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الإحاطة الإعالمية لـ(كوفيد :)19 -

الإمارات تواجه زيادة الإ�صابات ب�إجراءاتها
العلمية ونظمها الطبية والوقائية املتقدمة

حتويل الدرا�سة يف الدولة �إىل نظام التعليم عن بعد خالل �أول �أ�سبوعني من الف�صل الدرا�سي الثاين

•• �أبوظبي -وام:

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

•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،مر�سوماً احت��ادي �اً مبنح ال�سفري ف��وق ال�ع��ادة مفو�ض
معايل الن��ا زك��ي ن�سيبة م�ساعد وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية املندوبة الدائمة للدولة ل��دى الأمم املتحدة
درجة وزير.

�أك ��دت ال��دك�ت��ورة ن��ورة الغيثي امل�ت�ح��دث الر�سمي عن
القطاع ال�صحي يف الدولة� ..أن دولة الإمارات حر�صت
وب�ف���ض��ل ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ع�ل��ى الدرا�سة
امل�ستمرة للو�ضع الوبائي داخل وخ��ارج الدولة م�شرية
�إىل �أنه يف الوقت الذي ي�شهد العامل زيادة كبرية يف �أعداد
حاالت الإ�صابة بـكوفيد  19 -وهو ما دفع بالعديد من
البالد �إىل �إعالن حاالت الطوارئ واجلاهزية الطبية
الق�صوى خا�ص ًة م��ع دخ��ول مو�سم االح�ت�ف��االت ،ف�إن
دولة الإم��ارات تواجه هذه الزيادة ب�إجراءاتها العلمية
ونظمها الطبية والوقائية املتقدمة.
وقالت خ�لال الإح��اط��ة الإعالمية حلكومة الإمارات
حول فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد � ..19 -إن دولة
الإم��ارات ا�ستعدت لهذا الو�ضع وو�ضعت كافة كوادرها
الطبية والعلمية على �أه�ب��ة اال��س�ت�ع��داد مل��واج�ه��ة كل
ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات امل�ح�ت�م�ل��ة م��ن خ�ل�ال احل��ر���ص على
ال�ت��وع�ي��ة املجتمعية وف��ر���ض الإج � ��راءات االحرتازية
الوقائية والفح�ص الدوري امل�ستمر وتوفري اللقاحات.
و�أو�ضحت �أن املتحور اجلديد �أثار ا�ستنفار الكثري من
الدول ما دعا اجلهات الطبية وامل�س�ؤولة يف الدولة �إىل
الت�شديد على �أهمية �أخ��ذ اجل��رع��ات الداعمة لتعزيز
مناعة املجتمع واحلفاظ على �صحته و�سالمته.
و�أك � ��دت �أن اجل �ه ��و َد ال��وط�ن�ي��ة يف جَ �م �ي � ِع القطاعات

احلكومية واملحلية واخل��ا��ص��ة م�ستمرة لتوفري بيئة
�صحية وقائية لأفراد املجتمع ُ
ُ
اجلهات من
حيث تعم ُل
خِ �ل�الِ ف��رقٍ خُمت�صة وك ��واد َر ب�شري ٍة م�ؤهلة ل�ضمان
�شرائح املجتمع من
توفري اال�ستقرار ال�صحي جلمي ِع
ِ
مواطني ومقيمي وزوار الدولة.
و�أ�ضافت ت�أتي ه��ذه اجلهود ا�ستِكما ًال ل�سل�سل ِة جهود
اجل��اه��زي��ة واال��س�ت�ب��اق�ي��ة ال �ت��ي ن���ش�ه� ُده��ا م�ن��ذ بداية
م�ك��اف�ح��ة اجل��ائ �ح��ة ،ح�ي��ث �أث �ب �ت��ت ج�م�ي��ع القطاعات
الوطنية واملحلية دورَها يف ا�ستباقية تفعيل الإجراءات
قيا�سي ويف خمتلفِ املجاالت
واال�سرتاتيجياتِ يف وقتٍ
ٍّ
من ُ
حيث اال�ستجابة املبكرة والر�صد والعالج واملتابعة
والبحث ال�سريري والتطوّر العلمي.
وق��ال��ت �إن ال � ِق �ط��اع ال���ص�ح��ي ي��وا��ص��ل ج �ه��وده بهدفِ
ال��و� �ص��ول �إىل امل �ن��اع��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة م��ن خ�ل�ال توفري
اللقاحات للفئات امل�ؤهلة لتلقي التطعيم ،حيث و�صلت
ن�سبة احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى اجل��رع��ة الأوىل م��ن �إجمايل
ال�سكان �إىل  100يف امل��ائ��ة يف ح�ين �أن ن�سبة متلقي
جرعتي ل�ق��اح  91.80يف امل��ائ��ة م��ن �إج�م��ايل �إح�صاء
ال�سكان املعتمد.
وبينت �أنه يف �إطار جهود وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
ال�شاملة واملتكاملة وب��ال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات ال�صحية
لتعزيز وقاية �أفراد املجتمع من اجلائحة ،مت الإعالن
�أم�س عن املوافقة على اال�ستخدام الطارئ للقاح جديد
معتمد على الربوتني امل�ؤتلف من �شركة �سينوفارم �سي

ا�ستقبال �شعبي لقوات �ألوية العمالقة يف �شبوة

�إ�صابة ع�شرات احلوثيني يف مواجهات مع اجلي�ش اليمني
•• عدن-وكاالت:

ب�ع��د و� �ص��ول ت�ع��زي��زات م��ن ال �ق��وات امل���ش�ترك��ة �إىل جبهات
حمافظة �شبوة لتحرير املديريات الواقعة حتت �سيطرة
ميلي�شيا احلوثي ،اندلعت معارك عنيفة بني قوات اجلي�ش
اليمني وميلي�شيا احلوثي يف وقت مت�أخر م�ساء االثنني على
الأطراف احلدودية ملحافظة �شبوة.
وقالت م�صادر ميدانية �إن قوات اجلي�ش واملقاومة متكنت
خالل املواجهات من تدمري العديد من الآليات الع�سكرية
للميلي�شيات ومقتل و�إ�صابة الع�شرات من العنا�صر املدعومة
�إيرانياً.

كما �أكدت امل�صادر �أن املعارك ال تزال م�ستمرة حتى الآن ،و�أن
املواجهات تدور بني اجلانبني مبختلف �أن��واع الأ�سلحة ،يف
ظل خ�سائر ب�شرية كبرية للميلي�شيات احلوثية.
ه��ذا وخ��رج �أه ��ايل ع��زان يف �شبوة ال�ستقبال ق��وات �ألوية
العمالقة اجلنوبية التي متكنت من طرد ميلي�شيات حزب
الإ� �ص�ل�اح الإخ � ��واين م��ن امل��دي �ن��ة ،ف�ي�م��ا ت��وا��ص��ل تقدمها
لتحرير كامل املحافظة.
و�أحكمت قوات العمالقة اجلنوبية ،الثالثاء ،قب�ضتها على
�أوىل مديريات حمافظة �شبوة ،جنوب �شرق اليمن ،ما ينذر
بتقلي�ص نفوذ حزب الإ�صالح ذراع تنظيم الإخوان.
و�أف ��ادت م�صادر ل�سكاي ن�ي��وز عربية ب ��أن ق��وات العمالقة

�أدان عرقلة ن�شاطه واحلد من حتركاته:

اجلنوبية ب��د�أت االنت�شار يف مدينة ع��زان ،مركز مديرية
ميفعة القريبة م��ن حمافظة �أب�ي�ن ،م�شرية �إىل �أن هذا
االنت�شار دف��ع عنا�صر ال�ل��واء ال�ث��اين م�شاه جبلي التابعة
للإ�صالح واملتمركزين يف املديرية للفرار.
وكانت املدينة �شهدت توترا خالل �ساعات امل�ساء مع رف�ض
اللواء الثاين ت�سليم مقره للعمالقة التي و�صلت من �أبني.
وتهدف العمليات الع�سكرية اجلارية يف املحافظات اجلنوبية
ال�ستعادة ال�سيطرة على امل��دي��ري��ات التي �سلمتها القوات
املوالية حل��زب الإ��ص�لاح مللي�شيات احلوثي خ�لال الأ�شهر
الأخرية ،بالإ�ضافة لتطهري املحافظة من �أوكار التنظيمات
الإرهابية.

الد�ستوري احلر ي�ستنكر موا�صلة منهج حكومات الإخوان
•• الفجر – تون�س:

ا�ستنكر احل ��زب ال��د��س�ت��وري احلر
ب�شدة ما تقوم به �أجهزة الدولة من
عرقلة ممنهجة لن�شاطه وحماوالت
متكررة للحد من حتركاته وتقزمي
وج � � ��وده ك� �ق ��وة � �س �ي��ا� �س �ي��ة كبرية
ومنظمة ومتجذرة يف البالد و�صل
�إىل حد منعه من تركيز الفتة �أمام
م�ق��ره اجل��دي��د رغ��م ال���س�م��اح لكل
امل��ؤ��س���س��ات الن�شيطة يف حميطه
برتكيز الفتاتها والعالمات الدالة
ع�ل�ي�ه��ا مم ��ا مي �ث��ل خ��رق��ا وا�ضحا
و��ص��ري�ح��ا ل�ل�ف���ص��ل اخل��ام ����س من
املر�سوم املنظم للأحزاب ال�سيا�سية
ولأبجديات امل�ساواة بني املواطنني
يف تطبيق القانون واحلق اجلوهري
يف التنظم بكل حرية.
و�أدان م��ا اع�ت�بره ت��وا��ص��ل �سيا�سة
ال � ّت �ع��ذي��ب تجُ � ��اه امل ُ�ع�ت���ص�م�ين من

الد�ستوري احلر يحتج
خ�ل�ال م�ن�ع�ه��م م��ن ت��وف�ير خيمة املحتجني لإث�ن��ائ�ه��م ع��ن الت�شبث
تقيهم من الربد ال�شديد واال�صرار مبطالبهم امل�شروعة يف قطع دابر
ع �ل��ى ت �ع��ري ����ض ح �ي��ات �ه��م للخطر التنظيمات الإرهابية اخلطرية يف
م�ن��ذ خم�سة ع�شر ي��وم رغ��م قيام تون�س.
مت�سك �سلطة ت�صريف
احل��زب بكل الإج ��راءات القانونية كما �شجب ّ
يف الغر�ض ،وندد بالف�ساد الإداري الأعمال مبوا�صلة منهج حكومات
وال � �ت�ل��اع� ��ب ب � ��ال� � �ق � ��رارات ال � ��ذي الإخوان و�شركائهم طوال الع�شرية
ت�ق��وم ب��ه ال�سلط املعنية النتهاك ال���س��وداء يف الت�سرت على الإرهاب
احلقوق الب�شرية وا�ستنزاف �صحة وال��ّ��ص�م��ت �أم ��ام ان�ت���ش��ار الفقاقيع

ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال��وه �م � ّي��ة املخالفة
ل �ل �ق��ان��ون وال � ّت �خ ��اذل يف مكافحة
ال �ت �م��وي�لات الأج �ن �ب �ي��ة امل�شبوهة
ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال �ت��ي ت���ض��خ لت�سهيل
ال�ع�م��ل ال���س�ي��ا��س��ي و� �ش ��راء الذمم
والتزوير امل�سبق لإرادة الناخبني.
ك�م��ا �أ� �ش��ار احل ��زب �إىل �أن ق ��رارات
 25يوليو  2021مل تكن تهدف
ملحا�سبة املف�سدين وتنقية املناخ
االنتخابي وال�سيا�سي ب��ل لإر�ساء
احل �ك��م ال� �ف ��ردي امل �ط �ل��ق وتنفيذ
م�شروع �سيا�سي �شخ�صي ملن بيده
كل ال�سلطات.
و�أك ��د م��وا��ص�ل��ة ��ص�م��ود منا�ضليه
�أم � ��ام ��س�ي��ا��س��ة ال�ق�م��ع والت�ضييق
ويحتفظ بحقه يف الت�صعيد طبق
ال�سبل امل�سموح بها قانونا لتخلي�ص
البالد من �أذرع الف�ساد ال�سيا�سي
وال� �ت� ��� �ص ��دي مل �ن �ظ ��وم ��ة اخل� � ��راب
والدمار يف ثوبها اجلديد.

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

•• اخلرطوم-وكاالت:

ب� � ��د�أ ح � ��زب الأم � � ��ة ال� �ق ��وم ��ي يف
ال �� �س��ودان م �� �ش��اورات وا��س�ع��ة مع
القوى ال�سيا�سية ح�سب �صحيفة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ل�ث�ن��ي رئي�س
ال � ��وزراء ع�ب��د اهلل ح �م��دوك عن
اال�ستقالة.
وق� � � ��ال الأم� � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام حل ��زب
الأم ��ة ال�ق��وم��ي ،ال��واث��ق الربير
ل�ل���ص�ح�ي�ف��ة :ط��رح �ن��ا خريطة
ط� ��ري� ��ق ل � �ل � �خ� ��روج م � ��ن امل � � � ��أزق
احل� ��ايل ال� ��ذي ت�ع�ي���ش��ه البالد.
و�أ��ض��اف بد�أنا يف �إج��راء نقا�شات
م��ع امل�ج�ل����س امل ��رك ��زي لتحالف
احل� ��ري� ��ة وال� �ت� �غ� �ي�ي�ر ،وال� �ق ��وى
امل�ؤمنة بالتحول الدميقراطي يف
جمموعة امليثاق الوطني لإيجاد
�صيغة م�شرتكة لعر�ضها على
رئي�س ال��وزراء واملكون الع�سكري
لإنقاذ البالد من املوقف املتدهور
ب�سرعة.

من رموز الن�ضال ال�سلمي �ضد الف�صل العن�صري:

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

ورونالدو وليفاندوفي�سكي مع نهاية 2021

 32صفحة -الثمن درهمان

ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان تعفي
مواطني الإم���ارات من
ت�أ�شريةالدخوللأرا�ضيها

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أكد ا�ستمرار حاكم م�صرف لبنان مبن�صبه يف انتظار التحقيقات

ميقاتي ينتقد تعطيل حكومته ويلوّح باال�ستقالة

•• �أبوظبي-وام:

•• بريوت-وكاالت:

�أع �ل �ن��ت وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل �أنه �أ�صبح
ب � ��إم � �ك ��ان م ��واط� �ن ��ي دول� ��ة
الإم� � � ��ارات ح�م�ل��ة ج� ��وازات
ال� ��� �س� �ف ��ر ال ��دب �ل ��وم ��ا� �س �ي ��ة
واخل� � ��ا� � � �ص� � ��ة وال� � �ع � ��ادي � ��ة
ال� ��� �س� �ف ��ر �إىل جمهورية
ط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان م � ��ن دون
ت��أ��ش�يرة وال�ب�ق��اء فيها ملدة
ت�صل �إىل  30ي��وم�اً يف كل
زي ��ارة وذل��ك اب �ت��دا ًء م��ن 1
يناير  .2022ويف الوقت
ال��راه��ن ،ال ي�سمح ملواطني
دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات بدخول
الأرا�� �ض ��ي الطاجك�ستانية
ب�سبب الأو�� �ض ��اع الناجمة
عن جائحة كوفيد .19 -
و�أك��د �سعادة خالد عبداهلل
حميد بالهول ،وكيل وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل
�أن ق� ��رار �إع� �ف ��اء مواطني
الدولة من ت�أ�شرية الدخول
يعك�س ق��وة ال�ع�لاق��ات بني
البلدين والتي ت�أ�س�ست على
روح ال �ت �ف��اه��م واالح �ت��رام
املتبادل والرغبة يف تطوير
هذه العالقات الثنائية.

ق��ال رئي�س وزراء لبنان جنيب ميقاتي �أم����س ال�ث�لاث��اء� ،إن حاكم
م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة يجب �أن يبقى يف من�صبه يف الوقت
الراهن رغم التحقيقات يف اختال�سات يف لبنان وباخلارج.
وقال ميقاتي لل�صحافيني :يف احلرب ما بنغري �ضباطنا م�شرياً �إىل
�سالمة و�أ�ضاف �أنه �سينتظر نتيجة التحقيقات.
ودعا ميقاتي �أي�ضاً �إىل حوار وطني حول ال�سيا�سة اخلارجية ،و�إىل
حت�سني الروابط مع دول اخلليج العربية.
من جهة �أخرى ،انتقد ميقاتي� ،أم�س الثالثاء ،تعطيل عمل حكومته،
ملوحا بخيار اال�ستقالة.
وقال ميقاتي :يجب �إطالق ور�شة معاجلة للأزمة يف لبنان ،م�ضيفا:
ال خيار �إال امل�ساهمة يف مواجهة الأزمة.
و�أكد رئي�س احلكومة توقيعه مر�سوم االنتخابات النيابية ،م�ؤكدا �أنه
�سي�سعى لعقد االنتخابات يف موعدها.
و�أ� �ض��اف ميقاتي :الد�ستور وج��د ملنع التعطيل� .أن��ا �أول ال�ساعني
ملعاودة جل�سات احلكومة.
و�شدد على �ضرورة �إقرار املوازنة والتح�ضري لالنتخابات ،و�أنه ال حل
�إال بالتم�سك با�ستقاللية الق�ضاء وال�شرعية الدولية.
وتابع قائال� :إذا كانت ا�ستقالتي ت�ؤدي للحل فلن �أتقاع�س عنها.
وفيما يتعلق بال�ش�أن اخلارجي� ،أك��د ميقاتي على �ضرورة احلفاظ
على العالقات مع الدول العربية واخلليجية ،داعيا لتفاهم داخلي
من خالل احلوار ب�ش�أن ال�سيا�سة اخلارجية.
واختتم حديثه قائال :يجب العودة ل�سيا�سة الن�أي بالنف�س يف لبنان.
وك��ان الرئي�س اللبناين ،مي�شال ع��ون ،ق��د ق��ال اجلمعة� ،إن لبنان
ق��د يحتاج �إىل � 6أو � 7سنوات حتى ي�ستطيع اخل��روج م��ن الأزمة
احلالية ،بينما يعيق االنق�سام ال�سيا�سي يف البالد ،القدرة على تنفيذ
�إ�صالحات �ضرورية يطلبها املجتمع الدويل حتى يقدم الدعم.

�أمري الكويت يبارك ت�شكيل احلكومة اجلديدة

•• الكويت-وكاالت:

قالت وكالة الأنباء الكويتية �أم�س
ال �ث�لاث��اء �إن �أم�ي�ر ال �ب�لاد ال�شيخ
ن��واف الأح�م��د اجل��اب��ر ال�صباح قد
ب��ارك الت�شكيل احلكومي اجلديد
ال� ��ذي رف �ع��ه �إل �ي��ه رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء.
�أورد التلفزيون الكويتي �أن جمل�س
ال � ��وزراء اجل��دي��د يت�ضمن تعيني
عبد الوهاب الر�شيد وزيرا للمالية
خلفا خلليفة حمادة ،بينما يحتفظ
ال��وزي��ر حم�م��د ال �ف��ار���س بحقيبة
النفط.
و��ش�ه��د الت�شكيل اجل��دي��د تغيري
�أك�ثر من ن�صف ال ��وزراء ،كما �ضم
 5وزراء تكنوقراط يف ال ��وزارات
اخل��دم �ي��ة ،ح���س�ب�م��ا ذك ��ر مرا�سل
�سكاي نيوز عربية يف الكويت.
وت�ع�ت�بر ه��ذه الت�شكيلة الوزارية
الرابعة التي ي�شكلها ال�شيخ �صباح
اخلالد ال�صباح خالل عامني.
وت� �ق ��دم ��ت احل� �ك ��وم ��ة ال�سابقة
با�ستقالتها منت�صف ال�شهر املا�ضي،
لتف�سح الطريق �أمام ت�شكيل وزارة

�أمري الكويت خالل ا�ستقباله رئي�س الوزراء ال�شيخ �صباح اخلالد ال�صباح
حتظى بعالقة �أك�ثر ان�سجاما مع عبد اللطيف الفار�س نائبا لرئي�س
ال�برمل��ان ال��ذي �أدى ال���ص��دام بينه جم�ل����س ال � � ��وزراء ووزي� � ��را للنفط
واحل �ك��وم��ة ال���س��اب�ق��ة �إىل تعطيل ووزي� ��را للكهرباء وامل ��اء والطاقة
م �ع �ظ��م ج �ل �� �س��ات ال�ب�رمل ��ان يف دور امل �ت �ج��ددة ،وع�ي���س��ى �أح �م��د حممد
ح���س��ن ال �ك �ن��دري وزي� ��را للأوقاف
انعقاده الأول.
و�ضمت احلكومة اجلديدة وفق ما وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،و�أحمد نا�صر
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا ،املحمد ال�صباح وزي ��را للخارجية
ح�م��د ج��اب��ر ال�ع�ل��ي ال���ص�ب��اح نائبا ووزي� � � ��ر دول � � ��ة ل � �� � �ش � ��ؤون جمل�س
ل��رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ووزي ��را الوزراء ،ورنا عبد اهلل عبد الرحمن
ل�ل��دف��اع ،و�أح �م��د من�صور الأحمد الفار�س وزير دولة ل�ش�ؤون البلدية
ال �� �ص �ب��اح ن��ائ �ب��ا ل��رئ �ي ����س جمل�س ووزي� ��ر دول ��ة ل �� �ش ��ؤون االت�صاالت
ال��وزراء ووزي��را للداخلية ،وحممد وتكنولوجيا املعلومات.

ق�صف �إ�سرائيلي ي�ستهدف
م��رف � أ� ال�لاذق��ي��ة ال�سورية

•• دم�شق�-أ ف ب:

فوز ماكرون �سيكر�س النموذج االمريكي

على هام�ش �سباق الأليزيه:

جنوب �إفريقيا :ديزموند توتو� ،صائد احلقيقة الذي ال ّ
يكل هل يعي�ش الي�سار الفرن�سي منعطفه الأمريكي؟

•• بريوت-رويرتز:

هز انفجار �ضواحي بلدة يف �سهل
البقاع اللبناين �أم�س الثالثاء قال
م���ص��دران مطلعان �إن االنفجار
ناجم عن قيام حزب اهلل بتفجري
ذخائر قدمية.
ومل يت�سن الو�صول ملتحدث با�سم
اجلي�ش اللبناين للتعليق.
وقالت قناة اجلديد التلفزيونية
اللبنانية ام�س الثالثاء �إن انفجارا
وقع على �أطراف بلدة النبي �شيت
قرب احلدود اجلبلية مع �سوريا.

الفجر الريا�ضي

قائمة �أغلى العبي العامل تخلو من مي�سي

12:28
03:25
05:47
07:06
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�أعلنت جلنة �إدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا يف �إمارة
�أبوظبي عن حتديث �إجراءات الدخول �إىل الإمارة من داخل الدولة ،واعتمدت تطبيق
�شرط حالة امل��رور الأخ�ضر للمطعمني ونتيجة �سلبية لفح�ص م�سحة الأن��ف لغري
املطعمني.
واع�ت�ب��اراً من ي��وم اخلمي�س ،امل��واف��ق  30دي�سمرب  ،2021بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
�أجهزة امل�سح بتقنية نظام  EDEاملعتمدة على التكنولوجيا املتطورة لر�صد احلاالت
املحتمل �إ�صابتها بفريو�س كوفيد ،-19يتم تطبيق �شروط جديدة تعزيزاً للإجراءات
االح�ترازي��ة وحفاظاً على ال�صحة العامة .ومبوجب ه��ذا التحديث ،يتوجب �إبراز
حالة املرور الأخ�ضر على تطبيق احل�صن بالن�سبة للفئات التي ح�صلت على التطعيم
مي�ض على ا�ستالمها �أكرث من
و�إظهار نتيجة �سلبية لفح�ص م�سحة الأنف  ،PCRمل ِ
� 96ساعة ،بالن�سبة للفئات غري املُطعمة.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:45 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ديزموند توتو رحل عن عمر يناهز الت�سعني

دعونا نكون �ص ّناع �سالم ،و�إذا �أردنا ال�سالم ،فلنعمل من �أجل العدالة...
دعونا نح ّول �سيوفنا �إىل حماريث .عام  ،1984حتدث ديزموند توتو
بهذه الكلمات �إىل الأكادميية التي منحته جائزة نوبل لل�سالم .بعد 31
عامًا ،تقاعد رئي�س �أ�ساقفة جنوب �إفريقيا ال�سابق من احلياة العامة،
لكن كفاحه غري امل�سلح من �أجل العدالة وال�سالم ا�ستمر .موته يهز بلدًا
ب�أكمله :وفاة رئي�س الأ�ساقفة الفخري ديزموند توتو ،هو ف�صل جديد
من احلداد يف وداع �أمتنا جليل من مواطني جنوب �إفريقيا اال�ستثنائيني
الذين و ّرثونا جنوب �إفريقيا املحررة ،هكذا كانت كلمات الرئي�س �سرييل
رامافوزا لإعالن رحيل رجل الدين عن عمر يناهز الت�سعني.
(التفا�صيل �ص)10

•• الفجر -كري�ستوف �سينت* -ترجمة خرية ال�شيباين

يع�سر فهم ال�صعوبة التي جتدها الأحزاب التي ت�شكل الي�سار الفرن�سي
يف ت�سمية مر�شح واحد� .إن اختيار الزاوية الوا�سعة ،وب�شكل �أكرث حتديدًا
مقارنة طرائق االنتخابات الفرن�سية والأمريكية ،ي�سمح ب�إظهار �أن
العقبات التي واجهتها �آن هيدالغو تنبع على الأق��ل من �أزم��ة احلزب
اال�شرتاكي كتنظيم �أكرث من �ضعف القبول مب�شروع حكومي فاتورته،
هذه املرة ،كال�سيكية جدًا.
وهذا ي�ؤكد فر�ضية كان ميكن طرحها يف اليوم التايل لف�شل بينوا هامون
عام  .2017مل يكن جتديد الربنامج من خالل �إدخال املطالبة بدخل
ثابت للجميع كافياً ،ال لفر�ض هامون كمر�شح وحيد للي�سار ،وال ل�ضمان
نتيجة له �أعلى بكثري من تلك التي تعد بها ا�ستطالعات ال��ر�أي عام
 2021رئي�سة بلدية باري�س� ،أي ن�سبة  6باملائة( .التفا�صيل �ص)11

ا�ستهدف ق�صف جوي �إ�سرائيلي
فجر ال�ث�لاث��اء �ساحة احلاويات
يف مرف�أ الالذقية يف غرب �سوريا،
وف��ق م��ا �أف ��اد الإع�ل��ام الر�سمي
ال�سوري ،يف ث��اين ا�ستهداف من
ن��وع��ه ل�ل�م��رف��ق احل �ي ��وي خالل
�شهر واحد.
وخ�ل�ال الأع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة� ،ش ّنت
�إ�سرائيل مئات ال�ضربات اجلوية
يف � �س ��وري ��ا ،م���س�ت�ه��دف��ة مواقع
ل�ل�ج�ي����ش ال �� �س ��وري وخ�صو�صاً
�أه��داف �اً �إي��ران �ي��ة و�أخ� ��رى حلزب
اهلل ال �ل �ب �ن��اين .وق ��د ا�ستهدفت
م�ي�ن��اء ال�لاذق �ي��ة ل�ل�م��رة الأوىل
يف ال���س��اب��ع م��ن دي�سمرب(كانون
الأول) احلايل.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�سورية
ال��ر� �س �م �ي��ة (� �س��ان��ا) ع ��ن م�صدر
ع� ��� �س� �ك ��ري ق� ��ول� ��ه �إ ّن � � � ��ه ح � ��وايل
ال�ساعة  03,21من فجر اليوم
( 01:23ت غ) ن� � ّف ��ذ العدو
الإ�سرائيلي عدواناً جوياً بر�شقات
م��ن ال���ص��واري��خ م��ن عمق البحر
املتو�سط غ��رب مدينة الالذقية
م���س�ت�ه��دف�اً ��س��اح��ة احل ��اوي ��ات يف
امليناء التجاري يف الالذقية.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون
رئي�سة اليونان بوفاة كارلو�س بابوليا�س

••�أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تعزية �إىل فخامة الرئي�سة �إيكاترييني �ساكيالروبولو رئي�سة
اجلمهورية اليونانية يف وفاة فخامة كارلو�س بابوليا�س الرئي�س الأ�سبق
للجمهورية اليونانية.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
برقيتي تعزية مماثلتني �إىل فخامة الرئي�سة �إيكاترييني �ساكيالروبولو.

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف
االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 431,482
فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف
�إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع

•• �أبوظبي-وام:

02

ال�صحة جتري  431,482فح�صا ك�شفت عن � 1,846إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 632حالة �شفاء
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
ع��ن  1,846ح��ال��ة �إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س
كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح� ��االت م���س�ت�ق��رة وت�خ���ض��ع ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة
 754,911حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة
ت��داع�ي��ات الإ� �ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد،
وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف ال��دول��ة 2,160
ح��ال��ة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي

امل �ت��وف�ين ،ومت�ن�ي��ات�ه��ا ب��ال���ش�ف��اء ال�ع��اج��ل جلميع
امل���ص��اب�ين ،مهيبة ب ��أف��راد املجتمع ال�ت�ع��اون مع
اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام
بالتباعد االج�ت�م��اع��ي �ضماناً ل�صحة و�سالمة
اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  632حالة جديدة
مل�صابني ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد -
 "19وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء
 742,565حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  30,150جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  30,150جرعة
من لقاح كوفيد -19خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س 22,536,846
جرعة ومعدل توزيع اللقاح  227.87جرعة لكل � 100شخ�ص.
وي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح "كوفيد "19 -
و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي
�ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد-
."19

ائتالف الأمل يدعم اليوني�سف وكوفاك�س من خالل نقل وحدات جتميد حيوية فائقة الربودة �إىل �أفريقيا

•• �أبوظبي -وام:

و ّقع ائتالف الأمل ومنظمة الأمم
املتحدة للطفولة "اليوني�سف"
اتفاق ّية لدعم ت�سليم  65وحدة
جت �م �ي��د ف ��ائ� �ق ��ة ال� � �ب� ��رودة �إىل
�أفريقيا ..وذل��ك بعد امل�ساهمات
العين ّية العديدة لدولة الإمارات
والتزامها جتاه اليوني�سف بدعم
ج�ه��ود من�صة كوفاك�س العامل ّية
ل�ت��وزي��ع ال�ل�ق��اح��ات .وت ��أت��ي هذه
ال � ��وح � ��دات ك� ��� �ض ��رورة ق�صوى
ل� �ل� �ق ��اح ��ات كوفيد -19التي
تتط ّلب التخزين بدرجة حرارة
فائقة ال�ب�رودة ،ما مي ّكن الدول
الأف��ري�ق�ي��ة م��ن التعامل بكفاءة
م ��ع �إم � � � ��دادات ال �ل �ق��اح��ات التي
تلقّتها م�ؤخراً كهِبة من الواليات
املتحدة الأمريك ّية .وت�أتي عمل ّية
ت�سليم ال �ل �ق��اح��ات ت ��أك �ي��داً على
ال �ت��زام ائ �ت�لاف الأم ��ل باجلهود
العامل ّية ملكافحة جائحة كوفيد-
 ،19ع�ل�م�اً ب� ��أنّ ال�شحنة التي

• املبادرة التي تقودها �إمارة �أبوظبي ت�س ّلم  65وحدة جتميد فائقة الربودة لتمكني �أكرث من  20دولة �أفريقية
من تنفيذ برامج التطعيم على نطاق وا�سع ،با�ستخدام اللقاحات التي تتط ّلب التخزين بدرجة حرارة فائقة الربودة
ّ
ينظمها ��ش��رك��اء ائ �ت�لاف الأمل
وم ��زودي اخل��دم��ات اللوج�ستية
دع� �م� �اً جل �ه ��ود ال �ي��ون �ي �� �س��ف من
امل �ق � ّرر �أن ت���ص��ل �إىل  21دولة
�أف��ري�ق�ي��ة مب��ا فيها ب�ن�ين ،وكابو
فريدي ،والكامريون ،وجمهور ّية
�أف ��ري� �ق� �ي ��ا ال ��و�� �س� �ط ��ى ،و�ساحل
ال �ع��اج ،وج�ي�ب��وت��ي ،و�إ�سواتيني،
وغ� ��ام � �ب � �ي� ��ا ،وغ� �ي� �ن� �ي ��ا ب �ي �� �س ��او،
ولي�سوتو ،وليبرييا ،ومدغ�شقر،
وموريتانيا ،والنيجر ،و�ساو تومي
وزام�ب�ي��ا .ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،قال
�سعادة �سلطان حممد ال�شام�سي،
م�ساعد وزير اخلارج ّية والتعاون
الدويل ل�ش�ؤون التنمية الدول ّية:
" توا�صل دولة الإمارات التزامها
ب ��دوره ��ا يف ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن �آث ��ار

اجل��ائ �ح��ة م ��ن خ �ل�ال م�ساعدة
ال��دول على مواجهة التحديات
اللوج�ست ّية والتقن ّية املرتبطة
بتنفيذ برامج التطعيم الوا�سعة
النطاق .ونعتقد �أنّ �شراكتنا مع
اليوني�سف تلعب دوراً �أ�سا�س ّياً يف
امل�ساعدة على حتقيق ا�ستجابة
ع��امل� ّي��ة ف� ّع��ال��ة لـجائحة كوفيد-
 ،19وبالتحديد يف �أفريقيا� .إنّنا
نفتخر بدعمنا للجهود الدول ّية
م � �ث� ��ال ج � �ه� ��ود ك ��وف ��اك� �� ��س عرب
ت �ق��دمي خ��دم��ات ائ �ت�لاف الأم ��ل
الفريدة م��ن نوعها . ".وتهدف
مه ّمة كوفاك�س �إىل �ضمان توزيع
�إم� � � ��دادات ال �ل �ق��اح��ات ب�إن�صاف
جل�م�ي��ع ��س�ك��ان ال �ع ��امل ،غ�ي�ر �أنّ
الكثري من الدول تواجه حتديات

ل��وج �� �س �ت � ّي��ة م��رت �ب �ط��ة بقدرتها
على ا�ستالم �إم ��دادات اللقاحات
احل���س��ا��س��ة ل �ل �ح��رارة وتخزينها
بطرق �آم�ن��ة .لهذه الغاية ،ت�أتي
وحدات التجميد الفائقة الربودة
ال �ت��ي ي �ب �ل��غ ع ��دده ��ا  65وح ��دة
مب �ث��اب��ة �� �ض ��رورة ا�سرتاتيج ّية
لتعزيز قدرات �سل�سلة التربيد يف
الدول املتلقية للقاحات ،ا�ستعداداً
لل�شحنات ال��واردة من اللقاحات
ال�ت��ي تتط ّلب ال�ت�خ��زي��ن بدرجة
ح� ��رارة ف��ائ�ق��ة ال �ب��رودة .وقالت
�إي�ت�ل�ي�ف��ا ك��ادي � ّل��ي ،م��دي��رة �شعبة
الإم ��دادات يف اليوني�سفُ " :يع ّد
توفري وح��دات التجميد الفائقة
الربودة خطوة مه ّمة نحو �إتاحة
احل�صول على لقاحات كوفيد-

 19ب�صورة من�صفة .ومن �ش�أن
ه ��ذه ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت� ّي��ة احليو ّية
�أن تعزّز ق��درة ال��دول الأفريق ّية
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ح �م�ل�ات التطعيم
ب� �ل� �ق ��اح ��ات كوفيد -19على
نطاق وا�سع ،بالإ�ضافة �إىل دعم
عمل ّية �إدارة اللقاحات الأخرى
التي قد تتط ّلب �أي�ضاً التخزين
ب��درج��ات ح��رارة فائقة الربودة.
ولهذه الغاية ،ي�س ّرنا التعاون مع
�شركاء مثل ائتالف الأمل لدعم
احلكومات حول العامل يف تعزيز
�أن�ظ�م�ت�ه��ا ال���ص�ح� ّي��ة مب��ا ي�ضمن
اال�ستجابة جلائحة كوفيد-19
وم��ا ق��د ي ��أت��ي ب�ع��ده��ا ،وبالتايل
ت �ع��زي��ز ق ��درت �ه ��ا ع �ل��ى التك ّيف
م��ع ال�ت�غ�ّي�رّات امل�ستقبل ّية ".ويف

ال �� �س �ي��اق ن �ف �� �س��ه ،ق� ��ال الكابنت
حممد جمعة ال�شام�سي ،رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��وج �ي �ه � ّي��ة لعمليات
"ائتالف الأمل" والع�ضو املنتدب
وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجموعة
موانئ �أبوظبي�" :إنّ موقع �إمارة
�أب��وظ�ب��ي اال��س�ترات�ي�ج� ّ�ي كمركز
ل�ل�ع�ل��وم ال�ط�ب� ّي��ة وع �ل��وم احلياة،
معزّزاً بقدرات ائتالف الأم��ل يف
جم��ال �سال�سل التوريد الفائقة
الربودة ،يجعل منّا �شريكاً مثاليا
ي��دع��م مه ّمة كوفاك�س العامل ّية.
وب��ال�ن�ظ��ر �إىل �أ ّن �ن��ا ل��ن ن �ك��ون يف
م�أمن من كوفيد� -19إىل حني
ي���ص�ب��ح اجل �م �ي��ع يف م ��أم ��ن منه
يتوجب علينا امل�ساهمة يف
�أي�ضاًّ ،
متكني كافة ال��دول ح��ول العامل

م��ن ام �ت�لاك ال �ق��درات املطلوبة
لتخزين و�إدارة جمموعة وا�سعة
م��ن ال �ل �ق��اح��ات امل �ت��وف��رة عاملياً.
ون� ��ؤ ّك ��د م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون مع
ال �ي��ون �ي �� �س��ف واالحت� � ��اد لل�شحن
و� �ش��رك��ائ �ن��ا يف جم ��ال اخلدمات
ال �ل��وج �� �س �ت � ّي��ة ال �ت��زام �ن��ا بدورنا
يف امل���س��اع��دة ع�ل��ى ت��وف�ير البنية
ال�ت�ح�ت� ّي��ة ال �� �ض��رور ّي��ة ل�سال�سل
ال �ت�ب�ري ��د ،وال� �ت ��ي ت���ض�م��ن منح
الأم� � � � ��ل وت � ��وف �ي��ر الإم � � � � � ��دادات
ال�لازم��ة للمجتمعات املحتاجة
وامل�ساهمة يف ر�سم م�سار م�ستدام
نحو التعايف من جائحة كوفيد-
 ".19اجلدير بالذكر �أنّ ائتالف
الأم � ��ل ق ��د ط � � ّور ب��ال �ت �ع��اون مع
�شركائه �إحدى ال�سال�سل الأو�سع

والأكرث تكام ً
ال لإمداد اللقاحات
وال � �ت� ��ي ت �ت �ي��ح ت �� �س �ل �ي��م ماليني
اجلرعات بدءاً من نقطة الإنتاج
و�� �ص ��و ًال �إىل ن �ق �ط��ة التطعيم،
وذل� ��ك يف �إط � ��ار دع �م��ه للجهود
ال�ع��امل�ي��ة ال �ه��ادف��ة �إىل الت�صدّي
للجائحة� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،أن�ش�أ
ائ �ت�ل�اف الأم � ��ل م��رك��ز لقاحات
يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ي�ستوعب ما
ي��زي��د ع��ن  120م�ل�ي��ون جرعة
ل �ق��اح خم� � ّزن ��ة ب� �ح ��رارة ت �ت�راوح
ب�ي�ن  8+و  30-درج� ��ة مئو ّية
يف �أيّ وق��ت ،ويحت�ضن "من�ش�أة
جتميد" الأك� �ب� ��ر م� ��ن نوعها
يف دول� ��ة الإم � � ��ارات وال �ت��ي تتيح
تخزين ما يزيد عن  11مليون
جرعة لقاح بدرجة ح��رارة 70-
فائقة الربودة .ويع ّد ذلك جتمعا
رئ �ي �� �س � ّي �اً ل �ل �خ�برات ي�ج�م��ع فيه
ائتالف الأم��ل اجلهات القياد ّية
ال� �ع ��امل� � ّي ��ة يف جم � ��ال اخل ��دم ��ات
ال �ل��وج �� �س �ت � ّي��ة ،والتكنولوجيا
و�سال�سل التوريد.

تنمية املجتمع تنظم عر�س اخلم�سني اجلماعي لــ � 50شابا يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

نظمت وزارة تنمية املجتمع ،عر�ساً
جماعياً لــ � 50شاباً مواطناً حظي
برعاية جمموعة امل�سعود ،و�أقيم
يف ق�صر االمارات ب�أبوظبي ،وذلك
تزامناً مع احتفاالت ومبادرات عام
اخلم�سني .ح�ضر العر�س �سعادة
نا�صر �إ�سماعيل الوكيل امل�ساعد
ل �� �ش ��ؤون ال ��رع ��اي ��ة االجتماعية
ب��ال��وزارة ،و��س�ع��ادة م�سعود �أحمد
امل �� �س �ع��ود رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
جمموعة امل�سعود ،ون��ائ��ب رئي�س
جمل�س الإدارة �سعادة �أحمد رحمة
امل�سعود و�أع�ضاء جمل�س الإدارة،
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ح �� �ض��ور ع � ��دد من
امل�س�ؤولني و�أقارب وذوي العر�سان.
وي � ��أت ��ي ه� ��ذا ال �ع��ر���س اجلماعي
يف �إط ��ار ر�ؤي ��ة ال � ��وزارة لتج�سيد
امل �� �س ��ؤول �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وتر�سيخ
ال���ش��راك��ة املجتمعية الفاعلة مع
كافة اجل�ه��ات وب��االخ����ص القطاع
اخلا�ص� ،سعياً منها لدعم تنظيم

الأع � ��را� � ��س اجل �م��اع �ي��ة لل�شباب
امل �ق �ب �ل�ين ع �ل��ى ال� � � ��زواج ،وه� ��و ما
يرتجم احلر�ص على ت�شجيع زواج
امل��واط�ن�ين م��ن امل��واط �ن��ات ،وذلك
�أح��د الأه ��داف املهمة ال�ت��ي ت�ؤكد
عليها الأعرا�س اجلماعية.
وبهذه املنا�سبة؛ هن�أ �سعادة نا�صر
�إ��س�م��اع�ي��ل ال���ش�ب��اب امل���ش��ارك�ين يف
ال �ع��ر���س اجل �م��اع��ي ،م�ت�م�ن�ي�اً لهم
ال�سعادة والتوفيق يف تكوين �أ�سر
جديدة ورعايتها واملحافظة على
كيانها وا�ستقرارها.
وث�م��ن م �ب��ادرة جمموعة امل�سعود
ل�ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا ال �ع��ر���س اجلماعي
وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�شراكة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ودوره � � ��ا ال �ف��اع��ل يف
دع��م عجلة التنمية االجتماعية
يف ال� ��دول� ��ة وا�� �س� �ت� �ق ��رار الأ�� �س ��رة
الإم��ارات �ي��ة م��ن خ�ل�ال رعايتهم
العر�س اجلماعي.
وق� ��ال �إن وزارة ت�ن�م�ي��ة املجتمع
حري�صة ع�ل��ى تنظيم امل��زي��د من
الأع ��را� ��س اجل �م��اع �ي��ة � �س �ن��وي �اً يف

خم �ت �ل��ف �إم � � � ��ارات ال � ��دول � ��ة ،مبا
يرتجم قيم التكافل واملبادئ التي
ر�� ّ�س�خ�ه��ا امل�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زايد
ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان ،طيب اهلل
ث� ��راه ،ومب��ا ي��دع��م ر�ؤي� ��ة القيادة
واحلكومة لتحقيق �أ�سرة م�ستقرة
يف جم �ت �م��ع م� �ت�ل�اح ��م ،و�ضمان
ج� � ��ودة ح� �ي ��اة �أف� ��� �ض ��ل للجميع،
ال��س�ي�م��ا ل ��دى ال �� �ش �ب��اب املقبلني
ع�ل��ى ب�ن��اء �أ� �س��رة ج��دي��دة ،م�ؤكداً
�أهمية ال�شراكة وال�ت�ع��اون لدعم
الأعرا�س اجلماعية التي حتر�ص
ال��وزارة على تنظيمها والت�شجيع
على امل�شاركة فيها ،ملا لها من دور
حموري يف دعم ا�ستقرار وترابط
ومتا�سك الأ��س��رة .من جهته قال
�سعادة م�سعود �أحمد امل�سعود رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة امل�سعود:
"ي�ش ّرفنا �أن ن �ك��ون يف مقدمة
الداعمني للعر�س اجلماعي لعدد
خم�سني م��ن �أب�ن��اء وب�ن��ات الوطن
يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وال �ت��ي تدعم
م�سرية بناء وط��نٍ ب��ات يف �صدارة

الأمم".
و�أ� �ض��اف" :ي�أتي تنظيم العر�س
اجل � �م� ��اع� ��ي خل �م �� �س�ي�ن عري�ساً
متا�شياً م��ع نهج دولتنا بتخفيف
�أع �ب��اء ال � ��زواج ع��ن ك��اه��ل �شبابنا
الذين يوا�صلون الوفاء للتقاليد
الإم��ارات �ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة ،م��ن خالل
ت ��وث � �ي ��ق ال� �ت� �م ��ا�� �س ��ك الأ�� � �س � ��ري
والتالحم املجتمعي� ،إمياناً ب�أهمية
الأ�سرة باعتبارها اللبنة الأ�سا�سية
لبناء جمتمع متالحم ومتعا�ضد
ومتكامل ت�سوده ال�سعادة والرخاء
..ون �ت �ط �ل��ع �إىل �أن ن �ك��ون ج ��زءاً
م��ن اجل �ه��ود ال��وط �ن �ي��ة الداعمة
للأعرا�س اجلماعية التي تتما�شى
مع توجيهات القيادة احلكيمة يف
ت��وف�ير ال�سبل ال�ضامنة لل�شباب
لت�أ�سي�س �أ�سر م�ستقرة متثل النواة
احلقيقية لبناء ن�سيج اجتماعي
متما�سك ،وحمافظ على تقاليده
ال�ع��ري�ق��ة ..ك �م��ا جن � �دّد التزامنا
يف "جمموعة امل�سعود" بدعم
ثقافة الأع��را���س اجلماعية التي

حتمل �أبعاداً �إن�سانية واجتماعية
جت�سد روح
�إيجابية للغاية ،كونها ّ
التكافل والتعا�ضد والت�آخي ،مع
ح��ث �أب�ن��اء ال��وط��ن على االحتفاء
بجوهر الزواج بعيداً عن الإ�سراف
والتبذير �ضمن �أجواء من الألفة
والتالحم".
بدوره �أكد �أحمد �ساملني – الرئي�س
التنفيذي للخدمات احلكومية يف
جمموعة امل�سعود دع��م جمموعة
امل�سعود لتنظيم العر�س اجلماعي
لـ� 50شاباً مواطناً يعك�س التزامنا
بال�شراكة املجتمعية وامل�س�ؤولية
الوطنية لتعزيز فكرة الأعرا�س
اجل�م��اع�ي��ة ن �ظ��راً لأه�م�ي��ة دورها
يف خف�ض التكاليف امل��ادي��ة التي
تقع على كاهل ال�شباب يف بداية
حياتهم ال��زوج�ي��ة ،وت�سهيل بناء
�أ�سرة جديدة ق��ادرة على موا�صلة
حياتها ب�سعادة وا�ستقرار.
و�أ�ضاف �أن امل�ساهمة دعم الأعرا�س
اجلماعية تعك�س مبادئ التعاون
وال �ت �� �س��ام��ح يف امل �ج �ت �م��ع ،وتعزز

الوالء واالنتماء للوطن.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن وزارة تنمية
املجتمع حتر�ص �سنوياً على �إقامة
الأع ��را� ��س اجل�م��اع�ي��ة يف خمتلف
�إم ��ارات ومناطق ال��دول��ة ،ت�أكيداً
لنهج وجتربة الأعرا�س اجلماعية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة،

حيث متثل ظاهرة وطنية يُحتذى
ب�ه��ا يف ت�ك��ري����س م �ب��ادئ وتقاليد
�أ�صيلة يف املجتمع ،وامل�ساهمة يف
خ�ف����ض ت�ك��ال�ي��ف ال� ��زواج مل�صلحة
ب �ن��اء �أ� �س��ر م���س�ت�ق��رة ،ق� ��ادرة على
امل� ��� �ش ��ارك ��ة وال � �ب � �ن ��اء يف م�سرية
التنمية االجتماعية التي ت�شهدها

ال� ��دول� ��ة يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت،
ك�م��ا حت��ث ال � ��وزارة جم�ت�م��ع دولة
الإم� ��ارات م��ن م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص والأف��راد لدعم الأعرا�س
اجلماعية التي من �ش�أنها تعزيز
وحتقيق ا�ستقرار و�سعادة الأ�سرة
الإماراتية.

التنمية الأ�سرية تنفذ ور�شا �ضمن برامج تنمية املهارات الوالدية
•• �أبوظبي-وام:

نفذت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
جم�م��وع��ة م��ن ال��ور���ش وال� ��دورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ��ض�م��ن ب��رام��ج تنمية
امل � � � �ه � � ��ارات ال� � ��وال� � ��دي� � ��ة مل� ��راح� ��ل
ال �ط �ف��ول��ة وامل ��راه� �ق ��ة يف جميع
م���س�ت��وي��ات�ه��ا ،وال �ت ��ي ت �ه��دف �إىل
تنمية امل�ه��ارات ال��وال��دي��ة الفاعلة
لتلبية احتياجات الأبناء املعرفية
والعاطفية واالجتماعية يف جميع
مراحلهم العمرية ،وعر�ض �آليات
حل امل�شاكل وف��ق نهج االن�ضباط
الإيجابي لتعزيز توا�صل العالقات
الإي �ج��اب �ي��ة م��ع ال �ط �ف��ل ،وكيفية
التعامل مع الأط�ف��ال واملراهقني
وف � �ق � �اً ل �ط �ب �ي �ع �ت �ه��م و�صفاتهم

ال�شخ�صية.
وتنق�سم برامج املهارات الوالدية
�إىل عدد من امل�ستويات واملجاالت
م�ن�ه��ا ت�ن�م�ي��ة امل� �ه ��ارات الوالدية
الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة ،وت �ن �م �ي��ة امل � �ه� ��ارات
ال ��وال ��دي ��ة يف م��رح �ل��ة الطفولة
امل� �ب� �ك ��رة وامل� �ت ��و�� �س� �ط ��ة ومرحلة
امل��راه �ق��ة ،وت�ع��زي��ز دور ال��رج��ل يف
الوالدية الإيجابية ،بالإ�ضافة �إىل
ور�ش قيم خرباتك الوالدية.
ك �م��ا ت �ن ��اول ��ت ب ��رام ��ج ال ��وال ��دي ��ة
ع� � ��دداً م ��ن امل��وا� �ض �ي��ع ال �ت��ي تهم
الأبناء و�أف��راد الأ�سرة منها كيفية
التعامل مع �سلوك املراهق ،حيث
مت ا�ستعر�ض ع��دد م��ن الدرا�سات
العلمية التي تثبت �أن للمراهقة
�أ� �ش �ك��ا ًال م �ت �ع �دّدة و� �ص��وراً تتباين

ب �ت �ب ��اي ��ن ال � �ث � �ق� ��اف� ��ات ،وتختلف
ب ��اخ� �ت�ل�اف ال � �ظ� ��روف وال � �ع� ��ادات
االجتماعية والأدوار ال�ت��ي يقوم
ب �ه��ا امل ��راه � �ق ��ون يف جمتمعهم،
وت �ت �خ��ذ م��رح �ل��ة امل ��راه� �ق ��ة عدة
�أ�� �ش� �ك ��ال ،ول� �ك ��ل م ��راه ��ق طباعه
اخل��ا� �ص��ة ب ��ه وال مي �ك �ن �ن��ا تغيري
ط�ب��اع ه��ذا امل��راه��ق ول�ك��ن ميكننا
تقبل هذه الطباع والتعامل معها،
و�إك�سابهم املهارات التي ت�ساعدهم
يف �ضبط �سلوكياتهم مبا يتنا�سب
م��ع �شخ�صيتهم ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ا� �س �ت �ع��را���ض ع ��دد م ��ن التغريات
الف�سيولوجية والنف�سية.
وناق�شت الور�ش اخلا�صة بربنامج
تنمية املهارات الوالدية /العوامل
ال��وراث �ي��ة /امل �ح��ددة لل�شخ�صية،

حيث �أكدت نورة جماهد م�س�ؤولة
برنامج تنمية املهارات الوالدية� ،أن
طباع الطفل تعترب �أمراً فطرياً ال
ميكن تغيريه ،وت�ؤثر طباع الطفل
على �سلوكه ،وعلى تفاعله مع من
ح��ول��ه ،ولكن ميكن التعامل معه
وفقاً لطباعه ،وميكن م�ساعدته يف
اكت�ساب بع�ض املهارات التي ت�ساعد
يف �ضبط �سلوكه.
وذك� ��رت جم��اه��د �أن م��ن امل �ه��م �أن
ي�ستطيع ال ��وال ��دان التمييز بني
ط�ب��اع ابنهم واح�ت�رام �شخ�صيته،
ويلعب �إ�شباع االحتياجات النف�سية
امل�ت�م�ث�ل��ة يف االح �ت ��رام والقبول
وف �ه��م ط �ب��اع ال�ط�ف��ل ال�شخ�صية
دوراً كبرياً يف فهم طبيعة الطفل
واح �ت��رام ف��ردي �ت��ه .و�أ� �ض��اف��ت �أن

ه�ن��اك م�ستويات لن�شاط الطفل
ت ��ؤث��ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ع��وام��ل الوراثية
املحددة لل�سلوك كم�ستوى الن�شاط
املرتفع وامل�ستوى املنخف�ض ،حيث
ي�ت�ك�ي��ف ال�ط�ف��ل ��ش��دي��د االنتظام
م��ع ال�ب�ي�ئ��ة ال��وال��دي��ة املن�ضبطة
ب�شكل جيد ،وتعويد الطفل على
الروتني اليومي ،وعلى الوالدين
طم�أنة وتعويد الطفل على كيفية
التحكم يف م�شاعره والتعامل مع
الأزمات والطوارئ بطريقة مرنه،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إظ �ه��ار التعاطف
وال �ت �ف �ه ��م ل �ط �ب �ي �ع��ة �شخ�صيته
والتحلي باملرونة يف التعامل مع
الطفل .وحتر�ص م�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية دائماً على تنمية املهارات
وت �ط��وي��ره��ا يف ج �م �ي��ع امل �ج ��االت

احل�ي��ات�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وجلميع
�أف ��راد الأ� �س��رة ،كما حت��ر���ص على
ت� �ك ��وي ��ن ع �ل��اق � ��ات � �ص �ح �ي��ة بني
الأب �ن��اء وال��وال��دي��ن متل�ؤها املودة

واالح�ت��رام ،ومت�ك�ين ل�ل�أب�ن��اء من
ال �ق��درة على التفاعل والتوا�صل
ب�إيجابية مع الآخرين ،بالإ�ضافة
�إىل ت �ن �م �ي��ة ق � ��درة الأب � �ن� ��اء على

حتمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرارات
احلكيمة والتعامل م��ع امل�شكالت
ب�ف��اع�ل�ي��ة وك �ف��اءة ع��ال�ي��ة الختيار
القرارات ال�صحيحة.
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دبي للثقافة تعلن عن �ساعات الدوام الر�سمي اجلديدة طاجيك�ستان تعفي مواطني الإمارات من ت�أ�شرية الدخول لأرا�ضيها

�إىل اخلمي�س ،ومن ال�ساعة � 8:00صباحاً حتى ال�ساعة  12:00م�ساءً،
•• دبي-وام:
يوم اجلمعة.
�أعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دب��ي "دبي للثقافة" عن �ساعات الدوام يف حني �ست�صبح �ساعات ال��دوام الر�سمي يف املتاحف التخ�ص�صية /متحف
الر�سمي اجلديدة ابتدا ًء من يوم االثنني املوافق  3يناير  ،2022لتن�سجم امل�سكوكات ومتحف ال�شاعر العقيلي /م��ن ال�ساعة � 8:00صباحاً حتى
مع نظام العمل الأ�سبوعي الذي مت اعتماده م�ؤخراً ،على �صعيد الدوائر ال�ساعة  3:00م���س��اءً ،م��ن االث�ن�ين �إىل اخلمي�س ،وم��ن ال�ساعة 8:00
احلكومية االحتادية واملحلية يف الدولة.
�صباحاً حتى ال�ساعة � 11:30صباحاً ،يوم اجلمعة.
و�ستكون �ساعات العمل الر�سمي يف مق ّر دبي للثقافة من ال�ساعة  7:30و�أكدت الهيئة �أنه لن يطر�أ �أي تغيري يذكر على �ساعات الدوام الر�سمي يف
�صباحاً حتى ال�ساعة  3:30م�ساءً ،وذلك من االثنني �إىل اخلمي�س ،ومن كل من متحفي االحتاد وال�شندغة ،لت�ستمر على ما هي عليه ،من ال�ساعة
ال�ساعة � 7:30صباحاً حتى ال�ساعة  12:00م�سا ًء يوم اجلمعة.
� 10:00صباحاً حتى ال�ساعة  8:00م�ساءً ،من ال�سبت �إىل اجلمعة ،مع
�دوام
�
ل
ا
�ات
وع�ل��ى �صعيد جميع ف ��روع مكتبات دب��ي ال�ع��ام��ة� ،ستمتد ��س��اع�
أنّ
الإ�شارة �إىل � متحف ال�شندغة يغلق �أبوابه �أمام الزوار يوم الثالثاء من
الر�سمي من ال�ساعة � 8:00صباحاً حتى ال�ساعة  8:00م�ساءً ،من الأحد كل �أ�سبوع.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �أنه �أ�صبح ب�إمكان مواطني
دولة الإمارات حملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة والعادية
ال�سفر �إىل جمهورية طاجيك�ستان من دون ت�أ�شرية والبقاء فيها ملدة
ت�صل �إىل  30يوماً يف كل زيارة وذلك ابتدا ًء من  1يناير .2022
ويف ال��وق��ت ال ��راه ��ن ،ال ي�سمح مل��واط �ن��ي دول ��ة الإم� � ��ارات بدخول
الأرا� �ض��ي الطاجك�ستانية ب�سبب الأو� �ض��اع الناجمة ع��ن جائحة "
كوفيد ."19 -
و�أك��د �سعادة خالد ع�ب��داهلل حميد بالهول ،وكيل وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل �أن قرار �إعفاء مواطني الدولة من ت�أ�شرية الدخول

يعك�س قوة العالقات بني البلدين والتي ت�أ�س�ست على روح التفاهم
واالح �ت�رام امل�ت�ب��ادل وال��رغ�ب��ة يف تطوير ه��ذه ال�ع�لاق��ات الثنائية
مبا يعك�س طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف
وامل�صالح امل�شرتكة.
و�أ� � �ض� ��اف � �س �ع��ادت��ه �أن ه� ��ذه اخل� �ط ��وة ت� �ن ��درج يف � �س �ي��اق اجلهود
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة والقن�صلية ل� ��وزارة اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون الدويل
والرامية لتعزيز مكانة الإم��ارات على امل�ستوى العاملي  ..الفتا �إىل
�أن تقدمي خدمات قن�صلية متميزة لإ�سعاد مواطني ال��دول��ة يعد
�أحد الأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة
الر�شيدة لتوفري كافة �سبل الرعاية وال�سعادة للمواطن الإماراتي
حول العامل.

