
   

من�شور بن حممد ي�شهد ختام الدورة 
العا�شرة من حملة »دمي لوطني« 

•• دبي-وام

رئي�س  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
جمل�س  رئي�س  نائب  بدبي  و�ل��ك��و�رث  �لأزم���ات  لإد�رة  �لعليا  �للجنة 
�لدورة  خ��ت��ام  فعاليات  �لأك��ادمي��ي��ة..  �ل�شحية  دب��ي  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
دبي،   2020 �إك�شبو  مقر  يف  لوطني"،  "دمي  حملة  م��ن  �لعا�شرة 
وكانت  بعيد �لحت��اد �خلم�شني.  �لدولة  �حتفالت  مع  تز�مناً  وذلك 
 ،2012 ع���ام  �لأوىل  دورت���ه���ا  يف  �ن��ط��ل��ق��ت  لوطني"  "دمي  ح��م��ل��ة 
ويل  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، وكان �شموه �أول �ملتربعني بالدم 
حلظة �إطالق �حلملة، ما �أ�شهم يف جناحها، وت�شجيع �أفر�د �ملجتمع 
�أل��ف و348   44 �مل�شاركة فيها، حيث جنحت �حلملة يف جمع  على 
�شملت  706 حمالت  �شنو�ت، من خ��الل   10 م��د�ر  دم على  وح��دة 
موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة، وتنفذ �حلملة ب�شر�كة ��شرت�تيجية بني 
�شحيفة "�لإمار�ت �ليوم"، وخدمة "�لأمني"، وهيئة �ل�شحة بدبي.            

)�لتفا�شيل �س4(

اإك�شبو 2020 دبي يحتفي باأ�شحاب الهمم 
•• دبي-وام

�حتفى �إك�شبو 2020 دبي، باأ�شحاب �لهمم �أم�س �لأول بالتز�من مع 
�نعقاد "�ليوم �لدويل لالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة"، وذلك عرب فعاليات 
ومناق�شات رئي�شة �أقيمت يف جناح نيكز�س، لبحث عدد من �لق�شايا 
و�لبتكار  �لالئق،  و�لعمل  �ل�شامل،و�لتعليم،  �لو�شول  �شمان  مثل 

و�لتقنية، و�لريا�شة لالأ�شخا�س من �أ�شحاب �لهمم.
�شارك فى �لفعالية معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية 
"�شياغة  عنو�ن  حتت  �شة  �ملتخ�شّ �لفعالية  �نطلقت  حيث  �ملجتمع 

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله رئي�س وزر�ء رو�شيا �لحتادية )و�م(

�حلدود �لرو�شية �لأوكر�نية ت�شهد ��شطر�باً كبري� و�شط ترقب ل�شد�م حمتمل

�لديون كانت هاج�س �مل�شاركني يف �ملنتدى �لثامن

قو�ت �شرطة لتعزيز �لأمن يف �ملنطقة �مل�شتهدفة بالهجوم 

��شتنفار يف كل م�شت�شفيات �وروبا

�لتقى رئي�سي �سريالنكا ونيجرييا يف �إك�سبو

حممد بن را�شد ي�شتقبل رئي�س وزراء رو�شيا االحتادية 
•• دبي-وام

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
مي�شو�شتني،  "رعاه �هلل" �أم�س معايل ميخائيل  دبي 
�ل�شديقة،  �لحت��ادي��ة  رو�شيا  جمهورية  وزر�ء  رئي�س 
2020 دب��ي. ورّح��ب �شموه يف  وذل��ك يف مقر �إك�شبو 
�للقاء مبعايل ميخائيل مي�شو�شتني و�لوفد  م�شتهل 
�ملر�فق.على �شعيد �آخر �لتقى �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" ، �أم�س فخامة 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة �شريالنكا  غ��وت��اب��اي��ا ر�ج��اب��اك�����ش��ا، 
�إك�شبو  يف  ج��ن��اح��ه��ا  يف  �ل���ش��رت�ك��ي��ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
2020 دبي، كما �لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، خالل زيارته جلناح �جلمهورية 
�لرئي�س  فخامة  دب��ي،   2020 �إك�شبو  يف  �لنيجريية 
حممد بخاري، رئي�س جمهورية نيجرييا �لحتادية، 
حيث تناول �للقاء مناق�شة كافة �ملو�شوعات �لتي من 
ومد  نيجرييا  م��ع  �ل��ع��الق��ات  وتطوير  تنمية  �شاأنها 
ج�شور �لتعاون �ل����ف����اع����ل.                       )�لتفا�شيل 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لهندي )و�م(

حممد بن زايد يبحث ووزير ال�شوؤون اخلارجية 
الهندي جوانب التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين 

•• اأبوظبي- وام

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لدكتور  معايل   .. �ل�شاطئ  ق�شر  يف  �أم�س  �مل�شلحة 
�شوبر�منيام جاي �شانكار وزير �ل�شوؤون �خلارجية يف 

جمهورية �لهند �ل�شديقة.
�ل�شوؤون  وزي���ر  ب��زي��ارة  �ل��ل��ق��اء  �شموه خ��الل  ورح���ب 
تهاين  �شموه  �إىل  نقل  ..�ل����ذي  �ل��ه��ن��دي  �خل��ارج��ي��ة 

�لهند  وزر�ء جمهورية  رئي�س  م��ودي  ناريندر�  دول��ة 
مبنا�شبة �حتفالت دولة �لإمار�ت بيوبيلها �لذهبي 
ومتنياته للدولة و�شعبها مزيد� من �لتقدم و�لزدهار 
و�لرتقاء.  �لتطور  دو�م  �لبلدين  ب��ني  وللعالقات 
�لهند  وزر�ء  رئي�س  �إىل  حتياته  �شموه  حمله  وفيما 
ومتنياته لبلده و�شعبه �ل�شديق مزيد� من �لتطور 
رئي�س  لدولة  وتقديره  �شكره  .. معربا عن  و�لنماء 
باأفر�ح  �لتهاين  مل�شاركته  م��ودي  ن��اري��ن��در�  �ل����وزر�ء 

�لإمار�ت �لوطنية.                   )�لتفا�شيل �س3 (

طبول �حلرب تقرع على حدود رو�سيا و�أوكر�نيا 

بايدن يعزز ال�شغط على مو�شكو قبل لقاء بوتني 
•• عوا�صم-وكاالت

قبل �أيام من حمادثاته مع نظريه 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، عزز 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي ج���و بايدن 
�أنه  �شغوطه على مو�شكو موؤكد� 
يعد مبادر�ت للدفاع عن �أوكر�نيا 

�إذ� تعر�شت لغزو.
�ت�شال  ع��ل��ى  �ن����ه  �أك�����د  وب���ع���دم���ا 
�ملتحدة  �لوليات  د�ئم مع حلفاء 
�لرئي�س  ق�����ال  و�لأوك�����ر�ن�����ي�����ني، 
�لأمريكي يف �لبيت �لأبي�س �إنني 
�أعتقد  ما  على  �شي�شبح،  ما  �أع��د 
جمموعة مبادر�ت �شتكون �لأكمل 
�ل�شعب  م��ن  لي�شري  و�لأف�����ش��ل 
جد� جد� على بوتني �أن يفعل ما 

يخ�شى �لنا�س �أنه يفعله.
ومل يذكر ب��اي��دن �ل��ذي ك��ان يرد 
على �شوؤ�ل طرح بعد خطابه حول 

�لقت�شاد، �أي تفا�شيل �إ�شافية.
ومل يكن يوم �جلمعة هادئا على 
�لأوكر�نية،  �ل��رو���ش��ي��ة  �حل�����دود 
على �لأقل وفق ما �أعلنته كييف، 
�لح���ت���الل  ق������و�ت  �إن  ق���ال���ت  �إذ 
�ل��رو���ش��ي �خ��رتق��ت وق��ف �إطالق 

�لنار 6 مر�ت يف هذ� �ليوم.
�ل�شتباكات  �أو  �خل�����روق  وه����ذه 
بني  حت��دث  فهي  بجديد،  لي�شت 

�مل��خ��اب��ر�ت �لأم��ريك��ي��ة وج��دت �أن 
هجوم  ل�شن  يخطط  �ل��ك��رم��ل��ني 
�أوكر�نيا،  على  �جلبهات  متعدد 
�لعام �ملقبل. وبخالف �لتقدير�ت 
�لأوك�����ر�ن�����ي�����ة، ت�����رى �مل���خ���اب���ر�ت 
ح�شدت  رو���ش��ي��ا  �أن  �لأم���ريك���ي���ة 
�أل��ف جندي على   70 فقط نحو 
�حلدود، لكنها تتوقع زيادة ت�شل 

�إىل 175 �ألفا.
�إن  رو����ش���ي���ا  ت���ق���ول  �مل���ق���اب���ل،  ويف 
ق����و�ت �شخمة  �أوك���ر�ن���ي���ا حت�����ش��د 

على حدود منطقة دونبا�س.
ب�شاأن  يختلفون  �مل��ر�ق��ب��ني  ل��ك��ن 
للكرملني،  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �ل���ن���و�ي���ا 
�لرئي�س  �أن  ي��ع��ت��رب  ف��ال��ب��ع�����س 
ف����الدمي����ري ب���وت���ن ح�����ش��م �أم�����ره 
ب�شاأن �لغزو، بينما يعترب �آخرون 
د�خلية  باأ�شباب  يتعلق  �لأم��ر   �أن 
م��ث��ل ���ش��رف �ل��ن��ظ��ر ع���ن ق�شية 
نافالني،  �أل��ي��ك�����ش��ي  �مل���ع���ار����ش���ة 
وخارجية تت�شل باختبار ت�شميم 
�لأوك������ر�ين، فالدميري  �ل��رئ��ي�����س 
و�لغرب. ويرى طرف  زيلين�شكي 
تنخرط  ق���د  م��و���ش��ك��و  �أن  ث���ال���ث 
يف  حم����دودة  ع�شكرية  عملية  يف 
�إن  مو�شكو  تقول  �لتي  دونبا�س، 
كييف تخطط لتطهري عرقي يف 

�ملنطقة.

�حلني و�لآخر، �أما �لأمر �لأخطر 
�ل�����ذي ي���ح���ذر م��ن��ه ك���ث���ريون هو 
رو�شيا  ب��ني  �شاملة  ح��دوث ح��رب 
�لتوتر  ظل  يف  خا�شة  و�أوكر�نيا، 

�لأ�شد بني �لبلدين منذ �شنو�ت.
وي��رك��ز �ل��غ��رب و�أوك��ر�ن��ي��ا حاليا 
ح�شود  �إن�����ه�����ا  ي����ق����ول  م�����ا  ع����ل����ى 
ع�����ش��ك��ري��ة رو���ش��ي��ة ���ش��خ��م��ة على 
�حلدود بغية غزو �لدولة �جلارة، 

نفيا  ذل��ك  ينفي  �لكرملني  لكن 
مطلقا.

و�جل���م���ع���ة، ق�����ال وزي������ر �ل���دف���اع 
ريزنيكوف،  �أوليك�شي  �لأوك��ر�ين 
�إن مو�شكو ح�شدت �أكرث من 94 
بالقرب من �حلدود  �أل��ف جندي 
ت�شتعد  �أنها  مرجحا  �لأوكر�نية، 
ل�شن هجوم ع�شكري و��س �لنطاق 

يف نهاية يناير �ملا�شي.

و�أ�شاف ريزنيكوف �أمام �لربملان: 
خمابر�تنا حتلل كافة �لت�شور�ت 
�أن  �إىل  ت�شري  �لأ����ش���و�أ.  فيها  مب��ا 
�حتمال ت�شعيد و��شع �لنطاق من 
جانب رو�شيا قائم. �لوقت �لأكرث 
ترجيحا... �شيكون بحلول نهاية 

يناير، وفق رويرتز.
�شحيفة  نقلت  ذ�ت��ه،  �ل�شياق  ويف 
و�����ش���ن���ط���ن ب���و����ش���ت ع����ن �أج���ه���زة 

يف �ملنتدى �لثامن بد�كار
الدول االأفريقية جتازف مبحا�شبة ال�شني...!

ع�شرات القتلى يف هجوم اإرهابي و�شط مايل

الربهان: لن اأتر�شح لرئا�شة ال�شودان
•• اخلرطوم-وكاالت

قال رئي�س جمل�س �ل�شيادة �لنتقايل يف �ل�شود�ن �لفريق �أول ركن عبد 
�أتر�شح للرئا�شة حتى لو ُطلب مني ذلك. مهمتي  �لفتاح �لربهان: لن 
�أبرز  �أن  �لربهان يف مقابلة،  و�أو�شح  �لنتقالية.  �لفرتة  بانتهاء  تنتهي 
م�شيفاً:  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  عليا  هيئة  ت�شكيل  ه��و  ح��ال��ي��اً  عليه  يعمل  م��ا 
�ملجال  �إف�شاح  نريد  بل  �ل�شيا�شية،  �لقوى  من  �أح��د  ��شتبد�ل  نريد  ل 
باجتماع  �ل�����ش��ود�ن مرتبط  يف  �ل��ط��و�رئ  حالة  رف��ع  �إن  وق��ال  للجميع. 
�لربهان  و�عترب  و�ل��دف��اع.  �لأم��ن  جمل�س  مع  و�لتن�شيق  �حلكومة  مع 
�أن �لتفاق �ل�شيا�شي �لأخري مع رئي�س �حلكومة عبد�هلل حمدوك كان 
بد�ية حقيقية للفرتة �لنتقالية يف �لبالد.. مل يتم �إجناز �لكثري من 
مهام �لفرتة �لنتقالية من قبل قوى �شيا�شية. ور�أى �أن �لبع�س يريد �أن 
�أن �لو�شع  يجعل من �ملكون �لع�شكري �شماعة لف�شل �لكثريين، موؤكد�ً 

�لنقالبي ل ينطبق على �إجر�ء�تنا.. ولكنها عملية ت�شحيح.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

وع�����������دت �ل�������������ش������ني، �ل���������ش����ري����ك 
للقارة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �لق���ت�������ش���ادي 
�ل�شمر�ء، مبنح لقاحات و�إعفاء�ت 
ج��م��رك��ي��ة ل���ل���دول �لأف��ري��ق��ي��ة يف 
لكن  د�ك���ار...  يف  �مل�شرتكة  �لقمة 
�لأفارقة ينتقدون ب�شكل متز�يد.

ت����غ����ريت �ل����ن����ربة جت������اه ب���ك���ني يف 
�إف��ري��ق��ي��ا. ه���ذ� م��ا ���ش��ع��ر ب��ه حتى 
�لأقل خ�شوعا  �لقارة  روؤ�شاء دول 
�نها  للقوة �لعظمى �ل�شينية، مع 
�ل�شريك �لتجاري �لأول، و�لد�ئن 
�لأك������رث �أه���م���ي���ة يف �ل���ع���دي���د من 

�لبلد�ن �لأفريقية.
لقد ت�شّنى للم�شوؤولني �ل�شينيني 
�لإث����ن����ني  ي����وم����ي  ذل�������ك،  �إدر�ك 
و�لثالثاء، يف د�كار خالل �ملنتدى 
�ل�شيني  �ل��ت��ع��اون  ح���ول  �ل��ث��ام��ن 

�لأفريقي. 
لالجتماع،  �خلتامي  �لبيان  �أك��د 
"�شني و�حدة" �لعزيز  على مبد�أ 
و�تفقت  ت��اي��و�ن.  �شد  بكني  على 

•• باماكو-اأ ف ب

يف  �لق���ل  على  �شخ�شا   30 ُق��ت��ل 
هجوم نفذه م�شلحون يعتقد �أنهم 
�إرهابيون و��شتهدف عربة نقل يف 
و�شط  �مل�شطربة  غوبتي  منطقة 
م�شوؤولون  �أف����اد  م��ا  ع��ل��ى  م����ايل، 

حمليون وكالة  فر�ن�س بر�س.
�ل���رك���اب  �إن  �مل�������ش���وؤول���ون  وق������ال 
�إحر�ق  ومت  بالر�شا�س  �أُم��ط��رو� 
�إرهابيون  نفذه  هجوم  يف  �لعربة 

قرب بلدة باندياغار� �جلمعة.
عدم  طالبني  �مل�شوؤولون  و�أ�شاف 
�شلطات  �إن  هويتهم  عن  �لك�شف 
�إىل  �أمنية  ق��و�ت  �أر�شلت  �ل��ولي��ة 

�ملكان �لذي وقع فيه �لهجوم.
باندياغار�  يف  م�������ش���وؤول  و�أك������د 
ح�شيلة �لقتلى ومن بينهم ن�شاء 

و�أطفال كما قال.
من  �أي  �ل����ه����ج����وم  ت����ت����ن  ومل 
�ملجموعات �مل�شلحة �لعديدة �لتي 
بغرب  �لو�قعة  �لدولة  يف  تن�شط 

�إفريقيا.

تظل �للقاحات �لركيزة �لأ�سا�سية للحماية
اإغالق احلدود لن يوقف انت�شار متحّور اأوميكرون...!

•• الفجر -اأنتوين زوي -ترجمة خرية ال�صيباين

�شار�س-كوف2-، �لذي �أطلق  من   B.1.1.529 �أثار �كت�شاف �ملتحّور 
عليه "�أوميكرون" من قبل منظمة �ل�شحة �لعاملية، قلًقا عاملًيا، وو�شع 
�لكوكب يف حالة تاأهب ق�شوى ب�شكل عام. و�ل�شبب وجيه: �أعلنت منظمة 
�شبايك به جمموعة  "متحّور مقلق" لأن بروتني  �أنه  �لعاملية،  �ل�شحة 
و�لعالجات  �للقاحات  �أّن  من  خم��اوف  يثري  مما  �لطفر�ت،  من  و��شعة 
�حلالية �شتثبت �أنها �أقل فعالية يف مكافحته.         )�لتفا�شيل �س11(

لحتو�ء  ج���اه���دة  م����ايل  ت�����ش��ع��ى 
مناطقها  يف  �أ�شا�شا  �ن��دل��ع  مت��رد 
و�أودى   2012 يف  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
�لع�شكريني  ب�����������اآلف  م���������ذ�ك 

و�ملدنيني.
�جل���ن���ود  �آلف  �ن���ت�������ش���ار  ورغ�������م 
�لأمم  وع���ن���ا����ش���ر  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني 
�لنز�ع  رق���ع���ة  �ت�����ش��ع��ت  �مل���ت���ح���دة، 
ل��ت�����ش��م��ل و�����ش����ط م�����ايل و����ش���ول 

�أن م�شري  على  �لأفريقية  �ل��دول 
�أقلية  �أو  �ل��ت��ب��ت  �أو  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
د�خلي.  �شيني  ���ش��اأن  �لأوي����غ����ور، 
يف �مل��ق��اب��ل، وع����دت ه���ذه �لأخ���ري 
تفر�س  �أن  دون  �إف��ري��ق��ي��ا  ب��دع��م 
فاإن  ذل���ك،  وم���ع  من��وذج��ا.  عليها 
"�خلانع" ل  �لنهائي  �لبيان  ه��ذ� 
يقول كل �شيء. وفّيا حلذره منذ 
�لرئي�س  ي��ق��م  مل  �ل���وب���اء،  ب��د�ي��ة 

�شي جني بينغ بالرحلة �إىل د�كار. 
ومن خالل موؤمتر عرب �لفيديو، 
تاأّخر  ل��ت��د�رك  لقاح  مبليار  تعّهد 
حملة �لتطعيم يف �أفريقيا. وياأتي 
هذ� �لإعالن يف �لوقت �لذي جتد 
وجري�نها  �إف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ف��ي��ه 
�أنف�شهم منبوذين من قبل �لدول 
�وميكرون  م��ت��ح��ّور  ظ���ه���ور  ب��ع��د 
�لكوكب.)�لتفا�شيل  ي���رّج  �ل���ذي 

و�لنيجر  ف���ا����ش���و  ب���ورك���ي���ن���ا  �إىل 
مايل  و�شط  و��شبح  �ملجاورتني. 
ب�������وؤرة م����ن �لأع�����ن�����ف ل���ل���ن���ز�ع يف 
ما  كثري�  حيث  �ل�شاحل  منطقة 
�إتنية وهجمات  تقع عمليات قتل 

ت�شتهدف �لقو�ت �حلكومية.
�لعام  ع�����ش��ك��ري  �ن���ق���الب  وف�����ش��ل 
�أعقاب تظاهر�ت  �ملا�شي، جاء يف 
حا�شدة تنديد� باأعمال �لعنف، يف 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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»�سحة« تعالج طفلة تبلغ من �لعمر 6 �أ�سابيع 
كانت تعاين من �ن�سد�د �لأمعاء �لدقيقة

�أخبار �لإمار�ت

»معركة �لطعون« تُهّدد بتفجري 
�لنتخابات �لرئا�سية �لليبية

عربي ودويل

مار�ثون �ليوم �لوطني لرحلة �لهجن للأجانب 
ين�سج حكاية �لت�سامح على �أر�ص �خلري

�لفجر �لريا�سي

عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل �ل�ساعات �لـ 24 �ملا�سية 
بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   51

كورونا امل�شتجد و69 حالة �شفاء 
•• اأبوظبي-وام 

متا�شياً مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق �لفحو�شات 
يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
 185،406 �إجر�ء  �لوز�رة عن  �أعلنت  لهم وعزلهم  19" و�ملخالطني   - "كوفيد 
�ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خالل  جديدة  فحو�شات 

با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
�إج��ر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات    و�شاهم تكثيف 
كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ�شابة  حالة   51 ع��ن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
�مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية 
حالة.)�لتفا�شيل   742،278 �مل�شجلة  �حل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة، 

اأوميكرون ينت�شر يف اأ�شرتاليا.. ومريكل حتث االأملان على التطعيم
•• عوا�صم-وكاالت

حثت �مل�شت�شارة �لأملانية �آجنيال مريكل، �لتي �أو�شكت 
�أم�س �ل�شبت على تلقي  وليتها على �لنتهاء، �لأملان 
يف  لي�شاعدو�  كوفيد19-  م��ن  �ل��و�ق��ي��ة  �لتطعيمات 
بقوة  �لإ�شابات جتتاح  ر�بعة من  تغيري م�شار موجة 

�أجز�ء من �لبالد.
وق���ال���ت م���ريك���ل ن��ح��ن يف م���وق���ف خ��ط��ري ج�����د�. يف 
�إل  بع�س �لأج���ز�ء من �لبالد ل ميكن و�شف �لأم��ر 
ومر�شى  مكتظة  م��رك��زة  عناية  وح���د�ت  ب��امل��اأ���ش��اوي: 
للح�شول  �أملانيا  نقلهم جو� عرب  يتعني  �شيئة  بحالة 

على �لعناية �لتي يحتاجونها.

�أكرث  و�أ���ش��اف��ت م��ريك��ل يف ت�شجيل ه��و �لأخ���ري ب��ني 
يف  �شجلتها  )ب��ودك��ا���ش��ت(  �شوتية  م��دون��ة   660 م��ن 
من�شبها قبل ت�شليمه �إىل �أولف �شولت�س من �حلزب 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل����ش���رت�ك���ي �لأ����ش���ب���وع �مل��ق��ب��ل لذلك 
�أنا�شدكم جمدد� ب�شكل عاجل: تعاملو� مع �لفريو�س 

�خلبيث بجدية.
و�أردفت قائلة �ح�شلو� على �لتطعيم. ل يهم �إن كانت 

جرعة �أوىل �أم تن�شيطية. كل لقاح ي�شاعد.
و�ف����ق �مل�����ش��وؤول��ون �لأمل������ان ي���وم �خل��م��ي�����س ع��ل��ى منع 
دخول من مل يتلقو� �لتطعيم �إىل جميع �ملتاجر عد� 
و�ل�شيدليات  �لبقالة  متاجر  مثل  منها  �ل�����ش��روري 

و�ملخابز، كما قررو� �ل�شعي جلعل �لتطعيم �إلز�ميا.

ال�شعودية  ي���زور  م��اك��رون 
اخلليجية جولته  اإط���ار  يف 

•• الريا�ض-وكاالت

�ل�شعودي  �ل��ع��ه��د  ويل  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�لأمري حممد بن �شلمان �لرئي�س 
�لفرن�شي �إميانويل ماكرون �لذي 

و�شل �إىل جدة، �أم�س �ل�شبت.
لدى  م��اك��رون  ��شتقبال  يف  وك��ان 
عبد�لعزيز  �مللك  مطار  و�شوله 
�لفي�شل،  خ��ال��د  �لأم����ري،  ب��ج��دة، 
م���������ش����ت���������ش����ار خ�����������ادم �حل�����رم�����ني 
�ل�����ش��ري��ف��ني �أم�����ري م��ن��ط��ق��ة مكة 

�ملكرمة.



األحد   5  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13408  
Sunday     5   December   2021   -  Issue No   13408

02

اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يلتقي رئي�شي �شريالنكا ونيجرييا يف اإك�شبو 2020 دبي

بحث معه �سبل تعزيز �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني �لبلدين

حممد بن را�شد ي�شتقبل رئي�س وزراء رو�شيا االحتادية  

تنوع  من  به  تت�شم  مبا  �شريالنكا 
مناخي و�شياحي.

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى  كما 
مكتوم،  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�جلمهورية  جلناح  زي��ارت��ه  خ��الل 
 2020 �إك�����ش��ب��و  يف  �ل��ن��ي��ج��ريي��ة 
دب������ي، ف���خ���ام���ة �ل���رئ���ي�������س حممد 
بخاري، رئي�س جمهورية نيجرييا 

منطقة  يف  �مل����ق����ام  ����ش���ري���الن���ك���ا، 
����ش���م���وه على  �أط�����ل�����ع  �ل����ف����ر�����س، 
حتققها  �لتي  و�لتطور�ت  �جلهود 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �شريالنكا 
�لج����ت����م����اع����ي����ة و�لق����ت���������ش����ادي����ة 
�ملجالت  �إىل  بالإ�شافة  و�لتقنية، 
على  �شموه  تعرف  كما  �لثقافية، 
�لقطاعات �خلدمية �لتي يعر�شها 

�لنيجريي عن �شعادته بزيارة دولة 
�لإمار�ت، موؤكد� حر�س بالده على 
تطوير تعاونها �مل�شرتك مع دولة 
�لإم��ار�ت يف خمتلف �ملجالت مبا 
�لبلدين،  يف  �لتنمية  جهود  يدعم 
م�شري�ً �إىل �لعالقات �ملتميزة �لتي 
جتمع �لبلدين يف ظل �متالكهما 
و�لفر�س  �مل��ق��وم��ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 

�إمكانيات وفر�س  وما متتلكه من 
����ش���م���ن خم���ت���ل���ف �ل����ق����ط����اع����ات، 
وح��ر���س ق��ي��ادت��ه��ا �حل��ك��ي��م��ة على 
بينها  م��ت��ن��وع��ة  ����ش���ر�ك���ات  ت��ف��ع��ي��ل 
تقوم  �ل��ع��امل  دول  وب���ني خم��ت��ل��ف 
�لتفاهم  م��ن  ر����ش��خ��ة  �أ���ش�����س  على 

و�لتعاون �مل�شرتك.
وخ���الل زي��ارت��ه جل��ن��اح جمهورية 

�للقاء  ت���ن���اول  ح��ي��ث  �لحت����ادي����ة، 
مناق�شة كافة �ملو�شوعات �لتي من 
�لعالقات  وتطوير  تنمية  �شاأنها 
�لتعاون  ج�شور  ومد  نيجرييا  مع 
�لفاعل مع هذ� �لبلد �ل�شديق مبا 
يعود بالنفع و�خلري على �لبلدين 

و�شعبيهما �ل�شديقني.
م�����ن ج����ان����ب����ه �أع����������رب �ل���رئ���ي�������س 

قطاعي  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �جل���ن���اح 
و�ملعلومات،  �لت�������ش���الت  ت��ق��ن��ي��ة 
جهود  ج���ان���ب  �إىل  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة، 
�شريالنكا،  يف  و�لتطوير  �لأبحاث 
وما يروج له �جلناح من منتجات 
م���ب���ت���ك���رة وخ�����دم�����ات �ب���ت���ك���اري���ة، 
و�ل�����ت�����ي ت���ن�������ش���ج���م ج���م���ي���ع���ه���ا مع 
جلمهورية  �لغني  �لثقايف  �ل��رت�ث 

•• دبي-وام

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�أم�س معايل ميخائيل مي�شو�شتني، 
رو�شيا  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء  رئ��ي�����س 
�لحتادية �ل�شديقة، وذلك يف مقر 
�إك�شبو 2020 دبي. ورّحب �شموه 
ح�شره  �ل����ذي  �ل��ل��ق��اء  م�شتهل  يف 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب حاكم 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي 
ميخائيل  مب��ع��ايل  �مل��ال��ي��ة،  وزي����ر 
مي�شو�شتني و�لوفد �ملر�فق، م�شيد�ً 
وما  �لبلدين  بني  �لعالقات  بعمق 
بف�شل  م�شتمر  تطور  من  ت�شهده 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل"،  "حفظه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
رئي�س  بوتني،  فالدميري  وفخامة 
رو�شيا �لحتادية، ويف �شوء تطابق 
�أهمية  ح��ول  �لبلدين  بني  �ل���روؤى 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  تر�شيخ 
�لتي طاملا جمعتهما و�ملرتكزة على 
�أ�ش�س متينة من �مل�شالح �مل�شرتكة 
�ملتبادلني.  و�ل��ت��ق��دي��ر  و�لح����رت�م 
ب���ح���ث جممل  �ل����ل����ق����اء  وت������ن������اول 
�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية حمل 

•• دبي-وام

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ل��ت��ق��ى 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه �هلل" ،  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
�أم�س فخامة غوتابايا ر�جاباك�شا، 
�شريالنكا  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة �ل����ش���رت�ك���ي���ة يف 
دبي،   2020 �إك�شبو  يف  جناحها 
ح��ي��ث �أع������رب ���ش��م��وه ع���ن حر�س 
دولة �لإمار�ت على تو�شيع وتنويع 
ق����اع����دة ع���الق���ات���ه���ا �مل���ت���م���ي���زة مع 
�لقائمة  �ل�شديقة  �ل���دول  جميع 
ع���ل���ى م����ب����ادئ �ل���ث���ق���ة و�لح�������رت�م 
�لذي  �مل�شرتك  و�لتعاون  �ملتبادل 

يخدم �ل�شعوب وتطلعاتها.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ه������ن������اأ �ل����رئ����ي���������س 
�ل�شريالنكي �شاحب �ل�شمو نائب 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه �هلل"،  دب���ي،  �ل����وزر�ء ح��اك��م 
ب��ع��ي��د �لحت�����اد �خل��م�����ش��ني لدولة 
�ملكانة  فخامته  م��وؤك��د�ً  �لإم���ار�ت، 
�مل��ت��م��ي��زة ل���دول���ة �لإم��������ار�ت على 
�مل�����ش��ت��وي��ني �لإق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل، 

�لتجارية  �ل�����ش��ع��د  ع��ل��ى  �ل���و�ع���دة 
و�ل�شتثمارية و�ل�شناعية وغريها 
�لبلدين  تهم  �لتي  �لقطاعات  من 

وتخدم م�شاحلهما �ملتبادلة.
و��شتمع �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
خالل  �هلل"،  "رعاه  دب����ي،  ح��اك��م 
نيجرييا  جمهورية  جلناح  زيارته 
 2020 �إك�������ش���ب���و  يف  �لحت�����ادي�����ة 
�ل�شناعات  ح���ول  ���ش��رح  �إىل  دب���ي، 
�لإبد�عية و�لتاريخ �لثقايف �ملتنوع 
للوليات �لنيجريية �ملتعددة، وما 
ينعم به هذ� �لبلد من قيم �لتنوع 
وم��ا ميتلكه من  �لثقايف،  و�ل���رث�ء 
مو�رد طبيعية وحما�شيل زر�عية، 
وم�شاريع  ���ش��ن��اع��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ر�ف����ق ���ش��م��وه خالل 
�أح��م��د بن  �ل�����ش��ي��خ  �ل���زي���ارة، �شمو 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س 
و�شمو  ل�����الإع�����الم،  دب�����ي  جم��ل�����س 
�ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم، 
رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 
�لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت، 
حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 

بن ر��شد �آل مكتوم.

�لتفاق عليه موؤخر�ً بني �لبلدين 
ي�شمل:  حيوياً  قطاعاً   12 وي�شم 
و�لطاقة،  و�ل���ش��ت��ث��م��ار،  �ل��ت��ج��ارة 
و�خلدمات  و�لب��ت��ك��ار،  و�ل�شناعة 
�مل���ال���ي���ة و�مل�����ش��رف��ي��ة و�جل����م����ارك، 
و�لأمن �لغذ�ئي و�لزر�عة، و�لتعليم 
�ملعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�ل��ن��ق��ل، 
و�لثقافة  و�لإع�����الم  و�لت�����ش��الت 
وحماية  و�ل��ري��ا���ش��ة،  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
�لطبيعة،  �مل�����و�رد  و�إد�رة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
و�لق���ت�������ش���اد �ل�����د�ئ�����ري، و�ل���ث���ورة 
و�لف�شاء.  �ل���ر�ب���ع���ة،  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

تخطي هذه �ملرحلة �ل�شتثنائية.
�للقاء  خ����الل  �جل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
�لثنائية  �ل���ع���الق���ات  دف�����ع  ���ش��ب��ل 
يو�كب  مب��ا  �لأم����ام  �إىل  �ملتنامية 
�ل�شديقني  �ل�����ش��ع��ب��ني  ت��ط��ل��ع��ات 
تطرق  ح����ي����ث  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل،  �إىل 
�شبل  �����ش���ت���ع���ر�����س  �إىل  �ل���ن���ق���ا����س 
خمتلف  يف  �لبّناء  �لتعاون  تعزيز 
من  �نطالقاً  �حليوية،  �لقطاعات 
�لرغبة �مل�شرتكة يف تر�شيخ دعائم 
بني  و�لتاريخية  �لقوية  �ل�شر�كة 
�جلانبان  به  يتمتع  مبا  �لبلدين، 

�ملفو�س  و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزير 
وعدد  دب��ي   2020 لإك�شبو  �لعام 
م���ن �ل������وزر�ء و�مل�������ش���وؤول���ني. وتعد 
دولة �لإمار�ت �أكرب �شريك جتاري 
 55% بن�شبة  ل��رو���ش��ي��ا  خ��ل��ي��ج��ي 
�لرو�شية  �ل���ت���ج���ارة  �إج���م���ايل  م���ن 
�لتبادل  قيمة  وبلغت  �خلليجية، 
�ل�����ت�����ج�����اري غ�����ري �ل���ن���ف���ط���ي بني 
�لإمار�ت ورو�شيا �لحتادية خالل 
 2021 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 
كبري  بنمو  دولر،  م��ل��ي��ار   2 ن��ح��و 
مقارنة   80% ن�شبته  جت�����اوزت 

ومقومات  �مل�������ش���رتك،  �له���ت���م���ام 
و�إر�شاء  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  حفظ 
�لذي  �ملهم  و�ل��دور  �ل�شالم،  �أ�ش�س 
�ملجال،  هذ�  يف  رو�شيا  به  ت�شطلع 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت �لتي  �أب������رز  وك���ذل���ك 
ل�شيما  و�لعامل،  �ملنطقة  ت�شهدها 
�لدولية  �جل����ه����ود  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�لتعايف  وت���رية  لت�شريع  �مل��ب��ذول��ة 
�لعاملي من تبعات جائحة كوفيد-
19 و�كت�شاف �لفر�س �لتي متّكن 
�ملجتمعات  خا�شة  �ل��ع��امل،  �شعوب 
�لأق�������ل ح���ظ���اً م����ن �ل��ت��ن��م��ي��ة، من 

�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�آل مكتوم،  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
رئ���ي�������س جم��ل�����س دب�����ي ل����الإع����الم، 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو 
مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�مل���دين �ل��رئ��ي�����س �لأع��ل��ى لطري�ن 
�لإمار�ت و�ملجموعة رئي�س �للجنة 
�لعليا لإك�شبو 2020 دبي، و�شمو 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد 
دبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  �آل 
ومعايل  �حل��دودي��ة،  �ملنافذ  لأم��ن 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، 

�إم����ك����ان����ات ت���ع���زز م����ن فر�س  م����ن 
تو�شيع د�ئرة �لتعاون، مع �لتفاق 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ت���وف���ري �مل����زي����د من 
ملنح  �خلا�س  �لقطاع  �إىل  �لفر�س 
�لقت�شادية  لل�شر�كة  جديد  زخم 
�جلانبني، مع وجود  �ملزدهرة بني 
�أكرث من 4000 �شركة رو�شية يف 
دول��ة �لإم����ار�ت. و�أع���رب �جلانبان 
�ل��ك��ب��ري مب�شتقبل  ت��ف��اوؤل��ه��م��ا  ع��ن 
�ل�شر�كة بني �لبلدين ل�شيما على 
من  �نطالقاً  �لقت�شادي  �ل�شعيد 
�إط����ار �ل��ت��ع��اون �جل��دي��د �ل����ذي مت 

مع �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�شي. 
�لوجهة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تعد  كما 
لال�شتثمار�ت  ع���رب���ي���اً  �لأوىل 
 90% ت��ن��اه��ز  بن�شبة  �ل��رو���ش��ي��ة، 
يف  رو�شيا  ��شتثمار�ت  �إجمايل  من 
دولة  تعترب  كما  �لعربية،  �ل���دول 
�أك��رب م�شتثمر عربي يف  �لإم���ار�ت 
 80% من  باأكرث  وت�شهم  رو�شيا، 
�لعربية  �ل�شتثمار�ت  �إجمايل  من 
فيها، وُتقدر �ل�شتثمار�ت �لأجنبية 
�ملتبادلة بني �لإمار�ت ورو�شيا نحو 
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وفد من �شرطة اأبوظبي يزور مهرجان ق�شر احل�شن
••  اأبوظبي-الفجر

�لكبري  �عتز�زها  �أبوظبي عن  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أك��دت 
باملوروث �لثقايف و�لرت�ثي  يف ق�شر �حل�شن باأبوظبي .

 وق���ال �ل��ل��و�ء ���ش��امل ���ش��اه��ني  �لنعيمي م��دي��ر ق��ط��اع �مل���و�رد 
�حل�شن  ملهرجان  �لقطاع  من  ووف��د  زيارته  خالل  �لب�شرية 
�ل�شنوي 2021 �ن زيارتنا م�شدر فخر كبري لنا ، ملا يعك�شه 
ب��امل��وروث �لثقايف  ت��اري��خ دول��ة �لإم����ار�ت �لغني  �حل�شن م��ن 

�لعريق و�مل�شاحب للثقافة �ملعا�شرة �لإبد�عية و�ملبتكرة.
و�أ�شاف �لتم�شنا  من خالل جولتنا يف �أرجاء �لق�شر �لعودة 
�إىل رحاب �ملا�شي و��شتك�شاف �إرث �أجد�دنا �لذي ن�شتند عليه 

يف تطلعاتنا نحو �مل�شتقبل. 

عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل �ل�ساعات �لـ 24 �ملا�سية 
�شفاء  حالة  و69  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   51

 •• اأبوظبي-وام 

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شياً 
�مل�شابة  �حل���الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت 
 24 �ل�  �ل�شاعات  185،406 فحو�شات جديدة خالل  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن 
تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية 

�لفح�س �لطبي.
نطاق  وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج�����ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�إ�شابة جديدة  حالة   51 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 

بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 

حالة.  742،278
يف  وف��اة  حالة  �أي  ت�شجيل  ع��دم  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت    كما 
�لدولة  يف  �ل��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �لأرب���ع 

حالة.  2،148
كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   69 �شفاء  عن  �ل��وز�رة  �أعلنت    كما 
تلقيها  بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من  �لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية 

حالت �ل�شفاء 737،255 حالة.

قمة القيادات العاملية ت�شتعر�س دور العمل التطوعي يف التعايف امل�شتدام من كورونا
•• اأبوظبي-وام 

�أدنوك  مركز  يف  �أم�س  عقدت  �لتي  �لعاملية  �لتطوعية  �لقياد�ت  قمة  بحثت 
�لدولية  �لإمار�ت" و"�لر�بطة  "موؤ�ش�شة  بتنظيم من  �أبوظبي  يف  لالأعمال 
�أبوظبي.. دور �لعمل  للجهود �لتطوعية" وبرعاية د�ئرة تنمية �ملجتمع يف 
19" و�أهميته  "كوفيد -  �مل�شتد�م من جائحة  �لتعايف  �لتطوعي يف حتقيق 

خالل فرتة �جلائحة وما بعدها.
وناق�شت �لقمة �لعاملية �لتي عقدت حتت �شعار "دور ريادة �لعمل �لتطوعي: 
�لتعامل مع جائحة كوفيد19- وبناء خطة تعايف م�شتد�مة" �لدور �لفاعل 

للمتطوعني يف تعزيز �أو��شر �لتعاون يف �ملجتمعات.
كما  �أي�شاً  �لقمة  �حتفت  �خلم�شني  �لحت��اد  بعيد  �لحتفالت  مع  وتز�مناً 
�لتطوعية"  "�لر�بطة �لدولية للجهود  لتاأ�شي�س   50 �ل�  �ل�شنوية  بالذكرى 

ك�شبكة عاملية جتمع حتت مظلتها جمموعة منظمات غري ربحية و�شركات 
�لذين  �لعامل  م�شتوى  على  �لتطوعي  �لعمل  وق��ادة  وطنية  تطوع  ومر�كز 

ميثلون 50 دولة حول �لعامل.
�لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل  �شلطان بن طحنون  �ل�شيخ  وقال معايل 
ت��ز�ل دول��ة �لإمار�ت  " لطاملا كانت وما  �لإم���ار�ت..  �ملنتدب ملوؤ�ش�شة  �لع�شو 
ومنذ تاأ�شي�شها قدوة يحتذى بها عاملياً يف جمال �لعمل �لإن�شاين وهو �لنهج 
�لذي كر�شه �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب 
�هلل ثر�ه" و�شارت عليه قيادتنا �لر�شيدة من خالل ن�شر ثقافة �خلري و�لإيثار 
و�لت�شامح و�لتطوع و�لعمل �لإن�شاين وم�شاعدة جميع �شعوب �لعامل" م�شري� 
�إىل �لتز�م �لإمار�ت بتعزيز �لتعاون �لدويل عرب تقدمي �مل�شاعد�ت �لالزمة 

ملكافحة جائحة كوفيد – 19 يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
تنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �خلييلي  خمي�س  مغري  �لدكتور  معايل  قال  جانبه  من 

بتاأثريها  �آمنا  طاملا  �لتي  �لتطوعي  �لعمل  "قوة  �إن  �أبوظبي..  يف  �ملجتمع 
مو�جهتها  يف  جنحنا  وق��د  ك��ورون��ا  جائحة  �أث��ن��اء  �خ��ت��ب��ار  لأق���وى  تعر�شت 
�ملتطوعني  �إع��د�د  يف  ��شتثمرناه  �ل��ذي  �جلهد  بف�شل  وذل��ك  لها  و�لت�شدي 
�لذين �شاركو� يف �حلمالت �لتوعوية و�لطبية �لكربى �لتي نفذتها �لدولة 
�لتي  �لأزم����ات  خ��الل  �لتطوع  لتنظيم  �لعليا  �لوطنية  �للجنة  خ��الل  م��ن 

تاأ�ش�شت خالل �أزمة كوفيد19-".
و�أ�شاف معاليه " متكن متطوعونا من لعب دور حموري يف م�شاعدة �جلهات 
�حلكومية وم�شاندة خط �لدفاع �لأول يف �لت�شدي للجائحة حتى بتنا �ليوم 

من �أو�ئل �لدول �لتي �شيطرت على �لوباء".
وقال " �شكلت قمة �لقياد�ت �لتطوعية �لعاملية من�شة ر�ئدة لتبادل �خلرب�ت 
�جلائحة  خ��الل  �مل�شتفادة  �ل��درو���س  �أه���م  ومناق�شة  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��ع��اجل��ة 
وهو ما �شينعك�س على تعزيز دور جميع �لأف��ر�د و�لفئات يف تطوير مرونة 

جمتمعاتنا".
من جانبها �أكدت نيكول �شرييلو �ملدير �لتنفيذي للر�بطة �لدولية للجهود 
�لتطوعية.. �أن �لقمة �شت�شهم يف و�شع جهود �لعمل �لتطوعي على �لأجندة 

�لعاملية.
ونحن  زلنا  وم��ا  كورونا  جائحة  �ملا�شيني  �لعامني  خ��الل  " و�جهنا  وقالت 
وبناء  للوباء  �ل�شتجابة  �لتطوعي  للعمل  ميكن  كيف  ملناق�شة  هنا  �ل��ي��وم 
تعاٍف م�شتد�م وكذلك جناحنا يف مكافحة �نت�شار �لوباء و�لدرو�س �ملكت�شبة 
�لوقت  " يف  و�أ�شافت  �مل�شتقبل".  يف  لها  نتعر�س  قد  حتديات  �أي��ة  ملو�جهة 
�لو�شع �جلديد  �لتكيف مع  �لعامل  �أنحاء  �ل��دول يف جميع  فيه  تبد�أ  �ل��ذي 
ملا بعد �لكوفيد19- جنتمع �شوياً يف �أبوظبي لدر��شة كيف �شيكت�شب �لعمل 
بع�شنا  مع  فيه  نتكاتف  �ل��ذي  �لوقت  يف  م�شتقباًل  خا�شة  �أهمية  �لتطوعي 

�لبع�س لتوفري حلول مبتكرة للق�شايا �ملتعلقة بالأزمات �لعاملية".

حممد بن زايد يتلقى ات�شاال هاتفيا من 
رئي�س اإ�شرائيل للتهنئة بعيد االحتاد ال�50 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  تلقى �شاحب 
هرت�شوغ،  يت�شحاق  فخامة  من  هاتفياً  �ت�شاًل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �ح��ت��ف��الت  مبنا�شبة  خالله  �شموه  هناأ  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  دول��ة  رئي�س 
بيوبيلها �لذهبي "عيد �حتادها �ل� 50" .. معرباً عن متنياته للدولة و�شعبها 
مزيد�ً من �لتقدم و�لزدهار وللعالقات بني �لبلدين دو�م �لتطور و�لرتقاء. من 
جانبه �أعرب �شموه عن �شكره وتقديره للرئي�س �لإ�شر�ئيلي ملا �أبد�ه من م�شاعر 
متمنياً  �لغالية..  �لوطنية  �ملنا�شبة  بهذه  و�شعبها  �لإم���ار�ت  دول��ة  جت��اه  طيبة 

للعالقات �لثنائية مزيد�ً من �لتعاون و�لتقدم ملا فيه خري �لبلدين و�ملنطقة.
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اأخبـار الإمـارات
دائرة تنمية املجتمع .. جهود رائدة لتعزيز منظومة العمل التطوعي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام

�لذي  للتطوع  �لعاملي  باليوم  �أبوظبي  يف  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  حتتفي 
�أقرته �لأمم �ملتحدة يف �خلام�س من دي�شمرب من كل عام بالرتكيز على 
�ملجتمعات على مو�جهة  تعزيز قدرة  ودوره يف  �لتطوع وجهوده  مفهوم 
�لتحديات مبختلف �أ�شكالها �إ�شافة �إىل �يجاد بيئة تطوعية كفوؤة وفعالة 
تهدف �ىل تفعيل منظومة �لعمل �لتطوعي يف �لإم��ارة من خالل ن�شر 
�لوعي و�لت�شجيع على �مل�شاركة من قبل كافة �شر�ئح �ملجتمع مبختلف 

�أطيافهم �شمن معايري مهنية ثابتة يف بيئة �آمنة.
�ل�شوؤون  ملكتب  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لبلو�شي  ه��الل  حممد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�لتطوعية  �لبيئة  تنظيم  �إن   .. �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  يف  �لإ�شرت�تيجية 

�شمن �إطار منظم يعزز �مل�شاركة �ملجتمعية يف �لإمارة للم�شاهمة ب�شكل 
فعال يف متكني �أفر�د �ملجتمع و�ملوؤ�ش�شات خللق جمتمع ن�شط وم�شوؤول 
�لقيادة  توجيهات  ويعك�س  �ملجتمعي  و�ل��ت��الح��م  �لتما�شك  ي��ع��زز  ومب��ا 
من  �أ�شا�شياً  ر�ف��د�ً  كونه  �لتطوعي  �لعمل  باأهمية  توؤمن  �لتي  �لر�شيدة 

رو�فد تنمية �ملجتمع و�لنهو�س مبكانته.
و�أ�شاف �إن د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي تويل �لعمل �لتطوعي �أهمية 
ويف  �ملا�شي  �لعام  �لتطوعي  �لعمل  �شيا�شة  �لد�ئرة  �أطلقت  خا�شة حيث 
ممار�شة  لتنظيم  �ملتطوعني  ترخي�س  ب��دء  ع��ن  �أعلنا  �ملا�شي  �شبتمرب 

�لعمل �لتطوعي يف �إمارة �أبوظبي.
و�أ�شار �إىل �أنه بالتعاون مع موؤ�ش�شة �لإمار�ت وهيئة �مل�شاهمات �ملجتمعية 
و�لتي  �إمار�ت"  "متطوعني.  من�شة  عرب  �ملتطوعني  ن�شتقطب  "معاً" 

�لرتخي�س  على  �حل�شول  ل��الأف��ر�د  وتتيح  �لتطوعية  �لفر�س  تعر�س 
�لالزم ملمار�شة �لعمل �لتطوعي حتت مظلة �لأنظمة و�ل�شيا�شات ل �شيما 
�لتي  �لتنظيمية  للجهود  �متد�د�ً  تاأتي  �ملتطوعني  ترخي�س  خدمة  و�أن 

تبذلها �لد�ئرة لتحقيق �لغايات �مل�شتهدفة من �لعمل �لتطوعي.
لدعم  �ملمكنة  �لبيئة  ت��وف��ري  على  حت��ر���س  �ل��د�ئ��رة  �أن  �لبلو�شي  و�أك���د 
�لأعمال �لتطوعية جلميع فئات �ملجتمع من �ملو�طنني و�ملقيمني ممن 
�أن من�شة  �إىل  �أبوظبي لفتاً  �إم��ارة  �لتنمية يف  ي�شاهمو� يف دفع م�شرية 
"متطوعني. �إمار�ت" ت�شهم يف حفظ �حلقوق وحتديد �لو�جبات لكافة 
�مل��ت��ط��وع��ني م��ن �لأف�����ر�د و�ل��ف��رق �لتطوعية و�جل��ه��ات �ل��ت��ي ت��رغ��ب يف 

��شتقطاب �ملتطوعني.
�لتقليدي،  " �لتطوع  �أبوظبي ت�شع جم��الت للتطوع وهي  �إم��ارة  وتوفر 

و�لتطوع لل�شوؤون �لجتماعية، و�لتطوع يف حالت �لطو�رئ، و�لتطوع يف 
�لفعاليات، و�لتطوع �لفرت��شي، و�لتطوع للز�ئرين، و�لتطوع �ملوؤ�ش�شي، 

و�لتطوع �لتخ�ش�شي، و�لتطوع يف �خلارج".
وهي:  �لرت�خي�س،  �أن��و�ع من  �لتطوعي ثالثة  �لعمل  �شيا�شة  وتت�شمن 
بالتطوع،  �ل��ر�غ��ب��ني  ل��الأف��ر�د  �إ����ش���د�ره  يتم  و�ل���ذي  م��ت��ط��وع،  ترخي�س 
�إ�شد�ره  يتم  جديد�ً  ترخي�شاً  يعد  �ل��ذي  �لتطوعي،  �لفريق  وترخي�س 
�لعمل  ممار�شة  يف  �لر�غبني  م��ن  ف��اأك��رث  �أف���ر�د   5 م��ن  تتاألف  ملجموعة 
ترخي�س  جانب  �إىل  موؤ�ش�شة،  �أو  جلهة  �لتبعية  �شرط  ب��دون  �لتطوعي 
�لعتبارية  للجهات  ي�شدر  و�ل��ذي  باملتطوعني،  ت�شتعني  �لتي  �جلهات 
و�لتي  �لثالث-  �لقطاع  �أو  �خلا�س  �لقطاع  �أو  �لعام  �لقطاع  من  -�شو�ء 

ترغب باإ�شر�ك �ملتطوعني يف عملياتها �أو بر�جمها.

بتوجيهات حمد�ن بن حممد 

 اإعفاء امل�شتاأجرين يف منطقة القوز االإبداعية من االإيجار ملدة عامني
••  دبي-وام

�آل مكتوم، نائب رئي�س  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  �إط��ار  يف 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، �لر�مية �إىل تر�شيخ مكانة 
�لإبد�عي  لالقت�شاد  عا�شمًة  وجعلها  �ل��دول��ي��ة،  �لثقافية  �ل�شاحة  على  دب��ي 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وّج��ه   ،2025 ع��ام  بحلول  �لعاملي 
�آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، باإعفاء �مل�شتاأجرين �لذين 
تخدم  �لتي  �ل�شتخد�مات  �شمن  بنائها  �إع��ادة  �أو  عقار�تهم  بتجديد  يقومون 
منطقة �لقوز �لإبد�عية، من �لإيجار�ت لفرت�ت ت�شل �إىل عامني، وذلك �شمن 
خطة �ل�"100 يوم" للم�شروع �لهادف �إىل حتويل �ملنطقة �إىل جممع �إبد�عي 
�شامل ومتكامل ي�شتقطب �ملو�هب و�ملبدعني من جميع �أنحاء �لعامل. وت�شكل 
مب�شروع  �خلا�شة  �خلطة  م�شتهدفات  لتحقيق  جديد�ً  �إجن���از�ً  �خلطوة  ه��ذه 
�للجنة  �أطلقتها  يوم" �لتي  �ل�100  "خطة  �لإبد�عية  �لقوز  منطقة  تطوير 

ر��شد  بن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �شمو  برئا�شة  �مل�شروع  لتطوير  �لعليا 
�آل مكتوم، رئي�شة هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي "دبي للثقافة" ع�شو جمل�س 
دبي، وت�شرف على تنفيذها. وحددت هذه �خلطة �ل�شاملة �أولويات عمل �لفرق 
�لبنية  حم���ورّي  لتغطية  لها  وم��وؤ���ش��ر�ت  �أه��د�ف��اً  وو�شعت  �ملنطقة،  لتطوير 
�لأه��د�ف، منها  �ملبدعني. وقد ت�شمنت �خلطة جمموعة من  �لتحتية ودعم 
يت�شمن ت�شميم �حليز  �لذي  �مل�شروع،  لتنفيذ  �لعام  �ملخطط  �إع��د�د  �لبدء يف 
�لعمر�ين مبا يلبي �حتياجات �لتنمية �ملطلوبة لالأن�شطة و�ل�شتثمار و�لأفر�د، 
در��شة  و�إج��ر�ء  �لأويل،  �لتنمية  برنامج  وعنا�شر  �ل�شاملة  �لروؤية  جانب  �إىل 
�لإبد�عية  و�مل�شاحات  و�لعمل  �لعي�س  بني  جتمع  م�شابهة  مناطق  عن  مقارنة 
�لعامة، وتطوير منوذج لتوزيع �ل�شتخد�مات �ملختلفة يف ذ�ت �ملنطقة، وحتديد 
يف  �ل��الزم��ة  و�لت�شاريح  �لإبد�عية  �ل�شناعات  بقطاع  �ل�شلة  ذ�ت  �لن�شاطات 

منطقة �لقوز �لإبد�عية.
ويف حمور دعم �ملبدعني، فقد مت �إطالق "رحلة �ملبدع" �شمن من�شة "��شتثمر 

يف دبي"، وياأتي �مل�شروع كخطوة حيوية نحو تي�شري ممار�شة �لأعمال �لتجارية 
للمو�هب �لإبد�عية، وتوفري بيئة مرنة ت�شهم يف دعم تاأ�شي�س �ملو�هب مل�شاريعهم 
يف �إم��ارة دب��ي، وذل��ك عرب وجهة و�ح��دة ويف غ�شون دقائق م��ع��دودة، و�إطالق 
��شرت�تيجية ت�شويقية متكاملة ل�شتقطاب �ملو�هب ون�شر �لوعي حملياً وعاملياً 
حول �ملنطقة، �إىل جانب دعم تغيري ��شتخد�مات �لأر��شي �ل�شناعية يف �ملنطقة 
�إىل �لأغر��س �لإبد�عية، ف�شاًل عن توفري جمموعة من �حلو�فز �لتي تدعم 

�ملبدعني يف �إن�شاء وتطوير �أعمالهم.
وعلى م�شتوى �لتنقل �ملرن، �شملت �خلطة �إطالق خدمة نقل �لزو�ر من حمطة 
م��رتو �ل�شفا �إىل منطقة �ل��ق��وز �لإب��د�ع��ي��ة م��ن خ��الل خ��ط ح��اف��الت بطابع 
لالفتات  خا�شة  ت�شاميم  تطوير  �إىل  بالإ�شافة  �ملنطقة،  مع  يتنا�شب  خا�س 
�أعمال �خلدمات �ل�شت�شارية لعنا�شر تكامل  �لإر�شادية، كذلك طرح وتر�شية 
�ملو��شالت و�لتنقل �ملرن يف منطقة �لقوز �لإبد�عية، و�لتي �شتت�شمن تطوير 
و�شائل �لتنقل �لفردية �حلديثة وج�شر�ً للم�شاة بطابع جمايل خا�س وم�شار�ت 

للم�شاة و�لدر�جات �لهو�ئية وم�شاحات لإقامة �لفعاليات وغريها من عنا�شر 
تكامل �ملو��شالت، كما �شملت �خلطة �لتو��شل و�لتحفيز لأ�شحاب �لأر��شي يف 
�ملنطقة لتوفري وحد�ت ل�شالح �لفئات �مل�شتهدفة. وتفتح "دبي للثقافة" �لباب 
�أمام �أفر�د �ملجتمع �لإبد�عي للم�شاركة باأفكارهم و�إبد�عاتهم من خالل تقدمي 
�أن ت�شفي مل�شات جمالية وفنية جديدة على �ملظهر �لعام  ت�شاميم من �شاأنها 
للمبدعني،  �لأم��د  طويلة  �لثقافية  �لفيز�  م�شتجد�ت  �آخر  و�شمن  للمنطقة. 
ملبدعني  وموهوب"  مبدع  "�شهادة   4500 �لآن  حتى  للثقافة  "دبي  منحت 
�لفيز�  �لتو�شع يف منح  �إط��ار خطة  وفنانني من خمتلف �جلن�شيات، وذل��ك يف 
�إ�شهامات  �لثقافية طويلة �لأمد، �لأوىل من نوعها يف �لعامل، لال�شتفادة من 
�مل�شهد  رف��د  يف  و�ملعريف  �لفكري  �ملجالني  يف  �لخت�شا�س  و�أ�شحاب  �ملبدعني 
�لثقايف ومن ثم م�شرية  �إم��ارة دبي، و�لإ�شهام يف �لقت�شاد  �ملزدهر يف  �لثقايف 
�لإبد�عية،  �ل��ق��وز  منطقة  تطوير  م�شروع  م��ع  �أي�شاً  ين�شجم  ومب��ا  �لتنمية، 

وجذب و�حت�شان �أبرز �لطاقات و�ملو�هب �لإبد�عية �لعربية و�لعاملية.

حممد بن زايد يبحث ووزير خارجية الهند جوانب التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين 

انطالق اأعمال قمة القيادات التطوعية العاملية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي- وام

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
معايل   .. �ل�شاطئ  ق�شر  يف  �أم�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
جمهورية  يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزير  �شانكار  جاي  �شوبر�منيام  �لدكتور 

�لهند �ل�شديقة.

