
   

مب�درة )لنجعل �شت�ءهم �أدف�أ( تدعو جلمع 10 ماليني 
دولر لدعم �لأ�شر �ملحت�جني يف �لع�مل �لعربي و�إفريقي�

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت حملة اأجمل �شتاء يف العامل الهادفة اإىل التعريف 
القيم  ون�شر  املعتدل  �شتائها  يف  الإم����ارات  دول��ة  مبعامل 
الإن�شانية ل�شعبها، اأنها �شتطلق اعتبارا من اليوم اجلمعة 
ال��ت��ي تعاين  ال�شعوب  دع��م  اإىل  ت��ه��دف  م��ب��ادرة خ��ري��ة، 
الالجئني  وم�شاندة  ال�شتاء،  ب��رد  ج��راء  �شعبة  ظ��روف��ا 
العامل  يف  اخليام  �شكن  اإىل  ظروفهم  ا�شطرتهم  الذين 
واأماكن  خيمهم  يف  ال��دفء  ن�شر  عرب  واأفريقيا،  العربي 
ل�شعب  الإن�شانية  ال���روح  على  ت��اأك��ي��دا  وذل���ك  وج��وده��م، 
الإمارات، وا�شتمراراً لنهج القيم الأ�شيلة لبنائه الذين 
العامل،  املحتاجني ح��ول  اإغ��اث��ة  ع��ن  ي��وم��اً  ي��ت��اأخ��روا  مل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و�شف  فيهم  لي�شدق 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل اأطيب �شعب يف العامل.
ويف هذا الإطار، تتعاون حملة اأجمل �شتاء يف العامل مع 
اليوتيوبر ال�شاب ح�شن �شليمان اأبوفلة، اأحد اأبرز �شّناع 
والرتفيهية  الإلكرتونية  بالألعاب  املتخ�ش�س  املحتوى 
التي  الهادفة  الإن�شانية  امل��ب��ادرة  يف  العربية،  املنطقة  يف 
للم�شاندة  بحاجة  هم  ممن  الآلف  ملئات  الدعم  �شتوفر 
10 ماليني  اأدف���اأ، جلمع  �شتاءهم  لنجعل  ع��ن��وان  حت��ت 
دولر بهدف تقدمي الدعم لأكرث من 100،000 اأ�شرة 
واإفريقيا،  العربي  العامل  يف  واملحتاجني  الالجئني  من 
وتاأمني  ال��ق��ار���س  ال�شتاء  ب��رد  تخطي  على  مل�شاعدتهم 
الدفء  واإع��ادة  م�شاعبه  لتجاوز  الأ�شا�شية  احتياجاتهم 

اإىل خيامهم واأماكن وجودهم وجتمعهم.
)التفا�شيل �س2(

متظاهرون يحت�شدون يف �شوارع اخلرطوم مطالبني بحكم مدين   )ا ف ب( 

بوتني اليد على الزناد ولكن...

 250 �ل��ه��الل �لأح��م��ر ي���وزع 
يف  �لإغ���ث��ي��ة  �مل���و�د  م��ن  طن� 
�لأوىل �ملرحلة  �شمن  م�ليزي� 

•• بهانغ -وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
الإغ��اث��ي��ة على  امل���واد  م��ن  طنا   250
ماليزيا  يف  الفي�شانات  من  املتاأثرين 
امل�شاعدات  من  الأوىل  املرحلة  �شمن 
الهيئة  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  الإغ����اث����ي����ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شلحة ، ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 
الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة 

الحمر الإماراتي.
ح�شر التوزيع �شاحب ال�شمو الأمر 
ح�����ش��ن��ال اإب��راه��ي��م ع���امل ���ش��اه، و�شي 
املاليزية و�شعادة  باهاجن  عر�س ولية 
خالد غامن الغيث �شفر الدولة لدى 

ماليزيا.
واأثنى �شاحب ال�شمو الأمر ح�شنال 
البارز  ال��دور  �شاه على  اإبراهيم عامل 
يف  الإم���ارات  لدولة  الر�شيدة  للقيادة 
تقدمي امل�شاعدات الإغاثية للمتاأثرين 
بالفي�شانات يف ماليزيا والتي انطلقت 
يف ولية بهانغ وا�شتفادت منها الأ�شر 
م��دى وعمق  يعك�س  وال��ذي  املت�شررة 

التعاون بني الإمارات وماليزيا.
)التفا�شيل �س6(

مظليون رو�س ي�شعدون على منت طائرة �شحن ع�شكرية متوجهني اإىل كازاخ�شتان كقوة حلفظ ال�شالم )ا ف ب(

ارتفاع ح�شيلة اال�شتباكات اإىل ع�شرات القتلى والف جريح

حت�لف تقوده رو�شي� يبد�أ ن�شر قو�ت يف ك�ز�خ�شت�ن

�ألوية �لعم�لقة حترر مديرية بيح�ن من �أيدي �حلوثيني
•• اليمن-وكاالت:

متكاملة  عملية  ال��ي��م��ن،  يف  اجلنوبية  العمالقة  األ��وي��ة  ب���داأت 
ميلي�شيات  م��ن  �شبوة،  حمافظة  يف  بيحان  مديرية  لتحرير 

احلوثيني، اخلمي�س.
األوية  ل��ت��ق��دم ق���وات  ب��ي��ج��ان، م��ع��ززة  وج����اءت عملية م��دي��ري��ة 
العمالقة، يف حمافظة �شبوة، و�شط حالة من النهيار والتخبط 

يف �شفوف ميلي�شيات احلوثي.
ل��ط��رد احلوثيني  ث��الث��ة حم���اور  م��ن  الأل��وي��ة هجوما  و�شنت 
األوية  وا�شتعادت  اأ�شهر،  منذ  بيجان  مديرية  يحتلون  الذين 
العمالقة ال�شيطرة على مفرق حريب الرابط بني حمافظتي 

�شبوة وماأرب.

اإىل اغتنام عدد كبر من الأ�شلحة  العتاد والأرواح، بالإ�شافة 
الثقيلة، وتدمر عدد من الآليات والعتاد الع�شكري.

عملية   12 تنفيذ  اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  حتالف  اأعلن  كما 
ال�شاعات  خ����الل  م�����اأرب  احل���وث���ي يف  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ا���ش��ت��ه��دف��ت 

املا�شية.
ب�شرية  خ�شائر  عن  اأ�شفرت  ال�شربات  اإن  للتحالف  بيان  وقال 
ت�شع  تدمر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اإره��اب��ي��ا،  عن�شرا  ال�شبعني  جت���اوزت 

اآليات ع�شكرية.
كما اأعلن التحالف تنفيذ 37 عملية �شد امليلي�شيات يف �شبوة، 
اأن  اإىل  م�شرا  امل��ا���ش��ي��ة،  والع�شرين  الأرب����ع  ال�����ش��اع��ات  خ��الل 
عن�شرا   190 جت��اوزت  ب�شرية  خ�شائر  عن  اأ�شفرت  العمليات 

اإرهابيا.

غربي  بيحان  مديرية  يف  اجلنوبية  العمالقة  األوية  وتقدمت 
���ش��ب��وة م��ن حم��وري��ن، و���ش��ط ا���ش��ت��داد امل��ع��ارك م��ع ميلي�شيات 
احل���وث���ي. ب��ع��ده��ا ���ش��ي��ط��رت األ���وي���ة ال��ع��م��ال��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة على 
منطقتي هجر ال�شادة والغمي�س، يف مديرية بيحان، بعد طرد 

احلوثيني منها.
وا�شتعادت قوات األوية العمالقة اجلنوبية ال�شيطرة على مفرق 

حريب الرابط بني حمافظتي �شبوة وماأرب.
مقر  اقتحموا  مواطنون  اأن  عربية  نيوز  �شكاي  مرا�شل  واأك��د 

اللواء 19 يف بيحان، بعد فرار احلوثيني منه.
وكانت األوية العمالقة، قد حررت الأربعاء مع�شكر اللواء 163 
م�شاة يف حمور بيحان، وطهرت منطقة ال�شليم وال�شفراء يف 
يف  فادحة  خ�شائر  احلوثي  ملي�شيات  مكبدة  �شبوة،  حمافظة 

االأزمة االأوكرانية -الرو�شية:

بوتني يريد ��شتع�دة �لإمرب�طورية �لقي�شرية!

حر�ك يف لبن�ن ل�شد هيمنة �إير�ن وحزب �هلل
•• بريوت-وكاالت:

حت��ت ع��ن��وان م��واج��ه��ة الح��ت��الل الإي�����راين، ت�شتعد 
والثقافية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  م��ن  جم��م��وع��ة 
جديدة،  م��ب��ادرة  اإط���الق  اإىل  لبنان  يف  والإع��الم��ي��ة 
ل�شيما مع اإمعان حزب اهلل يف اإغراق البالد، ودفعها 

اإىل حمور طهران.
ت�شتعد  �شعيد،  فار�س  ال�شابق  النائب  من  فبمبادرة 
لرفع  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اإط���الق  اإىل  املجموعة  تلك 
على  اهلل  ح��زب  ب�شيطرة  املتمّثل  الإي���راين  الحتالل 
الدولة وموؤ�ش�شاتها ال�شرعية وحترير اللبنانيني من 
قب�شته بعدما اأ�شبحوا رهائن �شيا�شته الإيرانية التي 

اأفقرتهم وعزلتهم عن حميطهم العربي.
واأو�شح �شعيد ل�)العربية.نت( اأن هذا املجل�س هو نتاج 
خربة وقناعة باأن الأزمة الراهنة التي متّر بها البالد 
واملالية  القت�شادية  اللبنانيني  اأو�شاع  على  وتنعك�س 
اأي  باملفّرق  معاجلتها  كن  يمُ ل  وال�شيا�شية  والأمنية 

كل على ِحَدة، واإمنا من خالل مواجهة اأ�شل امل�شكلة 
املمُتمّثلة بو�شع حزب اهلل يده على الدولة و�شّلها ب�شكل 

كامل ما يحول دون معاجلتها لالأزمة القائمة.
كما اعترب اأن عدم الربط بني الأزم��ة القائمة حالياً 
امل�شايرة وعدم  ب��اب  الإي���راين للبنان من  والح��ت��الل 
يوؤِد  ال�شيا�شية مل  الواقعية  اأي  املواجهة  القدرة على 
من  جمموعة  مع  ق��رر  لذلك  املطلوبة،  النتائج  اإىل 
لبنان  راأي موجودين يف  الوطنية وقادة  ال�شخ�شيات 
رفع  الأ�شا�شي  هدفه  جمل�شا  ي�شّكلوا  اأن  اخل��ارج  ويف 

الحتالل الإيراين.
10 اجلاري  و�شيمُب�شر هذا املجل�س الوطني النور يف 
�شيا�شية  �شخ�شيات  بح�شور  الأّول  اجتماعه  ويعقد 
واإعالمية وثقافية من خمتلف الطوائف ومب�شاركة 
لبنانيني يف دول الغرتاب عرب تقنية الزوم، وينتخب 
رئي�شاً له واأع�شاء هيئته الإدارية، على اأن يعقب ذلك 
واأهدافه  املجل�س  اإطالق  فيه  يمُعلن  �شحافياً  موؤمتراً 

الوطنية.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�����رو������س  ي���ل���ت���ق���ي  ي�����ن�����اي�����ر،   9 يف 
ملناق�شة  ج��ن��ي��ف  يف  والأم����ري����ك����ان 
امل��و���ش��وع الأوك��������راين. م����اذا يكن 
ال��ق��م��ة عالية  ه���ذه  م��ن  ن��ت��وق��ع  اأن 
�شر،  جيم�س  مع  حديث  املخاطر؟ 
ال��ع�����ش��و ال���ف���خ���ري مل���رك���ز ال���دف���اع 
والأمن، تالني، والباحث يف ت�شاتام 

هاو�س، لندن.
املفاو�شات  ف�شلت  اإذا  �شيحدث  ماذا 

يف 10 يناير؟
- لن يدع الكرملني املحادثات تطول 
اإذا راأى اأنها لن توؤدي اإىل اأي مكان. 
الهجوم  ي���ك���ون  احل���ال���ة،  ه����ذه  ويف 
قادة  ك����ان  واإذا  ل��ل��غ��اي��ة.  حم��ت��م��اًل 
الدولة الرو�شية يعتقدون اأن القوة 
الع�شكرية يكن اأن حتطم اأوكرانيا 
وت�شل الغرب وتزعزع ا�شتقراره دون 
خم��اط��ر ج��دي��ة ع��ل��ى رو���ش��ي��ا، فلن 
الغرب  ي�شّلم  اأن  اإما  �شيء.  يوقفهم 

ت�شتهدف  جمهولة  م�شري�ت 
ميلي�شي�ت �إير�ن يف دير �لزور

•• دير الزور-وكاالت:

و�شفه  ي���ك���ن  مل����ا  ا����ش���ت���م���رار  يف 
املناو�شات  اأو  امل�شبوطة  باحلرب 
امليلي�شيات  ب�����ني  امل���ح�������ش���وب���ة 
املوالية لإي��ران يف كل من �شوريا 
والعراق وبني القوات الأمركية، 
ا�شتمُهدفت، اأم�س اخلمي�س، مواقع 
ل��ت��ل��ك ال��ف�����ش��ائ��ل يف دي����ر ال����زور 

ال�شورية.
القتلى  م����ن  ع�����دد  ����ش���ق���ط  ف���ق���د 
م�شّرات  ا�شتهداف  واجلرحى يف 
تابعة  ع�شكرية  مل��واق��ع  جمهولة 
مل��ج��م��وع��ات م���وال���ي���ة لإي�������ران يف 
الغربي، ل�شيما  ال��زور  دي��ر  ري��ف 
يف منطقة التبني وبادية امل�شرب، 
ال�شوري  املر�شد  اأف��اد  ما  بح�شب 

حلقوق الإن�شان.
ان���ف���ج���ارات  دوي  اأن  واأ�������ش������اف 
ق��رب قاعدة  ال��ف��رات  ���ش��رق  مع  �شمُ
للتحالف الدويل يف حقل كونيكو 

للغاز، قبيل ال�شتهداف اجلوي.
وا�شنطن  بقيادة  التحالف  وك��ان 
ا�شتهداف  الأول  اأم�������س  اأع���ل���ن 
ق���اع���دة ع�����ش��ك��ري��ة ت��ت��واج��د فيها 
�شوريا  ���ش��رق��ي  ���ش��م��ال  يف  ق���وات���ه 
ب���ث���م���اين ق�����ذائ�����ف ����ش���اروخ���ي���ة، 
متهماً جمموعات موالية لإيران 

بالوقوف خلف ذلك.
ا�شتهداف  اأنه مت  واأو�شح يف بيان 
�شاروخية  قذائف  بثماين  قواته 
با�شم  تمُعرف  قاعدة  على  اأطلقت 
فيها  يتواجد  اخل�شراء،  القرية 
مناطق  يف  للتحالف  م�شت�شارون 
ن��ف��وذ ال��ق��وات ال��ك��ردي��ة يف �شمال 

�شرقي �شوريا.
لكنه اأكد اأن الهجوم مل يوقع اأي 
عدداً  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  اإمن��ا  اإ�شابات، 
من القذائف �شقط داخل القاعدة 

وت�شّبب باأ�شرار طفيفة.

ي�شبح  اأو  رو���ش��ي��ا،  مطالب  مبعظم 
هذه  لكن  تقريًبا.  حتمًيا  الهجوم 
جم���رد ت��خ��م��ي��ن��ات، وح��ت��ى اخلرباء 
منق�شمون  اطالعا  الأك��رث  ال��رو���س 

جدا حول هذه الق�شية.
كتب فالدير بوتني يف مقال ن�شر 
يف يوليو نحن �شعب واحد يف اإ�شارة 

راأي��ك يف  اإىل رو�شيا واأوك��ران��ي��ا. ما 
هذه اجلملة؟

- بداية، بوتني لي�س اأول من حتدث 
القرن  يف  م�������ش���رتك.  ت����اري����خ  ع����ن 
كاترين  اأط���ل���ق���ت  ع�������ش���ر،  ال���ث���ام���ن 
)رو�شيا  نوفورو�شيا  حملة  العظمى 

اجلديدة(     )التفا�شيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة دبي تلقى �لقب�ص على �آ�سيوي 
رمى زجاجة �أ�سابت �أحد �ملارة 

�أخبار �لإمار�ت

�إير�ن تقّيد تطبيقات �لإنرتنت.. 
»قمع جديد« بن�ص �لقانون

عربي ودويل

رونالدو يرت�جع للمركز 183 وليفاندوفي�سكي 
94 ومي�سي 63 يف ترتيب �لأغلى 

�لفجر �لريا�سي

غزوة 6 يناير 2021:
م�ذ� لو ك�ن �لهجوم على مبنى 

�لك�بيتول جمرد تدريب؟
•• الفجر - ثيو لوبري – ترجمة خرية ال�شيباين

قبل عام، مت غزو معبد الديقراطية الأمريكية، مبنى الكابيتول، من قبل اأن�شار 
دونالد ترامب الهائجني والراغبني يف ترهيب اع�شاء الكوجنر�س ودفعهم لإلغاء 
الذي خّلف جرحا عميًقا  الهجوم،  2020. هذا  لعام  الرئا�شية  نتائج النتخابات 
يف ذاكرة النا�س، �شيبقى يف كتب التاريخ كاأول حماولة انقالب ت�شتهدف فرًعا من 

فروع احلكومة الفيدرالية.
و�شائل  وموا�شلة  احل��زب��ني،  م��ن  خا�شة  جلنة  وت�شكيل  املحاكمات،  تتايل  ورغ��م 
اأ�شوات عديدة للتحذير من  العار هذا، ترتفع  التحقيق يف تطورات يوم  الإع��الم 
ال�شتعدادات ملحاولة تخريب جديدة عام 2024. لأنه منذ ذاك احلدث، يوا�شل 
دونالد ترامب التطرف، موؤكًدا مع كل خطاب اأن الديقراطيني �شرقوا النتخابات 

منه، واأنه ل ينوي التوقف عند هذا احلد.               )التفا�شيل �س13(

•• مو�شكو-اأملاتا-وكاالت:

الأمن  م��ع��اه��دة  اأم��ان��ة منظمة  ق��ال��ت 
اإن قوات  اخل��م��ي�����س  اأم�����س  اجل��م��اع��ي 
�شمن  كازاخ�شتان  يف  انت�شرت  رو�شية 
قوة حلفظ ال�شالم ت�شم جنوداً من 4 

جمهوريات �شوفيتية �شابقة اأخرى.
من  ل��ن��داء  ا�شتجابة  الن��ت�����ش��ار  وج���اء 
رئ��ي�����س ك���ازاخ�������ش���ت���ان ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
الواقعة  الدولة  يف  ال�شتقرار  حتقيق 
يف اآ���ش��ي��ا ال��و���ش��ط��ى و���ش��ط م��وج��ة من 
رفع  بعد  تفجرت  التي  الحتجاجات 

اأ�شعار الوقود.
الرئي�شية  املهمة  اإن  الأم��ان��ة  وق��ال��ت 
ال�������ش���الم ه���ي حماية  ل���ق���وات ح��ف��ظ 
املهمة  والع�شكرية  احلكومية  املن�شاآت 
القانون  ح���ف���ظ  ق������وات  وم�������ش���اع���دة 

والنظام يف البالد.
اخلمي�س،  وحلفاوؤها،  رو�شيا  واأعلنت 
اإر�شال الكتيبة الأوىل من قوات حفظ 
ت�شهد  التي  كازاخ�شتان  اإىل  ال�شالم 

اأعمال �شغب فو�شوية.
وقال هذا التحالف الع�شكري يف بيان 
املتحدثة  تلغرام  تطبيق  على  ن�شرته 
ماريا  الرو�شية  الدبلوما�شية  با�شم 
جماعية  ق����وة  اإر�����ش����ال  مت  زاخ����اروف����ا 
معاهدة  منظمة  م��ن  ال�شالم  حلفظ 
كازاخ�شتان  اإىل  اجل���م���اع���ي  الأم������ن 

اأج������ل �شمان  م����ن  ل���ف���رتة حم�������دودة 
ا����ش���ت���ق���رار ال���و����ش���ع وت��ط��ب��ي��ع��ه، وفق 

فران�س بر�س.
اأن القوات ت�شمل وحدات من  واأو�شح 
وبيالرو�س  لرو�شيا  امل�شلحة  ال��ق��وات 
واأرمينيا وطاجيك�شتان وقرغيز�شتان 
الأع�شاء يف  الأخ���رى  ال��دول اخلم�س 
منظمة معاهدة الأمن اجلماعي التي 
تهيمن عليها مو�شكو مع كازاخ�شتان.

التي  القوات  البيان حجم  يحدد  ومل 
الوحدة  اإن  ق��ال  لكنه  اإر�شالها  �شيتم 
اأف������رادا م��ن القوات  ال��رو���ش��ي��ة ت�����ش��م 

املحمولة جوا يف البالد.
للقوات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل���ه���ام  اإن  وق����ال 
احلكومية  امل��ن�����ش��اآت  ح��م��اي��ة  ���ش��ت��ك��ون 
قوات  وم�����ش��اع��دة  امل��ه��م��ة  والع�شكرية 
ا�شتقرار  ع��ل��ى   )...( ال��ن��ظ��ام  ح��ف��ظ 

الو�شع.
الرو�شية  القوات  نقل  اأن��ه مت  واأ�شاف 
كازاخ�شتان،  اإىل  ع�شكرية  ب��ط��ائ��رات 
مو�شحا اأن الوحدات املتقدمة "بداأت 

بالفعل يف تنفيذ املهام املوكلة اإليها".
يناير  م��ن  الأول  يف  ال��ق�����ش��ة  وب�����داأت 
اجل��اري، عندما قررت حكومة ع�شكر 
مامني اإلغاء احلد الأق�شى من اأ�شعار 

الغاز امل�شال.
ت����ف����ج����رت  ال���������ث���������اين،  ال��������ي��������وم  ويف 
الحتجاجات، اإذ خرج الآلف يف �شوارع 

مدينة جناوزين، مركز �شناعة النفط 
يف كازاخ�شتان، ثم امتدت ال�شتباكات 
اإىل املدن الأخ��رى، يف البالد الواقعة 

يف اآ�شيا الو�شطى.
وارتفعت ح�شيلة ال�شتباكات الدامية 
ان��دل��ع��ت يف ك��ازاخ�����ش��ت��ان، اإىل  ال���ت���ي 
ع��ن��ا���ش��ر من  بينهم  ال��ق��ت��ل��ى  ع�����ش��رات 
ال�����ش��رط��ة، ف�����ش��ال ع���ن ���ش��ق��وط األف 
اأعلنت رو�شيا وحلفاوؤها  جريح، بينما 

اإر�����ش����ال����ة ق�������وات ح���ف���ظ �����ش����الم اإىل 
كازاخ�شتان.

