 

حول عدم ان�صمام اأوكرانيا اإىل حلف �صمال الأطل�صي، ميكن اأن تكون 
جزءاً من احلل.

ووا�صنطن  ومو�صكو  لربوك�صل  حاجة  هناك  اأي�����ص��اً،  الأث��ن��اء  ه��ذه  ويف 
وكييف، كي جتد طريقة ت�صمح بتحقيق مكا�صب جتارية متبادلة بن 
كل الأفرقاء، من اأجل اإعادة ال�صالم اإىل الدونبا�ص، والعثور على ت�صوية 
ال��ذي فر�صه بوتن يف  الواقع  الأم��ر  للغرب حيال  الوجه  م��اء  حتفظ 
القرم. وهذه املرة يتعن على بروك�صيل عدم رف�ص التفاو�ص على على 
اأك� من م�صار ومع كل الأط��راف املعنية. ومهما يكن من اأمر، لرمبا 
كانت اأوكرانيا اليوم اأف�صل لو مل تبداأ مفاو�صات ال�صراكة مع الحتاد 
الأوروبي، لكن من املوؤمل اأنه ل يزال هناك ما يكفي من الوقت لنتهاج 

ديبلوما�صية فاعلة قبل اأن تنفجر حرب حقيقية.

بوليتيكو: الفو�صى تهزم الرئي�س الأمريكي بايدن •• وا�شنطن-وكاالت

اأن  لومري  جوناثان  الأبي�ص  البيت  يف  “بوليتيكو”  جملة  مرا�صلي  كبري  راأى 
الرئي�ص الأمريكي جو بايدن يتوجه نحو �صنته الثانية يف البيت الأبي�ص ووعده 

النتخابي معر�ص للخطر.
لقد خا�ص حملته بناء على حجة اأ�صا�صية وجهها اإىل ال�صعب الأمريكي مفادها 
باإجنازات  القيام  �صتتمكن من  واأنها  اأنه قادر على جعل احلكومة تعمل جمدداً 

كبرية واأن النظام ل الفو�صى �صيعود اإىل وا�صنطن.
ارتفاع  الأزم���ات:  من  جمموعة  الأبي�ص  البيت  يواجه   ،2021 نهاية  يف  لكن 
يف  مرتفعاً  الت�صخم  وبقاء  ال��ب��الد،  ام��ت��داد  على  بكوفيد-19  الإ�صابة  ح��الت 
يبداأ،  اأن  قبل  الت�صويت حتى  ب�صاأن حقوق  دفع متجدد  وتوقف  الأعياد،  مو�صم 

واإ�صابة اجلزء الأ�صا�صي من اأجندة بايدن بجروح خطرة اإن مل تكن مميتة.
اإن القرار املذهل الذي اتخذه ال�صيناتور الدميوقراطي جو مان�صن يوم الأحد 
عرب معار�صته م�صروع قانون “اإعادة البناء ب�صكل اأف�صل” �صلم الرئي�ص هزمية 

النتائج بناء على وعود الرئي�ص وح�صب بل عن حكومة غرقت اأي�صاً يف امل�صاكل 
التي واجهتها.

اأ�صار امل�صاعدون يف الأيام الأخرية اإىل النقاط الإيجابية التي ت�صب يف خانة بايدن: 
وانطالقة  تقريباً،  يرغب  من  جلميع  اللقاحات  توفر  منخف�صة،  بطالة  ن�صبة 
مبتابعة  ل����الإدارة  ي�صمح  مم��ا  التحتية،  البنية  ق��ان��ون  م�����ص��روع  لتمويل  قريبة 
البالد.  املياه يف  اأنابيب  من  الر�صا�ص  اإزال��ة  مثل  وال��ب��ارزة  اجلوهرية  الأعمال 
�صنة  بايدن  ينهي  مرتاجعة.  خطوات  ط��راأت  املتقدمة  اخلطوات  ه��ذه  مع  لكن 
2021 باأرقام متدنية يف ا�صتطالعات الراأي وذعر متنام بن الدميوقراطين 
من خ�صارة جمل�ص واحد اإن مل يكن جمل�صن يف الكونغر�ص خالل النتخابات 
الن�صفية. لقد كان بايدن نف�صه َمن رفَع �صقف التحدي التاريخي بالن�صبة اإىل 
رئا�صته، را�صماً مقارنات مع رئا�صتي فرانكلن روزفلت وليندون جون�صون اللذين 

تتمثل  فلن  ال�صيناتور  راأي  تغيري  م��ن  الأب��ي�����ص  البيت  يتمكن  مل  واإذا  م��وؤمل��ة. 
الأمان  �صبكة  وتو�صيع  املناخي  التغري  مكافحة  يف  العميق  ب��الإخ��ف��اق  النتيجة 
والتعهد  للكفاءة  املركزية  الفر�صية  تقوي�ص  يف  اأي�صاً  بل  وح�صب،  الجتماعي 

باإمكانية �صياغة اإجماع يف زمن التحزب والقبلية.
اجلبهات.  ه��ذه  على  يعاين  ب��اي��دن  ك��ان  ل��وم��ري،  تابع  مان�صن،  ق��رار  قبل  حتى 
الختبار  اأم��ام مراكز  الطويلة  والطوابري  ك��ورون��ا  ح��الت  ارت��ف��اع  �صور  اأع��اق��ت 
اأمام  الأ�صا�صية  بايدن  حجة  املتاجر  رف��وف  على  عنيد  ب�صكل  املرتفعة  والأ�صعار 
الناخبن. وهي �صاهمت اأي�صاً يف انت�صار �صعور وطني بال�صتياء ت�صبب له بالأذية 
اأن حزب بايدن مم�صك بجميع �صلطات  يف ا�صتطالعات ال��راأي. على الرغم من 
احلكم، �صيطرت تقارير اجلمود وانعدام الثقة بن الدميوقراطين على عناوين 
الأخبار طوال اأ�صهر. ر�صم كل ذلك �صورة قبيحة عن حكومة مل تف�صل يف �صنع 

اأقرا برامج حكومية �صاملة يف اأوقات الأزمات الكبرية.
التحديات.  م��ن  ب�صل�صلة  ال�صنة  م��ن  ال��ث��اين  الن�صف  اأت���ى  م��ث��رية،  ب��داي��ة  ب��ع��د 
الن�صحاب من اأفغان�صتان كان فو�صوياً، والغالبيتان ال�صئيلتان للدميوقراطين 
يف الكونغر�ص جعلتا احلكم �صعباً. كذلك، فقد بايدن حليفاً وثيقاً يف انتخابات 
حملة  ت��ع���ت  بينما  ب��ك��ورون��ا  الإ���ص��اب��ة  ح���الت  وارت��ف��ع��ت  بفرجينيا  احلاكمية 

التلقيح.
ينفي الكاتب اأن تكون جميع النتكا�صات نابعة من اأخطاء ارتكبها بايدن. حاول 
احلكام اجلمهوريون عرقلة جهود الإدارة يف احلث على و�صع الكمامات والتلقيح 
اأع��داد غري  اللقاحات، مبقياً  ال�صكوك يف ج��دوى  املحافظ  الإع��الم  بينما غذى 
نحو  الدولة  لقيادة  جزئياً  انُتخب  بايدن  لكن  خطري.  ب�صكل  مرتفعاً  امللقحن 
اخلروج من اجلائحة وقد �صاعد ا�صتمرار انت�صارها بال �صك يف خف�ص �صعبيته. 
كانت  اإذا  عما  اأ�صئلة  و�صط  اأوميكرون.  مع ظهور متحور  �صوءاً  الأم��ور  وازدادت 
اإىل  كلمة  الرئي�ص  يوجه  اأن  املتوقع  م��ن  ال��ت��ط��ور،  بهذا  فوجئت  ق��د  احلكومة 

الأمريكين الثالثاء للتحدث عن املو�صوع.

كيم احلذر واجبتهديد التجارب ال�صاروخية النووية ل ي�صتثني بكن اي�صا
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 361814:تاريخ: 2021/10/12
بيانات الأولوية: 90742124 - 2021/05/28

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: فيجان اإيت�ص جروب، اإنك.

وعنوانه: 205 هاد�صون ا�ص تي.، ا�ص تي ئي. 1001، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
باملطابخ  تتميز  التي  املطاعم  خدمات  النباتية،  بالأطعمة  تتميز  التي  املطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

النباتية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BEATNIC باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 174317

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362357:تاريخ: 2021/10/19
بيانات الأولوية: 90658699 – 2021/04/20

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: جريون كوربوري�صن

املتحدة  الوليات   ، كاليفورنيا 94404   ، �صيتي  ، فو�صرت  �صويت 250  بوليفارد،  وعنوانه: 919 ئي. هيلزدايل 
الأمريكية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  IMTELLIG  باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179772

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362366:تاريخ: 2021/10/19
بيانات الأولوية: 90658752 – 2021/04/20

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: جريون كوربوري�صن

املتحدة  الوليات   ، كاليفورنيا 94404   ، �صيتي  ، فو�صرت  �صويت 250  بوليفارد،  وعنوانه: 919 ئي. هيلزدايل 
الأمريكية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  RYTELO  باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179776

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 361242:تاريخ: 2021/10/05
بيانات الأولوية: 

ال�صم: يوتيل براندكو قرب�ص ليمتد
وعنوانه: �صبايرو كيربيانو  143 ، �صي واي -3083 ، ليما�صول ، قرب�ص.

�سورة العالمة       
     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات الفنادق، خدمات الفنادق ال�صغرية )املوتيالت(، خدمات اأماكن الإقامة يف املنتجعات، خدمات اأماكن 
الإقامة، توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات الُنزل، خدمات ال�صيافة )اأماكن اإقامة(، خدمات احلجز يف 
الفنادق، خدمات احلجز يف املطاعم، خدمات حلجز اأماكن اإقامة العطالت، خدمات احلجوزات يف الفنادق، 
حجز املقاعد يف املطاعم، خدمات حجز اأماكن الإقامة، خدمات وكالت ال�صفر حلجز اأماكن الإقامة، توفري 
املقاهي،  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  العطالت،  اإقامة  اأماكن  بحجوزات  املتعلقة  النرتنت  عرب  املعلومات 
والجتماعات،  واملعار�ص  امل��وؤمت��رات  ت�صهيالت  توفري  وال�����ص��راب،  بالطعام  التزويد  خدمات  الكافترييات، 

خدمات املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنًفا.
�صبابية  �صورة  على  �صدا�صية  اأ�صكال  من  موؤلف  مميز  هند�صي  ر�صم  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

بتدرجات اللونن البنف�صجي والرمادي.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 178803

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362358:تاريخ: 2021/10/19
بيانات الأولوية: 90658701 – 2021/04/20

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: جريون كوربوري�صن

وعنوانه: 919 ئي. هيلزدايل بوليفارد، �صويت 250 ، فو�صرت �صيتي ، كاليفورنيا 94404 ، الوليات املتحدة 
الأمريكية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  TELRYZA  باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179773

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362372:تاريخ: 2021/10/19
بيانات الأولوية: 90658694 – 2021/04/20

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: جريون كوربوري�صن

املتحدة  الوليات   ، كاليفورنيا 94404   ، �صيتي  ، فو�صرت  �صويت 250  بوليفارد،  وعنوانه: 919 ئي. هيلزدايل 
الأمريكية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  VYTELO  باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179777

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 361770:تاريخ: 2021/10/12
بيانات الأولوية: 90773102 - 2021/06/14

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: فيجان اإيت�ص جروب، اإنك.

وعنوانه: 205 هاد�صون ا�ص تي.، ا�ص تي ئي. 1001، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
بدائل اللحوم.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BEATNIC باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179379

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362359:تاريخ: 2021/10/19
بيانات الأولوية: 90658702 – 2021/04/20

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: جريون كوربوري�صن

الوليات   ،  94404 كاليفورنيا   ، �صيتي  فو�صرت   ،  250 �صويت  بوليفارد،  هيلزدايل  ئ��ي.   919 وعنوانه: 
املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة 

  
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5

م�صتح�صرات �صيدلنية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  IMSTEDY  باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179774

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 361772:تاريخ: 2021/10/12
بيانات الأولوية: 90773102 - 2021/06/14

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: فيجان اإيت�ص جروب، اإنك.

وعنوانه: 205 هاد�صون ا�ص تي.، ا�ص تي ئي. 1001، نيويورك، نيويورك 10013، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
فطائر، �صل�صات، توابل ال�صلطة.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BEATNIC باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179380

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362361:تاريخ: 2021/10/19
بيانات الأولوية: 90658757 – 2021/04/20

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: جريون كوربوري�صن

املتحدة  الوليات   ، كاليفورنيا 94404   ، �صيتي  ، فو�صرت  �صويت 250  بوليفارد،  وعنوانه: 919 ئي. هيلزدايل 
الأمريكية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  VOYTELO  باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

EAT 179775

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22 دي�شمرب 2021 العدد 13423
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عربي ودويل

•• وا�شنطن-اأ ف ب

حد  اإىل  املهيمنة  املتحورة  اأوم��ي��ك��رون  اأ�سبحت 
يلقي  اأن  املقرر  من  حيث  املتحدة  الوليات  يف  كبري 
الوبائي  الو�سع  حول  خطابا  بايدن  جو  الرئي�ض 
امل�ست�سار  �سيعلن  اأملانيا،  يف  بينما  الثالثاء،  اأم�ض 
ت�سمل  لن  انها  اإل  قيودا  �سولت�ض  اأولف  اجلديد 

عمليات اإغالق.
الإ�سابات  م��ن  املئة  يف   73،2 اأوم��ي��ك��رون  ومّثلت 
خالل  املتحدة  الوليات  يف  بكوفيد-19  اجلديدة 
الأ�سبوع املنتهي يف 18 كانون الأول/دي�سمرب بح�سب 
بيانات ن�سرتها ال�سلطات ال�سحية الأمريكية م�ساء 
الثنني. وكانت تلك الن�سبة الأ�سبوع املا�سي 12،6 

يف املئة فقط.

اأوميكرون  امل���ت���ح���ّورة  وجت�����اوزت 
املتحّورة  الن���ت�������ص���ار،  ال�����ص��ري��ع��ة 
اأ���ص��اب��ي��ع، وباتت  دل��ت��ا يف غ�����ص��ون 
امل��ئ��ة م��ن احلالت  95 يف  مُت��ّث��ل 
اجل����دي����دة يف ث�����الث ولي�������ات يف 
املتحدة  ال���ولي���ات  غ���رب  ���ص��م��ال 
وايداهو(،  ووا���ص��ن��ط��ن  )اأوري���غ���ن 
بح�صب مراكز مكافحة الأمرا�ص 

والوقاية منها )�صي دي �صي(.
ويف جمموعة اأخرى من الوليات 
ذلك  يف  مبا  ال�صرقّية،  اجلنوبّية 
فلوريدا واألباما وجورجيا، مُتّثل 
الإ�صابات  من   95،2 اأوميكرون 
اجل��دي��دة، وه��ي ن�صبة مماثلة يف 

اأجزاء اأخرى من البالد.
وال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ه����ي اأك����� 
ال��ب��ل��دان ت�����ص��ررا يف ال��ع��امل من 
حيث عدد الوفيات مع وفاة اأك� 
وكان  �صخ�ص،  اآلف   807 م��ن 
لالأزمة  الأبي�ص  البيت  م�صت�صار 
قال  ف��اوت�����ص��ي  اأن���ت���وين  ال�صحية 
الأحد “نحن يف مواجهة اأ�صابيع 
اأو اأ�صهر �صعبة مع اقرتاب ف�صل 

ال�صتاء«.
يف ه���ذا ال�����ص��ي��اق، م���ن امل���ق���رر اأن 
يعلن الرئي�ص جو بايدن الثالثاء 

احل���ال يف ال��وق��ت ال��راه��ن، تزيد 
املتحورة  �صد  اللقاح  فعالية  من 
اأعطت  والث����ن����ن  اأوم����ي����ك����رون. 
ال���وك���ال���ة الأوروب������ي������ة ل����الأدوي����ة 
ال�صوء الأخ�صر للقاح نوفافاك�ص 
امل�صاد لكوفيد-19 والذي يرتكز 
على تقنية تقليدية اأك� من تلك 
املتاحة،  اللقاحات  يف  امل�صتخدمة 
وهو اأمر قد يقلل ال�صكوك لدى 

غري امللقحن.
 واأرج���������������ئ م�����ن�����ت�����دى داف������و�������ص 
الق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي ال����ذي كان 
اإىل   17 م���ن  ال���ف���رتة  م���ق���ررا يف 
ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر يف  ك����ان����ون   21
ب�صبب  ال�����ص��وي�����ص��ري��ة  داف�����و������ص 
بانت�صار  م���رت���ب���ط���ة  خم��������اوف 

املتحّورة اأوميكرون.
ك���ورون���ا بوفاة  ت�����ص��ّب��ب ف���ريو����ص   
مالين   5،35 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا 
���ص��خ�����ص يف ال����ع����امل م���ن���ذ اأب���ل���غ 
مكتب منظمة ال�صحة العاملية يف 
نهاية  امل��ر���ص  ظهور  ع��ن  ال�صن 
 ،2019 ك��ان��ون الأول/دي�����ص��م��رب 
ح�صب تعداد اأجرته وكالة فران�ص 
اإىل م�صادر ر�صمّية  ا�صتنادا  بر�ص 
الثنن عند ال�صاعة 11،00 ت غ.

اإىل  ت��ه��دف  ج���دي���دة  “تدابري” 
“تتبع اأف�صل” لفريو�ص كورونا، 
وفقا للناطقة با�صمه جن �صاكي 
التي اأو�صحت اأن الرئي�ص �صي�صدد 
يواجهها  ال��ت��ي  “الأخطار  ع��ل��ى 
لكن  امللقحن”  غ���ري  الأف��������راد 
ل�”اإغالق  خم��ط��ط  ه��ن��اك  لي�ص 

البالد«.
ول ميلك الرئي�ص الدميوقراطي 
الذي انتخب اإىل حد كبري ب�صبب 
اإن��ه��اء اجل��ائ��ح��ة، هام�ص  ت��ع��ّه��ده 
امل�صتوى  ع���ل���ى  ك����ب����ريا  حت������رك 
القيود  ف����اإن  ك��ذل��ك،  ال���ف���درايل. 
ات����خ����ذه����ا مثل  ال����ت����ي  ال���ق���ل���ي���ل���ة 
ال�صركات  يف  ال��ت��ل��ق��ي��ح  اإل���زام���ي���ة 
ال����ك����ربى ت�����ص��ط��دم ب�����اإج�����راءات 
ق����ان����ون����ي����ة وت������غ������ذي خ���ط���اب���ات 
ب�صاأن  اجل���م���ه���وري���ة  امل���ع���ار����ص���ة 

امل�صا�ص باحلريات الفردية.

