
   

اأكد ا�صتمرار حاكم م�صرف لبنان مبن�صبه يف انتظار التحقيقات
ميقاتي ينتقد تعطيل حكومته ويلّوح باال�ستقالة

•• بريوت-وكاالت:

حاكم  �إن  �ل��ث��اث��اء،  �أم�����س  ميقاتي  جنيب  لبنان  وزر�ء  رئي�س  ق��ال 
�لوقت  يف  من�صبه  يف  يبقى  �أن  يجب  �صامة  ريا�س  لبنان  م�صرف 

�لر�هن رغم �لتحقيقات يف �ختا�صات يف لبنان وباخلارج.
وقال ميقاتي لل�صحافيني: يف �حلرب ما بنغري �صباطنا م�صري�ً �إىل 

�صامة و�أ�صاف �أنه �صينتظر نتيجة �لتحقيقات.
�إىل حو�ر وطني حول �ل�صيا�صة �خلارجية، و�إىل  ودعا ميقاتي �أي�صاً 

حت�صني �لرو�بط مع دول �خلليج �لعربية.
من جهة �أخرى، �نتقد ميقاتي، �أم�س �لثاثاء، تعطيل عمل حكومته، 

ملوحا بخيار �ال�صتقالة.
وقال ميقاتي: يجب �إطاق ور�صة معاجلة لاأزمة يف لبنان، م�صيفا: 

ال خيار �إال �مل�صاهمة يف مو�جهة �الأزمة.
و�أكد رئي�س �حلكومة توقيعه مر�صوم �النتخابات �لنيابية، موؤكد� �أنه 

�صي�صعى لعقد �النتخابات يف موعدها.
�ل�صاعني  �أول  �أن��ا  �لتعطيل.  ملنع  وج��د  �لد�صتور  ميقاتي:  و�أ���ص��اف 

ملعاودة جل�صات �حلكومة.
و�صدد على �صرورة �إقر�ر �ملو�زنة و�لتح�صري لانتخابات، و�أنه ال حل 

�إال بالتم�صك با�صتقالية �لق�صاء و�ل�صرعية �لدولية.
وتابع قائا: �إذ� كانت ��صتقالتي توؤدي للحل فلن �أتقاع�س عنها.

�حلفاظ  �صرورة  على  ميقاتي  �أك��د  �خلارجي،  بال�صاأن  يتعلق  وفيما 
�لعربية و�خلليجية، د�عيا لتفاهم د�خلي  �لدول  على �لعاقات مع 

من خال �حلو�ر ب�صاأن �ل�صيا�صة �خلارجية.
و�ختتم حديثه قائا: يجب �لعودة ل�صيا�صة �لناأي بالنف�س يف لبنان.
لبنان  �إن  �جلمعة،  ق��ال  ق��د  ع��ون،  مي�صال  �للبناين،  �لرئي�س  وك��ان 
�الأزمة  م��ن  �خل���روج  ي�صتطيع  حتى  �صنو�ت   7 �أو   6 �إىل  يحتاج  ق��د 
�حلالية، بينما يعيق �النق�صام �ل�صيا�صي يف �لباد، �لقدرة على تنفيذ 

�إ�صاحات �صرورية يطلبها �ملجتمع �لدويل حتى يقدم �لدعم.

�أمري �لكويت خال ��صتقباله رئي�س �لوزر�ء �ل�صيخ �صباح �خلالد �ل�صباح

�لد�صتوري �حلر يحتج

ديزموند توتو رحل عن عمر يناهز �لت�صعني

فوز ماكرون �صيكر�س �لنموذج �المريكي

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما 
مبنح النا زكي ن�سيبة درجة وزير

•• اأبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
مفو�س  �ل��ع��ادة  ف��وق  �ل�صفري  مبنح  �حت��ادي��اً  مر�صوماً  �هلل،  حفظه 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  م�صاعد  ن�صيبة  زك��ي  الن��ا  معايل 
�ملتحدة  �الأمم  ل��دى  للدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون 

درجة وزير.

ا�صتقبال �صعبي لقوات األوية العمالقة يف �صبوة

اإ�سابة ع�سرات احلوثيني يف مواجهات مع اجلي�س اليمني 
•• عدن-وكاالت:

ب��ع��د و���ص��ول ت��ع��زي��ز�ت م��ن �ل��ق��و�ت �مل�����ص��رك��ة �إىل جبهات 
�صيطرة  حتت  �لو�قعة  �ملديريات  لتحرير  �صبوة  حمافظة 
ميلي�صيا �حلوثي، �ندلعت معارك عنيفة بني قو�ت �جلي�س 
�ليمني وميلي�صيا �حلوثي يف وقت متاأخر م�صاء �الثنني على 

�الأطر�ف �حلدودية ملحافظة �صبوة.
و�ملقاومة متكنت  �إن قو�ت �جلي�س  وقالت م�صادر ميد�نية 
خال �ملو�جهات من تدمري �لعديد من �الآليات �لع�صكرية 
للميلي�صيات ومقتل و�إ�صابة �لع�صر�ت من �لعنا�صر �ملدعومة 

�إير�نياً.

مديرية  مركز  ع��ز�ن،  مدينة  يف  �النت�صار  ب��د�أت  �جلنوبية 
هذ�  �أن  �إىل  م�صرية  �أب���ني،  حمافظة  م��ن  �لقريبة  ميفعة 
�لتابعة  جبلي  م�صاه  �ل��ث��اين  �ل��ل��و�ء  عنا�صر  دف��ع  �النت�صار 

لاإ�صاح و�ملتمركزين يف �ملديرية للفر�ر.
وكانت �ملدينة �صهدت توتر� خال �صاعات �مل�صاء مع رف�س 

�للو�ء �لثاين ت�صليم مقره للعمالقة �لتي و�صلت من �أبني.
وتهدف �لعمليات �لع�صكرية �جلارية يف �ملحافظات �جلنوبية 
�لقو�ت  �صلمتها  �لتي  �مل��دي��ري��ات  على  �ل�صيطرة  ال�صتعادة 
�الأ�صهر  خ��ال  �حلوثي  مللي�صيات  �الإ���ص��اح  حل��زب  �ملو�لية 
�الأخرية، باالإ�صافة لتطهري �ملحافظة من �أوكار �لتنظيمات 

�الإرهابية.

كما �أكدت �مل�صادر �أن �ملعارك ال تز�ل م�صتمرة حتى �الآن، و�أن 
�أن��و�ع �الأ�صلحة، يف  �ملو�جهات تدور بني �جلانبني مبختلف 

ظل خ�صائر ب�صرية كبرية للميلي�صيات �حلوثية.
�ألوية  ق���و�ت  ال�صتقبال  �صبوة  يف  ع���ز�ن  �أه���ايل  وخ���رج  ه��ذ� 
�لتي متكنت من طرد ميلي�صيات حزب  �لعمالقة �جلنوبية 
�الإ����ص���اح �الإخ�����و�ين م��ن �مل��دي��ن��ة، ف��ي��م��ا ت��و����ص��ل تقدمها 

لتحرير كامل �ملحافظة.
و�أحكمت قو�ت �لعمالقة �جلنوبية، �لثاثاء، قب�صتها على 
�أوىل مديريات حمافظة �صبوة، جنوب �صرق �ليمن، ما ينذر 

بتقلي�س نفوذ حزب �الإ�صاح ذر�ع تنظيم �الإخو�ن.
�لعمالقة  ق���و�ت  ب���اأن  عربية  ن��ي��وز  ل�صكاي  م�صادر  و�أف����ادت 

اأمري الكويت يبارك ت�سكيل احلكومة اجلديدة

ي�ستهدف  اإ�سرائيلي  ق�سف 
ال�سورية ال��اذق��ي��ة  م��رف��اأ 

•• دم�شق-اأ ف ب:

�إ�صر�ئيلي  جوي  ق�صف  ��صتهدف 
�حلاويات  �صاحة  �ل��ث��اث��اء  فجر 
يف مرفاأ �لاذقية يف غرب �صوريا، 
�أف����اد �الإع�����ام �لر�صمي  وف���ق م��ا 
من  ��صتهد�ف  ث��اين  يف  �ل�صوري، 
ن���وع���ه ل��ل��م��رف��ق �حل���ي���وي خال 

�صهر و�حد.
وخ���ال �الأع�����و�م �مل��ا���ص��ي��ة، �صّنت 
�إ�صر�ئيل مئات �ل�صربات �جلوية 
مو�قع  م�����ص��ت��ه��دف��ة  ����ص���وري���ا،  يف 
وخ�صو�صاً  �ل�������ص���وري  ل��ل��ج��ي�����س 
�أه���د�ف���اً �إي��ر�ن��ي��ة و�أخ����رى حلزب 
��صتهدفت  وق����د  �ل��ل��ب��ن��اين.  �هلل 
ل��ل��م��رة �الأوىل  �ل��اذق��ي��ة  م��ي��ن��اء 
دي�صمرب)كانون  م��ن  �ل�����ص��اب��ع  يف 

�الأول( �حلايل.
�ل�صورية  �الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ع���ن م�صدر  )����ص���ان���ا(  �ل��ر���ص��م��ي��ة 
ع�������ص���ك���ري ق����ول����ه �إّن����������ه ح�����و�يل 
�ليوم  03،21 من فجر  �ل�صاعة 
�لعدو  ن����ّف����ذ  غ(  ت   01:23(
�الإ�صر�ئيلي عدو�ناً جوياً بر�صقات 
م��ن �ل�����ص��و�ري��خ م��ن عمق �لبحر 
�لاذقية  مدينة  غ��رب  �ملتو�صط 
م�����ص��ت��ه��دف��اً ���ص��اح��ة �حل���اوي���ات يف 

�مليناء �لتجاري يف �لاذقية.

على هام�ش �صباق الأليزيه:
هل يعي�س الي�سار الفرن�سي منعطفه االأمريكي؟

•• الفجر -كري�شتوف �شينت* -ترجمة خرية ال�شيباين

يع�صر فهم �ل�صعوبة �لتي جتدها �الأحز�ب �لتي ت�صكل �لي�صار �لفرن�صي 
يف ت�صمية مر�صح و�حد. �إن �ختيار �لز�وية �لو��صعة، وب�صكل �أكرث حتديًد� 
�أن  باإظهار  ي�صمح  و�الأمريكية،  �لفرن�صية  �النتخابات  طر�ئق  مقارنة 
�حلزب  �أزم��ة  من  �الأق��ل  على  تنبع  هيد�لغو  �آن  و�جهتها  �لتي  �لعقبات 
�أكرث من �صعف �لقبول مب�صروع حكومي فاتورته،  �ال�صر�كي كتنظيم 

هذه �ملرة، كا�صيكية جًد�.
وهذ� يوؤكد فر�صية كان ميكن طرحها يف �ليوم �لتايل لف�صل بينو� هامون 
عام 2017. مل يكن جتديد �لربنامج من خال �إدخال �ملطالبة بدخل 
ثابت للجميع كافياً، ال لفر�س هامون كمر�صح وحيد للي�صار، وال ل�صمان 
عام  �ل���ر�أي  ��صتطاعات  بها  تعد  �لتي  تلك  من  بكثري  �أعلى  له  نتيجة 
2021 رئي�صة بلدية باري�س، �أي ن�صبة 6 باملائة.  )�لتفا�صيل �س11(

•• الكويت-وكاالت:

�أم�س  �لكويتية  �الأنباء  وكالة  قالت 
�ل�صيخ  �ل��ب��اد  �أم����ري  �إن  �ل��ث��اث��اء 
ن��و�ف �الأح��م��د �جل��اب��ر �ل�صباح قد 
�جلديد  �حلكومي  �لت�صكيل  ب��ارك 
�ل����ذي رف��ع��ه �إل���ي���ه رئ��ي�����س جمل�س 

�لوزر�ء.
�أورد �لتلفزيون �لكويتي �أن جمل�س 
تعيني  يت�صمن  �جل��دي��د  �ل������وزر�ء 
عبد �لوهاب �لر�صيد وزير� للمالية 
خلفا خلليفة حمادة، بينما يحتفظ 
بحقيبة  �ل��ف��ار���س  �ل���وزي���ر حم��م��د 

�لنفط.
تغيري  �جل��دي��د  �لت�صكيل  و���ص��ه��د   
�ل���وزر�ء، كما �صم  �أك��رث من ن�صف 
�ل���وز�ر�ت  يف  تكنوقر�ط  وزر�ء   5
مر��صل  ذك����ر  ح�����ص��ب��م��ا  �خل���دم���ي���ة، 

�صكاي نيوز عربية يف �لكويت.
�لوز�رية  �لت�صكيلة  ه���ذه  وت��ع��ت��رب 
�صباح  �ل�صيخ  ي�صكلها  �لتي  �لر�بعة 

�خلالد �ل�صباح خال عامني.
�ل�صابقة  �حل����ك����وم����ة  وت����ق����دم����ت 
با�صتقالتها منت�صف �ل�صهر �ملا�صي، 
وز�رة  ت�صكيل  �أمام  �لطريق  لتف�صح 

مع  �ن�صجاما  �أك��رث  بعاقة  حتظى 
�ل�����ص��د�م بينه  �أدى  �ل���ذي  �ل��ربمل��ان 
تعطيل  �إىل  �ل�����ص��اب��ق��ة  و�حل��ك��وم��ة 
�ل����ربمل����ان يف دور  م��ع��ظ��م ج��ل�����ص��ات 

�نعقاده �الأول.
و�صمت �حلكومة �جلديدة وفق ما 
ذكرت وكالة �الأنباء �لكويتية كونا، 
ح��م��د ج��اب��ر �ل��ع��ل��ي �ل�����ص��ب��اح نائبا 
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ووزي����ر� 
�الأحمد  من�صور  و�أح��م��د  ل��ل��دف��اع، 
ل��رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب���ا  �ل�������ص���ب���اح 
�ل��وزر�ء ووزي��ر� للد�خلية، وحممد 

عبد �للطيف �لفار�س نائبا لرئي�س 
للنفط  ووزي������ر�  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
و�لطاقة  و�مل����اء  للكهرباء  ووزي����ر� 
�مل���ت���ج���ددة، وع��ي�����ص��ى �أح���م���د حممد 
لاأوقاف  وزي����ر�  �ل��ك��ن��دري  ح�����ص��ن 
و�ل�صوؤون �الإ�صامية، و�أحمد نا�صر 
للخارجية  وزي���ر�  �ل�صباح  �ملحمد 
جمل�س  ل���������ص����وؤون  دول��������ة  ووزي���������ر 
�لوزر�ء، ورنا عبد �هلل عبد �لرحمن 
�لفار�س وزير دولة ل�صوؤون �لبلدية 
�الت�صاالت  ل�����ص��وؤون  دول����ة  ووزي�����ر 

وتكنولوجيا �ملعلومات.

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

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة اأبوظبي : تعديل مواعيد حركة دخول 
ال�شاحنات وحافالت نقل العمال يف اأوقات الذروة

اأخبار الإمارات

الربملان الليبي ي�شتعد جلل�شة 
عا�شفة.. والنتخابات ت�شعل الأجواء

عربي ودويل

قائمة اأغلى لعبي العامل تخلو من مي�شي 
ورونالدو وليفاندوفي�شكي مع نهاية 2021

الفجر الريا�شي

الطوارئ والأزمات حتدث اإجراءات الدخول اإىل اإمارة اأبوظبي من داخل الدولة 
اعتماد املرور االأخ�سر للمطعمني ونتيجة 
�سلبية لفح�س م�سحة االأنف لغري املطعمني

•• اأبوظبي -وام:

�إد�رة �لطو�رئ و�الأزم��ات و�لكو�رث �لناجمة عن جائحة كورونا يف �إمارة  �أعلنت جلنة 
�أبوظبي عن حتديث �إجر�ء�ت �لدخول �إىل �الإمارة من د�خل �لدولة، و�عتمدت تطبيق 
لغري  �الأن��ف  م�صحة  لفح�س  �صلبية  ونتيجة  للمطعمني  �الأخ�صر  �مل��رور  حالة  �صرط 

�ملطعمني.
��صتخد�م  �إىل  باالإ�صافة   ،2021 دي�صمرب   30 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س،  ي��وم  من  و�ع��ت��ب��ار�ً 
�ملتطورة لر�صد �حلاالت  �لتكنولوجيا  �ملعتمدة على   EDE �مل�صح بتقنية نظام  �أجهزة 
�ملحتمل �إ�صابتها بفريو�س كوفيد19-، يتم تطبيق �صروط جديدة تعزيز�ً لاإجر�ء�ت 
�إبر�ز  يتوجب  �لتحديث،  ه��ذ�  ومبوجب  �لعامة.  �ل�صحة  على  وحفاظاً  �الح��ر�زي��ة 
حالة �ملرور �الأخ�صر على تطبيق �حل�صن بالن�صبة للفئات �لتي ح�صلت على �لتطعيم 
و�إظهار نتيجة �صلبية لفح�س م�صحة �الأنف PCR، مل مي�ِس على ��صتامها �أكرث من 

�ملُطعمة. غري  للفئات  بالن�صبة  �صاعة،   96

الإحاطة الإعالمية لـ)كوفيد - 19(: 
االإمارات تواجه زيادة االإ�سابات باإجراءاتها 

العلمية ونظمها الطبية والوقائية املتقدمة
حتويل الدرا�صة يف الدولة اإىل نظام التعليم عن بعد خالل اأول اأ�صبوعني من الف�صل الدرا�صي الثاين

•• اأبوظبي -وام:

عن  �لر�صمي  �مل��ت��ح��دث  �لغيثي  ن���ورة  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت 
�لقطاع �ل�صحي يف �لدولة.. �أن دولة �الإمار�ت حر�صت 
�ل��ر���ص��ي��دة ع��ل��ى �لدر��صة  �ل��ق��ي��ادة  وب��ف�����ص��ل ت��وج��ي��ه��ات 
�لدولة م�صرية  وخ��ارج  د�خل  �لوبائي  للو�صع  �مل�صتمرة 
�إىل �أنه يف �لوقت �لذي ي�صهد �لعامل زيادة كبرية يف �أعد�د 
حاالت �الإ�صابة ب�كوفيد - 19 وهو ما دفع بالعديد من 
�لطبية  �لطو�رئ و�جلاهزية  �إعان حاالت  �إىل  �لباد 
فاإن  �الح��ت��ف��االت،  مو�صم  دخ���ول  م��ع  خا�صًة  �لق�صوى 
دولة �الإم��ار�ت تو�جه هذه �لزيادة باإجر�ء�تها �لعلمية 

ونظمها �لطبية و�لوقائية �ملتقدمة.
�الإمار�ت  حلكومة  �الإعامية  �الإح��اط��ة  خ��ال  وقالت 
�إن دولة   ..19 حول فريو�س كورونا �مل�صتجد كوفيد - 
�لو�صع وو�صعت كافة كو�درها  ��صتعدت لهذ�  �الإم��ار�ت 
كل  مل��و�ج��ه��ة  �ال���ص��ت��ع��د�د  �أه��ب��ة  على  و�لعلمية  �لطبية 
�ل�����ص��ي��ن��اري��وه��ات �مل��ح��ت��م��ل��ة م���ن خ����ال �حل���ر����س على 
�الحر�زية  �الإج������ر�ء�ت  وف��ر���س  �ملجتمعية  �ل��ت��وع��ي��ة 
�لوقائية و�لفح�س �لدوري �مل�صتمر وتوفري �للقاحات.

�لكثري من  ��صتنفار  �أثار  �ملتحور �جلديد  �أن  و�أو�صحت 
�لدول ما دعا �جلهات �لطبية و�مل�صوؤولة يف �لدولة �إىل 
لتعزيز  �لد�عمة  �جل��رع��ات  �أخ��ذ  �أهمية  على  �لت�صديد 

مناعة �ملجتمع و�حلفاظ على �صحته و�صامته.
�لقطاعات  َج��م��ي��ِع  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل���ه���وَد  �أن  و�أك������دت 

بيئة  لتوفري  م�صتمرة  و�خل��ا���ص��ة  و�ملحلية  �حلكومية 
�صحية وقائية الأفر�د �ملجتمع حيُث تعمُل �جلهاُت من 
ل�صمان  موؤهلة  ب�صريٍة  وك����و�دَر  ُمت�صة  ف���رٍق  ِخ���اِل 
من  �ملجتمع  �صر�ئِح  جلميِع  �ل�صحي  �ال�صتقر�ر  توفري 

مو�طني ومقيمي وزو�ر �لدولة.
جهود  ل�صل�صلِة  ��صِتكمااًل  �جلهود  ه��ذه  تاأتي  و�أ�صافت 
�جل��اه��زي��ة و�ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة �ل��ت��ي ن�����ص��ه��ُده��ا م��ن��ذ بد�ية 
�لقطاعات  �أث��ب��ت��ت ج��م��ي��ع  م��ك��اف��ح��ة �جل��ائ��ح��ة، ح��ي��ث 
�لوطنية و�ملحلية دوَرها يف ��صتباقية تفعيل �الإجر�ء�ت 
و�ال�صر�تيجياِت يف وقٍت قيا�صيٍّ ويف متلِف �ملجاالت 
من حيُث �ال�صتجابة �ملبكرة و�لر�صد و�لعاج و�ملتابعة 

و�لبحث �ل�صريري و�لتطّور �لعلمي.
ي��و����ص��ل ج��ه��وده بهدِف  �ل�����ص��ح��ي  �ل��ِق��ط��اع  �إن  وق��ال��ت 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خ����ال توفري  �مل��ن��اع��ة  �إىل  �ل���و����ص���ول 
�للقاحات للفئات �ملوؤهلة لتلقي �لتطعيم، حيث و�صلت 
�إجمايل  م��ن  �الأوىل  �جل��رع��ة  ع��ل��ى  �حل��ا���ص��ل��ني  ن�صبة 
متلقي  ن�صبة  �أن  ح��ني  يف  �مل��ائ��ة  يف   100 �إىل  �ل�صكان 
�إح�صاء  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ائ��ة  91.80 يف  ل��ق��اح  جرعتي 

�ل�صكان �ملعتمد.
وبينت �أنه يف �إطار جهود وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
�ل�صحية  �جل��ه��ات  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  و�ملتكاملة  �ل�صاملة 
لتعزيز وقاية �أفر�د �ملجتمع من �جلائحة، مت �الإعان 
�أم�س عن �ملو�فقة على �ال�صتخد�م �لطارئ للقاح جديد 
معتمد على �لربوتني �ملوؤتلف من �صركة �صينوفارم �صي 

تعفي  ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان 
من  االإم���ارات  مواطني 
تاأ�سرية الدخول الأرا�سيها

•• اأبوظبي-وام: 

�خلارجية  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 
و�لتعاون �لدويل �أنه �أ�صبح 
ب����اإم����ك����ان م����و�ط����ن����ي دول����ة 
�الإم��������ار�ت ح��م��ل��ة ج�����و�ز�ت 
�ل�������ص���ف���ر �ل���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة 
و�خل�������ا��������ص�������ة و�ل������ع������ادي������ة 
جمهورية  �إىل  �ل�������ص���ف���ر 
دون  م�����ن  ط���اج���ي���ك�������ص���ت���ان 
ملدة  و�ل��ب��ق��اء فيها  ت��اأ���ص��رية 
ي��وم��اً يف كل   30 �إىل  ت�صل 
زي���ارة وذل���ك �ب��ت��د�ًء م��ن 1 
�لوقت  ويف   .2022 يناير 
ملو�طني  ي�صمح  ال  �ل��ر�ه��ن، 
بدخول  �الإم�����������ار�ت  دول������ة 
�لطاجك�صتانية  �الأر�����ص���ي 
�لناجمة  �الأو����ص���اع  ب�صبب 

عن جائحة كوفيد - 19.
عبد�هلل  خالد  �صعادة  و�أك���د 
وز�رة  وكيل  بالهول،  حميد 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل 
مو�طني  �إع����ف����اء  ق�����ر�ر  �أن 
�لدولة من تاأ�صرية �لدخول 
بني  �ل��ع��اق��ات  ق���وة  يعك�س 
�لبلدين و�لتي تاأ�ص�صت على 
و�الح������ر�م  �ل��ت��ف��اه��م  روح 
�ملتبادل و�لرغبة يف تطوير 

هذه �لعاقات �لثنائية.

اأدان عرقلة ن�صاطه واحلد من حتركاته:

الد�ستوري احلر ي�ستنكر موا�سلة منهج حكومات االإخوان

خ����ال م��ن��ع��ه��م م���ن ت��وف��ري خيمة 
تقيهم من �لربد �ل�صديد و�ال�صر�ر 
للخطر  ح��ي��ات��ه��م  ت��ع��ري�����س  ع��ل��ى 
قيام  رغ���م  ي���وم  ع�صر  خم�صة  م��ن��ذ 
�لقانونية  �الإج����ر�ء�ت  بكل  �حل��زب 
�الإد�ري  بالف�صاد  وندد  �لغر�س،  يف 
و�ل�����ت�����اع�����ب ب������ال������ق������ر�ر�ت �ل�����ذي 
النتهاك  �ملعنية  �ل�صلط  ب��ه  ت��ق��وم 
�حلقوق �لب�صرية و��صتنز�ف �صحة 

�لت�صبث  ع��ن  الإث��ن��ائ��ه��م  �ملحتجني 
د�بر  قطع  يف  �مل�صروعة  مبطالبهم 
يف  �خلطرية  �الإرهابية  �لتنظيمات 

تون�س.
 كما �صجب مت�ّصك �صلطة ت�صريف 
حكومات  منهج  مبو��صلة  �الأعمال 
�الإخو�ن و�صركائهم طو�ل �لع�صرية 
�الإرهاب  على  �لت�صر  يف  �ل�����ص��ود�ء 
�لفقاقيع  �ن��ت�����ص��ار  �أم����ام  ��م��ت  و�ل�����صّ

•• الفجر – تون�س:

�حلر  �ل��د���ص��ت��وري  �حل���زب  ��صتنكر 
ب�صدة ما تقوم به �أجهزة �لدولة من 
عرقلة ممنهجة لن�صاطه وحماوالت 
متكررة للحد من حتركاته وتقزمي 
كبرية  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ك����ق����وة  وج��������وده 
ومنظمة ومتجذرة يف �لباد و�صل 
�إىل حد منعه من تركيز الفتة �أمام 
م��ق��ره �جل��دي��د رغ���م �ل�����ص��م��اح لكل 
حميطه  يف  �لن�صيطة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
بركيز الفتاتها و�لعامات �لد�لة 
و��صحا  خ���رق���ا  ع��ل��ي��ه��ا مم���ا مي��ث��ل 
و���ص��ري��ح��ا ل��ل��ف�����ص��ل �خل��ام�����س من 
�ملر�صوم �ملنظم لاأحز�ب �ل�صيا�صية 
�ملو�طنني  بني  �مل�صاو�ة  والأبجديات 
يف تطبيق �لقانون و�حلق �جلوهري 

يف �لتنظم بكل حرية.
�صيا�صة  ت��و����ص��ل  �ع��ت��ربه  م��ا  و�أد�ن 
�ل��ّت��ع��ذي��ب جُت�����اه �ملُ��ع��ت�����ص��م��ني من 

�ملخالفة  �ل���وه���م���ّي���ة  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
مكافحة  يف  و�ل���ّت���خ���اذل  ل��ل��ق��ان��ون 
�مل�صبوهة  �الأج��ن��ب��ي��ة  �ل��ت��م��وي��ات 
لت�صهيل  ت�����ص��خ  �ل��ت��ي  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات 
�ل��ع��م��ل �ل�����ص��ي��ا���ص��ي و����ص���ر�ء �لذمم 
�لناخبني.  الإر�دة  �مل�صبق  و�لتزوير 
�أن ق���ر�ر�ت  �إىل  �أ���ص��ار �حل���زب  ك��م��ا 
2021 مل تكن تهدف  25 يوليو 
�ملناخ  وتنقية  �ملف�صدين  ملحا�صبة 
الإر�صاء  ب��ل  و�ل�صيا�صي  �النتخابي 
وتنفيذ  �مل��ط��ل��ق  �ل����ف����ردي  �حل���ك���م 
بيده  ملن  �صخ�صي  �صيا�صي  م�صروع 

كل �ل�صلطات.
منا�صليه  ���ص��م��ود  م��و����ص��ل��ة  و�أك����د 
و�لت�صييق  �ل��ق��م��ع  ���ص��ي��ا���ص��ة  �أم�����ام 
طبق  �لت�صعيد  يف  بحقه  ويحتفظ 
�ل�صبل �مل�صموح بها قانونا لتخلي�س 
�ل�صيا�صي  �لف�صاد  �أذرع  من  �لباد 
و�ل����ت���������ص����دي مل���ن���ظ���وم���ة �خل�������ر�ب 

و�لدمار يف ثوبها �جلديد.

من رموز الن�صال ال�صلمي �صد الف�صل العن�صري:
جنوب اإفريقيا: ديزموند توتو، �سائد احلقيقة الذي ال يكّل

•• الفجر –خرية ال�شيباين

دعونا نكون �صّناع �صام، و�إذ� �أردنا �ل�صام، فلنعمل من �أجل �لعد�لة... 
دعونا نحّول �صيوفنا �إىل حماريث. عام 1984، حتدث ديزموند توتو 
بهذه �لكلمات �إىل �الأكادميية �لتي منحته جائزة نوبل لل�صام. بعد 31 
�لعامة،  �ل�صابق من �حلياة  �إفريقيا  �أ�صاقفة جنوب  رئي�س  تقاعد  عاًما، 
لكن كفاحه غري �مل�صلح من �أجل �لعد�لة و�ل�صام ��صتمر. موته يهز بلًد� 
باأكمله: وفاة رئي�س �الأ�صاقفة �لفخري ديزموند توتو، هو ف�صل جديد 
من �حلد�د يف ود�ع �أمتنا جليل من مو�طني جنوب �إفريقيا �ال�صتثنائيني 
�لذين وّرثونا جنوب �إفريقيا �ملحررة، هكذ� كانت كلمات �لرئي�س �صرييل 

ر�مافوز� الإعان رحيل رجل �لدين عن عمر يناهز �لت�صعني.
)�لتفا�صيل �س10(

ال�سودان  يف  وا�سعة  م�ساورات 
اال�ستقالة عن  حمدوك  لثني 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ب������د�أ ح�����زب �الأم��������ة �ل���ق���وم���ي يف 
�ل�����ص��ود�ن م�����ص��اور�ت و����ص��ع��ة مع 
�لقوى �ل�صيا�صية ح�صب �صحيفة 
رئي�س  ل��ث��ن��ي  �الأو�����ص����ط  �ل�����ص��رق 
�ل������وزر�ء ع��ب��د �هلل ح��م��دوك عن 

�ال�صتقالة.
وق���������ال �الأم����������ني �ل�����ع�����ام حل����زب 
�الأم����ة �ل��ق��وم��ي، �ل��و�ث��ق �لربير 
خريطة  ط���رح���ن���ا  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة: 
ط����ري����ق ل����ل����خ����روج م�����ن �مل��������اأزق 
�لباد.  ت��ع��ي�����ص��ه  �ل�����ذي  �حل�����ايل 
�إج��ر�ء نقا�صات  و�أ���ص��اف بد�أنا يف 
لتحالف  �مل���رك���زي  �مل��ج��ل�����س  م���ع 
�حل����ري����ة و�ل���ت���غ���ي���ري، و�ل����ق����وى 
�ملوؤمنة بالتحول �لدميقر�طي يف 
جمموعة �مليثاق �لوطني الإيجاد 
على  لعر�صها  م�صركة  �صيغة 
�لع�صكري  �ل��وزر�ء و�ملكون  رئي�س 
الإنقاذ �لباد من �ملوقف �ملتدهور 

ب�صرعة.

يف  ان��ف��ج��ار  دوي  ���س��م��اع 
���س��ه��ل ال��ب��ق��اع ال��ل��ب��ن��اين 

•• بريوت-رويرتز:

�صهل  بلدة يف  �نفجار �صو�حي  هز 
�لبقاع �للبناين �أم�س �لثاثاء قال 
�النفجار  �إن  مطلعان  م�����ص��در�ن 
ناجم عن قيام حزب �هلل بتفجري 

ذخائر قدمية.
ومل يت�صن �لو�صول ملتحدث با�صم 

�جلي�س �للبناين للتعليق.
�لتلفزيونية  �جلديد  قناة  وقالت 
�للبنانية �م�س �لثاثاء �إن �نفجار� 
وقع على �أطر�ف بلدة �لنبي �صيت 

قرب �حلدود �جلبلية مع �صوريا.
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اأخبـار الإمـارات

التنمية االأ�سرية تنفذ ور�سا �سمن برامج تنمية املهارات الوالدية
•• اأبوظبي-وام:

�الأ�صرية  �لتنمية  موؤ�ص�صة  نفذت 
جم��م��وع��ة م��ن �ل��ور���س و�ل����دور�ت 
ب���ر�م���ج تنمية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة ���ص��م��ن 
�مل��������ه��������ار�ت �ل������و�ل������دي������ة مل����ر�ح����ل 
جميع  يف  و�مل����ر�ه����ق����ة  �ل���ط���ف���ول���ة 
م�����ص��ت��وي��ات��ه��ا، و�ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 
�لفاعلة  �ل��و�ل��دي��ة  �مل��ه��ار�ت  تنمية 
�ملعرفية  �الأبناء  �حتياجات  لتلبية 
و�لعاطفية و�الجتماعية يف جميع 
�آليات  وعر�س  �لعمرية،  مر�حلهم 
�الن�صباط  نهج  وف��ق  �مل�صاكل  حل 
�الإيجابي لتعزيز تو��صل �لعاقات 
وكيفية  �ل��ط��ف��ل،  م���ع  �الإي��ج��اب��ي��ة 
و�ملر�هقني  �الأط��ف��ال  مع  �لتعامل 
و�صفاتهم  ل��ط��ب��ي��ع��ت��ه��م  وف�����ق�����اً 

�لطفل  لن�صاط  م�صتويات  ه��ن��اك 
�لور�ثية  �ل���ع���و�م���ل  ع��ل��ي��ه��ا  ت���وؤث���ر 
�ملحددة لل�صلوك كم�صتوى �لن�صاط 
�ملنخف�س، حيث  �ملرتفع و�مل�صتوى 
�النتظام  ���ص��دي��د  �ل��ط��ف��ل  ي��ت��ك��ي��ف 
�ملن�صبطة  �ل���و�ل���دي���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  م���ع 
على  �لطفل  وتعويد  جيد،  ب�صكل 
�لو�لدين  وعلى  �ليومي،  �لروتني 
طماأنة وتعويد �لطفل على كيفية 
مع  و�لتعامل  م�صاعره  يف  �لتحكم 
�الأزمات و�لطو�رئ بطريقة مرنه، 
�لتعاطف  �إظ���ه���ار  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�صخ�صيته  ل��ط��ب��ي��ع��ة  و�ل���ت���ف���ه���م 
مع  �لتعامل  يف  باملرونة  و�لتحلي 
�لطفل. وحتر�س موؤ�ص�صة �لتنمية 
�الأ�صرية د�ئماً على تنمية �ملهار�ت 
وت���ط���وي���ره���ا يف ج��م��ي��ع �مل���ج���االت 

وتختلف  �ل����ث����ق����اف����ات،  ب���ت���ب���اي���ن 
ب���اخ���ت���اف �ل�����ظ�����روف و�ل�����ع�����اد�ت 
يقوم  �ل��ت��ي  و�الأدو�ر  �الجتماعية 
جمتمعهم،  يف  �مل����ر�ه����ق����ون  ب���ه���ا 
وت���ت���خ���ذ م���رح���ل���ة �مل���ر�ه���ق���ة عدة 
طباعه  م����ر�ه����ق  ول���ك���ل  �أ�����ص����ك����ال، 
تغيري  مي��ك��ن��ن��ا  وال  ب����ه  �خل���ا����ص���ة 
ط��ب��اع ه���ذ� �مل���ر�ه���ق ول��ك��ن ميكننا 
تقبل هذه �لطباع و�لتعامل معها، 
و�إك�صابهم �ملهار�ت �لتي ت�صاعدهم 
يتنا�صب  �صلوكياتهم مبا  يف �صبط 
�إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �صخ�صيتهم،  م��ع 
�لتغري�ت  م���ن  ع����دد  ����ص��ت��ع��ر����س 

�لف�صيولوجية و�لنف�صية.
وناق�صت �لور�س �خلا�صة بربنامج 
تنمية �ملهار�ت �لو�لدية /�لعو�مل 
لل�صخ�صية،  �مل���ح���ددة  �ل���ور�ث���ي���ة/ 

�ل�صخ�صية.
�لو�لدية  �ملهار�ت  بر�مج  وتنق�صم 
و�ملجاالت  �مل�صتويات  من  عدد  �إىل 
�لو�لدية  �مل����ه����ار�ت  ت��ن��م��ي��ة  م��ن��ه��ا 
�الأ�����ص����ا�����ص����ي����ة، وت���ن���م���ي���ة �مل����ه����ار�ت 
�لطفولة  م��رح��ل��ة  يف  �ل���و�ل���دي���ة 
ومرحلة  و�مل���ت���و����ص���ط���ة  �مل����ب����ك����رة 
�مل��ر�ه��ق��ة، وت��ع��زي��ز دور �ل��رج��ل يف 
�لو�لدية �الإيجابية، باالإ�صافة �إىل 

ور�س قيم خرب�تك �لو�لدية.
ك���م���ا ت���ن���اول���ت ب����ر�م����ج �ل���و�ل���دي���ة 
ع������دد�ً م���ن �مل���و�����ص���ي���ع �ل���ت���ي تهم 
�الأبناء و�أف��ر�د �الأ�صرة منها كيفية 
حيث  �ملر�هق،  �صلوك  مع  �لتعامل 
�لدر��صات  م��ن  ع��دد  ��صتعر�س  مت 
للمر�هقة  �أن  تثبت  �لتي  �لعلمية 
تتباين  م��ت��ع��ّددة و����ص���ور�ً  �أ���ص��ك��ااًل 

�أكدت نورة جماهد م�صوؤولة  حيث 
برنامج تنمية �ملهار�ت �لو�لدية، �أن 
طباع �لطفل تعترب �أمر�ً فطرياً ال 
ميكن تغيريه، وتوؤثر طباع �لطفل 
على �صلوكه، وعلى تفاعله مع من 
معه  �لتعامل  ميكن  ولكن  ح��ول��ه، 
وفقاً لطباعه، وميكن م�صاعدته يف 
�كت�صاب بع�س �ملهار�ت �لتي ت�صاعد 

يف �صبط �صلوكه.
وذك����رت جم��اه��د �أن م��ن �مل��ه��م �أن 
بني  �لتمييز  �ل���و�ل���د�ن  ي�صتطيع 
�صخ�صيته،  و�ح���ر�م  �بنهم  ط��ب��اع 
ويلعب �إ�صباع �الحتياجات �لنف�صية 
و�لقبول  �الح�������ر�م  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
�ل�صخ�صية  �ل��ط��ف��ل  ط��ب��اع  وف��ه��م 
�لطفل  يف فهم طبيعة  كبري�ً  دور�ً 
و�ح������ر�م ف��ردي��ت��ه. و�أ����ص���اف���ت �أن 

و�الح�����ر�م، ومت��ك��ني ل��اأب��ن��اء من 
و�لتو��صل  �لتفاعل  على  �ل��ق��درة 
باالإ�صافة  �الآخرين،  مع  باإيجابية 
على  �الأب�����ن�����اء  ق������درة  ت��ن��م��ي��ة  �إىل 

�حل��ي��ات��ي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة وجلميع 
�أف����ر�د �الأ����ص���رة، كما حت��ر���س على 
ت����ك����وي����ن ع�����اق�����ات ����ص���ح���ي���ة بني 
�ملودة  متلوؤها  و�ل��و�ل��دي��ن  �الأب��ن��اء 

�لقر�ر�ت  و�تخاذ  �مل�صوؤولية  حتمل 
�مل�صكات  م��ع  و�لتعامل  �حلكيمة 
ع��ال��ي��ة الختيار  وك���ف���اءة  ب��ف��اع��ل��ي��ة 

�لقر�ر�ت �ل�صحيحة.

ال�سحة جتري 431،482 فح�سا ك�سفت عن 1،846 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و632 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي-وام:

�ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  خطة  مع  متا�صيا 
لتو�صيع وزيادة نطاق �لفحو�صات يف �لدولة بهدف 
�الكت�صاف �ملبكر وح�صر �حلاالت �مل�صابة بفريو�س 
كورونا �مل�صتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم 
وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 431،482 
�ملا�صية   24 �ل���  �ل�صاعات  خ��ال  ج��دي��د�  فح�صا 
�أف�صل  با�صتخد�م  �ملجتمع  على فئات متلفة يف 
�لفح�س �لطبي.   و�صاهم تكثيف  و�أحدث تقنيات 
وتو�صيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�صي  �إج��ر�ء�ت 

نطاق �لفحو�صات على م�صتوى �لدولة يف �لك�صف 
بفريو�س  ج���دي���دة  �إ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   1،846 ع���ن 
كورونا �مل�صتجد من جن�صيات متلفة، وجميعها 
�ل�صحية  ل��ل��رع��اي��ة  وت��خ�����ص��ع  م�����ص��ت��ق��رة  ح����االت 
�مل�صجلة  يبلغ جمموع �حل��االت  �لازمة، وبذلك 

حالة.  754،911
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة 
�مل�صتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ت��د�ع��ي��ات �الإ���ص��اب��ة 
 2،160 وب��ذل��ك يبلغ ع��دد �ل��وف��ي��ات يف �ل��دول��ة 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  ح��ال��ة.   و�أعربت 
لذوي  ومو��صاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�صفها  ع��ن 

�مل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ص��ف��اء �ل��ع��اج��ل جلميع 
مع  �ل��ت��ع��اون  �ملجتمع  ب���اأف���ر�د  مهيبة  �مل�����ص��اب��ني، 
و�اللتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�صحية  �جلهات 
و�صامة  ل�صحة  �صماناً  �الج��ت��م��اع��ي  بالتباعد 

�جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �صفاء 632 حالة جديدة 
 - "كوفيد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  مل�صابني 
بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من  �لتام  وتعافيها   "19
دخولها  منذ  �ل��ازم��ة  �ل�صحية  �لرعاية  تلقيها 
�ل�صفاء  حاالت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�صت�صفى، 

حالة.  742،565

ال�سحة تعلن تقدمي 30،150 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خال ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

جرعة   30،150 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ  وبذلك  �ملا�صية   24 �ل���  �ل�صاعات  خ��ال  كوفيد19-  لقاح  من 
 22،536،846 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات  جمموع 

جرعة ومعدل توزيع �للقاح 227.87 جرعة لكل 100 �صخ�س.
 "19 "كوفيد -  �ل��وز�رة لتوفري لقاح  وياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
و�صعياً �إىل �لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي 
�صت�صاعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت و�ل�صيطرة على فريو�س "كوفيد-

."19

ائتاف االأمل يدعم اليوني�سف وكوفاك�س من خال نقل وحدات جتميد حيوية فائقة الربودة اإىل اأفريقيا

�صاأن  ومن  من�صفة.  ب�صورة   19
�حليوّية  �ل��ت��ح��ت��ّي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ه���ذه 
�الأفريقّية  �ل��دول  ق��درة  تعّزز  �أن 
�لتطعيم  ح���م���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
على  كوفيد19-  ب���ل���ق���اح���ات 
دعم  �إىل  باالإ�صافة  و��صع،  نطاق 
�الأخرى  �للقاحات  �إد�رة  عملّية 
�لتخزين  �أي�صاً  تتطّلب  قد  �لتي 
�لربودة.  فائقة  ح���ر�رة  ب��درج��ات 
ولهذه �لغاية، ي�صّرنا �لتعاون مع 
�صركاء مثل �ئتاف �الأمل لدعم 
�حلكومات حول �لعامل يف تعزيز 
�أن��ظ��م��ت��ه��ا �ل�����ص��ح��ّي��ة مب��ا ي�صمن 
كوفيد19-  جلائحة  �ال�صتجابة 
ب��ع��ده��ا، وبالتايل  ي��اأت��ي  وم���ا ق��د 
�لتكّيف  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  ت���ع���زي���ز 
ويف  �مل�صتقبلّية."  �ل��ت��غ��رّي�ت  م��ع 

م�صاعدة  خ����ال  م���ن  �جل���ائ���ح���ة 
�لتحديات  مو�جهة  على  �ل���دول 
�ملرتبطة  و�لتقنّية  �للوج�صتّية 
�لو��صعة  �لتطعيم  بر�مج  بتنفيذ 
مع  �صر�كتنا  �أّن  ونعتقد  �لنطاق. 
يف  �أ�صا�صّياً  دور�ً  تلعب  �ليوني�صف 
��صتجابة  حتقيق  على  �مل�صاعدة 
كوفيد- ل�جائحة  ف��ّع��ال��ة  ع��امل��ّي��ة 

19، وبالتحديد يف �أفريقيا. �إّننا 
�لدولّية  للجهود  بدعمنا  نفتخر 
م����ث����ال ج����ه����ود ك����وف����اك���������س عرب 
ت��ق��دمي خ��دم��ات �ئ��ت��اف �الأم���ل 
وتهدف   . نوعها."  م��ن  �لفريدة 
مهّمة كوفاك�س �إىل �صمان توزيع 
باإن�صاف  �ل���ل���ق���اح���ات  �إم���������د�د�ت 
جل��م��ي��ع ���ص��ك��ان �ل���ع���امل، غ���ري �أّن 
�لكثري من �لدول تو�جه حتديات 

�ملطلوبة  �ل���ق���در�ت  �م��ت��اك  م��ن 
و��صعة  جمموعة  و�إد�رة  لتخزين 
عاملياً.  �مل��ت��وف��رة  �ل��ل��ق��اح��ات  م���ن 
ون���وؤّك���د م��ن خ���ال �ل��ت��ع��اون مع 
لل�صحن  و�الحت�������اد  �ل��ي��ون��ي�����ص��ف 
�خلدمات  جم���ال  يف  و���ص��رك��ائ��ن��ا 
بدورنا  �ل��ت��ز�م��ن��ا  �ل��ل��وج�����ص��ت��ّي��ة 
ت��وف��ري �لبنية  �مل�����ص��اع��دة ع��ل��ى  يف 
ل�صا�صل  �ل�����ص��رورّي��ة  �ل��ت��ح��ت��ّي��ة 
�ل���ت���ربي���د، و�ل���ت���ي ت�����ص��م��ن منح 
�الأم����������ل وت�����وف�����ري �الإم��������������د�د�ت 
�ملحتاجة  للمجتمعات  �ل��ازم��ة 
و�مل�صاهمة يف ر�صم م�صار م�صتد�م 
نحو �لتعايف من جائحة كوفيد-
19." �جلدير بالذكر �أّن �ئتاف 
�الأم������ل ق���د ط�����ّور ب���ال���ت���ع���اون مع 
�صركائه �إحدى �ل�صا�صل �الأو�صع 

�الأمل  �ئ��ت��اف  ���ص��رك��اء  ينّظمها 
�للوج�صتية  �خل��دم��ات  وم����زودي 
دع����م����اً جل���ه���ود �ل��ي��ون��ي�����ص��ف من 
دولة   21 �إىل  ت�����ص��ل  �أن  �مل���ق���ّرر 
وكابو  ب��ن��ني،  فيها  �أف��ري��ق��ي��ة مب��ا 
فريدي، و�لكامريون، وجمهورّية 
و�صاحل  �ل���و����ص���ط���ى،  �أف���ري���ق���ي���ا 
و�إ�صو�تيني،  وج��ي��ب��وت��ي،  �ل���ع���اج، 
وغ����ام����ب����ي����ا، وغ���ي���ن���ي���ا ب���ي�������ص���او، 
ومدغ�صقر،  وليبرييا،  ولي�صوتو، 
وموريتانيا، و�لنيجر، و�صاو تومي 
وز�م��ب��ي��ا. ويف ه��ذ� �ل�����ص��ي��اق، قال 
�صعادة �صلطان حممد �ل�صام�صي، 
م�صاعد وزير �خلارجّية و�لتعاون 
�لدويل ل�صوؤون �لتنمية �لدولّية: 
" تو��صل دولة �الإمار�ت �لتز�مها 
ب���دوره���ا يف �ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �آث���ار 

�لكابنت  ق�����ال  ن��ف�����ص��ه،  �ل�������ص���ي���اق 
رئي�س  �ل�صام�صي،  جمعة  حممد 
لعمليات  �ل��ت��وج��ي��ه��ّي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
"�ئتاف �الأمل" و�لع�صو �ملنتدب 
ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����س 
مو�نئ �أبوظبي: "�إّن موقع �إمارة 
�ال���ص��ر�ت��ي��ج��ّي كمركز  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ط��ب��ّي��ة وع��ل��وم �حلياة،  ل��ل��ع��ل��وم 
يف  �الأم��ل  �ئتاف  بقدر�ت  معّزز�ً 
�لفائقة  �لتوريد  �صا�صل  جم��ال 
�لربودة، يجعل مّنا �صريكاً مثاليا 
�لعاملّية.  كوفاك�س  مهّمة  ي��دع��م 
وب��ال��ن��ظ��ر �إىل �أّن���ن���ا ل��ن ن��ك��ون يف 
�إىل حني  كوفيد19-  ماأمن من 
ي�����ص��ب��ح �جل��م��ي��ع يف م���اأم���ن منه 
�أي�صاً، يتوّجب علينا �مل�صاهمة يف 
�لعامل  �ل��دول ح��ول  متكني كافة 

بقدرتها  م��رت��ب��ط��ة  ل��وج�����ص��ت��ّي��ة 
�للقاحات  �إم���د�د�ت  ��صتام  على 
وتخزينها  ل��ل��ح��ر�رة  �حل�����ص��ا���ص��ة 
تاأتي  �لغاية،  لهذه  �آم��ن��ة.  بطرق 
وحد�ت �لتجميد �لفائقة �لربودة 
�ل���ت���ي ي��ب��ل��غ ع���دده���ا 65 وح���دة 
��صر�تيجّية  �����ص����رورة  مب��ث��اب��ة 
لتعزيز قدر�ت �صل�صلة �لتربيد يف 
�لدول �ملتلقية للقاحات، ��صتعد�د�ً 
�للقاحات  من  �ل���و�ردة  لل�صحنات 
بدرجة  �ل��ت��خ��زي��ن  تتطّلب  �ل��ت��ي 
�ل������ربودة. وقالت  ح����ر�رة ف��ائ��ق��ة 
�إي��ت��ل��ي��ف��ا ك��ادي��ّل��ي، م��دي��رة �صعبة 
"ُيعّد  �ليوني�صف:  يف  �الإم����د�د�ت 
�لفائقة  �لتجميد  توفري وح��د�ت 
�لربودة خطوة مهّمة نحو �إتاحة 
كوفيد- لقاحات  على  �حل�صول 

•• اأبوظبي -وام:

وّقع �ئتاف �الأمل ومنظمة �الأمم 
"�ليوني�صف"  للطفولة  �ملتحدة 
65 وحدة  ت�صليم  لدعم  �تفاقّية 
�إىل  �ل����������ربودة  ف���ائ���ق���ة  جت���م���ي���د 
�مل�صاهمات  بعد  وذل��ك  �أفريقيا.. 
�لعينّية �لعديدة لدولة �الإمار�ت 
و�لتز�مها جتاه �ليوني�صف بدعم 
�لعاملّية  كوفاك�س  من�صة  ج��ه��ود 
ل��ت��وزي��ع �ل��ل��ق��اح��ات. وت��اأت��ي هذه 
ق�صوى  ك���������ص����رورة  �ل������وح������د�ت 
�لتي  كوفيد19-  ل���ل���ق���اح���ات 
حر�رة  بدرجة  �لتخزين  تتطّلب 
�لدول  ميّكن  ما  �ل���ربودة،  فائقة 
بكفاءة  �لتعامل  م��ن  �الأف��ري��ق��ي��ة 
�لتي  �ل���ل���ق���اح���ات  �إم���������د�د�ت  م���ع 
تلّقتها موؤخر�ً كِهبة من �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكّية. وتاأتي عملّية 
على  ت���اأك���ي���د�ً  �ل��ل��ق��اح��ات  ت�صليم 
�ئ��ت��اف �الأم����ل باجلهود  �ل��ت��ز�م 
كوفيد- جائحة  ملكافحة  �لعاملّية 

�لتي  �ل�صحنة  ب����اأّن  ع��ل��م��اً   ،19

و�الأكرث تكامًا الإمد�د �للقاحات 
ت�����ص��ل��ي��م مايني  ت���ت���ي���ح  و�ل����ت����ي 
�جلرعات بدء�ً من نقطة �الإنتاج 
�لتطعيم،  ن��ق��ط��ة  �إىل  و�����ص����واًل 
للجهود  دع���م���ه  �إط�����ار  يف  وذل�����ك 
�لت�صّدي  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أن�صاأ  �إ�صافة �إىل ذلك،  للجائحة. 
لقاحات  م��رك��ز  �الأم�����ل  �ئ���ت���اف 
ما  ي�صتوعب  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  يف 
م��ل��ي��ون جرعة   120 ع��ن  ي��زي��د 
ل���ق���اح م���ّزن���ة ب����ح����ر�رة ت����ر�وح 
مئوّية  درج�����ة   30- و   8+ ب���ني 
"من�صاأة  ويحت�صن  وق���ت،  �أّي  يف 
نوعها  م�����ن  �الأك���������رب  جتميد" 
يف دول����ة �الإم�������ار�ت و�ل���ت���ي تتيح 
11 مليون  تخزين ما يزيد عن 
جرعة لقاح بدرجة ح��ر�رة -70 
فائقة �لربودة. ويعّد ذلك جتمعا 
رئ��ي�����ص��ّي��اً ل��ل��خ��رب�ت ي��ج��م��ع فيه 
�لقيادّية  �جلهات  �الأم��ل  �ئتاف 
�ل���ع���امل���ّي���ة يف جم������ال �خل����دم����ات 
و�لتكنولوجيا  �ل���ل���وج�������ص���ت���ّي���ة، 

و�صا�صل �لتوريد.

اأفريقية  دولة   20 من  اأكرث  لتمكني  الربودة  فائقة  جتميد  وحدة   65 ت�سّلم  اأبوظبي  اإمارة  تقودها  التي  •  املبادرة 
من تنفيذ برامج التطعيم على نطاق وا�سع، با�ستخدام اللقاحات التي تتطّلب التخزين بدرجة حرارة فائقة الربودة

تنمية املجتمع تنظم عر�س اخلم�سني اجلماعي ل�� 50 �سابا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت وز�رة تنمية �ملجتمع، عر�صاً 
جماعياً ل�� 50 �صاباً مو�طناً حظي 
و�أقيم  �مل�صعود،  جمموعة  برعاية 
يف ق�صر �المار�ت باأبوظبي، وذلك 
تز�مناً مع �حتفاالت ومبادر�ت عام 
�صعادة  �لعر�س  ح�صر  �خلم�صني. 
�مل�صاعد  �لوكيل  �إ�صماعيل  نا�صر 
�الجتماعية  �ل���رع���اي���ة  ل�������ص���وؤون 
�أحمد  م�صعود  و���ص��ع��ادة  ب���ال���وز�رة، 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �مل�������ص���ع���ود 
رئي�س  ون��ائ��ب  �مل�صعود،  جمموعة 
جمل�س �الإد�رة �صعادة �أحمد رحمة 
�الإد�رة،  جمل�س  و�أع�صاء  �مل�صعود 
من  ع�����دد  ح�������ص���ور  �إىل  �إ�����ص����اف����ة 
�مل�صوؤولني و�أقارب وذوي �لعر�صان. 
�جلماعي  �ل���ع���ر����س  ه�����ذ�  وي����اأت����ي 
لتج�صيد  �ل�����وز�رة  روؤي����ة  �إط����ار  يف 
وتر�صيخ  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 
مع  �لفاعلة  �ملجتمعية  �ل�����ص��ر�ك��ة 
�لقطاع  وب��االخ�����س  �جل��ه��ات  كافة 
�خلا�س، �صعياً منها لدعم تنظيم 

و�جتماعية  �إن�صانية  �أبعاد�ً  حتمل 
�إيجابية للغاية، كونها جت�ّصد روح 
مع  و�لتاآخي،  و�لتعا�صد  �لتكافل 
�ل��وط��ن على �الحتفاء  �أب��ن��اء  ح��ث 
بجوهر �لزو�ج بعيد�ً عن �الإ�صر�ف 
�أجو�ء من �الألفة  و�لتبذير �صمن 

و�لتاحم".
بدوره �أكد �أحمد �صاملني – �لرئي�س 
�لتنفيذي للخدمات �حلكومية يف 
جمموعة  دع��م  �مل�صعود  جمموعة 
�لعر�س �جلماعي  �مل�صعود لتنظيم 
ل�50 �صاباً مو�طناً يعك�س �لتز�منا 
و�مل�صوؤولية  �ملجتمعية  بال�صر�كة 
�الأعر��س  فكرة  لتعزيز  �لوطنية 
�جل��م��اع��ي��ة ن��ظ��ر�ً الأه��م��ي��ة دورها 
�لتي  �مل��ادي��ة  �لتكاليف  خف�س  يف 
بد�ية  يف  �ل�صباب  كاهل  على  تقع 
بناء  وت�صهيل  �ل��زوج��ي��ة،  حياتهم 
ق��ادرة على مو��صلة  �أ�صرة جديدة 

حياتها ب�صعادة و��صتقر�ر.
و�أ�صاف �أن �مل�صاهمة دعم �الأعر��س 
�لتعاون  مبادئ  تعك�س  �جلماعية 
وتعزز  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  و�ل��ت�����ص��ام��ح 

م��ت��ل��ف �إم����������ار�ت �ل�����دول�����ة، مبا 
يرجم قيم �لتكافل و�ملبادئ �لتي 
ر���ّص��خ��ه��ا �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ص��ي��خ ز�يد 
�هلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  �آل  �صلطان  ب��ن 
�لقيادة  ي��دع��م روؤي����ة  ث����ر�ه، ومب���ا 
و�حلكومة لتحقيق �أ�صرة م�صتقرة 
و�صمان  م���ت���اح���م،  جم��ت��م��ع  يف 
للجميع،  �أف�������ص���ل  ح���ي���اة  ج������ودة 
�ملقبلني  �ل�����ص��ب��اب  ل����دى  ال���ص��ي��م��ا 
�أ���ص��رة ج��دي��دة، موؤكد�ً  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
لدعم  و�ل��ت��ع��اون  �ل�صر�كة  �أهمية 
حتر�س  �لتي  �جلماعية  �الأعر��س 
و�لت�صجيع  تنظيمها  على  �ل��وز�رة 
على �مل�صاركة فيها، ملا لها من دور 
��صتقر�ر وتر�بط  حموري يف دعم 
قال  �الأ���ص��رة. من جهته  ومتا�صك 
�صعادة م�صعود �أحمد �مل�صعود رئي�س 
�مل�صعود:  جمموعة  �إد�رة  جمل�س 
مقدمة  يف  ن��ك��ون  �أن  "ي�صّرفنا 
لعدد  للعر�س �جلماعي  �لد�عمني 
�أب��ن��اء وب��ن��ات �لوطن  خم�صني م��ن 
�أب��وظ��ب��ي، و�ل��ت��ي تدعم  �إم�����ارة  يف 
ب��ات يف �صد�رة  بناء وط��ٍن  م�صرية 

لل�صباب  �جل���م���اع���ي���ة  �الأع�����ر�������س 
�مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى �ل��������زو�ج، وه����و ما 
يرجم �حلر�س على ت�صجيع زو�ج 
�مل��و�ط��ن��ني م��ن �مل��و�ط��ن��ات، وذلك 
توؤكد  �ل��ت��ي  �ملهمة  �الأه����د�ف  �أح���د 

عليها �الأعر��س �جلماعية.
نا�صر  �صعادة  هناأ  �ملنا�صبة؛  وبهذه 
�إ���ص��م��اع��ي��ل �ل�����ص��ب��اب �مل�����ص��ارك��ني يف 
�ل��ع��ر���س �جل��م��اع��ي، م��ت��م��ن��ي��اً لهم 
�أ�صر  تكوين  يف  و�لتوفيق  �ل�صعادة 
على  و�ملحافظة  ورعايتها  جديدة 

كيانها و��صتقر�رها.
�مل�صعود  جمموعة  م��ب��ادرة  وث��م��ن 
�جلماعي  �ل��ع��ر���س  ه���ذ�  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ل�صر�كة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودوره��������ا �ل���ف���اع���ل يف 
�الجتماعية  �لتنمية  عجلة  دع��م 
يف �ل����دول����ة و�����ص���ت���ق���ر�ر �الأ�����ص����رة 
رعايتهم  خ���ال  م��ن  �الإم���ار�ت���ي���ة 

�لعر�س �جلماعي.
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  �إن  وق�����ال 
من  �مل��زي��د  تنظيم  ع��ل��ى  حري�صة 
�الأع����ر������س �جل��م��اع��ي��ة ���ص��ن��وي��اً يف 

�الأمم".
�لعر�س  تنظيم  "ياأتي  و�أ����ص���اف: 
عري�صاً  خل���م�������ص���ني  �جل����م����اع����ي 
بتخفيف  دولتنا  نهج  م��ع  متا�صياً 
�صبابنا  ك��اه��ل  �ل�����زو�ج ع��ن  �أع���ب���اء 
للتقاليد  �لوفاء  يو��صلون  �لذين 
�الإم��ار�ت��ي��ة �الأ���ص��ي��ل��ة، م��ن خال 
ت����وث����ي����ق �ل����ت����م����ا�����ص����ك �الأ�������ص������ري 
و�لتاحم �ملجتمعي، �إمياناً باأهمية 
�الأ�صرة باعتبارها �للبنة �الأ�صا�صية 
ومتعا�صد  متاحم  جمتمع  لبناء 
ومتكامل ت�صوده �ل�صعادة و�لرخاء 
ج����زء�ً  ن���ك���ون  �أن  �إىل  ..ون��ت��ط��ل��ع 
�لد�عمة  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل���ه���ود  م���ن 
لاأعر��س �جلماعية �لتي تتما�صى 
�لقيادة �حلكيمة يف  توجيهات  مع 
لل�صباب  �ل�صامنة  �ل�صبل  ت��وف��ري 
لتاأ�صي�س �أ�صر م�صتقرة متثل �لنو�ة 
�جتماعي  ن�صيج  لبناء  �حلقيقية 
متما�صك، وحمافظ على تقاليده 
�لتز�منا  جن����ّدد  ..ك���م���ا  �ل��ع��ري��ق��ة 
بدعم  �مل�صعود"  "جمموعة  يف 
�لتي  �جلماعية  �الأع��ر����س  ثقافة 

حيث متثل ظاهرة وطنية ُيحتذى 
وتقاليد  م���ب���ادئ  ت��ك��ري�����س  يف  ب��ه��ا 
يف  و�مل�صاهمة  �ملجتمع،  يف  �أ�صيلة 
�ل�����زو�ج مل�صلحة  ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س 
ب��ن��اء �أ����ص���ر م�����ص��ت��ق��رة، ق�����ادرة على 
م�صرية  يف  و�ل����ب����ن����اء  �مل�������ص���ارك���ة 
�لتنمية �الجتماعية �لتي ت�صهدها 

�لوالء و�النتماء للوطن.
تنمية  وز�رة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�ملجتمع حتر�س �صنوياً على �إقامة 
�الأع���ر�����س �جل��م��اع��ي��ة يف متلف 
تاأكيد�ً  �ل��دول��ة،  ومناطق  �إم����ار�ت 
لنهج وجتربة �الأعر��س �جلماعية 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 

�مل����ج����االت،  �ل�����دول�����ة يف م���ت���ل���ف 
ك��م��ا حت��ث �ل�����وز�رة جم��ت��م��ع دولة 
�لقطاع  موؤ�ص�صات  م��ن  �الإم�����ار�ت 
�الأعر��س  و�الأف��ر�د لدعم  �خلا�س 
تعزيز  �صاأنها  من  �لتي  �جلماعية 
�الأ�صرة  و�صعادة  ��صتقر�ر  وحتقيق 

�الإمار�تية. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
رئي�سة اليونان بوفاة كارلو�س بابوليا�س

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
رئي�صة  �صاكياروبولو  �إيكاترييني  �لرئي�صة  فخامة  �إىل  تعزية  برقية  �هلل 
�الأ�صبق  �لرئي�س  بابوليا�س  كارلو�س  وفاة فخامة  �ليونانية يف  �جلمهورية 

للجمهورية �ليونانية.
كما بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�مل�صلحة  �الأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  بن 

برقيتي تعزية مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�صة �إيكاترييني �صاكياروبولو.
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اأخبـار الإمـارات
طاجيك�ستان تعفي مواطني االإمارات من تاأ�سرية الدخول الأرا�سيها

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أنه �أ�صبح باإمكان مو�طني 
دولة �الإمار�ت حملة جو�ز�ت �ل�صفر �لدبلوما�صية و�خلا�صة و�لعادية 
�ل�صفر �إىل جمهورية طاجيك�صتان من دون تاأ�صرية و�لبقاء فيها ملدة 
ت�صل �إىل 30 يوماً يف كل زيارة وذلك �بتد�ًء من 1 يناير 2022. 
بدخول  �الإم������ار�ت  دول����ة  مل��و�ط��ن��ي  ي�صمح  ال  �ل���ر�ه���ن،  �ل��وق��ت  ويف 
 " جائحة  ع��ن  �لناجمة  �الأو���ص��اع  ب�صبب  �لطاجك�صتانية  �الأر����ص��ي 

كوفيد - 19".
�خلارجية  وز�رة  وكيل  بالهول،  حميد  ع��ب��د�هلل  خالد  �صعادة  و�أك���د 
و�لتعاون �لدويل �أن قر�ر �إعفاء مو�طني �لدولة من تاأ�صرية �لدخول 

يعك�س قوة �لعاقات بني �لبلدين و�لتي تاأ�ص�صت على روح �لتفاهم 
�لثنائية  �ل��ع��اق��ات  ه��ذه  و�ل��رغ��ب��ة يف تطوير  �مل��ت��ب��ادل  و�الح����ر�م 
�الأهد�ف  ويخدم  �لبلدين  قيادتي  وتوجهات  طموحات  يعك�س  مبا 

و�مل�صالح �مل�صركة.
�جلهود  ���ص��ي��اق  يف  ت���ن���درج  �خل���ط���وة  ه����ذه  �أن  ���ص��ع��ادت��ه  و�أ�����ص����اف 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  ل�����وز�رة  و�لقن�صلية  �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
و�لر�مية لتعزيز مكانة �الإم��ار�ت على �مل�صتوى �لعاملي .. الفتا �إىل 
يعد  �ل��دول��ة  مو�طني  الإ�صعاد  متميزة  قن�صلية  خدمات  تقدمي  �أن 
�أحد �الأهد�ف �ال�صر�تيجية للوز�رة وذلك وفقاً لتوجيهات �لقيادة 
�الإمار�تي  للمو�طن  و�ل�صعادة  �لرعاية  �صبل  كافة  لتوفري  �لر�صيدة 

حول �لعامل.