ورحب �شموه خالل �للقاء بزيارة وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لهندي ..�لذي 
�إىل �شموه تهاين دولة ناريندر� مودي رئي�س وزر�ء جمهورية �لهند  نقل 
للدولة  ومتنياته  �لذهبي  بيوبيلها  �لإم����ار�ت  دول��ة  �حتفالت  مبنا�شبة 
و�شعبها مزيد� من �لتقدم و�لزدهار وللعالقات بني �لبلدين دو�م �لتطور 

و�لرتقاء.
وفيما حمله �شموه حتياته �إىل رئي�س وزر�ء �لهند ومتنياته لبلده و�شعبه 

�ل�شديق مزيد� من �لتطور و�لنماء .. معربا عن �شكره وتقديره لدولة 
رئي�س �لوزر�ء ناريندر� مودي مل�شاركته �لتهاين باأفر�ح �لإمار�ت �لوطنية.

وبحث �شموه ووزير �ل�شوؤون �خلارجية يف �لهند .. جو�نب �لتعاون و�لعمل 
�مل�شرتك �لذي ير�شخ �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية بني دولة �لإمار�ت جمهورية 

�لهند ويحقق م�شاحلهما �مل�شرتكة وتطلعات �شعبيهما �ل�شديقني.
كما تبادل �شموه و�لوزير �ل�شيف.. وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �لق�شايا 

و�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو   .. �للقاء  ح�شر 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  و�شمو  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�أبوظبي  �إد�رة مطار�ت  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  بن حمد  و�ل�شيخ حممد 
�لأعلى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  نائب  �ل�شام�شي  حماد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل 

لالأمن �لوطني.

•• اأبوظبي- وام 

�لعاملية  �لتطوعية  �لقياد�ت  قمة  �أعمال  �أم�س  �نطلقت 
�لعمل  ري���ادة  "دور  ع��ن��و�ن  حت��ت  �أبوظبي  يف  تقام  �لتي 
�لتطوعي: �لتعامل مع جائحة كورونا وبناء خطة تعايف 
و�لر�بطة  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  وت�شت�شيفها  م�شتد�مة" 
من�شة  �ل��ق��م��ة  وت�شكل  �ل��ت��ط��وع��ي��ة.  للجهود  �ل��دول��ي��ة 
�لوطنية للعمل  �ملنظمات  �لقر�ر وممثلي  ر�ئدة ل�شناع 
ملناق�شة  50دولة  م��ن  �أك���رث  م��ن  �ل��ق��ادم��ني  �لتطوعي 

�ل�شرت�تيجيات �مل�شتقبلية للعمل �لتطوعي.
وت�شتقطب �لقمة نخبة ر�ئدة من �ملتحدثني �لدوليني 

�لذين �شيعملون على م�شاركة �آر�ئهم وتطلعاتهم حول 
�مل�شتجد  كوفيد19-  جلائحة  �ل�شتجابة  و  �لب��ت��ك��ار 
وخلق بيئة متكينية للتطوع ومو�شوع "�لعمل �لتطوعي 
وجائحة كوفيد19-": درو�س �لتاأهب ملو�جهة �لكو�رث 
وغريها من �ملو�شوعات و�جلل�شات �حلو�رية و�لنقا�شات 

و�لجتماعات �جلانبية.
حجر  �لعاملية"  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �ل���ق���ي���اد�ت  "قمة  وت��ع��ت��رب 
�لتطوعي  �لعمل  م�شتقبل  ح��ول  للنقا�شات  �لأ���ش��ا���س 
و�لتي �شتتوج بتنظيم "�ملوؤمتر �لعاملي للتطوع" و�لذي 
�لتطوعي  للعمل  �لدولية  �لر�بطة  رعاية  حتت  �شيقام 

وت�شت�شيفه موؤ�ش�شة �لإمار�ت عام 2022 يف �أبوظبي.

ويل عهد دبي ي�شتقبل خالد بن حممد بن زايد
•• دبي-وام

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة دبي.. �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي، �أم�س يف ��شرت�حته بند �ل�شبا يف دبي. و��شتعر�س �للقاء عدد� من 
�لق�شايا �لتي تهم �لوطن و�ملو�طن وم�شرية �لتنمية �حل�شارية �لتي ت�شهدها �لدولة �شمن خمتلف 
�لقطاعات يف ظل �لروؤية �ل�شديدة للقيادة �لر�شيدة، بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  "رعاه �هلل" ، و�شاحب �ل�شمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�لأعلى  �لرئي�س  للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 

ملجموعة طري�ن �لإمار�ت، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم.
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اأخبـار الإمـارات
ال�شارقة تختتم احتفاالتها بعيد 

االحتاد اخلم�شني
•• ال�صارقة-وام

�ختتمت م�شاء �أم�س �لأول �إحتفالت �إمارة �ل�شارقة بعيد �لإحتاد �خلم�شني للدولة �لتي �شهدتها 
�لفنان ح�شني �جل�شمي وعدد  �شارك فيها  �ملجاز  �أقيمت يف م�شرح  باأم�شية غنائية  �لإم��ارة  مدن 
من �لنجوم �ل�شباب في�شل �جلا�شم و�أملا�س وحممد �ملنهايل بح�شور جماهريي كبري ذهب ريعها 
يف  و�ملحتاجني  �لالجئني  مب�شاعدة  �ملعنية  �لعاملية  �لإن�شانّية  �لكبري" �ملوؤ�ش�شة  "�لقلب  ل�شالح 
�لإمار�تي  و�ل�شعب  �لر�شيدة  �لقيادة  �لأم�شية  �مل�شاركون يف  �لفنانون  وهناأ  �لعامل.  �أنحاء  جميع 
�لإمار�ت  �لإحت��اد وحتقيق  قيام  على  �لت�شامح مب��رور خم�شني عاماً  دول��ة  �أر���س  و�ملقيمني على 

تقدماً وتطور�ً و�زدهار�ً �إجناز�ت عاملية يف �شتى �مليادين.

جمعت �أكرث من 44 �ألف وحدة دم خالل 10 �سنو�ت 

من�شور بن حممد ي�شهد ختام الدورة العا�شرة من حملة »دمي لوطني« 
•• دبي-وام

���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س 
�لأزم������ات  لإد�رة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
رئي�س  ن���ائ���ب  ب���دب���ي  و�ل������ك������و�رث 
جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة دبي �ل�شحية 
�لأكادميية.. فعاليات ختام �لدورة 
�لعا�شرة من حملة "دمي لوطني"، 
يف مقر �إك�شبو 2020 دبي، وذلك 
بعيد  �لدولة  �حتفالت  مع  تز�مناً 
حملة  وك��ان��ت  �خلم�شني.  �لحت���اد 
"دمي لوطني" �نطلقت يف دورتها 
برعاية   ،2012 ع�����ام  �لأوىل 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لتنفيذي،  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دب����ي 
بالدم  �ملتربعني  �أول  �شموه  وك��ان 
حلظة �إطالق �حلملة، ما �أ�شهم يف 
�ملجتمع  �أف���ر�د  وت�شجيع  جناحها، 
جنحت  حيث  فيها،  �مل�شاركة  على 
�أل��ف و348   44 �حلملة يف جمع 
�شنو�ت،   10 م��د�ر  على  دم  وح��دة 
706 ح��م��الت �شملت  م��ن خ��الل 
موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة، وتنفذ 
��شرت�تيجية  ب�����ش��ر�ك��ة  �حل��م��ل��ة 

�نطلقت  �أن  منذ  �لآخ��ر،  تلو  عاماً 
يعك�س   ،2012 �ل��ع��ام  يف  �حلملة 
يتميز  �لتي  �لإن�شانية  �لقيم  عمق 
و�لتي  �لإم������������ار�ت،  جم��ت��م��ع  ب���ه���ا 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  �مل��ت��ربع��ني  ح��م��ل��ت 
�لإن�������ش���اين، �لذي  �ل��ع��م��ل  يف ه���ذ� 
ميثل قمة �لإي��ث��ار، من �أج��ل �إنقاذ 
تقدير  ع��ن  معرباً  �إن�شان،"  ح��ي��اة 
�متنانها  وع��م��ي��ق  �ل��ب��ال��غ  �ل��ه��ي��ئ��ة 
من  ي��ب��دوه  مل��ا  ب��ال��دم  للمتربعني 
حياة  �إنقاذ  يف  ي�شهم  وتعاون  وعي 
�لآخرين ويعرب عن مدى �لتالحم 
�أهم  �ملجتمعي �لذي طاملا كان من 

مميز�ت دولة �لإمار�ت".
وث���ّم���ن م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة �ل�شحة 
ب��دب��ي �ل����دور �ل��ك��ب��ري �ل����ذي تقوم 
�مل�شاركة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  ب���ه 
لوطني"،  "دمي  حملة  تنظيم  يف 
ب�شكل  ي�شهم  جميعها  �أن  م��وؤك��د�ً 
متمنياً  �حلملة،  جن��اح  يف  مبا�شر 
�����ش���ت���م���ر�ر �ل����ت����ع����اون �مل���ث���م���ر بني 
حتقيق  ملو��شلة  �جلهات،  خمتلف 

�حلملة لأهد�فها.
"دمي لوطني" �إىل  وتهدف حملة 
بالدم  �لتربع  وثقافة  �لوعي  ن�شر 
كعمل �إن�شاين ووطني، و��شتقطاب 

ومباركة  لوطني"،  "دمي  حلملة 
من  �ل���دورة،  لهذه  نتائجها  �شموه 
�ملزيد  لتحقيق  �حلملة  دف��ع  �شاأنه 
و�لإن�شانية  �لطبية  �أه��د�ف��ه��ا  م��ن 

�لنبيلة يف �ملرحلة �ملقبلة.
�شموه  م��ت��اب��ع��ة  �أن  �ل��ك��ت��ب��ي  و�أك�����د 
�حلثيثة لكل خطو�ت حملة "دمي 
�ملجتمع  �أف�������ر�د  مي��ن��ح  لوطني" 

�ليوم"،  "�لإمار�ت  �شحيفة  ب��ني 
�ل�شحة  "�لأمني"، وهيئة  وخدمة 
قال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه����ذه  ب���دب���ي. ويف 
�لكتبي،  ���ش��غ��ري  ع���و����س  ����ش���ع���ادة 
�إن  بدبي  �ل�شحة  هيئة  ع��ام  مدير 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ح��ر���س 
على  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لعا�شرة  �ل�������دورة  خ���ت���ام  ح�����ش��ور 

ح�����اف�����ز�ً م���ه���م���اً ل���ل���ت���ربع ب����ال����دم، 
مو�شحاً �أن �لدورة �لعا�شرة �شهدت 
�ملتربعني  جانب  من  لفتاً  �إق��ب��اًل 
 16730 م����ن  �أك������رث  ب���اإج���م���ايل 
 ،2020 بالعام  باملقارنة  متربعاً، 
�ل�����ذي ت���ق���دم ل��ل��ت��ربع ب���ال���دم فيه 

حو�يل 4750 متربعاً.
�أع��د�د �ملتربعني  " تنامي  و�أ�شاف 

ع���ن ت��ن��ام��ي �أع������د�د �مل�����ش��ارك��ني يف 
حملة دمي لوطني خالل �لدور�ت 
�ل��ع�����ش��ر، ح��ي��ث ج��م��ع��ت �حل��م��ل��ة يف 
دم،  وح����دة   418 �لأوىل  دورت���ه���ا 
�رتفعت لت�شل �إىل 16 �ألفا و731 
�لعا�شرة،  �ل������دورة  خ����الل  وح�����دة 
كذلك �شهدت عدد �حلمالت منو�ً 
ح���ي���ث ب�������د�أت ب���ث���الث ح���م���الت يف 
 488 �إىل  لت�شل  �لأوىل  دورت��ه��ا 

حملة خالل �لعام �جلاري.
دبي"  "�شحة  �إح�����ش��اء�ت  وح�شب 
للمرة  �مل����ت����ربع����ني  ع������دد  �رت����ف����ع 
�لأوىل يف �حلملة، من %29 من 

لتو�شيع  �لأوىل  للمرة  متربعني 
�إمارة  ب��ال��دم يف  �مل��ت��ربع��ني  ق��اع��دة 
دب��ي ودع���م ق��اع��دة ب��ي��ان��ات �لهيئة 
يف ح������الت �ل�����ط�����و�رئ و�لأزم��������ات 
باأ�شناف  متربعني  �ىل  و�حل��اج��ة 
�ل��رتك��ي��ز على  ك��ذل��ك   ، ن�����ادرة  دم 
�شنة   -30  18 �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ة 
"فئة �ل�شباب" جلعل �لتربع بالدم 
�ل�شحية،  �حلياة  �أ�شلوب  من  جزء 
وت�����ش��ج��ي��ع �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�إمارة دبي لدعم �لتربع بالدم من 
�لتربع  حمالت  يف  �مل�شاركة  خالل 
بالدم. وك�شفت هيئة �ل�شحة بدبي 

�لدورة  خ��الل  �ملتربعني  �إج��م��ايل 
من   66.7% �إىل  لي�شل  �لأوىل 
�لعا�شرة،  �ل��دورة  خالل  �ملتربعني 
�لوعي  تنامي  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر 
�ملجتمعي حول ثقافة �لتربع بالدم 
. و�رتفعت ن�شبة �ملتربعني من فئة 
�ل�شباب من %12.7 من �إجمايل 
�ل����دورة �لأوىل،  �مل��ت��ربع��ني خ��الل 
خالل   23.63% �إىل  ل��ت�����ش��ل 
�لدورة �لعا�شرة، كذلك �رتفع عدد 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
بثالثة  مقارنة  جهة   32 �حلملة 

جهات فقط يف �لدورة �لأوىل.

اأمينة الطاير : التطوع ر�شالة واأمانة واإرث اإماراتي عريق الطاير : ثقافة التطوع متاأ�شلة يف املجتمع االإماراتي
•• دبي-وام

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر  �شعيد حم��م��د  م��ع��ايل  ق���ال 
�لبد�ية  تبنت منذ  دبي  ومياه  �إن هيئة كهرباء  دب��ي..  ومياه  لهيئة كهرباء 
�إطار  وو�شعت  �ملوؤ�ش�شية  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  و��شحة  ��شرت�تيجيات 
�ملحلية  و�لقو�نني  و�لت�شريعات  �ملمار�شات  �أف�شل  يتو�فق مع  عمل متكامل 
�إحد�ث  ب�شرورة  منها  �ميانا  �ملجتمع  �أف��ر�د  كافة  �شعادة  لتعزيز  و�لدولية 

تاأثري م�شتد�م من خالل تقدمي �لدعم ورد �جلميل للمجتمع ب�شكل عام.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بروؤية  �لهيئة  " تهتدي  معاليه  و�أ�شاف 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
و�ملثابرة  نبيلة  �إن�شانية  كقيمة  �ملجتمعي  و�لتالحم  �لتطوع  لإع��الء  �هلل" 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  عليها  تاأ�ش�شت  �لتي  �ل�شامية  �ملبادئ  على 
�لإمار�ت  لدولة  �لذهبي  �ليوبيل  عام  ويف  و�لتعا�شد  �لعطاء  على  �لقائمة 
ندخل �خلم�شني �شنة �ملقبلة مت�شلحني بالإجناز�ت �لعاملية �لتي مت حتقيقها 
ونهجنا  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف  �ملتاأ�شلة  �لتطوع  وثقافة  �أبنائنا  وبطاقات 
�لب�شرية  خري  �أج��ل  من  �ل��دول��ة  ومرتكز�ت  ثو�بت  من  �ملنطلق  �حل�شاري 

جمعاء".

وقال " تهدف �لهيئة �إىل حتقيق �لتو�زن بني متطلبات �لتنمية �لقت�شادية 
خلدمة  �ملتكامل  �ملوؤ�ش�شي  للعمل  و��شح  �إط��ار  وفق  و�لبيئية  و�لجتماعية 
�ملجتمع. وت�شعى �إىل �أن تكون من �أكرب �مل�شاهمني يف دعم �ملنظومة �ملتكاملة 
و�مل�شتد�مة للعمل �لتطوعي يف دولة �لإمار�ت و�إمارة دبي من خالل �إطالق 
�ملنظومة  لدعم  �ل��ر�ئ��دة  و�لتطوعية  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  من  ع��دد  ورعاية 

�ملتكاملة و�مل�شتد�مة للعمل �لتطوعي يف �لدولة".
�لهيئة  �أطلقت  �ملجتمعية  م�شوؤوليتها  �إط���ار  يف   " �لطاير  معايل  و�أ���ش��اف 
2020 وفاق عدد �ل�شاعات  2013 و  352 مبادرة جمتمعية بني عامي 
�لتطوعية ملوظفي �لهيئة خالل هذه �لفرتة 145،634 �شاعة ولت�شجيع 
"�أتطوع"  �لد�خلي  �لتطوع  �أطلقنا برنامج  �لتطوعي  �لعمل  موظفينا على 
�لهيئة �لذكي وموقعها �لإلكرتوين مبا يتو�فق مع متطلبات  عرب تطبيق 
�لعام  يف  �لهيئة  موظفي  من   80 وح�شل  �حلكومي..  للتمّيز  دبي  برنامج 
�لتطوعي" بالتعاون  للعمل  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  "دبلوم  على   2020
مع جامعة �أميتي يف دبي.. ويهدف �لربنامج �إىل تعزيز قدر�ت �ملنت�شبني يف 
خمتلف جو�نب �لعمل �لتطوعي وتاأهيلهم لإد�رة �لرب�مج �لتطوعية حملياً 
وعاملياً �إ�شافة �إىل �إعد�دهم ليكونو� مدربني �شمن برنامج �لهيئة لتدريب 

�لقياد�ت �لتطوعية".

•• دبي-وام

�لن�شائية  �لنه�شة  رئي�شة جمعية  �لطاير  بنت حميد  �أمينة  �ل�شيخة  �أك��دت 
�أن �لتطوع ثقافة متجذرة يف نفو�س جمتمع دولتنا  رئي�شة جمل�س �لإد�رة 
دولة  �إن  كما  �لفا�شلة  �لو�شيطة  �لإ�شالمية  قيمه  مع  ومن�شجما  �لغالية 
�لإمار�ت حتر�س على �لتطوع باعتباره منهج حياتي �إن�شاين خال�س وتاريخ 

عريق متجذر يف ف�شاء�ت �لتطوع لأننا جمتمع متعاطف ومتاآزر.
�شمو  نثمن جهود  �أن  لنا  لب��د  �لعاملي  �لتطوع  بيوم  نحتفي  " نحن  وقالت 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
"�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  �لأعلى لالأمومة 
�لإمار�ت" لدعمها �لالحمدود لثقافة �لتطوع وت�شجيع �لقطاعات �لن�شائية 
�ملحلي و�لأ�شرة  �لتطوعي خدمة للمجتمع  �لعمل  بالنخر�ط يف منظومة 
متكني  بو�بات  من  يعد  �لإن�شاين  �لتطوع  �أن  باعتبار  و�لأمومة  و�لطفولة 

�ملر�أة يف �أد�ء ر�شالتها �حل�شارية.
بنت مكتوم  �ل�شيخة هند  " �أم �جلود" �شمو  �لطاير  �أمينة  �ل�شيخة  وهناأت 
بن جمعة �آل مكتوم حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
خدمة  �لتطوعي  �لعمل  وت�شجيع  م�شاندة  يف  �لريادي  �شموها  دور  مثمنة 
ف�شاء�ت خدمة  �ملتو��شلة يف  ورعاياتها  و�لأيتام خا�شة  و�لأ�شرة  للطفولة 

وتاأ�شيل قيم �لعمل و�لأد�ء و�لن�شاط �لتطوعي يقينا منا باأن �لتطوع ر�فد 
من رو�فد �لهوية �لوطنية.

�لن�شائية بدبي ممثلة يف كافة فروعها  �لنه�شة  " �إننا يف جمعية  و�أ�شافت 
ومر�كزها و�إد�ر�تها ب�شفة عامة و�إد�رة �لتطوع ب�شفة خا�شة ن�شعى جميعاً 
ر�أ�س  على  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  ويقف  بتجرد  �لتطوع  ثقافة  ن�شر  على 
منظومة �لتطوع يف �جلمعية د�عمني وم�شاندين ومعززين دعم منهجيات 
ومفرد�ت �لعمل �لتطوعي ل�شيما و�أن �لتطوع �أ�شحى ركيزة �أ�شا�شية يف بناء 

�ملجتمع ون�شر �لتما�شك �لجتماعي بني �ملو�طنني".
�إمار�تنا �حلبيبة  �أن �لعمل �لتطوعي ممار�شة قدمية جديدة يف  ولفت �إىل 
ونحن  ول��ذل��ك  �ل�شالح  و�لعمل  �خل��ري  معاين  بكل  تاما  �رتباطا  �رتبطت 
�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �ملحلية  نحتفل باليوم �لعاملي للتطوع نتطلع من كافة 
و�لحتادية و�لقطاع �خلا�س وجمعيات �لنفع �لعام �إىل تعزيز وزيادة قنو�ت 
ومبادر�ت �لعمل �لتطوعي �خلال�س وتر�شيخ ثقافة �لتطوع يف كل �لرب�مج 
�لأعمال  و�ل�شباب و�لأطفال يف  و�لفتيات  �مل��ر�أة  �إ�شر�ك  �لأ�شرية من خالل 
�ملر�أة  �إ���ش��ر�ك  و�أن  خال�شة  �إن�شانية  ر�شالة  �لتطوع  �أن  باعتبار  �لتطوعية 
باعتبارها روح �ملكان ومكان �لروح وباعتبارها �لأم و�لأبنة و�لأخت ل�شيما 
�أن  يجب  عظيمة  و�أم��ان��ة  قيمة  ر�شالة  �لتطوع  منظومة  يف  �مل�شاركة  و�أن 

يوؤديها �جلميع بتجرد و�شفافية.

اجلامعة القا�شمية تكرم املوؤ�ش�شات احلكومية واالإعالمية التي �شاركت بالتدريب امليداين لطلبة كلية االت�شال   
•• ال�صارقة –الفجر:

كرمت �جلامعة �لقا�شمية �شركاءها �ل�شرت�تيجيني من 
خمتلف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لهيئات �لإعالمية، �لتي 
�مليد�ين لطلبة �لت�شال على خمتلف  بالتدريب  قامت 

�لفنون �لإعالمية ملدة ف�شل در��شي كامل.  
ج���اء ذل���ك �ل��ت��ك��رمي خ���الل �حل��ف��ل �ل���ذي نظمته كلية 
�لت�شال باجلامعة بح�شور �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور عو�د 
�خللف �لقائم باأعمال مدير �جلامعة �لقا�شمية وعمد�ء 
�لكليات وعدد كبري من روؤ�شاء ومديري وممثلي �جلهات 

�لتي قدمت �لتدريب �مليد�ين للطلبة.   
و�أ���ش��اد �شعادة �لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع���و�د �خل��ل��ف ، بجهود 
خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت ب��ت��دري��ب ط��ل��ب��ة كلية 
�لت�شال، و�إتاحة خرب�تها �ملهنية مبا �شاعد يف �كت�شاب 
ب�شوق  لاللتحاق  �لأ�شا�شية  �لعملية  للمهار�ت  �لطلبة 
�لعمل ،م�شري�ً �إىل حر�س  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ليكونو�  وتدريبهم  �جلامعة  طلبة  دع��م  على  �ل�شارقة 
و�لعملية  �لنظرية  تخ�ش�شاتهم  خمتلف  يف  متمكنني 
وي��ت��اب��ع ���ش��م��وه ب��اه��ت��م��ام �ل���ش��ت��ف��ادة �ل��و�ق��ع��ي��ة لأبنائه 
ومعاي�شتهم لبيئات �لعمل و�لتي تنعك�س على مهار�تهم 

�لإعالمية ليكونو� خري �شفر�ء للجامعة باأوطانهم .   
يف  و�لإعالمية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  دور  �خللف  وثمن 
بر�مج  من  قدموه  وم��ا  �لت�شال،  كلية  طلبة  ��شتقبال 

و�ل�شر�كة  �ل��ت��ع��اون  �شبل  ت��ع��زي��ز  يف  �أ���ش��ه��م��ت  ت��دري��ب��ي��ة 
�ل��ق��ا���ش��م��ي��ة وخمتلف  ب���ني �جل���ام���ع���ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات وتنمية مهار�ت كو�در �مل�شتقبل من �لإعالميني 

ليح�شدو� ثمرة �جلمع بني �لدر��شة �لنظرية و�خلرب�ت 
�لعملية.   

و�أ�شار �. د ه�شام عبا�س عميد كلية �لت�شال �إىل �أن جودة 
خمرجات �لرب�مج �لتدريبية �لتي ح�شل عليها �لطلبة 
وحر�شها  بالتدريب  قامت  �لتي  �جل��ه��ات  متيز  تعك�س 
�لعمل  م��ه��ار�ت  مبختلف  �لطلبة  �إم����د�د  على  �ل�شديد 
�لإعالمي �شو�ء �لإذ�عة و�لتلفزيون �أو �لإعالم �لرقمي 
�لعامة و�لت�شال �حلكومي  وفنون �لإعالن و�لعالقات 
لتاأهيل خريج مبدع ميتلك مهار�ت �لعمل بروح �لفريق 

�لو�حد بكفاءة ومتيز.  
وف��ى نهاية �حل��ف��ل ق��ام ���ش��ع��ادة �لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور عو�د 
�خللف ير�فقه �لأ�شتاذ �لدكتور: ه�شام عبا�س عميد كلية 
�لت�شال بتكرمي �جلهات �مل�شاهمة يف تدريب طلبة كلية 
�لت�شال، و�شملت �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة وهيئة 
ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  و�لتلفزيون  لالإذ�عة  �ل�شارقة 
ومدينة  �ل�شارقة  حلكومة  �لإعالمي  و�ملكتب  �ل�شارقة 
للرت�ث  �ل�شارقة  ومعهد  )�شم�س(  ل��الإع��الم  �ل�شارقة 
ود�ر �خلليج لل�شحافة و�إد�رة �لعالقات �لعامة و�لإعالم 
و�شرطة دبي �إد�رة �لعالقات �لعامة و�إذ�عة �لو�شطى من 
تكرمي  بجانب  عجمان  وبلدية  �لبيان  و�شحيفة  �لزيد 

�إد�رة �خلدمات باجلامعة �لقا�شمية  .

اأ�شتاذ بجامعة االإمارات يح�شل 
على الع�شوية ال�شرفية بجامعة 

ميت�شيغان االأمريكية 
•• العني –الفجر :

 منح �ملجل�س �ل�شت�شاري لعلوم �لأر�س وق�شم �لعلوم �جليولوجية و�لبيئية 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لغربية  ميت�شيغان  بجامعة  و�لأدب  �لعلوم  بكلية 
للبحث  �مل�شارك  �لنائب  م��ر�د  علي  �أحمد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �لأمريكية 

�ل���ع���ل���م���ي ب���ج���ام���ع���ة �لإم���������ار�ت 
�لع�شوية  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شت�شاري  للمجل�س  �ل�شرفية 
لعلوم �لأر���س وذل��ك يف �لثاين 

من دي�شمرب 2021. 
�لدكتور  �لأ�شتاذ  بالذكر  جدير 
�أحمد مر�د حا�شل على �شهادة 
�لأر����س يف  ع��ل��وم  �ملاج�شتري يف 
دي�شمرب  2000و�لدكتور�ة يف 
تخ�ش�س  �جليولوجيا-  ع��ل��وم 
�إب���ري���ل  ج��ي��ول��وج��ي��ا �مل����ي����اه يف 
ميت�شغان  جامعة  من   2004
�ل��غ��رب��ي��ة، �أي�����ش��اً ح��ا���ش��ل على 
ج��ائ��زة �ل��ب��اح��ث �ل��ع��امل لطلبة 

�لدر��شات �لعليا يف عام 2003 و�لذي متنح لطلبة �لدر��شات �لعليا يف 
جامعة ميت�شيغان �لغربية. كما منحه ق�شم �لعلوم �جليولوجية و�لبيئية 
يف جامعة ميت�شيغان �لغربية جائزة �خلريج �ملتميز يف عام 2017 وذلك 

لتميزه �لأكادميي و�لبحثي منذ تخرجه من �جلامعة. 
�أحمد  �لدكتور  �لأر���س على منح  �ملجل�س �ل�شت�شاري لعلوم  وقد �شوت 
�لعلمي  �لق�شم  دع��م  يف  جل��ه��وده  ت��ق��دي��ر�ً  وذل���ك  �لع�شوية  ه��ذه  م���ر�د 
�لعلمي  �لق�شم  و�أه���د�ف  روؤي���ة  حتقيق  نحو  و�ل��ت��ز�م��ه  ككل،  و�جلامعة 

باجلامعة. 
وعرب �لدكتور �أحمد مر�د باأنه "فخور كاإمار�تي و�شعيد بهذه �لع�شوية 
و�لتي جاءت يف �لثاين من دي�شمرب ونحن نحتفل بعيد �لحتاد �خلم�شني،  

ونحتفل باإجناز�تنا �ل�شتثنائية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة". 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام

حلكومة  �لإع��الم��ي  للمكتب  �لتابعة  �مل��ب��ادرة   - �ل�شارقة"  "فعاليات  تنظم 
�ل�شارقة على �لإنرتنت..  �إمارة  �لتي جتمع كافة فعاليات  �ل�شارقة و�ملن�شة 
"ت�شرق  ���ش��ع��ار  حت��ت  �ل�شارقة"  ف��ع��ال��ي��ات  "مهرجان  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة 
بفعالياتها" وذلك يومي 10 و11 دي�شمرب �حلايل يف م�شرح �ملجاز فاحتة 
بذلك �لباب �أمام �جلمهور من خمتلف �لفئات �لعمرية للح�شور و�مل�شاركة 
�لتي جتمع  �لفعاليات �لرتفيهية و�لفنية و�لإبد�عية  يف برنامج حافل من 
�لرت�ثية  و�لفقر�ت  و�لألعاب  و�مل�شابقات  و�لغناء  و�ملو�شيقى  �لريا�شة  بني 

و�ل�شعبية وغريها.

وتقام فعاليات �ملهرجان �لذي يعد �لأول من نوعه مب�شاركة �أكرث من 25 
11 م�شاء  4 ع�شر� حتى  �لإم��ارة من  هيئة وموؤ�ش�شة حكومية وخا�شة يف 
10 م�شاء  2 ظ��ه��ر� حتى  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ت��ق��ام يف  �لأول فيما  ي��وم��ه  يف 
عمل  ور���س  �شل�شلة  و�مل�شابقات  و�لأن�شطة  �لعرو�س  جانب  �إىل  م�شت�شيفا 
�إىل جانب  ��شتعر��شية  و�أخرى  ر�ق�شة  �شعرية وعرو�س  و�أم�شيات  تدريبية 
حل�شور  ي�شجل  م��ن  ك��ل  تلقائيا  فيها  ي��دخ��ل  قيمة  ج��و�ئ��ز  على  �شحوبات 

فعاليات �ملهرجان.
وي�شهد �ليوم �لأول من �ملهرجان �لإعالن عن �أجندة �لفعاليات �لتي تنظمها 
موؤ�ش�شات وهيئات �إمارة �ل�شارقة يف �لعام �ملقبل 2022 يف خمتلف �ملجالت 
�لثقافية و�لقت�شادية و�لعلمية و�لرت�ثية و�لريا�شية و�لفنية و�لرتفيهية.

وميثل �ملهرجان دعوة للموؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف �لإمارة لاللتقاء 
بني  ج��دي��دة  ت��ع��اون  رو�ب���ط  �ي��ج��اد  وي�شتهدف  للجمهور  �أن�شطتها  وت��ق��دمي 
فعالياتها  جمهور  تو�شيع  �أمامها  يتيح  كما  بع�شها  م��ع  �مل�شاركة  �جل��ه��ات 
مكانتها  وتعزيز  �ل�شارقة  لإم���ارة  �حل�����ش��اري  �ل��وج��ه  تقدمي  يف  و�مل�شاهمة 

�ل�شياحية وبيئة جاذبة لل�شكن و�ل�شتثمار.
 " وق��ال �شعادة ط��ارق ع��الي مدير ع��ام �ملكتب �لإع��الم��ي حلكومة �ل�شارقة 
تعك�س  �لتي  �لفعاليات  م��ن  بقائمة  ع��ام  ك��ل  �ل�شارقة  �إم���ارة  �أن�شطة  حتفل 
لروؤى  جت�شيد�  �مل�شتويات  كافة  على  �لإم���ارة  يف  �ل�شامل  �لتنموي  �حل��ر�ك 
وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ونطلق بهذ� �ملهرجان �لأول من نوعه و�ملفتوح 

من  ونوفر   2022 �لعام  فعاليات  �أج��ن��دة  �لفئات  كافة  من  �جلمهور  �أم��ام 
خالله �أن�شطة متنوعة وجاذبة للعائالت و�أفر�د �ملجتمع".

و�ل�شتك�شاف  للتو��شل  فر�شة  �مل��ه��رج��ان  ي��ك��ون  �أن  �إىل  ن�شعى   " و�أ���ش��اف 
�شو�ء للمجتمع �أو للجهات �مل�شاركة باعتباره من�شة جتمع خمتلف �لهيئات 
�يجاد  بهدف  ككل  و�ل��دول��ة  �لإم���ارة  من  باجلمهور  �ل�شارقة  يف  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملزيد من �لرو�بط بني �ملجتمع و�أن�شطة كافة �جلهات �حلكومية يف �لإمارة 
وميثل �ملهرجان قيمة م�شافة للجهات �مل�شاركة ومن�شة للتعريف باأن�شطتها 

وفتح جمالت للتعاون �مل�شتقبلي فيما بينها".
ومي���ك���ن ل��ل��ر�غ��ب��ني ب��امل�����ش��ارك��ة �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ع���رب �ل����ر�ب����ط �ل����ت����ايل: ت�شرق 

بفعالياتها.

ال�شارقة فعاليات  مهرجان  من  االأوىل  الن�شخة  يف  ت�شارك  وخا�شة  حكومية  جهة   25

•• عجمان-وام

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  توليه  �لذي  �لكبري  بالهتمام  �لتنفيذي 
بالرت�ث و�لآث��ار و�لهوية �لوطنية و�حلفاظ على �ملحتوى �لرت�ثي ون�شره 

على �أو�شع نطاق د�خليا وخارجيا.
�لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  �شاحب  يوليه  ��شاد مبا  كما 
و�ألو�ن  �أن���و�ع  بكل  ومقدر  كبري  �هتمام  من  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لرت�ث من خالل �ن�شاء �ملتاحف وتنظم �لكثري من �لفعاليات �لرت�ثية يف 
�لإم��ارة �لتي ت�شكل منار�ت تاريخية وثقافية حيث ل تخطئ �لعني �ملعامل 
و�ل��ي��وم متحف  �أب��رزه��ا متحف عجمان  و�لتي  �ل��ب��ارزة يف عجمان  �لرت�ثية 

م�شفوت ود�ئماً ما يوجه �شموه ب�شرورة �لهتمام بالرت�ث و�لآثار .
جاء ذلك لدى �فتتاح �شموه متحف م�شفوت بح�شور �ل�شيخ عبد�لعزيز بن 
حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية وعدد من �مل�شوؤولني و�لذي 
يحكي ق�شة مدينة م�شفوت عرب رحلة من �لزمن متتد خالل خم�شة �لف 
مرور�بالع�شر  �حلديثة  م�شفوت  مدينة  �ىل  �لتاريخ  قبل  �لع�شر  من  عام 
�مليالد ودخ��ول �ل�شالم  ف��رتة مابعد  �حلجري و�ل��ربون��زي و�حل��دي��دي ثم 
بن  ر��شد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  و�هتمام  �لنعيمي  قبيلة  قبل  تا�شي�شها من  ومت 
و�حلياة  بالزر�عة  و�لهتمام  �ل�شا�شية  �خلدمات  وتاأ�شي�س  �لنعيمي  حميد 
و�هتمام  ج��دي��دة  حقبة  لتبد�أ  �لم���ار�ت  دول��ة  تاأ�ش�شت  �ن  �ىل  �لجتماعية 
ب��ن ر����ش��د �لنعيمي ح��اك��م ع��ج��م��ان بكافة  �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ���ش��اح��ب 

�لقطاعات .
بعيدها  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ح��ت��ف��الت  م��ع  تز�منا  �ي�شا  �ملتحف  �فتتاح  وي��اأت��ي 
�إىل  �ل�شياحية يف عجمان من خالله  �لتنمية  د�ئ��رة  ت�شعى  �خلم�شني حيث 
�شون �لرت�ث و�حلفاظ عليه ونقل هذ� �ملوروث �لوطني من جيل �إىل �آخر 
وتطويرمتاحف  ترميم  عرب  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لهوية  رو�ف��د  �أه��م  �أح��د  باعتباره 

عجمان ومر�فقها �لرت�ثية و�حلفاظ عليها.

وقال �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي �إن �إمار�ت �لدولة �ملختلفة تهتم 
وتاأ�شياًل  و�لأج���د�د  �لآب���اء  ت��ر�ث  على  حفاظا  �ملتاحف  من  �لعديد  باقامة 

حلياة �لأجيال �لنا�شئة بتزويدها بثقافة �لأجيال �ل�شالفة.
م�شفوت  متحف  يفتتح  وه��و  �لفخر  ببالغ  و�ل�شعور  �شعادته  ع��ن  و�ع���رب 
وذلك بف�شل �لتوجيهات �ل�شامية و�لدعم �مل�شتمر من �شاحب �ل�شمو حاكم 
عجمان �لذي يتفانى دوما يف خدمة �لإرث �لثقايف و�ملبادر�ت �لرت�ثية على 

م�شتوى �إمارة.
يف  �أطيافه  بتنوع  فريدة  جتربة  يقدم  م�شفوت  متحف  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
جميع جو�نب �لرت�ث يف منطقة م�شفوت .. وتوجه بال�شكر و�لمتنان �إىل 
فريق �لعمل �لذي قام بال�شر�ف وتنفيذ �ملتحف وتنظيم وت�شميم �لقاعات 
و�لتوثيق  �لبحث  �ملبذولة  جمهود�تهم  وعلى  و�ل�شور  �ملقتنيات  ت�شم  �لتي 

�لذي تطلب جمهود�ً كبري�ً ووقتاً غري ب�شيط.
و�كد �شموه �أن متحف م�شفوت يعد معلما تاريخيا يف قلب مدينة م�شفوت 
و�لتاريخ  و�لأج���د�د  �لآب��اء  وحياة  �لتاريخية  �حلقب  من  جمموعة  ويج�شد 
�ل�شور و�ملقتنيات  �لغني ملدينة م�شفوت ويقدم من خالله جمموعات من 
ب�شكل  �ملنطقة  بتاريخ  تعنى  خ�شي�شا  �شممت  وعرو�شا  �ملكت�شفة  و�لث���ار 

يرثي ثقافة �لأجيال �لقادمة مبكانة و�أ�شالة تر�ثنا �ملجيد.
قاعات  يف  بجولة  �شموه  �شول  ب��و  ب���د�أت  ق��د  �ملتحف  �فتتاح  مر��شم  وك��ان��ت 
و�ل�شور�لتي  �ملقتنيات  و�شاهد  ت�شمه  وما  قاعة   12 عددها  �لبالغ  �ملتحف 

حتاكي تر�ث منطقة م�شفوت �لإمار�تي وتاريخ �لآباء و�لأجد�د.
حول  �ملتحف  على  �لقائمني  من  و�ف  �شرح  �إىل  و�حل�شور  �شموه  و�أ�شتمع 
�لتاريخية  و�مل��خ��ط��وط��ات  و�ل��وث��ائ��ق  �ل��رت�ث��ي��ة  �ملقتنيات  وع��ر���س  ت�شميم 
و�شملت  و�لج��د�د  �لآب��اء  �أ�شالة حياة  تعك�س  و�لتي  يحتويها  �لتي  و�ل�شور 
�لبد�يات  وق��اع��ة  م�شفوت  مدينة  ق�شة  ع��ن  تتحدث  ق��اع��ة  �ل��ق��اع��ات  تلك 
�لقدمية و�خرى لل�شور و�حلياة يف �لقدم كما �شم �ملتحف �شور� لتا�شي�س 
�لجتماعية  و�حل��ي��اة  و�مل��ه��ن  و�لتعليم  �حل��اك��م��ة  و�ل����ش���رة  ع��ج��م��ان  �م����ارة 

و�لزر�عة وغريها .

و�أط���ل���ع ���ش��م��وه خ���الل �جل���ول���ة ع��ل��ى �مل����ب����ادر�ت �خل��ا���ش��ة ب���د�ئ���رة �لتنمية 
و�لإرث  �لوطني  �ل���رت�ث  على  للمحافظة  و�ل��ر�م��ي��ة  عجمان  يف  �ل�شياحية 
�لتاريخي ملدينة م�شفوت كونه جزء�ً �أ�شياًل من عملية �لتنمية �لجتماعية 
��شتمع ومر�فقوه �ىل  .. كذلك  �مارة عجمان  و�لقت�شادية و�حل�شارية يف 
فكرة بناء متحف م�شفوت و�لذي �قيم حول �شاحة مربعة مفتوحة ويحتوي 
على 12 غرفة ت�شكل كل و�حدة منها معر�شا خا�شا مق�شماح�شب �ملو�شوع 
وتتيح للز�ئر �لفر�شة للتعرف على تاريخ �لإمارة وعائلتها �حلاكمة وتقاليد 
�لأجد�د و�حلرف و�لأ�شلحة عرب ممر معاك�س لعقارب �ل�شاعة ي�شرد �لأحد�ث 

�لرئي�شية يف تاريخ م�شفوت �إ�شافًة �إىل برجني ومتجر للهد�يا �لتذكارية.
ح�شر مر��شم �فتتاح �ملتحف �ل�شيخ حميد بن عمار �لنعيمي و�ل�شيخ عبد�هلل 
بن ماجد �لنعيمي مدير عام مكتب �شوؤون �ملو�طنني و�شعادة عبد �لرحمن 
حممد �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�شعادة �شالح �جلزيري 
مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�شعادة يو�شف حممد �لنعيمي مدير عام 

د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني .
وقال �ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية 
يف عجمان �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
يف  �لأث��ري��ة  و�ملناطق  باملتاحف  كبري�  �هتماما  ي��ويل  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
وتظهر  �لأ�شعدة  كافة  على  وثقافية  تاريخية  معامل  ت�شكل  كونها  �لإم��ارة 
�لذي  م�شفوت  متحف  و�أهمها  عجمان  يف  �لبارزة  �لرت�ثية  �ملعامل  بو�شوح 
تلك  تع�س  مل  �ل��ت��ي  لأجيالنا  و�إب����ر�زه  �ل���رت�ث  حلفظ  �شاخمة  م��ن��ارة  يعد 

�حلقبة من �لزمن.
و�أكد �أن �ملو�قع �لرت�ثية متثل جزء� حموريا من تاريخ دولة �لإمار�ت ب�شكل 
�حلالية  �لأج��ي��ال  يربط  ج�شر�  متثل  �إذ  خا�س  ب�شكل  عجمان  و�إم���ارة  ع��ام 
م�شفوت  متحف  �إن  �ىل  م�شري�ً   .. �لأ�شيلة  وثقافتهم  بتاريخهم  و�لقادمة 

يج�شد تاريخ منطقة م�شفوت �لعريقة ومز�ياها �لثقافية �لغنية.
�ل�شياحية يف عجمان  �لتنمية  د�ئ��رة  �إن  �لعزيز بن حميد  �ل�شيخ عبد  وقال 
بهدف  �لرتفيهية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  �لعديد  �إط��الق  على  حتر�س 

�لإم��ارة مبا ت�شمه من مو�قع  �ل��ذي تقدمه  �ل�شياحي  باملنتج  �لوعي  زي��ادة 
�لهوية  لتوثيق  و�شو�طئ خالبة وحمميات طبيعية وغريها  تر�ثية فريدة 

�لوطنية و�لتعريف بها.
�لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام  �جل��زي��ري مدير  �شعادة �شالح حممد  �أك��د  م��ن جانبه    
�ل�شياحية يف عجمان على �ملكانة �لتاريخية �لعريقة �لتي حتظى بهامدينة 
م�شفوت و�هتمام �لقيادة بهذه �ملناطق �لناب�شة باحلياة �لطبيعية و�ملو�قع 

�لأثرية و�شرورة �لإ�شتثمار فيها مع �حلفاظ على �أ�شالتها.
و�أ�شار �ىل �أن �شياحة عجمان حتر�س على �لنهو�س بكافة �لعنا�شر �جلاذبة 
تر�ثي  تتميزبطابع  �لتي  تلك  وخا�شًة  �لإم���ارة  مناطق  كافة  يف  لل�شياحة 

وبيئي منفرد.
�أه��م مناطق �جلذب  و�ح��د� من  �أن متحف م�شفوت يعد  و�أو�شح �جلزيري 
تعزيز  على  كبري  ب�شكل  تعمل  �لتي  عجمان  يف  و�ل���زو�ر  لل�شياح  �لرئي�شية 
جاذبية �لقطاع �ل�شياحي يف �لإم��ارة حيث ت�شعى �شياحة عجمان وفق روؤية 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  �ل�شياح  م��ن  �مل��زي��د  ��شتقطاب  على  �ل��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات 
من  وغريها  ثقافية  فعاليات  وتنظيم  متعددة  وترفيهية  �شياحية  م�شاريع 
خريطة  على  لها  �لتابعة  و�ملناطق  عجمان  مكانة  لتعزيز  وذل��ك  �لأن�شطة 
�ل�شياحة �لعاملية وت�شليط �ل�شوء على �ملو�قع �ل�شياحية �لبارزة �لتي ت�شمها 

�لإمارة.
ويعترب متحف م�شفوت �لأول من نوعه يف �ملنطقة �لذي يركز على �ملحتوى 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وفقاً  عجمان  لإم��ارة  �لرت�ثي 
�ملوروث  على  للحفاظ  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
�لأ�شرة  مقتنيات  من  جمموعة  �ملتحف  وي�شم  باملنطقة.  �خلا�س  �لرت�ثي 
حياتهم  طبيعة  وي�شتعر�س  �ملحليني  �ل�شكان  وبع�س  عجمان  يف  �حلاكمة 
على  يحتوي  كما  �ملنطقة  يف  �حلياة  طبيعة  �ل�شوءعلى  وي�شّلط  ومهامهم 
مناذج من �لآثار و�ل�شناعات �لتقليدية و�لتحف بالإ�شافة �إىل �شور جت�شد 
بطبيعة �حلياة يف  �ل��زو�ر  تعريف  بهدف  ذلك  كل  �ملا�شي  �أ�شلوب �حلياة يف 

�ملجتمع �لإمار�تي خالل �لع�شور �ل�شابقة.

••  راأ�ض اخليمة – الفجر:

ب����د�أ م��ه��رج��ان " ق��ري��ة �مل��ط��اع��م " 
و�لأب����رز  �لأوىل  �لعائلية  �ل��وج��ه��ة 
و�لت�شوق  و�ل���ث���ق���اف���ة  ل���ل���م���اأك���ولت 
�لعرب  ميناء  منطقة  يف  و�لرتفيه 
يف   ، �لأول  �أم�������س  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س 
�أبو�به  فتح  مع  ب�شيوفه  �لرتحيب 
�إي���ذ�ن���اً ب��ان��ط��الَق �مل��و���ش��م �ل��ث��ال��ث ، 
�ل�شتمتاع  ل�����ش��ي��وف��ه  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
�لرتفيهية  �لإ�����ش����اف����ات  ب����اأح����دث 
�ملاأكولت  �أ�شهى  وت��ذوق   ، �جل��دي��دة 
، وخو�س  ج���دي���دة  ت��ق��دمي  ب��ط��رق 

�أروع جتارب �لت�شوق يف �ملنطقة .
 وقام �شعادة حممد م�شبح �لنعيمي 
جتارة  غ��رف��ة  �د�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
فعاليات  ب���اإف���ت���ت���اح  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
يو�شف  وب�����ش��ح��ب��ت��ه   ، �مل����ه����رج����ان 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ����ش��م��اع��ي��ل 
ب���ن ���ش��ق��ر لتنمية  ���ش��ع��ود  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لبطر�ن  يو�شف   ، �ل�شباب  م�شاريع 
كرة  و���ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 

�لقدم بنادي �لإمار�ت ع�شو �ملجل�س 
�لرئي�س  �ل��ط��ري  ، حم��م��د  �ل��وط��ن��ي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي �مل��ك��ل��ف ل��������ش��رك��ة ر�أ�����س 
�خليمة �لعقارية ، وم�شوؤويل �ملكتب 
�لع��الم��ي حل��ك��وم��ة ر�أ�����س �خليمة 
ور�مي   ، �ل�شياحة  تنمية  وهيئة   ،  ،
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ج��اّلد 

ر�ك����ز، وحم��م��د �ل�����ش��ب��ب م��دي��ر عام 
�لغرفة بالوكالة ، ومدر�ء عدد من 

�لدو�ئر �ملحلية بالمارة .
ب�شيوف  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ورح����ب حم��م��د 
ل�  ج����دي����د  م���و����ش���م  �مل����ه����رج����ان يف 
جاهزيتها  " بكامل  �ملطاعم  "قرية 
و�حتفالت  متز�منة  و��شتعد�د�تها، 

" عيد �لحت��اد �خلم�شني  ب�  �لدولة 
�لذي  �لغفري  �جلمهور  د�ع��ي��اً   ،  "
ح�شر م��ن ك��اف��ة �إم�����ار�ت �ل��دول��ة ، 
ل��ال���ش��ت��م��ت��اع م��ع��ن��ا م���ن ق��ل��ب عامل 
�ملطاعم  " قرية  �لرو�ئع مبهرجان 
" بكل ما هو جديد وممّيز، موجهاً 
�لذين  �ملهرجان  رعاة  لكافة  �ل�شكر 

 ، رعايته  يف  �مل�شاركة  على  حر�شو� 
ُم�شرفة  ب�شورة  وظهوره  و�إجناحه 

تليق باإمارة ر�أ�س �خليمة .
�ملو�شم  ه��ذ�  �أن  على  �لنعيمي  و�أك��د 
من   ، �مل��و����ش��م  �أ�شخم  �أح��د  �شيكون 
و�ملفاهيم  �مل��ت��م��ي��ز  �مل��ح��ت��وى  ح��ي��ث 
عليها  ���ش��ن��ب��ن��ي  �ل���ت���ي   ، �خل����الق����ة 

جن���اح���ات ج���دي���دة ون�����ش��م��ن من���و�ً 
، لف���ت���اً �ىل �ن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �أك����رب يف 
" �ثبتت  �ملطاعم  " قرية  مهرجان 
ر�ئدة  كعالمة  وهويتها  �إمكاناتها 
وكلنا   ، و�ل������روح  �مل��ن�����ش��اأ  �إم���ار�ت���ي���ة 
�ملوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  مب�����ش��اه��م��ة  ف��خ��ر 
تعزيز  يف  م��وؤث��ر  ب�شكل   ، و�ل���رع���اة 

عاملية  كوجهة  �خليمة  ر�أ���س  مكانة 
، يف هذه  ر�ئ��دة للرتفيه و�ل�شياحة 
جميعاً  قلوبنا  على  �لغالية  �ل�شنة 
�خلم�شني  بعام  فيها  نحتفل  و�لتي 
و�ل���ي���وب���ي���ل �ل���ذه���ب���ي ل��ق��ي��ام �حت���اد 

دولتنا �حلبيبة.
��شماعيل  ي��و���ش��ف  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 

�شعود  ملوؤ�ش�شة  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
�ل�شباب  م�شاريع  لتنمية  �شقر  ب��ن 
�شركائنا  مع  بالتعاون  قمنا  »لقد   ،
م���ن �أع�������ش���اء م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ع��ود بن 
�لت�شوق  جت�����ارب  لإث�������ر�ء   ، ���ش��ق��ر 
و�ل��ط��ع��ام �ل��ت��ي ت��ق��دم مب��ه��رج��ان " 
قرية �ملطاعم "  وعرو�س �لرتفيه 
�لتي تقدمها خالل �ملو�شم �لثالث ، 
و�لذي ي�شهد تعاوننا مع جمموعة 
من �أهم �لعالمات �لتجارية �لعاملية 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف   ،
" قرية  �شيوف  بتجربة  و�لرت��ق��اء 
و�آفاق  م�شتويات  �إىل     ، �ملطاعم" 
جديدة ،  ونحر�س �أي�شاً عاماً بعد 
ع����ام ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �مل��ع��اي��ري ، �لتي 
ن�شعها و�لهتمام باإ�شتقطاب �ملزيد 
من  �ل�شيوف �إىل �لوجهة من د�خل 
�لدولة وخارجها ، وت�شخري �لذكاء 
و�لبحوث  �لإد�رة  يف  �ل�شطناعي 
مهرجان  ي�شبح  �أن  يف  ي�شهم  مم��ا 
مميزة  عالمة   " �ملطاعم  قرية   "

لإمارة ر�أ�س �خليمة .

•• دبي-الفجر:

تر�أ�س معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، رئي�س �ملجل�س �لأمني 
م�شاعدي  بح�شور  للمجل�س،  �لر�بع  �لجتماع  دب��ي،   2020 �إك�شبو  ل�شت�شافة  للتح�شري 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �لأمنية  �لقطاعات  م�شوؤويل  من  وع��دد  �ملجل�س،  و�أع�شاء  �لعام،  �لقائد 
بتاأمني  �خلا�شة  �مل�شتجد�ت  على  ل��الط��الع  وذل��ك  و�ل�شباط،  �ل�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء 

�حلدث.
و�طلع معاليه على �ملو�شوعات �لتي متت مناق�شتها يف �لجتماعات �ملا�شية و�لقر�ر�ت �لتي مت 

تنفيذها وتلك قيد �لتنفيذ، م�شيد�ً باجلهود �ملبذولة من خمتلف �لفرق و�لتو��شل و�لتعاون 
�ملثمر، و�لعمل �شمن فريق و�حد لإجناح �حلدث �لعاملي.

�حلدث  �فتتاح  منذ  �ل��زو�ر  ع��دد  ح��ول  دب��ي   2020 �إك�شبو  ملكتب  عر�شا  �لجتماع  وت�شمن 
�لعاملي، وعر�شاً لأمانة �ملجل�س حول �جلهود �ملبذولة من قبل كافة قياد�ت وز�رة �لد�خلية، 

و�لت�شامن يف توفري �لعنا�شر �لب�شرية للم�شاهمة يف تاأمني �حلدث. 
من  �أكتوبر  ل�شهر  �ملتميزين  بتكرمي  �مل��ري  خليفة  ع��ب��د�هلل  �لفريق  معايل  ق��ام  �خل��ت��ام  ويف 
منت�شبي وز�رة �لد�خلية من فرق تاأمني �حلدث، م�شيد�ً بجهودهم يف �لتاأمني وحر�شهم على 

�أد�ء �ملهام �ملوكله لهم على �أكمل وجه وب�شرعة و�إتقان.

عمار النعيمي يفتتح متحف م�شفوت 

مب�ساركة 50 م�سروعًا وطنيًا لثقافات وفنون وماأكولت دول �لعامل

افتتاح اأ�شخم موا�شم قرية املطاعم براأ�س اخليمة

عبد اهلل املري يرتاأ�س االجتماع الرابع للمجل�س االأمني 
للتح�شري ال�شت�شافة اإك�شبو 2020 دبي  
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  جن��ح��ت 
طفلة  ع���الج  يف  "�شحة"  �ل�����ش��ح��ي��ة 
ح��دي��ث��ة �ل����ولدة تبلغ م��ن �ل��ع��م��ر 6 
�ن�شد�د  م���ن  ت���ع���اين  ك���ان���ت  �أ���ش��اب��ي��ع 
�لإقياء  لها  و�شبب  �لدقيق،  �لأم��ع��اء 
�ملتو��شل، وعدم متكنها من �حل�شول 

على �لغذ�ء �لالزم، وعدم �لنوم.
حم�شو،  م�����ش��ط��ف��ى  �ل���دك���ت���ور  ق�����ال 
�����ش���ت�������ش���اري ج����ر�ح����ة �لأط�����ف�����ال يف 
�شركة  من�شاآت  �أح��د  ت��و�م  م�شت�شفى 
"ن�شرة"  �ل��ر���ش��ي��ع��ة  �إن  "�شحة" 
�مل�شددة  �ل��رع��اي��ة  ق�شم  �إىل  �أدخ��ل��ت 
لالأطفال حديثي �لولدة وهي تعاين 
م��ن �لإق��ي��اء �مل��ت��ك��رر ، وع���دم �ملقدرة 
و�أج���رت  �لطبيعية،  �ل��ر���ش��اع��ة  ع��ل��ى 
و�لإ�شعاعية  �ملخربية  �لفحو�س  لها 
�ل����الزم����ة؛ ف��ت��ب��ني �أن���ه���ا ت���ع���اين من 
�ن�������ش���د�د ه�����ش��م��ي ع���ل���وي، ي��ن��ج��م يف 

�لغالب عن ت�شوه ولدي.

و�أ�شاف �أنه بعد �لت�شخي�س و�لتعرف 
على �حلالة قام �لفريق �لطبي �ملعالج 
بالتاأكد من �حلالة با�شتخد�م تقنية 
حديثي  لالأطفال  �جل��ر�ح��ي  �ملنظار 
�أدو�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل������ولدة،  وذل����ك 

مت  حيث  ملم،   3 تتجاوز  ل  �شغرية 
�لأول من  �جلزء  �ن�شد�د  �لتاأكد من 
�لأم���ع���اء �ل��دق��ي��ق��ة، ح��ي��ث مت �إج���ر�ء 
�لعالج �لالزم، وفتح �لن�شد�د بنجاح 
تام، بتدخل جر�حي طفيف. و�أو�شح 

ب�شكل  حت�����ش��ن��ت  �ل��ر���ش��ع��ة  ح��ال��ة  �أن 
�مل�شتمر  �ل��ق��يء  ت��وق��ف  �إذ  م��ل��ح��وظ، 
�لذي كانت تعاين منه، وبد�أت تر�شع 
ب�شكل  كذلك  ونامت  طبيعي،  ب�شكل 
��شتخد�م  �أنه مت  �إىل  و�أ�شار  طبيعي. 

ملعاجلة  �ل��د�خ��ل��ي  �لتنظري  تقنيات 
جر�حة  �أدو�ت  با�شتخد�م  �لر�شيعة، 
�جلر�حني  متكن  �شغري،  حجم  ذ�ت 
يحتوي  �إذ  ب�شيطة،  �شقوق  عمل  من 
هذ�  �أث��ن��اء  �مل�شتخدم  �لبطن  منظار 

ب�شرية  �ألياف  كامري�  على  �لإج��ر�ء 
عالية �لدقة، وي�شتخدم �جلر�ح هذه 
لروؤية  ب�شا�شة  �ملو�شولة   ، �لكامري� 
وتوجيه  ع���الج���ه���ا،  �مل������ر�د  �مل��ن��ط��ق��ة 
ب�شكل  �إل��ي��ه��ا  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �لأدو�ت 

دقيق ومبا�شر.  ومن جانبه قال و�لد 
حت�شنت  طفلته  ح��ال��ة  �إن  �ل��ط��ف��ل��ة، 
�لالزم  �ل��ع��الج  �إج����ر�ء  بعد  مبا�شرة 
ت��و�م، وخرجت بعد  لها يف م�شت�شفى 
يومني من �إجر�ء �جلر�حة �لب�شيطة 

لها، وتوقف �لقيء و��شبحت تر�شع 
�ل�شكر  ع��ن  و�أع����رب  طبيعي.  ب�شكل 
"�شحة" و�لعاملني  ل�شركة  �جلزيل 
�ملعالج  �لطبي  �لفريق  خا�شة  فيها، 
يف م�شت�شفى تو�م، �لذي �أعاد �لب�شمة 
�شفيت  و�ل���ت���ي  �ل��ر���ش��ي��ع��ة،  لطفلته 
متاماً مما كانت تعاين منه، و�أ�شبحت 
�جلدير  طبيعية.  عام  ب�شكل  �أمورها 
�لتوغل  �أن �جلر�حة طفيفة  بالذكر 
يتم  �أن��ه  منها  بفو�ئد عديدة،  تتميز 
�أثر�ً  �إج��ر�ء ج��روح ب�شيطة ل ت��رتك 
يف �جل�����ش��م، و�ل��ت��ع��ايف �ل�����ش��ري��ع و�أمل 
�لإقامة  لتقليل مدة  بالإ�شافة  �أق��ل، 
خطر  و�ن���خ���ف���ا����س  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  يف 
فقد�ن  وتقليل  م�شاعفات،  ح���دوث 
وتقليل  �لعدوى  وتقليل خطر  �لدم، 
خالل  م��ن  يتم  �إذ  �لأن�شجة،  �إ�شابة 
�جلر�حة طفيفة �لتوغل عمل نقاط 
دخول �شغرية من قبل �ملتخ�ش�شني 
ب�شعة  �إىل  طولها  ي�شل   ، �جللد  يف 

ملليمرت�ت فقط.

