تعليق التحقيق يف انفجار مرف�أ بريوت للمرة الرابعة

�ص 02

•• بريوت�-أ ف ب:

تعاون بني �صحة �أبوظبي وفايزر لتعزيز

ع ّلق املحقق العديل طارق بيطار اخلمي�س جمدداً حتقيقه يف انفجار مرف�أ بريوت،
بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران �سابقان يطلبان نقل الق�ضية �إىل قا�ض �آخر ،وفق
ما �أفاد م�صدر ق�ضائي ،يف خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق يف الكارثة.
وي�أتي تعليق التحقيق جم��دداً بعد �أ�سبوعني فقط على ا�ستئنافه �إثر رد الق�ضاء
دعاوى عدة �ضد بيطار.
وغرق التحقيق يف االنفجار يف متاهات ال�سيا�سة ثم يف فو�ضى ق�ضائية ،فمنذ ادعائه
على رئي�س احلكومة ال�سابق ح�سان دياب ووزراء �سابقني وطلبه مالحقة م�س�ؤولني
و�أمنيني ،تنتقد قوى �سيا�سية عدة ،على ر�أ�سها حزب اهلل وحركة �أمل ،عمل بيطار.
وقال امل�صدر الق�ضائي لوكالة فران�س بر�س �إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته
عن الق�ضية تقدم بها النائبان علي ح�سن خليل وغازي زعيرت �أمام حمكمة التمييز
املدنية ،ا�ضطر بيطار �إىل رفع يده عن امللفّ ووق��ف ك ّل التحقيقات والإجراءات
بانتظار �أن تبتّ املحكمة ب�أ�سا�س هذه الدعوى بقبولها �أو رف�ضها.
وتعد هذه واحدة من  18دعوى الحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن الق�ضية منذ
ت�سلمه التحقيق قبل نحو عام.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:43 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�إمكانات البحث ال�رسيري يف الإمارة
عربي ودويل

�ص 10

خالل حكم النه�ضة ..الإرهاب
تف�شى يف تون�س ب�أرقام مرعبة

�ص 17

12:25
03:23
05:44
07:03
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الفجر الريا�ضي

منتخبنا يختتم م�شاركته يف عربية اجلولف
»
«
بالقاهرة  ..و�أحمد �سكيك يحرز برونزية الفردي
 20صفحة -الثمن درهمان

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف مطار �أبها بطائرة بدون طيار مفخخة

جمل�س التعاون :ن�ؤيد ح ًال �سيا�سي ًا باليمن وفق املبادرة اخلليجية
•• �أبوظبي-وام-الريا�ض-وكاالت:

رئي�س الدولة مينح �سفري كوريا
و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• �أبوظبي -وام:

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل"� ،سعادة ك��وون يونغ وو� ،سفري جمهورية كوريا لدى
دول��ة الإم ��ارات ،و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل مبنا�سبة انتهاء
مهام عمله لدى البالد ،وتقديراً للجهود التي بذلها خالل فرتة عمله
يف الدولة ،ما �أ�سهم يف تطوير وتعزيز العالقات بني البلدين ال�صديقني
(التفا�صيل �ص)2
يف العديد من املجاالت.

�أعربت دول��ة الإم��ارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية ا�ستهداف مطار �أبها الدويل يف اململكة
العربية ال�سعودية من خالل طائرة بدون طيار مفخخة ،اعرت�ضتها
قوات التحالف.
واعتربت دولة الإم��ارات يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية والتعاون
ال جباناً
الدويل �أن حماولة ا�ستهداف املطار تعد ت�صعيداً خطرياً وعم ً
يهدد �أمن و�سالمة وحياة املدنيني وامل�سافرين ،وهو مبثابة جرمية
حرب ت�ستدعي اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة حلماية الأعيان املدنية
من تهديدات احلوثيني.
وج��ددت ال��وزارة ت�ضامن دول��ة الإم��ارات الكامل مع اململكة �إزاء هذه
الهجمات الإره��اب�ي��ة ،وال��وق��وف معها يف �صف واح��د �ضد كل تهديد
يطال �أمنها وا�ستقرارها ،ودعمها يف كل ما تتخذه من �إجراءات حلفظ
�أمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها.
و�أك��د البيان �أنّ �أمن الإم��ارات العربية املتحدة و�أم��ن اململكة العربية
ال�سعودية ك ّل ال يتجز�أ ،و�أن �أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه
الدولة تهديداً ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.
ويف ال��ري��ا���ض �أك ��د ن��اي��ف احل �ج��رف ،الأم �ي�ن ال �ع��ام ملجل�س التعاون
اخلليجي� ،أم�س اخلمي�س ،على دعم املجل�س للحل ال�سيا�سي يف اليمن،
وف��ق امل �ب��ادرة اخلليجية وخم��رج��ات احل ��وار ال��وط�ن��ي وق ��رار جمل�س
الأمن الدويل.
وقال املجل�س يف بيان� ،إن احلجرف �شدد �أثناء ا�ستقباله رئي�س الوزراء
اليمني معني عبد امللك على دعم املجل�س وم�ساندته لليمن و�شعبه
يف ظل ال�شرعية الد�ستورية ومن خالل احلل ال�سيا�سي امل�ستند �إىل

املرجعيات الثالث.
كما �أكد احلجرف على "املوقف الثابت ملجل�س التعاون يف دعم اليمن
وتعزيز الأم��ن واال�ستقرار يف ربوعه من خالل دعم اجلهود املقدرة
للحكومة اليمنية".
و�أ� �ش��ار ال�ب�ي��ان �إىل �أن ال�ل�ق��اء ا�ستعر�ض جم �ه��ودات وم �ب��ادرات دول
جمل�س التعاون الرامية �إىل حتقيق الأم��ن واال�ستقرار وال�سالم يف
اليمن ،ومناق�شة تطورات الأو�ضاع امليدانية واجلهود الأممية لإنهاء
ال�صراع.
هذا و�أعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ،اخلمي�س ،تدمري طائرة
م�سرية مفخخة حاولت ا�ستهداف مطار �أبها الدويل.
وك�شف عن تناثر �شظايا امل�سرية التي مت �إ�سقاطها مبحيط مطار �أبها
دون وقوع �إ�صابات.
كما �أكد ر�صد م�صدر التهديد والعمل على حتييده وتدمريه حلماية
املدنيني.
وكان حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ،قد �أعلن م�ساء الأربعاء ،تنفيذ
�ضربات جوية دقيقة لأهداف ع�سكرية م�شروعة يف �صنعاء ا�ستجابة
للتهديد.
كما �أو�ضح �أن العملية ب�صنعاء ا�ستجابة فورية بعد تدمري م�سيرّ ة
�أطلقت نحو ج��ازان ،م�شرياً �إىل �أنه ا�ستهدف مع�سكر الأمن املركزي
بالعا�صمة �صنعاء ب�ضربات موجعة ،ودمر  7خمازن للطائرات امل�سيرّ ة
والأ�سلحة باملع�سكر.
وطلب التحالف قبيل ذلك من املدنيني عدم التجمع �أو االقرتاب من
املواقع امل�ستهدفة يف �صنعاء.
و�أك��د التحالف �أن ا�ستهداف املدنيني يقابله خيار �ضربات جوية يف
�إطار القانون الدويل الإن�ساين.

رو�سيا جتري تدريبات ع�سكرية قرب حدود �أوكرانيا

بوتن� :صواريخ �أمريكا على عتبة بيتنا ..ون�ستعد للرد
الرئي�س الرو�سي:

•• عوا�صم-وكاالت:

�أك ��د ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي فالدميري
بوتن ،يف م�ؤمتر �صحفي ،اخلمي�س،
�أنه ال يريد نزاعا يف �أوكرانيا ،ولكنه
طالب ب�ضمانات �أمنية يف املناطق
ال�ساخنة.
و�أ�شار الرئي�س الرو�سي �إىل وجود
ان�ط�ب��اع رو� �س��ي ،ب ��أن التح�ضريات
ج��اري��ة لعملية ع�سكرية �أوكرانية
جديدة يف دونبا�س.
وطالب بوتن ب�ضمانات �أمنية من
القوى الغربية يف �أوكرانيا ،وب�شكل
��س��ري��ع ،م ��ؤك��دا �أن ال�ك��رة يف ملعب
الغرب الآن.
وقال الرئي�س الرو�سي :من دون �أي
حيل ،طرحنا �س�ؤاال مبا�شرا مفاده
�أنه ال ينبغي �أن يكون هناك املزيد
م ��ن ت��و� �س��ع ال �ن��ات��و ن �ح��و ال�شرق.
ال �ك��رة يف م�ل�ع�ب�ه��م الآن ،وعليهم
الرد علينا ب�شيء ما .وانتقد بوتن
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة وت��دخ �ل �ه��ا يف
الأزم��ة :الواليات املتحدة هي التي
جاءت ب�صواريخها �إىل عتبة بيتنا..
عليكم تقدمي �ضمانات �أمنية �إلينا
وب�شكل �سريع.
ومل��ح بوتن لالحتمال الأ��س��و�أ ،وهو
امل��واج �ه��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ب�ي�ن رو�سيا
و�أكرانيا بقوله :كلمة احل��رب كما
ت�سمع يف �أوكرانيا توحي ب�أن كييف
ت�ستعد لعملية ع�سكرية ثالثة يف
ال�شرق الأوكراين و�أنهم يحذروننا
بعدم التدخل فيها .علينا �أن نرد

نتعاون مع ال�صني ل�صناعة
�أ�سلحة ذات تقنيات عالية

•• مو�سكو-وكاالت

الرئي�س الرو�سي خالل م�ؤمتره ال�صحفي ال�سنوي يف نهاية العام يف مو�سكو (رويرتز)
ب �ط��ري �ق��ة م ��ا ع �ل��ى ذل ��ك ون�ستعد ال�ضمانات الأمنية� ..إيجابي ب�شكل مق�سمة بني منطقة تدريب بالقرم،
للأمر .و�أ�ضاف :يجب �أن نفكر يف عام.
ال�ت��ي �ضمتها رو�سيا م��ن �أوكرانيا
�آف��اق �أمننا ،وكيف علينا �أن نعي�ش ه� ��ذا ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة �إنرتفاك�س ع��ام  ، 2014و�إق�ل�ي��م كرا�سنودار
ط��وال الوقت ونحن نلتفت �إىل ما للأنباء عن وزارة الدفاع الرو�سية القريب.
يجري يف �أوكرانيا ومتى �سيقررون قولها اخلمي�س� ،إن مئات من �أفراد ونقلت �إنرتفاك�س عن الوزارة القول
االع�ت��داء ،يف �إ�شارة �إىل �أن اجلي�ش ق��وات املظليني الرو�سية �سيجرون �إن القوات �ستحاكي عملية ا�ستيالء
ال��رو� �س��ي ي ��در� ��س ف �ك��رة ال �ب ��دء يف تدريبات قرب حدود �أوكرانيا خالل على منطقة يف �إطار هجوم وا�سع.
ال�ه�ج��وم الع�سكري ع�ل��ى �أوكرانيا �أيام ،وذلك و�سط ت�صاعد املواجهة وح �� �ش��دت رو� �س �ي��ا ع �� �ش��رات الآالف
يف دون �ب��ا���س ،دون ان�ت�ظ��ار احلركة بني مو�سكو والغرب ب�سبب تطلعات م��ن جنودها ق��رب ح��دود �أوكرانيا
الأوىل م ��ن �أوك ��ران �ي ��ا.وب ��ال ��رغ ��م كييف لالن�ضمام �إىل حلف �شمال وط��ال �ب��ت ب �ع��دم ق�ب��ول�ه��ا ع���ض��وا يف
م��ن م�لام��ح امل��واج�ه��ة ال�ت��ي �أبداها الأطل�سي.
حلف �شمال الأطل�سي كما طالبت
بوتن خالل امل�ؤمتر ال�صحفي� ،إال و�سوف ي�شارك نحو  1200جندي ب�ع��دم ن�شر �أ��س�ل�ح��ة هجومية على
�أن��ه �أ��ش��ار �إىل �أن "رد الأمريكيني و�أك�ث�ر م��ن  250مركبة وطائرة �أرا�� �ض ��ي �أوك��ران �ي��ا �أو دول �أخ ��رى
على امل �ب��ادرة ال��رو��س�ي��ة بخ�صو�ص حربية يف التدريبات التي �ستكون جماورة.

ق��ال الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت��ن ،يف م��ؤمت��ر �صحفي عقده،
اخل �م �ي ����س� ،إن رو� �س �ي��ا وال�صني
تتعاونان يف جماالت خمتلفة ،مبا
فيها �صناعة التقنيات الع�سكرية
العالية.
وذكر بوتن ،خالل جوابه عن �س�ؤال
�أحد ال�صحفيني ب�ش�أن التعاون مع
ال�صني :رو�سيا تعمل مع ال�صني
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون التجاري،
والتعاون يف جمال حقوق الإن�سان
ومعاجلة التغري املناخي.
و�أ�� � �ض � ��اف :ال �� �ص�ي�ن ت �ت��وف��ر على
واح��دة من �أك�ثر اجليو�ش تقدما
يف جم ��ال ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،ونحن
نعمل معهم على تطوير �أ�سلحة
عالية الدقة.
و�أ� �ش��ار ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي �إىل �أن
ل ��دي ��ه ع�ل�اق ��ة ث �ق��ة م ��ع الزعيم
ال�صيني �شي جني بينغ ،مربزا �أن
ذل��ك من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف بناء
عالقات عملية ناجحة.
وي��أت��ي ح��دي��ث ب��وت��ن فيما تواجه
ب�لاده اتهامات با�ستعدادها ل�شن
هجوم ع�سكري على �أوكرانيا ،وهو
الأمر الذي تنفيه مو�سكو.

انت�شار �صاروخي لـ(�أوميكرون) ..وحجر املاليني يف ال�صني

ال�صحة العاملية :اجلرعات املعززة �أمر كاف للتغلب على الوباء

•• بكني�-أ ف ب:

ب��د�أ �سكان �شي�آن ال�صينية البالغ عددهم  13مليونا
ت��داب�ير �إغ�ل�اق �صارمة اخلمي�س ب�سبب ع��ودة تف�شي
وب��اء كوفيد -19قبل �شهر ون�صف �شهر من الألعاب
الأومل �ب �ي��ة ال�شتوية يف ب�ك�ين ،بينما ت�ستمر املتحوّرة
�أوميكرون باالنت�شار ب�سرعة يف �أنحاء �أخرى من العامل
م��ا �أدى �إىل ف��ر���ض ق�ي��ود ج��دي��دة يف �أوروب� ��ا .وتنتهج
ال�صني ا�سرتاتيجية �صفر كوفيد التي ت�شمل القيام
بكل ��ش��يء ممكن للحد م��ن الإ��ص��اب��ات اجل��دي��دة قدر
الإمكان .و�ضاعفت ال�سلطات يقظتها مع اقرتاب افتتاح
االوملبياد ال�شتوي يف  4فرباير .وبالتايل ،بعد اكت�شاف
مئة �إ�صابة يف املدينةُ ،فر�ض على �سكان �شي�آن بدءا من
منت�صف ليل اخلمي�س البقاء يف منازلهم ما مل يكن
هناك �سبب ق��اه��ر .وي�سمح ل�شخ�ص واح��د فقط من

كل عائلة باخلروج للت�سوق كل يومني .كذلك� ،أغلقت
كل الأعمال التجارية غري الأ�سا�سية .ومل يعد ب�إمكان
ال�سكان مغادرة املدينة دون �إذن ،و�سيتم �إخ�ضاع جميع
ال�سكان لفح�ص كوفيد .وتتناق�ض ه��ذه الإج ��راءات
ال�صارمة مع العدد املنخف�ض للإ�صابات بكوفيد-19
امل�سجلة يف ال�صني حيث �أ��ص�ي��ب م��ا ي��زي��د قليال عن
و�سجلت اململكة
� 100ألف �شخ�ص منذ بداية الوباءّ .
املتحدة � 106آالف �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة الأرب �ع��اء وحده.
وحت��اول ال�ب�لاد ،وه��ي م��ن ب�ين ال��دول الأك�ث�ر ت�ضررا
يف العامل (�أكرث من  147,500وفاة) ت�سريع حملة
التح�صني .ويتم �إع�ط��اء ق��راب��ة مليون جرعة معززة
�سجلت �إ�سبانيا ح�صيلة يومية قيا�سية
كل يوم .كذلكّ ،
من الإ�صابات بلغت �أك�ثر من � 60ألفا الأرب�ع��اء .ويف
مواجهة هذا التف�شي� ،أع��ادت احلكومة �إلزامية و�ضع
الكمامات يف اخلارج بدءا من عيد امليالد.

طابور لإجراء اختبار �سريع يف مركز �أقيم يف كني�سة بالدمنارك( .ا ف ب

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�إ�شادة دولية بت�شكيل الإمارات
الهيئة الوطنية حلقوق االن�سان

•• جنيف-وام:

�أ�صدرت عدد من املنظمات الدولية ذات ال�صفة اال�ست�شارية بالأمم
املتحدة وبتعاون مع ع��دد من املنظمات الدولية املتخ�ص�صة ،بياناً
اع��رب��وا فيه ع��ن دعمهم وت�أييدهم ل�ل�ق��رارات التي �أ�صدرتها دولة
االمارات العربية املتحدة الهادفة اىل تعزيز منظومة حقوق االن�سان
بالدولة ،واالرتقاء بها للمتطلبات الدولية املعنية بحقوق االن�سان.
وا�شادوا يف بيانهم الذي �صدر �أم�س بالقرار رقم  12ل�سنة 2021
الذي �أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" واخل��ا���ص ب��إن���ش��اء الهيئة الوطنية حلقوق
الإن�سان كهيئة م�ستقلة وفقاً ملبادئ باري�س املعتمدة دوليا ،لت�سهم
يف االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية
ال�سامية ،وتعيني جمل�س �أمناء لها من الكفاءات واخلربات الوطنية
(التفا�صيل �ص)4
املتميزة يف هذا املجال.

ال�صحة جتري  365,269فح�صا ك�شفت عن 1,002
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 339حالة �شفاء

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  365,269فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
(التفا�صيل �ص)2
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

غوتريي�ش :الو�ضع يف لبنان �صعب جد ًا

الأمم املتحدة :عودة حزب اهلل كحزب �سيا�سي هي احلل
•• عوا�صم-وكاالت:

بعد زيارته الأخرية �إىل لبنان الأ�سبوع املا�ضي� ،شدد
الأم�ي�ن ال�ع��ام لل��أمم امل�ت�ح��دة �أنطونيو غوتريي�ش،
على �أن الو�ضع ال��راه��ن هناك �صعب ج��داً ،منا�شداً
ال�سيا�سيني للقيام ب�إ�صالحات تنهي امل�أ�ساة.
كما تطرق امل�س�ؤول الأمم��ي �إىل دور حزب اهلل ،ودعا
امليلي�شيا �إىل �أن تقوم بدورها كحزب �سيا�سي ال �أكرث.
ور�أى �أن هذا لن يتحقق �إال بتقوية امل�ؤ�س�سات اللبنانية
الأخرى ،نق ً
ال عن �صحيفة ال�شرق الأو�سط.
ك��ذل��ك �أ� �ش��ار �إىل �أن الأمم امل�ت�ح��دة ت��دع��م اجلي�ش
اللبناين رغم مواردها الهزيلة ،الفتاً �إىل �أن م�ؤ�س�سة
اجلي�ش بحد ذات�ه��ا حتتاج دع�م�اً ه��ائ� ً
لا م��ن املجتمع
الدويل.
يف �سياق مت�صل� ،أو�ضح غوتريي�ش �أن �أزمة الالجئني
ت�شكل مع�ضلة ك�ب�يرة بالن�سبة للبنان ،م�ع��رب�اً عن
قلقه حيال الو�ضع يف �سوريا لأنها بلد يعي�ش و�ضع
الالحرب والال�سلم.
كما اعتقد �أن اجل�ه��د اجل��دي ال��وح�ي��د ال��ذي يبذل
من �أج��ل التغلب على امل�شكلة ،هو العمل على �إعادة
�إطالق حوار جدي بني النظام واملعار�ضة ،وذلك لأن

ال�سوريني يحتاجون �أخ�ي�راً �إىل فهم �أن الطريقة
الوحيدة للتخل�ص من كل القوات الأجنبية يف �سوريا
هي �أن يتمكنوا من االجتماع �سوية ،وفق تعبريه.
ك ��ذل ��ك اع� �ت�ب�ر �أن اخل� �ط ��وة الأوىل ه ��ي اللجنة
ال��د��س�ت��وري��ة ،ي ��أت��ي ب�ع��ده��ا ��ض�م��ان �إج ��راء انتخابات
ح��رة وع��ادل��ة ث��م عملية �سيا�سية ،م�ضيفاً �أن هذه
هي الطريقة الوحيدة حلل �أزمة الالجئني و�ضمان
عودتهم وبالتايل تخفيف ال�ضغط عن لبنان.
ي�شار �إىل �أن الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو
غ��وت�يري����ش ،ك��ان و��ص��ل �إىل ب�ي�روت الأح ��د املا�ضي،
م�شدداً على �ضرورة �إعادة عمل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية
التي �شلها ال�سيا�سيون ،وفق قوله.
و�أك��د �أن ال�شعب اللبناين يعاين كثريا من تداعيات
�أزمة اقت�صادية غري م�سبوقة.
وي�شهد لبنان منذ عام  2019انهيارا اقت�صاديا غري
م�سبوق� ،صنفه البنك الدويل ب�أنه من بني الأ�سو�أ يف
العامل منذ منت�صف القرن املا�ضي.
كما ترافقت الأزم ��ة االقت�صادية م��ع �شلل �سيا�سي
ي �ح��ول دون ات� �خ ��اذ خ� �ط ��وات �إ� �ص�ل�اح �ي��ة حت ��د من
التدهور وحت�سن من نوعية حياة ال�سكان الذين بات
�أكرث من  80%منهم حتت خط الفقر.

املن�سق الأوروب���ي :ا�ستئناف
مفاو�ضات فيينا االثنني املقبل
•• بروك�سيل-وكاالت:

�أع �ل��ن من�سق االحت ��اد الأوروب� ��ي
ب �� �ش ��أن امل �ح ��ادث ��ات ال �ن��ووي��ة مع
�إي � � � ��ران� ،إن ��ري� �ك ��ي م � � ��ورا� ،أم�س
اخلمي�س� ،أن اجلولة الثامنة من
مفاو�ضات فيينا �ستبد�أ االثنني
القادم .واعترب مورا عرب ح�سابه
على تويرت �أن��ه من املهم ت�سريع
وترية الق�ضايا الرئي�سية املعلقة
وال�ع�م��ل ع��ن ك�ث��ب م��ع الواليات
املتحدة م��ن جهته� ،أك��د املبعوث
ال��رو� �س��ي م�ي�خ��ائ�ي��ل �أوليانوف
ا�ستئناف حم��ادث��ات فيينا ب�ش�أن
�إيران يف  27دي�سبمر.
وك��ان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الرو�سي،
�� �س�ي�رغ ��ي الف � � � � ��روف� ،أك� � � ��د �أن
حم��ادث��ات فيينا ،وال�ت��ي توقفت
م ��ؤق � ًت��ا ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب �إي� ��ران
الأ�� �س� �ب ��وع امل��ا� �ض��ي� ،س ُت�ست�أنف
قبل نهاية ه��ذا ال �ع��ام .كما �أكد
دبلوما�سيون ل��روي�ترز� ،أن��ه من
امل�ق��رر ا�ستئناف امل�ح��ادث��ات غري
امل�ب��ا��ش��رة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
و�إيران ب�ش�أن العودة �إىل االمتثال
ال� �ك ��ام ��ل ل�ل�ات� �ف ��اق يف �أواخ � � ��ر
دي�سمرب .وكانت وزارة اخلارجية
الإي��ران�ي��ة� ،أعلنت االثنني� ،أن ال
موعد ثابتا ال�ستئناف حمادثات
فيينا ب�ش�أن النووي.

الفتة للمر�شح الرئا�سي خليفة حفرت يف بنغازي (رويرتز)

جلنة برملانية ليبية لإعداد خريطة طريق بعد  24دي�سمرب

•• طرابل�س-وكاالت:

ق��ال جمل�س النواب الليبي ،اخلمي�س� ،إن��ه �أ�صدر ق��رارا بت�شكيل جلنة
ت�ضم  10من �أع�ضائه لإع��داد مقرتح خريطة طريق ملا بعد 24
دي�سمرب .و�أ�ضاف املجل�س عرب موقعه الإلكرتوين الر�سمي �أن اللجنة
�ستقدم تقريرها �إىل مكتب هيئة الرئا�سة خالل �أ�سبوع لعر�ضه على
جمل�س النواب خالل جل�سته القادمة.
كانت اللجنة النيابية يف الربملان قد اقرتحت ،الأربعاء ،ت�أجيل موعد
االنتخابات �شهرا لت�ؤكد بذلك ت�أخريا كان متوقعا �إىل حد بعيد و�سط
خالفات حول القواعد مبا يف ذلك �أهلية عدد من املر�شحني خلو�ض
ال�سباق.والأربعاء ،اقرتحت املفو�ضية العليا لالنتخابات يف ليبيا موعدا
جديدا لالنتخابات يف ال�ب�لاد ،بعدما ب��ات م��ؤك��دا ت�أجيل اال�ستحقاق
الرئا�سي الذي كان مقررا ،اجلمعة.
وعلى ح�سابها يف تويرت ،ن�شرت املفو�ضية العليا لالنتخابات يف ليبيا
بيانا قالت فيه �إنها تقرتح ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية �إىل  24يناير
املقبل� ،أي بعد �شهر تقريبا من املوعد الأ�صلي.
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بنغالدي�ش متنح �سفري الدولة و�سام
بنغابندو للتميز الدبلوما�سي لعام 2020

•• دكا-وام:

02

�أخبـار الإمـارات

منحت جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية و�سام بنغابندو للتميز
الدبلوما�سي ل�ع��ام  2020ل�سعادة �ساعد حممد املهريي
�سفري الدولة لدى جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية.
وي�ع�ت�بر ��س�ع��ادة امل �ه�يري �أول دب�ل��وم��ا��س��ي �أج�ن�ب��ي يف تاريخ
بنغالدي�ش يح�صل ع�ل��ى ه��ذا ال��و� �س��ام ،ن �ظ��راً مل�ساهمته يف
توطيد ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين يف �شتى املجاالت
وتقديراً ملا بذله �سعادته من جهود خال�صة خالل فرتة عمله
يف بنغالدي�ش.

ال�صحة جتري  365,269فح�صا ك�شفت عن � 1,002إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 339حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  365,269فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي.
 و��س��اه��م تكثيف �إج� ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  1,002ح��ال��ة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
امل�سجلة  746,557حالة.
و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي حالة وف��اة خالل
الأرب ��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,154حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  339حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  739,616حالة.

رئي�س الدولة مينح �سفري كوريا و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل

ال�صحة تعلن تقدمي  37,320جرعة من
لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  37,320جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  22,402,346جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  226.51جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد ."19 -

•• �أبوظبي -وام:

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل"� ،سعادة ك��وون يونغ وو� ،سفري جمهورية كوريا لدى دول��ة الإمارات،
و��س��ام اال�ستقالل م��ن الطبقة الأوىل مبنا�سبة انتهاء مهام عمله لدى
ال �ب�لاد ،وت�ق��دي��راً للجهود ال�ت��ي بذلها خ�لال ف�ترة عمله يف ال��دول��ة ،ما
�أ�سهم يف تطوير وتعزيز العالقات بني البلدين ال�صديقني يف العديد من
املجاالت .وقلد معايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزير دول��ة ،ال�سفري
يونغ وو الو�سام خالل ا�ستقباله يف دي��وان عام وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل يف �أبوظبي ..و�أعرب معاليه عن �أمنياته لل�سفري بالتوفيق والنجاح
يف عمله ،مثنياً على دوره يف تعزيز ال�ع�لاق��ات اال�سرتاتيجية ب�ين دولة
الإمارات وجمهورية كوريا يف املجاالت كافة.
من جانبه� ،أعرب �سعادة كوون يونغ وو ،عن بالغ تقديره و�شكره ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،م�شيداً
بال�سيا�سة احلكيمة ل�سموه ،ول�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
و��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ..كما توجه بال�شكر جلميع اجلهات
احلكومية يف الدولة على ما وج��ده من تعاون كان له الأث��ر الإيجابي يف
جناح مهمته يف توطيد العالقات بني البلدين ال�صديقني.

تعاون بني �صحة �أبوظبي وفايزر لتعزيز �إمكانات البحث ال�سريري يف الإمارة
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت دائ ��رة ال�صحة �أبوظبي،
اجل � �ه� ��ة ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة لقطاع
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة يف �إم� � ��ارة
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ،و�� �ش ��رك ��ة "فايزر"
العاملية لل�صناعات الدوائية ،عن
عزمهما التعاون لتعزيز �إمكانات
ال �ب �ح��وث ال �� �س��ري��ري��ة وتطوير
ال� �ك� �ف ��اءات ال��وط �ن �ي��ة يف �إم � ��ارة
�أب��وظ �ب��ي .ويعك�س ه��ذا التعاون
حر�ص �أبوظبي على تعزيز �صحة
و�سالمة املجتمع وتعزيز مكانتها
ك�م��رك��ز رائ ��د للبحث واالبتكار
يف ع �ل��وم احل �ي ��اة ع �ل��ى م�ستوى
املنطقة.
ج� ��اء ذل� ��ك � �ض �م��ن ح �ف��ل توقيع
ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون بح�ضور معايل
ال �� �ش �ي��خ ع �ب ��داهلل ب ��ن حم �م��د �آل
ح ��ام ��د رئ �ي ����س دائ � � ��رة ال�صحة

�أب��وظ �ب��ي ،و��س�ع��ادة ��ش��ون مرييف،
القائم ب�أعمال �سفارة الواليات
املتحدة الأمريكية لدى الدولة،
ووقعها ك��ل م��ن �سعادة الدكتور
ج� �م ��ال حم �م��د ال �ك �ع �ب��ي ،وكيل
الدائرة ،وليند�سي ديت�شي ،رئي�س
جمموعة فايزر اخلليج.
و�سيعمل ال�ط��رف��ان ع�ل��ى تعزيز
اجلهود البحثية واملعرفة العلمية
يف الإم � � ��ارة ،م��ن خ�ل�ال تطوير
ب ��رام ��ج ت��دري �ب �ي��ة متخ�ص�صة
ل �ل �م��راح��ل الأول� � �ي � ��ة للتجارب
ال� ��� �س ��ري ��ري ��ة وب � ��رام � ��ج خا�صة
ب �ت �ط��وي��ر ال �ع �ق��اق�ير والأدوي � � ��ة،
�إ� �ض ��اف ��ة �إىل امل �� �ض��ي مب� �ب ��ادرات
الإم� � ��ارة ال��رام �ي��ة �إىل االرتقاء
مب �ن �ظ��وم��ة ال �� �ص �ح��ة الرقمية
واالب�ت�ك��ار يف ال��رع��اي��ة ال�صحية.
وي �ت �ط �ل��ع ال �ط ��رف ��ان م ��ن خالل
التعاون �إىل تدريب  150باحثا

�سريريا على مدى عامني ،لدعم
خطط الإمارة يف تطوير الكوادر
البحثية لت�صل �إىل  500باحث

��س��ري��ري متخ�ص�ص خ�ل�ال عام
 2025من خالل �إطالق جملة
من املبادرات وتطوير املزيد من

ال�شراكات ذات ال�صلة.
وقال �سعادة الدكتور جمال حممد
الكعبي  -بهذه املنا�سبة  " : -يف

ظل توجيهات قيادتنا الر�شيدة،
نعمل يف دائرة ال�صحة � -أبوظبي
ع �ل��ى ت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة الإم � � ��ارة
كحا�ضنة لالبتكار يف علوم احلياة
ووجهة رائ��دة للرعاية ال�صحية
على م�ستوى ال�ع��امل ،من خالل
توفري البيئة الت�شريعية املنا�سبة
واملحفزة على البحث واالبتكار يف
ال��رع��اي��ة ال�صحية وتعزيز �سبل
ال �ت �ع��اون ال �ت��ي جت �م��ع �أبوظبي
ب�شركاء �إقليميني وعامليني� ،إىل
ج��ان��ب م��وا��ص�ل��ة امل���ض��ي ب�إجراء
التجارب ال�سريرية وامل�شروعات
ال�ب�ح�ث�ي��ة الواعدة . ".و�أ�ضاف
ال �ك �ع �ب��ي " :ن�ت�ط�ل��ع م ��ن خالل
التعاون م��ع ف��اي��زر �إىل موا�صلة
االرت� �ق ��اء ب ��إم �ك��ان��ات الإم� � ��ارة يف
�إط�ل�اق وتنفيذ امل��راح��ل الأولية
م��ن ال�ت�ج��ارب ال�سريرية بكفاءة
و�أم ��ان وف�ق�اً لأف���ض��ل املمار�سات

والإر�� �ش ��ادات ال�ع��امل�ي��ة ،مب��ا يعزز
خ � �ب ��رات وم� � �ع � ��ارف ال � �ك � �ف� ��اءات
الوطنية ،وينعك�س �إي�ج��اب�اً على
�صحة ورف��اه الأف��راد يف �أبوظبي
وح ��ول ال �ع��امل وي��رت�ق��ي بالنظم
ال �� �ص �ح �ي��ة وج � ��ودة خدماتها".
 .و��س�ي�ق��دم ال � ��دورات التدريبية
خ �ب�راء م��ن � �ش��رك��ة ف��اي��رز ومن
م ��ؤ� �س �� �س��ات �أك��ادمي �ي��ة مرموقة
و�شركات متخ�ص�صة يف خمتلف
امل � � � �ج � � ��االت ،ح � �ي� ��ث �سيح�صل
امل �� �ش ��ارك ��ون يف ال�ب�رن ��ام ��ج على
ال �ت��دري��ب ع�ل��ى ت�ق�ن�ي��ات و�أدوات
الذكاء اال�صطناعي التي ت�سهم
يف ت�سريع وترية اكت�شاف وتطوير
الأدوي� � � � ��ة وال� �ع� �ق ��اق�ي�ر .وقالت
ل�ي�ن��د��س��ي دي�ت���ش��ي" :ا�ستطاعت
�أب��وظ �ب��ي �أن ت�ط��ور ن�ظ��ام رعاية
�� �ص� �ح� �ي ��ة م� �ت� �م� �ي ��ز وم� ��� �س� �ت ��دام
مب�ستويات عاملية ويعزز االبتكار

يف ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر .نت�شارك
يف ف ��اي ��زر ال � � ��ر�ؤى والتطلعات
م��ع �أب��وظ�ب��ي لتقدمي امل��زي��د من
االب �ت �ك��ارات ال��رام�ي��ة �إىل �ضمان
�صحة املجتمعات واملر�ضى ،حيث
ي�سعدنا التعاون مع دائرة ال�صحة
�أب��وظ �ب��ي ل��دف��ع ع �ج �ل��ة البحث
والتطوير يف الإم��ارة ،متطلعني
�إىل العمل م��ع �شركائنا لتزويد
ال �ب��اح �ث�ين امل �ح �ل �ي�ين باملهارات
الالزمة لإجراء جتارب �سريرية
يف مراحلها الأولية.".
وتعمل "فايرز" منذ �أكرث من 40
عاماً ك�شركة رائدة يف االبتكار يف
منطقة اخلليج العربي بال�شراكة
م ��ع م�ت�خ���ص���ص�ين يف الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة وامل �ج �ت �م �ع��ات املحلية
وال���ش��رك��اء احلكوميني لإحداث
�أثر �إيجابي يف حياة املاليني من
النا�س حول العامل.

مدير عام �شرطة �أبوظبي ي�ستقبل مكاملات اجلمهور بخدمة �أمان
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة اللواء مكتوم علي
ال�شريفي مدير عام �شرطة �أبوظبي
مكاملات اجلمهور "بخدمة �أمان"
على الرقم املجاين 8002626
 AMAN2626خ �ل�الزي��ارت��ه لإدارة املعلومات الأمنية
بقطاع ��ش��ؤون ال�ق�ي��ادة و��ش��ارك يف
�إجن ��ازه ��ا وال ��وق ��وف ع �ل��ى كفاءة
وفاعلية �إجراءات العمل ،ومتابعة

خ �ط��وات و�آل� �ي ��ات ال�ع�م��ل ب�ه��ا مبا
يعزز اجلهود الأمنية يف مكافحة
اجلرمية.
وت � ��أت� ��ي ال� ��زي� ��ارة � �ض �م��ن م� �ب ��ادرة
"يف امل �ي��دان احلكومية" ورافقه
ب��اجل��ول��ة ال�ع�م�ي��د ��س�ع�ي��د حممد
الكعبي نائب مدير قطاع �ش�ؤون
ال�ق�ي��ادة وال�ع�ق�ي��د ال��دك�ت��ور ح�سن
جمعة الزعابي نائب مدير �إدارة
امل �ع �ل ��وم ��ات الأم� �ن� �ي ��ة وع� � ��دد من
ال�ضباط.

وا�ستمع �إىل مالحظات اجلمهور
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي يواجهونها
يف ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات بالإ�ضافة
�إىل اح �ت �ي��اج��ات �ه��م وتوقعاتهم
وتطلعاتهم م��ن �شرطة �أبوظبي
وم �ق�ت�رح��ات �ه��م ح� ��ول اخل ��دم ��ات
املقدمة لهم ووج��ه بتقدمي كافة
الت�سهيالت للجمهور و�إ�سعادهم
والتح�سني امل�ستدام.
ول�ف��ت �إىل �أهمية خ��دم��ة �أم��ان يف
منع وق��وع اجلرائم قبل حدوثها،

م��ن خ�لال التعامل معها ب�سرية
ت ��ام ��ة م � � ��ؤك � ��داً ح ��ر� ��ص �شرطة
�أب ��وظ �ب��ي ع �ل��ى ت �ط��وي��ر اخلدمة
وحتفيز اجلمهور للتوا�صل معها
ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة لل��إب�ل�اغ عن
�أي��ة معلومات �أمنية �أو جمتمعية
�أو م��روري��ة وت�ع��زي��ز ال��وق��اي��ة من
اجلرمية.
وحث �سعادة اللواء ال�شريفي مدير
و�ضباط �إدارة املعلومات الأمنية
ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة ج �ه��ود التح�سني

وال �ت �ط��وي��ر ل �ت �ح �ق �ي��ق الأه � � ��داف
ومت�ك�ين جميع العاملني لتعزيز
جت��رب��ة اجل �م �ه��ور ،م ��ؤك��دا التزام
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ب��ال�ترك�ي��ز على
اجل� �م� �ه ��ور وحت� ��� �س�ي�ن جتربتهم
ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات م�ب�ت�ك��رة عالية
اجلودة حتقق لهم ال�سعادة والثقة
ب �خ��دم��ات ال �� �ش��رط��ة ووف� ��ق ر�ؤي ��ة
ت��واك��ب م���س�يرة ال ��ري ��ادة ل�ضمان
ا�ستمرار �إم��ارة �أبوظبي كمجتمع
ينعم بالأمن وال�سالمة.

ق�صر الوطن :حتفة معمارية خالبة حماطة بحدائق بديعة
•• �أبوظبي-الفجر:

باعتباره �أح��د الق�صور الرئا�سية الر�سمية القليلة يف العامل
ال�ت��ي تفتح �أب��واب�ه��ا �أم��ام ال ��ز ّوار ،ميثل ق�صر ال��وط��ن �صرحاً
اً
ف�صول من ال�تراث املعماري والتقاليد
ثقافياً فريداً ي��روي
العربية الأ�صيلة بر�ؤية معا�صرة تتنا�سب مع القرن احلادي
وال�ع���ش��ري��ن .وي�ع�ت�بر �أك�ث�ر م��ن جم��رد ق�صر ت�ق�ل�ي��دي؛ فهو
يحتفي بالإرث الفني والثقايف واحل�ضاري للمنطقة العربية.
وال تقت�صر معامل الق�صر على احلرفية املعمارية والت�صاميم
ال�ف�ن�ي��ة ال��رائ �ع��ة ف�ح���س��ب؛ ح�ي��ث يتميز ب��امل�ن��اظ��ر الطبيعية
اخلالبة يف احلديقة اخلارجية التي مت ت�صميمها لتكمل روعة
عنا�صره املعمارية الأ�سا�سية.
وقد مت ت�صميم احلديقة بطريقة مميزة ب�إطالالت مفتوحة
على الق�صر مع امل�ساحات اخل�ضراء والر�صف الفريدة الناب�ضة
بروح الفن العربي التقليدي والأمناط الهند�سية الإ�سالمية،

وامل �� �س��اح��ات امل�خ���ص���ص��ة لل��أع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة م �ث��ل الن�سختني
الف�ضيتني امل�صغرتني من متثال "طاقة الكالم" ،الذي �أبدعه
الفنان الإم��ارات��ي مطر ب��ن الح��ج .وتعد ه��ذه الأع �م��ال ن�سخ
م�صغرة طبق الأ�صل للعمل الفني الرئي�سي "طاقة الكالم"
املوجود داخل القاعة الكربى للق�صر ،حيث ي�ستلهم كل عمل
من ه��ذه الأع�م��ال مقولة م��أث��ورة من ك�لام املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه .كما �سيجد الزوار
تفا�صيل �ساحرة ودقيقة يف ت�صميم احلديقة متاماً كجدران
الق�صر ،حيث يتميز كل ر�صيف وبالط ب�أ�سلوب فريد لإن�شاء
هوية موحدة وخالدة لق�صر الوطن.
وك �ج��زء م��ن ال��رح �ل��ة امل�ل�ه�م��ة ال �ت��ي مت �ن��ح ال � ��زوار الفر�صة
لتعميق فهمهم لهوية دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،حتمل
الأ�شجار املحيطة بالق�صر �أهمية تاريخية كبرية  ،حيث ميكن
للزوار م�شاهدة �شجرة الغاف ،وهي ال�شجرة الوطنية لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وال �ت��ي مت اخ�ت�ي��اره��ا ك��رم��ز لعام

الت�سامح الإم��ارات��ي ،مل��ا حتمله م��ن دالل��ة ثقافية وتاريخية
ت��رم��ز لال�ستقرار وال���س�لام يف بيئة الإم� ��ارات ال�صحراوية،
بالإ�ضافة �إىل نخلة التمر ،التي متثل ج��زءاً كبرياً من تراث
دول ��ة الإم� ��ارات وتقاليدها ال�ع��ري�ق��ة .كما مت ب�ن��اء النوافري
املائية كجزء من الت�صميم العام للمناظر الطبيعية لي�ستمتع
ال � ��ز ّوار ب��امل���ش��اه��د ال�ب��دي�ع��ة وب��ال���ص��وت ال �ع��ذب خل��ري��ر املياه
�أثناء جت ّولهم يف حديقة الق�صر .ومت ا�ستخدام العديد من
ال�شجريات اجلميلة والنباتات اخل���ض��راء مثل نبات الرغل
امللحي و�شجريات اجلهنمية والدلب والويديليا للو�صول �إىل
هذا الت�صميم اخلارجي الرائع ،وه��ذا ال يجذب النا�س فقط
لال�ستمتاع بامل�ساحات اخل�ضراء املذهلة ،ولكنه يجذب العديد
من الطيور مثل الببغاوات وال�صقور وطيور العقاب الن�ساري
وال �غ��اق ال���س�ق�ط��ري والأوز امل���ص��ري وغ�يره��ا ال�ك�ث�ير .وهذا
مينح الزوار جتربة ال مثيل لها لال�ستمتاع باملناظر اخلالبة
للحدائق املحيطة مع مراقبة الطيور اجلميلة من حولهم.

بريد الإمارات ت�صدر طوابع تذكارية احتفاء باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س وزارة الداخلية
•• دبي  -وام:

�أ�صدرت جمموعة بريد الإمارات طوابع تذكارية احتفا ًال
مبرور خم�سني عاماً على ت�أ�سي�س وزارة الداخلية وذلك
بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة .وي��أت��ي �إ�صدار
الطوابع اجل��دي��دة مبثابة توثيقٍ مل�سرية ال��ري��ادة التي
تقودها الدولة يف جمال العمل ال�شرطي ومتا�شياً مع
�أهداف "مبــادرة اليوبيــل الذهبــي لوزارة الداخلية" التي
ت�أتي احتفا ًء بخم�سني عاماً من الإجنازات املتالحقة يف
جمال �إر�ساء دعائم الأمن والأمان وتعزيز جودة احلياة
للمجتمع الإم ��ارات ��ي .وق ��ال ع �ب��داهلل حم�م��د الأ�شرم
الرئي�س التنفيذي ل�شركة جمموعة "بريد الإمارات":

"نتوجه بالتهنئة �إىل وزارة الداخلية مبنا�سبة احتفالها
بخم�سني عاماً من الريادة يف جعل دولة الإمارات واحدة
م��ن �أف���ض��ل دول ال �ع��امل يف حتقيق الأم ��ن وال�سالمة
..وي�شرفنا يف جمموعة بريد الإمارات امل�شاركة يف هذه
املنا�سبة ال�ه��ام��ة ع�بر �إط�ل�اق جم�م��وع��ة م��ن الطوابع
ال �ت��ذك��اري��ة اخل��ا��ص��ة وال �ت��ي ت��وث��ق م���س�يرة الإجن� ��ازات
ال�س ّباقة للوزارة على مدى ال�سنوات والعقود املا�ضية.
وي�أتي �إ�صدار طابع اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية يف
وقتٍ هام حتتفل فيه دولتنا باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س
االحتاد امليمون الذي قدّم للعامل منوذجاً تنموياً متفرداً
يف ظل الر�ؤية الثاقبة والتوجيهات ال�سديدة لقيادتنا
احلكيمة التي �أر�ست دعائم التقدم والعزة والرخاء".
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حميد بن را�شد النعيمي خلدمة القر�آن الإمارات للمرتولوجيا يجتاز عمليات التقييم الدولية جلميع خمتربات املعايرة
الكرمي يكرم فئة كبار املواطنات

•• عجمان -وام:

نظم مركز حميد بن را�شد النعيمي خلدمة القر�آن بال�شراكة مع مركز كبار املواطنني يف مبنى وزارة تنمية املجتمع
بعجمان لقاء مع طالبه من فئة كبار املواطنات اللواتي �أمتمن حفظ جزئي عم وتبارك .وقال ح�سني احلمادي
املدير التنفيذي ملركز حميد بن را�شد النعيمي خلدمة القر�آن الكرمي �إن املركز وعرب من�صة عجمان لتعليم القر�آن
الكرمي �أن�ش�أ عن بعد جمموعة حلقات قر�آنية لفئة الأمهات وكبار املواطنات ..م�شريا �إىل �أن من�صة التعليم عن
بعد الرقمية التي �أطلقها �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان كان لها الدور الرئي�س يف الو�صول
�إىل هذه الفئات وتقدمي اخلدمات لها ومتكينها من �أهم �أ�سباب ال�سعادة والر�ضا عن الذات .وتقدم ح�سني احلمادي
بال�شكر ايل مركز �سعادة كبار املواطنني على جهودهم وحر�صهم على �إ�سعاد كبار املواطنني والت�سهيالت الكبرية
التي قدموها ملركز حميد لإجناز هذه املهمة النبيلة.

•• �أبوظبي-وام:

اج � �ت ��ازت خم� �ت�ب�رات امل� �ع ��اي ��رة ال �ت��اب �ع��ة مل �ع �ه��د الإم � � ��ارات
للمرتولوجيا التابع ملجل�س �أب��وظ�ب��ي للجودة واملطابقة
كافة عمليات التقييم الدولية خالل �شهر دي�سمرب اجلاري
وذل��ك �ضمن الإط ��ار ال��زم�ن��ي املخ�ص�ص لعملية التقييم
وال ��ذي ي�ت�راوح م��ا ب�ين � 3إىل � 6أ�شهر وف� ًق��ا للإجراءات
املتبعة يف خطوة تهدف للح�صول على �شهادات االعتماد
ال��دول�ي��ة .وق��ال �سعيد حممد امل �ه�يري ،امل��دي��ر التنفيذي
ملعهد الإمارات للمرتولوجيا �إن عملية التقييم تتم من قبل
مُقيمني دوليني مُتخ�ص�صني يف جمال ُنظم اجلودة واملجال
التقني حيث يتم حتديد ذلك وف ًقا الخت�صا�صات الت�شغيلية

للمختربات العاملة يف املعهد و ُب �ن��ا ًء على نتائج التقييم
تمُ نح خمتربات املعايرة �شهادات االعتماد وف ًقا للموا�صفة
الدولية  ISO/IEC 17025:2017والتي ُتربز مدى
كفاءتهم لتقدمي خدمات ذات جودة عالية ،حيث ت�صل مدة
�صالحية تلك ال�شهادات �إىل � 3سنوات .و�أو�ضح �أن الهدف
من عمليات التقييم هو ح�صول املعهد على االعرتاف من
قبل الهيئات واملنظمات الدولية ما ي�ساهم ب�شكلٍ فعال على
ن�شر قدرات القيا�س واملعايرة لدى املعهد يف قاعدة البيانات
التابعة للمكتب ال��دويل ل�ل�أوزان واملقايي�س "."BIPM
وقال �إن معهد الإم��ارات للمرتولوجيا يلعب دوراً ب��ارزاً يف
متثيل دولة الإم��ارات يف اللجان الفنية التابعة للمنظمات
والهيئات املرتولوجية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل

كما يقدم ما يقارب  170خدمة مرتولوجية للمتعاملني
وال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف القطاع احلكومي واخلا�ص
بالدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي على حدٍ �سواء.
جدير بالذكر �أن معهد الإمارات للمرتولوجيا ت�أ�س�س ك�أحد
قطاعات املجل�س الرئي�سة وذلك لتطوير بنية حتتية كف�ؤة
لعلم القيا�س "املرتولوجيا" ول�ي�ك��ون مرجعية القيا�س
لإمارة �أبوظبي ودولة الإم��ارات ،حيث يعد املعهد م�شروعاً
وطنياً رائداً على م�ستوى املنطقة ،حيث �أثر ت�أ�سي�سه ب�شكلٍ
مبا�شر على القطاعات االقت�صادية وال�صناعية املختلفة يف
الدولة من خ�لال تقليل الكلفة والوقت وت�سهيل القبول
ال��دويل لل�صناعات الوطنية واالرت�ق��اء بالقدرة الإنتاجية
وحت�سني م�ستوى ال�سالمة.
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حمدان بن خليفة �آل نهيان  :قيادتنا الر�شيدة جعلت الرتاث يف �صدارة الأولويات
•• �أبوظبي-وام:

�أك ��د ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن خليفة
بن حمدان �آل نهيان على �أهمية
الرتاث الوطني وت�صدره لأجندة
اهتمامات القيادة الر�شيدة وذلك
�إدراك � � �اً وت �ق��دي��راً ل�ق�ي�م��ة تراثنا
ال ��وط� �ن ��ي وارت � �ب� ��اط� ��ه بالهوية
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ودوره يف تر�سيخ
منظومة الوالء واالنتماء للوطن
وال�ق�ي��ادة ل��دى ال�ن����شء وخمتلف
فئات املجتمع.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل ال � � ��دور التاريخي
ل �ل �م �غ �ف��ور ل ��ه ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د بن
��س�ل�ط��ان �آل ن �ه �ي��ان " ط �ي��ب اهلل
ث ��راه " ال ��ذي ج�ع��ل م��ن الرتاث
�أح ��د ال��رك��ائ��ز الأ��س��ا��س�ي��ة مل�سرية
دولة االحتاد منذ انطالقها قبل
خم�سني ع��ام�اً ،وه��و نهج توا�صل
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ال���س�ير عليه
ع�ب�ر �إط �ل ��اق اال�سرتاتيجيات
واملبادرات وامل�شاريع التي حتفظ
تراثنا الوطني وجتعله م�ستداماً
ل�ل�أج�ي��ال يف " اخلم�سني املقبلة

" .ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ال ��زي ��ارة
ال�ت��ي ق��ام بها ال�شيخ ح�م��دان بن
خليفة �آل نهيان ووف��د م�ؤ�س�سة
امل � �ب� ��ارك� ��ة وامل � �غ� ��اوي� ��ر وجمل�س
ال� ��� �ش� �ب ��اب ب ��امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ،ملتحف
امل��وروث ال�شرطي �ضمن فعاليات
م�ه��رج��ان ال�شيخ زاي ��د ،2021

وك��ان يف ا�ستقبالهم ال��رائ��د علي
�أحمد احلمادي والباحث امل�ساعد
�أول عبد اللطيف ال�صيعري من
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي .
و�أ��ش��اد ال�شيخ حمدان بن خليفة
�آل نهيان برعاية القيادة الر�شيدة
للرتاث الوطني.

 .م � ��ؤك� ��داً �أن م �ه��رج��ان ال�شيخ
زاي� � � ��د �أ� � �ص � �ب� ��ح ع �ل�ام� ��ة ف ��ارق ��ة
يف م� ��� �س�ي�رة ال � �ت� ��راث الوطني
والإقليمي على م�ستوى املنطقة
مل��ا ي�شهده م��ن اه�ت�م��ام م��ن قبل
وح�سن تنظيم
القيادة الر�شيدة ُ
لفعالياته الفريدة ،وا�ستقطابه

ملختلف اجل�ه��ات املحلية وكذلك
الزائرين من مواطنني ومقيمني
و� �س �ي��اح م ��ن خم �ت �ل��ف الأع� �م ��ار.
و�أع� � � ��رب ع ��ن اع � �ت� ��زاز م�ؤ�س�سة
املباركة وتقديرها جلهود متحف
امل � ��وروث ال �� �ش��رط��ي ال� ��ذي ميثل
ذاك��رة وطنية متخ�ص�صة ت�سلط

ال���ض��وء ع�ل��ى ج�ه��ود رواد العمل
ال�شرطي يف ال��وط��ن وت�ب�رز هذه
اجلهود ب�صورة علمية للأجيال
امل�ق�ب�ل��ة ،مب��ا ي �ع��زز ت��وا� �ص��ل هذه
الأج �ي��ال م��ع ت�ل��ك اجل �ه��ود التي
بذلت لت�أ�سي�س منظومة متطورة
جلهاز ال�شرطة والأمن يف بالدنا،

م �� �ش �ي��داً ب �ج �ه��ود امل � �ق� ��دم طيار
ال�شيخ زاي��د بن حمد بن حمدان
�آل نهيان مدير �إدارة الدوريات
اخلا�صة بقطاع الأم��ن اجلنائي
يف �شرطة �أبوظبي و امل�شرف العام
على املوروث ال�شرطي لتخ�صي�ص
هذه ال��دورة من م�شاركة املتحف

يف املهرجان لتحمل ا�سم املغفور
ل ��ه ال �� �ش �ي��خ م� �ب ��ارك ب ��ن حممد
�آل نهيان " رح�م��ه اهلل "  .وقال
ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة �آل
ن �ه �ي��ان  " :ل �ق��د � �س �ع��دن��ا ووف ��د
م�ؤ�س�سة املباركة وزوار املهرجان
باالطالع على نبذة تاريخية عن
جهود املغفور له ال�شيخ مبارك بن
حممد يف ت�أ�سي�س جهاز ال�شرطة
والأمن يف �إمارة �أبوظبي ومن ثم
على م�ستوى ال��دول��ة يف حكومة
االحت��اد  ،واملراحل التي �صاحبت
ع �م �ل �ي��ة ال �ت ��أ� �س �ي ����س وال� ��درو�� ��س
وال� �ت� �ج ��ارب امل �� �س �ت �ف��ادة و� �ص ��و ًال
�إىل مت �ي��ز امل �ن �ظ��وم��ة ال�شرطية
والأمنية برعاية القيادة الر�شيدة
وبدعم واهتمام من قبل الفريق
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي ��د �آل
ن� �ه� �ي ��ان ن ��ائ ��ب رئ� �ي� �� ��س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة  ،حيث
�شهد القطاع ال�شرطي والأمني
يف الدولة تقدماً وازدهاراً دفع به
�إىل م�صاف م�ؤ�شرات التناف�سية
الدولية على م�ستوى العامل ".

الإمارات للخدمات ال�صحية تنظم م�ؤمتر تطبيق املعايري الدولية للجودة و�سالمة املر�ضى
•• دبي-وام:

نظمت م�ؤ�س�سة االمارات للخدمات
ال�صحية عن بعد ،امل�ؤمتر االقليمي
ال�سابع لأف�ضل املمار�سات يف تطبيق
املعايري الدولية للجودة و�سالمة
امل��ر��ض��ى بح�ضور ��س�ع��ادة الدكتور
يو�سف حممد ال�سركال مدير عام
امل��ؤ��س���س��ة ومم�ث�ل�ين ع��ن منظمات
دول �ي��ة وج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة �صحية

م�ست�شفيات يف ال �ق �ط��اع اخلا�ص
مب�شاركة �أك�ثر من  250طبيبا.
و��ض�م��ت �أوراق ال�ع�م��ل يف امل�ؤمتر
م��وا� �ض �ي��ع م �ه �م��ة �أث �ب �ت��ت �أث ��ره ��ا
الفاعل يف حت�سني اجلودة و�سالمة
امل��ر� �ض��ى وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
موا�ضيع حيوية من �أهمها �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات يف ال �ق �ي��ادة الداعمة
جل��ودة الرعاية ال�صحية و�سالمة
املر�ضى و�أف�ضل املمار�سات يف تعزيز

ودع��م �شراكة املر�ضى وعائالتهم
يف و� �ض��ع الأن �ظ �م��ة وال�سيا�سات
ال�صحية وامل� �ب ��ادرات التح�سينية
ك �م��ا � �ش �م �ل��ت �أوراق ال �ع �م��ل على
جت��ارب ناجحة قدمها املتحدثون
م��ن خ�ل�ال خ�برت �ه��م ال�شخ�صية
يف تطبيق امل �ب��ادرات ال�ت��ي لها �أثر
مبا�شر على حت�سني الأداء وتعزيز
� �س�ل�ام��ة امل ��ر�� �ض ��ى .و�أك� � ��د �سعادة
ال��دك�ت��ور يو�سف ال���س��رك��ال �أهمية

تنظيم امل�ؤمتر يف ن�سخته ال�سابعة
الذي ي�أتي يف �إطار حر�ص امل�ؤ�س�سة
ع� �ل ��ى ت �ب �ن��ي م� �ع ��اي�ي�ر احلوكمة
امل�ؤ�س�سية والطبية واالب�ت�ك��ار مبا
ميثل جت�سيدا لتوجهات القيادة
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة يف �أن ت �� �ص �ب��ح دول� ��ة
الإم� ��ارات من��وذج��ا عامليا رائ ��دا يف
امل��واج�ه��ة اال�ستباقية للم�ستقبل.
ول� �ف ��ت �إىل �أن ان� �ع� �ق ��اد امل� ��ؤمت ��ر
ي�ت��زام��ن م��ع �إجن ��از وط�ن��ي حققته

امل�ؤ�س�سة بتحقيق ن�سبة 100%
يف ع� ��دد امل���س�ت���ش�ف�ي��ات احلا�صلة
ع�ل��ى االع�ت�م��اد ال ��دويل " " JCI
وال� � ��ذي ي �ع��زز م ��ن �� �ص ��دارة دول ��ة
الإمارات على م�ستوى العامل على
�صعيد املن�ش�آت التي طبقت �أف�ضل
ممار�سات اجلودة مبا ينعك�س على
تعزيز �صحة املجتمع .من جانبه
�أو�ضح الدكتور زكريا العتال مدير
�إدارة اجل��ودة يف م�ؤ�س�سة الإمارات

ل �ل �خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة �أن امل�ؤمتر
ت �ط��رق �إىل م�ن��اق���ش��ة التحديات
وت�ط�ب�ي��ق اجل ��ودة ال�صحية �أثناء
اجلائحة والدعم النف�سي ملقدمي
ال��رع��اي��ة ال�صحية وال�ت�ط��رق اىل
�أف�ضل املمار�سات فيما يخ�ص قيادة
التحول الرقمي يف جمال الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة و�أث � � � ��ره ع �ل��ى اجل � ��ودة
و��س�لام��ة امل��ر��ض��ى وع��ر���ض �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ف �ي �م��ا ي �خ ����ص برامج

دعم مقدمي الرعاية ال�صحية يف
احل ��وادث اجل�سيمة و�أه�م�ي��ة علم

البيانات حت�سني اجل��ودة ال�شاملة
للخدمات ال�صحية.

مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة ينفذ املرحلة الثانية من مبادرة «عا�صمتي» للحفاظ على املظهر العام �سلطان احلامتي رئي�س ًا الحتاد املو ّزعني العرب
•• �أبوظبي – الفجر:

ن �ف��ذ م��رك��ز ال �ت��واج��د ال �ب �ل��دي –
مدينة خليفة بالتعاون مع مركز
�أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير
 ،و�شرطة �أبوظبي املرحلة الثانية
م��ن حملة وم �ب��ادرة "عا�صمتي"
اف�ت�را� �ض �ي �اً -وال �ت��ي ا�ستهدفترف ��ع م���س�ت��وى ال ��وع ��ي املجتمعي
ب�ش�أن احلفاظ على املظهر العام،
ومواجهة كافة �أنواع امل�شوهات التي
ت�ضر بامل�شهد اجل�م��ايل للمدينة
وم ��راف� �ق� �ه ��ا ،وذل� � ��ك يف املناطق
الواقعة �ضمن اخت�صا�صات مركز
التواجد البلدي – مدينة خليفة.
وت ��أت��ي ه��ذه احلملة �ضمن جهود
دائ � ��رة ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل ممثلة
ب�ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي ومركز
التواجد البلدي – مدينة خليفة

ل�لارت �ق��اء ب �ج��ودة ح �ي��اة ال�سكان،
و�إي�ج��اد بيئة ح�ضارية خالية من
كافة �أن��واع امل�شوهات ،ويف الوقت

ذاته تكري�س امل�شهد اجلمايل العام،
وت �ع��زي��ز ال�ق�ي��م اجل�م��ال�ي��ة لكافة
املرافق وذلك بدعم وم�ساندة من

ق�ب��ل � �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع م��ن خالل
التزامهم مبعايري املظهر العام.
وق��د رك��زت احلملة جهودها نحو

تعزيز الوعي االجتماعي وال�صحي
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى ن�ظ��اف��ة ومظهر
املدينة ،و توعوية املجتمع للحد
من الإزع ��اج يف الأح�ي��اء ال�سكنية،
وتوفري البيئة ال�سكنية الهادئة،
وت��ر� �س �ي��خ ق �ي��م ال �� �س �ك �ي �ن��ة لدى
جميع ال�سكان� .ضمن هذا الإطار
ي��دع��و م��رك��ز ال�ت��واج��د ال�ب�ل��دي –
مدينة خليفة جميع ال�سكان �إىل
م ��ؤازرة جهوده من �أج��ل مواجهة
ك��اف��ة �أن� ��واع امل���ش��وه��ات ،وامللوثات
ال �ب �� �ص��ري��ة ،وال���س�م�ع�ي��ة ،وتعزيز
دوره � � ��م يف دع � ��م ج� �ه ��ود النظام
ال �ب �ل��دي م��ن �أج� ��ل احل �ف��اظ على
املرافق العامة ،والتخل�ص ال�سليم
م��ن ال�ن�ف��اي��ات ،وات �ب��اع املمار�سات
ال �ت ��ي ت �� �س��اه��م يف �إب � � ��راز الهوية
اجلمالية للمدن وامل��راف��ق العامة
واخلا�صة.

•• القاهرة-الفجر:

�أع � �ل� ��ن احت � � ��اد امل � ��وزع �ي��ن ال� �ع ��رب
يف اج �ت �م��اع اجل�م�ع�ي��ة العمومية
ب��ال �ق��اه��رة ع ��ن ان �ت �خ��اب �سلطان
احلامتي املدير التنفيذي ل�شركة
ت � ��وزي � ��ع ل� �ل� �ت ��وزي ��ع واخل � ��دم � ��ات
اللوج�ستية رئ�ي���س�اً ملجل�س �إدارة
احت � ��اد امل ��وزع�ي�ن ال� �ع ��رب للفرتة
.2024 - 2021
ويعد هذا االختيار الأول ملر�شح من
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وي���ش�غ��ل احل��امت��ي من�صب املدير وه ��و ع���ض��و ب ��االحت ��ادات العربية
التنفيذي ل�شركة توزيع للتوزيع مب �ج �ل ����س ال ��وح ��دة االقت�صادية
واخلدمات اللوج�ستية ،حيث كان ال �ع��رب �ي��ة ،وي� �ه ��دف �إىل حتقيق
قد التحق بال�شركة قبل  23عاماً ،وحدة املوزعني والنا�شرين العرب
ويتمتع بخربات مهنية كبرية يف يف م�ن�ظ�م��ة م�ه�ن�ي��ة واح� ��دة داخل
قطاع التوزيع والدعم اللوج�ستي .ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وخ��ارج��ه خدم ًة
وت�أ�س�س االحت��اد يف ع��ام  ،1973للثقافة والن�شر والإعالم العربي.

وتعد «ت��وزي��ع للتوزيع واخلدمات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة» �إح � ��دى م�ؤ�س�سات
املتحدة للطباعة والن�شر التابعة
ل���ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي لل��إع�ل�ام ،وهي
واح � ��دة م ��ن ك�ب�ري ��ات امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة يف ت�ق��دمي اخلدمات
اللوج�ستية املتكاملة ،حيث ت�شمل
خ��دم��ات �ه��ا ال�ل��وج���س�ت�ي��ة خدمات
ال� �ت ��وزي ��ع وال �ت ��و� �ص �ي ��ل والن�شر
وال�ت���س��وي��ق وال�ت�ح���ص�ي��ل وخدمة
املتعاملني.
وحتظى «توزيع» بع�ضوية كل من:
احت��اد امل��وزع�ين ال�ع��رب ،وع�ضوية
احت� ��اد ال �ن��ا� �ش��ري��ن الإم ��ارات� �ي�ي�ن،
واحت��اد النا�شرين ال�ع��رب ،واحتاد
امل��وزع�ي�ن ال �ع��امل��ي ،مل��ا ت�ق��دم��ه من
خ��دم��ات مم �ي��زة يف جم ��ال توزيع
امل �ط �ب��وع��ات داخ � ��ل وخ� � ��ارج دول ��ة
الإمارات

�أحكم �إخفاءها داخل التجاويف ال�سرية للمركبة

جمارك دبي حتبط �إدخال  79477قر�ص كبتاجون مع خليجي
حميد الر�شيد :نواكب اجلهود الوطنية يف حماية �أمن املجتمع
حمد كاجور :نتعامل مع  200مركبة و� 160شاحنة يومي ًا

•• دبي – الفجر:

الزمان الأول من نوفمرب 2021

ال�ساعة �� 10.30ص�ب��اح�اً ،املكان
مركز جمارك حتا ،الواقعة �ضباط
التفتي�ش اجلمركي يف جمارك دبي
يحبطون �إدخ��ال  79477قر�ص

م��ن خم ��در "الكبتاجون" بوزن
 14.5ك�ي�ل��و ج ��رام يف �ضبطية
ن��وع�ي��ة �� ُ�س�م�ي��ت ل�ت�م�ي��زه��ا بالرمز
 ،Hجنحت يف �إح �ب��اط حماولة
�إدخ��ال هذه الأقرا�ص املخدرة مع
�شاب خليجي �أحكم �إخفاءها داخل
جت��اوي��ف �سرية يف �سيارة لإحدى
املاركات ال�شهرية.
ت� �ع ��ود ت �ف��ا� �ص �ي��ل ال ��واق � �ع ��ة عند
ا� �ش �ت �ب��اه � �ض �ب��اط ج �م��ارك دب ��ي يف
�شاب خليجي من خالل ا�ستخدام
ع �ل��م ل �غ��ة اجل �� �س��د ب��ال�ك���ش��ف على
امل� �ه ��رب�ي�ن ح� �ي ��ث مت ا� �س �ت �ه��داف
مركبته وعند مرورها على نقطة
ال�ت�ف�ت�ي����ش خ���ض�ع��ت امل��رك �ب��ة �إىل

املعاينة والفح�ص الدقيق ليعرث
�� �ض� �ب ��اط اجل� � �م � ��ارك ع� �ل ��ى علبة
�سجائر وبداخلها مادة الكري�ستال
امل� �خ ��درة ب � ��وزن ( )1.28ج ��رام
و�أدوت خا�صة بالتعاطي ،خمب�أة
بطريقة احرتافية ،وباال�ستمرار
بعملية التفتي�ش الدقيق اكت�شف
ال �� �ض �ب��اط �أق� ��را�� ��ص الكبتاجون
امل �خ��درة مت �إخ �ف��اءه��ا يف جتاويف
�سرية بال�صندوق اخللفي للمركبة
بوزن  14.5كيلو جرام.
و�شهدت ال�سنوات الأخ�ي�رة زيادة
م� ��� �ض� �ط ��ردة يف ت� �ه ��ري ��ب حبوب
الكبتاجون على م�ستوى املنطقة
وكانت جمارك دبي تقف باملر�صاد

ل� �ك ��ل م� ��ن ي � �ح� ��اول ت� �ه ��ري ��ب �أي
ن ��وع م��ن امل� �خ ��درات ع�ب�ر خمتلف
م� �ن ��اف ��ذه ��ا اجل� �م ��رك� �ي ��ة ،وذل � ��ك
بف�ضل احل����س الأم�ن��ي والتدريب
النوعي للمفت�شني ،ودع��م املراكز
اجلمركية ب�أف�ضل و�أحدث �أجهزة
ال�ف�ح����ص .وق ��ال ح�م�ي��د الر�شيد
م��دي��ر �إدارة امل ��راك ��ز اجلمركية
ال�ب�ري��ة� ،أن ج �م��ارك دب��ي متتلك
منظومة جمركية متطورة قادرة
على �إح �ب��اط حم ��اوالت التهريب
بكافة �أ�شكالها عرب جميع منافذ
الإم � ��ارة اجل�م��رك�ي��ة ،مب��ا يتوافق
م��ع �أح ��دث امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة يف
هذا ال�صدد ،وذلك يف �إطار �أهداف

ا�سرتاتيجيتها 2026-2021
نحو ريادة اجلمارك الآمنة عاملياً،
ومواكبة اجلهود الوطنية لتحقيق
حماية املجتمع.
و�أع � � � � ��رب ع � ��ن ت � �ق ��دي ��ره جلهود
� �ض �ب��اط وم�ف�ت���ش��ي �إدارة املراكز
اجل�م��رك�ي��ة ال�ب�ري��ة مل��ا يظهرونه
من كفاءة ويقظة دائمة والت�صدي
باحرتافية ملحاوالت تهريب املواد
املخدرة واملمنوعة بكافة �أنواعها،
م ��ؤك��داً ح��ر���ص ج�م��ارك دب��ي على
االرت �ق��اء ب � ��أداء ��ض�ب��اط التفتي�ش
وت �ع ��زي ��ز م �ه��ارات �ه��م وتدريبهم
ع �ل��ى �أح � ��دث الأج � �ه ��زة وامل� �ع ��دات
التي متكنهم م��ن �ضبط عمليات

التهريب وحماية املجتمع.
من جانبه �أ�شاد حمد كاجور مدير
�أول مركز جمارك حتا ب��أداء كادر
التفتي�ش اجلمركي يف �ضبط املواد
املمنوعة واملقلدة ،م�شرياً �إىل �أن
املركز تعامل مع  53466مركبة،
و� 42645شاحنة خالل الأ�شهر

الت�سعة الأوىل من العام اجلاري
�أي مب �ت��و� �س��ط  200مركبة،
و�� 160ش��اح�ن��ة ي��وم�ي�اً وه��و رقم
ك� �ب�ي�ر ي �ت �ط �ل��ب �أع� � �ل � ��ى درج � � ��ات
احليطة واحلذر ،الفتاً �إىل �أن عدد
�ضبطيات املركز للأ�شهر الت�سعة
الأوىل م��ن ال �ع��ام اجل� ��اري �سجل

اجلمعة  24ديسمبر  2021م  -العـدد 13425
24 December 2021 - Issue No 13425

�أخبـار الإمـارات
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�إ�شادة دولية بت�شكيل الإمارات الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان
•• جنيف-وام:

�أ�صدرت عدد من املنظمات الدولية ذات ال�صفة اال�ست�شارية بالأمم املتحدة
وبتعاون مع ع��دد من املنظمات الدولية املتخ�ص�صة ،بياناً اعربوا فيه عن
دعمهم وت�أييدهم للقرارات التي �أ�صدرتها دولة االم��ارات العربية املتحدة
الهادفة اىل تعزيز منظومة حقوق االن�سان بالدولة ،واالرتقاء بها للمتطلبات
الدولية املعنية بحقوق االن�سان.
وا�شادوا يف بيانهم ال��ذي �صدر اليوم بالقرار رقم  12ل�سنة  2021الذي
�أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” واخلا�ص ب�إن�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان كهيئة م�ستقلة
وفقاً ملبادئ باري�س املعتمدة دوليا ،لت�سهم يف االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان

وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية ال�سامية ،وتعيني جمل�س �أم�ن��اء لها من
الكفاءات واخلربات الوطنية املتميزة يف هذا املجال.
وقال امل�ست�شار عي�سى را�شد العربي رئي�س االحت��اد العربي حلقوق االن�سان
�إن ت�شكيل الهيئة الوطنية حلقوق االن�سان بالإمارات وفق املبادئ التوجيهية
الدولية التي ت�ضمنتها “مبادئ باري�س” ،هو �إجن��از كبري للدولة ينم عن
حر�ص القيادة الر�شيدة يف االم ��ارات على تعزيز اح�ت�رام حقوق الإن�سان،
و�إميانها الرا�سخ بالقيم واملبادئ الإن�سانية ال�سامية و�ضرورة �إيالئها املزيد
من االهتمام والعناية ،ولت�سهم يف االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان وتعزيزها
وفقاً للمبادئ الدولية ال�سامية ،وتعزيز �شراكة االم��ارات للمجتمع الدويل
وتعميقها على النحو الذي ي�سهم يف االع�لاء من القيم واملبادئ الإن�سانية
ال�سامية ،ويعزز من دور و�صدارة االمارات يف جمال حقوق االن�سان ،ال�سيما

خالل الفرتة القادمة التي تتبو�أ فيها االمارات امل�س�ؤولية الدولية بع�ضويتها
مبجل�س حقوق االن�سان للدورة القادمة التي متتد لثالث �سنوات قادمة.
و�أ�ضاف �أن التنوع وال�شمولية واالخت�صا�ص التي مت االرتكاز عليها يف اختيار
جمل�س �أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية واخل�برات الدولية تعد �إ�ضافة
نوعية ��س��وف ت�سهم يف تعزيز م�سرية االم ��ارات وج�ه��وده��ا املعنية بحقوق
االن�سان .و�أكد حر�ص املنظمات الدولية للتعبري عن تقديرها لهذا االجناز
بدولة االمارات ،ال�سيما �أنه يعرب عن احلر�ص على االرتقاء بكافة املمار�سات
الإيجابية املعنية بتحقيق التنمية الإن�سانية ،م�شددا على �أهمية حتقيق
ال�شراكة بني الهيئة من جهة وكافة الأط��راف املعنية بحقوق االن�سان على
امل�ستوى الوطني واالقليمي والدويل ،وهي ال�شراكة التي ت�سهم يف االرتقاء
بحالة حقوق االن�سان بالعامل ،وتعزز من قيم التنمية الإن�سانية يف ظل ما

يواجهه العامل من حتديات تفر�ضها ظ��روف اجلائحة من جهة ،وغريها
الكثري من التحديات االقت�صادية والتكنولوجية والإعالمية.
ولفت �إىل �أن ت�شكيل الهيئة الوطنية حلقوق االن�سان وتعيني جمل�س امنائها
�سوف ميكنها من �أداء ر�سالتها الإن�سانية على امل�ستوى الوطني ،ويعزز من
ت�ضافر اجلهود الإقليمية والدولية على ال�صعيد الإقليمي والدويل ،ويعزز
احرتام حقوق االن�سان بالعامل و�صون الكرامة الإن�سانية وحماية احلريات
الأ�سا�سية� ،إ�ضافة اىل خلق ال�شراكات الفاعلية والتكاملية مع كافة الهيات
الأممية والدولية ،والتعاطي مع الآليات الدولية املعنية بتحقيق التنمية
الإن�سانية ،وحماية كافة احلقوق واحل��ري��ات الأ�سا�سية ،متمنيا ان ت�سهم
الهيئة يف تطوير التعاون وال�شراكة التي تقوم عليها امل�ؤ�س�سات الوطنية
املعنية بحقوق االن�سان بالعامل.

04
رجل الأعمال يا�سني جعفر يتربع بع�شرة ماليني درهم مل�ؤ�س�سة اجلليلة دعما مل�ست�شفى حمدان بن را�شد اخلريي
•• دبي  -وام:

تلقَّت م�ؤ�س�سة اجلليلة ،الع�ضو يف
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد
برع�اً بقيمة
�آل مكتوم العاملية ،ت� ّ
ع �� �ش��رة م�ل�اي�ي�ن دره � ��م �إم ��ارات ��ي
من رج��ل الأع�م��ال يا�سني جعفر،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملجموعة
ب��روك�لاد ،دعماً مل�ست�شفى حمدان
بن را�شد اخلرييّ لرعاية مر�ضى
ال���س��رط��ان ،امل�ست�شفى الأول من
ن��وع��ه يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات ال ��ذي
ي �ق �دّم خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ملر�ضى
ال�سرطان غري املقتدرين .وتبلغ
الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�شفى
الذي يحمل ا�سم املغفور له ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم250 ،
�سريراً لتقدمي خدمات العيادات
اخلارج ّية والت�شخي�ص ّية الأف�ضل
م ��ن ن��وع �ه��ا ،وخ ��دم ��ات املر�ضى
الداخليني واخلدمات اجلراح ّية
يف ب �ي �ئ��ة ت ��راع ��ي ت ��وف�ي�ر رعاية
�صحية �شخ�صية للمر�ضى.
وم ��ن امل �ت��وق��ع ا��س�ت�ك�م��ال املرحلة
الأوىل م��ن امل�ست�شفى وافتتاحه
يف ع��ام  2024م��ع توفري 150
�سريراً وتقدمي اخلدمات الطب ّية
لـ� 30أل� ��ف م��ري ����ض � �س �ن��وي �اً ،يف

�إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ة ل�ق�ط��اع الرعاية
ال�صحية يف ال��دول��ة ،متثل منارة
�أمل جديدة ملر�ضى ال�سرطان من
حتمل نفقات
غري القادرين على ُّ
ربع
ال�ع�لاج وع��ائ�لات�ه��م .وي��أت��ي ت ّ
يا�سني جعفر عقب جن��اح زوجته
يف التغ ّلب على مر�ض ال�سرطان
ال ��ذي �أ ّ
مل ب �ه��ا ،وم �ع��ون � ًة جلميع
امل�صابني بهذا املر�ض.
وتعليقاً على هذا التربع ال�سخي،
قال الدكتور عبد الكرمي �سلطان

ال �ع �ل �م ��اء ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
�صحة
مل�ؤ�س�سة اجلليلة" :تت�صدّر ّ
امل ��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين �أول ��وي ��ات
م ��ؤ� �س �� �س��ة اجل �ل �ي �ل��ة ..و�سيكون
مل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ح � �م� ��دان ب� ��ن را�� �ش ��د
اخلرييّ لرعاية مر�ضى ال�سرطان
دور رائد يف الت�صدي لهذا املر�ض
م ��ن خ�ل�ال رع ��اي ��ة امل��ر� �ض��ى غري
امل �ق �ت ��دري ��ن ..وال� � �ش � ��ك �أن دعم
ربعني ي�شكل جزءاً �أ�سا�سياً من
املت ّ
جناحنا يف تطوير هذا امل�ست�شفى

احلديث .و�أعرب الدكتور العلماء
عن بالغ امتنان م�ؤ�س�سة اجلليلة
ال�سخي املُقدّم من يا�سني
ربع
للت ّ
ّ
جعفر وعائلته ال�ك��رمي��ة ،م�ؤكداً
�أن الدعم املجتمعي يُع ّد من �أهم
العنا�صر التي �ستمكن امل�ست�شفى
م� ��ن ت� �ق ��دمي خ �ب ��رات وخ ��دم ��ات
متم ّيزة لعالج مر�ضى ال�سرطان
غري املقتدرين ،وهو ما يعزز من
ق� ��درات ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي ب�شكل
ع � ��ام ل �ت �ق ��دمي ن ��وع �ي ��ة اخل ��دم ��ة

امل �ن �� �ش��ودة ل�ل�م��ر��ض��ى وف ��ق �أرق ��ى
امل �ع��اي�ي�ر وامل ��وا� �ص �ف ��ات العاملية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ي��ا��س�ين جعفر:
"عقب تغ ُّلب زوجتي على مر�ض
ال� ��� �س ��رط ��ان ،ب �ح �م��د اهلل تعاىل
وع �ن��اي �ت��ه ،ا� �س �ت �� �ش �ع��رت �أن � ��ه من
واجبي �أن �أعبرّ عن مدى تقديري
وام�ت�ن��اين للم�ستوى املتميز من
ال��رع��اي��ة وال� �ع�ل�اج ال� ��ذي تلقّته
�أث �ن��اء حماربتها للمر�ض ..و�إن ��ه
م��ن دواع � ��ي ال �ف �خ��ر امل �� �ش��ارك��ة يف

دع��م م�ؤ�س�سة اجلليلة وم�ساعيها
الط ّيبة لتزويد مر�ضى ال�سرطان
يف الإم ��ارات بالعالجات املنا�سبة
..وم��ن امل��ؤك��د �سيكون امل�ست�شفى
اخل � �ي� ��ريّ مب� �ث ��اب ��ة م � �ن� ��ارة �أم� ��ل
للمر�ضى وعائالتهم" .و�أ�ضاف:
"يحمل املجتمع م�س�ؤولية كبرية
جتاه م�ساندة الربامج واملبادرات
امل �ع �ن � ّي��ة مب �ك��اف �ح��ة ه ��ذا املر�ض،
لتعزيز �شبكة الدعم املتاحة ملر�ضى
ال���س��رط��ان وع��ائ�لات �ه��م .و�أمتنى

�أن ت �ك��ون ه��ذه اخل �ط��وة ��س�ب�ب�اً يف
الت�شجيع على امل�سارعة �إىل دعم
الأهداف النبيلة مل�ؤ�س�سة اجلليلة،
وامل �� �س��اه �م��ة يف ب� �ن ��اء م�ست�شفى
حمدان بن را�شد اخلرييّ لرعاية
مر�ضى ال�سرطان يف دبي".
وج� ��اء ال�ك���ش��ف ع��ن ت�ب�رع يا�سني
جعفر ل���ص��ال��ح امل�ست�شفى خالل
زي ��ارت ��ه "جمل�س الأمل" ،وهو
امل ��رك ��ز االج� �ت� �م ��اع � ّ�ي الأول من
ن��وع��ه ال ��ذي مت اف�ت�ت��اح��ه م�ؤخراً

وامل�خ��ّ��ص����ص مل��ري���ض��ات ال�سرطان
ورفاهيتهن ،انطالقاً من حر�ص
م ��ؤ� �س �� �س ��ة اجل �ل �ي �ل ��ة ع� �ل ��ى دع ��م
املري�ضات واملتعافيات من املر�ض
وعائالتهن.
وي��وف��ر امل��رك��ز �شبكة دع��م هدفها
�إبقاء ر�سالة الأم��ل حية ،كما يتم
تقدمي جميع اخلدمات يف املركز
جماناً.
ُي���ش��ار �إىل �أن ��ه م�ن��ذ الإع �ل�ان عن
م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ح � �م� ��دان ب� ��ن را� �ش ��د
اخلرييّ لرعاية مر�ضى ال�سرطان
يف دب ��ي يف وق ��ت � �س��اب��ق م ��ن هذا
ال� �ع ��ام ،ت�ل�ق��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة اجلليلة
تربعات بلغت  350مليون درهم
�إم��ارات��ي م��ن �أ��ص��ل  750مليون
ي �ح �ت��اج �ه��ا امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى لإك� �م ��ال
مراحلها املختلفة.
ربعات �إ�سهامات �سخ ّية
و�شملت الت ّ
من عدّة جهات خري ّية وم�ؤ�س�سات
حكوم ّية وغري حكوم ّية و�شركات
�إمارات ّية.
وميكن احل�صول على مزيد من
املعلومات حول م�ؤ�س�سة اجلليلة،
م� ��ن خ� �ل��ال امل � ��وق � ��عwww. :
aljalilafoundation.
ae
http://www.
aljalilafoundation.ae

حممد بن را�شد للمعرفة تنظم حلقة نقا�شية حول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
•• دبي-وام:

نظمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للمعرفة حلقة نقا�شية
اف�ت�را� �ض �ي��ة ب �ع �ن��وان «�صعوبات
ت �ع �ل �ي��م ال� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة لغري
ال�ن��اط�ق�ين ب �ه��ا» مب�ن��ا��س�ب��ة اليوم
ال �ع��امل��ي ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة و�ضمن
فعاليات مبادرة بالعربي� .شارك
يف احللقة النقا�شية كل من �سعادة
جمال بن حويرب املدير التنفيذي

مل ��ؤ� �س �� �س��ة حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل
مكتوم للمعرفة والدكتور فاروق
�أب��و� �ش �ق��را م ��ؤل��ف ك �ت��اب «قواعد
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�غ�ير الناطقني
بها» و�أداره��ا ال�شاعر والإعالمي
ح �� �س�ين دروي� �� ��ش وت��اب �ع �ه��ا مئات
الأ�شخا�ص من املهتمني.
وتناولت احللقة موا�ضيع متعددة
مت�س عمق م�شكلة تعليم العربية
ل �غ�ير ال �ن��اط �ق�ين ب �ه��ا خ��ا� �ص��ة يف
الأك��ادمي �ي��ات وامل��دار���س ،وتطرق

ال �ن �ق ��ا� ��ش �إىل �أن ال�صعوبات
م�صدرها املعلم نف�سه والطالب
و�أخرى م�صدرها طريقة التعليم
امل�ستخدمة ومنهج التدري�س.
وق ��ال ��س�ع��ادة ج �م��ال ب��ن حويرب
�إن مبادرة بالعربي التي �أطلقتها
م ��ؤ� �س �� �س��ة حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل
مكتوم للمعرفة يف العام 2013
حققت ر�صيدا كبريا بني املهتمني
و�أ�سهمت يف و�ضع اللغة العربية
مو�ضع التداول اليومي يف و�سائل

ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي  ..م�شريا
�إىل ال�سيا�سات احلكومية لتعليم
ال�ع��رب�ي��ة ل�غ�ير ال�ن��اط�ق�ين ب�ه��ا ..
م�ؤكدا �أنه ال يجب االعتماد على
احلكومات فقط فالقطاع اخلا�ص
يجب �أن ي�خ��رج مبناهج ومراكز
ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ل �غ ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة لغري
الناطقني بها.
من جهته حتدث الدكتور فاروق
�أب� ��و � �ش �ق��را ع ��ن رغ �ب��ة ك �ث�ير من
ال� �ط�ل�اب ح� ��ول ال� �ع ��امل يف تعلم

ال �ع��رب �ي��ة وداف �ع �ه��م �إىل ذل ��ك ..
الفتا �إىل �أن��ه مت تطوير وتثبيت
ق��واع��د اللغة العربية يف فرتات
الحقة حيث كانت تكتب من دون
ال�ت�ن�ق�ي��ط وال�ت���ش�ك�ي��ل باحلركات
وم��ن دون الهمزة حتى منت�صف
ال�ق��رن الأول ال�ه�ج��ري وق��ام �أبو
الأ�سود ال��دو�ؤيل و�سيبويه بو�ضع
قواعدها واللغة العربية هي اللغة
الوحيدة يف العامل التي مل تتغري
منذ  1500عام.

جمل�س �ضاحية اخلرو�س ي�شارك يف و�ضع حجر الأ�سا�س جلامع الرق يف ال�ضاحية
�شارك جمل�س �ضاحية اخلرو�س
التابع ل��دائ��رة ��ش��ؤون ال�ضواحي
وال �ق��رى ب�ح�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة مع
ج �م �ع �ي��ة ال �� �ش��ارق��ة اخل�ي�ري ��ة يف
و�ضع حجر �أ�سا�س جامع الرق يف
�ضاحية اخلرو�س مبدينة الذيد
وال��ذي يتهي�أ ال�ستقبال امل�صلني
بعد �إمت��ام كافة املراحل البنائية
والهند�سية.
ح�ضر املنا�سبة كال جمعة عبداهلل
املغني رئي�س املجل�س وع�ب��د اهلل

�سبيعان نائب الرئي�س وعبداهلل
حم�م��د ال��ري��ام��ي وح���س��ن حممد
ال �ظ �ه ��وري ف �ي �م��ا ح �� �ض��ر كذلك
ال ��دك� �ت ��ور حم� �م ��د ع � �ب� ��داهلل بن
ه��وي��دن رئ�ي����س امل�ج�ل����س البلدي
ملدينة الذيد ونائب رئي�س املجل�س
البلدي ملدينة دبا احل�صن احمد
�سلطان ال�ظ�ه��وري وع �ب��داهلل بن
ي�ع��روف ال�سبو�سي رئي�س دائرة
ال� ��� �ش� ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي ��ة و�صالح
القاب�ض الطنيجي ع�ضو جمل�س

ادارة جمعية ال�شارقة اخلريية.
وتناول اجلميع امل�شاركة يف و�ضع
حجر الأ��س��ا���س للجامع اجلديد
وال ��ذي تكفلت جمعية ال�شارقة
اخل�ي�ري ��ة ب ��إن �� �ش��ائ��ه م ��ن خالل
جهود املح�سنني لي�ستوعب �ألف
مُ ّ
�صل.
ك �م��ا ��س�ي�ل�ح��ق ب��اجل��ام��ع م�صلى
للن�ساء بالإ�ضافة �إىل مكتبة يف
حزمة م�شروع جامع ال��رق ومن
امل�ق��رر �أن تنتهي م��راح��ل �إن�شائه

خالل جل�سة ُنظمت (عن ُبعد)

خ�لال �أربعة ع�شر �شهرا على �أن
مي�ث��ل ت�صميمه ل��وح��ة معمارية
� �س �ت �� �ض �ي��ف �إىل امل �ن �ط �ق��ة ط ��راز
معماري �إ�سالمي مميز .
وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة �أع� � ��رب جمعة
ع� �ب ��داهلل امل �غ �ن��ي رئ �ي ����س جمل�س
ال �� �ض��اح �ي��ة ع �ل��ى � �س �ع��ادة �أه� ��ايل
اخل��رو���س ب�ه��ذه امل �ب��ادرة املباركة
وت �ق �دّم ب��ا��س�م��ه وب��ا� �س��م الأه ��ايل
�إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان ب� ��ن حممد

القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ال�ث�ن��اء والدعاء
ع� �ل ��ى ج � �ه� ��وده يف ت ��وف�ي�ر كافة
اح� �ت� �ي ��اج ��ات الأه � � � ��ايل وح��ر���ص
�سموه على دعم امل�شاريع اخلريية
وم� �ب ��ارك ��ة � �س �م��وه لإن� ��� �ش ��اء هذا
اجلامع لأه��ايل ال�ضاحية مثنيا
يف ذات ال�سياق على دور جمعية
ال� ��� �ش ��ارق ��ة اخل�ي�ري ��ة ع �ل��ى هذه
املبادرة وجهودها يف �إن�شائهم �أول
جامع متكامل.

عميد �أكادميية الإمارات للهوية يزور تريندز وي�شيد بدوره البحثي والتدريبي

مكتبة وادي احللو ت�أخذ روادها يف جولة ّ
تعريفية بكتاب �سحر البالغة و�سر الرباعة الدكتور عاي�ض احلارثي :تريندز بات مرجع ًا بحثي ًا عاملي ًا مرموق ًا
•• ال�شارقة-الفجر:

�أخذت مكتبة وادي احللو ،التابعة
لهيئة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ،رواده ��ا
يف ج��ول��ة تعريفية بكتاب "�سحر
البالغة و�سر الرباعة" ،الذي يعد
من �أب��رز و�أه��م م�ؤلفات عبد امللك
ب��ن حممد ب��ن �إ�سماعيل املعروف
ب�أبي من�صور الثعالبي.
ج ��اء ذل ��ك يف ج�ل���س��ة افرتا�ضية
ت �ف��اع �ل �ي��ة ن�ظ�م�ت�ه��ا امل �ك �ت �ب��ة (عن
بعد) عرب تطبيق التوا�صل املرئي
(زووم) ،بالتعاون مع نادي القراءة
يف ج��ام �ع��ة الإم � � � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،قدمتها رئي�سة النادي،
ال�ك��ات�ب��ة الإم ��ارات �ي ��ة ح ��ور عو�ض
اليماحي.
وع ّرفت الكاتبة اليماحي اجلمهور
يف م �� �س �ت �ه��ل اجل� �ل� ��� �س ��ة مب� ��ؤل ��ف
ال�ث�ع��ال�ب��ي ،ال ��ذي ع��ا���ش يف مدينة
ني�سابور يف �إيران بني عامي 961
و 1038ميالدي ،م�شري ًة �إىل �أنه
�أديب عربي ف�صيح� ،ضلع يف النحو
والأدب ومتيز يف ح�صره وتبيانه

ملعاين الكلمات وامل�صطلحات.
ويف م �ع��ر���ض � �ش��رح �ه��ا مل�ضمون
الكتاب و�أهميته ،قالت اليماحي:
"ين�صح ب� �ق ��راءة ك �ت��اب (�سحر
ال�ب�لاغ��ة و��س��ر ال�ب�راع��ة) مل��ن �أراد
�أن ي �ق��وم ل���س��ان��ه وي�ث�ق��ف جنانه،
ف ��أل �ف��اظ��ه ح �ل��وة وم�ع��ان�ي��ه عذبة،
ويعد الكتاب كنزاً ملا يحتويه من
�صور بيانية رائعة تعرب عن بالغة
اال�ستعارة والت�شبيه والكناية ،ما
يربز تفرد امل�ؤلف يف �صياغة جمله
وك�أنها لوحة فنية".
و�أو��ض�ح��ت �أن الكتاب مرتب وفق

 14ب��اب�اً ت�ت�ن��اول و��ص��ف احلمد،
و� �ص �ن��ع اهلل ول �ط �ف��ه ،وذك � ��ر اهلل
ت� �ع ��اىل �أث � �ن� ��اء ال � �ك�ل��ام ،وو� �ص��ف
الربيع والن�سيم وغ�ن��اء الأطيار،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أب� ��واب ذك��ر الليل
والنهار ،و�أب��واب الأمكنة والأبنية
وو�صف البالد ،والطعام وال�شراب
وغريها.
وا�� �س� �ت� �ع ��ر�� �ض ��ت ال� �ك ��ات� �ب ��ة بع�ض
االقتبا�سات من الكتاب ودالالتها،
مثل "ل�سان العمل �أنطق من ل�سان
القول" ،ال��ذي ي�ستخدم للداللة
على �أن الأعمال الفعلية �أوثق من
الأق ��وال ،واقتبا�س "ال�شوق �إليك
�سمري ذكري ،وندمي فكري� .شوقي
�إل �ي��ك زادي يف � �س �ف��ري ،وعتادي
يف ح�ضري" ،وال��ذي ي�ستخدم يف
و�صف ال�شوق.
و� �ش �ه��دت اجل �ل �� �س��ة ،ال �ت��ي �سجلت
ح �� �ض��وراً مم �ي��زاً ،ع ��دة مداخالت
من امل�شاركني حول �أب��واب الكتاب
وم �� �ض��ام �ي �ن��ه ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ما
يتمتع به امل�ؤلف من �صفات جعلته
من �أبرز �أدباء ع�صره.

•• ابوظبي-الفجر:

تباحث ال��دك�ت��ور حممد عبداهلل
العلي ،الرئي�س التنفيذي لـ"مركز
ت��ري�ن��دز للبحوث واال�ست�شارات"
م ��ع ال ��دك� �ت ��ور ع��اي ����ض احل ��ارث ��ي
عميد الدرا�سات العليا ب�أكادميية
الإم� ��ارات للهوية التابعة للهيئة
االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �ه��وي��ة واجلن�سية
واجل � �م ��ارك و�أم � ��ن امل �ن��اف��ذ حول
��س�ب��ل ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك وتنفيذ
ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك بني
املركز والكلية ،مبا يخدم �أهداف
اجلانبني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الدكتور
حم�م��د ال�ع�ل��ي ل�ل��دك�ت��ور احلارثي
يف مقر تريندز يف �أبوظبي ،حيث
ا�صطحبه يف جولة �شملت �إدارات
و�أق� ��� �س ��ام امل ��رك ��ز ،اط �ل��ع خاللها
ع �ل��ى �أن �� �ش �ط��ة امل ��رك ��ز البحثية
والفكرية واخلدمات التي يقدمها
بخ�صو�ص خمتلف ق�ضايا العامل،
مبا يدعم �ص ّناع القرار والباحثني
والأكادمييني.

وق��د ع�َّب�رَّ ال��دك �ت��ور احل��ارث��ي عن
�سعادته و�سروره ملا �شاهده ،م�شيداً
ب �ج �ه��ود م��رك��ز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال�ست�شارات البحثية والعلمية،
ومب�ستوى �إ� �ص��دارات��ه ،وم�ساعيه
اجل� � � ��ادة ل �ن �� �ش��ر ف� �ك ��ر الت�سامح
والتعاي�ش وال ُأخ ّوة الإن�سانية.
كما �أثنى على دور املركز يف تقدمي
اال� �س �ت �� �ش��ارات وت��وف�ي�ر التدريب

ل �ط �ل �ب��ة اجل� ��ام � �ع� ��ات وال �ك �ل �ي ��ات
واملعاهد وللعاملني يف امل�ؤ�س�سات،
مبا ينمي قدراتهم ويخدم البحث
العلمي واملعرفة ب�شكل عام ،وقال
�إن تريندز بات اليوم مرجعاً بحثياً
عاملياً مهماً يف جماالت الدرا�سات
اال�ست�شرافية والتدريب �أي�ضاً.
و�أع � � ��رب ع ��ن � �س �ع��ادت��ه بالتعاون
يف �إط � ��ار االت �ف��اق �ي��ة امل��و ّق �ع��ة بني

م��رك��ز ت��ري �ن��دز وك �ل �ي��ة الإم� � ��ارات
للهوية ،مبا يخدم البحث العلمي
والتعاون بني اجلانبني يف جماالت
�إع ��داد ال�ب�ح��وث ،وت �ب��ادل اخلرباء
والباحثني لدى الطرفني� ،إ�ضافة
�إىل ت �ب��ادل الإ�� � �ص � ��دارات ،ف�ض ً
ال
ع ��ن ت �ن �ظ �ي��م ف �ع��ال �ي��ات ون� � ��دوات
وحم��ا� �ض��رات يف امل��و��ض��وع��ات ذات
االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.

م��ن جانبه �أ� �ش��اد ال��دك�ت��ور حممد
ع �ب��داهلل ال�ع�ل��ي ب�ج�ه��ود �أكادميية
الإم � � � ��ارات ل �ل �ه��وي��ة يف االعتماد
ع �ل��ى �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات العاملية
وال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات التكنولوجية
وم �� �ص��ادر امل �ع��رف��ة الإلكرتونية،
وم� � � � ��واد ال � �ت� ��دري� ��ب وال �ت �ع �ل �ي ��م،
وال��دوري��ات التخ�ص�صية ،وغريها
م��ن م���ص��ادر التعلم ،ال�ت��ي ت�شجع
منت�سبيها على التعلم امل�ستمر وفق
�أحدث �أ�ساليب التدريب والتطوير
على امل�ستوى العاملي؛ ما يعزز قيم
الإب��داع وامل�س�ؤولية والعمل بروح
ال�ف��ري��ق .و�أك��د ال��دك�ت��ور العلي �أن
اتفاقية التعاون بني مركز تريندز
والأك ��ادمي� �ي ��ة ت ��أت��ي ��ض�م��ن خطة
تريندز الداعمة للجهود العلمية
ال�ت��ي تعتمد على البحث العلمي
واالبتكار ،وقال �إن هذه االتفاقية
من �ش�أنها تعزيز تبادل اخلربات
ون�شر املعرفة التي ت�صنع امل�ستقبل
وت��رف��د طلبة ال�ك�ل�ي��ة باملعلومات
وال �ب �ح��وث وال ��درا�� �س ��ات يف �شتى
املجاالت.
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�أخبـار الإمـارات

بلدية عجمان تطلق مبادرة مدن الـ  15دقيقة
•• عجمان-وام:

�أطلقت دائ ��رة البلدية والتخطيط بعجمان م�ب��ادرة " مدن
الـ  15دقيقة " والتي متكن املجتمع من العثور على جميع
اال�ستخدامات واملرافق التي يحتاجها ال�شخ�ص يف غ�ضون 15
دقيقة �سرياً على الأقدام من املكان الذي يعي�ش فيه �أو بوا�سطة
و�سائل النقل العامة والدراجات الهوائية والكهربائية.
و�أكد الدكتور املهند�س حممد �أحمد بن عمري املهريي املدير
التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية يف الدائرة �أن تطبيق
مبادرة " مدن الـ  15دقيقة" ين�سجم مع ا�سرتاتيجية الدائرة
حتى ع��ام  2030والتي ت�سعى لتحقيق التنمية امل�ستدامة،

حيث ي�ستند املفهوم �إىل �أرب��ع ركائز تت�ضمن القرب والتنوع
وال�ك�ث��اف��ة وامل �ك��ان .وب�ين �أن النظرية طبقت يف ال�ع��دي��د من
دول ال�ع��امل املتقدمة و�أث�ب�ت��ت جناحها وحتقيقها للأهداف
املن�شودة ،وعليه �ستعمل ال��دائ��رة على تنفيذ النظرية والتي
تالئم طبيعة �إمارة عجمان ،مبيناً �أن املبادرة �ست�ضمن حتقيق
جودة احلياة حيث متنح املجتمع فر�صة التمتع ب�أ�سلوب عايل
من الراحة والرفاهية .و�أو�ضح ابن عمري �أن الدائرة �ستعمل
على تطبيق مفهوم "مدن الـ  15دقيقة " حتى عام 2030
بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف القطاع احلكومي
واخلا�ص بالإ�ضافة لإ�شراك املجتمع ،حيث �سيتم �إطالق عدد
من املبادرات لتطبيق املفهوم والذي يتطلب احلد الأدنى من

التنقل بني املنازل واملتنزهات واملكاتب واملطاعم واملدار�س.
و�أ�شار �إىل �أن تنفيذ املبادرة �ست�سهم يف تغيري �أ�سلوب احلياة
ب�شكل �إي�ج��اب��ي حيث �ست�شجع اجلميع على مم��ار��س��ة امل�شي
وا�ستخدام و�سائل النقل العام وو�سائل النقل احلديثة مثل
الدراجات الكهربائية يف نطاق  15دقيقة  ،مو�ضحاً �أن اجلهود
�ستبذل لتوفري امل�سارات واالجتاهات وجتهيز البنية التحتية
و�إط�لاق ال�سيا�سات والت�شريعات الالزمة لذلك ،كما ويجري
العمل حالياً على �إع��داد خرائط �إلكرتونية تقوم باحت�ساب
وحت��دي��د م��واق��ع الأن�شطة الرئي�سية لأي نقطة يف الأحياء
وحتديد اخليارات املتاحة للو�صول لهذه الأن�شطة ف�ض ً
ال على
املدة الزمنية امل�ستغرقة لذلك .
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الداخلية توا�صل احتفاالتها باليوبيل الذهبي اليوم يف حتا

•• �أبوظبي-وام:

توا�صل وزارة الداخلية احتفاالتها باليوبيل الذهبي �ضمن احتفاالت الدولة بعيد االحتاد اخلم�سني،
وذلك ب�إقامة حفل كبري اليوم اجلمعة يف مدينة حتا ب�إمارة دبي �ضمن �سل�سلة االحتفاالت املقامة
بهذه املنا�سبة ،والتي انطلقت من الفجرية مرو ًرا بر�أ�س اخليمة و�أم القيوين و�صو ًال �إىل دبي لت�ستمر
بعد ذلك لت�شمل االحتفاالت كافة �إمارات الدولة.
يت�ضمن االحتفال م�شاركة وا�سعة من جميع ف�صائل ال��وزارة ،ووحداتها التنظيمية والأمنية� ،إىل
عر�ض
جانب املدار�س الع�سكرية وفرق ال�شرطة ،كما يت�ضمن عر�ضاً ع�سكرياً يف املنطقة �إ�ضافة �إىل ٍ
جوي لفر�سان الإمارات .ودعت القيادة العامة ل�شرطة دبي اجلمهور الكرمي حل�ضور احلفل املقام يف
حتا واالنتباه للإغالق الرئي�سي وقت احلفل حيث �سيتم �إغالق الطريق من دوار ح�صن حتا حتى
مكان االحتفال ،عل ًما ب�أن �شرطة حتا وفرت طريقا بديال و�آمنا لل�سكان و�سيتم �إخطارهم بذلك عرب
الر�سائل الن�صية لكافة �سكان املنطقة.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل قن�صل عام العراق

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة  ،بح�ضور �سمو
ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة  ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد �أم�س،
�سعادة اماد عبداحلميد حممد ،القن�صل العام جلمهورية العراق يف دبي والإمارات ال�شمالية ،الذي قدم لل�سالم على
�سموه ،مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
ً
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،ب�سعادة القن�صل ،متمنيا له التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله ،مبا
ي�سهم يف تعزيز عالقات التعاون بني البلدين ال�شقيقني على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شاد �سموه بعالقات الأخ��وة التي تربط دولة الإم��ارات وجمهورية العراق ،والتي من �ش�أنها حتقيق املزيد من
التقدم والرخاء لل�شعبني.
من جانبه ،عرب �سعادة اماد عبداحلميد حممد ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،على
كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال ،مثنياً على عالقات ال�شراكة اال�سرتاتيجية التي تربط البلدين.

�شرطة دبي ت�ضبط �أكرث من مليون قر�ص كبتاغون يف �شحنات ا�سترياد الليمون

•• دبي -وام:

�أحبطت ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة
دب� ��ي مم �ث �ل��ة يف الإدارة العامة
مل �ك��اف �ح��ة امل� � �خ � ��درات يف عملية
ا�ستباقية تهريب مليون و160
�أل �ف ��ا و 500ق��ر���ص م ��ن خمدر
ال�ك�ب�ت��اغ��ون بقيمة �سوقية بلغت
 58مليوناً و� 25ألف درهم.
و�أل� �ق ��ت ال �ق �ب ����ض ع �ل��ى املتهمني
الأرب� � �ع � ��ة امل �ق �ي �م�ي�ن يف ال ��دول ��ة
وج�م�ي�ع�ه��م م ��ن ج�ن���س�ي��ة عربية
واحدة بعد متابعة ومراقبة دقيقة

من قبل رجال مكافحة املخدرات
يف عملية نوعية �أُطلق عليها ا�سم
"عملية  "66ك���ش�ف��وا خاللها
حماولة املتهمني �إدخال الأقرا�ص
امل� �خ ��درة �إىل ال ��دول ��ة ع�ب�ر ب ��راد
يحوي �صناديق خملوطة بفاكهة
ل �ي �م��ون ح �ق �ي �ق��ي و�آخ� � ��ر مُ�صنع
"بال�ستيكي" وحم�شو ب�أقرا�ص
الكبتاغون.
و�أ�� �ش ��اد م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ع�ب��د اهلل
خليفة املري القائد العام ل�شرطة
دبي بجهود فرق العمل يف مكافحة
امل � �خ� ��درات وت �ت �ب �ع �ه��م لتحركات

املتهمني الأرب�ع��ة يف كمني حمكم
ك �� �ش��ف ع ��ن خم �ط �ط �ه��م ال� ��دينء
ل�ل�اجت ��ار ب��ال �� �س �م��وم والإ� � �ض� ��رار
باملجتمعات.
و�أك� � ��د م �ع��ال �ي��ه �أن � �ش��رط��ة دبي
عازمة العقد على توجيه �ضربات
ا� �س �ت �ب��اق �ي��ة مل� ��روج� ��ي امل � �خ� ��درات
وجت ��اره ��ا و�إح� �ب ��اط حماوالتهم
ل�ل�ن�ي��ل م��ن ال �� �ش �ب��اب م �ن��وه��ا ب�أن
�شرطة دب��ي حتر�ص على تطوير
�آل � �ي� ��ات ع �م �ل �ه��ا واالط � �ل� ��اع على
الأ�ساليب الإجرامية يف حماولة
لتوقع ور�صد كافة تلك الأ�ساليب

و�إحباطها.
من جانبه �أكد �سعادة اللواء خبري
خليل �إبراهيم املن�صوري م�ساعد
ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل� ��� �ش� ��ؤون البحث
اجلنائي �أن�ه��م ال ي��دخ��رون جهدا
يف بناء �شبكة قوية من العالقات
وامل �� �ص��ادر ال��داخ�ل�ي��ة واخلارجية
وال ي �ت �ه��اون��ون ع ��ن ات �خ ��اذ كافة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ت ��ي ت ��رده ��م بعني
االع� �ت� �ب ��ار واجل� ��دي� ��ة وامل�سارعة

ب��ال�ت�ح��رك وامل�ت��اب�ع��ة ح��ر��ص��ا على
�سالمة الوطن و�أبنائه ..مو�ضحا
�أن العملية ب��د�أت ب��ورود معلومات
ت �ف �ي��د مب �ح��اول��ة ع �� �ص��اب��ة دولية
�إدخال �شحنة من املخدرات قادمة
م ��ن �إح� � ��دى ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة يف
برادات للخ�ضار والفواكه لن�سارع
بت�شكيل ف��رق املراقبة والتحري،
وال �ت �ن �� �س �ي ��ق م� ��ع ج � �م� ��ارك دب ��ي
للتو�صل �إىل احلقيقة.

م��ن ج��ان�ب��ه �أو� �ض ��ح ال�ع�م�ي��د عيد
حممد حارب مدير الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات حارب �أن الرباد
ت�ضمن � 3840صندوقا من ثمار
ال�ل�ي�م��ون اح �ت��وى  66منها على
ث �م��ار ل�ي�م��ون بال�ستيكي حم�شو
ب�أقرا�ص الكبتاغون وخملوط مع
الثمار الطبيعية يف حماولة من
الع�صابة للتمويه و�إدخ ��ال املواد
املخدرة �إىل الدولة.

حما�ضرة بعنوان «اخلط العربي والفنون الإ�سالمية الأخرى» يف متحف اخلط بال�شارقة
•• ال�شارقة  :الفجر

نظمت دائ ��رة الثقافة بالتن�سيق
م��ع جمعية الإم� ��ارات لفن اخلط
ال �ع��رب��ي وال��زخ��رف��ة الإ�سالمية
حم��ا��ض��رة ب�ع�ن��وان اخل��ط العربي
وال �ف �ن��ون الإ� �س�ل�ام �ي��ة الأخ � ��رى،
وذل ��ك ��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات مهرجان
ال �ف �ن��ون الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف ن�سخته
الـ 24الذي تنظمه �إدارة ال�ش�ؤون
الثقافية يف دائ ��رة ال�ث�ق��اف��ة حتت
�شعار "تدرجات" قدّمها الفنان
الإم��ارات��ي خالد اجل�ل ّ�اف ،رئي�س
ج �م �ع �ي��ة الإم � � � � ��ارات ل �ف��ن اخلط
العربي  ،وذل��ك يف متحف اخلط
بال�شارقة.
بداية ق��ال الفنان خالد اجلالف
يف ال �ل �ق��اء ال ��ذي ح���ض��ره فنانون
و�إع�لام �ي��ون وم�ه�ت�م��ون يف جمال
اخل ��ط وال��زخ��رف��ة� ،إنّ " �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي حاكم ال�شارقة،
ب � ��ذل ج � �ه� ��ودا ج � � ّب� ��ارة يف �سبيل
االرت � �ق� ��اء ب��ال �ف �ن��ون الإ�سالمية

واخل ��ط العربي" م���ش�يرا �إىل �أنّ
"اخلط العربي فن عظيم يرتقي
لأن يكون هوية لكل عربي وم�سلم،
لكونه يرتبط بجذورنا وطفولتنا
و�إىل �آخر يوم من حياتنا".
و�أ�ضاف اجلالف عدة نقاط هامة
مثل  :مراحل تطور الكتابة ،وهي
الطور ال�صوري  ،الطور الرمزي،

الطوراملقطعي  ،ال�ط��ور ال�صوتي
 ،ثم الطور الكتابي عرب الرموز،
وبالن�سبة للخط العربي ق��ال �إ ّنه
ب��د�أ من اخل��ط النبطي يف اليمن،
ثم تطور�إىل اخلط احلجازي ،ثم
�إىل اخلط الكويف ،وبعد نحو ثالثة
قرون كان اخلط الكويف ي�ستغل يف
كتابة امل�صاحف ،غري �أنّ كرب حجم

اخل ��ط ال� �ك ��ويف ،دف ��ع اخلطاطني
وامل�ب��دع�ين لإي �ج��اد خ�ط��وط �أكرث
ل�ي��ون��ة ول�ع��ل �أب��رزه��ا خ��ط الثلث،
خط الن�سخ ..وغريها.
و�� �ش ��رح �أ�� �س� �ب ��اب ارت � �ب� ��اط اخلط
العربي بالفنون الأخ��رى ومنها :
ت�أكيد العقيدة الإ�سالمية و�إر�ساء
وح ��دان� �ي ��ة اهلل ،ج �م��ال �ي��ة اخلط

ال �ع ��رب ��ي وم ��رون� �ت ��ه ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ يف
قوالب خمتلفة ،املوعظة والتذكري
بالف�ضائل وغريها من الأ�سباب ،
و�إظهار عظمة الدولة يف العمائر
ومتجيد العظماء وامللوك والدعاء
لهم بدوام ملكهم ،ناهيك عن �إبراز
جماليات امل��ر�أة يف احللي ،وتخليد
ق�صائد ال�شعر واحلكم وال�شعارات
اخلا�صة ،وتوظيف اخلط للداللة
على وظيفة املبنى و�إ��ض�ف��اء مل�سة
جمالية على كل الفنون والت�أكيد
على الهوية العربية الإ�سالمية.
ث��م ت�ط��رق �إىل تو�ضيح الإ�ضافة
ال�ف�ن�ي��ة ال �ك �ب�يرة ل�ل�خ��ط العربي
�إىل الفنون الأخرى مثل العمران
و� �ص �ن��اع��ة ال �ت �ح��ف م ��ن الفخار
وال �ع��اج وال�ف���ض��ة وال��ذه��ب ،حيث
�أن �إ�ضافة اخلط العربي �إىل هذه
الفنون �أعطاها قيمة فنية عميقة
اجلذور.
و يُ�شار �إىل �أنّ رحلة الفنان خالد
ع �ل��ي اجل �ل��اف ب � ��د�أت م ��ع اخل � ّ�ط
منذ ث�لاث��ة ع�ق��ود و نيف تقريبا،
و� �ش��ارك يف ال�ع��دي��د م��ن املعار�ض
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اجل �م��اع � ّي��ة يف حم� ّ�ط��ات خمتلفة
م��ن م�سريته ال�ف�ن� ّي��ة،وه��و ي�شغل
ح��ال � ّي��ا م �ن �� �ص��ب رئ �ي ����س جمع ّية
اخل � ّ�ط ال�ع��رب��ي االم ��ارات � ّي ��ة ،وقد
زار العديد من دول العامل �سفريا
ل�ف��نّ اخل� ّ�ط ال�ع��رب��ي ،واح�ت�ف��ت به
وك � ّرم �ت��ه دول ع��رب �ي��ة و�أجنبية
ع ��دي ��دة ع ��ن م �� �ش��واره ال �ك �ب�ير يف
ت���ص�م�ي��م ال � ّل��وح��ات واجل ��دار ّي ��ات
يف م�صر وتون�س وامل�غ��رب وتركيا
وقطر وعمان وغريها من البلدان
الإ�سالمية.
ويف خ �ت��ام ال�ل�ق��اء حت ��دث الفنان
خ ��ال ��د اجل �ل��اف ع ��ن جت��رب �ت��ه يف
اخل��ط العربي وتوظيفه يف فنون
ال�ع�م��ارة الإ��س�لام�ي��ة ،كما �أك � ّد �أنّ
ا�ستعمال اخلط العربي يف الأعمال
الف ّنية يجب �أن يكون وفق قواعده
و�أ� �س �� �س��ه ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى �أ�صالته
وجماله ،و�أن الغر�ض الرئي�سي من
االهتمام بفن اخلط العربي وهو
احل�ف��اظ على ال�ه��وي��ة احل�ضارية
ل�ل�ع��رب وامل���س�ل�م�ين خ�صو�صا مع
الأجيال القادمة.
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حكايات على مائدة الع�شاء
�أرجوكم �أمنحوا �أمي
جائزة الأم املثالية
�أم��ي ككل الن�ساء الالتي حافظن على بيتها وتركت �إرث��ا عظيماً
من القواعد والأ�س�س الرتبوية يف نفو�سنا كباقي الأمهات الالتي
�أثرن على نفو�سهن وكن بهن خ�صا�صة� ،أمهات مل تنتظر من ناد
�أو منظمة منحها جائزة الأم املثالية ،لأنهن بب�ساطة يقمن بهذه
الر�سالة ب��دون البحث عن �شكر �أو حمد ،يقمن ب�أ�صعب و�أجمد
مهنة عرفها التاريخ وهي الأم��وم��ة ،فبنف�س طيبة وروح �صافية
وقلب ينب�ض بالدعاء لأبنائها ،ت��ؤدي ال��دور على �أكمل وجه بال
�شكوى �أو �ضجر.
�أعطوا الأمهات الالتي ي�ستحققن اجلائزة بدون تردد ،وال تبحثوا
ع��ن ا�سم تزينوا ب��ه اجل��ائ��زة ،وات�ب�ع��وا املعايري املنوطة بالتقييم
الأ�سا�سي لها ،فالأم املثالية هي من تزرع يف نفو�س �أبنائها احلب
والت�ضحية من �أجل الوطن وتغر�س يف عقول �أبنائها الأخال�ص،
وتر�سخ يف وجدانهم العقيدة واحلر�ص على متابعة العبادات ،هي
من حتمي وترتك نف�سها لغريزة الأم القوية املدافعة عن �صغارها،
هي التي ال تغيب االبت�سامة عن �شفتيها يف عز �أملها وتعبها ،من
تخفي حزنها وم�شقتها ،ه��ي م��ن ترف�ض �أن ي�ك��ون لأب�ن��ائ�ه��ا �أم
بديلة ،هي تلك الأم التى كر�ست حياتها لري �أغ�صانها وبث الأمل
والطموح وحب احلياة فيهم.
�أرج��وك��م �أع�ط��وا �أم��ي ج��ائ��زة الأم املثالية ،لي�س لأن�ه��ا �أم��ي التي
�أجنبتني  ،فهي كل �أم منعت نف�سها من متع احلياة لرتبية �أبنائها،
وتخل�صت من غرائزها ون�سيت �أنها �أن�ث��ى ،الأم املثالية تتابع يف
�صمت ،ت�ؤدي يف خ�شوع  ،حتنو يف ت�ضرع ،تهتم ب�أن يكون ح�ضنها
كوناً ي�ضم �صغارها ،و�أنفا�سها ترياق احلياة لأوالده ��ا� ،أعطوها
لأمي التى مازال مذاق طعامها ي�سري يف عروقنا ،و�صوتها الدافئ
يعدل من م�سار حياتنا� ،أعطوها لأمي لأنها �صاحبة الأيدي العليا
يف العطاء� ،أعطوها مل��ن حب�ست �أنفا�س الغ�ضب خ��وف�اً م��ن جرح
ابنها� ،أعطوها لأمي لأنها متكنت من غر�س املحبة بني الأ�شقاء،
�أعطوها لها بدون تردد لأنها خا�ضت معارك مع الزمن لكي تنمو
�أمامها كل الغ�صون� ،أعطوها لها كت�شريف فهي ال تنتظرها وال
ت�سعى �إليها ،ابحثوا عن �أمي التى �أفنت حياتها بني ال��دروب من
�أجل ابت�سامة وفرحة تعلو وجوه �أبنائها.
ال تعطوها لأم �أجنبت و�ساعدتها �أم بديلة ،ال تعطوها �إال لأمي التى
�أراها يف وجوه كل الن�ساء الالتي �آثرن على �أنف�سهن ،كل الأمهات
ال�صاحلات �أم��ي ،كل �أم خافت على ابنها وتركت الدنيا مبلذاتها
واحت�ضنت �صغارها �أمي ،كل �أم �سهرت و�أفنت �صحتها وقواها على
تربية �أبنائها �أمي ،الأم املثالية لي�ست من تربي الأيتام فح�سب ،
هناك �أمهات �أزواجهن �أموات على قيد احلياة� ،أنظروا �إليهن بعني
التقييم وامل���س��اواة� ،أع�ط��وا اجل��ائ��زة لكل الأم �ه��ات ال�لات��ي حملن
م�شقة احلياة فكلهن �أم��ي ،امنحوها لزوجتي �أمنحوها لأختي،
ف�أمي ال تنتظرها �أبداً ومل ت�سع �إليها مطلقا ومل تفدها الآن لأنها
بب�ساطة عند من منحها اجلائزة الكربى اجلنة.
�أ�سامة عبد املق�صود

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل
قائد القوات الربية الفرن�سية

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة مطر �سامل علي الظاهري وكيل وزارة ال��دف��اع  -يف مقر
الوزارة ب�أبوظبي � -أم�س الفريق الركن فان�سان غيوين قائد القوات الربية
الفرن�سية والوفد املرافق الذي يزور الدولة حاليا .وتناول اللقاء عالقات
ال�صداقة والتعاون والتن�سيق امل�شرتك بني دولة الإمارات العربية املتحدة
وجمهورية فرن�سا خا�صة يف م��ا يتعلق بال�ش�ؤون الدفاعية والع�سكرية
وال�سبل الكفيلة بتطويرها مب��ا يخدم م�صاحلهما املتبادلة كما تناول
اجلانبان تطورات عدد من الق�ضايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.

