الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف
املنطقة اجلنوبية يف ال�سعودية بطائرات م�سرية

�ص 05

�أمنيات و�أحالم عام 2022
يف عيون الإماراتيني

•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإمارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاولة ميلي�شيات احلوثي
الإرهابية ا�ستهداف املنطقة اجلنوبية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة من خالل
ثالث طائرات م�سيرّ ة اعرت�ضتها قوات التحالف .واعتربت دولة الإم��ارات يف بيان
ل��وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �أن هذا اال�ستهداف يعد ت�صعيداً خطرياً وعم ً
ال
جباناً يهدد �أمن و�سالمة وحياة املدنيني ما ي�ستدعي اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة
حلماية الأعيان املدنية من تهديدات احلوثيني.
وجددت الوزارة ت�ضامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة �إزاء هذه الهجمات الإرهابية،
والوقوف معها يف �صف واحد �ضد كل تهديد يطال �أمنها وا�ستقرارها ،ودعمها يف كل
ما تتخذه من �إجراءات حلفظ �أمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها.
و�أكد البيان �أ ّن �أمن الإمارات العربية املتحدة و�أمن اململكة العربية ال�سعودية ك ّل ال
يتجز�أ ،و�أن �أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة الأمن
واال�ستقرار فيها.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:45 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

عربي ودويل
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املتغريات اخلم�سة التي قد

تنتهي باجتياح رو�سيا لأوكرانيا؟

الفجر الريا�ضي

�ص 19

مدرب ت�شيل�سي ي�صف
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ال�سيتي بـ«ماكينة انت�صارات»
 28صفحة -الثمن درهمان

حممد بن را�شد يعتمد دورة املوازنة العامة حلكومة دبي
للأعوام  2024 - 2022ب�إجمايل نفقات  181مليار درهم
•• دبي  -وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  ،ب�صفته حاكماً لإمارة دبي ،دورة
املوازنة العامة حلكومة دبي لل�سنوات املالية  2024 - 2022ب�إجمايل
نفقات قدرها  181مليار درهم .كذلك اعتمد �سموّه القانون رقم  28ل�سنة
 ،2021ب�ش�أن املوازنة العامة حلكومة دبي للعام املايل  ،2022بنفقات
قدرها  59ملياراً و 950مليون درهم.
ويف هذه املنا�سبة قال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي� ..إن حكومة دبي ما�ضية يف تر�سيخ مكانة
الإم��ارة كمركز اقت�صادي عاملي ،وتعزيز تناف�سيتها �ضمن خمتلف املحاور

•• �أبوظبي-وام:

 9قتلى يف ا�شتباك بني احلر�س الثوري الإيراين وم�سلحني

•• طهران�-أ ف ب:

�أعلنت قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن عن تدمري خمازن للطائرات
امل�سرية ومن�صات الإطالق يف مع�سكر ت�سيطر عليه ميلي�شيات احلوثي
املدعومة من �إيران .وقال التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن �إنه
ا�ستجابة للتهديد نفذنا �ضربات جوية لأه��داف ع�سكرية م�شروعة يف
�صنعاء ،م�شريا �إىل �أنه مت تدمري  4خمازن للطائرات امل�سيرّ ة ومن�صات
الإطالق يف مع�سكر لواء النقل الع�سكري .و�أ�ضاف التحالف العربي �أن
العملية تتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.

�أعلن احلر�س الثوري الإيراين �أن ت�سعة �أ�شخا�ص بينهم ثالثة من قوات
التعبئة ،قتلوا خالل ا�شتباكات جديدة مع ما و�صفهم بـ�أ�شرار م�سلحني
يف حمافظة �سي�ستان-بلو�ش�ستان بجنوب �شرق اجلمهورية الإ�سالمية.
وجاء هذا الإع�لان ليل ال�سبت ،غداة ت�أكيد احلر�س قتل ثالثة �أ�شرار
ل�ضلوعهم بقتل اثنني من عنا�صره يف املحافظة يف  25كانون الأول
دي�سمرب.
و�أو� �ض��ح احل��ر���س ال�ث��وري يف بيان ن�شره موقعه االل �ك�تروين الر�سمي
�سباه نيوز ليال �أن قواته متكنت ال�سبت من حتديد خمب�أ ووك��ر عدد

•• اليمن-وكاالت

الوطني للأر�صاد :ا�ستمرار ت�أثر الدولة
بحالة عدم اال�ستقرار اجلوي حتى اخلمي�س

التنموية والقطاعات احليوية مبا يحقق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل  ،لتحقيق التنمية امل�ستدامة وتطوير �أداء العمل احلكومي وفق �أعلى
املعايري الدولية وم�ؤ�شرات الأداء العاملية" .و�أ�ضاف �سموه ..املوازنة العامة
اجلديدة حلكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة امل�ستقبلية يف حتفيز
االقت�صاد الكلي ودعم �أهداف خطة دبي اال�سرتاتيجية  ،2030وجتدد عزم
امل�ضي قدماً يف قيادة جهود التعايف االقت�صادي العاملي ،كما
الإم��ارة على
ّ
تعك�س املوازنة جهود حكومة دبي و�سعيها امل�ستمر لتطوير ري��ادة الأعمال
وحتفيزها ،وكذلك تطوير العمل احلكومي وتقدمي خدمات ذكية و�سريعة
توفر ال�سعادة لأفراد املجتمع ،بينما يبقى الهدف الأ�سمى تر�سيخ مكانة دبي
بو�صفها �أر�ض الفر�ص واالبتكار واال�ستثمار العاملي(.التفا�صيل �ص)2

التحالف العربي :تدمري خمازن
طائرات م�سرية ومن�صات �إطالق باليمن

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

من الأ�شرار امل�سلحني يف منطقة كورين مبحافظة �سي�ستان-بلو�شتان
احلدودية مع باك�ستان.
و�أ�شار اىل �أن ا�شتباكا مع ه�ؤالء �أدى اىل مقتل �ستة منهم وجرح خم�سة
�آخرين.
يف املقابل� ،أ�شار بيان احلر�س اىل ما و�صفه "ا�ست�شهاد ثالثة مقاتلني
حمليني من ق��وات التعبئة (الب�سيج) �أثناء الدفاع عن �أم��ن وا�ستقرار
الأهايل.
وكان احلر�س الثوري �أعلن اجلمعة قتل ثالثة �أ�شخا�ص يعملون على
زع��زع��ة ��س�لام و�أم��ن ال�سكان يف ج�ن��وب ��ش��رق ال�ب�لاد ،مل�س�ؤوليتهم عن
جرمية قتل �إثنني من عنا�صره قبل ذلك بنحو �أ�سبوع.

توقع املركز الوطني للأر�صاد �أن ي�ستمر ت�أثر الدولة بحالة عدم اال�ستقرار
اجل��وي حيث يتعمق ويقرتب املنخف�ض العلوي املمتد من الغرب على
الدولة ويتزامن معه امتداد منخف�ض �سطحي من اجلنوب وا�ستمرار
تدفق ال�سحب من البحر الأحمر باجتاه الدولة على فرتات ومن املتوقع
�أن تتحرك املنخف�ضات باجتاه ال�شرق يومي الأرب�ع��اء واخلمي�س لتخف
حدة احلالة .و�أو�ضح املركز يف بيان له �أن طق�س �أم�س الأحد يكون غائما
جزئيا �إىل غائم �أحياناً تتخلله بع�ض ال�سحب الركامية ي�صاحبها �سقوط
�أمطار خمتلفة ال�شدة خا�صة على املناطق ال�شمالية وال�شرقية وبع�ض
املناطق ال�ساحلية واجلزر الغربية .وطق�س اليوم وغدا يكون غائما على
معظم مناطق الدولة تتخلله ال�سحب الركامية ي�صاحبها �سقوط �أمطار
خمتلفة ال�شدة على ف�ترات وعلى مناطق متفرقة م��ع ال�برق والرعد
�أحياناً و�سقوط الربد على بع�ض املناطق( .التفا�صيل �ص)6

ال�صحة جتري  429,564فح�صا ك�شفت عن 2,600

�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 890حالة �شفاء

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  429,564فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
(التفا�صيل �ص)2
تقنيات الفح�ص الطبي.

تفا�صيلها وكيفية امل�شاركة فيها

تعطل الإنرتنت يف اخلرطوم وغلق ج�سور

قنابل الغاز وال�صوت تواجه املحتجني قرب ق�صر الرئا�سة تون�س :انطالق اال�ست�شارة االلكرتونية ال�شعبية
•• عوا�صم-وكاالت:

م��ع ا��س�ت�م��رار ال�ت�ع�ثر يف ت�شكيل
احل �ك��وم��ة يف ال � �� � �س ��ودان ،و�سط
ا��س�ت�م��رار ل�ل�ت�ظ��اه��رات الراف�ضة
مل �� �ش��ارك��ة امل � �ك ��ون ال �ع �� �س �ك��ري يف
احل�ك��م ،ح��ذرت ال��والي��ات املتحدة
م� ��ن ع ��رق �ل ��ة ت �ط �ل �ع��ات ال�شعب
ال�سوداين حلكومة مدنية ،داعية
لوقف �أي عنف �ضد املحتجني.
وق� ��ال وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة �أنتوين
بلينكن ،يف ب�ي��ان الأح ��د نطالب
ال�ق��ادة ال�سودانيني ب��إح��راز تقدم
� �س��ري��ع يف ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ذات
م �� �ص��داق �ي��ة وه� �ي� �ئ ��ات ق�ضائية
وان �ت �خ��اب �ي��ة وت ��أ� �س �ي ����س جمعية
ت�شريعية.
كما �أ�ضاف �أن بالده م�ستعدة للرد
على من يعرقلون تطلعات ال�شعب
ال �� �س��وداين �إىل ت���ش�ك�ي��ل حكومة
مدنية� .إىل ذلك ،ال�سودان ..قنابل
ال�غ��از وال�صوت ت��واج��ه املحتجني
قرب ق�صر الرئا�سة .
وت� ��أت ��ي ه ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات يف ظل
غمو�ض كبري ح��ول و�ضع رئي�س
ال ��وزراء عبد اهلل ح�م��دوك ،الذي
نفى مكتبه و�ضعه حتت الإقامة
اجلربية جم��ددا ،بعد �أن حتدثت
تقارير عن وقف خطاب كان يعتزم

�سودانيون يتظاهرون يف حي الدامي بالعا�صمة تخليدا لذكرى ال�شهداء الذين قتلوا يف االحتجاجات الأخرية( .ا ف ب)
الأم�ي�رك ��ي �أن �ت ��وين ب�ل�ي�ن�ك��ن ب�أن م�ستمرة رف�ضا ل�ل�إج��راءات التي
فيه تقدمي ا�ستقالته ،اجلمعة.
ويف �إط ��ار ردود ال�ف�ع��ل الدولية ،ب�ل�اده ��س�ترد على �أول �ئ��ك الذين اتخذها قائد اجلي�ش عبد الفتاح
دان ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة والأمم ي�سعون �إىل �إعاقة تطلعات ال�شعب ال�بره��ان يف � 25أك�ت��وب��ر املا�ضي،
امل�ت�ح��دة املميت ال��ذي ا�ستخدمه ال� ��� �س ��وداين ال ��رام� �ي ��ة للو�صول ح�ين �أط ��اح امل �ك��ون امل ��دين و�أعلن
ال� ��� �س� �ل� �ط ��ات ال � �� � �س ��ودان � �ي ��ة �ضد �إىل ح�ك��وم��ة دمي�ق��راط�ي��ة بقيادة ح��ال��ة ال � �ط ��وارئ وح ��ل جمل�سي
امل�ح�ت�ج�ين ال���س�ل�م�ي�ين ،وطالبتا مدنية ،و"الذين يقفون يف طريق ال�سيادة والوزراء.
وق � ��وب� � �ل � ��ت ت � �ل� ��ك الإج � � � � � � � ��راءات
ب��اح�ترام ح�ق��وق الإن �� �س��ان ووقف امل�ساءلة والعدالة وال�سالم.
وم�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ��ش�ه��ري��ن ،ي�شهد ب��اح �ت �ج��اج��ات � �ش �ع �ب �ي��ة ال ت ��زال
االنتهاكات.
وال�سبت هدد وزير وزير اخلارجية ال �� �ش��ارع ال �� �س��وداين احتجاجات م�ستمرة حتى الآن ،رغم ا�ستخدام

عدد الإ�صابات يتجاوز  100مليون يف �أوروبا

فرن�سا تخفف قيود كوفيد ..وبريطانيا تعترب الإغالق خيار �أخري

•• باري�س�-أ ف ب:

�أعلنت فرن�سا عن تخفيف يف القيود
املفرو�ضة ملكافحة كوفيد اعتبارا
من اليوم االثنني بينما �أك��د وزير
ال �� �ص �ح��ة ال�ب�ري� �ط ��اين �إن فر�ض
�إج��راءات �إغالق هي اخليار الأخري
امل�ط�ل��ق يف وق��ت ت��واج��ه احلكومات
خ�ي��ارات �صعبة بني ال�سيطرة على
ال �ف�ي�رو� ��س و�إب � �ق� ��اء االقت�صادات
مفتوحة.
وارت �ف��ع ع��دد الإ� �ص��اب��ات بفريو�س
ك� ��ورون� ��ا ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف العامل
يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ� �ي��رة ،خ�صو�صا
ب�سبب انت�شار �أوم�ي�ك��رون املتحورة
ال�شديدة ال�ع��دوى التي �أث��رت على
احتفاالت عيد امليالد ور�أ���س ال�سنة
مرة �أخرى .وجتاوز عدد الإ�صابات
امل �ع��روف��ة امل �ئ��ة م �ل �ي��ون ال���س�ب��ت يف
�أوروب � � ��ا ح �ي��ث ت�خ���ش��ى احلكومات

طابور لفح�ص كوفيد يف م�ؤ�س�سة خا�صة باحد �شوارع لندن (رويرتز)
و�ضعا يفوق قدرات �أنظمة الرعاية �سبعة �أيام ،وميكن اخلروج من هذا
ال�صحية لكنها تريد جتنب فر�ض احلجر يف اليوم اخلام�س �إذا تبني
يف الفحو�ص �أنهم متاثلوا لل�شفاء.
قيود عقابية.
يف فرن�سا ُف��ر���ض على الأ�شخا�ص وقالت وزارة ال�صحة الفرن�سية �إن
امل�ط�ع�م�ين ال��ذي��ن ت�ث�ب��ت �إ�صابتهم ال�ت�غ�ي�ير يف ال �ق��واع��د ي�ف�تر���ض �أن
بالفريو�س �أن يخ�ضعوا لعزل مدته ي�سمح بـتحقيق ت��وازن بني الفوائد

وامل�خ��اط��ر ه��دف��ه �ضمان ال�سيطرة
ع�ل��ى ال �ف�يرو���س م��ع احل �ف��اظ على
احلياة االجتماعية واالقت�صادية.
وتفيد �أرق��ام ر�سمية جمعتها وكالة
فران�س بر�س �أن  17من  52بلدا
�أو �أر�ضا يف �أوروب��ا جت��اوزت الأرقام
القيا�سية امل�سجلة يف ال�سابق لعدد
الإ� �ص��اب��ات يف �أ� �س �ب��وع واح� ��د .وكل
ال��دول التي �شهدت �أع�ل��ى معدالت
�إ��ص��اب��ات لكل مئة �أل��ف ن�سمة من
ال�سكان تقع يف �أوروب ��ا �أي�ضا حيث
�سجلت ال��دمن��ارك �أ� �س��و�أ رق��م بلغ
 .2045ل�ك��ن ب�ع����ض الدرا�سات
�أث� ��ارت بع�ض الأم ��ل ب�ت��أك�ي��ده��ا �أن
�أوم�ي�ك��رون ال ت�سبب �إ��ص��اب��ات على
درجة اخلطورة نف�سها الناجمة عن
«دل�ت��ا» املتحورة الأخ��رى لفريو�س
ك ��ورون ��ا .وه� ��ذا م ��ا ت� ��أخ ��ذه بع�ض
احل �ك��وم��ات يف االع �ت �ب��ار لتخفيف
القيود.

للقوة �ضدها مما �أدى �إىل مقتل
 53و�إ��ص��اب��ة امل�ئ��ات بالر�صا�ص
احل � ��ي وع� � �ب � ��وات ال � �غ� ��از امل�سيل
للدموع.
وبالتزامن مع ا�ستمرار الت�صعيد
يف ال�شارع ،طرحت جمموعة من
امل �ب��ادرات حل��ل الأزم ��ة ال�سيا�سية
�أب��رزه��ا تلك ال�ت��ي طرحها حزب
الأم ��ة ال�ق��وم��ي وجت�م��ع املهنيني
وق��وى احلرية والتغيري ومدراء
اجلامعات ال�سودانية.
وتتباين تلك املبادرات يف حمتواها،
ف�ق��ي ح�ين ي��دع��و بع�ضها لإبعاد
اجل�ي����ش ع��ن امل���ش�ه��د ال�سيا�سي،
ت��رك��ز �أخ � ��رى ع �ل��ى �إي� �ج ��اد �صيغ
ج��دي��دة ل�ل���ش��راك��ة ب�ي�ن املكونني
املدين والع�سكري ،وو�ضع خارطة
ط ��ري ��ق لإدارة ال� �ب�ل�اد و�صوال
لإجراء انتخابات عامة.
لكن جميع تلك املبادرات ت�صطدم
برف�ض ال�شارع لأي �صيغ تفاو�ض
مع اجلي�ش ،واملطالبة بان�سحابه
متاما من احلياة ال�سيا�سية.
ويف ظل هذه الأو�ضاع امل�ضطربة،
ت�ت��زاي��د امل �خ��اوف م��ن التداعيات
الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
لالحتجاجات ال�شعبية ،فيما قال
الربهان �إن بالده تواجه حتديات
وجودية ال ميكن التغافل عنها.

ج��ول��ة م��ف��او���ض��ات االت��ف��اق
النووي ت�ست�أنف يف فيينا اليوم
•• فيينا-وكاالت:

تلتئم ،اليوم االثنني ،اجتماعات
اجل��ول��ة ال�ث��ام�ن��ة م��ن حمادثات
فيينا ،لإح �ي��اء االت �ف��اق النووي
الإي� � ��راين و� �س��ط جم �م��وع��ة من
ال�ت�ع�ق�ي��دات ب�ع��د ت��وق��ف لثالثة
�أيام ب�سبب احتفاالت ر�أ�س ال�سنة
اجلديدة.
وت� �ق ��ول م �� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة على
جمريات املحادثات �إنها ال تزال
تواجه تعقيدات كبرية ،من بينها
م�س�ألة رفع العقوبات الأمريكية
عن طهران ،وع��ودة الأخ�يرة �إىل
االلتزام بتعهداتها النووية.
وك��ان املفاو�ضون الأوروب �ي��ون يف
فيينا ،ج��ددوا ،الأرب�ع��اء املا�ضي،
حت ��ذي ��ره ��م م ��ن �أن اخل� �ط ��وات
امل �ت �� �س��ارع��ة ل �ل�برن��ام��ج النووي
الإي� ��راين ��ش��ارف��ت ال��و��ص��ول �إىل
نقطة ت�ف��رغ االت �ف��اق امل��وق��ع عام
 2015من م�ضمونه.

•• الفجر -تون�س

و�سط انتقادات لطريقة �إجرائها
ودعوات من املعار�ضة ملقاطعتها،
ان �ط �ل �ق��ت ال �� �س �ب��ت اال�ست�شارة
ال�شعبية الإل�ك�ترون�ي��ة التي دعا
�إل�ي�ه��ا ال��رئ�ي����س ال�ت��ون���س��ي قي�س
�سع ّيد �ضمن رزنامة من املواعيد
لإن � �ه� ��اء امل ��رح �ل ��ة اال�ستثنائية
ال� �ت ��ي ب� � � ��د�أت ي � ��وم  25يوليو
ب�إقالة احلكومة وجتميد �أعمال
الربملان.
االن �ط�لاق ك��ان ب�ف�ترة جتريبية
ع �ل��ى م � ��دى �أ� �س �ب ��وع�ي�ن يف دور
ال�شباب بجميع حمافظات البالد
ل �ت �ف �ت��ح يف  15ي �ن��اي��ر اجل� ��اري
للعموم ،وفق وزي��ر تكنولوجيات
االت�صال نزار الناجي الذي قدّم

انطالق اال�ست�شارة يف مرحلة جتريبية
ت�ف��ا��ص�ي��ل ال ��دخ ��ول �إىل املن�صة خم�ت�ل�ف��ة ،وي���س�ت��وج��ب الدخول
الرقمية وامل�شاركة يف اال�ست�شارة .ل� �ه ��ذه امل �ن �� �ص��ة احل� ��� �ص ��ول على
و�أو�� �ض ��ح �أنّ ب��واب��ة اال�ست�شارة رق��م ��س� ّري ،وي�ضمن ه��ذا الرقم
ال��وط �ن �ي��ة � �س �ت �ك��ون ع� �ب ��ارة على ال�سري �أحادية امل�شاركة و�سريتها
م ��وق ��ع ال � �ك�ت��روين جل �م��ع �آراء وخ�صو�صيتها.
(التفا�صيل �ص)10
امل � ��واط� � �ن �ي��ن ح � � ��ول م ��وا�� �ض� �ي ��ع

ال��ل��ج��ن��ة ال�برمل��ان��ي��ة ت��ب��د�أ
اجتماعاتها لر�سم خارطة
ط���ري���ق ج���دي���د يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

دعم مطلق من االجنيليني للمنقذ ترامب

جنود يرف�ضون الك ّمامات واللقاحات:

الإجنيليون ينطلقون يف حملة
من �أجل دونالد ترامب!

•• الفجر -كارين الجون -ترجمة خرية ال�شيباين

هناك دالئل على �أن ه��ؤالء النا�س ي�ؤمنون بحما�سة متجدّدة .يف ليلة
العا�شر من دي�سمرب املنق�ضي ،اختار الإع�صار هدفه :كني�سة الكتاب
املقد�س الر�ؤية العاملية للق�س غريغ لوك املثري للجدل ،والتي تقع يف
جبل جولييت ،على بعد ن�صف �ساعة بال�سيارة من نا�شفيل ،تيني�سي.
لقد اج�ت��اح��ت ري��اح عاتية الكني�سة ،ومل مت�س �أي ��ش��يء م��ن حولها.
بعد يومني ،يف خطبته ال�صباحية ،الأحد ،ما زال مذهوالّ ،
ف�ضل لوك
الإ�شارة اىل يد ال�شيطان.
يف �أعقاب انفجار العنا�صر هذا ،ا�ستعادت الطبيعة هدوءها ،و�أف�سحت
املجال ل�سماء زرقاء �صافية وبرد قار�س .كل ما تبقى هو م�ساحة �شا�سعة
من الطني والكرا�سي البي�ضاء الفارغة ،بقايا �شبحية لقدّا�س قاده
ق�س مذهول .كلبان من ف�صيلة الدروا�س غري وديني يحر�سان اململكة
ّ
ي�صرخان ب�صوت عالٍ � ،أن الفريو�س جمرد اخرتاع للحكومة واملختربات.
يف يوليو ،ذهب الق�س لوك �إىل حد رفع الفتة حتظر ارتداء الك ّمامة يف
(التفا�صيل �ص)11
كني�سته.

�أع �ل �ن��ت جل �ن��ة خ ��ارط ��ة الطريق
امل�شكلة بقرار من جمل�س النواب
ال� �ل� �ي� �ب ��ي ،ع� �ق ��د جم� �م ��وع ��ة من
ال �ل �ق��اءات م��ع �أع �� �ض��اء م��ا ي�سمى
جمل�س الدولة ،والهيئة الوطنية
ل �� �ص �ي��اغ��ة ال ��د�� �س� �ت ��ور ،واملجل�س
الرئا�سي ،والأحزاب ال�سيا�سية.
وقالت اللجنة ،التي ت�شكلت يف 22
دي�سمرب املا�ضي بقرار من جمل�س
النواب� ،إنها �ستبا�شر لقاءاتها مع
ك��ل الأط� ��راف الليبية ال�سيا�سية
وال�ع���س�ك��ري��ة والأم �ن �ي��ة ،وغريها
م ��ن اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة بالعملية
ال�سيا�سية؛ من �أجل تو�سيع قاعدة
امل���ش��ارك��ة واال� �س �ت �م��اع ل�ك��ل الآراء
وامل �ق�ترح��ات ،بح�سب ب�ي��ان �صادر
عن اللجنة.
ويف ظ ��ل ��ض�غ��ط ال �� �ش��ارع الليبي
ال��ذي يطالب ب�إجراء اال�ستحقاق
خالل يناير اجلاري ،وعدم ت�أجيله
م��رة �أخ��رى� ،أ�صبحت االنتخابات
الرئا�سية مهددة بالفعل.
حالة من ال�ضبابية وتقاذف لكرة
ال �ل �ه��ب م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات بني
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ح�ي��ث توقع
رئ �ي ����س جل �ن��ة الأم � ��ن ال �ق��وم��ي يف
امل� ��ؤمت ��ر ال��وط �ن��ي ال� �ع ��ام الليبي
ال�سابق ،عبد املنعم الي�سري ،عدم
�إحراز �أي تقدم من خالل اللجنة.
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ال�صحة جتري  429,564فح�صا ك�شفت عن � 2,600إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 890حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة 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  429,564فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 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 نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  2,600حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  767,093حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  3حاالت م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,168
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  890حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  746,853حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  18,542جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  18,542جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  22,698,419جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  229.50جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد ."19 -

حممد بن را�شد يعتمد دورة املوازنة العامة حلكومة دبي لأعوام  2024 - 2022ب�إجمايل نفقات  181مليار درهم
حمدان بن حممد:

• ما�ضون يف تر�سيخ مكانة دبي كمركز اقت�صادي عاملي وتعزيز تناف�سية الإمارة �ضمن خمتلف املحاور التنموية والقطاعات احليوية
• املوازنة تلبي طموحات دبي امل�ستقبلية يف حتفيز االقت�صاد الكلي ودعم �أهداف خطة دبي اال�سرتاتيجية 2030
امل�ضي قدم ًا يف قيادة جهود التعايف االقت�صادي العاملي وتطوير العمل احلكومي وريادة الأعمال وحتفيزها
• جندد عزمنا على
ّ
• ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف تطوير ريادة الأعمال و�إ�سعاد املجتمع وتر�سيخ النظرة �إىل دبي بو�صفها �أر�ض الفر�ص واالبتكار �أُ�س�س للموازنة اجلديدة
• توقع زيادة  10%يف �إيرادات  2022مقارنة بالإيرادات املتوقعة يف موازنة العام املايل  2021نتيجة ل�سرعة تعايف قطاعات الإمارة
• املوازنة تدعم جماالت حيوية ت�شمل الرعاية ال�صحية والتعليم والثقافة وتطوير البنية الرقمية ،وتعزز العمل �ضمن برامج اال�ستدامة املالية
• قطاع االقت�صاد والبنية التحتية واملوا�صالت ي�ستحوذ على  42%من موازنة  2022ت�أكيد ًا ّ
جلدية التعامل مع اال�ستحقاقات امل�ستقبلية
• تخ�صي�ص  30%من املوازنة خلدمة جماالت ال�صحة والتعليم والإ�سكان ورعاية املر�أة والطفل ومبادرات االهتمام بال�شباب و�أ�صحاب الهمم
•• دبي  -وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"  ،ب�صفته
حاكماً لإم ��ارة دب��ي ،دورة املوازنة
ال �ع��ام��ة حل �ك��وم��ة دب ��ي لل�سنوات
املالية  2024 - 2022ب�إجمايل
نفقات قدرها  181مليار درهم.
كذلك اعتمد �سم ّوه القانون رقم
 28ل�سنة  ،2021ب�ش�أن املوازنة
ال�ع��ام��ة حلكومة دب��ي للعام املايل
 ،2022بنفقات قدرها  59ملياراً
و 950مليون درهم.
ويف هذه املنا�سبة قال �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م� �ك� �ت ��وم ،ويل ع �ه��د دب � ��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي� " ..إن حكومة
دب� ��ي م��ا� �ض �ي��ة يف ت��ر� �س �ي��خ مكانة
الإم� ��ارة ك�م��رك��ز اق�ت���ص��ادي عاملي،
وتعزيز تناف�سيتها �ضمن خمتلف
امل� �ح ��اور ال �ت �ن �م��وي��ة والقطاعات
احليوية مبا يحقق ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل"  ،لتحقيق التنمية امل�ستدامة
وتطوير �أداء العمل احلكومي وفق
�أعلى املعايري الدولية وم�ؤ�شرات
الأداء العاملية" .و�أ��ض��اف �سموه..
" املوازنة العامة اجلديدة حلكومة
دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة
امل�ستقبلية يف حت�ف�ي��ز االقت�صاد
ال �ك �ل��ي ودع� ��م �أه� � ��داف خ �ط��ة دبي
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة  ،2030وجتدد
امل�ضي ق��دم�اً يف
ع��زم الإم ��ارة على
ّ
ق �ي��ادة ج�ه��ود ال�ت�ع��ايف االقت�صادي
العاملي ،كما تعك�س امل��وازن��ة جهود
ح �ك��وم��ة دب� ��ي و� �س �ع �ي �ه��ا امل�ستمر
لتطوير ريادة الأعمال وحتفيزها،
وك��ذل��ك تطوير العمل احلكومي
وت �ق��دمي خ��دم��ات ذك �ي��ة و�سريعة
ت��وف��ر ال �� �س �ع��ادة لأف � ��راد املجتمع،
بينما يبقى الهدف الأ�سمى تر�سيخ

مكانة دبي بو�صفها �أر�ض الفر�ص
واالبتكار واال�ستثمار العاملي".
وي�ب�رز يف دورة امل ��وازن ��ة للأعوام
الثالثة املقبلة الرتكيز على زيادة
م �ع��دالت ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي عرب
ت�ف�ع�ي��ل م �ن �ظ��وم��ة ال �� �ش��راك��ة بني
القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص ،ودعم
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ل�ي�ق��ود معدّالت
ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال� ُب�ع��د االجتماعي
وموا�صلة تطوير البنية التحتية
احل� �ي ��وي ��ة يف ج� ��وان� ��ب ال ��رع ��اي ��ة
ال���ص�ح�ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م يف الإم� � ��ارة،
لتواكب متطلبات املرحلة القادمة،
عالوة على تطوير البنية الرقمية،
والعمل �ضمن ب��رام��ج اال�ستدامة
املالية.
وت��وا��ص��ل دب��ي م��ن خ�ل�ال موازنة
ال� �ع ��ام امل � ��ايل  2022االهتمام
باخلدمات االجتماعية ،وتطوير
قطاعات الرعاية ال�صحية والتعليم
والثقافة .كما تويل املوازنة قطاع
�إ�سكان املواطنني �أهمية كبرية من
خالل مكرمة �صاحب ال�سمو حاكم
دبي برفع قيمة قر�ض الإ�سكان �إىل
م�ل�ي��ون دره� ��م ،وت�خ���ص�ي����ص �أكرث
من  4,000قطعة �أر�ض وم�سكن

ب ��إج �م ��ايل  5.2م �ل �ي��ار دره � ��م يف
املرحلة الأوىل من برنامج �إ�سكان
امل��واط �ن�ي�ن يف �إم � ��ارة دب� ��ي� ،ضمن
ب��رن��ام��ج �أك �ب�ر ق�ي�م�ت��ه  65مليار
درهم ميت ّد للع�شرين عاماً املقبلة.
ك�م��ا رك� ��زت امل ��وازن ��ة ع�ل��ى تطوير
�صندوق املنافع االجتماعية عرب
دعم الأُ�سر و�أ�صحاب الهمم ،الأمر
ير�سخ مكانة دب��ي بو�صفها
ال��ذي ّ
واح� ��دة م��ن �أف���ض��ل امل ��دن للعي�ش
والعمل يف العامل.
و�أ ّكد معايل عبد الرحمن �صالح �آل
�صالح ،املدير العام لدائرة املالية
يف حكومة دب��ي ،حر�ص احلكومة
ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة م���س��اع��ي التطوير
م��ن خ�ل�ال دورة امل ��وازن ��ة العامة
لل�سنوات املالية 2024 - 2022
 ،و� �ض �م ��ان اال�� �س� �ت ��دام ��ة املالية،
والعمل على حتفيز ريادة الأعمال
يف الإم ��ارة ،وذل��ك بتوجيه ر�سالة
حت�ف�ي��ز �إي �ج��اب �ي��ة وق��وي��ة ملختلف
قطاعات الأعمال .وقال �إن حكومة
دبي حري�صة على تطوير خطتها
امل��ال�ي��ة ��س�ن��و ًي��ا ،ل�ت�ق��دمي حمفزات
اق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ذات �أث � � ��ر يف ج ��ذب
م��زي��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات ،والعمل
ع �ل ��ى حت �� �س�ي�ن م ��رك ��ز تناف�سية

الإم � � ��ارة ،وت�ن�ف�ي��ذ اال�ستحقاقات
وحتقيق امل�ستهدفات م��ن اخلطة
اال�سرتاتيجية  2030وما بعدها،
ريا �إىل �أن موازنة العام املايل
م�ش ً
 2022ج ��اءت لتلبي متطلبات
ال �ت �ع ��ايف م ��ن اجل ��ائ �ح ��ة وت�ش ّكل
منطل ًقا �ضمن خم�ط��ط متكامل
لتطوير خطة دبي اال�سرتاتيجية
 ،2030وتعمل على حتقيق ر�ؤية
��س�م� ّو ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،الذي
وج � ��ه ب� ��زي� ��ادة ال ��دع ��م احلكومي
ّ
للأ�سر و�أ��ص�ح��اب الهمم وتطوير
العمل احلكومي وزي��ادة الر�شاقة
امل�ؤ�س�سية .كما �أك��د معاليه التزام
ح �ك��وم��ة دب � ��ي ب �ت��وج �ي �ه��ات �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية،
م��ن حيث ان�ت�ه��اج �سيا�سات مالية
من�ضبطة ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه
حتقيق فائ�ض ت�شغيلي قدره 1.8
مليار درهم ميثل  3%من �إجمايل
الإي � ��رادات امل�ت��وق�ع��ة ،م��ا ي�سهم يف
ت �ط��وي��ر ب��رام��ج ال�ب�ن�ي��ة التحتية
وير�سخ �سيا�سة اال�ستدامة
للإمارة ّ

املالية فيها .من جانبه ،قال عارف
عبدالرحمن �أهلي املدير التنفيذي
لقطاع التخطيط واملوازنة العامة
يف دائ��رة املالية� ،إن انتهاج حكومة
دب ��ي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط امل� ��ايل متو�سط
الأجل و�إعالن خطة مالية لثالث
� �س �ن��وات ،ي� ��أت ��ي جت �� �س �ي �دًا لر�ؤية
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،وتوجيهات
�سمو ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي ،و�سمو نائب حاكم دبي.
و�أو�ضح �أهلي �أن موازنة العام املايل
 2022جاءت تلبي ًة ملتطلبات خطة
دب��ي اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة  2030وما
بعدها ،وتعبرياً �شفافاً عن املوقف
امل��ايل امل�ستق ّر ل�ل�إم��ارة ،وجت�سيداً
ل �ل �� �س �ي��ا� �س��ات امل ��ال� �ي ��ة املن�ضبطة
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى �أف �� �ض��ل املمار�سات
العاملية يف هذا ال�ش�أن ،الفتاً �إىل �أن
حتقيق فائ�ض ت�شغيلي قدره 3%
من �إج�م��ايل الإي ��رادات احلكومية
يُع ّد دالل��ة على اال�ستدامة املالية
التي حتر�ص عليها الدائرة.
 الإي����������رادات احل��ك��وم��ي��ةاملتوقعة للعام املايل .. 2022
وت�ت��وق��ع امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة حلكومة

دبي حتقيق �إي��رادات عامة ُتقدّر بـ
 57.55مليار درهم ،بزيادة قدرها
 10%عن الإي��رادات املتوقعة يف
موازنة العام املايل  ،2021وذلك
ن�ت�ي�ج��ة ل �� �س��رع��ة ت �ع��ايف قطاعات
الإم� ��ارة ،وات�خ��اذ �إج� ��راءات ناجعة
يف ال �ت �ع��ام��ل م��ع اجل��ائ �ح��ة ،حيث
ُت �ع � ّد دب��ي م��ن �أوائ� ��ل م��دن العامل
ال� �ت ��ي ح �ق �ق��ت �أف� ��� �ض ��ل م� �ع ��دالت
التعايف و�أ�سرعها ،نظ ًرا للقرارات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت �ح �ف �ي��زي��ة التي
�أقرتها احلكومة وك��ان من �ش�أنها
خ�ف����ض ب�ع����ض ال��ر� �س��وم وجتميد
ال��زي��ادة يف �أي ��ة ر� �س��وم ح�ت��ى العام
 ،2023وع ��دم ف��ر���ض �أي ر�سم
جديد من دون خدمة جديدة.
وت �ع �ت �م��د ه � ��ذه الإي � � � � � ��رادات على
العمليات اجلارية يف الإم��ارة ،وهو
املنحى ال��ذي انتهجته دب��ي طوال
ال�ع�ق��د امل��ا� �ض��ي يف ع ��دم االعتماد
ع�ل��ى �إي � � ��رادات ال�ن�ف��ط يف تطوير
هيكل الإيرادات احلكومية .ومتثل
�إي � ��رادات ال�ن�ف��ط ن�ح��و  6%فقط
م��ن �إج �م��ايل الإي� � ��رادات املتوقعة
للعام املايل  ،2022وهذا ما يعزز
اال�ستدامة املالية للإمارة.
ومتثل الإي ��رادات غري ال�ضريبية
ك��ال��ر��س��وم م��ا ن�سبته  57%من
�إج �م��ايل الإي � ��رادات امل�ت��وق�ع��ة ،كما
متثل الإيرادات ال�ضريبية 31%
م ��ن �إي� � � � ��رادات امل � ��وازن � ��ة ،يف حني
متثل �إي��رادات عوائد اال�ستثمارات
احلكومية نحو .6%
من جانبه �أ�شار جمال حامد املري،
املدير التنفيذي لقطاع احل�سابات
امل ��رك ��زي ��ة يف دائ � � ��رة امل ��ال� �ي ��ة �إىل
جهود الدائرة يف تر�سيخ التطوير
واالب � �ت � �ك� ��ار م� ��ن خ� �ل��ال تطوير
الربامج املالية ومن�صات البيانات
املالية التي �أ ّكد �أنها ت�سهم م�ساهمة
وا�ضحة يف �إت��اح��ة البيانات املالية
للحكومة وال�شركات والأف��راد ،ما
م��ن ��ش��أن��ه رف��ع تناف�سية الإم ��ارة.
و�أ� �ش��ار امل��ري �إىل �أن دائ ��رة املالية
تعمل با�ستمرار على �إع��داد برامج

م��ن �ش�أنها تطوير امل��ال�ي��ة العامة
وحتقيق التميز امل��ايل ،ف� ً
ضال عن
تطبيق املعايري املحا�سبية الدولية
للقطاع العام ،الأمر الذي �سيكون
ل ��ه �أك �ب��ر الأث� � ��ر يف �إظ� �ه ��ار ثمار
تنفيذ املوازنة وتطوير �سبل الأداء
احلكومي املتميز.
 النفقات احلكومية املتوقعةللعام املايل ..2022
و�ش ّكلت ال��روات��ب والأج��ور 34%
م��ن �إج �م��ايل ال�ن�ف�ق��ات احلكومية
املتوقعة يف موازنة العام ،2022
ك�م��ا ��ش� ّك�ل��ت ن�ف�ق��ات املِ � َن��ح والدعم
االج �ت �م��اع��ي م ��ا ن �� �س �ب �ت��ه 21%
ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ت �ط �ل �ب ��ات التنمية
ال�ب���ش��ري��ة وت �ق��دمي ال��دع��م الكايف
ل�ل�م��واط�ن�ين واجل �ه��ات احلكومية
التي تقدّم خدمات عامة ملواطني
الإمارة.
واع �ت �م��دت احل �ك��وم��ة م�ب�ل��غ 5.2
مليار درهم للم�شروعات الإن�شائية،
بالرغم من االنتهاء من امل�شروعات
اخلا�صة ب�إك�سبو  ،2020وتفعيل
ق��ان��ون ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن القطاعني
ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص ،وت �ط��وي��ر �آليات
مت��وي��ل امل �� �ش��اري��ع يف ح�ك��وم��ة دبي
م��ن خ�لال و��س��ائ��ل مت��وي��ل طويلة
الأجل.
كذلك ،حافظت حكومة دب��ي على
حجم ا�ستثمارات يف البنية التحتية
مبا يواكب طموحات الإمارة لتكون
امل� �ك ��ان امل �ف �� �ض��ل ل�ل�ع�ي����ش والعمل
عاملياً� ،إذ بلغت ن�سبة الإنفاق على
امل �� �ش��روع��ات الإن���ش��ائ�ي��ة  9%من
�إجمايل الإنفاق احلكومي ،ما ي�ؤكد
ا�ستمرار الإم��ارة يف تطوير بنيتها
التحتية ال�ست�ضافة الفعاليات ما
بعد "�إك�سبو  2020دبي".
وت �� �ض �م �ن��ت امل � ��وازن � ��ة احتياطياً
خ��ا� �ص �اً ق� ��دره  2%م��ن �إجمايل
ال�ن�ف�ق��ات امل �ت��وق �ع��ة� ،إع� �م ��ا ًال ملبد�أ
اال�ستعداد للربامج الطارئة �أثناء
تنفيذ اخل�ط��ة امل��ال�ي��ة يف خمتلف
القطاعات والأن�شطة يف الإمارة.
وح��اف�ظ��ت دب��ي ع�ل��ى ن�سبة خدمة
دي��ن ال تتجاوز  6%م��ن �إجمايل
ن�ف�ق��ات�ه��ا ،ن�ت�ي�ج��ة الت �ب��اع �سيا�سة

مالية من�ضبطة ،الأم ��ر ال��ذي ال
ي�شكل �أية معيقات للمالية العامة
للإمارة.
 التوزيع القطاعي للنفقاتاحلكومية للعام املايل ..2022
و�أظ � �ه � ��رت م� ��وازن� ��ة ال� �ع ��ام امل ��ايل
 2022م��دى اه�ت�م��ام احلكومة
ب ��الإن � �� � �س ��ان؛ �إذ مي �ث ��ل الإن � �ف� ��اق
ع�ل��ى ق�ط��اع التنمية االجتماعية
يف جم� � ��االت ال �� �ص �ح��ة والتعليم
والإ��س�ك��ان ورع��اي��ة امل��ر�أة والطفل،
وتبني مبادرات االهتمام بال�شباب،
كتطوير القراءة والرتجمة و�إعداد
املربجمني والريا�ضيني و�أ�صحاب
ال �ه �م ��م م� ��ا ن �� �س �ب �ت��ه  30%من
�إجمايل الإنفاق احلكومي.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،ازداد اهتمام
احل�ك��وم��ة ب�ق�ط��اع الأم� ��ن والعدل
وال���س�لام��ة ،ب��ال �ت��وازي م��ع تنامي
الإق �ب��ال على دب��ي وج�ه� ًة مف�ضلة
لل�سائحني وال��راغ �ب�ين يف العمل
واال� �س �ت �ث �م��ار ،ف� ُ�خ�� ّ��ص���ص��ت ن�سبة
قدرها  23%من �إجمايل الإنفاق
يف م� ��وازن� ��ة  2022ل ��دع ��م هذا
القطاع وتطويره وجعله قادر على
�أداء دوره بحرفية وا�ستباقية ،حتى
�أ�صبح من القطاعات التي تفخر
بها الإمارة عامل ًيا.
وك ��ذا ك��ان اه�ت�م��ام دب��ي املتوا�صل
بالبنية التحتية وتطويرها ،وقد
م� ّث�ل��ت ا�ست�ضافة �إك���س�ب��و 2020
دب��ي داف �ع �اً للنمو يف ه��ذا القطاع
الذي ُخ ّ�ص�ص له ما ن�سبته 42%
من الإن�ف��اق الإج�م��ايل يف املوازنة،
م ��ا ُي �ظ �ه��ر م ��دى ج � ّدي ��ة الإم � ��ارة
يف ال �ت �ع��ام��ل م ��ع اال�ستحقاقات
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ودع � � ��م امل �� �ش ��اري ��ع
ال� ��� �ص� �غ�ي�رة وااله � �ت � �م� ��ام ب ��ري ��ادة
الأع�م��ال وتوفري البيئة احلا�ضنة
للم�شروعات متناهية ال�صغر.
ك�م��ا اه�ت�م��ت الإم� ��ارة ب��دع��م قطاع
اخلدمات العامة والتم ّيز احلكومي
والإبداع واالبتكار والبحث العلمي
عرب تخ�صي�ص  5%من �إجمايل
الإن�ف��اق احلكومي لتطوير الأداء
وتر�سيخ ثقافة التم ّيز واالبتكار
والإبداع.
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•• ال�شارقة-وام:

�أ��س��دل��ت دائ ��رة � �ش ��ؤون ال���ض��واح��ي وال �ق��رى ال���س�ت��ار على
فعاليات مهرجان �ضواحي يف ن�سخته العا�شرة والذي
نظمته مب�شاركة  37جهة حكومية وخا�صة �أدت �أدواراً
مهمة كم�شاركة يف التنظيم وداع�م��ة وراع�ي��ة على مدى
ثالثة �أ�سابيع متوا�صلة .
وا�ستهدفت فعاليات مهرجان �ضواحي بفقراتها الكبار
وال�صغار والعوائل بكل �أف��راده��ا بحديقة القرائن  5يف
مدينة ال�شارقة لي�ش ّكل املهرجان �أح��د الربامج النوعية
وم�ساحة اجتماعية ترفيهية ثقافية تتالقى يف رحابها

الأ� �س��ر م��ع �أب�ن��ائ�ه��ا يف ع ��دد م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي جرى
اختيارها بعناية كبرية.
وحر�صت الدائرة من خالل فعاليات املهرجان على �إقامة
م�سرح لتنظيم الأم�سيات والربامج وال�سحوبات وب�أركان
متنوعة منها الرتاثية والثقافية واالجتماعية بجانب
توافر �أماكن الرتفيه املميزة للأطفال من خالل ور�ش
الر�سم وج��رى تقدمي م�سرحيات وم�سابقات وال�ساحة
الثلجية  ..وجرى خالل اخلتام ال�سحب على �أربع �سيارات
من جمموع ع�شر �سيارات جرى تقدميها يف �إطار جوائز
ال�سحب للجمهور.
وتقدمت دائ��رة ��ش��ؤون ال�ضواحي وال�ق��رى بال�شكر لكل

العوائل التي ح�ضرت وتفاعلت وزارت فعاليات املهرجان
و�أثنت على كافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي بادرت بامل�شاركة
يف هذه الفعالية االجتماعية ليكون لها ح�ضورها ودورها
يف خدمة الأ��س��ر و�أبنائها وبناتها بالفقرات والفعاليات
املتميزة  .و�أ�شاد خمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س دائرة
�ش�ؤون ال�ضواحي والقرى بنجاح مهرجان �ضواحي 10
بعد �أن جاء خمتلفا يف كل تفا�صيله وما قدمه من تنوع
كبري يف الفعاليات ال�ت��ي ا�ستقطبت الأ��س��ر ط��وال فرتة
تنظيمه التي ا�ستمر ثالثة �أ�سابيع  ..معربا عن �سعادته
ب ��إق �ب��ال اجل �م �ه��ور وال � ��زوار ع�ل��ى ال�ف�ع��ال�ي��ات ومب�ستوى
الربامج امل�صاحبة التي قدمتها امل�ؤ�س�سات امل�شاركة.
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•• �أبوظبي -وام:

ي � �ع� ��د  2021ع� � ��ام � � �اً ح� ��اف�ل� ً�ا
ب��امل���ش��اري��ع والإجن � � ��ازات النوعية
يف م�سرية ج��ائ��زة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
وال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف ت�ع��زي��ز دوره ��ا
حمليا و�إقليميا ودول�ي��ا يف تنمية
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ق �ط��اع زراع� ��ة
النخيل و�إن �ت��اج ال�ت�م��ور واالبتكار
ال��زراع��ي ،م��ن خ�ل�ال �سل�سلة من
ال�ب�رام��ج وامل� �ب ��ادرات املتخ�ص�صة
ال�ت��ي ب��دوره��ا �ساهمت يف حتقيق
من��و م�ضطرد ل�ه��ذا ال�ق�ط��اع على
امل�ستوى الإق�ل�ي�م��ي .و�أك ��د معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة� ،أن 2021
ه��و ع��ام ا�ستثنائي حافل بالعطاء
رغم كل الظروف ال�صعبة التي مر
بها العامل ج��راء جائحة كورونا ،
حيث عملت اجلائزة على م�ضاعفة
اجل� �ه ��ود ل �ت �ط��وي��ر ب��راجم �ه��ا مبا
ي�ت�ن��ا��س��ب م ��ع امل �ت �غ�ي�رات الهائلة
والتوجهات التي �شهدها العامل،
وال��ذي تطلب �إح��داث تغيري كبري
يف �أ�سلوب التفكري و�أدوات التنفيذ
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح ��دي ��ات ،للنهو�ض
ب �ه��ذا ال �ق �ط��اع وامل �� �ض��ي ب��ه قدماً
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وذلك
بف�ضل ال��ر�ؤي��ة احلكيمة ل�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي ��د
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" ،وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة  ،ودعم
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة .م��ن جهته
ق ��ال ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال��وه��اب زايد
�أم�ي�ن ع��ام ج��ائ��زة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالب�ت�ك��ار الزراعي
�إن الأمانة العامة للجائزة تفخر
وت�ع�ت��ز ب ��الإجن ��ازات ال�ت��ي حققتها
اجل��ائ��زة خ�لال �أرب �ع��ة ع�شر عاماً
ب�ف���ض��ل امل �ت��اب �ع��ة احل �ث �ي �ث��ة ملعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة .
واحتفلت الأمانة العامة للجائزة

بتكرمي الفائزين بدورتها الثالثة
ع�شرة وذلك �ضمن حفل افرتا�ضي
ب��رع��اي��ة �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،وبح�ضور معايل
ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان م �ب��ارك �آل نهيان،
وذل� ��ك ي ��وم  16م ��ار� ��س 2021
مب� ��� �ش ��ارك ��ة م � �ع� ��ايل م� � ��رمي بنت
حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة ومعايل
ال��دك �ت��ور � �ش��و دون� �ي ��و م��دي��ر عام
منظمة الأغذية وال��زراع��ة للأمم
امل�ت�ح��دة /ال �ف��او ، /وك��اف��ة �أع�ضاء
جم �ل ����س الأم� � �ن � ��اء ،وح �� �ش��د كبري
م��ن املخت�صني واملهتمني بزراعة
النخيل واالبتكار الزراعي .وعقب
حفل التكرمي تر�أ�س معايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك االجتماع ال�سنوي
الرابع ع�شر ملجل�س �أمناء اجلائزة
ب�ح���ض��ور �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س ،حيث
�أ� �ش��اد م�ع��ال�ي��ه ب��ال��رع��اي��ة الكبرية
التي حتظى بها اجلائزة من قبل
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" م��ؤ��س����س اجلائزة
وراعيها ،وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة  ،ودعم
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،لقطاع زراعة
النخيل و�إنتاج التمور.
كما �شهد معايل ال�شيخ نهيان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان ال�ع��ر���ض الأول
لأوب � ��ري � ��ت "�صواري من�صور"
افرتا�ضيا ومت الرتكيز فيها على
جهود �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ال��داع��م الأول لزراعة
النخيل و�إنتاج التمور على امل�ستوى
الوطني والعربي ،وكيف انطلقت
�سفينة اخل�ير وال�ع�ط��اء م��ن دولة
الإم � � � ��ارات �إىل ال� � ��دول العربية
ال�شقيقة ،ثم �شاءت �سفن من�صور
�أن تعود �إىل �أبوظبي لرتد اجلميل
وت �� �ش �ك��ر � �س �م��وه ع �ل��ى م ��ا حققته
مهرجانات التمور العربية يف كل

م��ن امل�م�ل�ك��ة الأردن �ي ��ة الها�شمية،
وج � �م � �ه ��وري ��ة م �� �ص ��ر ال� �ع ��رب� �ي ��ة،
وجمهورية ال�سودان ،واجلمهورية
الإ��س�لام�ي��ة امل��وري�ت��ان�ي��ة ،واململكة
املغربية ،ب�صفتها ركيزة �أ�سا�سية من
ركائز التنمية امل�ستدامة والأمن
ال �غ��ذائ��ي .ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال حفل
التكرمي الذي �أقيم يوم  16مار�س
املا�ضي بح�ضور عدد من �أ�صحاب
امل �ع��ايل ال � ��وزراء و�أع �� �ض��اء ال�سلك
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي امل�ق�ي��م يف الدولة.
ك�م��ا �شهد ال �ع��ام امل��ا��ض��ي الإع�ل�ان
عن تنظيم امل�ؤمتر الدويل ال�سابع
ل�ن�خ�ي��ل ال �ت �م��ر ب��رع��اي��ة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي ��د
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة 16 - 14
مار�س  2022ومت ت�شكيل اللجان
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة للم�ؤمتر
و�إط�ل�اق حملة التعريف بامل�ؤمتر
على م�ستوى العامل ،حيث يعترب
ه ��ذا امل� ��ؤمت ��ر ب�ن���س�خ�ت��ه ال�سابعة
�ضمن �سل�سلة امل ��ؤمت��رات العلمية
ال �ت ��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا الأم� ��ان� ��ة العامة
للجائزة كل �أربع �سنوات مب�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  500ع��امل وب��اح��ث يف
جمال زراعة النخيل و�إنتاج التمور
واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي م��ن  45دولة
ح��ول ال �ع��امل ،ف�ه��و �أك�ب�ر حا�ضنة
علمية للبحث العلمي يف جمال
نخيل التمر ب��ال�ع��امل .فال�سل�سلة
بد�أت يف العام  1998بالتعاون مع

جامعة الإم��ارات العربية املتحدة،
وه � ��ي م �� �س �ت �م��رة ب� �ن� �ج ��اح كبرية
وحققت اجلائزة نتائج كبرية.
ويف دي �� �س �م�بر امل��ا� �ض��ي ويف �إط� ��ار
اح �ت �ف��االت ال��دول��ة ب�ع�ي��د االحت ��اد
ال�ـ َ 50د�� َّ�ش��نَ معايل ال�شيخ نهيان
م � �ب� ��ارك �آل ن� �ه� �ي ��ان ،املجموعة
الكاملة ملبادرة �سل�سلة الـ ُ 50ك َت ِّي ْب
يف عام الـ � 50ضمن �صالة الدانة
يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث �أ�شاد
ب�أهمية هذه املبادرة كونها الأوىل
م��ن نوعها على امل�ستوى العربي
ال�ت��زام�اً ب��أه��داف اجل��ائ��زة يف ن�شر
املعرفة العلمية املتخ�ص�صة ونقلها
للمزارعني واملهتمني العاملني يف
قطاع زراعة النخيل و�إنتاج التمور
واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي على امل�ستوى
الوطني والعربي والدويل.
و�شهد العام املا�ضي تنظيم عدد من
مهرجانات التمور �ضمن �سل�سلة
مهرجانات التمور العربية التي
تنظمها اجل��ائ��زة ب��دع��م م��ن �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان،
وم �ت��اب �ع��ة م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ نهيان
مبارك �آل نهيان ،حيث مت تنظيم
امل�ه��رج��ان ال ��دويل ال�ث��ال��ث للتمور
الأردنية خالل الفرتة 23 - 21
من نوفمرب املا�ضي برعاية جاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
ملك اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية
وم�شاركة  70منتجا للتمور من
خم�س دول عربية ،وبالتعاون مع

وزارة الزراعة الأردنية� ،إ�ضافة �إىل
تنظيم م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي للتمور
بن�سخته ال�ساد�سة خالل الفرتة من
 9 - 7دي�سمرب املا�ضي بالتزامن
مع معر�ض �سيال ال�شرق الأو�سط،
وبرعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ،وح���ض��ور معايل
ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان م �ب��ارك �آل نهيان،
ومب�شاركة  34منتجا للتمور من
 10دول عربية.
ك�م��ا مت ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى بروتوكول
ت� �ع ��اون م ��ع م �ع��ايل ال� �ل ��واء خالد
�شعيب حم��اف��ظ م��ر��س��ى مطروح
لتنظيم املهرجان الدويل اخلام�س
ل �ل �ت �م��ور امل �� �ص��ري��ة ب �� �س �ي��وة خالل
الفرتة  24 - 22يناير ، 2022
�إىل جانب بروتوكول تعاون �آخر مع
معايل نيفني جامع وزيرة التجارة
وال �� �ص �ن��اع��ة ،يف ج�م�ه��وري��ة م�صر
العربية لتنظيم املهرجان الدويل
ال�ساد�س للتمور امل�صرية ب�أ�سوان
خ�ل��ال ال� �ع ��ام اجل � � ��اري ،2022
فمهرجانات التمور العربية تعترب
خطوة باالجتاه ال�صحيح ،و�أثارت
اهتمام جت��ار التمور ح��ول العامل
ب��أن املنطقة العربية حتتوي على
ث � ��روة وط �ن �ي��ة واق �ت �� �ص��ادي��ة على
درج � ��ة ع��ال �ي��ة م ��ن اجل � ��ودة وذات
ق�ي�م��ة اق�ت���ص��ادي��ة ،ب��ل ول �ه��ا ميزة
ت�ن��اف���س�ي��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى العامل.
ون �ف��ذت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجائزة
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا��ض��ي �سل�سلة من

املحا�ضرات العلمية االفرتا�ضية
ع�بر من�صة /زووم /و��ص�ل��ت �إىل
 18حما�ضرة مب�شاركة نخبة من
اخل�براء واملخت�صني الأكادمييني
ال� �ع ��رب والأج� ��ان� ��ب مي �ث �ل��ون 11
دول��ة ،وبح�ضور �أكرث من 1487
�شخ�صا مي�ث�ل��ون  25دول ��ة حول
ال �ع��امل ،مب�ع��دل � 83شخ�صا لكل
حما�ضرة ،وت�أتي هذه املحا�ضرات
االف�ترا��ض�ي��ة ا�ستكما ًال لل�سل�سلة
ال �ت ��ي ب ��د�أت� �ه ��ا يف ال� �ع ��ام 2020
ال�ت��زام�اً ب��أه��داف اجل��ائ��زة يف ن�شر
املعرفة العلمية املتخ�ص�صة للفئات
امل�ستهدفة على امل�ستوى الوطني
والإقليمي والدويل ،بالتزامن مع
انت�شار جائحة كورونا حول العامل،
م��ا �أدى ب��الأم��ان��ة العامة للجائزة
�إىل ابتكار �أدوات جديدة للتوا�صل
مع الفئات امل�ستهدفة وا�ستمرارية
الأع� � � �م � � ��ال �� �ض� �م ��ن االر�� � � �ش � � ��ادات
االحرتازية املتبعة بالدولة.
ك �م��ا � �ص��در ع ��ن الأم� ��ان� ��ة العامة
للجائزة يف العام املا�ضي عدد من
الكتب العلمية التي �أَ ْث � َرتِ املكتبة
العربية والدولية مثل كتاب �ضمن
البحوث امل�شاركة يف الندوة العلمية
املرافقة للمهرجان الدويل الثاين
للتمور الأردن �ي��ة  ،2019وكتاب
ب�ع�ن��وان "املحفزات احل�ي��وي��ة من
�أج� � ��ل اال�� �س� �ت ��دام ��ة ال ��زراع� �ي ��ة يف
النظام البيئي ل��واح��ات النخيل"
باللغة الإجنليزية ،وكتاب "درا�سة
م �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل ��إجن � ��ازات والآث � � ��ار
امل�ت�ع��ددة جل��ائ��زة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالب�ت�ك��ار الزراعي
ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل�ح�ل��ي والإقليمي
والدويل" وك�ت��اب �أم��را���ض و�آفات
نخيل التمر ،بالإ�ضافة �إىل الكتاب
ال���س�ن��وي ل�ل�ج��ائ��زة � ،2021إىل
جانب ذلك �أ�صدرت الأمانة العامة
للجائزة تقريراً علمياً دولياً بعنوان
"جت�سري احلدود  ."2021و�صدر
التقرير احتفا ًال بذكرى عقد الأمم
امل�ت�ح��دة ال�ستعادة ال�ن�ظ��ام البيئي
 ،/2030-2021/مب�ساهمة
م ��ن  46ج �ه��ة وم �ن �ظ �م��ة دولية

وع ��دد م��ن اخل �ب�راء مي�ث�ل��ون 21
دولة بالعامل ومت �إط�لاق التقرير
يف قمة العمل املناخي الدولية يف
غال�سكو باململكة املتحدة ،بتاريخ
 06ن ��وف� �م�ب�ر � 2021ضمن
فعاليات الوفد الر�سمي للدولة .
ك �م��ا � �ص��در ع ��ن الأم� ��ان� ��ة العامة
للجائزة عددان من جملة ال�شجرة
امل �ب ��ارك ��ة الأول يف � �ش �ه��ر مار�س
وال �ث��اين يف �شهر �أك�ت��وب��ر 2021
مب �� �ش��ارك��ة ن �خ �ب��ة م ��ن الباحثني
والأك��ادمي �ي�ي�ن ال �ع��رب والأجانب
املخت�صني ب��زراع��ة النخيل و�إنتاج
التمور .ويف �إط��ار تعزيز التناف�س
ب�ي�ن م ��زارع ��ي وم �ن �ت �ج��ي التمور
والباحثني ومراكز البحث العلمي
ح� ��ول ال� �ع ��امل امل �خ �ت �� �ص��ة ب ��زراع ��ة
النخيل و�إن �ت��اج ال�ت�م��ور واالبتكار
ال ��زراع ��ي ،ف �ق��د �أط �ل �ق��ت الأمانة
ال�ع��ام��ة للجائزة يف ال�ع��ام املا�ضي
الن�سخة الرابعة ع�شرة من اجلائزة
� �ض �م��ن خ �م ����س ف � �ئ ��ات ،و�أطلقت
الن�سخة الرابعة من جائزة املزارع
املتميز وامل ��زارع املبتكر بالإمارات
� �ض �م��ن ث �م��اين ف� �ئ ��ات ،والن�سخة
الثالثة ع�شرة من م�سابقة النخلة
يف ع �ي��ون ال� �ع ��امل � �ض �م��ن فئتني،
والن�سخة ال�ساد�سة م��ن م�سابقة
ال�ن�خ�ل��ة ب��ال���س�ن��ة ال �� �ش �ع��راء �ضمن
فئتني ،حيث متثل اجلوائز من�صة
حا�ضنة لكافة فئات وكافة اجلهات
املخت�صة فهي مبثابة بوتقة تن�صهر
فيها اخلربات الدولية والإقليمية
واملحلية لتقدمي �أف�ضل املمار�سات
�ضمن ك��ل ف�ئ��ة ،و�إت��اح��ة الفر�صة
مل �خ �ت �ل��ف �� �ش ��رائ ��ح امل �ج �ت �م��ع من
�شعراء و�أدباء وم�صورين وفنانني،
ل�ل�ت�ن��اف����س يف امل���س��اب�ق��ات وتقدمي
الأف�ضل والأجمل.
ووق �ع��ت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجائزة
خ�لال العام املا�ضي �ست مذكرات
ت �ف��اه��م م ��ع ع� ��دد م ��ن املنظمات
وال �ه �ي �ئ��ات وال �� �ش��رك��ات الدولية
ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون الإقليمي
وال ��دويل ب�ين امل�ؤ�س�سات الوطنية
واملنظمات الدولية مبا ي�ساهم يف

دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل
و�إن�ت��اج التمور واالب�ت�ك��ار الزراعي
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��رب��ي وال� ��دويل،
بد�أت بتوقيع بروتوكول تعاون مع
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
�/أدن � � � �ي� � � ��ك /ل �ت �ن �ظ �ي ��م معر�ض
�أبوظبي ال��دويل للتمور ،2021
وب ��روت ��وك ��ول ت �ع ��اون م ��ع ك ��ل من
وزارة ال��زراع��ة يف اململكة الأردنية
الها�شمية لتنفيذ الن�سخة الثالثة
م ��ن امل� �ه ��رج ��ان ال � � ��دويل للتمور
الأردن � �ي� ��ة  ،2021وبروتوكول
ت�ع��اون م��ع وزارة ال��زراع��ة واملوارد
الطبيعية يف جمهورية ال�سودان
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ن �� �س �خ��ة ال ��راب� �ع ��ة من
امل � � �ه� � ��رج� � ��ان ال � � � � � ��دويل ل� �ل� �ت� �م ��ور
ال���س��ودان�ي��ة  ،2021وبروتوكول
تعاون مع وزارة التنمية الريفية
يف اجل � �م � �ه� ��وري� ��ة الإ� � �س �ل�ام � �ي� ��ة
املوريتانية لتنفيذ الن�سخة الأوىل
م ��ن امل� �ه ��رج ��ان ال � � ��دويل للتمور
امل��وري�ت��ان�ي��ة � .2021إ��ض��اف��ة �إىل
توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة
ال �ت �ج��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة وحمافظة
م ��ر� �س ��ى م � �ط� ��روح يف جمهورية
م�صر العربية لتنظيم املهرجان
ال��دويل اخلام�س للتمور امل�صرية
ب�سيوة  2022واملهرجان الدويل
ال�ساد�س للتمور امل�صرية ب�أ�سوان
.2022
و�شاركت الأم��ان��ة العامة للجائزة
يف امل ��ؤمت ��ر ال � ��دويل ح ��ول النظم
ال��زراع �ي��ة ذات الإرث الإن�ساين
ال� �ع ��امل ��ي  ،/GIAHS/ال ��ذي
ا�ست�ضافته مدينة نونو� ،إي�شيكاوا،
يف اليابان خ�لال ال�ف�ترة م��ن 25
 -27نوفمرب  ،2021للتعريف
ب� ��واح� ��ات "العني" و"ليوا" يف
ال��دول��ة امل�ع�ترف بهما دول �ي �اً منذ
ال�ع��ام  2015م��ن قبل برنامج /
 /GIAHSاخل��ا���ص بالنظم
ال��زراع �ي��ة ذات الإرث االن�ساين
التابع ملنظمة الأغ��ذي��ة والزراعة
لل��أمم امل�ت�ح��دة /ال �ف��او ،/لعر�ض
ما مت �إجن��ازه حتى الآن بالتعاون
مع عدة جهات داخل الدولة.