كازاخ�شتان  الداخلية يف  وزارة  وقالت 
اإنفاذ  ق���وات  اأف����راد  18 م��ن  اإن  ام�����س 
يف  الآن  ح��ت��ى  حتفهم  ل��ق��وا  ال��ق��ان��ون 
ا���ش��ت��ب��اك��ات م���ع امل��ح��ت��ج��ني. وذك����رت 
 2298 اأن��ه مت اعتقال  اأي�شا  ال��وزارة 
حم��ت��ج��ا. وت�����ش��اف ه���ذه الأرق�����ام اإىل 
مقتل  ع���ن  حت��دث��ت  ���ش��اب��ق��ة  ح�شيلة 

بينما  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م���ن  ال���ع�������ش���رات 
مبان  على  ال�شتيالء  يحاولون  كانوا 
القت�شادية  العا�شمة  اأمل��ات��ي،  اإداري���ة 
لكازاخ�شتان. ويف ال�شياق نف�شه،اأعلنت 
الكازاخ�شتانية،  ال�������ش���ح���ة  وزارة 
الر�شمي  التلفزيون  ع��رب  اخلمي�س، 
1000 �شخ�س جرحوا  اأكرث من  اإن 
التي  ال�شغب  يف الحتجاجات واأعمال 

تهز كازاخ�شتان منذ اأيام.

رئي�س �لفلبني يهدد غري �ملَُطّعمني ب�لعتق�ل 
•• مانيال-رويرتز:

قال الرئي�س الفلبيني رودريجو دوترتي اأم�س اخلمي�س اإن من مل يتلقوا جرعات اللقاح �شد 
اأن قفزت الإ�شابات  املنازل بعد  اأوامر مالزمة  كوفيد19- �شيتم اعتقالهم، يف حالة ع�شيان 

لأعلى م�شتوى منذ ثالثة اأ�شهر.
وقال دوترتي يف خطاب بثه التلفزيون اإنه يطلب من قادة املجتمعات املحلية البحث عن 

الأ�شخا�س الذين مل يتم تطعيمهم حتى الآن والتاأكد من مالزمتهم املنازل.
وقالت وزارة ال�شحة يف الفلبني اإن الإ�شابات اليومية بفرو�س كورونا قفزت 

اأم�س  اإ�شابة   172209 اأيلول بت�شجيل  26 �شبتمرب  لأعلى م�شتوى منذ 
اخلمي�س، مبا يف ذلك اإ�شابات املتحور اجلديد اأوميكرون.

ورفعت هذه احل�شيلة، التي تزيد عن ثالثة اأمثال الأعداد امل�شجلة يوم 
الثالثاء، اإجمايل الإ�شابات اإىل 2.88 مليون ورفعت الوفيات لأكرث 

م��ن 51700، وه��و ث��اين اأع��ل��ى م��ع��دل اإ���ش��اب��ات ووف��ي��ات بفرو�س 
كورونا يف جنوب �شرق اآ�شيا بعد اإندوني�شيا.

 12 ب�ل�شجن  �أحك�م  بروك�شل: 
�شهر� على مزوري �شه�د�ت كوفيد

•• بروك�شل-وام:

ف���ر����ش���ت امل��ح��ك��م��ة اجل���ن���ائ���ي���ة فى 
بروك�شل اأحكاما بال�شجن ت�شل اإىل 
عام على 16 م�شافرا قدموا �شهادة 
 19 لكوفيد  �شلبي  م��زورة لختبار 
ال�شهور  ف���ى  ب��روك�����ش��ل  م��ط��ار  ف���ى 
الخ������رة . وق�����ش��ت امل��ح��ك��م��ة ب���اأن 
املجتمع  ع��ر���ش��وا  ع��ل��ي��ه��م  امل���دع���ى 
يف  حريتهم  بو�شع  ع��م��دا  للخطر 

ال�شفر فوق امل�شلحة العامة.
من  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ه���ي  وه����ذه 
�شيتم  ال��ذي��ن  �شخ�شا   160 ب��ني 
تقديهم اإىل املحكمة لهذا ال�شبب. 
امل��ا���ش��ي��ة مت  القليلة  ال�����ش��ه��ور  وف���ى 
���ش��خ�����ش��ا فى   820 ال��ق��ب�����س ع��ل��ى 
يحاولون  وه����م  ب��روك�����ش��ل  م���ط���ار 
امل����رور ب�����ش��ه��ادة م�����زورة. وق���د قبل 
ت�شوية  م��ن��ه��م  ب��امل��ئ��ة   80 ح����وايل 
جنائية مببلغ 750 يورو، وبالتايل 
ويالحق  املحكمة.  اأم��ام  يثلون  ل 
البلجيكي  ال���ع���ام  امل���دع���ي  م��ك��ت��ب 

الآخرين يف عدة جمموعات.

�شو�رع �ل�شود�ن تعج ب�آلف 
�ملحتجني و�شط قن�بل �لغ�ز 

•• اخلرطوم-وكاالت:

العا�شمة اخل��رط��وم وع���دد م��ن م��دن البالد  ال�����ش��ودان��ي��ون يف  اآلف  خ��رج 
املدين  للحكم  طلبا  جديدة  احتجاجية  م�شرات  يف  اخلمي�س،  الأخ���رى، 

و�شط اإجراءات اأمنية م�شددة.
واأطلقت ال�شرطة ال�شودانية قنابل الغاز وال�شوتية على حمتجني جنوب 
اخلمي�س  �شباح  من  الأوىل  ال�شاعات  ومنذ  اخل��رط��وم.  يف  الق�شر  �شارع 
الثالثة،  العا�شمة  م��دن  بني  الرابطة  الرئي�شية  اجل�شور  معظم  اأغلقت 
اخلرطوم واأم درمان واخلرطوم بحري، كما و�شعت اأ�شالك �شائكة وحواجز 
اأ�شمنتية على الطرق الرئي�شية املوؤدية اإىل القيادة العامة للجي�س والق�شر 

الرئا�شي يف و�شط اخلرطوم.
ومنذ اأكرث من �شهرين ينظم ال�شودانيون م�شرات متوا�شلة احتجاجا على 
القرارات التي اتخذها قائد اجلي�س عبد الفتاح الربهان يف 25 اأكتوبر، 

والتي اأعلن مبوجبها حالة الطوارئ وحل جمل�شي ال�شيادة والوزراء.
وتعهد الربهان بحماية الفرتة النتقالية وتنظيم انتخابات يف منت�شف 

ال�شيا�شية. احلياة  عن  اجلي�س  باإبعاد  يطالبون  املحتجني  لكن   ،2023
اإىل  قتلى الحتجاجات  البالد مع و�شول عدد  اأك��رث يف  الأو�شاع  وتتعقد 
56 �شخ�شا وا�شتقالة رئي�س الوزراء عبداهلل حمدوك من من�شبه الأحد 
املا�شي. وت�شعى جهات فاعلة عدة يف امل�شهد ال�شيا�شي اإىل �شياغة ميثاق 
حلل الأزمة، لكن ل تزال مواقف الأطراف ال�شيا�شية متباعدة ب�شكل كبر 

يف ظل ارتفاع �شقف مطالب ال�شارع.

لن  �ل�شي��شي  �لعنف  ب�يدن: 
�أمريك� يف  �لق�عدة  ي�شبح 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأكد الرئي�س الأمركي جو بايدن 
العنف  ي�����ش��ب��ح  اأن  ي��رف�����س  اأن�����ه 
البالد.  يف  القاعدة  هو  ال�شيا�شي 
و دعا بايدن مواطنيه اإىل اختيار 

�شكل الأمة التي يريدونها.
اأي  ال��ي��وم  ن��ق��رر  اأن  علينا  وق���ال: 
اأم����ة ���ش��ن��ك��ون. ه���ل ���ش��ن��ك��ون اأمة 
تقبل باأن ي�شبح العنف ال�شيا�شي 

هو القاعدة؟.
كما اأ�شاف: ل يكننا حتمل تبعات 
اأم��ة من ه��ذا النوع، يف  اأن ن�شبح 
العنف  مظاهر  انت�شار  اإىل  اإ�شارة 

عند كل خالف �شيا�شي.
يذكر اأن الرئي�س الأمركي عمد 
ذكر  ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة اىل جت��ن��ب 
بال�شم علنا  دونالد ترمب  �شلفه 
عند التطرق اإىل هذا امللف، لكن 
هذه املرة قرر بايدن على ما يبدو 
ب�شكل  وال��ت��ط��رق  ال��ق��اع��دة،  ك�شر 
اخلا�شة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اإىل  ع��ل��ن��ي 
للرئي�س ال�شابق يف الفو�شى التي 
اأمركا  و�شعقت  حينها،  وق��ع��ت 
والعامل لها، وفق ما اأعلنت اأم�س 

الناطقة با�شمه جني �شاكي.
الرئي�س  ي���ل���ق���ي  اأن  وي����ت����وق����ع 
ال�شاعة  الديقراطي كلمته عند 
الكابيتول،  م���ن  ت.غ   14،00
واإىل  ال���ك���ون���غ���ر����س،  م���ق���ر  ح���ي���ث 

جانبه نائبته كامال هاري�س.
اأن�شار  م��ن  الآلف  اأن  اإىل  ي�شار 
العام  اق���ت���ح���م���وا  ك����ان����وا  ت���رم���ب 
املا�شي املبنى العريق يف العا�شمة، 
من  الكونغر�س  ملنع  حم��اول��ة  يف 

امل�شادقة على انتخاب بايدن.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

يف  ����ش���ت���اء  "اأجمل  ح��م��ل��ة  اأع���ل���ن���ت 
التعريف  اإىل  ال���ه���ادف���ة  العامل" 
�شتائها  الإم�����ارات يف  مب��ع��امل دول���ة 
الإن�شانية  ال��ق��ي��م  ون�����ش��ر  امل��ع��ت��دل 
اعتبارا  ���ش��ت��ط��ل��ق  اأن����ه����ا  ل�����ش��ع��ب��ه��ا، 
مبادرة  "اجلمعة"  ام�����س  ي���وم  م��ن 
ال�شعوب  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  خ��ري��ة، 
التي تعاين ظروفا �شعبة جراء برد 
الذين  الالجئني  وم�شاندة  ال�شتاء، 
�شكن  اإىل  ظ���روف���ه���م  ا���ش��ط��رت��ه��م 
واأفريقيا،  العربي  العامل  اخليام يف 
عرب ن�شر الدفء يف خيمهم واأماكن 
ت����اأك����ي����دا على  وج������وده������م، وذل�������ك 
الإمارات،  ل�شعب  الإن�شانية  ال��روح 
الأ�شيلة  ال��ق��ي��م  لنهج  وا���ش��ت��م��راراً 
ي��ت��اأخ��روا يوماً  ال��ذي��ن مل  لب��ن��ائ��ه 
العامل،  حول  املحتاجني  اإغاثة  عن 
لي�شدق فيهم و�شف �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 

العامل". يف  �شعب  "اأطيب 
حملة  ت���ت���ع���اون  الإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
مع  العامل"  يف  ����ش���ت���اء  "اأجمل 
�شليمان  ح�شن  ال�����ش��اب  ال��ي��وت��ي��وب��ر 
�شّناع املحتوى  اأبرز  اأحد  "اأبوفلة"، 
الإلكرتونية  ب��الأل��ع��اب  املتخ�ش�س 
العربية،  املنطقة  يف  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
التي  الهادفة  الإن�شانية  امل��ب��ادرة  يف 
ممن  الآلف  مل��ئ��ات  ال��دع��م  �شتوفر 
عنوان  حتت  للم�شاندة  بحاجة  هم 
 10 اأدفاأ"، جلمع  "لنجعل �شتاءهم 
ماليني دولر بهدف تقدمي الدعم 
اأ���ش��رة من   100،000 لأك��رث م��ن 
العامل  يف  وامل��ح��ت��اج��ني  ال��الج��ئ��ني 
على  مل�شاعدتهم  واإفريقيا،  العربي 
تخطي برد ال�شتاء القار�س وتاأمني 
لتجاوز  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
م�شاعبه واإعادة الدفء اإىل خيامهم 

واأماكن وجودهم وجتمعهم.
تتم  التي  الإن�شانية،  املبادرة  وتتيح 
حممد  "مبادرات  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
العاملية"  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
العاملية  ري�شر"  "جالك�شي  و�شركة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم�����ال الأل����ع����اب 
تتخذ  والتي  الرقمية  الفرتا�شية 
وت�شرف  لها  رئي�شياً  مقراً  دبي  من 
اليوتيوبر  واأن�����ش��ط��ة  اأع���م���ال  ع��ل��ى 

خمتلف  م���ن  للجميع  "اأبوفلة"، 
التحدي  يف  امل�شاركة  العامل  اأن��ح��اء 
امل�شاعدات  م��ن  ق���در  اأك���رب  ل��ت��وف��ر 
ودع��������م اأك��������رب ع������دد م�����ن ع���ائ���الت 
ال���الج���ئ���ني وامل���ج���ت���م���ع���ات الأك�����رث 
ال�شتاء،  ف�شل  يف  املنطقة  يف  حاجة 
ال�شامية  "املفو�شية  م��ع  بالتعاون 
الالجئني"  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
لبنوك  الإق���ل���ي���م���ي���ة  و"ال�شبكة 
يف  �شت�شاهمان  وال��ل��ت��ني  الطعام"، 

اإي�شال امل�شاعدات اإىل حمتاجيها.
�شتاءهم  "لنجعل  مبادرة  وت�شتقبل 
اخلرية  للحملة  امل�شاهمات  اأدفاأ" 
م��ن ك��ل م��ك��ان وع��ل��ى م���دار ال�شاعة 
امل����ب����ادرة، ع��ل��ى املوقع  ط�����وال م����دة 
MBRGI.ae/ الإل�����ك�����رتوين 

.WarmWinter
املطلوب  امل��ب��ل��غ  ج��م��ع  ي��ت��م  اأن  واإىل 
10 م��الي��ني دولر،  ب��واق��ع  ك��ام��اًل 
ال�شاب  ال��ي��وت��ي��وب��ر  ي��ح��ب�����س  ���ش��وف 
غرفة زجاجية  يف  فلة" نف�شه  "اأبو 
ي��ن��اي��ر، لن   7 اع��ت��ب��ارا م��ن اجلمعة 
ي���غ���ادره���ا ح��ت��ى اك���ت���م���ال امل���ب���ل���غ، يف 
الذي  دب��ي احل��ي��وي،  و���ش��ط مدينة 
اأنحاء  امل��الي��ني م��ن خمتلف  ي���زوره 
"برج  ال��ع��امل، وحت��دي��داً يف منطقة 
بالزا" يف حميط برج خليفة، اأطول 
العامل،  الإن�شان يف  مبنى من �شنع 
امل��ح��ت��وى اخلا�س  ه��ن��اك  ليبث م��ن 
اليوتيوب يف  باملبادرة على قناته يف 
جمع  اكتمال  حتى  ي�شتمر  حي  بث 
امل�شاهمني  وي�شجع  املطلوب،  املبلغ 
م��ن ك��ل م��ك��ان على دع��م الالجئني 
واملحتاجني لتجاوز ال�شتاء وظروفه 
من  الأوىل  الأ�شهر  خالل  القا�شية 

عام 2022.
م��ت��اب��ع��ة كافة  ل��ل��ج��م��ه��ور  وي���ك���ن 
م�شتجدات مبادرة "لنجعل �شتاءهم 
اأبوفلة  ق��ن��اة  على  واأخ��ب��اره��ا  اأدفاأ" 
اخلا�شة ب�شانع املحتوى ال�شومايل 
يوتيوب،  �شليمان على موقع  ح�شن 
ق��ن��ات��ه منذ  وال����ذي �شجل حم��ت��وى 
مليار   2.8 م���ن  اأك����رث  ان��ط��الق��ه��ا 
م�شاهدة.. ويتابع "اأبوفلة" املاليني 
العامل من  وال�شباب يف  الن�سء  من 
يطلقها  التي  بالتحديات  املهتمني 
بالألعاب  امل��ت��خ�����ش�����س  وامل���ح���ت���وى 
وامل���ن���اف�������ش���ات الإل���ك���رتون���ي���ة ال���ذي 
ي��ق��دم��ه ع��رب ق��ن��ات��ه ال��ت��ي ت��ع��د من 
العامل  م�شتوى  على  من��واً  الأ���ش��رع 

امل�شرتكني،  زي���ادة  معدل  حيث  م��ن 
اأك��رث من  ال��ي��وم  حيث �شجلت حتى 

م�شرتك. مليون   22.6

- املاليني يحتاجون للدعم..
وقال �شانع املحتوى ح�شن �شليمان 
ال�شتاء  يف  ال����دفء   " "اأبوفلة".. 
مل����ن ي����ع����اين ال�������ربد وال�������ش���ق���ي���ع ل 
اأه��م��ي��ة ع���ن احل���اج���ة للطعام  ي��ق��ل 
ال�������ش���رب.. وه���ن���اك ماليني  وم�����اء 
املنطقة  يف  وال��ن��ازح��ني  ال��الج��ئ��ني 
دع����م  ك�����ل  اإىل  ي����ح����ت����اج����ون  مم�����ن 
اأ�شارك  اأن  اأردت  ل��ذل��ك  ي��ج��دون��ه، 
واأمتنى  الإن�شانية،  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
على اجلميع امل�شاهمة فيها لندخل 
الدفء على حياة املحرومني منه".

للمحتاجني  املبا�شر  الو�شول   -
بت�شافر اجلهود..

النعيمي،  ���ش��ارة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
م��ب��ادرات حممد بن  م��دي��رة مكتب 
" مبادرة  العاملية..  اآل مكتوم  را�شد 
حملة  اأدفاأ‘ من  �شتاءهم  ’فلنجعل 
بدولة  العامل’  يف  ���ش��ت��اء  ’اأجمل 
قيم  �شيء  ك��ل  قبل  الإم����ارات متثل 
���ش��ع��ب الإم��������ارات ال�����ذي اع���ت���اد مد 
ن�شيان  وع����دم  للجميع  اخل���ر  ي���د 
ال�شتاء،  بربد  �شلباً  املتاأثرة  ال�شعوب 
امل�شرتكة  اجل����ه����ود  ت��ع��ك�����س  وه�����ي 
موؤ�ش�شات  ب���ني  امل��ث��م��ر  وال���ت���ع���اون 
عريقة يف العمل اخلري والإن�شاين 
والإغ��اث��ي مثل مبادرات حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية، واملفو�شية 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
الإقليمية  وال�����ش��ب��ك��ة  ال���الج���ئ���ني، 
ل��ب��ن��وك ال��ط��ع��ام م��ن ج��ه��ة، و�شّناع 
امل��ح��ت��وى ال�����ش��ب��اب امل��ت��م��ي��زي��ن على 
جهة  من  العربية  املنطقة  م�شتوى 
اأك��رب الأثر  اأج��ل حتقيق  ثانية، من 
للعمل الإن�شاين جتاه الفئات الأ�شد 

حاجة، خا�شة يف ف�شل ال�شتاء".
"لنجعل  م�����ب�����ادرة  اإن  واأ�����ش����اف����ت 
قيم  جم���دداً  ت��وؤك��د  اأدفاأ"  �شتاءهم 
العمل  وث���ق���اف���ة  الإم���������ارات  ���ش��ع��ب 
اخل����ري والإن�������ش���اين ال��را���ش��خ��ة يف 
دولة الإم��ارات التي ل تن�شى، فيما 
الطبيعية  معاملها  ب��اأج��م��ل  حتتفي 
من  الدافئ،  �شتائها  يف  وال�شياحية 
الالجئني  م��ن  ال�شتاء  ب��رد  يعانون 
تكتفي  ل  ولأن�����ه�����ا  وال�����ن�����ازح�����ني، 

ال�شياحي  القطاع  دعم  يف  بنجاحها 
ب����الإم����ارات ب���ل جت��م��ع��ه اأي�������ش���اً مع 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  دع���م  يف  ال��ن��ج��اح 
املبادرات  وتطلق  اأي�����ش��اً،  ال��ع��امل  يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ل اإىل م���ن هم 
بالتعاون  وتعمل  مبا�شرة،  بحاجة 
والإقليمية  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع 
والإن�شاين،  اخل��ري  العمل  ورّواد 
احتياجاتهم  ال�شباب، لتوفر  �شيما 

وحت�شني حياتهم".

داع�����م حيوي  ري�����ش��ر  - ج��الك�����ش��ي 
بالأن�شطة  امل��ح��ت��وى  ���ش��ّن��اع  ي��رب��ط 

الإن�شانية..
من جانبه، قال بول روي، الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة جالك�شي ري�شر.. 
ري�شر  جالك�شي  �شركة  يف  " نوؤمن 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل الج��ت��م��اع��ي الذي 
ي�شب يف اإطار ال�شالح العام، ونحن 
جميعاً، ويف مقدمتنا �شّناع املحتوى 
نت�شارك  اأبوفلة،  مثل  �شركتنا  لدى 
هذه القيم املجتمعية.. �شبق لأبوفلة 
الأن�شطة  م��ن  ال��ك��ث��ر  يف  امل�����ش��ارك��ة 
اإلهام  م�شدر  �شّكلت  التي  اخلرية 
للكثرين، ونحن على ثقة باأن هذه 

�شتحقق  النبيلة  باأهدافها  امل��ب��ادرة 
القيا�شية  الأرق����ام  ك��ل  ت��ف��وق  نتائج 
بدعم  " �شعداء  واأ�شاف  ال�شابقة". 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
العاملية و�شائر اجلهات املنظمة لهذا 
ونتطلع  ال��رائ��د،  الإن�شاين  احل��دث 
لتحقيق  اجل��م��ي��ع  م���ع  ال��ع��م��ل  اإىل 
وت����رك ب�شمة  امل�����ش��رتك��ة  اأه���داف���ن���ا 
حياة  يف  طبياً  اأث���راً  ت��رتك  اإيجابية 

النا�س".
التي  ري�شر"  "جالك�شي  وت��ل��ع��ب 
بدعم   -  2019 ال��ع��ام  يف  تاأ�ش�شت 
ك��ب��ر وم�����ش��ان��دة م���ن م���ب���ادرة دبي 
الإب��������داع  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف   X10
مقرها  م����ن  ان���ط���الق���ا  والب����ت����ك����ار 
حموريا  دورا  دب����ي..  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
وت�����ش��ه��ي��ل جمع  احل���م���ل���ة  دع�����م  يف 
ال���ت���ربع���ات، ب���ال���ت���وازي م���ع دوره����ا 
الألعاب  جم���ال  يف  ال���رائ���د  ال��ع��امل��ي 
الف���رتا����ش���ي���ة ال���رق���م���ي���ة، وال�����ذي 
امل��ح��ت��وى يف  اأب���رز ���ش��ّن��اع  ي�شتقطب 
املنطقة، وقد �شبق لل�شركة اأن حققت 
عدة اإجنازات نوعية، بينها ال�شراكة 
اللكرتونية  الن�شخة  ب��ط��ول��ة  م��ع 
من دوري الدرجة الأوىل الإ�شباين 

لكرة القدم وال�شراكة الر�شمية مع 
بطولة الألعاب الفرتا�شية للبنات 
 GXR‘s Girl Gamer"
 "Dubai Festival
وا����ش���ت�������ش���اف���ة ب���ط���ول���ة ف���ي���ف���ا 20 
ل����ل����م����دار�����س، وال����ت����ي اأ����ش���ه���م���ت يف 
حتقيق روؤية دبي يف جمال م�شتقبل 
التكنولوجيا، و�شّكلت حافزاً لل�شباب 
يف  جديدة  عمل  فر�س  ل�شتك�شاف 
جمال �شناعة اللعاب الفرتا�شية 
مبمار�شة  ال�شتمتاع  اإىل  بالإ�شافة 

هواياتهم.

اآالف  ملئات  املبا�شر  الو�شول   -
امل�شتفيدين..