قيود يف اأملانيا
احلكومة  فت�صتعّد  اأملانيا،  يف  اأم��ا 
بحلول  ال�صحية  القيود  لت�صديد 

ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ل��ت��زم  امل��ق��ب��ل، 
م���ا يف و�صعها  ك���ّل  ب���ذل  ال��ع��امل��ي��ة 

للق�صاء على اجلائحة«.
الرئي�صة  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه،  واإىل 
ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
�صمية  ال������دك������ت������ورة  ال����ع����امل����ي����ة 
الأولية  البيانات  اإن  �صواميناثان 
م��ن ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا اأظ��ه��رت اأن 
املرتبطة  ال���ص��ت�����ص��ف��اء  ح������الت 
ب��امل��ت��ح��ّورة اأوم��ي��ك��رون ك��ان��ت اأقل 
مم��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه خ���الل موجات 

دلتا ال�صابقة.
التي  اأوم��ي��ك��رون  ب�صاأن  واأ���ص��اف��ت 
اإفريقيا  ج����ن����وب  يف  اك��ت�����ص��ف��ت 
ال��ث��اين/ ت�صرين  يف  وب��وت�����ص��وان��ا 
ل��دي��ه��ا طفرات  وال���ت���ي  ن��وف��م��رب 
ال�صابق  م���ن  زال  “ما  م��ت��ع��ددة 
املحّورة  ه��ذه  اأن  ا�صتنتاج  لأوان���ه 
م��ع��ت��دل��ة«. م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، 
���ص��رك��ة م��ودي��رن��ا الثنن  اأك����دت 
بالإ�صافة  م����ع����ززة  ج���رع���ة  اأن 
لقاحها،  م��ن  ك��ام��ل��ة  ج��رع��ة  اإىل 
ب���دل م��ن ن�صف ج��رع��ة ك��م��ا هي 

ك�������ذل�������ك، �����ص����ت����ق����ام الأح�������������داث 
الدوري  مباريات  مثل  الريا�صية 
“من دون  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأمل�����اين 
جمهور” اعتبارا من 28 كانون 
اإ�صعار  وح���ت���ى  الأول-دي�������ص���م���رب 
اآخر، وكذلك الفعاليات الثقافية 
بح�صب  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة،  واحل���ف���الت 
اآخ����ر م��ع��دل ���ص��در م�صاء.  ن�����ص 
ونوادي  املراق�ص  اأي�صا  و�صتغلق 

الرق�ص.
وب���خ���الف ه��ول��ن��دا امل����ج����اورة، ل 
اأو  املتاجر  اأملانيا لإغالق  تخطط 
معتربة  املطاعم  اأو  ال�صينما  دور 
امللّقحن  لالأ�صخا�ص  ال�صماح  اأن 
فقط  ال�����ص��اب��ق��ن  امل�������ص���اب���ن  اأو 

بدخولها يكفي.
اأوروب���ا  يف  اقت�صاد  اأك���رب  وي�صهد 
منذ بداية اخلريف انت�صارا حادا 
دلتا.  باملتحورة  مدفوعا  للوباء 
ويراوح معدل الإ�صابات بن 30 
األفا و50 األف اإ�صابة اإ�صافية كل 

24 �صاعة.
ودق������������ت جم�����م�����وع�����ة اخل���������رباء 

ال������ع������ام اجل�������دي�������د، م������ن خ����الل 
الليلية  ال�����ن�����وادي  ك����ل  اإغ��������الق 
وت��ق��ل��ي��ل الت�����ص��ال ب��ن الأف�����راد، 
م�صروع  وف��ق  امل��ل��ّق��ح��ون،  وبينهم 
فران�ص  وك��ال��������������������ة  ع��ل��ي��ه  اّط��ل��ع��ت 
ُيناق�ص  اأن  ينبغ�ي  الثنن  بر�ص 
ال��ث��الث��اء يف اج��ت��م��اع اأزم�����ة بن 
املقاطعات  ومم��ث��ل��ي  احل���ك���وم���ة 
الأمل���ان���ي���ة ال�����ص��ت ع�����ص��رة ع��ل��ى اأن 
ي��ت��ل��وه م���وؤمت���ر ���ص��ح��ايف لأولف 

�صولت�ص.
الأول- كانون   28 من  واعتبارا 

دي�����ص��م��رب، ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء الأط���ف���ال 
ي�صمح  ل��ن  ع��ام��ا،   14 ���ص��ن  دون 
الذين  اأو  امللّقحن  لالأ�صخا�ص 
منه  و�صفوا  بالفريو�ص  اأ�صيبوا 
�صيوف   10 م��ن  اأك����  ا�صتقبال 
يكونوا  اأن  وب�����ص��رط  منازلهم  يف 
للن�ص.  وفقا  ملّقحن  جميعهم 
امللّقحن  غ�����ري  الأف������������راد  اأم��������ا 
�صخ�صن  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  فيمكنهم 
ف��ق��ط م���ن اأ�����ص����رة واح������دة كحد 

اأق�صى.

ملنا�صبة  الربيطانية  العا�صمة  يف 
راأ������ص ال�����ص��ن��ة، ك��م��ا ف��ع��ل املغرب 
ال���ذي ف��ر���ص اأي�����ص��ا حظر جتول 
وال�صاعة  ال��ل��ي��ل  م��ن��ت�����ص��ف  ب���ن 

ال�صاد�صة �صباحا.
ملنظمة  ال��ع�����������������ام  امل���دي���ر  وق��������������ال 
ال�������ص���ح���ة ال���ع���امل���ي�������ة ت���ي���درو����ص 
“اإذا  غيربيي�صو�ص  اأده��ان�����������������������وم 
العام  اإن���ه���اء اجل��ائ��ح��ة يف  اأردن�����ا 
انعدام  ن��ن��ه��ي  اأن  ي��ج��ب  امل��ق��ب��ل، 
ال���ل���ق���اح���ات(، عرب  امل�������ص���اواة )يف 
املئ�����ة  يف   70 ت��ط��ع��ي��م  ���ص��م��ان 
ب��ل��د بحلول  م��ن ال�����ص��ك��ان يف ك��ل 

منت�صف العام املقبل«.
�صحايف  م����وؤمت����ر  خ�����الل  وق������ال 
امل��ت��ح��دة يف  الأمم  ع��ق��ده يف مقر 
اإىل  متوّجها  ب�صوي�صرا،  جنيف 
الذين  والأ����ص���خ���ا����ص  ال���ع���ائ���الت 
يرغبون يف مت�صية بع�ص الوقت 
م��ع��ا خ���الل م��و���ص��م الأع����ي����اد، اإّن 
اأف�����ص��ل من  اإل���غ���اوؤه  ي��ت��ّم  “حدثا 

خ�صارة الأرواح«.
“العام  غ��ي��ربي��ي�����ص��و���ص  واأ����ص���اف 

ناقو�ص  للحكومة  ال���ص��ت�����ص��اري��ة 
انت�صار  ب�������ص���اأن  الأح������د  اخل���ط���ر 
امل����ت����ح����ورة اأوم�����ي�����ك�����رون ودع�����ت 
اإ���ص��اف��ي��ة على  ق��ي��ود  ف��ر���ص  اإىل 
وق���ت  اأق���������رب  “يف  ال���ت���ج���م���ع���ات 

ممكن«.

2022 عام الق�ساء 
على اجلائحة؟

اأما يف ال�صن، فقد بداأت مدينة 
���ص��ي��ان يف و����ص���ط ال���ب���الد اإج�����راء 
ع��ل��ى مالين  ك��وف��ي��د  ف��ح��و���ص 
اكت�صاف  ب��ع��د  ال��ث��الث��اء  ال�����ص��ك��ان 
اأك� من 40 اإ�صابة جديدة اأثار 
خم���اوف م��ن ان��ت��ق��ال اأو���ص��ع قبل 
مو�صم ي�صهد �صفر عدد كبري من 

ال�صكان.
واأملانيا  املتحدة  الوليات  وت�صري 
على خطى عدد من البلدان التي 

حتاول وقف اجلائحة.
لندن  ب���ل���دي���ة  رئ���ي�������ص  واأع�����ل�����ن 
اإلغاء  الثنن  م�صاء  خ��ان  �صادق 
ال��ت��ي ك��ان��ت مقررة  الح��ت��ف��الت 

اأوميكرون تهيمن يف الوليات املتحدة واأملانيا تعزز قيودها

 تايوان حتتج بعد اإلغاء كوريا اجلنوبية دعوة وزيرة اإىل موؤمتر 
•• تايبيه-اأ ف ب

اأعلنت تايوان اأم�ص الثالثاء اأنها احتجت على كوريا اجلنوبية بعد 
اإلغاء دعوة وزيرة يف حكومتها ب�صبب “م�صاكل بن �صفتي امل�صيق«. 
الدبلوما�صية  يف  ت��اي��وان  م�صيق  تعني  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ارة  وت�صتخدم 
جزءا  اجل��زي��رة  تعترب  التي  وبكن  تايبيه  بن  العالقات  لو�صف 
اإذا  بالقوة  ال�صيطرة عليها يوما ما،  ا�صتعادة  اأرا�صيها وتريد  من 

لزم الأمر.
التايوانية  الرقمية  ال�صوؤون  وزي��رة  تتحدث  اأن  املقرر  من  وك��ان 
اأودري تانغ يف موؤمتر يف العا�صمة الكورية اجلنوبية يف 16 كانون 
الأول-دي�صمرب. لكن وزارة خارجية اجلزيرة اأعلنت اإلغاء الدعوة، 
امل�صاكل بن  “جوانب عدة من  اإىل  اأ�صاروا  املنظمن  اأن  مو�صحة 

�صفتي امل�صيق«. وقالت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية التايوانية 
“وزارة اخلارجية ا�صتدعت املمثل الكوري اجلنوبي  اإن  اأوو  جوان 
امل��وق��ت ل���دى ت��اي��ب��ي��ه للتعبري ع��ن ا���ص��ت��ي��ائ��ن��ا ال�����ص��دي��د م��ن هذه 
الوقاحة«. واأ�صافت اأن �صفري تايوان بحكم الأمر الواقع يف �صيول 

احتج اأي�صا.
وتعار�ص ال�صن اأي تبادل ر�صمي بن تايوان والدول الأخرى. وقد 
كثفت �صغوطها يف ال�صنوات الأخرية لعزل اجلزيرة على ال�صاحة 
بالعرتاف  دول  ثماين  اإقناع  2016 من  منذ  الدولية ومتكنت 

ببكن بدل من تايبيه.
وتعرتف �صيول ر�صميا ببكن. وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية 
عن  �صوؤال  على  ردا  الثالثاء  �صام  يونغ  ت�صوي  اجلنوبية  الكورية 
الدعوة التي األغيت “تبن لنا اأن القرار اتخذ بعد مراجعة كاملة 

مل  حكومتنا  “موقف  اأن  واأ�صاف  ال�صلة«.  ذات  اجلوانب  جلميع 
يتغري وهو اننا �صن�صعى ملوا�صلة تعزيز املبادلت غري الر�صمية مع 

تايوان«.
وكوريا اجلنوبية مثل اليابان، تعد حليفا مهما للقوى الغربية يف 

اآ�صيا لكن �صيول تتحدث بدرجة اأقل عن موقفها من تايوان.
�صابق من  وق��ت  اإن يف  ج��اي  م��ون  اجلنوبية  كوريا  رئي�ص  ورف�ص 
املتحدة  الوليات  اإليها  دعت  دبلوما�صية  مقاطعة  احلايل  ال�صهر 
اأ����ص���ادت به  ب��ك��ن يف ق���رار  ل����دورة الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ال�صتوية يف 

ال�صن.
وقال الرئي�ص الكوري اجلنوبي اإن بالده تريد عالقة من�صجمة مع 
ال�صن موؤكدا �صرورة العمل مع بكن الداعمة الأ�صا�صية لكوريا 

ال�صمالية، من اأجل اإحالل ال�صالم يف �صبه اجلزيرة الكورية.

 الأرجنتني ت�صهد ارتفاعا يف عدد الإ�صابات بكوفيد 
•• بوينو�س اأير�س-اأ ف ب

ارتفعت حالت الإ�صابة بكوفيد-19 يف الأرجنتن ب�صكل حاد خالل الأ�صابيع الأخرية، 
مع ت�صجيل اأك� من 5 اآلف حالة جديدة يوميا يف الآونة الأخرية، اأي مبتو�صط يبلغ 
اأربع اإىل خم�ص مرات اأك� من ال�صهر املا�صي، وفقا لتقرير ن�صرته وزارة ال�صحة  اأم�ص 

الأول الثنن. 
وتاأتي هذه الزيادة التدريجية واملتوا�صلة يف عدد الإ�صابات على خلفية انت�صار املتحورة 
الأول-دي�صمرب  كانون   6 الأرجنتن يف  به يف  الأوىل  الإ�صابة  فت  اكُت�صيِ التي  اأوميكرون 

لدى م�صافر عائد من جنوب اإفريقيا.
ومل تن�صر وزارة ال�صحة اأرقاما حديثة حول مدى انت�صار الإ�صابات باملتحورة اأوميكرون 
اإ�صابات   4 عن  الأول-دي�صمرب  كانون  منت�صف  اأعلنت يف  لكنها  الوطني،  ال�صعيد  على 

موؤكدة بهذه املتحورة يف حمافظة كوردوبا “و�صط«.
 

وا�صنطن تعلن م�صاعدة دولية 
اإ�صافية يف مواجهة اأوميكرون 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اإ�صافية  اأك� من ن�صف مليار دولر كم�صاعدات  املتحدة  الوليات  �صتقدم 
ملنظمات دولية ملكافحة كوفيد-19 يف مواجهة تف�صي املتحّورة اأوميكرون 
كما اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن  اأم�ص الثالثاء يف بيان 

اطلعت عليه وكالة فران�ص بر�ص.
وقال بلينكن “اإن النت�صار ال�صريع للمتحورة اأوميكرون يعزز احلاجة اإىل 
موا�صلة ت�صريع جهودنا لو�صع حد لهذا الوباء لأن ل اأحد منا اآمن حتى 
ا�صتجابتنا  يف  حرجة  مرحلة  يف  “العامل  واأ���ص��اف  باأمان”.  جميعا  نكون 

العاملية لهذا الفريو�ص«.
الثالثاء مع  اأن يعقد اجتماعا يف وقت لحق  املقرر  اإن��ه من  وق��ال بلينكن 
اجلديدة  للمتحورة  الدولية  ال�صتجابة  لتن�صيق  اأخ��رى  دول  من  نظرائه 

التي اأ�صبحت املهيمنة يف الوليات املتحدة.
وتابع “اأدعو نظرائي اإىل الوفاء بالتزاماتهم وتعزيزها يف مكافحة الوباء. 

يجب اأن نعمل معا، ويجب اأن نتحرك ب�صرعة«.
الأطراف،  متعددة  وك��الت  ل�صبع  املخ�ص�صة  الإ�صافية  امل�صاعدة  ومع هذه 
ت�صبح امل�صاعدات الأمريكية الإجمالية يف هذا املجال 19،6 مليارا، وفقا 
لوزارة اخلارجية. �صيذهب 280 مليون دولر من هذه الأموال الإ�صافية 
ا�صرتاتيجية  قلب  يف  جم��ددا  اأ�صبحت  التي  العاملية  ال�صحة  منظمة  اإىل 
ال�صحة الأمريكية يف عهد الرئي�ص جو بايدن بعد انقطاع خالل عهد �صلفه 
دونالد ترامب. و�صتتلقى منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�صف( 170 

مليونا للم�صاعدة يف جهودها لتطعيم الفئات ال�صعيفة.

.. و حتث الأمريكيني على جتنب ال�صفر اإىل 8 دول 
•• وا�شنطن-رويرتز

حثت املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ص والوقاية منها ووزارة اخلارجية 
تتعلق  خم���اوف  ب�صبب  دول  ث��م��اين  اإىل  ال�صفر  جتنب  على  الأم��ري��ك��ي��ن 
بكوفيد-19، منها لبنان واإ�صبانيا وفنلندا وت�صاد. واأ�صافت املراكز مناطق 
اأخرى منها بونري وموناكو و�صان مارينو وجبل طارق اإىل ت�صنيف املخاطر 
وي�صم اأعلى م�صتوى بالفعل نحو 85  “امل�صتوى الرابع: مرتفع للغاية”. 

دولة مبا فيها كل دول اأوروبا تقريبا.
واأ�صدرت وزارة اخلارجية الأمريكية بيانا موازيا ورفعت م�صتوى التحذير 
من ال�صفر اإىل “امل�صتوى 4: ل ت�صافر” للوجهات التي مل يتم ت�صنيفها 
وفنلندا  اإ�صبانيا  منها  للمخاطر  بالن�صبة  م�صتوياتها  اأعلى  على  قبل  من 

وت�صاد ولبنان.
تف�صيال  الأك�����  اخل��ارج��ي��ة  ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  م��ن  واح����دة  واإ���ص��ب��ان��ي��ا 
لالأمريكين. وارتفع معدل الإ�صابة بفريو�ص كورونا يف اإ�صبانيا اإىل اأك� 
من 500 حالة لكل مئة األف �صخ�ص يوم اجلمعة، ليتجاوز املرحلة التي 
تعتربها وزارة ال�صحة “�صديدة اخلطورة” وزاد اإىل اأك� من ال�صعف منذ 

بداية دي�صمرب- كانون الأول.

لل�صفاء  �صخ�صا   40219 ومتاثل  وف��اة  حالة  و249 
 199 و  األفا  ت�صعة مالين و55  املتعافن  ليبلغ عدد 

�صخ�صا.
وق����ال األ��ك�����ص��ن��در غ��ي��ن��ت�����ص��ب��ريغ، م��دي��ر امل��رك��ز القومي 
للبحوث يف علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غاماليا”، 
اإن رو�صيا ت�صعى لإنتاج عقار جديد مينع تكاثر فريو�ص 

كورونا.
الأيام  خ��الل  حت�صنا  رو�صيا  يف  الوبائي  الو�صع  و�صهد 

الأخرية، من خالل تراجع عدد الإ�صابات والوفيات.