بتوجيهات حمدان بن حممد

03

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي برئا�سة من�صور بن حممد تعتمد الإجراءات الوقائية الحتفاالت ر�أ�س ال�سنة
• من�صور بن حممد :الإجراءات املطبقة تعود حلر�ص حكومة دبي على �صحة جميع املواطنني واملقيمني وكذلك الزوار
• �أهمية اال�ستمرار يف تطبيق الإجراءات الوقائية حلماية �صحة و�سالمة جميع �أفراد املجتمع
• �إلزامية ارتداء الكمامات يف الأماكن املفتوحة واملغلقة ،مع مراعاة التباعد االجتماعي
• االلتزام بتطبيق كافة الإجراءات االحرتازية يف الأماكن املغلقة
• غرامة بقيمة  3000درهم لكل من ال يلتزم بارتداء الكمامة
• �إقامة احتفاالت الألعاب النارية يف  29موقع ًا يف مناطق متفرقة من الإمارة
اليوم معلومة جلميع �أف��راد املجتمع من خ�لال حمالت التوعية امل�ستمرة� ،أن الإج��راءات الوقائية التي ال تزال �سارية حتى اليوم تعود حلر�ص حكومة
•• دبي-وام:
م�ؤكدة �أن تعاون اجلميع يف تطبيق تلك الإجراءات ب�صورة �سليمة هو الأ�سا�س دب��ي على �صون �صحة جميع �أف��راد املجتمع من مواطنني ومقيمني وزوار.
بناء على توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل للنجاح ال��ذي حققته دب��ي يف مواجهة جائحة كوفيد -19وه��و ما ي�ستدعي وقال �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد " ..مل نتوقف يوماً عن مراقبة تطورات
عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ..اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات موا�صلة ه��ذا التعاون النموذجي لتحقيق ال�ه��دف الأول م��ن وراء احلر�ص اجلائحة والو�ضع العاملي ،كذلك العمل اليزال قائماً بكل الإجراءات الوقائية
والكوارث يف دبي برئا�سة �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،على اتباع التدابري االح�ترازي��ة ،وهو �صحة و�سالمة اجلميع من مواطنني املُو�صى بها من قبل اجلهات ال�صحية املحلية والعاملية ،وتعاون اجلميع يف
تطبيق التدابري االحرتازية �أ�سا�سي ،ومن �أهمها كمامات الوجه التي ي�ش ّكل
الإجراءات والتدابري الوقائية اخلا�صة باحتفاالت ر�أ�س ال�سنة يف الإمارة وذلك ومقيمني وكذلك زوار الإمارة.
خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة ال�ستعرا�ض اال�ستعدادات الحتفاالت العام و�أكد �سمو رئي�س اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث �أن دبي ودولة الإمارات ارت��دا�ؤه��ا �ضمانة رئي�سية حتمي ال�شخ�ص و�أ��س��رت��ه وجميع م��ن حوله"- .
اجلديد واخت�صا�صات و�أدوار خمتلف فرق العمل .ودعت اللجنة العليا جميع عموماً حققت جناحاً نوعياً يف الت�صدي للجائحة ا�ستناداً �إىل ع��دة عوامل احتفاالت ر�أ�س ال�سنة ..واعتمد �سمو رئي�س اللجنة خالل االجتماع الإجراءات
�أف��راد املجتمع لاللتزام بتطبيق الإج��راءات الوقائية املعمول بها والتي باتت من �أهمها تعاون املجتمع وت�ضافر اجلهود وتكامل خطط العمل ،مو�ضحاً الواجب اتباعها خالل احتفاالت ر�أ�س ال�سنة يف دبي ،والتي ي�شكل عدم االلتزام

بها خمالفة �صريحة للقانون ،حيث �سيتم توقيع الغرامات املحددة على كل من
يخالف تلك الإج��راءات والتي �شملت� - :إلزامية ارتداء الكمامات للجميع يف
خمتلف مناطق االحتفاالت �سواء املغلقة منها �أو املفتوحة - ..االلتزام بتطبيق
كافة الإج��راءات االحرتازية يف الأماكن املغلقة ومن �أهمها ارت��داء الكمامات
مع م��راع��اة التباعد االجتماعي - ..الغرامة  3000دره��م لكل خمالف ال
يلتزم بارتداء الكمامة .وبالن�سبة للألعاب النارية التي متثل �أحد �أهم مظاهر
االحتفال بالعام اجلديد ،فقد تقرر �إقامتها يف  29موقعاً يف خمتلف مناطق
�إمارة دبي ،مبا يتيح للجميع اال�ستمتاع بتلك الفعاليات ،دون احلاجة للتكد�س
يف مناطق بعينها ،ما مينح اجلميع فر�صة اال�ستمتاع يف �أجواء �آمنة.

ح�صاد الإمارات « ..وام» تر�صد �أبرز � 50إجنازا خالل 2021

 �إطالق �أول مركز خدمات طب الطريان بالعامل .•• �أبوظبي -وام:
 الإم��ارات تت�صدر دول العامل يف التعامل مع جائحة «كوفيد »19يف نوفمرب�سطرت دولة الإمارات العديد من الإجنازات اال�ستثنائية خالل العام .2021 2021
الذي تزامن مع احتفاالتها باليوبيل الذهبي لالحتاد.
ومع اقرتاب نهاية العام  2021تر�صد وكالة �أنباء الإمارات (وام) يف التقرير  ..التغري املناخي والطاقة.
التايل �أهم تلك الإجنازات والقرارات يف التقرير التايل:
 الإمارات تعلن عن مبادرة احلياد املناخي بحلول .2050 ..قرارات و�أحداث ا�ستثنائية.
 بدء الت�شغيل التجاري لـ"براكة" ك��أوىل حمطات الطاقة النووية ال�سلمية رئي�س الدولة يعتمد �أ�ضخم م�شروع لتطوير الت�شريعات والقوانني االحتادية عربياً.ت�ضمن �أكرث من  40قانونا.
 ا�ست�ضافة احلوار الإقليمي للتغري املناخي. اعتماد ت�شكيل وزاري جديد ومنهجية جديدة للعمل احلكومي االحتادي. ربط الوحدة الثانية ملحطة "براكة" ب�شبكة الكهرباء. انطالق �إك�سبو  2020دبي مب�شاركة  192دولة. ف��وز الإم� ��ارات با�ست�ضافة � / COP 28 /أه��م م��ؤمت��ر ع��امل��ي للمناخ يف.2023
 ..اقت�صاد و�أعمال
 الإم��ارات تعلن امليزانية العامة لالحتاد حتى  2026ب�إجمايل  290مليار  ..الف�ضاء.درهم.
 م�سبار الأمل الإماراتي ي�صل �إىل مدار كوكب املريخ بنجاح. �إط�لاق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة "م�شروع  -الإعالن عن مهمة ا�ستك�شاف كوكب الزهرة و�سبعة كويكبات �ضمن املجموعة 300مليار".
ال�شم�سية.
 م�صرف الإم��ارات املركزي يتوقع منو الناجت املحلي احلقيقي للدولة بن�سبة � -إع�ل�ان �أ��س�م��اء ال��دف�ع��ة الثانية م��ن رواد الف�ضاء الإم��ارات �ي�ين بينهم نورة % 2.1يف عام  ،2021و 4.2%لعام .2022
املطرو�شي �أول رائدة ف�ضاء عربية.
 �إط�لاق �أول بور�صة يف العامل ل�ت��داول العقود الآج�ل��ة خل��ام «م��رب��ان» ،الذيتنتجه �شركة «�أدنوك».
 ..ح�ضور �أممي وعاملي.
 �إط�لاق م�شاريع اخلم�سني التي ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من النمو الداخلي  -انتخاب الإمارات لع�ضوية جمل�س الأمن للفرتة .2023 2022-واخلارجي للدولة ،وترتقي بتناف�سيتها العاملية.
 الإمارات تفوز بع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان للمرة الثالثة. الإمارات تن�ضم �إىل منظمة التكامل لدول �أمريكا الو�سطى. ..ال�صحة.
 م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا الإمارات تعلن بدء �إنتاج لقاح "حياة – فاك�س" امل�ضاد لـ "كورونا".املتقدمة الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية
 الإعالن عن بدء ا�ستقبال ال�سياح املطعمني من جميع الدول." �أدنوك " وجمموعة �شركاتها  ،ينال جائزة «�شخ�صية العام التنفيذية يف قطاع

معدالت اجلرمية.
الطاقة لعام . »2021
 انتخاب رزان املبارك الع�ضو املنتدب لهيئة البيئة � -أبوظبي و�صندوق حممد � -إط�لاق �أكرب برنامج وطني لتدريب وا�ستقطاب � 100ألف مربمج و�إن�شاءب��ن زاي��د للمحافظة على الكائنات احل�ي��ة ،لرئا�سة االحت��اد ال��دويل حلماية � 1000شركة رقمية كربى خالل � 5أعوام.
 افتتاح "عني دبي" �أكرب عجلة ترفيهية يف العامل.الطبيعة ./IUCN/
 مر�شح الإمارات اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي يفوز برئا�سة الإنرتبول  -جناح الفت يف تنظيم معر�ضي �أبوظبي للدفاع ودبي للطريان.ملدة � 4سنوات.
 ..الثقافة.
 �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س ..قرارات وت�شريعات.
 الإعالن عن نظام العمل الأ�سبوعي اجلديد للقطاع احلكومي واعتماد �أيام الأعلى حاكم ال�شارقة يطلق الأجزاء الـ  17الأوىل من "املعجم التاريخي للغةالعربية".
العمل من الإثنني �إىل اجلمعة.
 �إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات الثقافية والإبداعية والعمل على الإعالن عن وثيقة "مبادئ اخلم�سني" الع�شر .زيادة ن�سبة م�ساهمتها لت�صل �إىل  5%من �إجمايل الناجت املحلي.
 �صدور قانون �إن�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان. الإمارات تعلن عن م�سارات متكاملة للإقامات يف الدولة :عادية /خ�ضراء - /دبي للثقافة" تعلن عن منح "الفيزا الثقافية لـ" "1000مبدع وفنان منخمتلف اجلن�سيات خالل املرحلة املقبلة.
ذهبية.
ً
 ال�سماح مبنح اجلن�سية واجلواز الإماراتي للم�ستثمرين واملوهوبني و�أ�صحاب  -معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ي�صنف الأكرب عامليا على م�ستوى بيع و�شراءحقوق الن�شر لعام .2021
املهن التخ�ص�صية.
 �إن�شاء الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ - .حكومة  -الإمارات تفوز با�ست�ضافة �أكرب م�ؤمتر للمتاحف يف العامل �/آيكوم ./2025 ..ريا�ضة.
دبي �أول حكومة ال ورقية على م�ستوى العامل.
 ا�ست�ضافة الت�صفيات امل�شرتكة للمجموعتني الأوىل وال�سابعة امل�ؤهلة لنهائياتك�أ�س العامل وك�أ�س �أمم �آ�سيا لكرة القدم.
 ..متفرقات .
 الإمارات الأوىل عاملياً يف  152م�ؤ�شراً تنموياً واقت�صادياً واجتماعياً ..خالل � -أبوظبي تنظم �أك�بر مونديال لل�سباحة والأل�ع��اب املائية مب�شاركة 1100العب والعبة من  180دولة.
.2021
التحّ
رئي�سا جديدًا ل اد الدويل لل�سيارات
 ال�ه��وي��ة الإع�لام �ي��ة ل�ل��إم ��ارات حت�ت��ل امل��رت�ب��ة  11ع��امل�ي��ا وارت �ف��اع قيمتها  -انتخاب الإماراتي حممد بن �سل ّيم ً"فيا".
االقت�صادية �إىل  2.74تريليون درهم.
 اليون�سكو تعتمد اليوم الوطني لدولة الإم��ارات املوافق الثاين من دي�سمرب � -أبوظبي ت�ست�ضيف بطولة العامل للجوجيت�سو مب�شاركة �أكرث من 2,000العب والعبة من  65دولة.
يوماً عاملياً للم�ستقبل.
� -أبوظبي حتافظ على �صدارة الت�صنيف العاملي يف الأمن والأمان وانخفا�ض  -ا�ست�ضافة بطولة �آ�سيا للمالكمة يف دبي.

تراث الإمارات ي�شارك يف اجتماع الأمانة العامة ملراكز الوثائق بالبحرين وندوة ال�شيخ عبد اهلل بن خالد
•• ابوظبي-الفجر:

��ش��ارك ن��ادي ت��راث الإم� ��ارات مم�ث�ل ً
ا مب��رك��ز زاي��د ل�ل��درا��س��ات والبحوث
يف االجتماع الـ ( )34للأمانة العامة ملراكز الوثائق والدرا�سات بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،الذي انعقد الأحد يف مركز عي�سى
الثقايف مبملكة البحرين ،بوفد �ضم فاطمة املن�صوري مديرة مركز زايد
للدرا�سات والبحوث ولطيفة النعيمي م�س�ؤولة الن�شاط الثقايف باملركز.
وقدمت املن�صوري يف االجتماع تنويراً عما �أجنزه املركز يف �إعداد الدرا�سة
التوثيقية عن تاريخ اخلليج العربي املعا�صر ،ا�ستكما ًال لتنفيذ مقرتح
كان تقدم به املركز يف الدورة ال�سابقة ويتمثل يف �إ�صدار كتاب عن تاريخ
دول اخلليج العربية ،يعتمد على الوثيقة التاريخية والروايات ال�شفاهية

كم�صدر رئي�س له.
وتناول االجتماع عدداً من الأجندة املطروحة على جدول �أعماله ،حيث
مت عر�ض التقرير املايل والإداري للأمانة ،وطرق تنفيذ الإ�سرتاتيجية
ال�شاملة املقدمة من الأر�شيف الوطني يف �أبوظبي ،وا�ستعرا�ض املنجز يف
م�شروع "مو�سوعة تاريخية م�صورة ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي"
من هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف ودارة ال�شيخ �سلطان القا�سمي،
وم�ستجدات م�شروع "توحيد م�صطلحات الوثائق والأر�شيف يف الدول
العربية" من هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف ،كما مت تد�شني ح�سابات
التوا�صل االجتماعي للأمانة.
من جهة �أخرى �شارك مركز زايد للدرا�سات والبحوث يف الندوة الفكرية
التي �أقيمت �أم�س االثنني على هام�ش االجتماع ،بعنوان "ال�شيخ عبداهلل

ب��ن خ��ال��د والتاريخ" ،وحت��دث فيها ع��دد م��ن الأك��ادمي �ي�ين م��ن مملكة
البحرين واململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان ،وعر�ضت �إجنازات
الأم�ي�ن ال�ع��ام ال�سابق للأمانة "رحمه اهلل" و�إ�سهامه يف رف��ع امل�ستوى
الثقايف والأدبي يف مملكة البحرين ومنطقة اخلليج العربي ب�شكل عام.
وقدمت فاطمة املن�صوري ورقة بعنوان" :جهود ال�شيخ عبد اهلل بن خالد
�آل خليفة يف جمع م�صادر تاريخ اخلليج ..الأر�شيفات الرو�سية منوذجاً"،
تناولت فيها منهج كتابة تاريخ اخلليج يف فكر ال�شيخ عبداهلل بن خالد
وج�ه��وده يف جمع ت��اري��خ اخلليج م��ن جميع الأر�شيفات العاملية ال�سيما
الأر�شيف الرو�سي ،ال��ذي اعترب خو�ض غماره جتربة جديدة يف كتابة
تاريخ اخلليج.
كما تطرقت �إىل �أهم الأبحاث والدرا�سات التي قدمت يف ندوة العالقات

التاريخية بني دول جمل�س التعاون ورو�سيا التي نظمتها الأمانة العامة
ملراكز الوثائق وال��درا��س��ات ب��دول جمل�س التعاون يف ع��ام  1997حتت
رعاية ال�شيخ عبداهلل بن خالد �آل خليفة ،مب�شاركة خم�سة ع�شر عاملاً
وباحثاً من امل�ست�شرقني وامل�ست�شرقات الرو�س ،ومديري مراكز الدرا�سات
وال��وث��ائ��ق الأع���ض��اء يف الأم��ان��ة العامة ،وباحثني ومهتمني بالدرا�سات
التاريخية.
وعر�ضت الورقة مناذج من وثائق الأر�شيف الرو�سي املوجودة يف مكتبة
مركز زايد للدرا�سات والبحوث التي قدمت له هدية من مركز الوثائق
التاريخية يف البحرين �ضمن توجيهات ال�شيخ عبداهلل بن خالد "رحمه
اهلل" ،كما عر�ضت الورقة بع�ض الفعاليات التي نظمها مركز زايد حول
العالقات الإماراتية الرو�سية.
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�أكادميية �أبوظبي احلكومية تطلق برنامج الكريك باترك للم�ستويات الأربعة لقيا�س �أثر التدريب

04

الربنامج ،معياراً هاماً لال�ستفادة من ا�ستثمار املهارات املهنية والتحقق
•• �أبوظبي-الفجر:
منها.
�أعلنت �أكادميية �أبوظبي احلكومية ،املن�صة احلكومية الرائدة لتطوير وك��ذل��ك ،يتيح الربنامج الفر�صة للم�شاركني للتعرف على امل�ستويات
الكفاءات الب�شرية يف �إمارة �أبوظبي ،والتابعة لدائرة الإ�سناد احلكومي ،الأربعة للتقييم .كما �سيتم ت�سليمهم كت ّيباً يت�ضمن جمموعة من النماذج
ع��ن �إط�ل�اق برنامج "الكريك ب��ات��رك للم�ستويات الأرب �ع��ة لقيا�س �أثر والأمثلة التي ميكنهم ا�ستخدامها لبناء �أدوات خطة التقييم املدجمة
التدريب" ،والذي يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة للم�شاركني الكت�ساب فهم اخلا�صة بهم واكت�ساب معرفة كاملة مبا تقي�سه كل مرحلة.
عمي ًق ملنهجية الكريك باترك املعتمدة عاملياً لتقييم نتائج برامج التع ّلم وي�ستك�شف ال�برن��ام��ج �أه�م�ي��ة التقييم يف جن��اح ال �ت��دري��ب ،ك�م��ا يوفر
والتدريب� ،إىل جانب تعلم كيفية تطبيقها يف برامج التع ّلم والتنمية.
فر�صاً للم�شاركني لالطالع على درا�سات حالة وق�ص�ص جناح ل�شركات
الربامج
وي�أتي الربنامج يف �إطار جهود الأكادميية الرامية �إىل تطوير
ا�ستخدمت النموذج بفاعلية ،مما ي�سهم يف تعليمهم التقنيات الالزمة
التدريبية الرامية �إىل تعزيز كفاءات موظفي حكومة �أبوظبي و�صقل التي متكنهم من اختيار م�صادر التدريب الفاعلة.
مهاراتهم التخ�ص�صية� ،إذ يتيح منوذج الكريك باترك الذي يعتمد عليه ومن جانبه ،قال �سعادة حممد غياث ،القائم ب�أعمال مدير عام �أكادميية

�أبوظبي احلكومية" :ت�سعى �أكادميية �أبوظبي احلكومية لتطبيق �أحدث بعمليات تقييم الأداء وم�ساعدتهم على ربط النتائج التي يتم حتقيقها يف
التقنيات يف تقييم عمليات التدريب لتزويد موظفي حكومة �أبوظبي كل م�ستوى للو�صول �إىل النتيجة النهائية .كما ي�سهم الربنامج �أي�ضاً يف
ب�أف�ضل �أدوات التع ّلم والتطوير املتاحة .وت�س ّرنا �إ�ضافة هذا الربنامج متكني امل�شاركني للعمل ب�صفة �شركاء داخليني رئي�سيني للم�ساهمة مبا
�إىل حمفظة مبادرات التع ّلم والتنمية املتنوعة التابعة للأكادميية والتي يتما�شى مع مهمة ور�ؤية اجلهات التي يعملون بها وال�شركاء الرئي�سني،
ن�سعى من خاللها لتمكني موظفي حكومة �أبوظبي ودعمهم باملهارات بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل عملية تطوير الأفكار الأ�سا�سية فيما يتعلق بفاعلية
التخ�ص�صية ال�لازم��ة ،ون�ح��ن على ثقة ب�ق��درة ال�برن��ام��ج على تزويد التع ّلم وتقييمه والتفكري اال�سرتاتيجي يف جمال التقييم".
امل�شاركني بفر�صة ا�ستثنائية لإح��داث فرق على ال�صعيد املهني وتعزيز وتعد �أكادميية �أبوظبي احلكومية املن�صة احلكومية ال��رائ��دة لتطوير
الكفاءات الب�شرية يف �إمارة �أبوظبي ،والتابعة لدائرة الإ�سناد احلكومي،
نتائج الأداء ب�شكلٍ كبري".
و�أ��ض��اف �سعادته" :ير ّكز الربنامج على ا�ستك�شاف كيفية التحقق من وامل�س�ؤولة عن تطوير وتوفري فر�ص تعلم متنوعة وفق �أف�ضل املمار�سات
تطبيق املعرفة املكت�سبة على �سلوكيات العمل الفعلية ليوفر فر�ص ًة العاملية ومبا يلبي احتياجات �إمارة �أبوظبي ويتوافق مع ر�ؤيتها وخططها
مم�ي��ز ًة للتطوير تتيح اع�ت�م��اد امل���ش��ارك�ين �ضمن ج�ه��ات عملهم للقيام امل�ستقبلية.

ويل عهد �أم القيوين ي�شهد توقيع �إطالق املرحلة الأوىل من م�شروع تطوير جزيرة ال�سينية بالإمارة
•• �أم القيوين-وام:

�شهد �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود
ب ��ن را�� �ش ��د امل� �ع�ل�ا ويل ع �ه��د �أم
القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي
�صباح �أم����س ب��ال��دي��وان الأمريي،
ت ��وق� �ي ��ع ع� �ق ��د �إط � �ل ��اق املرحلة
الأوىل م� ��ن م� ��� �ش ��روع تطوير
ج��زي��رة ال���س�ي�ن�ي��ة ب � ��أم القيوين،
وذلك ب�إن�شاء و�إجناز ج�سر لربط
اجلزيرة مع �شارع االحتاد ،بتكلفة
 300,000,000درهم.
وقع عقد الإطالق ال�شيخ عبداهلل
ب��ن �سعود ب��ن را��ش��د املعال رئي�س
دائ��رة املالية ب�أم القيوين ،ورامي
زي � ��د م ��دي ��ر � �ش ��رك ��ة ب ��ات �ك ��و ب � ��أم
القيوين ..و�ستتوىل "�أم القيوين
العقارية" ك��اف��ة م �ه��ام امل�شروع
ال��ذي ي�ه��دف يف مرحلته االوىل

اىل توفري رب��ط مبا�شر جلزيرة
ال�سينية مع �شارع االحت��اد ،حيث
ي�ت�ك��ون ن�ط��اق ع�م��ل امل �� �ش��روع من
�إن�شاء طريق رئي�سي م��زدوج من
ث�لاث ح��ارات بكل اجت��اه وبطول
ك �ل��ي  2.5ك �ي �ل��و م�ت�ر وب�سرعة
ت�صميمية  100ك��م يف ال�ساعة،
وكذلك �إن�شاء ج�سر قو�سي على
ال�ب�ح��ر وب �ط��ول تقريبي  1كيلو
مرت.
و�أو�ضحت "�أم القيوين العقارية"
�أن��ه �سيتم �إن�شاء اجل�سر القو�سي
بطريقة ال���ص��ب امل�سبق لتوفري
ال ��وق ��ت ،وك��ذل��ك ل�ل�ح�ف��اظ على
املمرات املائية لل�صيادين ،حيث ان
�إجن��از خمطط امل�شروع �سيتم يف
مدة قيا�سية ال تتجاوز � 20شهراً،
بالإ�ضافة اىل ذلك تت�ضمن �أعمال
امل �� �ش��روع ت��وف�ير ك��اف��ة اخلدمات

امل�ستقبلية ل�ل�ج��زي��رة م��ن خالل
مت��دي��د ��ش�ب�ك��ة خ �ط��وط كهرباء
� �ض �غ��ط ع � ��ال وت ��وف �ي�ر حمطات

تغذية ج��دي��دة ،ومتديد خطوط
امل �ي��اه وت��وف�ير ��ش�ب�ك��ات االت�صال
وكذلك حتويل وحماية اخلدمات

املت�أثرة ب�أعمال امل�شروع.
و�سينفذ م�شروع تطوير جزيرة
ال�سينية ع�ل��ى م�ساحة �إجمالية

ت�ب�ل��غ  /30,000,000/قدم
م��رب �ع��ة ،الأم� ��ر ال ��ذي م��ن �ش�أنه
�أن ي��دع��م ع �ج �ل��ة من ��و وتطوير
ون �ه �� �ض��ة �إم � � � ��ارة �أم القيوين،
كوجهة ج��ذب جتارية و�سياحية،
من خ�لال تطوير جممع فيالت
فخمة مطلة على الواجهة املائية
والفنادق ،وجمموعة من خيارات
الرتفية والت�سلية م�ستوحاة من
منط احلياة على اجلزر.
و�أ� �ش��ارت "�أم القيوين العقارية"
�إىل �أن امل�شروع الذي تبلغ تكلفته
الإج�م��ال�ي��ة  2,47م�ل�ي��ار درهم،
ي�ضم م��ا ي�ق��ارب م��ن  300فيال
فاخرة مطلة على الواجهة املائية
و 250ت��اون هاو�س ،و 14بناية
حتتوي على ما يقارب من 570
وح ��دة ��س�ك�ن�ي��ة ،وف �ن��دق�ين ،و85
ه �ك �ت��اراً م��ن احل��دائ��ق والأماكن

امل �ف �ت��وح��ة ،وم �� �س ��ارات ترفيهية
وا�� �س� �ع ��ة ال� �ن� �ط ��اق ال�ستك�شاف
اجلزيرة ،وجمموعة من املطاعم
وامل� �ح�ل�ات ال �ت �ج��اري��ة املتنوعة،
بالإ�ضافة اىل ال�شواطئ النظيفة
وم� � ��راف� � ��ق ال�ت��رف � �ي� ��ه الفخمة
واملتطورة.
وذك ��رت "�أم القيوين العقارية"
�أن � ��ه مت ت���ص�م�ي��م امل� ��� �ش ��روع وفق
�أع�ل��ى معايري الت�صميم العاملية
احل��دي�ث��ة ل�ت�ك��ون م�ستوفاة كافة
ج ��وان ��ب ال �� �س�ل�ام��ة مل�ستخدمي
ال� �ط ��ري ��ق وا� �س �ت �ي �ع ��اب احل ��رك ��ة
املرورية امل�ستقبلية �سواء للأفراد
�أو حل��رك��ة ال�ب���ض��ائ��ع مم��ا ي�سهم
يف خ�ل��ق ط �ف��رة ن��وع�ي��ة م��ن حيث
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
وال�سياحية يف الإمارة.
و�أ��ش��ارت اىل �أن��ه مت اعتماد �أعلى

م �ع��اي�ي�ر اال�� �س� �ت ��دام ��ة واجل� � ��ودة
وال �� �س �ي �ط ��رة ال �ن ��وع �ي ��ة وج � ��ودة
امل� ��واد امل�ق�ترح��ة وط ��رق التنفيذ
يف الإن� ��� �ش ��اء م ��ن خ�ل��ال �أح� ��دث
امل��وا� �ص �ف��ات وامل �ق��اي �ي ����س العاملية
التي تتنا�سب مع طبيعة امل�شروع
ومراعاة البيئة املحيطة بامل�شروع،
وذل� � ��ك ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى الطابع
البيئي واحلياة الربية والبحرية
القائمة يف املنطقة.
ح�ضر توقيع العقد �سعادة نا�صر
��س�ع�ي��د ال� �ت�ل�اي م��دي��ر ال ��دي ��وان
الأم�ي��ري و� �س �ع��ادة را� �ش��د حممد
�أحمد مدير الت�شريفات بالديوان
الأم �ي��ري و� �س �ع��ادة ��س�ي��ف حميد
�سامل مدير مكتب �سمو ويل عهد
�أم القيوين و�سعادة حممد �سيف
التالي مدير ع��ام دائ��رة الرقابة
املالية وعدد من امل�س�ؤولني.

�أطلقها مكتب ال�شارقة الرقمية

«ابت�سم ..الأمور �سهلة» حملة تقدم تفا�صيل اخلدمات املتوافرة للمواطنني واملقيمني على تطبيق ال�شارقة الرقمية

•• ال�شارقة-الفجر:

من العبارة ال�شهرية التي عُرفت
ب �ه ��ا الإم � � � � ��ارة "ابت�سم �أن � � ��ت يف
ال�شارقة"� ،أط�ل��ق مكتب ال�شارقة
الرقمية حملة "ابت�سم ..الأمور
�سهلة" ،للتعريف باخلدمات التي
توفرها من�صة "ال�شارقة الرقمية"
وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ال ��ذك ��ي اجل ��دي ��د يف
خ � �ط ��وة ن ��وع� �ي ��ة ت � �ع ��زز م�ساعي
الإمارة يف التطوير امل�ستمر جلودة
ح �ي��اة امل�ج�ت�م��ع امل �ح �ل��ي وخمتلف
القطاعات من خ�لال العمل على
ت��وف�ير م �ب��ادرات وح�ل��ول متطورة
خلدمة املجتمع بطريقة مي�سرة
وفعالة ،وتوفري بنية حتتية رقمية
عالية امل�ستوى.

وتخاطب "ابت�سم ..الأمور �سهلة"
املواطنني واملقيمني وال��زوار على
خمتلف توجهاتهم واحتياجاتهم
ل� �ت� �ق ��ول :مي �ك �ن �ك��م ال � �ي ��وم �إمت � ��ام
اخل��دم��ات وامل�ع��ام�لات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة يف الإم � � ��ارة ب�سال�سة
و� �س��رع��ة يف ب���ض��ع دق ��ائ ��ق ،وعرب
ت�سجيل دخ��ول واح��د �إىل من�صة
"ال�شارقة الرقمية" �أو تطبيقها

الذكي.
وت� �ت� �ي ��ح امل� �ن� ��� �ص ��ة ع �ب��ر موقعها
الإل � �ك �ت�روين ،وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا الذكي
ال � ��ذي �أط �ل �ق ��ه م �ك �ت��ب ال�شارقة
الرقمية يف نوفمرب العام اجلاري
يف امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة� ،إجن ��از �أكرث
من  40خدمة تقدمها  11جهة
حكومية وخا�صة ،ت�شمل خدمات
الأع� �م ��ال ،وال �ع �ق��ارات �إىل جانب

اخلدمات االجتماعية واملوا�صالت
واملرافق وغريها من االحتياجات
احلياتية اليومية مل�ستخدميه من
مواطنني ومقيمني وم�ستثمرين
وزوار.
وعمل مكتب ال�شارقة الرقمية على
عر�ض خدمات املن�صة وتطبيقها
ع�ب��ر ف� �ي ��دي ��و خ ��ا� ��ص باللغتني
العربية والإجنليزية وعلى لوحات

ت��وزع��ت يف �أن�ح��اء �إم ��ارة ال�شارقة،
ويف امل � ��راك � ��ز ال � �ت � �ج ��اري ��ة ودور
ال�سينما ،وع�بر حم�ت��وى �إبداعي
م �� �ص � ّور وم �ك �ت��وب ع �ل��ى من�صات
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،والقنوات
الإخ� �ب ��اري ��ة والإع �ل�ام � �ي ��ة ،حيث
حملت مركبات الأجرة واحلافالت
�شخ�صية التطبيق وه��ي تخاطب
اجلمهور وت�ق��ول لهم" :ابت�سم..

الأم � � � ��ور �سهلة" ،مي �ك �ن��ك دف ��ع
ال �ف��وات�ير ،وط�ل��ب �إ� �ص��دار رخ�ص
امل���ش��اري��ع ال�ت�ج��اري��ة ،ودف ��ع ر�سوم
امل��واق��ف ،وحجز مركبات الأجرة،
وغريها من اخلدمات عرب املن�صة
الرقمية، ds.sharjah.ae
وميكن حتميل تطبيقDigital
 Sharjahم � ��ن متجري
 Google Playو APP
.Store
وق ��ال ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ب��ن �سلطان
القا�سمي ،م��دي��ر مكتب ال�شارقة
الرقمية :ب�إطالق من�صة وتطبيق
"ال�شارقة الرقمية" تكون
ال���ش��ارق��ة ق��د ح�ق�ق��ت ن�ق�ل��ة مهمة
ونوعية يف م�سرية بناء جمتمعها
ال��رق �م��ي ،فالتطبيق ي�ضع عدداً
من اخلدمات �أم��ام اجلمهور التي
مي�ك��ن �إمت��ام�ه��ا م��ن خ�ل�ال نافذة
واح� ��دة ،وب �ه��ذا ن �ك��ون ق��د انتقلنا
�إىل مرحلة ج��دي��دة م��ن ا�ستثمار
التقنيات احلديثة لت�سهيل حياة
اجلمهور ودعم النمو واال�ستدامة
يف الإم � � � ��ارة وت� �ع ��زي ��ز جاذبيتها
لال�ستثمار والعي�ش والزيارة".
و�أ��ض��اف ال�شيخ �سعود بن �سلطان
القا�سمي" :ر�سالة حملة ال�شارقة
ال ��رق� �م� �ي ��ة ،ه� ��ي ر�� �س ��ال ��ة ور�ؤي� � ��ة

جم�ت�م��ع ال �� �ش��ارق��ة وم�ؤ�س�ساته،
وجت �� �س��د احل �م �ل��ة اجل� �ه ��د ال ��ذي
تبذله م�ؤ�س�سات الإم ��ارة خلدمة
امل�ج�ت�م��ع امل �ح �ل��ي ،وامل�ستثمرين،
وال � ��زوار ،ف�م��ا تتيحه املن�صة من
خ��دم��ات ال�ي��وم ،ه��ي مرحلة �أوىل،
و�سنعمل على �ضم كافة اخلدمات
واملعامالت احلكومية ،وحتى بع�ض
الإج ��راءات ذات العالقة بالقطاع
اخلا�ص ومنظمات املجتمع املحلي
التنموية وغري الربحية".
ي �� �ش��ار �إىل �أن "مكتب ال�شارقة
الرقمية" ت�أ�س�س يف يونيو 2021
بقرار �صادر عن املجل�س التنفيذي

يف �إمارة ال�شارقة بهدف الإ�شراف
ع�ل��ى عملية ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف
الإم � ��ارة وت��وج�ي�ه�ه��ا ن�ح��و حتقيق
غاياتها املتمثلة باالرتقاء بجودة
حياة املجتمع من خالل رفع كفاءة
اخلدمات احلكومية وجعلها �أكرث
�سال�سة ،كما يهدف �إىل رفع الوعي
ل��دى اجل�ه��ات احلكومية ب�أهمية
ال�ت�ح��ول ال��رق �م��ي ،وال���س�ع��ي نحو
زي��ادة كفاءة اخلدمات واملعلومات
احل �ك��وم �ي��ة مل��واك �ب��ة ال �ت �ط ��ورات،
وت��وف�ير ال��دع��م ال��رق�م��ي والإط ��ار
الت�شريعي لتنفيذ اال�سرتاتيجية
العامة للتحول الرقمي.

عزيزي ت�شارك يف حملة نظفوا الإمارات ال�سنوية الع�شرين مع جمموعة عمل الإمارات للبيئة
•• دبي  -الفجر:

�شاركت ع��زي��زي ،امل�ط��ور اخل��ا���ص ال��رائ��د يف الإم ��ارات ،بحملة التنظيف ال�سنوية التي نظمتها
جمموعة الإم��ارات للبيئة يف بحريات القدرة بدبي ،حتت رعاية وزارة التغري املناخي والبيئة يف
الدولة.
وت�أ�س�ست جمموعة الإم��ارات للبيئة يف العام  1991بهدف حماية البيئة من خالل الو�سائل
التعليمية وبرامج العمل وامل�شاركة املجتمعية.
وق��ال فرهاد عزيزي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة عزيزي للتطوير العقاري" :ي�سعدنا التعاون
مع جمموعة الإمارات للبيئة لتحقيق هدف م�شرتك لتعزيز الر�سالة املهمة حلماية البيئة� .إن
م�شاركتنا يف هذا احلدث جت�سد التزامنا �إزاء م�ساندة التنمية امل�ستدامة ،وتن�سيق اجلهود البيئية،
وم�ساعدة جمتمعاتنا على حتقيق م�ستوى معي�شي �أعلى و�أكرث �أماناً .وي�سرنا ان�ضمام موظفي
عزيزي لهذه احلملة من �أجل �إحداث الفرق املن�شود".
ويوا�صل املطور م�شاركته وبذل اجلهود الهادفة حلل امل�شكالت البيئية التي يواجهها العامل ،مع
االلتزام بدعم العديد من الربامج واحلمالت املماثلة يف امل�ستقبل القريب.
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�شرطة �أبوظبي  :تعديل مواعيد حركة دخول ال�شاحنات
وحافالت نقل العمال يف �أوقات الذروة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت مديرية امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة �أبوظبي تعديل
مواعيد �أوق��ات حركة دخ��ول ال�شاحنات واملركبات الثقيلة
وحافالت نقل العمال يف جميع الطرق وال�شوارع يف مدينة
�أبوظبي والعني اعتباراً من الأول من يناير 2022م.
و�أو��ض��ح العميد حممد �ضاحي احل�م�يري مدير مديرية
املرور والدوريات بقطاع العمليات املركزية �أن القرار ي�أتي
تنفيذاً للتوجه احل�ك��وم��ي بتغيري عطلة نهاية الإ�سبوع

وعليه تتغري �أي��ام و�أوق��ات دخول ال�شاحنات وحافالت نقل
العمال حيث تكون �أوقات الذروة من االثنني �إىل اجلمعة يف
مدينة �أبوظبي على الفرتتني ال�صباحية من � 6:30إىل
� 9:00صباحاً وامل�سائية من  3:00ع�صراً �إىل 6:00
م���س��اء ويف ال�ع�ين م��ن � 6:30إىل �� 8:30ص�ب��اح�اً و من
 2:00ظهراً �إىل  4:00ع�صراً .
ودع��ا �سائقي امل��رك�ب��ات الثقيلة �إىل االل �ت��زام بالت�صاريح
املرورية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة ،وااللتزام ب�شروطها
وتوقيت حركة �سريها ،واتباع الإر�شادات على مداخل الطرق

يف مدينة �أبوظبي و�ضواحيها ،والتقيد ب�أوقات الذروة املعلن
عنها حلركة املركبات الثقيلة يف �إمارة �أبوظبي
و�أك ��د �أن الت�شديد على تطبيق امل�خ��ال�ف��ات على املركبات
الثقيلة ور�صدها وخمالفتها من خ�لال الأنظمة الذكية
ي ��أت��ي �ضمن ج�ه��وده��ا و�أول��وي��ات �ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ووفقاً
للقرار ال��وزاري ب�ش�أن قواعد و�إج ��راءات ال�ضبط املروري
ف ��إن ن�ص املخالفة هي "مرور �أو دخ��ول املركبات الثقيلة
يف الطرق والأماكن املمنوعة الغرامة  1000درهم و�أربع
نقاط مرورية".

حاكم ال�شارقة يعتمد املوازنة العامة للإمارة بـ  34,422مليار درهم لعام 2022
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• موازنة ال�شارقة  2022بنفقات  34,4مليار درهم بنمو  % 2عن موازنة 2021
• الرواتب ت�ستحوذ على  25%من املوازنة العامة وبزيادة  % 4عن موازنة 2021
•  % 44من املوازنة العامة لتطوير وحت�سني البنية التحتية يف االمارة وبزيادة  % 4عن موازنة 2021
•  %27من املوازنة العامة لقطاع التنمية االقت�صادية ،ركزت على عمليات التنمية والتحفيز االقت�صادي
•  % 21من املوازنة العامة لقطاع التنمية االجتماعية وبزيادة  % 4عن موازنة  ،2021دعم ًا للخدمات
العلمية والثقافية والرتاثية وحتفيز ًا للإبداع واالبتكار والبحث العلمي و�ضمان بيئة �صحية مثالية
• �ستوفر موازنة  2022نحو  1000وظيفة جديدة للخريجني اجلدد من املواطنني
•• ال�شارقة-وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ام�س املوازنة العامة لإمارة ال�شارقة ب�إجمايل نفقات يبلغ
نحو  34,4مليار درهم وتهدف �إىل حتقيق الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإمارة يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية وتعزيز اال�ستدامة املالية وحتفيز االقت�صاد
الكلي على �أن ت�سهم املوازنة العامة يف اخلدمات والتنمية على حد �سواء.
وت�ستند املوازنة �إىل عملية تعزيز املرتكزات املالية لالرتقاء بالريادة االقت�صادية
والثقافية والعلمية وال�سياحية وتعزيز القدرات ملواجهة التحديات االقت�صادية
املختلفة وتبنت امل��وازن��ة العديد من االه��داف وامل��ؤ��ش��رات اال�سرتاتيجية ذات
البعد االقت�صادي واالجتماعي والعلمي والثقايف ومنها تعزيز اال�ستثمار يف
البنية التحتية وبقية الأن�شطة االقت�صادية والتي حتقق ميزة تناف�سية للإمارة
وتقدمي الدعم االجتماعي ب�صيغ و�أ�ساليب متنوعة تخدم املواطنني وتعالج
احتياجاتهم املعي�شية وت�ضمن لهم اال�ستقرار االجتماعي والرفاهية االقت�صادية
وتعمل على تلبية االحتياجات احلياتية املختلفة.
كما تهدف املوازنة �إىل ا�ستخدام �أف�ضل الو�سائل التي تعمل على حتفيز االقت�صاد
والتنمية واال�ستدامة املالية واالهتمام املتنامي ب��امل��وارد والطاقات الب�شرية
املواطنة وتعزيز دورهم يف عمليات البناء والتنمية امل�ستدامة.
وقال �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة:
"جاءت موازنة حكومة ال�شارقة للعام  2022بتوجيهات ومباركة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي لتكمل م�سرية الإم��ارة يف حتقيق
�أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية امل�ستدامة يف كافة القطاعات واملجاالت
حيث ت�ستمر هذه امل�س�ألة يف البناء على ما حتقق عرب م�شوار طويل يف تنمية
الإن�سان واملكان وفقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو الثاقبة".
و�أ�ضاف �سموه" :جتاوزت موازنة العام اجلديد  34مليار درهم وزادت كماً ونوعاً
عن �سابقتها يف العام املا�ضي وهذا يعني لنا جميعاً �أن نكون على قدر امل�س�ؤولية
لن�سهم كل من موقعه ودوره ووظيفته يف اال�ستمرار باالرتقاء بال�شارقة مبا يليق
بها وت�ستحقه منا ومن �أجل م�ستقبل �أف�ضل مع القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة الداعم بال حدود لكل امل�شاريع النوعية يف كافة املجاالت الثقافية
والعلمية واملعرفية وفيِ ع��امل اال�ستثمار والبيئة واخل�ير والرفاهية للجميع
ومتابعة �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي احلثيثة على تطوير كافة املجاالت
واخل��دم��ات وتنفيذ خمتلف امل�شروعات وف��ق �أف�ضل املعايري التي تنعك�س على
ا�ستقرار املجتمع ومتا�سكه".
من جانبه �أ��ش��ار �سعادة ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي رئي�س دائ��رة املالية
املركزية بال�شارقة �إىل �أن املوازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف
والأولويات اال�سرتاتيجية واملالية والتي عك�ست التوجيهات ال�سامية ل�صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ور�ؤي �ت��ه ال�شاملة وامل�ت�ج��ددة وك��ذل��ك توجهات املجل�س
التنفيذي وال��ر�ؤي��ة الأ�سرتاتيجية ل��دائ��رة املالية امل��رك��زي��ة وال�ت��ي تعمل على

حتقيق �أعلى م�ستويات اال�ستدامة املالية وكفاءة �إدارة امل��وارد املالية احلكومية
ودعم ق��درات اجلهات احلكومية يف تقدمي اخلدمات احلكومية وفق م�ؤ�شرات
حددتها موازنة الأداء املطبقة يف حكومة ال�شارقة �إ�ضافة �إىل تعزيز ال�شراكات
اال�سرتاتيجية م��ع القطاع اخل��ا���ص وت�ق��دمي احل��زم التحفيزية التي ت�ضمن
لهم اال�ستمرار يف دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات
متويل املوازنة العامة يف البحث عن �أف�ضل الفر�ص التمويلية املتاحة داخلياً
وخارجياً ل�ضمان اال�ستدامة املالية للحكومة.
و�أ�ضاف ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي" :املوازنة العامة لهذا العام تعترب
الأك�ب�ر يف ت��اري��خ الإم� ��ارة وه��ي م��وازن��ة ببعدين ..ب �ع��د للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية والبعد الآخر هو خدمي ويتثمل يف تطوير البنية التحتية باالمارة
حيث تبنت �أولويات ا�سرتاتيجية يف جمال حتفيز اقت�صاد االم��ارة واملتطلبات
التنموية واالجتماعية ل�ضمان حتقيق معدالت النمو االقت�صادي والتي ت�ساهم
يف تعزيز دور ال�شارقة على اخلريطة االقت�صادية االقليمية والعاملية و�ضمان
حتقيق اال�ستقرار املايل وحت�سني م�ستوى التناف�سية للإمارة من خالل تقدمي
خدمات مالية وا�سرتاتيجية مميزة وان تراعي م�ستوى توفري البيئة اجلذابة
للم�ستثمرين املحليني والدوليني وتوفري البيئة ال�سياحية يف جماالت خمتلفة
منها ال�سياحة الثقافية والرتاثية والعالجية والعلمية والرتفيهية وان تكون
كافة املعطيات وامل��ؤ��ش��رات والنتائج �ضمن املعايري املالية ال��دول�ي��ة م��ن حيث
معدالت الت�ضخم واالنفاق القطاعي وبقية م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي �إىل جانب
تعزيز �أطر �سيا�سات �ضبط وتر�شيد االنفاق احلكومي".
وقال ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي" :ان املوازنة تعزز التوجه اال�سرتاتيجي
لالمارة يف تطوير البنية التحتية يف املرافق واملجاالت احليوية واملحافظة على
البيئة وال�صحة العامة وتو�سيع دور ال�سياحة يف االم��ارة من خ�لال امل�شاريع
ال�سياحية واخلدمية التي �أ�شرف على تنفيذها �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
والتي حققت و�ستحقق قيمة م�ضافة لالمارة بو�صفها حمطة فاعلة للجذب
ال�سياحي والعلمي والثقايف و�إر�ساء دعائم البيئة اال�ستثمارية الواعدة وتطوير
جماالت اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية وزيادة فر�ص التوظيف والتي متثل �إحدى
الأول��وي��ات اال�سرتاتيجية ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة والعمل اجل��اد على
تهيئة البيئة التنظيمية املنا�سبة لهم لغر�ض االبداع واالبتكار وذلك من خالل
دعم اجلهات احلكومية مالياً وتوفري كافة متطلبات التمويل الالزمة لتعزيز
قدراتها يف تنفيذ مبادراتها وم�شاريعها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية كما ت�ضمن
حتقيق �أف�ضل اخلدمات املميزة للمواطنني واملقيمني يف كافة املجاالت احلياتية
ووف��ق اف�ضل املعايري وامل�م��ار��س��ات ال�ت��ي حتقق الرفاهية وال���س�ع��ادة للمجتمع
حيث �أ�صبحت لل�شارقة مكانة مميزة على اخلريطة العاملية الثقافية والعلمية
وال�سياحية و�أن ح�صول ال�شارقة على ه��ذه املكانة املميزة ه��و نتيجة للر�ؤية
اال�سرتاتيجية ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة
تراكمية وم�ستمرة لتكون ال�شارقة عا�صمة عاملية للإبداع الثقايف واحل�ضاري
وغري ذلك من الإجنازات التي نفتخر بها جميعاً".
و�أكد �سعادة وليد ال�صايغ املدير العام لدائرة املالية املركزية �أنه يف الوقت الذي

ي�شهد فيه العامل عدم ا�ستقرار وتعايف بع�ض م�ؤ�شرات االقت�صاد العاملي نتيجة
ا�ستمرار بع�ض الآث��ار ال�سلبية للجائحة واملتحورات اجلديدة والتي قد ت�شهد
�إغالقات جديدة يف بع�ض دول العامل �إال �أن ال�شارقة خلقت توازناً مثالياً بني
بعدي التنمية واخلدمات فا�ستمرت عملية تنفيذ امل�شاريع واملبادرات الر�أ�سمالية
و�شهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإم��ارة نه�ضة عمرانية
ذات �أبعاد اجتماعية و�سياحية وثقافية.
وتابع �أن موازنة عام  2022عملت على توفري �إطار عملي يف تنفيذ توجيهات
و�أول ��وي ��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ال���ش��ارق��ة يف �أن ت �ك��ون ه��ذه امل��وازن��ة الأداة
اال�سرتاتيجية التي ترتجم ر�ؤي��ة وا�سرتاتيجية احلكومة ومبنظور ع�صري
ومتطور وعليه ف�إن عملية �إعداد املوازنة قد متت يف �ضوء �إطار االنفاق متو�سط
االج ��ل ب��اال��ض��اف��ة اىل رب��ط امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ل�لام��ارة ب��ال�ع��دي��د م��ن امل�ؤ�شرات
االقت�صادية واالجتماعية ومنها زيادة م�ستوى تطوير وحت�سني البنية التحتية
لالمارة وزيادة التحفيز االقت�صادي للقطاع اخلا�ص لت�ضمن له اال�ستمرار يف
امل�ساهمة يف عملية التنمية االقت�صادية وتعمل املوازنة اي�ضاً على تقدمي الدعم
االجتماعي وتوفري فر�ص العمل وال�سكن املالئم لتنعم العوائل باال�ستقرار
واالطمئنان والتكاتف اال�سري التي �أ�شار �إليها �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
يف �أكرث منا�سبة والتي متثل هاج�ساً ل�سموه ي�سعى اىل حتقيق العي�ش الرغيد
واالزدهار الدائم للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الإمارة وبذات االجتاه عملت
احلكومة على تنويع م�صادر متويل املوازنة ل�ضمان اال�ستدامة املالية امل�شاريع
وامل �ب��ادرات ال�ت��ي ي��وج��ه بتنفيذها �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة يف حمتلف
القطاعات االقت�صادية واالجتماعية وال�سياحية والعلمية والبنية التحتية
بطريقة احرتافية ووفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية بهذا ال�ش�أن.
و�أ�شار وليد ال�صايغ �إىل �أن املوازنة العامة ارتفعت بن�سبة  2باملائة عن موازنة
عام  2021وا�ستمرت احلكومة يف دعم موازنة امل�شاريع الر�أ�سمالية ل�ضمان
اال�ستمرارية يف تلبية احتياجات االن�ف��اق على ه��ذه امل�شاريع يف ع��ام 2022
ولت�شكل هذه املوازنة ن�سبة  30باملائة من املوازنة العامة �أما الرواتب والأجور
فقد �شكلت ن�سبة  25باملائة من املوازنة بزيادة قدرها  4باملائة عن موازنة ال�سنة
املا�ضية وكذلك احلال بالن�سبة للم�صروفات الت�شغيلية فقد �شكلت  25باملائة
لعام  2022ب��زي��ادة مقدارها  3باملائة مقارنة مب��وازن��ة � 2021أم��ا موازنة
الدعم وامل�ساعدات فقد �شكلت نحو  11باملائة من املوازنة العامة وحققت زيادة
مقدارها  3باملائة مقارنة مبوازنة  ،2021يف حني �شكلت موازنة ت�سديدات
القرو�ض وفوائدها ن�سبة  7باملائة من اجمايل امل��وازن��ة العامة لعام 2022
وبزيادة مقدارها  18باملائة عن موازنة  2021وهذه تعزيز من قدرة احلكومة
ومتانة املالءة املالية لها يف ت�سديد كافة التزاماتها .وب�شكل عام ومن �أجل متكني
احلكومة من حتقيق �أهدافها ومبادراتها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية فقد عملت
دائ��رة املالية على تعزيز اال�ستقرار واال�ستدامة املالية للحكومة والعمل على
زيادة م�ستوى االنفاق بن�سبة  2باملائة لتلبي بذلك متطلبات اجلهات احلكومية
وحت�سني قدرتها ملواجهة متطلبات التنمية وتطوير م�ستوى م�ؤ�شرات �ضبط
وتر�شيد االنفاق احلكومي.