ال�شامية  "املفو�شية  وت�����ت�����وىل 
الالجئني"  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
و"ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام" 
�����ش����راء امل�����ش��ت��ل��زم��ات واحل���اج���ي���ات 
الأ�شا�شية مثل البطانيات والأغطية 
واملالب�س ال�شتوية واأجهزة التدفئة 
من م�شاهمات املتربعني، وتقديها 
والنازحني  لالجئني  مبا�شر  ب�شكل 
ولبنان،  والعراق  الأردن  من  كٍل  يف 
الأف�����راد  امل�����ش��اع��دات  �شت�شمل  ك��م��ا 

�شوريا  يف  ح���اج���ة  الأ����ش���د  والأ�����ش����ر 
ال�شامية  املفو�شية  وتقّدر  وم�شر. 
الالجئني  ل�����ش��وؤون  املتحدة  ل���الأمم 
3.8 مليون �شخ�س من  باأن هناك 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ون���ازح���ي  لج��ئ��ي 
اإ�شافة اإىل املاليني يف اإفريقيا ممن 
اإىل  ويحتاجون  ال�شتاء  برد  يعانون 
م�شاعدة م�شتدامة لتجاوز الظروف 

املناخية ال�شعبة.

- عمل اإن�شاين م�شتدام..
وقال خالد خليفة، م�شت�شار املفو�س 
ال�����ّش��ام��ي ومم��ث��ل امل��ف��و���ش��ي��ة لدى 
املفو�شية  ت�شاهم   " اخلليج..  دول 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
الالجئني يف تقدمي الدعم ملاليني 
املنطقة،  يف  وال��ن��ازح��ني  ال��الج��ئ��ني 
يف  متمر�شني  �شركاء  مع  وبتعاونها 
العمل الإن�شاين املوؤ�ش�شي وامل�شتدام 
اآل  مثل م��ب��ادرات حممد ب��ن را���ش��د 
تنفيذ  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم 
حمالت وا�شعة النطاق لإغاثة مئات 
اآلف الالجئني من ال�شقيع والربد 
ال�����ذي ي���ه���دد احل���ي���اة، م��ث��ل م���ا هو 
�شتاءهم  /لنجعل  مبادرة  يف  احل��ال 
اأهمية  اأدف��اأ/ التي توؤكد من جديد 
تقودها  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة  اجل���ه���ود 
دولة الإمارات على م�شتوى املنطقة 
لإغاثة الأفراد والأ�شر الأ�شد حاجة 
يف خم��ي��م��ات ال��ل��ج��وء وال����ن����زوح يف 
العديد من مناطق العامل بالتعاون 

مع الأمم املتحدة".

- ر�شالة ت�شامن مفتوحة..
ال����دك����ت����ور معّز  اأك�������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
ورئي�س  املوؤ�ش�س  الع�شو  ال�شهدي، 
الطعام  لبنوك  الإقليمية  ال�شبكة 
وال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات م��ت��ع��ددة من 
اإطعام وك�شاء و�شفاء وتاأهيل للفئات 
املبادرة  اأن  ب��امل��ن��ط��ق��ة..  امل�شتحقة 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا حملة  ال���ت���ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
"اأجمل �شتاء يف العامل" من الإمارات 
ال�شرورية  الح��ت��ي��اج��ات  ب��ت��ق��دمي 
اإىل  الكاملة لتدفئ من هم بحاجة 
والبذل  العطاء  قيم  جت�شد  الدعم 
ا�شت�شعاراً  الإن�����ش��اين  وال��ت�����ش��ام��ن 
اأقل حظاً  باأو�شاع وظ��روف من هم 

واأكرث حاجًة.
وقال " �شعداء يف ال�شبكة الإقليمية 
لبنوك الطعام بالتعاون مع مبادرات 

العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
املتحدة  ال�شامية لالأمم  واملفو�شية 
املهتم  وال�شباب  الالجئني  ل�شوؤون 
هادفة  مبادرة  يف  الإن�شاين  بالعمل 
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ب��ا���ش��ر لالجئني 
"لنجعل  واملحتاجني كما يف مبادرة 
"اأجمل  اأدفاأ" �شمن حملة  �شتاءهم 
�شتاء يف العامل" والتي متثل ر�شالة 
ت�شامن مفتوحة من كل من يريد 
اأنحاء  تقدمي امل�شاعدة من خمتلف 
الالجئني  م����الي����ني  اإىل  ال����ع����امل 

والنازحني يف املنطقة.

ال��ع��م��ل  ن����ط����اق  ت���و����ش���ي���ع   -
االإن�شاين".

�شتاءهم  "لنجعل  م��ب��ادرة  وت�شكل 
العمل  م��ف��ه��وم  يف  ت��و���ش��ع��اً  اأدفاأ" 
الإن�شاين الذي ي�شرك اجلميع من 
ك��ل م��ك��ان وم���ن ك��اف��ة ال��ف��ئ��ات، بعد 
حملة �شابقة قام بها �شانع املحتوى 
"اأبوفلة" يف اأكتوبر 2021، و�شاهم 
األ����ف متربع،   31 م���ن  اأك����رث  ف��ي��ه��ا 
املبا�شر  البث  وعرب  خاللها،  وجمع 
املتوا�شل ل�28 �شاعة، مليون دولر 
مل�����ش��ان��دة ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني يف 
والعراق،  والأردن  ول��ب��ن��ان  ���ش��وري��ا 
ال�شامية  املفو�شية  م��ع  بالتن�شيق 

لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني.

- نهج متوا�شل..
�شتاءهم  "لنجعل  م��ب��ادرة  وجت�شد 
التي  املتوا�شل  العطاء  نهج  اأدفاأ" 
الإم��ارات وموؤ�ش�شاتها  دولة  تلتزمه 
وتوا�شله  احت���اده���ا،  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ 
احتفالتها  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال���ي���وم 
اأجمل  و"حملة  ال��ذه��ب��ي  بيوبيلها 
دائ����رة  ل��ت��و���ش��ع  العامل"  يف  ���ش��ت��اء 
العمل اخلري والإن�شاين وتوا�شل 
الب��ت��ك��ار ف��ي��ه واإ����ش���راك اأك����رب عدد 
م��ن الأف����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف اإجناح 
ال��دفء يف  لت�شاهم يف بث  مبادراته 
املجتمعات  بحاجة يف  �شتاء من هم 
املنطقة  الأكرث حاجة للم�شاندة يف 
اأج���م���ل ب��ال��ت�����ش��ام��ن معهم  وج��ع��ل��ه 
ولعائالتهم  ل��ه��م  الأم�����ل  واإح����ي����اء 

واأطفالهم.
�شتاءهم  "لنجعل  م��ب��ادرة  اأن  يذكر 
يناير   7 يف  ت��ن��ط��ل��ق  ال���ت���ي  اأدفاأ" 
�شّناع  مع  تعاونا  �شت�شهد   2022
يغطون  اآخرين  وموؤثرين  حمتوى 
ماليني   10 م��ب��ل��غ  ج���م���ع  حت�����دي 
دولر وي�شاهمون يف اإي�شال الر�شالة 

الإن�شانية للمبادرة اإىل اأبعد مدى.
امل�����ش��اه��م��ة م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع من 
ك�����ل اأن�����ح�����اء ال�����ع�����امل ع�����رب امل���وق���ع 

الإلكرتوين :
MBRGI.ae/WarmWinter

مب�درة )لنجعل �شت�ءهم �أدف�أ( تدعو جلمع 10 ماليني دولر 
لدعم �لأ�شر �ملحت�جة يف �لع�مل �لعربي و�إفريقي�

• �شارة النعيمي: املبادرة االإن�شانية من حملة )اأجمل �شتاء يف العامل( متثل قيم �شعب االإمارات وعدم ن�شيان ال�شعوب املتاأثرة �شلبًا بربد ال�شتاء  
باأهدافها النبيلة �شتحقق نتائج تفوق كل االأرقام القيا�شية ال�شابقة املبادرة  باأن  واثقون  روي:  • بول 

• ح�شن �شليمان اأبو فلة: حملة لنجعل �شتاءهم اأدفاأ ت�شاعد الالجئني واملحتاجني وتخفف عنهم.. واأمتنى من اجلميع امل�شاهمة فيها لندخل الدفء على حياة املحرومني منه
• خالد خليفة: املبادرة توؤكد من جديد اأهمية اجلهود اجلماعية التي تقودها دولة االإمارات على م�شتوى املنطقة الإغاثة االأفراد واالأ�شر االأ�شد حاجة بالتعاون مع االأمم املتحدة

• دكتور معّز ال�شهدي: هذه ر�شالة ت�شامن مفتوحة من كل من يريد تقدمي امل�شاعدة من خمتلف اأنحاء العامل اإىل ماليني الالجئني والنازحني يف املنطقة 

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
امل�شابة  املبكر وح�شر احلالت  الكت�شاف  الدولة بهدف  الفحو�شات يف 
 .. وعزلهم  لهم  بفرو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني 
ال�شاعات  خ��الل  405،418 فح�شا جديدا  اإج��راء  ال���وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 
تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف 
الك�شف عن  الدولة يف  الفحو�شات على م�شتوى  الدولة وتو�شيع نطاق 

من جن�شيات  امل�شتجد  كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة   2،687
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 
واأعلنت  ح��ال��ة.   777،584 امل�شجلة  احل����الت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل الأربع 
والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،170 
حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 902 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 750،156 حالة.

�ل�شحة جتري 405,418 فح�ش� ك�شفت عن2,687 
•• ال�شارقة-وام:�إ�ش�بة جديدة بفريو�س كورون� و902 ح�لة �شف�ء 

باجلهة  املخت�شة  لل�شلطة  فيه  اأج��ازت  اأم�س  تعميما  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  اأ���ش��درت 
الدرا�شية من  املرحلة  اإذا كان لديها طفل يف  بعد  العمل عن  الأم  ال�شماح للموظفة  احلكومية 
الدرا�شي  الف�شل  خ��الل   ، عليه  بعد  عن  التعليم  تطبيق  تقرر  ممن  دون  فما  ال�شاد�س  ال�شف 
الثاين الذي ابتداء يف تاريخ 3 يناير 2022. واأو�شحت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة اأن تكون 
الوظيفة من الوظائف التي يكن تاأدية مهامها عن بعد ، ومبا ليوؤثر على �شر العمل لدى 
اجلهة احلكومية واأن يكون العمل عن بعد وفقاً للجدول الدرا�شي املعتمد من املدر�شة امل�شجل 
فيها الطفل خالل اأيام التعليم عن بعد فقط. واأ�شار التعميم اىل اأن لل�شلطة املخت�شة باجلهة 
احلكومية جوازية ال�شماح بالعمل عن بعد لأ�شحاب احلالت اخلا�شة من املوظفني الذين ل 

يوجد لديهم من يتابع درا�شة اأبنائهم اأيام التعليم عن بعد وفقاً للجدول الدرا�شي املعتمد.

�ل�شحة تعلن تقدمي 36,760 جرعة 
و�ملجموع حتى �أم�س 22,787,751 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 36،760 جرعة 
من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ 
 22،787،751 ام�س  التي مت تقديها حتى  جمموع اجلرعات 
جرعة ومعدل توزيع اللقاح 230.40 جرعة لكل 100 �شخ�س.

كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفر  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
التطعيم  ع��ن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  الو�شول  اإىل  و�شعياً 
اأع��داد احلالت وال�شيطرة على فرو�س  والتي �شت�شاعد يف تقليل 

كوفيد19-.

مو�رد �ل�ش�رقة ت�شدر تعميم� ب�ش�أن 
�لعمل عن بعد لالأمه�ت �ملوظف�ت
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اأخبـار الإمـارات
�شبط 6705 در�جة ن�رية خم�لفة لق�نون �ل�شري يف �ل�ش�رقة

•• ال�شارقة -وام:

اأ�شفرت احلمالت املرورية ال�شبطية التي اأطلقتها اإدارة املرور والدوريات 
نارية  دراج���ة   6705 ع��ن �شبط  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
خمالفة خالل العام املا�شي، وذلك لعدم التزام قائديها بقوانني ال�شر 
حياتهم  يعر�س  مما  بالإمارة،  والفرعية  الرئي�شية  الطرق  على  وامل��رور 
القيادة  لأه����داف  حتقيقاً  وذل���ك  للخطر،  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي  وح��ي��اة 
جعل  اإىل  الرامي  الداخلية  ل��وزارة  الهدف  ال�شرتاتيجي  مع  املن�شجمة 

الطرق اأكرث اأمناً. 
 واأكد املقدم حممد عالي، مدير اإدارة املرور والدوريات بالقيادة العامة 

لها، وحماية  الأمني  ال��دور  تعزيز  القيادة على  ال�شارقة حر�س  ل�شرطة 
الطريق،  مل�شتخدمي  ال�شلبية  ال�����ش��ل��وك��ات  ر���ش��د  خ���الل  م��ن  الأرواح، 
ال�شالمة  ب��اإج��راءات  امللتزمني  غر  النارية  ال��دراج��ات  قائدي  خ�شو�شاً 
النارية  بذلك �شائقي الدرجات  املرورية، وبقواعد ال�شر واملرور، خا�شاً 
احلوادث  معظم  اأن  اإىل  م�شراً  التو�شيل،  �شركات  جم��ال  يف  العاملني 

املرورية للدرجات النارية كانت لقائدي تلك الدراجات.
الثقافة  لن�شر  با�شتمرار  جهودها  ت�شاعف  ال�شارقة  �شرطة  اأن  واأو���ش��ح 
العام، كاحلمالت  املرورية من خالل تنظيم حمالت توعوية على مدار 
تنفذها  والتي  وطنية،  مبنا�شبات  اأو  حم��ددة،  وموا�شم  باأوقات  املرتبطة 
بهدف  الجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  الإعالمية،  الو�شائل  خمتلف  عرب 

الو�شول اإىل كافة اأفراد املجتمع.. لفتا اإىل اأن عدد احلمالت التي قامت 
كافة  يف  تنظيمها  مت  توعوية،  حملة   12 بلغ  املا�شي  العام  يف  بتنفيذها 
الناجمة عن  والإ�شابات  الوفيات،  احلد من  اإىل  وهدفت  الإم���ارة،  مدن 
تلك احلوادث، حيث و�شل عدد امل�شتفيدين منها نحو 647 األفا، و195 

�شخ�شا.
الدراجات  �شائقي  ال�شارقة   ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  مدير  ودع��ا 
ال��ن��اري��ة اإىل ���ش��رورة الل��ت��زام ب��ق��وان��ني ال�شر وامل����رور، وات��خ��اذ تدابر 
وارتداء  للراأ�س،  خ��وذة  و�شع  يف  واملتمثلة  حلمايتهم،  الكافية  ال�شالمة 
واللوحات  امل��روري��ة  بالإ�شارات  والتقيد  القيادة،  اأثناء  العاك�شة  ال�شرتة 

الإر�شادية املختلفة املوجودة على الطرق.

اأبرمت مذكرة تفاهم مع �شركة باير ال�شرق االأو�شط

وز�رة �ل�شحة ووق�ية �ملجتمع تدعم �إطالق من�شة تعليمية جديدة STEPS للجه�ت �لع�ملة يف قط�ع �لرع�ية �ل�شحية 

املجال اياناً منها بالدور احليوي 
مبادئ  حتقيق  يف  ال�شراكات  لهذه 
والتميز،  والإن��ت��اج��ي��ة،  ال�شفافية، 

والريادة.

نهج ا�شرتاتيجي
واأ�شاف الدكتور الأمري: "لدينا 
املعرفة  لإدارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ن��ه��ج 
تنفيذه  وي���ت���م  ال�����ق�����درات،  وب���ن���اء 
خلدمة عدة اأهداف حمددة، منها 
واملهارات  وامل��واه��ب  املعرفة  تعزيز 
والتدريب،  واخل�����ربة  وال����ق����درات 

كالو، اأ�شتاذ اقت�شاديات ال�شحة يف 
مركز تقييم التكنولوجيا ال�شحية 
ورئي�س  ���ش��ي��م��ي��ل��وي�����س  ب��ج��ام��ع��ة 
من  وعدد  �شريون،  اأبحاث  معهد 
والهيئات  الطبي  القطاع  ق��ي��ادات 

ال�شحية. 

�شراكات فاعلة
واأك���������د �����ش����ع����ادة ال����دك����ت����ور اأم�����ني 
امل�شاعد  ال����وزارة  الأم����ري، وك��ي��ل 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ش��ح��ي، على 
اأهمية تعزيز ال�شراكات مع اجلهات 

الرعاية ال�شحية.

دعم جهود الوزارة 
هيرنيك  ق��������ال  ج�����ان�����ب�����ه،  وم��������ن 
امل�شتح�شرات  ق�شم  رئ��ي�����س  ول���ف 
ال�شرق  ب����اي����ر  يف  ال�������ش���ي���دلن���ي���ة 
جزءاً  نكون  اأن  ي�شعدنا  الأو���ش��ط: 
من مبادرات التعليم امل�شتمر التي 
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ت��دع��م��ه��ا 
املجتمع، يف اإطار جهودها لتطوير 
مم��ار���ش��ات ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
ي�شاهم  اأن  وناأمل  الإم���ارات.  دول��ة 

ال�شحية ب�شهولة.
مت ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م يف 
 2020 اإك�شبو  الأمل��اين يف  اجلناح 
دبي، بح�شور �شعادة الدكتور اأمني 
امل�شاعد  الوكيل  الأم���ري،  ح�شني 
وزارة  يف  ال�شحي  التنظيم  لقطاع 
و�شعادة  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة 
اإرن�شت بيرت في�شر ال�شفر الأملاين 
ممثلي  اإىل  بالإ�شافة  ال��دول��ة،  يف 
ال����وزارة، وكبار  ع��دد م��ن قطاعات 
ح�شر  كما  ب��اي��ر.  �شركة  م�شوؤويل 
زولتان  ال���ربوف���ي�������ش���ور  ال��ت��وق��ي��ع 

ال�شحة".  قطاع  يف  الأف���راد  ل��دى 
ولفت �شعادته اإىل اأن قطاع الرعاية 
خالل  �شهد  ال��دول��ة  يف  ال�شحية 
الفرتة املا�شية، تطورات ملحوظة 
وتاأتي  الرقمي.  التحول  يف جمال 
ه���ذه امل���ب���ادرة ل��ت��وؤك��د ع��ل��ى جهود 
الوزارة الهادفة اإىل تر�شيخ مبادئ 
البتكار،  مم���ار����ش���ات  وم���ف���اه���ي���م 
على  العاملية،  املعاير  اأف�شل  وفق 
ال�شرتاتيجية  امل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة 
وذلك  والت�شغيلية.  والتنظيمية 
لتحقيق التقدم النوعي يف خدمات 

مكانة  لرت�شيخ  والدولية  املحلية 
دول���ة الإم����ارات يف ق��ط��اع الرعاية 
ال��ت��و���ش��ع يف  ط��ري��ق  ع��ن  ال�شحية، 
ال�شحية،  الرعاية  خدمات  توفر 
�شاملة  �شحية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
ومبتكرة. م�شراً اإىل حر�س دولة 
بالقطاع  الرت��ق��اء  على  الإم�����ارات 
ال�شحي من خالل هذه ال�شراكات، 
مع خمتلف املنظمات العاملية، التي 
تعاون  باتفاقيات  م��دع��وم��ة  ت��اأت��ي 
اإىل  ت��ف��اه��م. م�����ش��راً  اأو م���ذك���رات 
حر�س الوزارة على التو�شع يف هذا 

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأب����رم����ت 
امل���ج���ت���م���ع م������ذك������رة ت����ف����اه����م مع 
الأو�شط"،  ال�����ش��رق  "باير  ���ش��رك��ة 
جديدة  تعليمية  م��ب��ادرة  لإط���الق 
"STEPS" )التطوير والتدريب 
من اأجل التميز يف اأنظمة ال�شيدلة 
املبادرة  تهدف  و  حيث  ال�شريرية( 
بالدولة،  ال�شحية  اجلهات  لدعم 
عن طريق تطوير قدرات خمتلف 
اأج���������زاء امل���ن���ظ���وم���ة ال���ط���ب���ي���ة من 
واملوردين،  وامل�شاهمني،  املنظمني، 
بتنفيذ  املبادرة  وتقوم  وال�شيادلة. 
ذلك عرب تقدمي مكتبة اإلكرتونية 
ومناذج تدريبية، حول اقت�شاديات 
الطبي  املجتمع  وتثقيف  ال�شحة 
الرعاية  اأف�����ش��ل مم��ار���ش��ات  ح���ول 

ال�شحية.
وي�������ش���ت���ه���دف اإط����������الق ب���رن���ام���ج
جميع  قدرات  تعزيز   ،  STEPS
اقت�شاديات  م��ن��ظ��وم��ة  اأط�������راف 
ال�شحة يف الإم��ارات، مما يكنهم 
من تقدمي خدمة اأف�شل للمر�شى 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ق��دم��ي اخلدمة. 
دعم  يف  ال��ربن��ام��ج  �شي�شاهم  ك��م��ا 
اجلهات ال�شحية يف اتخاد القرار، 
التكنولوجيا  تقييم  عملية  وتبني 

هذا الربنامج يف دعم العاملني، يف 
املنظومة الطبية، عن طريق توفر 
يف  ت�شاعدهم  التي  وال�شبل  امل��وارد 
ات��خ��اذ ق�����رارات م�����ش��ت��ن��رة، تدعم 
اأنه  نعتقد  ون��ح��ن  احل��ي��اة.  ج���ودة 
من  "العلم  روؤيتنا  حتقيق  يكننا 
اأجل حياة اأف�شل" من خالل دعم 
جمتمعاتنا وتوفر الأدوات واملواد 

التعليمية املنا�شبة.

نهج جديد للتعلم
الباقي،  ق���ال حم��م��د ع��ب��د  ب����دوره 
رئي�س ق�شم الو�شول اىل الأ�شواق 
"نحن  اخلليج:  دول  يف  اجل��دي��دة 
برناجمنا  لإط����������الق  مم����ت����ن����ون 
ال�شحة  ل��وزارة  ك�شريك  والوقوف 
ووقاية املجتمع، ونحن ن�شعى عرب 
املتكاملة،  التعليمية  املن�شة  ه��ذه 
وبناء  للتعلم  جديد  نهج  لتقدمي 
اقت�شاديات  جم����ال  يف  ال����ق����درات 
الطريق  ي���ه���د  مم����ا  ال�������ش���ح���ة، 
لأ�شلوب تقييم جديد للتكنولوجيا 
فخر  موؤكداً  املنطقة.  يف  ال�شحية 
ال�شركة بتعاونها مع الوزارة، الذي 
الرعاية  جمتمع  دع��م  اإىل  يهدف 
التزامها  م���ن  ك���ج���زء  ال�����ش��ح��ي��ة، 
امل�شتدامة  التنمية  عملية  ب��دع��م 
واإحداث تاأثر اإيجابي يف املنطقة.