انتقلت اإليها العدوى حمليا، مقارنة مع 37 قبل يوم.
و�صجلت ال�صن اأي�صا 19 حالة جديدة مل تظهر عليها 
ت�صنف  ول  ال�صابق.  اليوم  يف   33 مع  مقارنة  اأعرا�ص 

ال�صن تلك احلالت على اأنها اإ�صابات موؤكدة.
اأن بر ال�صن الرئي�صي �صجل حتى يوم   وذكرت اللجنة 

اأم�ص الأول الثنن 100467 اإ�صابة موؤكدة.
وظل عدد الوفيات دون تغيري عند 4636.

“الوجه  الهجوم يظهر  اإن  ال��وزارة  وقالت  بهم.  م�صتبه 
يحاول  ال��ذي��ن  املتع�صبن  ه���وؤلء  واأ���ص��ال��ي��ب  احلقيقي 
�صلميون«.  م��ت��ظ��اه��رون  اأن��ه��م  ع��ل��ى  ت�صويرهم  ال��غ��رب 
واأف��ادت �صرطة لندن يف ات�صال مع وكالة فران�ص بر�ص 
باعتقال رجل وقالت اإن “التحقيقات م�صتمرة«. ونقلت 
البيالرو�صي  الدبلوما�صي  الر�صمية عن  “بيلتا”  وكالة 
الوقائع،  على  �صاهدا  ك��ان  ال��ذي  مي�صكيفيت�ص  اأن��دري��ي 
تظاهرة  ب��ع��د  بالبي�ص  ��ق  ر���صيِ ال�����ص��ف��ارة  م��ق��ر  اإن  ق��ول��ه 
�صلمية معار�صة. ولدى ح�صوره لتفقد الأ�صرار هوجم 
القن�صل “من جانب جمموعة من اربعة رجال وامراأة«. 
اإىل  غالًبا  ب��الده��م،  م��ن  البيالرو�صين  م��ن  كثري  وف��ّر 
القمع  حملة  خلفية  على  وليتوانيا،  وبولندا  اأوك��ران��ي��ا 
�صابقة  �صوفياتية  جمهورية  وه��ي  بالدهم،  يف  ال�صر�صة 
1994 بقب�صة  األك�صندر لوكا�صنكو منذ العام  يحكمها 

من حديد.

�صيا�صين  على  عقوبات  وا�صنطن  وفر�صت  انتهاكات. 
الألعاب  اأعلنت مقاطعتها دورة  ال�صينية، كما  و�صركات 
اأث��ار غ�صبا يف  ما  دبلوما�صيا،  املقبلة  ال�صتوية  الأوملبية 
بكن واإجراءات باملثل. واأو�صح ليجيان ال�صحافين اأن 
“هذه الإجراءات التي مت اتخاذها ت�صمل منع الأ�صخا�ص 
املذكورين من دخول ال�صن وجتميد اأ�صولهم يف الرب 
“كما  واأ�صاف  وماكاو«.  كونغ  وهونغ  لل�صن  الرئي�صي 
يحظر على املواطنن واملوؤ�ص�صات ال�صينية التعامل مع 
للحرية  املتحدة  ال��ولي��ات  وجلنة  الأ�صخا�ص«.  ه��وؤلء 
الدينية الدولية التي اأن�صئت يف العام 1998 هي جلنة 
اأنحاء  ك��ل  الدينية يف  ت��در���ص و���ص��ع احل��ري��ة  ف��درال��ي��ة 
تعامل  التي  للطريقة  �صريحا  منتقدا  وكانت  العامل 

ال�صن بها اأقلية الأويغور امل�صلمة.

•• مو�شكو -وام:

اإ�صابات جديدة   25907 ت�صجيل  اأم�ص  رو�صيا  اأعلنت 
“ امل�صتجد  “ ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  و1027 ح��ال��ة وف���اة 

خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية .
واأك�����د م��رك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات ال���رو����ص���ي اخل���ا����ص مبكافحة 
الفريو�ص - يف تقريره اليومي - اأنه بت�صجيل هذا العدد 
10 مالين  اإج��م��ايل ع��دد الإ���ص��اب��ات  اجل��دي��د ي�صبح 
األفا   299 األفا و719 اإ�صابة ، وعدد الوفيات  و267 

•• بكني-رويرتز

اأم�ص  ال�����ص��ن   يف  لل�صحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�صابة   81 ت�صجيل  الثالثاء 
اليوم  120 يف  اأم�ص الأول الثنن، انخفا�صا من  يوم 

ال�صابق.
الإ�صابات اجلديدة  57 من  اأن  اللجنة  بيان من  وذكر 

 •• مو�شكو-اأ ف ب

دبلوما�صييها،  من  عدد  على  بالعتداء  بيالرو�ص  نددت 
م�صرية اإىل اإ�صابة اأحدهم بالقرب من �صفارتها يف لندن، 

وقائلة اإن امل�صتبه بهم معار�صون للنظام.
وقالت اخلارجية البيالرو�صية اإن واجهة �صفارتها يف لندن 
تعر�صت لأ�صرار اأول اأول اأم�ص الأحد، م�صرية اإىل اأن عددا 
من دبلوما�صييها تعر�صوا لحقا “لهجوم ج�صدي” من 
البيالرو�صية.  لل�صلطة  معار�صن  “متطرفن”  جانب 
يعاين  الدبلوما�صين  اأح��د  ف��اإن  نف�صه  امل�صدر  وبح�صب 
من ك�صر بالأنف وال�صنان ور�صو�ص طفيفة يف الراأ�ص. 
واأ�صافت الوزارة اأن “القائم باأعمال بريطانيا ا�صُتدعي 
اإىل وزارة اخلارجية البيالرو�صية ومت اإخطاره باحتجاج 
الواقعة”،  يف  دق��ي��ق  بتحقيق  مطالبته  ومت���ت  ���ص��ارم 
م�صرية اإىل اأن ال�صرطة الربيطانية األقت القب�ص على 

•• بكني-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة ال�صينية  اأم�ص الثالثاء فر�ص عقوبات 
على  تعليقاتهم  بعد  اأمريكين  م�صوؤولن  اأرب��ع��ة  على 

و�صع حقوق الإن�صان واحلرية الدينية يف �صينجيانغ.
ت�صاو  ال�صيني  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
ليجيان “نتخذ اإج��راءات يف حق اأربعة اأف��راد من جلنة 
رئي�صتها  الدولية:  الدينية  للحرية  املتحدة  ال��ولي��ات 
فيها  وال��ع�����ص��وان  ت��ورك��ل  ن���وري  ونائبها  ماينزا  ن��ادي��ن 

اأنورميا بهارغافا وجيم�ص دبليو كار«.
تعي�ص  ال��ت��ي  امل�صلمة  الأوي��غ��ور  اأقلية  حمنة  و�صاهمت 
العالقات  ت��ده��ور  يف  ال�صينية  �صينجيانغ  مقاطعة  يف 
الدبلوما�صية بن الغرب وبكن التي تنفي قيامها باأي 

رو�صيا ت�صجل 25907 اإ�صابات و1027 وفاة جديدة بـ »كورونا«
ال�صني ت�صجل 81 اإ�صابة جديدة بكوفيد-19 

ال�صني تفر�س عقوبات على 4 م�صوؤولني اأمريكيني بيالرو�س تعلن اإ�صابة اأحد دبلوما�صييها جراء اعتداء
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

الريا�صي"  حمدان  "جمّمع  اختتم 
والفعاليات  بالأحداث  حافال  عاما 
الريا�صية التي ا�صتمرت طوال عام 
اأ�صبح  حيث  ت��وق��ف  دون   2021
امل��ج��م��ع ال����ذي ���ص��ي��ده جم��ل�����ص دبي 
مركزا   2010 ال��ع��ام  يف  الريا�صي 
لتنظيم الفعاليات الريا�صية املحلية 
البطولت  لإقامة  ومقرا  والدولية 
الدولية الكربى ومع�صكرات الفرق 
وامل���ن���ت���خ���ب���ات ال���ع���امل���ي���ة والأب����ط����ال 
الأوملبين، كما اأ�صبح مقرا للعديد 
م��ن الأك���ادمي���ي���ات ال��ت��ي ت�����ص��اه��م يف 
الريا�صية  املواهب  وتطوير  انتقاء 
املميز  ت�صميمه  بف�صل  ال��دول��ة  يف 
متعدد  ح���دي���ث  ري���ا����ص���ي  ك��م��ج��م��ع 

ال�صتخدامات. 
يف  امل���ج���م���ع  اإدارة  جم��ل�����ص  وق�������ّدم 
 2021 ل���ع���ام  الأخ������ري  اج��ت��م��اع��ه 
ال�صيخ  �صمو  اىل  وال��ع��رف��ان  ال�صكر 
م��ن�����ص��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
مكتوم رئي�ص جمل�ص دبي الريا�صي 
ال�صديدة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  دع��م��ه  ع��ل��ى 
التي عززت من دور املجّمع يف توفري 
للتدريب  ل��ل��ري��ا���ص��ي��ن  ال��ف��ر���ص��ة 
والتطّور وكذلك ا�صت�صافة الأحداث 
املحلية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  وال���ب���ط���ولت 
والقارية والدولية والعاملية وحتقيق 
الريا�صي  للقطاع  املن�صود  التطوير 
يف الدولة، كما �صكر جمل�ص الإدارة 
الإجن����ازات  تقرير  اإ���ص��دار  ملنا�صبة 
الطاير  مطر  معايل   2021 لعام 
الريا�صي  دبي  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
اللقاء مبجل�ص  على  يحر�ص  الذي 
اإدارة املجّمع ومتابعة اأعمال املجّمع 
وت����وف����ري ك����ل ���ص��ب��ل ال���ن���ج���اح لهم 
ملوارد  الأم��ث��ل  ال�صتثمار  وحتقيق 
التي  الكبرية  والإمكانيات  املجّمع 

ي�صمها.  
وق������ال ����ص���ع���ادة اأح����م����د حم���م���د بن 
جمل�ص  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  �صعفار 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الريا�صي  دبي 
يكون  ب��اأن  " نحن فخورون  املجّمع 
موقع  يف  الريا�صي  حمدان  جمّمع 
الريا�صية  الأح�����داث  يف  ال�����ص��دارة 
الدولية والعاملية، واأن يكون ملتقى 
ح�صروا  وعاملين  اأوملبين  لأبطال 

لإقامة  لدبي  ال��ق��ارات  خمتلف  من 
وال�صتفادة  هنا  تدريبية  مع�صكرات 
التعامل  يف  ال�����دول�����ة  جن������اح  م����ن 
ملمار�صة  وال�����ع�����ودة  اجل���ائ���ح���ة  م����ع 
اآمنة  اأج���واء  يف  الريا�صي  الن�صاط 
وب��روت��وك��ولت دق��ي��ق��ة، وه��و الأمر 
الذي �صاهم يف تعزيز مكانة الدولة 
على  ودب��ي وجمّمع حمدان  عموما 

وجه اخل�صو�ص".
واأ�����ص����اف " ن��ح��ن حم���ظ���وظ���ون يف 
نعمل  اأن  امل���ج���ّم���ع  اإدارة  جم��ل�����ص 
ال�صيخ  �صمو  ودع���م  توجيهات  وف��ق 
م��ن�����ص��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
مكتوم رئي�ص جمل�ص دبي الريا�صي 
ون���ن���ال ث��ق��ة ���ص��م��وه يف ت����ويل هذه 
امل�صوؤولية، وكذلك توجيهات معايل 
املجل�ص  رئي�ص  نائب  الطاير  مطر 
الذي دعم عملنا ووفر لنا كل �صبل 
املجّمع  النجاح مما عزز من مكانة 
اأه����داف����ه، ونحن  ال���رائ���د وحت��ق��ي��ق 
نعمل وفق منهجية وا�صحة جلذب 
والريا�صات  امل��م��ار���ص��ن  م��ن  امل��زي��د 
وعدد  دوره  وت��و���ص��ي��ع  امل��ج��ّم��ع  اإىل 

امل�صتفيدين منه".
وي�صم جمل�ص اإدارة املجّمع كفاءات 
بالكفاءة  اإداري��ة وطنية م�صهود لها 
اإدارة  يف  ك���ب���رية  خ�����ربات  ومت��ت��ل��ك 
وو�صع  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة  امل�������ص���اري���ع 
من  وال���ص��ت��ف��ادة  املالية  ال�صيا�صات 
اأمان  نا�صر  وه��م  امل��ت��وف��رة،  امل����وارد 
العام  الأم�����ن  م�����ص��اع��د  رح���م���ة  اآل 
للمجل�ص نائبا للرئي�ص، والأع�صاء: 
علي حممد املطوع، حممد �صليمان 
امل��ال، وم��اه��ر عبد ال��ك��رمي جلفار ، 
يف  الإدارة  جمل�ص  ا�صتعر�ص  وق��د 
املرزوقي  �صالح  بح�صور  اجتماعه 
يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال���دع���م  اإدارة  م��دي��ر 
ال��ري��ا���ص��ي وع��ب��د اهلل  جمل�ص دب���ي 
تقرير  امل����ج����ّم����ع،  م����دي����ر  ����ص���ه���داد 
2021 وم��ا مت  العام  اأع��م��ال  ختام 
والنمو  العمل  خطة  �صمن  اإجن��ازه 
العام حيث  الذي حتقق خالل هذا 
املن�صاآت  اأوائ�������ل  م���ن  امل���ّج���م���ع  ك����ان 
الريا�صية حول العامل التي �صهدت 
فرتة  بعد  الريا�صي  الن�صاط  ع��ودة 
ال��ت��وق��ف ب�����ص��ب��ب اجل��ائ��ح��ة، وذلك 
ب��ف�����ص��ل الإج����������راءات الح����رتازي����ة 
اخلا�صة  وال��ربوت��وك��ولت  الدقيقة 

والتي حققت  بكل بطولة وريا�صة، 
جن��اح��ا ك��ب��ريا وو����ص���ل اأث���ره���ا اإىل 
خارج الدولة مما جعل الريا�صين 
الأوملبية  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  الأومل���ب���ي���ن 
وغ���ري الأومل��ب��ي��ة م��ن خم��ت��ل��ف دول 
تدريبية  م��ع�����ص��ك��رات  ت��ق��ي��م  ال��ع��امل 
واإمكانات  اآمنة  اأج��واء  املجّمع يف  يف 
ك����ب����رية، وق�����د ح���ق���ق ع�������دد  منهم 
اإجنازات عاملية وفازوا مبيداليات يف 

اأوملبياد طوكيو.
 وم������ن ب�����ن امل���ن���ت���خ���ب���ات وال����ف����رق 
مع�صكرات  اأق���ام���ت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
من  فرق  املجّمع  دولية يف  تدريبية 
كوبا،  الأرج��ن��ت��ن،  ه��ي:  دول��ة   11
املجر،  الت�صيك،  جمهورية  الكويت، 
اإ�صرائيل،  كازاخ�صتان،  كونغ،  هونغ 
هولندا، بريطانيا، وجنوب اأفريقيا، 
وت�����وزع�����ت امل���ع�������ص���ك���رات ع���ل���ى 10 
الغط�ص،  ال�صباحة،  ه��ي:  ري��ا���ص��ات 
ال�صباحة  احل��ر،  الغو�ص  امل���اء،  ك��رة 
الي���ق���اع���ي���ة، ال���ه���وك���ي حت����ت امل�����اء، 
الطائرة، اجلمباز،  الري�صة  املبارزة، 

واخلما�صي احلديث "البنتاثلون".

اأكادميية   18
الريا�صي  ا�صت�صاف جمّمع حمدان 
اأكادميية   18 وت��دري��ب��ات  م��ق��رات 
ريا�صية خمتلفة �صواء يف الريا�صات 
املائية اأو الريا�صات الأخرى، و�صمت 
ق��ائ��م��ة الأك���ادمي���ي���ات ال��ت��ي متار�ص 
وت�صتقطب  املجّمع  يوميا يف  عملها 
ري��ا���ص��ي��ن م���ن خم��ت��ل��ف الأع���م���ار 
�صبيدو  وال��ري��ا���ص��ات:  واجلن�صيات 
لل�صباحة،  ه��ام��ي��ل��ت��ون  ل��ل�����ص��ب��اح��ة، 
لل�صباحة  دبل دي  لل�صباحة،  اليولة 
لل�صباحة،  اأك��ت��ف  ب���رو  الإي��ق��اع��ي��ة، 
تران�صفورمي�صن  لل�صباحة،  تالنت 

لل�صباحة، اأحتاد الإمارات لل�صباحة، 
غ��ي��ت��ور���ص ل��ل�����ص��ب��اح��ة، ك��وت�����ص بن 
نادي  لل�صباحة،  واري��ورز  لل�صباحة، 
لل�صباحة،  ب���ريف���ورم���ان�������ص  ه�����اي 
اأبيك�ص  ل���ل���ري���ا����ص���ة،  ك���ل���ي���وب���ات���را 
دو  الريا�صية،  اأجن��ي��ال  الريا�صية، 
للمبارزة،  ك��ي  اأم  ل��ل��غ��ط�����ص،  داي����ف 
ال��ري��ا���ص��ي��ة، �صربينت  ���ص��ت��ار  ب���رامي 

الريا�صية.
 