دبي للثقافة تعلن عن �ساعات الدوام الر�سمي اجلديدة
•• دبي-وام:

�لدو�م  �صاعات  عن  للثقافة"  "دبي  دب��ي  يف  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  �أعلنت 
�لر�صمي �جلديدة �بتد�ًء من يوم �الثنني �ملو�فق 3 يناير 2022، لتن�صجم 
�لدو�ئر  �صعيد  على  موؤخر�ً،  �عتماده  مت  �لذي  �الأ�صبوعي  �لعمل  نظام  مع 

�حلكومية �الحتادية و�ملحلية يف �لدولة.
 7:30 �ل�صاعة  من  للثقافة  دبي  مقّر  يف  �لر�صمي  �لعمل  �صاعات  و�صتكون 
�إىل �خلمي�س، ومن  3:30 م�صاًء، وذلك من �الثنني  �ل�صاعة  �صباحاً حتى 

�ل�صاعة 7:30 �صباحاً حتى �ل�صاعة 12:00 م�صاًء يوم �جلمعة.
�ل���دو�م  ���ص��اع��ات  �صتمتد  �ل��ع��ام��ة،  دب���ي  مكتبات  ف���روع  جميع  �صعيد  وع��ل��ى 
�لر�صمي من �ل�صاعة 8:00 �صباحاً حتى �ل�صاعة 8:00 م�صاًء، من �الأحد 

م�صاًء،   12:00 �ل�صاعة  حتى  �صباحاً   8:00 �ل�صاعة  ومن  �خلمي�س،  �إىل 
يوم �جلمعة.

�لتخ�ص�صية /متحف  �ملتاحف  �لر�صمي يف  �ل��دو�م  �صاعات  �صت�صبح  يف حني 
حتى  �صباحاً   8:00 �ل�صاعة  م��ن  �لعقيلي/  �ل�صاعر  ومتحف  �مل�صكوكات 
 8:00 �ل�صاعة  وم��ن  �خلمي�س،  �إىل  �الث��ن��ني  م��ن  م�����ص��اًء،   3:00 �ل�صاعة 

�صباحاً حتى �ل�صاعة 11:30 �صباحاً، يوم �جلمعة.
و�أكدت �لهيئة �أنه لن يطر�أ �أي تغيري يذكر على �صاعات �لدو�م �لر�صمي يف 
كل من متحفي �الحتاد و�ل�صندغة، لت�صتمر على ما هي عليه، من �ل�صاعة 
�إىل �جلمعة، مع  �ل�صبت  8:00 م�صاًء، من  �ل�صاعة  10:00 �صباحاً حتى 
�لزو�ر يوم �لثاثاء من  �أمام  �أبو�به  �ل�صندغة يغلق  �أّن متحف  �إىل  �الإ�صارة 

كل �أ�صبوع.

ح�ساد االإمارات .. »وام« تر�سد اأبرز 50 اإجنازا خال 2021
•• اأبوظبي -وام:

�صطرت دولة �الإمار�ت �لعديد من �الإجناز�ت �ال�صتثنائية خال �لعام 2021 
�لذي تز�من مع �حتفاالتها باليوبيل �لذهبي لاحتاد.

ومع �قر�ب نهاية �لعام 2021 تر�صد وكالة �أنباء �الإمار�ت )و�م( يف �لتقرير 
�لتايل �أهم تلك �الإجناز�ت و�لقر�ر�ت يف �لتقرير �لتايل: 

.. قر�ر�ت و�أحد�ث ��صتثنائية.
- رئي�س �لدولة يعتمد �أ�صخم م�صروع لتطوير �لت�صريعات و�لقو�نني �الحتادية 

ت�صمن �أكرث من 40 قانونا.
- �عتماد ت�صكيل وز�ري جديد ومنهجية جديدة للعمل �حلكومي �الحتادي.

- �نطاق �إك�صبو 2020 دبي مب�صاركة 192 دولة.

.. اقت�صاد واأعمال 
- �الإم��ار�ت تعلن �مليز�نية �لعامة لاحتاد حتى 2026 باإجمايل 290 مليار 

درهم.
"م�صروع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  لل�صناعة  �لوطنية  �ال�صر�تيجية  �إط��اق   -

مليار".  300
- م�صرف �الإم��ار�ت �ملركزي يتوقع منو �لناجت �ملحلي �حلقيقي للدولة بن�صبة 

.2022 لعام  و4.2%   ،2021 عام  % يف   2.1
ل��ت��د�ول �لعقود �الآج��ل��ة خل��ام »م��رب��ان«، �لذي  �أول بور�صة يف �لعامل  �إط��اق   -

تنتجه �صركة »�أدنوك«.
�لد�خلي  �لنمو  من  جديدة  ملرحلة  توؤ�ص�س  �لتي  �خلم�صني  م�صاريع  �إط��اق   -

و�خلارجي للدولة، وترتقي بتناف�صيتها �لعاملية.

.. ال�صحة.
- �الإمار�ت تعلن بدء �إنتاج لقاح "حياة – فاك�س" �مل�صاد ل� "كورونا".

- �الإعان عن بدء ��صتقبال �ل�صياح �ملطعمني من جميع �لدول.

- �إطاق �أول مركز خدمات طب �لطري�ن بالعامل . 
- �الإم��ار�ت تت�صدر دول �لعامل يف �لتعامل مع جائحة »كوفيد19« يف نوفمرب 

.2021

.. التغري املناخي والطاقة.
- �الإمار�ت تعلن عن مبادرة �حلياد �ملناخي بحلول 2050.

�ل�صلمية  �لنووية  �لطاقة  حمطات  ل�"بر�كة" ك��اأوىل  �لتجاري  �لت�صغيل  بدء   -
عربياً.

- ��صت�صافة �حلو�ر �الإقليمي للتغري �ملناخي.
- ربط �لوحدة �لثانية ملحطة "بر�كة" ب�صبكة �لكهرباء.

للمناخ يف  ع��امل��ي  م��وؤمت��ر  �أه���م   /  COP 28  / با�صت�صافة  �الإم�����ار�ت  ف��وز   -
.2023

.. الف�صاء.
- م�صبار �الأمل �الإمار�تي ي�صل �إىل مد�ر كوكب �ملريخ بنجاح.

- �الإعان عن مهمة ��صتك�صاف كوكب �لزهرة و�صبعة كويكبات �صمن �ملجموعة 
�ل�صم�صية.

نورة  بينهم  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لف�صاء  رو�د  م��ن  �لثانية  �ل��دف��ع��ة  �أ���ص��م��اء  �إع���ان   -
�ملطرو�صي �أول ر�ئدة ف�صاء عربية.

.. ح�صور اأممي وعاملي.
- �نتخاب �الإمار�ت لع�صوية جمل�س �الأمن للفرة -2022 2023.

- �الإمار�ت تفوز بع�صوية جمل�س حقوق �الإن�صان للمرة �لثالثة.
- �الإمار�ت تن�صم �إىل منظمة �لتكامل لدول �أمريكا �لو�صطى.

و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة  وزي���ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل   -
�لوطنية  �أبوظبي  ل�صركة برول  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�صو  �ملتقدمة 
" �أدنوك " وجمموعة �صركاتها ، ينال جائزة »�صخ�صية �لعام �لتنفيذية يف قطاع 

�لطاقة لعام 2021« .
- �نتخاب رز�ن �ملبارك �لع�صو �ملنتدب لهيئة �لبيئة - �أبوظبي و�صندوق حممد 
حلماية  �ل���دويل  �الحت���اد  لرئا�صة  �حل��ي��ة،  �لكائنات  على  للمحافظة  ز�ي��د  ب��ن 

./IUCN/ لطبيعة�
- مر�صح �الإمار�ت �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�صر �لري�صي يفوز برئا�صة �الإنربول 

ملدة 4 �صنو�ت.

.. قرارات وت�صريعات.
�أيام  - �الإعان عن نظام �لعمل �الأ�صبوعي �جلديد للقطاع �حلكومي و�عتماد 

�لعمل من �الإثنني �إىل �جلمعة.
- �الإعان عن وثيقة "مبادئ �خلم�صني" �لع�صر .

- �صدور قانون �إن�صاء �لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�صان.
- �الإمار�ت تعلن عن م�صار�ت متكاملة لاإقامات يف �لدولة: عادية/ خ�صر�ء/ 

ذهبية.
- �ل�صماح مبنح �جلن�صية و�جلو�ز �الإمار�تي للم�صتثمرين و�ملوهوبني و�أ�صحاب 

�ملهن �لتخ�ص�صية.
- �إن�صاء �لهيئة �الحتادية للهوية و�جلن�صية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ. - حكومة 

دبي �أول حكومة ال ورقية على م�صتوى �لعامل.

.. متفرقات .
- �الإمار�ت �الأوىل عاملياً يف 152 موؤ�صر�ً تنموياً و�قت�صادياً و�جتماعياً.. خال 

.2021
- �ل��ه��وي��ة �الإع��ام��ي��ة ل���اإم���ار�ت حت��ت��ل �مل��رت��ب��ة 11 ع��امل��ي��ا و�رت���ف���اع قيمتها 

�القت�صادية �إىل 2.74 تريليون درهم.
- �ليون�صكو تعتمد �ليوم �لوطني لدولة �الإم��ار�ت �ملو�فق �لثاين من دي�صمرب 

يوماً عاملياً للم�صتقبل.
- �أبوظبي حتافظ على �صد�رة �لت�صنيف �لعاملي يف �الأمن و�الأمان و�نخفا�س 

معدالت �جلرمية.
و�إن�صاء  �ألف مربمج   100 و��صتقطاب  لتدريب  برنامج وطني  �أكرب  �إط��اق   -

�أعو�م.  5 خال  كربى  رقمية  �صركة   1000
- �فتتاح "عني دبي" �أكرب عجلة ترفيهية يف �لعامل.

- جناح الفت يف تنظيم معر�صي �أبوظبي للدفاع ودبي للطري�ن.

.. الثقافة.
�ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب   -
�الأعلى حاكم �ل�صارقة يطلق �الأجز�ء �ل� 17 �الأوىل من "�ملعجم �لتاريخي للغة 

�لعربية".
- �إطاق �ال�صر�تيجية �لوطنية لل�صناعات �لثقافية و�الإبد�عية و�لعمل على 

زيادة ن�صبة م�صاهمتها لت�صل �إىل %5 من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
ل�"1000" مبدع وفنان من  "�لفيز� �لثقافية  - دبي للثقافة" تعلن عن منح 

متلف �جلن�صيات خال �ملرحلة �ملقبلة.
- معر�س �ل�صارقة �لدويل للكتاب ي�صنف �الأكرب عاملياً على م�صتوى بيع و�صر�ء 

حقوق �لن�صر لعام 2021.
- �الإمار�ت تفوز با�صت�صافة �أكرب موؤمتر للمتاحف يف �لعامل /�آيكوم 2025/.

.. ريا�صة.
- ��صت�صافة �لت�صفيات �مل�صركة للمجموعتني �الأوىل و�ل�صابعة �ملوؤهلة لنهائيات 

كاأ�س �لعامل وكاأ�س �أمم �آ�صيا لكرة �لقدم.
 1100 مب�صاركة  �ملائية  و�الأل��ع��اب  لل�صباحة  مونديال  �أك��رب  تنظم  �أبوظبي   -

العب والعبة من 180 دولة.
- �نتخاب �الإمار�تي حممد بن �صلّيم رئي�ًصا جديًد� لاحّتاد �لدويل لل�صيار�ت 

"فيا".
 2،000 �أكرث من  �لعامل للجوجيت�صو مب�صاركة  ت�صت�صيف بطولة  �أبوظبي   -

العب والعبة من 65 دولة.
- ��صت�صافة بطولة �آ�صيا للماكمة يف دبي.

تراث االإمارات ي�سارك يف اجتماع االأمانة العامة ملراكز الوثائق بالبحرين وندوة ال�سيخ عبد اهلل بن خالد
•• ابوظبي-الفجر:

���ص��ارك ن���ادي ت���ر�ث �الإم����ار�ت مم��ث��ًا مب��رك��ز ز�ي���د ل��ل��در����ص��ات و�لبحوث 
بدول  و�لدر��صات  �لوثائق  ملر�كز  �لعامة  لاأمانة   )34( �ل�  �الجتماع  يف 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �لذي �نعقد �الأحد يف مركز عي�صى 
�لثقايف مبملكة �لبحرين، بوفد �صم فاطمة �ملن�صوري مديرة مركز ز�يد 

للدر��صات و�لبحوث ولطيفة �لنعيمي م�صوؤولة �لن�صاط �لثقايف باملركز.
وقدمت �ملن�صوري يف �الجتماع تنوير�ً عما �أجنزه �ملركز يف �إعد�د �لدر��صة 
مقرح  لتنفيذ  ��صتكمااًل  �ملعا�صر،  �لعربي  �خلليج  تاريخ  عن  �لتوثيقية 
كان تقدم به �ملركز يف �لدورة �ل�صابقة ويتمثل يف �إ�صد�ر كتاب عن تاريخ 
دول �خلليج �لعربية، يعتمد على �لوثيقة �لتاريخية و�لرو�يات �ل�صفاهية 

كم�صدر رئي�س له.
وتناول �الجتماع عدد�ً من �الأجندة �ملطروحة على جدول �أعماله، حيث 
مت عر�س �لتقرير �ملايل و�الإد�ري لاأمانة، وطرق تنفيذ �الإ�صر�تيجية 
�ل�صاملة �ملقدمة من �الأر�صيف �لوطني يف �أبوظبي، و��صتعر��س �ملنجز يف 
�خلليجي"  �لتعاون  جمل�س  ل��دول  م�صورة  تاريخية  "مو�صوعة  م�صروع 
�لقا�صمي،  �صلطان  �ل�صيخ  ود�رة  و�الأر�صيف  للوثائق  �ل�صارقة  هيئة  من 
�لدول  يف  و�الأر�صيف  �لوثائق  م�صطلحات  "توحيد  م�صروع  وم�صتجد�ت 
�لعربية" من هيئة �ل�صارقة للوثائق و�الأر�صيف، كما مت تد�صني ح�صابات 

�لتو��صل �الجتماعي لاأمانة.
من جهة �أخرى �صارك مركز ز�يد للدر��صات و�لبحوث يف �لندوة �لفكرية 
�لتي �أقيمت �أم�س �الثنني على هام�س �الجتماع، بعنو�ن "�ل�صيخ عبد�هلل 

م��ن مملكة  �الأك��ادمي��ي��ني  م��ن  ع��دد  و�لتاريخ"، وحت���دث فيها  ب��ن خ��ال��د 
�إجناز�ت  وعر�صت  عمان،  و�صلطنة  �ل�صعودية  �لعربية  و�ململكة  �لبحرين 
�مل�صتوى  رف��ع  يف  و�إ�صهامه  �هلل"  "رحمه  لاأمانة  �ل�صابق  �ل��ع��ام  �الأم���ني 

�لثقايف و�الأدبي يف مملكة �لبحرين ومنطقة �خلليج �لعربي ب�صكل عام.
وقدمت فاطمة �ملن�صوري ورقة بعنو�ن: "جهود �ل�صيخ عبد �هلل بن خالد 
�آل خليفة يف جمع م�صادر تاريخ �خلليج.. �الأر�صيفات �لرو�صية منوذجاً"، 
�ل�صيخ عبد�هلل بن خالد  تناولت فيها منهج كتابة تاريخ �خلليج يف فكر 
ال�صيما  �لعاملية  �الأر�صيفات  جميع  م��ن  �خلليج  ت��اري��خ  جمع  يف  وج��ه��وده 
كتابة  يف  جديدة  جتربة  غماره  خو�س  �عترب  �ل��ذي  �لرو�صي،  �الأر�صيف 

تاريخ �خلليج.
كما تطرقت �إىل �أهم �الأبحاث و�لدر��صات �لتي قدمت يف ندوة �لعاقات 

�لتاريخية بني دول جمل�س �لتعاون ورو�صيا �لتي نظمتها �الأمانة �لعامة 
1997 حتت  ع��ام  �لتعاون يف  ب��دول جمل�س  و�ل��در����ص��ات  �لوثائق  ملر�كز 
عاملاً  ع�صر  خم�صة  مب�صاركة  خليفة،  �آل  خالد  بن  عبد�هلل  �ل�صيخ  رعاية 
وباحثاً من �مل�صت�صرقني و�مل�صت�صرقات �لرو�س، ومديري مر�كز �لدر��صات 
بالدر��صات  ومهتمني  وباحثني  �لعامة،  �الأم��ان��ة  يف  �الأع�����ص��اء  و�ل��وث��ائ��ق 

�لتاريخية.
�ملوجودة يف مكتبة  �لرو�صي  �الأر�صيف  وثائق  �لورقة مناذج من  وعر�صت 
مركز ز�يد للدر��صات و�لبحوث �لتي قدمت له هدية من مركز �لوثائق 
�لتاريخية يف �لبحرين �صمن توجيهات �ل�صيخ عبد�هلل بن خالد "رحمه 
�هلل"، كما عر�صت �لورقة بع�س �لفعاليات �لتي نظمها مركز ز�يد حول 

�لعاقات �الإمار�تية �لرو�صية.

بتوجيهات حمدان بن حممد
اللجنة العليا الإدارة االأزمات والكوارث بدبي برئا�سة من�سور بن حممد تعتمد االإجراءات الوقائية الحتفاالت راأ�س ال�سنة

•• دبي-وام:

مكتوم، ويل  �آل  ر��صد  بن  بن حممد  �ل�صيخ حمد�ن  �صمو  توجيهات  على  بناء 
�الأزمات  الإد�رة  �لعليا  �للجنة  �عتمدت  �لتنفيذي..  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
و�لكو�رث يف دبي برئا�صة �صمو �ل�صيخ من�صور بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم، 
�الإجر�ء�ت و�لتد�بري �لوقائية �خلا�صة باحتفاالت ر�أ�س �ل�صنة يف �الإمارة وذلك 
خال �الجتماع �لذي عقدته �للجنة ال�صتعر��س �ال�صتعد�د�ت الحتفاالت �لعام 
�جلديد و�خت�صا�صات و�أدو�ر متلف فرق �لعمل. ودعت �للجنة �لعليا جميع 
�أف��ر�د �ملجتمع لالتز�م بتطبيق �الإج��ر�ء�ت �لوقائية �ملعمول بها و�لتي باتت 

�مل�صتمرة،  �لتوعية  حمات  خ��ال  من  �ملجتمع  �أف���ر�د  جلميع  معلومة  �ليوم 
موؤكدة �أن تعاون �جلميع يف تطبيق تلك �الإجر�ء�ت ب�صورة �صليمة هو �الأ�صا�س 
ي�صتدعي  ما  وه��و  كوفيد19-  دب��ي يف مو�جهة جائحة  �ل��ذي حققته  للنجاح 
�حلر�س  ور�ء  م��ن  �الأول  �ل��ه��دف  لتحقيق  �لنموذجي  �لتعاون  ه��ذ�  مو��صلة 
مو�طنني  من  �جلميع  و�صامة  �صحة  وهو  �الح��ر�زي��ة،  �لتد�بري  �تباع  على 

ومقيمني وكذلك زو�ر �الإمارة.
و�أكد �صمو رئي�س �للجنة �لعليا الإد�رة �الأزمات و�لكو�رث �أن دبي ودولة �الإمار�ت 
عو�مل  ع��دة  �إىل  ��صتناد�ً  للجائحة  �لت�صدي  يف  نوعياً  جناحاً  حققت  عموماً 
مو�صحاً  �لعمل،  خطط  وتكامل  �جلهود  وت�صافر  �ملجتمع  تعاون  �أهمها  من 

�أن �الإج��ر�ء�ت �لوقائية �لتي ال تز�ل �صارية حتى �ليوم تعود حلر�س حكومة 
وزو�ر.  ومقيمني  مو�طنني  من  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  �صحة  �صون  على  دب��ي 
وقال �صمو �ل�صيخ من�صور بن حممد.. " مل نتوقف يوماً عن مر�قبة تطور�ت 
�جلائحة و�لو�صع �لعاملي، كذلك �لعمل اليز�ل قائماً بكل �الإجر�ء�ت �لوقائية 
يف  �جلميع  وتعاون  و�لعاملية،  �ملحلية  �ل�صحية  �جلهات  قبل  من  بها  �ملُو�صى 
ي�صّكل  �لتي  �لوجه  �أهمها كمامات  �أ�صا�صي، ومن  �لتد�بري �الحر�زية  تطبيق 
 - حوله".  م��ن  وجميع  و�أ���ص��رت��ه  �ل�صخ�س  حتمي  رئي�صية  �صمانة  �رت���د�وؤه���ا 
�حتفاالت ر�أ�س �ل�صنة.. و�عتمد �صمو رئي�س �للجنة خال �الجتماع �الإجر�ء�ت 
�لو�جب �تباعها خال �حتفاالت ر�أ�س �ل�صنة يف دبي، و�لتي ي�صكل عدم �اللتز�م 

بها مالفة �صريحة للقانون، حيث �صيتم توقيع �لغر�مات �ملحددة على كل من 
يخالف تلك �الإج��ر�ء�ت و�لتي �صملت: - �إلز�مية �رتد�ء �لكمامات للجميع يف 
متلف مناطق �الحتفاالت �صو�ء �ملغلقة منها �أو �ملفتوحة.. - �اللتز�م بتطبيق 
�رت��د�ء �لكمامات  �أهمها  كافة �الإج��ر�ء�ت �الحر�زية يف �الأماكن �ملغلقة ومن 
ال  مالف  لكل  دره��م   3000 �لغر�مة   - �الجتماعي..  �لتباعد  م��ر�ع��اة  مع 
يلتزم بارتد�ء �لكمامة. وبالن�صبة لاألعاب �لنارية �لتي متثل �أحد �أهم مظاهر 
�الحتفال بالعام �جلديد، فقد تقرر �إقامتها يف 29 موقعاً يف متلف مناطق 
�إمارة دبي، مبا يتيح للجميع �ال�صتمتاع بتلك �لفعاليات، دون �حلاجة للتكد�س 

يف مناطق بعينها، ما مينح �جلميع فر�صة �ال�صتمتاع يف �أجو�ء �آمنة.

الزوار وكذلك  واملقيمني  املواطنني  جميع  �صحة  على  دبي  حكومة  حلر�ش  تعود  املطبقة  الإجراءات  حممد:  بن  •  من�صور 
 • اأهمية ال�صتمرار يف تطبيق الإجراءات الوقائية حلماية �صحة و�صالمة جميع اأفراد املجتمع

الجتماعي التباعد  مراعاة  مع  واملغلقة،  املفتوحة  الأماكن  يف  الكمامات  ارتداء  • اإلزامية 
املغلقة الأماكن  يف  الحرتازية  الإجراءات  كافة  بتطبيق  • اللتزام 

الكمامة بارتداء  يلتزم  ل  من  لكل  درهم   3000 بقيمة  • غرامة 
الإمارة من  متفرقة  مناطق  يف  موقعًا   29 يف  النارية  الألعاب  احتفالت  • اإقامة 
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اأخبـار الإمـارات
اأكادميية اأبوظبي احلكومية تطلق برنامج الكريك باترك للم�ستويات االأربعة لقيا�س اأثر التدريب

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  �لر�ئدة  �حلكومية  �ملن�صة  �حلكومية،  �أبوظبي  �أكادميية  �أعلنت 
�لكفاء�ت �لب�صرية يف �إمارة �أبوظبي، و�لتابعة لد�ئرة �الإ�صناد �حلكومي، 
�أثر  لقيا�س  �الأرب��ع��ة  للم�صتويات  ب��ات��رك  "�لكريك  برنامج  �إط���اق  ع��ن 
للم�صاركني الكت�صاب فهم  �لفر�صة  �إتاحة  �إىل  و�لذي يهدف  �لتدريب"، 
عميًق ملنهجية �لكريك باترك �ملعتمدة عاملياً لتقييم نتائج بر�مج �لتعّلم 

و�لتدريب، �إىل جانب تعلم كيفية تطبيقها يف بر�مج �لتعّلم و�لتنمية. 
�إطار جهود �الأكادميية �لر�مية �إىل تطوير �لرب�مج  وياأتي �لربنامج يف 
و�صقل  �أبوظبي  حكومة  موظفي  كفاء�ت  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لتدريبية 
مهار�تهم �لتخ�ص�صية، �إذ يتيح منوذج �لكريك باترك �لذي يعتمد عليه 

�لربنامج، معيار�ً هاماً لا�صتفادة من ��صتثمار �ملهار�ت �ملهنية و�لتحقق 
منها.

�مل�صتويات  على  للتعرف  للم�صاركني  �لفر�صة  �لربنامج  يتيح  وك��ذل��ك، 
�الأربعة للتقييم. كما �صيتم ت�صليمهم كتّيباً يت�صمن جمموعة من �لنماذج 
�ملدجمة  �لتقييم  خطة  �أدو�ت  لبناء  ��صتخد�مها  ميكنهم  �لتي  و�الأمثلة 

�خلا�صة بهم و�كت�صاب معرفة كاملة مبا تقي�صه كل مرحلة.
يوفر  ك��م��ا  �ل��ت��دري��ب،  جن���اح  يف  �لتقييم  �أه��م��ي��ة  �ل��ربن��ام��ج  وي�صتك�صف 
ل�صركات  در��صات حالة وق�ص�س جناح  للم�صاركني لاطاع على  فر�صاً 
�لازمة  �لتقنيات  تعليمهم  يف  ي�صهم  مما  بفاعلية،  �لنموذج  ��صتخدمت 

�لتي متكنهم من �ختيار م�صادر �لتدريب �لفاعلة. 
ومن جانبه، قال �صعادة حممد غياث، �لقائم باأعمال مدير عام �أكادميية 

�أبوظبي �حلكومية: "ت�صعى �أكادميية �أبوظبي �حلكومية لتطبيق �أحدث 
�أبوظبي  حكومة  موظفي  لتزويد  �لتدريب  عمليات  تقييم  يف  �لتقنيات 
�لربنامج  هذ�  �إ�صافة  وت�صّرنا  �ملتاحة.  و�لتطوير  �لتعّلم  �أدو�ت  باأف�صل 
�إىل حمفظة مبادر�ت �لتعّلم و�لتنمية �ملتنوعة �لتابعة لاأكادميية و�لتي 
باملهار�ت  ودعمهم  �أبوظبي  حكومة  موظفي  لتمكني  خالها  من  ن�صعى 
تزويد  على  �ل��ربن��ام��ج  ب��ق��درة  ثقة  على  ون��ح��ن  �ل��ازم��ة،  �لتخ�ص�صية 
وتعزيز  �ملهني  �ل�صعيد  على  الإح��د�ث فرق  ��صتثنائية  بفر�صة  �مل�صاركني 

نتائج �الأد�ء ب�صكٍل كبري".
من  �لتحقق  كيفية  ��صتك�صاف  على  �لربنامج  "يرّكز  �صعادته:  و�أ���ص��اف 
فر�صًة  ليوفر  �لفعلية  �لعمل  �صلوكيات  على  �ملكت�صبة  �ملعرفة  تطبيق 
للقيام  عملهم  ج��ه��ات  �صمن  �مل�����ص��ارك��ني  �ع��ت��م��اد  تتيح  للتطوير  مم��ي��زًة 

بعمليات تقييم �الأد�ء وم�صاعدتهم على ربط �لنتائج �لتي يتم حتقيقها يف 
كل م�صتوى للو�صول �إىل �لنتيجة �لنهائية. كما ي�صهم �لربنامج �أي�صاً يف 
متكني �مل�صاركني للعمل ب�صفة �صركاء د�خليني رئي�صيني للم�صاهمة مبا 
يتما�صى مع مهمة وروؤية �جلهات �لتي يعملون بها و�ل�صركاء �لرئي�صني، 
باالإ�صافة �إىل ت�صهيل عملية تطوير �الأفكار �الأ�صا�صية فيما يتعلق بفاعلية 

�لتعّلم وتقييمه و�لتفكري �ال�صر�تيجي يف جمال �لتقييم".
لتطوير  �ل��ر�ئ��دة  �حلكومية  �ملن�صة  �حلكومية  �أبوظبي  �أكادميية  وتعد 
�لكفاء�ت �لب�صرية يف �إمارة �أبوظبي، و�لتابعة لد�ئرة �الإ�صناد �حلكومي، 
و�مل�صوؤولة عن تطوير وتوفري فر�س تعلم متنوعة وفق �أف�صل �ملمار�صات 
�لعاملية ومبا يلبي �حتياجات �إمارة �أبوظبي ويتو�فق مع روؤيتها وخططها 

�مل�صتقبلية. 

ويل عهد اأم القيوين ي�سهد توقيع اإطاق املرحلة االأوىل من م�سروع تطوير جزيرة ال�سينية باالإمارة

�ملتاأثرة باأعمال �مل�صروع.
جزيرة  تطوير  م�صروع  و�صينفذ 
�إجمالية  م�صاحة  ع��ل��ى  �ل�صينية 

خال  م��ن  ل��ل��ج��زي��رة  �مل�صتقبلية 
كهرباء  خ���ط���وط  ���ص��ب��ك��ة  مت���دي���د 
وت����وف����ري حمطات  ع�����ال  ����ص���غ���ط 

خطوط  ومتديد  ج��دي��دة،  تغذية 
�الت�صال  ���ص��ب��ك��ات  وت��وف��ري  �مل��ي��اه 
وكذلك حتويل وحماية �خلدمات 

•• اأم القيوين-وام:

�صهد �صمو �ل�صيخ ر��صد بن �صعود 
�أم  ع���ه���د  �مل���ع���ا ويل  ر������ص����د  ب����ن 
�لقيوين رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�الأمريي،  ب��ال��دي��و�ن  �أم�����س  �صباح 
�ملرحلة  �إط��������اق  ع���ق���د  ت���وق���ي���ع 
تطوير  م���������ص����روع  م�����ن  �الأوىل 
�لقيوين،  ب����اأم  �ل�����ص��ي��ن��ي��ة  ج���زي���رة 
وذلك باإن�صاء و�إجناز ج�صر لربط 
�جلزيرة مع �صارع �الحتاد، بتكلفة 

درهم.  300،000،000
وقع عقد �الإطاق �ل�صيخ عبد�هلل 
رئي�س  �ملعا  ر����ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن 
ور�مي  �لقيوين،  باأم  �ملالية  د�ئ��رة 
زي������د م����دي����ر ����ص���رك���ة ب���ات���ك���و ب����اأم 
�لقيوين  "�أم  ..و�صتتوىل  �لقيوين 
�مل�صروع  م��ه��ام  ك��اف��ة  �لعقارية" 
�الوىل  مرحلته  يف  ي��ه��دف  �ل���ذي 

جلزيرة  مبا�صر  رب��ط  توفري  �ىل 
حيث  �الحت��اد،  �صارع  مع  �ل�صينية 
ي��ت��ك��ون ن��ط��اق ع��م��ل �مل�����ص��روع من 
من  م��زدوج  رئي�صي  طريق  �إن�صاء 
ث��اث ح���ار�ت بكل �جت��اه وبطول 
وب�صرعة  م���ر  ك��ي��ل��و   2.5 ك��ل��ي 
�ل�صاعة،  يف  ك��م   100 ت�صميمية 
على  قو�صي  ج�صر  �إن�صاء  وكذلك 
كيلو   1 تقريبي  وب��ط��ول  �ل��ب��ح��ر 

مر.
و�أو�صحت "�أم �لقيوين �لعقارية" 
�لقو�صي  �جل�صر  �إن�صاء  �صيتم  �أن��ه 
لتوفري  �مل�صبق  �ل�����ص��ب  بطريقة 
�ل���وق���ت، وك���ذل���ك ل��ل��ح��ف��اظ على 
�ملمر�ت �ملائية لل�صيادين، حيث �ن 
يف  �صيتم  �مل�صروع  مطط  �إجن���از 
مدة قيا�صية ال تتجاوز 20 �صهر�ً، 
باالإ�صافة �ىل ذلك تت�صمن �أعمال 
ك��اف��ة �خلدمات  ت��وف��ري  �مل�����ص��روع 

ترفيهية  وم�������ص���ار�ت  �مل��ف��ت��وح��ة، 
ال�صتك�صاف  �ل����ن����ط����اق  و������ص����ع����ة 
�جلزيرة، وجمموعة من �ملطاعم 
�ملتنوعة،  �ل���ت���ج���اري���ة  و�مل����ح����ات 
�لنظيفة  �ل�صو�طئ  �ىل  باالإ�صافة 
�لفخمة  �ل�����رف�����ي�����ه  وم�������ر�ف�������ق 

و�ملتطورة.
�لعقارية"  �لقيوين  "�أم  وذك���رت 
�مل�������ص���روع وفق  ت�����ص��م��ي��م  �أن������ه مت 
�لعاملية  �لت�صميم  معايري  �أع��ل��ى 
كافة  م�صتوفاة  ل��ت��ك��ون  �حل��دي��ث��ة 
مل�صتخدمي  �ل�������ص���ام���ة  ج����و�ن����ب 
�ل���ط���ري���ق و�����ص���ت���ي���ع���اب �حل���رك���ة 
�ملرورية �مل�صتقبلية �صو�ء لاأفر�د 
ي�صهم  �ل��ب�����ص��ائ��ع مم��ا  �أو حل��رك��ة 
يف خ��ل��ق ط��ف��رة ن��وع��ي��ة م��ن حيث 
�لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية 

و�ل�صياحية يف �الإمارة.
�أعلى  �عتماد  �أن��ه مت  و�أ���ص��ارت �ىل 

قدم   /30،000،000/ ت��ب��ل��غ 
�ل����ذي م���ن �صاأنه  م��رب��ع��ة، �الأم�����ر 
وتطوير  من���و  ع��ج��ل��ة  ي���دع���م  �أن 
�لقيوين،  �أم  �إم���������ارة  ون���ه�������ص���ة 
و�صياحية،  جتارية  ج��ذب  كوجهة 
من خ��ال تطوير جممع فيات 
فخمة مطلة على �لو�جهة �ملائية 
و�لفنادق، وجمموعة من خيار�ت 
من  م�صتوحاة  و�لت�صلية  �لرفية 

منط �حلياة على �جلزر.
�لعقارية"  �لقيوين  "�أم  و�أ���ص��ارت 
�إىل �أن �مل�صروع �لذي تبلغ تكلفته 
درهم،  م��ل��ي��ار   2،47 �الإج��م��ال��ي��ة 
300 فيا  ي��ق��ارب م��ن  ي�صم م��ا 
فاخرة مطلة على �لو�جهة �ملائية 
بناية  و14  هاو�س،  ت��اون  و250 
 570 حتتوي على ما يقارب من 
وح����دة ���ص��ك��ن��ي��ة، وف��ن��دق��ني، و85 
و�الأماكن  �حل���د�ئ���ق  م��ن  ه��ك��ت��ار�ً 

م���ع���اي���ري �ال����ص���ت���د�م���ة و�جل������ودة 
و�ل�������ص���ي���ط���رة �ل���ن���وع���ي���ة وج������ودة 
�لتنفيذ  وط����رق  �مل��ق��رح��ة  �مل����و�د 
يف �الإن���������ص����اء م����ن خ�����ال �أح�����دث 
�لعاملية  و�مل��ق��اي��ي�����س  �مل��و����ص��ف��ات 
�مل�صروع  طبيعة  مع  تتنا�صب  �لتي 
ومر�عاة �لبيئة �ملحيطة بامل�صروع، 
�لطابع  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  وذل������ك 
�لبيئي و�حلياة �لربية و�لبحرية 

�لقائمة يف �ملنطقة.
نا�صر  �صعادة  �لعقد  توقيع  ح�صر 
���ص��ع��ي��د �ل���ت���اي م���دي���ر �ل���دي���و�ن 
�الأم�����ريي و���ص��ع��ادة ر����ص��د حممد 
�أحمد مدير �لت�صريفات بالديو�ن 
�الأم������ريي و����ص���ع���ادة ���ص��ي��ف حميد 
�صامل مدير مكتب �صمو ويل عهد 
�صيف  حممد  و�صعادة  �لقيوين  �أم 
�لرقابة  د�ئ��رة  ع��ام  �لتاي مدير 

�ملالية وعدد من �مل�صوؤولني.

اأطلقها مكتب ال�صارقة الرقمية

»ابت�سم.. االأمور �سهلة« حملة تقدم تفا�سيل اخلدمات املتوافرة للمواطنني واملقيمني على تطبيق ال�سارقة الرقمية

•• ال�شارقة-الفجر: 

ُعرفت  �لتي  �ل�صهرية  �لعبارة  من 
يف  �أن�������ت  "�بت�صم  �الإم�����������ارة  ب���ه���ا 
�ل�صارقة  مكتب  �أط��ل��ق  �ل�صارقة"، 
�الأمور  "�بت�صم..  حملة  �لرقمية 
�لتي  باخلدمات  للتعريف  �صهلة"، 
توفرها من�صة "�ل�صارقة �لرقمية" 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا �ل����ذك����ي �جل����دي����د يف 
م�صاعي  ت����ع����زز  ن���وع���ي���ة  خ����ط����وة 
�الإمارة يف �لتطوير �مل�صتمر جلودة 
�مل��ح��ل��ي ومتلف  �مل��ج��ت��م��ع  ح���ي���اة 
على  �لعمل  خ��ال  من  �لقطاعات 
ت��وف��ري م��ب��ادر�ت وح��ل��ول متطورة 
مي�صرة  بطريقة  �ملجتمع  خلدمة 
وفعالة، وتوفري بنية حتتية رقمية 

عالية �مل�صتوى.

دف���ع  مي���ك���ن���ك  �صهلة"،  �الأم����������ور 
�ل��ف��و�ت��ري، وط��ل��ب �إ����ص���د�ر رخ�س 
�مل�����ص��اري��ع �ل��ت��ج��اري��ة، ودف���ع ر�صوم 
�الأجرة،  مركبات  وحجز  �مل��و�ق��ف، 
وغريها من �خلدمات عرب �ملن�صة 
 ،  ds.sharjah.aeلرقمية�
 Digitalتطبيق حتميل  وميكن 
متجري  م������ن    Sharjah
 APP و    Google Play

.Store
ب���ن �صلطان  ���ص��ع��ود  �ل�����ص��ي��خ  وق����ال 
�ل�صارقة  مكتب  م��دي��ر  �لقا�صمي، 
�لرقمية: باإطاق من�صة وتطبيق 
تكون  �لرقمية"  "�ل�صارقة 
�ل�����ص��ارق��ة ق��د ح��ق��ق��ت ن��ق��ل��ة مهمة 
جمتمعها  بناء  م�صرية  يف  ونوعية 
عدد�ً  ي�صع  فالتطبيق  �ل��رق��م��ي، 
�لتي  �أم��ام �جلمهور  من �خلدمات 
مي��ك��ن �إمت��ام��ه��ا م��ن خ���ال نافذة 
�نتقلنا  ن��ك��ون ق��د  و�ح�����دة، وب��ه��ذ� 
��صتثمار  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  �إىل 
حياة  لت�صهيل  �حلديثة  �لتقنيات 
�جلمهور ودعم �لنمو و�ال�صتد�مة 
جاذبيتها  وت���ع���زي���ز  �الإم����������ارة  يف 

لا�صتثمار و�لعي�س و�لزيارة".
�صلطان  بن  �صعود  �ل�صيخ  و�أ���ص��اف 
�ل�صارقة  حملة  "ر�صالة  �لقا�صمي: 
�ل���رق���م���ي���ة، ه����ي ر�����ص����ال����ة وروؤي�������ة 

وموؤ�ص�صاته،  �ل�����ص��ارق��ة  جم��ت��م��ع 
وجت�������ص���د �حل���م���ل���ة �جل���ه���د �ل����ذي 
خلدمة  �الإم����ارة  موؤ�ص�صات  تبذله 
و�مل�صتثمرين،  �مل��ح��ل��ي،  �مل��ج��ت��م��ع 
من  �ملن�صة  تتيحه  ف��م��ا  و�ل�����زو�ر، 
�أوىل،  �ل��ي��وم، ه��ي مرحلة  خ��دم��ات 
و�صنعمل على �صم كافة �خلدمات 
و�ملعامات �حلكومية، وحتى بع�س 
بالقطاع  �لعاقة  ذ�ت  �الإج���ر�ء�ت 
�خلا�س ومنظمات �ملجتمع �ملحلي 

�لتنموية وغري �لربحية". 
�ل�صارقة  "مكتب  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
�لرقمية" تاأ�ص�س يف يونيو 2021 
بقر�ر �صادر عن �ملجل�س �لتنفيذي 

�الإ�صر�ف  �ل�صارقة بهدف  �إمارة  يف 
�ل��رق��م��ي يف  �ل��ت��ح��ول  ع��ل��ى عملية 
�الإم������ارة وت��وج��ي��ه��ه��ا ن��ح��و حتقيق 
بجودة  باالرتقاء  �ملتمثلة  غاياتها 
حياة �ملجتمع من خال رفع كفاءة 
�أكرث  �خلدمات �حلكومية وجعلها 
�صا�صة، كما يهدف �إىل رفع �لوعي 
باأهمية  �حلكومية  �جل��ه��ات  ل��دى 
�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي، و�ل�����ص��ع��ي نحو 
و�ملعلومات  �خلدمات  كفاءة  زي��ادة 
�حل��ك��وم��ي��ة مل���و�ك���ب���ة �ل���ت���ط���ور�ت، 
وت��وف��ري �ل��دع��م �ل��رق��م��ي و�الإط���ار 
�ال�صر�تيجية  لتنفيذ  �لت�صريعي 

�لعامة للتحول �لرقمي.

وتخاطب "�بت�صم.. �الأمور �صهلة" 
على  و�ل���زو�ر  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
و�حتياجاتهم  توجهاتهم  متلف 
ل���ت���ق���ول: مي��ك��ن��ك��م �ل����ي����وم �إمت�����ام 
�حلكومية  و�مل��ع��ام��ات  �خل��دم��ات 
ب�صا�صة  �الإم�������ارة  يف  و�خل���ا����ص���ة 
ب�����ص��ع دق����ائ����ق، وعرب  و����ص���رع���ة يف 
من�صة  �إىل  و�ح���د  دخ���ول  ت�صجيل 
تطبيقها  �أو  �لرقمية"  "�ل�صارقة 

�خلدمات �الجتماعية و�ملو��صات 
�الحتياجات  و�ملر�فق وغريها من 
�حلياتية �ليومية مل�صتخدميه من 
وم�صتثمرين  ومقيمني  مو�طنني 

وزو�ر.
وعمل مكتب �ل�صارقة �لرقمية على 
وتطبيقها  �ملن�صة  خدمات  عر�س 
باللغتني  خ����ا�����س  ف���ي���دي���و  ع�����رب 
�لعربية و�الإجنليزية وعلى لوحات 

�لذكي.
موقعها  ع�����رب  �مل���ن�������ص���ة  وت����ت����ي����ح 
�لذكي  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  �الإل����ك����روين، 
�ل�صارقة  م��ك��ت��ب  �أط���ل���ق���ه  �ل������ذي 
�لعام �جلاري  �لرقمية يف نوفمرب 
يف �مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة، �إجن����از �أكرث 
11 جهة  40 خدمة تقدمها  من 
خدمات  ت�صمل  وخا�صة،  حكومية 
جانب  �إىل  و�ل���ع���ق���ار�ت  �الأع���م���ال، 

�ل�صارقة،  �إم���ارة  �أن��ح��اء  ت��وزع��ت يف 
ودور  �ل����ت����ج����اري����ة  �مل������ر�ك������ز  ويف 
�إبد�عي  حم��ت��وى  وع��رب  �ل�صينما، 
من�صات  ع��ل��ى  وم���ك���ت���وب  م�������ص���ّور 
و�لقنو�ت  �الج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ص��ل 
�الإخ����ب����اري����ة و�الإع����ام����ي����ة، حيث 
حملت مركبات �الأجرة و�حلافات 
تخاطب  وه��ي  �لتطبيق  �صخ�صية 
"�بت�صم..  لهم:  وت��ق��ول  �جلمهور 

عزيزي ت�سارك يف حملة نظفوا االإمارات ال�سنوية الع�سرين مع جمموعة عمل االإمارات للبيئة
•• دبي - الفجر:

نظمتها  �لتي  �ل�صنوية  �لتنظيف  بحملة  �الإم����ار�ت،  يف  �ل��ر�ئ��د  �خل��ا���س  �مل��ط��ور  ع��زي��زي،  �صاركت 
جمموعة �الإم��ار�ت للبيئة يف بحري�ت �لقدرة بدبي، حتت رعاية وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة يف 

�لدولة.
�لو�صائل  خال  من  �لبيئة  حماية  بهدف   1991 �لعام  يف  للبيئة  �الإم���ار�ت  جمموعة  وتاأ�ص�صت 

�لتعليمية وبر�مج �لعمل و�مل�صاركة �ملجتمعية.
�لتعاون  "ي�صعدنا  �لعقاري:  للتطوير  عزيزي  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  عزيزي،  فرهاد  وق��ال 
مع جمموعة �الإمار�ت للبيئة لتحقيق هدف م�صرك لتعزيز �لر�صالة �ملهمة حلماية �لبيئة. �إن 
م�صاركتنا يف هذ� �حلدث جت�صد �لتز�منا �إز�ء م�صاندة �لتنمية �مل�صتد�مة، وتن�صيق �جلهود �لبيئية، 
�ن�صمام موظفي  �أماناً. وي�صرنا  و�أكرث  �أعلى  وم�صاعدة جمتمعاتنا على حتقيق م�صتوى معي�صي 

عزيزي لهذه �حلملة من �أجل �إحد�ث �لفرق �ملن�صود".
ويو��صل �ملطور م�صاركته وبذل �جلهود �لهادفة حلل �مل�صكات �لبيئية �لتي يو�جهها �لعامل، مع 

�اللتز�م بدعم �لعديد من �لرب�مج و�حلمات �ملماثلة يف �مل�صتقبل �لقريب.
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••  اأبوظبي-الفجر:

تعديل  �أبوظبي  ب�صرطة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �أعلنت مديرية 
�لثقيلة  و�ملركبات  �ل�صاحنات  دخ��ول  حركة  �أوق��ات  مو�عيد 
وحافات نقل �لعمال يف جميع �لطرق و�ل�صو�رع يف مدينة 

�أبوظبي و�لعني �عتبار�ً من �الأول من يناير 2022م.
مديرية  مدير  �حل��م��ريي  �صاحي  حممد  �لعميد  و�أو���ص��ح 
�أن �لقر�ر ياأتي  �ملرور و�لدوريات بقطاع �لعمليات �ملركزية 
�الإ�صبوع  نهاية  عطلة  بتغيري  �حل��ك��وم��ي  للتوجه  تنفيذ�ً 

�أي��ام و�أوق��ات دخول �ل�صاحنات وحافات نقل  وعليه تتغري 
�لعمال حيث تكون �أوقات �لذروة من �الثنني �إىل �جلمعة يف 
�إىل   6:30 �ل�صباحية من  �لفرتني  �أبوظبي على  مدينة 
 6:00 �إىل  ع�صر�ً   3:00 من  و�مل�صائية  �صباحاً   9:00
من  و  ���ص��ب��اح��اً   8:30 �إىل   6:30 م��ن  �ل��ع��ني  ويف  م�����ص��اء 

�إىل 4:00 ع�صر�ً .  ظهر�ً   2:00
بالت�صاريح  �الل��ت��ز�م  �إىل  �لثقيلة  �مل��رك��ب��ات  �صائقي  ودع���ا 
�ملرورية �ل�صادرة من �جلهات �ملخت�صة، و�اللتز�م ب�صروطها 
وتوقيت حركة �صريها، و�تباع �الإر�صاد�ت على مد�خل �لطرق 

يف مدينة �أبوظبي و�صو�حيها، و�لتقيد باأوقات �لذروة �ملعلن 
عنها حلركة �ملركبات �لثقيلة يف �إمارة �أبوظبي  

�ملركبات  على  �مل��خ��ال��ف��ات  تطبيق  على  �لت�صديد  �أن  و�أك���د 
�لذكية  �الأنظمة  خ��ال  من  ومالفتها  ور�صدها  �لثقيلة 
�ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة ووفقاً  و�أول��وي��ات��ه��ا  ي��اأت��ي �صمن ج��ه��وده��ا 
�ملروري  �ل�صبط  و�إج���ر�ء�ت  قو�عد  ب�صاأن  �ل���وز�ري  للقر�ر 
�لثقيلة  �ملركبات  دخ��ول  �أو  "مرور  هي  �ملخالفة  ن�س  ف��اإن 
يف �لطرق و�الأماكن �ملمنوعة �لغر�مة 1000 درهم و�أربع 

نقاط مرورية".

�سرطة اأبوظبي : تعديل مواعيد حركة دخول ال�ساحنات 
وحافات نقل العمال يف اأوقات الذروة

•• ال�شارقة-وام: 

�عتمد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س 
�الأعلى حاكم �ل�صارقة �م�س �ملو�زنة �لعامة الإمارة �ل�صارقة باإجمايل نفقات يبلغ 
�لروؤية �ال�صر�تيجية لاإمارة يف  �إىل حتقيق  34،4 مليار درهم وتهدف  نحو 
�القت�صاد  �ملالية وحتفيز  �ال�صتد�مة  وتعزيز  و�الجتماعية  �القت�صادية  �لتنمية 

�لكلي على �أن ت�صهم �ملو�زنة �لعامة يف �خلدمات و�لتنمية على حد �صو�ء.
وت�صتند �ملو�زنة �إىل عملية تعزيز �ملرتكز�ت �ملالية لارتقاء بالريادة �القت�صادية 
و�لثقافية و�لعلمية و�ل�صياحية وتعزيز �لقدر�ت ملو�جهة �لتحديات �القت�صادية 
ذ�ت  �ال�صر�تيجية  و�مل��وؤ���ص��ر�ت  �اله���د�ف  من  �لعديد  �مل��و�زن��ة  وتبنت  �ملختلفة 
يف  �ال�صتثمار  تعزيز  ومنها  و�لثقايف  و�لعلمي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لبعد 
�لبنية �لتحتية وبقية �الأن�صطة �القت�صادية و�لتي حتقق ميزة تناف�صية لاإمارة 
وتعالج  �ملو�طنني  تخدم  متنوعة  و�أ�صاليب  ب�صيغ  �الجتماعي  �لدعم  وتقدمي 
�حتياجاتهم �ملعي�صية وت�صمن لهم �ال�صتقر�ر �الجتماعي و�لرفاهية �القت�صادية 

وتعمل على تلبية �الحتياجات �حلياتية �ملختلفة.
كما تهدف �ملو�زنة �إىل ��صتخد�م �أف�صل �لو�صائل �لتي تعمل على حتفيز �القت�صاد 
�لب�صرية  و�لطاقات  ب��امل��و�رد  �ملتنامي  و�الهتمام  �ملالية  و�ال�صتد�مة  و�لتنمية 

�ملو�طنة وتعزيز دورهم يف عمليات �لبناء و�لتنمية �مل�صتد�مة.
وقال �صمو �ل�صيخ �صلطان بن �أحمد بن �صلطان �لقا�صمي نائب حاكم �ل�صارقة: 
"جاءت مو�زنة حكومة �ل�صارقة للعام 2022 بتوجيهات ومباركة �صاحب �ل�صمو 
�الإم��ارة يف حتقيق  لتكمل م�صرية  �لقا�صمي  بن حممد  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ 
�لقطاعات و�ملجاالت  �مل�صتد�مة يف كافة  و�لتنمية  و�لنجاح  �لتميز  �أعلى درجات 
�لبناء على ما حتقق عرب م�صو�ر طويل يف تنمية  �مل�صاألة يف  ت�صتمر هذه  حيث 

�الإن�صان و�ملكان وفقاً لروؤية �صاحب �ل�صمو �لثاقبة".
و�أ�صاف �صموه: "جتاوزت مو�زنة �لعام �جلديد 34 مليار درهم وز�دت كماً ونوعاً 
عن �صابقتها يف �لعام �ملا�صي وهذ� يعني لنا جميعاً �أن نكون على قدر �مل�صوؤولية 
لن�صهم كل من موقعه ودوره ووظيفته يف �ال�صتمر�ر باالرتقاء بال�صارقة مبا يليق 
بها وت�صتحقه منا ومن �أجل م�صتقبل �أف�صل مع �لقيادة �حلكيمة ل�صاحب �ل�صمو 
حاكم �ل�صارقة �لد�عم با حدود لكل �مل�صاريع �لنوعية يف كافة �ملجاالت �لثقافية 
للجميع  و�لرفاهية  و�خل��ري  و�لبيئة  �ال�صتثمار  ع��امل  ويِف  و�ملعرفية  و�لعلمية 
�لقا�صمي ويل عهد ونائب  �صلطان  �صلطان بن حممد بن  �ل�صيخ  �صمو  ومتابعة 
�ملجاالت  كافة  تطوير  على  �حلثيثة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�صارقة  حاكم 
على  تنعك�س  �لتي  �ملعايري  �أف�صل  وف��ق  �مل�صروعات  متلف  وتنفيذ  و�خل��دم��ات 

��صتقر�ر �ملجتمع ومتا�صكه".
�ملالية  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�صمي  �صعود  بن  حممد  �ل�صيخ  �صعادة  �أ���ص��ار  جانبه  من 
�الأهد�ف  من  �لعديد  تبنت  لاإمارة  �لعامة  �ملو�زنة  �أن  �إىل  بال�صارقة  �ملركزية 
ل�صاحب  �ل�صامية  �لتوجيهات  عك�صت  و�لتي  و�ملالية  �ال�صر�تيجية  و�الأولويات 
�ملجل�س  توجهات  وك��ذل��ك  و�مل��ت��ج��ددة  �ل�صاملة  وروؤي��ت��ه  �ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو 
على  تعمل  و�ل��ت��ي  �مل��رك��زي��ة  �ملالية  ل��د�ئ��رة  �الأ�صر�تيجية  و�ل��روؤي��ة  �لتنفيذي 

�ملالية �حلكومية  �مل��و�رد  �إد�رة  �ملالية وكفاءة  �ال�صتد�مة  �أعلى م�صتويات  حتقيق 
موؤ�صر�ت  وفق  تقدمي �خلدمات �حلكومية  ق��در�ت �جلهات �حلكومية يف  ودعم 
�إىل تعزيز �ل�صر�كات  �إ�صافة  حددتها مو�زنة �الأد�ء �ملطبقة يف حكومة �ل�صارقة 
ت�صمن  �لتي  �لتحفيزية  �حل��زم  وت��ق��دمي  �خل��ا���س  �لقطاع  م��ع  �ال�صر�تيجية 
لهم �ال�صتمر�ر يف دفع عجلة �لنمو و�لتنمية و�لتطور لاإمارة وتطوير تقنيات 
د�خلياً  �ملتاحة  �لتمويلية  �لفر�س  �أف�صل  عن  �لبحث  يف  �لعامة  �ملو�زنة  متويل 

وخارجياً ل�صمان �ال�صتد�مة �ملالية للحكومة.
تعترب  �لعام  لهذ�  �لعامة  "�ملو�زنة  �لقا�صمي:  �صعود  بن  حممد  �ل�صيخ  و�أ�صاف 
�القت�صادية  للتنمية  ..ب��ع��د  ببعدين  م��و�زن��ة  وه���ي  �الإم�����ارة  ت��اري��خ  يف  �الأك����رب 
و�الجتماعية و�لبعد �الآخر هو خدمي ويتثمل يف تطوير �لبنية �لتحتية باالمارة 
و�ملتطلبات  �الم��ارة  �قت�صاد  حتفيز  جمال  يف  ��صر�تيجية  �أولويات  تبنت  حيث 
�لتنموية و�الجتماعية ل�صمان حتقيق معدالت �لنمو �القت�صادي و�لتي ت�صاهم 
و�صمان  و�لعاملية  �القليمية  �القت�صادية  �خلريطة  على  �ل�صارقة  دور  تعزيز  يف 
حتقيق �ال�صتقر�ر �ملايل وحت�صني م�صتوى �لتناف�صية لاإمارة من خال تقدمي 
خدمات مالية و��صر�تيجية مميزة و�ن تر�عي م�صتوى توفري �لبيئة �جلذ�بة 
للم�صتثمرين �ملحليني و�لدوليني وتوفري �لبيئة �ل�صياحية يف جماالت متلفة 
و�ن تكون  و�لعلمية و�لرفيهية  و�لعاجية  �لثقافية و�لر�ثية  �ل�صياحة  منها 
حيث  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �ملالية  �ملعايري  �صمن  و�لنتائج  و�مل��وؤ���ص��ر�ت  �ملعطيات  كافة 
معدالت �لت�صخم و�النفاق �لقطاعي وبقية موؤ�صر�ت �القت�صاد �لكلي �إىل جانب 

تعزيز �أطر �صيا�صات �صبط وتر�صيد �النفاق �حلكومي".
وقال �ل�صيخ حممد بن �صعود �لقا�صمي: "�ن �ملو�زنة تعزز �لتوجه �ال�صر�تيجي 
لامارة يف تطوير �لبنية �لتحتية يف �ملر�فق و�ملجاالت �حليوية و�ملحافظة على 
�مل�صاريع  خ��ال  من  �الم���ارة  يف  �ل�صياحة  دور  وتو�صيع  �لعامة  و�ل�صحة  �لبيئة 
�ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  تنفيذها  على  �أ�صرف  �لتي  و�خلدمية  �ل�صياحية 
للجذب  فاعلة  حمطة  بو�صفها  لامارة  م�صافة  قيمة  و�صتحقق  حققت  و�لتي 
�ل�صياحي و�لعلمي و�لثقايف و�إر�صاء دعائم �لبيئة �ال�صتثمارية �لو�عدة وتطوير 
جماالت �ال�صتثمار يف �ملو�رد �لب�صرية وزيادة فر�س �لتوظيف و�لتي متثل �إحدى 
على  �جل��اد  و�لعمل  �ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  ل�صاحب  �ال�صر�تيجية  �الأول��وي��ات 
تهيئة �لبيئة �لتنظيمية �ملنا�صبة لهم لغر�س �البد�ع و�البتكار وذلك من خال 
دعم �جلهات �حلكومية مالياً وتوفري كافة متطلبات �لتمويل �لازمة لتعزيز 
قدر�تها يف تنفيذ مبادر�تها وم�صاريعها �ال�صر�تيجية و�لت�صغيلية كما ت�صمن 
حتقيق �أف�صل �خلدمات �ملميزة للمو�طنني و�ملقيمني يف كافة �ملجاالت �حلياتية 
للمجتمع  و�ل�����ص��ع��ادة  �لرفاهية  حتقق  �ل��ت��ي  و�مل��م��ار���ص��ات  �ملعايري  �ف�صل  ووف���ق 
حيث �أ�صبحت لل�صارقة مكانة مميزة على �خلريطة �لعاملية �لثقافية و�لعلمية 
للروؤية  نتيجة  ه��و  �ملميزة  �ملكانة  ه��ذه  على  �ل�صارقة  ح�صول  و�أن  و�ل�صياحية 
بطريقة  �لبناء  لعملية  وقيادته  �ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  ل�صاحب  �ال�صر�تيجية 
و�حل�صاري  �لثقايف  لاإبد�ع  عاملية  عا�صمة  �ل�صارقة  لتكون  وم�صتمرة  تر�كمية 

وغري ذلك من �الإجناز�ت �لتي نفتخر بها جميعاً".
و�أكد �صعادة وليد �ل�صايغ �ملدير �لعام لد�ئرة �ملالية �ملركزية �أنه يف �لوقت �لذي 

ي�صهد فيه �لعامل عدم ��صتقر�ر وتعايف بع�س موؤ�صر�ت �القت�صاد �لعاملي نتيجة 
ت�صهد  قد  و�لتي  و�ملتحور�ت �جلديدة  للجائحة  �ل�صلبية  �الآث��ار  بع�س  ��صتمر�ر 
مثالياً بني  �ل�صارقة خلقت تو�زناً  �أن  �إال  �لعامل  �إغاقات جديدة يف بع�س دول 
بعدي �لتنمية و�خلدمات فا�صتمرت عملية تنفيذ �مل�صاريع و�ملبادر�ت �لر�أ�صمالية 
و�صهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق �الإم��ارة نه�صة عمر�نية 

ذ�ت �أبعاد �جتماعية و�صياحية وثقافية.
وتابع �أن مو�زنة عام 2022 عملت على توفري �إطار عملي يف تنفيذ توجيهات 
و�أول����وي����ات ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة يف �أن ت��ك��ون ه���ذه �مل���و�زن���ة �الأد�ة 
ع�صري  ومبنظور  �حلكومة  و��صر�تيجية  روؤي��ة  ترجم  �لتي  �ال�صر�تيجية 
ومتطور وعليه فاإن عملية �إعد�د �ملو�زنة قد متت يف �صوء �إطار �النفاق متو�صط 
�الج���ل ب��اال���ص��اف��ة �ىل رب���ط �مل���و�زن���ة �ل��ع��ام��ة ل��ام��ارة ب��ال��ع��دي��د م��ن �ملوؤ�صر�ت 
�القت�صادية و�الجتماعية ومنها زيادة م�صتوى تطوير وحت�صني �لبنية �لتحتية 
لامارة وزيادة �لتحفيز �القت�صادي للقطاع �خلا�س لت�صمن له �ال�صتمر�ر يف 
�مل�صاهمة يف عملية �لتنمية �القت�صادية وتعمل �ملو�زنة �ي�صاً على تقدمي �لدعم 
باال�صتقر�ر  �لعو�ئل  لتنعم  �ملائم  و�ل�صكن  �لعمل  فر�س  وتوفري  �الجتماعي 
�ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  �إليها  �أ�صار  �لتي  �ال�صري  و�لتكاتف  و�الطمئنان 
�لرغيد  �لعي�س  ل�صموه ي�صعى �ىل حتقيق  �أكرث منا�صبة و�لتي متثل هاج�صاً  يف 
و�الزدهار �لد�ئم للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �الإمارة وبذ�ت �الجتاه عملت 
�حلكومة على تنويع م�صادر متويل �ملو�زنة ل�صمان �ال�صتد�مة �ملالية �مل�صاريع 
حمتلف  يف  �ل�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�صمو  �صاحب  بتنفيذها  ي��وج��ه  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت 
�لتحتية  و�لبنية  و�لعلمية  و�ل�صياحية  و�الجتماعية  �القت�صادية  �لقطاعات 

بطريقة �حر�فية ووفق �أف�صل �ملعايري و�ملمار�صات �لعاملية بهذ� �ل�صاأن.
2 باملائة عن مو�زنة  �أن �ملو�زنة �لعامة �رتفعت بن�صبة  و�أ�صار وليد �ل�صايغ �إىل 
ل�صمان  �لر�أ�صمالية  �مل�صاريع  مو�زنة  دعم  يف  �حلكومة  و��صتمرت   2021 عام 
 2022 ع��ام  يف  �مل�صاريع  ه��ذه  على  �الن��ف��اق  �حتياجات  تلبية  يف  �ال�صتمر�رية 
�أما �لرو�تب و�الأجور  �لعامة  �ملو�زنة  ولت�صكل هذه �ملو�زنة ن�صبة 30 باملائة من 
فقد �صكلت ن�صبة 25 باملائة من �ملو�زنة بزيادة قدرها 4 باملائة عن مو�زنة �ل�صنة 
باملائة   25 �ملا�صية وكذلك �حلال بالن�صبة للم�صروفات �لت�صغيلية فقد �صكلت 
مو�زنة  �أم��ا   2021 مب��و�زن��ة  مقارنة  باملائة   3 مقد�رها  ب��زي��ادة   2022 لعام 
�لدعم و�مل�صاعد�ت فقد �صكلت نحو 11 باملائة من �ملو�زنة �لعامة وحققت زيادة 
ت�صديد�ت  مو�زنة  �صكلت  حني  يف   ،2021 3 باملائة مقارنة مبو�زنة  مقد�رها 
 2022 لعام  �لعامة  �مل��و�زن��ة  �جمايل  من  باملائة   7 ن�صبة  وفو�ئدها  �لقرو�س 
وبزيادة مقد�رها 18 باملائة عن مو�زنة 2021 وهذه تعزيز من قدرة �حلكومة 
ومتانة �ملاءة �ملالية لها يف ت�صديد كافة �لتز�ماتها. وب�صكل عام ومن �أجل متكني 
�حلكومة من حتقيق �أهد�فها ومبادر�تها �ال�صر�تيجية و�لت�صغيلية فقد عملت 
على  و�لعمل  للحكومة  �ملالية  و�ال�صتد�مة  �ال�صتقر�ر  تعزيز  على  �ملالية  د�ئ��رة 
زيادة م�صتوى �النفاق بن�صبة 2 باملائة لتلبي بذلك متطلبات �جلهات �حلكومية 
�صبط  موؤ�صر�ت  م�صتوى  وتطوير  �لتنمية  متطلبات  ملو�جهة  قدرتها  وحت�صني 

وتر�صيد �النفاق �حلكومي.

