
   

حممد بن را�شد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة ماجد الفطيم

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  قدم 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، و�إىل جانبه �شمو 
نائب  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
�آل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم، و�جب �لعز�ء يف وفاة  ر��شد 

�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل ماجد حممد �لفطيم، رحمه �هلل.
)�لتفا�شيل �س2(

ال�شبت 1 يناير عطلة راأ�س ال�شنة امليالدية 
للحكومة االحتادية والقطاع اخلا�س 

•• دبي- وام:

�أ�شدرت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية، �أم�س، تعميماً 
�حلكومة  يف   2022 �جل��دي��دة  �مل��ي��الدي��ة  �ل�شنة  ر�أ����س  �إج���ازة  ب�شاأن 
�الحتادية، بحيث تكون يوم �ل�شبت �ملو�فق 1 يناير 2022، على �أن 
ي�شتاأنف �لدو�م �لر�شمي يوم �الإثنني �ملو�فق 3 يناير 2022، وذلك 
�ل��وزر�ء ب�شاأن �لعطالت �لر�شمية، وبناء على  لقر�ر جمل�س  ��شتناد�ً 
�الحتادي  �حلكومي  �لقطاع  يف  �الأ�شبوعي  للعمل  �جل��دي��د  �لنظام 

�لذي يبد�أ �لعمل به �عتبار�ً من 1 يناير 2022.   
لعام  يناير  �شهر  من  �الأول  �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  يكون  �أن  تقرر  كما 
�لقطاع  يف  �لعاملني  جلميع  �الأجر  مدفوعة  ر�شمية  عطلة   2022
�خلا�س يف �لدولة مبنا�شبة ر�أ�س �ل�شنة �مليالدية.. ياأتي ذلك ��شتناد� 
لقر�ر جمل�س �لوزر�ء ب�شاأن �لعطالت �لر�شمية.  )�لتفا�شيل �س3(

حمدوك يدعو �ىل �لتو�فق �ل�شيا�شي حلماية م�شتقبل �ل�شو�دن  

بقايا �شاروخ كاتيو�شا �أ�شاب �ملنطقة �خل�شر�ء �ملح�شنة يف بغد�د   )رويرتز(

�إقبال كبري على تلقي لقاح كورونا د�خل مركز مت �إن�شاوؤه حديًثا يف لندن  )� ف ب( 

رئي�س الدولة ي�شدر قرارات ب�شاأن ت�شكيل 
جمل�س اأمناء الهيئة الوطنية حلقوق االإن�شان

•• اأبوظبي -وام:

�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
�هلل، قر�ر�ً ب�شاأن ت�شكيل جمل�س �أمناء �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان.

ون�ّس �لقر�ر على ت�شكيل جمل�س �أمناء �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان برئا�شة 
�شعادة مق�شود عادل عبد �هلل كروز، وع�شوية 11 ع�شو�ً، هم: فاطمة خليفة 
جمعة �لكعبي، مرمي حممد �الأحمدي، فاطمة عبد �لرحيم �لبدو�وي، ُكليثم 
�أمرية  �ل�شويدي،  ر��شد  فرت  �شيف  غ��امن  ن��ور  �ملطرو�شي،  عبيد  بخيت  عبيد 
�أحمد  �إبر�هيم  �ملن�شوري، حممد  �أحمد يو�شف عبد �هلل  ر��شد �ل�شريدي، د. 
�حلمادي، د. ز�يد �شعيد �شيف �شعيد �ل�شام�شي، د. عبد �لعزيز عبد �لرحمن 

عبد �هلل �لنومان، و�شهريار حيدر �أ�شرف نو�بي.     )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد يوقع �إعالن �الإمار�ت للغة �لعربية  )و�م(

  ح�سر رفقة �لأمني �لعام للجامعة �لعربية ووزر�ء �لثقافة �لعرب قمة �للغة �لعربية يف �إك�سبو دبي 

حممد بن را�شد ي�شهد اإطالق اإعـالن االإمارات للغـة العـربية 

م�سري�ت جديدة نحو �لق�سر �لرئا�سي تطالب باملدنية

حمدوك: وحدة وا�شتقرار ال�شودان يف خطر
•• اخلرطوم-وكاالت:

ق������ال رئ���ي�������س �ل������������وزر�ء ع���ب���د �هلل 
�ل�شود�ن  ����ش��ت��ق��ر�ر  �إن  ح���م���دوك، 
�إىل  ودع��������ا  خ����ط����ر،  يف  ووح������دت������ه 
�لتو�فق على ميثاق �شيا�شي حلماية 
�حتجاجات  و�شط  �لبالد،  م�شتقبل 

حا�شدة على �النقالب �لع�شكري.
من  �الآالف  ع�������ش���ر�ت  وخ�����رج  ه����ذ� 
م�����ش��ري�ت حا�شدة،  �ل�����ش��ود�ن��ي��ني يف 
�لرئا�شي  �لق�شر  ق��ا���ش��دة  �الأح����د، 
باحلكم  للمطالبة  �خل���رط���وم،  يف 
�مل�����دين وحم��ا���ش��ب��ة �ل�����ش��ال��ع��ني يف 

مقتل حمتجني.
تو�جد  و�شط  �ملتظاهرون،  وحترك 
�أم���ن���ي م��ك��ث��ف، و�إغ������الق ل��ع��دد من 
�ملوؤدية  �لرئي�شية  و�لطرق  �جل�شور 

�إىل و�شط �لعا�شمة.
وك���ان���ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل�����ش��ود�ن��ي��ة قد 
�جل�شور  �إغ�����الق  �الأح������د،  �أع���ل���ن���ت، 
�لعا�شمة  م������دن  ب����ني  �ل����ر�ب����ط����ة 
للتظاهر�ت  ����ش��ت��ع��د�د�  �خل���رط���وم، 
�ل�������ت�������ي ت�������ت�������ز�م�������ن م���������ع ذك���������رى 
بنظام  �أط��اح��ت  �لتي  �الحتجاجات 

�لرئي�س �ل�شابق عمر �لب�شري.
تربط  ج�����ش��ور�  �ل�شلطات  و�أغ��ل��ق��ت 
و�شط �خلرطوم ب�شاحيتي �أم درمان 

وبحري غرب و�شمال �لعا�شمة.

ورغ�����م ذل�����ك، ك����ان م���ن �مل���ق���رر �أن 
�ل���و�ح���دة من  �مل�����ش��ري�ت يف  تنطلق 
�ل�شاعات  م��ن��ذ  ل��ك��ن  �الأح����د؛  ظ��ه��ر 
جتمع  �ل�����ش��ب��ت،  ل��ي��ل  م���ن  �الأوىل 
�آالف �ملحتجني يف خمتلف ميادين 
ال�شتقبال  �خل�����رط�����وم،  و������ش�����و�رع 
متظاهري �الأقاليم �لذين تو�فدو� 
مئات  ق���اط���ع���ني  �ل�������ش���ب���ت،  م�������ش���اء 
على  �أو  �الأرج��ل  على  �لكيلومرت�ت 
منت در�جات هو�ئية، للم�شاركة يف 

�مل�شرية.
ن��اج��م عن  �شيا�شي  ويف ظ��ل ج��م��ود 

�ملطالبة  مب��و�ق��ف��ه  �ل�����ش��ارع  مت�شك 
باإبعاد �جلي�س عن �مل�شهد �ل�شيا�شي، 
وتعرث جهود رئي�س �لوزر�ء عبد �هلل 
حكومة  لت�شكيل  �لر�مية  حمدوك 
ت��ك��ن��وق��ر�ط، وف��ق��ا ل��الت��ف��اق �ملوقع 
ب��ي��ن��ه وق���ائ���د �جل��ي�����س ع��ب��د �لفتاح 
نوفمرب؛  م����ن   21 يف  �ل�����ربه�����ان 
من  ع��ري�����ش��ة  ق��ط��اع��ات  ت�شتجيب 
�ل�شارع �ل�شود�ين لدعو�ت �لتظاهر 

�ملتو��شلة.
�لتظاهر  دع����و�ت  �إط����الق  وي��ج��ري 
م���ن ق��ب��ل جت��م��ع �مل��ه��ن��ي��ني وجل���ان 

باتفاق  ت��ن��دي��د  و����ش���ط  �مل���ق���اوم���ة، 
ومطالبات  و�ل����ربه����ان،  ح���م���دوك 
ت�����ش��ب��ب��و� مبقتل  م����ن  مب��ح��ا���ش��ب��ة 
�شقطو�  �ل��ذي��ن  �ل�شباب  م��ن  �مل��ئ��ات 
ب��ر���ش��ا���س �ل����ق����و�ت �الأم���ن���ي���ة منذ 
�الإط���اح���ة ب��ن��ظ��ام ع��م��ر �ل��ب�����ش��ري يف 

�حلادي ع�شر من �أبريل 2019.
ت�شدد  فيما  �لتطور�ت  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�إنهاء  �أط���ر�ف دول��ي��ة على ���ش��رورة 
�الإج�����ر�ء�ت �ل��ت��ي �ت��خ��ذه��ا �جلي�س 
يف �خلام�س و�لع�شرين من �أكتوبر، 
و�ل���ت���ي ق��ي��ل �إن���ه���ا خ���ط���و�ت هدفت 
لقطع �لطريق �أمام عملية �لتحول 

�لدميقر�طي يف �لبالد.
وت��ع��ب��ري� ع��ن ح��ال��ة �جل��م��ود، �أعلن 
رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �ل�������ش���ود�ين تعرث 
�التفاق �ملوقع مع �لربهان وجميع 
�ملبادر�ت �لتي طرحها خالل �لفرتة 
�الأخ������رية، ب�����ش��ب��ب �ل��ت��م��رت���س ور�ء 
للقوى  �ملتباينة  و�ل����روؤى  �مل��و�ق��ف 

�ملختلفة.
�خلام�س  يف  �لربهان  �إع��الن  ومنذ 
�ملا�شي،  �أك��ت��وب��ر  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�ل���ب���الد وحل  �ل����ط����و�رئ يف  ح���ال���ة 
ي�شهد  و�ل����وزر�ء،  �ل�شيادة  جمل�شي 
�شيا�شية  �����ش���ط���ر�ب���ات  �ل�������ش���ود�ن 
�إىل  �أدت  كبرية  �حتجاجات  وحركة 

مقتل 45 متظاهر�.

�لقو�ت �لعر�قية حتبط حماولة ��ستهد�ف رتل يف بابل

هجوم �شاروخي على املنطقة اخل�شراء و�شط بغداد

% من �لإ�سابة بكوفيد19 يف �إجنلرت� بال�ساللة �جلديدة   60

طواريء وتدابري اأوروبية جديدة الحتواء انت�شار اأوميكرون
م�شوؤول اأمريكي: يجب منع حزب 
اهلل من الو�شول لنظام لبنان املايل

•• وا�شنطن-بريوت-وكاالت:

�مل�شريف  �مل�������ايل  �ل�����و�ق�����ع  ����ش���ّك���ل 
وتبيي�س  �ل���ف�������ش���اد  وم���ك���اف���ح���ة 
�الأم���و�ل ومت��وي��ل �الإره���اب حمور 
ُبعد جمع وكيل  لقاء م�شريف عن 
وز�رة �خلز�نة �الأمريكية لالإرهاب 
بريان  �مل���ال���ي���ة،  و�ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
جمعية  �إد�رة  مبجل�س  نيل�شون، 

�مل�شارف يف لبنان، قبل �أيام.
وق������د دع������ا ن���ي���ل�������ش���ون �مل�������ش���ارف 
�حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �للبنانية 
�إىل �مل�شاركة يف �لتغيري من خالل 
�هلل  ح��زب  وم��ن��ع  �لف�شاد  معاجلة 
�لنظام  �إىل  �لو�شول  �إمكانية  من 
�لبيان  ب��ح�����ش��ب  �ل��ل��ب��ن��اين،  �مل����ايل 

�لذي وزعته جمعية �مل�شارف.
�الأه������م يف �الج���ت���م���اع كان  ول���ع���ل 
ت�����ش��ج��ي��ع �مل���������ش����وؤول �الأم����ريك����ي 
�تخاذ  ع��ل��ى  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �مل�����ش��ارف 
حلماية  ف��اع��ل��ي��ة  �أك������رث  ت����د�ب����ري 
�لنظام �ملايل يف لبنان من �لف�شاد 
من خالل �لقيام بالتدقيق �ملايل.

خالف بني برملان ليبيا ومفو�شية 
االنتخابات حول اإعالن التاأجيل

•• طرابل�س-وكاالت:

�أ�شبح تاأجيل �النتخابات �لليبية �أمر� و�قعا ال مفر منه على ما يبدو، و�شط 
عدم ��شتعد�د �أي من �الأطر�ف �لفاعلة يف �لبالد الإعالن �خلطوة ر�شميا.

�لعليا،  و�ملفو�شية  �ل��ربمل��ان  بني  جلي  خ��الف  ظهر  �لتخبط،  ه��ذ�  وو�شط 
ف��ب��ع��دم��ا �أع��ل��ن رئ��ي�����س �مل��ف��و���ش��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات ع��م��اد �ل�����ش��اي��ح، يف 
�ل��ربمل��ان هو  ف���اإن  �أن���ه يف ح��ال تاأجيل �الن��ت��خ��اب��ات،  �إع��الم��ي��ة،  ت�شريحات 
�ملوؤ�ش�شة �لتي �شتعلن عن ذلك ولي�س �ملفو�شية، الأنها ال متلك �الخت�شا�س، 
�أم��ر �الإيقاف، وهو من  �لتنفيذ هو من ي�شدر  �أم��ر  �أ�شدر  �أن من  م�شيفا 
يقرر يوم �القرت�ع و�لتاأجيل، �عترب �لنائب وع�شو �للجنة �لربملانية ملتابعة 
�لعملية �النتخابية �شالح �فحيمة، يف ت�شريح ل�)�لعربية.نت(، �أن �لربملان 

لن يعلن عن تاأجيل �أبد�.
�النتخابات،  �إج���ر�ء  على  مقدرتها  �أعلنت  م��ن  ه��ي  �ملفو�شية  �أن  و�أ���ش��اف 

وبالتايل عليها �إعالن �لتاأجيل �أي�شاً.
�ملحدد  �مل��وع��د  �نق�شاء  بعد  �شيجتمع  �ل��ربمل��ان  �أن  �فحيمة،  �أو���ش��ح  كما 
لالنتخابات �أي بعد 24 دي�شمرب، ليعلن لليبيني عن تعّذر �إجر�ئها و�أ�شباب 
ذلك، وي�شع جميع �ملوؤ�ش�شات �أمام م�شوؤولياتها، كما �شي�شمل هذ� �الإعالن 

حزمة من �الإجر�ء�ت �شيتم �الإف�شاح عنها يف حينها.
مبتابعة  �ملكلفة  �لربملانية  �للجنة  �أعلنت  بعدما  �لتطور�ت  ه��ذه  وج��اءت 
�ملعنية  �جلهات  من  �ملطلوبة  �لتقارير  ��شتالمها  عن  �النتخابية  �لعملية 
حول �النتخابات، وعلى ر�أ�شها تقرير �ملفو�شية �لعليا لالنتخابات، وقالت 

�إنها �شتقوم بفح�شها، ثم رفع تو�شياتها �إىل �لربملان.

•• بغداد-وكاالت:

�لتي  بغد�د  و�شط  �ملح�شنة  �خل�شر�ء  �ملنطقة  ب�شاروخني  هجوم  ��شتهدف 
ت�شم �ل�شفارة �الأمريكية، فجر �الأحد، ح�شبما �أفادت قو�ت �الأمن �لعر�قية 
نحو  قبل  ي��اأت��ي  هجوم  يف  �أ�شقط،  �ل�شاروخني  �أح��د  �أن  مو�شحة  ب��ي��ان،  يف 

�أ�شبوعني من �ملوعد �ملقرر الن�شحاب �لقو�ت �لقتالية �الأجنبية من �لبالد.
وجاء يف بيان خللية �الإعالم �الأمني، �أن �ملنطقة �خل�شر�ء يف بغد�د تعر�شت 
�إىل ق�شف بو��شطة �شاروخني نوع كاتيو�شا، حيث فجر �الأول باجلو بو��شطة 
منظومة �شري�م )�لدفاعية(، �أما �لثاين فقد �شقط قرب �شاحة �الحتفاالت، 

م�شيفة �أن �لهجوم ت�شبب باأ�شر�ر يف �شيارتني.
ب��ا���ش��رت بعملية حتقيق وحت��دي��د موقع  �الأم���ن  ق���و�ت  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��اف 

�الإطالق.
�أمنية يف  �شل�شلة عمليات  �الأ�شبوع،  �لعر�قية هذ�  �ل�شلطات  �أطلقت  وبعدما 
خمتلف �ملحافظات ملالحقة عنا�شر د�ع�س و�لعنا�شر �الإرهابية، �أفاد يحيى 
�الأحد،  �أم�س  �لعر�قية،  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  با�شم  �لناطق  ر�شول، 
�أحبطت  بابل  حمافظة  يف  �الحتادية  و�لتحقيقات  �ال�شتخبار�ت  وكالة  باأن 

حماولة ال�شتهد�ف �أرتال دعم لوج�شتي بعبوتني نا�شفتني.
�لعبوتني  �إح����دى  �أن  ت��وي��رت،  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي  ر���ش��ول ع��رب ح�شابه  و�أ����ش���اف 
�ل�شريع و�لثانية يف قاطع  �ل��دروع معدة للتفجري على �لطريق  كانت �شد 

�ل�شوملي.
�ال�شتخبار�ت  �أح��ب��ط��ت  فقد  �أي����ام،  خ��الل  �لثانية  �لعملية  ه��ذه  تعد  فيما 
�لدعم  �أرت���ال  ال�شتهد�ف  حماولة  �ملا�شي،  �خلمي�س  �لعر�قية،  �لع�شكرية 

�للوج�شتي بعبوة نا�شفة يف �لديو�نية جنوبي �لبالد.
وك�شفت خلية �الإعالم �الأمني، يف من�شور عرب �شفحتها يف في�شبوك حينها، 
�أن وكالة �ال�شتخبار�ت و�لتحقيقات �الحتادية يف وز�رة �لد�خلية يف حمافظة 
�لديو�نية، متّكنت �أثناء �مل�شح �مليد�ين من �إحباط حماولة ال�شتهد�ف �أرتال 
�لدعم �للوج�شتي بعبوة نا�شفة معدة للتفجري على �لطريق �ل�شريع يف قاطع 

�حلمزة. و�أ�شافت �أنه مت تفجري �لعبوة باملوقع من قبل خبري �ملتفجر�ت.

•• عوا�شم-وكاالت:
قال وزير �ل�شحة �لربيطاين �شاجد جاويد، �أم�س �الأحد، �إن �حلكومة 
�لربيطانية تتابع �أحدث بيانات كوفيد19 كل �شاعة تقريباً و�شتقوم مبا 

يتطلبه �الأمر الحتو�ء �النت�شار.
وقال جاويد �إن حتليل �لبيانات �أظهر �أن نحو %60 من �إجمايل حاالت 
�الإ�شابة �جلديدة بكوفيد19 يف �إجنلرت� هي �إ�شابات بال�شاللة �جلديدة 
عليه  كانت  مما  �أف�شل  حالة  يف  �لبلد  لكن  �النت�شار  �شريعة  �أوميكرون 

وقت عيد �مليالد يف �لعام �ملا�شي فيما يرجع للتطعيمات و�لفحو�س.
ورد جاويد على �شوؤ�ل عما �إذ� كانت قيود جديدة �شتفر�س قائاًل: نفعل 
بالبيانات...نتابع  مدعوماً  يكون  �أن  يجب  ذلك  لكن  �شرورياً  ن��ر�ه  ما 
تقريباً..  �شاعة  كل  م�شت�شارينا  و�أف�شل  علمائنا  مع  ونناق�شها  �لبيانات 

و�شنبقي �لو�شع قيد �ملر�جعة.
�تخاذ  �الإيطالية تدر�س  �إن �حلكومة  �الأحد  هذ� وقالت �شحف حملية 
تد�بري جديدة لتجنب زيادة حاالت �الإ�شابة بكوفيد19- خالل فرتة 
�أوميكرون �شديدة �لعدوى  �لعطالت و�شط خماوف من �نت�شار �شاللة 

�ملتحورة من فريو�س كورونا.
وقالت �شحيفة كوريريي ديال �شري� �ليومية �الإيطالية �إن رئي�س �لوزر�ء 
�الإيطايل ماريو در�جي قد يفر�س على من مت تطعيمهم �إجر�ء �ختبار 
الإثبات عدم �إ�شابتهم بالفريو�س قبل دخول �أماكن مزدحمة مبا يف ذلك 

�ملالهي و�ملالعب، وذلك بعد �جتماعه مع �لوزر�ء يف 23 دي�شمرب.

م�شريتني  تدمري  التحالف: 
حوثيتني اأطلقتا �شوب مطار اأبها

•• اليمن-وكاالت:

�أع���ل���ن حت���ال���ف دع����م �ل�����ش��رع��ي��ة يف 
�لدفاعات  �أن  �الأح���د،  �أم�س  �ليمن، 
طائرتني  دم��رت  �ل�شعودية  �جلوية 
ب���اجت���اه مطار  �أط��ل��ق��ت  م�����ش��ريت��ني 
�أبها �لدويل. كما �أعلن �لتحالف �أن 
��شتهد�ف  حاولت  �حلوثي  ميلي�شيا 
بثالث  �أم���������س  ف���ج���ر  �مل�������ش���اف���ري���ن 
�نطلقت  �مل�����ش��ري�ت  و�أن  م�����ش��ري�ت، 
�أ�شبح  �ل�����ذي  ���ش��ن��ع��اء  م���ط���ار  م���ن 
�لعابرة  �لهجمات  النطالق  مركز�ً 

للحدود.
وك���ان���ت �ل���دف���اع���ات �ل�����ش��ع��ودي��ة قد 
�أم�����س طائرة  �شابق  وق��ت  دم���رت يف 
خمي�س  ب����اجت����اه  �أط���ل���ق���ت  م�������ش���رية 
�أعلن،  ق��د  �لتحالف  وك��ان  م�شيط. 
عملية   19 ت��ن��ف��ي��ذ  ع����ن  �ل�������ش���ب���ت، 
����ش��ت��ه��د�ف يف م����اأرب و�جل����وف �شد 
ميلي�شيا �حلوثي خالل 24 �شاعة.

و�أفاد �لتحالف �أن عملياته يف ماأرب 
و�جل����وف �أ���ش��ف��رت ع��ن ت��دم��ري 11 

�آلية، ومقتل 80 عن�شر�ً �إرهابياً.

يف  �أمنية  عمليات  �شل�شلة  �أطلقت  كانت  �لعر�قية  �ل�شلطات  �أن  �إىل  ي�شار 
بعدما  �الإره��اب��ي��ة،  و�لعنا�شر  د�ع�����س  عنا�شر  ملالحقة  �ملحافظات  خمتلف 
من  �شل�شلة  ب�شن  �ملا�شيني  �الأ�شبوعني  خ��الل  �لتنظيم  عمليات  ت�شاعدت 
�لهجمات تركز �أغلبها عند �ملناطق �ملتنازع عليها بني بغد�د و�أربيل، �شمايل 

�لعر�ق.

و�شتكون �الختبار�ت �ل�شلبية مطلوبة للدخول �إىل دور �ل�شينما و�مل�شارح 
باالإ�شافة �إىل و�شع �لكمامات يف �الأماكن �ملفتوحة.

موؤخر�  تعافو�  �أو  �للقاح  تلقو�  مل��ن  يحق  �حلالية،  �لقو�عد  ومب��وج��ب 
م��ن �مل��ر���س �ل��دخ��ول و�جل��ل��و���س يف �حل��ان��ات و�مل��ط��اع��م و�مل��ت��اح��ف ودور 
�ل�شينما و�لنو�دي و�ملباريات �لريا�شية. وقال �أحد �مل�شت�شارين �لعلميني 
�حلكوميني لل�شحيفة بع�س �لتد�بري، مثل �إلز�م �جلميع بو�شع كمامات 

حتى يف �الأماكن �ملفتوحة... ميكن �أن يتم تطبيقها قريبا.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها ي�ستقطب 65 جن�سية

اأخبار الإمارات

غيوم �سوداء حتا�رص ال�سومال.. جمود 
القت�ساد وال�سيا�سة و�سقوط مدن

عربي ودويل

اإ�سبيلية يوجه �رصبة 
�سبه قا�سية لأتلتيكو 

الفجر الريا�سي

ال�شحة والطوارئ واالأزمات : تطبيق 
نظام املرور االأخ�شر على امل�شتوى الوطني

•• اأبوظبي -وام:

متا�شيا مع روؤية �لدولة يف مرحلة �لتعايف من جائحة كوفيد19- وتعزيز �جلهود 
�لوطنية لدى كافة �لقطاعات لتاأمني �شحة و�شالمة �ملجتمع بكافة �شر�ئحه، �أعلنت 
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بالتن�شيق مع �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات 
و�لكو�رث عن �عتماد تطبيق نظام �ملرور �الأخ�شر لدخول جميع �جلهات �حلكومية 
�شتقت�شر على  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  ك��اف��ة  و�مل��ر�ج��ع��ني يف  �الحت��ادي��ة للموظفني 
�ملطعمني و�أ�شحاب �لفئات �مل�شتثناة من �لتطعيم، وذلك �بتد�ء من 3 يناير 2022. 
لقاح  �أي  من  جرعتني  على  �حلا�شلني  لالأ�شخا�س  �جلهات  تلك  بدخول  و�شي�شمح 
و�ل��ذي��ن تظهر  ل���ه،  و�مل���ع���ززة  �ل��د�ع��م��ة  و�جل���رع���ات  �ل��دول��ة  كوفيد19- معتمد يف 
�إج��ر�ء فح�س خمربي  ��شتمر�رية  �الأخ�شر مع  باللون  �شفتهم يف تطبيق �حل�شن 

PCR كل 14 يوما وذلك ل�شمان فاعلية نظام �ملرور �الأخ�شر يف �لتطبيق. 
)�لتفا�شيل �س7(

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�إط����الق  دب�����ي، رع�����اه �هلل،  ح���اك���م 
�لعربية  ل��ل��غ��ة  �الإم�������ار�ت  �إع�����الن 
باإك�شبو  �الإم�����ار�ت  دول���ة  يف ج��ن��اح 
�أ�شحاب  بح�شور  دب���ي،   2020
�ملعايل وزر�ء �لثقافة �لعرب وذلك 
ت���ز�م���ن���اً م���ع �ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي للغة 
�ل��ع��رب��ي��ة، وع��ل��ى ه��ام�����س �ل����دورة 
�مل�شوؤولني  �ل���وزر�ء  ملوؤمتر  �ل�22 
�لوطن  يف  �لثقافية  �ل�شوؤون  عن 
�إك�شبو  يف  ت���ق���ام  �ل���ت���ي  �ل���ع���رب���ي 

دبي.   2020
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
مكتوم:  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�لعام  �الأمني  رفقة  �ليوم  ح�شرت 
�ل��ع��رب��ي��ة ووزر�ء  �ل����دول  جل��ام��ع��ة 
�لثقافة �لعرب قمة �للغة �لعربية 
يف �إك�شبو دبي و�لتي تنظمها وز�رة 
�للغة  بالدولة  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لعربية ت�شتحق قمماً كثرية الأنها 
قمة يف �جلمال.. وقمة يف �الت�شاع 
وعاًء  .. وقمة يف كونها  و�ل�شمول 
و�أ�شاف  �أب��ع��اده��ا.  بكل  للح�شارة 
�شمن  �أي���������ش����اً  ����ش���ه���دت  ����ش���م���وه: 

�ل���ق���م���ة �ل���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى �إع�����الن 
�الإم�������ار�ت ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة رفقة 
ووقعت  �ل��ع��رب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزر�ء 
خالله  من  نعلن   .. عليه  معهم 
ل��غ��ًة لهويتنا  �ل��ت��ز�م��ن��ا جت��اه��ه��ا 
بها  نلتزم   .. وعلومنا  وثقافتنا 
لغًة للحياة. مت �إطالق �الإعالن 
بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي،  عهد 

مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، كما 
م��ع��ايل حممد  �الإط����الق  ح�شر 
ب���ن ع���ب���د�هلل �ل���ق���رق���اوي، وزير 
�ل��وزر�ء، ومعايل  �شوؤون جمل�س 
�لها�شمي،  �إب���ر�ه���ي���م  ب��ن��ت  رمي 
�لتعاون  ل�������ش���وؤون  دول����ة  وزي�����رة 
ن���ورة �لكعبي،  �ل���دويل، وم��ع��ايل 
رئي�شة  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��رة 

�ل����وزر�ء  مل��وؤمت��ر  �ل�22  �ل�����دورة 
�مل�شوؤولني عن �ل�شوؤون �لثقافية 
يف �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي. ووّق���ع على 
�لعربية  للغة  �الإم�����ار�ت  �إع���الن 
�أحمد  معايل  �شموه،  جانب  �إىل 
�أبو �لغيط، �الأمني �لعام جلامعة 
حممد  ومعايل  �لعربية،  �ل��دول 
ولد �أعمر، �ملدير �لعام للمنظمة 
و�لثقافة  ل���ل���رتب���ي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 

و�لعلوم، )�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

  ح�سر رفقة �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية ووزر�ء �لثقافة �لعرب قمة �للغة �لعربية يف �إك�سبو دبي 

حممد بن را�شد ي�شهد اإطالق اإعـالن االإمارات للغـة العـربية 

و�شوتاً مل�شاعرهم، ودعامة الزدهار 
 – ثانياً  و�قت�شاد�تنا.  جمتمعاتنا 

تعليم �للغة �لعربية وتعلمها.
تاأ�شي�س توّجه فّعال، وروؤية جديدة 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  تعليم  يف  ل��ل��ن��ج��اح 
وت����ط����وي����ر ط�����ر�ئ�����ق ت��ع��ل��ي��م��ه��ا يف 
لتطوير  �شرورية  حاجة  �مل��د�ر���س 
�قت�شاد�تنا،  ول��ن��م��و  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا 
�ملر�كز  مع  بالتعاون  ذلك  ويتحقق 
مناهج  لتوفري  �ملخت�شة  �لبحثية 
�ملمار�شات  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  ح���دي���ث���ة 
بر�مج  وتطوير  �لُف�شلى،  �لعاملية 
�إعد�د ُمعّلمي �للغة �لعربية وتعزيز 

وتعزز  �ل���ع���رب���ي���ة،  �ل���ل���غ���ة  حت���ف���ظ 
�لقادمة  �الأج��ي��ال  ل��دى  ح�شورها 
ت�شت�شرف  �ل�����وق�����ت  ن���ف�������س  ويف 
�لرقمي  �ل��ف�����ش��اء  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
و�ل�شناعات  �جل���دي���دة  و�ل���ع���و�مل 
�ملرتبطة باللغة �لعربية، وتوظيف 
تعليم  يف  �ل���ع�������ش���ر  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
لغة  لتغدو  �ل��ع��رب��ي��ة،  �للغة  ون�شر 
وز�رة  وكانت  و�مل�شتقبل.  للحا�شر 
�لعام  �أطلقت  قد  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لعربية  �للغة  حالة  تقرير  �ملا�شي 
15 موؤ�ش�شة  وم�شتقبلها مب�شاركة 
�إعالمية، و10 جمامع لغوية، و18 

 – يف ح��ي��ات��ه��م وع���م���ل���ه���م. ر�ب����ع����اً 
تكنولوجيا �للغة �لعربية.

ب��ن��ي��ة حتتية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ي��ت��ط��ل��ب 
رق��م��ي��ة ت��خ��اط��ب �الإن�������ش���ان و�الآل����ة 
بالتعاون  يتحقق  ما  وه��و  �لعربية 
و�ل�شركات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل���ر�ك���ز  ب��ني 
على  �ال�شتثماري  �الإن��ف��اق  وزي����ادة 
ومعاجلة  �ال���ش��ط��ن��اع��ي  �ل����ذك����اء 
تعلم  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ومن�������اذج  �ل���ل���غ���ة 
�الآل����ة و�مل��ك��ان��ز �ل��ل��غ��وي��ة وم���ا ينتج 
تفهم  خدمية  تطبيقات  م��ن  عنها 
�لعربية  باللغة  و�حل��دي��ث  �لكتابة 
– �ل�شناعات  على تنوعها. خام�شاً 

من  �لعربية  �لدولة  بني  و�لتعاون 
�ل�شليم  �للغوي  �لتخطيط  خ��الل 
و�ليوم  �مل�����ش��رتك،  �لعربي  و�لعمل 
طريق  على  مهمة  خ��ط��وة  نخطو� 
ت���ط���ب���ي���ق ت���و����ش���ي���ات وخم����رج����ات 
�الإمار�ت  �إع��الن  ب��اإط��الق  �لتقرير 
و�ل�����������ذي ميثل  �ل����ع����رب����ي����ة  ل���ل���غ���ة 
تغطي  ����ش���ام���ل���ة  ط����ري����ق  خ����ارط����ة 
باللغة  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل���ج���االت  جميع 
�إعالن  "يعّد  و�أ�شافت:  �لعربية". 
�ل��ع��رب��ي��ة مرجعاً  ل��ل��غ��ة  �الإم�������ار�ت 
�لعربية  �ل�����دول  يف  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني 
�لتي  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  الإط���الق 

لتدري�شها  وق���در�ت���ه���م  م��ع��ارف��ه��م 
تعّلمها  ت�����ش��ّه��ل  ع��ل��م��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
ثالثاً  �جلديدة.  لالأجيال  وتقّربها 

�لعربي. – �ملحتوى 
حت�����ش��ني �مل���ح���ت���وى �ل���ع���رب���ي على 
و�شرورة  ون���وع���اً  ك���ّم���اً  �الإن����رتن����ت 
تنموية للمجتمعات �لعربية وذلك 
موؤ�ش�شات  �ال�شتثمار يف  عن طريق 
ن�����ش��ر رق����م����ي، ت��ب��ن��ي من������اذج عمل 
بالتعاون  للنمّو  وقابلة  م�شتد�مة 
مع �حلكومات و�ملوؤ�ش�شات �ملعرفية 
وت����ق����دم ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني �ل���ع���رب 
حمتوًى مفيد�ً وموثوقاً ي�شاعدهم 

جامعة من حول �لعامل. و�شاهمت 
موؤ�ش�شة.   65 �ل��ت��ق��ري��ر  �ع����د�د  يف 
وي��ت�����ش��م��ن �إع����الن �الإم������ار�ت للغة 
هي:  �أ�شا�شية،  بنود  ع�شرة  �لعربية 
�أواًل – �للغة �لعربية هوية : �للغة 
�لعربية وطن جامع، و�شلة �لو�شل 
غنى  تعك�س  وحا�شرنا،  تر�ثنا  بني 
فيها  تتفاعل  وتنّوعها،  جمتمعاتنا 
فريد  ب�شكل  ولهجاتها  �لف�شحى 
وثقافتنا  حل�شارتنا  ر�فعة  لة  ُم�شكِّ
للتو��شل  وو�شيلة  وفنوننا،  و�آد�بنا 
���ش��ع��وب��ن��ا، وممكنة  ب���ني  و�ل��ت��ف��اه��م 
و�أحالمهم،  ���ش��ب��اب��ن��ا  ل��ط��م��وح��ات 

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، �إطالق �إعالن 
�ل��ع��رب��ي��ة يف جناح  �الإم������ار�ت ل��ل��غ��ة 
دول����ة �الإم������ار�ت ب��اإك�����ش��ب��و 2020 
دبي، بح�شور �أ�شحاب �ملعايل وزر�ء 
مع  ت��ز�م��ن��اً  وذل���ك  �ل��ع��رب  �لثقافة 
وعلى  �لعربية،  للغة  �لعاملي  �ليوم 
هام�س �لدورة �ل�22 ملوؤمتر �لوزر�ء 
�مل�شوؤولني عن �ل�شوؤون �لثقافية يف 
�لوطن �لعربي �لتي تقام يف �إك�شبو 

دبي.   2020
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم: ح�شرت �ليوم 
�لدول  �لعام جلامعة  �الأم��ني  رفقة 
�لعربية ووزر�ء �لثقافة �لعرب قمة 
�للغة �لعربية يف �إك�شبو دبي و�لتي 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  تنظمها 
بالدولة �للغة �لعربية ت�شتحق قمماً 
كثرية الأنها قمة يف �جلمال.. وقمة 
يف �الت�����ش��اع و�ل�����ش��م��ول .. وق��م��ة يف 
كونها وعاًء للح�شارة بكل �أبعادها. 
و�أ�شاف �شموه: �شهدت �أي�شاً �شمن 
�لقمة �لتوقيع على �إعالن �الإمار�ت 
�لثقافة  وزر�ء  رفقة  �لعربية  للغة 
�لعرب ووقعت معهم عليه .. نعلن 
لغًة  �ل��ت��ز�م��ن��ا جتاهها  م��ن خ��الل��ه 
لهويتنا وثقافتنا وعلومنا .. نلتزم 
بها لغًة للحياة. مت �إطالق �الإعالن 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ويل 
�ل�شيخ مكتوم بن  عهد دبي، و�شمو 
نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب����ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�����وزر�ء وزي���ر �مل��ال��ي��ة، ك��م��ا ح�شر 
�الإطالق معايل حممد بن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي، وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�ل��وزر�ء، ومعايل رمي بنت �إبر�هيم 
ل�شوؤون  دول����ة  وزي�����رة  �ل��ه��ا���ش��م��ي، 
�ل���ت���ع���اون �ل�������دويل، وم���ع���ايل ن���ورة 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي���رة  �لكعبي، 
ملوؤمتر  �ل�22  �ل���������دورة  رئ���ي�������ش���ة 
�ل�شوؤون  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ني  �ل������وزر�ء 
ووّقع  �لعربي.  �لوطن  �لثقافية يف 
على �إعالن �الإم��ار�ت للغة �لعربية 
�أحمد  م��ع��ايل  ���ش��م��وه،  ج��ان��ب  �إىل 
�ل��ع��ام جلامعة  �الأم���ني  �لغيط،  �أب��و 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة، وم���ع���ايل حممد 
ول��د �أع��م��ر، �مل��دي��ر �ل��ع��ام للمنظمة 
�لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، 
�لكعبي،  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل 
طريق  خ���ارط���ة  �الإع�����الن  لي�شبح 
م����وح����دة جل���م���ي���ع �مل���وؤ����ش�������ش���ات يف 
�ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة. وق��دم��ت معايل 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
�شاحب  �إىل  و�ل�������ش���ب���اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
مكتوم �شرحاً حول �إعالن �الإمار�ت 
ل��ل��غ��ة �ل���ع���رب���ي���ة وج����ه����ود �ل�������وز�رة 
وتعزيز  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ل�����ش��ون 
وقالت  وع��امل��ي��اً.  حملياً  ح�شورها 
تقرير  ك�شف  �لكعبي:  ن��ورة  معايل 
�لعربية وم�شتقبلها يف  �للغة  حالة 
�لتن�شيق  ���ش��رورة  �الأوىل  ن�شخته 

�ملتعلقة باللغة �لعربية .
�للغة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
و�الإع����الم  �لتعليم  م��ث��ل  �ل��ع��رب��ي��ة، 
ل�شّناع  رئي�شيون  �شركاء  و�لن�شر، 
تعزيز  يف  و�الق���ت�������ش���اد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
و�زدهارها،  �لعربية  �للغة  ح�شور 
وبيئة  ت����ن����م����وي����ة  مل����ن����ح  وحت������ت������اج 
فيها  ُت��ط��ّب��ق  م��ت��ط��ورة  ��شتثمارية 
ملو�جهة  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
�ملوؤ�ش�شات  ق��در�ت  وبناء  �لقر�شنة 
تطوير  جم���������االت  يف  �خل����ا�����ش����ة 
و�لت�شويق.  و�ل���ت���وزي���ع  �الأع����م����ال 

�شاد�شاً – حركة �لرتجمة .
نقل  يف  �أ����ش���ا����ش���ي  دور  ل��ل��رتج��م��ة 
بني  و�لتو��شل  وتوطينها  �ملعرفة 
�لعربية  �للغة  �إث��ر�ء  �لثقافات، ويف 
وم�شطلحات  وت��ر�ك��ي��ب  ب��ت��ع��اب��ري 
جديدة ُتوؤّثر يف �ملجتمع و�القت�شاد 
فتطوير  و�الإع�����������الم،  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
و�إليها  �ل���ع���رب���ي���ة  م����ن  �ل���رتج���م���ة 
و�ال����ش���ت���ث���م���ار ف��ي��ه��م��ا ����ش���روري���ان 
نع �ملعرفة.  لتعزيز م�شاهمتنا يف �شُ

�شابعاً – �للغة �لعربية و�لعلوم .
�للغة �لعربية �لتي كانت يف ما�شيها 
ح��ا���ش��ن��ة ل��ل��ب��ح��ث و�الك���ت�������ش���اف يف 
�إتاحة  �ل��ي��وم  حت��ت��اج  جمتمعاتها، 
�ملعارف �حلديثة بالعربية من �أجل 
حتقيق م�شتقبل ز�هر الأبنائها، عن 
طريق �ال�شتثمار يف ترجمة �لعلوم 
و�الأبحاث، ويف �لبحث �لعلمي وفق 
�إىل  حتتاج  كما  �لتنموية،  حاجاتنا 
ب�شبكات  �ل���ع���رب  �ل��ب��اح��ث��ني  رب����ط 
بينهم  �ل��ع��ل��م��ي  منتجهم  ت�����ش��ارك 
�أخرى.  بلغات  للباحثني  وتتيحه 

ثامناً – �للغة �لعربية لغة عاملية.
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�ح�����دة م���ن �أكرث 
ل��غ��ات �ل���ع���امل �ن��ت�����ش��ار�ً، وه���ي لغة 
خاللها  ومن  ثقايف  و�إنتاج  تو��شل 
وفكرنا  ث��ق��اف��ت��ن��ا  ح�������ش���ور  ن���ع���زز 
ويتعزز  �حل�����ش��اري��ة،  وم�شاهماتنا 
ذلك عن طريق بناء �شر�كات عاملية 
و�ملر�كز  �الأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  مع 
تعليمها  ج���ه���ود  ودع�����م  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
 – يف �ل���ع���و�مل �جل����دي����دة. ت��ا���ش��ع��اً 

�ملرجعيات و�ل�شيا�شات �لوطنية .
حت���ت���اج �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة �إىل 
تتعاون  ���ش��ل��ي��م  ل���غ���وي  ت��خ��ط��ي��ط 
وموؤ�ش�شات  �حلكومات  ر�شمه  على 
�أن���و�ع���ه���ا، ُترتجم  ب��ك��اف��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
جماالت  يف  ل��غ��وي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  �إىل 
�لعام  و�لف�شاء  و�الإع���الم  �لتعليم 
باللغة  �مل���رت���ب���ط���ة  و�ل�������ش���ن���اع���ات 
�لعربية، و�إىل تعاون بني مرجعيات 
�للغة �لعربية �ملختلفة يف دولنا كل 
عا�شر�ً  و�حتياجاته.  �أولوياته  وفق 

. �لعربية  �للغة  – م�شتقبل 
�ل��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة ل���الأج���د�د و�الأب���ن���اء، 
لغة  �أي  مثل  دوم���اً  وتتغري  تتطور 
ح��ي��ة. ه���ي ل��غ��ة �ل���دي���ن و�ل�����رت�ث، 
و�قت�شاد  حياة  لغة  هي  كما  متاماً 
ما�شيها  ع��ل��ى  نبني  وع���ل���وم،  وف���ن 
و�إميان،  بثقة  م�شتقبلها  ن�شكل  �إذ 
تتجاوز  حديثة  مقاربات  ونوؤ�ش�س 
م���ا �أ���ش��ب��ح م��ه��م��اًل وت�����ش��ت��وع��ب ما 
لغات  �الحتكاك بني  ت�شارع  يحمله 
حتديات  م����ن  وث���ق���اف���ات���ه  �ل����ع����امل 

وفر�س.

رئي�س الدولة ي�شدر قرارات ب�شاأن ت�شكيل جمل�س اأمناء الهيئة الوطنية حلقوق االإن�شان
•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل، قر�ر�ً ب�شاأن ت�شكيل جمل�س �أمناء �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان.

�الإن�شان  حلقوق  �لوطنية  �لهيئة  �أمناء  جمل�س  ت�شكيل  على  �لقر�ر  ون�ّس 
هم:  ع�شو�ً،   11 وع�شوية  ك��روز،  �هلل  عبد  ع��ادل  مق�شود  �شعادة  برئا�شة 
فاطمة خليفة جمعة �لكعبي، مرمي حممد �الأحمدي، فاطمة عبد �لرحيم 
�لبدو�وي، ُكليثم عبيد بخيت عبيد �ملطرو�شي، نور غامن �شيف فرت ر��شد 
�ملن�شوري،  �هلل  عبد  يو�شف  �أحمد  د.  �ل�شريدي،  ر��شد  �أم��رية  �ل�شويدي، 
د.  �ل�شام�شي،  �شعيد  �شيف  �شعيد  ز�يد  د.  �أحمد �حلمادي،  �إبر�هيم  حممد 

عبد �لعزيز عبد �لرحمن عبد �هلل �لنومان، و�شهريار حيدر �أ�شرف نو�بي.

ومبوجب �لقر�ر، يختار �ملجل�س من بني �أع�شائه نائباً للرئي�س يحل حمله 
تاريخ  من  تبد�أ  �شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  ع�شوية  م��دة  وتكون  غيابه،  ح��ال  يف 

�لعمل بهذ� �لقر�ر.
�آلية ت�شاورية الختيار  �لهيئة، مت و�شع  �ن�شاء  وبناًء على ما ورد يف قانون 
وموؤ�ش�شات  و�الأكادميية  �ال�شت�شارية  �جلهات  من  �الأمناء  جمل�س  �أع�شاء 
�ملجتمع �ملدين وذوي �خلرب�ت �لفنية و�لتخ�ش�شية، باعتبار �أن ع�شويتهم 

هي ب�شفتهم �ل�شخ�شية.
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب  كما 
�لغفلي  �شعيد حممد عبد�هلل  �لدكتور  �شعادة  بتعيني  "حفظه �هلل"، قر�ر�ً 

�أميناً عاماً للهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان، بدرجة " وكيل وز�رة".
و�أ�شدر �شموه قر�ر�ً ب�شاأن م�شاركة ممثلي �جلهات �حلكومية يف �جتماعات 

جمل�س �أمناء �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان.
" ُي�شارك ممثلو �جلهات �حلكومية �لتالية، يف  ون�س �لقر�ر على ما يلي: 
�أعمال جمل�س �أمناء �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان، وح�شور �جتماعاته: 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، وز�رة �لعدل، وز�رة �لد�خلية، وز�رة �ملو�رد 

�لب�شرية و�لتوطني، وز�رة تنمية �ملجتمع".
و�أكد قر�ر �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ، �أن كل جهة من �جلهات �ملن�شو�س 
وُتر�شل  ميثلها،  م��ن  ب��اخ��ت��ي��ار  ت��ق��وم  �مل����ادة،  ه���ذه  م��ن   /1/ بالبند  عليها 
كما  �لهيئة،  رئي�س  �إىل  �ملر�شح  عن  كافية  ببيانات  م�شحوبة  �لرت�شيحات 
�ملن�شو�س عليها  ملمثلي �جلهات �حلكومية  يكون  �أن��ه ال  �لقر�ر، على  ن�س 
باملادة �الأوىل من هذ� �لقر�ر �حلق يف �لت�شويت على �ملو�شوعات �ملعرو�شة 

على جمل�س �الأمناء.

حممد بن را�شد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة ماجد الفطيم

•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، و�إىل جانبه �شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
رئي�س  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �ملالية،  وزي��ر 
جمل�س دبي لالإعالم، و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل ماجد 
�أ�شرة  �إىل منزل  حممد �لفطيم، رحمه �هلل. جاء ذلك خالل زي��ارة �شموه 
ماجد  ط��ارق  �لفقيد  جنل  �إىل  مو��شاته  �شادق  �شموه  ق��دم  حيث  �لفقيد، 
�متنانهم  عظيم  عن  �أع��رب��و�  �لذين  جميعاً  �لفطيم  و�آل  وذوي��ه  �لفطيم، 
�لعلي  �ل�شادقة لهم يف م�شابهم �جللل، ر�جني �هلل  ل�شموه على مو��شاته 

�لقدير �أن يحفظ �شموه وقيادتنا �لر�شيدة من كل مكروه.

حممد بن ر��سد: 
اأبعادها بكل  للح�شارة  وعاًء  كونها  يف  وقمة   .. وال�شمول  االت�شاع  يف  وقمة   .. اجلمال  يف  قمة  الأنها  كثرية  قممًا  ت�شتحق  العربية  •  اللغة 

خالله  من  نعلن   .. عليه  معهم  ووقعت  العرب  الثقافة  وزراء  رفقة  العربية  للغة  االإمارات  اإعالن  على  التوقيع  القمة  �شمن  •  �شهدت 
التزامنا جتاهها لغًة لهويتنا وثقافتنا وعلومنا .. نلتزم بها لغًة للحياة

�إعالن �لإمار�ت للغة �لعربية: 
القادمة االأجيال  لدى  ح�شورها  وتعزز  العربية  اللغة  حتفظ  وم�شاريع  مبادرات  الإطالق  العربية  الدول  يف  للم�شوؤولني  •  مرجع 

تكنولوجيا  وتوظيف  العربية،  باللغة  املرتبطة  وال�شناعات  اجلديدة  والعوامل  الرقمي  الف�شاء  يف  العربية  اللغة  م�شتقبل  • ي�شت�شرف 
الع�شر يف تعليم ون�شر اللغة العربية

العربية باللغة  املرتبطة  املجاالت  جميع  تغطي  �شاملة  طريق  خارطة  متثل  اأ�شا�شية  بنود  ع�شرة  • يت�شمن 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

�أ�شدرت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية، �أم�س، 
 2022 �جلديدة  �مليالدية  �ل�شنة  ر�أ���س  �إج��ازة  ب�شاأن  تعميماً 
 1 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  ت��ك��ون  يف �حلكومة �الحت��ادي��ة، بحيث 
�الإثنني  �لر�شمي يوم  �ل��دو�م  �أن ي�شتاأنف  2022، على  يناير 
�ملو�فق 3 يناير 2022، وذلك ��شتناد�ً لقر�ر جمل�س �لوزر�ء 
للعمل  �جلديد  �لنظام  على  وبناء  �لر�شمية،  �لعطالت  ب�شاأن 
�الأ�شبوعي يف �لقطاع �حلكومي �الحتادي �لذي يبد�أ �لعمل به 
2022. ورفعت �لهيئة - بهذه �ملنا�شبة  1 يناير  �عتبار�ً من 

�ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل  و�لتربيكات  �لتهنئة  �آي��ات  �أ�شمى   -
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، و�إىل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�أ�شحاب �ل�شمو  �إخو�نهم  �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إىل 
�هلل  �شائلني  �الإم���ار�ت،  حكام  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء 
�ل�شحة  مبوفور  عليهم  �ملنا�شبة  هذه  يعيد  �أن  �لقدير  �لعلي 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �شعب  ه��ن��اأت  و�لعافية.كما 

و�ملقيمني على �أر�شها بهذه �ملنا�شبة.

•• اأبوظبي-وام: 

و��شتنكارها  �إد�ن���ت���ه���ا  ع���ن  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  �أع����رب����ت 
�الإرهابية،  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  مل��ح��اوالت  �ل�شديدين 
��شتهد�ف �ملدنيني و�الأعيان �ملدنية يف �ململكة �لعربية 
با�شتهد�فها  ومتعمدة،  ممنهجة  بطريقة  �ل�شعودية 
مدينة خمي�س م�شيط ومطار �أبها من خالل طائر�ت 

بدون طيار مفخخة، �عرت�شتها قو�ت �لتحالف.
و�ع��ت��ربت دول���ة �الإم����ار�ت - يف ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن وز�رة 

��شتهد�ف  حماولة  �أن   - �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
هذه �ملناطق �ملدنية يعد ت�شعيد� خطري� وعمال جبانا، 
وهو  و�مل�شافرين،  �ملدنيني  وحياة  و�شالمة  �أم��ن  يهدد 
�الإجر�ء�ت  �تخاذ كافة  مبثابة جرمية حرب ت�شتدعي 
تهديد�ت  م���ن  �مل���دن���ي���ة  �الأع����ي����ان  �ل����الزم����ة حل��م��اي��ة 
�أن ��شتمر�ر هذه �لهجمات  �حلوثيني. و�أك��دت �ل��وز�رة 
�ل�شافر  حتديها  يعك�س  �حل��وث��ي  جلماعة  �الإره��اب��ي��ة 
�لقو�نني  ب��ج��م��ي��ع  و����ش��ت��خ��ف��اف��ه��ا  �ل�����دويل  للمجتمع 

و�الأعر�ف �لدولية.

�لكامل مع  �الإم����ار�ت  �ل����وز�رة ت�شامن دول��ة  وج���ددت 
معها  و�لوقوف  �الإرهابية،  �لهجمات  هذه  �إز�ء  �ململكة 
يف �شف و�حد �شد كل تهديد يطال �أمنها و��شتقر�رها، 
�أمنها  �إج���ر�ء�ت حلفظ  من  تتخذه  ما  كل  ودعمها يف 

و�شالمة مو�طنيها و�ملقيمني على �أر��شيها.
و�أمن  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  �أم��ن  �أن  �لبيان  و�أك��د 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية كل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد 
�أو خطر يو�جه �ململكة تعتربه �لدولة تهديد�ً ملنظومة 

�الأمن و�ال�شتقر�ر فيها. 

•• اأبوظبي-وام: 

�ملجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لتنفيذي الإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي، كفاء�ت مو�طنة 
�حلكومية  �ل��رب�م��ج  م��ن  تخّرجهم  بعد  �خل��ا���س،  �لقطاع  موؤ�ش�شات  م��ن 

�خلا�شة بتطوير �ملهار�ت.
ووجه �شموه بتو�شيع نطاق مبادر�ت بناء �مل�شار�ت �لوظيفية للرتكيز على 

�لقطاعات ذ�ت �الأولوية.
�ملو�طنون  �كت�شبها  �لتي  �خل���رب�ت  على  �الج��ت��م��اع،  خ��الل  �شموه،  و�ط��ل��ع 
�عتز�زه  عن  وع��رّب  �خل��ا���س،  �لقطاع  يف  ناجحة  وظيفية  م�شار�ت  بناء  يف 

بجهودهم �لتي ت�شهم يف دفع م�شرية �لتنمية يف �لدولة.
ح�شر �للقاء معايل حممد علي �ل�شرفاء، رئي�س د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

- �أبوظبي، ومعايل علي ر��شد �لكتبي رئي�س د�ئرة �الإ�شناد �حلكومي.

•• اأبوظبي -وام:

�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف�����د  ي�������ش���ارك 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت����������ادي، يف 
�لعربي،  �ل���ربمل���ان  جل���ان  �ج��ت��م��اع��ات 
�النعقاد  دور  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  و�جل��ل�����ش��ة 
�لثالث  �لت�شريعي  �لف�شل  �لثاين من 
 23 20 ح���ت���ى  �ل����ف����رتة م����ن  خ�����الل 
دي�شمرب 2021 يف �لعا�شمة �الأردنية 
جمموعة  �أع�شاء  �لوفد  ي�شم  عمان. 
�ل�����ش��ع��ب��ة �ل���ربمل���ان���ي���ة �الإم����ار�ت����ي����ة يف 
�لربملان �لعربي �شعادة كل من حممد 

�أحمد �ليماحي رئي�س �ملجموعة نائب 
�ل��ع��رب��ي ع�شو جلنة  �ل��ربمل��ان  رئ��ي�����س 
�ل�شوؤون �خلارجية و�ل�شيا�شية و�الأمن 
�ل�شرهان  ع��ب��د�هلل  ون��اع��م��ة  �ل��ق��وم��ي، 
�ملجل�س  ل���رئ���ي�������س  �ل����ث����اين  �ل���ن���ائ���ب 
�الجتماعية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��و 
و�لرتبوية و�لثقافية و�ملر�أة و�ل�شباب، 
�ل�����ش��وي��دي ع�شو  ب��و���ش��ه��اب  و�أح���م���د 
و�ملالية،  �القت�شادية  �ل�����ش��وؤون  جلنة 
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ن��ق��ب��ي  �شعيد  و���ش��ذى 
و�لقانوين  �لت�شريعية  �ل�شوؤون  جلنة 
وح����ق����وق �الإن�����������ش�����ان. ووف�������ق ج����دول 

ت�شتعر�س  �للجان  �جتماعات  �أع��م��ال 
و�ل�شيا�شية  �خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة 
و�الأمن �لقومي، �لتطور�ت �ل�شيا�شية 
وحماور  �لعربي،  �لعامل  يف  و�الأمنية 
�لعامل  يف  �ل�شيا�شية  �حل��ال��ة  ت��ق��ري��ر 
م�شودة  ومناق�شة  2021م،  �لعربي 
روؤية �لربملان �لعربي ب�شاأن �آلية متابعة 
�النتخابية يف عدد من  �ال�شتحقاقات 
ب�شاأن حتقيق  وورق��ة  �لعربية،  �ل��دول 
�الأمن و�ال�شتقر�ر يف �لوطن �لعربي. 
�الجتماعية  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة  وت��ط��ل��ع 
و�ل�شباب  و�ملر�أة  و�لثقافية  و�لرتبوية 

ع��ل��ى م���ذك���رة ب�����ش��اأن م�����ش��روع قانون 
��شرت�شادي عربي ملكافحة �لعنف �شد 
�ملر�أة، ودر��شة و�شع �آلية �أو �إطار لدعم 
�لت�شريعات �لعربية �خلا�شة باحلفاظ 
على �لبيئة، ومناق�شة مقرتح م�شروع 
قانون ��شرت�شادي عربي حلماية �للغة 
م�شتجد�ت  ب�����ش��اأن  وم��ذك��رة  �لعربية، 
�إط������الق وث��ي��ق��ة ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 

�لوطن �لعربي يف مملكة �لبحرين.
�ملالية  �ل���������ش����وؤون  جل���ن���ة  وت���ن���اق�������س 
�لتح�شري  م�شتجد�ت  و�القت�شادية 
لعقد �ملنتدى �لعربي حول "متطلبات 

تعزيز �لتكامل �القت�شادي بني �لدول 
��شرت�شادي  قانون  و�إع��د�د  �لعربية"، 
�ال�شطناعي،  �لذكاء  جمال  يف  عربي 
وم���������ش����روع حم�������اور ت���ق���ري���ر �حل���ال���ة 
�الق��ت�����ش��ادي��ة يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي لعام 
2021م. فيما تناق�س جلنة �ل�شوؤون 
وحقوق  و�ل���ق���ان���ون���ي���ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
عربية  ��شرت�تيجية  �إع���د�د  �الإن�����ش��ان، 
����ش��ت��غ��الل وعمالة  مل��ك��اف��ح��ة  م���وح���دة 
�الأط����ف����ال، وم�����ش��روع حم����اور تقرير 
حالة حقوق �الإن�شان يف �لعامل �لعربي 
لعام 2021م، ومذكرة �الأمانة �لعامة 

�لدول  ت�شهدها  �لتي  �لتطور�ت  حول 
�ل�شجناء،  ح��ق��وق  حماية  يف  �لعربية 
لتنظيم عدد  ب��رن��ام��ج  خ��ط��ة  و�إع�����د�د 
�لهيئات  م��ع  و�مللتقيات  �ل��رب�م��ج  م��ن 

بحقوق  �مل���ع���ن���ي���ة  �مل���ن���ي���ة  و�الأج������ه������زة 
�الإن�شان على �مل�شتوى �لدويل.

�لعربي  �لربملان  يعقد  �أن  �ملقرر  ومن 
�النعقاد  دور  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  ج��ل�����ش��ت��ه 

�لثالث  �لت�شريعي  �لف�شل  �لثاين من 
�خلمي�س �ملو�فق 23 دي�شمرب 2021 
�لنو�ب  ملجل�س  �لرئي�شية  �ل��ق��اع��ة  يف 

�الأردين يف عمان.

•• دبي-الفجر:

www.moei. �الإلكرتوين  �لتحتية، موقعها  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  طورت 
www. لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ  بربنامج  �خلا�س  �ملوقع  وكذلك   ،gov.ae
szhp.gov.ae، وذلك �ن�شجاماً مع توجهات �لوز�رة �لر�مية لتعزيز وتكري�س 
وجت�شيد�ً  �لرقمي،  �لتحول  جمال  يف  منها  و�ال�شتفادة  �لتكنولوجيا  ��شتخد�م 
الأهد�فها �ال�شرت�تيجية للوز�رة وحر�شها �لد�ئم على حتقيق �لتو��شل �لفعال 
مع جمهورها، حيث �أن �ملوقع يت�شم مبالئمته ملتطلبات �حلكومة �لذكية، ويربز 
�لهوية �ملوؤ�ش�شية �لتي تتو�ءم مع �لتوجهات �حلكومية يف دولة �الإمار�ت، ويهدف 

يركز  و�شامل  ب�شكل ع�شري  �ملوقع  وت�شميم  �ملقدمة،  رفع جودة �خلدمات  �ىل 
على تفعيل �مل�شاركة �الإلكرتونية يف ظل �لتطور�ت �لتكنولوجية �ملت�شارعة.