�لإم�ر�ت .. دور ري�دي يف �إع�دة �إحي�ء �حل�ش�رة �لعربية
•• اأبوظبي - وام:

العربية  اإحياء احل�شارة  اإع��ادة  الريادي يف  الإم��ارات دوره��ا  وا�شلت دولة 
والتطوير  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  اأب��ن��ائ��ه��ا  ه��م��م  وا�شتنها�س 
والإبداع يف كافة املجالت العلمية وتعزيز دورهم يف بناء م�شتقبل اأف�شل 

للب�شرية.
خلرباتها  ا���ش��ت��ن��ادا  النه�شوية  ال��ع��روب��ي��ة  مهمتها  يف  الإم�����ارات  ومت�شي 
الإجنازات  وحتقيق  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  الناجحة  وجتربتها  الطويلة 
الف�شاء  ا�شتك�شاف  جم���الت  يف  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  على  ال��ف��ارق��ة  العلمية 

والطاقة النووية ال�شلمية والذكاء ال�شطناعي وغرها.
واأطلقت الإمارات خالل ال�شنوات املا�شية جمموعة من املبادرات والربامج 
التي تهدف اإىل ا�شتك�شاف وت�شجيع العقول واملواهب العربية يف خمتلف 
املجالت العلمية ل�شيما العلوم املتقدمة مثل برنامج " نوابغ رواد الف�شاء 
" نوابغ  م��ب��ادرة  اإىل جانب   ،" " مليون مربمج عربي  " وم��ب��ادرة  العرب 
العرب " التي ت�شعى اإىل حتديد اأهم 1000 نابغة عربي خالل 5 �شنوات 
والقت�شاد،  ال��ب��ي��ان��ات،  وع��ل��وم  وال��ربجم��ي��ات  وال��ري��ا���ش��ي��ات،  الفيزياء  يف 

واجلامعات والأبحاث العلمية وغرها، ودعمهم علمياً وبحثياً .
يف  الإم����ارات  اأطلقته  ال��ذي  العرب"  الف�شاء  رواد  "نوابغ  برنامج  ويعد 

لتمكني  العربي  العامل  يف  نوعه  من  تخ�ش�شي  برنامج  اأول   2020 عام 
كوادر موؤهلة ت�شاعد املنطقة العربية على ت�شجيل ح�شور م�شتحق لها يف 
جمال علوم واأبحاث وا�شتك�شاف الف�شاء، وال�شتفادة من نتائجه لتعزيز 
التنمية يف البالد العربية وتطوير �شناعات متقدمة يف جمالت الف�شاء 

والتكنولوجيا امل�شتدامة.
ويف فرباير 2021 اأعلنت وكالة الإمارات للف�شاء عن اختيار 10 فائزين 
الدورة  اإىل  الن�شمام  بطلبات  تقدموا  �شخ�س  األ��ف   37 نحو  ب��ني  م��ن 
الأوىل من الربنامج، الذي يت�شمن ثالث م�شارات : املواهب، والدرا�شات 

العليا، واخلرباء.
للتعرف  العرب،  املدار�س  طلبة  من  للنوابغ  فر�شة  املواهب  م�شار  ويوفر 
اأكرث اإىل الف�شاء وعلومه وتقنياته، ما ي�شهم يف �شقل مواهبهم وتهيئتهم، 

وتوجيههم للدخول يف هذا املجال احليوي.
العلوم  امل��وه��وب��ني يف  للطلبة  ف��ر���ش��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات  م�����ش��ار  وي��ت��ي��ح 
تعليمية  منح  بتقدمي  الف�شاء،  وتقنيات  علوم  لدرا�شة  والتكنولوجيا، 
و�شيحظى  الإم����ارات،  جامعة  يف  ال��دك��ت��وراه  اأو  املاج�شتر  على  للح�شول 
الفائزون بفر�شة التدريب العملي يف مراكز الأبحاث والتطوير الف�شائية 

وخمترباتها يف دولة الإمارات.
اأما م�شار اخلرباء فقد خ�ش�س للعلماء واملخت�شني والعاملني يف الف�شاء، 

اأو املجالت ذات العالقة من القادرين على الإ�شهام يف تطوير علوم الف�شاء 
ومعاجلة  وت�شنيعها،  ال�شطناعية  الأقمار  ت�شميم  فيها  مبا  وتقنياته، 
كل  طبيعة  تنا�شب  فنية  و�شروط  معاير  على  بناء  الف�شائية،  البيانات 

م�شروع.
بدورها اأتاحت مبادرة "مليون مربمج عربي" التي انطلقت يف اأواخر عام 
2017، الفر�شة ملنت�شبيها لتعلم العديد من مهارات الربجمة وتطبيقها 
املحمولة،  الأج��ه��زة  وتطبيقات  الإلكرتونية  امل��واق��ع  تطوير  جم��الت  يف 
البلوك  مثل  الأخ���رى  التكنولوجية  القطاعات  م��ن  العديد  اإىل  اإ�شافة 

ت�شني والذكاء ال�شطناعي والبيانات واحلو�شبة ال�شحابية.
ونظمت  للم�شتقبل،  دبي  موؤ�ش�شة  عليها  اأ�شرفت  التي   " املبادرة  وقدمت 
 5 ال��ع��امل��ي��ة،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ش�شة  مظلة  حت��ت 
ماليني �شاعة درا�شة وعمل ملليون مربمج عربي من 80 بلدا حول العامل، 
100 األف  األف ور�شة تدريبية، واأجن��زوا   76 حيث �شارك املربجمون يف 
واأكرثهم خربة يف  املدربني  اأهم  نخبة من  باإ�شراف  ناجح  م�شروع تخرج 

علوم الربجميات والتقنيات املتقدمة.
ديجري"  "نانو  �شهادة   1000 من  اأك��رث  اإطالقها  منذ  امل��ب��ادرة  ومنحت 
لأ�شحاب امل�شاركات املتميزة، كما قدمت الدعم للراغبني بتعلم الربجمة 
3600 م��درب معتمد من  م��ن  اأك��رث  ع��رب من�شتها م��ن خ��الل م�شاركة 

الدعم  وتقدمي  التقنية  اجل��وان��ب  يف  مل�شاعدتهم  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
الفني والن�شائح لتحويل اأفكارهم اإىل م�شاريع عملية.

اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأطلق �شاحب  اأي��ام قليلة  وقبل 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" مبادرة 
العاملي  املعلم  امل�شتقبل،  اأكرب حراك عربي يقوده متحف  "نوابغ العرب"، 
اأ�شحاب  املتميزين من  النوابغ  الإم��ارات لالإ�شراف على  اجلديد يف دولة 
واملبتكرين  وامل��خ��رتع��ني  وامل��ف��ك��ري��ن  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  ال�شتثنائية  امل��واه��ب 
املتميزين واملبدعني العرب يف �شتى املجالت، ورعايتهم ومتكينهم وتطوير 
اأفكارهم بالتعاون مع اأف�شل ال�شركاء العامليني، لتعظيم اأثرهم الإيجابي 

يف املنطقة.
وت�شعى مبادرة "نوابغ العرب" اإىل حتديد اأهم 1000 نابغة عربي خالل 
5 �شنوات يف م�شارات رئي�شية ت�شمل : الفيزياء والريا�شيات، والربجميات 
ال��ب��ي��ان��ات، والق��ت�����ش��اد، واجل��ام��ع��ات والأب��ح��اث العلمية وغرها،  وع��ل��وم 

ودعمهم علمياً وبحثياً.
واأعلن �شموه تخ�شي�س 100 مليون درهم وت�شكيل جلنة تتاألف من اأربعة 
اأعلن  العرب، كما  النوابغ  وزراء لو�شع منظومة متكاملة لالإ�شراف على 
الرئي�س  املركز  العاملي اجلديد، �شيكون  املعلم  امل�شتقبل،  اأن متحف  �شموه 

لهذا احلراك العربي اجلديد.

وز�رة �لدف�ع ت�ش�رك يف �جتم�ع �للجنة �مل�شرتكة 
للتع�ون �لع�شكري بني �لإم�ر�ت و�لأردن

•• عمان - وام: 

اللواء  �شعادة  برئا�شة  ال��دف��اع  وزارة  م��ن  وف��د  ���ش��ارك 
الركن طيار مبارك علي عبداهلل النيادي رئي�س الإدارة 
ال�شرتاتيجية  وال�شوؤون  الدفاع  ل�شيا�شات  التنفيذية 
بني  الع�شكري  للتعاون  امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع  يف 

دولة الإمارات واململكة الأردنية الها�شمية.
اأحمد  يو�شف  الركن  ال��ل��واء  الوفد  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
مكتبة  يف  امل�شرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س  احلنيطي 
تعزيز  �شبل  اجل��ان��ب��ان  بحث  حيث  ال��ع��ام��ة،  ب��ال��ق��ي��ادة 
ال�شقيقني  البلدين  بني  الع�شكري  التعاون  عالقات 

الع�شكرية.  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  امل�����ش��رتك  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ل��واء  الوفد  زار  كما 
اللواء  دور  عن  اإي��ج��از  اإىل  وا�شتمع  ال�شريع،  التدخل 
عبداهلل  امل��ل��ك  م��رك��ز  زار  كما  ا�شتخدامه،  وجم���الت 
العمليات اخلا�شة يف جمال مكافحة  لتدريب  الثاين 
الإره�����اب. وق���ام ال��وف��د اأي�����ش��ا ب��زي��ارة امل��رك��ز الأردين 
للت�شميم والتطوير واطلع على القدرات الت�شنيعية 
وخطوط الإنتاج لل�شركات الدفاعية التابعة للمركز. 
حم�شر  على  التوقيع  مت  اللجنة  اجتماع  نهاية  ويف 
امل�����ش��رتك��ة للتعاون  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ث���اين ع�����ش��ر  الج��ت��م��اع 

الع�شكري الإماراتي الأردين.
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اأخبـار الإمـارات
2021 خالل  �ملرورية  �لنق�ط  بر�مج  من  ي�شتفيدون  �أبوظبي  يف  �ش�ئق�   1219

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتفاد 1219 �شائق مركبة م�شجلة بحقهم نقاط مرورية 
يف اإمارة اأبوظبي من 789 دورة لتخفي�س النقاط املرورية، 

وا�شرتجاع رخ�س القيادة خالل العام 2021.
واأكد العقيد اأحمد جمعة مطر اخلييلي مدير اإدارة املتابعة 
حر�س  املجتمع  اأم��ن  بقطاع  الالحقة  والرعاية  ال�شرطية 
�شرطة اأبوظبي على ن�شر الوعي الأمني واملجتمعي من خالل 
ودعمها  امل��روري��ة  ال�شالمة  وا���ش��رتاط��ات  الأن��ظ��م��ة  تطبيق 
اأن  للربامج التاأهيلية لل�شائقني لتعزيز ال�شالمة . واأو�شح 
الإدارة نفذت الربنامج باللغات الثالث العربية والإجنليزية 

واملرور  ال�شر  قانون  خمالفي  وتدريب  لتاأهيل  والآ�شيوية 
 .. اإحل��اق��ه��م يف حم��ا���ش��رات ودورات متخ�ش�شة  م��ن خ��الل 
العام  واح��دة يف  الدخول مرة  لل�شائق  اأن��ه يحق  اإىل  م�شراً 
ويتم خاللها تخفي�س 8 نقاط ملن مل يتجاوز عدد النقاط 

املرورية املرتاكمة لديه عن 23 نقطة مرورية.
واأ�شار اإىل اأن الربنامج يركز على توعية ال�شائقني بالقيادة 
املرورية  ال��ن��ق��اط  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  بكيفية  وتعريفهم  الآم��ن��ة 
رخ�س  ل�شحب  تفادياً  لديهم  الإيجابية  ال�شلوكيات  وتعزيز 
ارتكاب  ع��ن  امل��رتت��ب��ة  باملخاطر  واإر���ش��اده��م  منهم،  ال��ق��ي��ادة 

املخالفات.
24 نقطة م��روري��ة يتم �شحب رخ�شة  بلوغ  اأن��ه عند  وذك��ر 

ال��ق��ي��ادة مل���دة ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر م���ع وق���ف ال��ع��م��ل ب��ه��ا، ويعفى 
التدريبية،  ال���دورة  اج��ت��از  اإذا  الرخ�شة  �شحب  م��ن  ال�شائق 
وتعرف على ال�شوابق املرورية الثالثة ، و ال�شابقة املرورية 
عند  الثانية  و  نقطة،   24 امل��خ��ال��ف  ب��ل��وغ  عند  ه��ي  الأوىل 
نقطة   72 بلوغه  عند  الثالثة  و  نقطة،   48 املخالف  بلوغ 
اتباع  ال�شائقني ب�شرورة  واح��د. ون�شح اخلييلي  خالل عام 
املركبات و  للمخالفات وحجز  امل��رور جتنباً  اأنظمة وقوانني 
الربامج  ا�شتمرارية  موؤكداً   .. اجلميع  �شالمة  على  حفاظاً 
كورونا"كوفيد  جائحة  خ��الل  امل��روري��ة  للنقاط  اخلدمية 
الإجراءات  لإتباع  الأم  بلغتهم  ال�شائقني  وخماطبة   "19

الوقائية والحرتازية.

�ختت�م �ملرحلة �لأوىل من مب�درة �لو�قع �لفرت��شي لكب�ر �ل�شن
•• ابوظبي-وام:

يف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  املجتمع  تنمية  دائ��رة  اختتمت 
والتي  ال�شن  لكبار  الفرتا�شي  الواقع  مبادرة  من  الأوىل  املرحلة  اأبوظبي 
���ش��ارك فيها جم��م��وع��ة م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ال��ذي��ن ع��ا���ش��وا التجربة 
الجتماعية بتقنية تكنولوجية حديثة �شاهمت يف حتقيق التوا�شل الفعال 
ال�شن  اإىل الرتقاء بجودة حياة كبار  الرامية  الروابط الجتماعية  وتعزيز 

الذين يعتربون جزءا اأ�شا�شيا من جودة حياة الأ�شرة.
وقالت �شعادة الدكتورة ليلى عبد العزيز الهيا�س املديرة التنفيذية لقطاع 
الر�شد والبتكار الجتماعي يف دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي، اإن مبادرة 
الواقع الفرتا�شي تعد من املبادرات الرقمية التي اأطلقتها الدائرة بالتعاون 
املعريف  الرقمي  التاأهيل  مبادرة  جانب  اإىل  الأ�شرية،  التنمية  موؤ�ش�شة  مع 
واللتني ت�شتهدفان فئة كبار ال�شن من املواطنني واملقيمني يف جمتمع اإمارة 
يف  امل�شاهمة  حتقيق  يف  جناحه  اأثبت  الفرتا�شي  الواقع  اأن  حيث  اأبوظبي، 
اإىل  وال��وح��دة  ال��ع��زل��ة  م��ن  والتقليل  والنف�شية  اجل�شدية  ال�شحة  تعزيز 
يعك�س اجلهود  ما  وهو  والت�شلية،  الرتفيه  اأوق��ات ممتعة من  ق�شاء  جانب 
املتكاملة يف توفر الرعاية واحلياة الكرية لهم �شمن امللف املتكامل جلودة 

الأخ��رى على  الفئات  الكاملة كغرهم من  الأ�شرة ومنحهم حقوقهم  حياة 
ا�شتخدام التقنيات احلديثة، حيث ن�شعى اإىل اأن يكونوا اأكرث ن�شاطا وفاعلية 

يف املجتمع.
واأ�شافت اإن امل�شاركني من كبار ال�شن اعتربوا التجربة التقنية عامال مهما 
يف متكينهم من فتح جمالت احلوار مع اأفراد العائلة حول املوا�شيع التي مت 
م�شاهدتها، و�شاهمت كذلك يف منحهم فر�شة لزيارة اأماكن خمتلفة حول 
العامل ب�شكل افرتا�شي وهم يف منازلهم، موؤكدة اأن الدائرة تعمل مع فريق 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية على و�شع خطة التو�شع يف املبادرة وتعميمها على 
احتياجات  مع  يتنا�شب  حمتوى  ت�شميم  درا���ش��ة  اإىل  اإ�شافة  اأك��رب  �شريحة 
عدد  التجربة  يف  " �شارك  وقالت  اأبوظبي.  اإم���ارة  يف  ال�شن  كبار  وتطلعات 
اإىل معاير  ا�شتنادا  من كبار املواطنني واملقيمني يف الإم��ارة، مت اختيارهم 
واأ�شرهم  لتعريفهم  ور�س خمتلفة  �شالمتهم، حيث مت عقد  ت�شمن  علمية 
اأظهروا  حيث  ا�شتخدامها،  كيفية  على  وتدريبهم  وفوائدها،  التقنية  بهذه 
مع  ال��ت��وا���ش��ل  ج�شور  م��د  يف  ودوره����ا  بامل�شاركة  و�شعادتهم  ر���ش��اه��م  م��دى 
اأ�شرهم واأبنائهم واأحفادهم ، اإىل جانب اأهمية التجربة يف تو�شيع مداركهم 

املعرفية".
واأكدت اأن تكرمي كبار ال�شن ياأتي تقديرا مل�شاركتهم يف املبادرة كونهم عنا�شر 

التكنولوجيا  ت�شخر  املمكن  من  اأن��ه  اأثبتت  والتي  التجربة  ه��ذه  يف  فعالة 
النف�شية  ال�شحة  م��ن  للتح�شني  فقط  لي�س  الف��رتا���ش��ي  ال��واق��ع  كتقنية 

واجل�شدية، بل لتعزيز اأوا�شر التوا�شل مع كافة اأفراد الأ�شرة.
الأ���ش��رة يف  تنمية  دائ��رة  امل��زروع��ي مديرة  مبارك  نعيمة  قالت  من جانبها، 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية اإن مبادرة جتربة تقنية الواقع الفرتا�شي لكبار 
والعاطفي،  النف�شي  وال��رف��اه  ال�شحة  وتعزيز  متكينهم  يف  �شاهمت  ال�شن 
اأن  اإىل  الأج��ي��ال، لفتة  ب��ني  الن��دم��اج الجتماعي واحل���وار  وزي���ادة فر�س 
النف�شية  ال�شحة  حت�شني  يف  اأي�����ش��ا،  اأ�شهمت  الف��رتا���ش��ي  ال��واق��ع  رح���الت 
التي جتعلهم  املواقف  التعاي�س مع  بالوحدة من خالل  ال�شعور  واحلد من 
التي  الأماكن  بع�س  مع  العاطفي  والتعاي�س  وال�شدمة،  باخلوف  ي�شعرون 

متت زيارتها، ومع بع�س ال�شخ�شيات املوؤثرة اإيجابيا �شمن الرحالت.
يف  متثلت  التجربة  اأث��ن��اء  ال�شن  كبار  واجهت  حتديات  هناك  اأن  واأو�شحت 
�شعوبة البع�س يف معرفة كيفية ت�شغيل اجلهاز وا�شتخدام الأفالم باأنف�شهم 
واحلاجة لوجود من ي�شاعدهم من الأبناء والأحفاد، اإل اأن اجلانب الإيجابي 
اأبنائهم  م��ن  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  عليه  ح�شل  ال���ذي  ال��دع��م  مب�شتوى  للمو�شوع 
اأفراد  مع  نوعي  وقت  وق�شاء  ال�شري  الرتابط  تعزيز  �شاهم يف  واأحفادهم 

الأ�شرة.

من  املجتمع  تنمية  دائ���رة  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف  لال�شتمرار  ن�شعى   " واأ���ش��اف��ت 
املحتوى  يف  التنوع  خالل  من  مبخرجاتها  والرتقاء  التجربة  تطوير  اأجل 
املحتوى  تعزيز  على  والعمل  ال�شن،  كبار  ورغ��ب��ات  احتياجات  م��ع  ليتالءم 
اأفالم مل�شاهدة الطبيعة واجلزر يف الإم��ارات، واأن�شطة  الوطني مثل توفر 
تعليمية وتثقيفية �شحية واجتماعية جاذبة وممتعة، بالإ�شافة اإىل التو�شع 
يف التجربة وتكرارها لأكرب �شريحة ممكنة وذلك لأهميتها وفائدتها لهم، 
كو�شيلة ترفيه وتثقيف ت�شعدهم ومتكنهم من الطالع على كل ما هو جديد 

وعلى اأماكن و�شعوب وثقافات جديدة".
يذكر اأن حفل تكرمي للم�شاركني يف املرحلة الأوىل من املبادرة اأقيم بح�شور 
يف  املجتمع  تنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  اخلييلي  خمي�س  م��غ��ر  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
و�شعادة  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  وكيل  الظاهري  علي  حمد  و�شعادة  اأبوظبي، 
مرمي الرميثي املديرة العامة ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، وعدد من امل�شوؤولني 
واملوظفني من كال اجلهتني، حيث مت تقدمي �شهادات التقدير للم�شاركني 
يف الربنامج، مثمنني م�شاركة كبار ال�شن الذين �شاهموا يف اإثرائه وحققوا 
نتائج ملمو�شة عك�شت مدى ال�شتفادة التي اكت�شبوها من ا�شتخدام التقنية 
وتعزيز  الرقمية  املعرفة  وزي��ادة  حياتهم،  ج��ودة  من  التح�شني  يف  اجلديدة 

الأ�شرة والرفاهية الجتماعية.

جمل�س �ش�حية �خلرو�س يكرم �شرك�ءه �ل�شرت�تيجيني من �جله�ت �حلكومية

ومركز  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل����دم����ات 
ب��دب��ا احل�شن  ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ش��ري��ة 
احل�شن  بدبا  اخلرية  واجلمعية 

وجمعية ال�شارقة اخلرية .
لكافة  امل��ج��ل�����س  دروع  ت��ق��دمي  ومت 
اأ�����ش����اد رئي�س  ك��م��ا  ت��ل��ك اجل���ه���ات 
املجل�س بجهودهم خالل تكريهم 

البلدي ملدينة دبا احل�شن وبلدية 
دبا  مدينة  بلدية  و  ال��ذي��د  مدينة 
الذيد  ���ش��رط��ة  وم���رك���ز  احل�����ش��ن 
احل�شن  ب����دب����ا  ال���ط���ف���ل  وم����رك����ز 
الثقافة  احل�����ش��ن  دب����ا  وج��م��ع��ي��ة 
وال�����ف�����ن�����ون وامل�����������ش�����رح وال����ف����رق����ة 
املو�شيقية الع�شكرية بجانب تكرمي 

اأ����ش���ار �شعادة  ب����دوره  م��ن امل��ج��ل�����س 
جمعة عبداهلل املغني رئي�س جمل�س 
حر�س  اإىل  اخل����رو�����س  ���ش��اح��ي��ة 
مع  ع��الق��ات��ه  تعزيز  على  املجل�س 
كافة اجلهات املكرمة والتي �شاهمت 
يف اإب��راز اإجن��ازات الدولة وحتقيق 
املن�شودة للمجل�س لليوم  الأه��داف 

م�شاركتها  على  والثناء  ال�شكر  لها 
والتي  املجل�س  لفعاليات  ودعمها 
املنا�شبة وكذلك  م��ن جن��اح  ع��ززت 
لقاء ب�شعادة را�شد املحيان لدعمه 

املتوا�شل .
املجل�س  م��ن  ك��ال  ال��زي��ارة  و�شملت 
ال���ذي���د  واملجل�س  مل��دي��ن��ة  ال��ب��ل��دي 

يعزز  كبر  تعاون  وما قدموه من 
تعمل  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شات  تناغم  م��ن 
ال�شارقة  ح���ك���وم���ة  م��ظ��ل��ة  حت����ت 

خلدمة الأهايل واملجتمع .
وخ���الل ال���زي���ارات رح��ب��ت اجلهات 
�شاحية  جمل�س  بزيارة  احلكومية 
الكبر  التعاون  واأك���دوا  اخل��رو���س 

�شعادة  را�شد عبداهلل املحيان .
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  ت��ك��رمي  مت  ك��م��ا 
الذيد  اف������راح  و����ش���ال���ة  امل��ف��ا���ش��ل 
وتلفزيون  ال��و���ش��ط��ى  وت��ل��ف��زي��ون 
اأبوظبي  وت���ل���ف���زي���ون  ال�����ش��رق��ي��ة 
الو�شطى  ومنتدى  ال�شارقة  و24 
واأخبار عجمان  ودائرة  الإخبارية 

•• ال�شارقة-الفجر:

���ش��اح��ي��ة اخلرو�س  اأ����ش���اد جم��ل�����س 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
بتعاون  ال�شارقة  بحكومة  والقرى 
ال�شركاء ال�شرتاتيجيني للمجل�س 
املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
وت��ق��دمي اأوج���ه اخل��دم��ات لأهايل 
احل�شن  دبا  مدينة  من  ال�شاحية 
املنتقلني لل�شكن يف مدينة الذيد .

