
   

الإمارات تعزي يف �ضحايا حريق عبارة يف بنغالدي�ش
•• اأبوظبي-وام:

ت دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ن ت��ع��ازي��ه��ا وت�ضامنها مع  ع����رّ
جمهورية بنغالدي�ش ال�ضعبية ال�ضديقة يف �ضحايا حريق عبارة جنوبي 
العا�ضمة دكا ما اأ�ضفر عن وفاة وجرح الع�ضرات. واأعربت وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل عن خال�ش تعازيها وموا�ضاتها للحكومة البنغالدي�ضية 
وال�ضعب البنغالدي�ضي يف �ضحايا هذا احلادث الأليم واإىل اأهايل وذوي 

ال�ضحايا، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.

الإمارات تدين ا�ضتهداف احلوثيني اإحدى حمافظات 
جازان ال�ضعودية مبقذوف اأوقع قتيلني وجرحى

•• اأبوظبي-وام:

اأع��رب��ت دول���ة الإم�����ارات ع��ن اإدان��ت��ه��ا وا���ض��ت��ن��ك��اره��ا ال�����ض��دي��دي��ن جلرمية 
منطقة  يف  �ضامطة  حمافظة  الإره��اب��ي��ة  احلوثي  ميلي�ضيات  ا�ضتهداف 
قتيلني  وق��وع  عن  اأ�ضفر  مبقذوف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  ج��ازان 
ت دول��ة الإم���ارات يف بيان �ضادر عن  وع��دد من اجلرحى املدنيني. وع���رّ
يف  وموا�ضاتها  تعازيها  خال�ش  ع��ن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

�ضحايا هذا العمل اجلبان، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.
واأ�ضفر  الذي طال حمافظة �ضامطة  ال�ضتهداف  ال��وزارة هذا  واعت�ت 
خطرياً  ت�ضعيداً  الإ�ضابات  من  ع��دد  يف  وت�ضبب  الأرواح  يف  �ضحايا  عن 
ي�ضتدعي اتخاذ كافة الإج��راءات الالزمة حلماية الأعيان  وعماًل جباناً 
املدنية واملدنيني من تهديدات احلوثيني.  وجددت الوزارة ت�ضامن دولة 
الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها 
كل  ودعمها يف  وا�ضتقرارها،  اأمنها  تهديد يطال  كل  واح��د �ضد  يف �ضف 
ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�ضالمة مواطنيها واملقيمني على 
اململكة  واأم��ن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأم��ن  اأنرّ  البيان  واأك��د  اأرا�ضيها. 
اململكة  يواجه  اأو خطر  تهديد  اأي  واأن  يتجزاأ،  ل  كلرّ  ال�ضعودية  العربية 

تعت�ه الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ضتقرار فيها.

الد�ضتوري احلر يف وقفة احتجاجية

تخبط يف مطار جون كينيدي بعد اإلغاء العديد من الرحالت اجلوية    )رويرتز(

ت�سديد الأمن يف اخلرطوم واإغالق جميع اجل�سور

ال�ضودانيون يعودون اإىل ال�ضارع وانقطاع خدمة الإنرتنت

متظاهرون خالل مظاهرة حا�ضدة جنوب اخلرطوم للمطالبة بحكم مدين )ا ف ب( 

يف احتجاج اأمام مقر وزارة التعليم العايل:

مو�ضي: التمويل الأجنبي وامل�ضبوه يغزو اجلامعات التون�ضية
•• الفجر - تون�س:

ن��ظ��م احل���زب ال��د���ض��ت��وري احلر، 
احتجاجية  وقفة  ال�ضبت،  اأم�����ش 
العايل  التعليم  وزارة  مقر  اأم���ام 
للمطالبة  ال���ع���ل���م���ي،  وال���ب���ح���ث 
اجلامعة  لت�ضيي�ش  ح��د  ب��و���ض��ع 
ال���ط���ل���ب���ة م����ن طرف  ودم���غ���ج���ة 
الإخوانية  امل�ضبوهة  اجلمعيات 
التمويل  ����ض���خ  ع�����  وغ����ريه����ا 
ل�ضتقطابهم  ال�ضخم  الأجنبي 

وتطويعهم.
التدقيق  اإىل  م���و����ض���ي،  ودع������ت 
التي  ال��ه��ب��ات والأم�������وال  ك���ل  يف 
قائلة  العايل،  التعليم  يف  �ضخت 
فري�ضة  تون�ش  �ضباب  ن��رتك  ل��ن 
اأن������ه يتم  ل��ل��دم��غ��ج��ة، م�����ض��ي��ف��ة 
ت��وظ��ي��ف ودم��غ��ج��ة ال�����ض��ب��اب من 
لغايات  امل�ضبوهة  اجلمعيات  قبل 

�ضيا�ضية وانتخابية.
اأمام  احل��زب  اعت�ضام  اأن  وبيرّنت 
احتاد العلماء امل�ضلمني و�ضل اإىل 
يومه الثاين ع�ضر، يف ظل جتاهل 
ملطالبهم  ال���ق���ائ���م���ة  ال�����ض��ل��ط��ة 
املعت�ضمني  ع���ل���ى  و����ض���غ���ط���ه���ا 
ومنعهم من ن�ضب خيمة تقيهم 

القطع  اىل  م����و�����ض����ي  ودع���������ت 
التفاقيات  ك���ل  يف  وال���ت���دق���ي���ق 
التعليم  وزارة  اب��رم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ال��ع��ايل م��ع ع���دد م��ن اجلمعيات 
التدقيق  اىل  ا�ضافة  الجنبية، 
يف كل الموال والهبات الجنبية 
التي دخلت تون�ش ومت �ضخها يف 
اأن  معلنة  العايل،  التعليم  قطاع 
�ضت�ضمل  الحتجاجية  ال��وق��ف��ات 
�ضوؤون  ووزارة  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
العمومية  املوؤ�ض�ضات  وك��ل  امل���راأة 
املجال  يف  امل��ت��دخ��ل��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

النتخابي.
وك��ان احل��زب ق��د او���ض��ح يف بالغ 
���ض��ادر ع��ن��ه اأنرّ ال��وق��ف��ة ت��اأت��ي يف 
الت�ضدي  اإىل  ال�����دع�����وة  اإط�������ار 
الطالبية  ال��ف�����ض��اءات  لخ���رتاق 
حتت  �ضيا�ضية  غ��اي��ات  لتحقيق 
غ��ط��اء الأن�����ض��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة واىل 
التفاقيات  ب���اإي���ق���اف  الإ�����ض����راع 
كغطاء  ت�ضتعمل  التي  امل�ضمومة 
اجلامعي  الو�ضط  داخل  للتغلغل 
النتدابات  بالتدقيق يف  واملبادرة 
حيادية  و�����ض����م����ان  اجل���ام���ع���ي���ة 
والتزامها  بامللف  املكلفة  اللجان 

باملقايي�ش العلمية.

من ال�د.
طالبت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري 
وقفة  خ��الل  مو�ضي  عبري  احل��ر 
وزارة  م���ق���ر  ام������ام  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
املناخ  بتنقية  ال���ع���ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأذرع  م��ن  والتخل�ش  النتخابي 
ال��ف�����ض��اد ال�����ض��ي��ا���ض��ي امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

اجل���م���ع���ي���ات امل�������ض���ب���وه���ة وف�����روع 
ت�ضخ  التي  الجنبية  اجلمعيات 
ت��ون�����ش وفق  ك���ب���رية يف  اأم�������وال 

تقديرها.
التعليم  وزارة  ان  مو�ضى  وقالت 
التون�ضية  واجل���ام���ع���ات  ال���ع���ايل 
ا�ضبحت ف�ضاءات ت�ضيطر عليها 

بالأموال،  امل�ضبوهة  اجلمعيات 
التفاقيات  م��ن  بجملة  م��ن��ددة 
امل�مة مع قطر وتركيا ووكالت 
غرار  ع��ل��ى  بامل�ضبوهة  و�ضفتها 
وكالة تيكا الرتكية التي مت ابرام 
ار�ضيف  لرقمنة  معها  ات��ف��اق��ي��ة 

جامعة الزيتونة وفق تقديرها.

اإلغاء 4500 رحلة جوية حول العامل بحلول عيد امليالد  

 اأوميكرون يحدث ا�ضطرابات يف ال�ضفر مبو�ضم العطالت

اأمريكا: هجمات احلوثي تعر�ض ال�سعوديني و70 األف اأمريكي مقيم للخطر
التحالف: اأدلة على تورط حزب اهلل 

با�ضتخدام مطار �ضنعاء ل�ضتهداف ال�ضعودية
•• عوا�صم-وكاالت:

اأنه �ضيعر�ش  ال�ضبت،  اأم�ش  ال�ضرعية  اأعلن حتالف دعم 
ال��ي��وم الأح�����د، اأدل����ة حت��وي��ل م��ط��ار ���ض��ن��ع��اء اإىل مركز 

لإطالق ال�ضواريخ البالي�ضتية وامل�ضريات.
كما وعد التحالف بعر�ش اأدلة تورط حزب اهلل الإرهابي 
يف  اللبنانية  امليلي�ضيا  ت���ورط  اأدل���ة  وك��ذل��ك  ال��ي��م��ن،  يف 

ا�ضتخدام مطار �ضنعاء ل�ضتهداف ال�ضعودية.
خالل  ج��دي��دة  تفا�ضيل  �ضيك�ضف  اإن���ه  التحالف  وق���ال 
اإحاطة �ضاملة لالأزمة اليمنية للمتحدث الر�ضمي با�ضم 

التحالف غدا ال�ضاعة 4 بتوقيت ال�ضعودية.
كما اأعلن عن تنفيذ 40 ا�ضتهدافا �ضد ميلي�ضيا احلوثي 
يف ماأرب واجلوف خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية، وتدمري 
 223 جت���اوزت  ب�ضرية  وخ�ضائر  ع�ضكرية  اآل��ي��ة   17

عن�ضرا من ميلي�ضيا احلوثي.
لدعم  الغربي  بال�ضاحل  ا�ضتهداف  عمليتي  نفذنا  وقال 

قوات ال�ضاحل وحماية املدنيني.
اأن��ه دمر عمليات نقل  اأك��د اجلمعة،  هذا وك��ان التحالف 

اأ�ضلحة يف العا�ضمة �ضنعاء وذلك بعد مراقبتها.
واأ�ضاف اأن تنفيذ العملية جاء ا�ضتجابة للتهديد ومبداأ 
اأو  التجمع  بعدم  املدنيني  مطالباً  الع�ضكرية،  ال�ضرورة 

القرتاب من املوقع امل�ضتهدف ب�ضنعاء.
كما اأ�ضاف اأن احلوثيني نقلوا اأ�ضلحة نوعية اإىل مع�ضكر 
 9 اإىل تدمري  اأثناء مهلة التحالف، م�ضرياً  الت�ضريفات 

خمازن لالأ�ضلحة باملع�ضكر بعد نقل الأ�ضلحة اإليها.
ال��دويل الإن�ضاين  القانون  العملية تتوافق مع  اأن  واأك��د 

وقواعده العرفية.
اأم�ش  الريا�ش،  الأمريكية يف  ال�ضفارة  اأدان��ت  ذل��ك،  اإىل 
ال�ضبت، ب�ضدة، الهجوم الذي �ضنه احلوثيون ع� احلدود 

الليلة املا�ضية على منطقة جازان بال�ضعودية.
وقالت ال�ضفارة ع� تويرت، اإن هجمات احلوثيني تدمي 
وتعر�ش  اليمني،  ال�ضعب  معاناة  وتطيل  ال�ضراع  اأم��د 
اأمريكي يقيمون  األف   70 ال�ضعب ال�ضعودي واأكرث من 

يف اململكة للخطر.
كما اأ�ضافت "ندعو احلوثيني لوقف هجماتهم املتهورة 
الدبلوما�ضية  اجل��ه��ود  يف  والن��خ��راط  ال�ضعودية  على 

لإنهاء ال�ضراع يف اليمن".
وكان حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن، اأعلن م�ضاء اأم�ش 
اجل��م��ع��ة، وف����اة م���واط���ن ���ض��ع��ودي وم��ق��ي��م مي��ن��ي جراء 
�ضقوط مقذوف اأطلقته امليلي�ضيات احلوثية على جازان، 
فيما اأو�ضح املتحدث با�ضم املديرية العامة للدفاع املدين 

املقدم حممد احلمادي، اإ�ضابة 7 مدنيني.

•• نيويورك-اأ ف ب:

رحلة   4500 م���ن  اأك����رث  اأُل��غ��ي��ت 
اأم�ش  بحلول  ال��ع��امل  ح��ول  ج��وي��ة 
الرحالت  اآلف  وت��اأج��لرّ��ت  ال�ضبت 
تف�ضي  ُي���ح���دث  وق���ت  الأخ������رى يف 
�ضديدة  اأوم�����ي�����ك�����رون  امل����ت����ح����ورة 
ال�ضفر  يف  ا���ض��ط��راب��ات  ال���ع���دوى 
خ���الل م��و���ض��م ال��ع��ط��الت، بح�ضب 

موقع فاليت اأوير املتخ�ض�ش.
 Flightaware.com واأفاد املوقع
األغيت حول  األفي رحلة  اأن حواىل 
العامل يوم عيد امليالد، مبا يف ذلك 
اأو  700 رح��ل��ة ق���ادم���ة م���ن  ن��ح��و 
الوليات  يف  م��ط��ارات  اإىل  مترّجهة 
امل���ت���ح���دة، ف��ي��م��ا مت ت��اأج��ي��ل اأك���رث 
ال�ضاعة  ح��ت��ى  رح��ل��ة   1500 م��ن 
اجلمعة  واأل��غ��ي��ت  غ.  ت   07،20
اأُعلن  فيما  رحلة   2400 ح��واىل 
كما  رح��ل��ة.  األ��ف   11 نحو  تاأجيل 
ل املوقع اأكرث من 600 اإلغاء  �ضجرّ

لرحالت مقررة الأحد.
وم�ضيفون  ط������ي������ارون  وط�����ل�����ب 

منظمة �ضي ووت�ش تنقذ 270 
املتو�ضط  البحر  يف  مهاجرًا 

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

اأن����ق����ذت ���ض��ف��ي��ن��ة ���ض��ي ووت�������ش -3 
مهاجرا علقوا و�ضط البحر   270
ث���الث عمليات  اإط����ار  امل��ت��و���ض��ط يف 
نفذتها منذ اجلمعة، وفق ما اأعلنت 
غري  الأملانية  �ضي-ووت�ش  منظمة 

احلكومية امل�ضغلة لها ال�ضبت.
وذك��رت املنظمة غري احلكومية يف 
�ضاعدت   3 ووت�ش  �ضي  اأن  تغريدة 
و�ضع  يف  ك��ان��ا  مطاطيني  زورق���ني 
الليل ويف وق��ت مبكر  ح��رج ط��وال 

من �ضباح ال�ضبت.
املنظمة  ب���ا����ض���م  م���ت���ح���دث  وق�������ال 
لوكالة فران�ش بر�ش اإن ما بني 80 
منت  على  ك��ان��وا  �ضخ�ش  مئة  اإىل 
القاربني املطاطيني املكتظني، ومت 
اإنقاذهم على بعد 38 ميال بحريا 

من ال�ضاحل الليبي.
ي��ق��دم ط��اق��م ���ض��ي ووت�����ش الرعاية 
مهاجرا،   270 جمموعه  مل��ا  الآن 
اأول���ي���ة �ضباح  اإن���ق���اذ  ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة 
كانوا  93 مهاجرا  �ضملت  اجلمعة 
ال��دول��ي��ة ج��ن��وب جزيرة  امل���ي���اه  يف 

وغ���ريه���م م���ن امل��وظ��ف��ني اإج�����ازات 
للخ�ضوع  ا���ض��ط��روا  اأو  م��ر���ض��ي��ة 
خالطوا  بعدما  �ضحي  حجر  اإىل 
هم  اأ���ض��ي��ب��وا  اأو  بكوفيد  م�ضابني 
بالوباء، ما اأج� �ضركات لوفتهانزا 
اإي��رلي��ن��ز وعدًدا  ودل��ت��ا وي��ون��اي��ت��د 
الطريان  �ضركات  م��ن  اآخ��ر  ك��ب��رًيا 
ع��ل��ى اإل���غ���اء رح����الت يف ف���رتة من 

العام يبلغ ال�ضفر ذروته فيها.

اأن  اأوي���ر  ف��الي��ت  واأظ��ه��رت بيانات 
 200 ح���واىل  األ��غ��ت  "يونايتد" 
رحلة اجلمعة وال�ضبت، اأي ما يعادل 
10 يف املئة من الرحالت املقررة.
يوؤثر  ب���ي���ان  يف  ي��ون��اي��ت��د  وق���ال���ت 
باأوميكرون  الإ�ضابات  عدد  ارتفاع 
على م�ضتوى البالد ب�ضكل مبا�ضر 
الذين  والأ�ضخا�ش  طواقمنا  على 

يديرون عملياتنا.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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احلركة التعليمية احلديثة ت�شهد 
منوا ملحوظا يف اإمارات الدولة 

اأخبار الإمارات

اجلل�شة الأخرية..4 �شيناريوهات 
لإنهاء اأزمة النتخابات العراقية

عربي ودويل

اأ�شباب تاألق بنزمية بني 
رحيل رونالدو وثقة زيدان

الفجر الريا�شي

عون: لبنان يحتاج 7 �ضنوات للخروج من الأزمة
•• بريوت-وكاالت:

ك�ضف الرئي�ش اللبناين مي�ضال عون  عن اأن البالد حتتاج اإىل 6 اأو 7 �ضنوات للخروج 
من الأزمة، موؤكداً اأن التغيري اآت و�ضيح�ضل، وهذا التغيري �ضيكون فكرياً وعملياً.

ونقلت الوكالة الوطنية لالإعالم ال�ضبت عن عون قوله، ع� تلفزيون OTV اللبناين 
ع�ضية عيد امليالد، اإن ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعي�ضونه، هو نتيجة اأعمال من مار�ش 

امل�ضوؤولية �ضابقا وهو موؤمتن على حياة املواطنني.
اإىل ما نحن عليه نتيجة اخلطيئة وال�ضرقة والف�ضاد والف�ضل يف  واأ�ضاف :اإننا و�ضلنا 
النظام، وهذا ما �ضيفر�ش تغيرياً معيناً، اإل اأن هذا التغيري يف حاجة اىل وقت، ولبنان 

يف حاجة اإىل 6 اأو 7 �ضنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها.
واأ�ضار اإىل اأن الإن�ضان مرتبط مبجتمعه وبالأر�ش، فالإن�ضان بال اأر�ش لجىء، مو�ضحاً 
اأن امل�ضيحية امل�ضرقية ل تعي�ش اإل ع� احلوار امل�ضيحي - الإ�ضالمي، والدولة املدنية يف 

حاجة اإىل ن�ضج اجتماعي و�ضيا�ضي لكي تتحقق يف لبنان.
ياأتي ذلك يف وقت �ضدد البطريرك اللبناين الكاردينال ب�ضارة بطر�ش الراعي على اأهمية 

اإجراء انتخابات ت�ضريعية يف العام املقبل، وذلك اأثناء اإلقاء عظة عيد امليالد ال�ضبت.
�ضابقة قد  ي�ضكل  اإن عدم فعل ذلك  اإىل الجتماع، قائال  اأي�ضا احلكومة  الراعي  ودعا 

تعرقل عمل احلكومات م�ضتقبال.

•• اخلرطوم-وكاالت:

�ضودانيون  م��ت��ظ��اه��رون  خ����رج 
اأم�ش  ح����ا�����ض����دة،  م�������ض���ريات  يف 
اخلرطوم  العا�ضمة  يف  ال�ضبت، 
اأنحاء  اأخ��رى يف جميع  واأم��اك��ن 
ال���ب���الد، ل��ل��ت��ن��دي��د ب����الإج����راءات 
اأكتوبر  التي اتخذها اجلي�ش يف 
امل��ا���ض��ي، ث���م اأدخ���ل���ت ال���ب���الد يف 
اأزمة �ضيا�ضية، رغم اإعادة رئي�ش 
اإىل  ال��وزراء، عبد اهلل حمدوك، 

من�ضبه.
وذكرت وكالة الأنباء ال�ضودانية 
نزلوا  املئات  اأن  �ضونا،  الر�ضمية 
ت�ضديد  م��ع  ال�����ض��وارع، حتى  اإىل 
اأنحاء  يف  الأم���ن���ي���ة  ال�����ض��ل��ط��ات 
العا�ضمة ون�ضر القوات واإغالق 
النيل  نهر  على  اجل�ضور  جميع 
التي تربط اخلرطوم مبدينتها 
ومنطقة  درم��������ان  اأم  ال������ت������واأم 

بحري.
املتظاهرين  ال�ضلطات  وح���ذرت 
م�����ن الق������������رتاب م�����ن امل����واق����ع 
ال�����ض��ي��ادي��ة وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
اإىل  اإ���ض��ارة  و�ضط اخل��رط��وم، يف 
الرئي�ضية  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ب���اين 

واملوؤ�ض�ضات الرئي�ضية.
باملدينة  الأمنية  اللجنة  وقالت 

�ضتتعامل  ال�ضودانية  القوات  اإن 
م����ع ال���ف���و����ض���ى والن���ت���ه���اك���ات، 

ح�ضبما ذكرت وكالة �ضونا.
وانطلقت امل�ضريات يف اخلرطوم 
يف م��واق��ع خم��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث كان 
املتظاهرون يتجمعون يف الق�ضر 
الرئا�ضي، كما انطلقت م�ضريات 
اأخ���رى، منها ود مدين  يف م��دن 

وعط�ة.

املا�ضي،  الأ�����ض����ب����وع  ن���ه���اي���ة  يف 
بتفريق  الأمنية  ال��ق��وات  قامت 
عندما  ب���ع���ن���ف  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
من  بالقرب  العت�ضام  ح��اول��وا 
ثالثة  وقتل  الرئا�ضي.  الق�ضر 
واأ�ضيب  الأق��ل  متظاهرين على 

اأكرث من 300 يوم الأحد.
مبعوث  بريتي�ش،  فولكر  وح��ث 
الأمم املتحدة اخلا�ش لل�ضودان، 

حماية  ع����ل����ى  الأم����������ن  ق���������وات 
لها،  امل���خ���ط���ط  الح���ت���ج���اج���ات 
والمتناع عن اعتقال الأ�ضخا�ش 
مل��ج��رد رغ��ب��ت��ه��م يف امل�����ض��ارك��ة يف 

املظاهرات.
ع��ل��ى تويرت،  ت��غ��ري��دة  وق����ال يف 
حقوق  م��ن  ح��ق  التعبري  ح��ري��ة 
الو�ضول  ي�ضمل  وه��ذا  الإن�ضان. 
ل  الإن������رتن������ت...  اإىل  ال���ك���ام���ل 

ينبغي اعتقال اأي �ضخ�ش ب�ضبب 
نيته يف الحتجاج ال�ضلمي.

ال�ضبت،  ي���وم  م��ظ��اه��رات  وق��ب��ل 
الو�ضول  بتعطيل  ن�ضطاء  اأف���اد 
الهواتف  ع��ل��ى  الإن����رتن����ت  اإىل 
تكتيك  وه������و  اخل������رط������وم،  يف 
عندما  اجل�����رالت  ا���ض��ت��خ��دم��ه 
 25 يف  ال�ضلطة  ع��ل��ى  ا���ض��ت��ول��وا 

اأكتوبر.
ق�����ال ����ض���اه���د م����ن روي��������رتز اإن 
تعطلت  الإن������رتن������ت  خ�����دم�����ات 
ع��ل��ى يف ال��ع��ا���ض��م��ة اخل���رط���وم 
جمموعة  وقالت  ال�ضبت  �ضباح 
مبراقبة  امل���ع���ن���ي���ة  ن��ت��ب��ل��وك�����ش 
ال�ضودان  اإن  الإن��رتن��ت،  ن�ضاط 
ك���ان ي��ع��اين م��ن ا���ض��ط��راب��ات يف 
املحمول  الهاتف  ع�  الإنرتنت 

يف وقت مبكر من يوم ال�ضبت.
وقال األب توكر، مدير املجموعة 
، لوكالة الأ�ضو�ضيتدبر�ش الآلية 
لتلك  اأو مطابقة  م�ضابهة  تبدو 
امل�ضتخدمة خالل التعتيم الذي 

اأعقب اأكتوبر.
واأدت اإجراءات اجلي�ش اإىل اإرباك 
اإىل  له  اله�ش املخطط  النتقال 
اإىل  واأدى  الدميقراطي  احلكم 
مظاهرات �ضوارع ل هوادة فيها 

يف جميع اأنحاء ال�ضودان.

 339,500 جت��ري  ال�ضحة 
 1,621 عن  ك�ضفت  فح�ش 
اإ�ضابة جديدة بفريو�ش كورونا 
�ضفاء  حالة  و585  امل�ضتجد 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضحة    متا�ضيا مع خطة وزارة 
وزيادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووقاية 
الدولة  يف  ال��ف��ح��و���ض��ات  ن��ط��اق 
وح�ضر  املبكر  الكت�ضاف  بهدف 
بفريو�ش  امل�������ض���اب���ة  احل��������الت 
 19  - كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
ال��وزارة عن اإج��راء 339،500 
ال�ضاعات  خ��الل  ج��دي��د  فح�ش 
فئات  ع���ل���ى  امل���ا����ض���ي���ة   24 ال������ 
با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 
اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�ش 

الطبي.
  و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي 
وتو�ضيع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����ش 
نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى 
 1،621 الك�ضف عن  الدولة يف 
ح��ال��ة اإ���ض��اب��ة ج��دي��دة بفريو�ش 
جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
خم���ت���ل���ف���ة، وج���م���ي���ع���ه���ا ح�����الت 
للرعاية  وت��خ�����ض��ع  م�����ض��ت��ق��رة 
وبذلك  ال�����الزم�����ة،  ال�����ض��ح��ي��ة 
امل�ضجلة  احل���الت  جمموع  يبلغ 

حالة.  749،530
)التفا�ضيل �ش2(

التعاون اخلليجي يدعو الليبيني لتغليب امل�ضالح الوطنية
•• الريا�س-وكاالت:

ال��ت��ع��اون اخلليجي، جميع  ال��ع��ام ملجل�ش  الأم���ني  ن��اي��ف احل��ج��رف  دع��ا 
والعمل  الوطنية  امل�ضالح  تغليب  اإىل  ال�ضبت  اأم�����ش  الليبية  الأط���راف 
على حتقيق الأمن وال�ضتقرار يف ليبيا. وع� يف بيان عن الأ�ضف لعدم 
اإجراء النتخابات الرئا�ضية وال�ملانية الليبية يف موعدها اأم�ش الأول، 
موؤكدا اأنها كانت ا�ضتحقاقا د�ضتوريا ومطلبا دوليا لتمهيد الطريق نحو 

م�ضتقبل اأف�ضل لل�ضعب الليبي واأمنه وا�ضتقراره.
الأزمة  ب�ضاأن  الثابتة  وق��رارات��ه  التعاون  جمل�ش  مواقف  على  �ضدد  كما 
الليبية، جمدداً حر�ش دول املجل�ش على احلفاظ على م�ضالح ال�ضعب 
ليبيا،  يف  والتنمية  وال�ضتقرار  الأم���ن  حتقيق  وعلى  ال�ضقيق،  الليبي 
و�ضمان �ضيادتها وا�ضتقاللها ووحدة اأرا�ضيها ووقف التدخل يف �ضوؤونها 
الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية واملرتزقة من الأرا�ضي الليبية. 
كذلك، اأكد دعم املجل�ش جلهود الأمم املتحدة للتو�ضل اإىل حل �ضيا�ضي 

لتحقيق الأمن وال�ضتقرار يف ليبيا واملنطقة.

ت�ضعة  يعتقل  الرتكي  الأم��ن 
داع�ش �ضد  عملية  يف  اأجانب 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأم�ش  ال��رتك��ي��ة،  ال�ضلطات  اأوق��ف��ت 
ال�ضبت، ت�ضعة اأجانب، خالل عملية 
اأمنية �ضد تنظيم داع�ش الإرهابي 

يف اإ�ضطنبول، ك�ى مدن البالد.
الرتكية  الأن��ا���ض��ول  وك��ال��ة  ونقلت 
عن م�ضدر اأمني، اأن فرق مكافحة 
الإره������������اب مب����دي����ري����ة الأم���������ن يف 
اأمنية  عملية  اأط��ل��ق��ت  اإ�ضطنبول، 
متهمني  ع���ل���ى  ال���ق���ب�������ش  لإل�����ق�����اء 
اأو  ب��اأن�����ض��ط��ة  ي�����ض��ت��ب��ه يف ق��ي��ام��ه��م 
ل�ضالح  ل���ع���م���ل���ي���ات  ال���ت���خ���ط���ي���ط 

التنظيم الإرهابي.
ويف الع�ضرين من دي�ضم� اجلاري، 
اعتقال  تركي،  اأمني  م�ضدر  اأعلن 
انتمائهم  يف  ي�ضتبه  �ضخ�ضا   12
خالل  الإره���اب���ي،  داع�����ش  لتنظيم 

عملية اأمنية يف العا�ضمة اأنقرة.
وج�������اءت الع����ت����ق����الت ف��ي��م��ا كان 
نفذ  ق��د  الإره���اب���ي  داع�����ش  تنظيم 
تركيا،  يف  دام����ي����ة  ه���ج���م���ات  ع�����دة 
خالل العقد املا�ضي، م�ضتفيدا من 

وجوده يف �ضوريا املجاورة.
تركيا  يف  داع�ش  هجمات  واأ�ضفرت 
عن وقوع عدد كبري من ال�ضحايا، 
كما اأثر ب�ضدة على حركة ال�ضياحة 

يف البالد.

واأ����ض���اف���ت ال�����ض��رك��ة ن��ت��ي��ج��ة ذلك، 
ا�ضطررنا لالأ�ضف اإىل اإلغاء بع�ش 
الرحالت واإبالغ الزبائن املتاأثرين 
املطار،  اإىل  قدومهم  قبل  ب��الأم��ر 
اإيجاد  تعمل على  اأنها  اإىل  م�ضرية 

حجوزات جديدة للركاب.
260 رح��ل��ة على  دل��ت��ا  األ��غ��ت  كما 
 170 ال�������ض���ب���ت وح��������واىل  الأق��������ل 
اجلمعة، قائلة اإنها ا�ضتنفدت كافة 
اخل��ي��ارات وامل���وارد -- مبا يف ذلك 
وا�ضتبدال  الرحالت  م�ضار  تغيري 
لتغطية  وال���ط���واق���م  ال���ط���ائ���رات 

الرحالت املقررة.
لزبائننا  ن��ع��ت��ذر  ال�����ض��رك��ة  وق��ال��ت 
على ا�ضطرارهم لتاأجيل خططهم 

لل�ضفر خالل العطلة.
األ�ضكا  ل�ضركة  رحلة   11 واأُلغيت 
موظفون  ق����ال  ب��ع��دم��ا  اي���رلي���ن���ز 
اإنهم تعر�ضوا على الأرجح لكوفيد 

وا�ضطروا لعزل اأنف�ضهم.
واأُع��ل��ن ال��ع��دد الأك���� م��ن قرارات 
اأو�ضاط �ضركات  اإلغاء الرحالت يف 

الطريان ال�ضينية.

حمتجون ليبيون يطالبون بعدم تاأجيل النتخابات   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
اإ�ضالحية �ضرطة راأ�ش اخليمة تعقد دورة امل�ضرح والرجتال لنزلئها 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

عقدت اإدارة املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية بالقيادة العامة ل�ضرطة 
راأ�ش اخليمة دورة امل�ضرح والرجتال التعليمية التي ا�ضتهدفت نحو 
22 نزياًل ونزيلة ، بالتعاون والتن�ضيق مع موؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضعود بن 
�ضقر القا�ضمي لبحوث ال�ضيا�ضة العامة ، وهي الأوىل من نوعها التي 

يتم تنفيذها على م�ضتوى املوؤ�ض�ضة.
تاأتي هذه الدورة يف اإطار اهتمامها احلثيث باأو�ضاع النزلء، ورعاية 
حقوقهم الإن�ضانية ، وحر�ضها على متكينهم من ال�ضتغالل الأمثل 
لأوقات فراغهم مبا يتنا�ضب مع مواهبهم ومهاراتهم ، واأكد العقيد 
والإ�ضالحية  العقابية  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  احليمر مدير  عبداهلل حممد 

الإن�ضانية  اجل��وان��ب  ك��اف��ة  رع��اي��ة  على  املوؤ�ض�ضة  ح��ر���ش   ، ب��الإن��اب��ة 
والجتماعية والرتفيهية للنزيل وتغيري نظرته اإىل املجتمع واحلياة 
، وم�ضاعدته على ك�ضر حاجز العزلة النف�ضية وجتاوز الظروف التي 

دفعت به اإىل خمالفة القوانني ومواجهة العقوبات القانونية .
العقابية  املوؤ�ض�ضة  لنزلء  القيادة  توليه  ال��ذي  الهتمام  اإىل  واأ���ض��ار 
والإ���ض��الح��ي��ة ، واأو���ض��اع��ه��م وح��ق��وق��ه��م الإن�����ض��ان��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ، 
وم�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا ن��ح��و ف��ئ��ة امل��ح��ك��وم��ني ال���ذي���ن دف��ع��ت ب��ه��م الظروف 
والعوامل املختلفة اإىل املوؤ�ض�ضة ، م�ضيفاً اأن املوؤ�ض�ضة تعمل اإىل الأخذ 
باأيديهم وتعديل �ضلوكهم ، وتاأهيلهم للعودة اأفراداً �ضاحلني واإعادة 
دجمهم يف املجتمع ومتكينهم من ممار�ضة حياتهم ب�ضورة طبيعية 

من خالل توفري حياة �ضعيدة ذات جودة وكفاءة عالية .

ال�ضحة جتري 339,500 فح�ش ك�ضفت عن 1,621 اإ�ضابة جديدة 
بفريو�ش كورونا امل�ضتجد و585 حالة �ضفاء 

•• اأبوظبي-وام:

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق الفحو�ضات 
كورونا  بفريو�ش  امل�ضابة  احل��الت  وح�ضر  املبكر  الكت�ضاف  بهدف  الدولة  يف 
اأعلنت ال��وزارة عن اإجراء  19" واملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  امل�ضتجد 
339،500 فح�ش جديد خالل ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة 
يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�ش الطبي.   و�ضاهم تكثيف 
اإجراءات التق�ضي والفح�ش يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى 
الدولة يف الك�ضف عن 1،621 حالة اإ�ضابة جديدة بفريو�ش كورونا امل�ضتجد 
ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�ضجلة 749،530 حالة.   كما اأعلنت 
ال��وزارة عن وفاة حالة م�ضابة وذلك من تداعيات الإ�ضابة بفريو�ش كورونا 
2،156 حالة.   واأعربت وزارة  امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
ال�ضحة ووقاية املجتمع عن اأ�ضفها وخال�ش تعازيها وموا�ضاتها لذوي املتوفني، 
ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 
�ضماناً  الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�ضحية  اجلهات 
جديدة  حالة   585 �ضفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�ضالمة  ل�ضحة 
مل�ضابني بفريو�ش كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ش 
املر�ش بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�ضفاء 740،707 حالت.

اإطالق م�سابقة اأجمل ملة عائلية يف العامل 

امل�ضابقة تدعو �ضكان الدولة للتقاط دفء اللقاءات الأ�ضرية يف �ضتاء الإمارات

ملرّة  "اأجمل  م�ضابقة  يف  م�����ض��ارك��ة 
لتكرميهم  العامل"  يف  ع��ائ��ل��ي��ة 
ع���ب���ارة ع���ن �ضيارة  ب��ج��ائ��زة وه����ي 
"اأجمل  م�ضابقة  وت�ضرك  عائلية. 
اأفراد  العامل" كافة  يف  عائلية  ملرّ��ة 
الأ�ضرة يف فعاليات �ضتاء الإمارات 
التقاط  على  التناف�ش  خ��الل  من 
اأجمل �ضورة عائلية، والرتكيز على 
اجلانب الإن�ضاين، وقيمة الأ�ضرة، 

"حملة  اأه����داف  امل�ضابقة  وت��دع��م 
التي  العامل"  يف  ����ض���ت���اء  اأج����م����ل 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ش جمل�ش  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
على  ح�ضابه  ع�  املا�ضي  الأ�ضبوع 
اأجمل �ضتاء  "حملة  تويرت قائاًل: 
بالدرجة  داخلي  العامل هدفها  يف 

املبداأ  مع  �ضياحية واحدة، متا�ضياً 
"مبادئ اخلم�ضني".  ال�ضاد�ش من 
من  املتنوعة  امل�ضاركات  ن  تكورّ كما 
اآلف الأ�ضر من �ضمال الدولة اإىل 
غربها  اإىل  �ضرقها  وم��ن  جنوبها 
تزينها  م��ت��ك��ام��ل��ة  ك�����ى  ����ض���ورة 
اأج��م��ل م��ع��امل الإم����ارات ومتيرّزها 
ال����واح����دة يف  الأ�����ض����رة  ق��ي��م وروح 
للعامل  ل���ت���ق���دم  امل���ت���وح���د  ال���ب���ي���ت 

اللقطات  اأج��م��ل  مل�ضاركة  ال��دول��ة 
للقاءاتهم  امل�������ض���ورة  وامل���ق���اط���ع 
العائلية واجتماعاتهم الأ�ضرية يف 
اأو  رب��وع الإم���ارات، �ضواء يف املنزل 
على �ضاطئ البحر اأو يف ال�ضحراء 
اأو على �ضفوح اجلبال اأو يف القرى 
ثم  الدولة، ومن  وم��دن  والبلدات 
ن�ضرها ع� و�ضم حملة #اأجمل_

�ضتاء_يف_العامل .

ودفء عالقاتها واأوا�ضرها كرابط 
الإمارات  يف  املجتمع  مينح  حيوي 
واملت�ضامنة،  امل��ت��الح��م��ة  �ضيغته 
وي��ع��زز ق�ضاء م��زي��د م��ن الأوق���ات 
اجلميلة مع العائلة يف اأجواء �ضتاء 

الإمارات.
وت�ضهم م�ضابقة "اأجمل ملرّة عائلية 
ال�ضمعة  ت��ر���ض��ي��خ  يف  العامل"  يف 
كوجهة  الإم����ارات  ل��دول��ة  العاملية 

الأوىل، هدفها عائلي، واأن جتتمع 
واأن  اأ����ض���رن���ا يف وط��ن��ن��ا اجل��م��ي��ل، 
واأبوظبي  دبي  الأ�ضر من  ت�ضتمتع 
والفجرية،  اخليمة  راأ����ش  بجمال 
بقية  م����ن  الأ������ض�����ر  ت��ق�����ض��ي  واأن 
الإمارات اأجمل الأوقات يف من�ضاآت 
اأبوظبي ودبي ال�ضياحية العاملية." 
وتتوا�ضل امل�ضابقة حتى اآخر يناير 
2022، بحيث يتم اختيار اأف�ضل 

•• دبي-وام: 

اأطلقت حملة اأجمل �ضتاء يف العامل 
اأم�ش م�ضابقة "اأجمل ملرّة عائلية يف 
بال�ضورة  ت��ل��ت��ق��ط  ال��ت��ي  العامل" 
اللحظات  اأج�����م�����ل  وال����ف����ي����دي����و 
يف  العائلية  وال��ل��ق��اءات  الأ���ض��ري��ة 
وت��ر���ض��خ مكانة  الإم��������ارات  ���ض��ت��اء 
���ض��ي��اح��ي��ة موحدة  ال���دول���ة وج��ه��ة 
واحت�ضانها  وت��ك��ام��ل��ه��ا  ع��ه��ا  ب��ت��ن��ورّ
ياأتي   ، واح�����دة  ك���اأ����ض���رة  ل��ل��ج��م��ي��ع 
امل�ضاحبة  الفعاليات  اإطار  ذلك يف 
على  ال�ضوء  ت�ضلط  التي  للحملة 
الطبيعية  الإم���ارات  معامل  اأجمل 
ومتثل  والرتفيهية.  وال�ضياحية 
امل�ضابقة دعوة مفتوحة لكل �ضكان 

الهوية ال�ضياحية املوحدة للدولة.
وتتكامل م�ضابقة "اأجمل ملرّة عائلية 
املتعددة  الفعاليات  العامل" مع  يف 
ال�ضنوية  ل��ل��ن�����ض��خ��ة  امل�������ض���اح���ب���ة 
الثانية من حملة "اأجمل �ضتاء يف 
العامل"، الأوىل من نوعها، والتي 
ينفذها املكتب الإعالمي حلكومة 
دولة الإم��ارات بالتعاون مع وزارة 
القت�ضاد وخمتلف الهيئات املعنية 
ب��ال�����ض��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث، 
حتى   2021 دي�����ض��م���   15 م��ن 
 ،2022 ي���ن���اي���ر  ����ض���ه���ر  ن���ه���اي���ة 
وت�ضلط ال�ضوء على اأجمل املعامل 
والرتفيهية  ال�ضياحية  والوجهات 
وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف م��ن��اط��ق واإم�����ارات 

الدولة ككل، كوجهٍة واحدة.

#اأجمل_�ضتاء_يف_العامل و�ضم  عرب  م�ضاركاتهم  ن�ضر  الإمارات  جمتمع  يف  للجميع  • ميكن 
العامل يف  عائلية  ملّة  اأجمل  م�ضابقة  يف  م�ضاركة  لأف�ضل  عائلية  �ضيارة  عن  عبارة  جائزة  احلملة  • تقدم 

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك يف تاأمني فعاليات مهرجان ليوا الدويل تل مرعب
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي يف تاأمني  ت�ضارك �ضرطة 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ل��ي��وا الدويل 
ونفذت   ، مرعب"  "تل   2021
الظفرة  منطقة  �ضرطة  مديرية 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  م����رور  اإدارة  و 
مبديرية املرور والدوريات بقطاع 
من  جمموعة  املركزية  العمليات 
امل�ضاحبة  ال��ت��وع��وي��ة  الأن�����ض��ط��ة 
ل��ل�����ض��ب��اق، و ع����ززت ت��وا���ض��ل��ه��ا مع 

وم�ضتخدمي  امل�ضاركني  وتوجيه 
ال������ط������رق ب������الل������ت������زام ب���ق���واع���د 
وال�ضرعات  ال���ع���ام���ة،  ال�����ض��الم��ة 

املحددة وقانون ال�ضري.
منطقة  م���رور  اإدارة  اأن  واأو����ض���ح 
�ضاملة  خ��ط��ة  �����ق��ت  ط�����برّ ال��ظ��ف��رة 
ل����ت����اأم����ني ال�������ض���الم���ة امل�����روري�����ة، 
ت�����ض��م��ن��ت ت��ك��ث��ي��ف ال�����دوري�����ات يف 
موقع املهرجان اإىل جانب تنظيم 
الطرق  ع��ل��ى  امل����روري����ة  احل���رك���ة 
فعاليات  اإىل  املوؤدية  والتقاطعات 

دوري���ات  وع��ر���ش  امل��ه��رج��ان  ار  زورّ
تتميز  وال����ت����ي  وم���ر����ض���اد  رم������ال 
باملناطق  ال��ت��ح��رك  يف  ب�ضهولتها 

الرملية .
�ضعيد  حم�����ض��ن  ال���ع���ق���ي���د  وق������ال 
م���رور  اإدارة  م���دي���ر  امل���ن�������ض���وري 
املرور  مبديرية  الظفرة  منطقة 
العمليات  ب���ق���ط���اع  وال������دوري������ات 
اأبوظبي  ���ض��رط��ة  اإن   ، امل���رك���زي���ة 
امل�ضاركة  يف  اأه����داف����ه����ا  ح��ق��ق��ت 
املندرجة يف اإطار التوعية املرورية، 

املهرجان.
هذه  يف  امل�������ض���ارك���ة  اأن  واأ������ض�����اف 
الأن�ضطة  من  وغريها  الفعاليات 
�ضرطة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  ���د  جت�������ضرّ
ال�ضالمة  بتعزيز مفهوم  اأبوظبي 
اجلمهور  ث��ق��ة  وك�����ض��ب  للجميع، 
واخلدمات  ال�ضرطية  ب��الأج��ه��زة 

التي تقدمها.
اأ�ضهم  ما  اجلمهور  ن جتاوب  وثمرّ
ال�ضالمة  م���ف���ه���وم  ت���ر����ض���ي���خ  يف 
املهتمني  خ����ا�����ض����ة  ل���ل���ج���م���ي���ع، 

لفتاً  ال�����ض��ح��راوي��ة،  بالريا�ضات 
مديرية  بذلته  ال��ذي  ال���دور  اإىل 
�ضرطة منطقة الظفرة، يف اإجناح 
عملت  حيث  امل��ه��رج��ان،  فعاليات 
ال�ضرطة،  دوري�����ات  ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ى 
ووفر  بالقانون  اللتزام  مما عزز 
والأمن  ال�ضالمة  درج��ات  اأق�ضى 
تواجد  ع����ن  ف�������ض���اًل  امل����وق����ع،  يف 
قامت  ال����ت����ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  دوري��������ة 
على  التوعية  ب��ر���ض��ورات  ب��ت��وزي��ع 

اد املهرجان. رورّ

امل�سكوكات والطوابع والرتجمة الدقيقة نوافذ اأخرى لتوثيق املا�سي

الأر�ضيف الوطني ي�ضتعر�ش بع�ش الطرائق يف توثيق تاريخ الإمارات وتراثها
•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م الأر����ض���ي���ف ال��وط��ن��ي ثالث 
متنوعة  مب��وا���ض��ي��ع  حم��ا���ض��رات 
التوعوي  ب���رن���اجم���ه  اإط��������ار  يف 
والتثقيفي والتاأهيلي، جاءت على 
التوايل، الأوىل بعنوان: حتديات 
للم�ضكوكات،  التاريخي  التوثيق 
اأبوظبي  ب��ري��د  ت��اري��خ  وال��ث��ان��ي��ة: 
والثالثة:   ،"1972-1963
النظرية  بني  الرتجمة  "طرائق 
اأهدافه  على  وب��ن��اء  والتطبيق"، 
الوطني  الأر�ضيف  ف��اإن  ور�ضالته 

مر�ضوف  واإىل  مت����وت،  ل  ال��ت��ي 
اإىل  ت�ضري  عملة  وه���و  ال��ق��وا���ض��م 
احلق امل�ضروع ل�ضيادة ونفوذ حكام 

القوا�ضم على اأر�ضهم.
"تاريخ  حم��ا���ض��رة  وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
بريد اأبوظبي 1972-1963" 
خالد  املهند�ش  ق������دمها  -ال��ت��ي 
جمعية  رئ���ي�������ش  ال���ع���م���رية  ع���ل���ي 
الإم�����ارات ل��ه��واة ال��ط��واب��ع- اأهم 
يف  ال�يدية  الطوابع  اإ���ض��دارات 
اأب��وظ��ب��ي، والأخ���ت���ام ال��ت��ي كانت 

م�ضتعملة.
وب��ي��ن��ت امل��ح��ا���ض��رة اأن�����ه يف اآخ���ر 

ت�����ض��غ��ي��ل اخل���دم���ة ال����ي���دي���ة يف 
حكومة  ا�ضتلمت  وق��د  اأب��وظ��ب��ي، 
منذ  ال���ي��دي��ة  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي 

اأول يناير 1967م.
افتتاح  اإىل  املحا�ضرة  وت��ط��رق��ت 
ب����ري����د يف ال���ع���ني،  ف������رع مل���ك���ت���ب 
التوثيقية  بال�ضور  وا�ضتعر�ضت 
زينتها  التي  ال��ط��واب��ع  اإ���ض��دارات 
ب���ن �ضلطان  ال�����ض��ي��خ زاي����د  ���ض��ور 
ث�����راه-،  اهلل  -ط���ي���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الأوىل  ال�����ذك�����رى  واإ��������ض�������دارات 
والثانية والثالثة لعيد اجللو�ش، 

واإ�ضدار اإك�ضبو1970م.

املحا�ضرات  ه���ذه  م��ن  ي�ضتهدف 
ف��ت��ح ن��واف��ذ ج��دي��دة ع��ل��ى توثيق 
ت��اري��خ الإم������ارات وت��راث��ه��ا �ضواء 
الطوابع  اأو  امل�ضكوكات  بوا�ضطة 

القدمية اأو الرتجمة الدقيقة.
"حتديات  حم�����ا������ض�����رة  دارت 
للم�ضكوكات"  التاريخي  التوثيق 
ال���دك���ت���ور معتز  ق��دم��ه��ا  -ال���ت���ي 
والباحث  امل�����وؤرخ  ع��ث��م��ان  حم��م��د 
يف ت��اري��خ الإم������ارات- ح���ول عدد 
من املحاور اأهمها: اأهمية النقود 
والأر�ضفة  ال��ت��وث��ي��ق  ع��م��ل��ي��ة  يف 
وت�����ض��ح��ي��ح ال����ت����اري����خ، وامل��������وارد 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة وامل���ت���وف���رة يف 
التي  الإم��ارات، والتحديات  دولة 

اإدارة  ت��وق��ف��ت   1966 دي�ضم� 
م��ك��ت��ب ال���ي��د ال���ي��ط��اين عن 

تاريخ  ���ض��رد  يف  الباحثني  ت��واج��ه 
نبذة  وع��ر���ش  امل�ضكوكات،  تطور 
قبل  امل�ضكوكات  تطور  تاريخ  عن 
وبعدها...  الإ�ضالمية  الفتوحات 

وغريها.
امل�ضكوكات  اأن  املحا�ضرة  واأك���دت 
تفا�ضيل  م����ن  ال���ك���ث���ري  ت��ك�����ض��ف 
م��ن حقائق  فيها  مل��ا  احل�����ض��ارات 
�ضكها،  زمن  على  ت�ضهد  تاريخية 
اأهمية  اإىل  املحا�ضرة  وت��ط��رق��ت 
املعلومات  ا�ضتقراء  يف  امل�ضكوكات 
الكتب  فقدان  التاريخية يف حال 
والوثائق التاريخية، واإىل العملة 

"طرائق الرتجمة  ويف حما�ضرة 
والتطبيق" حتدث  النظرية  بني 
ال�وفي�ضور �ضديق جوهر خبري 
الرتجمة يف الأر�ضيف الوطني عن 
الرتجمة،  يف  الإ�ضكاليات  بع�ش 
وطرائق الرتجمة، والرتجمة يف 
العامل العربي، وا�ضتعر�ش اأ�ضماء 
ذهبوا  ال��ذي��ن  امل��رتج��م��ني  بع�ش 
التاريخ،  ع���  الرتجمة  �ضحايا 
وبع�ش مع�ضالت الرتجمة، واأكد 
الجتماعية  اللباقة  اأهمية  على 
ببع�ش  م�ضت�ضهداً  ال��رتج��م��ة  يف 

النماذج منها.
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اأخبـار الإمـارات
معهد دبي الق�ضائي يوعي بالتعديالت اجلديدة لقانون ال�ضيكات

•• دبي-وام: 

نظم معهد دبي الق�ضائي حلقة توعوية ل�ضرح تعديالت 
ال�ضيك  جت��رمي  اإل��غ��اء  ب�ضاأن  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون 
بح�ضور  ال�ضيك  لقيمة  اجل��زئ��ي  وال��وف��اء  ر�ضيد  ب���دون 
واأف����راد  املتخ�ض�ضني  م��ن  �ضخ�ش   500 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا 

املجتمع.
حيز  �ضتدخل  التي  التعديالت  ه��ذه  اأهمية  على  وتاأكيدا 
التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2022 �ضينظم املعهد حلقة 
اأخرى ت�ضتهدف اجلمهور العام يوم الثالثاء املوافق 28 
دي�ضم� احلايل ا�ضتكمال لالأبعاد الإيجابية لهذا القانون 

الدولية  وامل��م��ار���ض��ات  امل��ع��اي��ري  اأف�����ض��ل  تر�ضيخ  يف  ودوره 
والرتقاء  الوطنية  القت�ضادية  القطاعات  خمتلف  يف 

مبكانتها على موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية.
ويركز املعهد يف هذه احللقات على دور م�ضرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي وخططه ال�ضرتاتيجية يف اإ�ضدار 
يواكب  مب��ا  امل�ضرفية  وال��ت�����ض��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني  وت��ع��دي��ل 

متطلبات الع�ضر ومعاجلة اأي فجوات حال ظهورها.
و تتناول احللقات النتائج الإيجابية املن�ضودة من تطبيق 
هذه التعديالت ويف مقدمتها ت�ضهيل املعامالت التجارية 
قيمة  حت�ضيل  اإج���راءات  وتب�ضيط  وتنظيمها  وامل�ضرفية 

ال�ضيك والوفاء به وجعلها اأكرث مرونة.

�ضرطة اأبوظبي تدعو الأ�ضر حلماية اأطفالهم من حوادث ال�ضقوط بال�ضرفات

حماكم دبي تطبق قانون املعامالت التجارية واإلغاء جترمي اإ�ضدار ال�ضيك بدون ر�ضيد

جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية تتبنى نظام الأربعة اأيام ون�ضف يوم عمل الأ�ضبوعي للطلبة واملوظفني بدءًا من مطلع يناير

•• اأبوظبي-الفجر:

دعت �ضرطة اأبوظبي الأ�ضر �ضمن 
"#�ضتاوؤنااآمن_وممتع"  حملة 
الأطفال  م��راق��ب��ة  ����ض���رورة  اإىل 
وخ�����ض��و���ض��اً ع��ن��د اق��رتاب��ه��م من 
حوادث  م��ن  حلمايتهم  ال��ن��واف��ذ 
وتعزيز  ال�ضرفات  م��ن  ال�ضقوط 
ال�ضرتاطات الوقائية يف البنايات 

اأو املباين ال�ضكنية "الفلل" . 
واأو���ض��ح��ت ان��ه وم��ع دخ��ول ف�ضل 
البنايات  النوافذ يف  ال�ضتاء وفتح 
بالهواء  ل��ال���ض��ت��م��اع  وامل�������ض���اك���ن 

بف�ضول  م���دف���وع���اً  ال�������ض���ارع  يف 
الأطفال؛ مما يوؤدي اإىل �ضقوطه 

اإىل الأ�ضفل. 
و�����ض����ددت ع���ل���ى �����ض����رورة اإغ�����الق 
املفتاح  وو����ض���ع  دائ����م����اً،  ال�����ض��رف��ة 
الأطفال،  اإل��ي��ه  ي�ضل  ل  مكان  يف 
الأك�  الأط��ف��ال  ا�ضتغالل  وع��دم 
ك��م��ك��ان لرتفيه  ل��ل��ب��ل��ك��ون��ة  ���ض��ن��اً 
الوالدان  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ال������زوار، 
خ���ارج امل���ن���زل، وال��ت��اأك��د م��ن عدم 
ن الطفل من  وجود اأي �ضيء ميكرّ
ق�ضبان  اأو  ج���دران  اإىل  ال�ضعود 

البلكونة ليتعلق عليها.

قيد  ت����ك����ون  ل  ع���ن���دم���ا  خ���ا����ض���ة 
اأولياء  ح�����ض��ور  ويف  ال���ض��ت��ع��م��ال 
الأمور، وذلك لأن معظم النوافذ 
ي�����ض��ه��ل ف��ت��ح��ه��ا ب����الن����زلق حتى 
ومن  ال�ضغري،  الطفل  بوا�ضطة 
باإحكام  اإغالقها  من  التاأكد  املهم 

 .
تركيب  �������ض������رورة  اإىل  ودع��������ت 
النوافذ  على  املعدنية  الق�ضبان 
الأطفال من  ي�ضهم يف حماية  ما 
ال�ضقوط، على اأن يتم اختيار اأجود 
بينها  امل�ضافة  تكون  واأن  الأن����واع 
بخروج  لت�ضمح  بحيث  متقاربة، 

الطلق قد يكون الأطفال ال�ضغار 
قريبني جداً من مواقع ال�ضرفات 
بالغاً  خ��ط��راً  ماي�ضكل  وال��ن��واف��ذ 
عليهم م�ضددة على �ضرورة و�ضع 
�ضوابط ل�ضتخدام ال�ضرفات لي�ش 

لل�ضغار فقط بل للكبار اأي�ضاً. 
وح���ذرت م��ن خم��اط��ر ت��رك قطع 
تفاديا  ل��ل��ن��واف��ذ  م��ال���ض��ق  اأث�����اث 
ل�ضتخدامها من الأطفال بغر�ش 
وق����وع  اإىل  م�����اي�����وؤدي  ال���ف�������ض���ول 

حوادث �ضقوط ماأ�ضاوية. 
اإغ�������الق جميع  اأه���م���ي���ة  واأك��������دت 
النوافذ من اأجل �ضالمة الأطفال 

لها  تكون  واأن  بينها،  من  الطفل 
طريقة  اأو  اآل��ي��ة  ذات����ه  ال��وق��ت  يف 

اآمنة للفتح عند احلرائق. 
تركيب  ������ض�����رورة  ع���ل���ى  وح����ث����ت 
احلر�ش  و  ل���ل���ن���واف���ذ  م�������ض���دات 
ال�ضالمة  ع���وام���ل  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
حيث  من  لالبناء  دائما  والأم���ان 
اأبعاد  احل��ر���ش م��ن الأ����ض���ر ع��ل��ى 
جميع الأثاث عن النوافذ، واإبعاد 
اإذ،  األعاب الأطفال كبرية احلجم 
اأن يدفع القطع  ي�ضتطيع الطفل 
النافذة  جهة  اإىل  ال���وزن  خفيفة 
يجري  م��ا  ل��ريى  عليها  وي�ضعد 
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اأع��ل��ن��ت حم��اك��م دب���ي ع��ن تطبيق 
ال����ت����ع����دي����الت اجل�����دي�����دة ع���ل���ى " 
ب�ضاأن  التجارية  املعامالت  قانون 
اإلغاء جترمي اإ�ضدار ال�ضيك بدون 
العقوبات  قانون  يف  ال��وارد  ر�ضيد 
املتعلقة  وال��ت��ع��دي��الت  الحت�����ادي، 
وت�ضديد  لل�ضيك  اجلزئي  بالوفاء 
اإ�ضدار  ع���ن  الإداري�������ة  اجل������زاءات 
ال�ضادرة  ر���ض��ي��د  ب����دون  ال�����ض��ي��ك 
احتادي  بقانون  املر�ضوم  مبوجب 
 ،2020 ل�������ض���ن���ة   )14( رق�������م 
حكومة  خطة  مع  تتما�ضى  والتي 
ال�ضرتاتيجية  وم��ب��ادرات��ه��ا  دب���ي 
ال����رئ����ي���������ض����ي����ة ل������دع������م ال����ق����ط����اع 
وطني  اقت�ضاد  وبناء  القت�ضادي 
م�ضتدام يرتكز على اأف�ضل املعايري 
واملمار�ضات الدولية، مما ي�ضهم يف 
التناف�ضية  م��وؤ���ض��رات  موؤ�ضر  رف��ع 

واآليات  بدائل  و�ضع  ومت   ، ح�ضرا 
قيمة  حت�ضيل  ت�ضمن  م�ضتحدثة 
ب��اأ���ض��رع واأب�����ض��ط طريقة  ال�����ض��ي��ك 
النتائج  م���ن  ع����دد  ت�����وؤدي  مم��ك��ن��ة 
وزي���ادة  املتعاملون  ط��م��اأن��ة  منها، 
قيمة  ع��ل��ى  ح�ضولهم  يف   ثقتهم 
ومي�ضرة  �ضهله  بطريقة  ال�ضيك 
دع����اوى  رف����ع  اىل  ال��ل��ج��وء  ودون 
اأن  م����وؤك����داً   ، م��دن��ي��ة  او  ج��زائ��ي��ة 
الثقة  لتعزيز  الوحيدة  الطريقة 
يف ال�ضيك هي تدعيم حق امل�ضتفيد 
ال�ضمانات  وت��ق��وي��ة  ال�����ض��ي��ك  م��ن 
التي توؤكده، ومن ذلك اإلزام البنك 
بالوفاء اجلزئي لل�ضيك بعد خ�ضم 
ُم�ضِدر  ل��دى  املتوفر  املبلغ  كامل 
املرجتعة  ال�ضيكات  وجعل  ال�ضيك، 
�ضنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مبا�ضرة 
م�����ن ق���ب���ل ق���ا����ض���ي ال���ت���ن���ف���ي���ذ يف 
ال�ضيغة  ب��و���ض��ع  وذل���ك  امل��ح��ك��م��ة، 
املرجتع  ال�ضيك  ع��ل��ى  التنفيذية 

العقوبات ومنها، جرمية التحايل 
يف ا�ضدار ال�ضيك، اأو وجود ر�ضيد 
اإ�ضداره  عند  ال�ضاحب  ح�ضاب  يف 
الر�ضيد،  ب�ضحب  وقيامه  ال�ضيك 
الأه����داف  حتقيق  ل�ضمان  وذل���ك 
التجرمي  رف������ع  م�����ن  امل����ن���������ض����ودة 
اأ�ضرع  باإجراءات  وال�ضتعا�ضة عنه 
وا���ض��ه��ل حل�����ض��ول امل�����ض��ت��ف��ي��د من 
ال�����ض��ي��ك ع��ل��ى ح��ق��ه، ك��م��ا ت�ضمن 
ال�ضيكات  م��ن  امل�ضتفيدين  حقوق 
ا�ضتح�ضال  وحامليها، عالوة على 
اأ����ض���رع، ويف  ب�ضكل  ال�����ض��ي��ك  ق��ي��م��ة 
نف�ش الوقت ت�ضجع اجلمهور على 
التكنولوجية  الو�ضائل  ا�ضتخدام 
وال���رق���م���ي���ة احل���دي���ث���ة ب������دًل من 
التقليدية.  ال���ورق���ي���ة  ال�����ض��ي��ك��ات 
لقيمة  اجلزئي  الوفاء  اأ�ضبح  كما 
ك��ان مقابل  ف��اإذا  اإل��زام��ي��اً،  ال�ضيك 
ال�ضيك،  م��ب��ل��غ  م���ن  اأق�����ل  ال���وف���اء 
ف��ع��ل��ى امل�������ض���ح���وب ع��ل��ي��ه ال���وف���اء 

الدولية يف هذا املجال.
القا�ضي  ����ض���ع���ادة  اأو�����ض����ح  ح���ي���ث 
خ��ال��د امل��ن�����ض��وري رئ��ي�����ش حمكمة 
اأن  دب�������ي،  حم����اك����م  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذ 
تتما�ضى  اجل����دي����دة  ال���ت���ع���دي���الت 
وخ���ط���ط حماكم  م�����ب�����ادرات  م����ع 
حتقيق  يف  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  دب����ي 
وال�ضرعة،  ب��ال��دق��ة  تت�ضم  ع��دال��ة 
مي�ضرة  ق�ضائية  خدمات  وتقدمي 
قيم  لتحقيق  للجميع،  ال��و���ض��ول 
وال�ضفافية،  وال�ضتقاللية  العدل، 
الفريق،  ب���روح  والعمل  والب��ت��ك��ار 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�������ة حم���اك���م دب�����ي " 

حماكم رائدة متميزة عاملياً"  .
التنفيذ،  حمكمة  رئي�ش  اأ�ضار  كما 
من  متت  اجلديدة  التعديالت  اأن 
خ��الل��ه��ا ت�����ض��ي��ي��ق اإط������ار جترمي 
ر�ضيد  ب������دون  امل����رجت����ع  ال�����ض��ي��ك 
واق����ت���������ض����اره ف���ق���ط ع���ل���ى ح����الت 
ح��دده��ا امل�����ض��رع ح�����ض��راً يف قانون 

ما  لديه  امل��وج��ود  بالقدر  اجلزئي 
مل يرف�ش امل�ضتفيد ذلك.