وفد من �شرطة دبي يطلع على املمار�سات املطبقة مبركزي �شرطة خليفة والرحبة
•• �أبوظبي -وام:

اط� �ل ��ع وف� ��د م ��ن م ��رك ��ز �شرطة
الرفاعة ب�شرطة دبي على �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات املطبقة �ضمن مهام
مركزي �شرطة خليفة والرحبة
مب � ��دي � ��ري � ��ة � � �ش� ��رط� ��ة امل� �ن ��اط ��ق
اخلارجية بقطاع الأمن اجلنائي
يف �شرطة �أبوظبي.
وال �ت �ق��ى ال �ع �م �ي��د � �س ��امل عا�ضة
ال �ب �ق �م��ي ،ن��ائ��ب م��دي��ر مديرية
�� �ش ��رط ��ة امل � �ن� ��اط� ��ق اخل ��ارج� �ي ��ة
ل �ل �� �ش ��ؤون الإداري� � � ��ة والعمليات
ال ��وف ��د م � ��ؤك ��دا ح ��ر� ��ص �شرطة
�أب ��وظ �ب ��ي ع �ل��ى ت �ع��زي��ز التعاون
وال�ت�ن���س�ي��ق امل �� �ش�ت�رك مبجاالت
العمل ال�شرطي والأمني.
وتعرف الوفد الذي تر�أ�سه الرائد
علي �إبراهيم العور ،رئي�س ق�سم
التوقيف ورئي�س فريق التحول
ال��ذك��ي ..خ�لال اجلولة امليدانية

��ض�م��ن امل �ق��ارن��ات امل �ع �ي��اري��ة على
طبيعة عمل الأق���س��ام والربامج
ال �ت �ق �ن �ي��ة امل �� �س �ت �خ��دم��ة و�آل � �ي ��ة
التحفظ على املوقوفني.

ح �� �ض��ر زي� � � ��ارة ال� ��وف� ��د العقيد
ح �م��د ع� �ب ��داهلل ال� �ع� �ف ��اري ،نائب
م��دي��ر م��دي��ري��ة ��ش��رط��ة املناطق
اخلارجية ل�ش�ؤون مراكز ال�شرطة

ب��الإن��اب��ة ،والعقيد حممد عتيق
احل �� �س��اين ،م��دي��ر م��رك��ز �شرطة
خليفة ،والعقيد حممد عبداهلل
احل �� �س��اين ،م��دي��ر م��رك��ز �شرطة

ال��رح�ب��ة ،وامل �ق��دم �سعيد عبداهلل
ال �ع��ام��ري ،م��دي��ر م��رك��ز �شرطة
ال � �ف�ل��اح ،وع� � ��دد م ��ن ال�ضباط
والعاملني يف املراكز.

و�أ�شــــــارت املـــــــقدم الدكتــــــور
ف ��ات ��ن حم �م��د م� �ن ��اح ��ي ،رئي�س
ق�سم اخلـــــــدمات امل�ساندة مبركز
�شرطة ال�ف�لاح� ،إىل �أهمية عقد

امل �ق��ارن��ات امل �ع �ي��اري��ة ال �ت��ي ت�ؤكد
ح��ر���ص ال �ق �ي��ادت�ين ع �ل��ى تعزيز
ال �ت �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك ،مب ��ا يدعم
�أهدافهما يف كافة جماالت العمل

الأمني.
ك �م��ا ت� �ع ��رف ال ��وف ��د ع �ل��ى ق�سم
ال�ت��وق�ي��ف ،واط �ل��ع ع�ل��ى �إجن ��ازات
املراكز.
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الكاتب العدل يف حماكم دبي يقدم خدماته عرب قنوات متنوعة ل�ضمان
�سرعة الإجناز وتعزيز التوا�صل مع املتعاملني من خالل خمتلف القنوات
•• دبي  -الفجر

�صرح ال�سيد �أحمد خلف احلو�سني مدير �إدارة الكاتب العدل يف حماكم
دبي ،حر�ص �إدارة الكاتب العدل يف حماكم دبي على تقدمي �أف�ضل
اخل��دم��ات لإ�سعاد املتعاملني من خ�لال تقدمي خدماتها عرب عدة
قنوات ،كون املتعامل هو حمور اهتمام الدائرة ،والركيزة الأ�سا�سية
خلدماتها ومبادراتها التي تهدف من خاللها اىل تلبية احتياجات
وتطلعات كافة فئات املتعاملني وحتقيق �سعادتهم وهو الأمر الذي
يرتبط ارت�ب��اط��ا نوعيا ب��إط��ار عمل ال�سعادة وج��ودة احل�ي��اة �ضمن
ر�ؤية دولة االم��ارات ب�أن تكون بني الدول االكرث �سعادة يف العامل".

04

و�سعياً لتحقيق عدالة نافذة تت�سم بالدقة وال�سرعة ،وتقدمي خدمات
ق�ضائية مي�سرة الو�صول للمجتمع للو�صول �إىل ر�ؤيتها "حماكم
رائدة متميزة عامليا" .حيث �أو�ضح احمد احلو�سني حر�ص الدائرة
على �إط�لاق قنوات متنوعة لتقدمي خدمات الكاتب العدل لت�سهم
يف �إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة ت�سهم يف تلبية احتياجات املتعاملني
وا�سعادهم ،وذلك �سعيا لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ب�صورة تعزز جودة
احلياة ومكانة الدولة وموقعها املتقدم على �سلم التناف�سية  ،فيمكن
للمتعامل احل�صول على خدماته يف املوقع االلكرتوين ملحاكم دبي
من خ�لال ا�سم م�ستخدم  ،كما ميكن احل�صول على اخلدمة عرب
قنوات متنوعة منها ،ومن خالل الكاتب العدل اخلا�ص الذي يبلغ

عدد فروعه  50فرع �ضمن توزيع جغرايف يغطي امارة دبي كمراكز
متخ�ص�صة تتناف�س يف تقدمي اخلدمة و مكاتب حماماة  ،ومراكز
الع�ضيد التي تعترب من مراكز اخلدمة املعتمدة من قبل حماكم
دبي لتقدمي اخلدمات الق�ضائية املحددة  ،ويف فروع الكاتب العدل
العام يف " وايف مول وم��رور الرب�شاء من االثنني �إىل اخلمي�س من
ال�ساعة � 8صباحً ا  7:30 -م�ساءً ،اجلمعة � 8صباحً ا 11:30 -
�صباحً ا ،والرب�شاء مول من االثنني �إىل اخلمي�س � 8صباحً ا  3 -بعد
الظهر ،اجلمعة � 8صباحً ا � 11:30 -صباحً ا  ،وذلك لتعزيز معايري
ال�سعادة للو�صول �إىل �أع�ل��ى م�ع��دالت �إ��س�ع��اد للمتعاملني ،تقدمي
خدمات ق�ضائية ب�أعلى معايري اخلدمات احلكومية املتميزة.

عبد اهلل املري يطلع على �إجنازات الإدارة العامة للمرور يف �شرطة دبي

•• دبي-الفجر:

�أ�شاد معايل الفريق عبد اهلل خليفة
امل ��ري ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��رط��ة دبي،
ب�ج�ه��ود الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور يف
تعزيز الأم��ن وال�سالمة املرورية،
وحتقيق امل��ؤ��ش��رات اال�سرتاتيجية
الهادفة �إىل خف�ض �أع��داد الوفيات
ال�ن��اجت��ة ع��ن ح ��وادث ال �ط��رق لكل
� 100ألف من ال�سكان ،وذلك من
خالل الكوادر الب�شرية التخ�ص�صية
امل�ؤهلة ،وا�ستخدام �أحدث التقنيات
الذكية وبرامج الذكاء اال�صطناعي
يف �ضبط احلركة املرورية.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ت �ف �ق��د معاليه
ل �ل� ��إدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور يف مقر
�إك�سبو  2020دبي� ،ضمن برنامج
التفتي�ش ال���س�ن��وي ع�ل��ى الإدارات
العامة وم��راك��ز ال�شرطة ،بح�ضور
ال �ل��واء امل�ه�ن��د���س امل���س�ت���ش��ار حممد
�سيف الزفني ،م�ساعد القائد العام
ل���ش��ؤون العمليات ،والعميد �سيف
م �ه�ي�ر امل � ��زروع � ��ي ،م ��دي ��ر الإدارة
العامة للمرور ،والعميد الدكتور
� �ص��ال��ح احل � �م� ��راين ،ن ��ائ ��ب مدير
الإدارة ال�ع��ام��ة للتميز والريادة،
والعقيد جمعة بن �سويدان ،نائب
م��دي��ر الإدارة ل �ل �م��رور ،والعقيد

�أحمد املهريي مدير �إدارة الرقابة
وال �ت �ف �ت �ي ����ش ب ��ال ��وك ��ال ��ة ،والعقيد
ال ��دك� �ت ��ور مت �ي ��م حم �م ��د حم�سن
احلاج مدير �إدارة البيئة وال�سالمة
وال�صحة العامة يف الإدارة العامة
للدعم اللوج�ستي ،والرائد الدكتور
عبدالرزاق عبدالرحيم رئي�س ق�سم
التفتي�ش وعدد من ال�ضباط.
و�أث �ن��ى م �ع��ايل ال�ف��ري��ق امل ��ري على
�إجن � ��ازات الإدارة ال�ع��ام��ة للمرور،
وامل �� �ش��اري��ع واخل �ط��ط امل�ستقبلية
لها ،م��ؤك��داً حر�ص القيادة العامة
ل�شرطة دب��ي على ت�سخري تقنيات
الذكاء اال�صطناعي والكوادر الفنية
وال�ب���ش��ري��ة املتخ�ص�صة يف املجال
امل� ��روري ،ل�ضمان ت�ق��دمي خدمات
راق �ي��ة ت �ف��وق ت�ط�ل�ع��ات املتعاملني،
وت���س��اه��م يف ت�ع��زي��ز �أم ��ن الطريق
وال�سالمة العامة.
وا�ستمع م�ع��ايل ال�ف��ري��ق امل��ري �إىل
� �ش ��رح م ��ن �إدارة اال�سرتاتيجية
يف الإدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور حول
ال�تراب��ط اال�سرتاتيجي يف �أهداف
الإدارة التي ت�ساهم يف خف�ض عدد
الوفيات الناجتة عن حوادث الطرق
لكل � 100ألف من ال�سكان ،جلعل
دبي الأكرث �أمناً يف هذا اجلانب.
كما وا�ستمع معاليه �إىل �شرح حول

امل��ؤ��ش��رات اال�سرتاتيجية اخلا�صة
مبعدل احل��وادث اجل�سيمة ،ون�سبة
خ �ف ����ض ع� ��دد ال ��وف� �ي ��ات الناجمة
ع��ن ال���س��رع��ات ال��زائ��دة ،وامل�شاريع
امل � � ��روري � � ��ة ال � �ت� ��ي مت ت �ط ��وي ��ره ��ا
واحل� � �م �ل��ات ال� �ت ��وع ��وي ��ة لتعزيز
ال�سالمة املرورية.
واط �ل��ع م�ع��ايل ال�ف��ري��ق امل ��ري على
نتائج تطبيق ال�سيا�سات واملبادرات
وامل�شاريع اخلا�صة ب��الإدارة العامة

للمرور ،والتي �ساهمت يف تخفي�ض
معدل الوفيات والإ�صابات اخلطرية
بن�سبة  ،16%وجتنب الإ�صابات
البليغة بن�سبة .38%
� 100%أمتتة العمليات
كما واطلع معاليه على نتائج مبادرة
"تقنيات الذكاء اال�صطناعي ل�ضبط
�أم��ن الطريق" ،وال�ت��ي �ساهمت يف
�أمت �ت ��ة ع �م �ل �ي��ات ال �� �ض �ب��ط التقني

بن�سبة  100%ودون �أي تدخل ال���س�لام��ة امل ��روري ��ة لإم � ��ارة دبي"،
ب�شري ،وتقليل الب�صمة الكربونية وال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف خ�ف����ض معدل
�إىل  ،87.5%وحت �ق �ي��ق ن�سبة الوفيات وحوادث الده�س.
 100%يف معاجلة ال�شكاوى.
وا� �س �ت �م��ع م�ع��ال�ي��ه �إىل � �ش��رح حول امل�شروع املعريف
نتائج مبادرة احلجز الذكي ومبادرة كما وا�ستمع معاليه �إىل �شرح حول
"التحكم وال���س�ي�ط��رة احلدودية ن�ت��ائ��ج "امل�شروع امل �ع��ريف لتدريب
ون � �ق� ��اط ال� �ت� �م ��رك ��ز الداخلية" ،حرا�س الأمن " والذي ا�ستفاد منه
وامل � �خ ��ال � �ف ��ات ال� �ت� �ح ��ذي ��ري ��ة� ،إىل  1980متدرباً� ،إىل جانب االطالع
جانب نتائج مبادرة "ا�سرتاتيجية على نتائج "�إدارة وحتليل املخاطر"

ح��ول امل�خ��اط��ر املُتعلقة بالظروف للموارد الب�شرية.
املناخية التي ت�ؤثر على الطرقات،
والأن �ظ �م��ة امل ��روري ��ة املُ�ستخدمة ،برامج ال�سعادة
واحلوادث املرورية املتعددة.
وا�ستعر�ضت الإدارة العامة للمرور
امل�ؤ�شرات ونتائج الإدارات
خ�ل�ال ال�ت�ف�ت�ي����ش ال �� �س �ن��وي نتائج
ون��اق����ش م �ع��ايل ال�ف��ري��ق امل ��ري مع ب��رام��ج ال���س�ع��ادة ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،حيث
فريق الإدارة العامة للمرور نتائج ا�ستفاد  863موظفاً من برنامج
"م�ؤ�شرات العمليات الرئي�سية"" ،نحن معك" ،و 863من برنامج
وال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف خ�ف����ض معدل "�صحتكم �أولويتنا" و 863من"
ال ��وف � �ي ��ات ل� �ك ��ل � 100أل � � ��ف من �سالمتك تهمنا" ،و 47من �ساعة
ال �� �س �ك��ان ،وخ �ف ����ض م �ع��دل وفيات �شفافية.
ح��وادث الده�س على الطريق لكل ك �م��ا وا� �س �ت �ف��اد  531م��وظ �ف �اً من
� 100أل��ف م��ن ال���س�ك��ان ،ومعدل برنامج "حقك ما ي�ضيع" و523
احل� � ��وادث اجل �� �س �ي �م��ة� ،إىل جانب م��ن ال�ت��دري��ب ال��ذك��ي ،و 665من
ب �ح��ث ن �ت��ائ��ج م �ع��اجل��ة املخالفات " �إن��ت كفو" ،و 604م��ن برنامج
خ�لال ف�ترة زمنية حم��ددة ،وعدد " ُنقدر جهدك" و 36م ��ن "رد
برامج التوعية املرورية.
اجلميل".
ك�م��ا وا��س�ت�ع��ر��ض��ت الإدارة العامة
مل� � � ��رور ن� �ت ��ائ ��ج م � � �ب� � ��ادرة قطاعي
التعاون مع ال�شركاء
وا� �س �ت �م��ع م�ع��ال�ي��ه �إىل � �ش��رح حول �أ�سرتي والتي ت�ضمنت عقد مدير
ن� �ت ��ائ ��ج ال � �ت � �ع� ��اون احل� �ك ��وم ��ي مع الإدارة ونائبه ل  8اجتماعات مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ل�شرطة امل��وظ�ف�ين ،اجتماعني م��ع العن�صر
دبي ،والبالغ عددهم � 11شريكاً يف ال�ن���س��ائ��ي ،وامل���ش��ارك��ة يف منا�سبات
املجال امل��روري� ،إىل جانب االطالع  264موظفاً ،واال�ستجابة لطلبات
على نتائج حتليل الأداء التناف�سي  34م��وظ�ف�اً ع�بر ب��رن��ام��ج "قادة
واحل �ل��ول االب�ت�ك��اري��ة ب��امل�ق��ارن��ة مع املجموعة" ،و�إ�شراك  322موظفاً
الأجهزة ال�شرطية العاملية واملحلية ،يف ف��رق ال�ع�م��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وتكرمي
واالطالع على نتائج النظام البيئي  908موظفاً على جهودهم.

جالريي فريي ّتي للفن املعا�صر يرثي م�شهد فن الأماكن العامة يف الإمارات
•• دبي-الفجر:

قام "جالريي فرييتّي للفن املعا�صر" م�ؤخراً بتن�صيب عمل نحتي تركيبي
�ضخم يف مركز دبي املايل العاملي ،ويعترب عمل "بيالر �أوف فورتيتيود"
للنحات العاملي هيليدون جيجا مك ّر�ساً لعام اخلم�سني لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،ويبلغ ارتفاع هذا العمل � 7أمتار وهو يرتبع يف مركز دبي
املايل العاملي ،املبنى رقم  6يف حي البوابة ،م�ستوى املن�صة (فوق مطعم
هوتوجن) ،ويحاكي �شكل الرقم ( )1وميثل الإم��ارات ال�سبع ال�شاخمة
واملتحدة لدولة الإم��ارات وهي تتجه نحو ال�سماء يف �سبيل الو�صول �إىل
م�ستقبل مزدهر ال يعرتف باحلدود.
ويج�سد هذا العمل الفني ركيزة �أ�سا�سية تهدف �إىل �إلهام ال�شباب لتكوين
ّ
ر�ؤيتهم اخلا�صة حيال طموحات الدولة للخم�سني عاماً املقبلة ،وغر�س
مبادئ اخلم�سني يف كل �شخ�ص يعترب دولة الإمارات وطناً له.
ويعترب ه��ذا العمل ثالث الأع�م��ال الفنية الرتكيبية ال�ضخمة التي مت
تن�صيبها يف دبي� ،إىل جانب الأعمال الفنية التي مت تن�صيبها يف عقارات
جمريا للجولف ،حيث مت الك�شف عن اثنني من الأعمال الفنية العمالقة
يج�سدان بياناً �صريحاً يدعم جهود التوعية بظاهرة االحتبا�س احلراري
ّ
وذوبان الأنهار اجلليدية القطبية.
وتعترب الأعمال النحتية املعرو�ضة يف جممع عقارات جمريا للجولف من
�أهم �أعمال الفنان العاملي هيليدون جيجا ،وهي حتمل ا�سم "�آي�سبريج"
و"�إيرث" ،وتن�سجم القيم الأ�سا�سية لهذه املنحوتات م��ع القيم التي
يتبناها معر�ض "�إك�سبو  – "2020حتقيق التوا�صل بني العقول و�صنع

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13432بتاريخ 2022/1/3

امل�ستقبل عرب اال�ستدامة والتنقل والفر�ص.
وتن�سجم ه��ذه الأع�م��ال الفنية الرتكيبية مع الأول��وي��ة القطاعية التي
حددتها "دبي للثقافة" وتتمثل باجتذاب املواهب الإبداعية العاملية من
خمتلف زواي ��ا ق�ط��اع ال�ف�ن��ون والثقافة لعر�ض �أعمالهم يف واح ��دة من
الوجهات الأكرث جاذبية وطموحاً يف العامل من �أجل تر�سيخ مكانة الإمارة
كوجهة مف�ضلة جلميع املهتمني بالفنون والثقافة ومنارة للتنوع الثقايف
تهدي املواهب العاملية ومركز للإبداع واحلوار الثقايف.
وم��ن جانبه ،ق��ال ال��دك�ت��ور �سعيد م�ب��ارك ب��ن خربا�ش امل��دي��ر التنفيذي
لقطاع الفنون والآداب يف دبي للثقافة" :ت�ؤمن هيئة ال ّثقافة وال ُفنون
يف دب��ي بالتعاون بني الثقافات وتعمل على بناء �شراكات دولية لتعزيز
ح�ضورها ال�ع��امل��ي وج��ذب امل��واه��ب العاملية م��ن خ�لال �إط�ل�اق مبادرات
جديدة تهدف �إىل تطوير القطاع الإبداعي يف الإمارة وتعزيز م�ساهمته
يف االقت�صاد الوطني حتت �إط��ار ا�سرتاتيجية دبي لالقت�صاد الإبداعي.
ولذلك ،ي�سعدنا للغاية �أن نرحب بالفنان العاملي هيليدون جيجا الذي
تركت �أعماله ب�صمة وا�ضحة يف عامل الفنون ،و�ست�ضفي �أي�ضاً عن�صراً
جمالياً ق ّيماً يف دبي" .ويعود تاريخ العر�ض الأول لعمل هيليدون جيجا
"�آي�سبريج" �إىل عام  ،2015حيث ظهر يف و�سط بحرية البندقية مبنا�سبة
بينايل البندقية ال�ساد�س واخلم�سني ،لي�أ�سر هذا العمل الرتكيبي العائم
الذي ينت�صب بارتفاع � 4أمتار �أنظار اجلماهري وي�ستقطب موجات كبرية
من االهتمام من قبل املخ�ص�صني يف القطاع وو�سائل الإع�لام على حد
�سواء �أثناء طوافه عرب القناة الكربى و�أرج��اء بحرية البندقية .وقدّم
ه��ذا العمل الفني املذهل ذو املظهر العاك�س ر�سال ًة قوي ًة ب�ش�أن ظاهرة

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال�ع�ن��وان  :مكتب  1502م�ل��ك راج ��و م�ي�ن��ون  -اخل�ل�ي��ج ال�ت�ج��اري  -ه��ات��ف :
 04-2762233ف��اك����س  04-4221680مب��وج��ب ه��ذا ت�ع�ل��ن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية
الندمارك بريفليج كارد (�ش ذ م م) وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2021/8/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23
وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3

االحتبا�س احل��راري وت�أثريها املحتمل على مكان مثل مدينة البندقية
العائمة يف امل�ستقبل.
�آي�سبريج يف اخلليج يف قلب بحرية "�سانكتواري فولز" يف جممع
عقارات جمريا للجولف
عند ر�ؤية هذا العمل ،ميكننا ب�سهولة تخ ّيل هذه الكتلة املعدنية العائمة
كجبل جليدي انف�صل عن الغطاء اجلليدي وبقي عائماً دومنا وجهة حتى
بلغ مياه اخلليج .ورمب��ا تكون ه��ذه ال�صورة الب�صرية �صادمة �إىل حد
بعيد ورائعة للغاية من الناحية اجلمالية� ،إال �أنها يف ذات الوقت متثل
بكل و�ضوح حتذيراً بيئياً يبعث على القلق .وت�صنّف الإم��ارات العربية
املتحدة �ضمن فئات الدول الأكرث عر�ض ًة للت�أثريات املحتملة التي تت�سبب
بها ظاهرة تغيرّ املناخ يف العامل ،والتي ت�ؤدي �إىل ارتفاع حرارة الطق�س
وانخفا�ض م�ع��دالت ه�ط��ول الأم �ط��ار وارت �ف��اع م�ستويات �سطح البحر.
وتدرك دولة الإمارات حجم امل�س�ؤولية العاملية التي تلتزم بها ،وقد حر�صت
على دمج التدابري امل�صممة للت�صدي لظاهرة تغيرّ املناخ يف ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية .ويدعم هذا العمل الرتكيبي املذهل
م�سرية الدولة وكفاحها امل�ستمر يف �إطار الت�صدي لهذه الظاهرة الكارثية
من �أجل عافية الأجيال القادمة.
�إيرث عند دوار مدخل عقارات جمريا للجولف
وبالتوازي مع الر�سالة البيئية ال�صريحة ،يثري العمل الفني الرتكيبي
"�إيرث" �أفكاراً متعددة حول ظاهرة تغيرّ املناخ ،وهي م�شكلة عاملية �ستطال

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :الندمارك بريفليج كارد (�ش ذ م م)
ال�ع�ن��وان  :مكتب ملك �سنرت بوينت  -ب��ردب��ي  -احل�م��ري��ة  -ال�شكل ال�ق��ان��وين  :ذات
م���س��ؤول�ي��ة حم ��دودة  ،رق��م ال��رخ���ص��ة  130520 :رق��م ال�ق�ي��د بال�سجل ال�ت�ج��اري :
 1064349مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ،وذل��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/23وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/8/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون ال �ع �ن��وان  :م�ك�ت��ب  1502م�ل��ك راجو
مينون  -اخلليج التجاري  -هاتف  04-2762233 :فاك�س 04-4221680 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department
Date 3/ 1/ 2022 Issue No : 13432

70392

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
NO 23435/2021
)Notifying party : dubai Islamic bank (PJSC
Respondent: DEEPU SURESH SIVARAJAN SURESH KUMAR
)(OF UNKNOWN DOMICILE
Notice subject
The respondent is hereby intimated as follows:
First should repayment of the debt amount of AED 16,528.07 within the
periods prescribed by law.
Second should the respondent fail to repay the amount, the notifying party
shall resort to the competent court to request for permission to sell the
following vehicle with lien in favor of Dubai Islamic bank, HYUNDAI
Elantra plate NO 13354, private, code 15, ABU DHABI, 2012, in
repayment of the due debt owed by The respondent amounting to AED
16,528.07.
NOTARY PUBLIC

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13432بتاريخ 2022/1/3

ت�أثرياتها املحتملة جميع الب�شر عرب خمتلف قارات العامل ال�سبع .ويعترب
ه��ذا العمل الفني املميز مبثابة نظري يك ّمل الر�سالة التي �أراد الفنان
�إي�صالها م��ن خ�لال عمل "�آي�سبريج" وت��ذك�يرن��ا على ال ��دوام بال�ضرر
امل�ستمر الذي نلحقه بالكوكب.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال�ع�ن��وان  :مكتب  1502م�ل��ك راج ��و م�ي�ن��ون  -اخل�ل�ي��ج ال�ت�ج��اري  -ه��ات��ف :
 04-2762233فاك�س  04-4221680 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية هوم �سنرت
العاملية (�ش ذ م م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/8/23وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13432بتاريخ 2022/1/3
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :هوم �سنرت العاملية (�ش ذ م م)
العنوان  :حمل رقم  M 205 Aملك ال�شيخ احمد بن �سعيد  -الواحة �سنرت  -الواحة
�سنرت  -بردبي  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة 510868 :
رقم القيد بال�سجل التجاري  52529 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله،
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/23وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/8/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب  1502ملك
راجو مينون  -اخلليج التجاري  -هاتف  04-2762233 :فاك�س 04-4221680 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االثنني  3يناير  2022م  -العـدد 13432
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النجاح يف العمل و االرتقاء ،وانق�شاع الوباء

�أمنيات و�أحالم عام  2022يف عيون الإماراتيني
•• حتقيق  :رم�ضان عطا..

(( ان �ط��وت ��س�ن��ة ك��ام�ل��ة ل��ون��ت يف
ن �ف��و� �س �ن��ا ال �ك �ث�ير م ��ن الذكريات
احلزينة وال�سعيدة  ،و ّدع�ن��ا عاماً
من حياتنا ولىّ وانق�ضى حمل يف
طياته الكثري من الذكريات  ،وها
نحن ن�ستقبل عاماً جديداً ن�ضيفه
ون�ن�ق���ص��ه م��ن �أعمارنا،وحتققت
بع�ض الإجن� ��ازات والأح �ل�ام التي
ك �ن��ا ن���س�ع��ى ل �ه��ا وم� ��ازال� ��ت هناك
�أح �ل��ام ن���س�ع��ى ع �ل��ى حت�ق�ي�ق�ه��ا يف
ال �ع��ام اجل��دي��د ول �ك��ي ن�ك���ش��ف عن
هذه الأح�لام والآم��ال ،قمنا بعمل
هذا التحقيق ال��ذي مي�س م�شاعر
ورغبات لبع�ض من �شرائح املجتمع
الإم��ارات��ي  ،وتهنئ جريدة الفجر
كل قرائها بالعام اجلديد وكل عام
وانتم بخري )).
يف ال� �ب ��داي ��ة ت �ت �ح��دث ال ��دك� �ت ��ورة
فاطمة ال�صايغ �أ�ستاذة يف جامعة
الإم� ��ارات ع��ن ال�سنة املا�ضية وما
�أجنزته حيث تقول:
�أح� �م ��د اهلل ع �ل��ى ال �� �ص �ح��ة والتي
تعترب هي الأه��م يف ظل الظروف
ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا ال �ع��امل م��ن تف�شي
ف�ي�ر� ��س ك� ��ورون� ��ا ال� � ��ذي دق على
ك��ل ب�ي��ت وا��ص�ب��ح ك��اب��و���س الع�صر
اجل��دي��د ونتمني ان ت�ن��ذاح الغمه
عن وطننا العربي يف عام 22
�أم� ��ا ع��ن امل �� �س �ت��وى امل �ح �ل��ي فنحن
ت �ع �ل �م �ن��ا ال �ك �ث�ي�ر يف ه� ��ذه ال�سنة
املا�ضية فهي ك�أنها مري�ض وبدا
يتعافى م��ن ف�ير���س ك��ورون��ا التي
�أث� � ��رت ع �ل��ى اجل �م �ي��ع ،وم� ��ن �أه ��م
ال��درو���س ال�ت��ي ح�صلنا عليها من
ت�ل��ك الأزم � ��ة ه��ي ت��وط�ي��د مفهوم
االحتاد واالقتناع مما �أظهر رغبة
� �ش �ع �ب �ي��ة و� �س �ي��ا� �س �ي��ة م ��ن توطيد
االحت ��اد لكي نت�صدى للتحديات
العاملية يف الأيام املقبلة.
فتحقيق الأمنيات بها توفيق من
اهلل؛ ويف منع حتقيقها حكمة اهلل
يعلمها ،فيقوم بحجبها عنا لكي ال
تف�سد ديننا ؛وال دنيانا و�آخرتنا،
لذلك يجب علينا يف حال حتققت
�أمانينا �أم مل تتحقق ففي حتقيقها
خري متنيناه ؛ ويف ع��دم حتقيقها
�شر جهلناه؛ فحجبه اهلل عنا ؛فقد
ق��ال ال���ش��اع��ر " ،ما ك��ل م��ا يتمنى
امل��رء ي��درك��ه  ،ت��أت��ي ال��ري��اح مب��ا ال
ت�شتهي ال�سفن".
وي �ع�ب�ر ع ��ن ف��رح �ت��ه (خ ��ال ��د عبد
ال��رح �ي��م) م��وظ��ف ،ب��ال �ع��ام الذي
م���ض��ي ق��ائ�ل�ا :رزق �ن��ي اهلل ب� ��أول
م��ول��ود يل ا� �س �م��ه(ب �� �س��ام) وال ��ذي
كان هو �أهم �إجنازاتي التي حتققت
يف العام املا�ضي ،واع�ت�بره �أه��م ما
حتقق يف حياتي ،و�أمتني من اهلل
�أن �أح���س��ن ت��رب�ي�ت��ه وي���ص�ب��ح رجل
ي���س�ت�ط�ي��ع االع �ت �م ��اد ع �ل��ى نف�سه
وم ��واج ��ه احل �ي��اة ،ام� ��ا م��ا �أمتناه
للعام القادم االهتمام بفئة الأيتام
وا�صحاب ذوى الهمم وكبار ال�سن؛
ال��ذي��ن ي�ستحقون �أن ن��دخ��ل لهم
ال�ب���س�م��ة وال �ف��رح��ة �إىل قلوبهم
و�إ� �س �ع��اده��م ب �ك��ل و� �س��ائ��ل احلياة
املعي�شية؛ و�أن يحب جميع النا�س
بع�ض وت�سود الألفة واملودة بينهم؛
وت��زول جميع امل�شاحنات واحلقد
واحل�سد.
و�أ� �ش��ار ع�ب��د ال��رح�ي��م،ب��أن��ه ورد يف
الأثر" اعمل لدنياك ك�أنك تعي�ش
�أب��دا ،واعمل لأخرتك ك�أنك متوت
غدا"والعمل ل�ل��داري��ن ي�ستوجب
الأخ � ��ذ ب��الأ� �س �ب��اب والتخطيط،
وغياب التخطيط جالب للهزمية،
الن ال �ع �� �ش��وائ �ي��ة ال ت �ن �ت��ج خ�ي�را،

خالد عبد الرحيم

�سحر يو�سف

�صفاء �سعيد

علي مبارك

عمرو علي ال�سيد

فاطمة ال�صايغ

• فاطمة ال�صايغ :تف�شي كورونا الذي دق على كل بيت �أ�صبح كابو�س الع�صر اجلديد
• خالد عبد الرحيم :االهتمام �أكرث بفئة الأيتام و�أ�صحاب الهمم وكبار ال�سن
• حممد �صابر :ال�شعور بال�سعادة �أكرث لأن هذا ال�شعور �أ�صبح يغيب عنا يف هذه الأيام
• حممد �سعيد� :أي �إجناز حتققه الإمارات اعتربه �إجنازا �شخ�صيا و�أمتنى من اهلل �أن يدوم اال�ستقرار
• حممد ترجمان :يعي�ش العامل كله ب�سالم و�أمان دون كراهية وحرب دون �سفك دماء الأبرياء

حممد �سعيد

حممد العاليلي

حممد ترجمان

حممد �صابر

حممد عبداهلل

• حممد عبداهلل :تنتهي جائحة كورونا عن العامل �أجمع يف القريب العاجل
• على مبارك :ندعو اهلل �أن يوفق الإمارات يف جميع املجاالت
• حممد العاليلي :عندما ينق�ضي حلم من الإن�سان يظهر له يف الأفق حلم �آخر ي�سعى �إىل حتقيقه
• عمرو ال�سيد� :أمتنى �أن يدوم الأمن والأمان على دولة االمارات وبقية الدول العربية
• �صفاء �سعيد�:أخدم الإمارات �أكرث من ذلك فهي �أعطت لنا الكثري وعلينا �أن نرد لها اجلميل
• �سحر يو�سف:البد من اال�ستمتاع مبرورنا مبراحل احللم بدء ًا بالتخطيط له و�صو ًال لتحقيقه
ويجب �أن يخطط لل�سنة اجلديدة
 ،ولكن ال نخطط ون�برم��ج �إال ما
كنا قادرين على �إجن��ازه ،وما دمنا
ق��ادري��ن على �إجن��ازه توجب علينا
تنفيذ و�إمت ��ام م��ا خططنا ل��ه من
م�شاريع م��ادي��ة �أو معنوية ،هكذا
يكون النجاح.
بينما يرى الدكتور (حممد �صابر)
خبري �إدارة ال��وق��ت وتنمية الذات
ب�أن احلياة دائما حافلة بالإجنازات
ف��ال �ي��وم ال� ��ذي مي ��ر ب� ��دون �إجن ��از
��ش�خ���ص��ي ف��ان��ا اع �ت�بر �أن� ��ه ي ��وم ال
يحت�سب من عمر الإن�سان فيجيب
�أن يكون هناك �إجن��از يف العمل �أو
يف البيت �أو يف �أي مكان تكون �أنت
موجود فيه .
وي�ضيف ��ص��اب��ر� ،أه ��م م��ا �أجنزته
يف العام املا�ضي هو كتاب �أ�صدرته
ب��ا��س��م ف�ن��ون �إدارة ال��وق��ت والذي

اع�ت�بره مبثابة مو�سوعة ومرجع
ل�ك��ي ي�ت�ع�ل��م الإن �� �س��ان ك�ي��ف يدير
ال � ��وق � ��ت وي� �ن� �م ��ي ذات� � � ��ه ب �� �ص ��ورة
�صحيحة وه��ذا ما ينق�ص العديد
منا لأ�سباب كثرية ومت�شعبة ،
و�أ� �ش��ار �إىل �أن م��ا يتمناه يف العام
اجلديد هو ال�شعور بال�سعادة �أكرث
و�أك�ث�ر ف�ه��ذا املفهوم ا�صبح يغيب
ع �ن��ا يف ه ��ذه الأي � ��ام و�أ� �ص �ب��ح �شئ
ثمني ونادر .
وي� �ق ��ول ( حم �م��د اح �م��د �سعيد)
م��وظ��ف يف ال��دف��اع املدين�:أمتني
ل �ل �ع��ام اجل ��دي ��د ان ي �� �ص��رف اهلل
عنا ال��وب��اء وتتال�شي �آث ��ار فري�س
ك��ورون��ا ال��ذي �أح��زن ال�ع��امل �أجمع
ل �ف �ق��د الأع� � � ��زاء والأق � ��رب � ��اء� ،أم ��ا
الإجن � � ��ازات ال���ش�خ���ص�ي��ة مقرتنة
دائما بالإجنازات العامة حيث كل
�إجن � ��از حت�ق�ق��ه االم� � ��ارات اعتربه

�إجنازا �شخ�صيا يل.
و�أمتنى من اهلل �أن يدوم اال�ستقرار
والأم � ��ن ل��دول��ة االم � ��ارات يف ظل
القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ�ي����س ال��دول��ة حفظة اهلل ورعاه
،وال �ت��ي �أ�صبحت الآن ه��ي النجم
ال�ساطع ب�ين دول ال�ع��امل يف �شتي
امل �ج��االت م��ا يجعلنا نفتخر ب�أننا
�أب� �ن ��اء ت �ل��ك الأر� � ��ض ال�ط�ي�ب��ة وما
�أمتناه �أن يدوم هذا التفوق دائما.
وي� �ه� �ن ��ئ( ،حم� �م ��د ت ��رج� �م ��ان) –
م� ��دي� ��ر �أح� � � ��د حم �ل ��ات ال �ع �ط ��ور
املجتمع الإماراتي بجميع طوائفه
حل �ل��ول ال �ع��ام اجل��دي��د ويتحدث
ع��ن �أح�ل�ام ��ه ق��ائ�لا �:أن � ��ا كبقية
ال�ب���ش��ر �أع�ي����ش �أح�لام �ه��م و�أطلب
مطالبهم و�أطمح �أن �أك��ون يف هذا
الكون موفق وناجح  ،ففي كل عام

يل �أح�لام جديدة �أم��ل �أن يتحقق
ق���س��م م�ن�ه��ا ،والب ��د م��ن الو�صول
�إىل �أحالمي يف نهاية املطاف الن
ك��ل ع ��ام ي��رح��ل ع �ن��ا ي ��أت��ي عو�ض
عنه عام يحمل بداخل قلبه �أحالم
و�أماين �أكرث و�أكرث ،فكم متنيت �أن
اجنح يف حياتي و�أن �أعي�ش ب�سعادة
وه ��ا ح���ص�ل��ت ع �ل��ى ه ��ذه الآم � ��ال ،
وت��اب��ع ت��رج �م��ان،ول �ك��ن! �أمنيتي
الوحيدة التي لطاملا متنيتها منذ
ال���ص�غ��ر ومل تتحقق ب�ع��د ه��ي �أن
يعي�ش ال �ع��امل ك�ل��ه ب���س�لام و�أم ��ان
دون ك��راه �ي��ة وح� ��رب وق �ت��ل دون
��س�ف��ك دم� ��اء الأب� ��ري� ��اء دون دمار
و�أمل ،وه� ��ذا م��ا جن ��ده الآن على
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وها
�أنا �أمتنى مرة �أخرى يف عامي هذا
ان يعم ال�سالم على كوننا و�أر�ضنا
وان ت�ع��م امل�ح�ب��ة يف ق �ل��وب الب�شر

وال�ع��امل وان تكون قلوبنا جميله
مليئة بال�سعادة والفرحة واحلب
ال الكراهية واحلقد.
و�أ��ش��ار (حممد ع�ب��داهلل) امل�س�ؤول
عن ركن الإبداع يف معر�ض �أبوظبي
الدويل للكتاب ب�أن ،كل عام نودعه
ون �خ �� �س��ره ي �ك��ون حم �� �س��وب �اً علينا
لأننا ع�شناه وتعاي�شناه ويف كل عام
ن�ستقبله يكون بالن�سبة لنا القادم
املجهول الذي ال نعرف ما مبتغاة
،حتى نعي�شه ون�ستك�شف ما يف نواياه
ومع كل هذا وذاك نر�سم �أحالمنا
ب��الأم��اين ال��وردي��ة ع��ل وع���س��ى �أن
يتحقق ج��زء ب�سيط منها و�صدق
�أم�ير ال�شعراء �أح�م��د �شوقي حني
ق��ال( :وم��ا نيل املطالب بالتمني
ولكن ت�ؤخذ الدنيا غالبا).
ويزيد عبد اهلل ،ما �أمتناه يف العام
اجلديد دوام ال�صحة والعافية ،وان

تنتهي جائحة ك��ورون��ا عن العامل
اجمع يف القريب العاجل ،واحقق
ر�صيد واف��ر من التفوق يف عملي
وا�صل �إىل مكانه عالية يف جمتمعي
.وي��ؤك��د(ع�م��ر علي ال�سيد) معلم
مب��در��س��ة ال�ل�غ��ات ملجل�س �أبوظبي
التعليمي �أن �إي�صال ر�سالة العلم
لكل تلميذ وتلميذة ،هو من �أهم
الإجن� ��ازات ال�ت��ي اع�ت�بره��ا تتحقق
ل�ك��ل م�ع�ل��م ي��راع��ي ��ض�م�يره وهي
م �ت �ك��ررة يف ك ��ل ع� ��ام وه� ��ي دائما
الأهم وت�سبق �أي �إجناز �أخر �أحققه
يف كل عام ،فاملعلم حمظوظ بعملة
لأن��ه يربي �أجيال مما يجعل دورة
يف �أي جمتمع هو الأبرز ،وكما قال
ال�شاعر احمد �شوقي (قم للمعلم
ووفه التبجيال  ،كاد املعلم ان يكون
ر�سوال).
وق��ال ال�سيد ،م��ا �أمت�ن��اه ه��و دائما
�أن يحفظ �أ�سرتي من كل �سوء وان
اربي �أبنائي على الأخالق القومية
وعلى تعاليم ديننا احلنيف و�أمتني
�أن يدوم الأمن والآم��ان على دولة
االمارات وباقي الدول العربية.
وت��و� �ض��ح (� �ص �ف��اء ��س�ع�ي��د) مديرة
اح � � ��دي امل � �ح�ل��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة يف
مركز جت��اري قائلة ال�ع��ام املا�ضي
ك ��ان ح��اف��ل ب ��الإجن ��ازات العديدة
وامل�ت�ن��وع��ة ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د املحلى،
وا�ست�ضافة االمارات ملعر�ض اك�سبو
وح��دي��ث ال�ع��امل اج�م��ع عنه برغم
وج��ود جائحة ك��ورون��ا ه��ذا يعترب
اجناز كبري للعام املا�ضي وا�ستمرار
جن��اح��ة ل�ل�ع��ام ال �ق��ادم ه��و �شهادة
ا��س�ت�ح�ق��اق ل�ل�ح�ك��وم��ة االماراتية
و�شعبها املت�سامح.
وت���س�ت�ط��رد يف ح��دي�ث�ه��ا قائلة،اما
ما �أمتناه على امل�ستوي ال�شخ�صي
ه��و دوام ال���ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة حتى
�أ�ستطيع �أن اخ��دم االم ��ارات �أكرث
م��ن ذل��ك ف�ه��ي �أع �ط��ت ل�ن��ا الكثري
وعلينا �أن نرد لها اجلميل.
وي�ت�ح��دث (ع�ل��ي م �ب��ارك )موظف

عن راية يف �أهم ما �أجنز له علىامل���س�ت��وي ال���ش�خ���ص��ي ي �ق��ول تقيم
الإجن � ��از ل�ل�إن �� �س��ان مب ��دي �صلته
وت �ق��رب��ه هلل ع ��ز وج ��ل فالإن�سان
يف ه ��ذه ال��دن �ي��ا يف اخ �ت �ب��ار كبري
وك��ل ع��ام مي��ر عليه ه��و ع�ب��ارة عن
امتحان يجب �أن يجتازه والإجناز
ه��و تقوي اهلل يف ك��ل ع��ام ينق�ضي
من عمر الإن�سان.
وت��اب��ع م�ب��ارك،م��ا �أمت �ن��اه يف العام
اجل� ��دي� ��د ه� ��و حت ��ري ��ر الأرا� � �ض� ��ي
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ح� �ت� �ل ��ة م � ��ن �أي � � ��دي
امل �غ �ت �� �ص �ب�ين ،ودوام اال�ستقرار
ل�ل�ام ��ارات وان�ق���ش��اع غ�م��ة فري�س
ك��ورون��ا ع��ن ال�ع��امل ون��دع��و اهلل ان
يوفق االم��ارات يف جميع املجاالت
واال�صعدة .
ولفت (حممد العاليلي) موظف
يف امل �ط��ار االن �ت �ب��اه ب ��أن��ه ك ��ان من
�أك�ثر النا�س ال��ذي��ن ا�ستفادوا من
ع��ام  2021وق��د حقق حلمه كان
يراودة منذ �أعوام كثرية وهو �شراء
� �س �ي��ارة ج��دي��دة م��ن ال �ن��وع الذي
كان يتمناه ويف�ضله ط��وال حياته
 ،و�أي �� �ض��ا ق��ام ب��اك�ت���س��اب �صداقات
ك � �ث �ي�رة ج� � ��دا وه� � ��و ي �ع �ت ��ز بتلك
ال�صداقات والتي يعتربها من �أهم
الأ�شياء التي يفوز بها الإن�سان يف
حياته .
وي�ق��ول العاليلي،عندما ينق�ضي
ح �ل��م م ��ن الإن� ��� �س ��ان ي �ظ �ه��ر ل ��ه يف
الأفق حلم �أخر ي�سعى �إىل حتقيقه
وهذا ما يجعله �سعيد يف الدنيا الن
يف هذا الوقت يكون حلياة الإن�سان
قيمة وهدف لكي ي�صل �إليه.
ويف النهاية تقول الدكتورة (�سحر
يو�سف) �أ�ستاذة علم النف�س :لي�س
ه �ن��اك م�ستحيل م� ��ادام الإن�سان
يحيا ولدية الإرادة وال�ق��درة على
ال�ت���ش�ب��ث ب ��أح�ل�ام��ه ف �ه��ذا ه��و ما
يفتقده بع�ض ال�شباب الآن لأ�سباب
خمتلفة ،ول�ك��ن يف النهاية القول
لي�س هناك م�ستحيل.
وت �� �س�تر� �س��ل يف ح��دي �ث �ه��ا قائلة،
ولتحقيق الأم �ن �ي��ات ي�ج��ب علينا
و��ض��ع خطة لتحقيقها ؛ والقيام
بخطوات معينة يف �سبيل حتقيق
�أم�ن�ي��ات�ن��ا؛ وال�ت��ي �ستكون نهايتها
ب� � ��إذن اهلل ت��وف �ي��ق.وحت �ق �ي��ق هذه
الأم� ��اين وه ��ذه اخل �ط��وات تتمثل
م��ن خ�ل�ال حت��دي��د اول��وي��ات �ن��ا يف
ال�سعي والإمي��ان بقدرة ال�شخ�ص
ع�ل��ى حتقيق ه��دف��ه ؛ وه��ي نابعة
من �إمياننا ب�أنف�سنا؛ والتخطيط
الدقيق واملعد ب�شكل م�سبق بعناية
ف ��ائ� �ق ��ة؛ م ��ن �أج � ��ل حت �ق �ي��ق هذه
الأمنية والتمتع بال�شجاعة؛ وعدم
اخل ��وف م��ن ال�ف���ش��ل؛ فال�شجاعة
مت� �ن ��ح ال �� �ش �خ ����ص ق � ��وة وع ��زمي ��ة
لتحقيق �أم�ن�ي�ت��ه ووج� ��ود الإرادة
ال�صادقة ل��دى ال�شخ�ص ؛ وعدم
ال�ت�خ�ل��ي ع��ن حت�ق�ي��ق �أم�ن�ي�ت��ه ؛ ملا
قد يتعر�ض له من مواقف خالل
انتظاره ،وا�ستغالل الوقت واجلهد
يف �سبيل ت�ط��وي��ع �أ� �س �ب��اب النجاح
؛ والب ��د م��ن الإ��س�ت�م�ت��اع مبرورنا
بكل م��راح��ل حتقيق احل�ل��م .بدءاً
بالتخطيط ل��ه و� �ص��و ًال لتحقيقه
وال�ف�خ��ر ب��أن�ف���س�ن��ا؛ كلما اقرتبنا
م��ن حتقيق �أمنياتنا ؛وان نفخر
بكل م��ا بذلناه م��ن �أج��ل الو�صول
لهذه النتيجة.ونحن ن�ستقبل عام
جديد؛ ينمي فينا قيم الإخال�ص؛
وال� ��وف� ��اء وي� �ج ��دد م �ع��اين البذل
والعطاء؛ ويقوي العزمية والإقدام
بروح ؛ وثابة ترنو نحو املزيد من
�آفاق العطاء؛ الالحمدود والعمل
املخل�ص الد�ؤوب .
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النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة جرمية ن�شر ال�شائعات والأخبار الكاذبة الوطني للأر�صاد :ا�ستمرار ت�أثر الدولة بحالة عدم اال�ستقرار اجلوي حتى اخلمي�س
•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خ�لال م��ادة فيلمية ن�شرتها
ام�س على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي جرمية ن�شر
ال�شائعات والأخ �ب��ار ال�ك��اذب��ة وف�ق��ا مل��ا ن�ص عليه امل��ر��س��وم بقانون
احتادي رقم  34ل�سنة  2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات واجلرائم
الإلكرتونية .و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمادة  52مِ ن
امل��ر��س��وم ب�ق��ان��ون �سالف ال�ب�ي��ان يعاقب باحلب�س م��دة ال تقل عن
�سنة والغرامة التي ال تقل عن � 100ألف درهم كل من ا�ستخدم
ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية املعلومات لإذاعة �أو ن�شر �أو �إعادة
ن�شر �أو ت��داول �أو �إع��ادة ت��داول �أخبار �أو بيانات زائفة �أو تقارير �أو
�إ�شاعات كاذبة �أو مغر�ضة �أو م�ضللة �أو مغلوطة �أو تخالف ما مت
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الإع�لان عنه ر�سميا �أو بث دعايات مثرية من �ش�أنها ت�أليب الر�أي
العام �أو �إثارته �أو تكدير الأمن العام �أو �إلقاء الرعب بني النا�س �أو
�إحل��اق ال�ضرر بامل�صلحة العامة �أو باالقت�صاد الوطني �أو بالنظام
العام �أو بال�صحة العامة .وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن
�سنتني والغرامة التي ال تقل عن � 200ألف درهم �إذا ترتب على
�أي من الأفعال املذكورة ت�أليب ال��ر�أي العام �أو �إثارته �ضد �إحدى
�سلطات الدولة �أو م�ؤ�س�ساتها �أو �إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات
والطوارئ �أو الكوارث  .وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إط��ار حملة
النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني �أفراد
املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات امل�ستحدثة واملحدثة بالدولة ،
ورف��ع م�ستوى وع��ي اجلمهور بالقانون ،وذل��ك بهدف ن�شر ثقافة
القانون ك�أ�سلوب حياة.

•• �أبوظبي-وام:

توقع املركز الوطني للأر�صاد �أن ي�ستمر ت�أثر الدولة بحالة عدم اال�ستقرار
اجلوي حيث يتعمق ويقرتب املنخف�ض العلوي املمتد من الغرب على الدولة
ويتزامن معه امتداد منخف�ض �سطحي من اجلنوب وا�ستمرار تدفق ال�سحب من
البحر الأحمر باجتاه الدولة على فرتات ومن املتوقع �أن تتحرك املنخف�ضات
باجتاه ال�شرق يومي الأربعاء واخلمي�س لتخف حدة احلالة .و�أو�ضح املركز يف
بيان له �أن طق�س ام�س"الأحد" يكون غائما جزئيا �إىل غائم �أحياناً تتخلله
بع�ض ال�سحب الركامية ي�صاحبها �سقوط �أمطار خمتلفة ال�شدة خا�صة على
املناطق ال�شمالية وال�شرقية وبع�ض املناطق ال�ساحلية واجلزر الغربية.
وطق�س اليوم وغدا الإثنني والثالثاء يكون غائما على معظم مناطق الدولة

تتخلله ال�سحب الركامية ي�صاحبها �سقوط �أمطار خمتلفة ال�شدة على فرتات
وعلى مناطق متفرقة م��ع ال�برق وال��رع��د �أح�ي��ان�اً و�سقوط ال�برد على بع�ض
املناطق.
ويف يومي الأربعاء و اخلمي�س تقل كميات ال�سحب بوجه عام ويكون الطق�س
غائماً جزئياً �إىل غائم �أحياناً مع فر�صة �سقوط �أمطار خفيفة �إىل متو�سطة
على بع�ض امل�ن��اط��ق ال�ساحلية وال�شمالية م��ع انخفا�ض ملحوظ يف درجات
احلرارة.
وال��ري��اح تكون معتدلة �إىل ن�شطة ال�سرعة وقوية �أحياناً خا�صة مع ال�سحب
الركامية� ..أما البحر فيكون م�ضطربا �إىل �شديد اال�ضطراب �أحياناً يف اخلليج
ال�ع��رب��ي ومتو�سطا �إىل م�ضطرب �أح�ي��ان�اً يف بحر ع�م��ان خا�صة م��ع ال�سحب
الركامية.

جناح �سورينام يبهر الزوار بالغابات املظلمة والنباتات
وال�شالل املتلألئ يف �أك�سبو 2020

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ي �ن �ف��رد ج �ن��اح � �س��وري �ن��ام يف �أك�سبو
 2020ب��ال�ت�ن��اغ��م ال ��ذي جت�سده
ال �ط �ب �ي �ع��ة م ��ع الإن � �� � �س ��ان ،فتعترب
ال��دول��ة �أن الكل يف وح��د م��ن خالل
التن�سيق املبهر بني البيئة واملجتمع،
خ��ا� �ص��ة و�إن� �ه ��ا واح � ��دة م ��ن ثماين
دول ع�ل��ى ه��ذا ال�ك��وك��ب ذات غطاء
مرتفع من الغابات ،وبدورها نقلت
هذه الطبيعة �إىل جناحها لرت�سيخ
ال�صورة الذهنية عند اجلمهور عن
طبيعتها وت��اري�خ�ه��ا وع��ر���ض �إرثها
ال�ث�ق��ايف وع��ادات �ه��ا وت�ق��ال�ي��ده��ا التى
حتر�ص على ت�سليط ال�ضوء عليها
وحت �ق �ي��ق ال �ه��دف م��ن امل �� �ش��ارك��ة يف
�أك�سبو.
ي �ق��ع ج� �ن ��اح � �س ��وري �ن ��ام يف منطقة
اال�ستدامة يف �أك�سبو ،وتدعو زوارها
لرحلة اف�ترا��ض�ي��ة م��ن امل��دي�ن��ة �إىل
اجل�ب��ال باللإ�ضافة �إىل اال�ستمتاع
ب�أ�صوات املو�سيقى وال�شعر وهدير
املياة املنبثقة من ال�شالل املتلألئ،

ف�ضال عن الغابات املظلمة والبيئات
املتنوعة ،فم�شاحتها الكلية حتتوي
على �أك�ثر من  % 90من الزراعة
وامل�ساحات ال�شا�سعة من اخل�ضرة،
وه��ى من ال��دول ال�صغرية لكنها يف
ذات الوقت تعترب من الدول القوية
مقيا�سا لدول �أخرى.
م��ن �أه� ��داف م���ش��ارك��ة ��س��وري�ن��ام يف
�أك���س�ب��و  ،2020ال�ت�روي��ج للدولة
وج��ذب ال�سياح �إليها ومنح الفر�ص
لال�ستثمار ،من �أج��ل تعزيز التنوع
االقت�صادي ،وتعر�ض ما تو�صلت �إليه
من تهيئة البيئة امل�ستدامة والبني
التحتية ال�ت��ى ت�سعاد ع�ل��ى التنقل
وحتقيق امل�ن��اخ امل�لائ��م لال�ستثمار،
ك�م��ا حت��ر���ص � �س��وري �ن��ام ع�ل��ى ك�شف
االب �ت �ك��ارات العظيمة ال�ت��ى و�صلت
�إليها يف جميع القطاعات ،وتطمح يف
تبادل اخلربات وعقد االتفاقيات مع
ال��دول التى ت�شارك يف ه��ذه املن�صة
الكبرية �أك�سبو ،خا�صة يف جماالت
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري والأم ��ن الغذائي
واال� �س �ت �ث �م��ار يف ال �ن �ف��ط والطاقة

والتعدين وال�سياحة.
ت �� �س �ت �ق �ب��ل ال� � � ��زوار ل ��وح ��ة ترحيب
ك � �ب �ي�رة يف �� � �ص � ��دارة امل � ��دخ � ��ل ،ويف
جتربة افرتا�ضية لواقع �سيورينام
وطبيعتها اخل�لاب��ة ،يتجول الزائر
داخ � ��ل ط�ب�ي�ع��ة ت�ت�ك�ي��ف م ��ع املكان،
ح� �ي ��ث �أن ال �ت �� �ص �م �ي��م الإج � �م� ��ايل
للجناح ينقل مناذج من �أهم املعامل
الواقعية ،فيدخل اجلمهور يف غابة
مظلمة ب�ك�ث��اف��ة ا��ش�ج��اره��ا �صممت
ع�ل��ى ��ش�ك��ل مم��ر ط��وي��ل ب��ه اغ�صان
م �ت��دل �ي��ة ع �ل��ى ال� ��ر�ؤو�� ��س وفجوات
ب��ال�ق�م��ا���ش امل �ل��ون ب��ال�ل��ون الأخ�ضر
والأر� �ض �ي ��ات م��ن امل��وط �ي��ت املتمثل
يف النجيل واحل���ش��ائ����ش ،ويف نهاية
الغابة املظلمة م��ن كثافة الأ�شجار
وال��ورق واالغ�صان فتمنع اال�شم�س
م��ن ال��دخ��ول يف ال�غ��اب��ة احلقيقية،
لذلك �سميت بالغابة املظلمة ،ويف
اجل��زء �أخ��ر جند �ساحة بها اجلذوع
واللوحات مع املج�سمات احلقيقية
للنباتات واالحجار وقوارب ال�صيد،
ويف �ساحة �أخرى يجد الزائر نف�سه

ب�ي�ن اخل� �ط ��رة والأل� � � � ��وان املبهجة
والورود التى ت�شع �سرور و�سعادة.
جناح �سورينام يف اك�سبو ي�ؤرخ لر�سالة
�� �س�ل�ام م ��ن خ�ل��ال ج ��دري ��ة كبرية
جت�سد ال�تراث وال�ع��ادات والتقاليد
وتثبت للعامل ا�سرتاتيجية احلياة
ون�ظ��رت�ه��ا ل�ل��واق��ع ول �ل �ع��امل ،ف�ضال
عن الوجوه التى ت�ضمها اجلدارية
وامل� ��� �س� �ج ��د ال ��زا� � �ض ��ح يف ال� ��� �ص ��ورة
وال�ن���س��اء وال��رج��ال ال��ذي��ن يعربون
عن �شخ�صية ال�سورينامي ،فهناك
ر��س��ال��ة ف�ح��واه ي�ق��ول  ،حت��ت عنوان
ال��وح��دة م��ن خ�ل�ال ال�ت�ن��وع  ،كوننا
�سوريناميون ه��و لي�س فقط جواز
ال�سفر ال��ذي نحمله وال��دي��ن الذي
من��ار��س��ه وال �ع��رق ال��ذي ن��ول��د فيه ،
نحن �سوريناميون ب�سبب الطريقة
ال� �ت ��ى ن � ��رى ب �ه��ا احل � �ي� ��اة ونحبها
نعي�شها ،ن�ح��ن ع��ائ�ل��ة خمتلفة ويف
ن �ف ����س ال ��وق ��ت ن �ح��ن � �ش��ئ واح � ��دة،
نتحدث لغات بع�ضنا البع�ض وناكل
طعام بع�ضنا ون�شارك يف احتفاالت
بع�ضنا البع�ض ،ون��ري��د ان نتعرف
ع �ل��ى وال� ��دي� ��ك ف��ال �ت �ن��وع ال يعني
االن�ق���س��ام و�إمن ��ا يعني ال�شمولية.
انتهت الر�سالة التى تت�ضمن املحبة
والتعاي�ش مع الأخر بروح الإن�سانية
واالن�ت�م��اء �إىل ال��وج��ود .ويف جانب
�أخ��ر من اجلناح جدارية اقت�صادية
ت�شري �إىل فر�ص اال�ستثمار بو�ضع
ج��دول به ع��دد امل�شروعات القومية
من تعدين ونفط وزراع��ة و�سياحة
وك � ��ل ق� �ط ��اع م �ك��ان �ت��ه م ��ن الدخل
القومي ودوره يف التنمية ،كما يوجد
يف رك ��ن خ���ص����ص ل �ل �م��واد البدائية
م��ن احل �ب��ال والأدوات امل�ستخدمة

يف ال ��زراع ��ة وال�ب�ح��ر م��ن جماديف
و��س�لال جلني املحا�صيل م�صنوعة
م��ن البيئة ،ومل يغفل اجل�ن��اح من
عر�ض املالب�س الفلكلورية املحلية
فعر�ضها على جم�سم الم��ر�أة واقفة
يف � �ش �م��وخ ب �ج��ان��ب اجل� � ��دار وعلى
ق��اع��دة خ�شبية ،وع�ن��د ب��اب اخلروج
حفر اجل��دار وظهرت فيه النباتات
وق��د �سطل عليها ال���ض��وء ف�شكلت
منظراً جمي ً
ال للغاية ،ولوحة للغابة

وجم�سمهات من الر�سومات املقطعة
على �شكل �أ�شجار وعليها احليوانات
الربية مثل والقرود يف م�شهد جميل
يجذب الزائرين للت�صوير ،و�صورة
بعر�ض اجلدار كتب عليها �سورينام
باللغة الإجنليزية ،لقد جنح اجلناح
يف نقل ال�صورة الواقعية عرب رحلة
�سريعة تعرف عليها اجلمهور على
��س��وري�ن��ام ك�م��ا �أرادوا �أن يعرفوها
للمجتمع الدويل

الأر�شيف الوطني يعقد خلوته القيادية حتت �شعار م�سرعات وم�شاريع حتويلية
•• �أبوظبي -وام:

ع�ق��د الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي التابع
ل� ��وزارة � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة خلوته
ال �ق �ي��ادي��ة  2021حت ��ت �شعار
"مُ �سرعات وم�شاريع حتويلية"
وال�ت��ي �أك��د فيها �أه�م�ي��ة مواءمة
خ� �ط� �ت ��ه اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ة مع
ا�سرتاتيجية ال��دول��ة وتوجيهات
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ال �ت��ي تتطلع
لتحتل دول��ة الإم ��ارات ال�صدارة
عاملياً يف الذكرى املئوية لت�أ�سي�سها
عام .2071
و�أك ��د ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل م��اج��د �آل
علي مدير عام الأر�شيف الوطني
بالإنابة  -خالل كلمته يف م�ستهل
اخللوة القيادية � -أن هذه اخللوة
تنعقد يف مرحلة مف�صلية ونحن
ن��ودع خم�سني ع��ام�اً م��ن الإجناز
احل �� �ض��اري ال� ��ذي �أب �ه��ر العامل،
ون �ع �م��ل ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة امل�سرية
امل� �ظ� �ف ��رة يف اخل �م �� �س�ي�ن ع ��ام� �اً
القادمة ،وكلنا �أم��ل وت�ف��ا�ؤل ب�أن
ن �خ��رج ب ��أف �ك��ار �إب��داع �ي��ة وحلول
م�ستقبلية تن�سجم مع توجيهات
قيادتنا الر�شيدة.
وث ّمن الدعم الذي يقدمه جمل�س

الإدارة ل�ل�ارت� �ق ��اء بالأر�شيف
ال � ��وط� � �ن � ��ي وا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي� �ت ��ه
امل�ستقبلية  ..م�شرياً �إىل �أن اخللوة
القيادية �شهدت مناق�شة امل�شاريع
ال �ت �ح��ول �ي��ة وم � ��ا �� �س� �ي ��دور فيها
�سيكون حمفزاً الأفكار الإبداعية
التي جتعل املرحلة القادمة متتاز
ب� ��الإب� ��داع واالب� �ت� �ك ��ار ،ومواكبة
التطور الكبري الذي ت�شهده دولة
الإم� ��ارات وه��ي تخطط مل�ستقبل
حتتل فيه ال�صدارة عاملياً.
و�أ� � � � �ش � � � ��اد ب � �ج � �ه� ��ود امل ��وظ � �ف �ي�ن
وامل �� �س ��ؤولي��ن ال��ذي��ن ج�ع�ل��وا من
الأر�شيف الوطني ح�صناً لذاكرة
الوطن ،و�صرحاً وطنياً ،ومنه ً
ال
ل�ك��ل م��ن ي��ري��د ال�ب�ح��ث يف تاريخ
الإم��ارات وتراثها؛ متمنياً لهذه
اخللوة القيادية حتقيق �أهدافها
املن�شودة .و�أكدت اخللوة القيادية
 التي ا�ستمرت يومني � -أهميةان� ��� �س� �ج ��ام ت �ط �ل �ع��ات الأر�� �ش� �ي ��ف
ال��وط �ن��ي م��ع ال �ه��دف الرئي�سي
الذي حددته احلكومة وهو جودة
احل �ي ��اة ،وال �ت �ك��ام��ل م��ع اجلهات
ال�شريكة ،وم��ع م��ا حتققه دولة
الإم � � ��ارات يف جم ��ال التناف�سية
ال �ع��امل �ي��ة ،و� � �ض� ��رورة موا�صلته

دوره الوطني على �ضوء املبادئ
ال�ع���ش��رة ال �ت��ي اع�ت�م��دت�ه��ا قيادة
الدولة الر�شيدة للخم�سني عاماً
ال �ق��ادم��ة .ك�م��ا �أك� ��دت �أه �م �ي��ة �أن
ي�ستفيد الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي يف
م�سريته امل�ستقبلية من مفرزات
ال � �ث� ��ورة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ال ��راب� �ع ��ة،
وا�سرتاتيجية الإم��ارات الوطنية
 2031للذكاء اال�صطناعي يف
�أداء مهامه ،والرتكيز يف �أهمية
توفري اخلدمات الرقمية وتطوير
امل��وارد الب�شرية وت�أهيل قياداته
على م�ستوى الأر��ش�ي��ف الوطني
بهدف بلوغ الريادة عاملياً.
و�أثناء اخللوة القيادية قام مديرو
الإدارات يف الأر� �ش �ي��ف الوطني
ب�ع��ر���ض م���ش��اري�ع�ه��م التحولية،
والأه � � � � � � ��داف اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
وال �ف��رع �ي��ة ل �ل �م��رح �ل��ة القادمة
واخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة
 2025 - 2022وال �ت��ي من
�ش�أنها تر�سيخ ال�سمعة امل�ؤ�س�سية
ل ل��أر� �ش �ي ��ف ال ��وط� �ن ��ي ،والعمل
الأر��ش�ي�ف��ي والتوثيقي والبحثي
يف ال��دول��ة ،وحتقيق اال�ستدامة
والإب��داع واالبتكار والتميز ،حتى
يظل الأر�شيف الوطني حمافظاً

ع � �ل� ��ى ت � �ط � ��ور ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي �ت ��ه
امل�ؤ�س�سية وتقدمه ليحجز مكانه
يف ال �� �ص��ف الأول ب�ي�ن كربيات
الأر�شيفات العاملية.