و�أو�ضح �أن عملية تبويب املوازنة على �أ�سا�س القطاعات االقت�صادية تعد واحدة
من �أهم االدوات التي تعك�س التوجه اال�سرتاتيجي للحكومة ،فقد احتل قطاع
البنية التحتية املرتبة االوىل بني قطاعات املوازنة العامة ولي�شكل ن�سبة 44
باملائة من �إجمايل املوازنة العامة لعام  2022وبن�سبة زيادة مقدارها  4باملائة
عن موازنة  2021وهذا يعك�س االهتمام اال�ستثنائي للحكومة يف تطوير البنية
التحتية لالمارة بو�صفها العمود الفقري لعملية التنمية واال�ستدامة وجذب
اال�ستثمارات االجنبية واملحلية يف كافة القطاعات احليوية.
يف حني ي�أتي قطاع التنمية االقت�صادية يف املرتبة الثانية يف الأهمية الن�سبية
حيث �شكل نحو  27باملائة من �إجمايل املوازنة العامة لعام �.. 2022أما قطاع
التنمية االجتماعية فقد جاء يف املرتبة الثالثة حيث �شكلت اهميته الن�سبية
نحو  21باملائة من �إجمايل املوازنة العامة لعام  2022بن�سبة زيادة مقدارها
 3باملائة عن موازنة  2021وذلك من �أجل توفري �أف�ضل اخلدمات والدعم
وامل�ساعدات للمواطنني واملقيمني يف االم��ارة يف حني �شكلت االهمية الن�سبية
لقطاع االدارة احلكومية والأمن وال�سالمة نحو  8باملائة من اجمايل املوازنة
العامة لعام  2022بن�سبة زيادة مقدارها  8باملائة عن موازنة .2021
�أم��ا على �صعيد االي��رادات العامة للحكومة ففي الوقت ال��ذي ت�شكل فيه هذه
االيرادات امل�صدر الرئي�سي لتمويل املوازنة العامة حيث اهتمت احلكومة بطريقة
ا�ستثنائية يف تنمية هذه االي��رادات وحت�سني كفاءة التح�صيل وتطوير الأدوات
والأ�ساليب التقنية والذكية التي تعزز ه��ذه التوجه وب�ش�أن حتليل اجتاهات
االي��رادات العامة فقد حقق االي��رادات احلكومية زي��ادة ملحوظة لعام 2022
حيث زادت بن�سبة  49باملائة لعام  2022مقارنة مبوازنة االيرادات العامة لعام
 2021حيث �شكلت االيرادات الت�شغيلية ن�سبة  53باملائة من اجمايل موازنة
االي��رادات لعام  2022بزيادة مقدارها  8باملائة عن االي��رادات الت�شغلية لعام
 2021يف حني بلغت ن�سبة الإيرادات الر�أ�سمالية ن�سبة  35باملائة لعام 2022
بن�سبة زيادة كبرية عن عام � 2021أما الإيرادات ال�ضريبية فقد �شكلت نحو 6
باملائة من جمموع االيرادات العامة وبزادة مقدارها نحو  20باملائة عن االيرادات
ال�ضريبية لعام  2021وبذات االجتاه فقد �شكلت االيرادات اجلمركية ن�سبة 3
باملائة و�إيرادات النفط والغاز نحو  3باملائة من �إجمايل موازنة االيرادات لعام
 2022وبن�سبة زيادة ملحوظة مقارنة بايرادات النفط والغاز لعام .2021
و�أعربت دائرة املالية املركزية مبنا�سبة اعتماد موازنة االمارة مبر�سوم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة عن تقديرها للجهود الداعمة واملميزة التي بذلتها اجلهات احلكومية
كافة يف اجناز املوازنة خالل فرتة قيا�سية وتقدميها كافة �أنواع الدعم وامل�ساندة
لدائرة املالية املركزية وبذات الوقت ف�إن الدائرة تقدم �شكرها وتقديرها ل�سمو
ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة
ورئي�س املجل�س التنفيذي و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء املجل�س التنفيذي ملا قدموه
من توجيهات ودع��م ومتابعة طيلة ف�ترة �إع��داد امل��وازن��ة العامة ل�لام��ارة لعام
 2022وال�شكر مو�صول �إىل رئي�س و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري ملقرتحاتهم
وتو�صياتهم القيمة والإيجابية.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

ت ��ر�أ� ��س ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حممد ب��ن �سلطان القا�سمي ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س
امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي�� ،ص�ب��اح �أم�س
بح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن
�أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،اج�ت�م��اع املجل�س
التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة ،وذلك
يف مكتب �سمو احلاكم.
ون��اق����ش املجل�س خ�ل�ال اجتماعه
امل��و��ض��وع��ات امل��درج��ة ع�ل��ى جدول
�أع � �م� ��ال� ��ه ،وب � �ح� ��ث ال� �ع ��دي ��د من
امل���س�ت�ج��دات يف ال�ع�م��ل احلكومي
ملختلف الدوائر والهيئات يف �إمارة
ال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل االطالع
ع �ل��ى � �س�ير ال �ع �م��ل يف امل�شروعات
التنموية املتنوعة.
و�أ� � �ص� ��در امل �ج �ل ����س ق� � � ��راراً ب�ش�أن
ت�شكيل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة يف �إم � ��ارة ال�شارقة،
ون�ص القرار على �أن ت�شكل جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية يف
�إم ��ارة ال�شارقة برئا�سة امل�ست�شار
ال � �ق� ��ان� ��وين ال� ��دك � �ت� ��ور من�صور
حممد بن ن�صار  -رئي�س الدائرة

ال �ق��ان��ون �ي��ة حل �ك��وم��ة ال �� �ش��ارق��ة -
وع�ضوية التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1ال���س�ي��د  /ع�ي���س��ى ��س�ي��ف بن
ح �ن �� �ض��ل ،م �� �س �ت �� �ش��ار ق� ��ان� ��وين -
مدير الدائرة القانونية حلكومة
ال�شارقة نائباً للرئي�س.
 .2ال �� �س �ي��د  /حم �م��د عبداهلل
ال���س�ل�م��ان ،امل�ست�شار ال�ق��ان��وين يف
دائ ��رة � �ش ��ؤون البلديات والزراعة
والرثوة احليوانية.
 .3ال�سيد  /يو�سف ح�سن عبداهلل

�آل ع� �ل ��ي ،امل �� �س �ت �� �ش��ار ال �ق��ان��وين
للمجل�س اال�ست�شاري.
 .4ال�سيد � /صالح حممد الزعابي،
امل���س�ت���ش��ار ال �ق��ان��وين يف ال ��دائ ��رة
القانونية حلكومة ال�شارقة.
 .5ال �� �س �ي��د � � /س �ي��ف � �س ��امل بن
خليف الطنيجي ،م�ست�شار قانوين
 مدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية يفبلدية ال�شارقة.
 .6ال���س�ي��د  /ال �� �ص��ادق حممود
�أب ��و ��س�ن�ي�ن��ة ،امل���س�ت���ش��ار القانوين

يف ال ��دائ ��رة ال �ق��ان��ون �ي��ة حلكومة
ال�شارقة.
 .7ال�سيد  /مدثر عبداهلل ف�ضل،
امل�ست�شار القانوين يف دائرة التنمية
االقت�صادية.
 .8ال�سيد  /ج��ودت �أي��وب ثابت،
امل �� �س �ت �� �ش��ار ال� �ق ��ان ��وين يف دائ � ��رة
الإ�سكان.
 .9ال�سيد � /سليمان علي احلاطي،
امل���س�ت���ش��ار ال �ق��ان��وين يف ال ��دائ ��رة
القانونية حلكومة ال�شارقة.

 .10ال���س�ي��دة  /ع��ائ���ش��ة حممد
ه� ��زمي ال �� �س ��وي ��دي ،رئ �ي ����س ق�سم
الت�شريعات يف ال��دائ��رة القانونية
حلكومة ال�شارقة.
ك�م��ا �أ� �ص��در امل�ج�ل����س ق� ��راراً ب�ش�أن
ب�ت���ش�ك�ي��ل جل �ن��ة الإ�� � �ش � ��راف على
�شهر الإم ��ارات لالبتكار يف �إمارة
ال �� �ش��ارق��ة ،ون ����ص ال �ق��رار ع�ل��ى �أن
ُت�شكل جلنة للإ�شراف على �شهر
الإمارات لالبتكار يف �إمارة ال�شارقة
ل���س�ن��ة 2022م ب��رئ��ا� �س��ة �سعادة

�أح�م��د حمد ال�سويدي – الأمني
العام امل�ساعد للمجل�س التنفيذي
– وع�ضوية التالية �أ�سما�ؤهم.1 :
خلود عبد العزيز اليا�س ،الأمانة
العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة
ال�شارقة نائباً للرئي�س.
 .2د .ن��ادي��ة عبداحلميد رفعت،
جامعة ال�شارقة.
 .3نا�صر ح�سني �آل علي ،الهيئة
العربية للم�سرح.
� .4سعيد علي احلمادي ،م�ؤ�س�سة

ال�شارقة لتطوير القدرات.
 .5ح�سني علي حممد املال ،املكتب
الإعالمي حلكومة ال�شارقة.
 .6رمي حممد النعيمي ،الأمانة
العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة
ال�شارقة.
ون��اق ����ش امل �ج �ل ����س م �� �ش��روع ق ��رار
تنظيم املن�ش�آت املزاولة للأن�شطة
االج�ت�م��اع�ي��ة يف �إم � ��ارة ال�شارقة،
وب� �ع ��د �إب � � ��داء ال� ��� �س ��ادة الأع�ضاء
مالحظاتهم ح��ول ب�ن��ود امل�شروع

وجه املجل�س بالتن�سيق مع اجلهات
ذات ال �ع�ل�اق��ة ح� ��ول املالحظات
وت�ضمينها مل�شروع القرار.
واط� �ل ��ع امل �ج �ل ����س ع �ل��ى التقرير
ال�سنوي لأع�م��ال جلنة تخ�صي�ص
الأرا�ضي يف �إمارة ال�شارقة ،وتناول
التقرير �إح�صائيات عمل اللجنة
م��ن خ�ل�ال �أع� ��داد م�ن��ح الأرا�ضي
التي بلغت  1532قطعة �سكنية،
و 703ق�ط��ع ا��س�ت�ث�م��اري��ة لي�صل
عدد القطع امل�صروفة منذ �إن�شاء
ال�ل�ج�ن��ة يف ال �ع��ام 2014م� ،إىل
�أك�ثر م��ن � 11أل��ف قطعة �سكنية
و� 5آالف قطعة ا�ستثمارية.
كما ت�ضمن التقرير االجتماعات
املنعقدة والتي بلغت  59اجتماعا
خ �ل��ال ال � �ع� ��ام 2021م بحثت
خ�لال��ه اللجنة الطلبات املقدمة
وف � �ق � �اً ل� �ل� ��� �ش ��روط وال� ��� �ض ��واب ��ط
وذل � ��ك ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع املجال�س
البلدية يف الإم ��ارة وال��دوائ��ر ذات
االخت�صا�ص.
وق� ��دم امل�ج�ل����س � �ش �ك��ره �إىل جلنة
ت�خ���ص�ي����ص الأرا� � �ض� ��ي ع �ل��ى كافة
اجلهود املبذولة يف درا�سة احلاالت
امل� �ع ��رو�� �ض ��ة ،وت �خ �� �ص �ي ����ص قطع
الأرا�ضي ملواطني الإمارة.
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�شرطة �أبوظبي تعتمد خطة �أمنية لت�أمني االحتفاالت بر�أ�س ال�سنة امليالدية
•• �أبوظبي -وام:

�أعدت �شرطة �أبوظبي خطة �أمنية لت�أمني االحتفاالت بر�أ�س
ال���س�ن��ة امل �ي�لادي��ة ل�ل�ع��ام اجل��دي��د  2022يف ج�م�ي��ع مناطق
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني مبا
ي�ضمن ان�سيابية حركة امل��رور وتخفيف االزدحامات املرورية
و االلتزام باال�شرتاطات والإج��راءات االحرتازية للوقاية من
كوفيد.19
و�أو��ض��ح ال�ل��واء �أح�م��د �سيف ب��ن زي�ت��ون امل�ه�يري ،مدير قطاع
ال�ع�م�ل�ي��ات امل��رك��زي��ة �أن ��ش��رط��ة اب��وظ�ب��ي �أع ��دت خ�ط��ة �أمنية
م�شرتكة لت�أمني املناطق ال�سياحية واملراكز التجارية وحركة

06

ال���س�ير خ�ل�ال اح �ت �ف��االت ال �ع��ام اجل��دي��د ،م��ع م��راع��اة جميع
الإجراءات االحرتازية �ضماناً لأمن و�سالمة اجلمهور.
و�أك��دت مديرية امل��رور وال��دوري��ات بقطاع العمليات املركزية
ج��اه��زي�ت�ه��ا لتعزيز ال���س�لام��ة امل��روري��ة ب��ات�خ��اذ االحتياطات
وال�ت��داب�ير ال�لازم��ة وحثت م�ستخدمي ال�ط��رق على االنتباه
والتقيد بقانون ال�سري وامل��رور وال�سرعات املحددة وا�ستخدام
حزام الأمان لل�سائقني والركاب وعدم االن�شغال بالهاتف �أثناء
القيادة ،وترك م�سافة �أمان كافية بني املركبات.
وح ��ذرت م��ن امل�م��ار��س��ات غ�ير احل���ض��اري��ة مثل ق �ي��ادة املركبة
بتهور وال�ضجيج وااللتزام بالإر�شادات والن�صائح التي تهدف
لتوفري احلماية وال�سالمة وتهيئة الأجواء لإجناح الفعاليات

والأن�شطة وحتقيق ال�سعادة للجمهور يف حلظات االحتفاالت
با�ستقبال ال�سنة امليالدية اجلديدة ،وعك�س ال�صورة امل�شرفة
عن الدولة.
واك �م��ل م��رك��ز ال �ق �ي��ادة وال�ت�ح�ك��م ب� � ��إدارة ال�ع�م�ل�ي��ات يف قطاع
العمليات املركزية ا�ستعداداته لر�أ�س ال�سنة امليالدية والعام
اجل��دي��د .وذك��ر العميد نا�صر �سليمان امل�سكري مدير �إدارة
العمليات بقطاع العمليات املركزية �أن �شرطة �أبوظبي وفرت
�أف�ضل الأجهزة والتقنيات والكوادر الب�شرية امل�ؤهلة يف "غرفة
العمليات" ..داعيا �أفراد املجتمع اىل عدم الرتدد يف االت�صال
بغرفة العمليات املركزية ع�بر االت�صال على خ��ط الطوارئ
 999على مدار ال�ساعة.

�أُقيم افرتا�ض ًيا بح�ضور نهيان بن مبارك �آل نهيان

�صندوق الوطن يحتفل بتخريج �أكرث من  1000م�شارك يف مبادرة املربمج الإماراتي
•• �أبوظبي-الفجر:

اح�ت�ف��ل ��ص�ن��دوق ال��وط��ن افرتا�ض ًيا
ع �ب�ر م �ن �� �ص��ة "زووم" ب �ت �خ��ري��ج 3
دف �ع��ات م��ن امل �� �ش��ارك�ين يف "املربمج
الإماراتي" ب�ح���ض��ور م�ع��ايل ال�شيخ
ن �ه �ي��ان ب ��ن م �ب ��ارك �آل ن �ه �ي��ان وزي ��ر
الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س جمل�س
�إدارة � �ص �ن��دوق ال��وط��ن ،وه �ن��د باقر
مدير عام �صندوق الوطن ،واجلهات
ال��داع �م��ة ل �ل�برن��ام��ج � �ش��رك��ة ب�ت�رول
�أب��وظ�ب��ي الوطنية "�أدنوك" و�شركة
الدار العقارية الهادفة لتعزيز قدرات
امل�ب�رجم�ي�ن ،وم�ك��ان��ة دول ��ة الإم� ��ارات
كوجهة عاملية حا�ضنة للمربجمني.
وج ��رى يف احل�ف��ل ت�خ��ري��ج �أك�ث�ر من
 1000م�شاركاً توزعوا على 600
ط��ال��ب وط��ال �ب��ة يف م��دي �ن��ة الظفرة
مم��ن � �ش��ارك��وا يف امل��رح�ل��ة الأ�سا�سية
ال�ت��ي ت�ع��د م��دخ�ل ً
ا لتعلم الربجمة،
ك ��ذل ��ك  200ط ��ال ��ب وط ��ال �ب ��ة من

الظفرة و 214طالباً من امل�شاركني
يف املرحلة املتقدمة يف دبي ،وال�شارقة
و�أم القيوين.
و�أثنى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان على االهتمام ال��ذي يوليه
اخل ��ري� �ج ��ون مل �ث��ل ه � ��ذا ال�ب�رن ��ام ��ج،
وح��ر� �ص �ه��م ع �ل��ى اك �ت �� �س��اب امل �ع ��ارف
واخل�ب�رات؛ التي من �ش�أنها ت�أهيلهم
لِلعب دور فعال يف م�سرية تقدم دولة
الإم ��ارات وازده��اره��ا وتعزيز ريادتها
عامل ًيا يف املجاالت.
وق� ��ال" :حتر�ص ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
يف دول��ة الإم ��ارات على اال�ستثمار يف
ب�ن��اء ال �ق��درات وال �ك �ف��اءات ،وه��و نهج
ثابت ورا�سخ �أر�سى دعائمه امل�ؤ�س�سون.
وت��ؤم��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ب ��أن �إعداد
ج�ي��ل م��ن ال�ع�ل�م��اء وال �ق��ادة امل�ؤهلني
ال� �ق ��ادري ��ن ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة التقدم
بخطى ثابتة ،يف جميع املجاالت وعلى
كافة امل��ؤ��ش��رات ،يمُ ثل نقطة البداية
ال�صحيحة ل�صناعة م�ستقبل �أف�ضل

والو�صول �إىل املركز الأول.
وه� ّن��أ معاليه اخلريجني راج� ًي��ا لهم
ال� �ن� �ج ��اح وال� �ت ��وف� �ي ��ق يف م�سريتهم
العملية واملهنية ،ودعاهم �إىل العمل
ع�ل��ى ت��وظ�ي��ف م�ه��ارات�ه��م وخرباتهم
بال�شكل الأمثل؛ الذي من �ش�أنه تعزيز
دوره� ��م يف خ��دم��ة جم�ت�م�ع�ه��م ،ودفع
م�سرية تقدم دولتهم وازدهارها.
وقالت هند باقر ،مدير عام �صندوق

ال��وط��ن" :احتفالنا ال �ي��وم بتخريج
دفعة جديدة من الكفاءات واملواهب
ليمثل �إ� �ض��اف��ة مم�ي��زة �إىل �إجن ��ازات
�صندوق الوطن ،الذي ي�ساهم بفعالية
ك �ب�ي�رة يف ت ��أه �ي��ل �أج� �ي ��ال م ��ن ق ��ادة
امل�ستقبل مم��ن ��س�ي��وا��ص�ل��ون م�سرية
التنمية والتقدم واالزده��ار لدولتنا؛
ل���ض�م��ان م�ستقبل م���ش��رق لأجيالنا
القادمة" .و�أ� � �ش� ��ادت ب��اق��ر بالدعم

الذي يقدمه �شركاء �صندوق الوطن،
وقالت�" :إنهم ج�سدوا منوذجً ا م�ش ّر ًفا
لل�شراكة املثلى ،والتعاون الوثيق من
�أج ��ل ب�ن��اء ق��درات �ن��ا ،و��ص�ق��ل مهارات
وت �ع��زي��ز م� ��واردن� ��ا؛ ل �ت �ك��ون املحرك
الرئي�س يف ت�سريع وترية انتقالنا �إىل
اقت�صاد امل�ستقبل القائم على املعرفة
والإب��داع واالبتكار ،وه��و النهج الذي
ت�سري عليه قيادتنا ،وتتبناه دولتنا؛

ل�صناعة غد م�شرق وم�ستقبل م�ستدام
للأجيال القادمة.
وبهذه املنا�سبة ق��ال عبداملنعم �سيف
ال�ك�ن��دي ،الرئي�س التنفيذي لدائرة
املوارد الب�شرية والتكنولوجيا والدعم
امل��ؤ��س���س��ي يف ��ش��رك��ة ب�ت�رول �أبوظبي
ال��وط�ن�ي��ة "�أدنوك" :ت�ف�خ��ر �أدن ��وك
ب�ت�ع��اون�ه��ا م��ع � �ص �ن��دوق ال��وط��ن من
خالل دعم جهود ومبادرات ال�صندوق
التي تهدف �إىل توفري بيئة حمفزة
ل �ط�لاب وط��ال �ب��ات امل��دار���س متكنهم
من تطوير قدراتهم واكت�ساب مهارات
وخ � �ب� ��رات م �ت �ق ��دم ��ة يف تطبيقات
التكنولوجيا املتطورة ولغة الربجمة
ت�سهم يف تعزيز تناف�سيتهم وتفوقهم
امل�ه�ن��ي امل���س�ت�ق�ب�ل��ي مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
توجيهات القيادة الر�شيدة بتطوير
الكوادر الإماراتية ال�شابة وتزويدها
ب��امل �ع��رف��ة وامل � �ه� ��ارات التكنولوجية
ملواكبة م�سرية التقدم التي ت�شهدها
دولتنا على ال�صعد كافة".

و�أ�ضاف " :تويل �أدنوك �أهمية كبرية
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف ال � �ك� ��وادر الب�شرية
ال�ت��ي ت�ع��د ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري لل�شركة
والركيزة الأ�سا�سية لنجاحها وتعمل
على تقدمي املزيد من برامج تدريب
وتطوير ال�ك��وادر الب�شرية ويتيح لنا
التعاون م��ع �صندوق ال��وط��ن تو�سعة
حم�ف�ظ��ة امل � �ب ��ادرات وال�ب�رام ��ج التي
تنفذها ال�شركة لتطوير جيل ال�شباب
من �أبناء دولة الإمارات وبناتها "
وهن�أ الكندي جميع اخلريجني متمنياً
لهم املزيد من النجاحات التي تخدم
حتقيق طموحات الدولة امل�ستقبلية.
وق��ال��ت �سلوى املفلحي ،م��دي��ر �إدارة
اال��س�ت��دام��ة وامل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية
امل�ؤ�س�سية يف ال��دار العقارية" :ي�سرنا
�أن ن�شهد ال�ي��وم تخريج جيل جديد
متمكن وم�ت�ق��ن للغة امل�ستقبل بعد
م�شاركته يف برنامج املربمج الإماراتي
التابع ل�صندوق ال��وط��ن� .إن النجاح
املتوا�صل الذي يحققه هذا الربنامج

ه��و دل �ي��ل ع�ل��ى ال� �ق ��درات الإبداعية
وامل��واه��ب ال�ك��ام�ن��ة ال�ت��ي يحظى بها
ط�لاب الإم � ��ارات ،ورغبتهم بتو�سيع
�آفاقهم العلمية واملهنية لدعم م�سرية
من��و وت �ط��ور ال ��دول ��ة .ول �ط��امل��ا كانت
امل���س��اه�م��ة يف �إع� ��داد وت�ط��وي��ر اجليل
ال �ق ��ادم م��ن امل ��واه ��ب امل�ح�ل�ي��ة �ضمن
�أول��وي��ات�ن��ا يف ال ��دار ال�ع�ق��اري��ة ،ونحن
�سعداء ب��الإجن��ازات التي مت حتقيقها
حتى الآن من خ�لال دعمنا وتعاوننا
ال�ف��اع��ل م��ع ��ص�ن��دوق ال��وط��ن .نهنئ
ج �م �ي��ع اخل ��ري� �ج�ي�ن ع �ل��ى جناحهم
ونتطلع �إىل ر�ؤية م�ساهماتهم الفاعلة
يف تعزيز اقت�صادنا الوطني من خالل
توظيف امل �ه��ارات ال�ت��ي اكت�سبوها يف
هذا الربنامج".

الإحاطة الإعالمية لـ(كوفيد :)19 -

الإمارات تواجه زيادة الإ�صابات ب�إجراءاتها العلمية ونظمها الطبية والوقائية املتقدمة
حتويل الدرا�سة يف الدولة �إىل نظام التعليم عن بعد خالل �أول �أ�سبوعني من الف�صل الدرا�سي الثاين

•• �أبوظبي -وام:

الدكتورة نورة الغيثي املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف الدولة

�أك ��دت ال��دك�ت��ورة ن��ورة الغيثي املتحدث الر�سمي ع��ن القطاع
ال�صحي يف الدولة� ..أن دولة الإمارات حر�صت وبف�ضل توجيهات
القيادة الر�شيدة على الدرا�سة امل�ستمرة للو�ضع الوبائي داخل
وخ��ارج ال��دول��ة م�شرية �إىل �أن��ه يف ال��وق��ت ال��ذي ي�شهد العامل
زي��ادة كبرية يف �أع��داد ح��االت الإ�صابة بـكوفيد  19 -وه��و ما
دفع بالعديد من البالد �إىل �إعالن حاالت الطوارئ واجلاهزية
الطبية الق�صوى خا�ص ًة م��ع دخ��ول مو�سم االح�ت�ف��االت ،ف�إن
دولة الإمارات تواجه هذه الزيادة ب�إجراءاتها العلمية ونظمها
الطبية والوقائية املتقدمة.
وق��ال��ت خ�ل�ال الإح��اط��ة الإع�لام �ي��ة حل�ك��وم��ة الإم � ��ارات حول
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد � ..19 -إن دول��ة الإم ��ارات
• حتويل الدرا�سة يف الدولة �إىل نظام التعليم عن بعد خالل �أول �أ�سبوعني من الف�صل الدرا�سي الثاين بدءا من  3يناير املقبل
ا�ستعدت لهذا الو�ضع وو�ضعت كافة كوادرها الطبية والعلمية
على �أهبة اال�ستعداد ملواجهة كل ال�سيناريوهات املحتملة من
• القرار ي�شمل املدار�س واجلامعات ومراكز التدريب على م�ستوى الدولة
خ�لال احل��ر���ص على التوعية املجتمعية وف��ر���ض الإج ��راءات
• يتطلب من جميع الطالب يف خمتلف املراحل احل�صول على نتيجة فح�ص �سلبية  PCRال تزيد مدتها عن � 96ساعة عند مبا�شرتهم الدرا�سة
االح�ت�رازي ��ة ال��وق��ائ�ي��ة وال�ف�ح����ص ال� ��دوري امل���س�ت�م��ر وتوفري
اللقاحات.
و�أو�ضحت �أن املتحور اجلديد �أث��ار ا�ستنفار الكثري من الدول ي�ستخدم بروتني النتوء ال�شوكي الذي يحيط بفريو�س كوفيد -الالتي يخططن للحمل خالل ال�ستة �أ�شهر القادمة وميكنهن و�أك��دت �أن كافة القطاعات املعنية م�ستمرة يف درا�سة املعطيات
ما دعا اجلهات الطبية وامل�س�ؤولة يف الدولة �إىل الت�شديد على  19مما ي�ساعد اجل�سم على التعرف على الفريو�س ومكافحته احل�صول على �أنواع �أخرى من اللقاحات املعتمدة لهذه الفئة� ،سواء كانت داخ��ل الدولة �أو خارجها ،ور�صد كافة امل�ستجدات
�أهمية �أخذ اجلرعات الداعمة لتعزيز مناعة املجتمع واحلفاظ يف ح��ال التعر�ض ل��ه م�شرية �إىل �أن ه��ذه التقنية ت�ساعد يف كما ي�ستثنى الأ�شخا�ص الذين لديهم ح�سا�سية �شديدة اجتاه ب �� �ش ��أن ذل ��ك وب �ن��ا ًء ع�ل��ى ال�ت�ق�ي�ي��م امل���س�ت�م��ر ي�ت��م الإع �ل��ان عن
الوقاية من عدة متحورات وال تعترب هذه التقنية جديدة حيث �أي من مكونات اللقاح وذلك من خالل تقييم الفريق الطبي .الإج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة واالح�ت�رازي ��ة ل�ضمان �صحة و�سالمة
على �صحته و�سالمته.
و�أك ��دت �أن اجل�ه��و َد الوطنية يف جَ مي ِع القطاعات احلكومية مت ا�ستخدامها لت�صنيع لقاحات �أخرى مثل لقاح التهاب الكبد و�أ�شارت �إىل �أن اللقاح اجلديد املعتمد على الربوتني امل�ؤتلف املجتمع بكل فئاته و�شرائحه.
من �شركة �سينوفارم ال تختلف �آثاره اجلانبية عن �آثار اللقاحات وا�ستعر�ضت الدكتورة ن��ورة الغيثي عر�ضا مرئيا يف الإحاطة
واملحلية واخلا�صة م�ستمرة لتوفري بيئة �صحية وقائية لأفراد الوبائي (ب).
املجتمع ُ
ُ
اجلهات من خِ �لالِ ف��رقٍ خُمت�صة وكواد َر و�أ�ضافت يعترب كل من اللقاح اجلديد املعتمد على الربوتني الأخرى والتي غالباً تكون ال�صداع و�أمل وتورم واحمرار وحكة الإعالمية ك�شفت خالله عن ت�صاعد ن�سب الإ�صابة بالفريو�س
حيث تعم ُل
�شرائح امل�ؤتلف و لقاح �سينوفارم فعالني يف �إنتاج �أج�سام م�ضادة للوقاية يف مو�ضع التطعيم ،والإجهاد وقد ت�صل �إىل احلمى� ،أو �صعوبة يف نهاية عام  2020وبداية العام  2021بعد انق�ضاء فرتة
ب�شري ٍة م�ؤهلة ل�ضمان توفري اال�ستقرار ال�صحي جلمي ِع
ِ
االحتفاالت ور�أ�س ال�سنة اجلديدة والعودة من الإجازة املدر�سية
من كوفيد -19وم�ضاعفاته ،ولكن ميكن للقاح اجلديد املعتمد يف البلع والغثيان.
املجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة.
و�أ�ضافت ت�أتي هذه اجلهود ا�ستِكما ًال ل�سل�سل ِة جهود اجلاهزية على الربوتني امل�ؤتلف حتقيق �إنتاج على نطاق �أو�سع ل�ضمان و�أكدت �أن اجلرعات الداعمة تعترب من �أهم العوامل للمحافظة حيث و�صل متو�سط الإ�صابة يف �شهر يناير � 2021إىل 3090
على ال�صحة العامة و�سالمة �أف ��راد املجتمع ول�ه��ا دور كبري يف حني و�صل متو�سط الإ��ص��اب��ات ل�شهر فرباير � 2021إىل
واال�ستباقية التي ن�شهدُها منذ بداية مكافحة اجلائحة ،حيث احل�صول على فعالية �أكرث للوقاية من املتحورات اجلديدة.
�أثبتت جميع القطاعات الوطنية واملحلية دو َره��ا يف ا�ستباقية و�أو�ضحت �أن هذه املوافقة جاءت بعد املراقبة والتقييم ال�صارم وفعال يف تعزيز املناعة املكت�سبة لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة خا�صة .3140
قيا�سي ويف خمتلفِ لبيانات ال��درا��س��ة التي مت �إج��را�ؤه��ا يف دول��ة الإم� ��ارات ،حيث يف الظروف الراهنة التي ي�شهد فيها العامل تزايداً يف �أعداد و�أو�ضحت �أنه يف �شهر دي�سمرب احلايل بد�أت الإ�صابات يف وترية
تفعيل الإجراءات واال�سرتاتيجياتِ يف وقتٍ
ٍّ
املجاالت من ُ
االرتفاع والتزايد خالل مو�سم االحتفاالت والفعاليات الأمر
حيث اال�ستجابة املبكرة والر�صد والعالج واملتابعة يتوافق اال�ستخدام الطارئ لهذا اللقاح ب�شكل تام مع اللوائح احلاالت امل�سجلة.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة ن��ورة الغيثي املتحدث الر�سمي ع��ن القطاع ال��ذي قد ي�ؤ�شر باحتمالية �سيناريو ا�ستمرارية ارتفاع �أعداد
والقوانني التي ت�سمح مبراجعة �أ�سرع لإجراءات الرتخي�ص.
والبحث ال�سريري والتطوّر العلمي.
وقالت �إن القِطاع ال�صحي يوا�صل جهوده بهدفِ الو�صول �إىل وك���ش�ف��ت �أن ال �ل �ق��اح ��س�ي�ت��وف��ر جل�م�ي��ع احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى لقاح ال���ص�ح��ي يف ال ��دول ��ة �إن ه ��ذه الأزم� � ��ة �أظ� �ه ��رت �أن االل �ت��زام الإ�صابات يف الدولة الذي حدث العام املا�ضي.
املناعة املجتمعية من خ�لال توفري اللقاحات للفئات امل�ؤهلة �سينوفارم كجرعة معززة اعتباراً من بداية العام  2022يف بالإجراءات االحرتازية كان له الدور الأكرب يف حماية اجلميع و�أك��دت �أن املعركة مع انت�شار الفريو�س لي�ست مقت�صرة على
لتلقي التطعيم ،حيث و�صلت ن�سبة احلا�صلني على اجلرعة �إط��ار الإج ��راءات املتخذة الح�ت��واء انت�شار الفريو�س وذل��ك يف ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أخ��ذ التطعيمات مم��ا �أ��س�ه��م يف �ضمان �صحة جهود الكوادر الطبية فح�سب و�إمنا هي معركة وعي بالأ�سا�س
ح��ول ال��دور املجتمعي وق��درت��ه على توجيه جم��رى الأحداث
الأوىل من �إجمايل ال�سكان �إىل  100يف املائة يف حني �أن ن�سبة الوقت الذي ت�شري فيه التقارير �إىل �أن دولة الإمارات تعد �أكرث املجتمع وتعافيه.
متلقي جرعتي ل�ق��اح  91.80يف امل��ائ��ة م��ن �إج�م��ايل �إح�صاء دول العامل بن�سبة التغطية بلقاح كوفيد ،-19حيث مت تقدمي و�أك��دت يف ه��ذا ال�صدد �أهمية تبني ع��ادات وممار�سات ت�ضمن و�إدراك �أن الدولة تتبع �سيا�سة حكيمة قائمة على املوازنة بني
�صحة و�سالمة اجلميع مثل االل�ت��زام ب��ارت��داء الكمامات ،مع االنفتاح وال�سالمة املجتمعية للو�صول للتعايف.
�أكرث من  22.5مليون جرعة حتى اليوم.
ال�سكان املعتمد.
وبينت �أنه يف �إطار جهود وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ال�شاملة وقالت ن��ود الت�أكيد ب�أنه ميكن �إعطاء اللقاح اجلديد املعتمد ت��رك امل�سافة الآم�ن��ة عند امل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية وق��ال��ت �إن�ن��ا نهيب ب���ض��رورة التكاتف م��ع اجل�ه��ات احلكومية
واملتكاملة وبالتعاون مع اجلهات ال�صحية لتعزيز وقاية �أفراد على الربوتني امل�ؤتلف من �شركة �سينوفارم من عمر  18عاما واحل��ر���ص على �إج ��راء الفحو�صات ال��دوري��ة واملحافظة على وتوجيهات الدولة من خالل االلتزام بالإجراءات االحرتازية
املجتمع م��ن اجل��ائ�ح��ة ،مت الإع �ل�ان �أم ����س ع��ن امل��واف�ق��ة على كجرعة داعمة بعد � 6أ�شهر من �أخذ جرعتني �أو ثالث جرعات ال�ت�ع�ق�ي��م امل���س�ت�م��ر .و�أ� �ض��اف��ت ك�م��ا ن�ه�ي��ب ب��اجل�م�ه��ور الكرمي ك��اف��ة واحل��ر���ص ع�ل��ى ال�ت�ب��اع��د اجل �� �س��دي وارت � ��داء الكمامة
اال�ستخدام الطارئ "للقاح جديد معتمد على الربوتني امل�ؤتلف �سابقة من لقاح �سينوفارم حيث �أظهر ق��درة مناعية حم�سنة ب�ضرورة تكاتفهم مع اجلهود الوطنية والتزامهم وتعاونهم والتعقيم امل�ستمر واالبتعاد عن الأماكن املزدحمة والتجمعات
وذل��ك بالتقييد ب ��الإج ��راءات ال�ت��ي مت الإع�ل�ان عنها فخطر ودوري��ة الفحو�صات ،بالإ�ضافة �إىل االهتمام واملحافظة على
�ضد املتحورات النا�شئة من فريو�س ."SARS-CoV-2
من �شركة �سينوفارم �سي �إن بي جي.
كبار ال�سن وذوي الأمرا�ض املزمنة.
وذك� ��رت �أن ال�ل�ق��اح اجل��دي��د امل�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال�ب�روت�ي�ن امل�ؤتلف و�أ� �ض��اف��ت ك�م��ا ي�ت��م ا�ستثناء ال�ن���س��اء احل��وام��ل وامل��ر��ض�ع��ات �أو الإ�صابة مازال قائم والعامل مازال يواجه خطر هذا الوباء.

• الإمارات ا�ستعدت لهذا الو�ضع وو�ضعت كافة كوادرها الطبية والعلمية على �أهبة اال�ستعداد ملواجهة كل ال�سيناريوهات املحتملة
• تقنية اللقاح اجلديد املعتمد على الربوتني امل�ؤتلف من �شركة �سينوفارم �سي �إن بي جي ت�ساعد يف الوقاية من عدة متحورات
• اللقاح �سيتوفر جلميع احلا�صلني على لقاح �سينوفارم كجرعة معززة اعتبار ًا من بداية العام 2022
• اجلرعات الداعمة تعترب من �أهم العوامل للمحافظة على ال�صحة العامة و�سالمة �أفراد املجتمع

هزاع املن�صوري املتحدث الر�سمي عن القطاع التعليمي يف الدولة..

م��ن جانبه ا�ستعر�ض ه��زاع املن�صوري املتحدث الر�سمي عن
القطاع التعليمي يف ال��دول��ة خ�لال الإح��اط��ة الإعالمية �آخر
البيانات املحدثة املتعلقة ب�إجراءات وتوجيهات وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م وف��ق امل���س�ت�ج��دات املتعلقة ب� ��إج ��راءات ال��وق��اي��ة من
كوفيد.-19
و�أك��د جاهزية القطاع التعليمي بالدولة يف مواجهة �أي و�ضع
طارئ ملوا�صلة العملية التعليمية على الوجه الأمثل من خالل
القراءة امل�ستمرة ملعطيات وم�ستجدات الأزمة لدعم القرارات.
وقال �إنه يتم العمل ب�شكل م�ستمر على مراجعة الو�ضع الوبائي
وتطوراته ،خا�صة خالل الفرتة احلالية ،وذلك لت�سهيل عملية
العودة الآمنة ول�ضمان ال�صحة العامة و�صحة و�سالمة الطلبة
واملعلمني واملوظفني الإداريني باملن�ش�آت التعليمية.
و�أع�ل��ن �أن��ه يف �إط��ار متابعة ت�ط��ورات الو�ضع ولت�سهيل العودة
الآم �ن��ة ل�ل�م��دار���س ،ف�ق��د ق��د ت �ق��ر َر حت��وي��ل ال��درا� �س��ة يف دولة
الإم��ارات �إىل نظام التعليم عن بُعد خ�لال �أول �أ�سبوعني من
الف�صل ال��درا��س��ي ال�ث��اين اب�ت��دا ًء م��ن الثالث م��ن يناير املقبل
م���ش�يرا �إىل �أن ال �ق��رار ي�شمل امل��دار���س واجل��ام �ع��ات ومراكز
التدريب على م�ستوى الدولة.
و�أو�ضح �أنه فيما يتعلق بالتخ�ص�صات التي تعتمد على التطبيق
العملي واملختربات والتدريب ال�سريري يف اجلامعات ومراكز
التدريب فقد تقرر �أن يتم تطبيق التعليم الهجني.
وبني �أن الوزارة �أقرت جمموعة من ال�ضوابط لت�سيري العملية
التعليمية يف الفرتة القادمة ،حيث يتطلب من جميع الطالب يف
خمتلف املراحل احل�صول على نتيجة فح�ص �سلبية ""PCR
ال ت��زي��د مدتها ع��ن � 96ساعة عند مبا�شرتهم ال��درا��س��ة يف
املن�ش�آت التعليمية وذلك يف بداية العام والف�صل الدرا�سي كما
�سيتم تطبيق نظام املرور الأخ�ضر لأولياء الأمور عرب تطبيق
احل�صن لدخول املن�ش�آت التعليمية.
و�أو��ض��ح �أن ه��ذه املعايري قابلة للتحديث والتغيري بناء على
�أحدث متطلبات اجلهات ال�صحية وبالتن�سيق مع اللجان وفرق
ال �ط��وارئ والأزم� ��ات وال �ك��وارث املحلية بكل �إم ��ارة كما �سيتم
التوا�صل مبا�شرة مع �أول�ي��اء الأم��ور من قبل �إدارات املدار�س
وتوفري كافة امل�ستجدات حول نظام الدرا�سة والو�ضع ال�صحي.
وق��ال �إن�ن��ا نوجه التحية وال�شكر ل�ل�ك��وادر التعليمية لدورها
الكبري يف التعامل امل��رن مع متغريات الو�ضع وتطورات حالة
وانت�شار الفريو�س والتعامل وفق امل�ستجدات كما نوجه ال�شكر
لأولياء الأمور على دعمهم وتعاونهم الدائم وال�شكر مو�صول
لأبنائنا الطالب لإلتزامهم وحر�صهم على تنفيذ توجيهات
الوزارة مبا ي�ضمن ال�صحة العامة وال�سالمة املجتمعية.
و�أكد �أن امل�س�ؤولية تقع على عاتق اجلميع وحتديداً عند احلديث
عن احلفاظ على مكت�سبات الدولة ومنجزاتها وما مت حتقيقه
خ�لال ال�ع��ام�ين املا�ضيني م�شريا �إىل �أه�م�ي��ة االل �ت��زام بكافة
الإج ��راءات الوقائية واالح�ترازي��ة يف ظل االنفتاح التدريجي
فاحلفاظ على �سالمتكم و�صحتكم �أولوية ق�صوى لدى قيادتنا
الر�شيدة.
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«�شباب اخلارجية» ي�ست�ضيف �شخبوط بن نهيان يف حلقة بعنوان (نحو م�سرية اخلم�سني  -دبلوما�سي جيل )Z
تكون لديه الرغبة يف اكت�ساب مهارات خمتلفة ،من بينها �إتقان لغات جديدة
•• �أبوظبي-وام:
لت�سهيل التوا�صل مع خمتلف �شعوب العامل.
عقد جمل�س �شباب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل حلقة �شبابية بعنوان و�أردف معاليه قائ ً
ال �أن من �أه��م ال��درو���س امل�ستفادة من جتاربه العملية
"نحو م�سرية اخلم�سني  -دبلوما�سي جيل  "Zا�ست�ضاف خاللها معايل ال�سابقة هي التحلي بال�صرب ،واالط�لاع الدائم على ال��ر�ؤى والتوجيهات
ال�شيخ �شخبوط َبن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير دولة ،و�شارك يف احللقة ال�صادرة من القيادة الر�شيدة ملا يف ذل��ك من �أهمية يف حتقيق طموحات
جمموعة من �شباب و�شابات الوزارة.
الدولة يف جمال العمل اخلارجي.
و�أ ّك��د معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان ،خالل احللقة ومت خ�لال احللقة ت�سليط ال�ضوء على م�سرية اخلم�سني كونها انطالقة
ال�شبابية� ،أن م��ن �أه��م ال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها الدبلوما�سيون ف��ري��دة للتجربة الإم��ارات �ي��ة ال��رائ��دة خ�لال اخلم�سة ع�ق��ود املا�ضية على
الإماراتيون ال�شباب الإح�سا�س بامل�س�ؤولية خلدمة هذا الوطن وامل�س�ؤولية امل�ستويني ال��دويل والإقليمي ،حيث يهدف املجل�س من خاللها �إىل حتفيز
جتاه ثقة القيادة بال�شباب ..كما �أكد معاليه �أن على الدبلوما�سي ال�شاب �أن الدبلوما�سيني ال�شباب مل��واك�ب��ة ال�ت�ط��ورات وم��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات وتذليل

ال���ص�ع��اب ل�ضمان ا��س�ت�م��رار التميز ال ��ذي حققته وال زال ��ت حتققه دولة
الإمارات .كما مت الت�أكيد على �أهمية اال�ستعداد ملواجهة متغريات امل�ستقبل
وبناء القدرة على التكيف من خالل و�ضع ا�سرتاتيجيات وبرامج ت�سهم يف
�صقل امل�ه��ارات ل��دى الدبلوما�سيني الإم��ارات�ي�ين ال�شباب ،مبا يعزز مكانة
الدولة وتناف�سيتها العاملية للم�ضي قدماً نحو املئوية من خالل بناء ودعم
طاقات ال�شباب الدبلوما�سي وتزويدهم باملهارات املطلوبة واال�ستفادة من
التجارب العملية والعلمية على حد ��س��واء .و�أ��ش��ار املتحدثون �إىل �أن من
�أه��م التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه الدبلوما�سيني ال�شباب التكيف م��ع البلدان
الأخ��رى ومعرفة لغاتهم والإمل��ام بثقافاتهم وعاداتهم .ومت خ�لال احللقة
التطرق �أي�ضاً �إىل �أهمية م�شاركة ال�شباب يف جوالت التفاو�ض و�صنع القرار

الكت�ساب بع�ض املهارات عرب التجربة العملية ،ف� ً
ضال عن �إ�شراكهم يف دورات
تخ�ص�صية يف معاهد عاملية متخ�ص�صة ودعم الطاقات ال�شبابية الواعدة يف
عمليات التفاو�ض .وتبنى جمل�س �شباب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
�شعار "دبلوما�سية امل�ستقبل ،طمو ٌح و�أمل" حيث تتمثل ر�ؤية املجل�س بالعمل
على �إع ��داد جيل واع��د م��ن ال�شباب الدبلوما�سيني ،ي�ساهمون يف حتقيق
�أجندة ال�شباب  .2021ويهدف جمل�س �شباب وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل �إىل العمل على تنمية وتطوير املهارات والقدرات والكفاءات اخلا�صة
ب�شباب ال��وزارة ،و�إظهار دور وجهود دولة الإم��ارات دولياً يف متكني ال�شباب
واحت�ضان طموحاتهم و�آمالهم ،واالرتقاء بالعمل الدبلوما�سي القائم على
املعرفة واالبتكار لتحقيق التميز يف ال�سيا�سة اخلارجية.

07
الوطني االحتادي يوا�صل مناق�شة م�شروعي قانونني يف �ش�ؤون التعليم بالوطني االحتادي تناق�ش تقريرها حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب

�ش�أن رد االعتبار والأحداث اجلانحني واملعر�ضني للجنوح
•• دبي-وام:

وا��ص�ل��ت جلنة � �ش ��ؤون ال��دف��اع وال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة يف
املجل�س الوطني االحتادي ،خالل اجتماع عقدته �أم�س يف
مقر الأمانة العامة يف دبي ،برئا�سة معايل الدكتور علي
را�شد النعيمي رئي�س اللجنة ،مناق�شة م�شروعي قانونني
احت��ادي�ين يف � �ش ��أن "رد االعتبار" ،ويف � �ش ��أن "الأحداث
اجلانحني واملعر�ضني للجنوح" ،وذل��ك بح�ضور ممثلي
وزارة الداخلية.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من مروان عبيد
املهريي مقرر اللجنة ،و�أحمد بو�شهاب ال�سويدي ،و�سهيل
نخرية العفاري ،وحممد �أحمد اليماحي ،ويو�سف عبداهلل
البطران� ،أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
وجرت خالل االجتماع مناق�شة بع�ض مالحظات وتعديالت

اللجنة على مواد القانونني ،ومناق�شتها مع ممثلي وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة .وي �ه��دف م���ش��روع ال�ق��ان��ون االحت ��ادي يف �ش�أن
رد االع�ت�ب��ار ال��ذي يتكون م��ن  18م��ادة بح�سب املذكرة
االي�ضاحية� ،إىل ت�سريع اندماج املحكوم عليهم يف املجتمع،
وت�سهيل ح�صولهم على ��ش�ه��ادة بحث احل��ال��ة اجلنائية
اخل��ال�ي��ة م��ن ال���س��واب��ق ،وك��ذل��ك ت�سهيل احل���ص��ول على
الوظائف ،وتطبيق فكرة الرعاية الالحقة لهم .وبح�سب
امل��ذك��رة االي�ضاحية مل���ش��روع ال�ق��ان��ون االحت ��ادي يف �ش�أن
الأح��داث اجلانحني واملعر�ضني للجنوح ارت ��أت احلكومة
اق�تراح م�شروع القانون الذي يتكون من  47م��ادة ،على
اعتبار �أن رع��اي��ة النا�شئة والأح ��داث ه��ي م��ن الأولويات
التي ت�سعى لتحقيقها دولة الإم��ارات العربية املتحدة من
منطلق وعيها ب�ضرورة حفظ الأجيال القادمة التي تعقد
عليها الدولة �آمالها يف متابعة م�سرية الإجنازات.

•• دبي-وام:

ناق�شت جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة
وال �� �ش �ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة والإع� �ل��ام يف
امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي خالل
اج� �ت� �م ��اع�ي�ن ع� �ل ��ى م � � ��دار ي ��وم�ي�ن،
ع�ق��دت�ه�م��ا يف م�ق��ر الأم ��ان ��ة العامة
للمجل�س يف دب ��ي ،ب��رئ��ا��س��ة �سعادة
عدنان حمد احلمادي رئي�س اللجنة،
ت�ق��ري��ره��ا يف � �ش ��أن م��و��ض��وع �سيا�سة
وزارة الثقافة وال�شباب.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة
ك��ل م��ن �شذى �سعيد النقبي مقررة
اللجنة ،و� �س��ارة حممد فلكناز ،ود.
�شيخة عبيد الطنيجي ،وعائ�شة ر�ضا
ال �ب�يرق ،وع �ف��راء بخيت ب��ن هندي،
ون��ا� �ص��ر حم�م��د ال �ي �م��اح��ي� ،أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي.
وجرى خالل االجتماعني ا�ستعرا�ض
م�سودة التقرير و�إدخ��ال التعديالت
التي �أقرتها اللجنة عليها� ،إذ يت�ضمن
التقرير خمرجات اجتماعات اللجنة
ون�ت��ائ��ج ال �ل �ق��اءات ال�ت��ي عقدتها مع
اجلهات املعنية.
ون � ��اق � �� � �ش � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل � ��و� � �ض � ��وع

ح �� �س��ب حم� � ��اوره ال �ت ��ي رك � ��زت على يحقق ر�ؤية .2071
ا�سرتاتيجية الوزارة يف تعزيز الهوية �إىل ذل� ��ك اع �ت �م��دت ال �ل �ج �ن��ة خطة
واالنتماء الوطني ،وتطوير قطاعات عملها ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة
ال�صناعات الثقافية والإبداعية مبا العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم قطاع
يحقق �أه ��داف التنمية امل�ستدامة ،الريا�ضة بالدولة التي �شملت دعوة
ودور ال��وزارة يف �إن�شاء ودع��م املراكز ممثلي اجلهات املعنية باملو�ضوع لعقد
ال�شبابية وتطوير ق��درات ومواهب ل �ق��اءات م�ع�ه��م ح ��ول امل��و� �ض��وع مثل
ال�شباب لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اللجنة الأوملبية الوطنية واملجال�س
 ،2071وجهود ال��وزارة يف تطوير الريا�ضية يف �أبوظبي ودبي وال�شارقة
امل�ن�ظ��وم��ة الإع�لام �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة مبا وممثلي احت��اد ك��رة القدم ،والأندية

ال��ري��ا� �ض �ي��ة ل �ك��رة ال �ق��دم والأن ��دي ��ة
ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ،ك �م��ا ت���ش�م��ل اخلطة
عقد حلقة نقا�شية افرتا�ضية ب�ش�أن
املو�ضوع ودعوة ممثلي الهيئة العامة
للريا�ضة حل�ضورها.
و�ستناق�ش اللجنة مو�ضوع �سيا�سة
الهيئة العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم
ال��ري��ا� �ض��ة يف ال ��دول ��ة ،وف ��ق حماور
ال�سيا�سات والت�شريعات التكاملية
ل��دع��م وت�ط��وي��ر ال��ري��ا��ض��ة بالدولة،

وم�ب��ادرات الهيئة يف تطوير وتعزيز
ال ��ري ��ا� �ض ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة يف ال ��دول ��ة،
ومتكني الكوادر املواطنة يف القطاع
ال� ��ري� ��ا� � �ض� ��ي ورع� � ��اي� � ��ة امل ��وه ��وب�ي�ن
ال��ري��ا� �ض �ي�ي�ن ،وم � �ب � ��ادرات وب ��رام ��ج
الهيئة يف �ش�أن تطوير البنى التحتية
للأندية الريا�ضية ،ودور الهيئة يف
ب�ن��اء ال���ش��راك��ات اخل��ارج �ي��ة وتعزيز
القدرات املالية التمويلية لالحتادات
الريا�ضية.

جمل�س �ضاحية اخلالدية يدعم برامج اخلدمات الإن�سانية بـ � 70ألف درهم

�شرطة �أبوظبي تبحث التعاون امل�شرتك مع جمعية الإمارات لل�صم
•• �أبوظبي-وام:

بحثت �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية
ال�ت�ع��اون امل�شرتك م��ع جمعية الإم ��ارات لل�صم ..م�ؤكدة
اهتمامها ب�ت�ق��دمي اخل��دم��ات امل�ت�م�ي��زة لأ��ص�ح��اب الهمم
ودجمهم يف املجتمع.
وك��ان اللواء ث��اين بطي ال�شام�سي ،مدير �أكادميية �سيف
بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية ،التقى مبكتبه ال�سيد
م�صبح �سعيد النيادي ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات
لل�صم ،وال�سيدة �ساملة حمد التميمي ،رئي�س ق�سم الإعاقة

ال�سمعية مبركز العني التابع مل�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
الهمم ومت خالل اللقاء بحث تطلعات فئة ال�صم للخم�سني
القادمة.
و�أك ��د م��دي��ر �أك��ادمي�ي��ة �سيف ب��ن زاي��د للعلوم ال�شرطية
والأم�ن�ي��ة ،حر�ص �شرطة �أبوظبي على تنفيذ توجيهات
القيادة الر�شيدة باالرتقاء بكافة اخلدمات املقدمة لهذه
ال�ف�ئ��ة م��ن اخ �ت �ب��ار وت�ق�ي�ي��م م� ��زاويل م�ه�ن��ة م�ترج��م لغة
الإ��ش��ارة ،وتنفيذ ال��دورات لأ�صحاب الهمم من منت�سبي
�شرطة �أب��وظ�ب��ي وت��وف�ير م�ترج��م لغة الإ� �ش��ارة لت�سهيل
عملية التوا�صل وتوفري احتياجاتهم.