اختتام فعاليات الأ�سبوع الأول من ملتقى ال�سمالية الربيعي
اختتمت �أم����س اخلمي�س فعاليات
الأ��س�ب��وع الأول مللتقى ال�سمالية
ال ��رب �ي �ع ��ي ال� � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه ن� ��ادي
ت��راث الإم ��ارات ،مب�شاركة املراكز
ال�شبابية والن�سائية ال�ت��اب�ع��ة له
(�أب ��وظ� �ب ��ي ،ال ��وث� �ب ��ة ،ال�سمحة،
�سويحان ،ال�ع�ين) ،وي�ستمر حتى
 30دي�سمرب اجلاري.
و�ضم امللتقى ع��دة فعاليات حيث
ت��واف��د ط�ل�اب امل��راك��ز ط ��وال �أيام
الأ� �س �ب��وع �إىل ج��زي��رة ال�سمالية
التي تعد واحدة من �أروع املحميات
البيئة والرتاثية ،وقاموا بجولة
يف اجل��زي��رة ت�ع��رف��وا خ�لال�ه��ا �إىل
طبيعتها اخلالبة و�أن��واع الطيور
واحليوانات املتواجدة عليها ،كما
ت�ع��رف��وا �إىل ب�ي��ت ع�ل��ي ب��ن ح�سن
(ب �ي��ت ال �ب �ح��ر) وم ��ا ي�ح�ت��وي��ه من

�أرك� � ��ان ت��راث �ي��ة مم �ي��زة كمجل�س
ال� ��� �ش� �ب ��اب واحل � � � ��رمي ،وامل� �ط� �ب ��خ،
و��ش��اه��دوا جم�سم احل��وت الكبري
يف اجل��زي��رة ،بالإ�ضافة �إىل زيارة
مم���ش��ى ال �ق��رم ال�ت�راث��ي .و�شارك
ال �ط�ل�اب خ�ل�ال ت��واج��ده��م على
اجلزيرة يف العديد من الأن�شطة
ب ��إ� �ش��راف م��درب�ي�ن متخ�ص�صني
م� �ث ��ل :رك� � ��وب ال �ه �ج��ن واخل� �ي ��ل،
وجولة يف ال�سفينة الرتاثية التي
حملت جمموعات من طلبة امللتقى
يف ج��والت بحرية لتعريفهم مبا
متثله البيئة البحرية من جانب
خ �� �ص��ب يف احل� �ي ��اة الإم ��ارات � �ي ��ة،
بالإ�ضافة �إىل العديد من الربامج
ل�ت�ع�ل�ي�م�ه��م م� �ه ��ارات الريا�ضات
ال�ت�راث �ي ��ة م �ث��ل رك � ��وب ال� �ق ��وارب
ال�شراعية التقليدية واحلديثة.

ك�م��ا ا�ستقبلت ج��زي��رة ال�سمالية
ع ��دداً م��ن �سباحي �أب �ط��ال العامل
امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف ب� �ط ��ول ��ة ال� �ع ��امل
لل�سباحة �أب��وظ�ب��ي  ، ٢٠٢١الذين
جت � ��ول � ��وا يف �أرج � � � � ��اء اجل � ��زي � ��رة،
وع�ب�رو ع��ن ��س�ع��ادت�ه��م مب��ا مل�سوه
م��ن ت��وا��ص��ل ل�ل�أج�ي��ال م��ن خالل
ال�ب�رام ��ج ال�تراث �ي��ة والرتفيهية
التي يقدمها نادي تراث االمارات
يف امل�ل�ت�ق��ى ،ويف خ �ت��ام ال��زي��ارة مت
تكرميهم بهدايا تذكارية.
و��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات امل�ل�ت�ق��ى نظمت
املراكز ال�شبابية والن�سائية التابعة
ل�ل�ن��ادي يف م�ق��اره��ا ور� ��ش خا�صة
بال�سنع الإماراتي الأ�صيل ،وور�ش
عن الريا�ضات الرتاثية املختلفة
مثل الفرو�سية والهجن والألعاب
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة ل ��ور� ��ش عن

الأن�شطة الن�سائية املختلفة مثل
ال�سدو والتلى واخلياطة وغريها.
كما �شملت فعاليات امللتقى زيارات
م �ي��دان �ي��ة ل� �ط�ل�اب امل� ��راك� ��ز �إىل
القرية ال�تراث�ي��ة التابعة للنادي
يف �أب� ��وظ � �ب� ��ي ،ت� �ع ��رف ��وا خاللها
�إىل ال�ب�ي�ئ��ات ال �ب��دوي��ة واجلبلية
وال���س��اح�ل�ي��ة ،ال�ت��ي جت�سد �أمناط
احل�ي��اة املختلفة ،ق��دمي�اً ،يف دولة
الإمارات ،وجتول الطالب يف �أركان
متحف ال�سامان وامل�شغل الن�سائي
وور� � � ��ش احل� � ��رف ال� �ي ��دوي ��ة ،كما
�شاركوا يف برنامج لزراعة �شتالت
�أ�شجار القرم داخل القرية.
وق��ال را�شد خ��ادم الرميثي رئي�س
ق�سم �ش�ؤون املراكز يف ن��ادي تراث
الإم ��ارات مدير ملتقى ال�سمالية
�إن امللتقى يقدم برناجماً تراثياً

ثقافياً بقالب جمتمعي ال�ستثمار
�أوق ��ات العطلة املدر�سية ،يعاي�ش
امل�شاركون فيه �سبل عي�ش الآباء
والأج��داد ،مع مراعاة خلق �أجواء
�شبابية مفعمة باحليوية متتزج
ف �ي �ه��ا �أي� ��� �ض� �اً ب� ��رام� ��ج ترفيهيه
وم�سابقات متنوعة .و�أ�ضاف لقد
�شهد الأ�سبوع الأول �إق�ب��ا ًال الفتاً
من الطالب ب�سبب تنوع الربامج
والن�شاطات املن�سجمة مع رغبات
كافة الفئات العمرية من ال�شباب
وال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،ون �ت ��وق ��ع �أن يتميز
الأ�سبوع املقبل باحلما�سة والإقبال
ال� �ك� �ب�ي�ري ��ن م � ��ن ق� �ب ��ل الطلبة
امل�شاركني واالن�خ��راط يف خمتلف
الأن�شطة والفعاليات مبا ين�سجم
مع غايات النادي يف احلفاظ على
الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها

م ��ن خ�ل��ال غ ��ر� ��س ح ��ب ال�ت��راث
الوطني الأ�صيل يف نفو�س الأجيال
اجل��دي��دة .وتنطلق �صباح الأحد

القادم فعاليات الأ�سبوع الثاين من
امللتقى ،فت�ستكمل ميادين جزيرة
ال�سمالية وم�ق��ار امل��راك��ز التابعة

ل�ل�ن��ادي ب��رام��ج امل�ل�ت�ق��ى املتنوعة،
وتتوا�صل الزيارات امليدانية لعدد
من املعامل التاريخية والثقافية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة دامينك
للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1157778:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد حممد علي عبداهلل اجلابري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق علي �صالح �سامل الفردى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ن�سيم
ال�صباح لالزياء
رخ�صة رقم CN 1032525:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
ماركيتينج بروفي�شينالز للتكنولوجيا
رخ�صة رقم CN 3741837:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وم�شاوي
ب�ست داميوند
رخ�صة رقم CN 2141661:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ف�ضل عبداهلل عبدالقادر عبداحلق احلارثي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل احمد علي عبداهلل البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
ال�صحافة للمقوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1099434:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سمراء لل�شيلة
والعباية
رخ�صة رقم CN 2619813:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي عتيق حممد عتيق القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد عبده ح�سن ال�شريف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:بلو ت�شب كابيتال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة الدار العقاريه � -ش م ع  - c11 - c10 ,جزيرة
ابوظبي مكتب  06+05+04+03+02+01جزيرة الرمي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1078222 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/باركر را�سل عبيد لتدقيق احل�سابات  -فرع �أبوظبي
 , 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/20:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105040259:تاريخ التعديل2021/12/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عدنان
ا�شرف حممد العمال التكيف املركزي
رخ�صة رقم CN 1091179:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

�إعــــــــــالن

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة البانو�ش لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 1118885:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�س ام �صفوان ا�س ام على %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سعيد عبداهلل حطاب الظاهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 0إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  5*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مغ�سلة البانو�ش لل�سيارات
AL BANOOSH CAR WASHERY

�إىل /مغ�سلة البانو�ش لل�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL BANOOSH CAR WASHERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم نيو برايت
رخ�صة رقم CN 2748648:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فخر الدن كايوكوتو جهاليل كوجنوتى %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة هيه مبخوت على مبارك الرا�شدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هيه مبخوت على مبارك الرا�شدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر �ستيل وت�شغيل
املعادن ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4184520:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد تكاثر جاويد حممد رم�ضان من  %25اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سومان �ساها �شامبو ناث �ساها
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حراير
و �شيفون للأزياء
رخ�صة رقم CN 2634840:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صفا اك�سربي�س �سوبر ماركت ذ م م
رخ�صة رقم CN 1196929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /كورات حممد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /كورات حممد من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد ح�سن احمد ابراهيم املرزوقى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صفا اك�سربي�س �سوبر ماركت ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شيدز التجارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2292663:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /جاراهلل قا�سم احمد على العامرى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جاراهلل قا�سم احمد على العامرى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حامد عبداملجيد حممد �صالح اخلورى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شيدز التجارية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كون�سبت فووج للت�صميم

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز ال�صفا التجاري  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1119825:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /كورات حممد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /كورات حممد من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد ح�سن احمد ابراهيم املرزوقى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز ال�صفا التجاري  -ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

SAFA EXPRESS SUPERMARKET LLC

SHADES TRADING L.L.C

�إىل� /صفا �إك�سربي�س �سوبر ماركت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل� /شيدز التجارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

الداخلي ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2526889:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خلفان �سيف خلفان �سعيد املرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اجنى على البهلول على �سليم %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خلفان �سيف خلفان �سعيد املرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حامت حممد �شوقى ال�سيد احمد عبده

AL SAFA COMMERCIAL CENTRE - LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

�إىل /مركز ال�صفا التجاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

AL SAFA COMMERCIAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

SAFA EXPRESS SUPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

SHADES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ري�س
لالعالنات
رخ�صة رقم CN 2945080:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالنك لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2924897:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عماد احمد حممد �شو�شه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عماد احمد حممد �شو�شه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد ال�سيد �صالح م�صلح احلربى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بالنك لل�صيانة العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجلواء للثقافة والفنون � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1350821:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /اجلواء للثقافة والفنون � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

BLANK GENERAL MAINTEANE L.L.C

�إىل /بالنك لل�صيانه العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BLANK GENERAL MAINTEANE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AL JEWA CULTURE AND ARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /اجلواء للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

ALJEWA GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان  /من �أبوظبي مدينة �شخبوط مدينة �شخبوط  -حو�ض  - 15ق 54
عبدالرحيم �سيد حممد �سيد ها�شم �سيد ابراهيم املرزوقي واخرون �إىل منطقة
الظفرة ليوا اجلبانة  507915 507915ال�سيد را�شد غريب را�شد دروي�ش و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة عامة 4690018
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع ادوات القرطا�سية  -بالتجزئة 4761003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات متوين باملواد الغذائية 5629001
تعديل ن�شاط  /حذف نادي اجتماعي ثقايف 9499001
تعديل ن�شاط  /حذف ك�شك بيع الكتب و املطبوعات والقرطا�سية 4789001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا مودهو بون
رخ�صة رقم CN 4114245:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمه �سامل حممد الربيعى املن�صورى%100
تعديل وكيل خدمات  /حذف ح�سن ح�سني حممد ر�ضا اخلورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سرور حممد عبدالرزاق
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اجلمعة  24ديسمبر  2021م  -العـدد 13425

�أخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

احتفى "�إك�سبو  2020دبي" باليوم الوطني جلمهورية �أنغوال
وذلك بتنظيم املرا�سم الر�سمية لرفع العلم وعزف الن�شيد الوطني
للبلدين ،ومن ثم مت تقدمي عر�ض مو�سيقي �ساحر لفرقة "يجب �أن
نعود" الأنغولية التي عزفت جمموعة من الأغاين التقليدية ترمز
ل�سكان �أنغوال الأ�صليني.
وك ��ان �سمو ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعيد �آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س هيئة دبي
ل �ل �ط�يران امل ��دين ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لـطريان
الإم� ��ارات وامل�ج�م��وع��ة رئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي
يف مقدمة م�ستقبلي فخامة ج��واو مانويل غون�سالف�س لورين�سو
رئي�س جمهورية �أنغوال والوفد املرافق وذلك بح�ضور جنيب حممد
العلي ،امل��دي��ر التنفيذي ملكتب �إك�سبو  2020دب��ي .وق��ال فخامة
ج��واو لورين�سو� " :أن��ا هنا اليوم لالحتفال باليوم الوطني لأنغوال
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�أنغوال حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو 2020
يف �إك�سبو  2020دبي ولكي �أ�شهد بالنيابة عن جميع الأنغوليني
على القدرات الريادية التي نتميز بها والتي مت ت�سليط ال�ضوء عليها
بطرق �إبداعية يف جناحنا ".
و�أ�ضاف  " :الحظت الدور الن�شط للأنغوليني ب�شكل عام ولل�شباب
منهم ب�شكل خا�ص حيث ميثلون القوة الفاعلة لت�أ�سي�س حا�ضرنا
وم�ستقبلنا ع�بر ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي ق��ام��وا بت�أ�سي�سها م��ع التقنيات
اجلديدة والتي تعد �أدوات ال غنى عنها يف عملية بناء اجل�سور ما بني
القيم القوية لرتاثنا وبني القيم الع�صرية التي تتما�شى وع�صرنا
احلايل " .
م��ن جانبه ع�بر جنيب العلي ع��ن تقديره لفخامة ج��واو مانويل

غون�سالف�س لورين�سو رئي�س جمهورية �أنغوال وفريقه على امل�شاركة
اال�ستثنائية لأنغوال يف �إك�سبو  .2020وقال  " :يربز جناح �أنغوال
التقاليد الأ�صيلة للدولة بينما يظهر يف ال��وق��ت نف�سه م�ستقبل
االبتكار والفر�ص ل�شعب �أنغوال و�إتاحة فر�صة التعرف على تقاليد
�سكان هذا البلد والتجارب املحلية لديه وكيف ميكن توظيفها عند
دجمها مع التكنولوجيا احلديثة لإيجاد احللول والتخفيف من �آثار
امل�شاكل املعا�صرة ".
و�أ�ضاف  " :من خالل ح�ضور �أنغوال يف �إك�سبو  2020دبي نحر�ص
على تعزيز �أوا� �ص��ر ال�صداقة وال�ت�ع��اون يف خمتلف امل �ج��االت ،مثل
ال�سياحة ،والثقافة ،والتنمية امل�ستدامة ،واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،

ما يعود بالنفع على بلدينا ".
وعقب االحتفال ق��ام فخامة ج��واو مانويل غون�سالف�س لورين�سو
رئي�س جمهورية �أنغوال والوفد املرافق له بزيارة جناح بالده حيث
اط�ل��ع ع�ل��ى م�ع��رو��ض��ات اجل �ن��اح وم��ا ي�ح�ت��وي��ه ،م��ن م�ع��ر���ض م�صغر
ل �ل��وح��ات ف�ن�ي��ة وم �ن �ح��وت��ات ت�ق�ل�ي��دي��ة ت�ع�بر ع��ن ال�ع�م��ق الأفريقي
والتاريخي ل�شعب �أنغوال.
وي �ق��دم ج�ن��اح �أن �غ��وال يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي وال��واق��ع يف منطقة
التنقل ،حتية تقدير للتقاليد الأ�صيلة ومل�ستقبل من االبتكار ،حيث
يرفع اجلناح الذي ا�ستلهم ت�صميمه من فن الر�سم بالرمال� ،شعار
"االرتباط بالتقاليد بهدف االبتكار" .
و ت��ؤك��د معرو�ضات اجل�ن��اح �إمكانية اال�ستعانة باحلكم التقليدية
بطرق مبتكرة من �أجل �إعادة التفكري يف امل�شكالت املحلية والعاملية
كما يعمل على �إحياء فن �سرد الق�ص�ص الذي هو من الفنون التي
على و�شك االندثار.
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بلغاريا تدعو زوار جناحها بالتفاعل مع برنامج �أك�سبو اليف
لدعم امل�شروعات املبتكرة يف �شتى �أنحاء العامل
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

رواد جناح بلغاريا يف اك�سبو � 2020سيكت�شفون تطابق �شعار اجلناح على
الت�صميم ،حيث جاء عنوان �شعارها "احلركة وحرية التنقل" وهذا ما �صمم
عليه بحيث يعطي امل�صمم حرية احلركة والتجول باريحية عالية ،ف�ضال
عن راحة ب�صرية وال�شعور باالنطالق بعيداً عن ت�صميم الغرف واملمرات
التى ا�ستفاد منها الكثري من الأجنحة الأخرى ،فمجرد �أن تط�أ قدم الزائر
اجل�ن��اح �سريى اجل ��دران غلفت ب�شا�شات عمالقة تعر�ض مقتطفات من
تاريخ بلغاريا وطبيعتها اخلالبة.
والأعمدة ال�سميكة خطت عليها معلومات تفيد اجلمهور ومتنحهم معرفة
بالدولة ،وتعزز ال�شا�شات تلك العبارات بال�صورة والأفالم الوثائقية ،التى

ت�شري �إىل نظرة بلغاريا للم�ستقبل من خالل العبور بني خمتلف الثقافات
والتقاليد والأيديولوجيات الدينية واالجتاهات االقت�صادية ،ومتنح الزائر
وجبة عن �إرثها الثقايف ومركزها املادي والرقمي وعر�ض �إجنازات التنقل
وال�ت�ق��دم والتنمية امل�ستدامة وال�ت�ط��وي��ر ،كما ت�ستعر�ض يف اجل�ن��اح �أهم
التقاليد والفلكلور والتاريخ والتقنيات احلديثة املتطورة من خالل منطقة
الت�سوق التى ت�ضم املنتجات التي تتعلق بتاريخ بلغاريا.
والهدف من م�شاركة بلغاريا يف �أك�سبو  2020يعود �إىل تعزيز مكانتها
كمركز لوجي�ستي وثقايف بني �أوروب��ا و�أ�سيا ،كما انها تعترب جوهرة البحر
الأ�سود من اجلهة الغربية مبا متتلكه من جبال �شاهقة ومناطق �سياحية
جتذب ال�سياح من جميع �أنحاء العامل ،مما يجعلها تروج جلميع القطاعات
واخل��دم��ات واحل�ل��ول املبتكرة ،ف�ضال عن ت�سليط ال�ضوء على الإجنازات

العلمية وال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت��ى حتققت خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،خ��ا��ص��ة بعد
االكت�شافات الأث��ري��ة للعديد م��ن الكنوز واملقتنيات الثمينة م��ن الذهب
واملعادن النفي�سة يف �أنفاق �سرية وقبور تعود �إىل ما قبل التاريخ.
الغريب �أن رواد جناح بلغاريا يف �أك�سبو  ،2020ينده�شون عندما يجدوا
قطعة ذهبية دائ��ري��ة على �شكل �شعار �أك�سبو دب��ي معرو�ضة يف اجلناح،
وت�صميمها ال��ذي يرجع �إىل ما يزيد عن  300ع��ام ،يحاكي نف�س �شعار
�أك�سبو ،وت�ع��ود ه��ذه القطعة �إىل ملكية املتحف الوطني يف بلغاريا وقد
جلبت خ�صي�صاً لعر�ضها على اجلمهور ،وي�صل وزن الفطعة امل�صنوعة من
الذهب اخلال�ص عيار  24قراطاً �إىل كليو ومائتي ج��رام ،ومل تكن هذه
القطعة الوحيدة التى تعر�ض من الذهب ولكن اجلناح ي�ضم عدداً كبرياً
من املقتنيات الذهبية التى خ�ص�صت لها �صناديق من الزجاج على هيئة

املوجودة باملتاحف للحفاظ على املقتنيات الثمينة والتى ت�شكل تاريخ الدول
وتراثها.
عر�ض جناح بلغاريا يف �أك�سبو  ، 2020جدارية ت�ؤرخ ملبادرة بعنوان "هيومانز
�إن ذا لوب" الالجئني من �أكت�ساب مهارات تلبي حاجة ال�سوق التقنية �إىل
ق��وة عاملة مثقفة رقمياً ،وج��اء يف م�تن وثيقة امل �ب��ادرة� ،أن بلغاريا توفر
للوافدين اجلدد �إليها تدريباً تقنياًودرو�ساًيف اللغة الإجنليزية ثم تتيح لهم
فر�صة تطبق ما تعلموه عن طريق العمل عن بعد لإجناز برامج م�صغرة
ت�ستخدم يف خوارزميات الذكاء اال�صطناعي وت�أمل املبادرة يف التو�سع عرب
دول البلقان بهدف م�ساعدة الالجئني على االندماج يف حميطهم اجلديد
عرب فر�ص العمل املتاحة ،كما يدعو الزوار للتفاعل مع برنامج �أك�سبو اليف
وما يدعم من م�شروعات مبتكرة وم�ؤثرة يف �شتى �أنحاء العامل

جنوم من العامل ت�شارك جمهور �إك�سبو  2020دبي االحتفال بعيد امليالد
•• دبي– الفجر

حر�صا من �إك�سبو  2020دبي على
جعل املو�سيقى ج��زءا �أ�سا�سيا من
م��و��س��م االح �ت �ف��االت ،ي�ق��دم احلدث
الدويل مرا�سم احتفال ممتعة بعيد
امل �ي�لاد ،ت�شتمل ع�ل��ى ع��رو���ض �أداء
حية على امل�ستوى املحلي والعاملي،
ت �ن �ط �ل��ق ال � �ي� ��وم اجل �م �ع ��ة و غ� ��داً
ال�سبت  24و 25دي�سمرب اجلاري
ع�ل��ى من�صة ال�ي��وب�ي��ل وم���س��رح دبي
ميلينيوم.
ويف ع�شية عيد امليالد حتيي فرقة
غريغوريان ت�شانت املقيمة يف دبي
عر�ضا م�ستقال لرتاتيل عيد امليالد
يف م���س��رح دب��ي ميلينيوم ،وتت�ألف
ال �ف��رق��ة م��ن �أع �� �ض��اء م��ن خمتلف
البلدان وهي� :أرمينيا وكوبا ورو�سيا
وجنوب �أفريقيا والواليات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،حيث ��س�ت��ؤدي الفرقة
ع��ر� �ض �ه��ا امل �م �ي��ز مل��و� �س �ي �ق��ى اجل ��از
ف �ي��وج��ن ،امل���س�ت�ل�ه�م��ة م��ن عمالقة

مو�سيقى اجلاز مثل كيني غاريت.
وغدا  24دي�سمرب �سيقدم املو�سيقي
الأمريكي نايا �إيزومي عر�ضا ممتعا
على م�سرح دبي ميلينيوم يت�ضمن
م�ق�ط��وع��ات م��ن مو�سيقاه العاملية
التي تركز على الغيتار ومت��زج بني
مو�سيقى اجل��از وال�ب�ل��وز وال�سول.
و�أع � ��رب ال �ف �ن��ان ع��ن ح�م��ا��س��ه �إزاء
م �� �ش��ارك��ة م��و��س�ي�ق��اه م��ع "جمهور
ج��دي��د يف ب�ل��د جديد" ،متمنيا �أن
ي �ب��ث ع��ر� �ض��ه ال� �ت� �ف ��ا�ؤل يف نفو�س
اجلماهري وي�شغلهم عن توتراتهم.
وتقدم جوقة �إجنيل جمتمع لندن
عر�ضيها ال �ي��وم و غ ��داً  24و 25
دي�سمرب يف حديقة اليوبيل وم�سرح
دبي ميلينيوم على التوايل .وتتكون
ال �ف��رق��ة م��ن م�غ�ن�ين ومو�سيقيني
م �ت �م �� �س �ك�ين ب �ت �ق��ال �ي��د الكني�سة
الإجن�ي�ل�ي��ة واخل�م���س�ي�ن�ي��ة يف املقام
الأول ،وت���ش�ك�ل��ت ال �ف��رق��ة يف عام
 ،1982و�أحيت �أول حفل لها يف
ع� ��ام  1983يف م �ن �ط �ق��ة نوتينغ

وت �ه��دف ال �ف��رق��ة �إىل ن���ش��ر ر�سالة
الت�سامح واالح�ت�رام .ويف ي��وم عيد
امل�ي�لاد� ،سوف تبث املغنية واملمثلة
الفلبينية ليا �سالونغا ،التي ا�شتهرت
ب� � ��أدواره � ��ا يف امل �� �س��رح املو�سيقي،
و�أدائها للأ�صوات الغنائية الثنتني
م��ن �أم �ي�رات �أف�ل�ام دي ��زين� ،أج ��واء
االح �ت �ف��االت ب��امل �ي�لاد ع �ل��ى من�صة
اليوبيل ،حيث �ستقدم مزيجا من
م �ق �ط��وع��ات ال �ع �ط�لات ومو�سيقى
ال�ب��وب وامل�سرح املو�سيقي .وت�شتاق
املغنية ليا �إىل �أج��واء امل�شاركة التي
فاتتها �أثناء فرتة الإغ�لاق الكامل
ب�سبب فريو�س كوفيد ،-19وتتطلع
�إىل زي ��ارة دب��ي م��رة �أخ ��رى ،كونها
�آخر مدينة قدمت فيها عر�ضا قبل
فرتة الإغالق .و�سي�ستمتع اجلمهور
بحفل يحييه املغني وعازف البيانو
وك ��ات ��ب الأغ� � ��اين ال�ب�ري �ط��اين جو
��س�ت�ي�ل�غ��و يف ح��دي �ق��ة ال �ي��وب �ي��ل يوم
ه�ي��ل ب�ل�ن��دن .وتتطلع ال�ف��رق��ة �إىل  40عاما من م�سريتها يف جمال �إك���س�ب��و  2020دب ��ي "هو من�صة يكونوا على م��ر�أى وم�سمع العديد غدٍ  25دي�سمرب اجل��اري .وي�شتهر
االح� �ت� �ف ��ال ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ب�إكمال املو�سيقى .و�أ� �ش��ارت الفرقة �إىل �أن ع��امل �ي��ة رائ� �ع ��ة ت �ت �ي��ح ل �ل �ف �ن��ان�ين �أن من الزوار من خمتلف اجلن�سيات"� � ،س �ت �ي �ل �غ��و ب �ع��رو� �ض��ه احل� �ي ��ة التي

تتميز بالرباعة املو�سيقية والطابع
امل �� �س��رح��ي واالرجت � � � ��ال ،وق� ��د ق� �دّم
ع��رو� �ض��ا خ��ا� �ص��ة لل��أم�ي�ر ت�شارلز
يف ق���ص��ر ��س��ان��ت ج�ي�م����س .وينتظر
ال ��زوار مزيج م��ن �أغانيه اخلا�صة،
�إىل جانب �أع�م��ال لعدد من فنانيه
املف�ضلني ،مبن فيهم نات كينغ كول،
وك� ��ول ب ��ورت ��ر ،وف ��ران ��ك �سيناترا.
ت���ص��دح ف��رق��ة غ��ري�غ��وري��ان ت�شانت
برتانيمها يف م�سرح دب��ي ميلينيوم
ال �ي��وم اجل�م�ع��ة  24دي���س�م�بر ،من
ال �� �س��اع��ة  22:30ب�ت��وق�ي��ت دول ��ة
الإم� � � ��ارات ،ويف ال �� �س��اع��ة 19:30
بتوقيت الإم��ارات من اليوم نف�سه،
يقدم �أع�ضاء جوقة �إجنيل جمتمع
لندن ونايا �إي��زوم��ي مو�سيقاهم يف
م�سرح دبي ميلينيوم �أي�ضا� .أما يوم
غ��د ال�سبت  25دي�سمرب ،في�شهد
ع��رو���ض ليا �سالونغا وج��و �ستيلغو
وج��وق��ة �إجن�ي��ل جمتمع لندن بدءا
م ��ن ال �� �س��اع��ة  21:00بتوقيت
الإمارات يف حديقة اليوبيل.

مهرجان ال�شتاء ال�سحري للأطفال من �إك�سبو  2020دبي م�ستمر حتى  8يناير
والتوجه نحو موقع احل��دث ال��دويل ،للم�شاركة
•• دبي �إك�سبو – الفجر
يف امل�ه��رج��ان ال�شتوي ل�ل�أط�ف��ال ،وامل�ستمر حتى
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
 8يناير  ،2020وما ميثله من فر�صة مثالية
حممد معني الدين
ف��ر��ص��ة ال ت �ف � ّوت ي�ق��دم�ه��ا �إك���س�ب��و  2020دبي وجم��ان �ي��ة ،لإم �ت ��اع ال���ص�غ��ار م��ن ج�م�ي��ع الفئات
جلميع الزوار ،حيث ميكنهم ا�صطحاب عائالتهم العمرية طوال فرتة املهرجان.

�إذ ت���س�ت���ض�ي��ف ح��دي �ق��ة امل �ه��رج��ان اجل ��دي ��دة يف
موقع �إك�سبو  2020مهرجان ال�شتاء ال�سحري
للأطفال ،والعامر بالأن�شطة الرتفيهية ،كقالع
ال �ق �ف��ز امل �ط��اط �ي��ة ،واحل��دي �ق��ة ال �ق��اب �ل��ة للنفخ،
وم�ه�م��ات ال�ع�ث��ور على ال�ك�ن��وز ،وف��ن ال��ر��س��م على

الوجه ،وعرو�ض خ ّفة اليد ،بالإ�ضافة �إىل الفنون
وامل�شغوالت اليدوية وغريها الكثري والكثري من
الأن�شطة املمتعة ،وي�ستمر املهرجان يومياً من
ف�ترة الظهر وحتى منت�صف الليل (م��ن ال�سبت
�إىل الأرب� �ع ��اء) وح �ت��ى  0200ي��وم��ي اخلمي�س

واجلمعة.
يوفر �إك�سبو  2020دبي للزوار عربات الطعام
عرب ع��دة مواقع لإذك��اء �شعلة امل��رح واال�ستمتاع،
على �أن �غ��ام من�سقي ال��دي ج��ي ،و��ش��ا��ش��ات عر�ض
الأفالم ،بالإ�ضافة لت�شكيلة منوعة من الفعاليات

ال��ري��ا��ض�ي��ة والأن���ش�ط��ة ال�ترف�ي�ه�ي��ة ع�ل��ى املن�صة
الرئي�سية ،يف �أج��واء مفعمة باملرح تالئم جميع
�أف��راد العائلة .يُقام املهرجان ال�شتوي للأطفال
يف حديقة امل�ه��رج��ان ،يف ��ش��ارع ال ��وادي ،بحديقة
اليوبيل ،بجوار جناح ماليزيا
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�أخبـار الإمـارات
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الرئي�س الفرن�سي مينح �سعيد ال�شحي
و�سام جوقة ال�شرف برتبة فار�س
•• �أبوظبي  -وام:

منح فخامة �إميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�سية
اللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي قائد القوات الربية «و�سام
جوقة ال�شرف برتبة فار�س».
ويعد الو�سام م��ن �أع�ل��ى الأو��س�م��ة الوطنية يف فرن�سا ،ويتم
منحه ل�شخ�صيات فرن�سية �أو �أجنبية ،وذلك تقديراً جلهوده
التي بذلها يف تعزيز عالقات التعاون يف املجال الع�سكري بني
دولة الإمارات العربية املتحدة واجلمهورية الفرن�سية.
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وق��ام ال�ف��ري��ق ال��رك��ن فان�سان غ�ي��وين ق��ائ��د ال �ق��وات الربية
الفرن�سية ال��ذي ي��زور ال��دول��ة حاليا ،بتقليد ال�ل��واء الركن
�سعيد را�شد ال�شحي قائد القوات الربية ،و�سام جوقة ال�شرف
برتبة فار�س خ�لال حفل �أقيم بقياده القوات الربية وذلك
بح�ضور عدد من كبار �ضباط وزارة الدفاع يف اجلانبني.
و�أعرب قائد القوات الربية عن بالغ �شكره وتقديره للرئي�س
الفرن�سي على منحه ه��ذا ال��و��س��ام ،متمنياً للعالقات بني
البلدين مزيداً من التطور والتقدم ،مبا يلبي طموحاتهما
يف م�ستقبل واعد.

�إك�سبو يف �أ�سبوع :ا�ستنفار لن�صرة اللغة العربية  ..وا�ستعدادات ا�ستثنائية لر�أ�س ال�سنة

•• �أبوظبي -وام:

ا��س�ت�ن�ف��ر "�إك�سبو  2020دبي"
اجل� �ه ��ود وال� �ط ��اق ��ات ال �ع��رب �ي��ة يف
�سبيل حماية اللغة العربية وتعزيز
ح�ضورها العاملي عرب جمموعة من
الفعاليات والأن�شطة التي �شهدها
اال�سبوع اجلاري بح�ضور عدد كبري
من امل�س�ؤولني واملخت�صني من كافة
الدول العربية ،فيما وا�صل احلدث
ال �ع ��امل ��ي حت �� �ض�ي�رات��ه الحتفاالت
ا�ستثنائية بر�أ�س ال�سنة امليالدية.
وت�ستعر�ض وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم ��ارات
"وام" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع"
�أب� ��رز ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل�ن��ا��س�ب��ات التي
�شهدها احل��دث العاملي يف �أ�سبوعه
الثاين ع�شر.
قمة "العربية"..
و�شهد �إك�سبو  2020دبي ،فعاليات
ال�ن���س�خ��ة الأوىل م ��ن ق �م��ة اللغة
العربية التي ناق�شت ق�ضايا "لغة
ال�ضاد" يف جماالتها ومو�ضوعاتها
امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن �أج ��ل �إث � ��راء احل ��وار
وتقدمي جت��ارب مميزة� ،إىل جانب
مناق�شة �أهم تو�صيات تقرير «حالة
اللغة العربية وم�ستقبلها» ال�صادر
ع ��ن وزارة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب يف
دي�سمرب .2020

و�أ� �ص��درت القمة يف خ�ت��ام �أعمالها
ح ��زم ��ة م� ��ن ال� �ت ��و�� �ص� �ي ��ات �شملت
اق� �ت ��راح و�� �ض ��ع � �س �ي��ا� �س��ات لغوية
وتعيني م�ؤ�س�سات مرجعية ت�ضع
ال�ت���ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ي�ن وتطوير
�آليات عمل جمامع اللغة العربية،
وت �ع��زي��ز ال �ت �ن �� �س �ي��ق ب�ي�ن اجل ��وائ ��ز
العربية املختلفة ،كما �أو�صت بقرار
م �ي �ث��اق �إع�ل�ام ��ي ع��رب��ي م�شرتك
ي�ع�ن��ى ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف الإع�ل�ام
وت��أ��س�ي����س وح ��دة حكومية لتعزيز
املحتوى الإعالمي العربي و�إن�شاء
جلان ا�ست�شارات تخ�ص�صية :لغوية
�إعالمية اقت�صادية تعليمية.
و�أو�صت القمة بتفعيل ال�شراكة بني
الإع �ل��ام وم��راك��ز ال�ب�ح��ث العلمي
يف خمتلف التخ�ص�صات الإن�سانية
وال�ل�غ��وي��ة والعلمية و�إق� ��رار مقرر
ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب �ك �ل �ي��ات الإع �ل��ام
و�أق���س��ام�ه��ا يف اجل��ام �ع��ات العربية
وت �ف �ع �ي��ل ال �ق��وان�ي�ن والت�شريعات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ا� �س �ت �ع �م��ال ال �ع��رب �ي��ة يف
الف�ضاء العام ،كما دعت �إىل �إن�شاء
مر�صد ع��رب��ي للكتاب ،واحل��د من
ظ��اه��رة قر�صنة ال�ك�ت��ب والتوعية
بانتهاكات ح�ق��وق امللكية الفكرية
و� �ص �ي��اغ��ة ق��ان��ون ع��رب��ي م�شرتك
النتقال الكتب واملعرفة بني الدول
العربية.

و� �ص��و ًال �إىل ال �ي��وم ،ح�ي��ث حتديات
طابع �أممي..
�أ�� �ض� �ف ��ى «�إك� ��� �س� �ب ��و  2020دب� ��ي» املحتوى الرقمي ولغة الربجمة.
طابعاً �أممياً على االحتفال باليوم
ال�ع��امل��ي للغة ال�ع��رب�ي��ة ،ال��ذي وافق وزراء الثقافة..
 18/دي�سمرب من كل ع��ام ،/حيث ا� �س �ت �� �ض��اف �إك �� �س �ب��و  2020دبي
ح���ض��ر احل �ف��ل ن�خ�ب��ة م��ن العقول ف �ع��ال �ي��ات ال � � � ��دورة  22ل � �ل� ��وزراء
وامل �ت �خ �� �ص �� �ص�ين وامل �ه �ت �م�ي�ن بلغة امل���س��ؤول�ين ع��ن ال �� �ش ��ؤون الثقافية
ال���ض��اد� ،ضمن فعاليات «م�ستقبل يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي مب���ش��ارك��ة 18
ال � �ل � �غ ��ة ال � �ع ��رب � �ي ��ة  -ج� ��� �س ��ر بني وزي � � � ��راً م � �� � �س � ��ؤو ًال ع� ��ن ال� ��� �ش� ��ؤون
احل �� �ض��ارات» ،ال�ت��ي حتتفي باللغة ال �ث �ق ��اف �ي ��ة يف ال� ��وط� ��ن ال� �ع ��رب ��ي،
وال�ث�ق��اف��ة وال�ت��راث ال �ع��رب��ي ،ودار وجامعة ال��دول العربية ،ومنظمة
النقا�ش حول ما�ضي اللغة العربية الأمم امل �ت �ح��دة ل �ل�ترب �ي��ة والعلم
املزدهر واحت�ضانها ثقافات عديدة ،وال �ث �ق��اف��ة «ال�ي��ون���س�ك��و» ،ومنظمة
ب��دءاً من الكتابة على ورق الربدي ال�ع��امل الإ��س�لام��ي للرتبية والعلم

وال�ث�ق��اف��ة «الإي���س�ي���س�ك��و» ،ومكتب
ال�ت�رب �ي��ة ال �ع��رب��ي ل� ��دول اخلليج،
واملجل�س العاملي للمعامل واملواقع
«�إي� �ك ��وم ��و� ��س» ،وال �ه �ي �ئ��ة العربية
ل�ل�م���س��رح .ور ّك� ��زت ال� ��دورة الثانية
وال � �ع � �� � �ش� ��ري� ��ن ع � �ل� ��ى ج� �م� �ل ��ة من
امل��و� �ض��وع��ات� ،أب��رزه��ا ت�ق��ري��ر حالة
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب� ّي��ة وم�ستقبلها الذي
ت �� �ص��دره وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب
يف االم ��ارات بال�شراكة مع املجل�س
اال�ست�شاري للغة العربية؛ وبحث
��س�ب��ل ال �ت �ع��اون لإط �ل��اق م�شاريع
جديدة يف جماالت الثقافة والرتاث
واللغة العربية وتطويرها.

الربدة..
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ عبداهلل
بن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
وال �ت �ع ��اون ال � ��دويل وب�ت�ن�ظ�ي��م من
وزارة الثقافة وال���ش�ب��اب ،انطلقت
ف �ع��ال �ي��ات ال �ن �� �س �خ��ة ال �ث��ان �ي��ة من
ف �ع��ال �ي��ات م �ه��رج��ان ال �ُب ��رُ دة حتت
��ش�ع��ار «م���س��اح��ات ل�ل�ع�ب��ور ..عوامل
ل�لاك �ت �� �ش��اف» ال � ��ذي ت �� �ض �م��ن هذا
ال�ع��ام حلقات نقا�شية وور���ش عمل
وجل�سات ح��واري��ة .و�أت��اح املهرجان
ل �ل �ح �� �ض��ور ف��ر� �ص��ة ال �ت �ع��رف على
�أ�شكال الفن الإ�سالمي واال�ستمتاع
بالعرو�ض امل�ستوحاة من الثقافات
امل �خ �ت �ل �ف��ة يف ال� �ع ��امل الإ� �س�ل�ام ��ي،
كما ت�ضمن  15معر�ضاً للأعمال
الفنية الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل 10
عرو�ض مبا�شرة من خمتلف �أنحاء زيارات..
العامل مبا يف ذلك ال�شرق الأو�سط وا�صلت �أع��داد زوار �إك�سبو 2020
دبي وتريتها املت�صاعدة حيث و�صل
و�آ�سيا و�أفريقيا.
�إج �م��ايل ال��زي��ارات �إىل  7ماليني
و� 167أل �ف �اً و 591زي ��ارة ،وذلك
الأيام الوطنية..
احتفى �إك�سبو  2020دبي ،باليوم منذ انطالق احلدث العاملي وحتى
ال��وط �ن��ي ل��دول��ة ق �ط��ر ال�شقيقة 20 ،دي�سمرب اجلاري ،وذلك و�سط
ب �ح �ف��ل مم �ي��ز ب � ��د�أ مب ��را� �س ��م رفع تطبيق الإجراءات الوقائية اخلا�صة
ال �ع �ل��م يف � �س��اح��ة ال ��و� �ص ��ل ،تبعها مب��واج �ه��ة ج��ائ�ح��ة "كوفيد،"19
ت� �ق ��دمي ع ��ر� ��ض ث� �ق ��ايف مو�سيقي م��ا ي�ضمن زي��ارة �آم�ن��ة وا�ستثنائية
ل�ف��رق��ة ك� ��ورال «� �س ��وار» القطرية ،جل�م�ي��ع رواد احل � ��دث .وبالن�سبة
ال على العديد م��ن الأن�شطة ملن�صة �إك���س�ب��و االف�ترا� �ض �ي��ة؛ فقد
ف�ض ً
الثقافية والرتفيهية ،كما احتفلت
جمهورية �أنغوال بيومها الوطني يف
جناحها الكائن يف «�إك�سبو 2020
دبي» بباقة من الفعاليات الرتاثية
التقليدية والع�صرية لزوار �إك�سبو.
واح�ت�ف�ل��ت ج��ام�ع��ة ال ��دول العربية
بيومها الفخري يف «�إك�سبو 2020
دب� � ��ي» ،م ��ن خ�ل��ال ف �ع��ال �ي��ات عدة
ب ��د�أت يف �ساحة ال��و��ص��ل بخطابات
ر�� �س� �م� �ي ��ة� � ،س �ل �ط��ت ال� ��� �ض ��وء على
ال�ق��وا��س��م امل���ش�ترك��ة ب�ين ال�شعوب
ال�ع��رب�ي��ة ،ت�لاه��ا ع��ر���ض مو�سيقي،
�� �ض ��م م� �ق� �ط ��وع ��ات خم� � �ت � ��ارة من
ق�ب��ل الأك��ادمي �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة للعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال �ن �ق��ل البحري
التابعة للجامعة.

ارت�ف��ع ع��دد ال��زي��ارات االفرتا�ضية
لإك�سبو � 2020إىل  31.6مليون
خالل نف�س الفرتة ،مدفوعة ب�شكل
�أ�سا�سي بالعرو�ض احل ّية التي ُتبث
ع�ل��ى من�صة �إك���س�ب��و االفرتا�ضية،
وال�ت��ي ُتتيح ل �ل��زوار ال�ق�ي��ام بجولة
افرتا�ضية تفاعلية حية خم�ص�صة
من خالل املوقع..
ر�أ�س ال�سنة..
ت�ت��وا��ص��ل ال�ت�ح���ض�يرات ع�ل��ى قدم
و�ساق يف كافة �أرجاء �إك�سبو 2020
دب ��ي ا� �س �ت �ع��دادا الح �ت �ف��االت ر�أ� ��س
ال�سنة امليالدية حيث تقرر �أن تكون
الأب��واب مفتوحة يف ليلة االحتفال
ح�ت��ى ال� �ـ  5ف �ج��راً ،ف�ي�م��ا ت�ستقبل
الأج �ن �ح ��ة زواره � � ��ا ح �ت��ى الرابعة
�صباحاً من الليلة ذاتها ،و�سيواكب
�إك�سبو ب��دء احتفاالت ال��دول حول
العامل ا�ستقبالها العام اجلديد ،بدءاً
من الثالثة ع�صراً والتي �ستتوا�صل
ح�ت��ى ال���س��اع��ة ال��راب �ع��ة ،م��ن جهته
�سي�شهد املعر�ض احتفاالت �ضخمة
ومتنوعة ال�ستقبال العام اجلديد،
ف �ي �م��ا � �س �ي �ك��ون ه �ن��اك ع ��د تنازيل
بانتهاء ال�ع��ام  2021وب��دء العام
 2022يف �ساحة الو�صل ت�صاحبه
الكثري من املفاج�آت املبهرة يف هذه
الليلة.

جناح باك�ستان ي�ستقبل �أكرث من ن�صف مليون زائر يف  82يو ًما
•• دبي-الفجر:

ا� �س �ت �ق �ب��ل اجل� �ن ��اح ال �ب��اك �� �س �ت��اين يف
�إك�سبو  2020دب��ي ن�صف مليون
زائ� ��ر خ�ل�ال  75ي��و ًم��ا ف�ق��ط منذ
افتتاحه .كانت امل�سرية لتحقيق هذا
الإجن ��از مم� ّي��زة للغاية ،م��ع تنظيم
ح � � ��واىل  100ف �ع ��ال � ّي ��ة جت ��ار ّي ��ة
وموا�ضع ّية وعرو�ض ثقافية يوم ّية
متثل مناطق خمتلفة من باك�ستان.
ا��س�ت�ق�ط��ب اجل �ن��اح  50000زائر
�إ� �ض��ا ّيف يف ظ��رف � 7أي��ام فقط .ويف
ح�ي�ن ا� �س �ت �ق �ب��ل اجل� �ن ��اح املغرتبني
الباك�ستانيني والعديد من املقيمني
يف الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة على
مدار  82يومًا ،كانت غالبية الزوار قال زائر من املك�سيك" :لقد �أحببت
التجربة حقًا ،و�شعرت ب�أنها غامرة
من املجتمع الدويل.

ل �ل �غ��اي��ة ،ف��اجل �ن��اح ي �ع��ر���ض ك� � ّل ما
تقدّمه باك�ستان من حيث ال�سياحة

باك�ستان يومًا ما".
وق� � ��ال زائ� � ��ر �آخ� � ��ر م ��ن �إ�سبانيا:
"الواجهة ه ��ي م �ث ��ال للحداثة
والهند�سة املعمارية التي ال ت�شوبها
�شائبة� ،أ ّما الق�سم الداخلي للجناح
فهو انعكا�س للتقاليد والثقافات
املتنوعة .لقد كانت جتربة جميلة
و�أو ّد حقًا زيارة باك�ستان الآن".
ي � �ق ��ع اجل� � �ن � ��اح و� � �س� ��ط "منطقة
الفر�ص" ،وي �ه��دف م��و��ض��وع��ه �إىل
�إع �ل��ام و�إل� �ه ��ام و�إث � � ��ارة امل��زي��د من
امل�ح��ادث��ات ح��ول "الكنوز املخفية" ك �م��ا ي���س� ّل��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى املناظر
يف البالد .ي�ستقطب اجلناح يوم ًيا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة اخل�ّل�اّ ب ��ة ،وال�سياحة،
�آالف ال��زوار من جن�س ّيات خمتلفة وفر�ص التجارة ،واال�ستثمار.
للرتويج ل�صورة البالد املت�ساحمة يف ��ش�ه��ر دي �� �س �م�بر� ،أط �ل ��ق اجلناح
وال�صناعة .لقد كانت الزيارة ممتعة وال���ش��ام�ل��ة وال�ت�ق��دم�ي��ة م��ن خالل الباك�ستاين حملة �سياح ّية جديدة
ح � ًق��ا م��ا ي�ج�ع�ل�ن��ي �أرغ � ��ب يف زي ��ارة �إب��راز املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل .م��ن خ�ل�ال ��ش��ا��ش��ة ت�ف��اع�ل�ي��ة تعمل

�شرطة �أبوظبي تكرم «نزالء الوثبة» خريجي برناجمي �سوق العمل والردة
•• �أبوظبي-الفجر:

ك��رم��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي خ��ري�ج��ي ب��رن��ام��ج ��س��وق العمل
وامل�شاركني يف برنامج الردة من نزالء امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ�صالحية -الوثبة بقطاع �أمن املجتمع والذي يهدف
�إىل دعمهم وم�ساعدتهم للح�صول على وظيفة بعد
الإفراج عنهم ودجمهم يف املجتمع.
و�أك ��د العميد في�صل عي�سى احل �م��ادي ،م��دي��ر مديرية
امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية احلر�ص امل�ستمر على
توفري الإمكانات لت�أهيل النزالء وفق �أف�ضل املمار�سات
املتقدمة ع�بر ب��رام��ج ت�أهيلية متنوعة  ،ت��ؤت��ي ثمارها
ب�ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن امل �ن �ج��زات وامل� ��ؤ�� �ش ��رات الإيجابية
بالرتكيز على �إعادة دجمهم يف املجتمع ليكونوا منتجني
و��ص��احل�ين واال��س�ت�ع��ان��ة ب��ال��و��س��ائ��ل والأدوات احلديثة،
واالعتماد على املنهجية العلمية لإعادة ت�أهيلهم وتطوير
مهاراتهم.
و�أ�شاد بالتعاون وال�شراكة بني �شرطة �أبوظبي وكليات

التقنية العليا يف تنفيذ الربنامج والذي يعقد با�ستمرار،
مو�ضحا ان الربنامج مدته �سنتني ومينح النزيل اخلريج
�شهادة �إجناز ،ويح�صل على �شهادة ح�سن �سرية و�سلوك
من �شرطة ابوظبي  ،وتتم م�ساعدته يف احل�صول على
وظيفة منا�سبة بعد الإف��راج عنه ،الفتاً �إىل الربنامج
ا�سهم يف تخفي�ض ن�سبة ال�ع��ودة ل��دى ال�ن��زالء مبقدار
ال�ضعف مقارنة بني النزالء الآخرين.
ح�ضر احلفل الدكتور حممد بكة ،املدير التنفيذي ملركز
التفوق والأب�ح��اث التطبيقية والتدريب التابع لكليات
التقنية العليا ،والعقيد علي �سعيد املن�صوري ،نائب مدير
مديرية امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية.
و م��ن جانبه ه�ن��أ امل�ق��دم حمد �سيف ال���س��اع��دي ،مدير
�إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية والإ��ص�لاح�ي��ة -الوثبة بقطاع
�أمن املجتمع اخلريجني على حتقيق نتائج متميزة يف
الربنامج وحر�صهم على م�ضاعفة اجلهود يف اال�ستفادة
من الإمكانات التي وفرتها �شرطة �أبوظبي بالتعاون مع
ال�شركاء لإعادة دمج النزالء يف املجتمع .

تعاون م�شرتك بني (توطني) و�آفاق امل�ستقبل خلدمة الدار�سني الإماراتيني يف اخلارج
•• �أ�سامة عبد املق�صود  -الفجر

يف �إط ��ار اال��س�ت�ع��داد للخم�سني ع��ام املقبلة وت �ع��زي��زاً للتعاون
امل �� �ش�ترك ال ��ذي ي�ت��م يف �أك���س�ب��و  2020دب ��ي ،وق ��ع الدكتور
�إي �ه��اب �أح�م��د ع��ادل م��دي��ر ع��ام ت��وط�ين لال�ست�شارات اتفاقية
تعاون مع �آف��اق امل�ستقبل للتدريب ومقرها بالقاهرة ،بهدف
التخفيف عن الطالب الإماراتيني معاناة ا�ستخراج ال�شهادات
املعادلة للدرا�سات اجلامعية والدرا�سات العاليا من ماجي�ستري
ودك�ت��وراه ،وذل��ك بناءاً على ق��رارات املجل�س الأعلى للجامعات
امل�صرية اخلا�ص بالطلبة الدرا�سني من دولة الإمارات العربية
املتحدة.
و�أكد الدكتور �إيهاب �أحمد عادل �أن �أك�سبو  2020دبي ،فر�صة

كبرية جلميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية �أن تكت�شف ما يكملها
يف الدول العار�ضة يف املعر�ض والتى تتجاوز  192دولة ،م�شرياً
�إىل �أن اك�سبو من املعار�ض الناجحة التى فتحت �آفاق للجميع
�أن ينهل من االتفاقيات يف املجاالت ذات ال�صلة ،ومبا ي�صب يف
خدمة املواطن واملقيم على �أر�ض دولة الإمارات.
و�أ�شار �إىل �أن �أتفاقية التعاون جاءت �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية
لـ (توطني) ودرا�ستها ل�سوق العمل ومبقت�ضى احتياج الطلبة
الدار�سني يف اخلارج ملن ي�سعى ال�ستخراج ال�شهادات العامة بعد
التخرج و�إعتمادها من قبل املجل�س الأعلى للجامعات لتكون
م�ستوفية كل الإج ��راءات ومعتمدة دول�ي�اً ،وانها فر�صة كبرية
لأن يكون التعاون امل�شرتك متزامناً مع ا�ستعداد دولة الإمارات
للخم�سني ع��ام ال�ق��ادم��ة بنقل اخل�ب�رات وامل�ع��رف��ة ،و�أ� �ض��اف �أن

هذه االتفاقية �ستوفر على �أبنائنا يف الدولة الكثري من الوقت
واجل�ه��د وامل ��ال ،و�أن ال�ف�ك��رة ج��اءت بعد مطالبات ك�ث�يرة من
طالبنا يف اخل ��ارج ب ��أن ي�ك��ون لهم مكتب دائ��م يف ال ��دول التى
يدر�سون فيها ليقوم بالإجراءات الإداري��ة عنهم ،وكان الأتفاق
الأول مع مكتب �آف��اق امل�ستقبل للتدريب ليكون النواة الأوىل
ل�سل�سلة اتفاقيات مع معظم ال��دول املوجودة ب�أك�سبو 2020
ولنا فيها دار�سني وطالب.
و�أع��رب الدكتور �إيهاب �أحمد عن �سعادته بهذا التعاون الذي
يثبت ب�أن اك�سبو  2020حدث عظيم فتح للجميع طاقة �أمل
ومنح ال��دول الفر�صة للتقارب والتعاون يف جميع القطاعات
وم�ن��اح��ي احل�ي��اة م��ن اقت�صاد و�صحة وتعليم وت �ب��ادل جتاري
وجمال ال�سياحة

ب� ��ال� ��ذك� ��اء اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ل � �ل ��زوار
امل �ه �ت � ّم�ين م��ن �أج� ��ل ال �ت��وا� �ص��ل مع
م�ن� ّ�ظ�م��ي ال ��رح�ل�ات ال���س�ي��اح�ي��ة يف
باك�ستان بهدف التخطيط لزيارتهم
�إىل البالد.
تتم ّتع باك�ستان ب�إمكانات �سياح ّية

هائلة .فلدى افتتاح مطار �سكاردو،
�أ�شار رئي�س الوزراء عمران خان �أ ّنه
ب�إمكان باك�ستان جذب ما ال يقل عن
 40-30مليار دوالر �أمريكي من
ق�ط��اع ال�سياحة فقط يف جيلجيت
بالت�ستان.

«ال�سالمة املرورية» تت�صدر ا�ستطالع ر�أي �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي -الفجر

ت� ��� �ص ��درت "ال�سالمة املرورية"
ا�ستطالعًا ل �ل��ر�أي� ،أج��رت��ه م�ؤخ ًرا
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة �أبوظبي،
ب��ال �ل �غ��ات ال �ع��رب �ي��ة والإجنليزية
والآ�سيوية ،وف ًقا لنتائج الت�صويت
امل �ب��ا� �ش��ر ،ع�ب�ر م ��واق ��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ،الخ �ت �ي��ار "املحتوى
الإعالمي" الأكرث �أهمية للجمهور
خالل عام .2021
و�أك � � ��د  61%م ��ن امل �� �ش��ارك�ي�ن يف
ال�ت���ص��وي��ت اه�ت�م��ام�ه��م بالر�سائل
الإع�لام �ي��ة واحل �م�ل�ات التوعوية
ال �ت ��ي ت �ن �� �ش��ره��ا ح �� �س��اب��ات �شرطة
�أب��وظ �ب��ي ل�ت�ع��زي��ز ال��وع��ي مبعايري
ال�سالمة امل��روري��ة وال�ت�ح��ذي��ر من
ال�سلوكيات امل��روري��ة ال�سلبية على
الطرق وجاءت "مكافحة اجلرمية"
يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة بن�سبة ،26%
م ��ن اه �ت �م��ام م���س�ت�خ��دم��ي �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،فيما احتلت
"اخلدمات الذكية" املركز الثالث،
بن�سبة  .13%و�أو�ضح املقدم ركن
�أح�م��د جمعة الكعبي م��دي��ر مركز
�إدارة ال���س�م�ع��ة امل��ؤ��س���س�ي��ة ب� � ��إدارة
الإع �ل ��ام الأم� �ن ��ي ،ب �ق �ط��اع �ش�ؤون
القيادة �أن اال�ستطالع ي�أتي �ضمن
منظومة "تقييم الأداء الإعالمي"
والتي ت�ضم �أ�سالي ًبا عديدة لقيا�س
�أث� � ��ر امل� �ح� �ت ��وى ع �ل��ى م� � ��دار العام
وال��وق��وف ع�ل��ى م��دى ت ��أث�ير املواد
الإع�لام�ي��ة ودرج��ة تفاعل املجتمع
م��ع امل �ن �� �ش��ورات ال��رق�م�ي��ة اليومية
ع�ب�ر و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام ومن�صات

ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي .و�أ� �ض ��اف
�أن اال�� �س� �ت� �ط�ل�اع الأخ � �ي ��ر ي ��ؤك ��د
اه�ت�م��ام �أف� ��راد املجتمع باحلمالت
الإع�لام �ي��ة ،وال��ر��س��ائ��ل التوعوية،
التي تن�شرها �شرطة �أبوظبي ب�شكل
يومي لرفع وعي ال�سائقني بالنظم
واللوائح املرورية وحتفز ال�سلوكيات
املرورية الإيجابية ،والتحذير من
ال �ت �ج��اوزات وال�ت���ص��رف��ات ال�سلبية
مب ��ا ي �ق �ل��ل م ��ن احل� � � ��وادث ويعزز
�سالمة م�ستخدمي ال�ط��رق .و�أكد
�أن �شرطة �أبوظبي ت�ستثمر نتائج
ا�ستطالعات الر�أي ،يف �إعادة توجيه
"�صناعة املحتوى الإعالمي" مبا
يتما�شى مع اهتمامات كافة �أفراد
املجتمع ويعزز من فاعلية الر�سائل
الإع�لام�ي��ة ،وي��زي��د م��ن انت�شارها،
وت�أثريها ،وتفاعل اجلمهور معها،
حتقي ًقا للأولويات اال�سرتاتيجية
ل�شرطة �أبوظبي ،الرامية �إىل تعزيز
الثقة ،والتوا�صل الفعال ،بينها وبني
جمهورها ،املحلي ،والدويل.
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لبنان مهدد بانقطاع خدمة الإنرتنت ..هل ينعزل عن العامل؟
•• بريوت-وكاالت

�شهدت بع�ض املناطق اللبنانية ،م��ن بينها العا�صمة ب�ي�روت ،تراجعا يف
م�ستوى خدمة الإن�ترن��ت خ�لال �أوق��ات متفرقة يف ال�ي��وم ،يف وق��ت ير�سم
خ�براء �صورة قامتة لهذا القطاع قد ت�صل �إىل حد انقطاع اخلدمة عن
البالد .ويبدو �أن احلكومة اللبنانية �أمام خيارين هما �إما اال�ستمرار دعم
القطاع وا�ستنزاف الإحتياطي من م�صرف لبنان �أو فقدان اخلدمة ،و�إما
ت�سعري كلفة اخلدمة على �سعر ال�صرف احلقيقي للدوالر الأمريكي.
واخليار الثاين يعني عمليا �أن �أ�سعار هذه اخلدمة �ستزداد ،مما يعني �إلقاء
مزيد من الأعباء على اللبنانيني الذين يعانون من �أزمة اقت�صادية خانقة
منذ  2019طالت �شتى مناحي احلياة.
وتت�صل م�شكلة الإنرتنت يف لبنان حاليا ب�سعر �صرف اللرية اللبنانية �أمام

ال��دوالر الأم�يرك��ي� ،إذ ت�ستنزف تكاليف ال�شبكة العنكبوتية االحتياطي
الأجنبي ل��دى م�صرف لبنان امل��رك��زي .وتتخل�ص امل�شكلة يف �أن ت�سعرية
اخلدمة ال ت��زال وف��ق ال�سعر الر�سمي ل�صرف ال��دوالر وه��و  1515لرية
لبنانية مقابلة ال��دوالر ال��واح��د ،لكن كثريا من م�ستلزماته تدفع ب�سعر
ال�سوق ال�سوداء .ومن املحتمل �أن يتكرر �سيناريو رفع الدعم عن الإنرتنت،
كما حدث مع الوقود واملواد الغذائية .وقطاع الإنرتنت يت�سم ب�أهمية كربى
يف لبنان ،فهو يربط �سكان �أنباء البالد مع الكثري من �أقاربهم و�أحبتهم
املغرتبني حول العامل .والحظ لبنانيون تراجع م�ستوى خدمة الإنرتنت،
والأ��س�ب��اب يف ذل��ك ع��دي��دة ،وف��ق املتخ�ص�صني ،م��ن بينها ت��راج��ع م�ستوى
ال�صيانة واخل��دم��ة وت��دين �أن�ظ�م��ة امل��راق�ب��ة وع��دم ق��درة ال �ك��ادر الب�شري
على ت�أمينها من الناحية اللوج�ستية وتراجع تغذية املولدات الكهربائية
ل�ل�م�ح��والت وال�ن�ق����ص ال�ك�ب�ير يف ال��وق��ود .و�أك ��د م���ص��در م� ّ�ط�ل��ع يف قطاع

الإت�صاالت يف البالد ملوقع "�سكاي نيوز عربية �أن "�شركة �أوجريو و�شركات
نقل املعلومات وخدمات الإنرتنت اخلا�صة على ح ّد �سواء ،تدفع ق�سما كبريا
من نفقاتها الت�شغيل ّية بالدوالر ،وهي تتعر�ض �إىل خ�سائر مالية كبرية ممّا
�سيف�ضي لو�ضع �شديد اخلطورة ،وهو انهيار منظومة الإت�صاالت يف لبنان
بالكامل ،وانقطاع كلي للإنرتنت" .ب��دوره ،قال مدير عام هيئة �أوجريو
عماد كريدية ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" :نعمل على الإجراءات القانونية
ل�شراء ال��وق��ود ل�صيانة وت�شغيل ال�شبكة كي متر ف�ترة الأع�ي��اد على خري
و�ستكون خدمة الإنرتنت م�ؤم ّنة يف ك ّل املناطق �أثناء فرتة الأعياد والأيام
التي تليها" .و�أ�ضاف كريدية" :بد�أت �شركة �أوجريو مع وزارة االت�صاالت
العمل على درا�سات خا�صة ب�ش�أن رفع تعرفة الإ�شرتاكات يف خدمة الإنرتنت
لكن القرار النهائي برفع الأ�سعار من �صالحية جمل�س الوزراء".
من جانبه ،يقول اخلبري يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت عامر الطب�ش

ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" :نحن ن�ستهلك خدمة الإنرتنت يف لبنان مبا
يقارب  6ماليني دوالر �سنويا ،واملبلغ املطلوب ت�سديده حالياً هو حوايل
� 400ألف دوالر لل�شركات اخلارجية ،ولي�س معروفا �إذا كان هذا املبلغ
حم�صورا ب�شركة معينة �أو بعدة �شركات".
وتابع" :م�صرف لبنان ال م�شكلة لديه يف حتويل املبلغ �إمنا على �سعر املن�صة
الر�سمي وبني �سعر املن�صة و�سعر ال�سوق هناك فرق يبلغ حوايل � 7آالف
لرية وهذا يكبد �شركات الإنرتنت خ�سائر كبرية وهي ال توافق بالتايل على
هذا احلل ،وب�إنتظار الو�صول اىل حل يتابع وزير االت�صاالت وكذلك �شركة
�أوجريو لالت�صاالت احلوار  ،وال نعرف �إذا �سيكون هناك حل لهذه امل�شكلة
خ�لال اليومني املقبلني" .وح��ذر خبري االت���ص��ال �أن ال�شركات الأجنبية
املغذية للبنان قد تلج�أ �إىل بقطع اخلدمة بعد توجيه �إنذار م�سبق ،مع العلم
�أننا مل نتلق �أي �إنذار لغاية اللحظة �إمنا هذا من حق ال�شركات.