م��ل��ت��ق��ى الأب����ط����ال ال��ع��امل��ي��ني 
والأوملبيني

مع�صكرا   11 ا�صت�صافة  جانب  اإىل 
ل��ف��رق وم��ن��ت��خ��ب��ات عاملية  ت��دري��ب��ي��ا 
فقد ا�صت�صاف مع�صكرات لريا�صين 
يتقدمهم  اأوملبين  واأبطال  عاملين 
الدمناركي فيكتور اإك�صيل�صون الذي 
تّوج جهوده التدريبية يف املجّمع ويف 
ال��ري��ا���ص��ي طوال  ال�صبا  ن��د  جم��ّم��ع 
عام كامل بالفوز بامليدالية الذهبية 
يف الري�صة الطائرة باأوملبياد طوكيو 
خ���الل ال��ع��ام اجل����اري، ك��م��ا تدربت 
اآنا  الرومانية  املجّمع  يف  وتناف�صت 
ماريا بوبي�صكو امل�صنفة الثانية على 
الف�صية  بامليدالية  والفائزة  العامل 
وبطل  طوكيو،  باأوملبياد  امل��ب��ارزة  يف 
ريزولن  ايجور  الوك��راين  املبارزة 
امل�������ص���ن���ف ال����ث����ال����ث ع����ل����ى ال����ع����امل 
امليدالية الربونزية  واحلا�صل على 
املبارزة  وبطلة  طوكيو،  اأومل��ب��ي��اد  يف 

امل�صنفة  ليه�ص  كاترينا  ال�صتونية 
واحلا�صلة  ال��ع��امل  ع��ل��ى  اخل��ام�����ص��ة 
اأوملبياد  على امليدالية الربونزية يف 
طوكيو، اإىل جانب اأبطال ال�صباحة: 
واجلنوب  ���ص��ي��ل��دز  ت���وم  الأم���ريك���ي 
و�صيوبان  ليكلو�ص،  ت�صاد  اأف��ري��ق��ي 
هاوغي من �صنغافورة، وكذلك بطل 
ال�صباحة الباراملبية الكوبي لورينزو 
اإي�صكالونا، وبطل اخلما�صي احلديث 

الت�صيكي مارتن فال�ص.
ال����ب����ط����ولت فقد  وع����ل����ى ����ص���ع���ي���د 
العام  خ�����الل  امل���ج���ّم���ع  ا���ص��ت�����ص��اف 
ال���ب���ط���ولت  م����ن  ع�������ددا   2021
مقدمتها  ويف  وال���دول���ي���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وبطولة  للكاراتيه  ال��ع��امل  بطولة 
و�صارك يف  للمبارزة  الدولية  اأم كي 
كال البطولتن اأبطال اأوملبين من 
الفائزين بالعديد من امليداليات يف 
اأوملبياد طوكيو، وكذلك بطولة فّزاع 
من   24 والن�صخة  احل���ر  للغو�ص 
بطولة �صبيدو الدولية لل�صباحة.    

مئات البطولت والفعاليات 
مت���ث���ل ال���ف���ع���ال���ي���ات وال����ب����ط����ولت 
ا�صت�صافها  ال����ت����ي  وامل���ع�������ص���ك���رات 
الريا�صي" خالل  حمدان  "جمّمع 
اإ�صافة متميزة لعدد   2021 العام 
والفعاليات  ال��ب��ط��ولت  م��ن  ك��ب��ري 
امل���ج���ّم���ع منذ  ا���ص��ت�����ص��اف��ه��ا  ال����ت����ي 
با�صت�صافة  ت��د���ص��ي��ن��ه  و  اف��ت��ت��اح��ه 

لل�صباحة  العامل  بطولة  مناف�صات 
 19 اإىل   15 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
نخبة  مب�صاركة   2010 دي�صمرب 
نال  حيث  العاملين،  ال�صباحن  من 
اإع���ج���اب واإ�����ص����ادة الحت�����اد ال����دويل 
امل�صاركن  والريا�صين  لل�صباحة 
بف�صل  ال���ع���امل���ي���ن  والإع����الم����ي����ن 
وتنفيذه  ت�صميمه  وروع����ة  ج��م��ال 
األف   15 ي��ت�����ص��ع لأك����� م���ن  ح��ي��ث 
على  يحتوي  كما  جلو�صا  متفرجا 
م�صبح  هي:  رئي�صية،  م�صابح  ثالث 
لإقامة  م���رت   50 ب��ط��ول  رئ��ي�����ص��ي 
املناف�صات، م�صبح للتدريبات وم�صبح 

ثالث للغط�ص.
وق������د ا����ص���ت�������ص���اف امل����ج����ّم����ع خ���الل 
ال�صنوات الع�صر الوىل 340 حدث 
خمتلفة،  وحملية  دول��ي��ة  وفعالية 
فعالية   92 ت���ن���ظ���ي���م  مت  ح����ي����ث 
مائية  ريا�صات  ب��ن  تنوعت  دول��ي��ة 
وريا�صات غري مائية وفعاليات غري 
ريا�صية، وقد و�صل عدد البطولت 
امل���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت يف 
بينها  م��ن  فعالية   58 اإىل  املجمع 
لل�صباحة  ال��دويل  الحت��اد  بطولت 
العامل  ك��اأ���ص  ب��ط��ولت  �صل�صلة  مثل 
العامل  ب��ط��ولت  �صل�صلة  لل�صباحة، 
بطولت  نهائيات  �صل�صلة  للغط�ص، 
العامل  وبطولة  امل���اء،  ل��ك��رة  ال��ع��امل 
بطولت  تنظيم  مت  كما  للنا�صئن، 
ف��������ّزاع ال����دول����ي����ة ل���ل���غ���و����ص احل����ر، 

ا مناف�صات الأوملبياد  وا�صت�صاف اأي�صً
الأوملبياد  نظمتها  ال��ت��ي  اخل���ا����ص 
اخلا�ص الماراتي، والبطولت التي 
لل�صباحة  الإم�����ارات  احت���اد  نظمها 
مثل بطولت دبي الدولية لالألعاب 
والعرب،  اخلليج،  وبطولت  املائية، 

وبطولة اآ�صيا لالألعاب املائية.
كما ا�صت�صاف املجّمع بطولت دولية 
دبي هاملتون  اأخ��رى مثل بطولت 
وكاأ�ص  املفتوحة،  لل�صباحة  اأكواتيك 
وبطولة  الأو�صط،  بال�صرق  الحت��اد 
الأل����ع����اب الآ����ص���ي���وي���ة ل��ل�����ص��ب��اب من 
الدولية  والبطولة  الهمم،  اأ�صحاب 
لألعاب املدار�ص، والبطولة الدولية 
لل�صباحة الإيقاعية، وبطولة ال�صرق 
نظمتها  ال��ت��ي  لل�صباحة  الأو����ص���ط 
الربيطانية.  امل���دار����ص  جم��م��وع��ة 

ونهائيات الأوملبياد املدر�صي.
الدولية  الأح���داث  جمموع  وو���ص��ل 
التي  امل����ائ����ي����ة  غ�����ري  ل���ل���ري���ا����ص���ات 
فعالية   16 اإىل  املجمع  ا�صت�صافها 
دولية من بينها بطولة العامل لكرة 
اآ�صيا  �صنة، بطولة   17 ال�صلة حتت 
الفلبيني  وال��دوري  الطائرة،  للكرة 
دبي2019  مارهاليكا  ال�صلة  لكرة 
مب�������ص���ارك���ة ال���ن���ج���م ال���ع���امل���ي ماين 
املمتاز  ال����دويل  ، وال�����دوري  ب��اك��ي��او 
بطولة  نهائيات  و�صل�صلة   ، للتن�ص 
وبطولت  الطائرة،  للري�صة  العامل 
اآ�صيا  وب��ط��ول��ة  ال��دول��ي��ة،  امل�صارعة 
للمبارزة  اآ�صيا  وبطولة  للكاراتيه، 
ل��ل�����ص��ب��اب، وط�������واف دب�����ي ال�����دويل 
مي  وم��وؤمت��ر  الهوائية،  ل��ل��دراج��ات 
البدنية،  وال�����ص��ح��ة  ل��ل��ي��اق��ة  ف��ي��ت 

وبطولة العامل لرفعات القوة.
ال�صنوات  يف  امل��ج��ّم��ع  وا���ص��ت�����ص��اف 
حدث   232 اأي�����ص��ا  الأوىل  الع�صر 
فعاليات  ب���ن  م���ا  ت��ن��وع��ت  حم��ل��ي 
ريا�صية مائية وغري مائية وكذلك 
17 فعالية غري ريا�صية من بينها 
دبي بتحقيق رقم  �صرطة  احتفالية 

قيا�صي �صمن مو�صوعة غيني�ص.

ت�سميم عاملي �سديق للبيئة 
ت�صم  طوابق   4 من  املجمع  يتاألف 
واللجان  والإدارة  العمليات  مكاتب 
املنظمة لالأحداث التي �صتقام فيه، 
وغرفة  للمراقبة  غ��رف  توجد  كما 

وبهدف  املن�صطات،  عينات  لفح�ص 
ت���وف���ري ال���ط���اق���ة واحل�����ف�����اظ على 
البيئة يتم ا�صتخدام و�صائل حديثة 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ص��دي��ق��ة 
ال�صم�صية لالإنارة اخلارجية وتدفئة 

مياه امل�صابح.
املتفرجن  م���ق���اع���د  ت��ق�����ص��ي��م  ومت 
وع���ل���وي���ة،  ���ص��ف��ل��ي��ة  ط��ب��ق��ت��ن  اإىل 
 5000 ال�صفلية  الطبقة  وت�����ص��م 
مقعدا،   10000 والعلوية  مقعدا 
جناحا   12 لتخ�صي�ص  بالإ�صافة 
ف��خ��م��ا ل��ك��ب��ار ال�����ص��خ�����ص��ي��ات تطل 
الرئي�صي  امل�����ص��ب��ح  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ه��ا 
من  ال�صيوف  ميكن  مم��ا  للم�صبح 
متابعة املناف�صات وهم يف اأجنحتهم، 
اأماكن   6 على  املجمع  يحتوي  كما 
�صيافة رئي�صية ومطعمن من اأجل 
واملتعة  ال��راح��ة  �صبل  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
طبي  مركز  جانب  اإىل  للجماهري، 
املالب�ص  ل��ت��ب��دي��ل  م��ت��ع��ددة  وغ����رف 
للريا�صين،  ال��ف��ي��زي��ائ��ي  وال���ع���الج 
وقوف  اأماكن  املّجمع  يت�صمن  كما 

تت�صع ل� 1588 �صيارة.
بخدمات  امل��ج��م��ع  ت���زوي���د  مت  ك��م��ا 
من  لأك���  تكفي  حديثة  ات�صالت 
داخله  األف متفرج متواجدين   20
الكرتونية  ول��وح��ة  ال��وق��ت،  بنف�ص 
ت��ب��ل��غ م�����ص��اح��ت��ه��ا الإج���م���ال���ي���ة 50 
5 مرت وعر�ص  مرت مربع بارتفاع 
البيانات  ك��اف��ة  ت��ع��ر���ص  م��رت   10
الوقت  مثل  للجماهري  واملعلومات 

والنقاط والنتائج وغريها.
وي�صم املجّمع اأي�صا مركزا اإعالميا 
 500 عن  تزيد  مب�صاحة  متكامال 
مرت مربع ويت�صع لأك� من 200 
وا�صعة  غ��رف��ة  ج��ان��ب  اإىل  اإع��الم��ي 

لعقد املوؤمترات ال�صحفية.
بخدمة  امل����رك����ز  ت����زوي����د  مت  ك���م���ا   
التي  ال�����ص��رع��ة  ف��ائ��ق��ة  الإن����رتن����ت 
ميكن ا�صتخدامها من قبل 1000 
بالإ�صافة  ال��وق��ت  بنف�ص  اإع��الم��ي 
ق���رب  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ن  م���ن�������ص���ة  اإىل 
م�����زودة بجميع  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل�����ص��ب��ح 
اخلدمات الإلكرتونية، كما يحتوي 
خارجية  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  امل���ج���م���ع 
وفعاليات  للجمهور  ق��ري��ة  لإق��ام��ة 
الهدايا  ملبيعات  ومنطقة  ترفيهية 

التذكارية.

•• دبي-الفجر

ي�صهد نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�صية بدبي لند 
" جول  ال�صهرية للبولو  اليوم مباراتان يف بطولة احلبتور 
تختتم يوم ال�صبت املقبل حيث يلتقي  اأن  املقرر  " والتي من 
" لمار" بقيادة حممد  ربعا فريق  اإل  الثالثة  ال�صاعة  عند 

خالد مع فريق مهرة بقيادة طارق احلبتور يف مباراة قوية 
الفائز فيها �صي�صمن مقعده يف النهائي لذلك �صي�صعى كل 
ح�صابات  يف  يدخل  ل  حتى  الغلبة  ل��ه  يكون  اأن  اإىل  منهما 

مباراة "الرت�صية" .
بن  وجتمع  ع�صرا  الرابعة  يف  ف�صتقام  الثانية  امل��ب��اراة  اأم��ا 
فريق بن دري احل�صان اجلامح بقيادة خالد بن دري  وبن 

خاللها  م��ن  و�صيتم  ف��ري��دري��ك��و  ب��ق��ي��ادة  "�صاري�صا"  ف��ري��ق 
النهائية  امل��ب��اراة  �صيلعب  ال��ذي  الفريق  هوية  عن  الإع���الن 
منهما حيث ي�صعى فريق بن دري اإىل تاأكيد زعامته وتفوقه 
يف البطولت الثالث التي م�صت فيما يحاول فريق �صاري�صا 
اأم��ام لم��ار حتى لو كان على  اإث��ر خ�صارته  ت�صميد جراحه 

ح�صاب فريق بن دري .

جمّمع حمدان الريا�سي ملتقى اأبطال العامل 

بطولت عاملية و11 مع�صكرا دوليا و18 اأكادميية ت�صدرت فعاليات 2021 

بطولة احلبتور ال�سهرية للبولو  

بن دري يالقي �صاري�صا و مهرة يواجه »لمار« 
اليوم واخلتام ال�صبت

•• دبي-وام:

�صارك ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�ص احتاد الإمارات لكرة القدم، وحممد 
عبد اهلل هزام الظاهري الأمن العام لالحتاد يف قمة الحتاد الدويل لكرة القدم 
بح�صور  زووم"  املرئي"  الت�صال  تقنية  عرب  الثنن  الأول  اأم�ص  عقدت  التي 
الأع�صاء،  الوطنية  وروؤ�صاء الحت��ادات  ال��دويل،  رئي�ص الحت��اد  انفاتينو  جياين 
حيث متت مناق�صة مقرتح اإقامة بطولة كاأ�ص العامل كل عامن بدًل من اأربعة 

اإيكونوميك�ص". اأعوام، بعد درا�صة مقدمة من �صركتي اأبحاث "نيل�صن" و"اوبن 
كما ناق�صت القمة الربنامج الزمني اخلا�ص مب�صابقات الرجال وال�صيدات لعامي 
2024 على م�صتوى الأندية واملنتخبات الوطنية، حيث يرتكز الفيفا   ،2023

يف مقرتحاته اجلديدة على الطابع القت�صادي.
لدرا�صة  املجال  الأع�صاء  الوطنية  والحت��ادات  القارية  الحت��ادات  الفيفا  ومنح 
لها  املقرر  املقبلة  العمومية  تتم مناق�صتها يف اجلمعية  اأن  املقرتحات على  هذه 

يف مار�ص املقبل.

را�صد بن حميد ي�صارك يف قمة الحتاد 
الدويل لكرة القدم »فيفا«
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•• الظفرة-وام:

اأك���������د ح������م������دان امل�������زروع�������ي م���دي���ر 
" ت��ل مرعب  ال���دويل  ليوا  مهرجان 
املختلفة  الريا�صية  املناف�صات  اأن   "
اإقبال  ت�صهد  م��رع��ب  ت��ل  منطقة  يف 
انطالقة  م���ن���ذ  ك���ب���رية  وم�������ص���ارك���ة 
اجلاري  دي�صمرب   16 يف  امل��ه��رج��ان 
اأن  اإىل  م�������ص���ريا   .. الآن  وح����ت����ى 
الأعداد يف تزايد م�صتمر ويتوقع اأن 
تت�صاعف خالل الأيام املقبلة وحتى 

ختام الفعاليات يف 31 دي�صمرب.
األف   30 ال�  " ر�صدنا قرابة  وق��ال : 
زائر لفعاليات املهرجان خالل الأيام 
مع  خا�صة  مميز،  رق��م  وه��و  املا�صية 
ك��ث��اف��ة ال��ب��ط��ولت والأح������داث التي 
تل مرعب،  تنظيمها يف منطقة  يتم 

وه������ذا ال����رق����م ���ص��ي��ت�����ص��اع��ف خالل 
اخلتامي  اليوم  وحتى  املقبلة  الأي��ام 
ل��ل��م��ن��اف�����ص��ات ن��ه��اي��ة ال�����ص��ه��ر وراأ�����ص 
ال�صنة، وقد �صجلت مناف�صات ال�صقور 
والهجن جناحا كبريا، باعتبارها من 
اأجندة  على  املهمة  الأول��وي��ات  �صمن 
منطقة  لأب��ن��اء  الريا�صي  ليوا  ن��ادي 
الريا�صات  م����ن  ك���ون���ه���ا  ال���ظ���ف���رة، 
الرتاثية املحبوبة يف املنطقة، واأثبتت 
امل�صاركات اأن هناك ات�صاعا يف قاعدة 
الريا�صات الرتاثية  املمار�صن لتلك 
التي ن�صعى للحفاظ عليها باعتبارها 
الوطنية  الهوية  تكوين  عنا�صر  من 

لأبناء الإمارات".
اللجنة  حر�ص  على  املزروعي  و�صدد 
ع��ل��ى تطبيق  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل��ن��ظ��م��ة 
مبنتهى  الح�����رتازي�����ة  الإج����������راءات 

والفعاليات  ال�صباقات  كل  يف  الدقة 
وف����ق����ا ل����ل����ربوت����وك����ول امل���ع���ت���م���د من 
�صحة  على  حفاظا  املعنية  اجل��ه��ات 

اجلميع.
مناف�صات  �صجلت  اأخ��رى  ناحية  من 

تفوقا  امل��ه��رج��ان  ال��ه��ج��ن يف  ���ص��ب��اق 
�صهدها  التي  املختلفة  الأ���ص��واط  يف 
ب��ف��ئ��ات احلقايق  ال��ت��ح��دي  م��رك��ا���ص 
على  الكبري  الإق��ب��ال  و�صط  واللقايا 

امل�صاركة.

مطايا  ح���ل���ت  الأول  ال�������ص���وط  ويف 
ويف  الأول،  امل��رك��ز  يف  ���ص��امل  خ��ل��ف��ان 
اأحمد  مطايا  توجت  الثاين  ال�صوط 
الثالث حممد  ويف   ، املزروعي  �صعيد 
ال��ع��ف��اري، ويف ال�����ص��وط ال��راب��ع علي 

امل���ري، ويف ال�����ص��وط اخل��ام�����ص �صامل 
املحرمي، ويف ال�صوط ال�صاد�ص �صامل 
حمد  ال�صابع  ال�صوط  ويف  ال��درع��ي، 
اجلحايف، ويف ال�صوط الثامن حممد 

العفاري.