التنفيذ،  حمكمة  رئي�ش  واأ���ض��اف 
من  م���ك���رراً   635 امل����ادة  ن�����ش  اأن 
التجارية  امل���ع���ام���الت  ال���ق���ان���ون 
بقانون  املر�ضوم  مبوجب  امل�ضافة 
 2020 ل�ضنة   14 رق���م  احت����ادي 
التنفيذية،  ال��ق��وة  ال�ضيك  اأع��ط��ت 
ال����ذي ي��ج��ع��ل م���ن ال�ضيك  الأم�����ر 
حلاملة  ي���ج���وز  ت��ن��ف��ي��ذي��اً  ����ض���ن���داً 
التنفيذ  ق���ا����ض���ي  اإىل  ال���ل���ج���وء 
املتبقي  اأو  قيمته  لتنفيذ  مبا�ضرة 
منها باعتباره �ضنداً تنفيذياً، دون 
اتخاذ  اأو  دع��وى  رف��ع  اإىل  احلاجة 

اأي اجراء ق�ضائي اآخر.
عبداهلل  د.  اأ������ض�����ار  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 
املحكمة  -رئي�ش  ال�ضام�ضي  �ضيف 
اجل��زائ��ي��ة ، ان���ه مت ال��غ��اء جترمي 
اإع���ط���اء ���ض��ي��ك ب�����ض��وء ن��ي��ه وق�ضر 
جت����رمي����ه ع���ل���ى ح�������الت حم�����ددة 

فوراً.
ال��ت��ج��رمي عن  امل��ر���ض��وم رف���ع  واأن 
ارجتاع ال�ضيك لعدم وجود ر�ضيد 
عقوبة  ت���وج���د  ل  وع���ل���ي���ه  ك������ايف، 
ج��زائ��ي��ة ع��ل��ى ارجت����اع ال�����ض��ي��ك يف 
هذه احلالة، لذا �ضوف يكون هناك 

اللجوء  دون  قيمته،  وا�ضتح�ضال 
الق�ضائية  ال���دع���اوي  ط��ري��ق  اإىل 
امل��دن��ي��ة بكافة  اأو  ���ض��واء اجل��زائ��ي��ة 
درج���ات���ه���ا، وه����و م���ا ����ض���ي���وؤدي اإىل 
باعتبارها  بال�ضيكات  الثقة  زي��ادة 
ورقة جتارية تتيح الوفاء بقيمتها 

امل�����ض��ار اذ لميكن  حت���ول ك��ب��ري يف 
حلامل ال�ضيك اأن يقوم بفتح بالغ 
جنائي لدى مراكز ال�ضرطة ب�ضبب 
ارجتاع ال�ضيك لعدم وجود ر�ضيد، 
امل�ضار  اجلديد  القانون  حول  وقد 

اإىل قا�ضي التنفيذ مبا�ضرة . 
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رح��ب��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را�ضد 
ال�����ض��ح��ي��ة بقرار  ل��ل��ط��ب وال��ع��ل��وم 
موؤخراً  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
الأ�ضبوعي،  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام  بتغيري 
اعتمادها  اجل��ام��ع��ة  ك�ضفت  ح��ي��ث 
ل��ت��ك��ون عطلتها  ل��ل��ن��ظ��ام اجل��دي��د 
والأحد  ال�ضبت  يومي  الأ�ضبوعية 
 1 م��ن  ب���دءاً  ي��وم اجلمعة  ون�ضف 

يناير القادم.
النظام  ب���اع���ت���م���اد  ال����ق����رار  وج������اء 
اجلديد الأ�ضبوعي بعد قيام فريق 
عمل من اجلامعة بتقييم ودرا�ضة 
ع���دة ���ض��ي��ن��اري��وه��ات م��ق��رتح��ة مع 

التعلم  اإىل  كامل، و�ضوف ينتقلون 
يلتزم  كما  اجل��م��ع��ة،  ي��وم  بعد  ع��ن 
الطلبة الذين يخ�ضعون للتدريب 
اخلا�ش.  ب�ناجمهم  الإكلينيكي 
ويت�ضم طلبتنا وموظفونا باملرونة 
جائحة  ب����داي����ة  ف���ف���ي  ال���ع���ال���ي���ة، 
ا�ضطررنا  ع��ن��دم��ا  كوفيد19- 
التعليم عن بعد،  اإىل  التحول  اإىل 
ب�ضال�ضة  بذلك  القيام  م��ن  متكنا 
ت����ام����ة، ف���ق���د ت��ك��ي��ف ط��ل��ب��ت��ن��ا ومل 
جداولهم.  يف  ان��ق��ط��اع  اأي  ي��ح��دث 
ون��ح��ن على  التغيري  ب��ه��ذا  ن��رح��ب 
والكادر  طلبتنا  اأن  م��ن  تامة  ثقة 
�ضيوا�ضلون  واملوظفني  الأكادميي 
ل�ضمان  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  ال��ع��م��ل 

بعد  وذل���ك  باجلامعة  وامل��وظ��ف��ني 
اآثار  لدار�ضة  �ضامل  تقييم  اإج���راء 
هذا القرار مع الأخذ بعني العتبار 
تقدمي  يف  اجلامعة  مكانة  تعزيز 
خالل  من  فريدة  تعليمية  جتربة 
الأكادميي  ال��ك��ادر  اإن��ت��اج��ي��ة  زي���ادة 
املختلفة  الإدارات  يف  وامل��وظ��ف��ني 
اجلميع.  ح���ي���اة  ج�����ودة  وحت�����ض��ني 
حيث مت العمل على اإع��ادة جدولة 
واملخت�ات  ال�����ض��ف��ي��ة  ال���ل���ق���اءات 
التعليم  �ضاعات  على  احلفاظ  مع 
ل�ضمان  ال�������ض���ري���ري  وال����ت����دري����ب 
حتقيق خمرجات التعلم واملهارات 
درا���ض��ة ثالثة  ال��الزم��ة. حيث مت 
ووجدنا  خم��ت��ل��ف��ة  ���ض��ي��ن��اري��وه��ات 

طبيعة  الع����ت����ب����ار  ب���ع���ني  الأخ��������ذ 
املختلفة  اجل���ام���ع���ي���ة  ال������ام�����ج 
الأع����م����ال يف كافة  ���ض��ري  و���ض��م��ان 
اعتماد  تقرر  عليه  وبناًء  الإدارات. 
اأربعة اأيام ون�ضف يوم يف الأ�ضبوع، 
اإىل اجل��م��ع��ة، ليكون  م��ن الإث��ن��ني 

اجلمعة ن�ضف يوم عمل عن بعد. 
قال  امل��و���ض��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
البقاعني،  زي��د  ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ت��اذ 
لل�ضوؤون  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
لقرار  "امتثاًل  الأك�����ادمي�����ي�����ة: 
بتغيري  الإم��������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
اعتمدنا  الأ�ضبوعي،  العمل  نظام 
يف اجلامعة النظام اجلديد ليكون 
اأربعة اأيام ون�ضف يوم عمل للطلبة 

ون�ضف  اأي�����ام  الأرب���ع���ة  ج����دول  اأن 
الدوام  ���ض��اع��ات  تطبيق  م��ع  ال��ي��وم 
يوم  ُبعد  عن  العمل  ونظام  املرنة، 
بعني  الأخ���ذ  م��ع  ينا�ضبنا  اجلمعة 
العتبار خ�ضو�ضية بع�ش ال�امج 

والوحدات."
تكون  ل��ن  اأن���ه  "وجدنا  واأ����ض���اف: 
للنظام اجلديد  �ضلبية  اآث��ار  هناك 
ت��غ��ي��ري يف  اأي  ُي����ح����دث  ل����ن  ك���ون���ه 
����ض���اع���ات ال���ت���دري�������ش وال���ت���دري���ب 
ال�ضاعات  اأو  والإكلينيكي  العملي 
التدريب  اأو يف متطلبات  املعتمدة، 
و�ضي�ضتمر  الدرا�ضية.  الف�ضول  اأو 
الدرا�ضة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ش  طلبة 
ب�ضكل  اخلمي�ش  اإىل  الإث��ن��ني  م��ن 

اجلديد  النظام  ه��ذا  اإىل  انتقالنا 
ب�ضال�ضة."

ر����ض���ا عبا�ش،  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
الب�ضرية  امل���وارد  اإدارة  اأول،  مدير 
جامعة  يف  "نتوجه  اجل��ام��ع��ة:  يف 
والعلوم  للطب  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د 
دولة  حل��ك��وم��ة  بال�ضكر  ال�ضحية 
الإم��ارات العربية املتحدة للجهود 
العمل  مبعايري  لالرتقاء  املبذولة 
وت�����وف�����ري ال������ت������وازن ب�����ني احل���ي���اة 
فقد  ولهذا  وال�ضخ�ضية،  العملية 
بدءاً  النظام  ذات  نطبرّق  اأن  قررنا 
من الأول من يناير. حيث �ضيتيح 
النظام اجلديد للموظفني حتقيق 
ال�ضخ�ضية  احل��ي��اة  ب��ني  ال���ت���وازن 

�ضي�ضاعدنا  كما  العمل،  ومتطلبات 
يف اخل��روج ببيئة عمل يلتزم فيها 
اأداء مع  اأف�����ض��ل  ب��ت��ق��دمي  اجل��م��ي��ع 

اجل�ضدية  �ضحتهم  على  احل��ف��اظ 
النهاية يف  والنف�ضية، ما ي�ضهم يف 

رفع اإنتاجية العمل".

ال�ضحة تعلن تقدمي 41,346 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي -وام:

من  جرعة   41،346 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية ، وبذلك يبلغ جمموع 
ومعدل  جرعات   22،473،207 اأم�ش  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 227.22 جرعة لكل 100 �ضخ�ش.
اإىل  و�ضعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة 
الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�ش كوفيد19-.

�ضياحة عجمان ت�ضدر جمموعتها الق�ض�ضية الرتويجية اجلديدة
•• عجمان-وام:

اأطلقت دائرة التنمية ال�ضياحية يف 
الرتويجي  الثقايف  العمل  عجمان 
ق�ض�ضية  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ���ض��م��ن  ال���ث���اين 

الفعالية  و�ضمت  احل���ايل.  ال�ضتاء 
ترفيهية  اأن���������ض����ط����ة  جم����م����وع����ة 
ومتنوعة لالأطفال. وي�ضاحب هذا 
احلدث حملة ترويجية ع� و�ضائل 
التوا�ضل الجتماعي وحتديداً على 

املحتوى  لإث�����راء  اأج��ن��دت��ه��ا  ���ض��م��ن 
بالإمارة،  اخلا�ش  والفني  الثقايف 
حملة  ف���ع���ال���ي���ات  م�����ع  ومت����ا�����ض����ي����اً 
اأقامت  و  العامل".  �ضتاء يف  "اأجمل 
املجموعة  ل��ق��راءة  فعالية  ال��دائ��رة 

و�ضيح�ضل  ع���ج���م���ان.  اإم���������ارة  يف 
املجموعة  على  الثالثة  الفائزين 
دائرة  وداأب���ت  الكاملة.  الق�ض�ضية 
اىل  عجمان  يف  ال�ضياحية  التنمية 
هة  اإطالق جمموعات ق�ض�ضية موجرّ

عنوان  ل���الأط���ف���ال حت���ت  ���ه���ة  م���وجرّ
لإم�����ارة  ال��رتوي��ج��ي��ة  "الق�ض�ش 
و�ضفاً  ت��ت�����ض��م��ن  وال���ت���ي  عجمان" 
ومظاهر  م���ع���امل  لأه������م  م�������ض���وق���اً 
، وذلك  اإم�����ارة ع��ج��م��ان  احل��ي��اة يف 

عبارة  وه���ي  "اإن�ضتغرام"  ب��رن��ام��ج 
�ضتمتد على  اأ�ضبوعية  م�ضابقة  عن 
الفريق  يقوم  اأ�ضابيع  ثالثة  م��دى 
من خاللها بطرح 3 اأ�ضئلة حمدده 
اخلا�ضة  والوجهات  املعامل  تتناول 

ق�ض�ش  م��ن  اجل��دي��دة  الرتويجية 
�ضنرت  ���ض��ي��ت��ي  م���رك���ز  الأط����ف����ال يف 
مهرجان  ن�ضاط  و�ضمن  ع��ج��م��ان، 
 Outdoors – املاأكولت واملرح
الذي يحت�ضنه املركز خالل مو�ضم 

لالأطفال للرتويج لالإمارة، بهدف 
الإبداعية،  ال�ضناعات  قطاع  دع��م 
الوجهات  اأه������م  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز 
ال�����ض��ي��اح��ي��ة يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان مبا 

فيها منطقتي املنامة وم�ضفوت.
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اأخبـار الإمـارات
هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق م�ضروع ناقل اخلدمات املوؤ�ض�ضية لل�ضبكة الذكية

•• دبي-وام:

لل�ضبكة  املوؤ�ض�ضية  ناقل اخلدمات  اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي م�ضروع 
الهيئة  جاهزية  وتعزيز  ل��الأع��م��ال  امل�ضافة  القيمة  زي���ادة  ب��ه��دف  الذكية 

ومرونتها للتعايف والتعامل مع خمتلف الظروف.
وحتميل  الكهربائية  املركبات  �ضحن  واإت��اح��ة  حتديد  على  امل�ضروع  يعمل 
بيانات ال�ضتهالك ونقل قراءات العداد والإ�ضعارات والأحداث اإىل من�ضة 
"اإ�ش اإيه بي" ونقل عدد كبري من بيانات واأ�ضول البنية التحتية املتقدمة 
للعدادات وتقنية املعلومات اإىل من�ضة حتليل البيانات ال�ضخمة التنبيهات 
والأحداث ويتيح امل�ضروع معاجلة 600 معاملة يف الثانية مما مكن الهيئة 

61 خدمة  الآن واإجن��از  4.9 مليون �ضجل تكاملي حتى  التعامل مع  من 
ربط وتطوير 44 خدمة. واأ�ضار معايل �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب 
الرئي�ش التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اإىل اأن الهيئة تعمل على دعم 
خطط دبي الهادفة اإىل توظيف التحول الرقمي وال�ضبكات الذكية واأدوات 
على  تاأثريات  لها من  الإحاللية مبا  والتقنيات  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة 

قطاعي الطاقة واملياه وحت�ضني حياة النا�ش وبناء م�ضتقبل اأف�ضل.
وا�ضاف معاليه ان الهيئة ت�ضعى ب�ضكل متوا�ضل اإىل تطوير بنيتها التحتية 
اإدارة املرافق واخلدمات  اأعلى املعايري العاملية بهدف  الذكية املتطورة وفق 
اأنظمة ذكية ومرتابطة تعتمد على تقنيات الثورة ال�ضناعية الرابعة  ع� 
مبا ي�ضهم يف جعل دبي اأ�ضعد واأذكى مدينة يف العامل وت�ضكل ال�ضبكة الذكية 

حيث  متقدمة  حتتية  بنية  لتطوير  الهيئة  ا�ضرتاتيجية  يف  اأ�ضا�ضيا  مكونا 
7 مليارات درهم �ضيتم  ت�ضم ال�ضبكة الذكية برامج با�ضتثمارات ت�ضل اإىل 
عام  حتى  الأج���ل  وط��وي��ل��ة  ومتو�ضطة  ق�ضرية  م��راح��ل  يف  منها  الن��ت��ه��اء 
متطورة  حتتية  بنية  اأهمها  برامج  عدة  ال�ضرتاتيجية  وت�ضم   2035
لقيا�ش بيانات ا�ضتهالك الكهرباء واملياه واإدارة الأ�ضول والبيانات الكبرية 
الذكية من  "التطبيقات  الهيئة من خالل مبادرتها  ا�ضتكملت  و  وغريها. 
خالل عدادات و�ضبكات ذكية" تركيب اأكرث من مليوين عداد ذكي للكهرباء 
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضتهالك  وتر�ضيد  الكفاءة  رفع  يف  ي�ضهم  مبا  دبي  يف  واملياه 
مكان  اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  يف  ا�ضتهالكهم  م��راق��ب��ة  م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  مت��ك��ني 
الكهربائية  باملركبات  املتمثلة  امل�ضتدامة  النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام  ولت�ضجيع 

والهجينة توفر الهيئة �ضمن مبادرتها "ال�ضاحن الأخ�ضر" اأكرث من 300 
حمطة ل�ضحن املركبات الكهربائية يف خمتلف اأرجاء دبي.

وي�ضتمل م�ضروع ناقل اخلدمات املوؤ�ض�ضية لل�ضبكة الذكية على دمج �ضبعة 
اأنظمة متخ�ض�ضة بتقنية املعلومات وهي: نظم اإدارة نقاط �ضحن املركبات 
الكهربائية والبنية التحتية املتقدمة للعدادات- نظام اإدارة العدادات الذكية 
ونظام  املركزية  التحكم  وحدة  نظام  للعدادات-  املتقدمة  التحتية  والبنية 
وحتليل  مبدئي/  /انطالق  "درا�ضات"  وتطبيق  والتنقل  بي"  اإي��ه  "اإ�ش 
البيانات ال�ضخمة- مركز �ضحة الأ�ضول كما يت�ضمن امل�ضروع ثالثة اأنظمة 
للتكنولوجيا الت�ضغيلية وهي: نظام اإدارة ال�ضبكة ونظام اإدارة الطاقة ونظام 

اإدارة التوزيع.

حممد ال�ضرقي ي�ضهد م�ضري »لقيا القبايل« بني احلاله والطيبة ويوؤكد اأهمية اإحياء امل�ضارات التاريخية يف الفجرية
•• الفجرية -وام: 

د �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي ويل عهد الفجرية، دور املبادرات  اأكرّ
اإىل  ونقله  الإم��ارات  ال�ضعبي لدولة  امل��وروث  اإحياء  والرتاثية يف  املجتمعية 
العامل، منوهاً اإىل توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي 
ع�ضو املجل�ش الأعلى حاكم الفجرية بالهتمام باملناطق ال�ضياحية واملعامل 

ل الوجه احل�ضاري  الأثرية يف اإمارة الفجرية ملا حتويه من ثراء تاريخي �ضكرّ
للمنطقة. جاء ذلك خالل ح�ضور �ضموه، الن�ضخة الثانية من م�ضري "لقيا 
وال��ذي نظمه مركز  الفجرية،  والطيبة يف  احل��اله  القبايل" بني منطقَتي 
ه، تزامًنا مع ذكرى اليوبيل الذهبي  الفجرية للمغامرات حتت رعاية �ضمورّ

وعام اخلم�ضني لدولة الإمارات.
امل�ضار  الطيبة ع�  اإىل منطقة  امل�ضري من منطقة احلاله و�ضوًل  وانطلق 

الفئات  خمتلف  م��ن  وا���ض��ع��ة  مب�����ض��ارك��ة  يربطهما،  ال���ذي  ال��ق��دمي  اجل��ب��ل��ي 
�ضمو ويل عهد  ل  لهما. وجتورّ املجاورة  واملناطق  املنطقتني  العمرية لأهايل 
الفجرية يف بع�ش املناطق التاريخية يف منطقة الطيبة وقلعة العلَم، واطلرّع 
املقتنيات  م��ن  متنوعة  جمموعات  ي�ضم  ال��ذي  املطوع"  "بيت  متحف  على 

الرتاثية وال�ضعبية ويعك�ش تاريخ احلياة الجتماعية للمنطقة يف املا�ضي.
اإحياء امل�ضارات  اأفراد املجتمع يف  اإ�ضراك  "لقيا القبايل" اإىل  ويهدف م�ضري 

القدمية التي تربط بني املناطق وجت�ضد �ضور التوا�ضل الجتماعي وعادات 
الإلتقاء بني القبائل لرت�ضيخها لدى الأجيال القادمة.

هدايا  الفحرية،  عهد  ويل  ل�ضمو  والطيبة،  احل��اله  منطقتي  اأه��ايل  م  وق��درّ
ودعمه  للحدث،  �ضموه  لرعاية  وتقديرهم  �ضكرهم  ع��ن  تعبريا  ت��ذك��اري��ة 

املتوا�ضل للمبادرات التي تر�ضخ املوروث الإماراتي يف نفو�ش اأبناء الوطن.
رافق �ضمو ويل عهد الفجرية، �ضعادة �ضامل الزحمي مدير مكتب �ضموه.

عبد اهلل املري ي�ضيد مبنظومة ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل ل�ضرطة دبي
امل�ضتقبلية  والآث��ار  التطورات  فهم 
امل�ضتقبل  على  �ضواء  عنها  املرتتبة 
البعيد  اأو  امل��ت��و���ض��ط  اأو  ال��ق�����ض��ري 
م�ضتقبلية  مب�����ض��اري��ع  واخل�������روج 
و�ضيناريوهات و�ضيا�ضات م�ضتقبلية 
تدعم عملية اتخاذ القرار وتقي�ش 
ال�ضركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأث����ره����ا 

امل�ضتقبليني.
جاء ذلك خالل تفقد معاليه ملركز 
اتخاذ  ودع��م  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 
التفتي�ش  ب��رن��ام��ج  �ضمن  ال���ق���رار 
العامة  الإدارات  ع��ل��ى  ال�����ض��ن��وي 
�ضعادة  بح�ضور  ال�ضرطة  وم��راك��ز 
القدو�ش عبد  الدكتور عبد  اللواء 
القائد  م�ضاعد  العبيديل  ال���رزاق 
ال���ع���ام ل�����ض��وؤون ال��ت��م��ي��ز وال���ري���ادة 
وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل عبد 

•• دبي -وام:

اأ�����ض����اد م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 
العام ل�ضرطة  القائد  املري  خليفة 
دب��������ي ب����ج����اه����زي����ة �����ض����رط����ة دب����ي 
مركز  دور  خ��الل  م��ن  للم�ضتقبل 
اتخاذ  ودع��م  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 
القرار يف ر�ضد الجتاهات العاملية 
وانعكا�ضاتها  واملخاطر  والفر�ش 
�ضرطة  نظام مر�ضد  الأمنية ع� 

دبي للم�ضتقبل .
بعمليات  امل�ضتقبل  مر�ضد  يقوم  و 
ال���ر����ض���د وال���ت���ح���ل���ي���ل ل����الأح����داث 
والجت����اه����ات امل��ح��ل��ي��ة م���ن خالل 
تخ�ض�ضية  موثوقة  عاملية  مواقع 
وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء 
ال�ضطناعي وتعلم الآلة ت�ضاعد يف 

امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز  مدير 
ودعم اتخاذ القرار .

كرم  التفتي�ش  ب��رن��ام��ج  خ��ت��ام  ويف 
معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري 
نخبة من املوظفني املتميزين من 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز  مرتب 

مركز  مدير  �ضلطان  بن  الرحمن 
اتخاذ  ودع��م  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 
ال��ق��رار وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور �ضالح 
الإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  احل����م����راين 
والعقيد  وال��ري��ادة  للتميز  العامة 
ال���دك���ت���ور ح���م���دان ال��غ�����ض��ي��ة نائب 

�ضمن مبادرة "تفتي�ش اخلم�ضني" 
التميز  من  ن��وع  خلق  اإىل  الهادفة 
امل��وظ��ف��ني تقديراً  ب��ني  ال��وظ��ي��ف��ي 
بكل  ي�ضعون  ال��ذي��ن  للمجتهدين 
الأداء  منظومة  لدعم  واإب���داع  جد 

املوؤ�ض�ضي.

بالتعاون مع جممع ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار  

جمل�ش ال�ضارقة للتعليم يختتم فعالياته ملع�ضكر املبتكرين ويكرم خم�ضني طالبا م�ضاركا

املع�ضكر  تنفيذ  يف  متميزة  ب�ضورة 
وال�������ذي ي��خ��ت��ت��م ب���ع���د جن���اح���ه يف 
والبتكار  الب����داع  ث��ق��اف��ة  تر�ضيخ 

لدى خم�ضني طالبا .
واأو�ضح الكعبي  باأن املع�ضكر حقق 
اأه����داف����ه ون��ت��ائ��ج��ه امل����رج����وة من 
خالل ال�ضماح للطالب با�ضتك�ضاف 
عملية  يف  م���ه���ارات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
الت�ضميم لت�ضكيل منتجات مبتكرة 
وجتربة العديد من املعدات عالية 
ال��ت�����ض��م��ي��م ثالثي  ال��ت��ق��ن��ي��ة م��ث��ل 
الأبعاد  ثالثية  والطباعة  الأب��ع��اد 
وال���ق���ط���ع ب���ال���ل���ي���زر وال����روب����وت����ات 

وغريها الكثري.
بدوره اأكد �ضعادة ح�ضني املحمودي 
ال�ضارقة  ملجمع  التنفيذي  امل��دي��ر 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 

اإىل تزويد  اذ تهدف فكرة املخت� 
واملبتكرين  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ط��الب 
والآلت  ال����ت����ق����ن����ي����ات  ب�������اأح�������دث 
احلديثة واملبتكرة يف عدة جمالت 
وبتكلفة  خمتلفة،  واخت�ضا�ضات 
ا�ضتقطاب  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  رم��زي��ة 
ال�ضركات العاملية يف تلك القطاعات 

يف مكان موحد.
لروؤية  امل�ضروع ترجمة  وياأتي هذا 
الدكتور/  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
القا�ضمي  حم���م���د  ب����ن  ����ض���ل���ط���ان 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ش  ع�������ض���و 
ال�����ض��ارق��ة  ب��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة مالئمة 
ع����ن طريق  ل�����الإب�����داع والب����ت����ك����ار 
وم�ضتدام،  ج����اذب  جم��م��ع  اإي���ج���اد 
منظومة  وتطوير  وت�ضجيع  ودعم 
الدولة  مبكانة  لالرتقاء  البتكار 

وذل���ك ب��ا���ض��ت��خ��دام الب����داع يف حل 
ميكن  التي  امل�ضكالت  وا�ضتك�ضاف 

اأن حتدث فرًقا يف العامل
املحمودي  ح�ضني  �ضعادة  وجه  كما 
الأم������ور دعاهم  ال���دع���وة لأول���ي���اء 
ت�ضجيل  يف  للمبادرة  خاللها  م��ن 
اأبنائهم يف هذه املع�ضكرات التقنية 
مهن  على  الط���الع  لهم  ليت�ضنى 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل م���ن خ����الل م���ا يقدمه 
�ضناعية  ت��ق��ن��ي��ات  م����ن  امل���خ���ت���� 
الثورة  م���ف���ردات  مت��ث��ل  م��ت��ط��ورة 

ال�ضناعية الرابعة.
اطالق  "ياأتي  املحمودي  واأ���ض��اف 
التقنية  امل���ع�������ض���ك���رات  ه�����ذه  م���ث���ل 
�ضمن  ال����ت����دري����ب����ي����ة  وال�������ور��������ش 
ا�����ض����رتات����ي����ج����ي����ة امل����ج����م����ع ال������ذي 
املمار�ضات  اأف�������ض���ل  وف�����ق  ي��ع��م��ل 

ا�ضتك�ضاف  يف  الإب����داع  با�ضتخدام 
وح����ل امل�����ض��ك��الت ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 

حتدث فرًقا يف العامل.
وت����������ق����������ام ه�������������ذه ال������������ور�������������ش يف 
خم�����ت������ ال�������������ض������ارق������ة امل�����ف�����ت�����وح 
الذي   )  SoiLAB(لالبتكار
لل�ضركات  ح��ا���ض��ن��ة  اأول  ي��ع��ت��� 
البتكارية  والأع�����م�����ال  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
يف ال�����ض��ارق��ة، ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة بيئة 
م��الئ��م��ة ل���الإب���داع والب���ت���ك���ار من 
ت�ضمح  مل�������ض���اح���ة  ت����وف����ريه  خ�����الل 
امل���واد  ب��ت��ب��ادل  امل��م��ار���ض��ني  ملجتمع 
والرتكيز  ج��دي��دة  م��ه��ارات  وتعلم 
اإ�ضراك امل�ضاركني يف حمتوى  على 
اأن  �ضاأنها  و�ضيلة من  التعلم، وهي 
باأن  واجل��ام��ع��ات  للمدار�ش  ت�ضمح 

تكون جزءا من هذا امل�ضروع.

اإىل اأن ا�ضتقبال الطلبة وتعليمهم 
جم�����الت ع����دة ت��ع��د م���ن اأه�����داف 
فيها  ت�ضارك  وال��ت��ي  اأي�ضا  املجمع 
ال�ضارقة  جم��ل�����ش  م���ع  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
للتعليم لفتا اإىل اأن املجمع و�ضع 
خ�اته يف هذا املجال و�ضاغها مبا 
بتنا�ضب مع اأعمار وقدرات الطلبة 
من  ا�ضتفادتهم  لتعزيز  امل�ضاركني 
يعد يف طليعة  ال��ذي  املع�ضكر  ه��ذا 
بني  وال�����ض��راك��ة  النوعية  ال���ام��ج 

املجمع واملجل�ش .
ال�ضدد  ه��ذا  املحمودي يف  واأو���ض��ح 
باأن الور�ش وال�امج مت اختيارها 
الرعاية  اإدارة  م��ع  ف��ائ��ق��ة  بعناية 
ال�ضارقة  مب��ج��ل�����ش  والأن�������ض���ط���ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب����ه����دف ال�����ض����ت����ف����ادة و 
الفريق  ب��روح  العمل  ثقافة  تعزيز 

كوجهة عاملية يف جمالت البحوث 
الربط  خ��الل  م��ن  والتكنولوجيا 
القطاع  م���وؤ����ض�������ض���ات  ج���ه���ود  ب����ني 
حكومية  وال����ه����ي����ئ����ات  اخل�����ا������ش 
لدعم  الأك����ادمي����ي����ة  وامل���وؤ����ض�������ض���ات 
التطبيقية  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأب�����ح�����اث 
بالأن�ضطة  للقيام  والتكنولوجية 
ال�ضتثمارية ودعم توجهات الدولة 

نحو اقت�ضاد املعرفة.
���ض��ع��ي��د م�ضبح  ال���دك���ت���ور  واأك������د    
املع�ضكر  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ال���ك���ع���ب���ي  
ل�ضتفادة  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  وج�����دواه�����ا 
ال��ط��ل��ب��ة امل�����ض��ارك��ني ب�����ض��ك��ل لفت 
اأهداف  م��ع  يتكامل  املع�ضكر  ك��ون 
املجل�ش يف تعزيز قدرات الطلبة يف 

جمالت البتكار .
املجمع  ت��ع��اون  اإىل  الكعبي  واأ���ض��ار 

•• ال�صارقة-الفجر:

للتعليم  ال�����ض��ارق��ة  جمل�ش  اختتم 
املبتكرين  مل���ع�������ض���ك���ر  ف����ع����ال����ي����ات 
وال�ضراكة  بالتعاون  نظمه  وال��ذي 
للبحوث  ال�������ض���ارق���ة  جم���م���ع  م����ع 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب��ت��ك��ار بهدف 
ا����ض���ت���ك�������ض���اف وت����ط����وي����ر م����ه����ارات 
الت�ضميمية  العمليات  يف  الطلبة 

والبتكارية .
املع�ضكر  تنظيم  يف  املجل�ش  وجن��ح 
تلقوا  بعد م�ضاركة خم�ضني طالبا 
فرتة  خ���الل  ال���ور����ش  م��ن  �ضل�ضلة 
اإط�����ار خطط  ان��ع��ق��اد امل��ع�����ض��ك��ر يف 
والأن�ضطة  الرعاية  اإدارة  واأه��داف 
مبجل�ش ال�ضارقة للتعليم لتحقيق 
بجانب  مم��ك��ن��ه  ا����ض���ت���ف���ادة  اأع����ل����ى 
تعزيز ال�ضراكة مع اإحدى اجلهات 
ال�ضارقة  اإم��ارة  املعنية بالبتكار يف 
للبحوث  ال�����ض��ارق��ة  جم��م��ع  وه����ي 
والذي  والب��ت��ك��ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ا�ضت�ضافة املع�ضكر يف مقره .
الطلبة  م���ن  ل��ل��م��ن��ت�����ض��ب��ني  واأت���ي���ح 
جديدة  م��و���ض��وع��ات  ا���ض��ت��ك�����ض��اف 
مبتكرة  م�ضتقبلية  مهارات  وتعلم 
لتجربة العديد من املعدات عالية 
متخ�ض�ضة  عمل  وور����ش  التقنية 
لت�ضكيل  ال��ت�����ض��م��ي��م  ب���ع���م���ل���ي���ات 
منتجات مبتكرة، وتطوير املهارات 
كالطباعة  جم���������الت:  ع������دة  يف 
بالليزر  والقطع   ، الأب��ع��اد  ثالثية 
التكنولوجيا  وال�������روب�������وت�������ات، 
ت����دري����ب  مت  ك����م����ا  اخل�������������ض������راء، 
ال��ع��م��ل يف فرق  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ض��ب��ني 

املتبعة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  واأع���ل���ى 
التكنولوجيا،  جم��م��ع��ات  ب��ن��اء  يف 
ح���ي���ث ي���رك���ز ع���ل���ى حم������اور ع����دة، 
م����ن ب��ي��ن��ه��ا، ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ي���اه، 
والطاقة  ال��ب��ي��ئ��ة،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املوا�ضالت،  وتكنولوجيا  املتجددة، 
وتكنولوجيا املعلومات، والت�ضميم 
ال�ضناعي والعمارة، كما يعمل على 
دع����م ال�����ض��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة التي 

تندرج حتت هذه املحاور.
طموحة  روؤي�����ة  اإىل  ي�ضتند  "اإذ 
كالعب  الإم����ارات  ح�ضور  لتعزيز 
رئ��ي�����ش يف ر����ض���م م���الم���ح ال���ث���ورة 
التكنولوجي  ل  وال��ت��ح��ورّ الرقمية 
ماً  مقدرّ الق���ت�������ض���ادي،  والن���ف���ت���اح 
نخبة  ل�ضتقطاب  تناف�ضية  م��ي��زة 
العقول  واأف�ضل  الرائدة  ال�ضركات 
واملواهب الإبداعية للقيام باأن�ضطة 
لعجلة  داع��م��ة  واب��ت��ك��اري��ة  بحثية 

التنمية ال�ضاملة عربياً وعامليا.
ع  املجمرّ نحو  الأنظار حالياً  وتترّجه 
اقت�ضادي  كمحفز  املرتقب  ل��دوره 
للمعرفة والبتكار وريادة الأعمال، 
كمركز  الإم���ارات  دور  على  تاأكيداً 
الرابعة،  ال�ضناعية  للثورة  عاملي 
ر�ضم  يف  امل�������ض���اه���م���ة  خ������الل  م����ن 
امل�ضتقبلية،  ال��ق��ط��اع��ات  م��الم��ح 
وعلى راأ�ضها الروبوتات والطائرات 
وال��ط��ب��اع��ة ثالثية  ط���ي���ار  ب�����دون 
القيادة،  ذاتية  واملوا�ضالت  الأبعاد 
البحث  م�����ض��ار  دف����ع  ع���ن  ف�����ض��اًل 
والتكنولوجي  والتطبيقي  العلمي 
والبيانات  الأ�ضياء"  "اإنرتنت  يف 

ال�ضخمة.
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•• حتقيق: رم�صان عطا.

من  ���ض��رورة  الآن  التعليم  ))اأ���ض��ب��ح 
���ض��روري��ات احل��ي��اة ف��ه��و مب��ث��اب��ة املاء 
وال��ه��واء ،وج��ودت��ه ت��ف��رز ف���ردا  فعال  
املت�ضارع  للتطور  ومواكب  املجتمع  يف 
ال��ذي يحدث يف هذا الع�ضر من علم 
احلياة  جم������الت  ج��م��ي��ع  يف  وت����ق����دم 
ال��ت��ع��ل��ي��م ركيزة  اأ���ض��ب��ح  وب��ال��ت��اأك��ي��د   ،
الإماراتي  للمجتمع  وعنوان  اأ�ضا�ضية 
من  ملمو�ش  اهتمام  من  يتاأتى  وه��ذا 
احلكومة الإماراتية بالطالب من �ضن 
 ، النا�ضئة حتى  ي�ضبح خريج جامعة 
وتقوم الدولة بت�ضخري جميع الأدوات 
الطالب  ه��ذا  ي�ضبح  لكي  والإمكانات 
وي�ضبح  بلدة  قادر على حتمل ق�ضايا 
، وكعادتها جريدة  امل�ضتقبل  الأم��ل يف 
اإيجابيات  على  ال�ضوء  ت�ضلط  الفجر 
يتعر�ش  التي  امل�ضاكل  واأي�ضا  التعليم 

لها الطالب واملعلم((.

)جم��دي  يتحدث  ال��ب��داي��ة  ويف 
العربية  اللغة  معلم  اخل�سري( 

مدر�سة اأ�سبال القد�ض اخلا�سة:
الإم��ارات ت�ضري  التعليمية يف  احلركة 
والرقي  التقدم  نحو  وم��ه��ارة  ب�اعة 
وذلك عن طريق تطوير التعليم وهو 
باملناهج الرتبوية  تطوير �ضامل يبداأ 
حتت  امل�ضتويات  اأع��ل��ى  على  وامل��ط��ورة 
تربويني  اأ�����ض����ات����ذة  وخ��������ة  رع����اي����ة 
متخ�ض�ضني عملوا على و�ضع مناهج 
الع�ضر  ومتطلبات  احتياجات  تراعي 
يعمل  تكنولوجي  ت��ف��وق  م��ن  احل���ايل 
على رفع كفاءة الفرد وم�ضايرته لركب 
التقدم ، وهي حركة تطويرية تهدف 
اإىل خلق جيل مبتكر مطور ي�ضتطيع 
ب��ل ويبتكر  راأي����ه  وي��ب��دي  ي�����ض��ارك  اأن 
يف  تلقاها  التي  درا�ضته  على  اعتمادا 
جيدة،وقد  ت��رب��وي��ة  م��در���ض��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
جميع  وت��وف��ري  التعليم  ت��ط��وي��ر  ب���داأ 
والذكور  الإن���اث  لي�ضمل  احتياجاته، 
املدار�ش  يف  تعليمهم  يتلقون  ال��ذي��ن 
بعد  فيما  ليظهر  جم��ان��اً،  احلكومية 
التعليم اخلا�ش متمماً جلهود القطاع 
ال���ع���ام،. ك��م��ا ي��ق��وم ال��ت��ع��ل��ي��م اخلا�ش 
الإ�ضافية  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  بتعليم 
اجلاليات  واأبناء  املواطنني  لكثري من 
اعتماده  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
مثل  امل�����واد،  لبع�ش  م��ت��ن��وع��ة  م��ن��اه��ج 

العلوم والريا�ضيات وغريهما.

معلم  ق���ال  نف�سه  ال�����س��ي��اق  ويف 
الريا�سيات اأحمد حممود:

املوؤ�ض�ضات التعليمية يف الإمارات تتبنى 
 ، التعليم  لتطوير  م�ضتقبلية  خطة 
اأهدافها  اأعينها حتقيق  وا�ضعة ن�ضب 
لت�ضل بالتعليم اإىل م�ضتويات معيارية 
التكنولوجيا  معطيات  م��ع  تتما�ضى 
وال���ع���ل���وم. وت���رك���ز ه���ذه اخل��ط��ة على 
وحمو  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  تعليم 
وللحفاظ  امل����ج����ال.  ه����ذا  يف  الأم����ي����ة 
ول�ضمان  ومبادئه،  املجتمع  قيم  على 
النا�ضئة،وكل  الأج��ي��ال  ل��دى  تعزيزها 
طالب وطالبة ينال حظه من التعليم 
والرعاية الرتبوية  دون متييز.  ومن 
ال��وا���ض��ح��ة للتعليم يف  الأه����داف  ب��ني 
اأب��ن��اء دولة  ال��دول��ة  تخريج جيل من 
على  ق��ادر  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
احتياجاته،  وت��ل��ب��ي��ة  وط���ن���ه  خ���دم���ة 
وترتقي  بالبالد  يرتقي  طموح  جيل 
اأدوات  اأف�ضل  تاأمني  اإىل  اإ�ضافة  معه، 
املدار�ش  الإلكرتوين وجتهيز  التعليم 

املناهج  وحت��دي��ث  حديثة  مبخت�ات 
وتابع  الع�ضر.  متطلبات  مع  لتتالءم 
، معظم الطالب لي�ش لديهم  �ضكوى 
تعليمية  مرحلة  يف  لأن��ه��م  ���ض��يء  م��ن 
للتعلم  الرتكيز،  اإىل  فيها  يحتاجون 
لهم  يحقق  م�ضتوى  اإىل  وال��و���ض��ول 
 ، ال��ذات  لإث��ب��ات  وجناحا  درا�ضيا  اأمنا 
بالرغم من ذلك فهناك بع�ش الطالب 
ي�ضكون من �ضعف التح�ضيل الدرا�ضي 
الطالب،  حفظ  قلة  اأو  �ضوء  ،واأي�ضا ً 
وبالطبع فاإن لذلك اأ�ضباب  قد تكون 
عائلية،  م�����ض��اك��ل  اأو  نف�ضية  ظ����روف 
مي���ر ب��ه��ا ال��ط��ال��ب مم���ا جت��ع��ل��ه كثري 
ي�ضعف  وبالتايل  وال�ضرحان،  ال�ضرود 
ذكي  غ���ري  ك���ان  واإن  ي��ق��ل،  اأو  ح��ف��ظ��ه 
بيده  فيوؤخذ  عقله  طبيعة  هي  وه��ذه 
�ضيئاً ف�ضيئاً، ويرتب له برامج بح�ضب 
والفهم،  احلفظ  يف  العقلية  مقدرته 
بالركب،وكذلك  ويلحق  يرتقي  حتى 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��الب ي�ضكون 
الدرا�ضة  ل��ط��رق  معرفتهم  ع��دم  م��ن 
اأو  املعلم  دور  هنا  وياأتي   ، ال�ضحيحة 
امل�ضرف الرتبوي والذي يتدخل حلل 
على  الطالب  وم�ضاعدة  امل�ضاكل  هذه 

التغلب على ما يواجهه من �ضعاب .

وعن دور الدولة يف جتهيز املعلمني 
قالت )ب�سنت علي( معلمة ريا�ض 

اأطفال:
املعلم  ك��ف��اءة  ب��رف��ع  الإم�����ارات  اهتمت 

والو�ضول به اإىل اأعلى م�ضتوى وذلك 
ب��ت��دري��ب��ه ع���ن ط��ري��ق ع��م��ل ال�����دورات 
ومتابعته   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
قادرا  معلما  منه  ت�ضنع  ك��ي  الدائمة 
النظري  منقطع  عطاء  يقدم  اأن  على 
وكما نقول " فاقد ال�ضيء ل يعطيه "  
كفاءات  الآن  ب��ه��ا  الإم�������ارات  ودول������ة  
تربوية متميزة وهي خال�ضة الكفاءات 
يواجها  ال��ت��ي  وال�����ض��ع��اب  امل����وج����ودة، 
ت��رتك��ز يف �ضعف وع���ي بع�ش  امل��ع��ل��م  
املثلي  الكيفية  ح���ول  الأم�����ور  اأول���ي���اء 
،وه��ذا يولد  املعلمني  التوا�ضل مع  يف 
و�ضعوراً  اإح��ب��اط��اً  املتميز  املعلم  ل��دى 
ب��ع��دم تقدير اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
الأمور  اأول��ي��اء  فبع�ش  ط��الب��ه،  جت��اه 
اأن يقوم بكل �ضيء  يريدون من املعلم 
الأمر  ويل  اأن  لنجد  اأبناءهم،  يخ�ش 
يحمل املعلم امل�ضوؤولية كاملة يف تدين 
اأولياء  من  النوع  وه��ذا  ابنه،  م�ضتوى 
�ضريك  ه��و  ال��ب��ي��ت  اأن  يجهل  الأم����ور 
متمثلة  الأ���ض��رة  على  واأن  للمدر�ضة 
البن  م��ت��اب��ع��ة  م��ه��م��ة  والأم  الأب  يف 
وم�ضاعدته يف ا�ضتذكار درو�ضه وتوفري 
الأجواء الأ�ضرية املنا�ضبة التي يحتاج 
اإليها البن ليكون دور الأ�ضرة مكماًل 
امل���در����ض���ة،وك���ذل���ك م���ن �ضمن  ل�����دور 
مديري  بع�ش  وع��ي  �ضعف  ال�ضعاب 
املدار�ش بكيفية التعامل الإيجابي مع 
احلد  يف  يت�ضبب  وه��ذا  املتميز،  املعلم 
من ن�ضاطه ،اأما ال�ضعاب التي يجدها 

املعلم من كيفية التعامل مع الطالب 
���ض��ع��اف ال��ت��ح�����ض��ي��ل ال���درا����ض���ي فهذه 
امل��ع��ل��م وه���و قادر  ت��ع��ود عليها  ���ض��ع��اب 

على التغلب عليها بطرق عديدة .

يتحدث  الديب(،  )و�سام  وح�سب 
عن  راأيه يف التعليم :

اإن الناحية التعليمية ت�ضري بخطوات 
والدائم   الفعال  التطوير  نحو  دوؤوب��ة 
مدار�ش  لكافة  ج��ادة  متابعة  ،وه��ن��اك 
العملية  �ضري  على  اطمئنانا  ال��دول��ة 
التعليمية على النهج ال�ضليم ،وو�ضعت 
الكفاءة  عالية من  درج��ة  مناهج على 
ك��ب��ريا يف  وال��ت��ق��دم وال��ت��ي تلعب دورا 
وتوؤدي  الع�ضر  ت�ضاير  �ضخ�ضية  خلق 
الدور الإيجابي يف جمتمعها ،والتعليم 
يف الإم���������ارات ي��ح��ق��ق جم��م��وع��ة من 
الأهداف الإ�ضرتاتيجية على م�ضتوى 
قطاع التعليم الذي يتمتع مبوا�ضفات 
خا�ضة، وهناك اهتمام  خا�ش بتطبيق 
احلياة" والذي  م��دى  مبداأ" التعليم 
العمرية  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يت�ضمن 
بدءاً من مرحلة التعليم قبل املدر�ضي 
ونهاية بالتنمية الب�ضرية بعد التخرج 

يف اجلامعة.
التعليم  اأن  اأرى  ال����دي����ب،  وي����ق����ول  
اخلا�ش يف الوقت احلايل اأ�ضبح يوؤدي 
دوره بدرجة كبرية  ، واإن كنت اأرى اأن 
اأف�ضل بالطبع من  التعليم احلكومي 
واأي�ضا   ، والو�ضائل  الإمكانات  ناحية 

الناحية  م���ن  اأف�����ض��ل  م��ع��ل��م��ا  ي�����ض��ن��ع 
اإقامة  ال��رتب��وي��ة وذل����ك ع���ن ط��ري��ق 
اجلدد  للمعلمني  التدريبية  ال��دورات 
وح��ت��ى ال��ق��دام��ى منهم ول��ذل��ك جند 
اخل�����ة وال��ك��ف��اءة م���وج���ودة اأك����رث يف 
التعليم  املعلم يف  و  التعليم احلكومي 
الدائمة  للمتابعة  خا�ضع  احل��ك��وم��ي 
دائما  يجعله  مم��ا  املتخ�ض�ضني  م��ن 
ع��ل��ى اأع���ل���ى م�����ض��ت��وى ل��ت��ق��دمي عطاء 
لي�ش  وبالطبع  عالية،  وج��ودة  متميز 
معنى ذلك اأن املعلم يف املدر�ضة تنق�ضه 
اخل�ة اأو الكفاءة بل جند يف املدار�ش 
ومتميزين  اأك��ف��اء  معلمني  اخل��ا���ض��ة 
اأي�����ض��ا ، ب���ل وع��ل��ى درج����ة ف��ائ��ق��ة من 

العطاء.
اأتوقع  ق��ائ��ال،  وي�����ض��ت��ط��رد يف ح��دي��ث��ة 
باهرا  م�ضتقبال  الإم���ارات  يف  للتعليم 
مملوءا بالتفوق والزدهار يف ظل هذا 
اجلادة  واملتابعة  والهتمام  التطوير 
وذلك  وامل��ع��ن��وي  امل���ادي  امل�ضتوى  على 
رئي�ش  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  ظ��ل  يف 
الذين  الأكفاء  الدولة  ورجال  الدولة 
بكافة  ال��ن��ه��و���ش  ي���األ���ون ج��ه��دا يف  ل 
�ضوؤون الدولة وعلى جميع امل�ضتويات، 
مم��ا ج��ع��ل ال��ط��ال��ب الإم���ارات���ي لديه 
ال���وع���ي ال���ك���ايف ب��ت��ط��وي��ر ن��ف�����ض��ه على 
دائما  جن��ده  ل��ذل��ك  العلمي  امل�ضتوى 
الدرا�ضي  التح�ضيل  ح��ول  ���ض��راع  يف 
العلمية  التكنولوجيا  م��ع  والتعامل 

بكفاءة نادرة.

م��اج��د( طالبة  اأب���و  اأم���ا )ر���س��ا 
جامعية ،تقول :

اأبوظبي  اإم���ارة  اأن��ا وج��دت �ضالتي يف 
الذي  امل��ت��ط��ور  التعليم  ي��وج��د  ،ف��ه��ن��ا 
يبتعد عن كل ما هو عقيم وقدمي،حيث 
جامعات  يف  ال���درا����ض���ي  امل��ن��ه��ج  جت���د 
والو�ضول  بالتب�ضيط  تتميز  اأبوظبي 
ب�����ض��ك��ل �ضحيح  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ة 
اأبوظبي  ع��ل��ي  غ���ري���ب  ل��ي�����ش  ،وه������ذا 
وبال  امل��ج��الت  ناجحة يف جميع  فهي 
يعطي  بالتعليم  ال��دول��ة  اهتمام  �ضك 
الفر�ضة للتميز والإب��داع يف جمالت 

العمل املختلفة .
وم����ن ���ض��م��ن اخل���ط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
باأن�ضطة  خ���ا����ش  اه���ت���م���ام  اأب���وظ���ب���ي  
�ضبابية كثرية، تت�ضمن كل الفعاليات 
واعتماد  امل��ن��ه��ج��ي،  للتعليم  امل���وازي���ة 
النوادي  اإدارة  ت��ت��وىل  خا�ضة  هيئات 
العلوم  ون�����وادي  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
تنظيم  ع��ل��ى  وال���ك�������ض���اف���ة، وحت���ر����ش 
ال���ف���ع���ال���ي���ات الج���ت���م���اع���ي���ة واإق����ام����ة 
املخيمات، التي تدر�ش القراآن الكرمي 
الجتماعي  احل�������ش  ب��ت��ن��م��ي��ة  وت��ه��ت��م 
،وبالتاأكيد  ال�����ض��ب��اب  ل���دى  وال��ث��ق��ايف 
هذه الأن�ضطة تفيد ال�ضباب وال�ضابات 
لنا  ،وتعطي  الكامنة  طاقاتنا  وتفجر 
يرجع  وه���ذا  ن�ضاطنا  لإع����ادة  فر�ضة 
املناهج  حت�ضيل  يف  ب��الإي��ج��اب  علينا 

والعلم.

م�سوؤول  علي(  )فهد  لنا  ويتحدث 
تعليمي قائال:

لأهميته  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  رك���ي���زة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الب�ضرية  العنا�ضر  لتهيئة  ال�ضديدة 
ل����ل����دخ����ول مل�����ع�����رتك ال����ع����م����ل ول���ك���ي 
ب�ضكل  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  ي�����ض��ت��ط��ي��ع��وا 
���ض��ح��ي��ح ،ون���ح���ن ن�����ض��ع��ر ج��م��ي��ع��ا باأن 
احلركة التعليمية يف الإمارات تغريت 
التطور  واك��ب��ت  اأن��ه��ا  ،حيث  �ضبق  عما 
ي�ضهده  ال����ذي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  امل��ل��ح��وظ 
العامل باأثرة،وبالن�ضبة لإمارة اأبوظبي  
قائم  للتطوير  طموحة  خطط  هناك 
ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذه���ا جم���ل�������ش اأب���وظ���ب���ي 

للتعليم.
واأ�ضاف علي ، ل يوجد نظام تعليمي 
،ولكن  م�ضاكل  وي�ضهد  اإل  ال��ع��امل  يف 
القوية  الإدارة  الأه��م من ذلك وج��ود 
وتعالج  ت���واج���ه  اأن  ت�����ض��ت��ط��ي��ع  ال���ت���ي 
اأك�  تعطي فر�ضة  لكي  امل�ضاكل  هذه 
بطريقة  ال��ع��ل��م  لتح�ضيل  ل��ل��ط��ال��ب 
علمية حديثة ،وهناك م�ضاريع كبرية 
�ضت�ضهدها الإمارات يف امل�ضتقبل  على 
م�ضتوى املباين واملدار�ش ،واأي�ضا هناك 
لأنه  املعلم  لتطوير  طموحة  خطط 
التعليمية   الهيكلة  يف  الأه��م  العن�ضر 
العلم  تو�ضيل  على  ق���ادر  ي��ك��ون  حتى 

للطالب بطريقة �ضهلة وعميقة .
اأي�ضا  التطوير  ،ي�ضهد  حديثة  وتابع 
م�ضتوى  ع���ل���ى  ال���درا����ض���ي���ة  امل���ن���اه���ج  

العايل  والتعليم  الأ���ض��ا���ض��ي  التعليم 
واملهني.

وي���وؤك���د الأ����ض���ت���اذ )اإب���راه���ي���م ح�ضني 
القت�ضاد  اأخ���������ض����ائ����ي  ال�����زب�����ي�����دي( 

واملعلومات لل�امج يف اليون�ضكو :
تعليمية  ن��ه�����ض��ة  ه���ن���اك  اخل��ل��ي��ج  يف 
امل�ضتويات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  م��ل��ح��وظ��ة 
من  ت��اأت��ي  النه�ضة  وه���ذه  التعليمية 
ف��ك��ر ووع����ي ودراي�����ة مب��ت��ط��ل��ب��ات هذا 
بالدنا  عنه يف  ال��ذي ل غني  العن�ضر 
اأن  يجب  ���ض��الح  ه��و  ويعت�  العربية 
يحمله كل فرد يف املجتمع لكي يواجه 
ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي حت���دث م��ن حولنا، 
ومن اهم �ضروح التعليم اجلامعي يف 
زايد  وجامعة  خليفة  جامعة  ابوظبي 
يف اأبوظبي ويعت�ان  منارات �ضخمة  
نورها   ل�ضطوع  وه��ذا  والعلماء  للعلم 

على الدار�ضني وطالبي العلم،
برنامج  ي��ه��دف  ال���زب���ي���دي،  وي�����ض��ي��ف 
حتقيق  اإىل  ال��ي��ون�����ض��ك��و  يف  ال��رتب��ي��ة 
امل�ضتويات  كافة  على  للجميع  التعليم 
هو  التعليم  لن  احل��ي��اة،  م��دى  وعلى 
والنمو  ال�ضخ�ضي  الزده�����ار  اأ���ض��ا���ش 
القت�ضادي والتالحم الجتماعي، كما 
اأنه عامل حا�ضم يف التغلب على الفقر 
وتوا�ضل  امل�ضتدامة،  التنمية  وتاأمني 
بهدف  ا�ضرتاتيجيات  و�ضع  اليون�ضكو 
النتفاع  من  الدار�ضني  جميع  متكني 
و�ضمان  احل����ي����اة  م������دى  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
ا���ض��ت��ك��م��ال درا���ض��ات��ه��م ب��ن��ج��اح، وهذا 
الأم�����ر ي��ق��ت�����ض��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
تعزيز  اإىل  م��وات��ي��ة  وف���ر����ش  ب��ي��ئ��ات 
ب��ني جميع  املعلومات  وت��ب��ادل  احل���وار 
يف  ل�ضيما  بالتعليم  املعنية  الأط���راف 
كما  بالتعليم،  اجل��ودة  حت�ضني  جمال 
ابتكاريه،  م�����ض��ارات  تطبيق  يتطلب 
املعلومات  تكنولوجيات  اإدخ��ال  ت�ضمل 
والت�ضال والتعليم عن بعد يف جميع 
العمل  اآلية  ،وتاأتي  التعليم  م�ضتويات 
يف اإطار تقرير الر�ضد العاملي للتعليم 

للجميع.  

وي��ق��ول ال��زب��ي��دي ،الإجن�����ازات 
تلخ�ض  اأن  مي��ك��ن  امل���ن�������س���ودة 

بالتايل:
ت��ع��زي��ز الل����ت����زام ال�����ض��ي��ا���ض��ي وزي�����ادة 
على  للتعليم  املر�ضودة  املالية  امل��وارد 
ول�ضيما  والوطني،  العاملي  امل�ضتويني 
للتقدم  املنتظم  الر�ضد  اإفريقيا؛  يف 
املحرز على امل�ضتوى العاملي والإقليمي 
اأهداف التعليم للجميع،  نحو حتقيق 
وا�ضتخدام نتائج هذا الر�ضد من قبل 
ال�ضيا�ضات  ر���ض��م  يف  الأع�����ض��اء  ال���دول 
امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���ب���ي���ان���ات؛واإدم���اج حمو 
التعليم  وخ��ط��ط  اأن��ظ��م��ة  يف  الأم���ي���ة 
ال��وط��ن��ي��ة، ول���ض��ي��م��ا يف اإف��ري��ق��ي��ا، ويف 
لل�جمة   امل���ت���ح���دة  الأمم  ع��م��ل��ي��ات 

امل�ضرتكة يف جميع املناطق.

فهد عليب�سنت علياإبراهيم ح�سني الزبيدي و�سام الديبجمدي اخل�سرير�سا اأبو ماجداحمد حممود

))التعليم..�سيف و درع لأبناء الوطن((

احلركة التعليمية احلديثة ت�ضهد منوا ملحوظا يف اإمارات الدولة 

حركة تطويرية تهدف اإىل خلق جيل مبتكر ي�سارك ويبتكر اعتمادا على درا�سته  اخل�سري:  • جمدي 
وجتهيز املدار�ض مبختربات حديثة الإلكرتوين  التعليم  اأدوات  اأف�سل  تاأمني  حممود:  • اأحمد 

تربوية متميزة وهي خال�سة الكفاءات املوجودة كفاءات  الآن  بها  الإمارات  علي:  • ب�سنت 
التعليم ترتكز يف معلم  لي�ض لديه اإملام بالتقنيات احلديثة �سلبيات  ماجد:  اأبو  • ر�سا 

الديب: التعليم احلكومي اأف�سل من ناحية الإمكانات والو�سائل • و�سام 
التعليم ركيزة اأ�سا�سية لتهيئة العنا�سر الب�سرية ملعرتك العمل علي:  • فهد 

الزبيدي:اليون�سكو ت�سع ا�سرتاتيجيات لتمكن الدار�سني لالنتفاع بالتعليم ح�سني  •اإبراهيم 

•• دبي -وام:

م�ضروع  ال�ضبت  اأم�ش  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  اإفتتحت 
�ضتة  اإىل  م�����ض��ارات  ثالثة  م��ن  العني   � دب��ي  طريق  تو�ضعة 
م�ضارات يف اجتاه العني وذلك يف املقطع املمتد من تقاطع 
بوكدرة اإىل تقاطع �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد مع طريق 
نفقني  اإىل  اإ�ضافة  كيلومرتات  ثمانية  بطول  العني   � دبي 
خلدمة احلركة املرورية للدخول واخلروج من واإىل �ضارع 
املجمعات  ملواقع  املوؤدية  اخلدمية  الطرق  وكذلك  امليدان 
ال�ضكانية يف مناطق ند ال�ضبا 1و2 و3 و4 وج�ضر ند ال�ضبا 

اجلديد ومنطقة ميدان وميدان هايت�ش.
واأو�ضحت الهيئة اأن الدخول اإىل منطقة ند ال�ضبا 2 ع� 
النفق للقادمني من اجت��اه دبي �ضيكون من خالل طريق 
اخلدمة ع� خمرج رقم 6 على �ضارع عود ميثاء يف حني 
اإىل  بالجتاه  هايت�ش  ميدان  اخل��روج من منطقة  �ضيكون 
طريق دبي � العني �ضيكون ع� الطريق املوؤقت الذي يربط 
من  هايت�ش  ميدان  منطقة  من  القادمة  املرورية  احلركة 
الرئي�ش يف  – العني  دب��ي  اإىل طريق  الأبجر  �ضارع  خ��الل 
 34 اإىل دب��ي من خ��الل �ضارع رق��م  اأو  اإىل العني  الجت��اه 

بند ال�ضبا.

طرق دبي تفتتح تو�ضعة طريق دبي � العني بطول 8 كيلومرتات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

خلفان  ب���ن���ت  ع���ه���ود  م���ع���ايل  زارت 
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  ال�����روم�����ي 
احلكومي وامل�ضتقبل جناح جمهورية 
يقع يف  الذي  الفيدرالية،  ال�ضومال 
منطقة الفر�ش يف "اإك�ضبو 2020 
"فر�ضة  ����ض���ع���ار  وي���ح���م���ل  دبي"، 
البتكار  يف  حم���دودة  غ��ري  حمتملة 
ا�ضتقبالها  يف  ك��ان  حيث  والإبداع"، 
�ضعادة عبد الرحمن حممود حاجي 

املفو�ش العام جلناح ال�ضومال.
واطلعت عهود الرومي خالل الزيارة 
وامل�ضروعات  امل�����ب�����ادرات  اأه�����م  ع��ل��ى 
رت���ه���ا ال�������ض���وم���ال خالل  ال���ت���ي ط���ورّ
وطموحاتها  امل���ا����ض���ي���ة،  ال�������ض���ن���وات 
جمالت  يف  امل�ضتقبلية  وتطلعاتها 
املتجددة  والطاقة  الأزرق  القت�ضاد 
ال�ضمكية  وامل���وارد  ال�ضيافة  وق��ط��اع 
والبنية  وال������زراع������ة  واحل���ي���وان���ي���ة 
املنتجات  واأه��م  وال�ضناعة،  التحتية 
وامل���������ض����غ����ولت ال����ي����دوي����ة واحل������رف 
اجلناح،  يعر�ضها  ال��ت��ي  التقليدية 
فيها  ت�ضتخدم  �ضناعات  وتت�ضمن 
الأخ�����ض��اب والأ����ض���داف وغ��ريه��ا من 

املواد الأولية املنت�ضرة يف البالد.
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  واأ������ض�����ادت 
بالتجارب  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل  احل���ك���وم���ي 
املتميزة التي يقدمها جناح جمهورية 
ال�ضومال، وامل�ضروعات املتطورة التي 
الفرتة  خ��الل  تنفيذها  اإىل  تطمح 
البنية  حت�ضني  خ���الل  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة، 
ال�ضتثمارية  وال��ف��ر���ش  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
القت�ضاد  جم��الت  يف  تقدمها  التي 

الأزرق والطاقة املتجددة.