تقرير �أمريكي عن � 5سنوات ..فيلق القد�س وحزب اهلل ودعم احلوثيني
•• وا�شنطن-وكاالت

ك���ش��ف م��رك��ز ب�ح�ث��ي �أم��ري �ك��ي ع��ن ت���ض��اع��ف هجمات
ميلي�شيا احلوثي ،املدعومة من �إي��ران� ،ضد ال�سعودية،
خالل العام اجلاري مقارنة بـ.2020
ج��اء ذل��ك يف ت�ق��ري��ر مل��رك��ز ال��درا� �س��ات اال�سرتاتيجية
والدولية ( ،)CSISومقره وا�شنطن ،وتناول القدرات
الع�سكرية الأ�سا�سية للحوثيني و�شركائهم ،وخا�صة
�إي ��ران ،ل�شن هجمات �ضد ال�سعودية و�أه ��داف �أخرى،
وكيف تطورت هذه القدرات.
وللإجابة عن هذه الأ�سئلة ،حلل املركز  4103هجمات
حوثية �ضد ال�سعودية انطالقا من الأرا�ضي اليمنية،
و�ضد �أهداف �أخرى ،مثل الأهداف البحرية يف اخلليج
العربي ،بني  1يناير  2016و� 20أكتوبر .2021
 78هجوما �شهريا
وبح�سب التقرير ،ف�إنه خ�لال الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من عام  ،2021بلغ متو�سط هجمات احلوثيني على
ال�سعودية  78هجوما �شهريا ،م�ق��ارن��ة بـ 38هجمة
كمتو�سط �شهري يف .2020
وب �ق �ي��ادة ف�ي�ل��ق ال �ق��د���س ،ال � ��ذراع اخل��ارج �ي��ة للحر�س
يف
احلوثي
ميلي�شيات
أت
�
�د
و�أو��ض��ح �أن��ه منذ  2015ب�
الثوري الإيراين ،الذي قدم �أنواعا عديدة من الأ�سلحة
توجيه جهودها نحو �أهداف ع�سكرية �سعودية با�ستخدام والأنظمة للحوثيني.
خمزونات من ال�صواريخ البالي�ستية التي ح�صل عليها كما د ّرب فيلق ال�ق��د���س وح��زب اهلل اللبناين م�سلحي
اليمن قبل الأزم ��ة ،وا���س ت��ول��وا عليها م��ن املخزونات احل��وث��ي ،مب��ا يف ذل��ك حت�سني تكتيكاتهم الع�سكرية،
الع�سكرية اليمنية خالل انقالب .2015-2014
وامل���س��اع��دة يف جتميع وا��س�ت�خ��دام و�صيانة ال�صواريخ
ويف ع��ام  ،2016حت��ول احل��وث�ي��ون �إىل ا�سرتاتيجية والطائرات بدون طيار والأ�سلحة والأنظمة الأخرى.
ت�ستهدف ب�شكل متزايد البنية التحتية احليوية ،وكذلك وت��اب��ع" :ال ي�ستخدم فيلق ال�ق��د���س اجل���س��ور اجلوية
ا�ستهداف الأ�صول البحرية املدنية بالقرب من م�ضيق والربية لنقل الأ�سلحة والعتاد �إىل اليمن ،بل ي�ستخدم
باب املندب .ومن عام � 2017إىل عام  ،2020ا�ستفاد العديد من طرق التهريب البحرية ،فكثريا ما فككت
احلوثيون ب�شكل متزايد من التح�سينات يف تكنولوجيا �إيران �أنظمة الأ�سلحة ،وو�ضعتها يف قوارب ،ونقلتها عرب
ال�ط��ائ��رات ب��دون ط�ي��ار وال��ذخ��ائ��ر الإي��ران �ي��ة املتقدمة املوانئ" .ولفت �إىل �أن �إيران زودت احلوثيني بالأ�سلحة
واملركبات اجلوية بدون طيار ،وو�سعوا نطاق ا�ستهداف والتكنولوجيا لل�صواريخ املوجهة امل���ض��ادة للدبابات،
ناقالت النفط ال�سعودية ،يف حماولة لتعطيل �سل�سلة والطائرات بدون طيار و�صواريخ كاتيو�شا  122ملم،
التوريد ال�سعودية والت�أثري على تدفق النفط.
و�أن �ظ �م��ة ال��دف��اع اجل ��وي امل�ح�م��ول��ة م��ن ط ��راز مي�ساغ
و�أ�شار �إىل �أنه ابتدا ًء من فرباير � ،2021شن احلوثيون  ،)MANPADS( -2وم � ��ادة � RDXشديدة
هجوما لال�ستيالء على م ��أرب ،وه��ي حمافظة مينية االنفجار وال�صواريخ البالي�ستية ،كما طور احلوثيون
مهمة اقت�صاديا و�سيا�سيا ،و�ستوفر للحوثيني �سيطرة ن�سخة معدلة من �صواريخ ك��روز الإي��ران�ي��ة مب�ساعدة
��ش�ب��ه ك��ام�ل��ة ع�ل��ى ��ش�م��ال ال �ي �م��ن ،مب��ا يف ذل ��ك البنية م��ن ط�ه��ران .كما درب��ت �إي ��ران حوثيني على ا�ستخدام
التحتية الرئي�سية للنفط وال �غ��از ،مم��ا ي�ساعد على الطائرات بدون طيار داخل حدودها ،مبا يف ذلك قاعدة
حت�سني موقفهم التفاو�ضي.
كا�شان بالقرب من مدينة �أ�صفهان.
فيلق القد�س وحزب اهلل
و�أو� �ض ��ح ال�ت�ق��ري��ر �أن �إي� ��ران ب� ��د�أت يف زي� ��ادة م�ساعدة
احل��وث �ي�ي�ن م ��ع ا� �ش �ت��داد احل � ��رب يف ال �ي �م��ن ،2014

•• القد�س�-أ ف ب

دعم علني
وم�ضى ق��ائ�لا" :ومع م�شاهدتها �-إي ��ران -م�شروعها
يحرتق �أمام عينيها جراء ال�ضربات املوجعة للحوثيني
وخ�سارة عنا�صر لها من فيلق القد�س و�آخرين من حزب
اهلل ،ال�سيما يف م �ع��ارك غ��رب��ي م � ��أرب� ،أع�ل�ن��ت طهران
وح�سن ن�صر اهلل ت�أييدهما العلني للحوثيني ،حتى �إن
طهران قررت �أن تقود احلرب احلوثية ب�شكل مبا�شر من
قلب �صنعاء".
وت��اب��ع" :ما زال��ت �إي ��ران متثل حجر ال��زاوي��ة يف حرب
احلوثيني ،وم�صرع "�سفريها" لدى ميلي�شيا الأخرية
�أ�صابها بحالة �إرباك ،ما ي�ؤكد �أن العام  2022هو عام
الق�ضاء على النفوذ الإي��راين يف اليمن ،بعد �أن �أ�صبح
يهدد املنطقة العربية واملالحة الدولية ،ال�سيما يف ظل
�إ�سناد التحالف العربي لليمنيني يف معركة م�صريية
عدة م�سارات للدعم
و�أو�� �ض ��ح �أن ال �ت �ح��رك الإي� � ��راين ك ��ان ي �ج��ري يف عدة للمنطقة ككل".

 85قتيال بغرق �سفينة يف مدغ�شقر

•• انتاناناريفو�-أ ف ب

ل�ق��ي  85م��ن ال�ع�م��ال املو�سميني
يف ح�صاد القرنفل كانوا عائدين
�إىل ع��ائ�لات �ه��م يف ع �ي��د امليالد،
م�صرعهم يف غ��رق �سفينة �شحن
يف �شمال �شرق ج��زي��رة مدغ�شقر
ح �� �س��ب ح���ص�ي�ل��ة ج ��دي ��دة �أعلنت
اخلمي�س.
وذك � � � ��رت ال� ��� �س� �ل� �ط ��ات البحرية
اخلمي�س �إن �سفينة ال�شحن التي

كيف ميكن لأمريكا م�ساعدة ال�سعودية؟
ودع ��ا ��س�ي��ث ج��ون��ز ،امل�ح�ل��ل ال �ب��ارز يف الأم� ��ن ال ��دويل،
الواليات املتحدة واحللفاء الدوليني �إىل ت�سليط ال�ضوء

بقوة �أك�بر على احلملة الع�سكرية احلوثية والإيرانية
�ضد ال�سعودية ،و�أهمية تقدمي م�ساعدة �أمنية �إ�ضافية
للريا�ض للدفاع عن نف�سها.
و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه ميكن للواليات املتحدة �أي�ضا امل�ساعدة
يف توفري معلومات ا�ستخباراتية قابلة للتنفيذ حول
موقع البنية التحتية للحوثيني يف اليمن ،وتعقب طرق
التهريب الإيرانية.
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اليمني ،معني ال�صيادي ،قال
�إن ال��دع��م الإي ��راين مليلي�شيا احل��وث��ي ب��د�أ منذ عقود،
و�أخذت رقعة ا�ستهدافه يف املجتمع اليمني �أواخر القرن
املا�ضي برعاية بدر الدين احلوثي تت�سع فكريا وماديا،
م ��رورا ب��دع��م جن�ل��ه ح���س�ين احل��وث��ي وم��ؤ��س����س حركة
ال�شباب امل�ؤمن الإرهابية الذي لقي م�صرعه يف �إحدى
معارك �صعدة يف �سبتمرب .2004
و�أ� �ض��اف ال���ص�ي��ادي يف ت�صريحات مل��وق��ع "�سكاي نيوز
عربية"�" :أخذ الدعم الإيراين يزداد و�سط �إنكار �شديد
للطرفني "�إيران واحلوثي" ،حتى انقلبت ميلي�شيا
الأخ�ي�رة ع�سكريا على ال�ن�ظ��ام اجل�م�ه��وري و�سيطرت
على �صنعاء يف � 21سبتمرب  ،2014و�أخ ��ذت حينها
قيادات �إيرانية تظهر يف ت�صريحات ت�أييدية للحوثيني،
ومثلها ح�سن ن�صر اهلل الأمني العام مليلي�شيا حزب اهلل
اللبناين.

م���س��ارات ،فبينما دع�م��ت اجل��ان��ب ال�ف�ك��ري والعقائدي
للمئات م��ن ق�ي��ادات احل��وث��ي ال��ذي��ن ا�ستقدمتهم على
ف�ترات �سابقة متفاوتة ،حتركت ع�سكريا ب�إحلاقهم يف
مع�سكرات تدريب حتت �إ�شراف فيلق القد�س ،تلقوا فيها
فنون حرب الع�صابات واالقتحامات داخل املدن و�صناعة
العبوات النا�سفة واملفخخات وغريها.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن �إي� ��ران ك��ان��ت تتوقـــــع �أن ح��رب اليمن
�ستنتهي ب�سيطرة �أذرعهـــــــا على �صنعـــــــاء ع�سكريا،
ول��ذل��ك ك��ان مفاجئا لها ا�ســـتدعاء احلكومة اليمنية
التحالف العربي وخو�ض حـرب م�شرتكة لتت�سع دائرة
التدخل الإي��راين وح��زب اهلل بامل�شاركة داخـــــل اليمن
مبا�شــــــرة ع�بر خ�ب�راء ت��دري��ب وت�ســـليح ،ال�سيما مع
ت�ضاعف اخل�سائر الب�شرية للأخريين ،بالتزامن دفعت
مبئات الطائرات امل�سرية عرب مطار �صنعاء مع �إعالن
احلوثيني يف مار�س  2015ت�سيري ع�شرات الرحالت
�أ�سبوعيا ب�ين �صنعاء وط�ه��ران حت��ت م�سمى "اتفاقية
تبادل جتاري".
ول�ف��ت �إىل �أن امليلي�شيا ا�ستغلت تلك ال��رح�لات لنقل
خرباء تدريب وت�سليح و�صناعة متفجرات� ،إ�ضافة �إىل
نقل �أ�سلحة وطائرات م�سرية ،احتفظت مبعظمها تخو ًفا
من �أي عقوبات دولية �إىل �أن �أعلنت �أواخر العام 2016
عن �إطالقها طائرات م�سرية م�صنوعة حمليا.
ويف ف�براي��ر  2017افتتحت معر�ضا ل��ذل��ك ،ه��ي يف
حقيقة الأم��ر �إيرانية وه��و ما �أثبتته حتقيقات خرباء
ع�ثروا على بقايا قطع لتلك امل�سريات وال�صواريخ يف
م��واق��ع ا�ستهدفتها امليلي�شيا يف م� ��أرب ��ش��رق��ي اليمن
وم�ن��اط��ق �أخ ��رى بال�سعودية ،جميعها حملت ب�صمات
وعالمات �إيرانية ،بح�سب ال�صيادي.

غرقت االثنني ،وهي قارب خ�شبي
ط��ول��ه  12م�ت�را ،مل ت�ك��ن متلك
ترخي�صا لنقل رك��اب ،لكنها كانت
تقل � 138شخ�صا .وق��د �أبحرت
م ��ن ب �ل��دة �أن �ت �� �س�يراك��ا ال�صغرية
ب��اجت��اه �سونيريانا�-إيفونغو على
بعد �أقل من مئة كيلومرت جنوبا،
وجنحت بالقرب من وجهتها.

وق� � � � � ��ال اجل � � �ن � � ��رال يف ال � � � ��درك
زاف �ي �� �س��ام �ب��ات��را راف� � ��وايف لوكالة
فران�س بر�س �إن “ح�صيلة القتلى
ارتفعت اىل  85بعدما مت انت�شال
 21جثة ام�س” االربعاء.
ومتكنت ف��رق ال�ط��وارئ من �إنقاذ
ح � � ��واىل خ �م �� �س�ي�ن � �ش �خ �� �ص��ا ك ��ان
م�ع�ظ�م�ه��م ع �ل��ى ج���س��ر ال�سفينة،

ح�سب م�س�ؤول يف البحرية وما زال
ثالثة �أ�شخا�ص مفقودين.
وتفيد العنا�صر الأولية للتحقيق
ب��وج��ود م�شكلة ف�ن�ي��ة يف املحرك
على ما يبدو.
وق ��ال �أدري � ��ان رات���س�ي�م�ب��ازايف من
وك��ال��ة امل��وان��ئ البحرية والنهرية
�إن “ال�سفينة علقت ب�ين الأمواج

وجنحت على ال�شعاب املرجانية”
قبل �أن تت�سرب املياه �إليها.
وقال �ألبان مينافولو رئي�س بلدية
�سوانيريانا �إيفونغو لوكالة فران�س
بر�س �إن “خدمات الطوارئ عرثت
على �أغ��را���ض �شخ�صية وبطاقات
هوية و�أموال”.
و�أ�ضاف �أن “معظم الركاب كانوا

امللف الإيراين يهيمن على زيارة �سوليفان لإ�سرائيل

�أج� � ��رى م���س�ت���ش��ار الأم� � ��ن القومي
الأمريكي جيك �سوليفان حمادثات
مع رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل
بينيت الذي ُتعار�ض حكومته اجلهود املبذولة لإعادة
�إط�لاق املفاو�ضات ح��ول امللفّ ال�ن��ووي الإي ��راين .كما
التقى �سوليفان الح� ًق��ا رئي�س ال�سلطة الفل�سطين ّية
حممود ع ّبا�س.
وق��ال��ت �إم�ي�ل��ي ه ��ورن ،املتحدّثة با�سم جمل�س الأمن
القومي الأم�يرك��ي ،يف ب�ي��ان� ،إنّ اجلانبني الأمريكي
مف�صلة حول �إيران� ،أ ّكد
والإ�سرائيلي �أجريا م�شاورات ّ
خاللها �سوليفان عزم الإدارة الأمريك ّية على معاجلة
جميع ج��وان��ب ال�ت�ه��دي��د ال ��ذي تمُ � ّث�ل��ه �إي ��ران لل�سالم
والأمن الإقليمي والدويل".
و�أ�شارت �إىل �أنّ �سوليفان "�أعاد ت�أكيد التزام الواليات
امل ّتحدة الرا�سخ بعدم ح�صول �إي��ران �أب�دًا على ال�سالح
الذ ّري"ُ .ت�ع��ار���ض �إ�سرائيل حم��ادث��ات فيي ّنا الرامية
�إىل �إع��ادة �إحياء اال ّتفاق الذي ّ
مت التفاو�ض عليه بني
طهران والقوى الكربى و�أتاح رفع عقوبات كثرية كانت
مفرو�ضة على �إي ��ران يف مقابل احل � ّد م��ن �أن�شطتها
النوو ّية و�ضمان �سلم ّية برناجمها.
وتخ�شى �إ�سرائيل التي تعترب �إي ��ران ع��د ّوه��ا اللدود،
�أن تبلغ طهران قري ًبا "العتبة النوو ّية"� ،أي �أن يكون
لديها ما يكفي من الوقود لإنتاج قنبلة ذ ّرية.
وك��ان بينيت دع��ا �إىل وق��ف املفاو�ضات التي ا�ست�ؤنفت
ال�شهر املا�ضي ،م ّته ًما �إيران مبمار�سة "ابتزاز نووي".
وق ��ال الأرب �ع ��اء ق�ب��ل ال�ل�ق��اء ،بح�سب ب�ي��ان � �ص��ادر عن
مكتبه� ،إنّ "ما ي�ح��دث يف فيي ّنا ل��ه ت��داع�ي��ات عميقة
على ا�ستقرار ال�شرق الأو�سط و�أمن �إ�سرائيل لل�سنوات
املقبلة .لهذا ال�سبب ف�إنّ هذا االجتماع (مع �سوليفان)
ي�أتي يف وقته".

من جهته قال امل�ست�شار الأمريكي �سوليفان الذي و�صل
�إ��س��رائ�ي��ل م�ساء ال�ث�لاث��اء �إنّ زي��ارت��ه ال��دول��ة العرب ّية
ت�أتي يف "منعطف حا�سم لبلدَينا ب�ش�أن جمموعة من
الق�ضايا الأمن ّية الرئي�س ّية .من امله ّم اجللو�س �سو ًيا
وتطوير ا�سرتاتيج ّية م�شرتكة ونظرة م�شرتكة و�أن
جند طريقًا للم�ضي قدمًا مبا ي�ضمن ب�شكل �أ�سا�سي
م�صالح بلدك وم�صالح بلدي" ،ح�سب ما نقل عنه بيان
للحكومة الإ�سرائيل ّية.
ومل ي��أتِ �سوليفان على ذكر �إي��ران مبا�شرة ،لكنّ بيان

احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل� ّي��ة ق��ال �إنّ االج �ت �م��اع ر ّك ��ز على
حم��ادث��ات ف�ي�ي� ّن��ا .ويف خ�ت��ام االج �ت �م��اع� ،أ� �ص��درا بيا ًنا
م���ش�ترك��ا ج��اء ف�ي��ه �أ ّن �ه �م��ا ب�ح�ث��ا يف � �ض��رورة مواجهة
"ك ّل جوانب التهديد الذي ُت�ش ّكله �إيران ،مبا يف ذلك
برناجمها ال �ن��ووي والأن���ش�ط��ة امل��زع��زع��ة لال�ستقرار
يف املنطقة ودعمها اجل�م��اع��ات الإره��اب� ّي��ة التي تعمل
بالوكالة".
و�أ ّكد البيان �أنّ الواليات املتحدة و�إ�سرائيل "متوائمتان
يف ت�صميمهما على �ضمان عدم ح�صول �إيران على �سالح

ع �م��اال م��و��س�م�ي�ين م��ن الريف”،
م��و��ض�ح��ا �أن “ه�ؤالء امللغا�شيني
ذه � �ب� ��وا حل� ��� �ص ��اد ال� �ق ��رن� �ف ��ل �إىل
ال�شمال م��ن م��رف��أ الإب �ح��ار ()...
و�أرادوا االن�ضمام �إىل عائالتهم
من �أجل احتفاالت نهاية العام”.
مي�ك��ن ق�ط��ع امل���س��اف��ة يف م��ا يزيد
قليال عن �ساعتني بالقارب مقابل
ث� �م ��اين �� �س ��اع ��ات ع �ل��ى الأق � � ��ل يف
ح��اف�لات ��ص�غ�يرة ،ح�سب العديد
من ال�سكان.

نووي" .و�سبق للقادة الإ�سرائيل ّيني
يوجهون ب�ضرب
�أن ملّحوا ب�أ ّنهم قد ّ
�إيران .وقد ملّح لذلك الرئي�س �إ�سحق
هرت�سوغ الأربعاء خالل حفل تخريج
عنا�صر يف ��س�لاح اجل� � ّو� ،إذ ق��ال �إ ّنه
"يتوجب حتييد التهديد ال�ن��ووي الإي ��راين نهائ ًيا،
ّ
با ّتفاق �أو بدون ا ّتفاق" .وتقول �إيران �إ ّنها تريد تطوير
قدرتها النوو ّية املدن ّية ح�ص ًرا ،لكنّ القوى الغرب ّية
املخ�صب يتجاوز ذلك
ترى �أنّ خمزونها من اليورانيوم ّ
بكثري وميكن ا�ستخدامه يف تطوير �سالح نووي.
وك��ان م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي التقى بُعيد
و�صوله ،الرئي�س الإ�سرائيلي هرت�سوغ الذي �أعرب عن
"قلقه من التقدّم املحرز نحو امتالك �إيران �أ�سلحة
نوو ّية حتت غطاء املفاو�ضات يف فيي ّنا" ،على ما �أ ّكد
مكتبه.
و�سبق زي��ارة �ساليفان �إدالء م���س��ؤول كبري يف الإدارة
الأمريك ّية بت�صريحات �صحاف ّية ق��ال فيها �إنّ �إيران
"�ستكون على ر�أ�س جدول �أعمال" الزيارة �إىل �إ�سرائيل.
وق��ال كبري املفاو�ضني الأم�يرك� ّي�ين ب�ش�أن �إي��ران روب
مايل ل�شبكة "�سي �إن �إن" الثالثاء �إ ّن��ه مل يتبقّ �سوى
"ب�ضعة �أ�سابيع" لإنقاذ اال ّتفاق يف حال وا�صلت طهران
�أن�شطتها النوو ّية بالوترية احلال ّية .و�أ�ضاف "عند ذلك
لن تكون هناك �صفقة ميكن �إحيا�ؤها".
كانت وا�شنطن من الدول املو ّقعة على اال ّتفاق النووي
قبل �أن يعلن الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب يف العام
 2018ان�سحابه منها �أحاد ًيا و�إعادته فر�ض عقوبات
على �إي��ران .وح � ّذرت �إدارة الرئي�س احل��ايل جو بايدن
من �أنّ الوقت رمبا �صار مت�أخّ ًرا لإحياء ّ
خطة العمل
ال�شاملة امل�شرتكة.
وق ��ال م��ايل "الأمر يعتمد ح� ًق��ا ع�ل��ى وت�ي�رة عملهم
ريا �إىل �أ ّنه �سيكون "لدينا مزيد
(�إيران) النووي" ،م�ش ً
من الوقت �إذا �أوقفوا التقدّم النووي".
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عوا�صم
كييف
قالت منظمة الأم��ن والتعاون يف �أوروب��ا �إن ال�سلطات الأوكرانية
واالنف�صاليني املوالني لرو�سيا يرغبون يف �إعادة العمل باتفاق وقف
�إطالق النار الذي مت التو�صل �إليه يف متوز يوليو  2020يف �شرق
�أوكرانيا ،فيما عربت �أوكرانيا عن تفا�ؤل حذر عقب الت�صريحات.
وتقع هذه املنطقة يف قلب توترات دولية جديدة خطرية بني مو�سكو
وال�غ��رب ال��ذي يتهم رو�سيا بح�شد ق��وات على احل��دود الأوكرانية
بهدف تنفيذ غزو ع�سكري حمتمل.
وق��ال ممثل منظمة الأم ��ن وال�ت�ع��اون يف �أوروب ��ا والو�سيط يف حل
ال�صراع ميكو كينونني يف بيان م�ساء الأربعاء “�سررت ب�أنّ اجلانبني
ع�برا عن عزمهما القوي على االح�ترام الكامل للتدابري الهادفة
�إىل تعزيز اتفاق وق��ف �إط�لاق النار ال��ذي مت التو�صل �إليه يف 22
متوز/يوليو  .”2020و�أ�ضاف “�إنه �أم��ر بغاية الأهمية بالن�سبة
�إىل الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يعي�شون ع�ل��ى ج��ان�ب��ي اجلبهة” .وحتدث
الدبلوما�سي بعد م�ؤمتر عرب الفيديو عقدته جمموعة االت�صال
الثالثية التي جتمع طريف النزاع .و�أعربت الرئا�سة الأوكرانية عقب
ه��ذا االجتماع عن “تفا�ؤل ح��ذر باحتمال خف�ض الت�صعيد” على
خط املواجهة.
بروك�سل

تعتزم بلجيكا وق��ف مفاعالتها ال�ن��ووي��ة ال�سبعة احلالية كما هو
خمطط بحلول العام  2025لكنها لن تغلق الباب �أمام جيل جديد
من الطاقة النووية ،بح�سب اتفاق مت التو�صل �إليه �صباح اخلمي�س
ب�ين �أط� ��راف االئ �ت�لاف احل�ك��وم��ي .و�أ ّك� ��د م���ص��در ح�ك��وم��ي لوكالة
فران�س بر�س التو�صل �إىل هذا االتفاق بعد ليلة من املفاو�ضات .وقال
هذا امل�صدر �إن االتفاق يوفر “ا�ستثمارا بحواىل  100مليون يورو
يف بحوث حول مفاعالت وحدات �صغرية” .ومن املقرر عقد م�ؤمتر
�صحايف عند ال�ساعة � 11,00صباحا بالتوقيت املحلي (10,00
بتوقيت غرينت�ش) يف م�ق��ر م�ست�شارية رئ�ي����س ال� ��وزراء للتحدث
بتفا�صيل االتفاق .ومت تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية
يف قانون يف بلجيكا عام  .2003ومت اختيار العام  2025كموعد
نهائي لإمت��ام ذل��ك ،وه��و التاريخ ال��ذي تعهدت احلكومة احلالية
احرتامه عندما تولت ال�سلطة يف ت�شرين الأول �أكتوبر  .2020لكن
امللف يق�سم االئتالف احلاكم الذي ي�ضم ب�شكل رئي�سي الليبرياليني
(عائلة رئي�س الوزراء �ألك�سندر دي كرو) واال�شرتاكيني والبيئيني.
ومنذ �شهر ،يحذر الليرباليون الناطقون بالفرن�سية من “احلركة
الإ�صالحية”� ،أح��د الأط ��راف ال�سبعة يف االئ�ت�لاف ،م��ن �سيناريو
التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة
تينه فان دير �سرتاتن ،وهي فلمنكية من �أن�صار حماية البيئة.
ريو دي جانريو
تلقت ريتا ماريا دي �سوزا م�ساعدة غذائية من الأرز والفا�صوليا
والزيت والطحني واملعجنات وال�سكر ،فاطم�أنت �إىل �أن هذه الهبة قد
ال تتيح لها �إعداد مائدة تليق بعيد امليالد ،لكنها �ست�ؤمن لها الطعام
و�سط اجلوع الذي يهدد املزيد من الربازيليني.
يحا�صر اجل��وع ع��ددا م�ت��زاي��دا م��ن ال�ع��ائ�لات يف ال�برازي��ل ،وباتت
امل�ساعدات الغذائية التي توزعها منظمات غري حكومية �أ�سا�سية مع
اقرتاب �أعياد ر�أ�س ال�سنة يف ظل انعدام الأمن الغذائي الذي يطال
ربع الربازيليني.
وقالت دي �سوزا ( 59عاما) املقيمة يف دوكي دي كا�شيا�س ،ال�ضاحية
الفقرية �إىل �شمال ريو دي جانريو (جنوب �شرق) ،متحدثة لوكالة
فران�س بر�س “هذا لي�س �شيئا يذكر ،لكنني �س�أمتكن من تقا�سم
الطعام مع �أفراد من عائلتي”.
تعي�ش امل��ر�أة ال�سوداء الأرم��ل منذ ث�لاث �سنوات ،وحيدة يف منزل
�صغري م��ن حجر الآج��ر يف ح��ي م��ورو دو غاريبالدي الفقري عند
�أعلى تلة .وهي تعاين من داء ال�سكري وجتد �صعوبة يف اتباع حمية
منا�سبة .تقول “�أنا يف حاجة �إىل تناول طعام �صحي ،لكن هذا غري
ممكن مبا �أك�سبه من نقود”.
وريتا عاطلة عن العمل منذ �ست �سنوات ،وال تتقا�ضى �سوى م�ساعدة
من احلكومة تبلغ مئة ريال �شهريا (حواىل  15يورو).
وه��ي تعتمد ب�شكل �شبه ت��ام على ه�ب��ات املنظمات غ�ير احلكومية
لت�أمني طعامها.

�إزالة ن�صب تكرميي ل�ضحايا تيان
امنني من حرم جامعة هونغ كونغ

•• هونغ كونغ�-أ ف ب

ُ�سحب “عمود العار” ،وهو ن�صب تذكاري يك ّرم �ضحايا التظاهرات التي قمعت
يف �ساحة تيان امنني ،اخلمي�س من حرم جامعة هونغ كونغ حيث �أقيم قبل 24
عاما ،فحُ رمت املدينة من رمز للحريات التي كانت تنعم بها قبل .2020
وجاء يف بيان �صادر عن اجلامعة املعروفة اخت�صارا بـ “ات�ش كاي يو” �أن “هذا
القرار اخلا�ص بتمثال قدمي ا ُتخذ بناء على ر�أي ق�ضائي خارجي وتقييمم
للمخاطر من �أجل امل�صلحة العليا للجامعة” .وقد بات ك ّل ما يخ ّلد ذكرى
القمع ال��ذي وج�ه��ت ب��ه ت�ظ��اه��رات  4ح��زي��ران يونيو  1989يف ب�ك�ين ،من
جماعات وم��واق��ع ،يف مر�صد ق��ان��ون الأم��ن القومي املت�شدّد ال��ذي فر�ضته
ال�سلطات ال�صينية .ولطاملا كانت هونغ كونغ الف�سحة الوحيدة يف ال�صني
حيث يُ�سمح بتخليد ذك��رى �أح��داث تيان امن�ين .وك��ان ط�ّلااّ ب جامعة هونغ
كونغ ّ
ينظفون التمثال ال��ذي ُن�صب يف ح��رم امل�ؤ�س�سة �سنة  1997لتكرمي
ر�سخت نفوذها اال�ستبدادي يف
ذك��رى �ضحايا تلك الأح ��داث .غري �أن بكني ّ
هذه امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة بعد تظاهرات حا�شدة وعنيفة �أحيانا �سنة
 ،2019فار�ضة قانونا يف جمال الأمن القومي يج ّرم االن�شقاق على �أنواعه.
وكان امل�س�ؤولون يف اجلامعة قد طلبوا يف ت�شرين الأول �أكتوبر �سحب املنحوتة
املمتدّة بطول ثمانية �أمتار والتي مت ّثل جمموعة متداخلة من  50ج�سدا
م�شوّها بفعل التعذيب ،متذ ّرعني مبخاطر ق�ضائية من دون حتديد ماهيتها.
وقد ُحجب “عمود العار” الأربعاء عن الأنظار خلف مالءات وحواجز قبل
�إزالته �صباح اخلمي�س لو�ضعه يف موقع �آخر ،بح�سب ما �أفادت اجلامعة.
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�إ�سرائيل تدافع عن نف�سها امام اتهامات الكني�سة الأنغليكانية
•• القد�س�-أ ف ب
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�أعلنت �إ�سرائيل �أنّ عدد �سكانها امل�سيح ّيني يتزايد ،بعد �أ ّيام
من�سقة"
على ت�صريحات للكني�سة الأنغليكان ّية عن "حماولة ّ
ت�ستهدفها م��ن جانب "جمموعات متط ّرفة" .وق��ال مكتب
الإح�صاء املركزي الإ�سرائيلي الثالثاء �إنّ � 182ألف م�سيحي
يعي�شون يف البالد ،بزيادة  1,4%عن العام املا�ضي.
و�أثار كبري �أ�ساقفة الكني�سة الأنغليكانية جا�سنت ويلبي غ�ضب
�إ�سرائيل عندما ندّد مع رئي�س �أ�ساقفة الكني�سة الأنغليكان ّية يف
القد�س ح�سام نعوم ،بـ"االنخفا�ض امل�ستم ّر" يف عدد امل�سيح ّيني
يف القد�س ال�شرق ّية.

وكتب ا�سقف كانرتبري ورئي�س �أ�ساقفة الكني�سة الأنغليكان ّية
يف مقال يف �صحيفة "�صنداي تاميز" الأحد� ،أن "قادة الكني�سة
ي �ق �دّرون �أنّ �أق� � ّل م��ن �أل � َف��ي م�سيحي تبقوا ال�ي��وم يف البلدة
القدمية يف القد�س".
واعتربا �أنّ "الزيادة يف �أعمال العنف اجل�سدي واللفظي �ض ّد
رجال الدين امل�سيح ّيني ،وتخريب الأماكن املقدّ�سة من جانب
من�سقة"
جمموعات هام�ش ّية ومتط ّرفة" ي�ش ّكل "حماولة ّ
لإخراج امل�سيح ّيني من �إ�سرائيل.
وج�ه��ه يف  13ك��ان��ون الأ ّول/
وج��اء مقالهما يف �أع�ق��اب ن��داء ّ
دي�سمرب زعماء م�سيح ّيون يف القد�س قالوا �إنّ "جمموعات
احلي
متط ّرفة ُتوا�صل اال�ستحواذ على عقارات ا�سرتاتيج ّية يف ّ

امل�سيحي ،بهدف خف�ض ن�سبة امل�سيح ّيني".
وردّت وزارة اخلارج ّية الإ�سرائيل ّية ب ��أنّ ه��ذه اال ّتهامات "ال
�أ�سا�س لها و ُت�ش ّوه واقع الطائفة امل�سيح ّية يف �إ�سرائيل".
وق��ال��ت ال ��وزارة يف ب�ي��ان االث�ن�ين �إنّ "ال�س ّكان امل�سيح ّيني يف
�إ�سرائيل  -مبن فيهم �س ّكان القد�س  -يتم ّتعون بح ّرية الدين
واملعتقد بالكامل ،ويتزايدون ب�شكل ّ
مطرد ،وي�ش ّكلون جزءا من
اخلليط الفريد الذي يمُ ّثله املجتمع الإ�سرائيلي".
احتلت �إ�سرائيل القد�س ال�شرق ّية مبا فيها البلدة القدمية
و�ضمتها يف  1967يف خطوة مل يعرتف بها معظم املجتمع
ال��دويل .وت�ض ّم القد�س مواقع م�سيح ّية مقدّ�سة ،مبا فيها
كني�سة القيامة التي بُنيت ف��وق موقع يعتقد امل�سيح ّيون �أنّ

ال�س ّيد امل�سيح �صلِب فيه .وق��ال ويلبي ونعوم �إنّ امل�سيح ّيني
الفل�سطين ّيني يغادرون ال�ض ّفة الغرب ّية التي حتت ّلها �إ�سرائيل،
ب�سبب "ازدياد جتمعات امل�ستوطنني" وقيود مفرو�ضة على
احلركة.
و�أ ّكدت وزارة اخلارج ّية �أنّ �إ�سرائيل "تدافع عن ح ّرية الدين
واملعتقد لك ّل الأدي ��ان ،وكذلك ح ّرية الو�صول �إىل الأماكن
املقدّ�سة".
وق��ال��ت �إنّ "ت�صريحات ق ��ادة ال�ك�ن�ي���س��ة يف ال �ق��د���س مثرية
لل�سخط ،خ�صو�صا يف �ضوء �صمتهم حيال حمنة الكثري من
الطوائف امل�سيحية يف ال�شرق الأو��س��ط التي تعاين التمييز
واال�ضطهاد".

خالل حكم النه�ضة ..الإرهاب تف�شى يف تون�س ب�أرقام مرعبة

•• وا�شنطن-وكاالت

ك���ش�ف��ت درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة النقاب
عن �أن التنظيمات الإره��اب�ي��ة يف
ت��ون ����س مت �ك �ن��ت م ��ن ا�ستقطاب
قاعدة �شبابية مهمة من الطلبة،
بعد الثورة التي عرفتها البالد يف
عام  ،2011مع �صعود الإخوان
ل�ل�ح�ك��م ،وخ��ا� �ص��ة خ�ل�ال عامي
 2014و.2015
وب�ح���س��ب ه ��ذه ال ��درا�� �س ��ة ،التي
�أعدها املنتدى التون�سي للحقوق
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ن�ق��اب��ة الوطنية
لل�صحفيني التون�سيني واملركز
ال�ت��ون���س��ي ل�ل�ب�ح��وث والدرا�سات
ح� � ��ول الإره � � � � � ��اب ،ومت تقدمي
نتائجها خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي
عقد ،الأربعاء ،بتون�س العا�صمة،
ف � � ��إن ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات الإره ��اب � �ي ��ة
ا�ستطاعت ا�ستقطاب تلك الفئة
من املدار�س واملعاهد واجلامعات
والكليات.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت �أن ع � ��دد ال �ط�ل�اب
وال �ت�لام �ي��ذ ال ��ذي ��ن ت ��ورط ��وا يف
ق�ضايا �إرهابية ارتفع من 154
�شخ�صا ع��ام � 2014إىل 241
�شخ�صا يف العام .2015
تغلغل الإرهاب
وق � � ��ال ر�� �ض ��ا ال� � � � � ��رداوي ،نائب
رئي�س امل��رك��ز التون�سي للبحوث
وال��درا� �س��ات ح ��ول الإره� � ��اب� ،إن
ال ��درا�� �س ��ة ��ش�م�ل��ت ع �ي �ن��ة تتكون
م��ن  560تلميذا وطالبا (48
من الإن��اث و 512من الذكور)
تتعلق بهم ق�ضايا �إرهابية ،وقد
ا�ستندت �إىل الأح�ك��ام الق�ضائية
ال �� �ص��ادرة خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ا بني
عامي  2012و.2020
و�أو�ضح �أن  130تلميذا انخرطوا
يف الإرهاب يف �سنة  2015مقابل
•• الرباط�-أ ف ب

 75يف ��س�ن��ة  2014و110
ط�ل�اب يف �سنة  ،2015مقابل
 84طالبا يف �سنة .2014
وا�ست�أثرت الفئة العمرية من 18
�إىل � 24سنة خا�صة خالل عامي
 2014و ،2015برتكيبة
قاعدة املنخرطني يف التنظيمات
الإرهابية بتون�س.
واع� �ت�ب�ر ال� � � ��رداوي �أن الأرق� � ��ام
التي ت�شري �إىل انخراط الطلبة
وال � �ت �ل�ام � �ي� ��ذ يف التنظيمات
الإره ��اب� �ي ��ة "تدل ع �ل��ى تغلغل
الإره� ��اب يف امل��ؤ��س���س��ة الرتبوية
واجلامعية" ،الف �ت��ا يف الوقت
ن�ف���س��ه �إىل م��ا و� �ص �ف��ه بـ"غياب
� �س �ي��ا� �س��ات وا� �ض �ح��ة يف الر�صد
املبكر واملتابعة وانهيار منظومة
الإح��اط��ة االجتماعية والنف�سية
داخل اجلامعات واملدار�س".
و�أ�� �ض ��اف �أن ال�ع�ن���ص��ر الن�سائي
ب��د�أ منذ ع��ام  2013يف تون�س
"بالت�أثري على امل�شهد واحل�ضور

بعد �أن كان دوره يف ال�سابق يرتكز
على امل�ساعدة اللوج�ستية ،حيث
مت ت�سجيل م�شاركة بع�ض الن�ساء
يف العمليات االنتحارية ،وقيادة
التنظيمات ،والت�سفري نحو ب�ؤر
التوتر مبا يعرف بجهاد النكاح
يف تنظيم داع����ش ال��ذي ظهر يف
يونيو ."2014
الفكر الإرهابي
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال م �ن�ير ح�سني،
ع�ضو الهيئة التنفيذية للمنتدى
التون�سي للحقوق االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،خ �ل�ال امل�ؤمتر
ال �� �ص �ح �ف ��ي� ،إن "للمنظومة
الرتبوية دورا يف دف��ع التالميذ
وال� �ط� �ل� �ب ��ة �إىل ت� �ب� �ن ��ي الفكر
الإرهابي نتيجة ه�شا�شة التكوين
واملمار�سات التعليمية التي تت�سم
ب�غ�ي��اب اجل��ان��ب ال �ن �ق��دي ،الأمر
الذي جعل من التالميذ والطلبة
فري�سة للتنظيمات الإرهابية".

و�أ� �ض��اف �أن "ال�سيا�سات املتبعة
م�ن��ذ ال �ث��ورة وال�ع�ف��و الت�شريعي
ال �ع��ام ��س��اه�م��ا ب��درج��ة ك �ب�يرة يف
ن�شر ال�ف�ك��ر املتطرف" ،معتربا
يف ال��وق��ت ذات��ه �أن هناك عوامل
�أخرى تعد من �أ�سباب االنخراط
يف ال�شبكات الإرهابية منها الفقر
واله�شا�شة االجتماعية.
ودع ��ا لتغيري ج ��ذري يف �سيا�سة
م �ق��اوم��ة الإره � � ��اب ،وذل� ��ك عرب
�إر�� � �س � ��اء ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة فكرية
وت� ��رب� ��وي� ��ة و�أم � �ن � �ي� ��ة ،مطال ًبا
ال �� �س �ل �ط��ات ب � � ��أن "ت�أخذ بعني
االع �ت �ب ��ار �أن ال �ف �ك��ر الإره ��اب ��ي
م�ت�رب ����ص ب��ال �ب�ل�اد وب�شبابنا؛
ل ��ذا وج ��ب �إدم � ��اج ك��ل الأط� ��راف
امل � �ت ��داخ � �ل ��ة وت� �ك� �ث� �ي ��ف احل� � ��وار
املجتمعي لتح�صني �شبابنا من
الفكر املتطرف".
و�شهدت تون�س منذ عام 2011
وح �ت��ى ع ��ام  2017م��وج��ة من
العمليات الإره��اب �ي��ة اخلطرية،

تخللتها عمليات اغتيال �سيا�سي
ذه � � ��ب � �ض �ح �ي �ت �ه��ا امل� �ع ��ار�� �ض ��ان
ال �ي �� �س ��اري ��ان � �ش �ك��ري ب �ل �ع �ي��د يف
ال���س��اد���س م��ن ف�براي��ر م��ن العام
 ،2013وحممد الرباهمي يف
 25يوليو من نف�س العام.
وت� � �ق � ��ول ال� ��� �س� �ل� �ط ��ات الأم� �ن� �ي ��ة
ال �ت��ون �� �س �ي��ة �إن ال� �ع� ��� �ش ��رات من
الإره��اب �ي�ين امل��وال�ين لتنظيمات
�إره��اب�ي��ة منها (كتيبة عقبة بن
نافع) املوالية لتنظيم القاعدة يف
بالد املغرب الإ�سالمي ،و(كتيبة
�أجناد اخلالفة) املوالية لتنظيم
داع ����ش م��ا زال� ��وا ي�ت�ح���ص�ن��ون يف
ج� �ب ��ال حم ��اف� �ظ ��ات الق�صرين
وال�ك��اف بغرب ال�ب�لاد غ�ير بعيد
عن احلدود اجلزائرية.
وق � ��د ن� �ف ��ذت ت �ل��ك التنظيمات
العديد من العمليات الإرهابية
�أودت ب� �ح� �ي ��اة ال� �ع� ��� �ش ��رات من
الأمنيني والع�سكريني وال�سياح
الأج � ��ان � ��ب يف �أم� ��اك� ��ن متفرقة

م��ن ال�ت�راب التون�سي .وتوا�صل
تون�س مكافحتها وجتفيفها ملنابع
متويل الإره ��اب ال��ذي تف�شى يف
البالد منذ  ،2011بعد �صعود
الفكر املتطرف والإخوان للحكم،
ب � �ق� ��رارات ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة لرئي�س
ال� �ب�ل�اد ق �ي ����س ��س�ع�ي��د م �ن��ذ 25
يوليو املا�ضي وحتى اليوم.
جتنيد ال�شباب
الكاتب ال�صحفي التون�سي �أمين
بن عمر قال�" :إن كل متابع لل�ش�أن
التون�سي يعرف �أن حركة النه�ضة
على عالقة وثيقة بالإرهاب من
ع��دة ن ��وا ٍح ،فهي ك��ان��ت م�ساهمة
يف ن �� �ش ��أة ال���س�ل�ف�ي��ة اجلهادية،
وخا�صة جماعة �أن�صار ال�شريعة
ال� �ت ��ي ت �ف��رع��ت م �ن �ه��ا جماعات
م�ق��ات�ل��ة ككتيبة ع�ق�ب��ة ب��ن نافع
التابعة لتنظيم ال�ق��اع��دة ببالد
امل �غ ��رب ،وك�ت�ي�ب��ة ج�ن��د اخلالفة
املبايع لتنظيم داع�ش الإرهابي".

املغرب م�ستعد ال�ستئناف العالقات مع �أملانيا

�أع �ل��ن امل �غ��رب ع��زم��ه ع�ل��ى ا�ستئناف
ع�لاق��ات دبلوما�س ّية "طبيع ّية" مع
�أملانيا بعد تعليقه التوا�صل مع �سفارتها بال ّرباط منذ �آذار-مار�س ،وفق ما
�أفادت وزارة اخلارج ّية املغرب ّية  .وقالت الوزارة ،يف بيان ن�شرته وكالة الأنباء
"ترحب بالت�صريحات الإيجاب ّية واملواقف الب ّناءة التي عبرّ ت
املغرب ّية� ،إ ّنها ّ
عنها ،م�ؤخرا ،احلكومة الفدرال ّية اجلديدة لأملانيا" .و�أ�ضافت "من �ش�أن
هذه الت�صريحات �أن ُتتيح ا�ستئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيل ّيات
الدبلوما�س ّية للبلدين بالرباط وبرلني �إىل �شكله الطبيعي" .ي�أتي هذا
املوقف بعدما ن�شرت وزارة اخلارج ّية الأملان ّية يف  13كانون الأول/دي�سمرب
ت�صريحا على موقعها الر�سمي ت�ؤ ّكد فيه �أنّ موقفها من نزاع ال�صحراء
الغربية "مل يتغيرّ منذ عقود".
و�أ ّك��دت �أ ّنها "تدعم املبعوث ال�شخ�صي للأمم املتحدة يف �سعيه �إىل �إيجاد
ح ّل �سيا�سي عادل" وفق القرار الأخ�ير حول هذا النزاع ،مع الإ�شارة �إىل
للتو�صل �إىل هذا احل ّل
"امل�ساهمة الها ّمة التي قدّمها املغرب يف 2007
ّ
من خالل مقرتح احلكم الذاتي".
وكان انتقاد برلني لقرار الواليات املتحدة االع�تراف ب�سيادة املغرب على

هذه املنطقة املتنازع عليها مع جبهة بولي�ساريو �أواخر العام املا�ضي� ،سب ًبا
رئي�س ًيا يف �إعالن املغرب تعليق ك ّل �أ�شكال التوا�صل مع ال�سفارة الأملان ّية يف
ال ّرباط يف �آذار/م��ار���س ،بح�سب ما �أو�ضح م�س�ؤول مغربي �آن��ذاك لوكالة
فران�س بر�س.
وع ّلقت الرباط جميع اال ّت�صاالت مع ال�سفارة الأملانية يف املغرب يف الأول
من �آذار/مار�س ب�سبب "�سوء تفاهم عميق" مع برلني .ويف � 6أيار/مايو،
خ�صو�صا
مت ا�ستدعاء ال�سفرية املغرب ّية للت�شاور ،بعد �أن ا ُتهمت برلني
ً
بـ"�أعمال عدائ ّية".
كما �أنّ من�صب ال�سفري الأملاين يف الرباط �شاغر حال ًيا .يقرتح املغرب الذي
ي�سيطر على ح��وايل  80%من �أرا��ض��ي املنطقة ال�صحراوية ال�شا�سعة،
منحها حكما ذاتيا حتت �سيادته ،يف حني تطالب جبهة حترير ال�ساقية
احلمراء ووادي الذهب (بولي�ساريو) التي حتظى بدعم اجلزائر ب�إجراء
ا�ستفتاء لتقرير امل�صري.
ويف �آخر قرار له حول النزاع الدائر منذ عقود ،دعا جمل�س الأمن الدويل
نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر كلاً من املغرب وجبهة بولي�ساريو واجلزائر

وموريتانيا �إىل ا�ستئناف املفاو�ضات،
"بدون �شروط م�سبقة" للتو�صل �إىل
"حل �سيا�سي ع��ادل ودائم" بهدف
"تقرير م���ص�ير ��ش�ع��ب ال�صحراء
الغربية" .و�أ�شادت الرباط مبوقف املجل�س يف حني �أنه �أثار "ا�ستياء" جبهة
بولي�ساريو.
كذلك ك��ان ا�ستبعاد ال��رب��اط م��ن املفاو�ضات ح��ول م�ستقبل ليبيا خالل
م�ؤمتر ّ
نظمته برلني يف كانون الثاين/يناير  ،2020من �أ�سباب "التباينات
العميقة" التي بررت القرار املغربي حيال برلني.
وقد �أ�شادت اخلارجية الأملانية يف موقفها الأخ�ير بدور اململكة "الها ّم يف
ا�ستقرار املنطقة" وانخراطها يف عمل ّية ال�سالم يف ليبيا.
و�أ� �ش��ارت اخلارجية املغربية الأرب �ع��اء �إىل �أن�ه��ا "ت�أمل يف �أن تقرتن هذه
الت�صريحات بالأفعال مبا يعك�س روحا جديدة ويعطي انطالقة جديدة
للعالقات على �أ�سا�س الو�ضوح واالحرتام املتبادل".
وبح�سب بيان ُن�شر يف  7كانون الأول/دي�سمرب على �صفحة الفي�سبوك
اخلا�صة بال�سفارة الأملانية يف الرباط ،ف�إنّ "�أملانيا م�ستعدّة ل�شراكة تتط ّلع
ترحب ب�شكل قاطع بتطبيع العالقات
�إىل امل�ستقبل ،واحلكومة االتحّ اد ّية ّ
بني املغرب و�إ�سرائيل".

و�أ� � �ض � ��اف ال� �ك ��ات ��ب امل �خ �ت ����ص يف
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ملوقع "�سكاي
نيوز عربية" �أن حركة النه�ضة
ع�ن��دم��ا ت�سلمت م�ق��ال�ي��د احلكم
ح� ��اول� ��ت ا� �س �ت �ق �ط��اب ال�سلفية
اجل� �ه ��ادي ��ة ب� ��امل� ��ال وب ��اخل �ط ��اب
امل� �ت� �ط ��رف؛ ال� �س �ت �غ�لال �ه��م �ضد
خ�صومها ال�سيا�سيني ،ويف تلك
الفرتة انت�شرت اخليام الدعوية
ال� �ت ��ي ت �ب ��ث خ� �ط ��اب الكراهية
ال�ع�ن�ي��ف .وت��اب��ع" :حتولت هذه
اخليمات �إىل ا�ستقطاب ال�شباب
ل �ت �ج �ن �ي��ده ل �ل �ح��رب يف �سوريا؛
خدمة لأجندات �إقليمية بتعاون
م ��ع الإخ � � ��وان يف ل�ي�ب�ي��ا وتركيا
ع�بر ح�شد الإره��اب�ي�ين م��ن دول
م ��ا ي �� �س �م��ى "الربيع العربي"
و�إر�سالهم ل�سوريا".
ترهيب اخل�صوم
و�أو�� �ض ��ح �أن "النه�ضة ه��ي من
قامت بتجنيد ال�شباب التون�سي

وحت��وي�ل�ه��م لإره��اب �ي�ين يف �إط ��ار
خم �ط ��ط �إخ � � � ��واين ي� �ه ��دف �إىل
حت ��وي ��ل ال �� �ش �ب��اب ال� �ع ��رب ��ي �إىل
م�ل�ي���ش�ي��ا �إخ ��وان� �ي ��ة ،والنه�ضة
كانت توفر دعما ماليا وقانونيا
ول��وج �� �س �ت �ي��ا جل �م ��اع ��ة �أن �� �ص ��ار
ال���ش��ري�ع��ة الإره ��اب� �ي ��ة ،ح �ت��ى �إن
�شيوخ التكفري الإخوانيني جاءوا
ل �ت��ون ����س ب�ت�رح �ي��ب م ��ن حركة
النه�ضة".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن "حركة النه�ضة
ح� ��اول� ��ت ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال�سلفية
اجل � �ه� ��ادي� ��ة ك � �خ� ��زان انتخابي
وك�م�ل�ي���ش�ي��ا ت �ق��وم مب �ه��ام ق ��ذرة؛
م�ث��ل ت��ره�ي��ب وت�ه��دي��د اخل�صوم
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين ل �ل �ن �ه �� �ض��ة ،حيث
ك ��ان ه �ن��اك ت �ه��دي��دات بت�صفية
خ�صومها من الي�سار والنقابيني
والتقدميني".
وم���ض��ى ق��ائ�لا" :ومقابل هذا،
ك� ��ان� ��ت ال� �ن� �ه� ��� �ض ��ة ت� ��وف� ��ر امل � ��ال
والدعم للجماعات ال�سلفية كي
ت���س�ي�ط��ر ع�ل��ى امل �� �س��اج��د ،ور�أينا
ك�ي��ف �أن ق �ي��ادات �إخ��وان �ي��ة كانت
حا�ضرة يف امل��ؤمت��رات الع�سكرية
لل�سلفية اجل �ه��ادي��ة ،و�أن عددا
م��ن م�ن�خ��رط��ي ال�ن�ه���ض��ة كانوا
��ض��ال�ع�ين ب�ط��ري�ق��ة م �ب��ا� �ش��رة �أو
غري مبا�شرة يف ق�ضايا �إرهابية،
وعندما ك��ان الإخ ��وان يف احلكم
حظي الإرهابيون بالتغطية على
جرائمهم" .وعلى مدار ال�سنوات
املا�ضية� ،أجه�ض الإخوان م�ساعي
عديدة للتعامل مع ملف ت�سفري
ال �� �ش �ب��اب ،وت �� �س �ب �ب��ت ممار�سات
احلركة الإخوانية يف عرقلة عمل
جلنة حتقيق برملانية خم�ص�صة
ل�ك���ش��ف ��ش�ب�ك��ات ال�ت���س�ف�ير ،ومت
�إج�ب��ار رئي�ستها على االن�سحاب
م ��ن م��وق �ع �ه��ا ،ب �ع��د �أن ك�شفت
خيوط ه��ذه ال�شبكات وعالقتها
بالنه�ضة.

وزارة ال�صحة الفل�سطينية :ارتفاع عدد
امل�صابني مبتحور �أوميكرون اىل 17

•• رام اهلل -رويرتز

�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية اليوم اخلمي�س ارت�ف��اع ع��دد امل�صابني
بتمحور �أوم�ي�ك��رون �إىل  17ح��ال��ة وجميعهم مل تظهر عليهم �أعرا�ض
�شديدة .وق��ال كمال ال�شخرة املتحدث با�سم ال��وزارة “الإ�صابات امل�سجلة
لت�سعة مواطنني قادمني من اخلارج و ثمانية خمالطني ،وجميعهم داخل
احلجر املنزيل” .و�أ�ضاف يف بيان �صحفي “تقوم طواقمنا الطبية مبتابعة
حالتهم ال�صحية ،ومتابعة احلالة ال�صحية للمخالطني املبا�شرين لهم”.
ونا�شد املتحدث املواطنني ب�ضرورة االلتزام ب��الإج��راءات الوقائية وتلقي
اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا ،وااللتزام باحلجر املنزيل ملن تظهر عليهم
�أعرا�ض الإ�صابة بالفريو�س و�ضرورة �إجراء الفح�ص الطبي.
كانت وزارة ال�صحة �أعلنت ت�سجيل �أول ثالث �إ�صابات مبتحور اوميكرون
الأ�سبوع املا�ضي.