ال�صوط  يف  حلت  اللقايا  اأ�صواط  ويف 
ويف  املن�صوري،  زاي��د  مطايا  التا�صع 
ث��وي��ن��ي اجلحايف،  ال��ع��ا���ص��ر  ال�����ص��وط 
نا�صر  ع�����ص��ر  احل�����ادي  ال�����ص��وط  ويف 
ع�صر  الثاين  ال�صوط  ويف  املن�صوري، 

الثالث  ال�صوط  ويف  اجلنيبي،  زاي��د 
ال�صوط  ويف  ال��ك��ت��ب��ي،  اأح���م���د  ع�����ص��ر 
ال���راب���ع ع�����ص��ر ���ص��امل ال���ع���ام���ري، ويف 
خلفان  ع�����ص��ر  اخل���ام�������ص  ال�������ص���وط 
املن�صوري ويف ال�صوط ال�صاد�ص ع�صر 

يا�صر املحرمي.
املالك  فئة  ال�صقور  مناف�صات  ويف 
بطحان  نا�صر  ملالكه  "ب�صار"  متكن 
امل��ن�����ص��وري م��ن اإح�����راز اأف�����ص��ل زمن 
تبع  فرخ  فئة  ويف  "البيور"،  يف فئة 
جمعة  " ملالكه  "تي2  ال��ط��ري  اأح���رز 
اأف�صل زم��ن، ويف فئة فرخ  الفالحي 
"اللوج�صتي"  ال��ط��ري  حقق  �صاهن 
زمن،  اأف�����ص��ل  اخل��ي��ل��ي  م�صلم  مل��ال��ك��ه 
"قرمو�صة"  ف����رخ  م����الك  ف��ئ��ة  ويف 
حقق الطري "عوايد" ملالكه بطي بن 

جمرن املركز الأول.

•• دبي –الفجر:

 تعود مناف�صات بطولة دبي املفتوحة 
امل��اء باملظالت  لأل��واح التزحلق على 
-كايت �صريف- اإىل �صواطئ دبي من 
ي��وم غد اخلمي�ص  بداية من  جديد 
ومل����دة ث��الث��ة اأي����ام يف ���ص��اط��ئ كايت 
بيت�ص يف جمريا وذلك مع انطالقة 
�صمن  الأوىل  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ص��ات 
روزن���ام���ة ال�����ص��ب��اق��ات  ال��ب��ح��ري��ة يف 

املو�صم الريا�صي 2022-2021.
وينظم نادي دبي الدويل للريا�صات 
املفتوحة  دب����ي  ب��ط��ول��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
2021-2022 للمو�صم اخلام�ص 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ب��ال��ت��ع��اون م���ع جلنة 
المارات للكايت �صريف والتجديف 
التابعة  امل��������اء  ع����ل����ى  وال����ت����زح����ل����ق 
احلديث  لل�صراع  الإم�����ارات  لحت���اد 
والتجديف برئا�صة ال�صيخ اأحمد بن 

حمدان بن حممد اآل نهيان.
وق���ال حممد ع��ب��داهلل ح���ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
ت�صتقطب   : ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
املفتوحة  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
امل��اء باملظالت  لأل��واح التزحلق على 

نخبة من حمبي الريا�صات البحرية 
اأب��ط��ال ال��دول��ة واأي�صا  امل��ث��رية م��ن 
اجل����ال����ي����ات امل���ق���ي���م���ة ح���ي���ث حتظى 
البحرية  ال��ري��ا���ص��ات  م��ن  ك��غ��ريه��ا 
ب�صعبية كبرية ت�صاعفت ب�صكل كبري 
اإمارة  يف  خا�صة  املا�صية  املوا�صم  يف 
دبي و�صاطئ جمريا والتي تزخر كل 
يوم باملظالت امللونة التي ترتفع يف 

�صواطئها اجلميلة الدافئة.
وك�����ص��ف حم��م��د ع���ب���داهلل ح����ارب اأن 
بطولة  من  الأوىل  اجلولة  برنامج 
دب�����ي لأل��������واح ال���ت���زح���ل���ق ع���ل���ى امل����اء 
�صوف  ����ص���ريف  -ك����اي����ت  ب���امل���ظ���الت 
ي�صمل ثالثة اأيام متتالية بداية من 

يوم غد اخلمي�ص وحتى يوم ال�صبت 
املقبل لإعطاء حمبي هذه الريا�صة 
خا�صة  م��ه��ارات��ه��م  لإب����راز  الفر�صة 
املطلوبة  العنا�صر  ك��اف��ة  ت��وف��ر  م��ع 
لإجناحها مع حالة البحر و�صرعات 

الرياح املتوقعة.
وق�����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ان ن���ادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال����دويل  دب���ي 

والرتتيبات  التجهيزات  كافة  انهى 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م��ع  بالتن�صيق 
وامل����وؤ�����ص���������ص����ات ال���وط���ن���ي���ة لإق����ام����ة 
اأي��ام يف  م��دار ثالثة  املناف�صات على 
كايت  �صاطئ  جمريا  �صواطئ  اجمل 
كافة  ع��ل��ى  الط����الع  مت  ك��م��ا  بيت�ص 
وال�صراكة  بالتن�صيق  الفنية  الأم��ور 
�صريف  للكايت  الإم����ارات  جلنة  م��ع 

وال��ت��ج��دي��ف وال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى امل���اء 
لل�صراع  الإم������ارات  ال��ت��اب��ع��ة لحت����اد 
ال�صيخ  برئا�صة  والتجديف  احلديث 
اأح���م���د ب���ن ح���م���دان ب���ن حم��م��د اآل 

نهيان.
برنامج  اأن  ح������ارب  حم���م���د  واأك�������د 
اخلمي�ص  غد  ي��وم  �صيبداأ  املناف�صات 
التزحلق  ل��وح  مناف�صات  خ��الل  م��ن 

الأل����ع����اب  واأي�������ص���ا  تيب"  "توين 
اأن  ع���ل���ى  �صتايل"  "فري  احل������رة 
مناف�صات  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  ي����ك����ون 
اجلمعة  ي���وم���ي  "هايدروفويل" 
وذل������ك ح�صب  امل��ق��ب��ل��ن  وال�������ص���ب���ت 
البحر  وح���ال���ة  اجل���وي���ة  ال����ظ����روف 
نوعية  حتكم  التي  الرياح  و�صرعات 

التناف�ص.

واختتم املدير التنفيذي لنادي دبي 
البحرية حديثه  الدويل للريا�صات 
منه  وحر�صا  ال��ن��ادي  ان  اىل  منوها 
ع��ل��ى زي����ادة الإث�����ارة واله��ت��م��ام من 
حمبي هذه الريا�صة قرر ا�صتحداث 
فئتن للتناف�ص خالل اأيام البطولة 
وهي ت�صجيل اأعلى قفزة للم�صاركن 
واأي�صا  اير"   "دبي  م�����ص��اب��ق��ة  يف 

وحلقة  ال��دائ��ري��ة  احل��رك��ة  م�صابقة 
360 درج���ة او م��ا يعرف  ال����دوران 
موجها  لوب"  "ميغا  مب�����ص��اب��ق��ة 
الريا�صة  ه��ذه  حمبي  اإىل  ال��دع��وة 
اإىل  وك��ذل��ك  وامل�����ص��ارك��ة  للت�صجيل 
اجلمهور الكرمي حل�صور املناف�صات 
املثرية على مدار ثالثة اأيام متتالية 

يف �صاطئ كايت بيت�ص.

•• القاهرة -الفجر 

مناف�صات  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  تختتم 
40 لرجال  ال����  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
ملعب  يحت�صنها  وال��ت��ي  اجل��ول��ف 
اأكتوبر   6 م��دي��ن��ة  يف  لن����د  درمي 
ب���ال���ع���ا����ص���م���ة امل�������ص���ري���ة ال���ق���اه���رة 
وي��ن��ظ��م��ه��ا الحت������اد امل�����ص��ر وحتت 
للجلف،  ال��ع��رب��ي  ا����ص���راف الحت����اد 
للبطولة  الثانية  اجل��ول��ة  و�صهدت 
الثنن  اأم�ص  من  اأول  اأقيمت  التي 
ملعظم  امل�����ف�����اج�����اآت  م�����ن  ال����ع����دي����د 
العربي  العر�ص  يف  امل�صاركة  الفرق 

للجولف. 

تغري املواقع 
التقدم  يف  التون�صي  املنتخب  وجنح 
اىل  ر���ص��ي��ده  راف��ع��اً  الأول  للمركز 
ال�صعودي  املنتخب  بعك�ص   450
الذي تراجع للمركز الثاين بر�صيد 
املنتخب  وح����اف����ظ  ن��ق��ط��ة   454
للبوم  القالق  مركزه  على  امل�صري 
الثاين على التوايل مبجموع 463 

القطري  امل��ن��ت��خ��ب  وت���ق���دم  ن��ق��ط��ة 
ل��ل��م��رك��ز ال����راب����ع مب��ج��م��وع 465 
الإم����ارات  املنتخب  وت��راج��ع  نقطة 
اخلام�ص  اىل  ال����راب����ع  امل���رك���ز  م���ن 

مبجموع 477 نقطة.  

مفاجاأت الفردي  
ت��غ��ري م���واق���ع الالعبن  ك��م��ا ط���ال 
مبناف�صات الفردي على العديد من 
الالعبن حيث تقدم للمركز الأول 
مبجموع  �صهلي  في�صل  ال�����ص��ع��ودي 

144 نقطة وتقدم القطري �صالح 
ال��ث��اين مبجموع  ل��ل��م��رك��ز  ال��ك��ع��ب��ي 
اليا�ص  وال��ت��ون�����ص��ي  ن��ق��ط��ة   147
بنف�ص  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  ب��ره��وم��ي 
منتخب  وت���ق���دم لع����ب  امل���ج���م���وع. 

للمركز  ���ص��ك��ي��ك  اح���م���د  الإم��������ارات 
واخلام�ص   149 مبجموع  ال��راب��ع 
ال�صريف  �صعود  ال�صعودي  ال��الع��ب 
وامللفت  ن��ق��ط��ة   149 مب���ج���م���وع 
للنظر تراجع الالعب امل�صري دين 
املركز  اىل  الأول  امل��رك��ز  م��ن  نعيم 

ال�صاد�ص مبجموع 150 نقطة.

الأحوال اجلوية 
التي  النتائج  وعموماً جاءت معظم 
غ��اب��ت ع��ن امل��ع��ه��ود وامل��ت��وق��ع ب�صبب 
القار�ص،  وال���ربد  ال�صديدة  ال��ري��اح 
وي��ت��وق��ع خ���رباء الأر����ص���اد اجل���و اأن 
اجلولتن  خ��الل  الطق�ص  يتح�صن 
البطولة،  مل��ن��اف�����ص��ات  الأخ����ريت����ن 
الأرب����ع����اء اجلولة  ال���ي���وم  و���ص��ت��ق��ام 
الرابعة واخلتامية و�صيتم بختامها 
امل�صتوى  على  ال��ع��رب  بطل  حتديد 

الفردي والفرقي.

املكتب التنفيذي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  امل��ك��ت��ب  وع��ق��د 
ال�صنوي  اجتماعه  للجولف  العربي 

الثالث برئا�صة الكويتي عبد العزيز 
املال النائب الثاين لرئي�ص الحتاد 
ال���ع���ام لالحتاد  وب��ح�����ص��ور الأم�����ن 
ع��ادل ال��زرع��وين والأع�����ص��اء تيمور 
اأبو اخلري واملهند�ص منذر الربواين 
وكرمي �صالم وحامت قيقة وال�صيدة 
املال  ورح��ب  البو�صماوي،  فريحان 
الكبرية،  اجل��ه��ود  وثمن  باحل�صور 
وا����ص���ت���ع���ر����ص ال������زرع������وين ج����دول 
حا�صر  يف  ي�����ص��ب  ال�����ذي  الع����م����ال 
العربي،  بوطننا  اللعبة  وم�صتقبل 
حم�صر  ع����ل����ى  ال����ت���������ص����دي����ق  ومت 
الجتماع ال�صابق واحل�صاب اخلتامي 
لالحتاد، ومت الطالع على روزنامة 
 ،2022 ل��غ��اي��ة  ب���ط���ولت الحت�����اد 
املرت�صحن  ق����وائ����م  اع���ت���م���اد  ومت 
ل���ل���دورة الن��ت��خ��اب��ي��ة وال���ت���ي متتد 
لغاية 2025، ومت رفع العديد من 
اجتماع  خالل  لعر�صها  التو�صيات 

اجلمعية العمومية لالحتاد.

تبادل الدروع 
اأقام الحتاد امل�صري للجولف حفل 

ح�����ص��ره ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل���ال النائب 
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ص الحت�����اد والأم����ن 
ال�����ع�����ام ل�����الحت�����اد ال����ع����رب����ي ع�����ادل 
الزرعوين واأع�صاء املكتب التنفيذي 
حتت  املنظوؤية  الحت����ادات  وروؤ���ص��اء 
ل����واء الحت�����اد وت��ي��م��ور اأب����و اخلري 
نائب رئي�ص الحتاد امل�صري وروؤ�صاء 
الوفود امل�صاركة وماجد �صرور نائب 
واللواء  ال�����ص��ع��ودي  الحت����اد  رئ��ي�����ص 
"م" عبد اهلل الها�صمي نائب رئي�ص 

احتاد المارات.
وقدم خالل احلفل الحتاد امل�صري 
التذكارية جلميع  ال��دروع  للجولف 
ال���وف���ود ك��م��ا ق���دم ال��دك��ت��ور حفني 
لند  درمي  ن�����ادي  م���دي���ر  ح���ج���ازي 
الوفود  جلميع  ال��ت��ذك��اري��ة  ال����دروع 
وتبادلت العديد من الدول الدروع 

التذكارية.

�سرور يثمن وي�سكر 
وجه ماجد �صرور نائب رئي�ص الحتاد 
ال�صعودي للجولف ال�صكر والتقدير 
ملجل�ص اإدارة الحتاد امل�صري حل�صن 
ان  وم��وؤك��داً  والتنظيم  ال�صت�صافة 
ال�صعب  اأبناء  عن  بغريب  لي�ص  هذا 
امل�صري مبختلف فئاتهم، وا�صتطرد 
ق����ائ����اًل ان���ن���ا مل ن�����ص��ع��ر ب���غ���رب���ة يف 
البلد  متثل  وال��ت��ي  ال��ع��روب��ة  م�صر 
ال���ث���اين ل��ل��ج��م��ي��ع، ك��م��ا وج����ه دزيل 
للجولف  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  ال�صكر 
رغم  ال�صنوية  اجندته  تنفيذ  على 
اجل��ائ��ح��ة وم����وؤك����داً ل����دور الحت���اد 
التي  والنت�صار  التطور  يف  الكبري 

ت�صهده اللعبة بوطننا العربي.   

بطولة دبي املفتوحة يف حلة جديدة

األواح التزحلق باملظالت تنطلق يف كايت بيت�س غدا
حممد حارب: ا�ستحداث م�سابقتي احلركة الدائرية واأعلى قفزة »دبي اير«

الحتاد امل�سري يحتفي بوفود عربية اجلولف  

تون�س تعتلي القمة وال�صعودية والإمارات 
ترتاجعان يف ثاين اأيام البطولة  

مدير مهرجان ليوا الدويل : جتاوزنا 30 األف زائر لفعاليات املهرجان
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الفجر الريا�ضي

طريقة  باأف�صل  العام  اإنهاء  اإىل  الرتتيب  مت�صدر  جرمان  �صان  باري�ص  يتطلع 
الأخ��رية من ذهاب   19 املرحلة  املتع� �صمن  لوريان  عندما يحل �صيًفا على 

الدوري الفرن�صي لكرة القدم، وذلك من دون هّدافه كيليان مبابي املوقوف.
وكان مبابي يف قمة م�صتوياته خالل الفرتة الخرية بعدما �صّجل اأربعة اأهداف 

يف مباراتن من اأ�صل اآخر ثالث مباريات.
اخلام�صة  الدرجة  من  فينيي-اأولنوي  فريق  مدرب  م�صاعد  اأنتوين  جان  وقال 
الذي هزمه �صان جرمان -3�صفر يف كاأ�ص فرن�صا الأحد "لقد راأينا اأنه من بن 

اأف�صل خم�صة لعبن يف العامل".
لكّن مبابي لن يت�صنى له موا�صلة عرو�صه النارية قبل نهاية العام، بل ذهب 

مما  ال�صفراء،  البطاقات  تراكم  ب�صبب  الإي��ق��اف  بداعي  مبكرة،  اإج���ازة  يف 
حرمه من خو�ص اللقاء يف "�صتاد دو مو�صتوار-اإيف األمنا" الأربعاء.

ا مع غياب  و�صيكون على املدرب الرجنتيني ماوري�صيو بوكيتينو التعامل اي�صً
لعب الو�صط اليطايل ماركو فرياتي الغائب لل�صبب نف�صه.

الذي يتطلب منه  المر  للغاية"،  "مبابي لعب مهم  اأّن  بوكيتينو  واع��رتف 
مراجعة ا�صلوبه الهجومي بالكامل يف ظل غياب "النفاثة" الفرن�صية.

ويت�صدر �صان جرمان الرتتيب بفارق مريح ن�صبًيا هو 12 نقطة عن مر�صيليا 
الثاين اأقرب املناف�صن له حتى اللحظة، بينما يحتل لوريان املركز 19 

عن  واح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  لكن  نقطة،   15 بر�صيد  الأخ���ري،  قبل  م��ا 
منطقة المان.

"ليغ  ويف ظل غياب مبابي �صاحب الع�صرة اهداف هذا املو�صم يف 
اّن  الأرجنتيني عن حلول بديلة، خ�صو�صاً  املدرب  �صيبحث   ،"1
يف  ك��ان   ،2018 ال��ع��امل  بكاأ�ص  الفائز  الفرن�صي  املنتخب  جن��م 

�صلب الداء الباري�صي هذا املو�صم.
الدوري  يف  مبابي  عنها  غ��اب  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  امل��ب��اراة  ففي 

بالفوز  انتهت  والتي  املو�صم  ه��ذا  املر�ص  ب�صبب  الفرن�صي 
مواطنه  لإ�����ص����راك  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و  ا���ص��ط��ر   ،1-2 ل��ي��ل  ع��ل��ى 
ليونيل مي�صي كقلب الهجوم، موؤازًرا على اجلناحن من 

الآخر  ومواطنه  الي�صرى  اجلهة  على  نيمار  الربازيلي 
اأنخل دي ماريا على اجلهة اليمنى.