خلفان املري :تعاون املجل�س مع املدينة ي�صب يف �صالح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملجتمع
•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد �سعادة خلفان �سعيد املري رئي�س جمل�س �ضاحية اخلالدية
�أن امل�س�ؤولية املجتمعية لي�ست مقت�صرة على م�ؤ�س�سة �أو �أفرا ٍد
بعينهم ب��ل ه��ي ثقافة و��س�ل��وك ح���ض��اري��ان ال ب��د �أن تفهمهما
امل�ؤ�س�سات كافة ويدرك معانيهما العميقة جميع �أبناء املجتمع.
و�أ�شاد املري بالتعاون مع مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية
خالل تقدميه تربعاً مالياً قيمته (�سبعون �ألف درهم) ت�سلمته
الأ��س�ت��اذة منى عبد ال�ك��رمي اليافعي مدير املدينة التي زارت
املجل�س �أم�س الأحد  26دي�سمرب  2021بهدف تنمية عالقات
التعاون وتعزيزها بني اجلانبني بح�ضور نائب رئي�س جمل�س
�ضاحية اخلالدية حممد را�شد بن جر�ش والأ�ستاذ علي �سيف

�أطلق الدفعة الأوىل لـدبلوم املهارات الفنية

معهد دبي الق�ضائي يوا�صل تعزيز مهارات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية مبحاكم دبي والنيابة العامة يف دبي
•• دبي – الفجر:

ي��وا� �ص��ل م �ع �ه��د دب ��ي الق�ضائي
مهمته يف تزويد �أع�ضاء ال�سلطة
ال�ق���ض��ائ�ي��ة يف �إم � ��ارة دب ��ي ب�أهم
امل� � � �ه � � ��ارات ورف� � ��ده� � ��م ب � ��أح� ��دث
امل �ع��ارف .وب��ال�ت�ع��اون م��ع حماكم
دب ��ي وال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة يف دب ��ي،
وبالتن�سيق مع ع��دد من اجلهات
املتخ�ص�صة ،مبا يف ذل��ك جمعية
امل�ح��ا��س�ب�ين وجمعية املهند�سني
واحت��اد م�صارف الإم� ��ارات ،نظم
م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي دبلومني
م �ه �ن �ي�ي�ن لأع � �� � �ض� ��اء ال�سلطة
الق�ضائية يف حماكم دبي والنيابة
العامة.
وي� � �ق � ��دم امل � �ع � �ه� ��د ال� ��دب � �ل� ��وم� ��ات
املتخ�ص�صة للمنت�سبني لإك�سابهم
ال� �ق ��درة ع�ل�ـ��ى ق� �ـ ��راءة البيانـات
الفنيـة الواردة يف التقاريـر املاليـة
وامل�صرفيــة ،وفهــم م�صطلحاتهــا،
والوقــوف علــى �أهــم مرتكزاتهــا
خ��دم�ـ�ـ��ة للغايــة امل��رج�ـ�ـ��وة منهـا
لتحقيـق ال �ع��دال �ـ��ة وا�سـتي�ضاح

احلقائـق .وقالت �سعادة القا�ضي
ال ��دك� �ت ��ورة اب �ت �� �س��ام ال � �ب� ��دواوي،
مدير عام معهد دبي الق�ضائي:
"تقع ع �ل��ى ع��ات�ق�ن��ا م�س�ؤولية
كبرية تتمثل يف العمل وفق ر�ؤية
قيادتنا الر�شيدة "حفظها اهلل"،
واخل �ط��ط ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي تركز
على اال�ستعداد للخم�سني عاماً
املقبلة .ومبا ميكننا من الإ�سهام
يف حتقيق ه��ذه ال�ط�م��وح��ات من
خ �ل��ال رف � ��د �أع� ��� �ض ��اء ال�سلطة
ال�ق���ض��ائ�ي��ة ب��امل �ف��اه �ي��م وامل �ب ��ادئ
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واملرجعيات القانونية احلديثة،
واالرت �ق��اء ب�ك��وادرن��ا وت�أهيلها يف
�إط� ��ار م���س��اع�ي�ن��ا ل�ت��وف�ير الدعم
ل�شركائنا اال�سرتاتيجيني ،من
خ�لال توفري جمموعة متنوعة
من الربامج التدريبية امل�صممة
خ�صي�صاً ل�ه��م م��ن �أج ��ل �ضمان
ت ��زوي ��ده ��م ب��امل �ع��رف��ة احلديثة
وب �ف �� �ض��ل ت�ن���س�ي�ق�ن��ا ال ��دائ ��م مع
حم��اك��م دب��ي وال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة يف
دب� ��ي ،ن �ق��وم ب�ت���ص�م�ي��م وتطوير
وتنفيذ العديد من الربامج التي
تتوافق مع �أهدافها ور�سالتها".
و�أ��ض��اف��ت م��دي��ر املعهد ب ��أن هذه
ال��دب �ل��وم��ات ��س�ت���ض��ع ب�ي�ن �أي ��دي
امل���ش��ارك�ين ال�ع��دي��د م��ن الأدوات
ال���ض��روري��ة للتو�صل �إىل �أحكام
ت�ستند �إىل فهم طبيعة النزاعات
امل��ال�ي��ة وامل���ص��رف�ي��ة .وم ��ع نهاية
ال��دب�ل��وم��ات �سيمتلك امل�شاركون
ال� �ق ��درة ع �ل��ى اال� �س �ت �ي �ع��اب التام
للم�صطلحات املالية وامل�صرفية
امل�ستخدمة يف ت�ق��اري��ر اخلربة.
لي�س هذا فح�سب ،بل �سيكت�سبون

م � �ه� ��ارات ع��ال �ي��ة ل �ت �ق �ي �ي��م �آلية
اح�ت���س��اب وت �ق��دي��ر التعوي�ضات
وق �ي �م��ة امل� ��� �ش ��روع ال �ن �ه��ائ �ي��ة يف
ال �ن��زاع��ات ال�ه�ن��د��س�ي��ة ،ودرا�سة
ال �ق �� �ض��اي��ا ال �ت��ي ت �ع��ر���ض ب�ش�أن
ال�ع�م�ل�ي��ات امل���ص��رف�ي��ة التقليدية
والإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة وق �� �ض ��اي ��ا غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،وغريها
من الق�ضايا التي تتطلب معرفة
ودراية بكل من الدورة امل�ستندية
وال� ��دورة املحا�سبية للح�سابات،
و�أخرى تتعلق بق�ضايا االختال�س
واال� � �س � �ت � �ي �ل�اء .و�سي�ساعدهم
ال�ب��رن� ��ام� ��ج ذات� � � ��ه يف اكت�ساب
امل �ه��ارة الفنية ل �ق��راءة التقارير
يف امل�ج��ال امل��ايل وامل���ص��ريف .ومن
ج �ه��ة �أخ � ��رى ت �ت �ب��ع الدبلومات
ن�سقاً خ��ا��ص�اً يف ط��رق و�أ�ساليب
التعليم والتدريب القائمة على
خم�سة حماور ،وهي :املحا�ضرات
والتعلم التعاوين ودرا�سة احلالة
(ت �ق��اري��ر اخل �ب��رة)� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ور�ش العمل التخ�ص�صية و�آليات
حل امل�شكالت.
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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
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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

العبدويل ع�ضو جمل�س �ضاحية الرحمانية.
كما �أثنى رئي�س جمل�س �ضاحية اخلالدية على �أ�ساليب التعليم
احلديثة التي تقدمها املدينة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�إ�شراف
�أمهر االخت�صا�صيني م�ؤكداً �أن امل�ستوى التعليمي فيها ال يقل
عن �أرقى امل�ستويات العاملية.
وتوجه املري بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل �سعادة ال�شيخة جميلة
بنت حممد القا�سمي م��دي��ر ع��ام مدينة ال���ش��ارق��ة للخدمات
الإن�سانية و�إىل جميع العاملني فيها �سعياً الحتواء ومنا�صرة
ومتكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتوعية املجتمعية متهيداً
لدجمهم وحت�سني ج��ودة حياتهم ،متمنياً لهم دوام التوفيق
والنجاح.
م��ن جانبها ث ّمنت منى عبد ال�ك��رمي اليافعي دع��م املجل�س

امل�ستمر للخدمات التي تقدمها املدينة كما ثمنت عالياً حر�صه
على مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية م�ؤكدة �أن املدينة تعمل بجهد
لرت�سيخ التعاون وتنميته مع امل�ؤ�س�سات واجلهات حملياً وعربياً
ودولياً.
كما �أكدت اليافعي اهتمام املدينة الكبري بن�شر ثقافة التطوع
والتوعية املجتمعية وحتقيق اال�ستدامة يف ه��ذا املجال حيث
تعمل دائ �م �اً ع�ل��ى ال�ت��وع�ي��ة ب�ح�ق��وق الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإعاقة
ودجم�ه��م داع�ي��ة �أب�ن��اء املجتمع ك��ل ح�سب موقعه وق��درت��ه �إىل
حتمل هذه امل�س�ؤولية وامل�ساهمة يف واقع وم�ستقبل �أف�ضل.
وختمت الأ�ستاذة منى بالقول �إن �أب��واب املدينة مفتوحة �أمام
جميع امل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبني يف التطوع وم�ساندة حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمن املجاالت كافة.

زايد العليا تعزز خدماتها الطبية والت�أهيلية ملنت�سبيها يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة
•• �أبوظبي -وام:

وقعت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
ال �ه �م��م م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع مركز
ري�ل�اك ����س ه �ي �ل��ث م �ي��دك��ال �سنرت،
بهدف تر�سيخ �شراكة ا�سرتاتيجية
بينهما ،وتقدمي اخل��دم��ات الطبية
والت�أهيلية ملنت�سبي امل�ؤ�س�سة ويقدم
مب��وج�ب�ه��ا امل ��رك ��ز خ ��دم ��ات العالج
ال ��وظ �ي �ف ��ي وال �ط �ب �ي �ع��ي والنطق
للطلبة منت�سبي امل�ؤ�س�سة يف مدينة
زايد مبنطقة الظفرة.
وق��ع مذكرة التفاهم عن امل�ؤ�س�سة،
��س�ع��ادة ع�ب��داهلل �إ�سماعيل الكمايل
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع �أ�صحاب
الهمم ،وع��ن مركز ريالك�س هيلث
م �ي��دك��ال ��س�ن�تر ب�خ�ي��ت العامرى،
مالك املركز الطبي  ،وذلك يف مقر
امل�ؤ�س�سة.
ومب� ��وج� ��ب امل � ��ذك � ��رة ي� �ت ��م حتويل
ح� ��االت �أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م املحتملة
والأط� �ف ��ال ال��ذي��ن ه��م حت��ت خطر
الإ�صابة بالإعاقة الحقاً من املركز
�إىل م�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب
الهمم ،ومنها حاالت احتمالية طيف
ال�ت��وحّ ��د م��ن فئة ال� ُر��ض��ع ،والربط
الإلكرتوين بني اجلانبني للإطالع

على التقارير واخلطط العالجية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ت �� �ش��اور والتن�سيق
بانتظام بني اجلانبني خالل تنفيذ
جميع اخلدمات والربامج الت�أهيلية
والعالجية لأ�صحاب الهِمم ،والعمل
وف��ق الإم �ك��ان��ات امل�ت��اح��ة للطرفني
ع�ل��ى ت��وف�ير ح��اج��ة ال �ط��رف الآخر
م��ن ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة املجانية،
لإعداد املوظفني ،ويف املجاالت التي
يتفق عليها.
وت �� �س �م��ح م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي � � ��د العليا
لأ�صحاب الهمم ملنت�سبي ريالك�س
ه �ي �ل��ث م �ي��دك��ال � �س �ن�تر ا�ستخدام
امل��راف��ق ال�ع�لاج�ي��ة املتخ�ص�صة يف
م�ق��ر م��رك��ز م��دي�ن��ة زاي ��د للرعاية
والت�أهيل كامل�سبح العالجي والغرفة
احل�سية ،وي�ج��ري حت��وي��ل احلاالت
م��ن منت�سبي امل��ؤ��س���س��ة ال�ستكمال
اخلدمات العالجية يف مق ّر املركز،
وفقاً ل�سيا�سة التحويل املعتمدة من
امل�ؤ�س�سة.
? وي �ل �ت��زم امل��رك��ز مب�ن��ح الأولوية
لأ� �ص �ح��اب ال� ِه�م��م ع�ن��د مراجعتهم
مل� � � � �ق� � � � � ّره ،وف� � � � ��ق اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات � �ه� ��م
وخ �� �ص��ائ �� �ص �ه��م ،وب �ت �ق��دمي الدعم
ال �ط �ب ��ي واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات الطبية
مل �ن �ت �� �س �ب��ي امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة واحل� � � ��االت
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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.

اجل��دي��دة ،لتقييمها طبياً ،وتوفري
التقارير الطبية اخلا�صة بطالب
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ،وت � �ق � ��دمي اخل� ��دم� ��ات
العالجية الت�أهيلية يف مقر مركز
م��دي �ن��ة زاي� ��د ل �ل��رع��اي��ة والت�أهيل،
مع توفري التغطية الت�أمينية �ضد
الأخطاء الطبية التي قد تقع للكادر
املنتدب من امل�ؤ�س�سة واملركز الطبي
ل�ل�ت��واج��د ل ��دى م�ق��ري�ه�م��ا� ،إ�ضافة
�إىل ال �ت �ع��اون يف ت��وف�ير اخلدمات
ال �ع�ل�اج �ي ��ة ال �ت ��أه �ي �ل �ي��ة ملنت�سبي
امل��ؤ��س���س��ة م�ث��ل ال �ع�ل�اج الوظيفي،
وع �ل ��اج ال �ن �ط ��ق وال � �ل � �غ ��ة ،وع �ل�اج
النطق وال�ع�لاج الطبيعي والعالج
الوظيفي،وتقدمي اخلدمات الطبية
ط ��ب الأط � �ف� ��ال  ،وط� ��ب الأ� �س �ن ��ان،
وخدمات املخترب مبا فيها م�سحات
كوفيد–./PCR/ 19
ورح� ��ب � �س �ع��ادة ع �ب��داهلل �إ�سماعيل
ال �ك �م��ايل ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى مذكرة
التفاهم م��ع م��رك��ز ريالك�س هيلث
ميدكال �سنرت ا�ستكما ًال ملا تقوم به
امل�ؤ�س�سة من خدمات �ضمن منظومة
ال��رع��اي��ة وال �ت ��أه �ي��ل امل�ت�ن��وع��ة التي
ت�ق��دم�ه��ا ملنت�سبها ،وان �ط�ل�اق �اً من
الأه� ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة والر�ؤية
امل���ش�ترك��ة فيما يتعلق بامل�س�ؤولية

امل �ج �ت �م �ع �ي��ة يف حت �ق �ي��ق التنمية
االجتماعية امل�ستدامة وبناء جمتمع
��ص�ح��ي م���س�ت��دام ،ويف ظ��ل اجلهود
املبذولة يف جمايل التغطية ال�صحية
والرعاية الإن�سان ّية ملنت�سبي امل�ؤ�س�سة
من فئات �أ�صحاب الهمم.
و�أك��د  -يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة
 �أن امل��ؤ��س���س��ة ب ��إ� �ش��راف ومتابعة�سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة تعمل
على حتقيق هدفها الرئي�س لتمكني
ودمج �أ�صحاب الهمم ليكونوا جزءاً
فعا ًال يف م�سرية التنمية على �أر�ض
الدولة.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ك��وث��ر مياه
ان ��ور ح���س�ين  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()A01784848
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0522385582

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70608

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003694عمايل (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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حمدان بن زايد يجري ات�صالني هاتفيني بوفدي الهالل الأحمر يف ماليزيا وموريتانيا

08

على اجلهود التي يبذلها وفد الهيئة هناك ،ووجه بتعزيز هذه اجلهود
•• �أبوظبي  -وام:
والإ�سراع يف تلبية احتياجات املت�ضررين ال�سيما االحتياجات الإيوائية
�أج��رى �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة وال�صحية والغذائية للم�ساهمة يف حت�سني �أحوال املت�ضررين التي تبدلت
الظفرة ،رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي ،ات�صا ًال هاتفياً ب�سعادة ب�سبب الفي�ضانات .كما �أجرى �سموه ات�صاال هاتفيا بوفد الهالل الأحمر
فهد عبد الرحمن ب��ن �سلطان ،ن��ائ��ب الأم�ي�ن ال�ع��ام للتنمية والتعاون املوجود حاليا يف العا�صمة نواك�شوط ملتابعة وتفقد امل�شاريع التي تنفذها
ال��دويل يف هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي ،ورئي�س وفد الهيئة املوجود الهيئة يف موريتانيا .واطم�أن �سموه خالل االت�صال برئي�س وفد الهالل
حاليا يف ماليزيا لتقدمي م�ساعدات �إغاثية للمت�أثرين من الفي�ضانات الأحمر �سعيد �سهيل املزروعي على الأو�ضاع الإن�سانية يف موريتانيا ب�صورة
التي ت�أثرت بها  33حمافظة يف  8واليات.
عامة وعلى م�شاريع الهيئة يف املجاالت كافة .ووجه �سمو ال�شيخ حمدان
وخ�ل�ال االت���ص��ال اط �م ��أن �سموه على �سري العمليات الإغ��اث�ي��ة ،واطلع بن زايد �آل نهيان الوفد بتعزيز ا�ستجابة الهيئة الإن�سانية والتنموية يف

موريتانيا وتقدمي كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف رف��ع املعاناة وحت�سني
احلياة على ال�ساحة املوريتانية .وقال �سموه �إن هذه امل�شاريع ت�أتي امتدادا
للجهود االن�سانية والتنموية التي ت�ضطلع بها دولة االم��ارات وقيادتها
الر�شيدة على ال�ساحة الإن�سانية يف موريتانيا انطالقا م��ن التزامها
ال�صادق جت��اه اال�شقاء هناك .و�أك��د �سموه �أن دول��ة االم��ارات لن تدخر
جهدا لتلبية االحتياجات التنموية يف موريتانيا وحت�سني جودة اخلدمات
ال�ضرورية يف خمتلف مناحي احلياة خا�صة يف املناطق التي حتتاج لهذا
النوع من املبادرات احليوية .و�شدد �سموه على �أن مبادرات الهيئة يف هذا
ال�صدد تعزز نهجها وا�سرتاتيجيتها يف ا�ستدامة العطاء من خالل تبني

امل�شاريع التي حتقق نه�ضة �شاملة يف املجتمعات املحتاجة وال�ضعيفة.
و�أك��د �سموه �أن دول��ة الإم��ارات وع�بر ذراعها الإن�سانية املتمثلة يف هيئة
ال�ه�لال الأح �م��ر الإم��ارات��ي ت�سعى لتعزيز ج�ه��وده��ا يف � �ش ��ؤون الإغاثة
وال��رع��اي��ة الإن�سانية �إقليمياً ودول �ي �اً ،ول��ن ت��دخ��ر ج�ه��داً يف �سبيل دعم
وم�ساندة املت�ضررين لتخطي حمنتهم وحت�سني �أو�ضاعهم الإن�سانية ،يف
�إطار ر�سالتها التي ت�ستهدف خدمة الب�شرية و�شمولية العطاء.
وثمن �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان اجلهود الإغاثية التي تبذلها
وفود هيئة الهالل االحمر االماراتي يف كافة الدول لتقدمي امل�ساعدات
االغاثية واالن�سانية وتنفيذ امل�شاريع والتنموية.

ميثاء ال�شام�سي تزور جناح غامبيا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

زارت معايل الدكتورة ميثاء بنت
�سامل ال�شام�سي وزيرة دولة جناح
غامبيا يف منطقة التنقل يف اك�سبو
 2020دبي ،والذي يحمل �شعار
"دعوة ل ��زي ��ارة ��س��اح��ل �أفريقيا

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

زار فخامة حممد بازوم رئي�س جمهورية النيجر ،مركز
ال�شرطة الذكي  SPSاملُقام يف معر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي ،يرافقه �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم
رئي�س هيئة دب��ي للطريان الرئي�س الأع�ل��ى ملجموعة
طريان الإمارات رئي�س اللجنة العليا لـ"�إك�سبو 2020
دبي" ،ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة
ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال� ��دويل امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ك�ت��ب �إك�سبو

 2020دبي.
واط�ل��ع فخامته وم��راف�ق��وه ،على اخل��دم��ات ال�شرطية
التي يقدمها املركز لفئات املجتمع كافة وزوار �إك�سبو
بطريقة ذك�ي��ة ،ودون ت��دخ��ل ب�شري ،وع�ل��ى م��دار 24
�ساعة.
وا�ستمع فخامته ،والوفد املرافق �إىل �شرح مف�صل حول
اخلدمات التي يقدمها مركز ال�شرطة الذكي ،SPS
وك��ذل��ك  3م��راك��ز م��ن ن��وع «ووك �إن» يف �إك�سبو دبي،
للمتعاملني كافة.

املُبت�سم" .واطلعت ال�شام�سي على
اق�سام اجل�ن��اح املختلفة ،وتعرفت
على ت��راث وثقافة غامبيا الغنية
وجهودهم من �أجل املحافظة عليه،
�سواء يف جم��ال املو�سيقى والآالت
ال���ش�ع�ب�ي��ة امل �ع��رو� �ض��ة يف اجلناح،
مثل قيثارة «الكورا»� ،أو امل�شغوالت

الرتاثية واحلرف اليدوية.
وت �ع��رف��ت ال���ش��ام���س��ي ع �ل��ى ر�ؤي ��ة
غامبيا امل�ستقبيلية والرامية اىل
املحافظة على البيئة وا�ستدامتها
وال� �ت ��ي ُت �ع �ن��ى ب � ��إدخ� ��ال وتطوير
ت�ق�ن�ي��ات ج��دي��دة ل �ل��ري الزراعي
التي ت�ساهم يف توفري املياه واحلد

من ا�ستنزافها ،بجانب املحافظة
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة احل� �ي ��وان� �ي ��ة ،حيث
ت�شتهر غامبيا بالتنوع البيولوجي
للطيور� ،إذ ي�ستوطنها نحو 540
نوعاً خمتلفاً ..كما تطبق غامبيا
ب��رن��اجم�اً للطاقة امل�ت�ج��ددة الذي
يرتكز على الطاقة ال�شم�سية.

و�أع ��رب ��ت م�ع��ال�ي�ه��ا ع��ن �سعادتها
مب�شاركة غامبيا يف اك�سبو 2020
دب ��ي ،و�إب � ��راز امل �ق��وم��ات الثقافية
واحل �� �ض��اري��ة ل�ل��دول��ة ال�صديقة،
مما يعزز العالقات والروابط بني
دول��ة االم ��ارات وغامبيا ،متمنية
لهم كل التوفيق واالزدهار.

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

•• �أبوظبي-وام:

ت�س ّلم �سعادة خالد عبداهلل بالهول ،وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
يف ديوان عام ال��وزارة ن�سخة من �أوراق اعتماد �سعادة يل �سيوك غو �سفري
جمهورية كوريا املعني لدى الدولة.
ومتنى وكيل وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل ل�سفري جمهورية كوريا
التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني
دولة الإمارات وبالده.
ومن جانبه �أعرب �سفري جمهورية كوريا عن �سعادته بتمثيل بالده لدى
دول��ة الإم ��ارات ملا حتظى به من مكانة �إقليمية ودول�ي��ة مرموقة بف�ضل
ال�سيا�سة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل".

جناح هايتي ي�ستعر�ض ق�صة التحول امللهمة يف االقت�صاد ب�أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يكت�شف زوار جناح هايتي يف �أك�سبو  ،2020قدرة
�شعبها على املرونة والتحول �إىل الطاقة املتجددة
يف ظ��ل م �ق��درات طبيعية ت��ؤه�ل�ه��ا ل��ذل��ك ،فمنذ
اكت�شافها ونزوح الأفارقة �إليها يف القرن ال�ساد�س
امل �ي�لادي وه��ى ت�سطر ت��اري�خ�ه��ا وت�ن�ح��ت ثراثها
وت��ؤ��ص��ل لثقافاتها الناجتة م��ن مكونات البيئة
البحرية التى حتيط بها ،فاجلناح يعر�ض هذا
التاريخ ويج�سد ملكانتها يف العامل ،فمن منطقة
التنقل يف �أك�سبو تعرب هايتي عن نف�سها وتعلن
عن تاريخها الطويل.
ي�شكل جناح هايتي يف �أك�سبو ب�ؤرة ثقافية وت�صميم
ب�سيط فيه ر�ؤي��ة �شاملة خلطتها اال�سرتاتيجية،
فم�ساحة اجلناح من الداخل مفتوحة مما ي�سهم
يف ال��راح��ة الب�صرية وت�ع�ط��ي ان�ط�ب��اع ع��ن ر�ؤية
هايتي على االنفتاح القوي على العامل ،وحماولة
بناء ج�سر بينها وبني الدول امل�شاركة يف �أك�سبو يف
جم��االت ال�صناعة والتجارة وال�سياحة وت�صدير
املنتجات ال��زراع�ي��ة م��ن ال�بن وال�ت��واب��ل والزيوت
الأ�سا�سية مثل جنيل الهند امل�شهورة بها ،ومبا
�أن�ه��ا على البحر ال�ك��اري�ب��ي فهى تتمتع بطبيعة

خالبة تعزز من دوره��ا يف ال�سياحة وتكون قبلة
لل�سياح م��ن اج��ل اال�ستجمام وال��راح��ة يف �أجواء
ا�سرية مفعمة باحليوية واجلمال ،فهى من الدول
ال�صغرية التى تذخر بتاريخ حافل وانفراد مميز
ملوقعها اجلغرايف.
كما يرى الزائر تفا�صيل ق�صة التحول امللهمة يف
اقت�صاد هايتي التى كلنت وما زالت �أحد اهم ركائز
البحر الكاريبي التى جتذب املهتمني من اجلمهور
للتعرف على اجل�م��ال وروح �شعبها الباحث عن
الإب ��داع والتفكري يف امل�ستقبل ،وت��رى هايتي �أن

�أمل���ش��ارك��ة يف اك�سبو تعترب فر�صة عظيمة لنقل
اخلربات والتعرف على �أحدث ال�سبل يف التجارة
وتبادل املعرفة واالن�صهار مع الثقافات املختلفة،
وحماولة �إبرام اتفاقيات جتارية مع الدول امل�شاركة
مما يجذب ر�ؤو�س �أموال �أجنبية ت�سهم يف الدخل
القومي وت�ساعد على التنمية امل�ستدامة من بنية
حتتية وان�شاء خطوط انتاج مل��وارده��ا الأ�سا�سية،
وتغري من منط حياة ال�شعب ومتنحه الفر�صة
ل�ل��إب ��داع وال �ب �ت �ك��ار يف ج�م�ي��ع ق �ط��اع��ات الدولة
م��ن �أج ��ل حتفيز م�ستقبل اق�ت���ص��اده��ا الوطني.

تدعو هايتي زوار جناحها يف �أك�سبو � 2020إىل
اك�ت���ش��اف �شواطئها ال�ه��ادئ��ة وج�ب��ال�ه��ا ال�شاهقة
وم�ي��اه�ه��ا النقية وم�ن��اظ��ره��ا الطبيعية ،ومتنح
ت�سهيالت لل�سياحة وجذب الزوار �إليها من خالل
�شا�شة عر�ض لأف�لام ت�سجيلية عن �أه��م املناطق
ال�سياحية وم���ش��اه��د م��ن ل�ل���ش��واط��ئ وال�سباحة
والرحالت البحرية والغط�س وغريها من و�سائل
الرتفيهة املتعلق بالبيئة البحرية ،وي�ستعر�ض
اجلناح يف امل�ساحات الفارغة التى حتولت �إىل ما
ي�شبه البازار ،لعر�ض املنتجات املحلية وال�صناعات

وامل�شغوالت اليدوية ،وا�ستخدم اجلناح اللوحات
املنت�شرة بجوار اجل��دران يف �شرح وتو�ضيح تاريخ
هايتي وثقافتها و�أم املنتجات وت�صديرها واحلرف
التى يزاولها �شعبها ،وخ�ص�ص جدار لعر�ض �صور
ة خلفية وتدىل بوا�سطة خيوط يف نهايتها زهور
يف ف��ازات بال�ستيكية رتبت ب�شكل جمايل مريح
للعني تعرب عن �صفاء بيئة هايتي ،وعلى الطرف
الأخ��ر وردة كبرية تنتهى بغ�صن باللون الأحمر
بعر�ض اجلدار وبالقرب من �شا�شة العر�ض.
يعترب جناح هايتي من االجنحة التى تراعي ترك

امل���س��اح��ات ال��وا��س�ع��ة لعر�ض خ�صائ�صها و�سمات
�شعبها بغر�ض فر�ض ال�شعور بالراحة للزوار ،و�أ
هايتي متنح اجلمهور فر�صة الكت�شافها ومعرفة
تاريخعا وعاداتها وتقاليدها من خالل الف�ضاء
الوا�سع امل�ستوحى من البحار املمتدة ،وامل�ساحات
الهائلة من الف�ضاء الداعم للمعرفة والدال على
منهج احلياة يف دول��ة هايتي وما ي�أمل �شعبها يف
امل�ستقبل م��ن تنمية م�ستدامة وحت��ول يف جمع
مناحي احل�ي��اة م��واك�ب��ا ال�ت�غ�يرات ال�ت��ى ي�شهدها
العامل يف الأونة الأخرية ب�سرعة كبرية.

جناح �سوي�سرا يوفر جتربة بيئية فريدة لزوار �إك�سبو 2020دبي
•• دبي -وام:

ينظم جناح �سوي�سرا يف �إك�سبو  2020دبي ،معر�ضا ا�ستثنائيا يوفر
ل�ل��زوار جتربة متعددة احل��وا���س ،يحمل عنوان "معا نحو الأف�ضل"
وي���س�ت�م��ر ح�ت��ى  16ي�ن��اي��ر امل�ق�ب��ل ح�ي��ث تك�شف ه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة غري
التالم�سية والغامرة قوة العالقة بني الطعام والبيئة ،و ُتقام بال�شراكة
مع �شركة ن�ستله ال�سوي�سرية ل�صناعة املواد الغذائية وامل�شروبات.
وحتث التجربة املبنية على اللعب الزائرين �إما على القفز �أو الت�صفيق،
�أو التمايل� ،أو االلتقاط� ،أو التحرك ،ليكونوا عربها "قوة دافعة نحو
الأف�ضل" .وي�ساهم الزائرون امل�شاركون يف زراعة � 5آالف �شجرة من
�أ�شجار املانغروف القرم يف جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  181/2020/250بيع عقار مرهون

وي�ساعد املعر�ض على تر�سيخ ع��دة �أه��داف ه��ي رف��ع م�ستوى الوعي
ب��الأم��ور املتعلقة ب�صحة الأط�ف��ال ،ومتكني ال�شباب ،وحماية البيئة،
واالهتمام باملياه ،بالإ�ضافة �إىل دفع عجلة التجديد.
و�ساهمت م�شاركة "ن�ستله" يف ت�سليط ال�ضوء على كيفية حتقيق ال�شركة
للوعد الذي قطعته يف جمال اال�ستدامة من �أجل تعزيز �أنظمة الأغذية
املتجددة على نطاق وا�سع للم�ساعدة يف حماية البيئة ،وجتديدها،
وا�ستعادتها ،وحت�سني �سبل عي�ش امل��زارع�ي�ن ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تعزيز
رفاهية املجتمعات .و�إىل جانب ذلك �أطلقت ال�شركة موقعا �إلكرتونيا
م�صاحبا لهذا املعر�ض بعنوانnestletogetherforgood. :
 comوذلك بُغية ت�شجيع الأ�شخا�ص على اتخاذ الإجراءات الالزمة،
مع �إتاحة فر�صة للفوز برحلة �شاملة مدتها  5ليال � 6أيام ل�شخ�صني

�إىل �سوي�سرا .وق��ال��ت رمي��ي �إج��ل ،رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ل�شركة ن�ستله يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا:
"عرب مبادرتنا معا نحو الأف�ضل ،ن�أمل يف �إلهام املزيد من �أفراد
املجتمع للم�ساهمة يف �إح��داث ف��رق ،حيث ي��ؤدي كل فرد فينا دورا يف
�إن�شاء �أثرا �إيجابيا على جمتمعاتنا وكوكبنا".
ومن جهته �أو�ضح مانويل �سالت�شلي ،املفو�ض العام جلناح �سوي�سرا:
"ن�ستله دعمت م�ؤخرا مبادرتنا لتمكني ال�شباب واالقت�صاد الدائري،
وي�سعدنا ا�ست�ضافة املعر�ض اجلذاب واملثري لالهتمام ل�شركة ن�ستله،
وال��ذي ينعقد حتت عنوان /معا نحو الأف�ضل /يف جناحنا يف �إك�سبو
 2020دبي ..كما �أننا نهدف عرب املعار�ض التي يُقيمها �شركا�ؤنا �إىل
تعزيز الثقة باالبتكارات ال�سوي�سرية و�إلهام النا�س".

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن العقار عبارة عن (�شقة �سكنية  / )Flatمنطقة (احلبيه الرابعة )  /رقم الأر�ض(  / )9رقم
البلدية ( / )682-260بيع رقم املبني ( / )1ا�سم املبني (�أوملبيك بارك  / )3رقم العقار( / )106رقم الطابق (/ )1
املواقف ( / )G-06امل�ساحة الداخلية ( / )137.11م�ساحة البلكونة ( / )2.84امل�ساحة باملرت مربع (/ ) 139.95
امل�ساحة الكلية بالقدم املربع ( )1,506.41امل�ساحة امل�شرتكة ( )103.99وحجزه متهيداً لبيعه باملزاد العلني  -وحجزه
متهيداً لبيعه باملزاد العلني  -املرهون رهناً عقارياً من الدرجة الأوىل.
طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه � :إم��ارة دبي دي��رة بور �سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق ال�ساد�س
مكتب  606هاتف متحرك  0556638731 :مكتب  042525270:فاك�س  97142525273بريد الكرتوين :
 info@arnhadvocates.comرقم مكاين 3143194981 :
املطلوب �إعالنه  :ارینا بوري�سوفا  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-بر دبي  -دبي� -شارع ال�شيخ حممد بن زايد -مبنى رقم
� 1أوملبيك بارك � -3شقة  106الأول-منطقة احلبية الرابعة بالقرب من بزن�س باي مكتب  045506101 :متحرك:
" 0564332681مكاين mohammedtamer@gmail.com 0564332681 - 1994170930 :
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 9رقم البلدية  - 682 - 260 :امل�ساحة  139.95 :مرت مربع -
رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :اوملبيك بارك  - 3رقم الوحدة  - 106 :القيمة  753.634.57 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  53/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن العقار رقم  666مبنطقة وادي ال�صفا  5وهو عبارة عن
قطعة ار�ض م�ساحتها  3089.02مرت مربع.
طالب التنفيذ :بنك برودا
عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -مبنى بنك برودا � -شقة مكتب رقم  - 201مقابل للعربة بالقرب
من الديوان  -ال�سوق الكبري
وميثله  :عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي  -ملك
مركز ميلينيوم واي لالعمال  -مكتب رقم  - G-07Dمركز ا�ستدامة B -
drhafeezrahman@sify.com
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :صن رايز هيلث كري انرتبرايز�س � -ش ذ م م
�أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن 20%
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد
عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن
يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم
ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 666رقم البلدية  - -648 8598 :امل�ساحة :
 3089.02مرت مربع  -املبلغ  8.977.473.00درهم  -العلى عطاء
مالحظات  1-:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  95/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون �سداد للمديونية امل�ستحقة وقدرها مبلغ 267.870.224 /
مليون درهم (مائتان و�سبعة و�ستون مليون وثمامنائة و�سبعون الفا ومائتان اربعة وع�شرون درهما) ا�ستحقاق يف
2020/9/20
طالب التنفيذ :بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ابوظبي  -مبنى املركز الرئي�سي � -شقة الدور
ال�ساد�س ع�شر  -دائرة معاجلة الديون واملخطار
املطلوب �إعالنه  :ال�شركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة (�ش م ع)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي � -شارع طريق املطار  -مبنى بناية الفتان بالزا � -شقة 403
 مقابل م�ست�شفى برامي igl@emirates.net.ae - 042821888 - 0567595004 -مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :املجموعة اال�ستثمارية اخل�صو�صية املحدودة � -ش ذ م م
املنفذ �ضده  :عبداهلل جمعه ماجد ال�سري
�أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الثنية االوىل  -رقم االر�ض  - 87رقم البلدية - 383- 0 :
امل�ساحة  5909.56 :مرت مربع املبلغ  215000000 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  232/2020/250بيع عقار مرهون

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف �إمارة دبي  -منطقة احلبية اخلام�سة  -رقم
االر�ض  - 43رقم املبنى  - 2مبنى الثمام  - 2الطابق  - 3الوحدة رقم  - 302والت�صريح با�ستالم مبلغ
 1421764.46درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ( )5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص 2
املطلوب �إعالنه  :جمتبى جعفر منزوي عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي 0506563837 -
 MUJTABA@SOFITEE.AEمو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية (حتت الإن�شاء) املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم املبنى - 2 :
ا�سم املبنى  :الثمام  - 2رقم العقار  - 302 :رقم الطابق  - 3امل�ساحة  107.40 :مرت مربع  -التقييم
 559087.18 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

األربعاء  29ديسمبر  2021م  -العـدد 13429

عربي ودويل

�إ�سرائيل منفتحة على اتفاق نووي «جيد» مع �إيران
•• القد�س-رويرتز

ق��ال رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت
�أم�س الثالثاء �إن �إ�سرائيل لن تعار�ض تلقائيا
�أي اتفاق نووي مع �إيران لكن يجب على القوى
ال �ك�برى ات �خ��اذ م��وق��ف �أك�ث�ر ح��زم��ا .وت��اب��ع �أن
�إ�سرائيل تف�ضل نهجا �أكرث ارتباطا بالنتائج.
و�أ� �ض��اف بينيت يف م�ق��اب�ل��ة م��ع رادي� ��و اجلي�ش
الإ��س��رائ�ي�ل��ي “بالطبع مي�ك��ن �أن ي�ك��ون هناك
اتفاق جيد .بالطبع .نحن نعرف املعايري .هل
م��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ح��دث ذل��ك الآن يف الظروف

احلالية؟ ال ،لأن��ه يجب �أن يكون هناك موقف
�أكرث حزما» .وقال “�إيران تتفاو�ض من موقف
�ضعيف للغاية .لكن للأ�سف العامل يت�صرف كما
لو �أنها يف موقف قوي».
وا��س�ت��أن�ف��ت �إي� ��ران وال��والي��ات امل�ت�ح��دة االثنني
حم��ادث��ات غ�ير م�ب��ا��ش��رة يف فيينا ت �ه��دف �إىل
�إح�ي��اء االت�ف��اق ال�ن��ووي الإي ��راين لعام 2015
وركزت �إيران على جانب واحد من االتفاق وهو
رفع العقوبات املفرو�ضة عليها على الرغم عدم
�إح��راز تقدم يذكر ب�ش�أن كبح �أن�شطتها النووية
ح�سبما يقول منتقدون.
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هجوم على �شركة �صينية عاملة بالنفط يف جنوب العراق
•• النا�رصية�-أ ف ب

تعر�ض مق ّر �شركة “زيبك” ال�صينية العاملة �ضمن حقل نفطي يف حمافظة ذي
قار يف جنوب العراق ،لهجوم على �أيدي م�سلحني جمهولني فجر �أم�س الثالثاء
مل ي�سفر عن �إ�صابات ،كما �أف��اد م�س�ؤولون .و�أوق��ف �ستة �أ�شخا�ص “على ذمة
التحقيق يف �أعقاب احلادث” ،كما �أفاد م�صدر �أمني فران�س بر�س .وقال مدير
�إعالم �شركة نفط ذي قار كرمي اجلنديل “تعر�ض مقر �شركة زيبيك ال�صينية
العاملة �ضمن حقل الغراف النفطي يف ق�ضاء الرفاعي �شمايل النا�صرية يف ذي
قار �إىل هجوم �صاروخي (ار بي جي �سفن) مع �إطالق وابل من الر�صا�ص احلي
فجر �أم�س من قبل جمهولني» .و�أف��اد م�صدر �أمني ب��دوره عن �أن��ه “ال توجد
�أ�ضرار ،فقط �آثار ر�صا�ص يف كارافان خارجي ،ومت العثور على �صاروخ قاذفة مل

ينفجر» .ومل ي�ستبعد م�صدر يف �شركة نفط ذي قار �أن تكون “عملية التعر�ض
لل�شركة عبارة عن ابتزاز من �أجل ت�شغيل �أبناء املنطقة» .وتعاين املحافظة من
انت�شار البطالة وتراجع اخلدمات ال�صحية والبنى التحتية ،ال �سيما يف مناطقها
الريفية البعيدة عن مركزها النا�صرية .و�ش ّكلت املدينة مركزاً للتظاهرات التي
اندلعت يف ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر  2019املناه�ضة للف�ساد واملطالبة بتغيري
النظام .ورغ��م تراجع زخم التظاهرات يف البالد� ،إال �أن املدينة ال ت��زال ت�شهد
من وق��ت لآخ��ر حتركات متفرقة للمطالبة بوظائف وخ��دم��ات .وتعمل �شركة
“زيبيك” وهي �شركة م�ساندة ل�شركة “برتونا�س” املاليزية على حفر  31بئر
نفطي لل�شركة امل�ستثمرة حلقل الغراف الذي ينتج من � 80إىل  100برميل
يومياً الواقع يف حمافظة ذي قار .ي�ش ّكل النفط  90%من واردات العراق هو
ثاين �أكرب م�صدّر للنفط يف منظمة �أوبك.

يف رحيل �سنة  ..2021الأزمات تطوق اللبنانيني من كل جانب
•• بريوت-وكاالت

عانى لبنان من �أكرب �أزمة اقت�صادية
يف تاريخه ،خالل العام اجلاري الذي
ي���ش��ارف على نهايته ،فانعك�س هذا
ال�ت�ردي على من��ط احل�ي��اة اليومية
ل �ل �ب �ن��ان �ي�ين وب� � ��ات ال� �ن ��ا� ��س يكدون
وي �� �ش �ق��ون يف ��س�ب�ي��ل ل �ق �م��ة اخلبز،
فيما تخلوا ع��ن احل��اج��ات الثانوية
والكماليات.
يف ي��ون �ي��و امل ��ا�� �ض ��ي ،و� �ص ��ف البنك
ال� � ��دويل الأزم � � ��ة يف ل �ب �ن��ان ،ب�أنها
“الأكرث ح��دة وق���س��اوة يف العامل”،
و�صنفها �ضمن �أ�صعب ثالث �أزمات
ُ�سجلت يف التّاريخ منذ �أوا�سط القرن
التا�سع ع�شر.
يف درا�سة ن�شرتها م� ّؤ�س�سة “الدولة
للمعلومات” ،زاد م �ع��دل جرائم
ال �� �س��رق��ة يف ع ��ام  ،2021بن�سبة
 137يف امل �ئ��ة ع ��ن ع� ��ام ،2020
وع� ��زت ال��درا� �س��ة �أ� �س �ب��اب االرتفاع
�إىل الأزم ��ة االقت�صادية واملعي�شية
وتفاقم البطالة.
وارت �ف �ع��ت ن�سبة ال�ف�ق��ر يف ل�ب�ن��ان ،خ�ل�ال ه��ذا العام،
بفعل الأزم ��ة ،على نحو ك�ب�ير ،بح�سب تقرير جلنة
الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الإ� �س �ك��وا)� ،إذ ط��ال ال�ف�ق��ر  74يف امل�ئ��ة ت�ق��ري�ب�اً من
جمموع ال�سكان يف لبنان ،بعدما �سجل  55يف املئة يف
عام  ،2020و 28باملئة يف .2019
و�أدى تدين قيمة العملة الوطنية �إىل فقدان رواتب
اللبنانيني قيمتها وانخف�ضت ق��درت�ه��م ال�شرائية،
فبعدما كانت قيمة اللرية اللبنان ّية مقابل الدّوالر
م���س�ت�ق��رة ط� ��وال �أك�ث��ر م��ن رب ��ع ق ��رن ع �ل��ى 1510
ل �ي�رات ،اه �ت��زت ل�ل�م��رة الأوىل يف دي���س�م�بر ،2019

وب��د�أت تتدهور حتّى الم�ست � 29أل��ف ل�يرة للدوالر
الواحد يف دي�سمرب احلايل .وارتفعت �أعداد املهاجرين
وامل�سافرين اللبنانيني بحثا عن فر�ص عمل ،وذكرت
“الدولية للمعلومات” �أن عدد اللبنانيني املهاجرين
وامل�سافرين ،بداية عام  2021حتّى نوفمرب ،2021
و�صل �إىل � 77ألفا و 777ف��ردا ،مقارنة بـ� 17ألفا
و 721فردا يف �سنة .2020
وارتفعت الهجرة غري النظامية بدورها ،بعدما كانت
حكرا على النازحني ال�سوريني خالل ال�سنوات املا�ضية،
فبد�أ لبنانيون يلج�ؤون �إليها بالرغم من خطورتها،
عن طريق مراكب تنطلق من �شواطئ لبنان �إىل دول
�أوروبية.
بح�سب �أرق� ��ام �أع�ل�ن�ه��ا م ��ؤمت��ر “ك�سر ال�صمت حول

االنتحار” ،يف لبنان ،يُقدم �شخ�ص واح��د على الأقل
على االنتحار يف كل � 48ساعة ،وو�صل عدد الوفيات
التي �سجلتها قوى الأمن الدّاخلي انتحاراً� ،إىل 1366
حالة خالل  11عاماً ،ويف  66يف املئة من احلاالت كان
املنتحرون ذكوراً ،وفق الباحثني يف امل�ؤمتر.
ت��وق�ع��ت ال�ب��اح�ث��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ودي �ع��ة الأم �ي��وين ،يف
حديث خا�ص ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،أن يكون
االنفجار االجتماعي بعيداً ،بل غري وارد وعزت ال�سبب
�إىل “الت�ضامن االجتماعي الذي ت�شهده البالد منذ
بداية الأزمة ،و�إىل القيم الأخالقية والعائلية التي ما
زالت �سائدة من خالل هذا الت�ضامن».
كما توقعت ت��راج��ع البعد الطائفي ب�ين املواطنني،
ون��وه��ت بت�ضامن اللبنانيني م��ع بع�ضهم البع�ض،

وق��ال��ت “ �شهدنا زي ��ادة يف اخلروق
الأمنية لأن الفقر زاد� ،أما اجلرائم
التي تقع ف�أكرث منفذيها من غري
اللبنانيني املوجودين على الأرا�ضي
اللبنانية «.
و�أ� �ض��اف��ت �أن حت��وي�لات املهاجرين
املوجودين يف اخل��ارج ،ت�ساعد لبنان
ع�ل��ى اج�ت�ي��از ه��ذه امل��رح�ل��ة ال�صعبة
للغاية.
ً
وت �ع �ل �ي �ق �ا ع �ل��ى م ��ا ي �ع��ان �ي��ه لبنان،
ق��ال��ت �أم �ي��وين “لبنان ي�ع��اين �أزمة
اقت�صادية مرتاكمة ب��د�أت قبل 30
عاما� ،أي منذ بدء العمل على �أ�سا�س
االق �ت �� �ص��اد ال��ري �ع��ي يف ظ ��ل غياب
�سيا�سة تخطيط للأمن القومي».
و�أو� �ض �ح��ت �أن “الناجت امل �ح �ل��ي يف
ت��راج��ع م�ستمر واال� �س �ت�ي�راد �أكرث
من ال�صادرات ،والدفع يتم بالعملة
ال�صعبة وم�شاكل الأمن االجتماعي
يف زيادة ،ب�سبب وجود �أعداد �إ�ضافية
�إىل ع��دد ال���س�ك��ان ،مم��ا ي�شكل عبئاً
على الدولة ومواردها «.
وت��اب�ع��ت “و�صلنا �إىل ذروة ال�ف��و��ض��ى ،فنحن نعي�ش
ح��رب�اً ناعمة وه��ي مرحلة �آن�ي��ة و�ستمر .ول��ن ينهار
لبنان العتبارات خارجية� ،إ�ضافة �إىل عامل اجلالية
الذي يدعم لبنان بتحويالت العملة ال�صعبة ،املطلوب
هو تعزيز املواطنة والبعد عن ال�شخ�صنة والتطرف
الديني  ،وال��ره��ان على عن�صر ال�شباب وعلى اجليل
الذي عا�صر احلرب وعاي�ش ب�شاعتها».
وختمت بالقول “ تنق�صنا مواكبة التطورات وحكومة
م�ؤ�س�سات رقمية وتعزيز ال�شفافية وامل�صداقية ومنع
ال���س��رق��ات ،لبنان بحاجة �إىل ال�ط��اق��ة البديلة و�إىل
�سيا�سة هدفها خدمة الإن�سان واملواطن وتوعية وطنية
على م�ستوى ال�شعب والأفراد».

تقرير �أمريكي :لبنان ...ال �أوكرانيا �أو تايوان م�شكلة وا�شنطن املقبلة

•• وا�شنطن-وكاالت

ق � ��ال � ��ت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة “ذا هيل”
الأم��ري�ك�ي��ة� ،إن الأزم ��ة التي ميكن
�أن ت��واج�ه�ه��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
العام املقبل ،قد ال تكون يف تايوان،
�أو �أوكرانيا ،بل يف لبنان� ،إذا اندلعت
ح��رب ثالثة ب�ين ح��زب اهلل املوايل
لإيران و�إ�سرائيل.
ويف تقرير ب�ع�ن��وان “�أزمة �أمريكا
املقبلة قد تكون لبنان ولي�س تايوان
�أو �أوكرانيا”�� ،س��أل �إري��ك مانديل
م ��دي ��ر � �ش �ب �ك��ة ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س ��ط
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة“ :هل
�سي�شهد  2022اندالع حرب لبنان
ال �ث��ال �ث��ة ،ف� ُت���ش�ع��ل امل�ن�ط�ق��ة وتعيد
�أمريكا �إىل ال�شرق الأو�سط؟».
واع � �ت �ب�ر �أن الإج � ��اب � ��ة ع �ل��ى هذه
الت�سا�ؤالت تبدو ملحة للغاية وفق
العديد م��ن املحللني يف وا�شنطن،
لأن امل�صالح الأمريكية مل تختف
يف املنطقة ،كما �أن احتمال ت�أثري

م�شاكل املنطقة ع�ل��ى �أم��ري �ك��ا� ،إذا
ُت��رك��ت دون ع�لاج ،مرتفع كما كان
منذ زمن بعيد ،وقد جتد وا�شنطن
نف�سها يف ظ ��روف �أ� �س��و�أ بتكاليف
�أع� �ل ��ى يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل �إذا �سارعت
باخلروج الآن من املنطقة.
و�أ�شار الكاتب ،الذي يُطلع بانتظام
�أع�ضاء الكونغر�س وم�ساعديهم يف
ال�سيا�سة اخلارجية� ،إىل �أن “�أكرث
ال�سيناريوهات ترجيحاً هو �ضرب
�إ�سرائيل املن�ش�آت النووية الإيرانية،
و�إط� �ل� ��اق ح � ��زب اهلل � 150أل ��ف
�صاروخ على ا�سرائيل».
و� �ش��دد ع �ل��ى �أن “هذا ال �ع��دد من
ال���ص��واري��خ مي�ك��ن �أن يهيمن على
ج �م �ي��ع �أن� �ظ� �م ��ة ال � ��دف � ��اع اجل� ��وي
الإ�سرائيلية ،ما قد يدفع تل �أبيب
ل�شن هجوم بري على لبنان».
و�أ�� �ض ��اف �أن “ال�سيناريو الثاين
املرجح� ،أن يتجاوز حزب اهلل اخلط
الأحمر الإ�سرائيلي ب�إنتاج �صواريخ
دق�ي�ق��ة ال�ت��وج�ي��ه يمُ �ك��ن �أن تدمر
جميع �أن �ح��اء �إ�سرائيل” ،معترباً

�أن “ذلك ميكن �أن يدفع �إ�سرائيل
�إىل ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ات ا�ستباقية يف
جميع �أنحاء لبنان ،ما ي�شعل حرباً
�إقليمية �شاملة يف املنطقة».
و�أك ��د م��ان��دي��ل �أن��ه ل�ه��ذا ال�سبب ال
ميكن لأمريكا �أن تغ�ض النظر عن
لبنان.
وذك��ر الكاتب� ،أن �إ�سرائيل “تدرك
�أن الوقت لي�س يف �صاحلها ،و�أنه �إذا
اندلعت حرب ،ف�إن املجتمع الدويل
�س ُيجربها على قبول وقف �إطالق
النار قبل الأوان ،ب�سبب اخل�سائر
يف �صفوف امل��دن�ي�ين ،م��ا ق��د يجرب
تل �أبيب على �إر�سال قوات برية �إىل
لبنان» .واعترب �أن ه��ذا ال�سيناريو
ال ولي�س �آج ً
�سيحدث عاج ً
ال .ونقل
ع��ن م��را��س��ل �صحيفة “ه�آرت�س”
الإ�سرائيلية عامو�س هرئيل ،قوله:
“يبدو �أن ح ��زب اهلل ع �ل��ى و�شك
�إنتاج معدات دقيقة ل�صواريخه يف
لبنان».
و اعترب ه��ذا التطور خطاً �أحمر،
لك ّنه ،يف ال��وق��ت نف�سه ت���س��اءل� ،إذا

كان يجب مهاجمة مواقع الت�صنيع
مع مع خطر احلرب؟.
ور�أى �أن “حزب اهلل ق��د ال يرغب
يف ال� ��دم� ��ار� ،إذا ن �ف��ذت �إ�سرائيل
هجوماً على �إيران� ،إال �أن �أي حملة
�إ�سرائيلية جوية على لبنان لتدمري
ت ��ر� �س ��ان ��ة احل� � ��زب ال �� �ص ��اروخ �ي ��ة،
��س�ت�ج�بره ع�ل��ى ال� ��رد ،وق ��د ي�شمل
ردّه �إطالق �صواريخ وهجمات عرب
�أنفاق حدودية مل حتددها �إ�سرائيل
من قبل».
و�أ��ض��اف �أن “حزب اهلل ال يريد �أن
يبدو �ضعيفاً �إذا مل يرد ،كما ميكنه
ا� �س �ت �خ��دام ال �ه �ج��وم الإ�سرائيلي
الدع ��اء �أن ��ه امل��داف��ع احل�ق�ي�ق��ي عن
ال���س�ي��ادة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،يف ظ��ل جي�ش
لبناين عاجز».
واع � �ت �ب��ر �أن م � ��ا ي �ج �ع ��ل احل � ��رب
امل�ح�ت�م�ل��ة امل �ق �ب �ل��ة �أك �ث��ر خطورة،
�أنها �ستكون على الأرج��ح �شاملة يف
ال�شمال ،ال حرباً �إ�سرائيلية لبنانية
فقط ،م�ضيفة �أن �سوريا ج��زء من
اجل�ب�ه��ة ال�شمالية الإي��ران �ي��ة ،مع

وجود احلر�س الثوري ،وامليلي�شيات
ال�ت��ي ت�سيطر عليها �إي ��ران وحزب
اهلل على �أرا�ضيها ،و�ستفعل كل هذه
اجلبهات �إذا ق�صفت �إ�سرائيل لبنان،
مب��ا يف ذل��ك امليلي�شيات العراقية
اخلا�ضعة لل�سيطرة الإي��ران �ي��ة يف
غرب العراق.
و�أ�ضاف �أن هذه التداعيات قد ت�سمح
حتى لرتكيا باال�ستفادة من تركيز
ال �ع ��امل ع �ل��ى ال �ق �ت��ال يف اجلنوب،
للتح ّرك �ضد الأك ��راد املتحالفني
مع �أمريكا ،يف �شمال �سوريا.
و�إذا ف���ش��ل ح ��زب اهلل ال�ل�ب�ن��اين يف
�إحل� ��اق �أ� �ض ��رار ك�ب�رى ب�إ�سرائيل،
يمُ � �ك ��ن لإي� � � ��ران �أن ت� �ت� �ح� �وّل �إىل
مواجهة بحرية ،مبهاجمة من�ش�آت
ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف
البحر املتو�سط .ومن �ش�أن ذلك �أن
ي�ؤثر على م�صالح م�صر ،وقرب�ص،
وال � �ي� ��ون� ��ان ،والأردن ،وجميعها
ت �� �س �ت �ف �ي��د م� ��ن �إن� � �ت � ��اج �إ� �س ��رائ� �ي ��ل
للطاقة.
وق��ال �إن “هذا ال�سيناريو هو �آخر

ما تريده �أمريكا ،لأنها تتجه نحو
ال���ش��رق الأق���ص��ى مل��واج�ه��ة ال�صني،
وت�أمل �أن توافق �إي��ران على العودة
�إىل � �ش �ك��ل م ��ن �أ�� �ش� �ك ��ال االت� �ف ��اق
النووي» .و�أ�ضاف “قد يكون العام
املقبل ،ال�ع��ام ال��ذي �سيعيد ت�شكيل
�شرق البحر الأبي�ض املتو�سط ،وقد
ي�ج�بر  2022ال ��والي ��ات املتحدة
على العودة �إىل املنطقة».
واعترب �أن القوات الأمريكية على
احل ��دود ال���س��وري��ة ال�ع��راق�ي��ة ،التي
تلعب دورا م�ه�م�اً يف �إع��اق��ة �إم ��داد
�إي � ��ران � �س��وري��ا ول �ب �ن��ان بالأ�سلحة
وت�ن���س�ي�ق�ه��ا م��ع احل �ل �ف��اء الأك � ��راد،
�ستو�ضع يف موقف �أكرث �صعوبة».
و�إذ رج��ح �أن ي��أت��ي وق��ت ت�شعر فيه
�إ�سرائيل ب�أنها م�ضطرة للتحرك
� �ض��د ح ��زب اهلل ،وق ��د ي �ك��ون ذلك
قريباً ،يختم مانديل ب�أن وا�شنطن
� �س �ت �ح �ت��اج �إىل م� ��وازن� ��ة امل�صالح
الأم��ري�ك�ي��ة ل�ت�ق��ري��ر�إذا ك��ان��ت تريد
م�ساعدة �إ�سرائيل على النجاح يف
مهمتها ب�سرعة».