•• دبي-الفجر:

�أكد �لعميد �لدكتور �شالح مر�د، مدير �لإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�شرية يف �شرطة 
دبي، �أن من�شة "�إيفاد" �لذكية، ومنذ تد�شينها من قبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، عام 2017، 
على  وخارجها  دب��ي  �شرطة  من  �لطلبة  و��شتقطاب  عامليا  �لنت�شار  يف  جنحت 
م�شتوى �لدولة، بو�شفها من�شة تفاعلية تعليمية ذكية �أحدثت تاأثري� فعال بقوة 
هيئات وجهات  �إليه  تتطلع  رياديا  لتغدو منوذجاً  �ل��رثي،  مبادر�تها وحمتو�ها 

حكومية وخا�شة لتاأهيل �لد�ر�شني لديها.
�ملري،  خليفة  �هلل  عبد  �لفريق  معايل  "بتوجيهات  م��ر�د  �شالح  �لعميد  وق��ال 
م�شاعد  رفيع،  حممد  �أحمد  �للو�ء  �شعادة  ومتابعة  دب��ي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد 
على  بقوة  نف�شها  "�إيفاد" �لذكية  من�شة  فر�شت  �لإد�رة،  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد 
�ل�شاحة �لتعليمية حمليا وعربيا وعامليا، بتوظيفها �لأمثل للتكنولوجيا خلدمة 
�جلامعات  خمتلف  ومن  دبي  �شرطة  منت�شبي  من  �لد�ر�شني  و�لطلبة  �لتعليم 
�أوىل  وتقلد مر�كز  دولية،  12 جائزة  �لدولة، ومتكنت من ح�شد  و�لكليات يف 
مبا حققته من فو�ئد عظمى للطلبة، وهو ما نفخر باإجنازه بغ�شون فرتة مل 

تتجاوز �لأربع �شنو�ت."
م�شتهدفات �مل�شاركة

�لبعثات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي،  �ل��دك��ت��ور من�شور  �مل��ق��دم  �أو���ش��ح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لذكية،  "�إيفاد"  من�شة  �أن  �لب�شرية،  للمو�رد  �لعامة  �لإد�رة  يف  و�ل�شتقطاب 
�لريادة يف  �إىل حتقيق  و�لدولية،  �ملحلية  م�شاركتها يف �جلو�ئز  ��شتهدفت عرب 
جمال خدمات �ملنح �لدر��شية، و�تخاذها فر�شة لالطالع على �أف�شل �ملمار�شات 
�لعاملية يف جمال وقطاعات �ملنح �لدر��شية و�لبتعاث، وعمل مقارنة مرجعية مع 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف جمال خدمات �ملنح و�لبعثات �لدر��شية، �إىل جانب 
تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�ملر�كز �لتدريبية، مبا 
يلبي �حتياجات �شرطة دبي من �لتخ�ش�شات �لدر��شية و�لرب�مج �لتدريبية �لتي 
و�ملر�كز  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�لتعاون  دبي،  ل�شرطة  �ل�شرت�تيجية  �لتوجهات  تخدم 
لأف�شل  �ل��و���ش��ول  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لب��ت��ع��اث،  خ��دم��ات  بتقدمي  تعنى  �ل��ت��ي  �لعاملية 

�لعرو�س �لتي تخدم �لطلبة �لد�ر�شني يف خمتلف دول �لعامل.
م�شنفات فكرية

فكري،  كم�شنف  �ل��ذك��ي��ة  "�إيفاد"  من�شة  �شجلنا   " �لبلو�شي  �مل��ق��دم  و�أ���ش��اف 
تب�س،  لي��ف  كمبادرة  �لإر���ش��ادي��ة،  و�أدلتها  �ملن�شة  عن  �ملنبثقة  �مل��ب��ادر�ت  كذلك 
�لطلبة  ودليل  �لعملي،  �لتدريب  ودليل  �ملمانعة،  عدم  ودليل  �ملتعاونني،  ونظام 

�ملتعاونني."
و�أ�شار �إىل �أنهم �أجرو� مقارنات مرجعية متبادلة مع جهات ودو�ئر عدة، �أبرزها 
مركز حممد بن ر��شد للف�شاء، وكلية �لإمار�ت للطري�ن، و�أدنوك، وهيئة �لطرق 

و�لقيادة  بدبي،  �ل�شحة  وهيئة  �لت�شالت،  تنظيم  وهيئة  بدبي،  و�ملو��شالت 
�شوؤون  �أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ووز�رة  ل�شرطة  �لعامة 

�لرئا�شة، ووز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، و�ت�شالت.
و�أكد �ملقدم �لبلو�شي، �أن �ملن�شة جاءت �نطالقا من �إميان �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ل�شرت�تيجية،  خطتها  لتنفيذ  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  وتدريب  تاأهيل  باأهمية  دب��ي 
ج�شر  لتمثل  �ملن�شة  تاأتي  هنا،  ومن  متميزة،  ومهارة  بكفاءة  �أهد�فها  وحتقيق 
عبور للطلبة �ملبتعثني و�ملتدربني و�ملتعاونني نحو �مل�شتقبل، من خالل ما توفره 

�ملن�شة من فر�شة للتعلم وتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت.
خريجا  1146

�ملن�شة  �أن  "�إيفاد"،  م�شروع  م��دي��ر  ح�شني  ر����ش��د  �أول  م���الزم  �أك���د  جانبه،  م��ن 
�شرطة  منت�شبي  من  �لد�ر�شني  �لطلبة  لكافة  جامعة  �شاملة  تفاعلية  �لذكية، 
م��ن جذب  �نطالقها  م��ن  �ل��دول��ة، ومتكنت  �جل��ام��ع��ات يف  دب��ي وخمتلف طلبة 
�أن عدد  �إىل  و�لتعليم و�ملعرفة، م�شري�ً  �لفائدة  �لباحثني عن  �أع��د�د كبرية من 
�ألفا و512 طالباً، يف حني بلغ   11 �ملن�شة بلغ  �إىل  �ملن�شمني  طلبة �جلامعات 
م�شتخدمي �ملن�شة 31 �ألفا و703 �شخ�شاً، وبلغ عدد �لزو�ر 181 �ألفا و994 

ز�ئر�ً، وعدد �خلريجني 1146 خريجا.
جو�ئز �ملن�شة

ُيذكر �أن من�شة �إيفاد �لذكية ح�شدت �ملركز �لأول جائزة �أف�شل من�شة للطلبة 

للمدينة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق   "IDC" وج��ائ��زة  �لعاملي،  �مل�شتوى  على  �ملبتعثني 
على  �لد�ر�شني  للطلبة  ذكية  من�شة  لأف�شل  �لذكي  �لتعليم  فئة  عن  �لذكية، 
�مل�شتوى �لإقليمي، و�ملركز �لأول يف جائزة �ملن�شة �لذكية �لأكرث �إبد�عا، و�ملركز 
و�مل�شاركة  �لت�شجيع  �لإب���د�ع يف جم��ال  فئة  �لإم���ار�ت عن  �أفكار  �لأول يف جائزة 
�لت�شجيع  فئة  عن  �لإم���ار�ت  �أفكار  جائزة  يف  �لأول  و�ملركز  �ملو�طنني،  ومتكني 
ومتكني �ملو�طنني عن فكرة �لطلبة �ملتعاونني، و�ملركز �لثاين يف جائزة �لأفكار 
للمو�رد  مبتكرة  م��ب��ادرة  �أف�����ش��ل  وج��ائ��زة  �ملتعاملني،  �إ���ش��ع��اد  فئة  ع��ن  �لعربية 
�لب�شرية �شمن جو�ئز بيئة �لعمل �مل�شتقبلية، وجائزة �ملو�رد �لب�شرية �لرقمية، 
�لقطاع �حلكومي على م�شتوى دول جمل�س  �لب�شرية يف  �مل��و�رد  "جو�ئز  �شمن 
�لتعاون �خلليجي للعام 2021 "، وهي جائزة �ملو�رد �لب�شرية �لأبرز يف �ملنطقة، 
و�ملركز �لأول يف جائزة ثقافة �لأعمال يف �ململكة �ملتحدة عن فئة �أف�شل مبادرة يف 
�لتحول �لرقمي، لتكون �جلهة �لأمنية �ل�شرطية �لأوىل �لتي حتوز هذه �جلائزة 
على م�شتوى �لدولة، متفوقة على مركز جال�شجو للعلوم، فوك�شنت للعقار�ت 

و�لت�شويق، و�أبل بال�س �لدولية، ويوديل �لدولية.
كما ح�شدت �ملن�شة �ملركز �لأول يف جو�ئز �لإب��د�ع �لدولية عن فئة �لإب��د�ع يف 
�ل�شتخد�م �ملبتكر للتكنولوجيا، و�ملركز �لأول يف جو�ئز �لبتكار �لدولية عن فئة 
جو�ئز  يف  بعد  تنتج  مل  فكرة  �أف�شل  جائزة  يف  و�لربونزية  و�حللول،  �خلدمات 

�لقمة �لعاملية.

•• دبي-وام

��شتقبل �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
فخامة  �ل�شبت  �أم�����س  ���ش��ب��اح  �مل��ال��ي��ة، 
غوتابايا ر�جاباك�شا، رئي�س جمهورية 
�ل�شرت�كية  �لدميقر�طية  �شريالنكا 
دب����ي، حيث   2020 �إك�����ش��ب��و  م��ق��ر  يف 
بني  �لثنائية  �لعالقات  �للقاء  تناول 
�شريالنكا  �لإم���ار�ت وجمهورية  دول��ة 
و�شبل تطويرها يف كافة �ملجالت مبا 
و�ل�شعبني  �لدولتني  تطلعات  يحقق 
حاكم  نائب  �شمو  ورح��ب  �ل�شديقني. 
دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ملالية، بح�شور �شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
م��ك��ت��وم، رئي�س  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
�ل�شيخ  و�شمو  ل��الإع��الم،  دب��ي  جمل�س 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
بالرئي�س �ل�شيف، موؤكد� حر�س دولة 

�لإم��ار�ت على توطيد �أو��شر �لتعاون 
م���ع خم��ت��ل��ف �ل���ب���ل���د�ن و�ل�����ش��ع��وب يف 
و�لثقافية  �لقت�شادية  �ملجالت  �شتى 
يتنا�شب  ومب���ا  وغ��ريه��ا،  و�ل�شياحية 

م��ع ع��الق��ات �ل�شد�قة و�ل��ت��ع��اون بني 
دفع  �إىل  �جلانبني  وتطلع  �لبلدين، 
�شتى  �شمن  ق��دم��اً  �ل�شر�كة  م�����ش��ار�ت 

�لقطاعات �لرئي�شية.

�ل�شريالنكي،  �لرئي�س  هناأ  جهته  من 
دول��ة �لإم��ار�ت مبنا�شبة عيد �لحتاد 
على  ب��الده  حر�س  موؤكد�ً  �خلم�شني، 
تطوير تعاونها مع دولة �لإم��ار�ت يف 

ي��دع��م جهود  �مل���ج���الت، مب��ا  خمتلف 
طموحات  ويلبي  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
م��ث��م��ن��اً فخامته  �ل��ب��ل��دي��ن،  �ل��ب��ن��اء يف 
حر�س دولة �لإمار�ت على مد ج�شور 

�ل��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف ���ش��ع��وب �لعامل 
�لعالقات  دع��م  على  قيادتها  وحر�س 
�لثنائية وتطويرها مبا يخدم م�شالح 
�لدول و�ل�شعوب. ح�شر �للقاء معايل 

ل�شوؤون  دول���ة  وزي���رة  �لها�شمي،  رمي 
لإك�شبو  �لعام  �ملدير  �ل��دويل  �لتعاون 
بن  �هلل  عبد  وم��ع��ايل  دب���ي،   2020
�لقت�شاد، ومعايل  وزي��ر  �مل��ري،  طوق 

دولة،  وزي���ر  �ل�شايغ،  علي  ب��ن  �أح��م��د 
و�شعادة �شلطان �أحمد بن �شليم، رئي�س 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �لإد�رة  جم��ل�����س 

ملجموعة مو�نئ دبي �لعاملية.

منذ  دبي  �شرطة  اإيفاد  حت�شدها  وعاملية  وعربية  حملية  جائزة   12

مكتوم بن حممد ي�شتقبل رئي�س �شريالنكا يف مقر اإك�شبو 2020 دبي 

•• دبي- وام

وقعت وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة ووز�رة �لزر�عة و�لغذ�ء �لفرن�شية، مذكرة 
تفاهم للتعاون يف تطوير منظومات غذ�ئية م�شتد�مة ومرنة بهدف تعزيز 
فخامة  زي���ارة  هام�س  على  �لتوقيع  وج��اء  �لبلدين،  ك��ال  يف  �لغذ�ئي  �لأم���ن 

�لرئي�س �لفرن�شي �ميانويل ماكرون �إىل �لإمار�ت.
�ملناخي  �لتغري  �مل��ه��ريي، وزي���رة  وّق���ع �لت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
و�لبيئة، و�شعادة كز�فييه �شاتيل، �شفري �جلمهورية �لفرن�شية لدى �لدولة، 

يف معر�س "�إك�شبو 2020 دبي".
وق���ال���ت م��ع��ايل م���رمي �مل���ه���ريي.. " مي��ث��ل ت��ع��زي��ز �لأم�����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �أولوية 
��شرت�تيجية لدولة �لإم��ار�ت، وت�شعى �لوز�رة �شمن جهودها لتعزيز �لأمن 

يف  �ملعنية  و�لهيئات  �جلهات  مع  و�ل�شر�كة  �لتعاون  ج�شور  مد  �إىل  �لغذ�ئي 
�لعديد من �لدول. وتاأتي مذكرة �لتفاهم مع وز�رة �لزر�عة و�لغذ�ء �لفرن�شية 
متا�شياً مع جهودنا �مل�شتمرة يف هذ� �ملجال من خالل �لعمل متعدد �لأطر�ف. 
كما �أن م�شاركة �ملعرفة و�أف�شل �ملمار�شات بني �لبلدين �للذين يعتمد�ن على 
نظم غذ�ئية  �شي�شاعدنا على تطوير  �لتحديات،  للتعامل مع  �لبتكار  تبني 
مع  �لتعاون  �إىل  قدماً  ونتطلع  �لغذ�ئي.  لالأمن  �أهد�فنا  وتلبية  م�شتد�مة 

نظر�ئنا يف فرن�شا لال�شتفادة من ثمر�ت هذه �ل�شر�كة".
�أوقع  �أن  ���ش��روري  دو�ع��ي  " �ن��ه من  �شاتيل:  �شعادة كز�فييه  ق��ال  من جانبه 
�أهد�فها  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  لدعم  فرن�شا  ��شتعد�د  تبني  �لتي  �مل��ذك��رة  ه��ذه 
�لزر�عي  �لإن��ت��اج  تعزيز  يف  �لطموح  بلدينا  ل��دى  �لغذ�ئي.  ب��الأم��ن  �ملتعلقة 
�ملبتكر و�مل�شتد�م. تقدم مذكرة �لتفاهم هذه وجهات نظر م�شرتكة كبرية يف 

�ملعرفة يف جمال  وتبادل  و�لتطوير  و�لبحث  �لطعام  ه��در  �حل��د من  جم��ال 
لت�شهيل  �ل��وز�رت��ان  تتعاون  �لتفاهم،  مذكرة  ومبوجب  �لغذ�ء".  تكنولوجيا 
�لتجارة �لثنائية يف �ملنتجات �لزر�عية و�لغذ�ئية و�مل�شاهمة يف تطوير �لإنتاج 
�لزر�عي �مل�شتد�م مع �لرتكيز على �لبتكار و�لتحول �لزر�عي �مل�شتد�م يف طرق 
�لإنتاج. كما �شتتعاون �لوز�رتان يف خف�س معدلت فقد وهدر �لطعام، و�لعمل 
�لغذ�ئية  �لتكنولوجيا  يف  و�خل���رب�ت  �ملعرفة  وم�شاركة  �ل��ق��در�ت  بناء  على 
�ن�شيابية  �إىل تعزيز  �لأه��د�ف، �شي�شعى �لطرفان  و�لزر�عية. ولتحقيق تلك 
�لأ�شا�شية،  و�لغذ�ئية  �لزر�عية  باملنتجات  �لتوريد �خلا�شة  �شال�شل  ومرونة 
كما �شيتم �لرتكيز على تعزيز �لعالقات بني �ل�شركات �لزر�عية و�لغذ�ئية، 
فر�س  ��شتك�شاف  على  وت�شجيعهم  �لبلدين  كال  يف  و�ملوزعني  و�مل�شتوردين، 
�خلا�س  �لقطاعني  ب��ني  �ملثمر  �لتعاون  �أ�شكال  جلميع  و�ل��رتوي��ج  �ل�شر�كة 

و�حلكومي.
�لوز�رتان على  �تفقت  �لغذ�ئي،  �لقطاع  �لأعمال يف  �إىل حتفيز ريادة  و�شعياً 
خالل  م��ن  �لغذ�ئي  �لقطاع  يف  �لنا�شئة  لل�شركات  �لبلدين  جاذبية  تعزيز 
خلق  على  و�لرتكيز  �لغذ�ئي  �لأم��ن  حتديات  مع  �لتعامل  يف  �لبتكار  تبني 
فر�س �لأعمال �جلاذبة، و�ل�شتفادة من بر�مج حا�شنات �لأعمال و�حلو�فز 
�لتنفيذ �مل�شرتك  �مل�شاريع. وتت�شمن �لتفاقية كذلك  �لأخرى لدعم تو�شع 
لرب�مج �لتدريب و�لبحث و�لتطوير يف �لأمن �لغذ�ئي، وم�شاركة �لآر�ء حول 
بروتوكولت �حلد من هدر �لطعام، وتعزيز �لإنتاج �لزر�عي �مل�شتد�م وخا�شة 

يف ما يتعلق باملوؤ�شر�ت �جلغر�فية و�لزر�عة �لع�شوية.
ملر�قبة مدى  دوري��ة  �جتماعات  �لوز�رتني  �أن يعقد ممثلون عن  �ملقرر  ومن 

�لتقدم �ملحرز يف �ملجالت �لتي تغطيها �لتفاقية.

وزارة التغري املناخي توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة الفرن�شية 

با�ستخد�م تقنية �ملنظار �جلر�حي لالأطفال حديثي �لولدة

»�شحة« تعالج طفلة تبلغ من العمر 6 اأ�شابيع كانت تعاين من ان�شداد االأمعاء الدقيقة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

�لتقى معايل �للو�ء ركن طيار فار�س 
�مل����زروع����ي ق��ائ��د ع����ام �شرطة  خ��ل��ف 
باإك�شبو  ف���زع���ة  ج���ن���اح  يف  �أب���وظ���ب���ي 
نائب  بوينتينج  بريت  دبي   2020
�لفيدر�لية  ب��ال�����ش��رط��ة  �مل���ف���و����س 
�للو�ء  �شعادة  بح�شور  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة 
م��ك��ت��وم ع��ل��ي �ل�����ش��ري��ف��ي م��دي��ر عام 
�للقاء  خ��الل  ومت  �ب��وظ��ب��ي.  �شرطة 
ب���ح���ث ع�����دد م����ن �مل���و����ش���وع���ات ذ�ت 
�لهتمام �مل�شرتك يف جمالت �لعمل 
�لتعاون  وتعزيز  و�لأم��ن��ي  �ل�شرطي 

�مل�شتقبلي بني �جلهتني.
ك��م��ا ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء �ل����ل����و�ء حممد 

�لأمن  قطاع  مدير  �لر��شدي  �شهيل 
�جل��ن��ائ��ي و�ل��ع��ق��ي��د خ��ل��ف��ان عبد�هلل 

�ملن�شوري مدير مركز �ل�شرت�تيجية 
و�شعادة هايدي  �ملوؤ�ش�شي،  و�لتطوير 

�أ�شرت�ليا  فينامور �شفرية كومنولث 
لدى �لدولة.

•• دبي-وام

عن  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  �أعلنت 
تطوير  م�����ش��روع  م���ن   50% �جن����از 
�لذي  �شعيد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  حم��ور 
مي��ت��د ع��ل��ى ط���ول ���ش��ارع ر�أ�����س �خلور 
من �شارع دبي � �لعني �إىل �شارع �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد بطول 8 كيلومرت�ت 
وي�شمل تنفيذ عدد من �جل�شور بطول 

�إجمايل 2 كيلومرت.
�لطاير  وق����ال م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د 
�ملديرين  �لعام ورئي�س جمل�س  �ملدير 
�إن �مل�شروع يت�شمن تو�شعة  يف �لهيئة 
���ش��ارع �خل���ور م��ن ث��الث��ة م�����ش��ار�ت يف 
و�إن�شاء  م�شار�ت  �أربعة  �إىل  �جت��اه  كل 
على  م�شارين  ب�شعة  خ��دم��ات  ط��ري��ق 
م�شتوى  رف��ع  بهدف  �لطريق  جانبي 
�ن�شيابية  وحت�شني  �ملرورية  �ل�شالمة 
حركة �ل�شري وحل مناطق �لتد�خالت 
�لطاقة  وزي�������ادة  �حل���ال���ي���ة  �مل����روري����ة 
�إىل  �خل��ور  ر�أ����س  ل�شارع  �ل�شتيعابية 
وتقليل  �ل�شاعة  يف  مركبة   10000
زمن �لرحلة من 20 دقيقة �ىل قر�بة 
�لعديد من  �مل�شروع  دقائق ويخدم   7
يقدر  �ل��ك��ربى  �لتطويرية  �مل�����ش��اري��ع 
ن�شمه  �أل��ف   650 بنحو  �شكانها  ع��دد 
وت�شمل م�شاريع �خل��ري�ن وخ��ور دبي 
وم���ي���د�ن ه����ور�ي����زون ور�������س �خل����ور � 

�لو�شل وجممع ند �حلمر.
�أي�شا  ي�����ش��م��ل  �مل�������ش���روع  �إن  و�أ�����ش����اف 
مع  �حل��م��ر  ن��د  ���ش��ارع  تقاطع  تطوير 

�شارع ر�أ�س �خلور بهدف زيادة �لطاقة 
 30000 �إىل  للتقاطع  �ل�شتيعابية 
خالل  م��ن  وذل���ك  �ل�شاعة  يف  مركبة 
بطول  م�����ش��اري��ن  ب�شعة  ج�شر  �إن�����ش��اء 
�لتفاف  ح��رك��ة  ل��ت��وف��ري  م���رت�   988
�ملرورية  ل��ل��ح��رك��ة  �ل��ي�����ش��ار  �إىل  ح���رة 
باجتاه  �حلمر  ند  �شارع  من  �لقادمة 
و�ن�شاء  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شارع 
وبطول  م�����ش��اري��ن  ب�شعة  �آخ����ر  ج�����ش��ر 
�ملرورية  115 مرت� خلدمة �حلركة 
�ل���ق���ادم���ة م���ن ����ش���ارع ن���د �حل��م��ر �إىل 
���ش��ارع ر�أ����س �خل��ور ب��اجت��اه ���ش��ارع دبي 
م�شارين  ب�شعة  نفق  و�إن�����ش��اء  �ل��ع��ني   �
حركة  ل��ت��وف��ري  م����رت�   368 وط����ول 
من  للقادمني  �ليمني  �ىل  �لل��ت��ف��اف 
����ش���ارع ر�أ������س �خل����ور �ىل م��ن��ط��ق��ة ند 
�لتح�شينات  �أعمال  جانب  �إىل  �حلمر 
وتو�شعة  حاليا  �لقائم  �لتقاطع  على 

حركات �للتفاف �لقائمة.
و�أو���ش��ح م��ع��ايل �مل��دي��ر �ل��ع��ام ورئي�س 

تطوير  م�شروع  �أن  �ملديرين  جمل�س 
ب��ن �شعيد يعد  ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ  حم���ور 
�أحد �أكرب �مل�شاريع �لتي تنفذها هيئة 
�لطرق و�ملو��شالت وي�شمل م�شتقبال 
�شعيد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  معرب  تنفيذ 
وه��و عبارة عن ج�شر يعرب خ��ور دبي 
بردبي  يف  �جل������د�ف  م��ن��ط��ق��ة  ي���رب���ط 
خور  م�شروع  بني  �لفا�شل  بالطريق 
دبي ودبي ف�شتيفال �شيتي م�شري� �إىل 
�أن �مل�شروع ق�شم �إىل عدة مر�حل حيث 
�جل�شر  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �لهيئة  �أجن���زت 
دبي  ل�"خور  �لغربي  للمدخل  �مل���وؤدي 
ثالثة  ب�����ش��ع��ة  هاربر"  ك��ري��ك  دب����ي   �
740 م��رت� ويربط  م�����ش��ار�ت وط��ول 
�لقادمة  �مل����روري����ة  �حل���رك���ة  �جل�����ش��ر 
م����ن �����ش����ارع دب�����ي _ �ل���ع���ني و����ش���ارع 
�إىل منطقة  ���ش��رق��ا  و�مل��ت��ج��ه��ة  �خل��ي��ل 
هاربر"  ك��ري��ك  دب��ي   _ دب��ي  "خور 
للج�شر  �ل�شتيعابية  �ل��ط��اق��ة  وتبلغ 
باجتاه  �ل�شاعة  يف  مركبة   7500

�ل���دخ���ول ك��م��ا ن��ف��ذت �ل��ه��ي��ئ��ة طريق 
باأربعة  كيلومرت   1.5 بطول  جديد 
و�إن�شاء مد�خل  �جتاه  كل  م�شار�ت يف 
و�ملباين  �مل��ن��اط��ق  و�إىل  م��ن  وخم����ارج 
�حلركة  لت�شهيل  �جل���دي���دة  �مل��ن��ج��زة 
�ملرورية �لقادمة �إليها من تقاطع ند 
�حلمر مع �شارع ر��س �خلور و�شاهمت 
���ش��ب��ك��ة �ل���ط���رق و�جل�����ش��ر �جل���دي���د يف 
�إىل  مبا�شرة  �ن�شيابية  حركة  توفري 
يف  حديثا  �ملنجزة  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت 
منطقة خ��ور دب��ي م��ن خ��الل ربطها 
م��ع �ل��ط��رق �مل��ح��ي��ط��ة ك��م��ا مت تزويد 
�إن��ارة حديثة  �لطرق �جلديدة ب�شبكه 
�إىل  م�شري�  �أعمدة   108 من  مكونة 
�أن �لعمل جار حاليا يف تنفيذ �جل�شر 
�ملرورية  �حل��رك��ة  نقل  �شيوؤمن  �ل��ذي 
من م�شروع دبي كريك هاربور باجتاه 
�شارع ر�أ���س �خل��ور بطول 640 مرت� 
 3100 ح���و�يل  ��شتيعابية  وب��ط��اق��ة 

�شيارة يف �ل�شاعة.

•• العني - الفجر

�لإ�شالمي  �لثقايف  ك��ريل  مركز  �أق��ام 
ح��ف��اًل يف  �لأول  �أم�������س  �لإم�������ار�ت  يف 
بنك �لدم �ملركزي يف �لعني  مبنا�شبة 
تخلله  �خل��م�����ش��ني  �ل���وط���ن���ي  �ل����ي����وم 
ح��م��ل��ة و����ش��ع��ة ل��ل��ت��ربع ب���وح���د�ت دم، 
�مل��ر���ش��ى و�مل�شابني يف  و�إن��ق��اذ  ل��دع��م 
�مل�شت�شفيات، بح�شور �ل�شيخ �لدكتور 
رك�����ا������س ع�شو  ب�����ن  �����ش����امل حم���م���د 
�شابقا،  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
لل�شرطان  �لإم�����ار�ت  جمعية  رئ��ي�����س 
�لنعيمي مدير  �شيف  و�لدكتور حمد 
خ��دم��ات ب��ن��ك �ل���دم يف �ل��ع��ني �لتابع 
�ل�شحية  للخدمات  �أبو ظبي  ل�شركة 
" �شحة"، و�شيد �شهاب �لدين رئي�س 
�ملركز كريل �لثقايف يف �لعني ونو�شاد 
ع���ل���وي �مل���دي���ر �ل���ع���ام  وحم���م���د عمر 
جمموعة  يف  �لعامة  �لعالقات  مدير 
�إىل ج��ان��ب ح�شور ع��دد من   �ل��ل��ول��و، 
رجال �لأعمال �لهنود و�أبناء �جلالية 

و���ش��م��ل �حلفل  �ل���ع���ني،  �مل��ق��ي��م��ني يف 
يف  وطنية  و�أن��ا���ش��ي��د  وف��ق��ر�ت  كلمات 

حب �لإمار�ت. 
 وقال �ل�شيخ �شامل بن ركا�س يف كلمته 
خالل �حلفل �إن هذه �ملبادرة تعد من 
�لأخوة  عند  و�ل��ع��ط��اء  �لنبل  �شفات 
�لهندية  �جلالية  �أب��ن��اء  من  �ملقيمني 
بالعام  �ل��وط��ن   �ح��ت��ف��الت  مبنا�شبة 

�لإمار�ت  دول��ة  �أن  موؤكد�ً  �خلم�شني. 
�لتعاي�س  وط��ن  د�ئ��م��اً  و�شتظل  كانت 
�ل��ك��رمي لكافة  و�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ع��ي�����س 
�ل�����ش��ع��وب ع��ل��ى �أر����ش���ه���ا. م���ع���رب�ً عن 
تقديره للمتربعني يف �لدم من �أبناء 
�لن�شانية  و�ل���روح  �لهندية  �جلالية 
لديهم ،م�شري�ً �إىل �أن حمالت �لتربع 
�لإن�شانية  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ه��ي  ب��ال��دم 

و�خل��ريي��ة و�ل��ت��ط��وع��ي��ة �ل��ت��ي ترتك 
ب�شمات و��شحة يف �لنفو�س، وبالتايل 
�أفر�د  بني  بالدم  �لتربع  ثقافة  تعزز 

�ملجتمع.
بدوره �أ�شاد د. حمد �لنعيمي باإطالق 
ه��ذه �مل��ب��ادرة م��ن قبل �أب��ن��اء �جلالية 
�خلم�شني  �لوطني  �ليوم  يف  �لهندية 
�أن عدد  �إىل  ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، لف��ت��اً 
وح��د�ت �ل��دم يف ه��ذه �حلملة و�شلت 
�لف�شائل،  ك��ل  م��ن  وح��دة   140 �إىل 
م���وؤك���د�ً �ل���ش��ت��م��ر�ر يف  �ل��ت��ع��اون مع 
و�لإن�شانية  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
على  لت�شجيعهم  �جل��ال��ي��ات  و�أب���ن���اء 
�لتربع بالدم، لإنقاذ حياة من يحتاج 
و�حلالت  �ملر�شى  من  دم  قطرة  �إىل 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ع��اج��ل��ة و�ل���ط���ارئ���ة. كما 
�أبناء  م���ن  ع����دد  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  حت����دث يف 
عن  ع���رّبو�  �ل��ذي��ن  �لهندية  �جلالية 
�لتربع  حملة  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم 
لدولة  �ل���وط���ن���ي  �ل���ع���ي���د  يف  ب����ال����دم 

�لإمار�ت..

ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  "وز�رة  �أع���ل���ن���ت   
�ملجتمع" �نطالق من�شة "رعايتي"، 
�ملوحد  �ل�����ش��ح��ي  �ل��وط��ن��ي  �ل�����ش��ج��ل 
�ل�شحة  د�ئ��رة  بال�شر�كة مع كل من 
�أب����وظ����ب����ي وم���وؤ����ش�������ش���ة �لإم�����������ار�ت 
�ل�شحة  وهيئة  �ل�شحية،  للخدمات 
عالمة  �ل�شر�كة  ه��ذه  وت�شكل  بدبي 
"رعايتي"  من�شة  م�شرية  يف  ف��ارق��ة 
�ملتمثلة يف �لربط مع كل من "وريد 
�ل�شحية  �لرعاية  معلومات  نظام   -
�لإلكرتوين" لدى موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
للخدمات �ل�شحية يف دبي و�لإمار�ت 
�ل�شمالية و"ناب�س" �شبكة �ملعلومات 
�ل�شحة  "هيئة  ل���  �لتابعة  �ل�شحية 

بدبي"،.
وتعزز مبادرة �لإطالق هذه �لأهمية 
�لوطني  ل��ل�����ش��ج��ل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�������ش���ح���ي �مل����وح����د �ل���ت���اب���ع ل�������وز�رة 
تكامل  يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 
�لقطاع  قبل  م��ن  �لرقمية  �ل�شحة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ب��دول��ة  �ل�����ش��ح��ي 
موؤ�ش�شة  من  لكل  ك��ان  وق��د  �ملتحدة، 
وهيئة  �ل�شحية  للخدمات  �لإم��ار�ت 
وم�����زودي �خلدمات  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة م��ن �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س دور�ً 
�لآن.  حتى  �لرحلة  ه��ذه  يف  حمورياً 

�أن من�شة  �إىل  �لإ���ش��ارة  ه��ذ� وجت���در 
"رعايتي" قد مت �إطالقها بتوجيهات 
من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي،  رئ��ي�����س جمل�س 

رعاه �هلل. 

�لتحول �لرقمي
و�أكد معايل عبد �لرحمن بن حممد 
�ل���ع���وي�������س وزي������ر �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 
�ل�شحة  وز�رة  "متكنت  �مل��ج��ت��م��ع: 
�إط���الق من�شة  م��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
رعايتي �ملنظومة �ملركزية متا�شيا مع 
�لعربية  ��شرت�تيجية دولة �لم��ار�ت 
�ل�شحي،  �لقطاع  تطوير  يف  �ملتحدة 
���ش��اأن��ه حت�����ش��ني مر�قبة  م���ن  �ل�����ذي 
�ل�شكانية،  �ل�شحة  و�إد�رة  �لأمر��س 
موؤ�ش�شة  م���ع  �ل���ت���ع���اون  خ����الل  م���ن 
وهيئة  �ل�شحية  للخدمات  �لم��ار�ت 
�ل�شحة بدبي كمرحلة �أوىل ومن ثم 
�لتعاون مع د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي 
�لثانية". و�أ�شاف معاليه  يف �ملرحلة 
�شركاء  م���ن  �مل���زي���د  م���ع  �ل���رب���ط  �أن 
�أهمية  ي���دل ع��ل��ى  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س 
من�شة "رعايتي" يف �لتحول �لرقمي 

للرعاية �ل�شحية."

نظام موحد 
و�أك���د م��ع��ايل ع��ب��د�هلل ب��ن حممد �آل 
حامد، رئي�س د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي 
�أنه يف ظل توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
وروؤي��ت��ه��ا �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة من�����ش��ي نحو 
ذ�ت  �شحية  رع��اي��ة  منظومة  توفري 
م�شتوى عاملي وو�شع �لأ�ش�س �لهامة 
ل��ن��ج��اح��ه، مب��ا يف ذل���ك ن��ظ��ام رعاية 
للمر�شى،  موحد  �إلكرتوين  �شحية 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م��ن  ف��ب��ال���ش��ت��ف��ادة 
�مل�شتوى  عاملية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �ملتطورة 
وتوظيف  �ل���دول���ة  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي 
تتوحد  �لرقمي،  و�لتحول  �لبتكار 
�جلهود وتتكامل لتوفري نظام رعاية 
م���وح���د يربط  �إل����ك����رتوين  ���ش��ح��ي��ة 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي  ج��م��ي��ع 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة وي�����ش��ه��م يف 
�مل��ر���ش��ى وتعزيز  ب��ت��ج��رب��ة  �لرت���ق���اء 
ج��ودة وخم��رج��ات �ل��ع��الج. وبالتايل 
على  �لدولة  مكانة  تر�شيخ  مو��شلة 
�لعاملية.  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  خ��ارط��ة 
ب��ه��ذه �ل�شر�كة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  م��ع��رب�ً 
مل�شتقبل  �شلبة  قاعدة  �شتكون  �لتي 
�شيدفع  �ل�����ذي  �ل��رق��م��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
عجلة �لقت�شاد قدماً وعن مو��شلة 
�لدعم �مل�شتمر لهذه �ملبادرة وتوفري 

�خل������رب�ت و�ل���ت���ج���ارب �مل��ك��ت�����ش��ب��ة يف 
�لتطبيق �لكامل.

منظومة مركزية
كما و���ش��رح ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حممد 
�ل�شحة  وز�رة  وكيل  �لعلماء،  �شليم 
بالنظام  "�لرقي  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
�ل�����ش��ح��ي يف دول�����ة �لإم����������ار�ت، من 
خالل تقدمي خدمات �شحية �شاملة 
�أولويات  م��ن  ه��و  ع��امل��ي��ة  ومب��ع��اي��ري 
�حلكومة  روؤي���ة  م��ع  �ل����وز�رة متا�شيا 
�لر�شيدة، لذ� تاأتي �ملنظومة �ملركزية 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف م��ن�����ش��ة رع��اي��ت��ي كجزء 
ملو�كبة  �ملتو��شلة  �ل��وز�رة  من جهود 
�لتحولت يف نظم �ملعلومات �ل�شحية 
وتاأكيد�ً على ريادة �لإمار�ت يف تبني 
ومتثل   ، و�لتكنولوجيا  �لب��ت��ك��ار�ت 
�خلدمة خطوة متقدمة تاأخذ بقطاع 
�إن�شاء  �جت���اه  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
ملف �شحي متكامل لكل مري�س يف 

دولة �لإمار�ت.

قاعدة بيانات �أكرب
وم����ن ج��ه��ت��ه، ����ش���رح ����ش���ع���ادة عو�س 
�ل�شحة  �لعام  يف هيئة  �ملدير  �لكتبي 
ملن�شة  �لن�شمام  "�إن  ق��ائ��اًل:  ب��دب��ي، 

"رعايتي" بالن�شبة للهيئة هي خطوة 
هامة باجتاه �لربط مع قاعدة بيانات 
�ل�شحية  �لرعاية  معلومات  �أكرب من 
�شي�شهم يف  �مل��ع��رف��ي��ة، مب��ا  و�ل��ق��اع��دة 
�ملر�شى  خ��دم��ة  على  قدرتنا  حت�شني 
وف������ق م���ع���اي���ري �أع����ل����ى م����ن �ل���ك���ف���اءة 
و�ل��رع��اي��ة و���ش��الم��ة �مل��ري�����س، كما �أن 
قيمة  "رعايتي" �شي�شيف  مع  �لربط 
"ناب�س" مما �شيعود بالفائدة على  ل� 
�لإمار�ت  يف  �ل�شحية  �لرعاية  م�شهد 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، وجت�����در �لإ����ش���ارة 
�إطالقها  مت  "ناب�س"  من�شة  �أن  �إىل 
���ش��م��ن �ل���ت���ز�م ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة بدبي، 
وحر�شها �ل�شديد على �لتحول �لذكي 

مبنظومتها �ل�شحية".
وك��ج��زء م��ن �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة، عملت 
�لوز�رة على �لتن�شيق مع د�ئرة �ل�شحة 
�ملعلومات  وتبادل  للربط  �أبوظبي  يف 
بني من�شة "رعايتي" ومن�شة "ملفي" 
�ملعلومات  لتبادل  مبتكرة  من�شة  �أول 
�ل�شحية على م�شتوى منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا، وو�حدة من 
�أ�شرع �أنظمة تبادل معلومات �لرعاية 
�ل�شحية �نت�شاًر� على م�شتوى �لعامل، 
ح��ي��ث ح��ق��ق��ت �جن������از� ب�������ارًز� يف �أق���ل 
%100 من  رب��ط  �شنو�ت يف   3 م��ن 

م�شت�شفيات �أبوظبي عرب من�شتها. 

�نطالق مرحلة جديدة
ب�����دوره ق����ال ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور جمال 
�ل�شحة  د�ئ���رة  وكيل  �لكعبي،  حممد 
ظل  يف  �أب��وظ��ب��ي  "تو��شل  �أب��وظ��ب��ي: 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات  دع���م 
تر�شيخ مكانتها كنموذج عاملي يحتذى 
وقيادة  �لتكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  يف  ب��ه 
�لتحول �لرقمي �لذكي للحفاظ على 
و�مل�شي  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  �شحة 
ق���دم���اً ب���ج���ودة �ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ح��ي يف 
�لفرتة  خ��الل  جنحنا  حيث  �لإم����ارة، 
هامة  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  �ملا�شية 
يف قطاع �لرعاية �ل�شحية، من خالل 
ربط كافة م�شت�شفيات �لإمارة مبن�شة 
ملفي، وها نحن ن�شهد �ليوم �نطالق 
نحو  مهمة  وخ��ط��وة  ج��دي��دة  مرحلة 
وتعزيز  م��ر���ش��ان��ا  ب��ت��ج��رب��ة  �لرت���ق���اء 
�ملقدمة  م�����ش��ت��وي��ات ج����ودة �خل���دم���ات 
�إىل جنب  لهم من خالل �لعمل جنباً 
�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م��ع 
رعايتي  مبن�شة  ملفي  من�شة  لربط 
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى �إر�����ش����اء ق���اع���دة �أك���رب 
للمعلومات �ل�شحية �ملتعلقة باملر�شى 

على م�شتوى �لدولة" 

قيمة م�سافة
�ل�شركال  يو�شف  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  فيما 
�مل����دي����ر �ل����ع����ام مل���وؤ����ش�������ش���ة �لإم���������ار�ت 
موؤ�ش�شة  "تعد  �ل�شحية،  للخدمات 
طرف  �ل�شحية  للخدمات  �لإم����ار�ت 
�إن  حيث  رعايتي  منظومة  يف  رئي�شي 
نظام "وريد" يزود �ملنظومة �ملركزية 
�لبيانات  م����ن   50% م����ن  ب����اأك����رث 
�ل�شمالية  �لإم����������ار�ت  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
17 م�����ش��ت�����ش��ف��ى و�أك�����رث  م����ن خ�����الل 
�أننا  ك��م��ا  ���ش��ح��ي��ا،  م���رك���ز�   80 م���ن 
ف��خ��ورون ب��اأن نكون ج��زء�ً من من�شة 
�شت�شاعدنا  �لتي  �ملتطورة  "رعايتي" 
�لرعاية  م��ن  فائقة  جتربة  توفري  يف 
�ن�شمامنا  و�إن  للمر�شى،  �ل�شحية 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ي��ع��د  "رعايتي"  �إىل 
�لإيجابية.  �ل��ن��ت��ائ��ج  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ل��ه��ا 
معرفية  منظومة  هي  �ملنظومة  ه��ذه 
�ل�����ش��ح��ي��ة يف دولة  ل��ل��رع��اي��ة  ���ش��ام��ل��ة 
يرفع  مما  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
من م�شتوى جودة �خلدمات �ل�شحية 
�ل�شتباقي  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  يف  وي�������ش���اع���د 

للخدمات �مل�شتقبلية ".
قر�ر وز�ري

متطور�ً  ن���ظ���ام���اً  "رعايتي"  وت���ع���د 

�ل�شحية  و�لبيانات  �ملعلومات  لتوثيق 
بكل  �خلا�شة  و�لإد�ري����ة  و�ل�شخ�شية 
�ل�شحية  �خل���دم���ات  ي��ت��ل��ق��ى  ���ش��خ�����س 
يف ملف خ��ا���س ب��ه، وي��ت��م ذل��ك ب�شكل 
حتقيق  ب�����ه�����دف  و�آم����������ن  م���������ش����ت����د�م 
�ل�شحية،  �ل��رع��اي��ة  وج�����ودة  ���ش��الم��ة 
�ملعلومات  ت��ل��ك  ����ش��ت��خ��د�م  وت�����ش��ه��ي��ل 
�ل�شحية  �خل�����دم�����ات  م���ق���دم���ي  م����ن 
للت�شريعات  وف��ق��اً  ت��ب��ادل��ه��ا  وت��ن��ظ��ي��م 
�ملعمول بها يف �لدولة. وميكن ملتلقي 
�لبو�بة  ��شتخد�م  �ل�شحية  �خلدمات 
�ل�شحي  بامللف  �خلا�شة  �للكرتونية 
�مل���وح���د ع��ن��د ت��وف��ره��ا. ك��م��ا ميكنهم 
�لذين  و�لأف����������ر�د  �جل����ه����ات  حت���دي���د 
�خلا�س  �مللف  على  �لط���الع  ميكنهم 
بهم، وفقا للقر�ر �لوز�ري �لذي �شدر 
ب�شرورة   2021 -16نوفمرب-  يف 
من  �ملرخ�شة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  �شم 
�ل�شحي  �مل��ل��ف  ن��ظ��ام  �ل����وز�رة يف  قبل 
�مل����وح����د خ�����الل ���ش��ن��ة م����ن �إ������ش�����د�ره 
�لتي  و�ل���ش��رت�ط��ات  لل�شو�بط  وف��ق��اً 

حتددها �لوز�رة.

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع توّحد البيانات ال�شحية مع اجلهات 
ال�شحية بالدولة يف من�شة »رعايتي« - ال�شجل الوطني ال�شحي املوحد

اختتام معر�س الرمي لالأ�شر املنتجة يف مليحة 
•• ال�صارقة-وام

�ملنتجة يف �شوق �جلمعة يف مليحة �لذي  �أم" معر�س �لرمي لالأ�شر  �أ�س  "�أم  �ختتمت بلدية مليحة بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
�أ�شتمر 4 �يام مت�شمنا منتجات �لأ�شر من �ملالب�س �لن�شائية و�لعطور و�لبخور و�لهد�يا و�مل�شغولت و�حلرف �ليدوية �إىل 

جانب تقدمي عر�س حي للماأكولت �لإمار�تية �لرت�ثية وعرو�س وفقر�ت للفنون �ل�شعبية و ترفيهية لالأطفال .
وكان �ملعر�س قد �فتتحه م�شبح �شيف عو�س �لكتبي مدير بلدية مليحة مبر�فقة رجل �لأعمال عي�شى عبد �جلليل �لفهيم 

ومرمي �شيف م�شبح �ل�شبلي �ملديرة �لعامة ملوؤ�ش�شة" �أم �أ�س �أم" بح�شور جماهري من �ملو�طنني و�ملقيمني.
وقال م�شبح �شيف عو�س �لكتبي �ن تنظيم هذ� �ملعر�س جاء مبنا�شبة �لحتفال بعيد �لإحتاد �خلم�شني لدولة �لإمار�ت 
وتعزيز  �ملتنوعة  ملنتجاتهم  �ل��رتوي��ج  يف  �ملعر�س  ي�شهم  حيث  �ملنتجة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأ���ش��ر  دع��م  وب��ه��دف  �ملتحدة  �لعربية 

قدر�تهم.
�ليدوية  �مل�شغولت  وور���س  و�لبخور  �لعطور  لتعليم �شناعة  ور�س  �أهمها  �لور�س  �لعديد من  تنظيم  �ملعر�س  ت�شمن  كما 

�مل�شنوعة من �شعف �لنخيل و�لق�س وكذلك ور�شة تعليم نق�س �حلناء.

طرق دبي تنجز 50 % من م�شروع تطوير حمور ال�شيخ را�شد بن �شعيد قائد �شرطة اأبوظبي يلتقي نائب مفو�س ال�شرطة االأ�شرتالية 

مب�ساركة �سامل بن ركا�ض

اجلالية الهندية يف العني تنظم حملة للتربع بالدم يف العيد الوطني اخلم�شني
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  5 دي�صمرب 2021 العدد 13408

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5 دي�صمرب 2021 العدد 13408
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العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون درمي ليت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت  رخ�شة رقم:3782893 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة موزه �شعيد مرزوق حمد �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حميده در�ن حممد �حمد �لبلو�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�إعــــــــــالن
لالأمن  �ل�ش�����ادة/د�كوتا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شالمه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1224798 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة لر� جمال �حمد �بوعد�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف دلل حممد �شليم

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�إعــــــــــالن
�للوحات  لتجارة  لين  �ل�ش�����ادة/بر�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لفنية  رخ�شة رقم:1334696 
تعديل وكيل خدمات / حذف فهد حممد �حمد حممد �لهاجرى

�إىل null 50000 تعديل ر�أ�س �ملال / من
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بر�س لين لتجارة �للوحات �لفنية
BRUSH LINE ART PAINTING TRADING

�إىل/ بر�س لين لتجارة �للوحات �لفنية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
BRUSH LINE ART  PAINTING TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�إعــــــــــالن
و  للنقليات  �لنقية  �ل�ش�����ادة/�لب�شمة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملقاولت �لعامة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3783185 

�إ�شم جتاري من/ �لب�شمة �لنقية للنقليات و �ملقاولت �لعامة- �شركة  تعديل 
�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL BASM AL NAQIYA TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / �رتيري للنقليات و �ملقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ARTERE TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دوميل 

CN �شتار للنقليات �لعامة  رخ�شة رقم:1891503 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مال�س 

�مل�شافر للماأكولت �ل�شعبية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2896286 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5 دي�صمرب 2021 العدد 13408

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5 دي�صمرب 2021 العدد 13408

دولة الإمارات العربية املتحدة
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باملتحور  �إ�شابة  ثالث  ر�شدت  �لهند  �إن  حكوميون  م�شوؤولون  ق��ال 
لالإ�شابات  �لكلي  �ل��ع��دد  ي��ق��رتب  ح��ني  �ل�شبت يف  �أم�����س  �أوم��ي��ك��رون 

مبر�س كوفيد19- من 35 مليونا.
وذكر م�شوؤولون يف ولية جوجار�ت بغرب �لبالد �أن �مل�شاب بال�شاللة 
�جلديدة من فريو�س كورونا رجل من �أ�شل هندي يبلغ من �لعمر 
�إىل  وعاد  �ل�شنني  ع�شر�ت  منذ  زميبابوي  يف  يعي�س  كان  عاما   72

�لهند يف 28 نوفمرب ت�شرين �لثاين.
�ليوم  كوفيد19-  مبر�س  جديدة  �إ�شابات   8603 �لهند  و�شجلت 

�ل�شبت لي�شل �إجمايل �لإ�شابات �إىل 34.62 مليون.
�لإجمالية  �حل�شيلة  لت�شل  جديدة  وف��اة   415 �لبالد  �شجلت  كما 

�إىل 470530.
�مل�شوؤولني  �ملا�شي من  �ل�شهر  �ل��وزر�ء ناريندر� مودي  وطلب رئي�س 
بعدما  �خل��ط��ورة،  عالية  �أن��ه��ا  على  �مل�شنفة  �ل��ب��ل��د�ن  على  �لرتكيز 
�أعلنت منظمة �ل�شحة �لعاملية �أن �ملتحور �أوميكرون “مثري للقلق«.

�لنهائي  �إن �لعدد  �ل�شبت  �أم�س  �ل�شلطات �ل�شحية �لهولندية  قالت 
ملن ثبتت �إ�شابتهم مبتحور فريو�س كورونا �جلديد �أوميكرون، من 
�لأ�شبوع  �أفريقيا  جنوب  من  �لبالد  �إىل  قدمتا  رحلتني  رك��اب  بني 

�ملا�شي، هو 18.
لركاب  فح�شه  �أن��ه��ى  �أن��ه  بيان  يف  لل�شحة  �لهولندي  �ملعهد  وق��ال 
�لرحلتني. كانت �لرحلتان قد �أقلعتا بالفعل يف 26 نوفمرب ت�شرين 
�لثاين عندما فر�شت �حلكومة �لهولندية قيود� جديدة على �ل�شفر 

ب�شبب خماوف من �أوميكرون.
�لرحلتني  ع��ل��ى م���نت  ر�ك�����ب   600 ع��ل��ى  ي���زي���د  م���ا  ع����زل  وج�����رى 
و�إخ�شاعهم لفحو�س كوفيد19-، ومت �لتاأكد من �إ�شابة 61 منهم 

بفريو�س كورونا، منهم 18 بال�شاللة �أوميكرون.
 
 

�إجر�ء  ع��ن  م��ايل  يف  �جلي�س  عليها  يهيمن  �ل��ت��ي  �حلكومة  �أعلنت   
موؤمتر وطني من 27 �إىل 30 كانون �لأول/دي�شمرب، ميهد �لطريق 

�أمام �نتخابات تعيد �لبلد �إىل �حلكم �ملدين.
للطموحات  “�ل�شتجابة  �إىل  �لبناء  لإعادة  �لوطني  �ملوؤمتر  وي�شعى 
�مل�شروعة لل�شعب �ملايل وبناء م�شتقبل �أف�شل”، وفق �لبيان �ل�شادر 
�جلمعة. ويكرر رئي�س �حلكومة �ملوقتة �شوغويل كوكال مايغا، �ملعني 
من �ملجل�س �لع�شكري �لذي توىل �ل�شلطة يف �آب/�أغ�شط�س 2020، 
باأن �ملوؤمتر �لوطني وعدد� �شل�شلة من �مل�شاور�ت �لأدنى م�شتوى �لتي 

�شت�شبقه �شرورية ل�شمان عدم �لطعن يف �أي �نتخابات.
ت�شرين  يف  �أعلنت  م��ايل  يف  �ل�شيا�شية  �لأح���ز�ب  من  جمموعة  لكن 
�أحز�ب  ع��دة  �لئتالف  ه��ذ�  ي�شم  م�شاركتها.  ع��دم  �لثاين/نوفمرب 
�لرئي�س  ��ش�شه  �ل��ذي  مايل”  �أج��ل  من  “�لتجّمع  بينها  وجتمعات، 
�آب/�أغ�شط�س   18 يف  به  �أطيح  �ل��ذي  كيتا،  �بوبكر  �إبر�هيم  �ل�شابق 
�أ�ش�شها  �لتي  �لبمبار�(،  بلغة  )�لتغيري  “يليما”  وحركة   ،2020
�أبلغت باماكو موؤخر� �ملجموعة  �ل��وزر�ء �ل�شابق مو�شى مار�.  رئي�س 
�أن مايل لن تتمكن من  �إفريقيا )�إيكو��س(  �لقت�شادي لدول غرب 
تنظيم �لنتخابات بحلول مهلة �شباط/فرب�ير 2022 �لتي حددها 

�لتكتل، م�شرية �إىل �نعد�م �أمن خطري يف �ملنطقة.

“نقا�شا طويال”  �شيجري  �إن��ه  ب��اي��دن  ج��و  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ق��ال 
م��ع �لرئي�س �ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني ب�����ش��اأن �لأزم����ة ب��ني رو�شيا 

و�أوكر�نيا، و�إنه لن يقبل “خطوطا حمر�ء” من جانب رو�شيا.
و�أ�شاف بايدن يف ت�شريحات لل�شحفيني لدى مغادرته �إىل منتجع 
“نحن على در�ية بتحركات رو�شيا منذ فرتة طويلة،  كامب ديفيد 

و�أتوقع �أننا �شنجري نقا�شا طويال مع بوتني«.
وقال “�أنا ل �أقبل خطوطا حمر�ء من �أحد«.

�ألف   94 من  �أك��رث  ح�شدت  رو�شيا  �إن  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  وقالت 
ج��ن��دي ب��ال��ق��رب م��ن �حل���دود �لأوك��ر�ن��ي��ة، وذل���ك نقال ع��ن تقارير 
للمخابر�ت ت�شري �إىل �أن مو�شكو رمبا ت�شتعد لهجوم ع�شكري و��شع 

�لنطاق يف نهاية يناير كانون �لثاين.

عوا�صم

نيودلهي

�أم�سرتد�م

باماكو

و��سنطن

اإ�شرائيل ت�شتعد حلرب �شد اإيران.. باأ�شلحة دقيقة
•• القد�ض-وكاالت

ب�شاأن  للغاية  مت�شائمة  �إ�شر�ئيل  �أحرونوت” �أن  “يديعوت  �أف��اد موقع �شحيفة 
بالن�شبة  �لأم���ور  و�أن  �لعاملية،  و�ل��ق��وى  ط��ه��ر�ن  ب��ني  �لنووية  �مل��ح��ادث��ات  نتائج 

لإ�شر�ئيل تتجه �أكرث لإمكانية �شرب �إير�ن.
تنفيذ  لإمكانية  ��شتعد�د�ته  ي�شاعف  �لإ�شر�ئيلي  “�جلي�س  �إن  �مل��وق��ع   وق��ال 
�جلو  ل�شالح  تدريبات  �أ�شا�شي من خالل  ب�شكل  وياأتي هذ�  �إي��ر�ن،  �شد  �شربة 
ل�شوؤون  �لوز�رية  “�للجنة  �أن  �ملعلومات”، كا�شفا  �لإ�شر�ئيلي ومن خالل جمع 
�لتجهيز �جتمعت �لأحد و�شادقت مببادرة وزير �لدفاع �لإ�شر�ئيلي بيني غانت�س 
على �شر�ء 12 مروحية ع�شكرية من طر�ز “�شوبر ي�شعور« CH-53K وعلى 
�شر�ء خمزون �إ�شايف للقبة �حلديدية، هذ� بالإ�شافة �إىل �ملخزون �لذي �شادقت 
عليه �لوليات �ملتحدة قبل �أ�شهر وبلغ مليار دولر«. و�أ�شاف: “�أجريت �ت�شالت 
بكميات  �لإ�شر�ئيلي  �جلو  ل�شالح  �شرية  دقيقة  و�أ�شلحة  قنابل  ل�شر�ء  جديدة 
للغاية  �شري  �شنف  �ل��ذي  �لر�شمي  �مللف  “مبوجب  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً  كبرية”، 
بلغت  �ملقتنيات  هذه  لكل  �لإجمالية  �لتكلفة  فاإن  �لثالثة،  �لد�ئرة  عنو�ن  حتت 
خم�شة مليار�ت �شو�قل )�أكرث من مليار دولر(«. و�أكد �أن “�جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
مرتدد حيال كيفية مترير فكرة �لهجوم للجمهور خ�شو�شاً مع حجم �لأ�شر�ر 
�شيناريو  �إىل  ينظرون  ع�شكريني  م�شوؤولني  هناك  �أن  كما  �ملتوقعة،  �لكبرية 
يعرفون  ل  لكنهم  �ملتوقع،  �لهجوم  بعد  �ملعركة  �إىل  �للبناين  �هلل  ح��زب  دخ��ول 
حجم قوة هجومهم”، مبيناً �أن “هذ� �لأمر هو �لذي دفع �جلي�س ل�شر�ء �ملزيد 
يف  ع�شكريون  م�شوؤولون  وقال  �حلديدية«.  للقبة  �لعرت��شية  �ل�شو�ريخ  من 
“�إ�شر�ئيل تعلمت �لدر�س، وحتى لو جنحت �لوليات �ملتحدة  �إن  هيئة �لأرك��ان 

بالتو�شل �إىل �تفاق جيد فلن تتباطاأ ��شتعد�د�ً لهجوم ع�شكري«.