و�أو�شحت �لوز�رة �أن تطوير �ملوقعني يندرج �شمن �إطار �لتطوير �مل�شتمر �لذي 
على حتديث موقعها  ومن منطلق حر�شها  �ملتغري�ت،  ملو�كبة  �ل��وز�رة  تنتهجه 
�مل�شتقبلية  وتوجهاتها  �جل��دي��دة،  ومهامها  �ل���وز�رة  روؤي���ة  ملو�كبة  �الإل��ك��رتوين 
�ملقبلة، و�شوال لتحقيق  �لدولة لال�شتعد�د للخم�شني عاماً  �ملتو�فقة مع خطة 
عملية  لتعزيز  توجهها  ع��ن  ف�شال  عاملياً،  وري��ادت��ه��ا   2071 �الإم����ار�ت  مئوية 

�لتحول �لرقمي.
يف �شياق �آخر �أعلنت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية، �أنها ��شتقبلت منذ بد�ية �لعام 

�جلاري قر�بة 123 �ألفاً و158 معاملة �لكرتونية، فيما ��شتقبلت خالل �لعام 
www. �الإل��ك��رتوين  وذل��ك عرب موقعها  و789 معاملة،  �ألفاً   115 �ملا�شي 

moei.gov.ae، وتطبيقها عرب �لهو�تف �لذكية.
وتف�شياًل فاإن �ملعامالت كانت بخ�شو�س �خلدمات �لتي تقدمها �ل��وز�رة، ففي 
 5214 �أكرث من  �إىل  �لعام �جل��اري  �لتحتية و�شل عددها خالل  �لبنية  قطاع 
لالإ�شكان،  ز�ي��د  �ل�شيخ  بربنامج  تتعلق  معاملة   15911 �إىل  �إ�شافة  معاملة، 
و102 �ألف و12 معاملة مرتبطة بخدمات قطاع �لنقل �لربي و�لبحري، �إىل 

�لطاقة. لقطاع  جانب 21 
وبهدف مو�كبة تطلعات حكومة دولة �الإمار�ت و�لتوجهات �لرقمية �مل�شتقبلية 

�جلديد  ب�شكله  �الإل��ك��رتوين  موقعها  �لتحتية،  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  ط��ورت 
بال�شمولية  يتميز  و�ل���ذي   ،www.moei.gov.ae �ملتنوعة،  وخ��دم��ات��ه 
و�لتنوع عرب تعزيزه باأحدث و�شائل �لتكنولوجيا �حلديثة، و�لت�شاميم �لع�شرية 
�ملبتكرة �ملب�شطة �لتي تتيح �شهولة �لت�شفح و�لو�شول �إىل �ملعلومة، حر�شاً من 
�ملتعاملني يف  �ل��وز�رة على تقدمي �الأف�شل الأف��ر�د �ملجتمع، ومبا يلبي تطلعات 
�إجناز معامالتهم بجودة عالية ويف زمن قيا�شي للح�شول على �لبيانات ب�شهولة. 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  �إىل  �حلثيثة  جهودها  خ��الل  من  �ل���وز�رة  تهدف  فيما 
مد�ر  وعلى  و�شهولة،  ب�شرعة  عليها،  �حل�شول  يف  وم�شاعدتهم  للمتعاملني، 

�ل�شاعة، و�نطالقاً من �شعي وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية الإ�شعاد تعامليها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

دعت �شرطة �أبوظبي �ل�شائقني  �إىل �شرورة  �اللتز�م بخط �ل�شري �الإلز�مي 
يف �حلاالت �لتي يجب على �ل�شائق �اللتز�م بخط �شري معني مو�شحة  �أن 
�حلو�دث  ت�شبب يف  �الإل��ز�م��ي  �ل�شري  بخط  �مل��رك��ب��ات  �ل��ت��ز�م  ع��دم  خمالفة 

و�الإ�شابات �لبالغة �لتي ت�شببها هذه �ملخالفة.  
و�أكدت مديرية �ملرور و�لدوريات بقطاع �لعمليات �ملركزية حر�شها على منع 
�لتجاوز�ت �لتي يقوم بها بع�س �ل�شائقني يف �ل�شو�رع �لد�خلية و�خلارجية 
�لتنفيذية  �لالئحة  عليها  ن�شت  �ل��ت��ي   86 رق��م  �مل���ادة  تطبيق  خ��الل  م��ن 
�خلفيفة  �ملركبة  �لتز�م  »ع��دم   )178( رقم  و�مل��رور  �ل�شري  لقانون  �ملعدلة 

بخط �ل�شري �الإلز�مي وعقوبتها �لغر�مة �ملالية 400 درهم«.

�الإلز�مي  �ل�شري  هو  للمركبات  �الإل��ز�م��ي  �ل�شري  �ملق�شود بخط  �أن  وذك��رت 
ناحية  �ملركبة  �جت��اه  تغيري  دون  "حارة" من  و�ح��د  م�شار  على  لل�شائقني 
بناء على  د�ئم  ب�شكل  �إلز�ميا  �ل�شري  ،ويكون خط  �لي�شار  �أو ناحية  �ليمني، 
�لتحديد بعالمات �ملرور �شو�ء كانت �شو�خ�س �أو خطوط �أر�شية مثل �أماكن 
و عند وجود  �ملركبات  �أن��و�ع  لبع�س  �لتجاوز وحتديد خطوط خا�شة  منع 
ب�شكل موؤقت  �إلز�ميا  �ل�شري  �ل�شاحنات وقد يكون خط  لوحات منع جتاوز 
بناًء على ظروف حمددة مثل ظروف �لزمان �أو �ملكان �أو حالة �لطريق، مثل 
قو�عد منع �لتجاوز عند "�نعد�م �لروؤية و �الختناقات �ملرورية و �حلو�دث" 
و ع��ن��د �ل��ت��وق��ف ع��ل��ى �ل��ت��ق��اط��ع��ات ب��ان��ت��ظ��ار �أول���وي���ة �مل����رور ، ك��م��ا ق��د يكون 
�الإلز�مي  �ل�شري  �ملركبات مثل خط  الأن��و�ع معينة من  �ل�شري حم��دد�  خط 

للحافالت و �شيار�ت �الأجرة .

•• اأبوظبي-وام:

�إمارة  م�شتوى  على  حكومية  جهة  �أول  للمحا�شبة  �أبوظبي  جهاز  يعترب 
�أبوظبي،  حكومة  ت�شهدها  �لتي  �لرقمي  �لتحول  حركة  تو�كب  �أبوظبي 
 G42 جمموعة  يف  �ل�شحابية  �لبيئة  �إىل  بياناته  م��رك��ز  نقل  مت  حيث 

لتعزيز قدر�ته يف جمال �لذكاء �ال�شطناعي عرب كافة عملياته �لرقمية.
من  لالإمارة  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  مع  متا�شياً  �خلطوة  هذه  وتاأتي 
�حلوكمة  ممار�شات  �أف�شل  وتعزيز  �لنز�هة،  م�شتويات  �أعلى  حتقيق  �أجل 

ب�شورة م�شتمرة.
من  تتخذ  �لتي   G42 جمموعة  م��ع  �شر�كة  �تفاقية  �جل��ه��از  عقد  وق��د 
و�حلو�شبة  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  جم��ايل  يف  وتن�شط  لها  م��ق��ر�ً  �أب��وظ��ب��ي 

�ل�شحابية.
و�شي�شتخدم �جلهاز - مبوجب هذه �ل�شر�كة - �حلو�شبة �ل�شحابية �ملتقدمة 
و�حلوكمة،  �الإد�رة  ممار�شات  �أف�شل  تنفيذ  لدعم  �ال�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
وطرح تقنيات رقابية جديدة، حيث متّكن خدمات G42 �جلهاز من دمج 
تطبيقاته بتكنولوجيا �لذكاء �ال�شطناعي لديها، وهذ� بدوره ي�شاهم يف 
�ملال  على  �لرقابة  �أب��و ظبي يف جم��االت  الإم��ارة  �لتناف�شية  �لقدرة  تعزيز 

�لعام.

�أبوظبي  بجهاز  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة  م��دي��ر  �لبلو�شي،  هيفاء  وق��ال��ت 
�حلكومي  �ل��ت��وج��ه  �إط���ار  يف  �لنوعية  �خل��ط��وة  ه��ذه  "تاأتي   : للمحا�شبة 
للتحول �لرقمي �لذي يعك�س �لروؤية �ال�شت�شر�فية لقيادتنا �لر�شيدة ب�شاأن 
�لعاملية  �لتحديات  مع  با�شتباقية  ويتعامل  �حلكومي،  �لقطاع  م�شتقبل 
�لتي تتطلب �إحد�ث �لتغيري مبا ميّكننا من تطبيق �الأنظمة �لرقمية وفق 

�أف�شل �ملعايري �لعاملية".
وتتمثل خمرجات هذ� �لتحول يف تعزيز �الأد�ء �ملوؤ�ش�شي، وخف�س �لتكاليف 
�لتحتية  �لبنى  و�شيانة  �ل�شحابية،  �حلو�شبة  باعتماد  و�لت�شغيلية  �ملالية 
لتكنولوجيا �ملعلومات، وحتقيق وفور�ت يف �لعمليات �لت�شغيلية. كما تتمثل 
يف حت�شني �ملرونة �لت�شغيلية مما يتيح للجهاز �إمكانية تو�شيع نطاق �أعماله 
�لرقمي  �لتحول  �أي�شاً  �التفاقية  وتدعم  �الأجهزة.  توفر  قيود  عن  بعيد�ً 
�ل�شريع �لذي ت�شهده خمتلف جهات حكومة �أبوظبي، وميّكن �جلهاز من 
�الأمو�ل  تعزيز حماية  �ملتمثلة يف  ��شرت�تيجيته �جلديدة  �أه��د�ف  حتقيق 
�لت�شغيلية  �لكفاءة  و�لنز�هة، وحتقيق  �مل�شاءلة  و�الرتقاء مببادئ  �لعامة، 

�ملثلى.
�شري  ��شتمر�رية  �شمان  �إىل  �لر�مي  �جلهاز  توّجه  �لتحول  ه��ذ�  و�شيعزز 
�أكرث  �لتغيري نحو م�شتقبل  �الأعمال، ويرفد م�شاعيه يف قيادة  وت�شريف 

�أماناً و�زدهار�ً.

االإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�شتهداف خمي�س 
م�شيط ومطار اأبها بطائرات بدون طيار مفخخة

�لتقى كفاء�ت مو�طنة من موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ص

خالد بن حممد بن زايد يوجه بتو�شيع نطاق مبادرات بناء امل�شارات الوظيفية للرتكيز على القطاعات ذات االأولوية

وفد ال�شعبة الربملانية االإماراتية ي�شارك يف اجلل�شة 
الثانية للربملان العربي واجتماعات جلانه يف عمان

��ستقبلت قر�بة 123 �ألفًا و158 معاملة �لكرتونية خالل 2021

وزارة الطاقة والبنية التحتية تطور موقعها االإلكرتوين وموقع زايد لالإ�شكان وفق اأحدث التطورات التكنولوجية

 �شرطة اأبوظبي حتث ال�شائقني على 
االلتزام »بخط ال�شري االإلزامي«

خطوة نحو تعزيز قدر�ت �جلهاز يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي وتبني �أف�سل ممار�سات �حلوكمة

جهاز اأبوظبي للمحا�شبة اأول جهة حكومية 
تنقل مركز بياناتها اإىل البيئة ال�شحابية

ال�شبت 1 يناير عطلة راأ�س ال�شنة 
امليالدية للحكومة االحتادية

• تقلل عملية �نتقال مركز �لبيانات �إىل �لبيئة �ل�سحابية �ملخاطر �لبيئية،  

وحتقق وفور�ت مالية و�لتكاليف �لت�سغيلية، وتعزز �لأمن و�لمتثال
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

مت��ّك��ن��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
، من  �أم�س  �ل�شباب  لتنمية م�شاريع 
ر�شم �البت�شامة ل� 9 �أطفال و�أ�شرهم 
وذويهم ، حيث قامت وبالتعاون مع 
مببادرة  �أمنية"  "حتقيق  موؤ�ش�شة 
�ل�����ش��ع��ادة و�ل���ف���رح جلمهور  �أدخ���ل���ت 
�حل�������ش���ور ب����� " ق���ري���ة �مل���ط���اع���م " 
مبنطقة مينا �لعرب بر�أ�س �خليمة 
ب��ح�����ش��ور ودعم  �إح��ت��ف��ال ك��ب��ري  ، يف 
�لنعيمي  م�����ش��ب��ح  حم���م���د  ����ش���ع���ادة 
ويو�شف   ، �ل���ت���ج���ارة  غ���رف���ة  رئ��ي�����س 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ����ش��م��اع��ي��ل 
وحممد   ، �شقر  ب��ن  �شعود  ملوؤ�ش�شة 
بالوكالة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لطري 
ل���ر�أ����س �خل��ي��م��ة �ل��ع��ق��اري��ة ، وهاين 
�لزبيدي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�ل�شبب  " وحممد  �أمنية  " حتقيق 
و�ل�شرطة  بالوكالة  �لغرفة  م��دي��ر 
�ملجتمعية و�لتثقيف �ل�شحي بر�أ�س 
���ش��ارك��و� جميعا يف  ، ح��ي��ث  �خل��ي��م��ة 

حمققني  �لت�شعة  �الط��ف��ال  �إ���ش��ع��اد 
و�لتي  متنوها  �لتي  �أمنياتهم  لهم 
�أحد�هن  ت��ك��ون  �أن  ب��ني  م��ا  ت��ن��وع��ت 
ميتلك  و�ن   ، �الم���������ري�ت  �أم��������رية 
�الخ��ري��ن الإج��ه��زة الب��ت��وب و�أحدث 
قيمة  �أخ��������رى  وه�����د�ي�����ا  �ل����ه����و�ت����ف 

متنوها فتحققت �أمنياتهم .
بالقرية  �حل�����ش��ور  ج��م��ه��ور  ف��وج��ئ 

�ل�شرطة  ���ش��ي��ارة  ي��ت��ق��دم��ه  مب��وك��ب 
�ملهرجان  م��ق��ر  ت��دخ��ل   ، �ملجتمعية 
وه�����ي  ُت���ق���ل �ل��ط��ف��ل��ة " م���ن���ال عبد 
�لرحمن �لعو�شي " 5 �شنو�ت ، و�لتي 
متنت �أن تكون �أمرية �المري�ت ومن 
موؤ�ش�شة  و�شفر�ء  �لو�شيفات  حولها 
من  و�ملتطوعات  �أمنية"   "حتقيق 
و�عتلت   ، �لتو��شل  مو�قع  م�شاهري 

�جلميع  ت�����ش��ف��ي��ق  ل��ي��ع��ل��و  �مل�������ش���رح 
باقي  وف��رح��ة  فرحتها  ي�شاركونها 
ي��ع��ان��ون ظروفاً  �ل��ذي��ن   ، �الط���ف���ال 
موؤ�ش�شتي  فحققت  مت��ن��و�  �شحية 
�أمنية  ���ش��ق��ر وحت��ق��ي��ق  ب���ن  ���ش��ع��ود 
�ملطاعم  ق��ري��ة  و���ش��ه��دت  �أم��ن��ي��ات��ه��م 
�حل�شور  مُب�شاركة  و���ش��ع��ادة  ف��رح��ة 
�ملرح  �أج����و�ء  يف  �ملجتمع  �أف����ر�د  م��ن 

�حتفاالت  ر�ف��ق��ت  �ل��ت��ي  و�ل��رتف��ي��ه 
مهرجان " قرية �ملطاعم " .

م����ن ج��ه��ت��ه �أع�������رب ����ش���ع���ادة حممد 
رئ���ي�������س غرفة  �ل��ن��ع��ي��م��ي  م�����ش��ب��ح 
�لتجارة ، عن �شكره و�أمتنانه لفريق 
�شاهم  من  وجميع  �ملوؤ�ش�شتني  عمل 
يف هذه �ملبادرة من �شرطة جمتمعية 
�جلميع  وح��ر���س   ، �شحي  وتثقيف 
�الإن�شانية  �مل�����ب�����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى 
�أمنيات  �إىل حتقيق  �لر�مية  �لنبيلة 
، و�إجناحها ون�شر �ل�شعادة  �الأطفال 
و�الأم���ل يف ق��ل��وب �الأط��ف��ال �ملر�شى 
 ، �حلا�شرين  عائالتهم وجموع  مع 
حظيت  �ملبادرة  هذه  �ن  على  موؤكد�ً 
على  �لقائمة  لل�شر�كة  كبري  بنجاح 
ت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك يف جمال 
�ىل  الف��ت��اً   ، �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
يف  للُم�شاهمة  �لبد�ية  �شتكون  �نها 
�الأطفال  �أمنيات  من  �ملزيد  حتقيق 

�ملر�شى .
��شماعيل،  ي��و���ش��ف  ����ش���ع���ادة  ووج�����ه 
ملوؤ�ش�شة  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 

م�شاريع  لتنمية  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود 
حلرم  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر   ، �ل�����ش��ب��اب 
���ش��ل��ط��ان بن  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان ، م�شت�شار 
بنت  �شيخة  �ل�شيخة  �لدولة،  رئي�س 
�لفخري  �لرئي�س  نهيان،  �آل  �شيف 
ملوؤ�ش�شة »حتقيق �أمنية« بال�شكر على 
�ل��ت��ي تو�شح  �ل���الحم���دود  دع��م��ه��م 
�الإمار�تي  �ملجتمع  و�إن�شانية  �أ�شالة 
��شرت�تيجية  ب���دع���م  وق���ي���ام���ه���م   ،
ب��ن ���ش��ق��ر لتنمية  ���ش��ع��ود  م��وؤ���ش�����ش��ة 

م�شاريع �ل�شباب ،  يف حتقيق �أمنيات 
�لطبية  �حل��االت  ذوي  �الأطفال من 
يف  و�مل�شاهمة   ، و�ل��ط��ارئ��ة  �خلا�شة 
ن�شر �لفرح و�ل�شرور يف قلوب �لكثري 

من �الأطفال و�أ�شرهم.
�لرئي�س  �ل���زب���ي���دي  ه����اين  و�أ�����ش����اد 
�أمنية«   »حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�إىل  �ل�شكر  موجهاً   ، �مل��ب��ادرة  بنجاح 
ج��م��ي��ع �ل�����ش��رك��اء و�ل���د�ع���م���ني على 
جهودهم �الإن�شانية �خلرّية ، م�شيد�ً 
�لتي  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  بتلك 

جتمع بني موؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" 
�ل��ت��ج��ارة وم��وؤ���ش�����ش��ة �شعود  وغ��رف��ة 
 ، �ل�شباب  م�شاريع  لتنمية  بن �شقر 
وكذ� ر�أ�س �خليمة �لعقارية ، ُمثّمناً 
�أ���ش��ه��م��ت يف  �ل��ت��ي  ج��ه��وده��م جميعاً 
دعم ��شرت�تيجية �ملوؤ�ش�شة �الإن�شانية 
�لتثقيف  دور  ع��ن  ف�شاًل   ، �لنبيلة 
�ملجتمعية  و�ل�������ش���رط���ة  �ل�������ش���ح���ي 
وت�����ش��ه��ي��الت��ه��م مل���ه���ام �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
�مل�شتهدفني  ل���الأط���ف���ال  �ل���و����ش���ول 

لتحقيق �أمنياتهم.

•• اأبوظبي - وام:

�لهيئة  رئي�س  ك��روز  مق�شود  �أك��د 
�لوطنية حلقوق �الإن�شان �أن �لهيئة 
�شخ�شية  ذ�ت  م�شتقلة  موؤ�ش�شة 
وفق  ن�شاطاتها  مت��ار���س  �عتبارية 
م����ب����ادئ ب���اري�������س �مل���ن���ِظ���م���ة ل����دور 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية لتعزيز وحماية 
حقوق �الإن�شان باعتبارها جملًة من 
�لتو�فق  مت  �لتي  �لدولية  �ملعايري 
�لدويل  �مل��ج��ت��م��ع  ق��ب��ل  م��ن  عليها 
وم��ن��ظ��م��ات��ه �حل��ق��وق��ي��ة ووف���ق���اً ملا 
ن�س عليه �لقانون �الحت��ادي رقم 
بخ�شو�س  2021م  ل�شنة   12
�إن�شائها.  وقال كروز - يف ت�شريح 

عمله  مهام  مبا�شرته  مبنا�شبة  له 
رئي�شا للهيئة - �شيكون للهيئة دور 
كل  �حل��ك��وم��ة يف  �أد�ء  على  رق��اب��ي 
�الإن�شان،  ح��ق��وق  مبلف  يتعلق  م��ا 
�ملتعلقة  �ل���ت���و����ش���ي���ات  وت����ق����دمي 
بالت�شريعات و�لقو�نني و�ل�شيا�شات 
بحقوق  �لعمل  منظومة  لتطوير 
�لقطاعات  جميع  ل���دى  �الإن�����ش��ان 

�شو�ًء �حلكومية �أو �خلا�شة.
�شتمار�س  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  و�أ������ش�����اف 
م��ه��ام��ه��ا �مل��ن��وط��ة ب��ه��ا م���ن خالل 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �لوثيقة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�حل����ك����وم����ي����ة و�مل����ج����ت����م����ع �مل�����دين 
و�ملنظمات غري �حلكومية و�ملر�كز 
و�الأكادميية  و�لبحثية  �ل��ف��ك��ري��ة 

و�شتعمل ب�شكل وثيق مع �ملنظمات 
�الإن�شان  بحقوق  �ملعنية  �ل��دول��ي��ة 
�الأمم  و�آل�����ي�����ات  ب���اأج���ه���زة  مم��ث��ل��ة 
�ملتحدة من �أجل تطوير منظومة 
�لدولة  يف  �الإن�شان  بحقوق  �لعمل 
�لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  وف���ق 

و�ملعايري �لدولية.
  ولفت كروز �إىل �أن �لهيئة �شتعمل 
وتطوير  �ل�����رب�م�����ج  و����ش���ع  ع���ل���ى 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 
�الإن���������ش����ان ممثلة  ث���ق���اف���ة ح���ق���وق 
�الإن�شان  حلقوق  �لعاملي  باالإعالن 
�لقانون  �شيادة  ومن منطلق مبد�أ 
و�لتاأكيد  �حل���ق���وق  يف  و�مل�������ش���او�ة 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  م��ب��ادئ  على 

�أ�شكال  ك���اف���ة  ون���ب���ذ  و�ل���ت���ع���ددي���ة 
�لكر�هية و�لتع�شب و�لتمييز.

و����ش���دد م��ق�����ش��ود ك�����روز ع��ل��ى �أن���ه 
�شيعمل مع جمل�س �الأمناء خالل 
�مل��رح��ل��ة �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى و�شع 
وتطوير  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  �خل���ط���ط 
و�عتماد  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل���ه���ي���اك���ل 
و��شتقطاب  �لت�شغيلية  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
�لتخ�ش�شية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �مل��و�ه��ب 
�ملرحلة  يف  �أن������ه  �إىل  و�أ������ش�����ار   ..
تد�شني  على  �لعمل  �شيتم  �ملقبلة 
و�إطالق  للهيئة  �لرقمية  �لهوية 
من�شات  على  �لر�شمية  ح�شاباتها 
لتحقيق  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
�ملهنية  �لكفاءة  م��ن  ع��ال  م�شتوى 

للجمهور  �خل���دم���ي���ة  و�جل���������ودة 
باعتباره �ل�شريك �لرئي�شي يف كل 

ما �شتقوم به �لهيئة.
كروز" من�شب  "مق�شود  وي�شغل    
رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة حلقوق 
يف  تاأ�شي�شها  منذ  وذل���ك  �الإن�����ش��ان 
�لعمل  ل���ه  و���ش��ب��ق   2021 �ل���ع���ام 
�الت�شال  م�����ش��ت�����ش��ار  م��ن�����ش��ب  يف 
�شوؤون  وز�رة  ل��دى  �ال�شرت�تيجي 
�لرئا�شة �إ�شافة �إىل دوره ع�شو� يف 
فريق �الإعالم �لوطني �ملعتمد من 
�شابقاً  و�شغل   .. �ل����وزر�ء  جمل�س 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  من�شب  �أي�����ش��ا 
يف  للتميز  �ل�����دويل  ه���د�ي���ة  مل��رك��ز 
وذلك  �لعنيف  �لتطرف  مكافحة 

 2012 �ل���ع���ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه يف  م��ن��ذ 
بحثية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ي��ع��ت��رب  و�ل������ذي 
وتطبيقية دولية م�شتقلة ملكافحة 
�أ�شكاله  بجميع  �لعنيف  �لتطرف 
وم�����ظ�����اه�����ره وذل��������ك م�����ن خ����الل 
وبناء  �حل�������و�ر  �أن�������ش���ط���ة  ت���ق���دمي 
�إىل  �إ�شافة  و  و�لبحوث  �ل��ق��در�ت 
و�ال�شت�شارية  �ل��ق��ي��ادي��ة  �أدو�ره 
ف��ق��د ���ش��غ��ل �أي�����ش��اً م��ن�����ش��ب ع�شو 
�لفكر  م��ر�ك��ز  ع��ن  �الإد�رة  جمل�س 
و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات لدى  و�ل����ت����دري����ب 
للم�شاركة  �ل���ع���امل���ي  �ل�������ش���ن���دوق 
جنيف  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي  و�ل�������ش���م���ود 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه يف نوفمرب  وذل����ك م��ن��ذ 
بني  �شر�كة  يعد  و�ل��ذي   2014

لدعم  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�ملبادر�ت �ملحلية ملكافحة �لتطرف 
�إىل عمله يف  �لعنيف.   وباالإ�شافة 
و�حلكومية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
و�خلا�شة على مد�ر ع�شرين عاماً 
فاإنه كاتب وحما�شر دويل و�شيف 
منتظم على جمموعة متنوعة من 
�لتي  و�ملطبوعات  �الإع��الم  و�شائل 
ت�شمل على �شبيل �ملثال ال �حل�شر 
�الأمريكية  �إن  �إن  ���ش��ي  حم��ط��ة 
و���ش��ك��اي ن��ي��وز �ل��ع��رب��ي��ة، وحمطة 
وتلفزيون  �الأمل�����ان�����ي�����ة  ف��ي��ن��ك�����س 
�أب��وظ��ب��ي و�حل�����رة، و�إذ�ع������ة ر�دي���و 
�إ����س ب��ي �إ����س �ال���ش��رت�ل��ي��ة ور�دي���و 
نيويورك  و���ش��ح��ي��ف��ة  �ل�������ش���ارق���ة 

تاميز وو��شنطن بو�شت و�شحيفة 
حا�شل  وه������و  ن����ا�����ش����ي����ون����ال.    ذ� 
�لنف�س  ع��ل��م  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري  ع��ل��ى 
ملبورن  ج��ام��ع��ة  م���ن  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
يف �أ���ش��رت�ل��ي��ا، و�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
�الإمار�ت  جامعة  من  �لنف�س  علم 

�لعربية �ملتحدة.

•• دبي-وام:

�لعاملية  �ل��ق��م��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أط���ل���ق���ت 
بعنو�ن  ج��دي��د�ً  ت��ق��ري��ر�ً  للحكومات 
 .. �ل����ع����ام����ة  �خل�����دم�����ة  "م�شتقبل 
�لعمل  قطاع  لتعزيز  مبتكرة  من��اذج 
حول  �ملو�هب  و��شتقطاب  �حلكومي 
تقاريرها  �شل�شلة  �شمن  �لعامل"، 
لتمكني �حلكومات  �لهادفة  �ملعرفية 
�أ�شاليب  �ب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ا 
ومفاهيم عمل مرنة تعزز جاهزيتها 
تطوير  يف  وت�������ش���ه���م  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، 
�ملجتمعات  خل���ري  �الأد�ء  م�����ش��ت��وى 

و�ل�شعوب.
وت���ن���اول �ل��ت��ق��ري��ر �ل����ذي مت �إع����د�ده 
"�أك�شنت�شر"  ���ش��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
م�شتقبل �لعمل �حلكومي و�لتحديات 
�لقوى  بني  و�لتباين  تو�جهه،  �لتي 
م�شتوى  يف  و�ل���ف���ج���و�ت  �ل���ع���ام���ل���ة، 
للموظفني،  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة  �مل����ه����ار�ت 
حكومة  ب��ني  و�ختالفها  و�ل��وظ��ائ��ف 
و�أخ����رى، وح��ج��م �ل��ق��وى �لعاملة يف 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي، وت��ن��ام��ي �لقوى 
�لعاملة �ملوؤقتة يف �لقطاع �حلكومي، 
�أن���و�ع جديدة  �أم��ام  �لطريق  فتح  ما 
�ل���ت���وظ���ي���ف خ�������ش���و����ش���اً خالل  م����ن 

جائحة فريو�س "كورونا".
جاذبية  تعزيز  �أهمية  �لتقرير  و�أك��د 
�ل���ع���م���ل يف �ل���ق���ط���اع �حل���ك���وم���ي يف 
مرحلة ما بعد �جلائحة، من خالل 

�لعالمة  ه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم����اور   3
�لتجارية �خلا�شة باملوؤ�ش�شة، وجتربة 
�مل�شتقبلية، وذلك  و�ملهار�ت  �ملوظف، 
عرب تطوير هوية مميزة للموؤ�ش�شة، 
وقيا�س ون�شر موؤ�شر�ت �أد�ء �ملوظف، 
ومتكني  �ل�شفافية،  م�شتوى  ل��زي��ادة 

�ملوظفني باملهار�ت �مل�شتقبلية.
�ل�شرهان  ي���و����ش���ف  حم���م���د  و�أك��������د 
�لعاملية  �لقمة  موؤ�ش�شة  مدير  نائب 
�مل�شتقبل  م���ه���ار�ت  �أن  ل��ل��ح��ك��وم��ات، 
ومت���ك���ني �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة من 
��شتقطاب  يف  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
�مل��و�ه��ب و�مل��ه��ار�ت و�حل��ف��اظ عليها 
�ل��ب�����ش��ري، متثل  �مل���ال  ر�أ�����س  وتنمية 
عنا�شر �أ�شا�شية يف جناح �أي حكومة 
�ملت�شارعة  �مل���ت���غ���ري�ت  م���و�ك���ب���ة  يف 
و�ال�شتعد�د  �ل��ع��امل،  ي�شهدها  �ل��ت��ي 
للمرحلة �ملقبلة على �أ�ش�س و��شحة.

�لعاملية  �ل��ق��م��ة  �إن  �ل�����ش��ره��ان  وق���ال 
ل��ل��ح��ك��وم��ات ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى تطوير 
�مل�����ع�����رف�����ة مب������ا ميكن  وم���������ش����ارك����ة 
جاهزيتها  ت��ع��زي��ز  م���ن  �حل���ك���وم���ات 
��شت�شر�ف  خ���الل  م��ن  للم�شتقبل، 
ومناذج  �حل��ل��ول  و�ب��ت��ك��ار  �لتحديات 
�أف�شل  و��شتك�شاف  �جلديدة،  �لعمل 
ف����ر�����س �ل���ن���م���و و�الزده�������������ار خلري 

�ملجتمعات و�ل�شعوب.
�لتي  �لتقارير  �شل�شلة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  تطلقها 
�الأد�ء  مب�شتوى  �الرت��ق��اء  يف  ت�شهم 
و�ل��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي، م���ن خ����الل ما 
ت���وف���ره م���ن روؤى وجت�����ارب ومن���اذج 
تطوير  ع���ل���ى  �حل����ك����وم����ات  حت���ف���ز 
مم�����ار������ش�����ات خ����ا�����ش����ة ب����ه����ا ت����و�ك����ب 
�مل�شتقبل وت�شهم يف جهود  متطلبات 
ت�شميمه، وتنعك�س �إيجابا على حياة 

�ملجتمعات.
بي�شانو  جيامناريو  ق��ال  جهته،  م��ن 
الأك�شنت�شر  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل�����دي�����ر 
�ل�شرق  يف  �الإد�ري��������ة  �ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
�حلكومات  تتوجه  بينما  �الأو���ش��ط: 
�ل��ت��ع��ايف من  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  للمرحلة 
�جلائحة، فاإن �ملوظفني �حلكوميني 
مزودين  مبهمتهم  للقيام  ي�شعون 

باأدو�ت ومو�رد حمدودة.
و�أ�شاف: من بني 16 �شناعة خ�شعت 
هو  �حلكومي  �لقطاع  ف��اإن  للتقييم 
�لذي  �لبحث  بح�شب  تو�شية  �الأق��ل 
�أهمية  ت��ز�ي��د  رغ���م  وذل���ك  ب���ه،  قمنا 
و�القت�شاد  �مل��ج��ت��م��ع  دع���م  يف  دوره 
.. ويحتاج  �أي وقت م�شى  �أك��رث من 
�إع����ادة  �إىل  �مل��وظ��ف��ون �حل��ك��وم��ي��ون 
عمل  ط��رق  وتبني  غاياتهم،  حتديد 
�لتكنولوجيا لزيادة  مرنة، وت�شخري 
�إمكاناتهم .. حان �لوقت �الآن للقيام 
�لقطاع  ل��ت��ح�����ش��ني  ���ش��ج��اع  ب��ت��ح��ول 
للعمل  م��ف�����ش��ل  ك��م��ك��ان  �حل���ك���وم���ي 
�لتجارية  �لعالمة  تعزيز  من خالل 
وجتربة �ملوظف وجمموعات �ملهار�ت 

�مل�شتقبلية.
�خلدمة  "م�شتقبل  ت��ق��ري��ر  وت��ن��اول 
لتعزيز  م��ب��ت��ك��رة  من����اذج   .. �ل��ع��ام��ة 
و��شتقطاب  �حلكومي  �لعمل  قطاع 
�الأف����ك����ار  �لعامل"،  ح�����ول  �مل����و�ه����ب 
�لعاملة  �لقوى  �شكل  ح��ول  و�ل���روؤى 
�حلكومي،  �ل��ق��ط��اع  يف  �مل�شتقبلية 

و�ل��ت��غ��ري�ت �جل��وه��ري��ة �مل��ت��وق��ع��ة يف 
دور م��وظ��ف��ي �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي يف 
و�لتعقيد  �ملتو�شط  �مل�شتقبلي  �مل��دى 
�ل�����ذي ي���ع���رتي �ل���ق���وى �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�خلدمة �لعامة على م�شتوى �لعامل 
و�ل�شغوطات  �حل��ا���ش��ر،  �ل��وق��ت  يف 
طويلة �الأجل �لتي تخ�شع لها جهات 
�لعمل و"�الأطر�ف" �ملعنية بالنقا�س 
�ل���ت���وظ���ي���ف يف  �إىل  �الإ�������ش������ارة  ع���ن���د 
�لقطاع �لعام و�لظروف �ال�شتثنائية 
�لتي من �ملرجح ح�شولها بعد �نتهاء 
�جل��ائ��ح��ة، و�ل��ت��وج��ه��ات �مل��ت��خ��ذة يف 

حالة �لطو�رئ.
�حتماالت  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  وت���ط���رق 
�لثقة يف �حلكومات  تر�جع معدالت 
�لطلب  نتيجة  �لطويل،  �مل��دى  على 
�ملتز�يد على �خلدمات، م�شري� �إىل �أن 
�رتفاع معدالت تر�جع �لثقة �شيوؤدي 
وظائف  على  �الإق��ب��ال  �نخفا�س  �إىل 
على  ينعك�س  م��ا  �حلكومي،  �لقطاع 
�ل��ك��ف��اء�ت �لعالية  �أ���ش��ح��اب  خ��ي��ار�ت 
�لوظيفة  �إىل  ينظرون  ال  قد  �لذين 
يف  ج���ذ�ب،  مهني  كخياٍر  �حلكومية 
ب��ق��درة �حلكومة  ي��ق��ت��ن��ع��و�  ح���ال مل 

على �شياغة �ل�شيا�شات و�قرت�حها.
�شقف  �رت���ف���اع  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار 
�حلكومات،  من  �ملجتمعات  تطلعات 
�ال�شتعد�د  يحتم على �حلكومات  ما 
و�لتعامل  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ه����ذه  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
م�شتقبل  ل�شمان  معها،  با�شتباقية 

�أف�شل، خ�شو�شاً يف جماالت خدمات 
ق���ط���اع���ات �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة وما 
من  �ملزيد  يفر�س  ما  �لتقاعد،  بعد 

�لتحديات.
ورك��������ز �ل���ت���ق���ري���ر ع���ل���ى �ل���ف���ج���و�ت 
�الأ�شا�شية  �مل�����ه�����ار�ت  م�����ش��ت��وى  يف 
��شتقطاب  ي�شهد  حيث  للموظفني، 
�ملو�هب  و�أ�شحاب  �لفنية  �لكفاء�ت 
�لقطاعات  جميع  يف  قوية  مناف�شة 
ويف خمتلف �أنحاء �لعامل، م�شري� �إىل 
�الأمن  جم��ال  يف  �لكفاء�ت  نق�س  �أن 
�ل�شيرب�ين يعّد �أبرز �لتحديات �لتي 
يف  �لكفاء�ت  وتعزيز  بناء  �إىل  تدفع 
هذ� �ملجال، والفتا �إىل �أن ذلك �شيقود 
ال�شتقطاب  حممومة  مناف�شة  �إىل 
�ل��ك��ف��اء�ت �مل��م��ي��زة و�حل���ف���اظ عليها 

مقارنة بالوظائف �الأخرى.
وتطرق �لتقرير �إىل مو�شوع �لتكّيف 
�لعاملة، حيث عمدت  �ملبتكر للقوى 
�لقوى �لعاملة يف �لقطاع �حلكومي 
�إىل �لعمل باأ�شاليب حديثة يف �شعيها 
كوفيد19-،  جل��ائ��ح��ة  لال�شتجابة 
و�عتماد  بعد،  عن  �لعمل  خ��الل  من 
لتلبية  وم����رن����ة  ط����ارئ����ة  ���ش��ي��ا���ش��ات 
�خلدمات  على  �مل�شبوق  غري  �لطلب 
�الهتمام  �إىل  و�أ�����ش����ار  �حل��ك��وم��ي��ة. 
�حلكومية،  ب���ال���وظ���ائ���ف  �مل���ت���ز�ي���د 
�حلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  مي��ك��ن  وك���ي���ف 
عليه  و�ل����ب����ن����اء  م���ن���ه  �ال�����ش����ت����ف����ادة 
تكن  مل  �ل��ت��ي  �ل��ك��ف��اء�ت  ال�شتقطاب 

مهتّمة بالعمل يف �لقطاع �حلكومي، 
�أجند�ت  تتبنى  �أن  �أهمية  �إىل  الفتا 
جديدة  توجهاًت  �حلكومية  �جلهات 
يف  �ملرجح  �الرتفاع  لهذ�  لال�شتعد�د 

طلبات �لتوظيف.
�لعاملة  �لقوى  �أن  �لتقرير  و�أو���ش��ح 
�ملهار�ت  توجيه  �شتعيد  �حلكومية 
�لر�شالة، يف حني  ذ�ت  �الأعمال  نحو 
�مل�شتقبلة  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ق��وى  �شتكون 
م��ت��ع��ددة �الأج���ي���ال، وم���ن �مل��رج��ح �أن 
عن  عملها  ومتار�س  خمتلطة  تكون 
بعد، ما يتيح للجهات تو�شيع نطاقها 
وتقدمي  �ل���ت���وظ���ي���ف  يف  �جل����غ����ر�يف 

عرو�س مرنة.
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
 8 توقيع  موؤخر�ً  �أعلنت  للحكومات 
نخبة  م��ع  ج��دي��دة  معرفية  �شر�كات 
�ال�شت�شارية  �ل�����ش��رك��ات  �أب������رز  م���ن 
�لعاملية  �ل���ب���ح���ث���ي���ة  و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات 
تقارير  �شل�شلة  الإطالق  �ملتخ�ش�شة، 
روؤى  ع��ل��ى  مبنية  علمية  ودر�����ش���ات 
�لتوجهات  �أه���م  لتحديد  ��شتباقية 

و�لفر�س �جلديدة لدعم �حلكومات 
للم�شتقبل وعامل  وتعزيز جاهزيتها 
كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  م���ا 

�مل�شتجد.
��شت�شر�ف  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��اري��ر  وت���رك���ز 
�لعامل،  ح���ول  �حل��ك��وم��ات  م�شتقبل 
ودر��شة �لتحوالت �لعاملية و�لتحديات 
�ل����ت����ي ت�����و�ج�����ه �ل������ع������امل، وحت���دي���د 
�ملرحلة  وم���ت���ط���ل���ب���ات  �الأول�������وي�������ات 
ومنهجيات  �آل���ي���ات  وو���ش��ع  �مل��ق��ب��ل��ة، 
�لبيانات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  ج���دي���دة  ع��م��ل 
من  �لقادم  �جليل  لتمكني  �حلديثة 
�حل��ك��وم��ات. ومي��ك��ن �الط����الع على 
"م�شتقبل  لتقرير  �لكاملة  �لن�شخة 
مبتكرة  من����اذج   .. �ل��ع��ام��ة  �خل��دم��ة 
�حلكومي  �ل���ع���م���ل  ق���ط���اع  ل��ت��ع��زي��ز 
و��شتقطاب �ملو�هب حول �لعامل" من 
https://www. �ل��ر�ب��ط:  خ��الل 
worldgovernmentsummit.
org/ar/detailar/public-
service-workf orce-

 disrupted-ar

�سمن �سل�سلة تقاريرها �ملعرفية وبالتعاون مع �سركة �أك�سنت�سر

القمة العاملية للحكومات ت�شت�شرف م�شتقبل فوارق املهارات االأ�شا�شية للموظفني

موؤ�ش�شتا �شعود بن �شقر واأمنية يدخالن ال�شعادة لقلوب 9 اأطفال يف مهرجان قرية املطاعم 

رئي�س الهيئة الوطنية حلقوق االإن�شان : الهيئة موؤ�ش�شة م�شتقلة ذات �شخ�شية اعتبارية متار�س ن�شاطاتها وفق مبادئ باري�س

•• العني-الفجر: 

�لدكتور  و�ك��د  �لعربية.  للغة  �لعاملي  باليوم  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  جامعة  حتتفى 
يو�شف حطيني، �ملحا�شر يف برنامج �للغة �لعربية يف �لكلية �جلامعية بجامعة �المار�ت 
�لعربية �ملتحدة �إن �الحتفال باليوم �لعاملي للغة �لعربية ، ياأتي تتويجاً �شنوياً النت�شار 
كبري حققته �للغة �لعربية على �ل�شعيد �لدويل، بعد �أّن مّت �إدخالها �شمن بر�مج �للغات 
�لر�شمية �ملعتمدة يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �لثامن ع�شر من دي�شمرب عام 
�ملجل�س  قبل  من  �لعربية  للغة  عامليا  يوماً  ذ�ت��ه  �ليوم  تكري�س  مت  �أن  وبعد   ،1973

�لتنفيذي ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لثقافة و�لعلوم )�ليون�شكو( عام 2012
و�أ�شار �إىل �أّن للغة �لعربية �شماٍت جتعلها قادرة على مو�كبة كّل تطّور تقني و�شناعي، 

من خالل قدرتها على ��شتقاق مفرد�ت جديدة، تنتمي لروح �لع�شر، وتعرّب بفعالية عن 
�ملجاالت، ومن خالل قدرتها  �ملعا�شرة يف خمتلف  �لتي ط��ر�أت على حياتنا  �لتطور�ت 
�أي�شاً على �ملو�ءمة بني قو�عدها �ملعيارية و�لعلم �حلديث، مبا ميّكنها من �أن تكون لغة 
بحث  لغة  بذلك  وتكون  �لدقة،  مبنتهى  �لبحثية  �الأفكار  �شياغة  على  ق��ادرة  معا�شرة 
مت�شارعة،  تقنية  تطور�ت  فيه يف ظل  نعي�س  �ل��ذي  �لع�شر  �شيما يف  ال  بامتياز،  علمي 
ونحتاج فيه �إىل لغة مرنة، قادرة على �لتطور، مثل لغتنا �لتي متتاز بقدرة فائقة على 
بكفاءة  عنه  و�لتعبري  جديد،  كل  �حتو�ء  على  ق��ادرة  يجعلها  مما  و�لتوليد؛  �ال�شتقاق 

ودقة.
�لعربية، هو و�جب وطني  �للغة  �لنهو�س مب�شتوى  �أّن  �إىل  �لدكتور حطيني  �أ�شار  كما 
وعلينا  و�لدينية،  �لرت�ثية  هويتنا  ت�شّكل  �لعظيمة  �للغة  ه��ذه  الأن  و�إن�شاين،  وقومي 

جميعاً، �أفر�د�ً وموؤ�ش�شات، �أن ن�شهم يف �حلفاظ عليها، و�أن نعمل على ��شت�شد�ر مزيد 
من �لقو�نني حلماية �للغة وحت�شينها، م�شري�ً �إىل جهود دولة �الإمار�ت يف تعليم هذه 
�لثقافة  بن�شر  تهتم  �لتي  �ملر�كز  خالل  من  بغريها،  وللناطقني  بها،  للناطقني  �للغة 
�لعربية، و�ملر�كز �لتي تقوم بتعليم �للغة �لعربية للعرب و�الأجانب، ومن خالل �الأن�شطة 

و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لتي ترعاها �لدولة، على م�شتوى �الإمار�ت كافة، يف هذ� �ملجال.
و�أّكد �لدكتور حّطيني على �جلهود �حلثيثة �لتي تقوم بها جامعة �الإمار�ت يف هذ� �ملجال 
من خالل تدري�شها، ودعم �لبحوث �لتي يقدمها �لباحثون يف ق�شم �للغة �لعربية، ومن 
خالل �لرب�مج �لتدري�شية يف برنامج �للغة �لعربية، وغري ذلك من �الأن�شطة و�مل�شابقات 
و�لفعاليات و�لندو�ت �لتي ت�شعى لرفع �شوية �للغة �لعربية ودعمها يف خمتلف �الأق�شام 

و�لكلّيات. 

جامعة االإمارات حتتفي باليوم العاملي للغة العربية

�لفنية و�أ�سحاب �ملو�هب ي�سهد مناف�سة عاملية قوية  �لكفاء�ت  • ��ستقطاب 
تطلعات �ملجتمعات من �حلكومات ي�ستدعي تعزيز �جلاهزية للم�ستقبل �سقف  • �رتفاع 

�لكفاء�ت يف جمال �لأمن �ل�سيرب�ين �أبرز �لتحديات �مل�ستقبلية • نق�ص 
جوهرية يف دور موظفي �لقطاع �حلكومي على �ملدى �ملتو�سط • تغري�ت 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ويل عهد دبي �أم�س �الأحد �شعادة �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل بن 
علي بن حمد �آل خليفة، �شفري مملكة �لبحرين �ل�شقيقة لدى 
�لدولة، وذلك مبقر �إك�شبو 2020 دبي. وت�شّلم �شموه خالل 
�الأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  من  خطية  ر�شالة  �للقاء 
�آل خليفة، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء  �شلمان بن حمد 
و�شبل  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  جممل  ح��ول  �لبحرين،  مملكة  يف 
تطويرها مبا يخدم م�شالح �ل�شعبني �ل�شقيقني، فيما ت�شمنت 
�لر�شالة دعوة �شموه لزيارة �لبحرين. و�أعرب �شمو عن �شعادته 
�ل�شفري  حُمّماًل  بتلبيتها،  وع��د  على  �لكرمية  �لدعوة  بقبول 

وتهانيه  �ل��ب��ح��ري��ن،  ع��ه��د  ويل  �أخ��ي��ه  �إىل  حت��ي��ات��ه  �لبحريني 
من  مزيد�ً  �شموه  متمنياً  للمملكة،  �خلم�شني  �لوطني  باليوم 
جاللة  ب��ق��ي��ادة  �ل�شقيق  �لبحرين  ل�شعب  و�الزده�����ار  �ل��ت��ق��دم 
كما  �لبحرين.  مملكة  ملك  خليفة،  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك 
متنى �شموه ل�شفري �لبحرين لدى �لدولة كل �لتوفيق يف �أد�ء 
مهامه مبا يخدم �لو�شول بالعالقات �لتاريخية بني �لبلدين 
�ملجاالت.  و�لتكامل يف خمتلف  �ل�شر�كة  �أرح��ب من  �آف��اق  �إىل 
ح�شر �للقاء معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي، وزير �شوؤون 
وزيرة  �لها�شمي،  �إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  �ل���وزر�ء،  جمل�س 
دول��ة ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل �مل��دي��ر �ل��ع��ام الإك�شبو 2020 
دبي، ومعايل �لفريق طالل حميد بالهول �لفال�شي، مدير عام 

جهاز �أمن �لدولة يف دبي.

حمدان بن حممد ي�شتقبل �شفري البحرين لدى الدولة

••دبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  ر��شد 
�الإمار�ت  دولة  �أن  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
ت��ق��دم من��وذج��اً ف��ري��د�ً يحتذى ب��ه يف 
و�الإن�شاين،  �خل����ريي  �ل��ع��م��ل  جم���ال 
�لعون  و�ل��ذي ال يقت�شر على مد يد 
كان  �أي��ن��م��ا  �مل�����ش��اع��دة  يحتاج  م��ن  �إىل 
حول �لعامل، ولكنه يتبع نهجاً تنموياً 
على  و�لفائدة  �لنفع  ��شتد�مة  يكفل 
�مل�شاعد�ت،  من  �مل�شتفيدة  �ملجتمعات 
خمتلف  يف  �لتطوير  م�شاريع  ويدعم 
�ملجاالت �حليوية �لتي ت�شهم جمتمعة 
يف �إر�شاء �أ�ش�س �حلياة �لكرمية مبا يف 
ذلك: ن�شر �لتعليم و�ملعرفة و�لرعاية 
�ل�������ش���ح���ي���ة وم���ك���اف���ح���ة �الأم�����ر�������س 
و�الأوبئة، ومتكني �ملجتمعات وغريها 
�أي  ودون  �مل�شتد�م،  �لدعم  �أوج��ه  من 

متييز.
جاء ذلك مبنا�شبة �إ�شد�ر قطاع �لعمل 
�الإ�شالمية  �ل�شوؤون  بد�ئرة  �خل��ريي 
تقريره  دب�����ي  يف  �خل������ريي  و�ل���ع���م���ل 
�ل�شوء  ُي�شّلط  و�لذي   ،2020 للعام 

�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  م��ن��ج��ز�ت  على 
من  و�خلا�ش��ة  �حلكومي��ة  للهيئ��ات 
خالل مظلة �لد�ئرة ومنها "موؤ�ش�شة 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  م��ب��ادر�ت 
و�ملوؤ�ش�شات  و�جل��م��ع��ي��ات  �لعاملية" 
و�جلهات  �خلا�س  و�لقطاع  �خلريية 
�شاركت يف  و�ل��ت��ي  دب��ي،  �حلكومية يف 
توفري �مل�شاعد�ت �الإن�شانية و�الإغاثية 
بهدف �لتخفيف من معاناة �ملع�ّشرين 
من  متفرقة  مناطق  يف  و�ملحتاجني 
�أن  دب��ي  و�أك��د �شمو ويل عهد  �لعامل. 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�مل�شاركة يف  باأهمية  "رعاه �هلل"،  دبي 

�أينما  �الإن�شان  حياة  بنوعية  �الرتقاء 
ك���ان و�الإ����ش���ه���ام يف رف���ع �مل��ع��ان��اة عن 
تنطلق  �ل��ذي  �الأ�شا�س  ت�شّكل  كاهله، 
و�مل�شوؤولية  �مل���ب���ادر�ت  م�����ش��اري��ع  م��ن��ه 
جميع  يف  ل���ل���ه���ي���ئ���ات  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�لتقرير  �أظ���ه���ر  و�ل���ت���ي  �ل��ق��ط��اع��ات، 
3 مليار�ت درهم، �نتفع بها  جتاوزها 
�شخ�س حول  م��ل��ي��ون   98 م��ن  �أك���رث 
2020، معرباً  �ل��ع��ام  خ��الل  �ل��ع��امل 
�شموه عن بالغ تقديره لكافة �جلهات 
�ملنجز�ت  حت��ق��ي��ق  يف  ����ش���ارك���ت  �ل���ت���ي 
�لتقرير. وقال �شموه:  �لتي ت�شّمنها 
نعتز مب��ا تقدمه دول��ة �الإم����ار�ت من 
�إ���ش��ه��ام��ات خ��ريي��ة تعك�س م��دى وعي 
�لقيم  �إع���الء  على  وحر�شه  �ملجتمع 

�لدولة  عليها  تاأ�ش�شت  �لتي  �لنبيلة 
يد  و�هتمام مبد  وتكافل  تعا�شد  من 
ك��ل من  ون�شكر   .. ل��الآخ��ري��ن  �ل��ع��ون 
ي�شهم حتويل قيمنا �الإمار�تية �لنبيلة 
�شياء  تن�شر  ملمو�شة  �إجن����از�ت  �إىل 
�الأم����ل يف رب���وع �الأر�����س وت��ب��ع��ث على 
ووفقاً  للجميع.  �أف�شل  بغد  �لتفاوؤل 
ومبادر�ت  م�شاريع  �شملت  للتقرير، 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية للهيئات يف جميع 
ومبادرة  1267 م�شروعاً  �لقطاعات 
فيما  �ملجتمعية،  بامل�شوؤولية  معنية 
�ألف   171 �مل��ت��ط��وع��ني  ع���دد  جت����اوز 
متطوع، قدمو� �أكرث من مليون �شاعة 
ما  �إلكرتونياً،  �أو  ميد�نياً  �شو�ء  عمل 
يعك�س تنامي �لوعي �ملجتمعي بثقافة 

�لعمل �الإن�شاين و�خلريي.

م���ب���ادر�ت حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
مكتوم �لعاملية  

وه���دف���ت م��وؤ���ش�����ش��ة م���ب���ادر�ت حممد 
�ل��ع��امل��ي��ة عرب  �آل م��ك��ت��وم  ب���ن ر�����ش���د 
�إىل  �حل��ي��وي��ة  وم�شاريعها  ب��ر�جم��ه��ا 
دعم �الإن�شان يف �ملجتمعات �الأقل حظاً 
�حلياة  م�شتلزمات  توفري  خ��الل  من 
م�شاريع  قيمة  بلغت  �إذ  ل��ه،  �لكرمية 
�لتي  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  وم��ب��ادر�ت 
درهم،  مليار   1.2 �ملوؤ�ش�شة  نفذتها 
مليون   83 �إىل  �مل�����ش��اع��د�ت  وو�شلت 
�شخ�س، مب�شاركة ما يزيد عن 121 
مبادر�تها  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��ط��وع  �أل����ف 

و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات  وم�شاريعها. 
�خل������ريي������ة وك������ّر�������ش������ت �جل���م���ع���ي���ات 
م�شاعد�تها  �خل���ريي���ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
من  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  �شبيل  يف  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
م��ع��ان��اة �مل��ع�����ّش��ري��ن و�مل��ح��ت��اج��ني من 
م�شتقر  جمتمع  على  �حل��ف��اظ  �أج���ل 
ر��شخة،  تكافلية  قيم  ذو  ومتما�شك 
�خلريية  �ملنظمات  ه��ذه  �أعلنت  وق��د 
�ملعنية  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�����ش��اري��ع  ع���دد  �أن 
تكفلت  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
وم�شروع،  م����ب����ادرة   243 ب��ل��غ  ب��ه��ا 
 657 �إج���م���ال���ي���ة جت��������اوزت  ب��ق��ي��م��ة 
مليون دره��م، و��شتفاد منها ما يزيد 
على �شتة ماليني �شخ�س، كما �أ�شهم 
�مل�شاريع  خمتلف  يف  متطوعاً   727

�خلريية  �ملنظمات  بها  تكّفلت  �ل��ت��ي 
تطوعية.  �شاعة   50396 باإجمايل 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س وع��ك�����ش��ت تربعات 
ومنح �لقطاع �خلا�س �ل�شخية �أهمية 
دور �مل�شوؤولية �ملجتمعية يف دبي، وبلغ 
و�مل����ب����ادر�ت �خلريية  �مل�����ش��اري��ع  ع���دد 
�لتي تكفل بها �لقطاع �خلا�س 740 
�إجمالية  بقيمة  وم�����ش��روع��اً،  م��ب��ادرة 
��شتفاد  دره����م  م��ل��ي��ون   634 ف��اق��ت 
�شخ�س،   3600 م����ن  �أك������رث  م��ن��ه��ا 
قّدمو�  متطوعني   107 ومب�شاركة 

�إجمااًل 1151 �شاعة تطوعية.

�جلهات �حلكومية 
ورفدت م�شاهمات �مل�شوؤولية �ملجتمعية 

ل��ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
بالدعم  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع  دب���ي  �إم����ارة 
باملبادر�ت  مت�شّلحة  و�ملعنوي،  �مل��ادي 
�لتكاتف  و�لرب�مج �لتي عززت ثقافة 
م�شاريع  ع����دد  وب���ل���غ   .. و�ل��ت��ع��ا���ش��د 
�لتي  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  وم��ب��ادر�ت 
 284 �حلكومية  �جلهات  بها  تكّفلت 
ب��ق��ي��م��ة تخّطت  م���ب���ادرة وم�����ش��روع��اً، 
ما  �إىل  و�شلت  دره��م،  مليون   550
ب�شاعات  �شخ�س،  8 مليون  يزيد عن 
�شاعة  م���ل���ي���ون  جت��������اوزت  ت���ط���وع���ي���ة 
�ألف   48 م��ن  �أك���رث  قّدمها  تطوعية 

متطوع.
�لتقرير  ع���ل���ى  �الط���������الع  ومي����ك����ن 
�حلكومي��ة  �لهيئ��ات  ودور  �ل�شنوي 
و�خل��ا���ش��������ة م��ن خ���الل م��ظ��ل��ة د�ئ���رة 
�خلريي  و�لعمل  �الإ�شالمية  �ل�شوؤون 
و�ل���ت���ع���رف ع��ل��ى ت��ف��ا���ش��ي��ل �مل���ب���ادر�ت 
دولة  د�خ���ل  �م��ت��دت  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 
وخارجها،  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
م��ن خ��الل زي���ارة �مل��وق��ع �اللكرتوين 
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•• العني - الفجر

�لدكتور حممد  �ل�شيخ  رعاية   حتت 
�ل��ع��ام��ري رئي�س  ب��ن ح��م  ب��ن م�شلم 
�لتطوعي  وط����ن  ي���ا  ع���ون���ك  ف���ري���ق 
مبادرة  وط��ن  يا  عونك  فريق  ينظم 
ك�����ش��وة �ل�����ش��ت��اء ل��ل��ع��ام �ل���ر�ب���ع حتت 
�شعار "�شتاوؤهم دفء" وذلك بتوزيع 
خم�شة �آالف ك�شوة �شتوية على �الأ�شر 
�لعني  م��دي��ن��ة  يف  و�ل��ع��م��ال  �ملتعففة 
بن  �شعيد  �ل�شيخ  بح�شور  وذل���ك   ،

حممد بن حم .
تاأتي  دفء"  "�شتاوؤهم  م�����ب�����ادرة 
وذل��ك يف  �ل�شتاء  م��ع مو�شم  ت��ز�م��ن��اً 
يا  ع��ون��ك  ف��ري��ق  ��شرت�تيجية  �إط���ار 
وتعزيز�ً  �مل��ج��ت��م��ع��ي،  ودوره  وط����ن 
و�الإن�شاين  �خل���ريي  �لعمل  لثقافة 
�ملحبة  مل��ع��اين  وجت�شيد�  �ملجتمع  يف 

و�الألفة بني �أفر�ده 
وقال �ل�شيخ حممد بن حم: �نطلقت 
 4 م��ن��ذ  دفء"  "�شتاوؤهم  م����ب����ادرة 

���ش��ن��و�ت ب��ت��وف��ري ك��ل م��ا ي��ل��زم �الأ�شر 
�حتياجات  م���ن  و�ل��ع��م��ال  �مل��ت��ع��ف��ف��ة 
�لعام  خ���الل  و�شعينا  �ل�����ش��ت��اء  ف�شل 
نطاق �حلملة  نو�شع  �أن  �إىل  �حل��ايل 
ع��ل��ى �إط����ار �أو����ش���ع وذل����ك ���ش��ع��ي��اً �إىل 
�شريحة  �أكرب  �إىل  �مل�شاعد�ت  �إي�شال 
مم��ك��ن��ة م���ن �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن و�إدخ������ال 
وتخفيف  ن��ف��و���ش��ه��م  يف  �ل�������ش���ع���ادة 

يف  وم�شاعدتهم  عنهم  �حلياة  �أعباء 
مو�جهة برد �ل�شتاء .

�حلقيبة  توزيع  يعد  ح��م:  بن  وتابع 
�لتكافل  �أن�����و�ع  م��ن  ن��وع��اً  �ل�����ش��ت��وي��ة 
و�لرت�حم �الجتماعي بني كل �شر�ئح 
�ملجتمع، وتقدير� لهم ملا يقومون به 
طبيعتها  عليهم  حت��ت��م  �أع���م���ال  م��ن 
�لوجود يف �أجو�ء مناخية خمتلفة يف 

ف�شل �ل�شتاء
وتهدف �ملبادرة "�شتاوؤهم دفء" �إىل 
�أثر برودة �لطق�س يف  �لتخفيف من 
�ملجتمع  �شر�ئح  على  �ل�شتاء  ف�شل 
وتوفري  م���ن���ه���ا،  �ل���ع���م���ال  وخ���ا����ش���ة 
�ملالب�س  م��ن  �ملنا�شبة  �الح��ت��ي��اج��ات 

�ل�شتوية و�الأغطية .
�لقا�شم من�شق  و��شارت �شالم فوز�ت 

ف��ري��ق ع��ون��ك ي���اوط���ن ت��ه��دف هذه 
نفو�س  يف  �ل�����دفء  ب���ث  �إىل  �مل���ب���ادرة 
وتعزيز  �ل���ع���ني  م��دي��ن��ة  يف  �ل���ع���م���ال 
�ندماجهم يف �ملجتمع �ملحلي ،النهم 
للم�شاندة  بحاجة  جمتمعية  �شر�ئح 
و�ل������دع������م. وحت����م����ل ه������ذه �مل����ب����ادرة 
حيث  للعمال،  كبرية  معنوية  �أهمية 
�لتي  و�مل��ح��ب��ة  ب��االه��ت��م��ام  ت�شعرهم 
هم باأم�س �حلاجة لها وهم بعيدون 
و�أ�شافت:  و�أه��ل��ه��م.  �أوط��ان��ه��م  ع��ن 
�مل��ت��ط��وع��ون ب�شكل ك��ب��ري يف  »���ش��اه��م 
�إجناح مبادرة "�شتاوؤهم دفء" ، وهو 
�أهمية م�شاركة جميع  يوؤكد على  ما 
�لتالحم  ت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع يف  �أف�����ر�د 
�الج��ت��م��اع��ي، وع��ل��ى ���ش��رورة مبادرة 
ي�شتطيع  مب��ا  ل��ل��ت��ط��وع  �شخ�س  ك��ل 
مل����وؤ�زرة �الآخ��ري��ن وخ��دم��ة �ملجتمع.

وترتكز مبادرة "�شتاوؤهم دفء" على 
بع�س  وح��دة  ك�شر  رئي�س هو  حم��ور 
�لفئات �ملجتمعية �لبعيدة عن �أ�شرها 

و�إ�شعارهم باأهميتهم يف �ملجتمع.