و�شملت اخل�ل��وة ال�ق�ي��ادي��ة بع�ض
الفعاليات امل��وازي��ة؛ �إذ ا�ستعر�ض
م �� �س ��ؤول ��و الأر�� �ش� �ي ��ف الوطني
ع ��ددا م��ن امل��و��ض��وع��ات وناق�شوا

التوجهات احلكومية امل�ستقبلية
وج ��ودة احل �ي��اة وت�ع��زي��ز ال�صحة
النف�سية.
وق � ��دم � ��ت ال � ��دك� � �ت � ��ورة ح�سنية

العلي م�ست�شار التعليم ،و�سمر
امل�شجري رئي�س مكتب التخطيط
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي يف الأر�� �ش� �ي ��ف
ال ��وط� �ن ��ي ح �� �ص �ي �ل��ة جتربتهما

يف جم� ��ال ال�ت�ق�ي�ي��م ك �م��ا قدمت
"�شركة ال�صايغ" عر�ضاً بعنوان:
"الأر�شيف ال��وط �ن��ي  ..النهج
اال�سرتاتيجي وخطة التوا�صل".
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع
بهدف �إثراء احلياة الثقافية
يعرب القارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل
�إعداد �أ�سامة عبداملق�صود

اللغة العربية يف يومها العاملي

ال ّ
�شك �أنّ ق�ضية العربية ت ��ؤ ّرق كل عربي خمل�ص لديه انتماء للعربية،
فهي ق�ضية وطن وم�صري �أمة؛ ولذا كانت ق�ضيتها ماثلة �أمام �أعيننا ،ولن
تفارقنا �أب��دا – مب�شيئة اهلل تعاىل – مهما كلفنا ذل��ك من جهد ،ومهما
�أ�صابنا من �سخرية امل�ستهزئني ،فهي باقية �شاخمة ،ونحن لها خمل�صون،
وعنها مدافعون.
وال ميكن �أن ننكر �أنّ الإع�لام الرقمي له دور �إيجابي ،يقوم به يف �إي�صال
امل �ع �ل��وم��ات ل �ل �ق��ارئ ب�سهولة
وي�سر ،فهو دور يُقدّر له ،ولكن
هناك بع�ض ال�صحف واملواقع
الإلكرتونية عندما نت�صفحها
ن�شعر باحلزن والأ�سى؛ ملا �آلت
�إل �ي��ه لغتنا ال�ع��رب�ي��ة يف بع�ض
هذه املواقع ،فحيثما نقر�أ جند
�أخطا ًء ال ح�صر لها �سواء �أكانت
يف الإم �ل��اء �أم يف الرتاكيب،
وهذا ي�ستوجب الوقوف �أمامه
ب� �ق ��وة ،وخ �� �ص��و� �ص��ا الأخ� �ط ��اء
الب�سيطة يف الإم�ل�اء والنحو،
�أخ�ط��اء ما يجب �أن نقع فيها،
وال �أدري �أه��و �أم��ر مق�صود� ،أم
هو جهل ب�أب�سط القواعد يف لغتنا العربية؟
على �أن ما �ش ّد انتباهي و� ّ
أم�ضني كثريا� ،أن كاتبي هذه الأخبار �أو تلك املقاالت
�إمنا هم من املثقفني ،من خريجي اجلامعات ،وبع�ضهم يحملون ال�شهادات
العليا من املاج�ستري وما بعدها ،فكيف يحدث ذلك؟ �أمل يكن من الأف�ضل
لتلك املواقع �أن تخ�ص�ص مدققا لغويا يقوم مبراجعة ما يُكتب من �أولئك
ال�سادة الكرام؟
�إ َّن الأمر جد خطري ،وال �أبالغ يف ذلك؛ لأنه ي�ؤدي �إىل عدة �أمور منها:
 1انت�شار اخلط�أ بني اجلماهري ،بل واالعتقاد ب�أنه هو ال�صواب.� 2ضعف الكتابة ،فما ي�شاهده القارئ  -على اختالف م�ستوياته  -من خط�أمتكرر �أمامه ،يجعله يلتزم به يف كتاباته معتقدا ب�أنه ال�صواب.
وال يقت�صر اخلط�أ اللغوي على ال�صحف واملواقع فح�سب ،بل وجدناه على
�شا�شات التلفاز فيما يعر�ض من عبارات مكتوبة يف �أثناء ن�شرة الأخبار �أو
غريها.
�إ َّن ق�ضية اخلط�أ اللغوي ال�شائع يف اللغة العربية ق�ضية قدمية حديثة،
وهي لي�ست مق�صورة على زمننا هذا فح�سب ،فقد حتدث عنها �شاعر النيل،
حافظ �إبراهيم عن تلك امل�أ�ساة ،حيث يقول على ل�سان العربية:
�أرى ك َّل يو ٍم با َ
ري �أناة.
رب يدنينِي بغ ِ
جلرائِدِ َم ْز َلقاً مِ نَ الق ِ
�إنّ ال�ث��ورة الرقمية �أث��رت على حياتنا يف كثري م��ن اجل��وان��ب ومنها ذلك
الت�أثري ال�سلبي على لغتنا العربية؛ ولذلك جند الكثري من امل�شاهد الأليمة
التي ت�شوه جمال العربية ،وهذا الت�شويه قد يكون نتيجة طبيعية من بع�ض
الأ�شخا�ص الذين ال يهتمون بالعربية وال يلقون لها باال ،بل يهتمون باللغات
الأجنبية ويفتعلون املوقف تلو امل��وق��ف؛ كي ي�ض ّمنوا كالمهم م�صطلحا
�أجنبيا من هنا �أو هناك.
بل �أحيانا جند بع�ضهم يبذل ق�صارى جهده يف التحدث باللغة الأجنبية
بدعوى املدنية والتح�ضر ،وما كانت املدنية والتح�ضر �إال بالعلم والعمل،
وما كان التقدم �إال باللغة الأم ،ف ��أروين �أم��ة يف العامل تقدمت دون لغتها،
وال�شواهد كثرية جندها ماثلة �أمامنا ،فاليابان تقدمت بلغتها ،وكذلك
�أملانيا وفرن�سا..
�إنني �أدعو القائمني على جميع و�سائل الإعالم املرئية واملقروءة �إىل االهتمام
باللغة العربية فهي الهوية التي جتمعنا ،وال ميكن التفريط فيها ب�أي حال
من الأحوال؛ لذا يجب اختيار املتخ�ص�صني فيها ملراجعة وتدقيق ما ين�شر
يف ال�صحف �أو ما يعر�ض على �شا�شات التلفاز من ن�صو�ص مكتوبة ،فاللغة
العربية ق�ضية وطن وم�صري �أمة.
عاطف البطل/كاتب �صحفي

�شهيدة كورونا

abdalmaqsud@hotmail.com
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التخرج ومل �أكن �أعلم �أن القدر ير�سم لها طريقا لت�سكن بجوارنا يف البيت
يف مدينة �سكانه متناغمون يف تركيب ف�سيف�سائي جميل من كافة املنابت
والأ��ص��ول وكانت خجولة على خلق عظيم ،ترت�سم على �شفتيها ابت�سامة
�ساحرة جتذبني لها .
نوال �أخت غالية على قلبي رحمها اهلل لأنها مل تدخر يوما يف العطف على
اجلميع ،كانت حتر�ص على �إ�سعاد الأطفال من حولها تع�شقهم وتقدم لهم
كل ما بيدها لت�سعدهم ومنهم �أبنائي يف جوار بيتها القريب من بيتنا الذي
ي�شكل جتمعا �سكنيا ملوظفي احلكومة جميعهم.
ع�شنا �أكرث من ع�شرين عاما �أعز الأ�صدقاء واجلريان ،معا نقرتب ون�سري
ونحيا ب�سالم وح��ب على احللوة وامل��رة  ،ن�ستن�شق رائحة طهيها للموائد
الرم�ضانية التي كانت تتميز بطعم خا�ص من يديها ،وكان الأطفال معا يف
اجلوار ينتظرون مدفع الإفطار ،ونحن ال�سيدات نح�ضر املوائد لقرب موعد
�آذان الإفطار ،كان �سورا يف�صل بينا منازلنا وكان من ال�سهل �أن نتبادل �أطباق
الطعام خالله احتفاء برم�ضان املبارك ،و�أل��ذه��ا كانت امل��أك��والت ال�شعبية
،وعند موعد ال�سحور كنا نوقظ بع�ضنا بنقر بع�ض ال�ضربات على احلائط
امل�شرتك �ألذي يجمع بني مطابخنا الطيبة .
كانت ت�صحو مثلنا وكنت �أ�سمع قرعة امل��واع�ين و الأط�ب��اق ووق��ع الأقدام
يف منزلنا ك�أنه �صدى بركة حتل بيننا بهذه االي��ام املباركة ،وكانت طفلتي
ال�صغرى تلهو يوميا مع �أوالده��ا فقد تزوجت مديرا ي�سكن املنزل املجاور
لنا بعد تخرجها من اجلامعة وعملت معلمة يف �إحدى املدار�س احلكومية
رحمها اهلل .
كانت ربة بيت بكافة املقايي�س �،سيدة املجال�س الن�سائية يف ال�صباحات التي
كنا ننظمها بالتناوب يف العطلة ال�صيفية حيث ال يغادر الأوالد �إىل املدار�س
وكونها معلمة فكنا طوال العطلة نتزاور ونتناول بع�ض الوجبات واحللويات
اخلفيفة يف �أوقات خمتلفة من النهار و�أحيانا يف امل�ساء .
ومرت الأيام ونحن على هذا احلال وغادرت �أنا البالد وخلفت ورائي الأوالد
لأبيهم لأ�سباب خا�صة �،أم��ا ن��وال رحمها اهلل فلم تغادرهم كانت حري�صة
عليهم تعاملهم مثل �أوالدها تطمئن عليهم وتتابع �أمورهم .
وح�ين هبطت كورنا من الف�ضاء وغ��زت البالد والعباد ،كنا نحر�ص على
تبادل الر�سائل عرب املوبايل لنطمئن على بع�ضنا ونتبادل ق�ص�صا وحكايات
جائحة كورونا والإج��راءات االحرتازية التي تطبق للوقاية منها وكنت قد
زرتهم يف بداية اجلائحة لكن لقائي بها كان عابرا حني ذهبت لعزيتها بوفاة
وال��دت�ه��ا ومل �أط�ي��ل البقاء معها فقط قمت ب��ال��واج��ب وغ ��ادرت الن�شغايل
ب�أ�شياء كثرية .
مل �أكن �أعلم �أن القدر ير�سم لنوال طريقا �آخر نحو الآخ��رة ،فهي الطيبة
احل�ن��ون الكرمية ج��ارة الر�ضا وال�ك��رم احل��امت��ي والب�سمة التي تغيب عن
وجهها ال�صبوح حني كنت �ألقاها يف كل مرة .
�شاء القدر �أن ت�صاب بالأنفلونزا ال�شديدة يف ال�شتاء قبل املا�ضي ومعظم
النا�س ي�صابون به لربودة الطق�س والتنقل وتلوث اجلو لكن الأطباء بع�ض
طول مدة الإ�صابة قرروا فح�صها من الوباء الزائر للبالد والعباد الفتاك
ب��أرواح�ه��م ،وف�ج��أة ق��ال��وا لنا �أن�ه��ا م�صابة ب��وب��اء ك��ورون��ا و�أن عليهم نقلها
للم�شفى للعالج .
وبعد عالجات متكررة وفحو�صات م�شددة ومنع �أحد من زيارتها وو�ضعها يف
غرفة الرقابة ال�صحية امل�شددة كانت حالتها ت�سوء كل يوم �أكرث لأن كورونا
امللعونة غ��زت رئتيها و�أ�صبحت غ�ير ق��ادرة على التنف�س ورغ��م حماوالت
كبرية من الأط�ب��اء مل�ساعدتها �إال �أنها بقيت ت�صارع الوباء كحرب �ضارية
�ضربتها يف �أعماقها وه��ي تقاوم وتقوم لكن القدر �شاء وغابت عن الوعي
من وط�أة الإ�صابة ،و�أ�صبح التنف�س عندها �ضعيفا جدا ،وهي ت�ستذكر �أمها
املتوفاة واملرحومني جميعهم ،وك�أنهم حولها ينتظرونها لتغادر معهم و�آخر
كلماتها التو�صية على �أوالده��ا الذين ما زال��وا على مقاعد املدر�سة وبيتها
اجلديد الذي ت�شيده كي تزوج �أبنها البكر لتفرح به لكن فرحتها مل تكتمل
وذهبت يف حالة فقدان للوعي حتى انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل وغادرت
الأر���ض ومن عليها ،لت�سكن �إىل ج��وار ربها هو �أرح��م بها وتوفيت وهي مل
تكمل اخلم�سني من عمرها و�أحالمها حتلق يف �أفق حياتها مع �أوالدها لكن
القدر �شاء وغادرت الأر�ض وبالدها وكل �أحبابها من العباد وكل �شيء حولها
حتى �أحالمها ال��وردي��ة و�شيد لها بيت �صغري م�ساحته مرت واح��د لتكون
نهايتها على يد جائحة قاتلة تفتك بالب�شر والأحبة دون رحمه ،ف�إىل جنات
اخللد مع ال�شهداء يا �أغلى ال�صديقات نوال .
كتبت �سحر حمزة/كاتبة �صحفية

مل تكن تعلم �أن �أيامها معدودة على هذه الأر�ض و�إنها �أو�شكت على الرحيل
�إىل الآخ��رة �،أرادت ت�شييد بيت جديد البنها ال��ذي كرب و�أ�صبح �شابا بارا
ب�أمه و�أبيه و ارتبط مع �صبية واقرتن بها للزواج يف ال�صيف وعملت نوال
كلما حل اليوم الأخري من �شهر �أكتوبر من كل �سنة ،يتذكر فيه جزائريون
على �أن تكون م�ساعدة ل��ه ليتمم
مالك بن نبي" ،مف ّكر احل�ضارة" و"رائد النه�ضة" ،كما يُلقّبه الأكادمييون،
ف��رح �ت��ه ب � ��إمت� ��ام زواج � � ��ه من
ومدونون و�سائل التوا�صل االجتماعي يعبرّ ون عن تعلقهم بهذا الرجل عرب
ع��رو� �س��ه وك ��ان ��ت ن � ��وال ت ��داوم
تدوينات وتغريدات ،يذكرون فيها �أفكاره وحتليالته للواقع واحللول التي
على التجهيز ليوم الفرح هذا
قدّمها للنهو�ض بالأوطان وبعثها لت�صبح مثل الدول املتقدّمة ،كما تنظم
،ورغ� ��م ت �ف��ا�ؤل �ه��ا وابت�سامتها
ملتقيات وندوات يف اجلزائر لإحياء ذكراه.
امل�شرقة مع كل لقاء معها كانت
ولد مالك بن نبي يف الفاحت يناير  1905يف والية تب�سة �شرقي اجلزائر،
بع�ض التنهيدات ت�صدر عنها
وتويف يف � 31أكتوبر �سنة  ،1973هاجر �إىل فرن�سا ونال �شهادة يف هند�سة
حني تتذكر �أيام تعارفنا الأوىل
ال �ك �ه��رب��اء ،وب �ع��د رح �ل��ة ت�أليف
و�أيام �أجناب �أطفالنا والطقو�س
و�سفر عاد �إىل اجلزائر وا�شتغل
العائلية والع�شائرية التي كانت
يف اجل��ام �ع��ة �إىل �أن ع ��زل من
جت �م �ع �ن��ا ع �ل��ى ح �� �س��ن اجل� ��وار
م �ن �� �ص �ب��ه ب �� �س �ب��ب خ �ل��اف مع
واملحبة.
ال�سلطات ال�سيا�سية �آنذاك على
ن ��وال ام� ��ر�أة ط�م��وح��ة متميزة
خلفية �أفكاره.
يف ح �ي��ات �ه��ا ،ح �ك �ي �م��ة يف كل
�سلوكياتها ،طيبة القلب يف كل تعامالتها ،ن��وال رحمها اهلل �سيدة مبعنى م��ال��ك ب��ن ن�ب��ي�� ،ص��اح��ب �أفكار
الكلمة تتقن فنون التعامل الإن�ساين ال��راق��ي �،سيدة مواقف مع اجلميع ع � ��دي � ��دة �أه � �م � �ه ��ا "القابلية
،وجه جميل با�سم بكافة املقايي�س الإن�سانية �،صاحبة نوايا ح�سنة دوما ،مل لال�ستعمار" ال �� �ش �ه�يرة ،التي
ّ
خل�ص فيها كيفية بقاء الأمم
�أرها يوما عاب�سة �أو غا�ضبة من �أحد و�إن ا�ستاءت من �شيء ما ،ت�صمت وتكتم
ره�ي�ن��ة ال�ت�خ�ل��ف ب���س�ب��ب �أفكار
غيظها لأنها ال تريد �أن تخ�سر �أحدا يف حياتها وتن�سى من ي�ؤذيها .
عرفتها منذ عدة �سنوات م�ضت جارة ر�ضا و�صاحبة �أيادي بي�ضاء مع اجلميع خ �ط�ي�رة ت �ت��وارث �ه��ا الأج� �ي ��ال،
،لي�س للق�سوة بحياتها مكان و�إن مل يعجبها �شيء تغادر مكانها �إىل �آخر ومل � ��ال � ��ك ب � ��ن ن� �ب ��ي م� ��ؤل� �ف ��ات ��ه
كثرية �أب��رزه��ا "مذكرات �شاهد
متنا�سية �أي �شيء ينغ�ص عليها يومها .
�أ�ستذكر لقاءنا الأول  ،وعرفتها حني كانت طالبة يف اجلامعة على �أبواب على القرن" و"الظاهرة القر�آنية" و"بني الر�شاد والتيه" و"الكومنولث

رائد النه�ضة

الإ�سالمي" و"م�شكلة الثقافة" و"�شروط النه�ضة".
كتب الدكتور اجلزائري ب��دران احل�سن ،املتخ�ص�ص يف فكر مالك بن نبي،
على ح�سابه يف في�سبوك تدوينة قال فيها "اقرتان ذكرى ثورة �أول نوفمرب
 1954بذكرى وفاة الأ�ستاذ مالك بن نبي يوم � 31أكتوبر  ،1973يعلمنا
�أن حترير الأوطان وحترير الإن�سان �أمران الزمان لتحقيق احلرية وال�سيادة
والكرامة وبناء تنمية ونه�ضة ح�ضارية".
ورغم �أنه �أ ّلف �أغلب كتبه بالفرن�سية ،فقد كتب بع�ض م�ؤلفاته �أو ترجمها
�إىل العربية �شخ�صيا بعد جتارب ترجمة تكفل بها غريه ،ومل تنل �إعجابه
كما يف اجلزء الأول من �شهادته على القرن ،لكن ما الذي بقي من فكر مالك
بن نبي الآن؟ هل ميكن القول �إن ح�صاد ما �أنتجه الم�س الوعي الثقايف العام
و�أحدث الفاعلية املطلوبة؟ �أم �أنه ما زال �إىل الآن كتابا م�ستغلقا رغم كرثة
مريديه ومتابعيه وم�ستلهمي �أفكار النه�ضة من جتاربه ور�ؤيته؟
*من �أقوال املفكر مالك بن نبي اخلالدة " نحن ال ن�ستطيع �أن ن�صنع التاريخ
بتقليد ُخطا الآخرين يف �سائر ال��دروب التي طرقوها ,بل ب��أن نفتح دروباً
جديدة ".
ُن�صب �أ�صناماً".
* "اجلهل يف حقيقته وثنية لأنه ال يغر�س �أفكاراً ,بل ي ّ
* " �إن �إع�ط��اء ح�ق��وق امل ��ر�أة على ح�ساب املجتمع معناه ت��ده��ور املجتمع ,
وبالتايل تدهورها � ,ألي�ست هي ع�ضواً فيه ؟! فالق�ضية لي�ست ق�ضية فرد
�إمنا ق�ضية جمتمع".
*" فكان من واجب امل�سلمني �أن ينتبهوا �إىل �أن اال�ستعمار هو جمرد بذرة
�صغرية حقرية  ،ما ك��ان لها �أن تنبت وت�ؤتي �أكلها لو مل تهي�أ لها الرتبة
اخل�صبة يف عقولنا ونفو�سنا".
عبد العزيز �أحمد ن�صيب�/إعالمي

وتذرف الدمع العيون

�أي�ضا  ،لقد تزعزع الهيكل الهرمي الأ�سري بتزعزع �صورة و ح�ضور الأب
كم�صدر الرزق والعمل الوحيد الذي هو �ضمن الأ�سرة الواحدة� ،إنها دعوة
للم �شمل الأ�سرة  ،ملن تفرق �شملهم خالل وباء كورونا ،ملا فيه خري الفرد
والأ�سرة جمتمعة ،فالعائلة �أو الأ�سرة ذات رابط مقد�س دائماً و �أب��داً ،ف�إن
�سمو الأ�سرة وترابطها وجناحها من جناح الأوطان وازدهارها  ،وعمادها الأم
والأب ومن دونهما ت�ضيع الأ�سر وتهدم منازل بال �سبب.
فالرتتيب الأ�سري يف ظل ال�سو�شيال ميديا ،وما �أقوله لي�س بجديد فقد قيل
�سابقاً وع�شنا روا�سبه وال زلنا ،لأن اجلديد هنا �أنه حتى �أ�صحاب ال�شركات
قد ن�سوا �آداب ا�ستقبال ال�ضيوف والربوتوكوالت و�أ�صبح همهم ال�شاغل هو
ال�سرد والرد و�إعادة الرد واالن�شغال ب�إنهاء مكاملة هاتفية مع �ضحكة عري�ضة
لتربير ان�شغاله.
علي دولة /مهند�س ورجل �أعمال

عنا�صر �صناعة الأفالم
متر الأفالم ب�شكل عام �سوا ًء يف ال�سينما �أو غريها بعدة مراحل قبل �أن يتم
عر�ضها ،وال بُد من املرور على تلك املراحل الأ�سا�سية التي ت�سمى عنا�صر
الفيلم ،وبتكامل عنا�صر الفيلم ينتج فيلم ناجح ق��ادر على الت�أثري على
امل�شاهد الذي يكون له احلكم النهائي يف اجل��ودة من عدمها ومن عنا�صر
�صناعة الأفالم الفكرة هي نواة الفيلم ،وميكن �أن ي�ستلهم كاتب الفيلم الفكرة
من ال�صفر �أو من خالل االقتبا�س من �أحد الأعمال الأدب ّية والعمل على
تكييف ال�شخ�صيات والأح ��داث
وج�ع�ل�ه��ا �أك �ث�ر م�ن��ا��س�ب� ًة للعمل
املرئي ،وت�ضم الفكرة يف العموم
ر�سالة ت�صل �إىل عقل ووجدان
امل �� �ش��اه��د حم ��اول ��ة ال� �ت� ��أث�ي�ر يف
كالهما ب�صور ٍة �إيجابية ك�سائر
الأعمال الفنية .التح�ضري يبد�أ
زخم �صناعة الفيلم من مرحلة
ال�ت�ح���ض�ير ال �ت��ي ت �ب��د�أ بالعمل
على تطوير وحتويل الفكرة �إىل
�سيناريو مكتوب منا�سب للعمل،
وت ��راع ��ى يف ك �ت��اب��ة ال�سيناريو
ال �ع��دي��د م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر الفنية
املتخ�ص�صة ك�سري الأح��داث ،وال�شخ�صيات ،والت�صاعد الدرامي ،واحلبكة،
والنهاية ،كما يحتوي ال�سيناريو على احل��وار بني ال�شخ�صيات وتفا�صيل
امل�شاهد و�أوقاتها .يختار املخرج فريق عمل من امل�ساعدين ،وتكون مه ّمتهم
اختيار م��واق��ع الت�صوير املنا�سبة واملم ّثلني ال��ذي��ن �سيقومون ب ��أداء �أدوار
�شخ�صيات العمل ،كذلك اال�ستقرار على طريقة الت�صوير وبالتايل الإ�ضاءة
املالئمة لها ،والديكور واملالب�س املالئمة لل�سيناريو املكتوب وال�شخ�ص ّيات،
ويقوم فريق الإنتاج بالإ�شراف على تلبية تلك االحتياجات وموائمة وجودها
مع �أوقات الت�صوير املختلفة ،ثم التنفيذ الناجح ي�أتي بعد التجهيز اجليد
واحل��ر���ص على ع��دم ن�سيان التفا�صيل ،ويف �أغ�ل��ب الأف�ل�ام ت��أخ��ذ مرحلة
التجهيز وق�ت�اً �أط��ول م��ن التنفيذ ال��ذي يجب �أن يتم ب�سرعة العتبارات
�إنتاجية ،ويبد�أ تنفيذ الفيلم ببناء الديكورات وجتهيز مواقع الت�صوير،
بحيث يتم ت�صوير جميع امل�شاهد اخلا�صة بكل موقع مع تق�سيمها �إىل �أرقام،
والعمل على جتميعها وترتيبها يف املرحلة النهائية وه��ي مرحلة املونتاج
واملك�ساج ،يقوم املخرج مب�ساعدة املونتري برتتيب امل�شاهد واختيار �أف�ضل
اللقطات يف كل م�شهد ،بحيث ي�صل الفيلم �إىل امل�شاهد يف �أف�ضل �صورة
مرئية ومنا�سبة لأفكار ور�ؤية املخرج.
كما ميكن حذف امل�شاهد غري املنا�سبة من الفيلم نهائياً ،كذلك يتم يف تلك
املرحلة تعديل �أل��وان الفيلم و�ضبط الأ��ص��وات و�إ�ضافة امل��ؤث��رات اخلا�صة
واملو�سيقى الت�صويرية ،وي�ضع املونتري �شارة املقدمة والنهاية ،وبهذا يخرج
الفيلم يف �صورته النهائية �إىل امل�شاهد.
معاذ الطيب /خمرج

�أجه�شت يف البكاء وانتابني �شعور بالغثيان حني وط��أة قدمي �أوىل درجات
ال�سلم امل�ؤدي ملنزل �أمي التى غادرت احلياة منذ �شهر �أو يزيد قليال ،مل �أظن
للحظة �أن اجلرح مل يدمل و�أن احلزن �سيغلف القلب ومل ي�شف من همومه
التى تراكمت عليه ،فمجرد �أن دخلت حيز رائحتها ومكان وطء �أقدامها يف
ال�شارع و�شعرت �أن قلبي يلتحف بالذكريات وما �أن و�صلت لأوىل اخلطوات
نحوها بهدف اج��راء حتليل يف نف�س البناية التى كانت تقطنها والدموع
ت��ذرف من عيني ،و�شريط طويل من الذكريات مير �أم��ام��ي ،مل �أذك��ر لها
�أي فعل م�سيئ ب��ل ك��ل م��ا ممر
على ب��ايل وذاك��رت��ي م��ن �أجمل
م��ا ي �ك��ون لأم ع���ش�ق��ت �أبنائها
وعملت من �أجلهم لي�صلوا �إىل
مبتغاهم ،كانت مبثابة م�ستودع
الأ�� � � �س � � ��رار ل �ل �ج �م �ي��ع وحم ��ط
�أن�ظ��ار الكل ،كانت م��وزع ممتاز
للمحبة ونا�شرة قوية للطاقة
الإيجابية.
م �ن��ذ رح �ي �ل �ه��ا و�أن � � ��ا م�ستمرة
ع �ل��ى زي��ارت �ه��ا يف ب�ي�ت�ه��ا ال ��ذي
ي�شع منه املحبة ،فمذ رحيلها
و�سكنها املقابر واملكان فيه �شعاع
من ال�ضوء وا�ضفت على املقابر احلياة ،نبتت الزهور وال�شوارع اجلانبية
لقربها �أخ�ضرت �أوراق ال�شحر فيه ،وال�صبار املمتد دبت فيه احلياة وت�شبث
ب��اجل��دران لي�صعد ف��وق القرب وي�ستقر وك��أن��ه يقبل ر�أ�سها لعودة للحياة،
ت�ساءلت يل يحي امليت امواتاً وي�ضفي على املكان جما ًال ،هل للمتويف كرامات
�إبداعية تنم عن جمال روحه وا�ستقراه يف امل�أوى وك�أنه يتحدث بر�سائل من
الغيب ،البد و�أنها تر�سل كلمات بهذه الأ�شياء التي وجدناها يف مذكراتها
بعد رحيلها ،ما كانت تنوي على عمله ومل ي�سعفها املر�ض والرحيل على
تنفيذه ،ما نراه من رثاء على �صفحتها مبواقع التوا�صل االجتماعي وما
جاء لها من نعي وبكاء ودعاء �صادق من �أعداد كبرية مل ن�سمع ومل نعرفهم،
لقبوها بالأم والأخت والعظيمة ،كانت مبثابة الأم احلنون التى تن�صح بحب
وخوف كل من يلج�أ �إليها ،كانت ناقداً للأعمال الأدبية ومت�صدقة بوقتها
ومالها على املحتاجني.
ر�سم ال�سعادة على �شفاه الآخر �أمر لي�س بالهني� ،أمي كانت من ه�ؤالء الذين زمن االختبارات �أو وقت االمتحانات �أو زمن املحن �أو فرتة االبتالءات كلها
ينعمون مبحبة اخللق ويواظبون على قيام الليل وترتيل القر�آن الكرمي ،مل عملة ذات وجهني الأول هو احلدث الذي نتعر�ض له والثاين هو رد فعلنا
تبخل على ملهوف ومل متنع معروف ومل تنم وجارها جوعان ،ق�ضت عمرها جت��اه ه��ذا احل��دث ،كل ما �سبق من م�سميات اخت�صر من وجهة نظري يف
يف حقل التعليم تعطي العلم وتربي �أجياال وتدر�س لغة القر�آن بحب �شديد ،زمن املنحة ف�أي اختبار �أو ابتالء �أو حمنة يف جوهره منحة ربانية �إن �أح�سنا
جفت الدموع من عيني ملا تذكرت �أنها خرجت من بيتي و�أنها كانت را�ضية التعامل بني وجهي العملة و�أدرنا
علينا جميعا و�أننا كنا يف قلبها مبثابة الزهرة امل��وردة والنغم ال��ذي تعي�ش رد فعلنا ع�ل��ى امل�ح�ن��ة لنجعلها
عليه ومن �أجله ،تلك الدموع مل تكن لغ�ضب �أو العرتا�ض و�إمنا كانت لفراق منحة.
عظيم بال عودة ،ولكن عزائنا هو �أنها يف منزلة عظيمة ومكانة عالية.
ومن �أول دالئل الإدارة الناجحة
ال�شيماء حممد �/أخ�صائي �صحافة و�إعالم ه ��و ال��ر� �ض��ا ب ��احل ��دث وم� ��ن ثم
التفكري يف جميع �أبعاده و�أكرثنا
حكمة وح�سن �إدارة �سوف يقي�س
امل�ح���ص�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل�ح��دث �أو
لن �أخو�ض يف ما�ض قريب ال زلنا نعي�ش �أطواره وبع�ض روا�سب �أهواله ،ولن امل �� �ص��اب �أو امل �ح �ن��ة �أو االبتالء
�أفتح جروحا قد تكون داميه وم�ؤملة للبع�ض ومزعجة ملعظم النا�س  ،ولن م ��ع �أك� �ب��ر اب � �ت �ل�اء يف حماولة
�أخو�ض يف غمار الأيام وال�ساعات الطويلة التي ع�شناها لي�س لنا �إال الأمل للتخفيف وال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن قدره
ليت�سنى ل��ه �إدارة الأزم��ة بنجاح
م �ت �ن �ف �� �س��ا ل� �ه ��ا �أال وه � ��و وب� ��اء
و�أك�ب�ر املنح و�أك�ث�ر �شيء يكرهه
كورونا.
اجلميع �إال م��ن رح��م رب��ي ه��و "
لكن �س�أخو�ض يف الأثر النف�سي
املوت" واحلكيم يقي�س ما ابتلي به �إىل املوت ومن امل�ؤكد �سيجد املوت �أكرب
وال �� �ص �ح��ي وت��رك �ي �ب��ة الأ�� �س ��رة ،
و�أبغ�ض �إىل نف�سه ،ل��ذا تهد�أ نف�سه بعد �أن ي�سرتجع بل قد يعي �أن لديه
كما يف زمن احل��رب والكوارث ،
منحة وفر�صة قبل املوت فيحمد اهلل �أن ابتاله ،فيكون له اخلري ويتمكن من
لكن ه��ذه امل��رة العدو هو مبهم
�إدارة �أزمته ،ويعرب املحنة ويخرج منها بعربة ال ح�سرة.
غام�ض ال مرئي  ،غري حم�سو�س
وكان �أحد ال�صحابة الأبرار ر�ضي اهلل عنه يقول ِ(�أعرف ر�ضا ربي باالبتالء
�أو ملمو�س لكن ق��د جن��ح وباء
ف�إن مرت �أربعون يوماً دومنا ابتالء �أعلم �أنني عا�ص وغري مر�ضي عني)،
كورونا يف دمار النفو�س ،كيف ال
فاحلمد هلل �أن كتب لنا املحن لنحولها بالر�ضا وال�صرب وح�سن التعامل �إىل
وق��د تفككت �أ�سر كثرية نتيجة
منح.
لروا�سب الوباء املدمرة �إن كان
حمدي ا�سماعيل
ل �ل��دول �أو ل�ل�ع��ائ�لات والأف� ��راد

�إدارة املنح

املعاناة يف ظل الكوارث
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بكتيا للعقارات وال�صيانه العامه/ �إىل

PAKTIA REALESTATE AND GENERAL MAINTINANCE

4329901  �إ�ضافة �صيانة املباين/ تعديل ن�شاط
6810001  �إ�ضافة �شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات/ تعديل ن�شاط
6820001  �إ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها/ تعديل ن�شاط
4100002  حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها/ تعديل ن�شاط
4923010  حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة/ تعديل ن�شاط
4923009  حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة/ تعديل ن�شاط
0910018  حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية/ تعديل ن�شاط
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

�سرتيت/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
CN 2732759:بول لتاجري املالعب رخ�صة رقم
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
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كافيه/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
CN 2938135:و�سط البلد رخ�صة رقم
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

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة:نوع ال�شركة
م.م.قفطان كوثر لالزياء املغربية ذ:اال�سم التجاري
 مبنى ال�سيد �سيف فار�س غامن0 ،4 جزيرة ابوظبي غرب:عنوان ال�شركة
CN 2662673 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

:التعديل الذي طر�أ على ال�شركة
 حل وت�صفية ال�شركة- 1
 كم�صفي قانوين,مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات/ تعيني ال�سادة- 2
 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية2021/12/29:لل�شركة بتاريخ
2105041369:العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
2021/12/30: تاريخ التعديلفعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن45 املعني خالل مدة
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بقالة اميينيت/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 1481774:رخ�صة رقم
%100  �إ�ضافة �شاجى فاداكايل/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبداهلل يحيى حممد الذهب اجلنيبى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م/ تعديل �شكل قانوين
 بقالة اميينيت/تعديل �إ�سم جتاري من

م.م.كوندل للنقليات واملقاوالت العامة ذ/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 4280407:رخ�صة رقم
 ح�صه على بوهندى زارعى من �شريك �إىل مالك/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%100  �إىل% 51  ح�صه على بوهندى زارعى من/ تعديل ن�سب ال�شركاء
 حذف زايد عبا�س حممد نزير/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
1*1  �إىلnull*null  �إجمايل من م�ساحة/ تعديل لوحه الإعالن
 من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م/ تعديل �شكل قانوين
م.م. كوندل للنقليات واملقاوالت العامة ذ/تعديل �إ�سم جتاري من

�إعــــــــــالن

EMINENT BAQALA

 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م-  بقالة اميينيت/ �إىل
EMINENT BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

GONDAL GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING L.L.C

 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م- كوندل للنقليات و املقاوالت العامة/ �إىل
GONDAL GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING - 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
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م.م.�صيدلية �سل�سبيل ذ/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 3942912:رخ�صة رقم
تعديل ن�سب ال�شركاء
%12  �إىل% 25 �ساره م�صطفى حممد عمر من
تعديل ن�سب ال�شركاء
%12  �إىل% 24 هاجر م�صطفى حممد عمر من
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%12 �إ�ضافة حممد م�صطفى حممد عمر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%13 �إ�ضافة يو�سف م�صطفى حممد عمر البحريى
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

�شاهني االمارات للمفرو�شات/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة

�إعــــــــــالن

)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13432  العدد2022  يناير3 االثنني

م يف متام ال�ساعة.م.ذ.تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش
 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين2022  يناير12 اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق
. و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سميWWW.EmiratesAuction.COM
#
1
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22
23
24
25
26
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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95
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97
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ϥϳίΧΗϟ ϡϗέ
827646
Ͳ
827687
Ͳ
844877
Ͳ
861367
844066
845382
858023
857798
842384
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
857880
607393
Ͳ
635771
857796
607426
843637
842938
Ͳ
844392
Ͳ
Ͳ
844878
843878
612918
645569
Ͳ
844980
651063
845388
Ͳ
841850
844548
Ͳ
857793
Ͳ
Ͳ
Ͳ
857794
843328
843480
845393
845617
Ͳ
843914
861353
820722
Ͳ
Ͳ
845134
843248
649901
842696
609503
841496
831628
Ͳ
Ͳ
601262
842377
668910
857789
841833
844751
842645
Ͳ
861343
Ͳ
845669
Ͳ
Ͳ
844974
857781
857791
857792
857799
857803
857768
857770
857771
857776
857807
857814
857818
857819
857825
857834
857835
857836
857838
857854
858025
617891

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
RANGEROVERSPORT
NissanSunny1.3
MITSUBISHIL200
ToyotaCamry
TOYOTAYARIS
ToyotaHiace
AUDIS8
FIATABARTH595COMPETIZIONE
ISUZUFVR
CATERPILLAR2162004
ASHOKLEYLANDFALCON2015
TOYOTACOROLLA
NissanSunny1.3
MitsubishiPajero
LexusES350
KiaRio
ASHOKLEYLANDFALCON2013
ToyotaLandCruiser
KiaCarens
AmmannAR65
ASHOKLEYLANDFALCON2013
NissanSunny2009
TOYOTAYARIS
TOYOTAHILUX
HyundaiHͲ1
SUZUKISWIFT
ToyotaYaris
Mercedes
MITSUBISHIASX
RANGEROVERSPORT
530 ϱ ϭϳϠϳΑΩ ϡ ϲΑ
NissanSentra2015
ToyotaCorolla
NISSANMAXIMA
TOYOTAYARIS
MAN23318
Mercedes
NISSANSUNNY
NISSANMAXIMA
MitsubishiPajero
TATALPO16182016
ToyotaLandCruiser
HondaCIVIC
ToyotaFortuner
ASHOKLEYLANDFALCON2016
TOYOTAHILUX
NISSANTIIDA
TOYOTAHIACE
RENAULTDUSTER
HondaCRV
HYUNDAISONATA
AUDIS8
BONLUCKCOOPER
HondaCRV
Hyundai
NISSANSUNNY
MITSUBISHIASX
DaihatsuPickUp2010
HYUNDAIH1
TOYOTAHILUX
NISSANSUNNY
VOLKSWAGENJETTA
ToyotaCorolla
NissanSunny1.3
MitsubishiCANTER
TOYOTACAMRY
MITSUBISHIL200
ASHOKLEYLANDFALCON2013
DODGECHARGERRT
KIAPICANTO
MAZDA6
ToyotaCorolla1.3
SCANIAP380
HondaCRV
GREATWALLWINGLE
MitsubishiPajero
Renault
TOYOTAYARIS
MitsubishiCanter2013
TATALPO16182016
TATALPO16182016
TATALPO16182016
MITSUBISHIL2002015
DAIHATSUDELTA2005
NISSANCIVILIAN2016
MitsubishiCanter2012
MitsubishiCanter2012
NISSANCIVILIAN2016
CAT216B2004
NISSANCIVILIAN2016
NISSANCIVILIAN2016
JCB16020114
NISSANCIVILIAN2016
NISSANCIVILIAN2016
MITSUBISHIROSA2013
NissanDieselPK2102006
TOYOTAHILUX2016
NISSANCIVILIAN2016
FordMustang

�إعــــــــــالن

 حذف �سلمان �سلطان كاميابى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �سليم �سلطان كاميابى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف ح�سن حممود قا�ضى بور/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
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
13432  العدد2022  يناير3 االثنني

ϲγΎηϟ ϡϗέ
SALLSAAD4CA755534
KNMCC42H09P713208
MMBJNKB50CD044835
4T1BE32K55U016734
MR2KW9F37F1088263
JTFHX02P780032150
WAUA2BFD7DN016125
ZFABFLKH0KJA86168
JALFVR23MV3000002
CAT00216H4NZ05628
MB1PBEWA7FE1N6966
RKLBB9HE4F5101211
MDHBN7AD0GG706486
JMYLRV95WAJ700434
JTHBK1GG7D2070258
KNADN5121G6734022
MB1PBEJA8DH1D9527
JTEHJ09JX35075531
KNAHG81A1B7332220
JL7BCE1J2AK014804
MB1PBAJA2DH1D7622
JN1FN61C39W101568
JTDKW9D3XDD535870
MR0DX6CD0G0201567
KMHWG81R5EU629685
MA3ZC6B13GAA32002
JTDKW9238B5186959
WDA9HDAB48L285256
JE4LP21U2HZ701612
SALLSAA345A911890
MNTBB7A90F6027903
JTDBZ42E6AJ048984
JN1CA31S3YT280747
MR2KW9F39F1080231
WMAL870559Y029629
WDA9HDAB08L311562
MDHBN7AD7GG702984
1N4AA5AP3DC802840
JMYLRV93W9J700302
MAT449252G0L03447
JTEHJ09J215002621
JHMFD16308S408843
MHFYX59G2F8064339
MB1PBEFA5GUAA4514
MR0EW12G0B2029558
MNTBC2C94F6006470
JTFPX22P6E0047399
VF1HSRCH7GA556893
JHLRD78856C408891
KMHE241G5FA027549
WAUA2BFD6DN019940
LA9C08RW8EBJXK011
JHLRE48569C403575
KMHNM81CX6U200768
MDHBN7AD1JG627156
JE4LP21U1JZ700408
MHKTC31E5AK003570
KMHWG81R4GU732664
MR0FR22G880526878
MDHBN7AD7FG719282
WVWSV1AJ6EM200193
RKLBL9HE6F5238745
MDHBN7AD6GG733224
JL6BCE6J58K006350
6T1BE42K1BX708350
MMBJNKL40GH046811
MB1PBEJA6DH1D7890
2B3LA53H56H449883
KNABX5124GT141323
JM7GJ4S3XF1143671
RKLBC42EXD5312824
XLEP6X400C5285205
JHLRD78876C400842
LGWCA2197GB613161
JMYLYV95WFJ721833
VF1HSRCH8HA531678
JTDBT923884033196
JL6BCE6J8DK005140
MAT449252G0L03444
MAT449252G0L03446
MAT449252G0L03447
MMBJNKA50FD020786
JD4UV182351067419
JN6DW12S4GZ040475
JL7BCE1J8CK007519
JL7BCE1J6CK007566
JN6DW12S0GZ045219
CAT00216T4NZ05634
JN6DW12S4GZ040461
JN6DW12S2GZ045206
JCB160WSC01804290
JN6DW12S2GZ045030
JN6DW12S2GZ045013
JL5B3J6P2DRL10237
JNCPCF0H06AN01336
MR0DX6CD6G0010378
JN6DW12SXGZ045194
1FAFP44451F185841
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ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ
2619
10873
14649
14927
16935
17307
17688
18914
20431
23158
23307
23871
26630
27487
28353
28506
29498
30699
31140
32557
32760
34027
34795
34840
35591
37460
39543
40082
41629
41764
42366
44057
44830
46218
46288
47380
47390
47603
49118
50146
52315
53112
53610
53683
56798
57681
58345
58515
58948
60139
63042
63267
64311
67606
67691
69316
69338
73256
74395
75571
77148
77403
78905
80274
83109
84212
84631
86797
88660
89170
89860
93634
93798
95427
95710
96002
97271
98693
31176
52314
52312
52315
52313
10820
81862
63143
62664
11509
23085
81864
11506
69477
66904
17520
69792
31506
60415
11507
10099

ϯϭϋΩϟ ϡϗέ
1849/2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/6834 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1835/2020 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/4805 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/1984 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/1596 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/2951 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2520 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/468 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/1276 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/3457 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/5349 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2017/198 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/2274 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/1981 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6215/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
936/2015 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2358 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/7 ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϡΎϛΣ ΫϳϔϧΗ
2017/2432 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1331 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/2314 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/1321 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1857 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2017/502 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2007/4144 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2018/2557 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/485 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2018/1107 ϪϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
3062/2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3992 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2016/1321 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2021/1041 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2018/4699 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/641 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2011/1937 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2017/1814 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
970/2018 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/97 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/3410 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/72 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2007/621 ΕέΎΟϳ ΫϳϔϧΗ
2020/86 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/4147 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/2136 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/149 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/2187 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/108 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2018/1313 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2018/3604 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2008/177 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/6047 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/557 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/6133 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2016/2406 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1745/2014 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4113 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2659/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/2791 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/133 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/720 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2018/113 ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϡΎϛΣ ΫϳϔϧΗ
2020/157 ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϡΎϛΣ ΫϳϔϧΗ
2020/5393 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/5136 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/476 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3778 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1113 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
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2022/1/3  بتاريخ13432 العدد

�إعــــــــــالن

13432  العـدد-  م2022  يناير3 االثنني

م يف متام ال�ساعة.م.ذ.تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش
 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين2022  يناير10 اخلام�سة م�ساءاً يوم الأثنني املوافق
. و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سميWWW.EmiratesAuction.COM
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ
ToyotaYaris
HondaAccord2.4
NissanTiida
ToyotaCamry
NissanTiida
Mercedes
mazda62006
lexusES350/2008
fordfox2006
fordedge2013
mercedese2402005
MAZDACX92012
FORD
ToyotaYaris
RenaultSymbol
HondaCRV
bmw740LI2015
MitsubishiGrandis
MitsubishiPajero
SuzukiErtiga
ChevroletSpark
HondaOdyssey
Pejo50082011
MITSUBISHIPAJERO2017
fordfocus2006
TOYOTAYARIS
JAGUAR205
SUNNY
NissanXterra
GalloberͲ

ϲγΎηϟ ϡϗέ
JTDKW923085104182
JHMCM56566C406677
MNTBC2C92E6001282
*****************
JN1CC11C27T003769
WDB1704491F304437
JM7GG32FX61514301
JTHBJ46G682251816
WFOTO35L26LU45673
2FMDK4AK3DBC60427
WDB2110611A819877
1GNEK18K5SJ329485
1ZVBP8AM4E5203162
JTDKW923X85076665
VF14SRAB6GT539150
5J6RM3832GL700004
WBAYE4109FD806038
JMYLRNA4W5Z703108
JMYLRV95WAJ710684
MA3ZE8A16F0282617
KLICJ6B15FC705619
5KBRL5890CB701885
UF30ESFV5BS009596
JE4MR62N5HJ702717
WF0TD35L86VD46346
JDBW923771043869
SAJWA06B39HR30748
BEAB13520677
5N1AN0N68EN802675
KMXKPE1H22U438729
KMHEB41C5EA602180

ΓέΎϣϹ Ωϭϛϟ ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
ϲΑΩ
C
82032
ϲΑΩ
B
29101
ϲΑΩ
O
60253
ϲΑΩ
O
37702
ϲΑΩ
H
97606
ϲΑΩ
k
23698
ϲΑΩ
H
13688
ϲΑΩ
K
46342
ϲΑΩ
K
42011
ϲΑΩ
O
46435
ϲΑΩ
H
3592
ϲΑΩ
B
27871
ϲΑΩ
T
76436
ϲΑΩ
I
73142
ϲΑΩ
R
81801
ϲΑΩ
o
90874
ϲΑΩ
L
26574
ϲΑΩ
L
59146
ϲΑΩ
K
10489
ϲΑΩ
F
12408
ϲΑΩ
H
34144
N/A N/A
N/A
ϲΑΩ
N
67081
ϲΑΩ
T
21482
ϲΑΩ
i
84760
ϲΑΩ
G
11514
ϲΑΩ
H
86873
ϲΑΩ
T
72321
ϲΑΩ
K
26914
N/A N/A
N/A
ϲΑΩ
H
93359

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
2013/2910 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2012/4214 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/2260 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2014/1595 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/1887 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/1619 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2013/1760 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2011/9296 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/2438 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/3296 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/5384 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2013/2769 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/227 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2016/406 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2019/456 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2018/212 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2016/743 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2018/2304 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2717 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2910 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3216 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2919 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/980 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/768 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2282 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/4414 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2101 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/891 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/21 ΔϳϟΎϣϋ ΕΎΑΎϧ
2009/118 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2020/1612 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
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�أخبـار الإمـارات

م�صر تت�سلم من �أمريكا  1.5مليون جرعة من لقاح فايزر

دول البلقان ترزح حتت وط�أة هجرة �أبنائها
•• فالندوفو�-أ ف ب

تنبئ م�شاهد م�ت��اج��ر م�ه�ج��ورة و� �ش��وارع �شبه م�ق�ف��رة يف بلدة
فالندوفو مبقدونيا ال�شمالية بواقع احلياة فيها بعد �أن غادرها
�شبابها ب�أعداد كبرية �أمال يف حياة �أف�ضل يف اخلارج .وعلى غرار
العديد من املناطق الفقرية يف جنوب �شرق �أوروب��ا ،جتل�س هذه
ال��دول��ة البلقانية ال�ف�ق�يرة على قنبلة دمي��وغ��راف�ي��ة موقوتة
تغذيها �شيخوخة ال�سكان وت��راج��ع ن�سبة ال ��والدات والهجرة
اجلماعية.
خ�سرت مقدونيا ال�شمالية  10باملئة من �سكانها يف ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية .وقرابة � 600ألف مقدوين يقيمون حاليا يف
اخلارج وفقا لأرقام البنك الدويل واحلكومة .و�سدد تدهور النمو

االقت�صادي وانعدام اال�ستثمارات �ضربة لهذا البلد البالغ عدد
�سكانه حاليا  1,8مليون ن�سمة ،خالل  30عاما من ا�ستقالله.
ويقول مدير مكتب الإح�صاء الوطني �أبو�ستول �سيموف�سكي “�إذا
كان عدد �سكان بلد ما  2,4مليون ن�سمة غادر �أكرث من ربعهم،
ال بد من القلق �إزاء ما يح�صل».
وت��وف��ر ق��رى وب�ل��دات �صغرية مثل فالندوفو ( 164كلم عن
العا�صمة) القليل من الوظائف ما يدفع مبن لديهم الطموح
والقدرة على البحث يف �أماكن �أخرى.
ويقول رئي�س البلدية املنتخب حديثا بريو كو�ستادينوف البالغ
 33عاما لوكالة فران�س بر�س �إن “معنويات ال�شباب دُمرت
ب�شكل منهجي” وي�ضيف “ ُفقدت احلما�سة للكفاح والبقاء يف
الوطن».
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يف فالندوفو وحدها ترتبط مداخيل �أك�ثر من  90باملئة من
الأهايل بالزراعة ،القا�سم امل�شرتك يف �أنحاء مقدونيا ال�شمالية.
وق��ال الع�ضو يف املجل�س البلدي ال�شبابي يف فالندوفو بويان
نيكولوف ( 24عاما) “خم�سة من زمالئي يف ف�صل درا�سي من
 20تلميذا� ،سافروا �إىل اخلارج مع عائالتهم».
وتقدم هذه الروايات �صورة وا�ضحة عن م�ستقبل هذا البلد.
تقدر الأرق��ام الأول�ي��ة لآخ��ر �إح�صاء �سكاين �أج��ري يف مقدونيا
ال�شمالية يف �أيلول�-سبتمرب �أن عدد ال�سكان تراجع ب�أكرث من
� 200ألف ن�سمة منذ .2002
منذ اال�ستقالل وتفكك يوغو�سالفيا يف � 1991أم��ل كثريون
يف �أن يقدم االن�ضمام لالحتاد الأوروب��ي خ�شبة خال�ص ووعود
مب�ستقبل �أكرث �إ�شراقا.

•• القاهرة-وكاالت

رحبت ال�سفارة الأمريكية لدى م�صر ،بو�صول  1.5مليون جرعة �إ�ضافية من لقاح فايزر �إىل القاهرة.
و�أ�ضافت ال�سفارة الأمريكية� ،أن هذه الهدية تعك�س التزام الواليات املتحدة امل�ستمر لدعم م�صر يف
مواجهة هذه الأزمة ال�صحية العاملية .و�أ�شارت القائمة ب�أعمال ال�سفري الأمريكي نيكول �شامبني �إىل
�أن ت�سليم  1.5مليون جرعة �أخرى من لقاح فايزر �إىل ال�شعب امل�صري يعني �أن الواليات املتحدة
قد وفرت حتى الآن بال�شراكة مع مبادرة كوفاك�س� ،أكرث من  16مليون جرعة من لقاحات كورونا
مل�صر.
و�أ�ضافت �شامبني �أنه �سيتم �إر�سال هذه اجلرعات من لقاح فايزر �إىل مرافق وزارة ال�صحة وال�سكان
يف القاهرة وتخزينها يف معدات التخزين فائقة الربودة التي متولها اليوني�سف وامل�ستخدمة ح�صرياً
للقاح فايزر .و�أو�ضحت �أنه �سيتم توزيع هذه اجلرعات على مراكز التطعيم يف جميع �أنحاء البالد،
حيث �سيتم توفريها للمواطنني امل�صريني واملقيميني.