م��رك��ز جت����اري واق��ت�����س��ادي.. 
وبوابة لطاقة امل�ستقبل

وينقل جناح ال�ضومال زواره يف رحلة 
وامل�ضتقبل،  واحل��ا���ض��ر  امل��ا���ض��ي  ب��ني 
ي�����ض��يء م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى حمطات 
يف تاريخ البالد التي ذكرها الرحالة 
اب����ن ب��ط��وط��ة يف ك��ت��اب��ات��ه، وزاره�����ا 

خه  ت�ضنغ  امل�ضهور  ال�ضيني  البحار 
من اأ�ضرة مينغ، ويذكر ما ورد عنها 
م��ن ك��ت��اب��ات ح���ول ت��اري��خ��ه��ا كمركز 
وي�ضتعر�ش  واق���ت�������ض���ادي،  جت�����اري 
وثقافة  وتقاليد  ع���ادات  م��ن  ج��ان��ب��اً 
ال�������ض���وم���ال ال���را����ض���خ���ة م��ن��ذ قدمي 

الزمان.
ال�ضومال  ت��اري��خ  اجل��ن��اح  وي��ت��ن��اول 
الع�ضر  منذ  القدمية  احل�����ض��ارة  يف 

احل�����ج�����ري ال�����ق�����دمي، وال����ع����الق����ات 
الفراعنة،  مع  وال��زراع��ي��ة  التجارية 
امل����وان����ئ  ال����ت����ج����اري يف  وال���ن�������ض���اط 
البحرية التي ا�ضتهرت بها ال�ضومال، 
ويتطرق اإىل ت�ضميتها القدمية التي 
عرفها بها امل�ضريون القدماء "بالد 
بونت"، واإىل اأنواع الأ�ضجار التي كان 
العطور  منها  ي�ضتخل�ضون  القدماء 
العلك  وا�ضتهرت بها ال�ضومال مثل 

العطري وال�ضمغ واللبان واملر.
كما يركز اجلناح على معامل احلياة 
ال����ب����دوي����ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال������رثوة 
احل��ي��وان��ي��ة ورع����ي الأغ���ن���ام والإب����ل 
منتجاتها  وا����ض���ت���خ���دام  والأب�����ق�����ار، 
ك��م�����ض��در ل��ل��ط��ع��ام، وك�����ض��ب ال����رزق، 
نحو  م�ضاركة  على  ال�ضوء  وي�ضلط 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  الأي�������دي  م���ن   65%
ال��ذي ت�ضكل  ال��ب��الد يف ه��ذا القطاع 

احليوانية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ���ض��ادرات��ه 
الدولة،  ���ض��ادرات  م��ن   80% نحو 
ف��ي��م��ا ت��ت��م��ي��ز ال���ب���الد ب���وج���ود اأك���� 
م�������اأوى ل��ق��ط��ع��ان الإب�������ل مب����ا فيها 
%60 من  مراع يعي�ش فيها قرابة 

ال�ضعب ال�ضومايل.
بالرثوة  ال�����ض��وم��ال  ج��ن��اح  وي���ع���رف 
عن�ضرا  ت�����ض��ك��ل  ال����ت����ي  ال����زراع����ي����ة 
وتوفري  الغذائي  الأم���ن  يف  اأ�ضا�ضياً 

للدخل  وم�������ض���درا  ال���ع���م���ل،  ف���ر����ش 
القطاع  ي�ضهم  اإذ  الأج��ن��ب��ي،  والنقد 
ال���ن���اجت  م����ن   60% يف  ال�����زراع�����ي 
 80% املحلي الإجمايل، ويعمل به 
بن�ضبة  العاملة، وي�ضاهم  القوى  من 
وي�ضلط  ال�������ض���ادرات،  م���ن   90%
ال�ضوء على ما تتمتع به البالد من 
م�ضاحات �ضاحلة للزراعة تبلغ نحو 

هكتار.  مليون   8.1
وي�ضلط جناح ال�ضومال ال�ضوء على 
املتاحة يف قطاع  امل�ضتقبلية  الفر�ش 
ال��ط��اق��ة وغ��ريه��ا م��ن امل���ج���الت، اإذ 
اأعلى  من  ب��واح��دة  ال�ضومال  تتمتع 
ف��ر���ش اإن��ت��اج ط��اق��ة ال��ري��اح ال�ية 
 50٪ اأن  خ�����ض��و���ض��ا  اأف���ري���ق���ي���ا،  يف 
لرياح  تتعر�ش  ال��ب��الد  م�ضاحة  م��ن 
ب�ضرعة اأكرث من 6 اأمتار يف الثانية 
الطاقة  لإن���ت���اج  م��ث��ال��ي��اً  ي��ع��ت���  م���ا 
ال�ضومال  اأن  ك���م���ا  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
تتعر�ش لقرابة 2900 اإىل 3100 
ال�ضم�ش،  اأ�ضعة  من  ال�ضنة  يف  �ضاعة 
املتو�ضطات  اأع����ل����ى  اأح������د  ول���دي���ه���ا 
يف  ال�ضم�ضي  الإ���ض��ع��اع  م��ن  اليومية 
منوذجياً  موقعاً  يجعلها  ما  العامل، 

لإنتاج الطاقة ال�ضم�ضية.

•• دبي-وام: 

د�ضنت الإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب بدبي اأم�ش الأول مقراً 
ال�ضتقبالت  تاأمني  ل�ضمان   ،2020 دب��ي  اإك�ضبو  يف  لها  تابعاً  جديداً 
الر�ضمية لالإدارة، وت�ضليم الإقامات الذهبية، اإىل جانب توفري مكاتب 
توفري  على  املقر  �ضيعمل  العمل، حيث  اأج��ل  للموظفني من  خم�ض�ضة 

جميع اخلدمات واإجناز خمتلف املعامالت وفق اأعلى املعايري.
وجاء تد�ضني املقر اجلديد - بح�ضور معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي 
وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل، املدير العام لإك�ضبو 2020 دبي- 
يف اإطار ا�ضتكمال الإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب بدبي، توفري 
مقار جديدة قريبة من الأماكن التي يقطنها اأو يرتدد عليها املتعاملون، 
تكون قادرة على توفري اخلدمات للمتعاملني بكفاءة عالية، من خالل 
معايري  مع  يت�ضق  مبا  كفاءتها،  ورف��ع  واملعامالت،  الإج���راءات  تب�ضيط 

التميز والتفوق التي باتت �ضمة كوادر وموظفي الإدارة.

واأ�ضادت معايل رمي الها�ضمي بالإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب 
بدبي، التي توؤدي دوراً حمورياً يف اإك�ضبو 2020، ع� اجلهوزية العالية 
وامل�ضاركني  العمل  فرق  احتياجات  كل  توفري  يف  ال�ضريعة  وال�ضتجابة 
اأحدث  ال��دخ��ول، وذل��ك بتوظيف  واأذون���ات  املعامالت  الدوليني واإجن��از 
الأنظمة الذكية والتن�ضيق والتعاون مع كل الأط��راف. ما يج�ضد �ضعار 
اإمارة  امل�ضتقبل" ويوؤكد مكانة  و�ضنع  العقول  "توا�ضل   2020 اإك�ضبو 
التي  الرائدة  الوجهات  اأب��رز  اإح��دى  ب�ضفتها  العامل  م�ضتوى  على  دبي 
متتلك اإمكانات وقدرات تنظيمية هائلة، وجودة يف توفري اأعلى معايري 

اخلدمات.
واأ�ضافت اأن افتتاح مقر جديد لإقامة دبي يف اإك�ضبو 2020 دبي، ي�ضكل 
اإقامة  به  الذي تقوم  الهام  الدور  العاملي موؤكدة  اأخرى للحدث  اإ�ضافة 
دبي وح�ضورها الدائم والفاعل يف خمتلف الأحداث والفعاليات الك�ى 
ا�ضرتاتيجياً يف عملية النمو  التي ت�ضت�ضيفها الإمارة باعتبارها �ضريكاً 

والتطور املت�ضارع الذي ت�ضهده الدولة.

لالإدارة  العام  املدير  امل��ري،  اأحمد  حممد  الفريق  �ضعادة  ثمن  وب���دوره 
الها�ضمي  رمي  معايل  ح�ضور  بدبي  الأج��ان��ب  و���ض��وؤون  لالإقامة  العامة 
لتد�ضني املقر اجلديد، كما اأ�ضاد بدور فريق العمل، واأثنى على جهودهم 
التي تقود اإىل متيز طبيعة عمل "اإقامة دبي"، وتفرده يف حتقيق اأعلى 
اإىل اإن تد�ضني املقر اجلديد  معايري اخلدمات وجودة الأعمال، م�ضرياً 
اأحد  اأهمية  ت��وؤك��د  وا�ضحة  دلل��ة  ذو   ،2020 دب��ي  اإك�ضبو  معر�ش  يف 
ا�ضتثنائياً  حدثاً  باعتباره  دبي،  ت�ضت�ضيفها  التي  العاملية  املعار�ش  اأك� 
ي�ضت�ضيف خمتلف دول العامل، وير�ضخ من املكانة العاملية التي تتبواأها 
اأبرز الوجهات اجلاذبة ملجتمعات الأعمال، وال�ضياحة،  الإمارة، كاإحدى 
"اإقامة  اأن  والإقامة، نظراً لالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها. واأ�ضاف 
تطلعات  مواكبة  على  املقار اجلديدة،  اإطالق  دبي" حتر�ش من خالل 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  وتنفيذ  الإم���ارة، 
مكتوم، نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي رعاه اهلل، 
اأرقى  ب�ضرورة ت�ضهيل حياة النا�ش، وزيادة رفاهيتهم من خالل توفري 

والطاقات،  اجلهد  من  وتقلل  الوقت،  تخت�ضر  التي  اخلدمات  معايري 
�ضابق  وق���ت  يف  مت  اأن���ه  " مو�ضحا  متميزة  ون��ت��ائ��ج  خم��رج��ات  وحت��ق��ق 
افتتاح  الكبرية اقت�ضى  الأع��داد  اك�ضبو لكن توافد  تخ�ضي�ش مكتب يف 

هذا املقر الكبري .

•• دبا احل�صن-الفجر:

احتفل جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�ضن التابع 
من  طالبا  ع�ضرين  بتكرمي  ال�ضارقة   بحكومة  للتعليم  ال�ضارقة  ملجل�ش 

امل�ضاركني يف م�ضابقاته الوطنية التي نظمها مع بداية �ضهر دي�ضم�.
فعالياته  �ضمن  املجل�ش  حققه  الذي  الكبري  النجاح  بعد  التكرمي  وجاء 
لليوم الوطني اخلم�ضني والتي عززت من اإبراز مكت�ضبات الوطن واإبرازها 

لالأجيال الطالبية وكذلك املجتمع.
بلغ  و  الوطنية  امل�ضابقات  الفائزين يف  والطالبات  الطلبة  وكرم جمل�ش 
اأقيمت  التي  امل�ضابقة  يف  فوزهم  بعد  وطالبة  طالب   20 الفائزين  عدد 
تعليق عن  امل��ج��ل�����ش لأج��م��ل  ح�����ض��اب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  الأول  م�����ض��اري��ن  يف 
امل�ضابقة  اأم��ا  ياعلم  رف��رف  بعنوان  املتحدة  العربي  الم���ارات  دول��ة  علم 
الأخ��رى بعنوان فرحة وطن فهي عبارة عن م�ضاركة الأطفال واأ�ضرهم 
باأجمل فيديو م�ضور عايل اجلودة والت�ضوير حتى يتم ت�ضجيع الأهايل 
اأماكن تواجدهم يف الرحالت  اأو  باليوم الوطني يف منازلهم  بالحتفال 
البحرية اأو ال�ية. وجرى التكرمي يف مقر املجل�ش مبدينة دبا احل�ضن 
املجل�ش ومت  واأع�ضاء  ر�ضود  را�ضد  �ضعادة حممد  املجل�ش  رئي�ش  بح�ضور 
الإ�ضادة مب�ضتويات الطلبة امل�ضاركني واأدائهم الوطني يف هذه امل�ضابقات 

وم�ضتوى القبال والتفاعل.

اإقامة دبي تد�ضن مقرا جديدا تابعا لها يف اإك�ضبو دبي 2020 

جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�ضن يكرم ع�ضرين طالبا �ضاركوا يف م�ضابقاته الوطنية 

تعرفت على تاريخها الغني وطموحتها يف جمالت القت�ساد الأزرق والطاقة املتجددة 

عهود الرومي تزور جناح ال�ضومال يف اإك�ضبو 2020 دبي

•• اأبوظبي- وام: 

اأب���وظ���ب���ي ال��ع��م��ال��ي��ة، م���ن حت�ضيل  مت��ك��ن��ت حم��ك��م��ة 
�ضركات،   4 يف  عاماًل   2794 لعدد  مالية  م�ضتحقات 
من  وذل��ك  دره���م،  مليون   40 ق��دره��ا  اإجمالية  بقيمة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واإنهاء  ات���خ���اذ الإج��������راءات  ���ض��رع��ة  خ���الل 
ال���ن���زاع���ات والن���ت���ق���ال اإىل م��وق��ع ���ض��ك��ن ال��ع��م��ال ع� 
املتنقلة، لت�ضليمهم م�ضتحقاتهم وفق الأحكام  املحكمة 

الق�ضائية ال�ضادرة لهم.
واأكدت حمكمة اأبوظبي العمالية، اأن �ضرعة الف�ضل يف 
حتقيقاً  لأ�ضحابها  احلقوق  ا�ضتيفاء  و�ضمان  الق�ضايا 

الق�ضاء،  لدائرة  اأ�ضا�ضياً  هدفاً  يعد  الناجزة،  للعدالة 
متا�ضياً مع روؤية �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، 
الرئا�ضة،  ���ض��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء،  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب 
تطوير  اإىل  الهادفة  اأبوظبي،  يف  الق�ضاء  دائ��رة  رئي�ش 
ما  الق�ضائي،  النظام  يف  الثقة  ت��ع��زز  رائ���دة  منظومة 

ينعك�ش بدوره على حركة النمو وال�ضتثمار.
واأ�ضارت اإىل اعتماد اآلية وا�ضحة للتعامل مع النزاعات 
اجلماعية لإنهائها يف وقت قيا�ضي، من خالل ت�ضهيل 
وت�ضريع تقييد املطالبات ونظر الق�ضايا واإ�ضدار اأحكام 
النفاذ  م��ع  ح��دة  على  ع��ام��ل  ك��ل  مب�ضتحقات  ق�ضائية 
اإ�ضدار قرار باإبقاء العمال يف مقر �ضكنهم  املعجل، مع 

م�ضتحقاتهم  على  ح�ضولهم  حني  اإىل  اإخالئهم  ومنع 
الالزمة  الإج������راءات  ات��خ��اذ  ع��ن  ف�ضال  ك��ام��ل،  ب�ضكل 
لنقل اإقامات العمال الراغبني بذلك اإىل �ضركة اأخرى 

بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية.
ح�ضول  ت�ضمن  املعتمدة  الآل��ي��ة  تلك  اأن  اإىل  ولفتت 
القانون،  كفلها  التي  حقوقهم  على  الأط����راف  جميع 
وذلك يف اإطار حر�ش دولة الإمارات على حفظ و�ضون 
ظل  يف  لهم  ال��الزم��ة  احلماية  وت��وف��ري  العمال  حقوق 
توؤدي  القانون، ع� منظومة ق�ضائية متطورة  �ضيادة 
دورا مهما مع �ضركائها يف احلفاظ على اأمن وا�ضتقرار 

املجتمع.

حمكمة اأبوظبي العمالية ت�ضلم م�ضتحقات بقيمة 40 مليون درهم ل�ضالح 2794 عامال
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اأخبـار الإمـارات
�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك مبتحف مبارك بن حممد يف مهرجان ال�ضيخ زايد بالوثبة

•• اأبوظبي -وام:

اإدارة املرا�ضم والعالقات العامة  ي�ضارك ق�ضم املوروث ال�ضرطي يف 
ب�ضرطة اأبوظبي يف مهرجان ال�ضيخ زايد 2021 مبنطقة الوثبة 
مبتحف تعريفي خا�ش عن ال�ضيخ مبارك بن حممد اآل نهيان اأول 
وزير للداخلية بعد قيام الحتاد يف عام 1971م. واأكد املقدم طيار 
ال�ضيخ زايد بن حمد بن حمدان ال نهيان امل�ضرف العام على املوروث 
ال�ضرطي يف �ضرطة اأبوظبي ان امل�ضاركة تاأتي �ضمن احلر�ش امل�ضتمر 
يف احلفاظ على الإرث التاريخي ل�ضرطة اأبوظبي وتوثيق مراحل 
واج��ب كل �ضخ�ش  امل��وروث هو  اأن احلفاظ على  واأ�ضاف  التطور. 
يعمل يف املوؤ�ض�ضة اأو خارجها، واأن اإبراز الدور التاريخي هو الأ�ضا�ش 
الذي ننطلق منه اىل العاملية يف اجلهود امل�ضتمرة بن�ضر ال�ضتقرار 

والأم��ن والأم��ان يف الوطن الغايل. واأ�ضاد بجهود اللجنة املنظمة 
للمهرجان يف ا�ضت�ضافة جمموعًة من الفعاليات احتفاًل بالذكرى 
ال�50 لقيام الحتاد، ومنها "جناح عام اخلم�ضني" الذي ي�ضتعر�ش 
رحلة الإمارات خالل ال� 50 عاماً املا�ضية، وُي�ضلط ال�ضوء على دور 
موؤ�ض�ش الدولة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان " طيب 
اهلل ثراه " وذكر اأن م�ضاركة املوروث ال�ضرطي تاأتي بالتزامن مع 
اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية واإكمال الدوله 50 عاماً منذ قيام 
الحتاد، وعرفاناً للرجال الذين اأخل�ضوا وبذلوا اأرواحهم يف خدمة 
الوطن و�ضعوا لرفعته وتطوره لفتا اإىل اأنه مت تخ�ضي�ش متحف 
ال�ضرطة لهذا للعام للمغفور له باإذن اهلل اللواء ال�ضيخ مبارك بن 
حممد اآل نهيان والذي يعد ثاين قائد ل�ضرطة اأبوظبي بعد ال�ضيخ 
اأول وزير للداخلية  اآل نهيان رحمهما اهلل و  �ضلطان بن �ضخبوط 

الأول.  ال����وزاري  الت�ضكيل  يف   1971 ع��ام  يف  الحت���اد  ق��ي��ام  بعد 
حممد  بن  مبارك  بال�ضيخ  اخلا�ش  املتحف  تاأ�ضي�ش  اأن  اإىل  واأ�ضار 
اآل نهيان ياأتي عرفاناً لهذا الرجل الذي يعت� اأحد رجالت الدولة 
الذين بذلوا الغايل والنفي�ش لرفعة هذا الوطن ورقيه واحلفاظ 
اأمنه وا�ضتقراره حيث ت�ضكل م�ضريته العطرة تاريخاً حافاًل  على 
ودوراً  الداخلية  ووزارة  اأبوظبي  �ضرطة  يف  والجن���ازات  بالتطور 
ه��ام��اً يف احل��ف��اظ على اأم���ن وا���ض��ت��ق��رار ال��ب��الد. وي��ح��ت��وي متحف 
التحاقه  بداية  منذ  العملية  �ضريته  يخ�ش  ما  كل  مبارك  ال�ضيخ 
بقيام الحت��اد، وقد �ضمل  1961 م��روراً  اأبوظبي يف عام  ب�ضرطة 
والأو�ضمة  تقلدها  ال��ت��ي  وال��رت��ب  العملية  مراحله  حتكي  ���ض��وراً 
والنيا�ضني والزي التي ارتداها ومعلومات قيمه كثرية حتكي دوره 

واإجنازاته العطرة.

•• ال�صارقة-الفجر:

واملحميات  ال���ب���ي���ئ���ة  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
الطبيعية عن اختتام برنامج يوم يف 
امل��ح��م��ي��ة، ال���ذي ت���وزع ع��ل��ى ٤ مواقع 
تابعة لها، خالل الفرتة الواقعة بني 
والع�ضرين من  والثالث  الثاين ع�ضر 
ال�نامج  ولق���ى  اجل����اري،  دي�ضم� 
ا���ض��ت��ح�����ض��ان وت���ف���اع���ل امل�������ض���ارك���ني يف 
ك��ل��ب��اء لأ���ض��ج��ار القرم،  م��رك��ز خ���ور 
الرطبة،  ل��الأرا���ض��ي  وا���ض��ط  وم��رك��ز 
اجليولوجية،  ب��ح��ي�����ش  وح���دي���ق���ة 
امل��ن��ت��رث.  وك����ان ال�نامج  وحم��م��ي��ة 
م��ن خمتلف  ال��ع��ائ��الت  ا�ضتهدف  ق��د 
ال�امج  يف  واإ���ض��راك��ه��ا  اجل��ن�����ض��ي��ات، 
الوعي  وتعزيز  واملجتمعية،  البيئية 
ال��ب��ي��ئ��ي ل���دى ال��ع��ائ��الت م���ن خالل 
ا�ضطحابهم يف رحالت تثقيفية بيئية 
على  تعريفهم  يف  ت�ضهم  ت��رف��ي��ه��ي��ة، 
املحميات الطبيعية يف اإمارة ال�ضارقة، 
اأ�ضجار  مثل حممية وا�ضط وحممية 

املنترث  وحم��م��ي��ة  واحل���ف���ي���ة  ال���ق���رم 
وحديقة بحي�ش اجليولوجية، حيث 
ف����رداً من  ال���ن��ام��ج ١٣٠  ���ض��ارك يف 

اأ�ضل 21 عائلة. 

حزمة اأهداف متحققة
املحمية"  يف  "يوم  ب��رن��ام��ج  وح��ق��ق 
اأب���رزه���ا: امل�ضاهمة  اأه����داف م��ن  ع��دة 

املجتمع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  ت��ع��ري��ف  يف 
واملراكز  الطبيعية  املحميات  باأهمية 
ال�ضارقة،  اإم��������ارة  يف  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة 
التوعية باأهمية املحافظة على البيئة 
واإث������راء ثقافة  ال��ف��ط��ري��ة،  واحل���ي���اة 
واإبراز  امل�ضتدامة،  البيئية  ال�ضياحة 
املحميات واملعامل البيئية يف ال�ضارقة، 
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل اإ���ض��راك ال��ع��ائ��الت يف 

كونه  واملجتمعية،  البيئية  ال���ام��ج 
الأبناء  اإجازة  لوقت  وا�ضتثمار  ترفيه 

يف كل ما هو مفيد يف عامل البيئة.   

تعليمية  وور��������ض  اأن�������س���ط���ة 
وم�����س��اب��ق��ات ب��ي��ئ��ي��ة وج���ولت 

خارجية 
لهذه  ال���ع���ائ���الت  زي�������ارة  وخ������الل 

امل��ح��م��ي��ات وامل����راك����ز، ق��دم��ت فرق 
الهيئة عدة اأن�ضطة وور�ش تعليمية 
وم�ضابقات بيئية وجولت خارجية 
القاعات،  يف  وداخ���ل���ي���ة  م��ي��دان��ي��ة 
الت�ضجري  م��ب��ادرة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
حيث  املنترث،  حممية  يف  العائلي 
تعرفوا على اأنواع النباتات املحلية 
املعمرة وغري املعمرة ومدى اأهمية 

هذه النباتات واحلفاظ عليها.
و�ضهد ال�نامج تنوعاً يف الأن�ضطة 
اأو  املقدمة يف كل مركز  وال���ام��ج 
املواقع،  اأو موقع من هذه  حممية 
ب���ن���اًء ع��ل��ى امل��ح��ت��وى امل��ع��رو���ش يف 
العديد  هناك  ك��ان  كما  موقع،  كل 
الهادفة  والفعاليات  الأن�ضطة  من 
با�ضتقبال  ب����داأت  ال��ت��ي  واجل���اذب���ة 

ال�����ع�����ائ�����الت وال�����رتح�����ي�����ب ب���ه���م، 
العائالت  تق�ضيم  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
مل��ج��م��وع��ات ب��رف��ق��ة امل��ر���ض��د، ومن 
ث�����م ك�������ان الن������ط������الق ل���ل���ج���ولت 
املحمية  ع��ل��ى حم��ت��وى  وال��ت��ع��رف 
وامل��رك��ز وال��ت��ن��وع احل��ي��وي الهائل 
يف ه��ذه امل��ن��اط��ق، وم��ن ث��م تقدمي 
وامل�ضابقات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����ور�����ش 

لهم. اإىل ذلك، ت�ضعى هيئة البيئة 
باعتبارها  الطبيعية،  واملحميات 
ال�����ض��ل��ط��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��خ��ت�����ض��ة يف 
البيئة  ح���م���اي���ة  اإىل  ال�������ض���ارق���ة، 
واحلياة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل���ح���م���ي���ات 
من  احل��ي��وي،  وتنوعها  الفطرية 
والبحوث  الدرا�ضات  اإج��راء  خالل 
القانونية  الأ�ض�ش  وو�ضع  العلمية 
مبراقبة  اخل����ا�����ض����ة  والإداري��������������ة 
التلوث، وو�ضع ال�ضيا�ضات املنا�ضبة 
ل��ل��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف ال��ب��ي��ئ��ي من 
التوعوية  الإ���ض��دارات  ن�ضر  خ��الل 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، وت���ن���ف���ي���ذ ال�����ام����ج 
واإط������الق احل���م���الت امل��خ��ت�����ض��ة يف 
البيئي،  والتثقيف  التوعية  جمال 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ب���داأ  ودع����م 
البيئية  امل��������وارد  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
�ضعيها  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الطبيعية، 
الأ�ضا�ضي  وامل��رج��ع  امل�ضدر  لتكون 
البيئية  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  الإم�������ارة  يف 

واحلياة الفطرية.

•• اإك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

ون��ح��ن ع��ل��ى م�����ض��ارف ع���ام ميالدي 
ج���دي���د والح����ت����ف����الت ت��ع��م اأج�����راء 
" الفاتيكان  " الفجر  زارت  ال��ع��امل، 
الر�ضويل  الكر�ضي  جناح  ع�  ال��ذي 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ن��ق��ل ع����ن اأه����داف����ه 
فمجرد   2020 اإك�ضبو  يف  ور�ضالته 
فيها  ي��ق��ع  ال��ت��ي  املنطقة  ت��در���ش  اأن 
جناح  ل��ه  مال�ضقا  �ضنجد  اجل��ن��اح، 
راب����ط����ة ال����ع����امل الإ�����ض����الم����ي وك�����اأن 
الثقافة الدينية تنتقل بكل ما فيها 
الكنائ�ش  ووج���ود  عقائدي  اإرث  م��ن 
ب���ج���وار امل�����ض��اج��د يف ب��ع�����ش ال����دول 
الإن�ضاين  للن�ضيج  جت�ضيدا  العربية، 
وال�����روح�����ي ب����ني ال�����ض��ع��ب ال����واح����د، 
ف��ك��م��ا ي��ع��ر���ش ج��ن��اح راب��ط��ة العامل 
�ضيدنا  الأنبياء من  الإ�ضالمي حياة 
اآدم اإىل خامت النبيني �ضيدنا حممد، 
الأنبياء  امل�ضيح �ضمن  وعر�ش ق�ضة 
ورحلة  ال����ق����راآن  يف  ذك������روا  ال���ذي���ن 
ر�ضالة  ون�ضر  العذراء  مرمي  ال�ضيدة 
ال�ضالم، جند ونحن نتجول يف جناح 
عالقة  �ضياغة  ال��ر���ض��ويل  الكر�ضي 

قوية مع الإن�ضانية.
الفاتيكان  م�����ض��ارك��ة  م���ن  وال���ه���دف 
الكر�ضي  ب��ع��ن��وان  ب��ج��ن��اح  اإك�����ض��ب��و  يف 
دولة  باأ�ضغر  التعريف  الر�ضويل هو 
ذات �ضيادة يف الكون، واأنها واحدة من 
كما  ون��ف��وذا،  تاأثريا  الأك��رث  البلدان 
تهدف اإىل التعريف مبوقعها الفريد 
وتاريخها الطويل، كما يدعو الزوار 
احلاجة  ت���ز  ال��ت��ى  ر�ضالته  ل�ضماع 
لتعزيز احلوار بني الدول عن طريق 
الكتب  بني  والتقارب  الدبلوما�ضية 

وت�ضليط  الت�ضامح،  ون�ضر  ال�ضماوية 
لتحقيق  اجلميع  �ضغف  على  ال�ضوء 
م����ا يحقق  وال���ت���الح���م  الن�������ض���ج���ام 
من  املجتمعات  يف  ال�ضلمي  التعاي�ش 
خ���الل ه���دم الأ�����ض����وار ال��ت��ى تف�ضل 

اجلماعات والأمم. 
يعت� ج��ن��اح ال��ك��ر���ض��ي ال��ر���ض��ويل يف 
الأجنة  م��ن  واح���د   2020 اأك�����ض��ب��و 
التى ل ت�ضارك بهدف حت�ضيل مادي 
الهتمام  بقدر  اقت�ضادي  ت��ب��ادل  اأو 
ثقافة  ون�������ض���ر  وال�����وع�����ي  ب���ال���ف���ك���ر 

بني  ال�ضلمي  وال��ت��ع��اي�����ش  ال��ت�����ض��ام��ح 
الأمم، فمع اأول خطوة جتاه اجلناح 
جتد اأحد امل�ضوؤولني عن اجلناح يقف 
وكرم  بابت�ضامة  ال���زوار  ا�ضتقبال  يف 
�ضيافة، واجلناح يعتمد يف ت�ضميمه 
امل�ضتخدمة  واجل���دران  املمرات  على 
يف عر�ش التاريخ، فعلى ي�ضار املدخل 
حلار�ش  الطبيعي  باحلجم  جم�ضم 
ياأخذ  ومم��ر  الفلكلوري  ب��زي��ه  يقف 
اإىل جت��وي��ف زج��اج��ي ي�ضم  ال��زائ��ر 
ر���ض��ائ��ل ب��ال��ع��رب��ي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة ، 

ب��ه لوحة  ر�ضمت  وب��ج��واره حم���راب 
من الفن القبطي للقاء بني القدي�ش 
فرن�ضي�ش و�ضلطان م�ضر قبل 800 
 1219 ع��ام  اأغ�ضط�ش  يف  اأي  ع���ام، 
اأن  ميالدية وكما ورد يف اجل��داري��ة، 
راهبا فقريا معروفا با�ضم فران�ضي�ش 
ال�ضيزي اتخذ قرارا جريئا باأن يع� 
ال�ضليبيني  ب���ني  امل��ع��رك��ة  خ��ط��وط 
وقوات امل�ضلمني بالقرب من دمياط 
امللك  بال�ضلطان  وال��ت��ق��ى  م�ضر،  يف 
ال�ضخ�ضني  ك���ال  واأ���ض��ب��ح  ال��ك��ام��ل، 

رمزين مهمني للحوار والنفتاح على 
الآخر، لقد ع� كالهما رمزيا حدود 
اإن  ال��ع��امل،  اإىل  للدخول  ثقافتيهما 
توا�ضع فرن�ضي�ش واحرتامه لالآخر 
وب��ال��ت��ايل ل��الإ���ض��الم، ج��ع��اله يك�ضب 
فرتة ا�ضافية رمبا و�ضلت اإىل ثالثة 
كامل،  امل��ل��ك  ال�ضلطان  م��ع  اأ���ض��اب��ي��ع 
واأهداه  ال�ضلطان مع حماية  واع��اده 
قرن كان ي�ضتخدم يف دعوة امل�ضلمني 
انهما  يفهمنا  ال��ذي  الأم��ر  لل�ضالة، 
اخت�ا الحرتام والتقديرين، ومن 

املمكن اأن نرى هذا القرن يف ا�ضيزي 
عند  اجل��داري��ة  انتهت  ال��ي��وم،  حتى 
من  ا�ضتوحت  التى  للر�ضمة  الإ�ضارة 
ه���ذه ال��ق�����ض��ة وك��ان��ت م�����ض��در الهام 
اللقاء  ه��ذا  ر�ضموا  الذين  للفنانني 
ال�ضورة  واأن  وا���ض��ي��زي  اي��ط��ال��ي��ا  يف 
املوجودة طبق الأ�ضل من املعرو�ضة 

يف اجلناح.
و�ضريى الزائر اأي�ضا ر�ضالة الت�ضامح 
الإن�ضانية  الخ������وة  وث��ي��ق��ة  ون�������ش 
والتى  والجنليزية  العربية  باللغة 

الأزهر  �ضيخ  2019 بني  ابرمت يف 
يف  فرن�ضي�ش  والبابا  الطيب   اأحمد 
�ضاحب  كلمة  جانب  اإىل  ظبي،  اأب��و 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�ش  ال��دول��ة،  رئي�ش  نائب  مكتوم، 
جم��ل�����ش ال������وزراء، ح��اك��م دب����ي، وقد 
حفظت الكتب والوثائق يف �ضناديق 
لروؤيتها  ط���وي���ل  مم���ر  يف  زج��اج��ي��ة 
الأي�ضر  اجل���ان���ب  وع���ل���ى  ب���و����ض���وح، 
عر�ش  بي�ضوي  �ضكل  على  جت��وي��ف 
عبقرية  يف  اأدم  خ���ل���ق  ال�����ض��ق��ف  يف 
التعبريية  والأل��وان  الت�ضكيلي  الفن 
يف ر���ض��م��ة م��ن ع��م��ل ال��ف��ن��ان مايكل 
ما  التعبريية  ال�ضورة  ه��ذه  اجن��ل��و، 
اإل يف جناح  كنا لراها طبق الأ�ضل 
الكر�ضي الر�ضويل يف اإك�ضبو 2020 
ونتمتع بها حيث يقف الزائر حتتها 
ملا  �ضديد  ب��اإع��ج��اب  اإليها  ي��رن��و  وه��و 
وت�ضريح  دقيقة  تفا�ضيل  م��ن  فيها 
ال��ت��ج��ول يف اجلناح  رائ�����ع،  ج�����ض��دي 
�ضيمنح اجلمهور وجبة من املعلومات 
واملعرفة والتذوق الفني لفنانني كنا 
فنهم  ن��رى  اجلناح  ن�ضمع عنهم ويف 

واإبدعاهم الفنية.  

ا�ستهدف 130 فردًا من خمتلف اجلن�سيات ولقى تفاعل امل�ساركني وا�ستح�سانهم 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية تختتم برنامج يوم يف املحمية للعائالت

لوحة »خلق اآدم« ملايكل اأجنلو تزين جناح الكر�ضي الر�ضويل يف اإك�ضبو 2020
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العربية  ال���دول  ال��ع��ام��ة جلامعة  ب��الأم��ان��ة  م�����ض��وؤول  ���ض��رح م�ضدر   
التي  التطورات  باهتمام  يتابع  الغيط  اأب��و  اأحمد  العام  الأم��ني  ب��اأن 
دون  حالت  والتي  املا�ضية  الفرتة  خ��الل  الليبية  ال�ضاحة  ت�ضهدها 
عقد النتخابات الرئا�ضية وال�ملانية يف موعدها املحدد الذي �ضبق 
التمهيد  بهدف  ال��دويل،  املجتمع  وكذلك  الليبيون،  عليه  توافق  اأن 
لعبور دولة ليبيا باأمان تلك املرحلة احل�ضا�ضة من تاريخها. واأ�ضاف 
الليبية �ضرورة  الأط��راف  العام يهيب مبختلف  الأم��ني  اأن  امل�ضدر، 
�ضيقة،  وم�ضالح  ح�ضابات  اآي��ة  ف��وق  للبالد  العليا  امل�ضلحة  اإع���الء 
بح�ضب ما ذكر موقع اجلامعة الإلكرتوين. واأ�ضار اأبوالغيط اإىل اأن 
ليبيا متر مبنعطف خطري يفر�ش على اجلميع التكاتف والتعاون 
اإىل  يف�ضي  ومب��ا  الآج���ال،  اأق���رب  يف  النتخابي  ال�ضتحقاق  لإجن���از 
حتقيق م�ضلحة عموم ال�ضعب الليبي يف اختيار املع�ين عن اإرادته، 
ال��دول��ة. وح��ث جميع  ي�ضاعد على احلفاظ على وح��دة و�ضيادة  مبا 
الأطراف املعنية على اعتماد احلوار كو�ضيلة وحيدة حللحلة اخلالف، 
وا�ضتبعاد خيارات العنف والحتكام لل�ضالح اأو حتى التلويح بها. واأكد 
اأن احلفاظ على ا�ضتقرار الو�ضع يعد �ضرورياً لتمكني الليبيني من 
اأنه  اإرادتهم بحرية من خالل العملية النتخابية، كما  التعبري عن 
من ال�ضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية 

لالنتخابات، ومن ثم احرتام نتائجها واللتزام بها.
  

ك�ضفت م�����ض��ادر م��وث��وق��ة ع��ن ترتيبات لإع����ادة ال�����ض��ف��راء ال��ذي��ن مت 
امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  ق��رارات  عقب  اخلدمة،  من  اإعفاوؤهم 
اأكتوبر  من  ال�25  يف  ال���ه��ان  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  ال�ضودانية 
اإنه  )ت�ضرين الأول( املا�ضي. وقالت امل�ضادر، ل�ضحيفة “ال�ضوداين”، 
ع �ضدور القرار خالل اليومني القادمني. وكان  ال�هان   من املُتوقرّ
يف  ال�����ض��ودان  �ضفراء  املا�ضي  الأول(  )ت�ضرين  اأكتوبر   28 يف  اأع��ف��ي 
من  و�ضوي�ضرا  وفرن�ضا  وال�ضني  وقطر  وبلجيكا  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�ضيادة  جمل�ضي  حل  �ضملت  والتي  ق��رارات��ه  لرف�ضهم  منا�ضبهم، 

والوزراء، وفر�ش حالة الطوارىء.

ا�ضتذكر البابا فرن�ضي�ش يف ر�ضالته مبنا�ضبة عيد امليالد اأم�ش ال�ضبت 
واليمن يف خ�ضم  �ضوريا  اجلارية يف  و”املن�ضية”  “الهائلة”  املاآ�ضي 
ل  وع��دد  ال�ضحايا  م��ن  كبري  “عدد  بحياة  اأودي���ا  اللذين  النزاعني 
بطر�ش  القدي�ش  �ضاحة  من  البابا  وق��ال  الالجئني”.  من  يح�ضى 
العامل قبل مباركة  ل�ضراعات  التقليدي  ا�ضتعرا�ضه  روما خالل  يف 
ترتفع  الأطفال  �ضرخة  “ن�ضمع  عام  كل  يفعل  كما  والعامل  املدينة 
ن�ضيها  مروعة  ماأ�ضاة  �ضنوات  ومنذ  ب�ضمت  جت��ري  حيث  اليمن  يف 
اجلميع، ويقتل النا�ش كل يوم”. من جهة اأخرى، دعا احل� الأعظم 
اإىل “احلوار” من اأجل “جتنب اندلع جديد لنزاع طويل الأمد” 

يف اأوكرانيا.
 

و�ضط بركة �ضغرية من املياه، يحيي الأب ريكاردو فريتودازو قدا�ش امليالد 
ال�ضنة  ه��ذه  العيد  مبنا�ضبة  يتمنرّون  الذين  املوؤمنني  ع�ضرات  ب�ضعة  مع 
م�ضكنا وماأكال... وطق�ضا جميال. بعد اأكرث من اأ�ضبوع على اإع�ضار �ضرب 
نحو  بحياة  واأودى  دي�ضم�  الأول  كانون  من  ع�ضر  ال�ضاد�ش  يف  الفلبني 
ك الناجون بذويهم وباإميانهم،  د مئات الآلف، يتم�ضرّ 400 �ضخ�ش و�ضررّ
خ�ضو�ضا اإثر انهيار منازلهم واإلغاء الحتفالت. وتقول جوي باريرا التي 
اأتت حل�ضور قدا�ش العيد مع زوجها يف كني�ضة القدي�ش اإي�ضيدرو لبرادور 
نكون  اأن  هو  “املهمرّ  مينداناو  جزيرة  �ضمال  اأق�ضى  يف  األيغريا  مدينة  يف 
كلرّنا باأمان”. وقد بلرّلت اأمطار خفيفة املقاعد والأر�ضية يف الكني�ضة التي 
مون  اأدرّى الإع�ضار اإىل حدوث ثقب كبري يف �ضقفها. و�ضلرّى املوؤمنون املتكمرّ
على نيرّة �ضنة اأف�ضل. ويقول الأب فريتودازو يف ت�ضريحات لوكالة فران�ش 
كون باإميانهم باهلل  بر�ش “ما زال الأمل يحدونا، وما زال الفيليبيون يتم�ضرّ
العائالت حول  عادة  يقا�ضونها”. وجتتمع  التي  ات  امل�ضقرّ كلرّ  بالرغم من 
الكاثوليكية.  الغالبية  ذات  الفيليبني  امليالد يف  ماأدبة طعام لإحياء عيد 
البلد  يف جنوب  “راي”  الإع�����ض��ار  ال��ذي خلرّفه  ال��وا���ض��ع  ال��دم��ار  اأن  غ��ري 
وو�ضطه انعك�ش �ضلبا على الحتفالت، يف حني ين�ضد الكثري من الناجني 

امل�ضاعدة للح�ضول على مياه �ضرب وطعام.

عوا�صم

القاهرة

اخلرطوم

روما

مانيال

رو�ضيا حتجب موقع منظمة متخ�ض�ضة 
يف توثيق وقائع التظاهرات 

•• مو�صكو-اأ ف ب

ق عمليات التوقيف خالل تظاهرات  ك�ضفت منظمة رو�ضية غري حكومية توثرّ
الهيئة  من  بقرار  ُحجب  قد  الإل��ك��رتوين  موقعها  اأن  البالد  يف  املعار�ضة 

الناظمة لالإعالم، يف ظلرّ ا�ضتداد قمع املعار�ضة يف رو�ضيا.
ل�ضحايا  ق��ان��ون��ي��ا  دع��م��ا  اأي�����ض��ا  ��ر  ت��وفرّ ال��ت��ي  “او يف دي-انفو”  ح��ت  و���ض��ررّ
ال�ضطهاد ال�ضيا�ضي اأن هيئة “رو�ضكومنادزور” الناظمة لالإعالم حجبت 
موقعها الإلكرتوين يف مطلع الأ�ضبوع. وجاء يف تغريدة ل� “اأو يف دي-انفو” 
و”نحن ل  القرار  بهذا  ال�ضاعة”  بعد حترّى  نبلرّغ  “مل  اأن��ه  “تويرت”  على 
منطقة  يف  حمكمة  واأ�ضدرت  احلجب«.  هذا  وراء  الكامنة  الأ�ضباب  ن��دري 
من”  “احلدرّ  بغر�ش  الأول-دي�ضم�  كانون   20 يف  موؤررّخا  ق��رارا  مو�ضكو 
ل “رو�ضكومنادزور” حول املواقع الإلكرتونية  النفاذ اإىل املوقع، بح�ضب �ضجرّ
على  الط���الع  بر�ش  فران�ش  وك��ال��ة  �ضحافيي  على  ر  ت��ع��ذرّ وق��د  املحجوبة. 
القرار يف ختام  وياأتي هذا  ال�ضبت.  الإل��ك��رتوين  “اأو يف دي-انفو”  موقع 
�ضنة �ضهدت قمعا متزايدا لالأ�ضوات املعار�ضة للنظام، بداأت ب�ضجن املعار�ش 
العدل  وزارة  اأ�ضافت  اأيلول-�ضبتم�،  نافالني. ويف  األيك�ضي  لبوتني  البارز 
ع ل� “عمالء اخلارج” التي  “اأو يف دي-انفو” اإىل قائمتها الآخذة يف التو�ضرّ
ت�ضمرّ منظمات تعت� ال�ضلطات اأنها تعمل عك�ش امل�ضالح الرو�ضية وبتمويل 

اأجنبي.

ف�ضل العراق �ضينتهي اإىل ثورة جديدة

احلكومة الإثيوبية تعلن عدم تقدم قواتها يف تيغراي 

ارتفاع ح�ضيلة �ضحايا في�ضانات ماليزيا اإىل 46 قتيال البطريرك اللبناين ب�ضارة الراعي ينا�ضد باإجراء النتخابات الت�ضريعية  
•• كواالملبور-اأ ف ب

 46 اإىل  �ضنوات  منذ  البالد  ت�ضهدها  في�ضانات  اأ���ض��واأ  �ضحايا  ع��دد  ارت��ف��اع  ماليزيا  �ضلطات  اأعلنت 
قتيال ال�ضبت بينما ما زالت فرق الإنقاذ توا�ضل عمليات اإزالة الركام والبحث عن خم�ضة اأ�ضخا�ش 
مفقودين. وت�ضببت اأمطار غزيرة يف حدوث في�ضانات يف بلدات وقرى عدة يف جميع اأنحاء الدولة 
واإج��الء ع�ضرات  الرئي�ضية  الطرق  اإىل قطع  اأدى  ما  املا�ضي،  الأ�ضبوع  اآ�ضيا  �ضرق  الواقعة يف جنوب 
الآلف من الأ�ضخا�ش. و�ضيالجنور واحدة من اأكرث املناطق ت�ضرراً. وهي الولية الأغنى والأكرث 

كثافة �ضكانية يف البالد وحتيط بالعا�ضمة كوالملبور.
اأيام مع القليل من  وبقي العديد من �ضكان عا�ضمة الولية �ضاه علم حما�ضرين يف منازلهم لعدة 

الطعام قبل اإجالئهم بالقوارب يف عملية ات�ضمت بالفو�ضى.
وقال املفت�ش العام لل�ضرطة اأكريل �ضاين عبد اهلل �ضاين اإن عدد القتلى و�ضل اإىل 46 مع العثور على 
يزال  “ل  وق��ال يف موؤمتر �ضحفي  وباهاجن.  �ضيالجنور  ال�ضحايا يف وليتي  جثث جديدة ومعظم 

هناك خم�ضة مفقودين. ناأمل اأن يتم العثور عليهم قريبا”.

بريوت  مرفاأ  انفجار  يف  التحقيق  ب�ضاأن  خ��الف 
ال��راع��ي موجها كالمه  وق��ال  املا�ضي.  ال��ع��ام  يف 
الذي كان حا�ضرا  العماد مي�ضال عون  للرئي�ش 
باإجراء  ال��ت��زام��ك��م  ب��ق��وة  “نوؤيد  ال��ع��ظ��ة  خ���الل 
الد�ضتوري. فعدا  املوعد  النيابية يف  النتخابات 
د�ضتوري  ا���ض��ت��ح��ق��اق  ه��ي  الن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  اأن 
واجب، هي �ضمان حل�ضول النتخابات الرئا�ضية 
ع�  للتغيري  فر�ضة  اأي�ضا  وه��ي  مواعيدها،  يف 
النظام”. و�ضوت ال�ملان على اإجراء النتخابات 
الت�ضريعية يف 27 مار�ش اآذار، لكن عون قال اإنه 

�ضيوقع مر�ضوما لإجرائها يف مايو اأيار.
وقدم الراعي تعازيه لأ�ضر �ضحايا انفجار املرفاأ 

�ضخ�ش يف   200 م��ن  اأك��رث  بحياة  اأودى  ال��ذي 
اأغ�ضط�ش اآب العام املا�ضي. وقال “يذهب فكرنا 
اأهايل �ضحايا تفجري مرفاأ بريوت  اأعزائنا  اإىل 
الذين يحرمون فرحة العيد، ويجرحون كل يوم 
ب�ضبب عرقلة م�ضار الق�ضاء واخلوف على م�ضري 
التحقيق”. ونتج النفجار عن كمية كبرية من 
املرفاأ لأعوام  الأمونيوم كانت خمزنة يف  نرتات 
دون مراعاة اإجراءات ال�ضالمة، لكن مل يحا�ضب 
اأح��د حتى الآن على الرغم من م��رور اأك��رث من 
ع��ام على الن��ف��ج��ار. وحت���اول جماعة ح��زب اهلل 
وحلفاوؤها ا�ضتبعاد قا�ضي التحقيقات يف انفجار 

املرفاأ متهمني اإياه بعدم احلياد ال�ضيا�ضي.  

 •• بريوت-رويرتز

���ض��دد ال��ب��ط��ري��رك ال��ل��ب��ن��اين ال��ك��اردي��ن��ال ب�ضارة 
انتخابات  اإج����راء  اأه��م��ي��ة  على  ال��راع��ي  بطر�ش 
ت�ضريعية يف العام املقبل، وذلك اأثناء اإلقاء عظة 
اأي�ضا  ال��راع��ي  ال�ضبت. ودع��ا  اأم�����ش  امل��ي��الد  عيد 
ع���دم فعل  اإن  ق��ائ��ال  اإىل الج��ت��م��اع،  احل��ك��وم��ة 
احلكومات  عمل  تعرقل  قد  �ضابقة  ي�ضكل  ذل��ك 
م�ضتقبال. ومل جتتمع احلكومة اللبنانية، التي 
تركز على ا�ضتئناف املحادثات مع �ضندوق النقد 
الدويل لالإفراج عن م�ضاعدات اأجنبية �ضرورية 
ب�ضبب  الأول  ت�ضرين  اأك��ت��وب��ر   12 منذ  ب�ضدة، 

•• وا�صنطن-وكاالت

يف الأول من اأكتوبر)ت�ضرين الأول( 
العراقيون  ال�ضبان  ن��زل   ،2019
اإىل ال�ضوارع لالإحتجاج على الف�ضاد 
واإن�ضداد  احل��ك��وم��ة  ف��ع��ال��ي��ة  وع����دم 
ردت حكومة  ال��ب��داي��ة،  الآف����اق. ويف 
عبداملهدي  ع����ادل  ال������وزراء  رئ��ي�����ش 
امليلي�ضيات  واأطلقت  املميتة.  بالقوة 
امل���دع���وم���ة م���ن اإي�������ران ال���ن���ار على 
اأ����ض���ف���ر ع����ن مقتل  احل�������ض���ود، مم����ا 
احل�ضود  وازدادت  ���ض��خ�����ش.   600
م���ع ت�����ض��اع��د ال��غ�����ض��ب ح���ي���ال هذه 
امل���ط���اف،  ن���ه���اي���ة  ال��ت��ك��ت��ك��ي��ات. ويف 

ا�ضتقال عبد املهدي.
الزعماء  اتفق  ع��دة،  اإخفاقات  وبعد 
رئا�ضة  اإ����ض���ن���اد  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ون 
الكاظمي،  م�ضطفى  اإىل  احلكومة 
ال��ن��ا���ض��ط ال�����ض��اب��ق يف جم���ال حقوق 
الإن�������ض���ان وال�����ض��ح��ايف ال����ذي عينه 
ال�������ض���اب���ق حيدر  ال����������وزراء  رئ���ي�������ش 
العبادي رئي�ضاً جلهاز الإ�ضتخبارات 
خلفية  على   2016 ع��ام  الوطنية 

القتال �ضد تنظيم “داع�ش”.
جملة  يف  روب��������ن  م���اي���ك���ل  وك����ت����ب 

اإىل  بالن�ضبة  اأن��ه  الأمريكية،  اإنرت�ضت”  “نا�ضونال 
النخبة ال�ضيا�ضية العراقية، فاإن الكاظمي كان خياراً 
اآمناً. وبقي نظيفاً يف نظام هيمن عليه الف�ضاد، ولديه 
عالقات مع اجلميع، من املرجع ال�ضيعي الأعلى علي 
البارزاين،  م�ضعود  الكردي  الزعيم  اإىل  ال�ضي�ضتاين 
واأثبت نف�ضه يف الإ�ضتخبارات الوطنية كاإداري ناجح. 
اتفقوا  ال��ذي��ن  ال�ضيا�ضيني  ال��ق��ادة  اإىل  بالن�ضبة  اأم��ا 
م�ضجراً.  ك��ان  فاإنه  انتقايل،  كزعيم  الكاظمي  على 

•• نريوبي-اأ ف ب

قالت احلكومة الإثيوبية اإن قواتها 
تيغراي  منطقة  داخ����ل  ت��ت��ق��دم  ل��ن 

الأ�ض���بوع،  ه���ذا  امل���ت���م���ردون  ن��ح��وه��ا  ان�����ض��ح��ب  ال��ت��ي 
موؤك������دة يف الوق������ت نف�ض�����ه اأن هذا املوقف قد يتغري 

اإذا تعر�ضت “�ضيادة اأرا�ضي” البالد للتهديد.
واأع���ل���ن م��ت��م��ردو ت��ي��غ��راي الث���ن���ني ان�����ض��ح��اب��ه��م اإىل 
م��ن��ط��ق��ت��ه��م، م��ت��خ��ل��ني ب���ذل���ك ع���ن اأم��ه��������������رة وعفر 
الأ�ض��هر  يف  فيهم����ا  تقدمه�����م  بع��د  امل��ج��اورت��ي��������ن 
الأخرية، يف بداية مرحل����ة جدي�������دة يف هذا الن�������زاع 

الدامي.
اأحيا  الآن،  ي��وؤك��د حتى  اأن��ه مل  وم��ع 
�ضعب  حت����ري����ر  ج���ب���ه���ة  ان�������ض���ح���اب 
ب���دء حمادثات  الأم����ل يف  مت��ي��غ��راي 
13 �ضهًرا من  �ضالم، بعد اأكرث من 
اإن�ضانية  باأزمة  ت�ضبب  ال��ذي  القتال 

خطرية.
العالمي يف احلكومة  املكتب  وقال 
اجلمعة يف بيان اإن القوات الفدرالية 
���ض��ي��ط��رت ع��ل��ى ���ض��رق اأم���ه���رة وعفر 
املناطق  يف  “بالبقاء  اأوام���ر  وتلقت 
واأ�ضاف  ل�ضيطرتنا”.  اخل��ا���ض��ع��ة 
“قررت  تويرت  على  املن�ضور  الن�ش 
اإ�ضدار  ع���دم  الإث��ي��وب��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
اأوام������ر ل��ق��وات��ه��ا ب��ال��ت��ق��دم اأك����رث يف 

منطقة تيغراي«.
ق��د يعني ه���ذا ال��ق��رار ت��وج��ه��ا نحو 
املعارك  م���ن  اأ���ض��ه��ر  ب��ع��د  ال��ت��ه��دئ��ة 
خاللها  اأع�����ل�����ن  ال�����ت�����ي  ال���ع���ن���ي���ف���ة 
ال�ضيطرة على ق�ضم كبري  الطرفان 

يف الأرا�ضي.
العام لالأمم املتحدة  ورحب الأم��ني 

العراقي  الإنتخابي  النظام  ك��ان  ولطاملا  مهمته.  يف 
املوؤقتة  الإئتالفية  ال�ضلطة  رئي�ش  وواف��ق  اإ�ضكالياً. 
بول برمير وم�ضوؤولون من الأمم املتحدة على نظام 
انتخابي خمتلط بني الن�ضبي والتمثيلي يعتمد على 
ل��وائ��ح ح��زب��ي��ة ب���دًل م��ن ال���دوائ���ر. وك��ان��ت غايتهم، 
الذي  الأم���د  الإ���ض��ت��ق��رار ط��وي��ل  ع��دم  لكن  ال�ضرعة. 
املر�ضحون  �ضار  اإذ  وا�ضحاً:  كان  النظام  هذا  �ضجعه 
بدًل  الأح����زاب  ل��روؤ���ض��اء  ال�ضيا�ضي  بالبقاء  ي��دي��ن��ون 
املر�ضحون  الناخبني. وعندما كان  اأمام  امل�ضاءلة  من 

الكاظمي  ف��اإن  املتوهجة،  ال�ضخ�ضيات  من  بحر  ويف 
ل يتمتع بكاريزما. كما اأنه كان �ضعيفاً من الناحية 

ال�ضيا�ضية ول ميلك كتلة دعم دائمة يف ال�ملان.

مهمة الكاظمي
وتركزت �ضلطة الكاظمي على مهمة و�ضع حد لف�ضل 
الإ�ضالحات،  ع��ل��ى  والإ����ض���راف  ال���ع���راق،  يف  ال��دول��ة 
اأكرث من  وقيادة البالد اإىل انتخابات جديدة. وبعد 
عام ون�ضف العام على قيادته املوؤقتة، اأخفق الكاظمي 

ومعاجلة  الأج���ان���ب  امل��ق��ات��ل��ني  “�ضحب  اإىل  دع���ا  ك��م��ا 
به  م��وث��وق  ات��ف��اق  خ���الل  م��ن  ال�ضيا�ضية  اخل��الف��ات 

وحوار وطني �ضامل«.
العدائية  لالأعم������ال  موؤق��������ت  وق�����ف  يعني  وق�������د 
اأعلن  الذي  العنيف  القت���ال  من  اأ�ض���������هر  بعد  تهدئة 
خالله كل من الط�رفني تقدم�������ه ب�ض������كل كبري على 

الأر�ش.
مئتي  ح��واىل  بعد  على  اأنهم  املتمردون  اأك��د  ولفرتة 

الإثيوبية  احل��ك��وم��ة  ب���اإع���الن  غ��وت��ريي�����ش  اأن��ط��ون��ي��و 
وبر�ضالة قوات تيغراي، وفق ما ذكر فرحان حق نائب 

املتحدث با�ضمه.
وقال حق يف بيان اإن “الأمني العام يح�ش الأطراف 
على اغتنام هذه الفر�ضة ووقف الأعمال العدائية يف 
هذا النزاع امل�ضتمر منذ عام، واتخاذ جميع اخلطوات 
ل�ضمان توفري امل�ضاعدات الإن�ضانية التي توجد حاجة 

ما�ضة اإليها«.

تقريب  اإىل  ي�����ض��ع��ون  امل��ح��ت��م��ل��ون 
ال�ضيا�ضيني  ق��ادت��ه��م  م��ن  اأنف�ضهم 
ال���ذي���ن ���ض��ي��ق��ررون ال���ل���وائ���ح، كان 
عرقية  ب�����ض��وف��ي��ن��ي��ة  ي���ت�������ض���رف���ون 
ومع  نظرائهم.  من  اأكرث  وطائفية 
اأن العراقيني غريوا بعد ذلك نظام 
اأ�ضا�ش  ع��ل��ى  ل���الإق���رتاع  ال��ت�����ض��وي��ت 
املحافظة بدًل من الأ�ضا�ش الوطني، 

فاإنهم احتفظوا بالدينامية ذاتها.

حتذير
ولفت الكاتب اإىل اأن اأحداث اأكتوبر 
حتذير،  مب���ث���اب���ة  ك���ان���ت   2019
وك�����ان ال��غ�����ض��ب ه���و ال�����ذي يحرك 

املحتجني.
واعت� عبداملهدي �ضحية وارتفعت 
الزعماء  مب��ن��ح  ت��ط��ال��ب  اأ�����ض����وات 
ال���ع���راق���ي���ني ف���ر����ض���ة ل���الإ����ض���الح. 
اأهدر  ال��ك��اظ��م��ي  اأن  ال��ك��ات��ب  وراأى 
�ضكان  يتجه  وبينما  الفر�ضة.  هذه 
ال����ع����راق ب�����ض��رع��ة ل���ي�������ض���ريوا 50 
مليوناً وي�ضتعد ال�ضبان للنزول اإىل 
يقبلوا  لن  فاإنهم  جم��دداً،  ال�ضوارع 
جم������دداً ب�����اأن امل�����ض��ك��ل��ة ت��ن��ح�����ض��ر يف 
�ضخ�ضية ما، اإذ اإنهم يعرفون متاماً 
املقبلة  الثورة  و�ضتكون  النظام.  يف  تكمن  امل�ضكلة  اأن 
اإىل  الأح��زاب. و�ضتوؤدي  عنيفة ولن متيز كثرياً بني 
اأزمة هجرة، على غرار ما يح�ضل يف كرد�ضتان، واإىل 
اإىل  ���ض��واء  احل��ال��ي��ة  ال�ضيا�ضية  للطبقة  ك��ام��ل  ط��رد 
اإىل املنفى. وميكن الرئي�ش الأمريكي جو  اأو  القبور 
مثل  العراقية  لل�ضيا�ضة  مقاربته  يوا�ضل  اأن  بايدن 
ال�ضورة  الآن  يفتقد  لكنه  املو�ضيقية،  الكرا�ضي  لعبة 

الأ�ضمل.

اأبابا  اأدي�ش  العا�ضمة  عن  كيلومرت 
البلدان - مبا  م��ن  العديد  دف��ع  م��ا 
وفرن�ضا  املتحدة  ال��ولي��ات  ذل��ك  يف 
رعاياها  مطالبة  اإىل   - وبريطانيا 

مبغادرة اإثيوبيا.
و�ضائل  اأع��ل��ن��ت  ال��ث��اين/ن��وف��م���  ت�ضرين  ن��ه��اي��ة  ويف 
اأبي����ي  ال������وزراء  رئي�ش  و�ض�����ول  الر�ضمية  الإع���الم 
اأحم����د ال�ض������ابط ال�ضابق يف اجلي�ش، اىل خط اجلبهة 
واأعلنت احلكومة بعد ذلك  “هجوم م�ضاد”.  لقيادة 
املتحدثة  �ضيوم  بيلني  وق��ال��ت  ان��ت�����ض��ارات.  ع��دة  ع��ن 
اإعالن  اإن  الإث��ن��ني  بر�ش  فران�ش  لوكالة  ابيي  با�ضم 
الذي  تيغراي  �ضعب  حترير  جبهة 
الباب”  “لفتح  ي��ه��دف  اأن����ه  اع��ت��� 
للم�ضاعدات الإن�ضانية، هو يف الواقع 

للت�ضرت على هزائم ع�ضكرية.
الثاين- ت�ضرين  اندلعت احل��رب يف 

نوفم� 2020 بعد اأن اأر�ضل اأبيي 
اجلي�ش الفدرايل اإىل تيغراي لإقالة 
ال�ضلطات املحلية املنبثقة عن جبهة 
حتدت  ال��ت��ي  تيغراي  �ضعب  حت��ري��ر 
قواعد  مبهاجمة  واتهمها  �ضلطته 

ع�ضكرية.
بعد  الن�ضر  ال����وزراء  رئي�ش  واأع��ل��ن 
على  ال�ضتيالء  م��ع  اأ�ضابيع  ثالثة 
لكن  ميكيلي.  الإقليمية  العا�ضمة 
جبهة  ا�ضتعادت  حزيران-يونيو  يف 
حترير �ضعب تيغراي معظم منطقة 
ت��ي��غ��راي ث���م ت��ق��دم��ت ب���اجت���اه عفر 
واأم���ه���رة. اأ���ض��ف��ر ال���ن���زاع ع��ن مقتل 
مليوين  من  اأك��رث  وتهجري  الآلف 
الإثيوبيني  اآلف  واإغ����راق  �ضخ�ش 
وفًقا  املجاعة  اإىل  اأق��رب  يف ظ��روف 

لالأمم املتحدة.