واأعرب املجل�س عن تقديره لكافة 
�شاركته  ال��ت��ي  احلكومية  اجل��ه��ات 
و����ش���اه���م���ت ب�����دوره�����ا ودع���م���ه���ا يف 
اخلم�شني  الوطني  اليوم  فعاليات 
ال�شاحية  جمل�س  نظمه  وال����ذي 
بعد  واحتفالته  اأعماله  باكورة  يف 
للتعبر  اأعماله  ومبا�شرة  اإن�شائه 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  الأ���ش��ر  ف��رح��ة  ع��ن 

الوطنية الغالية .
ويف هذا ال�شدد قام رئي�س جمل�س 
���ش��اح��ي��ة اخل���رو����س ���ش��ع��ادة جمعة 
ع��ب��داهلل امل��غ��ن��ي ي��راف��ق��ه ع���دد من 
اأع�شاء املجل�س بزيارة اإىل ع�شرين 
احل��ك��وم��ي��ة قدمها  اجل���ه���ات  م���ن 

الوطني  التالحم  بتعزيز  الوطني 
الأن�شطة  على  ايجابا  انعك�س  مما 
الرفيعة  امل���ك���ان���ة  وب���ي���ان  امل���ن���ف���ذة 
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا دول����ة الإم�����ارات 
وم��ا حققته خ��الل خم�شني عاما. 
هذه  جل��ه��ود  ال�شكر  امل��غ��ن��ي  ون��ق��ل 
املوؤ�ش�شات املتميزة يف �شبيل حتقيق 
جن��اح اح��ت��ف��الت الإم����ارات باليوم 
الفعالة  وم�����ش��اه��م��ات��ه��م  ال��وط��ن��ي 
ل��ه بالغ  ك��ان  يف دع��م املجل�س مم��ا 
الأث��ر يف امل�شي قدما نحو حتقيق 
ال���ن���ج���اح امل���ل���ح���وظ ه����ذا ال���ع���ام يف 
الح��ت��ف��ال مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��زي��زة على 
واملقيمني  املواطنني  جميع  قلوب 
ع��ل��ى اأر�����س ال���وط���ن. واأ����ش���اف اأن 
هذا التكرمي لتقدير دور ال�شركاء 
ال�شرتاتيجيني من اجلهات الذين 
حتقيق  يف  ب���ج���ه���وده���م  ����ش���اه���م���وا 
اخلرو�س  �شاحية  جمل�س  اأه��داف 
اأن  اإىل  اليوم م�شرا  ومبادراته يف 
ه���ذا ال��ت��ك��رمي ل��ه��ذه ال��ك��وك��ب��ة من 
ياأتي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
اقتداء بنهج قيادة الدولة احلكيمة 

بتكرمي كل عمل خمل�س وجاد .

�أبوظبي للجودة ينفذ زي�ر�ت تفتي�شية على نحو 70 �ألف منتج
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة خلف املزروعي املدير التنفيذي لقطاع خدمات 
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ت��اب��ع  وامل�شتهلكني  الأ����ش���واق 
واملطابقة على ا�شتمرارية القطاع يف تنفيذ زيارات التفتي�س 
القيا�س  واأدوات  املقيدة  املنتجات  �شالمة  ل�شمان  امليدانية 
والعبوات  الأ���ش��واق  يف  وامل��ت��داول��ة  امل�شتخدمة  القانونية 
امل��ع��ب��اأة م�����ش��ب��ق��اً، وح��م��اي��ة ح��ق��وق امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني، وحتقيق 
املنتجات  تلك  مطابقة  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��دال��ة 
واللوائح  الت�شريعات  يف  ال��واردة  واملتطلبات  لال�شرتاطات 

الفنية واملوا�شفات القيا�شية الماراتية ذات ال�شلة.
قال  الأ�شواق..  التفتي�شية على  القطاع   وتطبيًقا خلطط 
امل���زروع���ي اإن ال��ق��ط��اع ن��ف��ذ خ���الل ال��ع��ام 2021 زي���ارات 
منتًجا   70،000 ي���ق���ارب  م���ا  ع��ل��ى  م��ي��دان��ي��ة  ت��ف��ت��ي�����س 
البيع  منافذ  يف  املعرو�شة  املقيدة  املنتجات  م��ن  متنوًعا 
تنفيذ  مت  كما  الإم����ارة،  م�شتوى  على  التجارية  وامل��راك��ز 
القيا�س  اأدوات  من  حتقق  عملية   11،700 عن  يزيد  ما 
اإىل  اإ�شافة  الأ���ش��واق،  يف  واملتداولة  امل�شتخدمة  القانونية 
من�شات  عرب  منتًجا   7170 عن  يزيد  ما  على  التفتي�س 
متعددة  نتائج  القطاع  حقق  واأ�شاف  اللكرتونية.   البيع 
اأخرى خالل هذه الفرتة من العام اجلاري متثلت بفح�س 

يف  م�شبًقا  املعباأة  العبوات  من  عبوة   17800 يقارب  ما 
امل�شانع والأ�شواق حيث متثل هذه العبوات 815 منتجاً، 
يعادل  م��ا  وه��و  املنتجات  م��ن   35 اإج��م��ايل  �شحب  كما مت 
767 �شلعة من هذه املنتجات، وت�شحيح 25 من املنتجات 

مبا يعادل 7450 �شلعة.
الذراع  والأ���ش��واق هو  امل�شتهلكني  اإن قطاع خدمات  وق��ال   
اأن�شطة  يف  وامل��ط��اب��ق��ة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  امل��ي��داين 
وعمليات م�شح ومراقبة الأ�شواق املتعلقة ب�شالمة املنتجات 
القيا�س  اأدوات  من  املرتولوجي  التحقق  وعمليات  املقيدة 
القانونية والعبوات املعباأة م�شبقاً يف اأ�شواق اإمارة اأبوظبي، 
فّعال  ب�شكل  القطاع  عمليات  ارتبطت  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
حماة  نكون  "اأن  ب�  املتمثل  للقطاع  الإ�شرتاتيجي  بالهدف 

ل�شالمة املنتجات وعدالة الأ�شواق يف اإمارة اأبوظبي".
ملجل�س  التفتي�شية  امليدانية  الزيارات  اأن  بالذكر،   اجلدير 
مطابقة  من  التاأكد  ت�شتهدف  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
ال��دول��ة م��ن خالل  املنتجات ل��ال���ش��رتاط��ات الإل��زام��ي��ة يف 
الرتكيز على اأربعة حماور رئي�شية وهي "التاأكد من عدم 
املنتجات  ح�شول  اإىل  اإ���ش��اف��ة  م�شحوبة  منتجات  ت���داول 
توفر  عن  ف�شاًل  املطابقة  �شهادات  على  املعرو�شة  املقيدة 
للمنتجات  عينات  واأخ��ذ  للمنتجات  الإي�شاحية  املعلومات 

املقيدة وفح�شها يف املختربات للتاأكد من �شالمتها".

�شرطة دبي تلقى �لقب�س على �آ�شيوي رمى زج�جة �أ�ش�بت �أحد �مل�رة 
•• دبي-الفجر

اإلقاء  العامة ل�شرطة دبي من  القيادة  نت  متكَّ
الآ�شيوية  اجلن�شية  من  �شخ�س  على  القب�س 
اإحدى البنايات  قام باإلقاء زجاجة فارغة من 
يف منطقة "اجلي بي اآر" بدبي، مما ت�شبب يف 
اإ�شابة بليغة يف الراأ�س ل�شخ�س من اجلن�شية 

اخلليجيَّة.
الإدارة  العميد جمال اجلالف، مدير  واأو�شح 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، اأن 
تفا�شيل الق�شية تعود اإىل ورود بالغ اإىل اإدارة 
العامة  الإدارة  يف  وال�شيطرة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز 
من  الأ�شخا�س  اأح��د  بتعر�س  يفيد  للعمليات 
اجلن�شية اخلليجية لإ�شابة بليغة يف راأ�شه اإثر 
البنايات يف  اإحدى  �شقوط زجاجة فارغة من 
اآر" بدبي، وبناًء على ذلك  "اجلي بي  منطقة 
اجلنائي  البحث  اإدارة  يف  العمل  فريق  متكن 
م���ن حت��دي��د ه��وي��ة اجل����اين ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اأث��ر ي��دل عليه، وذلك  اأو  اأدل���ة،  اأي  ع��دم توفر 
م���ن خ����الل حت��ل��ي��ل ال���واق���ع���ة مب���رك���ز حتليل 
البيانات اجلنائية يف �شرطة دبي، ومت حتديد 

وحتويله  عليه،  القب�س  واإلقاء  وج��وده،  مكان 
الإج�����راءات  ك��اف��ة  لت��خ��اذ  املخت�شة  للجهات 
اجلالف  العميد  ودع��ا  ذل��ك.  حيال  القانونية 
اأفراد اجلمهور لالإبالغ عن اأي ظواهر �شلبية 
اأو جتاوزات عرب خدمة عني ال�شرطة يف املوقع 
www. الل����ك����رتوين ل�����ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى
خدمة  عرب  اأو   dubaipolice.gov.ae
عني ال�شرطة يف التطبيق الذكي ل�شرطة دبي 
املتوفر على متاجر التطبيقات الذكية لأنظمة 

وهواوي.  واأندرويد   iOS



اجلمعة   7  يناير    2022  م   -    العـدد   13436  
Friday  7  January   2022   -  Issue No   13436

05

اأخبـار الإمـارات
•• عجمان -وام: 

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 
 2022 للعام  عجمان  حلكومة  العامة  املوازنة  عجمان  حاكم  االأعلى 

بقيمه متوازنة قدرها 2.417 مليار درهم.
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
روؤية  تعك�س  عجمان  حلكومة  العامة  املوازنة  اأن  التنفيذي  املجل�س 
القيادة الر�شيدة يف اإمارة عجمان والتي حتث على اإ�شافة جهود نوعية 
واقت�شاد  �شعيد  جمتمع  بناء  اأج��ل  من  احلكومي  العمل  منظومة  اإىل 
وحتفيزهم  املواطنني  و�شعادة  راحة  اأن  اإىل  م�شريًا   .. اأخ�شرم�شتدام 
على امل�شاهمة الفعلية يف بناء وطن زاهر ومتميز �شتظل دائمًا يف قمة 

لهذا  العامة  املوازنة  اعتمادات  اأن  واأ�شاف  عجمان.  حكومة  اأولويات 
والبيئة  املجتمع  ومرافق  التحتية  البنية  قطاعات  على  توزعت  العام 
بن�شبة %39 من اإجمايل النفقات وذلك لالهتمام باملواطنني واملقيمني 
لل�شوؤون  و34%  لهم  الكرمية  املعي�شة  �شبل  وحتقيق  وامل�شتثمرين 
االقت�شادية وذلك لتح�شني تناف�شية وجاذبية بيئة االأعمال و19% 

للخدمات العامة و %8 للنظام العام و�شوؤون ال�شالمة العامة.
االجتماعية  امل�شاريع  دعم  على  عجمان  حكومة  حر�س  اإىل  واأ�شار 
اال�شرتاتيجيات  ومتابعة  املجتمع  و�شرائح  فئات  جلميع  النوعية 
االإمارة  الرغيد يف  والعي�س  لتعزيز جودة احلياة  والرامية  الطموحة 
واإطالق حزمة م�شروعات لتطوير بنية حتتية متكاملة وفقًا للخطط 

ال�شنوية.

ح�كم عجم�ن يعتمد مو�زنة �لإم�رة لع�م 2022 بقيمة 2.417 ملي�ر درهم
امل����وازن����ة  " ت����اأت����ي  ����ش���م���وه :  وق������ال 
العامة مب�شاريعها املجتمعية لتقدم 
منوذجا فريدا تتجلى خالله املبادئ 
الرا�شخة للقيادة باأن �شعادة الإن�شان 
اأولويات  �شمن  ال���دوام  على  �شتظل 
الرامية  احلكومي  العمل  منظومة 
ي�شارك  م���زده���ر  جم��ت��م��ع  ب��ن��اء  اإىل 

ويبدع يف بناء م�شتقبله".
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون الإداري������ة 
تتما�شى  العامة  امل��وازن��ة  اأن  واملالية 
ال��ر���ش��ي��دة يف  اٍل��ق��ي��ادة  م��ع توجيهات 
حتقيق  اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي  الإم������ارة 
تناف�شية  وتعزيز  امل�شتدامة  التنمية 
الإمارة ب�شكل خا�س والدولة ب�شكل 

عام.
تعمل  عجمان  حكومة  اأن  واأ���ش��اف 
ب�شكل م�شتمر على حتقيق ا�شتدامة 
املوارد املالية وتطوير البنية التحتية 
ي��خ��دم الإم������ارة خ���الل العقود  مب���ا 
امل��ق��ب��ل��ة وي�����ش��م��ن راح������ة الأج����ي����ال 
املوازنة  اأن  اإىل  م�شرا   .. ال��ق��ادم��ة 
ال���ع���ام���ة ت��ع��ك�����س ال����ش���ت���ق���رار امل���ايل 
تبني  نتيجة  ج���اء  وال����ذي  ل���الإم���ارة 
املجال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
وتقديره  �شكره  ع��ن  واأع���رب  امل���ايل. 
م�شاهمتها  عن  احلكومية  للجهات 
وم�شاركة  املالية  دائرة  مع  وتعاونها 
اإعداد  الإداري��ة بها يف  امل�شتويات  كل 
م�شروع املوازنة العامة كفريق عمل 
اأكد �شعادة مروان  واح��د. من جهته 
اأحمد اآل علي مدير عام دائرة املالية 
املالية  لل�شنة  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  اأن 
2022 جاءت متوازنة وبدون عجز 
نتيجة تبني �شيا�شات مالية مبتكرة 
وم��ن��ه��ج��ي��ات م����رن����ة، الأم�������ر ال����ذي 
مالية  ا���ش��ت��دام��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�شهم 
لالإمارة ويعزز قدرتها على التو�شع 
ومتكني  التحتية  البنية  تطوير  يف 
القطاع اخلا�س من حتقيق دوره يف 

النمو القت�شادي.
وقال اإن ت�شميم اإطار املوازنة العامة 
احتياجات  يلبي  ع��ج��م��ان  بحكومة 
فعالة،  بطريقة  ب���الإم���ارة  التنمية 
والتنموية  الراأ�شمالية  امل�شاريع  واأن 
القت�شادي  امل��ن��اخ  ج��اءت مب��ا يخدم 
على  ينعك�س  ومب���ا  ل���الإم���ارة  ال��ع��ام 

راحة و�شعادة املجتمع.
املالية  دائ�����رة  اه��ت��م��ام  اأن  واأ����ش���اف 
ب��ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��دام��ة ط��وي��ل��ة الأجل 
وتقييمها  املالية  املخاطر  وحت��دي��د 
ا�شتمرار  وع��ل��ى  ب��ح��ك��م��ة  واإدارت����ه����ا 
ال����ش���ت���ث���م���ار يف م�����ه�����ارات وق������درات 

املوظفني املواطنني.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه اأو�����ش����ح ال�����ش��ي��خ عبد 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  ال��ع��زي��ز 
ال�شياحية يف عجمان  التنمية  دائ��رة 
للعام  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  م���وازن���ة  اأن 
مباركة  بتوجيهات  ج��اءت   2022
م��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حميد 
املجل�س  ع�����ش��و  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان لتكمل م�شرة 
الإم��������ارة يف حت��ق��ي��ق اأع���ل���ى درج����ات 
امل�شتدامة  والتنمية  والنجاح  التميز 
القطاعات واملجالت وتلبي  يف كافة 
وم�شاريعها  اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا  ك����اف����ة 
وم��ت��واف��ق��ة م��ع اخل��ط��ط والأه����داف 

ال�شرتاتيجية يف الإمارة.
للعام  الإم��������ارة  م����وازن����ة  اأن  واأك������د 
باإجمايل  ج�����اءت  وال���ت���ي   2022
 17% 2.417 مليار درهم وبنمو 
ع��ن م��وازن��ة ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ا�شتندت 
املالية  امل��رت��ك��زات  تعزيز  عملية  اإىل 
الإقت�شادية  ب���ال���ري���ادة  ل���الرت���ق���اء 
وال�شياحية  وال��ع��ل��م��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
التحديات  ملواجهة  القدرات  وتعزيز 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا ت��ب��ّن��ت ال���ع���دي���د من 
ال�شرتاتيجية  واملوؤ�شرات  الأه��داف 
والإجتماعي  الإقت�شادي  البعد  ذات 
والعلمي والثقايف وتعزيز ال�شتثمار 
الأن�شطة  وك��اف��ة  التحتية  البنى  يف 
حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  الإقت�شادية 

قيمة تناف�شية لالإمارة.
واأ�شاف ال�شيخ عبد العزيز النعيمي 
ت�شاهم  اجل��دي��د  ال��ع��ام  م���وازن���ة  اأن 
اإم�������ارة ع��ج��م��ان من  ب����الإرت����ق����اء يف 
امل��وازن��ة على قطاعات  خ��الل توزيع 
املجتمعية  وامل��راف��ق  التحتية  البنى 
والبيئية بن�شبة %39 من اإجمايل 
النفقات وذلك لالهتمام مبتطلبات 
وامل�شتثمرين  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
لهم  الكرية  املعي�شة  �شبل  وحتقيق 
وبن�شبة %34 لل�شوؤون الإقت�شادية 
وجاذبية  تناف�شية  لتح�شني  وذل���ك 

حاكم عجمان والذي ي�شعى لتحقيق 
الأف�شل ومتكني اجلهات واملوؤ�ش�شات 
من تاأدية مهامها وتد�شني امل�شاريع 
م�شلحة  يف  ت�شب  وال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
باأثرها كل فرد  اجلميع كما وي�شعر 

يف املجتمع.
الر�شيدة متنح  اأن احلكومة  واأو�شح 
الأخ�شر  ال�������ش���وء  ال��ب��ل��دي��ة  دائ������رة 
جمال  يف  احليوية  امل�شاريع  لتنفيذ 
تطوير البنية التحتية حيث اأ�شبحت 
الإمارة وخالل فرتة ق�شرة مدينة 
وفق  متكاملة  حتتية  ببنية  جمهزة 
اأعلى املعاير واملقايي�س واملوا�شفات 
ال�شديدة  ال��ت��وج��ه��ات  واأن  ال��ع��امل��ي��ة 
الكفاءات  �شتمكن  العامة  وامل��وازن��ة 
والرقابة  ال�شحة  جم��ال  يف  املوؤهلة 
املجال  يف  ال�شتمرارية  من  البيئية 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ 
ال��ب��ي��ئ��ة وحماية  و���ش��ي��ان��ة  اجل��م��ي��ع 

ثرواتها الثمينة.
املهند�س  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ع���ب���داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئ��ي�����س جمل�س 
عجمان  و�شناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 
حاكم  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��اد  اإن 
حلكومة  ال��ع��ام��ة  للموازنة  عجمان 
عجمان للعام 2022 بقيمة متوازنة 
مليار   2.417 ق��دره��ا  عجز  ودون 
درهم وبنمو قدره %17 عن العام 
2021 �شيعزز من مقومات الإمارة 
وتنوعها وامل�شاهمة يف الإرتقاء بكافة 
والقت�شاد  التحتية  البنية  قطاعات 
وال�شياحة  وال�������ش���ح���ة  وال���ت���ع���ل���ي���م 

وغرها من القطاعات.
العامة  امل���وازن���ة  ب��اع��ت��م��ادات  واأ����ش���اد 
 2022 ل��ل��ع��ام  ع��ج��م��ان  حل��ك��وم��ة 
التحتية  البنية  ق��ط��اع��ات  لتت�شدر 
بن�شبة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  وم���راف���ق 
تليها  النفقات  اإجمايل  من   39%
الإقت�شادية  ال�����ش��وؤون  خم�ش�شات 
يوؤكد  ال����ذي  الأم����ر   34% بن�شبة 
تزيد  كربى  تنموية  م�شاريع  تنفيذ 
القت�شادي  ال��ق��ط��اع  ج��اذب��ي��ة  م���ن 
خارطة  على  عجمان  اإم����ارة  وت�شع 
ج��ذب الع��م��ال وال���ش��ت��ث��م��ار حملياً 
وعاملياً ويحقق �شبل املعي�شة الكرية 
%19 للخدمات  اإىل جانب اعتماد 
و�شوؤون  العام  للنظام  و8%  العامة 
ال�������ش���الم���ة ال���ع���ام���ة م����ن اإج����م����ايل 
ال��ن��ف��ق��ات مب���ا ي��ح��ق��ق روؤي������ة اإم�����ارة 
عجمان ويعزز م�شرتها التنموية يف 

خمتلف امليادين.
العامة  امل��وازن��ة  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
حل���ك���وم���ة ع���ج���م���ان ل���ل���ع���ام اجل�����اري 
بيئة  تناف�شية  مبا�شر  ب�شكل  تدعم 
والدفع  حمفزاتها  وزي���ادة  الأع��م��ال 
اأن  وت��وؤك��د  الق��ت�����ش��اد  بعجلة  ق��دم��اً 
م�شاريع  تنفيذ  يف  ما�شية  الإم����ارة 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت���واك���ب ب�����ش��ك��ل خا�س 
تطلعات جمتمع الأعمال وت�شب يف 
ا�شتدامة ومنو القطاعات ال�شناعية 
العامة  املوازنة  لتتكامل  والتجارية 
دولة  توجهات  مع  عجمان  حلكومة 
النموالقت�شادي  دع��م  يف  الإم���ارات 
الكرمي للفرد  العي�س  �شبل  وحتقيق 

واملجتمع.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
اأح��م��د احل��م��راين، مدير ع��ام دائرة 
اإن  عجمان  يف  القت�شادية  التنمية 
اعتماد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
العامة  للموازنة  را�شدالنعيمي  بن 
بلغت  وال��ت��ي   2022 لعام  ل��الإم��ارة 
عجز  دون  دره����م  م��ل��ي��ار   2.417
عنعام   17% ق����دره  من���و  وب��ن�����ش��ب��ة 
الثاقبة  ال���روؤي���ة  ي��ج�����ش��د   2021
للقيادة الر�شيدة، والتي ت�شعى ب�شكل 

متطورة  حتتية  وبنية  خ��دم��ات  اإىل 
لرفع  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  ومتكاملة 
جودة احلياة وتعزيز مقومات ال�شكن 
مب�شتوى  والرت����ق����اء  وال���ش��ت��ث��م��ار 
رفاهية املواطنني واملقيمني والزوار 
ينعك�س  مم����ا  ���ش��ع��ادت��ه��م  وحت���ق���ي���ق 
ويدفع  القطاعات  كافة  على  اإيجابا 
ن��ح��و من��وه��ا وت���ط���وره���ا ع��ل��ى كافة 
 34 تخ�شي�س  جاء  كما  امل�شتويات. 
تناف�شية  لتح�شني  املوازنة  من   %
لرت�شيخ  الأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  وج���اذب���ي���ة 
امل�شتدامة  التنمية  م�����ش��رة  وت��ع��زز 
يف الإم�����ارة وا���ش��ت��ق��ط��اب امل��زي��د من 