نيويورك تاميز� :أتراك يبيعون ذهب الأجداد ليعي�شوا
•• وا�شنطن-وكاالت

ت �ع �ل �ي �ق �اً ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة الرئي�س
ال�ت�رك ��ي رج� ��ب ط �ي��ب �أردوغ� � � ��ان
ملكافحة الدولرة ،ر�صدت �صحيفة
"نيويورك تاميز" الأمريكية واقع
الأ�سر الرتكية التي ا�ضطرت �إىل
بيع "ذهب الأجداد" للعي�ش.
وذك � � ��رت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة �أن قائمة
الأ��ش�ي��اء ال�ت��ي ا�ضطر ب�ل�ال ،ا�سم
م�ستعار لعامل يف م�صنع تركي،
وعائلته �إىل التخ ّلي عنها تزداد
ي��وم �اً ب�ع��د ي ��وم .ف�ق��د ت��وق�ف��وا عن
�شراء اللحوم منذ عام ،وا�ضطروا
م�ؤخراً �إىل تقلي�ص ا�ستخدام الغاز
وزي��ت الطهي والوجبات اخلفيفة
للأطفال.
ب�ل�ال وزوج �ت��ه م�ث�ق�لان بالديون
�أ�ص ً
ال؛ ومع ارتفاع الت�ضخّ م ب�شكل
كبري خ�لال ال�شهرين املا�ضيني،
مل ي� �ع ��د ب� ��إم� �ك ��ان� �ه� �م ��ا تغطية
نفقات العائلة حتى بعد كل تلك
الت�ضحيات.
ل��ذل��ك ا�ضطر ب�لال �إىل اللجوء
�إىل وال � ��دت � ��ه ل �ل �ح �� �ص ��ول على

م�ساعدة مالية هذا ال�شهر ،حيث
�صرف عملتني ذهبيتني كانت قد
خ�ص�صتهما لأحفادها.
ّ
�أ�سو�أ �أزمة عملة
وي �ع ��اين االق �ت �� �ص��اد ال�ت�رك ��ي من
م�أزق كبري منذ �سنوات حتى الآن.
ولكن يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية ،
فقدت العملة املحلية حوايل ن�صف
قيمتها مقابل الدوالر.
ويكافح الأت��راك ب�سبب الزيادات
� �ش �ب��ه ال �ي��وم �ي��ة يف �أ�� �س� �ع ��ار امل� ��واد
الغذائية من الدقيق وزيت الطهي
�إىل ال �� �ض��روري��ات م�ث��ل الكهرباء
وال� � �غ � ��از ،وات� ��� �ض ��ح �أن روات �ب �ه ��م
وم�ع��ا��ش��ات�ه��م ال�ت�ق��اع��دي��ة مل تعد
كافية ل�شراء الأ�سا�سيات.
وق ��د ظ�ه��ر االن�ك�م��ا���ش الأخ �ي�ر يف
االق �ت �� �ص��اد ال�ت�رك ��ي ب �ع��د �إع �ل�ان
�أردوغ� � ��ان ،ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ،خطة
اق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ج � ��دي � ��دة ،متعهداً
ب�إ�صالح ه��ذا التدهور .لكن بد ًال
من ذلك� ،أدى هذا الإعالن ،مبا يف
ذلك الوعد بخف�ض �أ�سعار الفائدة
على الرغم من ارتفاع الت�ضخم،

�إىل �أ�سو�أ �أزمة عملة يف البالد منذ
عقدين.
ويف خ�ط��اب �أل �ق��اه الأح ��د املا�ضي،
ان �ت �ق��د �أردوغ � � � ��ان ق � ��ادة الأع� �م ��ال
ال��ذي��ن ح� ��ذروا م��ن �أن �سيا�ساته
�ستزعزع ا�ستقرار البالد وتفقرها،
متعهداً مرة �أخرى بخف�ض �أ�سعار
ال �ف��ائ��دة .وق ��ال" :ال تبحثوا عن
طرق خمتلفة ملهاجمة احلكومة.
ال مي �ك �ن �ك��م ال� � �ف � ��وز يف معركة
�ضدنا".
وق ��ال ��ت "نيويورك تاميز" �إن ��ه
"يف اليوم التايل ،بدا �أن �أردوغان
ق��د ق �دّم ت�ن��ازالت ووع��د بتعوي�ض
امل� ��واط � �ن�ي��ن ال � ��ذي � ��ن اح �ت �ف �ظ��وا
مب��دخ��رات �ه��م ب��ال �ل�ي�رة الرتكية،
ومنحهم حافزاً لبيع ما ميتلكونه
م��ن ال��ذه��ب ،ال��ذي ي���س��اوي مئات
امل �ل �ي��ارات م��ن ال � ��دوالرات ،مقابل
اللرية".
"االقت�صاد يرهقني"
ال�ع��دي��د م��ن الأت� ��راك م�ث��ل والدة
ب � �ل� ��ال ،ال � ��ذي � ��ن ل ��دي � �ه ��م خ �ب�رة
يف ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع ال� ��� �ص� �ع ��وب ��ات

االقت�صادية ،ال ي��زال��ون يخزنون
ال ��ذه ��ب يف امل� �ن ��زل لإن� �ق ��اذه ��م يف
الأوقات ال�صعبة.
و�أو�ضح بالل �أن "�شقته مرهونة،
ولديه قر�ض �سيارة" .وحتى عام
 ،2020كنت ق ��ادراً على �سداد
ديوين" .لكن يف الآون��ة الأخرية،
ب��د�أ اال�ضطراب االقت�صادي يلقي
ب�ظ�لال��ه ع�ل��ى ح�ي��ات��ه .وق ��ال" :يف
الأ� �ش �ه��ر ال���س�ب�ع��ة �إىل الثمانية
املا�ضية� ،أ�شعر حقًا �أن االقت�صاد
يرهقني".
وبالل هو املعيل الوحيد للأ�سرة.
ويتقا�ضى ما يزيد قلي ً
ال عن احلد
الأدن� � ��ى ل�ل��أج ��ور ك �� �س��ائ��ق رافعة
يف م�صنع لقطع غ�ي��ار ال�سيارات
يف منطقة �صناعية ب��ال�ق��رب من
ا��س�ط�ن�ب��ول� .أم ��ا زوج �ت��ه ف�ه��ي ربة
منزل ،تعتني بطفلهما البالغ من
العمر � 5أ�شهر .عملت يف كثري من
الأحيان مل�ساعدة زوجها.
لكنها ت��و ّق�ف��ت ع��ن ال�ع�م��ل العام
امل��ا��ض��ي .وق��ال��ت" :انفاقنا يفوق
دخلنا .ال �أ�ستطيع حتى التفكري يف
خطة .اتد ّبر �أموري يوماً بيوم".

ت�آكل الثقة
وب � � ��د�أ ال �ع ��دي ��د م ��ن الأت � � � ��راك يف
االعتماد على البطاقات االئتمانية،
من بينهم بالل وزوجته .وقاال �إن
بطاقتهم االئتمانية بلغت احلد
الأق���ص��ى ل��درج��ة �أن البنك �أغلق
احل�ساب ملدة ثالثة �أ�شهر يف وقت
�سابق م��ن ه��ذا ال �ع��ام�� .س�دّد بالل
الفواتري من خ�لال العمل لوقت
�إ�ضايف ،لكنه عاد وغرق بالديون.
ويك�سب بالل ،مع العمل الإ�ضايف،
م ��ا ي �� �ص��ل �إىل � 4آالف ل �ي�رة يف
ال�شهر� ،أي ما يعادل حوايل 300
دوالر.
لكن ن�صف هذا املبلغ يذهب لدفع
الرهن العقاري وقر�ض ال�سيارة،
ول�ف��وات�ير الكهرباء وال �غ��از ،التي
زادت مرتني يف الأ�شهر الأخرية.
ول� �ك� � ّن ��ه ال ي �ك �ف��ي ل� ��� �س ��داد دي ��ون
بطاقته االئتمانية.
ُ
و�أو� � �ض � �ح � ��ت زوج� � �ت � ��ه" :نطفئ
الأ�ضواء غري ال�ضرورية ،ونطلب
من �أطفالنا عدم ا�ستخدام الكثري
م��ن امل ��اء ،وب�ت�ن��ا ن�ستخدم كميات
�أق� � ّل م��ن زي��ت الطهي" ،م�ضيفة

�أنها تت�س ّوق البقالة عرب الإنرتنت
لأن �أق��رب �سوق يبعد عن منزلها
م���س��اف��ات ،ك�م��ا تق�ضي ��س��اع��ات يف
امل���س��اء يف ال�ب�ح��ث ع�ل��ى االنرتنت
للح�صول على �صفقات رخي�صة.
تفاقم احلالة املزاجية
وا�شتكت ابنتها البالغة من العمر
� 8سنوات ،عندما قل�ص الوالدين

ال ��وج �ب ��ات اخل �ف �ي �ف��ة للأطفال.
وطلبا م��ن �أق ��ارب معطفاً �شتوياً
البنتهما البالغة م��ن العمر 13
عاماً.
وقال بالل" :بد�أنا نرف�ض طلبات
الأطفال ب�شكل �أكرب" ،لك ّنه �أعرب
ع��ن ح��زن��ه لأن �أط �ف��ال��ه يعي�شون
�أوق��ات �اً �صعبة .وق��ال �إن ال�ضغط
ع�ل��ى االق �ت �� �ص��اد �أدى �إىل تفاقم

احل ��ال ��ة امل��زاج �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
البالد .و�أ�ضاف �أنه يريد ت�صديق
احلكومة عندما وعدت ب�أن الأمور
�ستتح�سن ،لكنه ق�ل��ق م��ن �أن كل
ه ��ذه اال� �ض �ط��راب��ات االقت�صادية
�ستزعزع ا�ستقرار تركيا.
وح � � � ّذر م ��ن �أن � ��ه "�إذا ا�ستم ّرت
الأم ��ور على ه��ذا ال�ن�ح��و ،ف�ستع ّم
الفو�ضى".
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فرن�سا تفتح �أر�شيفها الق�ضائي املتعلق بحرب اجلزائر
•• باري�س�-أ ف ب

فتحت فرن�سا اخلمي�س �أر�شيفها املتعلق بالق�ضايا القانونية
وحتقيقات ال�شرطة يف اجلزائر خالل حربها �ضد اال�ستعمار،
وفق ما ذكر ن�ص ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
وي�سمح مر�سوم وزارة الثقافة بالإطالع على كل “املحفوظات
العامة التي مت �إن�شا�ؤها يف �إطار الق�ضايا املتعلقة بالأحداث التي
وقعت خالل احلرب اجلزائرية بني الأول من ت�شرين الثاين/
نوفمرب  1954و 31كانون الأول دي�سمرب .”1966
وي�شمل ذلك “الوثائق املتعلقة بالق�ضايا املرفوعة �أمام املحاكم
وتنفيذ قرارات املحاكم” و”الوثائق املتعلقة بالتحقيقات التي

�أجرتها دوائر ال�ضابطة العدلية”.
وت�شمل الوثائق تلك “املوجودة يف دار املحفوظات الوطنية ودار
املحفوظات الوطنية لأرا�ضي ما وراء البحار ودار املحفوظات
للمحافظات ودائرة املحفوظات التابعة ملديرية ال�شرطة ودائرة
املحفوظات التابعة لوزارة اجليو�ش ويف �إدارة املحفوظات بوزارة
�أوروبا وال�ش�ؤون اخلارجية “ ،بح�سب املر�سوم.
ومل يكن ي�سمح ب��الإط�لاع على ه��ذه ال��وث��ائ��ق ل 75ع��ام��ا �إال
ب�إذن.
و�سهلت احل�ك��وم��ات الفرن�سية املتعاقبة على م��دى ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية الو�صول �إىل االر�شيف املتعلق بفرتات ح�سا�سة
من تاريخ البالد  :احلرب العاملية الثانية واالحتالل ثم نهاية

الإمرباطورية اال�ستعمارية بعد احلرب.
وعد الرئي�س �إميانويل ماكرون مب�ساعدة امل�ؤرخني على ك�شف
اجل��وان��ب الغام�ضة املتعلقة ب��احل��رب اجل��زائ��ري��ة ،منذ بداية
الثورة لنيل اال�ستقالل يف  1954حتى اال�ستقالل يف .1962
وق��د �أق��ر الأخ�ي�ر يف � 13أيلول�/سبتمرب  2018مب�س�ؤولية
اجل�ي����ش ال�ف��رن���س��ي ع��ن اخ �ت �ف��اء ع ��امل ال��ري��ا��ض�ي��ات واملنا�ضل
ال�شيوعي موري�س �أودان يف اجلزائر يف  ،1957وو َع��د عائلته
بجعل ق�سم كبري من الأر�شيف متاحا.
يف � 9آذار/مار�س � ،2021أعلن ت�سهيل الو�صول �إىل الأر�شيف
ال�سري الذي يزيد عمره عن  50عاما ،ما �أتاح تق�صري فرتات
االنتظار.

Friday

وفيات كورونا يف رو�سيا
تتجاوز � 600ألف حالة

•• مو�سكو-رويرتز

�أظهرت �إح�صاءات رويرتز التي ت�ستند �إىل بيانات ر�سمية �أن وفيات فريو�س كورونا
يف رو�سيا تخطت حاجز � 600ألف حالة �أم�س اخلمي�س  ،وذلك بعد قفزة يف حاالت
الإ�صابة املت�صلة بال�ساللة دلتا.
ويف رو�سيا ثالث �أعلى ح�صيلة وفيات يف العامل ب�سبب كورونا ،حيث بلغت الوفيات
 600434حالة ،بعد الواليات املتحدة التي �سجلت � 813ألفا والربازيل بت�سجيل
� 618ألف حالة .ومل يظهر للمتحور �أوميكرون ،الذي ينت�شر �سريعا يف بلدان
�أخرى �أي �أثر يف البيانات الرو�سية حتى الآن .وقال م�س�ؤولون هذا الأ�سبوع �إنهم
ر�صدوا  41حالة فقط.

مقتل انتحاري عند بوابة مكتب اجلوازات يف كابول
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�أمريكا ت�سمح مبعامالت مع طالبان لإبقاء تدفق امل�ساعدات
•• عوا�صم-وكاالت

ق��ال متحدث حكومي �إن مفجرا
ان�ت�ح��اري��ا ل�ق��ي ح�ت�ف��ه ع�ن��د بوابة
م �ك �ت��ب اجل� � � ��وازات يف العا�صمة
الأفغانية كابول �أم�س اخلمي�س،
و�أف � ��ادت ت �ق��اري��ر غ�ي�ر م ��ؤك��دة �أن
ع � ��ددا ك �ب�ي�را �أُ�� �ص� �ي ��ب ب� �ج ��راح يف
االنفجار.
وقال متحدث با�سم وزارة الداخلية
الأف �غ ��ان �ي ��ة �إن امل �ه��اج��م �أُ�صيب
بالر�صا�ص و ُقتل �أث�ن��اء حماولته
دخول مبنى مكتب اجلوازات.
وق � ��ال � �ش��اه��د ع� �ي ��ان ،وه ��و ع�ضو
يف ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ،ل ��روي�ت�رز �إن
ك �ث�ي�ري��ن �أُ�� �ص� �ي� �ب ��وا ب� �ج ��راح و�إن
ق��وات �أم��ن طالبان �أغلقت املبنى
وال�شوارع املحيطة يف املنطقة.
وتتجمع ح�شود كبرية من الأفغان
�أم��ام مكتب اجل ��وازات يف حماولة
للح�صول على وثائق �سفر يف الأيام
الأخرية بعد ا�ستئناف اخلدمة بعد
تعليقها لأ�سابيع.
وق��ال م�س�ؤولون �إن �أي��ام اخلمي�س
ُتخ�ص�ص مل�س�ؤويل طالبان للرتدد
ع�ل��ى مكتب اجل � ��وازات للح�صول
على وثائق �سفر.
�سيا�سيا �أق ��رت ال��والي��ات املتحدة

ر��س�م�ي��ا رب �ع��اء �إع �ف ��اء امل�س�ؤولني
الأم ��ري �ك �ي�ي�ن وم� ��� �س� ��ؤويل الأمم
املتحدة الذين يقومون مبعامالت
م�صرح بها مع حركة طالبان من
العقوبات الأمريكية ،يف حماولة
لل��إب �ق��اء ع �ل��ى ت��دف��ق امل�ساعدات
على �أفغان�ستان مع تفاقم الأزمة
الإن�سانية هناك.
ول�ك��ن مل يت�ضح م��ا �إذا ك��ان ذلك
�سيمهد الطريق �أم ��ام مدفوعات

م� �ق�ت�رح ��ة م� ��ن الأمم املتحدة
بنحو �ستة ماليني دوالر للحركة
الإ�سالمية من �أجل الأمن.
فقد ذكر تقرير ح�صري لرويرتز
ي��وم الثالثاء �أن املنظمة الدولية
تخطط ل��دع��م الأج� ��ور ال�شهرية
مل��وظ �ف��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،التي
تديرها طالبان ،والذين يحر�سون
من�ش�آت الأمم املتحدة ،العام املقبل
ودفع بدالت غذائية �شهرية لهم،

الإن�سانية عرب �إتاحة املوارد لل�شعب
االفغاين ،وهذه الرتاخي�ص العامة
�ستتيح لنا ال�سماح للمنظمات التي
ت�ضطلع ب�ه��ذا ال�ع�م��ل بفعل ذلك
حتديدا".
ت�ف��اق�م��ت الأزم� ��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف
�أفغان�ستان بعد �سيطرة طالبان
ع�ل��ى احل�ك��م يف �أغ���س�ط����س �آب مع
انهيار احلكومة ال�سابقة املدعومة
من الغرب وان�سحاب �آخر القوات
الأمريكية.
وق� �ل� ��� �ص ��ت ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
ومانحون �آخرون امل�ساعدات املالية
وج �م��د �أك�ث�ر م��ن ت�سعة مليارات
ُ
دوالر م� ��ن الأ�� � �ص � ��ول اخلا�صة

ب�أفغان�ستان بالعملة ال�صعبة.
وتقول الأمم املتحدة �إن نحو 23
مليون �شخ�ص� ،أي نحو  55باملئة
من ال�سكان ،يواجهون م�ستويات
بالغة من اجلوع و�إن حوايل ت�سعة
ماليني معر�ضون خلطر املجاعة
مع ازدياد برودة ال�شتاء.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
�أنتوين بلينكن يف بيان "�سنوا�صل
دعم جهود �شركائنا لزيادة امل�ساعدة
وتقدمي الإعانة ال�ضرورية خالل
هذا االحتياج ال�شديد الراهن".
ويف م�سعى منف�صل ملعاجلة الأزمة،
�صدق جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة على ق��رار يعفي املانحني

وم�ن�ظ�م��ات الإغ ��اث ��ة وامل�ؤ�س�سات
امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت���ش��ارك يف امل�ساعدة
الإن���س��ان�ي��ة م��ن جت�م�ي��د الأ�صول
ال��ذي تفر�ضه الأمم املتحدة على
قادة طالبان وكيانات مرتبطة.
وق ��ال ج�ي�ف��ري دي�ل��وري�ن�ت����س وهو
م�ست�شار كبري للبعثة الأمريكية
لدى الأمم املتحدة وهو يحث على
�إق� ��رار ذل��ك الإج � ��راء �إن الإعفاء
"يهدف فقط �إىل توفري امل�ساعدة
الإن �� �س��ان �ي��ة والأن �� �ش �ط��ة الأخ� ��رى
التي تدعم االحتياجات الإن�سانية
الأ��س��ا��س�ي��ة يف �أف�غ��ان���س�ت��ان والتي
� �س�يراج �ع �ه��ا امل �ج �ل ����س خ �ل�ال عام
واحد".

�أمام جمود مفاو�ضات نووي �إيران ..ارتفاع لهجة الوعيد الأمريكية

الق�ضاء الأمريكي يدين �أ�ستاذا
بارزا بالكذب ب�ش�أن ال�صني

•• وا�شنطن-وكاالت

دان��ت حمكمة فدرالية يف بو�سطن ت�شارلز ليرب �أ�ستاذ الكيمياء البارز يف
جامعة ه��ارف��رد ،بالكذب على ال�سلطات لإخفائه �صلته بربنامج �صيني
ت�شتبه الواليات املتحدة يف ا�ستخدامه لتج�س�س اقت�صادي.
قال مدع فدرايل با�سم وزارة العدل الأمريكية التي رفعت الدعوى ،يف بيان
�إن ليرب ( 62عاما) ،الرئي�س ال�سابق لق�سم الكيمياء يف اجلامعة الأمريكية
العريقة" ،كذب على املحققني الفدراليني وعلى هارفرد ملحاولته �إخفاء
م�شاركته يف الربنامج ال�صيني " 1000موهبة".
وك��ان��ت وزارة ال �ع��دل الأم�يرك �ي��ة ذك ��رت عند ات �ه��ام الأ� �س �ت��اذ اجل��ام�ع��ي يف
حزيران/يونيو � 2020أن هذا الربنامج "ي�سعى �إىل جذب (خرباء) من
اخلارج لنقل معرفتهم وخرباتهم �إىل ال�صني ،ويكافئ غالبا �أع�ضاء على
�سرقة ملكية فكرية".
و�أو�ضح االدعاء �أن هذا اخلبري يف تكنولوجيا النانو ح�صل �أي�ضا على مبالغ
"ت�صل �إىل خم�سني �ألف دوالر �شهريا" ملدة ثالث �سنوات من قبل معهد
التكنولوجيا يف مدينة ووه��ان ال�صينية� ،إىل جانب نفقات �سنوية تبلغ
� 150ألف دوالر و 1,5مليون لإن�شاء خمترب هناك.
وع�ب�ر مكتب التحقيقات ال �ف��درايل (اف ب��ي �آي) ال ��ذي �أوق ��ف الأ�ستاذ
اجلامعي يف  ،2020عن �أ�سفه لأن "ليرب ا�ستغل انفتاح نظامنا الأكادميي
و�شفافيته".
وب�ع��د حم��اك�م��ة ا��س�ت�م��رت �ستة �أي ��ام �أدي ��ن ل�ي�بر ب��ال�ك��ذب ع�ل��ى ال�سلطات
الفدرالية وعدم الإبالغ عن جزء من دخله وعن ح�ساب م�صريف ميلكه يف
اخلارج ح�سب وثيقة حمكمة.
ومل يعلن عن دخله من معهد ووه��ان للتكنولوجيا ل�سلطات ال�ضرائب
الأمريكية يف  2013و.2014
و�سيعلن احل�ك��م ال ��ذي �سي�صدر بحقه يف وق��ت الح��ق لكنه ق��د يُ�سجن
ل�سنوات.
ويف عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب ،كثفت وزارة العدل
الأمريكية التحقيقات يف �أعمال جت�س�س اقت�صادي حمتمل من قبل ال�صني،
املناف�سة االقت�صادية الكربى للواليات املتحدة.
وت�شارلز ليرب هو �أ�شهر عامل ورد ا�سمه يف هذا التحقيق و�إن مل يكن متها
ب�شكل مبا�شر بتج�س�س اقت�صادي.

جت�ه��ز ال��والي��ات امل�ت�ح��دة خيارات
عدة للتعامل مع طهران ،يف حال
ف�شل مفاو�ضات االت�ف��اق النووي
الإي� � ��راين ،و� �س��ط م ��ؤ� �ش��رات على
ت�ع�ثر ه ��ذه امل �ف��او� �ض��ات ،وحديث
عن مهلة �أق�صاها �أ�سابيع لإنقاذ
االتفاق.
ووف � ��ق م ��ا ي���س�ت���ش��رف��ه خ �ب��راء يف
ح��دي �ث �ه��م مل ��وق ��ع "�سكاي نيوز
عربية" ،قد تتدرج هذه اخليارات
من ت�ضييق اخلناق على ت�صدير
ال �ن �ف��ط الإي � � ��راين ،م� ��رورا بعودة
حظر الت�سليح ،و�صوال �إىل �إخ�ضاع
املن�ش�آت النووية لتحقيق جمل�س
الأمن الدويل.
وق��ال��ت ال�ن��اط�ق��ة الر�سمية با�سم
البيت الأبي�ض ،جني �ساكي ،ب�أنه
"بناء على موقف �إيران من جولة
املفاو�ضات الأخرية ،كلف الرئي�س
جو بايدن الفريق اخلا�ص بالأمن
الوطني ب�أن يكون م�ستعدا لف�شل
الدبلوما�سية ،والنظر يف خيارات
�أخرى".
وبح�سب وكالة "رويرتز" للأنباء،
�أو� �ض �ح��ت ��س��اك��ي �أن "هذا العمل
جار ،وهناك �أي�ضا م�شاورات بهذا
ال���ش��أن م��ع ال�ع��دي��د م��ن ال�شركاء
حول العامل".
وب��ال �ت��زام��ن� � ،ش��دد ب �ي��ان خليجي
بريطاين م�شرتك على �أن موا�صلة
ط �ه��ران ت�صعيدها ال �ن��ووي �إمنا

•• وا�شنطن�-أ ف ب

وهو اقرتاح �أثار ت�سا�ؤالت عما �إذا
ك��ان��ت ت�ل��ك امل��دف��وع��ات �ستنتهك
العقوبات الأمريكية.
وامتنعت وزارة اخلزانة الأمريكية
ع��ن ق ��ول م��ا �إذا ك ��ان الرتخي�ص
اجلديد �سيعفي مدفوعات الأمم
امل�ت�ح��دة م��ن العقوبات املفرو�ضة
على طالبان.
وب �ع��د ت�صنيف ط��ال�ب��ان كجماعة
�إرهابية ل�سنوات� ،أم��رت وا�شنطن

ب�ت�ج�م�ي��د �أ� �ص��ول �ه��ا يف ال ��والي ��ات
املتحدة كما منعت الأمريكيني من
التعامل معها.
و�أ�صدرت وزارة اخلزانة الأمريكية
يوم الأربعاء ثالثة تراخي�ص عامة
تهدف �إىل ت�سهيل تدفق امل�ساعدات
�إىل �أفغان�ستان.
وت���س�م��ح رخ �� �ص �ت��ان للم�س�ؤولني
الأم��ري�ك�ي�ين وم���س��ؤويل منظمات
دولية معينة ،مثل الأمم املتحدة،
ب ��ال ��دخ ��ول يف م �ع��ام�ل�ات ت�شمل
طالبان �أو �شبكة حقاين ،ما دامت
تلك امل�ع��ام�لات م��ن �أج��ل �أن�شطة
�أعمال ر�سمية.
ومتنح الرخ�صة الثالثة املنظمات
غ �ي��ر احل � �ك ��وم � �ي ��ة ح � �م ��اي ��ة من
ال�ع�ق��وب��ات الأم��ري �ك �ي��ة املفرو�ضة
على طالبان و�شبكة حقاين فيما
يخ�ص العمل يف �أن�شطة معينة،
منها الربامج الإن�سانية.
وق� � ��ال م� ��� �س� ��ؤول ك �ب�ي�ر ب� � � ��الإدارة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة �إن� � ��ه � �س �ي �ت �ع�ين على
ط ��ال� �ب ��ان ات � �خ ��اذ �إج � � � � ��راءات ملنع
اقت�صاد �أفغان�ستان من االنكما�ش
�أكرث من ذلك.
و�أ�ضاف يف ت�صريحات لل�صحفيني
"ما ميكننا �أن نحاول فعله ،وما
�سنعمل عليه ،هو تخفيف الأزمة

يقو�ض الأمن الإقليمي والدويل،
وت ��اب ��ع" :مفاو�ضات ف�ي�ي�ن��ا تعد
الفر�صة الأخ�يرة لإحياء االتفاق
النووي".
وجتمدت مفاو�ضات االتفاق حول
رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ع��ن �إي ��ران مقابل
االل � �ت� ��زام ب� � ��أن ي �ك��ون برناجمها
النووي للأغرا�ض ال�سلمية ،و�سط
ات �ه��ام��ات م�ت�ب��ادل��ة ب�ين الأط ��راف
بالتعنت يف ال�شروط املطروحة.
خطة تدريجية
وع� ��ن اخل� �ط ��ط ال� �ت ��ي جت �ه��ز لها

وا�شنطن �إذا ما ف�شلت املفاو�ضات،
يرى املراقب الدويل ال�سابق لدى
الأمم املتحدة ،كمال الزغول� ،أنها
�ستكون خطة ت�صعيدية تدريجية،
تبد�أ بعقوبات �ضد ت�صدير النفط
الإيراين -الذي ُت�ستخدم عائداته
لتمويل امل�شارع ال�ن��ووي��ة -خا�صة
�أن �إيران دولة ريعية ،وتعتمد على
ت�صدير النفط والبرتوكيماويات.
وي���ض�ي��ف ال��زغ��ول �أن اخل�ط��ة قد
ت�شمل عقوبات على �شخ�صيات يف
احلر�س الثوري ووكالئه يف �سوريا
وال �ع��راق وال�ي�م��ن ول �ب �ن��ان ،وعلى

ت�صدير وبيع الأ�سلحة ،ثم جتميد
الأر� � �ص� ��دة يف اخل� � ��ارج ،وتن�شيط
ال��دوري��ات البحرية والتفتي�شات
يف ن �ق��اط ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف خليج
البنغال وم�ضيق باب املندب وقناة
ال�سوي�س.
و�أخ � �ي � ��را ،ق� ��د ي �ت �� �ص��اع��د الأم � ��ر
لتن�شيط العمليات الع�سكرية يف
البوكمال ال�سورية �ضد ميلي�شيات
طهران هناك ،وفق الزغول.
وي�ت��وق��ع امل��راق��ب ال ��دويل ال�سابق
�أن ت �ن �� �ش��ط "حرب الظل" بني
�إ�سرائيل و�إيران يف �سوريا ولبنان،

و�أن "هنالك اح �ت �م��ال �ي��ة كربى
مل �ح��ا� �ص��رة احل��وث �ي�ين يف اليمن،
لكن هذا اخليار يعتمد على انزالق
احلوثيني حتت الأوام��ر الإيرانية
يف عمليات الق�صف احلدودية".
حتقيق جمل�س الأمن
وبح�سب املحلل ال�سيا�سي الإيراين،
م �ه �ي ��م �� �س ��رخ ��و� ��س ،فالتحرك
الإ�سرائيلي يحفزه تكهنات مثرية
ب�ش�أن وجود ن�شاط ع�سكري نووي
يف ثالث حمطات ،هي تركوز �آباد
وفارامني وماريفان ،والتي تندرج

�ضمن ما يعرف بالربنامج النووي
الإيراين ال�سري.
وي���ض�ي��ف ��س��رخ��و���س �أن م�ست�شار
الأم ��ن ال�ق��وم��ي الأم�يرك��ي ،جيك
�سوليفان ،قد التقى رئي�س الوزراء
الإ��س��رائ�ي�ل��ي نفتايل بينيت �أم�س
الأول الأربعاء واتفقا على �ضرورة
ب �ل��ورة ر�ؤي ��ة �أم�ن�ي��ة م�شرتكة ملنع
طهران من امتالك قنبلة نووية،
خ��ا� �ص��ة م ��ع م���ض��اع�ف�ت�ه��ا عملية
ال �ت �خ �� �ص �ي��ب ل �ن �ح��و  60باملئة
وال�ت�ف�ك�ير يف زي��ادت �ه��ا ل�ن�ح��و 90
باملئة ،وكذا ا�ستخدام �أجهزة طرد
م��رك��زي متطورة ،و�إن�ت��اج �صفائح
م �ع��دن �ي��ة م ��ن ال� �ي ��وران� �ي ��وم ،مبا
ميكنها من �إنتاج قنبلة ذرية.
ل ��ذا ،ي��رج��ح امل �� �ص��در ذات ��ه خطوة
�أخ � ��رى ل�ل���ض�غ��ط ،وه ��ي �إخ�ضاع
الأن �� �ش �ط ��ة ال� �ن ��ووي ��ة الإي ��ران� �ي ��ة
لتحقيق جمل�س الأمن الدويل.
من ناحيتها� ،أبلغت �إيران ،الوكالة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة �أن�ه��ا لن
ميكنها م�شاهدة حمتوى كامريات
مراقبة برناجمها النووي �إال بعد
رفع العقوبات.
كما تناور �إيران بال�صواريخ ،حيث
�أط �ل��ق احل��ر���س ال �ث��وري �صواريخ
بالي�ستية وك ��روز �أول �أول �أم�س
ال�ث�لاث��اء خ�ل�ال م �ن��اورات حربية
يف اخلليج ،معلنة �أن �صواريخها
ي�ب�ل��غ م��داه��ا  2000كيلومرت،
وقادرة على الو�صول �إىل �إ�سرائيل
والقواعد الأمريكية يف املنطقة.

واليتان يف �أ�سرتاليا تعيدان فر�ض قيود كوفيد 19 -

•• �سيدين-رويرتز

�أع��ادت الواليتان الأك�ثر �سكانا يف �أ�سرتاليا فر�ض قيود مكافحة كوفيد-
 19اخلمي�س مع ت�سجيل الإ�صابات اليومية �أعلى م�ستوى على الإطالق
و�سط تف�ش للمتحور �أوميكرون �شديد العدوى من فريو�س كورونا وتدفق
الراغبني يف ال�سفر يف رح�لات داخلية مبنا�سبة عيد امليالد على مراكز
االختبارات.
وقالت والية نيو �ساوث ويلز ،حيث يعي�ش ثلث �سكان �أ�سرتاليا البالغ عددهم
 25مليون ن�سمة� ،إنها فر�ضت جمددا و�ضع الكمامات يف الأماكن العامة
املغلقة بينما �أمرت الأماكن التي ت�ستقبل زبائن باحلد من عدد الزوار.
و�أعادت والية فيكتوريا ،التي يقطنها عدد مماثل تقريبا ل�سكان نيو �ساوث
ويلز� ،أي�ضا فر�ض و�ضع الكمامات وعزت ذلك �إىل احلاجة لتخفيف ال�ضغط
عن النظام ال�صحي.
التغيريات التي ت�أتي قبل يومني من عيد امليالد متثل تعرثا خلطط البالد
الرامية لإعادة الفتح ب�شكل دائم بعد �إغالقات متقطعة على مدار عامني
تقريبا وذل��ك يف ظل تف�شي املتحور اجلديد باملجتمع بالرغم من معدل
تطعيم بجرعتي لقاح يتجاوز  90باملئة.
وظ��ل م�ع��دل ال��وف�ي��ات ودخ ��ول امل��ر��ض��ى �إىل امل�ست�شفيات منخف�ضا لكن
ال�سلطات قالت �إن ارتفاع الإ�صابات ي�شكل خطرا على العاملني بالرعاية

ال�صحية.
و�سجلت البالد �أكرث من � 8200إ�صابة جديدة بالفريو�س ،يف �أكرب زيادة
يومية منذ بداية اجلائحة ،بعد الذروة ال�سابقة البالغة  5600امل�سجلة
قبل يوم ،معظمها يف نيو �ساوث ويلز وفيكتوريا.
وبعد تقارير عن انتظار النا�س ل�ساعات يف مراكز االختبار� ،ألقى دومينيك
بريوتيت رئي�س وزراء نيو �ساوث ويلز باللوم على من يعتزمون ال�سفر
ب�ين ال��والي��ات قبل عيد امل�ي�لاد وق��ال �إن ذل��ك "ي�شكل �ضغطا هائال على
النظام".
وتطلب معظم الواليات من امل�سافرين �أن تكون بحوزتهم نتيجة اختبار
�سلبية قبل � 72ساعة من املغادرة حتى يُ�سمح لهم بالدخول ،رغم طلب
رئي�س الوزراء �سكوت موري�سون منها تخفيف متطلبات الفحو�ص.
ورغم زيادة الإ�صابات ،ما زال معدل دخول امل�ست�شفيات �أقل بكثري مقارنة
مبوجة ال�ساللة دلتا �إذ يرقد نحو  800مري�ض يف امل�ست�شفيات من نحو
� 44ألف حالة ن�شطة.
وق��ال��ت وزارة ال�صحة �إن  37فقط م��ن تلك احل ��االت م�صابة باملتحور
�أوميكرون.
وبالرغم من موجة املتحور اجلديد التي ت�شهدها �أ�سرتاليا ،ف�إن �إجمايل
عدد احلاالت امل�سجلة ،وهو � 273ألف �إ�صابة و 2173وفاة� ،أقل بكثري من
العديد من الدول.
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:صالون نانو لالطفال ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني ,الفوعة مول  ,وحدة ملك/حمدان �سعيد الطوير
العامري (الفوعة مول)
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1441996 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
مي�سي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1171040:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/23:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150029488:
 تاريخ التعديل2021/12/23:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24
اعالن بالن�شر
 2270/2021/100احوال نف�س م�سلمني

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :اوجلا برييز هيجينا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :نازيال هو�شنك نادري
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها دع��وى املطالبة ب�إ�سقاط ح�ضانة املدعي عليها عن
املح�ضونة "امييليا" و�ضمها اىل املدعية مع عدم التعر�ض لها يف ذلك و�سلب و�صاية املدعي
عليها على املح�ضونة اميليا وتعيني املدعية نازيال هو�شنك ن��ادري و�صية عليها لإدارة
�أموالها و�ش�ؤونها  .والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/28ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابراج
داكا للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1170291:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اجرومور بايوتيك االمارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مبنى ال�سيد را�شد حممد عبداهلل واخرين DD , 0
مكتب  C18 204جزيرة ابوظبي �شرق  11ق
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2716230 :

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/21:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150029169:
 تاريخ التعديل2021/12/23:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرابطة املا�سية ملواد البناء
رخ�صة رقم CN 1289219:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الرابطة املا�سية ملواد البناء
DIAMOND LINK BUILDING MATERIALS
�إىل /تريمنل لل�سفر
TERMINAL 5 TRAVEL
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع تذاكر ال�سفر 7911007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تو�صيل حقائب امل�سافرين 5229010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حزم حقائب و�أمتعة ال�سفر 5229009
تعديل ن�شاط  /حذف بيع مواد البناء  -بالتجزئة 4752034
تعديل ن�شاط  /حذف ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط  /حذف ت�صدير 4610009
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة :م�صنع العود
للمعادن رخ�صة رقم IN 2004345:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد كامران حممد اقبال %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جابر ح�سني حممد نا�صر
قانوين تعديل نوع  /من م�ؤ�س�سة فردية حملية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صنع العود للمعادن
AL OUD METALS FACTORY

حمكمة التنفيذ
70530

�إىل /م�صنع العود للمعادن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
 مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالنو�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13425بتاريخ 2021/12/24
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0039610
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /نايف حممد �سعيد اجلعيدي احل�ضرمي  ،اجلن�سية
الإمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100
وذلك اىل ال�سيدة /خلود حممد عبداهلل علي القيواين  ،اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة يف الرخ�صة(م�صبغة ال�ستينات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )549297ال�صادر من دائرة التنيمة الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تنازل
�صاحب رخ�صة لآخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70535

فقد املدعو  /فيوليتا �شافيز ماراياج  ،الفلبني
اجلن�سية جواز �سفره رقم ()P3611320A
ي��رج��ى مم��ن ي �ع�ثر ع�ل�ي��ه ت���س�ل�ي�م��ه بال�سفارة
الفلبينية او اقرب مركز �شرطة باالمارات.
لإعالناتكم
فــــي

يرجى االت�صال على
هاتف024488300:
فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8381/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4907/2021امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 85984درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ثابت حممد ثابت العريقي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع اخلان  -مبنى املوارد � -شقة 204
املطلوب �إعالنه  - 1 :احمد علي حممد علي �صالح � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
ر� �س��وم خلزينة
 156080درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

70608

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021/0003175أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه  /حبيبه غلوم جهنكري جميل  -العنوان 9319293 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/8/25قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /ابراهيم ح�سن حممد علي العبيديل
بالتايل  :ن�أمر املطلوب حبيبة غلوم جهنكري جميل بان ت�ؤدي للطالب ابراهيم
ح�سن حممد علي العبيديل مبلغ  800,000,000درهم ثمامنائة الف درهم
والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق يف  2020/3/5بن�سبة  %5والزامها
بالر�سوم وامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0039736
تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /علي يعقوب حممد مراد املازمي اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /مانع
�سعيد عبيد احمد الكعبي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة (ال�شبح لت�أجري
ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )794817ال�صادرة من
دائرة التنيمة الإقت�صادية تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب رخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

70021

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد يو�سف جابر �آل على  -اجلن�سية  :الإمارات
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد
 :ا�سينار برييا رود ابراهيم  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (بقاله حممد
يو�سف جابر) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )524303ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  -:تغيري ال�شكل القاوين من
(م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات) وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

70555

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد بالل الدين حممد ابو القا�سم  -اجلن�سية
بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة
امل�سماه (بقالة حممد بالل) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)782111إىل ال�سيد/حممد بارفيز علی احمد  -اجلن�سية بنغالدي�ش ،
تعديالت اخرى  :تغري اال�سم التجاري من بقالة حممد بالل اىل بقالة ركن املمزر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة :امل�ستقبل للخر�سانة
اجلاهزة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم IN 1000349:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الناقل لتجارة ادوات البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL NAQEL BUILDINGS EQUIPMENT TRADING .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تو�سون للمقاوالت وال�صيانه العامه � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

& TOSON General Contracting .Maintenance - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل مدير � /إ�ضافة خالد حممد عبدال�سالم الدباغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان فالح حمود جره القحطاين
قانوين تعديل نوع  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /امل�ستقبل للخر�سانة اجلاهزة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FUTURE READY MIX CONCRETE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /جرين للخر�سانة اجلاهزة ذ.م.م

فقدان جواز �سفر

املنظورة يف  :دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/178عقاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 758057درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9هاتف 0504643947
بريد الكرتوين  EXECUTION@OMALC.AEمكاين 3244594826
املطلوب �إعالنه  -1 :ار�شد خان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 758057.00
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تنازل /بيع

AL OUD METALS FACTORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  849/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

املنظورة يف  :الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ اتفاقية احلجز عن الوحدة مو�ضوع الدعوى والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي
مبلغ وقدره  316,051درهم (ثالثمائة و�ستة ع�شر الف وواحد وخم�سون درهم) مع الفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ ا�ستالم املدعي عليها ملبلغ املطالبة الكائن تاريخ  2008/4/22وحتى متام ال�سداد املدعي عليها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب حم��ام��اة .املدعى  :كلندور كونهي احمد  -عنوانه  :الإم ��ارات � -إم��ارة دب��ي  -جممع دبي
لال�ستثمار االوىل  -دبي � -شارع ملك بلومز التجارة  -مبنى م�ستودع رقم  4بجانب �ساين وورك�س  -وميثله  :احمد
علي حممد من�صور الزيودي .املطلوب �إعالنه  -1 :ار�ستقراط �ستار لتطوير العقارات � -ش ذ م م (حاليا)  -ار�ستقراط
�ستار لال�ستثمار (�ش ذ م م) �سابقا � -صفته  :مدعى عليه .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بف�سخ اتفاقية احلجز عن الوحدة مو�ضوع الدعوى والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 316,051
درهم (ثالثمائة و�ستة ع�شر الف وواحد وخم�سون درهم) مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستالم املدعي
عليها ملبلغ املطالبة الكائن تاريخ  2008/4/22وحتى متام ال�سداد املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
حماماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/6ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1497/2021/18عقاري جزئي

70197

GREEN CONCRETE L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية  -مكتب
تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13425بتاريخ 2021/12/24
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0039711
تنازل /بيع

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 12/ 2021 Issue No : 13425

70530

Dubai Court of First Instance
)Notification by Publication (Appeal
In the Execution No : 211/2021/849 - real estate execution
Considered at: Department of Grievances and Urgent Matters No. 190
Subject of Appeal : Executing the judgment issued in the Case No. 178/2020- partial
real estate by paying the amount executed which is (AED 758057) including the fees
and expenses.
Appellant: Real Estate Investment General Est.
Address: Emirate of Dubai Port Saeed areal Business Point Building - Mezzanine| Office
|No. 9 - Tel: 0504643947| Email: execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826
Notifiee: 1-Arshad Khan, his capacity: Respondent
Subject of Notification has filed the above mentioned execution case against you
and obliges you to pay the amount executed which is (AED 758057.00) to execution
applicant or to court's treasury.
Accordingly, the court will proceed forward the execution procedures against you
if you fail to be obliged with the said judgment within (15) days from the date of
publication hereof.
Prepared by/Aman Ahmed Falankaz

حماكم دبي

ليكن معلوما للجميع ب�أنني  /عبدالرحمن حممد ح�سني احلمادي �إماراتي اجلن�سية واحمل
بطاقة هوية رقم  784195185249257ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي
البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماة (مفرو�شات الدبلوما�سي) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
حتت رقم  515461اىل ال�سيد /ابو الها�شم حممد �صديق  -باك�ستاين اجلن�سية ويحمل
بطاقة هوية رقم  - 784197113961755تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية
اىل وكيل خدمات  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0036975

70533

�إخطار عديل
املخطـران  -1:رائد �صابر ح�سني جمعه املازمي � -إماراتي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم ()784197837319488
 - 2حممد يون�س حممد اللو مياه – بنغايل اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية( )784198059384911هاتف رقم :
( )971567198510ب�صفته ال�شخ�صية وب�صمته وكيل عن ال�سيد  /ابو الها�شم ر�ستوم علي  -بنغايل اجلن�سية ،مبوجب وكالة �صادرة
من كاتب العدل برقم ( ، )MOJAU_2021_0010147ب�صفتهم �شركاء يف الرخ�صة امل�سماه (ج�سر حلوان لتجارة خردة االملنيوم
والنحا�س ذ.م.م) واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة برقم ( )765604عنوان املخطران  :ال�شارقة – ال�صناعية رقم
( - )10م�ستودع رقم  - 1هاتف رقم )971507888080( :
االمييل rayed.amaazmi@hotmaicom /
املخطر �إليه � :سايل الدين ابوال بو�شور  -بنغايل اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ()784198187426576
العنوان  :ال�شارقة – ال�صناعية رقم ( - )10هاتف رقم .)971551219092( :
مو�ضوع الإخطار  :ا�ستدعاء املخطر �إليه �إىل دائرة التنمية االقت�صادية.
الوقائع  - :حيث �إن املخطران و املخطر �إليه �شركاء يف الرخ�صة امل�سماه (ج�سر حلوان لتجارة خردة االملنيوم والنحا�س ذ.م.م) واملرخ�صة
من دائرة التنمية قت�صادية ب�إمارة ال�شارقة برقم ( - ،)765604حيث ان املخطران يطلبان من املخطر �إليه دفع ر�سوم جتديد الرخ�صة
و الإيجار و كفالة الكفيل - .و يف حال عدم تلبية املخطر �إليه طلب املخطران �سيتم �إخراج املخطر �إليه من الرخ�صة لغيابه من حوايل �أكرث
من �سنة مما �سبب لهم ا�ضرار ج�سيمة وعدم قدرتهم على جتديد الرخ�صة والدخول يف غرامات و خمالفات قانونية  ،و عدم دفع االيجار و
فواتري الكهرباء واملياه  - ،وعليه يعلنان املخطران من املخطر �إليه بال�ضرورة احل�ضور اىل دائرة التنمية االقت�صادية يف خالل خم�سة ايام
من ا�ستالم االخطار للتوقيع على الأوراق الالزمة لتجديد الرخ�صة �أو �إما �إخراجه من الرخ�صة واال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك
 ،وعليه يلتم�سان املخطران من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70533

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9653/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر بامر االداء رقم  6279/2021مببلغ � 46020شامل
للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :نا�صر علي خان حليم كل
عنوانه � :إمارة ال�شارقة كورني�ش البحرية الفردان �سنرت 104
املطلوب �إعالنه  -1 :جيان جوبني جون جاندر ا�شيكر اير � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره  46020درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  0يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

•• عوا�صم-وكاالت:

رئي�س ال�شعبة

العدد  13425بتاريخ 2021/12/24
اعالن بالن�شر
 4535/2021/16جتاري جزئي

70533

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :رودكو للنقليات � -ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي � :شركة را�س اخليمة الوطنية للت�أمني � -ش م ع
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 63,000 /
درهم (فقط ثالثة و�ستون الف درهم) مع الفائدة الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ احلادث يف
 2020/4/28وحتى ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/28ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

اجلمعة  24ديسمبر  2021م  -العـدد 13425

عربي ودويل

مندوب رو�سيا باالحتاد الأوروبي :ال ن�ستعد لغزو �أوكرانيا
•• برلني-رويرتز

نقلت �صحيفة دي فيلت الأملانية �أم�س اخلمي�س عن مندوب
رو�سيا ال��دائ��م ل��دى االحت��اد الأوروب ��ي ف�لادمي�ير ت�شيجوف
قوله �إن رو�سيا ال جتهز لغزو ع�سكري لأوكرانيا ،وذلك بعدما
�أث��ارت مو�سكو قلق الغرب بتعزيز كبري للقوات قرب احلدود
م��ع �أوك��ران �ي��ا .وق��ال ت�شيجوف يف مقابلة م��ع ال�صحيفة �إن
مو�سكو تريد دعم املتحدثني بالرو�سية ومواطنيها املقيمني
يف دول �أخ ��رى ،لكنها مل تقل �أب��دا �إن�ه��ا ترغب يف ا�ستخدام
و�سائل ع�سكرية لتحقيق ذلك.
ونقلت ال�صحيفة عنه قوله "رو�سيا ال تخطط ل�شن هجوم

•• وا�شنطن-وكاالت

مل ت���س�ت�ب�ع��د ن��ائ �ب��ة م��دي��ر مركز
�أورا� �س �ي��ا يف م��ؤ��س���س��ة �أتالنتيك
كاون�سيل ميليندا هارينغ �أن ي�شن
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
�ضربته الع�سكرية �ضد �أوكرانيا
قبل نهاية ال�سنة احلالية .وكتبت
يف جملة "نا�شونال �إنرت�ست" �أن
ه�ن��ال��ك �أرب �ع��ة �أ� �س �ب��اب ت��رج��ح �أال
تكون اخلطوات الرو�سية الأخرية
جمرد خدعة .فبوتني يفكر يف �إرثه
حيث �أن ال�ق��ادة ال��رو���س العظماء
ي�ستحوذون على الأرا�ضي .كذلك،
ال يرى بوتني �أي �شخ�ص يوقفه.
ث��ال �ث �اً ،ل ��دى ال��رئ �ي ����س الرو�سي
قناعة ب ��أن �أوك��ران�ي��ا لي�ست دولة
حقيقية .رابعاً ،مل ي�ستطع بوتني
احل�صول على اتفاق مع الرئي�س
الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي
كما �أنه يجد ت�صاعداً يف احتماالت
ان�ضمام �أوكرانيا �إىل حلف �شمال
الأطل�سي.
حب�س �أنفا�س
حاول فريق بايدن تهدئة الو�ضع
لكنه مل ينجح� .إن �أع��داد القوات
الرو�سية على احلدود مع �أوكرانيا
توا�صل ارتفاعها .بعد �إث��ارة قلق
وا�شنطن و�أوروب � ��ا ،ط��ال��ب بوتني
بعقد قمة م��ع ن�ظ�يره الأمريكي
ج��و ب��اي��دن فح�صل عليها .يف 7
دي�سمرب احلايل ،تبادل الرئي�سان
احل��دي��ث مل��دة �ساعتني م��ن خالل

على �أي بلد� .أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد �أنه ال توجد قوات رو�سية ت�ستعد
حاليا لغزو �أوكرانيا".
وق��ال الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ي��وم ال�ث�لاث��اء �إنه
ال جم��ال للرتاجع يف مواجهة م��ع ال��والي��ات املتحدة ب�ش�أن
�أوكرانيا و�إن مو�سكو �ست�ضطر للرد بحزم �إذا مل يتخل الغرب
عن "نهجه العدواين".
وك��ان بوتني يوجه حديثه للم�س�ؤولني الع�سكريني يف وقت
ت�ضغط فيه رو�سيا من �أج��ل رد عاجل من ال��والي��ات املتحدة
وح�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي ع�ل��ى م�ق�ترح��ات قدمتها الأ�سبوع
املا�ضي ب�ش�أن جمموعة ملزمة م��ن ال�ضمانات الأمنية من
الغرب.
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كوريا اجلنوبية جتري حمادثات مع ال�صني
•• �سول-رويرتز

يجري دبلوما�سيون كبار من كوريا اجلنوبية حمادثات مع
نظراء �صينيني يف �أعقاب خالف دبلوما�سي مع تايوان ب�سبب
�إلغائها ح�ضور وزيرة يف تايبه منتدى �أعمال يف �سول الأ�سبوع
املا�ضي.
فمن املقرر �أن يجري ت�شوي جوجن كون نائب وزير اخلارجية
ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي وم���س��اع��دوه حم��ادث��ات ع�بر االن�ترن��ت يف
وقت الحق مع فريق يقوده له يو ت�شنغ نائب وزير اخلارجية
ال�صيني .وه��ذا �أول اجتماع م��ن نوعه منذ يونيو حزيران
 .2017وقال م�س�ؤولون يف �سول �إن من املتوقع �أن ي�ستك�شف

اجلانبان ُ�س ُبل ا�ستئناف حمادثات نزع ال�سالح النووي املتوقفة
م��ع ك��وري��ا ال�شمالية وب�ح��ث الق�ضايا الثنائية والإقليمية
والعاملية الأخرى.
وقال ت�شاو ليجيان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية يف
�إفادة �صحفية �أم�س اخلمي�س "ن�أمل �أن يكون لهذا االجتماع
�أث��ر �إيجابي بخ�صو�ص تعزيز االت���ص��االت والثقة امل�شرتكة
وتطوير العالقات الثنائية".
وي�أتي االجتماع يف وقت ح�سا�س حيث قدمت تايوان احتجاجا
على �إلغاء كوريا اجلنوبية لدعوة �أر�سلتها يف �سبتمرب �أيلول
�إىل وزي ��رة التكنولوجيا ال��رق�م�ي��ة ال�ت��اي��وان�ي��ة �أودري تانغ
للتحدث �أمام م�ؤمتر الأ�سبوع املا�ضي يف �سول.

نا�شونال �إنرت�ست :بوتني ال يخادع على احلدود مع �أوكرانيا

مكاملة عرب الفيديو .وع��د بايدن
ب�إلقاء حزمة بغي�ضة من العقوبات
ع�ل��ى رو��س�ي��ا وحت��وي��ل امل��زي��د من
الأ� �س �ل �ح��ة �إىل �أوك ��ران �ي ��ا وزي� ��ادة
ب�صمة حلف �شمال الأط�ل���س��ي يف
�أوروب ��ا ال�شرقية �إذا �أق ��دم بوتني
ع�ل��ى االج �ت �ي��اح جم � ��دداً .حب�ست
م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخلارجية
�أنفا�سها وتو�سلت ال���س�م��اوات كي
تفعل تهديدات بايدن فعلها.

�إنذار �أخري
ب� � �ع � ��د ي � � ��وم� �ي ��ن ع� � �ل � ��ى ال � �ق � �م ��ة
االف�ترا��ض�ي��ة� ،أع�ل�ن��ت رو��س�ي��ا عن
م�سودتي معاهدتني ،واح��دة بني
مو�سكو ووا�شنطن والثانية بني
مو�سكو والناتو ،وق��د ب��دت كثرياً
ك�إنذار �أخري .من بني الأ�سباب التي
حتتم ف�شل التو�صل �إىل اتفاق ،كان
الطلب �إىل الناتو بالتخلي عن �أي
تو�سع �إ��ض��ايف .وط��ال��ب الكرملني
وا�شنطن ب�إعارته اهتماما فورياً
ح �ت��ى �أن � ��ه ع ��ر� ��ض خ�ل��ال اليوم
ال �ت��ايل االج �ت �م��اع يف دول ��ة ثالثة
مل�ن��اق���ش��ة امل� �ق�ت�رح .رف ����ض البيت
الأب�ي����ض ذل��ك ،ووا��ص�ل��ت مو�سكو
ال���ض�غ��ط .يف  20دي���س�م�بر ،هدد
ديبلوما�سيون رو���س ب�أنه �سيكون
هنالك ت��داع�ي��ات حقيقية �إذا مل
حت�صل مو�سكو على الأجوبة التي
ت�سعى �إليها.

�سردية بوتني فعالة
كما كان متوقعاً� ،أ�ضافت هارينغ،
ع �م �ل��ت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة على
ك�سب املزيد من الوقت .يقال �إن
الإدارة �ستجتمع على الأرج��ح مع
م���س��ؤول�ين م��ن م��و��س�ك��و ملناق�شة
امل �ق�ت�رح ال���ش�ه��ر امل �ق �ب��ل .يف هذه
الأثناء ،ي�ستمر قرع طبول احلرب
يف م��و� �س �ك��و .م �ن��ذ � �س��اع��ات ،هدد

بوتني با�ستخدام القوة الع�سكرية
ملواجهة تهديد الناتو ،لكنه �أ�صر
ع �ل��ى �أن� ��ه مل ي �ك��ن ي��وج��ه �إن � ��ذاراً
�أخ�ي��راً وح � ّم��ل ال �غ��رب م�س�ؤولية
التوترات يف �أوروبا.
�إن �سردية تربئة رو�سيا من اللوم
وت �ع��ر� �ض �ه��ا ل �ل �ظ �ل��م م ��ن الغرب
م�ف���ض�ل��ة ل� ��دى ب ��وت�ي�ن وفعالة.
ي�ل��وم  50%م��ن ال��رو���س الناتو

Friday

وال��والي��ات املتحدة على الت�صعيد
احل��ا� �ص��ل وف �ق �اً ال��س�ت�ط�لاع ر�أي
مركز ليفادا.
وي� � ��رى  4%ف �ق ��ط �أن رو�سيا
تتحمل امل �� �س ��ؤول �ي��ة� .أع �ل��ن وزير
ال��دف��اع ال��رو��س��ي �سريغي �شويغو
�أن � �ش��رك��ات ع���س�ك��ري��ة �أمريكية
خا�صة تعد ال�ستفزاز بالأ�سلحة
الكيميائية يف منطقة دونبا�س.

ت � ��رد ال �ك��ات �ب��ة ب �ن �ف��ي �أي وج ��ود
ل�شركات ع�سكرية �أمريكية يف تلك
املنطقة .ت�صريحات �شويغو هي
�سبب كال�سيكي مفتعل للحرب
بح�سب ر�أي�ه��ا .لكن ثمة ما يقلق
�أك�ثر م��ن جم��رد ت�صعيد خطابي
رف�ي��ع امل���س�ت��وى .حت�ت��اج وا�شنطن
ل�لان �ت �ب��اه �إىل ال �ن �ق��ا� �ش��ات داخ ��ل
رو�سيا.

مقال بوتني ال�شهري
ل �ي ����س �� �س ��راً �أن رو� �س �ي��ا ت�شددت
يف خ �ط��اب �ه��ا م �ن ��ذ ن �� �ش��ر بوتني
م�ق��ا ًال ال�صيف امل��ا��ض��ي �أن�ك��ر فيه
م�ف�ه��وم � �س �ي��ادة �أوك ��ران� �ي ��ا .يرى
ب��وت�ين �أن ال��رو���س والأوكرانيني
�شعب واح ��د وي���ش�ك��ك يف �شرعية
احل��دود الأوك��ران�ي��ة كما يفرت�ض
�أن �أوك��ران �ي��ا ه��ي �أرا� � ��ض رو�سية
ت��اري�خ�ي��ة .منذ ذل��ك احل�ي�ن ،قال
ب��وت�ين �إن��ه لي�س مهماً م��ن يدير
�أوك ��ران� �ي ��ا مب��ا �أن �أق �ل �ي��ة قومية
ع��داون �ي��ة يف م��وق��ع امل�س�ؤولية.
وك�ت��ب الرئي�س ال�سابق دميرتي
مدفيديف مقا ًال لفت فيه �إىل �أن
االنخراط مع قادة �أوكرانيا "بال
معنى" مبا �أن الهوية الأوكرانية
مزيفة.
وك� �ت ��ب م �ن� ّ�ظ��ر ب ��وت�ي�ن ال�سابق
فالدي�سالف �سوركوف �أن قوانني
الفيزياء تدفع رو�سيا �إىل التو�سع
كما فعلت حني كانت حتت قيادة
�إيفان العظيم وجوزف �ستالني.