و�أو�صح �أن عملية تبويب �ملو�زنة على �أ�صا�س �لقطاعات �القت�صادية تعد و�حدة 
من �أهم �الدو�ت �لتي تعك�س �لتوجه �ال�صر�تيجي للحكومة، فقد �حتل قطاع 
 44 ن�صبة  ولي�صكل  �لعامة  �ملو�زنة  �الوىل بني قطاعات  �ملرتبة  �لتحتية  �لبنية 
باملائة من �إجمايل �ملو�زنة �لعامة لعام 2022 وبن�صبة زيادة مقد�رها 4 باملائة 
عن مو�زنة 2021 وهذ� يعك�س �الهتمام �ال�صتثنائي للحكومة يف تطوير �لبنية 
و�ال�صتد�مة وجذب  �لتنمية  لعملية  �لفقري  �لعمود  بو�صفها  �لتحتية لامارة 

�ال�صتثمار�ت �الجنبية و�ملحلية يف كافة �لقطاعات �حليوية.
�لن�صبية  �الأهمية  �لثانية يف  �ملرتبة  �لتنمية �القت�صادية يف  ياأتي قطاع  يف حني 
حيث �صكل نحو 27 باملائة من �إجمايل �ملو�زنة �لعامة لعام 2022 ..�أما قطاع 
�لن�صبية  �هميته  �صكلت  حيث  �لثالثة  �ملرتبة  يف  جاء  فقد  �الجتماعية  �لتنمية 
نحو 21 باملائة من �إجمايل �ملو�زنة �لعامة لعام 2022 بن�صبة زيادة مقد�رها 
وذلك من �أجل توفري �أف�صل �خلدمات و�لدعم   2021 مو�زنة  عن  باملائة   3
�لن�صبية  �الهمية  �صكلت  حني  يف  �الم��ارة  يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  و�مل�صاعد�ت 
8 باملائة من �جمايل �ملو�زنة  لقطاع �الد�رة �حلكومية و�الأمن و�ل�صامة نحو 

.2021 مو�زنة  عن  باملائة   8 مقد�رها  زيادة  بن�صبة  �لعامة لعام 2022 
�ل��ذي ت�صكل فيه هذه  �لوقت  �لعامة للحكومة ففي  �الي���ر�د�ت  �أم��ا على �صعيد 
�الير�د�ت �مل�صدر �لرئي�صي لتمويل �ملو�زنة �لعامة حيث �هتمت �حلكومة بطريقة 
��صتثنائية يف تنمية هذه �الي��ر�د�ت وحت�صني كفاءة �لتح�صيل وتطوير �الأدو�ت 
�جتاهات  حتليل  وب�صاأن  �لتوجه  ه��ذه  تعزز  �لتي  و�لذكية  �لتقنية  و�الأ�صاليب 
�الي��ر�د�ت �لعامة فقد حقق �الي��ر�د�ت �حلكومية زي��ادة ملحوظة لعام 2022 
حيث ز�دت بن�صبة 49 باملائة لعام 2022 مقارنة مبو�زنة �الير�د�ت �لعامة لعام 
53 باملائة من �جمايل مو�زنة  ن�صبة  �لت�صغيلية  �الير�د�ت  �صكلت  2021 حيث 
8 باملائة عن �الي��ر�د�ت �لت�صغلية لعام  2022 بزيادة مقد�رها  �الي��ر�د�ت لعام 
2021 يف حني بلغت ن�صبة �الإير�د�ت �لر�أ�صمالية ن�صبة 35 باملائة لعام 2022 
بن�صبة زيادة كبرية عن عام 2021 �أما �الإير�د�ت �ل�صريبية فقد �صكلت نحو 6 
باملائة من جمموع �الير�د�ت �لعامة وبز�دة مقد�رها نحو 20 باملائة عن �الير�د�ت 
�ل�صريبية لعام 2021 وبذ�ت �الجتاه فقد �صكلت �الير�د�ت �جلمركية ن�صبة 3 
باملائة و�إير�د�ت �لنفط و�لغاز نحو 3 باملائة من �إجمايل مو�زنة �الير�د�ت لعام 
مقارنة باير�د�ت �لنفط و�لغاز لعام 2021.  ملحوظة  زيادة  وبن�صبة   2022
و�أعربت د�ئرة �ملالية �ملركزية مبنا�صبة �عتماد مو�زنة �المارة مبر�صوم �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�ل�صارقة عن تقديرها للجهود �لد�عمة و�ملميزة �لتي بذلتها �جلهات �حلكومية 
كافة يف �جناز �ملو�زنة خال فرة قيا�صية وتقدميها كافة �أنو�ع �لدعم و�مل�صاندة 
لد�ئرة �ملالية �ملركزية وبذ�ت �لوقت فاإن �لد�ئرة تقدم �صكرها وتقديرها ل�صمو 
�ل�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�صارقة 
ورئي�س �ملجل�س �لتنفيذي و�أ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �ملجل�س �لتنفيذي ملا قدموه 
لعام  ل��ام��ارة  �لعامة  �مل��و�زن��ة  �إع���د�د  ف��رة  من توجيهات ودع��م ومتابعة طيلة 
�ال�صت�صاري ملقرحاتهم  �ملجل�س  و�أع�صاء  رئي�س  �إىل  مو�صول  و�ل�صكر   2022

وتو�صياتهم �لقيمة و�الإيجابية.

•• ال�شارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  �ل�صارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، ���ص��ب��اح �أم�س 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  بح�صور 
نائب  �لقا�صمي  �صلطان  بن  �أحمد 
�ل�����ص��ارق��ة، �ج��ت��م��اع �ملجل�س  ح��اك��م 
وذلك  �ل�صارقة،  الإم��ارة  �لتنفيذي 

يف مكتب �صمو �حلاكم.
�جتماعه  خ���ال  �ملجل�س  ون��اق�����س 
�مل��و���ص��وع��ات �مل��درج��ة ع��ل��ى جدول 
�أع�����م�����ال�����ه، وب����ح����ث �ل����ع����دي����د من 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  يف  �مل�����ص��ت��ج��د�ت 
ملختلف �لدو�ئر و�لهيئات يف �إمارة 
�الطاع  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صارقة، 
�مل�صروعات  يف  �ل��ع��م��ل  ���ص��ري  ع��ل��ى 

�لتنموية �ملتنوعة.
ب�صاأن  ق��������ر�ر�ً  �مل��ج��ل�����س  و�أ������ص�����در 
�لت�صريعية  �ل�صوؤون  جلنة  ت�صكيل 
�ل�صارقة،  �إم������ارة  يف  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة 
جلنة  ت�صكل  �أن  على  �لقر�ر  ون�س 
يف  و�لقانونية  �لت�صريعية  �ل�صوؤون 
�مل�صت�صار  برئا�صة  �ل�صارقة  �إم���ارة 
من�صور  �ل�����دك�����ت�����ور  �ل�����ق�����ان�����وين 
�لد�ئرة  رئي�س   - ن�صار  بن  حممد 

�ل��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة �ل�����ص��ارق��ة - 
وع�صوية �لتالية �أ�صماوؤهم: 

بن  ���ص��ي��ف  ع��ي�����ص��ى   / �ل�����ص��ي��د   .1
ح���ن�������ص���ل، م�������ص���ت�������ص���ار ق�����ان�����وين - 
حلكومة  �لقانونية  �لد�ئرة  مدير 

�ل�صارقة نائباً للرئي�س.
عبد�هلل  حم���م���د   / �ل�������ص���ي���د   .2
يف  �ل��ق��ان��وين  �مل�صت�صار  �ل�����ص��ل��م��ان، 
و�لزر�عة  �لبلديات  ���ص��وؤون  د�ئ���رة 

و�لرثوة �حليو�نية.
3. �ل�صيد / يو�صف ح�صن عبد�هلل 

�ل���ق���ان���وين  �مل�������ص���ت�������ص���ار  ع����ل����ي،  �آل 
للمجل�س �ال�صت�صاري.

4. �ل�صيد / �صالح حممد �لزعابي، 
�مل�����ص��ت�����ص��ار �ل���ق���ان���وين يف �ل���د�ئ���رة 

�لقانونية حلكومة �ل�صارقة.
بن  ����ص���امل  ���ص��ي��ف   / �ل�����ص��ي��د   .5
خليف �لطنيجي، م�صت�صار قانوين 
- مدير �إد�رة �ل�صوؤون �لقانونية يف 

بلدية �ل�صارقة.
حممود  �ل�������ص���ادق   / �ل�����ص��ي��د   .6
�لقانوين  �مل�����ص��ت�����ص��ار  ���ص��ن��ي��ن��ة،  �أب����و 

حلكومة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل����د�ئ����رة  يف 
�ل�صارقة.

7. �ل�صيد / مدثر عبد�هلل ف�صل، 
�مل�صت�صار �لقانوين يف د�ئرة �لتنمية 

�القت�صادية.
ثابت،  �أي���وب  ج��ودت   / �ل�صيد   .8
�ل����ق����ان����وين يف د�ئ������رة  �مل�������ص���ت�������ص���ار 

�الإ�صكان.
9. �ل�صيد / �صليمان علي �حلاطي، 
�مل�����ص��ت�����ص��ار �ل���ق���ان���وين يف �ل���د�ئ���رة 

�لقانونية حلكومة �ل�صارقة.

حممد  ع��ائ�����ص��ة   / �ل�����ص��ي��دة   .10
رئ��ي�����س ق�صم  �ل�������ص���وي���دي،  ه����زمي 
�لقانونية  �ل��د�ئ��رة  يف  �لت�صريعات 

حلكومة �ل�صارقة.
�أ����ص���در �مل��ج��ل�����س ق�����ر�ر�ً ب�صاأن  ك��م��ا 
ب��ت�����ص��ك��ي��ل جل���ن���ة �الإ������ص�����ر�ف على 
�إمارة  يف  لابتكار  �الإم����ار�ت  �صهر 
�ل�����ص��ارق��ة، ون�����س �ل���ق���ر�ر ع��ل��ى �أن 
�صهر  على  لاإ�صر�ف  جلنة  ُت�صكل 
�الإمار�ت لابتكار يف �إمارة �ل�صارقة 
�صعادة  ب��رئ��ا���ص��ة  2022م  ل�����ص��ن��ة 

�الأمني   – �ل�صويدي  حمد  �أح��م��د 
�لتنفيذي  للمجل�س  �مل�صاعد  �لعام 
– وع�صوية �لتالية �أ�صماوؤهم: 1. 
�الأمانة  �ليا�س،  �لعزيز  عبد  خلود 
�لتنفيذي الإمارة  �لعامة للمجل�س 

�ل�صارقة نائباً للرئي�س.
رفعت،  عبد�حلميد  ن��ادي��ة  د.   .2

جامعة �ل�صارقة.
�لهيئة  علي،  �آل  ح�صني  نا�صر   .3

�لعربية للم�صرح.
�صعيد علي �حلمادي، موؤ�ص�صة   .4

�ل�صارقة لتطوير �لقدر�ت.
5. ح�صني علي حممد �ملا، �ملكتب 

�الإعامي حلكومة �ل�صارقة.
�الأمانة  �لنعيمي،  حممد  رمي   .6
�لتنفيذي الإمارة  �لعامة للمجل�س 

�ل�صارقة.
ون���اق�������س �مل��ج��ل�����س م�������ص���روع ق���ر�ر 
لاأن�صطة  �ملز�ولة  �ملن�صاآت  تنظيم 
�ل�صارقة،  �إم�����ارة  يف  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�الأع�صاء  �ل�������ص���ادة  �إب��������د�ء  وب���ع���د 
�مل�صروع  ب��ن��ود  ح���ول  ماحظاتهم 

وجه �ملجل�س بالتن�صيق مع �جلهات 
�ملاحظات  ح����ول  �ل���ع���اق���ة  ذ�ت 

وت�صمينها مل�صروع �لقر�ر.
�لتقرير  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط����ل����ع 
تخ�صي�س  جلنة  الأع��م��ال  �ل�صنوي 
�الأر��صي يف �إمارة �ل�صارقة، وتناول 
�للجنة  عمل  �إح�صائيات  �لتقرير 
�الأر��صي  م��ن��ح  �أع�����د�د  خ���ال  م��ن 
�صكنية،  1532 قطعة  بلغت  �لتي 
لي�صل  ����ص��ت��ث��م��اري��ة  ق��ط��ع  و703 
�إن�صاء  منذ  �مل�صروفة  �لقطع  عدد 
�إىل  2014م،  �ل���ع���ام  يف  �ل��ل��ج��ن��ة 
�صكنية  �أل��ف قطعة   11 م��ن  �أك��رث 

و5 �آالف قطعة ��صتثمارية.
�الجتماعات  �لتقرير  ت�صمن  كما 
59 �جتماعا  �ملنعقدة و�لتي بلغت 
بحثت  2021م  �ل�����ع�����ام  خ������ال 
�ملقدمة  �لطلبات  �للجنة  خ��ال��ه 
وف�����ق�����اً ل���ل�������ص���روط و�ل�������ص���و�ب���ط 
�ملجال�س  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وذل�����ك 
و�ل��دو�ئ��ر ذ�ت  �الإم���ارة  �لبلدية يف 

�الخت�صا�س.
�إىل جلنة  ���ص��ك��ره  �مل��ج��ل�����س  وق�����دم 
ت��خ�����ص��ي�����س �الأر������ص����ي ع��ل��ى كافة 
�جلهود �ملبذولة يف در��صة �حلاالت 
قطع  وت��خ�����ص��ي�����س  �مل����ع����رو�����ص����ة، 

�الأر��صي ملو�طني �الإمارة.

حاكم ال�سارقة يعتمد املوازنة العامة لاإمارة ب� 34،422 مليار درهم لعام 2022
34،4 مليار درهم بنمو 2 % عن موازنة 2021  بنفقات   2022 ال�صارقة  • موازنة 

ت�صتحوذ على %25 من املوازنة العامة وبزيادة 4 % عن موازنة 2021 • الرواتب 
يف المارة وبزيادة 4 % عن موازنة 2021 التحتية  البنية  وحت�صني  لتطوير  العامة  املوازنة  % من   44 •
املوازنة العامة لقطاع التنمية القت�صادية، ركزت على عمليات التنمية والتحفيز القت�صادي من   %27 •

للخدمات  دعمًا   ،2021 موازنة  % عن   4 وبزيادة  الجتماعية  التنمية  لقطاع  العامة  املوازنة  % من   21 •
العلمية والثقافية والرتاثية وحتفيزًا لالإبداع والبتكار والبحث العلمي و�صمان بيئة �صحية مثالية

موازنة 2022 نحو 1000 وظيفة جديدة للخريجني اجلدد من املواطنني • �صتوفر 

�سرطة اأبوظبي : تعديل مواعيد حركة دخول ال�ساحنات 
وحافات نقل العمال يف اأوقات الذروة

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�فر��صًيا  �ل��وط��ن  ���ص��ن��دوق  �ح��ت��ف��ل 
 3 ب���ت���خ���ري���ج  "زووم"  م��ن�����ص��ة  ع����رب 
"�ملربمج  يف  �مل�����ص��ارك��ني  م���ن  دف���ع���ات 
�ل�صيخ  م��ع��ايل  ب��ح�����ص��ور  �الإمار�تي" 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
جمل�س  رئي�س  و�لتعاي�س،  �لت�صامح 
باقر  وه��ن��د  �ل���وط���ن،  ���ص��ن��دوق  �إد�رة 
و�جلهات  �لوطن،  �صندوق  عام  مدير 
�ل���د�ع���م���ة ل��ل��ربن��ام��ج ���ص��رك��ة ب���رول 
و�صركة  "�أدنوك"  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي 
�لد�ر �لعقارية �لهادفة لتعزيز قدر�ت 
�مل���ربجم���ني، وم��ك��ان��ة دول���ة �الإم�����ار�ت 

كوجهة عاملية حا�صنة للمربجمني.
وج����رى يف �حل��ف��ل ت��خ��ري��ج �أك����رث من 
 600 على  توزعو�  م�صاركاً   1000
�لظفرة  م��دي��ن��ة  يف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب 
�الأ�صا�صية  �مل��رح��ل��ة  يف  ���ص��ارك��و�  مم��ن 
�لربجمة،  لتعلم  م��دخ��ًا  ت��ع��د  �ل��ت��ي 
من  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   200 ك���ذل���ك 

�مل�صاركني  من  طالباً  و214  �لظفرة 
يف �ملرحلة �ملتقدمة يف دبي، و�ل�صارقة 

و�أم �لقيوين.
و�أثنى معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك 
يوليه  �ل��ذي  �الهتمام  على  نهيان  �آل 
�خل����ري����ج����ون مل���ث���ل ه�����ذ� �ل���ربن���ام���ج، 
وح���ر����ص���ه���م ع���ل���ى �ك���ت�������ص���اب �مل���ع���ارف 
تاأهيلهم  �صاأنها  من  �لتي  و�خل���رب�ت؛ 
ِللعب دور فعال يف م�صرية تقدم دولة 
ريادتها  وتعزيز  و�زده��اره��ا  �الإم���ار�ت 

عاملًيا يف �ملجاالت. 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  "حتر�س  وق�����ال: 
�ال�صتثمار يف  على  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف 
ب��ن��اء �ل���ق���در�ت و�ل��ك��ف��اء�ت، وه���و نهج 
ثابت ور��صخ �أر�صى دعائمه �ملوؤ�ص�صون. 
�إعد�د  ب��اأن  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  وت��وؤم��ن 
�ل��ع��ل��م��اء و�ل���ق���ادة �ملوؤهلني  ج��ي��ل م��ن 
�لتقدم  م���و�����ص���ل���ة  ع���ل���ى  �ل����ق����ادري����ن 
بخطى ثابتة، يف جميع �ملجاالت وعلى 
�لبد�ية  نقطة  مُيثل  �مل��وؤ���ص��ر�ت،  كافة 
�أف�صل  م�صتقبل  ل�صناعة  �ل�صحيحة 

و�لو�صول �إىل �ملركز �الأول. 
لهم  ر�ج��ًي��ا  �خلريجني  معاليه  وه��ّن��اأ 
م�صريتهم  يف  و�ل���ت���وف���ي���ق  �ل���ن���ج���اح 
�لعمل  �إىل  ودعاهم  و�ملهنية،  �لعملية 
م��ه��ار�ت��ه��م وخرب�تهم  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
بال�صكل �الأمثل؛ �لذي من �صاأنه تعزيز 
دوره����م يف خ��دم��ة جم��ت��م��ع��ه��م، ودفع 

م�صرية تقدم دولتهم و�زدهارها. 
�صندوق  عام  باقر، مدير  هند  وقالت 

بتخريج  �ل��ي��وم  "�حتفالنا  �ل���وط���ن: 
و�ملو�هب  �لكفاء�ت  من  جديدة  دفعة 
�إجن����از�ت  �إىل  مم��ي��زة  �إ���ص��اف��ة  ليمثل 
�صندوق �لوطن، �لذي ي�صاهم بفعالية 
ك���ب���رية يف ت���اأه���ي���ل �أج����ي����ال م���ن ق���ادة 
م�صرية  ���ص��ي��و����ص��ل��ون  مم��ن  �مل�صتقبل 
لدولتنا؛  و�الزده���ار  و�لتقدم  �لتنمية 
الأجيالنا  م�����ص��رق  م�صتقبل  ل�����ص��م��ان 
بالدعم  ب���اق���ر  و�أ�����ص����ادت  �لقادمة". 

�لذي يقدمه �صركاء �صندوق �لوطن، 
وقالت: "�إنهم ج�صدو� منوذًجا م�صّرًفا 
�لوثيق من  و�لتعاون  �ملثلى،  لل�صر�كة 
�أج���ل ب��ن��اء ق��در�ت��ن��ا، و���ص��ق��ل مهار�ت 
�ملحرك  ل��ت��ك��ون  م�����و�ردن�����ا؛  وت���ع���زي���ز 
�لرئي�س يف ت�صريع وترية �نتقالنا �إىل 
�ملعرفة  على  �لقائم  �مل�صتقبل  �قت�صاد 
�لذي  �لنهج  وه��و  و�البتكار،  و�الإب���د�ع 
دولتنا؛  وتتبناه  قيادتنا،  عليه  ت�صري 

ل�صناعة غد م�صرق وم�صتقبل م�صتد�م 
لاأجيال �لقادمة.

�صيف  عبد�ملنعم  ق��ال  �ملنا�صبة  وبهذه 
لد�ئرة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ك��ن��دي، 
�ملو�رد �لب�صرية و�لتكنولوجيا و�لدعم 
�أبوظبي  ب���رول  ���ص��رك��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ي يف 
�أدن����وك  ت��ف��خ��ر  "�أدنوك":  �ل��وط��ن��ي��ة 
ب��ت��ع��اون��ه��ا م���ع ���ص��ن��دوق �ل���وط���ن من 
خال دعم جهود ومبادر�ت �ل�صندوق 
حمفزة  بيئة  توفري  �إىل  تهدف  �لتي 
�مل���د�ر����س متكنهم  ل��ط��اب وط��ال��ب��ات 
من تطوير قدر�تهم و�كت�صاب مهار�ت 
تطبيقات  يف  م���ت���ق���دم���ة  وخ���������رب�ت 
�ملتطورة ولغة �لربجمة  �لتكنولوجيا 
وتفوقهم  تناف�صيتهم  تعزيز  ت�صهم يف 
�مل��ه��ن��ي �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي مب���ا ي��ت��م��ا���ص��ى مع 
بتطوير  �لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات 
وتزويدها  �ل�صابة  �الإمار�تية  �لكو�در 
�لتكنولوجية  و�مل����ه����ار�ت  ب��امل��ع��رف��ة  
ت�صهدها  �لتي  �لتقدم  م�صرية  ملو�كبة 

دولتنا على �ل�صعد كافة".

و�أ�صاف: " تويل �أدنوك �أهمية كبرية 
�لب�صرية  �ل�����ك�����و�در  يف  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
�ل��ف��ق��ري لل�صركة  �ل��ع��م��ود  ت��ع��د  �ل��ت��ي 
�الأ�صا�صية لنجاحها  وتعمل  و�لركيزة 
بر�مج تدريب  �ملزيد من  على تقدمي 
لنا  ويتيح  �لب�صرية  �ل��ك��و�در  وتطوير 
تو�صعة  �ل��وط��ن  �صندوق  م��ع  �لتعاون 
�مل����ب����ادر�ت و�ل����رب�م����ج �لتي  حم��ف��ظ��ة 
تنفذها �ل�صركة لتطوير جيل �ل�صباب 

من �أبناء دولة �الإمار�ت وبناتها " 
وهناأ �لكندي جميع �خلريجني متمنياً 
لهم �ملزيد من �لنجاحات �لتي تخدم 

حتقيق طموحات �لدولة �مل�صتقبلية. 
�إد�رة  م��دي��ر  �ملفلحي،  �صلوى  وق��ال��ت 
�الجتماعية  و�مل�����ص��وؤول��ي��ة  �ال���ص��ت��د�م��ة 
"ي�صرنا  �لعقارية:  �ل��د�ر  يف  �ملوؤ�ص�صية 
جديد  جيل  تخريج  �ل��ي��وم  ن�صهد  �أن 
بعد  �مل�صتقبل  للغة  وم��ت��ق��ن  متمكن 
م�صاركته يف برنامج �ملربمج �الإمار�تي 
�لنجاح  �إن  �ل��وط��ن.  ل�صندوق  �لتابع 
�ملتو��صل �لذي يحققه هذ� �لربنامج 

�الإبد�عية  �ل���ق���در�ت  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ه���و 
بها  �ل��ت��ي يحظى  �ل��ك��ام��ن��ة  و�مل���و�ه���ب 
بتو�صيع  ورغبتهم  �الإم�����ار�ت،  ط��اب 
�آفاقهم �لعلمية و�ملهنية لدعم م�صرية 
من��و وت��ط��ور �ل���دول���ة. ول��ط��امل��ا كانت 
�إع�����د�د وت��ط��وي��ر �جليل  �مل�����ص��اه��م��ة يف 
�ل���ق���ادم م���ن �مل���و�ه���ب �مل��ح��ل��ي��ة �صمن 
�أول��وي��ات��ن��ا يف �ل���د�ر �ل��ع��ق��اري��ة، ونحن 
�لتي مت حتقيقها  ب��االإجن��از�ت  �صعد�ء 
وتعاوننا  دعمنا  خ��ال  من  �الآن  حتى 
�ل��ف��اع��ل م��ع ���ص��ن��دوق �ل���وط���ن. نهنئ 
جناحهم  ع���ل���ى  �خل���ري���ج���ني  ج���م���ي���ع 
ونتطلع �إىل روؤية م�صاهماتهم �لفاعلة 
يف تعزيز �قت�صادنا �لوطني من خال 
يف  �كت�صبوها  �ل��ت��ي  �مل��ه��ار�ت  توظيف 

هذ� �لربنامج".   

اأُقيم افرتا�صًيا بح�صور نهيان بن مبارك اآل نهيان

�سندوق الوطن يحتفل بتخريج اأكرث من 1000 م�سارك يف مبادرة املربمج االإماراتي

•• اأبوظبي -وام: 

بر�أ�س  �الحتفاالت  لتاأمني  �أمنية  �أبوظبي خطة  �صرطة  �أعدت 
2022 يف ج��م��ي��ع مناطق  ل��ل��ع��ام �جل��دي��د  �مل��ي��ادي��ة  �ل�����ص��ن��ة 
�ل�����ص��رك��اء �ال�صر�تيجيني مبا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 
�ملرورية  �الزدحامات  وتخفيف  �مل��رور  حركة  �ن�صيابية  ي�صمن 
و �اللتز�م باال�صر�طات و�الإج��ر�ء�ت �الحر�زية للوقاية من 

كوفيد19.
و�أو���ص��ح �ل��ل��و�ء �أح��م��د �صيف ب��ن زي��ت��ون �مل��ه��ريي، مدير قطاع 
�أع����دت خ��ط��ة �أمنية  �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��رك��زي��ة �أن ���ص��رط��ة �ب��وظ��ب��ي 
�لتجارية وحركة  �ل�صياحية و�ملر�كز  �ملناطق  م�صركة لتاأمني 

�ل�����ص��ري خ���ال �ح��ت��ف��االت �ل��ع��ام �جل���دي���د، م��ع م���ر�ع���اة جميع 
�الإجر�ء�ت �الحر�زية �صماناً الأمن و�صامة �جلمهور.

�ملركزية  �لعمليات  بقطاع  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  مديرية  و�أك���دت 
�الحتياطات  ب��ات��خ��اذ  �مل���روري���ة  �ل�����ص��ام��ة  لتعزيز  ج��اه��زي��ت��ه��ا 
�النتباه  على  �ل��ط��رق  م�صتخدمي  وحثت  �ل��ازم��ة  و�ل��ت��د�ب��ري 
و��صتخد�م  �ملحددة  و�ل�صرعات  و�مل��رور  �ل�صري  بقانون  و�لتقيد 
حز�م �الأمان لل�صائقني و�لركاب وعدم �الن�صغال بالهاتف �أثناء 

�لقيادة، وترك م�صافة �أمان كافية بني �ملركبات.
وح���ذرت م��ن �مل��م��ار���ص��ات غ��ري �حل�����ص��اري��ة مثل ق��ي��ادة �ملركبة 
بتهور و�ل�صجيج و�اللتز�م باالإر�صاد�ت و�لن�صائح �لتي تهدف 
لتوفري �حلماية و�ل�صامة وتهيئة �الأجو�ء الإجناح �لفعاليات 

�الحتفاالت  للجمهور يف حلظات  �ل�صعادة  و�الأن�صطة وحتقيق 
�مل�صرفة  �ل�صورة  وعك�س  �جلديدة،  �مليادية  �ل�صنة  با�صتقبال 

عن �لدولة.
و�ك��م��ل م��رك��ز �ل��ق��ي��ادة و�ل��ت��ح��ك��م ب�����اإد�رة �ل��ع��م��ل��ي��ات يف قطاع 
و�لعام  �مليادية  �ل�صنة  لر�أ�س  ��صتعد�د�ته  �ملركزية  �لعمليات 
�إد�رة  مدير  �مل�صكري  �صليمان  نا�صر  �لعميد  وذك��ر  �جل��دي��د. 
وفرت  �أبوظبي  �صرطة  �أن  �ملركزية  �لعمليات  بقطاع  �لعمليات 
�أف�صل �الأجهزة و�لتقنيات و�لكو�در �لب�صرية �ملوؤهلة يف "غرفة 
�أفر�د �ملجتمع �ىل عدم �لردد يف �الت�صال  �لعمليات" ..د�عيا 
�لطو�رئ  خ��ط  على  �الت�صال  ع��رب  �ملركزية  �لعمليات  بغرفة 

�ل�صاعة. مد�ر  على   999

�سرطة اأبوظبي تعتمد خطة اأمنية لتاأمني االحتفاالت براأ�س ال�سنة امليادية

الإحاطة الإعالمية لـ)كوفيد - 19(: 

االإمارات تواجه زيادة االإ�سابات باإجراءاتها العلمية ونظمها الطبية والوقائية املتقدمة
حتويل الدرا�سة يف الدولة اإىل نظام التعليم عن بعد خال اأول اأ�سبوعني من الف�سل الدرا�سي الثاين

•• اأبوظبي -وام:

�لقطاع  ع��ن  �لر�صمي  �ملتحدث  �لغيثي  ن���ورة  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت 
�ل�صحي يف �لدولة.. �أن دولة �الإمار�ت حر�صت وبف�صل توجيهات 
�لقيادة �لر�صيدة على �لدر��صة �مل�صتمرة للو�صع �لوبائي د�خل 
�ل��ذي ي�صهد �لعامل  �ل��وق��ت  �أن��ه يف  �إىل  �ل��دول��ة م�صرية  وخ���ارج 
19 وه��و ما  �أع��د�د ح��االت �الإ�صابة ب�كوفيد -  زي��ادة كبرية يف 
دفع بالعديد من �لباد �إىل �إعان حاالت �لطو�رئ و�جلاهزية 
فاإن  �الح��ت��ف��االت،  مو�صم  دخ��ول  م��ع  خا�صًة  �لق�صوى  �لطبية 
دولة �الإمار�ت تو�جه هذه �لزيادة باإجر�ء�تها �لعلمية ونظمها 

�لطبية و�لوقائية �ملتقدمة.
وق��ال��ت خ���ال �الإح���اط���ة �الإع��ام��ي��ة حل��ك��وم��ة �الإم�����ار�ت حول 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �إن   ..19  - كوفيد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
��صتعدت لهذ� �لو�صع وو�صعت كافة كو�درها �لطبية و�لعلمية 
من  �ملحتملة  �ل�صيناريوهات  كل  ملو�جهة  �ال�صتعد�د  �أهبة  على 
�الإج����ر�ء�ت  وف��ر���س  �ملجتمعية  �لتوعية  على  �حل��ر���س  خ��ال 
�الح���ر�زي���ة �ل��وق��ائ��ي��ة و�ل��ف��ح�����س �ل�����دوري �مل�����ص��ت��م��ر وتوفري 

�للقاحات.
�لدول  من  �لكثري  ��صتنفار  �أث��ار  �جلديد  �ملتحور  �أن  و�أو�صحت 
ما دعا �جلهات �لطبية و�مل�صوؤولة يف �لدولة �إىل �لت�صديد على 
�أهمية �أخذ �جلرعات �لد�عمة لتعزيز مناعة �ملجتمع و�حلفاظ 

على �صحته و�صامته.
�حلكومية  �لقطاعات  َجميِع  يف  �لوطنية  �جل��ه��وَد  �أن  و�أك���دت 
و�ملحلية و�خلا�صة م�صتمرة لتوفري بيئة �صحية وقائية الأفر�د 
وكو�دَر  ف��رٍق ُمت�صة  ِخ��اِل  تعمُل �جلهاُت من  �ملجتمع حيُث 
ب�صريٍة موؤهلة ل�صمان توفري �ال�صتقر�ر �ل�صحي جلميِع �صر�ئِح 

�ملجتمع من مو�طني ومقيمي وزو�ر �لدولة.
و�أ�صافت تاأتي هذه �جلهود ��صِتكمااًل ل�صل�صلِة جهود �جلاهزية 
و�ال�صتباقية �لتي ن�صهُدها منذ بد�ية مكافحة �جلائحة، حيث 
��صتباقية  يف  دوَره��ا  و�ملحلية  �لوطنية  �لقطاعات  جميع  �أثبتت 
تفعيل �الإجر�ء�ت و�ال�صر�تيجياِت يف وقٍت قيا�صيٍّ ويف متلِف 
�ملجاالت من حيُث �ال�صتجابة �ملبكرة و�لر�صد و�لعاج و�ملتابعة 

و�لبحث �ل�صريري و�لتطّور �لعلمي.
وقالت �إن �لِقطاع �ل�صحي يو��صل جهوده بهدِف �لو�صول �إىل 
�ملوؤهلة  للفئات  �للقاحات  توفري  خ��ال  من  �ملجتمعية  �ملناعة 
�جلرعة  على  �حلا�صلني  ن�صبة  و�صلت  حيث  �لتطعيم،  لتلقي 
�الأوىل من �إجمايل �ل�صكان �إىل 100 يف �ملائة يف حني �أن ن�صبة 
�إح�صاء  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   91.80 ل��ق��اح  جرعتي  متلقي 

�ل�صكان �ملعتمد.
وبينت �أنه يف �إطار جهود وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع �ل�صاملة 
�أفر�د  و�ملتكاملة وبالتعاون مع �جلهات �ل�صحية لتعزيز وقاية 
�ملجتمع م��ن �جل��ائ��ح��ة، مت �الإع����ان �أم�����س ع��ن �مل��و�ف��ق��ة على 
�ال�صتخد�م �لطارئ "للقاح جديد معتمد على �لربوتني �ملوؤتلف 

من �صركة �صينوفارم �صي �إن بي جي.
�ملوؤتلف  �ل���ربوت���ني  �مل��ع��ت��م��د ع��ل��ى  �ل��ل��ق��اح �جل��دي��د  �أن  وذك����رت 

ي�صتخدم بروتني �لنتوء �ل�صوكي �لذي يحيط بفريو�س كوفيد-
19 مما ي�صاعد �جل�صم على �لتعرف على �لفريو�س ومكافحته 
يف  ت�صاعد  �لتقنية  ه��ذه  �أن  �إىل  م�صرية  ل��ه  �لتعر�س  ح��ال  يف 
�لوقاية من عدة متحور�ت وال تعترب هذه �لتقنية جديدة حيث 
مت ��صتخد�مها لت�صنيع لقاحات �أخرى مثل لقاح �لتهاب �لكبد 

�لوبائي )ب(.
�لربوتني  على  �ملعتمد  �جلديد  �للقاح  كل من  يعترب  و�أ�صافت 
�ملوؤتلف و لقاح �صينوفارم فعالني يف �إنتاج �أج�صام م�صادة للوقاية 
من كوفيد19- وم�صاعفاته، ولكن ميكن للقاح �جلديد �ملعتمد 
ل�صمان  �أو�صع  نطاق  على  �إنتاج  حتقيق  �ملوؤتلف  �لربوتني  على 

�حل�صول على فعالية �أكرث للوقاية من �ملتحور�ت �جلديدة.
و�أو�صحت �أن هذه �ملو�فقة جاءت بعد �ملر�قبة و�لتقييم �ل�صارم 
�الإم����ار�ت، حيث  �إج��ر�وؤه��ا يف دول��ة  �لتي مت  �ل��در����ص��ة  لبيانات 
�للو�ئح  مع  تام  ب�صكل  �للقاح  لهذ�  �لطارئ  �ال�صتخد�م  يتو�فق 

و�لقو�نني �لتي ت�صمح مبر�جعة �أ�صرع الإجر�ء�ت �لرخي�س.
وك�����ص��ف��ت �أن �ل��ل��ق��اح ���ص��ي��ت��وف��ر جل��م��ي��ع �حل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى لقاح 
يف   2022 �لعام  بد�ية  من  �عتبار�ً  معززة  كجرعة  �صينوفارم 
وذل��ك يف  �لفريو�س  �نت�صار  �ملتخذة الح��ت��و�ء  �الإج����ر�ء�ت  �إط��ار 
�لوقت �لذي ت�صري فيه �لتقارير �إىل �أن دولة �الإمار�ت تعد �أكرث 
دول �لعامل بن�صبة �لتغطية بلقاح كوفيد19-، حيث مت تقدمي 

�أكرث من 22.5 مليون جرعة حتى �ليوم.
�ملعتمد  �جلديد  �للقاح  �إعطاء  ميكن  باأنه  �لتاأكيد  ن��ود  وقالت 
على �لربوتني �ملوؤتلف من �صركة �صينوفارم من عمر 18 عاما 
كجرعة د�عمة بعد 6 �أ�صهر من �أخذ جرعتني �أو ثاث جرعات 
حم�صنة  مناعية  ق��درة  �أظهر  حيث  �صينوفارم  لقاح  من  �صابقة 

."SARS-CoV-2 صد �ملتحور�ت �لنا�صئة من فريو�س�
�أو  �ل��ن�����ص��اء �حل��و�م��ل و�مل��ر���ص��ع��ات  ي��ت��م ��صتثناء  و�أ���ص��اف��ت ك��م��ا 

�لاتي يخططن للحمل خال �ل�صتة �أ�صهر �لقادمة وميكنهن 
�حل�صول على �أنو�ع �أخرى من �للقاحات �ملعتمدة لهذه �لفئة، 
�جتاه  �صديدة  لديهم ح�صا�صية  �لذين  �الأ�صخا�س  ي�صتثنى  كما 

�أي من مكونات �للقاح وذلك من خال تقييم �لفريق �لطبي.
�ملوؤتلف  �لربوتني  على  �ملعتمد  �جلديد  �للقاح  �أن  �إىل  و�أ�صارت 
من �صركة �صينوفارم ال تختلف �آثاره �جلانبية عن �آثار �للقاحات 
�الأخرى و�لتي غالباً تكون �ل�صد�ع و�أمل وتورم و�حمر�ر وحكة 
يف مو�صع �لتطعيم، و�الإجهاد وقد ت�صل �إىل �حلمى، �أو �صعوبة 

يف �لبلع و�لغثيان.
و�أكدت �أن �جلرعات �لد�عمة تعترب من �أهم �لعو�مل للمحافظة 
كبري  دور  ول��ه��ا  �ملجتمع  �أف���ر�د  و�صامة  �لعامة  �ل�صحة  على 
وفعال يف تعزيز �ملناعة �ملكت�صبة لتحقيق �أق�صى ��صتفادة خا�صة 
�أعد�د  يف  تز�يد�ً  �لعامل  فيها  ي�صهد  �لتي  �لر�هنة  �لظروف  يف 

�حلاالت �مل�صجلة.
�لقطاع  ع��ن  �لر�صمي  �ملتحدث  �لغيثي  ن��ورة  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�الل���ت���ز�م  �أن  �أظ���ه���رت  �الأزم������ة  ه����ذه  �إن  �ل���دول���ة  �ل�����ص��ح��ي يف 
باالإجر�ء�ت �الحر�زية كان له �لدور �الأكرب يف حماية �جلميع 
�صحة  �صمان  يف  �أ���ص��ه��م  مم��ا  �لتطعيمات  �أخ���ذ  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

�ملجتمع وتعافيه.
ت�صمن  ع��اد�ت وممار�صات  تبني  �أهمية  �ل�صدد  ه��ذ�  و�أك��دت يف 
مع  �لكمامات،  ب��ارت��د�ء  �الل��ت��ز�م  مثل  �جلميع  و�صامة  �صحة 
�الجتماعية  �ملنا�صبات  يف  �مل�صاركة  عند  �الآم��ن��ة  �مل�صافة  ت��رك 
على  و�ملحافظة  �ل��دوري��ة  �لفحو�صات  �إج���ر�ء  على  و�حل��ر���س 
�ل��ت��ع��ق��ي��م �مل�����ص��ت��م��ر. و�أ���ص��اف��ت ك��م��ا ن��ه��ي��ب ب��اجل��م��ه��ور �لكرمي 
وتعاونهم  و�لتز�مهم  �لوطنية  �جلهود  مع  تكاتفهم  ب�صرورة 
فخطر  عنها  �الإع����ان  مت  �ل��ت��ي  ب���االإج���ر�ء�ت  بالتقييد  وذل���ك 

�الإ�صابة ماز�ل قائم و�لعامل ماز�ل يو�جه خطر هذ� �لوباء.

�ملعطيات  �ملعنية م�صتمرة يف در��صة  �أن كافة �لقطاعات  و�أك��دت 
�مل�صتجد�ت  كافة  ور�صد  خارجها،  �أو  �لدولة  د�خ��ل  كانت  �صو�ء 
ب�����ص��اأن ذل���ك وب���ن���اًء ع��ل��ى �ل��ت��ق��ي��ي��م �مل�����ص��ت��م��ر ي��ت��م �الإع�����ان عن 
و�صامة  �صحة  ل�صمان  و�الح���ر�زي���ة  �ل��وق��ائ��ي��ة  �الإج������ر�ء�ت 

�ملجتمع بكل فئاته و�صر�ئحه.
�الإحاطة  يف  مرئيا  عر�صا  �لغيثي  ن��ورة  �لدكتورة  و��صتعر�صت 
�الإعامية ك�صفت خاله عن ت�صاعد ن�صب �الإ�صابة بالفريو�س 
2021 بعد �نق�صاء فرة  2020 وبد�ية �لعام  يف نهاية عام 
�الحتفاالت ور�أ�س �ل�صنة �جلديدة و�لعودة من �الإجازة �ملدر�صية 
حيث و�صل متو�صط �الإ�صابة يف �صهر يناير 2021 �إىل 3090 
�إىل   2021 فرب�ير  ل�صهر  �الإ���ص��اب��ات  متو�صط  و�صل  حني  يف 
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و�أو�صحت �أنه يف �صهر دي�صمرب �حلايل بد�أت �الإ�صابات يف وترية 
�الأمر  و�لفعاليات  �الحتفاالت  مو�صم  خال  و�لتز�يد  �الرتفاع 
�أعد�د  �رتفاع  ��صتمر�رية  �صيناريو  باحتمالية  يوؤ�صر  قد  �ل��ذي 

�الإ�صابات يف �لدولة �لذي حدث �لعام �ملا�صي.
على  مقت�صرة  لي�صت  �لفريو�س  �نت�صار  مع  �ملعركة  �أن  و�أك��دت 
جهود �لكو�در �لطبية فح�صب و�إمنا هي معركة وعي باالأ�صا�س 
�الأحد�ث  توجيه جم��رى  على  وق��درت��ه  �ملجتمعي  �ل���دور  ح��ول 
و�إدر�ك �أن �لدولة تتبع �صيا�صة حكيمة قائمة على �ملو�زنة بني 

�النفتاح و�ل�صامة �ملجتمعية للو�صول للتعايف.
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  �لتكاتف  ب�����ص��رورة  نهيب  �إن��ن��ا  وق��ال��ت 
وتوجيهات �لدولة من خال �اللتز�م باالإجر�ء�ت �الحر�زية 
ك��اف��ة و�حل���ر����س ع��ل��ى �ل��ت��ب��اع��د �جل�����ص��دي و�رت������د�ء �لكمامة 
و�لتجمعات  �ملزدحمة  �الأماكن  و�البتعاد عن  �مل�صتمر  و�لتعقيم 
على  و�ملحافظة  �الهتمام  �إىل  باالإ�صافة  �لفحو�صات،  ودوري��ة 

كبار �ل�صن وذوي �الأمر��س �ملزمنة.

عن  �لر�صمي  �ملتحدث  �ملن�صوري  ه��ز�ع  ��صتعر�س  جانبه  م��ن 
�آخر  �الإعامية  �الإح��اط��ة  خ��ال  �ل��دول��ة  يف  �لتعليمي  �لقطاع 
�لربية  وز�رة  وتوجيهات  باإجر�ء�ت  �ملتعلقة  �ملحدثة  �لبيانات 
�ل��وق��اي��ة من  ب���اإج���ر�ء�ت  �مل�����ص��ت��ج��د�ت �ملتعلقة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م وف���ق 

كوفيد19-.
�أي و�صع  بالدولة يف مو�جهة  �لتعليمي  �لقطاع  و�أك��د جاهزية 
طارئ ملو��صلة �لعملية �لتعليمية على �لوجه �الأمثل من خال 

�لقر�ءة �مل�صتمرة ملعطيات وم�صتجد�ت �الأزمة لدعم �لقر�ر�ت.
وقال �إنه يتم �لعمل ب�صكل م�صتمر على مر�جعة �لو�صع �لوبائي 
وتطور�ته، خا�صة خال �لفرة �حلالية، وذلك لت�صهيل عملية 
�لعودة �الآمنة ول�صمان �ل�صحة �لعامة و�صحة و�صامة �لطلبة 

و�ملعلمني و�ملوظفني �الإد�ريني باملن�صاآت �لتعليمية.
�لعودة  ولت�صهيل  �لو�صع  ت��ط��ور�ت  �إط��ار متابعة  �أن��ه يف  و�أع��ل��ن 
�الآم���ن���ة ل��ل��م��د�ر���س، ف��ق��د ق��د ت��ق��رَر حت��وي��ل �ل��در����ص��ة يف دولة 
�أ�صبوعني من  �أول  ُبعد خ��ال  �لتعليم عن  نظام  �إىل  �الإم���ار�ت 
�ملقبل  يناير  م��ن  �لثالث  م��ن  �ب��ت��د�ًء  �ل��ث��اين  �ل��در����ص��ي  �لف�صل 
ومر�كز  و�جل��ام��ع��ات  �مل���د�ر����س  ي�صمل  �ل��ق��ر�ر  �أن  �إىل  م�����ص��ري� 

�لتدريب على م�صتوى �لدولة.
و�أو�صح �أنه فيما يتعلق بالتخ�ص�صات �لتي تعتمد على �لتطبيق 
�ل�صريري يف �جلامعات ومر�كز  و�لتدريب  و�ملخترب�ت  �لعملي 

�لتدريب فقد تقرر �أن يتم تطبيق �لتعليم �لهجني.
وبني �أن �لوز�رة �أقرت جمموعة من �ل�صو�بط لت�صيري �لعملية 
�لتعليمية يف �لفرة �لقادمة، حيث يتطلب من جميع �لطاب يف 
 "PCR" متلف �ملر�حل �حل�صول على نتيجة فح�س �صلبية
يف  �ل��در����ص��ة  مبا�صرتهم  عند  �صاعة   96 ع��ن  مدتها  ت��زي��د  ال 
�ملن�صاآت �لتعليمية وذلك يف بد�ية �لعام و�لف�صل �لدر��صي كما 
�صيتم تطبيق نظام �ملرور �الأخ�صر الأولياء �الأمور عرب تطبيق 

�حل�صن لدخول �ملن�صاآت �لتعليمية.
على  بناء  و�لتغيري  للتحديث  قابلة  �ملعايري  ه��ذه  �أن  و�أو���ص��ح 
�أحدث متطلبات �جلهات �ل�صحية وبالتن�صيق مع �للجان وفرق 
�صيتم  كما  �إم����ارة  بكل  �ملحلية  و�ل���ك���و�رث  و�الأزم�����ات  �ل��ط��و�رئ 
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  قبل  من  �الأم��ور  �أول��ي��اء  مع  مبا�صرة  �لتو��صل 
وتوفري كافة �مل�صتجد�ت حول نظام �لدر��صة و�لو�صع �ل�صحي.
لدورها  �لتعليمية  ل��ل��ك��و�در  و�ل�صكر  �لتحية  نوجه  �إن��ن��ا  وق��ال 
وتطور�ت حالة  �لو�صع  �مل��رن مع متغري�ت  �لتعامل  �لكبري يف 
و�نت�صار �لفريو�س و�لتعامل وفق �مل�صتجد�ت كما نوجه �ل�صكر 
الأولياء �الأمور على دعمهم وتعاونهم �لد�ئم و�ل�صكر مو�صول 
توجيهات  تنفيذ  على  وحر�صهم  الإلتز�مهم  �لطاب  الأبنائنا 

�لوز�رة مبا ي�صمن �ل�صحة �لعامة و�ل�صامة �ملجتمعية.
و�أكد �أن �مل�صوؤولية تقع على عاتق �جلميع وحتديد�ً عند �حلديث 
عن �حلفاظ على مكت�صبات �لدولة ومنجز�تها وما مت حتقيقه 
بكافة  �الل��ت��ز�م  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�صري�  �ملا�صيني  �ل��ع��ام��ني  خ��ال 
�لتدريجي  �النفتاح  و�الح��ر�زي��ة يف ظل  �لوقائية  �الإج���ر�ء�ت 
فاحلفاظ على �صامتكم و�صحتكم �أولوية ق�صوى لدى قيادتنا 

�لر�صيدة.

الدكتورة نورة الغيثي املتحدث الر�صمي عن القطاع ال�صحي يف الدولة 
املحتملة ال�سيناريوهات  كل  ملواجهة  اال�ستعداد  اأهبة  على  والعلمية  الطبية  كوادرها  كافة  وو�سعت  الو�سع  لهذا  ا�ستعدت  • االإمارات 
متحورات  عدة  من  الوقاية  يف  ت�ساعد  جي  بي  اإن  �سي  �سينوفارم  �سركة  من  املوؤتلف  الربوتني  على  املعتمد  اجلديد  اللقاح  • تقنية 

2022 العام  بداية  من  اعتبارًا  معززة  كجرعة  �سينوفارم  لقاح  على  احلا�سلني  جلميع  �سيتوفر  • اللقاح 
املجتمع اأفراد  و�سامة  العامة  ال�سحة  على  للمحافظة  العوامل  اأهم  من  تعترب  الداعمة  • اجلرعات 

هزاع املن�صوري املتحدث الر�صمي عن القطاع التعليمي يف الدولة..
املقبل يناير   3 من  بدءا  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  من  اأ�سبوعني  اأول  خال  بعد  عن  التعليم  نظام  اإىل  الدولة  يف  الدرا�سة  • حتويل 

الدولة م�ستوى  على  التدريب  ومراكز  واجلامعات  املدار�س  ي�سمل  • القرار 
الدرا�سة مبا�سرتهم  عند  �ساعة   96 عن  مدتها  تزيد  ال   PCR �سلبية  فح�س  نتيجة  على  احل�سول  املراحل  خمتلف  يف  الطاب  جميع  من  • يتطلب 
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اأخبـار الإمـارات
)Z سباب اخلارجية« ي�ست�سيف �سخبوط بن نهيان يف حلقة بعنوان )نحو م�سرية اخلم�سني - دبلوما�سي جيل�«

•• اأبوظبي-وام:

بعنو�ن  �صبابية  �لدويل حلقة  و�لتعاون  �صباب وز�رة �خلارجية  عقد جمل�س 
معايل  خالها  Z" ��صت�صاف  جيل  دبلوما�صي   - �خلم�صني  م�صرية  "نحو 
�ل�صيخ �صخبوط َبن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير دولة، و�صارك يف �حللقة 

جمموعة من �صباب و�صابات �لوز�رة.
�آل نهيان، خال �حللقة  و�أّك��د معايل �ل�صيخ �صخبوط بن نهيان بن مبارك 
�لدبلوما�صيون  بها  يتحلى  �أن  يجب  �لتي  �ل�صفات  �أه��م  م��ن  �أن  �ل�صبابية، 
و�مل�صوؤولية  �لوطن  هذ�  خلدمة  بامل�صوؤولية  �الإح�صا�س  �ل�صباب  �الإمار�تيون 
جتاه ثقة �لقيادة بال�صباب ..كما �أكد معاليه �أن على �لدبلوما�صي �ل�صاب �أن 

تكون لديه �لرغبة يف �كت�صاب مهار�ت متلفة، من بينها �إتقان لغات جديدة 
لت�صهيل �لتو��صل مع متلف �صعوب �لعامل.

�لعملية  جتاربه  من  �مل�صتفادة  �ل��درو���س  �أه��م  من  �أن  قائًا  معاليه  و�أردف 
و�لتوجيهات  �ل��روؤى  على  �لد�ئم  و�الط��اع  بال�صرب،  �لتحلي  هي  �ل�صابقة 
طموحات  حتقيق  يف  �أهمية  من  ذل��ك  يف  ملا  �لر�صيدة  �لقيادة  من  �ل�صادرة 

�لدولة يف جمال �لعمل �خلارجي.
�نطاقة  كونها  �خلم�صني  م�صرية  على  �ل�صوء  ت�صليط  �حللقة  خ��ال  ومت 
على  �ملا�صية  ع��ق��ود  �خلم�صة  خ��ال  �ل��ر�ئ��دة  �الإم��ار�ت��ي��ة  للتجربة  ف��ري��دة 
�إىل حتفيز  �ملجل�س من خالها  و�الإقليمي، حيث يهدف  �ل��دويل  �مل�صتويني 
وتذليل  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��و�ج��ه��ة  �ل��ت��ط��ور�ت  مل��و�ك��ب��ة  �ل�صباب  �لدبلوما�صيني 

دولة  حتققه  ز�ل���ت  وال  حققته  �ل���ذي  �لتميز  ����ص��ت��م��ر�ر  ل�صمان  �ل�����ص��ع��اب 
�الإمار�ت. كما مت �لتاأكيد على �أهمية �ال�صتعد�د ملو�جهة متغري�ت �مل�صتقبل 
وبناء �لقدرة على �لتكيف من خال و�صع ��صر�تيجيات وبر�مج ت�صهم يف 
مكانة  يعزز  مبا  �ل�صباب،  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لدبلوما�صيني  ل��دى  �مل��ه��ار�ت  �صقل 
�لدولة وتناف�صيتها �لعاملية للم�صي قدماً نحو �ملئوية من خال بناء ودعم 
من  و�ال�صتفادة  �ملطلوبة  باملهار�ت  وتزويدهم  �لدبلوما�صي  �ل�صباب  طاقات 
من  �أن  �إىل  �ملتحدثون  و�أ���ص��ار  ���ص��و�ء.  حد  على  و�لعلمية  �لعملية  �لتجارب 
�لبلد�ن  م��ع  �لتكيف  �ل�صباب  �لدبلوما�صيني  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �أه���م 
�حللقة  خ��ال  ومت  وعاد�تهم.  بثقافاتهم  و�الإمل���ام  لغاتهم  ومعرفة  �الأخ��رى 
�لتطرق �أي�صاً �إىل �أهمية م�صاركة �ل�صباب يف جوالت �لتفاو�س و�صنع �لقر�ر 

الكت�صاب بع�س �ملهار�ت عرب �لتجربة �لعملية، ف�صًا عن �إ�صر�كهم يف دور�ت 
تخ�ص�صية يف معاهد عاملية متخ�ص�صة ودعم �لطاقات �ل�صبابية �لو�عدة يف 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �صباب  جمل�س  وتبنى  �لتفاو�س.  عمليات 
�صعار "دبلوما�صية �مل�صتقبل، طموٌح و�أمل" حيث تتمثل روؤية �ملجل�س بالعمل 
حتقيق  يف  ي�صاهمون  �لدبلوما�صيني،  �ل�صباب  م��ن  و�ع��د  جيل  �إع���د�د  على 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �صباب  جمل�س  ويهدف   .2021 �ل�صباب  �أجندة 
�لدويل �إىل �لعمل على تنمية وتطوير �ملهار�ت و�لقدر�ت و�لكفاء�ت �خلا�صة 
�ل��وز�رة، و�إظهار دور وجهود دولة �الإم��ار�ت دولياً يف متكني �ل�صباب  ب�صباب 
�لقائم على  و�حت�صان طموحاتهم و�آمالهم، و�الرتقاء بالعمل �لدبلوما�صي 

�ملعرفة و�البتكار لتحقيق �لتميز يف �ل�صيا�صة �خلارجية.

•• دبي-وام: 

ناق�صت جلنة �صوؤون �لتعليم و�لثقافة 
و�ل�����ص��ب��اب و�ل��ري��ا���ص��ة و�الإع������ام يف 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت������ادي خال 
�ج����ت����م����اع����ني ع����ل����ى م��������د�ر ي����وم����ني، 
�لعامة  �الأم���ان���ة  م��ق��ر  ع��ق��دت��ه��م��ا يف 
�صعادة  ب��رئ��ا���ص��ة  دب����ي،  يف  للمجل�س 
عدنان حمد �حلمادي رئي�س �للجنة، 
�صيا�صة  م��و���ص��وع  ���ص��اأن  ت��ق��ري��ره��ا يف 

وز�رة �لثقافة و�ل�صباب.
ح�صر �الجتماع �أع�صاء �للجنة �صعادة 
مقررة  �لنقبي  �صعيد  �صذى  م��ن  ك��ل 
ود.  فلكناز،  حممد  و���ص��ارة  �للجنة، 
�صيخة عبيد �لطنيجي، وعائ�صة ر�صا 
ب��ن هندي،  وع��ف��ر�ء بخيت  �ل��ب��ريق، 
�أع�صاء  �ل��ي��م��اح��ي،  حم��م��د  ون��ا���ص��ر 

�ملجل�س �لوطني �الحتادي.
وجرى خال �الجتماعني ��صتعر��س 
�لتعديات  و�إدخ��ال  �لتقرير  م�صودة 
�لتي �أقرتها �للجنة عليها، �إذ يت�صمن 
�لتقرير مرجات �جتماعات �للجنة 
�ل��ت��ي عقدتها مع  �ل��ل��ق��اء�ت  ون��ت��ائ��ج 

�جلهات �ملعنية.
ون�����اق�����������ص�����ت �ل�����ل�����ج�����ن�����ة �مل�����و������ص�����وع 

ح�����ص��ب حم�������اوره �ل���ت���ي رك������زت على 
��صر�تيجية �لوز�رة يف تعزيز �لهوية 
و�النتماء �لوطني، وتطوير قطاعات 
مبا  و�الإبد�عية  �لثقافية  �ل�صناعات 
�مل�صتد�مة،  �لتنمية  �أه����د�ف  يحقق 
�ملر�كز  ودع��م  �إن�صاء  �ل���وز�رة يف  ودور 
ومو�هب  ق���در�ت  وتطوير  �ل�صبابية 
روؤية  م�صتهدفات  لتحقيق  �ل�صباب 
يف تطوير  �ل��وز�رة  وجهود   ،2071
�مل��ن��ظ��وم��ة �الإع��ام��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة مبا 

يحقق روؤية 2071.
خطة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع���ت���م���دت  ذل����ك  �إىل 
عملها ملناق�صة مو�صوع �صيا�صة �لهيئة 
قطاع  دعم  �صاأن  يف  للريا�صة  �لعامة 
دعوة  �صملت  �لتي  بالدولة  �لريا�صة 
ممثلي �جلهات �ملعنية باملو�صوع لعقد 
ل���ق���اء�ت م��ع��ه��م ح���ول �مل��و���ص��وع مثل 
و�ملجال�س  �لوطنية  �الأوملبية  �للجنة 
�لريا�صية يف �أبوظبي ودبي و�ل�صارقة 
و�الأندية  �لقدم،  ك��رة  �حت��اد  وممثلي 

�ل��ري��ا���ص��ي��ة ل���ك���رة �ل���ق���دم و�الأن���دي���ة 
ت�����ص��م��ل �خلطة  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة، ك��م��ا 
ب�صاأن  �فر��صية  نقا�صية  حلقة  عقد 
�ملو�صوع ودعوة ممثلي �لهيئة �لعامة 

للريا�صة حل�صورها.
�صيا�صة  مو�صوع  �للجنة  و�صتناق�س 
�لهيئة �لعامة للريا�صة يف �صاأن دعم 
�ل���دول���ة، وف���ق حماور  �ل��ري��ا���ص��ة يف 
�لتكاملية  و�لت�صريعات  �ل�صيا�صات 
بالدولة،  �ل��ري��ا���ص��ة  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م 

وتعزيز  تطوير  يف  �لهيئة  وم��ب��ادر�ت 
�ل���ري���ا����ص���ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف �ل����دول����ة، 
�لقطاع  يف  �ملو�طنة  �لكو�در  ومتكني 
�ل����ري����ا�����ص����ي ورع������اي������ة �مل����وه����وب����ني 
�ل���ري���ا����ص���ي���ني، وم�����ب�����ادر�ت وب���ر�م���ج 
�لهيئة يف �صاأن تطوير �لبنى �لتحتية 
يف  �لهيئة  ودور  �لريا�صية،  لاأندية 
�ل�����ص��ر�ك��ات �خل��ارج��ي��ة وتعزيز  ب��ن��اء 
�لقدر�ت �ملالية �لتمويلية لاحتاد�ت 

�لريا�صية.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد �صعادة خلفان �صعيد �ملري رئي�س جمل�س �صاحية �خلالدية 
�أفر�ٍد  �أو  موؤ�ص�صة  لي�صت مقت�صرة على  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  �أن 
تفهمهما  �أن  ب��د  ال  ح�����ص��اري��ان  و���ص��ل��وك  ثقافة  ه��ي  ب��ل  بعينهم 

�ملوؤ�ص�صات كافة ويدرك معانيهما �لعميقة جميع �أبناء �ملجتمع.
  و�أ�صاد �ملري بالتعاون مع مدينة �ل�صارقة للخدمات �الإن�صانية 
خال تقدميه تربعاً مالياً قيمته )�صبعون �ألف درهم( ت�صلمته 
ز�رت  �لتي  �ملدينة  مدير  �ليافعي  �ل��ك��رمي  عبد  منى  �الأ���ص��ت��اذة 
�ملجل�س �أم�س �الأحد 26 دي�صمرب 2021 بهدف تنمية عاقات 
جمل�س  رئي�س  نائب  بح�صور  �جلانبني  بني  وتعزيزها  �لتعاون 
�صيف  علي  و�الأ�صتاذ  بن جر�س  ر��صد  �خلالدية حممد  �صاحية 

�لعبدويل ع�صو جمل�س �صاحية �لرحمانية.   
   كما �أثنى رئي�س جمل�س �صاحية �خلالدية على �أ�صاليب �لتعليم 
�حلديثة �لتي تقدمها �ملدينة لاأ�صخا�س ذوي �الإعاقة باإ�صر�ف 
�أن �مل�صتوى �لتعليمي فيها ال يقل  �أمهر �الخت�صا�صيني موؤكد�ً 

عن �أرقى �مل�صتويات �لعاملية.
وتوجه �ملري بجزيل �ل�صكر و�لتقدير �إىل �صعادة �ل�صيخة جميلة 
للخدمات  �ل�����ص��ارق��ة  مدينة  ع��ام  م��دي��ر  �لقا�صمي  حممد  بنت 
ومنا�صرة  الحتو�ء  �صعياً  فيها  �لعاملني  جميع  و�إىل  �الإن�صانية 
متهيد�ً  �ملجتمعية  و�لتوعية  �الإعاقة  ذوي  �الأ�صخا�س  ومتكني 
�لتوفيق  دو�م  لهم  متمنياً  حياتهم،  ج��ودة  وحت�صني  لدجمهم 

و�لنجاح. 
�ملجل�س  دع��م  �ليافعي  �ل��ك��رمي  عبد  منى  ثّمنت  جانبها  م��ن     

�مل�صتمر للخدمات �لتي تقدمها �ملدينة كما ثمنت عالياً حر�صه 
على مبادئ �مل�صوؤولية �ملجتمعية موؤكدة �أن �ملدينة تعمل بجهد 
لر�صيخ �لتعاون وتنميته مع �ملوؤ�ص�صات و�جلهات حملياً وعربياً 

ودولياً. 
   كما �أكدت �ليافعي �هتمام �ملدينة �لكبري بن�صر ثقافة �لتطوع 
حيث  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ال�صتد�مة  وحتقيق  �ملجتمعية  و�لتوعية 
�الإعاقة  ذوي  �الأ���ص��خ��ا���س  ب��ح��ق��وق  �ل��ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  د�ئ��م��اً  تعمل 
�إىل  ك��ل ح�صب موقعه وق��درت��ه  �أب��ن��اء �ملجتمع  د�ع��ي��ة  ودجم��ه��م 

حتمل هذه �مل�صوؤولية و�مل�صاهمة يف و�قع وم�صتقبل �أف�صل.
�أمام  مفتوحة  �ملدينة  �أب��و�ب  �إن  بالقول  منى  �الأ�صتاذة  وختمت 
جميع �ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د �لر�غبني يف �لتطوع وم�صاندة حقوق 

�الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة �صمن �ملجاالت كافة. 