•• دبي-الفجر:

�أك���د م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ع��ب��د�هلل خليفة 
�أن  دب��ي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري، 
�أكادميية �شرطة دبي، ��شتطاعت خالل 
نوعية  قفز�ت  �ملا�شية حتقيق  �لفرتة 
و�لتدريبية،  �لتعليمية  ب��ر�جم��ه��ا  يف 
ي�شاهي  وعلمياً  �أمنياً  لت�شبح �شرحاً 
�أع����رق �الأك���ادمي���ي���ات �ل�����ش��رط��ي��ة على 

م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.
�خلريجني  ع��دد  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
)�لذكور  و�جلامعيني  �ملر�شحني  من 
�الأكادميية  �إن�شاء  منذ  بلغ  و�الإن����اث( 
وزع���و�  م��وظ��ف��اً   3750 �الآن،  ح��ت��ى 
�لعامة  �الإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  يف  للعمل 
ومر�كز �ل�شرطة، ما نتج عنه حتقيق 
موؤكد�ً  للقيادة،  �لرئي�شية  �الأه���د�ف 
�لعلمي  �ل��ر�ف��د  �الأك��ادمي��ي��ة تعترب  �أن 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  للقيادة  و�ل��ت��دري��ب��ي 
ت���وف���ري وتقدمي  دب�����ي، وت��ع��م��ل ع��ل��ى 

�لعامة  ل���������الإد�ر�ت  و�ل����دع����م  �مل�������و�رد 
تخريج  �إىل  �إ�شافة  �ل�شرطة،  ومر�كز 
�لدر��شات  طلبة  م��ن  متميزة  كوكبة 
�ل���ع���ل���ي���ا �حل���ا����ش���ل���ني ع���ل���ى درج���ت���ي 
ليو��شلو�  و�ل���دك���ت���ور�ه  �مل��اج�����ش��ت��ري 
م�شرية �لعمل مع زمالئهم. جاء ذلك 
�إجن����از�ت  خ���الل �ط���الع معاليه ع��ل��ى 
و�إح�����ش��ائ��ي��ات  �أك��ادمي��ي��ة ���ش��رط��ة دبي 
 2020 �إك�شبو  يف  �ل�شركاء  مبنى  يف 
دبي، �شمن برنامج �لتفتي�س �ل�شنوي 
�ل�شرطة،  وم��ر�ك��ز  �ل��ع��ام��ة  ل�����الإد�ر�ت 
بح�شور �شعادة �للو�ء �الأ�شتاذ �لدكتور 
�لقائد  �أحمد بن فهد م�شاعد  حممد 
و�لتدريب،  �الأكادميية  ل�شوؤون  �لعام 
غيث  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �للو�ء  و�شعادة 
�أكادميية  م���دي���ر  �ل�������ش���وي���دي  غ�����امن 
�الأ�شتاذ  �لعميد  ونائبه  دب��ي،  �شرطة 
�ل�شام�شي،  ب��ط��ي  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
�حلمر�ين  �شالح  �ل��دك��ت��ور  و�لعميد 
للتميز  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 

�أح���م���د �ملهريي  و�ل��ع��ق��ي��د  و�ل����ري����ادة، 
بالوكالة،  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �مل��ك��ت��ب  م��دي��ر 
و�لعقيد �لدكتور متيم حممد حم�شن 
و�ل�شالمة  �لبيئة  �إد�رة  مدير  �حل��اج 
�لعامة  �الإد�رة  يف  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��ح��ة 
�لدكتور  و�ل��ر�ئ��د  �للوج�شتي،  للدعم 
ق�شم  رئي�س  عبد�لرحيم  ع��ب��د�ل��رز�ق 

�لتفتي�س، وعدد من �ل�شباط.
و�طلع معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 
�لربط  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ع���ل���ى  �مل�������ري 
دبي  �شرطة  الأكادميية  �ال�شرت�تيجي 
 ،2021 دب��ي  وخطة  ب��روؤي��ة  �ملرتبط 
�مل����وؤ�����ش����ر�ت  ن���ت���ائ���ج  �إىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
موؤ�شر  ومنها  لالأكادميية،  �لرئي�شية 
�لرب�مج  يف  �ملتفوقني  �لطلبة  ن�شبة 
�لتعليمية خالل فرتة زمنية حمددة، 
و�لذي �شهد �رتفاعاً ملحوظاً يف �لعام 
بينما   ،2019 بالعام  مقارنة  �ملا�شي 
حقق موؤ�شر ن�شبة �لطلبة �ملتفوقني يف 
�لرب�مج �لتدريبية خالل فرتة زمنية 

 ،2020 �ل��ع��ام  يف   109% حم���ددة 
وكان �مل�شتهدف 88.1%.

حول  ����ش���رح  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�����ش���ت���م���ع 
�أب���رز �مل�شاريع و�ل��رب�م��ج �ل��ري��ادي��ة يف 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  دبي  �شرطة  �أكادميية 
�ملا�شية،  �ل��ف��رتة  �إط��الق��ه��ا خ��الل  مت 
مثل �لتعلم عن بعد للطلبة �ملر�شحني 
�مل�شائية  �لرب�مج  ولطلبة  و�ملر�شحات 
جائحة  خ����الل  �ل��ع��ل��ي��ا  و�ل����در������ش����ات 
�أكادميية  تعترب  ح��ي��ث  كوفيد19-، 
�شرطية  �أك��ادمي��ي��ة  �أول  دب���ي  ���ش��رط��ة 
ت��ط��ب��ق ن��ظ��ام �ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ُب��ع��د على 
ل�شمان  وذل������ك  �ل�����دول�����ة،  م�����ش��ت��وى 
للطلبة،  �لتعليمية  �لعملية  ��شتمر�ر 
ر�شائل  مناق�شة  م��ب��ادرة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
بعد،  ع����ن  و�ل����دك����ت����ور�ه  �مل��اج�����ش��ت��ري 
و�لتحول �لذكي يف �ملقرر�ت �لدر��شية 
م�شروع  على  معاليه  و�طلع  وغريها. 
�ملد�ر�س،  لطلبة  �ملو�شيقي  �ل��ت��دري��ب 
�أحد �مل�شاريع �ملعرفية )م�شاريع  وهي 

�أكادميية  نفذتها  �لتي  �ملعريف(  �لنقل 
���ش��رط��ة دب����ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 
مد�ر�س حماية، بهدف �ال�شتفادة من 
�ملهار�ت �لطالبية �لذ�تية بني طالب 
باملعرفة  ودع��م��ه��ا  ح��م��اي��ة،  م���د�ر����س 
�لالزمة ليتم تكوين فرقة مو�شيقية 
ت����ع����زف ع���ل���ى �ل����ط����ب����ول، وذل�������ك من 
�لعلمية  �لطرق  على  تدريبهم  خالل 
�لطبل،  �آل���ة  على  للعزف  �ل�شحيحة 
ومن ثم تقدمي �لعرو�س �لتي ��شتفاد 
معاليه  �طلع  كما  طالباً.   44 منها 
�ملخاطر  حتليل  �إد�رة  ����ش��ت��م��ارة  ع��ل��ى 
ونتائج  �ملا�شي،  �لعام  خ��الل  �ملحدثة 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  م��ع  �لتعاون 
 2633 ت���خ���ري���ج  ن���ت���ج ع���ن���ه  و�ل�������ذي 
�مل�شائية  �ل����در������ش����ات  م����ن  خ���ري���ج���ا 
)ل��ي�����ش��ان�����س وم��اج�����ش��ت��ري ودك����ت����ور�ة( 
�لعام  ح���ت���ى   2012 �ل����ع����ام  خ�����الل 
�مل��ا���ش��ي، وب��ل��غ ع���دد �مل��و�ط��ن��ني منهم 
معايل  و����ش��ت��م��ع  خ���ري���ج���اً.   2151

�مل���ري �إىل ���ش��رح ح���ول نتائج  �ل��ف��ري��ق 
�ملا�شي،  �لعام  خالل  �لنفقات  تر�شيد 
للمو�رد  �الأم��ث��ل  �ال���ش��ت��غ��الل  ون��ت��ائ��ج 
�مل����ادي����ة، و�ل����وف����رة �مل��ال��ي��ة م���ن نظام 
�لرت�كيز. وتعرف معايل �لفريق �ملري 
على �أهم �إجناز�ت �أكادميية �شرطة دبي 
و�لتي متثلت يف ح�شولها على �شهادة 
�الع��ت��م��اد ك��اأف�����ش��ل ب��ي��ئ��ة ع��م��ل للعام 
�لتو�يل(  على  �لثانية  )�مل���رة  �ملا�شي 
�الأمريكية  �ل��ه��ي��ئ��ة  مت��ن��ح��ه��ا  و�ل���ت���ي 
 ،Great place to work
تنال  �شرطية  �أك��ادمي��ي��ة  ك���اأول  وذل���ك 

�لعامل،  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ه��ادة  ه���ذه 
وح�شلت �الأكادميية على �ملركز �الأول 
�ملوظفني  ���ش��ع��ادة  ��شتطالع  نتائج  يف 
 99.1 2020بن�شبة  لعام   �لد�خلي 
�ل���ت���و�يل(،  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  % )�مل�����رة 
ر�أي  ��شتطالع  % يف    98.9 ون�شبة 
���ش��ع��ادة �مل��وظ��ف��ني �حل���ك���وم���ي، وف���وز 
للتحول  �شتيف  ب��ج��ائ��زة  �الأك��ادمي��ي��ة 
�الأكادميية  متكنت  كما  �الإل��ك��رتوين. 
من حتقيق درع بطولة وز�رة �لد�خلية 
يف جمال �لرماية، و�حل�شول على درع 
على  �لريا�شية  �لبطوالت  يف  �لتفوق 

ومر�كز  �ل��ع��ام��ة  �الإد�ر�ت  م�����ش��ت��وى 
و�لكرو�س  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  يف  �ل�شرطة 

فيت و�ل�شباحة وغريها.
�ملري  �لفريق  ويف �خلتام، كرم معايل 
�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني لالأكادميية، 
�ملتميزين  م��ن  نخبة  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
مبادرة  �شمن  �الأك��ادمي��ي��ة  مرتب  من 
�إىل  و�لهادفة  �خلم�شني"،  "تفتي�س 
�ل��وظ��ي��ف��ي بني  ن���وع م��ن �لتميز  خ��ل��ق 
�لذين  للمجتهدين  تقدير�ً  �ملوظفني 
ي�شعون بكل جد و�إبد�ع لدعم منظومة 

�الأد�ء �ملوؤ�ش�شي.

�لإمار�ت تو��سل تاأكيد ريادتها للعمل �خلريي عامليًا

حمدان بن حممد: روؤية حممد بن را�شد اأ�شا�س مل�شاريع ومبادرات خريية هدفها االرتقاء بحياة االإن�شان اأينما كان

»عونك يا وطن« ينظم حملة »�ستاوؤهم دفء« للعام �لر�بع

اأكرب حملة جمتمعية ينظمها  يف  ك�شوة  اآالف   5
فريق.. »عونك يا وطن« 

�سمن �لتفتي�ص �ل�سنوي لالإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�سرطة

عبد اهلل املري...اأكادميية �شرطة دبي حققت قفزات 
نوعية يف براجمها التعليمية والتدريبية

ويل عهد دبي:  
�خلريية �لإمار�تية تتبع نهجًا تنمويًا يكفل ��ستد�مة �لنفع �لعائد على �ملجتمعات �مل�ستفيدة • �لإ�سهامات 

• ن�سكر كل من ي�سهم يف حتويل قيمنا �لنبيلة �إىل �إجناز�ت ملمو�سة تن�سر �سياء �لأمل يف ربوع �لأر�ص وتبعث على �لتفاوؤل بغد �أف�سل للجميع
درهم  مليار�ت  �سخ�ص ��ستفادو� من �إ�سهامات �ملبادر�ت �خلريية �لتي جتاوزت يف جمموعها 3  مليون   98 من  • �أكرث 

•• اأبوظبي –الفجر:

�لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  تنفذ 
 29 �إىل   12 �ل��ف��رتة م��ن  ُب��ع��د يف  و�ل��ن��ق��ل، حملة ع��ن 
كل  يف  �لعامة  �ملر�فق  على  للحفاظ   ،2021 دي�شمرب 
من مدينة حممد بن ز�يد ومدينة �شخبوط ومنطقة 
و�شرورة  باأهمية  �مل��ر�ف��ق  زو�ر  توعوية  بهدف  رب���د�ن، 
�حلفاظ عليها، تعزيز�ً للمظهر �حل�شاري �لذي تتمتع 

به �أبوظبي.

وتت�شمن �حلملة ن�شر �لعديد من �ملن�شور�ت �لتوعوية 
عرب �حل�شابات �لر�شمية للبلدية على مو�قع �لتو��شل 
�الجتماعي "�إن�شتقر�م – في�س بوك – تويرت – �شناب 
ر�شائل  �إر�شال  وكذلك  "فريجنا"،  تطبيق  �شات" وعلى 
للعديد  و�ت�����ش��اب  تطبيق  ع��رب  ور���ش��ائ��ل  ق�شرية  ن�شية 
باأهمية  للتوعية  للحملة،  �جلغر�يف  �لنطاق  �شكان  من 
�حلفاظ على �ملر�فق �لعامة و�لتعريف باالآثار �الإيجابية 
لذلك و�نعكا�شه على �ملظهر �لعام وعلى �لبيئة �ل�شحية 

�لنظيفة �لتي تتمتع بها �أبوظبي.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على املرافق 
العامة مبدينتي حممد بن زايد و�شخبوط ومنطقة ربدان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

للثقافة  ز�ي�������د  د�ر  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
�ل��ع��ام �جلاري  �الإ���ش��الم��ي��ة خ���الل 
�شمن برنامج تعليم �للغة �لعربية 
جن�شية   65 ب��غ��ريه��ا  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
�أر�س  على  �لقاطنني  من  خمتلفة 
�ل��دول��ة ت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى �ل����دور �لهام 
مّد  �لعربية يف  �للغة  ت��وؤّدي��ه  �ل��ذي 
ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل ب���ني �ل��ن��ا���س يف 
و�ل��ع��ل��م و�الأدب  �ل��ث��ق��اف��ة  جم���االت 
�لكثرية  �مل����ج����االت  م����ن  وغ����ريه����ا 
�لعاملي  �ل���ي���وم  م���ع  وذل����ك  تز�مناً 

للغة �لعربية، و�أهميتها يف �لتحاور 
و�لتعاي�س و�لتو��شل �حل�شاري.

و تويل د�ر ز�يد للثقافة �الإ�شالمية 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  ك��ب��ري�  �ه��ت��م��ام��اُ 
لتطلعات  وحت���ق���ي���ق���اً  جت�������ش���ي���د�ً 
�للغة  ن�شر  يف  �لر�شيدة  �حلكومة 
�الآليات  مبختلف  مكانتها  وتعزيز 
و�لو�شائل �ملتوفرة، ويهدف برنامج 
بغريها  للناطقني  �لعربية  �للغة 
�إع�����د�د  �إىل  �ل������د�ر  ت��ق��دم��ه  �ل�����ذي 
�ملجتمع  يف  ل��الن��دم��اج  �ل��ّد�ر���ش��ني 
�لثقافة  على  و�لتعرف  �الإم��ار�ت��ي 
�لتعاي�س  ث��ق��اف��ة  ن�شر  و  �ل��ع��رب��ي��ة، 

وفتح �آفاق �أو�شع للتحاور و�لتبادل 
�ملعريف، وتر�شيخ مكانة لغة �لقر�آن 
متكني  ج���ان���ب  �إىل  �مل���ج���ت���م���ع،  يف 
�لكتابة  م���ه���ار�ت  م���ن  �ل���ّد�ر����ش���ني 
�ملتو��شل،  �لتدريب  عرب  و�ل��ق��ر�ءة 
�لعربية  �للغة  ����ش��ت��خ��د�م  وتفعيل 
للح�شارة  عنو�ًنا  عليها  و�حلفاظ 

و�لهوية.
وق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة م����رمي حممد 
�ملناهج  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  �ل���ك���ل���ب���اين 
�إن  و�لتعليمية  �لثقافية  و�لرب�مج 
باإقبال  ���ش��ن��وي��اً  يحظى  �ل��ربن��ام��ج 
على  يوؤكد  ما  �لد�ر�شني  من  كبري 

للحو�ر  كو�شيلة  �ل�����ش��اد  ل��غ��ة  دور 
و�إر�������ش������اء �أ����ش�������س �ل�������ش���الم ورك���ن���اً 
م��ن �أرك�����ان �ل��ت��ن��وع �ل��ث��ق��ايف، حيث 
ن��ف��ذت �ل���د�ر خ��الل �ل��ع��ام �جلاري 
 2369 منها  ��شتفاد  دورة   260
م�������ش���ت���ف���ي���د�، ح���ي���ث ق������دم �مل���رك���ز 
��شتفاد  دورة   86 بالد�ر  �لرئي�شي 
منها 744 طالبا، ونظم فرع �لد�ر 
يف �أبوظبي 100 دورة ��شتفاد منها 
1154 طالبا، ودر�س 471 طالبا 
 74 بعجمان �شمن  �ل���د�ر  ف��رع  يف 

دورة.
تقدم  �ل���د�ر  �إن  �لكلباين  و�أ���ش��اف��ت 

حتقق  م�شاحبة  وفعاليات  �أن�شطة 
�أهد�ف برنامج تعليم �للغة �لعربية 
فرع  نظم  حيث  بغريها  للناطقني 
�للغة  " ن����ادي  �أب���وظ���ب���ي  �ل�����د�ر يف 
�لرتكيز  فيه  يتم  �ل��ذي  �لعربية" 
�لعربية  �للغة  مهار�ت  تعزيز  على 
جميع  �أن�����ه�����و�  �ل����ذي����ن  ل���ل���ط���الب 
ويرغبون  �ل��در����ش��ي��ة  �مل�����ش��ت��وي��ات 
و�ن�شم  �أك���رث،  مهار�تهم  بتطوير 
جاليات  من  م�شتفيد�   60 للنادي 
�لهندية   – /�ل�����ش��ي��ن��ي��ة  خم��ت��ل��ف��ة 
 – �ل��رو���ش��ي��ة   – �لباك�شتانية   –

�لرب�زيلية – �الإندوني�شية.

�لعربية  �للغة  برنامج  وي�شتهدف 
�ل��������ذي ت���ق���دم���ه �ل���������د�ر �الأف���������ر�د 
�لر�غبني بدر��شة �للغة �إىل جانب 
�ل�������دور�ت مل��وظ��ف��ي بع�س  ت��ن��ظ��ي��م 

�جلهات و�لدبلوما�شيني.
وخ���الل �ل��ع��ام �جل���اري ق��دم �ملركز 
دورة  ب���ال���ع���ني  ل����ل����د�ر  �ل���رئ���ي�������ش���ي 
�ل�شلك  ل��ع��ق��ي��الت  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
�مل��ع��ت��م��دي��ن لدى  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
ملكانة  ت���ع���زي���ز�  وذل�������ك  �ل������دول������ة، 
وتر�شيخا  �لعربية  �للغة  و�أه��م��ي��ة 
حل�����ش��وره��ا �ل��ع��امل��ي، وج����اءت هذه 
�شمو  م�����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات  �ل����������دورة 

�ل�������ش���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة 

�الإمار�ت"،  �أم   " �الأ�شرية  �لتنمية 
وتعزيز  �لعربية  �للغة  ن�شر  بهدف 
مكانتها ملد ج�شور �لتو��شل �لثقايف 

بني �أفر�د �ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

�لعربية  للغة  �لعاملي  باليوم  �حتفاء 
نظم �الأر�شيف �لوطني �لتابع لوز�رة 
�للغة  بعنو�ن:  ندوة  �لرئا�شة  �شوؤون 
�للغوية  �ملناف�شة  وحتديات  �لعربية 
يف �ل��ق��رن �ل��و�ح��د و�ل��ع�����ش��ري��ن وقد 
دولة  �هتمام  مو�كبة  منها  ��شتهدف 
�ل��ع��رب��ي��ة وتعزيز  ب��ال��ل��غ��ة  �الإم������ار�ت 
مكانتها كو�حد من مقومات �لهوية 
�لوطنية، ولدورها يف تعزيز �النتماء 
�لر�شيدة،  لقيادته  و�ل���والء  للوطن 
والأنها �لوعاء �ملعتمد يف حفظ ذ�كرة 

�لوطن.
جاءت حماور �لندوة على �شكل �أ�شئلة 
�لربوفي�شور  �ل��ن��دوة  مدير  طرحها 
���ش��دي��ق ج��وه��ر خ��ب��ري �ل��رتج��م��ة يف 
�الأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي، و�أج��وب��ة جاءت 
�لدكتور  �لناقد  كل من:  ل�شان  على 
�للغة  ق�������ش���م  م����ن  م���ق���اب���ل���ة  ج����م����ال 
�لعربية يف جامعة �الإمار�ت �لعربية 
عائ�شة  �لدكتورة  و�ل�شاعرة  �ملتحدة، 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  �أ���ش��ت��اذة  �ل�����ش��ام�����ش��ي 

كلية  يف  �الإم����ار�ت����ي����ة  و�ل����در������ش����ات 
�لتقنية �لعليا يف �لعني.

تناولت �لندوة �لتي تابعها عدد كبري 
�لتفاعلية  �ل��ت��و����ش��ل  ت��ق��ن��ي��ات  ع��رب 
عدد�ً من �ملحاور �أهمها: حدود �للغة 
�لف�شيحة  ب��ني  و�ل��ع��الق��ة  �لعربية، 
�لندوة  وبينت  و�لعامية،  و�للهجات 
ن�شمة  مليون  �أربعمائة  من  �أكرث  �أن 
ي���ت���ح���دث���ون �ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة حول 
�ل��ع��امل، وه��ي و�ح���دة م��ن �شت لغات 
�أن  ودون  �ل��ي��ون�����ش��ك��و،  م��ن��ظ��م��ة  يف 

ننحاز �إليها الأنها لغتنا، �أو نقلل من 
فهي  حتديات  من  تو�جهه  ملا  �شاأنها 
�شاربة يف �أعماق �لتاريخ وهي تتطور 

وتزدهر.
وعن و�قعها يف ع�شر �لرقمنة و�آليات 
�ملعا�شر  �لرقمي  �ملحتوى  و�شيا�شات 
�لرقمي  �ملحتوى  �أن  �ل��ن��دوة  ك�شفت 
للغة �لعربية �شئيل جد�ً، وهو يعادل 
�لرقمي  �مل��ح��ت��وى  م��ن  فقط   3%
�الآخر، فيما �أن �للغات �الأخرى �الأقل 
�نت�شار�ً لها حمتوى �أكرث بكثري من 

ن�شبة �ملحتوى �لرقمي �لعربي، فمن 
يتحمل �مل�شوؤولية؟

�أ�����ش����ب����اب �شعف  �ل�����ن�����دوة  و�أع����������ادت 
�ملحتوى باللغة �لعربية �إىل قلة دعم 
�مل��خ��ت�����ش��ة بن�شر  �مل�����ش��اري��ع  ومت��وي��ل 
على  �الأدو�ت  و�أن  �لعربية،  �مل��ع��ارف 
�الإنرتنت بع�شها لي�س معرباً، وكثري 
من �ملحتوى �لعربي هو جمرد ق�س 

ول�شق... وغريها.
ورك�������زت �ل����ن����دوة يف �ه���ت���م���ام دول����ة 
باللغة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 

�لتعليمية،  �ملوؤ�ش�شات  ويف  �لعربية، 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ج��ه��ود  و�أ����ش���ادت 
�ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �للغة 

�لعربية.
وت����وق����ف �مل���������ش����ارك����ون م����ط����واًل مع 
�أطلقته  �ل���ذي  �الأك���ادمي���ي  �ل��ت��ق��ري��ر 
�الإمار�تية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة 
يف دي�����ش��م��رب �مل���ا����ش���ي ب��ت��وج��ي��ه من 
�ل�������ش���ي���خ حممد  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم – رع���اه �هلل-  
يعّد  �ل��ت��ق��ري��ر  ه���ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��رية 

م��رج��ع��اً م��ه��م��اً ل�����ش��ن��اع �ل����ق����ر�ر؛ ملا 
ت�شلط  وبحوث  �إح�شائيات  من  فيه 
�ل�شوء على �للغة �لعربية و�أهميتها 
�لرئي�شية  �ملحاور  و�أهم  وم�شتقبلها، 
�لتقرير:  ه���ذ�  م��ن��ه��ا  ي��ت��األ��ف  �ل��ت��ي 
�الإعالم و�لف�شاء و�ملكان، و��شتخد�م 
�ملعا�شرة،  �لرو�ية  يف  �لعربية  �للغة 
�للغة �لعربية و�لتكنولوجيا، و�للغة 
�لعربية و�لرتجمة، و��شتخد�م �للغة 
و�لبحث  �لعلوم  تدري�س  يف  �لعربية 
�لعلمي، ومو�قف �لطلبة �جلامعيني 

�لعربية،  �للغة  ح��ول  و�ع��ت��ق��اد�ت��ه��م 
�الأخرى،  و�ملقاربات  �لعربية  و�للغة 

و�للغة �لعربية و�لعو�مل �جلديدة.
وذك�����رت �ل���ن���دوة �أن�����ه ق���د ����ش���ارك يف 
جامعة   18 �ل��ت��ق��ري��ر  ه����ذ�  �إع������د�د 
حول �لعامل، و23 باحثاً من �لدول 
�لعربية، وموؤ�ش�شات وجمامع لغوية، 

و�شركات تقنية كثرية.
�ل��ع��رب��ي��ة بباقي  �ل��ل��غ��ة  وع����ن ���ش��ل��ة 
�ل��ع��ومل��ة، وفر�س  ع�����ش��ر  �ل��ل��غ��ات يف 
�زدهارها، �أ�شارت �لندوة �إىل �أن �للغة 

�ل��ع��رب��ي��ة وه���ي �ل�����ش��اد���ش��ة ع��امل��ي��اً يف 
ع�شرنا �حلا�شر من �ملتوقع �أن تكون 
�لر�بعة عاملياً يف عام 2025، ويقول 
�أحد �لعلماء �لفرن�شيني �أن يف �لعامل 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  لغة،   7000 �الآن 
قيد  على  فقط  لغة  خم�شون  تبقى 
و�شتكون  �لثالثة  �الألفية  يف  �حلياة 
�لعربية و�حدة منها ملا لها من تاريخ 
عاملي،  �إرث  والأن��ه��ا  و�نت�شار  و�ت�شاع 
ويذكر �مل�شاركون يف �لندوة �أنه حني 
ن�شاأت �جلامعات �الأوربية يف 1490 
�لتاريخ  خلدها  مقولة  هناك  كانت 
و�لعلوم  �لطب  در����ش��ة  يريد  من  �أن 
الأنها  �لعربية  �للغة  يتقن  �أن  فعليه 

لغة �لعلم.
�لندوة �شرورة تعزيز مكانة  و�أك��دت 
و�الإعالم،  �لتعليم  يف  �لعربية  �للغة 
�ل���ع���ل���م، و�شط  و�إن����ت����اج  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�ل��ع��ومل��ة �ل��ت��ي �أرخ�����ت ظ��الل��ه��ا على 
يتحقق  ذلك  �أن  �إىل  �لعامل، م�شرية 
لغوية،  و�شيا�شات  روؤى  و���ش��ع  ع��رب 
ودع�����م �الإب���������د�ع، وت��ف��ع��ي��ل �ل���ق���ر�ءة 

�الإبد�عية.

�حتفاء بيومها �لعاملي

االأر�شيف الوطني ير�شد واقع اللغة العربية يف التعليم واالإعالم واملحتوى الرقمي وي�شت�شرف م�شتقبلها

•• ال�شارقة -الفجر:

ذهني  ع�شف  ور�شة  بال�شارقة  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رة  نظمت 
حت��ت ع��ن��و�ن ���ش��ل��ب��ي��ات و �إي��ج��اب��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا خا�شة 

مبوظفي د�ئرة �الأوقاف بال�شارقة . 
�ل��د�ئ��م��ة لرب�مج  �ل��د�ئ��رة  �شمن منظومة  �ل��ور���ش��ة  وت��ن��درج 
�حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  طلب  وفق  �مل�شممة  �لتدريب 
�حتياجاتها  وف���ق  �جل��ه��ات  بطلبها  ت��ت��ق��دم  ح��ي��ث   . ب���االإم���ارة 
ت��ل��ب��ي��ة لهذه  �ل����د�ئ����رة  ، وت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���دري���ب  �مل���درو����ش���ة يف 

�الحتياجات. 

وقد عرفت �لور�شة مبفهوم �لع�شف �لذهني ومبادئه، ومعنى 
و�الإد�رة  �الأزم���ات  �إد�رة  و�لفرق بني   ، �إد�رت��ه��ا  �الأزم��ة وكيفية 
�الأزمة  ب��ني  و�ل��ف��رق   ، بينهما  �مل�شرتكة  �ل�شمات  و  ب��االأزم��ات 
ن�شوئها  و�أ�شباب  �الأزم��ات  ت�شنيف  على  و�لتعرف   ، �لكارثة  و 

وت�شخي�شها ، و�لتعرف على عو�مل �لنجاح يف �إد�رة �الأزمة.
كورونا  جائحة  مو�جهة  يف  �الم���ار�ت  دول��ة  �شيا�شة  وتناولت 
للدولة  �مل�شتقبلية  �لتحديات  و�لتعرف على   ، كاأزمة  و�إد�رتها 

لتعزيز منوذجها �لتنموي و�القت�شادي.
�مل�����ش��ارك��ون مت��ري��ن حم��اك��ة حلالة  ويف نهاية �ل��ور���ش��ة خ��ا���س 
ط��و�رئ يف ظ��روف غري ر�شمية خالية من �ل�شغوط. كما مت 

�لتعريف بقو�عد و�أ�ش�س متارين �ملحاكاة. 
بهدف  للموظفني  �لتدريبية  �لرب�مج  بتنفيذ  �لد�ئرة  وتهتم 
�لنهو�س  يف  �لفاعل  �لتدريب  ب��دور  و�إمي��ان��اً  �لكفاء�ت،  تنمية 
، وتر�شيخ  بكافة �ملجاالت وتطوير منظومة �لعمل �حلكومي 

ثقافة �لتنمية �لذ�تية و�لتعلم �مل�شتد�م. 
تدعم  �لتي  و�ل��ور���س  �لرب�مج  تنظيم  على  �ل��د�ئ��رة  وحتر�س 
نظم �الأعمال وترثي جهاز �لعمل �حلكومي. وتعزز �شر�كتها 
باالإمارة  �حلكومية  و�جلهات  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  جميع  مع 
و  �مل��ه��ار�ت  بنقل  �لب�شري  للمورد  �الأمثل  �ال�شتثمار  لتحقيق 

�ملعارف و �خلرب�ت ملوظفي �حلكومة .

موارد ال�شارقة تنظم ور�شة ع�شف ذهني ملوظفي دائرة االأوقاف

برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ي�شتقطب 65 جن�شية

حتت �سعار حو�ر �ملجتمعات وتو��سل �حل�سار�ت

انطالق الن�شخة االأوىل من قمة اللغة العربية يف اإك�شبو 2020
•• دبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ، �نطلقت �شباح �أم�س يف مركز دبي 
�لعربية،  �للغة  �الأوىل من قمة  �لن�شخة  2020، فعاليات  �إك�شبو  للمعار�س يف 
�ل�شيخ  �شمو  وذلك بح�شور  وتو��شل �حل�شار�ت"،  �ملجتمعات  �شعار حو�ر  حتت 

�أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي لالإعالم.
كما ح�شر �نطالق �لقمة - �لتي تنظمها وز�رة �لثقافة و�ل�شباب بال�شر�كة مع 
مركز �أبوظبي للغة �لعربية �لتابع لد�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة يف �أبوظبي - معايل 
نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب ومعايل �أحمد �أبو �لغيط �الأمني 
�لعام جلامعة �لدول �لعربية، وعدد من �لوزر�ء �مل�شوؤولني عن �لثقافة يف �لعامل 

�لعربي ومديرو �ملنظمات �لعربية و�لدولية �ملخت�شة بال�شوؤون �لثقافية.
�لثانية و�لع�شرين  �ل��دورة  وتعقد �لقمة على مد�ر يومني بالتز�من مع �نعقاد 
�ل��وزر�ء �مل�شوؤولني عن �ل�شوؤون �لثقافية يف �لوطن �لعربي، ومتثل  من موؤمتر 
�مل�شلحة و�جلمهور،  باأ�شحاب  �لقر�ر  تفاعل وحو�ر جتمع �شناع  �لقمة من�شة 
�لعربية لتعزيز  �أبوظبي للغة  �لثقافة و�ل�شباب ومركز  كما تعك�س جهود وز�رة 

مكانة �للغة �لعربية.
وياأتي �نعقاد �لقمة يف �إطار �الحتفال باليوم �لعاملي للغة �لعربية يف 18 دي�شمرب 
من كل عام، وتعد �للغة �لعربية �إحدى �للغات �الأكرث �نت�شار� يف �لعامل ويتحدث 

بها نحو 420 مليون �إن�شان.
و يعزز �نعقادها جهود ن�شر �للغة �لعربية وح�شورها عاملياً بو�شفها لغة معرفة 
وثقافة و�إبد�ع وت�شاهم يف ر�شم معامل حا�شرها وم�شتقبلها كما ت�شكل مرجعية 

دولية للغة �لعربية ور�شم م�شتقبل �لعربية.
وتناق�س �لقمة ق�شايا �للغة �لعربية يف جماالتها ومو�شوعاتها �ملختلفة من �إجل 
�أه��م تو�شيات تقرير  �إىل جانب مناق�شة  �إث��ر�ء �حل��و�ر وتقدمي جت��ارب مميزة، 
�لثقافة و�ل�شباب يف دي�شمرب  وم�شتقبلها" �ل�شادر وز�رة  �لعربية  �للغة  "حالة 
�أحمد �أبو �لغيط �الأمني �لعام للجامعة �لعربية �شيف  معايل  و�أعلن   ،2020
�شرف �لقمة عن رغبة �جلامعة يف ��شت�شافة �إطالق �لن�شخة �لقادمة من تقرير 

حالة �للغة �لعربية وم�شتقبلها.
 :  - للقمة  �الفتتاحية  �لكلمة  �لكعبي - خالل  بنت حممد  ن��ورة  وقالت معايل 
بقوة هو ما مدي ق��درة لغتتنا �لعربية على  نف�شه  يطرح  �ل��ذي  �ل�شوؤ�ل  �إن   "
مو�كبة �لتغري�ت وما هو �لقر�ر �ملطلوب منا" ، معربة عن �أملها �أن حتقق �لقمة 

�الإجابات �ملتعلقة بكل ق�شايا �للغة �لعربية.
و�أ�شافت : " ميثل �جتماعنا �ليوم نافذة �أمل نطل منها على غد م�شوق و�عد 
لبالدنا ، و�شتناق�س �لقمة عدة مو�شوعات تتعلق بالتعليم و�لتكنولوجيا وتعريب 
�ملحتوى �لرقمي و�الإنتاج �الإبد�عي و�لثقايف وباركت ت�شجيل �خلط �لعربي على 
قائمة �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة 
عربية  دول��ة   16 بني  تاريخي  م�شرتك  ملف  وه��و   ، يومني  قبل  "�ليون�شكو" 

للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  �إ�شر�ف  حتت  للملف  عاماً  من�شقاً  �ل�شعودية  �ختارت 
و�لثقافة و�لعلوم "�أاللك�شو".

من جهته ، قال معايل �أحمد �أبو�لغيط �إن �للغة �لعربية لغة حية ل�شعوب قادرة 
وح�شارة قادرة.. م�شري�ً �إىل �أن �أول �تفاقية �أبرمت يف �جلامعة �لعربية �ملعاهدة 
�لثقافية يف نوفمرب 1945 وهي �تفاقية �هتمت ب�شاأن �للغة �لعربية وت�شمنت 
�للغة  وجعلت  �لعربية  �مل�شطلحات  وتوحيد  ت�شريعات  و�شنت  عديدة  مو��شيع 

�لعربية لغة �لدر��شة يف كل �ملو�د و�شكلت �التفاقية م�شار تعليم �للغة �لعربية.
 2050 ع��ام  يف  بالعربية  �لناطقني  ع��دد  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  ت�شري  و�أ���ش��اف 
�للغة  حالة  تقرير  على  �طالعه  �إىل  الفتاً   ، �إن�شان  مليون   650 �إىل  �شريتفع 
�لعربية وم�شتقبلها و�لذي يعد وثيقة ر�ئعة �شتحيا ل�شنو�ت و�شنو�ت كما ير�شد 
�لت�شاوؤم وال  روؤي��ة علمية ال تفرط يف  �لعربية ويقوم على  �للغة  �لتقرير حالة 
�لتي مت  �ملبادر�ت  �لو�قع و�لقاريء للتقرير �شيده�س لكرثة وتنوع  تتغافل عن 

�إطالقها حلماية �للغة �لعربية .
و�أعرب عن رغبة �جلامعة يف ��شت�شافة �لن�شخة �لقادمة من تقرير �للغة �لعربية 
�لذي ت�شدره وز�رة �لثقافة بالتعاون مع مركز �أبوظبي للغة �لعربية، وقال :" �إن 

م�شتقبلنا لن تر�شمه �شوى حروفها �لبديعة ومو�شيقاها �جلميلة" .
ومت خالل �الفتتاح عر�س مقطع فيديو الفتتاح قمة �للغة �لعربية، �أعقبه غناء 
كاظم �ل�شاهر لق�شيدة "�للغة �خلالدة" ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
"رعاه �هلل" .  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم 
�لقمة حيث كرم �شمو  باري�س �شخ�شية  �لعربي يف  �لعامل  كما مت �ختيار معهد 
�ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي لالإعالم و معايل 
نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب، معجب �لزهر�ين �ملدير �لعام 
ملعهد �لعامل �لعربي يف باري�س نيابة عن جاك النغ رئي�س معهد �لعامل �لعربي يف 

باري�س .. ومت ��شتعر��س تاريخ �ملعر�س ومرور 34 عاماً على �إن�شائه .
ومت توقيع 5 مذكر�ت تفاهم بني موؤ�ش�شات حملية وعربية ، هي مذكرة تفاهم 
بنت  ن��ورة  معايل  وقعتها  و�ل�شباب  �لثقافة  ووزر�ة  �لعربي  �لفكر  موؤ�ش�شة  بني 
حممد �لكعبي وزي��رة �لثقافة و�ل�شباب رئي�شة جامعة ز�يد و �الأم��ري خالد بن 
بندر �لفي�شل رئي�س جمل�س موؤ�ش�شة �لفكر �لعربي ، ومذكرة تفاهم بني �لوز�رة 
�لعربية  للغة  �أبوظبي  وم��رك��ز  �ل���وز�رة  ب��ني  تفاهم  وم��ذك��رة  �لو�شل،  وجامعة 
بني  تعاون  و�تفاقية  �لعربية،  للغة  �أبوظبي  ومركز  ز�ي��د  جامعة  بني  ومذكرة 

مركز �أبوظبي للغة �لعربية و�شركة جمرة.
�مل�شتقبل،  و�لثقافة" وم�شار�ت  بعنو�ن" �للغة  �لقمة  يف  �الأوىل  �جلل�شة  وتعقد 
يت�شارع  �لعربية يف عامل متغري  و�لثقافة  �للغة  و�قع  �ل�شوء على  ت�شلط  حيث 
فيه �لتحول �لرقمي وتتعاظم �لتحديات �لتي تو�جهها لغتنا وثقافتنا، وتناق�س 
�جلل�شة �أهم �جلهود و�خلطو�ت �لتي يجب �تخاذها من �أجل ت�شميم م�شتقبل 
جديد للغة �لعربية و�آليات �لتعاون بني �جلهات �مل�شوؤولة يف خمتلف �لدول من 

�أجل ر�شم م�شار�ت م�شتقبل �للغة �لعربية.
�لغيط ويحاوره �شعادة �لدكتور على بن  �أبو  �أحمد  ويتحدث يف �جلل�شة معايل 

متيم رئي�س مركز �أبو ظبي للغة �لعربية.
وتعقد �جلل�شة �لثانية حتت عنو�ن "�ل�شيا�شات �لوطنية للغة �لعربية" لت�شلط 
وقو�نني  �شيا�شات  م��ن  �لعربية  �للغة  ت�شريعات  جتديد  ���ش��رورة  على  �ل�شوء 
و��شتقر�ء مدى تاأثري �لت�شريعات �ملعمول بها ونتائجها و�أف�شل ممار�شاتها عربياً، 
جماالت  جميع  لت�شمل  �لقانونية  و�لن�شو�س  �لت�شريعية  �لبنى  لتطوير  �شعياً 
��شتخد�مات �للغة وتطبيقاتها يف مو�كبة م�شتجد�ت �لتقنية و�لتحول �لرقمي 
و�شواًل �إىل بلورة �لت�شريعات �لد�عمة للغة �لعربية بو�شفها لغة معارف وعلوم 
حديثة ومتطورة. ويتحدث يف �جلل�شة معايل �لدكتور �شامل بن حممد �ملالك 
/�الأي�شي�شكو/،  و�لثقافة  و�لعلوم  للتنمية  �الإ�شالمي  �لعامل  منظمة  عام  مدير 
و�شعادة �لدكتور �إبر�هيم بن حممد �أبامني م�شت�شار جممع �مللك �شلمان �لعاملي 
�لوطني  �ملجل�س  عام  �أمني  �جلليل  �لعبد  كامل  �لدكتور  و�شعادة  �لعربية،  للغة 
للثقافة و�لفنون و�الآد�ب بالكويت و�شعادة �لدكتور على بن متيم رئي�س مركز 

�أبو ظبي للغة �لعربية وتدير �جلل�شة �الإعالمية و�لكاتبة �شفية �ل�شحي.
غرمي  �شانتيان  ب��اوال  �الإ�شبانية  �لربوفي�شورة  �لعربية  �للغة  قمة  وت�شت�شيف 
لتتحدث عن �شوؤون �للغة �لعربية يف بالد �لناطقني بغريها و�شجون متعلميها 
متابعة  يف  ج��دي��دة  ع��و�مل  يف  تر�شيخها  �آف���اق  ��شتك�شاف  حم��اول��ة  يف  وحمبيها 
در��شة  يف  �لتعمق  فر�س  متنحها  �لتي  و�لفر�س  �لقوة  ملو�طن  ج��ادة  �أكادميية 
�لكبري  �ل��دور  عن  �حلديث  جانب  �إىل  وجمالياتها  �للغة  وفنون  �لعربي  �الأدب 

�لذي توؤديه �لرتجمة يف تو��شل �حل�شار�ت.
وم�شتقبلها  �لعربية  �للغة  ح��ال  تقرير  بها  خ��رج  �لتي  �لنتائج  م��ن  و�ن��ط��الق��اً 
و�ملقاربات �جلديدة �لتي مت ر�شدها لتطوير مناهج �للغة �لعربية يف عدد من 
�لبلد�ن �لعربية تهدف �جلل�شة �حلو�رية بعنو�ن "�للغة �لعربية و�لتعليم" �إىل 
لتطوير  جديدة  م��ب��ادر�ت  عرب  وتر�شيخها  �ملقاربات  ه��ذه  تعزيز  �شبل  مناق�شة 
مناهج �للغة �لعربية يف كافة �أنحاء �لوطن �لعربي وربطها باحتياجات �ملتعلمني 
يعزز  م�شتقبلي  و�قع  لتاأ�شي�س  �شعياً  و�ملعلمني  �ملعلمات  وتدريب  و�هتماماتهم 

مكانة �للغة �لعربية بو�شفها لغة حا�شنة للهوية و�لثقافة و�لعلوم .
ويتحدث يف هذه �جلل�شة �لدكتورة هناد� طه �أ�شتاذ كر�شي �للغة �لعربية بجامعة 
ز�يد ويحاورها نافذ دقاق �لرئي�س �لتنفيذي و�لع�شو �ملنتدب ملكتب موؤ�شة �مللكة 

ر�نيا للتعليم و�لتنمية.
�لعربية  "�للغة  بجل�شة  فعالياته  �لعربية  �للغة  قمة  من  �الأول  �ليوم  ويختتم 
�حلا�شب  علوم  �أ�شتاذ  حب�س  نز�ر  �لدكتور  فيها  يتحدث  و�لتي  و�لتكنولوجيا"، 
�ملوؤ�ش�س ورئي�س  �ل�شالم هيكل  �أبو ظبي ويحاوره عبد  نيويورك  �الآيل بجامعة 

جمل�س �إد�رة �شركة جمرة.
��شتخد�م وتعليم  �لتكنولوجيا يف جماالت  �أهم ق�شايا  تناق�س �جلل�شة بع�س  و 
رئي�شية  كق�شية  �لعربي  �ملحتوى  رقمنة  متناولة  وبرجمتها،  �لعربية  �للغة 
خا�شة،  �لرقمية  �لف�شاء  يف  �ملحتوى  تناف�شية  حت��دي  ظل  يف  يومي  و�ن�شغال 
كما تطرح �جلل�شة ر�أي �ملتخ�ش�شني يف �ال�شتخد�م �الأبجدي للغة يف �لتو��شل 

�الجتماعي و�الإعالمي و�شناعة �ملحتوى .
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تنويه للمدينة ولكل د�ئن ورد ��سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة �لديون �أن يتظلم لدى �ملحكمة 
على �ملطالبات �ملدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�سر �لقائمة بال�سحيفة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن علي حممد  �أح��م��د  م��ع��ايل  �لتقى 
�ل�����ش��اي��غ وزي����ر دول����ة، م��ع��ايل �شار�ت 
وي��ر����ش��ي��ك��ري�، وزي���ر �الأم����ن �ل��ع��ام يف 
���ش��ري��الن��ك��ا، وب���ح���ث م��ع��ه ع������دد�ً من 

�مللفات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
وج��رى خ��الل �للقاء - �ل��ذي عقد يف 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  عام  دي��و�ن 
�أبوظبي - بحث �لعالقات  �ل��دويل يف 
�لثنائية بني دولة �الإمار�ت وجمهورية 
����ش���ري���الن���ك���ا و����ش���ب���ل ت���ع���زي���ز رو�ب�����ط 
�ملجاالت،  كافة  و�لتعاون يف  �ل�شد�قة 

�لتعاون  تعزيز  �جل��ان��ب��ان  ناق�س  كما 
و�القت�شادي  و�ل����ت����ج����اري  �الأم����ن����ي 
�ل�شايغ  معايل  و�أ���ش��اد  �لبلدين.  بني 

مب�شاركة �شريالنكا �ملتميزة يف �إك�شبو 
�حلدث  هذ�  �أّن  موؤكد�ً  دبي،   2020
�لتعاون  لبحث  ف��ر���ش��ة  ي��ع��د  �ل��ع��امل��ي 

وب���ن���اء ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل، ك��م��ا رّحب 
�ل�شريالنكي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ب��زي��ارة 
حفل  فعاليات  يف  للم�شاركة  �ملرتقبة 
�ليوم �لوطني لبالده �لذي �شيقام يف 
�إك�شبو . من جانبه، �أبدى وزير �الأمن 
باك�شبو  �إع��ج��اب��ه  �ل�شريالنكي  �ل��ع��ام 
2020 دبي، وهناأ دولة �الإمار�ت على 
�لعاملي،  �حل��دث  لهذ�  �ملبهر  �لتنظيم 
�لعالقات  تطور  مب�شتوى  �أ���ش��اد  كما 
تعزيز  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��اً  �لثنائية، 
�ملجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ت���ع���اون  ه����ذ� 
و��شتمر�رية �لتطوير ل�شالح �لبلدين 

�ل�شديقني.

•• اأبوظبي -وام:

�طلع وفد من �شركة �شيبا �لعاملية 
�لطرق  ع���ل���ى  �ل�������ش���الم���ة  الإد�رة 
تقنيات  على  �ل�شائقني،  وت��دري��ب 
نظام  يف  �ملتطورة  �أبوظبي  �شرطة 

�ختبار فح�س �لقيادة �لذكي.
�ل��ع��ق��ي��د حم��م��د �لربيك  و�ل��ت��ق��ى 
ترخي�س  مديرية  مدير  �لعامري 
برئا�شة  �لوفد  و�الآليات  �ل�شائقني 
�لقيادة  م�شت�شار  هيكريت  باتريك 
�أوروب����ا و�آ���ش��ي��ا و�ل�شرق  �الآم��ن��ة يف 

�الأو�شط.
وج��������رى �����ش���ت���ع���ر�����س ع������دد من 

�ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك 
�لعمل  �آليات  على  �لوفد  �طلع  ثم 

�ملتبعة يف �ختبار�ت �لقيادة.
ترخي�س  م���دي���ري���ة  م���دي���ر  و�أك������د 
�ل�شائقني و�الآليات حر�س �شرطة 
�ل�شالمة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �أب���وظ���ب���ي 
�ملتعاملني  ر�����ش����ا  و  �مل�������روري�������ة 
ل��ه��م وك�شب  �مل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 

ثقتهم و�إ�شعادهم.
و�أ����ش���اد ب��ات��ري��ك ه��ي��ك��ري��ت بجهود 
وممار�شاتها  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة 
عمالئها  خ����دم����ة  يف  �مل����ت����ط����ورة 
متميزة  خدمات  كونها  و��شعادهم 

وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية.

•• ال�شارقة -الفجر:

وفر�شها  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  �أن�شطتها  �أب���رز  وخا�شة  حكومية  جهة   14 �شلطت 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة، وذل����ك خ���الل �ل�����دورة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن م��ع��ر���س �ل�����ش��ارق��ة للعمل 
"�فرت��شياً"  �لتطوعي؛  للعمل  �ل�شارقة  ج��ائ��زة  نظمته  �ل��ذي  �لتطوعي، 
يتم  �لتي  �لتطوعية  و�ل��ف��ر���س  مبادر�تهم  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  و��شتعر�شت 
�لتابع  للتطوع  �ل�شارقة  مركز  يف  �جلهات  ومتثلت  �ملقبل؛  للعام  تنظيمها 
�ل�شارقة،  �ل�شارقة للتعليم، وبلدية  لد�ئرة �خلدمات �الجتماعية، وجمل�س 
ود�ئرة �الأوقاف بال�شارقة، وبلدية كلباء، وهيئة �لتنمية �الجتماعية بدبي، 
ل�شعوبات  �ل�شارقة  ومركز  بال�شارقة،  و�ل�شياحي  �لتجاري  �الإمن��اء  وهيئة 
�لكرمي  ل��ل��ق��ر�آن  �ل�����ش��ارق��ة  �ل�����ش��ارق��ة، وم��وؤ���ش�����ش��ة  ف��ت��ي��ات  و���ش��ج��اي��ا  �لتعليم، 
�لنبوية، وجمعية عجمان للتنمية �الجتماعية و�لثقافية، وجمعية  و�ل�شنة 
مو�ليف �المار�تية �لتطوعية، وجمعية �المار�ت للرعاية �لالحقة، ومركز 

و�ال�شت�شار�ت .  و�لتطوير  للتدريب   positive mind

مبادر�ت فاعلة..
وفر�شها  مبادرتها  و�ل�شنوية،  �لكرمي  للقرء�ن  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  وعر�شت 
�لقر�آنية،  و�جل���و�ئ���ز  �مل�����ش��اب��ق��ات  تنظيم  ف��ع��ال��ي��ات  يف  و�ملتمثلة  �لتطوعية 
وكذلك  �خلتامية،  �حل��ف��الت  يف  و�ملكرمني  �جلمهور  تنظيم  يف  و�مل�شاركة 
�لوقائية  �الحتياطات  تطبيق  عملية  على  �ال�شر�ف  و�شالمة  �أم��ن  مر�قبة 

و�الحرت�زية يف مر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي. �أما �شجايا فتيات �ل�شارقة؛ 
فتتمثل مبادر�تها يف يوم �لطفل �خلليجي، ومبادرة ماجلتكم علينا، ومبادرة 
ومبادرة   ، �لبيت  و�شمعة  لنغر�س،  وم��ب��ادرة  �ل�شتاء،  ك�شوة  وم��ب��ادرة   ، �إحياء 
�الإد�رية  �الأع��م��ال  يف  �لتطوع  د�ف��ئ،  �شتاوؤهم  وم��ب��ادرة  �شعبان،  من  �لن�شف 
"ب�شمة  مبادرته  �لتعليم،  ل�شعوبة  �ل�شارقة  مركز  عر�س  كما  �ملوؤ�ش�شة.  يف 
خري" وهي مبادرة تخ�ش�شية موجهة خلدمات �حتياجات �الطفال �اليتام 
عن  �مل�شوؤول  �لوظيفي  و�لكادر  �الجتماعية  �لرعاية  فاقدي  من  و�الطفال 
للحاالت  �لنف�شي  �لدعم  تقدمي  طريق  عن  وتدريبهم  �الطفال  رعاية  عن 
�لتثقيفية  و�ملحا�شر�ت  �لتوجيهية  �لنف�شية  �ال�شت�شار�ت  وتقدمي  �لفردية 
وهو  للتطوع،  �ل�شارقة  مركز  �أم��ا  �ل��ه��ادف��ة.  �لرتفيهية  �الأن�شطة  وت��ق��دمي 
�لذر�ع �لتطوعي لد�ئرة �خلدمات �الجتماعية، فاإنه ي�شاهم يف تنظيم �لعمل 
وموؤ�ش�شاته  �ملجتمع  �أف��ر�د  بني  ثقافته  ون�شر  �ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  �لتطوعي 
كاأحد  �لتطوعي  للعمل  ب�شكل منظم يف وفق منظومة متكاملة وم�شتد�مة 
��شتقطاب  يف  خدماته  وتتمثل  �ملجتمعي،  و�لتالحم  �لتما�شك  ركائز  �أه��م 
وكذلك  مهار�تهم،  �ملتطوعينو�شقل  وتاأهيل  وتدريب  �ملتطوعني،  وت�شجيل 
بالعمل  و�لتثقيف  �لتوعية  جانب  �إىل  �الإلكرتونية  �لتطوع  من�شة  �إد�رة 
بال�شارقة،  و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �المن���اء  هيئة  جانبها،  وم��ن  �ل��ت��ط��وع��ي.   
�شيف  ومهرجان  �ل�شارقة،  �أ���ش��و�ء  مهرجان  يف  �ملتمثلة  مبادرتها  عر�شت 
�ل�شارقة  �أي���ام  يف  �مل�شاركة  �لعاملية،  للبطوالت  �ل�شارقة  �أ���ش��ب��وع  �ل�����ش��ارق��ة، 

�لرت�ثية، ومهرجان �شري بونعري.

فر�س تطوعية ناجعة
ويف �ل��ي��وم �ل��ث��اين م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ة، ق��ام��ت د�ئ����رة �الأوق�����اف، ب��ع��ر���س فر�شها 
ن�شر  يف  و�مل�شاركة  ط��اع��ة،  يف  و�شاعة  للوقف،  تطوع  يف  متمثلة  �لتطوعية 
و��شقهم  بالوقت،  وتطوع  �جلنة،  وبيتي يف  �ل��وق��ف،  �ل��د�ئ��رة عن  �إ���ش��د�ر�ت 

�شل�شبيال، باالإ�شافة �إىل م�شروع تربيد.
ونزهو  �لعلم،  زك��اة  يف؛  �ملتمثلة  مبادر�ته  ق��دم  للتعليم،  �ل�شارقة  وجمل�س 
، ومع�شكر مبتكرين، وبهجة، ونلتقي  �مل�شرح، وعطاء �خلري  �أ�شو�ء  بالعلم، 

جمدد�ً، وجنوم �الأعمال.
�أما هيئة تنمية �ملجتمع، ف�شلطت �ل�شوء على مبادرة دبي للتطوع، وهو �أول 
برنامج تابع حلكومة دبي، الإد�رة �ملبادرة �لتطوعية ، �إذ يقوم �لربنامج بتبني 
وعر�شها   ، خمتلفة  وجمعيات  هيئات  من  �لتطوعية  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت 
على �ملتطوعني �لر�غبني يف �مل�شاركة فيها ، مما يعزز روح �لتكافل و�لرعاية 
�ملتبادلة بني جميع فئات �ملجتمع. ويف �ل�شياق ذ�ته؛ عر�شت جمعية عجمان 
للتنمية �الجتماعية و�لثقافية، مبادرة برد على قلوبهم، ومبادرة فرحتكم 
فرحتنا( لفئة �لعمال، مبادرة �ملري �لرم�شاين )�شاهم(، ومبادرة �لزين كله، 
وم��ب��ادرة �أنتم �خل��ري كله، وب��رد و�رت��اح وخ��ذ �للقاح ، مبادرة حت��دي �لتربع 

بالدم، و�لعديد من �ملبادر�ت.
بالرعاية  تعني  وهي  �لالحقة،  للرعاية  �الم��ار�ت  جمعية  ��شتعر�شت  فيما 
�ل�شعوبات  مو�جهة  على  م�شاعدتهم  و�شبل  عنهم  �مل��رج  للنزالء  �لالحقة 
�مل�شتلزمات  بتهيئة  �لطبيعية  بيئتهم  يف  �ملجتمع  م��ع  تكيفهم  تعيق  �لتي 

�ملادية و�ملعنوية �لتي توؤمن �ندماجهم يف �ملجتمعو تهيئة �لبيئة �الجتماعية 
�إيجاد  خ��الل  م��ن  و�الأ���ش��دق��اء(  ك)�الأ����ش���رة  عنه  �مل��ف��رج  بالنزيل  �ملحيطة 
تهيئة  �نحر�فه.وكذلك   على  �شاعدت  �لتي  �مل�شاكل  لكافة  �ملنا�شبة  �حللول 
�فر�د �ملجتمع لتقبل �لنزالء �ملفرج عنهم وم�شاعدتهم باإعتبارهم �أبناء هذ� 

�ملجتمع 
�الإيجابية،  �شفر�ء  يف  �ملعر�شة؛  مبادر�ته  تتمثل    :   MIND مركز  �أم��ا 
ودور�ت،  حم��ا���ش��ر�ت  وت��ق��دمي  وفعاليات،  ب��ر�م��ج  الإد�رة  تطوعية،  وف��ر���س 

و�لعديد من �لفر�س �لتطوعية.
�ملتمثلة  مبادر�تها  فعر�شت  �لتطوعية؛  �الإم��ار�ت��ي��ة  مو�ليف  جمعية  �أم��ا 
�لتطوع،  ��شتد�مة  �شعار  حتت  �لثقايف  �ملوؤمتر  وتنظيم  �مل�شاجد،  تنظيم  يف؛ 

و�لتطوع �الفرت��شي، وو�لعديد من �ملبادر�ت.
�لزهور  معر�س  يف  �مل�شاركة  كيفية  ��شتعر�شت  كلباء،  مدينة  بلدية  فيما 
و�أ�شبوع  كلباء �جلديد،  �شاطئ  �لرقابة على  كلباء، وحملة  �ل�شنوي مبدينة 
�لت�شجري 2021، ويوم ز�يد للعمل �الإن�شاين، ومعر�س �ملخرتع �الإمار�تي، 
�ليوم  �ل�شتوية، و�حتفاالت  �الأعالم مبدبن كلباء، و�ملخيمات  وحملة توزيع 

�لوطني للدولة، و�لعديد من �ملبادر�ت.
�ل�شارقة، �شلطت �ل�شوء على �لتطوع يف قطاع  ومن جانبها؛ بلدية مدينة 
قطاع  يف  و�ل��ت��ط��وع  و�لبيئة،  �ل��زر�ع��ة  قطاع  يف  و�ل��ت��ط��وع  �ملوؤ�ش�شي،  �ل��دع��م 
خدمة  قطاع  يف  و�لتطوع  و  �لعامة،  �ل�شحة  قطاع  يف  و�لتطوع  �لهند�شة، 

�ملتعاملني.

•• اأبوظبي-وام: 

كوفيد19-  جائحة  من  �لتعايف  مرحلة  يف  �ل��دول��ة  روؤي��ة  مع  متا�شيا 
وتعزيز �جلهود �لوطنية لدى كافة �لقطاعات لتاأمني �شحة و�شالمة 
�ملجتمع بكافة �شر�ئحه، �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بالتن�شيق 
�عتماد  و�ل��ك��و�رث عن  و�الأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  الإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  مع 
تطبيق نظام �ملرور �الأخ�شر لدخول جميع �جلهات �حلكومية �الحتادية 
على  �شتقت�شر  و�لتي  �لدولة  �إم���ار�ت  كافة  يف  و�ملر�جعني  للموظفني 
�ملطعمني و�أ�شحاب �لفئات �مل�شتثناة من �لتطعيم، وذلك �بتد�ء من 3 

يناير 2022.
جرعتني  على  �حلا�شلني  لالأ�شخا�س  �جلهات  تلك  بدخول  و�شي�شمح 
من �أي لقاح كوفيد19- معتمد يف �لدولة و�جلرعات �لد�عمة و�ملعززة 
مع  �الأخ�����ش��ر  باللون  �حل�شن  تطبيق  يف  �شفتهم  تظهر  و�ل��ذي��ن  ل��ه، 
14 يوما وذلك ل�شمان  ��شتمر�رية �إجر�ء فح�س خمربي PCR كل 

فاعلية نظام �ملرور �الأخ�شر يف �لتطبيق.
كما �شيتم �ل�شماح الأ�شحاب �لفئات �مل�شتثناة من �لتطعيم بدخول تلك 
�الأخ�شر  باللون  �حل�شن  تطبيق  يف  �شفتهم  تظهر  و�ل��ذي��ن  �جل��ه��ات 
�أي��ام، كذلك �الأطفال   7 PCR كل  �إجر�ئهم فح�س خمربي  يف حال 

من هم دون �ل� 16 عاما �لذين ال يتطلب منهم �إجر�ء �أية فحو�شات 
خمربية. و�أكدت �لوز�رة على عدم �ل�شماح بالدخول للدو�ئر �حلكومية 
�الحتادية للموظفني و�ملر�جعني غري �حلا�شلني على لقاح كوفيد19-، 
�أو �الأ�شخا�س �لذين تظهر �شفتهم يف تطبيق �حل�شن باللون �لرمادي 
نظر�ً النتهاء �لفرتة �ملحددة الإجر�ء �لفح�س �ملخربي PCR �خلا�س 
�ملعززة ح�شب  على �جلرعات  �حل�شول  ب�شرورة  �ل��وز�رة  و�أهابت  بهم. 
�ملجتمعية  �ملناعة  للقاحات، ل�شمان رفع  �ملعتمد  �لوطني  �لربوتوكول 
يف ظل �نت�شار �ملتحور�ت لفريو�س كوفيد19- وللتاأكيد على ��شتد�مة 

جهود �لتعايف يف كافة �لقطاعات �حليوية.