الربملان الليبي ي�ستعد جلل�سة عا�صفة ..واالنتخابات ت�شعل الأجواء
•• طرابل�س-وكاالت

ال ت��زال الأزم��ة الليبية ت��راوح مكانها وذل��ك مع عقد
جل�سة ال�برمل��ان ح��ول االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية ال�ت��ي مت
ت�أجيلها �أم�س الأول االثنني و�سط اعرتا�ضات �شعبية
ونداءات دولية ب�ضرورة الإ�سراع يف �إجراء اال�ستحقاق
االن�ت�خ��اب��ي .وا��س�ت�م��رت جل�سة ال�برمل��ان لأك�ث�ر م��ن 8
�ساعات ،وتقرر ا�ستدعاء رئي�س و�أع�ضاء املفو�ضية العليا
لالنتخابات ،بجل�سة ال�ث�لاث��اء ،للوقوف على �أ�سباب
عرقلة العملية االنتخابية.
وقال املتحدث با�سم جمل�س النواب ،عبد اهلل بليحق� ،إن
املفو�ضية مل تر�سل اقرتاحها بعقد االنتخابات ال�شهر
امل�ق�ب��ل ،ب�شكل ر��س�م��ي� ،إىل ال�برمل��ان ،م ��ؤك��دا ا�ستمرار
جلنة خارطة الطريق يف التوا�صل مع كافة الأطراف
املعنية.
و�شهدت ال���ش��وارع املحيطة بقاعة ال�برمل��ان يف مدينة
ط�برق حالة من التوتر ،حيث توافد متظاهرون مع
بداية عقد اجلل�سة ،مطالبني بعدم �إطالة مدة ت�أجيل
اال�ستحقاق االنتخابي.
وطالب املحتجون ب�ضرورة �إج��راء االنتخابات ك�سبيل
وحيد للخروج من الفو�ضى التي تعاين منها البالد،
م�ؤكدين �أن الو�ضع احلايل ال يحتمل الدخول يف حالة
�صراع �أو العودة للمربع الأول مرة �أخرى.
ويف ال���س�ي��اق ذات ��ه ،ق��ال��ت النا�شطة احل�ق��وق�ي��ة حرية
بوميامه� ،إن ال�شارع الليبي لن ي�صمت ويرتك م�صريه
بيد نخبة تت�صارع ،م�ضيفة �أن االجتاه العام يف ال�شارع
ح ��ال �إط��ال��ة م ��دة ت ��أج �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات ه��و الع�صيان
امل��دين .و�أ��ض��اف��ت بوميامه يف ت�صريح مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن اجلل�سة �شهدت يف بدايتها حالة من

التوتر ،ومت قطع البث ،وتابعت“ :هناك نواب ي�سعون
لعرقلة االنتخابات لأنهم ي�ستفيدون من منا�صبهم
ومواقعهم».
واعترب الأكادميي الليبي حممد الربجاوي� ،أن اجلميع
يف ال��داخ��ل واخل��ارج الليبي تابع اجلل�سة التي و�صف
�أهميتها بالقول“ :تلك اجلل�سات الربملانية يجب �أن
تر�سم مالمح الفرتة القادمة ،وحت�سم اجل��دل حول
املوعد اجلديد لالنتخابات الرئا�سية والربملانية».
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و�أ�شار الربجاوي يف ت�صريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�إىل �أن حالة ال�ضبابية ال تزال ت�سيطر ،واجلميع ينتظر
موعد االنتخابات وحتديد م�صري ال�سلطة التنفيذية
“احلكومة واملجل�س الرئا�سي” ،حيث انتهت مدتهما
القانونية ي��وم  23دي�سمرب اجل ��اري ،وف�ق��ا خلارطة
الطريق املتفق عليها دليا .وت��داول النواب يف اجلل�سة
ال�ت��ي و��ص�ف��ت ب��احل��ا��س�م��ة خ�ي��اري��ن للمرحلة املقبلة،
يتمثل الأول يف �إج��راء االنتخابات يف فرتة �أق�صاها 6

�أ�شهر ،مع التمديد لل�سلطة التنفيذية احلالية.
فيما متثل اخليار الثاين يف تعديل احلكومة با�ستبعاد
املر�شح الرئا�سي عبداحلميد الدبيبة وتعيني بديل له،
�أو �إقالتها بالكامل ،و�إطالة الفرتة القادمة لأكرث من
عام� ،إىل حني التوافق على القوانني االنتخابية وامل�سار
الد�ستوري .وما بني اخليارين يخ�شى الليبيون العودة
للمربع الأول ،وه��و ال���ص��راع امل�سلح واالق �ت �ت��ال مرة
�أخ��رى ،ح��ال ف�شل القوى ال�سيا�سية يف التوافق حول
�شكل املرحلة املقبلة.

رف�ض للتدخالت
ومل ت�غ�ف��ل ج�ل���س��ة ال�ب�رمل ��ان ال�ل�ي�ب��ي ال �ت �ط��رق حلالة
الرف�ض ال�شعبي للتدخالت الربيطانية يف ال�ش�ؤون
الداخلية للبالد ،والتي �أثارت �أزمة الأيام املا�ضية عقب
ت�صريحات ال�سفرية الربيطانية ،حيث �أعلن جمل�س
ال�ن��واب �أن ال�سفرية الربيطانية يف ال�ب�لاد �شخ�صية
غري مرغوب فيها .و�أكد جمل�س النواب �أن ت�صريحات
ال�سفرية الربيطانية تعد خرقا للقوانني والأعراف
ال��دول�ي��ة .ويف ال�سياق ذات��ه �أك��د ف��رج �إم �ع��رف� ،أ�ستاذ
الإع�ل�ام بجامعة �سرت الليبية� ،أن الغ�ضب ال�شعبي
وال �ت �ل��وي��ح بالت�صعيد �أج�ب��را ب��ري�ط��ان�ي��ا ع�ل��ى تغيري
م�سارها حتى ول��و �إع�لام�ي��ا ببيان ج��دي��د ،عقب بيان
ال�سفرية الذي يعد غري مقبول باملرة ،فهو لي�س موقفا
دوليا للحل بل هو موقف احتاليل.
ولفت �إمعرف يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�إىل �أن “ت�صريحات بريطانيا كانت مبثابة حجر جديد
لقطع الطريق �أم��ام االنتخابات وحق ال�شعب الليبي،
ولي�س كما تدعي ،فتدخلها يف بقاء احلكومة من عدمه
يعد نزع �سيادة لليبيا ،وهذا �أمر مرفو�ض».
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عوا�صم
بكني

�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أم�س الثالثاء 209
�إ�صابات جديدة م�ؤكدة بفريو�س كورونا يوم االثنني نزوال من 200
�إ�صابة يف اليوم ال�سابق.
وذك��رت اللجنة يف بيان �أن  182م��ن الإ��ص��اب��ات اجل��دي��دة انتقلت
و�سجل معظم
�إليها ال�ع��دوى حمليا ،مقارنة م��ع  162قبل ي��ومُ .
الإ��ص��اب��ات املحلية اجل��دي��دة يف �إقليم �شن�شي ب�شمال غ��رب البالد.
و�سجلت ال�صني �أي�ضا � 21إ�صابة جديدة مل تظهر عليها �أعرا�ض
نزوال من  27يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني تلك احلاالت على
�أنها �إ�صابات م�ؤكدة.
وذك ��رت اللجنة �أن ب��ر ال�صني الرئي�سي �سجل حتى ي��وم االثنني
� 101486إ�صابة م��ؤك��دة .ومل ت�سجل �أي وف�ي��ات ج��دي��دة ليظل
العدد ثابتا عند .4636
برازيليا

ارتفعت ح�صيلة الفي�ضانات التي ت�س ّببت بها �أمطار غزيرة هطلت
على والي��ة باهيا يف �شمال ��ش��رق ال�برازي��ل منذ ت�شرين ال�ث��اين/
نوفمرب �إىل  20قتي ً
ال و� 63ألف نازح ،بح�سب ما �أعلنت ال�سلطات
�أم�س الأول االثنني.
وقال حاكم الوالية روي كو�ستا الذي يُ�شرف منذ ال�سبت على عملية
�إن�ق��اذ تن ّفذها يف املناطق املت�ض ّررة �أج�ه��زة ال��والي��ة باال�شرتاك مع
احلكومة الفدرالية وواليات �أخرى “�إ ّننا نعي�ش �أكرب كارثة يف تاريخ
باهيا».
و�س ّجلت حالتا وف��اة جديدتان يف مدينة �إيتابونا حيث ق�ضى �شاب
ُ
يبلغ من العمر  21عاماً بعدما جرفته الفي�ضانات ،يف حني لقيت
امر�أة تبلغ من العمر  33عاماً يف انهيار �أر�ضي ،وفقا لبيان ن�شرته
احلكومة املحلية ع�صر االثنني.
و�أ ّكد حاكم الوالية �أنّ “املياه بد�أت تنخف�ض عند منبع نهر كات�شويرا،
تتح�سن احلال يف الأيام املقبلة ،و�إن كان ببطء».
ومن املتو ّقع �أن ّ
وت�ضاعف ع��دد النازحني منذ الأح��د� ،إذ �أج�برت الفي�ضانات حتى
�أم�س � 62796شخ�صاً على مغادرة منازلهم ،وفقاً جلهاز احلماية
املدنية يف الوالية.
كما �أعلن اجلهاز �إ�صابة � 358شخ�صاً بجروح منذ ب��د�أت الأمطار
الغزيرة بالهطول يف ت�شرين الثاين-نوفمرب.
وا�شنطن
قال حاكم والي��ة كنتاكي الأمريكية �آن��دي ب�شري �إن العدد الر�سمي
ل�ضحايا �سل�سلة �أعا�صري �ضربت ال��والي��ة يف العا�شر من دي�سمرب
كانون الأول ارتفع �إىل  77قتيال بعد وفاة طفل ر�ضيع يف مقاطعة
جريفز الأ�شد ت�ضررا من الأعا�صري.
وكانت رويرتز قد ذكرت �إن � 74شخ�صا على الأقل قد لقوا حتفهم،
منهم نحو ع�شرة �أطفال ،يف كنتاكي بينما قتل � 14شخ�صا يف �أماكن
�أخ��رى بفعل �أعا�صري خلفت دم��ارا وا�سعا يف منطقة ت�ضم خم�س
والي� ��ات ،و��ش�م��ل ت��دم�ير منطقة ب�ط��ول  365ك�ي�ل��وم�ترا يف غرب
كنتاكي.
وحتملت مدينة مايفيلد مبقاطعة جريفز يف كنتاكي العبء الأكرب
من الدمار وال�ضحايا� ،إذ حتول معظم املدينة �إىل ركام .ومن �ضمن
ال�ضحايا ثمانية عمال يف م�صنع لل�شموع دمره �إع�صار.
�أعلنت ال�سلطات االحتادية  16مقاطعة بغرب والية كنتاكي مناطق
كوارث و�أن بو�سع القاطنني فيها اال�ستفادة من م�ساعدات طارئة.

تعليق �إجازات موظفني �صحيني يف
قطر جرّاء ارتفاع الإ�صابات بكورونا

•• الدوحة�-أ ف ب

ع� ّل��ق امل ��زود الرئي�سي خل��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية يف ق�ط��ر �إج� ��ازات موظفيه
العاملني يف �أق�سام مرتبطة بفريو�س ك��ورون��ا ،يف ظل ارتفاع �أع��داد الإ�صابات
بالوباء ب�شكل �سريع يف الإم��ارة الرثية ودول اخلليج الأخ��رى .وج��اء يف تعميم
مل�ؤ�س�سة حمد الطبية احلكومية التي تدير  12م�ست�شفى وخدمات الإ�سعاف يف
قطر “مت ا ّتخاذ القرار ال�صعب بتعليق جميع طلبات �إجازات املوظفني التي �سبق
املوافقة عليها وامل�ستقبلية للموظفني الذين يعملون يف �أن�شطة كوفيد.»19-
و�أو�ضحت يف التعميم ال�صادر االثنني والذي حت ّققت وكالة فران�س بر�س منه،
�أ ّنه “�سيتم �إلغاء جميع االجازات التي متت املوافقة عليها للفرتة من -2021
 28-12وحتى  )...( 2022-03-31ولن تتم املوافقة على �أي طلبات �إجازات
جديدة» .كما �أ ّنه يف حالة ال�سفر خارج الدولة “ف�إ ّن الأمر يتطلب احل�صول على
ت�صريح اخلروج بعد موافقة �إدارة املوظف و�إدارة املوارد الب�شرية» .وت�سجّ ل دول
اخلليج منذ �أكرث من �أ�سبوع معدّالت �إ�صابات يومية بالفريو�س هي الأعلى منذ
�أ�شهر .و�أعلنت قطر االثنني عن  343حالة جديدة يف �أعلى ح�صيلة يومية منذ
�أيار/مايو املا�ضي .وت�ستعد قطر التي نظمت بطولة ك�أ�س العرب لكرة القدم
خ�لال اال�سابيع املا�ضية بح�ضور ع�شرات �آالف املتفرجني ،ال�ست�ضافة بطولة
ك�أ�س العامل  2022بعد عام .ويذكر �أ ّن دول اخلليج ال�ست �سجّ لت معا �أكرث من
مليوين �إ�صابة بينها حوايل � 19ألف وفاة منذ بداية اجلائحة.

قتلى وجرحى ب�إطالق نار يف الواليات املتحدة

•• وا�شنطن�-أ ف ب

قتل م�س ّلح �أربعة �أ�شخا�ص و�أ�صاب ثالثة بجروح ،بينهم �شرطي �أم�س الأول االثنني
عندما �أطلق النار يف عدة مواقع يف �أنحاء كولورادو قبل �أن ترديه ال�شرطة ،التي
�أعلنت بدورها عن احلادثة .وبد�أت الأحداث حوايل ال�ساعة  17,00ووقعت يف
�أربعة مواقع خمتلفة يف مدينتي دنفر وليكوود ،وفق ما �أعلنت ال�شرطة يف م�ؤمتر
�صحايف يف وقت مت�أخر من الليل .و ُقتلت امر�أتان و�أ�صيب رجل بجروح يف �أول
موقع يف دنفر ،بح�سب ال�شرطة ،فيما قتل رجل �آخر �أي�ضا بالر�صا�ص .ومن ثم،
توجّ ه امل�س ّلح �إىل ليكوود املجاورة حيث قتل رجال و�أ�صاب �شخ�صا �آخر بجروح.
ومت ّكن عنا�صر �شرطة ليكوود بناء على معلومات مت جمعها من مواقع الهجمات
ال�سابقة من حتديد هوية املهاجم �أثناء انتقاله �إىل موقع �آخر.
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الرئي�س البولندي يعطل قانونا مثريا للجدل حول الإعالم
•• وار�سو�-أ ف ب
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ّ
عطل الرئي�س البولندي �أندريه دودا قانونا مثريا للجدل حولو�سائل الإع�ل�ام ي�شتبه معار�ضوه ب��أن��ه يهدف �إىل �إ�سكات القناة
الإخ�ب��اري��ة امل�ستقلة “تي يف ان ”24التي تهيمن عليها حمطة
“دي�سكوفري” الأمريكية.
وقال دودا يف �إعالن عرب التلفزيون الإثنني “�أرف�ض توقيع التعديل
ب�ش�أن الإذاعة والتلفزيون و�أعيده �إىل الربملان ملزيد من الدر�س..
وهذا يعني �أنني �أ�ضع فيتو” على القانون بعد انتقادات �شديدة من
الواليات املتحدة و�أوروبا.
والن�ص الذي �أقره الربملان البولندي يف  17كانون الأول/دي�سمرب
و�أراده حزب القانون والعدالة ال�شعبوي احلاكم ،يهدف �إىل منع

ال�شركات التي ال تنتمي �إىل املنطقة االقت�صادية الأوروبية (ت�ضم
الدول الـ 27الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي و�أي�سلندا ولي�شتن�شتاين
والرنوج) من امتالك ح�صة �أغلبية يف �شركات �إعالم بولندية.
ويلزم القانون لو و ّقعه الرئي�س ،املجموعة الأمريكية “دي�سكوفري”
ببيع ح�صتها يف “تي يف ان” �إحدى �أكرب �شبكات التلفزيون اخلا�صة
يف بولندا .و”تي يف ان ”24هي قناتها الإخبارية التي تبث مدى
� 24ساعة وتنتقد املحافظني احلاكمني.
م��ن جهتها� ،أك��دت احلكومة �أن ال�ق��ان��ون يجب �أن يحمي امل�شهد
الإعالمي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل رو�سيا.
وقال دودا �إنه يبقى حري�صا على ذلك لكن يجب �أال يقو�ض القانون
اال�ستثمارات القائمة �أو يتعار�ض مع االتفاقيات الدولية.
و�أ�ضاف الرئي�س البولندي �أن “الأ�شخا�ص الذين حتدثت �إليهم

قلقون ب���ش��أن ه��ذا ال��و��ض��ع .لديهم حجج خمتلفة .حت��دث��وا عن
ال�سالم والهدوء ل�سنا بحاجة �إىل �صراع جديد وم�شكلة جديدة.
لدينا الكثري من امل�شاكل» .يحظى الرئي�س البولندي بدعم حزب
القانون والعدالة احلاكم لكنه اختلف مع قادته على بع�ض النقاط
يف املا�ضي .واثار يف  2017عا�صفة بتعطيله �إ�صالحني ق�ضائيني
قال �إنهما مينحان النائب العام وهو وزير العدل �أي�ضا� ،صالحيات
مبالغا فيها.
ورحّ ب م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي جيك �سوليفان بخطوة
دودا وذل��ك خ�لال ا ّت�صال هاتفي �أج��راه بنظريه البولندي باول
�سولوت�ش ومب�ست�شار الرئي�س البولندي جاكوب كومو�ش.
وق��ال البيت الأبي�ض يف بيان �إ ّن �سوليفان ع�ّبخرّ خ�لال املكاملة عن
“ارتياح” الرئي�س جو بايدن خلطوة الرئي�س البولندي ،معترباً

من رموز الن�ضال ال�سلمي �ضد الف�صل العن�صري:

جنوب �إفريقيا :ديزموند توتو� ،صائد احلقيقة الذي ال ّ
يكل

تويف املطران ديزموند توتو احلائز على نوبل لل�سالم غداة عيد امليالد عن عمر يناهز  90عا ًما

•• الفجر –خرية ال�شيباين

«دعونا نكون �صنّاع �سالم ،و�إذا
�أردن��ا ال�سالم ،فلنعمل م��ن �أجل
العدالة ...دعونا نح ّول �سيوفنا
�إىل حماريث” .ع ��ام ،1984
حت � ��دث دي ��زم ��ون ��د ت ��وت ��و بهذه
ال�ك�ل�م��ات �إىل الأك��ادمي �ي��ة التي
م�ن�ح�ت��ه ج ��ائ ��زة ن��وب��ل لل�سالم.
ب �ع��د  31ع ��ا ًم ��ا ،ت �ق��اع��د رئي�س
�أ�ساقفة جنوب �إفريقيا ال�سابق
م��ن احل�ي��اة ال�ع��ام��ة ،لكن كفاحه
غ�ي�ر امل���س�ل��ح م��ن �أج� ��ل العدالة
وال�سالم ا�ستمر .موته يهز بلدًا
ب�أكمله“ :وفاة رئي�س الأ�ساقفة
ال �ف �خ��ري دي ��زم ��ون ��د ت ��وت ��و ،هو
ف�صل جديد من احل��داد يف وداع
�أمتنا جليل من مواطني جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي�ين الذين
و ّرثونا جنوب �إفريقيا املحررة”،
ه� �ك ��ذا ك ��ان ��ت ك �ل �م��ات الرئي�س
�سرييل رام��اف��وزا لإع�لان رحيل
رج ��ل ال��دي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن ع��ن ع�م��ر يناهز
الت�سعني.
مدر�سا
ال لن يكون
ً
خا�ض رئي�س الأ�ساقفة ال�سابق،
م�ن��ذ ال���س�ب�ع�ي�ن��ات وح �ت��ى اليوم،
م�ع��ارك �ضد الف�صل العن�صري
والف�ساد وكراهية املثليني وحتى
�ضد انت�شار الإيدز.
ومثل رفيقه ال�سابق يف امل�صارعة
نيل�سون مانديال ،اكت�سب هالة
دول� �ي ��ة ،و�أ�� �ص� �ب ��ح ،م �ث��ل غاندي
وم ��ارت ��ن ل��وث��ر ك�ي�ن��غ م��ن قبله،
رم� � �زًا حل�م�ل��ة ��س�ل�م�ي��ة م��ن �أجل
امل�ساواة والعدالة.
وم ��ن امل �ف��ارق��ات� ،أن ��ه يف �شمال
ال �ب�لاد ،يف ب�ل��دة كلريك�سدورب،
يف و�ســــــط تران�ســــــــفال ،ولد
دي ��زم ��ون� �ـ ��د م �ب �ي �ل��و ت ��وت ��و ع ��ام
 .1931وق �ب��ل ث�لاث�ين عا ًما،
�رح��ا حلرب
ك��ان��ت امل�ن�ط�ق��ة م �� �س� ً
ال�ب��وي��ر ال�ث��ان�ي��ة ب�ين م�ستوطني
امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح ��دة وم�ستوطني
هولندا.
ول�ك��ن ،يف ال�ب��داي��ة ،ال �شيء كان
ي �� �ش�ير اىل ان دي ��زم ��ون ��د توتو
�سي�صبح متحد ًثا ر�سم ًيا.
جن��ل امل �ع � ّل��م ،م���ص�يره ّ
م�سطر،
ل �ك �ن �ـ �ـ �ـ �ـ��ه ف �� �ض �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ل ال� �ط ��ري ��ق
الكهنوتي.
بعد درا�سة الالهوت ،عينّ كاهنًا
يف جوهان�سربغ يف �سن الثالثني،
مثل مع ّلمه تريفور هدل�ستون،
وه � ��و �أ�� �س� �ق ��ف �أب � �ي � �� ��ض ،طبعت
طفولته �شخ�صيته.
“ذات ي��وم ،كنا ن�سري يف ال�شارع
مع والدتي ،مررنا بجانبه ،يروي
دي ��زم ��ون ��د ت ��وت ��و ع� ��ام ،1984
و�أمام والدتي ،نزع قبعته.
مل �أ� �ص��دق ع�ي�ن��ي :رج��ل �أبي�ض
يحيي ام��ر�أة �سوداء من الطبقة
العاملة!».
يف ذل ��ك ال��وق��ت ،ك ��ان الف�صل
ال� �ع� �ن� ��� �ص ��ري ي� �ف ��ر� ��ض هيمنة
الأق�ل�ي��ة البي�ضاء ،امل�ن�ح��درة من
امل�ستوطنني الأفريكانيني ،على

ديزموند توتو رحل عن عمر يناهز الت�سعني

�أ����ص���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
�سلمية م��ن �أج��ل
امل�ساواة والعدالة
ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن الرجال
امل � �ل ��ون �ي�ن ،ال� ��� �س ��ود وخمتلطي
االع ��راق ،املنعزلني يف الغيتوات
وال�ب��ان�ت��و��س�ت��ان��ات .الح �ق��ا اختار
دي� ��زم� ��ون� ��د ت ��وت ��و ال �� �س �ف��ر �إىل
�إجن �ل�ترا ،حيث در���س يف كينجز
ك��ول�ي��دج ،ق�ب��ل �أن مي��ار���س عمله
يف العديد من الكنائ�س يف لندن
و�ساري.
ع��ام  1972مت تعيينه نائ ًبا
مل��دي��ر � �ص �ن��دوق ال�ت�ع�ل�ي��م التابع
ملجل�س الكنائ�س ال�ع��امل��ي .وعند
ع� ��ودت� ��ه �إىل ج� �ن ��وب �إفريقيا
ع��ام � ،1975أ��ص�ب��ح �أول �أ�سود
ي���ش�غ��ل م�ن���ص��ب ع�م�ي��د �أبر�شية
جوهان�سربغ.
كفاح م�ستمر
من �أجل العدالة
ب �ع��د ف� � ��وزه يف ه � ��ذه املعركة
ال�شخ�صية الأوىل �ضد م�صريه
ك�ب�رول� �ي� �ت ��اري �أ� � �س � ��ود يف دول� ��ة
عن�صرية ،انطلق ديزموند توتو
يف امل�ع��رك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة اجل �م��اع �ي��ة ،جن ًبا
�إىل جنـــــب مـــــع �شــــــباب غيتـو
�سويتو.

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

•• جاكرتا-رويرتز

قالت وزارة النقل الإندوني�سية �أم�س الثالثاء �إن البالد �سرتفع حظرا كانت قد
فر�ضته على طائرة بوينج من ط��راز  737ماك�س بعد م��رور ثالث �سنوات على
ح��ادث حتطم طائرة تابعة ل�شركة ال�ط�يران املحلية (ليون �إي��ر) خ�لال قيامها
برحلة داخلية دورية .ولقي � 189شخ�صا حتفهم حني �سقطت الطائرة يف بحر
ج��اوة بعد �إق�لاع�ه��ا بفرتة ق�صرية يف �أك�ت��وب��ر  .2018ودف��ع ح��ادث دام مماثل
لطائرة  737ماك�س تابعة للخطوط اجلوية الإثيوبية يف مار�س �آذار التايل
�سلطات الطريان حول العامل �إىل وقف حتليق هذه الطائرة .وت�أتي املوافقة على
�إعادة ت�شغيل الطائرة بعدما عاد هذا الطراز للعمل يف الواليات املتحدة و�أوروبا
وعقب مزيد من عمليات �إلغاء �أوامر �إيقاف الت�شغيل يف دول �أخرى.

�أ ّنها تر�سل “�إ�شارة �إيجابية قبيل توليّ بولندا رئا�سة منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا يف الأول من كانون الثاين/يناير” املقبل.
وك��ان القائم بالأعمال الأم�يرك��ي يف وار�سو بيك�س �أليو طلب من
الرئي�س البولندي تعطيل هذا القانون ،م�شريا �إىل �أن وا�شنطن
“ت�شعر بخيبة �أمل كبرية” من �إقرار هذا الن�ص.
و�أ ّك��د متحدث با�سم املفو�ضية الأوروب�ي��ة �أن هذا القانون ينطوي
على “خماطر ج�سيمة على ح��ري��ة وت�ع��ددي��ة و��س��ائ��ل الإع�ل�ام يف
ب��ول �ن��دا» .ورح �ب��ت ق�ن��اة “تي يف �إن” ب��الإع�ل�ان م�شيدة باختيار
الرئي�س البولندي “عالقات جيدة مع الواليات املتحدة».
وتظاهر �آالف املحتجني يف  19كانون الأول-دي�سمرب ،ملوحني
ب�أعالم االحتاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها “�إعالم حر!”
و “نريد الفيتو!».

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

الرئا�سة الفرن�سية لالحتاد الأوروبي :حتدي ماكرون
•• فران�سوا كليمن�صو

“ال �شيء مينعنا من �أن ن�صبح
�أح� � ��را ًرا ،لأن اهلل معنا” ،ي�صر
ال �� �ش �خ ����ص ال� � ��ذي ت � ��ر�أ� � ��س ،عام
 ،1977ج �ن��ازة ال��زع�ي��م �ستيف
ب �ي �ك��و ،م ��ؤ� �س ����س ح ��رك ��ة الوعي
الأ� � �س� ��ود و� �ش �ه �ي��د ال �ك �ف ��اح �ضد
الف�صل العن�صري.
ي ��دع ��و ت ��وت ��و �إىل مقاطعة
اقت�صادية جلنوب �إفريقيا ،حتى
ل��و ك ��ان ذل ��ك ي �ع��اق��ب ال �� �س��ود يف
املقام الأول.
وبناء على دعوته� ،سار � 30ألف
��ش�خ����ص يف م �� �س�يرة ��س�ل�م�ي��ة يف
�شوارع كيب تاون.
وه� � ��ذا مل مي �ن��ع الأ�� �س� �ق ��ف من
انتقاد �أ�ساليب امل��ؤمت��ر الوطني
الأف��ري �ق��ي ،ال �ت��ي ك ��ان يعتربها
�شديدة العنف.
ح�صل على جائزة نوبل لل�سالم،
واكت�سبت �أفعاله ال�سلمية زخ ًما
عندما �أ�صبح ديزموند توتو ،عام
� ،1986أول رئي�س �أ�ساقفة �أ�سود
يف كيب تاون.
ع �ن��دم��ا ��س�ق��ط ن �ظ��ام الف�صل
ال�ع�ن���ص��ري يف ج �ن��وب �إفريقيا،
بعد ما يقرب من ع�شر �سنوات،

ك� ��ان م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ان يتوىل
الزعيم الديني الأك�ثر نفوذاً يف
ال �ب�لاد رئا�ســــة جل�ن��ة احلقيقة
وامل�صاحلة.
لكن بالن�سبة للأ�سقف توتو ،ف�إن
املعركة ال تنتهي عند هذا احلد.
الآن ،يجب �أن يدافع عن “�أمة
قو�س قزح” التي �س ّماها ،دولة
اجلنوب �إفريقيني الذين يريدون
�إعادة بناء متبادلة.
ك��ان الأم ��ر بالن�سبة للرئي�س
ن �ي �ل �� �س��ون م ��ان ��دي�ل�ا ،وا�� �ض � ً�ح ��ا:
“�أحيانًا ي�ك��ون �شديد ال�صراخ،
وغال ًبا ما يكون رقيقًا ،ال يخاف
�أب � � �دًا�� ،س�ي�ك��ون � �ص��وت ديزموند
ت��وت��و دائ� � ًم ��ا ه ��و � �ص��وت �أولئك
ال��ذي��ن ال � �ص��وت لهم” .وحتى
ب �ع��د ت �ق��اع��ده ع ��ام  ،2010لن
ي�ت��وق��ف ه��ذا الأخ�ي�ر ع��ن انتقاد
ح �� �ص��اد احل �ك��وم��ات امل�ت�ت��ال�ي��ة يف
جمال حماربة الفقر �أو الوحدة
الوطنية.
حتية �أخرية ملانديال
ع��ام  ،2013اع�ت�رف ب��أن��ه مل
يعد ب�إمكانه الت�صويت للحزب

احل ��اك ��م“ :كان ح� ��زب امل�ؤمتر
ال��وط �ن��ي الأف��ري �ق��ي ج �ي �دًا جدًا
يف توجيهنا يف الن�ضال من �أجل
احلرية” ،على حد قوله ،لكني
ال �أعتقـــــــد �أن وحـــــــدة قتالية
ميكن �أن ت�صبـــــح ب�سهولة حز ًبا
�سيا�س ًيا”.
ورغم كل �شيء ،قام بتكرمي �أخري
لنيل�سون مانديال ع��ام ،2013
�شاكراً اهلل “بان وهبهم ماديبا،
وجعلهم يفهمون كيف ب�إمكان
�أو�ضاعهم ان تتغيرّ ».
وحتى وفاته ،ا�ستمر ديزموند
ت ��وت ��و يف �أن ي� �ك ��ون �� �ص ��وت من
ال � �ص��وت ل �ه��م ،مم ��ن اعتربهم
م �ظ �ل��وم�ي�ن ،وك� � ��ان �إىل جانب
ال ��داالي الم ��ا ،والفل�سطينيني،
وم��داف �ع��ا ع ��ن او�� �ض ��اع املثليني
الأف � � ��ارق � � ��ة .ول� �ك ��ن ب� �ع ��د ت� �ك� � ّرر
م�شاكله ال�صحية ب�شكل متزايد،
ت�لا� �ش��ت يف الأخ �ي��ر االبت�سامة
الأبدية التي زينت وجه الزعيم
العجوز ،و�سيظل ن��وره �سليما يف
ق�ل��وب م��واط�ن��ي ج�ن��وب �إفريقيا
ومواطني العامل ب�أ�سره.
عن لوبوان

�ستتوىل فرن�سا يف الأول من يناير وطيلة �ستة
�أ�شهر رئا�سة االحت��اد الأوروب��ي ،ويعتزم �إميانويل
ماكرون و�ضع هذه الفرتة يف خدمة نتائج واليته
اخلما�سية .لكن ا�ستطالع اي�ف��وب �-أوروب ��ا نوفا
ل��و ج��ورن��ال دي دميان�ش ،يظهر �أن الفرن�سينيم��ا زال��وا متحفظني ب�ش�أن طموحه يف “ال�سيادة
الأوروبية».
كيف نعيد �إحياء ال�شعلة ،ليفتنت الفرن�سيون
جم ��ددا ب��اح�ت�م��ال �أن ت�ك��ون �أوروب� ��ا �أق ��وى و�أكرث
حماية لهم يف الوقت نف�سه ؟ قبل �أرب��ع �سنوات
ون�صف ،يف خطابه ال�شهري يف جامعة ال�سوربون،
�أ�شار �إميانويل م��اك��رون ،ال��ذي جت��ر�أ على القيام
بحملة على مزايا وف�ضائل االحت��اد الأوروب��ي يف
خدمة املواطن� ،إىل امل�سار واجلهد للم�ضي قدمًا
وبوترية �أ�سرع.
وبينما ي�ستعد بداية من يوم ال�سبت املقبل1 ،
ي�ن��اي��ر ،للت�أثري طيلة �ستة �أ��ش�ه��ر على موا�ضيع
واج�ن��دات املجال�س ال��وزاري��ة ل�لاحت��اد الأوروب ��ي،
�سيقر�أ الرئي�س الفرن�سي بعناية نتائج اال�ستطالع
الذي �أجرته م�ؤ�س�سة �أوروبا نوفا البحثية ونفذته
ايفوب يف ثالث دول م�ؤ�س�سة لالحتاد الأوروبي،
فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا؛ مت ن�شرها �صباح الأحد
يف لو جورنال دي دميان�ش وكوريريي ديال �سريا
وفرانكفورتر �أجلماينه ت�سايتوجن.
ال�شعب الفرن�سي �أقل اعتزازا بكونه
�أوروب ًيا مما كان عليه عام 2007
�سيكت�شف الرئي�س �أن ال�شعب الفرن�سي �أقل
اعتزازا بكونه �أوروب ًيا مما كان عليه عام ،2007
ع �ن��دم��ا مت ا��س�ت�ط�لاع��ه ق �ب��ل ب���ض�ع��ة �أ� �ش �ه��ر من
انتخاب نيكوال �ساركوزي لق�صر الإليزيه ورئا�سته
الفرن�سية لالحتاد الأوروبي .لكن ،خ�صو�صا� ،أقل
اع �ت��زازا بكونه م��واط�ن�اً يف االحت��اد ( 68باملائة)
م��ن الأمل � ��ان ( 77ب��امل��ائ��ة) والإي �ط��ال �ي�ي�ن (75
باملائة)� .أم��ا بالن�سبة لقربهم من �أوروب��ا الأكرث
�سيادة والأف���ض��ل ت�ك��ام�ل ً
ا ،ف ��إن  29باملائة فقط
من الفرن�سيني يريدون املزيد من �أوروبا وب�شكل
�أف���ض��ل ،مقابل  40ب��امل��ائ��ة يف�ضلون امل��زي��د من
ال�سيطرة الوطنية وتقليل التخلي عن ال�سيادة.
ومن الوا�ضح �أن ميزان القوى هذا ال ي�صب يف
م�صلحة الرئي�س الفرن�سي وحلفائه .اال �إذا كان
 31باملائة من الفرن�سيني الذين مل يعرفوا كيف
يجيبون على ال�س�ؤال -وه��ذا يو�ضح ع��دم مباالة
الفرن�سيني جت��اه اجل ��دل الأوروب � ��ي �أو �صعوبة
اهتمامهم به –ال يطلبون �سوى اقناعهم عندما
تتم خماطبتهم بو�ضوح عن دور االحتاد الأوروبي
يف حياتهم اليومية.
جدار من ال�شك �أمامه
ه��ذه ال�ف�ج��وة ال�ت��ي تبلغ  20نقطة ت�ق��ري� ًب��ا يف
اعتزاز الفرن�سيني بانتمائهم الأوروبي مبعث قلق،
وب�شكل خا�ص بني ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم
ب�ين  18و 25ع��ا ًم��ا ،وال��ذي��ن ي���ش�ك�ل��ون �إح ��دى
رك��ائ��ز ناخبي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون“ .عادة ،هناك
ارتباط ق��وي ج�دًا ب��أوروب��ا بني الأ�صغر �س ًنا ،وال
�سيما ب�سبب م�ساحتها اجلغرافية وتنوعها الثقايف
و� ً
أي�ضا �إيرا�سمو�س ،وبني كبار ال�سنّ الذين عرفوا
احل��رب وفهموا فائدة �أوروب��ا يف �سالم ،ولكن هنا

نيل�سون مانديال وديزموند توتو ا�سطورة جنوب افريقيا
•• طهران-وكاالت

رمبا نكون عند نقطة حت ّول” ،يعلق فريديريك
دابي ،املدير العام ل�شركة ايفوب.
وما ي�صدم القائم على ا�ستطالع ال��ر�أي � ً
أي�ضا،
هو ه ��ؤالء  40باملائة من م��ؤي��دي �أوروب ��ا-الأمم
على ح�ساب �أوروب ��ا �أك�ث�ر ��س�ي��ادة“ .جند يف هذه
الفئة عددًا �أكرب من امل�سنني ،وعدد الرجال �أكرث
من الن�ساء ،واملزيد من احلرفيني ورجال الأعمال
واملهن احل��رة �أك�ثر من ذي قبل ،وبالطبع اجلزء
الأك�ب�ر م��ن ات �ب��اع ح��زب ح��رك��ة فرن�سا املتمردة،
والتجمع الوطني ،وحتى جزء من اجلمهوريني،
بعبارة �أخ��رى ،معظم فرن�سا التي �صوتت بـ “ال”
ب�أغلبية �ساحقة يف اال�ستفتاء على معاهدة ل�شبونة
عام .« 2005
هل هذه حقا عالمة �سيئة لإميانويل ماكرون؟
“على �أي حال ،ميكننا �أن نرى حدود ا�سرتاتيجية
مر�شح لإع ��ادة انتخابه وال ��ذي �سيكون يف نف�س
ال ��وق ��ت رئ �ي ��� ً�س��ا ل�ل�احت ��اد الأوروب � � � ��ي ،م� ��ع ،على
الأرجح ،وجود جدار من ال�شكوك �أمامه” ،يجيب
فريديريك دابي.

فرن�سا ت�شدد على امل�شاريع التي حتقق
امل�صاحلة بني املواطنني واالحتاد الأوروبي
�إن ك��ل ه ��ذا ،ي�ب�رز �إىل �أي درج ��ة ي�ج��د العمل
ال �ب �ي��داغ��وج��ي ��ص�ع��وب��ة ك �ب�يرة يف امل � ��رور .وهذا
ب�لا �شك ه��و ال�سبب يف �أن �أج�ن��دة ه��ذه الرئا�سة
الفرن�سية ملجل�س االحت��اد الأوروب ��ي ،كما قدمها
الرئي�س ماكرون يف  9دي�سمرب لل�صحافة ،ت�شدد
على امل�شاريع التي من �ش�أنها �أن ت�سمح بامل�صاحلة
بني املواطنني واالحتاد الأوروبي.
«التوجيه املتعلق باحلد الأدنى للأجور يف االحتاد
الأوروبي -الذي ال يحدد حدا �أدنى �أوروبي للأجور
كمعدل ،ولكنه ي�سحب جميع الأجور املتدنية اىل
االعلى بف�ضل حد �أدنى للأجور الئق �-سيكون يف
�صميم رئا�ستنا” ،ي�ؤكد الإليزيه ،الذي يريد � ً
أي�ضا
ت�سريع فر�ض �ضريبة الكربون على احل��دود من
�أجل احلفاظ على التزامات االحتاد الأوروبي �ضد
التغيرّ املناخي� ،أو حتى اعتماد قانون اخلدمات
والأ� �س��واق الرقمية ملقاومة غ��اف��ا ب�شكل �أف�ضل،
والتحكم يف حمتواها عرب الإنرتنت .ان “�أوروبا
ذات �سيادة” هي � ً
أي�ضا “�أوروبا قادرة على التحكم
يف حدودها” ،كما هو حم��دد يف عر�ض الرئا�سة
ال�ف��رن���س�ي��ة مل�ج�ل����س االحت� ��اد الأوروب� � ��ي م��ن قبل
ماكرون ،الذي يرغب يف “�إ�صالح” منطقة �شنغن
من خالل منحها “قيادة �سيا�سية».
وكما ملّحت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية� ،أور�سوال
فون دير الين ،يف املقابلة احل�صرية التي �أجرتها
مع لو جورنال دي دميان�ش ع�شية هذا ال�سدا�سي
الفرن�سي الأوروبـــــــي اجلديد ،ف�إن هذه امل�شاريع
هي � ً
أي�ضــــا ،يف جزء منها ،م�شــــــاريعها ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ع�م��ل ال ��ذي �أح��ال �ت��ه ال� ��دول االع �� �ض��اء �إىل
ب��روك���س��ل م��ن �أج ��ل �إدارة جماعية �أف���ض��ل لوباء
كوفيد� 19-أو �إح�ي��اء االقت�صادات الأوروب �ي��ة الـ
 ،27والتي �شهدت  22منها املوافقة على خطة
�إعادة الإعمار التي اعتمدتها ومتويلها تدريجياً.
ان الأم��ر م�تروك لها ،ولت�شارلز مي�شيل ،الذي
ي�ت�ر�أ���س جمل�س االحت ��اد الأوروب� � ��ي ،و�إميانويل
م��اك��رون ،يف ه��ذا ال�سدا�سي ،لإع�ط��اء الفرن�سيني
�أ��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ب��ا ًب��ا جت�ع�ل�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م ي �ع �ت��زون �أك�ث�ـ�ـ�ـ�ـ��ر بكونهم
�أوروبيني.

* رئي�س حترير �صحيفة لو جورنال دو دميان�ش .من م�ؤلفاته“ ،هيالري كلينتون من
الألف �إىل الياء” ،و”العي�ش مع الأمريكيني” ،ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب “عن العرق
يف �أمريكا باراك �أوباما».

�إيران ج ّهزت دبابات ت 72-بنظام جديد م�ضاد لل�صواريخ

ل�ف��ت ال�ك��ات��ب ب�ي�تر �سو�سيو �إىل �أن
ال �ق��وات الإي��ران �ي��ة ال مت�ل��ك املعدات
الأكرث حداثة يف العامل ،لكن طهران حتاول حت�سني تر�سانتها املتقادمة،
حتى �أنها �أ�صبحت قادرة على �إنتاج بع�ض املعدات حملياً.
و�أفادت وكالة �أنباء “فار�س” الإيرانية هذا ال�شهر� ،أن هذه اجلهود �شملت
تركيب نظام م�ضاد لل�صواريخ على �أب ��راج دب��اب��ات ت -72ال�سوفياتية،
حلمايتها من الهجمات.
و�أو�ضحت الوكالة يف اليوم الثالث من مناورات “الر�سول الأعظم ”17
املحافظات اجلنوبية املطلة على اخلليج ،وق��رب مفاعل بو�شهر النووي،
�أن “هذا النظام اخترب و�سيو�ضع على �أبراج الدبابات .و�سيكون قادراً على
الت�صدي لكل �أنواع ال�صواريخ بالت�شوي�ش على �أنظمتها».
ونقلت الوكالة عن قائد القوات الربية يف احلر�س الثوري حممد باكبور،
�أن مدى املدفع الرئي�سي للدبابة ي�صل �إىل  3كيلومرتات ،مع قدرات دقيقة

ترجمة خرية ال�شيباين

لي ً
ال .ويقول الكاتب يف مقال مبجلة “نا�شونال �إنرت�ست”“ :بد�أ �إنتاج
ً
الدبابة ت 72-يف  ،1969ودخلت اخلدمة �أوال يف اجلي�ش ال�سوفييتي منذ
خم�سني عاماً .وكانت الدبابة الرئي�سية امل�شرتكة لدى دول حلف وار�سو
من ال�سبعينيات �إىل انهيار االحتاد ال�سوفييي يف  .1991كما �صدّرت �إىل
دول �أخرى بينها فنلندا ،والهند ،والعراق ،و�سوريا ،ويوغو�سالفيا ال�سابقة.
وا�ستخدمها اجلي�ش العراقي يف احلرب العراقية الإيرانية ،وكانت تعترب
�سالحاً خميفاً وقتها».
وا�ستوردت �إيران �أي�ضاً الكثري من دبابات ت�72-إ�س وت�72-إم ،وا�ستولت
على مئة دبابة عراقية �إب��ان احل��رب .وال ي��زال الرتخي�ص ب�إنتاج ن�سخة
حملية منها ب�سم “كرار” �سارياً يف بع�ض امل�صانع الإيرانية بينما ت�سعى
طهران �إىل حتديث دباباتها امل�صنعة حملياً بطريقة فعالة بقدر الإمكان.
ويف  ،2020ك�شفت �إي��ران ن�سخة متطورة من دبابة ت� 72-إم  ،1التي

تتميز ب�برج معدل مع درع م�سطح،
وفتحة �أمامية مب�سطة .و�أزيلت قبة
القائد واملدفع الر�شا�ش ،ما �أعطاها
مظهر دبابة ت 90-الأك�ثر تطوراً.
وتزعم �إيران �أنها مل ت�ستعن ب�أي جهة خارجية يف هذا امل�شروع.
وي�ق��ال �إن دب��اب��ات ك��رار املعدلة م��وج��ودة ل��دى احل��ر���س ال�ث��وري ،وجمهزة
بنظام للتمويه يوفر لها االختفاء عن �شا�شات ال��رادارات العاملة بالأ�شعة
ما حتت احلمراء.
وع�ل�اوة على �ضم دب��اب��ة ك��رار على عنا�صر م��ن دب��اب��ة ت 90-الرو�سية
احلديثة ،ف�إن املالحظ �أنها حتتوي على ميزات يف الدبابة الأمريكية �إم 1
�أبرامز ،وحتى الربيطانية ت�شيفنت.
وبتطوير دبابات ت ،72-يبدو �أن طهران �أخذت عنا�صر من دبابات �أخرى.
ويعتمد ت�سليحها الرئي�سي على مدفع م��ن عيار  125ملم م��ع مثبت.
ويبدو �أنها قادرة على جتهيزها بنظام جديد م�ضاد لل�صواريخ ،ميكن �أن
تفوق بقدرتها بع�ض املعدات القدمية التي كانت �إيران تعتمد عليها.
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على هام�ش �سباق الإليزيه:

هل يعي�ش الي�سار الفرن�سي منعطفه الأمريكي...؟
•• الفجر -كري�ستوف �سينت
ترجمة خرية ال�شيباين
يع�سر فهم ال�صعوبة التي جتدها الأح���زاب
التي ت�شكل الي�سار الفرن�سي يف ت�سمية مر�شح
واحد� .إن اختيار الزاوية الوا�سعة ،وب�شكل �أكرث

ولئن كانت م�ضامني برناجميهما
مت� ّي��ز بينهما ،ف��إن�ه�م��ا يتقا�سمان
ح �ق �ي �ق��ة ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن االعتماد
على ال�ب�ن��اء التقليدي للجامعات
وال � � ��دوائ � � ��ر وال� ��� �ش� �ع ��ب احلزبية
ل �ي �ف �� �ض�لا ع �ل �ي �ه��ا � �س �ي��ول��ة وخفة
احل��رك��ات ال�ت��ي ت�ل�ج��أ �إىل طريقة
م ��ن ال� �ب ��اب �إىل ال� �ب ��اب ،و�أ�شكال
م��ن التعبئة العفوية والتلقائية،
وامل�شاركة املحلية ،وك��ذل��ك �أحدث
منتجات التكنولوجيا االنتخابية.
تطور التنظيمات
التقدمية الفرن�سية
مثل هذا التطور يف منوذج الأعمال
للمنظمات التقدمية الفرن�سية،
ي � ��ذ ّك � ��رن � ��ا ب� �ت� �ح ��دي ��ث احل � �م �ل�ات
الأمريكية الذي �أطلقه هوارد دين
ب�ق�ي��ادة احل��زب ال��دمي�ق��راط��ي قبل
انتخاب ب��اراك �أوب��ام��ا .ال تت�صور
م�ع��اه��د اال��س�ت�ط�لاع ف��وز “فرن�سا
املتمردة” ،ال�ت��ي حت�صلت على 8
�إىل  10باملائة من نوايا الت�صويت
يف ن��وف �م�بر  .2021يف املقابل،
�إذا اح �ت �ف��ظ رئ �ي ����س اجلمهورية
الفرن�سية ع��ام  2022بثقة عدد
�اف م��ن الناخبني اال�شرتاكيني،
ك� ٍ
فقد يبدو امل�شهد ال�سيا�سي الوطني
�أك� �ث��ر � �ش �ب �ه �اً مب �� �ش �ه��د ال ��والي ��ات
املتحدة .ومن املحتمل بعد ذلك
�أن يهيمن على هذا امل�شهد التعار�ض
بني القوة التقدمية الليربالية التي
�ستخلف ،وف ًقا لأحد ال�سيناريوهات
التي و�صفها برونو جانبار ،احلزب
اال��ش�تراك��ي ،وب�ين ح��زب جمهوري
يواجه �صعوبات يف �إقناع الأطراف
الأك�ثر راديكالية يف اليمني .ومع
ذل��ك ،امل�سرحية مل تن ّفذ بعد ،كما
يت�ضح م��ن ت ��أث�ير ت��ر�� ّ�ش��ح فالريي
بيكري�س على توزيع الأدوار.
�إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي
على ال�سلطة
من الوا�ضح �أن فرن�سا والواليات

حتديدً ا مقارنة طرائق االنتخابــات الفرن�سية
والأمريكية ،ي�سمح ب�إظهــــار �أن العقبات التي
واجهتها �آن هيدالغو تنبع على الأق��ل من �أزمة
احلزب اال�شرتاكي كتنظيم �أكرث من �ضعف القبول
مب�شروع حكومي فاتورته ،هذه امل��رة ،كال�سيكية
جدً ا.

وهذا ي�ؤكد فر�ضية كان ميكن طرحها يف اليوم
التايل لف�شل بينوا هامون عام  .2017مل يكن
جتديد الربنامج من خالل �إدخال املطالبة بدخل
ثابت للجميع كافي ًا ،ال لفر�ض هامون كمر�شح
وحيد للي�سار ،وال ل�ضمان نتيجة له �أعلى بكثري من
تلك التي تعد بها ا�ستطالعات الر�أي عام 2021

رئي�سة بلدية باري�س� ،أي ن�سبة  6باملائة.
املر�شحان التقدميان ،اللذان خرجا من �صفوف
احلكومات اال�شرتاكية ،وجنحا يف احل�صول على
ثقة جزء كبري من الناخبني التقليديني للحزب
اال���ش�تراك��ي ،هما �إميانويل م��اك��رون وج��ان لوك
ميلين�شون.
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حتديث احلمالت الأمريكية قبل انتخاب باراك �أوباما

ان هيدالغو ازمة تنظيم ولي�ست ازمة برنامج

�إن العدد احلايل للمر�شحني امل�صنفني على الي�سار هو نتيجة عدم قدرة «ال�شركات
ال�صغـرى واملتو�ســـطة» ال�ســيا�سـية على التحـدث ب�صوت واحــد ووا�ضـح للمواطنني
امل� �ت� �ح ��دة دول� � �ت � ��ان ت �خ �ت �ل �ف��ان يف
ثقافاتهما .ومع ذلك ،ف�إن ا�ستيعاب
�أوج� ��ه ال �ت �ق��ارب بينهما �أم ��ر مهم
ل�ف�ه��م �إك ��راه ��ات الأداء ال�سيا�سي
والظرفية.
�إن ت�أ�سي�س ه��ات�ين ال��دول�ت�ين يف
حلظة ثورية يف القرن الثامن ع�شر
ال ّ
يلخ�ص يف الواقع �أوجه الت�شابه
بينهما.
وم ��ن ب�ي�ن ه� ��ذه ،م��ؤ��س���س��ة رئا�سة
اجلمهورية ،التي تتميز باالنتخاب
باالقرتاع العام ،وت�أثري حا�سم على
تنظيم الأح��زاب ال�سيا�سية رغم ان
وجود هذه االخرية ال يقت�صر على
ه��ذه االنتخابات وح��ده��ا وتتدخل
�أي��ً��ض��ا يف �إط��ار الهياكل الربملانية
الوطنية والإقليمية.
وق ��د ك��ان��ت ال��وظ �ي �ف��ة الرئا�سية
ثانوية يف ظل اجلمهورية الرابعة
الفرن�سية مثلها مثل العديد من
املكونات الأمريكية بعد الثورة.
�أدى تعزيزها �إىل �إ�ضفاء الطابع
ال�شخ�صي على ال�سلطة يف الوقت
نف�سه ال��ذي ح��دث فيه ا�ستقطاب
يف امل�ج��ال احل��زب��ي ال��ذي ب��ات على
التنظيمات ال�سيطرة عليه لتحقيق
النتيجة االنتخابية املطلوبة.
وهذه القدرة ،هي التي يتم اختبارها
اليوم يف فرن�سا .يف الواليات املتحدة،
ي� �ع ��رف احل� ��زب� ��ان الدميقراطي
واجل �م �ه ��وري ان �ق �� �س��ام��ات مهمة،

لكن هذه االنق�سامات ال ت�شكك يف
وجودهما.
يف ف��رن���س��ا� ،أدى اخ �ت �ف��اء �شارل
دي � �غ� ��ول ،ال� �ـ ��ذي ك� ��ان ق � � ��اد ًرا على
ح�شد الأغلبيــــــة متجــــــــاوزا حدود
الي�ســــار واليمني يف ال�ســـــــبعينات
م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض�ـ�ـ�ـ�ـ��ي� ،إىل تقليــد
ال� �ن� �م ��وذج الأم� ��ري � �ك� ��ي للتنظيم

وال �ب �ن ��اء ،يف ��ض�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وء ال�ســــــباق
الرئـا�سي ،حتالفان اثنان يجنحان
للأغلبية ،تهيمن عليهما �شخ�صية
كاريزمية.
ظهور الأحزاب الرئا�سية
�إن �إن���ش��اء ب��رن��ام��ج م�شرتك بني
ث�ل�اث ت���ش�ك�ي�لات ،وك��ذل��ك تطور

ال�ترك�ي�ب��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للأجراء
ع �ل��ى ح �� �س��اب احل ��رك ��ة العمالية
ال�شيوعية ،ع��ام � ،1972ســــــمح
ب��ان �ت �خ��اب ف��ران �� �س��وا م �ي�ت�ران عام
 ،1981وث� � ّب ��ت – ع �ل��ى الأق � ��ل
حتى ع��ام � ،2002إن مل يكن عام
- 2012احل ��زب اال��ش�ـ�ـ�تراك��ي يف
دور “احلزب الرئا�سي” الي�ساري.