»معركة الطعون« ُتهّدد بتفجري االنتخابات الرئا�شية الليبية

لبنان.. تخّوف من و�شول »اأوميكرون« يف ظل و�شع �شحي �شعب

كوريا اجلنوبية ت�شجل زيادةماكرون: فرن�شا تعمل الإقامة بعثة دبلوما�شية يف اأفغان�شتان 
 قيا�شية  يف وفيات واإ�شابات كوفيد- 19  

•• �صول-رويرتز

قالت �ملر�كز �لكورية ملكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها  �أم�س �ل�شبت �إن كوريا �جلنوبية �شجلت زيادة قيا�شية 
�أكدت ر�شد ت�شع حالت  �إ�شابة و70 وفاة، بينما   5352 �ليومية بكوفيد19- بلغت  يف �لإ�شابات و�لوفيات 
�إ�شابة �إجمال ب�شاللة �أوميكرون �جلديدة. و�أعلنت �حلكومة �أم�س  �إلز�م رو�د �ملطاعم ودور �ل�شينما وغريها 
من �لأماكن �لعامة باإظهار ما يفيد بح�شولهم على تطعيم للوقاية من فريو�س كورونا. ويف مو�جهة �ل�شاللة 
�جلديدة من �لفريو�س، �أعلنت �ل�شلطات �أم�س  �أن كوريا �جلنوبية �شت�شرتط �إخ�شاع جميع �مل�شافرين �لقادمني 
�إليها حلجر �شحي مدته ع�شرة �أيام، على �أن ت�شري تلك �لإج��ر�ء�ت ملدة �أ�شبوعني، موقفة �إعفاء من �حلجر 
كانت قد منحته للحا�شلني على تطعيم كامل. وتكافح كوريا �جلنوبية �أ�شو�أ موجة �إ�شابات منذ يوليو متوز، 
عندما كان عدد �حلالت �ليومية �أقل من 2000. وجتاوز عدد �لإ�شابات 5000 للمرة �لأوىل هذ� �لأ�شبوع، 

فيما ز�د �ل�شغط على نظام �لرعاية �ل�شحية.

من  دبلوما�شييها  و���ش��ح��ب��ت  ���ش��ف��ار�ت��ه��ا  �أخ����رى 
�أفغان�شتان بعد �شيطرة طالبان و�إعالنها حكومة 
�أع�����ش��اوؤه��ا ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �لوليات  �أه����م  م��وؤق��ت��ة 

�ملتحدة و�لأمم �ملتحدة للعقوبات.
وقال ماكرون لل�شحفيني يف �لعا�شمة �لقطرية 
�إىل جدة،  �لتوجه  قبل  ي��زوره��ا  �ل��ت��ي  �ل��دوح��ة، 
�أوروبية...  بلد�ن  ع��دة  بني  تنظيم  يف  “نفكر 
موقع م�شرتك للعديد من �لأوروبيني مبا يتيح 

ل�شفر�ئنا �لتو�جد«.
وحتجم �لوليات �ملتحدة ودول �أوروبية وغريها 
�لتي  ط��ال��ب��ان  بحكومة  ر�شميا  �لع����رت�ف  ع��ن 

بالنكو�س  ويتهمونها  �لب�شتون،  عليها  ي�شيطر 
ع���ن ت��ع��ه��د�ت��ه��ا ب��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ���ش��ام��ل��ة من 
حقوق  وحفظ  و�لعرقية  �ل�شيا�شية  �لناحيتني 

�ملر�أة و�لأقليات.
وقال ماكرون “هذ� نهج خمتلف عن �لعرت�ف 
طالبان...  م��ع  �ل�شيا�شي  �حل���و�ر  �أو  �ل�شيا�شي 

�شيكون لدينا متثيل يف �أقرب وقت ممكن«.
�أنها  �جلمعة  فرن�شا  �أعلنت  منف�شل،  �شياق  ويف 
مب�شاعدة  �أفغان�شتان  من  �إج��الء  بعملية  قامت 
�أفغان،  300، معظمهم  من  �أك��رث  ونقلت  قطر 

من هناك.

•• الدوحة-اأ ف ب

قال �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون  �أم�س 
�إقامة  على  تعمل  �أوروب��ي��ة  دول  ع��دة  �إن  �ل�شبت 
من  �أفغان�شتان  يف  م�شرتكة  دبلوما�شية  بعثة 

�شاأنها �أن متكن �شفر�ءها من �لعودة �إىل هناك.
وت�شعى �لدول �لغربية لإيجاد �شبيل للتعامل مع 
طالبان بعد �شيطرة �حلركة على �أفغان�شتان يف 
تقدم خاطف يف �أغ�شط�س �آب تز�من مع ��شتكمال 
من  �ن�شحابها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقودها  ق��و�ت 
غربية  ودول  �ملتحدة  �لوليات  و�أغلقت  �لبالد. 

•• طرابل�ض-وكاالت

�ملقرر  �ملوعد  من  �أ�شابيع  ثالثة  قبل 
لالنتخابات �لرئا�شية �لليبية، حّذرت 
جملة “جون �أفريك” �لفرن�شية من 
“خماطر �لنفجار”  �أن ليبيا ُتو�جه 
م����ع �ن�������دلع م����ع����ارك ق�����ش��ائ��ي��ة بني 
م�شرية  ل���الن���ت���خ���اب���ات،  ���ح���ني  �مل���ر����شّ
“عملية  �إىل  حت��ّول  �لرت�ّشح  �أن  �إىل 

عد�ئية” بني �ملتناف�شني.
�ل���رغ���م من  ع��ل��ى  �أن�����ه  �مل��ج��ل��ة  ور�أت 
�لطريق  مُت��ّه��د  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن ه��ذه 
للدميقر�طية �لتي ين�شدها �لليبيون 
�لقذ�يف  م��ع��م��ر  ن���ظ���ام  ���ش��ق��وط  م��ن��ذ 
�ملجال  تف�شح  �أن��ه��ا  �إل   ،2011 ع��ام 
��شتّدت  ل�����ش��ر�ع ج��دي��د، حيث  �أي�����ش��اً 
ب�شكل  �لفو�شى  و�شادت  �لنق�شامات، 

كبري.
ووقائع  ع��و�م��ل  �ملجلة  و��شتعر�شت 
د�خلي  “�نفجار  ب��ح�����ش��ول  ُت����ه����ّدد 
م�شرية  برمته”،  �لنتخابي  للم�شار 
�إىل �أن هذ� �ل�شتحقاق �لدميقر�طي 
“�شي�شيع بني مناور�ت رئي�س حكومة 
�لدبيبة،  �حل���م���ي���د  ع���ب���د  �ل�����وح�����دة 

وعرقلة تر�ّشح �شيف �لإ�شالم �لقذ�يف، و��شتقالة رئي�س 
بعثة �لأمم �ملتحدة، وت�شاعد �لتوتر�ت على �لأر�س«.

»ف�سل” مفو�سية �لنتخابات
�ل�شابق للمفو�شية �لوطنية  �مل�شت�شار و�لرئي�س  و�ألقى 
�لعليا لالنتخابات عثمان قاجيجي م�شوؤولية ما يح�شل 
�أنها  �إىل  م�����ش��رًي�  لالنتخابات،  �لعليا  �ملفو�شية  على 

لالنتخابات«. منا�شب  زمني  جدول  و�شع  يف  “ف�شلت 
�لكثري  �ملفو�شية  �أ���ش��اع��ت  “لقد  قاجيجي:  و�أ���ش��اف 
�إذ ل ميكن  ت��ب��د�أ يف �لإج������ر�ء�ت،  �أن  م��ن �ل��وق��ت ق��ب��ل 
ملعرفة  فقط  �أ�شبوعان  �لناخبني  �أم��ام  يكون  �أن  ت�شور 
�ملر�شحني”. و�شاأل: “ملاذ� ُتنّظم �نتخابات رئا�شية �لآن، 
�إل جزًء�  �أن ميثل  �ملنتخب ل ميكن  �ملمثل  �أن  يف حني 

من �لبالد؟«.

•• بريوت-وكاالت

�إىل  “�أوميكرون”  متحور  و�شول  من  لبنان  يتخوف 
�ل��ب��الد، يف �ل��وق��ت �ل���ذي ي��ع��اين فيه �ل��ق��ط��اع �ل�شحي 
يف   15 باإغالق  توقعات  و�شط  للغاية،  “ه�شا”  و�شعا 

�ملئة من �مل�شت�شفيات �للبنانية بنهاية �لعام 2022.
�لآخر،  بعد  لبنان، يوما  �ل�شت�شفاء يف  وتنهار خدمات 
نتيجة �لأزمات �لقت�شادية �ملتالحقة وهجرة �لأطباء 
و�ملمر�شني و�إقفال �أق�شام �أ�شا�شية يف معظم �مل�شت�شفيات 

�للبنانية.
�شليمان  لبنان،  يف  �خلا�شة  �مل�شت�شفيات  نقيب  وك�شف 
توجد  ل  �أن����ه   ،“ ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز  ملوقع”�شكاي  ه�����ارون، 
موؤ�شر�ت حتى �لآن على موجة قوية لوباء كورونا، على 

غر�ر ما ح�شل يف �لعام �ملا�شي.
و�أ�شاف �أنه يف حال ح�شول تلك �ملوجة، فاإن �مل�شت�شفيات 
كما  تعد  لأن �جلهوزية مل  ��شتيعابها  ق��ادرة على  غري 

كانت �شابقا، ب�شبب �إقفال بع�س �لأق�شام.
و�ملمر�شات،  �ملمر�شني  عدد  قّل  “لقد  ه��ارون  و�أو�شح 
�لأطباء هاجرو� وهناك �شعوبات مادية  �أن بع�س  كما 
نف�شها  �أم��ام �جلهوزية  نكون  ول��ن  �ل��وب��اء،  يف مو�جهة 
م��ث��ل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، م��ن ن��اح��ي��ة ع���دد �لأ����ش���رة �لقادرة 
ع��ل��ى ��شتيعاب �لإ���ش��اب��ات، ف��ق��د �أق��ف��ل ع���دد ك��ب��ري من 
�إجر�ء�ت  �أن  �إىل  م�شري�  كورونا”  �أق�شام  �مل�شت�شفيات 

تتخذ حاليا ل�شتباق �أي تف�س للوباء.

تر�جع �جلاهزية
م�شت�شفى  مدير  قال  �ل�شحية،  �ملن�شاآت  جهوزية  وعن 
نيوز  “�شكاي  ملوقع  ع��درة،  نا�شر  �حلكومي،  طر�بل�س 
�إن قدرة �مل�شت�شفيات يف لبنان لي�شت كما كانت  عربية”، 
خالل �لعام �ملا�شي، ب�شب �إغالق �أق�شام كورونا يف عدد 
ن�شبة  �نخفا�س  بعد  �خلا�شة  �مل�شت�شفيات  م��ن  كبري 

�لإ�شابات يف �شهر مايو عام 2021.

�لليبي  �ل�شيا�شي  �حل��و�ر  منتدى  �أقّرها  �لتي  للقو�عد 
له  ُي�شمح  “ل  ليبيا،  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  بعثة  ب��ق��ي��ادة 
�شاغه  �لذي  �لنتخابات  قانون  ين�ّس  كما  بالرت�ّشح«. 
�ملفو�شية  و�أقرته  �لليبي عقيلة �شالح،  رئي�س �لربملان 
يجب  �ملر�ّشحني  �أن  على  لالنتخابات،  �لعليا  �لوطنية 
من  �أ�شهر  ثالثة  قبل  منا�شبهم  تركو�  قد  يكونو�  �أن 
قانون  بتعديل  ُيطالب  كان  �لدبيبة  لكن  �لنتخابات. 
�لن��ت��خ��اب لي�س ف��ق��ط ب��اإل��غ��اء �مل����ادة �ل��ت��ي ك��ان��ت متنع 
�لنهائي  �مل��وع��د  لتمديد  �ل��وق��ت  لك�شب  ب��ل  ت��ر���ش��ح��ه، 
ي��ع��د يف من�شبه  ب��اأن��ه مل  ي��ج��ادل  �أن���ه  ك��م��ا  للت�شويت. 
)�أيلول(  �شبتمرب  يف  �ل��ربمل��ان  ثقة  �شحب  منذ  ر�شمياً 

�ملا�شي.
ي��ز�ل على  “ل  �لدبيبة  �أن  �ملجلة  �أو�شحت  ذل��ك،  وم��ع 
ر�أ�����س �حل��ك��وم��ة يف �ل��وق��ت �حل����ايل، وي��ت��م��ت��ع ب�شعبية 
كبرية، لكنه قد يفكر يف ت�شليم �ل�شلطة لنائبه رم�شان 

و�أو�شح �أن “ليبيا منق�شمة بالكامل، ول ميكن ملر�ّشحي 
نف�شه  و�لأم��ر  �شحيح.  و�لعك�س  �شرًقا،  �لتوّجه  �لغرب 
يتّم  �أن  �لأج�����دى  م��ن  ك���ان  �ل��ن��اخ��ب��ني.  ع��ل��ى  ين�شحب 
�لرتكيز على �نتخابات برملانية ت�شمح بتجديد �لربملان 

ثّم �مل�شي قدًما«.

عملية عد�ئية
ووفًقا للمجلة، حتّول �لرت�ّشح لالنتخابات �إىل “عملية 
عد�ئية” بني �ملتناف�شني مع تقدمي طعون �شد بع�شهم 
�لقائمة  ع��ن  �لإع����الن  ي��ت��ّم  �أن  ُينتظر  فيما  �لبع�س، 
�لأول( �حل���ايل.  دي�����ش��م��رب )ك���ان���ون   4 ي���وم  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
لكل  �لتابعة  �ملناطق  يف  �لطعون  “تقدمي  �أن  و�عتربت 

مر�ّشح �أّثر على م�شد�قية �لعملية �لنتخابية«.
�إرباك جر�ء تر�ّشح �لدبيبة

وز�د تر�ّشح �لدبيبة �مل�شهد �لنتخابي �إرباًكا، لأنه وفقاً 

و�شول  من  وتخوفا  �ملقبلة  للمرحلة  ��شتعد�د�  �أ�شبوع، 
“�أوميكرون«.

وجدد عدرة �لدعوة للمو�طنني �إىل �أخذ �للقاح، خا�شة 
�أن وز�رة �ل�شحة �لعامة تقوم بالعديد من �لإجر�ء�ت 

�جلديدة لت�شهيل تلقيح �ملو�طنني باأ�شرع وقت ممكن.

�شبح �لكارثة
ويبدي �ملدير �لطبي للم�شت�شفى �للبناين “�جلعيتاوي” 
�جلامعي، �لطبيب ناجي �أبي ر��شد، خ�شيته من و�شول 
�إىل  ك��ورون��ا  “عد�د  ق��ائ��ال:  لبنان  �إىل  “�أوميكرون” 

وبنّي عدرة “بالن�شبة للم�شت�شفيات �حلكومية )�لقطاع 
�ل�شحي �لعام( فهي جاهزة على �لرغم من كل �لظروف 
�شبه  �إ�شغال  حالة  يف  وهي  �جلميع،  وت�شتقبل  �ل�شعبة 
تام كما �أن هناك عدد� كبري� من �مل�شت�شفيات �خلا�شة 
مل ت��ف��ت��ح �أق�����ش��ام م��و�ج��ه��ة وب����اء ك���ورون���ا ح��ت��ى �ليوم، 
�لأطباء  �أع���د�د  يف  �لنق�س  �أو  �ملرتفعة  �لتكلفة  ب�شبب 

و�ملمر�شني«.
“يعمل �مل�شت�شفى �حلكومي يف طر�بل�س �شمال  وتابع: 
لبنان، �إىل جانب م�شت�شفيات �أخرى، على زيادة قدرتها 
خالل  ح��د  �أق�����ش��ى  ويف  ك���ورون���ا،  مل��ر���ش��ى  �ل�شتيعابية 

�ل��ذي يحتفظ بنفوذ قوي  �أب��و جناح 
عليه«.

��ستقالة كوبيت�ض
وما يزيد من تعقيد �مل�شهد �ل�شيا�شي، 
�ل���ش��ت��ق��ال��ة �مل��ف��اج��ئ��ة ل��رئ��ي�����س بعثة 
�لأمم �ملتحدة يف ليبيا يان كوبيت�س، 

يف 23 نوفمرب )ت�شرين �لثاين(.
ر�شم  ل�شتقالته،  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  ويف 
تقريره  يف  �ل�شلوفاكي،  �لدبلوما�شي 
قامتة  “�شورة  �لأم����ن،  جمل�س  �إىل 
ل��ل��و���ش��ع يف ل��ي��ب��ي��ا، ق���ائ���اًل �إن����ه “مع 
�لتوتر�ت  تت�شاعد  �لعملية  ت��ق��ّدم 
�ملر�شحني  ك��ب��ار  بع�س  �أه��ل��ي��ة  ب�����ش��اأن 
وج����ود  �إىل  م���������ش����ري�ً  للرئا�شة”، 
�أو  م�شلحة  مو�جهة  من  “خماوف 

�لعودة �إىل �ل�شتبد�د«.
�ل�شيا�شية،  �مل����ن����اور�ت  ج��ان��ب  و�إىل 
ن��ف�����ش��ه��ا على  �مل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات  رّت����ب����ت 
م�شر�تة  كتيبة  و�ق���رتب���ت  �لأر������س، 
من  با�شاغا  لفتحي  �مل��و�ل��ي��ة   166
�خلا�شعة  زي������اد  ب����ن  ط������ارق  ك��ت��ي��ب��ة 
ل�شيطرة �للو�ء خليفة حفرت، بهدف 
خالل  طر�بل�س  ج��ن��وب  يف  �لن��ت�����ش��ار 

�لنتخابات.

خماوف من ��ستباكات قبلية
�أ�شبح  �لأمني  �لو�شع  �أن  �ملجلة  ف��ر�أت  �أما يف �جلنوب، 
متوتر�ً للغاية منذ ح�شار قو�ت م�شلحة ملحكمة �شبها 
مل��ن��ع ���ش��ي��ف �لإ����ش���الم �ل���ق���ذ�يف م��ن ت��ق��دمي ط��ع��ن��ه �شد 
��شتبعاده من �ل�شباق �لرئا�شي. كما �ندلعت ��شتباكات 
�لتعاي�س بني قبائل  ف��ز�ن، حيث كان  قبلية جديدة يف 
غر�ر  ع��ل��ى  ���ش��ع��ب��اً،  و�ل��ت��ب��و  �شليمان  و�أولد  �ل��ق��ذ�ذف��ة 
عامي  �نتخابات  يف  حدثت  �لتي  �لقبلية  �ل�شتباكات 
�أن ��شتمر�ر  2014. كما حّذرت �ملجلة من  و   2012
وجود �ملرتزقة �لأجانب عامل �أمني مهم، حيث ل تز�ل 
�لأر��شي  على  موجودين  و�مل��رت��زق��ة  �لرتكية  �ل��ق��و�ت 

�لليبية، وُيقّدر عدد �ملرتزقة يف �لبالد بعدة �آلف.

�أوميكرون عرب  �رتفاع يوميا وثمة تخوف من و�شول 
�إ�شابة لغاية �لأم�س �لقريب   1500 �ملطار�ت وهناك 
بفريو�س كورونا، و�مل�شهد �ل�شحي يف لبنان ل يطمئن 

و�إذ� دخلنا يف موجة جديدة �شيقع �ملحظور«.
بارتد�ء  كبري�  ��شتهتار�  “هناك  �أن  ر����ش��د  �أب��ي  وي��رى 
خ��الل فرتة  �لأم���ور،  �نفالت  ونتخوف من  �لكمامات، 

�لأعياد وحفالت نهاية �لعام ور�أ�س �ل�شنة«.
�لإر�شاد�ت  تطبيق  �إىل  ب��ال��ع��ودة  �أن”�حلل  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لوقائية و�لتباعد �لجتماعي و�لكمامات مع �لت�شريع 
بكرثة  متوفرة  فاللقاحات  �لتلقيح،  حملة  يف  �لفوري 
�للقاح  �أخ��ذ  م��ن  ن�شبة  تتجاوز  ذل��ك ل  وم��ع  لبنان،  يف 
�لثلث، وفيما يخ�س �أخذ �للقاح هناك تر�خ يف �لأطر�ف 

و�لقرى �لبعيدة وخارج �ملدن �للبنانية«.
تخرج  ورمب��ا  �شيئة  تكون  قد  ت��ط��ور�ت  “هناك  و�أردف 
تنفيذ  �لإ�شر�ع يف  علينا  لذلك،  �ل�شيطرة،  �لأم��ور عن 
�للحظة  لغاية  يقتنع  مل  من  و�إق��ن��اع  �لتلقيح  حمالت 

بجدوى �للقاح يف مقاومة �لوباء �لقاتل«.
وعلى �شعيد جهوزية �لطو�قم �لطبية، قال �أبي ر��شد: 
“ لقد �شعفت قدرتنا على �ملو�جهة باملقارنة مع �لعام 
�ملا�شي، ب�شبب هجرة �لأطباء و�ملمر�شني وهناك �أق�شام 
�أقفلت  �أخ��رى  وم�شت�شفيات  قدرتها  بثلث  حاليا  تعمل 

�أبو�بها«.
وك�شف �أبي ر��شد يف حديث ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
عن وجود “بو�در للدخول يف موجة جديدة من �لوباء، 
لبنان،  يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  على  خطري  �أم��ر  وه��ذ� 

وناأمل �أل ن�شل لذلك«.
وخ��ت��م ح��دي��ث��ه ق��ائ��ال: “من �مل��وؤ���ش��ف �أن �ل��ع��دي��د من 
�إج����ر�ء  ب��ال��ف��ريو���س ول ميكنهم  ي�����ش��اب��ون  �مل��و�ط��ن��ني 
وهوؤلء  �لقت�شادية،  �لأزمة  ب�شبب  �ملخربي،  �لفح�س 
عازيا �ل�شبب  ل يحت�شبون �شمن عد�د وز�رة �ل�شحة”، 
�لقت�شادية  و�لأزم����ة  �لفحو�شات  كلفة  “�رتفاع  �إىل 

�لتي يعي�شها �ملو�طن �للبناين«.

فاينن�شال تاميز: مفاو�شات فيينا النووية تتعامل مع واقع خمتلف عن اتفاق 2015
•• لندن-وكاالت

غ���اردن���ر يف �شحيفة  دي��ف��ي��د  ك��ت��ب 
�لربيطانية،  تاميز”  “فاينن�شال 
�إن����ه م���ع م���ع���اودة �مل��ف��او���ش��ات هذ� 
�إحياء  ب��ه��دف  فيينا  يف  �لأ���ش��ب��وع 
�لت��ف��اق �ل��ن��ووي م��ع �إي���ر�ن، �لذي 
�لأمريكي  �لرئي�س  منه  �ن�شحب 
�ل�شابق دونالد تر�مب قبل ثالثة 
�أعو�م، يبدو �أن �ملحاولة للعودة �إىل 
�لو�شع �لذي كان �شائد�ً قبل ذلك، 
من قبل �لوليات �ملتحدة وخم�س 

قوى عاملية �أخرى، لن جتدي.
لعام  �ملحت�شر  �لت���ف���اق  �إن  وق���ال 
ر�شمياً  ت��دع��م��ه  و�ل����ذي   ،2015
�ملتحدة  و�مل��م��ل��ك��ة  و�أمل��ان��ي��ا  ف��رن�����ش��ا 
و�ل�������ش���ني ورو�����ش����ي����ا وح����ت����ى بعد 
�لن�شحاب �لأمريكي �لآحادي، بد� 
جمدد�ً  �لنبعاث  و�شك  على  كاأنه 

قبل �ل�شيف، بعد �شت جولت من 
�ملحادثات يف فيينا.

و�لوليات  �إي�����ر�ن  �أن  رغ���م  وع��ل��ى 
بع�شهما  م���ع  ت��ت��ح��دث��ان  �مل��ت��ح��دة 
�لدول  بطريقة غري مبا�شرة عرب 
�لتفاق،  ع��ل��ى  �مل��وق��ع��ة  �لأوروب���ي���ة 
فاإنه ك��ان ثمة �أم��ل يف ع��ودة خطة 
)�ل�شم  �مل�شرتكة  �ل�شاملة  �لعمل 
�ل��ر���ش��م��ي ل��الت��ف��اق �ل���ن���ووي( �إىل 
�إمكان  يف  يكن  مل  ولكن  �لطاولة. 
�ل��رب�غ��م��ات��ي��ني يف ط���ه���ر�ن �إع����ادة 
حطمها  �ل���ت���ي  �ل�������ش���اع���ة  ع����ق����ارب 
ت��ر�م��ب. وك���ان �ل��الع��ب��ون �خلطاأ 
يف  �مل�����������ش�����رح  ور�ء  ي����ح����ت���������ش����دون 
�إب��ر�ه��ي��م رئي�شي  ط��ه��ر�ن. وخ��ل��ف 
�لقا�شي �ملعروف ب�شجله �لدموي، 
�لرب�غماتي ح�شن روحاين كرئي�س 
يف �نتخابات �ل�شيف. وعني رئي�شي 
�أم���ري ع��ب��د�ل��ل��ه��ي��ان وزي���ر�ً  ح�شني 

ديبلوما�شي  وه�����و  ل���ل���خ���ارج���ي���ة، 
ق����ري����ب م�����ن �حل�����ر������س �ل�����ث�����وري، 
ظريف-�لوجه  ج��و�د  ملحمد  خلفاً 
�لإير�نية  للديبلوما�شية  �لناعم 
و�ل���������ذي ه���ن���د����س م�����ع روح��������اين، 
بقيت  ذلك،  ومع  �لنووي.  �لتفاق 
�لقائد  يدي  بني  �ملطلقة  �ل�شلطة 
وميليها  خ��ام��ن��ئ��ي،  ع��ل��ي  �لأع���ل���ى 
�ل��ث��وري ورج���ال �لق�شاء  �حل��ر���س 
�ملنتخبني،  �لدينية غري  و�ملوؤ�ش�شة 
�أم���ام���ه ف��ق��ط. وهكذ�  �مل�����ش��وؤول��ني 
لي�س  �ملت�شددة  �ل�شيا�شة  �شبب  فاإن 
للمت�شددين،  �ل��و����ش��ع  �لك��ت�����ش��اح 
و�إمنا خامنئي نف�شه، �لذي �أعطى 
�إ�����ش����ارة �مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى �لخ�����رت�ق 
2015. ويف  ع��ام  �ل��ذي حتقق يف 
�لذين  �مل�����ش��وؤول��ون  ي�شري  �ل��و�ق��ع، 
�لتفاق  �إىل  �لديبلوما�شية  ق��ادو� 
عام 2015، �إىل �أن نقطة �لتحول 

�لأبي�س  �لبيت  �أك��د  عندما  كانت 
�أنه ل ي�شعى �إىل �لإطاحة بالنظام 

يف طهر�ن.
وك���ان���ت ه���ن���اك �آم������ال ب�����اأن تعيني 
�أم���ري ع��ب��د�ل��ل��ه��ي��ان وزي���ر�ً  ح�شني 
للخارجية، وهو رجل له �متد�د�ت 
ت�شل �إىل �لدولة �لعميقة يف �إير�ن، 
�شتجعل  ظ���ري���ف،  ���ش��ل��ف��ه  ب��خ��الف 
�لنووي،  �لت��ف��اق  �إىل  �ل��ع��ودة  م��ن 
�أك��رث ج���دوى. وم��ع ذل��ك، مل يكن 
فكرة  فقط  يرف�شون  �مل��ت�����ش��ددون 
�لقت�شادي  �لن��ف��ت��اح  م��ن  م��زي��د 
و�لن��دم��اج م��ع �ل��ع��امل. ب��ل �إنهم- 
�لأطياف-  خمتلف  من  و�إير�نيني 
�لنووي،  ي��ع��ت��ربون �لت��ف��اق  ك��ان��و� 
خدعة. وحتى قبل �أن ميزق تر�مب 
�لعقوبات  ف��ر���س  وي��ع��ي��د  �لت��ف��اق 
بهدف �شل �لقت�شاد �لإير�ين، فاإن 
�إد�رة �لرئي�س �ل�شابق بار�ك �أوباما 

فر�شت �شل�شلة من �لعقوبات غري 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ل��ف �ل����ن����ووي، جعلت 
�إير�ن خارج نظام �لدولر، وقطعت 
�لعاملية، مما منع  بالبنوك  �شلتها 

�لتجارة و�لإ�شتثمار�ت.
�لنووين  �ملفاو�شني  كبري  وعر�س 
ع��ل��ي ب���اق���ري ك��ن��ي م��وق��ف��ه ب�شكل 
ل ل��ب�����س ف��ي��ه يف م���ق���ال ن�����ش��ره يف 
�لأ�شبوع  تاميز”  “فاينن�شال 
�إن����ه ي��ت��ع��ني على  �إذ ق���ال  �مل��ا���ش��ي. 
�لوليات �ملتحدة رفع كل �لعقوبات 
بعد  فر�شتها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
للعودة  كمقدمة  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق 
منه  �أم��ري��ك��ا  �ن�شحبت  �إت��ف��اق  �إىل 
بقيت  �إنها  طهر�ن  وتقول  �آحادياً. 
م��ل��ت��زم��ة �لت���ف���اق مل����دة ���ش��ن��ة بعد 
فاإن  �لأمريكي. وهكذ�،  �لن�شحاب 
�أن  قبل  و��شنطن  ملعب  يف  �ل��ك��رة 
ت��ع��ود ل��الم��ت��ث��ال. وف��ر���ش��ت مئات 

�لإجر�ء�ت على �إير�ن بعد 2018 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ن�����ش��اط �لإي������ر�ين غري 
�ل�شيعة  ����ش��ت��خ��د�م  م��ث��ل  �ل���ن���ووي، 
�ل��ع��رب ك��وك��الء لب�شط �ل��ن��ف��وذ يف 
وتطوير  و�خل���ل���ي���ج،  �ل�����ش��ام  ب����الد 
ون�شر �شو�ريخ بالي�شتية وم�شري�ت 
�لهجوم  يف  ��شتخدمت  �لتي  كتلك 
 .2019 ع��ام  �أر�م��ك��و  �شركة  على 
ظل  يف  �لعقوبات  ه��ذه  و��شتمرت 
�إن �حلديث يف  ب��اي��دن.  رئا�شة جو 
و����ش��ن��ط��ن ع��ن رف���ع �ل��ع��ق��وب��ات هو 
ول  �إي���ر�ن  لت�شجيع  ج��زرة  مبثابة 

تتطابق مع مطالب باقري كني.
�ملتمثل  �ل��ث��اين  �لإي���ر�ين  و�ملطلب 
يف �أن يكون �لتفاق ملزماً لروؤ�شاء 
ميكن  ل  �مل�شتقبل،  يف  �أم��ري��ك��ي��ني 
حت��ق��ي��ق��ه، ح��ت��ى ول���و ك��ان��ت �إي����ر�ن 
عد�ء  بعد  كهذه  �شمانة  �إىل  تتوق 

طويل مع �لوليات �ملتحدة.
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نافذة 
م�سرعة

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

•• لوك الليربتي

ي��ز�ل يعاين يف ت�شنيفات ��شتطالعات     بينما ل 
�ل��ر�أي، وغري متاأكد من م�شري خطته �لبالغة 2 
تق�شيم  �إىل  تبنيها  �شيوؤدي  و�لتي  دولر،  تريليون 
�لقوى �لدميقر�طية، يو�جه جو بايدن �لآن عدًو� 

جديًد�: �ملتحّور �أوميكرون.
ب�شبب  �شديدة  لن��ت��ق��اد�ت  �شلفه  تعّر�س  ول��ئ��ن     
�ل�شاد�س  �ل��رئ��ي�����س  ف���ان  كوفيد-19،  ل����  �إد�رت������ه 
�لتطعيم،  بطل  �أن���ه  على  نف�شه  ي��ق��دم  و�لأرب��ع��ني 
�إىل  ووعد مبنح �خلرب�ء و�لعلوم مدخاًل متميًز� 

�ملكتب �لبي�شاوي.
   يف نظر مو�طنيه، يدير جو بايدن �لوباء جيًد�، 
وُيعّد  �لنخفا�س.  يف  �آخ��ذ  �شعبيته  ت�شنيف  لكن 
�لقليلة  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �أح���د  كوفيد-19  م��ع  تعامله 
�مل��ر���ش��ي��ة، ح��ي��ث ي��ن��ه��ار م��ن ����ش��ت��ط��الع �إىل �خر. 
�أ���ش��و�أ وق��ت بالن�شبة  �أوم��ي��ك��رون يف  وي��اأت��ي متحّور 
فقد�ن  خطر  يتهّدده  �لذي  �لدميقر�طي  للحزب 

�ل�شيطرة على �ملجل�شني.
   ولعّلكم تدركون مثلي، �أن و�شول متحّور جديد 
ل��الق��ت�����ش��اد. ول���ن يكون  ب��اأخ��ب��ار �شيئة  ي��اأت��ي  ق��د 
�لرئي�س قادر� على �لبتهاج لفرتة طويلة بانت�شار 

خطته �خلا�شة بالبنية �لتحتية.
ب��اي��دن لي�س م�����ش��وؤوًل ع��ن و�شول     بالطبع، ج��و 
�مل���ت���ح���ّور �جل����دي����د، وق����د ح�����اول م����وؤخ����ًر� تهدئة 
مو�طنيه من خالل �لدعاء باأن 70 باملائة منهم 
يتمتعون �لآن باحلماية �لكافية. ويحتمل �أن يكون 

دخول  بتقييد  �لأوىل  �إد�رت�����ه  وق�����ر�ر�ت  لكلماته 
تاأثري حمدود فقط  �لبالد،  �إىل  �مل�شافرين  بع�س 
ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات �جل��م��ي��ع ب��ع��د ع�شرين ���ش��ه��ًر� من 

حماربة كوفيد-19.
�إعالن  �إىل  �لثالثاء،  و�أ���ش��ار موقع هيل، �شباح     
وهو  يوليو.  يف  �لفريو�س  على  �لنت�شار  �لرئي�س 
تقدمي  مي��ك��ن��ه  ول  �ل����رت�ج����ع،  ع��ل��ى  �لآن  جم���رب 
�إىل  ب��ال��ع��ودة  �ل��ت��ن��ب��وؤ  ل��ل��و���ش��ع، ول  �شليم  ت��ق��دي��ر 
�حل���ي���اة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب�����ش��ك��ل ���ش��ح��ي��ح... ف���ال �أحد 

ي�شتطيع ذلك.
�أم ل،  �لو�شع  �لرئي�س م�شوؤوًل عن     و�شو�ء كان 
غ�شبهم  �أو  �إحباطهم  �لناخبون  يوجه  م��ا  غالًبا 
�أن  �مل����وؤك����د  �لأب���ي�������س. وم����ن  �ل��ب��ي��ت  ���ش��اغ��ل  �إىل 
���ش��يء ر�ئ���ع يف حوزتهم  �ل��ذي��ن ل  �جل��م��ه��وري��ني، 
يقدمونه يف �ملقابل، �شي�شتغلون هذ� �ل�شخط دون 
�ن يزعجهم �أن �لعديد من ممثليهم �ملنتخبني، ما 
ز�لو� يعار�شون �إد�رة �أف�شل للتد�بري �ل�شحية، �أو 

�أنهم ل يتحدثون عن �لتطعيم �إل هم�شا.
   يبدو م�شتقبل هذه �لإد�رة على �ملدى �لق�شري 
�أي �جتاه  �ل��ن��ظ��ر يف  وب��غ�����س  ق���امًت���ا،  و�مل��ت��و���ش��ط 
�شينظر، يجب على جو بايدن �أن يبحث ب�شدة عن 

�أخبار جيدة.
�ل�����و�ردة من  �لأخ���ب���ار  �أن  ع��ل��ى  �مل��ر�ه��ن��ة   وميكننا 
جنوب �إفريقيا تتاأكد... وت�شري �لتحليالت �ملجز�أة 
�إىل �أن �شحايا �أوميكرون يعانون فقط من �أعر��س 

خفيفة.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اأوميكرون ي�شرع اإدارة بايدن...؟

*�أ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �لأمريكيني.

�لبالد، ومت �إر�شال �لبيانات �ىل هيئة ق�شائية خمت�شة.
و�أن  �لنتخابات  يف  �لفائزين  �أ�شماء  �ملفو�شية  تعلن  �أن  ويفرت�س 
تر�شلهم �ىل �ملحكمة �لحتادية للم�شادقة عليها. وقال رئي�س مركز 
�لتفكري �ل�شيا�شي �إح�شان �ل�شمري لوكالة فر�ن�س بر�س “�ملفو�شية 
وتريد  دقيقة  وكانت  م��زورة  تكن  �لنتخابات مل  �أن  تثبت  �أن  تريد 
و�أن  خ��روق��ات،  وج��ود  ع��دم  �لتاأكد من  باأنها حت��اول  ر�شالة  �إي�شال 
�ل�شعبي،  �حل�شد  �أن�شار  ويعترب  ومهنية«.  دقيقة  كانت  �لإج��ر�ء�ت 
�لف�شائل �ملو�لية باأغلبها لإير�ن و�لتي �أدجمت بالقو�ت �حلكومية، 
�ملنطقة  ه��وؤلء �عت�شامات قرب مد�خل  م��زورة. ونظم  �لنتخابات 
حكومية  م��ق��ر�ت  فيها  تقع  و�ل��ت��ي  �لتح�شني  �ل�شديدة  �خل�����ش��ر�ء 
و�شفار�ت �أجنبية بينها �شفارة و��شنطن، وحاولو� �قتحامها بالقوة 
�لربملان  �لرئي�شي يف  �ملمثل  �لفتح،  لأكرث من مرة. وخ�شر حتالف 

فيما  لتفاق  �لتو�شل  �ل�شيعة  متثل  �لتي  �لرئي�شية  �لأح��ز�ب  على 
بينها للتو�شل �ىل تو�فق، بغ�س �لنظر عن ن�شبة متثيل �لحز�ب يف 
جمل�س �لنو�ب. وتتعار�س مو�قف �ل�شدر حالياً مع دعو�ت �لأطر�ف 

�ملو�لية لإير�ن �لتي ت�شعى ملو��شلة �لعمل بت�شكيل حكومة ت�شوية.
ويدعو  �ل���وزر�ء.  رئي�س  �شيختار  تياره  �أن  كلل  دون  �ل�شدر  وي��ردد 
على  ح�شلت  �لتي  ب��الأح��ز�ب  ممثلة  “�أغلبية”  حكومة  لت�شكيل 
�ل�شدر  يتوجه  وب�شكل غري م�شبوق، قد  �لأ���ش��و�ت.  �أعلى عدد من 
�ل��ربمل��ان م��ن خ��الل حت��ال��ف��ات مع  د�خ���ل  لت�شكيل حت��ال��ف غالبية 
يف  وي�����ش��ريون  حمللني.  وف��ق  �ل�شيعية،  �لت�شكيالت  خ��ارج  �أط���ر�ف 
هذ� �لإطار �ىل �حتمال ت�شكيل �ئتالف مع رئي�س �لربملان �ملنتهية 
وليته حممد �حللبو�شي و�حلزب �لدميوقر�طي �لكرد�شتاين �لذي 

ير�أ�شه م�شعود بارز�ين.

•• بغداد-اأ ف ب

ت�شوب حالة ترقب حذر يف �لعر�ق بانتظار �إعالن �لنتائج �لنهائية 
�لأول- ت�شرين  من  �لعا�شر  يف  جرت  �لتي  �لت�شريعية  لالنتخابات 

�أكتوبر ، وقد تاأخر �إ�شد�ر �لنتائج ب�شبب �شغوط �لأحز�ب �خلا�شرة 
�ملو�لية لإير�ن �لتي �أقامت �عت�شاما مفتوحا و�شط بغد�د �حتجاجا 
قد  �لنتائج  �أن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  وعلمت  �لأول��ي��ة.  �لنتائج  على 
مفاو�شات  �لكو�لي�س  خلف  وجت��ري  �ل��ي��وم.  لح��ق  وق��ت  يف  ت�شدر 
�حلكومة  ت�شكيلة  حول  رئي�شيني،  مع�شكرين  بني  خالفات  ظل  يف 

�ملقبلة �لتي يجب �أن تنال ثقة جمل�س �لنو�ب.
�ل�شبت  �أعلنت �ملفو�شية  �ملا�شية،  بعد طول �نتظار خالل �لأ�شابيع 
�إع���ادة ع��د وف��رز ي��دوي ملئات �شناديق �لق���رت�ع يف عموم  �لن��ت��ه��اء 

�لأولية، بعدما  �لف�شائل، قر�بة ثلثي مقاعده، وفقا للنتائج  لهذه 
�لنتائج  ل��ه��ذه  ووف��ق��ا  �مل��ن��ح��ل.  �ل��ربمل��ان  يف  48 مقعد�  ي�شغل  ك��ان 
�ملر�قبني،  لتقدير�ت  وفقا  حم��دود�ً  تغري�ً  ت�شهد  قد  �لتي  �لأولية 
�ل�شدر  مقتدى  �لدين  رج��ل  يتزعمه  �ل��ذي  �ل�شدري  �لتيار  جنح 
يف �حل�شول على �أكرث من 70 مقعد�ً من �أ�شل 329 هو جمموع 
مالك  ح��م��دي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وحت���دث  �ل��ن��و�ب.  جمل�س  مقاعد 
“�شغط”  ع��ن  �لأدن����ى،  �ل�شرق  ل�شيا�شة  و��شنطن”  “معهد  م��ن 
تتعر�س له �ملفو�شية و�لق�شاء. و�أ�شاف “�أ�شبحت �مل�شاألة ح�شا�شة 
للغاية وميكن �أن توؤدي حلدوث ت�شعيد ع�شكري يف �لعر�ق، وهناك 
وبع�س  �مليلي�شيات  ���ش��ك��اوى  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  كيفية  ح���ول  م�����د�ولت 
�لأطر�ف �لأخرى«. يف ظروف كالتي يعي�شها �لعر�ق �ملتعدد �لأديان 
و�لأعر�ق، ت�شري مفاو�شات ت�شكيل �حلكومة يف طريق طويل يتعني 

 ترقب حذر لنتائج االنتخابات الت�شريعية يف العراق 

�ل�شود�ين  �لنتقال  م�شتقبل  ي��ز�ل  “ل  و�أ���ش��اف  ع��ادل��ة«. 
“يعرقل  �أّن �لنقالب �لع�شكري قد  غري موؤّكد”، معترب� 
�لدولّية  �جلبهتني  على  حتّققت  �لتي  �ملهّمة  �لإجن����از�ت 
�لدين ومن  �ل�شود�ن من تخفيف  و�لقت�شادّية” ويحرم 
�مل�شاعد�ت �لتي “يحتاجها ب�شّدة«. وتابع “يجب على جميع 
�لأطر�ف بذل جهود من�ّشقة للتفاو�س من �أجل حّل فّعال 
للق�شايا �لعالقة بطريقة �شاملة وبطريقة ير�ها �ل�شعب 
بتقارير  غوتريي�س  ون��ّدد  �شرعّية«.  و���ش��رك��اوؤه  �ل�شود�ين 
�لذخرية  و�لع�شكرّية  �لأم��ن��ّي��ة  �ل��ق��ّو�ت  “��شتخد�م  ح��ول 
�حلّية �شّد متظاهرين �شلمّيني ما ت�شّبب يف �شقوط قتلى 

وجرحى”، م�شدد� على �أّن “هذ� غري مقبول«.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

يف  �أنطونيو غوتريي�س  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني  دع��ا 
�أر�ِشل �إىل جمل�س �لأمن، �ل�شلطات �ل�شود�نّية �إىل  تقرير 
�أنها  ر�أى  بيئة  يف  و�ل�شحافة”  �لتعبري  ح��ّري��ة  “�حرت�م 
هذه  يف  وق��ال  لل�شحافّيني«.  ع���د�ًء  ف��اأك��رث  “�أكرث  ت�شبح 
عليها  وح�شلت  ب��ع��د  ُتن�شر  مل  �ل��ت��ي  �لف�شلّية  �ل��وث��ي��ق��ة 
�لفوري  �لإف���ر�ج  �إىل  دع��وت��ي  “�أكّرر  بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة 
وغري �مل�شروط عن جميع �ملعتقلني و�ملحتجزين تع�شفيا، 
�ل�شيا�شية.  �ملعار�شة  ون�شطاء  زعماء  �عتقال  وق��ف  و�إىل 
ي��ح��اك��م��و� حماكمة  �أن  ي��ج��ب  ت��ه��م،  �إل��ي��ه��م  َم����ن ُوج���ه���ت 

•• باجنول-اأ ف ب

يديل �لناخبون يف غامبيا باأ�شو�تهم 
لدميوقر�طية  حا�شمة  �نتخابات  يف 
ما�شيها  على  للتغلب  ت�شعى  فتية 
كوفيد19-  وت��اأث��ري  �ل��دي��ك��ت��ات��وري 

على �قت�شاد �له�س.
�أبو�بها  �لت�شويت  م��ر�ك��ز  وف��ت��ح��ت 
)بالتوقيت  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د 
�مل��ح��ل��ي وت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س( بينما 
�لفجر  قبل  طويلة  طو�بري  ت�شكلت 
و�ملناطق  ب����اجن����ول  يف  ل��ل��ت�����ش��وي��ت 
�ملحيطة بها ، ح�شبما �أ�شار �شحافيو 

وكالة فر�ن�س بر�س.
�شو�حي  يف  ماجنايكوند�  �شوق  ويف 
 500 ن���ح���و  �����ش���ط���ف  �ل���ع���ا����ش���م���ة 

�شخ�س، و�نتظرو� ل�شاعات.
ويتناف�س �أد�ما بارو �لرئي�س �ملنتهية 
وليته مع خم�شة مر�شحني �آخرين، 
�أق��ل بقليل من  جميعهم رج��ال على 
�أ�شغر  رئا�شة  لتويل  ���ش��وت،  مليون 
�لإف���ري���ق���ي���ة وتعد  �ل���ق���ارة  دول�����ة يف 
و�حدة من �أفقر دول �لعامل، لولية 

مدتها خم�س �شنو�ت.
و�حدة  دورة  يف  �لنتخابات  وجت��ري 
�لنتائج  ُت���ع���رف  �أن  ومي��ك��ن  ف��ق��ط. 

�لأوىل يف وقت مبكر من �لأحد.
متعهد  وه������و  ب�������ارو  �أد�م����������ا  وك�������ان 
 56 �ل��ي��وم  ع��ق��ار�ت يبلغ م��ن �لعمر 
�شنو�ت  ق��ب��ل خ��م�����س  ����ش���رب  ع���ام���ا، 
�لديكتاتور  على  وف��از  �لتوقعات  كل 
يحيى جامع �لذي �أم�شى �أكرث من 
�ل�����ش��ل��ط��ة �شهدت  ع��ام��ا يف  ع�����ش��ري��ن 
وعمالوؤها  �لدولة  �رتكبتها  فظائع 
�ختفاء  ح����الت  �إىل  �غ��ت��ي��الت  م���ن 

•• كابول-اأ ف ب

����ش���ه���دت عاما  �ل���������دول  م�����ن  ق���ل���ة 
�شهدته  �ل�������ذي  م���ث���ل  م�������ش���ط���رب���ا 
�إعادة  مع   ،2021 �شنة  �أفغان�شتان 
�لبالد  ع���ل���ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  ط���ال���ب���ان 
متفاقمة  �إن�شانية  �أزم��ة  يف  �لغارقة 

خ�شو�شا مع �قرت�ب �شتاء قار�س.
�شيطرت حركة طالبان �ملتمردة على 
�آب/�أغ�شط�س  منت�شف  يف  �ل��ب��الد 
ب�شرعة كبرية فاجاأت �جلميع، حتى 
�لكثري  �أن  ل��درج��ة  نف�شها  �حل��رك��ة 
يت�شاءلون  ز�ل����و�  م��ا  �لأف���غ���ان  م��ن 
عما حدث بال�شبط وعما �شيحمله 

�مل�شتقبل.
�شتطبع ذ�كرة �لعامل لفرتة طويلة 
ي�شقطون  �لذين  �لأف��غ��ان  مب�شاهد 
من �شماء كابول بعدما حاولو� عبثا 
�لإج���الء  ط���ائ���ر�ت  ب��اآخ��ر  �لتم�شك 
للفر�ر من �لنظام �جلديد و�لبوؤ�س. 
يتمثل  ط����ال����ب����ان،  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
مترد  حتويل  يف  �لرئي�شي  �لتحدي 
مبعظمهم  متعلمني  غري  مقاتلني 
�إىل �إد�رة قادرة على قيادة بلد معقد 

ومتنوع.
بقيادة  �ل����غ����رب،  �إىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لوليات �ملتحدة وحلفائها يف حلف 
�شمال �لأطل�شي، ثمة خوف مزدوج، 
�أك���رث �إىل  م��ن روؤي���ة �ل��ب��الد تنزلق 
�ل��ب��وؤ���س م���ا ي��دف��ع ع�شر�ت  ب���ر�ث���ن 
�إىل �لفر�ر من  �لآلف من �لأفغان 
�أفغان�شتان مرتعا  تعود  و�أن  �لبالد، 
تنظيم  م��ث��ل  �إره���اب���ي���ة  جل���م���اع���ات 

�لقاعدة.
�ملو�طنني، �شيكون  �إىل  بالن�شبة  �أما 
و�مل�شكن  �ل����غ����ذ�ء  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول 
تتحمل  ف��ي��م��ا  �أول�����وي�����ة،  و�ل���ع���م���ل 
�ل�شيا�شات  وط��اأة  خ�شو�شا  �لن�شاء 
لطالبان  �ل��ق��م��ع��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�ل���ت���ي ك���ان���ت ���ش��ائ��دة خ����الل حكم 

�حلركة يف �لت�شعينات.
وق���ال���ت �مل��ح��ل��ل��ة ك���اي���ت ك�����الرك يف 
“�أفغان�شتان  �شبكة  ن�شرته  تقرير 
“عو�قب  �إن  نتوورك”  �أنالي�شت�س 
ت����غ����ي����ري �ل�����ن�����ظ�����ام ك�����ان�����ت ف����وري����ة 

وكارثية«.
�لع�شكري  �لنت�شار  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
���ش��ري��ع��ا ج���د� حل��رك��ة طالبان  �أت����ى 
“�لتي مل يكن لديها خطط لإد�رة 

�لبالد من دون م�شاعدة خارجية«.
حركة  ك��ان��ت  “عندما  و�أو����ش���ح���ت 
م���ت���م���ردة، ف��ر���ش��ت ����ش���ر�ئ���ب على 

ق�شري وجر�ئم �غت�شاب وتعذيب.
ورف�����س ج��ام��ع ح��ي��ن��ذ�ك �لعرت�ف 
�ملطاف  نهاية  يف  و��شطر  بهزميته 
�ل�شتو�ئية  �إىل غينيا  �لبالد  ملغادرة 
حتت �شغط تدخل ع�شكري من قبل 

دول غرب �إفريقيا.
�نتخابات  �أول  وت�شهد غامبيا بذلك 
منذ  ف����ي����ه����ا  ج�����ام�����ع  ي����رت�����ش����ح  مل 

.1966
وت�����ش��ك��ل �إم��ك��ان��ي��ة حم��ا���ش��ب��ت��ه �أح���د 
�إىل  لالنتخابات،  �أ�شا�شيني  رهانني 

جانب �لأزمة �لقت�شادية.

قابلتهم  �ل��ذي��ن  �لغامبيون  ويتفق 
�أنهم  ع���ل���ى  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  وك����ال����ة 
من  �شنو�ت  بعد  حريتهم  ��شتعادو� 
�لت�شويت  ����ش���رورة  وع��ل��ى  �خل����وف 

لرت�شيخ دميوقر�طية ه�شة.
وي�شدد �أد�م��ا ب��ارو على �إجن��از�ت��ه يف 
و�أ�شو�ق  طرق  وبناء  �حلريات  �إع��ادة 
�ملجتمع  م����ع  �ل���ع���الق���ات  وت���ه���دئ���ة 
�لدويل. ويدعو حزبه �إىل “مو��شلة 

�لتطور�ت غري �مل�شبوقة«.
�أو���ش��اي��ن��و دربو  ه��و  ل��ه  �أه���م مناف�س 
وه���و حم����اٍم يف جمال  ع��ام��ا(   73(

من  �أو  ه��و  �أ�شهر،  �شتة  مهلة  خ��الل 
�ل��ب��الد م��ا يجب  يخلفه ع��ل��ى ر�����س 
فعله بعد ذلك. ومن منفاه يو��شل 
بالده  �شيا�شة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ري  ج��ام��ع 
ح��ي��ث م��ا ز�ل ل��دي��ه ع���دد ك��ب��ري من 
�ملوؤيدين. لكن �لعديد من �لغامبيني 
�أكرث  �أعربو� عن خم��اوف يف ق�شايا 
يعي�شون  ن�شفهم  ف��ن��ح��و  �إحل���اح���ا. 
حتت خط �لفقر يف بلد ت�شرر ب�شدة 

من �نت�شار كورونا.
خارياتو  و�ل��ن��ادل��ة  �لطالبة  وق��ال��ت 
����ش���وق  يف  ع������ام������ا(   23( ت�����������ور�ي 
�أن  �مل��ه��م ج���د�  “من  م��اجن��اي��ك��ون��د� 
ي�شوت �ملو�طنون ويختارو� �ل�شخ�س 

�ملنا�شب«.
م���ن ج��ه��ت��ه، �أك�����د ب��اب��ك��ر دي���ال���و �أن 
نريد  لأن��ن��ا  ج���د�  “مهم  �ل��ت�����ش��وي��ت 
“�لأوقات  �أن  و�أ����ش���اف  �لتغيري”. 
�لقت�شادي  و�ل��و���ش��ع  ج���د�  �شعبة 
�لزر�عة  ع��ن  �لنظر  وبغ�س  ���ش��يء«. 
و�ل��ت��ح��وي��الت �مل��ال��ي��ة م���ن �خل����ارج، 
تعي�س �لبالد ب�شو�طئها �ملطلة على 
عائد�ت  ع��ل��ى  �لأط���ل�������ش���ي،  �مل��ح��ي��ط 

�ل�شياحة �لتي جفت.
وبد�أ �ل�شياح �لعودة. لكن �لعديد من 

�لوظائف �ختفت.
نقاط  �إح����������دى  غ���ام���ب���ي���ا  وك�����ان�����ت 
للمهاجرين  �لرئي�شية  �لن��ط��الق 
�أوروبا  �إىل  للو�شول  ي�شعون  �لذين 

عن طريق زو�رق.
�أ�شعار  �رتفاع  من  �لغامبيون  يعاين 
و�ل�شكر  �لأرز  مثل  �لأ�شا�شية  �مل��و�د 
و�لتيار  �ملياه  �نقطاع  ومن  و�لزيت، 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي، وع�����دم �ل���و����ش���ول �إىل 

�لرعاية �ل�شحية.
 

�لرئي�س  ي��ت��ه��م  �لإن���������ش����ان،  ح���ق���وق 
�ملنتهية وليته ب�”ف�شل ذريع” وعدم 
للبقاء يف  �ل��ت��ز�م��ات��ه  ب��ك��ل  �لل���ت���ز�م 

�ل�شلطة. وهو يدعو للتغيري.
رد�  بالتاأكيد”،  بذلك  “�أوؤمن  وق��ال 
على �شوؤ�ل لوكالة فر�ن�س بر�س عما 
�إذ� كان حان �لوقت بعد كان �لرجل 
�ل��ث��اين يف ن��ظ��ام ج��ام��ع �أرب���ع مر�ت، 
بعدما  لبارو  خلفا  �لرئا�شة  ليتوىل 

كان وزير� �أي�شا.
وت���ر�ج���ع ب����ارو ع���ن وع���ه���ده �لأويل 
�شنو�ت  ل��ث��الث  من�شبه  يف  ب��ال��ب��ق��اء 

�لنتقالية.  �ل���ف���رتة  خ����الل  ف��ق��ط 
�ل�شابقة  �ل��ت��ز�م��ات��ه  م��ن  خفف  كما 
عن  للم�شوؤولني  �ل��ع��د�ل��ة  لتحقيق 

�جلر�ئم يف عهد جامع.
وم�����ا ح�����دث ه����و �ل��ع��ك�����س مت���ام���ا �إذ 
�لرئي�س  ح����زب  م���ع  ح���زب���ه  حت���ال���ف 

�مل�شتبد �ل�شابق.
ويت�شاءل �ل�شحايا عما �إذ� كان بارو 
تو�شيات  �نتخابه،  �أعيد  �إذ�  �شينفذ 

جلنة �لتحقيق يف عهد جامع.
ت�شرين  يف  �للجنة  ل��ه  ق��دم��ت  وق���د 
ليقرر  ت��ق��ري��ره��ا  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب 

عليها،  ت�شيطر  �لتي  �ملناطق  �شكان 
�أيدي  �لعامة يف  �خل��دم��ات  وت��رك��ت 
�حلكومة ومنظمات غري حكومية” 
ممولة �إىل حد كبري عرب م�شاعد�ت 

دولية.
�ل�شلطة...  يف  �لآن  “هي  و�أ�شافت 
على ر�أ�س دولة ذ�ت دخل منخف�س 
تهتم  �أن  ي��ج��ب  فيما  ك��ب��ري،  ب�شكل 
�ل�شكان”  م���ن  ك��ام��ل��ة  مب��ج��م��وع��ة 
40 مليون  ق��ر�ب��ة  ي��ع��ّدون  �ل��ذي��ن 
من  �لإد�رة  �ن��ه��ي��ار  ي�شكل  ن�����ش��م��ة. 
�أكرب �مل�شكالت �لتي تو�جه طالبان.
�أفغاين  �أل���ف   120 م��ن  �أك���رث  نقل 
�لأ�شابيع  يف  كابول  مطار  من  ج��و� 
للوجود  �ل���ف���و����ش���وي���ة  �لأخ����������رية 
�آب/�أغ�شط�س.  �أو�خ��ر  يف  �لأمريكي 
عملو�  �أ���ش��خ��ا���س  بغالبيتهم  وه���م 
لإد�رة  �أجنبية  �شركات  �أو  دول  م��ع 
�مل�شاعد�ت  من  �ل���دولر�ت  مليار�ت 
�لتي دعمت ميز�نية  20 عاما  ملدة 

�لدولة �إىل حد كبري.
طالبان  حل��ك��وم��ة  مي��ك��ن  ل  �لآن، 
�مل����ح����روم����ة م����ن ه�����ذه �مل�������ش���اع���دة، 
�إل على مو�ردها �خلا�شة  �لعتماد 
�جلمارك  وع����ائ����د�ت  و�ل�������ش���ر�ئ���ب 

خ�شو�شا.
ت�شرين  ن���ه���اي���ة  يف  �أع���ل���ن���ت  وه�����ي 
�لثاين/نوفمرب �أنها �شتدفع رو�تب 
�مل��وظ��ف��ني �حل��ك��وم��ي��ني �ل���ذي���ن مل 
وهو  �أ���ش��ه��ر،  منذ  ر�ت���ب  �أي  يتلقو� 

�أمر �أثبط عزمية كرث بينهم.