مزيد من الدعوات
خ �ل��ال ع �ط �ل��ة ن �ه��اي��ة الأ�� �س� �ب ��وع
املا�ضي ،ق��ال املعلق على تيليغرام
ووزي��ر الدفاع ال�سابق جلمهورية
دون �ي �ت �� �س��ك ال �� �ش �ع �ب �ي��ة �إن على
رو��س�ي��ا اح�ت�لال م�ساحات وا�سعة
يف �أوكرانيا ب��دءاً من خاركيف يف
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ال���ش�م��ال ن� ��زو ًال م��ع ن�ه��ر دنيربو
و� �ص��و ًال �إىل �أودي �� �س��ا ع�ل��ى البحر
الأ��س��ود .فذلك �سيحرم �أوكرانيا
م ��ن ال��و� �ص��ول �إىل ال �ب �ح��ر ومن
غ��ال �ب �ي��ة � �ص �ن��اع��ات �ه��ا وم� ��ن ثلث
�سكانها وج ��زء ك�ب�ير م��ن قواتها
الع�سكرية .ي�ؤدي ذلك بح�سب ر�أيه
�إىل زيادة �سكان رو�سيا و�صناعاتها
الدفاعية اخلا�صة بها.
بوتني ي�شتم ال�ضعف
ك�ل�م��ا ت �ط��رف خ �ط��اب الكرملني،
توجب عليه انتزاع تنازالت �أكرب
وف� �ق� �اً ل �ه��اري �ن��غ .ي ��واج ��ه البيت
الأب�ي����ض م�ع��ادل��ة معاك�سة .كلما
زاد الكرملني ال�ضغط بدا بايدن
�أ�� �ض� �ع ��ف ع �ن��د ال � �ت � �ن� ��ازل .ي�أمل
ب ��وت�ي�ن ت��وج �ي��ه � �ض��رب��ة قا�سية
للنظام ال� ��دويل .تعتقد الكاتبة
�أن هنالك م��ا ي��ردع ب��وت�ين :ن�شر
كتائب �أطل�سية يف بولندا ورومانيا
ف��وراً مع تعزيز دفاعات �أوكرانيا.
الباحث البارز يف معهد الدرا�سات
اال�سرتاتيجية الوطنية تي �أك�س
ه��ام ����س ي�ح����ض ك�ي�ي��ف ك��ي تركز
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ح��دوده��ا ال�شمالية
ال�ضعيفة ب��الأل �غ��ام وامل�سيرّ ات.
و�أ�� �ش ��ارت ه��اري �ن��غ �إىل �أن بوتني
ي �� �ش �ـ �ـ �ت��م ال �� �ض �ع��ف يف وا�شنطن
و�أوروبا و�أوكرانيا .مل يكن هنالك
وقت �أف�ضل كي ي�ستعيد "�أرا�ضيه
التاريخية" .وخ �ت �م��ت الكاتبة
م�ق��ال�ه��ا ب��ال �� �س ��ؤال ال �ت ��ايل" :هل
�سن�سمح له بذلك؟"

كيف ي�ستعيد بايدن رافعة ال�ضغط على �إيران؟
•• وا�شنطن-وكاالت

و�صلت املفاو�ضات النووية بني طهران وجمموعة خم�سة زائد واحد يف
فيينا �إىل طريق م�سدود يف وقت �سابق هذا ال�شهر ب�سبب تبني �إيران
موقف احلد الأق�صى .وكتب اخلبري يف �ش�ؤون �إي��ران وامل�ست�شار املايل
لدى م�ؤ�س�سة الدفاع عن الدميقراطيات �سعيد قا�سمي جناد يف مقال
مبجلة "نا�شيونال �إنرت�ست" الأمريكية �أن ثقة النظام بالنف�س مردها
جزئياً �إىل حت�سن و�ضعه املايل ،الفتاً �إىل �أن البيانات الأخرية ت�شري �إىل
�أن �صادرات �إيران غري النفطية قد زادت بن�سبة  47يف املئة يف الأ�شهر
ال�سبعة الأوىل من �سنة  1400الفار�سية (بني �أبريل  2021ونوفمرب
 )2021مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
ولفت �إىل �أن الإقت�صاد الإيراين ال يزال يعاين من ت�ضخم هائل ،وعجز
كبري يف املوازنة ،وفقدان الإ�ستثمار ،وتدين م�شاركة القوة العاملة ومنو
�ضعيف .ورغم ذلك ،ال ميكن جتاهل حقيقة واحدة� :إن الإقت�صاد يحقق
�أدا ًء �أف�ضل ،حتى يف ظل امل�شاكل امل�ستمرة.

ور�أى �أن �أي حت�سن يف الو�ضع االقت�صادي لطهران يقلل من الرافعة
التي متلكها وا�شنطن يف مواجهة النظام الديني وي�شجع املر�شد علي
خامنئي والرئي�س �إب��راه�ي��م رئي�سي وكبري املفاو�ضني النوويني علي
باقري كني للتقدم مبزيد من املطالب و�إعطاء القليل.
و�أ�ضاف �أن حت�سناً ثابتاً يف الإقت�صاد الإي��راين من دون �إحياء لالتفاق
ال�ن��ووي والرفــع الكامل للعقوبات ،ميكن �أن يقنعا خامنئي ب�إتخاذ
اخلطوة النهائية نحو القنبلة النووية ،على �أمل �أن االقت�صاد قد بات
من املرونة مبا يكفي ملقاومة موجة جديدة من العقوبات� ،إىل �أن يقرر
ال�ع��امل �أن��ه يتعني عليه تطبيع العالقات م��ع اجلمهورية الإ�سالمية
النووية.
حملة جديدة من ال�ضغط الأق�صى
واعترب �أن �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن يجب �أن تعمل على تغيري
هذه احل�سابات من خالل �إط�لاق حملة جديدة من ال�ضغط الأق�صى
م�ستخدمة كل عنا�صر القوة القومية الأمريكية.

و�أح ��د �أع �م��دة حملة ال�ضغط الأق���ص��ى يجب �أن ت�ك��ون ب ��إع��ادة فر�ض
عقوبات حقيقية على النظام.
وت�ساءل الكاتب" :ماذا يقف وراء م�ؤ�شرات التح�سن االقت�صادي لإيران،
وكيف ميكن �إدارة بايدن �أن تتحداها؟" ،قبل �أن يدعو �إىل �إلقاء نظرة
على ال�صادرات غري النفطية.
وت�شمل ال�صادرات غري النفطية ،وفق تعريف طهران ،كل �شيء با�ستثناء
النفط اخل��ام .وتتكتّم �إي��ران ح��ول �صادراتها النفطية وال تف�صح عن
�أرقامها الكلية .ويف الوقت الذي ال يوفر النظام تقارير مف�صلة حول
�صادراته غري النفطية ،ف�إنه ين�شر بع�ض التفا�صيل التي ت�سلط ال�ضوء
على جتارته.
لقد �صدرت �إيران ما قيمته  27مليار دوالر بني �أبريل (ني�سان) 2021
ونوفمرب (ت�شرين الثاين) � ،2021أي بزيادة  9مليارات دوالر عما
�صدرته يف الفرتة نف�سها من عام  .2020وحتى الآن � ،شكلت املنتجات
البرتوكيميائية واملكثفات الغازية  56يف املئة �أو  14.7مليار دوالر من
ال�صادرات غري النفطية هذه ال�سنة.

 100مليون �إ�صابة
بكوفيد -19يف القارة الأمريكية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلنت ّ
ال�صحة للبلدان الأمريك ّية �أنّ عدد الإ�صابات بكوفيد-19
منظمة
ّ
ّ
يف القا ّرة الأمريك ّية منذ بداية اجلائحة قد تخطى املئة مليون حالة.
وقالت ّ
املنظمة �إنّ �أكرث من ن�صف هذه احل��االت ( 51مليو ًنا) ُ�س ّجلت يف
ال��والي��ات املتحدة ،بينما ُر�صدت  22مليون �إ�صابة يف ال�برازي��ل ،م�شرية
�أي�ضا �إىل �أنه ّ
مت ر�صد �إ�صابات باملتح ّورة �أوميكرون يف  19بلدًا ومنطقة
يف القا ّرة.
وقالت مديرة ّ
ال�صحة للبلدان الأمريك ّية كاري�سا �إتيان يف بيان،
منظمة
ّ
�إ ّنه "يتعينّ على الدول احلفاظ على �إجراءاتها ال�صحية للح ّد من انتقال
ّ
للمنظمة ،ف�إنّ غالب ّية الدول يف الأمريك ّي َتني يُفرت�ض
الفريو�س" .ووفقًا
�أن تكون بحلول نهاية العام قد و�صلت �أو جت��اوزت الهدف ال��ذي حدّدته
ّ
ال�صحة العامل ّية املتم ّثل يف تطعيم  % 40من ال�س ّكان امل�ؤهّ لني
منظمة
ّ
لتلقّي اللقاحات امل�ضادّة لفريو�س كورونا .لكنّ بع�ض البلدان مثل هاييتي
وغواتيماال وجامايكا قد ال تتم ّكن من حتقيق هذا الهدف.

العثور على �ضحيتني �إ�ضافيتني النزالق الرتبة يف بورما
•• رانغون�-,أ ف ب

انت�شل عنا�صر الإ�سعاف جثتني �إ�ضافيتني اخلمي�س من بحرية
يف �شمال بورما حيث �أودى ان��زالق للرتبة وقع الأرب�ع��اء �إىل
فقدان �أثر ع�شرات العمال يف منجم للي�شم ،بح�سب ما ك�شف
م�سعف لوكالة فران�س بر�س م�شريا �إىل ت�ضا�ؤل فر�ص العثور
على ناجني.
وكان قد عُرث الأربعاء على �ضحية �أوىل قبل انت�شال جثتني
�صباح اخلمي�س من بحرية عند �سفح ت ّلة انهارت يف باكانت
بالقرب من احلدود مع ال�صني حيث تزدهر �أن�شطة ا�ستخراج
الي�شم (حجر اجلاد) يف قطاع يد ّر �أرباحا كبرية لكنه متف ّلت
من ال�ضوابط النظامية وظروف العمل فيه ج ّد خطرة.
و�أحد ال�ضحايا �شاب يف الثالثة والع�شرين من العمر �أ�صله من
و�سط البلد على بعد مئات الكيلومرتات من املوقع.
وكان عنا�صر الإغاثة الذين يبحثون عن ناجني و�سط الركام
ويف ال�ب�ح�يرة ق��د ق��ال��وا يف ب��ادئ الأم ��ر �إن � 70شخ�صا على

يو�ضحوا �أنهم ما زالوا
الأق� ّل هم يف عداد املفقودين ،قبل �أن
ّ
ي�سعون �إىل التحقّق من هذه احل�صيلة .وبعد �أمطار غزيرة
حت�سنت الأحوال
ت�ساقطت ليال و�ضباب كثيف ل��فّ امل��وق��عّ ،
اجل � ّوي��ة �صباحا ال�ستئناف �أب �ح��اث “حثيثة ب��دع��م م��ن �ست
وح��دات من امل�سعفني” ،بح�سب ما قال كو جاك من منظمة
الإغ��اث��ة البورمية .وق��ال م�سعف �آخ��ر ا�سمه كو نيي “�إذا مل
ُ
تطف اجلثث اليوم على �سطح املياه ،فهي �ستظهر يف الأيام
التالية .هذه هي الطبيعة”.
و�أفاد نا�شط حملي ب�أن مئات العمال عادوا �إىل باكانت خالل
مو�سم الأم �ط��ار للتنقيب يف املناجم املك�شوفة ،بالرغم من
حظر هذه الأن�شطة بقرار من املجل�س الع�سكري احلاكم �ساري
املفعول ح ّتى �آذار/مار�س .2022
و�أدّت ال�ضغوط املتزايدة الناجمة عن ثقل الرتبة وال�صخور
امل�ش ّتتة �إىل ان��زالق �سفح الت ّلة �إىل البحرية املجاورة ،بح�سب
ما �أو�ضح م�سعف لوكالة فران�س بر�س .وك ّل �سنة يلقى ع�شرات
العمال حتفهم ب�سبب ظروف العمل اخلطرة يف مناجم الي�شم

غري اخلا�ضعة ل�ضوابط نظامية �أو قيود وا�ضحة ل�شروط
التعاقد .وغالبا ما تقع ح��وادث ان��زالق تربة يف هذه املنطقة
الفقرية والوعرة التي باتت مناظرها �شبيهة ب�سطح القمر
ب�سبب ن�شاطات امل�ج�م��وع��ات املنجمية الكثيفة على ح�ساب
البيئة.
و�إثر قرار لتجميد الأن�شطة �صدر يف � ،2016أغلقت مناجم
كثرية ومل تعد خا�ضعة للمراقبة ،فعاد �إليها الكثريون من
�أبناء الإتنيات املحرومة الذين يعملون على ح�سابهم بدون
ت�صريحات قانونية يف مواقع مهملة.
وكانت �أم�ط��ار مو�سمية غزيرة ت�سببت العام  2020ب�أ�سو�أ
ك��ارث��ة م��ع طمر  300عامل منجم يف ان��زالق تربة يف جبل
باكانت قلب منطقة املناجم هذه قرب احلدود ال�صينية.
و�ساهم الي�شم وغريه من املوارد الطبيعية املتوافرة يف �شمال
بورما ،من قبيل اخل�شب والذهب والكهرمان ،يف متويل طريف
حرب �أهلية تدور رحاها منذ عقود بني متمردي �إتنية كا�شني
والع�سكر.

ال�صادرات الإيرانية
ويف ح � � ��ال ت� �ب� �ن ��ت �إدارة ب ��اي ��دن
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة لل�ضغط الأق�صى،
و�ضاعفت حملة العقوبات ،ووجدت
ط��رق�اً مبتكرة ل�ع��زل ال�ن�ظ��ام ،ف�إنه
ميكن �أن يتوقع املرء انخفا�ض كمية
ال���ص��ادرات الإيرانية-حتى ول��و مل
تكن كافية لتحييد ارتفاع هائل يف
الأ�سعار .وعالوة على ذلك ،ف�إنه مع ت�شديد احل�صار املايل على طهران،
ميكن وا�شنطن �أن حتد �أي�ضاً من و�صول النظام الديني �إىل احتياطاته
وعائداته من العملة ال�صعبة .هذا ما يتعني على �إدارة بايدن فعله� .إن
حركة الأ�سعار العاملية تعمل �ضد وا�شنطن ،ولذلك يتعني على البيت
الأب�ي����ض �إح�ي��اء حملة ال�ضغط الأق���ص��ى حتى ي�ستعيد ال��راف�ع��ة التي
فقدها يف  ،2021من خالل الت�ساهل يف تطبيق العقوبات ف�ض ً
ال عن
التغيريات التي طر�أت على االقت�صاد العاملي.

�إندبندنت :الفو�ضى يف ليبيا تنذر بعنف...بانتخابات �أو بدونها
لندن-وكاالت
وج��ه رئي�س املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات يف
ليبيا عماد ال�سايح ر�سالة الثالثاء ،طالب فيها بحل
ال �ف��روع امل�ح�ل�ي��ة للجنة امل�ك�ل�ف��ة بتنظيم االنتخابات
الليبية ،و��ص��رح رئي�س جلنة االن�ت�خ��اب��ات يف الربملان
هادي ال�صغري �إنه �سيتعني ت�أجيل الت�صويت لعدم وجود
وقت لتنفيذ اخلطوات التمهيدية.
وم ��ع ذل� ��ك ،ل �ف��ت ال �ك��ات��ب ب � ��ورزو دراغ � ��ي يف �صحيفة
"�إندبندنت" �إىل �أنه "مل ي�صدر �أي �إعالن ر�سمي عن
ت�أجيل االنتخابات من قبل احلكومة ال�شرعية بقيادة
رئي�س ال ��وزراء امل ��ؤق��ت عبد احلميد دب�ي�ب��ة ،م��ا يرتك
بع�ض االرتباك".
وكان مقرراً �إجراء انتخابات مدعومة من الأمم املتحدة
النتخاب رئي�س وجمل�س نيابي يف  24دي�سمرب (كانون
الأول) احلايل .ولكن "قلة فقط تعتقد �أن االنتخابات

�ستتم كما هو خمطط لها و�سط �أعمال عدائية حمتدمة
بني الف�صائل امل�سلحة املتناحرة ،والغمو�ض يف ما يتعلق
بال�سلطات امل�ستقبلية للزعيم املنتخب املقبل للبالد".
و�أ�شار التقرير �إىل �أن "ال�سايح �أمر موظفي االنتخابات
بالبقاء على �أه�ب��ة اال��س�ت�ع��داد يف ح��ال��ة �إع ��ادة جدولة
االنتخابات".
وذكر الكاتب بجوالت عدة من املحادثات ال�سرية خالل
الأي � ��ام الأخ �ي��رة ب�ين امل��ر��ش�ح�ين وال�ف���ص��ائ��ل والقوى
الأجنبية ح��ول ت�أجيل الت�صويت وم��ا �إذا ك��ان ب�إمكان
حكومة م�ؤقتة اال�ستمرار يف ال�سلطة يف هذه الأثناء.
ومل ت�صدر املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات بعد
قائمة نهائية باملر�شحني للمنا�صب و�سط خماوف من
احتمال ا�ستهدافها ،للموافقة على املر�شحني املثريين
للجدل مثل ق��ائ��د "اجلي�ش الوطني الليبي" خليفة
حفرت ،وجنل القذايف �سيف الإ�سالم ودبيبة ،الذي نكث
بوعده بعدم الرت�شح ملن�صب.
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انخفا�ض �صايف االحتياطيات الأجنبية يف البنك املركزي الرتكي بعد تدخالت الدوالر ينخف�ض مع زيادة التفا�ؤل ب�ش�أن توقعات االقت�صاد العاملي
•• �إ�سطنبول-رويرتز:
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ك���ش�ف��ت ب �ي��ان��ات �أم� �� ��س اخل �م �ي ����س �أن �صايف
االح�ت�ي��اط�ي��ات الأج�ن�ب�ي��ة يف ال�ب�ن��ك املركزي
الرتكي تراجع �إىل  12.16مليار دوالر حتى
 17دي�سمرب كانون الأول لأول مرة منذ مايو
�أي��ار مقارنة مع  21.17مليار قبل �أ�سبوع،
مم��ا يعك�س ال�ت��دخ�لات ال�ت��ي مت��ت يف الآون ��ة
الأخرية يف ال�سوق.
وبلغ �سعر ال�صرف ال��ذي ا�ستخدمته رويرتز
ام�س اخلمي�س  15.2118لرية.
و�أع �ل��ن البنك امل��رك��زي ع��ن خم�سة تدخالت

مبا�شرة يف ال�سوق هذا ال�شهر للحد من انهيار
العملة ،ي�ق��ول م�صرفيون �إن�ه��ا كلفت ب�شكل
�إج �م��ايل ب�ي�ن ��س�ت��ة وع �� �ش��رة م �ل �ي��ارات دوالر.
ومل ي�صدر البنك �أي �إخ �ط��ار بالتدخل هذا
الأ�سبوع .وهوى �صايف االحتياطيات الأجنبية
�إىل �أق��ل م��ن ع�شرة م�ل�ي��ارات دوالر يف �أبريل
ني�سان قبل �أن يعود للزيادة تدريجيا طوال
معظم العام .لكنه واجه �ضغوطا جمددا بعد
�سل�سلة من تدخالت البنك املركزي يف ال�سوق
بد�أت يف الأ�سبوع املا�ضي ملواجهة �أزمة الأ�سعار
بعد تراجع اللرية على مدى �أ�سابيع.

بالتعاون مع �شرطة ال�شارقة

برنامج وفر للخ�صومات ينظم فعالية افرتا�ضية للتوعية بالت�سوق الإلكرتوين الآمن
•• ال�شارقة -الفجر:

ن�ظ�م��ت دائ � ��رة امل� � ��وارد الب�شرية
ب��ال �� �ش��ارق��ة م�ت�م�ث�ل��ة يف برنامج
«وفر» للخ�صومات وبالتعاون مع
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
ف�ع��ال�ي��ة اف�ترا��ض�ي��ة حت��ت عنوان
«ال �ت �� �س��وق االل � �ك �ت�روين الآم � ��ن،
بهدف توعية امل�ستهلكني بكيفية
ال �ت �� �س��وق الآم � ��ن ع�ب�ر االنرتنت
دون ال��وق��وع ك�ف��ري���س��ة لعمليات
االح �ت �ي��ال االل� �ك�ت�روين  .وذلك
مت��ا� �ش �ي �اً م ��ع م��اي �� �ش �ه��ده العامل
م��ن ت�ق��دم تقني ،وارت �ف��اع �أهمية
التجارة الإلكرتونية .
ت�ضمنت الفعالية جل�سة حوارية
قدمها املالزم �أول را�شد النعيمي
م��ن ف��رع ج��رائ��م التقنية ب� ��إدارة
ال �ت �ح��ري��ات وامل �ب��اح��ث اجلنائية
ب���ش��رط��ة ال �� �ش��ارق��ة .ت �ن��اول فيها
ع ��دداً م��ن امل �ح��اور ال�ه��ام��ة ،حيث
ع� � � َرف ب��ال �ت �� �س��وق الإل � �ك�ت��روين،
و�أ� �س �ب��اب اجت ��اه ال �ع��امل املعا�صر
ل��ه ،وكيف ميكن ل�ل�أف��راد حماية
�أنف�سهم و�أ��س��ره��م م��ن خماطره
و�سلبياته.
و�أك��د خ�لال اجلل�سة على �أهمية
حت� ��ري م��وث��وق �ي��ة امل ��وق ��ع ال ��ذي
ي�ت��م ال�ت���س��وق م�ن��ه  ،و� �ش��رح �أب ��رز
ال �ع�لام��ات ال �ت��ي مت�ك��ن املت�سوق

امل �ب �ت��دئ م��ن ال �ت ��أك��د م��ن املوقع
الإلكرتوين  ،وهي رمز القفل يف
�شريط العنوان باملت�صفح ،و وجود
��ش�ع��ار م �ع��روف  .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
التحقق بانتظام من ك�شف ح�ساب
البطاقة �شهرياً مل��رة واح��دة على
الأق��ل  ،و تفعيل خا�صية ا�ستالم
�إ��ش�ع��ارات اخل�صم عند �إج ��رء �أي
عملية دفع با�ستخدام البطاقة.
وحتدث املالزم �أول را�شد النعيمي
عن اخلطوات التي يجب �أن يقوم
ب �ه��ا امل���س�ت�ه�ل��ك يف ح ��ال تعر�ضه
حل� � ��االت ال �غ ����ش ال� �ت� �ج ��اري � ،أو

�سرقة بيانات البطاقة امل�صرفية
� ،أو ح ��االت االخ �ت�راق وال�سرقة
واالب�ت��زاز  ،وخ�صم مبالغ نقدية
من بطاقته دون علمه.
كما و�ضح الإجراءات التي ت�ضمن
للم�ستهلك حفظ حقوقه مابعد
ال �� �ش��راء يف ح��ال��ة ع��دم اال�ستالم
� ،أو وج ��ود خ�ل��ل يف ال�ب���ض��اع��ة �أو
اخل ��دم ��ة .وب �ي�ن ق ��ان ��ون الدولة
يف �� �ض� �م ��ان ح � �ق� ��وق امل�ستهلك
الإل �ك�تروين  .ويف ختام الور�شة
� ،أو�� �ض ��ح ال�ن�ع�ي�م��ي �أن املت�سوق
املثقف والواعي  ،يحظى بتجربة

ت���س��وق �إل �ك�ت�روين �آم �ن��ة وخالية
من عمليات الن�صب واالحتيال و
ال�سرقة .و حتقق له متام الراحة
م ��ن ال ��وق ��وع يف ال ��زح ��ام بداخل
املتاجر واملحالت ل�ساعات طويلة
لتلبية احتياجاته  ،م�ؤكداً �أهمية
احلذر عند خو�ض هذا التجربة.
وت �خ �ل��ل ال �ف �ع��ال �ي��ة ط� ��رح � �س ��ؤال
ل�ل�ج�م�ه��ور االف�ترا� �ض��ي امل�شارك
 ،وال���س�ح��ب ع�ل�ي��ه ب �ج��ائ��زة قيمة
مقدمة من �شركة المي �سيت .
وب��دوره��ا �أو��ض�ح��ت ج��واه��ر �سيف
ال �ع��ود م��دي��ر م�ك�ت��ب الفعاليات

بنك �أبوظبي الأول يعتمد �أ�سبوع العمل من االثنني �إىل اجلمعة
وفقـــ ًا للتوجهـــات احلكوميـــة وم�صــرف الإمـــــارات املركــزي
•• �أبوظبي-الفجر:

اعتباراً من يوم االثنني املوافق  3يناير 2022؛ �سيقوم بنك �أبوظبي الأول
باعتماد النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف كافة �أن�شطته يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،لت�صبح مواعيد العمل من االثنني �إىل اجلمعة ،على �أن
تكون عطلة نهاية الأ�سبوع يومَي ال�سبت والأحد ،وذلك دعماً لر�ؤية القيادة
الر�شيدة للدولة و�سعيها الدائم �إىل مواءمة االقت�صاد املحلي مع الأ�سواق
العاملية وتعزيز فر�ص النمو على املدى الطويل .ت�ستقبل فروع بنك �أبوظبي
الأول العمالء �ستة �أي��ام يف الأ��س�ب��وع ،من االثنني �إىل ال�سبت ،وتغلق �أيام
الأح��د ،يف حني �ستعمل مكاتب البنك خم�سة �أي��ام يف الأ�سبوع من االثنني
�إىل اجلمعة .وميثل االنتقال �إىل النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي خطوة
هامة تعك�س حر�ص القيادة الر�شيدة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة على

تعزيز الفر�ص االقت�صادية ،وتر�سيخ مكانة الدولة كمركز للتجارة العاملية.
ت�أتي هذه اخلطوة ت�أكيداً على دعم بنك �أبوظبي الأول الكامل لهذا القرار،
ويقوم بالعمل على تعديل �أن�شطته وفقاً لذلك؛ �إدراكاً منه ب�أن هذه اخلطوة
�ست�ساهم يف تعزيز ان�سيابية ال�شراكات املالية والتجارية واالقت�صادية بني
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة وال�ع��امل ،بالتزامن م��ع ت�سهيل العالقات
الدولية وتوطيدها ،ف�ض ً
ال عن الفر�ص وامل��زاي��ا التي �سي�ستفيد منها كل
من الأفراد وال�شركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها .وحر�صاً منه على
االنتقال �إىل النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي ب�سال�سة؛ ف�إن بنك �أبوظبي
الأول يعمل على تلبية اح�ت�ي��اج��ات ال�ع�م�لاء ب��دق��ة ومهنية ،ومب��ا ي�ضمن
ا�ستمرار التوا�صل الفاعل مع �شبكته الإقلميمية والدولية .و�ستوا�صل �شبكة
فروع ومكاتب بنك �أبوظبي الأول يف �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي
الأخرى اتباع �أيام العمل الأ�سبوعية والتوقيت املحلي لكل دولة.

�أرامكو للتجارة تربم اتفاقا لبحث توريد وقود �إىل يونايتد برتوليوم الأ�سرتالية

•• �سنغافورة-رويرتز:

ق��ال��ت ��ش��رك��ة �أرام �ك ��و ل �ت �ج��ارة امل ��واد
البرتولية ي��وم الأرب�ع��اء �إنها �أبرمت
اتفاقا مع �شركة يونايتد برتوليوم
الأ� � �س�ت��رال � �ي� ��ة ل� �ت� �ج ��ارة التجزئة
ال��س�ت�ك���ش��اف �إم �ك��ان �ي��ة ت��وري��د وقود
لأمد طويل وتخزين منتجات نفطية
وف��ر���ص �أخ � ��رى .و�أ� �س�ت�رال �ي��ا ،التي
ت�ع��د بالفعل �أك�ب�ر م���س�ت��ورد للوقود
يف منطقة �آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط الهادي،
�سوق م�ستهدف مهم مل�صدري الوقود
ب�سبب انخفا�ض قدرات التكرير املحلية لديها على مدى الأعوام .و�أبرمت
ال�شركتان مذكرة تفاهم غري ملزمة تعتزم �أرامكو للتجارة مبوجبها بحث

مبيعات ال��وق��ود امل�ك��رر �إىل يونايتد
ب�ت�رول �ي ��وم ل�ت�ل�ب�ي��ة ال �ط �ل��ب �سريع
النمو يف �أ��س�ترال�ي��ا .وق��ال �إبراهيم
ال �ب��وع �ي �ن�ي�ن ال��رئ �ي ����س التنفيذي
لأرام� �ك ��و ل �ل �ت �ج��ارة يف ب �ي��ان “ن�أمل
ع�بر م��ذك��رة التفاهم تلك يف تعزيز
ف��ر� �ص��ة ال �ن �م��و ال �ك �ب�يرة يف �شبكات
توزيع يونايتد برتوليوم يف �أ�سرتاليا
وغريها” .وذكرت �أرامكو للتجارة �أن
ال�شركتني تعتزمان بحث التعاون يف
تخزين املنتجات واللوجي�ستيات ويف
الوقت نف�سه تقييم جماالت التعاون
امل�شرتك يف قطاع الطاقة وخارجه .ومل تعلق ال�شركتان على �أحجام �شحنات
الوقود وال مدد التوريد التي تدور املناق�شات حولها مبقت�ضى االتفاق.

والأن�شطة بدائرة املوارد الب�شرية
ب��ال���ش��ارق��ة وم��دي��ر ب��رن��ام��ج وفر
ل �ل �خ �� �ص��وم��ات �أن ت � �ن� ��اول ه ��ذا
امل��و��ض��وع ي��أت��ي ت��واف�ق�اً م��ع اجتاه
ال � �ع ��امل ب� ��أ�� �س ��ره ن �ح��و الت�سوق
االلكرتوين  .والب��د للجميع من
التثقف حوله .
وب �ي �ن��ت ف ��ائ ��دة م �ت��اب �ع��ة �أخ� �ب ��ار
وم� ��� �س� �ت� �ج ��دات ع� � ��امل الت�سوق
االلكرتوين  ،والعرو�ض املتوفرة
�إلكرتونيا واملقارنة بني �أ�سعارها
عند اتخاذ ق��رارات ال�شراء  .كما
�أكدت وجود املخاطر عند الت�سوق
الإل �ك�ت�روين  ،وامل��واق��ع الوهمية
التي تبدو مماثلة ملواقع الت�سوق
ال � �ك �ب�رى وال � �ت ��ي ت� �ك ��ون مبثابة
م�صيدة للم�ستهلك .
و�أ�ضافت �أن لكل تقنية �إيجابياتها
و�سلبياتها  ،وفوائدها وم�ضارها ،
والبد للم�ستهلك �أن يخو�ض هذا
ال�ت�ج��رب��ة وي�ن�ه��ل وي���س�ت�ف�ي��د من
العرو�ض املقدمة بحذر و وعي .
ويف ختام ال��ور��ش��ة تقدمت العود
ب��ال���ش�ك��ر اجل ��زي ��ل ل �ل �م�لازم �أول
را�شد النعيمي يف �إث��راء الور�شة
احل��واري��ة باملعلومات والن�صائح
التي قدمها للجمهور  ،و�أ�شادت
باجلمهور الذي ح�ضر افرتا�ضياً
وتفاعل مع الور�شة باال�ستف�سارات
واملداخالت.

•• طوكيو-رويرتز:

تراجع الدوالر �إىل �أقل م�ستوى يف نحو �أ�سبوع مقابل عمالت رئي�سية ام�س اخلمي�س مع زيادة تفا�ؤل امل�ستثمرين
ب�ش�أن توقعات االقت�صاد العاملي على الرغم من االنت�شار ال�سريع للمتحور �أوميكرون من فريو�س كورونا .ونزل
م�ؤ�شر الدوالر ،الذي يقي�س �أداء العملة الأمريكية مقابل �ست عمالت رئي�سية 0.08 ،باملئة �إىل  .96.032وبلغ يف
وقت �سابق من اجلل�سة  96.018لأول مرة منذ  17دي�سمرب كانون الأول .وا�ستقر الدوالر الأ�سرتايل احل�سا�س
للمخاطر عند  0.72165مقابل الدوالر بعد �صعوده  0.86باملئة �أم�س الأول الأربعاء .ومل يطر�أ تغري يذكر
على اجلنيه الإ�سرتليني و�سجل  1.3353مقابل الدوالر بعد �صعوده  0.63باملئة .وحت�سنت �شهية املخاطرة منذ
يوم االثنني عندما ا�ضطربت الأ�سواق ب�سبب فر�ض احلكومات �إجراءات �إغالق جديدة للحد من تف�شي �أوميكرون.
وارتفع اليورو  0.12باملئة �إىل  1.13395مقابل الدوالر م�ضيفا �إىل زيادة  0.33باملئة م�ساء .ومل يطر�أ تغري
يذكر على الدوالر مقابل الني الياباين و�سجل  114.17ين ليتما�سك بالقرب من �أعلى م�ستوى يف �شهر �سجله
�أم�س الأربعاء عند  114.37ين.

امل�صرف املركزي :الورقة النقدية من فئة الـ 50
درهما امل�صنعة من مادة البوليمر عملة ر�سمية
•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل��ن م�صرف الإم� ��ارات العربية
املتحدة املركزي �أن الورقة النقدية
من فئة الـ  50درهماً امل�ص ّنعة من
م��ادة البوليمر ه��ي عملة ر�سمية
ويتم ال�ت��داول بها جنبا �إىل جنب
مع الورقة النقدية املتداولة حالياً
من ذات الفئة.
و�أو�ضح امل�صرف املركزي �أن الورقة
النقدية من فئة الـ  50مت توزيعها
على البنوك وحمالت ال�صرافة يف
الدولة.
وك ��ان م�صرف الإم� ��ارات املركزي
ق ��د �أط �ل ��ق م� ��ؤخ ��را ورق� ��ة نقدية
ج��دي��دة م��ن ف�ئ��ة ال �ـ �ـ  50درهماً
مب �ن��ا� �س �ب��ة ع �ي��د االحت� � ��اد ال � �ـ 50
..وذل ��ك تخليداً مل��آث��ر امل�غ�ف��ور له
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان والرعيل الأول من حكام
دول��ة الإم ��ارات «طيب اهلل ثراهم
�أجمعني» ووفاء لتفانيهم وعرفاناً
ب� ��دوره� ��م ال �ت��اري �خ��ي يف توحيد
الدولة حتت راية واحدة.
وتتم ّيز الأوراق النقدية امل�ص ّنعة
م��ن م� ��ادة ال�ب��ول�ي�م��ر ب ��أن �ه��ا �أكرث
م �ت��ان��ة وا� �س �ت��دام��ة م��ن العمالت
الورقية التقليدية وتدوم �ضعفني
�أو �أكرث من عمر نظرياتها الأوراق
ال�ن�ق��دي��ة امل���ص�ن��وع��ة م��ن القطن،
كما ميكن �إعادة تدويرها بالكامل،

فت�سهم ب��ذل��ك يف ج�ه��ود تقلي�ص
الب�صمة البيئية.
وتظهر اخل�صائ�ص اجلمالية لهذا
الإ�صدار يف ت�صميم الورقة النقدية
املم ّيز بدرجات خمتلفة من اللون
البنف�سجي ،و»عالمات فلور�سنتية»
باللون الأزرق يف الو�سط على �شكل
الهوية الإعالمية املرئية للدولة،
وم ��زي ��ج م ��ن ال��ر� �س��وم والنقو�ش
املنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة
املتطورة.
وحر�ص م�صرف الإمارات املركزي

يف هذا الإ�صدار على املحافظة على
نهجه الدائم ب�إ�ضافة رم��وز بارزة
بلغة «ب��ري��ل» مل�ساعدة املتعاملني
م��ن امل �ك �ف��وف�ين و� �ض �ع��اف الب�صر
يف ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ق �ي �م��ة الورقة
النقدية.
وتتميز الورقة النقدية اجلديدة
م� � ��ن ف � �ئ� ��ة اخل� �م� ��� �س�ي�ن دره� � �م� � �اً
بخ�صائ�ص �أمنية متطورة حيث
مت االع� �ت� �م ��اد يف ط �ب��اع �ت �ه��ا على
تقنيات متقدمة بهدف تعزيز ثقة
املتعاملني ومكافحة التزوير.

عام عودة الطلب العاملي على النفط ينبيء مبزيد من ال�صعود يف 2022

••نيويورك-رويرتز:

�شهد الطلب العاملي على النفط عودة
قوية يف  2021مع بدء تعايف العامل
م��ن ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ومن
املحتمل �أن ي�صل حجم اال�ستهالك
العاملي �إىل م�ستوى مل يبلغه من قبل
يف  2022وذل��ك رغم جهود لتقليل
ا�ستهالك ال��وق��ود الأح �ف��وري بهدف
التخفيف من حدة التغري املناخي.
فقد �سجل ا�ستهالك البنزين ووقود
الديزل قفزة هذا العام مع ا�ستئناف
ال�سفر وحت�سن ن�شاط الأعمال.
ويف  2022ت �ق��ول وك ��ال ��ة الطاقة
ال��دول �ي��ة �إن م��ن امل �ت��وق��ع �أن ي�صل
ا�ستهالك النفط اخلام �إىل 99.53
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ارت �ف��اع��ا من
 96.2م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا هذا
ال �ع ��ام .و��س�ي�ك��ون ه ��ذا امل���س�ت��وى من
اال� �س �ت �ه�ل�اك �أق � ��ل ق �ي��د �أمن� �ل ��ة من
اال�ستهالك اليومي يف العام 2019
والذي بلغ  99.55مليون برميل.
و�سيفر�ض ذلك �ضغوطا على منظمة
ال�ب�ل��دان امل���ص��درة ل�ل�ب�ترول (�أوب ��ك)
وع �ل ��ى � �ص �ن��اع��ة ال �ن �ف��ط ال�صخري
الأم��ري �ك �ي��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة ال �ط �ل��ب وذل ��ك
بعد ع��ام ف��وج��يء فيه ك�ب��ار املنتجني
بانتعا�ش الن�شاط مب��ا يفوق الطلب
الأمر الذي �أدى �إىل تراجع املخزونات
على م�ستوى العامل.
وواج �ه ��ت دول ع��دي��دة م��ن �أع�ضاء
م�ن�ظ�م��ة �أوب � ��ك � �ص �ع��وب��ات يف زي� ��ادة
�إنتاجها يف الوقت الذي ا�ضطرت فيه

�صناعة النفط ال�صخري الأمريكية
لالن�صياع ملطالب امل�ستثمرين للحد
من الإنفاق.
فبعد �أن بد�أت ال�سنة عند  52دوالرا
للربميل �صعد مزيج برنت �إىل نحو
 86دوالرا للربميل قبل �أن يرتاجع
يف ن�ه��اي��ة ال���س�ن��ة .وي �ق��ول متنبئون
�إن الأ� �س �ع��ار رمب��ا ت�ست�أنف م�سارها
ال �� �ص �ع��ودي يف  2022م ��ا مل تزد
الإمدادات مبا يفوق التوقعات.
ويقدر الباحثون يف بنك �أوف �أمريكا
�أن متو�سط �أ�سعار مزيج برنت �سيبلغ
 85دوالرا للربميل يف  2022ب�سبب
امل�ستوى املنخف�ض للمخزونات ونق�ص
القدرات الإنتاجية االحتياطية.
وال � �ع� ��ام� ��ل امل � �ج � �ه ��ول ه � ��و امل �ت �ح ��ور
�أوم �ي �ك��رون م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا �إذ
�أع��ادت دول عديدة فر�ض قيود على

ال�سفر م��ن �ش�أنها �أن ت�ضر ب�صناعة
الطريان وا�ستهالك الوقود.
وق��ال دام�ي��ان كورفالني رئي�س ق�سم
�أب�ح��اث الطاقة يف جولدمان �ساك�س
“�إذا ك��ان��ت ه��ذه م��وج��ة �أخ ��رى مثل
امل ��وج ��ات ال �ت��ي � �ش �ه��دن��اه��ا م ��ن قبل
ف�سيكون ت�أثريها �سلبيا على النمو
االق �ت �� �ص ��ادي يف ال ��رب ��ع الأول من
.”2022
و�أ��ض��اف “لكن �إذا ت�لا ذل��ك انتعا�ش
ف � � ��إن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ن �ف ��ط ،ال ��ذي
الم�س لفرتة وجيزة م�ستوياته قبل
كوفيد يف �أوائ��ل نوفمرب� ،سي�صل �إىل
م�ستويات قيا�سية جديدة يف معظم
.”2022
كان التعايف الذي �شهده عام 2021
قد فاج�أ املوردين فرفع التوترات بني
ال��دول الكربى املنتجة و�أك�بر الدول

امل���س�ت�ه�ل�ك��ة ل�ل�ن�ف��ط يف ال �ع ��امل مثل
الواليات املتحدة وال�صني والهند.
وم��ع ارتفاع �أ�سعار البنزين ب�شدة يف
وق��ت ��س��اب��ق م��ن ال �ع��ام دع��ا الرئي�س
الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن منظمة �أوبك
وحلفاءها يف التكتل امل�ع��روف با�سم
�أوب � ��ك +ل ��زي ��ادة الإن� �ت ��اج ب�ع��د تقييد
الإمدادات على مدى �شهور.
غري �أن دوال �أع�ضاء يف �أوبك واجهت
�صعوبات يف زيادة الإنتاج ب�سبب عدم
كفاية اال�ستثمارات و�أظ�ه��رت بيانات
روي�ت��رز �أن امل�ن�ظ�م��ة ت�ن�ت��ج �أق ��ل من
ال�ك�م�ي��ات ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ستهدفها يف
نوفمرب ت�شرين الثاين.
وب��امل �ث��ل مل ت���س�ت�غ��ل ��ص�ن��اع��ة النفط
ال�صخري الأمريكية ارتفاع الأ�سعار
م�ث�ل�م��ا ح� ��دث يف ال �� �س��اب��ق ف�أذعنت
ل �� �ض �غ��وط امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ل �ل �ح��د من
الإنفاق.
وبلغ متو�سط الإنتاج الأمريكي الكلي
 11.2م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل يف ال �ي��وم يف
 2021باملقارنة مع م�ستواه القيا�سي
البالغ قرابة  13مليون برميل يوميا
يف �أواخر  2019وذلك وفقا لبيانات
�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقال كلوديو جاليمربتي نائب رئي�س
ري���س�ت��اد �إن��رج��ي �إن ك�ن��دا والرنويج
وجايانا والربازيل �ستزيد الإمدادات
يف العام املقبل .وتقول وكالة الطاقة
ال ��دول �ي ��ة ان م ��ن امل �ت��وق��ع �أن يبلغ
متو�سط الإن�ت��اج النفطي الأمريكي
 11.9م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا يف
.2022

اينوك تفتتح حمطة خدمة جديدة يف الفجرية
•• دبي -وام:

افتتحت جمموعة اينوك � -شريك
الطاقة املتكاملة الر�سمي لإك�سبو
 2020دب� ��ي  -حم �ط��ة خدمة
ج��دي��دة يف ال�ف�ج�يرة و�أول مركز
«ت���س�ج�ي��ل» ل�ف�ح����ص امل��رك �ب��ات يف
الإمارة مما يرفع العدد الإجمايل
ملحطات اخلدمة التابعة لها �إىل
 10حمطات يف الفجرية و160
حمطة يف �أنحاء الدولة.
و�أقيمت مرا�سم االفتتاح بح�ضور
�سعادة حممد �سيف الأفخم مدير
عام بلدية الفجرية و�سعادة حممد
�أحمد غ��امن الكعبي القائد العام
ل�شرطة الفجرية.
وت � �ق� ��ع حم� �ط ��ة خ� ��دم� ��ة اي� �ن ��وك

اجلديدة مقابل «الفجرية مول»
وتهدف لتلبية احتياجات ال�سكان
و� �س��ائ �ق��ي امل ��رك� �ب ��ات يف املنطقة
وت�ضم �ساحة تز ّود بالوقود ت�شمل
 8م�ضخات وق ��ود م��ؤمت�ت��ة وهي
م��ز ّودة بخم�سة خزانات �سعة 15
�أل��ف غ��ال��ون� ،إ��ض��اف��ة �إىل منطقة
ل�شحن ال�سيارات الكهربائية.
وت�ضم املحطة املمتدة على م�ساحة
 6400قدم مربع م�صلى ومنفذ
«�أوتوبرو» وخدمة غ�سيل املركبات
وم�صنعاً للوحات �أرق��ام املركبات
ومتجر «زووم» ومنفذ «برونتو»
للمخبوزات الطازجة �إ�ضافة �إىل
متجر جديد للوجبات ال�سريعة
وم ��وق ��ف � �س �ي��ارات ي�ت���س��ع ل� �ـ 25
�سيارة.

كما افتتحت اينوك مركز «ت�سجيل»
الأول يف ال�ف�ج�يرة ع�ل��ى م�ساحة
 51قدما مربعة وي�ستقبل �أكرث
م��ن  350م��رك�ب��ة ي��وم�ي�اً بهدف
تلبية احتياجات �سكان الفجرية
واملناطق املجاورة ب�أحدث خدمات
ال�ف�ح����ص وال�ت���س�ج�ي��ل للمركبات
اخلفيفة واملتو�سطة مع متكينهم
م � ��ن ال� ��و� � �ص� ��ول ب �� �س �ه ��ول ��ة �إىل
جم �م��وع��ة � �ش��ام �ل��ة م ��ن مرافق
خدمات املركبات.
وقال �سعادة �سيف حميد الفال�سي
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملجموعة
اي �ن��وك« :ان �ط�لاق �اً م��ن التزامنا
ال��را� �س��خ ب�ت��وف�ير ح �ل��ول الطاقة
امل �� �س �ت��دام��ة وامل �ت �ك��ام �ل��ة عاملية
امل �� �س �ت��وى ن���س�ع��ى ب���ش�ك��ل م�ستمر

لتطوير البنية التحتية يف الدولة
وت �ل �ب �ي��ة االح �ت �ي��اج��ات املتنامية
ل �ع �م�ل�ائ �ن��ا ع�ب��ر مت �ك �ي �ن �ه��م من
ال��و� �ص��ول �إىل خ��دم��ات�ن��ا املتميزة
بكل �سهولة ع�بر جميع حمطات
اخل��دم��ة وم��ن ��ش��أن افتتاح مركز
’ت�سجيل‘ الأول يف ال�ف�ج�يرة �أن
ي�ساعدنا على تعزيز ح�ضورنا يف
الإم ��ارة وتلبية احتياجات �سكان
امل �ن �ط �ق��ة ع�ب��ر ت ��وف�ي�ر خ ��دم ��ات
الفح�ص والت�سجيل عالية اجلودة
�ضماناً لأعلى م�ستويات ال�سالمة
امل � ��روري � ��ة وح� �ف ��اظ� �اً ع �ل��ى راح ��ة
عمالئنا «.
وت � ��أك � �ي� ��داً الل� �ت ��زام� �ه ��ا ال ��را� �س ��خ
ب��الأج�ن��دة الوطنية ال��دول��ة بلغت
ن �� �س �ب��ة امل ��واط� �ن�ي�ن الإم ��ارات� �ي�ي�ن

ال ��ذي ��ن ع � ّي �ن �ت �ه��م «ت �� �س �ج �ي��ل» يف
م��رك��زه��ا اجل��دي��د  85%و�سيتم
تعيني كامل املوظفني م��ن �إمارة
ال� �ف� �ج�ي�رة ب � �ه� ��دف دع� � ��م النمو

امل���س�ت��دام لل��إم��ارة .ي���ش��ار �إىل �أن
جمموعة اينوك كانت قد تعاونت
م��ع �شرطة دب��ي لت�أ�سي�س مراكز
«ت�سجيل» يف ع��ام  1999بهدف

ت��وف�ير خ��دم��ات �سريعة ومريحة
ل�ف�ح����ص وت���س�ج�ي��ل امل��رك �ب��ات يف
الإم� � ��ارة ويف ع ��ام  2006ب ��د�أت
«ت�سجيل» بتوفري خدمات فح�ص

وت�سجيل امل��رك�ب��ات ب��ال�ت�ع��اون مع
��ش��رط��ة ال���ش��ارق��ة لت�صبح بذلك
امل��زود الر�سمي خلدمات الفح�ص
والت�سجيل يف الإمارة.
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دائرة املالية املركزية بال�شارقة تد�شن بطاقة حت�صيل الرقمية
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت دائرة املالية املركزية بال�شارقة عن تد�شني بطاقة «حت�صيل»
الرقمية ،التي تتيح للمتعاملني دفع ر�سوم خمتلف اجلهات احلكومية
يف �إمارة ال�شارقة ،بطريقة �آمنة و�سهلة و�سريعة ،وتتميز بخ�صائ�ص
رقمية وتقنيات عاملية ،تتما�شى مع ا�سرتاتيجية التحول الرقمي يف
الإم��ارة ،وجهود الدائرة يف تعزيز االبتكار ،وتطوير التقنيات التي
ت��زي��د م��ن ك�ف��اءة النظام امل��ايل حلكومة ال���ش��ارق��ة ،وت�سهم يف تلبية
احتياجات املتعاملني من الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
من�صة �شاملة ملعاجلة الدفعات املالية الرقمية
ويعترب نظام «حت�صيل» من�صة �شاملة ملعاجلة الدفعات املالية الرقمية

•• دبي-الفجر:

�شاركت وزارة املالية يف فعاليات
�أ�سبوع وزارة املالية الإندوني�سية
ال� �ت ��ي مت ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا يف اجلناح
الإن��دون�ي���س��ي يف �إك�سبو 2020
دبي ،وذلك على مدى يومي 21
و 22دي�سمرب احل��ايل ،بح�ضور
� �س �ع��ادة م ��رمي حم �م��د الأم �ي�ري
الوكيل امل�ساعد ل���ش��ؤون الإدارة
امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة يف وزارة املالية.
وت�أتي امل�شاركة بهدف دعم وزارة
املالية الإندوني�سية والرتحيب
ب �ه��م يف �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي،
ف�ض ً
ال ع��ن مناق�شة �سبل تعزيز
ال � �ع �ل�اق� ��ات االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة بني
ال �ب �ل��دي��ن ،واالط �ل��اع ع �ل��ى �آخر
امل�شاريع امل�ستدامة و�سبل تنمية
التمويل االقت�صادي اال�سالمي
يف �إندوني�سيا.
وعلى هام�ش الفعاليات ،التقت
� �س �ع��ادة م ��رمي حم �م��د الأم �ي�ري
مع �سعادة ح�سني باقي�س �سفري
جمهورية �إندوني�سيا لدى دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،وذلك
بح�ضور بوبي ه�يرن��اوان امللحق
امل��ايل لل�سفارة الإندوني�سية يف
الإمارات..
�إ�ضافة �إىل ع��دد من امل�س�ؤولني

يف الوقت الفعلي ،وهو ما يوفر و�سائل جديدة ومبتكرة لدفع ر�سوم
املعامالت واخلدمات حلكومة ال�شارقة ،وتلبية االحتياجات اخلا�صة
لدائرة املالية املركزية بال�شارقة ول�شركائها من اجلهات احلكومية
والتي تتجاوز ما تقدمه املن�صات الأخ��رى �ضمن القطاع امل��ايل ،كما
يوفر النظام عدة خدمات للدفع الإلكرتوين للمعامالت من خالل
قنوات متعددة للدفع.
تعزيز القدرات التناف�سية للجهات احلكومية
وق��ال��ت ه��دى ال�ي��ا��س��ي ،م��دي��ر �إدارة ال�ن�ظ��ام امل ��ايل يف دائ ��رة املالية
املركزية بال�شارقة� »:إن تد�شني بطاقة «حت�صيل» الرقمية ،ي�أتي يف
�إطار حر�ص الدائرة على حت�سني وتطوير منظومة اخلدمات املقدمة
للمتعاملني ،مبا يواكب �أحدث التطورات التقنية العاملية ،وي�سهم يف

الوقت ذاته بتعزيز كفاءة الأنظمة املالية الذكية والرقمية حلكومة
ال�شارقة ،ويدعم جهود احلكومة يف حتقيق موارد مالية م�ستدامة.
و�أ�شارت هدى اليا�سي �إىل �أن نظام الإي�صال الذكي «حت�صيل» الذي
طورته دائرة املالية املركزية ،بات من�صة �شاملة ملعاجلة الدفعات املالية
الرقمية ،مع توفري �أو�سع �شبكة قنوات دف��ع ،وه��و ما يعك�س التزام
ال��دائ��رة يف �أن تكون �سباقة بتقدمي التقنيات التي متنح املتعاملني
قيمة م�ضافة ،ويعزز القدرات التناف�سية للجهات احلكومية يف �إمارة
ال�شارقة ودولة الإمارات العربية املتحدة.
معايري عاملية معتمدة
وحت �ت��وي ب�ط��اق��ة «حت���ص�ي��ل» ال��رق�م�ي��ة اجل��دي��دة ع�ل��ى م�ع��ال��ج دقيق
و�آمن ،وتتيح حتميل وت�شغيل العديد من التطبيقات يف نف�س الوقت،

وهي تدعم طرق االت�صال املعروفة �إما عن طريق التالم�س �أو غري
التالم�س وفقاً للمعايري العاملية لبطاقات الدفع الرقمي .وتخ�ضع
البطاقة �إىل معايري عاملية معتمدة لنقل البيانات بطريق موثوقة
و�آمنة ،وغريها العديد من املوا�صفات الأخرى.
وتعمـــــــل دائ��رة املاليــــة املركزية بال�شــــــارقة على حتقيق ع��دد من
الأه � ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي تكمن يف �إدارة وتنميــــــة وتوفري
ال�ســـــــيولة النقدية ،وتطوير منظومـــــة م��وازن��ة الأداء ،وتنفيــــذ
�سيا�سات ماليـة متكاملة وف ّعالـــــة ،وبنـــــاء منوذج عاملــــــــي يف املاليــــــة
العامـــــــــة ،ومتكني التحول ال��ذك��ي ،وتطبيق خدمـــــات بفئــــة �سبع
جنوم� ،إ�ضافـــــــة �إىل تعزيــــــــز منظومة الرقابـــــــة الداخليـــــة ،ومتكــني
املوارد الب�شرية املواطنــــــــة ،وتطويـــــر ثقافــــــة التم ّيز واالبتكار و�إدارة
الأداء امل�ؤ�س�سي.

وزارة املالية ت�شارك يف فعاليات �أ�سبوع وزارة املالية الإندوني�سية يف �إك�سبو  2020دبي

م��ن وزارة امل��ال�ي��ة ودائ ��رة املالية
حلكومة �إمارة دبي.
وخ �ل�ال ال �ل �ق��اء� ،أ�� �ش ��ارت �سعادة
م ��رمي حم�م��د الأم �ي��ري �إىل �أن
دولة الإم��ارات تطلع �إىل تو�سيع
عالقاتها االقت�صادية والتجارية

واال� �س �ت �ث �م��اري��ة م ��ع جمهورية
�إندوني�سيا من �أج��ل تنمية بيئة
الأع � �م � ��ال وت� �ع ��زي ��ز اال�ستثمار
وال�ن�م��و واالزده� ��ار ب�ين البلدين
ال���ص��دي�ق�ين .وق��ال��ت �سعادتها:
«حت ��ر� ��ص دول� ��ة الإم� � � ��ارات على

 % 400ارتفاع حركة الركاب عرب
مطار �أبوظبي خالل مو�سم العطالت2021
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن مطار �أبوظبي الدويل ام�س
ع��ن ت��زاي��د ح��رك��ة ال��رك��اب خالل
املو�سم احلايل للعطالت بحوايل
 % 400مقارن ًة بالفرتة ذاتها
من العام  2020وال��ذي يرجع
�إىل ازدي � ��اد ط �ل��ب ال ��رك ��اب على
ال�سفر وع��دد ال��رح�لات وتو�سع
�شبكة املطار.
وتتوقع مطارات �أبوظبي �أن تبلغ
ح��رك��ة رك��اب يف ال�ف�ترة م��ن 22
دي�سمرب �إىل  2يناير 32000
م �� �س��اف��ر ع �ب�ر م� �ط ��ار �أبوظبي
ال � ��دويل وت���ش�غ�ي��ل  102رحلة
يومياً �أي ما يوازي حوايل �أربعة
�أ��ض�ع��اف ح��رك��ة ال��رك��اب و�ضعف
ع� ��دد ال ��رح�ل�ات خ �ل�ال الفرتة
نف�سها م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي والتي
�شهدت ا�ستقبال  8400م�سافر
يومياً و 56رحلة طريان.

ت ��أ� �س �ي ����س �� �ش ��راك ��ات اقت�صادية
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة م� ��ع جمهورية
�إن��دون�ي���س�ي��ا وخم�ت�ل��ف الأ�سواق
الواعدة عاملياً ،بهدف الت�أ�سي�س
ملرحلة جديدة من النمو امل�ستدام
خالل املرحلة املقبلة».

وب� � � � ��دوره ،ق � ��ال �� �س� �ع ��ادة ح�سني
ب��اق�ي����س« :ل�ق��د ات�خ��ذن��ا خطوات
عملية لتعزيز التعاون مع دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،حيث
ق��ام��ت احل �ك��وم��ة الإندوني�سية
ب�صورة جدية بتطوير االقت�صاد

ال�شرعي من خالل �إن�شاء اللجنة
ال��وط�ن�ي��ة ل�لاق�ت���ص��اد والتمويل
الإ��س�لام��ي ( )KNEKSبقيادة
الرئي�س جوكو ويدودو .و�أ�سهمت
هذه التطورات يف ازده��ار النظام
الإيكولوجي لالقت�صاد ال�شرعي

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت االحتاد للطريان والقاب�ضة
�أم ����س ع��ن �صفقة م�ق�ترح��ة من
��ش��أن�ه��ا دع ��م خ�ط��ط ال �ت �ح � ّول يف
االحت � � ��اد ل� �ل� �ط�ي�ران �إىل جانب
م�شاريع النمو امل�ستقبلية لقطاع
الطريان امل��دين يف �أبوظبي .ويف
�إطار ال�صفقة املقرتحة� ،سي�صبح
ع� � ��دد م � ��ن خ � ��دم � ��ات ال � �ط �ي�ران
امل�ساندة التابعة ل�لاحت��اد جزءاً
من �شركة ت�أ�س�ست حديثاً تابعة لـ
«القاب�ضة» « »ADQمتخ�ص�صة
يف خدمات الطريان.
ومب � � �ج� � ��رد �إمت� � � � � ��ام ال� ��� �ص� �ف� �ق ��ة،
�ست�ستفيد ال �� �ش��رك��ات الفرعية
ل �ل �ن��اق �ل��ة م ��ن ان �� �ض �م��ام �ه��ا �إىل
حمفظة لوج�ستية وا�سعة النطاق
ت�ضم مطارات �أبوظبي وجمموعة
موانئ �أبوظبي.
و� �س �ت �� �ش �م��ل ال �� �ص �ف �ق��ة ك �ل� ً�ا من
االحت� � ��اد ال �ه �ن��د� �س �ي��ة ،واالحت � ��اد
خل� ��دم� ��ات امل � �ط� ��ار – ال�شحن،
واالحتاد خلدمات املطار  -املناولة
الأر� � �ض � �ي� ��ة ،واالحت� � � ��اد لتدريب
ال� �ط�ي�ران ،واالحت � ��اد للخدمات
ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة الآم� �ن ��ة واالحت � ��اد
للتدريب الفني.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك� ،ست�شمل
ال �� �ص �ف �ق��ة امل� �ق�ت�رح ��ة ان�ضمام
��ش��رك�ت�ين م��ن االحت ��اد للطريان
�إىل � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي الوطنية
ل�ل�م�ع��ار���ض �أدن �ي��ك وه �م��ا �شركة

االحت� � � � ��اد خل � ��دم � ��ات امل� � �ط � ��ار –
ال �ت �م��وي��ن ،وال �ت��ي ��س�ت�ن���ض��م �إىل
ك��اب �ي �ت��ال ل �ل �� �ض �ي��اف��ة ،واالحت � ��اد
ل �ل �ع �ط�لات ال� �ت ��ي ��س�ت�ن���ض��م �إىل
��س�ي��اح��ة �� ،365ش��رك��ة الرتويج
لل�سياحة التابعة لأدنيك.
و�ستكون ال�صفقة املقرتحة بداية
ف�صل جديد لالحتاد للطريان،
حيث �ستتيح لل�شركة جما ًال �أكرب
للرتكيز على �أعمالها الأ�سا�سية،
واال�ستجابة ب�شكل �أ�سرع للفر�ص
املتاحة يف ال�سوق مع تعايف الطلب
ال �ع��امل��ي ع�ل��ى ال���س�ف��ر م��ن تبعات
جائحة كوفيد.19-
و�� � �س � ��وف ت� ��دع� ��م «ال� �ق ��اب� ��� �ض ��ة»
« »ADQعرب �شبكتها الوا�سعة
وم � ��وارده � ��ا وخ �ب�رات � �ه ��ا ،النمو
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ل �ت �ل��ك ال �� �ش ��رك ��ات،
الأم � ��ر ال� ��ذي � �س �ي �ع��ود بالفائدة
ل�لاحت��اد ل�ل�ط�يران وغ�يره��ا من
� �ش��رك��ات ال� �ط�ي�ران الأخ � � ��رى يف
م�ط��ار �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل ،ف�ض ً
ال
ع��ن تعزيز ال�ن�ظ��ام الإيكولوجي
للطريان يف �أبوظبي.
وق� � � ��ال � � �س � �ع� ��ادة حم� �م ��د ح�سن
ال �� �س��وي��دي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�ـ «القاب�ضة» « :/ADQ/مع
الإ�ضافة املقرتحة ب�ضم خدمات
م���س��ان��دة ال �ط�ي�ران ذات اخلربة
ال �ع��ال �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�احت ��اد �إىل
��ش��رك�ت�ن��ا اجل ��دي ��دة املتخ�ص�صة
يف ق � �ط ��اع ال � � �ط� �ي��ران� ،ستكون
«ال �ق��اب �� �ض��ة»  /ADQ/يف �أمت
اال� � �س � �ت � �ع ��داد ل �ت �ط��وي��ر من�صة

الإ�سالمية يف �إندوني�سيا بافتتاح
�أول مكتب متثيلي ل��ه يف �إمارة
دبي».
وت�ضمنت فعاليات �أ�سبوع وزارة
امل��ال�ي��ة الإن��دون�ي���س�ي��ة يف �إك�سبو
 2020دبي ،برنامج حواري حول
امل�شاريع امل�ستدامة يف جمهورية
�إن��دون �ي �� �س �ي��ا ل �ع��ر���ض امل�شاريع
امل�ستدامة املتاحة يف �إندوني�سيا
و�إمكاناتها اال�ستثمارية و�إجنازات
�إن��دون�ي���س�ي��ا يف ا�ستكمال و�إدارة
امل�شاريع امل�ستدامة ،ف�ض ً
ال عن
ن��دوة ح��ول �سبل تنمية التمويل
االق� �ت� ��� �ص ��ادي والإ� � �س �ل��ام � ��ي يف
�إندوني�سيا ملناق�شة �أهمية التعليم
يف جم ��ال االق �ت �� �ص��اد والتمويل
الإ� �س�ل�ام��ي و� �س �ب��ل ت �ع��زي��زه بني
دولة الإمارات و�إندوني�سيا.
جت � ��در الإ�� � �ش � ��ارة �إىل �أن دول ��ة
الإم��ارات كانت قد �ضخت مطلع
ال�ع��ام اجل ��اري ا�ستثمارات تقدر
ب ��أك�ثر م��ن  10م �ل �ي��ارات دوالر
ل �ت �ح �ف �ي��ز ال� �ن� �م ��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي
لإن� ��دون � �ي � �� � �س � �ي� ��ا يف ق� �ط ��اع ��ات
ا�سرتاتيجية مثل الطاقة والبنية
التحتية وال�سياحة والتكنولوجيا
والأم � � � � � � ��ن ال � � �غ� � ��ذائ� � ��ي ،وذل� � ��ك
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ه�ي�ئ��ة اال�ستثمار
الإندوني�سية.