�صحف عربية� :أزمات 2021ال�سيا�سية ت�شدد قب�ضتها يف العام اجلديد
و�أو�ضحت �أنه منذ اندالع الأزمة املالية
يف العام  ،2019ظنّ اللبنانيون �أنّ
ال�ع��ام  2020ه��و اال� �س��و�أ ال��ذي م ّر
عليهم ،ف��أت��ى ال�ع��ام  2021ليع ّمق
الأزم ��ة اك�ثر ويفاقمها وي�ضع 80
 %م��ن اللبنانيني يف خ��ان��ة الفقر،
ويُفقدهم اكرث من  90يف املئة من
قدرتهم ال�شرائية مع تدهور قيمة
رواتبهم واجورهم.
و�أ�ضافت �أن “البنك الدويل اعترب �أنّ
الأزمة يف لبنان ُتع ّد واحدة من �أ�سو�أ
ث�ل�اث �أزم� ��ات اق�ت���ص��ادي��ة يف العامل
م�ن��ذ  ،1850ول�ك��ن ه��ذا االم ��ر مل
يح ّفز ال�سيا�سيني وا�صحاب القرار
ع�ل��ى �إط�ل�اق الإ� �ص�ل�اح اجل � �دّي ،بل
وا�صلوا التعطيل ،غري �آبهني بتدهور
الو�ضع االقت�صادي واملعي�شي ،ليغيب
ع��ام  2021من دون اي ب��وادر على
ان �ط�لاق م���س��ار ال�ت�ع��ايف والإ�صالح،
وترتفع ن�سب الت�شا�ؤم بتدهور اكرب
يف العام .»2022

•• عوا�صم-وكاالت

ا�ستقبلت منطقة ال���ش��رق الأو�سط
العام اجلديد ب��أزم��ات العام املا�ضي،
فمن ال���س��ودان ال��ذي ال ي��زال يعاين
�آث��ار انقالب �إىل ليبيا التي ما زالت
حتاول تخطي مرحلة االنتخابات.
ووف� �ق� �اً ل���ص�ح��ف ع��رب �ي��ة ف � ��إن امللف
اليمني ال زال م�شتع ً
ال ،فيما ال تزال
تون�س حتاول تخطي مرحلة الف�ساد
التي خلفها حكم الإخوان ،ف� ً
ضال عن
لبنان ال��ذي ي�ع��اين م��ن تف�شي �أذرع
ميلي�شيا ح�ك��م اهلل يف ح�ك��م الدولة
التي تعاين اقت�صادياً.
ت�شدد �إيراين
وق ��ال ال�ك��ات��ب حم�م��د ال��رم�ي�ح��ي يف
م�ق��ال ل��ه ب�صحيفة ال���ش��رق الأ�سط
�إن “عدم ال �ي �ق�ين ه ��و ال �� �س��ائ��د يف
ال�ف���ض��اء ال �ع��رب��ي ال���س�ي��ا��س��ي ،حيث
يدخل العرب الع�شرية الثانية بعد
“الربيع العا�صف” وما زال��ت �آثاره
ّ
املدمرة تتفاعل يف عدد من املجتمعات العربية خملفة
دماراً هائ ً
ال يف بع�ضه ي�صعب التكهن مب�آالته يف العام
اجلديد».
و�أو�ضح �أنه “على النطاق الإقليمي حدث تغري ن�سبي
يف �أعلى الهرم الإي��راين العام الفائت ،يف الغالب من
ت�سامح ن�سبي �إىل ت�شدد وق��د اختفت مع ه��ذا التغري
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ب�ي�ن ج �م��اع��ة امل��ر� �ش��د وجماعة
الرئي�س ،ف�أ�صبحت جماعة واح��دة .البع�ض ي��رى �أن
هذا التوحد خرب جيد؛ �إذ ال تتعدد ال�سيا�سات يف ر�أ�س
الهرم ،وبالتايل ت�صبح قادرة على اتخاذ القرار ال�صعب!
والبع�ض ي��رى يف ه��ذا التوحد توجهاً �إىل الت�شدد”،
م�شرياً �إىل �أن �إيران �سيا�سياً و�صحياً واقت�صادياً (وهو
الأه��م) غاط�سة يف بحر من الاليقني ،وق��د ب��د�أ ذلك
يُ�سمع يف عدد من القطاعات ال�شعبية يف العام املا�ضي
وحدثت ا�ضطرابات �شعبية يف �أكرث من مكان ولأكرث
من قومية يف الدولة الإيرانية ،هذه اال�ضطراب جتعل
من متحذ القرار يف طهران يق ّر ب�ضرورة الو�صول �إىل
�شيء م��ن الت�سوية التي يتوجب م��ن خاللها �أن تدر
ما ًال �سريعاً �إىل اخلزينة حتى لو مت التنازل عن بع�ض
امل�ط��ال��ب ،وه��و �أم��ر ال جت��د الإدارة يف ط�ه��ران حرجاً
•• القد�س�-أ ف ب

عربت منظمات دولية وفل�سطينية
ع ��ن ق�ل�ق�ه��ا �أم �� ��س الأح � ��د ب�ش�أن
م���ص�ير �أ� �س�ي�ر فل�سطيني حالته
“خطرية جدا” ب �ع��د �أك�ث��ر من
�أرب �ع ��ة �أ� �ش �ه��ر م��ن الإ�� �ض ��راب عن
الطعام.
وينازع ه�شام �أبو هوا�ش الذي ينتمي
�إىل حركة اجلهاد الإ�سالمي ،املوت
امل �� �ض��رب ع��ن ال �ط �ع��ام م �ن��ذ �أكرث
نحو خم�سة �أ�شهر احتجاجا على
اعتقاله الإداري.
وت�شتبه ا�سرائيل ب ��أن �أب��و هوا�ش
على عالقة بهجمات �ضدها .وقد
•• طرابل�س-وكاالت

فيه؛ لأنها قادرة على تربير ذلك التنازل ،بل و�إظهاره
جلمهورها على �أنه انت�صار كما تعودت.
امللف الليبي
و�أ�شارت �صحيفة العرب اللندنية �إىل ا�ستمرار الأزمة
الليبية ،مو�ضحة �أن��ه يف خ�ضم الفو�ضى ال�سائدة يف
ليبيا ،مل يعلق �أح��د �آم��ا ًال كبرية على �إمكانية تنظيم
االنتخابات الرئا�سية يف موعدها املحدد ليوم الرابع
والع�شرين من دي�سمرب املا�ضي� ،إىل حد �أن �أحد اخلرباء
الأوروبيني و�صف امل�سار الآيل لالنهيار ب�أنه مثل من
“ي�شاهد ت�سجي ً
ال حل��ادث قطار بال�صور البطيئة”،
مو�ضحة �أن��ه على ال��رغ��م م��ن ع��دم اع�ت�راف �أي جهة
فاعلة حملية �أو �أجنبية مب�س�ؤوليتها عن هذا الإخفاق،
�إال �أن امل�س�ؤولية كانت م�شرتكة �إىل حد كبري.
وقالت ال�صحيفة “جعلت ال��دول الغربية ،والواليات
امل �ت �ح��دة ع �ل��ى وج ��ه اخل �� �ص��و���ص ،االن �ت �خ��اب��ات وعلى
ال ��دوام يف مقدمة �أول��وي��ات�ه��ا �إن مل تكن على ر�أ�سها.
على ال��رغ��م م��ن �أن و�ضع معايري انتخابية ه��و منط
معتاد يف اجلهود املبذولة حلل الأزم��ات الدولية� ،إال
�أن الإ�صرار الأمريكي املدعوم من الأمم املتحدة على
�إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات الليبية يف م��وع��ده��ا ،ب��ال��رغ��م من

العراقيل البادية يف الأف��ق ،كان مثرياً لالهتمام .ومل
يكن مفاجئاً �أن ينتهي الأمر يف نهاية املطاف �إىل خروج
القطار عن ال�سكة».
و�أك��دت �أن املجتمع ال��دويل ب�أ�سره يتقا�سم امل�س�ؤولية
ع��ن ه��ذا ال�ف���ش��ل ال��ذري��ع .ف�ه��و مل ي�ظ�ه��ر ت�ب���ص��راً �أو
عزمية �صلبة يف �سعيه للتقدم بامل�سار .وف�شل يف �إخراج
املقاتلني الأجانب وكبح جماح امليلي�شيات الليبية قبل
االنتخابات ،على ال��رغ��م م��ن �أن قمة برلني يف يناير
 2020دعت بكل و�ضوح �إىل “حل اجلماعات امل�سلحة
وامليلي�شيات يف ليبيا ونزع �سالحها».
ف�شل لبناين
واعتربت رن��ى �سعرتي يف مقال ب�صحيفة اجلمهورية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أن “عام  2021ال ��ذي ُو� �ص��ف بالأ�سو�أ
اقت�صادياً ومالياً ومعي�شياً يف لبنان ،يغيب م��ن دون
بارقة �أم��ل بانطالق ع��ام جديد �أف�ضل ،فلبنان الذي
ي�ع��اين م��ن م��ر���ض ع�ضال ويحت�ضر منذ ع��ام�ين ،مل
يق ّرر امل�س�ؤولون عنه بعد البدء مبعاجلته فعلياً ،مبا
ي� ّؤ�شر اىل تدهور حالتها�أكرث يف العام  ،2022يف حال
مل يُ�صر اىل الإ�سراع يف تطبيق الإ�صالحات املطلوبة،
وو�ضع البالد على م�سار التعايف».

تغيري مت�سارع
و�أ�شارت �صحيفة الغد الأردنية �إىل �أن ال�شرق الأو�سط
يتغري بت�سارع مل يحدث منذ عقود طويلة ،حتى عند
انهيار االحت��اد ال�سوفيتي وانتهاء احل��رب ال�ب��اردة مل
يتغري ال�شرق االو�سط كما يحدث الآن ،مو�ضحة �أنه
�آن ��ذاك ،كانت م�صالح النفط و�إ��س��رائ�ي��ل واال�ستقرار
االق �ل �ي �م��ي م�ه�م��ة ل �ل �ع��امل ل��درج��ة ان ق��واع��د العمل
ال�سيا�سي مل تتغري يف االقليم ،بل حدث تغيري لفرتة
حم � ��دودة ب �ع��د ت �ف �ج�يرات اي �ل��ول االره ��اب� �ي ��ة ،عندما
ت�ب�ن��ى ال �ع��امل من��وذج �اً خم�ت�ل�ف�اً للتعامل م��ع ال�شرق
الأو��س��ط ،و�أع�ل��ى وقتها املحافظون اجل��دد من قاعدة
�أن الدميقراطية جتلب اال��س�ت�ق��رار احلقيقي ولي�س
دع��م ال��دول غري الدميقراطية التي �أخفقت يف جلب
اال�ستقرار ،وكانت النتيجة تفجريات �إرهابية يف عقر
العامل الداعم للدول الدكتاتورية يف ال�شرق الأو�سط.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن دول ال�شرق االو�سط �أدركت
�أن �أمريكا باتت كياناً �سيا�سياً خمتلفاً بالن�سبة لهم،
و�أنها مهتمة باحلفاظ على اال�ستقرار الإقليمي من
خالل القيادة من اخللف ،وغري معنية ب�صراعات �شرق
�أو�سطية ال تنتهي.

تعبئة من �أجل حياة �أ�سري فل�سطيني م�ضرب عن الطعام
ب ��د�أ �إ� �ض��راب��ه ع��ن ال�ط�ع��ام يف �آب/
�أغ�سط�س املا�ضي.
وقال املتحدث با�سم مركز �شامري
ال�ط�ب��ي ل�ي��اد �أف�ي�ي��ل �إن ح��ال��ة �أبو
هوا�ش “�صعبة ومعقدة».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا� ،أك� ��دت الأح� ��د �أك ��دت
عائ�شة حريبات زوج��ة �أب��و هوا�ش
ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س �أن حالة
زوجها “خطرية جدا جدا».
و�أ�� �ض ��اف ��ت زوج � ��ة الأ� � �س �ي�ر التي
تتواجد حاليا معه يف امل�ست�شفى
و�سط �إ�سرائيل� ،أن زوجها يف حالة

“غيبوبة متقطعة” .وقالت “كان
يتحدث هم�سا لكن منذ الأم�س ال
ينطق �أب ��دا وال ي�ع��رف م��اذا يدور
من حوله» .و�أ�ضافت الزوجة �أنه
“حتى �إذا �أن�ه��ى �إ��ض��راب��ه �سيكون
لديه م�شاكل �صعبة».
و�أك��دت اللجنة الدولية لل�صليب
الأح �م��ر يف ب�ي��ان ال�سبت “قلقها
ال � �ب� ��ال� ��غ �إزاء ت � ��ده � ��ور احل ��ال ��ة
ال�صحية” للأ�سري الفل�سطيني.
وق��ال��ت �إن “�أبو ه��وا���ش يف حالة
ح��رج��ة وه��و ب�ح��اج��ة �إىل متابعة

ط �ب �ي��ة خمت�صة” حم� � ��ذرة من
“فقدانه احلياة».
و�أبو هوا�ش ( 40عاما) من مدينة
دورا ال �ت��اب �ع��ة مل �ح��اف �ط��ة اخلليل
ج�ن��وب ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة املحتلة،
ومتزوج و�أب خلم�سة �أطفال.
وب��د�أ الأ��س�ير الفل�سطيني املعتقل
م� �ن ��ذ ت �� �ش��ري��ن الأول�/أك � � �ت � ��وب � ��ر
� ،2020إ�� �ض ��راب ��ا ع ��ن الطعام
اح�ت�ج��اج��ا ع�ل��ى اع�ت�ق��ال��ه الإداري
دون تهمة �أو حماكمة.
واالع �ت �ق��ال الإداري م� ��وروث من

االن �ت��داب ال�بري �ط��اين ق�ب��ل العام
 ،1948وت�ضع �إ�سرائيل مبوجبه
املعتقل يف ال�سجن من دون توجيه
تهمة وا��ض�ح��ة ل��ه .وت�ت�راوح مدة
االعتقال الإداري م��ن ثالثة �إىل
�ستة �أ�شهر مع قابلية التمديد كما
يحدث يف كثري من احلاالت.
وحذر نادي الأ�سري الفل�سطيني يف
بيان نقال عن املحامي جواد بول�س
م��ن “احتمالية وف ��اة مفاجئة”
لأبو هوا�ش.
ومل ي ��رد ج �ه��از الأم� ��ن الداخلي

الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي (ال� ��� �ش ��اب ��اك) على
ا��س�ت�ف���س��ارات ف��ران����س ب��ر���س حول
التهم املوجهة لأبو هوا�ش.
وق� ��ال� ��ت زوج � � ��ة �أب � � ��و ه� ��وا�� ��ش �أن
حماميه بول�س �سيقدم “التما�سا
م�ستعجال للمحكمة العليا يرفقه
بتقارير وزارة ال�صحة الفل�سطينية
ومنظمة �أطباء بال ح��دود وجلنة
ال�صليب الأحمر للإفراج عنه».
وكانت املحكمة الإ�سرائيلية العليا
رف �� �ض��ت يف وق� ��ت � �س��اب��ق ال�شهر
املا�ضي “التما�سا تقدم به املحامي
جواد بول�س طلبا بتعليق االعتقال
الإداري للمعتقل �أب ��و هوا�ش”،
ح�سب نادي الأ�سري.

يف � ..2022أي «ع�صا �سحرية» �ستتوىل م�صري الليبيني؟

يف  15مار�س � ،2021أدت حكومة
الوحدة الوطنية يف ليبيا برئا�سة عبد
احلميد دبيبة اليمني الد�ستورية �أمام جمل�س النواب.
اليوم ،وبعد م��رور � 9أ�شهر ،يراجع الليبيون ح�صيلة
هذه احلكومة.
وكــــان �أداء اليمني الد�ســــــــــتورية بح�ضور ممثلني
دولييــــــــن ،والهـــــدف معلـــــــن ووا�ضـــــــح “تهيئـــــــة
امل�شــــــهد الليبي لإجـــــراء انتخابـــات بنهايـــــة ،”2021
�إ� �ض��اف��ة �إىل م�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ام �أخ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رى ل�ل���س�ي��ا��س��ة الداخلية
واخلارجية.
وخالل الثلث الأول من الـ� 9أ�شهر ،ا�ستطاعت احلكومة
االن �ف �ت��اح ع�ل��ى دول م� ��ؤث ��رة ،ع�ل�اوة ع�ل��ى االحتفاظ
ب�ع�لاق��ات �إقليمية خ��ا��ص��ة ،جت�سد يف �سل�سلة زيارات
خارجية قام بها رئي�س احلكومة ،وزي��ارات ا�ستقبلتها
ليبيا.
كما مهدت احلكومة لإجراء امل�صاحلة بت�شكيل مفو�ضية
عليا لها ،لكن يف نهاية الفرتة� ،إىل �أي مدى ا�ستطاعت
حتقيق مهامها؟.
ف�شل الهدف الأ�سا�سي
يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�سي الليبي ،ح�سني مفتاح ،لـ
“�سكاي نيوز عربية”� ،إنه رغم امليزانية غري امل�سبوقة
يف تاريخ ليبيا التي ر�صدت لهذه احلكومة ،وجتاوزت
 100مليار دينار ،مل ت�ستطع �إجناز الهدف الأ�سا�سي
لها وهو االنتخابات.
و�أرج��ع مفتاح هذا �إىل �أن احلكومة “ان�شغلت مبلفات
ثانوية جعلتها تت�شتت عن الهدف الأ�سا�سي ،ما جعلها
تهدر الوقت واملال والفر�صة».
واعترب �أن التعاطي مع م�شكالت كالطاقة والكهرباء

كان “�أ�شبه بامل�سكنات ،ورغم �أن الطلب ينخف�ض على
الطاقة يف �شمال �إفريقيا خالل ف�صل ال�شتاء� ،إال �أن
م�شكلة الكهرباء عادت وبقوة».
وف �ي �م��ا ي�خ����ص امل �ل��ف الأ� �ص �ع��ب ،وه ��و وج� ��ود القوات
الأجنبية ،و�صف التعامل احلكومي معه ب��أن��ه “جاء
على غري امل�أمول ،فقد �آثرت احلكومة �أن تربر يف بع�ض
الأح�ي��ان وج��ود ق��وات �أجنبية باتفاقيات مع حكومات
�سابقة».

�شبهات ف�ساد
ويتابع مفتاح �أن الليبيني تفاج�ؤوا ب��إج��راءات النائب
ال�ع��ام ب��إي�ق��اف وزراء للتحقيق معهم ،و�أن احلكومة،
رغم الرتكة الثقيلة التي ورثتها من حكومة الوفاق
ال�سابقة� ،إال �أنها حتولت حلكومة “ت�شوبها اتهامات
بالف�ساد».
وب�ت�ع�ب�يره ،ف ��إن��ه “من امل �ف��ارق��ات العجيبة �أن يكون
خا�صا بوزيرين من امل�س�ؤولني عن التنمية
الإي�ق��اف ً

الب�شرية والأخالق فيها ،وهما وزيرا
الثقافة والتعليم».
و�أ� �ص��در النائب ال�ع��ام  29دي�سمرب
املن�صرم ق��رارا باحلب�س االحتياطي
على وزيرة الثقافة والتنمية املعرفية مربوكة توغي،
يف وقائع ف�ساد يتعلق باحل�صول على منافع وتزوير
م�ستندات تتعلق ب�أوجه �صرف املال العام ،بح�سب بيان
من�سوب ملكتب النائب العام.
املحلل ال�سيا�سي الليبي ،كامل املرعا�ش ،يحمل احلكومة
م�س�ؤولية “تعطيل” �أعمال اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة
( )5+5لتوحيد م�ؤ�س�سة اجلي�ش و�إخ� ��راج املرتزقة
والقوات الأجنبية ،و�إجراء االنتخابات ،و�أنها “�أهملت”
ملف امل�صاحلة الوطنية ،ح�سب تعبريه.
و�أرج��ع ذل��ك العتقاده �أنها �أرادت �أن تبقى “كحكومة
�أمر واقع” ،رغم و�صول تدين اخلدمات �إىل العجز عن
توفري الكتاب املدر�سي.

«الع�صا ال�سحرية»
وم��ع ب��داي��ة ال �ع��ام اجل��دي��د ،ي��رى ح�سني م�ف�ت��اح� ،أنه
�إن كانت هناك ع�صا �سحرية ميكنها �أن حتل م�شاكل
الليبيني يف هذه ال�سنة� ،ستكون الليبيني �أنف�سهم ،و�أن
حل م�شكالتهم �سيكون حقيقة �إذا ما مت ا�ست�شارتهم يف
كيفية حلها.
فيما ي��رى �آخ��رون �أن الع�صا ال�سحرية بيد �ستيفاين
وليامز ،م�ست�شارة الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة التي
تولت ملف ليبيا بعد ا�ستقالة مبعوث املنظمة ،يان
كوبيت�ش ،وهو ما يعلق عليه كامل املرعا�ش ب�أنها ع�صا
“�ستبقى عاجزة عن تقدمي حلول تعيد اال�ستقرار؛ لأن
امل�ست�شارة تريد �أن تكون ليبيا حتت الهيمنة الأمريكية،
ولكن ذلك لن يكون �سهال لتعار�ضه مع م�صالح قوى
�أخرى».
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عوا�صم
جوهان�سبريغ
اندلع حريق �صباح �أم�س الأح��د يف مقر برملان جنوب �إفريقيا يف
مدينة الكاب ،ح�سب �صحافيي وكالة فران�س بر�س يف املكان.
و�صرح متحدث با�سم خدمات الطوارئ يف املدينة لفران�س بر�س �أن
“ال�سطح ا�شتعل ومبنى اجلمعية الوطنية يحرتق �أي�ضا».
و�أ�ضاف �أنه “مل تتم ال�سيطرة على احلريق ولوحظت ت�شققات يف
جدران املبنى».
واندلع احلريق الذي ميتد يف طوابق املبنى حوايل ال�ساعة 03,30
بتوقيت غرينت�ش .ويف وقت مبكر من �أم�س ،ت�شاهد �أل�سنة اللهب
و�سحابة كثيفة من الدخان فوق املبنى.
وك��ان��ت ال�ك��اب �شهدت يف ني�سان�-أبريل حريقا ك�ب�يرا .فقد انت�شر
حريق على جبل تيبل �أو جبل الطاولة املطل على املدينة ال�ساحلية
ودمر كنوزا يف مكتبة جامعة الكاب املرموقة الواقعة على �سفحه.
نيودلهي
�أظ�ه��رت بيانات م��ن وزارة ال�صحة الهندية �أم����س الأح��د ت�سجيل
� 27553إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة بكوفيد 19-خ�ل�ال ال���س��اع��ات الـ24
املا�ضية و�سط تزايد حاالت الإ�صابة بال�ساللة �أوميكرون املتحورة
من كورونا .ارتفع بذلك العدد الإجمايل حلاالت الإ�صابة بكوفيد-
 19يف الهند �إىل  34.88مليون منذ ب��دء اجل��ائ�ح��ة .و�أظهرت
بيانات وزارة ال�صحة ت�سجيل  284وف��اة لريتفع الإج �م��ايل �إىل
.481770
كابول

ذك��ر متحدث با�سم حركة طالبان �إن�ع��ام اهلل �سامانغاين� ،أن�ه��م ال
يحتاجون �إىل االعرتاف بهم ،لكن العامل هو من يحتاج �إىل ذلك.
وح��ذر �سامانغاين من عدم االع�تراف ب�إمارة �أفغان�ستان  ،من قبل
املجتمع الدويل ،حيث �سيكون لذلك عواقب وخيمة ،طبقا ملا ذكرته
وكالة “خاما بر�س” الأفغانية للأنباء �أم�س الأحد.
وتابع �أن “االعرتاف ب�إمارة �أفغان�ستان  ،لي�ست حاجة �أفغان�ستان،
لكن حاجة املجتمع ال ��دويل ،حيث �أن �أفغان�ستان ع�ضو باملجتمع
الدويل وامل�شاركة ال�سيا�سية مع �أفغان�ستان �ستفيد اجلميع».
ت�أتي تلك الت�صريحات ،يف الوقت الذي ال تعرتف فيه �أي دولة بعد
ب�إمارة �أفغان�ستان  ،بعد حوايل � 5أ�شهر الآن من توليها ال�سلطة يف
البالد.
ً
واالع �ت�راف ب ��إم��ارة �أفغان�ستان  ،ه��و ح��ال�ي�ا الق�ضية الأه ��م داخل
�أفغان�ستان ،حيث �أن ع��دم االع�ت�راف بها ي�ؤثر بال�سلب على حياة
ماليني الأ�شخا�ص.
�أثينا

�أعلنت زوج��ة ك��ات��ب ت��رك��ي �أرم�ن��ي ب��ارز يعي�ش يف ال�ي��ون��ان مبوجب
ت�صريح �إق��ام��ة م��ؤق��ت منذ ف ��راره م��ن �سجن ت��رك��ي �أنّ ال�سلطات
اليونانية �أوقفت زوجها متهيداً لرتحيله.
وقالت �إيرا تزورو يف من�شور على في�سبوك وتويرت �إنّ زوجها �سيفان
ني�سانيان ،وهو عامل لغويات ومد ّون يبلغ من العمر  66عاماً� ،أوقف
يف ج��زي��رة �سامو�س اخلمي�س بعد �أن رف�ضت ال�سلطات اليونانية
جتديد ت�صريح �إقامته.
و�أ�ضافت �أنّ حمكمة يف �سامو�س �ستق ّرر اليوم االثنني ما �إذا كان
�سريحل �إىل تركيا �أو �أرمينيا.
ّ
ومل ت�ؤ ّكد ال�شرطة اليونانية يف احلال هذه املعلومات .وكان ني�سانيان
�أودع ال�سجن يف تركيا يف  2014بعدما �أدي��ن بتهمة بناء من�ش�آت
خالفاً للقانون ،وهي ق�ضية ي�ؤ ّكد �أ ّنها �أتت عقاباً له على انتقاداته
ال�صريحة للقيود املفرو�ضة على حرية التعبري يف بلده.
ويف  2017ه��رب من �سجنه ال�شديد احلرا�سة وطلب اللجوء يف
اليونان.
ُ
و�سبق لهذا الكاتب �أن �أدين يف تركيا بتهمة التجديف بعدما ن�شر يف
مد ّونة يف  2012مقالة داف��ع فيها عن فيلم م�سيء للنبي حممد
�أثار احتجاجات غا�ضبة حول العامل.
وع��ادة ما ترف�ض املحاكم اليونانية ترحيل �أ�شخا�ص �إىل تركيا �إذا
ما �أ ّك��دوا �أ ّنهم يواجهون يف هذا البلد خطر تع ّر�ضهم لال�ضطهاد
ب�سبب �آرائهم.

م�س�ؤول �صحي  :تزايد الإ�صابات ب�أوميكرون
يف �إ�سرائيل قد ي�ؤدي ملناعة القطيع

•• القد�س-رويرتز

قال كبري م�س�ؤويل ال�صحة يف �إ�سرائيل الأحد �إن زيادة الإ�صابات ب�ساللة
�أوميكرون املتحورة من فريو�س كورونا قد ت�ؤدي �إىل و�صول �إ�سرائيل �إىل
مناعة القطيع مع ا�ستمرار ارتفاع الإ�صابات اليومية.
و�أدى متحور �أوم�ي�ك��رون �شديد ال�ع��دوى �إىل زي��ادة الإ��ص��اب��ات بفريو�س
كورونا يف جميع �أنحاء العامل .وت�شري بيانات روي�ترز �إىل الإ�صابات يف
جميع �أن�ح��اء العامل و�صلت مل�ستوى قيا�سي حيث مت اكت�شاف ما يزيد
قليال عن مليون �إ�صابة يوميا بني  24و  30دي�سمرب كانون الأول .ولكن
عدد الوفيات مل يرتفع مما يثري �آماال ب�أن ال�ساللة اجلديدة �أقل فتكا.
ومت�ك�ن��ت �إ� �س��رائ �ي��ل ح�ت��ى �أواخ� ��ر دي���س�م�بر ك��ان��ون الأول م��ن الت�صدي
لأوميكرون �إىل حد ما ولكن مع ت�صاعد وت�يرة معدالت الإ�صابة الآن
من املتوقع �أن ت�صل الإ�صابات اليومية �إىل م�ستويات قيا�سية يف الأ�سابيع
الثالثة املقبلة.
وقال نحمان �آ�ش املدير العام لوزارة ال�صحة �إن هذا قد ي�ؤدي �إىل ح�صانة
القطيع.
وقال �آ�ش لراديو  103اف ام “التكلفة �ستكون �إ�صابات كثرية جدا».
و�أ�ضاف “يجب �أن تكون الأع��داد مرتفعة للغاية حتى ت�صل �إىل مناعة
القطيع .هذا ممكن لكننا ال نريد الو�صول �إليه عن طريق العدوى  ،نريد
�أن يحدث نتيجة تطعيم الكثري من النا�س».
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�شخ�ص جمهول يدخل �إىل كوريا ال�شمالية عرب احلدود اجلنوبية
•• �سيول�-أ ف ب
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ذك��ر اجلي�ش الكوري اجلنوبي �أم�س الأح��د �أن �شخ�صا
جمهوال دخ��ل �إىل كوريا ال�شمالية ب��را من اجلنوب يف
يوم ر�أ�س ال�سنة ،يف حادثة عبور نادرة جدا للحدود التي
تخ�ضع لإج ��راءات مراقبة �صارمة ب�ين البلدين منذ
.1953
وقالت جلنة هيئة الأركان امل�شرتكة يف كوريا اجلنوبية
يف بيان �إن معدات مراقبة ر�صدت هذا ال�شخ�ص ال�سبت
يف “املنطقة املنزوعة ال�سالح” التي تف�صل بني �شطري
�شبه اجل��زي��رة الكورية يف ال�ساعة  21,20بالتوقيت

املحلي .و�أ� �ض��اف البيان “مت ت�أكيد �أن ال�شخ�ص عرب
اخلط الع�سكري الفا�صل �شماال».
وق� ��ال م �� �س ��ؤول يف ال�ل�ج�ن��ة �إن� ��ه مل ت �ع��رف ه��وي��ة هذا
ال�شخ�ص بعد ،مو�ضحا �أن ال�سلطات الكورية اجلنوبية
وجهت ر�سالة �إىل كوريا ال�شمالية ب�ش�أن احلادثة.
و�أطلق اجلي�ش عملية بحث مل تف�ض �إىل نتيجة ،ح�سب
البيان الذي �أو�ضح �أنه مل ير�صد �أي ن�شاط غري عادي
من جانب اجلي�ش الكوري ال�شمايل.
و�أدت �سنوات من القمع والفقر يف كوريا ال�شمالية �إىل
ف ��رار �أك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين �أل ��ف �شخ�ص �إىل اجل �ن��وب يف
العقود التي �أعقبت احلرب الكورية (.)1953-1950

لكن حوادث عبور احلدود يف االجتاه الآخر نادرة جدا.
يف � ، 2020أط�ل�ق��ت ق��وات ك��وري��ة �شمالية ال�ن��ار على
م�س�ؤول كوري جنوبي يف قطاع ال�صيد و�أحرقت جثته
لأن��ه عرب احل��دود البحرية ب�شكل غري قانوين ح�سب
بيونغ يانغ.
ويتوجه معظم الكوريني ال�شماليني الذين يفرون� ،إىل
ال�صني �أوال قبل �أن ينتقلوا �إىل اجلنوب م��رورا بدولة
�أخرى عادة.
وجت ��ر�أ ق�ل��ة منهم ف�ق��ط ع�ل��ى ع�ب��ور املنطقة الفا�صلة
املليئة بالألغام والأ�سالك ال�شائكة والتي ت�شهد وجودا
ع�سكريا هائال على جانبيها.

تفا�صيلها وكيفية امل�شاركة فيها

تون�س :انطالق اال�ست�شارة الإلكرتونية ال�شعبية
•• الفجر -تون�س
و�سط انتقادات لطريقة �إجرائها
ودع��وات من املعار�ضة ملقاطعتها،
ان �ط �ل �ق��ت �أم � �� ��س الأول ال�سبت
اال�ست�شارة ال�شعبية الإلكرتونية
التي دع��ا �إليها الرئي�س التون�سي
ق�ي����س ��س�ع� ّي��د ��ض�م��ن رزن ��ام ��ة من
املواعيد لإنهاء املرحلة اال�ستثنائية
التي ب��د�أت ي��وم  25يوليو ب�إقالة
احلكومة وجتميد �أعمال الربملان.
االن�ط�لاق ك��ان بفرتة جتريبية
على مدى �أ�سبوعني يف دور ال�شباب
بجميع حم��اف�ظ��ات ال�ب�لاد لتفتح
يف  15ي �ن��اي��ر اجل � ��اري للعموم،
وف��ق وزي��ر تكنولوجيات االت�صال
ن��زار الناجي ال��ذي ق �دّم تفا�صيل
ال ��دخ ��ول �إىل امل �ن �� �ص��ة الرقمية
وامل�شاركة يف اال�ست�شارة.
و�أو� � �ض ��ح �أنّ ب ��واب ��ة اال�ست�شارة
ال��وط �ن �ي��ة � �س �ت �ك��ون ع � �ب� ��ارة على
م ��وق ��ع ال� � �ك �ت��روين جل� �م ��ع �آراء
املواطنني حول موا�ضيع خمتلفة،
وي�ستوجب ال��دخ��ول لهذه املن�صة
احل�صول على رقم �س ّري ،وي�ضمن
هذا الرقم ال�سري �أحادية امل�شاركة
و�سريتها وخ�صو�صيتها.
وت �ت �ك��ون اال� �س �ت �� �ش��ارة م��ن �ستة
حم� � ��اور ه ��ي ال� ��� �ش� ��أن ال�سيا�سي
واالن�ت�خ��اب��ي وال���ش��أن االقت�صادي

�صرحت مفو�ضة �ش�ؤون الدفاع للربملان الأملاين “بوند�ستاج” ب�أنها ترى �أنه يجب فح�ص �إمكانية �إنهاء مهام اجلي�ش
الأملاين يف مايل .وقالت �إيفا هوجل لوكالة الأنباء الأملانية“ :يتعني علينا حتليل ذلك دون هوادة ،ومن ث ّم يكون هذا
اخليار مطروحاً �أي�ضاً على الطاولة» .ولكنها �شددت يف الوقت ذاته على �ضرورة التن�سيق مع ال�شركاء الدوليني فيما
يتعلق “ب�أهدافنا الواقعية” ،و�أكدت �أنه يجب �أن ت�سهم �أملانيا ب�شكل ن�شط يف هذا الأمر و�أن تقدم تقريراً �صادقاً.
ي�شار �إىل �أن اجلي�ش الأملاين ي�شارك يف بعثة الأمم املتحدة يف مايل (مينو�سما) وكذلك يف مهمة التدريب التابعة لالحتاد
الأوروب��ي ب�إجمايل �أكرث من  1350جندياً .ي�شار �إىل �أن هوجل كانت يف زي��ارة ملايل والنيجر قبل فرتة عيد امليالد
(الكري�سما�س) ،و�أو�صت بالتفرقة ب�شكل وا�ضح بني بعثة مينو�سما ومهمة االحتاد الأوروبي.
وقالت“ :تتعلق كثري من الأمور يف بعثة مينو�سما بكيفية تطور الو�ضع يف مايل ،فاملهمة تتمثل يف ت�أمني اتفاقية ال�سالم
وبناء هياكل حكومة ،كان هناك انقالب ثان ،وعندما كنت هناك ،كان قد مت �إلغاء االنتخابات للتو ،وت�أجيلها لوقت غري
حمدد ،و�إنني �أ�ضع عالمة ا�ستفهام كبرية على هذه املهمة» .ويف املقابل �أ�شارت �إىل �أن لديها انطباعا �إيجابيا للغاية من
مهمة التدريب التي يقوم بها االحتاد الأوروبي ،الفتة �إىل �أنها ت�سري يف النيجر ب�صفة خا�صة على نحو جيد للغاية.

نافذة
م�شرعة

 :2022احلروب الثالث يف �أوروبا!...
•• ماريون فان رنرتغم

وامل� � � ��ايل ،وال� ��� �ش� ��أن االجتماعي،
وال �ت �ن �م �ي��ة واالن� �ت� �ق ��ال الرقمي،
وال�صحة وج��ودة احل�ي��اة ،وال�ش�أن
التعليمي والثقايف.
ويحتوي كل حمور على � 5أ�سئلة
ا� �ض��اف��ة مل �� �س��اح��ة ل�ل�ت�ع�ب�ير احلر
مت ّكن امل�شاركني من اب��داء �آرائهم
يف املوا�ضيع التي مل تتطرق �إليها

•• باوا�-أ ف ب

نحن خائفون ،ال ميكننا معرفة �أين �أخفيت �ألغام” .هذا ما ي�ؤكده
عاملون يف اجل�ه��ود الإن�سانية يف �شمال غ��رب جمهورية �أفريقيا
الو�سطى حيث زرع امل�ت�م��ردون على ال�ط��رق العديد م��ن العبوات
النا�سفة التي ت��ودي مبدنيني وتعرقل عملهم يف منطقة ت�شهد
معارك با�ستمرار بني جي�ش البالد وجمموعات م�سلحة.
على ال�ط��ري��ق الرئي�سي يف مدينة ب��اوا ال��واق�ع��ة على بعد 500
كيلومرت �شمال غرب العا�صمة بانغي ،ينتظر نحو ع�شرة من �سائقي
الدراجات النارية للأجرة مع زبائنهم �أمام مدخل ال�سوق ،وتبدو
على وجوههم عالمات القلق .فقبل ب�ضعة �أ�سابيع قتل �سائق يف
انفجار عبوة نا�سفة عند مرور دراجته.
وق��ال الغ��و���س ياندجا ممثل العاملني يف دراج��ات الأج��رة يف باوا
لوكالة فران�س بر�س بقلق وغ�ضب “منذ بداية العام ،هذا �ساد�س
�شخ�ص م�ن��ا ي�ح��دث ل��ه ذلك” .و�أ� �ض��اف �أن “مهمتنا �أ�صبحت
خطرية».
من جهته� ،أكد �أوغ�ستان ندو�شا �أن دوي االنفجار ما زال يف ر�أ�سه.
وكان هذا العامل الإن�ساين من املجل�س الدمناركي لالجئني ي�سافر

الرئا�سة الفرن�سية لأوروبا ما بعد مريكل والربيك�سيت حتتاج للمجر
و�أ�شار بن ناجي �إىل �أن اال�ست�شارة
الأ�سئلة.
وقد �أكد بن ناجي �أن كل ظروف الوطنية انطلقت يف فرتة جتريبية
ال�سالمة متوفرة لإجناح انطالق مت�ت��د ع�ل��ى �أ� �س �ب��وع�ين يف مرحلة
اال� �س �ت �� �ش ��ارة ال��وط �ن �ي��ة وق � ��د مت �أوىل ل �ت �ق �ي �ي��م امل �ن �ظ��وم��ة ليتم
ت��أم�ين ك��ل ق��واع��د البيانات بكافة تعديلها فيما بعد بناء على جملة
امل��راك��ز الوطنية ل�ل�إع�لام�ي��ة مع النقائ�ص وامل�لاح�ظ��ات ث��م تطلق
احرتام تام للمعطيات ال�شخ�صية للعموم بداية من  15يناير.
يف امل �ق��اب��ل� ،أث � ��ارت اال�ست�شارة
للم�شاركني.

هذا العام� ،سيتعر�ض االحتاد الأوروبي �إىل ق�صف
�شديد :من اخل��ارج مع بوتني؛ وم��ن الداخل مع
�أوربان وموراويكي؛ وبني الأ�صدقاء حول الثالثي
اجلديد ماكرون�-شولتز-دراجي.
لرتبطوا �أحزمتكم :اىل جانب املجهول الكبري،
على غرار تطورات �أزمة كوفيد ونتائج االنتخابات
الرئا�سية الفرن�سية ،جتد �أوروبا نف�سها يف مواجهة
ن��ادرة مع عدد من احل��روب املختلفة ،دبلوما�سية
�أو جت��اري��ة �أو ع�سكرية ،خ��ارج ح��دوده��ا وداخلها،
و�سيكون على فرن�سا عبور عدة مناطق م�ضطربة،
هي التي تتوىل رئا�سة االحتاد الأوروبي حتى 30
يونيو.
الوطنية الإلكرتونية ،جدال وا�سعا
وانتقادات للرئي�س التون�سي قي�س
��س�ع�ي��د .ودع ��ت �أح� ��زاب معار�ضة
وم� �ن� �ظ� �م ��ات راف� ��� �ض ��ة للمبادرة
“ال�شعب التون�سي �إىل مقاطعة
املوجهة” متهمة �سعيد
اال�ست�شارة ّ
“بتوظيف م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة يف
مواجهته ملعار�ضيه».

على املحور ال��ذي يربط بني ل��ورا وبوكارانغوا ،يف مقاطعة �أوهام
بندي .وقال �إن ال�سيارة كانت ت�سري على طريق وعرة ب�سبب مو�سم
الأمطار ،ومن امل�ستحيل ر�ؤية �أي عبوة نا�سفة .وا�ضاف “كنت نائماً
يف ال�سيارة عندما �سمعت دويا هائال ثم �صرخة امر�أة” ،م�شريا �إىل
�أن “زميلتي كانت ملطخة بدماء ال�سائق الذي قتل على الفور”.
وجنا ندو�شا من احلادث.
وتقول بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى (مينو�سكا)
�إن ثمانية �أ�شخا�ص بينهم ام��ر�أت��ان وطفل يبلغ من العمر خم�س
�سنوات ،قتلوا يف انفجار �ألغام يف املنطقة ال�شمالية الغربية وحدها.
منذ �أ��ش�ه��ر ،تلج�أ املجموعات امل�سلحة ال�ت��ي تن�شط يف جمهورية
�إفريقيا الو�سطى وط��ردت م��ن امل��دن ال�ك�ب�يرة� ،إىل تقنيات حرب
الع�صابات وتزرع عبوات نا�سفة على طول الطرق الرئي�سية لت�أخري
تقدم القوات املوالية للحكومة.
ويف نهاية كانون الأول-دي�سمرب � ،2020شنت املجموعات الكربى
منها التي ت�سيطر فعليا على ثلثي ال�ب�لاد ،هجوما قبل �أي��ام من
االنتخابات الرئا�سية للإطاحة بالرئي�س فو�ستني �أرك��اجن تواديرا
الذي خا�ض االقرتاع لوالية ثانية.
وبعد ت��راج��ع كبري يف حدتها خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،ت�صاعدت

احل��رب الأهلية التي ب��د�أت يف  2013يف ث��اين �أق��ل بلدان العامل
منواً ،ح�سب الأمم املتحدة .وو�صل املتمردون مطلع كانون الثاين-
يناير املا�ضي �إىل م�شارف العا�صمة .لكن منذ ذلك احلني مت �صدهم
بف�ضل دعم القوات �شبه الع�سكرية الرو�سية.
وت�ؤكد ال�سلطات �أنها ا�ستعادت ت�سعني باملئة من من الأرا��ض��ي يف
�شمال غرب البالد لكن القوات املوالية لها تواجه مقاومة �أكرب.
وزرع متمردو واحدة من �أقوى املجموعات امل�سلحة “عودة مطالبة
�إعادة ت�أهيل” (�3آر) عبوات نا�سفة يف حماور ا�سرتاتيجية عدة.
وق��ال خبري يف املنطقة طلب ع��دم ذك��ر ا�سمه �إن ه ��ؤالء املتمردين
“فاج�أوا اجلميع» .وح��ذر الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو
غ��وت�يري����ش يف ن�ي���س��ان�-أب��ري��ل م��ن “تهديدات ج��دي��دة مرتبطة
باملتفجرات تظهر يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى».
على حمور خارج باوا ،ت�سري قافلة بعثة الأمم املتحدة بحذر بينما
يلتزم جنود حفظ ال�سالم يف وحدة الكامريون ال�صمت داخل الآلية
امل��درع��ة .ويفرت�ض �أال يكون امل�ح��ور مل ّغما لكن ال��رج��ال يف حالة
ت��أه��ب .وق��ال ن��وام �أ�سولني املتحدث با�سم بعثة الأمم املتحدة يف
باوا �إن “وجود عبوات نا�سفة يحد من عدد الدوريات ويعيق مهمة
حماية املدنيني».

�إيران تودع  2021باحتجاجات ت�صل «للذروة»

مل ت �ط��و ��س�ن��ة � 2021صفحاتها
�إال ع �ل��ى وق ��ع اح �ت �ج��اج��ات جديدة
يف �إي� ��ران� ،آخ��ره��ا �إ� �ض��راب ع�م��ال يف
م�صنع للبالط ،فيما يرى حمتجون
من املعلمني �أن مظاهراتهم و�صلت
الآن لـ”الذروة» .واجلمعة ،املوافق
لآخ ��ر �أي� ��ام � ،2021أ� �ض��رب عمال
ال ��دوام ال�صباحي يف م�صنع تربيز
ل� �ل� �ب�ل�اط ،اح �ت �ج ��اج ��ا ع �ل ��ى ت ��دين
م�ستوى الأج��ور ،وم��ا اع�ت�بروه عدم
وفاء �صاحب العمل بوعده بزيادتها،
وي� ��وم االث �ن�ي�ن امل��ا� �ض��ي ن �ظ��م عمال
�شركة “طهران جنوب” املف�صولني
وقفة احتجاجية �أمام مكتب حمافظ
ميناء ماه�شري ،فيما دخل مزارعون
يف منطقة �إ�سالم �أباد لوتيك مبدينة
ه��ام��ون يف �سي�ستان وبلو�ش�ستان يف
�إ�ضراب ب�سبب نق�ص الوقود ،وفق ما
ن�شره موقع “منظمة جماهدي خلق
الإيرانية” املعار�ضة.
وف� �ي� �م ��ا ي �خ �� ��ص امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ،عمت
وقفاتهم ومظاهراتهم مدن البالد
الأي��ام املا�ضية ،من بينها العا�صمة
طهران وم�شهد و�سرياز ،ويعتزمون
موا�صلتها يف العام اجلديد للمطالبة
بتعديل رواتبهم.
وك ��ان جم�ل����س ال �� �ش��ورى الإ�سالمي
ب ��إي��ران (ال�ب�رمل��ان)�� ،ص��اغ ،منت�صف
دي �� �س �م�بر ،م �� �ش��روع ق��ان��ون بعنوان
“ت�صنيف املعلمني” ،بهدف معاجلة
الأو�� � �ض � ��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �ت ��أزم ��ة
للمعلمني� ،إال �أن �ه��م ر�أوه �أق ��ل من
ط �م��وح �ه��م ،خ��ا� �ص��ة �أن� ��ه رب ��ط رفع
الرواتب بحال امليزانية.

•• برلني-وكاالت

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

الألغام تعرقل العمل الإن�ساين يف �شمال غرب �إفريقيا الو�سطى

•• طهران-وكاالت

م�س�ؤولة �أملانية تدعو للنظر يف �إنهاء مهمة اجلي�ش يف مايل

ووف� ��ق ال �ت �ل �ف��زي��ون ال��ر� �س �م��ي ،ف ��إن
م �� �ش��روع ق��ان��ون ت���ص�ن�ي��ف املعلمني
“يجب �أن ي�صل ب��روات��ب املعلمني
�إىل  80باملئة على الأقل من رواتب
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة”،
غ�ي�ر �أن امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف احلكومة
ي �ق��ول��ون �إن الإم �ك ��ان ��ات امل �ت��اح��ة ال
ميكنها حتقيق الأمر.

«و�صلنا للذروة»
وتقول �شرارة �أميدي ،معلمة �إيرانية،
و�إح ��دى امل���ش��ارك��ات يف التظاهرات،
ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن من �أبرز
مطالب املعلمني تطبيق قانون �إدارة

اخلدمة املدنية ،والإ�سراع يف تنفيذ
خطة الت�صنيف ث��م حت�سني نوعية
التعليم ،وتعميم جم��ان�ي��ة التعليم
ل �ل �ط�ل�اب .ك �م��ا ط��ال �ب��ت ب�ضرورة
الإف � � ��راج ع ��ن امل��در� �س�ي�ن والطالب
امل �� �س �ج��ون�ين ،م �� �ش�يرة �إىل �أن� ��ه من
ب�ي�ن امل�ع�ل�م�ين ال��ذي��ن مت توقيفهم
ت��ذك��ر “ها�شم خ��ا��س�ت��ار  70عاما،
ال���س�ي��د �إ��س�م��اع�ي��ل ع �ب��دي وال�سيدة
ن���ص��رت به�شتي ،وك�لاه�م��ا يف حالة
��ص�ح�ي��ة ح��رج��ة ن �ظ��را لأعمارهما،
�إ��ض��اف��ة لآخ��ري��ن .وبح�سب املعلمة
الإي��ران �ي��ة“ :تعر�ضت مظاهراتنا
وجتمعاتنا ب�شكل متكرر للت�صدي

وال�ق�م��ع م��ن قبل ق��وات الأم ��ن ،ويف
الأ�شهر الثالثة املا�ضية ،كانت لدينا
 6جتمعات كبرية و�ضخمة ،ونحن
الآن يف ال � � ��ذروة» .وي �� �ش��رح مهدي
عقبائي ،الع�ضو يف “املجل�س الوطني
ل �ل �م �ق��اوم��ة الإیرانیة” لـموقع
�سكاي نيوز عربية �أن �سبب الو�ضع
االق �ت �� �ص��ادي احل� ��رج ي��رج��ع لأم ��ور
تخ�ص املوازنة ال�ضخمة املخ�ص�صة
للنفقات الع�سكرية ،ودعم امليل�شيات
يف اخل ��ارج ،الأم ��ر ال��ذي يفاقم من
�أزمة الت�ضخم ،وي�ؤدي لزيادة ملفتة
يف الأ��س�ع��ار ،ف� ً
ضال ع��ن ع��دم وجود
حد �أدنى للأجور واملزايا.

وب� �ح� ��� �س ��ب الإح � � �� � � �ص� � ��اءات املعلنة
والت�صريحات الر�سمية ب�إيران ،بلغ
خ��ط ال �ف �ق��ر يف �أغ���س�ط����س 2021
�أك�ث�ر م��ن  10م�لاي�ين ت��وم��ان (ما
ي�ع��ادل  370دوالرا �شهريا مبعدل
حت��وي��ل ي��وم��ي يف ال �� �س��وق احل� ��رة)،
فيما ي�ت�راوح متو�سط رات ��ب املعلم
ب�ين  3.8مليون ت��وم��ان (م��ا يعادل
 140دوالرا) �إىل  5.8مليون (ما
يعادل  210دوالر).
وت�برز ه��ذه الإح�صائيات �أن رواتب
امل �ع �ل �م�ين ت �ق�ت�رب م ��ن ن �� �ص��ف خط
الفقر ،وهذه الفجوة تتزايد ب�سرعة
مع النمو املذهل للت�ضخم.

تهديدات بوتني
احلرب من اخلارج لها ا�سم :فالدميري بوتني.
ل�ط��امل��ا ح��ر���ص ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي ع�ل��ى �إ�ضعاف
االحت � ��اد الأوروب � � ��ي -م ��ن خ�ل�ال دع ��م الأح � ��زاب
وال�ق��ادة املناه�ضني لأوروب��ا ب�شكل منهجي ،ومن
خالل منحه ال�ضوء الأخ�ضر ال�ضمني لهجمات
�إل�ك�ترون�ي��ة ��ض��د ال ��دول الأع �� �ض��اء ،وع�ب�ر �إظهار
ازدرائه مل�ؤ�س�سات بروك�سل� .إنه يرف�ض �أن ت�ستفيد
�أوكرانيا ،وه��ي كيان طبيعي من العامل الرو�سي
يف نظره ،من “ال�شراكة ال�شرقية” التي �أبرمتها
ك�ي�ي��ف م��ع االحت� ��اد الأوروب� � ��ي ،وال �أن ت �ع� رّّبر عن
رغبتها يف ربط البالد بالدميقراطية الليربالية،
والأ�سو�أ من ذلك ،االندماج يف الناتو.
�إن بوتني يعترب �أن تفكك االحتاد ال�سوفياتي كان
“�أكرب كارثة يف القرن الع�شرين” ،ويريد تعديل
النظام اال�سرتاتيجي الذي ن�ش�أ منذئذ يف القارة
العجوز.
وبعد �ضم �شبه جزيرة القرم عام - 2014يف حتد
للقواعد الدولية التي تن�ص على احرتام احلدود
ال�ق��ائ�م��ة -ي �ه��دد جم ��ددا � �س �ي��ادة �أوك��ران �ي��ا بقوة
ع�سكرية مثبتة على حدود البلدين.
وه �ك��ذا ي�ج��د االحت ��اد الأوروب � ��ي نف�سه جمربا
ب�أن ي�شاهد ،بال حول وال قوة ومذلة ،املفاو�ضات
التي جتري يف غيابه بني مو�سكو ووا�شنطن حول
الهيكل الأمني يف �أوروبا ،والتي تتعلق بنزاع م�سلح
حمتمل يف ب�ل��د� ،أوك��ران �ي��ا ،ال��واق�ع��ة على �أبوابه.
وه��ذا ،اختبار وحت� ّد ج�سيم �أطلقه بوتني �ساخرا
على “�أوروبا كقوة».
نف�س ب��وت�ين ه��ذا� ،إىل ج��ان��ب ال��زع�ي��م القومي
ال�صربي البو�سني ميلوراد دودي��ك ،ي�ؤججان نار
احلروب يف يوغو�سالفيا ال�سابقة التي مت �إخمادها
ب�شكل �سيئ .وم��رة �أخ��رى ،يزيد بوتني ال�ضغط
على االحت��اد الأوروب��ي ب�سهولة �أك�بر ،لأن��ه يزوده

بثلث احتياجاته من الغاز وي�ستخدم �سلطته يف
�أ�سعار الطاقة.
مهاجمة �أوروبا من الداخل
احلرب الأك�ثر تعقيدًا� ،س ُتخا�ض داخل االحتاد
الأوروبي� .أو ًال مع الأعداء املعلنني :بولندا واملجر.
�شرعت حكومتا ماتيوز موراويكي وفيكتور �أوربان
القوميتان ،الأق��ل دمي�ق��راط�ي��ة ،يف م�شروع ذكي
لإ�ضعاف االحتاد الأوروبي.
مت�ن��ع امل�ف��و��ض�ي��ة ح��ال � ًي��ا دف ��ع ح�صتهما املالية
مبوجب خطة الإنعا�ش املرتبطة بـ كوفيد،19-
وامل �� �ش��روط��ة ب ��اح�ت�رام � �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون .ويهدد
املعنيان ،يف املقابل ،با�ستخدام حق النق�ض بوقف
عمل امل�ؤ�س�سة.
ال�ل�ع�ب��ة خ �ط��رة ...فعلى عك�س الربيطانيني،
ال��ذي��ن �أرادوا التخل�ص م��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي،
ي�سعى ال�ب��ول�ن��دي��ون وال�ه�ن�غ��اري��ون �إىل تقوي�ضه
قانون ًيا م��ن ال��داخ��ل .ميكن بالت�أكيد ان ينهزم
فيكتور �أوربان (املقرب من بوتني) يف االنتخابات
الت�شريعية يف مار�س  ،2022لكن التحدي الذي
يواجه االحتاد الأوروب��ي ،هنا مرة �أخرى� ،ضخم:
ك�ي��ف مي�ك��ن ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ات الأوروب� �ي ��ة حماية
نف�سها ��ض��د ال �ق��ادة غ�ير ال�ل�ي�برال�ي�ين احلاليني
وامل�ستقبليني الذين �سيحاولون تفكيكه؟
ح��رب ثالثة ت��دور رح��اه��ا ب�ين الأ� �ص��دق��اء ،بني
ّ
متق�شف من ال�شمال ،وم�ب� ّذر من اجل�ن��وب ،وهي
ح��رب تتعلق ب�ق��واع��د امل�ي��زان�ي��ة .ي�ق��دم التحالف
الأمل � ��اين ال �ث�لاث��ي اجل��دي��د ب �ق �ي��ادة اال�شرتاكي
الدميوقراطي �أوالف �شولتز ،وهم احلليف املثايل
لفرن�سا و “ال�سيادة الأوروبية” التي �صاغ رئي�سها
مفهومها .لكن ال��واق��ع �أك�ثر ح�سا�سية ،واملوقف
الأمل � � ��اين غ�ي�ر م� �ع ��روف� .أن ل �ي�برال �ي��ي احل ��زب
الليربايل الدميقراطي ،امل�س�ؤولون عن ال�ش�ؤون
املالية ،لن يوافقوا �ضرورة على �إ�صالح معايري
الديون التي �أرادها �إميانويل ماكرون والإيطايل
م��اري��و دراج � ��ي ،يف دع ��وة م���ش�ترك��ة ع�ل��ى اعمدة
الفاينن�شال ت��امي��ز ل�صالح زي ��ادة الإن �ف��اق العام
الأوروبي كمحرك للنمو.
ميكن للتقارب الفخم بني فرن�سا و�إيطاليا �أن
ي�ت�ج��اوز امل��واج�ه��ة ال�ف��رن���س�ي��ة-الأمل��ان�ي��ة .دون �أن
نن�سى ال�صديق املرهق ما وراء املان�ش ،بريطانيا،
التي مل تغلق بريك�سيتها بعد .منذ  1يناير ،دخلت
ال�ضوابط اجلمركية على الب�ضائع حيز التنفيذ.
ويف مواجهة التحديات احلقيقية (الهجرة ،املناخ،
كوفيد ،التفاوت االجتماعي ،التو�سع ال�صيني)،
ف�إن �أوروبا كانت يف غنى عن هذا ال�صراع اال�ضايف
غري املجدي والأخرق.

ترجمة خرية ال�شيباين

*حائزة على جائزة �ألربت لوندر ،وفران�سواز جريو ،وم�ؤلفة للعديد من الكتب منها
ال�سرية الذاتية ملريكل “لقد كانت مريكل” ،و” �أجنيال مريكل ،االوفني ال�سيا�سي “،
ودرا�سة يف �شكل �سرية ذاتية عن �أوروبا تر�سم فيها تاريخ القارة العجوز من �سقوط جدار
برلني �إىل االنكفاء القومي اليوم.

الريا�ضي الإيراين الذي رف�ض ارتداء
�صورة �سليماين ي�سعى للجوء يف الرنويج

•• القد�س-وكاالت

�أفادت �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية �أن الرباع الإيراين �أمري
�أ��س��داهلل زاده ال��ذي ان�شق م��ن منتخب ب�لاده لرفع الأث�ق��ال ب�سبب رف�ضه
ارت ��داء قمي�ص يحمل ��ص��ورة قا�سم �سليماين ،ي�ستعد لطلب ال�ل�ج��وء يف
الرنويج .وكان الرباع الإيراين ي�ستعد خلو�ض غمار بطولة العامل املفتوحة
ل��رف��ع الأث �ق��ال ال�ت��ي حتت�ضنها مدينة �ستافانغر الرنويجية خ�لال �شهر
نوفمرب(ت�شرين الثاين) املا�ضي ،قبل �أن يتخذ قراراه بحزم حقائبه والهرب
�إىل العا�صمة �أو�سلو فجراً .يقول �أ�سداهلل زاده تعليقا على �إمكانية �إجباره
العودة لبالده�“ :أنا مت�أكد بن�سبة  100باملئة من �أنني �س�أواجه ال�سجن
والتعذيب ورمبا �أ�سو�أ من ذلك  -الإعدام» .وكان الريا�ضي الإيراين �أبلغ �إىل
�شبكة “�سي �أن �أن” الأمريكية للتلفزيون �أنه واجه �ضغوطاً من امل�س�ؤولني يف
االحتاد الإي��راين لرفع الأثقال ،الرت��داء قمي�ص قا�سم �سليماين وهو قائد
فيلق القد�س ال��ذي قتل بغارة �أمريكية بالعا�صمة العراقية مطلع العام
 .2020وتابع“ :رف�ضت ارتداء القمي�ص وواجهت تهديدات” ثم قيل له:
“�إذا رف�ضت ارتداء القمي�ص ،فعند عودتك �إىل �إيران� ،ستواجه �أنت وعائلتك
م�شاكل” ،و”�ستتم معاملتك ك�شخ�ص �ضد النظام وقد تكون حياتك �أي�ضاً
بخطر» .و�أ�شار زاده �إىل �أن عالقاته مع االحتاد الإيراين تدهورت بعد فوزه
بربونزية بطولة العامل للأندية والتي �أه��داه��ا �إىل ال�ك��وادر ال�صحية يف
�إيران تقديراً منه لعطائهم يف ظل تف�شي جائحة فريو�س كورونا ،مو�ضحاً
�أن امل�س�ؤولني الإيرانيني ت�ساءلوا عن عدم �إهدائه امليدالية لقا�سم �سليماين
على اعتبار �أن االثنني ينحدران من حمافظة واحدة.

الفي�ضانات جتتاح  7واليات
يف ماليزيا و�إجالء الألوف

•• كواالملبور-رويرتز

ق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة لإدارة
ال �ك��وارث يف ماليزيا �إن الفي�ضانات
اج�ت��اح��ت �سبع والي ��ات �أم����س الأحد
ومت �إج�لاء الأل��وف ،لريتفع �إجمايل
ع ��دد امل �ت �� �ض��رري��ن ب���س�ب��ب الأم �ط ��ار
الغزيرة التي هطلت على ال�ب�لاد يف
الأ�سبوعني الأخ�يري��ن �إىل �أك�ثر من
� 125ألف ن�سمة.
�أ�ضافت الوكالة يف بيان �أن 8727
� �ش �خ �� �ص��ا جل� � � ��أوا �إىل  128مركز
�إنقاذ .و�أردف��ت �أن � 125ألفا و490
�شخ�صا يف املجمل ت�أثروا بالفي�ضانات
يف �أن �ح��اء ال �ب�لاد ،بينهم � 117ألفا
و 700مم��ن ج��رى �إج�لا�ؤه��م عادوا
ل�ب�ي��وت�ه��م .وحت ��دث ع ��ادة في�ضانات
يف ال�ساحل ال�شرقي ملاليزيا خالل
مو�سم الرياح املو�سمية ال�سنوية بني
�أك�ت��وب��ر ت�شرين الأول وم��ار���س �آذار،
لكن الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة غ�ير املعتادة
ال �ت��ي ب ��د�أت يف  17دي���س�م�بر كانون
الأول ت���س�ب�ب��ت يف ت���ش��ري��د الأل� ��وف
وال�ضغط على �أجهزة الطوارئ.

االثنني  3يناير  2022م  -العـدد 13432

عربي ودويل

Monday 3 January 2022 - Issue No 13432

جنود يرف�ضون الك ّمامات واللقاحات:

الإجنيليون ينطلقون يف حملة من �أجل دونالد ترامب!...
•• الفجر -كارين الجون
ترجمة خرية ال�شيباين
هناك دالئ��ل على �أن ه ��ؤالء النا�س ي�ؤمنون
متجددة.
بحما�سة
ّ
يف ليلة العا�شر م��ن دي�سمرب املنق�ضي ،اختار

الإع�صار هدفه :كني�سة الكتاب املقد�س الر�ؤية
العاملية للق�س غريغ لوك املثري للجدل ،والتي تقع
يف جبل جولييت ،على بعد ن�صف �ساعة بال�سيارة
من نا�شفيل ،تيني�سي.
لقد اجتاحت رياح عاتية الكني�سة ،ومل مت�س �أي
�شيء من حولها .بعد يومني ،يف خطبته ال�صباحية

ف�ضل لوك الإ�شارة
�أم�س الأحد ما زال مذهوالّ ،
اىل يد ال�شيطان.
يف �أع��ق��اب انفجار العنا�صر ه��ذا ،ا�ستعادت
الطبيعة هدوءها ،و�أف�سحت املجال ل�سماء زرقاء
�صافية وب��رد قار�س .كل ما تبقى هو م�ساحة
�شا�سعة من الطني والكرا�سي البي�ضاء الفارغة،

ق�س مذهول .كلبان
بقايا �شبحية ّ
لقدا�س قاده ّ
من ف�صيلة الدروا�س غري وديني يحر�سان اململكة
ي�صرخان ب�صوت عالٍ � ،أن الفريو�س جمرد اخرتاع
للحكومة واملختربات .يف يوليو ،ذهب الق�س لوك
الكمامة يف
�إىل حد رف��ع الفتة حتظر ارت��داء ّ
كني�سته.
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ظهرت �سيارة متوترة مثل الرجل
ال ��ذي ي �ق��وده��ا“ ،ال ت���ص��دق��وا �أي
كلمة مما يقوله هذا الق�س املزعوم،
� �ص��رخ دوين ،م��دي��ر �أع� �م ��ال جنم
م��ن جن��وم مو�سيقى ال��روك ّ
ف�ضل
عدم ذكر ا�سمه ،لقد و�صل �إىل هنا
قبل عام مع كل هذا ال�ه��راء� ...إنه
ال ميثلنا يف �أي �شيء” .يف هذه
الوالية التي ولدت فيها كو كلوك�س
ك�لان وال��روائ��ي الإن�ساين جيم�س
�آج � ��ي ،ي���س�ت�ع��د رج � ��ال يف ج ��و من
النور والظلمة ،اىل ع��ودة بطلهم،
ومنقذهم ،دونالد ترامب.
«منقذون لأمة تاهت»
�صوّت الإجنيليون ب�أكرث من 84
ب��امل��ائ��ة للملياردير يف االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة .وم��ن ب�ين ه� ��ؤالء ،قرر
ع��دد م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذه��اب �إىل
�أب� �ع ��د م ��ن ذل � ��ك ،وق ��د ا�ستلهموا
م��ن “فوج ال��رداء الأ�سود” ،الذي
ك ��ان ي���س�ت�ق�ب��ل يف ��ص�ف��وف��ه رج� �الاً
ي� ��رت� ��دون م�ل�اب ����س خم � �ب � ��أة حتت
ال��زي الع�سكري ،وال��ذي��ن واجهوا
الإجنليز خ�لال الثورة الأمريكية
ع��ام � .1776أ��س�ط��ورة �أك�ثر منها
�شي ًئا �آخر ،ح�سب امل�ؤرخني ،ولكنها
�أ�سطورة ّ
مت جتديدها ،ومتخ ّيلة،
كما هو احلال يف �أي انحراف �صويف
وك��ذل��ك ط��ائ �ف��ي ،وال� ��ذي �سيكون
نذير مترد اىل االمام.
حتت رعايتها ،عددا ال يح�صى من
احلركات ال�صغرية .الكتاب املقد�س
يف يد ،ويف كثري من الأحيان� ،سالح
يف اليد االخرى ،يف بيت اهلل ،ه�ؤالء
اجل �ن��ود اجل ��دد ال��ذي��ن يرف�ضون
ال �ك � ّم��ام��ات وال �ل �ق��اح��ات وي�شغلون
م�ساحة �إعالمية توفرها ال�شبكات
االجتماعية.
“لديهم ��ش�ع��ور ب� ��أن ت��رام��ب هو”
ال�ب�رب��ري “الذي ��س�ي�ق��وم باملهمة
ويدمر العدو داخل �أمريكا” ،يقول
ب� ��راديل �أون �ي �� �ش��ي� ،أ� �س �ت��اذ الأدي� ��ان
يف ك�ل�ي��ة ��س�ك�ي��دم��ور يف نيويورك.