تو�ضية مبالحقة رئي�ش غامبيا ال�ضابق يحيى جامع  •• باجنول-اأ ف ب

“للحقيقة  جل�����ن�����ة  اأو���������ض��������ت 
حققت يف غامبيا يف  وامل�ضاحلة” 
خالل  ارت��ك��ب��ت  مفرت�ضة  ج��رائ��م 
22 عاما من حكم يحيى جامع، 
الرئي�ش  �ضد  قانونية  ب��اإج��راءات 
اأمام  �ضركائه  م��ن  وع���دد  الأ���ض��ب��ق 

حمكمة دولية.
اإنها  وث��ي��ق��ة  يف  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 
جامح  يحيى  “مبحاكمة  تو�ضي 
دولية، يف  اأم��ام حمكمة  و�ضركائه 
اإفريقيا غري غامبيا  بلد يف غرب 
حتت رعاية املجموعة القت�ضادية 
اإفريقيا و-اأو الحتاد  لدول غرب 

الأفريقي”.
املحكمة  ه����ذه  ت��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
���ض��ب��ي��ه��ة ب��ت��ل��ك ال���ت���ي ح��اك��م��ت يف 
ال�ضنغال الرئي�ش الت�ضادي الأ�ضبق 
ح�ضني ح�ي الذي حكم بلده من 

1982 اإىل 1990.
للجرائم  اإفريقية  وكانت حمكمة 
والغت�ضاب  الإن�������ض���ان���ي���ة  ����ض���د 
والإع��دام والرق واخلطف حكمت 

ع��ل��ى ح����ي ال����ذي ت���ويف يف اآب/
اأغ�ضط�ش بكوفيد، بال�ضجن مدى 

احلياة يف 2016.
احلقيقة  جل���ن���ة  ت���ق���ري���ر  وق�������ال 
وامل�����ض��احل��ة وال��ت��ع��وي�����ض��ات الذي 
جالو  داودو  ال��ع��دل  وزي���ر  ق��دم��ه 
“ال�ضنغال  اإن  باجنول  اجلمعة يف 
التحتية  البنية  )ل تزال( متتلك 
ال���ت���ي ح��اك��م��ت ح�ضني  ال����الزم����ة 
حيث  غانا  اأن  واأ�ضافت  ح�ي”. 
ُقتلوا  م��ه��اج��را   44 ب����اأن  ي�ضتبه 
اآخر”،  “خيار  هي  جامع  عهد  يف 
تقرير  ح�ضب  �ضرياليون  وكذلك 
اأنه  ال��ت��ق��ري��ر  ال��ل��ج��ن��ة. واأو�����ض����ح 
اعتبارا  ع��ام��ا   22 ف��رتة  “خالل 
من 22 متوزيوليو 1994 )يوم 
ارتكب  ال�ضلطة(،  على  ا�ضتيالئه 
)اأع�ضاء  ورف���اق���ه  ج��ام��ع  ي��ح��ي��ى 
اإعادة  “حتالف  الرئا�ضي  احل��زب 
والبناء”(  ال���وط���ن���ي  ال���ت���وج���ي���ه 
وم���������ض����ارك����ون اآخ�����������رون، ج���رائ���م 

�ضلمت  غامبيا”.  يف  خ����ط����رية 
 17 م��ن  املكونة  الوثيقة  اللجنة 
جملدا اإىل الرئي�ش اأدام��ا بارو يف 
ومل  نوفم�  الثاين  ت�ضرين   25

تن�ضر حمتوياتها.
وحت��������دث��������ت جل������ن������ة احل����ق����ي����ق����ة 
اجلرائم  ح��ج��م  ع���ن  وامل�����ض��احل��ة 
التي ارُتكبت يف عهد يحيى جامع 
ال�����ض��غ��ري والفقري  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف 
اإفريقيا  غ��رب  ال�ضاحلي يف  وغ��ري 
تعذيب  واأع����م����ال  اغ���ت���ي���الت  م���ن 
وجرائم  ق�ضري  اختفاء  وح���الت 
اغ���ت�������ض���اب وخ�������ض���ي واع���ت���ق���الت 
فر�ش  وحتى  وا�ضطهاد  تع�ضفية 

عالج ق�ضري زائف �ضد الإيدز.
240 و250  ب��ني  اإن م��ا  وق��ال��ت 
الدولة  ي���د  ع��ل��ى  ق��ت��ل��وا  ���ض��خ�����ض��ا 

وعمالئها.
فبني كانون الثاين/يناير 2019 
ا�ضتمعت   2021 واأي����ار/م����اي����و 
 ،2017 يف  اأُن�ضئت  التي  اللجنة 

و�ضحايا  �����ض����اه����دا   393 اإىل 
ال�ضابقة  امل���وت  ف���رق  واأع�����ض��اء يف 
والذين  للنظام  تابعة  كانت  التي 
ال�ضتماع  ج��ل�����ض��ات  خ����الل  رووا 

العامة فظائعه.
واأ�ضارت �ضهادات عديدة اإىل تورط 
بع�ش  يف  ج��ام��ع  ليحيى  م��ب��ا���ض��ر 

املمار�ضات.
اإن  ال�����ع�����دل ج����ال����و  ق�������ال وزي��������ر 
“ملتزمة  ال��غ��ام��ب��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
واأكد  التقرير”.  تو�ضيات  تنفيذ 
م���ن ج��دي��د ع��ل��ى الإع�����الن الذي 
ب�ضاأن  اأ�ضدرته احلكومة من قبل 
هذه  ح��ول  اأبي�ش”  “كتاب  ن�ضر 
 25 اأق�ضاه  موعد  يف  التو�ضيات 

اأيار/مايو 2022.
وق���������ال ري�������د ب����������رودي امل���ح���ام���ي 
ال�ضحايا  امل��داف��ع ع��ن  الأم��ريك��ي 
الهيئة  ب��ر���ش ان  ف��ران�����ش  ل��وك��ال��ة 
جامع  يحيى  تقدمي  اىل  “تدعو 
م�ضريا  العدالة”،  اىل  و�ضركائه 

اإىل اأنها “قدمت اأدلة بعدة جرائم 
قتل وتعذيب واغت�ضاب واقرتحت 

حمكمة ميكن ان حتاكمهم”.
العلنية  ال�ضهادات  “بعد  واأ���ض��اف 
ال��ق��وي��ة )ل��ل�����ض��ح��اي��ا( اأم����ام جلنة 
اأثرت  التي  وامل�ضاحلة،  احلقيقة 
هناك  �ضيكون  غ��ام��ب��ي��ا،  يف  بعمق 
ال�����ض��غ��ط يف غامبيا  م��ن  ال��ك��ث��ري 
واخلارج من اأجل حتقيق العدالة 
الذين  لل�ضحايا  تاأخري  دون  من 
انتظروا بالفعل خم�ش �ضنوات ويف 

بع�ش الأحيان لفرتة اأطول”.
احلقيقة  جل���ن���ة  ت���ق���ري���ر  وي����اأت����ي 
وامل�����ض��احل��ة ب��ع��د اأ���ض��ب��وع��ني من 
اأدام��ا بارو  اإع��ادة انتخاب الرئي�ش 
ال���ذي اأن��ه��ى ان��ت��خ��اب��ه يف 2016 
اأكرث من ع�ضرين عاما من احلكم 

ال�ضتبدادي.
ويف حديث عن مالحقة مرتكبي 
اجلرائم يف عهد يحيى جامع قال 
بارو يف ال�ضابع من كانون الأول/

دي�����ض��م��� ع��ن��دم��ا اأُع���ل���ن���ت اإع�����ادة 
لكن  ال��ق��رار  يف  “اأ�ضارك  انتخابه 

هذا لي�ش قراري بالكامل”.
�ضُيتخذ  ال�����ق�����رار  اأن  وا������ض�����اف 
وبعد  ح��ك��وم��ت��ه  م����ع  ب���ال���ت�������ض���اور 
الت�ضاور مع اخل���اء. ولدى بارو 

مهلة �ضتة اأ�ضهر لتخاذه.
تقرير  يف  و�ضفت  اللجنة  وك��ان��ت 
 2020 ني�ضان/ابريل  يف  موقت 
عهد  يف  الإن�ضان  حقوق  انتهاكات 
على  “جرت  ب��اأن��ه��ا  ج��ام��ع  يحيى 

نطاق وا�ضع ومروعة ومتنوعة”.
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عربي ودويل

اإ�ضرتاتيجية  بف�ضل  الأدن�����ى  احل���د  اإىل  احل����الت  ع���دد  ُخ��ف�����ش  اأن  وب��ع��د 
حجر  وعمليات  احل��دود  على  قيود  فر�ش  تت�ضمن  التي  كوفيد”  “�ضفر 
الأ�ضابيع  اإغالق م�ضتهدفة، ت�ضاعفت احلالت يف  �ضحي طويلة وعمليات 

الأخرية.
خارج  طويلة  طوابري  ال�ضبت  العام  ال�ضيني  التلفزيون  لقطات  واأظ��ه��رت 
مراكز الختبار يف مدينة �ضياآن حيث كثفت ال�ضلطات اجلهود لوقف تف�ضي 

املر�ش.
ُي�ضمح  يعد  مل  اخلمي�ش،  من  اعتباًرا  ال�ضارمة،  الحتواء  قواعد  مبوجب 
لالأ�ضر يف مدينة �ضياآن �ضوى باإر�ضال فرد واحد للخارج كل يومني ل�ضراء 
اإذن خا�ش  ال�ضكان احل�ضول على  يتعني على  الأ�ضا�ضية. كما  ال�ضروريات 

من �ضاحب العمل اأو ال�ضلطات املحلية ملغادرة املدينة.
اإ�ضابة م�ضحوبة باأعرا�ش انتقلت حملًيا منذ   330 �ضجلت مدينة �ضياآن 

•• بكني-اأ ف ب

اأبلغت ال�ضني عن 140 اإ�ضابة جديدة بكوفيد اأم�ش ال�ضبت وهو اأعلى رقم 
اأ�ضهر، فيما تعمل ال�ضلطات على احتواء تف�ضي املر�ش يف  اأربعة  ُي�ضجل يف 
الأ�ضخا�ش  ماليني  يخ�ضع  حيث  �ضياآن  مدينة  ذل��ك  يف  مبا  مناطق  ع��دة 

للحجر.
ومن بني 140 اإ�ضابة جديدة، انتقلت 87 حملًيا، وفًقا لبيان �ضادر عن 

جلنة ال�ضحة الوطنية، فيما كان العدد 55 يف اليوم ال�ضابق.
و�ُضجلت معظم الإ�ضابات يف مدينة �ضياآن مبقاطعة �ضن�ضي يف �ضمال غرب 

ال�ضني حيث ُفر�ش احلجر على 13 مليون ن�ضمة منذ اخلمي�ش.
واأعلنت ال�ضني حالة تاأهب ق�ضوى مع ا�ضتعدادها ل�ضت�ضافة دورة الألعاب 

الأوملبية ال�ضتوية يف �ضباط/ف�اير يف العا�ضمة بكني.

2021، وهو عدد  9 كانون الأول-دي�ضم�  الإب��الغ عن احلالة الأوىل يف 
قليل مقارنة بتف�ضي املر�ش يف اأماكن اأخرى من العامل.

لكن هيئة الن�ضباط ال�ضينية قالت اجلمعة اإن 26 من م�ضوؤويل حكومة 
�ضياآن عوقبوا لف�ضلهم يف الوقاية من الفريو�ش.

على  ال�ضيطرة  يف  ف�ضلت  اأن��ه��ا  ُيعتقد  ال��ت��ي  املحلية  ال�ضلطات  وتتعر�ش 
الفريو�ش يف منطقتها للف�ضل من العمل اأو التوبيخ كجزء من نهج بكني 
ال�ضارم يف مكافحة الوباء. انت�ضرت اإ�ضابات �ضياآن حتى الآن يف خم�ش مدن 
اأخرى مبا يف ذلك بكني، وفًقا لو�ضائل الإعالم احلكومية، مما اأثار خماوف 

ب�ضاأن �ضرعة انت�ضار الفريو�ش يف البالد.
واأق����ل من  ب��اأع��را���ش  اإ���ض��اب��ة م�ضحوبة   100،871 ع��ن  ال�����ض��ني  اأب��ل��غ��ت 
اأواخر  الفريو�ش لأول مرة يف مدينة ووه��ان يف  5000 وف��اة منذ ظهور 

عام 2019.

ال�ضني ت�ضجل اأعلى ح�ضيلة بكوفيد منذ 4 اأ�ضهر 

•• عوا�صم-وكاالت

بفرن�ضا  ال���رئ���ا����ض���ة  ق�����ض��ر  ق�����ال 

ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  ال��رئ��ي�����ش  اإن 
كوفيد  ب�����ض��اأن  اج��ت��م��اع��ا  �ضيعقد 
الوقت  يف  الث���ن���ني  غ�����داً   19-
ال����ذي ت�����ض��ه��د ف��ي��ه ف��رن�����ض��ا عددا 
اجلديدة  الإ���ض��اب��ات  م��ن  قيا�ضيا 

باملر�ش.
و�ضيعقب الجتماع املقرر عقده يف 
ال�ضاعة 1500 بتوقيت جرينت�ش 

اجتماع ملجل�ش الوزراء.
اجلمعة  ي����وم  ف��رن�����ض��ا  و���ض��ج��ل��ت 
ج����دي����دة  اإ������ض�����اب�����ة   94124
بفريو�ش كورونا، يف الوقت الذي 
ارتفع فيه عدد الأ�ضخا�ش الذين 
ب�ضبب  بامل�ضت�ضفيات  ي��ع��اجل��ون 
م�ضتوى  لأع����ل����ى  كوفيد-19 
اأ���ض��ه��ر ع��ن��د م���ا يقرب  يف ���ض��ب��ع��ة 
بيانات  ب��ح�����ض��ب   16200 م���ن 

ر�ضمية.
�ضكان  من  مليارات  ويحتفل  هذا 
اأعاق  ال���ذي  امل��ي��الد  بعيد  ال��ع��امل 
به  الح��ت��ف��ال  كوفيد-19  وب����اء 
الثانية  لل�ضنة  كبري  ن��ط��اق  على 
املتحورة  ان��ت�����ض��ار  م��ع  خ�����ض��و���ض��ا 

ال�ضديدة العدوى اأوميكرون«.
البابا  ي���ب���ارك  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
والعامل  روم���ا  مدينة  فرن�ضي�ش 
القدي�ش  �ضاحة  ال�ضبت من  ظهر 
بطر�ش يف الفاتيكان. وكان البابا 
ال��ب��ال��غ م��ن العمر  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
عيد  ق���دا����ش  ت����راأ�����ش  ع���ام���ا   85
اجلمعة  م�ضاء  التقليدي  امل��ي��الد 
يف كاتدرائية القدي�ش بطر�ش يف 
روم��ا اأم���ام ح��واىل األ��ف��ي �ضخ�ش 

و�ضعوا كمامات.
اإىل  املوؤمنني  خ�ضو�ضا  دع��ا  وق��د 
“اإعادة اكت�ضاف الأ�ضياء ال�ضغرية 

اإىل  يف دع��وة جديدة  يف احلياة” 
التوا�ضع.

���ض��ف��راء ومم��ث��ل��و طوائف  ح�����ض��ر 
م�����ض��ي��ح��ي��ة اأخ���������رى الح���ت���ف���ال 
من  اأك���رث  مب�ضاركة  ع���دة،  بلغات 
وكاردينال  واأ���ض��ق��ف  كاهن  مئتي 
من  ع�����ض��رات  وت��اب��ع  بكماماتهم. 
يح�ضلوا  مل  ال��ذي��ن  الأ���ض��خ��ا���ش 
على تذاكر، القدا�ش على �ضا�ضات 
عمالقة مثبتة يف �ضاحة القدي�ش 

بطر�ش.
الفل�ضطينية  يف مدينة بيت حلم 
يف ال�ضفة الغربية املحتلة، جتمع 
م��ئ��ات الأ���ض��خ��ا���ش رغ����م ال�����د، 
مل��ت��اب��ع��ة عر�ش  امل���ه���د  ���ض��اح��ة  يف 

اأ���ض��اق��ف��ة �ضيدين  واأ����ض���اد رئ��ي�����ش 
ال���ك���اث���ول���ي���ك���ي )ج����ن����وب ����ض���رق( 
ر�ضالته  يف  ف���ي�������ض���ر  اأن������ط������وين 
“بامل�ضاهد  امليالد  عيد  مبنا�ضبة 
يف  يجتمعون  لأ�ضخا�ش  امل��وؤث��رة 

املطارات بعد اأ�ضهر من البعد«.
اأعلن  ال���الت���ي���ن���ي���ة،  اأم�����ريك�����ا  يف 
املنتهية وليته  الت�ضيلي  الرئي�ش 
ب���الده  اأن  ب��ي��ن��ريا  ���ض��ي��ب��ا���ض��ت��ي��ان 
من  رابعة  جرعة  باإعطاء  �ضتبداأ 
اللقاح امل�ضاد لكورونا اعتبارا من 
الفئات  بدءا من  �ضباط/ف�اير، 

الأكرث عر�ضة للخطر.
التطعيم  اأ���ض��ب��ح  الإك�����وادور،  ويف 
����ض���د م���ر����ش ك���وف���ي���د اإج���ب���اري���ا 

الك�ضافة الفل�ضطينيني.
مياه،  بركة  وو���ض��ط  الفلبني  ويف 
فريتودازو  ري���ك���اردو  الأب  اأح��ي��ا 
كني�ضته  يف  امل���ي���الد  ع��ي��د  ق���دا����ش 
الذي  راي  الإع�ضار  دمرها  التي 
�ضخ�ش   400 نحو  بحياة  اأودى 
وت�ضبب بت�ضريد ع�ضرات الآلف. 
و�ضلى ع�ضرات من اأجل احل�ضول 
على ماأوى وطعام وطق�ش اأرحم.

وقالت جوي باريرا التي ح�ضرت 
مع زوجها القدا�ش يف كني�ضة �ضان 
األيجريا  يف  لب�����رادور  اإي�����ض��ي��درو 
اأننا  “املهم هو  بجزيرة مينداناو 

جميًعا �ضاملون«.
ا���ض��ط��رت ���ض��رك��ات ال��ط��ريان اإىل 

ال�ضفر يف العام.
ل��ك��ن م���ع ذل�����ك، ���ض��اف��ر ماليني 
الأم����ريك����ي����ني داخ������ل ال����ولي����ات 
املتحدة على الرغم من اأن موجة 
ذروة  فعليا  جت����اوزت  اأوم��ي��ك��رون 
متغري دلتا اإذ بلغ عدد الإ�ضابات 
املتو�ضط  يف  األفا   171 اليومية 
وامتالأت  اأي���ام،  �ضبعة  م��دى  على 

امل�ضت�ضفيات.
الأ�ضرتاليني  م��ع��ظ��م  وا���ض��ت��ط��اع 
للمرة  بلدهم جمددا  اإىل  ال�ضفر 
ال���وب���اء، مما  ب��داي��ة  م��ن��ذ  الأوىل 
بلد  امل���ي���الد يف  ع��ي��د  روح  ي��ح��ي��ي 
يعاين حتى الآن من عدد قيا�ضي 

يف الإ�ضابات.

رحلة   4500 م���ن  اأك����رث  اإل���غ���اء 
ال��ع��امل وت���اأخ���ري اآلف  ج��وي��ة يف 
خ�ضو�ضا  الأخ��������رى  ال����رح����الت 
ب�ضبب “اأوميكرون” التي تعرقل 
ح�ضب  ال��ع��ط��الت،  خ��الل  ال�ضفر 
اجلوية  امل����الح����ة  ت���ت���ب���ع  م����وق����ع 

“فاليت-اوير«.
وق���ال امل��وق��ع اإن���ه مت اإل��غ��اء األفي 
رح����ل����ة ط�������ريان ع���ل���ى الأق��������ل يف 
ي��وم عيد  اأن��ح��اء العامل يف  جميع 
 700 امل��ي��الد، مب��ا يف ذل��ك نحو 
متوجهة  اأو  م���ن  ق���ادم���ة  رح���ل���ة 
و�ضجل  الأمريكية.  املطارات  اإىل 

تاأخري يف 1500 رحلة اأخرى.
اإلغاء  ع���ن  امل���وق���ع حت����دث  وك�����ان 

اجلمعة  رح��ل��ة   2400 ح����وايل 
األفا   11 ح������وايل  يف  وت�����اأخ�����ري 
اأكرث  اإلغاء  اإىل  اأ�ضار  اأخ��رى. كما 

من 600 رحلة الأحد.

وب�����������ض�����ب�����ب م������ر�������ش ط����ي����اري����ن 
اآخرين  وم��وظ��ف��ني  وم�����ض��ي��ف��ني 
حلجر  للخ�ضوع  وا���ض��ط��راره��م 
اأو  بكوفيد  اإ�ضابتهم  بعد  �ضحي 
ا�ضطرت  به  لالإ�ضابة  تعر�ضهم 
و”دلتا”  “لوفتهانزا”  �ضركات 
والعديد  اإيرلينز”  و”يونايتد 
م��ن ���ض��رك��ات ال���ط���ريان الأخ����رى 
الرحالت  م���ن  ال���ع���دي���د  لإل����غ����اء 
اجلوية خالل اإحدى فرتات ذروة 

ال�ضروري  “من  ب��ال��ق��ول:  وخ��ت��م 
ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح، ف��ه��و مي��ن��ع و�ضول 
احلالت اإىل مرحلة حرجة بن�ضبة 
لدخول  امل��وؤدي��ة  وتلك  باملئة،   70
بن�ضبة  دلتا  مع  مقارنة  امل�ضت�ضفى 

اإمن���ا ن�ضبة دخ���ول امل�����ض��اب ب��ه اإىل 
امل�����ض��ت�����ض��ف��ى اأق������ل م����ن غ�����ريه من 
اأخذ  ال�����ض��ب��ب  امل���ت���ح���ورات، ورمب�����ا 
ال��ل��ق��اح��ات م���ن ق��ب��ل امل�����ض��اب��ني يف 

ال�ضهور ال�ضابقة«.

•• بريوت-وكاالت

ك�����ض��ف��ت م�������ض���ادر م��ع��ن��ي��ة ب������وزارة 
ل��ب��ن��ان ملوقع  ال��ع��ام��ة يف  ال�����ض��ح��ة 
اأن  عربية”،  ن�����ي�����وز  “�ضكاي 
ال��ب��ل��د ل��ي�����ش مب���ن���اأى ع���ن متحور 
با�ضم  امل���ع���روف  ك���ورون���ا  ف���ريو����ش 
“اأوميكرون”، لكن ل ميكن القول 
خ�ضو�ضا  الأوىل،  ال���دول  م��ن  اإن���ه 
الإ�ضابات  العربية، من حيث عدد 

به.
لبنان  “يف  اإن  امل�������ض���ادر  وق����ال����ت 
دخلت  موؤكدة  اأوميكرون  اإ�ضابات 
طريق  ع����ن  الأخ��������رية  الآون��������ة  يف 
ال���دويل يف  مطار رفيق احل��ري��ري 
احل���الت  “جميع  واإن  بريوت”، 
امل�����ض��ت��ب��ه ب���ه���ا واف��������دة م����ن خ����ارج 

البالد«.
واأ���ض��ارت اإىل وج��ود ع��دد كبري من 
احلالت قيد التحقق يف املخت�ات 

ع�  اللبنانية،  للجامعة  التابعة 
تقنية فح�ش PCR املطورة، على 
ال�ضيفرة  فك  بعد  لحقا  د  توؤكَّ اأن 
على  تعتمد  التي  الكاملة  اجلينية 
فقط  جمتمعة  خا�ضة  ط��ف��رات   5

يف املتحور اجلديد.
“�ضكاي  مل��وق��ع  امل�����ض��ادر  واأ���ض��اف��ت 
على  “املتداول  اأن  عربية”،  نيوز 
)من  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
تر�ضد  عربية  دول��ة  اأول  لبنان  اأن 
دقيقا،  لي�ش  اأوم��ي��ك��رون(  املتحور 
كما اأن الحتياطات الالزمة بداأت 
ب��ج��دي��ة، وال��ت��داب��ري ف��ر���ض��ت على 

غري املطعمني بلقاحات كورونا«.
الذين  “الوافدين  اأن  اإىل  ولفتت 
الفريو�ش  حاملني  ال��ب��الد  دخ��ل��وا 
وعربية  اإفريقية  دول  م��ن  ج���اوؤوا 
م�ضددة على “�ضرورة  واأوروبية”، 
ل�ضعوبة  نظرا  بالإر�ضادات  التقيد 

حال القطاع ال�ضحي يف لبنان«.

تف�ض �سريع
ق����ال رئي�ش  اأخ�������رى،  وم����ن ج��ه��ة 
جلنة ال�ضحة يف ال�ملان اللبناين 
عا�ضم عراجي، اإن “يف لبنان كانت 
الختبارات  قيد  حالة   60 هناك 
اأن  كما  املا�ضي،  الأ�ضبوع  الدقيقة 
دول  يف  يتف�ضى  اأوميكرون  متحور 
عدة وتبلغ �ضرعة انت�ضاره 6 مرات 
اأك����رث م���ن م��ت��ح��ور دل���ت���ا، ل���ذا من 

املتوقع تف�ضيه ب�ضرعة«.
“�ضكاي  مل��وق��ع  ع���راج���ي  واأ�����ض����اف 
باملئة من   40“ اأن  نيوز عربية”، 
من  ج��اءت  باأوميكرون  الإ���ض��اب��ات 
يكون  اأن  وتوقعاتنا  لبنان،  خ���ارج 
املقبل  يناير  منت�ضف  اأوم��ي��ك��رون 

املتحور الأ�ضا�ضي لكورونا عامليا«.
يف  “و�ضعنا  ق������ال:  ل���ب���ن���ان  وع�����ن 
ال����ق����ط����اع ال�������ض���ح���ي ����ض���ع���ب ج���دا 
ب�ضبب الأزمة القت�ضادية وهجرة 
اأق�ضام  الأطباء واملمر�ضني واإقفال 

امل�ضت�ضفيات  م��ع��ظ��م  يف  ك����ورون����ا 
ال�ضنة املا�ضية.

يف  ����ض���ري���ر   2500 ل���دي���ن���ا  ك�����ان   
اجلاري  العام  من  الأوىل  الأ�ضهر 
�ضوى  الآن  لبنان  ميلك  ل  بينما 

916 �ضريرا فقط«.

قلق من الواقع
ت�ضهد  اأن  م���ن  ع���راج���ي  وت���خ���وف 
امل��ق��ب��ل��ة ذروة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأ����ض���اب���ي���ع 
“تخيفنا فرتة  الإ���ض��اب��ات، وق��ال: 
اجلاهزية  لدينا  ولي�ضت  الأع��ي��اد، 
ال��ك��اف��ي��ة، وت��ب��ق��ى ك��ل��ف��ة الأدوي������ة 
الأزمة،  ب�ضبب  عالية  وال�ضت�ضفاء 
العناية  غ���رف���ة  دخ�����ول  ي��ك��ل��ف  اإذ 
ما  لبنان  م�ضت�ضفيات  يف  الفائقة 
لرية  م���الي���ني  و10   8 ب���ني  ب���ني 
لبنانية ملر�ضى كورونا، ويف الغرفة 
4 ماليني. القلق موجود  العادية 

وبقوة«.

ويف ال�ضياق ذاته، قال املدير الطبي 
يف امل�ضت�ضفى اجلعيتاوي يف بريوت 
وال�ضرايني  القلب  اأمرا�ش  طبيب 
املتحور  اإن  را�����ض����د،  اأب������ي  ن���اج���ي 

اأوميكرون ينت�ضر ب�ضرعة كبرية.
“�ضكاي  را���ض��د ملوقع  اأب��ي  واأ���ض��اف 
املتحور  “انت�ضر  عربية”:  ن��ي��وز 
العامل  ب��ل��دا ح���ول   89 يف ح���وايل 
العربية  املنطقة  ويف  ���ض��ه��ر،  م��ن��ذ 
بينها  م����ن  ب����ل����دان   8 يف  ان��ت�����ض��ر 
النت�ضار  �ضريع  اأوميكرون  لبنان. 
ولبنان بلد مفتوح احلدود وهناك 
احلالت  ح��ال��ي��ا.  مغرتبني  ح��رك��ة 
تركيا  م��ن  غالبيتها  و�ضلت  ال��ت��ي 
واإ�ضبانيا وبريطانيا وبالد عربية. 
ويف لبنان عندنا اأرقام �ضفافة فيما 
هناك بلدان مل تعط حتى الآن اأي 

بيان«.
“اأعرا�ش  اأن  را���ض��د  اأب����ي  وك�����ض��ف 
وحرارة،  احللق  يف  اأمل  اأوميكرون 

اعتبارا من �ضن اخلام�ضة، للمرة 
الفئة  ل���ه���ذه  ال���ع���امل  يف  الأوىل 

العمرية.
التطعيم  ت��ف��ر���ش  مل  الآن  ح��ت��ى 

الإلزامي �ضوى قلة من الدول.
ال���وب���اء يف وف����اة حوايل  وت�����ض��ب��ب 
العامل  يف  �ضخ�ش  م��الي��ني   5،4
اأرقام  2019، ح�ضب  نهاية  منذ 
ف���ران�������ش بر�ش  ج��م��ع��ت��ه��ا وك���ال���ة 
ر�ضمية  م�������ض���ادر  اإىل  ا����ض���ت���ن���ادا 
ال�ضحة  منظمة  ل��ك��ن  اجل��م��ع��ة. 
اخل�ضائر  اأن  ت����ق����در  ال���ع���امل���ي���ة 
احلقيقية قد تكون اأك� مبرتني 

اأو ثالث مرات.
وت�ضارع انت�ضار الوباء ب�ضكل اأك� 
تقريبا  ال��ع��امل  مناطق  جميع  يف 
با�ضتثناء  املا�ضي،  الأ�ضبوع  خالل 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط واآ���ض��ي��ا ح�ضب 

قواعد بيانات فران�ش بر�ش.
 140 ال�����ض��ني  �ضجلت  واأخ�����ريا، 
اإ���ض��اب��ة ج��دي��دة ب��ك��ورون��ا يف اأك� 
عدد من احل��الت التي تر�ضدها 
ت�ضعى  بينما  اأ���ض��ه��ر  ارب��ع��ة  م��ن��ذ 
ال�����ض��ل��ط��ات لح����ت����واء ال����وب����اء يف 
ذلك  يف  مبا  املناطق  من  العديد 
فر�ضت  ح���ي���ث  �����ض����ي����اآن  م���دي���ن���ة 
اإجراءات حجر على �ضكانها البالغ 

عددهم 13 مليون ن�ضمة.

مو�ضكو تعلن انتهاء املناورات 
بالقرب من اأوكرانيا

•• مو�صكو-اأ ف ب

ع�ضرة  اأكرث من  عودة  اأعلنت مو�ضكو 
قواعدهم  اإىل  رو���ض��ي  ج��ن��دي  اآلف 
�ضهرا  ا�ضتمرت  تدريبات  اإج���راء  بعد 
بالقرب  خ��ا���ض��ة  ال����ب����الد،  ج���ن���وب  يف 
ذروة  الأوك����ران����ي����ة، يف  احل������دود  م���ن 
اأكدت  وال��غ��رب.  مو�ضكو  ب��ني  ال��ت��وت��ر 
مناورات  اأن  الرو�ضية  ال��دف��اع  وزارة 
جرت  ه�����ذه  القتايل”  “التدريب 
مناطق  يف  ع�ضكرية  م��واق��ع  ع���دة  يف 
ورو�ضتوف  ف��ول��غ��وغ��راد  مثل  رو���ض��ي��ة 
القرم  و���ض��ب��ه ج���زي���رة  وك���را����ض���ن���ودار 
جماورة  مناطق  وه��ي  �ضمتها،  التي 
لأوك��ران��ي��ا. ك��م��ا ا���ض��ارت ال�����وزارة اإىل 
ك���ذل���ك يف  اأج����ري����ت  ال���ت���دري���ب���ات  اأن 
الأرا������ض�����ي ال���رو����ض���ي���ة ال���ب���ع���ي���دة عن 
�ضتافوروبول  يف  الأوكرانية،  احل��دود 
يف  كما  القوقاز،  و�ضمال  واأ�ضرتاخان 
اأرمينيا واأبخازيا واأو�ضيتيا اجلنوبية.

بيانه  يف  الرو�ضي  اجلي�ش  يحدد  ومل 
اإل��ي��ه��ا اجلنود.  ع����اد  ال��ت��ي  ال���ق���واع���د 
حالة  �ضمان  اأجل  “من  اأنه  واأ�ضافت 
تخ�ضي�ش  �ضيتم  الق�ضوى   ال��ت��اأه��ب 
وح�����دات ح��را���ض��ة وت���ع���زي���زات وق���وات 

ملواجهة اأي حالت طارئة حمتملة”.

ع��ل��ى اجل��م��ي��ع تاليف  ب��امل��ئ��ة.   90
الج���ت���م���اع���ات امل��غ��ل��ق��ة والل����ت����زام 
اللقاح  واأخ��ذ  الطبية  ب��الإر���ض��ادات 
اأف�ضل  ب��اأ���ض��رع وق���ت مم��ك��ن لأن����ه 

وقاية«.

ماكرون يعقد اجتماعا خا�سا ب�ساأن كورونا غدًا 

العامل يحتفل بعيد امليالد يف ظل جائحة كوفيد - 19

لبنان.. خماوف من تف�ضي »اأوميكرون« يف بلد »عاجز طبيا«

»اأ�ضتانا 17« حتذر من داع�ش يف �ضوريا.. ومقرتح ثالثي ملواجهته •• عوا�صم-وكاالت

رغ���م ان��ت��ه��اء اجل���ول���ة رق���م 17 من 
الأزم���ة  لت�ضوية  اأ���ض��ت��ان��ا  م��ف��او���ض��ات 
ملمو�ش  ت��ق��دم  دون  م���ن  ال�����ض��وري��ة 

بني الأطراف امل�ضاركة، ب�ضاأن م�ضار العملية ال�ضيا�ضية والنقاط 
اخلالفية بني وفدي احلكومة واملعار�ضة يف اللجنة الد�ضتورية، 
الإرهابية حا�ضرا بقوة يف حمادثات وفود  التنظيمات  كان ملف 
الدول ال�ضامنة )رو�ضيا واإيران وتركيا(، التي طرحت مقرتحا 

للتعاون يف مواجهة خطر املتطرفني.
واأ�ضار املبعوث الرو�ضي ونائب املبعوث الدويل اإىل �ضوريا يف جولة 
املفاو�ضات، التي انطلقت على مدار يومني بعا�ضمة كازاخ�ضتان 
ن���ور ���ض��ل��ط��ان، اإىل ت��ن��ام��ي خ��ط��ورة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة ويف 

مقدمتها “داع�ش” يف اأنحاء �ضوريا، على مدار الأ�ضهر املا�ضية.
األك�ضندر  �ضوريا  اإىل  اخلا�ش  الرو�ضي  الرئي�ش  مبعوث  واعت� 
لفرنتييف، اأن ن�ضاط اجلماعات الإرهابية لي�ش فقط يف ال�ضمال 
اإىل  م�ضريا  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  جميع  اإىل  عمليا  امتد  بل  ال�ضوري، 
وامل�ضلحني  ال�ضرعية  وال�ضلطات  الأم��ن��ي��ة  الهيئات  ممثلي  اأن 
تلك  م��ن  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  م�ضتهدفون  اأو���ض��اع��ه��م،  �ضويت  ال��ذي��ن 

التنظيمات.
�ضوريا،  غربي  �ضمال  اإدل���ب  باحلديث  ال��رو���ض��ي  املبعوث  وخ�ش 
موؤكدا على �ضرورة اإنهاء وجود الإرهابيني فيها، ولفت اإىل جهود 
املدينة،  يف  ال�ضام  واأح���رار  داع�ش  �ضد  الرو�ضية  اجلوية  القوات 
مكافحة  بتعزيز  اأ�ضتانا  ملحادثات  ال�ضامنة  ال��دول  مع  واتفاقه 

التطرف والإرهاب يف �ضوريا.
الروؤية  م��ع  ال��رو���ض��ي��ة  النظر  وج��ه��ة  اتفقت  نف�ضه،  ال��وق��ت  ويف 
ت��ب��اع��د موقف  رغ���م  الإره��اب��ي��ة،  التنظيمات  ب�����ض��اأن  الأم��ريك��ي��ة 

الدولتني يف الأزمة ال�ضورية على مدار اأكرث من 10 �ضنوات.

)بنتاغون(،  الأمريكية  الدفاع  ل��وزارة  العام  املفت�ش  تقرير  واأكد 
ال�ضادر نهاية نوفم� املا�ضي، توطيد داع�ش وجوده يف ال�ضحراء 
لزيادة  ا�ضتعدادا  العراق،  مع  امل�ضرتكة  حدودها  وعلى  ال�ضورية 

الن�ضاط ع� التمركز يف خميم الهول لتجنيد عنا�ضر جديدة.

اإثبات وجود
ال�ضحراء  يف  وج��وده  عن  داع�ش  اأعلن  املا�ضي،  نوفم�  �ضهر  يف 
بهجوم عنيف �ضد كمني لقوات احلكومة ال�ضورية، مما اأدى اإىل 

مقتل 13 ع�ضكريا واإ�ضابة اآخرين.
وي���رى م��راق��ب��ون اأن خ��ط��ورة ه���ذا ال��ه��ج��وم ت��رت��ب��ط ب��وق��وع��ه يف 
ال�����ض��ح��راء ال��ت��ي ت��غ��ط��ي ن��ح��و 60 ب��امل��ئ��ة م���ن م�����ض��اح��ة �ضوريا 
ا�ضرتاتيجية  اإىل  م�ضريين  اأمنية،  وكمائن  لقوات  وا�ضتهدافه 
تقع  التي  الو�ضطى  ال�ضحراء  يف  متركز  نقاط  لتاأ�ضي�ش  داع�ش 
بني  مناق�ضات  فتح  يتطلب  مم��ا  احلكومة،  ق��وات  �ضيطرة  حت��ت 

الأطراف الإقليمية والدولية ملكافحة الإرهاب.
�ضوريا  ا�ضتخباراتية، و�ضلت هجمات داع�ش على  ووفقا لتقارير 
اأ�ضفرت عن مقتل  500 هجوم،  اإىل نحو  املا�ضي  �ضبتم�  حتى 
املئات من قوات احلكومة ال�ضورية وقوات �ضوريا الدميقراطية، 

اإ�ضافة اإىل املدنيني.
نهر  وحو�ش  البادية  �ضحراء  مناطق  يف  داع�ش  خاليا  وتنت�ضر 
الفرات ال�ضمايل، وخط التما�ش بني قوات �ضوريا الدميقراطية 
العني وتل  راأ�ش  الفرات، ومدينتي  ال�ضوري على طول  واجلي�ش 

اأبي�ش، واأطراف القرى واملدن ذات الت�ضاري�ش الوعرة.
حتت  ت��ق��ع  ال��ت��ي  الت�ضعيد،  خف�ش  م��ن��اط��ق  اإح����دى  اإدل�����ب،  ويف 

يكفرّ  مل  �ضابقا(،  الن�ضرة  )جبهة  ال�ضام  حترير  جبهة  �ضيطرة 
امل�ضلحون عن �ضن الهجمات وارتكاب انتهاكات على مدار عامي 
النريان منذ  اإط��الق  ق��رار وقف  2020 و2021 رغم تطبيق 
اأك��رث من  وف��رار  اأدى ل�ضقوط �ضحايا  املا�ضي، مما  العام  مطلع 
ال��ن��زوح داخ��ل الأرا���ض��ي ال�ضورية  ب��ني  امل��دي��ن��ة، م��ا  ن�ضف �ضكان 
وال��ل��ج��وء خ���ارج ال��ب��الد. ور���ض��د امل��رك��ز ال��رو���ض��ي للم�ضاحلة يف 
الإرهابية  للجماعات  هجمات   5 املا�ضي،  نوفم�  خالل  �ضوريا 
يف منطقة خف�ش الت�ضعيد باإدلب، وا�ضتهدافهم ملحافظات حلب 

واإدلب والالذقية.

تهديد للت�سوية
�ضادق  حممد  ال�ضيا�ضية  للدرا�ضات  العربي  املركز  مدير  وي��رى 
اإ�ضماعيل، اأن وجود داع�ش عطل الكثري من املفاو�ضات يف �ضوريا 
ب�ضكل عام واإدلب ب�ضكل خا�ش، نظرا لأن “التنظيم كاأي جماعة 
اإرهابية ل تريد اأي نوع من ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الذي يوؤدي اإىل 

ا�ضتقرار اأمني ي�ضكل خطورة عليها«.
اأن  عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  حديثه  يف  اإ�ضماعيل  ويو�ضح 
تهديدا  ومتثل  ال�ضورية،  الأزم���ة  ت�ضوية  تعرقل  ورق��ة  “داع�ش 
وباقي  التنظيم  �ضعف  رغ��م  ال�ضوري،  القومي  لالأمن  مبا�ضرا 
التنظيمات املن�ضقة عنه يف اإدلب وباقي املدن ال�ضورية بعد توايل 
وت�ضييق  العراقية،  ال�ضورية  له على احلدود  املوجهة  ال�ضربات 

اخلناق على م�ضادر متويله وحتركاته يف بع�ش دول اأوروبا«.
خمتلفا  �ضوريا  يف  داع�ش  م�ضتقبل  ي�ضبح  املقبلة،  املرحلة  و”يف 
اإدلب  �ضيتلقى هزائم متعددة يف  2019، حيث  قبل  متاما عما 

والبادية  ال����زور  دي���ر  ت��دم��ر  وط����رق 
اجلي�ش  ق��وات  اأي��دي  على  ال�ضورية، 
بح�ضب اإ�ضماعيل. والداعمني لها”، 

الدميقراطية  �ضوريا  قوات  ومتكنت 
ب���دع���م م���ن ال��ت��ح��ال��ف، م���ن هزمية 
الواقعة  الباغوز  مدينة  حترير  بعد   ،2019 مار�ش  يف  داع�ش 
على احلدود ال�ضورية العراقية، اآخر معاقل التنظيم، بعد حرب 

دامت اأ�ضهر عدة.

توافق ثالثي
اأو�ضاع  ب�ضاأن  واإي���ران  وتركيا  رو�ضيا  بني  الت��ف��اق  اإمكانية  وع��ن 
الدول  م��واق��ف  تفاوتا يف  اإ�ضماعيل  ي��رى  اإدل���ب،  يف  الإره��اب��ي��ني 
اإدل�����ب وال�ضمال  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات يف  وب���اق���ي  داع�������ش  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب 

ال�ضوري.
وي�ضري الباحث اإىل اأن “الرغبة الرتكية يف التخل�ش من جيوب 
داع�ش هي التي حتدد جدية اتفاق مفاو�ضات اأ�ضتانا حول الق�ضاء 
على الإرهابيني، ل �ضيما اأن اأنقرة متتلك نفوذا وا�ضعا يف ال�ضمال 
دع��م احلكومة  ورو���ض��ي��ا على  اإي���ران  تعمل  املقابل  ال�����ض��وري، ويف 
�ضيطرته  ب�ضط  التي  املناطق  يف  داع�����ش  خاليا  لدحر  ال�ضورية 

عليها من جديد«.
و�ضهدت الأ�ضابيع املا�ضية حتركات اأمنية ملجابهة خطر الإرهاب، 
حيث عرث اجلي�ش ال�ضوري خالل عمليات التم�ضيط الوا�ضعة يف 
مناطق البادية جنوبي الرقة و�ضمال بلدة ال�ضخنة، على خمابئ 
العمالت  وب��ع�����ش  وامل���ع���دات  الأ���ض��ل��ح��ة  لتخزين  ل��داع�����ش  ت��اب��ع��ة 
الأجنبية والذهب. ونفذت 6 طائرات حربية رو�ضية ق�ضفا ملواقع 
داع�ش يف جبل الب�ضري بريف دير الزور والر�ضانة ببادية الرقة، 
تزامنا مع �ضربات للجي�ش ال�ضوري �ضد مع�ضكرات م�ضلحني يف 

ريف الرقة وحماة.



األحد   26  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13426  
Sunday     26   December   2021   -  Issue No   13426

11

عربي ودويل

التجديدية التي �ضتواجهها«.
امل��ع��رك��ة يف  ك��ان��ت  “اإذا  واأ�����ض����اف 
طرابل�ش غري وا�ضحة املعامل، فاإن 
�ضياعاً،  اأك��رث  عكار  منطقة  واق��ع 
التقليدية يف  الأح���زاب  ب��داأت  واإن 

�ضحن ماكيناتها«.
النا�ضطني يف احلراك  اأح��د  وق��ال 
ال�ضعبي يف عكار، اإن “قوى الثورة 
عكار  يف  الن��ت��خ��اب��ات  ���ض��ت��خ��و���ش 
وك���ل ل��ب��ن��ان، حت��ت ع��ن��اوي��ن ثورة 
 )2017 )اأك��ت��وب��ر  ت�����ض��ري��ن   17
م�ضرياً  كلن”،  يعني  كلن  و�ضعار 
مع  �ضهلة  لي�ضت  املواجهة  اأن  اإىل 

منظومة ال�ضلطة.

 الوليات املتحدة ترفع حظر 
ال�ضفر من دول اإفريقية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

املفرو�ش  ال�ضفر  حظر  املقبل  الأ���ض��ب��وع  م��ن  اعتبارا  املتحدة  ال��ولي��ات  ترفع 
على عدة دول يف جنوب القارة الإفريقية منذ ر�ضد اأوىل الإ�ضابات باملتحورة 

اأوميكرون، وفق ما اأعلن م�ضوؤولون .
وفر�ضت دول حول العامل قيودا على ال�ضفر من دول يف جنوب القارة الإفريقية 
ال�ضحة  اأبلغت منظمة  التي  اإفريقيا  اأوميكرون يف جنوب  املتحورة  بعد ر�ضد 

العاملية بها يف 24 ت�ضرين الثاين/نوفم�.
الذي فر�ضته  ال�ضفر  املتحدة حظر  العاملية والأمم  ال�ضحة  وانتقدت منظمة 
دول عدة، يف حني قال م�ضوؤولون يف جنوب اإفريقيا اإنهم عوقبوا لك�ضفهم عن 
كيفني  الأبي�ش  للبيت  ال�ضحايف  ال�ضكرتري  م�ضاعد  وقال  ب�ضفافية.  املتحورة 
مونوز على تويرت “لقد منحتنا القيود وقتا لفهم اأوميكرون ونحن نعلم اأن 
وقال اإن حظر  لقاحاتنا احلالية تقي من اأوميكرون، خ�ضو�ضا تلك املعززة”. 

ال�ضفر �ضريفع يف 31 ال�ضهر اجلاري.
واأ�ضاف م�ضوؤول كبري يف البيت الأبي�ش اأنه مع وجود املتحورة يف جميع اأنحاء 
البلدان  من  للم�ضافرين  يكون  لن  العامل،  م�ضتوى  وعلى  املتحدة  ال��ولي��ات 

الثمانية املت�ضررة اأي تاأثري يذكر على الإ�ضابات املحلية.
بايدن مدة  الرئي�ش )جو(  قل�ش  ال�ضفر،  توقف  “خالل فرتة  امل�ضوؤول  وقال 
اأي��ام... �ضيخ�ضع امل�ضافرون  الفح�ش قبل املغادرة ليوم واحد بدل من ثالثة 

من هذه الدول الثماين لل�وتوكولت ال�ضارمة نف�ضها«.
ويف وق��ت لح��ق اجلمعة اأج���رى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي اأن��ت��وين بلينكن 
اإفريقيا  جنوب  يف  وال��ت��ع��اون  الدولية  العالقات  وزي���رة  م��ع  هاتفية  حم��ادث��ة 
يف  براي�ش  نيد  المريكية  اخلارجية  با�ضم  املتحدث  وق��ال  ب��ان��دور.  ناليدي 
وحكومتها  افريقيا  ج��ن��وب  لعلماء  �ضكره  ع��ن  جم���ددا  ال��وزي��ر  “اأعرب  ب��ي��ان 
وبوت�ضوانا  اإفريقيا  جنوب  على  احلظر  ي�ضري  وخ�اتهم«.  �ضفافيتهم  على 

وزميبابوي وناميبيا ولي�ضوتو واإ�ضواتيني وموزمبيق ومالوي.
ك��ورون��ا يف  انت�ضار ف��ريو���ش  زي���ادة  اإىل  الأع��ي��اد  ي���وؤدي مو�ضم  اأن  املتوقع  وم��ن 
الوليات املتحدة حيث تدفع املتحورة اأوميكرون بع�ش امل�ضت�ضفيات والعاملني 
ال�ضحيني اإىل احلافة. ومتثل املتحورة الآن اأكرث من 90 يف املئة من جميع 

احلالت يف بع�ش مناطق البالد.
واأفاد موقع غري ربحي يتابع الإ�ضابات يدعى “كوفيد اأكت ناو” اأن املتو�ضط 
املتحورة  ذروة  يتجاوز  اأن  و�ضك  على  اجلديدة  اليومية  للحالت  ال�ضبوعي 
املركزة  العناية  وح��دات  وتعمل  املا�ضي.  اأيلول/�ضبتم�  يف  �ضجلت  التي  دلتا 
الأمريكية  ال�ضحية  ال�ضلطات  وتعتمد  ال��ولي��ات.  بع�ش  يف  طاقتها  باأق�ضى 
التطعيم  ال�ضديدة، يف وقت �ضهدت معدلت  اللقاحات لتقليل الإ�ضابات  على 
طوال الأ�ضبوع ارتفاعا ملحوظا. كما اأعلن الرئي�ش جو بايدن هذا الأ�ضبوع اأن 

احلكومة الفدرالية ا�ضرتت 500 مليون اختبار �ضريع.
مع ذلك، من غري املتوقع اأن تكون الختبارات الإ�ضافية متاحة حتى ال�ضهر 
املقبل. ويقول م�ضوؤولو ال�ضحة املحليون اإن معدلت العدوى ترتفع يف جميع 
اأنحاء جنوب اإفريقيا نتيجة للمتحورة اأوميكرون، لكن اأ�ضخا�ضا اأقل توفوا اأو 
احتاجوا اإىل العالج يف امل�ضت�ضفى مقارنة باملوجات ال�ضابقة من كوفيد. ويبدو 
ال�ضابقة  املتحورات  اأك� من  ب�ضكل  ناقلة للعدوى  اأوميكرون ذات خا�ضية  اأن 

ولكنها تت�ضبب بتوعك اأقل خطورة مما احدثته �ضابقاتها.

ال�ض���يا�ضية  للق����وى  بالن�ض�����بة 
اأك����ت����وب����ر   17 ان���ت���ف���ا����ض���ة  ب����ع����د 
2019، وغي��اب  )ت�ضرين الأول( 
طاملا  التي  التقليدية  التحالفات 
الثقل  ذات  ال���دائ���رت���ان  ���ض��ه��دت��ه��ا 

ال�ضني«.
املراقبون  يختلف  “ل  اأن��ه  وت��اب��ع 
على عقم الأداء ال�ضيا�ضي لأحزاب 
ال�ضلطة، اإل اأن ال�ضيا�ضي اللبناين 
يلفت  ال�ضريف  خ��ل��دون  ال��دك��ت��ور 
وق��ب��ل دعوة  امل��ب��ك��ر  م���ن  اأن����ه  اإىل 
الناخبة، معرفة من هي  الهيئات 
�ضتخو�ش  التي  التقليدية  القوى 
القوى  ه����ي  وم�����ن  الن���ت���خ���اب���ات 

حت�سريات 
وا�ستعدادات للمواجهة

وقال الكاتب يف �ضحيفة “ال�ضرق 
اإن  دي��������اب،  ي���و����ض���ف  الأو�ضط” 
“ا�ضتعدادات القوى والأح��زاب يف 
لبنان، وكذلك جمموعات املجتمع 
امل���������دين، خل����و�����ش الن���ت���خ���اب���ات 
ب��ني منطقة  ت��ت��ف��اوت  ال���مل��ان��ي��ة 

واأخرى«.
لبنان  دائ����رت����ا  “تبدو  واأ�����ض����اف 
اأي  وال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل  ال�����ض��م��ايل 
حما�ضة  اأق�����ل  وع���ك���ار  ط��راب��ل�����ش 
ل��الن��ت��خ��اب�����������������ات، لأ���ض��������������ب��اب عدة 
اأب������رزه������ا ع������دم و�����ض����وح ال����روؤي����ة 

على هذا امل�ضار.
ي��ج��ب ع��ل��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة األ 
التفاق  با�ضتغالل  لإي����ران  ت�ضمح 
ال�ضعي  عن  وا�ضنطن  لردع  النووي 
خلف م�ضائل مهمة اأخرى ل�ضيا�ضة 
وا�ضنطن اخلارجية واأمنها القومي. 
ال�ضاعدون  املت�ضددون  يروج  �ضوف 
يف  والت�ضلطي  ال��ع��دواين  لل�ضلوك 
ال�ضنوات  خ���الل  وامل��ن��ط��ق��ة  اإي�����ران 
الت�ضوية  �ضريف�ضون  بينما  املقبلة، 
م��ع ال��غ��رب ب�����ض��اأن ب��رن��ام��ج طهران 
الإقليمية.  ون�ضاطاتها  ال�ضاروخي 
وي�ضتخدمون  الفر�ضة  �ضي�ضتغلون 
اإحياء  اإع����ادة  م��ن  املتاأتية  الأم����وال 
لتعزيز مثل هذه  ال��ن��ووي  الت��ف��اق 

اجلهود.
واملت�ضددون  خ��ام��ن��ئ��ي  ي��ع��ت���  ل 
الت���ف���اق ال���ن���ووي م�����ض��ت��دام��اً وقد 
يعك�ضون  اأو  ي��وؤج��ل��ون  اأو  يتخلون 
ت��ن��ف��ي��ذه م���ن اأج�����ل ال�����ض��غ��ط على 
الوليات املتحدة يف م�ضائل اأخرى. 
الأولوية  اإع���ط���اء  اأن  ك����ارل  ي���وؤك���د 
عداه  ما  كل  على  النووي  لالتفاق 
الوليات  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ي�����ض��ر  ���ض��وف 
املتحدة ملعاجلة مروحة وا�ضعة من 

الق�ضايا التي تواجهها مع اإيران.
قمع  ب��ث  اإىل  الإدارة  ك����ارل  ي��دع��و 
القيادة  اأن  حيث  ملواطنيه  النظام 
قمعها  اإخفاء  اإىل  ت�ضعى  الإيرانية 
باإمكان  الإن����رتن����ت.  اإغ������الق  ع���� 
وا���ض��ن��ط��ن ل��ف��ت الن���ت���ب���اه ال����دويل 
احلقوقية  ال��ن��ظ��ام  ان��ت��ه��اك��ات  اإىل 
وفر�ش ثمن على القيادة الإيرانية 
على  ال�����ض��ل��وك.  ه����ذا  وا���ض��ل��ت  اإذا 
حتديداً  الإ�ضاءة  املتحدة  الوليات 
ع���ل���ى ا����ض���ت���خ���دام اإي��������ران ال���وك���الء 
الأجانب ملمار�ضة القمع الداخلي لو 
ح�ضل ذلك. وينبغي على املواطنني 
ال���ع���راق���ي���ني وال���ل���ب���ن���ان���ي���ني روؤي�����ة 
الوكالء.  اأول��ئ��ك  ولء  ي�ضب  اأي���ن 
النظام  ا�ضتخدام  اأن  الكاتب  ويرى 
مهمات  يف  الأج����ان����ب  ل��ل��م��ق��ات��ل��ني 
تاآكل  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  داخ��ل��ي��ة 
ال���دع���م ال�����ض��ي��ا���ض��ي ل���وك���الء اإي����ران 

الأجانب يف بلدانهم الأ�ضا�ضية.

•• عوا�صم-وكاالت

الوطني  والتيار  اهلل  ح��زب  تبادل 
ب�����ض��اأن التم�ضك  احل��ر الت��ه��ام��ات 
التحالف  ات��ف��اق  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
 ،2006 ع������ام  امل���������م  ب���ي���ن���ه���م���ا 
“مار  ات����ف����اق  ب���ا����ض���م  وامل�����ع�����روف 
باإنهاء  التلويح  ليفتح  خمايل”، 
وا�ضعاً  ال���ب���اب  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال�����ض��راك��ة 
ب�����ض��اأن اخلريطة  ت�����ض��اوؤلت  اأم����ام 
ال�ضيا�ضية يف لبنان خالل الفرتة 

املقبلة.
ع��رب��ي��ة �ضادرة  ���ض��ح��ف  و���ض��ل��ط��ت 
اأم�ش ال�ضبت، ال�ضوء على م�ضتقبل 
وتاأثريها  العالقة بني اجلانبني، 
اللبناين،  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  على 
ومدى اإمكانية ا�ضتغناء كل طرف 
عن الآخر يف ظل اعتمادهما على 
خالل  �ضيا�ضياً  البع�ش  بع�ضهما 

ال�ضنوات ال�16 املا�ضية.

ف�ض ال�سراكة
اإن  “العرب”  ���ض��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
اأك��� حزب  احل��ر،  الوطني  التيار 
اإنهاء  ي��در���ش  لبنان،  يف  م�ضيحي 
م���ع جماعة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  حت��ال��ف��ه 
من  املدعومة  ال�ضيعية  اهلل  ح��زب 
ي���ه���دد احت������اداً ه�ضاً  اإي�������ران، مم���ا 
منذ  اللبنانية  ال�ضيا�ضات  ي�ضكل 

نحو 16 عاماً. ونقلت عن ج�ان 
با�ضيل زعيم التيار الوطني احلر، 
على  تعليقاً  الأ���ض��ب��وع  ه���ذا  ق��ول��ه 
اإجراءات اتخذها �ضد حزبه اأك� 
وهما  ل��ب��ن��ان،  يف  �ضيعيني  ح��زب��ني 
حزب اهلل وحركة اأمل “�ضتكون له 

مرتتبات �ضيا�ضية«.
امل�ضتوى  رفيعة  �ضخ�ضيات  وقالت 
مقربة من التيار كذلك اإن اتفاق 
بني   2006 ل���ع���ام  خم���اي���ل  م����ار 
اهلل  وح���زب  احل��ر  الوطني  التيار 

بلغ نهايته.
حزب  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ���ض��ارت 
واأقواهم،  با�ضيل  اأك��� حلفاء  اهلل 
النيابية  النتخابات  اقرتاب  ومع 
وال��رئ��ا���ض��ي��ة امل��ق��ررة ال��ع��ام املقبل 

رمبا يعدل عن موقفه.
وق���ال ك���رمي اإم��ي��ل ب��ي��ط��ار رئي�ش 
م���ع���ه���د ال����ع����ل����وم ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة يف 
بريوت،  يف  ج��وزي��ف  ���ض��ان  جامعة 
اإن  بح�ضب وكالة روي��رتز لالأنباء 
ماأزق  يف  احل���ر  ال��وط��ن��ي  “التيار 
ال���ي���وم، ف��ه��و ي����درك ب��ال��ت��اأك��ي��د اأن 
امل�ضيحي مل يعد يتغا�ضى  ال�ضارع 
الإذعان  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  عن 
لكنه ل ميكنه  اهلل،  ملطالب حزب 
بب�ضاطة التخلي بالكامل عن هذا 
ال��ت��ح��ال��ف لأن م��ن ���ض��اأن ذل���ك اأن 
يحطم طموحات با�ضيل الرئا�ضية 

حزب  با�ضرتاط  كان  اإن  ال�ضائكة، 
بتنحية  احل����ك����وم����ة  ع�������ودة  اهلل 
البيطار،  ط���ارق  ال��ع��ديل  امل��ح��ق��ق 
وكذلك تعطيل املوؤ�ض�ضات ورف�ش 
ع����ون ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
يعني  مبا  ال�ضتثنائية،  املوافقات 

متدد الفراغ وا�ضتمرار الأزمة«.
“ما ل يخرج اإىل العلن  اإن  وق��ال 
هو املهم يف العالقة بني الطرفني 
اللذين ل يزالن بحاجة لبع�ضهما 
املتبادلة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف  ب���ع�������ض���اً 
ب  ي�ضورّ امل����رتاب����ط����ة،  وامل�������ض���ال���ح 
ال��ت��ي��ار ال��ع��وين على احل���زب وهو 
الثاين  يعمل  فيما  اإل��ي��ه،  بحاجة 
تبعاً حل�ضاباته  امللفات  على ف�ضل 
ال�ضيا�ضية حملياً واإقليمياً، لذا لن 

ت�ضل املواجهة اىل القطيعة«.
ال��ف��راغ هو  اأن مت���دد  اإىل   واأ����ض���ار 
ع��ل��ى جمريات  ال��غ��ال��ب��ة  ال�����ض��م��ة 
الأمور يف لبنان، يف ظل التعطيل 
اإنتاج  على  القدرة  وعدم  امل�ضتمر، 
اأن  على  ت�ضويات حقيقية، م�ضدداً 
امل�ضكلة اأن لبنان غري مفتوح اليوم 
للنظام،  ت��ط��وي��ري��ة  وج��ه��ة  ع��ل��ى 
ال�ضراعات  م��ن  م��زي��د  اإىل  ب��ل  ل 

والتعطيل وتاأبيد النهيار.

توزيع املكا�سب
�ضحيفة  يف  ال���ك���ات���ب  وت���������ض����اءل 

ب��ال��ت��اأك��ي��د م���ن تاأمني  و���ض��ي��م��ن��ع��ه 
كتلة برملانية كبرية«.

الفراغ يتمدد
وراأى الكاتب يف �ضحيفة “النهار” 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اإب���راه���ي���م ح���ي���در، اأن 
اخلالفات ال�ضيا�ضية بني الأفرقاء 
م�ضيفاً  ذروتها،  بلغت  اللبنانيني 
م�ضتمر  ال��ت��ع��ط��ي��ل  “فيما  اأن������ه 
وي�ضتعا�ش عن اجتماعات جمل�ش 
الوزراء بلجان وزارية، بدا امل�ضهد 
البلد  يف  وال��ط��ائ��ف��ي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
جديدة  ف�������ض���ول  ع���ل���ى  م���ف���ت���وح���اً 
م���ن ال�����ض��راع��ات ت��زي��د م���ن حدة 

النهيار«.
التحالفات  “تتعر�ش  وق�������ال: 
لهتزازات  والطائفية  ال�ضيا�ضية 
ت���ن���ذر م���ن���ذ الآن  ب�������داأت  ك�������ى، 
النتخابات  اإج��راء  ع��دم  باحتمال 
النيابية يف مايو )اأي��ار( املقبل، ل 
بل تعطيلها بالرغم من ال�ضغوط 
وك��ذل��ك عدم  لإج��رائ��ه��ا،  الدولية 
انتخاب رئي�ش جديد للجمهورية 
بعد انتهاء ولية الرئي�ش مي�ضال 

عون«.
على  ك���ث���رية  “املوؤ�ضرات  وت���اب���ع 
لعل  لبنان،  يف  ال�ضامل  التعطيل 
ت�ضويات  اإي��ج��اد  ع��ن  العجز  اأول��ه��ا 
داخ����ل����ي����ة ل���ل���م���ل���ف���ات اخل���الف���ي���ة 

عي�ضى  ط�����وين  “اجلمهورية” 
عما اإذا كان ج�ان با�ضيل ما زال 
مر�ضحاً حلزب اهلل يف النتخابات 
“هناك  املقبلة، م�ضيفاً  الرئا�ضية 
ال�ضيا�ضية  الأو�����ض����اط  يف  اق��ت��ن��اع 
اليوم  ال��واق��ع��ة  امل�ضكلة  عمق  ب���اأنرّ 
امل�ضيحي  اهلل،  ح��زب  حليفي  ب��ني 
وال�����ض��ي��ع��ي، ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احلر 
عنوانها  ب�����ري،  ن��ب��ي��ه  وال��رئ��ي�����ش 
املكا�ضب  �ضتتوزَّع  كيف  ه��و،  واح��د 
يف ال�ضنوات ال�6 املقبلة، بعد اإنهاء 

الرئي�ش مي�ضال عون وليته؟«.
التي  ب��ا���ض��ي��ل  “حمالت  واأ����ض���اف 
حت��م��ل ع���ن���وان ال����دف����اع ع���ن دور 
تخدمه  اأن  مي���ك���ن  امل�����ض��ي��ح��ي��ني 
مع  امل�ضيحية،  البيئات  يف  �ضعبياً 
اقرتاب النتخابات، وهذا الأمر ل 
يزعج حزب اهلل طبعاً، لأن خ�ضائر 
القوات  تقطفها  م�ضيحياً  التيار 

اللبنانية وقوى العرتا�ش«.
هي  احل������زب  “م�ضلحة  وت����اب����ع 
متكني با�ضيل من مللمة امل�ضيحيني 
ذلك  لأن  ال����ت����ي����ار،  ج���ن���اح  حت����ت 
على  اهلل  ح�����زب  ح�������ض���ول  ي��ك��ف��ل 
م�ضيحي،  �ضعبي  ت��ع��اط��ف  اأو����ض���ع 
اأن احلزب  با�ضيل  يعتق��د  ولذلك، 
ل��ن ي��ت��خ��لرّ��ى ع��ن��ه ل ال��ي��وم ول يف 
النتخابات النيابية ول يف معركة 

الرئا�ضة«.