�سوؤون التعليم بالوطني االحتادي تناق�س تقريرها حول مو�سوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب

جمل�ش �صاحية اخلالدية يدعم برامج اخلدمات الإن�صانية بـ 70 األف درهم

خلفان املري: تعاون املجل�س مع املدينة ي�سب يف �سالح االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واملجتمع

•• دبي-وام:

و����ص��ل��ت جلنة ���ص��وؤون �ل��دف��اع و�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة يف 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي، خال �جتماع عقدته �أم�س يف 
�لدكتور علي  برئا�صة معايل  دبي،  �لعامة يف  �الأمانة  مقر 
�للجنة، مناق�صة م�صروعي قانونني  �لنعيمي رئي�س  ر��صد 
"�الأحد�ث  ���ص��اأن  ويف  �العتبار"،  "رد  ���ص��اأن  يف  �حت��ادي��ني 
ممثلي  بح�صور  وذل��ك  للجنوح"،  و�ملعر�صني  �جلانحني 

وز�رة �لد�خلية.
ح�صر �الجتماع �أع�صاء �للجنة �صعادة كل من مرو�ن عبيد 
�ملهريي مقرر �للجنة، و�أحمد بو�صهاب �ل�صويدي، و�صهيل 
نخرية �لعفاري، وحممد �أحمد �ليماحي، ويو�صف عبد�هلل 

�لبطر�ن، �أع�صاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي.
وجرت خال �الجتماع مناق�صة بع�س ماحظات وتعديات 

�للجنة على مو�د �لقانونني، ومناق�صتها مع ممثلي وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة. وي��ه��دف م�����ص��روع �ل��ق��ان��ون �الحت����ادي يف �صاأن 
�ملذكرة  بح�صب  م���ادة   18 م��ن  يتكون  �ل���ذي  �الع��ت��ب��ار  رد 
�الي�صاحية، �إىل ت�صريع �ندماج �ملحكوم عليهم يف �ملجتمع، 
�جلنائية  �حل��ال��ة  بحث  ���ص��ه��ادة  على  ح�صولهم  وت�صهيل 
�ل�����ص��و�ب��ق، وك��ذل��ك ت�صهيل �حل�����ص��ول على  �خل��ال��ي��ة م��ن 
�لوظائف، وتطبيق فكرة �لرعاية �لاحقة لهم. وبح�صب 
�صاأن  يف  �الحت����ادي  �ل��ق��ان��ون  مل�����ص��روع  �الي�صاحية  �مل��ذك��رة 
�حلكومة  �رت��اأت  للجنوح  و�ملعر�صني  �جلانحني  �الأح���د�ث 
على  م��ادة،   47 �ق��ر�ح م�صروع �لقانون �لذي يتكون من 
�الأولويات  م��ن  ه��ي  و�الأح����د�ث  �لنا�صئة  رع��اي��ة  �أن  �عتبار 
�لتي ت�صعى لتحقيقها دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من 
منطلق وعيها ب�صرورة حفظ �الأجيال �لقادمة �لتي تعقد 

عليها �لدولة �آمالها يف متابعة م�صرية �الإجناز�ت.

•• اأبوظبي-وام: 

�أكادميية �صيف بن ز�يد للعلوم �ل�صرطية و�الأمنية  بحثت 
..موؤكدة  لل�صم  �الإم����ار�ت  جمعية  م��ع  �مل�صرك  �ل��ت��ع��اون 
�لهمم  الأ���ص��ح��اب  �مل��ت��م��ي��زة  �خل��دم��ات  ب��ت��ق��دمي  �هتمامها 

ودجمهم يف �ملجتمع.
�صيف  �أكادميية  مدير  �ل�صام�صي،  بطي  ث��اين  �للو�ء  وك��ان 
�ل�صيد  �لتقى مبكتبه  �ل�صرطية و�الأمنية،  بن ز�يد للعلوم 
م�صبح �صعيد �لنيادي، رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �الإمار�ت 
لل�صم، و�ل�صيدة �صاملة حمد �لتميمي، رئي�س ق�صم �الإعاقة 

�ل�صمعية مبركز �لعني �لتابع ملوؤ�ص�صة ز�يد �لعليا الأ�صحاب 
�لهمم ومت خال �للقاء بحث تطلعات فئة �ل�صم للخم�صني 

�لقادمة.
�ل�صرطية  للعلوم  ز�ي���د  ب��ن  �صيف  �أك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  و�أك����د 
توجيهات  تنفيذ  على  �أبوظبي  �صرطة  حر�س  و�الأم��ن��ي��ة، 
لهذه  �ملقدمة  �خلدمات  بكافة  باالرتقاء  �لر�صيدة  �لقيادة 
�ل��ف��ئ��ة م��ن �خ��ت��ب��ار وت��ق��ي��ي��م م����ز�ويل م��ه��ن��ة م��رج��م لغة 
منت�صبي  من  �لهمم  الأ�صحاب  �ل���دور�ت  وتنفيذ  �الإ���ص��ارة، 
لت�صهيل  �الإ����ص���ارة  لغة  م��رج��م  وت��وف��ري  �أب��وظ��ب��ي  �صرطة 

عملية �لتو��صل وتوفري �حتياجاتهم.

الوطني االحتادي يوا�سل مناق�سة م�سروعي قانونني يف 
�ساأن رد االعتبار واالأحداث اجلانحني واملعر�سني للجنوح

�سرطة اأبوظبي تبحث التعاون امل�سرتك مع جمعية االإمارات لل�سم

اأطلق الدفعة الأوىل لـدبلوم املهارات الفنية

معهد دبي الق�سائي يوا�سل تعزيز مهارات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية مبحاكم دبي والنيابة العامة يف دبي
زايد العليا تعزز خدماتها الطبية والتاأهيلية ملنت�سبيها يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة

•• دبي – الفجر:

�لق�صائي  دب����ي  م��ع��ه��د  ي���و�����ص���ل 
�أع�صاء �ل�صلطة  مهمته يف تزويد 
باأهم  دب���ي  �إم�����ارة  �ل��ق�����ص��ائ��ي��ة يف 
�مل�������ه�������ار�ت ورف�������ده�������م ب�����اأح�����دث 
�مل��ع��ارف. وب��ال��ت��ع��اون م��ع حماكم 
دب����ي و�ل��ن��ي��اب��ة �ل���ع���ام���ة يف دب���ي، 
�جلهات  من  ع��دد  مع  وبالتن�صيق 
جمعية  ذل��ك  يف  مبا  �ملتخ�ص�صة، 
�ملهند�صني  وجمعية  �مل��ح��ا���ص��ب��ني 
�الإم����ار�ت، نظم  و�حت���اد م�صارف 
دبلومني  �ل��ق�����ص��ائ��ي  دب���ي  م��ع��ه��د 
�ل�صلطة  الأع�����������ص�����اء  م���ه���ن���ي���ني 
�لق�صائية يف حماكم دبي و�لنيابة 

�لعامة.
وي������ق������دم �مل����ع����ه����د �ل����دب����ل����وم����ات 
�ملتخ�ص�صة للمنت�صبني الإك�صابهم 
�لبيان�ات  ق�������ر�ءة  ع��ل�����ى  �ل���ق���درة 
�لفني�ة �لو�ردة يف �لتقاري�ر �ملالي�ة 
و�مل�صرفي��ة، وفه��م م�صطلحاته��ا، 
مرتكز�ته��ا  �أه��م  عل��ى  و�لوق��وف 
منه�ا  �مل��رج��������وة  للغاي��ة  خ��دم��������ة 
و��ص�تي�صاح  �ل��ع��د�ل�����ة  لتحقي�ق 

•• اأبوظبي -وام:

وقعت موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا الأ�صحاب 
�ل��ه��م��م م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع مركز 
�صنر،  م���ي���دك���ال  ه��ي��ل��ث  ري���اك�������س 
��صر�تيجية  �صر�كة  تر�صيخ  بهدف 
�لطبية  �خل��دم��ات  وتقدمي  بينهما، 
ويقدم  �ملوؤ�ص�صة  ملنت�صبي  و�لتاأهيلية 
�لعاج  خ���دم���ات  �مل���رك���ز  مب��وج��ب��ه��ا 
و�لنطق  و�ل���ط���ب���ي���ع���ي  �ل���وظ���ي���ف���ي 
�ملوؤ�ص�صة يف مدينة  منت�صبي  للطلبة 

ز�يد مبنطقة �لظفرة.
�ملوؤ�ص�صة،  عن  �لتفاهم  مذكرة  وق��ع 
�لكمايل  �إ�صماعيل  ع��ب��د�هلل  ���ص��ع��ادة 
�أ�صحاب  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
هيلث  رياك�س  مركز  وع��ن  �لهمم، 
�لعامرى،  ب��خ��ي��ت  ���ص��ن��ر  م��ي��دك��ال 
مالك �ملركز �لطبي ، وذلك يف مقر 

�ملوؤ�ص�صة.
حتويل  ي���ت���م  �مل������ذك������رة  ومب�����وج�����ب 
�ملحتملة  �ل��ه��م��م  �أ����ص���ح���اب  ح�����االت 
و�الأط����ف����ال �ل���ذي���ن ه���م حت���ت خطر 
�ملركز  من  الحقاً  باالإعاقة  �الإ�صابة 
الأ�صحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  �إىل 
�لهمم، ومنها حاالت �حتمالية طيف 
�ل��ُر���ص��ع، و�لربط  �ل��ت��وّح��د م��ن فئة 
�الإلكروين بني �جلانبني لاإطاع 

�حلديثة،  �لقانونية  و�ملرجعيات 
يف  وتاأهيلها  ب��ك��و�درن��ا  و�الرت��ق��اء 
ل��ت��وف��ري �لدعم  �إط�����ار م�����ص��اع��ي��ن��ا 
من  �ال�صر�تيجيني،  ل�صركائنا 
متنوعة  جمموعة  توفري  خ��ال 
�مل�صممة  �لتدريبية  �لرب�مج  من 
�صمان  �أج����ل  م��ن  ل��ه��م  خ�صي�صاً 
�حلديثة  ب���امل���ع���رف���ة  ت����زوي����ده����م 
وب��ف�����ص��ل ت��ن�����ص��ي��ق��ن��ا �ل����د�ئ����م مع 
حم��اك��م دب��ي و�ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة يف 
وتطوير  ب��ت�����ص��م��ي��م  ن���ق���وم  دب�����ي، 
وتنفيذ �لعديد من �لرب�مج �لتي 

تتو�فق مع �أهد�فها ور�صالتها". 
ب���اأن هذه  �ملعهد  و�أ���ص��اف��ت م��دي��ر 
�ل��دب��ل��وم��ات ���ص��ت�����ص��ع ب���ني �أي����دي 
�الأدو�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل�����ص��ارك��ني 
�أحكام  �إىل  للتو�صل  �ل�����ص��روري��ة 
�لنز�عات  �إىل فهم طبيعة  ت�صتند 
�مل��ال��ي��ة و�مل�����ص��رف��ي��ة. وم���ع نهاية 
�مل�صاركون  �صيمتلك  �ل��دب��ل��وم��ات 
�لتام  �ال���ص��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  �ل���ق���درة 
و�مل�صرفية  �ملالية  للم�صطلحات 
�خلربة.  ت��ق��اري��ر  يف  �مل�صتخدمة 
لي�س هذ� فح�صب، بل �صيكت�صبون 

وتوفري  طبياً،  لتقييمها  �جل��دي��دة، 
بطاب  �خلا�صة  �لطبية  �لتقارير 
�مل����وؤ�����ص���������ص����ة، وت�����ق�����دمي �خل����دم����ات 
مركز  مقر  يف  �لتاأهيلية  �لعاجية 
و�لتاأهيل،  ل��ل��رع��اي��ة  ز�ي����د  م��دي��ن��ة 
�صد  �لتاأمينية  �لتغطية  توفري  مع 
�الأخطاء �لطبية �لتي قد تقع للكادر 
�لطبي  و�ملركز  �ملوؤ�ص�صة  �ملنتدب من 
�إ�صافة  م��ق��ري��ه��م��ا،  ل���دى  ل��ل��ت��و�ج��د 
�خلدمات  ت��وف��ري  يف  �ل���ت���ع���اون  �إىل 
ملنت�صبي  �ل���ت���اأه���ي���ل���ي���ة  �ل���ع���اج���ي���ة 
�لوظيفي،  �ل���ع���اج  م��ث��ل  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
وع�������اج �ل���ن���ط���ق و�ل����ل����غ����ة، وع����اج 
و�لعاج  �لطبيعي  و�ل��ع��اج  �لنطق 
�لوظيفي،وتقدمي �خلدمات �لطبية 
ط���ب �الأط����ف����ال ، وط����ب �الأ����ص���ن���ان، 
فيها م�صحات  �ملخترب مبا  وخدمات 

./PCR/ 19–كوفيد
�إ�صماعيل  ع���ب���د�هلل  ���ص��ع��ادة  ورح����ب 
مذكرة  ع���ل���ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع  �ل���ك���م���ايل 
هيلث  رياك�س  م��رك��ز  م��ع  �لتفاهم 
به  تقوم  ملا  ��صتكمااًل  �صنر  ميدكال 
�ملوؤ�ص�صة من خدمات �صمن منظومة 
�ل��رع��اي��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل �مل��ت��ن��وع��ة �لتي 
من  و�ن���ط���اق���اً  ملنت�صبها،  ت��ق��دم��ه��ا 
و�لروؤية  �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �الأه�����د�ف 
بامل�صوؤولية  يتعلق  فيما  �مل�����ص��رك��ة 

�لقا�صي  �صعادة  وقالت  �حلقائ�ق. 
�ل���دك���ت���ورة �ب��ت�����ص��ام �ل����ب����دو�وي، 
�لق�صائي:  دبي  معهد  عام  مدير 
م�صوؤولية  ع��ات��ق��ن��ا  ع��ل��ى  "تقع 
كبرية تتمثل يف �لعمل وفق روؤية 
�هلل"،  "حفظها  �لر�صيدة  قيادتنا 
و�خل���ط���ط �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي تركز 
عاماً  للخم�صني  �ال�صتعد�د  على 
�الإ�صهام  �ملقبلة. ومبا ميكننا من 
�ل��ط��م��وح��ات من  ه���ذه  يف حتقيق 
�ل�صلطة  �أع���������ص����اء  رف�����د  خ�����ال 
�ل��ق�����ص��ائ��ي��ة ب��امل��ف��اه��ي��م و�مل���ب���ادئ 

�لعاجية،  و�خلطط  �لتقارير  على 
و�لتن�صيق  �ل���ت�������ص���اور  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
تنفيذ  بانتظام بني �جلانبني خال 
جميع �خلدمات و�لرب�مج �لتاأهيلية 
و�لعاجية الأ�صحاب �لِهمم، و�لعمل 
�مل��ت��اح��ة للطرفني  �الإم��ك��ان��ات  وف���ق 
ع��ل��ى ت��وف��ري ح��اج��ة �ل��ط��رف �الآخر 
�ملجانية،  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  م��ن 
الإعد�د �ملوظفني، ويف �ملجاالت �لتي 

يتفق عليها.
�لعليا  ز�ي�������د  م���وؤ����ص�������ص���ة  وت�������ص���م���ح 
رياك�س  ملنت�صبي  �لهمم  الأ�صحاب 
��صتخد�م  ���ص��ن��ر  م���ي���دك���ال  ه��ي��ل��ث 
يف  �ملتخ�ص�صة  �ل��ع��اج��ي��ة  �مل���ر�ف���ق 
للرعاية  ز�ي����د  م��دي��ن��ة  م��رك��ز  م��ق��ر 
و�لتاأهيل كامل�صبح �لعاجي و�لغرفة 
�حلاالت  حت��وي��ل  وي��ج��ري  �حل�صية، 
ال�صتكمال  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  منت�صبي  م��ن 
�ملركز،  مقّر  يف  �لعاجية  �خلدمات 
وفقاً ل�صيا�صة �لتحويل �ملعتمدة من 

�ملوؤ�ص�صة.
�الأولوية  مب��ن��ح  �مل���رك���ز  وي��ل��ت��زم   ?
مر�جعتهم  ع��ن��د  �ل��ِه��م��م  الأ���ص��ح��اب 
مل���������ق���������ّره، وف�����������ق �ح����ت����ي����اج����ات����ه����م 
�لدعم  وب���ت���ق���دمي  وخ�����ص��ائ�����ص��ه��م، 
�لطبية  و�ال�����ص����ت���������ص����ار�ت  �ل���ط���ب���ي 
مل���ن���ت�������ص���ب���ي �مل����وؤ�����ص���������ص����ة و�حل���������االت 

�آلية  ل��ت��ق��ي��ي��م  ع���ال���ي���ة  م�����ه�����ار�ت 
�لتعوي�صات  وت��ق��دي��ر  �ح��ت�����ص��اب 
وق���ي���م���ة �مل���������ص����روع �ل���ن���ه���ائ���ي���ة يف 
ودر��صة  �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة،  �ل���ن���ز�ع���ات 
ب�صاأن  ت��ع��ر���س  �ل���ت���ي  �ل��ق�����ص��اي��ا 
�لتقليدية  �مل�����ص��رف��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
غ�صل  وق�������ص���اي���ا  و�الإ�����ص����ام����ي����ة 
�الأمو�ل ومتويل �الإرهاب، وغريها 
من �لق�صايا �لتي تتطلب معرفة 
ودر�ية بكل من �لدورة �مل�صتندية 
للح�صابات،  �ملحا�صبية  و�ل����دورة 
و�أخرى تتعلق بق�صايا �الختا�س 
و�صي�صاعدهم  و�ال�����ص����ت����ي����اء. 
�كت�صاب  يف  ذ�ت��������ه  �ل�����ربن�����ام�����ج 
�لتقارير  ل��ق��ر�ءة  �لفنية  �مل��ه��ارة 
يف �مل��ج��ال �مل���ايل و�مل�����ص��ريف. ومن 
�لدبلومات  ت��ت��ب��ع  �أخ������رى  ج��ه��ة 
و�أ�صاليب  ط���رق  يف  خ��ا���ص��اً  ن�صقاً 
على  �لقائمة  و�لتدريب  �لتعليم 
خم�صة حماور، وهي: �ملحا�صر�ت 
�لتعاوين ودر��صة �حلالة  و�لتعلم 
)ت��ق��اري��ر �خل�����ربة(، �إ���ص��اف��ة �إىل 
و�آليات  �لتخ�ص�صية  �لعمل  ور�س 

حل �مل�صكات. 

�لتنمية  حت���ق���ي���ق  يف  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�الجتماعية �مل�صتد�مة وبناء جمتمع 
ظ���ل �جلهود  م�����ص��ت��د�م، ويف  ���ص��ح��ي 
�ملبذولة يف جمايل �لتغطية �ل�صحية 
و�لرعاية �الإن�صانّية ملنت�صبي �ملوؤ�ص�صة 

من فئات �أ�صحاب �لهمم.
و�أك��د - يف ت�صريح له بهذه �ملنا�صبة 
ومتابعة  ب���اإ����ص���ر�ف  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  �أن   -
�صمو �ل�صيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان 
تعمل  �ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
على حتقيق هدفها �لرئي�س لتمكني 
ليكونو� جزء�ً  �لهمم  �أ�صحاب  ودمج 
�أر�س  على  �لتنمية  فعااًل يف م�صرية 

�لدولة.

ف��ق��د �مل��دع��و / ك��وث��ر مياه 
بنغادي�س    ، ح�����ص��ني  �ن����ور 
�صفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )A01784848( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ص���ال 

0522385582

فقدان جواز �سفر

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003694 يف  الدعوى رقم

مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 Date 29/ 12/ 2021  Issue No : 13429
Real Estate -partial 18/2021/295

Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Niharika Singh, 2-Tanvi Gupta
Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation, represented by/ Abdulla Marwan 
Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi, hereby notifies you that the court has 
issued a judgment in the session held on 11-7-2021 in the said case to the 
favor of/ Aqaar Corporation by obliging the defendant to pay to the plaintiff 
an amount of (AED 1.151.378) - one million one hundred fifty one thousand 
three hundred seventy eight dirhams in addition to an interest of 5% with effect 
from the date of claim corresponding to 01/03/2021 till full payment as well as 
expenses and one thousand for attorneys' fee, and rejected other requests.Such 
judgment is considered as issued in presence subject to appeal within thirty 
days from the next day of publishing the notification. Issued in the name of 
HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and has publicly announced to all.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 29/ 12/ 2021  Issue No : 13429
Cassation Court

Appeal Notification by Publication
In the appeal No. : 458/2021/610-real estate appeal
Considered by :1st real estate department No. 545
Subject of appeal : accepting the appeal in form and in subject, and challenging 
the appealed judgment and referring it to the Appeal Court to issue its judgment in 
light of what the cassation court decides, and obliging the Respondent to pay the 
fees, expenses and attorneys' fee.
Execution applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed Areal Business Point Bldg| 
Mezzanine Office No. 9| Tel: 0506767616| Email: INFO3@OMALC.AE| 
Makkani: 3244594826| AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : Md Shamsul Alam Ataher Ali, in his capacity as: Respondent
Subject of notification : We hereby notify you that the Appellant has filed the 
above mentioned appeal. Therefore, you should attend to the Cassation Court in 
order to reply to the appeal memo submitted against you.
Prepared by/Muthanna Abdu Latif Al Farhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 29/ 12/ 2021  Issue No : 13429
Ajman Federal Court Of First Instance

Case Management Office
Legal Notice of Payment (publication)

In Arabic and English
Notice No. MOJAU_2021-0029546

Upon the request of the Notifying Party: Salma Saeed Mohammed Al Fajoumi - Emirati 
To, Notified Party : JTR for General Trading 
Facts: Notified Party issued a cheque to Notifying Party for an amount of AED 
3,750,00, the subject of cheque drawn up by the authorized signatory on behalf of 
the Defendant, which it is on the cheque due date, we direct the Plaintiff to withdraw 
the cheque, but it bounced without withdraw due to the lack of sufficient drawable 
balance, and its data are as follows: cheque No. 02 for the amount of AED 375,000, 
with a due date of 05/08/2021, drawn on Mashreq Islamic Bank. Therefore, we 
notify you to pay the aforementioned amount of indebtedness within a few days from 
the date of your notice, otherwise we shall have to take legal measures. 
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi
Head of case management - Ajman Federal Court of First Instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70530
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س جمهورية النيجر يطلع على خدمات مركز ال�سرطة الذكي يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي -وام:

ز�ر فخامة حممد بازوم رئي�س جمهورية �لنيجر، مركز 
�ل�صرطة �لذكي SPS �ملُقام يف معر�س �إك�صبو 2020 
مكتوم  �آل  �صعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�صيخ  �صمو  ير�فقه  دب��ي، 
ملجموعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س 
طري�ن �الإمار�ت رئي�س �للجنة �لعليا ل�"�إك�صبو 2020 
�لها�صمي وزيرة دولة  �إبر�هيم  بنت  دبي"، ومعايل رمي 
ل�����ص��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل����دويل �مل��دي��ر �ل��ع��ام مل��ك��ت��ب �إك�صبو 

دبي.  2020
�ل�صرطية  �خل��دم��ات  على  وم��ر�ف��ق��وه،  فخامته  و�ط��ل��ع 
�إك�صبو  وزو�ر  كافة  �ملجتمع  لفئات  �ملركز  يقدمها  �لتي 
 24 م���د�ر  وع��ل��ى  ب�صري،  ت��دخ��ل  ودون  ذك��ي��ة،  بطريقة 

�صاعة.
و��صتمع فخامته، و�لوفد �ملر�فق �إىل �صرح مف�صل حول 
 ،SPS �لذكي  �ل�صرطة  مركز  يقدمها  �لتي  �خلدمات 
دبي،  �إك�صبو  يف  �إن«  »ووك  ن��وع  م��ن  م��ر�ك��ز   3 وك��ذل��ك 

للمتعاملني كافة.

ميثاء ال�سام�سي تزور جناح غامبيا يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

بنت  ميثاء  �لدكتورة  معايل  ز�رت 
�ل�صام�صي وزيرة دولة جناح  �صامل 
غامبيا يف منطقة �لتنقل يف �ك�صبو 
�صعار  يحمل  و�لذي  دبي،   2020
�أفريقيا  ���ص��اح��ل  ل���زي���ارة  "دعوة 

�لر�ثية و�حلرف �ليدوية.
وت���ع���رف���ت �ل�����ص��ام�����ص��ي ع��ل��ى روؤي����ة 
�ىل  و�لر�مية  �مل�صتقبيلية  غامبيا 
و��صتد�متها  �لبيئة  على  �ملحافظة 
وتطوير  ب����اإدخ����ال  ُت��ع��ن��ى  و�ل���ت���ي 
�لزر�عي  ل��ل��ري  ج���دي���دة  ت��ق��ن��ي��ات 
�لتي ت�صاهم يف توفري �ملياه و�حلد 

على  �ل�صام�صي  و�طلعت  �ملُبت�صم". 
وتعرفت  �ملختلفة،  �جل��ن��اح  �ق�صام 
�لغنية  غامبيا  وثقافة  ت��ر�ث  على 
وجهودهم من �أجل �ملحافظة عليه، 
و�الآالت  �ملو�صيقى  جم��ال  يف  �صو�ء 
�جلناح،  يف  �مل��ع��رو���ص��ة  �ل�����ص��ع��ب��ي��ة 
مثل قيثارة »�لكور�«، �أو �مل�صغوالت 

�ملحافظة  بجانب  ��صتنز�فها،  من 
ع���ل���ى �ل��ب��ي��ئ��ة �حل���ي���و�ن���ي���ة، حيث 
ت�صتهر غامبيا بالتنوع �لبيولوجي 
 540 �إذ ي�صتوطنها نحو  للطيور، 
غامبيا  تطبق  ..كما  متلفاً  نوعاً 
�لذي  �مل��ت��ج��ددة  للطاقة  ب��رن��اجم��اً 

يركز على �لطاقة �ل�صم�صية.

�صعادتها  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أع����رب����ت 
مب�صاركة غامبيا يف �ك�صبو 2020 
�لثقافية  �مل��ق��وم��ات  و�إب������ر�ز  دب����ي، 
�ل�صديقة،  ل��ل��دول��ة  و�حل�����ص��اري��ة 
مما يعزز �لعاقات و�لرو�بط بني 
متمنية  وغامبيا،  �الم����ار�ت  دول��ة 

لهم كل �لتوفيق و�الزدهار.

وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يت�سلم 
ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفري جمهورية كوريا

•• اأبوظبي-وام:

ت�صّلم �صعادة خالد عبد�هلل بالهول، وكيل وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
�أور�ق �عتماد �صعادة يل �صيوك غو �صفري  يف ديو�ن عام �ل��وز�رة ن�صخة من 

جمهورية كوريا �ملعني لدى �لدولة.
كوريا  جمهورية  ل�صفري  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  وكيل  ومتنى 
�لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عمله مبا يعزز عاقات �لتعاون �لوثيقة بني 

دولة �الإمار�ت وباده.
�أعرب �صفري جمهورية كوريا عن �صعادته بتمثيل باده لدى  ومن جانبه 
بف�صل  ودول��ي��ة مرموقة  �إقليمية  مكانة  به من  ملا حتظى  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�ل�صيا�صة �حلكيمة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة "حفظه �هلل".

جناح �سوي�سرا يوفر جتربة بيئية فريدة لزوار اإك�سبو2020 دبي
•• دبي -وام:

يوفر  ��صتثنائيا  دبي، معر�صا   2020 �إك�صبو  �صوي�صر� يف  ينظم جناح 
�الأف�صل"  نحو  "معا  عنو�ن  يحمل  �حل��و����س،  متعددة  جتربة  ل��ل��زو�ر 
وي�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 16 ي��ن��اي��ر �مل��ق��ب��ل ح��ي��ث تك�صف ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة غري 
�لتام�صية و�لغامرة قوة �لعاقة بني �لطعام و�لبيئة، وُتقام بال�صر�كة 

مع �صركة ن�صتله �ل�صوي�صرية ل�صناعة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�صروبات.
 وحتث �لتجربة �ملبنية على �للعب �لز�ئرين �إما على �لقفز �أو �لت�صفيق، 
�أو �لتمايل، �أو �اللتقاط، �أو �لتحرك، ليكونو� عربها "قوة د�فعة نحو 
�آالف �صجرة من   5 زر�عة  �مل�صاركون يف  �لز�ئرون  �الأف�صل". وي�صاهم 
�أ�صجار �ملانغروف �لقرم يف جميع �أنحاء دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

�لوعي  م�صتوى  رف��ع  ه��ي  �أه���د�ف  ع��دة  تر�صيخ  على  �ملعر�س  وي�صاعد 
�لبيئة،  وحماية  �ل�صباب،  ومتكني  �الأط��ف��ال،  ب�صحة  �ملتعلقة  ب��االأم��ور 

و�الهتمام باملياه، باالإ�صافة �إىل دفع عجلة �لتجديد.
و�صاهمت م�صاركة "ن�صتله" يف ت�صليط �ل�صوء على كيفية حتقيق �ل�صركة 
للوعد �لذي قطعته يف جمال �ال�صتد�مة من �أجل تعزيز �أنظمة �الأغذية 
وجتديدها،  �لبيئة،  حماية  يف  للم�صاعدة  و��صع  نطاق  على  �ملتجددة 
تعزيز  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �مل���ز�رع���ني،  عي�س  �صبل  وحت�صني  و��صتعادتها، 
رفاهية �ملجتمعات.  و�إىل جانب ذلك �أطلقت �ل�صركة موقعا �إلكرونيا 
nestletogetherforgood. بعنو�ن:  �ملعر�س  م�صاحبا لهذ� 

com وذلك ُبغية ت�صجيع �الأ�صخا�س على �تخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة، 
مع �إتاحة فر�صة للفوز برحلة �صاملة مدتها 5 ليال 6 �أيام ل�صخ�صني 

و�لرئي�س  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �إج���ل،  رمي��ي  وق��ال��ت  �صوي�صر�.   �إىل 
�أفريقيا:  �الأو�صط و�صمال  �ل�صرق  ن�صتله يف منطقة  ل�صركة  �لتنفيذي 
�أفر�د  من  �ملزيد  �إلهام  يف  ناأمل  �الأف�صل،  نحو  معا  مبادرتنا  "عرب 
�إح��د�ث ف��رق، حيث ي��وؤدي كل فرد فينا دور� يف  �ملجتمع للم�صاهمة يف 

�إن�صاء �أثر� �إيجابيا على جمتمعاتنا وكوكبنا".
�صوي�صر�:  �لعام جلناح  �ملفو�س  �صالت�صلي،  �أو�صح مانويل   ومن جهته 
�لد�ئري،  و�القت�صاد  �ل�صباب  لتمكني  مبادرتنا  موؤخر�  دعمت  "ن�صتله 
ن�صتله،  ل�صركة  و�ملثري لاهتمام  �ملعر�س �جلذ�ب  ��صت�صافة  وي�صعدنا 
�إك�صبو  �الأف�صل/ يف جناحنا يف  ينعقد حتت عنو�ن /معا نحو  و�ل��ذي 
2020 دبي ..كما �أننا نهدف عرب �ملعار�س �لتي ُيقيمها �صركاوؤنا �إىل 

تعزيز �لثقة باالبتكار�ت �ل�صوي�صرية و�إلهام �لنا�س".

جناح هايتي ي�ستعر�س ق�سة التحول امللهمة يف االقت�ساد باأك�سبو 2020
•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود  

يكت�صف زو�ر جناح هايتي يف �أك�صبو 2020، قدرة 
�صعبها على �ملرونة و�لتحول �إىل �لطاقة �ملتجددة 
ل��ذل��ك، فمنذ  ت��وؤه��ل��ه��ا  م��ق��در�ت طبيعية  يف ظ��ل 
�كت�صافها ونزوح �الأفارقة �إليها يف �لقرن �ل�صاد�س 
ثر�ثها  وت��ن��ح��ت  ت��اري��خ��ه��ا  ت�صطر  وه���ى  �مل��ي��ادي 
�لبيئة  مكونات  م��ن  �لناجتة  لثقافاتها  وت��وؤ���ص��ل 
هذ�  يعر�س  فاجلناح  بها،  حتيط  �لتى  �لبحرية 
منطقة  فمن  �لعامل،  يف  ملكانتها  ويج�صد  �لتاريخ 
وتعلن  نف�صها  عن  هايتي  تعرب  �أك�صبو  يف  �لتنقل 

عن تاريخها �لطويل.
ي�صكل جناح هايتي يف �أك�صبو بوؤرة ثقافية وت�صميم 
�ال�صر�تيجية،  خلطتها  �صاملة  روؤي��ة  فيه  ب�صيط 
فم�صاحة �جلناح من �لد�خل مفتوحة مما ي�صهم 
روؤية  ع��ن  �ن��ط��ب��اع  وت��ع��ط��ي  �لب�صرية  �ل��ر�ح��ة  يف 
هايتي على �النفتاح �لقوي على �لعامل، وحماولة 
بناء ج�صر بينها وبني �لدول �مل�صاركة يف �أك�صبو يف 
وت�صدير  و�ل�صياحة  و�لتجارة  �ل�صناعة  جم��االت 
و�لزيوت  و�ل��ت��و�ب��ل  �ل��ن  م��ن  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملنتجات 
ومبا  بها،  �مل�صهورة  �لهند  جنيل  مثل  �الأ�صا�صية 
بطبيعة  تتمتع  فهى  �ل��ك��اري��ب��ي  �لبحر  على  �أن��ه��ا 

قبلة  وتكون  �ل�صياحة  يف  دوره��ا  من  تعزز  خابة 
�أجو�ء  يف  و�ل��ر�ح��ة  �ال�صتجمام  �ج��ل  م��ن  لل�صياح 
��صرية مفعمة باحليوية و�جلمال، فهى من �لدول 
�ل�صغرية �لتى تذخر بتاريخ حافل و�نفر�د مميز 

ملوقعها �جلغر�يف. 
كما يرى �لز�ئر تفا�صيل ق�صة �لتحول �مللهمة يف 
�قت�صاد هايتي �لتى كلنت وما ز�لت �أحد �هم ركائز 
�لبحر �لكاريبي �لتى جتذب �ملهتمني من �جلمهور 
عن  �لباحث  �صعبها  وروح  �جل��م��ال  على  للتعرف 
�أن  هايتي  وت��رى  �مل�صتقبل،  يف  و�لتفكري  �الإب���د�ع 

لنقل  عظيمة  فر�صة  تعترب  �ك�صبو  يف  �أمل�����ص��ارك��ة 
�ل�صبل يف �لتجارة  �أحدث  �خلرب�ت و�لتعرف على 
وتبادل �ملعرفة و�الن�صهار مع �لثقافات �ملختلفة، 
وحماولة �إبر�م �تفاقيات جتارية مع �لدول �مل�صاركة 
مما يجذب روؤو�س �أمو�ل �أجنبية ت�صهم يف �لدخل 
�لقومي وت�صاعد على �لتنمية �مل�صتد�مة من بنية 
�الأ�صا�صية،  مل��و�رده��ا  �نتاج  خطوط  و�ن�صاء  حتتية 
�لفر�صة  ومتنحه  �ل�صعب  حياة  منط  من  وتغري 
�لدولة  ق��ط��اع��ات  و�ل��ب��ت��ك��ار يف ج��م��ي��ع  ل����اإب����د�ع 
�لوطني.   �ق��ت�����ص��اده��ا  م�صتقبل  حتفيز  �أج���ل  م��ن 

�إىل   2020 �أك�صبو  تدعو هايتي زو�ر جناحها يف 
�ل�صاهقة  وج��ب��ال��ه��ا  �ل��ه��ادئ��ة  �صو�طئها  �ك��ت�����ص��اف 
ومتنح  �لطبيعية،  وم��ن��اظ��ره��ا  �لنقية  وم��ي��اه��ه��ا 
ت�صهيات لل�صياحة وجذب �لزو�ر �إليها من خال 
�ملناطق  �أه��م  عن  ت�صجيلية  الأف��ام  عر�س  �صا�صة 
و�ل�صباحة  ل��ل�����ص��و�ط��ئ  م��ن  وم�����ص��اه��د  �ل�صياحية 
و�لرحات �لبحرية و�لغط�س وغريها من و�صائل 
وي�صتعر�س  �لبحرية،  بالبيئة  �ملتعلق  �لرفيهة 
�إىل ما  �لتى حتولت  �لفارغة  �مل�صاحات  �جلناح يف 
ي�صبه �لباز�ر، لعر�س �ملنتجات �ملحلية و�ل�صناعات 

�للوحات  �جلناح  و��صتخدم  �ليدوية،  و�مل�صغوالت 
�ملنت�صرة بجو�ر �جل��در�ن يف �صرح وتو�صيح تاريخ 
هايتي وثقافتها و�أم �ملنتجات وت�صديرها و�حلرف 
�لتى يز�ولها �صعبها، وخ�ص�س جد�ر لعر�س �صور 
ة خلفية وتدىل بو��صطة خيوط يف نهايتها زهور 
مريح  جمايل  ب�صكل  رتبت  با�صتيكية  ف���از�ت  يف 
للعني تعرب عن �صفاء بيئة هايتي، وعلى �لطرف 
�الأحمر  باللون  بغ�صن  تنتهى  كبرية  وردة  �الأخ��ر 

بعر�س �جلد�ر وبالقرب من �صا�صة �لعر�س.
يعترب جناح هايتي من �الجنحة �لتى تر�عي ترك 

و�صمات  خ�صائ�صها  لعر�س  �ل��و����ص��ع��ة  �مل�����ص��اح��ات 
و�أ  للزو�ر،  بالر�حة  �ل�صعور  فر�س  بغر�س  �صعبها 
هايتي متنح �جلمهور فر�صة الكت�صافها ومعرفة 
�لف�صاء  خال  من  وتقاليدها  وعاد�تها  تاريخعا 
و�مل�صاحات  �ملمتدة،  �لبحار  من  �مل�صتوحى  �لو��صع 
�لهائلة من �لف�صاء �لد�عم للمعرفة و�لد�ل على 
�صعبها يف  ياأمل  دول��ة هايتي وما  منهج �حلياة يف 
جمع  يف  وحت���ول  م�صتد�مة  تنمية  م��ن  �مل�صتقبل 
ي�صهدها  �ل��ت��ى  �ل��ت��غ��ري�ت  م��و�ك��ب��ا  مناحي �حل��ي��اة 

�لعامل يف �الأونة �الأخرية ب�صرعة كبرية.

حمدان بن زايد يجري ات�سالني هاتفيني بوفدي الهال االأحمر يف ماليزيا وموريتانيا
•• اأبوظبي - وام:

نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ حمد�ن  �صمو  �أج��رى 
ب�صعادة  هاتفياً  �ت�صااًل  �الإم��ار�ت��ي،  �الأحمر  �لهال  هيئة  رئي�س  �لظفرة، 
و�لتعاون  للتنمية  �ل��ع��ام  �الأم���ني  ن��ائ��ب  �صلطان،  ب��ن  �لرحمن  عبد  فهد 
�ل��دويل يف هيئة �لهال �الأحمر �الإم��ار�ت��ي، ورئي�س وفد �لهيئة �ملوجود 
�لفي�صانات  من  للمتاأثرين  �إغاثية  م�صاعد�ت  لتقدمي  ماليزيا  يف  حاليا 

�لتي تاأثرت بها 33 حمافظة يف 8 واليات.
و�طلع  �الإغ��اث��ي��ة،  �لعمليات  �صري  على  �صموه  �ط��م��اأن  �الت�����ص��ال  وخ���ال 

�لهيئة هناك، ووجه بتعزيز هذه �جلهود  �لتي يبذلها وفد  على �جلهود 
�الإيو�ئية  �الحتياجات  ال�صيما  �ملت�صررين  �حتياجات  تلبية  يف  و�الإ�صر�ع 
و�ل�صحية و�لغذ�ئية للم�صاهمة يف حت�صني �أحو�ل �ملت�صررين �لتي تبدلت 
ب�صبب �لفي�صانات. كما �أجرى �صموه �ت�صاال هاتفيا بوفد �لهال �الأحمر 
�ملوجود حاليا يف �لعا�صمة نو�ك�صوط ملتابعة وتفقد �مل�صاريع �لتي تنفذها 
�لهيئة يف موريتانيا. و�طماأن �صموه خال �الت�صال برئي�س وفد �لهال 
�الأحمر �صعيد �صهيل �ملزروعي على �الأو�صاع �الإن�صانية يف موريتانيا ب�صورة 
عامة وعلى م�صاريع �لهيئة يف �ملجاالت كافة. ووجه �صمو �ل�صيخ حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان �لوفد بتعزيز ��صتجابة �لهيئة �الإن�صانية و�لتنموية يف 

وحت�صني  �ملعاناة  رف��ع  يف  ي�صاهم  �أن  �صاأنه  من  ما  كل  وتقدمي  موريتانيا 
�حلياة على �ل�صاحة �ملوريتانية. وقال �صموه �إن هذه �مل�صاريع تاأتي �متد�د� 
�الم��ار�ت وقيادتها  دولة  بها  �لتي ت�صطلع  و�لتنموية  �الن�صانية  للجهود 
�لتز�مها  م��ن  �نطاقا  موريتانيا  يف  �الإن�صانية  �ل�صاحة  على  �لر�صيدة 
لن تدخر  �الم���ار�ت  دول��ة  �أن  �صموه  و�أك��د  �ال�صقاء هناك.  �ل�صادق جت��اه 
جهد� لتلبية �الحتياجات �لتنموية يف موريتانيا وحت�صني جودة �خلدمات 
�ل�صرورية يف متلف مناحي �حلياة خا�صة يف �ملناطق �لتي حتتاج لهذ� 
�لنوع من �ملبادر�ت �حليوية. و�صدد �صموه على �أن مبادر�ت �لهيئة يف هذ� 
�ل�صدد تعزز نهجها و��صر�تيجيتها يف ��صتد�مة �لعطاء من خال تبني 

�مل�صاريع �لتي حتقق نه�صة �صاملة يف �ملجتمعات �ملحتاجة و�ل�صعيفة.
�ملتمثلة يف هيئة  �الإن�صانية  ذر�عها  �الإم���ار�ت وع��رب  دول��ة  �أن  �صموه  و�أك��د 
�الإغاثة  ���ص��وؤون  يف  ج��ه��وده��ا  لتعزيز  ت�صعى  �الإم���ار�ت���ي  �الأح��م��ر  �ل��ه��ال 
دعم  �صبيل  يف  ج��ه��د�ً  ت��دخ��ر  ول��ن  ودول��ي��اً،  �إقليمياً  �الإن�صانية  و�ل��رع��اي��ة 
وم�صاندة �ملت�صررين لتخطي حمنتهم وحت�صني �أو�صاعهم �الإن�صانية، يف 

�إطار ر�صالتها �لتي ت�صتهدف خدمة �لب�صرية و�صمولية �لعطاء.
وثمن �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �جلهود �الإغاثية �لتي تبذلها 
�مل�صاعد�ت  �لدول لتقدمي  �المار�تي يف كافة  �لهال �الحمر  وفود هيئة 

�الغاثية و�الن�صانية وتنفيذ �مل�صاريع و�لتنموية.

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم  232/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �الوىل رقم 183  

مو�صوع �لدعوى : طلب �ذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة يف �إمارة دبي - منطقة �حلبية �خلام�صة - رقم 
�الر�س 43 - رقم �ملبنى 2 - مبنى �لثمام 2 - �لطابق 3 - �لوحدة رقم 302 - و�لت�صريح با�صتام مبلغ 

باملز�د. �لبيع  ثمن  من  درهم   1421764.46
طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س م ع(  

عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع )5( متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهال - �لق�صي�س 2  
�ملطلوب �إعانه : جمتبى جعفر منزوي   عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - 0506563837  

MUJTABA@SOFITEE.AE -
مو�صوع �الإعان :

�أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال 
للمز�د�ت  �الإم��ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
�يد�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  �الإلكروين  وعلى موقعها 
تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم 
باإعر��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
�لتالية  �أيام  قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم 
�ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �صقة �صكنية )حتت �الإن�صاء( �ملنطقة : �حلبية �خلام�صة - رقم �الر�س 43 - رقم �ملبنى : 2  - 
��صم �ملبنى : �لثمام 2 - رقم �لعقار : 302  - رقم �لطابق 3  - �مل�صاحة : 107.40 مر مربع - �لتقييم 

: 559087.18 درهم
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  95/2021/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �الوىل رقم 183  
مو�صوع �لدعوى : طلب �حلجز وبيع عقار مرهون �صد�د للمديونية �مل�صتحقة وقدرها مبلغ / 267.870.224 
مليون درهم )مائتان و�صبعة و�صتون مليون وثمامنائة و�صبعون �لفا ومائتان �ربعة وع�صرون درهما( ��صتحقاق يف 

2020/9/20
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �بوظبي - مبنى �ملركز �لرئي�صي - �صقة �لدور 

�ل�صاد�س ع�صر - د�ئرة معاجلة �لديون و�ملخطار  
�ملطلوب �إعانه : �ل�صركة �خلليجية لا�صتثمار�ت �لعامة )�س م ع(  

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي - �صارع طريق �ملطار - مبنى بناية �لفتان باز� - �صقة 403 
igl@emirates.net.ae -  042821888 -  0567595004 - مقابل م�صت�صفى بر�مي -

مو�صوع �الإعان : �ملنفذ �صده :  �ملجموعة �ال�صتثمارية �خل�صو�صية �ملحدودة - �س ذ م م 
�ملنفذ �صده : عبد�هلل جمعه ماجد �ل�صري 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�صاعة   2022/1/5 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  يف  �أن��ه 
وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني اليقل  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  موقعها �الإلكروين 
عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باإعر��صه معزز� مبا 
يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن 

على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �الوىل - رقم �الر�س 87  - رقم �لبلدية : 0 -383 - 

�مل�صاحة : 5909.56 مر مربع �ملبلغ : 215000000 درهم 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  53/2021/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �الوىل رقم 183  
مو�صوع �لدعوى : طلب �حلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �لعقار رقم 666 مبنطقة و�دي �ل�صفا 5 وهو عبارة عن 

قطعة �ر�س م�صاحتها 3089.02 مر مربع.
طالب �لتنفيذ: بنك برود�  

عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بنك برود� - �صقة مكتب رقم 201  - مقابل للعربة بالقرب 
من �لديو�ن - �ل�صوق �لكبري  

وميثله : عبد�هلل رحمه عبد�هلل نا�صر �لعوي�س �ل�صام�صي  
�ملطلوب �إعانه : حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي   عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي - ملك 

 B - مركز ��صتد�مة - G-07D  مركز ميلينيوم و�ي لاعمال - مكتب رقم
drhafeezrahman@sify.com

مو�صوع �الإعان : �ملنفذ �صده :  �صن ر�يز هيلث كري �نربر�يز�س - �س ذ م م 
�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �ل��ث��اث  �الي���ام  ويف  05:00:00م  �ل�صاعة   2022/1/5 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  يف  �أن���ه 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
�الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% 
من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باإعر��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن 
يزيد على �لثمن خال �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم 

باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�س ف�صاء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - رقم �الر�س 666 - رقم �لبلدية : 8598 648- - �مل�صاحة : 

عطاء العلى   - درهم   8.977.473.00 �ملبلغ   - مربع  مر   3089.02
ماحظات :-1 يدفع �ملبلغ فور� ،
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اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  181/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �الوىل رقم 183  
مو�صوع �لدعوى : طلب �إذن �لعقار عبارة عن )�صقة �صكنية Flat( / منطقة )�حلبيه �لر�بعة ( / رقم �الأر�س) 9( / رقم 
 /  )1( �لطابق  رقم   / �لبلدية )260-682( / بيع رقم �ملبني )1( / ��صم �ملبني )�أوملبيك بارك 3( / رقم �لعقار)106( 
�ملو�قف )G-06( / �مل�صاحة �لد�خلية )137.11( / م�صاحة �لبلكونة )2.84( / �مل�صاحة باملر مربع )139.95 ( / 
�مل�صاحة �لكلية بالقدم �ملربع )1،506.41( �مل�صاحة �مل�صركة )103.99( وحجزه متهيد�ً لبيعه باملز�د �لعلني - وحجزه 

متهيد�ً لبيعه باملز�د �لعلني - �ملرهون رهناً عقارياً من �لدرجة �الأوىل.
�ل�صاد�س  �لطابق  بي  بلوك  �العمال  قرية  �صعيد  بور  دي��رة  دبي  �إم��ارة   : - عنو�نه  �لتجاري  �بوظبي  بنك   : �لتنفيذ  طالب 
مكتب 606 هاتف متحرك : 0556638731 مكتب :042525270 فاك�س 97142525273 بريد �لكروين : 

رقم مكاين : 3143194981  info@arnhadvocates.com
�ملطلوب �إعانه : �رينا بوري�صوفا - عنو�نه : �الإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - دبي- �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد -مبنى رقم 
�أوملبيك بارك 3- �صقة 106 �الأول-منطقة �حلبية �لر�بعة بالقرب من بزن�س باي مكتب : 045506101 متحرك:   1
mohammedtamer@gmail.com   0564332681 - 1994170930 : 0564332681 مكاين"
مو�صوع �الإعان : �أنه يف يوم �الربعاء  �ملو�فق 2022/1/5  �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى 
�حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكروين 
�لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باإعر��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
�صقة �صكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�س 9  - رقم �لبلدية : 260 - 682 - �مل�صاحة : 139.95 مر مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �وملبيك بارك 3 - رقم �لوحدة : 106 - �لقيمة : 753.634.57 درهم 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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 209 �لثاثاء  �أم�س  �ل�صني   يف  لل�صحة  �لوطنية  �للجنة  �أعلنت   
�إ�صابات جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا يوم �الثنني نزوال من 200 

�إ�صابة يف �ليوم �ل�صابق.
�نتقلت  �الإ���ص��اب��ات �جل��دي��دة  م��ن   182 �أن  بيان  �للجنة يف  وذك���رت 
معظم  و�ُصجل  ي��وم.  قبل   162 م��ع  مقارنة  حمليا،  �ل��ع��دوى  �إليها 
�لباد.  غ��رب  ب�صمال  �صن�صي  �إقليم  يف  �جل��دي��دة  �ملحلية  �الإ���ص��اب��ات 
�أعر��س  عليها  تظهر  �إ�صابة جديدة مل   21 �أي�صا  �ل�صني  و�صجلت 
نزوال من 27 يف �ليوم �ل�صابق. وال ت�صنف �ل�صني تلك �حلاالت على 

�أنها �إ�صابات موؤكدة.
�الثنني  ي��وم  حتى  �صجل  �لرئي�صي  �ل�صني  ب��ر   �أن  �للجنة  وذك���رت 
ليظل  ج��دي��دة  وف��ي��ات  �أي  ت�صجل  ومل  م��وؤك��دة.  �إ�صابة   101486

�لعدد ثابتا عند 4636.

�أمطار غزيرة هطلت  بها  ت�صّببت  �لتي  �لفي�صانات  �رتفعت ح�صيلة 
�ل��ث��اين/ ت�صرين  منذ  �ل��رب�زي��ل  ���ص��رق  �صمال  يف  باهيا  والي���ة  على 

نوفمرب �إىل 20 قتيًا و63 �ألف نازح، بح�صب ما �أعلنت �ل�صلطات  
�أم�س �الأول �الثنني.

وقال حاكم �لوالية روي كو�صتا �لذي ُي�صرف منذ �ل�صبت على عملية 
مع  باال�صر�ك  �ل��والي��ة  �أج��ه��زة  �ملت�صّررة  �ملناطق  يف  تنّفذها  �إن��ق��اذ 
�حلكومة �لفدر�لية وواليات �أخرى “�إّننا نعي�س �أكرب كارثة يف تاريخ 

باهيا«.
�صاب  ق�صى  �إيتابونا حيث  وف��اة جديدتان يف مدينة  حالتا  و�ُصّجلت 
21 عاماً بعدما جرفته �لفي�صانات، يف حني لقيت  يبلغ من �لعمر 
�مر�أة تبلغ من �لعمر 33 عاماً يف �نهيار �أر�صي، وفقا لبيان ن�صرته 

�حلكومة �ملحلية ع�صر �الثنني.
و�أّكد حاكم �لوالية �أّن “�ملياه بد�أت تنخف�س عند منبع نهر كات�صوير�، 

ومن �ملتوّقع �أن تتح�ّصن �حلال يف �الأيام �ملقبلة، و�إن كان ببطء«.
حتى  �لفي�صانات  �أج��ربت  �إذ  �الأح���د،  منذ  �لنازحني  ع��دد  وت�صاعف 
�أم�س 62796 �صخ�صاً على مغادرة منازلهم، وفقاً جلهاز �حلماية 

�ملدنية يف �لوالية.
�الأمطار  ب��د�أت  بجروح منذ  �صخ�صاً   358 �إ�صابة  �أعلن �جلهاز  كما 

�لغزيرة بالهطول يف ت�صرين �لثاين-نوفمرب.
 

�لر�صمي  �لعدد  �إن  ب�صري  �آن��دي  �الأمريكية  كنتاكي  قال حاكم والي��ة 
دي�صمرب  من  �لعا�صر  يف  �ل��والي��ة  �صربت  �أعا�صري  �صل�صلة  ل�صحايا 
كانون �الأول �رتفع �إىل 77 قتيا بعد وفاة طفل ر�صيع يف مقاطعة 

جريفز �الأ�صد ت�صرر� من �الأعا�صري.
وكانت رويرز قد ذكرت �إن 74 �صخ�صا على �الأقل قد لقو� حتفهم، 
منهم نحو ع�صرة �أطفال، يف كنتاكي بينما قتل 14 �صخ�صا يف �أماكن 
خم�س  ت�صم  منطقة  يف  و��صعا  دم���ار�  خلفت  �أعا�صري  بفعل  �أخ���رى 
ك��ي��ل��وم��ر� يف غرب   365 ب��ط��ول  ت��دم��ري منطقة  والي����ات، و���ص��م��ل 

كنتاكي.
وحتملت مدينة مايفيلد مبقاطعة جريفز يف كنتاكي �لعبء �الأكرب 
من �لدمار و�ل�صحايا، �إذ حتول معظم �ملدينة �إىل ركام. ومن �صمن 

�ل�صحايا ثمانية عمال يف م�صنع لل�صموع دمره �إع�صار.
�أعلنت �ل�صلطات �الحتادية 16 مقاطعة بغرب والية كنتاكي مناطق 

كو�رث و�أن بو�صع �لقاطنني فيها �ال�صتفادة من م�صاعد�ت طارئة.

عوا�شم

بكني

برازيليا

وا�شنطن

تعليق اإجازات موظفني �سحيني يف 
قطر جّراء ارتفاع االإ�سابات بكورونا 

•• الدوحة-اأ ف ب

موظفيه  �إج�����از�ت  ق��ط��ر  يف  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  خل��دم��ات  �لرئي�صي  �مل����زود  ع��ّل��ق 
�الإ�صابات  �أع��د�د  �رتفاع  ظل  يف  ك��ورون��ا،  بفريو�س  مرتبطة  �أق�صام  يف  �لعاملني 
بالوباء ب�صكل �صريع يف �الإم��ارة �لرثية ودول �خلليج �الأخ��رى. وج��اء يف تعميم 
ملوؤ�ص�صة حمد �لطبية �حلكومية �لتي تدير 12 م�صت�صفى وخدمات �الإ�صعاف يف 
قطر “مت �ّتخاذ �لقر�ر �ل�صعب بتعليق جميع طلبات �إجاز�ت �ملوظفني �لتي �صبق 
كوفيد-19«.  �أن�صطة  يف  يعملون  �لذين  للموظفني  و�مل�صتقبلية  عليها  �ملو�فقة 
�ل�صادر �الثنني و�لذي حتّققت وكالة فر�ن�س بر�س منه،  �لتعميم  و�أو�صحت يف 
�أّنه “�صيتم �إلغاء جميع �الجاز�ت �لتي متت �ملو�فقة عليها للفرة من 2021-

12-28 وحتى 31-03-2022 )...( ولن تتم �ملو�فقة على �أي طلبات �إجاز�ت 
جديدة«. كما �أّنه يف حالة �ل�صفر خارج �لدولة “فاإّن �الأمر يتطلب �حل�صول على 
ت�صريح �خلروج بعد مو�فقة �إد�رة �ملوظف و�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية«. وت�صّجل دول 
�خلليج منذ �أكرث من �أ�صبوع معّدالت �إ�صابات يومية بالفريو�س هي �الأعلى منذ 
�أ�صهر. و�أعلنت قطر �الثنني عن 343 حالة جديدة يف �أعلى ح�صيلة يومية منذ 
�لقدم  لكرة  �لعرب  كاأ�س  بطولة  نظمت  �لتي  قطر  وت�صتعد  �ملا�صي.  �أيار/مايو 
بطولة  ال�صت�صافة  �ملتفرجني،  �آالف  ع�صر�ت  بح�صور  �ملا�صية  �ال�صابيع  خ��ال 
كاأ�س �لعامل 2022 بعد عام.  ويذكر �أّن دول �خلليج �ل�صت �صّجلت معا �أكرث من 

مليوين �إ�صابة بينها حو�يل 19 �ألف وفاة منذ بد�ية �جلائحة.

 قتلى وجرحى باإطاق نار يف الواليات املتحدة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

قتل م�صّلح �أربعة �أ�صخا�س و�أ�صاب ثاثة بجروح، بينهم �صرطي �أم�س �الأول �الثنني 
عندما �أطلق �لنار يف عدة مو�قع يف �أنحاء كولور�دو قبل �أن ترديه �ل�صرطة، �لتي 
�أعلنت بدورها عن �حلادثة. وبد�أت �الأحد�ث حو�يل �ل�صاعة 17،00 ووقعت يف 
�أربعة مو�قع متلفة يف مدينتي دنفر وليكوود، وفق ما �أعلنت �ل�صرطة يف موؤمتر 
�أول  و�أ�صيب رجل بجروح يف  �مر�أتان  وُقتلت  �لليل.  �صحايف يف وقت متاأخر من 
موقع يف دنفر، بح�صب �ل�صرطة، فيما قتل رجل �آخر �أي�صا بالر�صا�س. ومن ثم، 
�آخر بجروح.  و�أ�صاب �صخ�صا  �ملجاورة حيث قتل رجا  ليكوود  �إىل  �مل�صّلح  توّجه 
ومتّكن عنا�صر �صرطة ليكوود بناء على معلومات مت جمعها من مو�قع �لهجمات 

�ل�صابقة من حتديد هوية �ملهاجم �أثناء �نتقاله �إىل موقع �آخر.

يف رحيل �سنة 2021.. االأزمات تطوق اللبنانيني من كل جانب

الربملان الليبي ي�ستعد جلل�سة عا�سفة.. واالنتخابات ت�سعل االأجواء

هجوم على �سركة �سينية عاملة بالنفط يف جنوب العراق اإ�سرائيل منفتحة على اتفاق نووي »جيد« مع اإيران 
ينفجر«. ومل ي�صتبعد م�صدر يف �صركة نفط ذي قار �أن تكون “عملية �لتعر�س 
لل�صركة عبارة عن �بتز�ز من �أجل ت�صغيل �أبناء �ملنطقة«. وتعاين �ملحافظة من 
�نت�صار �لبطالة وتر�جع �خلدمات �ل�صحية و�لبنى �لتحتية، ال �صيما يف مناطقها 
�لريفية �لبعيدة عن مركزها �لنا�صرية. و�صّكلت �ملدينة مركز�ً للتظاهر�ت �لتي 
بتغيري  و�ملطالبة  للف�صاد  �ملناه�صة   2019 �الأول/�أك��ت��وب��ر  ت�صرين  يف  �ندلعت 
ت�صهد  ت��ز�ل  �ملدينة ال  �أن  �إال  �لباد،  �لتظاهر�ت يف  تر�جع زخم  ورغ��م  �لنظام. 
�صركة  وتعمل  وخ��دم��ات.  بوظائف  للمطالبة  متفرقة  حتركات  الآخ��ر  وق��ت  من 
“زيبيك” وهي �صركة م�صاندة ل�صركة “برونا�س” �ملاليزية على حفر 31 بئر 
100 برميل  �إىل   80 �لغر�ف �لذي ينتج من  �مل�صتثمرة حلقل  نفطي لل�صركة 
�لو�قع يف حمافظة ذي قار. ي�صّكل �لنفط %90 من و�رد�ت �لعر�ق هو  يومياً 

ثاين �أكرب م�صّدر للنفط يف منظمة �أوبك.

•• النا�رصية-اأ ف ب

تعر�س مقّر �صركة “زيبك” �ل�صينية �لعاملة �صمن حقل نفطي يف حمافظة ذي 
قار يف جنوب �لعر�ق، لهجوم على �أيدي م�صلحني جمهولني فجر �أم�س �لثاثاء 
ذمة  “على  �أ�صخا�س  �صتة  و�أوق��ف  م�صوؤولون.  �أف��اد  كما  �إ�صابات،  عن  ي�صفر  مل 
�أمني فر�ن�س بر�س. وقال مدير  �أفاد م�صدر  كما  �أعقاب �حلادث”،  �لتحقيق يف 
�إعام �صركة نفط ذي قار كرمي �جلنديل “تعر�س مقر �صركة زيبيك �ل�صينية 
�لعاملة �صمن حقل �لغر�ف �لنفطي يف ق�صاء �لرفاعي �صمايل �لنا�صرية يف ذي 
قار �إىل هجوم �صاروخي )�ر بي جي �صفن( مع �إطاق و�بل من �لر�صا�س �حلي 
“ال توجد  �أن��ه  ب��دوره عن  �أمني  و�أف��اد م�صدر  �أم�س من قبل جمهولني«.  فجر 
�أ�صر�ر، فقط �آثار ر�صا�س يف كار�فان خارجي، ومت �لعثور على �صاروخ قاذفة مل 

هناك موقف  يكون  �أن  يجب  الأن��ه  ال،  �حلالية؟ 
�أكرث حزما«. وقال “�إير�ن تتفاو�س من موقف 
�صعيف للغاية. لكن لاأ�صف �لعامل يت�صرف كما 

لو �أنها يف موقف قوي«.
و����ص��ت��اأن��ف��ت �إي����ر�ن و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الثنني 
�إىل  ت��ه��دف  فيينا  م��ب��ا���ص��رة يف  غ��ري  حم���ادث���ات 
�إح��ي��اء �الت��ف��اق �ل��ن��ووي �الإي���ر�ين لعام 2015 
وركزت �إير�ن على جانب و�حد من �التفاق وهو 
رفع �لعقوبات �ملفرو�صة عليها على �لرغم عدم 
�لنووية  �أن�صطتها  كبح  ب�صاأن  تقدم يذكر  �إح��ر�ز 

ح�صبما يقول منتقدون.