دعم مطلق من االجنليني للمنقذ ترامب
ولذلك ،قاطعت اجلماعة ال�صحافة
الليربالية (م��ن الي�سار بالن�سبة
لهم) التي يكرهونها ،ويرف�ضون
اجراء �أي مقابالت معها .يف املقابل،
�إن�ه��م ي�شاركون �أف�ك��اره��م مبا�شرة ان ف��وج ال��رداء الأ��س��ود هو �صرخة
� � 24س��اع��ة ع �ل��ى � � 24س��اع��ة مع ح���ش��د ل�ك��ل ال��ذي��ن ي��ري��دون ر�ؤي ��ة
اتباعهم ،الذين ،بغ�ض النظر عن اخل�ير ي�ه��زم ال���ش��ر ،مبعنى الذين
�أع�م��اره��م ،ينتقلون م��ن في�سبوك يقاتلون “الي�ساريني” .واحلديث
�إىل ت��وي�تر� ،أو ح�ت��ى �إىل تلغرام ،هنا عن جوهر �أمريكا ذاته والأ�س�س
التي ت�أ�س�ست عليها.
برباعة �أحد املت�سللني الكبار.
يتفق جميع ه�ؤالء الق�ساو�سة على
بايدن “لي�س رئي�سهم»
�أن دونالد ترامب فاز يف االنتخابات،
ب��ال�ن���س�ب��ة جل ��ون ف �ي��ا ،امل� � ��ؤرخ يف
و�أن جو بايدن ميار�س اجلن�س مع
الأطفال ،و�أن �أمريكا هزتها حرب جامعة امل�سيح يف بن�سلفانيا ،ف�إن
ثقافية ب ��د�أت بعد ��س�ن��وات رونالد ه��ذا اليمني امل�سيحي ال��ذي يلتقي
ري �غ��ان م�ب��ا��ش��رة .وي ��رون �أنف�سهم م ��ع امل� ��ؤي ��دي ��ن ل �ت�رام ��ب ،مقتنع
م �ن �ق��ذي��ن لأم� � ��ة � �س �ق �ط��ت يف ظل ب� ��أن الأم ��ة الأم��ري �ك �ي��ة ت �ق��وم على
املارك�سية امل�ع��ومل��ة ،وع�ل��ى ا�ستعداد م�ب��د�أ امل�سيحية“ .لقد �ضاعت يف
للقتال ،بل للموت من �أجل بلدهم .ال �ط��ري��ق ،وم ��ا ي��ري��ده ه � ��ؤالء هو

قاعدة انتخابية ال ي�ستهان بها
م��ن ق���ض�ي��ة رو � �ض��د واي� ��د “حكم
املحكمة العليا ال��ذي ي�ضمن حق
املر�أة يف الإجها�ض”� ،أنا �أنتمي اىل
الق�ساو�سة الذين ال يريدون ف�صل
والتي ُتعا�ش كجروح لهذه الطليعة ال��دي��ن ع��ن ال���س�ي��ا��س��ة لأن م��ا هو
امل�سيحية التي ق ّرحتها انت�صارات على املحك اليوم ،هو روح �أمريكا،
املع�سكر امل�ضاد :االجها�ض ،الزواج والت�صويت له �أ�صبح واج ًبا دين ًيا «.
للجميع ،ومراقبة ال�سالح.
تيني�سي،
يف مدينة لينوار بوالية
«ا�ستخدم اهلل الكوفيد
ح �ي��ث �أن� ��� �ش� ��أ ال �ق ����س ك �ي�ن بيرتز
لإيقاظ امل�سيحيني»
�أح �ي ��اء ع��ائ�ل�ي��ة ودي �ن �ي��ة م�ن��ذ عام،
ي�ستقبل امل�ب�ن��ى اخل���ش�ب��ي الذي
يندمج ال��دي��ن م��ع ال�سيا�سة .و�إذا ي�ضم كني�سته حوايل مائة �شخ�ص
ك ��ان ي��دع��ي �أن� ��ه م ��ن ف ��وج ال� ��رداء �� �ص� �ب ��اح الأح� � � ��د .مل ي ��ذك ��ر ا�سم
الأ��س��ود ،ف�إنه يحاول � ً
أي�ضا تنظيم ترامب �أب �دًا ،لكن ال �أح��د ينخدع.
�شبكة
�ي
�
ه
“الكني�سة الوطنية” ،و
بالنظر اىل وج��ود “حرب ثقافية
م ��ن � �س��ت ك �ن��ائ ����س ُو� �ض �ع ��ت حتت �شيطانية” � �ض ��د امل�سيحيني،
عالمة اهلل و�أي�ضا دونالد ترامب :فمن املفهوم لهذا التج ّمع املوايل
“عام  ،2016ف�ع��ل م��ا وع ��د به ،بالكامل� ،أن��ه “من الآن ف�صاعدًا
وال�ي��وم نحن على و�شك التخل�ص �سيتعني الت�صرف كجندي” .يقول

�أ�صبح الت�صويت لدونالد ترامب واج ًبا دين ًيا

هذهالأقلية
ال مت � ��زق
امل� �ج� �ت� �م ��ع
فح�سب ،بل
متزق الكيان
ال� ��دي � �ن� ��ي
الإجن �ي �ل��ي
ن � �ف � �� � �س� ��ه

ا�ستعادتها” .لذا ان تقول لهم ب�أن
�أم��ري�ك��ا دمي�ق��راط�ي��ة ه��و جتديف.
“نحن ج� �م� �ه ��وري ��ة د�� �س� �ت ��وري ��ة،
ي�صر ال�ق����س �ستيفن م��ان�ي��ون من
بوفالو ،نيويورك ،ال��ذي يخدم يف
ف��وج ال� ��رداء الأ� �س ��ود ،ن�ح��ن ن�ؤمن
فقط بد�ستورنا ولي�س باحلكومة
الفيدرالية».
ول�ئ��ن مل يكن ل��دى ف��وج الرداء
الأ�سود قائد ،ف�إن الق�س بيل كوك
هو يف كل االحوال �أحد ال�شخ�صيات
امل �ه �م��ة .ه ��ذا ال ��رج ��ل ،ال ��ذي �أع ��اد
ت���س�م�ي��ة جم�م��وع�ت��ه يف فرجينيا،
الفوج الأ�سود الأمريكي ،برز خالل
م �� �س�ي�رة  12دي �� �س �م�ب�ر 2020

امل � ��ؤي� ��دة ل�ت�رام ��ب يف وا�شنطن،
مرتديًا قمي�ص “حرا�س الق�سم”
(ميلي�شيا ميني متطرف)“ .هذه
احلركة هي ح ًقا حماولة ال�ستعادة
احلرية يف �أمريكا” ،ي�شرح كوك،
ب ��اي ��دن ل �ي ����س رئ �ي �� �س �ن��ا ...نحن،
ال �� �ش �ع��ب ،ن �ح��ن احل �ك��وم��ة ،والينا
يجب �أن تخ�ضع جماعة وا�شنطن
ولي�س العك�س ،عليهم �أن يتوقفوا
عن التدخل يف حياتنا «.
وحتت �ستار الف�صل بني الكني�سة
وال��دول��ة ،ف ��إن ه ��ؤالء املتظاهرين
ال��دي�ن�ي�ين ي���س�ت�ه��دف��ون يف الواقع
ث�ل�اث م �� �ش��اك��ل جم�ت�م�ع�ي��ة كربى
ت�ق��� ّ�س��م الآن ال���ش�ع��ب الأمريكي،

الق�س غريغ لوك املثري للجدل

هناك توافق
يف وج �ه��ات
ال�ن�ظ��ر بني
ه��ذا اليمني
امل �� �س �ي �ح��ي
الأم��ري �ك��ي
وم� � ��ؤي � ��دي
ت� � ��رام� � ��ب

يرون �أنف�سهم منقذين لأمة �سقطت يف ظل املارك�سية املعوملة ،وعلى ا�ستعداد للموت من �أجل بلدهم

الكني�سة الوطنية ترفع �شعار -ي�سوع خمل�صي ،ترامب هو رئي�سي

الق�س بيرتز“ ،بعد ما ر�أيناه منذ
ع��ام�ين ،يجب �أن ننه�ض ...ديننا
يتعر�ض لل��إه��ان��ة ...ال مي�ك��ن �أن
يكون ي�سوع ال�ن��ازف على ال�صليب
ال �� �ص��ورة ال ��وح� �ي ��دة ،ل �ق��د ق � ��ام...
�آمني” .يحمل �صوت بيرتز �صوت
ذئ��ب ،الرجل لي�س طويل القامة،
ولكن تلفه هالة قوتها تكاد تكون
�إلهية.
ان���ض�م��ت ج�ي�ن ،امل �ت �ق��اع��دة� ،إىل
امل�صلني لأن�ه��ا “وطنية”�“ .أتفق
م��ع ال �ق ����س ب �ي�ت�رز ،ي���س�ت�خ��دم اهلل
�أ�� �ش� �خ ��ا� ً��ص ��ا غ �ي�ر م �ث��ال �ي�ي�ن مثل
ترامب ،لكن هذا االخري �سيقودنا
م ��رة �أخ � ��رى �إىل ال �ن �� �ص��ر .متامًا
كما ا�ستخدم اهلل كوفيد لإيقاظ
امل�سيحيني” .وامام اتباعه ،زجمر
الق�س بيرتز“ :كل �شيء �سيا�سي،
لقد بد�أت احلرب الأهلية».
تثري هذه احلركة قلق حتى داخل
قلب الكني�سة الإجنيلية .وا�ضطر
ب�ع����ض ك �ب��ار رج ��ال ال��دي��ن الذين
جت � ��ر�أوا ع �ل��ى حت ��دي ت��رام��ب �إىل
املغادرة ،بعد �أن تعر�ضوا مل�ضايقات
م � ��ن ق� �ب ��ل ه � � � � ��ؤالء ال �ق �� �س ��او� �س ��ة
املتع�صبني.
ولئن ال ي�شعر بول ه��اريف� ،أ�ستاذ
الأدي � � � ��ان يف ب� ��ول� ��در ،ك � ��ول � ��ورادو،
بالذعر ،ف��إن ح��ال امل ��ؤرخ ج��ون فيا
يختلف�“ :إن الأم��ر الأك�ثر جدية
يف ه� ��ذه الأق �ل �ي ��ة ال �� �ص��اخ �ب��ة ،هو
تق�سم املجتمع فح�سب ،بل
�أنها ال ّ
ال�ك�ي��ان ال��دي�ن��ي الإجن�ي�ل��ي نف�سه.
ه� �ن ��اك الآن ت� ��واف� ��ق يف وج �ه ��ات
ال�ن�ظ��ر ب�ين ه��ذا ال�ي�م�ين امل�سيحي
الأم��ري�ك��ي وم ��ؤي��دي ت��رام��ب .وقد
فتح هذا الأخري نوعًا من �صندوق
باندورا للكراهية واال�ستياء ،والآن
ال ب ��أ���س م��ن التعبري ع�ن��ه عل ًنا”.
وي��ؤك��د الق�س ك�ين ب�ي�ترز ،ب�صوته
اجلهوري�“ :إذا �أراد قلب الكني�سة
الإجنيلية جتاهل �أن معركة �شر�سة
ت�ت�ك��� ّ�ش��ف ،ف�ه��ذه م���ش�ك�ل�ت�ه��م� ...أما
نحن فم�ستعدون».
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في�ضان �أربيل يك�شف امل�ستور يف كرد�ستان العراق
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تك�شف الكوارث وامل�صاعب التي تواجهها �أي دولة امل�ستور� ،سواء كان ف�ساداً� ،أو
�سوء �إدارة� ،أو انق�سامات ،ومتثل حتدياً �أمنياً ال ميكن ال�سكوت عليه.
وي �ق��ول م���س��ؤول ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة يف منظمة ال���ش�ب��اب الدميقراطية
االجتماعية الكردية الباحث وال�صحايف فرهانع فريدون مندار ،يف تقرير
ن�شرته جملة “نا�شونال انرتي�ست” الأمريكية� ،إنه يف  17دي�سمرب (كانون
الأول) اجلاري ،جذبت �إربيل اهتمام و�سائل الإعالم بعد في�ضان �أ�سفر عن
وفاة � 14شخ�صاً ونزوح املئات .وك�شف الفي�ضان اخلط�أ فيللمنطقة ،و�أو�ضح
كيف �أن امل�س�ؤول عما حدث ،هم الب�شر ولي�س الطبيعة .وقال مندار� ،إن �سوء
الإدارة والف�ساد من جانب ال�سلطات الكردية �أدى �إىل تفاقم حدة الفي�ضان،
كما �أظ�ه��ر ا�ستمرار ف�شل ال�سلطات يف تلبية مطالب الأك ��راد العراقيني،

وثمة موجة �أخرى من الف�شل حدثت يف الإقليم ،لفتت �أنظار العامل �أخرياً،
عندما تكد�س ع�شرات الآالف من الأكراد العراقيني عند احلدود البولندية
البيالرو�سية ،بعد �أن غ��ادروا بلدهم ب�سبب نق�ص الوظائف ،والفر�ص يف
حياة �أف�ضل .و�أربيل �أو “هولري” كما يطلق عليها بالكردية هي عا�صمة
�إقليم كرد�ستان الذي يتمتع باحلكم الذاتي ،غري �أنه ورغم مظاهر التنمية
الوا�سعة يف مدينة �أربيل ،ف�إنها منق�سمة �إىل �شطرين فقري ،وغني ،وبينما
يعاين ال�سكان الأ�صليون يف مدينتهم ،ف�إن ال�شطر الغني منها يتمتع ب�أحياء
�سكنية فاخرة تتكاثر فيه ناطحات ال�سحاب ،التي متيزه عن بقية �أنحاء
العراق ،و�صارت املدينة مالذاً �آمناً لكثري من العرب الذين هربوا من مدن
عراقية �أخرى ي�شوبها اال�ضطراب واخلطر .وتعاين �أربيل من طق�س جاف،
وه��ي تتاخم ال�صحراء العربية� ،أك�بر �صحراء يف ال�شرق الأو��س��ط ،وواجه
الإقليم موجة من اجلفاف عامني متعاقبني ،وم��ع ذل��ك تعر�ضت املدينة

ل�سيول مرتني يف  .2021وم��ع �أن التغري املناخي ل��ه ت��أث�يره ،ف ��إن ف�شل
ال�سلطات يف جتنب مثل هذه الكوارث� ،أمر ال ميكن �إنكاره .وي�ضيف مندار
�أن��ه و�سط ال�سيول توفى ر�ضيع يبلغ من العمر � 10أ�شهر ،ما �أث��ار موجة
غ�ضب ع��ام ،ودم��رت ال�سيول ممتلكات مبئات الآالف من ال��دوالرات ،بينها
� 700سيارة ،و�أغرقت �أحيا ًء ت�سكنها الطبقتان الفقرية واملتو�سطة ،بينما
ظلت الأحياء الغنية مبن�أى عن اخل�سائر .ومن املعروف� ،أن الفي�ضانات نادرة
يف �إربيل تاريخياً ،غري �أن افتقار املدينة للبنية التحتية كان نتيجته العجز
عن ت�صريف املياه ،ما �أدى �إىل �إغراق الأحياء .ويقول مندار �إنه رغم �أن �إقليم
كرد�ستان العراقي غني بالبرتول ،مع قلة �سكانية ن�سبياً ،حيث يبلغ تعداده 6
ماليني ن�سمة ،مل يخ�ص�ص جمل�س مدينة �إربيل ميزانية ل�شبكة لت�صريف
مياه الأمطار� ،أما قنوات ال�صرف الطبيعية ،ف�إنها �إما تكون مليئة بالفعل� ،أو
يُبنى عليها دون حفر قنوات بديلة ،حيث مُنحت ب�شكل غري قانوين الأرا�ضي

••وا�شنطن�-أ ف ب

بعد عام على اقتحام �أن�صار الرئي�س
ال�سابق دونالد ترامب الكابيتول
و�إغ�ل�اق �ه��م ال �ك��ون �غ��ر���س ،م��ا زال
الأم�ي�رك �ي ��ون ب��ان �ت �ظ��ار حما�سبة
امل�س�ؤولني عن عملية م ّثلت حتديا
غ�ير م���س�ب��وق ل�ل��دمي��وق��راط�ي��ة يف
الواليات املتحدة.
وما زال ال�س�ؤال نف�سه مطروحا:
ه��ل كانت جم � ّرد تظاهرة حت ّولت
�إىل �أع� �م ��ال � �ش �غ��ب �أم مت � � � ّردا �أو
حم � ��اول � ��ة ان� � �ق �ل��اب خ� �ط ��ط لها
ترامب؟
وتعد الت�سجيالت امل�ص ّورة العائدة
�إىل ذلك اليوم ال�ساد�س من كانون
الثاين/يناير � 2021شاهدة على
العنف الذي ار ُتكب با�سم الرئي�س
ال�سابق.
يظهر يف الت�سجيالت مهاجمون
�أث � �ن ��اء � �ض��رب �ه��م ع �ن��ا� �ص��ر الأم� ��ن
بق�ضبان حديدية وه��راوات ،فيما
يبدو �شرطي يف �أح��د املمرات وهو
يت�أ ّوه �أملا.
وه �ت��ف امل �ه��اج �م��ون ال � ��ذي كانوا
يحملون معدات االعتداء “ا�شنقوا
مايك بن�س” ،وهو نائب الرئي�س
ال� ��ذي ف��ر م��ن امل �ك��ان �إىل جانب
نواب دميوقراطيني وجمهوريني.
و ُقتلت ام��ر�أة ب�إطالق ن��ار يف ممر
يف الكابيتول.
و� �ش � ّك��ل االع � �ت� ��داء ال � ��ذي ا�ستمر
ل �� �س��اع��ات � �ص��دم��ة للأمريكيني
وال� � � �ع � � ��امل ،ال � � � ��ذي اع� � �ت � ��اد على
ال��والي��ات املتحدة كنموذج لدولة
دميوقراطية تتم ّتع باال�ستقرار.
وبعد ع��ام ،م��ا زال��ت حم��اول��ة منع
الرئي�س الدميوقراطي جو بايدن
م ��ن ت � ��ويل ال �� �س �ل �ط��ة ب �ع��د ف ��وزه
بانتخابات ت�شرين الثاين/نوفمرب
 2020بانتظار املحا�سبة.
وقال بايدن يف متوز/يوليو “حتى
خ�لال احل��رب الأهلية ،مل يخرق
امل � �ت � �م � � ّردون ال �ك��اب �ي �ت��ول ،ح�صن
دميوقراطيتنا».
و�أ��ض��اف “مل تكن ه��ذه معار�ضة.
ك� ��ان� ��ت خ� ��رق� ��ا ل �ل �ن �ظ ��ام وم � ّث �ل��ت
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�شكّل االعتداء الذي ا�ستمر ل�ساعات �صدمة للأمريكيني والعامل

ك �ت��ب ج��و���ش روغ � ��ن يف �صحيفة
“وا�شنطت بو�ست” ع �م��ا �سماه
�أزم� � � ��ات م �ن �� �س �ي��ة زادت � � �س� ��وءاً يف
 ،2021قائ ً
ال �إن العامل غري قادر
على حتمل عام �آخر من الإهمال.
وق � ��ال ال �ك��ات��ب �إن وب � ��اء ك ��ورون ��ا،
الذي ال ينتهي على ما يبدو ،دفع
�إىل جانب جمموعة متنوعة من
ال�ضغوط الأخرى ،الدميقراطيات
الليربالية الغنية ن�سبياً يف الغرب،
�إىل الرتكيز على امل�شاكل الداخلية،
وق��د ي�ك��ون ذل��ك مفهوماً �إىل حد
ما� ،إال �أن �أحد الآثار اجلانبية لهذا
االن�شغال كان الرتاجع اخلطري يف
االهتمام ب��الأزم��ات املختلفة حول
العامل .ولفت روغن �إىل �أن 2021
�شهد ت�ف��اق��م ال �ك��وارث الإن�سانية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة يف خم�ت�ل��ف ال� ��دول،
وال �ت��ي ك��ان مي�ك��ن �أن جت��د املزيد
من االهتمام وامل�ساعدة الدولية يف
عامل بال وباء ،كما تعمقت احلروب
الأه �ل �ي��ة يف ظ��ل غ �ي��اب امل� �ب ��ادرات
الدبلوما�سية من اخلارج .وا�ستغل
امل�ستبدون والطغاة ان�شغال العامل
احل��ر باجلائحة مل�ضاعفة القمع،
ومل ت� ��ؤد الآث� ��ار امل�تراك �م��ة لتغري
امل�ن��اخ �إال �إىل ان�ع��دام الأم��ن وعدم
اال� � �ض � �ط� ��راب يف ج �م �ي��ع �أن � �ح ��اء
العامل النامي ،ما �أدى �إىل تفاقم

بدورهم ،يطالب الدميوقراطيون
باملحا�سبة.
وق � � � � � ��ال ع � �� � �ض� ��و ال � �ك� ��ون � �غ� ��ر�� ��س
ال��دمي��وق��راط��ي ب�ي�ن��ي ثومب�سن،
الذي يقود حتقيق جمل�س النواب،
�إن “عدم ال �ق �ي��ام ب �ت �ح � ّرك م��ا �أو
جت ��اوز (م��ا ح���ص��ل) ،لي�س خيارا
بكل ب�ساطة».
و� �س �ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة ،التي
ا�ستجوبت �أكرث من � 300شخ�ص،
ا��س�ت�ك�م��ال ع�م�ل�ه��ا ق�ب��ل انتخابات
م �ن �ت �� �ص��ف ال� ��والي� ��ة امل��رت �ق �ب��ة يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2022
التي قد تعيد �سيطرة اجلمهوريني
ع�ل��ى جمل�س ال �ن��واب ،م��ا �سيعني
�إلغاء التحقيق.
ويف كانون الأول/دي�سمرب� ،أكدت
نائبة رئي�س اللجنة ليز ت�شيني
(وه��ي م��ن ب�ين جمموعة �صغرية
م � ��ن اجل� �م� �ه ��وري�ي�ن ال ��داع� �م�ي�ن
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق) ب� � ��أن �أن� �ظ ��ار اللجنة
ترت ّكز على ترامب.
وقالت “مل يكن هناك مربر �أقوى
يف تاريخ �أمتنا لإج��راء حتقيق يف
الكونغر�س يف �أفعال رئي�س �سابق.
جل�سة امل�صادقة ،فيما فر النواب ال مي �ك �ن �ن��ا اال� �س �ت �� �س�ل�ام جلهود
وق �ت��ل خم�سة �أ��ش�خ��ا���ص و�أ�صيب الرئي�س ت��رام��ب الرامية لإخفاء
الع�شرات بجروح.
ما ح�صل».
وا� �س �ت �غ��رق��ت ا� �س �ت �ع��ادة ال�شرطة لكن خرباء ي�شريون �إىل �أن الك�شف
والقوات الفدرالية ال�سيطرة على عن احلقيقة الكاملة ملا ح�صل يف
الكابيتول و�إبعاد املهاجمني �أكرث ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير
من �ست �ساعات.
ي�ح�م��ل خم��اط��ر ��س�ي��ا��س�ي��ة هائلة
و�أخ �ي ��را� � ،ص��ادق ب�ن����س يف جل�سة لإدارة بايدن.
�صباح ال�سابع من كانون الثاين -ل�ك��ن ت��رك�ه��ا ط��ي ال�ك�ت�م��ان خطري
يناير ر�سميا على بايدن كرئي�س �أي�ضا.
منتخب.
و�أفاد اخلبري ال�سيا�سي من معهد
اع�ت�ق��د ك �ث�ي�رون �أن ت��داب�ي�ر عزل بروكينغز وليام غال�ستون فران�س
ت��رام��ب ال �ت��ي ��س��رع��ان م��ا �أعقبت ب��ر���س �أن “ال�ساد�س م��ن كانون
احل � ��ادث � ��ة خ �ل��ال الأ� �س �ب��وع �ي�ي�ن ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر ك ��ان ن��ذي��را ب�ش�أن
التاليني وتن�صيب ب��اي��دن يف  20خطر وا�ضح وحا�ضر».
كانون الثاين/يناير� ،ستطوي هذه و�أ�� �ض ��اف “�أخفقت ج �ه��ود �إلغاء
ال�صفحة لتكون ف�صال من ف�صول نتائج انتخابات دميوقراطية».
التاريخ.
و�أردف “هل �سيكون الأم��ر كذلك
لكن ترامب بقي يف الواجهة ،فعزز بعد ثالث �سنوات من الآن؟ الأمر
�سيطرته على احل��زب اجلمهوري غري وا�ضح .لأن الأ�شخا�ص الذين
ورف����ض جميع االن�ت�ق��ادات وتعهّد كانوا عازمني على �إلغاء تداعيات
العودة �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية.
انتخابات  2020تعلموا الكثري».
�إىل الق�ضاء ،بامل�صاحلة .لكن النا�شطة
هناء �إدوار ترى �أن “امل�صاحلة دائماً ما
تكون على ح�ساب ال�ضحية” .وتر�أ�س
هناء �إدوار منظمة “الأمل” العراقية
ال�ت��ي �أح���ص��ت �أك�ث�ر م��ن  1800حالة
عنف �أ�سري �ضمن مراكزها ال�ستة يف كركوك هذا العام .وللمنظمة مركزان �آخران
يف النجف والب�صرة .وت�ضيف النا�شطة الن�سوية منذ �أكرث من  50عاماً “نالحظ
�أن ح�سا�سية الق�ضاء يف ما يخ�ص النوع االجتماعي ،يف ما يخ�ص امل��ر�أة� ،أ�ضعف
بكثري من الذكورية املتلب�سة بها عقول الق�ضاة» .وت�شاركها الر�أي املحامية مروة
عليوي ،رئي�س منظمة “لأجلها” التي تقدّم خدمات قانونية للن�ساء .وتقول “ال
تنظر املحاكم وجمل�س الق�ضاء الأعلى لق�ضايا الن�ساء على �أنها �أولوية بل تتعامل
معها على �أنها ق�ضايا عادية» .ويطبق قانون العقوبات العائد للعام  1969على
ق�ضايا تعنيف الن�ساء �أو يتم التعامل معها يف معظم الأحيان على �أنها جنح عادية.
ويُ�سقط هذا القانون العقاب عن املغت�صب �إذا تزوّج من �ضحيته ،وهذه من �أبرز
دون �أن ي�لاح�ظ�ه��ا �أح ��د تقريباً،
ودون عقاب.
�إىل ذل��ك ،تغيب �أي م�ب��ادرة دولية
ك �م��ا �أ�� � �ش � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة �إىل عدم واقعية للتخفيف من الي�أ�س املطلق
اه�ت�م��ام ال �ع��امل ب�ت��ده��ور الأو�ضاع يف � �س��وري��ا ،ح�ي��ث ي �ح��اول ماليني
الإن���س��ان�ي��ة وال�سيا�سية يف الدول الأبرياء جتنب الوباء ،واملجاعة.
الإفريقية مثل نيجرييا ،وجنوب وت �� �ض��م ال �ق��ائ �م��ة� ،أي �� �ض �اً ،لبنان،
ال�سودان ،والكونغو الدميقراطية ،وه��اي �ت��ي ،وال �ن �ي �ج��ر ،وفنزويال،
وال�صومال يف  ،2021دون زيادات التي متر جميعها ب�ضائقة �شديدة
متنا�سبة يف امل�ساعدات م��ن خارج ومب � �� � �س� ��ارات خ � �ط �ي�رة ،وت �� �س ��اءل
ال�صحايف “كم وقتاً �سيم�ضي قبل
القارة.
�أن ت�ت�ح��ول �إح� ��دى ه ��ذه الأزم� ��ات
�إىل ح��ال��ة ط��وارئ دول�ي��ة ال ميكن
ميامنار
وع� � ��ن االن� � �ق �ل��اب ال �ع �� �س �ك ��ري يف جتاهلها؟».
م�ي��امن��ار ،ق��ال روغ��ن �إن “احللقة
تخفيف املعاناة
امل� �ف ��رغ ��ة م ��ن ال �ق �م��ع احلكومي
واملقاومة امل�سلحة ت�ؤدي �إىل زيادة و�شدد الكاتب على �ضرورة تو�سيع
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ،وت �ق �ي �ي��د و�صول اجلهود يف العام اجلديد لتخفيف
امل�ساعدات الإن�سانية” ،كما �أ�شار املعاناة الإن�سانية ،منا�شداً الواليات
�إىل ان �ه �ي��ار اخل��دم��ات الأ�سا�سية امل� �ت� �ح ��دة واحل � �ك ��وم ��ات الغربية
والأزم � ��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف البالد ،الأخ� � ��رى� ،أن ت�ك��ر���س ن�ف���س�ه��ا من
م�ؤكد�أ �أنه ال الواليات املتحدة و ال ج��دي��د ل�ل�ج�ه��ود حل��ل النزاعات،
�أي دولة �أخرى متلك خطة ملعاجلة وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام لالهتمام �أكرث
ل�ل�أزم��ات ال��دول�ي��ة قبل �أن تظهر
الو�ضع هناك.
ويف �إث�ي��وب�ي��ا ،ال�ت��ي ك��ان��ت ذات مرة على “�شواطئ” الغرب.
من��وذج �اً حل��ل ال �� �ص��راع��ات ،تدمر ووجه ندا ًء اىل العامل لبذل املزيد
احل��رب الأهلية الوح�شية قدرتها من اجلهد يف  2022حلل �أزمات
على العمل .ومع غياب املحاوالت ال �ع��امل امل�ن���س�ي��ة ،وج�ع�ل�ه��ا �أولوية
حل � ��ل االن � �ق � �� � �س� ��ام� ��ات ال �ع ��رق �ي ��ة يف ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة ،قائ ً
ال:
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ،ف� ��إن جرائم “ال مي�ك�ن�ن��ا حت�م��ل ع ��ام �آخ� ��ر من
احل��رب م��ن اجل��ان�ب�ين مت��ر يومياً الإهمال».

الدميوقراطية الأمريكية �أمام اختبار بعد عام على هجوم الكابيتول
�أزم � ��ة وج ��ودي ��ة واخ �ت �ب ��ارا ب�ش�أن
�إن ك ��ان ب ��إم �ك��ان دميوقراطيتنا
اال�ستمرار».
وب �ع��د ع� ��ام ،مت ت��وج �ي��ه اتهامات
لأكرث من � 700شخ�ص باالعتداء
على عنا�صر �إنفاذ القانون واقتحام
قاعات الكونغر�س.
وك���ش�ف��ت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ع��ن جهود
من�سقة ق��ام بها ت��رام��ب وحلفا�ؤه
ّ
مل �ن ��ع ب �ن ����س م� ��ن ت� ��ر�ؤ�� ��س عملية
م�صادقة الكونغر�س على بايدن
كرئي�س منتخب قانونا.
وي �ت ��ردد � � �س � ��ؤال يف ه� ��ذا ال�صدد
م � �ف� ��اده :ك �ي��ف ي��رت �ب��ط الهجوم
مبحاوالت ترامب؟
حت �ق��ق جل �ن��ة خ��ا� �ص��ة يف جمل�س
ال� � �ن � ��واب يف الأم � � � ��ر ،ل� �ك ��ن ك ّلما
تع ّمقت �أك�ثر يف الق�ضية ،ازدادت
ح�سا�سيتها .ففر�ضا لو عرثت على
�أدل��ة ت�شري �إىل �أن ترامب ح ّر�ض
عن ق�صد على الهجوم� ،أو خطط
ل �ل �ب �ق��اء ب �� �ش �ك��ل غ�ي�ر ق ��ان ��وين يف

ال�سلطة ،فهل تخاطر ب�إثارة مزيد
م��ن اال� �ض �ط��راب��ات ع�بر املطالبة
مب�لاح�ق��ة جنائية غ�ير م�سبوقة
ت�ستهدف رئي�سا �سابقا؟
ويف ال ��ذك ��رى ال �� �س �ن��وي��ة الأوىل
ل�لاع�ت��داء ال�ت��ي ت��واف��ق اخلمي�س،
�أم � � ��رت رئ �ي �� �س��ة جم �ل ����س ال� �ن ��واب
نان�سي بيلو�سي بـ”مرا�سم ر�سمية”
يف الكونغر�س.
و�أم� ��ا ت��رام��ب ،ال ��ذي م��ا زال يعد
ال�شخ�صية الأكرث نفوذا يف احلزب
اجل� �م� �ه ��وري ،ف �ي �خ �ط��ط لإح� �ي ��اء
ذكرى ال�ساد�س من كانون الثاين-
ي�ن��اي��ر ع�ل��ى ط��ري�ق�ت��ه اخل��ا��ص��ة يف
بامل بيت�ش يف فلوريدا ،حيث يقول
�إنه �سري ّكز على انتخابات 2020
الرئا�سية “املز ّورة».
ورغ��م �أن��ه مل ي�ق�دّم �أي �أدل ��ة على
�أن االنتخابات كانت مزورة ،تظهر
اال��س�ت�ط�لاع��ات ب� ��أن ح ��وايل ثلثي
الناخبني اجلمهوريني ي�ؤ ّيدونه.
ب� � � � ��دروه� � � � ��م ،ي � � � � � ��درك ال � � �ن� � ��واب

اجل �م �ه��وري��ون ب � ��أن ت��رام��ب قادر
على الدفع بهم قدما �أو �سحقهم
�سيا�سيا ،وبالتايل ّ
يف�ضل معظمهم
�إر�ضا�ؤه .حتى �أن بن�س مل يدل ب�أي
ت�صريح �ضده.
وع� �ل ��ى ال �ع �ك ����س ،ي �� �س �ع��ى احل ��زب
ال��س�ت�ع��ادة ال���س�ل�ط��ة يف انتخابات
الكونغر�س املرتقبة العام اجلاري
ويف اق �ت��راع  2024الرئا�سي،
والذي قد ّ
يرت�شح ترامب خلو�ضه
جمددا.
وبات ت�سل�سل الأح��داث التي قادت
�إىل ال�ساد�س م��ن ك��ان��ون ال�ث��اين-
يناير � 2021أكرث و�ضوحا.
وقبل �شهور من موعد االنتخابات،
�أعلن ترامب ب�أنها �ستكون مز ّورة
ولن يقبل باخل�سارة.
وع�ن��دم��ا ب��ات ف��وز ب��اي��دن وا�ضحا
ليلة االن �ت �خ��اب��ات ،رف����ض ترامب
التنازل.
وع �ل��ى م ��دى ��س�ت��ة �أ� �س��اب �ي��ع� ،سعى
مع �أن�صاره لإلغاء الأ�صوات التي

مت فرزها يف والي��ات رئي�سية عرب
رفع دعاوى قانونية وال�ضغط على
م�س�ؤويل الواليات.
وع�ن��دم��ا ف�شلت ج�ه��وده��م يف هذا
ال �� �ص��دد ،ت ��ر ّك ��زت �أن �ظ��اره��م على
ال� ��� �س ��اد� ��س م ��ن ك ��ان ��ون ال� �ث ��اين/
يناير ،عندما يعقد بن�س اجتماعا
ملجل�سي ال�ك��ون�غ��ر���س للم�صادقة
على فوز بايدن.
ودع � ��ا ت ��رام ��ب �أن� ��� �ص ��اره للتوجه
�إىل وا��ش�ن�ط��ن ق��ائ�لا يف تغريدة
“تظاهرة ك� �ب�ي�رة يف وا�شنطن
ب�ت��اري��خ  6ك��ان��ون الثاين-يناير.
كونوا هناك� ،ستكون (التظاهرة)
�صاخبة!».
كما �ضغط ترامب و�أن���ص��اره على
بن�س لعدم امل�صادقة على النتيجة،
بناء على تربيرات قانونية حددها
ون�شرها حلفاء ترامب بينهم كبري
م��وظ�ف�ي��ه م� ��ارك م �ي��دوز وبع�ض
النواب اجلمهوريني.
وفيما ا�ستعد الكونغر�س لاللتئام،

قال ترامب لأن�صاره خالل جت ّمع
يف البيت الأبي�ض �إن االنتخابات
ك��ان��ت “مز ّورة” وت �ع � ّه��د “عدم
التنازل �إطالقا».
و�أ��ش��ار �إىل بن�س ه��و املفتاح قائال
“�إذا ق � ��ام م ��اي ��ك ب �ن ����س ب ��الأم ��ر
ال�صحيح ،ف�سنفوز باالنتخابات».
�وج��ه �إىل
وح��� ّ�ض احل�شد على ال�ت� ّ
الكونغر�س و”القتال».
وب ��ال� �ت ��ايل� � ،س��ار الآالف باتجّ اه
ال �ك��اب �ي �ت��ول ،ب �ي �ن �ه��م �أع� ��� �ض ��اء يف
جم �م��وع��ات ن��ا��ش�ط��ة ه��ي “براود
بويز” و”�أوث كيربز” ،ارتدى
ال� �ع ��دي ��د م �ن �ه��م � � �س �ت�رات واق �ي ��ة
وخوذات.
ويف ف� �ن ��دق ق ��ري ��ب� ،أدار حلفاء
ترامب “غرفة حرب” كانوا على
ت��وا��ص��ل م�ن�ه��ا م��ع الأ� �ش �خ��ا���ص يف
ال�شارع واملكتب البي�ضاوي والنواب
اجلمهوريني يف الكونغر�س.
و�أدى االعتداء العنيف الذي �أعقب
ذلك �إىل �إغالق الكابيتول و�أوقف

من ّ
معنفات �إىل نا�شطات ..عراقيات يكافحن العنف مل�ساعدة �أخريات

تدخل �أزهار م�سرع ًة �إىل مكتبها يف �إحدى
الإدارات ال�ع��ام��ة يف ب�غ��داد قبيل انتهاء
ال��دوام .تلملم �أغرا�ضها قبل �أن تتوجه
لبدء �إعطاء دورات قانونية لن�ساء معنفات م�ستفيدة من جتربتها املريرة يف انت�شال
عائلتها من �أيدي رجل “كادت متوت” على يده .ل�سنوات ،واجهت عائلتها والأعراف
االجتماعية وقانوناً ال يعطي �أولوية لق�ضايا الن�ساء ،قبل �أن تنجح يف �أن حت�صل
على الطالق من رجل عنيف تزوجته ب�ضغط عائلي بعدما ترمّلت ّ
ب�سن �صغرية.
وت��روي �أزه��ار ( 65عاماً) التي باتت الآن نا�شطة حقوقية منخرطة يف منظمة
“�شبكة الن�ساء العراقيات”� ،أنها “�شعرت �أنني �ضعيفة �أمام القانون ،لذلك قررت
درا�سة” احلقوق .وت�ضيف �أنها بعدما ح�صلت على �شهادتها اجلامعية يف القانون،
باتت ت�ساعد “ن�ساء �أخ��ري��ات م��ن معرفتي وجت��رب�ت��ي ...لكي يعرفن حقوقهن
ويتمكنن من الدفاع عن �أنف�سهن� ...أي امر�أة معنفة �أو حتتاج م�ساعدة ق�ضائية
•• وا�شنطن-وكاالت

املخ�ص�صة لها ،للأن�شطة االقت�صادية �أو ملقربني من امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية،
وهي ممار�سة منت�شرة على نطاق وا�سع يف املدينة .و�أ�ضاف �أن املليونريات
وال�سيا�سيني �أ�صحاب النفوذ يقيمون يف الأحياء ال�شمالية من العا�صمة،
وميلك معظم الأثرياء وال�سيا�سيني يف العراق ،م�ساكن و�أن�شطة جتارية يف
هذا القطاع من املدينة ،وهي منطقة مل تت�أثر بال�سيول ،لأن احلكومة �أقامت
�شبكة لل�صرف فيها ،الأمر الذي يوحي ب�أن ال�سيول �ستعزز ال�صراع الطبقي
النامي يف �إقليم كرد�ستان العراقي .ويالحظ �أن حكومة كرد�ستان العراق
مل تدفع مرتبات موظفيها ب�شكل ثابت طيلة ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،حيث
�أ�صبح االجتاه هو دفع املرتبات كل � 50أو  70يوماً ،و ُت�شغل احلكومة 90%
من قوة العمل يف الإقليم ،الأمر الذي يجعل موظفي الدولة ميثلون العمود
الفقري القت�صاد الإقليم ،وم��ع غياب املرتبات ،اختفت الطبقة الو�سطى
لتظهر حالة من التفاوت االجتماعي.

�أٌدعمها» .يف جمتمع �أبوي وحمافظ �إىل حد كبري ،تقود املنظمات غري احلكومية
والنا�شطات الن�سويات املعركة للدفاع عن حقوق املر�أة يف مواجهة العنف ،منددة
بتقاع�س ال�سلطات يف مواجهة هذه احلاالت وقوانني ال تن�صف الن�ساء .من حقيبة
�ضرب مربح تعر�ضت له على
يدها املليئة ب��الأوراق ،تخرج �أزهار �صوراً تو ّثق �آثار ٍ
يد زوجها .وتقول “اعتقدت �أنني كدت �أموت» .وت�ضيف وعلى وجهها الذي ل ّفته
بو�شاح قرمزي ،عالمات حتد“ ،كان ذلك يف العام  ،2010حينها قررت �أن �أك�سر
الطوق و�أقمت دعوى تفريق ،لكن القا�ضي كان يعرف زوجي ،وقام بر ّد الدعوى».
وت�ستطرد قائل ًة “قدّمت للقا�ضي ثالثة تقارير طبية توثق ال�ضرر اجل�سدي الذي
�أ�صابني .جوابه كان“ :لن �أفرق عائلة على �أ�سا�س تقارير طبية ،وماذا لو �ضرب
رجل زوجته؟» .بعد ع�شر �سنوات ،ح�صلت �أزهار على الطالق .خالل تلك الفرتة،

ا�ست�أجرت منز ًال خا�صاً بها مع �أوالدها الثمانية ،وعملت يف ثالث وظائف لتعيلهم،
بينها �إعطاء درو�س خ�صو�صية وقيادة �سيارة �أجرة .و�أح�صت وحدة حماية الأ�سرة
يف وزارة الداخلية “� 17ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة خالل العام ،”2021
وفق ما يقول مدير العالقات والإعالم يف الوزارة اللواء �سعد معن لوكالة فران�س
ب��ر���س .ويتلقى اخل� ّ�ط ال�ساخن للوحدة نحو مئة ات�صال يومياً يف ب�غ��داد فقط
للإبالغ عن عنف �ضد ن�ساء .و�أظهر �إح�صاء لوزارة التخطيط العراقية ارتفاعاً
بن�سبة زواج القا�صرات خالل ع�شر �سنوات .فقد تزوجت “ 25,5%من الن�ساء
قبل بلوغهن � 18سنة و 10,5%قبل بلوغهن � 15سنة” ،بينما بلغت الن�سبتان
يف ع��ام  2011على ال�ت��وايل  21,7%و .»4,9%وي�ق��ول مدير وح��دة حماية
الأ�سرة يف وزارة الداخلية علي حممد �إن معظم الق�ضايا تنتهي ،حتى بعد حتويها

وا�شنطن بو�ست� :أزمات العامل املن�سية زادت �سوء ًا يف 2021

ال �� �ص��راع��ات .و�أ� �ض ��اف روغ ��ن “ال
مي �ك �ن �ن��ا �أن ن � ��دع ه � ��ذه الأزم � � ��ات
ت�ت�ف��اق��م .امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل يخزن
امل�شاكل لوقت الح��ق ،ومن امل�ؤكد
�أننا ال ن�ستطيع حل جميع م�شاكل
العامل ،ولكن عندما ال نحاول ،ف�إن
النتيجة غالباً ما تكون كارثية على
م�صاحلنا وم��دم��رة ل �ل��دول ،التي
نتجاهلها».

� 10أزمات �إن�سانية
ولفت �إىل �أن “ال�شيء الوحيد الذي
ال ميكننا ق��ول��ه ه��و �إن �ن��ا مل نكن
نعرف” ،خا�ص ًة �أن جلنة االنقاذ
الدولية �أ�صدرت يف نهاية 2020
“قائمة مراقبة الطوارئ” لـ10
�أزم � � ��ات م�ن���س�ي��ة ك��ان��ت يف حاجة
ما�سة ال�ستجابة من قبل املجتمع
ال� ��دويل .و�أ� �ش��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل �أن
ال��وب��اء ي�ل�ح��ق م�ع��ان��اة ب�شكل غري
متنا�سب بالفقراء وال�ضعفاء.
وقال رئي�س جلنة الإنقاذ الدولية
ديفيد ميليباند �إن � 2021س ُيذكر
ب��ال �ع��ام “الذي اب�ت�ع��دن��ا ف�ي��ه عن
الذين يعانون �أكرث من غريهم».
و�أ� �ص��درت جلنة الإن �ق��اذ �أي���ض�اً ،يف
وق ��ت � �س��اب��ق م ��ن  2021قائمة
مراقبة حمدثة ،ونددت بت�صرفات

املجتمع الدويل ،وقالت �إن الو�ضع
الإن�ساين املتغري ال�سائد يف العديد
م��ن امل �ن��اط��ق امل�ن�ك��وب��ة ب ��الأزم ��ات،
يعرب عن “ف�شل يف الأنظمة».
وق��ال ميليباند �إن “ 2020علم
العامل كيف يكون العي�ش يف �أزمة”،
ولكن  2021علمنا كيف �سيكون
الأمر عندما ت�صبح الأزمة مطولة

وطبيعية ،وحتى روتينية ،وبالن�سبة
للذين يعي�شون يف �أكرث دول العامل
ه�شا�شة وت��اث��راً بال�صراعات ،ف�إن
الأزم��ة �شبه الدائمة ،هي الو�ضع
الطبيعي اجلديد.

�أفغان�ستان
و�أ� �ش��ار روغ��ن �إىل �أن ال ��دول التي

ح��ددت �ه��ا جل �ن��ة الإن� �ق ��اذ الدولية
تختلف يف ال�ع��دي��د م��ن النواحي،
ول� �ك ��ن ت �ع��ر� �ض��ت ل �ل �ت �ج��اه��ل �إىل
ح��د كبري م��ن ال�ع��امل م��ع تفاقــــــم
الأزم � � � � ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،واحتلت
�أفغان�ســــــتان مكانــة ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ارزة يف
الأخ�ب��ار خ�لال االن�سحاب الفا�شل
ل� �ل� �ق ��وات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة و�سيطرة

طالبان على ال�سلطة ،ولكن هناك
القليل م��ن احل��دي��ث ع��ن املجاعة
اجلماعية.
ويف اليمن ،عانى �أك�ثر من ن�صف
ال�سكان من انعدام الأمن الغذائي
يف  ،2021وف�ق�اً للجنة الإنقاذ،
مع ات�ساع نطاق احلرب الأهلية ،يف
عامها ال�سابع.
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� 10أعوام بعد تويل كيم ا ُ
حلكم...ال �شيء تغري يف كوريا ال�شمالية
•• عوا�صم-وكاالت

حاول �أ�ستاذ العالقات الدولية يف جامعة بو�سان الوطنية يف
كوريا اجلنوبية روبرت كيلي ،تف�سري �أ�سباب ا�ستقرار النظام
يف كوريا ال�شمالية ،رغم ا�ستبداده و�سوء �أدائ��ه االقت�صادي.
ومبنا�سبة مرور ع�شرة �أعوام على تويل كيم جونغ �أون احلكم،
كتب كيلي يف م��وق��ع “ ”1945ع��ن ك��وري��ا ال�شمالية التي
تقدم نف�سها ا�شرتاكية ،بينما هي يف الواقع دول��ة �أورويلية،
�أي ا�ستبدادية� .صممت ال�ساللة احلاكمة يف كوريا ال�شمالية
حكمها بنا ًء على النموذج ال�سوفييتي ،وال�شمولية املتطرفة
هي الأكرث بداهة فيه .لكن اجلي�ش الكبري واالقت�صاد املخطط
والت�شديد على العقيدة� ،سمات �أخرى يف هذا النموذج.

•• وا�شنطن-وكاالت

�أ�� �ش ��ار الأك ��ادمي ��ي غ�ي�ر امل �ق �ي��م يف
معهد نيوالينز الأمريكي يوجني
��ش��و��س��وف���س�ك��ي �إىل وج � ��ود �إط� ��ار
ع �م��ل ه�ي�ك�ل��ي ي���س�م��ح للمراقبني
بفهم وتوقع التدخالت الع�سكرية
ال ��رو�� �س� �ي ��ة يف ال �ف �� �ض��اء م ��ا بعد
ال���س��وف�ي�ي�ت��ي .ورغ ��م ك��ل الكلمات
القا�سية يف مو�سكو ،تظهر �سجالت
رو�سيا �أن اجتياحاً لأوكرانيا غري
م ��رج ��ح ح �� �س��ب �شو�سوف�سكي.
وللإجابة على �س�ؤال عن الأهداف
ال�ت��ي �ستدفع ب��وت�ين الجتياحها،
ي �ج��ب ال ��رج ��وع �إىل ال�ضرورات
اجليو�سيا�سية التي ت�ؤطر �أ�ساليب
�صنع ال �ق��رار يف م��و��س�ك��و� .أو�ضح
�شو�سوف�سكي يف جم�ل��ة “فورين
بولي�سي” �أن ه ��ذه ال�ضرورات،
ه ��ي ،ت��وط�ي��د اجل�ب�ه��ة ال�سيا�سية
ال��داخ �ل �ي��ة ،وح �م��اي��ة رو� �س �ي��ا من
التهديدات الأجنبية �سوا ًء �صدرت
م��ن اجل�ي�ران �أو ال�ق��وى الدولية،
وتو�سيع النفوذ �إقليمياً خا�ص ًة يف
دول االحت��اد ال�سوفييتي ال�سابق
و�أبعد من ذلك ما �أمكن.
ال ا�ستخفاف �أو ع�شوائية
�إن تو�سيع حلف �شمال الأطل�سي،
ن � ��ات � ��و ،ل �ي �� �ش �م��ل دول االحت � � ��اد
ال �� �س��وف �ي �ي �ت��ي ال �� �س��اب �ق��ة ينتهك
��ض��رورة رو�سية �أ�سا�سية م��ا يعني
��ش�ع��ور م��و��س�ك��و ب�غ�ي��اب الأم� ��ان يف
م��واج �ه��ة ال � ��دول امل � �ج ��اورة التي
ت�ن���ض��م �إىل ن ��ات ��و ،ويف مواجهة
ال�ق��وى اخل��ارج�ي��ة ال�ت��ي تدعمها،
وب�شكل �أ�سا�سي الواليات املتحدة.
ك� ��ان� ��ت رو� � �س � �ي� ��ا � �ض �ع �ي �ف��ة ج � ��داً
وع��اج��زة ع��ن وق��ف تو�سع ن��ات��و يف
�أوروب� ��ا ال��و��س�ط��ى ودول البلطيق
يف ال�ت���س�ع�ي�ن��ات و�أوائ � � ��ل الألفية

�أي��دي��ول��وج�ي�اً ،تتخلى ك��وري��ا ال�شمالية ع��ن الفكر املارك�سي
اللينيني م�ن��ذ ن�ه��اي��ة احل ��رب ال� �ب ��اردة ،وت�ستبدله بقومية
م�ستنبطة داخلياً ،وبعبادة احلاكم ،وباالكتفاء الذاتي .لكن
الكثري م��ن الهيكل ال�ستاليني ،ال ي��زال قائماً مثل الدولة
البولي�سية ،وم�ع���س�ك��رات االع �ت �ق��ال ،واال� �ش�تراك �ي��ة .وكانت
النتيجة ح�سب كيلي ،ان�صهاراً غريباً بني الإقطاعية على
ر�أ���س الهرم مقرتنة بهيكلية ا�ستبدادية �شبه �شيوعية على
م�ستوى القاعدة .تواجه هذه الهيكلية �سوء �أداء اقت�صادي
مزمناً وف�ساداً منت�شراً على نطاق وا�سع ،وعزلة عن اقت�صاد
العامل ب�سبب ال�سلوك غري ال�شرعي وتطوير البالد �صواريخ
ن��ووي��ة .وي�ب��دو ذل��ك �إىل ح��د كبري م��زي�ج�اً غ�ير م�ستقر� .إذ
يتحدث املراقبون ب�شكل روتيني عن انهيار حمتمل لكوريا

ال�شمالية ،كما �أن �سيناريوهات حماكاة انهيار ال�شمال� ،أمر
�شائع يف امل�ؤمترات التي تناق�ش الأو�ضاع الكورية ال�شمالية.
ومع ذلك ،ال تنهار تلك الدولة.
وك��وري��ا ال�شمالية ه��ي الآن حت��ت حكم ال��زع�ي��م ال�ث��ال��ث من
ال�ساللة نف�سها ،وتبدو الأخرية م�ستقرة جداً ح�سب الكاتب.
ومل تنفتح كوريا ال�شمالية على العامل اخلارجي ،ومل تعتنق
الليبريالية ،ومل تغري �أ�سلوب حكمها.
ومل تواجه ث��ورة داخلية ،ال �شعبية ،و ال عنا�صر يف احلكم.
مل يحدث قط ما ي�شبه ال�ث��ورات املخملية �أو “العربية” �أو
“امللونة” .ويوا�صل املراقبون توقع تغيريات كربى يف كوريا
ال�شمالية ،دون جدوى.
بالكاد تغريت كوريا ال�شمالية حتت حكم كيم ،وكرر عدد من

املحللني �أن��ه كان �إ�صالحياً ،لكن ي�صعب حتديد تغري� ،أكرث
من تعديالت اقت�صادية �ضعيفة.
�إن االنفتاح االقت�صادي العميق مثل ال��ذي ح�صل مع دينغ
�شياو بينغ يف ال���ص�ين� ،أو االن�ف�ت��اح ال�سيا�سي م��ع ميخائيل
غوربات�شيف يف االحت ��اد ال�سوفييتي ،مل يح�صال يف كوريا
ال�شمالية .حتى دول ما بعد املارك�سية مثل كوبا ،وموزمبيق،
حمكومة ب�شكل �أف�ضل ،وه��ي �أك�ثر ارتباطاً بالعامل ،و�أكرث
ليبريالية من كوريا ال�شمالية.
اختار كيم علناً تدهور عالقاته بالعامل بت�سريع برناجمه
ال�صاروخي النووي الذي ورثه عن والده ،ما ت�سبب عقوبات
قا�سية منذ  2016قطعت تقريباً جميع الروابط االقت�صادية
ال�شرعية مع �سائر العامل.

املتغريات اخلم�سة التي قد تنتهي باجتياح رو�سيا لأوكرانيا؟

م��ن ��ض��رورات�ه��ا ،ك�م��ا �أن ��ه مل يكن
هنالك تهديد �أطل�سي .بالتايل،
كانت الكلفة �أكرب من املنافع.

احل��ال�ي��ة� ،أرادت مو�سكو الذهاب
�إىل احلرب يف جورجيا يف ،2008
ث��م يف �أوك��ران�ي��ا �سنة  2014ملنع
ذل ��ك .ل�ك��ن ح�ت��ى ه ��ذا ال �ق��رار مل
ي �ت �خ��ذه ال �ك��رم �ل�ين با�ستخفاف
�أو ع���ش��وائ�ي�اً ،م��ا ينقل املراقبني
�إىل �إط ��ار ال�ع�م��ل ع��ن التدخالت
الع�سكرية الرو�سية.

املتغريات اخلم�سة
يف �آل �ي��ة ��ص�ن��اع��ة ال �ق��رار للتدخل
ال�ع���س�ك��ري اخل��ارج��ي يف الف�ضاء
ال�سوفييتي ال���س��اب��ق �أو االمتناع
عنه ،ت�ستخدم احل�سابات الرو�سية
�إطار عمل ا�سرتاتيجي ،ي�ستند �إىل
خم�سة م�ت�غ�يرات ،امل�ث�ير ،والدعم
امل �ح �ل��ي ،ورد ال �ف �ع��ل الع�سكري
امل �ت ��وق ��ع ،وال �ع �م�لان �ي��ة التقنية،
والكلفة ال�سيا�سية واالقت�صادية
املحتملة مثل العقوبات والقيود
الديبلوما�سية� .إذا مل يكف �شرط
م��ن ه��ذه ال���ش��روط� ،أو مل يوجد،
ف �ع �ن��ده��ا ال ُي ��رج ��ح �أن تتدخل
رو�سيا ع�سكرياً حتى داخل الف�ضاء
ال�سوفييتي ال�سابق� .أم��ا �إذا كانت
ج �م �ي��ع ه� ��ذه ال �ع ��وام ��ل حا�ضرة،
ف �ه �ن��ال��ك اح� �ت� �م ��ال �أك� �ب��ر بكثري
لتدخل ع�سكري رو�سي يف اخلارج.
و�إذا ك ��ان ��ت امل� �ق ��ام ��رة الرو�سية
خ��اط �ئ��ة ،ف���س�ت��دف��ع م��و��س�ك��و ثمناً
باهظاً جداً.
ح�سابات جورجيا
ي �ع �ط��ي ��ش��و��س��وف���س�ك��ي االجتياح
الرو�سي جلورجيا مث ً
ال على ذلك،
وحينه ،ك��ان��ت امل�ت�غ�يرات اخلم�سة
م � ��وج � ��ودة .ك � ��ان امل � �ث�ي��ر ،ق�صف
جورجيا لقرى �أو�سيتيا اجلنوبية.

�أما الدعم املحلي للتدخل الرو�سي
فكان قوياً ،لكن فقط ،يف �أو�سيتيا
اجل�ن��وب�ي��ة و�أب �خ��ازي��ا ،ف�ل��م تر�سل
قواتها �إىل العمق اجلورجي حيث
كان الدعم املحلي �أ�ضعف بكثري.
ك��ان ل��رو��س�ي��ا و� �ص��ول مبا�شر �إىل
ج��ورج�ي��ا ع�بر نفق روخ�ت��ي بينما
كانت القوات الع�سكرية اجلورجية
�أ�ضعف بكثري من القوات الرو�سية،
م ��ا ج �ع��ل ال �ت��دخ��ل ع �م�لان �ي �اً من
الناحية التقنية .ومل تكن جورجيا
دول ��ة �أط�ل���س�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل توقعت
م��و��س�ك��و ،رد ف�ع��ل غ��رب��ي حم ��دو ٍد
ن�سبياً� ،أم ��ا الكلفة ف�ك��ان��ت قابلة
لل�سيطرة ع�ل�ي�ه��ا .ه��دف��ت رو�سيا
�إىل تقوي�ض م�سعى جورجيا �إىل
االن�ضمام لناتو ،فكانت النتيجة

حرباً بني رو�سيا وجورجيا.
�أوكرانيا 2014
�أم ��ا يف االج�ت�ي��اح ال��رو��س��ي ل�شرق
�أوك � ��ران � �ي � ��ا ،ح �� �ض��رت املتغريات
اخل � �م � �� � �س� ��ة جم� � � � � � � � ��دداً ،ح �� �س ��ب
� �ش��و� �س��وف �� �س �ك��ي .ك� ��ان امل� �ث�ي�ر ،هو
ث � � � ��ورة م� � �ي � ��دان ال � �ت� ��ي �أط� ��اح� ��ت
بالرئي�س امل��وايل لرو�سيا فيكتور
يانوكوفيت�ش.
وك��ان ال��دع��م املحلي ق��وي�اً يف �شبه
ج ��زي ��رة ال �ق ��رم ودون� �ب ��ا� ��س ،لكنه
ك��ان حم��دوداً ج��داً يف �سائر �أنحاء
البالد .لوج�ستياً ،امتلكت رو�سيا
�أ� �س��ا� �س �اً ق ��وات يف ال �ق��رم وو�صو ًال
مبا�شراً �إىل دونيت�سك ولوغان�سك.
لكن ال��ذه��اب �إىل مناطق �أب�ع��د يف

�أوك��ران �ي��ا ،ك��ان �سيتطلب خطوط
�إمداد طويلة ،واملرور ب�أرا�ض �أكرث
ع��دوان�ي��ة .مثل ج��ورج�ي��ا ،مل تكن
�أوك��ران�ي��ا ع�ضواً يف ن��ات��و وتوقعت
رو� �س �ي��ا �أال ي�ت��دخ��ل احل �ل��ف عقب
االج �ت �ي��اح .ه��دف��ت رو��س�ي��ا حينها
�إىل تقوي�ض احلكومة الأوكرانية
امل��وال �ي��ة ل �ل �غ��رب ،وم �ن��ع ان�ضمام
كييف �إىل ناتو فكانت النتيجة �أن
�ضمت رو�سيا القرم ،واندلع النزاع
االنف�صايل يف �شرق �أوكرانيا ،وال
يزال م�ستمراً �إىل اليوم.
توفرت الدوافع...
ومل تتدخل
انتقل �شو�سوف�سكي لي�سرد �أمثلة
�أخ � ��رى ،مل ت�ت��دخ��ل ف�ي�ه��ا رو�سيا

ع�سكرياً رغم توفر التربيرات .مل
تتدخل رو�سيا ع�سكرياً �ضد �إ�ستونيا
يف ،2007بعد حادثة نقل متثال
اجلندي الربونزي الذي يرمز �إىل
الت�ضحيات ال�سوفيتية لتحرير
البالد من النازية ،رغ��م التربير
امل�م�ك��ن بحماية الإ��س�ت��ون�ي�ين من
�أ��ص��ل رو��س��ي ،وذل��ك لأن �إ�ستونيا
كانت ع�ضواً يف احللف الأطل�سي،
وت��وق �ع��ت م��و��س�ك��و ك�ل�ف��ة مرتفعة
جداً �إذا حتركت ع�سكرياً.
ومل تتدخل رو�سيا ع�سكرياً �أي�ضاً
بعد �صدامات �إثنية بني القرغيز
والأوزب ��ك يف جنوب قرغيز�ستان
يف  2010رغ ��م ط�ل��ب احلكومة
القرغيزية ،ذل��ك �أن ال�ت��دخ��ل مل
يكن �أ�سا�سياً لرو�سيا لتحقق �أياً

تعطيل الدرا�سة اليوم يف الكويت الرئي�س املوريتاين ال�سابق امل�سجون يخ�ضع لعملية جراحية
ب�سبب �سوء الأحول اجلوية

•• الكويت -وام:

�أعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف الكويت �أم�س عن وقف الدرا�سة غدا
للطلبة يف كافة املدار�س احلكومية واخلا�صة نظرا حلالة الطق�س والظروف
اجلوية التي متر بها الكويت .ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا /عن بيان
�صادر عن الوزارة �أنه مت كذلك ت�أجيل االختبارات املقررة للمراحل املتو�سطة
وال�صفوف العا�شر واحلادي ع�شر لليوم االثنني بالإ�ضافة �إىل تعطيل الدرا�سة
احل�ضورية جلامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
و�أكادميية الفنون واجلامعات اخلا�صة على �أن تعلن كل جهة عرب موقعها
الر�سمي الإج ��راءات اخلا�صة بها .وق��ال الدكتور علي امل�ضف وزي��ر الرتبية
والتعليم العايل الكويتي �إن العمل جار من قبل قيادات وزارة الرتبية وم�س�ؤويل
املناطق لر�صد حالة املدار�س واتخاذ الإج��راءات الالزمة وال�سريعة حلل �أي
م�شاكل �أو �أ�ضرار تكون قد تعر�ضت لها جراء الأمطار الغزيرة احلالية.