•• وا�صنطن-وكاالت

راأى املتخ�ض�ش بال�ضوؤون الإيرانية 
الأمريكي”  امل�������ض���روع  “معهد  يف 
ت�ضبح  اإي�����ران  اأن  ك����ارل  ن��ي��ك��ول���ش 
الأم���ر  وق��م��ع��اً  ت�ضلطاً  اأك����رث  دول����ة 
على  مبا�ضرة  اآث����اراً  �ضيرتك  ال��ذي 
م�ضتقبل املنطقة والتفاق النووي. 
اأعدها  درا�����ض����ة  يف  ك�����ارل  واأو�����ض����ح 
التابع  ثريت�ش  كريتيكال  ل�نامج 
الإيراين  النظام  اأن  نف�ضه  للمعهد 
ل��ل�����ض��ي��ط��رة على  ي���ك���ث���ف ج����ه����وده 
ال�ضكان والحتفاظ بقب�ضة النخبة 
و�ضط  ال�����ض��ل��ط��ة  ع���ل���ى  احل���اك���م���ة 
وغياب  الداخلية  الأزم���ات  ت�ضاعد 

ال�ضتقرار.
النظام  ق���ي���ادة  ا���ض��ت��خ��دم��ت  ل��ط��امل��ا 
ال���ق���م���ع ل���ت���اأم���ني ال�������ض���ل���ط���ة. لكن 
الجت����اه����ات احل���دي���ث���ة ت�����ض��ري اإىل 
تغيري يف عالقة املوؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضية 
الأجهزة  تتبنى  الإي��راين.  بال�ضعب 
وبولي�ضية  رق��اب��ي��ة  دول����ة  الأم��ن��ي��ة 
وتعقيداً  ت��ك��ي��ف��اً  ت������زداد  ب��ط��ري��ق��ة 
اإم��ك��ان��ات��ه��ا يف قمع  حم�����ض��ن��ة م���ن 
امل��ع��ار���ض��ة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ع��ن��ف. ودعا 
الأمريكيني  ال���ق���رار  ���ض��ن��اع  ك����ارل 
جتاه  �ضيا�ضاتهم  �ضبط  اإع���ادة  اإىل 
الواقع  ه����ذا  ت��ع��ك�����ش  ك���ي  ط���ه���ران 

اجلديد.

البيئة الأمنية الداخلية 
تتدهور

ال��ع��م��ل بالتفاق  اإع����ادة  ت��وق��ف  ل��ن 
املزيد  اإىل  اإي������ران  حت���ول  ال���ن���ووي 
والبيئة  ال���ق���م���ع���ي.  احل����ك����م  م����ن 
�ضوءاً  امل�����زدادة  ال��داخ��ل��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
يف  اإ�ضايف  ب�ضكل  تتدهور  قد  والتي 
وراء  ال��داف��ع  ه��ي  املقبلة  ال�ضنوات 
ت�ضاعدت  ه����ذه.  الن��ت��ق��ال  عملية 
واأعمال  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  الح��ت��ج��اج��ات 
ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى امتداد  ال��ع��ن��ف ���ض��د 
ال���ب���الد خ���الل ال�����ض��ن��وات الأخ����رية 
م��ث��رية خ���وف ال��ق��ي��ادة م��ن زعزعة 
اأ�ضبح  ال�����داخ�����ل�����ي.  ال�����ض����ت����ق����رار 
ال���ض��ط��راب امل����دين ال����ذي حتركه 

القت�ضادية  املظامل  كبري  حد  اإىل 
اأمراً �ضائعاً ويخت� دفاعات الدولة 
يف مواجهة �ضعبها. ت�ضمل العوامل 
ال�ضلطات  خم�����اوف  ت��ف��اق��م  ال���ت���ي 
واحتمال  كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة 
م�ضتقباًل  املتحدة  ال��ولي��ات  ع���ودة 
اإىل �ضيا�ضة حملة ال�ضغط الأق�ضى، 
ي�ضبق  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  والاليقني 
رحيل املر�ضد الأعلى علي خامنئي.

ا�سرتاتيجية ثالثية
جهازه  حت�ضني  على  النظام  يعمل 
الأم��ن��ي ال��داخ��ل��ي اإىل اأق�����ض��ى حد 
املجتمع.  ع��ل��ى  ل��ل�����ض��ي��ط��رة  مم��ك��ن 
وت����ب����ن����ت ال�������ض���ل���ط���ات الإي�����ران�����ي�����ة 
ملواجهة  ث���الث���ي���ة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
والقوة  الوقاية  ت�ضمل  التظاهرات 
على  النهج  ه��ذا  يعتمد  وال��رق��اب��ة. 
الدوريات  م��ن  م��و���ض��ع��ة  جم��م��وع��ة 
الأم��ن��ي��ة يف الأح���ي���اء، ال��ق��وات �ضبه 
مت  الأمنية.  والقواعد  الع�ضكرية، 
ت�ضميم هذه املجموعة ب�ضكل جزئي 

الأمنية الداخلية حلظة بلحظة.

ت�سور اإيراين جديد
طريقة  اأن  ن��ف�����ض��ه  امل��ح��ل��ل  اأ����ض���اف 
ي����زداد ت�ضلطاً  ال���ذي  ال��ن��ظ��ام  ح��ك��م 
تفاعله  ك��ي��ف��ي��ة  ت���غ���ري  اأن  مي���ك���ن 
م���ع امل��ن��ط��ق��ة والت����ف����اق ال���ن���ووي. 
جناح  اأن  اإي����ران  ح��ك��ام  يت�ضور  ق��د 
هو  التظاهرات  قمع  ا�ضرتاتيجية 
م�ضدر نفوذ وقوة. ميكن اأن يعتقد 
اأنه ي�ضتطيع قمع مواطنيه  النظام 
ب���دون خ���وف م��ن ال��ت��داع��ي��ات واأنه 
دون  م��ن  للعي�ش  ا���ض��ت��ع��داداً  اأك����رث 
لالتفاق  الق���ت�������ض���ادي���ة  امل����ن����اف����ع 
التطور  ه��ذا  باإمكان فهم  ال��ن��ووي. 
يف ت�������ض���ورات ال���ق���ي���ادة الإي���ران���ي���ة 
الأمريكيني  القرار  �ضناع  م�ضاعدة 
الأمنية  للتحديات  الت�ضدي  على 
الوليات  اإيران على  التي تفر�ضها 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا. ووج����ه كارل 
ثالث تو�ضيات �ضيا�ضية اإىل الإدارة 
الأمريكية كي تتبناها على �ضوء هذا 

على توقع توقيت اندلع التظاهرات 
ويزيد  ب��اك��ر.  ت��وق��ي��ت  يف  و�ضحقها 
انخراط  مت�ضاعد  ب�ضكل  ال��ن��ظ��ام 
با�ضم  امل���ع���روف  ال��ت��ق��ل��ي��دي  جي�ضه 
اأرِت�ش ووكالئه املقاتلني الأجانب يف 
لكارل.  وفقاً  داخلية  اأمنية  مهمات 
اأ�ضا�ضية  ه���ي  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال�ضرتاتيجية.  ه��ذه  اإىل  بالن�ضبة 
الإيرانية  ال�����ض��ل��ط��ات  ت��ب��ن��ت  ل��ق��د 
م���ف���ه���وم ����ض���ي���ادة الإن�����رتن�����ت وهي 
عرقلة  مت�ضاعدة  بطريقة  ت��ري��د 
الإن���رتن���ت والت�������ض���الت م��ن اأجل 
متكني قمعها للتظاهرات. ت�ضتثمر 
الرقابة  بنية  يف  اأي�����ض��اً  ال�ضلطات 
ال�ضطناعي  وال���ذك���اء  ال��داخ��ل��ي��ة 
ل�ضرب املعار�ضة. وياأمل امل�ضوؤولون 
الإمكانات  ت�����ض��خ��ري  الإي����ران����ي����ون 
التحليلية للذكاء ال�ضطناعي من 
اأج����ل جت��م��ي��ع م��روح��ة وا���ض��ع��ة من 
ر�ضدها  مت  التي  البيانات  تدفقات 
ع���� و���ض��ائ��ل رق��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة من 
التهديدات  وا�ضتباق  حتديد  اأج��ل 

الواقع. على الوليات املتحدة دمج 
اأك�  جهد  يف  الإي��ران��ي��ة  �ضيا�ضتها 
الرقمي.  الت�ضلط  انت�ضار  ملكافحة 
اآخر  اإي��ران عاماًل  اأن ت�ضبح  ميكن 
يف ن�ضر التقنيات القمعية واأ�ضاليب 
ال��رق��اب��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف اخل����ارج. 
اإرادته  الإي��راين  النظام  لقد برهن 
عنا�ضر  اإر�������ض������ال  ع���ل���ى  وق�����درت�����ه 
م��ن ج��ه��ازه الأم��ن��ي ال��داخ��ل��ي اإىل 
املتظاهرين  لقمع  و�ضوريا  ال��ع��راق 
وب���ال���ت���ايل احلفاظ  ع��ن��ي��ف  ب�����ض��ك��ل 
وال�ضيا�ضية  الأمنية  م�ضاحله  على 

والقت�ضادية هناك.
اإمكانات  ت�ضدير  ط��ه��ران  ب��اإم��ك��ان 
ا�ضتنتجت  اإذا  متزايد  ب�ضكل  كهذه 
ه���ذه  اأن  الإي�����ران�����ي�����ة  ال�������ض���ل���ط���ات 
مبا  م�ضاحلها  يف  ت�ضب  العمليات 
جمموعة  حت�ضني  على  تعمل  اأن��ه��ا 
ا�ضرتاتيجية  اإن  القمعية.  اأدوات��ه��ا 
النت�ضار  مل��واج��ه��ة  اأو���ض��ع  اأمريكية 
مطلوبة  الرقمي  للت�ضلط  العاملي 
اأكرث  اإي���ران  تقدمت  اإذا  خ�ضو�ضاً 

�ضحف عربية: لبنان.. اهتزازات كربى يف التحالفات قد توؤجل النتخابات

قمع اإيران الداخلي �ضيتزايد.. ملاذا على اأمريكا التحرك؟

م�ضرع 27 مهاجرا يف غرق قاربني قبالة �ضواحل اليونان
•• اأثينا-اأ ف ب

لقي 16 �ضخ�ضا م�ضرعهم يف غرق قارب للمهاجرين يف بحر اإيجة 
اجلمعة، بعد �ضاعات على حادث مماثل اأدى اىل مقتل 11 مهاجرا 
اآخرين، ح�ضب خفر ال�ضواحل اليوناين. وهذا احلادث هو الثالث 

من نوعه منذ الأربعاء.
وثالث  رج��اًل   12 هم  �ضخ�ضا   16 جثث  ال�ضواحل  خفر  وانت�ضل 
ن�ضاء وطفل واحد، ومتكنوا من اإنقاذ 63 �ضخ�ضا يف غرق القارب 

الذي كان يقل ثمانني �ضخ�ضا بالقرب من جزيرة بارو�ش.
ق��ب��ل ���ض��اع��ات، انت�ضلت 11 ج��ث��ة م��ن م��رك��ب ك���ان ي��ق��ل ن��ح��و مئة 
�ضخ�ش وانقلب قرب جزيرة �ضغرية �ضمال جزيرة اأنتيكيثريا م�ضاء 
اخلمي�ش.وقال م�ضوؤول يف خفر ال�ضواحل اليوناين لوكالة فران�ش 

بر�ش اإن نحو ت�ضعني �ضخ�ضا هم 52 رجال و11 امراأة و27 طفال 
مت اإنقاذهم واإجالوؤهم �ضباح اجلمعة قرب جزيرة اأنتيكيثريا.

واأ�ضاف اأن “عمليات البحث والإنقاذ م�ضتمرة لأنه مل يت�ضح بعد 
عدد الأ�ضخا�ش الذين كانوا على منت القارب قبل غرقه«.

وياأتي حادثي الغرق غداة انقالب زورق مطاطي يحمل مهاجرين 
الأربعاء قبالة جزيرة فوليغاندرو�ش يف جنوب اليونان ما اأدى غلى 
اآخ��ري��ن معظمهم من   13 اإن��ق��اذ  بينما مت  اأ�ضخا�ش  مقتل ثالثة 
العراقيني وال�ضوريني وامل�ضريني. لكن ما زال ع�ضرات مفقودين، 

بح�ضب ال�ضلطات اليونانية.
الناجني  اإن  ال�ضواحل لوكالة فران�ش بر�ش  وقال م�ضوؤول يف خفر 
كانوا  �ضخ�ضا   32 اإن  بع�ضهم  قال  فقد  بروايات مت�ضاربة.  اأدل��وا 
نحو  يبلغ  اأن عددهم  اآخ���رون  اف��اد  البداية، يف حني  على متنه يف 

الالجئني  ل�����ض��وؤون  ال�ضامية  املفو�ضية  وق��ال��ت  �ضخ�ضا.  خم�ضني 
هو  فوليغاندرو�ش  قبالة  الغرق  ح��ادث  اإن  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 

الأ�ضواأ يف بحر اإيجه هذا العام.
اإن  ال��ي��ون��ان  يف  املفو�ضية  ممثل  نائب  �ضيلف�ضرتي  اأدري��ان��و  وق��ال 
ي��وا���ض��ل��ون القيام  ال��ن��ا���ش  ب���اأن  اأ���ض��ف  ي��ذك��رن��ا بكل  ال��ق��ارب  “غرق 
املفو�ضية  وتقدر  الأمان”.  عن  بحثاً  باملخاطر  برحالت حمفوفة 
2500 �ضخ�ش عدد الذين ق�ضوا اأو اختفوا يف البحر  باأكرث من 
الثاين-يناير  ك��ان��ون  ب��ني  اأوروب����ا  اإىل  ال��و���ض��ول  حماولتهم  اأث��ن��اء 

وت�ضرين الثاين-نوفم� 2021.
وو�ضل نحو مليون �ضخ�ش، معظمهم من ال�ضوريني، اإىل الحتاد 
اليونانية  ت��رك��ي��ا واجل����زر  م��ن ط��ري��ق   2015 ع���ام  الأوروب������ي يف 

القريبة.

»جمعة اخلال�ش«.. مع�ضلة النتخابات توحد �ضرق وغرب ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

�ضهدت مدن يف �ضرق وغرب ليبيا، بالتزامن لأول مرة منذ �ضنوات، 
بتاأجيل  ل��ل��ت��ن��دي��د  اخلال�ش”  “جمعة  ع���ن���وان  حت���ت  م���ظ���اه���رات 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة يف 24 دي�ضم�. وع��ل��ى راأ����ش املدن 
وطرابل�ش  بنغازي  مدينة  اجلمعة،  كبرية،  مظاهرات  �ضهدت  التي 
وم�ضراتة وط�ق، حيث ع�َّ فيها املتظاهرون عن رف�ضهم الدخول 
الأليمة  ���ض��ن��وات   10 ال���  مرحلة  بعد  ج��دي��دة،  انتقالية  مرحلة  يف 
والتخريب.  والأم����وال  ال��دم��اء  م��ن  الكثري  ليبيا  فيها  تكبدت  التي 
وطالبوا  الن��ت��خ��اب��ات،  معرقلي  �ضد  ب�����ض��ع��ارات  امل��ت��ظ��اه��رون  وه��ت��ف 
يقت�ضر  اأن  على  حاليا،  القائمة  ال�ضيا�ضية  الأج�ضام  كافة  باإ�ضقاط 
التاريخ  الت�ضريعية لالنتخابات حتى  عمل ال�ملان على الإج��راءات 

العليا لالنتخابات، وهو  اجلديد الذي اقرتحته املفو�ضية الوطنية 
التي  امل��ت��ح��دة  الأمم  املتظاهرين  ه��ت��اف  و�ضمل  امل��ق��ب��ل.  يناير   24
لوها جزء من م�ضوؤولية تاأجيل املوعد الأول لالنتخابات ل�”عدم  حمرّ
حمذرين من اأنه يف حال  اإيفاءها بالتزاماتها اأمام ال�ضعب الليبي”، 
فاإنهم �ضي�ضطرون لت�ضعيد  الليبي  ال�ضعب  عدم ال�ضتجابة ملطالب 
امل��وق��ف. وع���ن م��ط��ال��ب امل��ح��ت��ج��ني، ق���ال املعت�ضم ���ض��امل، وه���و اأحد 
اأمل كبرية  اإن هناك خيبة  “�ضكاي نيوز عربية”،  املتظاهرين ملوقع 
يف  كبري  ب�ضكل  عانى  واأن��ه  خا�ضة  النتخابات،  تاأجيل  بعد  لليبيني 
الع�ضر �ضنوات الأخرية التي ق�ضتها البالد يف فرتات انتقالية. واأكد 
�ضامل اأن املظاهرات �ضتتوا�ضل يف كل املدن ب�ضكل �ضلمي حلني معرفة 
ما �ضتوؤول اإليه الأمور، م�ضريا اإىل اأن الع�ضيان املدين قد يكون احلل 
النهائي يف حال دخلت البالد بفرتة انتقالية جديدة، منبها اإىل اأن 

الكرة الآن يف ملعب ال�ملان “وعليه اأن يقرر ويح�ضم«. وفيما يتعلق 
باخليارات املتوفرة اأمام ال�ضعب الليبي، قال املحلل ال�ضيا�ضي الليبي 
اإبراهيم الفيتوري اإن ما جرى يف البالد “خيبة اأمل كبرية لليبيني”، 
لفتا اإىل اأن تاأجيل النتخابات “اإعالن حالة ف�ضل للمجتمع الدويل 
ملوقع  الفيتوري  واأ���ض��اف  الأم����ر«.  ه��ذا  يف  امل�ضاركة  املوؤ�ض�ضات  وك��ل 
“فقد عانى  الليبي متوقع  ال�ضارع  اأن غ�ضب  نيوز عربية”  “�ضكاي 
10 �ضنوات من الفو�ضى وحكومات متعاقبة زادت الأزمة على يديها، 
ال�ضيا�ضي الذي يخدم تيارات بعينها على  اأع�ضائها  نظرا لنتماءات 
ح�ضاب م�ضلحة ال�ضعب«. وحذر املحلل ال�ضيا�ضي من اأن ال�ضعب من 
اإذا زادت املدة  اأن ينتظر املهلة املعلنة وهي حتى يناير، ولكن  املمكن 
ودخلت ليبيا يف فرتة انتقالية كبرية فهذا لن ير�ضيه، ومن املمكن 

اأن ت�ضهد البالد ع�ضيانا مدنيا على نطاق وا�ضع.
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اإىل من يهمه الأمر

 نحن، تي اف �ضي اف انرتنا�ضيونال ت�ضانلز ميدل اي�ضت منطقة حرة - ذ.م.م.، �ضركة منطقة حرة 
املنظمة لل�ضركات  اللوائح  تاأ�ض�ضت وفقاً لأحكام  ذات م�ضوؤولية حمدودة، رخ�ضة جتارية رقم ١67٤8، 
اخلا�ضة يف �ضلطة دبي للتطوير ل�ضنة 2٠١6 وتعديالتها )»اللوائح املنظمة لل�ضركات اخلا�ضة«(، نعلن 

باأننا ومبوجب املادة )١7( من اللوائح املنظمة لل�ضركات اخلا�ضة، قررنا تغيري اإ�ضم ال�ضركة اإىل:
ديزين  ميدل اإي�ضت منطقة حرة - ذ.م.م.

ل  مدة  خالل  خطي  باإعرتا�ش  يتقدم  اأن  ال�ضركة  اإ�ضم  تغيري  على  بالإعرتا�ش  يرغب  من  كل  على 
تتجاوز اأربعة ع�ضر )١٤( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإ�ضعار على العنوان التايل:

مدير اإدارة الت�ضجيل والرتاخي�ش
�ضلطة دبي دبي للتطوير

�ش.ب: ٤788٤٤
دبي، الإمارات العربية املتحدة

info@dda.gov.ae  : ال�يد اللكرتوين
تي اف �ضي اف انرتنا�ضيونال ت�ضانلز ميدل اي�ضت منطقة حرة - ذ.م.م.

اإ�صعار بتغيري اإ�صم �صركة منطقة حرة 
ذات م�ص�ؤولية حمدودة

70197 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

 ا�ضم ال�ضركة : هنت كريتف لالإدارة الت�سويقية �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م
101 -18 ملك احمد علي ح�ضن الزرعوين - اخلبي�ضي - ديرة -  العنوان : مكتب رقم 
ال�ضكل القانوين : �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�ش الواحد )ذ م م(، رقم الرخ�ضة : 
790652 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1305422 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/12/19 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/12/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل 
ال�سريبية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  فيجن  برو�سبيكتف  املعني  امل�ضفي 
 : ه��ات��ف     B ا���ض��ت��دام��ة   - املطينة   - ال��غ��ري��ر لال�ضتثمار  F1 ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2877163  : فاك�ش    04-6877163

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

70392 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  فيجن  برو�سبيكتف   : امل�ضفي  ا�ضم 
 - املطينة   - لال�ضتثمار  الغرير  ملك   F1 رق��م  مكتب   : العنوان  ال�سريبية 
ا�ضتدامة B   هاتف : 6877163-04  فاك�ش : 2877163-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور 
اأعاله لت�ضفية هنت كريتف لالإدارة الت�سويقية �سركة ال�سخ�ض الواحد 
�ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/12/19 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/19 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ش 
الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

70392

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)تنفيذ(  جتاري   2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 347/ 
اإىل املنفذ �ضده : الحتاد لالأملنيوم - ذ م م  

العنوان : بالن�ضر يف احدى ال�ضحف املحلية  
حيث انه بتاريخ 2021/8/24 قد �ضدر احلكم يف الدعوى رقم 310/2021 �ضدك ل�ضالح 

املنفذ  املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج - ذ م م  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 47642.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعـالن مدعـى عليهما باحلكم بالن�صـر

يف الدع�ی رقم SHCFICIPOR2021/ 0001054 جتاری )جزئى(
اإىل املدعى عليهما :1- العالمة ل�ضيانة ال�ضفن ذ.م.م

2- �ضتاني�ضالو�ش فنول الفون�ش مدعى عليه ثاين هندي/ اجلن�ضية.
MASHREQ BANK )PSC ) تعلمكم باأن املدعي بنك امل�ضرق )�ش.م.ع

قد اأقام الدعوي املذكورة اأعاله  - و قد �ضدر حكم من املحكمة بالتي :
قررت املحكمة: اإلزام املدعى عليهما بالت�ضامن باأن يوؤديا للمدعي مبلغا قدره 101495.17 
درهم )مائة وواحد األفا واأربعمائة وخم�ضة وت�ضعني درهما و�ضبعة ع�ضر فل�ضا(، واإلزامهما بفائدة 
قدرها 5% �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام على األ تزيد على 

اأ�ضل املبلغ املق�ضي به، مع اإلزامهما مب�ضروفات الدعوى ومائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
و لكم حق ال�ضتئناف خالل املدة القانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية - دائرة التنفيذ 

 SHCEXCICPL2021/0004537 اإخطار دفع يف الق�صية رقم
اإىل املحكوم عليه / املنازع �ضده/ توفيق �ضادق ر�ضك اجلبوري

.ب  �ش   2 رق��م  ال�ضناعية  ال�ضناعي  الأول  �ضارع  التجاري  ظبي  اب��و  بنك  خلف  ال�ضارقه  ام��ارة   : وعنوانه 
twfeeq@asadbabilgroup.com الإلكرتوين ال�يد    35063

�ضدك ل�ضالح املدعي : املنازع/ م�ضطفى حميد جا�ضم �ضاري
نخطركم من اأنه �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه

 SHCEXCICPL2021/0004537/ يف الدعوى رقم
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ومبا اأن احلكم

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الإجمايل: 310007 درهم والتكليف بالوفاء بالن�ضر 
15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم و يف حالة  اأع��اله خالل  اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء  مبوجب هذا 

تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتنخذ بحقك الإجراءات القانونية. حرر بتاريخ 2021/12/16 
حمكمة التنفيذ املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن بالن�صر 

�صادر عن حمكمة عجمان ال�صرعية 
اح�ال  يف  الدع�ی رقم 695/ 2021 

اأبو ادري�ش ال�ضيخ - �ضوداين اجلن�ضية - جمهول حمل الإقامة  اإىل املدعى عليه كبا�ضي احل� 
خارج الدولة - مبا اأن املدعية / مزار عو�ش حممد على

قد اأقامت عليك الدعوى ال�ضرعية املذكورة بالرقم اأعاله. اأمام هذه املحكمة. 
للمطالبة ب/ التطليق للهجر وعدم النفاق وال�ضرر واملطالبة بنفقة �ضابقة ونفقة عدة ومتعة 
مع كافة احلقوق ال�ضرعية وقد حددت املحكمة جل�ضة : الثالثاء 2022/01/11 م للنظر يف 
الدعوى، فاأنت مكلف باحل�ضور �ضخ�ضيا اأو من ينوب عنك ر�ضميا اأمام هذه املحكمة يف املوعد 
املذكور للرد على الدعوى، ويف حالة تخلفك عن احل�ضور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �ضتنظر 

يف الدعوى وت�ضدر حكمها غيابيا. 
حتريرا يف يوم الأحد املوافق 19 / 12 / 2021م

القا�صي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة عجمان ال�صرعية

70608 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/10141(
املنذر / فيكراماديتيا كامالبوري )هندي اجلن�ضية(

وميثله قانونا ال�ضيد / ديليبهاي تيجواين )هندي اجلن�ضية(
مبوجب التوكيل العام ال�ضادر من حماكم دبي برقم حمرر رقم 34665/1/2020 

املنذر اليه/ حاجي مياه حممد يعقوب علي حممد )هندي اجلن�ضية(
)جمهول حمل الإقامة(

ننذركم ب�ضرورة �ضداد املديونية املرت�ضدة بذمتكم مببلغ وقدره 29000 درهم )ت�ضعة وع�ضرون 
األف درهم فقط لغري( وذلك بخالف 12% الفائدة القانونية حتى تاريخ ال�ضداد العام وذلك 
يف خالل خم�ضة ايام من تاريخ العالن بهذا الإنذار العدىل. مع حفظ كافة احلقوق القانونية 
الأخرى للمنذر، واإل فاإننا �ضن�ضطر اأ�ضفني لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية �ضدكم من خالل 
عن  وبالتعوي�ش  القانونية  والفائدة  املرت�ضده  املبالغ  كامل  ب�ضداد  واملطالبة  للق�ضاء  اللجوء 

تاأخريكم يف ال�ضداد مع الزامكم بالر�ضوم وامل�ضارف كاملة ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/10151(
املخطرة : �ضركة حاجي التجارية ذ.م.م
بوكالة املحامي/ عبداحلميدعبدامللك 

املخطر اليه : خالد عو�ش حممود عوده - اردين اجلن�ضية - جمهول حمل القامة
املو�ضوع : اخطار قانوين

ارقام  املرجتعة  ال�ضيكات  مبوج�ب  دره��م   122،577  /04 مببلغ  واخ�رى  الي�ه  املخط�ر  تداين  املخطرة   -1
اجمايل  مببل�غ   )2335  –  2334  -  2333  –  2332  –  2331  –  2330  –  2329  –  2328(
ومبا ان املخطر اليه الثاين هو الذي حرر ووقع على ال�ضيكات املرجتعة فان�ه يك�ون   -2 درهم.   122،577/04
املرت�ضدة  املديونية  ب�ضداد  املبادرة  ب�ضرعة  نخطركم  فاننا   ، لذلك  املطالبة.   حمل  باملديونية  بالت�ضامن  م�ل�زم 
واربعة  درهم  و�ضبعون  و�ضبعة  وخم�ضمائة  الف  وع�ضرون  واثنان  )مائة  درهم   122،577/04 وقدرها  بذمتكم 
فلو�ش( والفائدة بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد وذلك خالل خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالمكم لهذا 

الخطار وال �ضت�ضطر املخطرة اىل اللجوء للمحكمة للزامكم باملديونية حمل املطالبة مع الر�ضوم وامل�ضاريف.
هذا للعلم ولنفاذ مفعوله قانوناً

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/10142(
املنذر / ا�ضي�ش كومار رام كومار - )هندي اجلن�ضية(

املنذر اليه / حاجي مياه حممد يعقوب علي حممد )هندي اجلن�ضية(
)جمهول حمل الإقامة(

88000 درهم )ثمانية  ننذركم ب�ضرورة �ضداد املديونية املرت�ضدة بذمتكم مببلغ وقدره 
تاريخ  حتى  القانونية  الفائدة   %12 وذل��ك بخالف  دره��م فقط لغ��ري(  األ��ف  وثمانون 

ال�ضداد العام وذلك يف خالل خم�ضة ايام من تاريخ الطالن بهذا الإنذار العدىل. 
لإتخاذ  اأ�ضفني  �ضن�ضطر  فاإننا  واإل  للمنذر،  الأخ���رى  القانونية  احل��ق��وق  كافة  حفظ  م��ع 
جميع الإجراءات القانونية �ضدكم من خالل اللجوء للق�ضاء واملطالبة ب�ضداد كامل املبالغ 
بالر�ضوم  الزامكم  ال�ضداد مع  تاأخريكم يف  وبالتعوي�ش عن  القانونية  والفائدة  املرت�ضده  

وامل�ضاريف كاملة ومقابل األعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/10164(
املنذرة / رامي�ش هريا )�ش.ذ.م.م(

املنذر اليه / حممد جاويد حممد ابراهيم )مدير ال�ضركه - موقع وحمرر ال�ضيكات(
املو�ضوع : تكليف بالوفاء 103،754،33 درهم )مائه وثالثه الف و�ضبعمائه واربعة 
نكلفكم  املوكلني  عن  نيابة  فاإننا   ، وعليه  فل�ضا(  وث��الث��ون  وثالثة  هما  در  وخم�ضون 
وننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمتكم و البالغ 103،754،33 درهم )مائة 
وثالثه الف و�ضبعماته واربعه وخم�ضور درهما وثالثة وثالثون فل�ضا( و ذلك خالل 
مدة ل تتجاوز خم�ضة اأيام من تاريخ العالن بالن�ضر ، و اإل فاإنه �ضن�ضطر اإىل اإتخاذ 
ت�ضمينكم  مع  موكلينا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم  ال��الزم��ة  القانونية  الإج����راءات 

الر�ضوم و امل�ضروفات و كامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/10156(
املنذرة/ موؤ�ض�ضة خياط لوبو.

بوكالة املحامني/ حممد اللنجاوي ومرمي ال�ضام�ضي
�ضد / املنذر اليه/ مطعم �ضبي�ضيال مارينا.

املو�ضوع/ اإعالن بالن�ضر يف النذار العديل رقم )268963/1/2021(
ال��ي��ه وت��ن��ذره قانوناً  ال��ع��ديل تخطر املخطر  امل��ن��ذرة ومب��وج��ب ه��ذا الخ��ط��ار  حيث ان 
ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته مبلغ وقدره 206،049.30 )مائتان و�ضتة األف 
وت�ضعة واربعون درهما وثالثون فل�ضاً( وذلك خالل مدة خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا 
بالوفاء  للمطالبة  املعنية  واجلهات  للق�ضاء  اللجوء  اإىل  املنذرة  �ضت�ضطر  وال  الن��ذار، 

بقيمة الدين ومع حتمل املنذر اليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واملحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
 اإعالن مب�عد جل�صة اإدارة دع�ی بالن�صر    

 رقم الدع�ی 2021/1030 جتاري جزئي  
بناء علي طلب / مدعي / فا�ضت لتاأجري ال�ضيارات �ش.ذ.م.م اجلن�ضية

اىل مدعى عليه / ايليا عبداهلل التيماين اجلن�ضية / لبنان
مدعى عليه / �ضركة وورلد اأوف ترافل )�ش.م.ح( اجلن�ضية مديرها / ايليا عبداهلل التيماين 

فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة راأ�ش اخليمة الإبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد عنك يف ال�ضاعة 
الثالثاء املوافق 2021-12-28 لالجابة علي الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و  يوم  من   9.00
دفوع ، و يف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى 
غيابيا. طالبا فيها:- اأوًل الت�ضريح بالدعوى وحتديد اأقرب جل�ضة لنظرها واإعالن املدعى عليهما ب�ضورة 
منها ثانيا: احلكم باإلزام املدعى عليهما على �ضبيل الت�ضامن فيما بينهم باأن يوؤديا اإىل املدعية مبلغ وقدره 
درهم )مائة ثالثة وثالثون األف وثالثمائة اأربعة ع�ضر درهما( مع الفائدة القانونية بواقع   133.314
متام ال�ضداد. ثالثاً: احلكم باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤدياً  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  12% �ضنوياً 
اإىل املدعية مبلغ وقدره 10،000 درهم )ع�ضرة اآلف درهم( تعوي�ش عن حب�ش م�ضتحقات املدعية لديهم 
وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى تاريخ قيد الدعوى. رابعاً : اإلزام املدعى عليهما الر�ضوم و 

امل�ضاريف مقابل اأتعاب املحاماة. 
 مدير دع�ی

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
 اخطار دفع بالن�صر

رقم امللف2021/1041 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / �ضيف ا�ضماعيل عبداهلل ا�ضماعيل احلمادي ، اجلن�ضية 
الإم��ارات العربية املتحدة - اىل املحكوم عليه / �ضعيد جمعه وليد �ضعيد اآل علي - 
اجلن�ضية / الإمارات العربية املتحدة - ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ش اخليمة 
قد ا�ضدرت بحقك حكما بتاريخ 2020/2/12 يف الق�ضية )23/2020( جتاري 
جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 35221.20 درهما �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 
، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله 
، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، 

والر�ضوم املرتبة عليك. 
 ق�صم التنفيذ 

 حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70330

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلج�زات والبي�ع
اإخطار باحلجز التنفيذي بالن�صر 

يف الإنابة رقم 111 ل�صنة 2021 
اىل املنفذ �ضده / جلوي مبارك عبداهلل مبارك اجلميعة

ل�ضالح املنفذ له / الرا�ضخون للعقارات - ملالكها �ضركة ال�ضخ�ش الواحد ذ.م.م
توقيع احلجز  باأنه مت  اإعالمكم  اأع��اله،  التنفيذية  الق�ضية  التنفيذ( يف  )دائ��رة  املحكمة  قررت 

التنفيذي على العقار املو�ضح بياناته ادناه:
قطعة رقم )2566( مبنطقة الزاهية باإمارة عجمان
قطعة رقم )2565( مبنطقة الزاهية باإمارة عجمان

والبيوع  احلجوزات  ق�ضم  الحتادية  البتدائية  عجمان  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ العالن يف حال وجود اإي اإعرتا�ش. ويف حال تخلفكم عن احل�ضور 

يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ضتبا�ضر اجراءات البيع يف غيابكم.
حليمه اأحمد احل��صني
مدير اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
     اعالن بالن�صر عن الإ�صتئناف  

يف الدع�ی 2021/60 يف التظلم رقم 2021/283 
امل�ضتاأنف : عامر عبداهلل حممد املال

امل�ضتاأنف �ضده : مظهر علي �ضاول
امل�ضتاأنف �ضده الثاين : جرات�ضي كويف �ضوب ذ.م.م

قد اقاموا �ضدكم الدعوى رقم 2021/60 ا�ضتئناف 
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الحد املوافق 
الق�ضائية بخ�ضو�ش  اللجنة  اإمام  م�ضاء   11:30 ال�ضاعة   19/12/2021
الدعوى املقدمة �ضدكم واملنعقدة مبقر دائرة الأرا�ضي والأمالك مركز ف�ش 
املنازعات اليجارية لنظر يف الدعوى، وقد امر بتق�ضري مدة امل�ضافة اإىل ثالث 
اأيام من تاريخ الن�ضر فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميتلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ضتندات.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70021

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صيدلية فتحية ل�صاحبها عبدالقادر احمد حممد  
اداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002685/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضيدلية فتحية ل�ضاحبها عبدالقادر احمد حممد 
العنوان : اإمارة عجمان الرميلة )1( �ضارع الزهراء 29 الطابق الر�ضي بالقرب من كافترييا ح�ضناء 

هاتف رقم 067458381 هاتف متحرك 0554457100 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ فارما اييك�ش ميدكال �ضبالي - �ش ذ م م   
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 18024.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الر�س العظيمة ملقاولت البناء  �س ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005032/ 

اإىل املحكوم عليه : الر�ش العظيمة ملقاولت البناء - �ش ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة م�ضانع الأ�ضباغ الوطنية املحدودة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 315334 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�صة   على  امر   SHCFICIPTO2021 /0008879 يف  الدع�ی رقم

اإىل : املحكوم عليه / عبدالرحمن عبداهلل �ضالح حممد  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بهادور  جاني�ش  �ضيرتي  ديفي  نيكا   / ل�ضالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 

�ضيرتي -  بالتايل : بعد الطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان ي�ضلم املدعية جواز ال�ضفر اخلا�ش بها

حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/10148(
املنذر / ورثة املرحوم/ حميد عبد اهلل حميد ال�ضيبة - ع�نهم القا�ض�ران اإب�راهيم وم�وزة 

ب�ض�فت�هم م�ن الورث�ة وتن�وب ع�نهم موؤ�ض�ض�ة الأوقاف و�ضوؤون الق�ضر
املنذر اليه / �ضيدلية مارينا جيت )فرع من �ضيدلية مارينا اولد تاون �ش.ذ.م.م(

ب��ه��ذا ي��ك��ل��ف امل��ن��ذري��ن امل��ن��ذر ال��ي��ه ب���الإخ���الء ودف����ع م��ت��اأخ��رات الج����رة بقيمة مبلغ 
وخم�ضة  دره��م  واربعون  اثنان  وت�ضعمائة  األ��ف  واربعون  )ثمانية  دره��م   48942.5
فلو�ش( خالل مدة اق�ضاها ثالثون يوما من تاريخ ن�ضر هذا الن��ذار، وال �ضي�ضطر 
والفوائد  املتاأخرات  ب�ضداد  الزامكم  و  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  ايل  املنذرين 

القانونية والر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/10149(
املنذر / احمد �ضديق حممد �ضميع حممد املطوع

املنذر اليه / احمد حممود هنيدي
دره��م )مليون   1،100،000 ب��اأداء مبلغ  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
ومائة الف درهم( خالل مدة اق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ هذا الإنذار 
اأداء باملبلغ  ا�ضت�ضدار امر  اإج��راءات  املنذر لل�ضري يف  وال فاأنه �ضي�ضطر 
املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ضروفات يتكبدها يف �ضبيل 

ذلك. هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/10150(
املنذر / البنك التجاري الدويل

املنذر اليه / تامر حممود حممود على يو�ضف
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باأداء مبلغ 597،494 درهم )خم�ضمائة 
مدة  خ��الل  دره���م(  وت�ضعون  ارب��ع��ة  وارب��ع��م��ائ��ة  ال��ف  وت�ضعون  �ضبعة 
اأيام من تاريخ هذا الإنذار وال فاأنه �ضي�ضطر املنذر  اق�ضاها خم�ضة 
لل�ضري يف اإجراءات ا�ضت�ضدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف 
مطالبتكم باأي م�ضروفات يتكبدها يف �ضبيل ذلك. هذا للعلم ولنفاذ 

ما جاء مبحتواه.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدی حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي( عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0001625 يف  الدع�ی رقم

اىل : اللوؤلوؤة العربية ملقاولت ال�ضيانة العامة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان اجلرف رقم مكاين 5٣6٤2١٤٠٠٠ ت : ٠5669٣6266   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / �ضيكوبي فيليب اوليكا  العنوان : حمل الإقامة : عجمان  اجلرف  رقم الهاتف : 5٤56٣5٤2٤   
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ :  التم�ش من عدالة املحكمة التي : 

١- حتديد اقرب جل�ضة واعالن املدعي عليهم بها.  2- الزام املدعي عليهم بان يوؤدي للمدعي مبلغ )١١8٠٠( مع الفائدة 
بواقع ١2٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. 

٣- الزام املدعي عليه بت�ضليمي جواز �ضفر وتذكرة طريان والغاء القامة 
٤- الزام املدعي عليهم  بدفع كافة الر�ضوم وامل�ضاريف. 

لذا يتوجب عليكم احل�ضور اأمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الوىل حمكمة عجمان الإحتادية �ضباح 
يوم ----- املواق 2٠2١/١2/28 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو اإر�ضال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2٠2١/2/١7 م 

مدير اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 
اعالن بالن�صر        

 2234/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : ١- جي تي دبليو لال�ضتثمار �ش ذ م م 
2- علي بن حممد بن حبيب احلمود  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : ال�ضفلت لن�ضاء الطرق - ذ م م - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اعتبار لئحة 
واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�ضخ  احلكم  التزاماتهما.  لتنفيذ  عليهما  للمدعي  اخطار  الدعوى 
عليهما واعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل التعاقد. والزام املدعي عليهما اإرجاع ال�ضيكات امل�ضلمة 
لهما واإعادة قيمة ال�ضيك رقم 5٠٠٠٤٤ درهم البالغة ٤5٠٠٠ درهم والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية حتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2٠22/١/١١ ال�ضاعة ١٠.٠٠ �ضباحا يف 
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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عربي ودويل

•• تون�س-وكاالت

طالب حمللون وباحثون �ضيا�ضيون 
ال�ضلطات يف تون�ش، باإطالع الراأي 
العام على هوية اجلهات التي قال 
تخطط  اإنها  �ضعيرّد  قي�ش  الرئي�ش 

لغتيال م�ضوؤولني يف البالد.
واجلمعة فتحت النيابة العمومية 
ملكافحة  الق�ضائي  ال��ق��ط��ب  ل���دى 
الإره��اب يف تون�ش، حتقيقات على 
��د التي  خ��ل��ف��ي��ة ت�����ض��ري��ح��ات ���ض��ع��يرّ
اأ�ضار فيها اإىل ر�ضد ات�ضال هاتفي 
ارت����ك����اب جرائم  م���ق���رتح  ت�����ض��م��ن 
اغ��ت��ي��ال ل��ع��دد م���ن امل�����ض��وؤول��ني يف 
حتدثت  امل��ك��امل��ة  اأن  مبينا  ال��ب��الد، 

حتى عن حتديد موعد الغتيال.
وكان �ضعيرّد قد حذر يف ت�ضريحات 
املجل�ش  ان��ع��ق��اد  اأث���ن���اء  ب��ه��ا  اأدىل 
من  اخلمي�ش،  ال����دوري،  ال����وزاري 
“موؤامرات يف تون�ش ت�ضل اإىل حد 
من  الغتيال”،  بع�ضهم  اق���رتاح 
الذين  “اخلونة  �ضماهم  من  قبل 
للمخابرات  ���ض��م��ائ��ره��م  ب����اع����وا 
املزيد  ك�ضف  دون  من  الأجنبية”، 
م���ن ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل ال��ت��ي ط��ال��ب بها 
واملراقبون،  ال�ضيا�ضيون  الن�ضطاء 
ت��ق��ف خلف  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  لتحديد 
ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات وت�����ض��ك��ل خطرا 

على اأمن البالد.
ال�����ض��ي��ا���ض��ي خليل  امل���ح���ل���ل  وق������ال 
�ضعيرّد  ت�����ض��ري��ح��ات  اإن  ال���رق���ي���ق 
“يجب اأن توؤخذ اأمنيا على حممل 
ال�ضيا�ضي  ال�������ض���ي���اق  لأن  اجل������د، 
والأزمة التي متر بها البالد تنبئ 
مب�ضار م�ضابه للفرتة الزمنية التي 
�ضكري  ال�ضيا�ضيني  اغتيال  عرفت 
عندما  ال�اهمي،  وحممد  بلعيد 
دف���ع���ت الأزم�������ات ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة اإىل 
الغتيالت  ع�  اخل�ضوم  ت�ضفية 

رغم التحذيرات اخلارجية”.
الرقيق يف حديث مع موقع  ودع��ا 
الرئي�ش  عربية”،  ن��ي��وز  “�ضكاي 
هذه  ع��ن  “الك�ضف  اإىل  التون�ضي 
اأم��ن تون�ش  التي تخون  الأط���راف 
كانوا  اإن  م��ا  ملعرفة  وا���ض��ت��ق��راره��ا، 
جهات  اأم  ���ض��ي��ا���ض��ي��ني  خ�������ض���وم���ا 
اإرهابية”، م�ضيفا اأن “الراأي العام 
اإذا  ي��ع��رف م��ا  اأن  ت��ون�����ش ي��ج��ب  يف 
ال�ضيا�ضية  يوليو   24 جبهة  كانت 
والتي  �ضعيرّد،  ل��ق��رارات  امل��ع��ار���ض��ة 
الإخوانية  النه�ضة  حركة  تقودها 
وح���ل���ف���اوؤه���ا، ه���ي م���ن ت��ق��ف وراء 

التهديد بالغتيالت”.
واعت� املحلل ال�ضيا�ضي اأن اإعالن 
املن�ضف  حممد  ال�ضابق  الرئي�ش 
“اإ�ضراب  يف  ال���دخ���ول  امل����رزوق����ي 

•• بغداد-وكاالت

اإىل  ال����ع����راق  الأن�����ظ�����ار يف  ت��ت��ج��ه 
جل�ضة املحكمة الحتادية الأخرية، 
الأ���ض��ب��وع امل��ق��ب��ل، لإ����ض���دار احلكم 
ال���ن���ه���ائ���ي ب����ال����دع����وى امل���رف���وع���ة 
النتخابات،  ن��ت��ائ��ج  ب��خ�����ض��و���ش 
بدء  مرحلة  اإىل  بعدها  لالنتقال 
جل�ضات ال�ملان اجلديد، وت�ضكيل 

احلكومة املقبلة.
نيابية  انتخابات  ال��ع��راق  واأج���رى 
املا�ضي،  اأك��ت��وب��ر  م���ن  ال��ع��ا���ض��ر  يف 
ب�ضاأن  زال��ت اخلالفات جارية  وم��ا 
نتائجها، خا�ضة من قبل الف�ضائل 
امل�ضلحة التي ُمنيت بهزمية قا�ضية، 
ت��ع��رت���ش ع��ل��ى النتائج  وم���ا زال���ت 

وتطالب باإلغائها اأمام الق�ضاء.
العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  ��ل��ت  واأجرّ
يف ال���ع���راق، اخل��م��ي�����ش، ال��ن��ظ��ر يف 
اأق��ام��ت��ه��ا الأجنحة  ال��ت��ي  ال��دع��وى 
امل�ضلحة،  ل��ل��ف�����ض��ائ��ل  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
اإىل جل�ضة  النتخابات،  نتائج  �ضد 

الأحد املقبل.
وت���ب���اي���ن���ت ت���ف�������ض���ريات اخل�������اء 
ال��ق��رار املتوقع  ال��ق��ان��ون��ي��ني ح���ول 
��������ض�������دوره م������ن ق����ب����ل امل���ح���ك���م���ة 
ق�����ال اخلبري  ح���ي���ث  الحت������ادي������ة، 
العراقي،  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ال�������ض���اأن  يف 
اأربعة  “هناك  اإن  ح�����ض��ني،  ب��ا���ض��ل 
ل���ل���ت���ع���اط���ي مع  �����ض����ي����ن����اري����وه����ات 
نتائج  اإلغاء  وهي  احلالية،  الأزم��ة 
اإع����ادة ف��رز يدوي  اأو  الن��ت��خ��اب��ات، 
اأو اإع��ادة فرز جزئي بن�ضبة  �ضامل، 
م��ع��ي��ن��ة، ف�����ض��ال ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة رد 
مع  اأغ��ل��ب��ه��ا،  اأو  جميعها  ال��ط��ع��ون 

•• طهران-اأ ف ب

اأعلن رئي�ش املنظمة الإيرانية للطاقة 
ب��الده ل  اأن  اإ�ضالمي  الذرية حممد 
تعتزم رفع ن�ضبة تخ�ضيب اليورانيوم 
باملئة يف ح��ال ف�ضل   60 لأع��ل��ى م��ن 
لإحياء  ال���ه���ادف���ة  ف��ي��ي��ن��ا  م��ب��اح��ث��ات 
النووي،  ب��رن��اجم��ه��ا  ب�����ض��اأن  الت��ف��اق 

والتي ت�ضتاأنف غداً الإثنني.
وكالة  مع  مقابلة  يف  اإ�ضالمي  وق��ال 
ُن�ضرت  ال��رو���ض��ي��ة  نوفو�ضتي”  “ريا 
ال�����ض��ب��ت، ردا ع��ل��ى ����ض���وؤال ع��ن زي���ادة 
ب���ح���ال ف�ضل  ال��ت��خ�����ض��ي��ب  م�����ض��ت��وى 
امل���ب���اح���ث���ات م����ع ال����ق����وى ال����ك�����ى، 

“كال”.
واأ�ضاف “اأهدافنا املتعلقة بتخ�ضيب 
حاجاتنا  ت��ل��ب��ي��ة  ه����ي  ال���ي���وران���ي���وم 
يحتاج  وم���ا  والن��ت��اج��ي��ة  ال�ضناعية 
اإليه �ضعبنا”، وذلك وفق ن�ش احلوار 

ت�ضريحات  اإث���ر  الدبلوما�ضية”، 
قال فيها اإنه �ضعى اإىل اإف�ضال عقد 

القمة الفرنكوفونية يف تون�ش.
الباحث  اع��ت���  ذات���ه،  ال�ضياق  ويف 
حممد  ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة  ال����ع����ل����وم  يف 
�ضخ�ضيات  “ا�ضتهداف  اأن  ذوي���ب 
غري  عمليات  بالغتيال  �ضيا�ضية 
م�ضتبعدة احلدوث يف هذا الظرف 
ال�ضتثنائي احل�ضا�ش الذي ت�ضهده 
بحدة  ي���ت�������ض���م  وال���������ذي  ال�����ب�����الد، 
التجاذبات ال�ضيا�ضية وفقدان قوى 
ك�ى �ضيا�ضية ومالية نافذة منذ 
�ضنني يف الدولة لنفوذها بعد 25 

يوليو”.
بحل  �ضعيرّد  اأم��ر  التاريخ،  هذا  ويف 
وتعطيل  امل�ضي�ضي،  ه�ضام  حكومة 
ك��ان��ت تقوده  ال���ذي  ال���مل��ان  عمل 
برئا�ضة  الإخوانية  النه�ضة  حركة 
وت��ع��ه��د بفتح  ال��غ��ن��و���ض��ي،  را����ض���د 

ملفات الف�ضاد يف البالد.
نيوز  “�ضكاي  مل��وق��ع  ذوي����ب  وق����ال 
الداخلية  وزارة  اإن  عربية”، 
مطالبتان  ال��ع��م��وم��ي��ة  وال��ن��ي��اب��ة 
بتو�ضيح الأمر للتون�ضيني واتخاذ 
الإج�����راءات ال��الزم��ة ل��ت��ف��ادي جر 

البالد اإىل مربع العنف والدم”.
تكون  اأن  امل��م��ك��ن  “من  واأ����ض���اف: 
�ضعيرّد  اإل��ي��ه��ا  يلمح  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 

جوع” ينبئ با�ضتعادة م�ضهد الأزمة 
ال�ضيا�ضية يف تون�ش، و”هو من باب 
خللق  الهادفة  ال�ضيا�ضية  املناورات 
و�ضيا�ضيا  اجتماعيا  متفجر  و�ضع 
داخل البالد، وتفريج ال�ضغوطات 
املعنية  ال�ضيا�ضية  الأط����راف  على 
الق�ضاء  اأم��ام  والوقوف  باملحا�ضبة 

حمكمة  اأ����ض���درت  اأن  ب��ع��د  جوع” 
اب��ت��دائ��ي��ا يق�ضي  ت��ون�����ض��ي��ة ح��ك��م��ا 
خلفية  ع��ل��ى  ���ض��ن��وات،   4 ب�ضجنه 
الدولة  اأم���ن  على  الع��ت��داء  تهمة 
“اإجراء  ت��ع��م��ده  ب��ع��د  اخل����ارج����ي، 
ات�ضالت مع دولة اأجنبية الغر�ش 
البالد  ب���ح���ال���ة  الإ�������ض������رار  م��ن��ه��ا 

اإىل جانب عملها  الإخ��وان،  ومنها 
ال�ضابقة  املنظومة  م�ضاعدة  على 
املراهنة  ع���  اأنفا�ضها  التقاط  يف 
وا�ضتثمار  اأمنية  فو�ضى  خلق  على 
املحت�ضمة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
ب���������ودن خللق  حل����ك����وم����ة جن�������الء 

احتقان اجتماعي”.

الأمنية  ال�ضلطات  ال��رق��ي��ق  ودع���ا 
التغلغل  “حقيقة  ع���ن  ل��ل��ك�����ض��ف 
الإرهابي يف البالد، ومدى حتالف 
املالية  ال���ل���وب���ي���ات  م����ع  ال���ت���ط���رف 

الفا�ضدة واأذرعها ال�ضيا�ضية”.
خارج  امل��ق��ي��م  امل���رزوق���ي  اأن  ي��ذك��ر 
“اإ�ضراب  يف  دخوله  اأعلن  ال��ب��الد، 

الكتل اخلا�ضرة باإعادة العد والفرز 
اليدوي، يف وقت �ضابق.

الدكتور  ال�ضيا�ضي  املحلل  وي���رى 
“هناك  اأن  ال���ك���ب���ي�������ض���ي،  ي���ح���ي���ى 
بعد  خا�ضة  ع��دي��دة،  �ضيناريوهات 
املحكمة الحت��ادي��ة مكرهة  جت��اوز 
لخت�ضا�ضاتها الد�ضتورية، التي ل 
تتيح لها النظر يف الطعون املتعلقة 

بالنتخابات«.
ال��ك��ب��ي�����ض��ي يف ح��دي��ث ملوقع  وب����نيرّ 
اأن  عربية”  ن�����ي�����وز  “�ضكاي 
“اجلوهري يف هذه ال�ضيناريوهات 
املحكمة  ق������رار  ُي��غ�����ض��ب  األ  ه����و 
الطرفني  م�����ن  اأي�������ا  الحت������ادي������ة 
املت�ضارعني، وهما الإطار التن�ضيقي 
و�ضائرون، ولذا لن ت�ضدر املحكمة 
اأي قرار يف حال عدم احل�ضول على 

ال�ضوء الأخ�ضر ال�ضيا�ضي«.
اخل���ا����ض���رة  ال����ق����وى  ت��ت��م��ك��ن  ومل 
م��ن احل�����ض��ول على م��راده��ا، ع� 
والتظاهرات،  امل��ي��داين،  الت�ضعيد 
كبري، خالل  ب�ضكل  ت�ضاءلت  التي 
الفرتة املا�ضية، مما ا�ضطرها اإىل 
بهذا  وال�ضغط  للق�ضاء،  اللجوء 

امل�ضار.
امل�ضلحة  املجموعات  تلك  وو�ضلت 
يتعلق  ف��ي��م��ا  م�����ض��دود  ط��ري��ق  اإىل 
يف  امل��ق��اع��د  م���ن  امل���زي���د  بتح�ضيل 
النيابي، حيث متكنت من  املجل�ش 
زيادة غلتها على نحو متوا�ضع، ع� 
وال�ضغط  امل��ت��ك��ررة،  الع��رتا���ض��ات 
على مفو�ضية النتخابات، لت�ضبح 
 48 م��ن  ن��زول  17 مقعدا فقط، 
ك���ان���ت ق���د ح�����ض��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا خالل 

انتخابات 2018.

 مايل تنفي انت�ضار مرتزقة
 من جمموعة فاغرن الرو�ضية 

•• باماكو-اأ ف ب

فاغر  جمموعة  م��ن  مل��رت��زق��ة  انت�ضار  اأي  ب��ي��ان  يف  امل��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  نفت 
الرو�ضية اأعلنت عنه حوايل 15 قوة غربية م�ضاركة يف مكافحة املتطرفني 
يف هذا البلد الواقع يف منطقة ال�ضاحل. وقالت احلكومة املالية يف بيانها 
اإنها “تقدم نفيا ر�ضميا لهذه املزاعم” ب�ضاأن “انت�ضار مزعوم لعنا�ضر من 
�ضركة اأمنية خا�ضة يف مايل«. اأعلنت نحو 15 دولة غربية يف بيان اخلمي�ش 
ن�ضر جمموعة فاغر �ضبه الع�ضكرية الرو�ضية يف مايل مب�ضاعدة مو�ضكو. 
وت�ضم املجموعة مرتزقة ين�ضطون اأ�ضا�ضا يف اأوكرانيا وليبيا ودول عدة يف 
“تطالب باأن ُتقدم  اإنها  اإفريقيا جنوب ال�ضحراء. وقالت احلكومة املالية 
لها اأدلة من م�ضادر م�ضتقلة”، موؤكدة “حر�ضها على التو�ضيح اأن مدربني 
رو���ًض��ا، مثل بعثة التدريب الأوروب��ي��ة، م��وج��ودون يف م��ايل يف اإط��ار تعزيز 
القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأم��ن«. وتابع البيان الذي 
وزير  مايغا  اهلل  عبد  الكولونيل  احلكومة  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  وقعه 
اإدارة الأرا�ضي اأي�ضا، اأن باماكو تطالب “باحلكم عليها من اأفعالها ولي�ش 
ا�ضتنادا اإىل �ضائعات، وتود التذكري باأن الدولة املالية ملتزمة ب�ضراكة بني 

دولتني مع رو�ضيا الحتادية، �ضريكها التاريخي«.
وبريطانيا  وفرن�ضا  اأملانيا  وبينها  البلدان  ه��ذه  قالت  م�ضرتك،  بيان  ويف 
عن  م��ع���ة  املالية”،  الأرا����ض���ي  على  م��رت��زق��ة  ن�ضر  ب�ضدة  “ندين  وك��ن��دا 
املادي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  الحت��ادي��ة  رو���ض��ي��ا  حكومة  “م�ضاركة  ا�ضتيائها 
لن�ضر جمموعة فاغر يف مايل«. وقال البيان “ندعو رو�ضيا اإىل الت�ضرف 
اأي�ضا بلجيكا والدمنارك  البيان  وقعت  املنطقة”.  ب�ضكل م�ضوؤول وبناء يف 
وجمهورية  وال���ت��غ��ال  وهولندا  وال���روج  وليتوانيا  واإيطاليا  واإ�ضتونيا 
اإىل جنب مع فرن�ضا  الت�ضيك ورومانيا وال�ضويد، وكلها دول ت�ضارك جنًبا 
يف التجمع الأوروب�����ي اجل��دي��د ل��ل��ق��وات اخل��ا���ض��ة ت��اك��وب��ا ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
الآن  حتى  رو���ش  مرتزقة  ن�ضر  ي�ضكل  القتال.  يف  املاليني  اجلنود  مواكبة 
جديد  من  اأك��دت  للبيان  املوقعة  ال15  ال��دول  لكن  لباري�ش.  اأحمر  خطا 
الإرهاب  املدنيني ودعم مكافحة  “ت�ضميمها على موا�ضلة عملها حلماية 
يف منطقة ال�ضاحل وامل�ضاعدة يف اإر�ضاء ا�ضتقرار طويل الأمد«. وكان م�ضدر 
يف احلكومة الفرن�ضية قال “نالحظ ميدانيا اليوم تناوبا يف طلعات جوية 
يف املوقع لطائرات نقل ع�ضكرية تابعة للجي�ش الرو�ضي، ومن�ضاآت يف مطار 
باماكو ت�ضمح با�ضتقبال عدد كبري من املرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من 
فاغر اإىل باماكو ون�ضاطات علماء جيولوجيا رو�ش معروفني بقربهم من 
الأربعاء مايل  بلينكني  اأنتوين  الأمريكي  وحذر وزير اخلارجية  فاغر”. 
اأعمال عنف  ت�ضهد  التي  البالد  وزعزعة لال�ضتقرار يف  مالية  من عواقب 

اأ�ضا�ضا، اإذا ن�ضرت احلكومة جمموعة فاغر.

يوؤثر  ل  نحو  على  بع�ضها،  قبول 
على نتائج النتخابات«.

ملوقع  ت�ضريح  يف  ح�ضني  واأ���ض��اف 
“جميع  اأن  عربية”  نيوز  “�ضكاي 
الحتمالت قائمة، على الرغم من 
الأقرب،  ه��و  الثالث  الحتمال  اأن 
وه��و اإع���ادة ال��ف��رز اجل��زئ��ي بن�ضبة 

معينة«.
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة اآخر  ال���دع���وى  وت���ع���د 
ف�ضول اأزمة النتخابات يف العراق، 
اليدوي،  وال��ف��رز  العد  انتهاء  بعد 
ُقدمت  ال��ت��ي  ال��ط��ع��ون  وال���ب���ت يف 
اإىل  واأدت  الق�ضائية،  الهيئة  اإىل 

تغيريات طفيفة، يف خم�ضة مقاعد 
فقط. ويوم الأربعاء، قالت املحكمة 
دي�ضم�   26 ي���وم  اإن  الحت���ادي���ة، 
لإ�ضدار  م��وع��دا  �ضيكون  اجل���اري، 

القرار النهائي ب�ضاأن الطعون.
بيان مقت�ضب،  املحكمة يف  وذكرت 
اآخر دفوع  اإىل  ال�ضتماع  “بعد  اأنه 
وط����ل����ب����ات ال����ط����رف����ني امل���ت���داع���ني 
ت���ق���رر ختام  امل��ح��ك��م��ة الحت����ادي����ة 
26 دي�ضم�  املرافعة، وحتدد يوم 

لإ�ضدار القرار يف الدعوى«.
اجلل�ضة  ب�������ض���اأن  ال��ت��وق��ع��ات  وع����ن 
اأكد  الحتادية،  للمحكمة  القادمة 

التن�ضيقي،  الإط���ار  ق��وى  حم��ام��ي 
اجلل�ضة  اأن  ال�������ض���اع���دي،  حم��م��د 
النهائي  ال��ق��رار  اإ����ض���دار  �ضت�ضهد 
ب�ضاأن الدعوى املقامة ب�ضاأن نتائج 

النتخابات.
ت�ضريح  يف  ال�������ض���اع���دي  واأو�����ض����ح 
التي  “اجلل�ضة  اأن  ت���ل���ف���زي���وين 
���ض��ت��ع��ق��ده��ا امل��ح��ك��م��ة الحت����ادي����ة 
ت�ضهد  ول��ن  النهائية،  هي  �ضتكون 
بل  ح���ج���ج  اأو  دف�����وع�����ات  ت����ق����دمي 
النهائي  قرارها  املحكمة  �ضت�ضدر 
اإعالن  ال��دع��وى، من خ��الل  ب�ضاأن 
“اجلل�ضة  اأن  م�ضيفا  القرار”، 

لإعالن  خم�ض�ضة  �ضتكون  املقبلة، 
والذي  امل��الأ،  على  النهائي،  القرار 
���ا غ���ري قابل  ���ض��ي��ك��ون م��ل��زم��ا وب���اترّ

للطعن، اأو التمييز«.

�سوء اأخ�سر �سيا�سي
بعد  الق�ضائية  ال��دع��وى  وج����اءت 
العا�ضمة  ���ض��ه��دت��ه��ا  اع��ت�����ض��ام��ات 
املنطقة  حميط  يف  خا�ضة  ب��غ��داد، 
اخل�����ض��راء، اع��رتا���ض��ا ع��ل��ى نتائج 
و�ضط  ت����اأت����ي  ك���م���ا  الن����ت����خ����اب����ات، 
توجيهها  مت  م��ب��ط��ن��ة  ت���ه���دي���دات 
ملفو�ضية النتخابات التي طالبتها 

موقعها  على  الوكالة  ن�ضرته  ال��ذي 
اللكرتوين باللغة الرو�ضية.