•• القد�س-رويرتز

بينيت  نفتايل  �الإ�صر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال 
تلقائيا  تعار�س  لن  �إ�صر�ئيل  �إن  �لثاثاء  �أم�س 
�أي �تفاق نووي مع �إير�ن لكن يجب على �لقوى 
�ل��ك��ربى �ت��خ��اذ م��وق��ف �أك���رث ح��زم��ا. وت��اب��ع �أن 

�إ�صر�ئيل تف�صل نهجا �أكرث �رتباطا بالنتائج.
�جلي�س  ر�دي����و  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  بينيت يف  و�أ����ص���اف 
هناك  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  “بالطبع  �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 
هل  �ملعايري.  نعرف  نحن  بالطبع.  جيد.  �تفاق 
�لظروف  �الآن يف  ذل���ك  ي��ح��دث  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 

•• بريوت-وكاالت

عانى لبنان من �أكرب �أزمة �قت�صادية 
يف تاريخه، خال �لعام �جلاري �لذي 
هذ�  فانعك�س  نهايته،  على  ي�����ص��ارف 
�ليومية  �ل���ردي على من��ط �حل��ي��اة 
يكدون  �ل���ن���ا����س  وب������ات  ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني 
�خلبز،  ل��ق��م��ة  ���ص��ب��ي��ل  يف  وي�����ص��ق��ون 
�لثانوية  �حل��اج��ات  ع��ن  تخلو�  فيما 

و�لكماليات.
�لبنك  و����ص���ف  �مل���ا����ص���ي،  ي���ون���ي���و  يف 
باأنها  ل���ب���ن���ان،  يف  �الأزم��������ة  �ل�������دويل 
�لعامل”،  يف  وق�����ص��اوة  ح��دة  “�الأكرث 
�أزمات  ثاث  �أ�صعب  �صمن  و�صنفها 
�ُصجلت يف �لّتاريخ منذ �أو��صط �لقرن 

�لتا�صع ع�صر.
“�لدولة  موؤ�ّص�صة  ن�صرتها  در��صة  يف 
جر�ئم  م��ع��دل  ز�د  للمعلومات”، 
بن�صبة   ،2021 ع����ام  يف  �ل�����ص��رق��ة 
 ،2020 ع����ام  ع���ن  �مل���ئ���ة  يف   137
�الرتفاع  �أ����ص���ب���اب  �ل���در�����ص���ة  وع����زت 
و�ملعي�صية  �القت�صادية  �الأزم���ة  �إىل 

وتفاقم �لبطالة.
�لعام،  ه���ذ�  خ���ال  ل��ب��ن��ان،  �ل��ف��ق��ر يف  ن�صبة  و�رت��ف��ع��ت 
جلنة  تقرير  بح�صب  ك��ب��ري،  نحو  على  �الأزم����ة،  بفعل 
�آ�صيا  لغربي  و�الجتماعية  �القت�صادية  �ملتحدة  �الأمم 
)�الإ����ص���ك���و�(، �إذ ط���ال �ل��ف��ق��ر 74 يف �مل��ئ��ة ت��ق��ري��ب��اً من 
جمموع �ل�صكان يف لبنان، بعدما �صجل 55 يف �ملئة يف 

عام 2020، و28 باملئة يف 2019.
رو�تب  فقد�ن  �إىل  �لوطنية  �لعملة  قيمة  تدين  و�أدى 
�ل�صر�ئية،  ق��درت��ه��م  و�نخف�صت  قيمتها  �للبنانيني 
�لّدوالر  مقابل  �للبنانّية  �للرية  قيمة  كانت  فبعدما 
م�����ص��ت��ق��رة ط�����و�ل �أك�����رث م���ن رب����ع ق����رن ع��ل��ى 1510 
 ،2019 دي�����ص��م��رب  �الأوىل يف  ل��ل��م��رة  �ه��ت��زت  ل����ري�ت، 

•• طرابل�س-وكاالت

ت��ر�وح مكانها وذل��ك مع عقد  �لليبية  ت��ز�ل �الأزم���ة  ال 
�ل��ت��ي مت  �لرئا�صية  �الن��ت��خ��اب��ات  ح��ول  �ل��ربمل��ان  جل�صة 
�صعبية  �عر��صات  و�صط  �الثنني  �الأول  �أم�س  تاأجيلها 
�إجر�ء �ال�صتحقاق  وند�ء�ت دولية ب�صرورة �الإ�صر�ع يف 
�الن��ت��خ��اب��ي. و����ص��ت��م��رت جل�صة �ل��ربمل��ان الأك���رث م��ن 8 
�صاعات، وتقرر ��صتدعاء رئي�س و�أع�صاء �ملفو�صية �لعليا 
�أ�صباب  على  للوقوف  �ل��ث��اث��اء،  بجل�صة  لانتخابات، 

عرقلة �لعملية �النتخابية.
وقال �ملتحدث با�صم جمل�س �لنو�ب، عبد �هلل بليحق، �إن 
�ملفو�صية مل تر�صل �قر�حها بعقد �النتخابات �ل�صهر 
��صتمر�ر  م��وؤك��د�  �ل��ربمل��ان،  �إىل  ر���ص��م��ي،  ب�صكل  �مل��ق��ب��ل، 
�الأطر�ف  �لتو��صل مع كافة  �لطريق يف  جلنة خارطة 

�ملعنية.
مدينة  يف  �ل��ربمل��ان  بقاعة  �ملحيطة  �ل�����ص��و�رع  و�صهدت 
مع  متظاهرون  تو�فد  حيث  �لتوتر،  من  حالة  ط��ربق 
بد�ية عقد �جلل�صة، مطالبني بعدم �إطالة مدة تاأجيل 

�ال�صتحقاق �النتخابي.
ك�صبيل  �النتخابات  �إج��ر�ء  ب�صرورة  �ملحتجون  وطالب 
�لباد،  منها  تعاين  �لتي  �لفو�صى  للخروج من  وحيد 
موؤكدين �أن �لو�صع �حلايل ال يحتمل �لدخول يف حالة 

�صر�ع �أو �لعودة للمربع �الأول مرة �أخرى.
حرية  �حل��ق��وق��ي��ة  �لنا�صطة  ق��ال��ت  ذ�ت����ه،  �ل�����ص��ي��اق  ويف 
بوميامه، �إن �ل�صارع �لليبي لن ي�صمت ويرك م�صريه 
بيد نخبة تت�صارع، م�صيفة �أن �الجتاه �لعام يف �ل�صارع 
�إط���ال���ة م���دة ت��اأج��ي��ل �الن��ت��خ��اب��ات ه��و �لع�صيان  ح���ال 
“�صكاي  مل��وق��ع  ت�صريح  يف  بوميامه  و�أ���ص��اف��ت  �مل���دين. 
�أن �جلل�صة �صهدت يف بد�يتها حالة من  نيوز عربية”، 

�الأقل  على  و�ح��د  �صخ�س  ُيقدم  لبنان،  يف  �النتحار”، 
�لوفيات  �صاعة، وو�صل عدد   48 �النتحار يف كل  على 
�لتي �صجلتها قوى �الأمن �لّد�خلي �نتحار�ً، �إىل 1366 
حالة خال 11 عاماً، ويف 66 يف �ملئة من �حلاالت كان 

�ملنتحرون ذكور�ً، وفق �لباحثني يف �ملوؤمتر.
ت��وق��ع��ت �ل��ب��اح��ث��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة، ودي��ع��ة �الأم���ي���وين، يف 
يكون  �أن  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  خا�س  حديث 
�النفجار �الجتماعي بعيد�ً، بل غري و�رد وعزت �ل�صبب 
منذ  �لباد  ت�صهده  �لذي  �الجتماعي  “�لت�صامن  �إىل 
بد�ية �الأزمة، و�إىل �لقيم �الأخاقية و�لعائلية �لتي ما 

ز�لت �صائدة من خال هذ� �لت�صامن«.
�ملو�طنني،  ب��ني  �لطائفي  �لبعد  ت��ر�ج��ع  توقعت  كما 
�لبع�س،  بع�صهم  م��ع  �للبنانيني  بت�صامن  ون��وه��ت 

للدوالر  ل��رية  �أل��ف   29 تتدهور حّتى الم�صت  وب���د�أت 
�لو�حد يف دي�صمرب �حلايل. و�رتفعت �أعد�د �ملهاجرين 
وذكرت  عمل،  فر�س  عن  بحثا  �للبنانيني  و�مل�صافرين 
�ملهاجرين  �للبنانيني  �أن عدد  “�لدولية للمعلومات” 
و�مل�صافرين، بد�ية عام 2021 حّتى نوفمرب 2021، 
�ألفا  ب�17  مقارنة  ف��رد�،  و777  �ألفا   77 �إىل  و�صل 

و721 فرد� يف �صنة 2020.
و�رتفعت �لهجرة غري �لنظامية بدورها، بعدما كانت 
حكر� على �لنازحني �ل�صوريني خال �ل�صنو�ت �ملا�صية، 
خطورتها،  من  بالرغم  �إليها  يلجوؤون  لبنانيون  فبد�أ 
عن طريق مر�كب تنطلق من �صو�طئ لبنان �إىل دول 

�أوروبية.
حول  �ل�صمت  “ك�صر  م��وؤمت��ر  �أع��ل��ن��ه��ا  �أرق����ام  بح�صب 

و�أ�صار �لربجاوي يف ت�صريح ملوقع “�صكاي نيوز عربية” 
�إىل �أن حالة �ل�صبابية ال تز�ل ت�صيطر، و�جلميع ينتظر 
�لتنفيذية  �ل�صلطة  �النتخابات وحتديد م�صري  موعد 
مدتهما  �نتهت  حيث  �لرئا�صي”،  و�ملجل�س  “�حلكومة 
خلارطة  وف��ق��ا  �جل����اري،  دي�صمرب   23 ي��وم  �لقانونية 
�لنو�ب يف �جلل�صة  �ملتفق عليها دليا. وت��د�ول  �لطريق 
�ملقبلة،  للمرحلة  خ��ي��اري��ن  ب��احل��ا���ص��م��ة  و���ص��ف��ت  �ل��ت��ي 
 6 �أق�صاها  �إج��ر�ء �النتخابات يف فرة  يتمثل �الأول يف 

�لتوتر، ومت قطع �لبث، وتابعت: “هناك نو�ب ي�صعون 
منا�صبهم  من  ي�صتفيدون  الأنهم  �النتخابات  لعرقلة 

ومو�قعهم«.
و�عترب �الأكادميي �لليبي حممد �لربجاوي، �أن �جلميع 
و�صف  �لتي  �جلل�صة  تابع  �لليبي  و�خل���ارج  �ل��د�خ��ل  يف 
�أن  يجب  �لربملانية  �جلل�صات  “تلك  بالقول:  �أهميتها 
حول  �جل��دل  وحت�صم  �لقادمة،  �لفرة  مامح  تر�صم 

�ملوعد �جلديد لانتخابات �لرئا�صية و�لربملانية«.

�خلروق  يف  زي���ادة  “ �صهدنا  وق��ال��ت 
�أما �جلر�ئم  ز�د،  �لفقر  �الأمنية الأن 
غري  من  منفذيها  فاأكرث  تقع  �لتي 
�الأر��صي  �ملوجودين على  �للبنانيني 

�للبنانية ».
�ملهاجرين  حت��وي��ات  �أن  و�أ���ص��اف��ت 
لبنان  ت�صاعد  �ملوجودين يف �خل��ارج، 
ع��ل��ى �ج��ت��ي��از ه���ذه �مل��رح��ل��ة �ل�صعبة 

للغاية.
لبنان،  ي��ع��ان��ي��ه  م���ا  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
�أزمة  ي��ع��اين  “لبنان  �أم��ي��وين  ق��ال��ت 
 30 قبل  ب��د�أت  مر�كمة  �قت�صادية 
عاما، �أي منذ بدء �لعمل على �أ�صا�س 
غياب  ظ���ل  �ل���ري���ع���ي يف  �الق���ت�������ص���اد 

�صيا�صة تخطيط لاأمن �لقومي«.
يف  �مل��ح��ل��ي  “�لناجت  �أن  و�أو����ص���ح���ت 
�أكرث  و�ال����ص���ت���ري�د  م�صتمر  ت���ر�ج���ع 
بالعملة  يتم  و�لدفع  �ل�صادر�ت،  من 
�الجتماعي  �الأمن  وم�صاكل  �ل�صعبة 
يف زيادة، ب�صبب وجود �أعد�د �إ�صافية 
عبئاً  ي�صكل  مم��ا  �ل�����ص��ك��ان،  ع���دد  �إىل 

على �لدولة ومو�ردها ».
نعي�س  فنحن  �ل��ف��و���ص��ى،  ذروة  �إىل  “و�صلنا  وت��اب��ع��ت 
ينهار  ول��ن  و�صتمر.  �آن��ي��ة  مرحلة  وه��ي  ناعمة  ح��رب��اً 
�جلالية  عامل  �إىل  �إ�صافة  خارجية،  العتبار�ت  لبنان 
�لذي يدعم لبنان بتحويات �لعملة �ل�صعبة، �ملطلوب 
و�لتطرف  �ل�صخ�صنة  عن  و�لبعد  �ملو�طنة  تعزيز  هو 
�جليل  وعلى  �ل�صباب  عن�صر  على  و�ل��ره��ان   ، �لديني 

�لذي عا�صر �حلرب وعاي�س ب�صاعتها«.
وختمت بالقول “ تنق�صنا مو�كبة �لتطور�ت وحكومة 
ومنع  و�مل�صد�قية  �ل�صفافية  وتعزيز  رقمية  موؤ�ص�صات 
و�إىل  �لبديلة  �ل��ط��اق��ة  �إىل  بحاجة  لبنان  �ل�����ص��رق��ات، 
�صيا�صة هدفها خدمة �الإن�صان و�ملو�طن وتوعية وطنية 

على م�صتوى �ل�صعب و�الأفر�د«.

�أ�صهر، مع �لتمديد لل�صلطة �لتنفيذية �حلالية.
فيما متثل �خليار �لثاين يف تعديل �حلكومة با�صتبعاد 
�ملر�صح �لرئا�صي عبد�حلميد �لدبيبة وتعيني بديل له، 
�أو �إقالتها بالكامل، و�إطالة �لفرة �لقادمة الأكرث من 
عام، �إىل حني �لتو�فق على �لقو�نني �النتخابية و�مل�صار 
�لد�صتوري. وما بني �خليارين يخ�صى �لليبيون �لعودة 
مرة  و�الق��ت��ت��ال  �مل�صلح  �ل�����ص��ر�ع  وه���و  �الأول،  للمربع 
حول  �لتو�فق  يف  �ل�صيا�صية  �لقوى  ف�صل  ح��ال  �أخ��رى، 

�صكل �ملرحلة �ملقبلة.

رف�ش للتدخالت
ومل ت��غ��ف��ل ج��ل�����ص��ة �ل���ربمل���ان �ل��ل��ي��ب��ي �ل��ت��ط��رق حلالة 
�ل�صوؤون  يف  �لربيطانية  للتدخات  �ل�صعبي  �لرف�س 
�لد�خلية للباد، و�لتي �أثارت �أزمة �الأيام �ملا�صية عقب 
جمل�س  �أعلن  حيث  �لربيطانية،  �ل�صفرية  ت�صريحات 
�صخ�صية  �ل��ب��اد  يف  �لربيطانية  �ل�صفرية  �أن  �ل��ن��و�ب 
غري مرغوب فيها. و�أكد جمل�س �لنو�ب �أن ت�صريحات 
و�الأعر�ف  للقو�نني  خرقا  تعد  �لربيطانية  �ل�صفرية 
�أ�صتاذ  �إم��ع��رف،  ف��رج  �أك���د  ذ�ت���ه  �ل�صياق  �ل��دول��ي��ة. ويف 
�ل�صعبي  �لغ�صب  �أن  �لليبية،  �صرت  بجامعة  �الإع���ام 
تغيري  ع��ل��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ا  �أج�����رب�  بالت�صعيد  و�ل��ت��ل��وي��ح 
بيان  عقب  ج��دي��د،  ببيان  �إع��ام��ي��ا  ول��و  حتى  م�صارها 
�ل�صفرية �لذي يعد غري مقبول باملرة، فهو لي�س موقفا 

دوليا للحل بل هو موقف �حتايل.
ولفت �إمعرف يف ت�صريحات ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
�إىل �أن “ت�صريحات بريطانيا كانت مبثابة حجر جديد 
�لليبي،  �ل�صعب  وحق  �النتخابات  �أم��ام  �لطريق  لقطع 
ولي�س كما تدعي، فتدخلها يف بقاء �حلكومة من عدمه 

يعد نزع �صيادة لليبيا، وهذ� �أمر مرفو�س«.

تقرير اأمريكي: لبنان... ال اأوكرانيا اأو تايوان م�سكلة وا�سنطن املقبلة
•• وا�شنطن-وكاالت

هيل”  “ذ�  �����ص����ح����ي����ف����ة  ق������ال������ت 
�لتي ميكن  �الأزم���ة  �إن  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
�أن ت��و�ج��ه��ه��ا �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
�لعام �ملقبل، قد ال تكون يف تايو�ن، 
�أو �أوكر�نيا، بل يف لبنان، �إذ� �ندلعت 
�ملو�يل  �هلل  ح��زب  ب��ني  ثالثة  ح��رب 

الإير�ن و�إ�صر�ئيل.
�أمريكا  “�أزمة  ب��ع��ن��و�ن  تقرير  ويف 
�ملقبلة قد تكون لبنان ولي�س تايو�ن 
مانديل  �إري���ك  ���ص��األ  �أوكر�نيا”،  �أو 
م����دي����ر ���ص��ب��ك��ة �ل�������ص���رق �الأو�����ص����ط 
“هل  �ل�������ص���ي���ا����ص���ي���ة:  ل���ل���م���ع���ل���وم���ات 
�صي�صهد 2022 �ندالع حرب لبنان 
�مل��ن��ط��ق��ة وتعيد  ف��ُت�����ص��ع��ل  �ل��ث��ال��ث��ة، 

�أمريكا �إىل �ل�صرق �الأو�صط؟«.
هذه  ع���ل���ى  �الإج�����اب�����ة  �أن  و�ع����ت����رب 
وفق  للغاية  تبدو ملحة  �لت�صاوؤالت 
و��صنطن،  يف  �ملحللني  م��ن  �لعديد 
تختف  مل  �الأمريكية  �مل�صالح  الأن 
تاأثري  �حتمال  �أن  كما  �ملنطقة،  يف 

�إذ�  �أم��ري��ك��ا،  ع��ل��ى  �ملنطقة  م�صاكل 
كان  ع��اج، مرتفع كما  دون  ُت��رك��ت 
منذ زمن بعيد، وقد جتد و��صنطن 
بتكاليف  �أ����ص���و�أ  ظ���روف  يف  نف�صها 
�صارعت  �إذ�  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف  �أع����ل����ى 

باخلروج �الآن من �ملنطقة.
و�أ�صار �لكاتب، �لذي ُيطلع بانتظام 
يف  وم�صاعديهم  �لكونغر�س  �أع�صاء 
“�أكرث  �أن  �إىل  �خلارجية،  �ل�صيا�صة 
�صرب  هو  ترجيحاً  �ل�صيناريوهات 
�إ�صر�ئيل �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية، 
�أل����ف   150 �هلل  ح�����زب  و�إط���������اق 

�صاروخ على ��صر�ئيل«.
من  �ل���ع���دد  “هذ�  �أن  ع��ل��ى  و����ص���دد 
على  يهيمن  �أن  مي��ك��ن  �ل�����ص��و�ري��خ 
ج���م���ي���ع �أن����ظ����م����ة �ل�����دف�����اع �جل����وي 
�أبيب  تل  �الإ�صر�ئيلية، ما قد يدفع 

ل�صن هجوم بري على لبنان«.
�لثاين  “�ل�صيناريو  �أن  و�أ�����ص����اف 
�ملرجح، �أن يتجاوز حزب �هلل �خلط 
�الأحمر �الإ�صر�ئيلي باإنتاج �صو�ريخ 
تدمر  �أن  مُي��ك��ن  �ل��ت��وج��ي��ه  دق��ي��ق��ة 
معترب�ً  �إ�صر�ئيل”،  �أن��ح��اء  جميع 

�إ�صر�ئيل  يدفع  �أن  ميكن  “ذلك  �أن 
يف  ��صتباقية  ���ص��رب��ات  ت��وج��ي��ه  �إىل 
جميع �أنحاء لبنان، ما ي�صعل حرباً 

�إقليمية �صاملة يف �ملنطقة«.
و�أك���د م��ان��دي��ل �أن���ه ل��ه��ذ� �ل�صبب ال 
ميكن الأمريكا �أن تغ�س �لنظر عن 

لبنان.
“تدرك  �إ�صر�ئيل  �أن  �لكاتب،  وذك��ر 
�أن �لوقت لي�س يف �صاحلها، و�أنه �إذ� 
�ندلعت حرب، فاإن �ملجتمع �لدويل 
�إطاق  وقف  قبول  على  �صُيجربها 
�خل�صائر  ب�صبب  �الأو�ن،  قبل  �لنار 
ق��د يجرب  �مل��دن��ي��ني، م��ا  يف �صفوف 
تل �أبيب على �إر�صال قو�ت برية �إىل 
�ل�صيناريو  ه��ذ�  �أن  و�عترب  لبنان«. 
�صيحدث عاجًا ولي�س �آجًا. ونقل 
“هاآرت�س”  �صحيفة  م��ر����ص��ل  ع��ن 
�الإ�صر�ئيلية عامو�س هرئيل، قوله: 
و�صك  ع��ل��ى  �هلل  ح����زب  �أن  “يبدو 
يف  ل�صو�ريخه  دقيقة  معد�ت  �إنتاج 

لبنان«.
�أحمر،  خطاً  �لتطور  ه��ذ�  �عترب  و 
�إذ�  ت�����ص��اءل،  نف�صه  �ل��وق��ت  يف  لكّنه، 

كان يجب مهاجمة مو�قع �لت�صنيع 
مع مع خطر �حلرب؟.

يرغب  ال  ق��د  �هلل  “حزب  �أن  ور�أى 
�إ�صر�ئيل  ن���ف���ذت  �إذ�  �ل����دم����ار،  يف 
هجوماً على �إير�ن، �إال �أن �أي حملة 
�إ�صر�ئيلية جوية على لبنان لتدمري 
ت���ر����ص���ان���ة �حل�������زب �ل�������ص���اروخ���ي���ة، 
���ص��ت��ج��ربه ع��ل��ى �ل�����رد، وق���د ي�صمل 
�إطاق �صو�ريخ وهجمات عرب  رّده 
�أنفاق حدودية مل حتددها �إ�صر�ئيل 

من قبل«.
�أن  “حزب �هلل ال يريد  �أن  و�أ���ص��اف 
يبدو �صعيفاً �إذ� مل يرد، كما ميكنه 
�الإ�صر�ئيلي  �ل���ه���ج���وم  �����ص���ت���خ���د�م 
الدع����اء �أن����ه �مل���د�ف���ع �حل��ق��ي��ق��ي عن 
�ل�����ص��ي��ادة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، يف ظ��ل جي�س 

لبناين عاجز«.
�حل�����رب  ي���ج���ع���ل  م�����ا  �أن  و�ع�����ت�����رب 
خطورة،  �أك�����رث  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��ح��ت��م��ل��ة 
�أنها �صتكون على �الأرج��ح �صاملة يف 
�ل�صمال، ال حرباً �إ�صر�ئيلية لبنانية 
من  ج��زء  �صوريا  �أن  م�صيفة  فقط، 
مع  �الإي���ر�ن���ي���ة،  �ل�صمالية  �جل��ب��ه��ة 

وجود �حلر�س �لثوري، و�مليلي�صيات 
وحزب  �إي����ر�ن  عليها  ت�صيطر  �ل��ت��ي 
�هلل على �أر��صيها، و�صتفعل كل هذه 
�جلبهات �إذ� ق�صفت �إ�صر�ئيل لبنان، 
�لعر�قية  �مليلي�صيات  ذل���ك  يف  مب��ا 
يف  �الإي��ر�ن��ي��ة  لل�صيطرة  �خلا�صعة 

غرب �لعر�ق.
و�أ�صاف �أن هذه �لتد�عيات قد ت�صمح 
حتى لركيا باال�صتفادة من تركيز 
�جلنوب،  يف  �ل��ق��ت��ال  ع��ل��ى  �ل���ع���امل 
�ملتحالفني  �الأك����ر�د  �صد  للتحّرك 

مع �أمريكا، يف �صمال �صوريا.
يف  �ل��ل��ب��ن��اين  �هلل  ح���زب  ف�����ص��ل  و�إذ� 
باإ�صر�ئيل،  ك���ربى  �أ����ص���ر�ر  �إحل����اق 
�إىل  ت���ت���ح���ّول  �أن  الإي���������ر�ن  مُي����ك����ن 
من�صاآت  مبهاجمة  بحرية،  مو�جهة 
�ل���غ���از �ل��ط��ب��ي��ع��ي �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف 
�لبحر �ملتو�صط. ومن �صاأن ذلك �أن 
يوؤثر على م�صالح م�صر، وقرب�س، 
وجميعها  و�الأردن،  و�ل����ي����ون����ان، 
ت�����ص��ت��ف��ي��د م�����ن �إن�����ت�����اج �إ����ص���ر�ئ���ي���ل 

للطاقة.
�آخر  هو  �ل�صيناريو  “هذ�  �إن  وق��ال 

تتجه نحو  الأنها  �أمريكا،  تريده  ما 
�ل�����ص��رق �الأق�����ص��ى مل��و�ج��ه��ة �ل�صني، 
�إي��ر�ن على �لعودة  �أن تو�فق  وتاأمل 
�الت���ف���اق  �أ�����ص����ك����ال  م����ن  ���ص��ك��ل  �إىل 
�لعام  يكون  “قد  و�أ�صاف  �لنووي«. 
ت�صكيل  �صيعيد  �ل��ذي  �ل��ع��ام  �ملقبل، 
�صرق �لبحر �الأبي�س �ملتو�صط، وقد 
�ملتحدة  �ل���والي���ات   2022 ي��ج��رب 

على �لعودة �إىل �ملنطقة«.
على  �الأمريكية  �لقو�ت  �أن  و�عترب 
�حل���دود �ل�����ص��وري��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة، �لتي 
�إم���د�د  �إع��اق��ة  يف  م��ه��م��اً  دور�  تلعب 
باالأ�صلحة  ول��ب��ن��ان  ���ص��وري��ا  �إي������ر�ن 
وت��ن�����ص��ي��ق��ه��ا م���ع �حل��ل��ف��اء �الأك������ر�د، 

�صتو�صع يف موقف �أكرث �صعوبة«.
ت�صعر فيه  وق��ت  ي��اأت��ي  �أن  و�إذ رج��ح 
للتحرك  م�صطرة  باأنها  �إ�صر�ئيل 
ي���ك���ون ذلك  وق����د  ���ص��د ح����زب �هلل، 
باأن و��صنطن  قريباً، يختم مانديل 
�مل�صالح  م�����و�زن�����ة  �إىل  ���ص��ت��ح��ت��اج 
�الأم��ري��ك��ي��ة ل��ت��ق��ري��ر�إذ� ك��ان��ت تريد 
يف  �لنجاح  على  �إ�صر�ئيل  م�صاعدة 

مهمتها ب�صرعة«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• فران�شوا كليمن�شو

   �صتتوىل فرن�صا يف �الأول من يناير وطيلة �صتة 
�إميانويل  �أ�صهر رئا�صة �الحت��اد �الأوروب��ي، ويعتزم 
ماكرون و�صع هذه �لفرة يف خدمة نتائج واليته 
نوفا  -�أوروب����ا  �ي��ف��وب  ��صتطاع  لكن  �خلما�صية. 
�لفرن�صيني  �أن  يظهر  دميان�س،  دي  ج��ورن��ال  -ل��و 
“�ل�صيادة  يف  طموحه  ب�صاأن  متحفظني  ز�ل���و�  م��ا 

�الأوروبية«.
�لفرن�صيون  ليفتنت  �ل�صعلة،  �إحياء  نعيد  كيف     
جم���دد� ب��اح��ت��م��ال �أن ت��ك��ون �أوروب�����ا �أق����وى و�أكرث 
�صنو�ت  �أرب��ع  قبل  ؟  نف�صه   �لوقت  لهم يف  حماية 
�ل�صوربون،  �ل�صهري يف جامعة  ون�صف، يف خطابه 
�لقيام  على  �ل��ذي جت��ر�أ  م��اك��رون،  �إميانويل  �أ�صار 
�الأوروب���ي يف  بحملة على مز�يا وف�صائل �الحت��اد 
�مل�صار و�جلهد للم�صي قدًما  �إىل  �ملو�طن،  خدمة 

وبوترية �أ�صرع.
 1 �ملقبل،  �ل�صبت     وبينما ي�صتعد بد�ية من يوم 
مو��صيع  على  �أ���ص��ه��ر  �صتة  طيلة  للتاأثري  ي��ن��اي��ر، 
و�ج��ن��د�ت �ملجال�س �ل��وز�ري��ة ل��احت��اد �الأوروب���ي، 
�صيقر�أ �لرئي�س �لفرن�صي بعناية نتائج �ال�صتطاع 
�لذي �أجرته موؤ�ص�صة �أوروبا نوفا �لبحثية ونفذته 
�الأوروبي،  لاحتاد  موؤ�ص�صة  دول  ثاث  يف  �يفوب 
�الأحد  �صباح  ن�صرها  مت  و�إيطاليا؛  و�أملانيا  فرن�صا 
يف لو جورنال دي دميان�س وكوريريي ديا �صري� 

وفر�نكفورتر �أجلماينه ت�صايتوجن.

ال�صعب الفرن�صي اأقل اعتزازا بكونه
اأوروبًيا مما كان عليه عام 2007

�أقل  �لفرن�صي  �ل�صعب  �أن  �لرئي�س  �صيكت�صف     
�عتز�ز� بكونه �أوروبًيا مما كان عليه عام 2007، 
ع��ن��دم��ا مت ����ص��ت��ط��اع��ه ق��ب��ل ب�����ص��ع��ة �أ���ص��ه��ر من 
�نتخاب نيكوال �صاركوزي لق�صر �الإليزيه ورئا�صته 
�لفرن�صية لاحتاد �الأوروبي. لكن، خ�صو�صا، �أقل 
باملائة(  �الحت���اد )68  يف  م��و�ط��ن��اً  بكونه  �ع��ت��ز�ز� 
ب���امل���ائ���ة( و�الإي���ط���ال���ي���ني )75  �الأمل������ان )77  م���ن 
�الأكرث  �أوروب���ا  من  لقربهم  بالن�صبة  �أم��ا  باملائة(. 
فقط  باملائة   29 ف���اإن  ت��ك��ام��ًا،  و�الأف�����ص��ل  �صيادة 
�أوروبا وب�صكل  من �لفرن�صيني يريدون �ملزيد من 
من  �مل��زي��د  يف�صلون  ب��امل��ائ��ة   40 مقابل  �أف�����ص��ل، 

�ل�صيطرة �لوطنية وتقليل �لتخلي عن �ل�صيادة.
   ومن �لو��صح �أن ميز�ن �لقوى هذ� ال ي�صب يف 
كان  �إذ�  �ال  وحلفائه.  �لفرن�صي  �لرئي�س  م�صلحة 
31 باملائة من �لفرن�صيني �لذين مل يعرفو� كيف 
مباالة  ع��دم  يو�صح  -وه��ذ�  �ل�صوؤ�ل  على  يجيبون 
�صعوبة  �أو  �الأوروب������ي  �جل���دل  جت���اه  �لفرن�صيني 
�قناعهم عندما  –ال يطلبون �صوى  �هتمامهم به 
تتم ماطبتهم بو�صوح عن دور �الحتاد �الأوروبي 

يف حياتهم �ليومية.

جدار من ال�صك اأمامه
ت��ق��ري��ًب��ا يف  20 نقطة  �ل��ت��ي تبلغ  �ل��ف��ج��وة    ه���ذه 
�عتز�ز �لفرن�صيني بانتمائهم �الأوروبي مبعث قلق، 
وب�صكل خا�س بني �ل�صباب �لذين تر�وح �أعمارهم 
�إح���دى  18 و25 ع���اًم���ا، و�ل���ذي���ن ي�����ص��ك��ل��ون  ب��ني 
هناك  “عادة،  م��اك��رون.  �إمي��ان��وي��ل  ناخبي  رك��ائ��ز 
�صًنا، وال  �الأ�صغر  ب��اأوروب��ا بني  ق��وي ج��ًد�  �رتباط 
�صيما ب�صبب م�صاحتها �جلغر�فية وتنوعها �لثقايف 
ا �إير��صمو�س، وبني كبار �ل�صّن �لذين عرفو�  و�أي�صً
�أوروب��ا يف �صام، ولكن هنا  �حل��رب وفهمو� فائدة 

يعلق فريديريك  نقطة حتّول”،  نكون عند  رمبا 
د�بي، �ملدير �لعام ل�صركة �يفوب.

ا،  �أي�صً �ل��ر�أي     وما ي�صدم �لقائم على ��صتطاع 
�أوروب����ا-�الأمم  40 باملائة من م��وؤي��دي  هو ه��وؤالء 
“جند يف هذه  ���ص��ي��ادة.  �أك���رث  �أوروب����ا  على ح�صاب 
�لفئة عدًد� �أكرب من �مل�صنني، وعدد �لرجال �أكرث 
من �لن�صاء، و�ملزيد من �حلرفيني ورجال �الأعمال 
�أك��رث من ذي قبل، وبالطبع �جلزء  و�ملهن �حل��رة 
�ملتمردة،  فرن�صا  ح��رك��ة  ح���زب  �ت��ب��اع  م��ن  �الأك����رب 
�جلمهوريني،  من  جزء  وحتى  �لوطني،  و�لتجمع 
“ال”  �أخ��رى، معظم فرن�صا �لتي �صوتت ب�  بعبارة 
باأغلبية �صاحقة يف �ال�صتفتاء على معاهدة ل�صبونة 

.« عام 2005 
   هل هذه حقا عامة �صيئة الإميانويل ماكرون؟ 
“على �أي حال، ميكننا �أن نرى حدود ��صر�تيجية 
نف�س  يف  �صيكون  و�ل���ذي  �نتخابه  الإع����ادة  مر�صح 
�ل���وق���ت رئ��ي�����ًص��ا ل���احت���اد �الأوروب����������ي، م����ع، على 
يجيب  �الأرجح، وجود جد�ر من �ل�صكوك �أمامه”، 

فريديريك د�بي.

فرن�صا ت�صدد على امل�صاريع التي حتقق 
امل�صاحلة بني املواطنني والحتاد الأوروبي

�لعمل  ي��ج��د  �أي درج���ة  �إىل  ي���ربز  ه���ذ�،  ك��ل  �إن     
�مل������رور. وهذ�  �ل��ب��ي��د�غ��وج��ي ���ص��ع��وب��ة ك��ب��رية يف 
�لرئا�صة  ه��ذه  �أج��ن��دة  �أن  يف  �ل�صبب  ه��و  �صك  ب��ا 
قدمها  كما  �الأوروب���ي،  �الحت��اد  ملجل�س  �لفرن�صية 
ت�صدد  9 دي�صمرب لل�صحافة،  �لرئي�س ماكرون يف 
على �مل�صاريع �لتي من �صاأنها �أن ت�صمح بامل�صاحلة 

بني �ملو�طنني و�الحتاد �الأوروبي.
   »�لتوجيه �ملتعلق باحلد �الأدنى لاأجور يف �الحتاد 
�الأوروبي -�لذي ال يحدد حد� �أدنى �أوروبي لاأجور 
كمعدل، ولكنه ي�صحب جميع �الأجور �ملتدنية �ىل 
�العلى بف�صل حد �أدنى لاأجور الئق -�صيكون يف 
ا  �صميم رئا�صتنا”، يوؤكد �الإليزيه، �لذي يريد �أي�صً
�حل��دود من  �لكربون على  ت�صريع فر�س �صريبة 
�أجل �حلفاظ على �لتز�مات �الحتاد �الأوروبي �صد 
�خلدمات  قانون  �عتماد  حتى  �أو  �ملناخي،  �لتغرّي 
�أف�صل،  ب�صكل  غ��اف��ا  ملقاومة  �لرقمية  و�الأ����ص���و�ق 
“�أوروبا  �ن  �الإنرنت.  و�لتحكم يف حمتو�ها عرب 
ا “�أوروبا قادرة على �لتحكم  ذ�ت �صيادة” هي �أي�صً
�لرئا�صة  عر�س  يف  حم��دد  هو  كما  حدودها”،  يف 
�ل��ف��رن�����ص��ي��ة مل��ج��ل�����س �الحت�����اد �الأوروب�������ي م���ن قبل 
ماكرون، �لذي يرغب يف “�إ�صاح” منطقة �صنغن 

من خال منحها “قيادة �صيا�صية«.
   وكما ملّحت رئي�صة �ملفو�صية �الأوروبية، �أور�صوال 
فون دير الين، يف �ملقابلة �حل�صرية �لتي �أجرتها 
مع لو جورنال دي دميان�س ع�صية هذ� �ل�صد��صي 
�مل�صاريع  هذه  فاإن  �جلديد،  �الأوروب�������ي  �لفرن�صي 
باالإ�صافة  م�ص������اريعها،  منها،  جزء  يف  ����ا،  �أي�صً هي 
�إىل �ل��ع��م��ل �ل����ذي �أح��ال��ت��ه �ل����دول �الع�����ص��اء �إىل 
لوباء  �أف�����ص��ل  جماعية  �إد�رة  �أج���ل  م��ن  ب��روك�����ص��ل 
�ل�  �الأوروب��ي��ة  �القت�صاد�ت  �إح��ي��اء  �أو  كوفيد-19 
خطة  على  �ملو�فقة  منها   22 �صهدت  و�لتي   ،27

�إعادة �الإعمار �لتي �عتمدتها ومتويلها تدريجياً.
�لذي  مي�صيل،  ولت�صارلز  لها،  م��روك  �الأم��ر  �ن   
و�إميانويل  �الأوروب������ي،  �الحت����اد  جمل�س  ي���ر�أ����س 
�لفرن�صيني  الإع��ط��اء  �ل�صد��صي،  ه��ذ�  يف  م��اك��رون، 
بكونهم  �أك��ث��������������ر  ي��ع��ت��زون  �أ���ص��������������ب��اًب��ا جت��ع��ل��ه��������������������م 

�أوروبيني.
ترجمة خرية �ل�صيباين

الرئا�سة الفرن�سية لاحتاد االأوروبي: حتدي ماكرون

* رئي�س حترير �صحيفة لو جورنال دو دميان�س. من موؤلفاته، “هياري كلينتون من 
ومرجم وكاتب مقدمة كتاب “عن �لعرق  و”�لعي�س مع �الأمريكيني”،  �الألف �إىل �لياء”، 

يف �أمريكا بار�ك �أوباما«.

�ل�صركات �لتي ال تنتمي �إىل �ملنطقة �القت�صادية �الأوروبية )ت�صم 
�لدول �ل�27 �الأع�صاء يف �الحتاد �الأوروبي و�أي�صلند� ولي�صتن�صتاين 

و�لرنوج( من �متاك ح�صة �أغلبية يف �صركات �إعام بولندية.
ويلزم �لقانون لو وّقعه �لرئي�س، �ملجموعة �الأمريكية “دي�صكوفري” 
ببيع ح�صتها يف “تي يف �ن” �إحدى �أكرب �صبكات �لتلفزيون �خلا�صة 
يف بولند�. و”تي يف �ن24” هي قناتها �الإخبارية �لتي تبث مدى 

24 �صاعة وتنتقد �ملحافظني �حلاكمني.
�مل�صهد  يحمي  �أن  يجب  �ل��ق��ان��ون  �أن  �حلكومة  �أك���دت  جهتها،  م��ن 

�الإعامي �لبولندي من جهات قد تكون معادية مثل رو�صيا.
وقال دود� �إنه يبقى حري�صا على ذلك لكن يجب �أال يقو�س �لقانون 

�ال�صتثمار�ت �لقائمة �أو يتعار�س مع �التفاقيات �لدولية.
�إليهم  حتدثت  �لذين  “�الأ�صخا�س  �أن  �لبولندي  �لرئي�س  و�أ�صاف 

�أّنها تر�صل “�إ�صارة �إيجابية قبيل تويّل بولند� رئا�صة منظمة �الأمن 
و�لتعاون يف �أوروبا يف �الأول من كانون �لثاين/يناير” �ملقبل.

�أليو طلب من  بيك�س  و�ر�صو  �الأم��ريك��ي يف  باالأعمال  �لقائم  وك��ان 
و��صنطن  �أن  �إىل  م�صري�  �لقانون،  هذ�  تعطيل  �لبولندي  �لرئي�س 

“ت�صعر بخيبة �أمل كبرية” من �إقر�ر هذ� �لن�س.
�لقانون ينطوي  �أن هذ�  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�صية  با�صم  و�أّك��د متحدث 
�الإع����ام يف  و���ص��ائ��ل  وت��ع��ددي��ة  ح��ري��ة  “ماطر ج�صيمة على  على 
باختيار  م�صيدة  ب���االإع���ان  �إن”  يف  “تي  ق��ن��اة  ورح��ب��ت  ب��ول��ن��د�«. 

�لرئي�س �لبولندي “عاقات جيدة مع �لواليات �ملتحدة«.
ملوحني  �الأول-دي�صمرب،  كانون   19 يف  �ملحتجني  �آالف  وتظاهر 
باأعام �الحتاد �الأوروبي ومرددين هتافات من بينها “�إعام حر!” 

و “نريد �لفيتو!«.

•• وار�شو-اأ ف ب

�أندريه دود� قانونا مثري� للجدل حول  �لبولندي  �لرئي�س  -عّطل 
�لقناة  �إ�صكات  �إىل  يهدف  ب��اأن��ه  معار�صوه  ي�صتبه  �الإع���ام  و�صائل 
حمطة  عليها  تهيمن  �لتي  �ن24”  يف  “تي  �مل�صتقلة  �الإخ��ب��اري��ة 

“دي�صكوفري” �الأمريكية.
وقال دود� يف �إعان عرب �لتلفزيون �الإثنني “�أرف�س توقيع �لتعديل 
�إىل �لربملان ملزيد من �لدر�س..  ب�صاأن �الإذ�عة و�لتلفزيون و�أعيده 
وهذ� يعني �أنني �أ�صع فيتو” على �لقانون بعد �نتقاد�ت �صديدة من 

�لواليات �ملتحدة و�أوروبا.
و�لن�س �لذي �أقره �لربملان �لبولندي يف 17 كانون �الأول/دي�صمرب 
منع  �إىل  يهدف  �حلاكم،  �ل�صعبوي  و�لعد�لة  �لقانون  حزب  و�أر�ده 

عن  حت��دث��و�  متلفة.  حجج  لديهم  �ل��و���ص��ع.  ه��ذ�  ب�����ص��اأن  قلقون 
جديدة.  وم�صكلة  جديد  �صر�ع  �إىل  بحاجة  ل�صنا  و�لهدوء  �ل�صام 
لدينا �لكثري من �مل�صاكل«. يحظى �لرئي�س �لبولندي بدعم حزب 
�لقانون و�لعد�لة �حلاكم لكنه �ختلف مع قادته على بع�س �لنقاط 
يف �ملا�صي. و�ثار يف 2017 عا�صفة بتعطيله �إ�صاحني ق�صائيني 
قال �إنهما مينحان �لنائب �لعام وهو وزير �لعدل �أي�صا، �صاحيات 

مبالغا فيها.
�صوليفان بخطوة  �الأمريكي جيك  �لقومي  �الأمن  ورّحب م�صت�صار 
باول  �لبولندي  بنظريه  �أج���ر�ه  هاتفي  �ّت�صال  خ��ال  وذل��ك  دود� 

�صولوت�س ومب�صت�صار �لرئي�س �لبولندي جاكوب كومو�س.
�ملكاملة عن  خ��ال  ع��رّب  �صوليفان  �إّن  بيان  �الأبي�س يف  �لبيت  وق��ال 
�لبولندي، معترب�ً  �لرئي�س  بايدن خلطوة  �لرئي�س جو  “�رتياح” 

الرئي�س البولندي يعطل قانونا مثريا للجدل حول االإعام 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   »دعونا نكون �صّناع �صام، و�إذ� 
�أجل  م��ن  فلنعمل  �ل�صام،  �أردن���ا 
�صيوفنا  نحّول  دعونا  �لعد�لة... 
 ،1984 ع����ام  حماريث”.  �إىل 
بهذه  ت���وت���و  دي����زم����ون����د  حت�����دث 
�لتي  �الأك���ادمي���ي���ة  �إىل  �ل��ك��ل��م��ات 
لل�صام.  ن���وب���ل  ج���ائ���زة  م��ن��ح��ت��ه 
رئي�س  ت��ق��اع��د  ع���اًم���ا،   31 ب��ع��د 
�ل�صابق  �إفريقيا  جنوب  �أ�صاقفة 
م��ن �حل��ي��اة �ل��ع��ام��ة، لكن كفاحه 
�لعد�لة  �أج����ل  م���ن  �مل�����ص��ل��ح  غ���ري 
بلًد�  يهز  موته  ��صتمر.  و�ل�صام 
�الأ�صاقفة  رئي�س  “وفاة  باأكمله: 
�ل���ف���خ���ري دي���زم���ون���د ت���وت���و، هو 
ف�صل جديد من �حل��د�د يف ود�ع 
جنوب  مو�طني  من  جليل  �أمتنا 
�لذين  �ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ني  �إف��ري��ق��ي��ا 
�ملحررة”،  �إفريقيا  وّرثونا جنوب 
�لرئي�س  ك���ل���م���ات  ك���ان���ت  ه���ك���ذ� 
ر�م��اف��وز� الإع��ان رحيل  �صرييل 
رج���ل �ل��دي�����������������ن ع���ن ع��م��ر يناهز 

�لت�صعني.

ل لن يكون مدر�ًصا
   خا�س رئي�س �الأ�صاقفة �ل�صابق، 
�ليوم،  وح��ت��ى  �ل�����ص��ب��ع��ي��ن��ات  م��ن��ذ 
�لعن�صري  �لف�صل  �صد  م��ع��ارك 
وحتى  �ملثليني  وكر�هية  و�لف�صاد 

�صد �نت�صار �الإيدز. 
ومثل رفيقه �ل�صابق يف �مل�صارعة 
هالة  �كت�صب  مانديا،  نيل�صون 
غاندي  م��ث��ل  و�أ����ص���ب���ح،  دول����ي����ة، 
وم���ارت���ن ل��وث��ر ك��ي��ن��غ م���ن قبله، 
رم�����ًز� حل��م��ل��ة ���ص��ل��م��ي��ة م���ن �أجل 

�مل�صاو�ة و�لعد�لة.
�أن����ه يف �صمال  �مل���ف���ارق���ات،   وم���ن 
كلريك�صدورب،  ب��ل��دة  يف  �ل��ب��اد، 
ولد  تر�ن�ص��������فال،  و�ص������ط  يف 
دي����زم����ون���������د م���ب���ي���ل���و ت����وت����و ع���ام 
عاًما،  ث��اث��ني  وق��ب��ل   .1931
ك���ان���ت �مل��ن��ط��ق��ة م�����ص��رًح��ا حلرب 
م�صتوطني  ب��ني  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ب��وي��ر 
وم�صتوطني  �مل���ت���ح���دة  �مل��م��ل��ك��ة 

هولند�.
 ول��ك��ن، يف �ل��ب��د�ي��ة، ال �صيء كان 
توتو  دي���زم���ون���د  �ن  �ىل  ي�����ص��ري 

�صي�صبح متحدًثا ر�صمًيا.
م�صّطر،  م�����ص��ريه  �مل��ع��ّل��م،   جن��ل 
ل���ك���ن�������������������ه ف�����ص�����������������������ل �ل���ط���ري���ق 

�لكهنوتي.
   بعد در��صة �لاهوت، عنّي كاهًنا 
يف جوهان�صربغ يف �صن �لثاثني، 
هدل�صتون،  تريفور  معّلمه  مثل 
طبعت  �أب����ي���������س،  �أ�����ص����ق����ف  وه������و 

طفولته �صخ�صيته.
�ل�صارع  ن�صري يف  كنا  ي��وم،  “ذ�ت   
مع و�لدتي، مررنا بجانبه، يروي 
 ،1984 ع�����ام  ت���وت���و  دي���زم���ون���د 

و�أمام و�لدتي، نزع قبعته.
�أبي�س  �أ���ص��دق ع��ي��ن��ي: رج���ل   مل 
�لطبقة  من  �صود�ء  �م��ر�أة  يحيي 

�لعاملة!«.
ك���ان �لف�صل  �ل���وق���ت،     يف ذل���ك 
هيمنة  ي����ف����ر�����س  �ل����ع����ن���������ص����ري 
من  �مل��ن��ح��درة  �لبي�صاء،  �الأق��ل��ي��ة 
على  �الأفريكانيني،  �مل�صتوطنني 

�لرجال  �ل��ع��ظ��م��ى م��ن  �ل��غ��ال��ب��ي��ة 
ومتلطي  �ل���������ص����ود  �مل����ل����ون����ني، 
�لغيتو�ت  يف  �ملنعزلني  �الع����ر�ق، 
�ختار  و�ل��ب��ان��ت��و���ص��ت��ان��ات. الح��ق��ا 
�إىل  �ل�������ص���ف���ر  ت����وت����و  دي����زم����ون����د 
كينجز  در����س يف  �إجن��ل��ر�، حيث 
�أن مي��ار���س عمله  ق��ب��ل  ك��ول��ي��دج، 
�لكنائ�س يف لندن  �لعديد من  يف 

و�صاري.
نائًبا  تعيينه  مت   1972 ع���ام     
�لتابع  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ���ص��ن��دوق  مل��دي��ر 
وعند  �ل��ع��امل��ي.  �لكنائ�س  ملجل�س 
�إفريقيا  ج����ن����وب  �إىل  ع�����ودت�����ه 
�أ�صود  �أول  �أ���ص��ب��ح   ،1975 ع���ام 
�أبر�صية  ع��م��ي��د  م��ن�����ص��ب  ي�����ص��غ��ل 

جوهان�صربغ.

كفاح م�صتمر
 من اأجل العدالة

�ملعركة  ه�����ذه  يف  ف������وزه  ب���ع���د     
م�صريه  �صد  �الأوىل  �ل�صخ�صية 
�أ������ص�����ود يف دول����ة  ك����ربول����ي����ت����اري 
توتو  ديزموند  �نطلق  عن�صرية، 
جنًبا  �جل��م��اع��ي��ة،  �مل��ع��رك�����������������ة  يف 
غيت�و  �ص������باب  م�����ع  جن�����ب  �إىل 

�صويتو.

ن�صبح  �أن  من  مينعنا  �صيء  “ال   
ي�صر  معنا”،  �هلل  الأن  �أح������ر�ًر�، 
ت�����ر�أ������س، عام  �ل�����ص��خ�����س �ل������ذي 
�صتيف  �ل��زع��ي��م  ج��ن��ازة   ،1977
�لوعي  ح���رك���ة  م���وؤ����ص�������س  ب���ي���ك���و، 
�الأ������ص�����ود و���ص��ه��ي��د �ل���ك���ف���اح �صد 

�لف�صل �لعن�صري.
مقاطعة  �إىل  ت���وت���و  ي���دع���و      
حتى  �إفريقيا،  جلنوب  �قت�صادية 
ل���و ك���ان ذل���ك ي��ع��اق��ب �ل�����ص��ود يف 

�ملقام �الأول.
 وبناء على دعوته، �صار 30 �ألف 
���ص��خ�����س يف م�����ص��رية ���ص��ل��م��ي��ة يف 

�صو�رع كيب تاون. 
�الأ�����ص����ق����ف من  وه�������ذ� مل مي���ن���ع 
�لوطني  �مل��وؤمت��ر  �أ�صاليب  �نتقاد 
يعتربها  ك���ان  �ل��ت��ي  �الأف���ري���ق���ي، 

�صديدة �لعنف.
 ح�صل على جائزة نوبل لل�صام، 
زخًما  �ل�صلمية  �أفعاله  و�كت�صبت 
عندما �أ�صبح ديزموند توتو، عام 
1986، �أول رئي�س �أ�صاقفة �أ�صود 

يف كيب تاون.
�لف�صل  ن��ظ��ام  ���ص��ق��ط  ع��ن��دم��ا     
�إفريقيا،  ج��ن��وب  يف  �ل��ع��ن�����ص��ري 
�صنو�ت،  ع�صر  من  يقرب  ما  بعد 

يتوىل  �ن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  م����ن  ك�����ان 
يف  نفوذ�ً  �الأك��رث  �لديني  �لزعيم 
�حلقيقة  جل��ن��ة  رئا�ص����ة  �ل��ب��اد 

و�مل�صاحلة.
 لكن بالن�صبة لاأ�صقف توتو، فاإن 

�ملعركة ال تنتهي عند هذ� �حلد.
“�أمة  عن  يد�فع  �أن  يجب  �الآن،   
دولة  �صّماها،  �لتي  قزح”  قو�س 
�جلنوب �إفريقيني �لذين يريدون 

�إعادة بناء متبادلة.
للرئي�س  بالن�صبة  �الأم����ر  ك���ان     
ن��ي��ل�����ص��ون م���ان���دي���ا، و�����ص���ًح���ا: 
�ل�صر�خ،  �صديد  ي��ك��ون  “�أحياًنا 
وغالًبا ما يكون رقيًقا، ال يخاف 
ديزموند  ���ص��وت  ���ص��ي��ك��ون  �أب������ًد�، 
�أولئك  ����ص���وت  ه���و  د�ئ����ًم����ا  ت���وت���و 
وحتى  لهم”.  ���ص��وت  ال  �ل���ذي���ن 
لن   ،2010 ع����ام  ت��ق��اع��ده  ب��ع��د 
ي��ت��وق��ف ه���ذ� �الأخ����ري ع��ن �نتقاد 
ح�����ص��اد �حل��ك��وم��ات �مل��ت��ت��ال��ي��ة يف 
�لوحدة  �أو  �لفقر  جمال حماربة 

�لوطنية.

حتية اأخرية ملانديال
   ع��ام 2013، �ع���رف ب��اأن��ه مل 
للحزب  �لت�صويت  باإمكانه  يعد 

�ملوؤمتر  ح����زب  “كان  �حل����اك����م: 
�ل��وط��ن��ي �الأف��ري��ق��ي ج��ي��ًد� جًد� 
�أجل  �لن�صال من  توجيهنا يف  يف 
لكني  قوله،  حد  على  �حلرية”، 
قتالية  وح�������دة  �أن  �أعتق�������د  ال 
حزًبا  ب�صهولة  ت�صب�����ح  �أن  ميكن 

�صيا�صًيا”.
 ورغم كل �صيء، قام بتكرمي �أخري 
 ،2013 ع��ام  مانديا  لنيل�صون 
ماديبا،  وهبهم  “بان  �هلل  �صاكر�ً 
باإمكان  كيف  يفهمون  وجعلهم 

�أو�صاعهم �ن تتغرّي«.
��صتمر ديزموند     وحتى وفاته، 
من  ����ص���وت  ي���ك���ون  �أن  يف  ت���وت���و 
�عتربهم  مم���ن  ل���ه���م،  ����ص���وت  ال 
جانب  �إىل  وك������ان  م���ظ���ل���وم���ني، 
و�لفل�صطينيني،  الم���ا،  �ل����د�الي 
�ملثليني  �و�����ص����اع  ع���ن  وم���د�ف���ع���ا 
�الأف�������ارق�������ة. ول����ك����ن ب���ع���د ت���ك���ّرر 
متز�يد،  ب�صكل  �ل�صحية  م�صاكله 
�البت�صامة  �الأخ�����ري  يف  ت��ا���ص��ت 
�لزعيم  وجه  زينت  �لتي  �الأبدية 
يف  �صليما  ن��وره  و�صيظل  �لعجوز، 
�إفريقيا  ج��ن��وب  م��و�ط��ن��ي  ق��ل��وب 

ومو�طني �لعامل باأ�صره.
عن لوبوان

من رموز الن�صال ال�صلمي �صد الف�صل العن�صري:

جنوب اإفريقيا: ديزموند توتو، �سائد احلقيقة الذي ال يكّل
تويف املطران ديزموند توتو احلائز على نوبل لل�صالم غداة عيد امليالد عن عمر يناهز 90 عاًما

اأ����س���ب���ح، م��ث��ل 
غ��ان��دي وم��ارت��ن 
ل�����وث�����ر ك��ي��ن��غ 
م�������ن ق���ب���ل���ه، 
رم��������ًزا حل��م��ل��ة 
اأج��ل  م��ن  �سلمية 
والعدالة امل�ساواة 

نيل�صون مانديا وديزموند توتو ��صطورة جنوب �فريقيا

ديزموند توتو رحل عن عمر يناهز �لت�صعني

اإيران جّهزت دبابات ت-72 بنظام جديد م�ساد لل�سواريخ •• طهران-وكاالت

�أن  �إىل  �صو�صيو  ب��ي��ر  �ل��ك��ات��ب  ل��ف��ت 
�ل��ق��و�ت �الإي��ر�ن��ي��ة ال مت��ل��ك �ملعد�ت 

�الأكرث حد�ثة يف �لعامل، لكن طهر�ن حتاول حت�صني تر�صانتها �ملتقادمة، 
حتى �أنها �أ�صبحت قادرة على �إنتاج بع�س �ملعد�ت حملياً.

و�أفادت وكالة �أنباء “فار�س” �الإير�نية هذ� �ل�صهر، �أن هذه �جلهود �صملت 
�ل�صوفياتية،  ت72-  دب��اب��ات  �أب���ر�ج  على  لل�صو�ريخ  م�صاد  نظام  تركيب 

حلمايتها من �لهجمات.
 ”17 �الأعظم  “�لر�صول  مناور�ت  �لثالث من  �ليوم  �لوكالة يف  و�أو�صحت 
�لنووي،  بو�صهر  مفاعل  وق��رب  �خلليج،  على  �ملطلة  �جلنوبية  �ملحافظات 
�أن “هذ� �لنظام �خترب و�صيو�صع على �أبر�ج �لدبابات. و�صيكون قادر�ً على 

�لت�صدي لكل �أنو�ع �ل�صو�ريخ بالت�صوي�س على �أنظمتها«.
ونقلت �لوكالة عن قائد �لقو�ت �لربية يف �حلر�س �لثوري حممد باكبور، 
�أن مدى �ملدفع �لرئي�صي للدبابة ي�صل �إىل 3 كيلومر�ت، مع قدر�ت دقيقة 

م�صطح،  درع  مع  معدل  ب��ربج  تتميز 
وفتحة �أمامية مب�صطة. و�أزيلت قبة 
�أعطاها  �لر�صا�س، ما  �لقائد و�ملدفع 
�الأك��رث تطور�ً.  دبابة ت-90  مظهر 

وتزعم �إير�ن �أنها مل ت�صتعن باأي جهة خارجية يف هذ� �مل�صروع.
وي��ق��ال �إن دب��اب��ات ك��ر�ر �ملعدلة م��وج��ودة ل��دى �حل��ر���س �ل��ث��وري، وجمهزة 
بنظام للتمويه يوفر لها �الختفاء عن �صا�صات �ل��ر�د�ر�ت �لعاملة باالأ�صعة 

ما حتت �حلمر�ء.
�لرو�صية  ت-90  دب��اب��ة  م��ن  عنا�صر  على  ك���ر�ر  دب��اب��ة  �صم  على  وع���اوة 
�حلديثة، فاإن �ملاحظ �أنها حتتوي على ميز�ت يف �لدبابة �الأمريكية �إم 1 

�أبر�مز، وحتى �لربيطانية ت�صيفنت.
وبتطوير دبابات ت-72، يبدو �أن طهر�ن �أخذت عنا�صر من دبابات �أخرى. 
مثبت.  م��ع  ملم   125 عيار  م��ن  مدفع  على  �لرئي�صي  ت�صليحها  ويعتمد 
�أن  �أنها قادرة على جتهيزها بنظام جديد م�صاد لل�صو�ريخ، ميكن  ويبدو 

تفوق بقدرتها بع�س �ملعد�ت �لقدمية �لتي كانت �إير�ن تعتمد عليها.  

�إنتاج  “بد�أ  �إنر�صت”:  “نا�صونال  مبجلة  مقال  يف  �لكاتب  ويقول  ليًا. 
�لدبابة ت-72 يف 1969، ودخلت �خلدمة �أواًل يف �جلي�س �ل�صوفييتي منذ 
و�ر�صو  دول حلف  لدى  �مل�صركة  �لرئي�صية  �لدبابة  وكانت  عاماً.  خم�صني 
من �ل�صبعينيات �إىل �نهيار �الحتاد �ل�صوفييي يف 1991. كما �صّدرت �إىل 
دول �أخرى بينها فنلند�، و�لهند، و�لعر�ق، و�صوريا، ويوغو�صافيا �ل�صابقة. 
و��صتخدمها �جلي�س �لعر�قي يف �حلرب �لعر�قية �الإير�نية، وكانت تعترب 

�صاحاً ميفاً وقتها«.
و��صتوردت �إير�ن �أي�صاً �لكثري من دبابات ت-72�إ�س وت-72�إم، و��صتولت 
ن�صخة  باإنتاج  �لرخي�س  ي��ز�ل  وال  �حل��رب.  �إب��ان  عر�قية  دبابة  مئة  على 
بينما ت�صعى  �الإير�نية  �مل�صانع  �صارياً يف بع�س  “كر�ر”  ب�صم  حملية منها 

طهر�ن �إىل حتديث دباباتها �مل�صنعة حملياً بطريقة فعالة بقدر �الإمكان.
�لتي   ،1 �إم  ت-72  دبابة  من  متطورة  ن�صخة  �إي��ر�ن  ك�صفت   ،2020 ويف 

 اإندوني�سيا ت�سمح بطريان
 طائرة بوينج 737 ماك�س جمددا 

•• جاكرتا-رويرتز

قالت وز�رة �لنقل �الإندوني�صية  �أم�س �لثاثاء �إن �لباد �صرفع حظر� كانت قد 
737 ماك�س بعد م��رور ثاث �صنو�ت على  فر�صته على طائرة بوينج من ط��ر�ز 
قيامها  خ��ال  �إي��ر(  )ليون  �ملحلية  �ل��ط��ري�ن  ل�صركة  تابعة  طائرة  حتطم  ح��ادث 
189 �صخ�صا حتفهم حني �صقطت �لطائرة يف بحر  برحلة د�خلية دورية. ولقي 
د�م مماثل  ودف��ع ح��ادث   .2018 �أك��ت��وب��ر  �إق��اع��ه��ا بفرة ق�صرية يف  بعد  ج��اوة 
�لتايل  �آذ�ر  مار�س  يف  �الإثيوبية  �جلوية  للخطوط  تابعة  ماك�س   737 لطائرة 
�صلطات �لطري�ن حول �لعامل �إىل وقف حتليق هذه �لطائرة. وتاأتي �ملو�فقة على 
�إعادة ت�صغيل �لطائرة بعدما عاد هذ� �لطر�ز للعمل يف �لواليات �ملتحدة و�أوروبا 

وعقب مزيد من عمليات �إلغاء �أو�مر �إيقاف �لت�صغيل يف دول �أخرى.
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عربي ودويل
على هام�ش �صباق الإليزيه:

هل يعي�س الي�سار الفرن�سي منعطفه االأمريكي...؟
•• الفجر -كري�شتوف �شينت

ترجمة خرية ال�شيباين
الأحـــزاب  جتدها  التي  ال�صعوبة  فهم  يع�صر     
مر�صح  ت�صمية  يف  الفرن�صي  الي�صار  ت�صكل  التي 
اأكرث  وب�صكل  الوا�صعة،  الزاوية  اختيار  اإن  واحد. 

الفرن�صية  النتخابــات  طرائق  مقارنة  حتديًدا 
التي  العقبات  اأن  باإظهــــار  ي�صمح  والأمريكية، 
اأزمة  من  الأقــل  على  تنبع  هيدالغو  اآن  واجهتها 
احلزب ال�صرتاكي كتنظيم اأكرث من �صعف القبول 
كال�صيكية  املــرة،  هذه  فاتورته،  حكومي  مب�صروع 

جًدا.

اليوم  يوؤكد فر�صية كان ميكن طرحها يف     وهذا 
يكن  مل   .2017 عام  هامون  بينوا  لف�صل  التايل 
جتديد الربنامج من خالل اإدخال املطالبة بدخل 
كمر�صح  هامون  لفر�ش  ل  كافيًا،  للجميع  ثابت 
وحيد للي�صار، ول ل�صمان نتيجة له اأعلى بكثري من 
 2021 الراأي عام  ا�صتطالعات  بها  التي تعد  تلك 

رئي�صة بلدية باري�ش، اأي ن�صبة 6 باملائة.
�صفوف  من  خرجا  اللذان  التقدميان،  املر�صحان     
على  احل�صول  يف  وجنحا  ال�صرتاكية،  احلكومات 
للحزب  التقليديني  الناخبني  من  كبري  جزء  ثقة 
لوك  ــان  وج مــاكــرون  اإميانويل  هما  ال�ــصــرتاكــي، 

ميلين�صون.

   ولئن كانت م�صامني برناجميهما 
يتقا�صمان  ف��اإن��ه��م��ا  بينهما،  مت��ّي��ز 
�العتماد  ع����ن  �ل���ت���خ���ل���ي  ح��ق��ي��ق��ة 
للجامعات  �لتقليدي  �ل��ب��ن��اء  على 
�حلزبية  و�ل�������ص���ع���ب  و�ل�������دو�ئ�������ر 
����ص���ي���ول���ة وخفة  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ي��ف�����ص��ا 
�إىل طريقة  ت��ل��ج��اأ  �ل��ت��ي  �حل��رك��ات 
و�أ�صكال  �ل����ب����اب،  �إىل  �ل���ب���اب  م���ن 
و�لتلقائية،  �لعفوية  �لتعبئة  م��ن 
�أحدث  وك��ذل��ك  �ملحلية،  و�مل�صاركة 

منتجات �لتكنولوجيا �النتخابية.

تطور التنظيمات
 التقدمية الفرن�صية

   مثل هذ� �لتطور يف منوذج �الأعمال 
�لفرن�صية،  �لتقدمية  للمنظمات 
ي�����ذّك�����رن�����ا ب����ت����ح����دي����ث �حل����م����ات 
�الأمريكية �لذي �أطلقه هو�رد دين 
ب��ق��ي��ادة �حل���زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي قبل 
�نتخاب ب��ار�ك �أوب��ام��ا.    ال تت�صور 
“فرن�صا  ف���وز  �ال���ص��ت��ط��اع  م��ع��اه��د 
 8 على  حت�صلت  �ل��ت��ي  �ملتمردة”، 
�إىل 10 باملائة من نو�يا �لت�صويت 
�ملقابل،  يف   .2021 ن��وف��م��رب  يف 
�جلمهورية  رئ��ي�����س  �ح��ت��ف��ظ  �إذ� 
عدد  بثقة   2022 ع��ام  �لفرن�صية 
�ال�صر�كيني،  �لناخبني  م��ن  ك��اٍف 
فقد يبدو �مل�صهد �ل�صيا�صي �لوطني 
�أك������رث ����ص���ب���ه���اً مب�����ص��ه��د �ل����والي����ات 
�ملتحدة.    ومن �ملحتمل بعد ذلك 
�أن يهيمن على هذ� �مل�صهد �لتعار�س 
بني �لقوة �لتقدمية �لليرب�لية �لتي 
�صتخلف، وفًقا الأحد �ل�صيناريوهات 
�لتي و�صفها برونو جانبار، �حلزب 
�ال���ص��ر�ك��ي، وب��ني ح��زب جمهوري 
�الأطر�ف  �إقناع  يو�جه �صعوبات يف 
ومع  �ليمني.  يف  ر�ديكالية  �الأك��رث 
كما  بعد،  تنّفذ  �مل�صرحية مل  ذل��ك، 
فالريي  ت��ر���ّص��ح  ت��اأث��ري  م��ن  يت�صح 

بيكري�س على توزيع �الأدو�ر.