رو�سيا تتجاوز حاجز الـ 9.5
مليون حالة �شفاء من كورونا

•• مو�سكو-وام:

جتاوز عدد حاالت املر�ضى املتعافني من فريو�س كورونا امل�ستجد يف رو�سيا
�أم�س حاجز الـ  9ماليني ون�صف املليون �شخ�صا  ،وذلك بعد متاثل 26976
مري�ضا لل�شفاء التام ومغادرتهم امل�ست�شفى خالل الـ � 24ساعة املا�ضية لي�صل
بذلك �إجمايل الذين تعافوا من كورونا �إىل ت�سعة ماليني و � 524ألفا و 39
�شخ�صا  .و�أعلنت ال�سلطات ال�صحية الرو�سية يف تقريرها اليومي وبح�سب
وكالة “انرت فاك�س” للأنباء عن انخفا�ض م�ؤ�شري الإ�صابات والوفيات ،
حيث مت ت�سجيل � 18233إ�صابة جديدة بالفريو�س خالل اليوم الأخري
لي�صبح �إجمايل عدد الإ�صابات  10ماليني و� 537ألفا و� 966إ�صابة ومت
ر�صد  811حالة وفاة خالل �آخر � 24ساعة ،ليبلغ �إجمايل عدد الوفيات
الناجمة عن الوباء يف البالد � 310آالف و 518حالة وفاة .

�إ�سرائيل ت�سجل 4197
�إ�صابة جديدة بـ كورونا

•• رام اهلل-وام:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أم����س ت�سجيل � 4197إ��ص��اب��ة جديدة
بفريو�س ك��ورون��ا خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية يف وق��ت وا�صلت احلاالت
اخلطرية يف االرتفاع .وقالت الوزارة يف بيان ان الإ�صابات الن�شطة ارتفعت �إىل
 31958وبذلك بلغ �إجمايل الإ�صابات بكورونا  1392144بينما �إجمايل
الوفيات  8244حالة وفاة منذ الإع�لان عن انت�شار الفريو�س يف البالد يف
مار�س  .2020وم��ع ات�ساع دائ��رة تف�شي الفريو�س خ�لال املوجة اخلام�سة
للجائحة و�سعت وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية بالتعاون مع �صناديق املر�ضى
من الفحو�صات حيث مت خالل الـ� 24ساعة املا�ضية �أخ��ذ  92503عينات
خمربية الكت�شاف كورونا� ،أظهرت النتائج �أن  4.57%منها موجبة.

•• نواك�شوط�-أ ف ب

خ�ضع الرئي�س املوريتاين ال�سابق حممد ولد عبد العزيز ( 56عامًا) امل�سجون
منذ حزيران-يونيو يف ا ّتهامات ف�ساد ،لعملية الق�سطرة القلبية م�ساء ال�سبت
“بنجاح” يف م�ست�شفى القلب الوطني بنواك�شوط .وت�ساعد الق�سطرة القلبية
على تو�سيع الأوردة من �أجل حت�سني تدفق الدم يف ج�سم املري�ض .و ُنقل عبد
العزيز الذي تر�أّ�س الدولة املوريتانية من  8002حتى �“ 9102إىل املركز
اال�ست�شفائي م��ن �أج��ل رع��اي��ة طارئة” ،بح�سب املحامي حممد ال��دي��ن ولد
�أ�شدّو الذي دعا ال�سلطات لإجالء موكله �إىل اخلارج من �أجل رعاية “مر ّكزة».

و�أعلن امل�ست�شفى �أن “العملية �أُج��ري��ت بنجاح ،مبوافقة ال�سيد عبد العزيز
دون ت��ردّد وبعد �إع�لام عائلته” ،يف بيان و ّقعه مدير امل�ست�شفى وهو الطبيب
ال�شخ�صي للرئي�س ال�سابق .وك��ان��ت حمكمة اال�ستئناف يف نواك�شوط قد
رف�ضت مطلع ت�شرين الثاين/نوفمرب م ّرة �أخرى طل ًبا �ساب ًقا بالإفراج املوقت
عن الزعيم املوريتاين ال�سابق .وقالت عائلته يف بيان �صدر م�ساء الأربعاء �إنها
“تخ�شى من ت�صفيته اجل�سدية” من قبل النظام الذي “ف�شل يف حماوالته
ووجه قا�ضي حتقيق يف نواك�شوط يف �آذار/مار�س �إىل عبد
ت�صفيته �سيا�س ًيا»ّ .
العزيز تهم ف�ساد وغ�سل �أم��وال وثراء غري م�شروع وتبديد املمتلكات العامة
ومنح مزايا غري م�ستحقة وعرقلة �سري العدالة.

تون�س ت�ستعد ملوجة جديدة من كورونا وخماوف من �أوميكرون

•• تون�س-وكاالت

ت�ؤكد جميع امل�ؤ�شرات الوبائية املتعلقة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف تون�س
على بوادر موجة خام�سة من فريو�س كورونا تتعلق باملتحور �أوميكرون.
و�أكدت ال�سلطات ال�صحية �أن البالد ت�شهد يف الأيام الأخرية ارتفاعا يف عدد
الإ�صابات بكورونا بعد جت��اوز معدل التحاليل الإيجابية  10باملائة من
�إجمايل عمليات التق�صي عن الفريو�س ،وهو ما يف�سره الأطباء بخا�صية
�سرعة انت�شار العدوى التي متيز متحور “�أوميكرون» .وقال ع�ضو اللجنة
العلمية ملجابهة فريو�س كورونا الدكتور ريا�ض دغفو�س يف ت�صريحات
ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن “امل�ؤ�شرات امل�سجلة تبني دخول تون�س يف موجه
جديدة من انت�شار كورونا ،كما ت�ؤكد دخول متحور �أوميكرون �إىل البالد
بعد �أن ك�شف التقطيع اجليني �أن �أكرث من  30باملائة من احلاالت امل�صابة
ب�ك��ورون��ا حاملة ملتحور �أوميكرون” ،منبها امل��واط�ن�ين �إىل ��ض��رورة �أخذ
املزيد من احليطة والتقيد ب�إجراءات الوقاية يف �أ�شهر ف�صل ال�شتاء ،و�إىل
ا�ستكمال تلقي اجلرعة الثالثة من التطعيم خا�صة بالن�سبة لكبار ال�سن
وحاملي الأم��را���ض املزمنة يف هذه املرحلة .و�أ�ضاف دغفو�س �أن فر�ضية
�إق��رار حجر �شامل يف البالد مل تعد مطروحة بعد تطعيم �ستة ماليني
�شخ�ص �ضد ال�ف�يرو���س ،وب�ع��د �أن �أ��ص�ب��ح ك��ل ال�ع��امل يتعاي�ش م��ع الوباء

الذي جتاوز عامه الثاين ،الفتا �إىل �أن تون�س تعمل على تعزيز �إجراءات
الرقابة على احلدود لتق�صي احلاالت الوافدة مبا ي�سمح باحلد من انت�شار
العدوى بكورونا .من جهتها قالت املخت�صة يف علم املناعة الدكتورة �سمر
�صمود يف ت�صريحات ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن متحور �أوميكرون على
امل�ستوى الفردي يبدو �أقل خطورة من متحورات �أخرى ولكن على امل�ستوى
اجلماعي يكت�سي خطورته من كونه �سريع االنت�شار ما يدعو لتوخي كل
احلذر وجتنب التجمعات .و�أو�ضحت �صمود �أن عالمات �أوميكرون تظهر
بعد � 48ساعة من التقاط العدوى فيما ت�ستغرق �أعرا�ضه وقتا �أطول من
�أعرا�ض املتحورات الأخرى ،ف�ضال عن ت�سببه يف تداعيات خطرية لعدد من
الأ�شخا�ص .وقالت وزارة ال�صحة �إن املخزون اال�سرتاتيجي من الأك�سجني
الطبي كاف ويلبي االحتياجات و�إن القطاعات الطبية و�شبه الطبية اكت�سبت
جتربة مهنية كافية حول التعامل مع تطور الو�ضع الوبائي متكنهم من
القيام مبهامهم على �أح�سن وج��ه يف ح��ال تطور الو�ضع ال��وب��ائ��ي .فيما
رجح مدير معهد با�ستور وع�ضو اللجنة العلمية ملكافحة كورونا ها�شمي
الوزير� ،أن ي�صبح متحور �أوميكرون الأكرث انت�شاراً يف تون�س ويزيح متحور
“دلتا” الهندي الذي تبلغ ن�سبة انت�شاره  60باملائة من جمموع الإ�صابات،
مو�ضحا �أن انت�شار متحور �أوميكرون يف تون�س كان نتيجة دخول حاالت من
خارج البالد بع�ضها لطلبة �أجانب يدر�سون بتون�س.

هل جتتاح �أوكرانيا؟
ل�ل��إج ��اب ��ة ع �ل ��ى ه � ��ذا ال� ��� �س� ��ؤال،
يتطرق �شو�سوف�سكي �إىل الهدف
امل �ح��دد ال ��ذي ق��د حتققه مو�سكو
م��ن اجتياحها ،ال ج��واب وا�ضحاً
ع �ل��ى ذل� ��ك� ،إال ت��و��س�ي��ع تقوي�ض
احلكومة الأوكرانية� ،أو ا�ستخدام
االن�ت�ق��ام حل�شد ال��دع��م املحلي �أو
ت��وج�ي��ه ر� �س��ال��ة �إىل ال �غ��رب ،دون
م �ث�ي�ر ج ��وه ��ري ،ي �ب ��دو التدخل
غ�ي�ر م��رج��ح .وق ��د ي��رت��د القرار
�سلباً على مو�سكو ،ويدفع �أوكرانيا
�أك �ث ��ر �إىل ن� ��ات� ��و ،الأم� � � ��ر ال� ��ذي
ينتهك واحداً من �أهم ال�ضرورات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��رو� �س �ي��ة ،وبعد
�أن ت��وف��رت امل�ت�غ�يرات اخلم�سة يف
 ،2014ت�غ�ير ع��دد منها اليوم.
على �سبيل املثال ،حتظى �أوكرانيا
حالياً بدعم غربي �أع�ظ��م بكثري،
ورغ��م �أنها لي�ست ع�ضواً �أطل�سياً،
� �س �ت �ك��ون ال �ك �ل �ف��ة االقت�صادية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ع �� �س �ك��ري��ة� ،أكرب
ب�ك�ث�ير ع�ل��ى رو� �س �ي��ا .ع �ل�اوة على
ذل��ك� ،سيكون الدعم املحلي داخل
�أوك ��ران� �ي ��ا الج �ت �ي��اح رو� �س��ي �أدن ��ى
بكثري مم��ا ك��ان عليه يف ،2014
با�ستثناء معاقل دونبا�س والقرم،
ح �ي��ث ل��رو� �س �ي��ا �أ� �س��ا� �س �اً ق� ��وات �أو
عنا�صر ع�سكرية.
هل من بدائل لرو�سيا؟
�إن تطبيق �إط ��ار العمل ه��ذا على
ال� �ت ��دخ ��ل ال �ع �� �س �ك��ري ي �ع �ن��ي �أن
اج�ت�ي��اح�اً ع�سكرياً رو��س�ي�اً وا�سعاً
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لأوك��ران�ي��ا غري مرجح .لكن ذلك
ال مي�ن��ع ات �خ��اذ رو� �س �ي��ا �إج � ��راءات
ع���س�ك��ري��ة ب��دي �ل��ة غ�ي�ر تقليدية،
ح�سب الكاتب.
وي�شمل ذل��ك اللجوء �إىل جوانب
خمتلفة من احلرب الهجينة ،مثل
ال�ن���ش��اط��ات ال �� �س��ري��ة ،والتالعب
ال�سيا�سي والهجمات ال�سيبريانية،
والربوباغندا ،والت�ضليل ،مبا يف
ذلك الإيحاء باجتياح حمتمل كما
يح�صل حالياً.
وه�ن��ال��ك �أي���ض�اً اح�ت�م��ال مراكمة
بناء ع�سكري يف �أماكن �أخرى مثل
ن�شر الأ�سلحة يف كالينينغراد� ،أو يف
بيالرو�سيا.
غري مرجح...
ال يعني م�ستحيل
رغ��م م��ا �سبق ،يو�ضح ال�ك��ات��ب �أن
اج�ت�ي��اح�اً رو��س�ي�اً لأوك��ران �ي��ا لي�س
م �� �س �ت �ح �ي�ل ً�ا ،مب� ��ا �أن ال� �ظ ��روف
ق��د ت�ت�غ�ير ل� �ت� ��ؤدي �إىل ح�سابات
م�غ��اي��رة يف م��و��س�ك��و� .إ� �ض��اف��ة �إىل
ذل��ك ،ف ��إن �إط��ار العمل ه��ذا لي�س
ب�صمة ع�سكرية جذورها يف وثائق
��س�ي��ا��س�ي��ة حم� � ��ددة ،ل �ك �ن��ه من ��وذج
م��دف��وع جت��ري�ب�ي�اً ب��اال��س�ت�ن��اد �إىل
م�لاح �ظ��ة االجت� ��اه� ��ات وطريقة
ات � �خ ��اذ ال� � �ق � ��رارات ال ��رو� �س �ي ��ة يف
ال �ف �� �ض��اء ال �ع �� �س �ك��ري ،حت ��ت حكم
بوتني .وتظهر القراءة املتانية �أن
ا�ستخدام رو�سيا للقوة الع�سكرية
يف ح�ق�ب��ة ال��رئ�ي����س احل� ��ايل ،و�أن��ه
متحفظ ويتفادى املخاطر وي�ستند
�إىل حتليل قوي لكلفة واملنفعة يف
كل حالة على حدة ،رغم �أنه يبدو
غالباً عدوانياً وع�شوائياً .لكن هذا
الإط ��ار ال ي�سمح بفهم تدخالت
رو� �س �ي��ا ال�ع���س�ك��ري��ة يف �أوكرانيا
وال �ف �� �ض��اء ال���س��وف�ي�ي�ت��ي ال�سابق
وح�سب ،بل با�ستباقها �أي�ضاً.

ال�صني ت�سجل � 191إ�صابة
جديدة بكوفيد19-

•• بكني-رويرتز

�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أم�س الأحد ت�سجيل � 191إ�صابة
جديدة م�ؤكدة بفريو�س كورونا �أم�س الأول ال�سبت ،انخفا�ضا من 231
�إ��ص��اب��ة يف ال�ي��وم ال�سابق .وق��ال��ت اللجنة يف بيان �إن  131م��ن الإ�صابات
اجلديدة انتقلت �إليها العدوى حمليا ،انخفا�ضا من  175قبل يوم .وكانت
معظم الإ�صابات اجلديدة يف �إقليم �شن�شي ب�شمال غرب البالد والذي تخ�ضع
عا�صمته �شيان لإغ�لاق يف حماولة لل�سيطرة على انت�شار املر�ض .و�سجلت
ال�صني �أي�ضا � 52إ�صابة جديدة مل تظهر عليها �أعرا�ض ارتفاعا من  38يف
اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني تلك احلاالت على �أنها �إ�صابات م�ؤكدة .ومل
ت�سجل �أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند  .4636و�سجل بر ال�صني
الرئي�سي حتى يوم ال�سبت � 102505إ�صابات م�ؤكدة.

فل�سطني :ارتفاع عدد امل�صابني باملتحور �أوميكرون

••رام اهلل-وكاالت

�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أم�س الأحد ت�سجيل � 10إ�صابات جديدة
مبتحور “�أوميكرون” من فريو�س ك��ورون��ا يف ال�ضفة الغربية ،لريتفع
�إجمايل الإ�صابات امل�سجلة بهذا املتحور يف فل�سطني �إىل .77
ونقلت وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية ( وفا ) �أم�س عن الناطق با�سم
وزارة ال�صحة الفل�سطينية كمال ال�شخرة ،قوله �إن �إ�صابة واح��دة بهذا
املتحور ُ�سجلت يف قطاع غزة ،و 76يف ال�ضفة الغربية.
و�أهاب بجمهور املواطنني التوجه �إىل مراكز التطعيم يف املحافظات لأخذ
اللقاحات امل�ضادة للفريو�س ،حلماية �أنف�سهم وعائالتهم ،وب�ضرورة التقيد
ب�إجراءات ال�سالمة والوقاية.

تراجع الإ�صابات اجلديدة
بكوفيد 19-يف �أ�سرتاليا

•• �سيدين-رويرتز

تراجعت حاالت الإ�صابة اجلديدة بكوفيد 19-يف �أ�سرتاليا �أم�س الأح��د مع
تباط�ؤ االختبارات خالل عطلة نهاية الأ�سبوع ،لكنها ظلت �أعلى من � 30ألف
حالة فيما زادت حاالت الدخول �إىل امل�ست�شفيات يف والية نيو �ساوث ويلز و�سط
تنامي املخاوف ب�ش�أن ال�ضغوط املحتملة على منظومة ال�صحة العامة� .أظهرت
�أرقام وزارة ال�صحة �أن احلاالت التي مت ت�شخي�صها حديثا يف نيو �ساوث ويلز،
الوالية الأك�ثر اكتظاظا بال�سكان ،انخف�ضت �إىل  18278من  22577يف
اليوم ال�سابق مع تراجع عدد االختبارات التي �أجريت يف يوم ر�أ�س ال�سنة مبقدار
الربع .لكن �أع��داد دخ��ول امل�ست�شفيات والتي تقول ال�سلطات �إنها تراقبها عن
كثب �أكرث من �إجمايل عدد احلاالت ،مع التحول نحو التعاي�ش مع الفريو�س،
قفزت بن�سبة  18يف املئة �إىل  .1066ويف والية فيكتوريا ظلت �أعداد احلاالت
اليومية �أعلى من  7000و�سجلت كوينزالند رقما قيا�سيا بلغ  3587حالة
جديدة .و�سجلت �أ�سرتاليا �أكرث من  32200حالة انخفا�ضا من 35327
�أم�س الأول ال�سبت رغم �أن واليتي �أ�سرتاليا الغربية والإقليم ال�شمايل مل تن�شرا
بعد �أرقام الإ�صابات اجلديدة.
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وكيل دائرة الطاقة  :نقل مركز التحكم �إىل كهرباء ومياه الإمارات يعزز معايري كفاءة الطاقة
••�أبوظبي-وام:

14
18

�أكد �سعادة املهند�س �أحمد حممد الرميثي ،وكيل دائرة
الطاقة يف �أبوظبي� ،أن ا�ستكمال �شركة كهرباء ومياه
الإم � ��ارات عملية ن�ق��ل م��رك��ز ت��وزي��ع الأح �م��ال “مركز
التحكم” -ال�ت��اب��ع ل���ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للنقل والتحكم
“تران�سكو” � -إىل �أ�صولها ،يعد خطوة مهمة يف �سبيل
حتقيق �أف�ضل معايري كفاءة الطاقة يف الإمارات.
وت �ت��وىل ال���ش��رك��ة مب��وج��ب امل�ه�م��ة اجل��دي��دة م�س�ؤولية
اجل��دول��ة والتحكم وت�شغيل حمطات الإن�ت��اج امل�ستقل،
وو� �ض��ع اخل �ط��ط وال��درا� �س��ات الت�شغيلية ال �ت��ي تدعم

العمليات وحتقق التوازن بني العر�ض والطلب � ،إ�ضافة
�إىل ت�ع��زي��ز دور ال���ش��رك��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا اجل �ه��ة الوحيدة
امل���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ؤول��ة ع��ن � �ش �ـ��راء امل �ي��اه وال �ك �ه��رب��اء م��ن �شركات
الإنتاج.
و�أ�شاد �سعادته بهذه اخلطوة اال�سرتاتيجية ،التي تعك�س
م��رون��ة و�شفافية الإط ��ار التنظيمي يف �إم ��ارة �أبوظبي
وتعزز ثقة العمالء وامل�ستثمرين وجميع اجلهات املعنية،
مبا يدعم خطط حت ّول الطاقة يف �أبوظبي.
وقـــــــال  “ :تعك�س هذه اخلطوة مرونـــــــة قطـــــــاع الطاقة
يف اتخاذ كافـــــــة التدابيــــــــر والإج ��راءات التي تكفـــــــل
االرت�ق��اء بكامــــــل القطاع مم��ا ي�ســـــــاهم يف حتـ�ســــــني

وتطوير العمليات الت�شـــــغيلية وتعزيـــــز كفــــــاءة توزيــــــع
ال�ط��اق��ة ،وهـــــــو م��ا ي��دع��م خطط التحـــــول الأخ�ضر
واحل�ف��اظ على امل��وارد يف الإمـــــارة ،ويعمل على تعزيز
تنويع م�صادر �إنتـــاج الطاقــــــــة وا�ســــــتثماراتها ،وذلك
وف��ق �أف�ضل املمار�سات العامليـــــــة ،وتطوير منظومـــــة
متكاملة للعر�ض وال�ط�ل��ب على الطاقـــة قائمة على
اال�ستدامة “.
و�أ� �ض��اف �أن ق�ط��اع ال�ط��اق��ة يف �أب��وظ�ب��ي ميتلك �أنظمة
ت�شغيلية وبنية حتتية متطورة ت�ساعد يف الو�صول �إىل
م�ستويات متقدمة يف جم��ال خ��دم��ات النقل والتوزيع
ب�شكل مرن و�آم��ن ،يلبي احلاجة املتنامية للطلب على

ي�شهد م�شاركة �أكرث من  150عار�ضا حمليا ودوليا من  20دولة

�إك�سبو ال�شارقة ي�ستعد لإطالق الن�سخة  17من معر�ض �ستيل فاب  2022يف العا�شر من يناير اجلاري
 400عالمة جتارية عاملية رائدة يف جمال الأعمال املعدنية وعر�ض
لأبرز تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعـــة يف قطــاع احلديد وال�صلب
•• ال�شارقة-الفجر:

ي���س�ت�ع��د م��رك��ز �إك �� �س �ب��و ال�شارقة
لإطالق فعاليات الن�سخة  17من
معر�ض �صناعة وت�شكيل ال�صلب
وامل �ع��ادن “�ستيل ف��اب ،”2022
احل� � � ��دث الأك � �ب� ��ر م � ��ن ن� ��وع� ��ه يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�إفريقيا ،وال��ذي ينظمه بدعم من
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال�شارقة،
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ن � 10إىل 13
ي�ن��اي��ر اجل ��اري .وك���ش��ف امل��رك��ز �أن
ن���س�خ��ة “�ستيل ف ��اب ،”2022
�ست�شهد م�شاركة �أك�ثر م��ن 150
ع ��ار� ��ض حم �ل��ي ودويل م ��ن 20
دول��ة ميثلون نخبة من امل�صنعني
واملوردين العامليني ،و  400عالمة
جت� ��اري� ��ة م� ��ن ك �ب��رى ال �ع�ل�ام ��ات

املديني الق�صري والبعيد ،ويف�سح املجال لعمليات التو�سع
املحتملة يف القطاع.
وق� ��ال � �س �ع��ادت��ه �إن ن �ق��ل م��رك��ز ال�ت�ح�ك��م ��س�ي�ع�م��ل على
دع��م العمليات الت�شغيلية يف ال�ق�ط��اع و�سيمد �شركة
كهرباء ومياه الإم ��ارات بالبيانات الت�شغيلية الالزمة
وال �� �ض��روري��ة لتمكينها م��ن ال�ق�ي��ام بعمليات التحلية
والتوليد يف الإم��ارة ومناطق �أخ��رى يف دول��ة الإمارات،
وي�ساعد يف تعزيز ا�سرتاتيجيات توفري الطاقة ب�سهولة
وفق احلاجة ،وحتقيق �أمن التوريد ،مما ميكن �أ�صحاب
امل�صلحة �أي�ضاً من متابعة البيانات وامل�ؤ�شرات والنتائج
ب�شكل دوري.

العاملية الرائدة يف جمال الأعمال
املعدنية وال�ع��دي��د م��ن ال�صناعات
املرتبطة بها ،كما تت�ضمن عر�ض
لأب ��رز ت�ق�ن�ي��ات ال �ث��ورة ال�صناعية
الرابعة يف قطاع احلديد وال�صلب،
و�أح � � � ��دث الآالت والتجهيزات
واملكائن اخلا�صة ب�صناعة ال�صلب
وال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي �ث��ة يف جماالت
ت���ش�ك�ي��ل امل� �ع ��ادن و�أن �ظ �م��ة الليزر
م�ن�خ�ف���ض��ة ال�ت�ك�ل�ف��ة وخم�ص�صة
لقطع املعادن� ،إىل جانب ماكينات
ت�صنيع ال�صلب وال��روب��وت��ات التي
ت �ع �م��ل ب ��ال ��ذك ��اء اال�صطناعي،
وغ �ي ��ره� � ��ا م� � ��ن ال� �ت� �خ� ��� �ص� ��� �ص ��ات
الهند�سية ذات ال�صلة.
م�ستهدفات ا�سرتاتيجية
و�أك ��د ��س�ع��ادة �سيف حم�م��د املدفع

ال��رئ�ي����س التنفيذي مل��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة� ،أن معر�ض “�ستيل فاب
 ”2022يعد م��ن �أه��م الأحداث
ال�صناعية والتجارية املتخ�ص�صة
يف � �ص �ن��اع��ة احل� ��دي� ��د وال�صلب
والذي ينظمه املركز �سنوياً بهدف
حت �ق �ي��ق ج �م �ل��ة م ��ن امل�ستهدفات
اال�سرتاتيجية م��ن �أب��رزه��ا تعزيز
ان �ت �ع��ا���ش ق �ط��اع ��ص�ن��اع��ة ال�صلب
واملعادن يف �إم��ارة ال�شارقة ،ف� ً
ضال
ع��ن دع��م “م�شروع  300مليار”
ال� � �ه � ��ادف �إىل ت� �ط ��وي ��ر وحتفيز
القطاع ال�صناعي يف دولة الإمارات،
ورف��ع م�ساهمته يف ال�ن��اجت املحلي
الإج �م��ايل م��ن  133مليار درهم
�إىل  300مليار درهم بحلول عام
 ،2031م���ش�يراً �إىل �أه�م�ي��ة هذا
احلدث بالن�سبة لأقطاب ال�صناعة

وال �ت �ج��ار امل�ح�ل�ي�ين والإقليميني،
نظراً لدوره يف توفري من�صة دولية
لهم لال�ستفادة من الطلب املتزايد
من القطاعات الأ�سا�سية ل�صناعة
احل� ��دي� ��د وال� ��� �ص� �ل ��ب يف ال ��دول ��ة
وامل �ن �ط �ق��ة ،وال �ك �� �ش��ف ع ��ن �أح ��دث
تقنياتهم ومنتجاتهم وطرحها يف
الأ�سواق.
ا�ست�شراف م�ستقبل �صناعة
احلديد وال�صلب
و�أو� �ض��ح امل��دف��ع� ،أن م��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة ي�سعى من خالل الن�سخة
ال�سابعة ع�شر من معر�ض “�ستيل
ف� ��اب � ”2022إىل ا�ست�شراف
م�ستقبل �صناعة احلديد وال�صلب
ومواكبة التطورات املت�سارعة التي
ي���ش�ه��ده��ا ق �ط��اع ت�صنيع املعادن،

ح �ي ��ث � �س �ت �� �ش �ه��د �أروق � � � ��ة احل� ��دث
ع��ر��ض�اً لأح ��دث امل �ع��دات املتطورة
وال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رق�م�ي��ة امل�ستخدمة
يف جم��ال �أع �م��ال ت�شكيل املعادن،

وال �ت��ي �سيقدمها نخبة م��ن �أبرز
امل���ص�ن�ع�ين وال �ت �ج��ار م��ن خمتلف
دول العامل� ،إىل جانب عقد ندوات
متخ�ص�صة تناق�ش واقع وم�ستقبل

تركيا ترفع �أ�سعار الكهرباء
والغاز بن�سب عالية

•• �أنقرة-وكاالت

ه��ذه ال�صناعة ،م ��ؤك��داً �أن املركز
و� �ض��ع خ �ل�ال خ �ط �ت��ه التنفيذية
ال� �س �ت �� �ض��اف��ة امل �ع��ر���ض اعتبارات
ال� ��� �ص� �ح ��ة وال � �� � �س�ل��ام� ��ة جلميع
امل �� �ش��ارك�ي�ن وال � � � ��زوار يف مقدمة
�أول��وي��ات��ه م��ن خ�ل�ال ال�ع�م��ل على
اتخاذ �أق�صى الإجراءات والتدابري
االحرتازية.
ويتيح احلدث الذي �سيفتح �أبوابه
ل� �ل ��زوار ي��وم �ي �اً م��ن ال �� �س��اع��ة 10
��ص�ب��اح�اً ح�ت��ى  7م���س��اءً ،الفر�صة
للمخت�صني واملهند�سني لالطالع
على الأف �ك��ار وامل�ن�ت�ج��ات احلديثة
املعرو�ضة التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد
ال �� �ش��رك��ات امل���ص�ن�ع��ة امل�ح�ل�ي��ة على
حت�سني �إنتاجها يف معدات البناء
والت�شييد وال�ت�ع��دي��ن �إ��ض��اف��ة �إىل
�أع�م��ال اللحام والقطع والأنابيب
وغريها.

رفعت تركيا �أ�سعار الكهرباء والغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي ل �ل �م �ن��ازل م �� �ش�يرة �إىل
ارتفاع �أ�سعار الطاقة العاملية.
وقدرت �صحيفة Haberturk
املحلية ارتفاع �أ�سعار الكهرباء بني
 ٪52و  ٪130لل��أ� �س��ر ،حيث
حت��ول��ت ال �ب�لاد �إىل ن�ظ��ام تعرفة
تدريجي.
مبوجب النظام اجل��دي��د� ،ستدفع
الأ�سر  1.37لرية ( 0.09دوالر)
ل�ك��ل ك�ي�ل��ووات �� -س��اع��ة للكهرباء
حتى  150كيلووات � -ساعة من
اال�ستخدام �شهر ًيا ،و  2.06لرية
( 0.14دوالر) ل�ك��ل كيلووات-
�ساعة لال�ستهالك ال��ذي يتجاوز
ه��ذا احل��د اع �ت �ب��ا ًرا م��ن  1يناير.
وف� ��ق م ��ا ق ��ال ��ه م �ن �ظ��م الأ� � �س� ��واق
الوطني يف بيان م�ساء اجلمعة.
رف �ع��ت � �ش��رك��ة ب��وت��ا���س Botas
ال�ترك�ي��ة احل�ك��وم�ي��ة �أ��س�ع��ار الغاز
الطبيعي بن�سبة  ٪25للمنازل
و  ٪15ملحطات الطاقة و ٪50
للم�صانع اع�ت�ب��ا ًرا م��ن الأول من
ي �ن��اي��ر ،وف� � ًق ��ا ل �ب �ي��ان ن �� �ش��ر على
م��وق �ع �ه��ا الإل � � �ك �ت��روين يف وق ��ت
مت�أخر من يوم اجلمعة.

مطار �أبوظبي الدويل  40 ..عاما من التطور والريادة انتعا�ش �إنتاج رو�سيا من النفط ومكثفات الغاز يف  2021بعد ركوده

•• �أبوظبي-وام:

احتفلت م�ط��ارات �أبوظبي �أم�س
ب��ال��ذك��رى الأرب � �ع �ي�ن لالفتتاح
الر�سمي ملطار �أب��وظ�ب��ي الدويل
 ،ال��ذي �ساهم يف تر�سيخ مكانة
�إم � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي ك �م��رك��ز عاملي
للطريان والتجارة وال�سياحة.
وبهذه املنا�سبة قال معايل ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن ح �م��د ب ��ن طحنون
�آل ن�ه�ي��ان ،رئ�ي����س جمل�س �إدارة
مطارات �أبوظبي :على مدار 40
عاماً ربط مطار �أبوظبي الدويل
ال�ع��امل ب��أب��وظ�ب��ي و�أب ��رز الإم ��ارة
كوجهة رائدة لل�سياحة والتجارة
واالق �ت �� �ص ��اد .ل �ق��د ك� ��ان الوالد
امل�ؤ�س�س  -املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان “ط ّيب اهلل
ثراه” هو من �أمر بت�أ�سي�س مطار
�أبوظبي ال��دويل ،فبف�ضل ر�ؤيته
الثاقبة جنحت مطارات �أبوظبي
يف بناء �إرث يرتكز على التعاون
واالبتكار واخلدمة املتميزة � ،إنه
�إرث �سي�ستمر يف ال�ن�م��و خالل
الأربعني عاماً القادمة لأنه يدعم
ا��س�ت�م��رار ال�ت�ن�م�ي��ة االجتماعية
واالقت�صادية يف �أبوظبي ودولة
الإمارات ب�صفة عامة”.
و مت و� �ض��ع ت���ص��ور امل �ط��ار لأول
م��رة يف العام  ،1974ا�ستجابة
خل � �ط ��ط احل � �ك� ��وم� ��ة لتطوير
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
تزامناً مع ت�أ�سي�سها  ،بعدها بد�أ
ت�شييد امل �ط��ار يف ال �ع��ام 1979
واف� � ُت� �ت ��ح ر�� �س� �م �ي �اً يف  2يناير
ُ 1982مت�ضمناً حمطة دائرية
ل�ل�أق�م��ار ال�صناعية م��ع ات�صال

•• مو�سكو-رويرتز:

�أظهرت بيانات ام�س الأحد �أن �إنتاج النفط ال�سنوي يف
رو�سيا ارتفع �أكرث من اثنني يف املئة العام املا�ضي بف�ضل
تخفيف تخفي�ضات الإنتاج التي اتفقت عليها جمموعة
�أوب��ك +بعد الهبوط التي ت�سببت فيه جائحة كوفيد-
 19يف  .2020وطبقا لبيانات وزارة الطاقة التي
ن�شرتها وكالة �إنرتفاك�س للأنباء وح�سابات رويرتز
زاد �إنتاج النفط ومكثفات الغاز الرو�سي �إىل 10.52
مليون برميل يوميا يف العام املا�ضي من  10.27مليون
يف  .2020وبالأطنان زاد �إنتاج النفط ومكثفات الغاز
يف � 2021إىل  524.05مليون طن من 512.68
مليون يف  .2020لكنه ظل �أقل من امل�ستوى القيا�سي
الذي بلغه بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي وهو 560.2
م �ل �ي��ون ط��ن �أي  11.25م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا يف
 .2019وتقول �إنرتفاك�س �إن �صادرات النفط الرو�سية
واح��د مبحطة �شبه دائ��ري��ة .ويف
�أواخر الت�سعينيات و�أوائل القرن
احل ��ادي وال�ع���ش��ري��ن ،مت تو�سعة
حمطة الأقمار ال�صناعية لتلبية
تزايد �أع��داد ال��رك��اب .و�أ�صبحت
�شركة االحت��اد للطريان الناقل
الوطني لدولة الإم��ارات و�شركة
ال� �ط�ي�ران ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف مطار
�أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل ب �ع��د رحلتها
االف �ت �ت��اح �ي��ة يف ال �ع��ام ،2003
وال �ت��ي م �ه��دت ال�ط��ري��ق الفتتاح
م �ب �ن��ى ال� ��رك� ��اب  2يف �سبتمرب
 ،2005ثم بعد ذل��ك مت افتتاح
مدرج �آخر املدرج 13L- 31R
يف ال� �ع ��ام  .2008وب �ع��ده��ا مت
افتتاح املبنى رقم  3يف يناير من
العام  ،2009مما �أدى �إىل تزايد
القدرة اال�ستيعابية للمطار لتبلغ
 12مليون م�سافر.
ُيذكر �أنّ مطار �أبوظبي الدويل

ك��ان �سباقاً يف ع��دد من املبادرات
 ،ففي ال�ع��ام  2014ق��دم مطار
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ال� � � ��دويل ت�سهيالت
ال� �ت� �خ� �ل� �ي� �� ��ص امل� ��� �س� �ب ��ق حل � ��دود
ال��والي��ات املتحدة لي�صبح املطار
الوحيد يف ال�شرق الأو�سط الذي
ي�سهل �إمتام �إج��راءات امل�سافرين
على ال��رح�لات اجل��وي��ة املبا�شرة
ل��دخ��ول ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة قبل
�صعودهم �إىل الطائرات .بعد ذلك
�أطلق مطار �أبوظبي الدويل نظام
ال���س�ف��ر ال��ذك��ي يف ع��ام ،2016
الأول م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى م�ستوى
املنطقة لت�سهيل �إجراءات الركاب
واالرت� � �ق � ��اء ب �ت �ج��رب��ة العمالء.
ويف ع��ام  2020خ�لال املراحل
امل�ب�ك��رة م��ن ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د 19
ح��ر���ص م �ط��ار �أب��وظ �ب��ي ال��دويل
على �أن ي�ك��ون �سباقاً يف تطبيق
جم�م��وع��ة متكاملة م��ن تدابري

ال�سالمة والتي ت�ضمنت �أنظمة
ال�ت�ح�ك��م ب� ��دون مل ����س للم�صاعد
والبوابات.
�أما بالن�سبة ملبنى املطار اجلديد
ف�سيت�ضمن �أح � ��دث التقنيات،
وقد بد�أ ت�شييده يف عام 2012
و�إك� �م ��ال �أع� �م ��ال ال �ب �ن��اء بن�سبة
 .97%ومب� � �ج � ��رد اف �ت �ت ��اح ��ه
�سي�ستوعب مبنى املطار اجلديد
ما ي�صل �إىل  45مليون م�سافر
��س�ن��وي�اً م��ع ت��وف�ير جت��رب��ة ركاب
ا�ستثنائية ع�ل��ى م ��دار الأربعني
ع ��ام� �اً امل ُ�ق �ب �ل��ة� .إ� �ض��اف��ة لذلك،
ح��ر���ص م �ط��ار �أب��وظ �ب��ي ال��دويل
على تقدمي املزيد من اخليارات
للعمالء وذل��ك ب ��إدخ��ال رحالت
اقت�صادية التكلفة عرب �شركتي
“ويز �إي��ر �أبوظبي” و”العربية
للطريان”.
ومن جانبه علق �شريف الها�شمي،

ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل� �ط ��ارات
�أبوظبي ،قائ ً
ال �إن مطار �أبوظبي
ال� ��دويل ي�ت�م�ي��ز ب �ت��اري��خ م�ش ّرف
مل��ا ي��رت�ك��ز عليه م��ن بنية حتتية
عاملية امل�ستوى وتقدميه خلدمة
طريان عالية امل�ستوى ،بالإ�ضافة
لدوره البارز على مدار  40عاماً
يف الإجنازات التي حققتها دولتنا
و�� �ص ��و ًال ل�ع��ام�ه��ا اخل �م �� �س�ين ..و
مع عودة ثقة امل�ستهلك والتعايف
ال� �ت ��دري� �ج ��ي حل� ��رك� ��ة ال�سفر،
��س�ن��وا��ص��ل ا��س�ت�ك���ش��اف التقنيات
اجل ��دي ��دة وحت �� �سي��ن العمليات
واخل� ��دم� ��ات ل�ن�رت �ق��ي مبعايري
اال�� �س� �ت ��دام ��ة وت � �ق� ��دمي جتربة
ا�ستثنائية للم�سافرين تبقينا يف
الطليعة على م�ستوى القطاع.
وبقدر فخرنا ب�إجنازاتنا املا�ضية
ن�ت�ط�ل��ع ُق ��دم� �اً مل���س�ت�ق�ب��ل م�شرق
حافل ب�إجنازات جديدة.

مادورو :الإنتاج النفطي يف فنزويال يقرتب من عتبة املليون برميل

•• كراكا�س�-أ ف ب:

�أعلن الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو �أنّ بالده التي كانت
قبل عقد من الزمن دول��ة نفطية مزدهرة قبل �أن ينخف�ض
�إنتاجها ب�شكل كبري ،تقرتب حالياً من عتبة املليون برميل

يومياً .وقال مادورو يف مقابلة مع التلفزيون احلكومي “هذا
العام ن�صل �إىل مليون برميل ،وهدفنا للعام املقبل هو �أن ن�صل
�إىل مليوين برميل يومياً”.
ويف  2008بلغ �إنتاج النفط يف فنزويال  3.2مليون برميل
يومياً ،لك ّنه ما ّ
انفك م ّذاك يرتاجع لي�صل يف � 2020إىل �أق ّل
ً
من � 400ألف برميل يوميا �أي �إىل امل�ستوى الذي كان عليه
يف ثالثينيات و�أربعينيات القرن املا�ضي.
و�أ ّك ��د م��ادورو يف املقابلة “�إ ّننا ن�ستعيد الإن�ت��اج با�ستثمارات
فنزويلية� ،سن ًتا �سنتاً وبئراً بئراً” ،عازياً �سبب تدهور الإنتاج
النفطي يف البالد �إىل العقوبات االقت�صادية التي فر�ضتها
على نظامه الواليات املتحدة بهدف �إق�صائه من ال�سلطة.
املتخ�ص�صني يرجعون �سبب االنخفا�ض يف
لكنّ العديد من
ّ
�إنتاج النفط يف فنزويال �إىل �سوء الإدارة املزمن ال��ذي عانت
منه �شركة النفط احلكومية العمالقة “بيدافي�سا” يف عهد
الرئي�س الراحل هوغو ت�شافيز ومن ثم يف عهد خلفه مادورو.
كما �أ ّك��د م��ادورو �أن فنزويال التي ت�شهد منذ � 2014أزمة

اقت�صادية ال �سابق لها ،ا�ستعادت “النمو يف الن�صف الثاين
م��ن ع��ام  ،”2021يف تقييم يتعار�ض م��ع بيانات املراقبني
و�صندوق النقد الدويل.
وق��ال الرئي�س اال��ش�تراك��ي �إ ّن ��ه “من ال��وا��ض��ح �أنّ االقت�صاد
ال �ف �ن��زوي �ل��ي ي���ش�ه��د ف �ت�رة ن �ه��و���ض .ل �ق��د ا� �س �ت �ع��دن��ا النم ّو
االقت�صادي .يف الن�صف الثاين من عام  ،2021حقّقنا منواً
بن�سبة  )...( 7.5%لقد �سلك االقت�صاد احلقيقي م�سار
النمو االقت�صادي”.
و�شدّد مادورو على �أنّ العقوبات االقت�صادية الأمريكية “كانت
مبثابة قنبلة ذرية ( )...فنزويال لديها اقت�صاد حرب ()...
مت فر�ضه علينا )...( .من املعاناة انتقلنا �إىل املقاومة والآن
�إىل النمو”.
وطم�أن الرئي�س الفنزويلي �إىل �أنّ بالده “لديها حم ّركاتها
اخل��ا� ّ��ص��ة .ل��دي�ه��ا ق ��درة �صناعية وت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ومعارف...
للنهو�ض مبفردها وا�ستبدال االقت�صاد النفطي الر�أ�سمايل
القدمي”.

خارج دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق انخف�ضت  2.2يف
امل�ئ��ة يف � 2021إىل  2014.4مليون ط��ن .وقالت
�أي�ضا �إن �إنتاج الغاز الطبيعي الرو�سي قفز ع�شرة يف
املئة العام املا�ضي �إىل  762.3مليار مرت مكعب.
وك��ان��ت رو��س�ي��ا واف�ق��ت يف �أب��ري��ل ني�سان  2020على
تقليل �إنتاجها �أكرث من مليوين برميل يوميا يف خطوة
طوعية مل ي�سبق لها مثيل باالتفاق مع كبار املنتجني
الآخرين ومنظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك).
وكان �ألك�سندر نوفاك نائب رئي�س ال��وزراء قال �إن من
املتوقع �أن يرتفع �إن�ت��اج النفط يف ال�ب�لاد �إىل م��ا بني
540و 560مليون طن (ما بني 11.8و 11.2مليون
برميل يوميا) يف  2022و�إىل ما بني 542و562
مليون طن يف  .2023ويعمل تكتل �أوب��ك +الآن على
تخفيف قيود الإن�ت��اج وواف��ق يف �أوائ��ل دي�سمرب كانون
الأول على االلتزام بخطته لزيادة االنتاج � 400ألف
برميل يوميا يف يناير كانون الثاين.

الدمنارك ت�سعى جلعل الطريان الداخلي مراعيا للبيئة بحلول 2030

•• كوبنهاغن�-أ ف ب:

و�ضعت حكومة ال��دمن��ارك ه��دف��ا طموحا لها يتمثل
يف ج�ع��ل جميع ال��رح�لات ال��داخ�ل�ي��ة م��راع�ي��ة للبيئة
بحلول  ،2030بح�سب ما �أعلنت رئي�سة الوزراء ميتي
فريدريك�سن ال�سبت .وقالت فريدريك�سن يف ر�سالتها
للأمة ملنا�سبة العام اجلديد “هل �سينطوي الأمر على
�صعوبة؟ نعم .ه��ل ميكن حتقيقه؟ نعم �أعتقد ذلك،
ونحن ب�صدد العمل عليه .باحثون موهوبون و�شركات
يعملون على �إيجاد حلول”.
�أ�ضافت “�إذا جنحنا يتحقق اخرتاق �أخ�ضر .لي�س فقط

للدمنارك �إمنا للعامل ب�أ�سره .ما تعلمناه يف ال�سنوات
الأخرية عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع �أزمات كبرية
هو عدم الرتدد”.
ومل تقدم فريدريك�سن �أي تفا�صيل حول كيفية حتقيق
الهدف ،لكنها اكدت �أن حكومتها منفتحة على فر�ض
�ضريبة على انبعاثات ث��اين �أك�سيد ال�ك��رب��ون بعد �أن
عار�ضت ذلك �سابقا.
يعد ق�ط��اع ال �ط�يران م��ن ب�ين �أك�ب�ر م���ص��ادر انبعاثات
غ��ازات الدفيئة ،وتعمل �شركات الطريان على تطوير
تقنيات جديدة ونظيفة ،من بينها تلك التي تخف�ض
ا�ستخدام الوقود واالنبعاثات.

�إ�ضرابات تغلق م�صانع يو.بي�.إم الفنلندية للورق

•• هل�سنكي-رويرتز

قالت جمموعة �شركات (يو.بي�.إم) الفنلندية العاملة
مب�ج��ال ال�غ��اب��ات �إن ن�ح��و  3000م��ن عمالها ب ��د�أوا
�إ�ضرابا مما �أدى لإغالق م�صانعها.
وك ��ان ��ت ث �ل�اث ن �ق��اب��ات ع �م��ال �ي��ة مت �ث��ل ع �م��ال ال ��ورق
والعاملني بالإدارة وقطاع الكهرباء قد �أنذرت من قبل
بتنظيم �إ�ضراب �إذا مل يتم التو�صل �إىل اتفاق جديد
ب���ش��أن الأج� ��ور وظ� ��روف ال�ع�م��ل ق�ب��ل ان�ت�ه��اء االتفاق
ال�سابق يف  31دي�سمرب كانون الأول.

وان�سحبت املجموعة من التفاو�ض اجلماعي قبل عام
مع �شركات �أخ��رى عاملة يف جم��ال الغابات ،قائلة �إن
القطاع بحاجة �إىل حت�سني الربحية من خالل البحث
عن �سبل بديلة لالتفاق على الأجور وظروف العمال.
وبينما طالب العمال بتوقيع (ي��و.ب��ي�.إم) على اتفاق
ي�شمل جميع العاملني فيها� ،سعت ال�شركة التفاقات
مهنية حم��ددة ووقعتها مع وح��دات الأل��واح اخل�شبية
والأخ�شاب .وكانت النقابات قد قالت يف بيانات منف�صلة
�سابقا �إن الإ�ضراب �سينتهي يف  22يناير كانون الثاين
ما مل يتم التو�صل �إىل اتفاق قبل ذلك.
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عبد اهلل مطر املناعي :ميزانية دبي ت�شري �إىل القدرات االقت�صادية الهائلة لإمارة دبي و�إمكانياتها املتنامية هذه توقعات قطاع البنوك يف ال�سعودية خالل 2022
•• دبي-الفجر:

�أكد �سعادة عبد اهلل مطر املناعي ،رئي�س جمل�س
الإدارة الع�ضو املنتدب للإمارات للمزادات� ،أن
اعتماد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س ال��دول��ة ،رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي ،رع ��اه اهلل ،م�ي��زان�ي��ة دبي
ل�ل���س�ن��وات امل��ال �ي��ة  2024-2022ب�إجمايل
ن�ف�ق��ات ق��دره��ا  181م�ل�ي��ار دره ��م ،وتت�ضمن
ن�ف�ق��ات بنحو  60م�ل�ي��ار دره ��م ل�ع��ام ،2022
ت�ؤكد موا�صلة خطى النمو االقت�صادي وتعزيز

التنمية امل�ستدامة ،وحر�ص القيادة الر�شيدة
ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر احل � �ي ��اة ال� �ك ��رمي ��ة للمواطنني
واملقيمني والعمل على �إ��س�ع��اده��م ،كما تعك�س
رغ �ب��ة �أك� �ي ��دة ع �ل��ى ا� �س �ت �م��رار م �ع ��دالت النمو
االقت�صادي وتر�سيخ ح�ضور الإمارة كواحدة من
�أهم مراكز االقت�صاد يف اخلريطة االقت�صادية
العاملية ،ع�بر تطوير وتعزيز البنية التحتية
واخلدمات التجارية واالقت�صادية.
و�أ�ضاف املناعي� :إن اعتماد ميزانية دبي لثالث
� �س �ن��وات ق��ادم��ة ي���ش�ير ب��و� �ض��وح �إىل القدرات
االقت�صادية الهائلة ملدينة دب��ي ،و�إمكانياتها

املتنامية يف �إدارة امل��ال والأع�م��ال ،التي �ست�سهم
يف تن�شيط ح��رك��ة ال�ت�ج��ارة وا�ستقطاب ر�ؤو�س
الأم ��وال واال��س�ت�ث�م��ارات املتنوعة ،التي حتظى
بحزمة من الت�سهيالت املحفزة واملناخ املنا�سب
للنماء وال�ت��و��س��ع واالن �ت �� �ش��ار ،ك�م��ا مت�ث��ل دفعة
ج��دي��دة ال��س�ت�ح��داث ق�ط��اع��ات ن��وع�ي��ة مبتكرة
لتحقيق نه�ضة ت�ن�م��وي��ة ج��دي��دة ت���ض��اف �إىل
�سجل الإمارة التي ت�سابق مدن العامل مبراحل
عدة يف خمتلف جماالت التنمية امل�ستدامة ،مبا
ير�سخ مكانتها ك�أف�ضل املدن للمعي�شة و�أكرثها
جاذبية ورخاء وا�ستقرار.

•• الريا�ض-وكاالت

قال الرئي�س التنفيذي لتقنيات مكيال املالية ه�شام �أبو جامع ،يف مقابلة مع قناة “العربية”� ،إن
االرتفاعات التي �شهدتها �سوق الأ�سهم ال�سعودية العام املا�ضي ب�أكرث من  ،29%تعود �إىل الأداء
القوي لقطاع البنوك والذي ارتفع بن�سبة  60%يف .2021
و�أ�ضاف �أبو جامع �أن “البنوك لديها ما يربر هذه االرتفاعات خا�صة الراجحي والريا�ض والأهلي،
�أدا�ؤها كان قويا ،ومعدالت الإقرا�ض والربحية �أي�ضا”.
و�أو��ض��ح �أب��و جامع �أن مكرر ربحية الراجحي عند �أرق��ام قيا�سية ،ويتجه البنك لتعزيز عمليات
الإق��را���ض ب�شكل كبري ،حيث �أ�س�س �شركة “فينتك” ل�ل�إق��را���ض متخ�ص�صة يف �إق��را���ض امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سط بر�أ�سمال  500مليون ريال .و�أ�شار �إىل �أن اندماج الأهلي مع �سامبا ،دفع م�صرف
الراجحي �إىل الإقدام ب�شكل �أكرب خللق فر�ص كبرية ،ومناف�سة الكيان اجلديد بقوة ،وقال “البنوك
الثالثة هي التي �ستكون م�سيطرة على القطاع م�ستقبال”.
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كهرباء ومياه دبي تطلق الدورة الثالثة من
برنامج ماج�ستري �أنظمة وتقنيات طاقة امل�ستقبل
•• دبي-وام:

�أط�ل��ق معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي الدفعة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ب ��رن ��ام ��ج ماج�ستري
�أنظمة وتقنيات طاقة امل�ستقبل الذي
تنفذه الهيئة بالتعاون مع جامعة
كاليفورنيا بريكلي وذل��ك بح�ضور
الدكتورة ت�سو جاي كينغ ليو عميدة
كلية الهند�سة يف جامعة كاليفورنيا
بريكلي وعدد من م�س�ؤويل اجلامعة
و الهيئة  ،وت�ضم ه��ذه الدفعة 50
م��ن م��وظ�ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة فيما ا�ستفاد

 95م��وظ�ف�اً م��ن الدفعتني الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�برن��ام��ج .و او�ضح
ال� �ط ��اي ��ر يف ك �ل �م �ت��ه خ �ل��ال حفل
الإط�ل�اق االف�ترا��ض��ي ان الربنامج
ي��أت��ي �ضمن جهود الهيئة لتحقيق
ر�ؤي� ��ة وت��وج �ي �ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل جلعل
دب��ي م��دي�ن��ة امل�ستقبل ح�ي��ث ت�سعى
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ت�ط��وي��ر ق� ��درات ومهارات
اجليل املقبل من ال�ق��ادة واملبدعني
ال�شباب يف تقنيات الطاقة النظيفة
وامل�ت�ج��ددة م��ن خ�لال ا�سرتاتيجية

وا��ض�ح��ة وخ��ارط��ة ط��ري��ق لتحويل
دب ��ي �إىل م��رك��ز ل�ل�ت�م�ي��ز واالبتكار
يف ال �ت �ق �ن �ي��ات اجل� ��دي� ��دة ال�ل�ازم ��ة
لتحقيق �أه ��داف ا�سرتاتيجية دبي
للطاقة النظيفة  2050ومبادرة
احلياد الكربوين لإمارة دبي لتوفري
 100%م ��ن ال� �ق ��درة الإنتاجية
للطاقة من م�صادر الطاقة النظيفة
بحلول عام  .2050و�أ�شار الطاير
�إىل �أن ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
��ص�م�م��ت ال�ب�رن��ام��ج ب��ال �ت �ع��اون مع
جامعة كاليفورنيا بريكلي لإتاحة
ال� �ف ��ر�� �ص ��ة مل ��وظ� �ف ��ي ال �ه �ي �ئ ��ة من
امل ��واط �ن�ي�ن ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى درج ��ة

امل��اج���س�ت�ير يف تخ�ص�ص م�ستقبلي
وف��ري��د ي��دع��م ج �ه��وده��ا املتوا�صلة
لرت�سيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز
دور دب ��ي ك �م��رك��ز ري � ��ادي ل�صناعة
امل�ستقبل م��ن خ�لال ه��ذا الربنامج
الريادي الذي يتيح للمنت�سبني تعلم
مو�ضوعات متطورة ت�شمل الذكاء
اال�صطناعي وتعلم الآل ��ة و�أنظمة
�إن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة والأم � ��ن
ال�سيرباين وغريها على �أيدي نخبة
من الأ�ساتذة والباحثني باجلامعة.
و من جانبه �أو�ضح الدكتور يو�سف
�إبراهيم الأك��رف النائب التنفيذي
ل �ل��رئ �ي ����س ل �ق �ط��اع دع � ��م الأع � �م ��ال

وامل� ��وارد الب�شرية يف هيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي �أن ال�برن��ام��ج الدرا�سي
ي�شمل ع��ددا م��ن امل���س��اق��ات املتعلقة
بطاقة امل�ستقبل وال�ت��ي جتمع بني
البحوث النظرية والتطبيق العملي
مب��ا يف ذل��ك حتليل �أنظمة الطاقة
امل �ت �ط ��ورة و�إل� �ك�ت�رون� �ي ��ات الطاقة
والتحكم يف �أنظمة الطاقة وحمايتها
وال��ذك��اء اال�صطناعي وتعلم الآلة
والتكنولوجيا الت�شغيلية والأم��ن
ال���س�ي�براين وت�ك��ام��ل �أن�ظ�م��ة �إنتاج
الطاقة املتجددة واقت�صاد تخطيط
امل� ��وارد امل�ت�ك��ام�ل��ة و�أمت �ت��ة ال�شبكات
وحتلية وتوزيع املياه وغريها.

خالل الإجتماع الأخري ملبادرة ب�صمات �إيجابية يف عام 2021

النا القطان تدعو ملهمات الطاقة االيجابية لو�ضع خطط ايجابية مبتكرة للعام اجلديد 2022
•• عجمان -خا�ص:

�أك� ��دت رائ� ��دة الأع� �م ��ال �،صاحبة
م� �ب ��ادرة ب �� �ص �م��ات �إي �ج��اب �ي��ة النا
القطان التي �أطلقتهاعام 2015
كافة امللهمات من ع�ضوات املبادرة
وامل�شاركات فيها �إىل و�ضع خطط
اي�ج��اب�ي��ة مبتكرة ل�ل�ع��ام اجلديد
ل �ت �خ��دم ك ��ل م �ل �ه �م��ه جمتمعها
ونف�سها ومن حولها.
ورحبت القطان بكافة امل�شاركات
باالجتماع م�شيدة بكافة املنجزات
التي حققتها املبادرة من �أن�شطة
تفاعلية خ��دم��ت �أه ��داف املبادرة
خ�لال ال�ع��ام  2021مب��ا يعك�س
ر�ؤيتها الإ�سرتاتيجية التي ترتكز
ع �ل��ى ن �� �ش��ر االي �ج��اب �ي��ة وتعزيز
امللهمات املبدعات ممن يعملن على
و�ضع ج��ل اهتمامهن بالتوا�صل
م��ع خمتلف اجل�ه��ات الإيجابية،

وال �ت �� �ش �ب �ي��ك م ��ع ك ��اف ��ة اجلهات
املعنية ب��امل��ر�أة وال�صحة واجلمال
يف تنفيذ فعاليات مبتكرة تعتمد

ع �ل��ى ال �ع �� �ص��ف ال��ذه �ن��ي وتقبل
الآخ ��ر بكل م��ا يحمله م��ن �أفكار
ايجابية تخدم اجلميع من �أفراد

املجتمع .
جاء هذا خالل االجتماع الأخري
للملهمات للعام الفائت 2021

ال��ذي رحل بكل حتدياته منوهة
�إىل �أن العام املقبل يحمل الكثري
م��ن ال�ب���ش��ائ��ر االي �ج��اب �ي��ة بتنوع
اخل�ط��ط وزي� ��ادة ع��دد امل�شاركات
يف املبادرة من كافة اجلن�سيات يف
دبي والإمارات ال�شمالية والقطاع
اخلا�ص.
و�أع��رب��ت ال�ق�ط��ان ع��ن �أمنياتها
ل� �ك ��ل م �ل �ه �م��ه �أن ت �� �ض��ع خطة
م�ب�ت�ك��رة خ��ا��ص��ة ب�ه��ا ،ت �ع��زز فيها
مكانتها باملجتمع ب�شكل ايجابي
ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��ا ،م� ��ؤك ��دة
ح��ر��ص�ه��ا ع �ل��ى ت���س�ج�ي��ل ق�ص�ص
جناح للمبادرة متجددة من �أفكار
ب �ن��اءة وم�ق�ترح��ات مفيدة لكافة
الأع�ضاء فيها.
وتخلل الإج�ت�م��اع عر�ض للخطة
امل �ق �ب �ل��ة وحم� �ت ��واه ��ا الإي� �ج ��اب ��ي
املبتكر ال��ذي يخدم �أهدافها ،ثم
ت�ل�اه فتح ب��اب احل��وار والعر�ض

ل�ل��أف� �ك ��ار م ��ن ق �ب��ل ك ��ل ملهمه
ل�ت�ح��دث�ه��م ع��ن خ�ط�ط�ه��ا للعام
اجلديد حيث �أعربت النا القطان
ع��ن فخرها بهن موجهة ال�شكر
لهن على امل�شاركة الأ�سبوعية يف
هذه اللقاءات االيجابية.
ودع� � � ��ت اجل� �م� �ي ��ع �إىل جت ��دي ��د
�أهداف املبادرة وو�ضع خطة عمل
مبتكرة لفتح املجال ب�شكل �أو�سع
ال� �س �ت �ق �ط��اب اخل� �ب��رات املتميزة
من امللهمات وذل��ك لرفع الوعي
وت ��رك ب���ص�م��ة اي�ج��اب�ي��ة يف �شتى
امل � �ج� ��االت ع �ل��ى �أن ي �ت��م تكوين
ف ��رق م��ن ب�ي�ن امل �ل �ه �م��ات لتتميز
كل واح��دة منهن بريادة الإعمال
وحت�ق�ي��ق ال���س�ع��ادة يف املجتمع ال
�سيما يف املجال الأ��س��ري و املهني
وحتقيق املزيد من ق�ص�ص النجاح
للمبادرة حمليا و��ص��وال للعاملية
لها م�ستقبال…

� 5أ�سئلة حتدد معامل �أكرب اقت�صاد يف العامل خالل عام 2022

•• وا�شنطن-وكاالت

حتدى االقت�صاد الأمريكي التوقعات بكل الطرق تقري ًبا ،حيث ا�ستمر يف
التعايف من �أعمق انكما�ش منذ الك�ساد الكبري .و�ساعد التحفيز الفيدرايل
غري امل�سبوق واالخرتاقات املحققة يف لقاحات كوفيد 19-يف تعزيز �سوق
العمل والأجور و�أ�سعار الأ�سهم والإنفاق اال�ستهالكي يف الواليات املتحدة،
مبا يتجاوز بكثري ما توقعه االقت�صاديون ،لكنه �أدى � ً
أي�ضا �إىل تغذية �أعلى
معدل ت�ضخم يف �أربعة عقود.
وبينما يتوقع االقت�صاديون عا ًما �آخر من النمو القوي يف � ،2022ستظل
ال��والي��ات املتحدة ت��واج��ه حت��دي��ات وعقبات يقودها ال��وب��اء .وفيما يلي
الأ�سئلة اخلم�سة الكربى التي �ستحدد معامل االقت�صاد الأمريكي العام
املقبل ،وفق ما �أوردته .The Hill
 .1كيف �سي�ؤثر �أوميكرون على االقت�صاد؟
�أدى االرت �ف��اع املفاجئ يف ح��االت الإ��ص��اب��ة مبتحور �أوم�ي�ك��رون يف �شهر
دي�سمرب �إىل موجة من الأح��داث امللغاة وخطط ال�سفر امل�ؤجلة و�إغالق
الأعمال امل�ؤقت �إىل جانب ت�شديد الإجراءات ال�صحية .ويف حني �أنه من
غري املرجح �أن يواجه �أولئك الذين مت تطعيمهم ومنحهم جرعة معززة
ً
ريا� ،إال �أن طفرة �أوميكرون خلقت قلقًا عميقًا وع��دم يقني
مر�ضا خط ً
ب�ش�أن تعايف االقت�صاد.
من املحتمل �أن يعتمد الت�أثري االقت�صادي ملتغري �أوميكرون على ما �إذا
كان ي�سبب بالفعل ً
مر�ضا �أقل خطورة من املتغريات ال�سابقة  -مبا يف ذلك
دلتا  -التي �أبط�أت منو الوظائف وعززت ال�ضغط على �سال�سل التوريد
هذا ال�صيف.
كتب �إيان �شيربد�سون ،كبري االقت�صاديني يف بانثيون ماكرو �إيكونوميك�س،
يف حتليل يوم الثالثاء“ :من املرجح �أن يكون الأمر �أقل حدة مما كان عليه

يف �صيف هذا العام ،عندما �ضرب دلتا” .و�أ�ضاف“ :لكن ال ميكننا ا�ستبعاد
فكرة �أن امل�ست�شفيات يف بع�ض الواليات �ستكون مكتظة ،لأن �أوميكرون
ينت�شر ب�سرعة كبرية لدرجة �أن��ه حتى املعدل املنخف�ض من اال�ست�شفاء
ريا من حاالت الإدخال يف فرتة ق�صرية”.
�سيولد عددًا كب ً
وتابع“ :يف هذه الظروف ،ميكن ب�سهولة �أن تنقلب وجهة النظر ال�سائدة
يف الأ�سواق ب�أن موجات كوفيد املتتالية لها ت�أثري �أقل على االقت�صاد”.
� .2إىل �أي مدى �سريتفع الت�ضخم؟
�أدى ال�ت�ع��ايف ال���س��ري��ع وامل �ث�ير للده�شة م��ن ت��داع�ي��ات كوفيد� 19-إىل
انخفا�ض معدل البطالة يف �أمريكا لـ  ٪4.2ال�شهر املا�ضي ،وتعوي�ض
ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل املفقود يف ع��ام  ،2020ودف��ع ك�لا م��ن �أ�سعار
الأ�سهم والإنفاق اال�ستهالكي فوق م�ستويات ما قبل الوباء.
لكن وترية هذا التعايف والعقبات امل�ستمرة املرتبطة بالوباء ،و�ضعت ً
�ضغطا
�شديدًا على امل�صنعني واملوردين و�شركات ال�شحن وغريها من ال�صناعات
الرئي�سية التي خرجت عن م�سارها.
ومع قيام املوردين بتعزيز الأ�سعار للتعامل مع زيادة الطلب ،بلغ الت�ضخم
كما مت قيا�سه م��ن خ�لال النمو يف م��ؤ��ش��ر �أ��س�ع��ار امل�ستهلك (،)CPI
معدلاً �سنو ًيا عند  ٪6.8يف نوفمرب ،وهو �أعلى م�ستوى منذ �أك�ثر من
 40عا ًما .ويتوقع االقت�صاديون �أن ي�ستمر معدل الت�ضخم ال�سنوي يف
االرتفاع لعدة �أ�شهر على الأقل ،لكن ظهور �أوميكرون �ألقى بظالله على
تلك التوقعات.
قال ديفيد بيكوورث ،الباحث يف مركز مريكاتو�س التابع جلامعة جورج
ً
�ضغوطا تتحرك
مي�سون�“ :إذا دخلنا يف حلقة �سيئة للغاية ،ف�سوف نرى
يف كال االجتاهني� :ضغوط العر�ض تدفع ت�ضخم الأ�سعار للأعلى ،ثم
ي�ضعف الطلب ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض الت�ضخم”.
 .3كيف �سيتعامل االقت�صاد مع ارتفاع �أ�سعار الفائدة؟

حتول جمل�س االحتياطي الفيدرايل عن منهجه ال�صبور ،وقرر الرتاجع
ع��ن التحفيز بعد �شهور م��ن ارت�ف��اع الت�ضخم .وبينما ال ي��زال ب�إمكان
�أوميكرون تغيري خطط الفيدرايل ،ي�ستعد املركزي الأمريكي لرفع �أ�سعار
الفائدة ث�لاث م��رات ه��ذا العام و�إن�ه��اء م�شرتياته من �سندات اخلزانة
والرهن العقاري يف مار�س.
�أو�ضح رئي�س الفيدرايل جريوم باول� ،أنه بينما كانت �سوق العمل ال تزال
�أ�ضعف مما كانت عليه قبل الوباء ،ف�إن الوترية املفاجئة للتعايف وم�شاكل
التوظيف امل�ستمرة التي تواجه العديد من ال�شركات ،تتطلب من البنك
الرتاجع عن التحفيز ب�شكل �أ�سرع مما كان متوق ًعا.
وبينما �أعرب بيكوورث عن ثقته يف تعامل بنك االحتياطي الفيدرايل مع
الت�ضخم ،قال �إنه قد يكون من ال�صعب موازنة املخاوف ب�ش�أن الت�ضخم
املرتفع مع حالة عدم اليقني امل�ستمرة التي يقودها الوباء.
 .4هل �ستتح�سن م�شاركة القوى العاملة؟
على ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع م�ع��دالت البطالة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وتوفر
وظائف �شاغرة قيا�سية و�أدنى م�ستوى لت�سريح العمال منذ ال�ستينيات،
ف ��إن �أك�ثر م��ن  5ماليني �أم�يرك��ي مل ي�ع��ودوا بعد �إىل ال�ق��وى العاملة.
وظل التوظيف قوياً ،لكن االفتقار �إىل التح�سن املطرد يف م�شاركة القوى
العاملة حد من قدرة ال�شركات على تلبية الطلب املتزايد.
 .5ه��ل ي�ستطيع ال��دمي�ق��راط�ي��ون �إب� ��رام �صفقة �إع� ��ادة ‘البناء ب�شكل
�أف�ضل’؟
قلب ال�سناتور جو مان�شني الطاولة على جدول �أعمال الرئي�س بايدن،
عندما �أعلن معار�ضته خلطة ‘�إعادة البناء ب�شكل �أف�ضل’  -م�شروع قانون
الإنفاق االجتماعي واملناخ البالغة قيمته  1.75تريليون دوالر  -ودفع
ق��راره � ً
أي�ضا العديد م��ن االقت�صاديني �إىل خف�ض توقعاتهم للنمو يف
الواليات املتحدة يف عام .2022

وزير املالية الأملاين يتعهد ب�إعفاءات �ضريبية ابتداء من 2023

•• برلني-رويرتز:

ُنقل عن وزير املالية الأملاين كري�ستيان ليندنر قوله
�أم�س الأح��د �إن احلكومة الأملانية اجل��دي��دة �ستمنح
�إعفاءات �ضريبية للأفراد وال�شركات مبا ال يقل عن
 30مليار يورو ( 34.1مليار دوالر) يف هذه الفرتة
الت�شريعية.
وقال ليندنر ل�صحيفة بيلد ام �سونتاج “�سوف نعفي
النا�س وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ب�أكرث
من  30مليار يورو”.
و�أ�ضاف ،يف �إ�شارة �إىل �أن ميزانية  2022قد و�ضعتها
احلكومة ال�سابقة يف عهد امل�ست�شارة �أجنيال مريكل�،أن
م�سودته مليزانية عام � 2023ست�شمل �إعفاءات مثل ما
يتعلق مب�ساهمات ت�أمني املعا�شات التقاعدية ونهاية
الر�سوم الإ�ضافية لأ�سعار الكهرباء.
يف ال��وق��ت نف�سه ق��ال ليندنر �إن��ه طلب م��ن زمالئه

يف جم�ل����س ال �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وزراء م��راج �ع��ة م �� �ش��اري��ع الإنفاق
لوزاراتهم.
وق ��ال “علينا ال �ع��ودة �إىل الأو�� �ض ��اع امل��ال�ي��ة العامة
ال�سليمة .لدينا م�س�ؤولية جتاه جيل ال�شباب”.
وقال ليندنر �إن �إحدى طرق التوفري تتمثل يف �إلغاء
بناء مبنى حكومي جديد يف مطار برلني من املقرر
�أن يتكلف  50مليون يورو .واقرتح �إمكانية ا�ستخدام
مبنى م�ؤقت ب�شكل دائم.
ويخطط الوزير �أي�ضا مل�شروع قانون �ضريبي مل�ساعدة
ال �� �ش��رك��ات ع�ل��ى م��واج �ه��ة ج��ائ�ح��ة ف�ي�رو���س كورونا
امل�ستمرة.
وب�سبب اجل��ائ�ح��ة واف ��ق االئ �ت�لاف احل��اك��م بزعامة
امل�ست�شار �أوالف �شولتز على ا�ستخدام بند ط��ارئ يف
الد�ستور للعام الثالث على التوايل يف ع��ام 2022
لتعليق ح��دود ال��دي��ون ومتكني االق�ترا���ض اجلديد
بقيمة  100مليار يورو.