غربية  ���ض��ح��اف��ي��ة  ت���ق���اري���ر  وك���ان���ت 
اأن  اأف�����������ادت  امل����ا�����ض����ي����ة  ال�����ف�����رتة  يف 
لالتفاق  ب�ضدة  املعاِر�ضة   - اإ�ضرائيل 
للجمهورية  اللدود  والعدو  النووي 
الإ�ضالمية - اأطلعت الوليات املتحدة 
على معلومات ا�ضتخبارية تفيد بنيرّة 
التخ�ضيب  م�����ض��ت��وى  زي�����ادة  اإي������ران 
التي  الن�ضبة  وه���ي  ب��امل��ئ��ة،   90 اىل 
اليورانيوم  ل�ضتخدام  بلوغها  ن  ميكرّ

ب لأغرا�ش ع�ضكرية. املخ�ضرّ
ال���دوام الطبيعة  اإي���ران على  وت��وؤك��د 
ل�ناجمها  وامل����دن����ي����ة  ال�����ض��ل��م��ي��ة 

النووي.
وت�ضتعد طهران والقوى الك�ى التي 
ل تزال من�ضوية يف التفاق النووي 
بريطانيا،  )ف��رن�����ض��ا،   2015 ل��ع��ام 
من  اعتبارا  واأملانيا(،  ال�ضني  رو�ضيا، 

الثامنة من  اجل��ول��ة  لعقد  الإث��ن��ني، 
ال��ه��ادف��ة لإح��ي��اء التفاق  امل��ب��اح��ث��ات 
الذي ان�ضحبت الوليات املتحدة منه 
وا���ض��ن��ط��ن يف  وت�����ض��ارك   .2018 يف 

املباحثات ب�ضكل غري مبا�ضر.
واأت���������اح الت�����ف�����اق رف�����ع ال���ك���ث���ري من 
الق�����ت�����������ض�����ادي�����ة عن  ال�����ع�����ق�����وب�����ات 
اجلمهورية الإ�ضالمية، مقابل احلد 
من اأن�ضطتها النووية و�ضمان �ضلمية 
ب��ات��ت يف  ل��ك��ن مفاعيله  ب��رن��اجم��ه��ا. 
الرئي�ش  ق�����رر  م����ذ  ال���الغ���ي���ة  ح���ك���م 
الأم���ريك���ي ال�����ض��اب��ق دون���ال���د ترامب 
اأح����ادي����ا م��ن��ه، معيدا  ���ض��ح��ب ب����الده 

فر�ش عقوبات على طهران.
واأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب 
كرئي�ش للوليات املتحدة، عزمه على 
اإعادة بالده اىل التفاق، لكن ب�ضرط 
عودة اإيران اىل المتثال للتزاماتها 
مب��وج��ب��ه. يف امل��ق��اب��ل، ت��وؤك��د طهران 

عدم  و�ضمان  العقوبات  رف��ع  اأول��وي��ة 
ان�������ض���ح���اب وا����ض���ن���ط���ن م����ن الت���ف���اق 

جمددا.
الأم����ريك����ي،  الن�����ض��ح��اب  ع��ل��ى  وردا 
تراجعت اجلمهورية الإ�ضالمية عن 
تنفيذ العديد من التزاماتها مبوجب 
 2021 التفاق. وزادت خالل العام 
اليورانيوم،  تخ�ضيب  م�ضتوى  م��ن 
بداية اىل 20 باملئة ولحقا اىل 60، 
اأعلى بكثري من ال�ضقف الذي حدده 

التفاق )3،67 باملئة(.
واأج�������رى الأط��������راف امل��ع��ن��ي��ون �ضت 
ني�ضان/ ب��ني  املباحثات  م��ن  ج���ولت 

اأبريل وحزيران/يونيو، قبل تعليقها 
اإليها  وال��ع��ودة  اأ���ض��ه��ر،  خم�ضة  لنحو 
اع��ت��ب��ارا م���ن 29 ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين/

نوفم�.
ر املفاو�ش الأمريكي روب مايل  وحذرّ
الزمني  ال��ه��ام�����ش  اأن  م��ن  ال��ث��الث��اء 

امل��ت��اح لإن���ق���اذ الت���ف���اق ال���ن���ووي بات 
اإذا  اأ�ضابيع”  “ب�ضعة  على  يقت�ضر 
اأن�ضطتها  تطوير  اإي���ران  وا�ضلت  م��ا 
ال��ذري��ة ب��ال��وت��رية احل��ال��ي��ة، م�ضريا 
اإذا ف�ضلت  “اأزمة”  اإىل خطر اندلع 

اجلهود الدبلوما�ضية.
و�ضدد اإ�ضالمي يف حديثه مع الوكالة 
“اأن�ضطتنا النووية  اأن  الرو�ضية على 
والقواعد  ال���ل���وائ���ح  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي 
للطاقة  الدولية  بالوكالة  اخلا�ضة 

الذرية”.
املا�ضية  الآون�����ة  ال��وك��ال��ة يف  واأب�����دت 
قلقها من زيادة اإيران خمزونها من 
اأن  ال  التخ�ضيب.  ع��ايل  اليورانيوم 
اتفاقا  ال�ضهر  ه��ذا  اأب��رم��ا  الطرفني 
يف  مراقبة  كامريات  ا�ضتبدال  ب�ضاأن 
الطرد  اأج��ه��زة  لت�ضنيع  ك��رج  من�ضاأة 
اأ�ضابيع  بعد  امل��رك��زي غ��رب ط��ه��ران، 

من التجاذب.

ه���ي ح���رك���ة ال��ن��ه�����ض��ة والأح�������زاب 
مثل  م��ع��ه��ا،  املتحالفة  ال�ضيا�ضية 
اأو  تون�ش،  وقلب  الكرامة  ائتالف 
ق�ضايا  يف  متورطة  مالية  لوبيات 
اإع�����الن  ب���ع���د  خ���ا����ض���ة  الف�ضاد”، 
م�ضاحلة  اإىل  امل�������رور  ال���رئ���ي�������ش 

اقت�ضادية واإ�ضالح جبائي.
ك��م��ا ي��ت��ف��ق م���ع ال���رق���ي���ق وذوي�����ب، 
حركة  �ضمن  ال�ضيا�ضي  ال��ن��ا���ض��ط 

ال�ضعب ر�ضا الدلعي.
نيوز  “�ضكاي  ملوقع  الدلعي  وقال 
وزارة  م���ن  “مطلوب  عربية”: 
الداخلية اإط��الع ال��راأي العام على 
البالد،  اأم��ن  تهدد  التي  املعطيات 
فالأمر اأ�ضبح يتجاوز ال�ضخ�ضيات 
اإىل  بالغتيال  امل��ه��ددة  ال�ضيا�ضية 
ب��ا���ض��ت��ق��رار واأم����ن تون�ش،  امل�����ض��ا���ش 
وم����ن����اخ ال����ض���ت���ث���م���ار والإ������ض�����الح 
القت�ضادي والجتماعي داخلها”.

بعد ت�ضريحات �ضعّيد.. مطالب بك�ضف هوية خمططي الغتيالت يف تون�ش

اجلل�ضة الأخرية..4 �ضيناريوهات لإنهاء اأزمة النتخابات العراقية

% اإيران ل تعتزم زيادة تخ�ضيب اليورانيوم اأكرث من 60 

بابا الفاتيكان يدعو للحوار لراأب �ضدع العامل 
•• الفاتيكان-رويرتز

يف  الفاتيكان  بابا  فرن�ضي�ش  البابا  ا�ضتنكر 
ال�ضتقطاب  امليالد  عيد  مبنا�ضبة  ر�ضالته 
املتزايد يف العالقات ال�ضخ�ضية والدولية، 
وقال اإن احلوار وحده هو القادر على حل 
الأ�ضرية  اخل��الف��ات  من  ت��رتاوح  �ضراعات 

اإىل التهديدات باحلرب.
والعامل،  روم��ا  اإىل  ر�ضالته  يف  البابا  ودع��ا 
اإىل احل������وار مع  ال���ع���امل  الأف��������راد وق������ادة 
م�ضريا  التعنت،  م��ن  ب��دل  بع�ضا  بع�ضهم 

التباعد زاد ب�ضبب جائحة كوفيد- اأن  اإىل 
19. وقال يف عظته التي األقاها من �ضرفة 
كاتدرائية القدي�ش بطر�ش “ باتت قدرتنا 
اإق���ام���ة ع���الق���ات اج��ت��م��اع��ي��ة مو�ضع  ع��ل��ى 
على  الن��غ��الق  اإىل  امليل  ي���زداد  فيما  �ضك، 
الذات، والعدول عن اخلروج واللقاء وفعل 
ال�ضعيد  “وعلى  واأ�ضاف  �ضويا”.  الأ�ضياء 
ال�����دويل اأي�����ض��ا ث��م��ة خ���ط���ُر ن��ب��ذ احل�����وار. 
البحث  اإىل  املعقدة  الأزم��ة  تقود  اأن  خطر 
ع���ن ط����رق خم��ت�����ض��رة، ع��و���ض��ا ع���ن دروب 
ال��ت��ي ه��ي وح��ده��ا كفيلة  الطويلة  احل���وار 
اإىل  وبالتو�ضل  لل�ضراعات  حلول  باإيجاد 

واأ�ضار  وم�ضتدامة”.  م��ت��ق��ا���ض��م��ة  ف���وائ���د 
النزاعات  اإىل  البابا فرن�ضي�ش )85 عاما( 
�ضوريا  يف  الأزم������ات  اأو  ال����ض���ط���راب���ات  اأو 
الفل�ضطينية  والأرا�ضي  واإ�ضرائيل  واليمن 
وال�ضودان  واأوكرانيا  واأفغان�ضتان وميامنار 
وجنوب ال�ضودان واأنحاء اأخرى. وا�ضتخدم 
التي مل  العظة  م��رة يف   11 احل���وار  كلمة 
بعدم  ال�ضعوب  ونا�ضد  �ضفحتني.  تتجاوز 
والالجئني  امل��ه��اج��ري��ن  م���ع���ان���اة  جت���اه���ل 
والن�ضاء  ال�ضيا�ضيني  واملعتقلني  والنازحني 
من �ضحايا العنف، وحث زعماء العامل على 

حماية البيئة من اأجل الأجيال القادمة.

 مقتل الع�ضرات وحرق جثثهم يف ولية كاياه مبيامنار 
 •• رانغون-رويرتز

ذكر اأحد ال�ضكان وتقارير اإعالمية وجماعة حملية معنية بحقوق الإن�ضان اأن اأكرث من 30 �ضخ�ضا، من بينهم ن�ضاء 
واأطفال، ُقتلوا واأُحرقت جثثهم يف ولية كاياه يف ميامنار يوم اجلمعة. وقالت جماعة كاريني املدافعة عن حقوق 
قتلهم  واأطفال،  ون�ضاء  ال�ضن  كبار يف  املنطقة، منهم  لنازحني يف  املحرتقة  اأم�ش على اجلثث  اإنها عرثت  الإن�ضان 

اجلي�ش الذي يحكم البالد قرب قرية مو �ضو التابعة لبلدة ه�و�ضو.
الذي ينتهك حقوق  اإن�ضاين والوح�ضي  الال  بالقتل  ب�ضدة  “نندد  وكتبت اجلماعة يف من�ضور على موقع في�ضبوك 
“اإرهابيني  ع��ددا غري حم��دد من  بالر�ضا�ش  قتل  اإن��ه  اجلي�ش  نقال عن  ر�ضمية  اإع��الم  و�ضائل  وقالت  الإن�ضان”. 
بحوزتهم اأ�ضلحة” من قوات املعار�ضة امل�ضلحة يف القرية. واأ�ضاف اأنهم كانوا على منت �ضبع �ضيارات ومل ميتثلوا 
اجلماعة  ن�ضرتها  �ضور  واأظ��ه��رت  اجلي�ش.  من  تعقيب  على  احل�ضول  بعد  يت�ضن  ومل  بالتوقف.  اجلي�ش  لأوام��ر 
قوات  وقالت  املحرتقة.  ال�ضيارات  على منت  املتفحمة  اجلثث  اإع��الم حملية  وو�ضائل  الإن�ضان  املدافعة عن حقوق 
كاريني للدفاع الوطني، وهي واحدة من اأك� اجلماعات امل�ضلحة املعار�ضة للحكم الع�ضكري منذ انقالب اأول ف�اير 

�ضباط، اإن القتلى ل ينتمون لها، م�ضيفة اأنهم مدنيني كانوا يبحثون عن ماأوى من ال�ضراع.
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»اأوميكرون« تهّدد بزعزعة اأركان القت�ضاد 

اقت�ضام الوقت وعقد النقاط، حيث 
اأن عقد اقت�ضام الوقت هو عقد يتم 
الزمنيرّة  احل�ضة  بيع  خ��الل��ه  م��ن 
املن�ضاأة  ت��ل��ت��زم  م�����ايل،  ب����دل  ل���ق���اء 
مب��وج��ب��ه ب��ت��م��ك��ني امل�����ض��ت��ف��ي��د من 
الن��ت��ف��اع ب��وح��دة الإق��ام��ة املحددة 
الزمنيرّة.  احل�ضة  خالل  العقد  يف 
اأما عقد النقاط فهو عقد يتم من 
لقاء  نقاطاً  امل�ضتفيد  بيع  خالله 
املن�ضاأة  ت��ل��ت��زم  ب���دل م���ايل م��ع��ل��وم، 
مب��وج��ب��ه ب��ت��م��ك��ني امل�����ض��ت��ف��ي��د من 
الن��ت��ف��اع ب���وح���دة الإق���ام���ة خالل 
املدة املحددة يف العقد، اأو مبادلتها 
كانت  �ضواء  اأخ���رى،  اإق��ام��ة  بوحدة 
ه���ذه ال��وح��دة ت��ق��ع داخ���ل الإم����ارة 
املن�ضاآت  �ضهدت  وق��د  خ��ارج��ه��ا.  اأو 
يف  ال��وق��ت  اقت�ضام  بنظام  العاملة 
نتيجة   ، م��ت�����ض��ارع��اً  ال���ع���امل من����واً 
للتغري والتطور امل�ضتمرين لعادات 
العمل  جعل  ما  امل�ضتهلكني،  اإنفاق 
بنظام اقت�ضام الوقت خياراً مي�ضور 
بالن�ضبة  م��رون��ة  واأك����رث  ال��ت��ك��ل��ف��ة 

لل�ضياح. 

•• دبي-وام:

ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  اإط��ار  يف 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
الوقت  اق��ت�����ض��ام  ُم���زاول���ة  بتنظيم 
املُمار�ضات  لأف�����ض��ل  وف��ق��اً  دب���ي  يف 
مكانتها  لتاأكيد  و�ضعياً  ��ة،  ال��ع��امل��يرّ
والزيارة  للحياة  مدينة  كاأف�ضل 
اآل���ي���ة عمل  ت��ع��زي��ز  ال���ع���امل، مت  يف 
اإطالق  ع�  الوقت  اقت�ضام  قانون 
https://“ اإل��ك��رتون��ي��ة  ب��واب��ة 
e p e r m i t s . d t c m .
gov.ae/Timeshare/
ت�ضمن   ”Welcome.aspx
الت�ضجيل،  اإج�����������راءات  ت�����ض��ه��ي��ل 
واإ�������ض������دار ال���ت�������ض���اري���ح ال���الزم���ة 
اإىل توفري  ب��الإ���ض��اف��ة  ي�����ض��ر،  ب��ك��ل 
ال�ضرورية  واملعلومات  الإر���ض��ادات 
وكذلك  القطاع  ه��ذا  يف  للعاملني 

ال�ضياح واملهتمني.
وال�ضياحة  دائرة القت�ضاد  وقامت 

والعرو�ش  امل��ق��وم��ات  م���ن  امل���زي���د 
وذلك  دب��ي،  يف  املتنوعة  ال�ضياحية 
ي��ت��م��ا���ض��ى م���ع روؤي������ة �ضاحب  مب���ا 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�ش 
لت�ضبح  دب���ي  م��ك��ان��ة  لتعزيز  اهلل، 
للحياة  العامل  يف  الأف�ضل  املدينة 
لدينا  واأ�ضبح   ، وال��زي��ارة  والعمل 
م�ضمماً  تنظيمياً  من���وذج���اً  الآن 
ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ع���م���الء من 
العقاري  التطوير  و�ضركات  جهة، 
اقت�ضام  بنظام  العاملة  وامل��ن�����ض��اآت 
الوقت من جهة اأخرى، اإ�ضافة اإىل 
م  ينظرّ ع��ادل ووا�ضح  اإط��ار قانوين 
امل�ضاركة  الأط����راف  جميع  ع��الق��ة 
يف هذا النظام مبا ي�ضهم بالرتقاء 
بالقطاع يف دبي ، و�ضي�ضهم اإطالق 
البوابة الإلكرتونية لنظام اقت�ضام 
ال����وق����ت يف ت��ب�����ض��ي��ط الإج���������راءات 
لال�ضتفادة من القانون ومبا ميهد 
الطريق لقطاع ملكية العطالت يف 
دبي، وكذلك توفري بدائل منا�ضبة 

لل�ضياح مبا ي�ضجعهم على الإقامة 
فيها لفرتات اأطول.

واأ�ضاف ان ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية 
م���ع دائ������رة الأرا�����ض����ي والأم������الك 
امل���ث���م���ر مع  وال����ت����ع����اون  دب�������ي،  يف 
العام  القطاعني  م��ن  ج��ه��ات  ة  ع���درّ
واخلا�ش ل�ضمان التطبيق ال�ضل�ش 
د التعاون احلقيقي  للقانون، يج�ضرّ
يف  الأك��ي��دة  والرغبة  ال�ضركاء  مع 
تقدمي الأف�ضل دائماً، والذي ميثل 
اأحد الركائز الأ�ضا�ضية لنجاح دبي 
التام  التزامنا  ون��وؤك��د   ، املتوا�ضل 
ال���ت���داب���ري لدعم  اأف�����ض��ل  ب��ات��خ��اذ 
مكانتها  وتر�ضيخ  دب���ي،  تناف�ضية 
كمركز عاملي لل�ضياحة وال�ضتثمار، 
موا�ضلني جهودنا للدفع مب�ضرية 
العام  ه��ذا  يف  الأم����ام  اإىل  التنمية 
ال�ضتثنائي، الذي ي�ضهد ا�ضت�ضافة 
’اإك�ضبو 2020 دبي‘، والحتفالت 
دولة  لتاأ�ضي�ش  الذهبي  باليوبيل 
الإمارات العربية املتحدة، وكذلك 

خالل الفرتة املقبلة.
وي�ضمل قانون اقت�ضام الوقت عقد 

بدبي بتطوير البوابة الإلكرتونية 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع جم����م����وع����ة من 
للمن�ضاآت  ت�ضمح  وال��ت��ي  ال�ضركاء، 
اقت�ضام  ن��ظ��ام  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
ت�ضجيل  ب��ط��ل��ب  م  ب��ال��ت��ق��دُّ ال���وق���ت 
املعايري  �ضمن  امل��وؤه��ل��ة  ال��وح��دات 
امل���ح���ددة، وك��ذل��ك احل�����ض��ول على 
هذا  مبزاولة  وتراخي�ش  ت�ضاريح 
واإمكانية  الإم��������ارة،  يف  ال��ن�����ض��اط 
البوابة  �ضنويا. و�ضتفيد  جتديدها 
الإلكرتونية ب�ضكل كبري املنظومة 
ثقة  تعزيز  يف  وت�ضهم  ال�ضياحية، 
ميكن  وم��ا  املدينة  يف  امل�ضتثمرين 
ومن�ضاآتها  ع��ق��ارات��ه��ا  م��ه  ت��ق��درّ اأن 
الفندقية من مميزات، ف�ضاًل عن 
املوافقة، وكذلك  اإج��راءات  ت�ضريع 

توفري الإر�ضادات.
املعلومات  ك��ل  ال��ب��واب��ة  ت��وف��ر  ك��م��ا 
امل�ضتثمرين  تهم  التي  ال�ضرورية 
وال�ضيرّاح  ���ل���ني  وامل�������ض���غرّ واملُرّ����������الك 
من  ال�����ض����ت����ف����ادة  يف  ال����راغ����ب����ني 
اقت�ضام  لنظام  اخلا�ضعة  الوحدات 
ال����وق����ت يف دب������ي. وق�����د ُروع�������ي يف 

العامليرّة،  املُمار�ضات  لأف�ضل  وف��ق��اً 
ياحيرّة  ال�ضِّ احل����رك����ة  وت�����ض��ج��ي��ع 
وال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري يف الإم�������ارة، 
اإقامة  على  املُ�ضتثِمرين  وحتفيز 
والعقارية،  ��ة  ��ي��اح��يرّ ال�����ضِّ امل�����ض��اري��ع 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ن��م��ي��ة  وك���ذل���ك 
لقطاع ال�ضياحة، اإىل جانب تعزيز 
القطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  ال���ن���م���و 
والعقارات.  وال�ضياحة  كال�ضيافة 
الإج�����راءات  تب�ضيط  م��ع  اأن����ه  ك��م��ا 
الإلكرتونية  البوابة  هذه  وتوفري 
ت�ضجيع  يف  اأي�ضاً  القانون  �ضي�ضهم 
ِملكية  ق���ط���اع  يف  ال����ض���ت���ث���م���ارات 
القانون،  ل��ه��ذا  ال��ع��ط��الت. ووف��ق��اً 
وال�ضياحة  القت�ضاد  دائرة  �ضتقوم 
ب����دب����ي وب����ال����ت����ع����اون م�����ع دائ�������رة 
الأرا�ضي والأمالك يف دبي ومركز 
دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي ب��ب��ن��اء قاعدة 
التطوير  ب�ضركات  اأ�ضا�ضية  بيانات 
واملن�ضاآت  ال��ع��ق��اري��ة،  وال��و���ض��اط��ة 
لني  وامل�ضغرّ املجال  ه��ذا  يف  العاِملة 
املرافق  ع��ل��ى  الإ������ض�����راف  مل��ت��اب��ع��ة 
ال�ضروط  وحت���دي���د  وم��راق��ب��ت��ه��ا، 

الإلكرتونية  ال���ب���واب���ة  ت�����ض��م��ي��م 
اأف�ضل املمار�ضات  اجلديدة تطبيق 
عمل  بيئة  توفري  بهدف  العاملية، 
�ضل�ضة  جت���رب���ة  وت���ق���دمي  اأف�������ض���ل 
اإ�ضافة  املعنية،  الأط����راف  جلميع 
الالزمة  ��م��ان��ات  ال�����ضرّ ت��وف��ري  اإىل 
اقت�ضام  بنظام  املُتعاِملني  حلماية 
ة جهات  الوقت، حيث ا�ضرتكت عدرّ
امل����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه  يف دب�����ي يف 
وو���ض��ع��ه��ا ���ض��م��ن اخل���دم���ة، وذلك 
م���ن خ����الل ال�����ض��راك��ة ب���ني دائ����رة 
ودائرة  بدبي  وال�ضياحة  القت�ضاد 
وبالتن�ضيق  والأم����الك،  الأرا���ض��ي 
العاملي.  امل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز  م����ع 
و�ضتعمل دائرة القت�ضاد وال�ضياحة 
املخت�ضة  اجل����ه����ة  وه������ي  ب����دب����ي، 
الوقت  اق��ت�����ض��ام  ن�����ض��اط  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
الإم����ارة والإ���ض��راف عليه، على  يف 
حت�ضني جتربة املتعاملني وال�ضياح 
املن�ضاآت  وك���ذل���ك  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن، 
اإذ  امل����ج����ال،  ه����ذا  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
يهدف القانون اإىل تنظيم ُمزاولة 
ع��م��ل��ي��ات اق��ت�����ض��ام ال���وق���ت يف دبي 

الواجب توافرها يف العقود، واآلية 
دائرة  و�ضتخت�ش  النزاعات.  ف�ش 
القت�ضاد وال�ضياحة بدبي بتنظيم 
ي  وتلقرّ ال����وق����ت،  اق���ت�������ض���ام  ع���ق���ود 
جهة  اأو  ف���رد  اأي  ب��ح��ق  ال�����ض��ك��اوى 
بدون  الإم����ارة  يف  الن�ضاط  ت���زاول 
الت�ضريح اأو املوافقة، والتحقيق يف 
الإجراءات  واتخاذ  ال�ضكاوى  هذه 
املنا�ِضبة ب�ضاأنها. كما ن�ش القانون 
على ح�ضر ت�ضجيل جميع املن�ضاآت 
نظام  جمال  يف  العاِملة  اجلديدة، 
الفندقية  بالغرف  الوقت،  اقت�ضام 
اجلديدة اأو القائمة، فيما �ضي�ضمح 
عملها  مبتابعة  القائمة  للمن�ضاآت 

ع� البوابة الإلكرتونية.
ق���ال �ضعادة  ذل����ك،  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
العام  امل��دي��ر  امل����ري،  �ضعيد  ه���الل 
لدائرة القت�ضاد وال�ضياحة بدبي: 
ت���ق���دم دب����ي ل����زواره����ا ال��ك��ث��ري من 
موا�ضلة  مع  واخل��ي��ارات  التجارب 
توفري طرق جديدة للنمو، واإيجاد 
ترثي  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال���ف���ر����ش 
جت��رب��ة ال��زائ��ر م��ن خ���الل توفري 

اإطالق بوابة اإلكرتونية خا�سة بقانون تنظيم اقت�سام الوقت يف دبي

هالل املري: نعمل بروؤية حممد بن را�ضد باتخاذ اأف�ضل التدابري لدعم تناف�ضية دبي وتر�ضيخ مكانتها كمركز عاملي لل�ضياحة وال�ضتثمار

ب�ضيطة يف حركة القطارات املحلية، لكن لي�ش على اخلطوط الرئي�ضية. ول 
ي�ضاور القلق بعد الهيئة املعنية باملوا�ضالت يف باري�ش )ار ايه تي بي(، يف حني 
ل  الطريان،  جمال  ويف  بعد.  م�ضكلة  اأي  تواجه  مل  اأنها  ال�يد  هيئة  د  توؤكرّ
اإ�ضابة الطواقم.  اأيرّ �ضرورة لإلغاء رحالت ب�ضبب  بعد  “اير فران�ش”  ترى 
غري اأن اخلطوط اجلوية ال�ضكندينافية )�ضا�ش( ا�ضطرت اإىل اإلغاء ع�ضرات 
فني بدواعي املر�ش. وواجهت  الرحالت الثالثاء والأربعاء ب�ضبب تغيرّب موظرّ
“لوفتهانزا” امل�ضكلة عينها لرحالتها الطويلة، من دون اأن تن�ضب امل�ضوؤولية 
اإىل اأوميكرون. وبعد ظهر اجلمعة، األغيت اأكرث من األفي رحلة حول العامل، 
�ضركات  ع��ت  وت��ذررّ “فاليتوير”.  موقع  بح�ضب  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ربعها 
طريان كثرية باجلائحة التي ت�ضرب طواقم عملها. ويف جمال العمل احلريف 
و�ضركات البناء ال�ضغرية الذي يعاين اأ�ضال من نق�ش يف العمال، “تت�ضاءل 
اليد العاملة ب�ضبب املر�ضى واملخالطني لهم و�ضي�ضبح من ال�ضعب احلفاظ 

ة م�ضارح �ضهرية، مثل “مولن روج”  العرو�ش احليرّة حيث األغيت عرو�ش عدرّ
و”كرايزي هور�ش”، يف اأعقاب برودواي، ما اأعاد اإىل الأذهان الو�ضع التعي�ش 
امللكية يف  ال���ي��دي��ة  الهيئة  ولح��ظ��ت   .2020 رب��ي��ع  ���ض��ائ��دا يف  ك��ان  ال���ذي 
بريطانيا )رويال مايل( اأن حالت التغيرّب يف هذه الفرتة من العام هي اأعلى 
ازدادت الإج��ازات املر�ضية يف  2018، يف حني  لة يف  امل�ضجرّ تني من تلك  مبررّ
ر على حركة ال�ضبكة، وفق  اأو�ضاط الطواقم العاملة يف ت�ضيري القطارات، ما اأثرّ
الأول/دي�ضم�.  كانون  منت�ضف  يف  تاميز”  “فاينان�ضل  �ضحيفة  اأف��ادت  ما 
لت بريطانيا التي طالتها موجة اأوميكرون قبل بلدان كثرية اأخرى  وقد �ضجرّ
حني  يف  ج��دي��دة،  قيا�ضية  ح�ضيلة  يف  اخلمي�ش،  اإيجابية  حالة  األ��ف   120
ر اأن�ضطة  ا اأن “تتاأثرّ اأح�ضت فرن�ضا اأكرث من 90 األف حالة. ومن املحتمل جدرّ
عدد من ال�ضركات بدرجة كبرية، اإذ اإن اأوميكرون هي بكلرّ ب�ضاطة اأ�ضدرّ عدوى 
بكثري”، بح�ضب ما قال رول بيت�ضما، الأ�ضتاذ املحا�ضر يف القت�ضاد يف جامعة 
اأم�ضرتدام، لوكالة فران�ش بر�ش. وكانت احلال   مثال يف بلجيكا حيث اأغلق 
م�ضنع “اأودي” يف بروك�ضل، اأحد اأك� م�ضانع ال�ضيارات يف البلد، اأبوابه يف 

اأواخر ت�ضرين الثاين/نوفم� ب�ضبب اإ�ضابات بكوفيد-19.

•• باري�س-اأ ف ب

يف ظلرّ التزايد املتوقع لالإ�ضابات بكوفيد-19 يف كانون الثاين-يناير، تتزايد 
هة  موجرّ الأع��م��ال،  �ضركات  �ضري  اأوميكرون  املتحورة  تعرقل  اأن  من  املخاوف 

�ضربة قا�ضمة لالقت�ضاد بعد تلك التي تكبرّدها اإثر املوجة الأوىل.
ال ب�ضبب “مئات اآلف”  كثرية هي القطاعات التي قد تعاين من تغيرّب العمرّ
احلالت التي ُيخ�ضى ر�ضدها يف مطلع العام 2022، وفق اأوليفييه غريان 
“توزيع  امل��ث��ال  �ضبيل  على  ذك��ر  ال��ذي  الفرن�ضي  العلمي  املجل�ش  يف  الع�ضو 

املنتجات الغذائية والأمن والطاقة واملوا�ضالت والت�ضالت وال�ضحة«.
“اختالل  اإىل  جهته  من  ديلفري�ضي  جان-فرن�ضوا  املجل�ش  رئي�ش  ق  وت��ط��ررّ
باملتحورة  الإ���ض��اب��ات  ت���زال  الأ���ض��ا���ض��ي��ة«. ول  م��ن اخل��دم��ات  ل��ع��دد  حمتمل 
عة ب�ضبب  اأوميكرون قليلة يف فرن�ضا وهي مل توؤد بعد اإىل تدابري حجر مو�ضرّ
رات ينذر بالأ�ضواأ وبداأ الرتكيز  اأو تخالط. لكن بع�ش املوؤ�ضرّ اإيجابية  حالت 
ين�ضبرّ على املوجة ال�ضاد�ضة يف كانون الثاين/يناير. واأفاد م�ضوؤولون يف ال�ضركة 
ا�ضطرابات  بت�ضجيل  اف(  �ضي  ان  )ا���ش  فرن�ضا  يف  احلديد  ل�ضكك  الوطنية 

املجال  النقابي لهذا  ر رئي�ش الحت��اد  بح�ضب ما ح��ذرّ الأعمال”،  وت��رية  على 
جان-كري�ضتوف ريبون اجلمعة ع� اأثري “فران�ش انفو«. وت�ضعى احلكومة 
د وزير ال�ضحة اأوليفييه فريان “وجود خاليا  الفرن�ضية اإىل الطماأنة وقد اأكرّ
ا�ضتباقية على كلرّ امل�ضتويات... بحيث تبقى عجلة الأعمال دائرة يف البلد” يف 
ح “ينبغي لنا تفادي  جمالت ال�ضحة والتعليم والنقل والقت�ضاد. وهو �ضررّ

اأيرّ �ضلل يف البلد«.
لوكالة  ت�ضريحات  يف  وك�ضفت  احل��ذر  عن  جهتها  من  املالية  وزارة  واأع��رب��ت 
فران�ش بر�ش اأنها تراقب الو�ضع عن كثب يف وقت قد تطلب قطاعات كثرية 
امل�ضتطاع،  بعد قدر  العمل عن  باعتماد  وتو�ضي احلكومة  دا.  امل�ضاعدة جم��درّ
اللجوء  عليها  ر  يتعذرّ اأن��ه  ��د  ت��وؤكرّ الن�ضطة  العاملة  اليد  % من   44 اأن  غري 
منت�ضف  يف  “هاري�ش”  �ضركة  اأج��رت��ه  ا�ضتطالع  بح�ضب  ال��ن��ه��ج،  ه��ذا  اإىل 
كانون الأول/دي�ضم� حل�ضاب وزارة العمل. وهو بطبيعة احلال و�ضع قطاع 

مالية عجمان حت�ضد جائزة عاملية يف دعم التحول الرقمي التغري املناخي وارتفاع الأ�ضعار ي�ضعان خردل ديجون يف خطر 
50 يف املئة«. والأم��ر الذي فاقم الأزم��ة هو الرتفاع امل�ضتمر يف  �ضناعتنا 

اأ�ضعار مواد التعبئة والتغليف كلرّها.
ويقول بالن لوكالة فران�ش بر�ش “كل يوم يتم اإبالغي عن زيادة. التاأثري 

على الأ�ضعار الإجمالية يفوق 60 يف املئة«.
د املديرة ال�ضناعية لل�ضركة، ومقرها قرب ديجون، ماريكا زميرمان  وتوؤكرّ
هذه امل�ضكلة، مو�ضحًة “يف العادة ، تعمل خطوط الإنتاج لدينا 120 �ضاعة 

يف الأ�ضبوع. اأما الآن فباتت تعمل 60 �ضاعة يف املتو�ضط«.
ي�ضتطيع مارك ديزارمينيان، مدير م�ضنع “فالو” للخردل، اآخر مطحنة 
واجهتها  ال��ت��ي  ال���زي���ادات  ي��ع��دد  اأن  ب���ورغ���ون،  م�ضتقلة يف  دي��ج��ون  خ���ردل 

�ضركته.
ويقول “ارتفعت الأغطية املعدنية بن�ضبة 42 يف املئة، والزجاج بن�ضبة 12 

يف املئة، والكرتون 12 يف املئة...«.
اإنتاجه اإىل اليابان، اإىل الزيادة  ر ن�ضف  وي�ضري �ضانع اخلردل الذي ي�ضدرّ
الهائلة يف تكلفة ال�ضحن البحري، والتي قال اإنها “ت�ضاعفت مبقدار 4،5 

ومتثرّل 10 اإىل 15 يف املئة من �ضعر البيع. اأو حتى 6 مرات”، 
ر م�ضنع “فالو” م�ضبقاً زيادة �ضعر اخلردل بن�ضبة ترتاوح بني 7 و 16  وقررّ
يف املئة العام املقبل. كذلك، يخطط “رين دو ديجون” لزيادة، ويقول بالن 

ن ال�ضركة من البقاء«. “نحن يف حاجة اإليها، واإل فلن تتمكرّ
على  ال�ضركة  اعتماد  احل��درّ من  ب��الن  ي��ود  ال�ضركة،  م�ضاكل  للتخفيف من 

دين الكنديني، و”دفع اإنتاج بذور اخلردل يف بورغون«. املوررّ
لكن فابري�ش جونان، وهو منتج بذور اخلردل يف مار�ضاناي لو بوا يف بورغون 
ورئي�ش جمعية منتجي بذور خردل بورغون، يخت�ضر ردرّه على هذه الفكرة 
بعبارة “هذا م�ضتحيل«. ويف ما م�ضى، كان الإنتاج املحلي للبذور ل�ضناعة 
اخلردل الفرن�ضية منت�ضراً على نطاق وا�ضع، واكت�ضب خردل ديجون �ضمعته 

القوية منذ الع�ضور الو�ضطى.

 •• ديجون-اأ ف ب

ل التغري املناخي والرتفاع احلاد يف الأ�ضعار بذور اأزمة ل�ضنرّاع خردل  ي�ضكرّ
يواجهها  التي  ال�ضعوبات  عن  وا�ضح  مثل  يف  ال�ضهري،  الفرن�ضي  ديجون 

قطاع ال�ضناعات الغذائية ب�ضكل عام عاملياً.
-2021 اأنرّ �ضناعة حبوب اخل��ردل خالل مو�ضم  اإىل  التقديرات  وت�ضري 

يف  ل��ل��خ��ردل  منتج  اأك����  ك��ن��دا،  يف  امل��ئ��ة  يف   28 بن�ضبة  انخف�ضت   2022
العامل، وفق تقرير لوزارة الزراعة الكندية.

كان  ما  �ضعف  اإىل  ال�ضعر  متو�ضط  يرتفع  اأن  املتوقع  من  لذلك،  ونتيجة 
عليه يف 2020-2021 تقريباً، يف “م�ضتوى قيا�ضي يبلغ 1700 دولر 

وفق الوزارة. للطن”، 
بر�ش  فران�ش  لوكالة  يلدا  رم��زي  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ���ض��واق  حملل  ويقول 
“ح�ضل جفاف كارثي يف غرب كندا” ال�ضيف املا�ضي، م�ضيفاً “الأ�ضخا�ش 

الذين يريدون خردًل ذا جودة عالية عليهم اأن يدفعوا مبلغاً اأعلى«.
على  مبا�ضرة  ب�ضورة  كندا  يف  املجال  هذا  يف  احلا�ضلة  امل�ضكالت  وتنعك�ش 
اأك��رث من  منتجي اخل��ردل يف منطقة بورغون يف و�ضط فرن�ضا التي تبعد 
من  العظمى  الغالبية  الفرن�ضية  املنطقة  ه��ذه  وت�ضم  كيلومرت.  اآلف   7
م�ضنرّعي اخلردل، لكنها تعتمد ب�ضكل كبري على املزارعني الكنديني لإنتاج 

هذا النوع من املتبرّالت امل�ضتخدم يف العامل اأجمع.
دو  “رين  �ضركة  يف  فرن�ضي  مبيعات  مدير  وه��و  ب��الن  كري�ضتوف  وي��ق��ول 
ثالث اأك� منتج للخردل الفرن�ضي وفرع ملجموعة “ديفيالي”  ديجون”، 

الأملانية “نواجه اأزمة مل ن�ضهد مثيال لها منذ 25 عاماً«.
اإىل خم�ش  ���ا  ات ورمبرّ م���ررّ اأرب���ع  اإىل  ث��الث  �ضعر احل��ب��وب  “ارتفع  وي��و���ض��ح 
“بالإ�ضافة اإىل ذلك، ل يوجد عر�ش. وتوؤدي الندرة اإىل  متابعاً  ات”،  مررّ
تنخف�ش  اإذاً   ... ال��ب��ذور  يف  املئة  يف   50 بن�ضبة  حمتمل  انخفا�ش  ح��دوث 

الإمارة والدولة. وا�ضار اىل  م�ضتوى 
ان اجلائزة ت�ضمنت �ضمن معايريها 
يتبعها  التي  املمار�ضات  اأف�ضل  درا�ضة 
امل��ر���ض��ح��ون مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات التي 
التكنولوجيا،  ق���ط���اع  ع���ل���ى  ت����ط����راأ 
منها  ال�ضتفادة  على  قدرتهم  ومدى 
لتطوير  الأم��ث��ل  بال�ضكل  وتوظيفها 
ح��ل��ول رق��م��ي��ة ذك��ي��ة م���ن ���ض��اأن��ه��ا اأن 
ت�ضاهم يف ت�ضريع الإج��راءات واإجناز 

املعامالت.

العديد  واإط���الق  وتد�ضني  احلديثة 
يعت�قفزة  امل��ب��ت��ك��رة  اخل���دم���ات  م��ن 
املتعاملني  خ��دم��ة  جم���ال  يف  ن��وع��ي��ة 
ويعك�ش  املجتمع  واأف����راد  وال�ضركات 
جهود الدوائر احلكومية يف مواكبتها 
للتطور امل�ضتمر، مبا ين�ضجم مع روؤية 
حكومة عجمان. واأ�ضاد �ضموه بجهود 
متمنياً  عجمان  مالية  يف  املوظفني 
العمل  نحو  جمهوداتهم  ت�ضتمر  ب��اأن 
اجل��اد لتحقيق اإجن���ازات اأخ��رى على 

�ضاحب  مم���ث���ل  ال���ن���ع���ي���م���ي،  ح���م���ي���د 
لل�ضوؤون  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  ال�������ض���م���و 
املالية  دائ��رة  رئي�ش  واملالية  الإداري���ة 
بحكومة عجمان اأن التحول الرقمي 
الدوائر  لكافة  الذكية  والتطبيقات 
احلكومية يف امارة عجمان اأثمر عن 
ت�ضهيل وتقدمي اخلدمات بكل ي�ضر و 
ب�ضاطة اىل كافة املتعاملني. واأ�ضاف 
اأن  النعيمي  حميد  بن  احمد  ال�ضيخ 
التقنية  ت��ط��ور يف  م���ن  ���ض��ه��دن��اه  م���ا 

•• عجمان-وام:

ح�ضلت دائرة املالية بحكومة عجمان 
على جائزة “املحفظة الرقمية الأكرث 
 ،”2021 امل���ايل  امل��ج��ال  يف  اب��ت��ك��اراً 
قائمة  ����ض���م���ن  م�����ن  ج�����ائ�����زة  وه������ي 
اأوتلوك”  ب��زن�����ش  “جلوبال  ج��وائ��ز 
 Global Business ال��ع��امل��ي��ة 
دعم  يف  مل�ضاهماتها   ،Outlook
وت���وف���ري خيارات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
متنوعة  متميزة  دفعرقمية  وقنوات 

تالئم خمتلف فئات املتعاملني.
ت���ق���دي���را جلهود  اجل����ائ����زة  وج�������اءت 
القائمة  ل�ضرتاتيجيتها  و  ال��دائ��رة 
ع����ل����ى الب�����ت�����ك�����ار وال������ت������ي و����ض���ع���ت 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��م��ار بن 
ال��ن��ع��ي��م��ي،ويل ع��ه��د عجمان  ح��م��ي��د 
ومتا�ضياً  التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش 
مع “روؤية عجمان 2021” املرتكزة 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح�����د، لتكون 
م�ضرية  يف  م�ضاهماًرئي�ضياً  الإم����ارة 
الإمارات  دولة  يف  والتطوير  التنمية 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، وال���ت���ح���ول اإىل 
والتنمية  الأخ�ضر  لالقت�ضاد  واح��ة 
اأح��م��د بن  ال�ضيخ  وق���ال  امل�����ض��ت��دام��ة. 
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اإع����������الن
خلياطة  ال�ض�����ادة/ال�ضاطع  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املالب�ش الرجالية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2485757 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة مفرح بخيتان مفرح علي الحبابي ١٠٠٪

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 حذف �ضاملني مبخوت حممد العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 

اإع����������الن
ب�ضمة  ال�ض�����ادة/كافرتيا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احلياة رخ�ضة رقم:2915918 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة فاطمه مب�ضر ب�ضور حربي ١٠٠٪
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف علي حمدان علي حمدان الزيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:احلويجة ل�ضحب ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�ش الواحد ذ.م.م
�ضرق  زايد  بن  - مدينة حممد  زايد  بن  ال�ضركة:مدينة حممد  عنوان 

مرزوق جمعه  عائ�ضة  ال�ضيدة  مبنى   0.12
CN 3811582 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ، كم�ضفي   2
قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/12/22 وذلك بناء على قرار 

حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:-2021/12/25  - بالرقم:2105040641  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�ص�ؤون التجارية
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:قرطا�ضية مذهل ذ.م.م
حممد  املالك/�ضامل   - اجلديدة  ال�ضهامة   - ال�ضركة:ابوظبي  عنوان 

خلفان املن�ضوري 5984 - ق 91 - حمل 5+4+3
CN 1062644 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات   2
الدارية ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/12/20 وذلك بناء 
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:24 /2021/12  - العدل بالرقم:2150029087  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 قطاع ال�ص�ؤون التجارية
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املال والأعمال

% من الإجمايل غري املدفوع الحتادية لل�ضرائب تدعو لال�ضتفادة من قرار اإعادة حتديد الغرامات الإدارية اإىل 30 
الأول  املا�ضي؛  28 يونيو  املفرو�ضة قبل  الإداري��ة  الغرامات  حتديد 
اأن تكون الغرامة الإداري��ة قد ُفر�ضت مبوجب قرار جمل�ش الوزراء 
�ضدادها  يتم  ومل   2021 يونيو   28 قبل   2017 ل�ضنة   40 رق��م 
ل قد �ضدد كامل ال�ضريبة امل�ضتحقة  بالكامل، والثاين اأن يكون املُ�ضجَّ
الدفع عليه بحٍد اأق�ضى يف 31 دي�ضم� 2021، اأي اأن ل تكون عليه 
اأية م�ضتحقات �ضريبية بنهاية 2021، فيما يتمثَّل ال�ضرط الثالث 
امل�ضتحقة الدفع  ال��غ��رام��ات الإداري����ة  اإج��م��ايل  %30 م��ن  ���ض��داد  يف 
دي�ضم�   31 يف  اأق�ضى  بحٍد   2021 يونيو   28 امل�ضددة حتى  غري 
ل لهذه ال�ضروط تتم اإعادة  2021.  واأ�ضافت اأنه عند ا�ضتيفاء املُ�َضجَّ
الغرامات  اإج��م��ايل  من   30% لت�ضاوي  الإداري���ة  الغرامات  حتديد 
اخلدمات  ب��واب��ة  يف  امل�ضجل  ح�ضاب  على  و�ضتظهر  امل��دف��وع��ة،  غ��ري 
�ضعادة  احل��ايل.  وقال  دي�ضم�   31 تاريخ  بعد  للهيئة  الإلكرتونية 

تو�ضيحني  باإ�ضدار  اأ�ضهر  ع��دة  منذ  الهيئة  قامت  ال��ق��رار  ت�ضمنها 
ني حول القرار اجلديد ع� موقعها الإلكرتوين؛ ت�ضمنا �ضرحاً  عامرّ
بع�ش  حتديد  اإع���ادة  لآل��ي��ة  التطبيقية  بالأمثلة  م��دع��وم��اً  مف�ضاًل 
الغرامات الإدارية التي مت فر�ضها قبل 28 يونيو 2021، وتفا�ضيل 
ال�ضريبية  الإداري����ة  وال��غ��رام��ات  املخالفات  ج��دول  على  التعديالت 
ب�ضاأن   2017 ل�ضنة   7 رق��م  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون  بتطبيق  املتعلقة 
الإجراءات ال�ضريبية.  واأو�ضحت الهيئة الحتادية لل�ضرائب اأنه عند 
باإعادة حتديد الغرامات الإداري��ة ميكن  القيام بالإجراءات اخلا�ضة 
عند  املدفوعات”  “ت�ضوية  ا�ضتخدام خا�ضية اختيار نوع  لني  للُم�ضجَّ
القيام ب�ضداد امل�ضتحقات ال�ضريبية ع� بوابة اخلدمات الإلكرتونية 
للهيئة، حيث تتيح هذه اخلا�ضية تخ�ضي�ش املبالغ التي يتم �ضدادها 

ل. وفقاً لتف�ضيالت الدفع اخلا�ضة بكل ُم�َضجَّ

••  اأبوظبي-وام:

لالإ�ضراع  لل�ضريبة  لني  املُ�ضجَّ لل�ضرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  دع��ت 
 30% لت�ضاوي  الإداري����ة  ال��غ��رام��ات  اإع���ادة حت��دي��د  م��ن  لال�ضتفادة 
اأنه مل يتبق �ضوى  اإىل  اإجمايل الغرامات غري املدفوعة م�ضرية  من 
 31 تاريخ  حتى  التحديد  اإع���ادة  من  املوؤهلني  ل�ضتفادة  قليلة  اأي��ام 
49 ل�ضنة  ال�����وزراء رق���م  دي�����ض��م��� احل����ايل، مب��وج��ب ق���رار جمل�ش 
ل�ضنة   40 رق��م  ال���وزراء  ق��رار جمل�ش  اأحكام  بتعديل بع�ش   2021
2017 ب�ضاأن الغرامات الإدارية التي ُتفر�ش على خُمالفة القوانني 
 28 م��ن  اع��ت��ب��اراً  التنفيذ  دخ��ل حيز  وال���ذي  ال��دول��ة،  ال�ضريبية يف 
ل�ضنة  رقم49  ال��وزراء  ق��رار جمل�ش  اأنرّ  اإىل  املا�ضي.  واأ�ضارت  يونيو 
اإعادة  من  لال�ضتفادة  ا�ضتيفاوؤها  يجب  �ضروط  ثالثة  حدد   2021

خالد علي الب�ضتاين مدير عام الهيئة الحتادية لل�ضرائب اأن قرار 
جمل�ش الوزراء رقم /49/ ل�ضنة 2021 يهدف اإىل دعم وم�ضاندة 
امل�ضجلني بالنظام ال�ضريبي للوفاء بالتزاماتهم ال�ضريبية، مبا يعزز 

تناف�ضية الدولة يف جمال ممار�ضة الأعمال.
رقم  ال����وزراء  جمل�ش  ق���رار  م��ن  لال�ضتفادة  ال��دع��وة  �ضعادته   وجدد 
/49/ ل�ضنة 2021 الذي ت�ضمن العديد من الت�ضهيالت من بينها 
�ضابقاً  فر�ضها  مت  التي  الغرامات  بع�ش  حتديد  لإع���ادة  اآلية  اإت��اح��ة 
الغرامات  حتديد  لإع���ادة  الأع��م��ال  مل�ضاعدة  كبرية  فر�ضة  بتقدمي 
اإجمايل الغرامات غري املدفوعة وفقاً  %30 من  الإداري��ة لت�ضاوي 
لل�ضروط التي حددها القرار.  واأ�ضار �ضعادته اإىل اأنه يف اإطار حر�ش 
اإعادة  من  لال�ضتفادة  والدقيق  ال�ضل�ش  التطبيق  �ضمان  على  الهيئة 
حتديد الغرامات الإداري��ة، والتعرف على الت�ضهيالت الأخرى التي 

خالل لقائه بوزير القت�ساد الرقمي والريادة الأردين

رئي�ش الربملان العربي: القت�ضاد الرقمي حمور يف �ضناعة م�ضتقبل الدول وال�ضعوب

حول  ج��دي��دة  م��وؤ���ض��رات 
جاءت  هكذا  اأوميكرون.. 
العاملية الأ�ضهم  فعل  ردة 

•• عوا�صم-وكاالت

اأغ���ل���ق���ت الأ����ض���ه���م الأوروب�����ي�����ة على 
اأم�����ش الأول اجل��م��ع��ة يف  ان��خ��ف��ا���ش 
م��ع��ام��الت حم�����دودة ب�����ض��ب��ب عطلة 
عيد امليالد، بعد الرتفاع الأخري يف 
العاملية بفعل موؤ�ضرات على  الأ�ضهم 
يعرقل  ل  قد  اأوميكرون  املتحور  اأن 

التعايف القت�ضادي العاملي.
وت����راج����ع امل���وؤ����ض���ر ���ض��ت��وك�����ش 600 
 483.01 اإىل   0.1% الأوروب�����ي 
عيد  قبل  ق�ضرية  ت���داول  جل�ضة  يف 
هذا   1.9% املوؤ�ضر  وارتفع  امليالد. 
فاينن�ضال  املوؤ�ضر  واأغ��ل��ق  الأ���ض��ب��وع. 
تاميز 100 ال�يطاين دون تغيري، 
بينما اأغلق املوؤ�ضر كاك 40 الفرن�ضي 

على انخفا�ش بن�ضبة 0.3%. 

الحتاد الأوروبي يبيع �ضندات اأقل من املخطط
•• بروك�صيل-وكاالت

جمع الحتاد الأوروبي اأمواًل يف اأ�ضواق املال اأقل من املخطط لها يف الأ�ضا�ش 
لتمويل برامج التحفيز مل�ضاعدة الدول على التعايف من الأزمة الناجتة عن 

تف�ش كوفيد 19.
جرى  اإن��ه  اأ(  ب.  )د.  الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية  وقالت 
اإ�ضدار �ضندات اأقل حيث اأن الطلب على املدفوعات كان اأقل، وبالتايل جرى 

تعديل �ضروط التمويل لعام 2021.
غري اأن املفو�ضية الأوروبية )الذراع التنفيذية لالحتاد الأوروبي( لديها ما 

يكفي من الأموال ل�ضداد كل املدفوعات يف امل�ضتقبل، بح�ضب متحدث .
اأقل  اأي  71 مليار يورو )80 مليار دولر(،  اإ�ضدار �ضندات بقيمة  وجرى 

من ال�ضندات التي كان خمططا لها يف الأ�ضل بقيمة 80مليار يورو.
ي�ضار اإىل اأن ال�ضندات هي جزء من برنامج بقيمة 800 مليار يورو لدعم 
التعايف يف التكتل من اجلائحة وامل�ضاعدة يف بناء اأوروبا رقمية واأكرث مرنة 

و�ضديقة للبيئة على نحو اأك�.
 12 بقيمة  للبيئة  �ضديقة  خ�ضراء”  “�ضندات  على  ال�ضندات  وا�ضتملت 
خطط  اإط���ار  يف  للمناخ  �ضديقة  م�ضاريع  لتمويل  خم�ض�ضة  ي��ورو  مليار 
لإعادة الإعمار مثل م�ضاريع بحثية خا�ضة بانتقال الطاقة اأو مزارع الرياح. 

وت�ضكل ال�ضندات اخل�ضراء ثلث ال�نامج.

اأم��ني عام  زاي��د  الدكتور عبدالوهاب  واأك��د   . امل�ضريني 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 
التمور  قطاع  تطور  يف  به  ي�ضهم  مبا  املهرجان  اأهمية 
امل�ضرية،  ال�ضيا�ضية  القيادة  من  رعاية  من  يلقاه  وم��ا 
وعدد  م��ط��روح  وحمافظة  ال�ضناعة  وزارة  ومب�ضاركة 
بهدف  وال�ضركات  واملوؤ�ض�ضات  الدولية  املنظمات  م��ن 
تعظيم القيمة القت�ضادية والتناف�ضية ل�ضناعة التمور 
امل�����ض��ري��ة مب��ا ي��ع��ود ع��ل��ى امل���زارع���ني وامل��ن��ت��ج��ني وزي���ادة 

الإنتاج وحت�ضني الأ�ضناف وغريها.
اإط��الق م�ضابقة  املهرجان  �ضيوة خالل  واحة  و�ضت�ضهد 
متخ�ض�ضة  علمية  ن���دوات  واإق��ام��ة  امل�����ض��ري��ة،  للتمور 
لت�ضليط ال�ضوء على اأهم حتديات زراعة النخيل واإنتاج 

التمور امل�ضرية.

•• مطروح - م�رص-وام: 

�ضعيب حمافظ  ال��ل��واء خ��ال��د  اأع���رب 
العربية  م�ضر  بجمهورية  م��ط��روح 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  ل�ضمو  �ضكره  عن 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
الرئا�ضة على  ���ض��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء، 
التمور  مل���ه���رج���ان  امل���ت���وا����ض���ل  دع���م���ه 

امل�ضرية .
ال�ضيخ  مل��ع��ايل  �ضكره  ع��ن  اأع���رب  كما 
وزي����ر  ن���ه���ي���ان،  اآل  م����ب����ارك  ن���ه���ي���ان 
جمل�ش  رئي�ش  والتعاي�ش،  الت�ضامح 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء 
ال������زراع������ي على  ال���ت���م���ر والب����ت����ك����ار 
الدويل  امل��ه��رج��ان  بتنظيم  اهتمامه 

العامة  الأمانة  واإىل  ب�ضيوة،  امل�ضرية  للتمور  اخلام�ش 
ا�ضتعدادات  لإجن����اح  ج��م��ي��ع��اً  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ائ��زة 
يناير  للمهرجان  اخلام�ضة  الن�ضخة  لإقامة  املحافظة 
املا�ضية،  ن�ضخه  حققته  ال��ذي  للنجاح  ا�ضتكماًل  املقبل 
اأنه قد مت ت�ضكيل جلنة للتنظيم والإعداد  اإىل  م�ضرياً 
م��ع ال���ض��ت��ع��داد ل��ت��ق��دمي ك��اف��ة اأوج����ه ال��دع��م للخروج 
ذل��ك خ��الل لقائه م��وؤخ��را مع  مبهرجان متميز. ج��اء 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب زاي���د اأم���ني ع���ام ج��ائ��زة خليفة 
ال���دول���ي���ة ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر والب���ت���ك���ار ال����زراع����ي لبحث 
ال�ضتعدادات لإقامة املهرجان الدويل للتمور امل�ضرية 
 24 اىل   22 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ن�ضخته اخلام�ضة  يف 
امل�ضوؤولني  م��ن  ع���دد  بح�ضور   2022 ال��ق��ادم  ي��ن��اي��ر 

•• عمان-الفجر:

ال�ضيد  امل���ع���ايل  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
الع�ضومي  الرحمن  عبد  ب��ن  ع��ادل 
ال���ع���رب���ي معايل  ال�����مل����ان  رئ��ي�����ش 
الهناندة  ق���ا����ض���م  اأح����م����د  ال�����ض��ي��د 
والريادة  الرقمي  القت�ضاد  وزي��ر 
النائب  م��ع��ايل  بح�ضور  الأردين، 
خالد مو�ضى اأبو ح�ضان رئي�ش جلنة 
مبجل�ش  وال���ض��ت��ث��م��ار  الق��ت�����ض��اد 
املجموعة  ورئي�ش  الأردين  ال��ن��واب 

للعلوم  امل�ضتوى  رفيعة  ال�ملانية 
العربي  ب��ال���مل��ان  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وذلك بالعا�ضمة الأردنية عمان. 
اأ������ض�����اد  ال������ل������ق������اء،  م�������ض���ت���ه���ل  ويف 
ب�������ال�������روؤي�������ة  “الع�ضومي”؛ 
الأردنية  للمملكة  ال���ض��ت�����ض��راف��ي��ة 
القت�ضاد  دع������م  يف  ال���ه���ا����ض���م���ي���ة 
ل�ضمان  املتقدمة  والعلوم  الرقمي 
موؤكداً  ال�ضتدامة،  اأه��داف  حتقيق 
حتديات  اأم�����ام  اأ���ض��ب��ح  ال���ع���امل  اأن 
تر�ضيخ  تتطلب  �ضعبة  اقت�ضادية 

القت�ضاد  وزي���ر  اأع���رب  جهته،  م��ن 
تطلعه  ع����ن  وال������ري������ادة،  ال���رق���م���ي 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع ال����مل���ان ال��ع��رب��ي يف 
يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  �ضوء 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة 
م�������ض���ي���دا مب����ا حققه  امل���ت�������ض���ارع���ة، 
ال�ملان العربي من خطوة جديدة 
بتحويل ال�ملان العربي اإىل برملان 
اأنها  2022، موؤكداً  رقمي بحلول 

خطوة فارقة يف م�ضرية عمله .
العربي”؛  ال�ملان  “رئي�ش  واأب��دى 

وت�����ع�����زي�����ز الق����ت���������ض����اد ال���رق���م���ي 
ل����ه، بهدف  وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ���ض��ب��ل  اإي���ج���اد 
الذكاء  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
املتقدمة  وال���ع���ل���وم  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
ل�ضناعة  اأ�ضا�ضياً  حم��وراً  اأ�ضبحت 
حول  وال�����ض��ع��وب  ال����دول  م�ضتقبل 
خطط  يف  رئي�ضاً  وعن�ضراً  ال��ع��امل، 
وحمفزاً  امل�ضتقبل،  حكومات  عمل 
والقطاعات  العاملية  الأ�ضواق  لنمو 

القت�ضادية اجلديدة. 

ا����ض���ت���ع���داده مل��اأ���ض�����ض��ة ����ض���راك���ة مع 
الأردين وذلك يف �ضوء ما  اجلانب 
اهتمام  من  العربي  ال�ملان  يوليه 
بالغ بالعلوم ومواكبة التكنولوجيا 
باعتبارهما ركيزة اأ�ضا�ضية يف نه�ضة 
الأمم، م�ضدداً يف الوقت ذاته على اأن 
املنطقة العربية حتتاج اإىل النتقال 
لتطبيقات  امل�����ض��ت��ه��ل��ك  ���ض��ف��ة  م���ن 
التكنولوجيا والبتكار اإىل امل�ضارك 
وت��ط��وي��ع��ه��ا خلدمة  ف���ى ���ض��ن��ع��ه��ا 

املجتمعات والدول العربية.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأع����ل����ن����ت ه���ي���ئ���ة امل���ن���ط���ق���ة احل�����رة 
باحلمرية يف ال�ضارقة، عن ان�ضمام 
الهندية  كرافت”  “جران  �ضركة 
املعادن  اإن���ت���اج  ب��ق��ط��اع  املتخ�ض�ضة 
وامل�ضاريع  املباين  مبرافق  اخلا�ضة 
قائمة  اإىل  والعمالقة،  الأيقونية 
املنطقة  م��ن  تتخذ  التي  ال�ضركات 
تكري�ضا  وذل��ك  لأعمالها،  منطلقا 
القت�ضادية  ال�ضارقة  اإم���ارة  ملكانة 
لال�ضتثمارات  املتنامية  وجاذبيتها 
وك�ضفت  امل����ب����ا�����ض����رة،  الأج����ن����ب����ي����ة 
كرافت”  “جران  �ضركة  اأن  الهيئة 
ا�ضتاأجرت اأر�ضا يف املنطقة مب�ضاحة 
اإجمالية ت�ضل اإىل 323 األف قدم 
 22 تبلغ  ا�ضتثمار  وبقيمة  م��رب��ع، 
و45  اأوىل  كمرحلة  دره��م  مليون 
الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  دره����م  م��ل��ي��ون 
 67 اإىل  ي�ضل  ا�ضتثمار  ب��اإج��م��ايل 

مليون درهم.
وج�����������اء اإع�������������الن ال�����������ض�����رك�����ة عن 
ا���ض��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 

ت��وق��ي��ع مذكرة  ب��احل��م��ري��ة خ���الل 
مقر  يف  م�����وؤخ�����را  ج������رت  ت���ف���اه���م 
الهيئة، من قبل �ضعادة �ضعود �ضامل 
املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة 
ب��احل��م��ري��ة، وال�����ض��ي��د ج���ي. جورج 
كرافت”،  “جران  ���ض��رك��ة  م���دي���ر 
ب��ح�����ض��ور م�����ض��وؤول��ني وم�����دراء من 
“جران  �ضركة  وت�ضتهر  اجلانبني. 
كرافت” التي يقع مقرها الرئي�ضي 
لعدد  بتنفيذها  ال�ضارقة،  اإم��ارة  يف 
يف  املتميزة  الأيقونية  امل�ضاريع  من 
دولة الإمارات ومتتلك ح�ضور قوي 
يف دول اخلليج العربي والعامل، كما 
تخت�ش بت�ضميم وت�ضنيع وتركيب 
م��راف��ق وم��ع��امل ب����ارزة م��ن خالل 
اأحدث التقنيات الن�ضائية والبحث 
م�ضاريعها  اأب����رز  وم���ن  وال��ت��ط��وي��ر، 
اجلنوبية  ���ض��ي��ب��ارة  ب��ج��زر  )ف���ن���دق 
بالبحر الأحمر، ومتحف امل�ضتقبل، 
وف��ن��دق م��ي��دان، وم�����ض��روع امل���وج يف 
ال�ضلطانية  الأوب�����را  ودار  م�ضقط 
ُع���م���ان ع�  يف م�����ض��ق��ط وم��ت��ح��ف 
الزمان مب�ضقط(، وخالل ال�ضنوات 

الإمارات،  بدولة  الت�ضنيع  من�ضاآت 
تكنولوجية  ب�����ق�����درات  وحت����ظ����ى 
 800 م��ن  اأك���رث  ول��دي��ه��ا  متقدمة 
واملهارات  ذوي اخل�ة  موظف من 
الإمكانات  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ع��ال��ي��ة، 
املتقدمة واملتطورة لق�ضم الهند�ضة 
بال�ضركة.   واأكد �ضعادة �ضعود �ضامل 
دوما  ت�ضعى  الهيئة  اأن  امل���زروع���ي، 
ل�ضتقطاب ال�ضركات الفريدة وذات 
تقدم  ال��ت��ي  النوعية  التخ�ض�ضات 
املبتكرة  واحللول  اخلدمات  اأف�ضل 

“جران  ���ض��رك��ة  و���ض��ع��ت  الأخ�������رية 
لتتخطى  عملياتها  نطاق  كرفت” 
عن  ف�ضال  اخلليج،  منطقة  ح��دود 
للتجهيزات  ج���دي���د  ق�����ض��م  اإن�������ض���اء 
بالتعاون مع �ضركة “اأرابتك” وهو 
ما �ضاهم بتعزيز القدرات الداخلية 
الإن�ضاء  خ���دم���ات  ودع����م  ل��ل�����ض��رك��ة 
لتغدو  كرافت  ج��ران  تقدمها  التي 
واح��دة من اأف�ضل م��زودي خدمات 
القطاع.   ه��ذا  يف  والهند�ضة  البناء 
ك��م��ا مت��ت��ل��ك ال�����ض��رك��ة ال��ع��دي��د من 

م��ت��ن��وع��ة منها  ق���ط���اع���ات  ���ض��م��ن 
والإن�ضاءات،  الت�ضنيع  تكنولوجيا 
ال�ضارقة  اإم�������ارة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ك��ح��ا���ض��ن��ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة يف 
امل����ج����ال ال�����ض��ن��اع��ي والب����ت����ك����ارات 
اجلديدة، مبا يج�ضد روؤية �ضاحب 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�ش  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
باأهمية  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
البتكاري  ال��ق��ط��اع  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار 
ان�ضمام  اأن  اإىل  لف��ت��ا  الإم�����ارة،  يف 
اإىل قائمة  “جران كرافت”  �ضركة 
حرة  يف  العاملة  العاملية  ال�ضركات 
توؤكد  مهمة  خطوة  يعد  احلمرية، 
اأوىل جلذب  ال�ضارقة كوجهة  متيز 
ال�ضناعي  القطاع  يف  ال�ضتثمارات 
وق���ط���اع ال���ب���ن���اء وال��ت�����ض��ي��ي��د ال���ذي 
القت�ضادية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ي��ع��د 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة يف ال�������ض���ارق���ة ودول�����ة 
اأح��د ركائز  الإم����ارات عموما، وه��و 
القت�ضادي  ال��ت��ن��وع  ا�ضرتاتيجية 
لال�ضتعداد  الإم���ارة  تنتهجها  التي 

للم�ضتقبل.