اإ�صفاء الطابع ال�صخ�صي
 على ال�صلطة

   من �لو��صح �أن فرن�صا و�لواليات 

م�صالة  �ملوؤ�ص�صية  �ال�صتخد�مات     
�لتقليد  ي�����ص��اه��م  ح���ي���ث  �أخ��������رى، 
�النتخابات  يف  �ملتمثل  �الأم��ري��ك��ي 
�ملر�صحون  يو�فق  �لتي  �لتمهيدية 
على �خل�صوع لها يف �حلد من عدد 
�النتخابات  يف  �ملتناف�صة  �الأح���ز�ب 
�لرئا�صية، ويف نف�س �لوقت ت�صمن 
�ل��ت��ع��ب��ري وق���ي���ا����س �الخ���ت���اف���ات. 
موهبة  الختبار  فر�صة  ا  �أي�صً �إنها 
تقدمي  ميكنها  �ل��ت��ي  �ل�صخ�صيات 

�خلربة كحكام وروؤ�صاء دول.
�صعوبة  ت��ك��ف��ي  ال  ف��رن�����ص��ا،  ويف     
يف  �لتمهيدية  �النتخابات  جتذير 
و�لتعددية  �النتخابية  �مل��م��ار���ص��ات 
عدد  لتف�صري  للي�صار  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

�ملر�صحني.
   �ن �صمان ت�صديد �لدولة لتكاليف 
�حلملة مبجرد حتقيق نتيجة �حلد 
ن�صبًيا،  منخف�صة  وه���ي  �الأدن������ى، 
هذ�  و�صيكون  �لتف�صري.  يف  ي�صاهم 
هو �حلال با �صك طاملا �أن طريقة 
�مل�صتوحاة من مقرحات  �لتمويل، 
�خلبرية �القت�صادية جوليا كاجي، 
ال حتّمل د�فعي �ل�صر�ئب م�صوؤولية 
�مل��و�رد �ملالية بني �ملر�صحني  توزيع 

قبل �النتخابات.
   ولكن �الأه��م من ذل��ك، �أن �لعدد 
�لفرن�صيني  ل��ل��م��ر���ص��ح��ني  �حل����ايل 
�مل�صنفني عموًما على �أنهم ي�صاريون 
“�ملوؤ�ص�صات  ق����درة  ع���دم  ع��ن  ن���اجت 
�حلجم”  وم��ت��و���ص��ط��ة  �ل�����ص��غ��رى 
يف  ��صر�كها  رغم  �لتي  �ل�صيا�صية، 
على  وبيئية،  �جتماعية  ح�صا�صية 
ب�صوت  �ملو�طنني  وماطبة  جمع 

و�حد ومفهوم. 
�لي�صار  عمل  روح  يف  �ل�صعف  ه��ذ� 
ي��ق��ط��ع م���ع م���ا����س ���ص��ه��د ب���ن���اء، يف 
�ل����ق����رن �ل���ت���ا����ص���ع ع�������ص���ر، م����ن قبل 
�لدميقر�طية”  “�ال�صر�كية 
مل��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة و�صعت  �مل���وح���دة، 

�الأحز�ب �لعّمالية يف �صبكة.
*باحث يف العلوم ال�صيا�صية 
بجامعة بروك�صل احلرة

حتديث �حلمات �الأمريكية قبل �نتخاب بار�ك �أوباما �ن هيد�لغو  �زمة تنظيم ولي�صت �زمة برنامج

�مل����ت����ح����دة دول������ت������ان ت���خ���ت���ل���ف���ان يف 
ثقافاتهما. ومع ذلك، فاإن ��صتيعاب 
مهم  �أم����ر  بينهما  �ل��ت��ق��ارب  �أوج����ه 
�ل�صيا�صي  �الأد�ء  �إك���ر�ه���ات  ل��ف��ه��م 

و�لظرفية.
�ل��دول��ت��ني يف  ه��ات��ني  تاأ�صي�س  �إن     
حلظة ثورية يف �لقرن �لثامن ع�صر 
�أوجه �لت�صابه  ال يلّخ�س يف �لو�قع 

بينهما. 
ب���ني ه����ذه، م��وؤ���ص�����ص��ة رئا�صة  وم����ن 
�جلمهورية، �لتي تتميز باالنتخاب 
باالقر�ع �لعام، وتاأثري حا�صم على 
تنظيم �الأح��ز�ب �ل�صيا�صية رغم �ن 
وجود هذه �الخرية ال يقت�صر على 
وتتدخل  وح��ده��ا  �النتخابات  ه��ذه 
�لربملانية  �لهياكل  �إط���ار  يف  ��ا  �أي�����صً

�لوطنية و�الإقليمية.
�لرئا�صية  �ل��وظ��ي��ف��ة  ك��ان��ت  وق����د   
�لر�بعة  �جلمهورية  ظل  يف  ثانوية 
من  �لعديد  مثل  مثلها  �لفرن�صية 

�ملكونات �الأمريكية بعد �لثورة.
   �أدى تعزيزها �إىل �إ�صفاء �لطابع 
�لوقت  يف  �ل�صلطة  على  �ل�صخ�صي 
��صتقطاب  فيه  ح��دث  �ل���ذي  نف�صه 
يف �مل��ج��ال �حل��زب��ي �ل���ذي ب��ات على 
�لتنظيمات �ل�صيطرة عليه لتحقيق 

�لنتيجة �النتخابية �ملطلوبة.
 وهذه �لقدرة، هي �لتي يتم �ختبارها 
�ليوم يف فرن�صا. يف �لواليات �ملتحدة، 
�لدميقر�طي  �حل�����زب�����ان  ي����ع����رف 
مهمة،  �ن��ق�����ص��ام��ات  و�جل���م���ه���وري 

كبري  رئ��ا���ص��ي  ح������زب  لت�ص�������كيل 
�آخر.

   وق���د �أظ��ه��ر ه���ذ� �الأخ����ري قدرته 
 1981 ه��ز�ئ��م  على  �لتغلب  على 
و1988 قبل �أن يفوز ب�صل�صلة من 
�النت�صار�ت بني 1995 و2012. 
��صم  �ل���ي���وم حت���ت  ي�����ز�ل ح��ت��ى  وال 
مناف�صة  د�خ����ل  “�جلمهوريون” 
�لوطني حزب مارين  �لتجمع  �صد 

لوبان، �أو حتى مبادرة �إريك زمور.
�الأمريكية،  �حل��ال��ة  عك�س  وعلى     
قادرتني  وج����ود جم��م��وع��ت��ني  ف����اإن 
با�صمها  و�ح��دة  كل  �لتجميع،  على 
ي���ق���ل من  �أو  ي���زي���د  م����ا  �خل����ا�����س، 
ن�����ص��ف �ل��ن��اخ��ب��ني مل ي���ر�ف���ق���ه يف 
مناف�صة.  تنظيمات  �ختفاء  فرن�صا 
و�صعية  �مل����ت����ح����دة،  �ل�����والي�����ات  يف 
�لرجل �لثالث نادرة، تبناها موؤخر� 
دونالد تر�مب، و�أ�صفرت عن تتويج 
�الأعمال  لرجل  �جلمهوري  �حلزب 

�ل�صهري.

انقالب املمار�صات النتخابية
فرن�صا  ب����ني  �الخ����ت����اف  ي���ج���د     
تف�صري�ت  �مل���ت���ح���دة  و�ل������والي������ات 
�لبع�س.  بع�صها  ت��ك��ّم��ل  م��ت��ل��ف��ة 
�لعن�صر  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ص��األ��ة  وت�����ص��ك��ل 
قارة  ن��ط��اق  على  فانتخاب  �الأول: 
وبالتايل  ك��ب��رية،  م����و�رد  ي��ف��ر���س 
�مل����و�رد يف خ��دم��ة عدد  تركيز ه��ذه 

�صغري من �مل�صاركني يف �ملناف�صة.

�ل�ص������باق  ���ص�����������������������وء  يف  و�ل���ب���ن���اء، 
يجنحان  �ثنان  حتالفان  �لرئ�ا�صي، 
لاأغلبية، تهيمن عليهما �صخ�صية 

كاريزمية.

ظهور الأحزاب الرئا�صية
ب��رن��ام��ج م�صرك بني  �إن�����ص��اء  �إن     
ث����اث ت�����ص��ك��ي��ات، وك���ذل���ك تطور 

لكن هذه �النق�صامات ال ت�صكك يف 
وجودهما.

�صارل  �خ��ت��ف��اء  �أدى  ف��رن�����ص��ا،  يف     
دي����غ����ول، �ل���������ذي ك�����ان ق��������ادًر� على 
حدود  متج��������اوز�  �الأغلبي������ة  ح�صد 
�ل�ص�������بعينات  يف  و�ليمني  �لي�ص����ار 
تقلي��د  �إىل  �مل��ا���ص��������������ي،  �ل��ق��رن  م��ن 
للتنظيم  �الأم����ري����ك����ي  �ل����ن����م����وذج 

�حلركة  ت���اأك���ي���د  �أدى  ب����ال����ت����و�زي، 
عليه������ا  تهيمن  �لتي  �لنيوغولية 
���ص��������������خ�����ص��ي��ة ج�����اك �����ص����ري�ك على 
�لدميقر�طية  �أج����ل  م���ن  �الحت�����اد 
�مل���������ص����ت����وح����ى من  �ل����ف����رن���������ص����ي����ة، 
لفالريي  �مل�صيحية  �لدميقر�طية 
عدد  �حت���اد  �إىل  دي�صتان،  جي�صكار 
�ليمينيني  �ل���ن���اخ���ب���ني  م����ن  ك������اٍف 

لاأجر�ء  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رك��ي��ب��ة 
�لعمالية  �حل����رك����ة  ح�������ص���اب  ع���ل���ى 
�ص������مح   ،1972 ع���ام  �ل�صيوعية، 
ب��ان��ت��خ��اب ف��ر�ن�����ص��و� م���ي���ر�ن عام 
�الأق�����ل  ع���ل���ى   – وث����ّب����ت   ،1981
�إن مل يكن عام   ،2002 ع��ام  حتى 
�ال���ص��������ر�ك��ي يف  2012 -�حل����زب 
�لي�صاري.  �لرئا�صي”  “�حلزب  دور 

اإن العدد احلايل للمر�صحني امل�صنفني على الي�صار هو نتيجة عدم قدرة »ال�صركات 
ال�صغـرى واملتو�صـــطة« ال�صــيا�صـية على التحـدث ب�صوت واحــد ووا�صـح للمواطنني

�فول �حلزب �ال�صر�كي �ربك �لي�صار �لفرن�صي

اأدى اختفاء �سارل ديغول، الذي كان قادًرا على ح�سد االأغلبية خمرتقا حدود
 الي�سار واليمني يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، اإىل تقليد النموذج االأمريكي

ميلين�صون ثاين �لناجني من �ملن�صحبني من �حلزب �ال�صر�كي فوز ماكرون �صيكر�س �لنموذج �المريكي

حمكمة رو�سية تنظر يف الدعوى الرامية حلل »ميموريال«  •• مو�شكو-اأ ف ب

“ميموريال”،  باإغاق منظمة  �لعليا يف دعوى تطالب  �لرو�صية  �ملحكمة  تنظر 
عهد  يف  نّفذت  تطهري  عمليات  وّثقت  و�لتي  �لباد  يف  حقوقية  جمموعة  �أب��رز 
�صتالني �إ�صافة �إىل ماحقات �صيا�صية حديثة �لعهد. وتعتقد �ملنظمة �لتي �أ�ص�صها 
معار�صون للحكم �ل�صوفياتي عام 1989 مبن فيهم �أندريه �صاخاروف، �حلائز 
�لذي  �لقمع  �صحية  �الأ�صبوع،  نهاية  بحلول  �صتكون  �أنها  لل�صام،  نوبل  جائزة 
يف نهاية عام �صددت �ل�صلطات  “ميموريال”  �أ�ص�صت �صّده. وياأتي �لتحّرك �صد 
��صتهدفت  �أمنية  حمات  ن��ّف��ذت  بينما  �ل�صيا�صيني  ملعار�صيها  �صربات  خاله 
�الأ�صا�صية  �لهيئة  ب��اأن  �الدع���اء  ويفيد  حقوقية.  وجمموعات  �مل�صتقل  �الإع���ام 
ك�”عميل  ت�صنيفها  تخرق  �إنرنا�صونال”  “ميموريال  وهي  للمنظمة  �لتابعة 

يكون من �ملمكن ��صتئناف �حلكم �ل�صادر �أمام حمكمة رو�صية. كما طالب �الدعاء 
حمكمة �أخرى باإغاق “مركز ميموريال حلقوق �الإن�صان”، متهما �إياه بالت�صامح 
ومن  �الأجانب”.  “�لعماء  ف�صا عن خرق قانون  “�الإرهاب و�لتطرف”،  مع 
�الأربعاء.  �لق�صية  ه��ذه  يف  للنظر  جل�صة  مو�صكو  يف  حمكمة  تعقد  �أن  �مل��ق��رر 
�ل�صادر بحق  �ل�صجن  بيروز�فود�صك حكم  و�الثنني، مددت حمكمة يف مدينة 
عاما.   15 �إىل  لي�صل  دميرييف  ي��وري  كاريليا  منطقة  يف  “ميوريال”  مدير 
الأ�صخا�س  جماعية  مقابر  مو�قع  حتديد  يف  لعمله  عوقب  �إن��ه  �أن�صاره  ويقول 
قتلو� يف عهد �صتالني ونب�صها. وبعدما حكم عليه �لعام �ملا�صي بال�صجن 13 عاما 

�أجنبي” عرب عدم و�صعها عامة تدل على ذلك على كل من�صور�تها، مبا يف ذلك 
تلك �ملن�صورة يف و�صائل �لتو��صل �الجتماعي، مبوجب �لقانون. ويعترب �لقانون 
�لتي حت�صل على متويل  �ملنظمات  �أن  �صتالني،  ب�صمات من حقبة  �لذي يحمل 
“ميموريال”  حمامو  ونفى  رو�صيا.  م�صالح  مع  يتعار�س  ب�صكل  تعمل  �أجنبي 
وموؤ�ص�صوها �أن يكونو� �رتكبو� �أي �نتهاكات خطرية، م�صريين �إىل �أن من�صور�ت 
�ملنظمة كانت حتمل �لعامة �ملنا�صبة با�صتثناء عدد �صئيل للغاية من �لوثائق. 
وتتناول جل�صة �لثاثاء ق�صية من �ثنتني �أقيمتا على �ملجموعة. وتنظر �ملحكمة 
ولن  دولية.  كهيئة  م�صّجلة  �إنرنا�صونال”  “ميموريال  الأن  �لق�صية  يف  �لعليا 

�إنها مفربكة تتعلق باال�صتباه بارتكابه جر�ئم جن�صية بحق  �أن�صاره  بتهم يقول 
�أطفال، �صيم�صي �ملوؤرخ �لبالغ 65 عاما حاليا عامني �إ�صافيني يف �ل�صجن. وتعد 
“ميموريال” هيئة ف�صفا�صة مكّونة من منظمات م�صّجلة حمليا، فيما حتتفظ 
“ميموريال �إنرنا�صونال” باأر�صيفات �ل�صبكة �لو��صعة يف مو�صكو وتن�صق عملها. 
و�أم�صت �ملجموعة �صنو�ت يف توثيق فظائع �رتكبها �الحتاد �ل�صوفياتي، خ�صو�صا 
يف �صبكة من مع�صكر�ت �العتقال �ل�صوفياتية “�لغوالغ«. كما د�فعت “ميموريال” 
فيما  �ملهم�صة  �لفئات  من  وغريها  و�ملهاجرين  �ل�صيا�صيني  �ل�صجناء  حقوق  عن 
�لقوقاز  �صمال  منطقة  يف  �رتكبت  �لتي  تلك  خ�صو�صا  �النتهاكات،  على  �أ�صاءت 
�صيطوي �صفحة  �إغاقها  باأن  �أن�صارها  �ل�صي�صان. ويفيد  �لتي ت�صم  �مل�صطربة 
�صيمر  و�لتي  �ل�صوفياتي،  �حلكم  بعد  ما  رو�صيا  يف  �لدميوقر�طية  �إع��ادة  حقبة 

عليها 30 عاما هذ� �ل�صهر.
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العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
ملو�د  عكاظ  �ل�ص�����ادة/نور  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لبناء  رخ�صة رقم:2706702 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة �حمد ر��صد ح�صن حممد �ل�صام�صي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حميده در�ن حممد �حمد �لبلو�صي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
�ل�صعبية   �ل�ص�����ادة/م�صبغة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3946716 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة �صيف ز�يد ثابت حممد �ملهري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف غامن ر��صد �صامل �ملتفيج �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مركز �صمارت لكمال 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �الج�صام  رخ�صة رقم:2038752 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة عارف مونا خان خان %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف عبد�ل�صفري بوتوفاكوال �الفى بوتوفاكوال
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
كا�س  �ل�ص�����ادة/كاربون  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعناية بال�صيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2976705 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة �صيف مهري �صامل خمي�س �ل�صام�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر حممد عمر بن عمر �ل�صام�صي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
خلياطة  �ل�ص�����ادة/توجيذر  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملاب�س �لر�صمية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2111581 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة �صعيد نامي �صعيد نامي �خلييلي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف �منه علي �صعيد �ل�صحي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
�لعاملية  �ل�ص�����ادة/�جلودة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات ��صد�ر �جلودة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1946232 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة حممد �يجاز مهر حممد ريا�س %15

تعديل ن�صب �ل�صركاء 
 �صهباز �صوكت �صوكت علي من 49% �ىل %34

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/يلدوز للتجارة ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4269892 
 تعديل ن�صب �ل�صركاء 

�صعيد �حمد �صعيد بامر عي من 25% �ىل %49
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عادل �حمد �صعيد بامر عى
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/حمل  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عادل لت�صليح �الطار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1129259 

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/حمل  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عبد�ل�صمد للهد�يا
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1058520 

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/جلف  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بل�س �ال�صت�صار�ت لل�صر�ئب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2548261 

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:نار كافيه ذ.م.م
�أبوظبي   -  cw03+cw01 مول  يا�س  �ملالك  �ل�صركة:وحدة  عنو�ن 

يا�س مول حمل �ر�صي
CN 1917225 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/�صتاندر منتورز للتدقيق و�ملر�جعة ، كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/11/30 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 
�لعدل بالرقم:22B0FCF920AA0656983  - تاريخ 

�لتعديل:2021/12/28
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:�صركة بيزدوم لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:مدينة ز�يد م�صتودع 1 مبنى 1 �صرق 19 رقم �لق�صيمة 
�الن�صانية لاأعمال  نهيان  �ل  ز�يد  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  مبنى   0.280

CN 1089730 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت   2
�الد�رية ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/12/20 وذلك بناء 
على قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 

�لعدل بالرقم:2105040303  - تاريخ �لتعديل:2021/12/28
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة   - للتطوير  للطري�ن  �لتجاري:�الحتاد  �ال�صم 
ذ.م.م

عنو�ن �ل�صركة:�بوظبي مطار �بوظبي مبنى طري�ن �الحتاد
CN 1458528 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/�لهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/12/20 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/28  - بالرقم:2105040339  

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:�لفلك �ك�صرب�س لالكرونيات ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�لعني مول - �لعني مول

CN 1273530 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت   2
�الد�رية ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/10/13 وذلك بناء 
على قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 

تاريخ �لتعديل:2021/12/28  - �لعدل بالرقم:2150021736  
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�صخ�س  �صركة   - ماجنمنت  وي�صت  يل  �لتجاري:�يكوفرند  �ال�صم 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�صركة:جزيرة �بوظبي غرب 0.10 مبنى �صمو �ل�صيخ هز�ع بن 
ز�يد بن �صلطان

CN 1550308 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/�صتاندر منتورز للتدقيق و�ملر�جعة ، كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/11/24 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 
�لعدل بالرقم:22AE292F301493FD1B0  - تاريخ 

�لتعديل:2021/12/28
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/�آز�د  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ك�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:4031483 

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
رقم:CN 1857046 باال�صم �لتجاري:تايجر وزير 
�صتان للنقليات �لعامة ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�صة 

و�عادة �لو�صع كما كان عليه �صابقا.
�العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خال  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
�لتجاري:�حلكاوي  باال�صم   CN رقم:2244765 
�لو�صع  و�عادة  �لرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، كافيه 

كما كان عليه �صابقا.
�العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خال  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
لت�صليح  �صالح  حممد  �ل�ص�����ادة/ور�صة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�صيار�ت  رخ�صة رقم:1028351 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �صامل قر�ن �لنوبى مزينه �لعامرى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف نا�صر �صيف على ربيع �ملزروعى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صالح مل�س �لرحمن

تعديل �إ�صم جتاري من/ ور�صة حممد �صالح لت�صليح �ل�صيار�ت
MOHAMMED SALEH AUTO REPAIR WORKSHOP

�إىل/ �ل�صوء �ل�صارد لت�صليح �ل�صيار�ت
ALDOAA  ELSHARED AUTO REPAR WORKSHOP

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة 
�صت�صتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
تي  �صبي�صال  �ل�ص�����ادة/كافترييا  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN تامي  رخ�صة رقم:1705138 

تعديل �إ�صم جتاري من/ كافترييا �صبي�صال تي تامي

SPECIAL TEA TIME CAFETERIA

�إىل/ كافيه وقت �ل�صاي خا�س

  SPECIAL TEATIME CAFE 

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ا�صتمر ن�صف قرن و�صقط ر�صميا يف العام 1991

جنوب اإفريقيا تطوي �سفحة �سوداء من الف�سل العن�سري

ل���ل���ح���زب �ل�������ص���ي���وع���ي، ح��ل��ي��ف حزب 
�ملوؤمتر �لوطني �الإفريقي.

�أجرت   ،1994 ن��ي�����ص��ان/�أب��ري��ل  ويف 
جنوب �إفريقيا �أول �نتخابات متعددة 
�لف�صل  نظام  �صفحة  ط��اوي��ة  �ل��ع��رق 
�لعن�صري. وعند �نتخابه رئي�صا قال 

نيل�صون مانديا “�أحر�ر �أخري�«.

�جلديد �أوالف �صولت�س.
�لثاثاء على  �أ�صبح  �ل�صويد،  ويف 
�إىل  �ل��ق��ادم��ني  �مل�صافرين  جميع 
ي���ربزو� �خ��ت��ب��ار� �صلبيا  �أن  �ل��ب��اد 

لكوفيد-19.
ت���ط���ب���ق  �ل�������ت�������ي  �ل�������������ص������ني  ويف 
كوفيد”  ���ص��ف��ر  “��صر�تيجية 
مدينة  ح��ذرت  �ملا�صي،  �لعام  منذ 
�صتفر�س  �أنها  من  �الثنني  �صياآن 
لو�صع  “�أ�صد �صر�مة”  �إج��ر�ء�ت 
�كت�صاف  بعد  �ل��وب��اء  لتف�صي  ح��د 
م����ئ����ات �الإ������ص�����اب�����ات ب���ك���وف���ي���د يف 

�ملدينة.
�لبقاء  �ملدينة  �صكان  على  وفر�س 
يف م��ن��ازل��ه��م م��ن��ذ �خل��م��ي�����س مع 
�ل�����ص��م��اح ب����اخل����روج م����رة و�ح����دة 
فقط كل ثاثة �أيام للتزود باملوؤن. 
فقط  يحق  �الثنني،  من  و�عتبار� 
يف  �مل�صاركني  �ل�����ص��ي��ار�ت  ل�صائقي 
م��ك��اف��ح��ة �ل���وب���اء �جل��ل��و���س خلف 

عجلة �لقيادة.
يقل  ال  م��ا  ب��ح��ي��اة  �ل��وب��اء  و�أودى 
يف  ���ص��خ�����ص��ا   5،398،049 ع���ن 
�أبلغ مكتب  منذ  �لعامل  �أنحاء  كل 
منظمة �ل�صحة �لعاملية يف �ل�صني 
عن ظهور �ملر�س نهاية 2019 يف 
�ل�صني، وفقا لتقرير �أعدته وكالة 
فر�ن�س بر�س �الثنني ��صتناد� �إىل 
منظمة  وت��ق��در  ر�صمية.  م�����ص��ادر 
�ل�صحة �أن �حل�صيلة �حلقيقية قد 

تكون �أعلى مبرتني �إىل ثاث.

و�صود  �الأفريكانية(  �ملقاومة  حركة 
)�الأف���ارق���ة م��ن جي�س حت��ري��ر �صعب 

�آز�ن(.
ك���ادت   ،1993 ن���ي�������ص���ان/�أب���ري���ل  يف 
بعد  �أه��ل��ي��ة  ح��رب��ا  ت�صهد  �أن  �ل��ب��اد 
�غتيال �أحد موؤيدي �ليمني �ملتطرف 
�لعام  �الأم��ني  ه��اين،  كري�س  �الأبي�س 

ب�صبب كرثة  “�إجهاد�”  قد ت�صهد 
�أن  و�أردف  ب��ك��وف��ي��د،  �مل�����ص��اب��ني 
ال  لكن  قلق  م�صدر  “�أوميكرون 

ينبغي �أن تكون م�صدر� للهلع«.
يف ف��رن�����ص��ا، �أع��ل��ن رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�أن  ك��ا���ص��ت��ي��ك�����س �الث�����ن�����ني  ج������ان 
حجر  تد�بري  �صتفر�س  �حلكومة 
ومالطيهم  للمر�صى  ج��دي��دة 
مبجرد  �الأ���ص��ب��وع  نهاية  “بحلول 
�لهيئات  م��ع  �مل�صاور�ت”  �ن��ت��ه��اء 

�لعلمية.
“و�صيكون �الأمر مرتبطا  و�أو�صح 
ب��ت��ك��ي��ي��ف ف�������ر�ت �حل����ج����ر وف���ق 
�لقيود  تخفيف  و�أي�صا  �ملتحورة، 

على �الأ�صخا�س �مللقحني«.
كما �أعلن �إجر�ء�ت جديدة )�لعمل 
للتجمعات  و�����ص����روط  ب���ع���د  ع����ن 
�ل��ك��ب��رية( يف م��و�ج��ه��ة زي���ادة عدد 
فرن�صا  جت���اوزت  فيما  �الإ���ص��اب��ات 
�إ�صابة  �أل���ف   100 عتبة  �ل�صبت 

يومية جديدة للمرة �الوىل.
�لتي  �ل��ق��ي��ود  ت��دخ��ل  �أمل���ان���ي���ا،  ويف 
�الأول- ك����ان����ون   21 يف  �أع���ل���ن���ت 

�لثاثاء،  �لتنفيذ  حيز  دي�صمرب 
من  �حل��د  خ�صو�صا  ت�صمل  وه��ي 
�مللقحني،  ب��ني  ح��ت��ى  �ل��ت��ج��م��ع��ات، 
�حتفاالت  يف  �أ���ص��خ��ا���س  ب��ع�����ص��رة 
ر�أ������س �ل�����ص��ن��ة. �أم����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة �إىل 
�مللقحني، فاحلد  �الأ�صخا�س غري 
�صيكون  �ملدعوين  لعدد  �الأق�صى 
�مل�صت�صار  ق��ال  م��ا  على  �صخ�صني، 

•• جوهان�شربغ-اأ ف ب

�صكل �لف�صل �لعن�صري �لذي كافحه 
تويف   �ل��ذي  توتو  دي�صموند  �الأ�صقف 
عاما،   90 ع��ن  �الأح����د  �الأول  �أم�����س 
�لتمييز  على  قائما  �صيا�صيا  نظاما 
��صتمر حو�ىل ن�صف قرن  �لعن�صري 

و�صقط ر�صميا يف �لعام 1991.
ولدت  �ل�صود�ء،  �لغالبية  جتاهل  مع 
�إف���ري���ق���ي���ا �مل���ع���ا����ص���رة “بني  ج���ن���وب 
من   ،1910 �ل����ع����ام  يف  �لبي�س” 
�لربيطانيني  �مل�����ص��ت��ع��م��ري��ن  �حت�����اد 
�لذين  �ل��ب��وي��ر(  )�أو  و�الأف��ري��ك��ان��ي��ني 

يتحدرون من �أ�صول هولندية.
�أن�صاأه  �ل�����ذي  �ل���ن���ظ���ام  ه����ذ�  ����ص��ت��ن��د 
�صيطر على  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي  �حل���زب 
�حل���ي���اة �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف �ل���ب���اد من 
�إىل   ،1994 ح��ت��ى   1948 �ل���ع���ام 
ثاث ركائز: قانون ت�صنيف �ل�صكان 
وقانون  �ملنف�صل  �الإ���ص��ك��ان  وق��ان��ون 

�الأر�س.

والدتهم  منذ  ي�صّنفون  �ل�صكان  ك��ان 
���ص��ود، خا�صيون  ف��ئ��ات: بي�س،  �أرب���ع 
وهنود. يف �حلياة �ليومية، خ�ص�صت 
تذ�كر  و�صبابيك  ومطاعم  ح��اف��ات 
وحتى �صو�طئ للبي�س. حظر �لزو�ج 
بني  �جلن�صية  و�ل��ع��اق��ات  �مل��خ��ت��ل��ط 
�الأعر�ق. وكان �ل�صود يح�صلون على 

تعليم �أو رعاية �صحية �أقل جودة.
 )% �الأر����ص��ي )87  ح��ج��زت معظم 
مايني   3،5 ن��ح��و  �أج��ل��ي  للبي�س. 
���ص��خ�����س ق�������ص���ر� ون���ق���ل �ل�������ص���ود �إىل 
للنوم(  )�أم����اك����ن  �ل�صود”  “بلد�ن 
)حم���م���ي���ات  و”بانتو�صتانات” 
�إع����ادة  م�صكلة  ز�ل����ت  وم���ا  ع��رق��ي��ة(. 

توزيع �الأر��صي قائمة حتى �ليوم.
�ل�صود  على  كان   ،1986 �لعام  حتى 
�أي  “ت�صريحا”،  ح��ام��ل��ني  �ل��ت��ن��ق��ل 
وث���ي���ق���ة ه���وي���ة حت�����دد �مل����ك����ان �ل����ذي 
ي�صمح لهم بالذهاب �إليه حتت طائلة 
وّلد  غ��ر�م��ة.  دف��ع  �أو  �ل�صجن  خطر 
مقاومة  �ل��ع��ن�����ص��ري  �ل��ف�����ص��ل  ن��ظ��ام 

������ص����ت����م����ر وق�����ت�����ل ع��������دة م�����ئ�����ات من 
1977، تويف  �ل��ع��ام  �الأ���ص��خ��ا���س. يف 
�لوعي  ح��رك��ة  موؤ�ص�س  بيكو،  �صتيف 
تعر�صه  ب��ع��د  �ل�����ص��ج��ن  يف  �الأ�����ص����ود، 

لل�صرب على �أيدي �ل�صرطة.
لفتت مذبحة �صاربفيل �نتباه �لعامل 
�أدى  ما  للنظام  �لوح�صي  �لقمع  �إىل 

�إىل بدء عزلة جنوب �إفريقيا دوليا.
ت���ر�ك���م���ت �ل��ع��ق��وب��ات �ل���دول���ي���ة �صد 
ج���ن���وب �إف���ري���ق���ي���ا، ف��ا���ص��ت��ب��ع��دت من 
�الأوملبية وطردت من هيئات  �الألعاب 
حظر  عليها  وف��ر���س  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�أ���ص��ل��ح��ة... و���ص��ارك جن���وم م��ن عامل 
يف  �أقيم  �صخم  �حتفال  يف  �ملو�صيقى 
 1990 عام  لندن  ملعب وميبلي يف 
�لعن�صري  �لف�صل  ب��ن��ظ��ام  للتنديد 

وتكرميا ملانديا.
فاجاأ   ،1990 ���ص��ب��اط/ف��رب�ي��ر  يف 
�لذي  كلريك  دو  فريدريك  �لرئي�س 
ق��ب��ل خم�صة  �ل�صلطة  ت���وىل  ق��د  ك���ان 
�ل�صرعية  ب��اإ���ص��ف��اء  �ل���ب���اد  �أ����ص���ه���ر، 

�لوطني  �مل��وؤمت��ر  تبنى  �ل��ف��ور.  ع��ل��ى 
�الإف��ري��ق��ي يف �ل��ب��د�ي��ة �أ���ص��ال��ي��ب غري 
وحمات  �إ�صر�بات  �إىل  ودعا  عنيفة، 

مقاطعة وع�صيان مدين.
�ل�صرطة  ف��ت��ح��ت   ،1960 �ل��ع��ام  يف 
�صاربفيل  يف  متظاهرين  على  �ل��ن��ار 
�ل�صود.  من   69 مقتل  عن  �أ�صفر  ما 
وح����ظ����ر ح�������زب �مل������وؤمت������ر �ل���وط���ن���ي 
�الإفريقي و�حلزب �ل�صيوعي وفر�صت 

حالة طو�رئ.
�خ������ت������ار ح�������زب �مل������وؤمت������ر �ل���وط���ن���ي 
و�لكفاح  �ل�����ص��ري  �ل��ع��م��ل  �الإف��ري��ق��ي 
1964، حكم على  �مل�صلح. ويف �لعام 
بال�صجن  م��ان��دي��ا  نيل�صون  زع��ي��م��ه 
بتهمة  �إد�ن�����ت�����ه  ب���ع���د  �حل����ي����اة  م�����دى 

“�لتخريب«.
من  �آالف  ن����زل   ،1976 �ل���ع���ام  يف 
�صويتو  ���ص��و�رع  �إىل  �مل��د�ر���س  تاميذ 
بفر�س  ي��ق�����ص��ي  ب���ق���ان���ون  ل��ل��ت��ن��دي��د 
وبد�أت  �الأف��ري��ك��ان��ي��ة.  �للغة  تدري�س 
�ل�صرطة �إطاق �لنار لكن �الحتجاج 

•• نيويورك-اأ ف ب

�ل�صحية  �ل�������ص���ل���ط���ات  �أع����ل����ن����ت 
�الأم���ريك���ي���ة �أّن���ه���ا خ��ّف�����ص��ت فرة 
للم�صابني  �ل�������ص���ّح���ي  �حل����ج����ر 
تظهر  ال  �ل���ذي���ن  بكوفيد-19 
عليهم �أعر��س �ملر�س �إىل �لن�صف، 
�ال�صطر�بات،  م��ن  �حل���د  ب��ه��دف 
خ�����ص��و���ص��ا يف ق���ط���اع �ل����ط����ري�ن، 
�لناجمة عن زيادة عدد �الإ�صابات، 
�أدى �إىل فر�س قيود يف  �أم��ر  وهو 

�أملانيا �لثاثاء.
رحلة   11500 ح���و�يل  و�أل��غ��ي��ت 
ج���وي���ة م���ن���ذ �جل���م���ع���ة و�أرج����ئ����ت 
�لعام،  ن��ه��اي��ة  يف  �الآالف  ع�����ص��ر�ت 
وه��ي �ل��ف��رة �لتي ع��ادة م��ا تكون 
�لعام.  خ����ال  �زدح����ام����ا  �الأك������رث 
�صركات  م�����ن  �ل����ع����دي����د  وت�����ق�����ول 
�لطري�ن �إن ذلك يعود ب�صكل كبري 
�إىل �نت�صار �ملتحورة �أوميكرون من 

فريو�س كورونا بني �لطو�قم.
�ل��ع��امل كله ب��ذل��ك، بحيث  وت��اأث��ر 
جوية  رحلة  �آالف   3 نحو  �ألغيت 
�أخ���رى  رح��ل��ة  و1100  �الث���ن���ني 
“فايت  موقع  بح�صب  �لثاثاء، 

�وير” �ملتخ�ص�س.
ن��ادرة يف  �إىل مو�قف  �لوباء  و�أدى 
�الأج��و�ء. على �صبيل �ملثال، قررت 
�إع����ادة  �إيرالينز”  “دلتا  ���ص��رك��ة 
طائرة كانت متجهة �إىل �صنغهاي، 
�إىل �صياتل يف �صمال غرب �لواليات 

�مل��ت��ح��دة �الأ���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي ب�صبب 
�ل��ت��ي فر�صت  �ل��ق��ي��ود �جل���دي���دة 
�ل�صركة  �أو���ص��ح��ت  كما  �مل��ط��ار،  يف 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �الأم��ريك��ي��ة 
�نتقاد�ت  بذلك  و�أث���ارت  �الث��ن��ني. 

من �ل�صلطات �ل�صينية.
�أكرب من  �ل�صماح لعدد  �أجل  ومن 
�لعمل  �إىل  ب��ال��ع��ودة  �الأ���ص��خ��ا���س 
وب���ال���ت���ايل جتّنب  �أ�����ص����رع  ب�����ص��ك��ل 
�لعاملة،  �ل��ي��د  يف  ن��ق�����س  ح����االت 
�ل�صحية  �ل�������ص���ل���ط���ات  �أع����ل����ن����ت 
خّف�صت  �أّن��ه��ا  �الإث��ن��ني  �الأمريكية 
للم�صابني  �ل�صّحي  �حلجر  فرة 
ال  �ل��ذي��ن  كوفيد-19  ب��ف��ريو���س 
تظهر عليهم �أعر��س �إىل �لن�صف، 
�أي من ع�صرة �إىل خم�صة �أيام، كما 
�ل�صّحي  �حل��ج��ر  ف���رة  خ��ّف�����ص��ت 

للمخالطني للم�صابني.
�المريكية  �مل���ر�ك���ز  خف�صت  ك��م��ا 
مل��ك��اف��ح��ة �الأم�����ر�������س و�ل���وق���اي���ة 
�لعزل  ف��رة  �صي(  دي  )�صي  منها 
�مل���ل���ّق���ح���ني �صّد  ل���غ���ري  �ل�������ص���ّح���ي 
كوفيد و�لذين يثبت �أّنهم خالطو� 
بالفريو�س،  م�صابني  �أ���ص��خ��ا���ص��ا 
�أي��ام، �صرط   5 �إىل  14 يوما  من 
�أن يلتزمو� و�صع �لكمامة �لو�قية 
�إذ� مل  �أي��ام �لعزل �خلم�صة  ط��و�ل 

يكونو� مبفردهم.
�لوكالة  �صي”،  دي  “�صي  وق��ال��ت 
�لواليات  يف  �لرئي�صية  �ل�صحية 
“هذ�  �إّن  ب����ي����ان  يف  �مل�����ت�����ح�����دة، 

و�ملتحّورة  ظ���ه���وره���ا.  م���ن  �أي������ام 
�أوميكرون، �الأ�صرع �نت�صار� و�الأقل 
�الأخرى  باملتحور�ت  مقارنة  حدة 
�ملهيمنة  �أ�صبحت  �لفريو�س،  من 

م�صرية  علميا”،  م���رّبر  �لتغيري 
حت�صل  �الإ�صابات  غالبية  �أن  �إىل 
قبل ظهور  يومني  �أو  ي��وم  خ��ال 
�أو ثاثة  يومني  وبعد  �الأع��ر����س 

وخاليا من �لعقبات. قاوم �ملتطرفون 
�ل��ب��ي�����س �ل��ت��غ��ي��ري ب���ع���ن���ف، وحت����ول 
�ملوؤمتر  ح��زب  مقاتلي  ب��ني  �لتناف�س 
�لزولو  وح����زب  �الإف���ري���ق���ي  �ل��وط��ن��ي 

�إنكاثا �إىل �أعمال عنف د�مية.
كان  ه��ج��م��ات  ذل����ك  �إىل  و�أ����ص���ي���ف���ت 
�صيما  )ال  بي�س  م��ت��ط��رف��ون  ي�صنها 

عن  ف��اأف��رج  �ل�����ص��ود�ء.  �ملعار�صة  على 
���ص��ب��اط/  11 ن��ي��ل�����ص��ون م��ان��دي��ا يف 
�ل�صجن.  ع��ام��ا يف   27 ب��ع��د  ف��رب�ي��ر 
 30 وب����ع����د ع������ام ون�������ص���ف ع�������ام، يف 
نظام  �ألغي   ،1991 حزير�ن/يونيو 
�ل��ف�����ص��ل �ل��ع��ن�����ص��ري ر���ص��م��ي��ا. لكن 
�لتحول �لدميوقر�طي مل يكن �صها 

 800 �أك��رث من  �لفريو�س بحياة 
�ألف �صخ�س.

�الثنني  بايدن  �لرئي�س جو  وقال 
�الأمريكية  �مل�صت�صفيات  بع�س  �إن 

ويتز�يد  �مل���ّت���ح���دة.  �ل����والي����ات  يف 
ع����دد �الإ�����ص����اب����ات ب�����ص��ك��ل ح����اد يف 
�ل��والي��ات �ملتحدة وه��ي �أك��رث دول 
�لعامل ت�صرر� بالوباء حيث �أودى 

ل �صيء نخ�صرهما الذي مّيز التظاهرات االأخرية يف اإيران؟
فعااًل  يكون  ال  قد  لكنه   ،1979 يف  تاأ�صي�صه  منذ  �لرعب  �لنظام  ��صتخدم 
�الآونة  يف  �عتيادي  غري  ب�صكل  جريئني  �لنا�س  �أ�صبح  لقد  �ل�صابقا.  يف  كما 
�الأخرية، وقد تكون هذه �جلر�أة �الأد�ة لدفع �لنظام �إىل �لهاوية، ورمبا تكون 
�إ�صارة على �لياأ�س، ففي تظاهر�ت �ل�صنو�ت �ملا�صية، �ُصمع �ملتظاهرون  �أي�صاً 
�الإنرنت  �نت�صر فيديو على  �أخ��ري�ً،  �صيء نخ�صره«.  لدينا  “لي�س  يهتفون: 
قالب  �أ�صغر  �صر�ء  ي�صتطع  �إن��ه مل  يقول  بلدية خرم�صهر  يف  يظهر موظفاً 
فوؤ�د  �مل��دع��و  �أن  �لبلدية  �صلطات  و�دع���ت  م��ي��اده��ا.  عيد  يف  البنته  ح��ل��وى 
ملكان عمله على موقع  مبا�صرة  لكنه حمل �صور�ً  لديها.  �صاديبور مل يعمل 
ر�تبه طيلة  �أنه مل يح�صل على  رغم  ياأبه لطرده،  لن  �إنه  قائًا  �إن�صتغر�م، 

�أ�صهر.

النظام خائف
كتبت �أ�صر�كي عن ت�صكل �إجماع بني �الإير�نيني، على تعذر حماية حقوقهم 
بغري �لتظاهر�ت �لوطنية �ل�صاملة و�لعابرة للقطاعات، وكان �لت�صامن مرئياً 
حني دعا عمال �مل�صانع �ملتظاهرون �إىل �الإفر�ج عن �الأ�صاتذة �ملحتجزين، �أو 
�أعينهم  ع�صبو�  �أن  بعد  غل�صتان،  حمافظة  �صمال  يف  �ملعلمون  تظاهر  حني 
�ملايل  نظام  ويخاف  �أ�صفهان.  يف  �أ�صيبو�  �لذين  �ملتظاهرين  مع  ت�صامناً 
�أفعاله. يف  ردود  وب��د� �خل��وف و��صحاً من خال  �لت�صامن،  من حجم هذ� 
ملنع  رود  ز�ي��ن��ده  نهر  من  بالقرب  جت��ول  حظر  �ل�صلطات  فر�صت  �أ�صفهان، 

�إقامة �صاة جماعة هناك، وهو ما كان قد �صعى �إليه �ملتظاهرون.
هناك  جتمع  �أي  منع  ���ص��رورة  �إىل  �أ�صفهان  يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  ونبهت 
وبعد �صتة �أيام فقط من قمع تلك  وحثت على �الإباغ عن �أي “م�صتبهني”. 
�لتظاهر�ت، تظاهر �آالف �الأ�صاتذة يف 60 مقاطعة، مبا فيها �أ�صفهان، رغم 

�لتهديد�ت �لر�صمية.

اأ�صل امل�صاكل
مو��صلة  من  ليتمكن  �الإي��ر�ن��ي��ني  بني  �النق�صامات  زرع  �إىل  �لنظام  يحتاج 

�حلكم كما فعل يف �الأعو�م �الأربعني �ملا�صية.
�ملناطق،  يف  لا�صتثمار�ت  �ملت�صاوي  غري  �لتوزيع  كان  �إذ�  �لكاتبة  وتت�صاءل 
حماولة خفية لتاأليب �ملجموعات �الإقليمية و�لعرقية �صد بع�صها �لبع�س. 
يحب �لنظام �للعب على �الحتياجات �ل�صخ�صية و�ملعزولة. لكن بينما يتنازع 
�لنا�س على �مل�صاكل �ملالية و�ل�صخ�صية، �أظهرت �لتجارب �أنهم يعلمون �الآن، �أن 
�أ�صل �لعديد من �مل�صاكل هو �لنظام، ب�صرف �لنظر عن �لعو�مل �الجتماعية، 
و�القت�صادية، و�جلغر�فية، و�لثقافية. وح�صب �أ�صر�كي، فاإن �خلطوة �الأوىل 

و�لوحيدة للحل، هي �ملقاومة �ملبنية على �لت�صامن �لوطني.

••  عوا�شم-وكاالت
تطرقت �لكاتبة يف �صحيفة “كيهان” �الإير�نية �ل�صادرة يف لندن رو�صاناك 
�أ�صر�كي �إىل �ل�صوؤ�ل �لذي ي�صغل مر�قبي �لو�صع �الإير�ين، هل ميكن الأزمة 

مياه �إ�صقاط �لنظام؟
يف مقالها �لذي ترجمه �إىل �الإجنليزية موقع وورلد كر�ن�س، ت�صري �أ�صر�كي 
نوفمرب)ت�صرين   26 يف  عامة  تظاهر�ت  قمعت  �الإير�نية  �ل�صلطات  �أن  �إىل 
يف  �ملائية  �لنظام  �صيا�صات  �أ�صبوعني  طيلة  �ملحتجون  �صجب  حني  �ل��ث��اين(، 

مدينة �أ�صفهان.
من  عقود  �أربعة  عن  وناجتة  جوهرها  يف  �صيا�صية  �الحتجاجات  هذه  كانت 
�نعد�م �لكفاءة ب�صكل �إجر�مي. لكن �ملز�رعني و�ل�صكان كانو� يطالبون خا�صًة 
ولدو�  �ل��ت��ي  �لطبيعية  �لبيئة  حماية  ويف  �مل��ي��اه  على  �حل�صول  يف  بحقهم 

و�صطها.

موجة جديدة
من  كانت جزء�ً  �لثاين(  )ت�صرين  نوفمرب  ��صطر�بات  �أن  �أ�صر�كي  �أ�صافت 
�حلكومة  ��صتلمت  �إذ  مكروهة،  حاكمة  نخبة  �صد  جديدة  تظاهر�ت  موجة 
�حلالية برئا�صة �بر�هيم رئي�صي �ل�صلطة يف �أغ�صط�س )�آب(، لكن �لتظاهر�ت 

�جتاحت �لباد منذ 2017.
و�إير�ن هي و�حدة من �أكرث �ملناطق �خلا�صعة لاإجهاد �ملائي حول �لعامل. 
يف �حلالة �الأخرية، �حتج �ملز�رعون و�ملو�طنون ب�صكل �صلمي وح�صاري على 
�إىل  مياهه  �الأم��ط��ار وحت��وي��ل  �صح  بفعل  �حل��ي��وي،  رود  ز�ي��ن��ده  نهر  جفاف 
م�صاريع �أخرى. لكن �حلكومة �الإير�نية مل ت�صتطع حتمل ذلك، وردت على 
يف  دموي”  “جمعة  يوم  �لنتيجة  كانت  و�لر�صا�س.  بالهر�و�ت  �ملتظاهرين 

�أ�صفهان مع �إ�صابة و�حتجاز �ملئات. 

حملة م�صادة
ورغم �أنه مل تتوفر �أرقام دقيقة عن عدد �ملعتقلني، �أ�صارت تقارير ��صتناد�ً �إىل 
�صهود عيان وجمموعات حقوقية �إىل �حتجاز �أكرث من 250 �صخ�صا، و�إىل 
�أن 40 فرد�ً رمبا �أ�صيبو� باإ�صابات يف �الأعني غري قابلة لل�صفاء بعد �إ�صابتهم 

بالر�صا�س �ملطاطي يف وجوههم.
�إثارة  �أ�صلحة �ل�صخ �لناري  وح�صب �لكاتبة، كان هدف �لنظام من ��صتخد�م 
�ملخاطرة  م��ع  وجوههم  على  ع��ام��ات  ت��رك  �أي�صاً  لكن  �ملتظاهرين،  خ��وف 

بحرمانهم من ب�صرهم.
�الإنرنت  على �صكل حمات على  �ملتظاهرين ح�صارياً  رد  ورغم ذلك، بقي 

الإظهار عنف �لدولة ودعم �ملتظاهرين و�جلرحى.
بد�أت �حلملة بعدما ع�صبت و�لدة بيجمان كوليبور ونويد بهبودي، �ل�صابان 

رمزياً،  عينيها   ،2019 �لثاين(  نوفمرب)ت�صرين  تظاهر�ت  يف  قتا  �ل��ذ�ن 
دعماً ل�صعب �أ�صفهان. و�ن�صم عدد من مرجي �الأفام و�ملمثات و�الأمهات 

�إىل �حلملة ب�صكل جريء، متحدين �النتقام �ملحتمل.

ماأدبة ثورية
ذكرت �أ�صر�كي �أن �لنظام ال يز�ل ه�صاً كما كان دوماً ب�صبب �لغياب �لهيكلي 

للفاعلية ونق�س �لدعم �ل�صعبي، و�لعزلة �لدولية.
منذ عقدين، و�صع �لنظام م�صروع “�إ�صاحات” ملد عمر �ملاأدبة �لثورية �لتي 
ت�صتمتع بها �لنخبة �لكليبتو قر�طية. �إن �إ�صاءة ��صتخد�مه �ملخزية ل�صعار�ت 
�الإ�صاح يف  عر�صت فكرة  و”حو�ر �حل�صار�ت”  �ل�صعبية”،  “�ل�صيادة  مثل 
�إير�ن �إىل �ل�صخرية �ل�صديدة. حتى �أن �الأجيال �ل�صابة د�أبت على ��صتخد�م 
عبارة “�إ�صاحي” باعتبارها رديفاً لاإهانة ولربطها باملخادع، متاماً مثل 
�ل�صيا�صيني �لذين �أطلقو� وعود�ً لاإير�نيني طيلة 20 عاماً لك�صب �أ�صو�تهم 

بالتو�زي مع �نزالق �لباد �إىل �خلر�ب.

انتهت اللعبة
لاإ�صاحيني وخ�صومهم  “�نتهت �للعبة”  2017، هتف �الإير�نيون  منذ 
�الإي�����ر�ين  �ل�����ص��ع��ب  ت����رك   ،2021 �ل��ت�����ص��وي��ت يف  �مل��ح��اف��ظ��ني. وب��رف�����ص��ه 
�ملمتنعني عن  �إذ فاق عدد  �الإ�صاحيني و�ملحافظني يف موقف �صعب ج��د�ً، 
�لت�صويت �أعد�د �الأ�صو�ت �لتي ح�صدها �لرئي�س �ملنتخب �لذي يطلق عليه 

عادة ��صم قا�صي �ملوت.
بف�صيل  وي�صفونهم  �الإ�صاحيني،  من  ي�صخرون  �لنا�س  ك��ان  �أ�صهر،  طيلة 

�ل�”3%”. 
وت�صيف �أ�صر�كي �أن ردود فعل �ل�صعب �الإير�ين كانت معتدلة باملقارنة مع 
�مل�صاغبني  مثل  �صده  و�ملحافظون  �الإ�صاحيون  ��صتخدمها  �لتي  �لعبار�ت 

و”عماء �الأجانب”.
و�إذ�   ويحب هوؤالء و�صف �لقمع �لعنيف للمتظاهرين ب�”�إخاء �ل�صو�رع”، 
و��صل �ل�صعب �لعودة �إىل �لتظاهر فذلك الأنه يعلم �أن �الإ�صاحات مل تعد 

تعني �صيئاً يف �إير�ن.

اأمريكا انتخابات �سريعة وذات م�سداقية يف ال�سومال 
•• نريوبي-رويرتز

ذك���رت �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �أن حم��اول��ة وق���ف رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�ل�صومايل حممد ح�صني روبلي عن �لعمل تثري �لقلق و�أنها 

تدعم جهوده الإجر�ء �نتخابات �صريعة وذ�ت م�صد�قية.
�الأفريقية  لل�صوؤون  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  مكتب  وق��ال 
ع��ل��ى ت��وي��ر يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن ي���وم �الث��ن��ني �إن و��صنطن 
م�صتعدة كذلك للعمل �صد من يعرقلون م�صار �ل�صومال نحو 

�ل�صام.
وكان �لرئي�س �ل�صومايل حممد عبد �هلل حممد �أعلن �أم�س 
�الأول �الثنني تعليق �صلطات روبلي لا�صتباه بتورطه يف ف�صاد، 

يف خطوة و�صفها رئي�س �لوزر�ء باأنها “حماولة �نقاب” مما 
ي�صعد �ل�صر�ع على �ل�صلطة بني �لزعيمني.

وقال مكتب �ل�صوؤون �الأفريقية “حماولة تعليق )�صلطات(... 
�صريعة  �نتخابات  الإج��ر�ء  جهوده  وندعم  �لقلق  تثري  روبلي 
عن  �لكف  �الأط��ر�ف  جميع  “على  و�أ�صاف  م�صد�قية«.  وذ�ت 

�الأفعال و�الأقو�ل �لت�صعيدية«.
على  باال�صتياء  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ل�صومايل  �لرئي�س  و�ت��ه��م 
�أر�س مملوكة للجي�س �ل�صومايل و�لتدخل يف حتقيق جتريه 

وز�رة �لدفاع.
ورد� على ذلك، قال روبلي �إن �خلطوة �لتي �تخذها �لرئي�س 
�جلارية  �النتخابات  �إخ��ر�ج  منها  �لهدف  و�إن  د�صتورية،  غري 

بالبدء يف  �الأم��ن  ق��و�ت  روبلي  و�أم��ر  م�صارها.  �لباد عن  يف 
تلقي �الأو�مر منه ولي�س من �لرئي�س. وتبادل حممد وروبلي 
�النتخابات  تعطيل  ع��ن  بامل�صوؤولية  �الأح���د  ي��وم  �الت��ه��ام��ات 
�لربملانية، �لتي بد�أت يف �أول نوفمرب ت�صرين �لثاين وكان من 
�ملفر�س �أن تكتمل بحلول 24 دي�صمرب كانون �الأول، لكن مل 

ُينتخب �صوى 24 من 275 نائبا حتى يوم �ل�صبت.
وُي��ن��ظ��ر ع��ل��ى ن��ط��اق و����ص��ع ل��ل��ن��ز�ع �مل�صتمر م��ن��ذ ���ص��ه��ور بني 
عن  �ل�صومالية  �حلكومة  �نتباه  ي�صرف  �أن��ه  على  �لرجلني 

حماربة حركة �ل�صباب �ملرتبطة بالقاعدة.
ك��م��ا ي��ث��ري م����اوف ب�����ص��اأن �ح��ت��م��ال جت���دد �ال���ص��ت��ب��اك��ات بني 

�لف�صائل يف �لقو�ت �الأمنية �ملتحالفة مع كل جانب.

ووقع �أول �صد�م بني �لرئي�س ورئي�س �لوزر�ء يف �أبريل ني�صان 
عندما مدد �لرئي�س ب�صكل �أحادي فرة رئا�صته �لبالغة �أربع 
���ص��ن��و�ت مل��دة ع��ام��ني �آخ��ري��ن، مم��ا دف��ع ف�صائل م��ن �جلي�س 
متحالفة مع كل من �لرجلني لل�صيطرة على مناطق متلفة 

يف �لعا�صمة مقدي�صو.
و�ُصويت �ملو�جهة عندما كلف �لرئي�س روبلي باالأمن وتنظيم 
�ألغى  حني  يف  �ملوؤجلتني  و�لرئا�صية  �لت�صريعية  �النتخابات 

�لربملان قر�ر متديد �لفرة �لرئا�صية.
ويحاول �ل�صومال، �لذي توجد فيه حكومة مركزية حمدودة 
�ل�صلطات منذ بدء �حلرب �الأهلية يف عام 1991، �إعادة بناء 

نف�صه مب�صاعدة �الأمم �ملتحدة.

توا�صل ا�صطراب قطاع �صفر 

الواليات املتحدة تخف�س فرتة احلجر للم�سابني بكوفيد
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اإعــــــــــالن
 - �لعامة  للمقاوالت  �حلياة  �ل�ص�����ادة/زهرة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1172378 

تعديل �إ�صم جتاري من/ زهرة �حلياة للمقاوالت �لعامة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
LIFE FLOWER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �طل�س لل�صيانه �لعامه - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
ATLAS ONE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع �ملبانى بانو�عها  4100002
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة 
�صت�صتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�اللكرونية  لل�صجائر  فييب  �ل�ص�����ادة/متجر  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:2864166 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / عائده �صليم عبد�لباقى من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / عائده �صليم عبد�لباقى من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف ��صعد �حمد عر�ر

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل لوحه �الإعان / �إجمايل من م�صاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ متجر فييب لل�صجائر �اللكرونية ذ.م.م

VAYYIP ECIGARETTE STORE L.L.C
�إىل/ متجر فييب لل�صجائر �اللكرونية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

VAYYIP ECIGARETTE STORE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاوالت  �خل�صر�ء  �ل�ص�����ادة/�حللبة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1748929 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة نبيل �صليم �صناوى %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صالح بتال بوعامه �لقبي�صى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �حللبة �خل�صر�ء للمقاوالت �لعامة
ARENA GREEN GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �حللبة �خل�صر�ء للمقاوالت �لعامة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
ARENA GREEN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / حذف �أعمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي )�لديكور(  4330015
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطحنة و�ياناد

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1026206 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �صعود عو�س �صالح هادى �ملن�صورى من مالك �إىل وكيل خدمات

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / �صعود عو�س �صالح هادى �ملن�صورى من 100 % �إىل %0

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة على كوتى ثودوفيل مويدين كوتى تودوفيل %100

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة بيبلو�س للمقاوالت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة   رخ�صة رقم:1029573 

تعديل وكيل خدمات / �إ�صافة عادل ح�صن حممد على �لنوي�س

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �صاره �صقري%100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صمري ح�صني �صقري

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد حممد مرزوق �لعامرى

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان  �القت�صادية خال 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جي ون للمو�د �لبناء ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2980405 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد �صامل �صعيد �صحى �ليعقوبى

 تعديل ن�صب / �صرور مربوك مبارك �صالح �لربيكى �ىل  %51

 تعديل ن�صب / عرفات ح�صن �صري�جول هاق �ىل  %16

 تعديل ن�صب / حممد يا�صني تور�ت حممد �صليمان �ىل  %16

 تعديل ن�صب / حممد خور�ص�صد عامل حممد �صر�ج �حلق �ىل  %17

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�أبتك �صوفت وير

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4239460 

تعديل �إ�صم جتاري من/ �أبتك �صوفت وير

ABTIC SOFTWARE

�إىل/ �أبتك �صوفت وير

  APPTEK SOFTWARE 

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/ بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رو�صي�صر للمقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3773935 

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�صم �لتجاري:ديقري برجر - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م 33
عنو�ن �ل�صركة:رخ�صة فورية

CN 2854537 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/ز�يد ت�صارترد �كاونتانت لتدقيق �حل�صابات   2
- �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م ، كم�صفي قانوين لل�صركة 

بتاريخ:2021/12/27 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية 
تاريخ   - غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150029719  

�لتعديل:2021/12/28
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:��س ��س �م للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
 -  3004.0 مبارك  بنت  فاطمه  �ل�صيخة  �صمو  �ل�صركة:وحدة  عنو�ن 

9 غرب  حو�س  �بوظبي  جزيرة   -  C9 مكتب   -  30 طابق   SHC
CN 2339364 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/حميد �لكعبي ملر�جعة وتدقيق �حل�صابات ،   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/12/9 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/28  - بالرقم:2105034577  

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:�لعاملية جللب �اليدي �لعاملة ذ.م.م
حامد  حممد  �صعيد  ورثة  بناية  خليفة  �صارع   - �ل�صركة:�ل�صوق  عنو�ن 

�لظاهري
CN 1488614 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�صادة/�لدرة للمر�جعة و�لتدقيق )�صليمان �حمد �صامل( ،   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/12/26 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/28  - بالرقم:2150029646  

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�صفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29 دي�شمرب 2021 العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29 دي�شمرب 2021 العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29 دي�شمرب 2021 العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29 دي�شمرب 2021 العدد 13429

تعلن حمكمة دبي �البتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�صيار�ت �لتالية عن طريق �صركة �الإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�صاعة 
�خلام�صة م�صاء�ً يوم �الأربعاء �ملو�فق 05 يناير 2022 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�صيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �اللكروين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �العر��س مر�جعة ق�صم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29 دي�شمرب 2021 العدد 13429
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

يحتدم �جلدل بني �أطر�ف �التفاق 
�لنووي مع ��صتمر�ر �ملفاو�صات يف 
فيينا دون تقدم حقيقي، �إذ متاطل 
�لعقوبات  برفع  باملطالبة  طهر�ن 
و�حل�صول على �صمانات �أمريكية 
�التفاق  م��ن  �الن�����ص��ح��اب  بتجنب 

مرة �أخرى.
ووف�������ق ����ص���ح���ف ع���رب���ي���ة �����ص����ادرة 
�إ�صر�ئيل  ت�صغط  �لثاثاء،  �أم�س 
�لرئي�س  �إد�رة  ع��ل��ى  جهتها  م��ن 
التخاذ  ب����اي����دن  ج����و  �الأم����ري����ك����ي 
�لتلويح  مع  ت�صلباً،  �أكرث  مو�قف 
برنامج  ال�صتهد�ف  با�صتعد�دها 

طهر�ن �لنووي منفردًة.

ا�صرتاتيجية ال�صجاد 
الإيراين

قالت �صحيفة “�ل�صرق �الأو�صط”، 
�إن �جلولة �لثامنة من �ملفاو�صات 
نهاية  يف  �أي����ام  ل��ث��اث��ة  �صتتوقف 
�الثنني  ت�����ص��ت��اأن��ف  �أن  ع��ل��ى  �ل��ع��ام 

�ملقبل، “الأ�صباب لوجي�صتية«.
�ملن�صق  ف���اإن  �ل�صحيفة،  وح�����ص��ب 
�إنريكي  ل��ل��م��ح��ادث��ات  �الأوروب��������ي 
�ملفاو�صني  �أن  تاأكيد  رف�س  م��ور� 
�لغربيني حددو� مهلة زمنية من 
�إىل  �لثاين(  )كانون  يناير  نهاية 
لانتهاء  )�صباط(  مطلع فرب�ير 
يف  قاله  ما  وك��رر  �ملفاو�صات،  من 
“�أمامنا  �ل�صابقة  �جل��ول��ة  نهاية 

�أ�صابيع«.
�لقومي  �الأم���ن  م�صت�صار  ورف�����س 
�صابقاً  �صوليفان  جايك  �الأمريكي 
النتهاء  زم���ن���ي  ت����اري����خ  حت���دي���د 
“خلف  �أن  �أك��د  ولكنه  �ملفاو�صات، 
تاريخ  �ملتفاو�صني لديهم  �الأبو�ب 
يعلن”.  لن  ولكنه  عليه،  يعملون 
نقلت  �الإ�صر�ئيلية  �الإذ�ع���ة  ولكن 

ع���ن م�����ص��ادر غ��رب��ي��ة ق��ول��ه��ا، �إنه 
�حلايل  �ل�صهر  نهاية  حت��دي��د  مت 
�إىل  للعودة  الإي��ر�ن  نهائياً  موعد�ً 
�لواليات  و�إن  �ل���ن���ووي،  �الت���ف���اق 
�تفقت  �الأوروبية  و�ل��دول  �ملتحدة 
“�لعودة  الأن  �مل���وع���د،  ه���ذ�  ع��ل��ى 
لن  �لتاريخ  ه��ذ�  بعد  �التفاق  �إىل 

جتعله مفيد�ً«.
�إي����������ر�ن يف  يف �مل����ق����اب����ل، ت���ع���ت���م���د 
�ملفاو�صات على حبل �ملهل �لزمنية، 
ل��ت��ط��وي��ق �مل����ح����ادث����ات وحم���اول���ة 
وع�صية  فيها،  �مل�صاركني  تطويع 
“ت�صنيم”  وكالة  نقلت  �ملباحثات، 
�الإير�نية، عن م�صدر مقرب من 
�ل��ف��ري��ق �مل��ف��او���س �ل���ن���ووي “لن 
�لنهائية  �مل��و�ع��ي��د  �أ����ص���رى  ن��ك��ون 
�مل�صطنعة، هذه �ملو�عيد لن تغري 
من خطوطنا �حلمر�ء... ال توجد 
�ملفاو�صات”  يف  لنا  ط��و�رئ  حالة 
يف حني نقلت �صحيفة “جام جم” 
يف  �لر�صمي  للتلفزيون  �ململوكة 
م�صتعجلة،  لي�صت  “�إير�ن  �إي���ر�ن 
و�صتدير �ملفاو�صات ب�صرب ومتهل 
�إي���ر�ين، عقدة  �صجاد  مثل حياكة 
�الأ�صفل،  يف  وع���ق���دة  �الأع����ل����ى  يف 
يت�صح  �ل��ع��م��ل  ي��ن��ت��ه��ي  وع���ن���دم���ا 
و�ل�صعوبات  عقدة  كل  ملاذ�  حينها 
�صرورية  ك���ان���ت  �ل���ع���م���ل،  �أث����ن����اء 
ل��ل��و���ص��ول �إىل م��ن��ظ��ر ج��م��ي��ل يف 

نهاية �لعمل«.