بريطانيا ت�سعى لتخفيف
تداعيات �أوميكرون على قوة العمل

•• لندن-رويرتز:

طلبت ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن ق �ي��ادات ال�ق�ط��اع ال �ع��ام اخ�ت�ب��ار خ�ط��ط الطواريء
للت�صدي لأ��س��و�أ ال�سيناريوهات يف حالة غياب  25يف املئة من العاملني
وذلك يف �إطار اجلهود الرامية للتخفيف من حدة �أي ا�ضطرابات قد تنجم
عن االنت�شار ال�سريع ل�ساللة �أوم�ي�ك��رون املتحورة من فريو�س كورونا.
وقالت احلكومة يف بيان �إنها تتوقع �أن تواجه ال�شركات واخلدمات العامة
ا�ضطرابا يف الأ�سابيع املقبلة مع ارتفاع الإ�صابات اليومية �إىل م�ستوى
قيا�سي وا�ضطرار من تثبت �إ�صابتهم باملر�ض لعزل �أنف�سهم �سبعة �أيام على
الأق��ل .و�أ�ضافت “حتى الآن ظل اال�ضطراب الذي ت�سبب فيه �أوميكرون
حتت ال�سيطرة يف �أغلب القطاع العام لكن قيادات القطاع العام تلقت طلبا
الختبار اخلطط حت�سبا لأ�سو�أ ال�سيناريوهات املمكنة يف حالة غياب 10
يف املئة و 20يف املئة و 25يف املئة من قوة العمل” .وارتفع العدد اليومي
للإ�صابات اجلديدة بكوفيد -19يف خمتلف �أنحاء البالد �إىل 189846
يوم اجلمعة بزيادة كبرية عما حدث يف ف�ترات ال��ذروة ال�سابقة .غري �أن
حاالت الدخول للم�ست�شفيات والوفيات ظلت منخف�ضة ب�شدة عما كانت
عليه يف املوجات ال�سابقة.

دويت�شه بنك متفائل ب�أداء اقت�صادات
اخلليج يف  ..2022لكنه ينبه لهذا الأمر

•• عوا�صم-وكاالت

توقع الرئي�س التنفيذي امل�شارك يف دويت�شه بنك ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
� ،Kees Hovingأن يرتاجع متو�سط �سعر خام برنت يف منت�صف ،2022
�إىل  64دوالرا للربميل .وق��ال “نتوقع ارتفاع العر�ض النفطي يف 2022
ليتجاوز ال�ت��زاي��د يف الطلب” وب��ال�ت��ايل يكون هناك �شيء م��ن احل��ذر جتاه
امل ��ؤث��رات على �أداء ال�ن�ف��ط .و�أك ��د  ،Hovingيف مقابلة خا�صة م��ع قناة
“العربية”� ،أن عوامل متحورات كورونا وارتفاع الت�ضخم وتوجهات البنوك
املركزية هي العوامل الهامة امل�ؤثرة يف الأ�سواق يف .2022
و�أو�ضح �أن ت�أثري كورونا على �سال�سل الإمداد و�أمن الغذاء كبري للغاية ،وقال
“نحتاج ا�ستثمارات كبرية ملحاربة التغري املناخي ،الت�ضخم �سي�ؤثر على �أ�سعار
الأ�صول واال�ستثمار يف  ،2022والبنوك ت�ستطيع امل�ساعدة يف جتنب املخاطر
وتخ�صي�ص الأ�صول” .و�أو�ضح � Hovingأن نظرة دويت�شه بنك �إيجابية
للعام  2022يف دول اخلليج خا�صة ال�سعودية مع حت�سن �أ�سعار النفط ،والأداء
يف ظل ر�ؤية ال�سعودية  ،2030والتي تتميز بوجود ر�ؤية وا�ضحة لال�ستثمار.
ور�أى الرئي�س التنفيذي امل�شارك يف دويت�شه بنك ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا �أن
متحورات كورونا قد ت�ؤثر على قطاع ال�سياحة وا�ستثماراته يف .2022

�أمريكا ت�ستبعد �إثيوبيا ومايل وغينيا من
برنامج للتجارة املعفاة من الر�سوم يف �أفريقيا
•• وا�شنطن -رويرتز:

ا�ستبعدت الواليات املتحدة يوم ال�سبت �إثيوبيا ومايل
وغ�ي�ن�ي��ا م ��ن ب��رن��ام��ج ل �ل �ت �ج��ارة امل �ع �ف��اة م ��ن الر�سوم
اجلمركية ،وذلك يف �أعقاب تهديد الرئي�س جو بايدن
باتخاذ هذه اخلطوة ب�سبب انتهاكات حلقوق الإن�سان
وانقالبات يف الآونة الأخرية.
وق��ال مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة يف بيان
“ا�ستبعدت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال �ي��وم �إث�ي��وب�ي��ا ومايل
وغينيا م��ن ب��رن��ام��ج التف�ضيل ال�ت�ج��اري �أج ��وا ب�سبب
الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي متثل انتهاكا
لقانون (النمو والفر�ص يف �أفريقيا) �أجوا”.
ويهدد وقف املزايا �صناعة الن�سيج يف �إثيوبيا و�أحالم
البالد النا�شئة يف �أن ت�صبح مركزا للت�صنيع اخلفيف.
ك�م��ا �أن ��ه ي��زي��د م��ن ال�ضغط ع�ل��ى اق�ت���ص��اد ي�ع��اين من

ال���ص��راع وج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا وزي ��ادة الت�ضخم .وج��اء يف
بيان مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة �أن “�إدارة
بايدن ت�شعر بقلق بالغ �إزاء التغيري غري الد�ستوري
يف احل �ك��وم��ات يف ك��ل م��ن غينيا وم ��ايل واالنتهاكات
اجل�سيمة حل�ق��وق الإن���س��ان امل�ع�ترف بها دول�ي��ا والتي
ترتكبها ح�ك��وم��ة �إث�ي��وب�ي��ا و�أط � ��راف �أخ ��رى يف خ�ضم
ال�صراع الآخذ يف االت�ساع يف �شمال �إثيوبيا”.
وي�ت�ي��ح ب��رن��ام��ج �أج ��وا ل ��دول �أف��ري�ق�ي��ا ال��واق �ع��ة جنوب
ال�صحراء و�صول �سلعها �إىل الواليات املتحدة دون ر�سوم
جمركية لو ا�ستوفت �شروطا ت�أهيلية معينة مثل �إزالة
احلواجز �أمام التجارة واال�ستثمارات الأمريكية و�إحراز
تقدم �إزاء حتقيق التعددية ال�سيا�سية.
و�أ�ضاف البيان “كل دولة لديها معايري وا�ضحة النتهاج
م�سار نحو �إعادة الو�ضع �إىل �سابق عهده و�ستعمل الإدارة
مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف”.
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م�صر :قناة ال�سوي�س حتقق �أعلى �إيراد �سنوي يف تاريخها
•• القاهرة-وكاالت

�أعلن رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س الفريق �أ�سامة ربيع ،الأحد،
�أن �إح�صائيات املالحة بالقناة خالل العام امليالدي 2021
�سجلت �أرق��ام �اً قيا�سية ج��دي��دة وغ�ي�ر م�سبوقة ع�ل��ى مدار
تاريخها.
وك�شف ربيع �أن قناة ال�سوي�س حققت �أعلى �إي��راد �سنوي يف
تاريخها مو�ضحا �أن الإيرادات بلغت  6.3مليار دوالر ،كما �أن
�أكرب حموالت �صافية �سنوية بلغت  1.27مليار طن ،متجاوزة
بذلك كافة الأرقام التي مت ت�سجيلها من قبل.
و�أو� �ض��ح رئي�س الهيئة ،يف بيان ل��ه ال�ي��وم� ،أن حركة املالحة
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بالقناة خالل عام � 2021شهدت عبور � 20694سفينة من
االجتاهني مقابل عبور� 18830سفينة خالل عام 2020
بفارق � 1864سفينة ،وبن�سبة زيادة قدرها  10يف املئة.
وق��ال �إن �إجمايل احلموالت ال�صافية بلغ  1.27مليار طن
مقابل  1.17مليار ط��ن خ�لال ع��ام  2020ب�ف��ارق 100
مليون طن بن�سبة زيادة بلغت  8.5يف املئة.
و�أ�ضاف �أن عائدات قناة ال�سوي�س خالل العام امليالدي 2021
حققت زيادة كبرية قدرها  12.8يف املئة من ح�صيلة �إيراداتها
بالدوالر حيث �سجلت عائدات القناة  6.3مليار دوالر مقابل
 5.6مليار دوالر خ�لال ع��ام  2020ب��زي��ادة ق��دره��ا 720
مليون دوالر.

الديون اخلارجية لل�صني ت�صل �إىل  2.7تريليون دوالر

•• بكني-وكاالت

�أ�ضافت ال�صني  16.7مليار دوالر �إىل ديونها اخلارجية يف الربع الثالث من عام ،2021
وهو ما يرجع جزئياً �إىل زيادة م�شرتيات امل�ستثمرين الأجانب من ال�سندات الداخلية باليوان.
ونقلت وكالة “بلومربغ” للأنباء الأحد عن نائب مدير �إدارة الدولة للنقد الأجنبي املتحدث
با�سم الإدارة وان��غ ت�شون ينغ ،القول يف بيان �صدر ي��وم اجلمعة �إن نحو  % 47من ديون
ال�صني امل�ستحقة التي تبلغ  2.7تريليون دوالر يف نهاية �سبتمرب(�أيلول) املا�ضي هي التزامات
متو�سطة �إىل طويلة الأجل .و�أ�شار املتحدث �إىل �أن هذه الديون زادت ثالث نقاط مئوية عنها
يف نهاية يونيو (حزيران) .كما ُنقل عن وانغ قوله �إن ملكيات امل�ستثمرين الأجانب املتزايدة من
ال�سندات الداخلية تعك�س �إجناز ال�صني يف فتح �أ�سواقها املالية وثقتهم يف امل�ستقبل االقت�صادي
للبالد .و�أ�ضاف وانغ �إن الإدارة �سوف توا�صل مراقبة حجم وهيكل الديون اخلارجية لل�صني
عن كثب واحلماية من خماطر تدفقات ر�أ���س امل��ال عرب احل��دود ،م�شرياً �إىل حتديات وباء
كورونا العاملي والرتاجع النقدي املتوقع من بع�ض االقت�صادات املتقدمة.

� 2021سنة كبي�سة يف ليبيا� ..أطاحت بحلم  3مليون برميل نفط

•• طرابل�س-وكاالت

م ��رت ��س�ن��ة  2021ع�ل��ى قطاع
النفط يف ليبيا كبي�سة وثقيلة� ،إذ
�شهد امل�صدر الأول لدخل البالد
عرثات يف الإدارة والأمن ت�سببت
يف عدم ا�ستقرار الإتناج ،واخلوف
م��ن ا��س�ت�ك���ش��اف ح �ق��ول جديدة
لعدم �إ�شعال �صراع حولها.
وي � ��رى خ �ب��راء ن �ف��ط واقت�صاد
يف حديثهم مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” �أن ب��و� �س��ع ل�ي�ب�ي��ا رفع
االن� �ت ��اج ال �ي��وم��ي م ��ن 3 -2.5
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي ��وم �ي ��ا ،ولكن
�أق�صى �إنتاج و�صلت له يف 2021
ك��ان  1.3م�ل�ي��ون ،معتربين �أن
ذلك لي�س �إجنازا.
وب �ح �� �س��ب اخل �ب�ي�ر االقت�صادي
حم � �م� ��د ح� � ��� � �س � ��وين ،ف � � ��إن� � ��ه يف
امل�ج�م��ل ح�ين و��ص��ل الإن �ت��اج �إىل
1.3مليون ب��رم�ي��ل ي �ب��دو ذلك

�إي� �ج ��اب� �ي ��ة م� �ق ��ارن ��ة بال�سنوات
ال�سابقة ،ولكن هذا مل يكن وليد
تطور �أو اكت�شاف حقول جديدة،
�أو حتى تطوير حلقول متهالكة،
و�إمن��ا نبع م��ن �صفقات �سيا�سية
و�أم�ن�ي��ة تعود مبقت�ضاها حقول
كانت مغلقة للعمل.
و�أ��ض��اف ح�سوين �أن ليبيا قادرة
على �إن�ت��اج يومي �أك�ثر من 2.5
مليون برميل “�إذا تعاقدنا مع
� �ش��رك��ات دول� �ي ��ة ت �ت��وىل تطوير
ح�ق��ول ال�ن�ف��ط و�إع � ��ادة التنقيب
وا� �س �ت �غ�لال م��ا ي��وج��د يف باطن
الأر���ض ،ولكن بالت�أكيد الأو�ضاع
يف ال�ب�لاد �ستجرب اجلميع على
�إب�ق��ائ�ه��ا يف ب��اط��ن الأر�� ��ض حتى
ال ت�شعل �صراعا عليها من قبل
الأطراف املتحاربة يف البالد”.
ولدى وزارة النفط لديها خريطة
وا�ضحة بكنوز ليبيا حتت الأر�ض
مت ر� �ص��ده��ا ب��و� �س��ائ��ل متطورة

من دول �أجنبية “لكن بالت�أكيد
التنقيب عليها �سيكون م�ستحيال
يف ظل ه��ذه الظروف” ،بح�سب
املتحدث ذاته.
�صراع امل�ؤ�س�سات
ك�م��ا ي�شري ح���س��وين ل�سبب �آخر
حل�ب����س ه ��ذه ال�ث��روات يف باطن
الأر���ض ،وه��و اخل�لاف بني وزير
النفط ورئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية
ل�ل�ن�ف��ط ال� ��ذي وق ��ع يف الأ�شهر
الأخ� � �ي � ��رة ،و”فتت املنظومة
بالكامل� ،إذ �أ�صبح هناك جانبان،
كل منهما يعمل يف طريق ،و�أ�صبح
�إنتاج النفط مرهونا باال�ستقرار
امل�ؤ�س�سي”.
ونتيجة م��ا �سبق ،ففي تقديره
�أن “العامل ك �ل��ه الآن �أخ � ��رج
ليبيا م��ن ح�ساباته يف االعتماد
عليها كم�صدر �أ�سا�سي للإمداد
النفطي؛ فهم على دراية �أنهم يف

مليارديرات يبدلون ر�ؤيتهم للعمالت امل�شفرة..
ت�آكل قيمة النقود فل�سفتهم اجلديدة
•• وا�شنطن-وكاالت

بعد ن�شر توما�س بيرتيف �إع�لان�اً على �صفحة كاملة يف
�صحيفة وول �سرتيت جورنال يف عام  2017حمذراً من
املخاطر التي ت�شكلها عقود بيتكوين الآجلة على �أ�سواق
ر�أ�س املال ،حتول موقف امللياردير الرنويجي املولد ب�شكل
كبري ،حيث بات يرى �أنه من احلكمة امتالك � 2%إىل
 3%م��ن ث��روة الأف� ��راد يف ال�ع�م�لات امل���ش�ف��رة .عر�ضت
�شركته  Interactive Brokers Groupم�ؤخراً
للعمالء القدرة على تداول بيتكون و�إيرثيوم واليتكوين
وبيتكون كا�ش ،بعد �إحل��اح عمالئها .قال بيرتيف ،البالغ
م��ن ال�ع�م��ر  77ع��ام �اً� ،إن �شركته �ستوفر ال �ق��درة على
ت��داول � 5إىل  10عمالت �أخ��رى �أو نحو ذل��ك ب��دءاً من
هذا ال�شهر.
و�أ� �ض��اف امل�ل�ي��اردي��ر �صاحب ال�ث�روة البالغة  25مليار
دوالر� ،إن��ه من املمكن �أن جتني العمالت امل�شفرة عوائد
غري عادية حتى لو كان العك�س هو ال�صحيح �أي�ضاً.
وقال يف مقابلة مع “بلومربغ” ،اطلعت عليها “العربية.
نت”�“ :أعتقد �أنه ميكن �أن ت�صل العمالت امل�شفرة �إىل
ال���ص�ف��ر ،ومي�ك��ن �أن ت�صل �إىل م�ل�ي��ون دوالر”“ .لي�س
لدي �أي فكرة” .وي�سلط موقفه من العمالت امل�شفرة،
ال�ضوء على املوقف املتغري من قبل امل�ستثمرين والذين
�سخروا من الرموز الرقمية �أو كانوا حذرين منها ،لكنهم
�أدركوا ،خا�صة يف عام � ،2021أنهم ال ي�ستطيعون حتمل
تفويت �إم�ك��ان�ي��ة حتقيق مكا�سب ك�ب�يرة .ب ��دوره ،ك�شف
امل�ؤ�س�س لأك�بر �صندوق حت��وط يف ال�ع��امل ب��ري��دج ووتر،
راي داليو م�ؤخراً �أنه كان يحتفظ ببع�ض عمالت بيتكون
والإيرثيوم على الأقل يف حمفظته بعد �أ�شهر فقط من
الت�شكيك يف فائدة العملة امل�شفرة كمخزن للرثوة .و�ش ّبه
داليو اال�ستثمارات يف العمالت امل�شفرة على �أنها �أموال
بديلة يف عامل يعد فيه النقد هو �سلة املهمالت وي�ؤدي

الت�ضخم �إىل ت�آكل القوة ال�شرائية.
ي�أتي ذلك ،فيما كانت ن�صف املكاتب العائلية التي تعمل
معها �شركة غولدمان �ساك�س ،مهتمة ب�إ�ضافة العمالت
امل�شفرة �إىل حمافظها اال�ستثمارية ،وفقاً مل�سح م�صريف
ح��دي��ث .وع�ل��ى �صعيد الأ� �س �ع��ار ،ت��وق��ع م��دي��ر غاالك�سي
ديجيتال ،مايكل ن��وف��وغ��رات��ز ،ال�شهر امل��ا��ض��ي� ،إمكانية
ان�خ�ف��ا���ض ال�ع�م�لات امل���ش�ف��رة ب�شكل ه��ام���ش��ي ،ع�ل��ى �أال
تنخف�ض عملة بيتكون �إىل ما دون م�ستوى 42000
دوالر .وقال نوفوغراتز“ :يتم �ضخ الكثري من الأموال
يف هذا الف�ضاء ،فلن يكون من املنطقي �أن تنخف�ض �أ�سعار
العمالت الرقمية �إىل �أقل من ذلك بكثري”.
وال تبدو توقعات املحللني دائماً على �صواب ،حيث اعرتف
الرئي�س التنفيذي لبور�صة كريبتو كراكني ،جي�سي باول،
بخطئه ال�سابق بعدما توقع �أن ت�صل بيتكوين �إىل 100
�أل��ف دوالر يف � ،2021إال �أن��ه ال ي��زال ي��رى �صعوبة يف
حت��رك العملة امل�شفرة �أدن ��ى م�ستوى � 40أل��ف دوالر،
معترباً �أي انخفا�ض حتت هذا امل�ستوى فر�صة لل�شراء.
ومل يكن وحده ،حيث ال تزال الرئي�سة التنفيذية ل�شركة
 ،Ark Investment Managementك��اث��ي وود،
تتوقع �أن ت�صل عملة بيتكون �إىل  500000دوالر .وال
ي��زال هناك الكثري من ال�شكوك يف وول �سرتيت وحتى
ب�ين امل�ل�ي��اردي��رات ،وال�براغ�م��ات�ي�ين .حيث و��ص��ف مدير
��ش��رك��ة ��ص�ن��ادي��ق ال�ت�ح��وط  ،Citadelك�ين غريفني،
م�ؤخراً االندفاع نحو تبني العمالت امل�شفرة ب�أنه دعوة
�ضد ال ��دوالر الأم�يرك��ي .لكنه يف ال��وق��ت نف�سه ق��ال �إن
�شركته �ستتداول يف العمالت امل�شفرة �إذا كان هناك املزيد
من التنظيمات .كما �أظهر الرئي�س التنفيذي لـ جي بي
مورغان ،جيمي دمي��ون ،تناقداً هو الأخ��ر ،فعندما قال
يف �أكتوبر �إن “بيتكوين عدمية القيمة” ،كانت �شركته
العمالقة تكثف من عمليات التوظيف مل�ساعدة عمالئها
على تداول العمالت الرقمية.

حلظة واح��دة قد تنقلب الأمور
م�ث��ل م��ا ح��دث الأ� �س �ب��وع املا�ضي
بعد �أن مت ال�سيطرة على بع�ض
احل�ق��ول م��ن �أ�شخا�ص يحملون
ال���س�لاح ،و�أوق �ف��وا �إم ��داد النفط
بـ� 300أل � � ��ف ب ��رم� �ي ��ل يوميا
تقريبا”.
حلم الـ  3ماليني
وبلهجة متفائلة يتوقع اخلبري
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ال� �ل� �ي� �ب ��ي� ،سامر
العزابي� ،أن قطاع النفط “قادر
على تعوي�ض كل اخل�سائر املادية
ال�ت��ي حل�ق��ت بليبيا ،و�أن �إرادت ��ه
قادرة على حتمل فاتورة الإعمار
مت ��ام ��ا �إذا ا� �س �ت �ط��اع��ت البالد
ال��و��ص��ول ب��الإن�ت��اج ال�ي��وم��ي ل�ـ 3
ماليني برميل يوميا”.
غري �أنه ا�ستدرك �أن “ما يجرى
يف ال �ب�ل�اد �أل �ق��ى ب�ظ�لال��ه علينا
ب��ال�ت��أك�ي��د؛ ف ��إن �ت��اج  1.3مليون

كم ينفق امل�صريون على الطعام وال�شراب �سنويا؟
•• القاهرة-وكاالت

ك �� �ش ��ف ت� �ق ��ري ��ر ح� ��دي� ��ث يتعلق
بالإنفاق على الغذاء ،عن اجتاهات
�إن� �ف ��اق امل �� �ص��ري�ين ع �ل��ى الطعام
خل��ال ال���س�ن��وات امل�ق�ب�ل��ة ،متوقعا
من��و ال�ط�ب�ق��ة امل�ت��و��س�ط��ة ب�صورة
ك �ب�ي�رة ،ون �� �ش��اط ق �ط��اع الأغذية
وامل�شروبات.
ووفق التقرير ال�صادر عن “فيت�ش
�سوليو�شنز” ،الأحد ،ف�إن الوكالة
توقعت ا�ستمرار معدل النمو يف
الإنفاق على الغذاء ،ولكنه يتباط�أ
قليال لي�صل �إىل  9.5يف املئة �سنة
 ،2022منخف�ضا من  11.3يف
املئة يف العام  2021و 12.0يف
املئة يف عام .2020
ومن املتوقع �أن ي�شكل الإنفاق على
اخلبز والأرز واحل�ب��وب واللحوم
وال��دواج��ن نحو  52يف امل�ئ��ة من
�إج �م��ايل الإن �ف��اق يف ��س��وق الغذاء
امل�صري خالل العام اجلديد.
وعلى املدى املتو�سط ،من املتوقع
�أن ي��رت�ف��ع الإن� �ف ��اق ع�ل��ى الغذاء
خالل الفرتة ()2025 - 2022
مبعدل منو �سنوي يبلغ  10.3يف
امل �ئ��ة ،الأم� ��ر ال� ��ذي � �س �ي ��ؤدي �إىل
ارت�ف��اع الإن�ف��اق بالقيمة اال�سمية
من  779.5مليار جنيه م�صري
(م ��ا ي �ع��ادل  47.8م�ل�ي��ار دوالر
�أم�يرك��ي) يف  ،2022لي�صل �إىل
 1027.9م�ل�ي��ار جنيه م�صري
(مب��ا ي �ع��ادل  60.7م�ل�ي��ار دوالر
�أمريكي) عام .2025

كيف تتفادى الديون يف  ..2022خرباء يجيبون
••لندن-وكاالت

كانت الإجراءات االحرتازية التي
رافقت فريو�س كورونا امل�ستجد
� �ص �ع �ب��ة ع� �ل ��ى ج � �ي ��وب ال� �ن ��ا� ��س،
ب �ع��دم��ا ج ��رى ط ��رد ع ��دد منهم
وتخفي�ض روات��ب �آخرين ب�سبب
الأزم��ة االقت�صادية ،مما جعلهم
م�ضطرين للجوء �إىل االقرتا�ض
لتدبري �أمورهم اليومية.
وق��ال��ت ��ص�ح�ي�ف��ة “ديلي ميل”
�إن بريطانيا ،على �سبيل املثال،
�شهدت “تزايدا مقلقا” يف عدد
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن جل � ��ؤوا �إىل
االق�ترا���ض �أو بطاقات االئتمان
لتغطية م�صاريفهم اليومية.
وم��ع ب��داي��ة ال�ع��ام اجل��دي��د ،قدم
خ � �ب ��راء ع � � ��ددا م � ��ن الن�صائح
واخلطوات العملية التي �ستجعل
النا�س يغادرون “منطقة الديون
احلمراء” خالل .2022
 1الأول � ��وي � ��ة :ع �ن��دم��ا تكونم��دي �ن��ا ،م��ن امل �ه��م �أن حت ��دد ما
ت��دي��ن ب��ه ومل��ن ،وب��ال�ت��ايل ين�صح
اخل�براء ب�ضرورة و�ضع ميزانية
حمددة وخطة �إنفاق ،قبل البدء

يف ت �� �س��دي��د ال � ��دي � ��ون ،لتجنب
“الإفراط يف الإنفاق”.
 2عدم االقرتا�ض من جديد:ت�ت�م�ث��ل �إح � ��دى �أف �� �ض��ل الطرق
ل �ت �ف��ادي ال ��دي ��ون يف امل�ستقبل،
�إل �غ��اء �أي ب�ط��اق��ة �أو �إق �ف��ال �أي
ح���س��اب ق�م��ت ب��االق�ترا���ض منه،
حتى ال تفكر يف اللجوء �إليه مرة
�أخرى.
 3حت��دث �إىل اخل�ب�راء :يعتربالتوا�صل مع خرباء الديون �أمرا

يف غاية الأهمية ،حيث �ست�ستفيد
من خربتهم يف هذا املجال ومن
ن�صائحهم القيمة يف كيفية �إدارة
�أموالك بالطريقة املثلى.
 4ت�سديد دي��ون��ك يف الوقت:حني ي�ستخدم الإن�سان بطاقات
االئتمان ،يواجه خطر الفوائد يف
حال مل يقم بت�سديد م�ستحقاته
يف الوقت.
 5جت � �ن� ��ب ال � �� � �س � �ح� ��ب علىامل�ك���ش��وف :ت��وف��ر ل��ك ت�سهيالت

ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا لي�س ه��و القدرة
النهائية ،ولكنها ق��د ت�ك��ون �أقل
م ��ن ال �ن �� �ص��ف وف� ��ق ال ��درا�� �س ��ات
ال �ت��ي �أع ��دده ��ا خ�ب�راء ال �ع��امل يف
ه��ذا املجال” .وبو�صف العزابي
فعام “ 2021مل يكن الأ�سو�أ”
الذي مر على قطاع النفط ،ويف

نف�س الوقت “مل يكن الأجنح”،
لأن الإن� � �ت � ��اج “ما زال يت�أثر
بال�صراعات ال�سيا�سية والأمنية؛
فالكل �شاهد ما حدث بني وزير
النفط ورئي�س امل�ؤ�س�سة النفطية
واالنق�سام الذي �شهده القطاع”.
ولفت �إىل �أن هناك بالفعل بع�ض

ال�ت�ط��ورات التي �شهدتها حقول
نفط “ولكنها ال ترقى �أبدا فوق
ك��ون �ه��ا �أع� �م ��ال ��ص�ي��ان��ة �أعادتها
للعمل”.
وحت��ول��ت ح�ق��ول النفط ل�ساحة
� � �ص� ��راع دم � � ��وي م� �ن ��ذ ،2011
ووب� �ع ��د ف �ت�رة م ��ن اال�ستقرار،

اه �ت��ز �إن �ت��اج ال�ن�ف��ط م ��رة �أخ ��رى
يف الآون��ة الأخ�يرة نتيجة �صراع
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات يف غ ��رب ل�ي�ب�ي��ا مع
بع�ضها على النفوذ ،ومهاجمتها
حلقول النفط لل�سيطرة عليها؛
باعتبارها �أثمن و�أ�سهل م�صادر
متويل عملياتها وت�سليحها.

ال�سحب على املك�شوف دعما ماليا
فوريا ،لكن عددا من الأ�شخا�ص
ي� �ج ��دون � �ص �ع��وب��ة يف تخلي�ص
�أنف�سهم منها بعد ذل��ك ،لذلك
ين�صح اخل�ب�راء بتجنبها وعدم
الوقوع يف �إغراءاتها.
 6تقليل الإنفاق :قد يبدو الأمرتافهــــــا ،لكن تقليـــــل الإنفاق على
الأمور غري ال�ضرورية� ،سيجعلك
ت��وف��ر �أك�ث��ر وب��ال �ت��ايل �ست�سدد
ديونك ب�شكل �أ�سرع.
 7جتنب ع��ر���ض “ا�شرت الآن،وادف � � ��ع الحقا”� :أ�� �ص� �ب ��ح هذا
ال �ع��ر���ض ��ش�ع�ب�ي��ا ع �ن��د خمتلف
امل � �ح �ل�ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة وامل� ��واق� ��ع
الإل �ك�ت�رون �ي ��ة� ،إال �أن اخل�ب�راء
ي � �ح� ��ذرون م ��ن خم� ��اط� ��ره ،على
اعتبــــــار �أن��ه يجعــــــــل الإن�سان
ي�ن�ف��ق �أك�ث�ر م��ن م�ي��زان�ي�ت��ه� ،إىل
ج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ان��ب �أ��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ع��ار الفائــــــــدة
العالية.
 8م ��واق ��ع م �ق��ارن��ة الأ�سعار:ا�ستخدام ه��ذا ال�ن��وع م��ن املواقع
يجنبك �أداء فواتري غالية ويوفر
لك امل�صادر ،التي قد جتد فيها

و�أ��ش��ارت الوكالة يف تقريرها �إىل
�أن ��ش��رك��ات الأغ��ذي��ة وامل�شروبات
لديها حاليا فر�صة لدخول ال�سوق
امل�صري �أو تعزيز وجودها احلايل
لال�ستفادة من �آفاق النمو القوية
على املدى الطويل بعد �سنوات من
ارتفاع الت�ضخم .و�أ�ضافت الوكالة
�أن اال� �س �ت �ق ��رار االق �ت �� �ص ��ادي يف
م�صر ،يعد مبثابة �إ�شارة �إيجابية
للم�ستثمرين املحليني والأجانب
يف جمال الغذاء.
م�ؤ�شرات الإنفاق
وع� ��ن م���س�ت�ق�ب��ل �إن � �ف ��اق الأ�� �س ��رة

امل �� �ص��ري��ة يف ال �� �س �ن��وات املقبلة،
اعترب اخلبري االقت�صادي امل�صري
�أ�ستاذ التمويل م�صطفى بدرة� ،أن
“قيا�س م�ستوى و�أوج ��ه الإنفاق
وت � �ط ��وره ،ي�ع�ط��ي ت �� �ص��ورا مهما
لأج�ه��زة ال��دول��ة ،م��ن �أج��ل قيا�س
اح �ت �ي��اج امل��واط �ن�ي�ن و�أولوياتهم
امل �ع �ي �� �ش �ي��ة ،وذل� � ��ك لتخ�صي�ص
امل ��وارد لتمويل تلك االحتياجات
الرئي�سية .متنح تلك امل�ؤ�شرات
�صورة دقيقة للمجتمع و�أولوياته
وم ��ا تعك�سه ت�ل��ك الأول� ��وي� ��ات ،ال
�سيما يف �إطار توجيه اال�ستثمارات
ل�ل�ق�ط��اع��ات الأك �ث�ر رواج� ��ا ،ومن

بينها الأغذية وامل�شروبات”.
و�أ� � �ش� ��ار ب � ��درة يف ت �� �ص��ري��ح ملوقع
“�سكاي ن �ي��وز عربية” �إىل �أنه
“من الطبيعي �أن ي��أت��ي الإنفاق
على الغذاء �ضمن �أولويات الإنفاق
العام للأ�سر يف �أي جمتمع بالن�سبة
ملختلف ال�شرائح ،فالأولوية لدى
ال�ن��ا���س وف �ق��ا ملختلف النظريات
االقت�صادية هي الأم��ن ثم ب�شكل
�أ�سا�سي الطعام وال�شراب” ،مربزا
يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه امل� �ب ��ادرات التي
�أطلقتها الدولة امل�صرية يف �إطار
ت��وفي��ر امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ب�أ�سعار
منا�سبة عرب منافذ خا�صة.

وت � � � �ط� � � ��رق ت� � �ق � ��ري � ��ر “فيت�ش
�سوليو�شنز” لأداء القطاع
ال �ع��ائ �ل��ي يف م �� �ص��ر ،ح �ي��ث توقع
�أن يكون �أداء ه��ذا القطاع خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،مدفوعا
بانخفا�ض الت�ضخم واال�ستقرار
ال�سيا�سي.
وب�ّي�نّ التقرير �أن��ه من املتوقع �أن
مت�ث��ل ن���س�ب��ة الأ� �س ��ر ال �ت��ي لديها
دخل �سنوي (�أك�ثر من � 10آالف
دوالر �أم�ي�رك ��ي) ن�ح��و  11.4يف
املئة م��ن �إج�م��ايل الأ��س��ر يف العام
 2025مقابل  5.6يف املئة خالل
عام .2022

بهذه الدوافع� ..صناديق ثروات الدول تتخطى  31.9تريليون دوالر
•• عوا�صم-وكاالت

ك�شف تقرير �سنوي ُن�شر ي��وم ال�سبت �أن الأ��ص��ول التي حتوزها �صناديق
الرثوة ال�سيادية واملعا�شات احلكومية زادت �إىل م�ستوى قيا�سي بلغ 31.9
تريليون دوالر يف  2021بف�ضل ارتفاع الأ�سهم الأمريكية و�أ�سعار النفط،
يف حني بلغت اال�ستثمارات �أعلى م�ستوى يف عدة �أعوام ،بالرغم من ا�ستمرار
خماوف اجلائحة.
�أظهر تقرير �أدوات اال�ستثمار اململوكة للدولة ،الذي �أعدته من�صة �صناديق
الرثوة ال�سيادية العاملية� ،أن الأ�صول التي تديرها �صناديق الرثوة ال�سيادية
زادت  6%خالل العام �إىل  10.5تريليون دوالر ،يف حني قفزت �صناديق
املعا�شات احلكومية � 9%إىل  21.4تريليون دوالر.
ك�م��ا خ�ل����ص ال�ت�ق��ري��ر �أي �� �ض��ا �إىل �أن
امل��ؤ��س���س��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة احلكومية
ا�ستخدمت املزيد من امل��ال� ،سواء يف
ع��دد ال���ص�ف�ق��ات �أو ح�ج�م�ه��ا ،ب�أعلى
م�ستوى يف �ستة �أعوام .وجرى �إنفاق
ن�ح��و  215.6م�ل�ي��ار دوالر ن�صفها
ت�ق��ري�ب��ا م��ن ق �ب��ل � �ص �ن��ادي��ق ال�ث�روة
ال�سيادية.
وج � ��اء � �ص �ن��دوق ال �ث ��روة ال�سيادي
ل �� �س �ن �غ��اف��ورة يف امل �ق ��دم ��ة �إذ زادت
ن�سبة �إب��رام��ه لل�صفقات � 75%إىل
 31.1م �ل �ي��ار دوالر م ��وزع ��ة على
� � 109ص �ف �ق��ات .وج � ��رى ا�ستثمار
ثلث ر�أ���س امل��ال يف العقارات ال �سيما

اللوجي�ستيات .وكتب دياجو لوبيز يف التقرير �أن الأ�سواق النا�شئة تخلفت
كثريا� ،إذ مل جتذب �سوى  23%من ر�أ���س املال هذا العام وهو �أحد �أدنى
الن�سب امل�سجلة يف الأعوام ال�ستة املا�ضية.
وق��ال التقرير �إن امل�ستثمرين وا�صلوا مراقبة ال�صني عن كثب ال �سيما
احلملة التي ا�ستهدفت �شركات التكنولوجيا ال�صينية.
وخل�ص التقرير �إىل �أنه “على الرغم من التوترات اجليو�سيا�سية واملخاوف
التنظيمية ف�إن معظم (امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية اململوكة للدولة) متفائلة
ب�ش�أن الأ�سهم ال�صينية”.
ويف املجمل تلقت الأ�صول دعما ب�إطالق �أربعة �صناديق ثروة �سيادية جديدة
ه��ذا ال�ع��ام .وي�ق��وم التقرير ال�سنوي للمن�صة بتحليل بيانات م��ن 161
�صندوق ثروة �سيادي و� 275صندوق معا�شات حكومية.
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انطالق «بطولة املغرية» �ضمن مناف�سات «الظفرة الكربى ل�صيد الكنعد»  7يناير اجلاري
•• الظفرة -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة تنطلق يف  7يناير اجل��اري "بطولة املغرية  -املحطة الثانية"
�ضمن مناف�سات "بطولة الظفرة الكربى ل�صيد الكنعد للرجال والن�ساء"
بدورتها الثانية ،التي تنظمها جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
والرتاثية يف �أبوظبي وت�ستمر حتى  16يناير اجلاري.
وخ�ص�صت بطولة امل�غ�يرة  20ج��ائ��زة قيمة للفائزين ب��امل��راك��ز الأوىل
بقيمة تبلغ � 680ألف درهم ،موزعة على  10جوائز لفئة الرجال و10
جوائز لفئة الن�ساء.
وي �ت��م الت�سجيل ب��ال�ب�ط��ول��ة ع�بر امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين kingfish./
 ،/aldhafrafestival.comواحل�صول على مل�صق رقم امل�شاركة
من موقع البطولة مبدينة املرف�أ يومياً من ال�ساعة � 9صباحاً ولغاية 6

م�سا ًء ،كما �سيتم ا�ستالم م�شاركات �صيد الكنعد اعتباراً من اليوم الأول
للبطولة ولغاية  16يناير اجلاري يف ذات املوقع وبنف�س التوقيت.
وي�شرتط على امل�شاركني ا�ستخدام طريقة ال�صيد اللفاح "الت�شخيط"
بال�صنارة والون�ش ،وال ي�سمح ال�صيد بطريقة الأل�ي��اخ بجميع �أنواعها
"الهيايل ،بري�سم ،نايلون ،امل�سد�س البحري ،املن�شلة �أو البويه وجميع
الو�سائل الأخرى" .
كما ي�شرتط التقيد ب�شروط الأم��ن وال�سالمة ح�سب النظم واللوائح
املتبعة يف الدولة وجهاز حماية املن�ش�آت وهيئة البيئة � -أبوظبي ،وت�صوير
فيديو يظهر مراحل �صيد ال�سمكة و�صو ًال �إىل حلظة وزنها ،فيما �سيكون
�أق��ل وزن للم�شاركة ه��و  25كجم لفئة ال��رج��ال و 15كيلو غ��رام لفئة
الن�ساء و�ستكون امل�سابقة مفتوحة �أم��ام املواطنني واملقيمني وزوار دولة
الإمارات العربية املتحدة.
ي�شار �إىل �أن �آلية ت�صوير الفيديو اخلا�ص حلظة ال�صيد يجب �أن يكون

على النحو التايل :ت�صوير وا�ضح وغري مقطع ومن داخل القارب فقط،
يكون من بداية �صيد ال�سمكة مروراً بانتهاء عملية ال�صيد ووزن ال�سمكة
مع �إب��راز حميط القارب بدون ا�ستعمال و�سيلة التقريب  Zoomويف
حال انقطاع الت�صوير �أو عدم تثبيت الت�صوير على ال�سمكة �سوف تلغى
امل�شاركة ،ويتم رفع الفيديو على الإن�ستغرام وذكر ا�سم املت�سابق والتاريخ
والوقت وكتابة و�سم #تراثنا ،ويتم �إر�سال الفيديو عن طريق الوات�ساب،
�أو ت�سلميه �إىل مكتب اللجنة يف موقع املهرجان عن طريق ذاكرة خارجية
� USBأو ب�أي طريقة منا�سبة.
وي�ج��ب خ�لال عملية الت�صوير م��راع��اة ت�صوير مل�صق رق��م امل�شارك،
ذكر ا�سم املت�سابق الكامل والتاريخ والوقت ،ت�صوير  360قبل حتميل
ال�سمكة للقارب ،ت�صوير امليزان يف حالة ال�صفر كجم مع �إبراز ال�سمكة يف
حميط الفيديو قبل الوزن ،فيما يلغى �أي فيديو غري مكتمل لل�شروط
ال�سابق ذكرها .و�شهدت "بطولة الظفرة الكربى ل�صيد الكنعد للرجال

والن�ساء" ب��دورت�ه��ا الثانية تو�سع كبري م��ن حيث امل�سابقات واجلوائز
لتت�ضمن بطوالت "دملا ،املغرية ،الظفرة الكربى"  ،وقد خ�ص�صت 60
جائزة ملختلف البطوالت بقيمة تتجاوز الـ  2مليون درهم موزعة على
فئتي الرجال والن�ساء ،حيث مت تخ�صي�ص  10جوائز لفئة الرجال ،و10
جوائز لفئة الن�ساء يف كل بطولة ،فيما تبلغ قيمة جوائز بطولة دملا تبلغ
� 460ألف درهم ،وتبلغ قيمة جوائز بطولة املغرية � 680ألف درهم� ،أما
بطولة الظفرة الكربى فتبلغ قيمة اجلوائز فيها � 920ألف درهم.
وتهدف البطولة �إىل التعريف ب�سواحل وج��زر منطقة الظفرة ،وخلق
فر�صة �أم��ام ال�ه��واة ملمار�سة ريا�ضة �صيد ال�سمك التقليدي ،وتن�شيط
ون���ش��ر ه��واي��ة �صيد الأ� �س �م��اك و�إح �ي��اء روح ال�ت�ن��اف����س ب�ين ه ��واة �صيد
الأ�سماك ،واحلفاظ على ال�سالمة البحرية وتنظيم �صيد الكنعد� ،إىل
جانب احلفاظ على امل�سابقات التقليدية الرتاثية التي تعرب عن تراث
الإمارات.

طرح املرحلة الأوىل من تذاكر مونديال
الأندية «الإمارات »2021
الإجنليزي ومونتريي املك�سيكي وباملريا�س الربازيلي والأهلي
•• �أبوظبي-وام:
امل�صري وبريي التاهيتي والهالل ال�سعودي.
ت�ستعد العا�صمة �أبوظبي ال�ست�ضافة �أك�بر حدث ريا�ضي كروي و��س�ت�ق��ام م�ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة ع�ل��ى ك��ل م��ن ا��س�ت��ادي " حم�م��د بن
وهو بطولة ك�أ�س العامل للأندية "الإمارات  ،"2021الذي يعود زايد" و"�آل نهيان" ب�أبوظبي ،حيث �ستنطلق املباراة االفتتاحية
ملالعب الإم��ارات للمرة اخلام�سة خ�لال الفرتة من � 3إىل  12للبطولة يف  3فرباير بني حامل لقب دوري �أدنوك للمحرتفني
فرباير .2022
نادي اجلزيرة ومم ّثل قارة �أوقيانو�سيا نادي بريي التاهيتي بينما
ويتاح اعتباراً من �أم�س املوافق  2يناير �شراء تذاكر مباريات "ك�أ�س �ستختتم باملباراة النهائية يوم  12فرباير.
ال�ع��امل ل�ل�أن��دي��ة الإم� ��ارات  ،2021حيث وف��ر االحت ��اد الدويل وت�أتي بطولة ك�أ�س العامل للأندية "الإمارات  "2021كجزء من
ت��ذاك��ر امل�ب��اري��ات ب�أ�سعار تنا�سب اجلميع على �أ�سا�س "الأولوية الفعاليات الريا�ضية الكربى التي حتت�ضنها �إمارة �أبوظبي على
ح�سب الأ�سبقية" ب�أ�سعار ت�تراوح من  20دره��م يف فئة التذاكر مدار العام ،حيث ك ّر�ست العا�صمة مكانتها ك�إحدى �أكرب عوا�صم
الرابعة وحتى  200درهم للمباراة النهائية يف فئة تذاكر الدرجة الريا�ضة يف العامل ،علماً �أن �أبوظبي قد ا�ست�ضافت هذه البطولة
الأوىل.
يف  4منا�سبات �سابقة �أعوام  2017 ،2010 ،2009و.2018
و�سيتم ّكن حاملو بطاقات "فيزا" اال�ستفادة م��ن �أ�سبقية طرح وق��ال حممد ب��ن ه��زام املتحدث الر�سمي للجنة املنظمة العليا
التذاكر للح�صول على �أف�ضل املقاعد قبل �إ�صدار التذاكر لكافة للبطولة" ..مع اقرتاب موعد ك�أ�س العامل للأندية ،ي�سعدنا يف
اجلماهري ،مع العلم �أن "فيزا" هي ال�شريك الر�سمي خلدمات دولة الإمارات العربية املتحدة وعا�صمة الريا�ضة العاملية �أبوظبي
الدفع لالحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا".
الرتحيب بالعامل جمدداً يف حدث ا�ستثنائي يجمع نخبة و�أبطال
و�سين�ضم للفريق امل�ست�ضيف نادي اجلزيرة كل من نادي ت�شيل�سي القارات يف العامل".

و�أ�ضاف " يحظى ك�أ�س العامل للأندية باهتمام كبري من جماهري
وحمبي كرة القدم يف �شتى �أنحاء العامل .كما �سترُ �سخ ا�ست�ضافتنا
للن�سخة القادمة �شراكتنا مع الفيفا يف تنظيم حدث عاملي مبهر
و�آم��ن وفق �أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة حفاظا على �سالمة
الالعبني واجلماهري وكافة �ضيوفنا خالل هذه البطولة ،وهذا
ما برهنته �أبوظبي التي جنحت يف الفرتة املا�ضية با�ست�ضافة
جم �م��وع��ة ك �ب�ي�رة م��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة و�أول� ��ت
�أهمية ق�صوى لتوفري بيئة �آمنة وف��ق �أعلى املعايري والتدابري
الوقائية".
وقال " اجلماهري يف دولة الإمارات وحول العامل على موعد مع
بطولة كروية حافلة مب�شاركة الأب�ط��ال ونخبة النجوم ،ونحن
على ثقة تامة وم��ن خ�لال تعاوننا امل�ستمر مع االحت��اد الدويل
لكرة القدم ،ب��أ ّن اجلميع �سي�ستمتع مب�شاهدة بطولة ا�ستثنائية
مميزة وتدون �أحداثها يف تاريخ كرة القدم".
و�ستوفر �أب��وظ�ب��ي ب�صفتها امل��دي�ن��ة امل�ست�ضيفة للبطولة �أعلى
معايري ال�سالمة ل�ضمان �صحة جميع امل�شاركني واجلماهري يف
ظل جائحة كوفيد.-19

تتويج الفائزين ببطولة ال�شارقة الدولية ل�شباب ال�سلة

•• ال�شارقة-وام:

اختتم جمل�س ال�شارقة الريا�ضي يف خورفكان ،بطولة ال�شارقة الدولية لكرة
ال�سلة لل�شباب ،التي نظمها بالتعاون مع �أكادميية "جام " مب�شاركة  23فريقاً
ميثلون الإمارات وم�صر ولبنان والهند والأردن و�إ�سبانيا و�صربيا.
وحفلت مناف�سات البطولة يف فئاتها الأربع بالقوة والندية من البداية للنهاية
،وح�ضرها جمهور كبري ا�ستمتع مببارياتها التي جرت على مالعب �أندية:
خورفكان الريا�ضي وخورفكان للمعاقني وجامعة ال�شارقة و�صالة نادي احتاد
كلباء الريا�ضي.
ويف م�سابقة الأ�شبال حتت � 12سنة فاز باللقب فريق اجلالية امل�صرية بعد
فوزه على ال�شارقة يف املباراة النهائية التي جرت ب�صالة نادي خورفكان -63

 .44ويف م�سابقة النا�شئني حتت � 14سنة توج هوب�س اللبناين بط ً
ال بعد فوزه
على احتاد عمان الأردين ب�صالة نادي خورفكان .62-75
ويف م�سابقة النا�شئني حتت � 16سنة ف��از "بادالونا" الإ�سباين باللقب بعد
تغلبه على "ريفرز" ال�صربي ب�صالة خورفكان الريا�ضي . 43-85
ويف م�سابقة النا�شئات حتت �16سنة فازفريق �أكادميية الريا�ضي باملركز الأول
بفوزه على هوبز اللبناين  47-51يف املباراة التي �أقيمت على �صالة جامعة
ال�شارقة .ح�ضر املباريات النهائية للبطولة �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي و�سعادة عبد اللطيف نا�صر الفردان نائب رئي�س
�إحت��اد الإم ��ارات لكرة ال�سلة ،والدكتور را�شد خمي�س النقبي رئي�س املجل�س
البلدي ملدينة خورفكان ،و�سعادة يو�سف يعقوب املن�صوري مدير الأكادميية
البحرية ،و�سعادة �سامل النقبي رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي خورفكان ،و�سعادة

الدكتور عبد الرزاق بني ر�شيد رئي�س جمل�س �إدارة نادي خورفكان للمعاقني،
و��س�ع��ادة �إب��راه�ي��م �سعيد ال��درم�ك��ي رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي دب��ا احل�صن ،
و�أحمد �سليمان م�ؤ�س�س �أكادمية "جام"  ،وعدد من ممثلي الدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية بالإمارة وو�سائل الإعالم وموظفي �إدارات و�أق�سام املجل�س والأندية
بالإمارة.
وهن�أ �سعادة عي�سى ه�لال احلزامي الفائزين ب�ألقاب الفئات الأرب��ع ،و�أعرب
عن �سعادته باملردود الفني الذي حتقق على �صعيد العبي الفرق التي مثلت
منتخبى املنطقتني الو�سطى وال�شرقية و�أندية ال�شارقة.
وق��ال �إن ال�شغف واحلما�س ال��ذي حتلوا به يف املباريات هو برهان النجاح ،
وهو الدليل على �أن خطط التطوير مت�ضي يف م�سارها ال�سليم ،و�أن املجل�س
�سيم�ضي قدما يف تنظيم البطوالت الدولية يف لعبة ال�سلة و�سواها من الألعاب

لأنها هي ال�سبيل لالرتقاء بامل�ستوى الفني وحتقيق كل الطموحات املعلقة على
الريا�ضة يف الإمارة البا�سمة.
و�أك��د �أن نهج املجل�س يف هذا ال�سبيل ي�أتي ترجمة لر�ؤية وتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة  ،وبناء عليه �أ�صبح تطوير امل�ستوى هدفاً ا�سرتاتيجياً للمجل�س.
وقدم ال�شكر جلميع امل�ؤ�س�سات واجلهات الداعمة لهذه البطولة ،ولأكادميية
"جام" على رعايتها للبطولة للمرة الثانية و �إهتمامها املتجدد بدعم فرق
املراحل ال�سنية  ،كما �شكر فريق العمل التنظيمي باملجل�س ،و�إدارات الأندية
التي �إ�ست�ضافت مباريات البطولة على �صاالتها ،وم��ا وف��رت��ه لها م��ن دعم
وت�سهيالت وخدمات لوج�ستية �ساهمت يف جناح البطولة وحتقيقها الأهداف
املرجوة.
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تعيني جمل�س �إدارة اللجنة
البحرينية ملكافحة املن�شطات
عني �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية جمل�س �إدارة اللجنة
الوطنية البحرينية ملكافحة املن�شطات.
وجاء يف قرار ال�شيخ خالد ،وهو �أي�ضا النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة ورئي�س
الهيئة العامة للريا�ضة� ،أنه ا�ستنادا �إىل قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافة والهيئات
اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة ،يعني جمل�س �إدارة اللجنة الوطنية البحرينية ملكافحة
املن�شطات ملدة �أربع �سنوات برئا�سة الدكتور خالد عبدالعزيز وع�ضوية كل من:
مازن عبدالقادر نائبا للرئي�س :حممد �سلطان ،ه�شام بوخما�س ،حممد احلميدي ،الدكتورة جناة �أبو
الفتح ،ال�سيدة ر�ؤيا العبا�سي ،ال�سيدة مرمي بوكمال وحممد �شكراهلل.

18

خطر كورونا يهدد �أمم �إفريقيا� ..إلغاء مباراة اجلزائر التح�ضريية
�ألغيت مباراة ودية كانت مقررة بني منتخبي اجلزائر وغامبيا
قبل �ساعات من انطالقها يف قطر �أم�س الأول ال�سبت �ضمن
اال�ستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية ،وذلك بعد ثبوت �إ�صابة
عدد من العبي غامبيا بفريو�س كورونا.
وي���ش��ارك املنتخبان يف بطولة الأمم الإف��ري�ق�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��ام يف
الكامريون بداية من الأ�سبوع املقبل و�سط �شكوك يف �إقامتها
خالل اجلائحة وبعد فرتة وجيزة من تف�شي "�أوميكرون".
و�أعلن منتخب غامبيا �أن  16العبا لن يتمكنوا من امل�شاركة يف
مباراة ال�سبت ،و�إنه ال ي�ستطع �إ�شراك حار�س مرمى.
ومل يذكر احتاد كرة القدم يف غامبيا �أي �شيء عن تف�شي الفريو�س

يف الفريق ،واكتفى بقول �إن الالعبني ال ميكنهم امل�شاركة ب�سبب
"ظروف غري متوقعة" ،غري �أن االحتاد القطري لكرة القدم
(منظم املباراة) قال �إنها �ألغيت ب�سبب حاالت �إيجابية للإ�صابة
بكوفيد -19يف �صفوف منتخب غامبيا.
ومن املقرر �أن ي�شارك منتخب غامبيا لأول مرة يف ك�أ�س الأمم
الإف��ري�ق�ي��ة ،لكن م��ن غ�ير ال��وا��ض��ح ع��دد ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن قد
يجربون على اخل�ضوع للعزل قبل مباراته الأوىل �ضد منتخب
موريتانيا املقررة يف  12يناير اجلاري.
بدوره ،انتقد منتخب اجلزائر ،حامل لقب البطولة ،قرار �إلغاء
املباراة املت�أخر ،والذي حرمه من مباراة ودية مهمة.

وندد احتاد كرة القدم اجلزائري بالقرار يف بيان قائال �إنه يدل
على "نق�ص االحرتافية يف التعامل مع اجلهات التي نظمت
املقابلة الودية وي�شكل عدم احرتام لهم".
من املقرر افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يف  9يناير اجلاري
يف العا�صمة الكامريونية ي��اون��دي على ال��رغ��م م��ن ال�شائعات
املتكررة ب�أنه �سيتم �إلغا�ؤها �أو حتى نقلها �إىل بلد خارج القارة
ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا.
ي�شار �إىل �أن �إفريقيا بها �أقل معدالت التطعيم �ضد الفريو�س يف
العامل ،كما �أن �أقل من  3باملائة من �سكان الكامريون ملقحني
بالكامل ،وفقا لتحليل عاملي �أجرته جامعة جونز هوبكنز.