ال�شتثمارات.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر اأك���د ���ش��ع��ادة اللواء 
ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي 
اعتماد  اأن  �شرطة عجمان  عام  قائد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
العامة  امل�����وازن�����ة  ع���ج���م���ان  ح����اك����م 
 2022 ل�����ش��ن��ة  حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 
مليار   2  .  417 ق���دره���ا  وب��ق��ي��م��ة 
درهم يثبت حر�س القيادة الر�شيدة 
ع���ل���ى حتقيق  احل��ك��ي��م��ة  ب���روؤي���ت���ه���ا 
ودعمها  لالإمارة  امل�شتدامة  التنمية 
ج��ودة احلياة  ترقية  لدعم  ال���دوؤوب 
املعي�شية وفق اأعلى املعاير ال�شحية 
ومناف�شة  م��ت��م��ي��زة  ومب�������ش���ت���وي���ات 
للمواطنني  اأف�����ش��ل  ح��ي��اة  وت���وف���ر 
ي���ت���الءم م���ع النمو  وامل��ق��ي��م��ني مب���ا 

ال�شكاين واحل�شري يف الإمارة.
للموازنة  امل��ت��م��ي��ز  ال��ن��م��و  اإن  وق����ال 
 %  17 ن�شبته  والبالغ  العام  لهذه 
عجز  ودون   2022 م����وازن����ة  ع���ن 
ي��وؤك��د روؤي����ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
ع��ح��م��ان ال�����ش��دي��دة وح���ر����ش���ه على 
البنية  قطاعات  يف  التطور  حتقيق 
والبيئة  املجتمع  وم��راف��ق  التحتية 
 39% ن�شبتة  م��ا  ب��ر���ش��د  وغ��ره��ا 
م��ن امل���وازن���ة م��ن اأج���ل ت��وف��ر �شبل 
املعي�شة الكرية للجميع .. مو�شحا 
اهتماما  اأظ��ه��ر  امل���وازن���ة  اإع�����داد  اأن 
ك��ب��را يف اجل��ان��ب الق��ت�����ش��ادي من 
 34% ن�شبته  ما  تخ�شي�س  خ��الل 
اأعلى  لتحقيق  القت�شادية  لل�شوؤون 
ودعم  القت�شادي  النمو  م�شتويات 
احلركة القت�شادية و�شعي احلكومة 
املقومات  ك����ل  وت����وف����ر  ل��ت��ح�����ش��ني 
امل�شتثمرين  جل�����ذب  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
وت�شجيع  تنموية  م�شاريع  واإق��ام��ة 
بيئة الأعمال اإ�شافة اإىل دعم قطاع 
 %  19 بن�شبة  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات 
وتخ�شي�س ن�شبة %8 للنظام العام 
م��ا يربز  ال��ع��ام��ة  ال�شالمة  و���ش��وؤون 
منوا ملمو�شا يف دعم كافة القطاعات 
اأمنياته  اأ����ش���م���ى  ���ش��ع��ادت��ه  ورف�����ع   .
ل�شاحب حاكم عجمان وويل عهده 
التوفيق  ب�����دوام  ع��ج��م��ان  وح��ك��وم��ة 
والرفعة .. �شائاًل املوىل عز وجل ان 
لدولة  فيه اخلر  ملا  ي�شدد خطاهم 
واملقيمني  وم��واط��ن��ي��ه��ا  الإم��������ارات 
فيها. من ناحيته قال �شعادة ال�شيخ 
رئي�س  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد 
اعتماد  اإن  واجل��م��ارك  امليناء  دائ���رة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
العامة  ل��ل��م��وازن��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
لإمارة عجمان لعام 2022 وبن�شبة 
منو %17 عن موازنة العام املا�شي 
على  �شموه  لتوجيهات  ترجمة  ياأتي 
مل�شلحة  ال���واق���ع وحت��ق��ي��ق��ه��ا  اأر������س 
العمل الوطني املوؤ�ش�شي وللم�شاهمة 
ال�شاملة  التنمية  م�شرة  تعزيز  يف 

التي ت�شهدها الإمارة .
واأكد اأن املوازنة جاءت هذا العام بعد 
اأن �شهدت امارة عحمان منوا وتطورا 

بكافة  الإم�������ارة  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف 
املواطنة  ال����ك����وادر  وب���ن���اء  ج��وان��ب��ه��ا 
اأح��د اأه��م اجلوانب التي ح��ازت على 
قيادة  من  الكبر  والدعم  الهتمام 
عجمان احلكيمة التي تبنت العديد 
من ال�شيا�شات التطويرية والتنموية 
بهدف  الب�شرية  ب��امل��وارد  يتعلق  مب��ا 
اإك�شابهم املعرفة واخلربات الالزمة 
ومتكينهم من اأداء وظائفهم بكفاءة 
وم���ه���ارة ع��ال��ي��ة وف���ق خ��ط��وات عمل 
م�شتوى  ع��ل��ى  م��ن��ظ��م��ة  و  م���وح���دة 

احلكومة .
املهند�س  ���ش��ع��ادة  ق���ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
ع��م��ر ب��ن ع��م��ر امل��ه��ري م��دي��ر عام 
العقاري  والتنظيم  الأرا���ش��ي  دائ��رة 
عجمان  حلكومة  العامة  املوازنة  اإن 
القيادة  ع���زم  ت��وؤك��د   2022 ل��ل��ع��ام 
ال���ر����ش���ي���دة ع���ل���ى امل�������ش���ي ق����دم����اً يف 
املجتمع وحتقيق  اأفراد  اإ�شعاد  �شبيل 
وحتفيز  لهم  الكرية  املعي�شة  �شبل 
ري����ادة الأع���م���ال ف�����ش��اًل ع��ن حتقيق 
التنمية ال�شاملة يف خمتلف املجالت 
وال�شوؤون  بالبيئة  الهتمام  ل�شيما 
الإقت�شادية وتطوير البنية التحتية 
مبا�شر وحموري  ت��اأث��ر  م��ن  لها  مل��ا 

على خمتلف القطاعات احليوية.
عجمان  اإم�������ارة  اأن  امل���ه���ري  واأك������د 
م�شتدام  اق��ت�����ش��اد  ب���ن���اء  يف  جن��ح��ت 
واآمنة  ج��اذب��ة  بيئة  وخلق  ومتكامل 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  بف�شل  لال�شتثمار 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ال�شيخ  �شمو  الكبر ومتابعة  ودعمه 
احلثيثة  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
وحر�شه ال�شديد على حتقيق التميز 

والريادة يف جميع القطاعات.
من جهته اأثنى �شعادة �شالح حممد 
اجل��زي��ري مدير ع��ام دائ��رة التنمية 
اعتماد  على  عجمان  يف  ال�شياحية 
املوازنة اجلديدة للعام 2022 والتي 
الإجن�����ازات  ب��ع��ام ج��دي��د م��ن  تب�شر 
نه�شة  م�شرة  يف  املثمرة  واخل��ط��ى 
احل�شاري  وم�������ش���روع���ه���ا  الإم���������ارة 
وتوزيع  امليزانية  يف  الزيادة  فمعدل 
ال��ن�����ش��ب��ة الأع���ل���ى م��ن��ه��ا ع��ل��ى البنية 
الإ�شتثمارية  وامل�����ش��اري��ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
روؤية  يثبت  الت�شغيلية  وامل�����ش��اري��ف 
�شاحب  و�شعها  التي  عجمان  اإم��ارة 
را�شد  ب����ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شيخ  �شمو  عليها  وي�شرف  عجمان 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
العي�س  م����ق����وم����ات  ت���ع���زي���ز  جت������اه 
وال�����ش��ك��ن والإ���ش��ت��ث��م��ار يف الإم�����ارة 
اإ�شافة اإىل �شمان جودة حياة ورفاه 
ما  واملقيمني وهو  للمواطنني  عايل 
اإيجابا على كافة القطاعات  ينعك�س 
وي��دف��ع نحو من��وه��ا وت��ط��وره��ا على 

كافة امل�شتويات.
عجمان  اإم����ارة  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
تطورا ومنوا ملحوظا  حاليا  ت�شهد 
امل�����ج�����الت وال���ق���ط���اع���ات  ����ش���ت���ى  يف 
القت�شادية حيث باتت حمط اأنظار 
الأعمال  ورج��ال  ال�شياح  من  الكثر 
امل���ت���ط���ورة التي  ب��ف�����ش��ل اخل����دم����ات 
تقدمها لهم والبنى التحتية املتميزة 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
ال�شياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  ع��م��ل��ت 
ملوا�شلة  جهودها  كافة  تكري�س  على 
التطور والنمو الذي ت�شهده عجمان 
مبا يلبي طموحات قيادتها الر�شيدة 
الوجهات  اأه����م  ���ش��م��ن  ت�����ش��ب��ح  ب����اأن 
امليزانية  اأن  واأ����ش���اف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة. 
اجلديدة والنمو امللحوظ فيها يتيح 
يف  لال�شتثمار  لنا  الأك���رب  الفر�شة 

ب���ي���ئ���ة الأع�����م�����ال وا�����ش����ت����م����راراً من 
احل��ك��وم��ة يف ال���ش��ت��ث��م��ارامل��ب��ا���ش��ر يف 
امل��واه��ب يف  الب�شرية ودم���ج  ال���رثوة 
القطاعات املختلفة كما جاءت ن�شبة 
العامة  للخدمات  موجهة   19%
و�شوؤون  ال��ع��ام  للنظام   8% ون�شبة 
على  ي�شاعد  مم��ا  ال��ع��ام��ة  ال�شالمة 
����ش���م���ان حت���ق���ق ال����ش���ت���ق���رار امل����ايل 
ل���الإم���ارة وامل�����ش��اه��م��ة يف ج��ع��ل كافة 
والنتائج  وامل�����وؤ������ش�����رات  امل���ع���ط���ي���ات 
من  ال��دول��ي��ة  املالية  املعاير  �شمن 
والإنفاق  الت�شخم  م��ع��دلت  ح��ي��ث 
الإقت�شاد  القطاعي وبقية موؤ�شرات 
�شيا�شات  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  ال��ك��ل��ي 

�شبط وتر�شيدالإنفاق احلكومي.
واأو�����ش����ح ال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال���ع���زي���ز بن 
العامة  امل��وازن��ة  اأن  النعيمي  حميد 
الأهداف  العديد من  تبّنت  لالإمارة 
واملالية  ال�شرتاتيجية  والأول��وي��ات 
والإجتماعية  التنموية  واملتطّلبات 
النمو  م����ع����دلت  حت��ق��ي��ق  ل�����ش��م��ان 
الق�����ت�����������ش�����ادي، وال�����ت�����ي ت�������ش���ه���م يف 
اخلريطة  على  عجمان  دور  تعزيز 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الإق��ت�����ش��ادي��ة 
و���ش��م��ان حت��ق��ي��ق الإ���ش��ت��ق��رار املايل 
من  التناف�شية  م�����ش��ت��وى  وحت�����ش��ني 
ا�شرتاتيجية  خدمات  تقدمي  خالل 
بيئة  توفر  م�شتوى  تراعي  مميزة 
املحليني  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ج����ذاب����ة 
املحلي  املجتمع  ودم���ج  وال��دول��ي��ني، 
وتوفر  احل����ي����وي،  ال���ق���ط���اع  ب���ه���ذا 
جمالت  يف  متطورة  �شياحية  بيئة 
الثقافية  ال�����ش��ي��اح��ة  م��ن��ه��ا  خمتلفة 
والعلمية  وال��ع��الج��ي��ة  وال���رتاث���ي���ة 

والرتفيهية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
اأن احلكومة  والتخطيط يف عجمان 
ب�شكل  ت�شعى  الإم�����ارة  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
القطاعات  ل���دع���م  ودوؤوب  دائ������م 
احل����ي����وي����ة وت�����ق�����دمي ك����اف����ة اأن��������واع 
والدوائر  للموؤ�ش�شات  الت�شهيالت 
امل�����ش��اري��ع وتد�شني  ب��اإجن��از  امل��خ��ول��ة 
م�شاريع نوعية يلم�س اأثرها ال�شكان 

والزوار وامل�شتثمرين.
بالتوجهات  ف���خ���ره  ع����ن  واأع���������رب 
ال�����ش��دي��دة وال���روؤي���ة ال��ث��اق��ب��ة والتي 
حلكومة  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  تعك�شها 
على  ت������وزع������ت  وال������ت������ي  ع����ج����م����ان 
خ�ش�شت  حيث  احليوية  القطاعات 
البنية  مل��ج��الت   39% ن�شبته  م��ا 
التحتية ومرافق املجتمع والبيئة .. 
اأن دائرة البلدية �شتعمل على  مبيناً 
ال�شر قدماً يف درب تقدمي اخلدمات 
م�شاريع  واإط����الق  للجميع  املثالية 
ال�شحة  وم�شاريع  التحتية  البنية 
ال��ع��ام��ة وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة لإح�����داث 
التح�شني والتطوير املن�شودم�شتندًة 
لتحقيق  وال�شاعية  العامة  للموازنة 
الأف�������ش���ل. وق����ال ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
العامة  امل��وازن��ة  اإن  النعيمي  حميد 
حل����ك����وم����ة ع����ج����م����ان ل����ل����ع����ام امل�����ايل 
يف  الأك�����رب  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي   2022
تاريخ الإمارة وبن�شبة منو بلغت 17 
املا�شي جت�شد  العام  % عن موازنة 
يف  الر�شيدة  للقيادة  الثاقبة  الروؤية 
جميع  يف  امل�شتمر  التطوير  تعزيز 
والزدهار  النمو  ملوا�شلة  القطاعات 
وت�����ش��ك��ل ح���اف���زا ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا لبذل 
توجيهات  لتنفيذ  جهودنا  ق�شارى 

حاكم عجمان .
من   %  39 ت��خ�����ش��ي�����س  وي�����اأت�����ي 
ومرافق  ال��ت��ح��ت��ي��ة  للبنية  امل���وازن���ة 
خمتلف  توفر  يف  لي�شاهم  املجتمع 
اخلدمات وفق اأرقى املعاير و�شول 

مكانة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  وم�شتمر  دائ���م 
الإم�����ارة ك��وج��ه��ة اق��ت�����ش��ادي��ة عاملية 
ويعزز من تناف�شيتها �شمن خمتلف 
امل�����ح�����اور ال���ت���ن���م���وي���ة وال���ق���ط���اع���ات 
ال�شاملة  التنمية  لتحقيق  احليوية 

وامل�شتدامة.
العامة اجلديدة  املوازنة  اأن  واأ�شاف 
تلبية  �شاأنها  م��ن  عجمان  حلكومة 
ط��م��وح��ات الإم�������ارة امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
����ش���ت���ى امل�����ج�����الت ودع�������م الأه��������داف 

ال�شرتاتيجية لالإمارة.
والهتمام  ب��ال��دع��م  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اد 
احلكيمة  ال����ق����ي����ادة  ت���ول���ي���ه  ال�������ذي 
القت�شاد  ملحور  والداعمة  لالإمارة 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي امل�������ش���ت���دام وال������ذي برز 
من   39% تخ�شي�س  خ���الل  م���ن 
باملوازنة  امل��درج��ة  النفقات  اإج��م��ايل 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ت��ن��م��ي��ة  ل���ق���ط���اع 
اإ�شافة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  وم���راف���ق 
املوازنة  م��ن   34% تخ�شي�س  اإىل 
ل��ل�����ش��وؤون الق��ت�����ش��ادي��ة ح��ي��ث ت�شب 
ت���ل���ك امل��خ�����ش�����ش��ات الإج���م���ال���ي���ة يف 
ب��ي��ئ��ة جاذبة  اإم������ارة ع��ج��م��ان  ج��ع��ل 
لال�شتثمارات وهو الأمر الذي يعزز 
من تناف�شية الإمارة ويدعم حتقيق 
الرامية  لروؤيتها  عجمان  اقت�شادية 
اإىل حتقيق اقت�شاد تناف�شي م�شتدام 

قائم على املعرفة والبتكار.
����ش���ع���ادة را�شد  اأو�����ش����ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال�شويدي  ج��ربان  ب��ن  عبدالرحمن 
امل��وارد الب�شرية يف  مدير عام دائ��رة 
ال�شمو  �شاحب  اع��ت��م��اد  اأن  عجمان 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
ال��ع��ام��ة اجل���دي���دة للعام  ل��ل��م��وازن��ة 
احلكومة  اه��ت��م��ام  تعك�س   2022
للجهات  امل���ال���ي���ة  ب���ت���وف���رال���ق���درة 
احل����ك����وم����ي����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق اأه����داف����ه����ا 
وتلبية  والت�شغيلية  الإ�شرتاتيجية 
من  امل�شتقبلية  الإم�����ارة  ط��م��وح��ات 
خ���الل ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل يف 
اأولويات  وف���ق  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
التوازن  وحتقق  امل�شتقبل  ت�شت�شرف 
الطموحة  اخل��ط��ط  اإجن���از  ل�شمان 
حكومة  مت��ك��ن��ت  ق����ال  و  ل�����الإم�����ارة. 
نوعية  ق��ف��زات  حتقيق  م��ن  عجمان 
ال�شنوات  ع��رب  متوا�شلة  وجن��اح��ات 
القطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  امل���ا����ش���ي���ة 
احلياة  واأوج��ه  واخلدمية  الإنتاجية 
الثاقبة  النظرة  بف�شل  الجتماعية 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
وت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
عجمان  ع��ه��د  ويل  النعيمي  حميد 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
اأن املوازنة اجلديدة �شتفتح  واأ�شاف 
ل���ت���ط���وي���ر جميع  ج����دي����دة  ف���ر����ش���اً 
القطاعات يف الإمارة وتعترب موؤ�شرا 
اإيجابيا للتطور الذي ت�شهده الإمارة 
كافة  امل��ج��الت  يف  مكانتها  وت��ع��زي��ز 
مبنظومة  الرت���ق���اء  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
متميزة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  ال��ع��م��ل 
وال��ت��ع��ام��ل ال��ف��ع��ال م��ع ك��ل م�شتجد 
وموا�شلة العمل بوترة عالية ووفق 

اأعلى املعاير.
عجمان  ح���ك���وم���ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
املال  راأ���س  تنمية  تعمل جاهدة على 
الب�شري ومتكينه وو�شعه يف مقدمة 
باأهمية  م��ن��ه��ا  اإي���ان���ا  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا 
الوطنية  ال���ك���وادر  ومت��ك��ني  ت��اأه��ي��ل 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
على  القائم  النوعي  املنجز  وتعزيز 
ال��ب��ي��ئ��ة اخل�شبة  وت��وف��ر  الب��ت��ك��ار 
ل����الإب����داع .. م����وؤك����داً ح��ر���س دائ����رة 
اإع��داد م�شاريع  امل��وارد الب�شرية على 
التي  ع��ج��م��ان  روؤي����ة  م��ع  من�شجمة 

ملحوظا خالل العام املا�شي ويت�شح 
ذل��ك م��ن خ��الل م��ا مت تنفيذه من 
قبل كافة اجلهات احلكومة والقطاع 
اخلا�س من م�شاريع وخطط طالت 
ب�شكل  وان��ع��ك�����ش��ت  امل���ي���ادي���ن  ج��م��ي��ع 
اخلدمات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي 
امل���ق���دم���ة جل��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات مما 
ر���ش��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ك���واح���دة م���ن اأرق���ى 
الوجهات القت�شادية وال�شتثمارية 

وال�شياحية واخلدمية.
واأ����ش���اد ب��امل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة م��ن قبل 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
املجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
مزيدا  اأع���ط���ت  وال���ت���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ال�شعد 

والقطاعات كافة.
القيادة  وبف�شل  عجمان  اأن  واأ�شاف 
ال�����ش��م��و حاكم  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
ع��ج��م��ان ب��ات��ت ت��ت��ب��واأ م��ك��ان��ة مهمة 
الإجن��������ازات مبختلف  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
قطاعاتها نتيجة عطاء وطني �شارك 
فيه اجلميع �شواء الدوائر احلكومية 
املوؤهلة لتحقيق  الب�شرية  الكوادر  اأو 
مثل هذا الإجنازات ملوا�شلة امل�شرة 

بكل ثبات وتقدم.
فر�شا  �شتفتح  امليزانية  اأن  واأو���ش��ح 
القطاعات  معظم  لتطوير  ج��دي��دة 
ل��ل��روؤى احلكيمة  تنفيذا  الإم���ارة  يف 
�شتعزز  والتي  الر�شيدة  القيادة  من 
مكانة الإم��ارة يف املجالت كافة مما 
اإمارة  يدل على قوة ومتانة اقت�شاد 

عجمان.
املوازنة  اع��ت��م��اد  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك�����د 
للقيادة  ال��ث��اق��ب��ة  ال����روؤي����ة  ي��ج�����ش��د 
الر�شيدة يف تعزيز التطوير امل�شتمر 
النمو  مل��وا���ش��ل��ة  امل���ي���ادي���ن  ك���اف���ة  يف 
لنا جميعا  وت�شكل حافزا  والزده��ار 
لتنفيذ  ج���ه���ودن���ا  ق�������ش���ارى  ل���ب���ذل 
اإ�شافة   .. عجمان  حاكم  توجيهات 
كوادر  لبناء  الإم��ك��ان��ات  ك��ل  لتوفر 
وطنية موؤهلة للم�شاهمة يف الرتقاء 
اإمارة  املوؤ�ش�شي يف  بالعمل احلكومي 
اأو�شحت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن   . ع���ج���م���ان 
النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة  ال�شيخة 
را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  عام  مدير 
املوازنة  اإق��رار  اأن  اخلرية  النعيمي 
العامة حلكومة عجمان لعام 2022 
يعك�س حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
دعم  على  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
منظومة العمل احلكومي والإن�شاين 
واملبادرات  امل�شاعي  ودع��م  واخل��ري 
ل��ت��وف��ر ك��اف��ة ال�����ش��ب��ل ل��دف��ع عجلة 
رفاهية  وتعزيز  الإم���ارة  يف  التنمية 
اأبنائها واملقيمني فيها وتوفر كافة 
املتطلبات والحتياجات وكذلك يعزز 
ق����درة اإم�����ارة ع��ج��م��ان ع��ل��ى تطوير 
وحتقيق  الإق��ت�����ش��ادي��ة  منظومتها 
تطلعاتها امل�شتقبلية بكفاءة عالية يف 

خمتلف املجالت.
 2022 م������وازن������ة  اأن  واأ������ش�����اف�����ت 
وغرها  اخل��ري��ة  املوؤ�ش�شات  متكن 
على  امل���ح���اف���ظ���ة  م�����ن  ع���ج���م���ان  يف 
خدماتها  وت��ق��دمي  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
اأث��ره��ا كل  ال��ت��ي يلم�س  وم��ب��ادرات��ه��ا 

فرد يف املجتمع .
اأكد �شعادة عبدالرحمن  من ناحيته 
حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
عجمان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
اليوم  اأ���ش��ب��ح��ت  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  اأن 
ال���رائ���دة يف كافة  امل����دن  يف م�����ش��اف 
جمالت احلياة ومنوذجاً يحتذى به 
التوجهات  بف�شل  وذل��ك  التقدم  يف 
احلكيمة والروؤية ال�شديدة ل�شاحب 
را�شد  ب����ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 