ا�صرتاتيجية
 اإ�صرائيل العربية

عربية”،  “�ندبندنت  م��وق��ع  يف 
�لتكهنات  �إن  ف���ار����س،  ول��ي��د  ق���ال 
ل�صربة  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل  ب���ا����ص���ت���ع���د�د 
نووية  �أه�������د�ف  ���ص��د  ����ص��ت��ب��اق��ي��ة 

فيينا  يف  �مل���ف���او����ص���ات  �����ص���ت���م���ر�ر 
قليلة  �أ�صهر  �أو  �أ�صابيع  الأكرث من 
بايدن  �إد�رة  الأن  �الأك������رث،  ع��ل��ى 
�النتخابية  �ل��رزن��ام��ة  �أن  ت���درك 
�أو  د�خ���ل���ي  �إج�������ر�ء  ك���ل  �أن  ت��ع��ن��ي 
�إليه  �صينظر  �أ�صهر  بعد  خ��ارج��ي 
�لن�صفية  �النتخابات  منظور  من 
يف ن���وف���م���رب )ت�������ص���ري���ن �ل���ث���اين( 
�جلمهوريني  �أن  يعني  ما  �ملقبل، 
�إذ�  فيينا،  مفاو�صات  �صينتقدون 
����ص��ت��م��رت ت�����ر�وح يف م��ك��ان��ه��ا، ما 
يعك�س عجز �إد�رة بايدن عن �إرغام 
�التفاق  �إىل  �ل��ع��ودة  على  ط��ه��ر�ن 

�لنووي �الأ�صلي، �أو تطويره.
ويقول ملحم، �إن �نهيار �ملفاو�صات 
لن يعني بال�صرورة �عتماد �خليار 
�إد�رة  م����ن  خ���ا����ص���ة  �ل���ع�������ص���ك���ري، 

لكنها  ع���دي���دة،  ل��ي�����ص��ت  �إي���ر�ن���ي���ة 
�إنذ�ر مبا�صر �إىل طهر�ن، ليح�صب 
�حلر�س �لثوري جيد�ً �أن �إ�صر�ئيل 
عازمة على �لتحرك، ما قد يربك 

خطط �لنظام.
�الإ�صر�ئيلي  �ل�صبب  �أن  وي�صيف، 
�لثاين موجه �إىل �إد�رة جو بايدن 
ح���ت���ى ال ت���ت���ن���ازل ك����رث الإي�������ر�ن. 
و�ل�����ص��ب��ب �ل��ث��ال��ث ه��و ر���ص��ال��ة �إىل 
�لتحالف �لعربي “ليبقى �صامد�ً 
�الإير�نية”،  �الع�����ت�����د�ء�ت  �أم������ام 
�لر�صانة  �صد  ك��ب��ري�ً  ع��م��ًا  الأن 

�الإير�نية �آت. 
�إ�صر�ئيل،  يف  �لد�خلي  �ل�صبب  �أما 
الحتمال  �لعام  �ل��ر�أي  تهيئة  فهو 
�ملحور  ����ص���د  م���و�ج���ه���ة  �����ص���ت���ع���ال 
�الإي�����ر�ين ب��رم��ت��ه، مم��ا ق��د يعني 

م�صتوى  �إىل  ���ص��ري��ع��اً  ت�����ص��ع��ي��د�ً 
�حلرب �ل�صاملة.

�عتماد  �صبب  ويت�صاءل فار�س عن 
للتعامل  �لعربية،  �ال�صر�تيجية 
�إن  قائًا،  �الإي���ر�ين،  �لتهديد  مع 
�إعان  �أب����د�ً  ت��ت��ع��ود  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل مل 
�أن  “و�ملفارقة  م�����ص��ب��ق��اً،  ن��و�ي��اه��ا 
ك���ان���و� �لطرف  ت��اري��خ��ي��اً  �ل���ع���رب 
�ل�����ذي ي��ع��ل��ن ع���ن ه���دف���ه يف �صن 
م�صبقاً،  ك��ربى  ع�صكرية  حمات 
�الأ�صد،  وح��اف��ظ  �ل��ن��ا���ص��ر،  كعبد 

و�صد�م ح�صني ولي�س �إ�صر�ئيل«.
�الأ�صا�س يعتقد فار�س،  وعلى هذ� 
ذلك  يف  ت�����ص��ت��ن��د  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي  �أن 
مل  �أو  وق��ع��ت  �إن  �إي����ر�ن،  “�أن  �إىل 
ع��ن م�صروعها  تتخلى  ل��ن  ت��وق��ع، 
�لتقييم  ه���و  ورمب����ا  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف 

نف�صه لدى معظم �لدول �لعربية 
�الإير�ين”.  �ل��ن��ظ��ام  ت��ق��اوم  �ل��ت��ي 
ول��ك��ن �إ���ص��ر�ئ��ي��ل �أي�����ص��اً ال ميكنها 
�لتهديد  مع  بالت�صاهل  �ملجازفة، 
�أن  ذل��ك  �لكاتب،  �الإي���ر�ين ح�صب 
�الإ�صر�ئيلية  �لع�صكرية  “�لعقيدة 
�لت�صلح  تكثيف  جم��رد  �أن  تعترب 
و�الن��ت�����ص��ار �مل��ع��ادي ه��م��ا خ��ط��ر ال 
ميكن حتمل نتائجهما. فالد�خل 
عطبه  وميكن  �صيق،  �الإ�صر�ئيلي 
ما  هذ�  ومكثفة.  و��صعة  ب�صربات 
يف�صر �لنهج �لع�صكري �ال�صتباقي 

لدى �الإ�صر�ئيليني«.

جن نووي
ه�صام  ق���ال  “�حلرة”  م��وق��ع  ويف 
ت�صور  �ل�صعب  م��ن  �إن���ه   ، ملحم 

ح�صورها  خف�س  تريد  �أمريكية 
وتفادي  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل��ع�����ص��ك��ري 
�أخ��رى مع دولة  �لتورط يف حرب 
�أخطبوطها �لع�صكري ي�صمل �أكرث 

من دولة عربية. 
وي����رى �ل��ك��ات��ب م���ن ج��ه��ة �أخ���رى 
�أو  “�إ�صر�ئيل مبفردها،  �صرب  �أن 
حتى بالتن�صيق مع �إد�رة بايدن، �أو 
�أي �إد�رة �أمريكية �أخرى” �ملن�صاآت 
يف  “�صيوؤخر  �الإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة 
�أح�صن �حلاالت �لربنامج �لنووي، 
ولكنه لن مينع �إير�ن يف �مل�صتقبل 
�إذ�  �ل��ن��ووي��ة  �لقنبلة  تطوير  م��ن 
�أن  م�����ص��ي��ف��اً  ع��ل��ى ذلك”  �أ����ص���رت 
�لقدمية  �الأمريكية  “�لتهديد�ت 
متنعها  مل  �ل�����ص��م��ال��ي��ة  ل���ك���وري���ا 
�لنووية،  �ل��ق��ن��اب��ل  ت�����ص��ن��ي��ع  م���ن 
على  �ل��ق��ادرة  �ل�صو�ريخ  وتطوير 
ن��ق��ل��ه��ا مل�����ص��اف��ات ب���ع���ي���دة، ك��م��ا مل 
و�الحتجاجات  �ل��ع��ق��وب��ات  مت��ن��ع 
�الأمريكية على �لربنامج �لنووي 
تطوير  من  باك�صتان  �لباك�صتاين 

تر�صانة نووية ع�صكرية«.
“�جلن  �أن  �ل��ك��ات��ب  ول��ذل��ك ي��رى 
�أمامنا  ي��خ��رج  �الإي�����ر�ين  �ل��ن��ووي 
و�الإير�نيون  �لزجاجة،  عنق  من 
حق،  على  كانو�  ورمب��ا  يعتقدون، 
�أن �لعامل، مبن فيه جري�ن �إير�ن 
عربية،  وغ����ري  ع��رب��ي��ة  دول  م���ن 
���ص��ي��ت��ع��اي�����س م���رغ���م���اً م����ع �إي������ر�ن 
�أنظمة  ت��ع��اي�����س م���ع  ن���ووي���ة، ك��م��ا 
بعد  �أخ��رى  ومت�صلطة  “مارقة” 
�أن �خرقت عتبة �لع�صر �لنووي 
و�صو�ريخها  ق��ن��اب��ل��ه��ا  وك��د���ص��ت 
خارجي،  عقاب  �أي  من  حلمايتها 
يف  �ل��ع��د�ئ��ي��ة  �صيا�صاتها  لتو��صل 

�لد�خل و�خلارج«.

تهديدات اإيرانية
نقي�س،  ط���رف  وع��ل��ى  جهته  م��ن 
قال فريد �أحمد ح�صن يف �لوطن 
�ل���ت���ه���دي���د�ت  �إن  �ل���ب���ح���ري���ن���ي���ة، 
�أطلقها  �لتي  �الأخ���رية،  �الإير�نية 
�صد  �إي������ر�ن������ي������ون،  م���������ص����وؤول����ون 
بعد مناور�ت �صخمة يف  �إ�صر�ئيل 
�لباد، توؤكد �أن “تلك �لتدريبات 
�لتي �صخمها �إعام �ملايل ر�صالة 
�ل���د�خ���ل �الإي�����ر�ين،  �إىل  م��وج��ه��ة 
�إىل  ول��ي�����ص��ت  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  و�إىل 

�إ�صر�ئيل«.
“�لنظام  �ل�����ك�����ات�����ب  وي���������ص����ي����ف 
�الإير�ين يدرك جيد�ً �أنه يف حالة 
ن�صوب حرب بني �إير�ن و�إ�صر�ئيل 
فاإن �ل�صعب �الإي��ر�ين �لذي عانى 
ديكتاتوريته  وم����ن  م��ن��ه  ك���ث���ري�ً 
�أربعة عقود ونيف، لن  على مدى 
ي�صاند  لعله  ب��ل  جانبه  �إىل  يقف 
من  �لتخل�س  يف  �أم���ًا  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل 
م��ع��ان��ات��ه. و�الأك��ي��د �أن���ه ل��ن يفوت 
م��ث��ل ه����ذه �ل��ف��ر���ص��ة ل��ي��ع��ود �إىل 

�حلياة من جديد«.
ورغبة  ق���درة  يف  �لكاتب  وُي�صكك 
�أو  �إ�صر�ئيل،  ��صتهد�ف  يف  �إي���ر�ن 
هذه  قائًا:”مثل  م��و�ج��ه��ت��ه��ا 
ل�صامي وغريه  �صبق  �لتهديد�ت 
م���ن م�����ص��وؤويل �ل��ن��ظ��ام �الإي�����ر�ين 
ت��وج��ي��ه��ه��ا �إىل  ك����ب����ار�ً و�����ص����غ����ار�ً 
ت����اأت بعدها  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل، ول��ك��ن مل 
تاأتي،  �أن  يفر�س  �لتي  �خل��ط��وة 
رغم �لكثري �لذي عملته �إ�صر�ئيل 
مبا�صرة.  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ت��ل��ك  ب��ع��د 
لي�س  بها  �مل�صتهدف  �أن  ي��وؤك��د  م��ا 

�إ�صر�ئيل«.
�ل�صعب  “يكفي  �ل��ك��ات��ب  وي��خ��ت��م 
�الإي����������ر�ين و�ل�����ع�����امل ك���ل���ه روؤي�����ة 
�لنظام  يطلقها  و�ح���دة  ر�صا�صة 
لي�صدق  �إ�صر�ئيل  جت��اه  �الإي���ر�ين 

�دعاء�ته«

اإرجاء اإ�سدار حكم على �سو ت�سي جمددا 
•• رانغون-اأ ف ب

�أرجاأت حمكمة تابعة للمجموعة �لع�صكرية يف بورما جمدد� �أم�س �الثنني 
�أجهزة  وح��ي��ازة  ����ص��ت��ري�د  بتهمة  ت�صي  �صو  �صان  �أون���غ  على  حكمها  �إ���ص��د�ر 
ال�صلكي ب�صورة غري قانونية، بعدما حكم عليها بال�صجن ملدة عامني مطلع 
�لبورمية  �لزعيمة  ت�صع  قد  ق�صايا  �صل�صلة  �صمن  �الأول-دي�صمرب  كانون 
 10 �إىل  �لق�صية  ه��ذه  يف  �حلكم  و�أرج���ئ  لعقود.  �لق�صبان  ور�ء  �ل�صابقة 
كانون �لثاين/يناير، وفق م�صدر مطّلع على �مللف. وتو�جه �أونغ �صان �صو 
ت�صي نظريا حكما بال�صجن ثاث �صنو�ت يف هذه �لق�صية وهي من بني تهم 
�ل�صاحة  نهائيا عن  �إز�حتها  �إىل  تهدف بح�صب حمللني  �إليها  عدة وجهت 
�ل�صيا�صية. وتعود هذه �التهامات �إىل �صاعات �النقاب �الأوىل عندما دهم 

عنا�صر من �جلي�س و�ل�صرطة منزل �أونغ �صان �صو ت�صي فوجدو� بحوزتها 
�أجهزة غري مرخ�صة على ما �أفادت �ل�صلطات �لع�صكرية.

منذ  �جل��ربي��ة  �الإق��ام��ة  يف  مو�صوعة  ع��ام��ا(   76( ت�صي  �صو  ���ص��ان  و�أون����غ 
�الأول  ففي  �ملا�صي.  �صباط/فرب�ير  يف  �أطاحها  �ل��ذي  �لع�صكري  �النقاب 
من �صباط/فرب�ير ��صتعاد �جلي�س �ل�صلطة يف هذ� �لبلد �لو�قع يف جنوب 

�صرق �آ�صيا ما و�صع حد� لفا�صل دميوقر�طي ق�صري.
وقوبلت �لتظاهر�ت يف كل �أنحاء �لباد �صد �النقاب بقمع دموي �أدى �إىل 
مقتل �أكرث من 1300 �صخ�س وتوقيف 11 �ألفا، بح�صب جمموعة مر�قبة 
حملية. ويف مطلع �ل�صهر �جلاري، حكم علي �صو ت�صي بال�صجن �أربع �صنو�ت 
بعد �إد�نتها بتهمة �لتحري�س على �ال�صطر�بات و�نتهاك �لقيود �ل�صحية 

ملكافحة كوفيد-19 ما �أثار �إد�نات قوية من �الأ�صرة �لدولية.

 اأعداد امل�سابني بكوفيد-19 يف اأ�سرتاليا تبلغ ذروتها 
•• �شيدين-رويرتز

�صجلت �أ�صر�ليا زيادة قيا�صية جديدة يف �أعد�د �مل�صابني بكوفيد-19  �أم�س �لثاثاء يف وقت يعرقل 
فيه تف�صي �ملتحور �أوميكرون �صريع �لعدوى عملية �إعادة فتح �القت�صاد بينما ناق�س زعماء �لواليات 
�أرق��ام ر�صمية، �صجلت  �أجرته روي��رز بناء على  فر�س قيود على �حل��دود �لد�خلية. ووفقا الإح�صاء 
�لباد 11264 �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف �ليوم �ل�صابق لتتجاوز مرة �أخرى ذروة �صجلتها 

قبل يوم بينما تو�جه �صعوبات مع عملية �إعادة �لفتح �ملقررة يف ظل تف�صي �ملتحور �جلديد.
و�صجلت �أ�صر�ليا خم�س وفيات ناجمة عن كوفيد-19 ليتجاوز عدد �لوفيات �الإجمايل 2200 وفاة 

منذ بدء �جلائحة. ومل حتدد �ل�صلطات ما �إذ� كان �أي من �لوفيات �جلديدة مرتبط باأوميكرون.
وبد�أ �ملتحور �أوميكرون، �لذي ي�صفه خرب�ء �ل�صحة باأنه �أ�صرع �نت�صار� لكنه �أقل حدة من �ل�صاالت 
�ل�صابقة، يف �النت�صار باأ�صر�ليا يف �لوقت �لذي كانت ت�صرع فيه يف خطط الإعادة فتح �القت�صاد نهائيا 

بعد �إغاق ��صتمر ب�صكل متقطع على مدى عامني تقريبا.
 

مفاو�سات فيينا... بني ا�سرتاتيجيتي ال�سجاد االإيراين واإ�سرائيل »العربية«

•• مو�شكو-وكاالت

�ل�صفري  ����ص��ت�����ص��اف��ه  ع�������ص���اء  �أث����ن����اء 
ب�صع  م��ن��ذ  م��و���ص��ك��و  �الأم���ري���ك���ي يف 
�صنو�ت، طرح �صفري و��صنطن �الأ�صبق 
�صوؤ�اًل  ب��اي��ف��ر  �صتيفن  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف 
�ل�صيا�صة  �صابق يف  بارز  على م�صوؤول 
�خل���ارج���ي���ة ع���ن ف��ه��م �أي و�ح�����د يف 
�مل�صوؤول  �أج��اب  �أوك��ر�ن��ي��ا.  �لكرملني 
�أن هناك �صخ�صاً و�حد�ً يفهم �لباد 
�أح���د  “ال  �أن  �أ�����ص����اف  ل��ك��ن��ه  ج����ي����د�ً، 
ب�صحيفة  م��ق��ال��ه  يف  �إل���ي���ه«.  ي�صغي 
�أن  ب��اي��ف��ر  ي���رى  تاميز”،  “مو�صكو 
�لرو�صية  لل�صيا�صة  �ل��ذري��ع  �لف�صل 
�ل�صبعة  �الأع�����و�م  �أوك��ر�ن��ي��ا يف  جت���اه 
�ملا�صية يعني �أن �لكرملني و�لرئي�س 
�ل��رو���ص��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ني ميلكان 
فهماً خاطئاً للباد. يف 17 دي�صمرب 
با�صم  �ملتحدث  ق��ال  �الأول(،  )كانون 
“هل  بي�صكوف:  دميري  �لكرملني 
حليفاً  �أو  �صريكاً،  �أوك��ر�ن��ي��ا  خ�صرنا 
وما �إىل ذلك؟ يف هذه �ملرحلة، نعم، 

ب�صكل كامل«.

كلمة بوتني
يفر�س �لكاتب �أن �لقيادة �لرو�صية 

و�لناتو،  �أوك��ر�ن��ي��ا  ب��ني  �لعاقة  م��ن 
ع�صوية  �إىل  علناً  ي��دع��و  �ل��ي��وم  ب��ات 
و�الأهم  �حللف.  يف  الأوكر�نيا  مبكرة 
وق�صماً  �الأوك����ر�ن����ي����ة  �حل��ك��وم��ة  �أن 
كبري�ً متز�يد�ً من �ل�صعب �الأوكر�ين 
�صيعرث�ن  باأنهما  مقتنعني  �أ�صبحا 
ع��ل��ى �الأم����ن و�ال���ص��ت��ق��ر�ر ف��ق��ط، �إذ� 
و��صتقر�رها  �أمنها  �أوك��ر�ن��ي��ا  ربطت 
مب��وؤ���ص�����ص��ات م��ث��ل �الحت����اد �الأوروب����ي 

وحلف �صمال �الأطل�صي.

لن يعيد اأوكرانيا
مو��صلة  ينوي  �أن��ه  �لكرملني  يبدو 
ه���ذ� �مل�����ص��ار، ون�����ص��ر ب��وت��ني م��ق��ااًل يف 

مل تنِو ذلك، ومن هنا �صوؤ�له هل �أن 
�أوكر�نيا.  يفهمان  وبوتني  �لكرملني 

وتنفي موؤ�صر�ت عدة هذ� �الأمر.
كانت �آخر زيارة من بوتني �إىل كييف 
لاحتفال  ���ص��اف��ر  ح���ني   2013 يف 
�حتاد  العتناق  �ل�1025  بالذكرى 
وقال  �مل�صيحية.  رو���ص��ي��ا  كييف  دول 
ورثة  جميعنا  “نحن  يومها:  بوتني 
 1025 منذ  هنا  ح�صل  ملا  روحيون 
عاماً. وبهذ� �ملعنى نحن، �الأوكر�نيون 

و�لرو�س، دون �صك، �صعب و�حد«.
تر�ِع  مل  �لكلمة  ه��ذه  �أن  بايفر  ر�أى 
فمايني  �أوك��ر�ن��ي��ا.  يف  �حل�صا�صيات 
�إنكار�ً  ذل��ك  يف  �صمعو�  �الأوك��ر�ن��ي��ني 
منذ  ولغتهم.  وتاريخهم  لثقافتهم 

ذلك �حلني، غالباً ما 

كرر بوتني هذه الفكرة.
ي���وؤدي  �أن  ب���االإم���ك���ان ت��وق��ع  مل ي��ك��ن 
�لع�صكرية يف  للقوة  رو�صيا  ��صتخد�م 
ب��ع��د ث���ورة م��ي��د�ن �إىل ك�صب  �ل��ق��رم 
�الأمر  وكذلك  �الأوكر�نيني.  تعاطف 
بعد �إث���ارة و�إد�م���ة �ل��ن��ز�ع يف منطقة 
�ل��دون��ب��ا���س و�ل���ذي ح�صد �أك���رث من 
ق�صرية  ف��رة  بعد  قتيل.  �أل���ف   13
من بد�ية �لنز�ع �لرو�صي �الأوكر�ين 
يف 2014، بد�أ بوتني، ورو�س �آخرون 
يتحدثون عن “نوفورو�صيا”، �لفكرة 
�لتي تقول �إن معظم �ل�صكان يف �صرق 
وج���ن���وب �أوك���ر�ن���ي���ا ���ص��ي��ث��ورون �صد 
نوفورو�صيا  ج��اذب��ي��ة  ���ص��ادت  ك��ي��ي��ف. 
يف م��و���ص��ك��و ب��ع��د ف����رة ط��وي��ل��ة من 
ت���اأك���د غ���ي���اب ح��م��ا���ص��ة ك����ربى لدى 

�الأوكر�نيني لانف�صال.

رو�صيا تخترب زيلين�صكي
بالرئا�صة  زيلين�صكي  فاز فولودميري 
كان  عندما   ،2019 يف  �الأوك��ر�ن��ي��ة 

�لرو�صية  يتحدث  �صيا�صياً  متبدئاً 
باأريحية ووعد بنهج متلف عن نهج 

�صلفه �لذي �حتقرته مو�صكو.
مين�صك  �تفاقيتي  زيلين�صكي  دع��م 
وو�فق  �لدونبا�س  ن��ز�ع  حل��ل  ق��اع��دة 
على �صيغة �صتاينماير للم�صي قدماً، 
باملخاطر  حمفوفة  خ��ط��و�ت  وك��ان��ت 
و�لغ�صب  �الإح����ب����اط  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ف�صل  ب�صبب  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �ملتناميني 
�ل�صام  جلب  يف  مين�صك  �تفاقيتي 
عليه  ح�صل  �ل���ذي  فما  للدونبا�س. 

زيلين�صكي؟
على  و�ف���ق  ب��وت��ني  �أن  ب��اي��ف��ر  يجيب 
�الأول(  دي�صمرب)كانون  يف  �ج��ت��م��اع 

�الأوك�������ر�ين،  �ل��رئ��ي�����س  م���ع   2019
�ل�صابقة  �الأمل����ان����ي����ة  و�مل�������ص���ت�������ص���ارة 
�لفرن�صي  و�لرئي�س  مريكل،  �أجنيا 
�إميانويل ماكرون، تقرر بعده تبادل 
�ل�صجناء ووقف �صامل الإطاق �لنار 
�جتماع  على  وت��و�ف��ق  �لدونبا�س،  يف 
مكمل يف ربيع 2020، لكن مل ينفذ 
ب��ن��د تبادل  �إال  �ل��ث��اث��ة  �ل��ب��ن��ود  م��ن 

�ل�صجناء.

نتيجة غري مفاجئة
�أ�صاف �لكاتب �أنه عو�س �ل�صعي �إىل 
ت�صوية، بد� �أن قادة �لكرملني يبنون 
ح�صاباتهم على �إمكانية �إجبار �لو�فد 

�جلديد �إىل �لرئا�صة �الأوكر�نية على 
تنازالت مذلة. وتبنت مو�صكو ب�صكل 
مت�صاعد �ملوقف �لقائل �إنها مل تكن 
طرفاً يف �لنز�ع، رغم توقيعها �تفاقية 
م��ي��ن�����ص��ك �ل���ث���ان���ي���ة، ك��م��ا ���ص��ع��ت �إىل 
مبا�صرة  �لتعامل  على  كييف  �إج��ب��ار 
�ل�صعبيتني”  “�جلمهوريتني  م���ع 
ويرف�س  ول��وغ��ان�����ص��ك.  لدونيت�صك 
طلب  �أي  ب�����ص��دة  �ل���ي���وم  �ل��ك��رم��ل��ني 
ببوتني.  لاجتماع  زيلين�صكي  م��ن 
بح�صب  �مل��ف��اج��ئ��ة  غ���ري  و�ل��ن��ت��ي��ج��ة 
زيلين�صكي  م��وق��ف  �أن  ه���ي  ب��اي��ف��ر، 
كان  �أن  وبعد  مو�صكو.  جت��اه  ت�صلب 
�لرئي�س �جلديد يفتقر ملوقف حا�صم 

يوليو )متوز( �أنكر فيه حق �أوكر�نيا هل يغري الكرملني نهجه جتاه اأوكرانيا قبل املاأ�ساة؟
���ص��ي��ادة ح�صب  �ل��وج��ود دول���ة ذ�ت  يف 
�الأول(،  �أكتوبر)ت�صرين  ويف  بايفر. 
�ل�صابق  �ل����رو�����ص����ي  �ل���رئ���ي�������س  ق�����ال 
دم����ي����ري م���دف���ي���دي���ف �حل�������و�ر عن 

كييف �إنه “با جدوى«.
ع�صر�ت  �ل���رو����ص���ي  �جل���ي�������س  ح�����ص��د 
و�ملد�فع،  و�ل��دب��اب��ات،  �جل��ن��ود،  �آالف 
و�لعربات �لقتالية يف مناطق �إطاق 
باأن  م��ا يوحي  �أوك��ر�ن��ي��ا،  م��ن  قريبة 

رو�صيا تعد العتد�ء ع�صكري كبري.
يعيد  لن  ذل��ك  �أن  �إىل  بايفر  وي�صري 
�أوكر�نيا �إىل رو�صيا بل �صيولد �ملزيد 
من �لعقوبات على رو�صيا و�ملزيد من 
كييف،  �إىل  �لغربية  �الأ�صلحة  تدفق 
وتعزيز �حل�صور �لع�صكري �الأطل�صي 
�إىل  �إ�صافة  ق��رب �حل��دود مع رو�صيا 

قتلى من �جلنود �لرو�س.

لإعادة النظر
ال ي�صك �لكاتب يف �أن �جلي�س �لرو�صي 
�جلي�س  �أن  ي�����ص��ي��ف  ل��ك��ن��ه  �أق�������وى، 
عاوة  ث��م��ن��اً.  �صيفر�س  �الأوك������ر�ين 
ت�����ص��ت��ع��د ك��ي��ي��ف بجميع  ع��ل��ى ذل�����ك، 
��صتطاع  و�أظ��ه��ر  للحرب،  �أح��ز�ب��ه��ا 
ر�أي يف �أو�ئل دي�صمرب )كانون �الأول( 
�أن ثلث �مل�صتطلعني، من �صمنهم ربع 
�ل�صرقي  �جل���زء  يف  يعي�صون  �ل��ذي��ن 
لو  �ل�����ص��اح  �صيحملون  �ل��ب��اد،  م��ن 
�جتاحت رو�صيا، �أوكر�نيا. ودعا بايفر 
�لقيادة �لرو�صية �إىل �إعادة �لنظر يف 
نهجها،  عليها  ب��ن��ت  �ل��ت��ي  �مل��ق��دم��ات 
ف�صوء �لفهم يوؤدي �إىل �صيا�صة �صيئة، 
الرتكاب  م�صتعد�ً  ي��ب��دو  و�لكرملني 
�لتي  �الأخ��ط��اء  �صل�صلة  �آخ��ر يف  خطاأ 
�رتكبها يف مقاربته الأوكر�نيا، ووفق 
�لكاتب، �صيكون �خلطاأ �ملقبل ماأ�صاة 

الأوكر�نيا... ولرو�صيا �أي�صاً.

ماليزيا ترفع حظر ال�سفر وتقلل 
فرتة انتظار اجلرعة املعززة

•• كواالملبور-رويرتز

قالت وز�رة �ل�صحة �أم�س �لثاثاء 
�ل�صفر  ح��ظ��ر  رف��ع��ت  م��ال��ي��زي��ا  �إن 
�لقارة  ج��ن��وب  دول يف  ث��م��اين  ع��ن 
�أول من ظهر بها  �الأفريقية كانت 
�أوم���ي���ك���رون م��ن فريو�س  �مل��ت��ح��ور 
على  �نت�صاره  �إىل  م�صرية  ك��ورون��ا، 

نطاق �أو�صع يف �أنحاء �لعامل.
و�صرح وزير �ل�صحة خريي جمال 
�لبلد�ن  ب����اأن  لل�صحفيني  �ل��دي��ن 
�لثمانية، �لتي ت�صمل جنوب �أفريقيا 
وماالوي،  وموز�مبيق  وزميبابوي 
عالية  �ل��ب��ل��د�ن  ق��ائ��م��ة  يف  �صتظل 
�خلطورة �إذ �صتفر�س قيود �إ�صافية 
على �مل�صافرين �لقادمني منها عند 
بحظر  ماليزيا  وق��ام��ت  �ل��و���ص��ول. 
�ملياد  عيد  يف  �لعامة  �لتجمعات 
فر�صت  كما  �ل�صنة،  ر�أ����س  وخ���ال 
�لتن�صيطية  ب�صاأن �جلرعة  �صروطا 
بني  كوفيد-19  �صد  �ل��ل��ق��اح  م��ن 
لاإ�صابة،  عر�صة  �الأك���رث  �لفئات 
مبتحور  �إ�صابة  �أول  ت�صجيل  منذ 
�أوم��ي��ك��رون يف وق��ت مبكر من هذ� 
�إن  �ل��ث��اث��اء  �ل�صهر. وق��ال خ��ريي 
فرة  بتقليل  �صت�صمح  �ل�صلطات 
�الأولية  �جل���رع���ات  ب���ني  �الن��ت��ظ��ار 
�للقاحات  جل��م��ي��ع  و�ل��ت��ن�����ص��ي��ط��ي��ة 
بذلك  لتن�صم  �أ���ص��ه��ر،  ث��اث��ة  �إىل 
�لتي  �ملتز�يدة  �لبلد�ن  قائمة  �إىل 
�النتظار، يف حماولة  قللت فر�ت 
�أعد�د  خلف�س �لزيادة �جلديدة يف 

�الإ�صابة.

الهند تفر�س قيودا على متويل »االأم ترييزا« 
وي����ف����ي����د ن����ا�����ص����ط����ون ب�����اأن 
�لهند  �لدينية يف  �الأقليات 
و�لعنف  للتمييز  تتعر�س 
و�صل  منذ  م��ت��ز�ي��د  ب�صكل 
ح��������زب م����������ودي �ل����ق����وم����ي 
�لهندي”  �ل�صعب  “حزب 
�إىل  )ب���ه���ار�ت���ي���ا ج���ان���ات���ا( 
ويف   .2014 �ل�صلطة عام 
�للجنة  ���ص��ّن��ف��ت   ،2020
�الأم������ريك������ي������ة ل���ل���ح���ري���ات 

�لدينية �لدولية �لهند الأول مرة منذ �لعام 2004 على �أنها “بلد 
مثري للقلق على وجه �خل�صو�س«.

على  لها �حل�صول  تتيح  �لتي  �ملنظمة  رخ�صة  جتديد  “رف�س”  مت 
متويل من �خلارج يف 25 كانون �الأول/دي�صمرب.

�إيفائها  “عدم  �إىل  يعود  ذلك  �أن  �إىل  �الثنني  �ل�صادر  �لبيان  و�أ�صار 
بعدما  �خل��ارج��ي��ة  �مل�����ص��اه��م��ة  ق��ان��ون  مب��وج��ب  �الأهلية”  ب�����ص��روط 

من دون �أن يقدم تفا�صيل �إ�صافية. “لوحظت م�صاهمات �صلبية”، 
دومينيك  كالكوتا  �لكاثوليك يف  �لروم  الأبر�صية  �لعام  �لنائب  وقال 

غوميز �إن �الإعان “هدية عيد مياد قا�صية الأفقر �لفقر�ء«.
وت��اأت��ي �الأن���ب���اء ب��ع��د �أ���ص��ب��وع��ني م��ن �إط����اق �ل�����ص��رط��ة يف غوجار�ت 
�ل��وزر�ء ناريندر� مودي( حتقيقا  )�لوالية �لتي يتحدر منها رئي�س 
على  �ل��ه��ن��دو���س  بع�س  “�إجبار”  بتهمة  �خل��ريي��ة  �جلمعية  ب�����ص��اأن 
�عتناق �مل�صيحية، وهو �تهام كثري� ما يردده �ملت�صددون من �لهندو�س، 

�لديانة �لتي يعتنقها غالبية �لهنود.

•• كالكوتا-اأ ف ب

جمعية  ع��ن  �خل��ارج��ي  �لتمويل  لقطع  �لهندية  �ل�صلطات  حت��ّرك��ت 
دليا  م��ع��ار���ص��ون  فيه  ر�أى  ق���ر�ر  يف  ت��ريي��ز�،  �الأم  �أ�ص�صتها  خ��ريي��ة 
�إ���ص��اف��ي��ا ع��ل��ى �مل�����ص��اي��ق��ات �ل��ت��ي ي��ت��ع��ّر���س ل��ه��ا �مل�����ص��ي��ح��ي��ون يف عهد 
�حلكومة �لهندو�صية �لقومية. و�أ�ص�صت �لر�هبة �لكاثوليكية �لر�حلة 
�الأم ترييز� �لتي كّر�صت معظم حياتها خلدمة �لفقر�ء يف كالكوتا، 
�أنها  ويذكر   .1950 عام  �خلريية”  لاأعمال  “�ملب�صرين  منظمة 

حازت جائزة نوبل لل�صام ومن ثم �أُعلنت قدي�صة.
ووف���ق �صحيفة  �ل��ه��ن��د.  �أن���ح���اء  �إي�����و�ء يف  م��ر�ك��ز  وت��دي��ر منظمتها 
�خلارج  م��ن  كتمويل  دوالر  مليون   750 ح���و�يل  تّلقت  “هندو”، 
�أنه  �لهندية  �لد�خلية  وز�رة  وذك��رت   .21-2020 �مل��ايل  �لعام  يف 

رو�سيا تعتقل اثنني من اأن�سار املعار�س نافالني 
•• مو�شكو-رويرتز

رو�صيا  �إن  �ل��ث��اث��اء  �أم�����س  باملعار�صة  ب��ارز  نا�صط  ق��ال 
�مل�صجون  �ل�صيا�صي  �ملعار�س  �أن�صار  من  �ثنني  �عتقلت 
تهما  ي��و�ج��ه��ان  ق��د  �أن��ه��م��ا  م�صيفا  ن��اف��ال��ن��ي،  �أليك�صي 

بالتطرف عقوبتها �ل�صجن ملدة طويلة.
�ملا�صية  �لقليلة  �ل�صهور  يف  �لرو�صية  �ل�صلطات  و�صنت 
حملة على جماعات متحالفة مع نافالني )45 عاما( 
�أبرز منتقدي �لرئي�س فادميري بوتني.  �ملعروف باأنه 
ويق�صي نافالني عقوبة بال�صجن عامني ون�صف �لعام 
النتهاك �إطاق �صر�ح م�صروط يف ق�صية �حتيال يقول 

�إنها م�صي�صة.

ويف ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن �أ����ص���درت حم��ك��م��ة رو���ص��ي��ة حكما 
لنافالني  �لتابعة  �لف�صاد  مكافحة  موؤ�ص�صة  بت�صنيف 

باأنها “متطرفة«.
ويقيم  نافالني  �أن�����ص��ار  �أح���د  ف��ول��ك��وف،  ليونيد  وك��ت��ب 
خ����ارج �ل���ب���اد، ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ت��ل��ي��ج��ر�م ل��ل��ر���ص��ائ��ل �إن 
�ل�صابقني  �لرئي�صني  �لثاثاء  �ليوم  �عتقلو�  �ملحققني 
و�إيركوت�صك يف  ملقري �النتخابات يف مدينتي توم�صك 

�صيبرييا لا�صتجو�ب.
و�أ�صاف �أنه حاول �قناعهما مبغادرة �لباد مثلما فعل 

هو وعدد من �ملعار�صني لكنهما رف�صا.
ومل يت�صن �حل�صول على تعقيب من جلنة �لتحقيقات 

�مل�صوؤولة عن �لتحقيق يف �جلر�ئم وتوجيه �التهامات.
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد-الفجر:

فار�س  طيار  ركن  �للو�ء  معايل  تفقد 
ل�صرطة  �لعام  �لقائد  �ملزروعي،  خلف 
�أبوظبي رئي�س جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
موقع  و�لر�ثية،  �لثقافية  و�لرب�مج 
�ملحالب  وم�����ص��اب��ق��ة  �الإب������ل  م���ز�ي���ن���ة 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  م��ه��رج��ان  يف 
ل�صباق  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لهجن ومز�ينة �الإبل يف مدينة �لذيد 

باإمارة �ل�صارقة.
و�لتقى معاليه خال جولة ميد�نية، 
و�ط�����ل�����ع م����ع����ال����ي����ه، خ�������ال �جل����ول����ة 
�لتحكيم،  جل��ان  باأع�صاء  �لتفقدية، 
و�ط���ل���ع ع��ل��ى �الإج���������ر�ء�ت �مل��ت��ب��ع��ة يف 
م��ز�ي��ن��ة �الإب������ل، ح��ي��ث ر�ف���ق���ه عي�صى 
���ص��ي��ف �مل���زروع���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جلنة 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 
خلفان  وعبيد  ب��اأب��وظ��ب��ي،  و�ل��ر�ث��ي��ة 
�لتخطيط  �إد�رة  م���دي���ر  �مل����زروع����ي 
و�مل�صاريع باللجنة، وحممد بن عا�صد 

�ملهريي مدير �ملز�ينة.
م��وق��ع م�صابقة  م��ع��ال��ي��ه  ت��ف��ق��د  ك��م��ا   
�مل���ح���ال���ب، و�ل���ت���ق���ى ب���اأع�������ص���اء جلنة 
ف���ي���ه���ا و�ل����ق����ائ����م����ني على  �ل���ت���ح���ك���ي���م 
من  م��وج��ز  ل�صرح  و��صتمع  �مل�صابقة، 
�لعامري،  ع��م��رب  �مل�����ص��اب��ق��ة  م�����ص��رف 
خالها  يتم  �ل��ت��ي  �مل�صابقة  �آل��ي��ة  ع��ن 
خال  �حلليب  �إن��ت��اج  معدل  �حت�صاب 
مدة �إقامة �الإبل �مل�صاركة يف �مل�صابقة، 
�أمام  مبا�صر  ب�صكل  �حللبة  وزن  ويتم 
يف  وت�صجيلها  �الإب���ل،  وم��ال��ك  �للجنة 

�ل�صجات �ليومية لكل ناقة.
باأ�صو�ط  �لفائزين  معاليه  ت��وج  كما 
�ملحليات  �الإي���ذ�ع  لفئة  �الإب���ل  مز�ينة 
عي�صى  بح�صور  �الأ�صايل،  و�ملهجنات 
���ص��ي��ف �مل���زروع���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جلنة 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 
خلفان  وعبيد  ب��اأب��وظ��ب��ي،  و�ل��ر�ث��ي��ة 
�لتخطيط  �إد�رة  م���دي���ر  �مل����زروع����ي 
كبار  م��ن  وع���دد  باللجنة،  و�مل�����ص��اري��ع 
ودول  �الإم������������ار�ت  يف  �الإب��������ل  م������اك 

�خلليج.
�صوط  �مل���ز�ي���ن���ة يف  ن��ت��ائ��ج  و�أ����ص���ف���رت 
�الإي�����ذ�ع  ���ص��ر�ي��ا الأب��ن��اء �ل��ق��ب��ائ��ل، عن 
علي  عبيد  خ��ال��د  "روز" ملالكها   ف��وز 
فيما  �الأول،  باملركز  �ملن�صوري  م��ر�ن 

جاءت باملركز �لثاين "�صو�ب " ملالكها   
بخيت غالب �صلطان غالب �ملن�صوري، 
ملالكها   �لتميز"  "ميزه  �لثالث  �ملركز 
�ل�صناين،  �ل��ع��ود   �صعيد  خمي�س  فهم 
�ملركز �لر�بع "غا" ملالكها عبد�لعزيز 
ويف  �لقحطاين،  علي  عاي�س  حممد 
ملالكها   "�لع�صره"  �خل��ام�����س  �مل���رك���ز 

م�صعود مهدي هطيل �حلبابي.
ويف �صوط �الإيذ�ع تاد حمليات الأبناء 
�الأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�صلت  �ل��ق��ب��ائ��ل، 
"�ل�صايبه" ملالكها  �صهيل منيف مطر 
باملركز  ج��اءت  فيما  �ملن�صوري،  منيف 
علي  " ملالكها   �صوغان  "بنت  �لثاين 
�ملركز  �مل��ن�����ص��وري،  ���ص��امل عبيد ه��ي��اي 
�صلطان  مل��ال��ك��ه��ا  "ميا�صه"  �ل���ث���ال���ث 

�ملركز  �ملن�صوري،  حممد  علي  مبارك 
�لر�بع "ب�صاير" ملالكها  غالب �صلطان 
�ملركز  �مل��ن�����ص��وري، ويف  ر����ص��د  غ��ال��ب 
�خلام�س "�صارة" ملالكها ح�صني ح�صن  

علي �صعيد  �ملحرمي.
�صر�يا حمليات  �الإي���ذ�ع  �صوط  �أم��ا يف 
�أبناء  الإبل  )�ملخ�ص�س  �لقبائل  الأبناء 
�ملنطقة(، فازت باملركز �الأول  "�للب�صة 
" ملالكها م�صبح �صيف ر��صد �لر�يحى 
 " �لثاين  باملركز  �لعليلى، فيما جاءت 
حممد  عبيد  حم��م��د  منوه" مل��ال��ك��ه��ا  
ر��صد �ملزروعي، �ملركز �لثالث " كفو" 
���ص��ي��ف ر����ص��د �لر�يحي  مل��ال��ك��ه��ا ع��ب��ي��د 
" �حلذرة"  �ل���ر�ب���ع  �مل���رك���ز  �ل��ع��ل��ي��ل��ي، 
مل��ال��ك��ه��ا ع���ل���ي حم���م���د ن���ا����ص���ر دل�����و�ن 

" بياته"  �ملركز �خلام�س  �لكتبي، ويف 
ملالكها �صامل عبد�هلل ماجد �لزمر.

�الإيذ�ع  �صوط  يف  �الأول  �ملركز  وذه��ب 
�لقبائل،  الأب��ن��اء  �الأ���ص��اي��ل  �مل��ه��ج��ن��ات 
ر��صد  ع��و���س  مل��ال��ك��ه��ا  "ب�صمة"  �إىل 
ح���رج���و����س �ل���ع���م���ريي، ف��ي��م��ا ج����اءت 
حا�صر  باملركز �لثاين "ودعة" ملالكها 
�ملركز  �مل��زروع��ي،  ب��ر�ك  بلو�س  ���ص��اري 
مبارك  مل��ال��ك��ه��ا  "�صو�هني"  �ل��ث��ال��ث 
�ملن�صورى،  ���ص��ع��ي��د  م���ب���ارك  ���ص��ل��ط��ان 
ملالكها    "زعفر�نة"  �ل����ر�ب����ع  �مل���رك���ز 
�صاري بلو�س بر�ك �ملزروعي، ويف �ملركز 
�صلطان  ملالكها  "�ملتحدة"  �خل��ام�����س 

مبارك �صعيد حمد �ملن�صوري.
�الإب��ل يف  م�صاركات مميزة من م��اك 

و�ملهجنات  �ملحليات  �للقايا  �أ���ص��و�ط 
�الأ�صايل باملز�ينة

�للقايا للمحليات  �أ�صو�ط فئة  �صهدت 
م�صابقات  �صمن  �الأ�صايل  و�ملهجنات 
م�صاركات  �الإب��ل  ملز�ينة  �لثالث  �ليوم 
مميزة م��ن م��اك �الإب���ل يف �الإم���ار�ت 

ودول �خلليج، للم�صاركة.
وت����وج ع��ي�����ص��ى ���ص��ي��ف �مل���زروع���ي نائب 
�مل���ه���رج���ان���ات  �إد�رة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
و�ل������رب�م������ج �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل����ر�ث����ي����ة 
ب���اأب���وظ���ب���ي، �ل���ف���ائ���زي���ن ب���االأ����ص���و�ط  
�ملزروعي مدير  بح�صور عبيد خلفان 

�إد�رة �لتخطيط و�مل�صاريع باللجنة.
�صوط  �مل���ز�ي���ن���ة يف  ن��ت��ائ��ج  و�أ����ص���ف���رت 
ل��ق��اي��ا  ���ص��ر�ي��ا الأب���ن���اء �ل��ق��ب��ائ��ل، عن 

�صامل  ع��ل��ي  مل��ال��ك��ه��ا  "�لظبي"  ف����وز 
�الأول،  باملركز  �ملن�صوري  هياي  عبيد 
" �لد�مر  �ل��ث��اين  باملركز  ج��اءت  فيما 
م���ه���دي هطيل  م�����ص��ع��ود  مل��ال��ك��ه��ا    "
�حل��ب��اب��ي، �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث " خ���رية " 
ر��صد   ملالكها  عبد �هلل مبخوت غامن 
" جمايل"  �ل���ر�ب���ع  �مل���رك���ز  �مل��ن��ه��ايل، 
ملالكها  خالد بن حممد بن �صعيد بن 
علي �لر�صيدي، ويف �ملركز �خلام�س " 
جابر  �صالح  عبد�هلل  ملالكها  مكيده" 

�لقمدة �لعامري.
الأبناء  حمليات  تاد  لقايا  �صوط  ويف 
 " �الأول  �ملركز  على  ح�صلت  �لقبائل، 
هياي  عبيد  �صامل  علي  غري" ملالكها  
�لثاين  باملركز  �ملن�صوري، فيما جاءت 

ماجد ر��صد  خمي�س  " �ل�صلع" ملالكها 
 " �صفيان  �مل��ن�����ص��وري، �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث 
عامر  م�صبح  ح��م��د�ن  ملالكها   نوف" 
ح��وي��رب �مل��ن�����ص��وري، �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع " 
�هلل  ع��ب��د  ح��م��ي��د  م�صيحة" مل��ال��ك��ه��ا  
�خلام�س  �ملركز  ويف  �لقريني،  حممد 
عي�صه  ملالكها  �صنيه"  بن  �صو�هني   "

مبخوت غامن بن �صنيه �ملنهايل.
�أم����ا يف ���ص��وط ل��ق��اي��ا ���ص��ر�ي��ا حمليات 
�أبناء  الإبل  )�ملخ�ص�س  �لقبائل  الأبناء 
 " �الأول  باملركز  ف��ازت  فقد  �ملنطقة(، 
ر��صد  �صيف  م�صبح  ملالكها   حتدي" 
�لعليلي، فيما جاءت باملركز  �لر�يحى 
�لثاين " �لعنود" ملالكها  حممد ر��صد 
�لثالث  �ملركز  �لغفلي،  �ل�صاوي  �صامل 
"�ل�صاهينة" ملالكها  �صيف عبيد مطر 
ب��ل��ح��وي�����س �آل ع��ل��ي، �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع " 
عبيد  �صعيد  عبد�هلل  ملالكها   �صر�بة" 
�خلام�س  �مل��رك��ز  ويف  �لكتبي،  �صاعن 
" �صمحه" ملالكها حممد عبيد حممد 

ر��صد �ملزروعي.
لقايا  ���ص��وط  يف  �الأول  �مل��رك��ز  وذه���ب 
�إىل   �لقبائل،  الأبناء  �أ�صايل  مهجنات 
علي  م��ط��ر  م�صبح  مل��ال��ك��ه��ا   "�صقر�" 
�ل��ك��ت��ب��ي، ف��ي��م��ا ج����اءت باملركز  غ��ري��ر 
من�صور  مل��ال��ك��ه��ا   "مز�يا"  �ل���ث���اين 
عبد�هلل �لدوده �صويد �لعامري، �ملركز 
�لثالث "�ل�صقر�" ملالكها  مبارك يافور 
مزينه  �لعامري، �ملركز �لر�بع "ملحة" 
�ملقبايل،  حممد  �صيف  �صامل  ملالكها  
ويف �ملركز �خلام�س " عجايب" ملالكها 
حممد بن ناجي بن ي�صلم �ل�صيعري.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�صهد �صعادة �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �صرطة ر�أ�س �خليمة 
يف ميد�ن �لرماية مبنطقة �ل�صو�ن �حلفل �خلتامي للربنامج �لتدريبي للرماية 
�لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي  �صعادة  بح�صور  �لر�بعة  دورته  يف   2021

نائب قائد عام �ل�صرطة وعدد من مدر�ء �الد�ر�ت و كبار �ل�صباط .
�أن بطوالت �لرماية و�الحتفاء �ل�صنوي برب�جمها  �للو�ء �لنعيمي  و�أكد �صعادة 
�لتدريبية تعترب ر�فد� حيويا الختيار �أع�صاء فريق �لرماية �لذي ميثل �صرطة 
�لد�خلية   وز�رة  مظلة  حت��ت  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل�صنوية  �ل��ب��ط��والت  يف  �خليمة  ر�أ����س 
نتائج متميزة  �ملزيد من �جلهود حل�صد  �لرماة على بذل  ور�ء حتفيز  وت�صعى 

ومتقدمة .
ولفت �إىل �أن �لقيادة �لعامة ل�صرطة ر�أ�س �خليمة توؤمن باأن موظفيها ميثلون 
على  �حل��ر���س  يتطلب  مم��ا  �الأم��ن��ي��ة  �ملنظومة  يف  و�الأوىل  �الأ�صا�صية  �ل��رك��ي��زة 
تطوير قدر�تهم ومهار�تهم با�صتمر�ر مبا يف ذلك تدريبهم على حمل �ل�صاح 

و��صتخد�مه بالطرق �ل�صحيحة ملا لذلك من دور يف ن�صر وحفظ �الأمن و�الأمان 
يف جمتمعنا �ملحلي . من جهته �أو�صح �لعقيد �لدكتور نا�صر �لبكر مدير مركز 
مهار�ت  ل�صقل  ياأتي  �لتدريبي  �لربنامج  هذ�  �أن  �خليمة  ر�أ���س  �صرطة  تدريب 
خال  م��ن  �لوظيفية  �مل��ه��ام  ت��اأدي��ة  �أُث��ن��اء  �ل�صاح  ��صتخد�م  يف  �ل�صرطة  رج��ال 
وتطور  �الأم��ن��ي��ة  �مل��ت��غ��ري�ت  م��ع  �لتعامل  يف  �ل�صرطي  �الأد�ء  م�صتوى  حت�صني 
�لتقليدية  �جلر�ئم  متلف  من  ومكت�صباتها  �لدولة  على  و�حلفاظ  �جلرمية 
نفذ  ر�أ���س �خليمة  �صرطة  تدريب  �أن مركز  و�أف��اد   . للحدود  و�لعابرة  و�ملنظمة 
�مل�صتفيدين منها  55 دورة تدريبية وور�س عمل بلغ عدد  �لعام �جلاري  خال 
2371 من منت�صبي �لقيادة ف�صا عن تنفيذ فعاليات �لرماية على مرحلتني 
��صتفاد منها 2739 موظفا . ويف ختام �حلفل كرم �صعادة �للو�ء علي عبد �هلل 
بن علو�ن �لنعيمي �لفائزين يف �لبطولة �لتي �صارك فيها 40 منت�صبا من كبار 
�لرعيل  �صعادته  ك��رم  كما  و�ل�صيد�ت  �ل�صف  و�صباط   ، و�ل�صباط   ، �ل�صباط 
�ل�صو�ن فيما مت  �لرماية يف  �ل�صابق ممن كانت لهم ب�صمات يف تطوير ميد�ن 

تقدمي درع تذكاري ل�صعادة �لقائد �لعام .

م�صاركات مميزة من مالك الإبل يف اأ�صواط اللقايا املحليات واملهجنات الأ�صايل باملزاينة

فار�س املزروعي يتفقد  مزاينة االإبل يف مهرجان حممد بن زايد ل�سباق الهجن ومزاينة االإبل ويتوج الفائزين باأ�سواط فئة االإيذاع

كرم الرعيل ال�صابق امل�صاهم بتطوير ميدان ال�صوان

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�سهد احلفل اخلتامي لربنامج الرماية
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•• اأبوظبي –الفجر:

�الإمار�تية  �ملحرفني  ر�بطة  ناق�صت 
�ل�صوبر  بكاأ�س  �خلا�صة  �ال�صتعد�د�ت 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  �الإم����ار�ت����ي، 
�لعني،  يف  �جلاليات  وممثلي  �ملحلية، 
خ���ال �الج��ت��م��اع �ل��ت��ن�����ص��ي��ق��ي، �لذي 
عقد يوم �الأحد �ملا�صي، با�صتاد هز�ع 
�إطار  �ل��ع��ني، يف  ب��ن ز�ي����د يف م��دي��ن��ة 
�لتح�صري�ت �ملتو��صلة من �أجل هذه 
�ل��ب��ط��ول��ة، �ل��ت��ي جت��م��ع ب���ني فريقي 
و�صباب  �ل���������دوري،  ب���ط���ل  �جل����زي����رة 
�الأه��ل��ي بطل ك��اأ���س رئي�س �ل��دول��ة يف 
�ملو�فق  �جلمعة،  ي��وم  �ملا�صي،  �ملو�صم 
�صعار  حتت  وتقام   ،2022 يناير   7

�لعامل". ملتقى  "�الإمار�ت 
�إد�ر�ت  عن  ممثلون  �الجتماع  ح�صر 
ز�يد،  بن  هز�ع  �صتاد  و�إد�رة  �لر�بطة، 
تعزيز  ���ص��ب��ل  م��ن��اق�����ص��ة  خ���ال���ه  ومت 
�حل�����ص��ور �جل���م���اه���ريي يف �مل���ب���ار�ة، 
و�آليات �لدعم �لتي �صتقدمها �جلهات 
"كاأ�س  الإجن��اح  و�جلاليات  �حلكومية 
�إقامته يف  �ختيار  �لذي مت  �ل�صوبر"، 
�لعني، بالنظر للنجاحات و�الإمكانات 

��صت�صافة  يف  �ملدينة  لهذه  �مل��ع��روف��ة 
�أكرب و�أهم �الأحد�ث �لريا�صية عموماً، 
ع��ل��ى وج���ه �خل�صو�س،  �ل��ق��دم  وك���رة 
وه��ي �ل��ت��ي ك��ان��ت وج��ه��ة للعديد من 
�ملحلية  للبطوالت  �لنهائية  �ملباريات 
و�لعربية، �إىل جانب ح�صورها �لبارز 
على �ل�صاحة �لقارية يف نهائيات �أمم 
�ملا�صية، و��صت�صافة مباريات يف  �آ�صيا 
�صهادة  ونالت  لاأندية،  �لعامل  كاأ�س 
�ملنظمات  �أكرب  من  و�لنجاح  �لتقدير 
�الجتماع  خ����ال  ومت  �ل���ري���ا����ص���ي���ة. 

"كاأ�س  يكون  �أن  �أهمية  على  �لتاأكيد 
مبار�ة  جم���رد  م��ن  �أك����رث  �ل�صوبر"، 
ك��رة ق��دم مل��دة 90 دق��ي��ق��ة، ول��ك��ن �أن 
كرنفاال  جلعلها  �جلهود  تكثيف  يتم 
ريا�صيًّا �صاما جلميع فئات �ملجتمع، 
وحتتفل  �جل���م���اه���ري،  ف��ي��ه  ل��ت��ل��ت��ق��ي 
لدولة  �خلم�صني  �الحت���اد  بعيد  م��ع��اً 
�الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وذلك 
�خلا�صة  �ل����رت����ي����ب����ات  خ������ال  م�����ن 
و�لفعاليات  �إق��ام��ت��ه��ا،  ���ص��ت��ت��م  �ل��ت��ي 
�ملبار�ة،  وبعد  وخ��ال  قبل  �مل�صاحبة 

م����ع �إق����ام����ة م���ن���اط���ق ل��ل��ج��م��اه��ري يف 
�ملنطقة �خل��ارج��ي��ة الإ���ص��ت��اد ه���ز�ع بن 
ز�ي����د، وف��ت��ح �مل��ج��ال �أم����ام �جلماهري 
�ملو�طنني  من  �جلن�صيات؛  كافة  من 
و�مل��ق��ي��م��ني، ل��ل��ح�����ص��ور و�ل���دخ���ول يف 
����ص���ح���وب���ات ع���ل���ى ج����و�ئ����ز ق��ي��م��ة بني 
�صوطي �ملبار�ة وعقب �صافرة �لنهاية. 
وتا �الجتماع �لقيام بزيارة ميد�نية 
��صتاد هز�ع  ملر�فق  من قبل �حل�صور 
�ل����وق����وف على  ب����ن ز�ي�������د، ح���ي���ث مت 
�لرتيبات �خلا�صة باحلدث �ملرتقب، 

ز�يد،  بن  ��صتاد هز�ع  وبحث جاهزية 
ب��اأب��ه��ى حلة وق���درة على  �ل���ذي ظهر 
لاأجو�ء  بالنظر  �مل��ب��ار�ة،  ��صت�صافة 
�جل��م��اه��ريي��ة �مل��م��ي��زة، �ل��ت��ي متيزت 
ب��ه��ا �مل���ب���ار�ة �الأخ������رية، �ل��ت��ي جمعت 
�أدنوك  دوري  يف  و�لن�صر  �لعني  ب��ني 
�لت�صهيات  حيث  م��ن  للمحرفني، 
ل��ل��ج��م��اه��ري، وت��وف��ري ج��ان��ب �الأم����ور 
�للوجي�صتية من �إد�رة �ال�صتاد للقيام 
�لازمة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ب��ال��رت��ي��ب��ات 

ل�"كاأ�س �ل�صوبر".

•• دبي-الفجر:

تعاقد �حتاد �الإم��ار�ت لكرة �لقدم 
�أورالن����دو  �ل��رب�زي��ل��ي��ة كاميا  م��ع 
�لفني  �مل�����دي�����ر  م���ن�������ص���ب  ل�������ص���غ���ل 
�لن�صوية  �الإم��ار�ت��ي��ة  للمنتخبات 
ل���ل���ف���رة �مل���ق���ب���ل���ة،  وث���م���ن���ت �أم����ل 
�إد�رة �حتاد  بو�صاخ ع�صو جمل�س 
�ل���ك���رة، رئ��ي�����س جل��ن��ة ك����رة �لقدم 
�لن�صائية �لدعم         �لا حمدود 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  يقدمه  �ل��ذي 
�ل��ك��رة ب��رئ��ا���ص��ة �ل�����ص��ي��خ ر����ص��د بن 
حميد �لنعيمي لن�صاط كرة �لقدم 

�لن�صائية.
�ل�صحفي  �ملوؤمتر  جاء ذلك خال 

�ل����ذي ُع��ق��د م�����ص��اء �أم�������س يف مقر 
�حتاد �لكرة بدبي و�خلا�س بتقدمي 

�ل���رب�زي���ل���ي���ة ك���ام���ي���ا �أورالن���������دو 
ملنتخباتنا  فنية   م��دي��رة  ب�صفتها 

غالية  �مل��وؤمت��ر  ح�صر  �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة. 
كرة  جلنة  ع�صو  �مل��ازم��ي  ع��ب��د�هلل 

�الإعام  وو�صائل  �لن�صائية،  �لقدم 
"�إن   : ب��و���ص��اخ  وق��ال��ت  �ملختلفة. 

�ملرحلة �ملقبلة �صت�صهد عمًا كبري�ً 
�لن�صائية،  �لكرة  تطوير  �أج��ل  من 

خطوة  �أورالن����دو  م��ع  �لتعاقد  و�أن 
موؤكدة  �لبناء"،  م�صرية  يف  مهمة 

�لوطنية  �ل��ع��ن��ا���ص��ر  ����ص��ت��ف��ادة  �أن 
�صتكون كبرية من خال  �لن�صوية 
�لكروية  �مل����د�ر�����س  �إىل  �ل���ت���ع���رف 
�ملختلفة، ومن �أبرزها �لرب�زيلية. 

و�لنجاح  �لتوفيق  بو�صاخ  ومتنت 
ل���ل���ج���م���ي���ع وحت����ق����ي����ق �الأه�����������د�ف 
�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ب�����دوره�����ا �أع����رب����ت 
�ل���رب�زي���ل���ي���ة ك���ام���ي���ا �أورالن���������دو 
ب��وج��وده��ا يف دولة  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
م�صوؤولية  وت���ول���ي���ه���ا  �الإم�����������ار�ت 
منتخبات  تدريبات  على  �الإ�صر�ف 
�أنها �صت�صع   �إىل  �ل�صيد�ت، م�صرية 
وجتاربها  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  خ���رب�ت���ه���ا  
�لن�صائية  �ل��ك��رة  خل��دم��ة  �ل�صابقة 

�الإمار�تية.