وقال ح�شرة �هلل وهو موظف كبري 
يف وز�رة �خلارجية ف�شل عدم ك�شف 
��شمه �لكامل “�أذهب �إىل �ملكتب كل 
�شباح، لكن ل يوجد �شيء �أفعله. يف 
�تفاقات  �أتفاو�س على  �ل�شابق كنت 
جت��اري��ة م��ع �ل����دول �مل���ج���اورة. لكن 
ل  ت��ع��ل��ي��م��ات،  �أي  ل��دي��ن��ا  لي�س  �لآن 

�أحد يعرف �شيئا«.
يف �ل��ك��ث��ري م��ن �ل������وز�ر�ت، ق��ل��ة من 
ت��ع��رف طريقة  م�����ش��وؤويل ط��ال��ب��ان 

��شتخد�م �لكمبيوتر على ما يبدو.
�إقناع  يف  ���ش��ع��وب��ة  ط��ال��ب��ان  وجت����د 
�أكرث  �شتكون  �أنها  و�خل��ارج  �لد�خل 
�ن��ف��ت��اح��ا مم���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف ظل 
 1996 عامي  بني  �ل�شابق  حكمها 
�لن�شاء  ��شطهدت  عندما  و2001 

وعاقبت معار�شيها بق�شوة.
�أق������ل������ه، مت���ن���ح �حل���رك���ة  يف �مل��������دن 
�حلرية:  م���ن  م���زي���د�  �لإ���ش��الم��ي��ة 
ف��ال��ن�����ش��اء، ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �مل���ث���ال، مل 
يعدن جمرب�ت على �رتد�ء �لربقع 
ذكر  م���ر�ف���ق  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��ن  �أو 

للخروج.
�أكرث  �أخ���رى  �إ���ش��ار�ت  تعطي  لكنها 
�خلدمات  با�شتثناء  للقلق:  �إث����ارة 
�مل����وظ����ف����ات  ت����ع����د  �ل�������ش���ح���ي���ة، مل 
كذلك  �مل���ك���ات���ب.  �إىل  �حل��ك��وم��ي��ات 
�ملد�ر�س  فتح  �إع���ادة  طالبان  �أعلنت 
للذكور،  و�ل���ث���ان���وي���ة  �لإع������د�دي������ة 

م�شتثنية �لإناث.
“هذ� من  وتذّرعت طالبان بالقول 

�خلطر  �أن  علما  �شالمتهن”  �أج��ل 
�ملد�ر�س  �لذي كان يتهدد  �لرئي�شي 
�لأخ��رية، وهو هجمات  �ل�شنو�ت  يف 
على  ��شتيالئها  م��ع  ز�ل  ط��ال��ب��ان، 

�ل�شلطة.
�لنظام  ت���غ���ي���ري  �أق�����ل�����ق  ح�����ني  ويف 
حمل  �مل����دن،  يف  �ملتعلمني  �لأف���غ���ان 
�لريفية  �مل��ن��اط��ق  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �إىل 
ما  للمتمردين  و�مل��وؤي��دة  �ملحافظة 
كانت تنتظره منذ 20 عاما: �إنهاء 

�لق�شف �لغربي و�ل�شالم.
لكن فرتة �لر�حة مل ت�شتمر طويال، 
�إذ �شرعان ما وجدت طالبان نف�شها 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م��و�ج��ه��ة مت����رد  يف 

�لدموي .
�ل��و���ش��ع �لق��ت�����ش��ادي للبالد  ل��ك��ن 
�ل��ت��ي ت��ع��د و�ح�����دة م���ن �أف���ق���ر دول 
�ل���ع���امل و�ل���غ���ارق���ة يف �مل��ج��ه��ول مع 
وق���ف �مل�����ش��اع��د�ت �ل��دول��ي��ة، ه��و ما 
وم�شتقبل  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ���ش��ي��ح��دد 
ب���اأزم���ة  �لآن  �مل���ه���ددي���ن  �لأف�����غ�����ان 

�إن�شانية كربى.
�مل��ن��ظ��م��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة ناقو�س  ت���دق 
�لأمم  �إىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  �خل����ط����ر. 
يف  �ل��وق��ت:  مع  �شباق  فهو  �ملتحدة، 
بد�ية �ل�شتاء �لقا�شي، يو�جه قر�بة 
�ملئة  55 يف  �أو  �أفغاين،  23 مليون 

من �ل�شكان، خطر �ملجاعة.
“قتلت  �ل�����ش��ل��ط��ة  ط���ال���ب���ان  ب���ت���ويل 
وفقا  �لتي تبي�س ذهبا”  �لدجاجة 
“دخلها  �ل��ي��وم  لأن  ك���الرك،  لكايت 

�حلكومة  دخ���ل  م���ن  بكثري”  �أق����ل 
�ل�شابقة.

طالبان  ب���ني  �مل���ف���او����ش���ات  وت���ب���دو 
و�ل������دول �لأج��ن��ب��ي��ة لإع������ادة بع�س 

�مل�شاعد�ت �شعبة وح�شا�شة.
تريد �لدول �ملانحة جتنب �لتعامل 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  م���ن���ب���وذ  ن���ظ���ام  م����ع 
�ل��دويل مل يعرتف به �أي بلد حتى 
�نت�شارها  �أن  �لآن. وتعتقد طالبان 
��شطر�رها  لعدم  يكفي  مبا  و��شح 
لتقدمي تنازلت يف �ملقابل، خ�شو�شا 

يف ما يتعلق بحقوق �ملر�أة.
على �مل�شتوى �ملحلي، متكنت بع�س 
�ملنظمات غري �حلكومية من جتاوز 
�شلطات طالبان لتوزيع �لقليل من 
�مل�����ش��اع��د�ت ع��ل��ى م��ن ه��م يف �أم�س 
�مل�شتوى  على  لكن  �إل��ي��ه��ا.  �حل��اج��ة 
�أن  ل��ط��ال��ب��ان  �ل���وط���ن���ي، ل مي��ك��ن 
ق����وة خا�شعة  ع���ن  ����ش���ورة  ت��ع��ك�����س 
للخارج، وهي م�شرة على �ل�شيطرة 
يقلق  �أمر  وهو  �مل�شاعد�ت،  كل  على 

�لكثري من �لدول �ملانحة.
�لتفاوؤل  �إىل  ي���دف���ع  ل  ذل�����ك  ك����ل 
دمرته  �ل��ذي  �لبلد  ه��ذ�  مب�شتقبل 
 40 �أك��رث م��ن  ح��رب م�شتمرة منذ 

عاما.
بالن�شبة �إىل كالرك، فاإن “�لفو�ئد 
�لقت�شادية لل�شالم �شتبقى هام�شية 
مقارنة بال�شرر �لناجم عن فقد�ن 
�لتي  و�لعزلة  �خلارجية  �مل�شاعد�ت 

تو�جهها �أفغان�شتان �لآن«.

اقتحام مقر منظمة حظر الكيميائي يف الهاي 
•• الهاي-اأ ف ب

حظر  منظمة  مقر  �أك����ر�د  متظاهرين  �ق��ت��ح��ام  �إث���ر  �أ���ش��خ��ا���س  �شتة  ُج���رح 
 50 توقيف  �إىل  �أي�شا  �أدت  تلته مو�جهات  �لكيميائية يف له��اي  �لأ�شلحة 

�شخ�شا، ح�شبما �أعلنت �ل�شرطة �لهولندية.
خالل  للمنظمة  �لأمنية  �لتد�بري  �خرتقو�  قد  �لأ�شخا�س  ع�شر�ت  وك��ان 
تظاهرة �حتجاج على تركيا �لتي يتهمونها با�شتخد�م �أ�شلحة كيميائية يف 

�شمال �لعر�ق.
�ل�شرطة،  �أن تخرجهم  �ملبنى قبل  �لبع�س منهم من دخ��ول رده��ة  ومتكن 
على ما ذكرت م�شادر دبلوما�شية ل�شحافيني يف وكالة فر�ن�س بر�س، فيما 

نفذ �آخرون �حتجاجا �شاخبا �أمام و�جهة �ملبنى.
و�شحبت �ل�شرطة �ملتظاهرين �لو�حد تلو �لآخر، وو�شعتهم �أر�شا وكبلتهم، 
وفق مر��شلي فر�ن�س بر�س. و�قتيد عدد منهم يف �شاحنات �شغرية، و�آخرون 

يف حافلة م�شتاأجرة على �لأرجح.
وقطعت ع�شر �آليات لل�شرطة على �لأقل �لطريق �أمام مقر �لهيئة �لو�قع 
روت��ه، كما ح�شرت  م��ارك  �لهولندي  �ل��وزر�ء  �لر�شمي لرئي�س  �ملقر  قبالة 

عدة �شيار�ت �إ�شعاف ومروحية طبية �إىل �ملوقع.
�ملتظاهرون  قام  عندما  متظاهرين  و�أربعة  �ل�شرطة  من  عن�شر�ن  وج��رح 

لهاي. �شرطة  وفق  �ملبنى”،  “باقتحام 
متظاهر�   50 “قر�بة  �إن  بر�س  لفر�ن�س  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  وق��ال 
يف  �لتحقيق  ب�شدد  “نحن  م�شيفا  لل�شرطة”  �إىل مركز  ونقلو�  �عتقلو� 

�لأحد�ث �لتي وقعت بعد �لظهر«.
وعربت �لبعثة �لربيطانية �إىل �ملنظمة عن “قلق عميق مل�شاهدة �ملتظاهرين 

يقتحمون مقر �ملنظمة” و�شكرت �ل�شرطة على “�لتدخل �ل�شريع«
�إىل  تقدم  �أن  “ينبغي  كيميائية  �أ�شلحة  ��شتخد�م  على  �أدل��ة  �أي  �إن  وقالت 

منظمة حظر �لأ�شلحة �لكيميائية من خالل �لقنو�ت �ملنا�شبة«.
�أن يكون زمالوؤنا يف  “ناأمل  �لقلق وكتبت يف تغريدة  كما عربت كند� عن 

�ملنظمة بخري«.
حزب  مع  نز�عها  يف  كيميائية  �أ�شلحة  ��شتخدمت  تكون  �أن  تركيا  وتنفي 
منذ  �لرتكية  �ل��دول��ة  �شد  مت��رد  حركة  يقود  �ل��ذي  �لكرد�شتاين  �لعمال 

.1984
وت�شن �لقو�ت �لرتكية بانتظام عمليات �شد �لقو�عد �خللفية حلزب �لعمال 

�لكرد�شتاين يف مناطق �حلكم �لذ�تي �لكردية يف �شمال �لعر�ق.
�لأ�شهر  �أوروب��ا منذ  �لكرد�شتاين ومنظمات كردية يف  �لعمال  ويتهم حزب 
�ملا�شية، تركيا با�شتخد�م �أ�شلحة كيميائية ومنها غاز �أع�شاب وغاز كربيت 

�خلردل، يف ع�شر�ت �لهجمات يف �شمال �لعر�ق.

انتخابات رئا�شية لعالج جروح الديكتاتورية وكوفيد يف غامبيا 

اأفغان�شتان... عام م�شطرب وم�شتقبل جمهول 

غوتريي�س يدعو ال�شودان اإىل احرتام االإعالم 
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عربي ودويل

•• الفجر -اأنتوين زوي -ترجمة خرية ال�صيباين

�سار�ض- من   B.1.1.529 �ملتحّور  �كت�ساف  �أثــار     
قبل  من  “�أوميكرون”  عليه  �أطلق  �لــذي  كوف2-، 
منظمة �ل�سحة �لعاملية، قلًقا عاملًيا، وو�سع �لكوكب 
يف حالة تاأهب ق�سوى ب�سكل عام. و�ل�سبب وجيه: 
“متحّور  �أنـــه  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  �أعلنت 
و��سعة  جمموعة  به  �سبايك  بروتني  لأن  مقلق” 
�للقاحات  �أّن  من  خمــاوف  يثري  مما  �لطفر�ت،  من 
يف  فعالية  �أقــل  �أنها  �ستثبت  �حلالية  و�لعالجات 

مكافحته.

اخلناق ي�شيق على االإخوان باأوروبا.. »عدو التطرف« حاكم للنم�شا
�جلماعة ومتويلها لالإرهاب.

وياأتي ذلك بينما تخو�س �لدول �لأوروبية حربا �شر�شة �شد �لوجود �لإخو�ين 
�إجر�ء�ت  لتعزيز  و�لت�شريعات  �لقو�نني  م��ن  جمموعة  ع��رب  �أر��شيها،  على 

مكافحة �لإرهاب و�لتطرف.
�أكرث  �أكرب مد�همة يف تاريخ �لبالد طالت  2020، قاد نيهامر  ويف نوفمرب 
من 60 موقعا على �رتباط بتنظيم �لإخو�ن وحركة حما�س، يف �أربع مناطق 

خمتلفة وهي �شترييا وكارينثيا و�لنم�شا �ل�شفلى وفيينا.
و�آن��ذ�ك، قال �إن �ملد�همات كانت تهدف �إىل “قطع جذور �لإ�شالم �ل�شيا�شي، 

ونعمل بكل قوتنا �شد هذه �ملنظمات �لإجر�مية و�ملتطرفة و�لال�إن�شانية«.
مبثابة  كانت  �ملد�همات  �أن  �ل�شابق  �لد�خلية  وزي��ر  �أك��د  برملانية،  جل�شة  ويف 
و�لإره��اب و�لإخو�ن  �لدم  “حما�س جتلب  �شربة قا�شمة لالإخو�ن وحما�س: 

ميولونها«.

•• عوا�صم-وكاالت

�لأول �جلمعة  �أم�س  بالنم�شا  “�ل�شعب” �حلاكم  �لعليا حلزب  �لهيئة  �شوتت 
ل�شالح تعيني وزير �لد�خلية، كارل نيهامر، م�شت�شار� جديد� للبالد، وهو ما 
بعد�ئه  معروفا  كونه  �لإخ��و�ن  لتنظيم  قا�شمة  �شربة  مبثابة  حمللون  عده 

�ل�شديد للتنظيمات �ملتطرفة. 
�أن  ينتظر  و�ل�شر�مة،  �حل��زم  عنه  �ملعروف  �ل�شابق،  �لد�خلية  وزي��ر  نيهامر 
�إجر�ء�ت  لإنهاء  بلن،  دير  فان  �ألك�شندر  �لنم�شا،  رئي�س  وقت لحق  يلتقي يف 

توليه �حلكومة يف خطوة �إجر�ئية.
بحظر  ب���د�أت  �ل��ت��ط��رف،  �شد  قوية  حملة  �لنم�شا  ت�شن  ع��ام��ني،  م��د�ر  وعلى 
ومر�قبة  لتحليل  �ل�شيا�شي،  �لإ�شالم  توثيق  مركز  وتاأ�شي�س  �لتنظيم  رم��وز 
ور�شد �أن�شطتها يف �لأر��شي �لنم�شاوية، ثم فتح حتقيقات قانونية يف �أن�شطة 

ويف 28 �أكتوبر �ملا�شي، �حت�شنت �لنم�شا �أعمال منتدى فيينا ملكافحة �لإ�شالم 
و�ملهني  �ل�شيا�شي  �مل�شتوى  على  �ل��دويل  �لتبادل  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �ل�شيا�شي، 
يف  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��الم  و�أن�شطة  و�لفاعلني  و�ل�شبكات  �لأيديولوجيات  ح��ول 

�أوروبا، بالإ�شافة �إىل كيفية مكافحتها.
ويف موؤمتر �شحفي م�شرتك، �أكد وزر�ء من 4 دول �أوروبية هي �لنم�شا وفرن�شا 
وبلجيكا و�لدمنارك، حتويل منتدى فيينا �إىل من�شة د�ئمة ملكافحة �لإ�شالم 

�ل�شيا�شي باأوروبا تعقد ب�شكل �شنوي.
�ل�شيا�شي ميثل م�شكلة كبرية،  “نو�جه حتديا قويا، �لإ�شالم  �آن��ذ�ك:  وقالو� 
ون�شر  �ملو�زية،  �ملجتمعات  وخلق  �لف�شل  تبد�أ مبو�جهة حماولت  وحماربته 

�لتطرف«.
�لإره��اب و�لتطرف  �لأوروب��ي لدر��شات مكافحة  �ملركز  جا�شم حممد، رئي�س 
)مقره �أملانيا(، قال �إنه بدون �شك تعيني كارل نيهامر وزير �لد�خلية �ل�شابق 

حلكومة �لنم�شا �شيعمل على ت�شييق �أكرث ل�شيا�شات �لإ�شالم �ل�شيا�شي ب�شفة 
عامة و�لإخو�ن ب�شفة خا�شة. و�أ�شاف جا�شم حممد، يف حديث مع �شكاي نيوز 
�أن نيهامر كان ور�ء ت�شريع عدة قو�نني �أ�شدرها �لربملان �لنم�شاوي  عربية، 
تتيح  و�لت�شريعات  �لإج���ر�ء�ت  من  حزمة  ت�شمل  يوليو  �شهر  يف  ك��ان  �أحدثها 
لوز�رة �لد�خلية يف تتبع �لبيئة �حلا�شنة للتنظيمات �ملتطرفة وكذلك فر�س 
مر�قب �أكرث لهم، �إ�شافة �إىل ت�شريعات ت�شم جملة �إجر�ء�ت جديدة يف حماربة 
خطاب �لكر�هية عرب �لإنرتنت. و�أكد على �أن تعيني كارل بالن�شبة لالإخو�ن 
�أكرث  �شتكون  �ل�شيا�شي  �لإ�شالم  �شد  مرتقبة  جديدة  �شيا�شات  “هناك  يعني 
�شر�مة«. و�أو�شح حممد �أن �أوروبا ب�شكل عام بد�أت تتخذ �شيا�شات �أكرث �شد 
�جلماعات �ملتطرفة وعلى ر�أ�شها �لإخو�ن، فخالل �ل�شنو�ت �لثالثة �لأخرية 
قامت �أوروبا مبر�جعة �شيا�شاتها، حيث كانت هناك ثغر�ت عدة �كت�شفتها عقب 

موجات �لإرهاب يف 2015 و2016.

وزيرة خارجية جنوب �إفريقيا ناليدي باندور

    ورغم �أنه من �ل�شابق لأو�نه �لتاأكد، 
على  ق��ادر  �أوميكرون  �أن  ا  �أي�شً يبدو 
�أكرب  ب�شهولة  �لنا�س  �إ���ش��اب��ة  �إع���ادة 
من �ل�شاللت �لأخ��رى. وعلى غر�ر 
و�ململكة  وك���ن���د�  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي على وجه 
ودول  �أ�شرت�ليا  �أغلقت  �خل�شو�س، 
ا حدودها �أمام �مل�شافرين  �خرى �أي�شً

من عدة دول جنوب �إفريقية.
�شيحتاج  �ل����ب����ل����د�ن،  ب��ع�����س  ويف     
م��ن جنوب  دي���اره���م  �إىل  �ل��ع��ائ��دون 
�حلجر  يف  �ل���ب���ق���اء  �إىل  �إف���ري���ق���ي���ا 
�ل���������ش����ح����ي ب�����ال�����ف�����ن�����دق و�إج�������������ر�ء 
�لختبار�ت. �أما �لذين عادو�، خالل 
�لبلد�ن  م��ن  �ملا�شيني،  �لأ�شبوعني 
�إفريقيا  -ج���ن���وب  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ت�����ش��ع��ة 
وبوت�شو�نا  وزمي���ب���اب���وي  ون��ام��ي��ب��ي��ا 
و�شي�شيل  و�إ����ش���و�ت���ي���ن���ي  ول��ي�����ش��وت��و 
ومالوي وموزمبيق -�شيتعني �لقيام 

بحجر ذ�تي.
�ي�شا  �أن����ه مت  �مل�����ش��ك��ل��ة يف  ت��ك��م��ن     
�ك��ت�����ش��اف �أوم��ي��ك��رون يف �أج����ز�ء من 
�ل��ع��امل غ��ري �إف��ري��ق��ي��ا، مب��ا يف ذلك 
و�إ�شر�ئيل  و�أمل��ان��ي��ا  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
ل��ذ�، يف حني  وهونغ كونغ وبلجيكا. 
�جلنوب  �ل���دول  يف  �ل�شفر  حظر  �أن 
�نت�شاره  يبطئ  �أن  مي��ك��ن  �إف��ري��ق��ي��ة 
وي���وف���ر ب��ع�����س �ل����وق����ت، ف��م��ن غري 
لإيقافه  ك���اف���ي���اً  ي���ك���ون  �أن  �مل���رج���ح 

متاًما.
   وو�شعت �حلكومات �ملقاطعة هذه 
�لقيود يف حماولة حلماية مو�طنيها. 
ت���ك���ون هذه  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ذل�����ك،  وم����ع 
مو�رد  بت�شخري  م�شحوبة  �لتد�بري 
�إ�شافية لدعم خطط �لت�شدي �لتي 
�أفريقية  �جلنوب  �لبلد�ن  و�شعتها 

و�أماكن �أخرى.

كوفيد- جائحة  ��شتمر�ر  ُي��ع��زى     
19 جزئًيا �إىل تغطية �لتطعيم غري 
�ملتكافئة يف �أجز�ء كثرية من �لعامل، 
ل ���ش��ي��م��ا يف �ل��ب��ل��د�ن �لأق�����ل من���و�ً. 
حاًل  �أف�شل  نف�شها  �إفريقيا  جنوب 
م���ن م��ع��ظ��م دول �ل���ق���ارة، ل��ك��ن 24 
�لبالغني  �شكانها  م��ن  فقط  ب��امل��ائ��ة 
مت تلقيحهم بالكامل حتى �لآن. ويف 
جميع �أنحاء �إفريقيا، ينخف�س هذ� 
�لرقم �إىل 7 فا�شل 2 باملائة. هناك 
حاجة ما�شة �إىل مزيد من �مل�شاعدة 
�لتطعيم  �لدولية لتح�شني معدلت 

هذه.
   دعت موؤ�ش�شات وقادة �أفارقة، بدعم 
من خرب�ء يف �ل�شحة �لعاملية وعلم 
�إنتاج  م�شانع  �إن�شاء  �إىل  �للقاحات، 
ل��ق��اح �حل��م�����س �ل���ن���ووي �ل��ري��ب��ي يف 
�ل��ق��ارة �لأف��ري��ق��ي��ة. وم��ن ���ش��اأن ذلك 
�ملنطقة،  ل�شكان  �لأولوية  يعطي  �أن 
�شل�شلة  حت����دي����ات  ع���ل���ى  وي���ت���غ���ل���ب 
�لوقت  يف  وي�����ش��ت��ج��ي��ب  �ل����ت����وري����د، 
�حل��ق��ي��ق��ي ل���ت���ه���دي���د�ت �لأم����ر������س 

�لنا�شئة.
   ومع ذلك، تو�جه �لبلد�ن �لنامية 
�لأمر  يتعلق  عندما  ك��ب��رية  عقبات 
�لفكرية  �مللكية  �ت��ف��اق��ي��ات  ب��ت��اأم��ني 
لقاحات  و�إن���ت���اج  ب��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

كوفيد-19.
   بينما ل يز�ل هناك �لكثري لنتعلمه 
وتاأثريه  �أوم���ي���ك���رون،  ���ش��ل��وك  ح���ول 
�ملجتمع  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �ل����وب����اء،  ع��ل��ى 
بتقدمي  �ل���ت���ز�م���ه  �إظ����ه����ار  �ل������دويل 
�لدعم �حلقيقي للبلد�ن �لتي تتبنى 
مكافحة  يف  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات 
�مل�شاركة  خ���الل  م���ن  كوفيد-19، 
�لتي  �ملعلومات  يف  و�شفافية  ب�شرعة 

بحوزته.
�أ�ستاذ �ل�سحة �لعاملية 
و�لتنمية، جامعة نيو �ساوث 
ويلز

من خالل ت�شل�شل �ملادة �جلينية �ملوجودة يف عينات من �أ�شخا�س ثبتت �إ�شابتهم، يحدد �لعلماء �ملتغري�ت �جلديدة

��شتنفار يف كل م�شت�شفيات �وروبا مطار �أو �آر تامبو �لدويل يف جوهان�شربج بعد �أن حظرت عدة دول �لرحالت �جلوية من جنوب �إفريقيا

متى مت �لك�سف 
عن �أوميكرون؟

   مت حت��دي��د ه���ذ� �مل��ت��ح��ّور يف 22 
نوفمرب يف جنوب �إفريقيا، من عينة 
نوفمرب.   9 ماأخوذة من مري�س يف 
يف  �لفريو�شات  علماء  ت�شرف  وق��د 
جنوب �إفريقيا ب�شرعة: حتدثو� �إىل 
مر�قبة  �شبكة  خ��الل  م��ن  زمالئهم 
�جلينوم يف جنوب �إفريقيا، و�ت�شلو� 
منظمة  �إح����اط����ة  م����ع  ب��ح��ك��وم��ت��ه��م 

�ل�شحة �لعاملية، يف 24 نوفمرب.
   وت��ت��م��ا���ش��ى ه�����ذه �خل����ط����و�ت مع 
�ل��ل��و�ئ��ح �ل�����ش��ح��ي��ة �ل���دول���ي���ة، �لتي 
حتدد �ملبادئ �لتوجيهية �لتي يجب 
�ن تتحّرك �لدول وفقها يف مثل هذ� 

�ل�شياق.
   ل تز�ل �لطريقة �لتي يت�شرف بها 
و��شحة،  غري  �جلديد  �ملتحّور  ه��ذ� 
معدل  �أن  �ملتخ�ش�شني  بع�س  و�أك��د 
من��و �لإ���ش��اب��ات ب��اأوم��ي��ك��رون، �لذي 
يعك�س قابلية �نتقاله، قد يكون �أعلى 
م��ن م��ع��دل من��و دل��ت��ا. ول��ئ��ن يتعني 
�إذ� �شّح هذ�  ف��اإن��ه  ذل��ك �ول،  �إث��ب��ات 

�لتقييم، �شتكون �ملعلومة مقلقة.

رد فعل يخالف  تو�سيات 
منظمة �ل�سحة �لعاملية

و�ل�شيا�شيون  �ل��ع��ل��م��اء  �أ����ش���ي���ب     
�أم����ل م���ن تنفيذ  �لأف����ارق����ة ب��خ��ي��ب��ة 
�أن����ه رد فعل  �حل���ظ���ر، �ل����ذي ي����رون 
�لتي  �ل���دول  جانب  م��ن  “غريزي” 
عنه  �شتنجّر  �إنه  ويقولون،  فر�شته. 
�قت�شاد  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ���ش��ل��ب��ي��ة  �آث������ار� 

تخفيف  يف  و�مل�����ش��اع��دة  �خل���ط���رية، 
هذه �لتهديد�ت.

�مل�شتقلة  �ل��ه��ي��ئ��ة  لح��ظ��ت  وك��م��ا     
و�ل�شتجابة  للوباء  بالتاأهب  �ملعنية 
له يف مايو: “)...( ل يرى �لفاعلون 
�شوى  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��ح��ة  يف جم����ال 
�لوباء  �إىل  �لنتباه  لفت  يف  �لعيوب 

�لذي ميكن �أن ينت�شر.«
   وت��و���ش��ي جمموعة �خل���رب�ء هذه 
ب��اإن�����ش��اء ح���و�ف���ز مل���ك���اف���اأة �إج������ر�ء�ت 
ت�شمل  �أن  وميكن  �ل�شريع.  �لتفاعل 
ه���ذه �أ���ش��ك��ال �ل���دع���م �مل��خ��ت��ل��ف��ة من 

�أجل:
• �إقامة �شر�كات يف قطاعي �لبحث 

و�لتعليم.
ومر�قبة  �ل�شحية  �لنظم  تعزيز   •

�لأمر��س �ملعدية.
ب�شكل  �للقاحات  ت��وّف��ري  حت�شني   •
ك��ب��ري، وحت�����ش��ني وج���وده���ا، و�شمان 

�لعد�لة يف توزيعها .
�لذي  �مل��ايل  �لتعوي�س  يف  �لنظر   •
�شندوق  ����ش���ك���ل  ي���ت���خ���ذ  �أن  مي���ك���ن 

ت�شامن .

�سرورة تعزيز 
تغطية �لتطعيم

  وتظل �للقاحات �لركيزة �لأ�شا�شية 
كوفيد- �آث����ار  �أخ��ط��ر  م��ن  للحماية 

19. ورغم �أنه مل يت�شح بعد مدى 
�أوميكرون،  م��ت��ح��ّور  �شد  فعاليتها 
�لأقل  على  توفر  �أنها  �ملحتمل  فمن 
و�إذ�  �حل��م��اي��ة.  م��ن  معيًنا  م�شتوى 
�قت�شت �ل�شرورة، فقد �أ�شار خمترب 
فايزر �إىل �أنه قادر على تطوير لقاح 
فعال �شد متحّور جديد مثل هذ� يف 

غ�شون مائة يوم.

ت�شتقبل  �ل���ت���ي  �إف���ري���ق���ي���ا،  ج���ن���وب 
�أنحاء  جميع  م��ن  �ل�����ش��ي��اح  تقليدًيا 
�لعامل خالل فرتة �ل�شيف يف نهاية 

�لعام.
�أن���ه ل يز�ل  ��ا، �إىل  �أي�����شً    و�أ����ش���ارو� 
م��ن غ��ري �ل��و����ش��ح م��ا �إذ� ك���ان هذ� 
يف  بالفعل  ن�شاأ  قد  �جلديد  �ملتحّور 
جنوب �إفريقيا، رغم �أنه مت حتديده 
لأول مرة هناك، مبا �أنه مت �كت�شاف 
�لبلد�ن  �ل��ع��دي��د م��ن  �أوم��ي��ك��رون يف 
�لتنّقل  ب�شدد  يكون  وق��د  �لأخ���رى، 
م���درج���ة يف حظر  م��ن��اط��ق غ���ري  يف 

�ل�شفر.

�إىل حد  ت����ز�ل غ���ري م��ك��ت��م��ل��ة  ب���ه ل 
�ملزيد من  �إج��ر�ء  يتم  كبري. فبينما 
�ملتعمقة، يجب مر�قبته  �لتحليالت 
من  �نت�شاره  يف  و�لتحكم  با�شتمر�ر، 
خالل تطبيق تد�بري �ل�شحة �لعامة 
�لختبار  �لآن:  �مل��ع��روف��ة  �لثالثية 

و�لتتبع و�لعزل.
ما �لذي ميكن �أن تفعله �لبلد�ن ذ�ت 

�لدخل �ملرتفع للم�شاعدة؟
�لغنية م�شاعدة  �ل��دول    يجب على 
�أخ�����رى  ودول  �لأف���ري���ق���ي���ة  �ل�������دول 
�ملبكرة  �ل��ت��ح��ذي��ر�ت  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
ت��ه��دي��د�ت �لأم���ر�����س �ملعدية  ح���ول 

تو�شي  ل  ذل����ك،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة     
عام،  ب�شكل  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
�أو غريه من  بتنفيذ حظر �لطري�ن 
�أ���ش��ك��ال �حل��ظ��ر ع��ل��ى �ل�����ش��ف��ر. بدًل 
�إعطاء  �إىل  ت��دع��و  ف��اإن��ه��ا  ذل���ك،  م��ن 
�لفعالية  ذ�ت  للتدخالت  �لأول��وي��ة 

�ملوؤكدة: 
�لتطعيم، ونظافة �ليدين، و�لتباعد 
�ملنا�شبة،  و�ل���ك���م���ام���ات  �جل�������ش���دي، 

و�لتهوية �جليدة.
م����ت����ح����ّور�ت  ومل����ع����اجل����ة ظ����ه����ور     
�ملنظمة  ت����دع����و  ل���ل���ق���ل���ق،  م����ث����رية 
�ملر�قبة  تعزيز  �إىل  �ل��ب��ل��د�ن  جميع 

�حلالت  ع��ن  و�لإب����الغ  و�لت�شل�شل، 
�أو جمموع �حل��الت، و�إجر�ء  �لأوىل 
لكيفية  �أف�����ش��ل  لفهم  �لتحقيقات، 
ت�����ش��رف��ه��ا. وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن قيود 
�لبلد�ن  ع��ل��ى  �مل���ف���رو����ش���ة  �ل�����ش��ف��ر 
م���ت���ح���ّور�ت جديدة،  ت��ك��ت�����ش��ف  �ل��ت��ي 
قد  �لناجتة،  �لقت�شادية  و�خل�شائر 
متنع يف �مل�شتقبل بع�س �لبلد�ن من 
وج��ود متحّور�ت مثرية  �لك�شف عن 

للقلق على �أر��شيها.
   يجب �أن يوؤخذ متحّور �أوميكرون 
على حممل �جلد، حيث �أن خ�شائ�شه 
مثرية للقلق. لكن معرفتنا �حلالية 

تظل �للقاحات �لركيزة �لأ�سا�سية للحماية

اإغالق احلدود لن يوقف انت�شار متحّور اأوميكرون...! 
تو�جه �لبلد�ن �لنامية عقبات كبرية يف تاأمني �تفاقيات �مللكية �لفكرية �ملتعلقة بتطوير لقاحات كوفيد و�إنتاجها

هناك حاجة ما�سة �إىل مزيد �مل�ساعدة �لدولية لتح�سني معدلت �لتطعيم حيث ل تتجاوز يف �إفريقيا، 7 فا�سل 2 باملائة 

ُيعزى ا�شتمرار اجلائحة جزئًيا اإىل تغطية التطعيم غري املتكافئة يف اأجزاء كثرية من العامل، ال �شيما يف البلدان االأقل منوًا

يظل �لتطعيم هو �أف�شل طريقة ملكافحة كوفيد- 19
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عربي ودويل

�لــ�ــســني،  وعـــــدت     
�ل�سريك �لقت�سادي 
ــي لــلــقــارة  �لــرئــيــ�ــس
مبنح  ـــر�ء،  ـــم ـــس ـــ� �ل
و�إعفاء�ت  لقاحات 
ــة لـــلـــدول  ــي ــرك ــم ج
�لأفـــــريـــــقـــــيـــــة يف 
�لــقــمــة �ملــ�ــســرتكــة 
لكن  ــــــــار...  د�ك يف 
ينتقدون  �لأفــارقــة 

ب�سكل متز�يد.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

لي�س من م�شلحة احلكومات االأفريقية اأن تختار
 مع�ش�كرا، خا�ش�ة بني الواليات املتحدة وال�شني

دعوات لت�شحيح ال�شراكة بني ال�شني واأفريقيا، 
واإع��ادة التوازن التج�اري عرب املحيط الهن�دي

يف �ملنتدى �لثامن بد�كار

الدول االأفريقية جتازف مبحا�شبة ال�شني...!
تعهد �لرئي�ض �ل�سيني بتقدمي مليار لقاح لتد�رك تاأّخر حملة �لتطعيم يف �أفريقيا

»معاهدة كريينايل«.. كيف ينظر اإليها الليبيون؟ •• عوا�صم-وكاالت

وقعت فرن�شا و�إيطاليا نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي، و�شط �شجة �إعالمية كبرية 
يف روما، “معاهدة كريينايل” لتعاون ثنائي معزز من �أجل تعزيز عالقات 

ت�شررت يف �ل�شنو�ت �لأخرية وبالأخ�س حول �لأزمة �لليبية.
�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  ب��ني  �ل��رئ��ا���ش��ي  ك��ريي��ن��ايل  �لت��ف��اق��ي��ة يف ق�شر  وق��ع��ت 
بح�شور  در�غ���ي،  م��اري��و  �لإيطالية  �حلكومة  ورئي�س  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 

�لرئي�س �شريجيو ماتاريال.
�لدبلوما�شية  �شعيد  على  �مل��ع��ّزز  للتعاون  حم���اور  على  �مل��ع��اه��دة  وت��ن�����ّس 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ع��اون  و�لتعليم  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لبيئية  و�ل��ت��ح��ولت  و�ل��دف��اع 
و�ل�شناعي و�لف�شاء. كان �لتناف�س بني �لقوى �لإقليمية و�لدولية و��شًحا 
يف م�شار �لأزمة �لليبية، خا�شة بني �لدولتني �لأوروبيتني فرن�شا و�إيطاليا، 
�للتني �ت�شم �شلوكهما يف ليبيا بالديناميكية و�لتغيري �مل�شتمر مبا يحقق 

م�شاحلهما، ويعزز نفوذهما، وي�شمن �أمنهما �لقومي، بح�شب �خلرب�ء.
مايو  دي  لويجي  �لإيطايل  �خلارجية  وزي��ر�  �أكد  �لتفاقية،  توقيع  فعقب 
وباري�س  روما  �لوثيق بني  �لتن�شيق  لودريان،  �إيف  �لفرن�شي جان  ونظريه 
�للقاء  خ��الل  مايو  دي  و���ش��دد  �لإف��ري��ق��ي.  �ل�شاحل  ومنطقة  ليبيا  ب�شاأن 

و�شاملة  حرة  وبرملانية  رئا�شية  �نتخابات  �شمان  �أهمية  على  خا�س  ب�شكل 
يف ليبيا يف دي�شمرب �ملقبل وعلى �أولوية �ن�شحاب جميع �ملرتزقة و�ملقاتلني 
�لأجانب من �لبالد. وهنا �أكد عبد�لعزيز عقيلة عبد�حلفيظ، �أ�شتاذ �لعلوم 
�ل�شيا�شية بجامعة �شرت، �أن �لتناف�س �لفرن�شي �لإيطايل يف �ل�شاحة �لليبية 

�شاهم بفاعلية يف عدم حتقيق �أّي تقدم يف م�شار �لعملية �ل�شيا�شية.
ل�”�شكاي نيوز  �أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية بجامعة �شرت، يف ت�شريحاته  وقال 
�أن  بحكم  ليبيا  ل�شالح  �ملقام  يف  ت�شب  �لتفاقية  �أن  �شك  ل  �إن��ه  عربية”، 

�جلانبان �لفرن�شي و�لإيطايل لعبني فاعليني بتلك �لأزمة.
وتابع، �أن �أي �تفاق �أوروبي ولي�س ثنائي فقط يخدم ليبيا، لأن كل جانب يف 
�أوروبا لديه م�شاحلة �خلا�شة مما يوؤدي �إىل �ل�شد�م وتعقيد �ملوقف، ولكن 

يف حالة �لتو�فق �شتقل حدة �لأزمة بالفعل.
جناح  �شمان  يف  كبري  ب�شكل  ا  �أي�شً �شي�شهم  �لإي��ط��ايل،  �لفرن�شي  �لتو�فق 
�ل���ش��ت��ح��ق��اق �لن��ت��خ��اب��ي يف ليبيا، لأن���ه ي��ع��د ر���ش��ال��ة و����ش��ح��ة م��ن �أوروب����ا 

لالأطر�ف �لتي ت�شعى لعرقلة �لنتخابات.

كما �شيعمل �لتقارب �لثنائي حول ليبيا على توحيد وجهة �لنظر �لأوروبية 
�لنتخابات  قدًما يف عملية  �مل�شي  �أجل  باري�س من  موؤمتر  بالكامل جتاه 

وخروج �ملرتزقة.
و�أكد عبد�لعزيز عقيلة عبد�حلفيظ، �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي �لناجت من بناء 
مما  �لقت�شادي  �ل�شتقر�ر  يف  مبا�شر  ب�شكل  �شي�شهم  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 

ي�شاعد يف ��شتفادة �ل�شعب �لليبي من ثرو�ت �لبالد ومقدر�تها.
حممد  عبد�هلل  �لدكتور  و�شف  هكذ�  �لبالد”،  مقدر�ت  هدفه  �تفاق  »�أي 
�لتفاقية  �شرت،  جامعة  �لإع���الم  بق�شم  �مل�شاعد  �لإع���الم  �أ�شتاذ  �أطبيقة، 

�لثنائية �لتي وقعت بني باري�س وروما.
�إن تلك �لتفاقية  وقال �أطبيقة، يف معر�س حديثه ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
لتبادل  وحم��اول��ة  ليبيا،  وم��ق��در�ت  ث���رو�ت  ح��ول  �ملطامع  لتق�شيم  ت�شعى 

�لأدو�ر ل�شمان �لتدخل �مل�شتمر يف �ل�شاأن �لليبي.
و�أكد �أ�شتاذ �لإعالم �مل�شاعد بق�شم �لإعالم جامعة �شرت، �أن �لنفط و�لغاز 
على  و�إيطاليا  ففرن�شا  �لليبية،  �لأزم���ة  م��ن  �أوروب���ا  ل��دول  �أ�شا�شي  ه��دف 

�أر�س �لو�قع لديهم م�شالح يف ليبيا يف قطاع �لطاقة و��شتثمار�ت. �لدور 
�إذ كان  2011؛  17 فرب�ير  �أح��د�ث  �ن��دلع  �لفرن�شي تنامى يف ليبيا مع 
�حلملة  يف  للم�شاركة  حما�شة  �لأ���ش��د  ���ش��ارك��وزي  نيكول  �ل�شابق  �لرئي�س 

�لع�شكرية �لتي �أنهت حكم �لعقيد معمر �لقذ�يف.
زيادة  خ��الل  من  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ملكا�شب  جني  باري�س  وح��اول��ت 
نفوذها يف �ل�شاحة �لليبية ذ�ت �ملوقع �جليو�شيا�شي �ملهم و�ملو�رد �لطبيعة 

�لهائلة مقارنة بعدد �ل�شكان.
ماكرون؛  �إميانويل  �لرئي�س  مع  �لليبي  بامللف  �لفرن�شي  �لهتمام  و�زد�د 
�لذين  �لإيطاليني  �ل�شا�شة  �آنذ�ك غ�شب  �ملنفرد  باري�س  �أثار حترك  حيث 
تعظيم  باري�س  حم��اولت  و��شت�شعرت  �مل�شهد،  عن  بالدهم  غياب  �نتقدو� 

نفوذها يف ليبيا منذ بدء �لعمليات �لع�شكرية �شد نظام �لقذ�يف.
وباري�س  روم��ا  بني  �لتو�فق  �أن  �أطبيقة،  حممد  عبد�هلل  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
�لليبي،  �لطاقة  ملف  على  �لأوروب��ي��ة  �ل�شيطرة  يف  كبري  ب�شكل  �شي�شاهم 
بخالف �شمان تن�شيق �قت�شام غنائم �مللف قبل مغادرة �مل�شت�شارة �لأملانية 
�أجنيال مريكل ملن�شبها. ومن �ملقرر �أن ت�شهد ليبيا �أول ��شتحقاق �نتخابي 
لختيار رئي�ًشا للبالد لتنهي عقد من �ل�شر�ع، كما حتظى تلك �لنتخابات 

�ملقررة يف 24 دي�شمرب �ملقبل باهتمام ودعم دويل.

   ت���غ���ريت �ل���ن���ربة جت����اه ب��ك��ني يف 
�إف��ري��ق��ي��ا. ه���ذ� م���ا ���ش��ع��ر ب���ه حتى 
خ�شوعا  �لأق��ل  �لقارة  دول  روؤ�شاء 
�نها  مع  �ل�شينية،  �لعظمى  للقوة 
و�لد�ئن  �لأول،  �لتجاري  �ل�شريك 
�ل���ع���دي���د من  �أه���م���ي���ة يف  �لأك�������رث 

�لبلد�ن �لأفريقية.
   لقد ت�شّنى للم�شوؤولني �ل�شينيني 
�لث����ن����ني  ي����وم����ي  ذل��������ك،  �إدر�ك 
�ملنتدى  د�كار خالل  و�لثالثاء، يف 
�ل�شيني  �ل��ت��ع��اون  ح���ول  �ل��ث��ام��ن 
�أك��د �لبيان �خلتامي  �لأفريقي.    
“�شني  م����ب����د�أ  ع���ل���ى  ل���الج���ت���م���اع، 
ب��ك��ني �شد  ع��ل��ى  �ل��ع��زي��ز  و�حدة” 
�لأفريقية  �لدول  و�تفقت  تايو�ن. 
�أو  ك���ون���غ  ه���ون���غ  م�����ش��ري  �أن  ع��ل��ى 
�شاأن  �لأوي����غ����ور،  �أق��ل��ي��ة  �أو  �ل��ت��ب��ت 
�مل��ق��اب��ل، وعدت  د�خ��ل��ي. يف  �شيني 
هذه �لأخري بدعم �إفريقيا دون �أن 
تفر�س عليها منوذجا. ومع ذلك، 
فاإن هذ� �لبيان �لنهائي “�خلانع” 

ل يقول كل �شيء.
�لوباء،  بد�ية  وفّيا حل��ذره منذ     
مل ي��ق��م �ل��رئ��ي�����س ���ش��ي ج��ني بينغ 
ب��ال��رح��ل��ة �إىل د�ك����ار. وم���ن خالل 
تعّهد  �ل���ف���ي���دي���و،  ع����رب  م����وؤمت����ر 
ت��اأّخ��ر حملة  ل��ت��د�رك  لقاح  مبليار 
هذ�  وي��اأت��ي  �أفريقيا.  يف  �لتطعيم 
�لإع��الن يف �لوقت �لذي جتد فيه 
�أنف�شهم  وجري�نها  �إفريقيا  جنوب 
م��ن��ب��وذي��ن م���ن ق��ب��ل �ل������دول بعد 

ظ��ه��ور م��ت��ح��ّور �وم��ي��ك��رون �لذي 
يرّج �لكوكب.

دبلوما�سية �للقاحات
   وعد مماثل للرئي�س �ل�شيني �شي 
جني بينغ، �شبق �أن لقي ��شتح�شان 
�حلكام �لأفارقة بال حتفظ، ولكن 
�لهدية على  �إىل  ُينظر  �مل��رة،  ه��ذه 
�ل�شيني  �لكرم  باب  يف  تتنّزل  �أنها 
لدبلوما�شية  ترجمة  هي  ما  بقدر 
�ل���ل���ق���اح �ل���ت���ي ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا بكني 
ر�أى  ل��ذل��ك  �إف��ري��ق��ي��ا.  ود  ل��ك�����ش��ب 
�أن���ه من  �ل��رئ��ي�����س ���ش��ي ج��ني بينغ 
�أن��ه م��ن بني  �إىل  �ملنا�شب �لإ���ش��ارة 
هذ� �ملليار لقاح، �شيتم �إنتاج 400 
�لأفريقية  �ل��ق��ارة  يف  لقاح  مليون 
مربحة  “�شر�كة  م�����ن  ك����ج����زء 

عقد �لقرن
ب�  �أح���اط���ت  �ل��ت��ي  �لف�شيحة  �إن     
“عقد �لقرن” �لذي �أبرمه رئي�س 
�لدميقر�طية  �لكونغو  جمهورية 
حقيقية،  كابيال،  جوزيف  �ل�شابق 

وقد �نفجرت يف �لأيام �لخرية.
  عام 2008، ح�شلت �ل�شني على 
�ل�شرت�تيجية  �مل��ع��ادن  ����ش��ت��غ��الل 
�ل��ط��رق. وبح�شب  ب��ن��اء  يف م��ق��اب��ل 
ت�شريبات م�شرفية، ��شتغلها �حتاد 
غري  ومنظمات  ل�شحفيني  دويل 
حكومية ُيدعى “�شرقة �لكونغو”، 
فقد �خُتِل�شت ع�شر�ت �ملاليني من 
�لدولر�ت مبوجب هذ� �لعقد، و�أن 

�لطرق �ملوعودة طال �نتظارها.
   ويف �لأ���ش��ه��ر �لأخ����رية، مت �تهام 
�لتعدين  ����ش���رك���ات  م����ن  �ل���ع���دي���د 

بر�ء�ت  رفع  �أي��د  كما  للجانبني”. 
ت��ط��ل��ب��ه جنوب  �ل������ذي  �لخ��������رت�ع 
�لتجارة  م��ن��ظ��م��ة  م����ن  �إف���ري���ق���ي���ا 
�لعاملية لت�شهيل �إنتاج �للقاحات يف 
�ل��ق��ارة.    ك��ررت �ل�شنغال، �لدولة 
�مل�شيفة للقمة، من �لبد�ية دعمها 
جماملة  “ملبد�أ �ل�شني �لو�حدة”، 
�شديدة  ت���اي���و�ن  ق�شية  يف  لبكني 
�حل�����ش��ا���ش��ي��ة، ورمب����ا ل��ت��ك��ون �أكرث 
حترر� يف نقدها لل�شني يف ق�شية 
“لدينا  ل���الأف���ارق���ة.  �أه��م��ي��ة  �أك����رث 
�شكل  يف  �ل�شتثمار�ت  م��ن  �لكثري 
ديون، ونحن بحاجة �إىل مزيد من 
و�أ�شهم”،  كر�أ�شمال  �ل�شتثمار�ت 

جتر�أ وزير �لقت�شاد �ل�شنغايل.
رئي�س  دع��ا   ، نف�شه  �ل�شياق  ويف     
�لدميقر�طية،  �لكونغو  جمهورية 

تلك  ب��ع�����س  �أن  ح���ني  ل��ل�����ش��ني. يف 
�ل���دي���ون ت��ه��دد ب����اأن ت�����ش��ب��ح خارج 
�لقت�شاد�ت  �ن  �ذ  �ل�������ش���ي���ط���رة، 
�لأفريقية تعتمد ب�شكل كبري على 
ت�����ش��دي��ر �مل����و�د �خل����ام �ل��ت��ي تكون 

�أ�شعارها �شديدة �لتقلب.
�ل�شفافية  �إىل  �لفتقار  �أن  »كما     
ي��غ��ذي �لأخ��ب��ار �ل��ز�ئ��ف��ة، ل �شيما 
�ل�شرت�تيجية،  �لأ�شول  م�شادرة 
مثل �لأخ��ب��ار �لكاذبة و�مل���زورة عن 
يف  عنتيبي  ملطار  �ل�شني  م�شادرة 
�شد�د  عن  �لتخلف  ب�شبب  �أوغ��ن��د� 
�ل����ذي منحته  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل��ق��ر���س 
�شويل،  فل�شادي  يتابع  �ل�شني”، 
�إح������دى  يف  م����ق����ال  �إىل  م���������ش����رًي� 
�لقمة  ق��ب��ل  �لأوغ��ن��دي��ة  �ل�شحف 

�ل�شينية �لأفريقية مبا�شرة.

�إىل  ت�������ش���ي�������ش���ك���ي���دي،  ف���ي���ل���ي���ك�������س 
بني  �ل�����������ش�����ر�ك�����ة  “ت�شحيح” 
�لتو�زن  و�إع��ادة  و�أفريقيا،  �ل�شني 
�لتجاري عرب �ملحيط �لهندي. �أما 
�أفريقي  �جلنوب  لنظريه  بالن�شبة 
على  �أ�شر  فقد  ر�م��اف��وز�،  �شرييل 

“�لحرت�م” �لو�جب للقارة.
�لقادة  �ل��ت��ي وّج��ه��ه��ا  �ل��ر���ش��ال��ة     
جزئًيا  �لتقطها  مبهارة،  �لأف��ارق��ة 
�شي جني بينغ. وقد تعهد �لرئي�س 
مليار�ت   10 ب��ت��ق��دمي  �ل�����ش��ي��ن��ي 
�إ�شافية من �ل�شتثمار�ت �خلا�شة 
على مدى �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة، 
تز�ل  ���ش��اب��ق��ة ل  ت��ع��ه��د�ت  �أن  رغ���م 
و�شت�شتفيد  �لتحقيق.  ع��ن  بعيدة 
وخا�شة  �لأف��ري��ق��ي��ة،  �ل�������ش���ادر�ت 
�إعفاء�ت  من  �لزر�عية،  �ل�شادر�ت 
�ملنتجات  ت��غ��رق  ح��ي��ث  ج��م��رك��ي��ة، 
�لأفريقية.  �لأ�����ش����و�ق  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
 300 وحدد �شي جني بينغ هدف 
�لأفريقية  ل��ل��و�رد�ت  دولر  مليون 
و�أخري�ً،  �شنو�ت.  يف غ�شون ثالث 
�لدول  �أن  �ل�شيني،  �لرئي�س  �أعلن 

�شت�شهد  ف��ق��ر�ً  �لأ���ش��د  �لإف��ري��ق��ي��ة 
نهاية  بحلول  ديونها  بع�س  �إل��غ��اء 

�لعام.

�لديون �لتي تغ�سب
   يف �لو�قع، رغم م�شوؤوليات �ل�شني 
ي�شرب  �ل����ذي  �ل����وب����اء،  ظ��ه��ور  يف 
بق�شوة،  �لأف��ري��ق��ي��ة  �لق��ت�����ش��اد�ت 
�لديون  ب�����ش��اأن  �ل��ت��وت��ر�ت  ت��ت��ب��ل��ور 
�ل��ع��دي��د من  ت��ع��اق��دت عليها  �ل��ت��ي 
�لدول �لأفريقية لبناء بنية حتتية 
كربى كجزء من �لطرق �جلديدة 

للحرير �لتي تروج لها بكني.
   وي�����ش��ري ف��ل�����ش��ادي ����ش���ويل، وهو 
�مل���ث���ق���ف���ني من  ع�������ش���و يف جت���م���ع 
�لأفريقي”،  “�لتجديد  �أج������ل 
ب�شاأن  لل�شفافية  “�لفتقار  �إىل 
�لديون، من جانب �لقادة �لأفارقة 
ون��ظ��ر�ئ��ه��م �ل�����ش��ي��ن��ي��ني ع��ل��ى حد 

�شو�ء”.
جامعة  يف  �ل����ب����اح����ث  وح���������ش����ب   
�أك�شفورد، ل يعرف �لأفارقة �شوى 
�لقليل جًد� عن �لديون �مل�شتحقة 

موظفيها  معاملة  ب�شوء  �ل�شينية 
�لكونغوليني، و�شارعت �ل�شني �ىل 
�شركاتها ومعاقبة  �إد�ن��ة خمالفات 
�إن بكني  �ملذنبني.  �لأع��م��ال  رج��ال 
تويل �ملزيد من �لهتمام ل�شورتها 

يالحظ فل�شادي �شويل.  ،“
   خالل �لقمة �لأوىل مع �إفريقيا 
قبل ع�شرين عاًما، كانت �ل�شني يف 
مقارنة  �لثانوي  �ل�شريك  موقف 
بالقوى �لأخرى يف �لقارة. مل يعد 
ه���ذ� ه��و �حل����ال، و�أ���ش��ب��ح��ت بكني 
على  �لتحذير�ت  م��ن  ملزيد  ه��دًف��ا 
خا�شة  �مل��ت��ز�ي��دة،  �ملناف�شة  خلفية 
م��ع �ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة.    وي�شري 
“�لر�ي  �ن  �ىل  ���ش��ويل،  ف��ل�����ش��ادي 
�نتقاًد�  �أك��رث  ب��ات  �لأفريقي  �لعام 
�لأغلبية  كانت  و�ن  حتى  لل�شني، 
وخا�شة  �ل�شيني،  �لنفوذ  �أن  جتد 
وين�شح:  �إيجابي”.  �لقت�شادي، 
�لأفريقية  للحكومات  ينبغي  “ل 
ت��خ��ت��ار م��ع�����ش��ك��ر�، خ��ا���ش��ة بني  �أن 
�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة و�ل�������ش���ني، بل 
��شرت�تيجيات  ت��ت��ب��ن��ى  �أن  ي��ج��ب 
ت�شع يف مناف�شة �لدول �ملت�شارعة 

لتحقيق �ملزيد من �لفو�ئد«.

�لرئي�س �ل�شنغايل ماكي �شال يف �فتتاح قمة �لتعاون �ل�شيني �لأفريقي�لديون كانت هاج�س �مل�شاركني يف �ملنتدى �لثامن

م�شاهمة نقدية لالفارقة يف د�كارم�شاركة عن بعد للرئي�س �ل�شيني

وا�شنطن بو�شت: رو�شيا تعد لهجوم �شد اأوكرانيا 
�لأم���ريك���ي���ة )�ل��ب��ن��ت��اغ��ون( �ل��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات تتعلق 
على  �لأدل��ة  من  جد�  “قلقة  �إنها  قالت  لكنها  بال�شتخبار�ت، 

خطط لرو�شيا لتحركات عدو�نية �شد �أوكر�نيا«.
توين  كولونيل  �للفتنانت  �لبنتاغون  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
و�إيجاد  �ملنطقة  يف  �لتوتر  تخفيف  دعم  “نو��شل  �شيميلروث 

حل دبلوما�شي لل�شر�ع يف �شرق �أوكر�نيا«.
�أن  �أمريكية  ع�شكرية  وثيقة  عن  بو�شت”  “و��شنطن  ونقلت 
خمتلفة  م��و�ق��ع  �أرب��ع��ة  يف  بالتمو�شع  تقوم  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت 

بخم�شني جمموعة قتالية تكتيكية.
رو�شيا  �ل�شغط على  بايدن عزز  �لأمريكي جو  �لرئي�س  وكان 
يف  �أوكر�نيا  عن  “مبادر�ت” للدفاع  يعد  �أن��ه  موؤكد�  �جلمعة، 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أن رو�شيا ت�شتعد ل�شن هجوم  ذكرت �شحيفة و��شنطن بو�شت 
�أل���ف جندي   175 �إىل  ي�شل  م��ا  فيه  ي�����ش��ارك  �أوك��ر�ن��ي��ا  على 
�عتبار� من �لعام �ملقبل، موؤكدة بذلك خماوف لدى كييف من 

هذ� �لحتمال.
كف  ع��دم  طلب  كبري  �أمريكي  م�شوؤول  عن  �ل�شحيفة  ونقلت 
من  مكونة  كتيبة  “مئة  لإط���الق  ت�شتعد  مو�شكو  �أن  هويته 
�إىل  رج��ل،  �أل��ف   175 بنحو  تقدر  بقوة  تكتيكية  جمموعات 

جانب دبابات ومدفعية ومعد�ت �أخرى«.
�لدفاع  وز�رة  رف�شت  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 

حالة حدوث غزو، عقب متركز �لقو�ت �لرو�شية بالقرب من 
�حلدود �لأوكر�نية.

�أمام  ريزنيكوف  �أوليك�شيت�س  �لأوك���ر�ين  �لعدل  وزي��ر  و�شرح 
�أن  �إىل  ت�شري  �لأوكر�نية  �ل�شتخبار�ت  تقدير�ت  �أن  �لربملان 
�حتمال”  �لأك���رث  “�لفرتة  ه��ي  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  نهاية 

ل�شتكمال �ل�شتعد�د�ت �لرو�شية ل”ت�شعيد كبري«.
هجوم  يف  ي�شاركو�  قد  رو�شي  جندي  �أل��ف  مئة  نحو  �إن  وق��ال 
لي�س  ولكنه  حمتمل  �شيناريو  “�لت�شعيد  �أن  موؤكد�  حمتمل، 
بالفعل  ب����د�أت  رو���ش��ي��ا  �أن  و�أ����ش���اف  منعه”.  ومهمتنا  حتميا 
“تدريبات ع�شكرية بالقرب من �أوكر�نيا” وجتري “�ختبار�ت 
لت�شالتها«. وكان وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكني 

�شرح خالل لقائه نظريه �لرو�شي �شريغي لفروف �خلمي�س 
لعتد�ء  رو�شيا  خطط  من  جد�  قلقون  “نحن  �شتوكهومل  يف 
جديد على �أوكر�نيا”، مكرر� �تهامات �أطلقها قبل يوم عندما 

حتدث عن “�أدلة” على ��شتعد�د�ت من هذ� �لنوع.
م��و����ش��ل��ة طريق  رو���ش��ي��ا  ق���ررت  “�إذ�  �أن���ه  م��ن  بلينكن  وح���ذر 
�لربعاء  ه��دد  بعدما  وخيمة”،  ع��و�ق��ب  ف�شتو�جه  �مل��و�ج��ه��ة، 

بفر�س عقوبات �قت�شادية موؤملة على مو�شكو.
�لرو�شي  ون��ظ��ريه  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  يناق�س  �أن  وي��ف��رت���س 
فالدميري بوتني عرب �لفيديو �لتوتر ب�شاأن �أوكر�نيا بعد �شبع 
�لقو�ت  و��شتيالء  �لقرم  ل�شبه جزيرة  رو�شيا  �شنو�ت من �شم 

�لنف�شالية �ملو�لية لرو�شيا على جزء من �شرق �أوكر�نيا.
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تنازل/ بيع
�إع�الن

جتارية  �لرخ�شة  ميلك  �جلن�شية  هندي   - كالمبابيكال  رفيق  حممد   : �ل�شيد  �أن  حيث 
رخ�شة  مب��وج��ب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  و�ل��ت��ي  جت��اري��ة  رخ�شة  �حل��ا���ش��وب(  لتجارة  )�ل��ب��ارز 
يرغب  �جلن�شية  هندي   - كالمبابيكال  رفيق  حممد   : �ل�شيد  �ن  حيث   )606244  ( رق��م 
�حلا�شوب((  لتجارة  ))�لبارز  �لتجارية  �لرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
تنازل   ، �جلن�شية  �م��ار�ت��ي   - �ل��دي��ن  حم��ى  باديكال  كيالم   : �إىل�ل�شيد   )100%( �لبالغة 
�شاحب �لرخ�شة لخر.  وعمال بن�س �ملادة )14 ( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( 
ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �شوف يتم 
�أي  �لإع��الن فمن لديه  �أ�شبوعني من تاريخ هذ�  �إليه بعد  �مل�شار  �لأج��ر�ء  �لت�شديق على 

�عرت��س على ذلك م عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 665/2016/211 تنفيذ عقاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1- رويف توين تاورز ليمتد - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ماجد �أحمد عبد�هلل �مل�شلي �لعو�شي

به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  �خطاركم   2021/11/24 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت 
وقدره )1136324.05( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار هي :

S1+S2+S3+S4+S5+ 1708 -1 ( مببنى Rufi Twin Tower B مبنطقة 
مببنى   )  S1+S3+S4+  1804+1108  -2   -  10 �لر���س  رق��م   - �لر�بعة  �حلبيه 
Rufi Twin Tower A مبنطقة �حلبيه �لر�بعة - رقم �لر�س 10 - و�لعائدة 

لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات قانون �لجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001479 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / �لعرب مول - ذ م م

�لعنو�ن : 9236725 
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/9/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم �أعاله ل�شالح / عاطف ندمي ل�شيانة وتنظيف �ملباين موؤ�ش�شة فردية
درهم   54.000 وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �لز�م   : �ملحكمة  قررت 
تاريخ  من  �عتبار�  �شنويا   %5 قدرها  بفائدة  و�لز�مها  درهم(  �لف  وخم�شني  )�ربعة 
�ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د على �أل تزيد �لفائدة على �أ�شل �ملبلغ �ملق�شى به ، مع 

�لز�مها مب�شروفات �لدعوى ، ورف�س ما عد� ذلك من طلبات. 
يوم.  حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0007489 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : جمال عبد�لعزيز نا�شر �لعوي�س �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�شية

نعلمكم بان �ملدعي ميثاء حممد �ل�شريف يو�شف �لها�شمي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�شية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 

�حلكم  �نه بتاريخ 2021/9/28 
بعد �لطالع على �لور�ق 

ناأمر بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مليون وثمامنائة �لف درهم و�لزمته بالفائدة 
�لقانونية بو�قع 5% �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمته بالر�شوم و�مل�شروفات. 