ال�شحة والطوارئ واالأزمات : تطبيق نظام املرور 
االأخ�شر على امل�شتوى الوطني

لدى �ختتام فعاليات معر�ص �ل�سارقة للعمل �لتطوعي �لفرت��سي 

التطوعية والفر�س  املبادرات  واأهم  اأبرز  على  ال�شوء  �شلطت  جهة   14

ال�شحة تعلن تقدمي 17،624 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 17،624 جرعة من لقاح "كوفيد-
مت  �ل��ت��ي  �جل��رع��ات  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�����ش��اع��ات  خ��الل   "19
225.46 جرعة  �للقاح  22،299،042 جرعة ومعدل توزيع  تقدميها حتى �م�س 

لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً �إىل �لو�شول �إىل 
�ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت و�ل�شيطرة 

على فريو�س كوفيد19-.

وفد �شيبا العاملية يطلع على تقنيات فح�س القيادة الذكي يف �شرطة اأبوظبيال�شايغ ووزير االأمن العام ال�شريالنكي يبحثان التعاون

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 6834/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 4679 ل�شنة 2020 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1772737.07 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :�شيمك�س توب مك�س �س.ذ.م.م 
عنو�نه :  �المار�ت - �مارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لثانية - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد خمرج 41 - مبنى �ر�س 

ملك حكومة دبي - تامي �شكوير مول 
�ملطلوب �إعالنه :1- �شونيل ماهي�شو - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �الإعالن : قد 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   1772737.07

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8189/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/2003 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )207057.87 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 
عنو�نه :  �المار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى نف�س بناية �لبنك - بجو�ر 

ديره �شيتي �شنرت 
�ملطلوب �إعالنه :1- ماريو �شكوتو - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  مبلغ  �ىل  باال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   207057.87
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1227/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/126 عقاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6075915.05 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م 
عنو�نه :  �المار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - �شارع عود ميثاء - مبنى جلف تاورز - �شقة بلوك بي 

�لطبية  �ملدينة  مقابل   -  601 �ل�شاد�س   1
�ملطلوب �إعالنه :1- �ملمزر هو�شبيتاليتي �نف�شتمنت�س �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �الإعالن : قد 
6075915.05 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8967/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 8006/2021 عمايل جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )220715 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :تريومافاالفان بااليان 
عنو�نه :  �المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى بجو�ر فندق �ل�شنغريال - �شقة 

برج ��شنب �لتجاري - �لطابق رقم:39 
�ملطلوب �إعالنه :1- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاوالت ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �الإعالن : قد 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   220715.00

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 70197

            اعالن بال�شند التنفيذي وتكليف بالوفاء 
جتاري  تنفيذ    207/2021/9205

مو�شوع �لتنفيذ:. 
طالب �العالن :�لفحل لتزويد �لعاملني حتت �لطلب �س.ذ.م.م 

�ملطلوب �إعالنه :وول تكنولوجي �س.ذ.م.م - منفذ �شده
2.4 ملك عبد�هلل �شعيد حميد �لنعيمي - �لقوز �ل�شناعيه  عنو�نه:�مارة دبي - م�شتودع رقم 
 - متحرك:0506328738   - ف:043416846   - ت:043416848   -  3

�س.ب:282449 - �لرقم مكاين:195879730
مو�شوع �الإع��الن : نعلنكم ب�شورة من �حلكم مو�شوع �لتنفيذ �ملذيل بال�شيغة �لتنفيذ �ملرفق 
�شورة منها وذلك خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ت�شليمكم هذ� �العالن و�ال فان �ملحكمة �شتتخذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 70021

اعالن حكم بالن�شر        
1441/2021/11 مدين جزئي 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليهما/ 1- و�ن �م كوميونيك�شنز ليمتد )ف��رع( 2- حامت �لطاهر خوجلي �بر�هيم  - 

جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن حمكوم له : طارق �حمد علي حممد بن متيم

وميثله : فهد �حمد علي حممد بن متيم 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/8/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
طارق �حمد علي حممد بن متيم بالز�م �ملدعي عليها �الوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ )73.700( درهم 
�لر�شوم و�مل�شاريف  �ل�شد�د و�لزمتها  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  �لقانونية بو�قع 5% من  و�لفائدة 
ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن حكم بالن�شر        
3964/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه/ 1- �لفون�شي �شاكو  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : باب �ملدينة لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م
وميثله : خليفة يو�شف حممد علي بن عمري 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/4/29 بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )34503( درهم �ربعة وثالثون �لفا وخم�س مائة وثالثة در�هم و�لفائدة 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  �لز�مه  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومببلغ 
�ل�شمو  با�شم �شاحب  �الع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن حكم بالن�شر        

267/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه/ 1- علي مي�شرة عبد �لروؤوف �ل�شو� 2- تربدو لل�شياحة �س.ذ.م.م
 جمهويل حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : فادي حممد �شعيد فائق مناع
وميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�شني �ملازمي 

تربدو  �شركة/  وت�شفية  بحل    2021/5/17 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
لل�شياحة �س.ذ.م.م وتعيني �مل�شفي �شاحب �لدور م�شفيا لها وحددت �جره مببلغ خم�شة ع�شر �لف 
ذلك  �أ�شباب  يف  تف�شيال  للو�رد  وفقا  �لت�شفية  �عمال  يبا�شر  �ن  على  ب�شد�دها  �ملدعي  �لزمت  دره��م 
�حلكم و�لزمت �ملدعي عليهم مب�شاريف �لدعوى ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 70197

اعالن بالن�شر 
 207/2021/2666 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  هاين ميالد جدعون �لع�شي -  جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/يحيى عي�شى ح�شني خليل 

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن موجود�ت )معد�ت 
مطعم( و�ملوجودة يف �لعنو�ن:�ملو�شح �عاله وفاء للمبلغ �ملطالب به هذ� �لعلم 

وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اعالن بالن�شر 
 1345/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

عبد�لرحيم  �ب��ر�ه��ي��م   -2 ذ.م.م  غ��ال��ريي  ب��اري�����س  ���ش��ده��م��ا/1-   �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
عبد�لرز�ق علي �لفهيم -  جمهويل حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة دبي للتاأمني - �شركة م�شاهمة عامة 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )557556.10( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:887/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية ع�شر رقم 859

مو�شوع �لدعوى : �وال:�لت�شريح بقيد دعوى حتديد �أقرب جل�شة لنظرها و�عالن �ملدعي عليهم ب�شورة منها - ثانيا:�لق�شاء بالز�م 
�ملدعي عليها �الوىل و�ملدعي عليه �لثاين و�لثالث و�لر�بع و�خلام�س و�ل�شاد�س و�ل�شابع و�لثامن و�لتا�شع بالت�شامن و�النفر�د بان 
يوؤدو� جمتمعني �و منفردين للمدعي مبلغ )3.375.437.07( درهم ثالثة ماليني وثالثمائة وخم�شة و�شبعون �لف درهم و�شبعة 
فل�س مع 9% فائدة قانونية من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليهم بكافة �لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة و�شمول �المر �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة. 
�ملدعي:بنك �المار�ت دبي �لوطني �س.م.ع

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي �فينيو - �شقة �لطابق �ل�شابع - مول ديرة �شيتي �شنرت - 
وميثله:خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي

�ملطلوب �إعالنه :  1- ماجنو ر�هاكاندر�ن  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �وال:�لت�شريح بقيد دعوى حتديد �أقرب جل�شة لنظرها و�عالن �ملدعي عليهم 
ب�شورة منها - ثانيا:�لق�شاء بالز�م �ملدعي عليها �الوىل و�ملدعي عليه �لثاين و�لثالث و�لر�بع و�خلام�س و�ل�شاد�س و�ل�شابع و�لثامن 
وثالثمائة  ماليني  ثالثة  درهم   )3.375.437.07( مبلغ  للمدعي  منفردين  �و  جمتمعني  ي��وؤدو�  بان  و�النفر�د  بالت�شامن  و�لتا�شع 
وخم�شة و�شبعون �لف درهم و�شبعة فل�س مع 9% فائدة قانونية من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليهم 
بكافة �لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة و�شمول �المر �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  
�ملو�فق  2021/12/27  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اعالن حكم بالن�شر
16/2020/4439 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى :  �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )1.138.483.63( درهم و�لز�مهم 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

طالب �الإعالن :  م�شرف �لهالل  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ل��روؤوف نور حممد ب�شفته كفيل  ����س.ذ.م.م 2- عبد  �لعامة  : 1- جنمة ح��ر�ء للتجارة  �إعالنهما  �ملطلوب 
و�شامن ملديونية جنمة حر�ء للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما

 جمهويل حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/11/25 مبثابة ح�شوريا بالز�م 
�ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.138.483.63( درهم مليون ومائة 
وثمانية وثالثون �لفا و�ربعمائة وثالثة وثمانون درهما وثالثة و�شتون فل�شا - و�لفائدة بو�قع 5% �شنويا 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2020/11/11 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
،   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما  ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021
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اأخبـار الإمـارات
جلنة بالوطني االحتادي توا�شل مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب

•• دبي - وام:

و��شلت جلنة �شوؤون �لتعليم و�لثقافة و�ل�شباب و�لريا�شة و�الإعالم 
يف �ملجل�س �لوطني �الحتادي خالل �جتماعها �لذي عقدته �أم�س يف 
حمد  عدنان  �شعادة  برئا�شة  دب��ي،  يف  للمجل�س  �لعامة  �الأمانة  مقر 
�لثقافة  وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  �للجنة،  رئي�س  �حل��م��ادي 

و�ل�شباب.
ح�شر �الجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من عفر�ء بخيت بن هندي 
"مقررة �للجنة لهذ� �الجتماع"، و�شارة حممد فلكناز، وعائ�شة ر�شا 
�لبريق، ونا�شر حممد �ليماحي، �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي.

يف  ملناق�شته  �ل��ع��ام  �مل��و���ش��وع  تقرير  م�����ش��ودة  �إع����د�د  �للجنة  وق���ررت 
�ج��ت��م��اع��ه��ا �ل���ق���ادم، وخم��اط��ب��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �الإع���الم���ي���ة ل��ل��رد على 
حول  حم���اوره  ت��دور  �ل��ذي  باملو�شوع  �ملتعلقة  �ال�شتف�شار�ت  بع�س 
وتطوير  �لوطني،  و�النتماء  �لهوية  تعزيز  يف  �ل��وز�رة  ��شرت�تيجية 
قطاعات �ل�شناعات �لثقافية و�الإبد�عية مبا يحقق �أهد�ف �لتنمية 
وتطوير  �ل�شبابية  �ملر�كز  ودع��م  �إن�شاء  يف  �ل���وز�رة  ودور  �مل�شتد�مة، 
قدر�ت ومو�هب �ل�شباب لتحقيق م�شتهدفات روؤية 2071، وجهود 
روؤية  يحقق  مب��ا  �لوطنية  �الإع��الم��ي��ة  �ملنظومة  تطوير  يف  �ل���وز�رة 
2071. كما قررت �للجنة �إعد�د خطة عمل ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة 
�لهيئة �لعامة للريا�شة يف �شاأن دعم �لريا�شة يف �لدولة، �لذي �أحيل 

من �ملجل�س �لوطني �الحتادي �إىل �للجنة يف �جلل�شة �الأوىل من دور 
�النعقاد �لعادي �لثالث للف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر �لتي عقدت 
مو�فقة  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  ورد  ح��ي��ث  2021م،  ن��وف��م��رب   24 يف 
�ل�شيا�شات  حم���اور:  وف��ق  �مل��و���ش��وع  مناق�شة  على  �ل����وزر�ء  جمل�س 
و�لت�شريعات �لتكاملية لدعم وتطوير �لريا�شة بالدولة، ومبادر�ت 
ومتكني  �ل��دول��ة،  يف  �ملختلفة  �لريا�شات  وتعزيز  تطوير  يف  �لهيئة 
�لكو�در �ملو�طنة يف �لقطاع �لريا�شي ورعاية �ملوهوبني �لريا�شيني، 
لالأندية  �لتحتية  �لبنى  تطوير  �شاأن  يف  �لهيئة  وبر�مج  وم��ب��ادر�ت 
�لريا�شية، ودور �لهيئة يف بناء �ل�شر�كات �خلارجية وتعزيز �لقدر�ت 

�ملالية �لتمويلية لالحتاد�ت �لريا�شية.

•• دبي-وام:

بحث وزر�ء �ل�شوؤون �لثقافية يف �لوطن �لعربي خالل �لدورة �ل�22 ملوؤمتر 
�نطلقت  �لتي  �لعربية،  �ل��دول  يف  �لثقافية  �ل�شوؤون  عن  �مل�شوؤولني  �ل��وزر�ء 
�ملنظمة  مع  بالتعاون  دب��ي،   2020 باإك�شبو  �ملعار�س  �أر���س  مركز  يف  �أم�س 
بنت  ن��ورة  معايل  وبرئا�شة  "�الألك�شو"،  و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية 
�لعربية  للثقافة  �ل�شاملة  �خلطة  و�ل�شباب،  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  حممد 
وحتديثها �إىل جانب توحيد �جلهود �لعربية يف �ملجاالت �لثقافية �ملختلفة، 
مبا يف ذلك �لتعاون يف �شبيل ت�شجيل �ل��رت�ث غري �مل��ادي يف منظمة �الأمم 
�ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة "�ليون�شكو"، وبناء �قت�شاد معريف م�شتد�م 
وتوحيد �جلهود �لعربية لتطوير منظومة �ل�شناعات �لثقافية و�الإبد�عية.

 : للموؤمتر  �الفتتاحية  كلمتها  يف  �لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  وقالت 
�جتماعنا هنا �ليوم يكت�شب �أهمية كربى تاأتي من حجم �ملهام و�مل�شوؤوليات 
�مللقاة على عاتقنا، فنحن نحمل على �أكتافنا عبء �مل�شتقبل بكافة متطلباته، 
�أن نعمل على �شياغة ��شرت�تيجيات تركز على ما يخدم  لذ� يتوجب علينا 
من  ج��زء�ً  ليكون  ب��االإب��د�ع  �الحتفاء  �لثقافة من حيث  تطلعاتنا يف جم��ال 
وتوفري  �ل����رت�ث،  على  �حل��ف��اظ  �أج���ل  م��ن  م��ع��اً  و�ل��ع��م��ل  �لثقافية،  هويتنا 
�لوطنية  �قت�شاد�تنا  دع��م  يف  �لثقافة  م�شاهمة  لتعزيز  �ل��الزم��ة  �الأر�شية 

وخدمة جمتمعاتنا.
و�أ�شافت معاليها : �إن عملنا �مل�شرتك وجهودنا لتحقيق �الأهد�ف �مل�شرتكة 
يجب �أن توحد �ليوم خطابنا بينياً وُقطرياً، و�لذي نوؤكد فيه على �إر�شاء قيم 

�لت�شامح و�لتعاي�س وتقبل �الآخر، ونبذ �لعنف و�لتهمي�س و�لتطرف.
و�أ�شادت معاليها بالدور �لكبري �لذي تلعبه �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة 
و�لعلوم /�الألك�شو/ يف تن�شيق �لعمل �لثقايف �لعربي �مل�شرتك، وو�شع قر�ر�ت 
�لتنفيذ، ومتابعتها و�لتدقيق عليها و�لتاأكد  �الجتماعات و�ملبادر�ت مو�شع 
من جناحها من خالل تقييم مو�شوعي ي�شهم يف حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة 

�لعربية وتطويرها �شيكون  �ل�شاملة للثقافة  �أن مر�جعة �خلطة  و�أو�شحت 
�لعادة"  ف���وق  "�شفري  ب��رن��ام��ج  ت�شتعر�س  �ل��ت��ي  ل���ل���دورة،  رئي�شا  م��و���ش��وع��ا 
للثقافة �لعربية، وهو من �الأهمية مبكان ملا يحمله من �أبعاد جديدة لن�شر 
ثقافتنا �لتي نفخر بها .. وننفتح فيها على �آفاق �أو�شع وجماهري مل ن�شلها 
�مل�شرتكة  �إىل جانب مناق�شة �خلارطة �خلم�شية للملفات �لعربية  من قبل 
لت�شجيل �لرت�ث غري �ملادي مع �ليون�شكو، خا�شة مع فوز �الإمار�ت بع�شوية 
�ملجل�س �لتنفيذي لهذه �ملنظمة �لعاملية، �إ�شافة �إىل �لعديد من ور�س �لعمل 
و�ملو��شيع �مللحة و�لتي من �أهمها تعزيز دور �ل�شناعات �لثقافية و�الإبد�عية 
يف �لدول �لعربية يف رفد �حل�شارة �الإن�شانية مبوروثاتنا �لثقافية و�إ�شهامات 

�ل�شباب �لعربي بهويتهم وطاقاتهم فيها.
وقالت معاليها : �أطلقنا يف دولة �الإمار�ت �ال�شرت�تيجية �لوطنية لل�شناعات 
حجمه  وتعزيز  بالقطاع  �لنهو�س  �إىل  تهدف  �لتي  و�الإب��د�ع��ي��ة،  �لثقافية 
�قت�شادية  �شناعات  ع�شر  �أه��م  �شمن  ليكون  وحتفيزه  �إمكانياته،  وزي���ادة 
بالدولة، و�لعمل على زيادة ن�شبة م�شاهمة �ل�شناعات �لثقافية و�الإبد�عية 

لت�شل �إىل %5 من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
�الأول  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  ذ�ت��ه،  �ملكان  ويف  قليلة  �أي��ام  منذ  �ختتمنا   : و�أ�شافت 
متكامل  "�إبد�ع  عنو�ن  حتت  عقد  و�ل��ذي  و�الإبد�عية،  �لثقافية  لل�شناعات 
و�ملُبدعني،  �ل��ف��ك��ر،  ق���ادة  م��ن  نخبة  ��شت�شاف  حيث  �مل�شتقبل"،  ي�شنع   ..
و�ملُبتكرين حول �لعامل .. وقالت : ليكن �جتماعنا هذ�، �ملن�شة �لتي نطلق 
منها مبادر�ت وبر�مج م�شرتكة ن�شعى �إىل تنفيذها، وحتقيقها، ودعمها بكل 
ما يلزم، وليكن ما لدينا �ليوم، هو �أن نفهم �حلقيقة و�أن ندركها، ففهمها 
 .. �ملعرفة  منها  �كت�شبنا  �أننا  يعني  و�إدر�ك��ه��ا  تفا�شيلها،  تعلمنا  �أننا  يعني 
و�ليوم نقول "�لغد ال ينتظر، فهو �آت ال حمالة، و�مل�شتقبل عندما ي�شل فهو 
باأيدينا وعقولنا  بنيناه  .. وهو ما  له  ياأخذ هوية و�شكل وطابع ما قدمناه 
.. ملا فكرنا به ونفذناه .. �أو ن�شينا عنه �أو �أغفلناه، �لغد هو ما ن�شتثمر فيه 
من ر�أ���س مال ب�شري، و�إب��د�ع وروؤى و��شرت�تيجيات ق��ادرة على �لتكيف مع 

��شتكمااًل  هنا،  �جتماعنا  ليكن   .. و�خلارجية  �لد�خلية  �ملتغري�ت  خمتلف 
َعت بحكمة، ومتابعًة لكل ما  لروؤى ُبِنَيت ب�شرب، وتنفيذ�ً ال�شرت�تيجيات ُو�شِ

يهمنا حا�شر�ً وم�شتقباًل.
و�ختتمت معاليها قائلة: يح�شرين هنا ما قاله �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�لنا�س وتثقيفهم يف حّد ذ�ته  �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، /�إن تعليم  �شلطان 
ثروة كبرية نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني �مل�شتقبل على �أ�شا�س علمي/.
�ل��دول �لعربية  �لعام جلامعة  �أب��و �لغيط �الأم��ني  �أحمد  ب��دوره، قال معايل 
تتد�عى،  �آثارها  ز�ل��ت  ال   .. �شعبة  ع�شرية  �لعربي  �لعامل  على  لقد مرت   :
�لع�شرية  هذه  �آثار  م�شتعر�شا  �ملجتمعات،  على  وتتو�ىل  تتد�فع  وتاأثري�تها 
�ل�شعبة على �لثقافة و�لفكر قائاًل: يف نظري �آثار لي�شت كلها �شلبية فاأوقات 
�الأزمة كثري�ً ما تكون د�فعاً للتاأمل و�ملر�جعة، و�لزمن �ل�شعب يدفع �أهله 
�مل�شلمات  �أ�شر  �خل��روج من  عن �حللول ويحملهم على  �لفكر بحثاً  الإعمال 

و�الأفكار �ملعلبة �شعياً ور�ء خمرج و�قعي وعملي من �الأزمة.
و�أ�شاف: ثالث نقاط �أ�شبحت لها �أهمية كبرية يف حا�شر �لثقافة �لعربية 
وم�شتقبلها وهي "�الإ�شالح �لديني، ومفهوم �لدولة �لوطنية، و�النفتاح على 

�لثقافة �لعاملية"، ثالث ق�شايا مرت�بطة مت�شابكة.
و�أ�شار �إىل بيانات �ليون�شكو، باأن ن�شبة �إ�شهام �لعامل �لعربي يف �نتاج �لكتاب 
ال تتجاوز %0.9 من �الإنتاج �لعاملي خالل �لربع قرن �ملن�شرم، فيما �لن�شبة 
يف �أوروبا هي %50 .. وعدد كتب �لثقافة �لعامة �لتي ُتن�شر �شنوياً يف �لعامل 
�لعربي ال يتجاوز 5 �آالف عنو�ن، بينما ي�شدر -مثاًل- يف �لواليات �ملتحدة 
�أي�شاً  حدتها  من  يزيد  كبرية  فجوة  وهي  �شنوياً  عنو�ن  �ألف   300 نحو 

�شعف �ملحتوى �لعربي على �لف�شاء �لرقمي.
�لثقافة يف م�شر،  وزي���رة  �ل���د�مي  �إينا�س عبد  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت  م��ن جهتها، 
�الأع�شاء  �مل�شرتكة بني كافة  و�ل��روئ و�الأه��د�ف  �لوطيدة  �لعالقات  �أهمية 
وم�شر، م�شرية �إىل �أن تون�س قد ��شت�شافت �لدورة �لع�شرين ملوؤمتر �لوزر�ء 
دي�شمرب2016،  يف  �لعربي  �ل��وط��ن  يف  �لثقافية  �ل�����ش��وؤون  ع��ن  �مل�شوؤولني 

و�شدر عنها �إعالن تون�س �شد �الإرهاب ومن �أجل �لت�شامح و�لت�شامن بني 
�ل�شعوب و�لثقافات و�الأديان.

�حلادية  �ل���دورة   2018 �لعام  من  �أكتوبر  يف  ��شت�شافت  م�شر  �إن  وقالت 
�لوطن  يف  �لثقافية  �ل�����ش��وؤون  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ني  �ل����وزر�ء  مل��وؤمت��ر  و�لع�شرين 
�أمام  �لعربي  �لثقايف  �مل�شروع   - �لقاهرة  " بيان  عنها  �شدر  و�ل��ذي  �لعربي 
�لتحديات �لر�هنة" حيث نتج عن هذ� �ملوؤمتر عدة قر�ر�ت وتو�شيات قامت 
�ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم /�اللك�شو/ بتعميمها على �لدول 
�لعربية و�لتزمت م�شر بالعمل على هذه �لتو�شيات على كافة �الأ�شعدة .. 
و�لع�شرين  �لثانية  �ل��دورة  رئا�شة  بت�شليم  2021 نحتفل  �لعام  نهاية  ومع 
لدولة  �لعربي،  �لوطن  يف  �لثقافية  �ل�شوؤون  عن  �مل�شوؤولني  �ل��وزر�ء  ملوؤمتر 

�الإمار�ت.
بدوره، قال معايل �لدكتور حممد ولد �أعمر �ملدير �لعام للمنظمة �لعربية 
على  �أن عكفت  "�الإلك�شو" منذ  �إن  �اللك�شو/:   / و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية 
�ال�شتجابة  �شرعت يف  �لعربية وحتديثها  للثقافة  �ل�شاملة  مر�جعة �خلطة 
�أقره  ملا  �لعربية و�حتياجاتها طبقاً  �لدول  تلبية الأولويات  �أخرى  ملتطلبات 
 -  2020 �ملالية  ل��ل��دورة  ميز�نيتها  ت�شمنته  وم��ا  للمنظمة  �لعام  �مل��وؤمت��ر 
مع  و�لتن�شيق  �حل��و�ِر  مو��شلة  �إىل  و�شعت  و�أن�شطة،  بر�مج  من   2021
�لّلغة  وخدمة  �ملعرفة  بتطوير  �ملعنية  �لعربية  و�ملنّظمات  �لدولية  �لهيئات 
�لعربية وتنمية �لثقافة مثل �ليون�شك�و و�الإي�شي�شكو ومكتب �لرتبية �لعربي 
�أجل �شمان  �إط��اِر عمٍل وتعاوٍن و�شر�كٍة م�شتد�مٍة من  لدول �خلليج �شمن 

�حلقوِق �لثقافيِة للجميع.
�أنه ومببادرٍة ر�ئدٍة من �ململكِة �لعربيِة �ل�شعوديِة وم�شاعدٍة نوعيٍة  و�أو�شح 
�لعربي  �إع��د�د ملف فنوِن �خلِط  �ملنظمة على  �أ�شرفت  �لعربيِة،  �ل��دوِل  من 
�لذي متَّ ت�شجيله يوم 14 دي�شمرب 2021، على �لقائمِة �لتمثيليِة للرت�ِث 
�لثقايف غري �ملادي للب�شريِة ملنظمِة �ليون�شكو وجنحت مع �لدوِل �لعربيِة يف 

�عتماد �الأ�شبوع �لعاملي للّرو�ية من قبل �ملوؤمتِر �لعاِم لليون�شكو.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود

�لهوية  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  ب���ه���دف 
�النتماء  روح  وت��ع��زي��ز  �ل��وط��ن��ي��ة 
ملو�جهة حرب طم�س �لهوية لدى 
�لنا�شئة  �مل�شرية  �الأج��ي��ال  �ب��ن��اء 
باخلارج، وتز�مناً مع �ليوم �لعاملي 
ي�شادف  �ل������ذي  �ل���ع���رب���ي���ة  ل��ل��غ��ة 
دي�شمرب من كل ع��ام،  قالت   18
معايل نبيلة مكرم وزيرة �لهجرة 
و����ش���وؤون �مل�����ش��ري��ني ب���اخل���ارج، يف 
مبادرة  �أن  "للفجر"  ت�����ش��ري��ح 
"�أتكلم عربي"  من �ملبادر�ت �لتى 
�أطلقتها وز�رة �لهجرة مع رئا�شة 
�ليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �جل���م���ه���وري���ة، 
�لعاملي للغة �لعربية منذ عامني، 
ع��ن��دم��ا ����ش��ت�����ش��ع��رن��ا ب����اأن �أوالدن�����ا 
باخلارج يتحدثون بجميع �للغات 
يفقدنا  مم���ا  وه�����ذ�  �ل��ع��رب��ي  �إال 
ه���وي���ت���ن���ا مت�����ام�����ا، وم������ع �ط�����الق 
�ملبادرة  يف �لبد�ية تبني �أن �أوالدنا 
لهذه  �أي�شا  �إحتياج  �لد�خل يف  يف 
وهذه  عليهم،  و�ل��رتك��ي��ز  �مل��ب��ادرة 
منا�شباً  م��ن��اخ��اً  �شتخلق  �مل���ب���ادرة 
وت���ع���زز م���ن ����ش��ت��ق��ط��اب �أوالدن������ا 
من  وذل��ك  �لعربية،  �للغة  لتعلم 
�الفرت��شية  �مل��ع�����ش��ك��ر�ت  خ���الل 
�إىل  م�شرية  �مل�شتمر،  و�لتو��شل 
و�لر�وي   �لر�وية  �إع��ادة فكرة   �أن 
بالق�ش�س  �ل���ط���ف���ل  ل���ي���ح���اك���ي 
�مل��ح��ف��زة ���ش��ي��ج��ع��ل �أوالدن������ا تهتم 
باللغة �لعربية وتتم�شك بها، كما 
�لتحدث  ���ش��د  ل�شنا  ب��اأن��ن��ا  ن��وج��ه 
ب���ل���غ���ات �ل����ع����امل ل���ك���ن ع��ل��ي��ن��ا �أن 
عن  وند�فع  هويتنا  على  نحافظ 
�لتجربة  وق���د جن��ح��ت  وج���وده���ا، 

وم�شتمرين يف �ملبادرة.  
و�أ���ش��اف��ت م��ع��ايل وزي���رة �لهجرة 
يف كلمتها �لتى �فتتحت بها ندوة 
معايل  مب�شاركة  مو�شعة  حو�رية 

عادل بن عبد �لرحمن �لع�شومي 
رئي�س �لربملان �لعربى، و�لدكتورة 
�لدولة  وزي���رة  �ل�شام�شي،  ميثاء 
ب��ح��ك��وم��ة �الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة، و 
�إب��ر�ه��ي��م رئي�س  �ل��دك��ت��ورة د�ل��ي��ا 
م�شر،  نه�شة  د�ر  �إد�رة  جمل�س 
مدحت  �لدكتور  �لكبري  و�لكاتب 
�لر�شمية  �الأغنية  م��وؤل��ف  �ل��ع��دل 
" �أتكلم عربي"و�لفنانة  للمبادرة 
�الأغنية،  مطربة  �شماحة  ك��ارول 
"�تكلم  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �مل����ب����ادرة  �أن 
لتعريف  ومهمة  وطنية  عربي" 

�أوالدنا بالقيم و�لثقافة �مل�شرية، 
بجانب تعريف �ل�شباب بتاريخهم 
بجانب  �ل��ع��ري��ق��ة  وح�����ش��ارت��ه��م 
�إجن���������از�ت �ل����دول����ة �مل�������ش���ري���ة يف 
�مل��رح��ل��ة �ل���ر�ه���ن���ة، م�����ش��رية �إىل 
و�ل���د�خ���ل  ب����اخل����ارج  �أوالدن��������ا  �إن 
�لهوية  لطم�س  ح��رب��ا  ي��و�ج��ه��ون 
خمتلفة،  ل��ث��ق��اف��ات  وي��ت��ع��ر���ش��ون 
تنفيذ  ع����ل����ى   ح���ر����ش���ن���ا  ل����ذل����ك 
�فرت��شياً  مع�شكًر�   15 من  �أك��رث 
و�ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �شمن 
�خلا�شة  و�ل��ت��دري��ب��ات  �الأن�����ش��ط��ة 

�أوالدنا  بني  �لعربية  �للغة  لن�شر 
يف �خلارج و�لد�خل.

قدمت  معاليها  كلمة  نهاية  ويف 
لفريق  و�لتقدير  �ل�شكر  خال�س 
عمل د�ر نه�شة م�شر للن�شر على 
�أن  �أج��ل  �لتي بذلت م��ن  �جل��ه��ود 
�الإلكرتوين  �لتطبيق  هذ�  يخرج 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��رف وع�������ش���ري، كما 
ق��دم��ت �ل�����ش��ك��ر ل��ل��دك��ت��ور مدحت 
"�أتكلم  �أغ���ن���ي���ة  م����وؤل����ف  �ل����ع����دل 
�شماحة  ك���ارول  عربي"و�لفنانة 
مطربة �الأغنية، على هذ� �لعمل 

�لرتويج  يف  �شاهم  �ل���ذي  �ل��ر�ئ��ع 
للمبادرة، وبدون �أي مقابل.

ومن جانبه ثمن �شعادة عادل بن 
رئي�س  �لع�شومي  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د 
�مل���ب���ادرة  دور  �ل���ع���رب���ي،  �ل����ربمل����ان 
�لعربية  �للغة  على  �حل��ف��اظ  يف  
�لوطنية  �ل���ث���ق���اف���ة  و�ل����ه����وي����ة 
و�لعربية، و�أ�شاد �لع�شومي برعاية  
�لفتاح  ع���ب���د  �ل���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة 
موؤكد�ً  �مل���ب���ادرة،  ل��ه��ذه  �ل�شي�شي 
ح���ر����س �ل����ربمل����ان �ل���ع���رب���ي على 
�مل�شاهمة يف �إجناحها ملا متثله من 

م�شبوقة يف  غ��ري  ن��وع��ي��ة  خ��ط��وة 
ت��ع��زي��ز �اله��ت��م��ام و�حل��ف��اظ على 

�للغة �لعربية.
ميثاء  �ل�����دك�����ت�����ورة  و������ش�����رب�����ت  
�ل�شام�شي وزيرة �لدولة بحكومة 
�الإم��ار�ت، يف كلمتها مثل م�شرف 
تعلم  �ل��ذي  خلليل ج��رب�ن خليل 
�أروع  وك��ت��ب  �مل��ه��ج��ر  �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�أ�شعاره بها، كما �أثنت على �ملبادرة 
"�تكلم عربي" وقالت:  �لرئا�شية 
"�إن �للغة هي �لهوية وبها يتعرف 
نفتخر  و�إننا  هويتك،  على  �لغري 
�ل��ع��رب��ي��ة ون��ع��ت��ز بها"،  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
باملد�ر�س  �ملعلمني  دور  �إىل  الفتة 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ح���ب  ت��ر���ش��ي��خ  يف 
لدى �لطالب ودور �الأ�شرة كذلك 
لدعم هذه �لق�شية، الأننا بحاجة 

�إىل �العتز�ز باللغة �لعربية.
باإن  �لعدل  مدحت  �لدكتور  و�كد 
ه���ذه �مل���ب���ادرة م��ه��م��ة ج����ًد� النها 
ي�شتهدف  ت��ن��وي��ري  ع��م��ل  ت��ع��ت��رب 
م�شرًي�  ه��وي��ت��ن��ا،  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�إىل �أهمية معلمني �للغة �لعربية 
لغة  �لعربية  فاللغة  �مل��د�ر���س،  يف 
هامة جًد� ويف �خلارج يرتجمون 
�للغة  م��ن  و�أ���ش��ع��ار  فنية  �أع��م��اال 
�إىل  ل��غ��ت��ه��م، الف��ًت��ا  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أبناوؤه  ل��ي��ك��ون  ��ا  ك���ان ح��ري�����شً �أن���ه 

ب��ال��ل��غ��ة �لعربية  ك��ب��ري  ع��ل��ى ع��ل��م 
�شعرية  �أب��ي��اًت��ا  ملقًيا  وق��و�ع��ده��ا، 

�حتفاء باللغة �لعربية.
�لدكتور  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر   
م��دح��ت �ل��ع��دل ل��ه �أغ���اين وطنية 
حتث �ملجتمع �لعربي على �النتماء 
و�لوالء، وعا�شقاً للعروبة ومتمكن 
يف تو�شيل فكرته ب�شال�شة �لكلمة 
�ملعنى  ذ�ت  للمر�دفات  و�متالكه 

ل��ل��ق��ل��وب، ك��م��ا قامت  و�ل��ق��ري��ب��ة 
مب�شاركة  �شماخة  ك��ارول  �لفنانة 
" �تكلم  �الأط��ف��ال وذ�وي��ه��م بغناء 
عربي" و�شط �أج��و�ء من �لفرحة 
�ك�شبو  �مل�شري يف  باجلناح  وذلك 
2020 ، يف ظل �لتنظيم �ملتميز 
�مل�شرف على �جلناح،  من �لفريق 
�ل�شيوف  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  وت�شهيل 

و�الإعالميني

وزراء الثقافة العرب يبحثون يف اإك�شبو 2020 اخلطة ال�شاملة لتحديث الثقافة العربية

ندوة حوارية لالحتفاء باليوم العاملي للغلة العربية ومبادرة »اأتكلم عربي« باجلناح امل�شري يف اأك�شبو 2020 

�شلطان بن خليفة يعزي بوفاة 
ماجد الفطيم

•• دبي-وام:

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  قدم 
�لدولة و�ل�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان و�جب �لعز�ء بوفاة �ملغفور له باإذن 

�هلل ماجد حممد �لفطيم وذلك مبجل�س �لعز�ء مبنطقة �أبوهيل يف دبي.
و�أعرب �شمو �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان عن �شادق تعازيه الأ�شرة وذوي 
�لفقيد ..د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 
�أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن. كما قدم و�جب �لعز�ء معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 

�ملزروعي وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية.

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
رقم  �ملقر  ب�  و�لكائنة   )  94269  : رق��م  )رخ�شة   ، ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �شولو�شنز  �إلكتك  �شركة/ 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دب��ي،  لالأنرتنت،  دبي  مدينة   -  16  : �ملبنى   ، �الر�شي  �لطابق   04 �إي دي 
�ملذكورة يف  �ل�شركة  ترغب هذه  للتطوير،  دبي  �شلطة  لدى  و�ملرخ�شة   ،  9275. ���س.ب  �ملتحدة 
14 دي�شمرب  بتاريخ  �ل��ذي عقد  �لوحيد  �ملالك  بو��شطة  �إتخاذه  و�ل��ذي مت  للكافة  �إع��الن قر�رها 

ب�شاأن �إغالق وحل �ل�شركة.  2021
وفقاً لذلك ، تهيب �ل�شركة باأي طرف معني باالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 

هذه �ملطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن عن طريق �لربيد �مل�شجل �أو �الإت�شال ب� :
�ل�شّيد/ د�نيال بول �لكينجوتون

�إ�شم �ل�شركة : �إلكتك �شولو�شنز منطقة حرة ذ.م.م 
�س.ب : 9275 ، دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم : 04-3317161
dan@elktech.net :لربيد �الإلكرتوين�

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �الإ�شعار و�ملحددة ب� 45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
70021 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اعالن حم�شر حجز  بالن�شر 
يف الدعوى رقم 302/2020/250 بيع عقار مرهون 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �الوىل رقم 183  
باحلجز على عقار مرهون متهيد�  �ملوقر  �لتنفيذ  �ل�شيد/قا�شي  �ملو�شوع طلب مقدم   : �لدعوى  مو�شوع 

لبيعه باملز�د �لعلني. 
طالب �لتنفيذ :بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 

ع��ن��و�ن��ه:�الم��ار�ت  - �م��ارة دب��ي - دي��رة - دب��ي - �شارع بور�شعيد - مبنى بنك دب��ي �لتجاري - بجو�ر ديره 
�شيتي �شنرت 

�ملطلوب �إعالنه :1- �أمني �شهر بابكي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �الإع��الن : نعلنكم بان مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن نوع �لعقار �شقة �شكنية - 
�ملنطقة برج خليفة - رقم �الر�س 202 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى فيوز تاور �يه - رقم �لعقار 1403 - رقم 
�لطابق 14 - �مل�شاحة 1299 - قدم مربع كما نعلنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )1221828.44( 
درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق 
�ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية مع مر�عاة �حت�شاب مدة �لتكليف بال�شد�د بعد 

. &S-DATE:م�شي مدة �ل�شبعة �يام من علمكم باحلجز بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 70197

اعالن بالن�شر 
 9624/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �لبنا للهند�شة �س.ذ.م.م  -  جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ملطوع لتاأجري �ملعد�ت �س.ذ.م.م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )67195.73( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  825/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/567 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )819809( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ال�شتثمارية

عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة �العمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �اللكرتوين

- هاتف:042595777  IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
�ملطلوب �إعالنه : 1- ��شريف �م دي منري �لزمان  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر  به وقدره )819809( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اعالن بالن�شر 
 1170/2021/211 تنفيذ عقاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �ملمزر هو�شبيتاليتي �نف�شتمنت�س �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م 

وميثله / نو�ل ح�شن خلف حممد �حلو�شني 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د 
)3811063( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وبف�شخ و�نهاء �تفاقية �لتاأجري طويلة 
�لكائنة مبجمع  �ملدعية و�ملدعي عليها على قطعة �الر���س رق���م:1264-597  �المد �ملربمة بني 
�ل�شو�غل  خالية من من  للمدعية  بت�شليمها  و�لز�مها  و�ملوؤرخة يف:2009/7/7  لال�شتثمار  دبي 

وباحلالة �لتي كانت عليها قبل �لتعاقد.
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

عبد�الله   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�جلن�شية  �ملغرب   ، �لبقاىل 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )8 3 8 2 7 9 2 T Y (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0552900205

فقدان جواز �شفر
فين�شنت   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
فرن�شا     ، ب��وم��ارز  د�ن��ي��ل  على 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
)96591DR14( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفرن�شية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / ها�شم �ل�شماين 
�ل�شود�ن     ، �بر�هيم  �ل�شيخ 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )05892850P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0506714675

فقدان جواز �شفر
���ش��اه حممد  �مل��دع��و /  فقد 
باك�شتان     ، خ��ان  ج��والم��ري 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0153333PW( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0557120300

فقدان جواز �شفر
زه�������ره   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا   ، �شلطان  كيني�س 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP4368178( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0566422550

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادات اأ�شهم
ف��ق��دت ���ش��ه��اد�ت ����ش��ه��م ���ش��ادرة م��ن �ل�����ش��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة �لقاب�شة ����س.م.ع 
�لنقبي  ع��ب��د�هلل  �شعيد  �شعيد عبد �هلل  ع���ذ�ري  م��ن  ك��ل  با�شم  )����ش��م��اك( 
موزة  و  �شهم   1200 ب��ع��دد   ASMAK1727874 رق���م  ���ش��ه��ادة 
 ASMAK1727826 رق��م  �شهادة  �لنقبي  عبد�هلل  �شعيد  عبد�هلل 
1200 و ه��ي��ث��م ع���ب���د�هلل ���ش��ع��ي��د ع���ب���د�هلل �ل��ن��ق��ب��ي ���ش��ه��ادة رقم  ب��ع��دد 
ASMAK1727825 بعدد 1200 �شهم على من يجدها �رجاعها 

�يل �ل�شركة �ملذكورة �و �الت�شال على �لرقم 0503093093
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•• دبي-الفجر: 

ه�����ادي  ب�����ن  حم����م����د  م����ع����ايل  ز�ر 
لل�شوؤون  دول����ة  وزي����ر  �حل�����ش��ي��ن��ي، 
�ملالية، جناح تون�س و�لذي يقبع يف 
�إك�شبو  مبعر�س  �لفر�س  منطقة 
يحمل �شعار  و�لذي  دبي،   2020
و�عد،  م�شتقبل  ملهم....  "�شباب 
ح���ي���ث ي��ع��م��ل ج���ن���اح ت���ون�������س على 
�ل�شباب  و�إب��د�ع��ات  �بتكار�ت  �إب���ر�ز 

�لتون�شي. 
�لتي  �الأربعة  �ملناطق  معاليه  وز�ر 
تعرف  �إذ  تون�س،  جناح  يحت�شنها 
على �ملناطق �ل�شياحية و�لتاريخية 
����ش��ت��ع��ر���س رحلة  ك��م��ا  ت��ون�����س،  يف 
تاريخية  حقب  ت�شتعر�س  زمنية 
�لتاريخ  م���ن  ب�����ارزة  و���ش��خ�����ش��ي��ات 

تون�س  روؤي����������ة  م�����ع  �ل����ت����ون���������ش����ي، 
للم�شتقبل عرب فلم ق�شري ثالثي 
 "2050 "تون�س  بعنو�ن  �الأب��ع��اد 

و�لذي يركز على �ل�شباب �لتون�شي 
عليها م�شرية  تقوم  كرثوة وطنية 

تقدم �لبالد. 

�ل��زي��ارة على  و�أك���د معاليه خ��الل 
�إك�����ش��ب��و 2020  �أه��م��ي��ة م��ع��ر���س 
دبي كملتقى ح�شاري عاملي تلتقي 

و�إبد�عاتها  �ل�����ش��ع��وب  روؤى  ف��ي��ه 
يكون  عندما  وخا�شة  وخ��رب�ت��ه��ا، 
�لنمو و�لتطور  �ل�شباب هم حمور 
و�ل�����ق�����ي�����ادة، مب����ا ي���ح���ف���ز �الإب��������د�ع 
�لهادف  �الب��ت��ك��ار  وت����رية  وي�����ش��رع 
�ل�شابة  �لقدر�ت  يف  �ال�شتثمار  �إىل 
ل��ب��ن��اء م�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��ت��د�م ل���دول 
معاليه  وت���ع���رف  �أج���م���ع.  �ل���ع���امل 
جتارب  على  للجناح  زيارته  خالل 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
جمال  يف  و�ل���ع���ام���ل���ة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
و�لتكنولوجيا  و�ل�شياحة  �لثقافة 
م�شاريعهم  و��شتعر�س  و�البتكار، 
�لناجحة،  و�لتكنولوجية  �لرقمية 
على  �ل����ت����ع����رف  �إىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
للحرفيني  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 

�لتون�شيني.

•• دبي -وام:

ز�رت معايل �شارة بنت يو�شف �الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
�ملتقدمة، جناحي هندور��س وبوت�شو�نا يف "�إك�شبو دبي 2020"، 
�قت�شادي  ج��ذب  وع��و�م��ل  فر�س  م��ن  يعر�س  م��ا  على  و�طلعت 
جلناح  معاليها  زي��ارة  وخ��الل  �لبلدين.  يف  مميزة  و��شتثماري 
هندور��س مبنطقة �لفر�س و�لذي ي�شارك حتت �شعار "�لتعّرف 
�مل�شرفون  ق��دم  �حليوي"،  وت��ن��وع��ه  وث��ق��اف��ت��ه،  ب��ل��دن��ا،  �آث���ار  �إىل 
يف  �لو�قعة  للدولة  �ملميزة  للمعامل  �شامال  عر�شاً  �جلناح  على 
�أمريكا �لو�شطى، وبينها منط �لعمارة �خلا�س ملدنها �لتاريخية 

وجتارب  �شاحرة  وطبيعة  �شو�طئ  من  به  تزخر  وم��ا  �لعريقة، 
�لغني  �لثقايف  بالرت�ث  تقوم على مزيج فريد يحتفي  �شياحية 

للدولة وطبيعتها �خلالبة ومطبقها �ملتنوع.
�الأعمال،  الحت�شان  جاهزية  من  �جلناح  يعر�شه  ما  �إط��ار  ويف 
منوذج  ح��ول  �شرح  �إىل  �جلناح  م�شوؤويل  من  معاليها  ��شتمعت 
هندور��س يف تطوير �الأعمال وت�شجيع �ال�شتثمار، و�لتقدم �لذي 
�أحرزته �لدولة على �شعيد تطوير بيئة �الأعمال من �أجل جذب 
�ال�شتثمار�ت �الأجنبية.  ويف زيارة �إىل جناح بوت�شو�نا مبنطقة 
جديدة  فر�س  �إن�شاء   " �شعار  حتت  ي�شارك  �ل��ذي  "�لتنقل"، 
يعر�شه  م��ا  على  معاليها  �طلعت  �ل�شحيحة"،  �ل��رو�ب��ط  ع��رب 

�شناعية،  فر�س  من  باملعادن،  �لغنية  �الأفريقية  �لدولة  جناح 
�إىل  �إ�شافة  �ملعادن،  �لثمينة و��شتغالل  �لتعدين و�الأحجار  مثل 
�خلدمات  و�الأغذية  و�ل�شياحة  و�لتكنولوجيا  �البتكار  قطاعات 
�ل�شناعات  م��ن  متنوعة  وجمموعة  و�حل���رف،  و�لفنون  �ملالية 
ومو�د  م�شتد�مة  م�شادر  م��ن  و�الأ���ش��ب��اغ  �حللي  مثل  �ل��ي��دوي��ة 

ع�شوية.
ثر�ء  م��ن  ب��وت�����ش��و�ن��ا  ج��ن��اح  ي��وف��ره  م��ا  �إىل  معاليها  و��شتمعت 
�البتكار  جم���االت  يف  �ل��ق��ائ��م��ة  و�ل��ف��ر���س  �ل�شياحية  �لبيئة  يف 
�ل�شمعية  �ملعينات  وت�شنيع  �ل�شم�شية  �لطاقة  و����ش��ت��خ��د�م��ات 

و�أجهزة طبية متقدمة �أخرى.

�شارة االأمريي تزور جناحي هندورا�س وبوت�شوانا يف اإك�شبو 2020

•• دبي-وام: 

د�ئرة  رئي�س  مكتوم  �آل  خليفة  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ق��دم 
�الأر����ش��ي و�الأم���الك يف دب��ي و�ل�شيخ �أح��م��د ب��ن حميد 
لل�شوؤون  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  �لنعيمي 
�ملالية و�الإد�ري��ة و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له ماجد 
حممد �لفطيم وذلك مبجل�س �لعز�ء مبنطقة �أبوهيل 

يف دبي.
بن  خليفة  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل��ع��ز�ء  و�ج���ب  ق��دم  كما 
ب��ن عمار  ن��ه��ي��ان و�ل�����ش��ي��خ حميد  �آل  ب��ن خ��ال��د  حم��م��د 
ومعايل  �لنعيمي  ع��م��ار  ب��ن  ر����ش��د  و�ل�����ش��ي��خ  �لنعيمي 

و�الأمن  �ل�شرطة  رئي�س  نائب  خلفان  �شاحي  �لفريق 
�لعام يف دبي ومعايل �لفريق عبد�هلل �ملري �لقائد �لعام 
عام  مدير  �مل��ري  حممد  �لفريق  و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة 
�الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �الأجانب يف دبي و�شعادة 
�للو�ء �أحمد بن ثاين �لقائد �لعام ل�شرطة دبي باالإنابة 
م�شاعد  �ملن�شورى  �إبر�هيم  خليل  خبري  �للو�ء  و�شعادة 
�لقائد �لعام ل�شوؤون �لبحث �جلنائي يف دبي وعدد من 

�شباط �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.
و�أعرب �حل�شور عن �شادق تعازيهم �شائلني �هلل �لعلى 
ي�شكنه  و�أن  رحمته  بو��شع  �لفقيد  يتغمد  �أن  �لقدير 

ف�شيح جناته ويلهم �أهله �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

حممد بن خليفة اآل مكتوم واأحمد بن حميد النعيمي يقدمان واجب العزاء يف وفاة ماجد الفطيم

•• دبي-وام:

�ط��ل��ع م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ع��ور وزي���ر �مل���و�رد 
�لكندية  و�خل����رب�ت  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية 
�ال�شطناعي  و�ل��ذك��اء  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  يف  �ملبتكرة 
و�لتعليم و�لف�شاء و�لتي ترتكز على متطلبات و�حتياجات 
كند� يف معر�س  زيارته جلناح  ذلك خالل  �مل�شتقبل. جاء 
مونييه  جينفييف  م����اري  ت��ر�ف��ق��ه  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و 

�ملفو�س �لعام للجناح.

�ملنظور  ح���ول  ���ش��رح  �إىل  �ل���زي���ارة  خ���الل  و����ش��ت��م��ع معاليه 
�ل��ن��وع��ي��ة �لتي  �ل��ع��امل و�الإجن������از�ت  �ل��ك��ن��دي �ملنفتح ع��ل��ى 
�لقيم  ومنظومة  �مل��ج��االت  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  ك��ن��د�  حققتها 
�جلناح  ويتيح  �ل��ك��ن��دي.  �ملجتمع  يف  �ل�����ش��ائ��دة  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�لكندي �ملقام يف منطقة �ال�شتد�مة حتت �شعار "�مل�شتقبل 
يف �لعقل" لزو�ره فر�شة خو�س جتربة تفاعلية الكت�شاف 
ت��اري��خ ك��ن��د� وري��ادت��ه��ا يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ج��االت، ويج�شد 
�إىل  رو�ده  ينقل  �أ�شطو�نياً  خ�شبياً  هيكاًل  �جلناح  ت�شميم 

�أجو�ء �لطبيعة �لكندية وغاباتها وبيئتها �لفريدة.

العور يطلع على خربات التكنولوجيا املتقدمة يف جناح كندا باإك�شبو 2020 

حممد بن هادي احل�شيني يزور اجلناح التون�شي يف اإك�شبو 2020 دبي

اأبوظبي التقني يد�شن الدورة 
الع�شرين من نعم للعمل

•• اأبوظبي -وام:

للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  د����ش���ن 
�أم�س  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب 
�لربنامج  م��ن  �لع�شرين  �ل���دورة 
وذل���ك  للعمل"  "نعم  �ل���وط���ن���ي 
جاهزون  "مو�طنون  �شعار  حتت 
و�ل���ت���ي  �لقادمة"  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
دي�شمرب   30 ح����ت����ى  ت�������ش���ت���م���ر 
�أبوظبي و�لعني ودبي  �جلاري يف 

و�ل�شارقة وعجمان.
�جلديدة  �ل�������دورة  يف  وي�������ش���ارك 
�أعمارهم  تقل  ال  ممن  �ملو�طنني 
ع��ن 18 ع��ام��اً الإع��د�ده��م للعمل 
يف ع����دة ت��خ�����ش�����ش��ات ح��ي��وي��ة يف 
ب��ال��ق��ط��اع �خلا�س  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق 
�ل�شالمة  ممار�شات  تطبيق  منها 
�لتجزئة  بقطاع  �لعمل  بيئة  يف 
و�آل���ي���ات �ل��ت��ف��اع��ل م��ع �ل��ع��م��الء و 
�ملوظفني  ودع����م  �مل���خ���ازن  �إد�رة 

و�لزبائن يف مكان �لعمل.
�ل���دك���ت���ور مبارك  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
���ش��ع��ي��د �ل�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر عام 
مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
للعمل"  "نعم  �إن  و�ملهني  �لتقني 
هو �أحد �لرب�مج �لوطنية �لهامة 
�لتقني"  ينظمها"�أبوظبي  �لتي 
���ش��م��ن �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه الإع�����د�د 
ملرحلة  �الإم�����ار�ت  وف��ت��ي��ات  �شباب 
�خل��م�����ش��ني ع��ام��اً �ل��ق��ادم��ة حيث 
��شتقطاب  على  �ل��ربن��ام��ج  يعمل 
�ل�شباب و�لفتيات خالل �الإجاز�ت 
�لعمل  على  لتدريبهم  �ملدر�شية 
الإك�شابهم  خم��ت��ارة  موؤ�ش�شات  يف 
مع  ت��ت��و�ف��ق  تخ�ش�شية  م��ه��ار�ت 
 2030 �أبوظبي  روؤي��ة  متطلبات 
و�خل�������ط�������ط �ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 

للدولة.
و�أ�شار �إىل �أن "نعم للعمل" ياأتي 
�لر�شيدة  �لقيادة  جهود  �إط��ار  يف 
من  �لتقني"  "�أبوظبي  لتمكني 
تنظيم  يف  جن���اح���ات���ه  م��و����ش��ل��ة 
لتمكني  �ل���ه���ام  �ل���ربن���ام���ج  ه����ذ� 
�لعمل  من  و�ملو�طنات  �ملو�طنني 
متنوعة  و  ج���دي���دة  جم����االت  يف 
وتوجهاتهم  ميولهم  مع  تتو�فق 
وق���ط���اع���ات �ل��ع��م��ل �مل��ط��ل��وب��ة يف 
وهي  و�لبعيد  �لقريب  �مل�شتقبل 
و�لوظائف  و�مل���ه���ن  �ل��ق��ط��اع��ات 
ك��ب��رية يف  �ل��ت��ي ت�شهد جن��اح��ات 
�لعمل  ���ش��وق  وم�شتقبل  ح��ا���ش��ر 

•• دبي-وام: 

�أكد �شعادة �أحمد على حممد �لبلو�شي �شفري �لدولة لدى 
يبني  دب��ي   2020 �إك�شبو  �أن  �لها�شمية  �الأردن��ي��ة  �ململكة 
�ملعرفة  �لتو��شل بني دول �لعامل وي�شهم يف تبادل  ج�شور 
و�لثقافات ويوفر من�شة لالبتكار وتالقي �لعقول �ملبدعة 
�ملثمر  للتعاون  عاملية  عمل  �أج��ن��دة  �شياغة  يف  ي�شهم  مب��ا 

وو�شع روؤية م�شتقبلية م�شتد�مة لعقود مقبلة.
وقال �شعادته يف حو�ر لوكالة �أنباء �الإمار�ت "و�م" �إن دولة 
�الإم��ار�ت بذلت جهود� كبرية لتنظيم �إك�شبو 2020 دبي 
�حلدث �لعاملي �لذي يقام للمرة �الأوىل يف منطقة �ل�شرق 
�الأو�شط و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا ورغم تبعات جائحة كوفيد 
كان لديها �لت�شميم و�الإر�دة و�لقدرة  �لدولة  �أن  �إال   19

على تنظيم هذ� �حلدث �لعاملي �لبارز وحتقيق �لتميز.
و�أ�شاف �أن تنظيم هذ� �حلدث �لعاملي ينطوي على �لعديد 
�شتلقي  �ل��ت��ي  �الق��ت�����ش��ادي��ة  النعكا�شاته  ن��ظ��ر�  �مل��ز�ي��ا  م��ن 
�أن  كما  و�لعامل  و�ملنطقة  �لدولة  �الإيجابية على  بظاللها 
�إك�شبو 2020 دبي يحقق مكا�شب حملية و�إقليمية ودولية 
حيث د�أبت دولة �الإمار�ت على �لتميز وتقدمي �الأف�شل يف 
تنظيم �ملنا�شبات �لعاملية د�ئماً ما يعزز �لثقة �لتي يوليها 
�ملجتمع �لدويل لدولة �الإمار�ت لذلك فاإن �إك�شبو 2020 
�إ�شافة نوعية �إىل �الإجن��از�ت �لتي حتققت يف كافة  ي�شكل 

�ملجاالت.
و�أ�شار �إىل �أن هناك مكا�شب �قت�شادية وجتارية و��شتثمارية 
جذب  يف  تتمثل  دب��ي   2020 �إك�شبو  على  ت��رتت��ب  ك��ب��رية 
�ال�شتثمار�ت و��شتقطاب روؤو�س �الأمو�ل ف�شاًل عن تو�فد 
�لنمو  م��ع��دالت  زي���ادة  جانب  �إىل  للدولة  �ل�شياح  ماليني 
خارطة  على  وموقعها  �قت�شاديا  �لدولة  مكانة  يعزز  مبا 

�ل�شياحة �لعاملية.
تعاون  �أج��ن��دة  �لعاملي يف �شياغة  ه��ذ� �حل��دث  دور  وح��ول 
�إك�شبو  �أه��د�ف  �أنه من  �أو�شح �شعادته  مثمر بني �لدول .. 
ج�شور  و�إن�شاء  �جلهود  توحيد  �لرئي�شية  دب��ي   2020
�لتو��شل وتبادل �ملعرفة و�لثقافات كما �أنه من �أبرز �أهد�فه 
لتحقيق  و�لريادية  �الإبد�عية  و�لقدر�ت  �ملبادر�ت  �إط��الق 
�ملرموق  �لعاملي  �أف�شل وعليه ي�شكل هذ� �حلدث  م�شتقبل 
من�شة الأهم و�أحدث �البتكار�ت ل�شياغة �أجندة عمل عاملية 

للتعاون �ملثمر ور�شم مالمح �لعامل �لذي نعي�شه �ليوم.
و�أكد �أن �إك�شبو 2020 دبي ي�شهم يف ��شتقطاب �لكفاء�ت 
و�خلرب�ت �لعاملية وي�شهد �إطالق �ملبادر�ت �لتي تتيح �شهولة 
�القت�شادية  �لقطاعات  خمتلف  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �لتو��شل 
ولعل �أهمها �إقامة �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة باالإ�شافة 
�إىل دوره �ملهم يف بناء �شر�كات �إقليمية ودولية خالل فرتة 

تنظيم �حلدث �لعاملي وما بعدها.
وعن دور �إك�شبو 2020 دبي كمن�شة جامعة للب�شرية على 
حتر�س  �شعادته  قال   ... و�لتعاي�س  و�ل�شالم  �ملحبة  �أ�ش�س 
�أهمية  دولة �الإم��ار�ت د�ئما على توجيه ر�شالة توؤكد على 
�لتعاون وتر�شيخ قيم �لت�شامح و�لتعاي�س و�إقامة �لعالقات 
�ملتو�زنة �ملبنية على �لت�شاور و�لقائمة �أي�شا على �الحرت�م 
�مل��ت��ب��ادل و�مل��ن��اف��ع �مل�����ش��رتك��ة وت���ب���ادل �خل����رب�ت و�ملعارف 
وتر�شيخ قيم �ل�شالم و�ال�شتقر�ر �لعاملي مبا يعزز �لتعاي�س 

و�لتناغم �الإن�شاين بني �شعوب �لعامل.
�لذي  و�ملتنوع  �لثقافات  �ملتعدد  �ملجتمع  يج�شد  و�أ���ش��اف 
تزخر به دولة �الإم��ار�ت مثااًل حياً على ما ميكن حتقيقه 
عرب �حت�شان �الإمكانات �لب�شرية وهذ� ما تعرب عنه دولة 

جن�شية   200 م��ن  �أك��رث  كنفها  يف  يعي�س  �لتي  �الإم����ار�ت 
بان�شجام وتناغم تام.