ا�ستاأجرت اأر�سا مب�ساحة اإجمالية ت�سل اإىل 323 األف قدم مربع وبقيمة ا�ستثمار 67 مليون درهم

حرة احلمرية بال�ضارقة ت�ضتقطب �ضركة جران كرافت
 املتخ�ض�ضة بقطاع اإنتاج املعادن للم�ضاريع الأيقونية والعمالقة

ُعمان ت�ضعى اإىل تاأ�ضي�ش �ضركات م�ضاهمة مقفلة يف خمتلف املحافظات
•• م�صقط-وكاالت

غرفة  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  اأف����اد 
جت����ارة و���ض��ن��اع��ة ع��م��ان ر���ض��ا بن 
جمعة اآل �ضالح، باأن الغرفة ت�ضعى 
م�ضاهمة  ���ض��رك��ات  ت��اأ���ض��ي�����ش  اإىل 
حمافظات  خم���ت���ل���ف  يف  م��ق��ف��ل��ة 
وتطوير  تنمية  بهدف  ال�ضلطنة، 
الواعدة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
وكالة  ون���ق���ل���ت  امل���ح���اف���ظ���ات.   يف 
عن  ال�ضبت  اأم�ش  الُعمانية  الأنباء 
جتارة  غ��رف��ة  اإن  ق��ول��ه،  �ضالح  اآل 
على  حالياً  تعمل  عمان  و�ضناعة 
مثل  لتاأ�ضي�ش  الالزمة  الدرا�ضات 
بع�ش  اأن  مو�ضحاً  ال�ضركات،  هذه 
والظاهرة  ك��ال���مي��ي  املحافظات 
�ضركات  تاأ�ضي�ش  ب��داأت يف  وم�ضندم 
مراحل  يف  ح��ال��ي��اً  وه���ي  م�ضاهمة 
تاأ�ضي�ش  مت  اأن��ه  واأو���ض��ح  متقدمة. 

مع  وجت��اري��ة  ا�ضتثمارية  �ضراكات 
حيث  وال�ضديقة،  ال�ضقيقة  الدول 
التفاق  ع���ن  ���ض��اب��ًق��ا  الإع������الن  مت 
العمانية  ال�����ض��رك��ة  ت��اأ���ض��ي�����ش  ع��ل��ى 
القاب�ضة  لال�ضتثمار  البحرينية 
ريال  ماليني   10 قدره  براأ�ضمال 
منا�ضفة  �ضتكون  وال��ت��ي  ُع��م��اين، 
العمانيني  الأع����م����ال  رج�����ال  ب���ني 
ونظرائهم من اجلانب البحريني، 
بال�ضتثمار  م��ه��ت��م��ة  و����ض���ت���ك���ون 
يف جم����ال الأم������ن ال���غ���ذائ���ي، ويف 
ال��ق��ط��اع��ات الأخ������رى ال��ت��ي تركز 

عليها “روؤية عمان 2040«.
ولفت اإىل اأن هناك درا�ضة واتفاقاً 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  م����ع  م���ب���دئ���ي���اً 
جتارية  ���ض��راك��ة  لعمل  ال�����ض��ع��ودي��ة 
جلنة  ت�ضكل  اأن  على  وا�ضتثمارية 
لدرا�ضة هذا التفاق والإعالن عنه 
تبذل  ال��غ��رف��ة  اأن  واأك���د  حينه.  يف 

ا�ضتثمارات  جل��ذب  حثيثة  ج��ه��وداً 
جديدة اإىل �ضلطنة ُعمان والبحث 
خمتلف  يف  ا�ضتثمارية  فر�ش  عن 
تنظيم  خ����الل  م���ن  ال���ع���امل،  دول 
ولقاءات  التجارية  للوفود  زي��ارات 
ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ني رج���������ال الأع�����م�����ال 
الدول  م��ن  ونظرائهم  الُعمانيني 

ال�ضقيقة وال�ضديقة.

الن�ضخة اخلام�ضة من املهرجان الدويل للتمور 
امل�ضرية تنطلق 22 يناير املقبل ب�ضيوة
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�ش الرخ�ضة 
CN بال�ضم التجاري موؤ�ض�ضة بغداد  رقم:1086967 
لالدويه البيطريه بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كوفينيو 

كافية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2218123 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13426 بتاريخ 2021/12/26 

اإع����������الن
للمقاولت  املتميز  املهند�ش  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�ضيانه العامه  رخ�ضة رقم:1858895 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد عمران حممد قمر احل�ضن ١٠٠٪

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل على �ضيف على املزينى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة املهند�ش املتميز للمقاولت وال�ضيانه العامه
AL MUHANDES AL MUTAMAIZ GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST

اإىل/ املهند�ش املتميز للمقاولت وال�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�ش الواحد ذ م م
AL MUHANDES AL MUTAMAIZ GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE  - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإع����������الن
للمقاولت  العمران  ال�ض�����ادة/جمد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�ضيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1515105 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جمد العمران للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م

GLORY CONSTRUCTION CONTRACTING & GENERAL MAINTAINANCE LLC

اإىل/ غلوري لالن�ضاءات ذ.م.م

GLORY CONSTRUCTION LLC 

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  26 دي�صمرب 2021 العدد 13426

فقدان �صهادة اأ�صهم ت
ف���ق���دت ����ض���ه���ادة ال����ض���ه���م رقم 
 ASMAK1712428
�ضامل  ع��ل��ي  ن�����ض��ري��ه   / ب��ا���ض��م 
���ض��ع��ي��د دروي���������ش �����ض����ادرة من 
)اأ�ضماك(   ال��ق��اب�����ض��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وعلى  �ضهم   1200 وع��دده��ا 
بالرقم  الت�����ض��ال  يجدها  م��ن 

 0504600004
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•• اأبوظبي-وام: 

اأم�������ش الأول  اأ����ض���دل ال�����ض��ت��ار م�����ض��اء 
اجلولة  م��ن��اف�����ض��ات  ع���ل���ى  اجل���م���ع���ة 
اخل���ت���ام���ي���ة م����ن ب���ط���ول���ة الإم��������ارات 
ا�ضت�ضاف  امل��ائ��ي��ة، وال��ت��ي  ل��ل��دراج��ات 
م��ن��اف�����ض��ات��ه��ا ����ض���اط���ئ احل���دي���ري���ات 
ت����وزع����ت  دراج����������ة   47 مب���������ض����ارك����ة 
فئات  ث���م���ان���ي���ة  ع���ل���ى  م��ن��اف�����ض��ات��ه��م 

�ضهدتها البطولة.
واأ����ض���ف���رت ال��ن��ت��ائ��ج ع���ن ف����وز �ضعيد 
العو�ضي باملركز الأول يف فئة واقف 
نا�ضئني 3.3، وحل ثانيا �ضهيل را�ضد 
ثالثاً،  احلمادي  وجاء حامد  الطاير 
3 ح�ضل  ب���ي  ف��ئ��ة ج��ال�����ش ج���ي  ويف 
ع��ل��ى امل��رك��ز الأول ع��ام��ر ح��وي��ر، يف 
ثانياً،  اجل���ن���اح���ي  ج���م���ال  ح���ل  ح���ني 
وخليفة املرزوقي ثالثاً، ويف فئة كبار 
اإيان  الأول  امل��رك��ز  حقق  املت�ضابقني 
جون ويلكين�ضون، وحل حممد املري 
يف املركز الثاين، وجاء حريز املر بن 
حريز ثالثاً. ويف فئة واقف جي بي 2 

اأحرز املركز الأول عبد اهلل احلمادي، 
وح����ل ���ض��ع��ي��د حم���م���ود ال��ع��و���ض��ي يف 
املركز الثاين، و عبد اهلل احلويطات 
2 كي  ثالثاً، ويف فئة جال�ش جي بي 
الأول،  املركز  العو�ضي  �ضلمان  حقق 

ال���دوا����ش م���ن الكويت  وج����اء را����ض���د 
ث��ان��ي��اً، وت���اله م��ان��ع امل��زروق��ي ثالثاً، 
ويف فئة واقف جي بي 1 حقق املركز 
الأول �ضلمان العو�ضي وجاء يف املركز 
دولياك  �ضتيفان  الفرن�ضي  ال��ث��اين 

وح����ل ث��ال��ث��ا خ��ل��ي��ف��ة ب��ال�����ض��الح، ويف 
املركز  ان��ت��زع  حمرتفني  جال�ش  فئة 
حل  ح��ني  يف  بال�ضالح  خليفة  الأول 
وثالثا  جريجين�ضون  ماركو�ش  ثانيا 
اليوم  ختام  وك��ان  العو�ضي،  �ضلمان 

الإ�ضتعرا�ضية  احل���رك���ات  ف��ئ��ة  م���ع 
اأف�ضل  خ���الل���ه���ا  م����ن  ح���ق���ق  وال����ت����ي 
ا�ضتعرا�ش را�ضد املال وحل يف املركز 
رينارد  وجاء  الهاملي  حممد  الثاين 
ث��ال��ث��اً. وع��ق��ب خ��ت��ام امل��ن��اف�����ض��ات قام 

اأح��م��د ث���اين ال��رم��ي��ث��ي ن��ائ��ب رئي�ش 
املنتدب  الع�ضو  النادي  اإدارة  جمل�ش 
ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن ب��ح�����ض��ور �ضامل 
ونا�ضر  ال����ن����ادي  م���دي���ر  ال���رم���ي���ث���ي 
الظاهري م�ضرف عام ال�ضباق. ووجه 

اإىل  التهنئة  ال��رم��ي��ث��ي  ث���اين  اأح��م��د 
ال�ضيخ حممد بن �ضلطان بن خليفة 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش احت�����اد الإم������ارات  اآل 
جمل�ش  رئي�ش  البحرية  للريا�ضات 
للريا�ضات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  اإدارة 

البحرية، على جناح ال�ضباق وظهوره 
�ضاطيء  ع��ل��ى  م��ت��ك��ام��ل��ة  ����ض���ورة  يف 
احلديريات وتاألق الكوادر التنظيمية 

املختلفة يف تنظيم املناف�ضة.
قويا  �ضباقا  �ضهدنا  الرميثي:  وق��ال 
ل��ك��ل امل�����ض��ارك��ني وج��ه��ودا ك��ب��رية من 
اأج���ل امل��ن��اف�����ض��ة ع��ل��ى األ���ق���اب اجلولة 
وه����ذه اجل���ه���ود �ضنعت  اخل��ت��ام��ي��ة، 
كافة  بني  التناف�ش  يف  جميلة  لوحة 
امل��ت�����ض��اب��ق��ني واأظ����ه����رت ال�����ض��ب��اق يف 
�ضورة متميزة، عالوة على اأن اإقامة 
اأي�ضا  احلديريات  �ضاطئ  يف  ال�ضباق 
كان له بعد اأخرى باعتبار اأنه واجهة 

�ضياحية متميزة يف العا�ضمة.
وا�ضاف ان بطولة الإمارات الدولية 
تفردها  يف  ت�ضتمر  املائية  للدراجات 
م�ضتوى  على  متميزة  بطولة  كونها 
دائ����م����ا يف جذب  وت���ن���ج���ح  امل���ن���ط���ق���ة 
متعددة  ج��ن�����ض��ي��ات  م���ن  امل��ن��اف�����ض��ني 
واأنها  خ��ا���ض��ة  وامل�����ض��ارك��ة،  للح�ضور 
اأجندة  �ضمن  دول��ي��اً  ت�ضنيفاً  حتمل 
الإحتاد الدويل للريا�ضات البحرية.

���ض��ي��ت��ي حامل  ي�����ض��ع��ى م��ان�����ض�����ض��رت 
اللقب اىل ا�ضتغالل غياب مطارده 
"البوك�ضينغ  عن  ليفربول  املبا�ضر 
قب�ضته  لإح��ك��ام  التقليدي  داي" 
ي�ضت�ضيف  عندما  ال�����ض��دارة  على 
لي�ضرت �ضيتي اليوم الأح��د يف قمة 
املرحلة التا�ضعة ع�ضرة من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
�ضيتي  م���ان�������ض�������ض���رت  وي����ت���������ض����در 
الرتتيب بر�ضيد 44 نقطة بفارق 
املبا�ضر  اأم��ام مطارده  نقاط  ثالث 
مباراته  ت��اأج��ل��ت  ال����ذي  ل��ي��ف��رب��ول 
ب�ضبب  يونايتد  ل��ي��دز  �ضيفه  �ضد 
اإ�ضابات فريو�ش "كوفيد19-" يف 

�ضفوف الأخري.
يف  ب��ق��وة  "كوفيد19-"  وي�����ض��رب 
بريطانيا يف الآون��ة الأخ��رية حيث 
امل��ت��ح��دة اجلمعة  امل��م��ل��ك��ة  ��ل��ت  ���ض��جرّ
وفق  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة  األ���ف   122
لل�ضلطات  ال����ي����وم����ي  ال���ت���ق���ري���ر 
قيا�ضية  ح�����ض��ي��ل��ة  يف  ال�����ض��ح��ي��ة، 
رة اأوميكرون. جديدة �ضببها املتحورّ

تاأجيل  يف  ال����ف����ريو�����ش  وت�������ض���ب���ب 
مقررتني  كانتا  اآخريني  مباراتني 
واتفورد،  مع  ولفرهامبتون  غ��دا: 
وبرينلي مع اإيفرتون ب�ضبب تف�ضي 
ال�ضيوف،  كورونا يف �ضفوف  وب��اء 
مرحلة  ب����رن����ام����ج  ع���ل���ى  اأث�������ر  م����ا 
"البوك�ضينغ داي" التي ي�ضتهر بها 
الدوري الإنكليزي بتقليد تاريخي 
اليوم  يف  م��ب��اري��ات��ه��ا  ت���ق���ام  ح��ي��ث 

التايل لعيد امليالد.
ووحده الدوري النكليزي يوا�ضل 
امليالد  ع��ي��دي  ع��ط��ل��ت��ي  ال��ل��ع��ب يف 
وال�����ض��ن��ة اجل���دي���دة ب��اإق��ام��ة ثالث 
مراحل يف مدى ثمانية اأيام، وهي 
�ضمة دائمة تطبع الكرة النكليزية 

الك�ى  الأرب���ع  للبطولت  خالفا 
الأخرى التي تخلد اإىل الراحة.

اأرجئت  التي  املباريات  وارتفع عدد 
ب�ضبب  الأخ���ريي���ن  الأ���ض��ب��وع��ني  يف 
فيما   ،13 اىل  ك���ورون���ا  ف���ريو����ش 
املمتاز  ال�������دوري  اأن����دي����ة  رف�����ض��ت 
والدوري  لرابطتها  اجتماع  خالل 
خ��ي��ار ت��ع��ل��ي��ق امل��و���ض��م م���وؤق���ت���اً من 
اأجل احلد من تف�ضي الفريو�ش يف 
�ضفوف الالعبني والأجهزة الفنية 

والطبية والإدارية يف الفرق.
النف�ش  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ومي��ن��ي 
تواليا  ال���ت���ا����ض���ع  ف������وزه  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
املو�ضم  ه������ذا  ع�������ض���ر  واخل����ام���������ش 
لتو�ضيع الفارق اإىل �ضت نقاط عن 
ليفربول الذي تنتظره قمة نارية 
اأمام لي�ضرت �ضيتي بالذات الثالثاء 

املقبل يف املرحلة ال�20.
اأهمية  اللقب جيدا  وي��درك حامل 
خ�ضو�ضا  غ����دا  ال���ث���الث  ال��ن��ق��اط 
ن���اري���ة ثانية  واأن�����ه ت��ن��ت��ظ��ره ق��م��ة 
ال�ضبت  اأر����ض���ن���ال  م�����ض��ي��ف��ه  اأم������ام 
برنتفورد  اإىل  رحلته  عقب  املقبل 
21.وحذر  امل��رح��ل��ة  يف  اخل��م��ي�����ش 
امل������درب الإ����ض���ب���اين ل�����ض��ي��ت��ي بيب 
لي�ضرت  م����ن  ف���ري���ق���ه  غ�����واردي�����ول 
�ضيتي ب�ضبب الفرتة ال�ضعبة التي 
الإيرلندي  امل���درب  بها رج��ال  مي��ر 
رودجرز.وبعدما  برندن  ال�ضمايل 
املركز  يف  املا�ضيني  املو�ضمني  اأنهى 
لقب  اإح��رازه  اىل  اإ�ضافة  اخلام�ش 
اأيار/مايو  يف  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ك��اأ���ش 
يقبع  ت�ضل�ضي،  على ح�ضاب  املا�ضي 
لي�ضرت حالياً يف املركز التا�ضع بعد 
مبارياته  م���ن  ف��ق��ط  ب�����ض��ت  ف����وزه 

ال�16 الأخرية يف الدوري.
ال���ن���ت���ائ���ج، قال  ال����ف����ارق يف  ورغ�����م 

فريقه  ف������از  ال�������ذي  غ�������واردي�������ول 
 2016 على بطل  ذهاباً  -1�ضفر 
"لي�ضرت يبقى لي�ضرت، بالن�ضبة يل، 
يبقون من دون �ضك )فريق قوي( 
الرفيع  ال����ط����راز  م���ن  م�����درب  م���ع 
ا�ضتثنائيني  ولع��ب��ني  )رودج�����رز( 
مباراة  املراكز".و�ضتكون  كافة  يف 
الدوري  يف  للي�ضرت  الأوىل  الأح��د 
نيوكا�ضل  على  الكبري  ف���وزه  منذ 
الأول/ ك��ان��ون   12 يف  -4�ضفر 

عن  غ�����اب  اإذ  احل�������ايل،  دي�����ض��م��� 
امل���رح���ل���ت���ني امل���ا����ض���ي���ني لإرج��������اء 
واإيفرتون  توتنهام  م��ع  م��ب��ارات��ي��ه 
ب�����ض��ب��ب ف����ريو�����ش ك�����ورون�����ا.وع�����اد 

لي�ضرت اىل املباريات الأربعاء حني 
ل��ي��ف��رب��ول يف  م��ع م�ضيفه  ت��واج��ه 
ال��راب��ط��ة وخرج  ك��اأ���ش  نهائي  رب��ع 
)الوقت   5-4 ال��رتج��ي��ح  ب��رك��الت 
تقدم  ب��اأن��ه  علما   ،)3-3 الأ���ض��ل��ي 
3-1 يف ال�ضوط الول و3-2 حتى 
الأخرية  قبل  اخلام�ضة  الدقيقة 

من الوقت بدل ال�ضائع.
فريقه  اأن  ثقته يف  رودج���رز  واأك���د 
���ض��ي��ت��ع��اف��ى ب�����ض��رع��ة م���ن اخل����روج 
ك���اأ����ش  م�����ض��اب��ق��ة  م����ن  "املوؤمل" 
�ضربتني  ت��ل��ق��ى  ح��ي��ث  ال���راب���ط���ة 
مدافعيه  ب���اإ����ض���اب���ة  م���وج���ع���ت���ني 
الرتكي ت�ضالر �ضويوندجو )60( 

وال�تغايل ريكاردو برييرا )42( 
فاردي  ج��امي��ي  ه��داف��ه  لعب  فيما 
باإ�ضابة  م��ت��اأث��را  دق��ي��ق��ة   20 اآخ���ر 
امل������درب  ال����ف����خ����ذ.وق����ال  ب�������ض���د يف 
دائما  "هناك  لليفربول  ال�����ض��اب��ق 
املباراة  قبل  قلت  لكني  اأم��ل  خيبة 
مكان  اأنفيلد،  اإىل  ق��ادم��ون  +اأن��ت��م 
رائع للعب، ومهما حدث فلنفر�ش 

اأ�ضلوب لعبنا+".
"هذا م��ا ك��ان ل��دي دائًما  واأ���ض��اف 
من هوؤلء الالعبني. لقد تناف�ضوا 
�ضد اأف�ضل الفرق يف البالد وراأينا 

ذلك".
�ضيتي(  )مان�ض�ضرت  "اإنهم  وت��اب��ع 

ب�������ض���ك���ل ج����ي����د يف ه����ذه  ي���ل���ع���ب���ون 
نرى  اأن  فقط  علينا  ل��ذا  اللحظة، 
م���ا و���ض��ل��ن��ا اإل���ي���ه ث���م ن�����ض��ع خطة 
م��ع ال��الع��ب��ني امل��ت��اح��ني ون���رى ما 
اإنهم فريق رائع  ميكننا القيام به. 
م��ع لع��ب��ني ف��ن��ي��ني، ولع��ب��ني من 
على  اع��ت��ادوا  وق��د  العاملي،  الطراز 

حتقيق الفوز".
اأداًء  ق��دم��ن��ا  "لقد  ق��ائ��ال  واأردف 
ج��ي��ًدا ���ض��ده��م، ل��ك��ن ه���ذا �ضيكون 
حت���دًي���ا ك���ب���رًيا ل��ن��ا ون���ح���ت���اج اإىل 
�ضد  بها  لعبنا  التي  بالروح  اللعب 
"ذهبنا  رودج���رز  ر  ليفربول".وذكَّ
وحققنا  املا�ضي  املو�ضم  هناك  اإىل 

التحدي  تعرفون  اأنتم  رائًعا.  فوًزا 
على  �ضي�ضتحوذون  تواجهه:  الذي 
النتقال  يف  ج���ي���دون  وه���م  ال���ك���رة 
ال��ه��ج��وم ولديهم  ال��دف��اع اىل  م��ن 
الثقة يف اللعب، وهذا هو التحدي 
الأ����ض���ب���وع. علينا  ن��ه��اي��ة  يف ع��ط��ل��ة 
تكون  وعندما  ب�ضجاعة،  نلعب  اأن 
ا�ضتغالل  ع��ل��ي��ن��ا  ال����ك����رة  ل���دي���ن���ا 

امل�ضاحات".
بدوره ي�ضعى ت�ضل�ضي اىل ا�ضتغالل 
غ���ي���اب ل��ي��ف��رب��ول ل��ل��ح��اق ب���ه اىل 
ال��و���ض��اف��ة وا���ض��ت��ع��ادة ال��ت��وازن بعد 
ت��ع��ادل��ني خميبني وف���وز واح���د يف 
م��ب��اري��ات��ه الرب����ع الخ����رية ت�ضبب 
ل�ضالح  ال���������ض����دارة  ع����ن  ب��ت��خ��ل��ي��ه 
�ضيتي.ويعاين ت�ضل�ضي من اإ�ضابات 
بفريو�ش  ����ض���ف���وف���ه  يف  ع�����دي�����دة 
كورونا، اإذ ا�ضطر اىل خو�ش مباراة 
الدوري اأمام ولفرهامبتون ال�ضبت 
اأ�ضا�ضيني  لع��ب��ني  �ضبعة  غ��ي��اب  يف 
ب�ضبب الإ�ضابة وفريو�ش "كوفيد-

تاأجيلها  ط��ل��ب  اأن����ه  ع��ل��م��ا   ،"19
قبل �ضاعتني من انطالقتها كونه 
بينهما  فقط  لعبني  �ضتة  امتلك 
حار�ضان للمرمى على دكة البدلء، 
لكن رابطة الدوري رف�ضته بداعي 
الكايف  ال��ع��دد  لديهم  "البلوز"  اأن 

من الالعبني خلو�ضها.
اخلناق  ت�ضديد  يف  ت�ضل�ضي  وياأمل 
على ليفربول قبل �ضدامهما الأحد 
ال�21،  املرحلة  يف  لندن  يف  املقبل 
اأمام  �ضهلة  تكون  ل��ن  مهمته  لكن 
م�ضاره  ح  �ضحَّ ال��ذي  فيال  اأ�ضتون 
ا�ضطورة  اجل��دي��د  م��درب��ه  بقفيادة 

ليفربول �ضتيفن جريارد.
وخ�ضر اأ�ضتون فيال خم�ش مباريات 
يتقدم  وك���ان  ال����دوري  يف  متتالية 

بنقطتني فقط عن منطقة الهبوط 
املتوج  ج���ريارد،  م��ع  تعاقد  عندما 
مع رينجرز بطال ل�ضكتلندا، خلفا 
لدين �ضميث املقال من من�ضبه يف 

ت�ضرين الثاين/نوفم� املا�ضي.
مدينة  ق����ط����ب  ج�����������ريارد  وق���������اد 
اإىل   16 امل���رك���ز  م���ن  ب��رم��ن��غ��ه��ام 
فوز  حتقيق  اىل  و�ضي�ضعى  العا�ضر 
خام�ش يف مبارياته ال�ضبع الأخرية 
امام مان�ض�ضرت  ال��دوري )خ�ضر  يف 

�ضيتي 1-2 وليفربول �ضفر1-(.
اإىل  الف�ضل  "يعود  ج���ريارد  وق��ال 
والعرو�ش  ال��ن��ت��ائ��ج  يف  ال��الع��ب��ني 
اأنهم  اأعتقد  اجليدة التي نقدمها. 
اأداًء جيًدا جدا فيما يتعلق  قدموا 

بح�ضيلة النقاط التي ك�ضبناها".
ال���راب���ع فر�ضة  اأر����ض���ن���ال  ومي���ل���ك 
الفوز  انتفا�ضته وحتقيق  موا�ضلة 
�ضيفا  يحل  عندما  تواليا  ال��راب��ع 
على نوريت�ش �ضيتي �ضاحب املركز 
اللندين  اجل����ار  الأخ���ري.وي���ط���م���ح 
املركز  �ضاحب  يونايتد  ه��ام  و�ضت 
التوزان  ا���ض��ت��ع��ادة  اىل  اخل��ام�����ش 
مبارياته  الثاين يف  ف��وزه  وحتقيق 
ي�ضت�ضيف  عندما  الخ��رية  ال�ضبع 
���ض��اوث��م��ب��ت��ون.وي��واج��ه و���ض��ت هام 
اىل  ال��رتاج��ع  خطر  نقطة(   28(
املركز ال�ضابع يف حال تعرثه وفوز 
املبا�ضرين جاره توتنهام  مطارديه 
يونايتد  ومان�ض�ضرت  نقطة(   26(
توتنهام  وي��خ��و���ش  ن��ق��ط��ة(.   27(
الأحد  بال�ش  اأمام كري�ضتال  دربي 
ال����راب����ع يف  ال����ف����وز  ���ض��ع��ي��ه اىل  يف 
)تعادل  الخ���رية  ال�ضت  امل��ب��اري��ات 
مان�ض�ضرت  ي��ح��ل  ف��ي��م��ا  م����رت����ان(، 
نيوكا�ضل  ع��ل��ى  ���ض��ي��ف��ا  ي��ون��اي��ت��د 

يونايتد الإثنني يف ختام املرحلة.

•• اأبوظبي-وام:

تل  ال���دويل  ليوا  ملهرجان  ع�ضر  احل���ادي  ال��ي��وم  مناف�ضات  الأح���د  ال��ي��وم  تنطلق 
مرعب 2022، ممثلة يف مناف�ضات وحتدي "البجي تورك" وهي فئة ال�ضيارات 
ال�ية، وحددت اللجنة املنظمة لل�ضباق �ضروطاً حمددة ومقننة للم�ضاركني يف 
اأجواء  ال�ضباق يف  املعايري والقوانني واإقامة  اأف�ضل  اأجل �ضمان  الفئة من  هذه 
مثالية، مع تزويد كل امل�ضاركني بال�ضروط الفنية التي �ضبق ومت طرحها ع� 

لوائح الت�ضجيل.
حتدي  مناف�ضات  يف  مميزة  نتائج  الإم���ارات  لعبو  �ضجل  مت�ضل  �ضعيد  وعلى 
اأم�ش الأول �ضمن  اأقيم م�ضاء  الدراج ري�ش للدراجات يف فئاته املختلفة والذي 
فعاليات املهرجان والذي ت�ضتمر مناف�ضاته حتى احلادي والثالثني من ال�ضهر 

اجلاري.

و�ضجل مطر جمعة الهاملي الرقم الأف�ضل يف فئة الوكالة /يو تي يف / بزمن 
ابراهيم  وثالثا  البلو�ضي،  اأحمد  ثانيا  حل  حني  يف  ثانية،   4.566 وق��دره 
بزمن  ال�ضدارة  م�ضعود  �ضلطان  احتل  املفتوحة  يف  تي  اليو  فئة  ويف  الدرمكي، 
يعقوب عبد اهلل، ويف  وثالثا  ال�ضبو�ضي  العزيز  عبد  ثانيا  وحل  ثانية،   3.381
ثانية،   3.859 الأف�ضل حمققاً  الزمن  ال�ضبو�ضي  �ضلطان  املعدلة حقق  الفئة 
املركز  حقق  البجي  فئة  ويف  النعيمي.  اأحمد  وثالثا  الهاملي  مطر  ثانيا  وح��ل 
3.689 ثانية وحل ثانيا ماجد �ضعيد  الأول عبد اهلل ال�ضليطي بزمن وقدره 
اأوًل بزمن قدره  الأرب��ع عجالت حل م�ضعل جا�ضم  وثالثا علي ح�ضن، ويف فئة 
الأول جابر عو�ش  املركز  ملي   10 عجالت  الربع  يف  وحقق  ثانية،   3.130
بدر  وث��ال��ث��ا  البلو�ضي  اأح��م��د  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وح��ل  ثانية  ب4.799  ح�ضني 
املطريي، ويف الفئة الأخرية فئة العجلتني ت�ضدر را�ضد القمزي املناف�ضة حمققاً 

احلمادي وثالثا حمد القمزي. حممد  ثانيا  وحل  ثانية   4.850

تتويج الفائزين ببطولة الإمارات للدراجات املائية

يف ظل غياب ليفربول عن »البوك�سينغ داي« 

 مان�ض�ضرت �ضيتي لإحكام قب�ضته على �ضدارة الربميريليغ

اليوم انطالق مناف�ضات ال�ضيارات الربية يف تل مرعب 2022

•• اأبوظبي -الفجر

"دوري  ل�   11 اجلولة  يف  املرتقب  اجلماهريي  احل�ضور  �ضباق  يخطف 
اأن�ضار  ب��ني  املحتدمة  املناف�ضة  ظ��ل  يف  الأن��ظ��ار،  للمحرتفني"  اأدن����وك 
الأندية ال� 14، حل�ضم املراكز الثالثة الأوىل يف "ال�ضباق الدوري"، الذي 
انطلق مع بداية اجلولة التا�ضعة، ويختتم مرحلته الأوىل بنهاية اجلولة 

.11
امل�ضرتك مع  العمل  اإطار  الإماراتية"، ويف  "رابطة املحرتفني  واأطلقت   
الأندية على حت�ضني التفاعل اجلماهريي، جائزة احل�ضور اجلماهريي 
ت�ضمل  والتي  للمحرتفني،  اأدن��وك  دوري  يف   2022  2021- ملو�ضم 

احل�ضور  م��ت��و���ض��ط  وف���ق  الدورية"،  اجل��م��اه��ريي  "احل�ضور  ج���ائ���زة 
و"جائزة  التا�ضعة،  اجلولة  من  بداية  ج��ولت،  ث��الث  لكل  اجلماهريي 
احل�ضور اجلماهريي ال�ضنوية"، التي توزع يف نهاية املو�ضم ح�ضب ترتيب 

الأندية من ناحية متو�ضط احل�ضور اجلماهريي.
وتاأتي املبادرة اجلديدة اإمياناً من الرابطة باأهمية اجلماهري، من خالل 
الرتقاء مبختلف  للمباريات، ع�  توفري جتربة ح�ضور ممتعة و�ضهلة 

اخلدمات واآليات التوا�ضل معهم.
اأدنوك  دوري  الدورية" يف  "احل�ضور اجلماهريي  اآلية جائزة  وح��ددت   
متو�ضط  وف��ق  اجل��ائ��زة  احت�ضاب   ،2022-2021 ملو�ضم  للمحرتفني 
التا�ضعة،  اعتباًرا من اجلولة  ج��ولت،  لكل ثالث  احل�ضور اجلماهريي 

على اأن يتم احت�ضاب متو�ضط احل�ضور اجلماهريي للنادي بناء على عدد 
اإجمايل عدد احل�ضور يف امللعب، ويجري  جمهوره يف كل مباراة، ولي�ش 
احل�ضور  متو�ضط  زي��ادة  ن�ضبة  على  بناء  الأوىل  الثالثة  املراكز  حتديد 

اجلماهريي عن احلد الأدنى.
وتوزع جوائز "احل�ضور اجلماهريي الدورية" لأ�ضحاب املراكز الثالثة 
و200.000  الأول،  املركز  ل�ضاحب  دره��م   300.000 بواقع  الأوىل 
100.000 درهم ل�ضاحب املركز  درهم ل�ضاحب املركز الثاين، مقابل 

الثالث.
 ويت�ضدر اجلزيرة حالياً الرتتيب قبل انطالق اجلولة 11، يليه نادي 
الوحدة،  الرابع  املركز  ويف  ثالثاً،  العني  ثم  الثاين،  املركز  يف  خورفكان 

وال�ضارقة خام�ضاً، ثم الو�ضل �ضاد�ضاً، يليه �ضباب الأهلي يف املركز ال�ضابع، 
عا�ضرا،  والعروبة  تا�ضعاً  كلباء  احت��اد  ثم  الثامن،  املركز  الن�ضر  ويحتل 
ويحتل بني يا�ش املركز احلادي ع�ضر، ثم عجمان يف املركز الثاين ع�ضر، 

يليه الإمارات يف املركز الثالث ع�ضر، ويف املركز الرابع ع�ضر الظفرة.
يف املقابل، ي�ضل اإجمايل اجلائزة ال�ضنوية للح�ضور اجلماهريي، والتي 
ت�ضرف يف نهاية املو�ضم ح�ضب ترتيب الأندية من ناحية متو�ضط احل�ضور 
اجلماهريي، اإىل 3.400.000 درهم، ويتم احت�ضاب متو�ضط احل�ضور 
اجلماهريي للنادي بناء على عدد جمهوره يف كل مباراة. وتتفاوت قيمة 
اجلائزة ال�ضنوية للح�ضور اجلماهريي ما بني مليون درهم جائزة املركز 

الأول، و�ضوًل اإىل 100 األف درهم جائزة املراكز من 11 وحتى 14.

�ضباق »جائزة اجلماهري الدورية« يت�ضدر م�ضهد »اجلولة 11« ل� »دوري اأدنوك للمحرتفني«
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الفجر الريا�ضي

تتويج 5 جنوم للفائزين واأف�سل الفئات

»غالية اإماراتي« لل�ضطرجن يف راأ�ش 
اخليمة جتذب 75 لعبًا ولعبة 

نادي ال�ضارقة ُيتوج ببطولة الحتاد 
املفتوحة للتايكواندو

•• دبي -الفجر

 توج القاربان "العا�ضفة 36" ملالكه حمدان �ضعيد جابر وبقيادة النوخذة 
بن  ال�ضيخ خالد  �ضمو  ات�ش كي" ملالكه  و"كي  ث��اين  بن  ب��در عبداحلكيم 
حمد اآل خليفة وبقيادة النوخذة احمد نا�ضر البو�ضميط بطلي ل�ضوطي 

كاأ�ش اآل مكتوم لقوارب التجديف املحلية 30 قدما املحلي واملفتوح.
وحقق احلدث الكبري الذي احتفل هذا املو�ضم 2021-2022 بن�ضخة 
اليوبيل الف�ضي ومرور خم�ضة وع�ضرين عاما على تاأ�ضي�ضه جناحا كبريا 
متثل يف م�ضاركة 31 قاربا على متنها ما ي�ضل اىل 300 بحار ج�ضدوا 
احتفالية ملهمة وجميلة بالتزامن مع احتفالت الدولة بعام اخلم�ضني 

دبي. وبالتزامن مع معر�ش اك�ضبو 2020 
ومثل ال�ضباق الكبري م�ضك ختام لفعاليات نادي دبي الدويل للريا�ضات 
اأي��ام حيث  اآخ��ر �ضفحاته بعد  وال��ذي �ضيطوي   2021 ع��ام  البحرية يف 
حققت الأم�ضية جناحا تنظيميا وفنيا كبريا بالتعاون مع �ضركاء النادي 
املكان  اأ�ضاف روعة  ، فيما  الإعالمية  واملوؤ�ض�ضات  الدوائر احلكومية  من 
يف اأجمل الوجهات ال�ضياحية بعدا جذابا يف قناة دبي املائية ومدخل خور 
 2 اجل��داف  في�ضتقال ومبحاذاة مم�ضي  ودب��ي  التجاري  دبي بني اخلليج 

وبالقرب من حممية خور دبي للحياة الفطرية.
البحرية  ل��ل��ري��ا���ض��ات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأح��ك��م��ت 
امل�ضار  يف  اجلديدة  التعديالت  على  بناءا  ال�ضباق  تنظيم  على  �ضيطرتها 
من خط البداية )املر�ضى العائم( وحتى خط النهاية مما �ضاعد القوارب 
امل�ضاركة على �ضق طريقها ب�ضهولة وتقدمي عطاء وافر على امتداد م�ضافة 

ال�ضباق التي و�ضلت اىل 2.3 كلم.
و�ضهد ال�ضوط الأول لنخبة القوارب التي تاألقت يف بطولة دبي 2021-

النامو�ش  اإن��ت��زاع  اأج��ل  من  بقوة  تناف�ضت  قاربا   20 م�ضاركة   2022
جابر  �ضعيد  ح��م��دان  ملالكه   )36 )العا�ضفة  ال��ق��ارب  الأغ��ل��ى حيث جن��ح 
وبقيادة النوخذة بدر عبداحلكيم بن ثاين يف  التفوق وبجدارة على جميع 
اأول اىل خط النهاية ويحتفل بنامو�ش ال�ضباق  القوارب امل�ضاركة لي�ضل 

الكبري للمرة الأوىل يف تاريخ احلدث.
وعاد املركز الثاين يف ال�ضوط الأول اىل طاقم القارب )الذهب 60( ملالكه 
�ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان  وبقيادة النوخذة 
جمعة اجلنيبي فيما ذهب املركز الثالث اىل طاقم القارب )جلفار 55( 
ملالكه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي حاكم راأ�ش اخليمة 

وبقيادة النوخذة بدر ال�ضحي.
و�ضهدت مناف�ضات ال�ضوط املفتوح تتويج القارب البحريني )كي اإت�ش كي 
ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليفة وبقيادة النوخذة اأحمد  54( ملالكه �ضمو 

الثانية على  للمرة  الكبري  اللقب  ليح�ضل على  البو�ضميط بطال  نا�ضر 
التوايل يف اإجناز يح�ضب لطاقم الفريق والذي �ضارك بقوة هذا  حمققا 

النت�ضار تلو النت�ضار.
 )3 )اأف   89 رقم  القارب  املفتوح  ال�ضوط  يف  الثاين  املركز  على  وح�ضل 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  را�ضد  ال�ضيخ حمدان بن حممد بن  ملالكه �ضمو 
وبقيادة النوخذة حممد اأحمد جابر بينما جنح قارب )�ضرطة دبي 30( 
التتويج  اىل من�ضة  ال�ضعود  املن�ضوري يف  النوخذة طارق حممد  بقيادة 

حمرزا املركز الثالث.

التتويج
 وعقب نهاية ال�ضباق قام �ضعيد حارب الأمني العام ملجل�ش دبي الريا�ضي 
املدير  ع��ب��داهلل ح��ارب  ال��ب��داي��ة، يرافقه حممد  تابع احل��دث منذ  ال��ذي 
عبداهلل  علي  واملقدم  البحرية  للريا�ضات  ال��دويل  دبي  لنادي  التنفيذي 
النقبي رئي�ش ق�ضم الإنقاذ البحري يف �ضرطة دبي بتكرمي اأ�ضحاب املراكز 
الثالثة الأوىل يف كل �ضوط وت�ضليمهم امليداليات وجم�ضمات الفوز اإ�ضافة 

اإىل الكاأ�ش الذهبية لبطلي ال�ضوطني كال على حدة.
احتفالية

�ضهد ال�ضباق الأغلى لقوارب التجديف املحلية 30 قدما احتفالية مميزة 
يف  البحري  والإن��ق��اذ  الإط��ف��اء  لإدارة  التابع  الدولفني  فريق  ق��دم  حيث 
الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي، م�ضاركة متميزة، من خالل العرو�ش 
الكبري  اإجن��اح احلدث  دبي يف  ب�ضرطة  العامة  القيادة  و�ضاهمت  ال�ضائقة 
يف  الكبرية  اجلهود  اىل  اإ�ضافة  واملتطوعني  الإيجابية  ال��روح  فريق  من 

تاأمني �ضالمة امل�ضاركني يف احلدث.

النتائج:
 3-  ،  60 الذهب   2-  ،  36 العا�ضفة   1- -النخبة:  املحلي  ال�ضوط 
 ، جلفار 55 ، -4 دبي 5 ، -5 الذهب 64 ، -6 الباز 43 ، -7 عناد 6 

.65 الذهب   10-  ،  51 دبي   9-  ،  39 اأ�ضا�ش   8-
، -3 �ضرطة دبي  ال�ضوط املفتوح: -1 كي ات�ش كي 54 ، -2 اأف 3 )89( 
ال�ضيارات  لتاأجري  املا�ضة   6-  ،  96 عمان   5-  ،  44 عمان   4-  ،  30
-8�ضرطة را�ش اخليمة 46، -9 اإدارة اأمن   ،  53 فيكتوريو�ش   7-  ،  8

املوا�ضالت 68 ، -10 �ضرطة دبي 3.

)دبي البحري( ي�سيد بال�سركاء وامل�ساركني
اأ�ضاد نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية بتعاون ال�ضركاء الداعمني من 
الدوائر احلكومية واملوؤ�ض�ضات الوطنية ومن بينها القيادة العامة ل�ضرطة 

دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق واملوا�ضالت يف دبي وموؤ�ض�ضة دبي لالإعالم 
وجميع املوؤ�ض�ضات الإعالمية التي ت�ضهم دائما يف اإجناح اأن�ضطة وفعاليات 

النادي.
واأثنى حممد عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�ضات 
ومالك  ن��واخ��ذة  م��ن  ال�ضباق  يف  امل�ضاركني  جميع  جهود  على  البحرية 
الكبري  بالدور  اأ�ضاد  كما  احل��دث  اإجن��اح  الكبري يف  تعاونهم  على  وبحارة 
للجنة املنظمة وجلنة  التحكيم التي عملت بفعالية للخروج باحلدث يف 

اأبهى �ضورة.

ال�سجل الذهبي 
الن�ضخة الأويل 1997-1998: : الباز - الإمارات

الن�ضخة الثانية 1998-1999 : املايدي - الإمارات
الن�ضخة الثالثة 1999-2000 : الذهب - الإمارات 
الن�ضخة الرابعة 2000-2001 : املايدي - الإمارات

الن�ضخة اخلام�ضة 2001-2002 : الذهب - الإمارات 
الن�ضخة ال�ضاد�ضة 2002-2003 : الذهب - الإمارات
الن�ضخة ال�ضابعة 2003-2004 : الذهب - الإمارات
الن�ضخة الثامنة 2004-2005 : الذهب - الإمارات 

الن�ضخة التا�ضعة 2005-2006 : الياه - الإمارات
الن�ضخة العا�ضرة 2006-2007 : الياه - الإمارات

الن�ضخة احلادية ع�ضرة 2007-2008 : الذهب - الإمارات
الن�ضخة الثانية ع�ضر 2008-2009 : الياه - الإمارات 

الن�ضخة الثالثة ع�ضرة 2009-2010 : وادي ال�ضيجي -الإمارات
الن�ضخة الرابعة ع�ضرة 20110-2011 : �ضنا�ش �ضلطنة عمان

الن�ضخة اخلام�ضة ع�ضرة 2011-2012 : الذهب - الإمارات
الن�ضخة ال�ضاد�ضة ع�ضرة 2012-2013 : �ضنا�ش - �ضلطنة عمان

الن�ضخة ال�ضابعة ع�ضرة 2013-2014 : مزاحم - الإمارات
الن�ضخة الثامنة ع�ضرة 2014-2015 : �ضنا�ش - �ضلطنة عمان

الن�ضخة التا�ضعة ع�ضرة 2015-2016 : تكرير  - الإمارات
الن�ضخة الع�ضرين 2016-2017  : �ضنا�ش- �ضلطنة عمان

الن�ضخة 21 مو�ضم 2017-2018 :  �ضنا�ش- �ضلطنة عمان
الن�ضخة 22 مو�ضم 2018-2019 : القرطا�ضي - الإمارات

الن�ضخة 23 مو�ضم -2019 2020: عمان- �ضلطنة عمان
البحرين -مملكة  كي  ات�ش  كي   :2021-2020 مو�ضم  الن�ضخة 24 

الن�ضخة 25 مو�ضم 2021-2022 : العا�ضفة )الإمارات( – كي ات�ش 
كي )البحرين(

الأكرث فوزا 
و2002- و2002-2001   2001-2000 ال��ذه��ب  م����رات:   6

و2012-2011 و2005-2004  و2004-2003   2003
5 مرات: �ضنا�ش  2010-2011 و2012-2013 و2015-2014 

و2016-2017 و2018-2017
و2007- و2007-2006   2006-2005 ال���ي���اه   : م����رات   3

2008
كي  ات�����ش  وك��ي  و2000-1999   1999-1998 امل��اي��دي    : م��رت��ان 

)البحرين( 2020-2021 و2022-2021
ودبي   )1998-1997 الأوىل  الن�ضخة  بلقب  )ف��از  الباز  واح��دة:  مرة 
-2013 ومزاحم   2010-2009 ال�ضيجي  ووادي   2009-2008

والقرطا�ضي 2018-2019 وعمان   2016-2015 وتكرير   2014
.2022-2021 والعا�ضفة   2020-2019

النواخذة املتوجني 
اأحمد النوبي �ضعيد )الباز( 1998-1997

نا�ضر ح�ضن الكاأ�ش )املايدي( 1998-1999 و2000-1999
و2002-2001   2001-2000 )ال��ذه��ب(  ع��ب��داهلل  ح�ضن  اأح��م��د 

و2003-2002
2003-2004 و2004- الغمال�ضي )الذهب(   را�ضد  اإبراهيم  اأحمد 

 2005
و2007-2006   2006-2005 )ال����ي����اه(   امل���ط���ري  خ��ل��ف  ���ض��ي��ف 

و2008-2007
اأحمد حممد اإبراهيم املرعي )دبي( 2009-2008

�ضامل عبيد الزحمي )وادي ال�ضيجي( 2010-2009
و2013-2012   2011-2010 )���ض��ن��ا���ش(  امل��ع��م��ري  ع��ام��ر  م��اج��د 

و2014-2015 و2016-2017و2018-2017
حممود ح�ضن حممد )الذهب( 2012-2011

حمد اأحمد حممد اأحمدوه )مزاحم( 2014-2013
عابد حممد احلمادي )تكرير( 2016-2015

جمعة يو�ضف مبارك )القرطا�ضي( 2019-2018
حميد �ضامل البحري )عمان( 2020-2019

و2021-  2021-2020 )ال��ب��ح��ري��ن(  ال��ب��و���ض��م��ي��ط  ن��ا���ض��ر  اأح��م��د 
 2022

بدر عبداحلكيم 2022-2021

كاأ�ض اآل مكتوم م�سك ختام فعاليات 2021

»العا�ضفة« بطال لأغلى بطولت مو�ضم قوارب التجديف
»كي ات�ض كي« يهدي البحرين لقب »املفتوح« ويتوج للمرة الثانية 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

راأ�������ش اخليمة  ف��ت��ي��ات  ن�����ادي  ن��ظ��م 
اإماراتي  غالية  بطولة  لل�ضطرجن، 
مقر  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الت�ضنيفية 
ولعبة  لعباً   75 مب�ضاركة  النادي 
على  خمتلفة  واأع��م��ار  جن�ضيات  من 
برعاية  وذل�����ك  ال����دول����ة،  م�����ض��ت��وى 
ال�ضويدي،  ت���وي���ر  ي��و���ض��ف  حم��م��د 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج��م��ع��ي��ة الإم��������ارات 

للتنمية الجتماعية.
ود��������ض�������ن حم�����م�����د ي�����و������ض�����ف ت����وي����ر 
بح�ضور  يو�ضف،  وجنله  ال�ضويدي 
ال���زع���اب���ي، ع�����ض��و جمل�ش  ان��ت�����ض��ار 
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات  ال���ن���ادي،  اإدارة 
امل�ضاركني  بني  انطلقت مثرية  التي 
�ضعياً للتتويج باملراكز الأوىل، حيث 
اأثمرت املناف�ضات عن تتويج الالعب 
باملركز  ال�����ض��وري ط���الل احل���ل���واين 
لغوتني  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي   ون����ال  الأول، 

ن��ي��ل��م��ان امل��رك��ز ال��ث��اين والإم���ارات���ي 
الثالث  امل���رك���ز  ع���م���ران  احل�����ض��ي��ن��ي 
والفلبيني كايابا جون املركز الرابع 
املركز  ���ض��اي��ل  راج�����ي  وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 

اخلام�ش.
وح�����ض��ل��ت لع��ب��ه ال���ن���ادي م��ن��ى علي 
اح��م��د امل��ع��ي��ن��ي، ع��ل��ى اف�����ض��ل لعبة 

حتت 12 �ضنة
ون��ال��ت ال��الع��ب��ة ع��ل��ي��اء اأح��م��د لقب 
�ضنوات،   10 حت���ت  لع��ب��ة  اأف�����ض��ل 

وذه���ب لقب اأف�����ض��ل لع��ب��ة حت��ت 8 
حممد  فاطمة  الالعبة  اإىل  �ضنوات 

علي.
تتويج  ت��ت��م  امل�����ض��اب��ق��ات  خ���ت���ام  ويف 
�ضامل  ب��ح�����ض��ور،خ��ل��ف  ال���ف���ائ���زي���ن 
اإ�ضماعيل بن عن�، مدير عام جميعه 
الإجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ه  الإم���������ارات 
وان��ت�����ض��ار ال���زع���اب���ي، و���ض��ط فرحة 
كبرية من امل�ضاركني يف ظل الأجواء 
املراكز  ع��ل��ى  للح�ضول  احل��م��ا���ض��ي��ة 

الزعابي  ان��ت�����ض��ار  وع����ت  الأوىل. 
بذلت  ال��ت��ي  للجهود  تقديرها  ع��ن 
اإ�ضماعيل بن عن�،  من خلف �ضامل 

ال�ضويدي  ت���وي���ر  ي��و���ض��ف  وحم���م���د 
اإجن���اح البطولة  ي��و���ض��ف، يف  وجن��ل��ه 
ودعم املناف�ضات التي ينظمها النادي 

لالرتقاء بامل�ضتوى الفني والو�ضول 
الفني  ال���ت���ط���ور  اإىل  ب���ال���الع���ب���ات 
الكابنت  ج��ه��ود  �ضكرت  كما  اجل��ي��د، 

رئي�ش جلنة احلكام ومي�ضون  اأدي��ب 
الكفيلة  الرتتيبات  و�ضع  يف  �ضياح 

بنجاح البطولة.   

••  ال�صارقة-الفجر

كاأ�ش  ون��ال  لل�ضباب  املفتوحة  الحت��اد  ببطولة  الريا�ضي  ال�ضارقة  ن��ادي  ُت��وج   
ميثلون  لعباً   88 فيها  �ضارك  التي  للبطولة  العام  الرتتيب  يف  الأول  املركز 
الألعاب الريا�ضية بنادي ال�ضارقة يف  �ضالة  وا�ضت�ضافتها  الدولة  اأندية  من   9

احلزانة.
وح�ضل تايكواندو امللك على اأك� عدد من امليداليات حيث فاز ب� 8 ميداليات 
منها 7 ذهبيات وميدالية ف�ضية واحدة، وجمع 84 نقطة بفارق اأكرث عن 20 

نقطة من �ضاحب املركز الثاين.
ح�ضر البطولة و�ضهد تتويج الفائزين املهند�ش �ضليمان عبدالرحمن الهاجري، 
ع�ضو جمل�ش اإدارة نادي ال�ضارقة الريا�ضي رئي�ش اإدارة الألعاب الفردية وحممد 

اإ�ضحاق املدير الفني لالحتاد.

واأو�ضح الكاتنب عبداهلل حامت، املدير الفني لتايكواندو نادي ال�ضارقة اأن الفريق 
اأجل الو�ضول لهذه النتيجة  عمل واجتهد ب�ضكل كبري يف الفرتة املا�ضية من 
اأن الالعبني  التي اأر�ضت طموحاتنا كوننا ل نتنازل عن املركز الأول، م�ضيفاً 

ي�ضتحقون الإ�ضادة على الروح والأداء الكبري الذي بذلوه خالل البطولة.
الكبري  الف�ضل  له  الفردية  الألعاب  واإدارة  النادي  اإدارة  جمل�ش  دعم  وم�ضى: 
والدعم  باجلهود  تتويج  وه��و  الكاراتيه  فريق  يحققها  ظ��ل  التي  النتائج  يف 
والهتمام الالحمدود الذي يقدم للعبة والتي انت�ضرت ب�ضكل كبري يف الإمارة 

وا�ضتقطبت اأبناءنا املواطنني يف الفرتة الأخرية ب�ضكل كبري.
وال�ضتعداد  العمل  �ضيوا�ضل  الفريق  اأن  امللك  لتايكواندو  الفني  املدير  واأ�ضار 
الكامل للجولة القادمة من البطولة واملخ�ض�ضة لفئة الرجال ال�ضهر املقبل، 
مبيناً اأن النادي هدفه دائماً املركز الأول وهو هدف ل تنازل عنه، ونهنئ ابناءنا 

الالعبني على النتيجة املميزة.
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يوا�ضل الالعب الفرن�ضي كرمي بنزمية تاألقه وقيادة �ضفينة فريق ريال 
مدريد لتحقيق النت�ضارات، م�هنا على توهجه يف عامه ال�ضتثنائي.

جوائز  ترتيب  يف  رابعا  ج��اء  ال��ذي  ربيعا  ال�34  �ضاحب  الالعب  وجن��ح 
خالل  موهبته  اإىل  الأن��ظ��ار  لفت  يف  نقطة،   239 الذهبية" ب���  "الكرة 
وال��رتب��ع على عر�ش �ضدارة  وق��ت م�ضى،  اأي  اأك��رث من  احلالية  الفرتة 

هدايف الدوري الإ�ضباين.
38 مع  بواقع  47 هدفا  اإىل  بالو�ضول  الذهبي  الفرن�ضي عامه  واأنهى 

فريقه خالل 50 مباراة، و9 اأهداف مع منتخب بالده 
اأف�����ض��ل �ضجل تهديفي  ك��ان  ل��ق��اء، يف ح��ني   13 ب��� 

 35 ه��و  ع��ام واح���د ط���وال م�ضريته  لنزمية يف 
هدفا.

تاألق بنزمية الالفت للنظر جناحه  و�ضادف 
يف ك�ضر رقم قيا�ضي مل يتكرر منذ ربع قرن، 
ال�ضبع  يف  م��دري��د  ل��ري��ال  ه��دف��ني  بت�ضجيله 

دقائق الفتتاحية، لي�ضبح اأول من يفعلها منذ 
اإيفان  الت�ضيلي  وقتها  اأح��رز  1994، حيث  عام 

 4 اأول  زامورانو، ثنائية للنادي امللكي يف 

دقائق خالل مواجهة اإ�ضبيلية.
واأكد الناقد الريا�ضي املهتم بالدوري الإ�ضباين عمرو �ضالح، اأن الرغبة 
والتحدي اأهم اأ�ضباب تاألق بنزمية، م�ضريا اإىل اأن الالعب الفرن�ضي كان 
لديه دافعا قويا للرد على �ضافرات ا�ضتهجان اجلماهري و�ضخرية و�ضائل 

الإعالم من م�ضتواه، مما خلق لديه نوعا من التحدي.
بجانب  "هذا  عربية":  نيوز  "�ضكاي  ملوقع  ت�ضريحات  يف  �ضالح  وق��ال 
بنزمية  يوا�ضل  اإذ  كاأ�ضا�ضي،  امل�ضاركة  موا�ضلة  على  وعزميته  ت�ضحياته 

اللعب وهو م�ضاب يف اإ�ضبع يده، كما يهتم كثريا باجلانب البدين".
والدعم  الثقة  تلقيه  هو  بنزمية،  تاألق  اأ�ضباب  ث��اين  اأن  �ضالح  وي��رى 
خالل الفرتة املا�ضية ب�ضكل قوي، للدرجة التي دفعت مديره الفني 
اأدافع عن بنزمية حتى  "�ضاأظل  زين الدين زيدان للت�ضريح باأنه: 

املوت، ول يهمني عدد الأهداف التي ي�ضجلها".
من  كبريا  دعما  بنزمية  "تلقى  ق��ائ��ال:  الريا�ضي  الناقد  وت��اب��ع 
فلورنتينو  ذكر  فقد  ال�ضهري،  زي��دان  ت�ضريح  فبخالف  اجلميع، 
اأن��ه ل داع��ي لعودة كري�ضتيانو رونالدو  ن��ادي ري��ال  برييز رئي�ش 
خالل فرتة رحيله عن يوفنتو�ش الإيطايل، يف اإ�ضارة اإىل الكتفاء 

بالفرن�ضي".
امل��ل��ع��ب فمن  رون���ال���دو يف  ي��ت��واج��د  "عندما  ���ض��الح:  وب����نيرّ 
الطبيعي اأن تخدم عليه املنظومة بالكامل، لعب 
60 هدفا  ي�����ض��ج��ل  ال����ذي  ب��ح��ج��م رون���ال���دو 
ثانويا،  ب��ن��زمي��ة  دور  يجعل  امل��و���ض��م،  يف 
وبرحيله عاد الفرن�ضي لدوره الأ�ضا�ضي 

كالعب مركز 9".
ال��ري��ا���ض��ي وع�ضو  ال��ن��اق��د  وات���ف���ق 
راب��ط��ة ال��ن��ق��اد ال��ري��ا���ض��ي��ني، طاهر 
اأن رح��ي��ل رون���ال���دو كان  ع��و���ش يف 
نقطة ان��ط��الق ب��ن��زمي��ة، وه��و ما 
�ضاهم يف رفع املعدل التهديفي 
القيا�ضية،  الأرق��������ام  وك�����ض��ر 
تركت  اأخرى  م�ضيفا عوامل 
الالعب  ت����األ����ق  يف  ت�����اأث�����ريا 

الفرن�ضي.
ت�ضريحات  يف  عو�ش  وتابع 
عربية":  نيوز  "�ضكاي  ملوقع 
رحيل  بعد  بامل�ضوؤولية  "ال�ضعور 
رام��و���ش ع��ن ري���ال م��دري��د ومزاملة 
ال�ازيلي مار�ضيلو ملقاعد البدلء، جعل 
وخارج  داخ��ل  للمريينغي  الفعلي  القائد  بنزمية 
اإح�ضا�ش  عليه  ت��رت��ب  م��ا  ه��و  الأخ�����ض��ر،  امل�ضتطيل 

املهاجم الفرن�ضي بالتزام جتاه الفريق".
اأهمية  م��ث��ل  اجل�����ض��م��اين  "العن�ضر  ق��ائ��ال:  ووا����ض���ل 
اأنطونيو  الإي��ط��ايل  يعت�  اإذ  بنزمية،  تاألق  يف  كبرية 
بينتو�ش، املدرب البدين لفريق ريال مدريد، اأحد اأبرز 
يف  املو�ضم  موا�ضلة  وا�ضتطاعته  الالعب  تاألق  اأ�ضباب 

اأعلى درجات لياقته البدنية".
بالده  ملنتخب  بنزمية  "عودة  ق��ائ��ال:  حديثه  واخ��ت��ت��م 
بالعودة  يحلم  ك��ان  حيث  ل��ه،  ق��وي��ا  معنويا  داف��ع��ا  �ضنع 
لتمثيل الديوك، و�ضاء القدر اأن يحفر ا�ضمه بحروف من 
ذهب بعد م�ضاركته يف الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية 
يف ن�ضختها الثانية، وت�ضجيل الهدف الأول اأمام اإ�ضبانيا يف 

النهائي".