حكم قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية. 
حرر بتاريخ 2021/11/22 - حرر بو��شطة �ملوظف 

مركز �شعادة �ملتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(  جتاري   AJCFICICOM2021 /0003994 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بلو ريبون م م ح  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان - ��س �م مكتب جي D 249 1 ، �ملنطقة 

�حلرة عجمان  
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/14 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان  حمكمة 
5( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية  �لدعوى رقم 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
�يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/28 م.   
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�صباب الإمارات التجارية وميثلها �صاندان بلي�صا بينجار   

جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004562/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شباب �لإمار�ت �لتجارية وميثلها �شاند�ن بلي�شا بينجار   

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ موؤ�ش�شة عبد�لعزيز حممد �ملاجد ، �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
�حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 81266  

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�جلربي  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عادل منري منري احمد   
جتاري     SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004309/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عادل منري منري �حمد 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ موؤ�ش�شة عبد�لعزيز حممد �ملاجد - �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 28797  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رينيبت اقيونو كروز   
جتاري  SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004310/ 

�إىل �ملحكوم عليه : رينيبت �قيونو كروز   
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ موؤ�ش�شة عبد�لعزيز حممد �ملاجد ، �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 54075  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �صالح حممد اجلزيل   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004112/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد �شالح حممد �جلزيل 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة بورين لتجارة �ملعد�ت �لهند�شية - ذ م م  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الدعوى  رقم )2021/569( جتاري م�صارف جزئى   

�ملدعى عليه : حممد �شليمان �بر�هيم 
نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�شريف بالدعوى �ملقامة �شدكم من �ملدعى 
: �لبنك �لتجاري �لدويل - �س.م.ع ، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�شور �و من ميثلكم 
قانونا بح�شور �جتماع �خلربة عن بعد و�ملقرر يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/12/7 
يف متام �ل�شاعة 11.00 �شباحا ، وذلك باحل�شور على �ملن�شة �لإلكرتونية بو��شطة 
برنامج مايكرو�شوفت تييمز. لذ� نطلب منكم �حل�شور و�لإت�شال هاتفيا على مكتب 
�خلبري �ملنتدب على �لرقم )3888996- 04( وتقدمي �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�شة علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا 

لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�صن املرزوقي 
خبري م�صريف        

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة 

70197 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
يف  الدعوى رقم 2021/557 جتاري م�صارف جزئي - دبي 

�ملدعي / �لبنك �لتجاري �لدويل )�س.م.ع( 
بوكالة �ملحامي / حممود ح�شني للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية  

�ملعلن �إليها/ �ملدعي عليها / جنود خمي�س ربيع بالل �خلليفي  
يف �لدعوى رقم )2021/557( جتاري م�شارف جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2021/12/8 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا لعقد �لإجتماع �لأول للخربة عن بعد وميكنكم 

Email:expert@alsharid.com لتو��شل معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية�
تليفون : 042555155

لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكور مع �إر�شال كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�شاأن �ية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية 

و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �صعيد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة
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اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005782 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عز�م عابد ح�شن  
جمهول حمل �لإقامة : 0521916607 عجمان �حلميدية �شارع رقم 2 فيال 27 �ل�شيخ مكتوم بن ر��شد �ل 
�لدعوى  �قام  �شامل �شامل - عر�قي �جلن�شية - قد  �ملدعي فر��س عاقل  �ن  0544006124  - نعلمكم  مكتوم 

�ملذكورة �أعاله ويطالب فيها بالتي : - �ملطالبة بقيمة )4000( درهم 
- �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة 

- �عالن �ملدعي عليه باجلل�شة ولئحة �لدعاء 
- �شمول �حلكم بالنفاذ طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 

�لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية 
للنظر يف  �لن�شر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  �لدعوى مرفقا 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/29 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اعالن حكم بالن�صر        

يف  الدعوى 3836/2020/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه 1- جوزيف مالك مي�شال  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : باب �ملدينة لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م  

�ملذكورة  �لدعوى  2021/2/15  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�ل�شركة �ملدعي عليها  بالز�م  م  -  ذ م  �ل�شيار�ت - �س  �ملدينة لتاأجري  �عاله ل�شالح/ باب 
ب�شيطة قدرها %5  قانونية  فائدة  �ليه  درهما م�شافا  و�شتون  لل�شركة وثالثة  ت�شدد  بان 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2020/10/5 حتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي 
عليه بامل�شاريف. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 

انذار عديل بالن�صر رقم )2020/1/254876(
رقم )2021/9644( 

�ملنذر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار )ذ.م.م(
�ملنذر �إليها : حمر عني �لعقاريه �س.ذ.م.م

وقدره  مبلغ  �إجمايل  وقدره  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  ب�شد�د   : يلي  مبا  ننذركم  فاإننا   ، لذلك 
درهم )ثالثه ماليني و و�حد و �ربعون �لف و �شتمائه و �شبعه و �شبعون درهم   3،041،677،79
و ت�شعه و �شبعون فل�س( مقابل �لقيمة �ليجارية ور�شوم �خلدمة و �ل�شرف �ل�شحي و �لغر�مات و 
�شريبة �لقيمة. �مل�شافة �إىل موكلتنا �ملنذرة وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ ��شتالم هذ� 
�لإنذ�ر.  و يف حالة عدم �ل�شد�د خالل �ملدة �ملذكورة �عاله �شيتم �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �لقانونية 
تاريخ  �أ�شهر من  عند مرور )3( ثالثة  ذلك  و  �لتنازل  و�تفاقية  �لإيجار  �تفاقية  لإنهاء  �ل�شرورية 
�إ�شتالمكم لهذ� �لنذ�ر مبوجب �لبند )6/1( من �لتفاقية و �إعادة �لدخول و��شتعادة حيازة �لعني 
�لإخالل  �أملت مبوكلنا مع حتميلكم م�شوؤولية  �لتي  بالتعوي�س �جلابر لالأ�شر�ر  ، و�ملطالبة  �ملوؤجرة 

بالتز�ماتكم �لتعاقدية �إ�شر�ر�ً مبوكلنا، و�إلز�مكم بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
انذار عديل بالن�صر
رقم )9623/2021(

�ملنذر  : حيات حممد �آدم
بوكالة / �ملحامي عبيد �ل�شام�شي

 �ملنذر �ليه : عبد�لرحمن بن عبد�هلل بن �شامل �لر�عي - �جلن�شية عمان
فاإننا ننذركم وبالنيابة عن موكلنا �ملنذرة/ حيات حممد �آدم - ب�شد�د 
خالل  وذلك  درهم(  �ألف  و�شبعون  )خم�شة  درهم   75،000 مبلغ 
)5( �أيام من ��شتالمك وعلمك بهذ� �لإنذ�ر وحتى ل ن�شطر ��شفني 
�مل�شاريف  وتكليفك  مو�جهتك  يف  �لقانونية  �لجر�ء�ت  �تخاذ  �ىل 

و�لتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

يف الدعوى رقم 7041/2021/60 امر اداء  
�ملنظورة يف : �و�مر �لد�ء و�إنفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة باإ�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 460،000 درهم و�لفائدة �لقانونية %5 
من تاريخ �ل�شتحقاق حتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 

�ملدعى : �ي ��س ��س - كي �نرتنا�شونال - عنو�نه : حمله �ملختار / ر��شد �شيف للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �لكائن 
- �إمارة دبي - ديرة - دبي- �شارع �ل مكتوم - مبنى رقة �لبطني بالز� - �شقة 705  

�شيتي  تامبي  �شرينيفا�شلو   -2  ، : مدعى عليه  )����س.ذ.م.م( - �شفته  �لتاأمني  لو�شاطة  �لتيميت   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 
ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير ل�شركة �لتميت لو�شاطة �لتاأمني )�س ذ م م( �شفته مدعي عليه

مو�شوع �لإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2021/11/8 بالز�م �ملطلوب 
�شدهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للطالبة مبلغ 460000 درهم فقط مبلغ وقدره �ربعمائة و�شتني �لف درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهما �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم 

مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008942 يف  الدعوى رقم

�ملدعي عليه : �أجمل موتارييل ��شار�ت بركاد عبد�هلل
ملك  �لمار�ت  �شارع  �شناعية  �ل�شجعة  �ل�شارقة منطقة  �مارة   - �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  �لعنو�ن   : �لإقامة  جمهول حمل 
babshj@ حمد ر��شد عبيد �جلرو�ن �ل�شام�شي حمل رقم 6 هاتف 0556644820 فاك�س 065399557 �لربيد�

babalia3.com مكاين : 2892693861
لعالن �ملدعي عليهم ن�شر� باللغة �لعربية و�لجنليزية

�إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم ب�شد�د مبلغ وقدره 27،662.50 درهم �شبعة وع�شرون �ألفا و�شتمائة 
 2020/7/1 12% من تاريخ �لإمتناع عن �ل�شد�د بتاريخ  و�ثنتا و�شتون درهما وخم�شون فل�شا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
وحتى �ل�شد�د �لتام. �إلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 5،000 درهم تعوي�شا ً عما �حتب�شته من دين تر�شد 
�تعاب  �إلز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل  �أو م�شوغ قانوين يبيح لها ذلك �لإحتبا�س.  يف ذمتها بغري وجه حق 
�ملحكمة  �لإحتادية  �ل�شارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �أنت  �ملحاماة. 
�لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �شخ�شيا ً �أو بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �أعاله - بو�شفك مدعى عليه.  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008942 يف  الدعوى رقم

�ملدعي عليه : باب �جلزيرة لتجارة عدد و�دو�ت �لبناء ذ.م.م 
�لمار�ت  �شارع  �شناعية  �ل�شجعة  منطقة  �ل�شارقة  �مارة  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  �لعنو�ن   : �لإقامة  حمل  جمهول 
�لربيد   065399557 فاك�س   0556644820 هاتف   6 رقم  حمل  �ل�شام�شي  �جلرو�ن  عبيد  ر��شد  �حمد  ملك 

babshj@babalia3.com مكاين : 2892693861
لعالن �ملدعي عليهم ن�شر� باللغة �لعربية و�لجنليزية

�ألفا  وع�شرون  �شبعة  درهم   27،662.50 وقدره  مبلغ  ب�شد�د  بينهم  فيما  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  �لز�م 
�ل�شد�د بتاريخ  12% من تاريخ �لإمتناع عن  �لقانونية بو�قع  و�شتمائة و�ثنتا و�شتون درهما وخم�شون فل�شا و�لفو�ئد 

�لتام. �ل�شد�د  وحتى   2020/7/1
�إلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 5،000 درهم تعوي�شا ً عما �حتب�شته من دين تر�شد يف ذمتها بغري 

وجه حق �أو م�شوغ قانوين يبيح لها ذلك �لإحتبا�س.
�إلز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة

�أنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/12/15 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقه �لإحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية 
�ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �شخ�شيا ً �أو بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �أعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008942 يف  الدعوى رقم

�ملدعي عليه : منظور ح�شني موتريي �ت�شار�ت باركاد 
جمهول حمل �لإقامة : �لعنو�ن �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �مارة �ل�شارقة منطقة �ل�شجعة �شناعية �شارع �لمار�ت ملك �حمد 
babshj@ �لربيد   065399557 فاك�س   0556644820 هاتف   6 رقم  حمل  �ل�شام�شي  �جلرو�ن  عبيد  ر��شد 

babalia3.com مكاين: 2892693861
لعالن �ملدعي عليهم ن�شر� باللغة �لعربية و�لجنليزية

�إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم ب�شد�د مبلغ وقدره 27،662.50 درهم �شبعة وع�شرون �ألفاً و�شتمائة 
 2020/7/1 12% من تاريخ �لإمتناع عن �ل�شد�د بتاريخ  و�ثنتا و�شتون درهما وخم�شون فل�شا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 

وحتى �ل�شد�د �لتام.
�إلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 5،000 درهم تعوي�شا ً عما �حتب�شته من دين تر�شد يف ذمتها بغري وجه 

حق �أو م�شوغ قانوين يبيح لها ذلك �لإحتبا�س.
�إلز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة

�أنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/12/15 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقه �لإحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �أو  �شخ�شيا ً   )10 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   -
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�أعاله - بو�شفك مدعى عليه. 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/9613(
�ملخطر / �شبري �شرف علي كولول

�ملخطر �إليهم  / 1 : جدولدن تامي للخدمات �لفنية �س ذ م م
نقوي علي  غ�شنفر  �شيد   :  2

�ملو�شوع / طلب �إعالن بالن�شر يف �إخطار عديل رقم )2021/1/210488( 
يخطر �ملخطر / �ملخطر �إليهم ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )58،769( درهم )ثمانية وخم�شون 
-000130-000129-000128( �ل�شيكات  قيمة  و�شتون(  وت�شعه  و�شبعمائة  �ألف 

 )000137-000136-000135-000134-000133-000132-000131
�مل�شحوبات على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - وذلك خالل مدة ل تتجاوز خم�شة �يام من تاريخه 

و�إل �شوف ي�شطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شدهما. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/9646(
�ملنذرة : �ليا�س للنقل �لربي - ذ م م 

�ملنذر �إليها : توب لينك للمقاولت و�لنقليات �لعامة )ذ م م( 
نخطركم مبوجب هذ� �لإنذ�ر ب�شرورة �لآتي : 

56،314،44 درهم �ملرت�شد يف ذمتكم وم�شتحق  ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره 
ل�شالح �ملنذرة ، وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شوف 
ت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ومنها ��شت�شد�ر 
�مر �د�ء يف مو�جهتكم للز�مكم مبا �شبق ذكره بالإ�شافة �ىل حتميلكم كافة 
�لر�شوم و�مل�شاريف �ملقررة مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �لخرى للطالب 

، ولأجل �لعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�صر

رقم )2021/9643(
�ملنذرة : �ليا�س لتاأجري �حلافالت - ذ م م  

�ملنذر �إليها : �لتطوير للمقاولت )�س ذ م م( 
نخطركم مبوجب هذ� �لإنذ�ر ب�شرورة �لآتي : 

61،101،26 درهم �ملرت�شد يف ذمتكم وم�شتحق  ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره 
ل�شالح �ملنذرة ، وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شوف 
ت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ومنها ��شت�شد�ر 
�مر �د�ء يف مو�جهتكم للز�مكم مبا �شبق ذكره بالإ�شافة �ىل حتميلكم كافة 
�لر�شوم و�مل�شاريف �ملقررة مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �لخرى للطالب، 

ولأجل �لعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13408 بتاريخ 2021/12/5 
اعالن بالن�صر باللغة العربية

�ىل �ملدعى عليه : مامون عبد�لقادر على ح�شني عطية �مار�تي �جلن�شية
املو�صوع : الدعوى 649/2021 عقارى جزئى – حماكم دبى

ع(،  م  )�س  �ل�شالمي  �لمار�ت  �ملدعى/م�شرف  قبل  من  �شدكم  مرفوعة  دعوى  هنالك  �أن  مبا 
وكياًل عنه / جابر �ل�شالمي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية. و�أنه قد مت تكليفنا خبري�ً م�شرفياً 
�أعاله فاننا ندعوكم حل�شور �جتماع خربة مرئي  مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر يف �لدعوى 
 11:00 �ل�شاعة  متام  يف   08/12/2021 يف  �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  زووم  برنامج  بو��شطة 
كما  �ملحدد  باملوعد  زووم(  )برنامج  �لفيديو  �لتو�جد و�حل�شور عن طريق  وعليه يرجى  �شباحاً 
�للكرتوين  �لربيد  على  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  بكافة  �لجتماع  موعد  قبل  تزويدنا  يرجى 
0589323011  هاتف :   للخربة و�ملبني �دناه - للتو��شل معنا يرجى �لت�شال على �لهاتف 

 intrafinance@intra.ae بريد �لكرتوين  -  042206244
مكتب / اخلبري املحا�صبي وامل�صريف 
د. علي را�صد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
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انذار عديل بالن�صر
رقم )9625/2021(

�ملنذر : �شركة نايت جلوبال للتجارة �لعامة - �س ذ م م وميثلها / جاي كومار 
�شاتو�نى - بوكالة / �ملحامي عبيد �ل�شام�شي

�ملنذر �ليه : دولت كاناياللهارو�ين - هندي �جلن�شية 
للتجارة  جلوبال  نايت  �شركة  �ملنذرة/  موكلنا  عن  وبالنيابة  ننذركم  فاإننا 
�لعامة - �س ذ م م - وميثلها / جاى كومار �شاتو�نى ب�شد�د قيمة �ل�شيك رقم 
درهم   900،000 بقيمة   2018/11/4 بتاريخ  �ملحرر   )829302(
بهذ�  وعلمك  ��شتالمك  من  �أيام   )5( خالل  وذلك  درهم(  �لف  )ت�شعمائة 
مو�جهتك  �لقانونية يف  �لجر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  ��شفني  ن�شطر  ل  وحتى  �لإنذ�ر 

وتكليفك �مل�شاريف و�لتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

مبادلة وم�شوؤولون فرن�شيون ي�شيدون بالتعاون االقت�شادي اال�شرتاتيجي بني االإمارات وفرن�شا 
 4 ق��دره  �إ�شايف  متويل  بتخ�شي�س  بينهما  �لقائمة  �ل�شتثمارية  �ل�شر�كة 
�لتمويل  مليار�ت يورو، ي�شاهم كل طرف مبلياري يورو. و�شيتم �شخ هذ� 
�لفرن�شي  �ل�شندوق  �شر�كة  يف  �لقادمة  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لإ���ش��ايف 
�لإمار�تي و�شر�كة �لبتكار. ومت تخ�شي�س مبلغ 3.2 مليار يورو ل�شر�كة 
و�ل�شركات  �مل�شاريع  دعم  ت�شتهدف  و�لتي  �لإم��ار�ت��ي،  �لفرن�شي  �ل�شندوق 
�أو من  مبا�شرة  �إم��ا  وذل��ك  للنمو،  و�ع��دة  �إمكانيات  �لتي متتلك  �لفرن�شية 
�شركات  على  تركز  و�لتي  �لبتكار،  �شر�كة  �أم��ا  ��شتثمارية.  �شناديق  خالل 
لها  �لنا�شئة يف فرن�شا فقد خ�ش�س  �ل�شركات  �لتكنولوجيا و�شناديق دعم 

مبلغ 0.8 مليار يورو.
و�ملالية  �لقت�شاد  ووز�رة  مبادلة  بني  �أبرمت  و�لتي  �لثانية،  �لتفاقية  �أما 
�أبوظبي  بحكومة  �ملرتبطة  لل�شناديق  يتيح  عاماً  �إط��ار�ً  فتوفر  �لفرن�شية، 
لديها  �أو  فرن�شا  يف  تعمل  �شناديق  يف  ي��ورو  مليار   1.4 ��شتثمار  �إمكانية 

�ل�شر�كة  �أن  كما  بيننا،  تربط  �لتي  �لعالقات  ق��وة  م��دى  تعك�س  �لتفاقية 
�ل�شرت�تيجية مع مبادلة توؤكد �جلاذبية �لتي تتمتع بها فرن�شا وثقة دول 
�لإمار�ت يف �لإمكانات �لتي يزخر بها �لقت�شاد �لفرن�شي. وهذ� ما �أكدته 
قدره  �إ�شافياً  مبلغاً  توفر  و�لتي  �م�س  توقيعها  مت  �لتي  �لثانية  �لتفاقية 

1.4 مليار يورو لال�شتثمار يف �لقت�شاد �لفرن�شي.”.
ومن جانبه، قال نيكول�س دوف��ورك، �لرئي�س �لتنفيذي لبنك “بي بي �آي 
مع  �شر�كتنا  م�شرية  يف  �لهامة  �خلطوة  بهذه  فخورون  “نحن  فر�ن�س”: 
�أن جتديد �لتز�ماتنا نحو هذه  2014. ول �شك  مبادلة و�لتي بد�أت عام 
عالقة  بناء  يف  �مل�شرتكة  رغبتنا  يوؤكد  �لقادمة  �لع�شر  لل�شنو�ت  �ل�شر�كة 
قيمة  حتقيق  على  وم�شاعدتها  �لفرن�شية  �ل�شركات  لدعم  �لأم��د  طويلة 
�إ�شافية.” وجت�شد هاتان �لتفاقيتان �لتز�م مبادلة بال�شتثمار يف فرن�شا، 

حيث ترتبط حالياً ب�شر�كات مهمة مع عدد من �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات.

•• اأبوظبي-وام

�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �مل��ب��ارك،  خليفة  خ��ل��دون  معايل  ق��ال 
للمجموعة يف مبادلة �ن �لتفاقيات �ل�شتثمارية �جلديدة �لتي �أبرمتها “ 
مبادلة �أم�س �لأول خالل زيارة �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون للدولة 
تعترب �متد�د�ً للتعاون �لقت�شادي �ل�شرت�تيجي �لقائم بني دولة �لإمار�ت 
من  �حلافل  �ل�شجل  �إىل  و�إ�شافة  �لفرن�شية  و�جلمهورية  �ملتحدة  �لعربية 
�إن حجم  �لتي نفذناها مع �شركائنا يف فرن�شا.  م�شاريع �لتمويل �لناجحة 
هذه �لتفاقيات يعك�س قناعتنا بوجود فر�س كبرية لال�شتثمار يف �لقت�شاد 
�لبتكار.  على  �لقائم  �لنمو  من  جديدة  مرحلة  يدخل  و�ل��ذي  �لفرن�شي، 
�لأوىل  �تفاقيتني  �لأول  �أم�س  �أبرمت  قد  �شركة مبادلة لال�شتثمار  وكانت 
مع �لبنك �ل�شتثماري �لوطني �لفرن�شي “بي بي �آي فر�ن�س” بهدف تعزيز 

يف  ت�شتثمر  �لتي  �ل�شناديق  �لتفاق  ويخدم  �لفرن�شي.  بالقت�شاد  �رتباط 
كل قطاعات �لقت�شاد �لفرن�شي، مبا يف ذلك �لقطاعات �ل�شرت�تيجية مثل 

�لطاقة و�أ�شباه �ملو�شالت و�لف�شاء.
�إع���الن عن  �ن��ه بعد  �ملنا�شبة  �مل��ب��ارك بهذه  و�أو���ش��ح معايل خ��ل��دون خليفة 
�لتي  �حليوية  �لقطاعات  يف  ��شتثمار�تنا  ت�شريع  من  �شنتمكن  �لتفاقيات 
دولة  ب��ني  �لتجارية  �ل��رو�ب��ط  تقوية  يف  ن�شاهم  وب��ذل��ك  �لنمو،  ه��ذ�  تقود 
�ملدى  على  �لبلدين  لكال  �لق��ت�����ش��ادي  �لنمو  وت��ع��زي��ز  وفرن�شا  �لإم�����ار�ت 

�لطويل.
و�لإنعا�س  و�ملالية  �لقت�شاد  وزي��ر  ل��وم��ري،  ب��رون��و  معايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
�لفرن�شي: “�أود �أن �أتقدم بال�شكر لكل من “مبادلة” و”بي بي �آي فر�ن�س” 
هذ�  ي��اأت��ي  بينهما.  �لقائمة  �مل�شرتك  �ل�شتثمار  �شر�كة  متديد  مبنا�شبة 
�لتمديد يف وقت بد�أ فيه �شخ �لعتماد�ت �خلا�شة بالتفاقية �لأوىل. هذه 

خالل م�ساركتها كر�ٍع بالتيني يف موؤمتر �ل�سرق �لأو�سط للحديد و�ل�سلب 2021

حديد االإمارات تناق�س م�شتقبل �شناعة ال�شلب يف املنطقة يف مرحلة ما بعد اجلائحة

�حتفال باليوم �لوطني �خلم�سني

جمموعة اللولو تد�شن عرو�شا وا�شعة للمنتجات االإماراتية

جناح هيئة كهرباء ومياه دبي امل�شارك يف اإك�شبو 2020 دبي 
ي�شتقبل اأكرث من 150،000 زائر خالل �شهري اأكتوبر ونوفمرب

و�لتحول �لرقمي لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة �ل�شاملة، وذلك 
�إجناز�تها  لأب���رز  مبتكرة  بطريقة  ��شتعر��شها  خ��الل  م��ن 
و�ملتجددة،  �لنظيفة  �لطاقة  جم��ال  يف  �لعاملية  وجناحاتها 
لإحالل  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  على  و�لع��ت��م��اد 
و�لتحول  �خلدماتية  للموؤ�ش�شات  �لت�شغيلي  �لنموذج  وتغيري 
ذ�تية  باأنظمة  �لعامل  م�شتوى  على  رقمية  موؤ�ش�شة  �أول  �إىل 
�لتحكم للطاقة �ملتجددة وتخزينها.و �أبدى �لزو�ر �إعجابهم 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �جلناح  �ل��ه��ي��ئ��ة  ����ش��ت��ق��ب��ال م��وظ��ف��ي  ب��ح�����ش��ن 
��شتف�شار�ت  على  للرد  �لإيجابية  و��شتجابتهم  و�ملتطوعني 
�لع�شو  و�أ�شار معايل �شعيد حممد �لطاير،  �ل��زو�ر.   و�أ�شئلة 
�أن  �إىل  �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،  �لرئي�س  �ملنتدب 
�لهيئة تهدف من خالل جناحها يف �إك�شبو 2020 دبي �إىل 
�إىل  دب��ي  حتويل  يف  ت�شهم  �لتي  بجهودها  �لز�ئرين  تعريف 

�ملدينة �لأذكى و�لأكرث �شعادة على م�شتوى �لعامل.

•• دبي-الفجر:

 تخطت �أعد�د زو�ر جناح هيئة كهرباء ومياه دبي �مل�شارك يف 
�إك�شبو 2020 دبي توقعات �لهيئة ل�شهري �أكتوبر ونوفمرب، 
�أكرث  �ل���ش��ت��د�م��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة يف منطقة  ����ش��ت��ق��ب��ل ج��ن��اح  ح��ي��ث 
ونوفمرب من  �أك��ت��وب��ر  �شهري  خ��الل  ز�ئ��ر   150،000 م��ن 
عاملياً  �لر�ئدة  بامل�شاريع  �جلناح  زو�ر  و�أ�شاد  �لعاملي.  �ملعر�س 
ومبادر�تها  دبي،   2020 �إك�شبو  يف  �لهيئة  ت�شتعر�شها  �لتي 
وخدماتها �لذكية و�ملبتكرة �لتي توؤكد مكانة �لهيئة بو�شفها 
�لعامل و�أكرثها  �ملوؤ�ش�شات �خلدماتية حول  �أب��رز  و�ح��دة من 
متيز�ً. ونوه زو�ر �جلناح �إىل ت�شميم �جلناح �لع�شري �لذي 
ين�شجم مع �شعي �لهيئة �مل�شتمر لتطوير و�بتكار جتارب ثرية 
ذ�ت قيمة م�شافة، ت�شهم يف تعزيز �شعادة �ملعنيني، لفتني �إىل 
�أهمية �ل�شتد�مة  �لوعي حول  �لهيئة يف رفع م�شتوى  جناح 

•• دبي-الفجر:

�أعلنت �شركة حديد �لإمار�ت، �مل�شّنع 
و�ل�شلب  للحديد  �ل��ر�ئ��د  �ملتكامل 
م�شاركتها  ع��ن  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف 
ب�شفتها �لر�عي �لبالتيني يف موؤمتر 
و�ل�شلب  للحديد  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
جر�ند  ف��ن��دق  يف  �مل��ن��ع��ق��د   ،2021
حياة يف دبي يف �لفرتة من 6 �إىل 8 

دي�شمرب �جلاري.
�ل�شلب  ق��ادة �شناعة  �حل��دث  يجمع 
و�ملعنيني  و�مل�������ش���وؤول���ني  و�خل�������رب�ء 
�ل�شوق  معلومات  ملناق�شة  بال�شناعة 
و�لنظرة  و�ل��ت��ح��دي��ات  و�جت���اه���ات���ه 
جائحة  ب��ع��د  م��ا  �مل�شتقبليلمرحلة 
�لفر�س  و����ش��ت��ك�����ش��اف  كوفيد-19، 
على  �ملحتملة  و�ل�شر�كات  �جل��دي��دة 
و�لعاملي.  �لإق���ل���ي���م���ي  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن 
وت��وؤك��د ح��دي��د �لإم�����ار�ت م��ن خالل 
هذه �لرعاية �ل�شرت�تيجية �لتز�مها 
عرب  �ل�شلب  �شناعة  ودع��م  بتطوير 

تعزيز �أو��شر �لتعاون �لدويل.
ويلقي �شعادة عمر �شوينع �ل�شويدي، 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وز�رة  وكيل 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ب��دول��ة  �ملتقدمة 
للحدث،  �لرئي�شية  �لكلمة  �ملتحدة، 
�أهمية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ي�����ش��ل��ط  ح��ي��ث 
يقدمها  �ل���ت���ي  و�ل���ف���ر����س  �مل����وؤمت����ر 

و�لعاملية  �لإق���ل���ي���م���ي���ة  �ل�������ش���ن���اع���ة 
و�لتغري�ت �ل�شوقية و�لأ�شعار، ونحو 
�لتنفيذي  �لرئي�س  و�أ���ش��اف  ذل���ك.« 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �أرك��ان  ملجموعة 
“ي�شعدنا  �لإم����ار�ت:  حديد  ل�شركة 
�لهام، حيث  �ملوؤمتر  �مل�شاركة يف هذ� 
يف  �حلديد  �شناعة  رو�د  مع  جنتمع 
�لر�عي  نكون  ب��اأن  ونفخر  �ملنطقة. 
يعد  �ل���ذي  �حل���دث  ل��ه��ذ�  �لبالتيني 
�حتياجات  ملناق�شة  ا  �أي�شً لنا  فر�شة 
�لتعاون  جمل�س  منطقة  يف  �لعمالء 
وتوقعات  �ل��ع��رب��ي��ة،  �خل��ل��ي��ج  ل����دول 
و�لتوجهات  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل��ط��ل��ب 
�جل��دي��دة ل��ال���ش��ت��د�م��ة و�لب��ت��ك��ار يف 

�شناعة �ل�شلب.«

�ل�شناعة  يف  �مل��وؤث��رة  �جل��ه��ات  جتمع 
على م�شتوى �ملنطقة، حيث نت�شارك 
جميًعا �مل�شري نف�شه يف ظل �لظروف 
ولذ�،  �ل�شائدة.  �لعاملية  و�لتوجهات 
يكت�شب �ليوم هذ� �لتفاهم و�لتن�شيق 
�أجل  من  م�شاعفة  �أهمية  �لإقليمي 
�ل�شناعة و�حلفاظ على  �شمان منو 
��شتقر�ر �ل�شوق. ويعد موؤمتر �ل�شرق 
من�شة  و�ل�شلب  للحديد  �لأو���ش��ط 
مثالية ن�شتطيع من خاللها حتديد 
�ل��ت��وج��ه��ات �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب���ن���اًء على 
�أحدث معلومات �ل�شوق وديناميكيات 

و�ل�شلب  �حلديد  لقطاع  �مل�شتقبلية 
يف �مل��ن��ط��ق��ة ل ���ش��ي��م��ا يف م��رح��ل��ة ما 
بعد جائحة كورونا، ومقومات �لنمو 
��شتهالك  و�جت���اه���ات  �لق��ت�����ش��ادي، 
م���ن���ت���ج���ات �ل���������ش����ل����ب، و�ل����ت����غ����ري�ت 
�جلو�نب  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل�����ش��وق��ي��ة، 

�ل�شرت�تيجية.
حديد  “توؤدي  �ل���رم���ي���ث���ي:  وق������ال 
دعم  يف  حم����ورًي����ا  دوًر�  �لإم����������ار�ت 
�لإمار�ت،  دولة  �ل�شناعي يف  �لقطاع 
ب��اأن��ن��ا جزء  ن��وؤم��ن  �ل��وق��ت نف�شه  ويف 
�لتي  �لأك���رب  �ل�����ش��ورة  ل يتجز�أ م��ن 

�لعام،  ه����ذ�  ب��ال�����ش��ن��اع��ة  ل��ل��م��ع��ن��ي��ني 
لتطوير  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل������وز�رة  وروؤي�����ة 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شناعي  �لقطاع 
�ملتقدمة  �لتقنيات  تطبيق  وت�شريع 

و��شتغاللها على �لنحو �لأمثل.
غمر�ن  �شعيد  �ملهند�س  ي�شارك  كما 
�لرميثي، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �أرك���ان 
نقا�شية  جل�شة  يف  �لإم�����ار�ت،  ح��دي��د 
يف  �ل�شلب  �شناعة  “حالة  ب��ع��ن��و�ن 
وتتناول  �لعربي”.  �خلليج  منطقة 
و�لنظرة  �ل���ت���ح���دي���ات  �مل���ن���اق�������ش���ات 

باك�شتان حت�شل على قر�س بقيمة 
3 مليارات دوالر من ال�شعودية 

•• كرات�صي-رويرتز

�إن باك�شتان  �ل��وزر�ء �لباك�شتاين  قال �شوكت تارين �مل�شت�شار �ملايل لرئي�س 
�ل�شعودية  من  دولر  مليار�ت  ثالثة  قيمته  قر�شا  �ل�شبت  �أم�س  ت�شلمت 

كجزء من حزمة للدعم �لقت�شادي.
�لت�شخم  زي����ادة  بفعل  متنامية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  حت��دي��ات  ب��اك�����ش��ت��ان  وت���و�ج���ه 
�ملعامالت �جلارية  و�ت�شاع عجز ميز�ن  �لأجنبية  و�نخفا�س �لحتياطيات 
�أتقدم  �أن  “�أود  فيها  ق��ال  تغريدة  تارين  وكتب  �لعملة.  قيمة  و�نخفا�س 
بال�شكر لفخامة ويل �لعهد حممد بن �شلمان وللمملكة �لعربية �ل�شعودية 
لبادرتها �لطيبة«. و�شيكون �لقر�س �ل�شعودي ملدة عام و�حد بفائدة �أربعة 

باملئة مبوجب بنود حزمة �لدعم �ملربمة يف �ل�شهر �ملا�شي.
�أ�شبوع من �تفاق �شندوق �لنقد �لدويل وباك�شتان على  ياأتي �لقر�س بعد 
�إجر�ء�ت مطلوبة لإحياء برنامج متويل متعرث قيمته �شتة مليار�ت دولر.
و�شجل �لت�شخم يف باك�شتان 11.5 باملئة يف نوفمرب ت�شرين �لثاين �رتفاعا 

من 9.2 باملئة يف �ل�شهر �ملا�شي.

 باركيندو: اأوبك �شتوا�شل 
تعديالت االإمداد ل�شوق النفط 

•• ميالنو-رويرتز

قال حممد باركيندو �لأمني �لعام ملنظمة �لبلد�ن �مل�شدرة للبرتول )�أوبك( 
�ل�شبت �إنها �شتو��شل تعديالتها لالإمد�د�ت ل�شوق �لنفط.

و�أ�شاف خالل ندوة عرب �لإنرتنت نظمها معهد �آي.�إ�س.بي.�آي �لإيطايل 
يف  �ل�شتقر�ر  حتقيق  ل�شمان  جنيده  ما  �أف�شل  فعل  “�شنو��شل  �لبحثي 

�شوق �لنفط على �أ�شا�س م�شتد�م«.
وحلفاوؤها  �أوب���ك  مت�شكت  �أن  بعد  �خلمي�س  ي��وم  �لنفط  �أ���ش��ع��ار  ت��ر�ج��ع��ت 
ب�شيا�شتهم �حلالية �ملتمثلة يف �لزياد�ت �ل�شهرية يف �إنتاج �لنفط على �لرغم 
ومتحور  �لأمريكية  �خل��ام  �حتياطيات  من  �ل�شحب  �أن  من  �مل��خ��اوف  من 

فريو�س كورونا �جلديد �أوميكرون �شيزيد�ن �ل�شغط على �لأ�شعار.
يف  �لتقدير�ت  ف��اإن  �لنفط  على  بالطلب  يتعلق  فيما  �إن��ه  باركيندو  وق��ال 
�لوقت �حلايل ت�شري �إىل منو يبلغ 5.7 مليون برميل يوميا. وقال “يف عام 

2022، نتوقع 4.2 مليون �آخرين«.
و�أ�شاف �أن حالة عدم �ليقني و�لتقلب يف �لأ�شو�ق يرجعان �أي�شا �إىل عو�مل 
خارجية مثل جائحة كوفيد �حلالية، ولي�س بال�شرورة �إىل �أ�شباب متعلقة 

بالنفط و�لغاز.

•• اأبوظبي-الفجر:

ل���ول���و هايرب  �أط���ل���ق���ت جم���م���وع���ة   
م��ارك��ت �ل��ر�ئ��دة  �ل��ث��الث��اء  �ملا�شي 
�ملحلية  للمنتجات  �ل��رتوي��ج  حملة 
�لدولة  �ح���ت���ف���الت  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�خلم�شني.ومت  �ل���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
�إط��الق �حلملة يف �حتفال بامل�شرف 
مول” ح�شره �شعادة �شعيد �لبحري 
�أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  �لعامري 
للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية وجمال 
�شامل �لظاهري -�لرئي�س �لتنفيذي 
مو�شليام،  ع��ل��ى  وي��و���ش��ف  ل�����ش��الل، 
لولو  �إد�رة جمموعة  رئي�س جمل�س 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ن��ت��دب،  �لع�شو  و 
�ل�شخ�شيات و مدر�ء  عدد من كبار 

�للولو  يف �أبوظبي.
�شمن  م��ارك��ت  هايرب  لولو  �شتقوم   
للمنتجات  ب��ال��رتوي��ج  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�لإمار�تية خ�شو�شاً �لإنتاج �لزر�عي 
�ملحلي، وذلك بالتعاون مع عدد من 

�ملحلية،  لالأعمال  بالرتويج  وطنية 
وذلك  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع  خ�شو�شاً 
�ملحليني  �ملز�رعني  �أج��ل متكني  من 
للمنتجات  �لتناف�شية  �لقدرة  ودعم 
�شوق  توفري  و�جبنا  وم��ن  �ملحلية. 
د�ئ�����م ل��ل�����ش��ن��اع��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�ل����ذي 
�لقطاع  دع��م  فقط  لي�س  �شاأنه  م��ن 
�لغذ�ئي لدولة  �لأم��ن  و�من��ا تعزيز 
للقيادة  بال�شكر  �أت��ق��دم  �لإم������ار�ت. 
على  حتتية  بنية  لتوفري  �لر�شيدة 
مالئم  �عمال  ومناخ  عاملي  م�شتوى 
للدولة”  �ل�شامل  �لنمو  �أج���ل  م��ن 
�جلدير بالذكر �نه قد جرى موؤخر�ً 
توقيع مذكرة تفاهم بني جمموعة 
�ل�شركة  �����ش����الل،  و����ش���رك���ة  ل����ول����و 
�لطازجة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  �جل�����دي�����دة 
و�لتكنولوجيا �لزر�عية يف �أبو ظبي 
�أنحاء  جميع  يف  �مل�شتهلكني  لتزويد 
بالفو�كه  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
و�خل�شرو�ت �لطازجة �ملحلية �لتي 

يتم ح�شادها يف مز�رع �أبوظبي.

�لر�ئدة  و�ملوؤ�ش�شات  �ملحلية  �مل���ز�رع 
ز�يد  وموؤ�ش�شة  ���ش��الل،  �شركة  مثل 
�لعليا، و�إيليت جلوبال فري، ومز�رع 
�لإم�����ار�ت ل��ل��زر�ع��ة �مل��ائ��ي��ة، ومز�رع 

�أرميال و�ملروج �خل�شر�ء.
�شعيد  ����ش���ع���ادة  �أ�����ش����اد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�ل����ب����ح����ري �ل����ع����ام����ري م����دي����ر ع���ام 
و�ل�شالمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ب��ج��ه��ود جم��م��وع��ة لولو 
هايرب ماركت يف �لرتويج للمنتجات 
�مل���ح���ل���ي���ة ودع���������م �مل�������ز�رع�������ني من 
مبا�شرة  منتجاتهم  ت�شويق  خ��الل 
�ملنت�شرة يف  للجمهور عرب منافذها 
�لدولة، موؤكد�ً حر�س  �إمار�ت  كافة 

�لإم��ارة و�ل��دول��ة، وتاأكيد  �أ�شو�ق  يف 
�لعائد  تنمية  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م  ���ش��م��وه 
على �لزر�عة من خالل فتح قنو�ت 
�ملحلية،  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ت�����ش��وي��ق��ي��ة 
�لنفاذ  من  �مل��ز�رع  �أ�شحاب  ومتكني 
�لتز�ماً  وذل��ك  و�ملناف�شة،  لالأ�شوق 
�إىل  �لهادفة  �لهيئة  با�شرت�تيجية 
�لزر�عي،  �لقطاع  ��شتد�مة  حتقيق 

وتعزيز منظومة �لأمن �لغذ�ئي.
�ملبادر�ت  ه���ذه  م��ث��ل  “نبارك  وق���ال 
و�لنهو�س  �ملحلية  �ملنتجات  ل��دع��م 
ب��احل��رك��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف �لإم����ارة، 
�شريك  �للولو  جمموعة  تعد  حيث 
م���ه���م ل��ل��ه��ي��ئ��ة وم������ن �أك��������رب جت���ار 

ت�شويق  دع��م  على  �لر�شيدة  �لقيادة 
��شتد�مة  وت��ع��زي��ز  �مل��ح��ل��ي  �لإن���ت���اج 
�لقطاع �لزر�عي و�مل�شاهمة يف زيادة 
�حل�شة �ل�شوقية للمنتجات �ملحلية 
م���ن خ����الل �ل���ع���رو����س و�مل����ب����ادر�ت 
�لبيع،  �ملزيد من منافذ  �ملتنوعة يف 
ح���ي���ث ت��ن�����ش��ج��م ه�����ذه �مل�����ب�����ادرة مع 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
جمل�س �إد�رة هيئة �أبوظبي للزر�عة 
و�ل�شالمة �لغذ�ئية ب�شاأن تخ�شي�س 
باملنتجات  خا�شة  عر�س  م�شاحات 
�لزر�عية �ملحلية، لتعزيز تناف�شيتها 

�لتجارة  �لد�عمني حلركة  �لتجزئة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة يف �ل���دول���ة، وم���ن خالل 
���ش��ب��ك��ة ف���روع���ه���ا �ل���و�����ش���ع���ة، ميكن 
�لنفاذ  �أب���وظ���ب���ي  م������ز�رع  مل��ن��ت��ج��ات 
�لعائد�ت  �أع��ل��ى  وحتقيق  ل��الأ���ش��و�ق 
�لنتائج  �إن  م��و���ش��ح��اً  ل��ل��م��ز�رع��ني، 
�لإيجابية لهذه �لفعاليات تظهر يف 
تعزيز ثقة �مل�شتهلك يف �ملنتج �ملحلي 
�لنباتي و�حليو�ين، و�لرتويج ملز�ياه 
بو�شفه منتج طازج و�آمن مبا يدعم 
�لغذ�ئي  �لأم���ن  لتحقيق  تطلعاتنا 
�شرح  �ل����زر�ع����ي����ة.و  و�ل����ش���ت���د�م���ة 
يو�شف على �أم . �أيه: “ لطاملا �آمنت 
موؤ�ش�شة  باعتبارها  لولو  جمموعة 

يو�شف علي :من واجبنا توفري �شوق دائم لل�شناعات املحلية والذي من 
�شاأنه لي�س فقط دعم القطاع واإمنا تعزيز االأمن الغذائي لدولة االإمارات

بتكوين تفقد خم�س قيمتها وعمليات 
بيع للعمالت امل�شفرة مبليار دوالر 

•• عوا�صم-رويرتز

�لأرباح  جني  من  مزيج  �أدى  �إذ  �ل�شبت  �أم�س  قيمتها  ُخم�س  بتكوين  خ�شرت 
و�ملخاوف ب�شاأن �لقت�شاد �لكلي �إىل عمليات بيع للعمالت �مل�شفرة قيمتها نحو 
مليار دولر. وهبطت بتكوين، �أكرب و�أ�شهر عملة م�شفرة يف �لعامل، 12 باملئة 
بحلول �ل�شاعة 0920 بتوقيت جرينت�س �إىل 47495 دولر�. وهوت خالل 
�جلل�شة �إىل 41967.5 دولر لي�شل �إجمايل خ�شائرها خالل �أم�س �إىل 22 
�لبيع  عمليات  مع  باملئة  ع�شرة  من  �أك��رث  �أي�شا  �إي��رث  عملة  وتر�جعت  باملئة. 
لأ�شو�ق  متقلب  �أ�شبوع  �أعقاب  يف  �لرت�جع  وياأتي  �مل�شفرة.  للعمالت  �لو��شعة 
�أم�س  �لقيا�شية  �لأمريكية  �ل�شند�ت  وعو�ئد  �لعاملية  �لأ�شهم  وهبطت  �مل��ال. 
�لأول �جلمعة بعدما �أظهرت بيانات تباطوؤ منو �لوظائف بالوليات �ملتحدة يف 
نوفمرب ت�شرين �لثاين بينما ��شتمر قلق �مل�شتثمرين حيال �ل�شاللة �أوميكرون 
من فريو�س كورونا. كما تاأتي عمليات �لبيع قبيل �إدلء م�شوؤولني تنفيذيني يف 
ثماين �شركات كبرية للعمالت �مل�شفرة ب�شهاد�تهم �أمام جلنة �خلدمات �ملالية 

مبجل�س �لنو�ب �لأمريكي يف �لثامن من دي�شمرب كانون �لأول.

حتليل لغرفة دبي يركز على اأهمية دول
 االآ�شيان يف تعزيز االأمن الغذائي االإماراتي

•• دبي-الفجر:

�ل��دور �ملهم �لذي  �أ���ش��درت غرفة دب��ي حتلياًل يو�شح   
مي��ك��ن ل��ر�ب��ط��ة دول ج��ن��وب ���ش��رق �آ���ش��ي��ا )�آ���ش��ي��ان( �أن 
تلعبه يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�لتحليل  �إ�شد�ر هذ�  وياأتي  �ملتحدة.  
ع��ل��ى ه��ام�����س �ل���ش��ت��ع��د�د�ت لتنظيم 
�لعاملي  ل��ل��م��ن��ت��دى  �لأوىل  �ل�������دورة 
�لآ�شيان  م��ن��ط��ق��ة  ل����دول  ل���الأع���م���ال 
�لذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع 
�إك�شبو 2020 دبي يف 8-9 دي�شمرب 
�ملقبل حتت �شعار “�شر�كات �قت�شادية 
�ملنتدى  وي��ه��دف  للحدود”.  ع��اب��رة 
�إىل ��شتك�شاف �لديناميكيات �ملتغرية 
�ملنطقة،  ه���ذه  دول  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي 
ور�شد �لفر�س �ملتاحة حلفز �أن�شطة 
بني  و�ل�شتثمار  و�لأع��م��ال  �ل��ت��ج��ارة 

دولة �لإمار�ت وهذه �لدول. 
بني  “�لتجارة  حت���ل���ي���ل  وي���ب���ح���ث 
�لأغذية  جم���ال  يف  و�لآ����ش���ي���ان  دب���ي 

و�مل�شروبات” �ملجالت �لتي ميكن لدول �لآ�شيان �لع�شر 
دولة  و�مل�شروبات يف  �لأغذية  فيها يف قطاع  ت�شاهم  �أن 
�أهمية هذ� �ملو�شوع  �لإم��ار�ت. وت�شدد غرفة دبي على 
80-%90 من  ب��ني  ت�����ش��ت��ورد م��ا  �ل��دول��ة  لأن  ن��ظ��ر�ً 
�إجمايل �ملو�د �لغذ�ئية �لتي ت�شتهلكها.  ويف هذ� �ل�شياق، 
قال �شعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  رك��ائ��ز  �أه���م  �إح���دى  “تتمثل 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة   2051 �ل��غ��ذ�ئ��ي  ل��الأم��ن 

�ملتحدة يف تنويع م�شادرها �لدولية من �لأغذية. وهو 
�أمر ثبت �أهميته خالل جائحة ’كوفيد-19‘ �لتي �أثرت 
وكدولة  �لعاملية.  �لتوريد  �شال�شل  على  كبرية  ب�شورة 
�إيجاد  �أهمية  ت�شهد منو�ً يف تعد�دها �ل�شكاين، تتنامى 
وطنية«.   كاأولوية  �لغذ�ئية  �ملنتجات  ل�شتري�د  �أ�شو�ق 
�لدر��شة  “تهدف  بوعميم:  و�أ���ش��اف 
�لتحليلية �لتي �أعدتها غرفة دبي �إىل 
�لتي  �لفجو�ت  على  �ل�شوء  ت�شليط 
تعاين منها جتارة �ملو�د �لغذ�ئية، من 
دولة  ر�بطة  �لتجار يف  �أجل م�شاعدة 
يف  و�مل�شدرين  و�مل�شتوردين  �لآ�شيان 
دبي ودولة �لإم��ار�ت عموماً. وي�شكل 
�لتغري  �إىل ج��ان��ب  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لأم����ن 
�لعاملية  �مل�����ش��ك��الت  �أك�����رث  �مل���ن���اخ���ي، 
�إحل���اح���اً، ل��ذ� م��ن �مل��ه��م ج���د�ً حتديد 
�ملجالت �لرئي�شية لتح�شني عالقات 
�لغذ�ء  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة يف جم���ال  �ل��ت��ج��ارة 
ل�شمان تو�فر �إمد�د�ت غذ�ئية كافية 
وجود  �لتحليل  وي��ظ��ه��ر  ل��ل��ج��م��ي��ع«.  
�شادر�ت  لزيادة  ومهمة  قوية  فر�س 
دول �لآ�شيان من �لأغذية �إىل �إمارة دبي. وبح�شب �أرقام 
جمارك دبي، بلغت و�رد�ت دبي من �لأغذية و�مل�شروبات 
)با�شتثناء �لتبغ( من دول �لآ�شيان 2.99 مليار درهم 
�إمار�تي يف عام 2020، �أي �أقل مبعدل %8،4 من عام 
2019 نتيجة �لقيود �لتي فر�شتها دول �لآ�شيان على 
�شادر�ت �لأغذية ب�شبب جائحة “كوفيد- 19”؛ حيث 
منعت فيتنام ت�شدير �لأرز وو�شعت تايالند قيود�ً على 

ت�شدير �لبي�س. 
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•• دبي-وام

�أ���ش��ع��ل��ت ق��م��ة دوري �ل��ع��امل��ي ل��ه��وك��ي �جل��ل��ي��د �ل��ت��ي ج��م��ع��ت ب��ني فريقي 
�أرينا" و�لتي  "كوكاكول  قاعة  يف  بارز" �حلما�س  كي  و"�يه  "�أفانغارد" 
�لحتاد  بعيد  �لحتفالت  �شمن  �شو" ،  �آي�س  "دبي  فعاليات  �شمن  تقام 

�خلم�شني و�ليوبيل �لذهبي لتاأ�شي�س �لدولة.
ح�شر �ملبار�ة ،معايل �لفريق عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
دبي، و�شعادة �شعيد حارب �أمني عام جمل�س دبي �لريا�شي، ونا�شر �أمان 
مورزوف  و�ألك�شي  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  ع��ام  �أم��ني  م�شاعد  رحمة  �آل 
رئي�س  كريلوف  و�ألك�شندر  للهوكي"،  كونتيننتال  "دوري  ر�بطة  رئي�س 

نادي "�إت�س �شي �أفاجنارد".
و�أعطى �شعادة �شعيد حارب �شارة �نطالق �ملبار�ة، وكان �إىل جانبه �ألك�شي 
"�يه ك��ي بارز" على فريق  م����ورزوف و�أل��ك�����ش��ن��در ك��ري��ل��وف، وف���از ف��ري��ق 
"�أفانغارد" بنتيجة 3 1- يف �ملبار�ة �لتي �شهدت تناف�شا �شديد� وو�شفت 
�شهدت  كما  �جلليد،  لهوكي  �لعاملي  �ل��دوري  و�لأ�شعب يف  �لأق��وى  باأنها 

ح�شور� جماهري� كبري� يف قاعة كوكاكول �أرينا ب�شيتي ووك دبي.
ملوقع  له  حديث  يف  �أفانغارد  فريق  مهاجم  تول�شين�شكي  �شريجي  وق��ال 
" ��شتمتعت باللعب يف دبي فهذه تعد جتربة جديدة  "هوك" �لرو�شي.. 
�ألعب هوكي �جلليد يف دبي، ورغم خ�شارتنا  باأن  �أب��د�  �أفكر  وفريدة فلم 
�أمام فريق بارز عنيد �إل �أن �للعب يف هذ� �ملكان �شيطبع يف ذ�كرتنا ولن 

نن�شاها".

وقال زميله كوربان نايت: " كانت جتربة ممتعة �أن �ألعب مبار�ة يف دبي، 
كوننا �أول فريق حمرتف يلعب مبار�ة هوكي كاملة هنا هو �شعور خا�س، 
ب�شكل  بنا  �لرتحيب  مت  فقد  دب��ي  يف  �ل�شيافة  بكرم  ج��د�  �شعد�ء  ونحن 
ممتاز، وكان �جلو ر�ئعا، وكل �شيء كان على �أعلى م�شتوى لقد كانت هذه 
�لر�ئع  �أزر دبي من قبل ومن  �أنا مل  بالن�شبة يل،  ر�ئعة وفريدة  جتربة 
�أخرى  مرة  هنا  �إىل  �أع��ود  �أن  على  �شاأحر�س  وبالتاأكيد  هنا،  �إىل  �ملجيء 

�شو�ء كانت مبار�ة �أخرى �أو لق�شاء �إجازتي فهذ� �ملكان ر�ئع".
عامني  توقف  بعد  �لعاملي  �ل��دوري  هذ�  ملناف�شات  ��شتئنافا  �ملبار�ة  وتعد 
"�أفانغارد"  فريق  هما  �أوروب����ا،  يف  فريقني  �أق���وى  ب��ني  وجمعت  تقريبا، 
بارز"  كي  "�يه  �إل  �إت�س  كيه  وفريق  غاغارين،  بكاأ�س  فائز  �آخ��ر  �أوم�شك 

كاز�ن �حلائز على �لعديد من �جلو�ئز.
وتت�شمن فعاليات "دبي �آي�س �شو" تنظيم عدة فعاليات لال�شتعر��س على 
�جلليد من �أبرزها �ل�شتعر��س �لعاملي "�لأمرية �لنائمة"، و�لذي ي�شتمر 
�لأوملبية  �لبطلة  فيه  وت�شارك  �حل���ايل،  دي�شمرب   5 �لأح���د  م�شاء  حتى 
تاتيانا نافكا وبطلة �لعامل يف �لتزلج على �جلليد �ألينا ز�جيتوفا، وي�شارك 
يف �لعر�س �أكرث من 1500 حمرتف من �ملتزجلني على �جلليد، ويعد 
تاأثر�ت وديكور�ت  ملا يت�شمنه من  �لعرو�س  �أ�شهر  �ل�شتعر��س من  هذ� 

خا�شة.
�ل��ري��ا���ش��ي ود�ئ����رة �ل�شياحة  ب��ال��ت��ع��اون ب��ني جمل�س دب���ي  ي��ق��ام �حل���دث 
و�لت�شويق �لتجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي �لعاملي، ونادي �ت�س 

�شي �أفانغارد �أوم�شك لهوكي �جلليد.