انطالق رايل داكار

فريق البحرين ريد �إك�سرتمي يقوم ببداية قوية مع انطالق بطولة العامل للراليات ال�صحراوية اجلديدة
ال�سائق الإماراتي خالد القا�سمي يح�صل على مالح جديد
•• دبي-الفجر:

انطلق رايل داكار يف ن�سخته الـ 44
يف اململكة العربية ال�سعودية والبالغ
م�سافته الإجمالية  8375كيلومرت
وي �� �س �ت �م��ر �أ�� �س� �ب ��وع�ي�ن ،و�أ�� �س� �ف ��رت
مناف�سات اليوم االفتتاحي باحراز
جميع �سيارات فريق البحرين ريد
�إك �� �س�ت�رمي ��ض�م��ن امل ��راك ��ز الع�شرة
الأوائل.
و�أقيمت املرحلة الأوىل �أم�س يف مكان
غري بعيد عن جدة وبلغت م�سافتها
 19ك�ي�ل��وم�تر .واع �ت�برت اختبارا
ق �� �ص�يرا ول �ك �ن��ه م �ه��م ل �ل �غ��اي��ة لأن ��ه
�ضم �أول مرحلة على الإط�لاق من
بطولة العامل للراليات ال�صحراوية
اجلديدة املكونة من خم�س جوالت
والتي مت �إطالقها يف عام .2022
و� �س �ج��ل ال �ق �ط��ري ن��ا� �ص��ر العطية
�أ� �س��رع زم��ن يف امل��رح�ل��ة االوىل من
ه ��ذا ال �ت �ح��دي ال��ري��ا� �ض��ي ال�ضخم
وق��اد �سيارة تويوتا متقدماً بفارق
 12ثانية عن �سائق �أودي كارلو�س

�ساينز.
وغ � ��ادرت ج ��دة م��ا جم�م��وع��ه 409
�سيارات ودراجات وكواد�س و�شاحنات،
مع فرق �صيانة وخدمة ت�ضم �أكرث
� 2500شخ�ص من بينهم  44فرداً
يف ف��ري��ق ال�ب�ح��ري��ن ري��د �إك�سرتمي
الذي ي�ضم ثالث �سيارات برودراف

هانرتز و�ستة طواقم مكونة من ناين
روم��ا " �أليك�س ه��ارو ،و�سيبا�ستيان
ل ��وب " ف��اب �ي��ان ل��ورك��وي��ن ،و�أوريل
تريانوفا " داين �أوليفريا�س.
وب ��ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال � ��وق � ��ود امل�ستدام
برودرايف �إيكو باور املطور خ�صي�صاً
مل�ح��رك ال�ت��ورب��و امل ��زدوج �سعة 3.5

لرت  ،V6تنتج ال�سيارات ما ن�سبته
� 80%أقل من ثاين �أك�سيد الكربون
و�ستوفر  28طناً من الوقود طوال
مدة احلدث.
وم � � ��ع ه � � ��ذه امل� ��رح � �ل� ��ة ال �ق �� �ص�ي�رة
كفاحتة ل��رايل داك ��ار ،ح��دد �سائقي
ف ��ري ��ق ال �ب �ح��ري��ن ري� ��د �إك�سرتمي

ال�ث�لاث��ة �سرعتهم اخل��ا��ص��ة ب�شكل
مده�ش خ�لال �سل�سلة متنوعة من
الت�ضاري�س ،وج��اء �سيبا�ستيان لوب
يف املركز اخلام�س ،وحل ناين روما
يف املركز ال�سابع و�أوريل تريانوفا يف
املركز العا�شر. .
وقطع ال�سائقون الآن م�سافة 810

كيلومرتات من البداية يف جدة بعد
اجتيار مرحلة انتقالية طويلة قبل
االن �ط�ل�اق جم� ��دداً ال �ي��وم الجتياز
م��رح�ل��ة م�سافتها  333كيلومرت
حول منطقة حائل الزاخرة باملناظر
اجلبلية الطبيعية اخلالبة يف �شمال
اململكة العربية ال�سعودية.

وق� ��ال ��س�ي�ب��ا��س�ت�ي��ان ل ��وب يف نهاية
امل��رح �ل��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة" :كنا نقود
ال� ��� �س� �ي ��ارة ب� ��أق� ��� �ص ��ى �� �س ��رع ��ة وه ��و
امل�ك��ان ال��ذي ن��ري��د جميعاً �أن نكون
ف �ي��ه ،ل��ذل��ك �إن� ��ه � �ش �ع��ور رائ� ��ع بعد
اال�ستعدادات التي و�ضعناها جميعاً
مع فريق البحرين ريد �إك�سرتمي".

وق� ��ال ن ��اين روم � ��ا ،ال �ف��ائ��ز يف رايل
داك��ار " :2014من اجليد حقاً �أن
ن�ب��د�أ م��ن داك ��ار جم ��ددا .لقد كانت
امل��رح �ل��ة ��س��ري�ع��ة يف ال �ب��داي��ة وكان
هناك العديد من الكثبان الرملية،
ل��ذل��ك ك ��ان م��ن ال���ص�ع��ب مواجهة
�أ�شعة ال�شم�س يف عينيك ".
وواج� � ��ه الإم � ��ارات � ��ي ال �� �ش �ي��خ خالد
القا�سمي ومالحه الأمل��اين اجلديد
ديرك فون زيتزفيتز يوماً �صعباً يف
�سيارتهما �أب��و ظبي ري�سينغ بيجو
 3008دي كيه �آر ،لكن الإماراتي
ا��س�ترخ��ى ب�ع��د �أن �أن�ه�ي��ا امل��رح�ل��ة يف
املركز .32
وق ��ال خ��ال��د ال�ق��ا��س�م��ي" :علمنا �أن
الأمر لن يكون �سه ً
ال ب�سيارة الدفع
ال �ث �ن��ائ��ي وال �ك �ث�ي�ر م ��ن ال ��رم ��ال يف
املرحلة ،بحيث ال ميكن �أن منتلك
قوة الدفع ال�صحيح .لكننا �أ�صبحنا
�أك�ثر دراي��ة ببع�ضنا البع�ض ك�سائق
ومالح ،و�س�أتعرف على ال�سيارة مرة
�أخ� ��رى ،ح�ي��ث م��ر ع��ام تقريبا على
قيادتي لها".

اللجنة الأوملبية الفل�سطينية تنظم ور�شة عمل بعنوان «القيم الأوملبية وريا�ضة املر�أة»
•• القد�س ،فل�سطني-الفجر:

نظمت اللجنة الأوملبية الفل�سطينية
ور�شة عمل بعنوان "القيم الأوملبية
وريا�ضة املر�أة ،وذلك يف كلية الأمة
اجل��ام�ع�ي��ة ب�ب�ل��دة ال � ��رام ،بح�ضور
ن�سوي م��ن اجل��ام�ع��ات وامل�ؤ�س�سات
الريا�ضية.
ح ��ا�� �ض ��رت يف ال ��ور� � �ش ��ة د .فاتن
الربغوثي ،التي حتدثت عن القيم
الأومل� �ب� �ي ��ة ،ال �� �ص��داق��ة ،االح �ت��رام،
التميز ،والتي من �ش�أنها �أن ت�سهم
يف ن�سج ال�ع�لاق��ات وال�ت��وا��ص��ل بني
الثقافات ،والعمل واالجتهاد لبذل
الأف�ضل وحتقيق التميز.
و�أو� �ض �ح ��ت ال�ب�رغ��وث��ي �أن القيم
البار�أوملبية وهي العزمية وال�شجاعة
وامل �� �س��اواة والإل �ه��ام ،ت�شكل فر�صة
نحو امل�ضي قدماً وحتدي ال�صعاب
من �أجل بلوغ الهدف وحتقيق تكاف�ؤ

الفر�ص يف املجال الريا�ضي..
ك �م��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت من� ��اذج لالعبات
و�أك� � � � ��دت ع� �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة الن�شاط فل�سطينيات ا��س�ت�ط�ع��ن �أن يثبنت
ال��ري��ا��ض��ي م��ن �أج ��ل احل �ف��اظ على وج��وده��ن يف املنظومة الريا�ضية،
ال�صحة وال��وق��اي��ة م��ن الأمرا�ض ،ويف امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة والقارية،

بالإ�ضافة �إىل ن�ساء عربيات �شغلن امل �� �ش ��ارك ��ات ح� ��ول �أب� � ��رز املعوقات املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية �إن
م �ن��ا� �ص��ب يف ال �ه �ي �ئ��ات الريا�ضية للريا�ضة الن�سوية وكيفية التغلب اللجنة الأوملبية �سعت بقيادة الفريق
الدولية.
عليها.
ج�بري��ل ال��رج��وب ،ل��زي��ادة م�شاركة
و�� �ش� �ه ��دت ال ��ور� � �ش ��ة ت� �ف ��اع�ل� ً
ا من وق��ال��ت ج��ورج �ي��ت ل��و� �ص��ي ،ع�ضو املر�أة يف الألعاب الريا�ضية ،م�شرية

بدورها قالت د .هبة بركات ،عميد
كلية الأم��ة� ،إن الكلية ت�سعى لبناء
ج�سر ت�ع��اون وت��وا��ص��ل م��ع اللجنة
الأومل�ب�ي��ة لتمكني امل ��ر�أة وامل�ساهمة
يف ن�شر الثقافة الريا�ضية ،م�ؤكدة
على �أهمية الريا�ضة يف بناء الفرد
باملجتمع.
و�أك��د د� .سامي نور ،القائم ب�أعمال
م��دي��ر الأك��ادمي �ي��ة الأومل �ب �ي��ة ،على
�أهمية حم��اور ال��ور��ش��ة ،بالتعريف
والتثقيف بالقيم الأوملبية وت�شجيع
امل� � � � ��ر�أة ع� �ل ��ى مم ��ار�� �س ��ة الن�شاط
الريا�ضي..
وتقام ه��ذه الور�شة �ضمن م�شروع
ت �ن �ف��ذه ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة لتعزيز
ف�ع��ال�ي��ة م���ش��ارك��ة امل � ��ر�أة يف املجال
�إىل �أن ال��ور��ش��ة ت�ه��دف �إىل تعزيز ال��ري��ا� �ض��ي ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع املجل�س
امل�ساواة ومتكني املر�أة وم�شاركتها يف الأومل�ب��ي الآ��س�ي��وي ،على �أن تتبعها
العمل الريا�ضي� ،شاكر ًة كلية الأمة ف �ع��ال �ي��ات م�ت�ن��وع��ة خ�ل�ال الفرتة
اجلامعية على ا�ست�ضافة الن�شاط .املقبلة.

�إياب ربع نهائي ك�أ�س رابطة املحرتفني اليوم وغدا هزمية ميدفيديف يف ك�أ�س حمرتيف التن�س

•• دبي -وام:

تنطلق ال�ي��وم مناف�سات �إي ��اب ال ��دور رب��ع النهائي لبطولة ك��أ���س رابطة
املحرتفني لكرة القدم ،حيث يلتقي اجلزيرة مع احت��اد كلباء على ا�ستاد
مدينة زايد الريا�ضية ،ويحل �شباب الأهلي �ضيفاً على عجمان على ا�ستاد
را�شد بن �سعيد بنادي عجمان.
وتختتم مباريات هذا الدور يوم الثالثاء ب�إقامة مباراتني ،حيث ي�ست�ضيف
الوحدة فريق الن�صر على ا�ستاد �آل نهيان ب�أبوظبي ،ويحل العني �ضيفا
على الو�صل يف ا�ستاد زعبيل.
يذكر �أن مباريات دور الذهاب كانت قد �شهدت ثالث تعادالت ،حيث تعادل
احتاد كلباء مع اجلزيرة  3-3وبنف�س النتيجة تعادل العني مع الو�صل،
و�أي�ضا تعادل الن�صر مع الوحدة �سلبياً دون �أهداف ،فيما كان الفوز الوحيد
من ن�صيب �شباب الأهلي على عجمان بنتيجة .1-2

ب� ��د�أ ال��رو� �س��ي دان �ي �ي��ل ميدفيديف
مو�سم  2022بخ�سارة مدوية بواقع
 7-6و 5-7و� 6-7أم��ام الفرن�سي
�أوجو �أومبري ،يف ك�أ�س احتاد حمرتيف
ال �ت �ن ����س ل �ف ��رق ال ��رج ��ال يف مدينة
�سيدين الأ�سرتالية �أم�س الأحد.
وا�ستمرت املباراة التي �أقيمت �ضمن
م��واج �ه��ة ال �ف��ري �ق�ين يف املجموعة
الثانية ث�لاث ��س��اع��ات ك��ام�ل��ة ،بينما
ك��ان��ت ال�ت��وق�ع��ات تر�شح ميدفيديف
امل�صنف الثاين عاملياً للفوز لي�ضمن
بذلك املنتخب الرو�سي حامل اللقب
الفوز يف املواجهة.
وك� ��ان ال��رو� �س��ي روم � ��ان �سافيولني
ف ��از يف م �ب��اراة ال �ف��ردي الأوىل بني
املنتخبني  6-2و 5-7و 3-6على
الفرن�سي �أرتور ريندركني�ش لكن فوز
�أومبري عادل النتيجة  1-1وحافظ
على �آمال املنتخب الفرن�سي قبل لقاء
ال��زوج��ي .وق��ال �أومبري امل�صنف 35
عاملياً �ضاحكا "كانت املواجهة �صعبة
للغاية ال�ي��وم .ال �أ�شعر �أنني على ما
يرام متاما لكني �سعيد للغاية.
"حاولت احل � �ف ��اظ ع �ل��ى ه��دوئ��ي
والرتكيز على ما يتوجب علي القيام
به .كانت مباراة كبرية".
يف البداية قدم �أومبري �أداء قويا لكنه

�أي�ضا ارتكب الكثري من الأخطاء �أال م�سريته .ويف وق��ت �سابق م��ن �أم�س
ان�سحب الكندي ديني�س �شابوفالوف
�أنه �صمد يف اللحظات احلا�سمة.
وجنح ميدفيديف يف ح�سم املجموعة من مباراته يف الفردي �أمام الأمريكي
الأوىل ل�صاحله ،لكن �أوم�ب�ير تقدم جون �إي�سرن.
�سريعاً  0-3يف الثانية قبل الفوز وخ���ض��ع � �ش��اب��وف��ال��وف امل���ص�ن��ف 14
ع��امل �ي �اً ل �ل �ع��زل ال �� �ص �ح��ي يف غرفته
ومعادلة النتيجة.
ويف املجموعة الثالثة ك�سر ميدفيديف بالفندق بعد �أن جاءت نتيجة فح�صه
بطل �أمريكا املفتوحة �إر�سال املناف�س للك�شف ع��ن ك��ورون��ا �إي�ج��اب�ي��ة لدى
الفرن�سي وتقدم  1-3قبل �أن يعود و�صوله �إىل �سيدين .لكنه ق��رر بعد
الأخ�ير ويحقق الفوز الأك�بر خالل ذلك امل�شاركة يف الزوجي �إىل جانب

ف�ي�ل�ك����س �أوج �ي��ه�-أل �ي��ا� �س �ي��م رغ ��م �أن
نتيجة امل�ب��اراة غ�ير م��ؤث��رة بعد فوز
الفريق الأمريكي يف مباراتي الفردي
وتقدمه .0-2
وفاز �إي�سرن على برايدن �شنور بديل
�شابوفالوف  1-6و ،3-6بينما فاز
تيلور فريتز على �أوجيه�-أليا�سيم
 7-6و 4-6و 4-6لي�ضن الفريق
الأم��ري �ك��ي ال �ف��وز يف امل��واج �ه��ة التي
�أقيمت �ضمن املجموعة الثالثة.
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كلوب :ما حدث مع �صالح �أمر م�ؤ�سف
علق الأمل ��اين ي��ورج��ن ك�ل��وب ،امل��دي��ر الفني لليفربول ،على
�إه��دار امل�صري حممد �صالح ،لركلة جزاء يف مباراة لي�سرت
�سيتي املا�ضية.
وق��ال كلوب ،يف ت�صريحات �أب��رزه��ا موقع "ليفربول �إيكو"
الربيطاين�" :إهدار �صالح لركلة اجلزاء؟ لي�س لدينا الكثري
من اخلربة ب�ش�أن طريقة تعامل مو مع املواقف احلرجة �أو
�شيء م�شابه لذلك ،لأنه مل يكن م�ضط ًرا لهذا الأمر".
و�أ�ضاف" :مع ت�سديد ركالت اجلزاء ،ف�إن �صالح ي�صبح �أكرث
طمعا عادة لت�سجيل هدف يف املباراة ،مل يحدث ذلك يف تلك

املواجهة ،لكننا مل نقدم مباراة جيدة حقًا جلعل مو يقدم
الكثري".
وتابع" :كانت لديه فر�صة �أخرى جيدة ،و�إذا و�ضعنا �صالح
يف مواقف واعدة �أكرث ف�أنا مت�أكد من �أنه كان �سيح�سم واحدة
منها يف ال�شباك".
ووا�صل�" :إهدار ركلة جزاء �أمر �صعب ،خا�صة �إذا ذهبت الكرة
الثانية يف العار�ضة ،هذا �أمر م�ؤ�سف ..ال �شك يف ذلك".
و�أردف" :ه�ؤالء الع �ب��ون م��ن �أع �ل��ى م���س�ت��وى ،ويتعاملون
ب��ا��س�ت�م��رار م��ع ال�ف���ش��ل ،ه��ذه ح�ي��ات�ن��ا ،ع�ن��دم��ا ن�ق��دم �أف�ضل

مباراة هناك �أ�شياء كثرية ال تنجح خاللها ،وعليهم التعامل
معها".
وا�ستطرد" :هذا ما تتعلمه مبك ًرا كالعب كرة ق��دم ،وكلما
يرا لأن ��ك ت�ت��واج��د با�ستمرار
ك�ن��ت �أف���ض��ل ،كلما ف�شلت ك �ث� ً
يف ه��ذه اللحظات احلا�سمة ،ومل ينجح �أح��د يف كل املواقف
ال�صعبة من قبل".
واختتم" :ال ي��زال كوبي براينت ال�لاع��ب ال��ذي يعاين من
�أك�ث�ر امل��واق��ف ال�ضائعة يف ت��اري��خ دوري ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني ،لكنه كان �أحد �أعظم الالعبني على الإطالق".
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«تريبل دابل» لياني�س يف �سلة بيليكانز ..و�إجناز تاريخي لديروزان كونتي يثق يف توقيع لوري�س على عقد جديد مع توتنهام

قاد النجم اليوناين ياني�س انتيتوكومنبو فريقه ميلووكي باك�س �إىل فوز
�سهل على نيو �أورليانز بيليكانز  113-136بت�سجيله "تريبل دابل" �ضمن
دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني ،يف حني حقق جنم �شيكاغو بولز
دميار ديروزان �إجنازا تاريخيا.
وجنح ياني�س يف  35نقطة مع  16متابعة و 10متريرات حا�سمة حمققا
"تريبل دابل" للمرة الثانية هذا املو�سم والـ 27يف م�سريته ،فبات على بعد
م�سافة واحدة من �أ�سطورة كرة ال�سلة الأمريكية مايكل جوردان.
وق��ال ياني�س اف�ضل الع��ب يف ال ��دوري عامي  2019و" 2020حاولت
احلفاظ على ال��روح القتالية ط��وال امل�ب��اراة ،اك��ون يف اف�ضل حاالتي بهذه
الذهنية".
وتابع "مع تقدمي يف ال�سن ،يتعني علي ان اعي�ش اللحظة وا�ستمتع بها .لقد
�سجلت للتو تريبل دابل الـ 27يف م�سريتي� ،إنه �أمر ال ي�صدق".
ورفع ميلووكي ر�صيده اىل  25انت�صارا منذ مطلع املو�سم احلايل مقابل
 13هزمية ليحتل املركز الثالث يف املنطقة ال�شرقية وراء بروكلني نت�س
و�شيكاغو بولز.
وحقق مدرب باك�س مايك بودنهولت�سر فوزه الرقم  400خالل م�سريته
التدريبية.
ودخل جنم �شيكاغو بولز دميار ديروزان التاريخ عندما �أ�صبح �أول العب يف
الدوري االمريكي للمحرتفني ي�سجل �سلتني حا�سمتني يف يومني تواليا يف
الرمق االخ�ير عندما انتزع الفوز لفريقه على وا�شنطن وي��زاردز -120
 119بت�سديدة ثالثية منهيا املباراة بت�سجيله  28نقطة مع  9متابعات
و 5متريرات حا�سمة .وكان ا�سطورة بو�سطن �سلتيك�س الري بريد �سجل �سلة
احل�سم يف مباراتني تواليا لكن ف�صلت بينهما ثالثة ايام عام .1985
وق��ال دي ��روزان ع��ن اجن��ازه بقوله "ال ادري م��ا اذا كنت احلم او ان االمر
حقيقي .انا جاهز دائما للم�ساهمة عندما يحتاج الفريقي ايل ،هذا كل ما
ا�ستطيع القيام به".

اما زميله زان الفني الذي �سجل بدوره  35نقطة يف املباراة فقال "ن�شكر
اهلل الن دميار ديروزان يف �صفوفنا".
وكان ل�سان حال م�ساعد مدرب �شيكاغو كري�س فلمينغ الذي حل بدال من
املدرب اال�صيل بيلي دونوفان ب�سبب بروتوكول كوفيد -19مماثال بقوله
"كانت ت�سديدة دميار مده�شة .مع بقاء  3ثوان وحما�صرة عدة العبني له،
حتلى باع�صاب باردة لكي يقوم بت�سديدة ال ت�صدق".
وكان ديروزان �سجل �سلة احل�سم اي�ضا يف �سلة انديانا باي�سرز يوم اجلمعة
اي�ضا.
وعزز �شيكاغو الذي حقق فوزه ال�سابع تواليا� ،صدارته للمنطقة الغربية
بر�صيد  24انت�صارا مقابل  10خ�سائر.
وتغلب غولدن �ستايت ووري��رز على يوتا ج��از بف�ضل ت�ألق �ستيفن كوري
�صاحب  28نقطة بينها  6ثالثية من �أ�صل  12حماولة قام بها .و�ساهم
اي�ضا بالفوز ك��ل م��ن ان ��درو ويغينز واوت ��و ب��ورت��ر جونيور م��ع  25و20
نقطة تواليا .ام��ا يف �صفوف اخلا�سر فت�ساوى اربعة العبني هم بوغدان
يوغدانوفيت�ش ورودي غ��وب�ير ودون��وف��ان ميت�شل وج� ��وردان كالرك�سون
بت�سجيل  20نقطة لكل منهم.
وتغلب دنفر ناغت�س على هيو�سنت روكت�س  111-124بف�ضل  24نقطة
و 11متابعة لنجمه ال�صربي نيكوال يوكيت�ش.
و�سجل جن��م ب��روك�ل�ين نت�س جيم�س ه ��اردن "تريبل دابل" يف �سلة لو�س
اجنلي�س كليربز ليقود فريقه اىل الفوز  116-120مع  34نقطة و12
متابعة و 13متريرة حا�سمة وا�ضاف زميله كيفن دورانت  28نقطة.
واع��رب م��درب نت�س �ستيف نا�ش عن خيبة امله من خ�سارة فريقه بقوله
"لقد نلنا ما ن�ستحقه .انه امر م�ؤ�سف بالن�سبة الينا .كان من ال�سهل الفوز
يف املباراة لكننا ف ٌرطنا به".
ويف مباراة اخرى ،تغلب ديرتويت بي�ستونز على �سان انتونيو �سبريز -117
 116بعد التمديد.

مدرب ت�شيل�سي ي�صف ال�سيتي
بـ«ماكينة انت�صارات»

قال مدرب ت�شيل�سي توما�س توخيل �إن "فريقه يجب �أن
يتحلى بالواقعية يف �إمكانية اللحاق مبان�ش�سرت �سيتي
مت�صدر الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم" ،م�ؤكداً
�أن تراجع الأداء حدث ب�سبب الإ�صابات وكوفيد.-19
ويت�صدر �سيتي الدوري بفارق  11نقطة عن ت�شيل�سي،
بعدما ف��از يف �آخ��ر  11م �ب��اراة متتالية يف امل�سابقة،
ويتطلع حل�صد لقبه الرابع حتت قيادة املدرب الإ�سباين
بيب غوارديوال.
وق��ال توخيل ع��ن �سيتي "�إنه ماكينة ان�ت���ص��ارات .ال
يتعلق الأمر فقط بامتالك �أف�ضلية بل هو ي�صنع هذه
الأف�ضلية .هذا فريق جيد جداً".
و�أ�� �ض ��اف "�إنه ي �ع��رف م��ا ي�ن�ب�غ��ي ف�ع�ل��ه ل�ت�ق��دمي هذه
املوا�سم املميزة ب�شكل متكرر.
ل��ن نتوقف ع��ن حماولة
التفكري يف املناف�سة
�أو ال� ��� �ض� �غ ��ط لكن
ي� � �ج � ��ب ال� �ت� �ح� �ل ��ي
بالواقعية".
وت � ��اب � ��ع "عندما
ننظر �إىل 2021
(امل � ��و�� � �س � ��م امل ��ا�� �ض ��ي
ل� � � � � � �ل � � � � � ��دوري) ،ك� �ن ��ا
م�ت��أخ��ري��ن ب �ف��ارق 20
ن �ق �ط��ة .ي �ج��ب احل ��ذر
يف �أن ت � �ك � ��ون

طموحاً لكن لي�س ب�شكل مبالغ فيه وال يجب ال�شعور
بالإحباط لعدم اللحاق مبان�ش�سرت �سيتي يف الن�صف
الأول من العام".
وفاز ت�شيل�سي مرة واحدة يف �آخر �أربع مباريات بالدوري
وي�ست�ضيف ليفربول ثالث الرتتيب يوم �أم�س الأحد.
و�سيلعب ف��ري��ق امل ��درب ت��وخ�ي��ل ��ض��د �سيتي ي��وم 15
يناير (ك��ان��ون ال�ث��اين) قبل �أن يواجه بعدها توتنهام
هوت�سبري.
وخ���س��ر ت�شيل�سي ج �ه��ود امل��داف��ع ب��ن ت�شيلويل فرتة
ط��وي�ل��ة ب�سبب �إ� �ص��اب��ة يف ال��رك �ب��ة ،ك�م��ا غ��اب لفرتات
روميلو لوكاكو وتيمو فرينر وجنولو كانتي وماتيو
كوفات�شيت�ش �ضمن �آخرين ب�سبب الإ�صابات وكوفيد-
.19
وق��ال توخيل "رمبا نحتاج �إىل �أط��ول من مو�سم
واحد للحاق مبان�ش�سرت �سيتي لأنه لن يتوقف
ع��ن ال�ت�ط��ور ،لكن ال �ف��ارق ال�ضخم يف الوقت
احلايل يعود �إىل الإ�صابات وكوفيد".
و�أ��ض��اف "�أنا مقتنع متاماً �أننا �إذا كنا يف
املوقف ذاته لكن دون فقدان العبني بارزين
لأ� �س��اب �ي��ع( ،لأ� �ص �ب��ح م��ن امل �م �ك��ن) ح�صد
امل��زي��د م��ن ال�ن�ق��اط وال��وج��ود ب��ال�ق��رب من
املناف�س .لذا ال�سبب ال نحتاج �إىل امتالك
م�شاعر �سلبية وال ي��وج��د م��ا ي�ستدعي
فقدان الثقة ،بل على العك�س �سنبقى
م�ت�ع�ط���ش�ين ول� ��ن ن �ت��وق��ف عن
املحاولة"

قال مدرب توتنهام هوت�سبري �أنطونيو
كونتي� ،إن��ه "يثق �أن احل��ار���س هوغو
ل��وري ����س ��س�ي��وق��ع ع �ق��داً ج ��دي ��داً مع
النادي املناف�س يف الدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم مع تبقي �ستة �أ�شهر
فقط على نهاية عقده احلايل".
و�أ�صبح حار�س منتخب فرن�سا البالغ
م��ن العمر  35ع��ام�اً وال�ف��ائ��ز بك�أ�س
ال �ع��امل ،ح ��راً يف ال�ت�ف��او���ض م��ن �أجل
االن�ضمام �إىل ناد جديد ،مما زاد من
احتماالت رحيله عن النادي اللندين
بعد ع�شر �سنوات بني �صفوفه.
وخا�ض لوري�س ،الذي لعب �أكرث من
 300مباراة يف ال��دوري الإجنليزي
املمتاز مع توتنهام ،واحدة من �أ�سهل
مبارياته خالل االنت�صار  0-1خارج
ال��دي��ار على وات �ف��ورد ال�ي��وم ال�سبت،
وهي نتيجة عززت من فر�ص توتنهام
يف �إنهاء املو�سم باملربع الذهبي.
لكن تعني على احلار�س الفرن�سي �أن
ي�ك��ون منتبهاً لينقذ حم��اول�ت�ين من
جو�شوا كينج وج��واو بيدرو ليحافظ
ق��ائ��د ت��وت�ن�ه��ام ع�ل��ى ��ش�ب��اك��ه نظيفة
للمرة الثامنة هذا املو�سم.
و�أب�ل��غ كونتي ال�صحافيني "ميكنكم

بعد اخل�سارة �أمام ال�سيتي� ..آر�سنال
غا�ضب من حكم الفيديو امل�ساعد
ط��ال��ب م���س��اع��د م ��درب �آر� �س �ن��ال �أل �ب�رت ��س�ت��وي�ف�ن�برج ،واحل��ار���س �آرون
رام�سديل باملزيد من االت�ساق يف متابعة ال�شا�شة اجلانبية والت�شاور مع
حكم الفيديو امل�ساعد ،للتحقق من احت�ساب ركالت اجل��زاء ،وذلك بعد
اخل�سارة � 2-1أم��ام مان�ش�سرت �سيتي يف ال��دوري الإجنليزي املمتاز يوم
�أم�س الأول ال�سبت.
وتقدم �آر�سنال بهدف بوكايو �ساكا ،و�أدرك �سيتي التعادل من ركلة جزاء
احت�سبت بداعي وجود خط�أ من غرانيت ت�شاكا �ضد برناردو �سيلفا وعقب
متابعة اللقطة يف �شا�شة جانبية بامللعب .و�سجل رودري ه��دف الفوز
حلامل اللقب يف الوقت بدل ال�ضائع.
وقال �ستويفنربج �إن �آر�سنال ،الذي خا�ض �آخر ن�صف �ساعة بع�شرة العبني
ب�سبب طرد املدافع غابرييلُ ،حرم من "ركلة جزاء وا�ضحة" بعد تدخل
من احلار�س �إيدر�سون �ضد مارتن �أوديغارد يف ال�شوط الأول .ورغم ذلك
مل يذهب احلكم �ستيوارت �أتويل ملتابعة اللقطة يف ال�شا�شة اجلانبية.
وقال الرجل الذي توىل امل�س�ؤولية بعد غياب املدرب ميكل �أرتيتا ب�سبب
�إ�صابته بكوفيد�" -19أعتقد �أنها ركلة جزاء وا�ضحة� ،أو على الأقل كانت
ت�ستحق مراجعة من احلكم للتحقق".
و�أ��ض��اف "هذا ح��دث يف ال�شوط ال�ث��اين يف ركلة ج��زاء املناف�س وه��و ما
يو�ضح االفتقار لالت�ساق يف املوقف".
وتابع "ورغم ذل��ك قدمنا �أداء جيدا ج��دا �ضد فريق ق��وي ج��داً خالل
اللعب بع�شرة الع�ب�ين .نحن ف�خ��ورون ج��دا مب��ا قدمه فريق �آر�سنال.
ميكن مقارنة ذلك ببداية املو�سم وكيف تطور م�ستوانا الآن مقارنة مبا
كنا نقدمه� ،ضد �أحد �أقوى الفرق يف العامل ،وجنحنا يف التناف�س بهذه
الطريقة .هذا �شيء ميكن البناء عليه".
وكرر رام�سديل كلمات مدربه ،وقال �إن "هناك "الكثري من الإيجابيات"
ميكن اال�ستفادة منها بعد هذه النتيجة" رغم �أنه يعتقد �أنه كان ينبغي
على احلكم مراجعة لقطتي ركلتي اجلزاء يف ال�شا�شة اجلانبية.
وقال رام�سديل "يرتبط كالمي بركلتي اجلزاء ..ال يوجد ات�ساق يف قرار
الذهاب �إىل ال�شا�شة ومراجعة اللقطة .خالل اللعب نف�سه مل يحت�سب
احلكم �أي ركلة ج��زاء لكن قيل ل��ه مبتابعة لقطة واح ��دة .ركلة جزاء
املناف�س غري وا�ضحة لكن قيل له بالذهاب ومتابعتها وقرر احت�سابها".

كورونا ي�ضرب بارين ميونيخ..
�إ�صابة  4العبني ومدرب
�أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الأملاين� ،أن �أربعة من العبيه ،من بينهم
ال�ق��ائ��د م��ان��وي��ل ن��وي��ر و�أح ��د امل��درب�ين يف اجل�ه��از ال�ف�ن��ي ،ثبتت �إ�صابتهم
بكوفيد .-19وقال النادي البافاري يف بيان� ،إن احلار�س نوير �سيغيب عن
�أول ح�صة تدريبية لهذا العام ،والتي مت ت�أجيلها من  2يناير �إىل الثالث
من ال�شهر نف�سه "يف ظل الو�ضع الوبائي احلايل".
و�أ� �ش��ار ال �ن��ادي �إىل �أن��ه "ثبتت �إ��ص��اب��ة م��ان��وي��ل ن��وي��ر وكينغ�سلي كومان
وكورنتان تولي�سو وعمر ريت�شاردز بفريو�س كورونا".
وك�شف البيان �أن "الالعبني جميعا يف حالة جيدة ،وكذلك م�ساعد املدرب
دينو تومبولر ،الذي ثبتت �إ�صابته بالفريو�س �أي�ضا .جميعهم يخ�ضعون
للعزل يف منازلهم" ،وفق ما نقلت "فران�س بر�س".
وك ��ان ال�ع�م�لاق ال �ب��اف��اري ق��د اف�ت�ق��د خ��دم��ات الع��ب خ��ط ال��و��س��ط يوزوا
كيميت�ش لفرتة بلغت �أربعة �أ�سابيع يف دي�سمرب املا�ضي ،وذلك بعد �إ�صابته
بكورونا ،وم�ضاعفاته على حالته ال�صحية.
و�أ�شعل كيميت�ش جدال وا�سعا يف �أكتوبر عندما رف�ض احل�صول على اللقاح
امل�ضاد لكوفيد -19ملخاوف �شخ�صية ،لكنه قال ال�شهر املا�ضي �إنه �سعيد
بتلقي اللقاح.
وي�ست�أنف بايرن مبارياته يف "البوند�سليغا" اجلمعة مبواجهة بورو�سيا
مون�شنغالدباخ ،وال�ت��ي �ستقام م��ن دون ح�ضور اجل�م�ه��ور ب�سبب تف�شي
الفريو�س.

ر�ؤي � � ��ة م �� �س �ت��وى احل� ��ار�� ��س يف ه��ذه
ال �ظ��روف .مل ي�ق��م ب� ��أي ت�صد طيلة
امل�ب��اراة لكنه ا�ستمر يف احلفاظ على
تركيزه .احل�ف��اظ على الرتكيز �أمر
مهم ج��دا بالن�سبة يل� .أظهر هوغو
اليوم �أنه يف املقدمة و�أنه يركز دائماً.
بالن�سبة لنا ،هو العب مهم جداً و�أنا
مت�أكد من الو�صول �إىل حل قريبا مع
النادي ،لأنه يحب توتنهام وتوتنهام
يحبه".

ومع ت�أخر توتنهام بنقطتني فقط عن
�آر��س�ن��ال �صاحب امل��رك��ز ال��راب��ع الذي
خا�ض م�ب��اري��ات �أك�ثر م��ن غرميه يف
�شمال لندن ،ف�إن فريق كونتي مر�شح
للمناف�سة على املقاعد امل�ؤهلة لدوري
�أب�ط��ال �أوروب��ا يف الن�صف الثاين من
املو�سم ،مما يجعل ن�شاط ال�ن��ادي يف
ف�ت�رة االن �ت �ق��االت ال���ش�ت��وي��ة يف غاية
الأه �م �ي��ة .وق ��ال ك��ون�ت��ي "ب�صراحة،
ع�ن��دم��ا ت��ول�ي��ت م���س��ؤول�ي��ة توتنهام،

طلبت وقتاً لإج��راء تقييمي للفريق
والآن فعلت ذل��ك وبالت�أكيد �سنعقد
اجتماعا م��ع ال�ن��ادي .انتقاالت �شهر
يناير (كانون الثاين) لي�ست بالأمر
ال�سهل� ،سرنى م��ا ي�ح��دث .علينا �أن
نوا�صل العمل بهذه الطريقة .ه�ؤالء
الالعبون مينحونني كل �شيء� ،أف�ضل
عملية �شراء يف يناير هي اال�ستمرار
على ه��ذا النحو" .وتابع "ثم �سرنى
ما هي نوايانا".

ت�شايف ينتقد القرار «املجنون» بعدم
ت�أجيل مباراة بر�شلونة ومايوركا
يعتقد املدير الفني لفريق بر�شلونة الإ�سباين لكرة
القدم ت�شايف� ،أن �إج�ب��ار فريقه على خو�ض مباراته
�أم��ام ري��ال مايوركا �أم�س هو �شيئ "جنوين" ب�سبب
غياب  17العباً من الفريق.
وتعر�ضت جمموعة كبرية من الالعبني للإ�صابة
ب� �ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا خ �ل��ال ف �ت��رة العطلة
ال�شتوية ،حيث ثبتت �إ�صابة ع�شرة العبني
بالفريو�س.
و� �ش �ف��ي � �ص��ام��وي��ل �أوم� �ت� �ي� �ت ��ي� ،أح ��د
امل�صابني ،مما يعني �أنه �سيكون متاحاً
للعب يف م�ب��اراة الغد ،رغ��م �أن��ه غري
جاهز من الناحية البدنية لأنه مل
يكن قادراً على خو�ض التدريبات يف
الأ�سبوع املا�ضي.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يفتقد ت�شايف
 5العبني ب�سبب الإ�صابة ،و�سريجيو
بو�سكيت�س ب�سبب الإي �ق��اف ،ويو�سف
دم �ي�ر ،ال� ��ذي ي �ت �ف��او���ض ع �ل��ى رحيله،
وف�يران توري�س ،امل�صاب ،وال��ذي ال ميكن
قيده حتى مطلع االثنني املقبل.
ً
ً
وبينما �أ�صبحت الت�أجيالت �أم��را �شائعا يف
امل�سابقات الأخرى ،مثل الدوري الإجنليزي
املمتاز ،ف�إن قواعد رابطة الدوري الإ�سباين
جتعل مثل هذه املواقف �أكرث ندرة.
ومازال يتعني على الفرق اللعب طاملا �أن
هناك  13العباً متاحون من الفريقني
الأول وال� �ث ��اين .وي �ج��ب ع�ل��ى الأندية
�أن ت�ستمر يف االلتزام بالقاعدة التي
ت �ن ����ص ع �ل��ى � � �ض ��رورة وج � ��ود �سبعة
الع �ب�ين م�سجلني يف ال �ف��ري��ق كحد
�أدنى يف امللعب يف نف�س التوقيت.
ولكن احلد الأدنى ميكن �أن يقل�ص
لي�صل �إىل خم�سة العبني �إذا كانت
الفرق متلك �أقل من �سبعة العبني
حم �ت�رف �ي�ن م� �ت ��اح�ي�ن لالختيار
منهم -يف الأ�سا�س طاملا �أن بر�شلونة
ميكنه تقدمي خم�سة ال عبني من
الفريق الأول يف الت�شكيل الأ�سا�سي
ف ��إن م�ب��اري��ات��ه ل��ن ت ��ؤج��ل ،وه��و ما
يحبط ت�شايف.
وقال ت�شايف لل�صحافيني" :ال يوجد
�أي منطق يف لعب املباراة ".
و�أ��ض��اف" :نحن يف موقف �صعب.
لدينا مابني � 17إىل  18م�صاباً،
الأمر متوقف على �أومتيتي ،الذي
�شفي من �إ�صابته بفريو�س كورونا،
ولكنه مل يتدرب منذ �أ�سبوع".
و�أردف" :ال ي��وج��د لدينا �أي خيار
��س��وى التناف�س مب��ا من�ل��ك .مايوركا
�أي�ضا طلب ت�أجيل اللقاء".

و�أك��د" :يجب �أن نلج�أ للمنطق ال�سليم .هذه لي�ست
�شكوى ،هذه حقيقة .مت تعليق ريا�ضة كرة ال�سلة".
و�أكمل�" :سنلعب �إذا �أجربتنا رابطة الدوري .تدربنا
ج �ي��دا ،ول�ك�ن��ه م��وق��ف ف��و� �ض��وي .م�ه�م��ا ك ��ان الأم ��ر،
�سنخرج للتناف�س و�سنحاول الفوز".
وي��دخ��ل ب��ر��ش�ل��ون��ة �أول مباراة
ل ��ه يف ع� ��ام  2022وهو
ي�ح�ت��ل امل ��رك ��ز ال�سابع
يف ج � � � ��دول ترتيب
ال� ��دوري الإ�سباين،
ب� �ف ��ارق  18نقطة
خ�ل��ف ري ��ال مدريد
املت�صدر.
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ذهب ل�شراء احلليب فتحول �إىل مليونري

تعاين من حروق �شديدة ب�سبب حوار مع جارتها

رحلة �أقل من عادية �إىل متجر غذائي ،ل�شراء احلليب،
�أ��ص�ب�ح��ت ق���ص��ة "مذهلة" ،وح��ول��ت رج�ل�ا ع��ادي��ا �إىل
مليونري .كان دين�س ويلوباي ذاهبا يف رحلة عادية ل�شراء
حليب ال�شوكوالتة لأطفاله ،من متجر "�سيفن �إليفن"
بوالية فرجينيا الأمريكية ،قبل �أن يقرر �شراء بطاقة
يان�صيب عندما ك��ان يهم بدفع قيمة احلليب .وتفاج�أ
ويلوباي الحقا عندما �أعلنوا �أنه الفائز اجلديد بيان�صيب
الوالية ،وقيمته مليون دوالر ،وهو �أمر مذهل خا�صة و�أن
احتمالية الفوز هي  1من �أ�صل  1.63مليون ،وفقا ملوقع
"�سي �إن �إن" .وعر�ضت امل�سابقة على الأب الأمريكي
خيار احل�صول على دفعات �سنوية للمبلغ ت�ستمر ملدة 30
عاما� ،أو احل�صول على مبلغ � 640ألف دوالر كامال دفعة
واح ��دة ،وه��و مبلغ خم�صوم ب�سبب ال�ضرائب ،ليختار
اخليار الأول .و�أ�شار الرجل الأمريكي �إىل �أنه مل يقرر
�شراء تذكرة اليان�صيب من قبل ال��ذه��اب ،لكنه ت�شجع
عندما ر�آها خالل �شرائه حليب ال�شوكوالتة.

مت نقل ممر�ضة �شابة �إىل امل�ست�شفى ج��راء تعر�ضها حل��روق من
الدرجة الثانية ع�شية عيد امليالد بعد �أن جل�ست يف ال�شم�س ملدة
 30دقيقة فقط وهي تتحدث مع جارتها.
قررت كارا ( 32عاماً) اجللو�س �أمام �شقتها مع �صديقتها يف يوم
معتدل احلرارة يف مدينة ملبورن .وبعد زهاء ن�صف �ساعة ،انتقلت
املر�أتان للجلو�س حتت ظل �شجرة ،وبقيتا معاً ملدة �ساعتني.
ولدى عودتها �إىل داخل املنزل ،بد�أت كارا يف مالحظة لون وردي
يظهر على رقبتها وركبتيها وذراعيها وكاحليها.
وقالت كارا التي تعمل كممر�ضة نف�سية " :لقد بد�أت بو�ضع بع�ض
الكرميات على ب�شرتي للتخل�ص من االحمرار ك�إجراء وقائي ،ويف
الليل �شعرت بحرارة يف املناطق امل�صابة"
ُ
فعمدت �إىل
و�أ�ضافت " :بحلول ال�صباح ،بد�أت وط�أة الأمل تزداد،
ا�ستخدام ال�صبار لتخفيف الأمل" �إال �أن الأمل مل يهد�أ ،وظهرت
عالمات انتفاخ وت��ورم يف املناطق امل�صابة ،مما جعل ك��ارا ت�شعر
بالقلق وخا�صة ب�أنها حامل بطفلها الأول.

تكاد تفقد ب�صرها ب�سبب �صبغ حاجبيها ورمو�شها

يخ�سر  130كيلو ليتمكن من ح�ضور مباريات الركبي

ك��ادت ف�ت��اة بريطانية �أن تفقد ب�صرها بعد �إ�صابتها ب��رد فعل
حت�س�سي �شديد جتاه عالج جتميلي حلاجبيها ورمو�شها.
وكانت �شايان وي�ست ( 14عاماً) قد ح�صلت على �صبغة حناء على
حواجبها ورمو�شها يف الأ�سبوع املا�ضي ،ومت نقلها �إىل امل�ست�شفى
لتلقي عالج عاجل يف اليوم التايل ،و�أم�ضت الفتاة املراهقة ع�شية
عيد امل�ي�لاد يف امل�ست�شفى م��ع وال��دت�ه��ا ،وح�صلت على املن�شطات
والأدوية لعالج التورم ال�شديد يف عينيها.
وقالت �شايان �إن عينيها كانتا منتفختني لدرجة �أنها مل ت�ستطع
ر�ؤية �أي �شيء ،و�أخرب الأطباء والدتها ال�سيدة ريا فيكي �أن ابنتها
انت حمظوظة لكونها على قيد احلياة.
و�أ�ضافت �شايان "كان الأم��ر مروعًا للغاية .لقد �صبغت رمو�شي
وحواجبي وكنت متحم�سة جدًا لأنني كنت ذاهبة �إىل حفلة يف عيد
امليالد ،وا�ستيقظت وكان وجهي كله منتفخً ا ومل �أ�ستطع ر�ؤية �أي
�شيء ،كنت خائفة جدًا ومنزعجة� .أخ�برين الأطباء �أنه كان من
املمكن �أن �أفقد ب�صري و�أنني كان من املمكن �أن �أموت ،لقد كانت
جتربة مروعة وكنت �أ�صرخ من الأمل".
وبقيت �شايان يف امل�ست�شفى معظم يوم عيد امليالد ،قبل �إعادتها �إىل
املنزل لتتعافى ،ومع ذلك فقد �أ�صيبت احلني ببثور م�ؤملة ا�ستمرت
يف الظهور على حاجبيها وبد�أ ال�شعر يف الت�ساقط ،مع خماوف من
عدم منوه مرة �أخرى ،بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.

متكن �شاب بريطاين من خ�سارة نحو  130كيلوغرام من
وزنه الزائد ،بعد ان اكت�شف �أنه ال ي�ستطيع اجللو�س يف
مدرجات ملعب الركبي ملتابعة لعبته املف�ضلة.
وك��ان وزن راي ��ان وه��و ع��ام��ل ب�ن��اء متخ�ص�ص ق��د و�صل
�إىل نحو  240كيلوغرام ،وواج��ه جمموعة من املواقف
املحرجة ب�سبب حجمه ال�ضخم ،حيث ف�شل يف اجللو�س
يف مقاعد امللعب ،ويف �إحدى املرات ت�سبب �شخريه ب�إزعاج
زم�لائ��ه خ�ل�ال رح�ل��ة تخييم وب �ق��وا م�ستيقظني طوال
الليل .وك��ان ري��ان يعاين من توقف التنف�س �أثناء النوم
وهي حالة يتوقف فيها املري�ض م�ؤق ًتا عن التنف�س �أثناء
النوم وميكن �أن ت�سبب � ً
ريا عال ًيا ج �دًا ،وعلى
أي�ضا �شخ ً
مدى  20عاماً ،كانت الن�صيحة التي ي�سمعها كلما راجع
الأطباء هي "عليك �إنقا�ص وزنك" .ول�سنوات كان ريان
يعتقد �أن وزن��ه يبلغ  160كيلوغرام ،لكنه �صدم عندما
اكت�شف �أن وزن��ه و��ص��ل �إىل  240كيلو ،وك��ان ال ب��د من
ات �خ��اذ خ �ط��وات ج ��ادة للتعامل م��ع ه��ذه امل�شكلة ،فقرر
االن�ضمام �إىل جمموعة لإنقا�ص ال��وزن .وا�ستطاع ريان
تغيري الطريقة التي كان يتعامل بها مع الطعام متامًا،
ووجد نف�سه يتناول الفاكهة واخل�ضار ب�شكل طبيعي بد ًال
من الوجبات اخلفيفة عالية ال�سعرات احلرارية ،وا�ستطاع
حتقيق هدفه وهو خ�سارة  130كيلو يف � 17شهرا.

ثعبان �ضخم يثري الذعر يف تايالند
�أثار ثعبان �ضخم الذعر يف �أحد ال�شوارع التايالندية ،وا�ستع�صى
على عدد كبري من الأ�شخا�ص مواجهته.
وح�سب ما �أظهره مقطع فيديو ،ن�شره موقع "ناو ذي�س" ،ف�إن
فريقا من اثني ع�شر �شخ�صا عمل على حما�صرة الثعبان الكبري،
بعدما ظهر على جانب طريق �سريع.
وقال امل�صدر �إن طول الثعبان كان يبلغ نحو � 4أمتار ،م�شريا �إىل
�أنه كان يهاجم �أي �شخ�ص يحاول االقرتاب منه ،مما جعل مهمة
الإم�ساك به �صعبة.
ويف نهاية امل�ط��اف ،متكن الفريق م��ن اح�ت��واء الثعبان يف �أمان،
و�سيجري نقله �إىل الربية.
ي�شار �إىل �أن انت�شار الثعابني يف ال���ش��وارع يعترب �أم��را �شائعا يف
تايالند ،كما �أن ال�سكان معتادون على م�صادفتها.

منزل �أ�سود غريب للبيع بربع مليون دوالر

العبة الوثب الطويل ماليكا ميهامبو تت�أهل جلوائز �أف�ضل ريا�ضي �أملاين للعام يف بادن بادن� ،أملانيا .رويرتز

�آخر ت�سريبات  ..م�أ�ساة جامعي النفايات يف جنوب �إفريقيا تتحول �إىل ّفن دببة تقتحم �سيارة وتقوم
خليفة غاالك�سي نوت بات جامعو النفايات من حاويات ال�شوارع جزءا من امل�شهد الفني
احل�ضري مبا ال يخطر على البال
م��ع ح �ل��ول ال �ع��ام  ،2022ت�ستعد يف جوهان�سربغ بجنوب �إفريقيا ،بف�ضل جمموعة فنانني ير�سمون بالألوان

� �ش��رك��ات ت�ق�ن�ي��ة ع��دي��دة لإط�ل�اق
جمموعة م��ن هواتفها املتحركة
ويف مقدمتها "غاالك�سي �إ���س 22
�ألرتا" من "�سام�سونغ".
وك�شفت ت�سريبات تقنية عددا من
موا�صفات هاتف "�سام�سونغ" من
الطراز "غاالك�سي �إ�س � 22ألرتا"،
وال��ذي يعتقد �أن��ه �سيكون خليقة
"غاالك�سي نوت".
ون �� �ش��ر �إي� �ف ��ان ب�ل�ا� ��س ،وه ��و �أح ��د
املتخ�ص�صني بالت�سريبات التقنية،
ع�ل��ى ح�سابه يف "تويرت"� ،صورا
ق ��ال �إن �ه��ا لـ"غاالك�سي �إ�� ��س 22
�ألرتا".
و�سي�أتي الهاتف اجل��دي��د بحواف
منحنية من الناحيتني الأمامية
واخل � �ل � �ف � �ي� ��ة ،ب� �ح� �ي ��ث �سي�صبح
�أك�ث�ر راح ��ة ل��دى حمله م��ن قبل
امل�ستخدم .كذلك �سيدعم الهاتف
قلم  ،S-Penيتمو�ضع يف داخل
اجل �ه ��از� ،إىل ج��ان��ب  5كامريات
م �ت �م��رك��زة ع �ل��ى اجل � ��زء اخللفي
ل �ل �ه��ات��ف .وح �� �س �ب �م��ا ذك� ��ر موقع
"ديجيتال تريندز" املتخ�ص�ص
بالأخبار التقنية ،ف�ستكون هناك
كامريا خا�صة ل�صور "ال�سيلفي"
�إىل جانب الكامريات اخلم�س.
وت��وق��ع "ديجيتال تريندز" �أن
ي ��دم ��ج ال �ه ��ات ��ف � �ش��ا� �ش��ة بتقنية
"�أموليد" مب�ع��دل  120هريتز،
ب�ق��دة  ،+QHDدون الك�شف عن
امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل التقنية
الأخرى.

على �أكيا�س الع ّمال الكبرية ،يف بلد يفتقر �إىل فرز النفايات.
م��رت��دي��ن مالب�سهم ال��رم��ادي��ة وح��ام�ل�ين �أك�ي��ا��س�ه��م امل�ن���س��وج��ة الكبرية،
يج ّر جامعو النفايات عربات ثقيلة حم ّملة بالعبوات املعدنية والأغلفة
البال�ستيكية �أو الكرتونية ،جلمع بقايا الطعام من حاويات جوهان�سربغ
وت��وف�يره��ا ل�ن�ظ��ام �إع� ��ادة ال�ت��دوي��ر غ�ير ال��ر��س�م��ي .وت �ق��ول امل���س��ؤول��ة عن
جمموعة "ذي �شايد" الف ّنية تامزين بوثا "�إنّ التحدي هو يف جعل ال�سكان
املحليني يتوا�صلون ب�صرياً مع جامعي النفايات" .وت�ضيف �أنّ الر�سم على
الأكيا�س هو و�سيلة "لإيجاد نوع من احلوار ،ولإعطاء هوية للكي�س وربمّ ا
حلامله" .وي�أمل الفنانون من خالل هذه املبادرة يف تقدمي م�ساهمة يف
اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة م��ن �أج��ل الت�صدي للتغري امل�ن��اخ��ي .ير�سم ناثي نزميا
وا�ضعاً ركبة واحدة على الر�صيف عم ً
ال ف ّنياً "ذا مغزى" بطالء �أرجوا ّ
ين
على �أحد هذه الأكيا�س ،ويرى �أنّ عمله ممتع وي�شعره بالر�ضا .ويقول "ال
ت�صادفك كل يوم فر�صة للقيام بعمل مماثل" .يرى الف ّنان ناليدي �شاي
من جانيه �أنّ يف هذا الفنّ "ر�ؤية وت�ضامناً وطريقة ذكية وتقدمية لإنتاج
عمل ف ّني متح ّرك" ينتقل من مدينة �إىل �أخرى.

طفل يعاين من تداعيات نادرة من كورونا� ..صعبة للغاية
�أم�ضى طفل بريطانيي احتفاالت عيد امليالد يف امل�ست�شفى ،بعد �أن �أ�صيب
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا ،لكن �شيئا م��ا ا��س�ترع��ى االن�ت�ب��اه يف ح��ال�ت��ه� ،إذ �أ�صيب
مب�ضاعفات نادرة من جراء "كوفيد ،"-19الذي ي�سببه الفريو�س.
وذك��رت �صحيفة "ال�صن" الربيطانية ،ال�سبت� ،أن زاك موري (� 9أعوام)
و 5من �أفراد عائلته �أ�صيبوا بفريو�س كورونا وجاءت النتائج �إيجابية قبيل
عيد امليالد .وظهرت على �أفراد العائلة �أعرا�ض خفيفة من جراء الإ�صابة،
لكن �إ�صابة زاك كانت �صعبة للغاية.
و�أ�صيب الطفل ،بح�سب ال�صحيفة التي ن�شرت �صورة له ،تورم كبري يف عينه
الي�سرى .ويف البداية ،قال الطفل �إنه ال يعاين من �أعرا�ض كورونا املعروفة
مثل ال�سعال ودرجة احلرارة ،غري �أنه ي�شعر بالتهاب يف العينني.
ومع تفاقم حالة الطفل وانتفاخ عينه ،جرى نقله �إىل م�ست�شفى متخ�ص�ص
يف العيون مبدينة بري�ستول.
وذكرت والدته �أجنيال نقال عن الأطباء �إن ما حدث للطفل رد فعل حت�س�سي
من الفريو�س ،وهو �أحد امل�ضاعفات النادرة ملر�ض "كوفيد ."-19
وجرى ت�شخي�ص �إ�صابة الطفل بالتهاب الن�سيج اخللوي احلجاجي ،وهي
ع��دوى ت�صيب الأط�ف��ال وت��ؤث��ر يف الأن�سجة داخ��ل احل�ج��اج وح��ول العني
وخلفها.

وثق مقطع فيديو ،انت�شر ب�شكل كبري على
ال�شبكات االجتماعية ،حلظة اقتحام دببة
�صغار �سيارة ،كانت متوقفة يف �إح��دى �أزقة
م��دي�ن��ة � �س�يررا م ��ادري ب��والي��ة كاليفورنيا
الأمريكية.
وح�سب ما ذكر موقع "ناو ذي�س نيوز" ،ف�إن
الدببة ال�صغار متكنت من اقتحام ال�سيارة،
وحب�س نف�سها داخلها لعدة دقائق.
وب �ع��ده��ا ب�ل�ح�ظ��ات ،ظ �ه��رت � �س �ي��ارة �شرطة
واق�ترب��ت من الدببة ،لكنها مل تتمكن من
�إبعادهما.
و�أظهر الفيديو الدببة وه��ي ت�شعل �أ�ضواء
ال���س�ي��ارة وت�ط�ل��ق الأب � ��واق ،و��س��ط ا�ستغراب
� �س �ك��ان امل �ن �ط �ق��ة .ه ��ذا ومت �ك �ن��ت ال�سلطات
يف النهاية م��ن �إخ ��راج ال��دب�ب��ة ال�صغار من
ال�سيارة ومل �شملها مع �أمها.

عر�ض منزل يف �إل�ي�ن��وي الأمريكية للبيع ب�ـ � 250ألف
دوالر ،ول�ف��ت ان�ت�ب��اه ال�ك�ث�يري��ن ب�سبب �شكله الغريب،
ومظهره اخلارجي والداخلي املطلي بالأ�سود بالكامل.
واملنزل "القوطي" ملك �سم�سار العقارات �سيث غودمان،
الذي ا�شرتاه يف �أغ�سط�س بـ � 75ألف دوالر فقط ،وحدثه
ب�سقف �أ� �س��ود ،وط�ل�اه ب��ال�ك��ام��ل م��ن اخل� ��ارج والداخل
بالأ�سود .ويقوم املنزل املكون من طابقني يحتويان على
غرفتي نوم وحمامني ،على م�ساحة � 2104أمتار مربعة
ويح�صل على الكثري من ال�ضوء الطبيعي بف�ضل �شكله
الفريد ونوافذه العديدة.

كورونا يف  ..2022ر�صد فلورونا اخلبيثة يف �إ�سرائيل
�أعلنت �إ�سرائيل ت�سجيل �أول حالة �أطلقت عليها
"فلورونا" ،وهي �إ�صابة عبارة عن مزيج يجمع
فريو�س كورونا والإنفلونزا يف الوقت نف�سه.
وبح�سب ما قالت �صحيفة "يديعوت �أحرونوت"،
ف ��إن الإ��ص��اب��ة امل�سجلة ظ�ه��رت على ام ��ر�أة غري
ملقحة �ضد املر�ضني يف مدينة بتاح تكفا بالقرب
من تل �أبيب ،داخل مركز رابني الطبي للوالدة.
وي�ت��اب��ع الأط �ب��اء احل��ال��ة ال�ت��ي مل يظهر عليها
�أع��را���ض ق��وي��ة ،يف حم��اول��ة مل�ع��رف��ة م��ا �إذا كان
امتزاج الفريو�سني معا قد ي�ؤدي �إىل عدوى �أ�شد
خطورة.
وي��رج��ح م���س��ؤول��ون �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ون �أن ع��دي��د من
امل��ر� �ض��ى �أُ� �ص �ي �ب��وا ب��ال�ف�يرو��س�ين م�ع��ا يف �أوق ��ات
�سابقة ،ولكن مل يتم ت�شخي�ص حاالتهم.
وق� ��ال �أرن� � ��ون فيغينيت�سر امل �� �س ��ؤول ع��ن ق�سم
ال��والدات يف مركز راب�ين الطبي ل�ل��والدة �إن��ه مل

ت�سجل �إ��ص��اب��ات بالإنفلونزا عند ن�ساء حوامل
جئن ال�سنة املا�ضية ل�ل��والدة �أو ملتابعة احلمل،
م�ضيفا �أن املركز بد�أ ي�سجل مزيداً من الإ�صابات
لدى احلوامل يف الفرتة الأخرية.
وع��ن خطورة ه��ذه احلالة اجل��دي��دة التي تظهر
ل �ل �م��رة الأوىل ،ق ��ال وج� ��دي �أم �ي��ن ،ا�ست�شاري
الأم ��را� ��ض ال �� �ص��دري��ة ،وم��دي��ر م��رك��ز الأبحاث
باملجل�س القومي لل�سكان يف م�صر� ،إن الإ�صابات
دائ �م��ا ت�صنف �أم ��ا ف�يرو���س ك��ورون��ا �أو فريو�س
الإنفلونزا.
ولكن ه��ذه احلالة هي الأوىل التي مت اكت�شاف
�إ�صابتها بالفريو�سني يف الوقت عينه ،مع وجود
�أع��را���ض الإ��ص��اب��ات للفريو�سني �أي���ض��ا ،بح�سب
الطبيب امل�صري الذي لفت �إىل �أن هذه الإ�صابة
ناجتة عن انت�شار فريو�س ك��ورون��ا خ�لال ف�صل
ال�شتاء.

كايلي جيرن ت�ستعر�ض
حملها بجر�أة عالية!

ن�شرت جنمة م��واق��ع التوا�صل االجتماعي الأم�يرك�ي��ة كايلي جيرن� ،صورة
جديدة لها عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع التوا�صل االجتماعي ،ا�ستعر�ضت
من خاللها حملها بجر�أة عالية.
وظهرت كايلي ب�صورة جانبية ،وه��ي ترتدي ك��روب ت��وب كا�شفة عن بطنها
الكبري ،ب�شكل الفت مع بنطال .
كايلي تركت �شعرها من�سدال ،ون�شرت ال�صورة باللونني الأبي�ض والأ�سود،
وتركت تعليق احتفلت من خالله بالعام اجلديد.
وكانت قد ك�شفت كايلي يف مقابلة �سابقة مع "فوج" انها وترافي�س �سكوت،
زوجها ووالد طفلها ،يرغبان برتك جن�س املولود �سري حتى بالن�سبة اليهما،
�إذ ال يعرفان بعد جن�س املولود لذا مل يختارا له ا�سماً بعد.

وفاة حمبوبة
�أمريكا العجوز
ذك� ��رت جم �ل��ة ب �ي �ب��ول ،ن �ق�لا عن
وكيل �أع�م��ال املمثلة الكوميدية
الأمريكية بيتي وايت ،التي امتد
عطا�ؤها الفني �أكرث من  80عاما،
�أن وايت توفيت قبل بلوغها املئة
ب�أقل من � 3أ�سابيع.
و� � �ص ��ارت ب �ي �ت��ي واي � ��ت حمبوبة
�أم�ي�رك ��ا ال �ع �ج��وز ب �ع��د �أن نالت
ج � ��ائ � ��زة �إمي� � � ��ي ع � ��ن دوره � � � ��ا يف
امل���س�ل���س�ل�ين ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي�ين "ذا
غولدن جريلز" و"ذا ماريتايلر
مور �شو".
وق��ال وك�ي��ل �أع�م��ال�ه��ا و�صديقها
امل�ق��رب جيف ويتغا�س للمجلة:
"حتى عــــــلى الرغـــــم م��ن �أن
بيـــتي قاربت على �أن تكمل املئة
ع ��ام �أع �ت �ق��د �أن �ه ��ا ��س�ت�ع�ي����ش �إىل
الأبد".
ويف ��ص�ن��اع��ة ت��رف�ي��ه ق��ائ�م��ة على
ال �� �ش �ب��اب وت� �غ ��رب ف �ي �ه��ا �شم�س
املمثلة عندما تتجاوز الأربعني
م��ن العمر كانت واي��ت املتقدمة
يف ال �� �س��ن ح��ال��ة خ��ا� �ص��ة وكانت
جن �م��ة يف ال���س�ت�ي�ن�ي��ات وظاهرة
يف ثقافة ال�ب��وب يف الثمانينيات
والت�سعينيات من العمر.
وا�ستغالال للإعجاب الدائم بها
ك��ان��ت واي� ��ت جن �م��ة يف م�سل�سل
�سيت كوم "هوت �إن كليفالند" يف
�سن  92عاما.