ب ��ال� �ت ��وازي� ،أدى ت ��أك �ي��د احلركة
النيوغولية التي تهيمن عليهــــــا
��ش�ـ�ـ�ـ�ـ�خ���ص�ي��ة ج� ��اك �� �ش�ي�راك على
االحت� ��اد م��ن �أج ��ل الدميقراطية
ال � �ف ��رن � �� � �س � �ي ��ة ،امل� ��� �س� �ت ��وح ��ى من
الدميقراطية امل�سيحية لفالريي
جي�سكار دي�ستان� ،إىل احت��اد عدد
�اف م ��ن ال �ن��اخ �ب�ي�ن اليمينيني
ك�� ٍ

لت�شـــــــكيل حــــــزب رئ��ا��س��ي كبري
�آخر.
وق��د �أظ �ه��ر ه��ذا الأخ�ي�ر قدرته
على التغلب على ه��زائ��م 1981
و 1988قبل �أن يفوز ب�سل�سلة من
االنت�صارات بني  1995و.2012
وال ي� ��زال ح �ت��ى ال �ي��وم حت��ت ا�سم
“اجلمهوريون” داخ ��ل مناف�سة
�ضد التجمع الوطني حزب مارين
لوبان� ،أو حتى مبادرة �إريك زمور.
وعلى عك�س احل��ال��ة الأمريكية،
ف� ��إن وج ��ود جم�م��وع�ت�ين قادرتني
على التجميع ،كل واح��دة با�سمها
اخل� ��ا�� ��ص ،م ��ا ي ��زي ��د �أو ي �ق��ل من
ن �� �ص��ف ال �ن��اخ �ب�ين مل ي��راف �ق��ه يف
فرن�سا اختفاء تنظيمات مناف�سة.
يف ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،و�ضعية
الرجل الثالث نادرة ،تبناها م�ؤخرا
دونالد ترامب ،و�أ�سفرت عن تتويج
احلزب اجلمهوري لرجل الأعمال
ال�شهري.
انقالب املمار�سات االنتخابية
ي �ج��د االخ � �ت �ل�اف ب�ي�ن فرن�سا
وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة تف�سريات
خم�ت�ل�ف��ة ت�ك� ّم��ل بع�ضها البع�ض.
وت���ش�ك��ل امل �� �س ��أل��ة امل��ال �ي��ة العن�صر
الأول :فانتخاب على ن�ط��اق قارة
ي�ف�تر���ض م ��وارد ك �ب�يرة ،وبالتايل
تركيز ه��ذه امل ��وارد يف خ��دم��ة عدد
�صغري من امل�شاركني يف املناف�سة.

افول احلزب اال�شرتاكي اربك الي�سار الفرن�سي

قادرا على ح�شد الأغلبية خمرتقا حدود
�أدى اختفاء �شارل ديغول ،الذي كان
ً
الي�سار واليمني يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي� ،إىل تقليد النموذج الأمريكي

فوز ماكرون �سيكر�س النموذج االمريكي
•• مو�سكو�-أ ف ب

تنظر املحكمة الرو�سية العليا يف دعوى تطالب ب�إغالق منظمة “ميموريال”،
�أب��رز جمموعة حقوقية يف البالد والتي و ّثقت عمليات تطهري ن ّفذت يف عهد
�ستالني �إ�ضافة �إىل مالحقات �سيا�سية حديثة العهد .وتعتقد املنظمة التي �أ�س�سها
معار�ضون للحكم ال�سوفياتي عام  1989مبن فيهم �أندريه �ساخاروف ،احلائز
جائزة نوبل لل�سالم� ،أنها �ستكون بحلول نهاية الأ�سبوع� ،ضحية القمع الذي
�أ�س�ست �ضدّه .وي�أتي التح ّرك �ضد “ميموريال” يف نهاية عام �سددت ال�سلطات
خالله �ضربات ملعار�ضيها ال�سيا�سيني بينما ن� ّف��ذت حمالت �أمنية ا�ستهدفت
الإع�ل�ام امل�ستقل وجمموعات حقوقية .ويفيد االدع��اء ب ��أن الهيئة الأ�سا�سية
التابعة للمنظمة وهي “ميموريال �إنرتنا�شونال” تخرق ت�صنيفها كـ”عميل

ميلين�شون ثاين الناجني من املن�سحبني من احلزب اال�شرتاكي

حمكمة رو�سية تنظر يف الدعوى الرامية حلل «ميموريال»

�أجنبي” عرب عدم و�ضعها عالمة تدل على ذلك على كل من�شوراتها ،مبا يف ذلك
تلك املن�شورة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،مبوجب القانون .ويعترب القانون
الذي يحمل ب�صمات من حقبة �ستالني� ،أن املنظمات التي حت�صل على متويل
�أجنبي تعمل ب�شكل يتعار�ض مع م�صالح رو�سيا .ونفى حمامو “ميموريال”
وم�ؤ�س�سوها �أن يكونوا ارتكبوا �أي انتهاكات خطرية ،م�شريين �إىل �أن من�شورات
املنظمة كانت حتمل العالمة املنا�سبة با�ستثناء عدد �ضئيل للغاية من الوثائق.
وتتناول جل�سة الثالثاء ق�ضية من اثنتني �أقيمتا على املجموعة .وتنظر املحكمة
العليا يف الق�ضية لأن “ميموريال �إنرتنا�شونال” م�سجّ لة كهيئة دولية .ولن

اال�ستخدامات امل�ؤ�س�سية م�سالة
�أخ� � � ��رى ،ح �ي��ث ي �� �س��اه��م التقليد
الأم��ري �ك��ي املتمثل يف االنتخابات
التمهيدية التي يوافق املر�شحون
على اخل�ضوع لها يف احلد من عدد
الأح ��زاب املتناف�سة يف االنتخابات
الرئا�سية ،ويف نف�س الوقت ت�ضمن
ال �ت �ع �ب�ير وق �ي ��ا� ��س االخ� �ت�ل�اف ��ات.
�إنها � ً
أي�ضا فر�صة الختبار موهبة
ال�شخ�صيات ال�ت��ي ميكنها تقدمي
اخلربة كحكام ور�ؤ�ساء دول.
ويف ف��رن �� �س��ا ،ال ت�ك�ف��ي �صعوبة
جتذير االنتخابات التمهيدية يف
امل�م��ار��س��ات االنتخابية والتعددية
ال�ت��اري�خ�ي��ة للي�سار لتف�سري عدد
املر�شحني.
ان �ضمان ت�سديد الدولة لتكاليف
احلملة مبجرد حتقيق نتيجة احلد
الأدن� � ��ى ،وه ��ي منخف�ضة ن�سب ًيا،
ي�ساهم يف التف�سري .و�سيكون هذا
هو احلال بال �شك طاملا �أن طريقة
التمويل ،امل�ستوحاة من مقرتحات
اخلبرية االقت�صادية جوليا كاجي،
ال حت ّمل دافعي ال�ضرائب م�س�ؤولية
توزيع امل��وارد املالية بني املر�شحني
قبل االنتخابات.
ولكن الأه��م من ذل��ك� ،أن العدد
احل ��ايل ل�ل�م��ر��ش�ح�ين الفرن�سيني
امل�صنفني عمومًا على �أنهم ي�ساريون
ن ��اجت ع��ن ع ��دم ق ��درة “امل�ؤ�س�سات
ال �� �ص �غ��رى وم �ت��و� �س �ط��ة احلجم”
ال�سيا�سية ،التي رغم ا�شرتاكها يف
ح�سا�سية اجتماعية وبيئية ،على
جمع وخماطبة املواطنني ب�صوت
واحد ومفهوم.
ه��ذا ال�ضعف يف روح عمل الي�سار
ي�ق�ط��ع م ��ع م��ا���ض ��ش�ه��د ب� �ن ��اء ،يف
ال� �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع �� �ش��ر ،م ��ن قبل
“اال�شرتاكية الدميقراطية”
امل��وح��دة ،مل�ن�ظ�م��ات دول �ي��ة و�ضعت
الأحزاب الع ّمالية يف �شبكة.
*باحث يف العلوم ال�سيا�سية
بجامعة بروك�سل احلرة

يكون من املمكن ا�ستئناف احلكم ال�صادر �أمام حمكمة رو�سية .كما طالب االدعاء
حمكمة �أخرى ب�إغالق “مركز ميموريال حلقوق الإن�سان” ،متهما �إياه بالت�سامح
مع “الإرهاب والتطرف” ،ف�ضال عن خرق قانون “العمالء الأجانب” .ومن
امل�ق��رر �أن تعقد حمكمة يف مو�سكو جل�سة للنظر يف ه��ذه الق�ضية الأربعاء.
واالثنني ،مددت حمكمة يف مدينة بيرتوزافود�سك حكم ال�سجن ال�صادر بحق
مدير “ميوريال” يف منطقة كاريليا ي��وري دميرتييف لي�صل �إىل  15عاما.
ويقول �أن�صاره �إن��ه عوقب لعمله يف حتديد مواقع مقابر جماعية لأ�شخا�ص
قتلوا يف عهد �ستالني ونب�شها .وبعدما حكم عليه العام املا�ضي بال�سجن  13عاما

بتهم يقول �أن�صاره �إنها مفربكة تتعلق باال�شتباه بارتكابه جرائم جن�سية بحق
�أطفال� ،سيم�ضي امل�ؤرخ البالغ  65عاما حاليا عامني �إ�ضافيني يف ال�سجن .وتعد
“ميموريال” هيئة ف�ضفا�ضة مكوّنة من منظمات م�سجّ لة حمليا ،فيما حتتفظ
“ميموريال �إنرتنا�شونال” ب�أر�شيفات ال�شبكة الوا�سعة يف مو�سكو وتن�سق عملها.
و�أم�ضت املجموعة �سنوات يف توثيق فظائع ارتكبها االحتاد ال�سوفياتي ،خ�صو�صا
يف �شبكة من مع�سكرات االعتقال ال�سوفياتية “الغوالغ» .كما دافعت “ميموريال”
عن حقوق ال�سجناء ال�سيا�سيني واملهاجرين وغريها من الفئات املهم�شة فيما
�أ�ضاءت على االنتهاكات ،خ�صو�صا تلك التي ارتكبت يف منطقة �شمال القوقاز
امل�ضطربة التي ت�ضم ال�شي�شان .ويفيد �أن�صارها ب�أن �إغالقها �سيطوي �صفحة
حقبة �إع��ادة الدميوقراطية يف رو�سيا ما بعد احلكم ال�سوفياتي ،والتي �سيمر
عليها  30عاما هذا ال�شهر.

األربعاء  29ديسمبر  2021م  -العـدد 13429

29 December 2021 - Issue No 13429

Wednesday

12

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة ال�شعبية
رخ�صة رقم CN 3946716:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف زايد ثابت حممد املهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غامن را�شد �سامل املتفيج الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور عكاظ ملواد
البناء رخ�صة رقم CN 2706702:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد را�شد ح�سن حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميده دران حممد احمد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:نار كافيه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة املالك يا�س مول � - cw03+cw01أبوظبي
يا�س مول حمل ار�ضي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1917225 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يلدوز للتجارة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4269892:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سعيد احمد �سعيد بامر عي من  %25اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل احمد �سعيد بامر عى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندر منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/30:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 22B0FCF920AA0656983:تاريخ
التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جلف
بل�س اال�ست�شارات لل�ضرائب
رخ�صة رقم CN 2548261:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز �سمارت لكمال
االج�سام رخ�صة رقم CN 2038752:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عارف مونا خان خان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدال�سفري بوتوفاكوال االفى بوتوفاكوال
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
عبدال�صمد للهدايا
رخ�صة رقم CN 1058520:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
عادل لت�صليح االطارات
رخ�صة رقم CN 1129259:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:الفلك اك�سرب�س لاللكرتونيات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني مول  -العني مول
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1273530 :

�إعــــــــــالن

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة بيزدوم لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة زايد م�ستودع  1مبنى � 1شرق  19رقم الق�سيمة
 0.280مبنى م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال االن�سانية
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1089730 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توجيذر خلياطة
املالب�س الر�سمية
رخ�صة رقم CN 2111581:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد نامي �سعيد نامي اخلييلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امنه علي �سعيد ال�شحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كاربون كال�س
للعناية بال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2976705:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف مهري �سامل خمي�س ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر حممد عمر بن عمر ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/13:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2150021736:تاريخ التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/20:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105040303:تاريخ التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/آزاد
اك�س
رخ�صة رقم CN 4031483:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:االحتاد للطريان للتطوير � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي مطار ابوظبي مبنى طريان االحتاد
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1458528 :

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ايكوفرند يل وي�ست ماجنمنت � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب  0.10مبنى �سمو ال�شيخ هزاع بن
زايد بن �سلطان
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1550308 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/20:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105040339:تاريخ التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندر منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/24:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 22AE292F301493FD1B0:تاريخ
التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجلودة العاملية
خلدمات ا�صدار اجلودة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1946232:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد ايجاز مهر حممد ريا�ض %15
تعديل ن�سب ال�شركاء
�شهباز �شوكت �شوكت علي من  %49اىل %34
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا �سبي�شال تي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة حممد �صالح لت�صليح
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1028351:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل قران النوبى مزينه العامرى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف نا�صر �سيف على ربيع املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �صالح خمل�ص الرحمن
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة حممد �صالح لت�صليح ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2244765:باال�سم التجاري:احلكاوي
كافيه  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1857046:باال�سم التجاري:تايجر وزير
�ستان للنقليات العامة  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تامي رخ�صة رقم CN 1705138:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا �سبي�شال تي تامي
SPECIAL TEA TIME CAFETERIA

�إىل /كافيه وقت ال�شاي خا�ص
SPECIAL TEATIME CAFE

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

�إعــــــــــالن

MOHAMMED SALEH AUTO REPAIR WORKSHOP

�إىل /ال�ضوء ال�شارد لت�صليح ال�سيارات
ALDOAA ELSHARED AUTO REPAR WORKSHOP

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

�إلغاء اعالن �سابق

�إلغاء اعالن �سابق
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�أمريكا انتخابات �سريعة وذات م�صداقية يف ال�صومال
•• نريوبي-رويرتز

ذك ��رت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أن حم��اول��ة وق��ف رئ�ي����س ال ��وزراء
ال�صومايل حممد ح�سني روبلي عن العمل تثري القلق و�أنها
تدعم جهوده لإجراء انتخابات �سريعة وذات م�صداقية.
وق��ال مكتب وزارة اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون الأفريقية
ع�ل��ى ت��وي�تر يف وق��ت م�ت��أخ��ر م��ن ي��وم االث �ن�ين �إن وا�شنطن
م�ستعدة كذلك للعمل �ضد من يعرقلون م�سار ال�صومال نحو
ال�سالم.
وكان الرئي�س ال�صومايل حممد عبد اهلل حممد �أعلن �أم�س
الأول االثنني تعليق �سلطات روبلي لال�شتباه بتورطه يف ف�ساد،

يف خطوة و�صفها رئي�س الوزراء ب�أنها “حماولة انقالب” مما
ي�صعد ال�صراع على ال�سلطة بني الزعيمني.
وقال مكتب ال�ش�ؤون الأفريقية “حماولة تعليق (�سلطات)...
روبلي تثري القلق وندعم جهوده لإج��راء انتخابات �سريعة
وذات م�صداقية» .و�أ�صاف “على جميع الأط��راف الكف عن
الأفعال والأقوال الت�صعيدية».
وات�ه��م الرئي�س ال�صومايل رئي�س ال ��وزراء باال�ستيالء على
�أر�ض مملوكة للجي�ش ال�صومايل والتدخل يف حتقيق جتريه
وزارة الدفاع.
وردا على ذلك ،قال روبلي �إن اخلطوة التي اتخذها الرئي�س
غري د�ستورية ،و�إن الهدف منها �إخ��راج االنتخابات اجلارية

يف البالد عن م�سارها .و�أم��ر روبلي ق��وات الأم��ن بالبدء يف
تلقي الأوامر منه ولي�س من الرئي�س .وتبادل حممد وروبلي
االت�ه��ام��ات ي��وم الأح ��د بامل�س�ؤولية ع��ن تعطيل االنتخابات
الربملانية ،التي بد�أت يف �أول نوفمرب ت�شرين الثاين وكان من
املفرت�ض �أن تكتمل بحلول  24دي�سمرب كانون الأول ،لكن مل
يُنتخب �سوى  24من  275نائبا حتى يوم ال�سبت.
و ُي�ن�ظ��ر ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع ل�ل�ن��زاع امل�ستمر م�ن��ذ ��ش�ه��ور بني
الرجلني على �أن��ه ي�صرف انتباه احلكومة ال�صومالية عن
حماربة حركة ال�شباب املرتبطة بالقاعدة.
ك�م��ا ي�ث�ير خم ��اوف ب �� �ش ��أن اح �ت �م��ال جت ��دد اال��ش�ت�ب��اك��ات بني
الف�صائل يف القوات الأمنية املتحالفة مع كل جانب.

ووقع �أول �صدام بني الرئي�س ورئي�س الوزراء يف �أبريل ني�سان
عندما مدد الرئي�س ب�شكل �أحادي فرتة رئا�سته البالغة �أربع
��س�ن��وات مل��دة ع��ام�ين �آخ��ري��ن ،مم��ا دف��ع ف�صائل م��ن اجلي�ش
متحالفة مع كل من الرجلني لل�سيطرة على مناطق خمتلفة
يف العا�صمة مقدي�شو.
و�سويت املواجهة عندما كلف الرئي�س روبلي بالأمن وتنظيم
ُ
االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية امل�ؤجلتني يف حني �ألغى
الربملان قرار متديد الفرتة الرئا�سية.
ويحاول ال�صومال ،الذي توجد فيه حكومة مركزية حمدودة
ال�سلطات منذ بدء احلرب الأهلية يف عام � ،1991إعادة بناء
نف�سه مب�ساعدة الأمم املتحدة.

ا�ستمر ن�صف قرن و�سقط ر�سميا يف العام 1991
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جنوب �إفريقيا تطوي �صفحة �سوداء من الف�صل العن�صري
•• جوهان�سربغ�-أ ف ب

�شكل الف�صل العن�صري الذي كافحه
الأ�سقف دي�سموند توتو ال��ذي تويف
�أم ����س الأول الأح ��د ع��ن  90عاما،
نظاما �سيا�سيا قائما على التمييز
العن�صري ا�ستمر حواىل ن�صف قرن
و�سقط ر�سميا يف العام .1991
مع جتاهل الغالبية ال�سوداء ،ولدت
ج� �ن ��وب �إف��ري �ق �ي��ا امل �ع��ا� �ص��رة “بني
البي�ض” يف ال� �ع ��ام  ،1910من
احت� ��اد امل���س�ت�ع�م��ري��ن الربيطانيني
والأف��ري�ك��ان�ي�ين (�أو ال�ب��وي��ر) الذين
يتحدرون من �أ�صول هولندية.
ا� �س �ت �ن��د ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال � ��ذي �أن�ش�أه
احل ��زب ال��وط�ن��ي ال ��ذي �سيطر على
احل� �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال� �ب�ل�اد من
ال �ع��ام  1948ح �ت��ى � ،1994إىل
ثالث ركائز :قانون ت�صنيف ال�سكان
وق��ان��ون الإ� �س �ك��ان املنف�صل وقانون
الأر�ض.

ك��ان ال�سكان ي�ص ّنفون منذ والدتهم
�أرب��ع ف�ئ��ات :بي�ض�� ،س��ود ،خال�سيون
وهنود .يف احلياة اليومية ،خ�ص�صت
ح��اف�لات ومطاعم و�شبابيك تذاكر
وحتى �شواطئ للبي�ض .حظر الزواج
امل�خ�ت�ل��ط وال �ع�لاق��ات اجلن�سية بني
الأعراق .وكان ال�سود يح�صلون على
تعليم �أو رعاية �صحية �أقل جودة.
ح�ج��زت معظم الأرا� �ض��ي ()% 87
للبي�ض� .أج �ل��ي ن�ح��و  3,5ماليني
� �ش �خ ����ص ق �� �س��را ون �ق ��ل ال �� �س��ود �إىل
“بلدان ال�سود” (�أم ��اك ��ن للنوم)
(حم� �م� �ي ��ات
و”بانتو�ستانات”
ع��رق �ي��ة) .وم ��ا زال ��ت م�شكلة �إع ��ادة
توزيع الأرا�ضي قائمة حتى اليوم.
حتى العام  ،1986كان على ال�سود
ال�ت�ن�ق��ل ح��ام�ل�ين “ت�صريحا”� ،أي
وث �ي �ق��ة ه ��وي ��ة حت� ��دد امل� �ك ��ان ال ��ذي
ي�سمح لهم بالذهاب �إليه حتت طائلة
خطر ال�سجن �أو دف��ع غ��رام��ة .و ّلد
ن �ظ��ام ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري مقاومة

•• عوا�صم-وكاالت

تطرقت الكاتبة يف �صحيفة “كيهان” الإيرانية ال�صادرة يف لندن رو�شاناك
�أ�سرتاكي �إىل ال�س�ؤال الذي ي�شغل مراقبي الو�ضع الإيراين ،هل ميكن لأزمة
مياه �إ�سقاط النظام؟
يف مقالها الذي ترجمه �إىل الإجنليزية موقع وورلد كران�ش ،ت�شري �أ�سرتاكي
�إىل �أن ال�سلطات الإيرانية قمعت تظاهرات عامة يف  26نوفمرب(ت�شرين
ال�ث��اين) ،حني �شجب املحتجون طيلة �أ�سبوعني �سيا�سات النظام املائية يف
مدينة �أ�صفهان.
كانت هذه االحتجاجات �سيا�سية يف جوهرها وناجتة عن �أربعة عقود من
انعدام الكفاءة ب�شكل �إجرامي .لكن املزارعني وال�سكان كانوا يطالبون خا�ص ًة
بحقهم يف احل�صول على امل�ي��اه ويف حماية البيئة الطبيعية ال�ت��ي ولدوا
و�سطها.
موجة جديدة
�أ�ضافت �أ�سرتاكي �أن ا�ضطرابات نوفمرب (ت�شرين الثاين) كانت جزءاً من
موجة تظاهرات جديدة �ضد نخبة حاكمة مكروهة� ،إذ ا�ستلمت احلكومة
احلالية برئا�سة ابراهيم رئي�سي ال�سلطة يف �أغ�سط�س (�آب) ،لكن التظاهرات
اجتاحت البالد منذ .2017
و�إيران هي واحدة من �أكرث املناطق اخلا�ضعة للإجهاد املائي حول العامل.
يف احلالة الأخرية ،احتج املزارعون واملواطنون ب�شكل �سلمي وح�ضاري على
جفاف نهر زاي�ن��ده رود احل�ي��وي ،بفعل �شح الأم �ط��ار وحت��وي��ل مياهه �إىل
م�شاريع �أخرى .لكن احلكومة الإيرانية مل ت�ستطع حتمل ذلك ،وردت على
املتظاهرين بالهراوات والر�صا�ص .كانت النتيجة يوم “جمعة دموي” يف
�أ�صفهان مع �إ�صابة واحتجاز املئات.
حملة م�ضادة
ورغم �أنه مل تتوفر �أرقام دقيقة عن عدد املعتقلني� ،أ�شارت تقارير ا�ستناداً �إىل
�شهود عيان وجمموعات حقوقية �إىل احتجاز �أكرث من � 250شخ�صا ،و�إىل
�أن  40فرداً رمبا �أ�صيبوا ب�إ�صابات يف الأعني غري قابلة لل�شفاء بعد �إ�صابتهم
بالر�صا�ص املطاطي يف وجوههم.
وح�سب الكاتبة ،كان هدف النظام من ا�ستخدام �أ�سلحة ال�ضخ الناري �إثارة
خ��وف املتظاهرين ،لكن �أي�ضاً ت��رك ع�لام��ات على وجوههم م��ع املخاطرة
بحرمانهم من ب�صرهم.
ً
ورغم ذلك ،بقي رد املتظاهرين ح�ضاريا على �شكل حمالت على الإنرتنت
لإظهار عنف الدولة ودعم املتظاهرين واجلرحى.
بد�أت احلملة بعدما ع�صبت والدة بيجمان كوليبور ونويد بهبودي ،ال�شابان
امل�ت�ح��دة الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ب�سبب
•• نيويورك�-أ ف ب
ال �ق �ي��ود اجل ��دي ��دة ال �ت��ي فر�ضت
�أع� �ل� �ن ��ت ال� ��� �س� �ل� �ط ��ات ال�صحية يف امل�ط��ار ،كما �أو��ض�ح��ت ال�شركة
الأم�ي�رك �ي��ة �أ ّن �ه��ا خ� ّف���ض��ت فرتة الأم�يرك�ي��ة لوكالة فران�س بر�س
احل� �ج ��ر ال� ��� �ص � ّ�ح ��ي للم�صابني االث�ن�ين .و�أث��ارت بذلك انتقادات
بكوفيد 19-ال ��ذي ��ن ال تظهر من ال�سلطات ال�صينية.
عليهم �أعرا�ض املر�ض �إىل الن�صف ،ومن �أجل ال�سماح لعدد �أكرب من
ب�ه��دف احل��د م��ن اال�ضطرابات ،الأ� �ش �خ��ا���ص ب��ال �ع��ودة �إىل العمل
خ �� �ص��و� �ص��ا يف ق �ط ��اع ال� �ط�ي�ران ،ب �� �ش �ك��ل �أ�� �س ��رع وب ��ال� �ت ��ايل جتنّب
الناجمة عن زيادة عدد الإ�صابات ،ح ��االت ن�ق����ص يف ال �ي��د العاملة،
وهو �أم��ر �أدى �إىل فر�ض قيود يف �أع� �ل� �ن ��ت ال� ��� �س� �ل� �ط ��ات ال�صحية
�أملانيا الثالثاء.
الأمريكية الإث�ن�ين �أ ّن�ه��ا خفّ�ضت
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ال�صحية الرئي�سية يف الواليات
�إىل �سياتل يف �شمال غرب الواليات امل � �ت � �ح� ��دة ،يف ب � �ي� ��ان �إنّ “هذا

ع�ل��ى ال �ف��ور .تبنى امل ��ؤمت��ر الوطني
الإف��ري�ق��ي يف ال�ب��داي��ة �أ��س��ال�ي��ب غري
عنيفة ،ودعا �إىل �إ�ضرابات وحمالت
مقاطعة وع�صيان مدين.
يف ال �ع��ام  ،1960ف�ت�ح��ت ال�شرطة
ال�ن��ار على متظاهرين يف �شاربفيل
ما �أ�سفر عن مقتل  69من ال�سود.
وح � �ظ� ��ر ح� � ��زب امل� � ��ؤمت � ��ر ال ��وط �ن ��ي
الإفريقي واحلزب ال�شيوعي وفر�ضت
حالة طوارئ.
اخ� � �ت � ��ار ح � � ��زب امل � � ��ؤمت� � ��ر ال ��وط� �ن ��ي
الإف��ري �ق��ي ال�ع�م��ل ال���س��ري والكفاح
امل�سلح .ويف العام  ،1964حكم على
زع�ي�م��ه نيل�سون م��ان��دي�لا بال�سجن
م� ��دى احل� �ي ��اة ب �ع��د �إدان � �ت� ��ه بتهمة
“التخريب».
يف ال� �ع ��ام  ،1976ن� ��زل �آالف من
تالميذ امل��دار���س �إىل ��ش��وارع �سويتو
ل�ل�ت�ن��دي��د ب �ق��ان��ون ي�ق���ض��ي بفر�ض
تدري�س اللغة الأف��ري�ك��ان�ي��ة .وبد�أت
ال�شرطة �إطالق النار لكن االحتجاج

ا�� �س� �ت� �م ��ر وق � �ت� ��ل ع � � ��دة م � �ئ� ��ات من
الأ��ش�خ��ا���ص .يف ال�ع��ام  ،1977تويف
�ستيف بيكو ،م�ؤ�س�س ح��رك��ة الوعي
الأ� � �س� ��ود ،يف ال���س�ج��ن ب �ع��د تعر�ضه
لل�ضرب على �أيدي ال�شرطة.
لفتت مذبحة �شاربفيل انتباه العامل
�إىل القمع الوح�شي للنظام ما �أدى
�إىل بدء عزلة جنوب �إفريقيا دوليا.
ت��راك �م��ت ال �ع �ق��وب��ات ال��دول �ي��ة �ضد
ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا ،ف��ا� �س �ت �ب �ع��دت من
الألعاب الأوملبية وطردت من هيئات
الأمم امل�ت�ح��دة وف��ر���ض عليها حظر
�أ��س�ل�ح��ة ...و� �ش��ارك جن��وم م��ن عامل
املو�سيقى يف احتفال �ضخم �أقيم يف
ملعب وميبلي يف لندن عام 1990
للتنديد ب�ن�ظ��ام الف�صل العن�صري
وتكرميا ملانديال.
يف � �ش �ب��اط/ف�براي��ر  ،1990فاج�أ
الرئي�س فريدريك دو كلريك الذي
ك��ان ق��د ت��وىل ال�سلطة ق�ب��ل خم�سة
�أ� �ش �ه��ر ،ال �ب�ل�اد ب ��إ� �ض �ف��اء ال�شرعية

على املعار�ضة ال���س��وداء .ف��أف��رج عن
ن�ي�ل���س��ون م��ان��دي�لا يف �� 11ش�ب��اط/
ف�براي��ر ب�ع��د  27ع��ام��ا يف ال�سجن.
وب� �ع ��د ع � ��ام ون �� �ص ��ف ع � � ��ام ،يف 30
حزيران/يونيو � ،1991ألغي نظام
ال �ف �� �ص��ل ال �ع �ن �� �ص��ري ر� �س �م �ي��ا .لكن
التحول الدميوقراطي مل يكن �سهال

وخاليا من العقبات .قاوم املتطرفون
ال �ب �ي ����ض ال �ت �غ �ي�ير ب �ع �ن��ف ،وحت ��ول
التناف�س ب�ين مقاتلي ح��زب امل�ؤمتر
ال��وط �ن��ي الإف��ري �ق��ي وح ��زب الزولو
�إنكاثا �إىل �أعمال عنف دامية.
و�أ� �ض �ي �ف��ت �إىل ذل� ��ك ه �ج �م��ات كان
ي�شنها م�ت�ط��رف��ون بي�ض (ال �سيما

ما الذي م ّيز التظاهرات الأخرية يف �إيران؟

ال��ذان قتال يف تظاهرات نوفمرب(ت�شرين الثاين)  ،2019عينيها رمزياً،
دعماً ل�شعب �أ�صفهان .وان�ضم عدد من خمرجي الأفالم واملمثالت والأمهات
�إىل احلملة ب�شكل جريء ،متحدين االنتقام املحتمل.

م�أدبة ثورية
ذكرت �أ�سرتاكي �أن النظام ال يزال ه�شاً كما كان دوماً ب�سبب الغياب الهيكلي
للفاعلية ونق�ص الدعم ال�شعبي ،والعزلة الدولية.
منذ عقدين ،و�ضع النظام م�شروع “�إ�صالحات” ملد عمر امل�أدبة الثورية التي
ت�ستمتع بها النخبة الكليبتو قراطية� .إن �إ�ساءة ا�ستخدامه املخزية ل�شعارات
مثل “ال�سيادة ال�شعبية” ،و”حوار احل�ضارات” عر�ضت فكرة الإ�صالح يف
�إيران �إىل ال�سخرية ال�شديدة .حتى �أن الأجيال ال�شابة د�أبت على ا�ستخدام
عبارة “�إ�صالحي” باعتبارها رديفاً للإهانة ولربطها باملخادع ،متاماً مثل
ال�سيا�سيني الذين �أطلقوا وعوداً للإيرانيني طيلة  20عاماً لك�سب �أ�صواتهم
بالتوازي مع انزالق البالد �إىل اخلراب.

انتهت اللعبة
منذ  ،2017هتف الإيرانيون “انتهت اللعبة” للإ�صالحيني وخ�صومهم
امل �ح��اف �ظ�ين .وب��رف �� �ض��ه ال�ت���ص��وي��ت يف  ،2021ت ��رك ال���ش�ع��ب الإي � ��راين
الإ�صالحيني واملحافظني يف موقف �صعب ج��داً� ،إذ فاق عدد املمتنعني عن
الت�صويت �أعداد الأ�صوات التي ح�صدها الرئي�س املنتخب الذي يطلق عليه
عادة ا�سم قا�ضي املوت.
طيلة �أ�شهر ،ك��ان النا�س ي�سخرون من الإ�صالحيني ،وي�صفونهم بف�صيل
الـ”.”3%
وت�ضيف �أ�سرتاكي �أن ردود فعل ال�شعب الإيراين كانت معتدلة باملقارنة مع
العبارات التي ا�ستخدمها الإ�صالحيون واملحافظون �ضده مثل امل�شاغبني
و”عمالء الأجانب”.
ويحب ه�ؤالء و�صف القمع العنيف للمتظاهرين بـ”�إخالء ال�شوارع” ،و�إذا
وا�صل ال�شعب العودة �إىل التظاهر فذلك لأنه يعلم �أن الإ�صالحات مل تعد
تعني �شيئاً يف �إيران.

حركة املقاومة الأفريكانية) و�سود
(الأف��ارق��ة م��ن جي�ش حت��ري��ر �شعب
�آزان).
يف ن �ي �� �س��ان�/أب��ري��ل  ،1993ك ��ادت
ال �ب�لاد �أن ت�شهد ح��رب��ا �أه�ل�ي��ة بعد
اغتيال �أحد م�ؤيدي اليمني املتطرف
الأبي�ض كري�س ه��اين ،الأم�ين العام

ل �ل �ح��زب ال �� �ش �ي��وع��ي ،ح �ل �ي��ف حزب
امل�ؤمتر الوطني الإفريقي.
ويف ن�ي���س��ان�/أب��ري��ل � ،1994أجرت
جنوب �إفريقيا �أول انتخابات متعددة
ال�ع��رق ط��اوي��ة �صفحة نظام الف�صل
العن�صري .وعند انتخابه رئي�سا قال
نيل�سون مانديال “�أحرار �أخريا».

ال �شيء نخ�سره
ا�ستخدم النظام الرعب منذ ت�أ�سي�سه يف  ،1979لكنه قد ال يكون فعاالً
كما يف ال�سابقا .لقد �أ�صبح النا�س جريئني ب�شكل غري اعتيادي يف الآونة
الأخرية ،وقد تكون هذه اجلر�أة الأداة لدفع النظام �إىل الهاوية ،ورمبا تكون
�أي�ضاً �إ�شارة على الي�أ�س ،ففي تظاهرات ال�سنوات املا�ضية�ُ ،سمع املتظاهرون
يهتفون“ :لي�س لدينا �شيء نخ�سره»� .أخ�يراً ،انت�شر فيديو على الإنرتنت
يظهر موظفاً يف بلدية خرم�شهر يقول �إن��ه مل ي�ستطع �شراء �أ�صغر قالب
ح�ل��وى البنته يف عيد م�ي�لاده��ا .وادع ��ت �سلطات البلدية �أن امل��دع��و ف�ؤاد
�ساديبور مل يعمل لديها .لكنه حمل �صوراً مبا�شرة ملكان عمله على موقع
�إن�ستغرام ،قائ ً
ال �إنه لن ي�أبه لطرده ،رغم �أنه مل يح�صل على راتبه طيلة
�أ�شهر.
النظام خائف
كتبت �أ�سرتاكي عن ت�شكل �إجماع بني الإيرانيني ،على تعذر حماية حقوقهم
بغري التظاهرات الوطنية ال�شاملة والعابرة للقطاعات ،وكان الت�ضامن مرئياً
حني دعا عمال امل�صانع املتظاهرون �إىل الإفراج عن الأ�ساتذة املحتجزين� ،أو
حني تظاهر املعلمون يف �شمال حمافظة غل�ستان ،بعد �أن ع�صبوا �أعينهم
ت�ضامناً مع املتظاهرين الذين �أ�صيبوا يف �أ�صفهان .ويخاف نظام املاليل
من حجم هذا الت�ضامن ،وب��دا اخل��وف وا�ضحاً من خالل ردود �أفعاله .يف
�أ�صفهان ،فر�ضت ال�سلطات حظر جت��ول بالقرب من نهر زاي�ن��ده رود ملنع
�إقامة �صالة جماعة هناك ،وهو ما كان قد �سعى �إليه املتظاهرون.
ونبهت ال�سلطة الق�ضائية يف �أ�صفهان �إىل ��ض��رورة منع �أي جتمع هناك
وحثت على الإبالغ عن �أي “م�شتبهني” .وبعد �ستة �أيام فقط من قمع تلك
التظاهرات ،تظاهر �آالف الأ�ساتذة يف  60مقاطعة ،مبا فيها �أ�صفهان ،رغم
التهديدات الر�سمية.
�أ�صل امل�شاكل
يحتاج النظام �إىل زرع االنق�سامات بني الإي��ران�ي�ين ليتمكن من موا�صلة
احلكم كما فعل يف الأعوام الأربعني املا�ضية.
وتت�ساءل الكاتبة �إذا كان التوزيع غري املت�ساوي لال�ستثمارات يف املناطق،
حماولة خفية لت�أليب املجموعات الإقليمية والعرقية �ضد بع�ضها البع�ض.
يحب النظام اللعب على االحتياجات ال�شخ�صية واملعزولة .لكن بينما يتنازع
النا�س على امل�شاكل املالية وال�شخ�صية� ،أظهرت التجارب �أنهم يعلمون الآن� ،أن
�أ�صل العديد من امل�شاكل هو النظام ،ب�صرف النظر عن العوامل االجتماعية،
واالقت�صادية ،واجلغرافية ،والثقافية .وح�سب �أ�سرتاكي ،ف�إن اخلطوة الأوىل
والوحيدة للحل ،هي املقاومة املبنية على الت�ضامن الوطني.

توا�صل ا�ضطراب قطاع �سفر

الواليات املتحدة تخف�ض فرتة احلجر للم�صابني بكوفيد
التغيري م�ب ّ�رر علميا” ،م�شرية
�إىل �أن غالبية الإ�صابات حت�صل
خ�لال ي��وم �أو يومني قبل ظهور
الأع��را���ض وبعد يومني �أو ثالثة

�أي � ��ام م ��ن ظ �ه��وره��ا .واملتح ّورة
�أوميكرون ،الأ�سرع انت�شارا والأقل
حدة مقارنة باملتحورات الأخرى
من الفريو�س� ،أ�صبحت املهيمنة

يف ال ��والي ��ات امل � ّت �ح��دة .ويتزايد
ع� ��دد الإ�� �ص ��اب ��ات ب���ش�ك��ل ح� ��اد يف
ال��والي��ات املتحدة وه��ي �أك�ثر دول
العامل ت�ضررا بالوباء حيث �أودى

الفريو�س بحياة �أك�ثر من 800
�ألف �شخ�ص.
وقال الرئي�س جو بايدن االثنني
�إن بع�ض امل�ست�شفيات الأمريكية

قد ت�شهد “�إجهادا” ب�سبب كرثة
امل �� �ص��اب�ين ب �ك��وف �ي��د ،و�أردف �أن
“�أوميكرون م�صدر قلق لكن ال
ينبغي �أن تكون م�صدرا للهلع».
يف ف��رن���س��ا� ،أع �ل��ن رئ�ي����س ال ��وزراء
ج � ��ان ك��ا� �س �ت �ي �ك ����س االث � �ن�ي��ن �أن
احلكومة �ستفر�ض تدابري حجر
ج��دي��دة للمر�ضى وخمالطيهم
“بحلول نهاية الأ��س�ب��وع مبجرد
ان�ت�ه��اء امل�شاورات” م��ع الهيئات
العلمية.
و�أو�ضح “و�سيكون الأمر مرتبطا
ب �ت �ك �ي �ي��ف ف �ت ��رات احل� �ج ��ر وف ��ق
املتحورة ،و�أي�ضا تخفيف القيود
على الأ�شخا�ص امللقحني».
كما �أعلن �إجراءات جديدة (العمل
ع ��ن ب �ع��د و� � �ش� ��روط للتجمعات
ال�ك�ب�يرة) يف م��واج�ه��ة زي ��ادة عدد
الإ� �ص��اب��ات فيما جت ��اوزت فرن�سا
ال�سبت عتبة � 100أل��ف �إ�صابة
يومية جديدة للمرة االوىل.
ويف �أمل��ان �ي��ا ،ت��دخ��ل ال �ق �ي��ود التي
�أع �ل �ن��ت يف  21ك ��ان ��ون الأول-
دي�سمرب حيز التنفيذ الثالثاء،
وه��ي ت�شمل خ�صو�صا احل��د من
ال�ت�ج�م�ع��ات ،ح�ت��ى ب�ين امللقحني،
ب�ع���ش��رة �أ� �ش �خ��ا���ص يف احتفاالت
ر�أ�� ��س ال���س�ن��ة� .أم ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
الأ�شخا�ص غري امللقحني ،فاحلد
الأق�صى لعدد املدعوين �سيكون
�شخ�صني ،على م��ا ق��ال امل�ست�شار

اجلديد �أوالف �شولت�س.
ويف ال�سويد� ،أ�صبح الثالثاء على
جميع امل�سافرين ال�ق��ادم�ين �إىل
ال�ب�لاد �أن ي�ب�رزوا اخ�ت�ب��ارا �سلبيا
لكوفيد.19-
ويف ال� � ��� � �ص �ي��ن ال � � �ت� � ��ي ت �ط �ب ��ق
“ا�سرتاتيجية ��ص�ف��ر كوفيد”
منذ العام املا�ضي ،ح��ذرت مدينة
�شي�آن االثنني من �أنها �ستفر�ض
�إج��راءات “�أ�شد �صرامة” لو�ضع
ح��د لتف�شي ال��وب��اء بعد اكت�شاف
م� �ئ ��ات الإ� � �ص� ��اب� ��ات ب �ك��وف �ي��د يف
املدينة.
وفر�ض على �سكان املدينة البقاء
يف م �ن��ازل �ه��م م �ن��ذ اخل�م�ي����س مع
ال �� �س �م��اح ب ��اخل ��روج م� ��رة واح� ��دة
فقط كل ثالثة �أيام للتزود بامل�ؤن.
واعتبارا من االثنني ،يحق فقط
ل�سائقي ال���س�ي��ارات امل�شاركني يف
م�ك��اف�ح��ة ال��وب��اء اجل �ل��و���س خلف
عجلة القيادة.
و�أودى ال��وب��اء ب�ح�ي��اة م��ا ال يقل
ع��ن �� 5,398,049ش�خ���ص��ا يف
كل �أنحاء العامل منذ �أبلغ مكتب
منظمة ال�صحة العاملية يف ال�صني
عن ظهور املر�ض نهاية  2019يف
ال�صني ،وفقا لتقرير �أعدته وكالة
فران�س بر�س االثنني ا�ستنادا �إىل
م���ص��ادر ر�سمية .وت�ق��در منظمة
ال�صحة �أن احل�صيلة احلقيقية قد
تكون �أعلى مبرتني �إىل ثالث.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ا�س ا�س ام للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة �سمو ال�شيخة فاطمه بنت مبارك - 3004.0
 SHCطابق  - 30مكتب  - C9جزيرة ابوظبي حو�ض غرب 9
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2339364 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/حميد الكعبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/9:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105034577:تاريخ التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعالن ت�صفية �شركة

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعــــــــــالن

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ديقري برجر � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م 33
عنوان ال�شركة:رخ�صة فورية
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2854537 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زهرة احلياة للمقاوالت العامة -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 1172378:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /زهرة احلياة للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركةبتاريخ 2021/12/27:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2150029719:تاريخ
التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

LIFE FLOWER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إىل /اطل�س لل�صيانه العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ATLAS ONE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بيبلو�س للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1029573:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عادل ح�سن حممد على النوي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ساره �شقري%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سمري ح�سني �شقري
تعديل وكيل خدمات  /حذف حمد حممد مرزوق العامرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطحنة واياناد
رخ�صة رقم CN 1026206:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�سعود عو�ض �صالح هادى املن�صورى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سعود عو�ض �صالح هادى املن�صورى من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة على كوتى ثودوفيل مويدين كوتى تودوفيل %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
رو�شي�سرت للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3773935:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/متجر فييب لل�سجائر االلكرتونية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2864166:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عائده �سليم عبدالباقى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عائده �سليم عبدالباقى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سعد احمد عرار
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /متجر فييب لل�سجائر االلكرتونية ذ.م.م

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:العاملية جللب االيدي العاملة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ال�سوق � -شارع خليفة بناية ورثة �سعيد حممد حامد
الظاهري
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1488614 :

�إعــــــــــالن

VAYYIP ECIGARETTE STORE L.L.C

�إىل /متجر فييب لل�سجائر االلكرتونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

VAYYIP ECIGARETTE STORE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدرة للمراجعة والتدقيق (�سليمان احمد �سامل) ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/26:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150029646:تاريخ التعديل2021/12/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أبتك �سوفت وير
رخ�صة رقم CN 4239460:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /أبتك �سوفت وير
ABTIC SOFTWARE

�إىل� /أبتك �سوفت وير
APPTEK SOFTWARE

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ
تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  05يناير  2022وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين
 WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سمي.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احللبة اخل�ضراء للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1748929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نبيل �سليم �شناوى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �صالح بتال بوعالمه القبي�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /احللبة اخل�ضراء للمقاوالت العامة
ARENA GREEN GENERAL CONTRACTING

�إىل /احللبة اخل�ضراء للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ARENA GREEN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جي ون للمواد البناء ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2980405:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد �سامل �سعيد �ضحى اليعقوبى
تعديل ن�سب � /سرور مربوك مبارك �صالح الربيكى اىل %51
تعديل ن�سب  /عرفات ح�سن �شرياجول هاق اىل %16
تعديل ن�سب  /حممد يا�سني تورات حممد �سليمان اىل %16
تعديل ن�سب  /حممد خور�ش�سد عامل حممد �سراج احلق اىل %17
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�أعداد امل�صابني بكوفيد 19-يف �أ�سرتاليا تبلغ ذروتها

�إرجاء �إ�صدار حكم على �سو ت�شي جمددا
•• رانغون�-أ ف ب

�أرج�أت حمكمة تابعة للمجموعة الع�سكرية يف بورما جمددا �أم�س االثنني
�إ� �ص��دار حكمها على �أون��غ �سان �سو ت�شي بتهمة ا��س�ت�يراد وح�ي��ازة �أجهزة
ال�سلكي ب�صورة غري قانونية ،بعدما حكم عليها بال�سجن ملدة عامني مطلع
كانون الأول-دي�سمرب �ضمن �سل�سلة ق�ضايا قد ت�ضع الزعيمة البورمية
ال�سابقة وراء الق�ضبان لعقود .و�أرج��ئ احلكم يف ه��ذه الق�ضية �إىل 10
كانون الثاين/يناير ،وفق م�صدر مط ّلع على امللف .وتواجه �أونغ �سان �سو
ت�شي نظريا حكما بال�سجن ثالث �سنوات يف هذه الق�ضية وهي من بني تهم
عدة وجهت �إليها تهدف بح�سب حمللني �إىل �إزاحتها نهائيا عن ال�ساحة
ال�سيا�سية .وتعود هذه االتهامات �إىل �ساعات االنقالب الأوىل عندما دهم

•• عوا�صم-وكاالت

يحتدم اجلدل بني �أطراف االتفاق
النووي مع ا�ستمرار املفاو�ضات يف
فيينا دون تقدم حقيقي� ،إذ متاطل
طهران باملطالبة برفع العقوبات
واحل�صول على �ضمانات �أمريكية
بتجنب االن���س�ح��اب م��ن االتفاق
مرة �أخرى.
ووف� � ��ق � �ص �ح��ف ع��رب �ي��ة �� �ص ��ادرة
�أم�س الثالثاء ،ت�ضغط �إ�سرائيل
م��ن جهتها ع�ل��ى �إدارة الرئي�س
الأم ��ري� �ك ��ي ج ��و ب ��اي ��دن التخاذ
مواقف �أكرث ت�صلباً ،مع التلويح
با�ستعدادها ال�ستهداف برنامج
طهران النووي منفرد ًة.
ا�سرتاتيجية ال�سجاد
الإيراين
قالت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”،
�إن اجلولة الثامنة من املفاو�ضات
�ستتوقف ل�ث�لاث��ة �أي� ��ام يف نهاية
ال �ع��ام ع�ل��ى �أن ت���س�ت��أن��ف االثنني
املقبل“ ،لأ�سباب لوجي�ستية».
وح���س��ب ال�صحيفة ،ف� ��إن املن�سق
الأوروب � � ��ي ل �ل �م �ح��ادث��ات �إنريكي
م��ورا رف�ض ت�أكيد �أن املفاو�ضني
الغربيني حددوا مهلة زمنية من
نهاية يناير (كانون الثاين) �إىل
مطلع فرباير (�شباط) لالنتهاء
من املفاو�ضات ،وك��رر ما قاله يف
نهاية اجل��ول��ة ال�سابقة “�أمامنا
�أ�سابيع».
ورف����ض م�ست�شار الأم��ن القومي
الأمريكي جايك �سوليفان �سابقاً
حت ��دي ��د ت ��اري ��خ زم� �ن ��ي النتهاء
املفاو�ضات ،ولكنه �أك��د �أن “خلف
الأبواب املتفاو�ضني لديهم تاريخ
يعملون عليه ،ولكنه لن يعلن”.
ولكن الإذاع��ة الإ�سرائيلية نقلت

ا�سرتاتيجية
�إ�سرائيل العربية
يف م��وق��ع “اندبندنت عربية”،
ق ��ال ول �ي��د ف��ار���س� ،إن التكهنات
ب��ا� �س �ت �ع��داد �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ل�ضربة
ا� �س �ت �ب��اق �ي��ة � �ض��د �أه� � ��داف نووية

�إي ��ران �ي ��ة ل�ي���س��ت ع ��دي ��دة ،لكنها
�إنذار مبا�شر �إىل طهران ،ليح�سب
احلر�س الثوري جيداً �أن �إ�سرائيل
عازمة على التحرك ،ما قد يربك
خطط النظام.
وي�ضيف� ،أن ال�سبب الإ�سرائيلي
الثاين موجه �إىل �إدارة جو بايدن
ح �ت��ى ال ت� �ت� �ن ��ازل ك�ث�ر لإي � � ��ران.
وال���س�ب��ب ال�ث��ال��ث ه��و ر��س��ال��ة �إىل
التحالف العربي “ليبقى �صامداً
�أم � ��ام االع � �ت� ��داءات الإيرانية”،
لأن ع�م�ل ً
ا ك�ب�يراً �ضد الرت�سانة
الإيرانية �آت.
�أما ال�سبب الداخلي يف �إ�سرائيل،
فهو تهيئة ال��ر�أي العام الحتمال
ا� �ش �ت �ع��ال م��واج �ه��ة � �ض��د املحور
الإي � ��راين ب��رم�ت��ه ،مم��ا ق��د يعني

رو�سيا تعتقل اثنني من �أن�صار املعار�ض نافالني
•• مو�سكو-رويرتز

ق��ال نا�شط ب��ارز باملعار�ضة �أم����س ال�ث�لاث��اء �إن رو�سيا
اعتقلت اثنني من �أن�صار املعار�ض ال�سيا�سي امل�سجون
�أليك�سي ن��اف��ال�ن��ي ،م�ضيفا �أن�ه�م��ا ق��د ي��واج�ه��ان تهما
بالتطرف عقوبتها ال�سجن ملدة طويلة.
و�شنت ال�سلطات الرو�سية يف ال�شهور القليلة املا�ضية
حملة على جماعات متحالفة مع نافالني ( 45عاما)
املعروف ب�أنه �أبرز منتقدي الرئي�س فالدميري بوتني.
ويق�ضي نافالني عقوبة بال�سجن عامني ون�صف العام
النتهاك �إطالق �سراح م�شروط يف ق�ضية احتيال يقول
�إنها م�سي�سة.

•• مو�سكو-وكاالت

�أث� �ن ��اء ع �� �ش��اء ا� �س �ت �� �ض��اف��ه ال�سفري
الأم ��ري �ك ��ي يف م��و� �س �ك��و م �ن��ذ ب�ضع
�سنوات ،طرح �سفري وا�شنطن الأ�سبق
يف �أوك��ران �ي��ا �ستيفن ب��اي�ف��ر �س�ؤا ًال
على م�س�ؤول بارز �سابق يف ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة ع ��ن ف �ه��م �أي واح � ��د يف
الكرملني �أوك��ران�ي��ا� .أج��اب امل�س�ؤول
�أن هناك �شخ�صاً واحداً يفهم البالد
ج� �ي ��داً ،ل�ك�ن��ه �أ�� �ض ��اف �أن “ال �أح ��د
ي�صغي �إل �ي��ه» .يف م�ق��ال��ه ب�صحيفة
“مو�سكو تاميز” ،ي��رى ب��اي�ف��ر �أن
الف�شل ال��ذري��ع لل�سيا�سة الرو�سية
جت��اه �أوك��ران �ي��ا يف الأع� ��وام ال�سبعة
املا�ضية يعني �أن الكرملني والرئي�س
ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ميلكان
فهماً خاطئاً للبالد .يف  17دي�سمرب
(كانون الأول) ،ق��ال املتحدث با�سم
الكرملني دميرتي بي�سكوف“ :هل
خ�سرنا �أوك��ران�ي��ا �شريكاً� ،أو حليفاً
وما �إىل ذلك؟ يف هذه املرحلة ،نعم،
ب�شكل كامل».
كلمة بوتني
يفرت�ض الكاتب �أن القيادة الرو�سية

عنا�صر من اجلي�ش وال�شرطة منزل �أونغ �سان �سو ت�شي فوجدوا بحوزتها
�أجهزة غري مرخ�صة على ما �أفادت ال�سلطات الع�سكرية.
و�أون ��غ ��س��ان �سو ت�شي ( 76ع��ام��ا) مو�ضوعة يف الإق��ام��ة اجل�بري��ة منذ
االنقالب الع�سكري ال��ذي �أطاحها يف �شباط/فرباير املا�ضي .ففي الأول
من �شباط/فرباير ا�ستعاد اجلي�ش ال�سلطة يف هذا البلد الواقع يف جنوب
�شرق �آ�سيا ما و�ضع حدا لفا�صل دميوقراطي ق�صري.
وقوبلت التظاهرات يف كل �أنحاء البالد �ضد االنقالب بقمع دموي �أدى �إىل
مقتل �أكرث من � 1300شخ�ص وتوقيف � 11ألفا ،بح�سب جمموعة مراقبة
حملية .ويف مطلع ال�شهر اجلاري ،حكم علي �سو ت�شي بال�سجن �أربع �سنوات
بعد �إدانتها بتهمة التحري�ض على اال�ضطرابات وانتهاك القيود ال�صحية
ملكافحة كوفيد 19-ما �أثار �إدانات قوية من الأ�سرة الدولية.