م��ن��ي لي��ب��زي��غ ب��اخل�����ش��ارة �ل��ث��ال��ث��ة ت��و�ل��ًي��ا يف �ل����دوري 
�لعا�شمة  يف   1-2 �شقط  �أن  بعد  �ل��ق��دم  لكرة  �لأمل���اين 
�شد م�شيفه �أونيون برلني، يف �فتتاح مناف�شات �ملرحلة 

�لر�بعة ع�شرة.
وتقدم �أونيون برلني عرب �لنيجريي تايو �أوونيي )6(، 
لل�شيوف  نكونكو  كري�شتوفر  �ل��ف��رن�����ش��ي  ع���ادل  فيما 
باومغارتل  لتيمو  ك��ان��ت  �حل�شم  كلمة  �أن  �إل   .)13(

.)57(
ليتقدم  نقطة   23 �ىل  ر�شيده  �لعا�شمة  فريق  ورف��ع 
ل  �ل��ذي  ليبزيغ  ر�شيد  جتمد  فيما  �لر�بع  �ملركز  �ىل 
ي��ز�ل يبحث عن فوز �أول خ��ارج معقله يف �ل��دوري عند 
18 نقطة يف �ملركز �لثامن، بفارق 13 نقطة عن بايرن 
دورمتوند  بورو�شيا  على  يحل  �ل��ذي  �ملت�شدر  ميونيخ 

�لثاين �ل�شبت يف قمة �ملرحلة.
�ملو��شم  �أن جنح يف  بعد  م��اأزق  نف�شه يف  ليبزيغ  ويجد 
�ملر�كز �لربعة �لوىل  �أحد  �لثالثة �لخرية يف حتقيق 
�أن �لم���ور تبدو  �إل  �أوروب����ا،  �أب��ط��ال  �مل��وؤه��ل��ة �ىل دوري 

�شعبة هذ� �ملو�شم على رجال �لمريكي جي�شي مار�س.
�لقارية �لم  �مل�شابقة  �أملانيا مناف�شات  وودع فريق �شرق 
على  �لبلجيكي  ب��روج  كلوب  م��ع  ويناف�س  �مل��و���ش��م،  ه��ذ� 
�ملركز �لثالث �لذي يخول �شاحبه خو�س ملحق للتاأهل 
�ىل �لدو�ر �لق�شائية يف �مل�شابقة �لرديفة "يوروبا ليغ"، 
علًما �أنه يالقي مان�ش�شرت �شيتي �لنكليزي �لثالثاء يف 

�أملانيا يف �جلولة �لخرية.
و�أعرب رئي�س ليبزيغ �أوليفر مينتزلف عن غ�شبه بعد 
�للقاء "قدمنا مبار�ة كارثية...نحن بحاجة �إىل حتليل 
يف  مبا  ب��ه،  �لقيام  علينا  يتعني  فيما  و�لتفكري  �لو�شع 

ذلك مع �ملدرب".
وتابع "كل �خليار�ت مطروحة على �لطاولة، نحن مثل 

�أي فريق �آخر".
و�فتتح �أ�شحاب �لر�س �لنتيجة عندما مرر باومغارتل 
بر�أ�شه �لكرة �إثر عر�شية نحو �لقائم �لثاين �ىل �أوونيي 
تابعها من م�شافة قريبة )6( م�شجال هدفه �لتا�شع يف 

�لبوند�شليغا هذ� �ملو�شم.
وع�����ادل لي��ب��زي��غ ب��ت�����ش��دي��دة ق��وي��ة م���ن خ����ارج �ملنطقة 
لنكونكو �أخطاأ �حلار�س �أندريا�س لوته يف �لتعامل معها 
بعد �أن لم�شت �أنامله قبل �أن تتابع طريقها �ىل �ل�شباك 
مع  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  ه��دف��د  م�شجال   ،)13(

�لنادي يف جميع �مل�شابقات.
 14 ب��ع��د  �لبوند�شليغا  يف  ل��ه  �ل�����ش��اد���س  �ل��ه��دف  وه���ذ� 

مرحلة ليعادل رقمه �لقيا�شي يف مو�شم كامل.
و�أح����رز ب��رل��ني ه���دف �ل��ف��وز ب��ع��د �أن ن��ف��ذو� �ل��ك��رة من 
ركنية ز�حفة ذكية �ىل ماك�س كروزه غري �ملر�قب د�خل 
�لنمو�شي  م��ن  �رت���دت  �مل��رم��ى  ب��اجت��اه  �شددها  �ملنطقة، 
تابعها يف  �ل��ذي  باومغارتل  �أم��ام  وتهياأت  كونر�د لمير 

�ل�شباك )57(.

قمة الدوري العاملي لهوكي اجلليد ت�شعل 
احلما�س يف قاعة »كوكاكوال اأرينا دبي« 

خ�شارة ثالثة توالًيا لاليبزيغ 
ب�شقوطه �شد اأونيون برلني 

•• اأبوظبي-وام

رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  رئي�شة �لحتاد  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو  قالت 
�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
.. " نفخر مبا و�شلت �إليه فار�شات �لإمار�ت من مكانة ر�ئدة يف ريا�شة �لقدرة، 
�لتي متثل �رتباط باملا�شي �لعريق و�لرت�ث، بف�شل عزميتهن و�إ�شر�رهن على 
�مل�شرفة ويحجزن مكانهن على من�شات  �لنجاح و�لإجن��از، ليرتكن ب�شمتهن 
عن  لي�شتحقن  �لإم�����ار�ت،  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل�شباقات  خمتلف  يف  �لتتويج 
جد�رة تنظيم �شباقات خا�شة بال�شيد�ت تكرمياً ودعماً لهن على ممار�شة هذه 
�أجل متثيل بالدهن على  دعمهن من  م�شتمرون يف  ونحن  �لنبيلة،  �لريا�شة 

�أح�شن وجه".
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �شباق  �إقامة  مبنا�شبة  ل�شموها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
مبارك لال�شطبالت �خلا�شة � لل�شيد�ت �ليوم بقرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة 
بالوثبة، بدعم وتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

فار�شة من خمتلف   141 ، ومب�شاركة  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�جل��و�د �شاحب  ل�شعر  �لت�شعرية حيث حدد  بنظام  �لدولة،  و�إ�شطبالت  �ندية 
�ألف   500 و�لثالث  دره��م،  مليون  و�ل��ث��اين  دره��م،  مليون   1.5 �لأول  �ملركز 

درهم.
�أربع  على  كلم   100 مل�شافة  �أق��ي��م  �ل���ذي  �ل��ع��ا���ش��رة،  �لن�شخة  لقب  و�ح����رزت 
"مومنتوم" لإ�شطبالت  �جل��و�د  �شهوة  على  �ملرزوقي  ليلى  �لفار�شة  مر�حل، 
بلغ  �شرعة  �شاعة، ومبعدل   3:30:11 وق��دره  بزمن  �مل�شافة  �لكمدة، قاطعة 
28.54 كلم/�شاعة، وجاءت يف �ملركز �لثاين �لفار�شة كاميال كارت على �شهوة 
3:32:14 �شاعة، فيما حلت يف  وقدره  بزمن  ما�س،  "�ور�شيني" لإ�شطبالت 
ثالثة �لفار�شة ميثاء �لكعبي على �شهوة �لفر�س "�ن بي �جنيلينا" لإ�شطبالت 

�خليول، و�شجلت 3:32:26 �شاعة.
�لفائز�ت  �ل��ع��ام،  �لن�شائي  ل��الحت��اد  �لعامة  �لأم��ي��ن��ة  �ل�شويدي  ن��ورة  وت��وج��ت 
وم�شلم  مبادلة،  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �ل�شمري  حميد  بح�شور 

�لعامري مدير عام قرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة بالوثبة.

وجاء �ل�شباق مثري�ً وقوياً و�شهد حما�شاً من �لفار�شات يف جميع مر�حله من 
�أجل �لظفر باللقب، وت�شدرت �لفار�شة ليلى �ملرزوقي �ل�شباق يف كل مر�حله 

لتوؤكد تفوقها بجد�رة و��شتحقاق للقب.
"�أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ىل  بال�شكر  �لعامري  م�شلم  وت��وج��ه 
يف  وخا�شة  �مل��ج��الت  كافة  يف  �لإم���ار�ت  لفتاة  �مل�شتمر  دعمها  �لإمار�ت" على 
�شباقات �لقدرة م�شري�ً �ىل �ن �ل�شباقات �لتي حتمل ��شم �شموها تت�شم بالقوة 

كون �لفوز بلقبها هو �شرف كبري لي فار�شة حتققه.
، توجهت �لفار�شة ليلى �ملرزوقي بطلة �ل�شباق بال�شكر و�لتقدير  من جانبها 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك "�أم �لإمار�ت" على دعمها وم�شاندتها لفتاة 
�شموها  ��شم  يحمل  �شباق  للم�شاركة يف  للفار�شات  �لفر�شة  و�تاحة  �لإم��ار�ت، 

�لغايل.
م��رة يف  �لكبرية وه��ي تتوج بلقب غ��ال لأول  �شعادتها  ع��ن  �مل��رزوق��ي  و�أع��رب��ت 

م�شريتها مع �شباقات �لقدرة وهو �شرف كبري �أفخر و�عتز به.
وقالت " �ل�شباق مل يكن �شهال فقد جاء قويا و�شريعا وهو ما تت�شم به �شباقات 

�ل�شيد�ت حيث �حلما�س كبري و�لرغبة يف �لنت�شار وحتقيق �لفوز بال حدود 
لدى جميع �لفار�شات".

�سكرً� من�سور بن ز�يد..
�شمو  م��ب��ادرة  على  و�لثناء  �ل�شكر  ع��ب��ار�ت  �خلا�شة  �لإ�شطبالت  م��الك  ورف��ع 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �شباق  باإقامة  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
مبارك بنظام �لت�شعرية، موؤكدين �ن هذ� �لدعم �ملتو��شل ل�شموه لالإ�شطبالت 
لتقدمي كل �جلهد  للجميع  �ل�شباقات وميثل حافز�ً  ي�شهم يف تطور  �خلا�شة 

�ملمكن لأجل �ن ت�شل �شباقات �لقدرة يف �لإمار�ت �ىل �أعلى �ملر�تب.

جو�ئز قيمة للفائز�ت..
بالإ�شافة �ىل �لتتويج بالكوؤو�س ح�شلت �لفار�شات على جو�ئز قيمة، حيث نالت 
بطلة �ل�شباق مبلغ 223 �ألف درهم، و�لثانية و�لثالثة على 187 �ألف درهم، 

فيما نالت �شاحبات �ملر�كز من �لر�بع وحتى �لعا�شر مبالغ مالية قيمة.

ليلى املرزوقي بطلة كاأ�س فاطمة بنت مبارك لال�شطبالت اخلا�شة  لل�شيدات

�أ�شدل �ل�شتار �أول �أول �أم�س �جلمعة 
يف قاعة نادي �ل�شباط  يف دبي عن 
�لفردية  �ل��ع��رب  بطولة  مناف�شات 
و�ل�شيد�ت  ل���ل���رج���ال  ل��ل�����ش��ط��رجن 
و �ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا �حت�����اد �لإم�������ار�ت 
�لحت���اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�شطرجن 
مب�شاركة  ل���ل�������ش���ط���رجن  �ل����ع����رب����ي 
قيا�شية ل� 66 لعبا ولعبة مبعدل 
34 لعبا و32 لعبة ميثلون 19 
دول����ة ع��رب��ي��ة ت��ن��اف�����ش��و� ع��ل��ى مد�ر 

ع�شرة �أيام على لقب �لبطولة .
�شعود بن عبد  �ل�شيخ  �شعادة  وق��ام   
�لعربي  �لحت������اد  رئ��ي�����س  �ل���ع���زي���ز 

ل���ل�������ش���ط���رجن و������ش�����ع�����ادة �أرك�����������ادي 
دي��ف��ورك��وف��ي��ت�����س رئ��ي�����س �لحت����اد 
�لدويل لل�شطرجن و�شعادة �لدكتور 
رئي�س  �مل���ع���ي���ن���ي  ح�������ش���ن  ����ش���رح���ان 
وعبد  لل�شطرجن  �لإم�����ار�ت  �حت���اد 
�لعام  �لأم�����ني  �ل���ه���رم���ودي  �مل��ج��ي��د 
لحتاد �لمار�ت لل�شطرجن بتتويج 
�لفائزين من �أبطال �لوطن �لعربي 
�لحتاد�ت  روؤ�شاء  من  بح�شورعدد 
�لعربية لل�شطرجن وح�شد غفري من 
رّو�د ومتابعي �ل�شطرجن يف �لدولة 
. هذ� وح�شر �لتتويج عدد من كبار 
�ل�شخ�شيات وهم د�نة �أوزول نائبة 

لل�شطرجن  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س 
�ل�شيخ نهيان بن �شعيد بن طحنون 
�آل نهيان وب�شار قوتلي نائب رئي�س 
وعدد  لل�شطرجن  �ل���دويل  �لحت���اد 
من �أ�شحاب �ل�شعادة روؤ�شاء قنا�شل 

�لدول �لعربية يف دبي .
بن  �شعود  �ل�شيخ  �شّرح  جانبه  من 
�لعربي  �لعزيز رئي�س �لحت��اد  عبد 
�حلالية  �ل��ن�����ش��خ��ة  �أن  ل��ل�����ش��ط��رجن 
رقًما  ���ش��ج��ل��ت  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
يف  �لأع��ل��ى  ه��و  �مل�شاركة  يف  قيا�شًيا 
ت��اري��خ �مل�����ش��اب��ق��ة ح��ي��ث و���ش��ل عدد 
 19 �ىل  �مل�����ش��ارك��ة  �لعربية  �ل���دول 

20 دول����ة ع�شو  �أ����ش���ل  دول����ة م���ن 
مب�شتوى  و�أ�شاد   ، �لعربي  بالحتاد 
جميع  يف  �أق��ي��م��ت  �إىل  �مل��ن��اف�����ش��ات 
ن��ظ��م��ت، م�شري�  �ل��ت��ي  �ل���ب���ط���ولت 
حققت  �مل�شاركة  �ملنتخبات  �أن  �إىل 
من  ز�دت  ع���دي���دة  ف��ن��ي��ة  م��ك��ا���ش��ب 
كما   ، �مل�شاركني  �لالعبني  خ��رب�ت 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �أث��ن��ى 
�شهدته  �ل�����ذي  �مل��م��ي��ز  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
�ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ع��رب��ي��ة، وق���دم �ل�شكر 
لل�شطرجن ممثاًل  �لم��ار�ت  لحتاد 
ب��رئ��ا���ش��ة �ل��دك��ت��ور ���ش��رح��ان ح�شن 
�مل��ع��ي��ن��ي ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري فى 

تنظيم  ع��ن  لي��ق��ل  �ل���ذى  �لتنظيم 
ب�����ط�����ولت �ل�����ع�����امل، ب���ج���ان���ب ك���رم 
�ل�����ش��ي��اف��ة �ل������ذي ت��ل��ق��ت��ه �ل���وف���ود 

�لعربية �مل�شاركة يف �لبطولة .
و�أّكد عبد �ملجيد �لهرمودي �لأمني 
�ل��ع��ام لحت���اد �لإم����ار�ت لل�شطرجن 
�لعربية  �ل��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ب����اأن 
�شارت كما مت �لتخطيط لها وذلك 
ب��ف�����ش��ل ت��ك��ام��ل �جل���ه���ود وت���ع���اون 
�ملنتخبات �لعربية �ل�شقيقة وتر�كم 
�لتنظيمية  �لإد�ري�����������ة  �خل�������رب�ت 
كافة  ت�شخري  بعد  �ملحلية  للكو�در 
من  بتوجيهات  �ل��ن��ج��اح  متطلبات 

�لقيادة �لر�شيدة و�هتمامها بقطاع 
و��شتثمار�  و�ل���ري���ا����ش���ة  �ل�����ش��ب��اب 
�لوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ه��ت��م��ام  ل��دع��م 
�لوطنية و�لهيئة �لعامة للريا�شة ، 
وم�شاهمة �شركة �حلمد للمقاولت 

و ف��ن��دق �أوك�����ش��ي��دن��ت��ال �جل����ّد�ف يف 
و�خلا�شة   �لر�شمية  و�جل��ه��ات  دب��ي 
�لتنظيمي  �لنجاح  يف  �أ�شهمت  �لتي 
 ، �لوفود  �إ�شادة وتقدير  �لذي وجد 
�ملوؤ�ش�شات  كافة  �إىل  �ل�شكر  موجها 

�شاهمت  �ل��ت��ي  �ملحلية  �لإع��الم��ي��ة 
�لعربي  �لريا�شي  �لعر�س  �إب��ر�ز  يف 
و�ل����ذي مي��ث��ل دع��م��ا مل�����ش��رية �حتاد 
�لإم���������ار�ت ل��ل�����ش��ط��رجن و �لحت����اد 

�لعربي لل�شطرجن.

بح�سور رئي�ض �لحتاد �لدويل لل�سطرجن .. ختام مميز للبطولة �لعربية 

ال�شيخ �شعود املعال : الن�شخة احلالية لبطولة العرب �شجلت رقًما قيا�شًيا هو االأعلى

•• اأبوظبي-وام

�لفائزين يف  تتويج  �لأول  �أم�س  م�شاء  �لظفرة  تل مرعب يف منطقة  �شهد 
�أقيمت  �لتي  �حلر  �ل�شتعر��س  وبطولة  �خلم�شني  �لحت��اد  عيد  مهرجان 
�لريا�شي،  ليو�  نادي  بتنظيم  �ملهرجان وعلى مد�ر يومني  �شمن فعاليات 
ومب�شاركة 45 �شيارة وم�شارك من �لإمار�ت وخمتلف دول �خلليج يف فئتي 
يف �ل�شتعر��س �حلر يف فئة "تي" عن فوز  �لنتائج  و�أ�شفرت   ."N"و "T"
كل من فار�س حممد �لدرمكي باملركز �لأول، وتاله ذياب نا�شر �ملن�شوري، 
"�إن" خالد  �لأول يف فئة  �ملركز  �ملهريي، يف حني حل يف  �شعيد  ثم حممد 

�لبلو�شي، وجاء ثانياً عبد �هلل �لكتبي، وثالثا حمد مو�شى �لبلو�شي.

وعقب ختام �ملناف�شات قام حمد�ن �ملزروعي مدير نادي ليو� وحممد عمري 
�مل�شغوين نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي، بتكرمي �لفائزين.

و�أكد عبد �هلل بطي �لقبي�شي رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي �أن مهرجان عيد 
�لذي  �ل�شخم  ل��ي��و�  مل��ه��رج��ان  حت�شريية  ب��روف��ة  ك��ان  �خلم�شني  �لحت���اد 
تل  منطقة  �أن  عن  �لنقاب  كا�شفاً  فقط،  �أ�شبوعني  من  �أق��ل  بعد  �شينطلق 

مرعب �أ�شبحت مزدحمة بالرو�د و�مل�شاركني منذ �لآن.
�حلر  �ل�شتعر��س  ملناف�شات  و�لتميز  �لفني  �لتفوق  على  �لقبي�شي  و�شدد 
�لحتاد  بعيد  �ملت�شابقني  م��ع  ل��ل��ن��ادي  جميلة  �حتفالية  �شهدنا   " وق���ال 
يف  وفقنا  ر�ئ���ع،  وب�شكل  �ملنطقة  �أح��ي��ى  وتفاعال  �ملهرجان  ع��رب  �خلم�شني 
و�لتنظيمية  �لفنية  �ل��ق��در�ت  عك�س  ب�شكل  �مل�شاركني  بني  �ملناف�شة  �إق��ام��ة 

لكو�در �لنادي و��شتعد�د�ها من �أجل �ملهرجان �ملقبل و�لذي �شيكون مميز� 
�أي�شا من خمتلف �لنو�حي".

وعن عدد �مل�شاركني �لكبري من خالل �ل�شيار�ت �حلا�شرة يف �ل�شتعر��س 
�إبر�ز  �أج��ل  من  للم�شاركني  متميزة  م�شاحة  "�أعطينا  ق��ال:  بفئتيه  �حل��ر 
�أف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه��م بطريقة ق��ان��ون��ي��ة، ول��ذل��ك �شهدت  ق��در�ت��ه��م و�إظ���ه���ار 
�لريا�شات، منطقة تل  �لفعاليات تفاعال وح�شور� كبري� من حمبي هذه 
مرعب هي قبلة ووجهة دوما لكل حمبي �ملغامرة وريا�شة �ل�شيار�ت ب�شكل 
16 دي�شمرب  �ل��دويل تل مرعب �شينطلق يف  �أن مهرجان ليو�  عام" يذكر 
ت�شهد  ك��ربى  ريا�شية  تظاهرة  يف  �ل�شهر  م��ن   31 حتى  وي�شتمر  �حل��ايل 

�إقامة فعاليات و�أن�شطة متنوعة طيلة �أيام �ملهرجان.

البولندية �شفيونتيك تتخلى عن مدّربها ختام مهرجان عيد االحتاد لال�شتعرا�س احلر يف تل مرعب 
�أعلنت �لبولندية �إيغا �شفيونتيك، بطلة رولن غارو�س 2020 يف كرة �مل�شرب 
�نف�شالها عن مدربها بيوتر �شري�شبوتوف�شكي من  �أي جمموعة،  دون خ�شارة 

�أجل "�لتطّور" بعد تعاونهما ملدة خم�س �شنو�ت.
�أحيانا يف م�شريتنا  �نه  "�أدرك  عاماً   20 و�لبالغة  عاملياً  تا�شعة  �مل�شنفة  قالت 
�أف�شل، نتح�ّشن، ونالقي  �إجر�ء تغيري�ت كي نتطّور ب�شكل  �لحرت�فية، يجب 
�شفيونتيك  �مل�شتقبلية". ومل تك�شف  �ملر�حل  �أجل  نتعاون معهم من  �أ�شخا�شاً 

عن هوية مدربها �جلديد.
�أ�شافت "�أعتقد �نه لديكم ��شئلة تطرح حول هذ� �ملو�شوع. لدّي كّل مقومات 
�أن  يف  �آم��ل  خارجية.  �شغوط  دون  مو�شمي  بد�ية  على  �لرتكيز  و�أري��د  �لعمل 
تتفهمو� ذلك". وكانت رولن غارو�س �أوىل �لألقاب �لتي حترزها �شفيونتيك، 

قبل دورتي �أدياليد وروما يف 2021.

غرناطة يتجاوز 
عقبة اأالفي�س 

ال�شعبة
�شيفه  ع���ل���ى  غ����رن����اط����ة  ت���غ���ل���ب 
 ،1-2 �ألف����ي���������س  دي���ب���ورت���ي���ف���و 
�ل����ت����ي ج���م���ع���ت بني  �مل������ب������ار�ة  يف 
مناف�شات  ���ش��م��ن  �ل���ف���ري���ق���ني، 
�ل�������دوري  م����ن  �ل�16  �جل����ول����ة 

�لإ�شباين.
ع�����ل�����ى م����ل����ع����ب ن�����وي�����ف�����و ل����و�����س 
كارميني�س، تقدم �أ�شحاب �لأر�س 
مبكر�ً، من خالل �ملهاجم �أنتونيو 

بويرتا�س يف �لدقيقة 14.
حتى  لل�شيوف  �ل��ت��ع��ادل  وت��اأخ��ر 
�شجل  ع���ن���دم���ا   ،81 �ل���دق���ي���ق���ة 
�أبر�م،  لوي�س  �ل��ب��ريو�ين  �ملد�فع 

هدفاً باخلطاأ يف مرماه.
ف���ق���ط، متكن  دق����ائ����ق   5 وب���ع���د 
�لنقاط  ح�������ش���م  م����ن  غ���رن���اط���ة 
توقيع  حمل  ه��دف  م��ن  �لثالثة 
�شانتياغو  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  �مل���د�ف���ع 

�أريا�س.
ر�شيد  �رتفع  �لنحو،  ه��ذ�  وعلى 
باملركز  نقطة   15 �إىل  غرناطة 
عن  و�ح��دة  نقطة  بفارق  �ل�15، 
�لرتتيب  يحتل  �ل���ذي  �ألف��ي�����س 

�ل�16.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

�لثاين  �لتمهيدي  �ل�شباق  �ل���رت�ث،  لإح��ي��اء  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  م��رك��ز  نظم 
للم�شاركني �لأجانب يف رحلة �لهجن، مب�شاركة متناف�شني من �أكرث من 18 
ن�شجو�  �لذين  و�أجانب،  �إمار�تيني وعرب  جن�شية خمتلفة، ما بني م�شاركني 
معاً لوحة تناف�شية جميلة تعك�س �لت�شامح و�ملحبة بني كافة �جلن�شيات �ملقيمة 

على �أر�س �خلري و�لعطاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�شهد �ل�شباق �لذي �أقيم يف م�شمار �ملرموم بنادي دبي للهجن، ح�شول لور� 
 2،27 بزمن  �لأول  �مل��رك��ز  على  �ل��دول��ة،  يف  �إ�شتونيا  قن�شل  �شكرترية  ع��زت 
�إمييليا  �لأملانية  ثم  دقيقة،   2،30 بزمن  هو  �لك�شز  �ل�شينية  تليها  دقيقة، 

بي�شكري بزمن 2،35 دقيقة.
ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  دمل��وك،  بن  حمد�ن  عبد�هلل  �شعادة  �ملناف�شات  �شهد 
�مل�شاركني يف رحلة  �أن رغبة  �أك��د  �ل��ذي  �ل���رت�ث،  ب��ن حممد لإح��ي��اء  ح��م��د�ن 
�لهجن بتعلم �لرت�ث �لإمار�تي، ومهار�ت ركوب �لهجن حتديد�ً، جعلتنا نتابع 
�ل�شباق �لثاين بعدما �كت�شب عدد كبري منهم �خلربة يف  �أقوى يف  م�شتويات 
�ملحاولة �ملا�شية، وهو ما جعل �لرتتيب �لنهائي يتبدل مقارنة بال�شباق �لأول، 
ويجعلنا نتطلع ملناف�شة �أقوى يف �ل�شباق �لرئي�شي �لذي �شيقام �ل�شهر �ملقبل، 
و�لأهم �أننا �طمئنا على م�شتوياتهم يف قيادة �لهجن من �أجل �مل�شاركة رحلة 
�لهجن �لتي �شتقطع �شحر�ء �لإمار�ت خالل �لأيام �ملقبلة و�شوًل �إىل موقع 
�حتفاًل  �لعاملي،  دبي   2020 �إك�شبو  معر�س  �ملرة  هذه  �شيكون  �لذي  �خلتام 
باإقامة هذ� �حلدث �لدويل على �أر�س �لدولة للمرة �لأوىل يف تاريخ �ملنطقة.

وعربت لور� عزت، عن �شعادتها بامل�شاركة وحتقيق �ملركز �لأول، وقالت: ع�شت 
هنا على فرت�ت متقطعة، 

�حل�سور من �أملانيا خ�سي�سًا للحدث
خطف �لأنظار يف �ل�شباق يورجن ومارتا �للذ�ن قدما من �أملانيا خ�شي�شاً من 
�ل�شباق وهي  �شاركت يف  �لتي  باولني بي�شكري،  �لأملانية  �بنتهما  �أجل م�شاهدة 

من �ملن�شمني �إىل رحلة �لهجن هذ� �ملو�شم.
وك�شف �لزوجان �أن رحلتهما بد�أت بقيادة �ل�شيارة نحو 3 �شاعات من �ملدينة 
�لتي يقطنان بها و�شوًل �إىل ميونخ من �أجل ��شتقالل �لطائرة و�لتوجه �إىل 
مرة يف حياتهما،  لأول  هنا  بالتو�جد  للغاية  كبرية  �شعادتهما  �أن  دب��ي، حيث 
�لهجن  �شتقوم بركوب  �أنها  �أخربتنا  باولني عندما  وق��ال: كانت مفاجاأة من 

و�مل�شاركة يف �شباق ورحلة، لذلك قررنا �أن نح�شر ون�شاهد ذلك باأم �أعيننا.
وتابع �لزوجان بينما كانا ي�شربان �لقهوة �لعربية للمرة �لأوىل يف حياتهما، 
�أ�شبوع ملتابعة هذ� �لرت�ث  وقال: هذه جتربة ر�ئعة للغاية، نتو�جد هنا ملدة 

�لر�ئع، و�شعد�ء �أن �بنتنا تقطن باأريحة و�أم��ان وحمبة هنا يف �لإم��ار�ت منذ 
�لتجربة  ه��ذه  تنظيم  على  �لقائمني  ن�شكر  كما  جميلة،  بلد  �إن��ه��ا  ���ش��ن��و�ت، 

�لفريدة لنا.
وعربت باولني �لتي تعمل معلمة للغة �لأملانية يف �لدولة، عن �شعادتها بقدوم 
قمت  وعندما  �لتجربة،  ه��ذه  خو�س  �أردت  لطاملا  وق��ال��ت:  هنا،  �إىل  و�لديها 
فعلهما  ردة  كانت  لهما،  و�ل�شور  �لفيديو  مقاطع  باإر�شال  وب��د�أت  بالت�شجيل 
على  �أك��رث  و�لتعرف  هنا،  �إج��ازة  بق�شاء  و�ل�شتمتاع  للقدوم  حتفيزهما  ور�ء 
�لتجربة �لرت�ثية �لتي �أخو�شها و�لتعامل مع �لهجن و�أجو�ء �لعي�س هذه عن 

قرب.

�إمار�تيون بدرجة �سفر�ء يف �لرحلة
�شارك يف �ل�شباق 4 �إمار�تيون �شيتو�جدون يف رحلة �لهجن هذ� �ملو�شم، وهم: 

بتول غيث، وحكيمة غيث، وخولة �لبلو�شي و�شعيد �لري�س.
و�عتربت بتول غيث �لتي تعمل طبيبة �أ�شنان لالأطفال، �أن �مل�شاركة يف رحلة 

�لهجن �أمر خا�س للغاية هذ� �لعام، و�عرتفت �أنها تدرك �أهمية �لتو�جد مع 
�لرحلة،  للوطن يف  �شفر�ء  وكاأنهم  �لآخرين  �ملو�طنني  �لأجانب رفقة  ه��وؤلء 
كيفية  �أهمها  جديدة  م��ه��ار�ت  لك�شب  �لرحلة  ه��ذه  من  �ل�شتفادة  وحم��اول��ة 
�لإمار�تية،  �ل�شحر�ء  �أج��و�ء خا�شة خالل قطع  وعي�س  �لهجن  مع  �لتعامل 

و�لدخول �إىل معر�س �إك�شبو يف �ليوم �خلتامي بكل فخر.
�أما �شعيد �لري�س �لذي يعمل طيار، فاأكد �أنها جتربة ر�ئعة بكل معنى �لكلمة، 
وقال: ب�شر�حة قيادة �لهجن �أ�شعب من قيادة �لطائرة، لأن �لهجن بحاجة 
ملعاملة خا�شة و�لتعامل معها مب�شاعر وخربة معينة، لكنها يف �لنهاية تبقى 
�لأج��د�د و�لآباء،  �لقدرة على عي�س جتارب  �إىل جانب  للغاية،  جتربة ممتعة 
لقطع  ونتطلع  �لهجن  رحلة  يف  للوطن  �شفر�ء  مهمة  يف  �أننا  متاماً  ون��درك 

رحلة �ل�شحر�ء ودخول معر�س �إك�شبو يف �ليوم �خلتامي على ر�أ�س �لرحلة.

ما هي رحلة �لهجن؟
تنطلق �لن�شخة �لثامنة من رحلة �لهجن �لتي ينظمها مركز حمد�ن بن حممد 
لإحياء �لرت�ث، يف 9 دي�شمرب �ملقبل، ملدة 13 يوماً، وذلك �بتد�ء من منطقة 
"�أك�شبو  دب��ي  يف  �لأخ���رية  �ملحطة  وحتى  �أبوظبي  �لغربية،  �شحر�ء  يف  ليو�، 
�مل�شاركون يومياً على ظهور �لإبل لقطع �مل�شافة �ملحددة  2020". و�شريحتل 
للرحلة و�لتي تزيد عن 500 كيلومرت، و�شط �لكثبان �لرملية، يف خط �شري 
مت �لإعد�د له م�شبقاً. و�شت�شم �لرحلة حمطات لال�شرت�حة و�لتخييم، و�شيتم 
تزويد �مل�شاركني بجميع �لحتياجات �لالزمة للرحلة من ماأكل وم�شرب وخيم 

منفردة و�لإبل �لتي �شريحتلون على ظهورها �إىل لو�زمها. 

من �أملانيا خ�سي�سًا مل�ساهدة �بنتهما يف �ل�سباق  يح�سر�ن  • و�لد�ن 
م�سوؤولية »�ل�سفر�ء« يف �لرحلة يتحملون  �إمار�تيني   4 •

• عبد�هلل حمد�ن بن دملوك: �إقبال �مل�ساركني على تعلم �ملهار�ت �لرت�ثية رفع م�ستوى �لتناف�ض

نظمه مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث

ماراثون اليوم الوطني لرحلة الهجن لالأجانب ين�شج حكاية الت�شامح على اأر�س اخلري
لور� �سكرترية قن�سل �أ�ستونيا حت�سد �ملركز �لأول

بطولة  بلقب  خورفكان  ن��ادي  ت��وج 
للم�شارعة  �لحتاد �خلم�شني  عيد 
�مل�شارعة  �حت�������اد  ن��ظ��م��ه��ا  �ل����ت����ي 
ب�شاطئ  �لأول  �أم���������س  و�جل��������ودو 
م��ن��ط��ق��ة �خل�����ان ب��ال�����ش��ارق��ة حتت 
رع���اي���ة ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
،وبالتعاون  �لحتاد  رئي�س  �لدرعي 
�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  م���ع 
و�شط ح�شور مميز وجتربه ر�ئدة 
، كاأوىل بطولت �لحتاد �ل�شاطئية 
�ل���ذك���رى �خلالدة  ب��ت��ل��ك  �ب��ت��ه��اج��ا 
 100 و�ل����ت����ي ����ش���ه���دت م�������ش���ارك���ة 
لع����ب م���ن �أن���دي���ة �ل���ع���ني ، دب����ي ، 

ك��ل��ب��اء، خورفكان  �ل�����ش��ارق��ة ،�حت���اد 
،و�لفجرية... وقد جاء تتويج فريق 
�لأ�شبال  م�شتوى  ع��ل��ى  خ��ورف��ك��ان 
منها  ميد�ليات   4 بر�شيد  ب��ف��وزه 
،وكان  وبرونزية  وف�شية  ذهبيتني 
�بي  �لالعبني  ن�شيب  م��ن  �ل��ذه��ب 

عناد �لن�شر يف وزن حتت 60 كجم 
 50 ول��ي��د يف وزن حت���ت  وحم��م��د 
لتلك  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ويف   .. ك��ج��م 
�ل��ف��ئ��ة ن���ادي �حت���اد ك��ل��ب��اء بذهبية 
لعبه ر��شد نعمتوف يف وزن حتت 
70 كجم  ..وجاء ثالثا فريق نادي 

�لفجرية للفنون �لقتالية ثم دبي ، 
�ل�شارقة �لريا�شي و�لعني.

�أم�����ا ف��ئ��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ني ف��ق��د ح���ل يف 
خورفكان  نادي  فريق  �لأول  �ملركز 
بر�شيد 4 ميد�ليات منها ذهبيتني 
وف�شيتني ونال �لذهبيتني له خالد 

وليد يف وزن حتت 70 كجم وعبد 
�مل����ويل يف وزن فوق  ع��ب��د  �ل��رح��ي��م 
70 كجم .. وجاء ثانيا فريق نادي 
بذهبية  �لقتالية  للفنون  �لفجرية 
حتت  وزن  يف  ه�شام  حممد  لع��ب��ه 
ويف �ملركز �لثالث فريق  كجم   60

�لعني  �لر�بع  ثم  كلباء  نادي �حتاد 
ثم �ل�شارقة ودبي �شاد�شا.

قام  �لناجحة  �لبطولة  ختام  ويف   
حم��م��د ج��ا���ش��م �أم����ني �ل�����ش��ر �لعام 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �مل�����ش��اع��د 
�لأو�ئل  �لفائزين  للبطولة بتتويج 

�لتذكارية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  ب��ال��ك��وؤو���س 
�لتي ر�شدها �لحتاد �بتهاجا بتلك 

�ملنا�شبة �لغالية..
ب���ن ثعلوب  ����ش���ع���ادة حم��م��د  وه���ن���اأ 
كافة  �لحت��������اد  رئ���ي�������س  �ل�����درع�����ي 
�لأن�����دي�����ة ب����ذك����ري ع���ي���د �لحت�����اد 

مر�ر�  ت��ع��ود  �أن  متمنيا  �خلم�شني 
و�ل�شالم  �ملحبة  و�إم����ار�ت  وت��ك��ر�ر� 
تعي�س يف �أمن و�أمان يف ظل �لقيادة 
جمل�س  �لدرعي  ..و�شكر  �لر�شيدة 
�شاهم  من  وكل  �لريا�شي  �ل�شارقة 

يف جناح �لبطولة �لحتفالية.

•• دبي-الفجر:

لن�شاط مربمج �شمن خطة  للرماية يجني ثمار تنظيمه  �لإم��ار�ت  بد�أ �حتاد 
وظهر  م�شبق  ب�شكل  للبطولت  لال�شتعد�د  بالدولة  �لأندية  جميع  �إىل  �أر�شلت 
�أقيمتا  و�للتني  و�حلالية  �ملا�شية  �لبطولتني  يف  �ملناف�شات  خالل  بو�شوح  هذ� 
كتجارب لختيار منتخبنا �لذي �شيمثلنا يف دورة �ألعاب �خلليج بالكويت يف يناير 
�ملقبل . لذلك جاءت �جلولت �لتي �قيمت يف �ليوم �لفتتاحي لبطولة "�لر�مي 
�لذهبي" على كاأ�س �ليوم �لوطني �خلم�شيني للدولة و�لذي �قيمت مناف�شاته 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف ومب�شاركة و��شعة من  نادي  على ميادين 
�ن��دي��ة �ل��دول��ة ���ش��و�ء على �شعيد رم��اي��ة �لط��ب��اق م��ن �لب���ر�ج " �ل�شكيت" �و 
�حلفرة "�لرت�ب"�شاخنة ومثرية وحر�س فيها كل �لرماة على ��شابة كل هدف 

�للهم �ل �ذ� كان عنوة .
ملناف�شات  م��زدوج��ة  ���ش��د�رة  عن  للبطولة  �لفتتاحي  �ليوم  نتائج  ��شفرت  وق��د 
رماية �ل�شكيت حيث ت�شدر �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم و�شيف 
ثالثا حممد  وح��ل  75 طبقا  �أ�شل  73 طبقا من  بر�شيد  �ل��رم��اة  بن فطي�س 
ح�شن بر�شيد 71 طبقا ثم عبيد بن �شاوي ر�بعا بر�شيد 69 طبقا ثم ر�شيد 
�لبلو�شي خام�شا بر�شيد 57 طبقا ثم �شامل �أحمد بن حم �شاد�شا بر�شيد 56 

طبقا .

�أما على �شعيد رماية �لطباق من �حلفرة فقد ت�شدر �لبطولة حتى �لن كل من 
وليد �لعرياين "�لذي بد�أ ي�شتعيد م�شتو�ه "و�أحمد يحيى �حلمادي بر�شيد 68 
طبقا وتبعهما يف �ملركز �لثالث �ربعة رماة هم م�شعل �لبناي و�شيف �ل�شام�شي 
وظاهر �لعرياين وحمد بن جمرن بر�شيد 67 طبقا ثم �ل�شيخ جمعة بن دملوك 
عبد  ث��م  طبقا   64 بر�شيد  �مل��ه��ريي  يحيى  ث��م  طبقا   65 ور�شيده  مكتوم  �آل 
�هلل بوهليبه بر�شيد 61 طبقا ثم �أحمد بوهليبه 58  طبقا ثم عمر �لور�شو 
�أ�شحاب �لهمم فقد �نفرد بال�شد�رة عي�شى �شامل  �شعيد  على  �أما   . طبقا   57
�لزيودي بر�شيد 63 طبقا ثم زميله حممد ها�شل �حلب�شي ثانيا بر�شيد 62 
طبقا ثم حممد على �لها�شمي ثالثا بر�شيد 54 طبقا ثم �شيف هالل �لنعيمي 

بر�شيد 51 طبقا ثم �شعيد �ملزروعي بر�شيد 48 طبقا .
مبارك  فاطمة  وتلتها  طبقا   51 بر�شيد  �ل�شيد�ت  �ليا�شي  عائ�شة  وت�شدرت 
بر�شيد 49 طبقا ثم �نت�شار غالم "حديثة �لعهد باللعبة" بر�شيد 17 طبقا 
 53 بر�شيد  �ملناف�شات  �أحمد عبد �هلل جمرن  ت�شدر  �لنا�شئني  وعلى �شعيد   .
�لكعبي  علي  ثم حمد  49 طبقا  بر�شيد  �لنعيمي  �أحمد قحطان  وت��اله  طبقا 

بر�شيد 37 طبقا .
�لثاين  �ليوم  50 طبقا يف  �آخر ت�شتكمل مناف�شات �لبطولة برماية  من جانب 
ليلعبو� يف  رم��اة من �جل��ولت �خلم�س  �شتة  �ف�شل  نهايتها  يتاأهل يف  للبطولة 

�لنهائي عيب نهاية �جلولة �لأخرية .

فاز بذهب �لأ�سبال و�لنا�سئني 

خورفكان يحرز لقب بطولة اليوم الوطني للم�شارعة ال�شاطئية  

�حتاد �لرماية يحتفي باليوم �لوطني 

�شعيد بن مكتوم وابن فطي�س يت�شدران اال�شكيت والعرياين واحلمادي ل� »الرتاب«
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وجنمه  �ل�شربي  نظريه  �لكرو�تي  �ملنتخب  �أق�شى 
�لدور  م��ن  عاملًيا  �أول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك 
يف  �ل��رج��ال  ملنتخبات  ديفي�س  ل��ك��اأ���س  نهائي  ن�شف 
كرة �مل�شرب، بفوزه عليه 2-1 �جلمعة يف �لعا�شمة 

�لإ�شبانية مدريد.
و2018   2005 ع���ام���ي  ب��ط��ل��ة  ك���رو�ت���ي���ا  وب��ل��غ��ت 
�لنهائي للمرة �لر�بعة، حارمة �شربيا حاملة �للقب 

يف 2010 بقيادة ديوكوفيت�س من نهائي ثالث.
رو���ش��ي��ا وجنمها  �لأح����د  ن��ه��ائ��ي  ك��رو�ت��ي��ا يف  وتلتقي 
�للتان  �أمل��ان��ي��ا،  �أو  ع��امل��ًي��ا  �ل��ث��اين  مدفيديف  د�ن��ي��ي��ل 

تلتقيان �ل�شبت يف مدريد.
وتقدمت كرو�تيا -1�شفر بفوز بورنا غوجو �ملفاجئ 
دويكوفيت�س  يعادل  �أن  قبل  ليوفيت�س،  دو�شان  على 
�لثانية ليفر�س  بانت�شاره على مارين ت�شيليت�س يف 
�ل���زوج���ي ج��م��ع��ت��ه �ىل جانب  م��و�ج��ه��ة ح��ا���ش��م��ة يف 
مو�طنه فيليب كر�ينوفيت�س �شد �لثنائي �لكرو�تي 
ميكتيت�س  ن��ي��ك��ول  ع��امل��ًي��ا  �ل��زوج��ي  يف  �أول  �مل�شنف 

وماتي بافيت�س، ح�شمها �لخري 5-7، 1-6.
�لعام  ه���ذ�  �مل��ت��وج  ع��اًم��ا(   34( ديوكوفيت�س  و�أم����ل 
غارو�س  رولن  )�أ���ش��رت�ل��ي��ا،  ك��ربى  ب��ط��ولت  بثالث 
مثالية  ب��ط��ري��ق��ة  �مل��و���ش��م  ي��خ��ت��م  �أن  وومي���ب���ل���دون( 
"�يه  دورة  نهائي  ن�شف  ويعو�س خيبة خروجه من 

�لفائت. �ل�شهر  تي بي" �خلتامية 
م�شاء  �نتهى  "مو�شمي  �مل��ب��ار�ة  بعد  "نويل"  وق���ال 
"�شاأ�شتفيد من  �أن��دم على �شيء"، م�شيًفا  �ليوم ول 

ون�شيان  عافيتي  و��شتعادة  للر�حة  �ملقبلة  �لأي��ام 
كرة �مل�شرب" و�عًد� عن �لك�شف قريًبا عن موعد 

عودته �ىل �ملناف�شات.
م�شاركته  ب�������ش���اأن  ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ك��ه��ن��ات  ت�����ز�ل  ول 

�ل��ب��ط��ولت �لرب���ع  �أوىل  �مل��ف��ت��وح��ة،  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  يف 
نظًر�  �ملقبل  �لعام  مطلع  لقبه  عن  للدفاع  �لكربى، 

�أجل خو�س �ملناف�شات، يف  ل�شرورة تلقي �للقاح من 
حني مل يك�شف حتى �لآن ما �إذ� �أخذ �جلرعة �أم ل.

�لتقدم  م��ن��ح  ع��امل��ًي��ا   279 �مل�����ش��ن��ف  غ��وج��و  وك����ان 
ل��ك��رو�ت��ي��ا ب��ف��وزه �مل��ف��اج��ئ ع��ل��ى لي��وف��ي��ت�����س �لثالث 

و�لثالثني 4-6، 6-3، 6-2 يف �ملبار�ة �لوىل.
مارين  ع��ل��ى  بتفوقه  �لرق����ام  دي��وك��وف��ي��ت�����س  وع����ادل 
حمقًقا   2-6  ،4-6 ع��امل��ًي��ا  �ل��ث��الث��ني  ت�شيليت�س 
�نت�شاره �لثامن ع�شر على �لخري يف �شجل �ملو�جهات 

�ملبا�شرة بينهما مقابل �ثنني فقط للكرو�تي.
�إر�شال  لك�شر  فر�س  ثماين  على  ت�شيلي�س  وح�شل 

ترجمة �أي منها بنجاح. يف  ف�شل  �أنه  "دجوكر" �إل 
وحافظ ديوكوفيت�س على �شجله خالًيا من �لهز�ئم 
يف م��ب��اري��ات �ل���ف���ردي يف ك��اأ���س دي��ف��ي�����س م��ن��ذ �لعام 

.2011
ويف �ملبار�ة �حلا�شمة، كانت �لكلمة �لخرية مليكتيت�س 
وذهبية  وميبلدون  بطولة  لقب  حامال  وبافيت�س، 

�أوملبياد طوكيو هذ� �لعام.
"�إنه فوز ر�ئع، لعبنا �شد  وقال بافيت�س بعد �ملبار�ة 
�لعامل... يف  لع��ب  �أف�شل  هو  نوفاك  �شعب.  فريق 

نحن �شعد�ء بالتاأهل �ىل �لنهائي".
و�شارك 18 منتخًبا يف �لبطولة �لتي �أقيمت يف ثالث 
و�إن�شربوك  و  �ليطالية  تورينو  م��دري��د،  ه��ي  م��دن 
ثالثة  من  جمموعات  �شت  �ىل  وق�شمت  �لنم�شوية 

منتخبات.
و�������ش�����ت�����������ش�����اف�����ت ك�������ل م����دي����ن����ة 
�أ����ش���ل �شت،  جم��م��وع��ت��ني م���ن 
�����ش���ت���ق���ب���ل���ت م���دري���د  يف ح�����ني 
�لنهائي  رب����ع  يف  م��و�ج��ه��ت��ني 
تورينو  من  لكل  و�ح��دة  مقابل 
�أما �لدور�ن ن�شف  و�إن�شربوك. 
�لنهائي و�لنهائي فت�شت�شيفهما 

�لعا�شمة �لإ�شبانية.

من  قو�شني  ق��اب  �للقب  حامل  �ملغربي  �ملنتخب  ب��ات 
�لعبور �إىل �لدور ربع �لنهائي من بطولة كاأ�س �لعرب 
لكرة �لقدم، بفوزه على �لأردن برباعية نظيفة �أم�س 
�أح��م��د ب��ن ع��ل��ي يف ق��ط��ر، �شمن  �ل�شبت ع��ل��ى ����ش��ت��اد 

مناف�شات �جلولة �لثانية للمجموعة �لثالثة.
وتناوب على ت�شجيل �أهد�ف "�أ�شود �لأطل�س" كل من 
يحيى جرب�ن )4(، لعب �لأهلي �مل�شري بدر بانون 
�لعني  ولع����ب   ،)3+45( �ل�����ش��ي��ب��ي  حم��م��د   ،)25(

�لإمار�تي �شفيان رحيمي )88 من ركلة جز�ء(.
�شت  �إىل  ر�شيده  �ملغربي  �ملنتخب  رف��ع  �لفوز،  وبهذ� 
نقاط من فوزين متتاليني بعد �لأول على فل�شطني 
بالنتيجة عينها، وت�شدر �ملجموعة �لثالثة، فيما بقي 

�لأردن ثانياً مع ثالث نقاط.
وقد يح�شم �ملغرب تاأهله ر�شمياً يف وقت لحق، يف حال 
�ليوم،  فل�شطني  على  فوز  بتحقيق  �ل�شعودية  �إخفاق 
�لثالثة  �جلولة  �لأطل�س" حتى  "�أ�شود  �شينتظر  و�إل 

و�لأخرية يف دور �ملجموعات.
على  �لأردن  ف����وز  ���ش��ه��دت  �لأوىل  �جل���ول���ة  وك���ان���ت 

فيما  -1�شفر،  �ل�شعودية 

�كت�شح �ملغرب فل�شطني -4�شفر.
ويف �جلولة �لثالثة يوم �لثالثاء �ملقبل، يو�جه �ملغرب 

�ل�شعودية، فيما يقابل �لأردن منتخب فل�شطني.
و�أظهر منتخب �ملغرب نو�ياه �لهجومية مبكر�ً بعدما 
جنح يف �فتتاح �لت�شجيل �إثر ت�شديدة حممد �لناهريي 
�إىل  فو�شلت  �ملنطقة،  د�خ���ل  �حل��ار���س  �أب��ع��ده��ا  �ل��ت��ي 

جرب�ن �لذي �شددها قوية يف �ل�شباك )4(.
بهاء  �مل��ه��اج��م  ب��خ��روج  "�لن�شامى"  متاعب  و�زد�دت 
في�شل ب�شبب �لإ�شابة وحل حمزة �لدردور بدًل منه 

.)14(
وت��و����ش��ل �مل���د �ل��ه��ج��وم��ي �مل��غ��رب��ي، وك����اد �أ����ش���رف بن 
�لنتيجة  ي�شاعف  �مل�شري  �لزمالك  مهاجم  �شرقي 
�أبو  يزيد  �حلار�س  �أبعدها  قوية  �أر�شية  ت�شديدة  من 

ليلى باأطر�ف �أ�شابعه �إىل ركنية )23(.
�ل�شعودي  �لتفاق  لع��ب  �شددها  ك��رة  بانون  و��شتغل 
وليد �أز�رو ليتابعها من م�شافة قريبة م�شجاًل �لهدف 

�لثاين )25(.
وو�شع �ل�شيبي ب�شمته على �لهدف �لثالث م�شتقباًل 
كرة من ركلة ركنية �شددها "على �لطائر" من خارج 

�ملنطقة لت�شكن �إىل ميني �حلار�س )45+3(.
�لثاين  �ل�شوط  �لأردن بد�ية  �أد�ء منتخب  وحت�شن 
�لبديل  ف�شدد  �ملغربي،  �مل��رم��ى  تهديد  يف  وجن��ح 
ب��ه��اء ع��ب��د �ل��رح��م��ن ك���رة ف���وق �مل��رم��ى )53(، 
�لبخيت  يا�شني  �ل��ب��دي��ل  ك��رة  �مل��د�ف��ع  وح���ول 
علي  للمهاجم  و���ش��ول��ه��ا  ق��ب��ل  ل��رك��ن��ي��ة 

علو�ن )55(.
�لغلة  زي������ادة  �ل�����ش��ي��ب��ي  وح������اول 
كرة  ف�����ش��دد  �مل��غ��رب��ي  للمنتخب 
����ش���اروخ���ي���ة ����ش���ده���ا �حل���ار����س 
�حلكم  يحت�شب  �أن  ق��ب��ل   ،)72(
ركلة جز�ء على �ملد�فع �لأردين حممد 
�أبو ح�شي�س بعد مل�شه للكرة باليد د�خل منطقة 

�جلز�ء، فرتجمها رحيمي بنجاح )88(.
وقال مدرب �ملغرب �حل�شني عموتة بعد �ملبار�ة يف 
ت�شريح تلفزيوين "تخّوفنا من تاأثري �شلبي نتيجة 
�نتبهنا  ل��ك��ن  -4�شفر،  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  يف  ف��وزن��ا 

للجزئيات".
�لفر�شة  م��ن  �ل�����ش��ب��اك  ب��ه��ّز  "جنحنا  و�أ����ش���اف 
معظمها  م��رة   16 من  �أك��رث  و�شّددنا  �لثالثة، 

كانت موؤطرة".
ب�����دوره، ق���ال �مل���د�ف���ع ب���در ب��ان��ون �ل���ذي رفع 
"منتخب  �لبطولة  يف  هدفني  �إىل  ر�شيده 
دون  فل�شطني،  م��ن  مهارياً  �أف�شل  �لأردن 
�لأّول  �لهدف  �لأخ��ري.  �أهمية  �لتقليل من 

�شّهل علينا �ملو�جهة".
�ل��ع��ر�ق��ي ع��دن��ان حمد  �أم���ا م���درب �لأردن 
كنا  م��ت��وق��ع��ة.  غ��ري  "�لنتيجة  �أن  ف��اع��ت��رب 
ن���ع���رف �أن���ن���ا ن���و�ج���ه ف���ري���ق���اً ق���وي���اً وف����ارق 
�أّث���ر مع  �لإم��ك��ان��ات و����ش��ح. �شيناريو �مل��ب��ار�ة 
هدف مبكر و�إ�شابة �لقائد بهاء في�شل. كان 

�ملغرب ي�شتحق �لفوز".
وعن �ملبار�ة �ملقبلة مع فل�شطني، �أ�شاف حمد 
�لالعبني.  معنويات  حت�شني  على  "�شنعمل 
ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ك��ون و�ق��ع��ي��ني، خ�����ش��رن��ا مع 
�لفريق �لأف�شل، لكن فر�شة �لنتقال 

�إىل ربع �لنهائي ل تز�ل �شانحة".

مو��سال �نت�سار�ته دون خ�سارة 

بن دري يفوز على هي�شكث ويظفر بكاأ�س »اليوم الوطني« للبولو 
و��شل فريق بن دري للبولو �نت�شار�ته منهيا م�شو�ره بكاأ�س 
بطولة "�ليوم �لوطني �خلم�شيني" للبولو دون �أية خ�شارة 
فريق  �ل��ق��وي  مناف�شه  على  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  يف  ف��از  حيث 
هي�شكث وللمرة �لثانية وب�شبعة �أهد�ف مقابل �أربعة �أهد�ف 
بعد مبار�ة قوية ومثرية تخللتها بع�س �للمحات �لفنية من 
�لفريقني خا�شة من حممد بن دري جنم �ملبار�ة دون منازع 
و�لذي ��شتحق لقب وجائزة �ف�شل لعب يف �ملبار�ة وللمرة 

�لثانية على �لتو�يل .
�أما �ملبار�ة �لتي �شبقت �للقاء �لنهائي فقد جنح فريق ذئاب 
دبي بقيادة حبتور �حلبتور �ملت�األق دوما يف �لفوز على فريق 
�نكور� بنجا�س ب�شتة �هد�ف ون�شف مقابل �شتة �هد�ف لريد 

�عتباره من خ�شارته يف �ملبار�ة �لفتتاحية .
بن  ب��ني فريقي  و�ل��ت��ي جمعت  �لغالية  �ل��ك��اأ���س  م��ب��ار�ة  �أم���ا 
دري وهي�شكث فقد جاءت قوية من �جلانبني وحاول فريق 

هي�شكث جاهد� من �لبد�ية �لثاأر من هزميته يف مبار�تهما 
�لأوىل يف �لبطولة وتقدم منهيا �ل�شوط �لول بهدف دون 
�أن هذ�  �إل  �لثاين  �ل�شوط  رد وع��ززه بهدف ثاين يف بد�ية 
�لهدف �ثار خفيظة فريق بن دري فيتحرك ويحرز هدفني 
جنح  �لثالث  �ل�شوط  �نطالقة  وم��ع  �لتعادل  مدركا  تباعا 
مرة  لأول  ليتقدم  �لثالث  هدفه  ��شافة  يف  دري  بن  فريق 
توما�س  �ملحرتفني  جهود  بف�شل  هي�شكث  معه  يتعادل  ثم 
ب��ه��دف ر�ب���ع ملحمد بن  ب��ن دري بالتقدم  ي��ع��ود  وت��وم��ي ث��م 
ي��اردة وقبل دقيقة ينجح   40 دري من �شربة جز�ئية من 
�شافرة  ومع  دري  لن  �خلام�س  �لهدف  خطف  يف  �شان�شيز 

نهاية �ل�شوط يحرز فريق هي�شكث هدفه �لر�بع و�لخري .
وي�شهد �ل�شوط �لر�بع و�لخري �ثارة كبرية تارة من فريق 
هي�شكث ملحاولة �در�ك �لتعادل ومن ثم �لفوز �و �للعب وقتا 
��شافيا وت��ارة �أخ��رى من فريق بن دري �لذي يلعب وعينه 

على �لكا�س �لغالية �إل �أن بريق �لكا�س منح �لد�فعية لفريق 
و�لخر  لبال�شديت  �حدهما  تباعا  هدفني  ليحرز  دري  بن 
خلالد بن دري لت�شبح �لنتيجة �شبعة مقابل �ربعة وي�شبح 

�لكاأ�س حقا ��شيال لن دري .
وعقب �ملبار�ة قام فيليب د�مات مدير فندق نادي ومنتجع 
�لبطل  دري  بن  فريق  بتتويج  و�لفرو�شية  للبولو  �حلبتور 
وو�شيفه فريق هي�شكث كما قام مبنح جائزة �ف�شل لعب 
ملحمد بن دري ونال �حل�شان "جر�بتا" جائزة �ف�شل خيل 

.
���ش��ع��ادت��ه بفوز  و�ع����رب رج���ل �لع��م��ال حميد ب��ن دري ع��ن 
فريق بالكاأ�س �لغالية منوها �ىل �ن فريق مل يخ�شر طو�ل 
�لبطولة �ية مبار�ة منوها �ىل �ن فريقه على ��شتعد�د لدعم 
�أي لعب مو�طن لدي موهبة وتةفري �خليول له مل�شاركته 

يف �مل�شتقبل مع �لفريق .

كراوتيا تق�شي �شربيا 
وتبلغ نهائي كاأ�س ديفي�س 

املغرب يقرتب من ربع 
نهائي كاأ�س العرب

�لعا�شرة من م�شابقة  يعكف فريق من �خل��رب�ء، على هام�س �لن�شخة 
حتركات  حتليل  على  قطر،  يف  حالياً  �ملقامة  �لقدم  لكرة  �لعرب  كاأ�س 
تقت�شي  جديدة  تقنية  عرب  �مللعب،  �أر���س  على  �لالعبني  وت�شرفات 
روؤية  كل لع��ب �شمن  �أد�ء  �ملعلومات عن  ق��در ممكن من  �أك��رب  جمع 
�لإحتاد �لدويل للعبة "فيفا" لرفع من م�شتوى �ملناف�شة عرب �لتقنيات 

�جلديدة.
يعتمد �ملحللون على لغة "فيفا" لكرة �لقدم، وقد مت �إطالق هذه �لفكرة 
للمرة �لأوىل يف �لأّول من كانون �لأول-دي�شمرب بعد �أكرث من عامني 
من �لدر��شات و�لتحاليل، حيث توفر هذه �لتقنّية �جلديدة للمدربني 
و�لالعبني يف خمتلف �أنحاء �لعامل مورد�ً يعزز توحيد �ملهار�ت �لفنية، 

�إىل تطوير كرة �لقدم من �لنو�حي كافة.

مونديال  يف  �ل��ك��روي  �لعر�س  خ��الل  �أي�شاً  �لتقنّية  ه��ذه  و�شت�شتخدم 
�أبرز  يف  �لتفا�شيل  جلميع  �أعمق  بدر��شة  �لقيام  بهدف   2022 قطر 

�لبطولت �لعاملية، بح�شب �لحتاد �لدويل.
وي��ت��م تكليف �أح���د �لأع�����ش��اء م��ن ف��ري��ق �خل���رب�ء، �مل��ت��و�ج��د يف مدينة 
مبر�قبة  �لعرب  كاأ�س  مباريات  من  مبار�ة  كل  يف  �لويلزية،  نيوبورت 
ومالحقة وترميز �لأد�ء �لفردي لحد �لالعبني، و�لتقاط حركاته مع 
�أو من دون �لكرة، وحتديد عدد �لخرت�قات �لتي يقوم بها يف �لدفاع �أو 

تقييم �ل�شغط �لذي ميار�شه على �ملناف�س.
لكل  بيانات  نقطة   15000 من  �أك��رث  �ملكثفة  �لتحاليل  ه��ذه  وتوفر 
�لإعالم  وو���ش��ائ��ل  و�ل��الع��ب��ني  و�مل��درب��ني  �ملحللني  م��ب��ار�ة، مم��ا مينح 
و�مل�شجعني معطيات ومعلومات جديدة �شت�شاعدهم على فهم �ملباريات 

ب�شكل �أف�شل و�ل�شتمتاع بال�شتعر��س �لكروي.
�لذي  فينغر  �أر���ش��ني  �لفرن�شي  روؤي���ة  �جل��دي��دة  �لتقينة  ه��ذه  وتعك�س 
ي�شغل من�شب مدير تطوير كرة �لقدم �لعاملية يف "فيفا"، لال�شتفادة 
من �ملالحظات �لفنية وبيانات لعبي كرة �لقدم لتح�شني وتطوير فهم 

كرة �لقدم وحت�شني جتربة �مل�شاهدين مع �ملباريات.
"فيفا" لكرة  لغة  "بف�شل  �أن��ه  �ل�شابق  �لنكليزي  �أر�شنال  م��درب  ر�أى 
�لقدم، ميكننا تعلم �لدرو�س وفهم ما يحدث على �أر�س �مللعب ب�شكل 
�تخاذها  يتعني  �لتي  و�لإج����ر�ء�ت  �لنتائج  لحقاً  و�شتو�شع  �أف�شل". 
�أو  �لفنيني من خالل بر�مج  و�لتو�شيات و�لبيانات بت�شرف �خلرب�ء 
كرة  و�أكادميية  "فيفا" �جلديد  تدريب  مركز  مثل  خمتلفة،  من�شات 

�لقدم عرب �لإنرتنت.