املوجودة  واملواهب  الب�شرية  امل�شادر 
حم��ل��ي��ا ل��ت��ل��ع ب����دوره����ا ال���ف���اع���ل يف 
الإم���ارة  يف  ال�شياحة  �شناعة  اإث���راء 
.. موؤكدا اأن الإم��ارة مت�شي بخطى 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  ن��ح��و  ث��اب��ت��ة 
ب���ف�������ش���ل اخل�����ط�����ط الإ����ش���ت���ب���اق���ي���ة 
نوعية  اإجن���ازات  لتحقيق  املو�شوعة 
والإرتقاء بامل�شار التنموي على كافة 
امل�شتويات وخمتلف القطاعات وهذا 
م��ا اأو���ش��ح��ت��ه م��وازن��ة الإم�����ارة لعام 
من  اأكرث  اإىل  و�شلت  التي   2022
م�شرة  اأن  لتوؤكد  درهم  مليار   2.4
التنمية ما�شية بقوة نحو املزيد من 
التطور بدعم من اقت�شادها القوي 
ل�شاحب  احلكيمة  ال���روؤى  وبف�شل 
ال�شمو حاكم عجمان كما اأنها ت�شكل 
ال�شتثمارات  ل���ش��ت��ق��ط��اب  ح���اف���زا 
امل��ح��ل��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة ب���ال���ت���وازي مع 
احلكومي  الإن��ف��اق  خطط  ا�شتمرار 

على امل�شاريع والبنى التحتية.
فار�س  دينا  �شعادة  قالت  من جانبها 
الرقمية  عجمان  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
العامة  امل����وازن����ة  دورة  اإن  ب��ال��ن��دب 
 2022 ل����ع����ام  ع���ج���م���ان  حل���ك���وم���ة 
ت�شهم يف تعزيز م�شرة التنمية التي 
ت�شهدها الإمارة وتعد خارطة طريق 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة لعمل  ال�������روؤى  ت���وح���د 
اجلهات احلكومية متوجهة بال�شكر 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
احلثيثة  ومتابعتها  ال��دائ��م  دعمها 
كرية  حياة  ت��اأم��ني  على  وحر�شها 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر����س 

اإمارة عجمان.
 2022 اأن موازنة  �شعادتها  واأك��دت 
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دول���ة 
التي  الإم��ارات للخدمات احلكومية 
تركز على تطوير الكفاءات الب�شرية 
ال�شتباقية  اخل�����دم�����ات  وت����ق����دمي 
تخ�شي�س  واأن  املتعاملني  واإ���ش��ع��اد 
بقطاع  لالهتمام  امليزانية  من  جزء 
جودة  م��ن  �شيعزز  التحتية  البنية 
اخلدمات وكفاءتها وحتقيقها لأعلى 

املعاير العاملية.
عجمان  م���ي���زان���ي���ة  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
لإطالق  تخ�شي�شها  �شيتم  الرقمية 
م���ب���ادرات ج��دي��دة وم�����ش��اري��ع رائدة 
بالإ�شافة  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
اخل���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة  ت���ط���وي���ر  اإىل 
ال�شيرباين  الم��ن  وتعزيز  الرقمية 
الب�شرية  امل�������وارد  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار 
 .. وغ��ره��ا  املعلومات  اأم���ن  وت��ع��زي��ز 
لفتة اإىل اأن دائرة عجمان الرقمية 
م�شتمرة يف حتقيق روؤيتها واأهدافها 
ال�شرتاتيجية التي ت�شب يف حتقيق 

ال�شعادة والرفاه لإمارة عجمان.
من جهتها قالت ر�شا خلف ال�شام�شي 
-عجمان  النقل  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
 2022 م��وازن��ة  اعتماد  اإن  بالندب 
قيادتنا  روؤي�����ة  م���ن  ان��ط��الق��ا  ت���اأت���ي 
الر�شيدة و اأهدافها التي ت�شعى نحو 
حتقيق املزيد من التطور و الزدهار 
يف خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات احل���ي���اة حيث 
املكت�شبات  برت�شيخ  امل��وازن��ة  ت�شهم 
اإم����ارة  حققتها  ال��ت��ي  الإجن�������ازات  و 
عجمان و يعزز من تناف�شيتها حمليا 
و دول���ي���ا م���ن خ����الل دع��م��ه��ا لكافة 

قطاعات البنية التحتية لالإمارة .
دورا  ����ش���ت���وؤدي  امل����وازن����ة  اأن  واأك������دت 
ال�شتقرار الجتماعي  ب��ارزاً يف دعم 
الكرية  املعي�شية  احتياجات  وتلبية 
ل��ل��م��واط��ن و امل��ق��ي��م مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
ال�����ش��ام��ل��ة وفقاً  ال��ت��ن��م��ي��ة  دف��ع��ع��ج��ل��ه 
لروؤية ثابته ورا�شخه تهدف لتحقيق 
م��زي��د م���ن ال��ت��ط��ور و الزده�������ار يف 

خمتلف القطاعات بالإمارة .
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

فاز فريق من جامعة الإمارات العربية 
ال��ث��ال��ث يف م�شابقة  ب��امل��رك��ز  امل��ت��ح��دة، 
اإك�س"،  ال��ك��وك��ب  ا�شتك�شاف    "حتدي 
ال������ذي ن��ظ��م��ه )م���������ش����روع الإم���������ارات 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف  امل���ري���خ(، ب��ال�����ش��راك��ة مع 
فريق  وتكون  للطران،  دب��ي  معر�س 
 : ه���ن  اأرب������ع  طالبات  م���ن  اجل���ام���ع���ة 
تقنية  كلية  م��ن  ف��روز  حممد  علياء 
م��ن  كلية  املقبايل  ،وم��ه��رة  املعلومات 
اخلاطري  وراي����ة   �شعيد   ، ال��ه��ن��د���ش��ة 
كلية  م��ن  النعيمي  را���ش��د  وج��واه��ر   ،

العلوم. 
وق���ام ف��ري��ق اجل��ام��ع��ة ب��خ��و���س غمار 
خم�س  ب��اإجن��از  والتحديات  امل�شابقات 
الكوكب،  ل�شتك�شاف  مهام  مو�شوعة 
ت�����ش��م��ي��م ج�����ش��م طائرة  ب���ني  ت��ن��وع��ت 
 UAV  بدون  طيار، بنظام الطباعة 

ثالثية الأبعاد ، وعمل عر�س تقديي 
لأج����واء  كيفية  مالئمتها  ح���ول  ل��ه��ا 
يف  لها  املوكلة  امل��ه��ام  وتنفيذ  الكوكب 
�شندوق  اإك�س" ومنها  نقل  "الكوكب 
بها  والهبوط  الكوكب  من  عينات  به 

باد" ، ويف  املرحلة  "الهيلي  يف من�شة 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل�����ش��اب��ق��ة ���ش��م��م فريق 
اآيل" روبوت  "رجل  الإم���ارات  جامعة 
وتكنولوجيا  ت��ق��ن��ي��ات   با�شتخدام 
ملحقات  واب����ت����ك����ار   ،   Ev3-kit 

على  م��ه��ام  حم���ددة  لتنفيذ  اإ���ش��اف��ي��ة 
ال���ك���وك���ب، وم��ن��ه��ا ن��ق��ل ���ش��خ��ور على 
وغرها  وحتميلها  اإك�س"  "الكوكب 

 العديد من املهام.    
وقد تعني على فريق جامعة الإمارات  

امل�شاركة  م��ن اجل��ام��ع��ات  وامل��ن��اف�����ش��ون 
ماأهولة  غ���ر  اأر����ش���ي���ة  ب���ن���اء  مركبة 
والبحث  اإك�س  الكوكب  �شطح  لدرا�شة 
با�شتخدام  جلمع  العينات  موقع  عن 
 Mindstorms     Lego   

برجمة  م�����ش��ت��وي��ات    .EV3وف�����ق 
الثانوية  املدار�س   خمتلفة بني طالب 

واجلامعات.  
كما يجب اأن حتتوي جميع الروبوتات 
على اأجهزة ا�شت�شعار وحمركات، على 

دقائق  خم�س  ال��ف��رق  اأم����ام  اأن  يكون 
من  جتريبية  حم��اك��اة  مهمة  لإمت���ام 

دون اأي دعم اأو  م�شاعدة . 
والتحدي الثاين ت�شميم مركبة جوية 
بدون طيار لتقوم مبهمات ا�شتطالع، 

 CAD  منوذجي برنامج   با�شتخدام 
الطائرة  لت�شميم   ،Fusion 360 
الأبعاد،  ثالثية  وطباعتها  بطريقة 
اإ�شافًة اإىل م�شاركة عر�س تقني حول 

ت�شميمها . 
الإم��ارات ل�شتك�شاف  ويهدف م�شروع 
"حتدي  م�������ش���اب���ق���ة،  ،ع������رب  املريخ" 
اإىل  اإك�س"   ا���ش��ت��ك�����ش��اف  ال���ك���وك���ب 
بعلوم  ال�شباب  ق���درات  وحتفيز  اإل��ه��ام 
ال��ف�����ش��اء  والهند�شة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املتعددة  امل�شابقة  وتتيح  والريا�شيات، 
ا لل�شباب يف  الدولة،  التخ�ش�شات فر�شً
للخو�س يف جتربة �شيقة لبناء مهمة 
فرتة  خ��الل  جديد،  كوكب  لكت�شاف 
لت�شميم  خم�ش�شة  �شهرين   مدتها 
ل�شتك�شاف  وب��رجم��ت��ه��ا  روب�����وت�����ات، 
يف   امل�����ش��اه��م��ة  ال���ف�������ش���اء، مب���ا  يحقق 
م�����ش��رة ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ل��ل��دول��ة يف 

جمايل الف�شاء والطران. 

•• بهانغ -وام:

امل��واد الإغاثية على  250 طنا من  وزع��ت هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي 
امل�شاعدات  من  الأوىل  املرحلة  �شمن  ماليزيا  يف  الفي�شانات  من  املتاأثرين 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي  الإغ��اث��ي��ة 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  ، ومتابعة �شمو 

الظفرة رئي�س هيئة الهالل الحمر الإماراتي.
و�شي  ���ش��اه،  ع��امل  اإب��راه��ي��م  ح�شنال  الأم���ر  ال�شمو  �شاحب  التوزيع  ح�شر 
عر�س ولية باهاجن املاليزية و�شعادة خالد غامن الغيث �شفر الدولة لدى 

ماليزيا.
البارز  ال��دور  �شاه على  اإبراهيم عامل  الأم��ر ح�شنال  ال�شمو  واأثنى �شاحب 
للقيادة الر�شيدة لدولة الإمارات يف تقدمي امل�شاعدات الإغاثية للمتاأثرين 
بالفي�شانات يف ماليزيا والتي انطلقت يف ولية بهانغ وا�شتفادت منها الأ�شر 

املت�شررة والذي يعك�س مدى وعمق التعاون بني الإمارات وماليزيا.
لهيئة  العام  الأم��ني  الفالحي  الدكتور حممد عتيق  �شعادة  اأك��د  من جانبه 
�شمو  ومتابعة  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  اأن��ه  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، تعزز الإمارات نهجها يف احلد من تداعيات 

الكوارث والأزمات الطبيعية.
اأعلنت  التي  ال���دول  اأوائ���ل  الإم����ارات كانت كداأبها م��ن  اأن دول��ة  و���ش��دد على 

ت�شامنها مع ماليزيا يف هذه املحنة، وكانت الهيئة �شباقة يف تقدمي الدعم 
يف  وت�شاهم  حاليا  املبذولة  اجلهود  لتعزيز  المكانيات  وت�شخر  وامل�شاندة 
اجلهود الإن�شانية للتخفيف من وطاأة املعاناة الناجمة عن تداعيات الأو�شاع 

على املت�شررين.
اأول دولة  الإم���ارات هي  دول��ة  اإن  الغيث  �شعادة خالد غ��امن  ق��ال  من جانبه 
ا�شتجابت لتقدمي الدعم وامل�شاعدات الإغاثية متمثلة بهيئة الهالل الأحمر 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  ع��اج��ل  ب�شكل  وف��د  اإر���ش��ال  مت  حيث  الإم���ارات���ي 
الناجمة من  الأ�شرار  على  والوقوف  الالزمة  امل�شاعدات  لتقدمي  الر�شيدة 
مياه الأمطار الغزيرة والتي تاأثرت بها العديد من الوليات يف ماليزيا ومن 

اأهمها ولية بهانغ و�شيالنغبور وكوالملبور.

واأ�شاف اإن دولة الإمارات تربطها عالقات متميزة مع ماليزيا ومن جوانب 
هذه العالقات الدور الإن�شاين من خالل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف 

خمتلف الظروف.
الأه���ايل  مل�����ش��اع��دة  والإن�����ش��ان��ي��ة  الإغ��اث��ي��ة  الهيئة كثفت ج��ه��وده��ا  اإن  وق���ال 
للتدخل  عاجلة  خطة  اإط���ار  يف  املاليزية  ال��ولي��ات  خمتلف  يف  املت�شررين 
الإن�شاين، للتخفيف عن الأ�شر املت�شررة التي تاأثرت ب�شكل مبا�شر من مياه 
التي  الفي�شانات  التاأثر من  بعد  نزوحهم  اإىل  اأدت  والتي  الغزيرة  الأمطار 
اأن املواد التي مت توزيعها  اإىل  اجتاحت عددا من الأقاليم املاليزية .. لفتا 
املتنوعة  ال�شحية  وامل�شتلزمات  تنظيف  واأدوات  غذائية  ط���رودا  تت�شمن 

والحتياجات الأخرى وا�شتفادت منها 10 اآلف اأ�شرة يف ولية بهانغ.

•• عجمان-وام:

ال����دك����ت����ورة هاجر  ����ش���ع���ادة  اأك��������دت 
ملركز  التنفيذية  امل��دي��رة  احلبي�شي 
اأن  والتناف�شية  لالإح�شاء  عجمان 
حلكومة  الجمالية  املوازنة  اعتماد 
عجمان والتي بلغت 2.417 مليار 
17 يف  دره��م من دون عجز وبنمو 
املائة عن العام املا�شي يثل موؤ�شراً 
املحلي لمارة  على متانة القت�شاد 
م�شتويات  لتعزيز  وداف��ع��اً  عجمان 
وفق  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ن��م��و يف خمتلف 
تطبق  متكاملة  حكومية  �شيا�شات 
اأعلى معاير اجل��ودة يف التخطيط 
اإلتزام  وتوؤكد  واملايل  ال�شرتاتيجي 
املالية  ب��خ��ط��ت��ه��ا  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 

العامة.
وقالت �شعادتها اإن حتقيق ال�شتدامة 

على م�شتوى القطاعات كافة يثل 
لروؤية  وفقاً  ال�شرتاتيجي  الهدف 
اأنه  اإىل  م�شرة   .. عحمان  حكومة 
الأخ�������رة بذلت  ال�������ش���ن���وات  خ����الل 
من  ب��ارزة  ج��ه��وداً  الر�شيدة  القيادة 
ال�شيا�شات  من  العديد  تبني  خالل 

الكثر  اإط��الق  و  وال�شرتاتيجيات 
الطموحة  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  م��ن 
ال��ت��ي ت��ر���ش��خ امل��ك��ان��ة ال����ب����ارزة على 

ال�شعيدين املحلي والإقليمي.
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ب���دع���م  واأ������ش�����ادت 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
حاكم  الأع������ل������ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
واملتوا�شل  ال����الحم����دود  ع��ج��م��ان 
ومتابعة  احلكومية  ال��دوائ��ر  لكافة 
بن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
اأجل  من  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
جتعلها  ق��وي��ة  حتتية  بنية  حتقيق 
ال��رئ��ي�����ش��ني لتنمية  امل��ن��اف�����ش��ني  م��ن 
اقت�شادية �شاملة ومتكاملة ت�شمن 
حياة كرية للمواطنني وجتعل من 
الإمارة مدينة منوذجية توفر اأرقى 
ومق�شداً  والرفاهية  ال�شعادة  �شبل 

من  الأع���م���ال  ورواد  للم�شتثمرين 
خمتلف اأنحاء العامل.

احلبي�شي  هاجر  الدكتورة  واأ���ش��ارت 
تعزز  ال���ع���ام  ه����ذا  م����وازن����ة  اأن  اإىل 
يف  ل��الإم��ارة  ال�شرتاتيجي  التوجه 
واملجالت  املجتمع  م��راف��ق  تطوير 
البنية  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  احل��ي��وي��ة 
وال�شحة  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
دعائم  واإر�����ش����اء  وت��و���ش��ي��ع  ال��ع��ام��ة 
ال���ب���ي���ئ���ة ال����ش���ت���ث���م���اري���ة ال����واع����دة 
وت���ط���وي���ر جم�����الت ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
والعمل اجلاد على  الب�شرية  امل��وارد 
ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة م��وات��ي��ة ت�����ش��اع��د على 
الإب���داع والبتكار وذل��ك من خالل 
دعم اجلهات احلكومية مالياً وتلبية 
قدراتها  ل��ت��ع��زي��ز  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ك��ل 
وم�شروعاتها  م��ب��ادرات��ه��ا  تنفيذ  يف 

ال�شرتاتيجية والت�شغيلية.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم فعاليات عر�س الدراجات النارية " اإك�شرتمي ويك اأندز" يف 
مهرجان ال�شيخ زايد مبنطقة الوثبة وت�شتمر حتى 30 يناير اجلاري من 
خالل تقدمي عر�شني كل يوم جمعة و�شبت واأحد من كل اأ�شبوع. وتاأتي 
اإط��ار حر�س اللجنة العليا املنظمة  " يف  اأن��دز  " اإك�شرتمي ويك  فعاليات 
امل��ه��رج��ان م��ن خ��الل عرو�س  اأج��ن��دة  اإث����راء  مل��ه��رج��ان ال�شيخ زاي���د على 
وفعاليات ا�شتثنائية ومتنوعة تلبى تطلعات اجلمهور والزوار �شمن اأكرث 
لزواره  املهرجان  يقدمها  ك��ربى  جماهرية  وفعالية  عر�شاً   650 من 
اإ�شافة اإىل اأكرث من 130 ور�شة عمل لالأطفال تمُنمي مواهبهم وتمُو�شع 

اآفاق اإبداعهم.
با�شتعرا�شات  الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  خ���الل  امل��ه��رج��ان  زوار  وي��ح��ظ��ى 
احرتافية وحما�شية يوؤديها نخبة من الدراجني املحرتفني بالقرب من 

نافورة الإمارات الأوىل من نوعها يف الدولة.
لعر�س  خ��ا���ش��اً  م�����ش��اراً  ال��ع��ام  ه���ذا  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  واأع����دت 

الدراجات النارية بالقرب من "نافورة الإمارات" مت ت�شميمه بدقة عالية 
ملنح زوار املهرجان جتربة ا�شتثنائية مع اأربعة من اأبرز النجوم العامليني يف 
هذه الريا�شة التي ت�شفي اأجواء من ال�شعادة والبهجة على زوار املهرجان 
بها  يقوم  قفزة  كل  مع  وذل��ك  واجلن�شيات  العمرية  الفئات  خمتلف  من 

الدراجون يف الهواء.
اجلاري،  يناير  �شهر  " خ��الل  اأن���دز  وي��ك  " اإك�شرتمي  فعاليات  وت�شتمر 
امل��وت��وك��رو���س عرو�شا  دراج���ات  ريا�شيو  ال��ف��رتة  تلك  ي��ق��دم خ��الل  حيث 
مهرجان  اأن  بالذكر  ج��دي��ر  الأر�����س.  جاذبية  خاللها  يتحدون  مذهلة 
ال�شيخ زايد ي�شم العديد من الأجنحة والن�شاطات الثقافية والرتفيهية 
املتنوعة من جناح عام اخلم�شني وجناح ذاكرة الوطن والواحة الزراعية 
وحديقتي  الرتفيهية  الأل���ع���اب  وم��دي��ن��ة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ف��ر���ش��ان  ومنتجع 
اإ�شافة  العديد  وغرها  العاملية  احل�شارات  واأجنحة  والأ���ش��واء  الزهور 
اإىل العرو�س الفلكلورية للدول امل�شاركة والكرنفال الذي يجوب �شاحات 
املهرجان يومياً وال�شحوبات وامل�شابقات القيمة والألعاب النارية الكربى 

التي ت�شيء �شماء الوثبة كل يوم �شبت عند ال�شاعة 10 م�شاًء.

�لهالل �لأحمر يوزع 250 طن� من �ملو�د �لإغ�ثية يف م�ليزي� �شمن �ملرحلة �لأوىل

•• دبي-وام:

الأول  اأم�����س  ي��وم  احلكومية،  الب�شرية  ل��ل��م��وارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأ���ش��درت 
املرونة  ب�شاأن منح  ال��وزارات واجلهات الحتادية  كافة  اإىل  تعميماً  الأرب��ع��اء، 
للعمل عن بعد ملوظفي احلكومة الحتادية يوم اجلمعة، مبا ي�شمن ا�شتمرار 
تطبيق  اأثناء  الحتادية  احلكومة  يف  العمل  �شر  وح�شن  اخلدمات،  تقدمي 

نظام العمل عن بعد يف هذا اليوم.
القطاع  يف  الأ���ش��ب��وع��ي  للعمل  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ب��ن��اء  التعميم  وج����اء 
احلكومي الحتادي، والذي بداأ العمل به مع بداية العام اجلاري، وعلى �شوء 

الوزراء  جمل�س  لقرار  وا�شتناداً  املخت�شة،  اجلهات  عن  ال�شادرة  التوجيهات 
العمل عن بعد يف احلكومة الحتادية  ب�شاأن نظام  2020م  27 ل�شنة  رقم 

والقرارات املعدلة له.
ال�شوابط  من  جمموعة   2022 ل�شنة   2 رقم  تعميمها  يف  الهيئة  وح��ددت 
ال�شماح  بها عند  الل��ت��زام  ال����وزارات واجل��ه��ات الحت��ادي��ة  ينبغي على  ال��ت��ي 
للموارد  الحت��ادي��ة  ومنها:  اجلمعة،  ي��وم  بعد  عن  بالعمل  املوظفني  لبع�س 
الب�شرية ت�شدر تعميما ب�شاأن منح املرونة للعمل عن بعد ملوظفي احلكومة 
الحتادية يوم اجلمعة اأن تتوفر يف الوظيفة واملوظف الذي ي�شغل الوظيفة 
�شروط و�شوابط العمل عن بعد الواردة يف نظام العمل عن بعد يف احلكومة 

للعمل  املالئمة  الوظائف  بتحديد  الحت��ادي��ة  اجلهة  تقوم  واأن  الحت��ادي��ة، 
الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  مع  التن�شيق  لديها، من خالل  بعد  عن 
احلكومية بهذا ال�شاأن، و�شرورة �شدور املوافقة امل�شبقة للموظف ب�شاأن عمله 
التي  الإدارة  مع مدير  بالتن�شيق  املبا�شر  الرئي�س  اجلمعة من  يوم  بعد  عن 

يتبعها واإدارة املوارد الب�شرية يف جهة العمل.
ك��اف م��ن املوظفني يف مقر  التعميم ���ش��رورة وج��ود ع��دد  الهيئة يف  واأك���دت 
اجلهة الحتادية مبا ي�شمن ا�شتمرارية تقدمي اخلدمات جلمهور املتعاملني، 
بحيث ل تقل ن�شبة املوظفني الذين يعملون من مقر العمل عن %70 من 
عن  للعمل  الأولوية  اإعطاء  مراعاة  مع  الحتادية،  اجلهة  موظفي  اإجمايل 

بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر اإقامته، بالإ�شافة اإىل مراعاة 
اأي ظروف اإن�شانية اأخرى قد تواجه املوظفني يف هذا اجلانب. على اأن تتوىل 
اإدارات املوارد الب�شرية يف الوزارات واجلهات الحتادية مهمة الإ�شراف على 
ممن  للجهة  التابعة  التنظيمية  الوحدات  يف  املوظفني  بني  التناوب  اإج��راء 

تتوافر فيهم �شروط العمل عن بعد.
الب�شرية يف  امل��وارد  اإدارة معلومات  نظام  اأع��ادت هند�شة  اأنها  الهيئة  وذك��رت 
لكافة  التعميم  ه��ذا  اأح��ك��ام  مع  يتوافق  "بياناتي" مبا  الحت��ادي��ة  احلكومة 
تقدمي  عملية  وت�شهيل  الأمتتة  بهدف  " بياناتي"  لنظام  امل�شغلة  اجلهات 

املوظف على طلب العمل عن بعد يف يوم اجلمعة.