كان من املمكن اأن ينجح هذا احلل مبواجهة لوريان 
... اإل اأّن النجم الربازيلي يغيب منذ فرتة ب�صبب 

الإ�صابة.
للمهاجم  ف���ر����ص���ة  غ���ي���اب���ه  ي�������ص���ّك���ل  ل����ذل����ك، 

يحّل  كي  اإيكاردي  ماورو  الآخر  الأرجنتيني 
�صيجرب  ذل����ك  ان  ال  م��ب��اب��ي،  ع���ن  ب���دي���اًل 
بوكيتينو على و�صع مي�صي يف مركز اجلناح، 
اإم���ك���ان���ات الالعب  ي���الئ���م  ال�����ذي ل  الم�����ر 

ك�صانع للعب.
هو  بوكيتينو  اأم���ام  الك���رب  الهاج�ص  ويبقى 

اندماج مي�صي ب�صكل فّعال يف تركيبة الفريق، بعدما 
�صّجل هدًفا واحًدا يف ع�صر مباريات �صمن الدوري املحلي، وذلك 

دوري  جبهة  على  �صيما  ل  املو�صم،  من  الأه��م  املرحلة  انطالق  قبيل 
اأبطال اأوروبا حيث يواجه الفريق اختباًرا دقيًقا امام ريال مدريد بطل 

يت�صن  مل  بوكيتينو  اّن  كما  قيا�صي(.  )رقم  مرة  "ت�صامبيونزليغ" 13 
الغيابات  ب�صبب  قط  متتاليتن  مباراتن  يف  نف�صها  الت�صكيلة  ا�صراك  له 

العديدة عن الفريق. ودافع املدير الريا�صي للنادي الربازيلي ليوناردو عن 
�صوؤال حول اأداء "الربغوث" الأرجنتيني الحد "مي�صي ل جدال فيه بالن�صبة 

يل. اإذا بداأت اجلدل حول مي�صي، فاأنت ل تعرف اأي �صيء عن كرة القدم".
وتابع ليوناردو "اإذا نظرت اإىل اأرقام مي�صي، فاإن الأ�صهر ال�صتة الأوىل له كانت 
مي�صي،  مع  تقريًبا.  ال��ن��ادي  اأه���داف  جميع  يف  ومبابي  هو  �صارك  لقد  مذهلة. 

بالتاأكيد نحن اأك� قدرة على املناف�صة. ميكنه اأن يح�صم يف كل مباراة".
للراحة، حتت  فرن�صا  كاأ�ص  الخ��رية يف  املباراة  ال��ذي غاب عن  و�صيكون مي�صي 

الختبار للمرة الوىل من دون وجود نيمار اأو مبابي اللذين �صّكل معهما الثالثي 
اخلطري "اأم اأن اأم". لكنه �صيت�صلح مبعرفته الكبرية بالثنائي اإيكاردي ودي ماريا، 
لكّن الأخريين عرفا اي�صاً، متاما كحال مي�صي، مو�صًما متفاوًتا حتى اللحظة.  
ويعي�ص اإيكاردي ندرة يف الهداف، حيث بقي �صائما عن التهديف طوال ثالثة 
وميّر  اخلام�صة.  الدرجة  من  فريق  مبواجهة  لكن  الح��د  �صّجل  اأن  اىل  اأ�صهر 
الالعب الرجنتيني بفرتة ع�صيبة نتيجة م�صاكل �صخ�صية 
املا�صية ق�صية ف�صاد وغ�صيل  اليها يف الي��ام  اأ�صيف 

اأموال قد تدخله يف نفق ق�صائي.
�صائعات ح��ول رحيله هذا  املوقف  ه��ذا  واأث���ار 
ال�صتاء، حيث اأ�صارت ال�صحافة الإيطالية اإىل 

اهتمام اأندية اإيطالية ب�صّمه.
اأن يرى مواطنه  ياأمل  الذي  بوكيتينو  وقال 
ينتظر  "اإنه  املقبلة  املباراة  يف  تاألقه  ي�صتعيد 
ف��ر���ص��ة ال��ل��ع��ب، م��ث��ل ك��ل ال��الع��ب��ن الذين 

لديهم وقت لعب منخف�ص".

•• اأبوظبي-وام:

تدريبياً  برناجماً  اأبوظبي،  يف  الق�صاء  بدائرة  الريا�صي  التحكيم  مركز  نظم 
عن املنازعات الريا�صية، يف اإطار تنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية اجلديد للمركز 
لتعزيز دوره حملياً وعاملياً، متا�صياً مع توجيهات �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء، وزير �صوؤون الرئا�صة، رئي�ص دائرة الق�صاء يف 
اأبوظبي، لرت�صيخ ثقافة التحكيم واحللول البديلة لف�ص النزاعات عن طريق 
�صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  وق��ال  املعتمدة.  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  اتباع 
عن  التدريبي  الربنامج  تنظيم  اإن  اأبوظبي،  يف  الق�صاء  دائ��رة  وكيل  العربي، 
املنازعات الريا�صية، ياأتي �صمن اأن�صطة مركز التحكيم الريا�صي "كا�ص"، والتي 
والإدارين  الريا�صين  واملحكمن  القانونين  والباحثن  املخت�صن  ت�صتهدف 
يف املوؤ�ص�صات القانونية والريا�صية، بهدف تزويدهم باأحدث املعارف واخلربات 
ت�صوية  واآل��ي��ات  املنظمة  وال��ق��وان��ن  الريا�صية  املحكمة  ب��اإج��راءات  ال�صلة  ذات 
اأيام  خم�صة  م��دار  على  ا�صتمر  ال��ذي  التدريبي  الربنامج  اأن  واأو�صح  املنازعات. 
باملقر الرئي�ص لدائرة الق�صاء، بح�صور 236 م�صاركاً، ت�صمن التعريف بتاريخ 
ون�صاأة حمكمة التحكيم الريا�صي" كا�ص"، و�صري الإجراءات يف الق�صايا املنظورة 
اأمامها، ف�صاًل عن القواعد الإجرائية واآليات العمل املتبعة يف اأق�صام املحكمة، 
الدولية  الحت��ادات  ولوائح  املن�صطات  مكافحة  قانون  على  ال�صوء  ت�صليط  مع 
املنظمة لالأن�صطة الريا�صية املختلفة. وقدم امل�صت�صار ح�صن فتحي، رئي�ص هيئة 
ق�صايا الدولة بجمهورية م�صر العربية، حمكم معتمد لدى حمكمة التحكيم 
الريا�صي" كا�ص"، ورقة عمل عن ن�صاأة حمكمة التحكيم الريا�صي الدولية عام 
1983، والتي جاءت نتيجة زيادة عدد املنازعات املرتبطة بالريا�صة واحلاجة 
اإىل مركز حتكيم لت�صوية تلك النزاعات يف اإطار خ�صو�صية الريا�صة، مع �صرح 
امل��را���ص��الت وحما�صر اجلل�صات،  "كا�ص" وت��ب��ادل  اأم���ام  امل��راف��ع��ات  ت��ق��دمي  اآل��ي��ة 
ال��ق��واع��د اخل��ا���ص��ة بالنظام  اأه���م  ت��ن��اول  ك��م��ا  وق�����رارات التحكيم وع��ن��ا���ص��ره��ا. 

الأ�صا�صي للمحكمة، وتاأ�صي�ص املجل�ص الدويل للتحكيم الريا�صي، ليتوىل عملية 
رئي�صها  واختيار  الأ�صا�صي  نظامها  وتعديل  واعتماد  الريا�صية  املحكمة  اإدارة 
ونائبه اإ�صافة اإىل روؤ�صاء دوائر املحكمة املختلفة، والإ�صراف على جميع الأعمال 
�صواء  حملية  اأو  اإقليمية  دوائ��ر  واإن�صاء  والو�صطاء،  املحكمن  واعتماد  وتعين 
رئي�ص  حممود،  عبداملجيد  الدكتور  امل�صت�صار  وحت��دث  موؤقتة.  اأو  دائمة  كانت 
املكتب الفني باإدارة التفتي�ص الق�صائي بدائرة الق�صاء يف اأبوظبي، عن التعاون 
القائم بن دائرة الق�صاء وحمكمة التحكيم الريا�صي "كا�ص" منذ عام 2012، 
ال�صتماع،  مركز  اأبوظبي-  يف  الريا�صي  التحكيم  حمكمة  اإن�صاء  �صهد  وال��ذي 
الريا�صية  املنازعات  العامل، ليتوىل نظر  اأربع مراكز على م�صتوى  اأحد  ليكون 
يف ظل الت�صهيالت املقدمة جلميع اأطراف النزاع. كما ا�صتعر�ص القانون العاملي 
ملكافحة املن�صطات واآليات تطبيقه، واملعايري الدولية والوثائق العلمية الأخرى 
املرتبطة بالقانون، اإىل جانب اإجراءات فر�ص العقوبات مبوجب املادة 10 من 
قانون مكافحة املن�صطات، مبا ي�صمن احلفاظ على القيمة اجلوهرية للريا�صة 
الفر�ص  وتكافوؤ  العادلة  املناف�صة  يحقق  م��ا  امل��ح��ظ��ورة،  امل���واد  ا�صتخدام  وع��دم 
واحرتام القواعد الريا�صية. ومن جانبه، قدم القا�صي الدكتور حممد الكتبي، 
قا�ص مبحكمة العن البتدائية، اأوراق عمل خالل الربنامج التدريبي، تناولت 
وانتقالتهم  الالعبن  ب�صاأن و�صع  "فيفا"،  القدم  لكرة  ال��دويل  لوائح الحت��اد 
ر، والإجراءات  بن الأندية، والنتقالت الدولية التي تنطوي على لعبن ق�صّ
املنظمة لهذه العملية وفق ال�صوابط املحددة.   وتطرقت املحامية الربيطانية، 
الق�صاء،  دائ��رة  لوكيل  الفني  باملكتب  قانوين  باحث  ���ص��ريون،  فريونيكا  كلوي 
والتي  الأرب��ع��ة،  الريا�صي  التحكيم  حمكمة  اأق�صام  يف  الإجرائية  القواعد  اإىل 
ت�صمل ق�صم التحكيم العادي، وق�صمي ال�صتئناف ومكافحة املن�صطات، والدوائر 
التي  النزاعات  واأن��واع  ال�صوء على اخت�صا�صات كل منها  املخت�صة، مع ت�صليط 
ميكن اإحالتها اإليها، لتكون قراراتها قابلة للتنفيذ على الفور ونهائية وملزمة 

لالأطراف.

•• اأبوظبي - وام:

ومهرجان  مرًتا"   25" الق�صرية  للم�صافات  لل�صباحة  العامل  بطولة  حظيت 
يا�ص  اأرينا يف جزيرة  الحت��اد  ب�صالة  املقامة  املائية  للريا�صات  العاملي  اأبوظبي 
باإ�صادات اإعالمية عاملية وا�صعة من خمتلف ممثلي و�صائل الإعالم الدولية التي 
اأيام، وكذلك مب�صتوى التنظيم   7 �صاركت يف تغطية احلدث العاملي على مدار 
الحرتايف يف كل اجلوانب مبا فيها التقنيات املتقدمة والت�صهيالت املتوفرة يف 
اأك��� من  اأرينا،  الحت��اد  الإعالمي يف  املركز  ا�صت�صاف  الإعالمي، حيث  املركز 
160 اإعالمًيا من خمتلف اأنحاء العامل، لتغطية مناف�صات البطولة التي ت�صهد 

م�صاركة اأك� من 1100 ريا�صي ميثلون اأك� من 180 دولة.
وو�صائل  التوقيت  واأنظمة  ال�صخمة  وال�صا�صات  التقنيات  باأحدث  املوقع  وزود 
التوا�صل ال�صريع، متيححا لالإعالمين تغطية احلدث العاملي ونقل فعالياته 
الحرتافية  م�صتويات  باأعلى  ال�صباحة  ريا�صة  متابعي  من  العامل  جمهور  اإىل 

والدقة وال�صرعة.
وتوفر الحتاد اأرينا كل ما ميكن تقدميه كمجمع متعدد الأغرا�ص، وت�صت�صيف 
والفعاليات  ال��دول��ي��ة  املو�صيقية  احل��ف��الت  ذل��ك  يف  مب��ا  الأح����داث  م��ن  العديد 
حتويله  ومت  واملجتمعية،  اخلا�صة  والفعاليات  ال�صركات  وجتمعات  الريا�صية 
اأحدث  با�صتخدام  لل�صباحة  العامل  لبطولة  امل�صتوى  عاملية  �صباحة  وجهة  اإىل 
التقنيات. وقالت فريونيكا جيبادييفا من قناة مات�ص اإنها بطولة عاملية مبهرة 
اأو الفعاليات  من كافة الأوج��ه، مل يرتك �صيئا واحدا للم�صادفة، يف املناف�صات 
الحتاد  يف  الإع��الم��ي  املركز  يف  التقنيات  اأح��دث  توفري  مت  وكذلك  امل�صاحبة، 
الفعاليات  نقل  علينا  �صهل  وه��ذا  احل��دث جلمهورنا،  لنقل جمريات هذا  اأرينا 
فعاليات  لتغطية  ذل��ك  ك��ان  ���ص��واء  الح��رتاف��ي��ة،  م�صتويات  باأعلى  واملناف�صات 
الأحوا�ص  مناف�صات  اأو  باي،  يا�ص  العايل يف  والغط�ص  املفتوحة  املياه  و�صباقات 
املغلقة يف الحتاد اأرينا، وبف�صل بعد نظر املنظمن وا�صت�صافة هذه امل�صابقات يف 
مواقع متقاربة، متكنا من العمل ب�صهولة وي�صر والتنقل بن مواقع امل�صابقات 

املختلفة ومناطق اإجراء املقابالت مع الريا�صين.
غيتي  من�صة  ل��دى  الفوتوغرايف  امل�صور  ب��اي،  فران�صوا  ق��ال  ال�صياق  نف�ص  ويف 

اأب��ه��رين ه��ذا امل��وق��ع ح��ًق��ا مب��ا يتميز ب��ه م��ن م�صاحات رح��ب��ة للعمل،  اإم��ي��ج��ز: 
بطولة  تغطية  كانت  لقد  الزوايا،  اأف�صل  ال�صور من  املميزة للتقاط  والزوايا 
العامل لل�صباحة يف الحتاد اأرينا مهمة حمفزة من الناحية الإبداعية، البطولة 
وما حولها من ابهار منحتني فر�صة ا�صتك�صاف اأفكار جديدة ولقطات اإبداعية 
ل تتوفر عادة يف مواقع ال�صت�صافة الأخرى، كما اأتاحت منطقة ماركت �صرتيت 
يف يا�ص باي اإمكانية توثيق تفاعل اجلمهور مع احلدث عن طريق �صور مميزة 
بخلفية رائعة. وبدوره قال ال�صحفي جيف بريكلي، القادم من اململكة املتحدة: 
بتواجدي هنا  كثرًيا  وا�صتمتعت  اأبوظبي،  فيها  اأزور  التي  الأوىل  املرة  هذه هي 
الحتاد  اأبهرتني مرافق  كما  رائعة،  املناف�صات  كانت  البطولة،  اأح��داث  لتغطية 
اأرينا وم�صتويات التنظيم العالية. غطيت العديد من البطولت الدولية خالل 
م�صريتي املهنية، وميكنني القول باأن ما قدمته الحتاد اأرينا وما وفره منظمو 
املتواجدين لتغطيتها من تقنيات ت�صاهي وتفوق كربى  البطولة لل�صحفين 
من  اخلتامي  ال�صباق  ت�صت�صيف  اأبوظبي  اأن  اأع��رف  وتابع:  الدولية.  امل�صابقات 
بطولة "الفورمول1 " يف كل عام، كما تتزامن بطولة العامل لل�صباحة مع تنظيم 
بطولة مبادلة العاملية للتن�ص، وميكن القول باأن ما توفره اأبوظبي من م�صتويات 
التنظيم الرائدة وال�صيافة املميزة يوؤكد مكانتها الريادية يف ا�صت�صافة كربى 
الفعاليات الريا�صية، ويجعل منها وجهة اأوىل لالحتادات والهيئات الريا�صية 
التي  والتدابري  الحرتازية،  الإج��راءات  تطبيق  مب�صتويات  و�صعدت  الدولية.. 
اتخذها املنظمون يف �صبيل حماية �صحة الريا�صين، وكوادر العمل واجلمهور 
اإىل  على حد �صواء، وكان حتميل تطبيق احل�صن والتعامل معه �صهاًل للغاية، 
اأ�صهم يف  ال��ذي  جانب الإج���راءات الح��رتازي��ة واختبارات م�صحة الأن��ف دورًي��ا 
بنجاحها  عاملًيا  الريادية  مكانتها  اأبوظبي  واأك��دت  املتواجدين.  جميع  حماية 
املعايري  اأعلى  وف��ق  الدولية  الريا�صية  البطولت  ك��ربى  من  ع��دد  با�صت�صافة 
اأمنة حتفظ �صحة و�صالمة الريا�صين وكوادر العمل  اأجواء  الحرتافية، ويف 
اأبوظبي  يف  الريا�صي  املو�صم  فعاليات  اختتام  وم��ع  �صواء،  حد  على  واجلمهور 
ببطولة العامل لل�صباحة للم�صافات الق�صرية /25 مرًتا/، تنطلق ال�صتعدادات 
ملو�صم جديد من البطولت الدولية، تت�صمن بطولة اأبوظبي "اإت�ص اإ�ص بي �صي 

للجولف"، وطواف الإمارات.