و�أ�شار �إىل �أن �إك�شبو 2020 دبي فر�شة للتعاون و�الإبد�ع 
لالنفتاح  فر�شة  �أن��ه  كما  �أف�شل  م�شتقبل  وبناء  و�البتكار 
و�لثقافات و�خلرب�ت  �الأفكار  على  ودولياً  و�إقليمياً  حملياً 
�جلديدة من كافة �أنحاء �لعامل مبا ي�شهم يف دعم �جلهود 
�ملحبة و�الأمل  �إىل غر�س  �أي�شا  وي��وؤدي  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

و�لتفاوؤل بني �جلميع.
وحول دور �إك�شبو 2020 دبي يف �إعد�د قادة �مل�شتقبل من 
�إرث  وتر�شيخ  و�الب����د�ع  �لتميز  على  وحتفيزهم  �ل�شباب 
دبي   2020 �إك�شبو  �إن  قال   .. �لقادمة  لالأجيال  م�شتد�م 
يتبنى ر�شالة ملهمة موجهة �إىل جميع دول �لعامل ولفئة 
�حلدث  �شعار  يف  �لر�شالة  هذه  تتج�شد  �إذ  خا�شة  �ل�شباب 

�لعاملي "تو��شل �لعقول و�شنع �مل�شتقبل".
لدولة  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  �أدرك����ت  لطاملا  �شعادته  و�أ���ش��اف 
�الإمار�ت �إمكانات ودور �ل�شباب حيث عمل موؤ�ش�س �لدولة 
�هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
�ل��دول��ة يف  �ل�شبل و����ش��ت��م��رت  ب��ك��اف��ة  ثر�ه" ع��ل��ى دع��م��ه��م 
�إط����الق �مل���ب���ادر�ت ومت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب م��ن خ���الل �لتدريب 
وتاأهيل �لكفاء�ت فدولة �الإمار�ت بدعم ورعاية من قيادتها 
ويف  �مل�شتقبل  بناء  �ل�شباب يف  دور  باأهمية  توؤمن  �لر�شيدة 

تنمية �القت�شاد ودفع عجلة �لتنمية.
وبني �أن دور �ل�شباب يف �إك�شبو 2020 دبي مل يقت�شر على 
�لبنية  تطوير  يف  �الإ�شهام  ي�شمل  بل  �لتح�شريية  �لفرتة 
فر�شاً  �شيتيح  �ل��ذي  �ملعرفة  القت�شاد  �ل��الزم��ة  �لتحتية 

كبرية لالأجيال �لقادمة.
وحول ق�شية �لتغري �ملناخي �لتي ت�شكل حمور� �أ�شا�شيا يف 
�أعمال �إك�شبو خا�شة مع ��شت�شافة �لدولة �لدورة �لثامنة 
�ملتحدة  �الأمم  �ت��ف��اق��ي��ة  �الأط�����ر�ف يف  مل��وؤمت��ر  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
 2023 "COP 28" ع��ام  �مل��ن��اخ  ب�شاأن تغري  �الإط��اري��ة 
... قال �شعادة �أحمد على حممد �لبلو�شي من �أهم �أهد�ف 
�لتحديات  �أب��رز  وبحث  �لتعاون  هو  دبي   2020 �إك�شبو 
�أن  م��وؤك��د�   .. لها  حلول  وو���ش��ع  �الإن�شانية  تو�جهها  �لتي 
�لرقمي  و�القت�شاد  �لطبيعة  بني  و�لتناغم  �ملناخ  ق�شايا 
ل��دى دول��ة �الإمار�ت  �أول��وي��ة  �ل��ذي يتجه له �لعامل حتتل 
�لتي  �لر�ئدة  �لعاملية  مبادر�تها  خالل  من  جتلى  ما  وهو 
�أطلقتها يف هذ� �ل�شدد و��شت�شافتها ملوؤمتر كوب 28 عام 
يتز�من  �ل��ذي  دب��ي   2020 �إك�شبو  �أن  و�أ���ش��اف   .2023
روؤية  لو�شع  من�شة  ي�شكل  لالحتاد  �لذهبي  �ليوبيل  مع 
ب�شورة  يخدم  حيث  مقبلة  لعقود  م�شتد�مة  م�شتقبلية 
و�شي�شهم  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ال�شرت�تيجية  �ل��روؤي��ة  كبرية 
باعتبارها  �ملكانة �القت�شادية و�لتجارية للدولة  يف تعزيز 
مركز�ً للمال و�الأعمال و�لنقل ور�بطاً لوج�شتياً عاملياً كما 
�لتقنيات  توطني  �إمكانية  لتوفري  كبري�ً  مك�شباً  �شي�شكل 
�حل��دي��ث��ة يف �ل���دول���ة و�ك��ت�����ش��اب م���ع���ارف ج���دي���دة ميكن 

ت�شخريها لدعم �لنمو �القت�شادي و�لتقني يف �لدولة.
�لذي  دبي   2020 �إك�شبو  �الأردين يف  وي�شتعر�س �جلناح 
من  �الأردن  حققه  م��ا   " �مل�شتقبل  عتبات   " �شعار  يحمل 
تطور يف �لعديد من �ملجاالت و�أوج��ه �لتعاون و�ال�شتثمار 
�لقطاعات  خمتلف  م��ع  لل�شر�كة  �مل�شتقبلية  و�ل��ف��ر���س 
�الأردن����ي����ة و �أب�����رز �الإجن��������از�ت �الأردن����ي����ة يف �ل��ع��دي��د من 
�ل�شوء  ي�شلط  كما  و�الجتماعية  �القت�شادية  �لقطاعات 
�الأردن  بها  يزخر  �لتي  �ل�شياحية  و�ملقومات  �لتاريخ  على 

وخططه �مل�شتقبلية.

�شفري الدولة لدى االأردن : اإك�شبو 2020 من�شة لالإبداع 
واالبتكار و�شياغة اأجندة عمل عاملية للتعاون املثمر
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العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
رقم  �ملقر  ب�  و�لكائنة   )  94269  : رق��م  )رخ�شة   ، ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �شولو�شنز  �إلكتك  �شركة/ 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دب��ي،  لالأنرتنت،  دبي  مدينة   -  16  : �ملبنى   ، �الر�شي  �لطابق   04 �إي دي 
�ملذكورة يف  �ل�شركة  ترغب هذه  للتطوير،  دبي  �شلطة  لدى  و�ملرخ�شة   ،  9275. ���س.ب  �ملتحدة 
14 دي�شمرب  بتاريخ  �ل��ذي عقد  �لوحيد  �ملالك  بو��شطة  �إتخاذه  و�ل��ذي مت  للكافة  �إع��الن قر�رها 

ب�شاأن �إغالق وحل �ل�شركة.  2021
وفقاً لذلك ، تهيب �ل�شركة باأي طرف معني باالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 

هذه �ملطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن عن طريق �لربيد �مل�شجل �أو �الإت�شال ب� :
�ل�شّيد/ د�نيال بول �لكينجوتون

�إ�شم �ل�شركة : �إلكتك �شولو�شنز منطقة حرة ذ.م.م 
�س.ب : 9275 ، دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم : 04-3317161
dan@elktech.net :لربيد �الإلكرتوين�

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �الإ�شعار و�ملحددة ب� 45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 9618/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

، ب�شد�د  �أد�ء  �أمر  ��شتئناف   2021/383 �ل�شادر يف �لدعوى رقم  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )485690 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :�حمد حارب �بر�هيم بن حارب �ملهريي 
عنو�نه :  �المار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - منطقة حمي�شنه 3 - �شارع 9A - فيال 11

وميثله:عماد جمعة ح�شني علي �أهلي 
�ملطلوب �إعالنه :1- �شركة جابكو للمقاوالت ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

�ملنفذ به  �ملبلغ  �أعاله و�لز�مك بدفع  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك���  �الإع��الن : قد  مو�شوع 
وقدره 485690.00 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ ر�شوم خلزينة 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن بالن�شر        

 1481/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �يه �شي �ي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�لفا د�تا ذ.م.م 

وميثله : حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي 
�ملدعية  ي�شلمن  بان  بينهم  و�لت�شامم فيما  بالت�شامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد 
�لوحد�ت �رقام 1601 و 1602 و 1604 و 1608 و 1609 و 1610 و 1611 و 1612 �لكائنة بالطابق 16 مب�شروع برج �شتار دبي 
و�ملبينة �الو�شاف و�ملعامل بامل�شتند�ت وتقرير �خلربة �ملرفق ت�شليما فعليا وخالية من كافة �الأ�شخا�س و�ل�شو�غل و�لعر�قيل 
ومتكني �ملدعية من حيازتها و�النتفاع بها فيما �عدت من �جله و�لز�م �ملدعي عليها �لثانية بدفع مبلغ مليون درهم للمدعية 
تعوي�شا لها عن �لتاأخري �ملتعمد يف ت�شليم �لوحد�ت �حتياطيا ف�شخ عقد بيع �لوحد�ت �رقام  1601 و 1602 و 1604 و 1608 
و 1609 و 1610 و 1611 و 1612 �لكائنة بالطابق 16 مب�شروع برج �شتار دبي و�ملبينة �الو�شاف و�ملعامل بامل�شتند�ت وتقرير 
�خلربة �ملرفق و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم بان يرد� للمدعية ثمنها �ملدفوع �لبالغ )6.055.200( 
عليهم  �ملدعي  �خ��الل  عن  تعوي�شا  دره��م  مليون  مبلغ  وكذلك  دره��م  ومئتي  �لفا  وخم�شون  وخم�شة  ماليني  �شتة  دره��م 
بااللتز�مات �لتعاقدية وفائدة تاأخريية على �لثمن و�لتعوي�س �ملق�شي بهما يبدء ح�شابها من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2021/12/27 �ل�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد مكتب 
�د�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197



االثنني   20  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13421  
Monday     20   December   2021   -  Issue No   13421

10

عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• بيري مارتن

   كل يوم، يزد�د ملف �لرئي�س �ل�شابق ثقال، لكنه 
عبادة  و�شت�شتمر  �ل��ع��و�ق��ب،  م��ن  حم�����ش��ًن��ا  ي��ب��دو 

�ل�شخ�شية �ملحيطة به.
�مللياردير  ُتعاب على  �لتي  �الأف��ع��ال  �لعديد من     
�إجر�مية،  �أعمال  �الغ��و، هي  �ملتقاعد يف مار  �شبه 
لكن �لبطء �ل�شديد للمحاكم �الأمريكية، و�حتمال 
ت�شكيل كونغر�س جمهوري يف مطلع عام 2023، 
مينحاه �الأمل يف �الإفالت من �لعقاب. عالوة على 
ذلك، فاإن قب�شته على �حلزب �جلمهوري كبرية، 
2024 غري  �أن تر�ّشحه و�نتخابه عام  �ىل درجة 

م�شتبعدين.

حتويل وجهة �لدميقر�طية
   ظلت جلنة جمل�س �لنو�ب ب�شاأن مترد 6 يناير 
هادئة ومتكّتمة، لكن جوالتها �الأخرية ت�شري �إىل 
�لذي  �ل�شخ�س  �تهام كبرية �شد  تعد الئحة  �أنها 
�لكابيتول،  �أن�شاره عالنية على غزو مبنى  �شجع 

و�لذي مل يفعل �شيًئا لوقفهم.
�لتمرد جرمية، وميكن ب�شهولة   �لتحري�س على 
�ل��رب��ط ب��ني خ��ط��اب ت��ر�م��ب وم���ا ت���اله. وك�شفت 
تر�مب  خ��ط��ة  ج��و�ن��ب  بع�س  ع��ن  ��ا  �أي�����شً �للجنة 
�أجل  من  نوفمرب  �نتخابات  نتائج  لعك�س  �ملن�شقة 

�إعالن فوزه...
 �إنها حرفياً حماولة �نقالب تت�شكل مع كل معطى 

جديد يتوّفر.

جر�ئم باجلملة
   يف غ�شون ذلك، ت�شتعد حماكم نيويورك لق�شية 
�ملتاحة  �لبيانات  جنائية �شد تر�مب، حيث ت�شري 
�شريبي  ت��ه��رب  �أع��م��ال  �رت��ك��ب  �أن���ه  �إىل  للجمهور 
لتمويل  �الأخ���ري  ت��ر�م��ب  حت��رك  �إن  كما  �شارخة. 
�ملالية،  �الأور�ق  ���ش��وق  يف  �الإع���الم���ي  م�����ش��روع��ه 

ا ب�شبب جتاوز�ت وخمالفات  يخ�شع للتحقيق �أي�شً
مالّية �أخ��رى. هناك �لكثري �إىل درجة نكاد نن�شى 
ب�شوء  تتعلق  �خلطرية  ع�شر  �خلم�شة  �الدع���اء�ت 
�أو  تر�مب،  ت��ز�ل تطارد  �لتي ال  �ل�شلوك �جلن�شي 
�ملبالغ �ملدفوعة لع�شيقاته �ل�شابقات �للو�تي قدن 

�شريكه �إىل �ل�شجن.

مو�سوع عبادة
   ول��ئ��ن م��ن �ل��و����ش��ح �أن والي���ة رئ��ا���ش��ي��ة جديدة 
���ش��ت��ك��ون ف���ر����ش���ة ل����رت�م����ب حل���م���اي���ة ن��ف�����ش��ه من 
�ملالحقة �لق�شائية، و�لعفو عن �شركائه، و�النتقام 
من خ�شومه، فاإن قب�شته على �حلزب �جلمهوري 

ال تز�ل كاملة.
�ل��ك��وجن��ر���س م�شممون على  �جل��م��ه��وري��ون يف     
ي�شتجب  �أن��ه مل  رغ��م  يناير،   6 �أف��ع��ال��ه يف  طم�س 
مهددة.  حياتهم  كانت  عندما  �ال�شتغاثة  لند�ء�ت 
�ليوم، ما يقرب من ن�شف �لناخبني �جلمهوريني 
على قناعة ر��شخة بكذبة تر�مب �لكربى، �لذي ال 
يز�ل يدعي فوزه يف �نتخابات 2020، و�مل�شوؤولون 
�إذ�  �شو�عقه  تلقي  فكرة  من  مرتبكون  �ملنتخبون 

خالفوه. 
�خلناق  �شيزد�د  �ملقبلة،  �لقليلة  �الأ�شهر  خ��الل     
�أال يهز  �ملحتمل  ل��ك��ن م��ن  ت��ر�م��ب،  ع��ل��ى دون��ال��د 
ذلك �لوالء �لذي يكّنه حزبه له �ىل حدود عبادة 
لدونالد  �ل�شيا�شي  �ل��ب��ق��اء  وي�شكل  �ل�شخ�شية. 
تر�مب، رغم �خطائه �جل�شيمة، حتدًيا للتف�شري. 
�إىل  ذل��ك  ن��ع��زو  �أن  �ل�شهل ج���ًد�  ذل���ك، فمن  وم��ع 
�ملعايري  ت��ده��ور  �إن  �الأم��ري��ك��ي��ني.  �لناخبني  غباء 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�ن����زالق �حل���زب �جل��م��ه��وري �إىل 
�لتطرف جعال �لرت�مبية ممكنًة، وحتى لو �شقط 
تر�مب يف �لنهاية حتت وطاأة �لتهم �ملوجهة �إليه، 
فاإن �لعّلة �لتي �بتليت بها �لدميقر�طية �الأمريكية 

لن تخّف �إال جزئيا.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اخلناق ي�شيق حول دونالد ترامب...!

*�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية - مركز �لدر��شات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية �ملعرفة حول �لرهانات �لدولية

ووت�س  ر�يت�س  هيومن  منظمة  مدير  نائب  روبرت�شون  فيل  وح��ث 
�حلقوقية تايالند �أال تتعجل يف �إعادة �لالجئني �إىل ميامنار.

وقال “�لكل يعلم �أن جي�س ميامنار يتعمد ��شتهد�ف �ملدنيني بالقوة 
�ملميتة عندما يتدخل، لذ� فلي�س من قبيل �ملبالغة �لقول �إن هوؤالء 

�لالجئني يفرون فعليا للنجاة بحياتهم«.
على  ميامنار  يف  �حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�س  با�شم  متحدث  يرد  ومل 

مكاملة هاتفية �أم�س �الأحد. وينفي �جلي�س ��شتهد�ف �ملدنيني.
�ملدنية  باحلكومة  �جلي�س  �أط��اح  منذ  ��شطر�بات  ميامنار  وت�شهد 
بقيادة �أوجن �شان �شو ت�شي �حلا�شلة على جائزة نوبل يف �الأول من 
فرب�ير �شباط مما �أثار �حتجاجات و��شتباكات متفرقة يف �لريف بني 

ميلي�شيا مناه�شة للمجل�س �لع�شكري وقو�ت �جلي�س.

•• ماي �شوت-رويرتز

�إىل ميامنار  �أع��ادت  �إن تايالند  قال م�شوؤول تايالندي كبري �الأحد 
�أكرث من 600 الجىء من ميامنار كانو� قد فرو� من ��شتباكات بني 

�جلي�س ومتمردين عرقيني م�شري� �إىل ��شتمر�ر �ال�شتباكات.
�إقليم تاك يف �شمال غرب  �إىل  وقال بع�س �لالجئني �لذين و�شلو� 
ت��اي��الن��د ل��روي��رتز ق��ب��ل �إع��ادت��ه��م ع��رب �حل����دود ���ش��ب��اح �أم�����س �إنهم 
�الأحد �شمع مر��شلون لرويرتز  �أم�س  عائدون طو�عية. وبعد ظهر 

على �جلانب �لتايالندي من �حلدود �أ�شو�ت نري�ن متو��شلة.
“�آخرون م�شتعدون للعودة  وقال حاكم �الإقليم لرويرت بعد �لظهر 

الأنهم ي�شعرون بالقلق على ممتلكاتهم هناك«.

تايالند تعيد الجئني اإىل ميامنار مع ا�شتمرار اال�شتباكات 

�النتخابي �جلديد.  للنظام  �ملنطقة  �شكان  قبول  ملدى 
�إحكام  �إط�����ار  �ل���ق���و�ع���د �جل���دي���دة يف  ب��ك��ني  وف��ر���ش��ت 
�لكبرية  �الحتجاجات  بعد  كونغ  هونغ  على  �شيطرتها 
متاح  و�لت�شويت   .2019 يف  للدميوقر�طية  �ملوؤيدة 
�شن �القرت�ع،  �لذين هم يف  �شكان هونغ كونغ  جلميع 
�أي نحو 4،5 ماليني �شخ�س من �إجمايل عدد �ل�شكان 
�لبالغ 7،5 ماليني ن�شمة. كان د�نيال �شو )65 عاما( 
من �أو�ئل �لذين ��شطفو� خارج مركز �قرت�ع يف منطقة 
لي�شو�  “�ل�شباب  �إن  باأ�شف  وق��ال  �لرثية.  ميد-ليفلز 
وو�شائل  �ل�شيا�شيني  الأن  �الن��ت��خ��اب��ات  ب��ه��ذه  مهتمني 
�الإعالم �الأجنبية ي�شللونهم«. وعندما و�شلت �لرئي�شة 
�لتنفيذية كاري الم للت�شويت، هتف ثالثة متظاهرين 
من “ر�بطة �الجتماعيني �لدميوقر�طيني” �ملوؤيدين 
و�شرح  للدميوقر�طية “�أريد �قرت�عا عاما حقيقيا”. 
كاري  �أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  يينغ  بو  ت�شان  �لنا�شط 
�النتخابي  �ل��ن��ظ��ام  يف  حت�����ش��ني  ه����ذ�  �ن  “قالت  الم 
ك��ون��غ م��ن حقهم  ي��ح��رم �شكان ه��ون��غ  �ل��و�ق��ع  لكنه يف 
�لدعو�ت  ووزر�وؤه����ا  الم  ك��اري  وكثفت  �لت�شويت«.  يف 
ون�����ش��رت �حلكومة  �الق�����رت�ع.  ���ش��ن��ادي��ق  �إىل  ل��ل��ت��وج��ه 
يف  م��ن�����ش��ور�ت  ووزع���ت  �ل�شحف  �إع��الن��ي��ة يف  �شفحات 
لتذكري  �شخمة  ن�شية  ر�شائل  و�أر�شلت  بريد  �شناديق 
�لعامة  �لنقل  وو�شائل  بالت�شويت.  كونغ  هونغ  �شكان 

جمانية طو�ل يوم �النتخابات.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

بد�أ ناخبو هونغ كونغ �أم�س �ختيار ممثليهم يف �ملجل�س 
منهم  �أق��ل��ي��ة  �ن��ت��خ��اب  يتم  حيث  للمدينة  �لت�شريعي 
باالقرت�ع �لعام، مبوجب قو�عد جديدة فر�شتها بكني 

وال ميكن �أن يرت�شح لها �شوى “�لوطنيني«.
ن�شبة  بلغت  �الأح��د،  �أم�س  ن�شرت  نتائج ر�شمية  وح�شب 
�مل�شاركة �لتي ت�شكل �لنقطة �لوحيدة �ملجهولة يف هذ� 
�لت�شويت.  عملية  منت�شف  يف  �ملئة  يف   19 �الق���رت�ع 
�ألفا   938 �أن  و�ف��ادت �الأرق��ام �ملن�شورة على �الإنرتنت 
و563 �شخ�شا �أدلو� باأ�شو�تهم من �أ�شل 4،5 ماليني 

ناخب بحلول �ل�شاعة 15،30 )07،30 ت غ(.
وهذه �أدنى ن�شبة ت�شجل يف هذ� �لوقت يف �قرت�ع منذ 
لذلك،  نتيجة   .1997 يف  �ل�شني  �إىل  �ملدينة  �إع���ادة 
من  للدميوقر�طية  �مل��وؤي��دون  �لنا�شطون  يتمكن  مل 
�لرت�شح �أو تخلو� عن �لفكرة، وهوؤالء هم �لذين لي�شو� 
�لت�شابه  يبدو  لذلك  �خل��ارج.  يف  فارين  �أو  �ل�شجن  يف 
كبري� بني معظم �ملر�شحني. ومن ��شل ت�شعني مقعد� 
يجري  ف��ق��ط  ع�����ش��رون  ه��ن��اك  �لت�شريعي،  �ملجل�س  يف 
�لتناف�س عليها يف �القرت�ع �لعام وت�شكل ن�شف �لعدد 
�ل�شابق. �أما �ملقاعد �الأخرى فيعني �أع�شاوؤها من قبل 
�ل�شيني.  للنظام  مو�لية  م�شالح  وجمموعات  جل��ان 
�حلقيقي  �ملقيا�س  �الق��رت�ع  يف  �مل�شاركة  ن�شبة  وت�شكل 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

من �ملعلومات �ال�شتخبارية �خلطاأ 
�حلتمية  �جل��ان��ب��ي��ة  �الأ����ش���ر�ر  �إىل 
ن�شرت  �مل���دن���ي���ني،  �آالف  وم��ق��ت��ل 
تاميز”  “نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة 
�شربات  ح�����ول  ق���ا����ش���ي���ا  حت��ق��ي��ق��ا 
�لو�شيلة  �مل���������ش����رّية،  �ل����ط����ائ����ر�ت 
منذ  �الأم��ريك��ي  للجي�س  �ملف�شلة 
�جلماعات  �شد  حربه  يف   2014
و�لعر�ق  �أفغان�شتان  يف  �الإره��اب��ي��ة 

و�شوريا.
و��شتناد� �إىل 1300 تقرير لوز�رة 
)�لبنتاغون(  �الأم��ريك��ي��ة  �ل��دف��اع 
�شقوط  �إىل  �أدت  ح������و�دث  ح����ول 
عليها  ح�شلت  م��دن��ي��ني،  ���ش��ح��اي��ا 
�ليومية  �الأم���ريك���ي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
مب����وج����ب ق����ان����ون �ل�������ش���ف���اف���ي���ة يف 
�لتحقيق  ه����ذ�  ي�����ش��ك��ل  �الإد�ر�ت، 
�شربة ل�شورة “�حلرب �لنظيفة” 
دقيقة”  ب”�شربات  جت��ري  �ل��ت��ي 
ك���م���ا ي����وؤك����د �جل���ي�������س �الأم����ريك����ي 

با�شتمر�ر.
�إن  تاميز”  “نيويورك  وق���ال���ت 
�الأم����ريك����ي����ة  �جل�����وي�����ة  “�حلرب 
��شتخبار�تية  م��ع��ل��وم��ات  ���ش��اب��ت��ه��ا 
وغري  مت�شرعة  وعمليات  فا�شلة 
دق��ي��ق��ة الإط����الق ���ش��و�ري��خ ومقتل 
عدد  ذل���ك  يف  مب���ا  �مل��دن��ي��ني  �آالف 
و�أ�شافت �أنه  كبري من �الأطفال”. 
�أو  خطاأ  �إىل  تقرير  �أي  ي�شر  “مل 

عقوبة تاأديبية«.
يف  بال�شفافية  �ل��وع��ود  م��ن  وب���دال 
عهد ب��ار�ك �أوب��ام��ا �ل��ذي ك��ان �أول 
�للجوء  ي���رج���ح  �أم����ريك����ي  رئ��ي�����س 
�مل�شرية  �ل���ط���ائ���ر�ت  ���ش��رب��ات  �إىل 
�أمريكيني،  ج��ن��ود  مقتل  لتجنب 
من  و�الإف�����������الت  “�لتعتيم  ح����ل 
�ل�شحيفة  ب��ح�����ش��ب  �لعقاب”، 
�إقامة  �إىل  ��شطرت  �لتي  �ليومية 
�لق�شائية  �ل����دع����اوى  م���ن  ع����دد 
�ملركزية  و�لقيادة  �لبنتاغون  على 
)�شينتكوم(  �الأم���ريك���ي  للجي�س 

للح�شول على هذه �لوثائق.
وخالل خم�س �شنو�ت، �شن �جلي�س 
�أك��رث من خم�شني �ألف  �الأم��ريك��ي 

لك�شب �أ�شو�ت من �لو�شط.
لكنه حري�س على �إبقاء �قرت�حه 
�الأغنياء  على  �ل�شر�ئب  ب��زي��ادة 
توزيع  الإع���ادة  م�شاريعه  لتمويل 

�لرثوة.
قال مايكل �شيفرت رئي�س منظمة 
�حل����������و�ر ب�����ني �الم�����ريك�����ي�����ني يف 
و����ش��ن��ط��ن ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�لذين  �ل��ت�����ش��ي��ل��ي��ني  “معظم  �إن 
�خلوف  ي��ق��وده��م   ... ي�����ش��وت��ون 
)�إم����ا( الأن��ه��م ال ي��ري��دون ت�شيلي 
ميينية �أكرث )حتت حكم كا�شت(، 
ي�شيطر  �أن  ي��خ�����ش��ون  الأن���ه���م  �أو 
�حلزب �ل�شيوعي على بوريك و�أن 

ت�شبح �لبالد فنزويال �أخرى«.
وقال �ملتقاعد ريكاردو �شيبولفيد� 
)75 عاما( لوكالة فر�ن�س بر�س 
ت�شويتا  ���ش��ي��ك��ون  يل  “بالن�شبة 

�شد �ل�شيوعية«.
نافيا  باتري�شيو  �ملحلل  وي��و���ش��ح 
من جامعة نيويورك �أن “كثريين 
للخيار�ت  م����رت����اح����ني  ل���ي�������ش���و� 
“�ملر�شحني  الأن  �ملتبقية” 
�لدورة  �إىل  ي�شلو�  مل  �ملعتدلني 

�لثانية«.
دي  كون�شويلو  �ملمر�شة  وتخ�شى 
�أن  ال ري��ف��ا دوت����ز�ن )47 ع��ام��ا( 
�لفائز،”�شر�ع  ك��ان  �أي���ا  ي��ح��دث، 
بالفعل  ل���دي���ن���ا  ك�����ان  مم����ا  �أك������رب 
�إنه  ت��ق��ول  لكنها  عامني”.  م��ن��ذ 
�الأقل  ه��و  ب��وري��ك  يل،  “بالن�شبة 
يد�فع عن  �الأق��ل  �شوء� فهو على 
�ملر�شح  �أن  و����ش��اف��ت  �لن�شاء”. 

“�الآخر ... يخيفني«.
�رت��ف��اع ن�شبة �الم��ت��ن��اع عن  وم���ع 
ت�شيلي  يف  ت��ق��ل��ي��دي��ا  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�الأوىل(،  �ل����دورة  يف  ب��امل��ئ��ة   47(
�النتخابات  ه���ذه  ره����ان  ���ش��ي��ك��ون 
�لو�شط  �أ����ش���و�ت  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 

وتعبئة �لناخبني �ملرتددين.

•• �شانتياغو-اأ ف ب

�الختيار  �إىل  �ل��ت�����ش��ي��ل��ي��ون  دع���ي 
م�شروعني  ب����ني  �الأح�������د  �ل����ي����وم 
يف  متاما  متعار�شني  �جتماعيني 
�النتخابات  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل����دورة 
�لرئا�شية، هما �إقامة دولة رفاهية 
�أو �حلفاظ على  وتقدم �جتماعي 
�لليرب�يل  �الق��ت�����ش��ادي  �ل��ن��م��وذج 

�جلديد وعقيدة �ملحافظني.
وت�������ش���ري �����ش���ت���ط���الع���ات �ل�������ر�أي 
 15 �الأخ��رية �لتي �شمح بها قبل 
يوما من �القرت�ع و�أخرى ن�شرت 
على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، 

�إىل تعادل �ملتناف�َشني.
يقود  �ل��������ذي  �ل����ن����ائ����ب  وي�����ري�����د 
غابريال  �ل���ي�������ش���اري  �الئ����ت����الف 
توزيع  �إن�شاء نظام الإعادة  بوريك 
ت�شهد  �ل��ت��ي  �ل���دول���ة  �ل�����رثوة يف 

منظمة  يف  للم�شاو�ة  غياب  �أك��رب 
�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف �مل���ي���د�ن 

�القت�شادي.
خو�شيه  ي�����د�ف�����ع  ج����ه����ت����ه،  م�����ن 
�ليميني  �ملحامي  كا�شت  �أنطونيو 
�ل�شوق  �الإبقاء على  �ملتطرف عن 
مت�شددة  حمافظة  ب��روؤي��ة  �حل��رة 
فاز  �الج���ت���م���اع���ي���ة.  �الأم���������ور  يف 
�مل��ح��ام��ي ك��ا���ش��ت )55 ع��ام��ا( يف 
�ل��دورة �الأوىل �لتي جرت يف 21 
�لثاين/نوفمرب ب27،9  ت�شرين 
باملئة من �الأ�شو�ت، متقدما على 
ب���وري���ك �ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 35 
�الأدن��ى للرت�شح  عاما، وهو �حلد 
ح�شل  و�ل��ذي  �لرئا�شي،  لل�شباق 

على 25،8 باملئة.
�لو�شط  ي�������ش���ار  ح���زب���ا  وت����ر�ج����ع 
�ل����ل����ذ�ن حكما  �ل���و����ش���ط  ومي�����ني 
ديكتاتورية  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  ت�شيلي 

-1973( بينو�شيه  �أوغ��و���ش��ت��و 
1990( و�حتال �ملركزين �لر�بع 

و�خلام�س.
لكا�شت من  �ملذهل  �ل�شعود  يعود 
�ملركز �لر�بع يف 2017 )7،93 
�ليمني  �نهيار  �إىل  جزئيا  باملئة( 
�لليرب�يل �حلاكم و�نهيار �شعبية 
�شيبا�شتيان  �حل�����ايل  �ل��رئ��ي�����س 
ب���ي���ن���ي���ري� �ل�������ذي ي���ك���م���ل والي���ت���ه 
ثم   2014-2010( �ل��ث��ان��ي��ة 

منذ 2018(.
�الآن  مي���ي���ن���ي  �ئ����ت����الف  وي����دع����م 
حركة  يف  �لع�شو  كا�شت  �أنطونيو 
تعار�س  حم��اف��ظ��ة  ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 

�الإجها�س.
وق��د خفف م��ن ح��دة خطابه �إىل 
�ل���دورت���ني ال �شيما  ب���ني  ح���د م���ا 
�شوؤون  وز�رة  �إل��غ��اء  م��ن  �لتن�شل 
مب�شروعه  متم�شك  لكنه  �مل����ر�أة، 

“خندق”  �إن���������ش����اء  يف  �مل���ت���م���ث���ل 
ع��ل��ى �حل����دود مل��ن��ع �ل��ه��ج��رة غري 
يف  �لرئي�شية  �لق�شية  �ل�شرعية، 

حملته.
كا�شت  ي����ق����رتح  �الق����ت���������ش����اد،  يف 
و�ل�شر�ئب  �لعام  �الإنفاق  خف�س 
�ال�شتثمار  جل��ذب  �ل�شركات  على 
�ملعا�شات  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 

�لتقاعدية �خلا�س.
�ما غابرييل بوريك فرييد �إنهاء 
كان  �لذي  �لتقاعدي  �لنظام  هذ� 
لالحتجاجات  �لرئي�شي  �ملطلب 
و�إن�شاء   ،2019 يف  �الجتماعية 

نظام �شحي �شامل.
وياأمل �لنائب �لذي يقود حتالف 
�لي�شار مبا فيه �حلزب �ل�شيوعي 
�إح�����������د�ث حت�������ول ج��������ذري يف  يف 
ت�شيلي. لكنه هو �ي�شا خفف من 
�النتخابات  دورت����ي  ب��ني  خ��ط��اب��ه 

و�شوريا  �أفغان�شتان  يف  جوية  غ��ارة 
و�لعر�ق.

1417 مدنيا  وق��د �ع��رتف بقتل 
�شوريا  ج��وي��ة يف  غ����ار�ت  خ��ط��اأ يف 
و�لعدد   .2014 م��ن��ذ  و�ل����ع����ر�ق 
�أفغان�شتان  يف  للقتلى  �ل��ر���ش��م��ي 
188 مدنيا �شقطو� منذ 2018. 
��شتغرق  �ل��ذي  �لتحقيق  ه��ذ�  ويف 
�لوثائق  �ل�شحيفة  حللت  �أ�شهر�، 
من  وحتققت  عليها  ح�شلت  �لتي 
�ل��وق��ائ��ع ع��ل��ى �الأر������س ودق��ق��ت يف 
�ملعلومات �لر�شمية حول �أكرث من 

مئة موقع تعر�س للق�شف.
و�لعديد من �لوقائع �ملذكورة كانت 
�لتحقيق  لكن  قبل،  م��ن  معروفة 
�ملدنيني  �ل�شحايا  ع��دد  �أن  ك�شف 
�لبنتاغون  ب��ه��م  �ع�����رتف  �ل���ذي���ن 
“�أقل من �حلقيقة ب�شكل و��شح”. 
�أن مدنيني قتلو�  وتك�شف �لوثائق 
ب�شبب ميل  �الأح��ي��ان  م��ن  يف كثري 
على  تنطبق  لنتائج  �لتو�شل  �إىل 
�أن���ه م��رج��ح، وفق  �مل���رء  م��ا يعتقد 

�ل�شحيفة.
�أ�شخا�شا  �أن  �إىل  �أ�شارت �ل�شيحفة 
ي��ج��رون ب��اجت��اه م��وق��ع مت ق�شفه 

د�ع�س  لتنظيم  مقاتلني  �ع��ت��ربو� 
ول��ي�����س رج����ال �إن���ق���اذ. ك��م��ا �عترب 
�أنهم  ب�شطاء  نارية  در�ج��ات  ر�كبو 
يدل  م��ا  “ت�شكيل”  يف  يتحركون 

على هجوم و�شيك.
�ل����دف����اع  وز�رة  وث�����ائ�����ق  وت���ف���ي���د 
�الأمريكية �أن 4 يف �ملئة فقط من 
�الأخطاء يف حتديد �لعدو �أدت �إىل 
�لتحقيق  ل��ك��ن  م��دن��ي��ني.  ���ش��ق��وط 
�ل�شحيفة  �أج��رت��ه  �ل���ذي  �مل��ي��د�ين 
ه��ذه �حلو�دث  ن�شبة  �أن  ي��دل على 
خاللها  و�شقط  �ملئة  يف   17 تبلغ 

ثلث �لقتلى و�جلرحى �ملدنيني.
�أي�شا  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��ع��و�م��ل  وك����ان 
ت��������اأث��������ري ك������ب������ري. ف�����ق�����د �ع����ت����رب 
“ال  �أن��ه  �الأم��ريك��ي��ون  �لع�شكريون 
كانو�  م��ن��زل  يف  ملدنيني”  وج����ود 
ير�قبونه خالل �أحد �أيام رم�شان، 
نائمة  ع���دة  ع��ائ��الت  ك��ان��ت  بينما 
�أثناء �لنهار يف د�خلها خالل �شهر 

�ل�شوم لالحتماء من �حلر.
�شور  �شاهمت  �الأحيان،  �أغلب  ويف 
رديئة �أو عمليات مر�قبة ملدة غري 
�إىل  �أدت  �لتي  �ل�شربات  يف  كافية 
كبحت  �أنها  كما  مدنيني.  �شقوط 

�جلي�س  و�أكد  �لتحقيق.  حماوالت 
 216 “�شدقية”  �الأم�����ريك�����ي 
در�شتها  ح��ال��ة   1311 �أ���ش��ل  م��ن 

�ل�شحيفة.
ب�شقوط  متعلقة  تقارير  ورف�شت 
���ش��ح��اي��ا م��دن��ي��ني الأن����ه مل تظهر 
يف م��ق��اط��ع �ل��ف��ي��دي��و ج��ث��ث حتت 
طويلة  تكن  مل  الأنها  �أو  �الأنقا�س 

مبا يكفي ال�شتخال�س نتائج.
�ل�������و�ردة، �شربات  �ل��وق��ائ��ع  وب���ني 
�أمريكية  خ��ا���ش��ة  ق�����و�ت  ن��ّف��ذت��ه��ا 
 2016 مت����وز/ي����ول����ي����و   19 يف 
��شتهدفت ما كان يعتقد �أنها ثالث 
مناطق يف �شمال �شوريا ي�شتخدمها 
تنظيم د�ع�س للتح�شري لهجماته. 
مقتل  عن  �أ�شفرت  �ل�شربات  لكن 

120 مز�رعا وقرويا.
عن  تاميز”  “نيويورك  ون��ق��ل��ت 
�ملركزية  �ل��ق��ي��ادة  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق 
�إنه  �أورب����ان، قوله  بيل  �الأم��ريك��ي��ة 
يف  �لتقنيات  �أف�شل  بوجود  “حتى 
ب�شبب  �إم��ا  �أخطاء،  حتدث  �لعامل، 
خطاأ  تف�شري  �أو  خاطئة  معلومات 

للمعلومات �ملتو�فرة«.
جهودنا  �أق�����ش��ى  “نبذل  و�أ����ش���اف 

كل  يف  ونحقق  �الإ����ش���ر�ر،  لتجنب 
ب�شدقية  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�أرو�ح  يف  خ�������ش���ارة  ل���ك���ل  ون���اأ����ش���ف 

�أبرياء«.
يف م���ث���ال �آخ�����ر، ن���ّف���ذت ���ش��رب��ة يف 
 2015 �لثاين-نوفمرب  ت�شرين 
�لعر�ق  يف  �ل����رم����ادي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
بعد ر�شد رجل وهو يجّر “غر�شا 
�إىل موقع تابع  جمهوال وثقيال” 
لتنظيم �لدولة �الإ�شالمية. وتبنّي 
يف ت��ق��ري��ر �أع����د ب��ع��د م��ر�ج��ع��ة �أن 

�لغر�س كان طفال ُقتل يف غارة.
و�أخري�، ��شطرت �لواليات �ملتحدة 
�أن  ت���اأك���ي���ده���ا  ع���ن  �ل����رت�ج����ع  �إىل 
���ش��ي��ارة دم��رت��ه��ا ط��ائ��رة م�����ش��رّية يف 
�أحد �شو�رع كابول يف �آب-�أغ�شط�س 
تبني  وق��د  بقنابل.  حمّملة  ك��ان��ت 
كانو�  �ل�شربة  �شحايا  �أن  الح��ق��ا 

ع�شرة من �أفر�د عائلة و�حدة.
وي�شري �لتقرير �إىل �أن عدد� كبري� 
م���ن �مل��دن��ي��ني �ل���ذي���ن �أ���ش��ي��ب��و� يف 
قيد  على  وبقو�  �أمريكية  �شربات 
�إع���اق���ات تتطلب  ي��ع��ان��ون  �حل���ي���اة 
 12 م��ن  �أق���ل  و�أن  مكلفا،  ع��الج��ا 
مالية.  ت��ع��وي�����ش��ات  ت��ل��ق��و�  م��ن��ه��م 
وقبل �شن �شربات جوية يفرت�س 
�أن يدقق �جلي�س يف تقارير مف�شلة 
ل��ت��ق��دي��ر وت��ق��ل��ي��ل �ل���وف���ي���ات بني 
�ملتوفرة  �ملعلومات  لكن  �ملدنيني. 

ميكن �أن توؤدي �إىل �أخطاء
�لقيادة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  و�أك�������د 
خمططي  �أن  �الأمريكية  �ملركزية 
�أق�شى  ي��ب��ذل��ون  �جل���وي���ة  �حل����رب 
بالغة  ظ�����روف  ظ���ل  يف  ج��ه��وده��م 

�ل�شعوبة.
و�أ�شاف “لكن يف كثري من �الأو�شاع 
�مل�شتهدفون  يو�جه  �لقتالية حيث 
ت���ه���دي���د�ت ع���دي���دة م���وث���وق���ة وال 
ميكن  �لوقت،  من  مت�شعا  ميلكون 
�أن يوؤدي �شباب �حلرب �إىل قر�ر�ت 
�إحلاق  �إىل  ماأ�شاوي  ب�شكل  تف�شي 
�الأذى باملدنيني«. ور�أت �ل�شحيفة 
ن��ه��اي��ة �الط����الع  ي��ظ��ه��ر يف  �أن م���ا 
�شفحة   5400 م���ن  �أك����رث  ع��ل��ى 
من �لوثائق، هو موؤ�ش�شة تقبل باأن 

تكون �أ�شر�ر جانبية حتمية«.

دورة ثانية من االنتخابات الرئا�شية يف ت�شيلي 

�أوباما �أول رئي�ص �أمريكي يرجح �للجوء �إىل غار�ت �لطائر�ت بدون طيار  

نيويورك تاميز: اآالف املدنيني قتلوا يف �شربات امل�شريات االأمريكية

ناخبو هونغ كونغ يختارون اأع�شاء جمل�شهم الت�شريعي

اإندوني�شيا ت�شجل اأول اإ�شابة مبتحور اأوميكرون 
•• جاكرتا-رويرتز

�ل�شخمي�س  �أم�س  �شادقني  جونادى  بودى  �الإندوني�شي  �ل�شحة  وزير  قال 
�ملتحورة من فريو�س كورونا  بال�شاللة  �إ�شابة  �أول حالة  �إن بالده �شجلت 
�الأربعاء  �الأول  �أم�س  م�شاء  باملتحور  �الإ�شابة  عن  �لك�شف  ومت  �أوميكرون. 

وهي لعامل مب�شت�شفى يف جاكرتا لي�شت له �شابقة �شفر �إىل �خلارج.
وقال �لوزير �إنه مل يتبني حدوث �أي �نتقال حملي للعدوى حتى �الآن، ولكن 
هناك خم�س حاالت ي�شتبه يف �إ�شابتها باأوميكرون، هي الإندوني�شيني عاد� 
موؤخر� من �لواليات �ملتحدة وبريطانيا، وثالثة �شينيني يخ�شعون حلجر 
�لعاملية،  �ل�شحة  ملنظمة  ووفقا  �ل�شمالية.  ب�شوالوي�شي  مانادو  يف  �شحي 
�ُشجلت حاالت �إ�شابة باملتحور �أوميكرون، �لذي �كُت�شف الأول مرة يف جنوب 

�أفريقيا وهوجن كوجن �ل�شهر �ملا�شي، يف �أكرث من 70 دولة.
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  1           13,026,738.00  13,026,738.00  -          

  2       689,663.82  - 689,663.82  

   –    
      

    
110,0000.00     

  3        4,753,739.74  - 4,753,739.74      –      
  4           59,052.00  59,052.00  -          
  5        1,169,334.52  1,169,334.52  -          
  6   . .       173,098.06  173,098.06  -         
  7       486,032.50 486,032.50 -         

  8         6,607,402.00  - 6,607,402.00           
   

  9       13, 4827,066.4  - 13,827,066.44     –      

  10  . .  (  )     337,704.15  337,704.15  -
       

   
  11           504,152.66  - 504,152.66            
  12       409,903.00  409,903.00  -         

  13       500,000.00 - 500,000.00         
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  1        94,580.47 -94,580.47      -      
  2       66,680.63 -66,680.63      –        

  3      207,145.54 -207,145.54     –      
  4      150,228.84 -150,228.84     –      
  5       459,333.31 -459,333.31          
  6       102,966.00 102,966.00 -         
  7       74,780.00 74,780.00 -         
  8        54,348.00 54,348.00 -         
  9       57,167.44 -57,167.44          
  10        80,487.00 80,487.00 -         
  11      54,576.00 54,576.00 -         
  12     57,820.28 57,820.28 -         
  13     109,758.00 109,758.00 -         
  14      196,104.17 -196,104.17     –      
  15      303,915.78 -303,915.78     –      
  16     113,759.00 -113,759.00     –      
  17      44,973.37 44,973.37 -         
  18       44,995.50 -44,995.50     -      
  19      51,133.00 51,133.00 -         
  20       94,543.75 -94,543.75     -      
  21        33,482.16 33,482.16 -         

22        94,463.88 -94,463.88     -      
  23     71,650.98 71,650.98 -         
  24     101,214.00 101,214.00 -         
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  25       164,120.56 -164,120.56          
  26       128,389.00 128,389.00 -         
  27      34,377.78 34,377.78 -         
  28      102,424.51 -102,424.51     -      
  29       163,170.51 -163,170.51     -      
  30       54,707.61 -54,707.61          
  31       79,635.85 -79,635.85          
  32    

  168,314.81 -168,314.81          

  33        149,108.00 -149,108.00          
  34      68,177.45 -68,177.45          
  35        67,613.58 67,613.58 -         
  36       72,639.00 72,639.00 -         
  37       58,256.02 58,256.02 -         
  38      65,554.83 65,554.83 -         
  39        275,255.18 275,255.18 -         
  40         50,141.00 50,141.00 -         
  41       314,093.54 -314,093.54           
  42     43,523.00 43,523.00 -         
  43      231,910.00 231,910.00 -         
  44        194,572.00 194,572.00 -         
  45      69,324.54 69,324.54 -         
  46       36,069.00 36,069.00 -         
  47       143,976.00 143,976.00 -         
  48       63,185.00 63,185.00 -         
  49       146,673.00 -146,673.00            
  50       65,020.00 65,020.00 -         
  51        169,183.27 169,183.27      
  52       36,845.00 36,845.00 -         
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  53      28,245.98 28,245.98 -         
  54       60,345.00 60,345.00 -         
  55       17,686.00 17,686.00 -         
  56        89,983.01 89,983.01 -         
  57      52,695.00 52,695.00 -         
  58       74,546.00 74,546.00 -         
  59       77,476,714.00 -77,476,714.00       )   

1,600  (  
  60      70,974.52 70,974.52 -         
  61       128,389.00 128,389.00 -         
  62      40,607.00 40,607.00 -          
  63        28,659.00 28,659.00 -          
  64       

    139,160.05 139,160.05 -          

  65       142,587.89 - 142,587.89            
  66     28,372.00 28,372.00 -         
  67        109,301.00 109,301.00 -         
  68      747,551.00 747,551.00 -         
  69      54,013.20 -54,013.20        
  70     111,757.37 111,757.37           
  71       65,411.89 65,411.89 -         
  72        54,818.47 54,818.47 -         
  73      53,485.00 53,485.00 -       
  74      93,117.00 93,117.00 -         
  75       86,376.67-86,376.67          
  76      283,039.00 283,039.00 -         
  77        254,474.00 -254,474.00           

 78        25,020.00 25,020.00  -       
 79      70,848.58 70,848.58  -          
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 80     47,208.0047,208.00  -         
 81  .    92,389.00 92,389.00  -          
 82      109,190.36 109,190.36  -             
 83    38,537.00 38,537.00  -             
 84     102,282.00 102,282.00  -             
 85      81,814.67 81,814.67  -             
 86       103,932.00 103,932.00  -             
 87       38,751.00 38,751.00  -            

  88       76,531.47 76,531.47  -            
 89     615,026.21- 615,026.21        
 90      435,759.00- 435,759.00     
 91       197,936.00- 197,936.00      
 92      339,168.00 - 339,168.00       
 93      444,478.00  - 444,478.00  -    
 94       211,253.00 211,253.00 -     
 95       189,400.00 189,400.00 -     
 96        84,847.00 84,847.00 -     

     
    89,533,047.486,193,170.36 83,339,877.12     
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 80     47,208.0047,208.00  -         
 81  .    92,389.00 92,389.00  -          
 82      109,190.36 109,190.36  -             
 83    38,537.00 38,537.00  -             
 84     102,282.00 102,282.00  -             
 85      81,814.67 81,814.67  -             
 86       103,932.00 103,932.00  -             
 87       38,751.00 38,751.00  -            

  88       76,531.47 76,531.47  -            
 89     615,026.21- 615,026.21        
 90      435,759.00- 435,759.00     
 91       197,936.00- 197,936.00      
 92      339,168.00 - 339,168.00       
 93      444,478.00  - 444,478.00  -    
 94       211,253.00 211,253.00 -     
 95       189,400.00 189,400.00 -     
 96        84,847.00 84,847.00 -     
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14          457,195.000 457,195.000 -         

  15         3,515,213.90  - 3,515,213.90         

  16            490,422.26  - 490,422.26        
  17              70,242.66  -- 70,242.66         
  18           5,454,317.08  - 5,454,317.08         
  19           5,645,462.03  - 5,645,462.03         
  20          1,770,934.00  - 1,770,934.00         
  21    -    6,522,717.35  6,522,717.35  -          

  22          8,656,726.27  8,656,726.27  -  

    TAV Tepe 
Akfen Investment Construction & 

Operations- Abu Dhabi & 
Consolidated Contracting 

Engineering & Procurement S.A.L 
(Offshore)      

  23         8,393,189.68 8,393,189.68 -       

  24   )       
(  9,385,919.38  - 9,385,919.38     –    

  25       242,481.33  - 242,481.33     -    

  26          153,874,557.65  - 153,874,557.6
5       -    

  27      927,904.26  927,904.26  -         
       

  28      795,149.21  795,149.21  -         
       

  29       594,266.00  594,266.00  -          

  30          
 -    28,575,143.22  28,575,143.22  -  

        
     

2,635,000      
   31           10,664,508.00  10,664,508.00  -        

  32    .  .       105,443.50  105,443.50  -         
      

  33       1,269,598.55  1,269,598.55  -           

Page | 8

  34  . .        524,574.82  524,574.82  -         

  35      2,248,037,555.6
8  2,248,037,555.68 -           

  36   . .     1,201,446.25  1,201,446.25  -           
  37  . .      692,278.46  692,278.46  -           
  38   . .      1,747,813.00  1,747,813.00  -           
  39  .       .  168,423.50  168,423.50  -           
  40        1,102,852.50  1,102,852.50  -           
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  44  (   )    - -  - 
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    )  .  .
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.      
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.  
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  55       
(  ) . .   74,866,355.21  74,866,355.21  -           
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.       
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.    
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    .   
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تنويه للمدينة ولكل د�ئن ورد ��سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة �لديون �أن يتظلم لدى �ملحكمة 
على �ملطالبات �ملدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�سر �لقائمة بال�سحيفة

�أحمد �إبر�هيم حممد بن فار�ص
خبري ح�سابي لدى حماكم دبي رقم )12(

2021/8/3

2021/12/20

االأتراك يبحثون عن اأدوية مل تعد متوفرة ب�شبب االأزمة 
•• اأنقرة-اأ ف ب

�شاأن  �شاأنه  يوك�شل،  ف��احت  يتنقل  �أ�شابيع  منذ 
�أخ��رى بحثا  �إىل  �الأت���ر�ك، من �شيدلية  �آالف 
عن �أدوية مل تعد متوفرة يف �ل�شوق مع �نهيار 

�للرية �لرتكية.
ويقول �لرجل �لبالغ من �لعمر 35 عاًما �لذي 
يعاين منذ ت�شع �شنو�ت من مر�س بهجت، وهو 
مر�س نادر من �أمر��س �ملناعة �لذ�تية ي�شبب 
على  �أدوي���ت���ي  �أج���د  ال  “�أحيانا  م��وؤمل��ا  ���ش��د�ع��ا 

�الإطالق وتزد�د حالتي �شوًء�«.
�ن  علي  لكن  للغاية  �شعب  “�الأمر  وي�شيف 
يعترب �لقطاع �لطبي من  ��شتمر يف �لعمل”. 
�لو�رد�ت  على  �عتماده  ب�شبب  ت�شرر�ً  �الأك��رث 
مع �نهيار �لعملة �لوطنية. �أ�شبحت جمموعة 
�أمر��س  لعالج  �ملخ�ش�شة  �الأدوي���ة  من  كاملة 
مثل �ل�شكري و�ل�شرطان �أو حتى نزالت �لربد 

غري متوفرة يف 27 �لف �شيدلية يف تركيا.

فقدت �للرية �لرتكية �أكرث من ن�شف قيمتها 
منذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �أم���ام �ل����دوالر. ب��ل تر�جعت 
طيب  رج��ب  �لرئي�س  �إع���الن  منذ  ح��اد  ب�شكل 
�ال�شتقالل  “حرب  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �ردوغ����ان 

�القت�شادي«.
متجاهاًل �لنظريات �القت�شادية �لكال�شيكية، 
�ملركزي  �لبنك  على  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  فر�س 
ب��ان��ت��ظ��ام، م��ا ز�د من  �ل��ف��ائ��دة  �أ���ش��ع��ار  خف�س 

�لت�شخم �لذي تخطى %21 خالل عام.
وبلغ �شعر �شرف �لدوالر �جلمعة 17 لرية بعد 

�أن كان 9،6 مطلع ت�شرين �لثاين/نوفمرب.
ي��و���ش��ح ف��ي��د�ت ب��ول��وت �الأم����ني �ل��ع��ام الحتاد 
دو�ء.  ب���اأزم���ة  مت���ر  “تركيا  �أن  ت��رك��ي��ا  �أط���ب���اء 
�ن�شحب �لعديد من �ملوردين من �ل�شوق الأنهم 
ب�����د�أو� ي��خ�����ش��رون �الأم������و�ل، و����ش��ت��م��رت وز�رة 
�ل�شحة يف ت�شديد �ملال لهم ب�شعر �لدوالر عند 

4 لري�ت تركية«.
يقول بولوت �إن �أكرث من 700 دو�ء �نقطعت 

بعد  يوما  تطول  و�لقائمة  �ل�شوق،  من  �ليوم 
ي����وم. ل��ك��ن �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��رتك��ي��ة ت��ن��ف��ي وجود 
�أزمة. �ال�شبوع �ملا�شي �علن وزير �ل�شحة فخر 
�لدين قوجة “�الأنباء �لتي تثري نق�س �الأدوية 
�الأدوي����ة  ���ش��رك��ات  متهماً  �لو�قع”،  تعك�س  ال 

مبحاولة بيع منتجاتها “باأ�شعار مرتفعة«.
مو�شحا  للو�قع”  �إن��ك��ار  “�إنه  ب��ول��وت  وي��ق��ول 
�لطبية  �مل��ع��د�ت  ا  �أي�شً تطال  �الأزم���ة  نف�س  �أن 

�لالزمة للعمليات �جلر�حية.
علقت  �لعمليات  من  “�لعديد  �أن  من  ويحذر 

�ليوم. و�شحة مو�طنينا يف خطر«.
�أم�����ام ي���اأ����س �مل��ر���ش��ى �ل���ذي���ن ي��ط��ل��ب��ون منهم 
تاأمني �أدوية مل تعد متوفرة، يدعو �ل�شيادلة 
ثالث  �الأدوي���ة  �أ�شعار  تقييم  ب��اإع��ادة  �حلكومة 
م�����ر�ت ع��ل��ى �الأق������ل يف �ل�����ش��ن��ة. ي��و���ش��ح تانر 
�أن  �أن��ق��رة  يف  �ل�شيادلة  نقابة  رئي�س  �إرك��ان��ل��ي 
“�لو�شع تدهور ب�شبب �نهيار �للرية �لرتكية. 
ما  ... هذ�  �لزيت  ي�شكب عليه  تخيلو� حريًقا 

�مل�شتوردة  �الأدوي���ة  �أ�شعار  رف��ع  لكن  نعي�شه”. 
�ل��ي��وم ل��ن ي��ك��ون ب��ال�����ش��رورة ك��اف��ي��اً. ب��ع��د �أن 
�الأولية،  �مل���و�د  �أ���ش��ع��ار  زي���ادة  �ل��وب��اء يف  ت�شبب 
�مل��ن��ت��ج��ة يف تركيا.  �ل��ع��الج��ات  ��ا  �أي�����شً ت���اأث���رت 
لذلك يطلب �ملنتجون �ملحليون من �حلكومة 
�أن تاأخذ �ملدفوعات �ملتاأخرة يف �حل�شبان �شعر 
عليه يف  �ملتفق  �ل�شعر  ولي�س  �حل��ايل  �ل�شرف 
ذلك �لوقت. وحتذر جمعيات �أرباب �لعمل من 
�لتوقف عن  �إىل  �شت�شطر  �ل�شركات  �أن بع�س 
خ�شائرها.  تعوي�س  من  تتمكن  مل  �إذ�  �لعمل 
�الأدوية �لتي ال ميكن �لعثور عليها هي �أحيانا 
تلك �لتي كانت منت�شرة بكثافة يف �ل�شوق مثل 

�أدوية �ل�شعال لالأطفال.
�أم���ني دورم���و����س )62 ع��اًم��ا( �الأمر  و�خ��ت��رب 
�شد  دو�ء  ع����ن  ج������دوى  دون  ب���ح���ث  ع���ن���دم���ا 
�شنو�ت.   5 �لعمر  من  �لبالغ  حلفيده  �ل�شعال 
ويقول “نحن يف و�شع بائ�س. �آمل �أن ي�شمعنا 

�مل�شوؤولون«.
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30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  168     122,155  
   
   

  

122,155  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    
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  169       7,308  

  
   

7,308  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  170       81,913  
   
  

  

81,913  
  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  171      39,763  
   
  

  

39,763  
  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  172       6,919  
  

  
  

6,919  
  

  
  

       
30/2021     

    3287/2021 
 (   )    

  173     106,106  
   

106,106  
   

       
30/2021     

44

         3287/2021 
  )   (   

  174      4,362  
  

  
  

4,362  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  175         3,941  
  

  
  

3,941  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  176       6,325  
   

   

6,325  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  177       10,674  
  

  
  

10,674  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    
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  178    80,444  
  

  
  

80,444  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  179      44,988  
   
  

  

44,988  
  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  180        6,452  
  

  
  

6,452  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  181      7,393  
  

  
  

7,393  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  182      133,926  
   

133,926  
  

       
30/2021     

   3287/2021 

46

   
  

  
  

  

 (   )    

  183        74,384  
   
  

  

74,384  
  

   
   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  184    6,676  
   

   

6,676  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  185   7,661  
  

  
  

7,661  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  186      98,217  
   

    

98,217  
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

47

   
  187       6,194  

   
   

6,194  
  
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
  (   )   

  188      7,538  
  

  
  

7,538  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
  )   (   

  189      5,101  
   

  

5,101  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  190      4,855  
   

   

4,855  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  191      6,513  
  

6,513  
  

       
30/2021     

48

  
  

 
   

   3287/2021 
 (   )    

  192     52,832  
   

  
  

52,832  
  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  193     70,627  
   

   

70,627  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  194      8,720  
  

   

8,720  
  
 
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  195    39,550  
   

   

39,550  
  
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

49

  196      52,301  
   

   

52,301  
  
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  197      8,695  
  

  
  

8,695  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  198      6,639  
   

   

6,639  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  199        4,491  
  

  
  

4,491  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  200      6,512  
   

   

6,512  
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 

50

   (   )    
  201        75,989  

   
   

75,989  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
  )   (   

  202        65,239  
   

    

65,239  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
(   )     

  203     

        
92,274  

    
   

92,274  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  204        4,080  
    

4,080  
    

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  205      4,565  
   

   

4,565  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  206       5,665  5,665         
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30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  207       6,376  

   
   

  

6,376  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  208      166,311  
    

    

166,311  
    

   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  209      7,550  
   

  

7,550  
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  210      4,675  
   

   

4,675  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  211     112,608  
    

   

112,608  
    

   

       
30/2021     

   3287/2021 

52

 (   )    
  212      4,576  

   
   

4,576  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  213       175,945  
   
   

  

175,945  
   

  
   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  214    9,308  
   

  

9,308  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 )   (    

  215      36,718  
   

    

36,718  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
  )   (   

  216      202,404  
   

   

202,404  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  217      20,404  20,404         
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30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  218      246,798  

    
  

  

246,798  
   
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  219         45,488  
   

   

45,488  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  220       7,453  
   

   

7,453  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  221         6,536  
   

   

6,536  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  222       121,582  
   

   

121,582  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
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      (   )    
  223       14,633  

    
   

14,633  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  224     52,310  
   

   

52,310  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  225       4,535  
   

   

4,535  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  226       154,130  154,130         
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  227     

   
101,674  

    
   

101,674  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  228      43,913  43,913         
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30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  229      5,809  

   
  

  

5,809  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  230       4,874  
   

   

4,874  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  231       6,1   
 84  

  

6,184  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  232        5,753  
  

  
  

5,753  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 )   (    

  233      8,405  
   

  

8,405  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 

56

 (   )    
  234      41,059  

    
  

41,059  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  235      6,239  
    
  

6,239  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  236      6,568  
   

   

6,568  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  237      7,595  
   

   

7,595  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  238      4,368 
   

   

4,368  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  239      5,958  5,958         
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30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  240     5,909  

   
  

5,909  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  241     3,473  
   

   

3,473  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  242        13,012  
    

  

13,012  
    

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  243     11,666  
    

   

11,666  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  244     10,006  
    

10,006  
    

       
30/2021     

   3287/2021 
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 (   )    
  245      10,928  

   
   

10,928  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  246     10,582  
   

   

10,582  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  247      12,400  
     

12,400  
    

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  248      10,756  
   

   

10,756  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  249     10,230  
   

  

10,230  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  250      10,690  10,690         
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30/2021     
   3287/2021 

   (   )  
  251      10,415  

   
   

10,415  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  252      11,582  
   

  
  

11,582  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  253    10,402  
   

  

10,402  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  254      66,684  
    

   

66,684  
   
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  255      60,797  
   

   

60,797  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
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 (   )    
  256       129,832  

   
   

  

129,832  
   
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  257      163,814  
    

    

163,814  
   
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  258     38,995  
   

  
  

38,995  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  260      87,680  
   

   

87,680  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  261       32,353  
   
  
  

32,353  
    

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  262     68,519  68,519         
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30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  263     259,136  

   
     

259,136  
  

    
   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  264    61,732  
   

    

61,732  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  265      30 ,000  
    

30 ,000  
    

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  266     76,360  
   

   

76,360  
   

   

       
30/2021     

    3287/2021 
 (   )    

  267     39,077  
    

  

39,077  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
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)   (     
  268     94,877  

   
    

94,877  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 )   (    

  269        86,045  
    

  

86,045  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  270     38,795  
   
  

  

38,795  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  271     7,629  
   

   

7,629  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  272     4,215  
   
   

4,215  
   

   

       
30/2021     

   
3287275/2021   

 (   )  
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  273    4,779  
   

   

4,779  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
(   )    

  274     5,168  
   

   
  

5,168  
   

   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  275       7,684  
   

   

7,684  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  276     5,232  
   

   

5,232  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  277     6,358  
   

   

6,358  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 )   (    

  278      4,750  
   

4,750  
  

       
30/2021     
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        3287/2021 
 (   )    

  279    4,234  
    

  

4,234  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  280     4,172  
    

  

4,172  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  281     4,784  
   

   

4,784  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  282     6,314  
   

   
  

6,314  
   

   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  283       5,362  
   

   

5,362  
  

  
  

       
30/2021     

   
3287287/2021   
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 (   )  
  284     5,121  

   
   

5,121  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  285     6,822  
   

   

6,822  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
  )   (   

  286     4,425  
   

   

4,425  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  287      5,134  
   

   

5,134  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  289    6,195  
    

  

6,195  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  290     5,278  5,278         
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30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  291    6,450  

   
  

6,450  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  292     6,481  
   

   

6,481  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  293     35,509  
   

   

35,509  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
   (   )  

  294    5,058  
   

  

5,058  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  295    5,118  
   

   

5,118  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
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 (   )    
  296      4,936  

   
   

  

4,936  
  

  
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  297     4,803  
   

  

4,803  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  298    4,202  
  

    

4,202  
  

   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  299    6,213  
    

  

6,213  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  300     4,404  
   

  

4,404  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

68

  301     6,653  
   

   

6,653  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  302    12,016  
     

12,016  
    

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  303     4,730  
   

  

4,730  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  304     44,915  
   

    

44,915  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  305     6,595  
   

   

6,595  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  306     6,606  
   

6,606  
   

       
30/2021     
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       3287/2021 
  (   )   

  307     5,574  
   

   

5,574  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  308     6,675  
   

   

6,675  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  309    6,836  
   

   

6,836  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  310     5,150  
   

  

5,150  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  311    111,371  
    

   

111,371  
    

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    
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  312      18,937  
   

    

18,937  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  313       24,752  
   
  
  

24,752  
   
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  314     35,700  
   

  

35,700  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  315      126,612  
  

    
    

126,612  
  

   
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  316      19,216  
    

   

19,216  
   

    

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  317    78,046  78,046         
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30/2021     
   3287/2021 

  )    (  
  318     36,667  

   
    

36,667  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  319      76,214  
    

   
  

76,214  
   

    
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  320      62,625  
    

   

62,625  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  321         40,344  
   

   
  

40,344  
   

   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  322        58,575  
   
  

58,575  
   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
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 (   )    

  323          18,900  
   
  

18,900  
   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  324     26,949  
   

   

26,949  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  325   64,321  
   

  
  

64,321  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  326        23,625  
   

  
  

23,625  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  327        45,650  
   

   

45,650  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    
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  328     54,315  
   

    

54,315  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  329       47,779  
   

   

47,779  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  330     65,958  
   
  

  

65,958  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  331     25,410  
   

   

25,410  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  332       74,857  
   
  
  

74,857  
   
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  333     48,765  
   

48,765  
   

       
30/2021     
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   3287/2021 
 (   )    

  334       11,250  
    

  

11,250  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  335      37,305  
   

   

37,305  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  336       10,323  
   

   

10,323  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  337      76,771  
   

   

76,771  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  338    47,905  
   

   

47,905  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
  )   (   
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  339      68,700  
   

  

68,700  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  340        32,813  
   

    

32,813  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  341     12,513  
    

   

12,513  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  342       46,248  
    

   

46,248  
   
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  343      90,396  
    
   

  
  

90,396  
   

   
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  344      172,080  172,080         
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30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  345      36,210  

    
   

36,210  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  346     29,106  
    

  

29,106  
    

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  347      122,099  
    

   

122,099  
   

    

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  348      16,136  
    

   

16,136  
    

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  349       30,625  
   

   

30,625  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 

77

 (   )    
  350    36,138  

    
   

36,138  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  351       2,264  
   

  

2,264  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  352      2,188  
   

  

2,188  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  353      1,409  
    

1,409  
   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  354        10,090  
    

10,090  
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 )  368  

 (  

78

  355   7,292  
   

   

7,292  
   

   

        
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  356     3,209  
   

  

3,209  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  357     4,988  
   

   

4,988  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  358        2,655  
   

  

2,655  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
)   (     

  359     2,655  
   

  

2,655  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  360     2,042  
    

2,042  
    

       
30/2021     

79

   3287/2021 
 (   )    

  361     2,275  
   

  

2,275  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  362         3,063  
   

  

3,063  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  363     103,658  
    

   

103,658  
   
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  364     8,984  
   

   

8,984  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  365        59,672  
   

    

59,672  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

80

  366       82,280  
    

  

82,280  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  367      108,700  
   

  
  

108,700  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
   (   )  

  368       9,625  
   

   

9,625  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  369    44,766  
   

    

44,766  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  370       46,584  
   
  

  

46,584  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  371    4,725  
   

4,725  
  

       
30/2021     

81

     
  

   3287/2021 
 (   )    

  372     64,324  
   

   

64,324  
   
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  373     3,362  
   
   

3,362  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  374      9,975  
   

   

9,975  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  375        14,584  
   

  
  

14,584  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  376    4,375  
   
   
   

4,375  
   

  
   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

82

     
  

  377      11,539  
   

  
  

11,539  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  378     36,561  
   
  

  

36,561  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  379     26,615  
   

    

26,615  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  380     20,125  
   

   

20,125  
   

    

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  381     2,955  
   

  

2,955  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

83

  382        4,410  
   

  

4,410  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  383      4,381  
   

   
  

4,381  
   

   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  384      4,685  
   

   

4,685  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 )   (    

  385     4,492  
   

   

4,492  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  386       3,500  
    

3,500  
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  387      70,580  
   

70,580 
  

       
30/2021     

84

    
  

   3287/2021 
 (   )    

  388      3,526  
   

   

3,526  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  389      34,364  
   

    

34,364  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  390     14,727  
    

   

14,727  
   
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  391      3,973  
   

   

3,973  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  392      4,000  
   

4,000  
   

       
30/2021     

   3287/2021 
 )   (    
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85

  393     41,088  
   

   

41,088  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  394       31,380  
   

   

31,380  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  395      4,711  
   

   

4,711  
  
   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  396     35,063  
    

   

35,063  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  397      138,152  
    

    

138,152  
   

   
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  398       7,597  
   

7,597  
  

       
30/2021     

86

     
  

   3287/2021 
 (   )    

  399        111,655  
    
  

  

111,655  
    
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  400   59,209  
   

   

59,209  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  401        11,550  
   

   

11,550  
   

  

        
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  402    239,267  
   

    

239,267  
   
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  403        17,587  
   

  
  

17,587  
   

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

87

  404      7,262  
   

   

7,262  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  405    142,334  
    

    

142,334  
   
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  406      6,561  
   

   

6,561  
  

  
  

       
30/2021     

    3287/2021 
 (   )    

  407      71,138  
    

   
  

71,138  
   

    
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  408         29,890  
   

   

29,890  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  409    30,322  
   

30,322  
   

       
30/2021     

88

         3287/2021 
)   (     

  410         15,042  
    

  

15,042  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
  )    (  

  411     766  
    

766  
  

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  412       624  
    

624  
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  413        3,888  
   

   

3,888  
  

  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  414       4,105  
   

  

4,105  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 

89

 (   )    
  415        3,643  

   
   

3,643  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  416       4,151  
    

  

4,151  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  417      3,426  
   

   

3,426  
   

   

       
30/2021     

   3287/2021 
   (   )  

  418      1,045  
    

1,045  
  
  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  419        5,660  
   

  

5,660  
  

   

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  420        2,429  2,429         

90

   
  

  
   

30/2021     
   3287/2021 

 (   )    
  421        1,816  

   
  

1,816  
   

  

       
30/2021     

   3287/2021 
 (   )    

  422     249,116  
    

     

249,116  
   

     

-      
11700/2020    

 1482/2021 .    
  423     192,077 

    
   

192,077 
   

    

-       
13663/2020    

 2348/2021     
  424      94,436  

   
    

94,436  
   
  

  

-       
13091/2020    

 1789/2021  .  