احتاد الكرة يتعاقد مع مديرة فنية برازيلية ملنتخباتنا الوطنية الن�صائية

بو�ساخ تثمن دعم جمل�س اإدارة جمل�س االإدارة لتطوير الكرة الن�سائية

رابطة املحرتفني تبحث حت�سريات »ال�سوبر« مع اجلهات احلكومية وممثلي اجلاليات يف العني

الكرة العاملية ويعربون عن �صعادتهم بالتواجد يف  تواجه  التي  التحديات  عن  يتحدثون  • النجوم 
دبي

�لريا�صي  دب������ي  "موؤمتر  ح���ظ���ي 
حممد  "مبادر�ت  ع�����ص��و  �لدويل" 
�آل مكتوم �لعاملية"، وحفل  بن ر��صد 
�لذي  �صوكر"  ج��ل��وب  "دبي  ج��و�ئ��ز 
�صعار  حت��ت  خليفة"  "برج  يف  �أق��ي��م 
ومتابعة  باهتمام  �لعامل"  "ملتقى 
ب�صكل  تفاعل  �ل��ذي  �لعاملي  �الإع���ام 
و����ص��ع م��ع م��ا مت ط��رح��ه يف �جلل�صة 
�حل����و�ري����ة �ل��ت��ي جت��م��ع �أه����م جنوم 
دبي  جمل�س  يحر�س  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل 
دورة  تنظيمها يف كل  �لريا�صي على 
للتعرف  �صنويا  �مل��وؤمت��ر  دور�ت  م��ن 
على �أ�صلوب �حلياة و�للعب وطريقة 
�لعاملية  �لكرة  جن��وم  وتعامل  تفكري 
م��ع م��ت��ل��ف �ل��ت��ح��دي��ات ور�أي���ه���م يف 
�أهم �لق�صايا �لتي تخ�س كرة �لقدم 

�لعاملية.
�لن�صخة �ل�صاد�صة ع�صرة من موؤمتر 
دبي �لريا�صي �لدويل �لتي ح�صرها 
بن  حممد  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��صد 
�لطاير  م��ط��ر  وم���ع���ايل  �ل��ري��ا���ص��ي، 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س، وع�����دد من 
حظيت  �ل��ري��ا���ص��ي��ة،  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ات 
باهتمام كبري من �ل�صحافة �ملحلية 
و�صائل  ���ص��ل��ط��ت  ح���ي���ث  و�ل����دول����ي����ة 
�الإعام �لعاملية �ل�صوء للحديث عن 
�ملوؤمتر  حققه  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح 

وعلى �أهمية �جلل�صة �حلو�رية �الأوىل 
�حلدث  بها  �فتتح  �ل��ت��ي  نوعها  م��ن 
�ثنني  �ل��ع��امل  م��رة يف  الأول  وجمعت 
�أب��رز �ملهاجمني يف �لعامل حالًيا  من 
هما �لبولندي روبرت ليفاندوف�صكي 
�لذي دخل مو�صوعة غيني�س لاأرقام 
يف  �الأه�����د�ف  ت�صجيل  يف  �لقيا�صية 
�ل��ب��ون��د���ص��ل��ي��غ��ا وح��ق��ق �ل��ع��دي��د من 
�لعاملية  �الأل��ق��اب  وح�صد  �لبطوالت 
و�أف�صل  �ل���ع���امل  يف  الع���ب  ك��اأف�����ص��ل 
كيليان  و�لفرن�صي  �أوروب���ا،  يف  الع��ب 
مبابي �لذي يعد �أهم مهاجم �صاب يف 
�جليل �جلديد  حالًيا وميثل  �لعامل 
�لعامليني  �ل���ق���دم  ك����رة  الع���ب���ي  م���ن 
�لفرن�صي  �مل��ن��ت��خ��ب  م��ع  ف���از  و�ل����ذي 
بكاأ�س �لعامل 2018 وبطولة دوري 
�الأمم �الأوروبية يف 2021  وح�صد 
�لعديد من �لبطوالت وحقق �لعديد 

من �الألقاب �لعاملية.
وك������ان م����ن �أه������م �ل���ن���ق���اط �ل���ت���ي مت 
مناق�صة  �جل��ل�����ص��ة  خ����ال  ط��رح��ه��ا 
�ل���ل���ع���ب �حل���دي���ث���ة يف كرة  ط���ري���ق���ة 
�لقدم وبناء �لفريق �لناجح وطريقة 
توظيف �لنجوم يف �لت�صكيل �ملنا�صب 
مقرح  وك���ذل���ك  �ل��ن��ج��اح،  لتحقيق 
تنظيم كاأ�س �لعامل كل عامني و�أهم 
�ل��اع��ب��ني يف  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لق�صايا 
�لاعبني  �أك��د كا  �لقدم حيث  ك��رة 

�أن ك���رة �ل��ق��دم ح��ال��ي��ا �أ���ص��ب��ح حتمل 
�لتي  �لبدنية  �لتحديات  من  �لكثري 
وحالتهم  �لاعبني  �أد�ء  على  ت��وؤث��ر 
�لبدنية و�لذهنية حيث �أن �لاعبني 
يف �الأندية و�ملنتخبات �لعاملية يلعبون 
�أكرث من 60 مبار�ة يف �لعام �لو�حد 
وب��ال��ت��ايل ف��ي��ج��ب �ل��ت��ف��ك��ري يف عدم 
�لذي  بال�صكل  �مل��ب��اري��ات  ع��دد  زي���ادة 
يزيد من �الأعباء �لبدنية و�لنف�صية 

على �لاعبني 
جًد�  �صعيد  "�أنا  مبابي:  ق��ال  وج��دد 
ل��ت��و�ج��دي يف دب����ي، و�ج��ت��م��اع��ي مع 
�لعامل  يف  �لاعبني  �أه��م  م��ن  نخبة 
و�الأ�صماء  �ل���ك���ب���ار  �الأ����ص���اط���ري  م���ن 
�ل��ك��ب��رية يف ك���رة �ل���ق���دم، �إن����ه �إجن���از 
كبري يل للفوز بهذه �جلائزة يف دبي، 
فهي متثل حافز كبري لتقدمي �ملزيد، 
و�صلت  �ل��ت��ي  �مل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
��صمي يف  �أن ي�صطر  �أري��د  فاأنا  �إليها، 
�لتاريخ، و�أنا متعط�س الإحر�ز �ملزيد 
�أن  علي  لذلك  �صنوًيا،  �جل��و�ئ��ز  من 
�أت�����درب ك���ل ي���وم ب��ج��د �أك����رب فهناك 
يف  �جليدين  �لاعبني  م��ن  �لعديد 
�صياأخذ  ي��وًم��ا  تكا�صلت  و�إذ�  �ل��ع��امل 

�أحد ما مكاين".
يف ح����ني ق�����ال ل��ي��ف��ان��دوف��ي�����ص��ك��ي يف 
ح�صابه على �ن�صتغر�م: �إنه ملن دو�عي 
�أك���ون هنا يف دبي  �أن  ���ص��روري د�ئ��ًم��ا 

�الأ�صدقاء  م��ن  بالعديد  �ألتقي  و�أن 
جزيًا  �صكر�ً  �لر�ئعني.  و�لاعبني 
لكم على �جلو�ئز، فهي قّيمة للغاية 
بالن�صبة يل.. �صكر�ً جلميع �ملعجبني 
�أه���دي  �أن  �أود  يل.  ���ص��وت��و�  �ل���ذي���ن 
�ل�صباب  للريا�صيني  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه 
�أنه  ت��ذك��ر  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  يف جميع 
�أن  �ل��ن��ج��اح، عليك  �أج��ل حتقيق  م��ن 
تتعافى مر�ًر� وتكر�ًر� من �إخفاقاتك 
�أحامك.  �أجل  من  �لكفاح  وتو��صل 
لكم  �أمتنى  �لفائزين!  لكل  م��ربوك 
�لقادم  للعام  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  ك��ل 

!2022
وقائد  م��ي��ون��ي��خ  ب���اي���رن  جن���م  وز�ر 
دبي  �إك�صبو  مقر  �لبولندي  �ملنتخب 
�حلدث  جلمهور  وحت��دث   ،2020
�ل���ذي���ن جتمعو�  �ل���ع���امل  يف  �الأك�����رب 
�إك�صبو  ق���ل���ب  �ل���و����ص���ل  ����ص���اح���ة  يف 
�لعاملي  �ل��ن��ج��م  ب���زي���ارة  و����ص��ت��م��ت��ع��و� 
�لكبري وم�صاهدته وهو يتحدث عن 
وزيارة  دب��ي  �إىل  باحل�صور  �صعادته 
باجلائزة  و�ل���ف���وز   2020 �إك�����ص��ب��و 
�لعاملية، كما �لتقط عدد كبري منهم 

�صوًر� مع جنمهم �لعاملي �لكبري.
ك��م��ا ع��رب �ل��ع��دي��د م��ن جن���وم �لكرة 
�لفعالية  ح�����ص��رو�  �ل��ذي��ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
ك�صيوف من د�خل وخارج �لدولة �أو 
من �لذين مت تكرميهم عن �صعادتهم 

�لذي  �ل�صنوي  �حل��دث  بح�صور هذ� 
�الأطر�ف  متلف  للقاء  فر�صة  يعد 
�لعاملية  �ل����ق����دم  ك�����رة  يف  �ل���ف���اع���ل���ة 
م����ن �إد�ري���������ني والع����ب����ني وم���درب���ني 
و����ص��ت��ع��ر����س و�ق����ع وم�����ص��ت��ق��ب��ل كرة 
�الحتفال  وك��ذل��ك  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل��ق��دم 
�أ�صحاب  م��ن  �مل��ب��دع��ني  ب��ال��اع��ب��ني 
�لفوز  نالو� �صرف  �لذين  �الإجن��از�ت 

بهذه �جلائزة.
�أه���م و���ص��ائ��ل �الإع����ام �لعاملية  وم���ن 
�ل��ت��ي ت��ن��اول��ت �أخ���ب���ار �مل���وؤمت���ر قناة 
���ص��ك��اي ���ص��ب��ورت �الإي��ط��ال��ي��ة، ب��ي بي 
ور�دي���و  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، �صحيفة  ���ص��ي 
�لربيطانية، فوتبول  ذ� �صن  ماركا، 
�إي  قناة  يورو�صبورت،  قناة  �إيطاليا، 
��س بي �إن، قناة فر�ن�س 24، قناة تي 
ت�صانلز  تلفزيون  �ل�صلوفاكية،   3 �يه 
نيوز  �صبورتنغ  �صحيفة  �لنيجريي، 
�الإ�صبانية،  ������س  �ي����ه  �الأم���ري���ك���ي���ة، 
�أبوال  �صحيفة  �لفرن�صية،  لو�إيكيب 
بر�صلونة  ن���ادي  م��وق��ع  �ل��ربت��غ��ال��ي��ة، 
�ل�صنغافوري،  �ي��ه  �إن  �صي  �لر�صمي، 
�صبورت،  �إن�������ص���اي���در  ي���اه���و،  ج������وول، 
باري�صيان  ل��و  �لفرن�صي،  �صبورت�س 
�لفرن�صي، وغريها �لكثري من و�صائل 

�الإعام من متلف دول �لعامل.
�لتو��صل  و����ص���ائ���ل  ����ص��ت��ع��ل��ت  ك���م���ا 
و�لتعليقات  ب��االأخ��ب��ار  �الج��ت��م��اع��ي 

على �حلدث من �حل�صابات �لر�صمية 
 200 م��ن  �أك��رث  �لر�صمية يف  وغ��ري 
بينها  وم������ن  �ل�����ع�����امل  ح������ول  دول�������ة 

�مل�صاركة  و�الأن��دي��ة  �لنجوم  ح�صابات 
متابعيها  ع��دد  يزيد  �لتي  و�ل��ف��ائ��زة 
من�صات  ع���ل���ى  م���ت���اب���ع  م���ل���ي���ار  ع���ل���ى 

�لذين  وفي�صبوك  وتوير  �ن�صتغر�م 
عن  و�أف���ام  م�صورة  لقطات  تابعو� 

�حلدث �ل�صنوي.

ليفاندوفي�صكي يزور اإك�صبو 2020

اهتمام عاملي مبوؤمتر دبي الريا�سي الدويل وحوار ليفاندوفي�سكي ومبابي

مهرجان ليوا الدويل » تل مرعب« 
يدخل يومه ال� 14 بال� »برين اآوت«

•• الظفرة-وام:

 -  2021 مرعب  "تل  �ل��دويل  ليو�  مهرجان  و��صل 
2022 " مناف�صاته يف �أجو�ء مثرية مبنطقة �لظفرة 
وتل مرعب مع ختام حتدي حلبة �لدر�جات "يو تي" 

م�صاء �أم�س مب�صاركة و��صعة من �ملتناف�صني.
و�صهدت �لنتائج �صيطرة �إمار�تية على �ملر�كز �الأوىل، 
حيث حقق �ملركز �الأول يف فئة "توربو" حممد قلز�ر، 
ويف  �لهاملي،  مطر  وثالثا  �صعيد،  حممد  ثانيا  وح��ل 
فئة بدون "توربو" حل يف �ملركز �الأول حممد �لكندي، 

فيما جاء ثانيا حممد قلز�ر، وثالثا مطر جمعة.
ع�صر  �لر�بع  �ليوم  يف  �ليوم  مرعب  حتديات  وت�صتمر 
�لفعاليات  " �إح����دى  �آوت  " ب���رين  �ل����  م��ن��اف�����ص��ات  م��ع 
�أن ت�صهد  �ملنتظر  لل�صيار�ت، و�لتي من  �ال�صتعر��صية 
�إثارة كبرية وح�صور جماهريي و��صع يف حلبة مرعب، 
�لتحد  �نطاق  �ملناف�صات  وم�صاركي  ع�صاق  وينتظر 
�الأقوى يف تل مرعب وهو �صعود �لتل يومي �خلمي�س 
و�جلمعة �ملقبلني كي يكون �صباق �صعود �لتل هو �أف�صل 

ختام للمناف�صات �ملثرية يف مهرجان ليو� �لدويل.

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقبي�صي  بطي  �هلل  عبد  و�أ���ص��اد 
ن���ادي ل��ي��و� �ل��ري��ا���ص��ي ب��ال��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حققه 
�مل��ه��رج��ان ه���ذ� �مل��و���ص��م، وب��االإق��ب��ال �جل��م��اه��ريي من 
متلف مناطق �لدولة وعدد من دول �خلليج، خا�صة 
و�خلدمات  �لقوية  و�ل��ب��ط��والت  �لفعاليات  ت��ن��وع  م��ع 
للمنطقة  متكاما  مهرجانا  "قدمنا  وقال:  �ملقدمة. 
يف هذه �لفرة، و��صتطعنا �لو�صول �إىل �صريحة كبرية 
م��ن �جل��م��ه��ور، وت��ع��د زي���ادة ن�صبة �مل�����ص��ارك��ني يف مثل 
تطبيق  ظ��ل  يف  �ولوياتنا،  �صمن  م��ن  �ل�صباقات  ه��ذه 
�مل�صاركني  على  حفاظا  �الح��ر�زي��ة  �الإج����ر�ء�ت  كافة 
ن�صهد  �أن  نتوقع   " �لقبي�صي:  و�أ���ص��اف  و�جلمهور". 
ن�صبة م�صاركة و��صعة وح�صور كبري يف �آخر يومني من 
�لعمل  ف��رق  عرب  لذلك  م�صتعدون  ونحن  �ملهرجان، 
و�للجان �ملختلفة �مل�صتعدة للتعامل مع كل �مل�صتجد�ت 
ب��اح��ر�ف��ي��ة وك���ف���اءة ع��ال��ي��ة، ون��ت��م��ن��ى �ل�����ص��ام��ة لكل 
و�أ�صعر  للتل،  �ل�صيار�ت  مناف�صات �صعود  �مل�صاركني يف 
ب�صعادة بالغة الإقبال �جلماهري على ليو� ووك طو�ل 
�أيام �ملهرجان، وكذلك على مر�كز �خلدمات �ملتنوعة 

باملنطقة".
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الفجر الريا�ضي

د�فيد  �الإ�صباين  �ملرمى  وحار�س  كافاين  �إدين�صون  �الأوروغ��وي��اين  �ملهاجم  �أنقذ 
دي خيا فريقهما مان�ص�صر يونايتد من �خل�صارة �أمام م�صيفه نيوكا�صل باإدر�ك 
"�صانت  ملعب  على  �الثنني  ت�صديات  ب�صتة  �لثاين  وتاألق   1-1 للتعادل  �الأول 

جيم�س بارك" يف ختام �ملرحلة �لتا�صعة ع�صرة من بطولة �إنكلر� لكرة �لقدم.
وعانى مان�ص�صر يونايتد كثري� �أغلب فر�ت �ملبار�ة وخ�صو�صا بدنيا بعد غياب 
�صفوف  "كوفيد19-" يف  ف��ريو���س  تف�صي  ب�صبب  يوما   15 مل��دة  �ملناف�صة  ع��ن 
برنتفورد  �أم��ام  مبار�تيه  تاأجيل  مت  حيث  �لفني  جهازه  �أع�صاء  وبع�س  العبيه 

وبر�يتون.
تقدم  عندما  �ملو�صم  ه��ذ�  �ل��ث��اين  ف��وزه  حتقيق  �إىل  طريقه  يف  نيوكا�صل  وك��ان 
�ل�صابعة،  �لدقيقة  يف  �صان-ماك�صيميليان  �آالن  �لفرن�صي  ملهاجمه  مبكر  بهدف 
وكان باإمكانه هز �ل�صباك مر�ت عدة لوال تاألق دي خيا يف �لت�صدي للعديد من 
�لهجمات بينها �صت كر�ت بني �خل�صبات �لثاث، ف�صا عن رد �لقائم �الأي�صر 

لكرة �لبديل جاكوب موريف )88(.
�الأمل��اين ر�ل��ف ر�نغنيك مع جايدون �صان�صو  �مل��درب  �ل��ذي دف��ع به  لكن كافاين 
�أدرك  فريد،  و�ل��رب�زي��ل��ي  غرينيوود  ماي�صون  من  ب��دال  �لثاين  �ل�صوط  مطلع 

�لتعادل يف �لدقيقة 71، ثم �أهدر بعدها بخم�س دقائق فر�صة �صهلة للتعزيز.
وحافظ يونايتد على �صجله �خلايل من �خل�صارة مع مدربه �ملوؤقت ر�نغنيك 
�ملركز �خلام�س من توتنهام  و�نتز�ع  تو�ليا  �لر�بع  لكنه ف�صل يف حتقيق فوزه 

�لذي ميلك ثاث مباريات موؤجلة.
ورفع يونايتد �لذي كان ميني �لنف�س ر�صيده �إىل 28 نقطة يف �ملركز �ل�صابع 

بفارق �الهد�ف خلف و�صت هام.
�إىل  �صعيه  يف  ثمينتني  نقطتني  نيوكا�صل  �أه���در  �ملقابل،  يف 

و�كتفى  �لت�صامبون�صيب،  �ىل  �ملوؤدية  �ملر�كز  من  �لهروب 
بنقطة و�حدة رفع بها ر�صيده �إىل 11 نقطة وف�س بها 

�صر�كة �ملركز �الأخري مع نوريت�س �صيتي.
��صتغل  عندما  �لت�صجيل  �فتتاح  يف  نيوكا�صل  وجن��ح 
خطاأ للمد�فع �لفرن�صي ر�فايل فار�ن يف ت�صتيت كرة 
لونغ�صتاف ومررها  �صون  فانتزعها  �مللعب  و�صط  يف 
�ملنطقة  د�خ���ل  ت��وغ��ل  �ل���ذي  �صان-ماك�صيمان  �إىل 

و�صددها يف �لز�وية �لي�صرى �لبعيدة للحار�س دي 
خيا )7(.

بت�صديدة  حظه  جولينتون  �ل��رب�زي��ل��ي  وج��رب 
ب��ج��و�ر �لقائم  ق��وي��ة م��ن خ���ارج �ملنطقة م��رت 

كرة  �صيلفي  ج��وجن��و  ���ص��دد  ث��م   ،)12( �الي�����ص��ر 
قوية من خارج �ملنطقة �بعدها دي خيا ب�صعوبة 

.)24(
مرمى  دوب��ر�ف��ك��ا  م��ارت��ن  �ل�صلوفاكي  و�أن��ق��ذ 
نيوكا�صل من هدف �لتعادل بت�صديه النفر�د 
رك��ل��ة حرة  �ث��ر  قريبة  م�صافة  م��ن  غ��ري��ن��وود 
بذكاء  فرناندي�س  برونو  �لربتغايل  له  لعبها 

قبل �ن ي�صتتها �لدفاع )42(.
باإ�صابة  م��وج��ع��ة  ���ص��رب��ة  ن��ي��وك��ا���ص��ل  وت��ل��ق��ى 
فرك  �لي�صرى  قدمه  يف  ويل�صون  مهاجمه 

مكانه ملوريف)6+45(.
ودف����ع ر�ن��غ��ن��ي��ك ب��ك��اف��اين و���ص��ان�����ص��و مطلع 
فريقه،  �أو����ص���اع  لت�صحيح  �ل��ث��اين  �ل�����ص��وط 
عرب  ثانيا  هدفا  ت�صتقبل  ك��ادت  �صباكه  لكن 

عر�صية  ك��رة  تلقى  عندما  �صان-ماك�صيمان 
بي�صر�ه  فتابعها  �ملرمى  �أم��ام  جولينتون  من 

من ن�صف مر لكن دي خيا �بعدها يف توقيت 
منا�صب )48(.

خارج  من  قوية  بت�صديدة  ر��صفورد  ماركو�س  ورد 
�ملنطقة �بعدها دوبر�فكا ب�صعوبة �ىل ركنية )50(.

لر�ين  ق��وي��ة  لت�صديدة  وت�صدى  تاألقه  خيا  دي  وت��اب��ع 

فر�يزر من د�خ��ل �ملنطقة )63(، ثم ت�صدى الأخ��رى قوية من خ��ارج �ملنطقة 
ل�صان-ماك�ص�صمان )66(.

وكاد �لبديل موريف ي�صيف �لهدف �لثاين من ت�صديدة خادعة من خارج �ملنطقة 
مرت بجو�ر �لقائم �الأي�صر �لبعيد )68(. وجنح كافاين يف �إدر�ك �لتعادل عندما 
تلقى كرة عر�صية من �ملد�فع �لربتغايل ديوغو د�لوت ف�صددها بيمناه من م�صافة 
قريبة �رتدت من �ملد�فع جمال ال�صيلز وتهياأت �أمامه مرة ثانية فهياأها لنف�صه 
و�أه��در كافاين فر�صة ذهبية  �ملرمى )71(.  و�صددها بني �صاقي �الأخ��ري د�خل 
لت�صجيل �لهدف �لثاين عندما تلقى كرة عر�صية من 
برعونة  لعبها  تيلي�س  �أليك�س  �لرب�زيلي 
من م�صافة قريبة فاأبعدها ال�صيلز من 

باب �ملرمى )76(.
وح�����رم �ل���ق���ائ���م �الي�������ص���ر م���وريف 
ت�صديدة  رد  عندما  �لتعزيز  من 
�ملنطقة  د�خ����ل  م���ن  �خل���ادع���ة 
�الآخر  �لبديل  �أم��ام  فتتهياأ 
ميغل  �ل�����ب�����ارغ�����وي�����اين 
حافتها  ع��ن��د  �أمل������ريون 
�أبعدها  قوية  ف�صددها 
�إىل  ب�صعوبة  خ��ي��ا  دي 

ركنية )88(.

كافاين ودي خيا ينقذان يونايتد 
من اخل�سارة اأمام نيوكا�سل

�سيف املن�سوري ُي�سارك يف اجتماع جلنة 
امل�سابقات باحتاد غرب اآ�سيا

•• اأبوظبي-وام: 

خلت قائمة �أغلى 10 العبني كرة قدم يف �لعامل مع نهاية عام 2021 من 
�الأرجنتيني ليو مي�صي العب باري�س �صان جريمان �لفائز بجائزة �لبالون دور 
رونالدو  كري�صتيانو  و�لربتغايل  م�صريته،  يف  �ل�صابعة  للمرة  �ملا�صي  �ل�صهر 
العب مان�صي�صر يونايتد و�أف�صل هد�ف على مر �لع�صور، و�لبولندي روبرت 
ليفاندوفي�صكي العب بايرن ميونيخ هد�ف �ملو�صم 2021، وذلك يف مفاجاأة 

من �لعيار �لثقيل.
تر�ن�صفري   " ملوقع  وفقا  �لعامل  العبي  �أغلى  قائمة  يف  �الأول  �ملركز  و�حتل 
�لاعب  �ل�صوقية،  �لاعبني  وقيمة  �أ�صعار  يف  �ملتخ�ص�س  �لعاملي  ماركت" 

�لعامل  يف  الع��ب  �أف�صل  بجائزة  �الأول  �أم�س  �لفائز  مبابي  كليان  �لفرن�صي 
مليون   160 �ل�صوقية  قيمته  بلغت  حيث   ،2021 دب��ي  �صوكر  ج��ل��وب  يف 
65 مليون يورو على خلفية تاأثري�ت �صوق  يورو برغم تر�جعها مبا يو�زي 
�نتقاالت �لاعبني بجائحة كورونا، حيث كانت قيمته �ل�صوقية قبل �جلائحة 

تبلغ 225 مليون يورو.
وحل �لاعب �لرنويجي �يرلينج هاالند مهاجم برو�صيا دورمتوند يف �ملركز 
�لثاين بقيمة �صوقية تبلغ 150 مليون يورو، على خلفية عطائه �ملميز مع 
فريقه، وت�صابق عدد من �أكرب �أندية �أوروبا ل�صر�ئه و�ال�صتفادة من خدماته، 
خا�صة �أنه ما ز�ل مل يكمل عامه �ل� 22، ويحطم �لكثري من �الأرقام �لقيا�صية 
كهد�ف متكامل ميتلك عنا�صر �ل�صرعة ولقوة و�ملهارة يف �آن و�حد ويبغ طوله 

�صم.  194
ليفربول  ���ص��اح جن��م  �مل�صري حممد  �ل��اع��ب  �لثالث  �مل��رك��ز  وي��ت��و�ج��د يف 
يف  �لقوية  �نطاقته  من  م�صتفيد�  ي��ورو،  مليون   100 تبلغ  �صوقية  بقيمة 
�صانعي  وقائمة  ليج،  �لربمييري  ه��د�يف  لقائمة  وت�����ص��دره  �جل���اري،  �ملو�صم 
�الأهد�ف �أي�صا، ويقدم �صاح مو�صما ��صتثنائيا مع ليفربول يف �ل�صامبيونز 

ليج، و�لربمييري ليج.
وي��اأت��ي ه��اري ك��ني ه��د�ف فريق توتنهام يف �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع م��ن حيث �لقيمة 
�ل�صوقية بر�صيد 100 مليون يورو �أي�صا م�صتفيد� من فوزه �ملو�صم �ملا�صي 
روملو  �لبلجيكي  ويليه  ليج،  �لربمييري  الأف�صل هد�ف يف  �لذهبي  باحلذ�ء 
لوكاكو مهاجم ت�صيل�صي بقيمة �صوقية تبلغ 100 مليون يورو، ثم �لهولندي 

مليون   90 تبلغ  �صوقية  بقيمة  �الإ�صباين  بر�صلونة  يوجن العب  دي  فر�نكي 
يورو، و�لبلجيكي كيفني دي بروين العب مان�صي�صر �صيتي يف �ملركز �ل�صابع 
العب  فرينانديز  برونو  و�لربتغايل  ي��ورو،  مليون   90 تبلغ  �صوقية  بقيمة 
و�لرب�زيلي  �أي�صا،  يورو  90 مليون  تبلغ  �صوقية  بقيمة  يونايتد  مان�صي�صر 
مليون   90 تبلغ  �صوقية  بقيمة  جريمان  �صان  باري�س  الع��ب  د��صيلفا  نيمار 
�لعا�صر  �ملركز  �صيتي يف  مان�صي�صر  فودين العب  فيل  �الإجنليزي  ثم  ي��ورو، 

بقيمة �صوقية تبلغ 85 مليون يورو.
قد  لهم  �ل�صوقية  و�لقيمة  �لاعبني  �نتقاالت  �صوق  �أن  �إىل  �الإ���ص��ارة  جت��در 
تاأثرت كثري� بجائحة كورونا، خا�صة مع تعر�س معظم �أندية �لعامل الأزمات 

مالية.

قائمة اأغلى العبي العامل تخلو من مي�سي ورونالدو وليفاندوفي�سكي مع نهاية 2021

•• اأبوظبي-الفجر:

كرمت �صرطة �أبوظبي  �مل�صتجدين �ملتميزين يف �ل�صباحة 
باإد�رة  �لتاأهيل �ل�صرطي �لتابعة الأكادميية �صيف بن ز�يد 
�لربنامج  يف  �لتحاقهم  بعد  و�الأمنية  �ل�صرطية  للعلوم 

لثاثة ��صهر وذلك يف نادي �صباط �صرطة �لعني.

و�أكد �لعميد �لدكتور ر��صد حممد بو ر�صيد نائب مدير 
و�الأمنية  �ل�����ص��رط��ي��ة  للعلوم  ز�ي���د  ب��ن  �صيف  �أك��ادمي��ي��ة 
�أهمية �لربنامج  و�لذي ياأتي يف �إطار �الرتقاء بالعملية 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة ورف����ع م�����ص��ت��وى �ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة لعنا�صر 
ت�صاعدهم  �لتي  �الأ�صا�صية  �مل��ه��ار�ت  و�إك�صابهم  �ل�صرطة 

على �لقيام بو�جباتهم بكفاءة و�قتد�ر .

�سرطة اأبوظبي تكرم امل�ستجدين 
املتميزين يف »برنامج ال�سباحة«

•• اأبوظبي-الفجر

�صارك �صيف ماجد �ملن�صوري ع�صو جمل�س �إد�رة �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم 
ع�صو جلنة �مل�صابقات باحتاد غرب �آ�صيا يف �جتماع �للجنة �لذي ُعقد �أم�س  
عرب تقنية �الت�صال �ملرئي مب�صاركة رئي�س و�أع�صاء �للجنة وم�صوؤويل �حتاد 

غرب �آ�صيا.
وناق�س �الجتماع �لبنود �ملدرجة على جدول �الأعمال �أهمها �لتو��صل �لفعال 
مع �الحتاد �الآ�صيوي لكرة �لقدم ب�صاأن �عتماد �لبطوالت �لتي ُينظمها �حتاد 
و�ملر�حل  و�ل�����ص��ي��د�ت  للرجال  �لوطنية  باملنتخبات  و�خل��ا���ص��ة  �آ�صيا  غ��رب 
�صتقام يف  �لتي  �لبطوالت  ، وبرجمة  �الأندية   �إىل جانب بطوالت  �لعمرية 

�لقاري. �الحتاد  �أجندة  مع  تتنا�صب  بحيث   2022
، بطولة غرب  �ملقبل  �لعام  �آ�صيا يف  �حت��اد غرب  �أجندة م�صابقات  وتت�صمن 
ومت  �ملقبل،  مار�س   29 �إىل   21 من  للفرة  عاماً   23 حتت  �لثالثة  �آ�صيا 
غرب  منطقة  ملنتخبات  حت�صريية  كبطولة  الإقامتها  �مل��وع��د  ه��ذ�  �ختيار 
�ل�صعودية،  �الأردن،  "�الإمار�ت،  �آ�صيا  كاأ�س  تاأهلت نهائيات بطولة  �لتي  �آ�صيا 

�لعر�ق" مع ماطبة �الحت��اد�ت �الأع�صاء لتحديد �الحتاد  �لكويت،  قطر، 
�مل�صت�صيف، و�حتمالية دعوة فرق من خارج منطقة غرب �آ�صيا، ح�صب عدد 

�لفرق �مل�صاركة من �الحتاد�ت �الأع�صاء.
وبطولة �حتاد غرب �آ�صيا �لثالثة لل�صباب مو�ليد 2003 خال �لفرة 25 
مو�ليد  للنا�صئني  �لتا�صعة  و�لبطولة  فل�صطني،  يف  �أغ�صط�س   4 �إىل  يوليو 
 10 �إىل   1 �لفرة من  �أو  يونيو   3 �إىل  مايو   24 �لفرة من  يف   2006

�صبتمرب، مع حتديد �لبلد �مل�صت�صيف و�ملوعد �لنهائي الحقاً.
�لتي   2009 م��و�ل��ي��د  ل��ل��و�ع��دي��ن  �الأوىل  �لبطولة  �الأج��ن��دة  و��صتحدثت 
نهائي  ب�صكل  موعدها  و�صيتحدد  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  �صت�صت�صيفها 

خال �لفرة �لقادمة.
وتنظيم �لبطولة �لثانية لكرة �لقدم �ل�صاطئية �صمن ��صر�تيجيته لتطوير 
�للعبة يف �ملنطقة، وي�صت�صيفها �الحتاد �ل�صعودي لكرة �لقدم بالتعاون مع 
لكرة  �لر�بعة  و�لبطولة   ،Beach Soccer Worldwideمنظمة
�إىل  �ل�صاالت للرجال يف دولة �لكويت، على �أن يتم حتديد موعدها الحقاً 

جانب �لبطوالت �خلا�صة بكرة �لقدم �الإلكرونية.

اجلامعة االأوزبكية متنح الرزوقي الدكتوراة 
الفخرية تقديرا جلهوده يف تطوير لعبة الكاراتيه

•• ط�شقند-وام:

منحت جامعة �لدولة �الوزبكية للربية �لبدنية و�لريا�صية �للو�ء م نا�صر 
عبد�لرز�ق �لرزوقي رئي�س �الحتادين �الإمار�تي و�الآ�صيوي للكار�تيه �لنائب 
�الأول لرئي�س �الحتاد �لدويل درجة �لدكتور�ة �لفخرية /بروف�صور/ بناء 
�إد�رة �جلامعة تقدير� الإجناز�ته للريا�صة و�لريا�صيني  على قر�ر جمل�س 
ريا�صة  مكانة  تعزيز  يف  ودوره  و�ملحلي،  و�الآ�صيوي  �ل��دويل  �مل�صتوى  على 

�لكار�تيه يف �لعامل.
ح�صر حفل �لتكرمي رئي�س �جلامعة �أ.د- حممود جون بولتاباييف، و�ع�صاء 
جون  علم  للكار�تيه  �الوزب��ك��ي  �الحت���اد  ورئ��ي�����س  �جل��ام��ع��ة،  �د�رة  جمل�س 
ماييف، و�ع�صاء جمل�س �إد�رته كما ح�صر من �الحتاد �ال�صيوي ر��صد عبد 
�ملجيد �آل علي نائب رئي�س �الحتاد �ال�صيوي، و�بر�هيم �لدرع ع�صو �للجنة 

�لفنية، وحممد عبا�س �ملدير �لعام الحتاد �المار�ت للكار�تيه.
و�لقى �للو�ء م نا�صر �لرزوقي كلمة يف تلك �ملنا�صبة قدم فيها �ل�صكر ملجل�س 
�لذي  و�لتكرمي  �ال�صتقبال  حفاوة  على  �لتعليمية  و�لهيئة  �جلامعة  �د�رة 

حظي به و�الع�صاء �ملر�فقون وعلى تقديرهم جلهوده.
ووقع �لرزوقي �تفاقية تعاون ب�صفته رئي�صا لاحتاد �الآ�صيوي مع �جلامعة 
�الأوزبكية، و�تفاقية مماثلة مع رئي�س �الحتاد �الوزبكي للكار�تيه، وتبادل 
�ملوقعون �لدروع و�مليد�ليات �لتذكارية ..ثم قام �لرزوقي ومر�فقوه بجولة 

تفقدية يف مر�فق �جلامعة.

»ال�سارقة الريا�سي« ينظم ور�سة تدريبية 
بعنوان »الهوية الريا�سية الرقمية«

•• ال�شارقة -وام:

�لريا�صي  �ل�صارقة  جمل�س  �إد�رة  ع�صو  �حل��م��ادي،  �صالح  ع��ادل  �ملهند�س  �أك��د 
�لهوية  متثيل  �أهمية  باملجل�س،  �لرقمي  و�لتحول  �الإعامية  �للجنة  ورئي�س 
وكو�در  و�لاعبني  و�ملوظفني  �مل�صوؤولني  قبل  من  �ملائم  بال�صكل  �لريا�صية 
�لفرق �لريا�صية يف �لدولة، مبا ينعك�س باالإيجاب على �صمعة ريا�صتنا وم�صتوى 
وم�صاندة  �لريا�صات  متلف  ممار�صة  على  و�جلمهور  �ملجتمع  �أف��ر�د  حتفيز 
جمل�س  نظمها  �لتي  �لتدريبية  �لور�صة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  �لريا�صية.  �ل��ف��رق 
�ل�صارقة �لريا�صي بعنو�ن "�لهوية �لريا�صية �لرقمية" يف �إطار جهوده لتفعيل 
وللتوظيف  �لريا�صية  �ملنظومة  يف  �الأ�صا�صية  �ملكونات  ب��ني  �لتكاملي  �ل���دور 
�لور�صة،  و��صتهدفت  حياة.  �أ�صلوب  لتمثل  �لرقمية  �لريا�صية  للهوية  �الأمثل 
�لريا�صية  باالأندية  �ملعنيني  �الإعاميني  �لقا�صمية  �جلامعة  يف  �أقيمت  �لتي 
باالإمارة  �مل���ر�أة  ريا�صة  وموؤ�ص�صة  �لتخ�ص�صية  و�الأن��دي��ة  �لقدم  ك��رة  و�صركات 
على  �لور�صة،  هذه  حما�صر  �حلمادي،  �صالح  ع��ادل  �ملهند�س  و�صدد  �لبا�صمة. 
�صرورة تو�صع وتكامل وثيقة �لهوية �لريا�صية لاأندية و�ملوؤ�ص�صات �لريا�صية 
�ملختلفة  �ملجتمع  فئات  مع  �لتعامل  يف  �ل�صلوكي  و  �الأخاقي  �جلانب  لت�صمل 
مبا ينعك�س باالإيجاب على تطور �لريا�صة تكامًا مع مكونات �لهوية �الأخرى 
�لرقمية و�ل�صمعية و�لب�صرية ومغذياتها �للونية. و�أكد �صرورة �اللتز�م ببنود 
مبختلف  �لريا�صية  �لثقافية  جهودها  ع��رب  ت�صعى  و�ل��ت��ي  �ملو�صحة  �لهوية 
حاكم  توجهات  تعك�س  م�صركة  و�أه���د�ف  و�ح���دة  روؤي���ة  يف  ت�صب  �أن  �أ�صكالها 
�الإمارة �لبا�صمة و�هتمامه مبمار�صة متلف �الألعاب �لريا�صية يف مناخ �صحي 

وبيئة جاذبة تاأ�ص�س جليل من �ملوهبني ي�صكلون نو�ة �أبطال للم�صتقبل.



يعطي ابنته الكوكايني بدال من دواء لاأمعاء
�بنته  �إي��ط��ايل  �إع��ط��اء مو�طن  �الإي��ط��ايل حتقيقا يف  �لق�صاء  فتح 
�لبالغة 5 �صنو�ت مادة �لكوكايني �ملخدرة مذوبة يف كوب من �ملاء، 

بدال من �إعطائها ملينا لاأمعاء ودو�ء مدر� للبول.
�أن �لفتاة �لتي ت�صممت ع�صية  "�أن�صا" �الإيطالية  و�أو�صحت وكالة 
�ل��و�ق��ع يف م��دي��ن��ة ر�ف��ي��ن��ا )���ص��م��ال �صرق  �مل��ي��اد يف منزلها  ع��ي��د 
�إيطاليا(، نقلت ب�صكل طارئ �إىل �مل�صت�صفى يف بولونيا، حيث باتت 

يف ماأمن من �خلطر.
و�أخطر �لو�لد خدمات �لطو�رئ بعد �أن �أقلقه تدهور حال طفلته. 
و�أثناء  �حل���ادث.  يف  حتقيقا  ر�فينا  يف  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  مكتب  وفتح 

تفتي�س �ملنزل، عرث �ملحققون على �آثار للكوكايني.

ي�سّلم 836 ببغاء كان والده يكد�سها يف املنزل 
"غري  تلقى ملجاأ للحيو�نات يف والية مي�صيغن �الأمريكية هدية 
متوقعة" يف عيد �ملياد، �إذ ح�صل على �أكرث من 800 ببغاء عهد 
د�خ��ل غرفة يف منزله، على ما  يكد�صها  ك��ان  �إليه جنل رج��ل  بها 
�أفادت �ملوؤ�ص�صة و�ل�صحافة. و�أو�صح ملجاأ "ديرويت �أنيمل ويلفري 
غروب" عرب "في�صبوك" �الأحد �أن "ثاث جمعيات حلماية �لطيور 
تتعاون �ليوم الإنقاذ �أكرث من 800 ببغاء �أودعت" لديه. وبادر جنل 
�مللجاأ  ت�صليم  �إىل  �لطيور  لربية  م�صروعه  ف�صل  حيو�نات  جامع 
497 من هذه �لببغاو�ت ع�صية عيد �ملياد، وما لبث �أن عاد �الأحد 
حم�صر�ً معه 339 طائر�ً �إ�صافياً. وكتب "ديرويت �أنيمل ويلفري 

غروب"، "�إنها هدية عيد �ملياد �لتي مل نكن نتوقعها ...".
و�صرح �مللجاأ �أن "هذه �لطيور تاأتي من بيئة غري �صحية �إطاقاً"، 

معترب�ً �أن "الم�صوؤولية �صاحبها �أمر يثري �لغ�صب".
"ديرويت فري بر�س" �ملحلية عن جنل �صاحب  ونقلت �صحيفة 
�أقفا�س يف غرفة  د�خ��ل  كان يحتجزها  و�ل��ده  �إن  �لببغاو�ت قوله 

مبنزله وينفق 1200 دوالر �صهرياً الإطعامها.
�أن  لل�صحيفة  ليبونتي  كيلي  دي��روي��ت  يف  �مل��ل��ج��اأ  م��دي��رة  وروت 
تكد�صها،  بفعل  وتختنق"  بع�س  ف��وق  بع�صها  "كانت  �ل��ب��ب��غ��او�ت 
على  "عملنا  و����ص��اف��ت  تتحرك".  وب��ال��ك��اد  ج��د�ً  متوترة  و"كانت 

�إخر�جها وو�صعها يف �أقفا�س متلفة".

مطعم روبوتي ينتج بيتزا كل 45 ثانية
يفتتح Stellar Pizza وهو مطعم روبوتي ميكنه �إعد�د بيتز� كل 

45 ثانية، يف ربيع �لعام �ملقبل يف لو�س �أجنلو�س.
وتاأ�ص�صت �ل�صركة يف مايو)�أيار( 2019 من قبل ثاثة مهند�صني 
�صابقني يف SpaceX وهم: بن�صون ت�صاي وبريان الجنون وجيم�س 

و�هاوي�صان.
وق�صى ت�صاي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة Stellar Pizza خم�س 
�صنو�ت يف �صركة �إيلون ما�صك، حيث �صمم �أنظمة بطاريات متطورة 
لل�صو�ريخ و�الأقمار �ل�صناعية، وقام بتجميع �أكرث من 23 موظفاً 
�آلة روبوتية ل�صنع �لبيتز� بدون مل�س  �صابقاً يف �صبي�س �إك�س لبناء 

ميكن و�صعها يف �جلزء �خللفي من �ل�صاحنة.
وميكن الآلة Stellar Pizza �لروبوتية �أن ت�صنع �لبيتز� وتخبزها 
وتغلفها يف �أقل من خم�س دقائق. �أواًل، يتم و�صع كرة من عجينة 
�لبيتز� حملية �ل�صنع يف �ملاكينة، حيث يتم �صغطها وت�صكيلها يف 

�صكل د�ئري.
ومبجرد �أن ت�صبح �لعجينة جاهزة، تقوم �ملاكينة بتغطية �لبيتز� 
بال�صل�صة و�ملكونات �الأخرى، ويتم بعد ذلك �إدخال �لبيتز� �لنيئة 

يف و�حد من �أربعة �أفر�ن عالية �حلر�رة يف �الآلة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سباك العنكبوت وطعام املوتى.. اأغرب احتفاالت الكري�سما�س
�آخر، وي�صتعر�س هذ� �لتقرير  �إىل  �أعياد �ملياد ور�أ�س �ل�صنة، وتختلف طقو�س �الحتفال من بلد  بد�أت �حتفاالت 

�أغرب �حتفاالت "�لكري�صما�س" حول �لعامل.
ويو�فق 25 من دي�صمرب من كل عام، ذكرى مولد �ل�صيد �مل�صيح �أو "�لكري�صما�س"، وفقا للطو�ئف �مل�صيحية �لتي 

ت�صري على �لتقومي �لغربي، وهناك طو�ئف ت�صري على �لتقومي �ل�صرقي وحتتفل بعيد �ملياد يف �ل�7 من يناير.
ورغم �خلاف �لد�ئم حول تاريخ مياد �مل�صيح، حتول �الحتفال بالكري�صما�س تدريجيا �إىل ظاهرة عاملية متجاوز� 

كونه "�حتفاال دينيا" فقط.
�مل��ت��وف��ي��ني؛ خ��ال ليلة �الحتفال  �ل��ط��ع��ام ل��اأق��ارب  �إ���ص��اف��ي��ة على م��ائ��دة  �أم��اك��ن  �ل��ع��ائ��ات  يف �ل��ربت��غ��ال، ت�صع 

بالكري�صما�س، ظنا �أن هذ� �لطق�س ي�صمن لكل �أ�صرة م�صتقبل �أف�صل.
على  و�صباكه  �ال�صطناعي  �لعنكبوت  رمي  �الأوكر�نيون  يحب  و�حللي،  �خليالية  و�الأ�صو�ء  �لزينة  �إىل  وباالإ�صافة 
تكلفة تزيني  ت�صتطع حتمل  �إىل حكاية قدمية الم��ر�أة فقرية مل  �لتقليد  �أ�صول هذ�  �لكري�صما�س. وتعود  �صجرة 

�صجرتها و��صتيقظت �صباح عيد �ملياد لتكت�صف �أن عنكبوتا قد زينها عن طريق �صباكه.
وفقا للفولكلور �لرنويجي، فاإن ع�صية عيد �ملياد هي �ليوم �لذي تنطلق فيه �الأرو�ح �ملوؤذية و�ل�صحرة �إىل �ل�صماء 
�ملكان�س كو�صيلة تنقل؛ باتت من تقاليد  ��صتخد�م  �ل�صحرة يف�صلون  �ل�صريرة؛ ونظر� الأن  �أجل ن�صر �الأفعال  من 

�لعائات �لرنويجية يف ليلة �لكري�صما�س �إخفاء �أي مكن�صة، حتى ال تتمكن �ل�صحرة من �لعثور عليها.
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م�ساكل �سائعة تواجهها النباتات املنزلية يف ال�ستاء
حتظى �لنباتات �ملنزلية ب�صعبية كبرية، حيث ت�صيف �حليوية و�النتعا�س 
�إىل �لغرفة. ومع ذلك، حذر �أحد �خلرب�ء من �أن �لنباتات �لد�خلية ميكن 

�أن تو�جه م�صاكل متلفة وخا�صة يف �ل�صتاء.
�ملنزلية،  �لنباتات  ببع�س  �لعناية  �ل�صهل  من  �ل�صائع،  لاعتقاد  وخافاً 
�إذ� مت �لقيام بذلك ب�صكل �صحيح. و�إذ� مت  �أن تزدهر لعدة �صنو�ت  وميكن 
�أو قليًا ج��د�ً، فقد تو�جه  �أو متت �صقايتها كثري�ً  و�صعها يف بيئة خاطئة 

�لعديد من �مل�صكات.
"يقوم �لكثريون بربية �لنباتات  وقال ليام البينغ من �صركة فاور كارد 
يف �ملنزل، من نباتات، ونحن ن�صتمتع جميعاً باإح�صار جزء من �لطبيعة �إىل 

�لد�خل، مع �لفو�ئد �ل�صحية �لعديدة �لتي متتلكها �لنباتات �ملنزلية".
يكون من  �ملنزل، قد  نباتاتنا �صحية يف  تكون  �أن  يف  وبينما نرغب جميعاً 
�ل�صعب �أحياناً ت�صخي�س ما حتاول نبتتك �ملنزلية �إخبارك به، ويف �ل�صتاء، 
�ملنزلية.  نباتاتنا  ب�صاأن  حقيقي  بقلق  �ل�صعور  دون  �لتدفئة  ت�صغيل  يتم 
ومع ذلك، عادة ما تكون �الأ�صباب �لرئي�صية لل�صرر �لذي يلحق بالنباتات 
�ملنزلية يف ف�صل �ل�صتاء هي �الإف��ر�ط يف �لري، ودرج��ات �حل��ر�رة �ملتقلبة، 

وحاالت �جلفاف.
�أو بد�أت �الأور�ق يف �لت�صاقط،  و�إذ� بد�أ نباتك يف �لتحول �إىل �للون �لبني، 
فر�جع نظام �لري �خلا�س بك وحتقق من درجات حر�رة �لغرفة، وتاأكد من 
فح�س �أي مل�صقات على نباتاتك �ملنزلية عند �صر�ئها، حيث �صتخربك عادًة 
بعدد �ملر�ت �لتي يجب �صقايتها، وتذكر �أن هذ� يختلف باختاف �لنباتات.

عر�س ق�سر تاريخي للبيع باإ�سطنبول
�متلكته  �ل�19،  للقرن  �إن�صائه  تاريخي يعود  بيع ق�صر  قررت عائلة تركية 
"دمري  وكالة  ذكرته،  �مل�صريات، بح�صب ما  �الأم��ري�ت  �إح��دى  خال فرة 
�أورن" �لركية لاأنباء. وذكر �مل�صدر �أن عائلة "تر�ق" �لركية قررت بيع 
�صيده معماري  و�ل��ذي  �الأول،  �لطر�ز  تر�ق" �لتاريخي من  "ر��صي  ق�صر 
فرن�صي يف ثمانينيات �لقرن �لتا�صع ع�صر، على �لطر�ز �لعثماين مبنطقة 

�إ�صطنبول. مدينة  من  �الآ�صيوي  �جلانب  كوي" يف  "قا�صي 
و�أ�صارت �لوكالة �إىل �أن �ملبلغ �ملطلوب لبيع �لق�صر هو 85 مليون لرية، �أي 
�الإعان  بح�صب  ذل��ك  �أن  �إىل  الفتة  �أمريكي،  دوالر  مليون   7.3 يعادل  ما 

�مل�صهر للبيع،
وعن �صبب قر�ر �الأ�صرة �ملذكورة ببيع �لق�صر، ذكرت �لوكالة �أن ذلك يرجع 
�إىل عدم ��صتخد�مها للق�صر �لذي يتكون من 4 طو�بق بها 26 غرفة، و3 
�لتجار  �أحد  بك،  �صاكب  ل�صالح  �صيد  قد  كان  �لتاريخي  �لق�صر  حمامات. 
بالعهد �لعثماين، ويتميز بو�جهته �ملغطاة باخل�صب، ف�صا عن �لزخارف 

�لتي متاأ كافة جنبات جدر�نه و�أ�صقفه من �لد�خل.

اجلمهور يرتقب 
عودة هاري بوتر

حالة من �لرقب يعي�صها جمهور 
ق��ب��ل عر�س  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل�����ص��ي��ن��م��ا 
�ل����ت����ي جتمع  �حل���ل���ق���ة �خل����ا�����ص����ة 
�ل�صهرية  �الأف����ام  �صل�صلة  �أب��ط��ال 
"هاري بوتر"، يف ليلة ر�أ�س �ل�صنة، 
على  ع���ام���ا   20 م�����رور  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
وهو  �ل�صل�صلة  �أف���ام  �أول  ع��ر���س 
�لفيل�صوف". وحجر  بوتر  "هاري 

ماك�س" عن  �أو  بي  "�إت�س  و�أعلنت 
�صل�صلة  ل��ع�����ص��اق  �ل�����ص��ع��ي��د  �خل����رب 
للحلقة  ت��ك��ر�ًر�  �الأ���ص��ه��ر،  �ل�صحر 
�لتي  �ل�صمل"  "مل  �ل���ن���اج���ح���ة 
�أن��ت��ج��ت��ه��ا ن��ف�����س �ل�����ص��رك��ة يف مايو 
�أبطال  خ��ال��ه��ا  وظ���ه���ر  �مل���ا����ص���ي، 
�ل�صهري،  "�الأ�صدقاء"  م�صل�صل 
حل��ك��ي ذك��ري��ات��ه��م م��ع �أح���د �أ�صهر 

�الأعمال �لدر�مية على �الإطاق.
�ل�صحر  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ع�����ص��اق  وت������د�ول 
�إىل  "�لعودة  ه���ا����ص���ت���اغ  �الأ����ص���ه���ر 
�حللقة  )������ص����م  هوغوورت�س" 
ع��ل��ى من�صات  ب��ك��ث��اف��ة  �مل��ن��ت��ظ��رة( 
لدى  حيث  �الجتماعي،  �لتو��صل 
�ملعجبني  من  بوتر" كثري  "هاري 
ينتظرون  �لذين  ع��دة،  �أجيال  من 
�لعمل  ل��ف��ري��ق  �الأول  �الج���ت���م���اع 
كانو�  �أن  ب��ع��د  بوتر"،  "هاري 
��صتخد�م  يحاولون  �صبية  جم��رد 
"�صيد  حم�����ارب�����ة  يف  م����ه����ار�ت����ه����م 
وقد  �الأ�صر�ر"،  و"عامل  �لظام" 
�صل�صلة  ك��ب��اًر�.  �الآن جن��وًم��ا  ب��ات��و� 
�صل�صلة  ه���ي  ب���وت���ر  ه�����اري  �أف������ام 
�أف������ام ف���ان���ت���ازي���ة، م��ق��ت��ب�����ص��ة عن 
�صل�صلة رو�ي��ات حتمل نف�س �ال�صم 
ك.  "ج.  �الإجن���ل���ي���زي���ة  ل���ل���رو�ئ���ي���ة 
رولينغ"، ومكونة من �صبعة �أجز�ء، 

و�أنتجت من قبل "و�رنر برذرز".

اأ�سرتايل ممنوع من مغادرة 
اإ�سرائيل ل�8000 عام !

�أ�صر�ليا  �أب��ا  دع��وى ط��اق  منعت 
ملدة  �إ�صر�ئيل  مغادرة  لطفلني من 
8000 عام تقريبا، بعد �أن تقدمت 
تطالبه  ���ص��ده  ب�����ص��ك��وى  ط��ل��ي��ق��ت��ه 

بتقدمي �لنفقة الأطفاله.
هابرت،  نوعام  �الأ���ص��ر�يل  و�نتقل 
�لبالغ 44 عاما من �لعمر للعي�س 
�أن  بهدف   2012 ع��ام  �إ�صر�ئيل  يف 

يكون قريبا من عائلته. 
وعندها قدمت زوجته �ل�صابقة �إىل 
�ملحكمة "طلب منع �صفر"، مينعه 
من مغادرة �إ�صر�ئيل الأي �صبب كان 
م�صتقبلية"  "ديونا  ي��دف��ع  ح��ت��ى 
من مبالغ �لنفقة الأطفاله، و�لتي 
عام  يف  دوالر  مليون   3.34 بلغت 

 .2013
�ملبلغ  �الأب  ي��دف��ع  �أن  ح���ني  و�إىل 
�الإج������م������ايل، مي���ن���ع م����ن م����غ����ادرة 
�إ�صر�ئيل قبل 31 دي�صمرب 9999، 
على  للح�صول  �إمكانية  �أي��ة  ب��دون 
�إعفاء�ت �لعمل �أو �الإجازة.  و�أو�صح 
و�أنا   ،2013 ع���ام  "منذ  ه���اب���رت: 
حمتجز يف �إ�صر�ئيل".  وُيعتقد �أن 
�لعالقني يف  و�ح��د من  هابرت هو 

�إ�صر�ئيل ب�صبب قانون �لطاق.
ملوقع  ت�����ص��ري��ح  ه���اب���رت يف  وق�����ال 
"هناك  �إن   News.com.au
م���و�ط���ن���ني �أ����ص���ر�ل���ي���ني �آخ���ري���ن 
من  لا�صطهاد  يتعر�صون  مثله، 
�الإ�صر�ئيلي  �لق�صائي  قبل �جلهاز 
متزوجني من  ك��ان��و�  الأن��ه��م  فقط 

�إ�صر�ئيليات".

جرمية االإ�سماعيلية املرعبة 
تتكرر يف االإ�سكندرية

مدينة  يف  �ل��ث��اث��ة،  �أب��ن��اوؤه��ا  و�أ���ص��ي��ب  م�صنة  �صيدة  قتلت 
�الإ���ص��ك��ن��دري��ة، ع��ل��ى ي���دي �أح���د ج��ري�ن��ه��م �ل���ذي هاجمهم 
بطريقة ت�صبه جرمية �الإ�صماعيلية، �لتي هزت �لر�أي �لعام 
يف م�صر قبل نحو �صهرين. وذكرت و�صائل �إعام م�صرية، 
كبري  ب�صكني  هاجم  عاما(   45( �لعمر  من  يبلغ  رج��ا  �أن 
جري�نه يف م�صاكن "ب�صائر �خلري" مبنطقة كركوز مبدينة 
�صيدة م�صرية  ع��ن مقتل  �الع��ت��د�ء  و�أ���ص��ف��ر  �الإ���ص��ك��ن��دري��ة. 
تبلغ من �لعمر )65 عاما(، و�إ�صابة 4 �آخرين بينهم 3 من 
ت�صكن  �صيدة  �الع��ت��د�ء  يف  �لر�بعة  �مل�صابة  وكانت  �أبنائها. 

بجو�ر �لعائلة وحاولت �لتدخل للدفاع عن جري�نها.
وذكرت �لتحقيقات �الأولية �أن �لقاتل ي�صكن يف نف�س �ملبنى 
�أن  �لذي ت�صكن فيه �لعائلة، ويعي�س مبفرده هناك، و�صبق 
تلقى عاجا نف�صيا. وجرى �لقب�س على �لقاتل ونقل �إىل 

�لنيابة �لعامة ملبا�صرة �لتحقيق.
وكانت مدينة �الإ�صماعيلية، �صرقي م�صر، �صهدت يف مطلع 
�صخ�س  ر�أ���س  فيها  قطع  مروعة  جرمية  �ملا�صي،  نوفمرب 

�آخر عن ج�صده و�صار فيه ب�صو�رع �ملدينة.

ل�س ينام اأثناء ال�سرقة
يف و�قعة غريبة من �أمرها، �صبط �أ�صحاب منزل ب�صارع 
غلبه  ل�صا  �مل�صرية،  �الأق�صر  مدينة  و�صط  �لتليفزيون 
�لفر��س د�خل  �ل�صرقة، ووج��دوه غافيا يف  �أثناء  �لنعا�س 

�إحدى حجر�ت �ملنزل.
من  �إ�صارة  �الأق�صر،  �أم��ن  مديرية  تلقت  �لتفا�صيل،  ويف 
يفيد  منزل،  �صاحب  من  ب��اغ  على  بناء  �الأق�صر،  ق�صم 
ب�صبط ل�س يدعى ع. م  )30 عاما(، نائما يف فر��صه بعد 
منت�صف  بعد  �ل�صرقة  حماولته  �أث��ن��اء  �لنعا�س  غلبه  �أن 
ق��و�ت �الأم��ن ملوقع �لباغ ومتكنت  �لليل.  هذ� و�نتقلت 
من �صبط �لل�س و�لتحفظ عليه د�خل �لق�صم و�لك�صف 
يف  ���ص��روع  حم�صر  حترير  ومت  ومعلوماته،  �صجله  على 

�صرقة، كما مت عر�س �ملتهم على �لنيابة �لعامة.

ليلة العمر حتولت لكابو�س
فيادلفيا  مدينة  يف  ت�صويره  جرى  فيديو،  مقطع  ر�صد 
�الأم����ريك����ي����ة، ق���ط���اع ط����رق م�����ص��ل��ح��ني ي��ه��اج��م��ون عائلة 

وي�صرقون �أغر��صها �لثمينة �أمام مر�أى �جلميع.
ل�صو�صا  �أن  �لربيطانية  ميل"  "ديلي  �صحيفة  وذك���رت 
�عر�صو�، يوم 10 دي�صمرب، طريق عري�س كان يغادر حفل 
زفافه، و�أجربوه على ت�صليم �صاعة "رولك�س" �خلا�صة به، 
�إىل جانب بع�س �الأغر��س �لثمينة �الأخرى. وكان �لعري�س 
برفقة �أفر�د عائلته، قبل �أن يهاجمهم �لل�صو�س �لثاثة، 
ث��م هددوهم  رب��اع��ي��ة،  دف��ع  �صيارة  ي�صتقلون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن 
و�أو�صح  �أغر��صهم.  بت�صليم  وطالبوهم  بي�صاء  باأ�صلحة 
�لقب�س على  �إلقاء  �ل�صرطة جنحت يف  �أن عنا�صر  �مل�صدر 
�لع�صابة، �لتي كانت مو�صوع بحث يف �أكرث من 10 عمليات 

�صطو، وقعت منذ �أكتوبر �ملا�صي.
"مت  �أوت����او:  د�نييل  فيادلفيا،  �صرطة  مفو�صة  وق��ال��ت 
�عتقال �لل�صو�س �لثاثة يوم �خلمي�س، و�عرفو� بتنفيذ 
جر�ئم �صطو �أخرى يف �الأحياء �لر�قية باملدينة"، مربزة �أن 
عمر �أحدهما 22 عاما، فيما يبلغ �الآخر�ن 19 عاما فقط.

بطل ريا�سي ا�ستهزاأ بكورونا فكانت النهاية
لقي مقاتل ريا�صة "�لكيك بوك�صنغ" حتفه قبل �أيام، بعد 
�إ�صر�ره على جتنب تلقي لقاح فريو�س كورونا، و�إ�صر�ره 

على عاج �إ�صابته بالفريو�س "يف �ملنزل".
وخرج فريدريك �صيني�صر�، �لبالغ من �لعمر 41 عاما، 
�أن رف�س  بعد  �لبلجيكية،  لييج  من م�صت�صفى يف مدينة 

�العر�ف باإ�صابته بفريو�س كورونا.
حقق  �ل���ذي  �صيني�صر�،  بوك�صنغ"  "�لكيك  ب��ط��ل  ل��ك��ن 
تويف  م�����ص��و�ره،  خ��ال  فقط  خ�صائر   9 مقابل  ف���وز�   39
مب�صاعفات تتعلق بالفريو�س يف مدينة �صيني �لبلجيكية 

�ل�صغرية بعد �أ�صابيع فقط.
با�صم  و�مل��ع��روف  �لبلجيكي  �لبطل  �إن  �لتقارير  وت��ق��ول 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  �أت��ب��اع��ه  �أخ����رب  "�حلانوتي"، 
بعيد� عن  �مل��ن��زل  �أع��ر����ص��ه يف  �صيعالج  �أن���ه  �الج��ت��م��اع��ي 
�مل�صت�صفى. وبالرغم من تفاقم حالته، وظهوره يف فيديو 
وهو يعاين من م�صاكل يف �لتنف�س، �أ�صر �صيني�صر� على 
"ال وقت لت�صييعه  �لبقاء يف �ملنزل للعاج، وكتب عبارة 

مع �لك�صاىل".

كيف اأدخلتنا ال�سور يف 2021 للف�ساء ب�سكل غري م�سبوق؟
يف 24 �أبريل من عام 1990 بد�أ �لتل�صكوب 
�إلينا،  �لف�صاء  تقريب  يف  مهامه  "هابل" 
يز�ل  وال  �مل��ذه��ل��ة،  �ل��ك��ون  تفا�صيل  ور���ص��د 
"هابل" يو�صح لنا مقد�ر �لتطور يف كو�كب 
نظامنا �ل�صم�صي، �إذ مت متديد مهمته حتى 

عام 2026.
من بني �إجناز�ت "هابل" �لر�ئعة هذ� �لعام، 
لكو�كب:  �لتقطها  �ل��ت��ي  �ملده�صة  �ل�����ص��ور 
كجزء  ونبتون،  و�أور�ن��و���س  وزح��ل  �مل�صري 
م�صروع  ع���ام  ك��ل  ي�صجلها  �مل��اح��ظ��ات  م��ن 
للكو�كب �خلارجية"  �لغاف �جلوي  "�إرث 
 ،)OPAL  - )�أوب������ال  �خ��ت�����ص��ار�  �مل���ع���روف 

و�لذي يتبع وكالة نا�صا.
�لتي  "�أوبال"،  م�������ص���روع  ����ص���ور  وت��ك�����ص��ف 
�ُلتقطت يف �صبتمرب و�أكتوبر هذ� �لعام، عن 
حول  �ل��ر�ئ��ع��ة  �جل��دي��دة  �لتفا�صيل  بع�س 
هابل  ���ص��ور  تعد  حيث  �لعماقة،  كو�كبنا 

�ل�صور  �أك��رث  ب��ني  للكو�كب �خل��ارج��ي��ة م��ن 
عالية �لدقة، با�صتثناء تلك �لتي �لتقطتها 

�ملج�صات �لتي تزور �لكو�كب �لقريبة.
كوكبي  تبدو �صور  قد  �لعام  ه��ذ�  ويف �صور 
�أحجامها  ب�صبب  �أور�نو�س ونبتون �صبابية، 
�ل��ن�����ص��ب��ي��ة يف �ل�����ص��م��اء، ك��م��ا �أخ��ربت��ن��ا هذه 
تغري  �حل��م��ر�ء  �مل�����ص��ري  بقعة  �أن  �ل�����ص��ور 

�صكلها ولونها.
و�لتقط هابل �أي�صا �ل�صفق �لقطبي �ملده�س 
ل���زح���ل، ح��ي��ث ك�����ص��ف ع���ن ن�����ص��اط موجات 
�لر�ديو وعدم تنا�صق �ل�صفق �لقطبي �لذي 
ي�صري �إىل جمال مغناطي�صي غري متو�زن. 
عا�صفة  تتبع  للعلماء  هابل  �صور  و�أت��اح��ت 
ب�صكل  ت��ت��ح��رك  ك��ان��ت  ن��ب��ت��ون  ع��ل��ى  مظلمة 
�ل�صماء  ع��رب  جتو�لها  �أث��ن��اء  للغاية  غريب 
�صحب  ع��ن  ا  �أي�صً �ل�صور  وك�صفت  �ل��ب��اردة، 

على �أور�نو�س، �ملحاط بحلقاته و�أقماره.

مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوف�صكي، برفقة جائزة اأف�صل لعب يف TikTok لهذا العام ، 
يف الو�صل بالزا يف اإك�صبو دبي 2020. ا ف ب 

دميي روز تقود دراجة!
عرب  لها  فيديو  مقطع  روز   �لعاملية  دميي  �الأزي���اء  عار�صة  ن�صرت 
�ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي، وه��ي تقود  م��وق��ع  ح�صابها �خل��ا���س على 

در�جة وجتول يف �ل�صو�رع مرتدية مايوه باللون �الأحمر .
بالغت يف تخطيها �خلطوط �حلمر�ء يف  روز  �أن  �إعترب  �جلمهور 

جل�صة �لت�صوير هذه.
وك��ان��ت ق��د ك�صفت دمي��ي روز ع��ن �مل��زي��د م��ن �ل�����ص��ور م��ن جل�صة 
�صفحتها  يف  �مل��ا���ص��ي��ة،  �ل�����ص��اع��ات  يف  لها  خ�صعت  �ل��ت��ي  �لت�صوير 

�خلا�صة على موقع �لتو��صل �الجتماعي.
"جاكيتا  كتفيها  على  وو�صعت  ج�صدها  روز  دمي��ي  و��صتعر�صت 

طويا" باللون �الأحمر، و�نتعلت حذ�ء �صتويا من �جللد.