•• مدينة زايد – الظفرة-الفجر:

توج معايل اللواء فار�ص خلف املزروعي، القائد العام ل�صرطة اأبوظبي رئي�ص 
باأ�صواط  الفائزين  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
احلول املحليات واملهجنات الأ�صايل واللقايا املجاهيم يف مزاينة مدينة زايد 
15، التي تقام حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ  مبهرجان الظفرة بدورته 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

امل�صلحة، وبتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية يف اأبوظبي.
يف  والت�صال  الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�صي  بطي  عبداهلل  التتويج  ح�صر 
باأبوظبي، عبيد خلفان  الثقافية والرتاثية  املهرجانات والربامج  اإدارة  جلنة 
كبار مالك  وعدد من  اللجنة،  وامل�صاريع يف  التخطيط  اإدارة  املزروعي مدير 

الإبل يف دولة الإمارات ودول جمل�ص التعاون اخلليجي.

نتائج احلول املحليات واملهجنات الأ�سايل
فوز  عن  حمليات   - ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  ح��ول  �صوط  يف  النتائج  اأ�صفرت 
احلذرة ملالكها ال�صيخ خليفة بن �صيف بن حممد اآل نهيان باملركز الأول، ويف 
اآل  زاي��د  �صلطان بن  ه��زاع بن  ال�صيخ  ملالكها  الثاين ج��اءت بنت مكيده  املركز 
اآل  ال�صيخ هزاع بن �صلطان بن زايد  الثالث الظبي ملالكها  املركز  ، ويف  نهيان 
اآل  زاي��د  بن  �صلطان  بن  ه��زاع  ال�صيخ  ملالكها  الرابع مكيده  املركز  نهيان، ويف 
نهيان ، ويف املركز اخلام�ص نوادر ملالكها ال�صيخ خالد بن �صلطان بن زايد اآل 

نهيان.
ويف �صوط حول �صرايا لأبناء القبائل رئي�صي - 1 "رمز" - حمليات ، ح�صدت 
املركز  ويف  الأول،  امل��رك��ز  اخليلي  عوي�صه  �صهيل  حمد  نا�صر  ملالكها  ميا�صه 
املركز  املحرمي، ويف  �صعيد   ال�صيد  �صعيد  ملالكها حميد  وط��ن  ج��اءت  الثاين  

الثالث نو ملالكها �صامل نا�صر �صامل �صقر املن�صوري.
اأما يف �صوط حول �صرايا لأبناء القبائل رئي�صي - 2 "رمز" - حمليات ،  فازت 
املركز  ويف  الأول،  باملركز  املن�صوري  �صقر  �صامل  نا�صر  �صامل  ملالكها  ت�صريف 
الثاين  جاءت الظبي ملالكها ع نا�صر حمد  خلفان املعويل من �صلطنة عمان، 
الكوارى من دولة  اأحمد خليفة طوار  ملالكها عبداهلل  الثالث �صف  املركز  ويف 
1 - حمليات ، زمط ملالكها  قطر. وفازت يف �صوط حول تالد لأبناء القبائل 
م�صبح عامر عامر حويرب املن�صوري باملركز الأول، ويف املركز الثاين جاءت 
�صرابه ملالكها را�صد حممد �صالح  الرا�صدي من دولة قطر، ويف املركز الثالث 

احلاكمة ملالكها مطر �صامل حممد معيوف املن�صوري.
اأما يف �صوط حول تالد لأبناء القبائل 2 - حمليات ،  فازت م�صغله ملالكها را�صد 
ملالكها  رمي��ة  ج��اءت  الثاين  املركز  ويف  الأول،  باملركز  الهاجري  حمد  مبارك 
�صعيد م�صلم بخيت �صهيل الرا�صدي، ويف املركز الثالث �صي ملالكها حممد عمر 

بخيت مهنا املن�صوري. 
حمليات،   - لل�صركاء(  )ي�صمح  مفتوح  القبائل  لأبناء  �صرايا  حول  �صوط  ويف 
ح�صدت ميا�صة ملالكها مبارك عبيد �صعيد �صاملن املن�صوري املركز الأول، ويف 
الرواحي من  �صامل  ن�صيب حمد  ملالكها  ال�صلطنة  ان��ذار  ج��اءت  الثاين  املركز 

مبارك  �صعيد  عبيد   احمد  ملالكها  مدينه  الثالث  املركز  ويف   ، عمان  �صلطنة 
املن�صوري.

ويف �صوط حول املهجنات الأ�صايل فازت ع�صيلة ملالكها الفندي خمي�ص الفندي 
�صامل  ملالكها  النايفة  ج��اءت  الثاين  املركز  ويف  الأول،  باملركز  املزروعي  غامن 
حمد علي م�صلم هميله املزروعي، ويف املركز الثالث قمة ملالكها الدوده �صويد 

مبارك العامري.

اأ�سواط اللقايا املجاهيم
1 - جماهيم، م��ذورة ملالكها يافور  فازت يف �صوط لقايا تالد لأبناء القبائل 
ورادة  ج��اءت  الثاين  املركز  ويف  الأول،  باملركز  العامري  مزينة  النوبي  ق��ران 
ملالكها عبداهلل م�صاعد �صعيد �صالح املن�صوري ، ويف املركز الثالث طافح �صامل 

مبخوت حرتو�ص  املنهايل.
ملالكها  ف��ازت وحيدة  القبائل -2 جماهيم،   لأب��ن��اء  ت��الد  لقايا  �صوط  اأم��ا يف 
الثاين جاءت  املركز  الأول، ويف  باملركز  املنهايل  عو�ص جابر عبداهلل كرموت 
نيلة ملالكها مبارك حمود  �صاملن حميد املن�صوري، ويف املركز الثالث القعوده 

ملالكها حممد را�صد  علي  املري من اململكة العربية ال�صعودية. 
ويف �صوط لقايا �صرايا لأبناء القبائل رئي�صي 1 "رمز" - جماهيم ، ح�صدت 
الثاين   املركز  ويف  الأول،  املركز  امل��زروع��ي  بلو�ص  �صاري  حا�صر  ملالكها  �صمخ 
الثالث غياثي  املركز  ، ويف  املزروعي  براك  بلو�ص  �صاري  ملالكها  جاءت خزامه 

ملالكها حممد �صالح جمرن  العامري.

فازت    ، جماهيم  اأما يف �صوط لقايا �صرايا لأبناء القبائل رئي�صي 2 "رمز" - 
الثاين   املركز  الأول، ويف  باملركز  املزروعي  بلو�ص  �صاري  ملالكها حا�صر  الذاير 
ويف   ، املنهايل  اهلل ح�صن  عبد  �صالح  عبداهلل  ملالكها  الطنه  بن  هيافة  ج��اءت 

املركز الثالث الهايله ملالكها حممد �صالح جمرن  العامري.
، ح�صدت  لل�صركاء - جماهيم  القبائل مفتوح  لأبناء  �صرايا  لقايا  �صوط  ويف 
�صوايا ملالكها �صاري بلو�ص براك املزروعي املركز الأول، ويف املركز الثاين جاءت 
رقا ملالكها احمد بخيت �صليح املنهايل، ويف املركز الثالث فخامه ملالكها عبداهلل 

بن �صيدان بن مهدي العرجاين العجمي من اململكة العربية ال�صعودية.

اإعالن نقاط بريق الإمارات لفئة املحليات باملزاينة
زايد  مدينة  مبزاينة  املحليات  لفئة  الإم���ارات  بريق  نقاط  اأم�ص  م�صاء  اأعلن 
"�صامل نا�صر  املزاينة  باأعلى جتميع للنقاط يف  امل�صاركن  لالإبل، حيث تقدم 
نقطة  و153  نقطة،   156 ح�صد  اإذ  الإم���ارات  املن�صوري" من  �صقر  �صامل 
ل�   ال��ك��واري - دول��ة قطر  ، و17 نقطة  ب��ن ط���وار   "عبداهلل احمد خليفة  ل��� 

"عبدالعزيز حممد عاي�ص علي القحطاين" من الإمارات.

اإعالن نقاط بريق الإمارات لفئة املحليات باملزاينة

فار�س املزروعي يتوج الفائزين باأ�صواط احلول املحليات واللقايا املجاهيم يف مزاينة مدينة زايد
»بن �سقر« يح�سد 156 نقطة.. و »بن طوار« 153 نقطة

�صان جرمان يعّول على مي�صي اأمام لوريان مركز التحكيم الريا�صي باأبوظبي ينظم برناجما تدريبيا عن املنازعات الريا�صية

اإ�صادات عاملية مبونديال ال�صباحة »اأبوظبي 2021«



فنان ي�صمع الألوان وي�صت�صعر الوقت
ن�����ادراً ل ي��خ��ّول��ه اأن ي���رى �صوى  ي��ع��اين ن��ي��ل ه��ارب��ي�����ص��ون م��ر���ص��اً 
بالأبي�ص والأ�صود..لكن هذا الفنان و�صع هوائياً يف جمجمته يتيح 

له حتويل الألوان اإىل اأ�صوات ل�صماعها كنغمات مو�صيقية.
بر�صلونة،  ق��رب  املقيم  عاماً   39 البالغ  الربيطاين  ه��ذا  ويجري 
جتربة على �صوار يتيح له اأن ي�صعر ج�صدياً مبرور الوقت لتغيري 
راأ�صه  فوق  املو�صوع  الهوائي  ي�صبه  الأوىل،  وللوهلة  اإليه.  نظرته 
م�صباحاً غريباً. لكنه يلتقط ترددات الألوان ويحولها اإىل اهتزازات 
الداخلية. ويو�صح هاربي�صون  اإىل الأذن  ت�صل من طريق العظام 
"هذا الأمر يتيح يل ال�صعور بالألوان من ما دون الأحمر اإىل فوق 
البنف�صجي من خالل اهتزازات يف الراأ�ص تتحول اإىل اأ�صوات، ما 
يتيح يل �صماع الألوان". وبذلك ي�صتطيع هاربي�صون ال�صتماع اإىل 
مقطوعات ملوزار من خالل مترير الهوائي اأمام ر�صم موؤلف من 
املقطوعة،  مع  والعر�ص  باللون  تتنا�صب  ملونة  نطاقات  �صل�صلة 
ويبداأ بروؤية الألوان ذهنيا فور ال�صتماع اإىل املو�صيقى اإذ اإن دماغه 

بات مربجما لتف�صري هذه الرتكيبة بن اللون وال�صوت.

تنفق مبالغ طائلة على �صراء كرات الزجاج التذكارية
 20 منذ  التذكارية  الزجاجية  ال��ك��رات  خم�صينية،  ام���راأة  جتمع 
عاماً، مما اأدى اإىل امتالء منزلها بالآلف من هذه الكرات، ومل 
يعد يت�صع للمزيد. بداأ �صغف ويندي �صوين )50 عاماً( بالكرات 
الزجاجية عندما ا�صرتى زوجها رميوند ت�صونغ كرة حتتوي على 
فاأرة كمبيوتر من الذهب عيار 24 قرياط كهدية لها، لأول مرة.

وق��ت ق�صري، حيث مت  قبل  ح��وزت��ه��ا حتى  ال��ك��رة يف  ه��ذه  وبقيت 
ا�صتبدالها بكرة حتتوي على ر�صيع ينام حتت القمر. وقالت ويندي 
متحدثة عن �صغفها بالكرات الزجاجية: " يف البداية مل يكن لدي 
عدد  ازداد  فكلما  الكمية،  على  رك��زت  لذلك  ال��ك��رات،  م��ن  الكثري 
و�صلت  عندما  ولكن  ال�صعادة.  م��ن  باملزيد  �صعرت  كلما  ال��ك��رات، 
بالكرات  اخلا�صة  امل�صاحة  ب��داأت   ،3500 ح��وايل  اإىل  جمموعتي 
يف املنزل بالنفاذ" واأ�صافت: " اأركز الآن على الكرات التي حتتوي 
على احلرفة الأف�صل واملظهر الأك� جمالية، والت�صميمات الأك� 
اإبداعاً" حتتفظ ويندي بجميع كرات الثلج اخلا�صة بها يف غرفة 
خم�ص�صة تبلغ م�صاحتها 60مرتاً مربعاً يف منزلها يف هونغ كونغ 
، ال�صن. وحتتوي الغرفة على رفوف وخزائن عر�ص دوارة لف�صل 
و�صخ�صيات  الكرتونية،  ال�صخ�صيات  مثل  الفئات،  ح�صب  الكرات 

ديزيني، والعالمات التجارية، واحليوانات والريا�صة.
واح��دة يف  م��رة  وتنظيف مقتنياتها  ترتيب  ب��اإع��ادة  ويندي  وتقوم 

ال�صنة، وت�صتغرق عادة اأ�صبوعاً كاماًل للقيام بذلك.

اإطالق �صالحف مهّددة بالنقرا�س يف غابة 
نائية،  غابة  يف  �صالحف  ع�صر  بنغالد�ص  يف  بيئيون  نا�صطون  اأط��ل��ق 
دّمرتها  ب��الن��ق��را���ص مبنطقة  امل��ه��ددة  الأن�����واع  يف حم��اول��ٍة لإح��ي��اء 
الآ�صيوية  ال�صالحف  واختفت  القانوين.  وال�صيد غري  الغابات  اإزال��ة 
كبرياً  عددها  ك��ان  اأن  بعد  اخل�صبة،  �صيتاغونغ  ت��الل  من  العمالقة 
اأنحاء الغابات ال�صتوائية الكثيفة يف البالد. وُجّردت املنطقة من  يف 
الغطاء النباتي ب�صبب �صق الطرق اجلديدة وم�صاريع التنمية. وحتظى 
وُرّبيت  املحلي.  القبلي  املطبخ  يف  ب�صعبية  بنغالد�ص  يف  ال�صالحف 
ال�صالحف الع�صر التي اأُطلقت نهاية الأ�صبوع يف الأ�صر، بعد اأن اأُنقذت 
ال�صالحف  بقاء  اأج��ل  من  التحالف  رئي�ص  وق��ال  الذبح.  من  عائلتها 
"خطوة  ال�صالحف كان  اإطالق  اإن  اأم�ص الأول الثنن  ريك هد�صون 
اأوىل كبرية فعاًل" لإعادة الكائنات اإىل موطنها الأ�صلي. و�صُتزّود كل 

�صلحفاة بجهاز اإر�صال، و�صرياقب علماء الأحياء حتّركاتها.
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�صمك روبوتي لرتهيب الأ�صماك العدوانية
الأنظمة  ا�صطراب  يف  تت�صبب  بطريقة  الأ�صماك  تلك  تنت�صر  غالبا.  اخل��وف  العدائية  البعو�ص  اأ�صماك  تعرف  ل 
البيئية الب�صيطة من اأوروبا اإىل اأ�صرتاليا. ويف م�صعى لإبقاء هذه الأ�صماك املثرية للم�صاكل حتت ال�صيطرة، يحاول 

العلماء اإعادة اخلوف اإىل قلوبها باآلية عالية التكنولوجيا: �صمك اآيل.  
اآلية م�صممة  �صمكة  زادت  املعملية،  التجربة  يف  اإنه  نيوز  �صاين�ص  موقع  تناولها  التي  الدرا�صة  يف  الباحثون  وقال 
اأعاق  ما  البعو�ص،  �صمك  يف  والتوتر  اخل��وف  ا�صتجابات  من  البعو�ص،  لأ�صماك  الطبيعية  املفرت�صة  اأح��د  ملحاكاة 

قدرتها على النجاة والتكاثر.
وكانت اأ�صماك البعو�ص التي يرجع موطنها اإىل اأجزاء من غرب وجنوب �صرق الوليات املتحدة، قد مت اإطالقها يف 

املياه العذبة حول العامل القرن املا�صي يف حماولة طائ�صة لل�صيطرة على املالريا.
اأ�صماك البعو�ص البي�ص وتق�صم ذيول الأ�صماك  ولكن بدًل من تناول يرقات البعو�ص التي تنقل املالريا، تلتهم 
على  للحفاظ  ال��دويل  الحت��اد  بح�صب  املدمرة،  العدوانية  الأن��واع  اأك���  اأح��د  يجعلها  ما  املحليتن،  والربمائيات 

الطبيعة.
ويقول جيوفاين بولفريينو وهو عامل بيئة �صلوكية يف جامعة وي�صرتن اأ�صرتاليا يف بريث اإن جهود مكافحة اأ�صماك 
البعو�ص وغريها من الأنواع العدائية التي جرى اإدخالها، عادة ما تعتمد على القتل با�صتخدام الأفخاخ والت�صميم 

اأو غريها من الو�صائل احلادة.
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عائلة حتتفل بالكري�صما�س بطريقة �صديقة للبيئة
ال�صديقة  "الكري�صما�ص"  احتفالت  جعل  على  بريطانية،  عائلة  حتر�ص 
39 عاماً،  اإميوجن تينكلر،  2017. تعي�ص  للبيئة تقليداً يف منزلهم منذ 
مع زوجها دنكان، 39 عاماً، مع اأطفالهما زانثي، 4 اأعوام، واأثن، 6 اأ�صابيع، 
وكلبهم �صبارتاكو�ص. وبح�صب الزوجة اإميوجن، فاإن جميع اأفراد العائلة 
يحاولون جهدهم لأن تكون معظم ممار�صاتهم احلياتية �صديقة للبيئة، مبا 
يف ذلك الحتفال بالكري�صما�ص. وتقول اإميوجن، اإنها وعائلتها يحر�صون 
"بالكري�صما�ص"،  الحتفال  عند  امل�صتطاع  قدر  النفايات  من  التقليل  على 
ويعيدون ا�صتخدام الهدايا وم�صتلزمات الزينة يف كل عيد للحد من الهدر. 
وت�صيف اإميوجن: " يتم هدر ما قيمته 3.3 مليون عبوة من البال�صتيك 
يف عيد امليالد �صنوياً، ول بد من خف�ص هذه الكمية قدر امل�صتطاع. اأ�صاهم 
وا�صتبداله مبواد  الأعياد،  البال�صتيك يف  ا�صتخدام  بالتقليل من  وعائلتي 
اإحدى طرق عمل العائلة ملنع النفايات والأ�صرار  ا�صتدامة". تتمثل  اأك� 
البيئية يف البحث عن العديد من الأ�صياء امل�صتدامة التي ميكن ا�صتخدامها 
تقوم  العائلة  اأن  كما  معلبة.  الغري  الطبيعية  الأط��ع��م��ة  مثل  الطعام  يف 

ب�صناعة امللح بنف�صها من خالل جمعه من البحر.