•• �سيدين-رويرتز

�سجلت �أ�سرتاليا زيادة قيا�سية جديدة يف �أعداد امل�صابني بكوفيد� 19-أم�س الثالثاء يف وقت يعرقل
فيه تف�شي املتحور �أوميكرون �سريع العدوى عملية �إعادة فتح االقت�صاد بينما ناق�ش زعماء الواليات
فر�ض قيود على احل��دود الداخلية .ووفقا لإح�صاء �أجرته روي�ترز بناء على �أرق��ام ر�سمية� ،سجلت
البالد � 11264إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف اليوم ال�سابق لتتجاوز مرة �أخرى ذروة �سجلتها
قبل يوم بينما تواجه �صعوبات مع عملية �إعادة الفتح املقررة يف ظل تف�شي املتحور اجلديد.
و�سجلت �أ�سرتاليا خم�س وفيات ناجمة عن كوفيد 19-ليتجاوز عدد الوفيات الإجمايل  2200وفاة
منذ بدء اجلائحة .ومل حتدد ال�سلطات ما �إذا كان �أي من الوفيات اجلديدة مرتبط ب�أوميكرون.
وبد�أ املتحور �أوميكرون ،الذي ي�صفه خرباء ال�صحة ب�أنه �أ�سرع انت�شارا لكنه �أقل حدة من ال�سالالت
ال�سابقة ،يف االنت�شار ب�أ�سرتاليا يف الوقت الذي كانت ت�شرع فيه يف خطط لإعادة فتح االقت�صاد نهائيا
بعد �إغالق ا�ستمر ب�شكل متقطع على مدى عامني تقريبا.

مفاو�ضات فيينا ...بني ا�سرتاتيجيتي ال�سجاد الإيراين و�إ�سرائيل «العربية»
ع��ن م �� �ص��ادر غ��رب�ي��ة ق��ول �ه��ا� ،إنه
مت حت��دي��د نهاية ال�شهر احلايل
موعداً نهائياً لإي��ران للعودة �إىل
االت �ف��اق ال �ن ��ووي ،و�إن الواليات
املتحدة وال��دول الأوروبية اتفقت
ع�ل��ى ه ��ذا امل ��وع ��د ،لأن “العودة
�إىل االتفاق بعد ه��ذا التاريخ لن
جتعله مفيداً».
يف امل � �ق� ��اب� ��ل ،ت �ع �ت �م��د �إي � � � ��ران يف
املفاو�ضات على حبل املهل الزمنية،
ل �ت �ط��وي��ق امل� �ح ��ادث ��ات وحم ��اول ��ة
تطويع امل�شاركني فيها ،وع�شية
املباحثات ،نقلت وكالة “ت�سنيم”
الإيرانية ،عن م�صدر مقرب من
ال �ف��ري��ق امل �ف��او���ض ال �ن��ووي “لن
ن �ك��ون �أ� �س��رى امل��واع �ي��د النهائية
امل�صطنعة ،هذه املواعيد لن تغري
من خطوطنا احلمراء ...ال توجد
حالة ط��وارئ لنا يف املفاو�ضات”
يف حني نقلت �صحيفة “جام جم”
اململوكة للتلفزيون الر�سمي يف
�إي��ران “�إيران لي�ست م�ستعجلة،
و�ستدير املفاو�ضات ب�صرب ومتهل
مثل حياكة �سجاد �إي��راين ،عقدة
يف الأع� �ل ��ى وع� �ق ��دة يف الأ�سفل،
وع �ن��دم��ا ي�ن�ت�ه��ي ال �ع �م��ل يت�ضح
حينها ملاذا كل عقدة وال�صعوبات
�أث� �ن ��اء ال �ع �م��ل ،ك��ان��ت �ضرورية
ل �ل��و� �ص��ول �إىل م�ن�ظ��ر ج�م�ي��ل يف
نهاية العمل».

ويف ي��ون�ي��و ح��زي��ران �أ� �ص ��درت حم�ك�م��ة رو��س�ي��ة حكما
بت�صنيف م�ؤ�س�سة مكافحة الف�ساد التابعة لنافالني
ب�أنها “متطرفة».
وك�ت��ب ليونيد ف��ول�ك��وف� ،أح��د �أن���ص��ار نافالني ويقيم
خ� ��ارج ال� �ب�ل�اد ،ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ت �ل �ي �ج��رام ل�ل��ر��س��ائ��ل �إن
املحققني اعتقلوا اليوم الثالثاء الرئي�سني ال�سابقني
ملقري االنتخابات يف مدينتي توم�سك و�إيركوت�سك يف
�سيبرييا لال�ستجواب.
و�أ�ضاف �أنه حاول اقناعهما مبغادرة البالد مثلما فعل
هو وعدد من املعار�ضني لكنهما رف�ضا.
ومل يت�سن احل�صول على تعقيب من جلنة التحقيقات
امل�س�ؤولة عن التحقيق يف اجلرائم وتوجيه االتهامات.

مل تن ِو ذلك ،ومن هنا �س�ؤاله هل �أن
الكرملني وبوتني يفهمان �أوكرانيا.
وتنفي م�ؤ�شرات عدة هذا الأمر.
كانت �آخر زيارة من بوتني �إىل كييف
يف  2013ح�ي�ن ��س��اف��ر لالحتفال
بالذكرى الـ 1025العتناق احتاد
دول كييف رو��س�ي��ا امل�سيحية .وقال
بوتني يومها“ :نحن جميعنا ورثة
روحيون ملا ح�صل هنا منذ 1025
عاماً .وبهذا املعنى نحن ،الأوكرانيون
والرو�س ،دون �شك� ،شعب واحد».
ر�أى بايفر �أن ه��ذه الكلمة مل ترا ِع
احل�سا�سيات يف �أوك��ران�ي��ا .فماليني
الأوك��ران�ي�ين �سمعوا يف ذل��ك �إنكاراً
لثقافتهم وتاريخهم ولغتهم .منذ
ذلك احلني ،غالباً ما
كرر بوتني هذه الفكرة.
مل ي�ك��ن ب��الإم �ك��ان ت��وق��ع �أن ي ��ؤدي
ا�ستخدام رو�سيا للقوة الع�سكرية يف
ال �ق��رم ب�ع��د ث ��ورة م �ي��دان �إىل ك�سب
تعاطف الأوكرانيني .وكذلك الأمر
بعد �إث��ارة و�إدام ��ة ال�ن��زاع يف منطقة
ال��دون�ب��ا���س وال ��ذي ح�صد �أك�ث�ر من
� 13أل��ف قتيل .بعد ف�ترة ق�صرية
من بداية النزاع الرو�سي الأوكراين
يف  ،2014بد�أ بوتني ،ورو�س �آخرون
يتحدثون عن “نوفورو�سيا” ،الفكرة
التي تقول �إن معظم ال�سكان يف �شرق
وج �ن��وب �أوك ��ران �ي ��ا � �س �ي �ث��ورون �ضد
ك�ي�ي��ف� � .س��ادت ج��اذب�ي��ة نوفورو�سيا
يف م��و��س�ك��و ب �ع��د ف�ت�رة ط��وي �ل��ة من
ت� ��أك ��د غ �ي��اب ح �م��ا� �س��ة ك �ب�رى لدى
الأوكرانيني لالنف�صال.
رو�سيا تخترب زيلين�سكي
فاز فولودميري زيلين�سكي بالرئا�سة
الأوك��ران�ي��ة يف  ،2019عندما كان

ت �� �ص �ع �ي��داً � �س��ري �ع �اً �إىل م�ستوى
احلرب ال�شاملة.
ويت�ساءل فار�س عن �سبب اعتماد
اال�سرتاتيجية العربية ،للتعامل
مع التهديد الإي��راين ،قائ ً
ال� ،إن
�إ��س��رائ�ي��ل مل ت�ت�ع��ود �أب� ��داً �إعالن
ن��واي��اه��ا م���س�ب�ق�اً“ ،واملفارقة �أن
ال �ع��رب ت��اري �خ �ي �اً ك��ان��وا الطرف
ال � ��ذي ي �ع �ل��ن ع ��ن ه��دف��ه يف �شن
حمالت ع�سكرية ك�برى م�سبقاً،
كعبد ال�ن��ا��ص��ر ،وح��اف��ظ الأ�سد،
و�صدام ح�سني ولي�س �إ�سرائيل».
وعلى هذا الأ�سا�س يعتقد فار�س،
�أن �إ� �س��رائ �ي �ل��ي ت���س�ت�ن��د يف ذلك
�إىل “�أن �إي� ��ران� ،إن وق�ع��ت �أو مل
ت��وق��ع ،ل��ن تتخلى ع��ن م�شروعها
يف امل�ن�ط�ق��ة .ورمب ��ا ه��و التقييم

نف�سه لدى معظم الدول العربية
ال�ت��ي ت �ق��اوم ال�ن�ظ��ام الإيراين”.
ول�ك��ن �إ��س��رائ�ي��ل �أي���ض�اً ال ميكنها
املجازفة ،بالت�ساهل مع التهديد
الإي��راين ح�سب الكاتب ،ذل��ك �أن
“العقيدة الع�سكرية الإ�سرائيلية
تعترب �أن جم��رد تكثيف الت�سلح
واالن�ت���ش��ار امل �ع��ادي ه�م��ا خ�ط��ر ال
ميكن حتمل نتائجهما .فالداخل
الإ�سرائيلي �ضيق ،وميكن عطبه
ب�ضربات وا�سعة ومكثفة .هذا ما
يف�سر النهج الع�سكري اال�ستباقي
لدى الإ�سرائيليني».
جن نووي
ويف م��وق��ع “احلرة” ق��ال ه�شام
ملحم � ،إن ��ه م��ن ال�صعب ت�صور

ا� �س �ت �م��رار امل �ف��او� �ض��ات يف فيينا
لأكرث من �أ�سابيع �أو �أ�شهر قليلة
ع �ل��ى الأك� �ث��ر ،لأن �إدارة بايدن
ت ��درك �أن ال��رزن��ام��ة االنتخابية
ت�ع�ن��ي �أن ك ��ل �إج� � ��راء داخ �ل ��ي �أو
خ��ارج��ي بعد �أ�شهر �سينظر �إليه
من منظور االنتخابات الن�صفية
يف ن��وف �م�ب�ر (ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين)
املقبل ،ما يعني �أن اجلمهوريني
�سينتقدون مفاو�ضات فيينا� ،إذا
ا� �س �ت �م��رت ت � ��راوح يف م �ك��ان �ه��ا ،ما
يعك�س عجز �إدارة بايدن عن �إرغام
ط�ه��ران على ال�ع��ودة �إىل االتفاق
النووي الأ�صلي� ،أو تطويره.
ويقول ملحم� ،إن انهيار املفاو�ضات
لن يعني بال�ضرورة اعتماد اخليار
ال �ع �� �س �ك��ري ،خ��ا� �ص��ة م ��ن �إدارة

�أمريكية تريد خف�ض ح�ضورها
ال�ع���س�ك��ري يف امل�ن�ط�ق��ة ،وتفادي
التورط يف حرب �أخ��رى مع دولة
�أخطبوطها الع�سكري ي�شمل �أكرث
من دولة عربية.
وي ��رى ال �ك��ات��ب م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى
�أن �ضرب “�إ�سرائيل مبفردها� ،أو
حتى بالتن�سيق مع �إدارة بايدن� ،أو
�أي �إدارة �أمريكية �أخرى” املن�ش�آت
ال�ن��ووي��ة الإي��ران �ي��ة “�سي�ؤخر يف
�أح�سن احلاالت الربنامج النووي،
ولكنه لن مينع �إيران يف امل�ستقبل
م��ن تطوير القنبلة ال�ن��ووي��ة �إذا
�أ� �ص��رت ع�ل��ى ذلك” م���ض�ي�ف�اً �أن
“التهديدات الأمريكية القدمية
ل �ك ��وري ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة مل متنعها
م ��ن ت���ص�ن�ي��ع ال �ق �ن��اب��ل النووية،
وتطوير ال�صواريخ ال�ق��ادرة على
ن�ق�ل�ه��ا مل �� �س��اف��ات ب �ع �ي��دة ،ك �م��ا مل
مت�ن��ع ال �ع �ق��وب��ات واالحتجاجات
الأمريكية على الربنامج النووي
الباك�ستاين باك�ستان من تطوير
تر�سانة نووية ع�سكرية».
ول��ذل��ك ي��رى ال�ك��ات��ب �أن “اجلن
ال �ن��ووي الإي� ��راين ي�خ��رج �أمامنا
من عنق الزجاجة ،والإيرانيون
يعتقدون ،ورمب��ا كانوا على حق،
�أن العامل ،مبن فيه جريان �إيران
م ��ن دول ع��رب �ي��ة وغ�ي�ر عربية،
��س�ي�ت�ع��اي����ش م��رغ �م �اً م ��ع �إي � ��ران
ن��ووي��ة ،ك�م��ا ت�ع��اي����ش م��ع �أنظمة
“مارقة” ومت�سلطة �أخ��رى بعد
�أن اخرتقت عتبة الع�صر النووي
وك��د� �س��ت ق�ن��اب�ل�ه��ا و�صواريخها
حلمايتها من �أي عقاب خارجي،
لتوا�صل �سيا�ساتها ال�ع��دائ�ي��ة يف
الداخل واخلارج».
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تهديدات �إيرانية
م��ن جهته وع�ل��ى ط��رف نقي�ض،
قال فريد �أحمد ح�سن يف الوطن
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة� ،إن ال� �ت� �ه ��دي ��دات
الإيرانية الأخ�ي�رة ،التي �أطلقها
م � �� � �س � ��ؤول� ��ون �إي � ��ران� � �ي � ��ون� ،ضد
�إ�سرائيل بعد مناورات �ضخمة يف
البالد ،ت�ؤكد �أن “تلك التدريبات
التي �ضخمها �إعالم املاليل ر�سالة
م��وج�ه��ة �إىل ال��داخ��ل الإي� ��راين،
و�إىل دول امل�ن�ط�ق��ة ول�ي���س��ت �إىل
�إ�سرائيل».
وي� ��� �ض� �ي ��ف ال � �ك� ��ات� ��ب “النظام
الإيراين يدرك جيداً �أنه يف حالة
ن�شوب حرب بني �إيران و�إ�سرائيل
ف�إن ال�شعب الإي��راين الذي عانى
ك� �ث�ي�راً م �ن��ه وم ��ن ديكتاتوريته
على مدى �أربعة عقود ونيف ،لن
يقف �إىل جانبه ب��ل لعله ي�ساند
�إ��س��رائ�ي��ل �أم�ل ً�ا يف التخل�ص من
م�ع��ان��ات��ه .والأك �ي��د �أن��ه ل��ن يفوت
م �ث��ل ه ��ذه ال �ف��ر� �ص��ة ل �ي �ع��ود �إىل
احلياة من جديد».
و ُي�شكك الكاتب يف ق��درة ورغبة
�إي ��ران يف ا�ستهداف �إ�سرائيل� ،أو
م��واج �ه �ت �ه��ا قائ ً
ال”:مثل هذه
التهديدات �سبق ل�سالمي وغريه
م��ن م �� �س ��ؤويل ال �ن �ظ��ام الإي� ��راين
ك � �ب� ��اراً و�� �ص� �غ ��اراً ت��وج �ي �ه �ه��ا �إىل
�إ� �س��رائ �ي��ل ،ول �ك��ن مل ت� ��أت بعدها
اخل�ط��وة التي يفرت�ض �أن ت�أتي،
رغم الكثري الذي عملته �إ�سرائيل
ب�ع��د ت�ل��ك ال �ت �ه��دي��دات مبا�شرة.
م��ا ي��ؤك��د �أن امل�ستهدف بها لي�س
�إ�سرائيل».
وي�خ�ت��م ال�ك��ات��ب “يكفي ال�شعب
الإي� � � � ��راين وال � �ع� ��امل ك �ل ��ه ر�ؤي � ��ة
ر�صا�صة واح��دة يطلقها النظام
الإي��راين جت��اه �إ�سرائيل لي�صدق
ادعاءاته»

الهند تفر�ض قيودا على متويل «الأم ترييزا»
•• كالكوتا�-أ ف ب

حت� ّرك��ت ال�سلطات الهندية لقطع التمويل اخل��ارج��ي ع��ن جمعية
خ�يري��ة �أ�س�ستها الأم ت�يري��زا ،يف ق��رار ر�أى فيه م�ع��ار��ض��ون دليال
�إ��ض��اف�ي��ا ع�ل��ى امل���ض��اي�ق��ات ال�ت��ي ي�ت�ع� ّر���ض ل�ه��ا امل���س�ي�ح�ي��ون يف عهد
احلكومة الهندو�سية القومية .و�أ�س�ست الراهبة الكاثوليكية الراحلة
الأم ترييزا التي ك ّر�ست معظم حياتها خلدمة الفقراء يف كالكوتا،
منظمة “املب�شرين للأعمال اخلريية” عام  .1950ويذكر �أنها
حازت جائزة نوبل لل�سالم ومن ثم �أُعلنت قدي�سة.
وت��دي��ر منظمتها م��راك��ز �إي� ��واء يف �أن �ح��اء ال�ه�ن��د .ووف ��ق �صحيفة
“هندو” ،ت ّلقت ح��وايل  750مليون دوالر كتمويل م��ن اخلارج
يف العام امل��ايل  .21-2020وذك��رت وزارة الداخلية الهندية �أنه

مت “رف�ض” جتديد رخ�صة املنظمة التي تتيح لها احل�صول على
متويل من اخلارج يف  25كانون الأول/دي�سمرب.
و�أ�شار البيان ال�صادر االثنني �إىل �أن ذلك يعود �إىل “عدم �إيفائها
ب���ش��روط الأهلية” مب��وج��ب ق��ان��ون امل���س��اه�م��ة اخل��ارج �ي��ة بعدما
“لوحظت م�ساهمات �سلبية” ،من دون �أن يقدم تفا�صيل �إ�ضافية.
وقال النائب العام لأبر�شية الروم الكاثوليك يف كالكوتا دومينيك
غوميز �إن الإعالن “هدية عيد ميالد قا�سية لأفقر الفقراء».
وت ��أت��ي الأن �ب��اء ب�ع��د �أ��س�ب��وع�ين م��ن �إط�ل�اق ال���ش��رط��ة يف غوجارات
(الوالية التي يتحدر منها رئي�س ال��وزراء ناريندرا مودي) حتقيقا
ب���ش��أن اجلمعية اخل�يري��ة بتهمة “�إجبار” بع�ض ال�ه�ن��دو���س على
اعتناق امل�سيحية ،وهو اتهام كثريا ما يردده املت�شددون من الهندو�س،
الديانة التي يعتنقها غالبية الهنود.

هل يغري الكرملني نهجه جتاه �أوكرانيا قبل امل�أ�ساة؟

متبدئاً �سيا�سياً يتحدث الرو�سية
ب�أريحية ووعد بنهج خمتلف عن نهج
�سلفه الذي احتقرته مو�سكو.
دع��م زيلين�سكي اتفاقيتي مين�سك
ق��اع��دة حل��ل ن��زاع الدونبا�س ووافق
على �صيغة �شتاينماير للم�ضي قدماً،
وك��ان��ت خ�ط��وات حمفوفة باملخاطر
ب��ال �ن �ظ��ر �إىل الإح � �ب� ��اط والغ�ضب
املتناميني يف �أوك��ران�ي��ا ب�سبب ف�شل
اتفاقيتي مين�سك يف جلب ال�سالم
للدونبا�س .فما ال��ذي ح�صل عليه
زيلين�سكي؟
يجيب ب��اي�ف��ر �أن ب��وت�ين واف ��ق على
اج�ت�م��اع يف دي�سمرب(كانون الأول)

Wednesday

 2019م��ع ال��رئ �ي ����س الأوك� � ��راين،
وامل �� �س �ت �� �ش��ارة الأمل ��ان � �ي ��ة ال�سابقة
�أجنيال مريكل ،والرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون ،تقرر بعده تبادل
ال�سجناء ووقف �شامل لإطالق النار
يف الدونبا�س ،وت��واف��ق على اجتماع
مكمل يف ربيع  ،2020لكن مل ينفذ
م��ن ال�ب�ن��ود ال�ث�لاث��ة �إال ب�ن��د تبادل
ال�سجناء.

نتيجة غري مفاجئة
�أ�ضاف الكاتب �أنه عو�ض ال�سعي �إىل
ت�سوية ،بدا �أن قادة الكرملني يبنون
ح�ساباتهم على �إمكانية �إجبار الوافد

اجلديد �إىل الرئا�سة الأوكرانية على
تنازالت مذلة .وتبنت مو�سكو ب�شكل
مت�صاعد املوقف القائل �إنها مل تكن
طرفاً يف النزاع ،رغم توقيعها اتفاقية
م�ي�ن���س��ك ال �ث��ان �ي��ة ،ك �م��ا � �س �ع��ت �إىل
�إج�ب��ار كييف على التعامل مبا�شرة
م��ع “اجلمهوريتني ال�شعبيتني”
لدونيت�سك ول��وغ��ان���س��ك .ويرف�ض
ال �ك��رم �ل�ين ال �ي ��وم ب �� �ش��دة �أي طلب
م��ن زيلين�سكي لالجتماع ببوتني.
وال �ن �ت �ي �ج��ة غ�ي�ر امل �ف��اج �ئ��ة بح�سب
ب��اي �ف��ر ،ه��ي �أن م��وق��ف زيلين�سكي
ت�صلب جت��اه مو�سكو .وبعد �أن كان
الرئي�س اجلديد يفتقر ملوقف حا�سم

م��ن العالقة ب�ين �أوك��ران�ي��ا والناتو،
ب��ات ال�ي��وم ي��دع��و علناً �إىل ع�ضوية
مبكرة لأوكرانيا يف احللف .والأهم
�أن احل �ك��وم��ة الأوك ��ران� �ي ��ة وق�سماً
كبرياً متزايداً من ال�شعب الأوكراين
�أ�صبحا مقتنعني ب�أنهما �سيعرثان
ع�ل��ى الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار ف�ق��ط� ،إذا
ربطت �أوك��ران�ي��ا �أمنها وا�ستقرارها
مب��ؤ��س���س��ات م�ث��ل االحت ��اد الأوروب ��ي
وحلف �شمال الأطل�سي.
لن يعيد �أوكرانيا
يبدو الكرملني �أن��ه ينوي موا�صلة
ه��ذا امل���س��ار ،ون���ش��ر ب��وت�ين م �ق��ا ًال يف

وي� �ف� �ي ��د ن ��ا�� �ش� �ط ��ون ب� � ��أن
الأقليات الدينية يف الهند
تتعر�ض للتمييز والعنف
ب�شكل م�ت��زاي��د منذ و�صل
ح � � ��زب م � � � ��ودي ال� �ق ��وم ��ي
“حزب ال�شعب الهندي”
(ب �ه ��ارات �ي ��ا ج ��ان ��ات ��ا) �إىل
ال�سلطة عام  .2014ويف
�� ،2020ص� ّن�ف��ت اللجنة
الأم �ي��رك� � �ي � ��ة ل �ل �ح ��ري ��ات
الدينية الدولية الهند لأول مرة منذ العام  2004على �أنها “بلد
مثري للقلق على وجه اخل�صو�ص».

يوليو (متوز) �أنكر فيه حق �أوكرانيا
يف ال��وج��ود دول��ة ذات ��س�ي��ادة ح�سب
بايفر .ويف �أكتوبر(ت�شرين الأول)،
ق � ��ال ال��رئ �ي ����س ال ��رو�� �س ��ي ال�سابق
دم� �ي�ت�ري م��دف �ي��دي��ف احل� � ��وار عن
كييف �إنه “بال جدوى».
ح �� �ش��د اجل �ي ����ش ال ��رو� �س ��ي ع�شرات
�آالف اجل�ن��ود ،وال��دب��اب��ات ،واملدافع،
والعربات القتالية يف مناطق �إطالق
قريبة م��ن �أوك��ران�ي��ا ،م��ا يوحي ب�أن
رو�سيا تعد العتداء ع�سكري كبري.
وي�شري بايفر �إىل �أن ذل��ك لن يعيد
�أوكرانيا �إىل رو�سيا بل �سيولد املزيد
من العقوبات على رو�سيا واملزيد من
تدفق الأ�سلحة الغربية �إىل كييف،
وتعزيز احل�ضور الع�سكري الأطل�سي
ق��رب احل��دود مع رو�سيا �إ�ضافة �إىل
قتلى من اجلنود الرو�س.
لإعادة النظر
ال ي�شك الكاتب يف �أن اجلي�ش الرو�سي
�أق � � ��وى ،ل �ك �ن��ه ي���ض�ي��ف �أن اجلي�ش
الأوك � ��راين �سيفر�ض ث�م�ن�اً .عالوة
ع �ل��ى ذل� ��ك ،ت���س�ت�ع��د ك�ي�ي��ف بجميع
�أح��زاب�ه��ا للحرب ،و�أظ�ه��ر ا�ستطالع
ر�أي يف �أوائل دي�سمرب (كانون الأول)
�أن ثلث امل�ستطلعني ،من �ضمنهم ربع
ال��ذي��ن يعي�شون يف اجل��زء ال�شرقي
م��ن ال �ب�لاد� ،سيحملون ال���س�لاح لو
اجتاحت رو�سيا� ،أوكرانيا .ودعا بايفر
القيادة الرو�سية �إىل �إعادة النظر يف
امل�ق��دم��ات ال�ت��ي ب�ن��ت عليها نهجها،
ف�سوء الفهم ي�ؤدي �إىل �سيا�سة �سيئة،
والكرملني ي�ب��دو م�ستعداً الرتكاب
خط�أ �آخ��ر يف �سل�سلة الأخ�ط��اء التي
ارتكبها يف مقاربته لأوكرانيا ،ووفق
الكاتب� ،سيكون اخلط�أ املقبل م�أ�ساة
لأوكرانيا ...ولرو�سيا �أي�ضاً.

ماليزيا ترفع حظر ال�سفر وتقلل
فرتة انتظار اجلرعة املعززة

•• كواالملبور-رويرتز

قالت وزارة ال�صحة �أم�س الثالثاء
�إن م��ال�ي��زي��ا رف �ع��ت ح�ظ��ر ال�سفر
ع��ن ث�م��اين دول يف ج�ن��وب القارة
الأفريقية كانت �أول من ظهر بها
امل �ت �ح��ور �أوم �ي �ك��رون م��ن فريو�س
ك��ورون��ا ،م�شرية �إىل انت�شاره على
نطاق �أو�سع يف �أنحاء العامل.
و�صرح وزير ال�صحة خريي جمال
ال��دي��ن لل�صحفيني ب� ��أن البلدان
الثمانية ،التي ت�شمل جنوب �أفريقيا
وزميبابوي وموزامبيق وماالوي،
�ستظل يف ق��ائ�م��ة ال �ب �ل��دان عالية
اخلطورة �إذ �ستفر�ض قيود �إ�ضافية
على امل�سافرين القادمني منها عند
ال��و��ص��ول .وق��ام��ت ماليزيا بحظر
التجمعات العامة يف عيد امليالد
وخ�ل�ال ر�أ� ��س ال�سنة ،كما فر�ضت
�شروطا ب�ش�أن اجلرعة التن�شيطية
م��ن ال�ل�ق��اح �ضد كوفيد 19-بني
الفئات الأك�ث�ر عر�ضة للإ�صابة،
منذ ت�سجيل �أول �إ�صابة مبتحور
�أوم�ي�ك��رون يف وق��ت مبكر من هذا
ال�شهر .وق��ال خ�يري ال�ث�لاث��اء �إن
ال�سلطات �ست�سمح بتقليل فرتة
االن �ت �ظ��ار ب�ي�ن اجل��رع��ات الأولية
وال�ت�ن���ش�ي�ط�ي��ة جل�م�ي��ع اللقاحات
�إىل ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ،لتن�ضم بذلك
�إىل قائمة البلدان املتزايدة التي
قللت فرتات االنتظار ،يف حماولة
خلف�ض الزيادة اجلديدة يف �أعداد
الإ�صابة.

األربعاء  29ديسمبر  2021م  -العـدد 13429

29 December 2021 - Issue No 13429

Wednesday

16

دولة الإمارات العربية املتحدة  -وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

األربعاء  29ديسمبر  2021م  -العـدد 13429

الفجر الريا�ضي

29 December 2021 - Issue No 13429

م�شاركات مميزة من مالك الإبل يف �أ�شواط اللقايا املحليات واملهجنات الأ�صايل باملزاينة

Wednesday

17
19
19

فار�س املزروعي يتفقد مزاينة الإبل يف مهرجان حممد بن زايد ل�سباق الهجن ومزاينة الإبل ويتوج الفائزين ب�أ�شواط فئة الإيذاع

•• الذيد-الفجر:

تفقد معايل اللواء ركن طيار فار�س
خلف املزروعي ،القائد العام ل�شرطة
�أبوظبي رئي�س جلنة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية والرتاثية ،موقع
م��زاي �ن��ة الإب� � ��ل وم �� �س��اب �ق��ة املحالب
يف م�ه��رج��ان ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ل�سباق
الهجن ومزاينة الإبل يف مدينة الذيد
ب�إمارة ال�شارقة.
والتقى معاليه خالل جولة ميدانية،
واط � �ل � ��ع م� �ع ��ال� �ي ��ه ،خ �ل ��ال اجل ��ول ��ة
التفقدية ،ب�أع�ضاء جل��ان التحكيم،
واط �ل ��ع ع �ل��ى الإج� � � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة يف
م��زاي �ن��ة الإب � ��ل ،ح�ي��ث راف �ق��ه عي�سى
��س�ي��ف امل ��زروع ��ي ن��ائ��ب رئ�ي����س جلنة
�إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية
وال�تراث�ي��ة ب��أب��وظ�ب��ي ،وعبيد خلفان
امل� ��زروع� ��ي م��دي��ر �إدارة التخطيط
وامل�شاريع باللجنة ،وحممد بن عا�ضد
املهريي مدير املزاينة.
ك�م��ا ت�ف�ق��د م�ع��ال�ي��ه م��وق��ع م�سابقة
امل� �ح ��ال ��ب ،وال �ت �ق��ى ب ��أع �� �ض��اء جلنة
ال �ت �ح �ك �ي��م ف �ي �ه��ا وال� �ق ��ائ� �م�ي�ن على
امل�سابقة ،وا�ستمع ل�شرح م��وج��ز من
م �� �ش��رف امل���س��اب�ق��ة ع �م�بر العامري،
ع��ن �آل�ي��ة امل�سابقة ال�ت��ي يتم خاللها
احت�ساب معدل �إن�ت��اج احلليب خالل
مدة �إقامة الإبل امل�شاركة يف امل�سابقة،
ويتم وزن احللبة ب�شكل مبا�شر �أمام
اللجنة وم��ال��ك الإب ��ل ،وت�سجيلها يف

ال�سجالت اليومية لكل ناقة.
كما ت��وج معاليه الفائزين ب�أ�شواط
مزاينة الإب��ل لفئة الإي ��ذاع املحليات
واملهجنات الأ�صايل ،بح�ضور عي�سى
��س�ي��ف امل ��زروع ��ي ن��ائ��ب رئ�ي����س جلنة
�إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية
وال�تراث�ي��ة ب��أب��وظ�ب��ي ،وعبيد خلفان
امل� ��زروع� ��ي م��دي��ر �إدارة التخطيط
وامل���ش��اري��ع باللجنة ،وع ��دد م��ن كبار
م �ل��اك الإب � � ��ل يف الإم � � � � ��ارات ودول
اخلليج.
و�أ� �س �ف ��رت ن �ت��ائ��ج امل��زاي �ن��ة يف �شوط
الإي� ��ذاع ��ش��راي��ا لأب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل ،عن
ف��وز "روز" ملالكها خ��ال��د عبيد علي
م��ران املن�صوري باملركز الأول ،فيما

جاءت باملركز الثاين "�صواب " ملالكها
بخيت غالب �سلطان غالب املن�صوري،
املركز الثالث "ميزه التميز" ملالكها
فهم خمي�س �سعيد ال�ع��ود ال�سناين،
املركز الرابع "غال" ملالكها عبدالعزيز
حممد عاي�ض علي القحطاين ،ويف
امل��رك��ز اخل��ام ����س "الع�سره" ملالكها
م�سعود مهدي هطيل احلبابي.
ويف �شوط الإيذاع تالد حمليات لأبناء
ال�ق�ب��ائ��ل ،ح�صلت ع�ل��ى امل��رك��ز الأول
"ال�شايبه" ملالكها �سهيل منيف مطر
منيف املن�صوري ،فيما ج��اءت باملركز
الثاين "بنت �صوغان " ملالكها علي
��س��امل عبيد ه�ي��اي امل�ن���ص��وري ،املركز
ال �ث��ال��ث "ميا�سه" مل��ال �ك �ه��ا �سلطان

مبارك علي حممد املن�صوري ،املركز
الرابع "ب�شاير" ملالكها غالب �سلطان
غ��ال��ب را� �ش��د امل �ن �� �ص��وري ،ويف املركز
اخلام�س "�شارة" ملالكها ح�سني ح�سن
علي �سعيد املحرمي.
�أم��ا يف �شوط الإي��ذاع �شرايا حمليات
لأبناء القبائل (املخ�ص�ص لإبل �أبناء
املنطقة) ،فازت باملركز الأول "اللب�سة
" ملالكها م�صبح �سيف را�شد الرايحى
العليلى ،فيما جاءت باملركز الثاين "
منوه" مل��ال�ك�ه��ا حم�م��د عبيد حممد
را�شد املزروعي ،املركز الثالث " كفو"
مل��ال�ك�ه��ا ع�ب�ي��د ��س�ي��ف را� �ش��د الرايحي
ال�ع�ل�ي�ل��ي ،امل��رك��ز ال��راب��ع " احلذرة"
مل��ال �ك �ه��ا ع �ل��ي حم �م��د ن��ا� �ص��ر دل� ��وان

الكتبي ،ويف املركز اخلام�س " بياته"
ملالكها �سامل عبداهلل ماجد الزمر.
وذه��ب املركز الأول يف �شوط الإيذاع
امل�ه�ج�ن��ات الأ� �ص��اي��ل لأب �ن��اء القبائل،
�إىل "ب�صمة" مل��ال�ك�ه��ا ع��و���ض را�شد
ح��رج��و���س ال� �ع� �م�ي�ري ،ف �ي �م��ا ج ��اءت
باملركز الثاين "ودعة" ملالكها حا�ضر
��س��اري بلو�ش ب��راك امل��زروع��ي ،املركز
ال �ث��ال��ث "�شواهني" مل��ال�ك�ه��ا مبارك
��س�ل�ط��ان م �ب��ارك ��س�ع�ي��د املن�صورى،
امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع "زعفرانة" ملالكها
�ساري بلو�ش براك املزروعي ،ويف املركز
اخل��ام����س "املتحدة" ملالكها �سلطان
مبارك �سعيد حمد املن�صوري.
م�شاركات مميزة من م�لاك الإب��ل يف

�أ� �ش��واط اللقايا املحليات واملهجنات
الأ�صايل باملزاينة
�شهدت �أ�شواط فئة اللقايا للمحليات
واملهجنات الأ�صايل �ضمن م�سابقات
اليوم الثالث ملزاينة الإب��ل م�شاركات
مميزة م��ن م�لاك الإب��ل يف الإم ��ارات
ودول اخلليج ،للم�شاركة.
وت ��وج ع�ي���س��ى ��س�ي��ف امل ��زروع ��ي نائب
رئ� �ي� �� ��س جل� �ن ��ة �إدارة امل� �ه ��رج ��ان ��ات
وال �ب��رام � ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث� �ي ��ة
ب ��أب ��وظ �ب ��ي ،ال �ف��ائ��زي��ن ب ��الأ�� �ش ��واط
بح�ضور عبيد خلفان املزروعي مدير
�إدارة التخطيط وامل�شاريع باللجنة.
و�أ� �س �ف ��رت ن �ت��ائ��ج امل��زاي �ن��ة يف �شوط
ل �ق��اي��ا � �ش��راي��ا لأب �ن ��اء ال �ق �ب��ائ��ل ،عن

ف� ��وز "الظبي" مل��ال �ك �ه��ا ع �ل��ي �سامل
عبيد هياي املن�صوري باملركز الأول،
فيما ج��اءت باملركز ال�ث��اين " الدامر
" مل��ال �ك �ه��ا م �� �س �ع��ود م �ه��دي هطيل
احل �ب��اب��ي ،امل��رك��ز ال �ث��ال��ث " خ�ي�رة "
ملالكها عبد اهلل مبخوت غامن را�شد
امل �ن �ه��ايل ،امل��رك��ز ال ��راب ��ع " جمايل"
ملالكها خالد بن حممد بن �سعيد بن
علي الر�شيدي ،ويف املركز اخلام�س "
مكيده" ملالكها عبداهلل �صالح جابر
القمدة العامري.
ويف �شوط لقايا تالد حمليات لأبناء
القبائل ،ح�صلت على املركز الأول "
غري" ملالكها علي �سامل عبيد هياي
املن�صوري ،فيما جاءت باملركز الثاين

" ال�سلع" ملالكها خمي�س ماجد را�شد
�شفيان امل�ن���ص��وري ،امل��رك��ز ال�ث��ال��ث "
نوف" ملالكها ح�م��دان م�صبح عامر
ح��وي��رب امل�ن���ص��وري ،امل��رك��ز ال��راب��ع "
م�صيحة" مل��ال�ك�ه��ا ح�م�ي��د ع�ب��د اهلل
حممد القريني ،ويف املركز اخلام�س
" �شواهني بن �سنيه" ملالكها عي�ضه
مبخوت غامن بن �سنيه املنهايل.
�أم ��ا يف ��ش��وط ل�ق��اي��ا ��ش��راي��ا حمليات
لأبناء القبائل (املخ�ص�ص لإبل �أبناء
املنطقة) ،فقد ف��ازت باملركز الأول "
حتدي" ملالكها م�صبح �سيف را�شد
الرايحى العليلي ،فيما جاءت باملركز
الثاين " العنود" ملالكها حممد را�شد
�سامل ال�شاوي الغفلي ،املركز الثالث
"ال�شاهينة" ملالكها �سيف عبيد مطر
ب�ل�ح��وي����س �آل ع �ل��ي ،امل��رك��ز ال��راب��ع "
�سرابة" ملالكها عبداهلل �سعيد عبيد
�ضاعن الكتبي ،ويف امل��رك��ز اخلام�س
" �سمحه" ملالكها حممد عبيد حممد
را�شد املزروعي.
وذه ��ب امل��رك��ز الأول يف ��ش��وط لقايا
مهجنات �أ�صايل لأبناء القبائل� ،إىل
"�شقرا" مل��ال�ك�ه��ا م�صبح م�ط��ر علي
غ��ري��ر ال�ك�ت�ب��ي ،ف�ي�م��ا ج ��اءت باملركز
ال �ث ��اين "مزايا" مل��ال �ك �ه��ا من�صور
عبداهلل الدوده �سويد العامري ،املركز
الثالث "ال�شقرا" ملالكها مبارك يافور
مزينه العامري ،املركز الرابع "ملحة"
ملالكها �سامل �سيف حممد املقبايل،
ويف املركز اخلام�س " عجايب" ملالكها
حممد بن ناجي بن ي�سلم ال�صيعري.

كرم الرعيل ال�سابق امل�ساهم بتطوير ميدان ال�سوان

قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة ي�شهد احلفل اخلتامي لربنامج الرماية
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

�شهد �سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة
يف ميدان الرماية مبنطقة ال�سوان احلفل اخلتامي للربنامج التدريبي للرماية
 2021يف دورته الرابعة بح�ضور �سعادة العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي
نائب قائد عام ال�شرطة وعدد من مدراء االدارات و كبار ال�ضباط .
و�أكد �سعادة اللواء النعيمي �أن بطوالت الرماية واالحتفاء ال�سنوي برباجمها
التدريبية تعترب رافدا حيويا الختيار �أع�ضاء فريق الرماية الذي ميثل �شرطة
ر�أ� ��س اخليمة يف ال�ب�ط��والت ال�سنوية ال�ت��ي ت�ق��ام حت��ت مظلة وزارة الداخلية
وت�سعى وراء حتفيز الرماة على بذل املزيد من اجلهود حل�صد نتائج متميزة
ومتقدمة .
ولفت �إىل �أن القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة ت�ؤمن ب�أن موظفيها ميثلون
ال��رك�ي��زة الأ�سا�سية والأوىل يف املنظومة الأم�ن�ي��ة مم��ا يتطلب احل��ر���ص على
تطوير قدراتهم ومهاراتهم با�ستمرار مبا يف ذلك تدريبهم على حمل ال�سالح

وا�ستخدامه بالطرق ال�صحيحة ملا لذلك من دور يف ن�شر وحفظ الأمن والأمان
يف جمتمعنا املحلي  .من جهته �أو�ضح العقيد الدكتور نا�صر البكر مدير مركز
تدريب �شرطة ر�أ���س اخليمة �أن هذا الربنامج التدريبي ي�أتي ل�صقل مهارات
رج��ال ال�شرطة يف ا�ستخدام ال�سالح �أُث�ن��اء ت��أدي��ة امل�ه��ام الوظيفية م��ن خالل
حت�سني م�ستوى الأداء ال�شرطي يف التعامل م��ع امل�ت�غ�يرات الأم�ن�ي��ة وتطور
اجلرمية واحلفاظ على الدولة ومكت�سباتها من خمتلف اجلرائم التقليدية
واملنظمة والعابرة للحدود  .و�أف��اد �أن مركز تدريب �شرطة ر�أ���س اخليمة نفذ
خالل العام اجلاري  55دورة تدريبية وور�ش عمل بلغ عدد امل�ستفيدين منها
 2371من منت�سبي القيادة ف�ضال عن تنفيذ فعاليات الرماية على مرحلتني
ا�ستفاد منها  2739موظفا  .ويف ختام احلفل كرم �سعادة اللواء علي عبد اهلل
بن علوان النعيمي الفائزين يف البطولة التي �شارك فيها  40منت�سبا من كبار
ال�ضباط  ،وال�ضباط  ،و�ضباط ال�صف وال�سيدات كما ك��رم �سعادته الرعيل
ال�سابق ممن كانت لهم ب�صمات يف تطوير ميدان الرماية يف ال�سوان فيما مت
تقدمي درع تذكاري ل�سعادة القائد العام .
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الفجر الريا�ضي

Wednesday

ليفاندوفي�سكي يزور �إك�سبو 2020

اهتمام عاملي مب�ؤمتر دبي الريا�ضي الدويل وحوار ليفاندوفي�سكي ومبابي
• النجوم يتحدثون عن التحديات التي تواجه الكرة العاملية ويعربون عن �سعادتهم بالتواجد يف
دبي
ح �ظ ��ي "م�ؤمتر دب � ��ي الريا�ضي
الدويل" ع���ض��و "مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية" ،وحفل
ج��وائ��ز "دبي ج�ل��وب �سوكر" الذي
�أق �ي��م يف "برج خليفة" حت��ت �شعار
"ملتقى العامل" باهتمام ومتابعة
الإع�ل�ام العاملي ال��ذي تفاعل ب�شكل
وا��س��ع م��ع م��ا مت ط��رح��ه يف اجلل�سة
احل ��واري ��ة ال �ت��ي جت �م��ع �أه� ��م جنوم
ال�ع��امل وال�ت��ي يحر�ص جمل�س دبي
الريا�ضي على تنظيمها يف كل دورة
م��ن دورات امل ��ؤمت��ر �سنويا للتعرف
على �أ�سلوب احلياة واللعب وطريقة
تفكري وتعامل جن��وم الكرة العاملية
م��ع خم�ت�ل��ف ال�ت�ح��دي��ات ور�أي �ه��م يف
�أهم الق�ضايا التي تخ�ص كرة القدم
العاملية.
الن�سخة ال�ساد�سة ع�شرة من م�ؤمتر
دبي الريا�ضي الدويل التي ح�ضرها
�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي
ال��ري��ا� �ض��ي ،وم �ع��ايل م�ط��ر الطاير
ن��ائ��ب رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ،وع � ��دد من
ال���ش�خ���ص�ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،حظيت
باهتمام كبري من ال�صحافة املحلية
وال ��دول� �ي ��ة ح �ي��ث � �س �ل �ط��ت و�سائل
الإعالم العاملية ال�ضوء للحديث عن
النجاح الكبري ال��ذي حققه امل�ؤمتر

وعلى �أهمية اجلل�سة احلوارية الأوىل
م��ن نوعها ال�ت��ي افتتح بها احلدث
وجمعت لأول م��رة يف ال�ع��امل اثنني
من �أب��رز املهاجمني يف العامل حال ًيا
هما البولندي روبرت ليفاندوف�سكي
الذي دخل مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية يف ت�سجيل الأه � ��داف يف
ال�ب��ون��د��س�ل�ي�غ��ا وح �ق��ق ال �ع��دي��د من
البطوالت وح�صد الأل�ق��اب العاملية
ك��أف���ض��ل الع ��ب يف ال �ع��امل و�أف�ضل
الع��ب يف �أوروب ��ا ،والفرن�سي كيليان
مبابي الذي يعد �أهم مهاجم �شاب يف
العامل حال ًيا وميثل اجليل اجلديد
م ��ن الع �ب��ي ك� ��رة ال� �ق ��دم العامليني
وال ��ذي ف��از م��ع امل�ن�ت�خ��ب الفرن�سي
بك�أ�س العامل  2018وبطولة دوري
الأمم الأوروبية يف  2021وح�صد
العديد من البطوالت وحقق العديد
من الألقاب العاملية.
وك � ��ان م ��ن �أه � ��م ال �ن �ق��اط ال �ت ��ي مت
ط��رح �ه��ا خ �ل�ال اجل �ل �� �س��ة مناق�شة
ط��ري �ق��ة ال �ل �ع��ب احل��دي �ث��ة يف كرة
القدم وبناء الفريق الناجح وطريقة
توظيف النجوم يف الت�شكيل املنا�سب
لتحقيق ال �ن �ج��اح ،وك��ذل��ك مقرتح
تنظيم ك�أ�س العامل كل عامني و�أهم
الق�ضايا ال�ت��ي ت��واج��ه ال�لاع�ب�ين يف
ك��رة القدم حيث �أك��د كال الالعبني

�أن ك��رة ال �ق��دم ح��ال�ي��ا �أ��ص�ب��ح حتمل
الكثري من التحديات البدنية التي
ت��ؤث��ر على �أداء الالعبني وحالتهم
البدنية والذهنية حيث �أن الالعبني
يف الأندية واملنتخبات العاملية يلعبون
�أكرث من  60مباراة يف العام الواحد
وب��ال �ت��ايل ف�ي�ج��ب ال�ت�ف�ك�ير يف عدم
زي ��ادة ع��دد امل�ب��اري��ات بال�شكل الذي
يزيد من الأعباء البدنية والنف�سية
على الالعبني
وج��دد ق��ال مبابي�" :أنا �سعيد جدًا
ل �ت��واج��دي يف دب ��ي ،واج�ت�م��اع��ي مع
نخبة م��ن �أه��م الالعبني يف العامل
م ��ن الأ� �س ��اط�ي�ر ال �ك �ب��ار والأ�سماء
ال�ك�ب�يرة يف ك��رة ال �ق��دم� ،إن ��ه �إجن��از
كبري يل للفوز بهذه اجلائزة يف دبي،
فهي متثل حافز كبري لتقدمي املزيد،
للحفاظ ع�ل��ى امل�ك��ان��ة ال�ت��ي و�صلت
�إليها ،ف�أنا �أري��د �أن ي�سطر ا�سمي يف
التاريخ ،و�أنا متعط�ش لإحراز املزيد
من اجل��وائ��ز �سنويًا ،لذلك علي �أن
�أت � ��درب ك��ل ي ��وم ب�ج��د �أك�ب�ر فهناك
العديد م��ن الالعبني اجليدين يف
ال�ع��امل و�إذا تكا�سلت ي��و ًم��ا �سي�أخذ
�أحد ما مكاين".
يف ح�ي�ن ق� ��ال ل �ي �ف��ان��دوف �ي �� �س �ك��ي يف
ح�سابه على ان�ستغرام� :إنه ملن دواعي
��س��روري دائ� ًم��ا �أن �أك��ون هنا يف دبي

و�أن �ألتقي بالعديد م��ن الأ�صدقاء
والالعبني الرائعني� .شكراً جزي ً
ال
لكم على اجلوائز ،فهي ق ّيمة للغاية
بالن�سبة يل� ..شكراً جلميع املعجبني
ال��ذي��ن � �ص��وت��وا يل� .أود �أن �أه ��دي
ه��ذه اجل��وائ��ز للريا�ضيني ال�شباب
يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل .ت��ذك��ر �أنه
م��ن �أج��ل حتقيق ال�ن�ج��اح ،عليك �أن
تتعافى مرا ًرا وتكرا ًرا من �إخفاقاتك
وتوا�صل الكفاح من �أجل �أحالمك.
م�بروك لكل الفائزين! �أمتنى لكم
ك��ل التوفيق وال�ن�ج��اح للعام القادم
!2022
وزار جن ��م ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ وقائد
املنتخب البولندي مقر �إك�سبو دبي
 ،2020وحت��دث جلمهور احلدث
الأك �ب��ر يف ال �ع��امل ال��ذي��ن جتمعوا
يف � �س ��اح ��ة ال ��و�� �ص ��ل ق �ل ��ب �إك�سبو
وا��س�ت�م�ت�ع��وا ب��زي��ارة ال�ن�ج��م العاملي
الكبري وم�شاهدته وهو يتحدث عن
�سعادته باحل�ضور �إىل دب��ي وزيارة
�إك���س�ب��و  2020وال �ف��وز باجلائزة
العاملية ،كما التقط عدد كبري منهم
�صو ًرا مع جنمهم العاملي الكبري.
ك�م��ا ع�بر ال�ع��دي��د م��ن جن��وم الكرة
ال�ع��امل�ي��ة ال��ذي��ن ح �� �ض��روا الفعالية
ك�ضيوف من داخل وخارج الدولة �أو
من الذين مت تكرميهم عن �سعادتهم

بح�ضور هذا احل��دث ال�سنوي الذي
يعد فر�صة للقاء خمتلف الأطراف
ال �ف��اع �ل��ة يف ك � ��رة ال� �ق ��دم العاملية
م ��ن �إداري� �ي� ��ن والع� �ب�ي�ن وم ��درب�ي�ن
وا��س�ت�ع��را���ض واق ��ع وم���س�ت�ق�ب��ل كرة
ال �ق��دم ال�ع��امل�ي��ة ،وك��ذل��ك االحتفال
ب��ال�لاع�ب�ين امل�ب��دع�ين م��ن �أ�صحاب
الإجن��ازات الذين نالوا �شرف الفوز
بهذه اجلائزة.
وم��ن �أه ��م و��س��ائ��ل الإع �ل�ام العاملية
ال �ت��ي ت �ن��اول��ت �أخ �ب ��ار امل ��ؤمت ��ر قناة
��س�ك��اي ��س�ب��ورت الإي �ط��ال �ي��ة ،ب��ي بي
��س��ي ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،صحيفة ورادي ��و
ماركا ،ذا �صن الربيطانية ،فوتبول
�إيطاليا ،قناة يورو�سبورت ،قناة �إي
ا�س بي �إن ،قناة فران�س  ،24قناة تي
ايه  3ال�سلوفاكية ،تلفزيون ت�شانلز
النيجريي� ،صحيفة �سبورتنغ نيوز
الأم ��ري �ك �ي ��ة ،اي ��ه ا� ��س الإ�سبانية،
لو�إيكيب الفرن�سية� ،صحيفة �أبوال
ال�برت�غ��ال�ي��ة ،م��وق��ع ن��ادي بر�شلونة
الر�سمي� ،سي �إن اي��ه ال�سنغافوري،
ج � ��وول ،ي ��اه ��و� ،إن �� �س��اي��در �سبورت،
�سبورت�س الفرن�سي ،ل��و باري�سيان
الفرن�سي ،وغريها الكثري من و�سائل
على احلدث من احل�سابات الر�سمية ح�سابات النجوم والأن��دي��ة امل�شاركة ان�ستغرام وتويرت وفي�سبوك الذين
الإعالم من خمتلف دول العامل.
ك �م��ا ا� �ش �ت �ع �ل��ت و�� �س ��ائ ��ل التوا�صل وغ�ير الر�سمية يف �أك�ثر م��ن  200وال�ف��ائ��زة التي يزيد ع��دد متابعيها تابعوا لقطات م�صورة و�أف�ل�ام عن
االج�ت�م��اع��ي ب��الأخ �ب��ار والتعليقات دول � � ��ة ح � ��ول ال � �ع� ��امل وم � ��ن بينها ع �ل��ى م �ل �ي��ار م �ت��اب��ع ع �ل��ى من�صات احلدث ال�سنوي.