  425     105,173  
    

   

105,173  
   

    

-        
12151/2020 .    

  426     114,064  
    

114,064  
   

-       
11389/2020    

91

          2890/2021 .    
  427     104,658  

    
  

104,658  
   
  
 

-      
13699/2020 .   

  428   

   

61,147  
    

   

61,147  
   

    

-        
11411/2020 .    

  423     364,520.50  
   

   
   

364,520.50  
  
  

  
    

-       
997/2021    
 4639/2021 .    

  424 360,817 

  

  

  

360,817 

  

  

  

-       
11388/2020    

  425 71,762 

   

  

 

71,762 

  

  

   

-       
12636/2020    

 4597/2021 .    

  426. .     442,937.9 

 

442,937.9 

 

-      

5002/2020    

92

 

  

  

  

 

 

   

   

 8880/2020 .  

     

5003/2020    

 8879/2020 .  

     

5004/2020    

 376/1202 .    
  427. . .    1,176,468.90 

   

  

  

  

  

1,176,468.90 

  

  

  

   

   

-     

860/2021     

1976/2021 .    

  428 . . .      2,057,342.24 

  

  

  

 

  

2,057,342.24 

  

  

  

 

  

-    

431/2021    

  429 . .     620,540.72 

  

  

620,540.72 

 

  

-     

636/2021     

1885/2021 .    

93

  

   

 

  

   

  430. . .      716,870.37 

  

   

  

  

716,870.37 

  

  

 

  

  

-     

4996 /2020  

  3479/2021 

.    

  431      

. .  

 

738,181.61 

  

   

   

  

   

738,181.61 

 

  

  

   

   

   

-     

3657/2021    

  432     . . 

 

496,183.54 

  

   

   

  

   

496,183.54 

  

  

  

  

  

-      

1292/2021 .   

94

  

  433 . .     26,469,106.19 

  

  

  

   

   

  

- 26,469,106.19 

  

  

  

   

   

 

    

    

    

  434. .     2,844,706.52 

  

  

  

  

 

2,844,706.52 

 

  

   

  

 

 

-     

  4471/2020  

   8888/2020 

   

  435     2,820,296.69 

  

  

  

  

   

2,526,371.45 

 

 

  

  

  

 

293,925.24 

  

  

  

  

  

  

     

646/2021   

     

.    

95

  

  436    

    

2,537,962.67 

  

  

  

   

  

 

2,537,962.67 

 

 

  

  

  

  

  

-      

  1582/2021  

   3174/2021 

.   

  437. . .     112,343 

   

  

  

112,343 

   

  

  

-     

2212/2021 .   

  438. . .      78,900.75 

  

  

  

   

78,900.75 

  

  

  

  

-      

    

  439. . .  

 

292,011.57 

  

   

  

- 292,011.57 

  

   

   

     

96

  

 

  

  440. . .       557,109.09 

  

  

   

   

557,109.09 

 

 

  

  

  

 

-       

    

  441. . .       57,997.45 

  

  

   

  

  

57,997.45 

  

  

  

  

  

       

     

  442. . .     97,596.18 

  

  

   

   

 

 

97,596.18 

  

  

  

  

  

-       

    

97

  443. . .      3,450,281.10 

  

  

   

  

   

1,447,182.45 

  

  

  

   

  

  

2,003,098.65 

  

  

  

  

  

       

     

    

   

  444    1,424,568.79 

  

  

  

   

  

   

1,342,705.27 

  

  

  

  

 

  

81,863.52 

   

  

  

  

  

     

     

    

  

  445. .   821,111.14 

  

   

    

    

821,111.14 

  

  

  

  

  

 

-       

     

  446. .    1,723,035.70 1,411,938.81 311,096.89     

98

  

  

  

  

   

  

   

 

   

  

   

   

    

  

    

     

    

   

  447     

. . 

2,331,996.87 

  

  

  

  

  

  

  

934,414.95 

  

  

  

  

 

   

1,397,581.92 

  

  

  

   

  

   

   

      

     

   

 

  448    

. .    

674,506.96 

  

  

  

  

   

 

96,321.23 

  

  

  

  

  

578,185.73 

  

    

   

   

  

 

   

     

     

   

 .  

  449. .       11,655 11,655 -     

99

  

  

 

  

  

 

 

 

     

  450. . .      2,594,478.60 

  

  

  

   

   

2,226,523.42 

  

  

  

   

  

  

367,955.18 

  

  

  

  

    

     

     

    

.   

  451. .     472,410.93 

  

  

  

  

   

203,296.92 

  

  

   

  

   

 

269,114.01 

  

   

    

   

     

     

    

  

  452 . .     11,740,349.32 

   

  

  

- 11,740,349.32 

   

  

  

   

.    

100

   

   

  

  

   

 

  453     

. . 

115,340 

   

  

 

 

115,340 

  

  

 

 

-     

    

  456. .    1,467,237.38 

  

  

   

  

   

922,795.39 

  

  

 

 

  

  

  

544,441.99 

  

   

  

  

  

  

     

     

    

  

  457     

. . 

127,957.73 

  

  

  

  

  

- 127,957.73 

  

  

  

  

  

      

   

101

   

  458    86,188,004.05 

  

  

  

   

   

 

- 86,188,004.05 

  

  

  

   

  

     

  

  459    343,129.68 

  

   

  

  

   

80,138.7 

  

  

  

   

 

262,990.98 

  

  

   

  

   

      

      

     . 

  460 . .     670,340.40 

  

  

  

   

670,340.40 

 

  

 

  

  

-         

   

  461(    )    1,292,290 

  

1,292,290 

  

-     

    

102

  

  

 

  

  

 

  462       39,417 

   

  

  

- 39,417 

   

  

 

     

  . 

  463. . .      1,105,050.19 

  

  

  

   

809,499.32 

  

  

   

  

  

295,550.87 

  

  

 

  

  

  

     

    

     

   

.  

  464. .     74,411.11 

   

  

    

   

74,411.11 

  

  

  

    

  

-    

   

  

  465    197,450.40 

  

19,051.2 

   

178,399.2 

  

     

103

 

   

   

 

  

   

  

  

  

   

  466. .       216,607.05 

   

  

  

   

102,180.35 

   

   

  

   

114,426.7 

   

  

  

    

     

     

     

   

 

  467. . .     25,836,070.18 

  

  

   

  

   

- 25,836,070.18 

  

  

   

  

   

    

  468. .     578,525 

  

  

  

 

78,750 

  

  

 

499,775 

  

  

  

 

      

     

    

  

  469     

     

2,513,701.93 

  

2,181,376.27 

  

332,325.66 

  

        

      

      

104

  

  

  

 

  

  

   



  

  

 

  470     

   

136,906.88 

   

  

 

136,906.88 

  

  

  

-      

     

  

  471     106,575 

   

  

 

- 106,575 

   

  

 

    

    

  472    

 . . 

1,818,801.71 

  

   

  

1,284,503.86 

  

  

  



534,297.85 

  

   

   

    

  473  . .     62,830.87 

   

   

 

- 62,830.87 

   

   

     

  474    203 717.61 203 717.61 -     

105

  

  

   

   

  

  

  

  

  

    

  475. .    1,767,140,923.53 

   

  

   

  

  

  

  

  

- 1,767,140,923.53 

   

  

   

  

  

  

  

 

   

.    

  476       

  

1,999,610.36 

  

  

  

   

   

- 1,999,610.36 

  

  

  

   

  

     

  477      

  -   

297,721,448 

  

- 297,721,448 

  

     

106

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  478    137,613,031.63 

  

  

  

   

  

   

- 137,613,031.63 

   

  

   

   

   

 

     

  479     

. . . 

1,398,943.35 

  

  

  

   

  

  

300,323.41 

  

  

  

  

 

1,098,619.94 

  

  

  

   

  

      

      

      

  480    . . 2,085,340.59 

  
  

1,666,737.45 

  

  

418,603.14 

  

   

      

      

     . 

107

  
  

   

 

   

  

 

   

   

  481     1,997,863.31

  
    
  

   
  

1,431,873.29

  
  
  

  
  

   
 

565,990.02 

  
   

  
  

      

      

      

  482     37,012,958.69 

   
   

  
  

    
 

- 37,012,958.69 

   
   
  
  

   

     

  483  . .     184,747.50

   
- 184,747.50 

   

       

108

  
 1-)   189   (9  2016    
2-  :     )                    ( .        
3-   :     ) :   /  / / .  

   
  

   




 

   
  

  

  484        

 . .   

370,549.19

   
  

   
  

- 370,549.19 

   
  
   

  

 

     
2,460,303,190.93 

   

  

   

   

.    

57,651,299.12 

  

  

  

  

  

   

.  

2,402,651,891.8 

   

   

   

  

   

.  

 

تنويه للمدينة ولكل د�ئن ورد ��سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة �لديون �أن يتظلم لدى �ملحكمة على �ملطالبات �ملدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�سر �لقائمة بال�سحيفة

 هولندا تبداأ اإغالقا جديدا 
»موجعا« ب�شبب كوفيد-19 

•• اأم�شرتدام-رويرتز

�ل��ت�����ش��وق يف ه��ول��ن��د� و��شطربت  ���ش��و�رع  �أغ��ل��ق��ت 
خ��ط��ط �ل��ن��ا���س ل��الح��ت��ف��ال بعيد �مل��ي��الد م��ع بدء 
�إغالق جديد �أم�س �الأحد بهدف �حلد من �رتفاع 
النت�شار  نتيجة  كوفيد-91  ح���االت  يف  م��ت��وق��ع 

�ملتحور �جلديد من فريو�س كورونا �أوميكرون.
و�أع���ل���ن رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل��ه��ول��ن��دي م����ارك روته 
�الإغ��الق �ملفاجئ م�شاء �أول  �أم�س  و�أم��ر باإغالق 
كما  �ل�شروريات  يبيع  ما  با�شتثناء  �ملتاجر  جميع 

�أُغلقت �ملطاعم و�شالونات ت�شفيف �ل�شعر و�ل�شاالت �لريا�شية و�ملتاحف 
41 يناير كانون  �أم�����س �الأح���د وح��ت��ى  وغ��ريه��ا م��ن �الأم��اك��ن �لعامة م��ن 

�لثاين.
ومثلت هذه �الأنباء �شدمة لل�شعب �لهولندي قبل عيد �مليالد ور�أ�س �ل�شنة. 
وطالب �لعاملون يف قطاع �ل�شياف بتعوي�شهم عن �لدخل �ملفقود يف مو�شم 
�لعطالت يف حني �أكد �أ�شحاب �ل�شاالت �لريا�شية �أهمية �لريا�شة يف �أوقات 
�الأزمات �ل�شحية. و�شتغلق جميع �ملد�ر�س من �ليوم �الثنني ولن تفتح قبل 

�لتا�شع من يناير كانون �لثاين.

  •• وا�شنطن-وكاالت

و�إلي�شا  و����ش��ر  بيكا  �لكاتبتان  ر�أت 
“فورين  م��ق��ال مب��ج��ل��ة  �إي�����ورز يف 
�أفريز” �أن على �جلي�س �الأمريكي 
�إعادة ترتيب �نت�شاره يف �ملنطقة، ال 
تر�شحه  �إعالنه  ومنذ  �الن�شحاب. 
�أنه يريد  �أكد جو بايدن  للرئا�شة، 
�إعادة �لتو�زن �إىل �لوجود �لع�شكري 
الأمريكا يف �ل�شرق �الأو�شط. ووعد 
�الأبدية  �حل���روب  “�إنهاء  ب���  �أي�شا 
�الأو�شط”،  و�ل�شرق  �أفغان�شتان  يف 
�لعمليات  “حقبة  و�إي�������ق�������اف 
ت�شكيل  الإع��ادة  �لكربى  �لع�شكرية 
نظر  مقابل حتويل  �أخرى”،  دول 
ومنطقة  �ل�����ش��ني  �إىل  و����ش��ن��ط��ن 
�مل���ح���ي���ط���ني �ل����ه����ن����دي و�ل�����ه�����ادي 
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  وك���ان  �الأو����ش���ع. 
بالعديد  وع�����د  ت����ر�م����ب  دون����ال����د 
من  �لع�شكرية  �الن�����ش��ح��اب��ات  م��ن 
�إ�شافية  �آالف��اً  �أر�شل  لكنه  �ملنطقة، 
�لتوتر�ت  ت�شاعد  مع  �لقو�ت  من 
 2019 ع����ام����ي  يف  �إي�����������ر�ن  م�����ع 
�لرئي�س  خطط  �أن  كما  و2020، 
 2011 �أوباما عام  ب��ار�ك  �الأ�شبق 
�لعر�ق قو�شها  �ملهمة يف  لتحجيم 
ع���ام  “د�ع�س”  ت��ن��ظ��ي��م  ظ����ه����ور 

.2014

�لن�سحاب من �أفغان�ستان
 لكّن �لباحثتني لفتتا �إىل �أن تعديل 

و��شحاً  لي�س  �لع�شكري  �ل��وج��ود 
�الن�شحاب  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  مت����ام����اً، 
�إذ  للجدل،  �ملثري  �أفغان�شتان  م��ن 
م����رتددة. ففي  ب��اي��دن  �إد�رة  ت��ب��دو 
بع�س  و�����ش���ن���ط���ن  ���ش��ح��ب��ت  ح����ني 
مو�ردها من �ل�شرق �الأو�شط، وعد 
فيهم  مب��ن  �الإد�رة،  يف  م�شوؤولون 
�شركاء  �أو�شنت،  لويد  �لدفاع  وزير 
“�لتز�م  ب�����اأن  ق��ل��ق��ني  �إق��ل��ي��م��ي��ني 
�أمريكا باالأمن يف �ل�شرق �الأو�شط 

قوي وموؤكد«.
�أمريكا  �أن  �ل���ب���اح���ث���ت���ان  وت����وؤك����د 
ر�شني  ت��ق��ومي  �إع�����ادة  �إىل  حت��ت��اج 
ينبغي  �ل��ت��ي  �لع�شكرية  ل�����الأدو�ت 
�الأو�شط،  ل��ل�����ش��رق  تخ�ش�شها  �أن 
ي��ع��ن��ي �الن�������ش���ح���اب من  وه������ذ� ال 
لكنه  عنها.  �لتغا�شي  �أو  �ملنطقة 
لكيفية  و����ش��ح��اً  تقييماً  ي�شتلزم 
�لع�شكرية  �مل��و�رد  �أول��وي��ات  ترتيب 
ب�شكل  ربطها  وكيفية  لو��شنطن، 

�أوثق باأهد�فها �ال�شرت�تيجية.

عقيدة كارتر
�أ�شيق  ب�شكل  �لرتكيز  يعني  وه��ذ� 
من  وحلفائها  نف�شها  حماية  على 
�إي���ر�ن عن تطوير  �الإره���اب، وردع 
�أ�شلحة نووية، و�حلفاظ على تدفق 
�ل��ت��ج��ارة وح��ري��ة �مل��الح��ة، ويعني 

منذ  تتاآكل  �الأ�شا�شية  وم�شاحلها 
�إن مل  �الأق�����ل،  ع��ل��ى  ���ش��ن��و�ت  ع�شر 
يكن �أكرث. فالواليات �ملتحدة على 
�شبيل �ملثال، مل تعد تخو�س حروباً 
مل  �أن��ه��ا  يعني  وه��ذ�  و��شعة،  برية 
�أع��د�د كبرية من  �إىل  تعد بحاجة 
�لقادرة  �لثقيلة  و�مل��ع��د�ت  �ل��ق��و�ت 

على �ل�شيطرة على �الأر��شي.

�أكرث من جمرد تبذير للمو�رد
�أن  �إىل  ل��ف��ت��ت��ا  �ل���ك���ات���ب���ت���ني  ل���ك���ن 
يف  �ل��ك��ب��ري  �الأم���ري���ك���ي  “�لوجود 
�ل�������ش���رق �الأو�����ش����ط ه���و �أك�����رث من 
جم�����رد ت���ب���ذي���ر ل����ل����م����و�رد. �أوج�����د 
�ل�شيا�شة  �شانعو  فيها  مييل  بيئة 
�لع�شكرية  �لو�شائل  ��شتخد�م  �إىل 
ب�����ش��ك��ل غ���ري م��ت��ن��ا���ش��ب، ب����داًل من 
لتنفيذ  و�القت�شاد،  �لدبلوما�شية 

�أجند�تهم«.
�أنه ميكن  على  �لباحثتان  و�شددت 
بقايا  م����ن  ت��خ��ف��ف  �أن  الأم���ري���ك���ا 
�ل��ق��دمي��ة، وع��ل��ى �شبيل  ح��روب��ه��ا 
عريفجان  مع�شكر  ت�شغري  �مل��ث��ال 
قاعدة خم�ش�شة  وهو  �لكويت،  يف 
وحتويله  �لثقيلة،  �لربية  للقو�ت 
�إىل مركز لوج�شتي ي�شاعد يف زيادة 
عند  �الأمريكية  �لع�شكرية  �لقو�ت 
�أنه ميكن لو��شنطن  �حلاجة. كما 

كارتر”  “عقيدة  م��ن  ت��اله��ا  وم���ا 
عام 1980، و�لتي �ألزمت �أمريكا 

باأمن دول �خلليج.
�الأوىل،  �خل���ل���ي���ج  ح�����رب  وخ������الل 
و����ش���ع���ت �أم����ري����ك����ا �ن���ت�������ش���اره���ا يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، ث���م مت�����ددت �أك�����رث بعد 
�أي���ل���ول،   ���ش��ب��ت��م��رب-   11 ه��ج��م��ات 

�أي�شا �أن تتعلم و��شنطن تقدمي فن 
و�القت�شادي  �لدبلوما�شي  �حلكم 
وتذكر  �ل��ع�����ش��ك��ري.  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
يف  ن�شرت  و��شنطن  ب��اأن  �لكاتبتان 
�لقو�ت  كبرية من  �أع��د�د�ً  �لبد�ية 
�أع���ق���اب �الأح�����د�ث  �مل��ن��ط��ق��ة يف  يف 
�ل�شبعينيات  �أو�خ���ر  يف  �الإقليمية 

�ال�شرت�تيجية،  �ل���ن���اح���ي���ة  م����ن 
و�ملو�طنني  �ل��وط��ن  ح��م��اي��ة  م��ث��ل 
�ل�شرق  ي�����ز�ل  وال  �الأم���ري���ك���ي���ني، 
خ�شبة  منطقة  �ل��ك��ب��ري  �الأو����ش���ط 
تتطلع  �ل��ت��ي  �الإره��اب��ي��ة  لل�شبكات 
�إىل مهاجمة �أمريكا، فاإن �لعالقة 
بني �الأن�شطة �لع�شكرية لو��شنطن 

2001 و�أدت �ل�شر�عات �ملتتالية، 
مثل �لعمليات يف �أفغان�شتان وحرب 
“د�ع�س”،  ���ش��د  و�ل��ق��ت��ال  �ل��ع��ر�ق 
�إىل تر�شيخ �لقو�عد �الأمريكية يف 

جميع �أنحاء �ملنطقة.
�أن بع�س  �إىل  �لباحثتان  و�إذ لفتت 
�ل�شلة  وث���ي���ق���ة  ت���ظ���ل  �مل�������ش���ال���ح 

و�شول  �ت��ف��اق��ي��ات  على  �ل��ت��ف��او���س 
حتى  �إقليميني  �شركاء  مع  طارئة 
وتو�شيع  ق����و�ت  ن�����ش��ر  م��ن  تتمكن 

نطاق �ملر�فق �إذ� �قت�شى �الأمر.

�لتخلي عن بع�ص �لقو�عد
�أن تبتعد  �أي�����ش��ا  ومي��ك��ن الأم��ري��ك��ا 
عن ت�شغيل بع�س �لقو�عد �لكبرية 
يف �خلليج، و�أن تعتمد نظام قو�عد 
م���وزع���ة م�����ش��م��م��اً ل��ل��ح��ف��اظ على 
�الأ���ش��ول �الأم��ري��ك��ي��ة �آم��ن��ة. وهذ� 
عن  بعيد�ً  �الأ���ش��ول  حت��وي��ل  يعني 
ب��ع�����س �ل���ق���و�ع���د �ل��ت��ي ُي���رج���ح �أن 
�ل�شو�ريخ  م���ن  ه��ج��م��ات  ت���و�ج���ه 
�الإي����ر�ن����ي����ة ون���ح���و ق����و�ع����د خ����ارج 
ن��ط��اق ح��ل��ق��ات �ل��ت��ه��دي��د �الأ����ش���و�أ، 
�جلوية  �شلطي  موفق  قاعدة  مثل 
�شلطان  �الأم��ري  وقاعدة  �الأردن  يف 

�جلوية يف �ل�شعودية.
كذلك، ترى �لكاتبتان �أن “ال د�عي 
لوجود طائر�ت قاذفة ثقيلة قادرة 
�لنووية  �مل��ن�����ش��اآت  م��ه��اج��م��ة  ع��ل��ى 
�الإير�نية. فيمكن لهذه �لطائر�ت 
�أو  �أوروب���ا  �إي���ر�ن من  �إىل  �أن ت�شل 

�أمريكا، حيث تتمركز بالفعل«.
وختمت �لباحثتان بالقول �إن �إعادة 
�لتقومي تتيح لو��شنطن �ال�شتفادة 
�لع�شكرية  �ملزيد من مو�ردها  من 
�لهندي  �ملحيطني  �أماكن، مثل  يف 
و�لهادي و�أوروبا، حيث تكون هناك 

حاجة �إليها.

   فورين اأفريز: على اأمريكا ت�شحيح انت�شارها يف ال�شرق االأو�شط... ال االن�شحاب منه

تك�شا�س تبداأ بناء »جدارها« 
على احلدود مع املك�شيك

•• وا�شنطن-اأ ف ب

فوالذية  ق�شبان  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  بها،  خا�س  “جد�ر”  بناء  تك�شا�س  والي��ة  ب���د�أت 
�شخمة، على �حلدود مع �ملك�شيك، وفق ما �أعلن حاكم �لوالية �جلمهوري غريغ 
مو�جهة  يف  كافية  خطو�ت  تتخذ  ال  �أنها  �عترب  �لتي  بايدن  �إد�رة  منتقد�  �أب���وت، 
حقا  تقوم  “تك�شا�س  �إن  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  �أب���وت  وق��ال  �ل�شرعية.  غ��ري  �لهجرة 
بخطوة مل ي�شبق �أن �تخذتها �أي والية” �أخرى يف �لبالد، تتمثل يف بناء “جد�ر 
على حدودنا لتاأمني وحماية �شيادة �لواليات �ملتحدة وواليتنا«. و�أ�شاف من مدينة 
“�شروري ل�شبب و�حد  �إج���ر�ء  �أن��ه  ف��والذي��ة  �أم���ام ر�ف��ع��ة وق�شبان  ري��و غ��ر�ن��دي 
�لوخيمة  ب�”�لعو�قب”  وندد �حلاكم  تاأدية عملها«.  ف�شلت يف  بايدن  �إد�رة  فقط: 
ل�شيا�شات �لرئي�س �لدميوقر�طي جو بايدن. وتابع “هذ� �جلد�ر �حلدودي �لذي 
�لرئي�س تر�مب.  ترونه خلفنا هو ن�شخة مطابقة للجد�ر �حل��دودي �لذي �شيده 
�ملو�د نف�شها و�ملفهوم نف�شه«. و�أكد �أبوت ل�شبكة فوك�س نيوز �أن واليته قادرة على 
“�لتحرك ب�شرعة” يف �أعمال �لبناء الأن �حلاجز يقام على �أر��س خا�شعة لوالية 
“مناه�س  ج��د�ر  بناء  �شّكل  ب��اي��دن«.  �إد�رة  “�شئمو�  �أ�شخا�س  ميلكها  �أو  تك�شا�س 
للمهاجرين” على حدود �لواليات �ملتحدة مع �ملك�شيك �أحد �لوعود �لرئي�شة �لتي 
 2016 تر�مب يف حملته النتخابات  دونالد  �ل�شابق �جلمهوري  �لرئي�س  قطعها 

�لرئا�شية. وبو�شرت �أعمال �لبناء يف عهد تر�مب ثم توقفت يف عهد بايدن.

اأملانيا: اململكة املتحدة عالية املخاطر بتف�شي كوفيد 
•• برلني-اأ ف ب

�أعلنت �ل�شلطات �الأملانية �إدر�ج �ململكة �ملتحدة على الئحة �لدول �لعالية 
قيود  فر�س  �شي�شتدعي  م��ا  وه��و  كوفيد-19،  تف�شي  لناحية  �ملخاطر 
كثرية على �ل�شفر. ويهدف هذ� �لقر�ر �إىل �ال�شتجابة لالنت�شار �ل�شريع 

للمتحورة �أوميكرون.
وقالت هيئة مر�قبة �ل�شحة يف �أملانيا �إن هذ� �لقر�ر �شيدخل حيز �لتنفيذ 

�عتبار� من “ �أم�س �الأحد عند منت�شف �لليل )23،00 ت غ(«.
و�أو�شحت �أن �لو�فدين من بريطانيا يجب �أن يخ�شعو� حلجر �إلز�مي 
ملدة �أ�شبوعني يف �أملانيا، مبا يف ذلك �الأ�شخا�س �لذين تلقو� �لتطعيم �أو 

تعافو� من �الإ�شابة بكوفيد.
“�ململكة  �إن  �الإلكرتوين  موقعها  على  �الأملانية  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
�ملتحدة و�يرلند� �ل�شمالية متاأثرتان ب�شدة بكوفيد-19. كما مت ر�شد 
عت هذه �الأر��شي،  ولهذ� �ل�شبب ُو�شِ متحورة جديدة �شديدة �لعدوى”، 
�ملناطق  14 يوما، يف فئة  مبا يف ذلك جزيرة و�ي��ت وج��زر �لقنال، ملدة 

�لعالية �ملخاطر يف ما يتعلق بفريو�س كورونا.
وب��االإ���ش��اف��ة �إىل �حل��ج��ر �ل�����ش��ح��ي، ُي�����ش��م��ح ف��ق��ط ل��ل��م��و�ط��ن��ني �الأمل����ان 
بريطانيا.  م��ن  �ل��ب��الد  �إىل  ب��ال��دخ��ول  �أمل��ان��ي��ا  يف  �ملقيمني  �الأج��ان��ب  �أو 

وي�شري �لقر�ر على كل و�شائل �لنقل مبا يف ذلك �لطائر�ت و�لقطار�ت 
و�لقو�رب.

كما �شيكون �ختبار بي �شي �آر مطلوًبا جلميع �الأ�شخا�س �لذين ي�شافرون 
ناقو�س  �الأملاين �جلديد كارل لوترباخ  �ل�شحة  و�أطلق وزير  �أملانيا.  �إىل 

�خلطر يف مو�جهة خطر موجة جديدة من �لفريو�س.
وقال لوترباخ �إن �أملانيا �لتي ت�شهد �رتفاعا يف عدد �الإ�شابات بالفريو�س، 
�ملتحورة  بتف�شي  مرتبطة  جديدة  هائلة”  ل�”موجة  �ال�شتعد�د  عليها 
�أوميكرون. و�أعلن رئي�س بلدية لندن �شادق خان �ل�شبت حالة “�حلدث 

�لكبري” يف �لعا�شمة �لربيطانية جر�ء �نت�شار �ملتحورة �أوميكرون.
�أم��ر تنتج منه �شل�شلة  عند وق��وع  “�حلدث �لكبري”  �إع��الن حالة  ويتم 
دفع  ذل��ك  و�لهدف من  �إج���ر�ء�ت خا�شة،  �تخاذ  تتطلب  عو�قب خطرة 
�ل�شلطات يف لندن �ىل �لتكاتف للحد من ��شطر�ب �خلدمات يف �ملدينة. 
و�شبق �أن �أعلن خان حالة “�حلدث �لكبري” يف لندن يف 8 كانون �لثاين-

لكنه  �أي�شا،  �إ�شابات بفريو�س كورونا  تف�شي موجة  �لفائت عقب  يناير 
عاد و�ألغاها بعد �شهر مع �نخفا�س عدد �الإ�شابات. وقال خان “�رتفاع 
للغاية،  مقلق  �أم��ر  عا�شمتنا  �أنحاء  يف  �أوميكرون  باملتحورة  �الإ�شابات 
�أخ��رى حالة �حلدث �لكبري ب�شبب �لتهديد �لذي ميثله  لذ� نعلن مرة 

كوفيد-19 على مدينتنا«.
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عربي ودويل

 لقي 16 �شخ�شاً حتفهم يف غرق قارب يقل 50 مهاجر�ً �إندوني�شياً 
“غري قانونيني” قبالة �شو�حل ماليزيا، وفق ما ذكر خفر �ل�شو�حل 

�ملاليزي �أم�س.
وت�شببت عا�شفة يف غرق �لقارب وعلى متنه �ملهاجرين �الإندوني�شيني 
�لدولة  �إىل  �شرعية  غ��ري  بطريقة  �لو�شول  ي��ري��دون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن 
�أم�س �الأول �الأربعاء يف  �آ�شيا �شباح  �ملجاورة �لو�قعة يف جنوب �شرق 
خالل  جثة   11 على  جنود  وع��رث  ماليزيا.  بجنوب  ج��وه��ور  والي��ة 
دورية بعد وقت ق�شري من �حلادث ثم على خم�س جثث �أخرى  �أم�س 
�خلمي�س، كما مت �إنقاذ 14 ناجياً و�أوقفو�، بح�شب خفر �ل�شو�حل. 
وال ي���ز�ل نحو 20 م��ه��اج��ر� يف ع���د�د �مل��ف��ق��ودي��ن، رمب��ا ي��ك��ون��و� قد 
�ملاليزية  �ل�شلطات  ون�شرت  �ل�شلطات.  من  هرًبا  ت���و�رو�  �أو  غرقو� 
�إىل  غالباً  �الإندوني�شيون  ي�شعى  عنهم.  للبحث  وط��ائ��ر�ت  ق���و�رب 
�لبحر بحثاً عن عمل  دخول ماليزيا ب�شكل غري �شرعي عن طريق 
يف هذ� �لبلد �لرثي. لكنهم ي�شتقلون قو�رب غري �آمنة ما يوؤدي �إىل 
وقوع حو�دث بانتظام. وجتتذب ماليزيا عماال مهاجرين من �لدول 
�ملجاورة �لفقرية مثل �إندوني�شيا وبنغالد�س وبورما، ويعملون غالبا 

يف �لبناء �أو �ل�شناعة �أو �لزر�عة.

�لفرن�شي  �جلي�س  �أن  ب��اريل  فلور�ن�س  �لفرن�شية  �جليو�س  وزي��رة  �أعلنت 
�أثناء مرور  �أ�شخا�س  يف مالب�شات مقتل ثالثة  �أجرى”حتقيقا د�خليا” 
باإجر�ء  �لنيجر  رئي�س  على طلب  رد�  وذل��ك  �لنيجر،  يف  قافالته  �إح��دى 
حتقيق يف �حلادث. و�أو�شحت باريل يف مقابلة مع �شحيفة “جورنال دو 
�أنه يف مو�جهة مظاهر  �أظهر  د�خلي  “كان هناك حتقيق  �أنه  دميان�س” 
عنف كبري، �أظهر جنودنا �ل�شيطرة �لالزمة وكان لديهم �لرد �ملنا�شب«. 
بفتح  “�ل�شلطات �لفرن�شية”  وكان �لرئي�س حممد بازوم طالب �جلمعة 
�ملا�شي  �لثاين/نوفمرب  �لتي وقعت نهاية ت�شرين  حتقيق يف �ال�شتباكات 
على طريق قافلة قوة برخان قتل خاللها ثالثة �أ�شخا�س بح�شب نيامي. 
وهذه �لقافلة �لتي غادرت �لعا�شمة �القت�شادية ل�شاحل �لعاج �أبيدجان، 
كان ينبغي �أن تن�شم �إىل غاو يف مايل، كما حدث مر�ر� منذ بدء �لتدخل 
�لفرن�شي يف منطقة �ل�شاحل عام 2013. ويف �لبد�ية حو�شرت وتعر�شت 
للر�شق باحل�شى يف كايا بو�شط بوركينا فا�شو، قبل �أن ت�شتاأنف رحلتها بعد 
�أيام، ليقطع متظاهرون غا�شبون طريقها جمدد� يف تري� بغرب �لنيجر. 
على  فيه  باللوم  �لبع�س  �ألقى  نار  �إط��الق  �ملحتجني يف  وقتل ثالثة من 
�لفرن�شية.  �ل��ق��و�ت  على  باللوم  �لبع�س  �أل��ق��ى  فيما  �لنيجريية  �ل��ق��و�ت 
��شتمر�ر �حلو�ر مع نيامي ب�شاأن هذه  و�أك��دت وزيرة �جليو�س �لفرن�شية 
“نو��شل حو�رنا مع �ل�شلطات �لنيجريية لفهم  �حل��و�دث. وقالت باريل 
ما حدث قبل هذه �ال�شتباكات و�أثناءها وبعدها«. من جانبه، �أعلن حممد 
�أجل  من  باإجر�ء حتقيق”  �لنيجريية  “�أمر �الأجهزة �ملخت�شة  �أنه  بازوم 

حتديد “�ختالالت” جهاز �إنفاذ �لقانون.
 

�ل��رو���ش��ي فالدميري  �لرئي�شني  ب��ني  �ل��ف��ي��دي��و  ل��ف��ت �الج��ت��م��اع ع��رب 
�إىل ق�شة قلل من  بوتني و�ل�شيني �شي جني بينغ، �النتباه جمدد�ً 
مناف�شني  �أك��رب  ب��ني  �ملتبادل  �ال�شرت�تيجي  �الحت�شان  ع��ن  �شاأنها 

جيو�شيا�شياً الأمريكا.
بقيتا  وبكني  مو�شكو  �إن  جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  وقالت 
بعيدتني عن بع�شهما عقود�ً من �لزمن، ولكن الأن �لعامل �أ�شبح �أقل 
��شتقر�ر�ً، فاإن كالهما يرى مز�يا �إقليمية يف تر�جع �لقوة و�الزدهار 

�الأمريكي.
“خرجت  �مل��ح��ادث��ة:  ع��ن  �ل�شينية  �خل��ارج��ي��ة  ل����وز�رة  تقرير  وق���ال 
الإظهار  �الختبار�ت  �أن���و�ع  جميع  من  �لرو�شية  �ل�شينية  �لعالقات 
و�أ�شافت �أن “رو�شيا �شتكون �أقوى موؤيد للموقف  حيوية جديدة”. 
و�أ�شاد  �ملتعلقة بتايو�ن”.  �ل�شرعي للحكومة �ل�شينية من �لق�شايا 
بوتني يف كلمته �الفتتاحية ب� “منوذج جديد للتعاون” بني �لبلدين، 
�إىل بكني ويلتقي بينغ �شخ�شياً يف وقت مبكر من �ل�شنة  و�شي�شافر 
�أكرث من جمرد كالم. ت�شارعت  �إن �الأمر  �ملقبلة. وقالت �ل�شحيفة 
عر�س  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��ق��وت��ني،  ب��ني  �مل�شرتكة  �لع�شكرية  �لتدريبات 
بحري يف بحر �ليابان يف �أكتوبر)ت�شرين �الأول(. و�قتحمت �لطائر�ت 
ب�شكل  �ملجال �جلوي لكوريا �جلنوبية  �لرو�شية و�ل�شينية  �حلربية 

متكرر منذ 2019، �آخرها يف �ل�شهر �ملا�شي.

عوا�شم

كوالملبور

باري�ص

وا�سنطن

 اجتماع ملنظمة التعاون 
االإ�شالمي مل�شاعدة اأفغان�شتان

•• اإ�شالم اآباد-اأ ف ب

يعقد ممثلو 57 دولة �إ�شالمية يف يف �لعا�شمة �لباك�شتانية �إ�شالم �أباد �جتماعا 
�ختبار�  �أي�شا  ي�شكل  �أفغان�شتان،  يف  �الإن�شانية  ل��الأزم��ة  خم�ش�شا  ��شتثنائيا 
دبلوما�شيا لقادة طالبان. وهذ� �الجتماع لدول منظمة �لتعاون �الإ�شالمي هو 
�أول موؤمتر كبري ب�شاأن �أفغان�شتان منذ �شقوط �حلكومة �ل�شابقة �ملدعومة من 
�لواليات �ملتحدة يف �آب-�أغ�شط�س. وبعد عودة طالبان �إىل �ل�شلطة، جمد �ملجتمع 
�إن�شانية  باأزمة  �مل�شاعد�ت و�الأ���ش��ول، ما يهدد  �ل��دوالر�ت من  �ل��دويل مليار�ت 
38 مليون  �شكانها  يبلغ عدد  �لتي  �لدولة  �ل�شتاء يف  �ق��رت�ب ف�شل  كبرية مع 
�لكو�رث  �أ�شو�أ  من  “و�حدة  تو�جه  �أفغان�شتان  �إن  �ملتحدة  �الأمم  وتقول  ن�شمة. 
�الإن�شانية يف �لعامل” بينما حذر برنامج �الأغذية �لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة 
من جماعة خطرية مقبلة. و�شيكون �لو�شط �الإد�ري الإ�شالم �أباد مغلقا بالكامل 
�الأحد �أمام �لعامة، حتيط به �أ�شالك �شائكة وحو�جز. وُيتوقع �أن تنتهي �لقمة 
و�شيكون وزير �خلارجية  بتقدمي م�شاعد�ت.  بوعود  و�ح��د�،  ت�شتمر يوما  �لتي 
�ل��دول �لذين �شيح�شرون �إىل مقر  �أمري خان متقي من بني ممثلي  �الأفغاين 
ورو�شيا  و�ل�شني  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ممثلي  ج��ان��ب  �إىل  �لباك�شتاين،  �ل��ربمل��ان 
�إن �الجتماع  �لباك�شتانية  �ل�شلطات  �ملتحدة. وتقول  و�الحتاد �الأوروب��ي و�الأمم 
�شيعقد مب�شاركة �شبعني وفد�. ومل تعرتف �أي دولة حتى �الآن بحكومة طالبان 
�لتي تولت �ل�شلطة منت�شف �آب-�أغ�شط�س. و�شتكون �أمام �لدبلوما�شيني مهمة 

ح�شا�شة تتمثل يف م�شاعدة �القت�شاد �الأفغاين، دون دعم �لنظام �الإ�شالمي.

 

تاأجيل االنتخابات يدفع ليبيا اإىل مربع الفو�شى

غيوم �شوداء حتا�شر ال�شومال.. جمود االقت�شاد وال�شيا�شة و�شقوط مدن

تركيا:هناك »مراكز قوة« تريد تقوي�س عالقتنا مع رو�شيااإ�شرائيل تعتقل 4 فل�شطينيني م�شتبه بتنفيذهم هجوما 
•• اأنقرة-وكاالت

قال وزير �خلارجية �لرتكي مولود غاوي�س �أوغلو، �أم�س �الأحد، �إن هناك “مر�كز قوة” تريد تقوي�س 
�لعالقات بني بالده ورو�شيا، موؤكد�ً �أن مو�شكو و�أنقرة لديهما �إر�دة قوية م�شرتكة لتطوير �لعالقات 
�خلام�شة  �لذكرى  مبنا�شبة  �لرو�شية،  “�شبوتنيك”  وكالة  مع  مقابلة  يف  �أوغلو  و�أو�شح  �لثنائية. 
الغتيال �ل�شفري �لرو�شي يف �أنقرة �أندريه كارلوف، �أن �لهجوم �الإرهابي على �ل�شفري كارلوف ك�شف 
“لذلك  و�أ�شاف  �لرو�شي،  �لرتكي  �لتعاون  تقوي�س  تريد  �لتي  �لقوة  �لعديد من مر�كز  عن وجود 

نعتقد �أن �جلهود �مل�شرتكة لتح�شني عالقاتنا هي تكرمي ذكرى �ل�شيد كارلوف و�إ�شهامه فيها«.
�لثنائي  �مل�شتويني  على  ديناميكياً  تطور�ً  �شهدت  ورو�شيا  تركيا  بني  �لعالقات  �أن  �إىل  �أوغلو  و�أ�شار 
و�الإقليمي، خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية منذ �غتيال كارلوف، موؤكد� �أن �أنقرة تو��شل �ت�شاالتها 
على جميع �مل�شتويات ب�شكل مكثف وتتطور ب�شكل تدريجي يف �لتجارة و�لطاقة و�ل�شياحة وويف جمال 

�لتجارة و�ل�شياحة. 

م�شاء  �لع�شو�ئية  حوم�س  م�شتوطنة  من  خروجهم 
�ثنان  �خلمي�س، يهود� دمينتمان )25 عاما( وجرح 
�أل��ف��ي �شخ�س يف ت�شييع  م��ن زم��الئ��ه. و���ش��ارك نحو 
�أف�����اد مر��شل  �ل��ق��د���س �جل��م��ع��ة، ك��م��ا  دمي��ن��ت��م��ان يف 
فجر  �العتقال  عملية  �جلي�س  ونفذ  بر�س.  فر�ن�س 
ملحافظة  �ل��ت��اب��ع��ة  �حل��ارث��ي��ة  �شيلة  ق��ري��ة  يف  �الأح����د 
جنني �شمال �ل�شفة �لغربية. من جهته، �أ�شاد رئي�س 
�لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي نفتايل بينيت باجلي�س و�ل�شرطة 
وجهاز �الأمن �لعام )�ل�شاباك( و�عتقال �مل�شتبه بهم. 
كل  “�شيعلم  تويرت  على  ح�شابه  على  بينيت  وكتب 
�إرهابي �أن �إ�شر�ئيل �شتقدمه للعد�لة«. و�إطالق �لنار 
�أعمال  �شل�شلة  �الأخ���ري يف  ك��ان  �خلمي�س  وق��ع  �ل��ذي 

هجمات  �شهد  �ل���ذي  �جل���اري  �ل�شهر  خ��الل  �لعنف 
فل�شطينيني  ومقتل  �إ�شر�ئيليني  على  فل�شطينية 
�إ�شر�ئيليني خالل �شد�مات. �حتلت  بر�شا�س جنود 
�إ�شر�ئيل �ل�شفة �لغربية يف 1967 و��شتوطن فيها 
ويف �لقد�س �ل�شرقية �ملحتلة نحو 700 �ألف يهودي. 
�لقد�س  �أم يف  �لغربية  �ل�شفة  �شو�ء يف  و�مل�شتوطنات 
وكانت  �ل���دويل.  للقانون  خمالفة  تعترب  �ل�شرقية 
يف  حوم�س  م�شتوطنة  �أخ��ل��ت  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
�إىل  �ل��ت��وج��ه  يف  �مل�����ش��ت��وط��ن��ون  ��شتمر  ل��ك��ن   2005
با�شم  �ملتحدث  وق��ال  هناك.  �أقاموها  دينية  مدر�شة 
�جلي�س �الإ�شر�ئيلي �جلرن�ل ر�ن كوت�شاف �إنه ُي�شتبه 

باأن �لهجوم كان نتيجة تن�شيق متطور.

•• القد�س-اأ ف ب

�عتقل  �أن���ه  �الأح���د  �أم�����س  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �أع��ل��ن 
�أ�شفر  هجوما  بتنفيذهم  ي�شتبه  فل�شطينيني  �أربعة 
عن مقتل م�شتوطن �إ�شر�ئيلي و�إ�شابة �ثنني �آخرين 

�خلمي�س �ملا�شي  �شمال �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
�مل�شتبه بهم.  �ملنفذين  �عتقال  بيان  و�أك��د �جلي�س يف 
�لذين  �الأرب��ع��ة  �الإره��اب��ي��ني  �لقب�س على  “مت  وق��ال 
ن���ف���ذو� ع��م��ل��ي��ة �إط�����الق �ل���ن���ار �خل��م��ي�����س �مل��ا���ش��ي ثم 
“على  �أنه مت �لعثور  و�أ�شاف  �إىل �لتحقيق”.  نقلهم 
يف  وقتل  �لعملية«.  يف  با�شتخد�مه  �مل�شتبه  �ل�شالح 
�لهجوم �لذي ��شتهدف طالبا من �مل�شتوطنني �أثناء 

•• عوا�شم-وكاالت

�أزم���ة جديدة  ب��و�ب��ة  على  ليبيا  تقف 
�للجنة  رئ���ي�������س  ق������ر�ر  م����ع  ت���ز�م���ن���اً 
�ل����ربمل����ان����ي����ة مل���ت���اب���ع���ة �الن���ت���خ���اب���ات 

�النتخابات  تاأجيل  فيه  �ملعلن  �الأخري  �ل�شغري  �لهادي 
�لتاأجيل،  م���دة  بتفا�شيل  �الح��ت��ف��اظ  م��ع  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
بالتن�شيق مع  �ملوعد �جلديد الإجر�ء �النتخابات  وكذ� 

جمل�س �لنو�ب.
ووفق �شحف عربية �شادرة  �أم�س �الأحد، فاإن حكومة 
�لدبيبة �أ�شبحت مطالبة بالرحيل يف موعد �النتخابات 
دي�شمرب  م��ن  �ل�24  يف  م���ق���رر�ً  ك���ان  �ل���ذي  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 

-كانون �الأول �جلاري وت�شكيل حكومة جديدة.

خطة �إنقاذ
�إن م�شت�شارة �الأمني  قالت �شحيفة “�ل�شرق �الأو�شط”، 
�لعام لالأمم �ملتحدة �خلا�شة بليبيا �شتيفاين ويليامز، 
�لعملية  الإن���ق���اذ  خ��ط��ة  ع��ن  �مل��ق��ب��ل  �الإث���ن���ني  �شتك�شف 
خالد  للدولة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�س  وقال  �النتخابية، 
عقيلة  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  مع  تو��شل  �إن��ه  �مل�شري، 
�شبل  مناق�شة  ق�شد  بينهما  �جتماع  لرتتيب  �شالح، 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  �النتخابية،  �لعملية  �ن�����ش��د�د  معاجلة 
تو�فق، و�إجناز قاعدة د�شتورية وخريطة طريق الإجر�ء 
وبع�س  خارجية  �أطر�فاً  �مل�شري  �تهم  كما  �النتخابات. 
�ل�شفر�ء، �لذين مل يحدد هويتهم، بالتدخل وممار�شة 
�لنو�ب  وجمل�شي  �النتخابات،  مفو�شية  على  �شغوط 

و�الأعلى للق�شاء.
ويف ظل �لدعو�ت �مل�شتمرة لعقد �النتخابات وتدخالت 
مع  مطواًل  لقاء  �أم�س  عقدت  �لتي  ويليامز  �شتيفاين 
عدد من �لقادة �ل�شيا�شيني يف ليبيا، بينهم �لنائب �الأول 
�الأمن  وم�شت�شار  �لقطر�ين،  ح�شني  �حلكومة  لرئي�س 
بو�شناف  �إبر�هيم  �لوطنية  �لوحدة  حلكومة  �لقومي 
�شلط �ل�شوء على خريطة �لطريق و�مل�شاحلة �لوطنية 
وتوفري  و�لربملانية  �لرئا�شية  و�النتخابات  �ل�شاملة، 

•• مقدي�شو-وكاالت

خالل �أ�شبوع، �شقطت مدينتان يف يد حركة “�ل�شباب” 
�الإره���اب���ي���ة ب��والي��ة غ��ل��م��دغ و���ش��ط �ل�����ش��وم��ال، و�شط 
خماوف من �أن ت�شهم �الأزمتان �ل�شيا�شية و�القت�شادية 
�لعا�شمة  �إىل  �لو�شول  ت�شريع  يف متكني �حلركة من 

مقدي�شو، معتمدة يف ذلك على تكتيك “قطم �ملدن«.
�جلاري،  �الأ�شبوع  منت�شف  �الإرهابية  �حلركة  و�أعلنت 
�لو�قعة  �ال�شرت�تيجية،  طري”  “عيل  على  �شيطرتها 
يف  و”طو�شمامريب”  عيل”  “غوري  مدينتي  ب��ني 
حمافظة “غلغدود” بوالية “غلمدغ”، على بعد 750 

ك��ل��م م��ن م��ق��دي�����ش��ي��و، ك��ث��اين مدنية 
�ل�شومال،  بو�شط  �أ�شبوع  يف  ت�شقط 
�ال�شرت�تيجية  م��ت��ب��ان  م��دي��ن��ة  ب��ع��د 

بوالية هري�ن.
ووالية “غملدغ” تتمتع بحكم ذ�تي، 
حتدها من �ل�شمال والية بونتالند، 
وم���ن �ل��غ��رب �إث��ي��وب��ي��ا، وم���ن �ل�شرق 
�ملحيط �لهندي، ومن �جلنوب والية 

هري�شبيلي.
�الإرهابية،  �ل�شباب  حركة  وبح�شب 
لقو�ت �حلكومة  رت قو�عد  دمَّ فاإنها 
للوالية  �لتابعة  و�لقو�ت  �لفيدر�لية 
يف �ملنطقة �ال�شرت�تيجية �لتي تربط 

بني دو�شمريب ومدينة غري عيل.
�أع��ل��ن��ت �حلركة  �مل��ا���ش��ي،  و�الث���ن���ني 
متبان  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى  ����ش���ي���ط���رت���ه���ا 
�ال�شرت�تيجية بوالية هري�ن �لو�قعة 
وهري�شبيلي،  غ��ل��م��دغ  والي���ت���ي  ب���ني 

و�شط �ل�شومال.
و�ل�����ش��ب��ت، ق��ت��ل م����دين و�أ����ش���ي���ب 5، 

�عترب �أن قو�ت م�شر�تة هي من �أ�شقطت نظام �لعقيد 
�مل�شهد  يف  “�ملتحكمني  �إن  قال  �لقذ�يف،  معمر  �لر�حل 

�ليوم هم �أن�شاره«.

فر�غ �سيا�سي
�ل�شيا�شي  �لفر�غ  �لليبي جل�شاته ملناق�شة  يبد�أ �لربملان 
�شحيفة  وق��ال��ت  �لدبيبة،  حكومة  رحيل  م��ع  �ملحتمل 
“�لعرب” �للندنية، �إن رئي�س �للجنة �لربملانية �ملكلفة 
�لنائب  لالنتخابات  �لعليا  �ملفو�شية  م��ع  بالتو��شل 
جل�شة  �شيعقد  “�لربملان  �إن  ق���ال،  �ل�����ش��غ��ري  �ل���ه���ادي 
علنية يف �ل�27 من دي�شمرب )كانون �الأول( بالتن�شيق 
م���ع م��ف��و���ش��ي��ة �الن���ت���خ���اب���ات الإع������الن م���وع���د جديد 

�أخرى ما ز�لت تهدد  �أ�شو�تاً  �أن  �إال  �ملنا�شب لها،  �ملناخ 
برفع �ل�شالح جمدد�ً و�إعادة ليبيا �إىل �ملربع �الأول.

بادي،  �شالح  �ل�شمود”  ب�”لو�ء  يعرف  ما  قائد  وع��اد 
�مل�شلحة،  �مليلي�شيات  قادة  حتري�س  �إىل  دولياً،  �ملعاقب 
مبدينة  ر�أ���ش��ه  م�شقط  يف  جم���دد�ً  بهم  �جتمع  �ل��ذي��ن 
ب�شرورة  مطالبهم  �مل��ا���ش��ي،  �جل��م��ع��ة  ي���وم  م�����ش��ر�ت��ة 
�لتوجه فور� �إىل �لعا�شمة لطرد من و�شفهم ب�”خونة 

ثورة 17 فرب�ير -�شباط«.
و�أب��ل��غ ب���ادي ق���ادة �ل��ك��ت��ائ��ب يف م�����ش��ر�ت��ة، �أن���ه “�شيتم 
“�شن�شكل  ب��ق��ول��ه:  �النتخابات”،  �إل��غ��اء  على  �الت��ف��اق 
�لبالد،  �شوؤون  لت�شيري  حاكماً  ثورياً  ع�شكرياً  جمل�شاً 
وبعدما  و�شنقر د�شتور مينع �ملجرمني من �لرت�شح”. 

مقدي�شو. و�أو�شح �شلطان ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
جمع  على  ق��ادر  ��شتخبار�تي  جهاز  لديها  �حلركة  �أن 
مينحها  مبا  �حلكومية،  �لقو�ت  و��شتهد�ف  �ملعلومات 
ميزة �ملباغتة لتحقيق �نت�شار�ت وك�شب �أر��ٍس جديدة. 
وحافظت �حلركة على ح�شولها على �لتمويل و�ل�شالح 
جديدة  م��دًن��ا  وك�شبت  عملياتها  فكثفت  ع��دة،  بطرق 

وفق �لباحث. بتكتيك “قطم �ملدن”، 
�لدولية، �شبتمرب  �الأزم��ات  �أ�شارت جمموعة  �أن  و�شبق 
�أف�شل  خ��دم��ات  تقدم  �ل�شباب  حركة  �أن  �إىل  �ملا�شي، 
م��ن �حل��ك��وم��ة، حم���ذرة م��ن �أن ع���ودة ط��ال��ب��ان حلكم 
�أفغان�شتان ز�د جر�أة �حلركة �ل�شومالية، معززة بقوة 

مطعًما  ��شتهدف  تفجري  يف  حمليان،  نائبان  بينهم 
هري�شبيلي  والي��ة  عا�شمة  جوهر  مدينة  �أحياء  باأحد 
ج��ن��وب��ي �ل�����ش��وم��ال. و�خل��م��ي�����س 9 دي�����ش��م��رب، ق�شفت 
�أنها  ز�عمة  جوهر،  مدينة  مطار  “�ل�شباب”،  حركة 
ع�شكريني  وم�شت�شارين  �إف��ري��ق��ي��ة  ق���و�ت  ����ش��ت��ه��دف��ت 

�أمريكيني.
�أحمد  �الإره��اب��ي��ة  ���ش��وؤون �جلماعات  �لباحث يف  وي��رى 
�الإرهابية  �ل�شباب  حركة  هجمات  ت�شاعد  �أن  �شلطان، 
ف��رتة م��ا بعد  ��شتغالل  �إىل جن��اح �حل��رك��ة يف  ي��رج��ع 
خ����روج �ل���ق���و�ت �الأم���ريك���ي���ة م���ن �ل�����ش��وم��ال )مطلع 
2021(، يف بناء �شبكتها و�شط وجنوب �ل�شومال ويف 

ذلك  و����ش���ري�ف���ق  ل���ال����ش���ت���ح���ق���اق���ات، 
�الإع��الن عن حكومة جديدة تر�شي 

جميع �الأطر�ف«.
و�أكدت �ل�شحيفة، �أن م�شاعي �لربملان 
لت�شكيل حكومة جديدة قد ت�شطدم 
�أنه  يف �لنهاية برف�س �لدبيبة ت�شليم �ل�شلطة، خا�شة 
نائبه رم�شان  �شاأن  �شاأنه  �شابق  وق��ت  ذل��ك يف  �إىل  �أمل��ح 

�أبوجناح �لذي يقود �حلكومة بالنيابة عنه حالياً.
�إن  �لتكبايل،  علي  �لليبي  �ل��ربمل��ان  ع��ن  �ل��ن��ائ��ب  وق���ال 
“ليبيا متر باأزمة كبرية حالياً ب�شبب �حلكومة، جمل�س 
تبقى  رمب��ا  �لدبيبة،  حكومة  الإخ���ر�ج  م�شتعد  �ل��ن��و�ب 
حكومة  �ل��ربمل��ان  ُي�شكل  �الأث��ن��اء  ويف  �الأع��م��ال  لت�شيري 
�لدبيبة مل  �أن  ر�أينا  وطنية، لكن حتى يف هذه �حلالة 
ويتخذ  �الأم���و�ل  ي�شرف  و�أخ���ذ  �ل��ن��و�ب  يعتد مبجل�س 

�لقر�ر�ت«.