اأكرب �صجرة تطور.. هكذا ت�صتك�صف اأ�صول 2.2 مليون كائن حي
اأن�صاأ عاملان من  "التطور"،  بتاريخ  املهتمن  يف خطوة جديدة مذهلة لكل 
للتطور  �صاملة  �صجرة  اأول  لندن،  كوليدج  واإم��ربي��ال  اأك�صفورد  جامعتي 

ت�صجل اأوراقها نحو 2.2 مليون كائن حي.
واأ�صبح الآن مبقدور املهتمن بالتاريخ التطوري للكائنات احلية، الدخول 
العالقات  وا�صتك�صاف   "OneZoom" التفاعلي  الإلكرتوين  املوقع  اإىل 

بن جميع اأنواع الكائنات احلية امل�صجلة لدى العلماء.
الأحياء  ال�صخم ع��امل  امل�����ص��روع  اأجن��ز ه��ذا  ���ص��ن��وات،   10 وعلى م��دار نحو 
اإىل جانبه جيم�ص  وع��م��ل  اأك�����ص��ف��ورد،  م��ن جامعة  وون���غ،  ي��ان  ال��ت��ط��وري، 
روزينديل، الباحث يف التنوع البيولوجي يف اإمربيال كوليدج لندن، ووثق 
 Methods اأيام يف جملة  العاملان م�صروعهما يف ورقة بحثية ُن�صرت قبل 
الذي  الويب  "موقع  وون��غ:  ويقول   .in Ecology and Evolution
د�صناه ي�صمح للنا�ص بالعثور على الكائنات احلية املف�صلة لديهم، ومعرفة 
كيف يربطهم التاريخ التطوري معا، لإن�صاء �صجرة عمالقة جلميع اأ�صكال 

احلياة على الأر�ص".
م��ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول روزي��ن��دي��ل، اإن���ه وزم��ي��ل��ه ي��اأم��الن م��ن وراء جهودهما 
التاريخ التطوري وات�صاع  ب�"تقدمي طريقة جديدة متاما للنا�ص، لتقدير 
احلياة على الأر�ص بكل جمالها". وي�صيف: "قد ت�صعر للوهلة الأوىل اأن 
مليوين نوع عدد اأكرب من اأن تتخيله؛ حيث ل ميكن لأي متحف اأو حديقة 
جميع  متثيل  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  اأداتنا  لكن  جميعا،  ا�صتيعابها  حيوانات 

اأنواع الكائنات على الأر�ص وت�صمح للجمهور بتتبع تاريخها".

كيندال جينري تظهر 
الزينة امليالدية يف بيتها

اإن����ه م��و���ص��م ت��زي��ن الأع����ي����اد مرة 
�صبقت  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وب���ه���ذه  اأخ������رى، 
فقامت  اجل��م��ي��ع  ج��ي��رن  ك���ي���ن���دال 
تظهر  ال�����ص��ور  م��ن  �صل�صلة  بن�صر 
التي  ال����زي����ن����ة  م�����ن  م���ق���ت���ط���ف���ات 
و�صائل  على  منزلها  يف  اعتمدتها 
حيث  الج����ت����م����اع����ي،  ال����ت����وا�����ص����ل 
وعلقت  الرائعة.  زخارفها  عر�صت 
ج��ي��ن��ري ع��ل��ى ال�����ص��ور ق��ائ��ل��ة "كل 

�صيء عن الزينة."
�صجرة  ال�������ص���ور  اإح������دى  اأظ����ه����رت 
بي�صاء،  ب���اأ����ص���واء  م��زي��ن��ة  ط��وي��ل��ة 
اإىل جانب زخارف حمراء وف�صية 
اأظهرت  بينما  ال��ل��ي��ل.  يف  ت���ت���الألأ 
املزينة  امل������دف������اأة  ث���ان���ي���ة  �����ص����ورة 

باجلوارب املطرزة.
ال��ع��ط��ل��ة م��ه��م��ة ب�صكل  ت���ك���ون  ق���د 
ال���ع���ام، لأنها  خ��ا���ص جل��ي��رن ه����ذا 
اأك� جدية مع �صديقها  اأ�صبحت 
م�صدر  اأخ���������رب  ب�����وك�����ر.  دي�����ف�����ن 
 Entertainment Tonight
جيرن  اأن  م���ار����ص   / اآذار  ���ص��ه��ر  يف 
ب�صاأن  علنية  اأك�  لتكون  م�صتعدة 

عالقتهما.

فيديو م�صيء لفناين 
م�صر يثري جدل

م��ا ف��ت��ئ ال��و���ص��ط ال��ف��ن��ي يف م�صر 
ما  ع��ادة  متالحقة،  اأزم���ات  يواجه 
اهتمامات  من  كبريا  حيزا  ت�صغل 
"الرتند"،  وت��ت�����ص��در  اجل���م���ه���ور 
واأح����دث تلك الأزم����ات ه��و فيديو 
ح�صن،  دي��ن��ا  ت��دع��ى  �صابة  ملطربة 
الفني  ل���ل���و����ص���ط  م�����ص��ي��ئ��ا  اع���ت���رب 
تداوله  وج�����رى  ب����ه،  وال���ع���ام���ل���ن 
ال�صاعات  خ��الل  وا�صع  نطاق  على 

القليلة املا�صية.
ودف��ع ه��ذا الفيديو وت��داول��ه على 
التمثيلية  املهن  وا�صع نقابة  نطاق 
اأ�صرف  ال��ف��ن��ان  ب��رئ��ا���ص��ة  م�صر  يف 
حترك  ع����ن  الإع��������الن  اإىل  زك������ي، 

عاجل.. فما الق�صة؟
بانت�صار فيديو على  الواقعة  بداأت 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص��ات 
تظهر فيه دينا ح�صن )29 عاما( 
ب��ي��ن��م��ا ت�����ص��ن ه��ج��وم��ا ح�����ادا على 
الو�صط  اأن  وتزعم  الفني،  الو�صط 
الفتاة  ت����ق����دمي  ي��ت��ط��ل��ب  ال���ف���ن���ي 
تنازلت بعينها. وتت�صمن الفيديو 
للمنتجن  م�����ص��ي��ئ��ة  ت�����ص��ري��ح��ات 

والعاملن بهذا املجال عموما.
الفني  ال���و����ص���ط  اإن  دي���ن���ا  وق���ال���ت 
�صيئة"،  ����ص���م���ع���ة  م�����ن  "يعاين 
الفيديو،  ع���ن  امل��ع��م��ق  وب��ال��ب��ح��ث 
ل��ل��م��رة الأوىل يف  ن�����ص��ر  اأن����ه  ت��ب��ن 
ي���� حينها  امل��ا���ص��ي، ومل  م���ار����ص 
جدل بالقدر الذي اأثاره مع اإعادة 
حترك  عن  واأ�صفر  حاليا،  ت��داول��ه 
م����ن ال���ن���ق���اب���ة لت����خ����اذ اإج��������راءات 

قانونية �صد �صاحبته.

لبنان يوّدع القبطان اآخر بّحارة القرن الـ20
�صمعوين  علي  �صور،  مدينة  اب��ن  اللبناين،  البّحار  واج��ه 
اأم�����واج ال��ب��ح��ر وال��ع��وا���ص��ف ع��ل��ى م���دى 80 ع���ام���اً، جال 
اأم�������ص الأول  ي���ف���ارق احل���ي���اة  اأن  ال���ع���امل يف م��رك��ب��ه، ق��ب��ل 
الثنن تاركاً ب�صمة ل ميكن اأن ميحوها الزمان يف عامل 
"العن  ملوقع  ق��ال  ب��دوي  منري  الباحث  �صديقه  البحار. 
الإخبارية": "هو اآخر البّحارة ال�صورين يف القرن ال�20، 
ورمبا يكون اآخر رجل من اأ�صل جيل لبناين- فينيقي بعد 
اأن ق�صى ن�صف قرن خائ�صاً غمار البحار واملحيطات، اإّما 
مبركب �صراعي جتاري اأو مع باخرة �صحن للنقل البحري، 
وكذلك اأي�صاً ق�صى 20عاماً مر�صداً لإر�صاء ال�صفن يف مرفاأ 
ع�صقاً  لديه  توّلد   1938 "عام  واأ���ص��اف:  �صور".  مدينته 
غريباً لركوب عباب البحر، اأي منذ طفولته، وكان عمره 
القدر، على  ري��اح  اأخذته  فقد  ال�صبع  ال�صنوات  يتجاوز  مل 
مركب �صراعي لنقل الب�صائع ما بن ميناء �صور ومينائي 
وقرب�ص  فل�صطن  واإىل  م�����ص��ر  يف  وب��ور���ص��ع��ي��د  دم���ي���اط 
عامل"  "جبل  قرى  حما�صيل  املركب  هذا  ناقاًل  وتركيا، 
الآتي  وبالتايل  وال��زع��رت،  واخل��رن��وب  املجفف  التن  م��ن 
من موانئ م�صر حمماًل اإىل �صور: الرز، ال�صكر، احل�صر، 

الزجاج، واملواد الأولية للتنجيد".

اأول ر�صالة ن�صية يف التاريخ للبيع 
اإر�صالها  التاريخ، مت  ر�صالة ن�صية ق�صرية يف  اأول  ُتطرح 
عرب �صركة الت�صالت الربيطانية "فودافون" يف الثالث 
من كانون الأول-دي�صمرب 1992، للبيع بتكنولوجيا "ان 
علني  م���زاد  خ��الل  الرقمية،  الأ���ص��ال��ة  تي" لتوثيق  اف 
تقيمه دار "اأغوت" يف فرن�صا. وتتاألف الر�صالة التي تلقاها 
"فودافون" خالل  املتعاون مع  حينها ريت�صارد جارفي�ص 
 Merry" 15 حرفا وفيها عبارة  فرتة عيد امليالد، من 
ال�صاري  و�صي�صبح  جميد"(.  )"ميالد   "Christmas
ب��ال��ع��م��الت الرقمية،  ال��ر���ص��ال��ة  ث��م��ن  ي��دف��ع  ال����ذي ق���د 
لربوتوكول  ف��ري��دة  رق��م��ي��ة  لن�صخة  احل�����ص��ري  امل��ال��ك 
ن�صية  ر�صالة  اأول  خالله  من  اأُر�صلت  ال��ذي  الت�صالت 
اأن  "فودافون" اإىل  �صركة  واأ���ص��ارت  ال��ع��امل.  يف  ق�صرية 
ال�صامية  املتحدة  الأمم  مفو�صية  اإىل  �صيعود  امل��زاد  ري��ع 
جمهولة  �صبه  كانت  وبعدما  الالجئن.  ل�صوؤون  املتحدة 
رئي�صيا  اف تي" حمركا  "ان  تكنولوجيا  باتت  ع��ام،  قبل 
ل�صوق املزادات يف العامل، وهي تقوم على منح وثيقة تثبت 
نظام  يف  حقيقي،  اأو  افرتا�صي  ملنتج  الرقمية  الأ���ص��ال��ة 
غري قابل للخرق ي�صتند اإىل تقنية �صل�صلة الكتل "بلوك 

ت�صاين" ويوثق كذلك التبادلت بالعمالت امل�صفرة.
و�صهادة "ان اف تي" تكون فريدة ول ميكن اإبدالها باأي 
�صكل مواز لها، ما اأعطاها ا�صمها "نون فاجنيبل توكنز" 

الذي يعني "الرموز غري القابلة لال�صتبدال".

ت�صاب بح�صا�صية �صديدة ب�صبب و�صالت الرمو�س
انتفاخ  اإىل  اأدت  �صديدة  ح�صا�صية  لنوبة  ام���راأة  تعر�صت 

عينيها نتيجة ا�صتخدامها لو�صالت الرمو�ص.
على  فيديو  مقطع  �صي�صلي  تدعى  التي  امل���راأة  و�صاركت 
قبل  ب��الإث��ارة  ال�صعور  رحلتها من  فيه  وثقت  ت��وك  تيك 
احل�صول على الرمو�ص، اإىل لقطات مروعة من �صريرها 
نقل  ومت  حت�ص�ص.  لنوبة  تعر�صت  بعدما  امل�صت�صفى  يف 
من  باحل�صا�صية  اإ�صابتها  بعد  امل�صت�صفى  اإىل  �صي�صلي 
اأنني  "اكت�صفت  الفيديو  على  وعلقت  الرمو�ص،  و�صالت 
ت�صيف  اأن  ق��ب��ل  اأم�ص"،  ج��دي��دة  ح�صا�صية  م��ن  اأع����اين 
مت  ب�صدة  متورمة  بعيون  فيها  ظهرت  التي  ال�صور  اأن 
التقاطها بعد حوايل 10 �صاعات من و�صع الرمو�ص لأول 
مرة. ودفع فيديو �صي�صلي العديد من الن�صاء لالعرتاف 
قالت  حن  يف  مماثلة،  حت�ص�صية  فعل  ردود  لديهن  ب��اأن 
التفكري يف جل�صاتهن اخلا�صة  اإع��ادة  اإن عليهن  اأخريات 

لرتكيب و�صالت الرمو�ص بعدما حدث مع �صي�صلي. 

املولود الأ�صغر حجمًا يف العامل يبلغ عامه الثالث 
 3 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ريو�صوكي  �صيكينو  الطفل  ���ص��ارك 
���ص��ن��وات، يف م��وك��ب الأط���ف���ال ال�����ص��غ��ار ال��ذي��ن يرتدون 
الكيمونو والبدلت الريا�صية امل�صغرة وربطات  مالب�ص 
ن��اغ��ان��و، خالل  ب��ك��اروي��زاوا مبحافظة  ال��ع��ن��ق، ���ص��ري��ح��اً 

فعاليات مهرجان �صيت�صي غو �صان.
عام  املعجزة"  "الطفل  اأو  ريو�صوكي"  "�صيكينو  ُول���د 
املولود  باعتباره  الإع���الم  و�صائل  انتباه  ول��ف��ت   ،2018
258 جراماً  ب��وزن  ُول��د  العامل، حيث  يف  الأ�صغر حجماً 

فقط وقيا�ص 22 �صم.

تعامد ال�صم�س على معبد الكرنك.. حقائق قد ل تعرفها
ال�صم�ص  تعامد  بظاهرة  امل�صريون  يحتفل 
ع��ل��ى م��ع��ب��د ال��ك��رن��ك يف الأق�����ص��ر ي���وم 21 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  دي�صمرب من كل عام، من 
التي  الظاهرة  وهي  �صباحاً،  الثامنة  وحتى 
القدمي،  امل�صري  عظمة  م��ن  جانباً  تعك�ص 
وحركة  الفلك  بعلم  دراي���ة  على  ك��ان  ال��ذي 

ال�صم�ص ب�صكل دقيق.
اأ�صتاذ علم امل�صريات  ويف هذا الإط��ار ي�صرح 
ت�صريحات  يف  ال�������ص���م���اع،  ب�����ص��ام  ال���دك���ت���ور 
بع�صاً  عربية"  ن��ي��وز  "�صكاي  مل��وق��ع  خا�صة 
ال�صم�ص  تعامد  ح��ول  املذهلة  احلقائق  من 
"التوقيت"  ميثله  وما  الكرنك،  معبد  على 
من  ج��ان��ب��اً  ت��ع��ك�����ص  دللت  م���ن  و"املكان" 

عظمة قدماء امل�صرين.
دللة  اإىل  بالإ�صارة  حديثه  ال�صماع  ي�صتهل 
التوقيت، يف 21 دي�صمرب من كل عام )يتغري 
التاريخ اإىل 22 دي�صمرب كل اأربع �صنوات، يف 
ال�صنة الكبي�صة(، على اعتبار اأن ذلك التاريخ 
ميثل فلكياً بدء ف�صل ال�صتاء )ف�صل الإنبات 

اإىل اأن ذلك  عند قدماء امل�صرين(، م�صرياً 
امل�صري  وك���ف���اءة  ت��ط��ور  م��ن  ج��ان��ب��اً  يعك�ص 
القدمي العالية يف درا�صة الأجرام ال�صماوية 
وحتركات ال�صم�ص والنجوم وحتى الكواكب، 
الدولة  يف  امل�صرين  ق��دم��اء  ا�صتطاع  فقد 
الأقل  على  كواكب  خم�صة  معرفة  الو�صطى 
منهم فينو�ص واملريخ، واأعطى لهم امل�صري 

القدمي اأ�صماء خا�صة.
ومن عظمة ودللة "التوقيت" ينتقل عامل 
املكان"،  "دللة  ع��ن  ب��احل��دي��ث  امل�����ص��ري��ات 
بالإ�صارة اإىل اأن "معابد" الكرنك هي املكان 
من  للكرنك  ملا  الظاهرة،  تلك  ملثل  الأم��ث��ل 
ن  اأهمية خا�صة؛ فهو بيت الإله اآمون رع )اإميِ
رع بالهريوغليفية(، وهو املعبود اخلفي عند 
امل�����ص��ري ال��ق��دمي، وت��ع��ت��رب م��ع��اب��د الكرنك 
الوقت يف م�صر،  ذل��ك  ديني يف  اأك��رب مركز 
اأن تت�صكل  ومن ثّم فاإنه من الطبيعي جداً 
ال�صم�ص وبن  ق��ر���ص  ب��ن  ال��ع��الق��ة  ه��ن��اك 

)اإمن رع(.

�سكارليت جوهان�سون يف العر�ض الأول لفيلم الغناء 2 يف امل�سرح اليوناين يف لو�ض اأجنلو�ض.  رويرتز

جورجينا رودريغز تخدع 
اجلمهور لرفع ن�صبة ثروتها

ن�صرت عار�صة الأزياء  جورجينا رودريغز  �صوراً عرب �صفحتها اخلا�صة 
طائرتها  من  على  تواجدها  اأثناء  الجتماعي،  التوا�صل  موقع  على 
اإىل ن�صر عدد كبري من املجالت  اأن رودريغز عمدت  اخلا�صة. الالفت 
التي حتتل �صورها غالفها، ما اأثار ال�صكوك لدى العديد من املتابعن 
اأجل زيادة عدد املبيعات، ولتظهر  اأكدوا قيامها بهذا الأمر من  الذين 
اأنها قادرة على حتقيق ن�صب بيع عالية، بح�صب و�صفهم، وبالتايل رفع 
قيمة ثروتها. من ناحية اأخرى بدت روردريغز �صعيدة للغاية باجلولة 
وتنام،  جتل�ص  وه��ي  ظهرت  حيث  ال��ط��ائ��رة،  م��ن  على  بها  تقوم  التي 

وكاأنها يف منزلها متاماً.