يا�س القاب�ضة حت�صد جائزة ال�شركة املتنوعة للعام
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت ي��ا���س القاب�ضة ،جمموعة
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار الإم� � ��ارات � � �ي� � ��ة ،عن
ح �� �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ال�شركة
املتنوعة للعام خ�لال حفل توزيع
جوائز انرتبرايز �أجيليتي 2021
ال��ذي نظمته جملة رواد الأعمال
بن�سختها املخ�ص�صة ملنطقة ال�شرق
الأو�سط ،وقدمته �شركة الإمارات
لالت�صاالت املتكاملة «دو» يف �إمارة
دبي م�ؤخراً.
وحتتفي الفعالية ال�سنوية بالأفراد
وامل�ؤ�س�سات الذين قدموا م�ساهماتٍ
بارزة يف تطوير منظومة الأعمال
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
وب��امل�ن��ا��س�ب��ة ق��ال امل�ه�ن��د���س مر�شد
ال ��ردي� �ن ��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ملجموعة ي��ا���س القاب�ضة« :نفخر
ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى ه � ��ذه اجل ��ائ ��زة
املرموقة ،وب�إدارتنا وفريقنا الذي
ي��دي��ر ب �ك �ف��اءة جم �م��وع � ًة متنوعة

م ��ن ال �ق �ط��اع��ات امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
امل�ج��االت احل�ي��وي��ة» .وب ��دوره ،قال
��س��وري����ش ف�ي��ده�ي��ان��اث��ان ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل���ش��ؤون امل��ال �ي��ة لدى
جم �م��وع��ة ي��ا���س ال �ق��اب �� �ض��ة�« :إن

احل�صول على ه��ذه اجل��ائ��زة يعزز
جهودنا لالرتقاء ب�شركتنا لت�صبح
م�ؤ�س�سة رائ��دة يف تقدمي احللول
املرنة واملبتكرة والتقدمية خالل
ال�سنوات القادمة».

�أب ��وظ� �ب ��ي» .وب� � ��دوره ق� ��ال توين
دوغ�ل�ا� ��س ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة االحت � � ��اد للطريان:
«�إننا �سعداء ب�إبرام هذه ال�شراكة
م� ��ع «ال� �ق ��اب� ��� �ض ��ة» /ADQ/
يف امل��رح �ل��ة ال �ت��ال �ي��ة م��ن عملية
ال�ت�ح� ّول ال�ت��ي ت�شهدها �أعمالنا
..ل �ق ��د ك ��ان ل �ل �ع��ام�ين املا�ضيني
�أث��ر بالغ على ال�ق�ط��اع ،و�سيكون
ل�لات �ف��اق �ي��ة امل �ق�ت�رح��ة دور هام
يف طريقة �إع ��ادة تنظيم االحتاد
للطريان وترتيب �أولوياتها �إىل
جانب �شركاتها التابعة ل�ضمان
جناح طويل الأمد».
و�أ� � � �ض� � ��اف� �« :س �ت �ت �ي��ح ل� �ن ��ا ه ��ذه
االت �ف��اق �ي��ة ال�ترك �ي��ز �أك�ث��ر على

االحت � ��اد ل �ل �ط�يران واال�ستفادة
من التعايف الذي ي�شهده الطلب
على ال�سفر اجل��وي ،الأم��ر الذي
� �س �ي �ع��ود ب��ال �ف��ائ��دة �أي� �� ً��ض ��ا على
موظفينا واملاليني من �ضيوفنا
ال��ذي��ن ي���س��اف��رون م�ع�ن��ا �سنوياً،
ف�ض ً
ال ع��ن الفائدة التي �ستعود
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع اجل � ��وي الأو�� �س ��ع
نطاقاً يف �أبوظبي».
وق��ال« :نعمل اليوم ب�شكل وثيق
م��ع «ال�ق��اب���ض��ة» ADQللت�أكد
من �إمت��ام عملية االنتقال ب�أكرب
� �س �ه��ول��ة مم �ك �ن��ة ..و� �س �ي �ت �ي��ح لنا
ال�ت�رك� �ي ��ز ع �ل ��ى �أع � �م� ��ال �شركة
ال� � �ط �ي��ران يف ال � ��وق � ��ت احل � ��ايل
م��وا� �ص �ل��ة ت �ق��دمي جت � ��ارب �سفر

وم ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال و� �س��ام يونان،
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة بي �إن
�سي للن�شر ،النا�شر الر�سمي ملجلة
رواد الأعمال بن�سختها املخ�ص�صة
ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط�« :أجرينا

درا�س ًة معمقة حول ال�شركات ذات
الت�أثري القوي يف قطاع الأعمال يف
ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا،
�أثبتت من خاللها يا�س القاب�ضة
تفوقها يف جم��ال تنوع الأن�شطة،
ب�ف���ض��ل ق��درت �ه��ا ع�ل��ى اال�ستجابة
وال�ت�ع��ام��ل بفعالية لالحتياجات
املتنامية من خالل اال�سرتاتيجيات
واخلطط املالئمة».
و�أ� �ض��اف ي��ون��ان« :ي�سعدنا تقدمي
ه��ذه اجل��ائ��زة للمجموعة الرائدة
ت� �ق ��دي ��راً مل �� �س��اه �م �ت �ه��ا يف تنمية
االق� �ت� ��� �ص ��اد ،ون � ��أم� ��ل ب � � ��أن تكون
خ�ط��و ًة يف م�سريتها الواثقة نحو
تو�سيع الأعمال وزي��ادة تنوعها يف
املنطقة» .وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن
يا�س القاب�ضة حققت من��واً الفتاً
م �ن��ذ ان �ط�لاق �ه��ا ل�ت���ص�ب��ح �شركة
ا�ستثمارية ب ��ارزة ،ح�ي��ث ت�ستثمر
يف ع��دد م��ن ال�ق�ط��اع��ات ،مب��ا فيها
الأغ � ��ذي � ��ة وال � ��زراع � ��ة وال ��رع ��اي ��ة
ال �� �ص �ح �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ط�ي�ران
والعقارات والتكنولوجيا وغريها.

 7.4مليار درهم ت�صرفات العقارات يف دبي خالل �أ�سبوع

القاب�ضة واالحتاد للطريان تك�شفان عن خطط لدعم منو منظومة قطاع الطريان يف �أبوظبي
م �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �خ��دم��ات اجل ��وي ��ة،
ت�ستند �إىل الأداء والأ�سا�س املايل
املتني» .و�أ�ضاف« :بف�ضل حمفظة
ال �ن �ق��ل واخل ��دم ��ات اللوج�ستية
التي تلعب دوراً رائ��داً يف تطوير
�شبكة ال��رب��ط العاملية لأبوظبي
وتعزيز مكانتها اال�سرتاتيجية،
نحن م�ستعدون لال�ستفادة من
الفر�ص اجلديدة املتاحة �أعمال
خدمات الطريان».
وقال« :هناك الكثري من الفر�ص
امل �ح �ت �م �ل��ة ل �ل �ن �م��و وا�ستقطاب
�شريحة �أو� �س��ع م��ن ال�ع�م�لاء من
� �ش��رك��ات ال� �ط�ي�ران ،م ��ع ال�سعي
ق��دم �اً ن �ح��و م��زي��د م��ن التو�سع
ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ق �ط��اع ال �ط�ي�ران يف

يف �إن��دون �ي �� �س �ي��ا ك �م��ا ي�ت���ض��ح من
ن�ت��ائ��ج م��ؤ��ش��ر احل���ص��ة ال�سوقية
وم ��ؤ� �ش��ر ر�أ� � ��س امل� ��ال الب�شري.
وم��ن ناحية �أخ��رى �سيقوم بنك
ال�شريعة الإن��دون�ي���س��ي ()BSI
ال ��ذي ي�ع��د �أك�ب�ر ب�ن��ك لل�شريعة
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•• دبي  -وام:

م�ستدامة ومم� ّي��زة على م�ستوى
القطاع كما يتوقعها منا عمالء
االحتاد للطريان».
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ح �م �ي��د مطر
ال � �ظ� ��اه� ��ري ،ال �ع �� �ض ��و املنتدب
وال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�شركة
�أبوظبي الوطنية للمعار�ض �أدنيك
وجمموعة ال�شركات التابعة لها:
«من �ش�أن �إدراج االحتاد خلدمات
املطار  -ق�سم التموين ،واالحتاد
للعطالت �أن يدعم ا�سرتاتيجية
�أب ��وظ �ب ��ي ال �ه ��ادف ��ة �إىل حتقيق
ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن خم �ت �ل��ف وح� ��دات
الأع�م��ال على ام�ت��داد القطاعات
االقت�صادية املهمة».
و�أ� �ض ��اف� �« :س��وف تتيح ل�ن��ا هذه
اخلطوة جت��اوز توقعات عمالئنا
وت �ط��وي��ر م ��ا مت حت �ق �ي �ق��ه حتى
ال�ي��وم ..وي�ب�ق��ى �أم��ام�ن��ا الرتكيز
على الإجن��ازات وموا�صلة العمل
اجل� ��اد ل�ت�ع��زي��ز ال�ت�ن��اف���س�ي��ة على
امل �� �س �ت��وى الإق �ل �ي �م��ي وال� � ��دويل،
ف�ض ً
ال ع��ن زي ��ادة م�ساهماتنا يف
اقت�صاد �أب��وظ�ب��ي ودع��م التنمية
امل�ستدامة».

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة االرا�ضي واالمالك يف دبي �أكرث من  7.4مليار
درهم و�شهدت الدائرة هذا الأ�سبوع ت�سجيل  1314مبايعة بقيمة  4.95مليار
دره��م منها  177مبايعة للأرا�ضي بقيمة  2.15مليار دره��م و 1137مبايعة
لل�شقق والفلل بقيمة  2.8مليار درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 758
مليون درهم يف منطقة احلبية اخلام�سة تليها مبايعة بقيمة  264مليون درهم يف
منطقة احلبية اخلام�سة تليها مبايعة بقيمة  150مليون درهم يف منطقة نخلة
ديرة .وت�صدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت
 40مبايعة بقيمة  113مليون دره��م وتلتها منطقة وادي ال�صفا  5بت�سجيلها
 37مبايعة بقيمة  181مليون دره��م وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد
بت�سجيلها  19مبايعة بقيمة  329مليون دره��م� .أما فيما يتعلق ب�أهم مبايعات
ال�شقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة  92مليون درهم مبنطقة جزيرة  2ك�أهم
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  60مليون دره��م يف منطقة نخلة جمريا و�أخريا
مبايعة بقيمة  50مليون درهم يف منطقة ام �سقيم الثالثة .وقد ت�صدرت منطقة
مر�سى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  132مبايعة
بقيمة  370مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بت�سجيلها  122مبايعة بقيمة
 397مليون دره��م وثالثة يف اخلليج التجارى بت�سجيلها  102مبايعة بقيمة
 167مليون درهم.

�أ�سهم اليابان ت�صعد  ..و�أداء قوي لقطاع �شركات الطريان

•• طوكيو-رويرتز:

�صعدت الأ�سهم اليابانية عند الإغالق �أم�س اخلمي�س مقتفية �أثر �إغالق
ق��وي يف وول �سرتيت م���س��اء ،يف ح�ين ع��ززت ب�ي��ان��ات �إيجابية م��ن درا�سة
�أجريت يف جنوب �أفريقيا ب�ش�أن املتحور �أوميكرون �أ�سهم �شركات الطريان.
وقفز امل�ؤ�شر نيكي القيا�سي  0.83باملئة ليغلق عند  28798.37نقطة
م�سجال ارتفاعا لثالث جل�سة على التوايل .وزاد امل�ؤ�شر توبك�س الأو�سع
نطاقا  0.91باملئة �إىل  1989.43نقطة.
و�صعدت الأ�سهم يف وول �سرتيت م�ساء بدعم من بيانات اقت�صادية قوية
ودرا��س��ة �أج��ري��ت يف جنوب �أفريقيا ت�شري �إىل انخفا�ض احتماالت دخول
امل�ست�شفيات والأع��را���ض اخل�ط�يرة يف امل�صابني باملتحور �أوم�ي�ك��رون من
ف�يرو���س ك��ورون��ا مقارنة باملتحور دل�ت��ا .ويف ال�ي��اب��ان �صعد م�ؤ�شر قطاع
�شركات الطريان  2.24باملئة بفعل �آمال با�ستمرار ال�سفر على الرغم من
اكت�شاف �أول �إ�صابة حملية باملتحور �أوميكرون.
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املودعة حتت رقم 164964 :
با�ســم :لو�سافارا-كريونافارا ايه بي
وعنوانه� :ص ب  – 952ا�س �إي 97128-لوليا – ال�سويد
الواقـعة بالفئة6 :
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ق�صر االمارات لالملنيوم والزجاج
واملطابخ رخ�صة رقم CN 1007870:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد �سعيد على عابد العريانى من � % 50إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامر حممد �سعيد عروانى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد مبارك حممد �سلطان ال�شام�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2*5اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ت�ضامن �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة ق�صر االمارات لالملنيوم والزجاج واملطابخ

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اي بي ام مدل اي�ست منطقه

تعديل مدير  /حذف تكرمي حممد التهامى �سيد احمد

EMIRATES PALACE ALUMINUM GLASS KITCHEN CO L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

�إعــــــــــالن

EMIRATES PALACE ALUMINUM, GLASS, & KITCHEN . CO

�إىل � /شركة ق�صر االمارات االملنيوم والزجاج واملطابخ ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إعــــــــــالن

حرة  -ذ م م -ابوظبي
رخ�صة رقم CN 1005921:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �سعد جورجي�س توما
تعديل وكيل خدمات  /حذف ذي فري�ست ابوظبي ماجنمنت �سريفي�سز ذ م م

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70555

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /يو�سف علي عبدالرحمن البريق اللوغاين ,اجلن�سية :
االمارات ,يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /ا�سماعيل
علي عبدالرحمن البريق اللوغاين –اجلن�سية :االمارات بن�سبة ,بالرخ�صة امل�سماه
(ال�صقر الذهبي لل�سياحة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()758808
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجدوعمالبن�ص
املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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االمارات العربية املتحدة

�إجتماع خربة
70555

تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد � /ساجد حبيب حممد حبيب  -اجلن�سية باك�ستان  -يرغب يف البيع
والتنازل عن جزء  %51من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (بالد اخلري لتجارة االجهزة
الكهربائية) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)559598إىل ال�سيد
 /جا�سم احمد مریزا على ال�شم�سى  -اجلن�سية االمارات  ،ال�سيد � /ساجد حبيب حممد حبيب – اجلن�سية
باك�ستان  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء  %24من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(بالد اخلري لتجارة االجهزة الكهربائية) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� ،)559598إىل ال�سيد  /حممد وا�صف خان �ساجد ح�سنی خان – اجلن�سية باك�ستان  ،تعديالت اخرى
 :تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل فرع ل�شركة حملية .تغري ال�شكل القانوين من بالد اخلري لتجارة
االجهزة الكهربائية اىل �ساجد حبيب ملقاوالت البناء ذ م م  -فرع ال�شارقة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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وزارة العدل
70535

�إعالن بالن�شر
�إىل �شركة احتاد املقاولني الدولية ذ م م
ا�ستنادا �إىل قرار التكليف ال�صادر عن �إدارة اخلرباء الفنيني  /وزارة العدل قرار الندب رقم
 2760/2021بتاريخ  20/11/2021ون�ص احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�شارقة االحتادية
االبتدائية يف جل�سة يوم  14/11/2021وبالإ�شارة �إىل خماطبتكم على الربيد االلكرتوين
بتاريخ  13/12/2021وبناء عليه حتدد االجتماع مع اخلربة احل�سابية يف يوم االربعاء  /املوافق
 29/12/2021مع ت�أمني كافة امل�ستندات التي ترغبون تقدميها للخربة احل�سابية مع اعتبار
ذلك �ضروري حتى تتمكن اخلربة احل�سابية من ايداع التقرير لدى املحكمة املوقرة .عنوان املكتب :
مدينة العني بناية �سويت ليدي (برايت ليدي)  -مملكة الزهور ميزانني ( - )1مكتب رقم (. )4
هذا مالزم
االت�صال مبكتب اخلبري احل�سابي
ديب م�سعود حممد  -هاتف 050/6237996 :
الربيد االلكرتوين deebqadoom@outlook.com :
اخلبري احل�سابي  /ديب م�سعود حممد
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70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0007823عمايل (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه � /صيدلية ابن خلدون ذ م م  -العنوان 9395260 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/10/19قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /عبدالعزيز �صالح عبدالعزيز فرج  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزا املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ت�سعة
ع�شر الفا و�ستمائة واثنني وت�سعني درهما ( 19692درهما) وتذكرة عودة اىل موطنه
عند االلغاء او املغادرة والر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم
ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية
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�سعيد بزيارة الإمارات و�إك�سبو دبي  2020مبهر للغاية

بابلو زاباليتا لـ «وام» :مالك مان�ش�سرت �سيتي �سر ت�ألقه و�إجنازاته
التعاقد مع املدرب الإ�سباين بيب جوراديوال نقل الفريق �إىل م�ستوى �آخر
•• دبي  -وام:

�أكد بابلو زاباليتا مدافع وقائد فريق مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ومنتخب
الأرجنتني ال�سابق� ،أن �سر ت�ألق "املان �سيتي" يف ال�سنوات الأخرية هو االهتمام
الكبري الذي يوليه مالك النادي ورغبتهم امل�ستمرة يف تطوير الفريق ،وهو ما
جعل الالعبني املتواجدين يف �صفوفه حالياً ال يرغبون يف الرحيل عنه ،لأنهم
يدركون �صعوبة �أن تكون جزءاً من عائلة "مان�ش�سرت �سيتي" وترحل عنها.
وحقق ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي منذ انتقال ملكيته �إىل جمموعة
�أبوظبي لال�ستثمار برئا�سة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،عام  2008جناحات كبرية ومتتالية،
وكان بداية تكوين "�سيتي فوتبول جروب" عام  ،2013التي تو�سعت لت�ضم
حتت رايتها حاليا  11نادياً منت�شرة يف �أرجاء العامل.
وقال زاباليتا ،الذي ق�ضي يف �صفوف مان�ش�سرت �سيتي ت�سع �سنوات وخا�ض

معه  333م�ب��اراة و�سجل  12هدفا لي�صبح مع�شوقا للجماهري يف ملعب
االحتاد ،يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات /وام" :/طموح مالك مان�ش�سرت
�سيتي يف التطوير كان دافعاً للتعاقد مع واحد من �أف�ضل املدربني يف العامل
وهو اال�سباين بيب جوارديوال ،الذي ارتقى مب�ستوى الفريق ،لي�س هذا فقط
ولكن �أي�ضا كان حر�صهم على البحث عن �أف�ضل الالعبني يف العامل ل�ضمهم
ل�صفوف الفريق".
ً
و�أ� �ض��اف" :الالعبون امل�ت��واج��دون يف �صفوف الفريق حاليا ال يرغبون يف
الرحيل عنه ،لأنهم يدركون جيداً انه من ال�صعب �أن تكون جزءاً من عائلة
مان�ش�سرت �سيتي وت��رح��ل عنها ،والف�ضل يف ذل��ك بالت�أكيد مل�لاك النادي
املتواجدين معه ب�شكل دائم".
و�أ�شار مدافع مان�ش�سرت �سيتي ال�سابق  36/عاما /والذي اعتزل يف �أكتوبر عام
� 2020أن معايل خلدون خليفة املبارك ،رئي�س جمل�س �إدارة النادي ،حري�ص
دائما على ال�سفر �إىل مان�ش�سرت وااللتقاء بالفريق والتحدث مع الالعبني،

معترباً ان هذا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على الأداء ،وي�شعر الالعبني بال�سعادة
لكونهم جزءا من هذا النادي.
وتطرق زاباليتا ال��ذي ي��زور دبي حاليا وي�شارك يف مع�سكر تدريبي تعليمي
للأطفال "فوتبول �سكيب�س" وال��ذي يقام ب�شكل �سنوي يف جمريا ،ويقام
�أي�ضا يف مناطق عديدة من العامل� ،إىل احلديث عن الإمارات معربا عن بالغ
�سعادته بتواجده يف دبي وقال" :ق�ضيت ثالثة �أيام رائعة يف دبي ،هي �أول مرة
يل �أ�شارك يف مع�سكر "فوتبول �سكيب�س"� ،إنها جتربة ممتعة للغاية ،مل يكن
يت�سنى يل و�أنا العب �أن �أ�شارك يف مثل هذه الفعاليات قبل االعتزال ،نظرا
الزدحام جدول املباريات ،حتى يف احتفاالت ر�أ�س ال�سنة تكون هناك مباريات
"البوك�سينج داي" ودائما ما نكون م�شغولني ،الآن امتلك الوقت الكايف ملثل
هذه الفعاليات وامل�شاركة يف الأن�شطة".
و�أ�ضاف�" :سعيد للغاية بتواجدي يف هذا املع�سكر التدريبي للأطفال بدبي
ج�م�يرا ،وم�شاركتهم ر�أي��ي وخ�برات��ي كالعب ك��رة ق��دم ،و�أي���ض��ا م�شاركتهم

العديد من الق�ص�ص امللهمة ،والإج��اب��ة على ا�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم ،فهم
دائما يت�ساءلون عن �أف�ضل العب رافقته ،عالوة على �أ�سئلة �أخرى عن النجوم
ليونيل مي�سي و�أجويرو".
وع�بر جنم مان�ش�سرت �سيتي ال�سابق عن انبهاره ال�شديد مبعر�ض "�إك�سبو
 2020دبي" وقال�" :سبق و�أن زرت �إك�سبو  2020دبي خالل زيارة �سابقه
منذ �أ�سابيع مع فريق مان�ش�سرت �سيتي ،وانبهرت حقيقة بحجم املعر�ض ،مل
�أكن �أتوقع �أن يكون بهذا احلجم ،لقد كان �أمراً رائعا� ،أن�صح �أي �شخ�ص تتاح له
فر�صة زيارة �إك�سبو  2020دبي �أن يقوم بذلك على الفور".
و�أ�ضاف" :زيارتي لإك�سبو ا�ستغرقت � 3ساعات فقط ،وهي بالت�أكيد مل تكن
كافية مل�شاهدة كل �شيء ،يف الغالب �أح�ت��اج �إىل ي��وم كامل على الأق��ل لأقوم
بذلك ،الين خالل تلك ال�ساعات مل يت�سن يل �سوى زيارة جناح اململكة املتحدة
والأرجنتني ،وكذلك ال�شالالت ،وقمت بخو�ض بع�ض الأن�شطة الرتفيهية
والألعاب الرتفيهية ،حقيقة املعر�ض مبهر للغاية".

 83مت�سابقا ي�ؤكدون م�شاركتهم يف اال�ستعرا�ض الرملي لـ «تل مرعب» وح�ضور �سعودي مميز
•• الظفرة-وام:

ت��دخ��ل م �ن��اف �� �س��ات م �ه��رج��ان ليوا
ال��دويل ت��ل مرعب  2022يومها
ال�ت��ا��س��ع ال �ي��وم اجل�م�ع��ة ،بانطالق
بطولة اال�ستعرا�ض ال��رم�ل��ي على
تل مرعب ملدة يومني ،ومن خالل
 3ف�ئ��ات للمناف�سة ه��ي فئة ال 8
��س�ل�ن��در ،وف�ئ��ة ال �ـ �� 6س�ل�ن��در ،وفئة
الهايلوك�س يف واحد من التحديات
ال�ق��وي��ة ال �ت��ي ي�شهدها ت��ل مرعب
�ضمن املناف�سات الريا�ضية املتنوعة
املقامة.
وارت�ف��ع ع��دد من قاموا بالت�سجيل
لت�أكيد م�شاركتهم يف فئات البطولة
لي�صل �إىل  83مت�سابقا حتى الآن،
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي��زي��د ال �ع��دد مع

انطالق املناف�سة غدا وبعد الغد يف
لوحات اال�ستعرا�ض الرملي املثرية.
وم��ن املقرر �أن يحظى كل مت�سابق
ب �ف��ر� �ص��ة ال� �ق� �ي ��ام ب� �ـ  4حم � ��اوالت
ب �ح �ي��ث ي �ت��م ت �ق �ي �ي��م ك ��ل حماولة
ب�شكل منف�صل ،واحت�ساب املحاولة
مع جت��اوز املت�سابق خلط البداية،
وم��ن �أ�شهر احل��رك��ات املطلوبة من
املت�سابق يف اال�ستعرا�ض "اجلدعة
ال�صغرية" ،و"اجلدعة الكبرية"،
و"انطالقة الت�سارع" .وتقوم
اللجنة بتقييم كل مت�سابق ح�سب
�أدائ � � ��ه وم� ��ا ي �ق ��وم ب ��ه م �ن��ذ حلظة امل�شاركة باملناف�سات ،حيث �أكد 37
مت�سابقا حتى اللحظة م�شاركتهم
البداية وحتى النهاية.
و� �س �ج��ل امل �ت �� �س��اب �ق��ون م ��ن اململكة يف امل �ن��اف �� �س��ات ،يف ف �ئ��ات البطولة ن ��ادي ل�ي��وا ال��ري��ا��ض��ي ع��ن �سعادته ال�سعودية ،وقال�" :سعداء ب�أن يكون �سمعة ال�ب�ط��ول��ة ،وان�ت���ش��ار اللعبة،
ال �ع ��رب �ي ��ة ال �� �س �ع ��ودي ��ة ال�شقيقة الثالث.
ب ��الإق� �ب ��ال ال �ك �ب�ير ع �ل��ى امل�شاركة هناك م�شاركة �ضخمة من ال�شقيقة خ��ا��ص��ة �أن م �غ��ام��رات ال �ت��ل ت�شكل
ح�ضورا مميزا �ضمن الراغبني يف وعرب عبد اهلل بطي القبي�سي رئي�س م��ن الأ� �ش �ق��اء يف امل�م�ل�ك��ة العربية الكربى ال�سعودية ،وهذا دليل على حتديا كبريا للمت�سابقني".

اخلدمات املقدمة عرب التطبيقات
ال ��ذك� �ي ��ة يف � �ش �ت��ى ال� �ق� �ط ��اع ��ات ،
ف �ع�بر ال�ت�ط�ب�ي��ق ي���س�ه��ل الو�صول
�إىل خ��ري�ط��ة ت��ل م��رع��ب والتعرف
ع�ل��ى ك��ل الأم ��اك ��ن ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
وج��ود ال��دل�ي��ل اخل��ا���ص بالتخييم،
م��ع ت��وزي��ع امل�ن��اط��ق امل���س�م��وح فيها
ب��ال �ت �خ �ي �ي��م ،وت��و� �ض �ي��ح للقوانني
واللوائح املنظمة للعملية ،وتتواجد
كل اخل��دم��ات املتوافرة للمخيمني
على مدار اليوم ،كما تتوافر �آليات
الت�سجيل ال��ر��س�م��ي يف ال�سباقات،
والت�سوق عرب التطبيق من املحال
ال�ت�ج��اري��ة امل��وج��ودة يف منطقة تل
وت �� �ش �ك��ل اخل ��دم ��ات الإلكرتونية مرعب ،وهي اخلدمات التي جتعل
للجنة املنظمة ملهرجان ليوا الدويل م��ن ن�سخة ه��ذا املو�سم واح��دة من
عالمة فارقة يف التنظيم مع تنوع �أف�ضل الن�سخ.

منتخبنا يختتم م�شاركته يف «عربية اجلولف» بالقاهرة  ..و�أحمد �سكيك يحرز برونزية الفردي
القطري رابعاً مبجموع � 912ضربة ،ومنتخبنا الوطني خام�ساً مبجموع
•• القاهرة-وام:
� 940ضربة ،ثم البحرين �ساد�ساً بر�صيد � 942ضربة ،ولبنان �سابعاً ب
اختتم منتخبنا الوطني للجولف م�شاركته يف البطولة العربية رقم � 969 40ضربة ،وليبيا ثامناً بـ � 976ضربة ،ثم �سلطنة عمان تا�سعاً بـ 985
بالقاهرة �أم����س الأول ،حمققا امل��رك��ز اخلام�س يف الرتتيب ال�ع��ام جلدول �ضربة ،وفل�سطني عا�شراً بر�صيد � 986ضربة ،والكويت يف املركز احلادي
املناف�سات ،فيما كانت �أف�ضل نتائج العبينا يف م�سابقات ال�ف��ردي لأحمد ع�شر بر�صيد � 1097ضربة ،ثم العراق والأردن يف املركزين التاليني لعدم
�سكيك الذي �أنهى م�شاركته يف املركز الثالث حمققا امليدالية الربونزية.
اكتمال عنا�صر املنتخبني.
وتوج املنتخب ال�سعودي بط ً
ال للعرب على م�ستوى الفرق والفردي بعد �أن و�أح��رز الالعب ال�سعودي في�صل �سلهب املركز الأول وامليدالية الذهبية
ت�صدر  3ج��والت من �أ�صل  4وفق نظام البطولة ،مبجموع � 895ضربة ،وك ��أ���س البطولة مبناف�سات ال �ف��ردي مبجموع �� 286ض��رب��ة ،وح��ل ثانيا
وحل املنتخب التون�سي و�صيفاً مبجموع � 904ضربات ،فيما حقق املنتخب ال�لاع��ب القطري �صالح ال�ك��واري ليح�صل على الف�ضية مبجموع 294
امل�صري �صاحب الأر� ��ض امل��رك��ز الثالث مبجموع � 911ضربة ،واملنتخب �ضربة ،وبفارق �ضربة واحدة حل الإماراتي احمد �سكيك ثالثاً حيث ح�صل

على امليدالية ال�برون��زي��ة مبجموع �� 295ض��رب��ة ،وج��اء يف امل��رك��ز الرابع
ال�سعودي �سعود ال�شريف ب � 298ضربة ،ويف املركز اخلام�س حل التون�سي
اليا�س برهومي باملجموع نف�سه من ال�ضربات.
وجاءت نتائج العبي املنتخب الإمارات ب�شكل عام جيدة رغم م�شاركة العبني
من فئة ال�شباب �إىل جانب جنم املنتخب �أحمد �سكيك الذي �أكد ح�ضوراً قوياً
ووا�صل تقدمه نحو من�صة التتويج و�صو ًال للمركز الثالث وحل زميله خالد
اجل�سمي باملركز  11مبجموع � 313ضربة ،ثم عبيد احللو بر�صيد 341
�ضربة ،وزميله عبد اهلل القبي�سي � 344ضربة.
و�أق��ام االحت��اد امل�صري للجولف حفال ختاميا مميزا واك��ب �أهمية ومكانة
الن�سخة  40للبطولة مبلعب درمي الند بفندق �سوي�س ان مكان �إقامة الوفود

ذهبية تاريخية ل�سارة العامري يف �آ�سيوية الكاراتيه ..ومنتخبنا يرفع ر�صيده �إىل  7ميداليات
•• �أملاتي-وام:

يف �إجناز تاريخي للكاراتيه الإماراتي  ..حققت الالعبة �سارة
ال�ع��ام��ري �أم����س الأول امل�ي��دال�ي��ة الذهبية يف م�سابقة فردي
الكومتيه لل�سيدات لوزن  61كجم يف مناف�سات بطولة �آ�سيا
التي �أقيمت يف العا�صمة الكازاخ�ستانية �أملاتي خالل الفرتة
من � 18إىل  22دي�سمرب اجل��اري  .وتعد تلك الذهبية هي
الأوىل يف تاريخ الكاراتيه الإم��ارات��ي يف فئة ف��ردي ال�سيدات
على امل�ستوى القاري .كما تعد هذه امليدالية هي الثانية ل�سارة
ال�ع��ام��ري بالبطولة بعد �إح��رازه��ا للميدالية ال�برون��زي��ة يف
م�سابقة الكومتيه لوزن  61كجم يف فئة حتت  21عاما.
وحقق فريق ال�سيدات املكون من الالعبات ح��وراء العجمي،
وف��اط�م��ة خ�صيف ،و� �س��ارة ال �ع��ام��ري ،وال �ي��ازي��ة خ��ال��د املركز

الثاين وامليداليات الف�ضية يف م�سابقة جماعي الكوميتيه .ويف
مناف�سات ف��ردي الكومتيه رج��ال �أح��رز الالعب �سليمان املال
امليدالية الربونزية.
وبختام البطولة تكون ح�صيلة منتخبنا الوطني للكاراتيه
 7ميداليات بواقع ذهبية واح��دة و 4ف�ضيات وبرونزيتني،
وه��ي ح�صيلة مميزة تعك�س م��دى تطور اللعبة يف الإمارات،
و�صعودها املت�سارع على امل�ستوى القاري.
و�أ�شاد اللواء م نا�صر عبد ال��رزاق الرزوقي رئي�س االحتادين
الإماراتي والآ�سيوي للكاراتيه النائب الأول لرئي�س الإحتاد
ال��دويل بالإجنازات القارية ،معربا عن قناعته ب�أن مثل هذه
النتائج كفيلة ب ��أن تكون م�ؤ�شرا �إيجابيا للم�ستقبل ،ودافعا
كبريا لتحقيق املزيد من الإجنازات.
من جهته �أع��رب را�شد �آل علي نائب رئي�س االحت��اد الآ�سيوي

ل �ل �ك��ارات �ي��ه ع��ن � �س �ع��ادت��ه ب� ��إجن ��از ال �ب �ع �ث��ة ،م�ه�ن�ئ��ا الالعبني
والالعبات على التميز والإب��داع بتلك البطولة ،م�شريا �إىل
�أن ما يتحقق من �إجنازات يف الوقت الراهن ما هو �إال نتيجة
طبيعية لتخطيط �سليم ،وعمل تراكمي د�ؤوب ومدرو�س من
جمل�س �إدارة االحت��اد ال��ذي يرفع �شعار روح الفريق الواحد،
وتت�ضافر جهود �أع�ضائه خلدمة اللعبة وتوفري �أف�ضل بيئة
لالعبني والالعبات يف الدولة.
من ناحيته �أ�شاد املهند�س حميد �شام�س الأمني العام لالحتاد
العربي للكاراتيه بجهود الالعبني والالعبات يف البطولة،
معربا عن فخره مبا حتقق من �إجناز للإمارات على م�ستوى
قارة �آ�سيا .و�ستعود البعثة �إىل الإمارات �صباح اليوم ..ويقام لها
ا�ستقبال حافل يف مطار دبي من م�س�ؤويل الريا�ضة وحمبي
لعبة الكاراتيه و�أولياء �أمور الالعبني.

بح�ضور الدكتور �أحمد جمعه نائب وزير ال�شباب والريا�ضة امل�صري ،وعبد
العزيز املال النائب الأول لرئي�س االحتاد العربي للجولف ،وعادل الزرعوين
الأمني العام ال�سابق لالحتاد العربي ،واملهند�س �أمين ح�سني رئي�س االحتاد
امل�صري ،وجميع �أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد العربي ور�ؤ�ساء الوفود
واملنتخبات امل�شاركة يف البطولة.
ومت خالل احلفل تقدمي الك�ؤو�س وامليداليات املخ�ص�صة للمراكز الثالثة
الأوىل على م�ستوى املنتخبات والفردي ،كما قدم كل من عبد العزيز املال
و�أمي��ن ح�سني والدكتور �أحمد جمعة علم البطولة لنائب رئي�س اجلامعة
التون�سية للجولف حم�م��د ال�ع��زي��ز الفتني ل�ك��ون اجل�م�ه��وري��ة التون�سية
�ستحت�ضن الن�سخة  41يف عام .2022
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الفجر الريا�ضي
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م�ساعد رئي�س الأركان للقدرات امل�شرتكة بوزارة الدفاع ي�ستقبل وفد االحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية ماذا قال مو�سيماين بعد تتويج الأهلي بلقب ال�سوبر الأفريقي؟
•• �أبوظبي-وام:

18

ا�ستقبل �سعادة ال�ل��واء الركن عبدالرحمن �سبت مبارك
امل��ري ،م�ساعد رئي�س الأرك��ان للقدرات امل�شرتكة بوزارة
الدفاع مبكتبه �صباح �أم�س وفد االحتاد العربي للريا�ضة
الع�سكرية امل�شارك يف الندوة العربية الع�سكرية ال�سابعة
لل��إع��داد ال �ب��دين يف امل �ج��ال الع�سكري ب��رئ��ا��س��ة العميد
جهاد عي�سى قطي�شات رئي�س االحت��اد العربي للريا�ضة
الع�سكرية وبح�ضور الوزير املفو�ض ط��ارق عبد ال�سالم،
�أمني عام االحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية.
و�أك ��د م�ساعد رئي�س الأرك ��ان ل�ل�ق��درات امل�شرتكة خالل

اللقاء حر�ص وزارة الدفاع على دعم الأن�شطة الريا�ضة
العربية الع�سكرية التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى اللياقة
البدنية ملختلف الرتب وتنمية روح التناف�س واملثابرة يف
خمتلف امل�سابقات والبطوالت والندوات الريا�ضية.
واط �ل��ع ��س�ع��ادت��ه م��ن رئ�ي����س االحت� ��اد ال �ع��رب��ي للريا�ضة
الع�سكرية على الأن�شطة والفعاليات التي ينظمها االحتاد
يف ال��دول العربية ،بهدف ن�شر الريا�ضة الع�سكرية بني
�أفراد القوات امل�سلحة العربية للتقريب بينها وخلق روح
املناف�سة الريا�ضية ال�شريفة بني اجليو�ش العربية.
كما اطلع على تو�صيات الندوة العربية الع�سكرية ال�سابعة
للإعداد البدين يف املجال الع�سكري حتت �شعار اجلاهزية

البدنية ال�شاملة والتي اختتمت فعالياتها �أم�س يف �أبوظبي
مب�شاركة ثماين دول عربية والتي ركزت على �أحدث الطرق
واملعلومات اخلا�صة بالإعداد البدين املتعلقة بالتدريبات
الع�سكرية للقوات امل�سلحة العربية ،وا�ستمرارا للتوا�صل
بني الدول الأع�ضاء باالحتاد و تفعيلاً لأن�شطته.
و�أ� �ش��اد ال �ل��واء ال��رك��ن عبدالرحمن �سبت م�ب��ارك املري،
بنتائج الندوة موجها ال�شكر والتقدير �إىل االحتاد العربي
للريا�ضة الع�سكرية و�إىل كل من �ساهم يف �إجن��اح الندوة
التي خرجت بالعديد من التو�صيات للم�ساهمة يف تطوير
منظومة الريا�ضة الع�سكرية ورفع اللياقة البدنية لكافة
اجليو�ش العربية خالل املرحلة املقبلة.

�أك ��د امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ف��ري��ق الأه �ل��ي امل �� �ص��ري ،اجلنوب
�أفريقي بيت�سو مو�سيماين� ،أن فريقه تدرب على �ضربات
الرتجيح ب�شكل جيد قبل مواجهة الرجاء املغربي يف
ك�أ�س ال�سوبر الأفريقي ،الأم��ر ال��ذي �ساعد فريقه يف
الفوز بها  5-6بعد التعادل  1-1مع الفريق املغربي يف
املباراة التي �أقيمت يف العا�صمة القطرية الدوحة.
وق ��ال م��و��س�ي�م��اين يف م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف ع�ق��ب املباراة:
"تدربنا جيدًا على �ضربات الرتجيح قبل املباراة و�أ�شكر
جماهري الأه �ل��ي على م�ساندة ال�ف��ري��ق طوال املباراة
وح�ضورهم اليوم".

و�أ�ضاف�" :سعيد جداً بالفوز بال�سوبر الأفريقي� ،أهنئ
اجلميع و�شك ًرا لالعبني واجلهازالفني وجمل�س الإدارة
برئا�سة حممود اخلطيب".
و�أكد املدير الفني �أن املباراة كانت �صعبة على الفريقني،
و�أن الرجاء املغربي �أ�ضاع الوقتيف الكثري من الأحيان،
ولكن يف النهاية الأهلي ح�سم الفوز ب�ضربات الرتجيح.
واخ�ت�ت��م مو�سمياين ت�صريحاته ب��ال�ت��أك�ي��د �أن العبي
الأه�ل��ي ك��ان لديهم ال��روح والإ� �ص��رار والعزمية طوال
امل �ب��اراة وجن�ح��وا يف �إ��س�ع��اد جماهري ال�ف��ري��ق بتحقيق
اللقب للمرة الثامنة يف تاريخ الفريق امل�صري.

جمل�س دبي الريا�ضي يعلن الفائزين يف حفل عاملي  27دي�سمرب

جنوم العامل يف �أقوى تناف�س للتتويج يف م�ؤمتر دبي الريا�ضي و جائزة «دبي جلوب �سوكر»
•• دبي-الفجر:

تتجه �أن�ظ��ار امل�لاي�ين م��ن ع�شاق كرة
القدم العاملية من خمتلف القارات �إىل
دبي ملتابعة الدورة ال�ساد�سة ع�شرة من
م�ؤمتر دب��ي الريا�ضي ال��دويل ع�ضو
"مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية" والن�سخة الثانية ع�شرة من
ج��وائ��ز "دبي ج �ل��وب �سوكر" م�ساء
ي ��وم االث �ن�ي�ن  27دي���س�م�بر اجل ��اري
بفندق �أرماين يف "برج خليفة" الذي
ي���س�ت���ض�ي��ف احل� ��دث ال �ع��امل��ي الكبري
لل�سنة الثانية على التوايل والرابعة
يف عمر امل�ؤمتر واجلائزة.
و�سيتواجد جن��وم ال�ك��رة العاملية يف
ه ��ذا ال �� �ص��رح ال �ع �م��راين وال�سياحي
ال�شامخ ال��ذي يعد �أع�ل��ى ب�ن��اء �شيده
الإن���س��ان على م�ستوى ال�ع��امل ،حيث

تقام يف منقطة االحتفاالت فعاليات
امل�ؤمتر واحلفل ال��ذي ينظمه �سنويا
جمل�س دب��ي الريا�ضي بح�ضور كبار
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف دول ��ة
الإم� ��ارات وال �ع��امل و�أ��ش�ه��ر الالعبني
وامل��درب�ين م��ن ال�ن�ج��وم ال��ذي��ن تركوا
ب�صماتهم وحققوا �إجنازات كربى مع
منتخباتهم و�أنديتهم.
وم��ع ان�ت�ه��اء الت�صويت ال ��ذي �شارك
فيه املخت�صون و�أك�ثر من  5ماليني
م���ش�ج��ع م��ن ح ��ول ال �ع��امل ف �ق��د بات
اجلميع يرتقب ع��ن هوية الفائزين
ال��ذي��ن �سيتم تكرميهم ع�ل��ى من�صة
احل ��دث وب �ج ��وار ب ��رج خ�ل�ي�ف��ة ،حيث
انتهى الت�صويت يف فئة �أف�ضل العب
ل�ع��ام  2021ب�ت�ق��دم ك��رمي بنزمي رون ��ال ��دو و حم�م��د � �ص�ل�اح ،ع�ل�م��ا �أن ويعلن عنه يف ي��وم احلفل .ويتناف�س
و روب� ��رت ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي و كيليان ت��رت�ي��ب ك�ت��اب��ة الأ� �س �م��اء مل ي�ت��م وفق نف�س الالعبني للفوز بجائزة �أف�ضل
مبابي و ليونيل مي�سي و كري�ستيانو ع ��دد الأ� � �ص ��وات ال� ��ذي ��س�ي�ب�ق��ى �سرا الع��ب يف ال�ع��امل ل��دى م�شجّ عي تيك

ال�سعودي و�أتلتيكو مدريد وت�شيل�سي �أف�ضل العب يف العامل والذي انح�صر
وفالمينجو ال�برازي�ل��ي ومان�ش�سرت بني �أهم املهاجمني يف العامل� ،ستكون
�سيتي وكل منهم �أحرز �إجنازات مهمة ه �ن��اك ج��ائ��زة لأف �� �ض��ل ه � � �دّاف ،كما
خ�لال املو�سم املا�ضي وال�ع��ام اجلاري يتناف�س �أقوى املدافعني للفوز بجائزة
وميتلك قاعدة جماهريية كبرية من �أف �� �ض��ل م��داف��ع ل �ع��ام  2021حيث
امل�شجعني يف خمتلف دول العامل الذي بلغ امل��رح�ل��ة الأخ�ي�رة م��ن الت�صويت
� �ص��وت��وا ل��ه وي �ط �م �ح��ون يف تتويجه الخ �ت �ي ��ار ال �ف ��ائ ��ز ك ��ل م � ��ن :ترينت
ب�ل�ق��ب اجل��ائ��زة ال�ع��امل�ي��ة� ،أم ��ا يف فئة �أل �ك �� �س �ن��در �أرن ��ول ��د م ��ن ل �ي �ف��رب��ول و
�أف�ضل منتخب وط�ن��ي ل�ع��ام � 2021سيزار �أزبيليكويتا و �أنطونيو روديجر
فقد الأرجنتني وال�برازي��ل وفرن�سا م��ن ت�شيل�سي و ل �ي��ون��اردو بونوت�شي
و�إي�ط��ال�ي��ا وامل �غ��رب ح�ي��ث ميتلك كل و جورجيو كيليني م��ن يوفنتو�س و
منهم �إجن ��ازات وجن��وم��ا م��ن الطراز روبني دياز من مان�ش�سرت �سيتي.
العاملي وقاعدة وا�سعة من امل�شجعني وان�ح���ص��ر ال�ت�ن��اف����س ل�ل�ف��وز بجائزة
ال��ذي��ن ي�سعون جميعا لرتجيح كفة �أف���ض��ل ح��ار���س م��رم��ى ل�ع��ام 2021
منتخبهم واالحتفال بتحقيقه �إجنازا ب�ين تيبو ك��ورت��وا م��ن ري��ال م��دري��د و
ت��وك ل�ع��ام  .2021ويف ف�ئ��ة �أف�ضل جديدا على م�ستوى اجلوائز العاملية .جيانلويجي دون ��اروم ��ا م��ن منتخب
فريق رج��ال لعام  2021انح�صرت و��س�ي�ك��ون �أه ��م ال�لاع�ب�ين يف خمتلف �إي �ط��ال �ي��ا و �إم�ي�ل�ي��ان��و م��ارت�ي�ن�ي��ز من
املناف�سة بني الأهلي امل�صري والهالل خطوط اللعب حا�ضرين ف�إىل جانب االرج� �ن� �ت�ي�ن و �إدوارد م �ي �ن��دي من

ت�شيل�سي و مانويل نوير من منتخب
امل��ان�ي��ا وب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ� ،أم ��ا �أف�ضل
م� ��درب ل �ع��ام  2021ف �ق��د انح�صر
التناف�س ب�ين ديدييه دي�شان مدرب
م�ن�ت�خ��ب ف��رن �� �س��ا و ه��ان �� �س��ي فليك
لإجن ��ازه م��ع منتخب امل��ان�ي��ا و بايرن
م�ي��ون�ي��خ و ب �ي��ب ج� ��واردي� ��وال م ��درب
مان�ش�سرت �سيتي و روبرتو مان�شيني
م ��درب منتخب �إي �ط��ال �ي��ا و ليونيل
�سكالوين مدرب منتخب الأرجنتني و
توما�س توخيل مدرب ت�شيل�سي.
ويتوا�صل تكرمي �أ�صحاب الإجنازات
الإداري��ة املميزة حيث يتناف�س للفوز
ب�ج��ائ��زة �أف���ض��ل م��دي��ر ري��ا��ض��ي لعام
 2021ك��ل م��ن ب �ي�يرو �أو��س�ي�ل�ي��و و
ل��وي ����س ك��ام �ب��و���س و بيجريي�ستني
م��وج�ي�ك��ا و روب��رت��و �أوالب � ��ي و مارك
�أوفرمار�س.

بطولة ال�شارقة الدولية ل�شباب ال�سلة تنطلق
 27دي�سمرب اجلاري يف ن�سختها الثانية
•• ال�شارقة  -وام:

�أعلن جمل�س ال�شارقة الريا�ضي عن
تنظيم الن�سخة الثانية م��ن بطولة
ال�شارقة الدولية لكرة ال�سلة لل�شباب
مبدينة خورفكان خ�لال الفرتة من
� 27إىل  30دي�سمرب اجلاري بالتعاون
مع �أكادميية جام الريا�ضية.
وي�شارك يف البطولة  23فريقاً بعدد
العبني ي�صل �إىل قرابة  350ميثلون
� �س �ب �ع��ة دول ه ��ي الإم � � � ��ارات وم�صر
والأردن ول �ب �ن��ان وال �ه �ن��د و�صربيا
و�إ� �س �ب��ان �ي��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل منتخب
املنطقة الو�سطى واملنطقة ال�شرقية
امل �ك��ون م��ن الع �ب��ي �أن ��دي ��ة البطائح
ومليحة والذيد واملدام وكلباء.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر ال�صحفي
ال� ��ذي ع �ق��د ام ����س الأول يف ال�سوق
امل�سقوف ب�سوق �شرق ملدينة خورفكان

بح�ضور �سعادة عي�سى هالل احلزامي
رئ�ي����س جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة الريا�ضي
و�سعادة عبدامللك ج��اين نائب رئي�س
امل�ج�ل����س و� �س �ع��ادة ��س�ل�ط��ان احلمادي
م��دي��ر ال��دي��وان الأم�ي�ري بخورفكان
والدكتور را�شد النقبي رئي�س املجل�س
البلدي وال�سيد خالد النقبي مدير
م��رك��ز ال�ت�راث وال���س�ي��د خ��ال��د �أحمد
بوهندي رئي�س �ضاحية حياوة وال�سيد
حم �م��د اجل� ��وه� ��ري ع �� �ض��و املجل�س
البلدي وال�سيد خلفان �صالح النقبي
ع���ض��و جم�ل����س ال���ص�ب�ي�ح�ي��ة و�سعادة
�سامل النقبي رئي�س جمل�س �إدارة نادي
خورفكان الريا�ضي الثقايف ،و�سعادة
�إبراهيم بغدادي رئي�س جمل�س ادارة
ن��ادي دب��ا احل�صن الريا�ضي الثقايف
و�أع���ض��اء جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
��س�ع��ادة عبداللطيف ال �ف��ردان رئي�س
جل �ن��ة الأل � �ع ��اب اجل �م��اع �ي��ة و�سعادة

ع� � �ب � ��داهلل �� �س� �ل� �ط ��ان رئ � �ي � �� ��س جلنة
االح�ت��راف ،وال���س�ي��د �أح �م��د �سليمان
م ��ؤ� �س ����س �أك��ادمي �ي��ة ج ��ام الريا�ضية
وم ��دراء االدارات وم��وظ�ف��ي االندية
واملجل�س.
و�أ� �ش ��ار ��س�ع��ادة عي�سى ه�ل�ال �إىل �أن
ت�ن�ظ�ي��م ب �ط��ول��ة ال �� �ش��ارق��ة الدولية
ل �ك��رة ال���س�ل��ة ي ��أت��ي ام� �ت ��داداً طبيعياً
لنهج املجل�س ال��ذي ي�ستهدف تنظيم
البطوالت املحلية والدولية للمراحل
ال�سنية املختلفة يف ال���ش��ارق��ة ،حيث
ت���س��اه��م ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة ال��دول �ي��ة يف
حت�ق�ي��ق جن ��اح ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي للبطولة
جلعلها �إح��دى �أهم املحطات الدولية
يف جم � ��ال ال �ل �ع �ب ��ة ،وذل� � ��ك تنفيذا
ل�ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
وقرينته �سمو ال�شيخة ج��واه��ر بنت

حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،رئ�ي���س��ة م�ؤ�س�سة
ال�شارقة لريا�ضة امل��ر�أة ،التي تق�ضي
ب �ك��ل م ��ا م ��ن � �ش ��أن ��ه رف � ��ع امل�ستوى
والتمثيل الدويل امل�شرف.
و�أ� � �ض ��اف �أن ال �ب �ط��ول��ة يف ن�سختها
الثانية �ستنتقل �إىل مدينة خورفكان،
من منطلق التنويع و�إبراز الإمكانات
اللوج�ستية والتنظيمية التي تتمتع
ب �ه��ا م ��دن الإم � � ��ارة ،وال �ن �ج��اح ال ��ذي
حتقق يف ن�سخة � 2019أ�صبح �أ�سا�ساً
�سنبني عليه يف الن�سخة اجلديدة،
التي نتوقع لها جناحا �أك�بر ،ال�سيما
�أن �ه��ا ت���ش�ه��د م �� �ش��ارك��ة �أك �ب��ر ،ورحب
احل��زام��ي بالفرق امل�شاركة و�ضيوف
البطولة ودعاهم لال�ستمتاع مبعامل
خورفكان اجلميلة ،بجانب امل�شاركة
يف م �ن��اف �� �س��ات �ه��ا .وت � �ق� ��دم �سعادته
بال�شكر للجهات وامل�ؤ�س�سات املتعاونة
م �ث��ل دائ� � ��رة ال �ت �خ �ط �ي��ط وامل�ساحة

ع �ل��ى ا��س�ت���ض��اف��ة امل� ��ؤمت ��ر ال�صحفي
يف ه��ذا امل�ك��ان ال�سياحي املميز �سوق
��ش��رق مبدينة خ��ورف�ك��ان ،كما نتقدم
بال�شكر ل �ن��ادي خ��ورف�ك��ان الريا�ضي
الثقايف على تقدمي اخلدمات والدعم
اللوج�ستي للبطولة ب�شكل عام بجانب
بلدية خورفكان و�إدارة �شرطة املنطقة
ال���ش��رق�ي��ة وم�ع�ه��د ال���ش��ارق��ة للرتاث
و�أكادميية ال�شارقة للعلوم ال�شرطية
وج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة ون ��ادي خورفكان
للمعاقني وم�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة
املر�أة ومركز النا�شئة بخورفكان.
وب ��دوره ،ذك��ر ال�سيد �أحمد �سليمان:
"نحن ��س�ع��داء ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي يف ه��ذه البطولة
التي ت�سهم يف الدمج بني الأكادمييات
والأن ��دي ��ة ،وت���س��اع��د يف دع ��م التنوع
وحتقيق اخلربة من خالل االحتكاك
ب�ي�ن خم �ت �ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات املهارية،

ح�ي��ث ت��وف��ر ال�ب�ط��ول��ة ف��ر��ص��ة كبرية
لت�شجيع امل��واه��ب واكت�شاف عنا�صر
ج��دي��دة ق ��ادرة على التمثيل الدويل
يف الأندية" .وق ��ال �إن ال �ت �ع��اون مت
على �أف�ضل وجه مع جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي لتحقيق �أكرب فائدة لل�شباب،
متقدماً ب�شكره للمجل�س على التعاون
ال �ط �ي��ب م��ع الأك ��ادمي �ي ��ة م��ن خالل
تنظيم الن�سخة اجلديدة من البطولة
مبا يتيح حتقيق الأهداف امل�شرتكة يف
تطوير لعبة كرة ال�سلة بالإمارة.
و��س��رد ال�سيد حممد عبيد احل�صان
رئ �ي ����س ق �� �س��م الأل� � �ع � ��اب اجلماعية

ت�ف��ا��ص�ي��ل ال �ب �ط��ول��ة ،وق � ��ال" :تقام
البطولة بالقوانني املتبعة يف احتاد
الإم � ��ارات ل�ك��رة ال���س�ل��ة ،ونتطلع �إىل
جن ��اح ال �ب �ط��ول��ة وحت �ق �ي��ق �أهدافها
املر�صودة ،حيث تقام مباريات البطولة
على مدى �أربعة �أيام يف �صاالت �أندية
خ ��ورف� �ك ��ان ال ��ري ��ا� �ض ��ي وخ ��ورف� �ك ��ان
للمعاقني وجامعة ال�شارقة وم�ؤ�س�سة
ال�شارقة لريا�ضة املر�أة يف خورفكان".
وت���ش��ارك ال �ف��رق يف �أرب ��ع ف�ئ��ات حتت
�16سنة ب �ن�ين وب �ن��ات وت�ق���س��م كل
جم�م��وع��ة م��ن ال�ف�ئ�ت�ين �إىل خم�سة
ف��رق وتلعب بنظام ال ��دوري م��ن دور

واح��د بت�أهل �أربعة ف��رق من كل فئة،
حيث يتواجه �صاحبا املركزين الأول
وال��راب��ع ،و��ص��اح�ب��ا امل��رك��زي��ن الثاين
وال �ث ��ال ��ث ،وحت ��ت �� 14س�ن��ة للبنني
ت�شارك ت�سعة ف��رق على جمموعتني
وتت�أهل من كل جمموعة �أربعة فرق
وي �ل �ت �ق��ي � �ص��اح��ب امل ��رك ��ز الأول مع
ال �ث��اين م��ن ك��ل جم �م��وع��ة ،ويف فئة
� 12سنة للبنني ال�ت��ي ت�ضم �أربعة
ف��رق �ستلعب دوري م��ن دورة واحدة
و��س�ي�ل�ع��ب ��ص��اح��ب امل��رك��ز الأول مع
�صاحب املركز الرابع ،و�صاحب املركز
الثاين مع �صاحب املركز الثالث.