احتاد الكرة يتعاقد مع مديرة فنية برازيلية ملنتخباتنا الوطنية الن�سائية

بو�شالخ تثمن دعم جمل�س �إدارة جمل�س الإدارة لتطوير الكرة الن�سائية
•• دبي-الفجر:

تعاقد احتاد الإم��ارات لكرة القدم
م��ع ال�برازي�ل�ي��ة كاميال �أورالن ��دو
ل �� �ش �غ��ل م �ن �� �ص��ب امل� ��دي� ��ر الفني
للمنتخبات الإم��ارات �ي��ة الن�سوية
ل �ل �ف�ت�رة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ,وث �م �ن��ت �أم ��ل
بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
ال� �ك ��رة ,رئ �ي ����س جل �ن��ة ك ��رة القدم
الال حمدود
الن�سائية الدعم
ال��ذي يقدمه جمل�س �إدارة احتاد
ال �ك��رة ب��رئ��ا��س��ة ال���ش�ي��خ را� �ش��د بن
حميد النعيمي لن�شاط كرة القدم
الن�سائية.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

�أن ا� �س �ت �ف��ادة ال�ع�ن��ا��ص��ر الوطنية
الن�سوية �ستكون كبرية من خالل
ال �ت �ع��رف �إىل امل ��دار� ��س الكروية
املختلفة ,ومن �أبرزها الربازيلية.
ومتنت بو�شالخ التوفيق والنجاح
ل �ل �ج �م �ي��ع وحت� �ق� �ي ��ق الأه� � � � ��داف
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة .ب � ��دوره � ��ا �أع ��رب ��ت
ال�ب�رازي� �ل� �ي ��ة ك��ام �ي�ل�ا �أورالن� � � ��دو
ع��ن ��س�ع��ادت�ه��ا ب��وج��وده��ا يف دولة
الإم� � � � ��ارات وت��ول �ي �ه��ا م�س�ؤولية
الإ�شراف على تدريبات منتخبات
ال�سيدات ،م�شرية �إىل �أنها �ست�ضع
خ�ب�رات �ه��ا ال �ت��دري �ب �ي��ة وجتاربها
ال ��ذي ُع �ق��د م���س��اء �أم ����س يف مقر ال�ب�رازي� �ل� �ي ��ة ك��ام �ي�ل�ا �أورالن� � � ��دو ال�ن���س��ائ�ي��ة .ح�ضر امل ��ؤمت��ر غالية القدم الن�سائية ،وو�سائل الإعالم املرحلة املقبلة �ست�شهد عم ً
ال كبرياً و�أن التعاقد م��ع �أورالن ��دو خطوة ال�سابقة خل��دم��ة ال�ك��رة الن�سائية
احتاد الكرة بدبي واخلا�ص بتقدمي ب�صفتها م��دي��رة فنية ملنتخباتنا ع�ب��داهلل امل��ازم��ي ع�ضو جلنة كرة املختلفة .وق��ال��ت ب��و��ش�لاخ �" :إن من �أج��ل تطوير الكرة الن�سائية ,مهمة يف م�سرية البناء" ,م�ؤكدة الإماراتية.

رابطة املحرتفني تبحث حت�ضريات «ال�سوبر» مع اجلهات احلكومية وممثلي اجلاليات يف العني مهرجان ليوا الدويل « تل مرعب»
يدخل يومه الـ  14بالـ «برين �آوت»

•• �أبوظبي –الفجر:

ناق�شت رابطة املحرتفني الإماراتية
اال�ستعدادات اخلا�صة بك�أ�س ال�سوبر
الإم ��ارات ��ي ،م��ع اجل �ه��ات احلكومية
املحلية ،وممثلي اجلاليات يف العني،
خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال�ت�ن���س�ي�ق��ي ،الذي
عقد يوم الأحد املا�ضي ،با�ستاد هزاع
ب��ن زاي ��د يف م��دي�ن��ة ال �ع�ين ،يف �إطار
التح�ضريات املتوا�صلة من �أجل هذه
ال�ب�ط��ول��ة ،ال �ت��ي جت�م��ع ب�ي�ن فريقي
اجل� ��زي� ��رة ب �ط��ل ال � � � ��دوري ،و�شباب
الأه�ل��ي بطل ك��أ���س رئي�س ال��دول��ة يف
املو�سم املا�ضي ،ي��وم اجلمعة ،املوافق
 7يناير  ،2022وتقام حتت �شعار
"الإمارات ملتقى العامل".
ح�ضر االجتماع ممثلون عن �إدارات
الرابطة ،و�إدارة �ستاد هزاع بن زايد،
ومت خ�ل�ال��ه م�ن��اق���ش��ة � �س �ب��ل تعزيز
احل �� �ض��ور اجل �م��اه�ي�ري يف امل� �ب ��اراة،
و�آليات الدعم التي �ستقدمها اجلهات
احلكومية واجلاليات لإجن��اح "ك�أ�س
ال�سوبر" ،الذي مت اختيار �إقامته يف
العني ،بالنظر للنجاحات والإمكانات

•• الظفرة-وام:

امل�ع��روف��ة لهذه املدينة يف ا�ست�ضافة
�أكرب و�أهم الأحداث الريا�ضية عموماً،
وك ��رة ال �ق��دم ع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص،
وه��ي ال�ت��ي ك��ان��ت وج�ه��ة للعديد من
املباريات النهائية للبطوالت املحلية
والعربية� ،إىل جانب ح�ضورها البارز
على ال�ساحة القارية يف نهائيات �أمم
�آ�سيا املا�ضية ،وا�ست�ضافة مباريات يف
ك�أ�س العامل للأندية ،ونالت �شهادة
التقدير والنجاح من �أكرب املنظمات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة .ومت خ �ل�ال االجتماع

الت�أكيد على �أهمية �أن يكون "ك�أ�س م ��ع �إق ��ام ��ة م �ن��اط��ق ل �ل �ج �م��اه�ير يف وبحث جاهزية ا�ستاد هزاع بن زايد،
ال�سوبر"� ،أك�ث�ر م��ن جم ��رد مباراة املنطقة اخل��ارج�ي��ة لإ��س�ت��اد ه��زاع بن ال��ذي ظهر ب��أب�ه��ى حلة وق ��درة على
ك��رة ق��دم مل��دة  90دق�ي�ق��ة ،ول�ك��ن �أن زاي ��د ،وف�ت��ح امل �ج��ال �أم ��ام اجلماهري ا�ست�ضافة امل�ب��اراة ،بالنظر للأجواء
يتم تكثيف اجلهود جلعلها كرنفاال من كافة اجلن�سيات؛ من املواطنني اجل�م��اه�يري��ة امل �م �ي��زة ،ال �ت��ي متيزت
ريا�ض ًّيا �شامال جلميع فئات املجتمع ،وامل �ق �ي �م�ين ،ل�ل�ح���ض��ور وال ��دخ ��ول يف ب�ه��ا امل� �ب ��اراة الأخ� �ي��رة ،ال �ت��ي جمعت
ل�ت�ل�ت�ق��ي ف �ي��ه اجل �م ��اه�ي�ر ،وحتتفل � �س �ح��وب��ات ع �ل��ى ج ��وائ ��ز ق �ي �م��ة بني ب�ين العني والن�صر يف دوري �أدنوك
م�ع�اً بعيد االحت ��اد اخلم�سني لدولة �شوطي املباراة وعقب �صافرة النهاية .للمحرتفني ،م��ن حيث الت�سهيالت
الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وذلك وتال االجتماع القيام بزيارة ميدانية ل�ل�ج�م��اه�ير ،وت��وف�ير ج��ان��ب الأم ��ور
م� ��ن خ �ل��ال ال�ت�رت� �ي� �ب ��ات اخلا�صة من قبل احل�ضور ملرافق ا�ستاد هزاع اللوجي�ستية من �إدارة اال�ستاد للقيام
ال �ت��ي ��س�ت�ت��م �إق��ام �ت �ه��ا ،والفعاليات ب ��ن زاي� � ��د ،ح �ي��ث مت ال ��وق ��وف على ب��ال�ترت �ي �ب��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة الالزمة
امل�صاحبة قبل وخ�لال وبعد املباراة ،الرتتيبات اخلا�صة باحلدث املرتقب ،لـ"ك�أ�س ال�سوبر".

وا�صل مهرجان ليوا ال��دويل "تل مرعب - 2021
 " 2022مناف�ساته يف �أجواء مثرية مبنطقة الظفرة
وتل مرعب مع ختام حتدي حلبة الدراجات "يو تي"
م�ساء �أم�س مب�شاركة وا�سعة من املتناف�سني.
و�شهدت النتائج �سيطرة �إماراتية على املراكز الأوىل،
حيث حقق املركز الأول يف فئة "توربو" حممد قلزار،
وح��ل ثانيا حممد �سعيد ،وثالثا مطر الهاملي ،ويف
فئة بدون "توربو" حل يف املركز الأول حممد الكندي،
فيما جاء ثانيا حممد قلزار ،وثالثا مطر جمعة.
وت�ستمر حتديات مرعب اليوم يف اليوم الرابع ع�شر
م��ع م�ن��اف���س��ات ال �ـ " ب�ي�رن �آوت " �إح ��دى الفعاليات
اال�ستعرا�ضية لل�سيارات ،والتي من املنتظر �أن ت�شهد
�إثارة كبرية وح�ضور جماهريي وا�سع يف حلبة مرعب،
وينتظر ع�شاق وم�شاركي املناف�سات انطالق التحد
الأقوى يف تل مرعب وهو �صعود التل يومي اخلمي�س
واجلمعة املقبلني كي يكون �سباق �صعود التل هو �أف�ضل
ختام للمناف�سات املثرية يف مهرجان ليوا الدويل.

و�أ��ش��اد عبد اهلل بطي القبي�سي رئي�س جمل�س �إدارة
ن ��ادي ل�ي��وا ال��ري��ا��ض��ي ب��ال�ن�ج��اح ال�ك�ب�ير ال ��ذي حققه
امل�ه��رج��ان ه��ذا امل��و��س��م ،وب��الإق �ب��ال اجل�م��اه�يري من
خمتلف مناطق الدولة وعدد من دول اخلليج ،خا�صة
م��ع ت�ن��وع الفعاليات وال�ب�ط��والت القوية واخلدمات
املقدمة .وقال" :قدمنا مهرجانا متكامال للمنطقة
يف هذه الفرتة ،وا�ستطعنا الو�صول �إىل �شريحة كبرية
م��ن اجل�م�ه��ور ،وت�ع��د زي ��ادة ن�سبة امل���ش��ارك�ين يف مثل
ه��ذه ال�سباقات م��ن �ضمن اولوياتنا ،يف ظ��ل تطبيق
كافة الإج ��راءات االح�ترازي��ة حفاظا على امل�شاركني
واجلمهور" .و�أ� �ض��اف القبي�سي " :نتوقع �أن ن�شهد
ن�سبة م�شاركة وا�سعة وح�ضور كبري يف �آخر يومني من
املهرجان ،ونحن م�ستعدون لذلك عرب ف��رق العمل
واللجان املختلفة امل�ستعدة للتعامل مع كل امل�ستجدات
ب��اح�تراف�ي��ة وك �ف��اءة ع��ال�ي��ة ،ون�ت�م�ن��ى ال���س�لام��ة لكل
امل�شاركني يف مناف�سات �صعود ال�سيارات للتل ،و�أ�شعر
ب�سعادة بالغة لإقبال اجلماهري على ليوا ووك طوال
�أيام املهرجان ،وكذلك على مراكز اخلدمات املتنوعة
باملنطقة".

الفجر الريا�ضي
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قائمة �أغلى العبي العامل تخلو من مي�سي ورونالدو وليفاندوفي�سكي مع نهاية 2021
•• �أبوظبي-وام:

خلت قائمة �أغلى  10العبني كرة قدم يف العامل مع نهاية عام  2021من
الأرجنتيني ليو مي�سي العب باري�س �سان جريمان الفائز بجائزة البالون دور
ال�شهر املا�ضي للمرة ال�سابعة يف م�سريته ،والربتغايل كري�ستيانو رونالدو
العب مان�شي�سرت يونايتد و�أف�ضل هداف على مر الع�صور ،والبولندي روبرت
ليفاندوفي�سكي العب بايرن ميونيخ هداف املو�سم  ،2021وذلك يف مفاج�أة
من العيار الثقيل.
واحتل املركز الأول يف قائمة �أغلى العبي العامل وفقا ملوقع " تران�سفري
ماركت" العاملي املتخ�ص�ص يف �أ�سعار وقيمة الالعبني ال�سوقية ،الالعب

الفرن�سي كليان مبابي الفائز �أم�س الأول بجائزة �أف�ضل الع��ب يف العامل
يف ج�ل��وب �سوكر دب��ي  ،2021حيث بلغت قيمته ال�سوقية  160مليون
يورو برغم تراجعها مبا يوازي  65مليون يورو على خلفية ت�أثريات �سوق
انتقاالت الالعبني بجائحة كورونا ،حيث كانت قيمته ال�سوقية قبل اجلائحة
تبلغ  225مليون يورو.
وحل الالعب الرنويجي ايرلينج هاالند مهاجم برو�سيا دورمتوند يف املركز
الثاين بقيمة �سوقية تبلغ  150مليون يورو ،على خلفية عطائه املميز مع
فريقه ،وت�سابق عدد من �أكرب �أندية �أوروبا ل�شرائه واال�ستفادة من خدماته،
خا�صة �أنه ما زال مل يكمل عامه الـ  ،22ويحطم الكثري من الأرقام القيا�سية
كهداف متكامل ميتلك عنا�صر ال�سرعة ولقوة واملهارة يف �آن واحد ويبغ طوله

� 194سم.
وي�ت��واج��د يف امل��رك��ز الثالث ال�لاع��ب امل�صري حممد ��ص�لاح جن��م ليفربول
بقيمة �سوقية تبلغ  100مليون ي��ورو ،م�ستفيدا من انطالقته القوية يف
املو�سم اجل ��اري ،وت���ص��دره لقائمة ه��دايف الربمييري ليج ،وقائمة �صانعي
الأهداف �أي�ضا ،ويقدم �صالح مو�سما ا�ستثنائيا مع ليفربول يف ال�شامبيونز
ليج ،والربمييري ليج.
وي��أت��ي ه��اري ك�ين ه��داف فريق توتنهام يف امل��رك��ز ال��راب��ع م��ن حيث القيمة
ال�سوقية بر�صيد  100مليون يورو �أي�ضا م�ستفيدا من فوزه املو�سم املا�ضي
باحلذاء الذهبي لأف�ضل هداف يف الربمييري ليج ،ويليه البلجيكي روملو
لوكاكو مهاجم ت�سيل�سي بقيمة �سوقية تبلغ  100مليون يورو ،ثم الهولندي

فرانكي دي يوجن العب بر�شلونة الإ�سباين بقيمة �سوقية تبلغ  90مليون
يورو ،والبلجيكي كيفني دي بروين العب مان�شي�سرت �سيتي يف املركز ال�سابع
بقيمة �سوقية تبلغ  90مليون ي��ورو ،والربتغايل برونو فرينانديز العب
مان�شي�سرت يونايتد بقيمة �سوقية تبلغ  90مليون يورو �أي�ضا ،والربازيلي
نيمار دا�سيلفا الع��ب باري�س �سان جريمان بقيمة �سوقية تبلغ  90مليون
ي��ورو ،ثم الإجنليزي فيل فودين العب مان�شي�سرت �سيتي يف املركز العا�شر
بقيمة �سوقية تبلغ  85مليون يورو.
جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن �سوق انتقاالت الالعبني والقيمة ال�سوقية لهم قد
ت�أثرت كثريا بجائحة كورونا ،خا�صة مع تعر�ض معظم �أندية العامل لأزمات
مالية.

�شرطة �أبوظبي تكرم امل�ستجدين
املتميزين يف «برنامج ال�سباحة»
و�أكد العميد الدكتور را�شد حممد بو ر�شيد نائب مدير
•• �أبوظبي-الفجر:
�أك��ادمي �ي��ة �سيف ب��ن زاي ��د للعلوم ال���ش��رط�ي��ة والأمنية
كرمت �شرطة �أبوظبي امل�ستجدين املتميزين يف ال�سباحة �أهمية الربنامج والذي ي�أتي يف �إطار االرتقاء بالعملية
ب�إدارة الت�أهيل ال�شرطي التابعة لأكادميية �سيف بن زايد ال�ت��دري�ب�ي��ة ورف ��ع م���س�ت��وى ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة لعنا�صر
للعلوم ال�شرطية والأمنية بعد التحاقهم يف الربنامج ال�شرطة و�إك�سابهم امل�ه��ارات الأ�سا�سية التي ت�ساعدهم
لثالثة ا�شهر وذلك يف نادي �ضباط �شرطة العني.
على القيام بواجباتهم بكفاءة واقتدار .

�سيف املن�صوري ُي�شارك يف اجتماع جلنة
امل�سابقات باحتاد غرب �آ�سيا

•• �أبوظبي-الفجر

�شارك �سيف ماجد املن�صوري ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات لكرة القدم
ع�ضو جلنة امل�سابقات باحتاد غرب �آ�سيا يف اجتماع اللجنة الذي عُقد �أم�س
عرب تقنية االت�صال املرئي مب�شاركة رئي�س و�أع�ضاء اللجنة وم�س�ؤويل احتاد
غرب �آ�سيا.
وناق�ش االجتماع البنود املدرجة على جدول الأعمال �أهمها التوا�صل الفعال
مع االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ب�ش�أن اعتماد البطوالت التي يُنظمها احتاد
غ��رب �آ�سيا واخل��ا��ص��ة باملنتخبات الوطنية للرجال وال���س�ي��دات واملراحل
العمرية �إىل جانب بطوالت الأندية  ،وبرجمة البطوالت التي �ستقام يف
 2022بحيث تتنا�سب مع �أجندة االحتاد القاري.
وتت�ضمن �أجندة م�سابقات احت��اد غرب �آ�سيا يف العام املقبل  ،بطولة غرب
�آ�سيا الثالثة حتت  23عاماً للفرتة من � 21إىل  29مار�س املقبل ،ومت
اختيار ه��ذا امل��وع��د لإقامتها كبطولة حت�ضريية ملنتخبات منطقة غرب
�آ�سيا التي ت�أهلت نهائيات بطولة ك�أ�س �آ�سيا "الإمارات ،الأردن ،ال�سعودية،

قطر ،الكويت ،العراق" مع خماطبة االحت��ادات الأع�ضاء لتحديد االحتاد
امل�ست�ضيف ،واحتمالية دعوة فرق من خارج منطقة غرب �آ�سيا ،ح�سب عدد
الفرق امل�شاركة من االحتادات الأع�ضاء.
وبطولة احتاد غرب �آ�سيا الثالثة لل�شباب مواليد  2003خالل الفرتة 25
يوليو �إىل � 4أغ�سط�س يف فل�سطني ،والبطولة التا�سعة للنا�شئني مواليد
 2006يف الفرتة من  24مايو �إىل  3يونيو �أو الفرتة من � 1إىل 10
�سبتمرب ،مع حتديد البلد امل�ست�ضيف واملوعد النهائي الحقاً.
وا�ستحدثت الأج �ن��دة البطولة الأوىل ل�ل��واع��دي��ن م��وال�ي��د  2009التي
�ست�ست�ضيفها اململكة العربية ال�سعودية ،و�سيتحدد موعدها ب�شكل نهائي
خالل الفرتة القادمة.
وتنظيم البطولة الثانية لكرة القدم ال�شاطئية �ضمن ا�سرتاتيجيته لتطوير
اللعبة يف املنطقة ،وي�ست�ضيفها االحتاد ال�سعودي لكرة القدم بالتعاون مع
منظمة ،Beach Soccer Worldwideوالبطولة الرابعة لكرة
ال�صاالت للرجال يف دولة الكويت ،على �أن يتم حتديد موعدها الحقاً �إىل
جانب البطوالت اخلا�صة بكرة القدم الإلكرتونية.

اجلامعة الأوزبكية متنح الرزوقي الدكتوراة «ال�شارقة الريا�ضي» ينظم ور�شة تدريبية
بعنوان «الهوية الريا�ضية الرقمية»
الفخرية تقديرا جلهوده يف تطوير لعبة الكاراتيه
•• ط�شقند-وام:

منحت جامعة الدولة االوزبكية للرتبية البدنية والريا�ضية اللواء م نا�صر
عبدالرزاق الرزوقي رئي�س االحتادين الإماراتي والآ�سيوي للكاراتيه النائب
الأول لرئي�س االحتاد الدويل درجة الدكتوراة الفخرية /بروف�سور /بناء
على قرار جمل�س �إدارة اجلامعة تقديرا لإجنازاته للريا�ضة والريا�ضيني
على امل�ستوى ال��دويل والآ�سيوي واملحلي ،ودوره يف تعزيز مكانة ريا�ضة
الكاراتيه يف العامل.
ح�ضر حفل التكرمي رئي�س اجلامعة �أ.د -حممود جون بولتاباييف ،واع�ضاء
جمل�س ادارة اجل��ام�ع��ة ،ورئ�ي����س االحت ��اد االوزب �ك��ي للكاراتيه علم جون
مالييف ،واع�ضاء جمل�س �إدارته كما ح�ضر من االحتاد اال�سيوي را�شد عبد
املجيد �آل علي نائب رئي�س االحتاد اال�سيوي ،وابراهيم الدرع ع�ضو اللجنة
الفنية ،وحممد عبا�س املدير العام الحتاد االمارات للكاراتيه.
والقى اللواء م نا�صر الرزوقي كلمة يف تلك املنا�سبة قدم فيها ال�شكر ملجل�س
ادارة اجلامعة والهيئة التعليمية على حفاوة اال�ستقبال والتكرمي الذي
حظي به واالع�ضاء املرافقون وعلى تقديرهم جلهوده.
ووقع الرزوقي اتفاقية تعاون ب�صفته رئي�سا لالحتاد الآ�سيوي مع اجلامعة
الأوزبكية ،واتفاقية مماثلة مع رئي�س االحتاد االوزبكي للكاراتيه ،وتبادل
املوقعون الدروع وامليداليات التذكارية ..ثم قام الرزوقي ومرافقوه بجولة
تفقدية يف مرافق اجلامعة.

•• ال�شارقة -وام:

�أك��د املهند�س ع��ادل �صالح احل�م��ادي ،ع�ضو �إدارة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
ورئي�س اللجنة الإعالمية والتحول الرقمي باملجل�س� ،أهمية متثيل الهوية
الريا�ضية بال�شكل املالئم من قبل امل�س�ؤولني واملوظفني والالعبني وكوادر
الفرق الريا�ضية يف الدولة ،مبا ينعك�س بالإيجاب على �سمعة ريا�ضتنا وم�ستوى
حتفيز �أف��راد املجتمع واجلمهور على ممار�سة خمتلف الريا�ضات وم�ساندة
ال�ف��رق الريا�ضية .ج��اء ذل��ك خ�لال الور�شة التدريبية التي نظمها جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي بعنوان "الهوية الريا�ضية الرقمية" يف �إطار جهوده لتفعيل
ال��دور التكاملي ب�ين املكونات الأ�سا�سية يف املنظومة الريا�ضية وللتوظيف
الأمثل للهوية الريا�ضية الرقمية لتمثل �أ�سلوب حياة .وا�ستهدفت الور�شة،
التي �أقيمت يف اجلامعة القا�سمية الإعالميني املعنيني بالأندية الريا�ضية
و�شركات ك��رة القدم والأن��دي��ة التخ�ص�صية وم�ؤ�س�سة ريا�ضة امل��ر�أة بالإمارة
البا�سمة .و�شدد املهند�س ع��ادل �صالح احلمادي ،حما�ضر هذه الور�شة ،على
�ضرورة تو�سع وتكامل وثيقة الهوية الريا�ضية للأندية وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية
لت�شمل اجلانب الأخالقي و ال�سلوكي يف التعامل مع فئات املجتمع املختلفة
مبا ينعك�س بالإيجاب على تطور الريا�ضة تكام ً
ال مع مكونات الهوية الأخرى
الرقمية وال�سمعية والب�صرية ومغذياتها اللونية .و�أكد �ضرورة االلتزام ببنود
الهوية املو�ضحة وال�ت��ي ت�سعى ع�بر جهودها الثقافية الريا�ضية مبختلف
�أ�شكالها �أن ت�صب يف ر�ؤي��ة واح��دة و�أه ��داف م�شرتكة تعك�س توجهات حاكم
الإمارة البا�سمة واهتمامه مبمار�سة خمتلف الألعاب الريا�ضية يف مناخ �صحي
وبيئة جاذبة ت�أ�س�س جليل من املوهبني ي�شكلون نواة �أبطال للم�ستقبل.

كافاين ودي خيا ينقذان يونايتد
من اخل�سارة �أمام نيوكا�سل
�أنقذ املهاجم الأوروغ��وي��اين �إدين�سون كافاين وحار�س املرمى الإ�سباين دافيد
دي خيا فريقهما مان�ش�سرت يونايتد من اخل�سارة �أمام م�ضيفه نيوكا�سل ب�إدراك
الأول للتعادل  1-1وت�ألق الثاين ب�ستة ت�صديات االثنني على ملعب "�سانت
جيم�س بارك" يف ختام املرحلة التا�سعة ع�شرة من بطولة �إنكلرتا لكرة القدم.
وعانى مان�ش�سرت يونايتد كثريا �أغلب فرتات املباراة وخ�صو�صا بدنيا بعد غياب
ع��ن املناف�سة مل��دة  15يوما ب�سبب تف�شي ف�يرو���س "كوفيد "-19يف �صفوف
العبيه وبع�ض �أع�ضاء جهازه الفني حيث مت ت�أجيل مباراتيه �أم��ام برنتفورد
وبرايتون.
وك��ان نيوكا�سل يف طريقه �إىل حتقيق ف��وزه ال�ث��اين ه��ذا املو�سم عندما تقدم
بهدف مبكر ملهاجمه الفرن�سي �آالن �سان-ماك�سيميليان يف الدقيقة ال�سابعة،
وكان ب�إمكانه هز ال�شباك مرات عدة لوال ت�ألق دي خيا يف الت�صدي للعديد من
الهجمات بينها �ست كرات بني اخل�شبات الثالث ،ف�ضال عن رد القائم الأي�سر
لكرة البديل جاكوب موريف (.)88
لكن كافاين ال��ذي دف��ع به امل��درب الأمل��اين رال��ف رانغنيك مع جايدون �سان�شو
مطلع ال�شوط الثاين ب��دال من ماي�سون غرينيوود وال�برازي�ل��ي فريد� ،أدرك
التعادل يف الدقيقة  ،71ثم �أهدر بعدها بخم�س دقائق فر�صة �سهلة للتعزيز.
وحافظ يونايتد على �سجله اخلايل من اخل�سارة مع مدربه امل�ؤقت رانغنيك
لكنه ف�شل يف حتقيق فوزه الرابع تواليا وانتزاع املركز اخلام�س من توتنهام
الذي ميلك ثالث مباريات م�ؤجلة.
ورفع يونايتد الذي كان ميني النف�س ر�صيده �إىل  28نقطة يف املركز ال�سابع
بفارق االهداف خلف و�ست هام.
يف املقابل� ،أه��در نيوكا�سل نقطتني ثمينتني يف �سعيه �إىل
الهروب من املراكز امل�ؤدية اىل الت�شامبون�شيب ،واكتفى
بنقطة واحدة رفع بها ر�صيده �إىل  11نقطة وف�ض بها
�شراكة املركز الأخري مع نوريت�ش �سيتي.
وجن��ح نيوكا�سل يف افتتاح الت�سجيل عندما ا�ستغل
خط�أ للمدافع الفرن�سي رافايل فاران يف ت�شتيت كرة
يف و�سط امللعب فانتزعها �شون لونغ�شتاف ومررها
�إىل �سان-ماك�سيمان ال��ذي ت��وغ��ل داخ��ل املنطقة
و�سددها يف الزاوية الي�سرى البعيدة للحار�س دي
خيا (.)7
وج��رب ال�برازي�ل��ي جولينتون حظه بت�سديدة
ق��وي��ة م��ن خ��ارج املنطقة م��رت ب�ج��وار القائم
االي���س��ر ( ،)12ث��م ��س��دد ج��وجن��و �شيلفي كرة
قوية من خارج املنطقة ابعدها دي خيا ب�صعوبة
(.)24
و�أن �ق��ذ ال�سلوفاكي م��ارت��ن دوب��راف �ك��ا مرمى
نيوكا�سل من هدف التعادل بت�صديه النفراد
غ��ري�ن��وود م��ن م�سافة قريبة اث��ر رك�ل��ة حرة
لعبها له الربتغايل برونو فرناندي�ش بذكاء
قبل ان ي�شتتها الدفاع (.)42
وت �ل �ق��ى ن�ي��وك��ا��س��ل � �ض��رب��ة م��وج �ع��ة ب�إ�صابة
مهاجمه ويل�سون يف قدمه الي�سرى فرتك
مكانه ملوريف(.)6+45
ودف ��ع ران�غ�ن�ي��ك ب �ك��اف��اين و��س��ان���ش��و مطلع
ال���ش��وط ال �ث��اين لت�صحيح �أو� �ض��اع فريقه،
لكن �شباكه ك��ادت ت�ستقبل هدفا ثانيا عرب
�سان-ماك�سيمان عندما تلقى ك��رة عر�ضية
من جولينتون �أم��ام املرمى فتابعها بي�سراه
من ن�صف مرت لكن دي خيا ابعدها يف توقيت
منا�سب (.)48
ورد ماركو�س را�شفورد بت�سديدة قوية من خارج
املنطقة ابعدها دوبرافكا ب�صعوبة اىل ركنية (.)50
وت��اب��ع دي خيا ت�ألقه وت�صدى لت�سديدة ق��وي��ة لراين

فرايزر من داخ��ل املنطقة ( ،)63ثم ت�صدى لأخ��رى قوية من خ��ارج املنطقة
ل�سان-ماك�س�سمان (.)66
وكاد البديل موريف ي�ضيف الهدف الثاين من ت�سديدة خادعة من خارج املنطقة
مرت بجوار القائم الأي�سر البعيد ( .)68وجنح كافاين يف �إدراك التعادل عندما
تلقى كرة عر�ضية من املدافع الربتغايل ديوغو دالوت ف�سددها بيمناه من م�سافة
قريبة ارتدت من املدافع جمال ال�سيلز وتهي�أت �أمامه مرة ثانية فهي�أها لنف�سه
و�سددها بني �ساقي الأخ�ير داخل املرمى ( .)71و�أه��در كافاين فر�صة ذهبية
لت�سجيل الهدف الثاين عندما تلقى كرة عر�ضية من
الربازيلي �أليك�س تيلي�س لعبها برعونة
من م�سافة قريبة ف�أبعدها ال�سيلز من
باب املرمى (.)76
وح� ��رم ال �ق��ائ��م االي �� �س��ر م ��وريف
من التعزيز عندما رد ت�سديدة
اخل��ادع��ة م��ن داخ ��ل املنطقة
فتتهي�أ �أم��ام البديل الآخر
ال � �ب� ��ارغ� ��وي� ��اين ميغل
�أمل� �ي��رون ع �ن��د حافتها
ف�سددها قوية �أبعدها
دي خ�ي��ا ب�صعوبة �إىل
ركنية (.)88
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

بد�أت احتفاالت �أعياد امليالد ور�أ�س ال�سنة ،وتختلف طقو�س االحتفال من بلد �إىل �آخر ،وي�ستعر�ض هذا التقرير
�أغرب احتفاالت "الكري�سما�س" حول العامل.
ويوافق  25من دي�سمرب من كل عام ،ذكرى مولد ال�سيد امل�سيح �أو "الكري�سما�س" ،وفقا للطوائف امل�سيحية التي
ت�سري على التقومي الغربي ،وهناك طوائف ت�سري على التقومي ال�شرقي وحتتفل بعيد امليالد يف الـ 7من يناير.
ورغم اخلالف الدائم حول تاريخ ميالد امل�سيح ،حتول االحتفال بالكري�سما�س تدريجيا �إىل ظاهرة عاملية متجاوزا
كونه "احتفاال دينيا" فقط.
يف ال�برت�غ��ال ،ت�ضع ال�ع��ائ�لات �أم��اك��ن �إ��ض��اف�ي��ة على م��ائ��دة ال�ط�ع��ام ل�ل�أق��ارب امل�ت��وف�ي�ين؛ خ�لال ليلة االحتفال
بالكري�سما�س ،ظنا �أن هذا الطق�س ي�ضمن لكل �أ�سرة م�ستقبل �أف�ضل.
وبالإ�ضافة �إىل الزينة والأ�ضواء اخليالية واحللي ،يحب الأوكرانيون رمي العنكبوت اال�صطناعي و�شباكه على
�شجرة الكري�سما�س .وتعود �أ�صول هذا التقليد �إىل حكاية قدمية الم��ر�أة فقرية مل ت�ستطع حتمل تكلفة تزيني
�شجرتها وا�ستيقظت �صباح عيد امليالد لتكت�شف �أن عنكبوتا قد زينها عن طريق �شباكه.
وفقا للفولكلور الرنويجي ،ف�إن ع�شية عيد امليالد هي اليوم الذي تنطلق فيه الأرواح امل�ؤذية وال�سحرة �إىل ال�سماء
من �أجل ن�شر الأفعال ال�شريرة؛ ونظرا لأن ال�سحرة يف�ضلون ا�ستخدام املكان�س كو�سيلة تنقل؛ باتت من تقاليد
العائالت الرنويجية يف ليلة الكري�سما�س �إخفاء �أي مكن�سة ،حتى ال تتمكن ال�سحرة من العثور عليها.
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ل�ص ينام �أثناء ال�سرقة

يعطي ابنته الكوكايني بدال من دواء للأمعاء

يف واقعة غريبة من �أمرها� ،ضبط �أ�صحاب منزل ب�شارع
التليفزيون و�سط مدينة الأق�صر امل�صرية ،ل�صا غلبه
النعا�س �أثناء ال�سرقة ،ووج��دوه غافيا يف الفرا�ش داخل
�إحدى حجرات املنزل.
ويف التفا�صيل ،تلقت مديرية �أم��ن الأق�صر� ،إ�شارة من
ق�سم الأق�صر ،بناء على ب�لاغ من �صاحب منزل ،يفيد
ب�ضبط ل�ص يدعى ع .م ( 30عاما) ،نائما يف فرا�شه بعد
�أن غلبه النعا�س �أث�ن��اء حماولته ال�سرقة بعد منت�صف
الليل .هذا وانتقلت ق��وات الأم��ن ملوقع البالغ ومتكنت
من �ضبط الل�ص والتحفظ عليه داخل الق�سم والك�شف
على �سجله ومعلوماته ،ومت حترير حم�ضر ��ش��روع يف
�سرقة ،كما مت عر�ض املتهم على النيابة العامة.

فتح الق�ضاء الإي�ط��ايل حتقيقا يف �إع�ط��اء مواطن �إي�ط��ايل ابنته
البالغة � 5سنوات مادة الكوكايني املخدرة مذوبة يف كوب من املاء،
بدال من �إعطائها ملينا للأمعاء ودواء مدرا للبول.
و�أو�ضحت وكالة "�أن�سا" الإيطالية �أن الفتاة التي ت�سممت ع�شية
ع�ي��د امل �ي�لاد يف منزلها ال��واق��ع يف م��دي�ن��ة راف�ي�ن��ا (��ش�م��ال �شرق
�إيطاليا) ،نقلت ب�شكل طارئ �إىل امل�ست�شفى يف بولونيا ،حيث باتت
يف م�أمن من اخلطر.
و�أخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد �أن �أقلقه تدهور حال طفلته.
وفتح مكتب امل��دع��ي ال�ع��ام يف رافينا حتقيقا يف احل ��ادث .و�أثناء
تفتي�ش املنزل ،عرث املحققون على �آثار للكوكايني.

ي�س ّلم  836ببغاء كان والده يكد�سها يف املنزل

ليلة العمر حتولت لكابو�س

تلقى ملج�أ للحيوانات يف والية مي�شيغن الأمريكية هدية "غري
متوقعة" يف عيد امليالد� ،إذ ح�صل على �أكرث من  800ببغاء عهد
بها �إليه جنل رج��ل ك��ان يكد�سها داخ��ل غرفة يف منزله ،على ما
�أفادت امل�ؤ�س�سة وال�صحافة .و�أو�ضح ملج�أ "ديرتويت �أنيمل ويلفري
غروب" عرب "في�سبوك" الأحد �أن "ثالث جمعيات حلماية الطيور
تتعاون اليوم لإنقاذ �أكرث من  800ببغاء �أودعت" لديه .وبادر جنل
جامع حيوانات ف�شل م�شروعه لرتبية الطيور �إىل ت�سليم امللج�أ
 497من هذه الببغاوات ع�شية عيد امليالد ،وما لبث �أن عاد الأحد
حم�ضراً معه  339طائراً �إ�ضافياً .وكتب "ديرتويت �أنيمل ويلفري
غروب"�" ،إنها هدية عيد امليالد التي مل نكن نتوقعها ."...
و�شرح امللج�أ �أن "هذه الطيور ت�أتي من بيئة غري �صحية �إطالقاً"،
معترباً �أن "الم�س�ؤولية �صاحبها �أمر يثري الغ�ضب".
ونقلت �صحيفة "ديرتويت فري بر�س" املحلية عن جنل �صاحب
الببغاوات قوله �إن وال��ده كان يحتجزها داخ��ل �أقفا�ص يف غرفة
مبنزله وينفق  1200دوالر �شهرياً لإطعامها.
وروت م��دي��رة امل�ل�ج��أ يف دي�تروي��ت كيلي ليبونتي لل�صحيفة �أن
ال�ب�ب�غ��اوات "كانت بع�ضها ف��وق بع�ض وتختنق" بفعل تكد�سها،
و"كانت متوترة ج��داً وب��ال�ك��اد تتحرك" .وا��ض��اف��ت "عملنا على
�إخراجها وو�ضعها يف �أقفا�ص خمتلفة".

ر�صد مقطع فيديو ،جرى ت�صويره يف مدينة فيالدلفيا
الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ق �ط��اع ط� ��رق م���س�ل�ح�ين ي �ه��اج �م��ون عائلة
وي�سرقون �أغرا�ضها الثمينة �أمام مر�أى اجلميع.
وذك ��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن ل�صو�صا
اعرت�ضوا ،يوم  10دي�سمرب ،طريق عري�س كان يغادر حفل
زفافه ،و�أجربوه على ت�سليم �ساعة "رولك�س" اخلا�صة به،
�إىل جانب بع�ض الأغرا�ض الثمينة الأخرى .وكان العري�س
برفقة �أفراد عائلته ،قبل �أن يهاجمهم الل�صو�ص الثالثة،
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ستقلون �سيارة دف��ع رب��اع�ي��ة ،ث��م هددوهم
ب�أ�سلحة بي�ضاء وطالبوهم بت�سليم �أغرا�ضهم .و�أو�ضح
امل�صدر �أن عنا�صر ال�شرطة جنحت يف �إلقاء القب�ض على
الع�صابة ،التي كانت مو�ضوع بحث يف �أكرث من  10عمليات
�سطو ،وقعت منذ �أكتوبر املا�ضي.
وق��ال��ت مفو�ضة �شرطة فيالدلفيا ،دانييل �أوت�ل�او" :مت
اعتقال الل�صو�ص الثالثة يوم اخلمي�س ،واعرتفوا بتنفيذ
جرائم �سطو �أخرى يف الأحياء الراقية باملدينة" ،مربزة �أن
عمر �أحدهما  22عاما ،فيما يبلغ الآخران  19عاما فقط.

مطعم روبوتي ينتج بيتزا كل  45ثانية
يفتتح  Stellar Pizzaوهو مطعم روبوتي ميكنه �إعداد بيتزا كل
 45ثانية ،يف ربيع العام املقبل يف لو�س �أجنلو�س.
وت�أ�س�ست ال�شركة يف مايو(�أيار)  2019من قبل ثالثة مهند�سني
�سابقني يف  SpaceXوهم :بن�سون ت�ساي وبريان الجنون وجيم�س
واهاوي�سان.
وق�ضى ت�ساي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة  Stellar Pizzaخم�س
�سنوات يف �شركة �إيلون ما�سك ،حيث �صمم �أنظمة بطاريات متطورة
لل�صواريخ والأقمار ال�صناعية ،وقام بتجميع �أكرث من  23موظفاً
�سابقاً يف �سبي�س �إك�س لبناء �آلة روبوتية ل�صنع البيتزا بدون مل�س
ميكن و�ضعها يف اجلزء اخللفي من ال�شاحنة.
وميكن لآلة  Stellar Pizzaالروبوتية �أن ت�صنع البيتزا وتخبزها
وتغلفها يف �أقل من خم�س دقائق� .أو ًال ،يتم و�ضع كرة من عجينة
البيتزا حملية ال�صنع يف املاكينة ،حيث يتم �ضغطها وت�شكيلها يف
�شكل دائري.
ومبجرد �أن ت�صبح العجينة جاهزة ،تقوم املاكينة بتغطية البيتزا
بال�صل�صة واملكونات الأخرى ،ويتم بعد ذلك �إدخال البيتزا النيئة
يف واحد من �أربعة �أفران عالية احلرارة يف الآلة.

بطل ريا�ضي ا�ستهز�أ بكورونا فكانت النهاية

مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوف�سكي ،برفقة جائزة �أف�ضل العب يف  TikTokلهذا العام ،
يف الو�صل بالزا يف �إك�سبو دبي  .2020ا ف ب

اجلمهور يرتقب م�شاكل �شائعة تواجهها النباتات املنزلية يف ال�شتاء جرمية الإ�سماعيلية املرعبة
حتظى النباتات املنزلية ب�شعبية كبرية ،حيث ت�ضيف احليوية واالنتعا�ش
عودة هاري بوتر
تتكرر يف الإ�سكندرية
�إىل الغرفة .ومع ذلك ،حذر �أحد اخلرباء من �أن النباتات الداخلية ميكن

حالة من الرتقب يعي�شها جمهور
ال���س�ي�ن�م��ا ال �ع��امل �ي��ة ،ق �ب��ل عر�ض
احل �ل �ق ��ة اخل ��ا�� �ص ��ة ال� �ت ��ي جتمع
�أب �ط��ال �سل�سلة الأف�ل�ام ال�شهرية
"هاري بوتر" ،يف ليلة ر�أ�س ال�سنة،
مب �ن��ا� �س �ب��ة م � ��رور  20ع��ام��ا على
ع��ر���ض �أول �أف�ل�ام ال�سل�سلة وهو
"هاري بوتر وحجر الفيل�سوف".
و�أعلنت "�إت�ش بي �أو ماك�س" عن
اخل�ب�ر ال���س�ع�ي��د ل�ع���ش��اق �سل�سلة
ال�سحر الأ� �ش �ه��ر ،ت �ك��را ًرا للحلقة
ال �ن ��اج �ح ��ة "مل ال�شمل" التي
�أن�ت�ج�ت�ه��ا ن�ف����س ال���ش��رك��ة يف مايو
امل��ا� �ض��ي ،وظ �ه��ر خ�لال �ه��ا �أبطال
م�سل�سل "الأ�صدقاء" ال�شهري،
حل�ك��ي ذك��ري��ات�ه��م م��ع �أح ��د �أ�شهر
الأعمال الدرامية على الإطالق.
وت � ��داول ع �� �ش��اق ��س�ل���س�ل��ة ال�سحر
الأ�� �ش� �ه ��ر ه��ا� �ش �ت��اغ "العودة �إىل
هوغوورت�س" (ا� � �س� ��م احللقة
امل �ن �ت �ظ��رة) ب�ك�ث��اف��ة ع�ل��ى من�صات
التوا�صل االجتماعي ،حيث لدى
"هاري بوتر" كثري من املعجبني
من �أجيال ع��دة ،الذين ينتظرون
االج �ت �م��اع الأول ل �ف��ري��ق العمل
"هاري بوتر" ،ب �ع��د �أن كانوا
جم��رد �صبية يحاولون ا�ستخدام
م� �ه ��ارات� �ه ��م يف حم� ��ارب� ��ة "�سيد
الظالم" و"عامل الأ�شرار" ،وقد
ب��ات��وا الآن جن��و ًم��ا ك �ب��ا ًرا� .سل�سلة
�أف �ل��ام ه � ��اري ب��وت��ر ه ��ي �سل�سلة
�أف� �ل��ام ف��ان �ت��ازي��ة ،م�ق�ت�ب���س��ة عن
�سل�سلة رواي��ات حتمل نف�س اال�سم
ل �ل��روائ �ي��ة الإجن �ل �ي��زي��ة "ج .ك.
رولينغ" ،ومكونة من �سبعة �أجزاء،
و�أنتجت من قبل "وارنر برذرز".
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�أن تواجه م�شاكل خمتلفة وخا�صة يف ال�شتاء.
وخالفاً لالعتقاد ال�شائع ،من ال�سهل العناية ببع�ض النباتات املنزلية،
وميكن �أن تزدهر لعدة �سنوات �إذا مت القيام بذلك ب�شكل �صحيح .و�إذا مت
و�ضعها يف بيئة خاطئة �أو متت �سقايتها كثرياً �أو قلي ً
ال ج��داً ،فقد تواجه
العديد من امل�شكالت.
وقال ليام البينغ من �شركة فالور كارد "يقوم الكثريون برتبية النباتات
يف املنزل ،من نباتات ،ونحن ن�ستمتع جميعاً ب�إح�ضار جزء من الطبيعة �إىل
الداخل ،مع الفوائد ال�صحية العديدة التي متتلكها النباتات املنزلية".
وبينما نرغب جميعاً يف �أن تكون نباتاتنا �صحية يف املنزل ،قد يكون من
ال�صعب �أحياناً ت�شخي�ص ما حتاول نبتتك املنزلية �إخبارك به ،ويف ال�شتاء،
يتم ت�شغيل التدفئة دون ال�شعور بقلق حقيقي ب�ش�أن نباتاتنا املنزلية.
ومع ذلك ،عادة ما تكون الأ�سباب الرئي�سية لل�ضرر الذي يلحق بالنباتات
املنزلية يف ف�صل ال�شتاء هي الإف��راط يف الري ،ودرج��ات احل��رارة املتقلبة،
وحاالت اجلفاف.
و�إذا بد�أ نباتك يف التحول �إىل اللون البني� ،أو بد�أت الأوراق يف الت�ساقط،
فراجع نظام الري اخلا�ص بك وحتقق من درجات حرارة الغرفة ،وت�أكد من
فح�ص �أي مل�صقات على نباتاتك املنزلية عند �شرائها ،حيث �ستخربك عاد ًة
بعدد املرات التي يجب �سقايتها ،وتذكر �أن هذا يختلف باختالف النباتات.

عر�ض ق�صر تاريخي للبيع ب�إ�سطنبول

قررت عائلة تركية بيع ق�صر تاريخي يعود �إن�شائه للقرن الـ ،19امتلكته
خالل فرتة �إح��دى الأم�يرات امل�صريات ،بح�سب ما ذكرته ،وكالة "دمري
�أورن" الرتكية للأنباء .وذكر امل�صدر �أن عائلة "تراق" الرتكية قررت بيع
ق�صر "را�ضي تراق" التاريخي من الطراز الأول ،وال��ذي �شيده معماري
فرن�سي يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر ،على الطراز العثماين مبنطقة
"قا�ضي كوي" يف اجلانب الآ�سيوي من مدينة �إ�سطنبول.
و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن املبلغ املطلوب لبيع الق�صر هو  85مليون لرية� ،أي
ما يعادل  7.3مليون دوالر �أمريكي ،الفتة �إىل �أن ذل��ك بح�سب الإعالن
امل�شهر للبيع,
وعن �سبب قرار الأ�سرة املذكورة ببيع الق�صر ،ذكرت الوكالة �أن ذلك يرجع
�إىل عدم ا�ستخدامها للق�صر الذي يتكون من  4طوابق بها  26غرفة ،و3
حمامات .الق�صر التاريخي كان قد �شيد ل�صالح �شاكب بك� ،أحد التجار
بالعهد العثماين ،ويتميز بواجهته املغطاة باخل�شب ،ف�ضال عن الزخارف
التي متلأ كافة جنبات جدرانه و�أ�سقفه من الداخل.

قتلت �سيدة م�سنة و�أ��ص�ي��ب �أب �ن��ا�ؤه��ا ال�ث�لاث��ة ،يف مدينة
الإ� �س �ك �ن��دري��ة ،ع�ل��ى ي��دي �أح ��د ج�يران�ه��م ال ��ذي هاجمهم
بطريقة ت�شبه جرمية الإ�سماعيلية ،التي هزت الر�أي العام
يف م�صر قبل نحو �شهرين .وذكرت و�سائل �إعالم م�صرية،
�أن رج�لا يبلغ من العمر ( 45عاما) هاجم ب�سكني كبري
جريانه يف م�ساكن "ب�شائر اخلري" مبنطقة كركوز مبدينة
الإ��س�ك�ن��دري��ة .و�أ��س�ف��ر االع �ت��داء ع��ن مقتل �سيدة م�صرية
تبلغ من العمر ( 65عاما) ،و�إ�صابة � 4آخرين بينهم  3من
�أبنائها .وكانت امل�صابة الرابعة يف االع�ت��داء �سيدة ت�سكن
بجوار العائلة وحاولت التدخل للدفاع عن جريانها.
وذكرت التحقيقات الأولية �أن القاتل ي�سكن يف نف�س املبنى
الذي ت�سكن فيه العائلة ،ويعي�ش مبفرده هناك ،و�سبق �أن
تلقى عالجا نف�سيا .وجرى القب�ض على القاتل ونقل �إىل
النيابة العامة ملبا�شرة التحقيق.
وكانت مدينة الإ�سماعيلية� ،شرقي م�صر� ،شهدت يف مطلع
نوفمرب املا�ضي ،جرمية مروعة قطع فيها ر�أ���س �شخ�ص
�آخر عن ج�سده و�سار فيه ب�شوارع املدينة.

لقي مقاتل ريا�ضة "الكيك بوك�سنغ" حتفه قبل �أيام ،بعد
�إ�صراره على جتنب تلقي لقاح فريو�س كورونا ،و�إ�صراره
على عالج �إ�صابته بالفريو�س "يف املنزل".
وخرج فريدريك �سيني�سرتا ،البالغ من العمر  41عاما،
من م�ست�شفى يف مدينة لييج البلجيكية ،بعد �أن رف�ض
االعرتاف ب�إ�صابته بفريو�س كورونا.
ل�ك��ن ب�ط��ل "الكيك بوك�سنغ" �سيني�سرتا ،ال ��ذي حقق
 39ف��وزا مقابل  9خ�سائر فقط خ�لال م���ش��واره ،تويف
مب�ضاعفات تتعلق بالفريو�س يف مدينة �سيني البلجيكية
ال�صغرية بعد �أ�سابيع فقط.
وت�ق��ول التقارير �إن البطل البلجيكي وامل �ع��روف با�سم
"احلانوتي"� ،أخ �ب�ر �أت �ب��اع��ه ع�ل��ى و� �س��ائ��ل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي �أن��ه �سيعالج �أع��را��ض��ه يف امل�ن��زل بعيدا عن
امل�ست�شفى .وبالرغم من تفاقم حالته ،وظهوره يف فيديو
وهو يعاين من م�شاكل يف التنف�س� ،أ�صر �سيني�سرتا على
البقاء يف املنزل للعالج ،وكتب عبارة "ال وقت لت�ضييعه
مع الك�ساىل".

كيف �أدخلتنا ال�صور يف  2021للف�ضاء ب�شكل غري م�سبوق؟

يف � 24أبريل من عام  1990بد�أ التل�سكوب
"هابل" مهامه يف تقريب الف�ضاء �إلينا،
ور��ص��د تفا�صيل ال�ك��ون امل��ذه�ل��ة ،وال يزال
"هابل" يو�ضح لنا مقدار التطور يف كواكب
نظامنا ال�شم�سي� ،إذ مت متديد مهمته حتى
عام .2026
من بني �إجنازات "هابل" الرائعة هذا العام،
ال���ص��ور املده�شة ال�ت��ي التقطها لكواكب:
امل�شرتي وزح��ل و�أوران��و���س ونبتون ،كجزء
م��ن امل�لاح�ظ��ات ي�سجلها ك��ل ع��ام م�شروع
"�إرث الغالف اجلوي للكواكب اخلارجية"
امل �ع��روف اخ �ت �� �ص��ارا (�أوب� � ��ال ،)OPAL -
والذي يتبع وكالة نا�سا.
وت �ك �� �ش��ف � �ص��ور م �� �ش��روع "�أوبال" ،التي
اُلتقطت يف �سبتمرب و�أكتوبر هذا العام ،عن
بع�ض التفا�صيل اجل��دي��دة ال��رائ�ع��ة حول
كواكبنا العمالقة ،حيث تعد ��ص��ور هابل

دميي روز تقود دراجة!
ن�شرت عار�ضة الأزي��اء العاملية دميي روز مقطع فيديو لها عرب
ح�سابها اخل��ا���ص على م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وه��ي تقود
دراجة وجتول يف ال�شوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر .
اجلمهور �إعترب �أن روز بالغت يف تخطيها اخلطوط احلمراء يف
جل�سة الت�صوير هذه.
وك��ان��ت ق��د ك�شفت دمي��ي روز ع��ن امل��زي��د م��ن ال���ص��ور م��ن جل�سة
الت�صوير ال�ت��ي خ�ضعت لها يف ال���س��اع��ات امل��ا��ض�ي��ة ،يف �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
وا�ستعر�ضت دمي��ي روز ج�سدها وو�ضعت على كتفيها "جاكيتا
طويال" باللون الأحمر ،وانتعلت حذاء �شتويا من اجللد.

للكواكب اخل��ارج�ي��ة م��ن ب�ين �أك�ثر ال�صور
عالية الدقة ،با�ستثناء تلك التي التقطتها
املج�سات التي تزور الكواكب القريبة.
ويف �صور ه��ذا العام قد تبدو �صور كوكبي
�أورانو�س ونبتون �ضبابية ،ب�سبب �أحجامها
ال�ن���س�ب�ي��ة يف ال �� �س �م��اء ،ك�م��ا �أخ�برت �ن��ا هذه
ال���ص��ور �أن بقعة امل���ش�تري احل �م��راء تغري
�شكلها ولونها.
والتقط هابل �أي�ضا ال�شفق القطبي املده�ش
ل��زح��ل ،ح �ي��ث ك���ش��ف ع��ن ن �� �ش��اط موجات
الراديو وعدم تنا�سق ال�شفق القطبي الذي
ي�شري �إىل جمال مغناطي�سي غري متوازن.
و�أت��اح��ت �صور هابل للعلماء تتبع عا�صفة
مظلمة ع�ل��ى ن�ب�ت��ون ك��ان��ت ت�ت�ح��رك ب�شكل
غريب للغاية �أث�ن��اء جتوالها ع�بر ال�سماء
ال �ب��اردة ،وك�شفت ال�صور � ً
أي�ضا ع��ن �سحب
على �أورانو�س ،املحاط بحلقاته و�أقماره.

�أ�سرتايل ممنوع من مغادرة
�إ�سرائيل لـ 8000عام !
منعت دع��وى ط�لاق �أب��ا �أ�سرتاليا
لطفلني من مغادرة �إ�سرائيل ملدة
 8000عام تقريبا ،بعد �أن تقدمت
ط�ل�ي�ق�ت��ه ب���ش�ك��وى � �ض��ده تطالبه
بتقدمي النفقة لأطفاله.
وانتقل الأ��س�ترايل نوعام هابرت،
البالغ  44عاما من العمر للعي�ش
يف �إ�سرائيل ع��ام  2012بهدف �أن
يكون قريبا من عائلته.
وعندها قدمت زوجته ال�سابقة �إىل
املحكمة "طلب منع �سفر" ،مينعه
من مغادرة �إ�سرائيل لأي �سبب كان
ح�ت��ى ي��دف��ع "ديونا م�ستقبلية"
من مبالغ النفقة لأطفاله ،والتي
بلغت  3.34مليون دوالر يف عام
.2013
و�إىل ح�ي�ن �أن ي��دف��ع الأب املبلغ
الإج � � �م� � ��ايل ،مي �ن ��ع م� ��ن م� �غ ��ادرة
�إ�سرائيل قبل  31دي�سمرب ،9999
ب��دون �أي��ة �إمكانية للح�صول على
�إعفاءات العمل �أو الإجازة .و�أو�ضح
ه��اب��رت" :منذ ع��ام  ،2013و�أنا
حمتجز يف �إ�سرائيل" .ويُعتقد �أن
هابرت هو واح��د من العالقني يف
�إ�سرائيل ب�سبب قانون الطالق.
وق� ��ال ه ��اب ��رت يف ت �� �ص��ري��ح ملوقع
� News.com.auإن "هناك
م��واط �ن�ي�ن �أ� �س�ت�رال �ي�ي�ن �آخ ��ري ��ن
مثله ،يتعر�ضون لال�ضطهاد من
قبل اجلهاز الق�ضائي الإ�سرائيلي
فقط لأن�ه��م ك��ان��وا متزوجني من
�إ�سرائيليات".