م�شتقبل كافاين مع »ال�شياطني احلمر« يف خطركاأ�س العرب..  اعتماد تقنية جديدة لتحليل اأداء الالعبني 
يونايتد،  �ملو�شم مع مان�ش�شرت  دقيقة فقط هذ�   272 كافاين يف  �إدين�شون  �شارك 
و�شجل هدفاً وحيد�ً يف مو�شم �أدت �ل�شفقات �لهجومية �إىل �إجباره فيه على �جللو�س 

على مقاعد �لبدلء، ما يف�شر رغبته يف �لرحيل عن �لنادي �لإجنليزي.
�أ�شبح م�شتقبل كافاين، �لذي �شينتهي عقده مع يونايتد يف 30 يونيو )حزير�ن( 
2022، خارج �لفريق �أكرث من �ل�شتمر�ر معه ملو�شم جديد، فاإذ� كان �لأوروغوياين 
و�فق على �لبقاء لهذ� �ملو�شم، فقد جاء ذلك بعد تقدميه لعام ر�ئع �شعر فيه باأهميته 

كالعب، و��شتمتع باللعب كاأ�شا�شي.
و�شارك كافاين يف مو�شم 2020-2021 يف 39 مبار�ة، و�شجل 17 هدفاً، لي�شبح 
ثاين �أف�شل هد�ف ملان�ش�شرت، فقط خلف برونو فرنانديز، وكان على �أبو�ب �لتتويج 

بلقب، و�شجل �أي�شاً يف نهائي بطولة �لدوري �لأوروبي.

ووريرز ينهي �شل�شلة من 
ل�شنز  تواليًا  فوزًا   18

فوز�ً   18 �شل�شلة من  ك��وري  �شتيفن  ووري��رز وجنمه  �شتايت  �أنهى غولدن 
تو�لياً ل�شيفه فينيك�س �شنز بفوزه عليه 118-96 و��شتعاد منه �شد�رة 
خ�شر  فيما  للمحرتفني،  �لأم��ريك��ي  �ل�شلة  ك��رة  دوري  يف  �لغربية  �ملنطقة 

لو�س �أجنلي�س ليكرز �أمام جاره لو�س �أجنلي�س كليربز 119-115.
من  �أي����ام  ث��الث��ة  وب��ع��د  فر�ن�شي�شكو،  ���ش��ان  يف  �شنرت  ت�شاي�س  ملعب  ع��ل��ى 
خ�شارته يف فينيك�س 96-104 خالل �ملو�جهة �لأوىل بينهما، ثاأر ووريرز 
�إنهاء �نت�شار�ت مناف�شه  �شارباً ع�شفورين بحجر و�حد بعدما متكن من 

وم�شتعيد�ً منه �شد�رة �لغربية.
مترير�ت  و5  نقطة   23 �شاحب  ك���وري  لنجمه  ب��ال��ف��وز  ووري����رز  وي��دي��ن 
بدوره جناعته �لهجومية بعدما جنح �شنز يف تقلي�س  حا�شمة، م�شتعيد�ً 
ت�شديد�ت   4( نقطة   12 �شوى  ي�شجل  فلم  �لوىل  �ملو�جهة  يف  خطورته 

ناجحة من �أ�شل 21(.
�أرهق   ،)11 �أ���ش��ل  م��ن  �لقو�س )6  م��ن خلف  ك��وري �خلطري  غ��ر�ر  وعلى 
ووريرز �شيفه بالت�شديد�ت �لثالثية �لبعيدة )19 من 39(، فيما �شاهم 

�لكندي �أندرو ويغينز وغاري بايتون ب� 19 نقطة لكل منهما.
وعانى �شنز �ملفتقد لالعبه ديفن بوكر ب�شبب ��شابة تعر�س لها يف �أوتار 
ركبته من �لدفاع �ل�شلب ملناف�شه، فلم تتعَد ن�شبة جناحه عن �لرميات �ل� 
38.3 يف �ملئة، حيث كان دياندري �أيتون مع 23 نقطة �لوحيد �لذي متكن 

من فر�س نف�شه حتت �شلة ووريرز.
�أمام  �لثاين،  للمركز  وتر�جع  تو�لياً  ف��وز�ً   18 �شل�شلة �شنز عند  وتوقفت 
يوتا جاز �لفائز للمرة �لثالثة تو�لياً على ح�شاب �شيفه بو�شطن �شلتيك�س 

ناجحة. ثالثية  رمية   27 �إجمايل  مع   ،130-137
وبف�شل جاي�شون تايتوم )37 نقطة(، عاد �شلتيك�س �إىل �أجو�ء �للقاء وقل�س 
�أن دونوفان  �لفارق �إىل ثالث نقاط قبل دقيقة من �شافرة �لنهاية، غري 
ميت�شل �شاحب 34 نقطة �شدد �لرمية �لخرية �لناجحة قبل 28 ثانية 
من �لنهاية، ليقود يوتا للفوز يف مبار�ة ظهر خاللها لعبه �لفرن�شي رودي 

غوبري �شلباً بت�شجيله 18 نقطة �إىل 12 مرتدة و�شدتني.
ويف ديربي "�أجنيلينو" ح�شم كليربز �للقاء مع جاره وم�شيفه ليكرز بعدما 

هيمن منذ �لبد�ية حتى �لنهاية ولكن مع �لكثري من �لقلق.
و�شل �لفارق �إىل 12 نقطة ل�شالح كليربز، قبل �أن يقل�س �أبطال �لدوري 
عام 2020 �لفارق �إىل نقطة يتيمة قبل دقيقتني من �لنهاية، غري �أن لوك 
كينارد �شجل ثالثيتني متتاليتني من �إجمايل 19 نقطة، و�أ�شاف ماركو�س 

موري�س )21 نقطة( رمية بعيدة ناجحة ح�شمت �للقاء ل�شالح كليربز.
كورونا،  فريو�س  بروتوكول  ب�شبب  باتوم  نيكول  �لفرن�شي  غياب  ظل  ويف 
 7 مل يكن �لتوفيق حليف بول جورج من خلف �لقو�س )�شفر نقطة من 
9 مترير�ت  �إليها  و��شاف  19 نقطة  �شجل  �أن��ه  �لرغم من  رميات(، على 

حا�شمة و8 مرتد�ت.
ب��دوره يف  �إذ ف�شل  �أحو�له  باأف�شل  وعند �خلا�شر، مل يكن ليربون جيم�س 
23 نقطة و11  ت�شجيله  23( رغم  ناجحة من  نف�شه )9 رميات  فر�س 
ديفي�س  �أن��ت��وين  زميله  ظ��ل  وق��ف يف  لكنه  و6 مت��ري��ر�ت حا�شمة،  م��رت��دة 

�شاحب 27 نقطة و10 مرتد�ت.

لهذا ال�شبب مت تغرمي اأتلتيكو 
مينريو 650 دوالر

�أتلتيكو  ن���ادي  ت��غ��رمي  �ل��رب�زي��ل��ي��ة،  ه��وري��زون��ت��ي  بيلو  مدينة  بلدية  �أع��ل��ن��ت 
مينريو، لحتفاله بلقب �لدوري �لرب�زيلي يف �شو�رع �ملدينة، دون �حل�شول 

على ت�شريح.
مت �إخ��ط��ار �ل��ن��ادي �ل���ذي ت��وج ب��ال��دوري لأول م��رة منذ 50 ع��ام��اً، ولثاين 
و93 ريال بر�زيلي  �ألفاً  3 ماليني و671  تاريخه، بتغرميه مبلغ  مرة يف 
)نحو 650 دولر(، ب�شبب قيامه بتنظيم فعالية يف مكان عام دون ت�شريح 

م�شبق.
وو�شف عمدة بيلو هوريزونتي، �ألك�شندر كاليل، مبلغ �لغر�مة ب�"�ل�شخيف"، 
تغرمي  ع��دم  �لأف�شل  ك��ان من  �لرقم  لهذ�  بالنظر  �أن��ه  �إىل  بيان  يف  م�شري�ً 

�لنادي.
بيلو  �لآلف من م�شجعي مينريو، جتمعو� م�شاء �خلمي�س يف مدينة  وكان 
هوريزونتي، يف �نتظار و�شول جنومهم لالحتفال معاً بلقب �لدوري �لثاين 

يف تاريخ �لنادي، بعدما تغلب على م�شيفه باهيا 2-3.
ب�شبب  �إ�شابات  و�أ�شفرت عن وقوع  و�متدت �لحتفالت حتى فجر �جلمعة، 
��شتخد�م �لألعاب �لنارية و�لزجاجات، وفقاً لبيانات هيئة �لإطفاء �لتي �أ�شارت 

�أي�شاً �إىل وقوع حو�دث مرورية، وحر�ئق يف �أ�شجار خالل �لحتفالت.
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جمتمع االمارات

القرية العاملية تبهر ال�شيوف باأوبريت  �شنوات 
م�شيئة  �شمن احتفاالت عيد االحتاد اخلم�شني

و�لوجهة  �لعامل،  �لثقافية يف  �ملنتزهات  �أكرب  �أحد  �لعاملية،  �لقرية  �شهدت 
�لعائلية �لأوىل للثقافة و�لرتفيه و�لت�شوق يف �ملنطقة، �حتفالت ��شتثنائية 
�ملتحدة، حتت  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لوطني �خلم�شني لدولة  �ليوم  مبنا�شبة 
�شعار  خم�شون عاماً معاً . حيث �أبهرت �لقرية �لعاملية  �ل�شيوف مع �نطالق 
�أوبريت  �شنو�ت م�شيئة  من �إخر�ج نا�شر �إبر�هيم و�لذي قامت باأد�ئه فرقة 
�أورنينا لال�شتعر��س �مل�شرحي بالتعاون مع �لنجمني �لإمار�تيني د.حبيب 

غلوم و�لإعالمية فاطمة �لبلو�شي من خالل �أد�ئهما �ل�شوتي. 

بالفعاليات  حفلت  �أ���ش��ب��وع��ني  م���دى  ع��ل��ى   
�ل��ع��ائ��ل��ي��ة �مل��م��ت��ع��ة، ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة  �ألف 
�لعقاري  �ل��ت��ط��وي��ر  يف  �ل���ر�ئ���دة  �ل�����ش��رك��ة   ،
�لأم�شيات  �شل�شلة من  �أول  �ل�شارقة،  باإمارة 
�ملم�شى  �ل���ر�ئ���د   م�شروعها  يف  �لرتفيهية 
�خل����ايل من  �لإم�����ارة  و�ل��وح��ي��د يف  �لأول   ،
�أقيمت حت��ت �شعار  جّوك   و�ل��ت��ي  �مل��رك��ب��ات، 
�مل�شروع  �شكان  من  كبري  ع��دد  فيها  و�شارك 

و�لإعالميني و�لزّو�ر. 
وت�شمنت �لفعاليات فقر�ت فنية ومو�شيقية 
و�لرق�شات  �ل���ف���ن���ون  وب���ع�������س  م���ت���ن���وع���ة، 
�لر�شم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل���رت�ث���ي���ة،  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
و�ل��ت��ل��وي��ن و�خل����ط �ل��ع��رب��ي، و�ل��ع��دي��د من 
وعربات  ل��الأط��ف��ال،  �ملخ�ش�شة  �ل��ف��ق��ر�ت 
�حلّية  �لفنية  و�لعرو�س  و�ملقاهي،  �لطعام 
م��ن ف��ن��ان��ني ع��امل��ي��ني ع��ل��ى �مل�����ش��رح. وقامت 
جمموعة  �ألف  بتوزيع جو�ئز وهد�يا قّيمة 

وق�شائم �شر�ئية على �مل�شاركني. 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ع��ط��اي��ا،  عي�شى  وق���ال 
�أول  �أل�����ف :  ي�����ش��ع��دن��ا ت��ن��ظ��ي��م  مل��ج��م��وع��ة  
فعالية ترفيهية عائلية يف م�شروع  �ملم�شى  
ناب�شة  وجهة  �كتماله  عند  �شي�شكل  و�ل��ذي 
ل�شكانها  تقدم  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  باحلياة 
�لرتفيه  خيار�ت  �أف�شل  مع  ع�شرياً  منطاً 
و��شعة  جم��م��وع��ة  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ري��ا���ش��ة 
و�ملقاهي،  و�ملطاعم،  �لتجزئة،  حمالت  من 
ونتطلع من خالل مثل هذه �لفعاليات �إىل 
�إ�شفاء جو من �لبهجة يف نفو�س �لقاطنني 
يف  �لأم�����ش��ي��ات  �أج��م��ل  وم�شاركتهم  و�ل����زو�ر 

�ملم�شى .

ديرفيلدز مول يطلق جمموعًة من الفعاليات واجلوائز احتفاًء باليوم الوطني اخلم�شني
ك�شف ديرفيلدز مول، �أحد �أبرز مر�كز �لت�شوق و�لرتفيه يف �أبوظبي، عن حملته �ملخ�ش�شة 
لالحتفال باليوم �لوطني �خلم�شني لدولة �لإمار�ت بني 29 نوفمرب و15 يناير من عام 

2022 حتت عنو�ن من �لرمال �إىل �لنجوم.
وتتيح �لوجهة �لر�ئدة ل�شكان �لإمارة وزو�رها فر�شة �لتعرف على �لقرية �لرت�ثية �لتي مت 
ت�شميمها يف �لهو�ء �لطلق �شمن حديقة �ملول �ملجددة موؤخر�ً، للتعرف على ثقافة �لإمار�ت 
وتقاليدها �لأ�شيلة من خالل �لأن�شطة �ملتنوعة �لتي حتت�شنها بني 2:00 ظهر�ً و10:00 
لياًل. وت�شمل �أن�شطة �لقرية وفعالياتها حمطات طهو خم�ش�شة لالأطباق �لعربية و�أن�شطة 
فنية وحرف يدوية، ف�شاًل عن جتارب ت�شوق يف �لهو�ء �لطلق، ورق�شة �لعيالة �لإمار�تية 

�ل�شهرية. 
�لروؤية  على  �ل�شوء  ت�شليط  مع  �لعريق،  وتاريخها  �لإم���ار�ت  �أ�شالة  �لقرية  وت�شتعر�س 
�لفرت��شي  بالو�قع  معززة  عر�س  جتربة  للزو�ر  تتيح  كما  وتطلعاتها،  للدولة  �مل�شتقبلية 
للوقوف على بعثة م�شبار �لأمل ل�شتك�شاف �ملريخ وغريها من �لأحد�ث �ملهمة �لتي متنح 

�ملبادر�ت �لثقافية �لإمار�تية طابعاً معا�شر�ً. 

امللحق االإعالمي ب�شفارة  اأوكرانيا يزور  اآيري�س ميديا  
�لإمار�ت  لدى  �أوكر�نيا  �شفارة  يف  �لإعالمي  �مللحق  فيديانني  فيتايل  قام 

بزيارة �إىل مكتب �شركة  �آيري�س ميديا  للخدمات �ل�شحفية يف �أبوظبي .
و�لتقى مع �ملدير �لتنفيذي لل�شركة �لدكتور جمال �ملجايدة حيث مت بحث 

�لتعاون �لإعالمي بني �جلانبني .

ميتد على م�ساحة 2000 مرت مربع 
 حول االإمارات  تفتتح فرعها 
ال�جديد يف  دملا مول  اأبوظبي

�فتتحت  حول �لإمار�ت للمفرو�شات �ملنزلية ، �لعالمة �لتجارية �ملحّلية �لر�ئدة 
يف جمال �لأثاث �لد�خلي و�خلارجي على �شعيد �ملنطقة متجرها �جلديد يف 
دملا مول، �أبو ظبي، و�لذي مت �إطالقه ر�شمًيا يوم  29 نوفمرب 2021 ليكون 
متجرها رقم 22 يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ورقم 5 يف �أبوظبي ورقم 
�لذي  �أبوظبي  يف  �جلديد  �لفرع  �ملتحدة.ويعترب  �لعربية  �لإم���ار�ت  يف   17
�لتو�شع  �إ�شرت�تيجية  من  ج��زء  هو  مربع،  مرت   2000 م�شاحة  على  ميتد 
�خلا�شة ب� حول �لإمار�ت لتو�شيع نطاقها وتعزيز وجودها يف �ملنطقة، وياأتي 
�لطلب على  وزي��ادة  �لإم��ار�ت  �ملتز�يدة يف  �لتجارية  �لعالمة  ل�شعبية  نتيجة 
�لأثاث عايل �جلودة و�لت�شميمات �ملعا�شرة و�لفريدة من نوعها حيث تقدم 
�لعالمة جمموعة ��شتثنائية من جمموعات �لأثاث و�لإك�ش�شو�ر�ت �ملتنوعة 
خمتلف  لتلبي  �شر�ئية  قيمة  و�أف�شل  تناف�شية  باأ�شعار  بالأناقة  تتميز  �لتي 
�لحتياجات لت�شميم منازل �لأحالم.ويف تعليقه على �فتتاح �لفرع �جلديد، 
�أن نكون يف دملا مول  قال حممد كاتاو�ل، �ملدير �ملايل للمجموعة:  ي�شعدنا 
�إىل �لرتحيب  �أبوظبي. نتطلع  �لأوفياء يف  بالقرب من عمالئنا  حتى نكون 
بهم ل�شتك�شاف �أحدث جمموعاتنا �لأثاث �ملنزيل و�لإك�ش�شو�ر�ت و�ل�شتمتاع 

بتجربة ت�شوق ��شتثنائية مع منتجات متميزة ح�شرية يف �لت�شميم. 

فندق بارك ريجي�س كري�س كني يحتفي 
بالذكرى ال�شنوية احلادية ع�شرة لتاأ�شي�شه

كني  كري�س  ريجي�س  ب��ارك  يحتفل  
بني  يتو�شع  �ل��ذي  �لفاخر  �لفندق   ،
مدينة دبي �لتاريخية ودبي �حلديثة، 
�حلادية  �ل�شنوية  �لذكرى  مبنا�شبة 
�ل�شوء  م�����ش��ل��ط��اً  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  ع�����ش��رة 
�ملثالية  �خل���دم���ة  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
بها  مت��ي��ز  �ل��ت��ي  �مل��رم��وق��ة  و�ل�شمعة 
�لفندق  �لفرتة.وي�شتهر  تلك  ط��و�ل 
�لذي ينتمي �إىل فئة �خلم�شة جنوم، 
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ك��ول��ني بيكر، 
منطقة  يف  �لإقليمي  �لإد�ري  �ملدير 
جمموعة   ل����دى  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
�شتاي ويل هولدينجز :  منذ �فتتاح 
�أبو�به عام 2010، �شرعان ما جنح  
بارك ريجي�س كري�س كني  يف تر�شيخ 
بني  �ملتميز  وطابعه  �لر�ئدة  مكانته 
فنادق �ملنطقة. وعلى مد�ر �ل�شنو�ت 

�ملا�شية.

نداء حتتفي باليوم الوطني اخلم�شني لالإمارات 
��شتباقياً مبنا�شبة  �ملتخ�ش�شة  ند�ء  �حتفاًل   نظمت موؤ�ش�شة �لت�شالت 
كبار  بح�شور  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �خلم�شني  �لوطني  �ليوم 
�إ�شارة لالت�شالت و�حللول  �مل�شوؤولني وموظفي �ملوؤ�ش�شة وموظفي �شركة 
�ل�شاحة �خل��ارج��ي��ة ملقر  �مل��ق��ام��ة يف  �ل��رت�ث��ي��ة  �لأم��ن��ي��ة، وذل���ك يف �خليمة 
و�لعرو�س  �لأن�شطة  من  �لعديد  �لحتفالية  برنامج  وت�شمن  �ملوؤ�ش�شة. 
فقرة  تالها  �لتقليدية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��اأك��ولت  وت��ق��دمي  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لفنية 
على جو�ئز  و�ل�شحب  �شعبية  و�ألغاز  �أ�شئلة  �لتي متحورت حول  �مل�شابقات 

للموظفني .

 دبي هاربر  يطلق جمموعة من القطع 
الفنية حتمل األوان العلم االإماراتي 

باليوبيل  �ح���ت���ف���الت���ه  �إط��������ار  يف 
�لإم����ار�ت  دول���ة  لتاأ�شي�س  �ل��ذه��ب��ي 
�أعلن  دبي هاربر  �لعربية �ملتحدة، 
�ل�شتثنائية  �لبحرية  �ل��و�ج��ه��ة   ،
�لقطع  م��ن  �إط���الق جمموعة  ع��ن 
جم�شمات  مت��ث��ل  �ل��ف��ري��دة  �لفنية 

فنية لل�شفن �لورقية �لتقليدية حتمل �ألو�ن �لعلم �لإمار�تي �ملختلفة. ويبلغ طول كل من 
هذه �ل�شفن 1.76 مرت و�رتفاعها نحو 1.52 مرت، ومت و�شعها يف �أمكان خمتلفة يف حميط  
دبي هاربر . وترمز هذه �لقطع �لفنية �إىل عالقة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �لأ�شيلة 

و�لعميقة بالبحر يف ما�شيها وحا�شرها وم�شتقبلها.

جمموعة  »األف«  تنظم اأول فعالية ترفيهية يف  اأ�شواق املم�شى 

افتتاح  يا�س اإكرز النادي الريفي واجلولف الفريد من نوعه ملجتمع اأبوظبي

موؤ�ش�شة االإمارات لالآداب ت�شلط ال�شوء على
 كنوز االأدب االإماراتي يف اليوم الوطني اخلم�شني

 حتتفي موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالآد�ب بكتابات �ملبدعني �لإمار�تيني يف كل عقد من �ل�شنو�ت �خلم�شني 
�ملا�شية، وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �خلم�شني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  وقد �ختارت 
غزير  �ملبدع،  و�لقا�س  خليفة،  بنت  عو�شة  �ملبدعة،  �ل�شاعرة  �أعمال  ل��الآد�ب  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة 
�لإنتاج، حممد �ملر، من بني �أف�شل �ملنجز�ت �لأدبية يف �لن�شف �لأخري من �لقرن �ملا�شي، بناًء 
على ما حددته موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالآد�ب، موؤ�ش�شة غري ربحية تعمل على دعم �لأدب و�لثقافة يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة. ويف معر�س حديثها عن �مل�شهد �لأدبي يف دولة �لإمار�ت 
على مدى �لعقود �خلم�شة �ملا�شية، قالت �ل�شيدة �إيز�بيل �أبو �لهول، �لرئي�شة �لتنفيذية وع�شو 
جمل�س �لأمناء مبوؤ�ش�شة �لإمار�ت لالآد�ب: لقد �أ�شهمنا بت�شكيل م�شهد �أدبي ناب�س باحليوية مع 
�إ�شهامات نخبة ر�ئعة من �ملو�هب �لإمار�تية �ل�شابة ذ�ت �لتقاليد �لأدبية �لر��شخة، وها نحن، يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ن�شهد ت�شكل مالمح حقبة �أدبية جديدة.

حيث  �أو���ش��ع،  جمتمعية  �شريحة  �أم���ام 
متخ�ش�س  ملعب  لأع�����ش��ائ��ه  �شيوفر 
وملعب  ب��ال��ك��ام��ل،  م�شاء  حفر  بت�شع 
�شحي،  ريا�شي  ون���ادي  تن�س،  �ل��ب��ادل 
ون�����ادي جمتمعي،  ���ش��ب��اح��ة،  وح���و����س 
بالإ�شافة �إىل ثالثة منافذ لالأطعمة. 
�ل�شيخ  معايل  �لف��ت��ت��اح  حفل  وح�شر 
ف��اه��م ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئي�س 

�لعام، لتفوز  ماتريك�س  للعالقات 
�لعامة باجلائزة �لذهبية يف فئتني 

�شديدتي �لتناف�شية.
ف���ازت ح��م��ل��ة  ع��ي��ادة ك��اي��ا للب�شرة  
باجلائزة �لذهبية يف فئة - جائزة 

�أف�������ش���ل �ت�������ش���الت ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
�إد�رة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة   - �لأزم�������ات 
بخ�شو�س  حملتها  ع��ن  �مل�شكالت 
ت���غ���ي���ري ت����وج����ه �خل�����دم�����ات �إب������ان 

�جلائحة.

كما فازت حملة عيادة  كايا للب�شرة  
�شعيهن  يف  �لن�شاء  متكني  بعنو�ن 
باجلائزة  خ�����وف  دون  ل���ل���ج���م���ال 
�أو  �أزي��اء  �لذهبية - لأف�شل حملة 

منتجات جتميل.

ل��ل��ج��ول��ف، وحمدة  �لإم��������ار�ت  �حت�����اد 
�لإم����ار�ت  �ل�����ش��وي��دي، لع��ب��ة منتخب 
�شميدة،  بن  وعلي  للجولف،  �لوطني 
�أوملبياد  يف  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ع�����ش��و 
�خلا�س، ومايا جاودن، جنمة �جلولف 
�ل�شاعدة، وقد ��شُطحب �ل�شيوف يف 
جولة تعريفية ثم �إىل نقطة �لنطالق 

يف ملعب �جلولف.

مبعاملها  حتتفي  يا�س  جزيرة 
على  تبعث  ال��ت��ي  الرئي�شية 
الفخر لدى املواطنني واملقيمني
 ح�����ش��دت ج��زي��رة ي��ا���س، �لوجهة 
�أبوظبي،  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لرتفيهية 
ب���اق���ة م���ن �جل���و�ئ���ز و�لأو����ش���م���ة، 
�لتوقعات،  �لإجن����از  ب��ه��ذ�  لتفوق 
�لر�ئدة  �ل��وج��ه��ة  ت��و����ش��ل  ح��ي��ث 
تقدمي �أف�شل �لتجارب �لرتفيهية 
�ل�شتثنائية �حلائزة على جو�ئز، 
لتكون بذلك م�شدر فخر لدولة 

�لإمار�ت.
�لتي  �ل���ر�ئ���دة  �ل��وج��ه��ة  وت�شتهر 
تقع و�شط �إطاللة هادئة وخالبة 
�ل�����ش��اح��ل �جل��ن��وب��ي للخليج  ع��ل��ى 
�لرتفيهية  ب�����امل�����دن  �ل����ع����رب����ي، 
�ل�شياحية،  و�مل��ع��امل  �ل�شتثنائية 
فخمة،  ف��ن��ادق  ع�شرة  ج��ان��ب  �إىل 
لتناول  جتربة   165 من  و�أك��رث 
�أنحاء  خمتلف  يف  ت��ت��وزع  �لطعام 

�جلزيرة.

  حجزت وكالة �لت�شالت �ملحلية  
�لعامة  ل���ل���ع���الق���ات  م���ات���ري���ك�������س  
مكانها بني كبار �لفائزين بجو�ئز 
جمعية �لعالقات �لعامة يف �ل�شرق 
�لعام،  MEPRA  لهذ�  �لأو�شط  
�إجمايل  على  �ل��وك��ال��ة  ح�شلت  �إذ 
لها  تتويج  �أك��رب  �شبع ج��و�ئ��ز - يف 

على �لإطالق.
�ل�شرق  ج��م��ع��ي��ة  ج���و�ئ���ز  ج��م��ع��ت 
�لأو��������ش�������ط ل����ل����ع����الق����ات �ل���ع���ام���ة  
MEPRA يف حفلها �لأك��رب على 
88 وكالة  �إىل  �لإط��الق ما ي�شل 
د�خ��ل��ي م��ن جميع  �ت�شال  وف��ري��ق 
�أن����ح����اء �مل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��ن��اف�����س على 
جو�ئزها �لأرفع، وذلك �شمن 56 
فئة خمتلفة، �إذ �أقيم �حلفل بتاريخ 
باأتالنت�س  �مل��ا���ش��ي  ن��وف��م��رب   24

�لنخلة باإمارة دبي.
لتوزيع  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �حل���ف���ل  ���ش��ه��د 
�أكرث  ��شت�شافة  �ل�شنوية  �جلو�ئز 
هذ�  ���ش��خ�����ش��ي  ���ش��ي��ف   500 م���ن 

�ل���ن���ادي �لريفي  �إك�����رز  �أع���ل���ن  ي��ا���س   
و�جلولف، �ملتميز �لأحدث بني مالعب 
�أبو�به  �جل��ول��ف يف �لإم����ار�ت ع��ن فتح 
للعامة، بعد �فتتاحه ر�شمًيا يف جزيرة 
�إىل  �ل��ن��ادي  وي�شعى  �أبوظبي،  يف  يا�س 
�لتقليدي  �مل���ف���ه���وم  ���ش��ي��اغ��ة  �إع��������ادة 
�لع�شوية،  ح�شرية  �لريفية  للنو�دي 
عالية �جلودة  ح��ي��اة  �أمن���اط  ب��اإت��اح��ت��ه 

 ماتريك�س حت�شد 7 من جوائز جمعية ال�شرق االأو�شط للعالقات العامة



طفلة تتحدى التوقعات بعدما ولدت بوزن 700 غرام 
 700 �لأطباء بعدما ولدت بوزن  حتدت طفلة بريطانية توقعات 

غر�م فقط قبل 15 �أ�شبوعاً من موعد ولدتها.
وعندما �أجنبت كيمربيل ملفني )25 عاًما( �بنتها فريا روز قبل 
�لأو�ن، كان جميع �لتوقعات ت�شري �إىل �أنها لن تتمكن من �لنجاة، 
و�جهتها،  �لتي  �مل�شاعب  جميع  على  تتغلب  �أن  ��شتطاعت  لكنها 
لها يف منزل  ب��اأول عيد كري�شما�س  �مل�شت�شفى لالحتفال  وغ��ادرت 
وزوجها جيم�س  وتزور كيمربيل  ��شكتلند�.  و�لديها يف غرينوك، 
جالت�شر )26 عاًما( �بنتهما يف م�شت�شفى �لأمرية �مللكي للولدة 
يف غال�شكو ب�شكل منتظم، بعد ولدتها هناك يف يوليو )متوز( من 
هذ� �لعام، وعند ولددتها قبل 15 �أ�شبوًعا من موعد �لولدة، كانت 
للبقاء   30% فر�شة  و�أعطيت  فقط  ج��ر�ًم��ا   730 ت��زن  روز  فريا 
على قيد �حلياة. وُي�شنف �لأطفال �ملولودون قبل 28 �أ�شبوًعا على 
�أكرث عر�شة خلطر  �أنهم مولودون ب�شكل مبكر للغاية، ويكونون 
�إ�شافية من موظفي  �إىل رعاية  �مل�شاعفات �ل�شحية، ويحتاجون 
فريا-روز  �أن  من  �لرغم  وعلى  منوهم.  �أث��ن��اء  �ل�شحية  �لرعاية 
م�شتمرة،  مر�قبة  �إىل  �شتحتاج  �لرئة  يف  مزمنة  حالة  من  تعاين 
لعيد  �مل��ن��زل  �إىل  بالعودة  لها  �ل�شماح  تعني  �لرعاية  ه��ذه  �أن  �إل 
�لكري�شما�س مع و�لديها، حيث و�شل وزنها �إىل نحو 3 كيلوغر�م.

�ملا�شي  �لأ�شبوع  �ملنزل  �إىل  فريا  �أح�شرت  �لتي  كيمربيل،  وقالت 
"�إنها مثل �ملولود �جلديد متاًما. كانت �أف�شل هدية كري�شما�س لنا 

عندما عادت �إىل �ملنزل".

عرو�س تخ�ش�س طاولة لراف�شي اللقاح 
قررت عرو�س �أ�شرت�لية تخ�شي�س طاولة منف�شلة يف حفل زفافها 

جلميع �ل�شيوف �لذين رف�شو� �حل�شول على لقاح كورونا.
يف  فقط،  ه��اي��دي  با�شم  �ملعروفة  �شيدين،  م��ن  �لعرو�س  وظ��ه��رت 
�أن  �لربنامج  �أخ��ربت مذيعي  و  وج��اك��ي،  كايل  �لإذ�ع���ي  �لربنامج 
عدًد�  و�أن   2022 )�آذ�ر(  مار�س  يتم يف  �أن  �ملقرر  قر�نها من  عقد 
"�أفكر  �للقاح. وقالت هايدي  �أقاربها مل يح�شلو� على  قلياًل من 
يف تخ�شي�س طاولة خا�شة لر�ف�شي �لتطعيم، حتى ي�شعر جميع 
�مل��ذي��ع��ت��ان كايلي  �أكرث". و�ت��ف��ق��ت  ب��ال��ر�ح��ة  �ل�����ش��ي��وف �لآخ���ري���ن 
�شانديالند�س وجاكي هيندر�شون على �أن وجود طاولة خم�ش�شة 
لل�شيوف غري �ملطعمني لن يحدث فرًقا كبرًي�، حيث ل يز�ل من 
�لآخ��ري��ن طو�ل  �ل�شيوف  �لأ���ش��رة مع  �أف���ر�د  يختلط  �أن  �ملحتمل 
�ليوم وحتى �مل�شاء.  كما �قرتحت �ملذيعتان �أنه �شيكون من �ملعقول 
لفريو�س  �ختبار  �إج���ر�ء  �ملطعمني  غ��ري  �ل�شيوف  م��ن  يطلب  �أن 
�إىل  ا  �أي�شً �ملذيعتان  و�أ���ش��ارت  �ل��زف��اف.  حفل  ح�شور  قبل  ك��ورون��ا 
�إقامة حفل  �لأم��ر مع مكان  �أن تتحقق من هذ�  �أن هايدي يجب 
�أن جميع  �لتاأكد من  �أن يطلب منهم  �ملحتمل  �لزفاف، حيث من 

�ل�شيوف قد مت تطعيمهم بالكامل قبل �لزفاف.

املئة  عمر  يتجاوزن  �شقيقات   3
�أ�شخا�شاً ي�شلون �إىل �شن  �أن جند  من �ل�شعب يف وقتنا �حلا�شر 
�لكثري  على  تنطوي  �لتي  �لع�شرية  �حلياة  ظل  يف  وخا�شة  �ملئة، 
�لكثري  �أزه��ق  �ل��ذي  ك��ورون��ا  وب��اء  �ل�شحية، ويف ظل  �ملخاطر  من 
من �لأرو�ح. وعلى �لرغم من ذلك كله، فقد بلغت ثالث �شقيقات 

�أمريكيات �شن �ملئة.
من  ع��ام،   100 �أعمارهما  جت���اوزت  معمرتان  �شقيقتان  �حتفلت 
بعدما  �لثالثة  �شقيقتهما  ميالد  بعيد  �لأمريكية،  كن�شا�س  ولي��ة 

بلغ عمرها مئة عام.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جزيرة على �شكل ب�شمة اإ�شبع يف كرواتيا
تقع جزيرة باجليناك قبالة �شاحل كرو�تيا، يف �لبحر �لأدرياتيكي، وهي جزيرة �شغرية مغطاة ب�شل�شلة من �جلدر�ن 

�حلجرية �جلافة �لتي جتعلها تبدو وكاأنها ب�شمة �إ�شبع عمالقة عند روؤيتها من �لأعلى.
وتبدو  �جلافة.  �حلجرية  �جل��در�ن  من  كيلومرًت�   23 طولها  ب�شبكة  مغطاة  �ل�شكل  بي�شاوية  باجليناك  جزيرة 
لت�شهيل  وم�شممة  فقط  �خل�شر  بارتفاع  �جل��در�ن  �أن  حقيقة  لول  قدمية،  متاهة  كاأنها  �لأوىل  للوهلة  �جلزيرة 
جزيرة  �شكان  بنى  لذلك  �لنباتات،  لزر�عة  متاًما  مثالية  لي�شت  �لقوية  و�لرياح  �ل�شخرية  �لت�شاري�س  �لزر�عة. 
كابريج �ملجاورة هذه �جلدر�ن �حلجرية لف�شل حما�شيلهم وتوفري بع�س �حلماية، وهي تقنية م�شتخدمة يف �أجز�ء 
�أخرى من �أوروبا، مثل �إجنلرت� �أو �أيرلند�، ولكن ل يوجد مكان �آخر تقلد فيه هذه �جلدر�ن منط ب�شمة �لإن�شان 

كما تفعل يف جزيرة باجليناك.
وتبلغ م�شاحة �جلزيرة غري �ملاأهولة 0.14 كيلومرت مربع فقط، ولكنها تتميز ب� 23 كيلومرًت� من �جلدر�ن �لتي 
�إن�شاوؤها بب�شاطة عن طريق تر�كم �ل�شخور فوق بع�شها �لبع�س. ويتم ��شتخد�م نف�س �لنوع من �جلدر�ن يف  مت 

Kaprije و Zut، لكن باجليناك لديها �أعلى تركيز من حيث �مل�شاحة �ل�شطحية.
ومنذ �أن بد�أت �ل�شور �جلوية لباجليناك بالنت�شار على �لإنرتنت، منت �شعبية جزيرة ب�شمة �لإ�شبع ب�شكل كبري، 
كما منا �لوجود �ل�شياحي يف �ملنطقة. وعلى �لرغم من ترحيب �ل�شكان �ملحليني بالزو�ر، ي�شعر �لبع�س بالقلق من 

�لأ�شر�ر �لتي حلقت باجلدر�ن على �أيدي �ل�شياح �مل�شاغبني.
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تك�شب املاليني بف�شل اأداة ب�شيطة حلمل املجوهرات
�بنها  لرعاية  �شنو�ت،  �شبع  بعد  �لت�شويقية  وظيفتها  �أ�شرت�لية  �أم  تركت 
 5 �أك���رث م��ن  ن��اج��ح حقق منذ ذل��ك �حل��ني  �ملري�س وب���دء م�شروع جت���اري 

ماليني دولر بف�شل �لإعالنات �لذكية على �إن�شتغر�م.
منذ �إطالقها يف �شبتمرب 2015، باعت �شبيلتا كلري ل�شركة بون ماك�شيف، 
�أكرث من 50000 حامل �أقر�ط وهي �لآن يف طريقها لتحقيق 2.5 مليون 

دولر بحلول نهاية �ل�شنة �ملالية.
�لفكرة من  ��شتوحت  �إنها  قالت  �لتي  للمر�أة  كان جناًحا غري متوقع  لقد 

�إحباطها �لد�ئم �لذي كانت ت�شعر به عندما كانت تبحث عن جموهر�تها.
بعد �شهرين فقط من بدء عملها، �أ�شيب �بنها �لر�شيع ماك�س، �لبالغ من 
��شت�شارة  يف  �شهور�ً  �شبيلتا  و�أم�شت  �شرع.  بنوبة  �أع��و�م،  �شتة  �لآن  �لعمر 
 SCN2A لأطباء قبل �أن يكت�شفو� �إ�شابته بحالة نادرة تعرف با�شم طفرة�

�جلينية، �لتي ميكن �أن ت�شبب نوبات
و��شطر�بات يف �لنمو وحمدودية �حلركة.

خالل تلك �لفرتة تلقت �شبيلتا �أول طلب باجلملة من �شركة بون ماك�شيف، 
مبقد�ر 1000 دولر، مما جعلها تتفاءل باإمكانية جناح عملها.

�أمومة وهي حتاول �لبحث عن  �إج��ازة  خطرت لها �لفكرة عندما كانت يف 
زوج من �لأقر�ط �خلا�شة بها، وقالت لنف�شها ل بد من �إيجاد حل مل�شكلة 
�ملجوهر�ت. وقالت �شبيلتا: "لقد بد�أت �لبحث يف غوغل و�لأ�شياء �لوحيدة 
�ملتاحة كانت تلك �لأ�شياء �مل�شنوعة من �أ�شالك �شنعها رجل يف كوخه، ومل 

تكن تفي بالغر�س، لذ� قررت �أن �أ�شنعها بنف�شي".

�شيارة تقتحم مقهى
بها،  وي�شتمتعان  �لقهوة  يتح�شيان  �ل�شني  يف  مقهى  رو�د  من  �ثنان  ك��ان 

عندما باغتتهما �شيارة م�شرعة كانت تودي بحياتهما.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �أم�س �لأول �جلمعة �أن �حلادثة 
�أو�خ��ر نوفمرب �ملا�شي يف مدينة زونغ�شان مبقاطعة غو�نغدونغ  وقعت يف 

جنوبي �ل�شني.
يف  �جلديدة  ب�شيارتها  تنعطف  كانت  �شيدة  �أخطاأت  عندما  �لق�شة  وب��د�أت 
على  قدمها  و�شعت  �لكو�بح  بد�لة  على  قدمها  و�شع  عن  فعو�شا  �مل��ك��ان، 

بد�لة �لبنزين، فز�دت �شرعة �ل�شيارة ب�شكل كبري.
�ملقهى،  مب�شطبة  �ل�����ش��ي��ارة  ����ش��ط��د�م  حلظة  �لفيديو  لقطات  و�أظ��ه��رت 

وحتديد� عند �لنقطة �لتي كان فيها �ثنان من رو�د �ملقهى جال�شان.
وفر �لرجالن من �ملكان �شريعا يف ردة فعل طبيعية على �حلادث �ملباغت، 

و�نقلبت �ل�شيارة من �شدة �ل�شطد�م.
تقود  كانت  �لتي  �ل�شيدة  �أو  �لرجلني  م��ن  �أي  ي�شب  مل  �حل��ظ،  وحل�شن 

�ل�شيارة �أو زوجها �لذي كان جال�شا بجانبها بجروح خطرية.

بايدن.. هذا الرجل 
اأراه اأكرث من زوجتي

ك�����ش��ر �ل���رئ���ي�������س �لأم�����ريك�����ي، جو 
ب���اي���دن، ج��دي��ت��ه �مل���ع���ه���ودة وم����ازح 
ك���ب���ري م�����ش��ت�����ش��اري��ه ل���الأم���ر�����س 
كلمة  يف  فاوت�شي  �أن��ت��وين  �ملعدية، 

مبا�شرة.
"�أرى  ي�شحك:  وه��و  بايدن  وق��ال 
�أن���ت���وين ف��اوت�����ش��ي �أكرث  �ل��دك��ت��ور 
"�أنا  و�أ���ش��اف:  زوجتي"،  �أرى  مما 
�لبع�س،  بع�شنا  من��ازح  وفاوت�شي 

)فقلت له( َمن هو �لرئي�س؟"
عن  �لنظر  ب�شرف  "لكن  وت��اب��ع: 

�ملز�ح، فاأنا �أعني ذلك ب�شدق".
ب�شاأن خطته  يتحدث  بايدن  وك��ان 
"كوفيد- ملكافحة مر�س  �ل�شتوية 
ف���ريو����س  ي�������ش���ب���ب���ه  �ل��������ذي   "19
كورونا، وياأتي ذلك و�شط �ملخاوف 
�جلديد  �مل���ح���ت���ور  م���ن  �مل���ت���ز�ي���دة 

"�أوميكرون".
�لتي  �ل��ك��ل��م��ة  يف  ب����اي����دن  وق������ال   
�لوطنية  �ل�شحة  معهد  يف  �ألقاها 
�لأم��ريك��ي��ة ب��ولي��ة م��ريي��الن��د �إن 
هناك قو�عد جديدة ب�شاأن �ل�شفر 
�أق���ل ���ش��ر�م��ة مما  �ل����دويل، لكنها 
"وول  ي��ع��ت��ق��د. وذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة 
�لوليات  �أن  جورنال"  ���ش��رتي��ت 
�ملتحدة �شتفر�س �ختبار�ت كورونا 
ع��ل��ى �مل�����ش��اف��ري��ن �ل���ق���ادم���ني �إىل 

�لبالد �بتد�ء من �لثنني �ملقبل.
وبالن�شبة �إىل �لبع�س يف �لوليات 
لي�س  بايدن  قاله  ما  ف��اإن  �ملتحدة، 
�ل��ن��ائ��ب �جلمهوري  م��زح��ة، وق���ال 
�أوه���اي���و، جيم جورد�ن  ع��ن ولي���ة 
"فاوت�شي كرئي�س لي�س مزحة،  �إن 
فاوت�شي  �أن  و�أ�شاف  كابو�س".  بل 
�لأمريكيون  ينتخبه  مل  �شخ�س 

ومع ذلك لديه �شلطات كبرية.

مزاد على كمبيوتر 
موؤ�ش�س ويكيبيديا 

طرحت د�ر كري�شتيز �لعريقة جهاز 
ي�شتخدمه  ك��ان  �شخ�شي  كمبيوتر 
م��وؤ���ش�����س وي��ك��ي��ب��ي��دي��ا ج��ي��م��ي ويلز 
�لإلكرتونية  �ملو�شوعة  �إط��الق  عند 
قبل 20 عاًما، �إ�شافة �إىل �ل�شفحة 
بن�شق  �ل�����ش��ه��ري  �مل��وق��ع  م��ن  �لأوىل 
ُعر�س  وقد  تي" �لرقمي.  �ف  "�ن 
د�ر كري�شتيز يف  �لكمبيوتر يف مقر 
م��رك��ز روك��ف��ل��ر يف ن��ي��وي��ورك، وهو 
جهاز "�ي ماك" باللون �لأحمر كان 
"ككمبيوتر  ويلز  جيمي  ي�شتخدمه 
�شخ�شي من �أجل عمليات �لتطوير 
و�لبحث عندما مت �إطالق �ملوقع يف 
 ،"2001 �لثاين/يناير  ك��ان��ون   15
�مل������ز�د�ت. و�أو�شح  ل���د�ر  ب��ي��ان  وف���ق 
�لكتب  يف  �لأخ�شائي  كالرنت  بيرت 
و�ملن�شور�ت لدى د�ر كري�شتيز لوكالة 
فر�ن�س بر�س �أن �ملز�د ي�شمل قطعة 
�ملعتمد  تي"  �ف  "�ن  بن�شق  رقمية 
�لرقمية،  �ملنتجات  �أ�شالة  لتوثيق 
�شكل  وتظهر  ويلز  جيمي  "�أن�شاأها 
و�أطلق  �أن�����ش��اأه��ا  عندما  ويكيبيديا 
 Hello شفحتها �لأوىل، مع عبارة�
كري�شتيز  د�ر  و�أ�شارت   ."  world
بن�شق  �مل��ق��دم��ة  �ل�����ش��ف��ح��ة  �أن  �إىل 
تفاعلية  ���ش��ت��ك��ون   ،JPEG ����ش���ورة 
من  "تعديلها"  للم�شرتي  وميكن 
بناء  جت���رب���ة  �إن�������ش���اء  "�إعادة  �أج�����ل 
ويكيبيديا"، ثم "�لعودة �إىل حالتها 
�لأ�شا�شية با�شتخد�م جهاز توقيت". 
�إن ريع  �لبيان  وقال جيمي ويلز يف 
لتمويل  منه  ب��ج��زء  �شي�شب  �مل���ز�د 
م�شروعه WT.SOCIAL، "وهي 
مركزية  غ����ري  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ���ش��ب��ك��ة 
�لإعالنات  وغري جتارية تخلو من 
و�ملعلومات  �لبيانات  و�لتتبع وجمع 

�مل�شللة".

الأول مرة.. فريو�س كورونا 
ي�شيب هذا احليوان

�أعلنت حديقة حيو�ن بلجيكية، �أن �ثنني من �أفر��س �لنهر حتت 
بكوفيد- �إ�شابتهما  ثبتت  �أن  بعد  �ل��ع��زل،  قيد  و�شعا  رعايتها، 
19، وهي رمبا �ملرة �لأوىل على �لإط��الق �لتي ت�شاب فيها مثل 
�لوطني  �لبيطري  �ملخترب  و�أك��د  �مل��ر���س.  بهذ�  �حليو�نات  ه��ذه 
ويطلق   - �أن��ت��وي��رب  ح��ي��و�ن  بحديقة  نهر  فر�شى  �أن  �لبلجيكي، 
�أ�شيبا   - ع��ام��ا(   41( وه��ريم��ني  ع��ام��ا(   14( �إم����اين  عليهما 
بكوفيد19-. ومن غري �لو��شح كيف �أ�شيبا باملر�س، وكل منهما 
يف �شحة جيدة، ب�شرف �لنظر عن �شيالن �لأنف ب�شكل ��شتثنائي. 
و�شدد �حلر��س قيود مكافحة �لفريو�س باأرجاء حديقة �حليو�ن.� 
�لبيطري  �لطبيب  فريكامن،  فرن�شي�س  ق��ال  �ل�شدد،  ه��ذ�  ويف 
تف�شي  �أول  هو  "على حد علمي، هذ�  �أنتويرب:  بحديقة حيو�ن 
�أنحاء �لعامل، �شوهد هذ�  م�شجل بني هذه �ل�شاللت. يف جميع 
ومت  و�لقطط".  �لعليا  �ل��ق��ردة  ف�شيلة  يف  �لغالب  يف  �لفريو�س 
�ختبار جميع حيو�نات حديقة �حليو�ن للك�شف عن كوفيد19- 
�لعام �ملا�شي، ومل يتم ر�شد �أي حالة �إ�شابة.وعادة ما تكون �أنوف 
�أفر��س �لنهر مبللة، �إل �أن فريكامن قال �إنه قرر �ختبار �ل�شائل 

�ل�شميك �خلارج كاإجر�ء �حرت�زي، وتفاجاأ بالنتيجة.

تقيم زفافًا مزيفًا لتثري غرية طليقها
موقع  على  ملتابعيها  جاكلني  تدعى  �أملانية  �م��ر�أة  ك�شفت 
�شدى،  ذه��ب��ت  جهودها  �إن  �لإل���ك���رتوين،  توك"  "تيك 
�ل�شابق،  زوجها  غ��رية  لتثري  زفافها  حفل  زيفت  بعدما 
وتدفعه لإر�شال ر�شائل ن�شية لها. وقد عر�شت جاكلني، 
�ملزيف يف مقطع  �ل��زف��اف  �لتقاطها من حفل  ���ش��ور�ً مت 
وح�شد  ت��وك  تيك  على  و��شع  نطاق  على  �نت�شر  فيديو 

�أكرث من 1.7 مليون م�شاهدة منذ ن�شره.
زفاف  ف�شتان  ت��رت��دي  وه��ي  �ل�شور  يف  جاكلني  وظ��ه��رت 
بدلة  �رت��دى  �ل��ذي  �ملفرت�س  فاخر، مع عري�شها  �أبي�س 

ر�شمية، وهما يتعانقان وي�شحكان ويرق�شان معاً.
ومن �لو��شح �أن جاكلني قامت با�شتئجار مكان للتقاط 
�ل�شور، وقامت بت�شفيف �شعرها ب�شكل �حرت�يف، �إ�شافة 
�إىل جميع �ل�شتعد�د�ت �لالزمة للزفاف �لذي بد� وكاأنه 
زف���اف ف��اخ��ر. وق��د ب��دت �ل�����ش��ور، �ل��ت��ي �لتقطها �مل�شور 
�لذين  للم�شاهدين  جد�ً  مقنعة   ، فالريياين  �ألي�شاندرو 
�عتقدو� باأن �لزفاف كان حقيقياً، لكن �حليلة مل تنجح 

يف �لنهاية ومل يتو��شل زوج جاكلني �ل�شابق معها.

ذعر ومغامرة ثم هبوط بالطائرة و�شط اجلليد
لقي طيار�ن �إ�شاد�ت كبرية بعدما متكنا من قيادة طائر�ت 
رك��اب مل��دة 5 �شاعات، رغ��م ح��دوث عطل رهيب فيها كاد 
"ديلي  �شحيفة  وذك����رت  �ل��ط��ائ��رة.  ���ش��ق��وط  �إىل  ي����وؤدي 
ميل" �لربيطانية �أم�س �ل�شبت  �أن نظام �لطيار �لآيل يف 
يعد  مل  �خلا�شة  �لرو�شية  "�أ�س7"  طائرة تابعة ل�شركة 
على  ع�شرية  �ل��ط��ري�ن  مهمة  جعل  �ل���ذي  �لأم���ر  يعمل، 
�لطيارين. ومل تتوقف �مل�شكلة هنا، �إذ كان هناك �أعطال 
�أخ���رى يف �لأج��ه��زة �لإل��ك��رتون��ي��ة �مل��وج��ودة يف �لطائرة، 
�لطائرة  ج�شم  غطى  ق��د  �جلليد  ك��ان  كله  ذل��ك  وف���وق 
بعد دقائق من �إقالعها من مطار ماغاد�ن �شمال �شرقي 
رو�شيا. ورغم �أن قائد �لطائرة �أجرى مكاملة ��شتغاثة بربج 
�ملر�قبة يف مطار �ملغادرة، �إل �أنه مل يتمكن مع زميله من 
�لتخل�س من �لوقود �ملوجود على منت �لطائرة. وحاول 
�لثنان تنفيذ هبوط ��شطر�ري مر�ت عدة دون جدوى. 
وبعيد �لإقالع بدقائق هوت �لطائرة ب�شكل حاد، و�نقلبت 
نتيجة لذلك �أج�شام �لركاب ر�أ�شا على عقب و��شطدمو� 
و�أثار  �لطائرة.  ُفقدت يف  باملقاعد، وكاأن �جلاذبية  مر�ر� 
�لأمر ذعر� كبري� بني ركاب �لطائرة ور�ح بع�شهم ي�شرخ 
و�لبع�س �لآخر ي�شلي. وظلت حركة �لطائرة م�شطربة 
ملدة �شاعة قبل ت�شتقر يف �ل�شماء. ومل يكن �أمام �لطيارين 
لكن  )ياكوت�شك(،  مطار  �أق��رب  �إىل  �لذهاب  خيار  �شوى 
�لأمر مل ينجح لأن �ملطار يقع يف �أبرز مدينة يف �لعامل، 

ت�شل فيها درجة �حلر�رة �إىل نحو 30 حتت �ل�شفر.

معلم ي�شمح لطالبه بالنوم يف الف�شل
�ملتعلقة بالتعليم،  �آر�ئه �لغريبة  �ملعلمني عن  �أحد  ك�شف 
�لبقاء  ي�شتطيع  ل  �ل��ذي  للطالب  �ل�شماح  ذل��ك  يف  مب��ا 

م�شتيقًظا بالنوم يف �لف�شل.
ب��ان��ت��ظ��ام مقاطع  ي��ح��ّم��ل  �ل���ذي  ���ش��وت��ي�����س،  �ل�شيد  وق���ال 
�أنه قد يت�شبب  فيديو حول عمله على تيك توك مازًحا 
بجدل كبري، من خالل عدم �إعطاء �لطالب �لذين تقل 

�أعمارهم عن 11 عاًما و�جبات مدر�شية.

اأوميكرون  يهدد باإعادة كابو�س ال�شينما العاملية
قلق  "�أوميكرون"  م��ت��ح��ّور  �نت�شار  �أث���ار 
بع�س  و�أب����دت  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�شينما  ���ش��ن��اع 
عودة  م��ن  قلقها  �لفّني  �لإن��ت��اج  �شركات 
�نت�شار  مع  حدثت  �لتي  �لإغ��الق  موجة 

فريو�س كورونا يف ربيع 2020.
ب�����ش��اأن متحّور  �مل��ن��ت�����ش��رة  وم���ع �لأخ���ب���ار 
�ملتحّدة،  �لوليات  �أعلنت  "�أوميكرون" 
�لأوروب������ي،  �لحت�����اد  ودول  وب��ري��ط��ان��ي��ا، 
�ل�شفر،  ق��ي��ود ع��ل��ى  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا، ف��ر���س 
غلق  �أعلنت  فقد  و�إ�شر�ئيل  �ليابان  و�أم��ا 

حدودها بالكامل �أمام �لأجانب.
�أعد�د  �للقاحات، و�نخفا�س  �نت�شار  ومع 
تتعافى  بد�أت  كورونا،  بفريو�س  �لإ�شابة 
تلك  �أن  �إل  ق��ل��ي��ال،  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 
ّناع  �لأخبار ب�شاأن "�أوميكرون" جعلت �شُ
�ل�����ش��ي��ن��م��ا ي��ح��ب�����ش��ون �أن��ف��ا���ش��ه��م جم���دد�، 
حمتوى  �إن��ت��اج  ب�شاأن  �أي��ادي��ه��م  وترتع�س 

فّني �أو ترفيهي حلني و�شوح �لروؤية.

�أي�شا، غلق دور  �ل��دول  و�أعلنت عدد من 
و�لأماكن  و�مل��ط��اع��م  و�مل�����ش��ارح  �ل�شينما 
و�شلوفاكيا،  �لنم�شا،  بينها  من  �لعاّمة، 
وه���ول���ن���د�، يف حم���اول���ة ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 

�نت�شار �ملتحّور �جلديد.
ويرى �لبع�س �أن �لإغالق �جلزئي لدور 
متهيدية  خطوة  هي  و�مل�شارح،  �ل�شينما، 
�ل�شلطات  طالبت  حيث  ك��ام��ل،  لإغ���الق 
يف عدد من �ملقاطعات �لأملانية �ملرتددين 
ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ن��م��ا �إث����ب����ات ت��ل��ق��ي��ح��ه��م �شد 

كورونا.
ريبورت"  "هوليوود  م���وق���ع  وب��ح�����ش��ب 
�مل��ه��ت��م ب��ح��رك��ة �ل�����ش��ي��ن��م��ا �ل��ع��امل��ي��ة، ف���اإنَّ 
�لأملانية  �ل�شينمات  يف  �حل�����ش��ور  �أرق����ام 
بنهاية �لأ�شبوع �ملا�شي و�شل ل� 505 �ألف 
تذكرة، بانخفا�س 37 باملئة على �لأ�شا�س 
�لأخبار  �نت�شار  بعد  ة  خا�شّ �لأ�شبوعي، 

ب�شاأن "�أوميكرون".

جينيفر غارنر خالل ح�سورها حفل Baby2Baby يف وي�ست هوليود ، كاليفورنيا.  � ف ب

نيكول كيدمان وخافيري باردم 
يتاألقان على ال�شجادة احلمراء

�لعر�س  �إىل  �شوية  ب��اردم  توجها  و خافيري  كيدمان   �ل�شاحر  نيكول  �لثنائي 
2 كانون �لأول  Being the Ricardos يف نيويورك ليلة  �لأول لفيلمهما 
�للذ�ن يت�شاركان �لبطولة �شوهد� �شوية على  - دي�شمرب. �ملمثلني �لنجمني 
من  ر�ئعا  �أبي�س  ف�شتانا  نيكول  لب�شت  �أناقتهما.  بكامل  �حلمر�ء  �ل�شجادة 
�ل�شاتان من د�ر �أزياء �شانيل بينما �ختار خافيري باردم بدلة وقمي�شا �أبي�س.

�أكرب  مع  عملت  وه��ي  عاماً   54 �لعمر  من  تبلغ  �لنجمة  �ل�شرت�لية  �ملمثلة 
 ،"The Hours" يف  ل��دوره��ا   2003 ع��ام  �لو�شكار  على  وح��ازت  �ملخرجني 
حيث لعبت فريجينيا وولف. بينما خافيري باردم �لبالغ من �لعمر 52 عاماً 
 No country for old " هو �أي�شا حائز على �لو�شكار عام 2008 لدوره يف

كوهني. men " لالأخوين 