هجن «العا�صفة» و «الرئا�سة» ت�سيطران احتاد �ألعاب القوى ينظم البطولة التخ�ص�صية الثانية
مل�سابقات امل�سافات املتو�سطة والطويلة والرمي
على نامو�س اليذاع باملرموم
•• دبي-وام:

•• دبي  -وام:

� �س �ي �ط��رت ه �ج��ن ال �ع��ا� �ص �ف��ة على
��ص��دارة ال�شوط الرئي�سي لليذاع
ال� �ب� �ك ��ار امل� �ح� �ل� �ي ��ات ب ��وا�� �س� �ط ��ة /
ال���ش��اه�ي�ن�ي��ة /ال �ت��ي ق��اده��ا غياث
ال �ه�ل�ايل ل�ل�ق�م��ة يف زم ��ن وق ��دره
 9:18:3دق�ي�ق��ة وذل ��ك �ضمن
حتديات �سن اليذاع لهجن �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ والتي �أقيمت على
ميدان املرموم م�ساء �أم�س الأول
الأرب �ع��اء على م��دار خم�سة ع�شر
�شوطا مل�سافة �ستة كيلومرتات.
وت ��أل��ق ��ش�ع��ار ه�ج��ن ال��رئ��ا��س��ة من
خ�لال ال�شوطني ال�ث��اين والثالث ل �ل �ي��ذاع اجل� �ع ��دان امل �ه �ج �ن��ات عن ثمانية ع�شر �شوطا �ضمن �سباقات دقيقة.
ح� �ي ��ث جن� ��ح امل �� �ض �م ��ر العمالق ط��ري��ق /ه�م�ل��ول /ب�ق�ي��ادة امل�ضمر املرموم.
وك��ان /الظبي /لهجن الظبي هو
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�سلطان حممد الوهيي يف و�ضع � � /س �ع �ي��د حم �م��د م ��رو� �ش ��د وال� ��ذي وت� �ب �
الأ�� �س ��رع يف ك��ل الأ�� �ش ��واط وذلك
�شاهني /على قمة اليذاع اجلعدان � �س �ج��ل زم� �ن ��ا وق� � ��دره  9:14:7وهجن الرئا�سة الفوز بالأ�شواط بعد ح�صوله على نامو�س ال�شوط
امل�ح�ل�ي��ات يف زم��ن ب�ل��غ  9:16:8دقيقة وظفر �شعار ال�شيخ مكتوم الرئي�سية للقايا البكار حيث قدم الرئي�سي للقايا اجلعدان املحليات
ب��ن ح �م��دان ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم امل�ضمر �سلطان حممد الوهيبي ب� �ق� �ي ��ادة امل �� �ض �م ��ر حم� �م ��د حمد
دقيقة.
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الوهيبي بزمن وق��دره 7:31:4
وكانت /الوثبة /لهجن الرئا�سة
ب�ق�ي��ادة ��س�ل�ط��ان حم�م��د الوهيبي بوا�سطة /متعب /وامل�ضمر �سعيد قمة ال�شوط الأول للقايا البكار دقيقة.
هي �صاحبة النامو�س يف ال�شوط عبيد احل �م�يري وب�ل��غ  9:06:8امل �ح �ل �ي��ات وذل� ��ك يف زم ��ن وق ��دره فيما ك��ان ال���ش��وط ال��راب��ع للقايا
ال �ث��ال��ث ل �ل �ي��ذاع ال �ب �ك��ار املهجنات دقيقة.
 7:34:6دقيقة.
اجل� �ع ��دان امل �ه �ج �ن��ات م��ن ن�صيب
الهجن
ميادين
حتفة
على
أقيمت
وذل��ك بعد ع�ب��وره��ا خ��ط النهاية و�
لهجن
/ال�شاهينية/
�ت
�
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�
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�
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ه� �ج ��ن ال� ��رئ� ��ا� � �س� ��ة وم�ضمرها
ع � �ن� ��د م� � � � ��رور ت� ��وق � �ي� ��ت وق� � � ��دره العربية باملرموم م�ساء الثالثاء العا�صفة التحدي اخلا�صة باللقايا العمالق �سلطان حممد الوهيبي
حت� ��دي� ��ات �� �س ��ن ال� �ل� �ق ��اي ��ا لهجن البكار املهجنات حتت قيادة غياث وال ��ذي ق��اد ��/ش��اه�ين� /إىل القمة
 9:17:3دقيقة.
وجنحت هجن �سيح ال�سلم يف و�ضع �أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و ال���ش�ي��وخ مل�سافة الهاليل وذلك بو�صولها �إىل خط م�سجال توقيتا وق��دره 7:38:3
ب�صمتها من خالل رابع الأ�شواط  5كيلومرتات وذل��ك م��ن خالل النهاية يف توقيت بلغ  7:36:6دقيقة.

ينظم احتاد الإمارات لألعاب القوى
ال �ب �ط��ول��ة ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة الثانية
لأل �ع��اب ال �ق��وى ،وذل ��ك مل�سابقات
امل �� �س��اف��ات امل�ت��و��س�ط��ة والطويلة،
وم���س��اب�ق��ات ال��رم��ي ال �ي��وم وغ ��دا،
بنادي الثقة للمعاقني يف ال�شارقة،
للفئات العمرية "رجال� -شباب-
نا�شئني� -أ�شبال بنني".
وتنطلق املناف�سات يف الثالثة ع�صر
غ��د مب���س��اب�ق��ات امل���ض�م��ار 1000
م�ت�ر � �ش �ب��اب ب �ن�ين و 1500مرت
ن��ا� �ش �ئ�ي�ن و 1500م �ت�ر �شباب
و 1500م�تر رج ��ال و10000
م�ت�ر " � �ش �ب��اب – رجال" ،بينما
ت�شهد م���س��اب�ق��ات رم ��ي ال��رم��ح –
�أ� �ش �ب��ال ال � ��دور ال �ن �ه��ائ��ي� ،إطاحة
املطرقة لفئات الأ�شبال والنا�شئني
وال� ��� �ش� �ب ��اب وال� � ��رج� � ��ال يف ن � ��ادي
الن�صر� ،إىل جانب م�سابقات رمي
ال��رم��ح لفئات النا�شئني وال�شباب
والرجال.
وي�شهد يوم ال�سبت �إقامة م�سابقات
امل�ضمار مل�سافة  600م�تر لفئة
الأ�شبال بنني و 800مرت لفئتي
النا�شئني وال�شباب وال��رج��ال ،ثم
م�سابقة  3000م�تر للنا�شئني
و 5000م �ت��ر ج � � ��ري لفئتي

ال��رج��ال وال �� �ش �ب��اب ،ب�ي�ن�م��ا ت�شهد
م�سابقات الرمي يف الدور النهائي،
دف��ع اجل�ل��ة وق ��ذف ال�ق��ر���ص لفئة
الأ�شبال ودفع اجللة وقذف القر�ص
لفئة النا�شئني ودفع اجللة وقذف
القر�ص لفئة ال�شباب ودفع اجللة
وقذف القر�ص لفئة الرجال.
ووجه نا�صر عا�شور ،الأم�ين العام
الحت� � ��اد �أل � �ع� ��اب ال � �ق� ��وى ،ال�شكر
وال �ت �ق ��دي ��ر �إىل م� �ع ��ايل الفريق
عبداهلل خليفة املري ،القائد العام
ل�شرطة دبي ونادي �ضباط �شرطة
دبي على دعم وا�ست�ضافة البطولة

ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة الأوىل مل�سابقات
ال �ع��دو وامل���ش��ي وال��وث��ب ،ك�م��ا عرب
عن تقديره لنادي الثقة للمعاقني
على التعاون البناء والإيجابي يف
ا�ست�ضافة البطولة التخ�ص�صية
الثانية لألعاب القوى يف امل�سافات
امل �ت��و� �س �ط��ة وال� �ط ��وي� �ل ��ة للفئات
العمرية املختلفة "رجال� -شباب-
نا�شئني� -أ�شبال" ،وال�ت��ي تنطلق
اليوم اجلمعة وتختتم غداَ ال�سبت،
ون� � ��ادي ال �ن �� �ص��ر ع �ل��ى ا�ست�ضافة
م�سابقات الرمي.
و�أك� ��د ع��ا��ش��ور اك�ت�م��ال الرتتيبات

الن �ط�لاق ال�ب�ط��ول��ة التخ�ص�صية
الثانية بعد الرتتيبات والتن�سيق
ب�ين اجل �ه��ات ذات ال���ص�ل��ة لتعزيز
جن��اح ب �ط��والت �أم الأل �ع ��اب ،وقال
�إن ه ��ذه امل �� �س��اب �ق��ات ت �ع��زز ظهور
املواهب واخلامات اجليدة خلدمة
املنتخبات الوطنية ،كما �أنها تدفع
الأن��دي��ة للعمل ب�شكل ج��دي على
اال�ستعداد لبطوالت �ألعاب القوى
لبقية املو�سم وح�صد نقاط بطولة
ال��درع العام للتفوق يف البطوالت
ال�ف��رق�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ال �ت��ي ت �ن��درج يف
�إطار هذه البطوالت.
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الإمارات وبنجا�ش اليوم للتعوي�ض

فريق �أبوظبي بولو يواجه غنتوت لتحديد �صدارة بطولة الإمارات الدولية
•• �أبوظبي-الفجر

ت�صدر فريق �أبوظبي للبولو اجلولة الأوىل من مناف�سات بطولة الإمارات
الدولية للبولو التي ينظمها ن��ادي غنتوت ل�سباق اخليل و البولو برعاية
�سمو ال�شيخ فالح بن زايد �آل نهيان ،رئي�س النادي ،والتي انطلقت مبارياتها
�أم�س الأول مبلعب النادي رقم ، 2وت�ستمر حتى يوم 30دي�سمرب احلايل
،وت�شهد م�شاركة �أربعة فرق على م�ستوى النخبة بت�صنيف ( 12 – 10هاند
ك��اب) والتي ر�صد لها النادي وبتوجيهات من �سمو رئي�س النادي اجلوائز

النقدية القيمة للفائزين ح�سب الرتتيب العام .
وجاءت �صدارة فريق �أبوظبي للبولو بفوزه على فريق الإمارات للبولو/ 7
، 3.5حيث لعب فارق اخلربة لفريق �أبوظبي املتفوق بفارق هاند كاب بالرغم
من التكاف�ؤ الذي �شهدت املباراة يف �شوطها الأول  ،بقيادة فار�س اليبهوين
ال��ذي �أح��رز هدف التفوق الأخ�ير  ،بينما �سجلت �سمو ال�شيخة ميثاء بنت
حممد بن را�شد �آل مكتوم هدف التقدم لفريق الإمارات للبولو ،وجنح العب
�أبو ظبي امادوري يف ت�سجيل � 4أهداف رجحت كفه فريقه بجانب هدفا لكل
توما�س وهوقو  ..و�سجل هديف فريق الإمارات كورتو.

ويف امل�ب��اراة االفتتاحية الثانية جنح فريق غنتوت للبولو يف و�ضع �أول 3
نقاط يف ر�صيده كحال فريق �أبوظبي بعدما ا�ستطاع حتقيق ف��وز �صعب
على فريق بنجا�ش بنتيجة  7.5/8بالرغم من تقدم فريق بنجا�ش بقيادة
الالعب ريان االجاجي حتى ال�شوط الثالث قبل الأخري بنتيجة �، 7.5/6إال
�أن غنتوت بقيادة نا�صر ال�شام�سي ويو�سف بن د�سمال جنح يف خطف الفوز
يف ال�شوط الرابع الأخري بهديف ماركو�س و�أدار مباراتي االفتتاح نيكوال�س
وكي�سار ري��وز وادام  .وت�ست�أنف مباريات البطولة يف الثانية والن�صف من
بعد ظهر اليوم اجلمعة حيث يلتقي يف املباراة الأوىل فريق �أبوظبي املت�صدر

مع فريق غنتوت الو�صيف بفارق الأه��داف يف ديربي خا�ص بني الفريقني
العريقني لتحديد ال�صدارة واالقرتاب من الدور الثاين  ..ويف املباراة الثانية
التي يكون �شعارها التعوي�ض يتقابل فريق الإمارات مع بنجا�ش الوالرابع،ها
كل فريق لتحقيق فوزه الأول ليبقي يف قلب املناف�سة ..و�سيكون يوم االثنني
 ، 12/27موعدا ملباراتي الدور قبل النهائي  ..وحتدد للحفل اخلتامي
يوم اخلمي�س  12-30والذي يبد�أ مبباراة حتديد املركزين الثالث والرابع
،ويعقبها اخلتام ب�إقامة املباراة النهائية لتحديد املركزين الأول والثاين
والتتويج وال�سحب على اجلوائز م�سكا للبطولة.

ريال يعود �إىل االنت�صارات و�سقوط خم ّيب لأتلتيكو
ع��اد ري��ال م��دري��د املت�صدر �إىل نغمة
االنت�صارات يف مناف�سات الليغا ،بفوزه
 1-2ع �ل��ى م���ض�ي�ف��ه �أت �ل �ت �ي��ك بلباو
بثنائية ال�ف��رن���س��ي ك��رمي ي�ن��زمي��ة يف
م�ب��اراة مقدمة م��ن املرحلة  21من
ال��دوري الإ�سباين لكرة ال�ق��دم ،فيما
تلقى �أتلتيكو م��دري��د خ���س��ارة رابعة
متتالية يف مباراة م�ؤجلة من املرحلة
ال�ت��ا��س�ع��ة ع�ل��ى ي��د م�ضيفه غرناطة
بالنتيجة ذاتها.
وع ّزز ريال موقعه يف �صدارة الرتتيب
بر�صيد  46نقطة " 14انت�صارًا،
 4ت�ع��ادالت وخ�سارة واحدة" بفارق
ث �م��اين ن �ق��اط ع��ن �إ��ش�ب�ي�ل�ي��ة الثاين،
م���س�ت�ف�ي�دًا م��ن ت �ع��ادل الأخ�ي��ر �أم ��ام
بر�شلونة الثالثاء  .1-1كما يتقدم
ب �ف��ارق  13نقطة ع��ن ري ��ال بيتي�س
الثالث .ويحتل �أتلتيك بلباو املركز
العا�شر بر�صيد  24نقطة.
على ملعب �سان مامي�س� ،سجّ ل هديف
ري ��ال ب�ن��زمي��ة ( 4و )7ف�ي�م��ا �سجّ ل

لبلباو �أوهيان �سان�سيت (.)10
و�أث �ب��ت ب�ن��زمي��ة م ��رة �أخ� ��رى معدنه
ال��ذه�ب��ي و��س��جّ ��ل ه��دف�ي��ه ال �ـ  14والـ
 15ه ��ذا امل��و� �س��م ،ل�ي�ع��زز م��وق�ع��ه يف
�صدارة هدايف "ال ليغا".
وك ��ان ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي ت �ع��ادل ��س�ل� ًب��ا يف
املرحلة ال�سابقة على �أر�ضه يف ملعب
"�سانتياغو برنابيو" �ضد قاد�ش.
و�سجّ ل الفرن�سي هدف التقدم للفريق
امللكي �سريعا بعد مرور �أربع دقائق من
عمر اللقاء ،من ت�سديدة �ساحرة عن
اجلهة الي�سرى داخل املنطقة مقو�صة
يف الزاوية الي�سرى للحار�س ،قبل ان
ي�ضاعف تقدم فريقه بهدف �شخ�صي
ثان �إث��ر متريرة من البلجيكي �إيدن
ه��ازارد ال��ذي منحه امل��درب االيطايل
ك��ارل��و �أن���ش�ي�ل��وت��ي ال�ث�ق��ة للم�شاركة
ك�أ�سا�سي.
وجن ��ح ا� �ص �ح��اب االر�� ��ض يف تقلي�ص
النتيجة عن طريق �سان�سيت ()10
ب�ع��د ت���س��دي��دة ارت�ط�م��ت ب��ال�ق��ائ��م ث ّم

تابعت طريقها نحو �شباك احلار�س
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ت �ي �ب��و ك� ��ورت� ��وا� .شهدت
الدقائق الع�شر االوىل ثالثة �أهداف،
م ��ن دون ان ي �ط ��ر�أ اي ت�غ�ي�ير على
النتيجة يف الوقت الباقي.
ووجّ ه غرناطة �ضربة قا�سية لأتلتيكو
م � ��دري � ��د ح� ��ام� ��ل ال� �ل� �ق ��ب وم� ��درب� ��ه
االرج�ن�ت�ي�ن��ي دي�ي�غ��و �سيميوين الذي
يحتفل اخلمي�س مبرور ع�شرة �أعوام
على توليه قيادة الفريق ،وذلك بعدما
�أحل ��ق ب��ه ه��زمي��ة راب �ع��ة م�ت�ت��ال�ي��ة يف
الدوري وذلك بنتيجة  1-2يف مباراة
م�ؤجلة من املرحلة التا�سعة الأربعاء.
و ُم�ن��ي "روخي بالنكو�س" بخ�سارته
الرابعة على التوايل بعد �سقوطه �أمام
ري��ال مايوركا ( ،)2-1ري��ال مدريد
( )2-0و�إ�شبيلية ( ،)2-1ليخ�سر
ب �ط��ل �إ� �س �ب��ان �ي��ا امل ��زي ��د وامل ��زي ��د من
فر�ص العودة اىل معركة اللقب التي
يت�صدرها حال ًيا جاره املدريدي ريال
ب �ف��ارق  17ن�ق�ط��ة .وي�ح�ت��ل �أتلتيكو

املركز اخلام�س بـ  29نقطة بالت�ساوي
مع ريال �سو�سييداد ال�ساد�س ومتقدمًا
بنقطة واحدة عن بر�شلونة ال�سابع.
�أم ��ا ال �ف��ري��ق الأن��دل �� �س��ي ح�ق��ق ف ��و ًزا
تاريخ ًيا على ح�ساب �أتلتيكو للمرة
االوىل م �ن��ذ  48ع ��ا ًم ��ا يف جميع
امل�سابقات ،كما بقي للمباراة اخلام�سة
ت��وال � ًي��ا ب�ل�ا خ �� �س��ارة ل�ي�ت�ق��دم ثالثة
مراكز من اخلام�س ع�شر اىل الثاين
ع�شر بر�صيد  22نقطة.
وعلى ملعب نويفو لو�س كارميني�س،
�أه ��در �أت�ل�ت�ي�ك��و ت�ق��د ًم��ا م�ب�ك� ًرا منحه
�إي � ��اه ال�ب�رت �غ��ايل ج� ��واو ف�ي�ل�ي�ك����س يف
ال��دق�ي�ق��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ع�م��ر اللقاء،
ف ��أدرك الفنزويلي داروي��ن مات�شي�س
( )17التعادل قبل �أن ي�سجّ ل ابن الـ
 37عامًا خورخي مولينا هدف الفوز
مل�صلحة �أ�صحاب الأر�ض (.)61
ومل يكن �سيميوين يتمنى �أن يحتفل
�أم�س اخلمي�س بتحقيقه �إجن��ا ًزا نادرًا
م ��ع م � ��رور ع �ق��د ك ��ام ��ل ع �ل��ى توليه

تدريب �أتلتيكو بهذا ال�شكل ،حيث مي ّر
الفريق بفرتة تتطلب مراجعة �سريعة
قبل انطالق مرحلة الإياب.
ّ
وظن اتلتيكو �أ ّنه يف طريقه اىل ح�سم
النتيجة مبك ًرا عندما افتتح الت�سجيل
بعد دقيقتني فح�سب ،ويعود الف�ضل
اىل فيليك�س الذي �سجّ ل هدفه الثاين
هذا املو�سم وبالت�أكيد �سيكون واحدًا
للذكرى� .إذ تلقى الكرة من ليمار يف
منت�صف امللعب ومت�ك��ن م��ن التفوّق
ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن الع��ب ب�سرعة عالية
قبل ان ي�سدّد كرة لولبية يف الزاوية
البعيدة (.)2
ل �ك� ّ�ن �أ� �ص �ح��اب الأر� � ��ض مل ينتظروا
طويال لإدراك التعادل وفر�ض منحى
مغاير للمواجهة ،بعد ت�سديدة لولبية
بعيدة من مان�شي�س يف الزاوية العليا
(.)17
و�أل�غ��ي ه��دف لفيليك�س نف�سه بعدما
احت�سب احلكم خط�أ عليه بعد قفزه
ع��ال� ًي��ا و�إ� �س �ن��اده ع�ل��ى امل��داف��ع ل�ضرب

الكرة بر�أ�سه ،لينتهي ال�شوط االول
ب��ال�ت�ع��ادل االي�ج��اب��ي .وع��ان��ى �أتلتيكو
من �أداء هادئ للثالثي ،االوروغوياين
لوي�س �سواري�س ،االرجنتيني رودريغو
دي ب��ول وكوكي ،وه��و ما ا�ستفاد منه

غرناطة على �أك�م��ل وج��ه يف ال�شوط
الثاين ليقلب الطاولة على �ضيوفه
وان �ت ��زاع ال �ت �ق��دم م��ن ه�ج�م��ة مرتدة
مت�ك��ن م��ول�ي�ن��ا م��ن ترجمتها بنجاح
( ،)61رغ��م �أ ّن احلكم ع��اد �إىل حكم
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الفيديو امل�ساعد (يف اي��ه �آر) للت�أكد
م ��ن ع� ��دم وج � ��ود ت �� �س �ل��ل .ومل تفلح
حم��اول��ة �أت�ل�ت�ي�ك��و ال ��د�ؤوب ��ة ملعادلة
النتيجة ل�ي�خ��رج ب�خ���س��ارت��ه الرابعة
على التوايل.

باري�س �سان جرمان يتفادى اخل�سارة �أمام لوريان دييغو �سيميوين� 10 ..أعوام «جمنونة» كمدرب لأتلتيكو مدريد
ت�ف��ادى باري�س �سان ج��رم��ان ،مت�صدر ترتيب ال ��دوري الفرن�سي لكرة القدم،
تلقيه اخل�سارة الثانية هذا املو�سم وخطف تعاد ًال مت�أخ ًرا �أمام م�ضيفه لوريان
� 1-1ضمن املرحلة  19والأخرية من ذهاب البطولة يف مباراة �شهدت طرد
مدافعه اال�سباين �سريخيو رامو�س.
ورغم تعادله� ،أنهى �سان جرمان بطل الذهاب ،العام احلايل بفارق �شا�سع
بلغ  16نقطة عن �أقرب مناف�سيه ني�س الثاين ( 33نقطة) الفائز على
لن�س � 1-2ضمن املرحلة ذاتها.
�سجّ ل للوريان هدف ال�سبق توما مونكوندوي ( )40قبل ان يعادل
االرجنتيني ماورو �إيكاردي النتيجة (.)1+90
وتعود اخل�سارة الوحيدة ل�سان جرمان يف "ليغ  "1هذا املو�سم اىل 3
ت�شرين االول/اكتوبر مبواجهة رين .1-2
وقال املدرب االرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو الذي انت�شرت �شائعات
حول �إمكانية �إقالته يف حال اخل�سارة "نراكم العام املقبل".
وتابع "من حيث النتائج ،نحن يف �صلب ال�سباق يف جميع امل�سابقات .من
حيث الأداء ،نبحث عن ال�شكل ال�صحيح للفريق".
وعلى ملعب �ستاد دو مو�ستوار�-إيف �أالمن��ا ،ف�شل االرجنتيني ليونيل مي�سي
بقيادة فريق العا�صمة الفرن�سية اىل الفوز يف امل�ب��اراة االوىل التي خا�ضها من
دون النجم الفرن�سي كيليان مبابي املوقوف �أو الربازيلي نيمار املُ�صابّ ،
لكن فريق
العا�صمة �سيكون م�سرورًا بتفادي اخل�سارة قبل انطالق مرحلة الإياب .كما ا ّن مي�سي
كاد ان ي�سجّ ل هد ًفا لوال تدخل القائم الذي حرم جنم بر�شلونة اال�سباين ال�سابق من
ت�سجيل هدفه الثاين يف الدوري الفرن�سي هذا املو�سم.
وال يزال الهاج�س االكرب �أمام بوكيتينو هو اندماج مي�سي ب�شكل فعّال يف تركيبة الفريق،
بعدما �سجّ ل هد ًفا واح �دًا يف ع�شر مباريات �ضمن ال��دوري املحلي ،وذل��ك قبيل انطالق
املرحلة الأه��م من املو�سم ،ال �سيما على جبهة دوري �أبطال �أوروب��ا حيث يواجه الفريق
اختبارًا دقي ًقا امام ريال مدريد الإ�سباين بطل �أوروبا  13مرة (رقم قيا�سي).
ويف ظل الغيابات ،دفع بوكيتينو مبواطنه �إيكاردي لقيادة خط الهجوم اىل جانب مي�سي،
عل ًما ا ّن �إيكاردي مي ّر بفرتة ع�صيبة يف ظل م�شاكله ال�شخ�صية والق�ضائية يف �آن معًا،
فبقي �أ�سري مقاعد البدالء يف اال�شهر املا�ضية اىل �أن فك �صيامه التهديفي االحد لكن
مبواجهة فريق فينيي�-أولنوي من الدرجة اخلام�سة الأحد يف م�سابقة الك�أ�س .ومتكن
�إيكاردي من الت�سجيل للمباراة الثانية على التوايل يف ما يكون حاف ًزا له للعودة اىل �سابق
عهده .وبخالف املتوقع ،جاء اداء �سان جرمان باهتا يف ال�شوط االول ،حيث �آلت االف�ضلية
مل�صلحة �أ�صحاب االر���ض الذين ب��دوا اك�ثر تعط�شا ورغبة بتحقيق ال�ف��وز ،ف�ضال عن
تفوّقهم البدين والفني.
وبعد �سل�سلة من الهجمات املرتدة التي ق��ام بها لوريان لكن من دون متكنه من
الت�سجيل ،ا�ستطاع مونكوندوي من ت�سجيل هدف غال لفريقه قبل خم�س دقائق
على نهاية ال�شوط االول بت�سديدة �صاروخية (.)40
وعمد بوكيتينو اىل �إجراء بع�ض التعديالت على ت�شكيلة فريقه ،ال �سيما يف الناحية
الدفاعية ،حيث دف��ع بالعب ري��ال م��دري��د ال�سابق الإ��س�ب��اين �سريخيو رام��و���س مع
انطالق ال�شوط الثاين.
�إال ا ّن االم��ور �ساءت بالن�سبة لل�ضيوف بعد نيل رامو�س بطاقته ال�صفراء الثانية يف
غ�ضون خم�س دقائق ليكمل فريقه اللقاء بع�شرة العبني .غري ا ّن �سان جرمان متكن
رغ��م ذل��ك من معادلة النتيجة يف الدقيقة االوىل من الوقت ب��دل عن ال�ضائع عن
طريق �إيكاردي (� )1+90إثر متريرة عر�ضية حا�سمة من املغربي �أ�شرف حكيمي متكن
االرجنتيني من متابعتها داخل املرمى.
وجنح ني�س يف �إنهاء مرحلة الذهاب يف املركز الثاين متجاو ًزا رين ومر�سيليا اللذين مُنيا
بالهزمية يف هذه املرحلة ،بعد فوز االول على لن�س .1-2
وعوّ�ض ني�س ت�أخره بهدف �سجله ارنود كاليموندو مل�صلحة لن�س ( )30قبل ان ي�سجّ ل
هدفني يف ال�شوط الثاين عرب الغابوين ماريو ليمينا ( )63والهولندي جا�سنت كلويفرت
( ،)79كانا كفيلني مبنح فريق املدرب كري�ستوف غالتييه فو ًزا يف غاية االهمية كونه منحه
مركز الو�صافة.
و�أ�صبح يف ر�صيد ني�س  33نقطة متفو ًقا على مر�سيليا الثالث بفارق االهداف الذي �أفلت
من خ�سارة مفاجئة على �أر�ضه امام رين�س بتعادله  1-1رغم ا ّن الفر�صة كانت �سانحة �أمامه
لالنفراد باملركز الثاين� .سجّ ل هدف التقدم لرين�س هيوجو ايكتيكي ( )75يف مباراة �شهدت
طرد العب رين�س الإ�سباين �أو�سكار غار�سيا يف الدقيقة  ،90قبل �أن يحرز دمييرتي باييت هدف
التعادل من ركلة جزاء يف الدقيقة الثامنة من الوقت بدل ال�ضائع.
وبات رين�س يحتل املركز الرابع ع�شر بر�صيد  23نقطة.
و�أ�شعل موناكو معركة املراكز امل�ؤهلة اىل امل�سابقات الأوروبية عقب فوزه املهم على ح�ساب رين .1-2
وف�شل رين يف �إنهاء مرحلة الذهاب باملركز الثالث �أق ّله وتراجع �إىل الرابع بر�صيد  31نقطة� ،أما
موناكو فع ّزز موقعه حيث يحتل املركز ال�ساد�س بـ  29نقطة.

�أق��ل م��ا ُي�ق��ال ع��ن الأرجنتيني دييغو �سيميوين �إن��ه "جمنون" ،لكن باملعنى
الإي�ج��اب��ي للكلمة ن�ظ��راً اىل ال�شغف واالن��دف��اع واحل�م��ا���س ال��ذي��ن يحددون
�شخ�صية املدرب الذي احتفل �أم�س اخلمي�س مبرور � 10أع��وام على ا�ستالمه
دفة القيادة يف �أتلتيكو مدريد الإ�سباين.
�صام �أتلتيكو مدريد عن لقب الدوري الإ�سباين منذ عام  1996حني توج به
بوجود �سيميوين يف �صفوفه كالعب ،مكتفياً مب�شاهدة العمالقني بر�شلونة
وريال مدريد يحتكران من�صة التتويج.
ع��اد دييغو اىل الفريق ال��ذي داف��ع عن �أل��وان��ه يف مرحلتني من  1994حتى
 1997ثم من  2003اىل  ،2005لكن ه��ذه امل��رة كمدرب بالتعاقد معه
يف كانون الأول/دي�سمرب  2011على �أمل �أن ينقل حما�سه واندفاعه وحتى
جنونه اىل العبي "لو�س روخيبالنكو�س".
ً
عندما ا�ستلم الأرجنتيني قيادة �أتلتيكو ،كان الفريق قابعا يف املركز التا�سع يف
مناف�سات ال��دوري وخرج للتو من م�سابقة الك�أ�س املحلية على يد �ألبا�سيتي،
لكنه �أنهى املو�سم وهو متوج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على ح�ساب
املناف�س املحلي �أتلتيك بلباو وم��درب��ه الأرجنتيني �أي���ض�اً مار�سيلو بييل�سا
(�3-صفر).
وبقيادة العبني مثل احل��ار���س البلجيكي تيبو ك��ورت��وا ،الأوروغ��وي��اين دييغو
غودين ،الرتكي �أردا توران ،كوكي (ما زال مع الفريق) والكولومبي راداميل
فالكاو� ،أنهى �أتلتيكو ال��دوري بطريقة �إيجابية بعدما �شق طريقه اىل املركز
اخلام�س.
وبد�أ نادي العا�صمة املو�سم التايل ،الأول الكامل ل�سيميوين كمدرب
للفريق ،ب ��إح��رازه الك�أ�س ال�سوبر الأوروب �ي��ة على ح�ساب ت�شل�سي
الإنكليزي بطل دوري الأبطال باكت�ساحه  1-4بف�ضل ثالثية من
فالكاو ،ثم �أنهاه بنيل مركز م�ؤهل اىل دوري �أبطال �أوروبا وباحراز
الك�أ�س الإ�سبانية على ح�ساب اجلار اللدود ريال مدريد ( 1-2بعد
التمديد).
كوفىء �سيميوين على جهوده بتمديد عقده مع النادي لأربعة
موا�سم �إ�ضافية.
غ ��ادر ف��ال�ك��او اىل م��ون��اك��و وج ��اء داف �ي��د ف�ي��ا ،فيما ب�ق��ي احلما�س
والطموح دا ِفع َّي �سيميوين نحو املزيد من النجاح.
ف�ف��ي  ،2013ح�ق��ق �أت�ل�ت�ي�ك��و �أف���ض��ل ب��داي��ة دوري
يف ت��اري�خ��ه بعد ف��وزه ب��امل�ب��اري��ات الثماين
الأوىل ،ووا�صل نتائجه اجليدة حتى
جن��ح يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ب ��إح��راز لقب
ال��دوري للمرة الأوىل منذ 1996
بف�ضل ت �ع��ادل خطفه يف املرحلة
الأخ�يرة �أم��ام بر�شلونة بر�أ�سية
غودين.
ومل ي �ك �ت��فِ �أت �ل �ت �ي �ك��و بالت�ألق
حملياً ،بل بلغ �أي�ضاً الدور ربع
النهائي ل��دوري �أب�ط��ال �أوروبا
لأول مرة منذ مو�سم -1996
 1997ح�ين ك��ان �سيميوين
الع � �ب � �اً يف �� �ص� �ف ��وف ��ه .وبعد
تخل�صه من فرق عمالقة مثل
م �ي�لان الإي� �ط ��ايل ،بر�شلونة
وت�شل�سي ،و�صل �أتلتيكو اىل املباراة
النهائية لأول م��رة م�ن��ذ .1974
لكن النهاية كانت دراماتيكية �إذ خ�سر
"لو�س روخيبالنكو�س" �أم ��ام اجلار
ال�ل��دود  4-1بعد التمديد يف مباراة
ت �ق��دم��وا خ�لال �ه��ا ح �ت��ى الدقيقة
الثالثة من الوقت ال�ضائع ،قبل
�أن يخطف �سريخيو رامو�س
التعادل للنادي امللكي ويجر
ال �ف��ري �ق�ي�ن اىل �شوطني
�إ�ضافيني.
يف � �ص �ي ��ف  ،2014ق ��رر
�أتلتيكو التغيري ف�ج��اء باملهاجم

الفرن�سي �أنطوان غريزمان واحلار�س ال�سلوفيني يان �أوبالك .كان �سيميوين
�صائباً يف خياره �إذ ت�ألق غريزمان حتت قيادة الأرجنتيني.
يف  2016-2015وبعد مو�سم للت�أقلم مع �أ�سلوب �أتلتيكو ،لعب غريزمان
دوراً حا�سماً يف ق�ي��ادة �أتلتيكو اىل نهائي دوري الأب�ط��ال جم��دداً و�ضد ريال
مرة �أخرى .وتكررت احل�سرة� ،إذ خ�سر �أتلتيكو النهائي بركالت الرتجيح بعد
التعادل  1-1يف الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف.
عانى �أتلتيكو يف مو�سم  2017-2016من تراجع يف �أدائه وبقي يرتنح خلف
العمالقني ري��ال وبر�شلونة ،فيما انتهى م�شواره القاري ه��ذه امل��رة يف ن�صف
نهائي دوري الأبطال على يد ...ريال جمدداً.
لكن ما ح�صل مل يقلل من �أهمية �سيميوين بني نظرائه وبات ينظر اليه على
�أن��ه من �أب��رز مدربي ال�ق��ارة العجوز وال�ع��امل .فب�أ�سلوب مقفل يعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على الدفاع لكن مع احلنكة الالزمة للتعامل مع �أ�صعب ال�سيناريوهات،
ا�ستحق �سيميوين �أن ميدد عقده حتى .2020
يف خريف  ،2017عا�ش �أتلتيكو �إخفاقاً يف دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا بعدما ودع
امل�سابقة من دوري املجموعات ،لكن هذا االخفاق فتح الباب �أمامه للفوز بلقب
ال��دوري الأوروب��ي "يوروبا ليغ" للمرة الثانية بقيادة الأرجنتيني وذلك على
ح�ساب مر�سيليا الفرن�سي.
ويف �صيف  2018وبف�ضل �إحرازه الك�أ�س ال�سوبر الأوروبية على ح�ساب ريال
مدريد ومدربه الفرن�سي زين الدين زي��دان ،بات �سيميوين املدرب
الأكرث فوزاً بالألقاب يف تاريخ �أتلتيكو �أمام لوي�س �أراغوني�س.
لكن نادي العا�صمة خرج من ذلك املو�سم خايل الوفا�ض
على �صعيد الألقاب.
ك��ان �صيف  2019ح��اف� ً
لا بالتغيريات يف �صفوف
�أت�ل�ت�ي�ك��و م��ع رح �ي��ل غ��ودي��ن ،خ��وان �ف��ران ،الأخوين
الفرن�سيني تيو ولوكا�س هرنانديز وغريزمان الذي
غ��ادر اىل بر�شلونة ث��م ع��اد اىل ف��ري��ق �سيميوين يف
�صيف .2021
ويف املقابل ،تعاقد �أتلتيكو مع الربتغايل جواو فيليك�س
الذي بات �أغلى �صفقة يف تاريخ النادي بعدما دفع 120
مليون يورو ل�ضمه من بنفيكا.
م��دد �سيميوين ب��دوره عقده مع ال�ن��ادي حتى ،2022
وق� ��اد ال �ف��ري��ق اىل ال � ��دور ث �م��ن النهائي
مل �� �س��اب �ق��ة دوري الأب � �ط� ��ال للمرة
ال�ساد�سة منذ و�صوله ،يف وقت مل
ينجح "لو�س روخيبالنكو�س" يف
الو�صول اىل هذه املرحلة �سوى
 7مرات خالل  60عاماً قبل
حقبة الأرجنتيني.
وت��زام �ن �اً م��ع ت�ف���ش��ي فريو�س
ك��ورون��ا والأث ��ر ال�سلبي الذي
ت��رك��ه ع�ل��ى الأن��دي��ة يف �أوروب ��ا
ب ��أك �م �ل �ه��ا ،ق ��رر ��س�ي�م�ي��وين �أن
ي��دخ��ل ت �ع��دي�ل ً�ا ع �ل��ى �أ�سلوبه
يف اللعب م��ن �أج��ل منح القوة
الهجومية التي ميلكها فر�صة
التعبري عن �إمكاناتها.
و�أع� �ط ��ى ذل ��ك ث� �م ��اره� ،إذ متكن
�سيميوين م��ن ق�ي��ادة ال�ف��ري��ق اىل
لقب ال��دوري الإ�سباين املو�سم املا�ضي،
م�ت�ق��دم�اً ع�ل��ى غ��رمي�ي��ه ري ��ال وبر�شلونة
ت��وال �ي �اً .وال ي�ب��دو �أن �أتلتيكو ق ��اد ُر هذا
امل��و��س��م على التم�سك بلقب "ال ليغا"،
�إذ ي �ن �ه��ي ع� ��ام  2021وه� ��و متخلف
بفارق  17نقطة عن ريال املت�صدر بعد
��س�ق��وط��ه يف امل��راح��ل الأرب� ��ع الأخ �ي�رة،
لكنه ما زال ب�إمكانه احللم بلقب �أول يف
دوري الأبطال بعدما بلغ ثمن النهائي
حيث �سيتواجه مع مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي.

فيلم كوكب القردة على الواقع ..جمزرة  250كلبا على يد قردة
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امر�أة متوفية تتلقى لقاح كورونا ..كيف ذلك؟

 15عاما �سجنا ملمر�ضة ارتكبت جرائم وح�شية

يف واق �ع��ة غ��ري�ب��ة �شهدتها ال�ه�ن��د ،تلقت ام ��ر�أة توفيت
قبل �شهرين ر�سالة تفيد بتلقيها اجلرعة الثانية من
لقاح كورونا بنجاح .وح�سب ما ذك��رت �صحيفة "ديكان
هريالد" الهندية ،ف�إن الواقعة حدثت يف قرية خارماويل
بوالية بيهار ،بعدما تلقى زوج امل��ر�أة املتوفية "الر�سالة
املفاجئة" على الهاتف .وقال رام �أودغار ثاكور ،زوج اللو
ديفي" :يوم � 19سبتمرب ،توفيت زوجتي مت�أثرة مبر�ض
�أ�صابها ،كما �أ�صدرت دائرة التخطيط والتنمية يف بيهار
�شهادة الوفاة يف نف�س اليوم".
وت��اب��ع" :وبعد م��رور �شهرين على وفاتها ،تلقينا الآن
ر�سالة م��ن وزارة ال�صحة ،تخربنا �أن زوج�ت��ي املتوفية
ح�صلت على �شهادة التطعيم بعد تلقيها اجلرعة الثانية
م��ن ل�ق��اح كورونا" .وب��ات��ت ��ش�ه��ادة ال�ت�ط�ع�ي��م ،ال�ت��ي مت
�إ�صدارها لل�سيدة املتوفية ،حديث الن�شطاء على املواقع
االجتماعية يف الهند ،الذين قالوا �إن "هذا الأم��ر يدل
على احليل التي تقوم بها ال�سلطات لإظهار �أن فئة وا�سعة
من النا�س ح�صلت على لقاح كورونا".

ق�ضت حمكمة بوت�سدام يف �شرق �أملانيا ،بال�سجن  15عاما على
ممر�ضة م�ساعدة تعاين م�شاكل نف�سية ارتكبت عددا من جرائم
القتل يف مركز لذوي الإعاقات .ووجدت املحكمة �أن �إيني�س �أندريا
ر 52( .عاما) مذنبة بقتل �أربعة من نزالء املركز طعنا وحماولة
قتل ثالثة �آخ��ري��ن ،وف��ق م��ا ورد يف الئحة االت�ه��ام التي �أعدتها
النيابة العامة وو�صفت فيها جرائمها ب�أنها تت�سم بـ"وح�شية
بالغة" .و�ست�سجن املمر�ضة امل�ساعِ دة يف مركز للأمرا�ض النف�سية
كانت موجودة فيه �أ�ص ً
ال منذ توقيفها.
وه��زت ه��ذه اجلرمية �أملانيا ل��دى وقوعها يف � 28أب��ري��ل الفائت،
عندما طعنت �إيني�س امر�أتني ورجلني تراوح �أعمارهم بني  31و
 56عاماً حتى املوت ،وهاجمت كذلك ثالثة �أ�شخا�ص �آخرين مما
�أدى �إىل �إ�صابة امر�أة تبلغ  43عاماً بجروح بالغة.
ودع��ا وكيل ال��دف��اع عن �إيني�س املحامي ه�نري تيم القا�ضي �إىل
اعتبارها غري م�س�ؤولة عن �أفعالها ،م�شدداً على �أن موكلته كانت
حلظة ارتكابها اجلرمية "داخل نفق" ومل تكن قادرة على التحكم
يف ت�صرفاتها .ومل ت�ستطع �إيني�س �أن ت�شرح �سبب �إقدامها على
فعلتها ،لكنها �أع��رب��ت ع��ن ندمها ،قائلة �إن�ه��ا وج��دت �صعوبة يف
ت�صديق �أنها ارتكبت هذا الفعل .وقالت "�أنا �آ�سفة جداً".

زفاف و�سط الفي�ضان و�إ�صرار على ال�سعادة

يتعافى ب�أعجوبة من �صدمتني كهربائتني عنيفتني

�صمم زوج��ان ماليزيان على ع��دم ال�سماح لأي �شيء �أن
يقف بوجه �إقامتهما حلفل الزفاف ،حتى و�إن كان هذا
ال�شيء فيا�ضانات كارثية.
و�أ��ش�ع��ل زوج ��ان م��ن م��ال�ي��زي��ا الإن�ت�رن��ت ،ع�ن��دم��ا ظهرا
بلقطات وهم يقومان بطقو�س الزفاف التقليدي ،و�سط
م�ي��اه مرتفعة ت�صل للركبة ،ج��راء الفي�ضانات ،بينما
اعتلت وجهيهما ابت�سامتان عري�ضتان .ومتت م�شاركة
ع��دة م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و حل�ف��ل ال��زف��اف ال�ف��ري��د م��ن نوعه
للعرو�سني قبل �أيام ،وح�صد �أول مقطع فيديو �أكرث من
 8ماليني م�شاهدة ،مع ت�شجيع العديد من م�ستخدمي
الإن�ترن��ت للزوجني مل�ضي قدما يف حفل زفافهما على
الرغم من الفي�ضانات ،و�أثنى العديدين على "�سعادتهما"
احلقيقية التي كانت �أق��وى من ال�ظ��روف .ووفقا ملوقع
"�سمارت لوكال" ذكرت العرو�س �صوفيا نبيلة �سليمان
�أن�ه��م خططوا حلفل زف��اف يف منزل م�ضيف ي�ستوعب
ح��وايل  200من �أ�صدقائهم املقربني وعائالتهم ،لكن
ل�سوء احل��ظ ،ا�ستمر هطول الأمطار بال ه��وادة بعد �أن
�أقاموا املن�صة واخليام ،وو�صل املاء �إىل الركبة يف فرتة
ما بعد الظهر ،و�إىل اخل�صر بحلول امل�ساء.

ك��ان النيوزيلندي ت��روي ه��ول يف ال �ـ  ،22عندما تعر�ض حلادث
غريب �أثناء عمله مع والده جون يف ب�ستان �أفوكادو يف .2011
و�أثناء العمل ،هطلت �أمطار غزيرة ما ت�سبب يف تبلله عندما كان
مي�سك ب�آلة حل�صاد الأفوكادو ،ورغم حتذير والده ف�إنه �سخر منه.
بعد �ساعتني�ُ ،صعق تروي بالكهرباء بعدما �سقط قو�س كهربائي
على ر�أ�سه ،ولدى �سماع �صرخته هُ رع والده لينقذه� ،إال �أن �صعقة
�أخرى �ضربته يف �صدره قبل و�صول الأب.
وقال تروي عن جتربته� " :أظن �أين فارقت احلياة بعد ال�صعقة
الأوىل ،و�أحيتني ال�صعقة الثانية ،لقد فقدت الب�صر متاماً بعد
احلادث ،ومل �أكن �أ�سمع �سوى الأ�صوات من حويل"
و�أ��ض��اف " بعد نقلي �إىل امل�ست�شفى ،قيل يل �إين �أ�صبت بحروق
بالغة م��ن ال��درج��ة الثالثة يف  60%م��ن ج�سمي .عندها ظننت
�أين لن �أجنو" عانى تروي من حروق من الدرجة الثالثة يف �ساقه
وجذعه وذراع�ي��ه ،و�أ��ش��ار الأط�ب��اء �إىل �ضرورة برت �ساقه اليمنى
وذراع��ه اليمنى .وقالوا له� ،إنه قد ال يتمكن من امل�شي �أو الكالم
مرة �أخ��رى .بعد ب�ضعة �أ�سابيع ،متكن ت��روي من امل�شي خطوات
وا�ستعاد �صوته بعد ف�ترة وجيزة .بعدها ب��د�أ رحلته مع العالج،
ومتكن من �إجناب طفلة يبلغ عمرها الآن � 7أعوام.

ي�شرتي  40عقار ًا بعدما ترك عمله يف ماكدونالدز

هل ميكن للمال حقا �شراء ال�سعادة؟

م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن �� 10س�ن��وات ،خل�صت درا� �س��ة ت�ستند �إىل بيانات
ا�ستطالع "غالوب" ال�شهري على � 1000شخ�ص اىل �أن الأ�شخا�ص
ذوي الدخل املرتفع �أف��ادوا ب�أنهم �أكرث �سعادة .ويعنى بذلك ،من
ي�صل دخلهم ال�سنوي �إىل ما يزيد عن � 75ألف دوالر.
و�أ��ش��ار اال�ستطالع �إىل �أن��ه مل تكن الرفاهية العاطفية العالية
مرتبطة ب�شكل مبا�شر باملزيد م��ن امل��ال .ومل تختلف الدرا�سة
اجلديدة ،التي �أجريت عام  2021كثريا عن �سابقتها ،رغم �أنها
�أكرث تو�سعا� ،إذ �شملت �أكرث من مليون م�شارك ،يف الواليات املتحدة.
نتائج الدرا�سة وجدت �أنه ال يوجد �شيء ميثل نقطة انعطاف يف �أن
املزيد من املال ال يعني املزيد من ال�سعادة ،على الأقل بالن�سبة ملن
ال يح�صل على راتب �سنوي قدره ن�صف مليون دوالر.

جن��ح ��ش��اب �أ� �س�ترايل يف ��ش��راء ع�شرات ال�ع�ق��ارات يف 10

غوا�ص يرتدي زي بابا نويل ي�سبح مع الأ�سماك يف حو�ض مائي مبطعم كورال يف جزيرة بايل الإندوني�سية  -ا ف ب

خدمة جديدة من خرائط علماء يعرثون على كنوز يف حطام �سفينة قدمية خط�آن �شائعان عند ا�ستخدام م�ساحيق التجميل
غوغل طال انتظارها

�أ�ضاف عمالق حمركات البحث يف
الإنرتنت "غوغل" خدمة جديدة،
ط � ��ال ان� �ت� �ظ ��اره ��ا �إىل خرائطه
ال�شهرية التي ي�ستخدمها ماليني
الب�شر حول العامل.
وت� �ق ��وم اخل ��دم ��ة اجل ��دي ��دة على
�إب�لاغ امل�ستخدمني م�سبقا بحجم
االزدحام يف منطقة ما.
وحت �م��ل اخل��دم��ة اجل ��دي ��دة ا�سم
" ،"Busy Areaوميكن التمتع
ب �ه��ا ب �ع��د حت��دي��ث ال�ت�ط�ب�ي��ق على
ال � �ه� ��وات� ��ف ال ��ذك� �ي ��ة والأج� � �ه � ��زة
اللوحية.
وتظهر اخلدمة الأمكان املزدحمة
ال�ق��ري�ب��ة م��ن امل �ك��ان ال ��ذي يوجد
فيه امل�ستخدم ،وتظهر ف��وق هذه
املناطق عبارة "منطقة مزدحمة".
وي���س��اع��د ه ��ذا الأم� ��ر الأ�شخا�ص
الذين يخططوا لزيارة �صديق �أو
ت�ن��اول ال�ط�ع��ام يف منطقة حيوية
باملدينة عادة ما ت�شهد وجود عدد
كبري م��ن الأ��ش�خ��ا���ص واملركبات.
وب��و��س��ع امل�ستخدمني ال�ن�ق��ر على
ع �ل�ام ��ة "منطقة مزدحمة"،
بحيث �سيظهر لك ج��دول يو�ضح
ت�ف��ا��ص�ي��ل االزدح � � ��ام ف�ي�ه��ا خالل
ال� �ي ��وم ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل املطاعم
واملحال التجارية البارزة يف املكان.
وق��ال "غوغل" يف �صفحة الدعم
املخ�ص�صة للخرائط" :لقد دجمنا
اجت��اه��ات االزدح ��ام ��ات احل �ي��ة يف
منطقة ما ،مثل املتاجر واملطاعم
واحل� ��دائ� ��ق وامل �ق ��اه ��ي وغ �ي�ر ها،
لتحديد م�ستوى االزدحام العام يف
تلك املنطقة".

Friday

عر�ض باحثون �إ�سرائيليون �أم�س الأول الأربعاء خامتا ذهبيا من الع�صر
الروماين عليه رمز م�سيحي مبكر للم�سيح منقو�ش على احلجر الكرمي
الذي يتو�سطه ،عرث عليه بني حطام �سفينة قبالة ميناء قي�صرية القدمي،
بني تل �أبيب وحيفا.
وق��ال��ت �سلطة الآث ��ار الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف ب�ي��ان �إن اخل��امت ال��ذه�ب��ي ال ُثماين
الأ�ضالع يحمل على حجره الكرمي الأخ�ضر ر�سم "الراعي ال�صالح" لرا ٍع
قمي�صا طويلاً ويحمل ً
كب�شا �أو �شاة على كتفيه.
�صغري يرتدي
ً
وعُرث على اخلامت بني جمموعة من العمالت املعدنية الرومانية التي تعود
للقرن الثالث ،بالإ�ضافة �إىل متثال ن�سر من الربونز و�أجرا�س لرد الأرواح
ال�شريرة وفخاريات ومتثال ملمثل روماين مع قناع هزيل ،بح�سب امل�صدر.
وق��ال��ت �سلطة الآث ��ار �إن��ه ُع�ثر � ً
أي�ضا يف امل�ي��اه ال�ضحلة ن�سب ًيا على حجر
كرمي �أحمر ُنق�ش عليه ر�سم قيثارة ،بالإ�ضافة �إىل بقايا الهيكل اخل�شبي
لل�سفينة .وكانت قي�صرية العا�صمة املحلية للإمرباطورية الرومانية يف
القرن الثالث ومينا�ؤها مرك ًزا رئي�س ًيا لن�شاط روما ،وفقًا ملا ذكرته هيلينا
�سوكولوف ،املن�سقة يف ق�سم العمالت لدى �سلطة الآثار الإ�سرائيلية ،والتي
بحثت يف مو�ضوع خامت "الراعي ال�صالح".

حقائق مثرية ببي�ضة دينا�صور ال�صني

على م��دى الـ 100ع��ام املا�ضية ،مت العثور على ع��دد من بي�ض و�أع�شا�ش
الدينا�صورات املتحجرة ،ولكن من النادر للغاية العثور على بي�ضة حتفظ
اجلنني يف حالة جيدة.
درا�سة جديدة ُن�شرت الأربعاء يف دورية "�آي �سين�س" ك�شفت حقائق مذهلة
عن بي�ضة دينا�صور متحجرة عمرها  72مليون �سنة اكت�شفت لأول مرة
عام  2000يف مدينة غانت�شو مبقاطعة جيانغ�شي جنوب ال�صني.
وتو�صل الباحثون يف درا�ستهم �إىل حقائق مده�شة عن الأفريابتورو�صورات
"جمموعة من الدينا�صورات ذات املنقار وهي وثيقة ال�صلة بالطيور التي
عا�شت منذ حوايل  130مليون �إىل  66مليون �سنة ،وت�شرتك يف العديد
من ال�سمات مع �أقاربها من الطيور احلالية" ،حيث اتخذ جنني هذا النوع
من الدينا�صورات و�ضعية ملتوية مميزة قبل الفق�س ،وهو �سلوك متيزت به
الطيور ،ويُرجع العلماء هذه الو�ضعية الغريبة �إىل احتمال �أن يكون �سلوك
دفن البي�ضة قد تطور �أو ًال بني الدينا�صورات خالل الع�صر الطبا�شريي.
وتقول وي�سوم ما من جامعة برمنغهام باململكة املتحدة" :معظم �أجنة
ال��دي�ن��ا��ص��ورات "غري الطريية" امل�ع��روف��ة غ�ير مكتملة بهياكل عظمية
مفككة ،حيث مل يتم التعرف من قبل على هذا الو�ضع يف الدينا�صورات
غري الطريية".

تقول �أماندا ليهيل �إنها ترى �أن الن�ساء يرتكنب خط�أين عند
ا�ستخدام م�ساحيق التجميل للظهور �أ�صغر �سناً ،لكنها تعطي
مفعو ًال معاك�ساً .ويف مقطع فيديو على تيك ت��وك ،قالت
فنانة املاكياج �إن هذه الأخطاء عادة ما ترتكبها الن�ساء فوق
�سن الأربعني.
وك�شفت �أماندا �أنها تن�صح الن�ساء بتجنب الرمو�ش الكثيفة
ال�سميكة وظالل العيون على �شكل بودرة ،ح�سب �صحيفة ذا
�صن الربيطانية.
ون�صحت �أماندا "اطلبي من خبرية املكياج تقليل حجم وطول
االمتدادات  ،30%وا�ستبديل الظالل للح�صول على بطانة
جمنحة ب�ألوان ناعمة".
ويف املن�شور ال��ذي �شوهد �أك�ثر من � 682أل��ف م��رة� ،سارعت
م�ستخدمات تيك توك للتعليق ،وعلقت �إحدهن "عمري �أكرث
من  50عاماً� ،س�أرتدي كل ما يجعلني �أبت�سم .وال يهمني ما
ال يعجبك .لقد �أم�ضيت الكثري من ال�سنوات يف االهتمام مبا
يعتقده الآخرون عني".
و�أ� �ض��اف �آخ��ر "�أنا �سعيد حقاً لأن��ك �أحببت مكياجك ،لكن
ال حت ��اويل �أن جت�ع�ل��ي الآخ ��ري ��ن ي���ش�ع��رون ب��ال���س��وء ب�سبب
مكياجهم".

�أع��وام ،بعدما ترك عمله يف ماكدونالدز وبد�أ اال�ستثمار
يف العقارات� .أ�ضاف �إيدي ديلني  30عاماً� ،أخرياً ،املنزل
الأرب �ع�ين �إىل ممتلكاته ال�ت��ي بلغت قيمتها ق��راب��ة 20
مليون دوالر ،بعد �أن عمل يف �سل�سلة مطاعم ماكدونالدز،
عندما ا�شرتى �أول عقار يف الـ .18ومنذ بداية الوباء
ال�ع��امل��ي� ،أ��ض��اف دي�ل�ين �أك�ث�ر م��ن  20ع�ق��اراً ج��دي��داً �إىل
ممتلكاته ،وو�سع م�سكناً بـ  1.7مليون دوالر على ال�ساحل
الأو�سط .وا�شرتى عقاراً لوالدته يف مدينة �سيدين ،بـ
� 875أل��ف دوالر .وب�سبب ال��وب��اء ،انتهز ديلني الفر�صة
لتو�سيع جمموعته التي تبلغ الآن  40عقاراً ،وا�شرتى 6
عقارات يف خم�سة �أ�شهر تقريباً ،جميعها يف كوينزالند.

خطر البقاء يف امل�ست�شفى ب�سبب �أوميكرون �أقل % 40
�أفاد بحث �أجرته جامعة �إمربيال كوليدج
يف ل �ن��دن ون���ش��ر ي ��وم الأرب� �ع ��اء ب� ��أن خطر
حاجة املر�ضى امل�صابني مبتحور �أوميكرون
م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا للبقاء يف امل�ست�شفى
�أقل بن�سبة ترتاوح بني  40و 45باملئة من
امل�صابني باملتحور دلتا.
وحللت الدرا�سة بيانات حاالت �أكد اختبار
ت�ف��اع��ل ال�ب�ل�م��رة املت�سل�سل (بي�.سي�.آر)
�إ�صابتها باملتحور يف �إجن �ل�ترا يف الفرتة
ب�ين  1و 14دي�سمرب ك��ان��ون الأول ،وقال
الباحثون ع��ن ه��ذه ال��درا��س��ة "ب�شكل عام
وجدنا �أدل��ة على تقل�ص يف خطر الإقامة
يف امل�ست�شفى ب�سبب �أوم �ي �ك��رون مقارنة
بالإ�صابات بدلتا كمتو�سط جلميع احلاالت
يف فرتة الدرا�سة".
وي�سابق العلماء الزمن للإجابة على �أ�سئلة
بخ�صو�ص ال�ضرر الذي يحدثه �أوميكرون
و�شدته مل�ساعدة احلكومات على التعامل

م��ع املتحور ال��ذي ينت�شر ب�سرعة فائقة.
وي��أت��ي البحث الربيطاين بعد درا��س��ة يف
جنوب �أفريقيا ن�شرت يوم الأربعاء وجدت
�أن احتمال دخ��ول الذين �شخ�صوا ب�أنهم
م�صابون باملتحور �أوم�ي�ك��رون امل�ست�شفى
كان �أقل بن�سبة  80يف املئة يف الفرتة بني
�أول �أك�ت��وب��ر ت�شرين الأول و 30نوفمرب
ت�شرين الثاين من �أولئك الذين �شخ�صت
�إ�صابتهم مبتحور �آخر يف الفرتة نف�سها .
ويقول باحثو �إمربيال كوليدج �إن احتمال
�أي ت � ��ردد ع �ل��ى امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى للم�صابني
ب��أوم�ي�ك��رون �أق��ل بن�سبة ت�ت�راوح ب�ين 20
و 25ب��امل�ئ��ة م��ن امل���ص��اب�ين ب��امل�ت�ح��ور دلتا.
لكنهم ي�ضيفون �أن��ه ال بد من النظر �إىل
انخفا�ض دخول امل�ست�شفيات مقارنة بزيادة
خطر الإ�صابة ب�أوميكرون ب�سبب تراجع
احل�م��اي��ة ال�ت��ي ي��وف��ره��ا ك��ل م��ن التطعيم
والإ�صابة الطبيعية بالعدوى.

ماريا كاري حتتفل مبليار ا�ستماع لأغنيتها

يف كل عام  ،تتج�سد امل�شاعر واالحتفاالت املليئة باحليوية املرتبطة مبو�سم الأعياد من خالل
�أغنية ماريا كاري التي تت�صدر قوائم اال�ستماع All I Want for Christmas Is
.You
مت �إ�صدار الأغنية ال�شهرية عام  ، 1994وحافظت على جناحها التجاري بعد ما يقرب
من ثالثة عقود ،وقد �صلت الأغنية املنفردة م�ؤخ ًرا �إىل مليار بث على �إحدى
املن�صات املو�سيقية وهي �أكرث �أغاينعيد امليال د التي يتم بثها يف تاريخ املن�صة.
اعتبا ًرا من يوم االثنني ،احتلت الأغنية املركز الأول على خمطط Billboard
 200العاملي مرة �أخرى.
بقلم كاري نف�سها علقت نا�شرة �صورة لها مم�سكة بال�شهادة التي متنحها
املن�صة مكتوب عليها مئة مليار قائلة �":شك ًرا لك  spotifyو lambily
وكل من يبث هذه الأغنية لإ�ضافة القليل من االحتفالية �إىل املو�سم!
�أنا �أقدر حقًا كل واحد من هذه املليارات من �إعداد اال�ستماع!".

�إيلون ما�سك يعي�ش
يف ق�صر �سري
ك���ش�ف��ت ��ص�ح�ي�ف��ة "وول �سرتيت
جورنال" الأمريكية �أن امللياردير
وال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ف� �ي ��ذي ل�شركة
"ت�سال"� ،إيلون ما�سك ،يعي�ش يف
ق�صر �سري مبدينة �أو�سنت بوالية
تك�سا�س.
وذك��رت ال�صحيفة �أن ثمن ق�صر
م��ا� �س��ك ي �ب �ل��غ  12م �ل �ي��ون دوالر
�أمريكي.
وي��أت��ي ه��ذا الك�شف ليتناق�ض مع
حديث �إيلون ما�سك ال��ذي يقول
�إن��ه يعي�ش يف منزل متق�شف يبلغ
�سعره � 50أل��ف دوالر ،قرب موقع
�إط�ل�اق ��ص��واري��خ �شركة "�سبي�س
�إك�س" التي ميتلكها يف بوكا ت�شيكا
بوالية تك�سا�س.
وخ �ل��ال ال� �ع ��ام امل ��ا�� �ض ��ي� ،أم�ضى
امل �ل �ي��اردي��ر الأم�ي�رك ��ي ج� ��زءا من
وق �ت��ه يف ال �ق �� �ص��ر ،ال � ��ذي ميلكه
ر�سميا �صديقه ،كني هاواري.
ونفى ك�ين ،م��ن جانبه ،معلومات
"وول �سرتيت جورنال" ،وقال "�إن
يلون ما�سك ال يعي�ش يف منزيل"،
وم��ع ذل��ك �أ� �ش��ار �إىل �أن �صديقه
م�ك��ث يف امل �ن��زل ك�ضيف م��ن وقت
لآخر عندما زار �أو�سنت.
وك ��ان �إي �ل��ون م��ا��س��ك ،ال ��ذي تقدر
ث��روت��ه ب�ن�ح��و  261م�ل�ي��ار دوالر،
�أع �ل��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ب ��أن��ه �سيبيع
منازله وق�صوره الت�سعة يف والية
كاليفورنيا.