تهديد بالعقوبات
و�أع�شاء  �الأردن��ي��ة، عن خ��رب�ء  “�لغد”  نقلت �شحيفة 
تاأجيل  فر�شية  �إن  قولهم،  �لليبي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف 
ت�شتطيع  ح��ت��ى  ق�����ش��رية  ل��ف��رتة  �شتبقى  �الن��ت��خ��اب��ات 
�إكمال كافة �ملهام �لتي ت�شهل �لعملية  �ملفو�شية �لعليا 
�النتخابية، وحت�شينها من �أي ثغر�ت ق�شائية قد تعيد 

�لعملية ملربع �ل�شفر.
من جانبها، �أكدت �الإعالمية حرية بوميامه، �أن لقاء�ت 
و�حد،  ه��دف  لتحقيق  جميعها  تاأتي  �لدولية  �ملبعوثة 
�ملتفق  �لزمني  للجدول  طبقاً  �النتخابات  �إج��ر�ء  وه��و 
عليه م�شبقاً. و�أو�شحت �الإعالمية �لليبية �أن �ملبعوثة 
�لدولية ال ت�شعى للتو�فق و�إنقاذ �ملوقف �حلايل فقط، 
بل ت�شعى كذلك �إىل �لتاأكيد على معاقبة �أي ف�شيل �أو 

جهة تعمل على عرقلة �لعملية �النتخابية.
وقالت بوميامه، �إن �لو�شع �حلايل يف ليبيا على �مل�شتوى 
�ل�شيا�شي يحتاج �إىل تدخل عاجل من �لقوى �لدولية 
�النتخابية،  �لعملية  �إج���ر�ء  ل�شمان  �ملتحدة؛  و�الأمم 

و�شمان �أي�شا عدم �النقالب على �لدميقر�طية.

مادية؛ حيث تقدر عائد�ت �حلركة ب�15 مليون دوالر 
تع�شر�ن  كبريتني  �أزمتني  و�شط  ذلك  وياأتي  �شهريا. 
�ل�شومال؛ �الأوىل �الأزمة �ل�شيا�شية �لناجتة عن �لفر�غ 
عبد�هلل  حممد  �لرئي�س  والية  �نتهاء  بعد  �لد�شتوري 
�النتخابات  �إج����ر�ء  وف�شل  �مل��ا���ش��ي،  ف��رب�ي��ر  ف��رم��اج��و 
�لقوى  �تفاق  لعدم  �ل�شهر؛  ذ�ت  يف  مقررة  كانت  �لتي 
�ملحادثات  �نهيار  ثم  تنظيمها،  كيفية  على  �ل�شيا�شية 

بني حكومة مقدي�شو و�لقادة �ملحليني، �أبريل �ملا�شي.
و�الأزمة �لثانية �قت�شادية؛ حيث �أظهر تقرير ملنظمة 
�لتابعة لالأمم �ملتحدة )�لفاو( عن  �الأغذية و�لزر�عة 
حالة �لتغذية يف �لعامل �لعربي �أن 69 مليون �شخ�س 
 ،2020 ع��ام  �لتغذية  �شوء  يعانون 
�ل�شومال،  ت�����ش��رًر�  �ل���ب���الد  و�أك�����رث 
�ل�شكان  م��ن   59،5% يعاين  حيث 

من �جلوع.
 2004 ظهرت  “�ل�شباب”  وحركة 
�ملحاكم  الحت��اد  ميلي�شياوية  ك���ذر�ع 
�الإ�شالمية �لذي �شيطر على مناطق 
ت��ع��ر���س لهزمية  ث��م  �ل�����ش��وم��ال،  يف 
جنوب  �إىل  �حل��رك��ة  وف���ّرت  �شاحقة، 
ع�شابات  ح����رب  ل��ت��ق��ود  �ل�����ش��وم��ال 
�لتفجري�ت  ذل��ك  يف  مبا  هناك،  من 
 ،2008 عام  وبحلول  و�الغتياالت. 
�لف�شائل  �أك����رث  �حل���رك���ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
تطرفا ومتويال، بالتز�من مع تز�يد 
�ل�شومال،  �شو�حل  على  �لقر�شنة 
وه���و م��ا دف���ع الت��ه��ام �حل��رك��ة باأنها 
�لتمويل  م��و�رد  كاأحد  عليها  تعتمد 
�لتي  ل�����الإت�����او�ت  �إ����ش���اف���ة  �ل���غ���زي���ر، 
ت���اأخ���ذه���ا م���ن �ل�����ش��رك��ات و�الأف�������ر�د 

باالبتز�ز و�لرتهيب.

كيف ت�شتعد اأوروبا ملواجهة »مو�شم االإرهاب«؟ •• عوا�شم-وكاالت

ت��ت��زي��ن ����ش���و�رع وم��ي��ادي��ن �أوروب�����ا 
�ملتالألئة،  �مل���ي���الد  ع��ي��د  ب��اأ���ش��ج��ار 
بهجتها  ���ش��ف��و  ي��ع��ك��ر  م���ا  �أن  غ���ري 
�أجو�ء �حلذر و�لرتقب �لتي يبثها 
�الحت�شاد �ملكثف للدوريات �الأمنية 
حولها، وهي تتهياأ ل�شد �أي هجمات 
“مو�شم  يف  حم��ت��م��ل��ة  �إره����اب����ي����ة 
�الأ�شبوع  ه���ذ�  و�رت��ف��ع  �الإره������اب«. 
�لفرن�شي،  �لد�خلية  وزي���ر  ���ش��وت 
ج���ري�ل���د د�رم�����ان�����ان، حم�����ذر� من 
�أعياد  يف  لهجمات  ب���الده  ت��ع��ر���س 
�مليالد �ملقررة 25 دي�شمرب، ور�أ�س 
باأنها  �خلطر  حالة  و��شفا  �ل�شنة، 
مرتجما ذلك يف  “�شديدة جد�”، 
�الحرت�زية،  �الإج������ر�ء�ت  ت�شديد 
ومتركز قو�ت �الأمن �أمام �الأ�شو�ق 

و�لكنائ�س.
وج���اء ه���ذ� �ل��ت��ح��رك ب��ع��د ت�شعيد 
�الإره������اب������ي  “د�ع�س”  ت���ن���ظ���ي���م 
هجماته يف �لعر�ق و�شوريا، ومتدد 

غرب  يف  فكره  �ملعتنقة  �جلماعات 
ل�”د�ع�س  �إ�شافة  �إفريقيا،  و�شرق 
وما  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  خر��شان” 
لهيب  م��ن  �لتنظيمات  ه��ذه  تبثه 
�ملقيمني  بع�س  �لتطرف يف عقول 

يف �أوروبا عرب �الإنرتنت.
وتز�منت �الإجر�ء�ت �لفرن�شية مع 
حتذير�ت �خلارجية �الأمريكية يف 
 2020 ل��ع��ام  ل��الإره��اب  تقريرها 
رغم  باأنه  �خلمي�س،  ن�شرته  �ل��ذي 
خ�����ش��ارة د�ع�����س �الأر�����س يف �شوريا 
و�ل��ع��ر�ق، �إال �أن��ه مت��دد يف مناطق 
�لهجمات  وع���دد  ب��ال��ع��امل،  �أخ����رى 
�مل��ئ��ة �شنة  10 يف  �الإره��اب��ي��ة ق��ف��ز 

.2020

�لأعو�م �ل�ستة
عن  و�ل����ك����الم   2015 ع����ام  م��ن��ذ 
“خطر �الإرهاب” يومي يف �أوروبا، 

بدماء  ف��رن�����ش��ا  ����ش��ط��ب��غ��ت  ح��ي��ث 
�إره���اب���ي���ة قتلت  ���ش��ل�����ش��ل��ة ع��م��ل��ي��ات 

130 �شخ�شا وجرحت �ملئات.
وم��ن��ذ ذل���ك �ل��ع��ام وح��ت��ى 2018 
���ش��ج��ل��ت ف��رن�����ش��ا ه��ج��م��ات م���ا بني 
ع�شر�ت  �أوق�����ع�����ت  وط���ع���ن  ده�������س 
ليهددها  �الإره��اب  وعاد  �ل�شحايا، 
وب���اري�������س  ن���ي�������س  ب���ه���ج���وم���ني يف 

باأكتوبر 2020.
 2016 �أع���و�م  �لهجمات  وت��و�ل��ت 
و�أب�����رزه�����ا  و2018،  و2017 
بروك�شل،  وق��ط��ار  م��ط��ار  ه��ج��م��ات 
فرن�شا  يف  وطعن  ده�س  وهجمات 
وبريطانيا  و�ل�������ش���وي���د  و�أمل����ان����ي����ا 
بريطانيا  وت��ع��ر���ش��ت  و�إ���ش��ب��ان��ي��ا، 
ل�3  م�������ش���ل���ح  ل����ط����ع����ن   2019
هجمات   2020 و�شهد  �أ�شخا�س، 

يف �لنم�شا �أ�شقطت 5 قتلى.
�ل�����ش��ح��ف��ي، �شيار  �ل��ك��ات��ب  وي����رى 

خ���ل���ي���ل، م����دي����ر حت����ري����ر ج���ري���دة 
خماوف  �أن  �للندنية،  “ليفانت” 
�مليالد  �أع���ي���اد  �الإره������اب يف  ت���ز�ي���د 
�ل���رئ���ي�������س  ت���������ش����دي����د  يف  ت����ظ����ه����ر 
على  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي 
�الأج��ه��زة �الأم��ن��ي��ة ب��زي��ادة �حلذر، 
�الأمني  �حل�شور  لتعزيز  �أدى  م��ا 
و�مل��ي��ادي��ن. ويف حديثه  ب��ال�����ش��و�رع 
�أرجع  “�شكاي نيوز عربية”  ملوقع 
النت�شار  �مل����خ����اوف  ���ش��ب��ب  خ��ل��ي��ل 
�ل��ع��امل، وتغلغل  خ��الي��ا د�ع�����س يف 
باأوروبا  مقيمني  عقول  يف  فكرهم 
وم���ه���اج���ري���ن ج�����دد، م�����ش��ري� �إىل 
�أملانيا  يف  �الأخ�����رية  �مل��د�ه��م��ات  �أن 
�أكرب  و�لنم�شا ملجموعات متطرفة 

دليل على حذر �أوروبا.
�لعمليات  ل��ط��ب��ي��ع��ة  خ��ل��ي��ل  ون������ّوه 
�لتي  �مليالد،  �أعياد  تن�شط يف  �لتي 
تعد “مو�شما �إرهابيا” للجماعات 

�عتمادها  ذل���ك  وم���ن  �مل��ت��ط��رف��ة، 
على مو�د �أولية ل�شنع �لقنابل، ما 
مو�د  من  للتحذير  بريطانيا  دفع 
�لتنظيف  منتجات  مثل  كيميائية 
�ملنزيل، كما ت�شيع عمليات �لطعن 

بال�شكني.

كلمة �ل�سر
ور�ء  �ل�شر  كلمة  ف��اإن  ووف��ق خليل 
تتعلق  �ملتطرفة  �جلماعات  ن�شاط 
تعتمد كثري� على  ولذ�  بالتمويل، 
“بيتكوين”  مثل  �لرقمية  �لعملة 
ل�����ش��ه��ول��ة ت���د�ول���ه���ا، م�����ش��دد� على 
دور �الحت��اد �الأوروب���ي يف مكافحة 

“�الإرهاب �لرقمي«.
و�أ�ش�شت بريطانيا قوة من وكاالت 
�لربيطاين  و�جل��ي�����س  �لتج�ش�س 
مل��و�ج��ه��ة �الإره�����اب �ل��رق��م��ي، ب�شن 
قوة  الإ�شعاف  �إلكرتونية  عمليات 

�خلو�دم  وتعطيل  �لرقمية  د�ع�س 
دعاية  يف  �مل�شتخدمة  و�ل��ه��و�ت��ف 

�لتنظيم.
�ملناطق  �أي  ب�شاأن  �شوؤ�ل  على  ورد� 
يتوقع �أن ي�شتهدفها �الإرهاب، قال 
خليل: “من �ل�شعب �لتنبوؤ، ولكن 
و�لربيطانية  �الأملانية  �لتحذير�ت 
و�ل����ف����رن���������ش����ي����ة و�ل����ه����ول����ن����دي����ة 
�نت�شار  يف  و����ش��ح��ة  و�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
�الأماكن  مل��ر�ق��ب��ة  مكثفة  دوري����ات 

�ملكتظة وتفتي�س �مل�شتبه بهم«.
وكر�شت �لدول �الأوروبية جهودها 
هذ� �لعام ملجابهة �الإرهاب بجميع 
�الأوروب���ي،  �ل��ربمل��ان  و�أق��ر  �أ�شكاله، 
على  م�شددة  قيود�  �ملا�شي،  �أبريل 

حمتوى �ملن�شات �الإلكرتونية.
وطبقت فرن�شا ��شرت�تيجية حذف 
و�لفيديوهات  و�ل�����ش��ور  �لر�شائل 
�لتي  �حل�شابات  وتعقب  �ملتطرفة، 
ت���روج���ه���ا، مت��ه��ي��د� الع��ت��م��اد دول 
ر�شميا  �لقانون  �الأوروب���ي  �الحت��اد 

�لعام �ملقبل.
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تعزز  �مليالد،  �أ�شبوع من عيد  قبل 
�لعامل  ع���رب  �مل���ف���رو����ش���ة  �ل���ق���ي���ود 
للجم �النت�شار �خلاطف للمتحورة 
�أوميكرون من فريو�س كورونا مع 
مو�قع  �إغ��الق  �أو  �حتفاالت  �إل��غ��اء 
ثقافية، فيما تزد�د �ل�شغوط على 

غري �مللقحني.
ع��ل��ى ر�شدها  ف��ق��ط  ���ش��ه��ر  وب���ع���د 
�إفريقيا،  جنوب  يف  �الأوىل  للمرة 
باتت �ملتحورة �أوميكرون موجودة 
وتنت�شر  ب��ل��د�  ث��م��ان��ني  ح����و�ىل  يف 
ب�شكل �شاروخي يف �أوروبا حيث قد 
بحلول  �ملهيمنة  �لن�شخة  ت�شبح 
�لثاين-يناير  ك���ان���ون  م��ن��ت�����ش��ف 

بح�شب �ملفو�شية �الأوروبية.
وع�����������ززت �ل����ك����ث����ري م������ن �ل��������دول 
�لوقاية  �إج�����������ر�ء�ت  �الأوروب������ي������ة 
نهاية  �أعياد  �ق��رت�ب  مع  �ل�شحية 

�ل�شنة.
�إي����رل����ن����د�، ���ش��ت��ق��ف��ل �حل���ان���ات  يف 
�لثامنة  �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د  و�مل��ط��اع��م 
م�����ش��اء �ع���ت���ب���ار� م���ن �الأح�����د حتى 

نهاية كانون �لثاين-يناير.
�أما �لدمنارك �لتي �شجلت �جلمعة 
�ألف   11 عدد� قيا�شيا جديد� بلغ 
حالة من بينها 2500 باملتحورة 
�عتبار�  ف�����ش��ت��غ��ل��ق  �أوم�����ي�����ك�����رون، 
�مل�شارح  ���ش��ه��ر،  ومل����دة  �الأح�����د  م���ن 
�حلفالت  وق��اع��ات  �ل�شينما  ودور 
�ملتنزهات  ع��ن  ف�شال  �ملو�شيقية 

�لرتفيهية و�ملتاحف.
من  �حلكومة  طلبت  فرن�شا،  ويف 
�حلفالت  �إل��غ��اء  �لبلديات  روؤ���ش��اء 
�الألعاب  ع���رو����س  �أو  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة 

�لنارية �ملقررة ليلة ر�أ�س �ل�شنة.
وع��ل��ى �ل��ق��ارة �الأم��ريك��ي��ة، �شتعيد 
�لعمل  �لكندية  كيبيك  مقاطعة 
بنظام �حلد من عدد �ملوجودين يف 

�حلانات و�ملطاعم و�ملتاجر.
�ما يف �آ�شيا، فتعيد كوريا �جلنوبية 
�عتبار� من �ل�شبت �لعمل ب�شاعات 
�إغالق �إلز�مية للمقاهي و�ملطاعم 
ودور �ل�شينما و�أماكن عامة �أخرى 
�أن تقت�شر �للقاء�ت �خلا�شة  على 
�أربعة  ع��ل��ى  و����ش���اع���د�  �الآن  م���ن 

�أ�شخا�س.
وبد�أت تفر�س قيود �شفر يف نهاية 

�الأ�شبوع �حلايل.
ف��ت��ع��ت��م��د ف���رن�������ش���ا �ع����ت����ب����ار� من 
�ل�شبت لزوم وجود “�شبب قاهر” 
ل���ل���م�������ش���اف���ري���ن �ل�����و�ف�����دي�����ن من 

يف  �أخ��ط��اء  �رتكابها  ويف  �ل��ت��ح��رك 
كب�س  كانت  �أي�شا  لكنها  �لتقييم، 
�ل�شيا�شية  �ل�شلطات  لبع�س  فد�ء 

�لتي جتاوزتها �الأحد�ث.
و�أق�������ر م���اي���ك���ل ر�ي������ن �ل������ذي كان 
�ل�شحة  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م��ع 
�ل����ع����امل����ي����ة ت�����ي�����درو������س �أده������ان������وم 
غيربيي�شو�س �أحد �أبرز �لوجوه يف 
“كان  �لوباء  �شد  �ملنظمة  معركة 
ذل����ك ���ش��ع��ب��ا يف ب��ع�����س �الأح���ي���ان. 
لقد تلقينا بع�س �ل�شفعات” لكّن 

“ذلك جزء من هذ� �لعمل«.
و�جل�����زء �الأ���ش��ع��ب ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إىل 
�لذي  �ل��ل��ق��ب  وه���و  “�جلرن�ل”، 
�أط��ل��ق��ه ع��ل��ي��ه غ��ي��ربي��ي�����ش��و���س، هو 
ت��اأث��ري ذل���ك ع��ل��ى ع��ائ��الت خرب�ء 
�لذين  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  منظمة 

يعملون بال هو�دة.
�لذين  �لثالثة  �أوالده  ير  مل  وهو 
�أربع  ���ش��وى  �إي��رل��ن��د�  يف  يعي�شون 
م����ر�ت يف غ�����ش��ون ع���ام���ني. وقال 
�أ�شاف  ل��ك��ن��ه  �شعب”  �أم����ر  “�إنه 
فيه  �شيء مقارنة مبا مير  �أن��ه ال 
�لعاملون �ل�شحيون على �الأر�س.

و�أو���ش��ح ر�ي��ن �ل��ذي �أم�شى فرتة 
ك���ب���رية م���ن رب����ع �ل���ق���رن �الأخ����ري 
ي��ح��ارب ع��ل��ى �الأر�����س �أوب��ئ��ة مثل 
ف��ريو���س �إي��ب��وال و�ل��ك��ول��ري� و�شلل 
�أكرث  ���ش��يء  ي��وج��د  “ال  �الأط���ف���ال 
�إرهاقا و�أكرث �إجهاد� من �أن تكون 
ملحاربة  �الأم���ام���ي���ة  �ل�����ش��ف��وف  يف 

جائحة«.
ت��غ��ريت ن��ظ��رة �ل��دك��ت��ور ر�ي���ن �إىل 
�حل��ي��اة يف �ل��ع��ر�ق �ل��ع��ام 1990 
حرب  خ��الل  رهينة  �حتجز  ح��ني 
�أج��رى جر�حة فيما  �خلليج، وقد 

م�شد�س م�شوب �إىل ر�أ�شه.
و  �ل��ع��ر�ق  يف  رهينة  “كنت  وروى 
�ملنا�شبات  من  �لكثري  يف  �عتقدت 
�عترب  و�الآن،  �ن��ت��ه��ت.  ح��ي��ات��ي  �أن 
يف غالب �الأحيان �ين �أعي�س نعمة 

�إ�شافية«.
�أف�������ادت عمله  �مل���ي���د�ن���ي���ة  �خل�����ربة 
على  ت�������ش���اع���ده  �إن����ه����ا  �إذ  �حل������ايل 
مع  �لتعامل  على  “�لقدرة  تنمية 
حاالت  تفر�شها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��غ��وط 

�لطو�رئ«.
من ناحية �أخرى، هناك �أمر و�حد 
�مليد�نية  خ��ربت��ه  ل��ه  ��ره  مل حت�����شّ
ل�شت  “�أنا  و�أو���ش��ح  �ل�شيا�شة  وه��و 
�شيا�شيا بالفطرة لكنني �أتعلم وقد 
�أف�شل بعد هذه  �أ�شبح دبلوما�شيا 

�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية«.

بريطانيا و�ملتوجهني �إليها بعدما 
�شجل هذ� �لبلد لليوم �لثالث على 
�لتو�يل عدد� قيا�شيا من �الإ�شابات 

بلغ 93،045 حالة.
ود�خل �الحتاد �الأوروبي بات بع�س 
و�لربتغال  �إي��رل��ن��د�  م��ث��ل  �ل����دول 
على  يفر�س  و�ل��ي��ون��ان  و�إي��ط��ال��ي��ا 
حتى  �الأوروب�������ي�������ني  �مل�������ش���اف���ري���ن 
بفح�س  �ل��ت��زود  م��ن��ه��م،  �مللقحني 

ت�شخي�س �شلبي �لنتيجة.
�ل��ت��ي �شنفت  �أمل���ان���ي���ا  و���ش��ت��ف��ر���س 
�جلمعة فرن�شا و�لدمنارك بلدين 
على �مل�شافرين  “عايل �ملخاطر”، 
م��ن هذين  �الآت���ني  �مللقحني  غ��ري 
�لبلدين فرتة حجر. و�عتبار� من 
�الأحد �شيطبق هذ� �لتدبري �أي�شا 
على �لو�فدين من �لرنوج ولبنان 

و�أندور�.
�أينما  وت��رت�ف��ق ه���ذه �الإج������ر�ء�ت 
كان مع �شغوط متز�يدة على غري 
�إىل حد  �أح��ي��ان��ا  ت�����ش��ل  �مل��ل��ق��ح��ني 

�إلز�م تلقي �للقاح.
ففي لو�س �جنلي�س ينبغي �عتبار� 
ك����ل موظفي  ع���ل���ى  �ل�����ش��ب��ت  م����ن 
عنا�شر  ف���ي���ه���م  مب�����ن  �ل���ب���ل���دي���ة 
�ل�����ش��رط��ة و�الإط�����ف�����اء �ل���ذي���ن مل 
ديني  ��شتثناء  �أي  على  يح�شلو� 
�أو �شحي تلقي �للقاح و�إال و�شعو� 

�أوميكرون”.  م���ن  ط���وي���ل  وق����ت 
و�الأ�شخا�س �لذين يقولون عك�س 
)�ملتحورة(  “ي�شتخدمونها  ذل��ك 
عذر�” م�شري� �إىل �نعد�م �مل�شاو�ة 
�جلائحة  وت�شيي�س  �ل��ل��ق��اح��ات  يف 
�ملبكر  و�ل��رف��ع  �ملنت�شر  و�لت�شليل 
�شاهمت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ود 

كلها يف �نت�شار �ملتحّورة دلتا.
�أن  ميكنه  �ل��ع��امل  �أن  �ع��ت��رب  لكنه 
“�ملرونة  �إىل  الف��ت��ا  �مل�����ش��ار،  ي��غ��ري 
و�خلدمة  للمجتمعات  �ملذهلة” 
�ل�شحيني  ل��ل��ع��ام��ل��ني  �مل��ت��ف��ان��ي��ة 
�مل�شبوق  غ��ري  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ت��ع��اون 
ت�شببت  �لتي  �جلائحة  بد�ية  منذ 

باأ�شو�أ �أزمة �شحية منذ مئة عام.
ملا  ج��د�  متفائل  “�أنا  ر�ي���ن  وق���ال 

ميكننا حتقيقه ب�شكل جماعي«.
ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ���ش��خ�����س زمالء 
ه����ذ� �ل��ط��ب��ي��ب �الإي���رل���ن���دي على 
وهي  �لتفاوؤل”،  “مفرط  �أن�����ه 
توليه  م���ن���ذ  ب����ه  �رت���ب���ط���ت  ���ش��ف��ة 
�لتنفيذي لربنامج  من�شب �ملدير 
�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لطو�رئ 
يف �لعام 2019، قبل فرتة وجيزة 

من �نت�شار �جلائحة.
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  ووج��دت 
نف�شها يف قلب �لعا�شفة وتعر�شت 
الن�����ت�����ق�����اد�ت ب�������ش���ب���ب ب���ط���ئ���ه���ا يف 

�ع��ت��ب��ار� م��ن �الث��ن��ني دخول   19
�لثقافية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �مل���ط���اع���م 
و�لرتفيهية  �لريا�شية  و�ملن�شاآت 
تقام  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ع��ن  ف�شال 

د�خل قاعات.
�ل���ل���ق���اح ���ش��ي��دخ��ل حيز  وف����ر�����س 
مطلع  ف��رن�����ش��ا  يف  �أي�����ش��ا  �لتنفيذ 
�ل�شهادة  �شت�شبح  بحيث  �ل�����ش��ن��ة 
على  لقاحية”  “�شهادة  �ل�شحية 
�ل���وزر�ء  رئي�س  �جلمعة  �أع��ل��ن  م��ا 
�الأماكن  فلدخول  كا�شتك�س.  جان 
�لتي يجب فيها �بر�ز هذه �ل�شهادة 
ثقافية  وم���ن�������ش���اآت  م��ط��اع��م  م���ن 
ل���ن تكون  وت��رف��ي��ه��ي��ة وغ����ريه����ا، 
نتيجة �شلبية لفح�س �لت�شخي�س 
كافية بل ينبغي �أن يكون �ل�شخ�س 
�أو  �للقاح  على  بال�شرورة  ح�شل 
�ن��ه �شفي من  �أو  �مل��ع��ززة  �جل��رع��ة 

�ملر�س.
ومبو�ز�ة ذلك، بات �لتلقيح ي�شمل 
�ن�شمام  �الأطفال يف دول عدة مع 
�لرب�زيل �إىل �لبلد�ن �لتي با�شرت 
�ملتحدة  ذلك مثل كند� و�لواليات 
و�لربتغال  وت�����ش��ي��ل��ي  و����ش��ر�ئ��ي��ل 

و�إيطاليا و�ليونان وقرب�س.
يف فرن�شا، �أيدت جلنة �الخالقيات 
للفئة  �ل���ل���ق���اح  ت���وف���ري  �جل���م���ع���ة 
تاركة  ع���ام���ا   11-5 �ل���ع���م���ري���ة 

�أجهزة  وت��ف��ي��د  �إد�ري������ة.  عطلة  يف 
من  ب��ق��ل��ي��ل  �ك������رث  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة 
430800 موظف بلدي �أي 79 
% م��ن �ل��ع��دد �الإج���م���ايل، تلقو� 

�للقاح حتى هذ� �الأ�شبوع.
�ل�شرطة  عنا�شر  بع�س  و�عرت�س 
�للقاح  تلقي  ل��زوم  و�الإط��ف��اء على 
ج����دوى حتى  دون  ح���اول���و�  وه����م 
�مل�شار  ع��رب  �الإج�����ر�ء  تعليق  �الآن 

�لق�شائي.
�أن  ب��ي �شي”  “�ن  وذك���رت حمطة 
نحو 80 % من عنا�شر �ل�شرطة 
�للقاح  ت��ل��ق��و�  �جن��ل��ي�����س  ل��و���س  يف 
2500 منهم ال  �أك��رث من  �أن  �إال 
وتقدمو�  ذل��ك  يرف�شون  ي��ز�ل��ون 
ب��ط��ل��ب ي�����ش��ت��ث��ن��ي��ه��م ���ش��ي��در���س يف 

�الأ�شابيع �ملقبلة.
�أع��ادت حمكمة �مريكية  و�جلمعة 
ملوظفي  �الإجباري  �لتلقيح  فر�س 
�إد�رة  تريد  كما  �لكربى  �ل�شركات 
�ل��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن وه���و �إج���ر�ء 
�لثاين/ ت�شرين  مطلع  علق  ك��ان 
حمكمة  م������ن  ب������ق������ر�ر  ن����وف����م����رب 
يطعن  وقد  تك�شا�س.  يف  ��شتئناف 
بهذ� �لتدبري جمدد� �أمام �ملحكمة 

�لعليا.
فقط  ���ش��ي�����ش��م��ح  ����ش���وي�������ش���ر�،  يف 
للملقحني �أو �ملتعافني من كوفيد-

وقال مايكل ر�ين يف مقابلة حديثة 
“�إنه  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  م���ع وك���ال���ة 
نتعامل  مل  �إذ�  حمتمل  م�شتقبل 

مع �لفريو�س ب�شكل �شحيح«.
هذ�  �أن  �أرى  “ال  �أ�����ش����اف  ل���ك���ّن 
م�شتقبال  �أرى  �الآن.  �ل�شيناريو 
�الأوبئة  ع���امل  وي���ق���ّدر  �أف�شل”. 
و�جل���������ر�ح �ل�������ش���اب���ق �ل���ب���ال���غ 56 
�لتد�بري  “�أخدنا  �إذ�  �أن���ه  ع��ام��ا، 
تغطية  و�زد�دت  بجدية  �ل�شحية 
�للقاحات” �شيكون ممكنا �لتغلب 

على �جلائحة.
ويف ح��ني �أن��ه م��ن غ��ري �مل��رج��ح �أن 
كوف-2،  �شار�س  فريو�س  يختفي 
�أن��ه قد ي�شبح جمرد  يعتقد ر�ي��ن 
�آخ��ر، مثل  فريو�س تنف�شي مزمن 

�الإنفلونز�.
لكن يبدو �أن هذ� �ملنظور �ملتفائل 
على  �لو�شع  طبيعة  مع  يتعار�س 
�ل��وب��اء بحياة  �أودى  �الأر����س. فقد 
5،3 ماليني �شخ�س يف كل �أنحاء 
قد  �لفعلي  �ل��ع��دد  �أن  �إال  �ل��ع��امل، 

يكون �أكرث بثالث �أو �أربع مر�ت.
ال تغري موجة �الإ�شابات �ملرتفعة 
�ل�����ت�����ي ت���ت�������ش���ب���ب ب����ه����ا �مل����ت����ح����ورة 
ب�شكل  �مل���ع���ط���ي���ات  �أوم�����ي�����ك�����رون 
ج����ذري وف��ق��ا مل��اي��ك��ل ر�ي����ن �لذي 
قبل  �شعوبات  نو�جه  “كنا  �أو�شح 

�خليار �لنهائي لالأهل.
تريد  �أنها  �جلمعة  فايزر  و�أعلنت 
لقاحها  م��ن  ثالثة  جرعة  �ختبار 
�مل�شاد لفريو�س كورونا لالأطفال 
دون �خل��ام�����ش��ة م��ا ق��د ي��دف��ع هذ� 
�لتقدم  �إىل  �الأم����ريك����ي  �مل��خ��ت��رب 
ترخي�س  ب��ط��ل��ب  �مل���ق���ب���ل  �ل����ع����ام 
لثالث جرعات �أ�شا�شية لدى هذه 

�لفئة �لعمرية.

م�ستقبل �أف�سل
�ملو�جهة  خ��ط  على  ع��ام��ني  وب��ع��د 
يو��شل  كوفيد-19،  وب����اء  ���ش��د 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ر�ي�����ن،  م��اي��ك��ل 
منظمة  يف  �ل����ط����و�رئ  ل���ربن���ام���ج 
تفاوؤله  �إب������د�ء  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
موؤكد� �أن �لب�شرية �شتغري م�شارها 
وت��ت��خ��ذ �ل��ت��د�ب��ري �ل��الزم��ة للجم 

�لفريو�س.
ل��ك��ن ر�ي����ن ي����درك �أن �الأزم�����ة قد 
�أوميكرون  �مل���ت���ح���ّورة  الأن  ت�����ش��وء 
رف������ع معدل  ع���ل���ى  ق��������ادرة  ت����ب����دو 
�الإ�شابات بكوفيد-19 ب�شكل حاد 

وملء �مل�شت�شفيات.
كذلك، قد يو�جه �لعامل متحّور�ت 
جديدة �أكرث خطورة قد توؤدي من 
خالل موجات متتالية �إىل �نهيار 

�الأنظمة �ل�شحية.

••ولنجتون-رويرتز

نظم �الآالف م�شري�ت يف ولنجتون 
عا�شمة نيوزيلند� �أم�س لالحتجاج 
�لتطعيم  وف��ر���س  �الإغ�����الق  ع��ل��ى 
بينما  كوفيد-19،  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة 
و�شلت ن�شبة �ملطعمني ب�شكل كامل 

�إىل 90 باملئة من �ل�شكان.
�ل�شارم وحمالت  �الإغالق  و�شاعد 
�إبقاء  يف  ن��ي��وزي��ل��ن��د�  يف  �لتطعيم 
معدالت �الإ�شابة بفريو�س كورونا 
و�لوفيات �ملرتبطة بها منخف�شة، 
�نتقاد�ت من  �إىل  �أدت  �أي�شا  لكنها 
طالبو�  �ل���ذي���ن  �ل��ب��ع�����س  ج���ان���ب 

•• نيويورك-اأ ف ب

�لو�حد  ب��روك��ل��ني  م��ط��اع��م  ت��غ��ل��ق 
�إ�شابات  ف���ورة  ب�شبب  �الآخ����ر  ت��ل��و 
طو�بري  تطول  فيما  بكوفيد-19 
�الن��ت��ظ��ار ل��ل��خ�����ش��وع ل��ف��ح�����س مع 
خ�����ش��ي��ة ���ش��ك��ان ن���ي���وي���ورك م���ن �أن 
�لعام  ك���اب���و����س  جم������دد�  ي��ع��ي�����ش��و� 
�ملدينة  ��شتحالت  عندما   2020
لهذه  ع���امل���ي���ا  م�����رك�����ز�  �ل����ك����ب����رية 

�جلائحة.
�أكرث  �أغلقت  بوينت  يف حي غرين 
من ع�شرة مطاعم وحانات �أبو�بها 
موقتا بعد ت�شجيل حاالت مفاجئة 
�شفوف  يف  �الأخ��������رية  �الأي��������ام  يف 

موظفيها �أو زبائنها.
ق����رب م��ت��ن��زه م���اك���ارن ي��ق��ف نحو 
ث��الث��ني ���ش��خ�����ش��ا يف ط���اب���ور �أم���ام 
مركونة  ���ش��غ��رية  �شحية  �شاحنة 

توفر فحو�شا �شريعة.
عما(   27( ري��رت  �شبن�شر  وي��ق��ول 
ي�شبه  “�لو�شع  �حل��ي  �شكان  �أح��د 
ك��ث��ري� م���ا ح�����ش��ل يف �آذ�ر/م����ار�����س 
�مل���وظ���ف يف  �أت����ى  وق���د   .”2020
�الأو�شاط �ملالية للخ�شوع الختبار 
كايتي  �ل���ط���ال���ب���ة  ���ش��دي��ق��ت��ه  م����ع 
�أ�شدقاء  �أ���ش��ي��ب  ب��ع��دم��ا  ك��ون��ويل 

لهما بالفريو�س.
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ك���ون���ويل  وق���ال���ت 
�ل���ط���و�ب���ري  ه������ذه  “روؤية  ب����ر�����س 
يتكرر...  ���ش��يء  ك��ل  ب����اأن  ي�����ش��ع��رن��ا 

وهذ� �أمر خميف فعال«.
ن���ي���وي���ورك عانت  وك���ان���ت م��دي��ن��ة 
�الأمرين خالل �ملوجة �الأوىل من 

�جلائحة يف ربيع �لعام 2020.
فقد فرغت �شو�رع نيويورك �لبالغ 
ن�شمة  ماليني   8،5 �شكانها  ع��دد 
�لتي  “�ملدينة  لقبت  لطاملا  و�لتي 

�ل���������ش����رط����ة. وح����م����ل �ل���ب���ع�������س يف 
كتبت  الف��ت��ات  �ل�شلمية  �مل��ظ��اه��رة 
عليها عبار�ت مثل “�الإغالق يدمر 
م�شادر �لعي�س” “و�لنيوزيلنديون 

لي�شو� فئر�ن جتارب«.
جا�شيند�  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����ش��ة  ك��ان��ت 
�لقيود  معظم  خففت  ق��د  �أردي���رن 
قبيل  متز�يدة  ل�شغوط  ��شتجابة 

عطلة عيد �مليالد.
وال تز�ل �حلدود �لدولية للجزيرة 
�لهادي  �ملحيط  جنوب  يف  �لو�قعة 
و�شتفتح  �خل�������ارج  �أم�������ام  م��غ��ل��ق��ة 

تدريجيا �عتبار� من �لعام �لقادم.
وق��ال��ت �حل��ك��وم��ة �إن ح���و�يل 90 

مبزيد من �حلرية و�إنهاء �شروط 
�لتطعيم �الإلز�مي.

�لتطعيم  �حل����ك����وم����ة  وف����ر�����ش����ت 
و�لعاملني  �ملعلمني  على  �الإلز�مي 
يف �ل�شحة و�ل�شرطة وغريها من 
ت���ق���دم خدمات  �ل���ت���ي  �ل��ق��ط��اع��ات 

للجمهور.
و�شار �ملحتجون ومل ي�شع معظمهم 
كمامات يف �حلي �لتجاري يف و�شط 
�أم�����ام مبنى  ول��ن��ج��ت��ون وجت��م��ع��و� 

�لربملان.
وج���رى ت��ع��زي��ز �الأم����ن ع��ن��د مبنى 
مد�خله  �أُغ���ل���ق���ت  �ل����ذي  �ل���ربمل���ان 
وج����رى ن�����ش��ر ع�����ش��ر�ت م���ن �أف����ر�د 

باملئة من �شكان نيوزيلند� �ملوؤهلني 
ن�شمة  م���ل���ي���ون   3.8 ح������و�يل  �أو 

ح�شلو� على �لتطعيم �لكامل.
ويف غ�شون ذلك منحت �ل�شلطات 
حل�شول  موؤقتة  مو�فقة  �ل�شحية 
�أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  �الأط��ف��ال 
�أع��و�م و11 عاما على  بني خم�شة 
لقاح �شركة فايزر �مل�شاد لكوفيد-
بلومفيلد مدير  �آ�شلي  وق��ال   .19
ت�شجيل  مت  �إن�������ه  �ل�������ش���ح���ة  ع������ام 
ب�شاللة  �ل���ب���الد  يف  �إ����ش���اب���ة  �أول 
�أوم��ي��ك��رون �مل��ت��ح��ورة م��ن فريو�س 
مبدينة  للعزل  من�شاأة  يف  ك��ورون��ا 

كر�ي�شت�شري�س.

�حلقيقة عدنا �إىل نقطة �النطالق 
وقد يكون �لو�شع �أ�شو� حتى” مما 

كان عليه يف ربيع 2020.
وت�شيف �ملوظفة �لعاملة يف قطاع 
ج���د�  خم���ي���ف  “�الأمر  �مل���ط���اع���م 
�أن  يف  ناأمل  كنا  الأننا  ج��د�  ومقلق 

يتح�شن �لو�شع«.
�إىل  �ل��ت��وت��ر  �أي����ام قليلة، ع���اد  م��ن��ذ 
�نت�شار  م����ع  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 
�أوميكرون  للمتحورة  ج��د�  �شريع 
�لرئي�س  وتوقع  كوفيد-19.  من 
يعمه  “�شتاء  �خلمي�س  بايدن  جو 
لغري  و�ملوت”  �خل���ط���ر  �مل����ر�����س 

�مللقحني.
�الأول/ ك�����ان�����ون  م�����ن  �الأول  يف 
�الإ�شابات  م��ع��دل  ك���ان  دي�����ش��م��رب، 
�ن  �إال  �ألفا   86 �جلديدة  �ليومية 
�ألفا   117 �إىل  و���ش��ل  �ل��ع��دد  ه��ذ� 

�أ�شابيع  م��دى  على  كليا  تنام”  ال 
�خليال  ب���اأف���الم  ج��دي��ر  م�شهد  يف 

�لعلمي.
ومل يكن يخرق �ل�شمت يف جاد�ت 
�شفار�ت  �إال  �ل��و����ش��ع��ة  م��ان��ه��ات��ن 
جتاوزت  فيما  �الإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ار�ت 
�ال�شتيعابية  قدر�تها  �مل�شت�شفيات 
حفظ  �إىل  �مل���������ش����ارح  و������ش����ط����رت 
وتويف  م��ربدة.  �شاحنات  يف  �جلثث 
�ألفا من �شكان   34 ما ال يقل عن 
فيما   2020 ربيع  منذ  نيويورك 
حي  �شيما  وال  �مل��دي��ن��ة  ت�شتعد  مل 
مانهاتن فيها �حليوية �لتي كانت 

تتميز بها قبل �الأزمة �ل�شحية.
وت������ق������ول �ل����ب����ول����ن����دي����ة ي���والن���ت���ا 
عاما   54 �ل��ب��ال��غ��ة  ت�����ش��ريالن��ي�����س 
الختبار  ل��ل��خ�����ش��وع  �أت�����ت  و�ل���ت���ي 
“يف  �الأعر��س  الأنها ت�شعر ببع�س 

يف 14 من �ل�شهر نف�شه يف �رتفاع 
% تقريبا يف غ�شون   35 ن�شبته 
�لوفيات  ع��دد  وجت���اوز  �أ�شبوعني. 
للوفيات  ت�����ش��ج��ي��ال  ب��ل��د  �أك�����رث  يف 
�جلائحة،  ه���ذه  ج����ر�ء  �ل���ع���امل  يف 
�أل����ف منذ   800 ع��ت��ب��ة  �ل��ث��الث��اء 
�أعدتها  ح�شيلة  بح�شب   2020

جامعة جونز هوبكنز.
نيويورك  ب���ل���دي���ة  رئ���ي�������س  وق������ال 
حلت  “لقد  ب�����الزي�����و  دي  ب����ي����ل 
و�أو�شح  �أوميكرون”.  �مل��ت��ح��ورة 
ملحطة  بالزيو  دي  �لدميوقر�طي 
“�شي �ن �ن” قبل �أيام من ت�شليمه 
�إريك  �ملنتخب  خلفه  �إىل  �لبلدية 
بذلك  ن���ق���ر  �أن  “يجب  �د�م���������س 
ويجب  ب�شرعة  تنت�شر  )�ملتحورة( 

�أن نكون �أ�شرع«.
�لتلقيح  ب�����الزي�����و  دي  وف�����ر������س 

مدير برنامج �لطو�رئ يف »�ل�سحة �لعاملية« متفائل مب�ستقبل �أف�سل 

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

نيويورك تخ�شى تكرار كابو�س العام 2020 مع انت�شار اأوميكرون اآالف يحتجون على قيود كوفيد-19 يف نيوزيلندا 

خرباء �شحة هولنديون يو�شون باإغالق كامل 
 ••اأم�شرتدام-رويرتز

�لذين  �ل�شحة  ب��اأن خ��رب�ء  �إع��الم هولندية  و�شائل  �أف��ادت 
مع  �لتعامل  ب�شاأن  �لهولندية  للحكومة  �مل�شورة  يقدمون 
�إغالق  �ل��ب��الد يف ح��ال��ة  ت��دخ��ل  ب���اأن  ي��و���ش��ون  كوفيد19- 
�الإغالق  مت��دي��د  م��ن  قليلة  �أي���ام  بعد  وذل���ك  “�شارمة”، 
�آر.ت��ي. حمطة  ونقلت  �لثاين.  كانون  يناير  حتى  �جلزئي 
�إل نيوز و�شحيفة �إن.�آر.�شي هاندل�شبالد عن م�شادر د�خل 
�أن  �إال بعد  �إع��الن تو�شياتها  جلنة �خل��رب�ء، و�لتي ال يتم 
تتخذ �حلكومة قر�ر�، باأنها ن�شحت باإغالق جميع �ملتاجر 
�ل�شحة هوجو دي  وزي��ر  وق��ال  �ل�شرورية منها.  با�شتثناء 
يف  �ل���وزر�ء  ملجل�س  �جتماع  هام�س  على  ل�شحفيني  ج��وجن 

اإيطاليا تدر�س فر�س قيود 
جديدة ملكافحة كورونا

•• روما-رويرتز

قالت �شحف حملية �أم�س �الأحد �إن �حلكومة �الإيطالية تدر�س �تخاذ تد�بري 
�لعطالت  ف��رتة  خ��الل  بكوفيد-19  �الإ�شابة  ح��االت  زي��ادة  لتجنب  جديدة 
من  �ملتحورة  �لعدوى  �شديدة  �أوميكرون  �شاللة  �نت�شار  من  خم��اوف  و�شط 
�الإيطالية  �ليومية  �شري�  ديال  كوريريي  �شحيفة  وقالت  كورونا.  فريو�س 
�إن رئي�س �لوزر�ء �الإيطايل ماريو در�جي قد يفر�س على من مت تطعيمهم 
�أماكن مزدحمة  �إ�شابتهم بالفريو�س قبل دخول  �إجر�ء �ختبار الإثبات عدم 
مبا يف ذلك �ملالهي و�ملالعب، وذلك بعد �جتماعه مع �لوزر�ء يف 23 دي�شمرب 
كانون �الأول. و�شتكون �الختبار�ت �ل�شلبية مطلوبة للدخول �إىل دور �ل�شينما 

و�مل�شارح باالإ�شافة �إىل و�شع �لكمامات يف �الأماكن �ملفتوحة.

وقت �شابق من يوم �جلمعة �إن لديه “خماوف كبرية” 
ب�����ش��اأن �الن��ت�����ش��ار �ل�����ش��ري��ع الأوم���ي���ك���رون، و�ل����ذي ظهر 
من  �شابقة  م��وج��ة  �نح�شار  ب��دء  م��ن  ق�شري  وق��ت  بعد 
�الإ�شابات يف هولند�. وقال دي جوجن “لن �أقول ما هي 
�الإجر�ء�ت �الإ�شافية �لتي قد تكون �شرورية ، م�شيفا 
ومن  �ل�شحة.  خ��رب�ء  بن�شيحة  �شتاأخذ  �حلكومة  �أن 
�ملقرر �أن جتتمع حكومة رئي�س �لوزر�ء مارك روته مع 
ب�شاأن  ق��ر�ر  �تخاذ  قبل  �ل�شبت  يوم  �ل�شحة  م�شت�شاري 
�أم��رت يوم  �الإج����ر�ء�ت �جل��دي��دة. وكانت �حلكومة قد 
م�شاء  �خلام�شة  بني  من  �الإغ���الق  با�شتمر�ر  �لثالثاء 
�ملتاجر،  ومعظم  و�ملطاعم  للحانات  �شباحا  و�خلام�شة 

و�ملفرو�س منذ �أو�خر نوفمرب، �إىل 14 يناير �لثاين.
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�الرتياح  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح �ل�شيار�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1057117 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة طارق عبد�هلل حم�شن �شامل �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبد�هلل حم�شن �شامل �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شوكوجار للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3009455 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/قو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بروفي�شنال لو�شاطة �خلدمات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2873700 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شه 

هاربر لرتكيب �لهياكل �ملعدنيه �الن�شائيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2686892 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جونفيلي ل�شيانة �ملباين
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4138705 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شرد�ر ويل العمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1134211 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�شركه  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفطيم لل�شيار�ت )�بوظبي( ذ.م.م - فرع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1003987 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:مالتيبل �نرتنا�شونال لتنظيم �لفعاليات ذ.م.م
 C1 عنو�ن �ل�شركة:مكتب 1003 وحدة ثري �شيك�شتي الد�رة �لعقار�ت

- جزيرة �لرمي طموح 1 - ق
CN 2570171 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/12/18 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150028700  
- تاريخ �لتعديل:2021/12/18

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�خلريف �لذهبي للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �أبوظبي -�شارع حمد�ن - ق3 - ميز�نني - مكتب 

�ليو�شف �حمد  حممد  بناية   11
CN 1145257 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/12/15 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/18  - بالرقم:2105039688  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�شري� لالن�شاء�ت ذ.م.م
�ملالك   -  7 مكتب  �لثاين  �لطابق   - �لرحبة   - �ل�شركة:�أبوظبي  عنو�ن 

جمموعة بريد �المار�ت �لقاب�شة
CN 1554327 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/12/13 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/18  - بالرقم:2122001918  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�المني لتجارة �حلديد و�الملنيوم ذ.م.م
�ملالك/ 29 وحدة  ق   17 �أ جنوب غرب  �ل�شركة:مدينة خليفة  عنو�ن 

علي خلفان ر��شد �ملطوع �لظاهري/و�خرون
CN 1220024 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت   2
�الد�رية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/6 وذلك بناء 

على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 
تاريخ �لتعديل:2021/12/19  - �لعدل بالرقم:2105030588  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�آرت اليف لال�شت�شار�ت �لهند�شية 

و�لت�شميم �لد�خلي
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4177597 

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 ��شر�ء عبد�ملنعم عبد�لقادر عبد�لرحمن من 33 % �إىل %40

�شركة   - �لعامة  للتجارة  اليف  �آرت  �إ�شافة   / وبيع  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ART LIFE GENERAL TRADING - SOLE.PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود �بو �لعنني �شيد �بو �لعنني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد خلف �مني �بر�هيم

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت بي�س

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3750423 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ح�شن �حمد عبد�هلل �شلطان �حلمادى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ح�شن �حمد عبد�هلل �شلطان �حلمادى من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة باير حممد باز�ل �حمد %49

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شوبر ماركت بي�س
BISH SUPERMARKET

�إىل/ �شوبر ماركت بي�س ذ.م.م
 BISH SUPERMARKET L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة يونايتد ملعد�ت �ملطابخ ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1857414 
تعديل مدير / �إ�شافة فر��س فوؤ�د �بو حمد�ن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة يونايتد ملعد�ت �ملطابخ م م ح
 UNITED KITCHEN EQUIPMENT FZE

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نيوماتيك �نرتنا�شيونال �س م ح
NEWMATIC INTERNATIONAL FZCO

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ��شماعيل �شامل ��شماعيل �حلنكى �ل�شنانى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نيو ماتيك �نرتنا�شيونال �س م ح

NEWMATIC INTERNATIONAL FZCO

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
للم�شاريع  �ل�ش�����ادة/برومت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقارية ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1096707 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�لعزيز �حمد �شليمان ح�شني �ملازمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف خريي �حمد خريي مفتاح

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
كا�شل  �ل�ش�����ادة/ريبورتاج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعقار�ت ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4049650 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�هلل مري�ن حممد �شالح %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبد�هلل �حمد حممد �ل�شلمى �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �شو�ربينا للرجال

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4255189 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون �شو�ربينا للرجال

SWARBINA GENTS SALON

�إىل/ �شالون �شو�ربينا للرجال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

.SWARBINA GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم مهمة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3968847 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �حمد �شيكيل �شيكيل كونهمايني كوتى %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ناظم �لدين نظري �حمد

تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم مهمة
MUHIMA RESTAURANT

�إىل/ مطعم نيو �شاتاجنال
 NEW CHATTANCHAL RESTAURANT 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمعة �ملدينة لتنجيد �ل�شيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1753168 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة قمر �شاهز�د حممد ��شرف %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة جمعه عبد�لرحمن مو�شى �لبدو�وى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�هلل �شعيد �لكعبى

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

�إع����������الن
وتنظيف  لتلميع  �شاين  �ل�ش�����ادة/فا�شت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1776497 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شاحب �لدين ميا %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �مينه �حمد �شهيل �شعيد �لر��شدى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ فا�شت �شاين لتلميع وتنظيف �ل�شيار�ت
FAST SHINE POLISH & CAR CLEANING

�إىل/ فا�شت �شاين لتلميع وتنظيف �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 FAST SHINE POLISH CAR CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي- وام:

ح�����ش��د ه����ز�ع ع��ب��د �هلل ج��م��ع��ة �ملركز 
�الأول يف حتدي �لدريفت يف مهرجان 
 "2022 م��رع��ب  "تل  �ل����دويل  ل��ي��و� 
�الأول  �أم���������س  م�������ش���اء  �أق����ي����م  و�ل�������ذي 
�ملتنوعة،  �مل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
50 مت�شابقا يف  �أك��رث من  ومب�شاركة 
نيكوال�س  وتاله  �ال�شتعر��شية،  �لفئة 
�شوليمان ثانيا، وعلي ماخ�شيد ثالثاً، 
وح��ل يف �ملركز �ل��ر�ب��ع ب��در عبد �مللك 
حممد  �خلام�س  �ملركز  ويف  �ل�شريهي 

�ملن�شوري.
و�شهدت هذه �ملناف�شة �إقبااًل كبري�ً يف 
بها  تتمتع  �لتي  �لكبرية  �ل�شهرة  ظل 
حلبة تل مرعب و�لتي �حت�شنت هذه 

�لبطولة للمرة �الأوىل يف 2018.
�ملرحلة  مع  ب��د�أت  قد  �ملناف�شة  وكانت 
يف  و�ح����دة  ���ش��ي��ارة  ب��دخ��ول  �لتاأهيلية 
ك���ل م�����رة، و����ش��ت��م��رت �مل��ن��اف�����ش��ة عرب 
�ملرحلة  ه��ذه  لتكون  �لثانية  �مل��رح��ل��ة 
�ملغلوب  ب���خ���روج  ت�شفية  ع���ن  ع���ب���ارة 

جلنة  متنحها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ق��اط  ح�����ش��ب 
ثنائية  �ملو�جهات  و��شتمرت  �لتحكيم، 
م��رة و�شوال  ك��ل  �شيارتني يف  ب��دخ��ول 

تفوق  و�ل��ت��ي  �لنهائية  �لت�شفية  �إىل 
فيها هز�ع عبد�هلل جمعة وح�شل على 

�ملركز �الأول.

رئي�س  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  �هلل  ع���ب���د  ووج������ه 
ن�����ادي ل���ي���و� �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ت��ح��ي��ة لكل 
�مل�����ش��ارك��ني يف حت����دي �ل���دري���ف���ت من 

خالل �ملناف�شات �لتي �أ�شعلت �لتحدي 
حماوالت  وت�شجيل  �ملت�شابقني  ب��ني 
ونقاط  ��شتعر��س  الأف�شل  �لو�شول 

�لتحكيمية..  جل���ن���ة  م����ن  مم���ن���وح���ة 
متو��شلة  �مل���ن���اف�������ش���ات  �أن  م�����وؤك�����د� 
وم�شتمرة من خالل حتديات مرعب 

�ملتنوعة.
وت�����ش��ت��م��ر �مل��ن��اف�����ش��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
"تل مرعب  �ل�����دويل  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان 

2022" و�لتي تدخل يومها �خلام�س 
بانطالق �شباق �ل�شقور �ليوم �الثنني 
و�شتكون  متو��شلة  �أي���ام  ثالثة  ومل��دة 
بد�ية �ليوم �الأول مع فئة �ملالك، ثم 
يوم  �لنخبة  فئة  ث��م  �ملحرتفني،  فئة 

�الأربعاء �ملقبل.
و�أك���د �الأه��م��ي��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي يوليها 
�أن  و�أهمية  �ل�شقور  ملناف�شات  �لنادي 
هذ�  يف  على  كبري  ح�شور  لها  ي��ك��ون 
�ملهرجان، وقال : "هي من �لريا�شات 
وت�شكل  دوم��ا  بها  نعتز  �لتي  �لرت�ثية 
�لظفرة،  لنا موروثا مهما يف منطقة 
و���ش��ع��د�ء ب����اأن ي��خ�����ش�����س ل��ه��ا 3 �أي���ام 
كاملة من فعاليات �ملهرجان �ملختلفة 

و�ملتنوعة".
ليو�  م��ه��رج��ان  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
�لدويل هذ� �ملو�شم يقام على مد�ر 16 
�لفعاليات  م��ن  بالعديد  حافلة  يوما 
ريا�شات  ع����رب  �����ش����و�ء  و�مل�������ش���اب���ق���ات 
�أو  �ل�����ش��ي��ار�ت  �أو  �ل�شريعة  �مل��ح��رك��ات 
ي�شتمر  ح��ي��ث  �ل���رت�ث���ي���ة،  �ل�����ش��ب��اق��ات 

�ملهرجان حتى 31 دي�شمرب �جلاري.

ختام حتدي الدريفت والتجهيز النطالق �شباق ال�شقور يف »تل مرعب«

•• الظفرة – اأبوظبي-الفجر:

وفعاليات  م�شابقات  �ل�شبت،  �الأول  �أم�س  م�شاء  �خُتتمت 
نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان 
�لبحري،  �لرئا�شة..  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
�لبحرية  للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  بتنظيم  �أق��ي��م  �ل���ذي 
و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  وجل��ن��ة 
دي�شمرب   18 ولغاية   16 من  �لفرتة  خ��الل  �أبوظبي،  يف 
�لظفرة  منطقة  يف  �ل�شلع  مدينة  �شاطئ  على  �جل����اري، 

باإمارة �أبوظبي.
�لرت�ثية  �لبحرية  �ل�شباقات  م��ن  ع���دد�ً  �ملهرجان  و�شهد 
للمحامل  �شباقان  ت�شمنت  و�لتي  و�ل�شاطئية،  و�حلديثة  
للتجديف  و���ش��ب��اق  ق���دم���اً،   22 و   60 ف��ئ��ت��ي  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة 
غري بحرية  �أخرى  �شباقات  �لو�قف" وجمموعة  "�لبورد 
�لقدم  لكرة  و�جل��ري، وبطوالت  �لهو�ئية،  �لدر�جات  مثل 
و�لكريم،  و�لدمينو  �ل�شاطئية،  �لطائرة  وكرة  �ل�شاطئية، 

�إىل جانب جمموعة من �لفعاليات و�مل�شابقات �لرت�ثية يف 
�ل�شوق �ل�شعبي للمهرجان على �شاطئ مدينة �ل�شلع.

بال�سنارة  �ل�سيد  م�سابقات  يف  �لفائزين  تتويج 
و�جلري

وكرة �لقدم �ل�شاطئية و�لكريم و�لدومينو و�لتجديف
�ل��ف��ائ��زي��ن يف م�شابقات  �ل��ب��ح��ري  �ل�����ش��ل��ع  ت���وج م��ه��رج��ان 
�لكريم للرجال و�لن�شاء، و�لدومينو، وبطولتي كرة �لقدم 
مبارك  بح�شور  �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة،  �ل��ط��ائ��رة  وك���رة  �ل�شاطئية 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  �لفنون  ق�شم  رئي�س  �لدرمكي 
�شاري  وز�ي���د   ، باأبوظبي  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
�ملزروعي رئي�س ق�شم �لفعاليات باالإنابة يف �للجنة، و�شط 

ح�شور كبري من زو�ر �ملهرجان و�أهايل مدينة �ل�شلع.
ح�شن  ف��وز  عن  بال�شنارة  �ل�شمك  �شيد  م�شابقة  و�أ�شفرت 
وح�����ش��ن حم��م��د غيث  �الأول،  ب��امل��رك��ز  �حل���م���ادي  ج��م��ع��ه 
باملركز  �شند  �إب��ر�ه��ي��م  و�شالح  �ل��ث��اين،  باملركز  �حل��م��ادي 

�لثالث، ويف �ملركز �لر�بع عبد�هلل علي بوهندي �حلمادي، 
ويف �ملركز �خلام�س يو�شف حممد �بر�هيم رو�ده، و�ملركز 
�ل�����ش��اد���س ز�ي���د حم��م��د ح��ي��در، و�ل�����ش��اب��ع حم��م��ود يا�شني، 
جا�شم  �حمد  و�لتا�شع  �حل��م��ادي،  يو�شف  م�شعل  و�لثامن 

ح�شن، و�لعا�شر عبد�هلل جمعه �حلمادي.
عي�شى  ���ش��ال��ح  �الأول  ل��ل��م��رك��ز  ت��ق��دم  �جل����ري،  ���ش��ب��اق  ويف 
�لب�شتكي،  ن��ا���ش��ر حم��م��ود  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �حل���م���ادي، ويف 
و�ملركز  �حلمادي،  عبد�هلل  يو�شف  عبد�هلل  �لثالث  و�ملركز 
عبد�هلل  حممد  و�خلام�س  �ملن�شوري،  عامر  حمد  �لر�بع 
و�ل�شابع  �حل��م��ادي،  خليفة  عبد�هلل  و�ل�شاد�س  �حلو�شني، 
و�لتا�شع  ه��ادي،  �شامل  و�لثامن بخري  �شامل حممد،  حمد 

جو�د علي خملوق، و�لعا�شر حممد حم�شن �ل�شعدين.
غاغا  ف��ري��ق  ف��وز  �ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ك��رة  بطولة  و�شجلت 
بقيادة �لكابنت عمر عبد�ل�شتار �لطباع باملركز �الأول، ويف 
�ملركز �لثاين فريق عني بعيا بقيادة �لكابنت حممد �شالح 
بقيادة  �ل�شلع  ف��ري��ق  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف  �حل��م��ادي،  �ح��م��د 

�لكابنت ه�شام عبده عبد�لعزيز عمر.
ويف م�شابقة �لكريم، ح�شد �ملركز �الأول حممد �شامل هادي 
�لعفاد  علي  حمد  عامر  �لثاين  و�ملركز  �ملن�شوري،  بخيت 
�ملن�شوري،  عليد  �شامل  عبيد  �لثالث  و�مل��رك��ز  �ملن�شوري، 
و�ملركز  �ملن�شوري،  �لعفاد  علي  حمد  ر��شد  �لر�بع  و�ملركز 

�خلام�س م�شعود بطي خلفان حديلي �ملن�شوري.
حليم  لوي�س  ج��ون  ف��وز  ع��ن  �لدومينو  م�شابقة  و�أ���ش��ف��رت 
جرج�س باملركز �الأول، ويف �ملركز �لثاين  ر�شا عبد�ل�شبور 
ق��ن��دي��ل ر�����ش���د، ويف �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث ف����وزي حم��م��د فوزي 
�ملركز  لبيب،  �شبحي  مينى  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  عبد�حلافظ، 

�خلام�س ع�شام حممد عبد�للطيف.
حممد  �الأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  لل�شغار  �لتجديف  �شباق  ويف 
�إبر�هيم  �ل��ث��اين ع��ب��د�هلل  �مل��رك��ز  �إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي، ويف 

�حلمادي، ويف �ملركز �لثالث �شالح ح�شن �حلمادي.
يو�شف  �الأول  باملركز  ف��از  للكبار  �لتجديف  �شباق  يف  �أم��ا 
�حلمادي،  �شامل  علي  �لثاين  �ملركز  ويف  �حل��م��ادي،  �أحمد 

و�ملركز �لثالث عماد علي �حلمادي.