•• دبي-وام: 

اأحداث  اأب��رز  الثاين يف  ال��دور  اإىل  املتاأهلني  اكتمل عقد 
احللقة الرابعة التي اأقيمت ليلة اأم�ش الأول يف املرموم، 
لليولة  ف��زاع  لبطولة   22 ال���  الن�ضخة  مناف�ضات  �ضمن 
ارتفعت  وال��ت��ي  امل��ي��دان،  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال�17  والن�ضخة 
اآخ��ر بطاقتي �ضعود  اأج��ل حجز  املناف�ضة من  فيها حدة 
للتواجد �ضمن الثمانية الذين ع�وا اإىل الدور الثاين 
ومت�ضكوا بحظوظهم للمناف�ضة على اللقب وح�ضد كاأ�ش 

فزاع الذهبي يف نهاية املو�ضم.
اآخر بطاقتني  ال�ضحي  وك�ضب را�ضد بن ركا�ش وحممد 
نقطة   80 ركا�ش  ابن  بعدما جمع  الرابعة،  يف احللقة 
فيما  ال��ث��اين،  باملركز  نقطة   60 وال�ضحي  اأوًل،  وج���اء 
ودع املناف�ضات غدير الكتبي الذي جاء ثالثاً بر�ضيد 50 

نقطة، و�ضعيد الكتبي رابعاً بر�ضيد 10 نقاط.
وب���ات ال���دور ال��ث��اين ي�ضم اإىل ج��ان��ب را���ض��د ب��ن ركا�ش 
بن  عبيد  ال��ع��ام��ري،  عو�ش  م��ن:  ك��ل  ال�ضحي،  وحممد 
فيا�ش  الفال�ضي،  من�ضور  ال�ضام�ضي،  مكتوم  رك��ا���ش، 

العامري واأحمد احلب�ضي.
وجاءت احللقة الرابعة مميزة بكافة تفا�ضيلها واأحداثها 

والرتقب الكبري ملعرفة هوية الفائزين حتى اللحظات 
خالل  م��ن  الت�ضويت  بعد  احل�ضم  ج��اء  حيث  الأخ���رية، 
والتي  اليولة،  الإلكرتوين على م�ضابقة  امليدان  تطبيق 
توفق فيها را�ضد بن ركا�ش وحممد ال�ضحي ليك�ضب كل 

منهما 25 نقطة رجحت كفتهما للتاأهل.
و�ضهدت املناف�ضات تفوق غدير الكتبي وحممد ال�ضحي يف 
مناف�ضات ال�ضباحة التي اأقيمت خالل الأ�ضبوع يف جممع 

حمدان الريا�ضي، لينال كل منهما على 10 نقاط.
غدير  حقق  م��رت،   1200 مل�ضافة  اخليل  �ضباق  يف  اأم��ا 

الكتبي ورا�ضد بن ركا�ش 20 عالمة لكل منهما.
حممد  ال�����ض��اع��ر  عليها  ي�����ض��رف  ال��ت��ي  الق�ضيد  ع��د  ويف 
ق�ضيدة  ب��اإل��ق��اء  امل�ضاركون  خاللها  وي��ق��وم  بالعبد،  امل��ر 
"خم�ضني عام قبل وبعد" ل�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، نال 10 عالمات، كل 

من: �ضعيد الكتبي وحممد ال�ضحي.
وت��ف��وق يف ال��رم��اي��ة را���ض��د ب��ن رك��ا���ش وحم��م��د ال�ضحي 
الهجن  �ضباق  يف  اأم��ا  نقطة..   15 منهما  ك��ل  ليح�ضد 
الذي يقام ب�ضكل مبا�ضر خالل احللقة يف دورة الد�ضتور 
لينال  ال�ضحي  وحممد  الكتبي  غدير  تفوق  املرموم،  يف 

نقطة.  20

امل���غ���رب وح��ي��د خليلوزيت�ش  مل��ن��ت��خ��ب  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ب���رر 
زيا�ش  حكيم  الإجن��ل��ي��زي  ت�ضل�ضي  جن��م  غ��ي��اب  ا���ض��ت��م��رار 

باأ�ضباب غري فنية، وفق ما قال يف موؤمتر �ضحفي.
وقال خليلوزيت�ش عندما �ضئل عن �ضبب ا�ضتبعاد الالعب 
وبع�ش  ه�ضة،  م�ضاألة  املجموعة  "ان�ضجام  اإن  الأع�����ض��ر، 
"هناك  واأ�ضاف:  تزعزعها"،  اأن  ميكن  ال�ضيئة  ال�ضلوكات 

اأجواء جيدة حاليا ولن اأ�ضمح لأحد باإف�ضاد ذلك".
يل  حم�ضوم  "الأمر  الفرن�ضي:  البو�ضني  امل��درب  واأو���ض��ح 
ل�ضخ�ش  اأ�ضمح  ول  مقد�ش  املغربي  املنتخب  ف��رتة،  منذ 
اأن ي�ضتعلي عليه اأو يعبث به. لن اأ�ضمح اأي�ضا بتواجد من 
يوؤثر على اأجواء املنتخب املغربي. اأنا اأحتمل كل القرارات 
كما اأثق يف املجموعة التي اخرتتها. لقد وقعنا على �ضنة 
وتعادل  انت�ضارات   9 �ضجلنا  توديعها،  مميزة نقرتب من 

واحدا".
اإىل  اأدى  ت��وت��را  امل��غ��رب��ي  امل���درب بالنجم  و���ض��ه��دت ع��الق��ة 
املنتخب يف الفرتة الأخ��رية لأ�ضباب  ا�ضتبعاده عن لئحة 
ان�ضباطية، على غرار ن�ضري املزراوي املدافع املتاألق ب�ضكل 

لفت مع اأياك�ش اأم�ضرتدام الهولندي.
 25 اأولية من  قائمة  وك�ضف خليلوزيت�ش، اخلمي�ش، عن 
لعبا للم�ضاركة يف كاأ�ش اأمم اإفريقيا يف الكامريون مطلع 
العام املقبل، موجها الدعوة للمرة الأوىل جلناح بر�ضلونة 

الإ�ضباين عبد ال�ضمد الزلزويل.
اإفريقيا مرة وحيدة عام  اأبطال  "اأ�ضود الأطل�ش"،  ويعول 
املرتقبة بني التا�ضع من يناير  النهائيات  خالل   ،1976

معظمهم  لع��ب��ني  على  املقبلني،  ف���اي��ر  م��ن  وال�����ض��اد���ش 
�ضان  ب��اري�����ش  جن��م  مقدمتهم  يف  اأوروب������ا،  يف  حم��رتف��ون 
جرمان الفرن�ضي اأ�ضرف حكيمي، ومهاجما نادي اإ�ضبيلية 
الإ�ضباين يو�ضف الن�ضريي ومنري احلدادي، كما ا�ضتدعي 
لعب و�ضط اأجنيه الفرن�ضي عز الدين ماهي اإىل الت�ضكيلة 

للمرة الأوىل.
 23( للمنتخب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  تعلن  اأن  وي��رت��ق��ب 
لعبا( قبل 30 دي�ضم� اجلاري، علما اأن القرعة اأوقعت 
القمر  اإىل جانب غانا وج��زر  الثالثة  املجموعة  املغرب يف 

والغابون.
وجاءت القائمة الأولية كالتايل:

حلرا�ضة املرمى: يا�ضني بونو )اإ�ضبيلية الإ�ضباين(، منري 
الزنيتي  اأن�ش  الرتكي(،  �ضبور  )هتاي  الكجوي  املحمدي 

)الرجاء البي�ضاوي(.
اآدم  الفرن�ضي(،  )متز  العكو�ش  �ضفيان  حكيمي،  للدفاع: 
م�ضينا )واتفورد الإجنليزي(، �ضفيان الكرواين )نيميغني 
الهولندي(، �ضامي مايي )فرينكفارو�ش املجري(، �ضفيان 
�ضاكال )فياريال الإ�ضباين(، غامن �ضاي�ش )ولفرهامبتون 
الإجنليزي(، نايف اأكرد )رين الفرن�ضي(. للو�ضط: في�ضل 
فجر )�ضيفا�ش �ضبور الرتكي(، �ضفيان اأمرابط )فيورنتينا 
الإيطايل(، �ضليم اإمالح )�ضتاندار لياج البلجيكي(، اأمين 
�ضاعر  اإليا�ش  الأمل���اين(،  فرانكفورت  )اأي��ن��رتاخ��ت  برقوق 
)كوينز بارك رينجرز الإجنليزي(، عمران لوزا )واتفورد 

الإنكليزي(، عز الدين اأوناهي )اأجنيه الفرن�ضي(.

اكتمال عقد املتاأهلني اإىل الدور 
الثاين من بطولة فزاع لليولة

اأ�ضباب »غري فنية«.. مدرب املغرب يربر ا�ضتبعاد زيا�ش

اأ�ضباب تاألق بنزمية بني رحيل 
رونالدو وثقة زيدان

�ضنرّ اأ�ضطورة حرا�ضة املرمى الإيطالية، جانلويجي بوفون، 
رونالدو،  كري�ضتيانو  ال���ت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ا 
يوفنتو�ش  الالعبني يف  التي جمعت  الفرتة  متحدثا عن 

الإيطايل.
ويف حديث �ضحفي، قال بوفون الذي انتقل من يوفنتو�ش 
هويته  فقد  "البيانكونريي"  اإن  املو�ضم،  ه��ذا  ب��ارم��ا  اإىل 
مدريد  ري��ال  من  قادما  الفريق  اإىل  رونالدو  انتقال  بعد 

الإ�ضباين.
واأ�ضار بوفون يف حديث مع �ضبكة TUDN الأمريكية، 
حم�ضه  ال��ف��ري��ق  "اأفقد  يوفنتو�ش  يف  رون��ال��دو  لعب  اإن 
الفوز  يوفنتو�ش ميتلك فر�ضة  "كان  واأ�ضاف:  النووي". 

بدوري اأبطال اأوروبا يف املو�ضم الأول لرونالدو مع الفريق، 
ولكنني مل اأفهم ماذا حدث بال�ضبط".

وتابع: "عندما عدت اإىل يوفنتو�ش من �ضان جرمان لعبت 
اأداء جيدا، ولكنني  م الفريق  اإىل ج��واره ملدة عامني، وق��درّ
اإىل  رون��ال��دو  بان�ضمام  هويته  فقد  يوفنتو�ش  اأن  اأعتقد 

الفريق".
واأو�ضح: "و�ضلنا اإىل نهائي دوري الأبطال يف عام 2017 
لأن الفريق كان ي�ضم الكثري من الالعبني ذوي اخل�ة، 
بوجود  امل��ي��زة  ه��ذه  فقدنا  ولكننا  متكامال،  فريقا  وك��ن��ا 
فوزي  "عدم  ق��ائ��ال:  حديثه  ب��وف��ون  واختتم  رونالدو". 
بدوري الأبطال يجعل روحي التناف�ضية م�ضتمرة على هذا 

ال�ضكل. رمبا لو فزت بذلك اللقب لكنت اأعلنت اعتزايل، 
لأنه مل يكن عندي اأي اإجناز كروي اأهم من ذلك كي اأ�ضعى 

لتحقيقه".
10 مرات بقمي�ش  وتوج بوفون بلقب الدوري الإيطايل 
يوفنتو�ش وبقي معه حني هبط اىل الدرجة الثانية مو�ضم 
بالنتائج،  ال��ت��الع��ب  ف�ضيحة  ب�ضبب   2007-2006
العجوز"  "ال�ضيدة  فريق  م�ضجعي  ل��دى  مكانته  ع��زز  ما 
ث��الث مرات  الأب��ط��ال  ال��ذي و�ضل معه اىل نهائي دوري 
املحلي  غ��رمي��ه  اأم����ام  الأخ�����رية  ال��ع��ق��ب��ة  ع��ن��د  �ضقط  لكنه 
مدريد  وري���ال   )2015( وبر�ضلونة   )2003( م��ي��الن 

.)2017(

بوفون يهاجم رونالدو: يوفنتو�ش فقد هويته بعد ان�ضمامه للفريق

ت�ضكيلة  بلما�ضي  ج��م��ال  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املنتخب اجل��زائ��ري  م���درب  اأع��ل��ن 
يف  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ش  مناف�ضات  �ضتخو�ش  التي  ال�ضحراء"  "حماربي 

9 كانون الثاين-يناير و6 �ضباط ف�اير  الكامريون بني 
املقبلني. و�ضهدت الت�ضكيلة املوؤلفة من 28 لعباً، عودة 

اإبراهيمي  يا�ضني  القطريني  والغرافة  الريان  لعبي 
اجلزائر  بظفر  �ضاهما  واللذين  ت��اه��رات،  ومهدي 

ب��ك��اأ���ش ال��ع��رب ل��ك��رة ال��ق��دم يف ال���دوح���ة يف 18 
كانون الأول-دي�ضم� احلايل.

اأف�����ض��ل لع���ب بكاأ�ش  اإب��راه��ي��م��ي،  و���ض��ي��ل��ع��ب 
احتياطياً،  ك���ان  م��ا  غ��ال��ب��اً  وال����ذي  ال���ع���رب، 

اإىل ج��ان��ب خ��ط ه��ج��وم ق���وي ���ض��م لعب 
مان�ض�ضرت �ضيتي الإنكليزي ريا�ش حمرز 

بوجناح  بغداد  القطري  ال�ضد  ومهاجم 
وي���و����ض���ف ب��الي��ل��ي ال�����ذي ف�����ض��خ عقد 

القطري  قطر  م��ع  "بالرتا�ضي" 
اإع���الن وجهته،  م��ن دون  م��وؤخ��راً 

�ضليماين  اإ���ض��الم  اإىل  بالإ�ضافة 
مهاجم ليون الفرن�ضي.

ب���ل���م���ا����ض���ي عن  وا�����ض����ت����ب����ع����د 
ني�ش  ميدان  و�ضط  الت�ضكيلة 
ال��ف��رن�����ض��ي ه�������ض���ام ب�������وداوي، 
الت�ضفيات  يف  م�ضاركته  رغ��م 
اإفريقيا  اأمم  ل��ك��اأ���ش  امل��وؤه��ل��ة 

ومن   .2022 قطر  ومونديال 
والع�ضرين،  الثمانية  ال��الع��ب��ني  ب��ني 

15 لعباً من بني املتوجني بالن�ضخة املا�ضية 
يف م�ضر 2019، بينما ي�ضارك 13 لعباً للمرة 

ت�ضم  ومل  ال��ق��اري��ة.  املناف�ضة  نهائيات  يف  الأوىل 
القائمة اأي لعب من الدوري املحلي.

اإىل الدوحة يف  املنتخب اجلزائري الثنني  وينتقل 
اإطار ال�ضتعدادات، حيث �ضيخو�ش مبارتني وديتني، 
اأمام غامبيا يف الأول من كانون الثاين/يناير، و�ضد 

اإىل  الن��ت��ق��ال  قبل  نف�ضه،  ال�ضهر  اخل��ام�����ش  يف  غ��ان��ا 
الكامريون مبا�ضرة، وفق ما اأعلن الحتاد اجلزائري. 
املجموعة  يف  اجل��زائ��ري  املنتخب  ال��ق��رع��ة  واأوق��ع��ت 
اخلام�ضة اإىل جانب �ضاحل العاج، غينيا ال�ضتوائية، 

و�ضرياليون.
ويف ما يلي قائمة الالعبني ال�28:

حرا�سة املرمى:
األك�ضندر  راي�ش مبوحلي )التفاق ال�ضعودي(، 
زغبة  م�ضطفى  الفرن�ضي(،  )متز  اأوك��ي��دج��ا 

)�ضمك ال�ضعودي(.

للدفاع:
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بلما�ضي ي�ضتدعي اإبراهيمي 
اإىل ت�ضكيلة اجلزائر 

املدرب ال�ضوري حمرو�ش 
يعود لأربيل جمددا 

اأربيل  لفريق  الفنية  الإدارة  اإىل  حم��رو���ش  ن��زار  ال�ضوري  امل���درب  ع��اد 
العراقي لكرة القدم، اأبرز اأندية اإقليم كرد�ضتان، بالعالن عن تعيينه 
اجلمعة خلفا للتون�ضي طارق اجلريا املقال من من�ضبه ب�ضبب النتائج 

املرتاجعة للفريق هذا املو�ضم.
وقاد حمرو�ش اأربيل يف مو�ضم 2011-2012 اإىل اأحد األقابه الأربعة 
يف امل�ضابقة املحلية، ف�ضال عن املركز الثاين يف م�ضابقة كاأ�ش الحتاد 
برباعية  الكويتي  الكويت  اأم��ام  خ�ضارته  بعد  ذات��ه  املو�ضم  يف  الآ�ضيوي 

نظيفة على ا�ضتاد فران�ضوا حريري يف املباراة النهائية.
واأعرب حمرو�ش يف املوؤمتر ال�ضحايف خالل تقدميه لو�ضائل الإعالم 
اجلمعة عن �ضعادته بالعودة جمددا اىل قيادة الفريق ال�ضمايل، وقال 
للفريق  طيبة  نتائج  اإىل  واأتطلع  هنا  جم��ددا  بالعمل  ج��دا  "�ضعيد 

وجماهريه".
امامه  حائال  وقفت  ومالية  فنية  م�ضاكل  املو�ضم  ه��ذا  اأرب��ي��ل  وي��واج��ه 
لبرام العديد من ال�ضفقات، واأدت اىل تراجع م�ضتوياته ونتائجه حيث 

يحتل املركز التا�ضع ع�ضر قبل الخري.
واأقيل حمرو�ش، الطامح لنت�ضال فريقه اجلديد القدمي من م�ضل�ضل 
بالده  ملنتخب  مل�ضواره، من من�ضبه مدربا  بتحد جديد  النتائج  خيبة 
منت�ضف ت�ضرين الثاين-نوفم� املا�ضي ب�ضبب نتائج "ن�ضور قا�ضيون" 

يف ت�ضفيات الدور النهائي املوؤدية اإىل مونديال قطر 2022.
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جمتمع االمارات

تد�ضني �ضالة عر�ش لمبورغيني دبي  
و لمبورغيني لوجن املوؤّقتة يف دبي

  ي�ضهد ال�ضرق الأو�ضط افتتاح �ضالة عر�ش  لمبورغيني  الأ�ضخم يف العامل 
واأول   التجارية،  للعالمة  اجلديدة  �ضاتية  املوؤ�ضرّ والهوية  الت�ضميم  تتبنرّى  التي 
ت يف ال�ضوق، وذلك بح�ضور �ضتيفان وينكلمان، الرئي�ش  لمبورغيني لوجن  موؤقرّ
اأوتوموبيلي  احتفلت     . لمبورغيني  اأوتوموبيلي  ل�ضركة   التنفيذي  واملدير 
ل�ضالة  امل���زدوج  بالفتتاح    Automobili Lamborghini لمبورغيني   
اأول   اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  دب���ي،  يف  ح��دي��ث��اً  ت�ضميمها  اأع��ي��د  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  عر�ضها 
تة يف ال�ضرق الأو�ضط، والتي ُتعدرّ الثانية من نوعها يف  لمبورغيني لوجن  موؤقرّ

منطقة اأوروبا، ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا.

ج���وردان  بال�ضيد  مم��ث��اًل   Billionaire Club NFT مي��ث��ل  وف���د  زار 
حممودي  �ضريك موؤ�ض�ش  وال�ضيد م�ضطفى الفي�ضاوي   �ضريك موؤ�ض�ش  
مركز را�ضد لأ�ضحاب الهمم حيث كان يف ا�ضتقبالهما ال�ضيدة مرمي عثمان 

الرئي�ش التنفيذي ملركز را�ضد لأ�ضحاب الهمم
ا�ضتمع الوفد خالل الزيارة واجلولة ل�امج املركز واطلع على م�ضاريعه 
طالب  لدعم  ا�ضتعداده  عن  اأعلن  ثم  وم��ن  اأروق��ت��ه،  يف  وجت��ول  واأن�ضطته 
اإدارة  دب��ي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  نظمته  ال��ذي  الحتفال  ورعاية  املركز 
العاملي  ال��ي��وم  ح��ق��وق الإن�����ض��ان  وم��رك��ز را���ض��د لأ���ض��ح��اب الهمم مبنا�ضبة 
حلقوق الإن�ضان واأ�ضحاب الهمم والذي نظم يف جناح مواينء دبي العاملية 

باإك�ضبو 2020 
جوردان حممودي اأعلن عن �ضعادته مبا مت حتقيقه يف املركز من اإجنازات 
ا�ضتعداده لن�ضر  اأعلن عن  العاملية كما  املعايري  اإن�ضانية راقية تتما�ضى مع 

يقدر  وال��ذي��ن  ال��ع��امل  ح��ول  املنت�ضرين  اأع�ضائه  خ��الل  م��ن  امل��رك��ز  ر�ضالة 
عددهم ب� 77،000 متعهدا اأن يو�ضل ر�ضالة املركز لالأع�ضاء جميعا .

حلم  بتحقيق  الغامرة  �ضعادته  عن  جهته  من  الفي�ضاوي  م�ضطفى  اأع��رب 
وقال  املجتمع،  م��ن  الفئة  ه��ذه  ي��خ��دم  م��رك��ز  باإن�ضاء  حياته  ط���وال  راوده 
امل�ضتوى  عاملي  امل��وق��ع،  اإم��ارات��ي  بوجود مركز  له احللم  زي��ارت��ه حققت  اإن 
من  قريباً  امل�ضوار  وموا�ضلة  املركز  بدعم  متعهدا  وال���ام��ج،  واخل��دم��ات 

خالل م�ضاريع وبرامج تخدم طالب املركز .
ال�ضيدة مرمي عثمان الرئي�ش التنفيذي ملركز را�ضد لأ�ضحاب الهمم اأعربت 
تعليم عدد  وتبني  املركز  اأن�ضطة  ودع��م  رعايته احلفل  للنادي  �ضكرها  عن 
اإىل  اأن ي�ضل  اإعجابها بفكرة النادي وجناحه يف  من الأطفال موؤكدة على 
NFT  واأن يقف خلفه جمموعة  امل�ضتوى ال�ضابع حول العامل يف جمال 

من ال�ضباب الواعد والطموح .

ق�ضر الإمارات يحتفي بعيد امليالد وراأ�ش ال�ضنة اجلديدة
 اأعلن ق�ضر الإمارات، عن اإقامة �ضل�ضلة من الفعاليات الحتفالية خالل مو�ضم الأعياد ودعا �ضيوفه لالحتفال بهذا 

الوقت املميز من العام برفقة اأهلهم واأحبائهم .
حيث ميكن لع�ضاق التجارب الذوقية الفاخرة ال�ضتمتاع باأ�ضهى الأطباق املقدمة يف اأ�ضهر املطابخ العاملية وذلك من 
خالل خيارات املطاعم املتنوعة التابعة للمنتجع والتي تت�ضمن باربيكيو الق�ضر، فاندوم، لو كافيه، ال�ضياد، مرطبان، 
وكا�ضكيدز. كما ميكن لالأ�ضدقاء والعائالت الحتفال مبو�ضم الأعياد يف القرية ال�ضتوية يف الق�ضر وال�ضتمتاع بطيف 

وا�ضع من الأن�ضطة الرتفيهية والتجارب الزاخرة باملتعة والت�ضلية. 
يتيح ق�ضر الإمارات ل�ضيوفه الحتفال بعيد امليالد املجيد �ضمن اأجواء �ضاحرة ل ت�ضاهى وذلك يف القرية ال�ضتوية 

التي متت اإ�ضافتها موؤخًرا يف ال�ضرفة اخل�ضبية ذات الطراز ال�ضرقي املوجودة داخل الق�ضر 
ويدعو ق�ضر الإمارات �ضيوفه لالحتفال بالعام اجلديد بطريقة مميزة بالفعل مقدًما لهم طيًفا وا�ضًعا من الأن�ضطة 

والعرو�ش الرتفيهية احلية واملبا�ضرة والتجارب الذوقية ال�ضتثنائية املتوفرة ح�ضًرا يف مطاعم الق�ضر.

دائرة القت�ضاد وال�ضياحة وبلدية دبي 
ت�ضاركان يف مبادرة زراعة اأ�ضجار القرم 

غر�ش  م��ب��ادرة  يف  دب��ي  وبلدية  بدبي  وال�ضياحة  القت�ضاد  دائ���رة  �ضاركت   
اإطار  ال��رط��ب��ة، وذل���ك يف  ل��الأرا���ض��ي  ال��ق��رم يف حممية جبل علي  اأ���ض��ج��ار 
الإم��ارات، و�ضمن جهودهما ملوا�ضلة  باليوبيل الذهبي لدولة  الحتفالت 
للحياد  ال�ضرتاتيجية  املبادرة  مع  يتما�ضى  امل�ضتدامة مبا  التنمية  حتقيق 

املناخي 2050 يف الدولة.

األوفت خور دبي ي�ضتقبل مو�ضم الأعياد 
مبجموعة من الفعاليات والحتفالية املميزة 

بطريقة  الأعياد  مبو�ضم  لالحتفال  �ضيوفه  دبي  خور  األوفت  فندق  دعا    
الفعاليات  من  �ضل�ضلة  لهم  مقدًما  الفاخرة،  من�ضاأته  يف  مميزة  ع�ضرية 
جتربة  على  ح�ضولهم  ت�ضمن  والتي  واملو�ضيقى  واملحبة  باملتعة  ال��زاخ��رة 

ا�ضتثنائية ل تن�ضى يف ختام هذا العام. 
ففي 24 دي�ضم�، قدم مطعم  ذا كانتني  ع�ضاء ع�ضية عيد امليالد الفاخر 
الحتفالية  الأط��ب��اق  م��ن  وا���ض��ع  بطيف  ال�ضتمتاع  لل�ضيوف  ميكن  حيث 
التقليدية على اأنغام مو�ضيقى الأعياد الدافئة. كما تتوفر باقة امل�ضروبات 

الفاخرة التي تت�ضمن ثالثة من امل�ضروبات اخلا�ضة باملطعم. 
4م،  12:30 م وحتى ال�ضاعة  25 دي�ضم�، من ال�ضاعة  ويف عيد امليالد، 
األونغ كري�ضما�ش لن�ش   بودل  األوفت خور دبي وجبة  برن�ش   يقدم فندق 
والعائالت  الأ�ضدقاء  من  لل�ضيوف  ميكن  حيث  الطلق.  الهواء  يف  الأروع 
باكيارد  ذا  مطعم   يف  ال�ضهية  الأط��ب��اق  م��ن  متنوعة  بت�ضكيلة  ال�ضتمتاع 

غاردن . 
ا�ضتقبال عام  دبي ل�ضيوفه  األوفت خور  يتيح فندق  ال�ضنة،  راأ���ش  ليلة  ويف 
والطرب مع وجبة ع�ضاء فاخرة  واملو�ضيقى  الرق�ش  بالكثري من   2022

مكونة من 5 اأق�ضام. 

ق�ضر الإمارات ُيعنّي ديفيد بونيت 
مبن�ضب ال�ضيف التنفيذي للحلويات

اإدارة فندق  ق�ضر الإمارات   اأعلنت   
ع���ن ت��ع��ي��ني ال�����ض��ي��د دي��ف��ي��د بونيت 
نات  املُعجرّ ط���ه���اة  رئ��ي�����ش  مب��ن�����ض��ب 
خ�ة  ب��ذل��ك  ليجلب  واحل��ل��وي��ات، 
الفاخر  الفندق  اإىل  ُمتميرّزة  عاملية 
الذي يحظى ب�ضعبية كبرية حملياً، 
��ع بونيت  وع���امل���ي���اً. وي��ت��م��ترّ اإق��ل��ي��م��ي��اً 
مهنية  بخ�ة  اجلن�ضية،  الفرن�ضي 
غنية  ���ض��ن��وات  ع���  اكت�ضبها  رائ���دة 
الفنية  امل����ه����ارات  وت��ع��لرّ��م  ب��امل��ع��رف��ة 
�ضناعة  يف  �ضة  واملُتخ�ضرّ الدقيقة 
بع�ٍش  يف  ع��م��ل  ح��ي��ث  ���ن���ات،  املُ���ع���جرّ
م��ن اأرق����ى ال��ف��ن��ادق يف ال��ع��امل مثل 
ف��ن��دق  ���ض��اف��وي  يف ل��ن��دن، وفندق  
الفرن�ضي  بيوليه   دي  ري�ضريف  ل 
الأ����ض���ط���وري اإ���ض��اف��ة اإىل ع��م��ل��ه يف 
مطعم  ترو�ضيغرو�ش  احلا�ضل على 

ثالث جنوم مي�ضالن يف روان.

عامل وارنر براذرز اأبوظبي تقدم ل�ضيوفها 
جتربة مميزة يف حلبة غوثام �ضيتي للتزلج 

التزلج يف  اأبوظبي ولأول مرة ل�ضيوفها فر�ضة  ب��راذرز  تقدم عامل وارن��ر 
�ضوارع غوثام �ضيتي خالل مو�ضم ال�ضتاء، حيث ميكن للعائالت والأ�ضدقاء 
ق�ضاء اأجمل الأوقات يف  حلبة غوثام �ضيتي للتزلج ، املغامرة اجلديدة كلياً 
واملتاحة لفرتة حمدودة حتى 9 يناير. وتقع هذه التجربة يف غوثام �ضيتي 
بالقرب من عربة م�ضرت فريز لالأي�ش كرمي، حيث ميكن لل�ضيوف اختبار 

مهاراتهم على حلبة التزلج وال�ضتمتاع باملثلجات ال�ضهية .

األف درهم من بنك امل�ضرق اإىل  دار الرب  464
امل�ضاريع اخلريية واملبادرات  قدم بنك امل�ضرق ت�عا �ضخيا ودعما نوعيا ل�ضالح 
يو�ضف  وت�ضلم  دره��م.  األف   464 تزيد على  بقيمة  ال�،  دار  الإن�ضانية جلمعية 
الزكاة والتنمية املجتمعية يف جمعية  التنفيذي لقطاع  الرئي�ش  اليتيم، م�ضاعد 
يف  الإ�ضالمية  امل�ضرفية  اخلدمات  قطاع  مدير  املهريي،  اإبراهيم  من  ال���،  دار 
بنك امل�ضرق، �ضيكا بقيمة املبلغ، باملقر الرئي�ضي للبنك، ب�ضارع ال�ضيخ زايد يف دبي، 
بح�ضور عدد من امل�ضوؤولني واملعنيني لدى اجلانبني. واأكد يو�ضف اليتيم اأن دعم 
بنك امل�ضرق مل�ضاريع اجلمعية متوا�ضل على مدار الأعوام الطويلة املا�ضية، فيما 

ت�ضب يف م�ضاعدة  التي  الإن�ضانية،  ومبادراته  امل�ضتمر  ال�ضخي  دعمه اخلريي  ال�، يف ظل  دار  ا�ضرتاتيجيا جلمعية  �ضريكا  البنك  ميثل 
الفقراء حول العامل، وتلبية متطلبات ذوي الدخل املحدود وال�ضرائح املجتمعية املحتاجة داخل دولة الإمارات، وتعزيز التنمية ال�ضاملة 
وال�ضتدامة داخل الإمارات وخارجها. واأعربت دار ال�، على ل�ضان يو�ضف اليتيم، عن بالغ �ضكرها وتقديرها لبنك امل�ضرق، ممثال مبجل�ش 
اأهدافه  �ضبيل حتقيق  الدولة، يف  اخل��ريي يف  للقطاع  البنك  يقدمه  ال��ذي  الكبري،  الدعم  فيه، نظري  العاملني  اإدارت��ه وعمالئه وجميع 

املجتمعية، وم�ضاهمته يف حتفيز العمل الإن�ضاين، مبا يرتجم روؤية دولة الإمارات ونهجها وتوجيهات القيادة الر�ضيدة يف هذا املجال

بليونري كلوب Billionaire Club NFT يزور مركز را�ضد

�ضعد ملجّرد يطرب �ضيوف القرية العاملية يف حفل ا�ضتثنائي على امل�ضرح الرئي�ضي

فندق �ضرياتون مول الإمارات يحتفي 
بعيد امليالد املجيد وراأ�ش ال�ضنة اجلديدة

ال�ضنة  وراأ����ش  املجيد  امليالد  بعيد  دب��ي  الإم����ارات،  م��ول  �ضرياتون  فندق  يحتفي 
والفعاليات  والأن�ضطة  الذوقية  التجارب  وا�ضع من  اجلديدة ع� تقدمي طيف 
الحتفالية املتميزة يف ظل الأجواء العائلية الدافئة  .  الأجواء يف مطعم  مطبخ 
بي�ش الرتكي تتيح لالأحبة والعائالت الجتماع مًعا وال�ضتمتاع باأفخم التجارب 
من�ضات  خ��الل  من  املجيد  امليالد  لعيد  احلقيقية  ال��روح  تعك�ش  التي  الذوقية 
الطهي املبا�ضر واأطباق العيد التقليدية الرائعة.  كما ميكن لل�ضيوف ال�ضتمتاع 
الو�ضالت  باأحلى  وال�ضتمتاع  دبي  مدينة  على  اخلالبة  البانورامية  بالإطاللة 
املو�ضيقية من تقدمي الدي جيه املحرتف. عالوًة على ما �ضبق، �ضيح�ضل ال�ضيوف 

ال�ضغار على هدية رائعة من بابا نويل يف الزاوية املخ�ض�ضة لالأطفال.

معجبي  من  لفتاً  اإقباًل  الثالثاء 
�ضارعوا  الذين  د  ملجررّ �ضعد  النجم 
اأ�����ض����اور احلفل،  ع��ل��ى  ب��احل�����ض��ول 
جماناً  الوجهة  خ�ض�ضتها  وال��ت��ي 
للراغبني  حم��������دودة  وب������اأع������داد 
�ضيا�ضات  ����ض���م���ن  ب����احل���������ض����ور، 
ال��ت��ي تتبعها  احل��ف��الت اجل���دي���دة 
اأعلى  ت��ط��ب��ي��ق  ل�����ض��م��ان  ال���وج���ه���ة 

اأثناء  لل�ضيوف  ال���راح���ة  م��ع��اي��ري 
وانطلق  امل�����ض��رح.  اأم����ام  جلو�ضهم 
احل�����ف�����ل، ال�������ذي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 
بالتعاون  م�����ض��اًء   9 ال�����ض��اع��ة  مت���ام 
م����ع روت�����ان�����ا، ال�������ض���رك���ة ال����رائ����دة 
الرتفيهيرّ  الإع���������الم  جم������ال  يف 
والن���ت���اج وال��ت��وزي��ع امل��و���ض��ي��ق��يرّ يف 
العربي،  واخلليج  الأو�ضط  ال�ضرق 

يف من�ضة  عي������د املي���الد  املوجودة 
يف ال�ضوق.

وميكن للزوار ال�ضتمتاع بالعديد 
م�����ن الأن���������ض����ط����ة وال���ف���ع���ال���ي���ات 
مبا  احلديقة   �ضوق  يف   العائلية 
يف ذلك امل�ضاركة يف الألعاب التي 

ن���دى لند  م���ن   امل��ق��دم��ة  الفنية 
الر�ضم  ور���ض��ة  اإىل  .والن�����ض��م��ام 
وال��ت��ل��وي��ن ع��ل��ى الإك���رل���ي���ك من  
للزوار  مي��ك��ن  ك��م��ا  ارت   ن��ي�����ض��و 
ال�ضتمتاع بالعزف املو�ضيقي احلي 

Trio in Harmony لفرقة

و  واحل��رك��ة  الن�ضاط  على  حتفز 
الور�ش  يف  م���ه���ارات  ا���ض��ت��ع��را���ش 
ال��ف��ن��ي��ة واحل��رف��ي��ة امل��ق��دم��ة من  
تانيا بالي هاو�ش ، والتحول اإىل 
خالل  م��ن  املف�ضلة  ال�ضخ�ضية 
الور�ش  يف  ال��وج��وه  على  ال��ر���ض��م 

ويقدم  �ضوق احلديقة  باقة من 
املنتجات وال�ضلع املميزة والت�ضوق 
م��ن خ���الل ال��ع��دي��د م��ن املتاجر 
التجميل  م��ن��ت��ج��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
والأزي��������اء وال���ف���ن���ون وامل����اأك����ولت 

واملنتجات الغذائية الطازجة. 

احلديقة   �ضوق  فعاليات   �ضمن   
اأ�ضبوع،  ن��ه��اي��ة  ك���ل  ي���ق���ام  ال�����ذي 
تقدم حديق���ة اأم الإم�ارات للزوار 
�ضانتا  ل���ل���ق���اء   مم���ي���زة  ف���ر����ض���ة 
دي�ضم�،  و25   24 يومي  كلوز  
معه  التذكارية  ال�ضور  والتقاط 

ا�ضتمتع الآلف من �ضيوف القرية 
املنتزهات  اأه����م  اإح�����دى  ال��ع��امل��ي��ة، 
والوجهة  ال����ع����امل  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والت�ضوق  للثقافة  الأوىل  العائلية 
باحلفل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال���رتف���ي���ه 
اأحياه  ال�����ذي  ال�����ض��اه��ر  ال��غ��ن��ائ��ي 
د على  مل��ج��ررّ �ضعد  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ج��م 
الثالثاء  ل��ي��ل��ة  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل�����ض��رح 
21 دي�ضم�، وذلك �ضمن �ضل�ضلة 
للقرية   26 امل����و�����ض����م  ح����ف����الت 

العاملية.
اأمام احل�ضور  وقدم النجم ال�ضاب 
يف امل�ضرح الرئي�ضي باقة من اأجمل 
اأغ��ان��ي��ه اجل��دي��دة وال��ق��دمي��ة التي 
حتظى باإعجاب املاليني يف الوطن 
ال��ع��رب��ي، م��ث��ل  ملعلم  و  غ���زايل  و  
ان�����ض��اي  وغ���ريه���ا، و���ض��ط حما�ش 
تفاعل  ال��ذي  اجلمهور،  م��ن  كبري 
اأج������واء م���ن املتعة  اأغ��ان��ي��ه يف  م���ع 

والفرح. 
و����ض���ه���دت ال���ق���ري���ة ال���ع���امل���ي���ة يوم 

 �ضوق احلديقة ي�ضت�ضيف �ضانتا كلوز  يف حديقة اأم الإمارات



يفتح بثا مبا�ضرا من عمله ب�ضبب غرية حبيبته
اأمريكية باأنها جت� حبيبها على فتح بث مبا�ضر  اعرتفت ام��راأة 
 12 مل��دة  ت�ضتمر  التي  نوبة عمله  ط��وال  ت��امي،  في�ش  على تطبيق 
�ضاعة يف اأحد م�ضتودعات اأمازون، ملراقبته وحمايته من املوظفات 
الإناث اللواتي يعملن معه. وقالت املراأة التي تدعى نيال، والتي 
تقطن يف مدينة فري�ضنو بكاليفورنا، يف مقطع فيديو حديث على 
موقع "تيك توك"، اإنها تطلب من �ضديقها خو�ضيه ما�ضيا�ش، اأن 
يظل على بث مبا�ضر معها طوال وقت عمله، مما عر�ضها لنتقادات 
ل  لكنها  ب�ضديقها،  تثق  فهي  لنيال،  وفقاًل  املتابعني.  من  لذع��ة 
يف  للتفكري  الأم��ر  بها  وو�ضل  معه.  يعملن  اللواتي  بالن�ضاء  تثق 

ترك وظيفتها والذهاب للعمل مع خو�ضيه للبقاء اإىل جانبه.
اأربعة ماليني م�ضاهدة منذ  اأكرث من  اأث��ار الفيديو، الذي ح�ضد 
املتابعون  ب��داأ  م��ا  و���ض��رع��ان  ك��ب��رية،  �ضجة   ، املا�ضي  ال�ضهر  ن�ضره 
باأنها  امل����راأة  بع�ضها  و���ض��ف  لذع����ة،  مب��الح��ظ��ات  عليه  بالتعليق 
ال�ضاب عنها لأن  بانف�ضال  البع�ش  غري طبيعية وجمنونة، وتنباأ 

ت�ضرفاتها �ضتكون مزعجة له و�ضتوؤدي اإىل نتائج عك�ضية.
ويف مقطع تيك توك اآخر، قالت نيال اإنها ت�ضعر باحلزن والكتئاب 
اأن  اآخ��ر لرغبتها يف  �ضبب  العمل، وه��ذا  عندما يكون �ضديقها يف 

تكون معه يف بث م�ضتمر على في�ش تامي.

الق�ضاء يبت يف اأزمة كلب �ضتوريدج
دانيال  ال�����ض��اب��ق  اإجن��ل��رتا  منتخب  م��ه��اج��م  ب���ات  ال��ق�����ض��اء،  بحكم 
كلبه  على  ع��رث  ل��رج��ل  دولر،  األ���ف   30 ب��دف��ع  مطالبا  �ضتوريدج 
امل�ضروق. وتعود الق�ضة اإىل يوليو 2019، عندما اقتحم ل�ضو�ش 
منزل �ضتوريدج )32 عاما( يف ولية كاليفورنيا الأمريكية، و�ضرقوا 
بع�ضا من متعلقاته ومعها كلبه لوت�ضي. ووقتها عر�ش �ضتوريدج 
مكافاأة ملن يعيد اإليه حيوانه الأليف، حيث كتب: "�ضاأدفع اأي �ضيء. 

اأنا جاد للغاية. اأريد اأن يعود كلبي".
الكلب،  على  وا�ضنطن  فو�ضرت  ي��دع��ى  اأم��ريك��ي  مو�ضيقي  وع��رث 
اأعاده  ثم  وقتها  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  �ضوره  ون�ضر 
غلوري  ب��ريث  لع��ب  اأن  يبدو  لكن  املكافاأة.  منتظرا  الالعب  اإىل 
وا�ضنطن  دف��ع  مم��ا  بتعهده،  ال��وف��اء  يف  ماطل  حاليا،  الأ���ض��رتايل 
األف   30 بدفع  اأخ���ريا  �ضتوريدج  اأم��ر  ال��ذي  الق�ضاء  اإىل  للجوء 
�ضبكة  ن�ضرتها  ت�ضريحات  يف  وا�ضنطن  وق��ال  للمو�ضيقي.  دولر 
اأن  اعتقدت  الكلب  وجدت  "عندما  ال�يطانية:  نيوز"  "�ضكاي 
ر�ضدها  التي  املكافاأة  على  احل�ضول  بعد  اأف�ضل"،  �ضتكون  حياتي 

لعب مان�ض�ضرت �ضيتي وت�ضل�ضي وليفربول �ضابقا.

اأغرب تكرمي.. هذه هدية التقاعد مل�ضوؤولة مبتحف 
تلقت م�ضوؤولة يف متحف جامعة لويزيانا الأمريكية هدية غريبة، 

تكرميا لها بعد انتهاء خدمتها واإحالتها للتقاعد.
فقد اأطلق باحثو املتحف ا�ضم امل�ضوؤولة �ضوين تينغ على اأحد اأنواع 

اأ�ضماك القر�ش من ع�ضور ما قبل التاريخ، تكرميا لها.
و�ضغلت تينغ من�ضب مديرة جمموعات علم احلفريات الفقارية يف 

متحف لويزيانا للعلوم الطبيعية ملدة 26 عاما.
ومت  �ضنة  مليون   40 قبل  عا�ضت  ال��ت��ي  ال��ق��ر���ش،  �ضمكة  و�ضميت 
على  امل��ت��ح��ف،  جمموعة  يف  متحجرة  اأ���ض��ن��ان  م��ن  عليها  ال��ت��ع��رف 
ا�ضمها. وقالت تينغ، التي در�ضت علم احلفريات للثدييات، يف بيان 
�ضحفي يوم تقاعدها: "ي�ضرفني اأن يكرمني زمالئي على عملي". 
ووفقا للباحثني، مل يعرث على اأ�ضنان �ضمكة القر�ش املنقر�ضة حتى 
الآن يف اأي مكان با�ضتثناء لويزيانا، يف دليل على اأن هذا النوع عا�ش 

يف حميط ما يعرف الآن بلويزيانا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تل�ضكوب جديد �ضيغري فهم العلماء للكون
تطلق اإدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية )نا�ضا(، تل�ضكوب "جيم�ش ويب" الف�ضائي، من ال�ضاحل ال�ضمايل ال�ضرقي 

لأمريكا اجلنوبية.
ويتوقع العلماء اأن يغري هذا التل�ضكوب فهمهم للكون وموقعنا فيه، حيث يعد و�ضيلة لل�ضماح للب�ضرية باحل�ضول 

على "ملحة اأولية عن الكون كما كان موجودا، يف الوقت الذي يعتقد اأن اأقدم املجرات ت�ضكلت فيه".
قاعدة  ويعمل التل�ضكوب بالأ�ضعة حتت احلمراء، وتبلغ تكلفته 9 مليارات دولر، و�ضيطلقه �ضاروخ "اآريان 5" من 

تابعة لوكالة الف�ضاء الأوروبية يف جيانا الفرن�ضية.
واأ�ضادت "نا�ضا" بالتل�ضكوب باعتباره املر�ضد الأول لعلوم الف�ضاء يف العقد املقبل.

واإذا �ضارت الأمور كما هو خمطط لها، �ضي�ضع ال�ضاروخ فرن�ضي ال�ضنع التل�ضكوب يف الف�ضاء بعد رحلة مدتها 26 
دقيقة.  ويزيد وزن التل�ضكوب على 6 اآلف كيلوغرام، ويعادل عند فتحه م�ضاحة ملعب تن�ش تقريبا.

و�ضيتجه التل�ضكوب خالل ال�ضهر املقبل اإىل وجهته يف مدار حول ال�ضم�ش، على بعد نحو 1.6 مليون كيلومرت من 
الأر�ش.

و�ضيحافظ امل�ضار اخلا�ش للتل�ضكوب على حماذاة ثابتة مع الأر�ش، حيث يدور الكوكب والتل�ضكوب حول ال�ضم�ش 
جنبا اإىل جنب.
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لبوؤة تنه�ش طفال.. تفا�ضيل مرعبة 
ل تزال تداعيات احلادث املرعب الذي �ضهده لبنان موؤخرا، عندما هاجمت 
لبوؤة طفال يف حديقة حيوان، تثري البلبلة يف البالد، و�ضط مطالب بت�ضديد 

اإجراءات ال�ضالمة ومعاقبة املق�ضر املت�ضبب يف املاأ�ضاة.
اللبوؤة طفال يف  ب���ريوت، هاجمت  �ضرقي  احل��ي��وان��ات  ح��دائ��ق  اإح���دى  ففي 
بعد  الثالثة من عمره كان يزور احلديقة برفقة جده ومرافقه اخلا�ش، 
عودته من خارج لبنان لق�ضاء عطلة الأعياد. ومتكنت اللبوؤة، التي يبدو اأنها 
كانت جائعة، من اإخراج قوائمها ع� الق�ضبان املهرتئة للقف�ش احلديدي، 
لتن�ضب خمالبها يف ج�ضد الطفل النحيل، الذي كان يحاول القرتاب من 
وبطنه وظهره،  ج��ود  الطفل  ي��د  الأ���ض��د  اأن��ث��ى  نه�ضت  ث���وان،  ويف  القف�ش. 
وحل�ضن احلظ متكن جده ومرافقة من �ضحبه من بني خمالبها واأنيابها 
اأن تلقيا بدورهما عددا من الع�ضات يف  واإنقاذه يف اللحظة الأخ��رية، بعد 
اأنحاء ج�ضديهما. الواقعة حدثت الثنني يف "اأنيمال �ضيتي" مبنطقة نهر 
اأك� حدائق احليوانات يف لبنان، و�ضط معلومات متداولة  اإحدى  الكلب، 

حول غياب اإجراءات ال�ضالمة وانعدام ال�ضيانة يف احلديقة.
واأفاد �ضهود عيان ملوقع "�ضكاي نيوز عربية" اأن اللبوؤة بدت نحيلة للغاية، 
وب�ضوؤال اأ�ضحاب اخل�ة اأك��دوا اأن الأ�ضد ل يهاجم ال��زوار اإل يف حال كان 
جائعا، علما اأنه يحتاج لأكرث من 5 كيلوغرامات من اللحم يوميا ح�ضبما 

يذكر املوقع الإلكرتوين اخلا�ش باحلديقة.

م�ضر تعيد اإحياء التحطيب مبهرجان خا�ش بالرق�ضة
يوا�ضل مهرجان التحطيب القومي يف حمافظة الأق�ضر امل�ضرية ن�ضاطاته، 
مب�ضاركة 33 لعبا و7 فرق، و�ضط الت�ضميمات املعمارية املميزة لقرية القرنة 
املهند�ش  اأ�ض�ضها  التي  القرنة  التي حتت�ضن احلدث. وينظم احلدث يف قرية 
وياأتي  امل�ضري.  العمارة  فن  بها  ليحيي  1947؛  ع��ام  فتحي  ح�ضن  املعماري 
تنظيم مهرجان "التحطيب القومي"، الذي انطلق  اأول اأول اأم�ش اخلمي�ش 
يف ختام املرحلة الأوىل من م�ضروع ترميم القرنة بالتعاون بني وزارة الثقافة 
الدورة  مييز  وع��م��ا  امل��ت��ح��دة.  ل���الأمم  التابعة  اليوني�ضكو  ومنظمة  امل�ضرية 
نيوز عربية"،  "�ضكاي  ملوقع  ال�ضافعي  املهرجان حممد  رئي�ش  يقول  احلالية، 
اإنه "منذ تاأ�ضي�ش املهرجان وهو يقام يف �ضاحة م�ضجد اأبو احلجاج مبحافظة 
الأق�ضر، باعتبار اأنها لعبة تتنا�ضب مع ال�ضاحات ال�ضعبية الوا�ضعة، اإل اأنه مع 
انتهاء جزء من ترميم قرية القرنة كان علينا اأن نحقق حلم موؤ�ض�ضها ح�ضن 
رق�ضة مميزة يف  هو  التحطيب  وفن  فيها".  للتحطيب  �ضاحة  باإقامة  فتحي 
ومباريات  فني  رق�ش  �ضكل  وتتخذ  اخل�ضبية،  بالع�ضا  الرجال  يوؤديها  م�ضر، 
القدمي،  امل�ضري  التاريخ  اإىل  وتعود  ال��وق��ت،  ذات  يف  امل��ه��ارات  على  للتناف�ش 
واختفى الحتفاء بها ر�ضميا يف فرتات الحتالل الأجنبي فيما حافظت على 
وجودها القرى، ثم عاد الهتمام بها �ضمن اهتمام احلكومة باإحياء الرتاث 

ال�ضعبي، واعتمدتها اليون�ضكو �ضمن الرتاث العاملي �ضنة 2016.

حتقيقات جترب ت�ضال على 
تعطيل هذه امليزة الرتفيهية 
ال�ضيارات  ���ض��ن��اع��ة  ���ض��رك��ة  ق�����ررت 
ميزة  تعطيل  "ت�ضال"،  الكهربائية 
الأل���ع���اب يف م��رك��ب��ات��ه��ا، وذل����ك بعد 
فيدرالية  وك����ال����ة  ف���ت���ح  م����ن  اأي��������ام 
ميزة  ���ض��الم��ة  يف  حتقيقا  اأم��ريك��ي��ة 
كانت  وال��ت��ي   ،Passenger Play
��ن ال�����ض��ائ��ق م��ن مم��ار���ض��ة األعاب  مت��كرّ
املدجمة.  ال�����ض��ا���ض��ة  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و 
"ت�ضال"  �ضائقي  مبقدور  يكون  ول��ن 
ال�ضتمتاع بهذه امليزة بعدما عطلتها 
ال�ضركة، وجعلتها غري قابلة للت�ضغيل 
واخت�ت  ال�������ض���ي���ارة.  ح���رك���ة  اأث����ن����اء 
ل�ضالمة  الأمريكية  الوطنية  الإدارة 
هذا  ال�ضريعة،  الطرقات  على  امل��رور 
�ضيارات  يف  الأل��ع��اب  ميزة  الأ���ض��ب��وع، 
عن  حت��دث��ت  ت��ق��اري��ر  ب��ع��د  "ت�ضال" 
اأثناء  ال�ضائقني  انتباه  ت�ضتت  كونها 
يف  حتقيقا  الإدارة  واأج���رت  ال��ق��ي��ادة. 
مالك  قبل  من  اإليها  قدمت  �ضكوى 
ل�ضيارة "ت�ضال" يف نوفم�، قال فيها 
اأثناء  اللعب  ا�ضتطاع  اإن���ه  �ضاحبها 
ر على تركيزه.  القيادة، ولكن ذلك اأثرّ
ونقلت �ضحيفة "مرتو" ال�يطانية 
قوله:  الإدارة  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  ع��ن 
التي  ال���ض��ط��دام  ح����وادث  "ت�ضكل 
م�ضدر  النتباه  ت�ضتت  �ضببها  يكون 
املجهزة  امل��رك��ب��ات  يف  �ضيما  ل  ق��ل��ق، 
كاأنظمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
ثت  الرتفيه". وكانت "ت�ضال" قد حدرّ
يف  الألعاب  بهذه  اخلا�ش  برناجمها 
لل�ضائق  �ضمح  م��ا   ،2020 دي�ضم� 
بع�ش  بت�ضغيل  الأم���ام���ي  وال���راك���ب 
املركزية  اللم�ش  �ضا�ضة  على  الألعاب 
اأث��ن��اء ح��رك��ة ال�����ض��ي��ارة، علما اأن���ه مل 
األعاب  اإىل  الو�ضول  ال�ضابق  يف  يكن 
تكون  ع��ن��دم��ا  اإل  مم��ك��ن��ا  ال��ف��ي��دي��و 

ال�ضيارة يف و�ضع الوقوف.

من�ضة اإلكرتونية حتقق 
لها اأرباحًا بالآلف 

ك�ضفت امراأة اأ�ضرتالية كيف حققت 
بامتالك  احل���ي���اة  م����دى  ح��ل��م��ه��ا 
منزلها اخلا�ش بعد اأن تخلت عن 
عملها مقابل 3000 دولر يف اليوم 

مع من�ضة "اأونلي فانز"
بريث،  م��ن  بانك�ش،  لو�ضي  اأدارت 
ظهرها مل�ضريتها املهنية كم�ضرفية 
لإن�ضاء   29 ����ض���ن  يف  ل��ل�����ض��رك��ات 
بها ع�  خ��ا���ش  حم��ت��وى ح�ضري 

من�ضة "اأونلي فانز".
وك�ضفت الأم البالغة من العمر 31 
ا اأن اأ�ضرتها ا�ضطرت اإىل  عاًما اأي�ضً
النتقال من منزلها خم�ش مرات 
وتتطلع  �ضنوات،  ثالث  غ�ضون  يف 
اإىل  اجل��دي��د  امل��ن��زل  البقاء يف  اإىل 

الأبد.
اأف�ضل  الآن من بني  الأم  اأ�ضبحت 
%0.33 من من�ضئي املحتوى على 
اإن��ه��ا حتب  امل��وق��ع ال�ضهري وق��ال��ت 

العمل من املنزل.
العطلة  "�ضنق�ضي  لو�ضي:  وقالت 
املدر�ضية يف طالء الغرف وحتديث 
�ضراء منزل  اأرغ��ب يف  املنزل. كنت 
اأكن  مل   .19 ع��م��ري  ك��ان  اأن  منذ 
لأمت����ك����ن م����ن ادخ�������ار م��ب��ل��غ كاف 
ل�ضراء املنزل مبفردي، لول من�ضة 

فانز" "اأونلي 
�ضتكون  اأنها  ا  اأي�ضً لو�ضي  وك�ضفت 
���ض��راء عقار  م��ن  و���ض��ع ميكنها  يف 

ا�ضتثماري يف اأوائل العام املقبل.
ق��ب��ل وق���ت ط��وي��ل م��ن ب���دء اإن�ضاء 
كعار�ضة،  ف��ي��دي��و  وم��ق��اط��ع  ���ض��ور 
���ض��اع��ة يف   60 ل��و���ض��ي تعمل  ك��ان��ت 

الأ�ضبوع كم�ضرفية.

حمبو �ضيلني ديون قلقون 
على حالتها ال�ضحية

ت�ضرين  يف  ديون   العاملية  �ضيلني  النجمة  اأعلنت 
تواريخ حفالتها  اأن  املا�ضي، عن  اأكتوبر   - الأول 
املقررة يف  ل�ش فيغا�ش  يف ت�ضرين الثاين-نوفم� 
و�ضباط-ف�اير  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  وك��ان��ون   2021
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اإن��ه��ا ل  ق��ال��ت وقتها  ل��ن حت�ضل يف م��واع��ي��ده��ا. 
تعطي  اأن  دون  امل�����ض��رح  اإىل  ال�����ض��ع��ود  ت�ضتطيع 
تفا�ضيل اأكرث مما تعانيه. لكن اأحد املقربني من 
النجمة باح باملزيد عن حالتها ال�ضحية قائاًل اإن 
النجمة تعاين من ت�ضنجات ع�ضلية ، وهي نحيفة 
باإمكانها  يعد  "مل  �ضاقيها.  يف  اأمل  م��ن  وت��ع��اين 
امل�ضي.  اأو   ، احل��رك��ة  اأو   ، ال��ف��را���ش  م��ن  النهو�ش 
من  املقرب  واأ�ضاف  رجليها".  يف  اآلم  من  تعاين 
النجمة اأنه اإن مل تتح�ضن حالتها قد تتوقف من 

ال�ضعود اإىل امل�ضرح ملدة �ضهور اأو حتى �ضنة.

خممور يقود ال�ضرطة ملخباأ تذكارات نازية
قالت ال�ضرطة يف �ضرق اأملانيا اإن مكاملة من رجل خممور 
قادتها اإىل خمباأ اأ�ضلحة وجمموعة تذكارات نازية ت�ضبه 

املذبح وتت�ضمن �ضورا لأدولف هتلر.
اأف��راد ال�ضرطة �ضقة رجل عمره 53 عاما يف بلدة  ودخل 
م�ضاء  كيمنت�ش  مدينة  قرب  الواقعة  ليمباخ-اأوبرفرونا 
الثالثاء املا�ضي بعد ات�ضاله بال�ضرطة طلبا للم�ضاعدة، 
ال�ضرطة جمموعة  اأف����راد  ووج���د  الرت��ب��اك.  عليه  وب���دا 
املذبح  ت�ضبه  وزينة  ور�ضا�ضات  بي�ضاء  اأ�ضلحة  تت�ضمن 
العهد  ورم��وز من  �ضور  املعي�ضة مع  لأغ��را���ش يف غرفة 

النازي ومنها �ضور لهتلر.
واأ�ضافت ال�ضرطة يف بيان اأن الأملاين نقل اإىل امل�ضت�ضفى، 
ثم فت�ضت �ضقته يف وجود مالكها بعدها بيوم لال�ضتباه يف 
انتهاك قوانني الأ�ضلحة. و�ضادرت ال�ضرطة حزام ذخرية 
اأغرا�ش  ب��ني  م��ن  �ضكاكني  وث��الث��ة  ح��دي��دي��ة  وق��ب�����ض��ات 
اأخرى، وفق ما ذكرت "الأ�ضو�ضيتد بر�ش". وتخلى الرجل 
طوعا عن اأغرا�ش اأخرى مل تكن متعلقة بتهم جنائية، 

ف�ضال عن مواد متعلقة بالنازية، وفقا لل�ضرطة.
وحتقق ال�ضرطة يف م�ضدر الأ�ضلحة، كما قالت اإن الرجل 

لي�ش لديه �ضجل تهم م�ضابهة.

ال�ضرطة تعلق على جرائم القط الل�ش
يف  فائقة  م��ه��ارات  اأظهر  بعدما  وا�ضعة  �ضهرة  قط  اكت�ضب 
ال�ضكان  انتباه  اأث��ارت  اجل��ريان، يف ظاهرة  �ضرقة متعلقات 

وال�ضرطة يف مدينة كراي�ضت�ضري�ش جنوبي نيوزيلندا.
"كيث" ارتكاب جرائمه الطريفة ب�ضرقة قطع  وبداأ القط 
املالب�ش والأحذية اخلا�ضة باجلريان، لكنه موؤخرا عاد اإىل 
املنزل حامال "بونغ"، وهي اأداة ت�ضتخدم لتدخني احل�ضي�ش، 

مع كي�ش به م�ضحوق اأبي�ش غري معروف.
وقال دافيد وجيني رمبولد، مالكا القط البالغ من العمر 
"غارديان"  �ضحيفة  ن�ضرتها  ت�ضريحات  يف  ���ض��ن��وات،   5

ال�يطانية، اإن "طموحاته منت على ما يبدو".
واأو�ضحت جيني مازحة: "اقرتحت عليه اأن يجلب الأملا�ش 

والنقود اأف�ضل، لكن هذا مل يحدث حتى الآن".
انزعاجهم  م��ن  اأك���رث  م�ضتمتعون  "ال�ضكان  اأن  واأ���ض��اف��ت 
انتباه  لفتت  "كيث" الأخ���رية  اكت�ضافات  لكن  القط"،  من 
ال�ضرطة. ووفقا ملتحدث با�ضم ال�ضرطة، فاإن "ما يثري القلق 
ب�ضكل خا�ش هو اأحدث اكت�ضافات كيث )الأداة التي ت�ضتخدم 
لتدخني احل�ضي�ش(. �ضن�ضتغل الأمر ون�ضاأله من اأين ح�ضل 
امل�ضروقات  و���ض��ع  اإىل  ال�ضغرية  العائلة  وجل���اأت  عليها". 
املنزل بحيث ميكن  "كيث" يف �ضناديق خارج  التي يجلبها 
للجريان ا�ضتعادة مفقوداتهم، لكن مالكي القط يقولن اإنه 

اعتاد �ضرقة الأ�ضياء نف�ضها  ب�ضكل متكرر.

يحطمان رقما قيا�ضيا بحركة خطرية
"غيني�ش"  مو�ضوعة  م��وؤخ��را،  فيتنام  م��ن  اأخ����وان  دخ��ل 
طويل،  درج  �ضعود  من  جنحا  بعدما  القيا�ضية،  لالأرقام 
كوك،  وجنيب  جياجن  الأخ���وان  و�ضعد  غريبة.  بطريقة 
اأحدهما  حمل  حيث  اأك��روب��ات��ي��ة،  بطريقة  درج���ة،   100

الآخر على راأ�ضه.
وح�ضبما ذكرت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء، فاإن ال�ضقيقني 
حطما الرقم القيا�ضي يف حدث نظم يف كاتدرائية �ضانت 

ماري يف جريونا باإ�ضبانيا.

بلد اأوروبي يكت�ضف اأقدم �ضجرة عائلة يف العامل
فحو�ضا  اأن  "غارديان"،  ���ض��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
ب��احل��م�����ش ال���ن���ووي يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ق�����ادت اإىل 
اأق��دم �ضجرة عائلة يف العامل، وهو ما  اكت�ضاف 
يقدم �ضورة عن الروابط التي كانت قائمة بني 

الب�ضر قبل اآلف ال�ضنني.
احلم�ش  ف��ح��و���ش  ف���اإن  ال�ضحيفة،  وب��ح�����ض��ب 
النووي اأجريت لق� قدمي ي�ضل عمره 5700 
عائلة،  ���ض��ج��رة  اأق�����دم  ك�����ض��ف  اإىل  ف��ق��اد  ���ض��ن��ة، 
اأوائل  من  كانوا  اأن��ا���ش  على  ال�ضوء  �ضلط  كما 

املزارعني يف بريطانيا.
واعتمد الباحثون على حتليل عظام واأ�ضنان مت 
احل�ضول عليها من قبور حمفوظة ب�ضكل جيد، 
الع�ضر احلجري احلديث،  اإىل  اأنها تعود  رغم 
بلدة هيزلتون يف  م��ن  ذل��ك على مقربة  وك��ان 

منطقة كا�ضتوولد.
الدكتور  نيوكا�ضل،  جامعة  يف  الباحث  وو�ضف 

العائلية  ال�ضجرة  ه��ذه  اكت�ضاف  فولر،  كري�ش 
القدمية للغاية ب�"الأمر املذهل".

والعظام،  الأ����ض���ن���ان  ف��ح�����ش  ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
27 ���ض��خ�����ض��ا م����ن الأق�����������ارب ال���ذي���ن  وج�������ود 
علما  م��ت��ع��اق��ب��ة،  اأج���ي���ال  خم�ضة  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
ورجح  ممتدة.  واح��دة  عائلة  اإىل  تنتمي  باأنها 
الأقارب  اأغلب  اأن يكون  العلماء ال�يطانيون، 
منحدرين من اأربع ن�ضاء، لكنهم من ن�ضل رجل 

واحد، بح�ضب ما اأظهرته الفحو�ش.
وقال الباحث ال�يطاين اإن الق� الذي اأخذت 
اأم��ورا كثرية، وم��ن بينها  ال��رف��ات، يك�ضف  منه 
تعمد دفن اأفراد العائلة على مقربة من بع�ضهم 
البع�ش. واأ�ضار اإىل اأن القيام بهذا الأمر لدى 
هوؤلء القدامى يظهر املكانة املركزية للعائلة، 
ل �ضيما اأن املقابر ت�ضم رفات اأطفال توفوا وهم 

ما يزالون �ضغارا.

الرئي�ض الأمريكي يزور �سجرة الكري�سما�ض تكرميا لل�سيدة الأوىل جيل بايدن خارج مطعم فلوريانا الإيطايل يف وا�سنطن. ا ف ب

كاميال كابيلو تبيع ق�ضرها 
ب�ضعر يفوق طلبها

هيلز  هوليوود  يف  ق�ضرها  بيع  من  كابيلو   الأمريكية  كاميال  الفنانة  متكنت 
مقابل 4.3 مليون دولر، وهو ما يزيد بنحو 350 األف دولر عن �ضعر الإدراج 
الأويل.  ا�ضرتت الفنانة البالغة من العمر 24 عاًما الق�ضر يف ني�ضان - اأبريل 
2019 مقابل 3.4 مليون دولر ، وعندما طرحته يف ال�ضوق هذا العام طلبت يف 

الأ�ضل 3.95 مليون دولر.
ن من اأربع غرف نوم  ومع ذلك ، فقد ت�ضدرت هذا الرقم املذهل للق�ضر املكورّ
.Mansion Global وفًقا ملا ذكرته ، Sunset Strip واأربعة حمامات فوق

يف حني اأن �ضعر طلبها الأويل كان �ضيجلب لها اأكرث من ن�ضف مليون ربح، فاإن 
البيع الذي حققته للتو جعلها حتقق ربًحا قدره 900 األف دولر.