�ل�سوق �ل�سعبي.. عر�قة �ملا�سي باإبد�عات �حلا�سر
�إبد�عات �ملا�شي وعر�قة �لتاريخ تتجلى يف �ل�شوق �ل�شعبي 
�ملقام �شمن فعاليات �ملهرجان حيث �ملا�شي �لعريق باأ�شالته 
م��ن خ���الل م�����ش��غ��والت ي��دوي��ة و�أع���م���ال ت��ر�ث��ي��ة تن�شجها 
م��ب��دع��ات �إم��ار�ت��ي��ات يتفنن يف ن��ق��ل �ل����رت�ث �ل��ع��ري��ق �ىل 
�الأجيال �حلالية وجمهور كبري من د�خل �لدولة وخارجها 
و�مل�شغوالت  �لرت�ثية  �الأع��م��ال  تلك  متابعة  على  يحر�س 

�ليدوية �لتي مت تنفيذها بحرفية عالية و�تقان كبري.
�ل�شوق  يظل  �ملهرجان  يف  وتنوعها  �لفعاليات  تعدد  ورغ��م 
�ل�شعبي حالة خا�شة �رتبطت يف وجد�ن كل زو�ر �ملهرجان 
�رتبط  ح��ي��ث  جن�شياتهم  وت��ع��دد  �أع��م��اره��م  �خ��ت��الف  م��ع 
يقدمه  ملا  نظر�  باملهرجان  وثيق  �رتباط  �ل�شعبي  �ل�شوق 
من م�شغوالت تر�ثية و�أعمال يدوية حتاكي �ملا�شي �لقدمي 

للمنطقة �لظفرة.

مهرجان من�سور بن ز�يد �لبحري يختتم فعالياته يف مدينة �ل�سلع

تتويج الفائزين يف م�شابقات ال�شيد بال�شنارة واجلري وكرة القدم ال�شاطئية والكريم والدومينو والتجديف

•• العني-وام:

"عيد �الحت��اد �خلم�شني"  بكاأ�س  �لوطني  ر�مي منتخبنا  �شيف بن فطي�س  توج 
�لرماية مبيادين  �لتي نظمها �حتاد  "�ال�شكيت"،  �الأب��ر�ج  �الأطباق من  لرماية 

نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف.
وح�شم �بن فطي�س �شد�رته وفوزه باللقب بعد �شر�ع على �ل�شد�رة مع �ل�شيخ 
�شعيد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم، وتعادلهما يف �لنهائيات بر�شيد 58 طبقاً، 
�شيف  ح�شمها  و�ل��ت��ي  �أوف"  "ل�شوت  �لذهبية  �لطلقات  �إىل  كالهما  ليحتكم 
مل�شلحته يف �لنهاية، وحل �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم ثانيا ونال 
�مليد�لية  ون��ال  �لثالث  �ملركز  يف  �لر�مي حممد ح�شن  وج��اء  �لف�شية،  �مليد�لية 

�لبلو�شي  ث��م ر�شيد  ب��ن ���ش��اوي،  �ل��ر�م��ي عبيد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �ل��ربون��زي��ة، ويف 
خام�شاً.

وكان �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم قد ت�شدر �لدور �لتاأهيلي بعد 
يف  وت�شاوى  طبقاً،   125 �أ�شل  من  طبقاً   120 بر�شيد  ج��والت  خم�س  رماية 
�ملركز �لثاين �شيف بن فطي�س وحممد ح�شن بر�شيد 119 طبقاً، ثم عبيد بن 

�شاوي بر�شيد 111 طبقاً، ثم ر�شيد �لبلو�شي 83 طبقاً.
ويف م�شابقة رماية �الأطباق من �حلفرة "�لرت�ب" الأ�شحاب �لهمم .. فاز عي�شى 
�حلب�شي يف  ها�شل  وتاله حممد  �أطباق،   105 بر�شيد  �الأول  باملركز  �لزبيدي 
�ملركز �لثاين بر�شيد 97 طبقاً، ونال �مليد�لية �لف�شية، وحل حممد �لها�شمي 

ثالثاً بر�شيد 92 طبقاً، ثم �شعيد �ملزروعي ر�بعاً بر�شيد 73 طبقاً.

�نفردت  فقد   .. "�لرت�ب" لل�شيد�ت  �حلفرة  من  �الأط��ب��اق  رماية  �شعيد  وعلى 
بال�شد�رة عائ�شة حممد �ليا�شي باملركز �الأول بر�شيد 97 طبقاً، وتلتها فاطمة 
�لثالث  �ملركز  يف  ح��امت  عائ�شة  ثم  طبقاً،   81 بر�شيد  �لثاين  �ملركز  يف  حممد 

بر�شيد 52 طبقاً، و�حتلت �شقيقتها �نت�شار حامت �ملركز �لر�بع.
وحر�س �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ح�شر �آل مكتوم رئي�س �حتاد �لرماية على 
متابعة �لبطولة و�لوقوف على م�شتوى �لرماة و�حلكام ودعم فريق �لعمل �لذي 
يدير �ملناف�شات، وعقب �لنهائيات قام �ل�شيخ ح�شر بن خليفة �آل مكتوم و�ل�شيخ 
ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم و�ل�شيخ خليفة بن �شعيد �آل مكتوم بتتويج �لفائزين 
تكرمي  مت  كما  و�ل�شيد�ت،  �لهمم  الأ�شحاب  �ل��رت�ب  ورماية  �ال�شكيت  رماية  يف 

حكام �لبطولة.

�شيف بن فطي�س بطال مل�شابقة عيد »اخلم�شني« يف رماية »اال�شكيت«

افتتاح البطولة العربية للجولف بالقاهرة 
.. ومنتخبنا يف جمموعة م�شر والبحرين

•• القاهرة-وام:

�لعربي  �الحت��ادي��ن  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �فتتح 
و�لتي  ل��ل��رج��ال   40 �ل����  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ل��ل��ج��ول��ف، مناف�شات  و�الإم���ار�ت���ي 
 13 �لقاهرة، مب�شاركة  �أكتوبر يف   6 "درمي الند" مبدينة  حتت�شنها مالعب 

منتخبا عربيا، وت�شتمر مناف�شاتها حتى 23 دي�شمرب �جلاري.
ح�شر �الفتتاح �لدكتور �أحمد جمعة م�شاعد وزير �ل�شباب و�لريا�شة �مل�شري، 
�لدكتور  و�مل�شت�شار  للجولف،  �مل�شري  �الحت��اد  رئي�س  ح�شني  �أمي��ن  و�ملهند�س 
ع��ب��د�هلل �حل��م��ادي �ل��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ���ش��ف��ارة دول���ة �الإم�����ار�ت ب��ال��ق��اه��رة، وعادل 
�لزرعوين �الأمني �لعام لالحتاد �لعربي للجولف، و�للو�ء "م" عبد�هلل �لها�شمي 
�الحتاد  رئي�س  نائب  �ملال  وعبد�لعزيز  للجولف،  �الإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  نائب 
�لتنفيذي  و�ملكتب  �لعربي  �الحت���اد  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  للجولف  �لعربي 

لالحتاد �لعربي وروؤ�شاء �لوفود و�لوفود �مل�شاركة.
�لعربي  �الحت��ادي��ن  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  فاهم  �ل�شيخ  معايل  ورح��ب 
و�الإمار�تي للجولف باحل�شور و�شكر �لدول �مل�شاركة يف هذ� �حلدث �لذي جمع 
�أ�شرة �للعبة يف �لوطن �لعربي، ووجه �شكره وتقديره لالحتاد �مل�شري للجولف 
�إخو�ننا يف  بغريب عن  لي�س  �أن هذ�  موؤكد�ً  و�ال�شتقبال،  �ل�شيافة  على ح�شن 

جمهورية م�شر �لعربية، متمنياً للجميع �لتوفيق وتقدمي م�شتوى متميز.
كما رحب �ملهند�س �أمين ح�شني رئي�س �الحتاد �مل�شري للجولف بجميع �لوفود 
�لدول  و�الألفة بني  �ملحبة  ير�شخ مزيد� من  �لتجمع  �أن هذ�  �مل�شاركة، موؤكد�ً 
ملنحهم  للجولف  �لعربي  �الحت���اد  و�أع�����ش��اء  لرئي�س  �شكره  موجهاً  �لعربية، 
تنظيم هذ� �حلدث �لكبري. يذكر �أن قرعة �لبطولة كانت قد �أ�شفرت عن وقوع 
�الإمار�ت يف �ملجموعة �لثالثة مع منتخبي م�شر و�لبحرين، وميثل منتخبنا يف 

�ملباريات خالد �جل�شمي و�أحمد �شكيك وعبيد �حللو وعبد �هلل �لقبي�شي.
ووفق نظام بطوالت �جلولف حتت�شب �أف�شل نتائج 3 العبني من �لفريق �لذي 

يتكون من 4 العبني.
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الفجر الريا�ضي

وجه �إ�شبيلية �شربة �شبه قا�شية الآمال �أتلتيكو مدريد يف �الحتفاظ باللقب بعدما �أحلق به �لهزمية �لثالثة تو�لياً، 
وجاءت بهدف قاتل 2-1 يف �ملرحلة 18 من �لدوري �الإ�شباين �لتي �شهدت فوز بر�شلونة على �شيفه �إلت�شي 2-3 
بد�  بف�شل �شبانه و�شقوط جديد لريال �شو�شييد�د على يد فياريال 1-3. على ملعب "ر�مون �شان�شي�س بي�شخو�ن"، 

�أن ريال مدريد �ملت�شدر �شيكون �ملنت�شر �الأكرب من �ملو�جهة بني �إ�شبيلية و�أتلتيكو يف ظل 
�لتعادل بينهما، الأنه كان ميلك فر�شة �البتعاد عن و�شيفه �الأندل�شي بفارق 10 نقاط يف 

حال فوزه �الأحد على �شيفه قاد�س، فيما �شيبتعد بفارق 15 نقطة عن جاره �ملدريدي 
حامل �للقب.

لكن �الأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س خطف �لفوز الأ�شحاب �الأر�س يف �لدقيقة 88 
�إثر ركلة ركنية وحماولة مرتدة من �لعار�شة لزميله �لدمناركي توما�س ديالين ثم 
متريرة بالر�أ�س من �لفرن�شي جول كوندي، مانحاً فريق �ملدرب خولن لوبتينيغي 
فوزه �ل�11 ونقطته �ل�37 يف �ملركز �لثاين بفارق 5 نقاط عن ريال و4 عن ريال 

بيتي�س �لثالث �لذي يحل �شيفاً �الأحد على بلباو.
وحتى يف حال فوز ريال على قاد�س �الأحد، �شيكون �إ�شبيلية �أمام فر�شة �عادة �لفارق 

خلم�س نقاط قبل عطلة �الأعياد الأنه يخو�س �لثالثاء مبار�ته �ملوؤجلة على �أر�شع 
مع بر�شلونة.

ويف �ملقابل، باتت مهمة فريق �ملدرب �الأرجنتيني دييغو �شيميوين 
�لثالثة  �ملنال نتيجة هزميته  �للقب بعيدة  يف �ملحافظة على 

 )2-1( مايوركا  على  يد  بهما  مني  �للتني  بعد  تو�لياً، 
 29 عند  ر�شيده  ليتجمد  )�شفر2-(،  مدريد  وري��ال 

نقطة يف �ملركز �خلام�س.
وبد� �أتلتيكو يف طريقه �أقله النقاذ نقطة بعدما عو�س 
ت�����ش��دي��دة بعيدة  ب��ه��دف م��ن   7 �ل��دق��ي��ق��ة  م��ن��ذ  تخلفه 
�شاروخية للكرو�تي �إيفان ر�كيتيت�س �ىل تعادل بف�شل 
ركنية  ركلة  �إث��ر  ر�أ�شية  بكرة  فيليبي  للرب�زيلي  هدف 

.)33(
لكن �أوكامبو�س قال كلمته يف �لوقت �لقاتل و�أحلق 

بحامل �للقب هزميته �لر�بعة للمو�شم.
�أتلتيكو  ع��ن  �شو�شييد�د  ري���ال  و���ش��ع  يختلف  وال 
بعد  �ل�شاد�س  �ملركز  يف  �الآن  نف�شه  يجد  �إذ  كثري�ً، 
بنتيجة  ت��و�ل��ي��اً، وج���اءت  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ه��زمي��ة  تلقيه 

�أر�شه �أمام فياريال. على   3-1
وبعدما ت�شدر �لرتتيب الأ�شابيع طويلة، كان �لتعادل 

ع�شرة  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��رح��ل��ة  يف  �شفر-�شفر  فالن�شيا  م��ع 
�أمام  �لباب  فتح  �إذ  ل�شو�شييد�د،  بالن�شبة  �لتحول  نقطة 

تنازل عن  ثم  عليه،  لت�شييق �خلناق  و�أتلتيكو  ري��ال مدريد 
�إ�شبانيول  �أم��ام  بخ�شارته  �مللكي  للنادي  �لتالية  �ملرحلة  يف  �ل�شد�رة 

�شفر1-.
�لر�بعة  هزميته  �ىل  �ل�شبت  وو�شل  �لتدهور  يف  �لفريق  حينها  وب��د�أ 

�لعددي يف �شفوفه  بالنق�س  �ملو�شم، متاأثر�ً  و�خلام�شة هذ�  تو�لياً 
�لدقيقة  منذ  الع��ب��ني  بع�شرة  �ل��ل��ق��اء  �ك��م��ال  �ىل  ��شطر  بعدما 

�أويار�شابال الأول مرة يف 215 مبار�ة  49 لطرد هد�فه ميكيل 
خا�شها �لالعب يف �لدوري �الإ�شباين حتى �الآن.

وكان �لنادي �لبا�شكي �لبادىء بالت�شجيل عرب �ل�شويدي �ألك�شندر 
��شرت�حة  �لتعادل قبل  �أدرك  �إي��ز�ك )32(، لكن ج��ري�ر مورينو 

�ل�شوطني )38(، ثم و�شع فريق "�لغو��شة �ل�شفر�ء" يف �ملقدمة يف �لدقيقة 68 بعد طرد �أويار�شابال، قبل �أن يوؤكد 
�لبديل �لنيجريي �شامو �شوكوويزي �لفوز �خلام�س لل�شيوف هذ� �ملو�شم بهدف ثالث يف �لدقيقة �ل�شاد�شة من �لوقت 

بدل �ل�شائع.
وجتّمد ر�شيد �شو�شييد�د عند 29 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س بنف�س عدد نقاط �أتلتيكو وبفارق نقطة خلف ر�يو 

فايكانو �لذي فر�س نف�شه مناف�شاً على �ملر�كز �الأوروبية بعدما بات ر�بعاً بفوزه على �أالفي�س -2�شفر.
وح�شم فايكانو نتيجة �ملبار�ة يف غ�شون �شبع دقائق يف �ل�شوط �الأول بهديف �شريخيو غو�رديوال )19( 

و�أليخاندرو كاتينا )26(.
وعاد ر�يو فايكانو �إىل �شكة �النت�شار�ت بعد خ�شارته �أمام فياريال �شفر2- يف �ملرحلة �ل�شابقة، بعدما 
كان ��شتهل حملته باأربعة �نت�شار�ت يف �ملر�حل �ل�شبع �الأوىل، ليرت�جع الحقاً م�شتو�ه حيث فاز يف خم�س 

من مبارياته �ل� 11 �الخرية.
يف �ملقابل، جتمد ر�شيد �أالفي�س عقب خ�شارته �لعا�شرة هذ� �ملو�شم، عند 15 نقطة يف �ملركز �ل�شابع ع�شر، 

وله مبار�ة موؤجلة.
مذلة  بنتيجة  �أحدهما  �الأخ���رية،  �لثالث  �ملباريات  يف  وهزميتني  تعادل  وبعد  نو"  "كامب  ملعب  وعلى 
�مل�شابقة، تنف�س  �إق�شائه من  �أدى �ىل  �الأمل��اين �شفر3- ما  �أوروب��ا على يد بايرن ميونيخ  �أبطال  يف دوري 
بر�شلونة مع مدربه �جلديد ت�شايف هرناندي�س �ل�شعد�ء لكن مع معاناة �أمام قاد�س يف مبار�ة تقدم فيها 

�ل�شابع للمو�شم يف �لدقائق �الأخرية. �لفوز  يخطف  �أن  قبل   2-2 تعادل  ثم  -2�شفر 
�لبناء  �أجل  �لنادي من  �أكادميية  �أبناء  باالعتماد على  ت�شايف  �أن فل�شفة  ويبدو 
للم�شتقبل وحماولة �إيجاد �لنجم �لذي �شيعو�س �الأرجنتيني ليونيل مي�شي 
�لر�حل �ىل باري�س �شان جرمان �لفرن�شي، بد�أت تعطي ثمارها �إذ تقدم 
�لنادي �لكاتالوين باكر�ً بف�شل �ل�شابني فري�ن جوتغال وغايف �للذين 
�فتتحا �شجلهما �لتهديفي مع �لفريق �الأول، بعدما و�شع �الأول 
�شاحب �الأر�س يف �ملقدمة بر�أ�شية �إثر ركلة ركنية )16( يف 
م�شاركته �الأوىل �أ�شا�شياً، قبل �أن يعزز �لثاين �لنتيجة بعد 
النغليه  كليمان  �لفرن�شي  م��ن  بتمريرة  دق��ائ��ق  ث��الث 

.)19(
و�عتقد بر�شلونة �أنه يف طريقه لفوز �شهل على 
فريق مل يذق طعم �النت�شار يف "كامب نو" 
مناف�شات  يف  و�لع�شرين  �لثالثة  للزيارة 
يف  ف��اج��اأه  �ل�شيف  ل��ك��ن  ليغا"،  "ال 
�ل�شوط �لثاين وقلب �الأمور بهدفني 
بو��شطة  فقط  دقيقة  بينهما  ف�شلت 
ميا  وب����ريي   )62( م��وري��ن��ت��ي  ت��ي��ت��ي 

.)63(
لكن �لبديل و�ل�شاب �الآخر نيكو غونز�لي�س 
خ��ط��ف �ل��ن��ق��اط �ل��ث��الث ل��ل��ن��ادي �ل��ك��ات��ال��وين يف 
�لدقيقة 85 بعد متريرة من غايف، مانحاً ت�شايف فوزه 
للهولندي  خلفاً  للفريق  كمدرب  له  مبار�ة  �شابع  يف  �لثالث 
���ش��اه��ده م��ن العبيه  رون��ال��د ك��وم��ان. وك���ان ت�شايف ر����ش��ي��اً عما 
�أف�شل من جيل )�شريجيو(  "�إنهم جيل مذهل، حتى  �ل�شبان، قائاًل 
�أما هم،  �أنا يف عمرهم كنت مرتعباً،  وب��درو )رودريغي�س( وغريهم...  بو�شكت�س 
مببار�ته  �لثالثاء  �لعام  يختتم  �ل��ذي  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  ورف��ع  مذهلون".  فاإنهم 
�أمام  موقًتا  �ل�شابع  �ملركز  يف  نقطة   27 �إىل  ر�شيده  �إ�شبيلية،  م�شيفه  مع  �ملوؤجلة 
فالن�شيا، لكنه يتخلف بفارق 15 نقطة عن غرميه ريال مدريد �ملت�شدر �لذي يلتقي 

�الأحد مع �شيفه قاد�س.

اليوم انطالق مباريات 
دور الـ 16 لبطولة كاأ�س 

رئي�س الدولة
•• دبي-وام:

على مد�ر  �ل��دول��ة،  رئي�س  كاأ�س  بطولة  16 من  �ل���  دور  مباريات  تقام 
ثالثة �أيام، �عتبار�ً من �ليوم �الثنني �ملو�فق 20 دي�شمرب وت�شتمر حتى 
حيث تتاأهل �لفرق �لفائزة يف �ملباريات �لثماين  نف�شه،  �ل�شهر  من   22
مبا�شرة �إىل �لدور ربع �لنهائي، ��شتناد�ً �إىل الئحة �لبطولة �لتي حددت 
�أن جترى مو�جهات دور �ل� 16 بنظام خروج �ملغلوب من مبار�ة و�حدة.
�لر�بعة  يف  �ملرحلة  ه��ذه  مباريات  يا�س  وبني  �الإم���ار�ت  فريقا  ويفتتح 
مبار�ة  يف  �الإم���ار�ت  ��شتاد  على  �الثنني،  �ليوم  ع�شر  من  دقيقة  و45 
ي�شعى من خاللها كل فريق خلطف بطاقة �لتاأهل �إىل �ملرحلة �لتالية 

من �لبطولة.
 4 باإقامة  دي�شمرب   21 �لثالثاء  ي��وم  �ل���دور  ه��ذ�  مباريات  وتتو��شل 
دقيقة،  و45  �لر�بعة  �لو�شل يف  ي�شت�شيف خورفكان  مو�جهات، حيث 
فيما تنطلق مو�جهة �جلزيرة و�لعروبة يف �لر�بعة و50 دقيقة با�شتاد 
حممد بن ز�يد، ويف �ل�شابعة و45 دقيقة م�شاًء ي�شتقبل �لوحدة عجمان 
جتمع  مببار�ة  �لثاين  �ليوم  مو�جهات  تختتم  فيما  نهيان،  �آل  با�شتاد 

�لن�شر و�لعني با�شتاد �آل مكتوم.
وي�شهد �ليوم �لثالث �ملو�فق 22 دي�شمرب �إقامة ثالث مباريات، ي�شتهلها 
فريقا �حتاد كلباء و�لعربي يف �لر�بعة و45 دقيقة با�شتاد �حتاد كلباء، 
�لظفرة و�شيفه  لقاء  �الأوىل بخم�س دقائق ينطلق  �ملبار�ة  بد�ية  وبعد 
يختتم  فيما  �لظفرة،  مبنطقة  ز�ي��د  بن  حمد�ن  با�شتاد  �الأهلي  �شباب 
فريقا �ل�شارقة وحتا مباريات دور �ل�شتة ع�شر يف �ل�شابعة و45 دقيقة 

با�شتاد نادي �ل�شارقة.
�الإم��ار�ت لكرة  �إد�رة �حت��اد  �ملن�شوري ع�شو جمل�س  و�أك��د �شيف ماجد 
�لرتتيبات النطالقة  كافة  �كتمال  �مل�شابقات  رئي�س جلنة  نائب  �لقدم 
تقدم  �أن  �لدولة، متمنياً  رئي�س  كاأ�س  بطولة  16 من  �ل�  دور  مباريات 
ب��اأد�ء ر�ق من  و�أن ت�شتمتع �جلماهري  �ملاأمول  �مل�شتوى  �مل�شاركة  �لفرق 

�لالعبني.
و�أو�شح �أن جلنة �مل�شابقات حر�شت على بث روح �لتناف�س بني �لالعبني 
�بتد�ًء من مرحلة دور �ل� 16، حيث قامت بر�شد جائزة خا�شة الأف�شل 
العب يف كل مبار�ة، �شيتم تقدميها عقب نهاية �للقاء، ت�شجيعاً لالعبي 

�الأندية لتقدمي �أف�شل �مل�شتويات.
هذه  يف  فرقها  وت�شجيع  �ملباريات،  حل�شور  للجماهري  �ل��دع��وة  ووج��ه 
منذ  طرحها  مت  �لتذ�كر  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لبطولة،  من  �ملهمة  �ملرحلة 
وقت مبكر عرب موقع بالتينيوم لي�شت، حيث ميكن للر�غبني �حل�شول 
على �لتذ�كر �لكرتونياً منذ وقت مبكر، وحجز مقاعدهم �ملف�شلة د�خل 

�ال�شتاد، �آماًل �أن حتقق �لبطولة ح�شور�ً جماهريياً جيد�ً.
�لقدم، وهم  لكرة  �الإم���ار�ت  �حت��اد  رع��اة  لكل  بال�شكر  �ملن�شوري  وتقدم 
�شركاء  �أنهم  مبيناً  �لقاب�شة" ،   ADQ" �الإحت��اد  وط��ري�ن  �ت�شاالت 
ومبادر�ت  ب��ر�م��ج  ك��ل  تنفيذ  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه��م  ك���ان  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ون 
�لنجاح �ملطلوب،  �أن حتقق �لبطوالت  �الحت��اد، و�شاهمو� بقدر و�فر يف 
كل  م�شلحة  يحقق  مبا  و�لرعاة  �الحت��اد  بني  �لتعاون  ��شتمر�ر  موؤكد�ً 

�الأطر�ف.

•• مدينة زايد – الظفرة-الفجر

�أ�شو�ط  �لفائزين يف   ،15 �لظفرة  لالإبل مبهرجان  ز�يد  �أعلنت مز�ينة مدينة 
�الإيذ�ع �ملحليات و�ملهجنات �الأ�شايل، و�ملفاريد �ملجاهيم،  وذلك �شمن م�شابقات 
�ليوم �خلام�س من �ملز�ينة �لتي ت�شتمر لغاية 23 دي�شمرب، حتت رعاية �شاحب 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
يف  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  من  وبتنظيم  �مل�شلحة،  للقو�ت 

�أبوظبي.
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �مل���زروع���ي  �شيف  عي�شى  �ل��ت��ت��وي��ج  ح�شر 
�إد�رة  مدير  �لقبي�شي  بطي  وعبد�هلل  باأبوظبي،  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج 
�لفعاليات و�الت�شال باللجنة، وعدد من كبار مالك �الإبل يف دولة �الإمار�ت ودول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي.
و�أ�شفرت �لنتائج يف �شوط �يذ�ع �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ - حمليات عن فوز رمز 
ملالكها �ل�شيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان  باملركز �الأول، ويف �ملركز �لثاين 
جاءت وعد ملالكها �ل�شيخ هز�ع بن �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ، ويف �ملركز �لثالث 
�لر�بع  �ملركز  ويف   ، نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  بن  خالد  �ل�شيخ  ملالكها  بينونه 

�ملركز �خلام�س  ، ويف  �آل نهيان  �ل�شيخ هز�ع بن �شلطان بن ز�يد  �لغزيل ملالكها 
جند ملالكها �المري تركي بن حممد بن نا�شر بن عبد�لعزيز �آل �شعود من �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية.
ف��ازت ذ�الي��ن ملالكها ذيب حممد م�شفر �ل  �ي��ذ�ع �ملهجنات �الأ�شايل  ويف �شوط 
�شعد �لقحطاين من �ململكة �لعربية �ل�شعودية باملركز �الأول، ويف �ملركز �لثاين 
ودعة  �لثالث  �ملركز  ويف   ، �مل��زروع��ي  ب��ر�ك  بلو�س  �شاري  ملالكها  زعفر�نة  ج��اءت 

ملالكها حا�شر �شاري بلو�س بر�ك �ملزروعي.
وفازت يف �شوط �يذ�ع تالد البناء �لقبائل 1 - حمليات ، روز ملالكها خالد عبيد 
علي مر�ن �ملن�شوري باملركز �الأول، ويف �ملركز �لثاين جاءت جماهري ملالكها مهنا 
ملالكها حمد  فريحه  �لثالث  �ملركز  ويف  عمان،  �شلطنة  �ملالكي من  ر��شد  حممد 

�بد�ح مبارك �لهاجري من دولة قطر.
�أما يف �شوط �يذ�ع تالد البناء �لقبائل 2 - حمليات ،  فازت عو�يد ملالكها حممد 
معايل  ج��اءت  �لثاين  �ملركز  ويف  �الأول،  باملركز  �ملن�شورى  مهنا  بخيت  م�شعود 
ملالكها حمد�ن حممد �شامل �شعد �ملحرمي ، ويف �ملركز �لثالث �شاره ملالكها ح�شني 

ح�شن  علي �شعيد  �ملحرمي. 
ويف �شوط �يذ�ع �شر�يا الأبناء �لقبائل رئي�شي - 1 رمز - حمليات ، ح�شدت �لعنود 

ملالكها �شامل نا�شر �شامل �شقر �ملن�شوري �ملركز �الأول، ويف �ملركز �لثاين  جاءت 
�ملركز  دولة قطر، ويف  �لكو�رى من  ملالكها عبد�هلل �حمد خليفه طو�ر  �شياهد 

�لثالث �لكو�س ملالكها �شيف علي �شيف �ل�شعيدي من �شلطنة عمان.
،  فازت  2  رم��ز - حمليات  �ي��ذ�ع �شر�يا البناء �لقبائل رئي�شي -  �أم��ا يف �شوط 
�شي ملالكها مبارك عبيد �شعيد �شاملني �ملن�شوري باملركز �الأول، ويف �ملركز �لثاين  
�لثالث رمز  �ملركز  ، ويف  �ملن�شوري  �شامل �شقر  نا�شر  �شامل  ملالكها  ج��اءت علوم 

ملالكها عبد�هلل �أحمد خليفة طو�ر �لكو�رى من دولة قطر. 
حمليات   - لل�شركاء"  "ي�شمح  مفتوح  �لقبائل  الأب��ن��اء  �شر�يا  �إي���ذ�ع  �شوط  ويف 
�ملركز  عمان  �شلطنة  �لبادي من  علي  ر��شد  ملالكها م�شبح  �الحتادية  ، ح�شدت 
�ل�شند  م��ب��ارك  �شلطان  خليفة  ملالكها  بطولة  ج��اءت  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ويف  �الأول، 
�لهاجري من دولة قطر ، ويف �ملركز �لثالث غال ملالكها عبد�لعزيز حممد عاي�س 

علي �لقحطاين.
وفازت يف �شوط مفاريد تالد الأبناء �لقبائل 1 - جماهيم ، �ل�شلفة ملالكها عيد 
�لقايدة  ج��اءت  �لثاين  �ملركز  ويف  �الأول،  باملركز  �ملن�شوري  حميد  �شاملني  حمود 
ملالكها  �شمخ  �لثالث  �ملركز  ويف   ، �ملنهايل  �لع�شط  حميد  �شعيد�ن  �حمد  ملالكها 

�شامل حممد فهد �لغيثاين �ملري من �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

،  فازت منهومه ملالكها  �لقبائل -2 جماهيم  �أما يف �شوط مفاريد تالد البناء 
�لثاين  �ملركز  �الأول، ويف  باملركز  دول��ة قطر  �مل��رى من  �لنجم  �شالح علي جابر 
جاءت نوفا ملالكها �حمد �شامل �لعوف �شامل �لعامري ، ويف �ملركز �لثالث �شيوب 

ملالكها �شهيل حممد كردو�س عبيد �لعامري. 
ح�شدت   ، جماهيم   - رم��ز   1 رئي�شي  �لقبائل  البناء  �شر�يا  مفاريد  �شوط  ويف 
�لثاين   �ملركز  ويف  �الأول،  �ملركز  �ملهري  عامر   �شامل  �أحمد  �شامل  ملالكها  رهاجة 
جاءت م�شتحيل ملالكها علي عبد�هلل نا�شر عبد�هلل �ملن�شوري ، ويف �ملركز �لثالث 

�نذ�ر ملالكها �شامل حممد فهد �لغيثاين �ملري من �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
،  فازت  2  رمز - جماهيم  �لقبائل رئي�شي  �أم��ا يف �شوط مفاريد �شر�يا البناء 
�لثاين   �ملركز  ويف  �الأول،  باملركز  �لعامري  جم��رن   �شالح  حممد  ملالكها  و�شاح 
�لثالث  �ملركز  ، ويف  �ملنهايل  ملالكها �شالح حم�شن �شالح مبخوت  ج��اءت هجوم 

�مللكية ملالكها حممد �شالح جمرن  �لعامري. 
، ح�شدت  لل�شركاء - جماهيم  �لقبائل مفتوح  �شر�يا البناء  �شوط مفاريد  ويف 
لقا ملالكها كر�مه هادف �شحيان �ملنهايل �ملركز �الأول، ويف �ملركز �لثاين جاءت 
�لطويلة ملالكها حممد �شالح جمرن �لعامري ، ويف �ملركز �لثالث منتوقة ملالكها 

�أحمد �شامل �شعد �ملهري من �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

اإعالن نتائج االإيذاع املحليات واملفاريد املجاهيم  يف مزاينة مدينة زايد لالإبل

�سبان بر�سلونة يقولون كلمتهم 

 اإ�شبيلية يوجه �شربة �شبه قا�شية الأتلتيكو 



ترمي الطالء على ف�شتان زفافها وحترقه
نوعها،  من  وغريبة  جديدة  ظاهرة  يف  بريطانية،  �شيدة  �حتفلت 
بطالقها من زوجها من خالل "تدمري" ف�شتان زفافها بالطالء 

قبل حرقه و�لتخل�س منه.
خالل  م��ن  بطالقها  كليفالند،  م��ن  ط��وم�����ش��ون،  �آب���ي  و�ح��ت��ف��ل��ت 
و�الأقارب  �الأ�شدقاء  بع�س  مب�شاعدة  زفافها  ف�شتان  "�إتالف" 
�لذين دعتهم �إىل حفل �أقامته مبنا�شبة �نتهاء �إج��ر�ء�ت �لطالق 
�الأ�شدقاء  26 عاما  �لعمر  �لبالغة من  �لفتاة  �ملحكمة. ودعت  يف 
و�لعائلة و�جلري�ن لالحتفال بنهاية "�جلزء �ل�شيئ" من حياتها 

وقررت تدمري رمز زو�جها �لفا�شل.
على  ورق�شت  زوجها، غنت  موؤخر� عن  �نف�شلت  �لتي  طوم�شون، 
�أنغام ليتل ميك�س، بينما �ألقى �أ�شدقاوؤها دالء من �لطالء �الأزرق 

�لالمع فوق ثوب �لزفاف.
كان  �أن��ه  فقط  �شعرت  "لقد  بالقول:  �حلفل  على  �ل�شيدة  وعلقت 
�جلزء �الأخري �لذي يربطنا و�أردت ذلك خارج حياتي". و�أ�شافت 
"لقد �شعرت بالغ�شب و�الأذى وكنت بحاجة �إىل �إخر�ج ذلك بطريقة 

�آمنة، لذلك فكرت بدعوة �جلري�ن و�الأ�شدقاء و�لعائلة".

قرود غا�شبة تقتل 250 كلبا 
250 كلبا  �لغا�شبة على قتل نحو  �لقردة  �أقدمت جمموعة من 
بطريقة وح�شية يف قريتني بالهند، �نتقاما من �لكالب على قتلها 

�أحد �شغار �لقردة.
"مريور" �لربيطانية، �شورة الأحد �لقرود وهو  ون�شرت �شحيفة 
�أ�شفل،  �إىل  ويقذفه  مرتفع  مكان  �إىل  ب��ه  وي�شعد  ج��رو�  مي�شك 
مو�شحة �أن "�لقرود �لتي دفعها �النتقام قتلت 250 كلبا برميها 

من �ملباين و�الأ�شجار".
وتابعت، �أن "�شل�شلة �لهجمات �لقاتلة نفذتها �لقرود �لغا�شبة بعد 

�أن ع�شت جمموعة من �لكالب قرد� ر�شيعا حتى �ملوت".
وبح�شب �الأنباء �لو�ردة، فاإن "�لقردة يف قريتي ماغالغاون والفيل 
��شت�شاطت غ�شبا وقامت باالنتقام  يف والية ماهار��شرت� �لغربية 
�لوح�شي من �لكالب"، فيما ذكر بع�س �ل�شهود �أن "�لقرود بعد �أن 

ق�شت على �لكالب وجهت غ�شبها �إىل �الأطفال"
وقال �لقرويون، �إن "�ل�شكان �ملحليون تدخلو� يف حماوالت الإنقاذ 
�لكالب و�أ�شيب بع�شهم بجروح، ومع ت�شاعد غ�شب �لقرود قامت 
بجر طفل يف �لثامنة من عمره بعيد�، ومتكن �لقرويون من �إنقاذ 

�لطفل قبل �أن تقتله �لقردة �لغا�شبة".

وفاة اأكرب معمرة يف ال�شني
قالت وكالة �الأنباء �ل�شينية "�شينخو�" �أم�س �الأول �إن �أكرب معمرة 
يف �ل�شني و��شمها �أمليهان �شييتي توفيت عن عمر بلغ 135 عاما.

وذكرت �لوكالة �أم�س �الأول �ل�شبت، �أن هذه �ملو�طن �ل�شينية �لتي 
ذ�تية  �لويغورية  �شينجيانغ  منطقة  يف  كا�شغر  ق�شاء  يف  عا�شت 
حتى  �مل��ذك��ورة  وبقيت  م��ا.  ح��د  �إىل  ن�شيطة  حياة  عا�شت  �حل��ك��م، 
باأية  بنف�شها، ومل تقبل  �ملنزلية  �الأعمال  �الأخ��رية، تنفذ  �شنو�تها 
وعلى  منتظم،  ب�شكل  تتنزه  وكانت  �الآخرين،  جانب  من  م�شاعدة 
�لرغم من عمرها �لكبري كانت ت�شاعد �أحفادها يف رعاية �أبنائهم.

ونوهت �لوكالة، باأن قرية كوم�شريك، حيث عا�شت �أمليهان �شييتي، 
معروفة يف �ل�شني بقرية �ملعمرين، وفيها يقيم �لعديد من كبار 

�ل�شن �لذين تزيد �أعمارهم عن 90 عاما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإطالق 52 قمرا ا�شطناعيا لتزويد االأر�س باالإنرتنت
�الأول  �أم�س  �شباح   �الأمريكية،  كاليفورنيا  بوالية  �لف�شائية  فاندنربغ  قاعدة  �إك�س" من  "�شبي�س  �شاروح  �نطلق 

�ل�شبت، حامال على متنه 52 قمر� ��شطناعيا لالإنرتنت من طر�ز �شتارلينك �إىل �ملد�ر.
4:41 �شباحا فوق �ملحيط �لهادي. �ل�شاعة  يف  مرحلتني  من  و�نطلق �شاروخ "فالكون 9" �ملكون 

وكانت  �ملحيط.  �إك�س" يف  "�شبي�س  ل�شركة  تابعة  �شفينة م�شرية  على  فالكون وهبطت  �الأوىل من  �ملرحلة  وع��ادت 
عملية �الإط��الق و��شتعادة �ملرحلة هي �لعملية �حلادية ع�شرة. وقال �ملتحدث با�شم عملية �الإط��الق، يومي ت�شو، 
�الأقمار  ن�شر  وتاأكد  �مل��د�ر  �إىل  �لثانية و�شلت  �ملرحلة  �إن  بكاليفورنيا،  �إك�س" يف هوثورن  "�شبي�س  �شركة  من مقر 

�ال�شطناعية.
"�شبي�س �إك�س" ببنائه على مد�ر  و�شتارلينك هو نظام �إنرتنت عاملي قائم على �الأقمار �ال�شطناعية قامت �شركة 
�لر�بع  �الإط��الق  �ل�شبت هي  �لعامل. وكانت مهمة  �ملحرومة من  للمناطق  �الإنرتنت  �إىل  �لو�شول  لتوفري  �شنو�ت 
لكوكب  منخف�س  م��د�ر  يف  ��شطناعي  قمر   2000 م��ن  يقرب  م��ا  ت�شم  جمموعة  وه��ي  ل�شتارلينك،  و�لثالثني 

�الأر�س.
10:58 م�شاء �ل�شبت  �إك�س قمر �ت�شاالت تركيا من فلوريد� يف �ل�شاعة  �أن تطلق �شركة �شبي�س  �أي�شا  ومن �ملقرر 

بتوقيت �شرق �لواليات �ملتحدة.
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بدرية طلبة تو�شح حقيقة �شخريتها من �شعر �شريين
�أثارت �لفنانة �مل�شرية بدرية ُطلبة حالة من �جلدل على مو�قع �لتو��شل 
�لر�شمي  ح�شابها  ع��رب  فيديو  مقطع  ن�شرت  �أن  بعد  وذل���ك  �الج��ت��م��اع��ي، 
�مل�شتعار  �شعرها  تتظاهر بحالقة  "في�شبوك" ظهرت خالله وهي  مبوقع 
عن  موؤخر�  �نف�شالها  �أعقاب  يف  عبد�لوهاب  �شريين  �لفنانة  مع  ت�شامنا 

زوجها �ل�شابق �لفنان ح�شام حبيب.
وظهرت بدرية طلبة مرتدية �شعر� م�شتعار�، معلنة دعمها ل�شريين عبد 
�لوهاب بالقول: "هحلق �شعري ت�شامنا معك، �لو�حدة ما بت�شدق �شعرها 

يطول فاأنا �أطلع للنا�س بهذ� �ل�شكل؟، مفي�س ر�جل ي�شتاهل �لت�شحية".
وتباينت �آر�ء �جلمهور حول �لفيديو، لكن �أغلب �الآر�ء ذهبت �إىل �أن �لق�شد 

منه هو �ل�شخرية ولي�س �لدعم.
نيوز عربية":  "�شكاي  ملوقع  بدرية يف حديث  قالت  �لفيديو  وتعليقا على 
"مع �الأ�شف يبحث �لكثريون عن �الأخطاء و�أنا مل �أق�شد �أي �إ�شاءة من هذ� 
�أنا ق�شدت دعم و�حدة من �لفنانات �ملف�شالت بالن�شبة  �لفيديو، بالعك�س 

يل و�أحبها كثري� على �مل�شتويني �ل�شخ�شي و�لفني".
�لبع�س من خالل  نية  �شوء  تظهر  لكنها  �الآر�ء  "�أحرتم جميع  و�أ�شافت: 
�لتعليقات وتف�شريهم لالأمور من منظورهم �خلا�س، �أنا مل �أ�شيء ل�شريين 
�كتئاب  �إنها تعاين من حالة  �إذ  فكل ما ق�شدته �لتهوين و�لتخفيف عنها 

و�أنا عانيت من هذ� م�شبقا لذ� �أ�شعر بها ب�شكل كبري".

�شبط م�شنع ينتج اجلنب من طالء احلوائط
�شبطت �ل�شلطات �مل�شرية م�شنع �أجبان غري �شاحلة لال�شتهالك �الآدمي 
ملوقع  حملية  م�شوؤولة  ك�شفت  فيما  �لقاهرة،  �شمايل  �ملنوفية  مبحافظة 

للخارج. �إنتاجه  ي�شدر  كان  عربية" �أنه  نيوز  "�شكاي 
وقالت رئي�س �لوحدة �ملحلية ملدينة تال يف �ملنوفية هناء عقيلة، �إنه �شبط 
�مل�شنع مت بالتن�شيق مع �الأجهزة �لتنفيذية و�الأمنية و�ل�شحية باملحافظة، 

حيث نفذت حملة �شد �ملخالفات يف تال خا�شة يف جمال �الأغذية.
37 طنا من �الأجبان و�خلامات  �أ�شفرت عن �شبط  "�حلملة  �أن  و�أو�شحت 

غري �ل�شاحلة لال�شتهالك �الآدمي يف مدينة تال".
يف  ي��دخ��ل  �الأج��ب��ان  �أن  ك�شف  للعينات  �ل�شحي  "�لفح�س  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
كاذبا،  �أبي�س  لونا  �إعطائها  بغر�س  �حل��و�ئ��ط،  ط��الء  معجون  ت�شنيعها 

ف�شال عن ��شتخد�م �ألبان جمهولة �مل�شدر وملح فا�شد".
حماية  جهاز  من  م�شوؤولون  كذلك  فيها  �شارك  "�حلملة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

�مل�شتهلك و�لرقابة �لتموينية".
و�عرتف �أ�شحاب �مل�شنع �أن �إنتاجه ي�شدر للخارج، فيما مت �لتحفظ على 

�مل�شبوطات و�إخطار �لنيابة �لعامة للتحقيق.
 1300 �شبط  عن  �أ�شفرت  كذلك  �حلملة  ف��اإن  �مل�شرية  للم�شئولة  ووفقا 

كيلوغر�م حلوم و�أ�شماك مملحة غري �شاحلة لال�شتهالك �الآدمي.

 اأ�شبوع داكار للمو�شة 
يعود اإىل غابة الباوباب 
ب��اوب��اب عتيقة على  ���ش��ج��رة  ق���رب 
د�كار  �ل�شنغالية  �لعا�شمة  �أطر�ف 
�أ�شاء  �ل�����ش��ب��ت،  �الأول  �أم�������س  ي���وم 
�لغ�شق  و�شط  �ل��ك��ام��ري�ت  ومي�س 
بينما كانت جنيبة �شامويل ت�شري 
و�شط  �الأزي���اء  عر�س  مم�شى  على 

ت�شفيق من �حل�شور.
�لتي  ع��ام��ا(   20( �شامويل  ك��ان��ت 
من  �أول  دم����اغ����ي  ب�����ش��ل��ل  ول������دت 
من  �أك��رث  م��ن  �ملم�شى  على  تظهر 
�الأ�شكال  خمتلف  من  عار�شة   40
من   19 �ل��ن�����ش��خ��ة  يف  و�الأح����ج����ام 
للمو�شة  د�ك������ار  �أ����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ة 
�أق���ي���م���ت مطلع  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ن���وي���ة 
�هتمامها  يف  وت�������ش���ع  �الأ�����ش����ب����وع 
�لتهمي�س  ع�����دم  ه���م���ا  ق�����ش��ي��ت��ني 

و�ال�شتد�مة.
وقالت �شامويل �لتي كانت ترتدي 
ف�������ش���ت���ان���ا ب���ال���ل���ون���ني �ل���ربت���ق���ايل 
ندياي  �أد�م������ا  ���ش��م��م��ت��ه  و�الأزرق 
�أن  "�أريد  �ملو�شة  �أ�شبوع  موؤ�ش�شة 
�أثبت لالأطفال �الآخرين من ذوي 
�الإعاقة �أنكم ل�شتم �إعاقتكم - �أنتم 
تخرجو�  �أن  عليكم  �أن��ت��م...  فقط 

وتبينو� للنا�س من �أنتم".
�أ�شبوع �ملو�شة يف د�كار، �لذي ي�شم 
�أفريقيا،  �أن���ح���اء  م���ن  م�����ش��م��م��ني 
هو �أح��د �أط��ول عرو�س �الأزي���اء يف 

�لقارة.
وبعد �ال�شطر�ر الإقامته يف �لهو�ء 
�ل��ط��ل��ق �ل���ت���ز�م���ا ب��ق��ي��ود ك��وف��ي��د-
�ختار  �مل����ا�����ش����ي،  �ل����ع����ام  م����ن   19
�إىل  �ل��ع��ودة  �لن�شخة  ه��ذه  منظمو 
�حل�شور  لتذكري  �ل��ب��اوب��اب  غ��اب��ة 
�مل��و���ش��ة للعمل  مب�����ش��وؤول��ي��ة ع���امل 

وفق طريقة م�شتد�مة.

كاماال هاري�س تنفجر بوجه 
مذيع بعد �شوؤال عن بايدن

"حو�ر  ك��ام��اال ه��اري�����س يف  دخ��ل��ت 
م��ع مذيع  �جل��م��ع��ة،  �شاخن" ي���وم 
�أمريكي، حتى و�شل �الأمر مب�شاعد 
نائبة رئي�س �لواليات �ملتحدة على 
بثت  �لتي  �ملقابلة  �إيقاف  حماولة 

مبا�شرة.
�لرئي�س  نائبة  بني  �حل��و�ر  و�حتد 
�الأمريكي، كاماال هاري�س، و�ملذيع 
"�شارالماين"،  �ل�شهري  �الأمريكي 
�لرئي�س  ب�����ش��ل��ط��ة  ���ش��ك��ك  �ل������ذي 

�الأمريكي جو بايدن يف و��شنطن.
�شارالماين:  �الإذ�ع��ي  �ملذيع  وق��ال 
�حلقيقي  �ل���رئ���ي�������س  ه����و  "من 
ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة.. ج��و ب��اي��دن �أم 
�أن  �أ���ش��ع��ر  ال  الأن��ن��ي  مان�شني؟  ج��و 

�المر و��شح �أحيانا".
وق�شد �ملذيع �الأمريكي �ل�شيناتور 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �مل��ث��ري ل��ل��ج��دل، جو 
"حجر  ي��ع��ت��رب  �ل������ذي  م���ان�������ش���ني، 
بايدن  خلطة  �لرئي�شي  �لعرثة" 
�النتخابات،  خ��الل  بها  وع��د  �لتي 
�لو�شع  ي��ح�����ش��ن  ق���ان���ون  ب��ت��م��ري��ر 
و�لعائالت  لالأطفال  �الجتماعي 

ذ�ت �لدخل �ملحدود.
فريجينيا  ����ش���ي���ن���ات���ور  وي���ع���ت���رب 
�ملعار�س  م��ان�����ش��ني،  ج��و  �ل��غ��رب��ي��ة، 
�لدميقر�طي،  �حل��زب  بني  �الأب���رز 
خل��ط��ة ب��اي��دن، مم��ا �أوق����ف تنفيذ 
ب�����ش��ب��ب نق�س  �مل���رت���ق���ب���ة  �خل���ط���ة 
�الأ�شو�ت �لكافية، وز�د �ل�شغوطات 

على بايدن كي يحقق "وعوده".
وب���ع���د �����ش����وؤ�ل �مل���ذي���ع �الأم����ريك����ي، 
ت����غ����ريت ن�����ربة ك����ام����اال ه���اري�������س، 
و�حتدت يف حديثها، وكررت عبارة 
يا  ك��اجل��م��ه��وري��ني  ت��ك��ن  ال  "ال.. 

�شارالماين".

قم�شان حتمل مقوالت 
ماأثورة للرئي�س لوكا�شينكو

�فتتح يف �لعا�شمة �لبيالرو�شية مين�شك 
مقوالت  حتمل  قم�شان  فيه  تباع  حمل 
�ألك�شندر  �ل����دول����ة  ل��رئ��ي�����س  م�����اأث�����ورة 
وكالة  �أوردت  م����ا  وف�����ق  ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و، 

"نوفو�شتي" .
جتاري  مركز  د�خ��ل  �أبو�به  �ملتجر  وفتح 
�ال�شتقالل"  "ق�شر  ق��ب��ال��ة  ي��ق��ع  ك��ب��ري 
وح�شر  �جلمهورية".  رئ��ي�����س  "مقر 
�مل�شوؤولني  م��ن  ع���دد  �ف��ت��ت��اح��ه  م��ر����ش��م 
�ل�شحفي  �ل�شلك  و�أف����ر�د  �حلكوميني، 
ل���دى رئ��ا���ش��ة �ل���دول���ة، و�أ���ش��ح��اب فكرة 
الألك�شندر  �شعبية  �الأك��رث  �مل��ق��والت  نقل 
تعطيها  لن  "حبيبتك  مثل  لوكا�شينكو 
على  �حل���ق���ائ���ق  و"�طرحو�  لغريك" 
ي�شبح  �أن  للمرء  ميكن  و"ال  �لطاولة" 

رئي�شا بل يجب �أن يولد رئي�شا".

متنع �شديقتها من ح�شور زفافها ب�شبب جمالها الفائق
فتاة منع �شديقتها من  ق��ررت  �أملانيا،  يف ق�شة غريبة من 
ف�شتان  يف  �لفائق"  "جمالها  ب�شبب  زفافها،  حفل  ح�شور 
هايدلبريغ  مدينة  من  �ألينا،  تدعى  فتاة  وك�شفت  �حلفلة. 
بتطبيق  ح�شابها  على  فيديو  يف  �لغريبة،  �لق�شة  باأملانيا، 
"تيك توك". ووفقا ل�شحيفة "ديلي ميل"، قالت �ألينا �إنها 
تفاجاأت قبل �أيام من حفل �لزفاف، ب�شديقتها "�لعرو�س"، 
وه���ي ت��خ��ربه��ا ب��اأن��ه��ا �شحبت دع��وت��ه��ا ل��ه��ا حل�����ش��ور حفل 
�أن��ه��ا ظ��ه��رت ب�شكل  �أن �ل�شبب ه��و  �أل��ي��ن��ا  �ل��زف��اف. و�أك����دت 
�لعرو�س  �ختارته  �لتي  �حلفلة،  بف�شتان  �جلمال"  "فائق 
لها بنف�شها. ون�شرت �ألينا �شورها بالف�شتان �الأزرق و�لبني، 
وقالت �إن �لعرو�س �شعرت بالقلق من �أن "يطغي" جمال �ألينا 
عليها يف يوم زفافها، لتقرر �شحب دعوتها للزفاف. و�نت�شر 
وح�شل  ت���وك،  تيك  م��وق��ع  على  كبري  ب�شكل  �أل��ي��ن��ا  فيديو 
�لفيديو �لذي روت به �لق�شة على 5 مليون م�شاهدة خالل 
�أي��ام. و�نتقد �لعديد من �لنا�شطني على �لتطبيق ت�شرف 
الأن  حقيقية"،  غري  "�شديقة  باأنها  موؤكدين  "�لعرو�س"، 
ب�شكل  �أ�شدقاءه  يظهر  عندما  �شي�شعد  �حلقيقي  �ل�شديق 
جميل. و�أكدت �ألينا �أنها بالرغم من �إح�شا�شها "باخليانة" 
كثري�  �لف�شتان  �أحبت  �أنها  �إال  �ملقربة،  �شديقتها  قبل  من 

وح�شلت على �شور� جميلة جد� من "هذه �لتجربة".

عنكبوت يقاطع موؤمترا �شحفيا 
�إيقاف  يف  "�ل�شياد"  ف�شيلة  م��ن  كبري  عنكبوت  ت�شبب 
باأ�شرت�ليا،  كوينزالند  والية  يف  مل�شوؤول  �شحفي  موؤمتر 
كان خم�ش�شا للحديث عن تطور�ت كوفيد19-. وبينما 
تعقد  د�ث،  �إيفيت  �ل�شحة يف كوينزالند،  كانت م�شوؤولة 
�متثال  ����ش���رورة  مل��ن��اق�����ش��ة  �خل����ارج  يف  �شحفيا  م���وؤمت���ر� 
بكورونا،  �خلا�شة  �الأخرية  �لتطعيم  ل�شيا�شات  �ل�شركات 

�أ�شار �أحد �حل�شور لوجود عنكبوت كبري على �ملن�شة.
ي�شتطيع  هل  "رجاء،  �لعنكبوت:  �شاهدت  ملا  د�ث  وقالت 
�شخ�س ما �أن يبعد هذ� �لعنكبوت"، ح�شبما ذكرت وكالة 
�ل�شحة  م�شوؤويل  كبري  وجتاوب  لالأنباء.  �آي"  بي  "يو 
�إبعاد �لعنكبوت ببع�س  جون جري�رد مع �ملوقف، وحاول 
عن  ت���و�رى  �الأخ���ري  �أن  �إىل  يحملها،  ك��ان  �ل��ت��ي  �الأور�ق 
�الأنظار. و�أكملت د�ث موؤمترها �ل�شحفي بعد �أنت قالت 
مازحة: "ال �أحب هذ� �لنوع من �لعناكب. �شاأو��شل ولكن 

�إن �شاهده �أحدكم على وجهي فليقم بتحذيري".
كوفيد19-،  �إ�شابات  جانب  �إىل  "لدينا  قائلة:  وو��شلت 
عناكب خطرية من نوع �ل�شياد". ورغم حماوالت �لعثور 
وهو  �لنهاية  يف  �شوهد  �الأخ���ري  �أن  �إال  �لعنكبوت،  على 

يتحرك بعيد� عن �ملن�شة، دون �أن يت�شبب لد�ث باأذى.

خالف على اأر�س يودي بحياة 12 
قالت �ل�شلطات  يف جو�تيماال �إن 12 �شخ�شا لقو� حتفهم 
يف قرية تبعد 155 كيلومرت� �شرقي �لعا�شمة بعد �أن �أدى 
���ش��د�م��ات بني  �إىل  �أر����س  ف��رتة طويلة على  خ��الف منذ 
�ل�شحايا  ب��ني  م��ن  �إن  �ل�شلطات  وق��ال��ت  بلديتني.  �شكان 
و�أ�شيب  حتفه  �شرطي  لقي  كما  �أط��ف��ال.  وث��الث��ة  ن�شاء 
�ل�شرطة يف  �مل�شلحة. وقالت  �آخر�ن خالل �ملو�جهة  �ثنان 
يف  �لبلدتني  زعماء  مع  تتو��شل  �إنها  بيان  يف  جو�تيماال 
حماولة ملنع وقوع �أعمال عنف يف �مل�شتقبل يف ذلك �خلالف 

على �الأر�س �لذي يعود تاريخه �إىل �أكرث من 100 عام.

كورونا و�شرطان حدوة احل�شان.. كيف 
يهدد الوباء خملوقا بحريا؟

ي��ب��دو �أن �ل��ب�����ش��ر ل��ي�����ش��و� وح���ده���م �مل��ت�����ش��رري��ن من 
ن����ادر� بالفعل  ب��ح��ري��ا  ك��ائ��ن��ا  �أن  �إذ  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 
�جتاح  �ل���ذي  �ل��وب��اء  ب�شبب  �الن��ق��ر����س  على  يو�شك 
�ل��ع��امل خ��الل �ل��ع��ام��ني �مل��ا���ش��ي��ني. و�ل��ك��ائ��ن �ملذكور 
يعرف با�شم "�شرطان حدوة �حل�شان"، وهو نوع من 
حيويا  �شائال  �الأزرق  دم��ه  يعد  �لبحرية  �لق�شريات 
بالن�شبة ل�شركات �الأدوية، �إذ يحتوي على نوع خا�س 
�مل��ن��اع��ي��ة. وت�شتخدم ه���ذه �خل��الي��ا يف  م��ن �خل��الي��ا 
يف  مهما  دور�  لعبت  فيما  �للقاحات،  �إنتاج  �ختبار�ت 
�إنتاج �للقاحات �مل�شادة لفريو�س كورونا �ملتاحة حاليا 
على م�شتوى �لعامل. لكن �الإفر�ط يف �العتماد على 
�شرطان حدوة �حل�شان خلطر  هذه �خلاليا عر�س 
�النقر��س، وفقا لتقرير �شحيفة "و��شنطن بو�شت" 
منذ  �لق�شريات  من  �لنوع  ه��ذ�  ويعي�س  �الأم��ريك��ي��ة. 

450 مليون ع��ام، وجن��ا م��ن �الن��ق��ر����س مر�ت  نحو 
ع���دة، ك��م��ا م��ر م��ن �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ع�����ش��ور �جلليدية 
يعمل على  ع��امل  وه��و  ويليامز،  وق��ال كيفن  ب�شالم. 
بتلك  �شبيهة  �ال�شطناعية  مناعية  خاليا  ت�شنيع 
�ملوجودة يف �ل�شرطان، ل�"و��شنطن بو�شت": "�شل�شلة 
�ل��ك��ام��ل��ة الخ��ت��ب��ار�ت �الأدوي�����ة تعتمد على  �ل��ت��وري��د 

خملوق بحري �شعيف، �أو قريب من �النقر��س".
وي�شتنزف �لعلماء دماء هذه �ملخلوقات ثم يعيدونها 

�إىل �ملحيط، لكن بعد ذلك ميوت معظمها.
حدوة  ���ش��رط��ان  ي�شلك  �أن  �ل��ب��ي��ئ��ة  �أن�����ش��ار  وي��خ�����ش��ى 
�لذي  �الآ���ش��ي��وي،  نظريه  طريق  �الأطل�شي  �حل�شان 
كونغ  هونغ  يف  ويختفي  ت��اي��و�ن  يف  بالفعل  �نقر�س 
نتيجة �الإفر�ط يف �العتماد عليه يف �ختبار�ت طبية 

حيوية.

�ملمثلة بريانكا ت�سوبر� جونا�ص خالل ح�سورها �لعر�ص �لأول لفيلم The Matrix Resurrections يف �سان فر�ن�سي�سكو ، كاليفورنيا.  رويرتز

جنيفر لوبيز ت�شتعر�س 
معدتها امل�شطحة 

و�شائل  على  ر�ئعتني  �شورتني  لوبيز   �لعاملية  جنيفر  �لنجمة  ن�شرت 
�شنها. قامت ممثلة  �أ�شغر بكثري من  �لتو��شل �الجتماعي حيث بدت 
The boy next door �لبالغة من �لعمر 52 عاًما ب�شحب �شرو�لها 
وهي  للغاية  و�ملتنا�شق  �مل�شطح  بطنها  عن  لتك�شف  �لرمادي  �لريا�شي 

تعر�س نف�شها يف ثوب ريا�شي �أبي�س.
يوم  �الأ�شبوع  نهاية  لعطلة  "جاهز  قائلة:  �ل�شورة  على  جنيفر  علقت 
ليتغزلو� بجمالها متمنني  �ملتابعني  تعليقات  �نهالت   ."! �شعيد  جمعة 

لها نهاية �أ�شبوع �شعيدة.
هذ� و�أبدى �ملمثل �الأمريكي  بن �أفليك خالل �الأ�شبوع  �إعجابه بحبيبته 
�لفنانة �لعاملية جنيفر لوبيز، و��شفاً �إياها باال�شتثنائية وغري �لعادية.