�لحت�دية للمو�رد �لب�شرية ت�شدر تعميم� ب�ش�أن منح �ملرونة للعمل عن بعد ملوظفي �حلكومة �لحت�دية يوم �جلمعة

م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ

فريق من ج�معة �لإم�ر�ت يفوز ب�ملركز �لث�لث يف م�ش�بقة حتدي ��شتك�ش�ف  �لكوكب �إك�س  

ه�جر �حلبي�شي: مو�زنة هذ� �لع�م حلكومة عجم�ن 
تعزز م�شتوي�ت �لنمو يف خمتلف �لقط�ع�ت

 �نطالق فع�لي�ت �إك�شرتمي ويك 
�أندز يف مهرج�ن �ل�شيخ ز�يد
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- وام: 

ك�����ش��ف��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان ع���ن ت��ق��دمي 75 خ��دم��ة ذكية 
اخلدمات  ح���ول  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ر���ش��ا  لتعزيز  وذل���ك  وامل��وظ��ف��ني  للمتعاملني 

املقدمة.
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  ق�شم  رئي�س  احل��م��ادي  اإبراهيم  خليل  املقدم  واأك��د 
التحول  ا�شرتاتيجية  اإط��الق  على  احلر�س  عجمان  ب�شرطة  والت�شالت 
خدمات  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  لتوظيف  احلكومية  اخل��دم��ات  يف  ال��ذك��ي 
املوظفني  ت��خ��دم  ذك��ي��ة  خ��دم��ة   75 وتنفيذ  ت�شميم  اىل  م�شرا  ال�شرطة 

وجمهور املتعاملني يف اإمارة عجمان.
وقال اإن �شرطة عجمان وظفت الذكاء ال�شطناعي يف جمالت تعزز الأمن 
وتدعم جودة العمل ال�شرطي اأهمها م�شروع " عجمان دار الأمان" امل�شروع 
الهوية  حتديد  برنامج  تطوير  اإىل  بالإ�شافة  الإم��ارة  يف  الأ�شخم  الأمني 

الذي ي�شتخدم تقنية التعرف على الوجه.
ق�شم  رئي�س  نائب  العمودي  الرحمن حممد  الرائد عبد  اأو�شح  من جانبه 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  اأب���رز  م��ن  اأن  والت�����ش��الت  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 
�شرطة عجمان خدمة �شارك مع الأمن و خدمة بالغات ال�شيكات الذكية و 
خدمة الإبالغ املخالفات املرورية و خدمة حتديق امللف املروري اىل جانب 
خدمة املخاطبات البنكية وغرها من اخلدمات الذكية الهادفة اإىل الت�شهيل 

على املتعاملني دون احلاجة للح�شور �شخ�شياً اإىل مراكز اخلدمة.
واأ�شار اإىل اأن �شرطة عجمان متكنت بخربات فريق اخلدمات اللكرتونية 
الالزم  الدعم  يقدم  رئي�شي  بيانات  وتنفيذ مركز  ت�شميم  والت�شالت من 
جلميع اخلدمات اللكرتونية والذكية، دون ال�شتعانة باأي جهات خارجية 
اخلدمات  ان  مو�شحا  التقني  وال��دع��م  البيانات  و�شرية  اأم��ن  ي�شمن  مما 

الذكي  عجمان  �شرطة  تطبيق  على  وق��ت  اأي  يف  للجمهور  متاحة  الذكية 
وموقعها اللكرتوين.

•• ال�شارقة -وام:

رفعت دائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة 
درجة ا�شتعدادها للتعامل مع احلالة 
بحرفية  وتعاملت  ال�شائدة  اجلوية 

و�شرعة مع كافة م�شاريعها.
وت��ف��ق��د امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ب���ن �شاهني 
الأ�شغال  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي 
م�شاريع  يف  ال���ع���م���ل  ����ش���ر  ال���ع���ام���ة 
اجلوية  احل����ال����ة  ظ����ل  يف  ال�����دائ�����رة 
م�شرا  الأم��ط��ار  وا�شتمرار  الراهنة 
وجهت  امل��خ��ت�����ش��ة  الإدارات  اأن  اىل 
�شركات املقاولت العاملة يف امل�شاريع 
امل�شاعدة  الآليات  كافة  بو�شع  لديها 

مل�شاندة فرق الطوارئ .
درج����ة  رف����ع����ت  ال�����دائ�����رة  اإن  وق�������ال 
مع  للتعامل  ال��ق�����ش��وى  ال���ش��ت��ع��داد 
الأر�شاد  ومتابعة  ال��راه��ن��ة  احل��ال��ة 
املطر  م��و���ش��م  م��ع  للتعامل  اجل��وي��ة 
وت�شكيل فرق عمل للحالت الطارئة 
املباين  ���ش��ي��ان��ة  اإدارة  اأن  م��و���ش��ح��ا 
ا�شتباقية  خ��ط��ة  اأع����دت  ال���دائ���رة  يف 

للتاأكد من عوامل الأمن وال�شالمة 
يف املباين التي ت�شرف عليها والبالغ 
عددها 362 مبنى يف خمتلف اأنحاء 

الإمارة.
�شركات  ت��ت��وخ��ى  اأن  ����ش���رورة  واأك�����د 
الهند�شية  وال���ش��ت�����ش��ارات  امل��ق��اولت 
احل��ي��ط��ة واحل����ذر يف م��واق��ع العمل 
والحتياطات  ال���ش��ت��ع��دادت  واأخ�����ذ 

املعدات  تثبيت  من  بالتاأكد  الالزمة 
الربجية  ك����ال����راف����ع����ات  امل���ت���ح���رك���ة 
البناء  واأدوات  اخلارجية  واملن�شات 
األ��واح احلديد  القابلة للتطاير مثل 
امل��ج��ل��ف��ن والأل��������واح اخل�����ش��ب��ي��ة وما 
اأ�شرار  اأي���ة  حل���دوث  جتنباً  �شابهها 
ب�������ش���ب���ب ت���ع���ر����س امل���ن���ط���ق���ة ل���ري���اح 

�شديدة.

اللجنة  ع�����ش��و  ق�����ال   ، ج���ان���ب���ه  م����ن 
املهند�س  الأم���ط���ار  ل��ط��وارئ  العليا 
حميد ال�شويدي من اإدارة اخلدمات 
جميع  زّودت  ال���دائ���رة  اإن  ال��ع��ام��ة.. 
فرق املتابعة باأدوات ال�شالمة املهنية 
ومعدات الأمن للحفاظ على �شالمة 
مرتادي امل�شاريع وجمابهة الأ�شرار 

الناجتة عن جتمعات الأمطار.

•• اأبوظبي-الفجر:  

اخ��ت��ت��م��ت دائ�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ، 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
يف اأبوظبي املرحلة الأوىل من مبادرة 
الواقع الفرتا�شي لكبار ال�شن، والتي 
ب��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن املواطنني  ���ش��ارك 
التجربة  ع��ا���ش��وا  ال���ذي���ن  وامل��ق��ي��م��ني 
تكنولوجية  ب��ت��ق��ن��ي��ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
التوا�شل  حتقيق  يف  �شاهمت  حديثة 
الجتماعية  الروابط  وتعزيز  الفّعال 
الرامية اإىل الرتقاء بجودة حياة كبار 
اأ�شا�شياً  ج��زءاً  يعتربون  الذين  ال�شن 

من جودة حياة الأ�شرة. 
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة ل��ي��ل��ى عبد 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ه��ي��ا���س،  ال��ع��زي��ز 
الجتماعي  والبتكار  الر�شد  لقطاع 
مبادرة  اإن  املجتمع،  تنمية  دائ���رة  يف 
املبادرات  تمُعد من  الواقع الفرتا�شي 
ال���رق���م���ي���ة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال����دائ����رة 
التنمية  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
التاأهيل  مبادرة  جانب  اإىل  الأ�شرية، 
ت�شتهدفان  وال��ل��ت��ني  امل��ع��ريف  ال��رق��م��ي 
ف���ئ���ة ك����ب����ار ال�������ش���ن م�����ن امل���واط���ن���ني 
اأبوظبي،  اإم��ارة  جمتمع  يف  واملقيمني 
اأثبت  الف��رتا���ش��ي  ال���واق���ع  اأن  ح��ي��ث 
تعزيز  امل�شاهمة يف  جناحه يف حتقيق 
ال�شحة اجل�شدية والنف�شية والتقليل 
من العزلة والوحدة اإىل جانب ق�شاء 
والت�شلية،  اأوقات ممتعة من الرتفيه 

يف  املتكاملة  اجل��ه��ود  يعك�س  م��ا  وه��و 
الكرية  واحل���ي���اة  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ر 
لهم �شمن امللف املتكامل جلودة حياة 
الكاملة  حقوقهم  ومنحهم  الأ���ش��رة  
ك��غ��ره��م م��ن ال��ف��ئ��ات الأخ�����رى على 
حيث  احل��دي��ث��ة،  التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام 
ن�شاطاً  اأك���رث  ي��ك��ون��وا  اأن  اإىل  ن�شعى 

وفاعلية يف املجتمع. 
من  امل�شاركني  اإن   ، الهيا�س  واأ�شافت 
التقنية  التجربة  اعتربوا  ال�شن  كبار 
فتح  م���ن  متكينهم  يف  م��ه��م��اً  ع���ام���اًل 
العائلة  اأف�����راد  م���ع  جم����الت احل�����وار 
م�شاهدتها،  مت  ال��ت��ي  املوا�شيع  ح��ول 
فر�شة  منحهم  يف  ك��ذل��ك  و���ش��اه��م��ت 

العامل  اأم��اك��ن خمتلفة ح��ول  ل��زي��ارة 
منازلهم،  يف  وه���م  اف��رتا���ش��ي  ب�شكل 
فريق  م��ع  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  م��وؤك��دة 
و�شع  على  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
وتعميمها  امل��ب��ادرة  يف  التو�شع  خطة 
ع���ل���ى ����ش���ري���ح���ة اأك�������رب اإ�����ش����اف����ة اإىل 
مع  يتنا�شب  حمتوى  ت�شميم  درا���ش��ة 
اح��ت��ي��اج��ات وت��ط��ل��ع��ات ك��ب��ار ال�����ش��ن يف 

اإمارة اأبوظبي.    
التجربة عدداً  �شارك يف  واأ�شارت لقد 
م����ن ك���ب���ار امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني يف 
الإم�����ارة، مت اخ��ت��ي��اره��م ا���ش��ت��ن��اًدا اإىل 
�شالمتهم،  ت�����ش��م��ن  ع��ل��م��ّي��ة  م��ع��اي��ر 
حيث مت عقد ور�س خمتلفة لتعريفهم 

وفوائدها،  التقنية  ب��ه��ذه  واأ���ش��ره��م 
ا�شتخدامها،  كيفية  على  وتدريبهم 
ح����ي����ث اأظ��������ه��������روا م��������دى ر�����ش����اه����م 
مد  يف  ودوره����ا  بامل�شاركة  و�شعادتهم 
اأ�شرهم واأبنائهم  ج�شور التوا�شل مع 
واأحفادهم ، اإىل جانب اأهمية التجربة 

يف تو�شيع مداركهم املعرفية. 
ياأتي  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ت��ك��رمي  اأن  واأك����دت 
كونهم  امل��ب��ادرة  يف  مل�شاركتهم  تقديًرا 
التجربة  ه�����ذه  يف  ف���ّع���ال���ة  ع��ن��ا���ش��ر 
ت�شخر  املمكن  من  اأن��ه  اأثبتت  والتي 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ك���ت���ق���ن���ي���ة ال�����واق�����ع 
للتح�شني  ف��ق��ط  ل��ي�����س  الف���رتا����ش���ي 
بل  واجل�شدية،  النف�شّية  ال�شحة  من 

ل��ت��ع��زي��ز اأوا����ش���ر ال��ت��وا���ش��ل م��ع كافة 
اأفراد الأ�شرة. 

ن��ع��ي��م��ة مبارك  ق���ال���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
املزروعي مدير دائرة تنمية الأ�شرة يف 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية: "اإن مبادرة 
جتربة تقنية الواقع الفرتا�شي لكبار 
وتعزيز  متكينهم  يف  �شاهمت  ال�����ش��ن 
والعاطفي،  النف�شي  والرفاه  ال�شحة 
الن��دم��اج الجتماعي  ف��ر���س  وزي����ادة 
واحل���وار ب��ني الأج��ي��ال، لفتة اإىل اأن 
اأ�شهمت  رح��الت ال��واق��ع الف��رتا���ش��ي 
النف�شية  ال�شحة  حت�شني  يف  اأي�����ش��اً، 
واحل����د م���ن ال�����ش��ع��ور  ب���ال���وح���دة من 
خ����الل ال��ت��ع��اي�����س م���ع امل���واق���ف التي 

جتعلهم ي�شعرون باخلوف وال�شدمة، 
بع�س  م����ع  ال���ع���اط���ف���ي  وال���ت���ع���اي�������س 
الأم����اك����ن ال��ت��ي مت���ت زي���ارت���ه���ا، ومع 
اإيجابياً  امل��وؤث��رة  ال�شخ�شيات  بع�س 

�شمن الرحالت. 
واجهت  حتديات  هناك  اأن  واأو�شحت 
يف  متثلت  التجربة  اأث��ن��اء  ال�شن  كبار 
كيفية  م��ع��رف��ة  ال��ب��ع�����س يف  ���ش��ع��وب��ة 
الأف���الم  وا���ش��ت��خ��دام  اجل��ه��از  ت�شغيل 
ب���اأن���ف�������ش���ه���م واحل�����اج�����ة ل����وج����ود من 
ي�شاعدهم من الأبناء والأحفاد، اإل اأن 
اجلانب الإيجابي للمو�شوع مب�شتوى 
ال�شن  كبار  عليه  ح�شل  ال��ذي  الدعم 
من اأبنائهم واأحفادهم �شاهم يف تعزيز 

الرتابط ال�شري وق�شاء وقت نوعي 
مع اأفراد الأ�شرة.

يف  ل��ال���ش��ت��م��رار  "ن�شعى  واأ����ش���اف���ت: 
ت��ن��م��ي��ة املجتمع  دائ�����رة  ال���ت���ع���اون م���ع 
والرتقاء  التجربة  تطوير  اأج��ل  من 
مب��خ��رج��ات��ه��ا م���ن خ����الل ال���ت���ن���وع يف 
احتياجات  م����ع  ل���ي���ت���الءم  امل���ح���ت���وى 
ورغ���ب���ات ك��ب��ار ال�����ش��ن، وال��ع��م��ل على 
توفر  مثل  الوطني  املحتوى  تعزيز 
يف  واجل���زر  الطبيعة  مل�شاهدة  اأف���الم 
الإمارات، واأن�شطة تعليمية وتثقيفية 
وممتعة،  ج��اذب��ة  واجتماعية  �شحية 
التجربة  يف  ال��ت��و���ش��ع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وتكرارها لأكرب �شريحة ممكنة وذلك 

كو�شيلة  ل��ه��م،  وف��ائ��دت��ه��ا  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
ترفيه وتثقيف ت�شعدهم ومتّكنهم من 
الط��الع على كل ما هو جديد وعلى 

اأماكن و�شعوب وثقافات جديدة".
 واجلدير ذكره اأنه اأقيم حفل تكرمي 
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
غر  املبادرة  بح�شور  معايل الدكتور ممُ
تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س 
املجتمع،  و�شعادة حمد علي الظاهري 
و�شعادة  املجتمع،   تنمية  دائ��رة  وكيل 
موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  الرميثي  م��رمي 
التنمية الأ�شرية، وعدد من امل�شوؤولني 
وامل�����وظ�����ف�����ني م������ن ك������ال اجل���ه���ت���ني،  
التقدير  ����ش���ه���ادات  ت��ق��دمي  مت  ح��ي��ث 
مثمنني  ال���ربن���ام���ج،  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
م�شاركة كبار ال�شن الذين �شاهموا يف 
اإثرائه وحققوا نتائج ملمو�شة عك�شت 
اكت�شبوها  ال���ت���ي  ال����ش���ت���ف���ادة  م����دى 
اجل���دي���دة يف  التقنية  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن 
وزيادة  حياتهم،  ج��ودة  من  التح�شني 
امل���ع���رف���ة ال��رق��م��ي��ة وت���ع���زي���ز الأ����ش���رة 

والرفاهية الجتماعية. 

•• دبي- وام:

يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 
 " برنامج  م��ن  الرابعة  الن�شخة  دب��ي 
روافد  م��رك��ز  م��ع  بالتن�شيق  متكني" 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  وال��ت��ط��وي��ر  للتعليم 

وزارة تنمية املجتمع والذي ي�شتهدف 
"برنامج  خ����الل  م���ن  ال�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة 
ال�شباب" وفئة  متكني لتنمية قدرات 
متكني  "برنامج  خ���الل  م��ن  ال��ن�����ش��اء 

املراأة".
عام  متكني" ب�شكل  "برنامج  ويهدف 
م�شتفيد   100 وت��اأه��ي��ل  اإع����داد  اإىل 
تزويدهم  ط��ري��ق  ع��ن  اجلن�شني  م��ن 

ومهارات  املهني  وال��دع��م  ب��ال��ت��دري��ب 
التوجيه والإر�شاد يف خمتلف جمالت 
لفئة  الإداري���ة  املجالت  اأهمها  العمل 

ال�شباب.

وق��ال��ت رو���ش��ة امل��ح��رزي م��دي��رة اإدارة 
بقطاع  املوؤ�ش�شي  والت�شال  الت�شويق 
يف  املوؤ�ش�شي  الإداري  الدعم  خدمات 
الهيئة.. اإن برنامج "متكني ال�شباب" 
مهارات  لإك�����ش��اب��ه��م  دورات  يت�شمن 
�شوق العمل من اأجل تاأهيلهم للعمل 
م��ع الآخ��ري��ن وال��ت��ع��اون م��ع الزمالء 

والإتقان حتت خمتلف الظروف.
واأ�شافت اإن الربنامج يعترب م�شروعا 
العلمي  اجل���ان���ب  ي�����ش��م��ل  م��ت��ك��ام��ال 
اأي�شاً  وي��ت�����ش��م��ن  ال��ع��م��ل��ي  واجل���ان���ب 
تقدم  واف��رتا���ش��ي��ة  ح�شورية  دورات 
موا�شيع عن تنمية القدرات وتطوير 
ال�شخ�شيات من اأجل حتمل امل�شوؤولية 
جتاه النف�س واملجتمع والعمل م�شرة 
اىل اأن الن�شخة الرابعة من الربنامج 
ف���ر����س جديدة  اإت����اح����ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
اإبداعية  م����ه����ارات  ل��ت��ع��ّل��م  ل��ل�����ش��ب��اب 

وعملية من اأجل تاأهيلهم ب�شكل جيد 
لتلبية متطلبات �شوق العمل وت�شهيل 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ان��دم��اج��ه��م 
وت�����وف�����ر ال�����دع�����م ال���������الزم لإي����ج����اد 
الوظائف املنا�شبة لهم ومن الأهداف 
قاعدة  تو�شيع  ل��ل��ربن��ام��ج  امل��ق�����ش��ودة 
والأعمال  والتناف�س  الريادة  مهارات 
امل�شاريع  اإدارة  مبادئ  وتعليم  املكتبية 

املنزلية وت�شويق املنتجات.
واأو�شحت املحرزي اأن برنامج متكني 
املراأة يت�شمن دورات تدريبية يف اللغة 

الآيل  احلا�شب  وب��رام��ج  الإجن��ل��ي��زي��ة 
وخدمات الإنرتنت بالإ�شافة لدورات 
واملرا�شالت  التقارير  بكتابة  خا�شة 
اأي�شاً  العربية ويركز  باللغة  الإداري��ة 
على تدريب املنت�شبات على التمّيز يف 
التعامل  يكون  وكيف  العمالء  خدمة 
م����ع ال���ع���م���ي���ل وم������ه������ارات الت�������ش���ال 
العملية  احل����ي����اة  يف  امل�������ش���ت���خ���دم���ة 
الأفكار  ن��ق��ل  ي��ك��ون  مبوجبها  وال��ت��ي 

واملعلومات والعمل مع املجموعات.
واأكدت اأن الربنامج يت�شمن 5 اأن�شطة 

امل�شاريع  اإدارة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
ال���ت���ي ت�شمل  امل���ن���زل  ال�����ش��غ��رة م���ن 
اليدوية  والأع���م���ال  ال��ع��ط��ور  �شناعة 
ملهارات  بالإ�شافة  الأغ��ذي��ة  و�شناعة 
للم�شاريع  امليزانية  واإع��داد  الت�شويق 
للمنت�شبات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  وت���ق���دمي 
املنتجات  لبيع  املعار�س  مل�شاركتهن يف 
" برنامج متكني املراأة"  كما يت�شمن 
نتائج  تقييم  على  املنت�شبات  ت��دري��ب 
امل�شاريع وكيف يكن تطوير امل�شاريع 

ب�شكل م�شتمر.

طرق دبي: برن�مج متكني لت�أهيل �ل�شب�ب يدرب 
�لعمل جم�لت  مبختلف  م�شتفيد   100

�شرطة  تقدمه�  ذكية  خدمة   75
عجم�ن للمتع�ملني

�أ�شغ�ل �ل�ش�رقة ترفع درجة ��شتعد�ده� 
للتع�مل مع �حل�لة �جلوية �ل�ش�ئدة

د�ئرة تنمية �ملجتمع وموؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية تختتم�ن �ملرحلة �لأوىل من مب�درة �لو�قع �لفرت��شي لكب�ر �ل�شن 

�ش�حي خلف�ن يزور ق��شم �شلط�ن �لبن�
•• دبي-الفجر:

اأم�س  قام معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�شرطة والأم��ن العام يف دبي، �شباح 
اخلمي�س بزيارة اأخوية اإىل �شعادة قا�شم �شلطان البنا، مدير عام بلدية دبي الأ�شبق، جرى خاللها 
يف  لعقود  امتدت  التي  العمل  م�شرة  خالل  جمعتهما  التي  والذكريات  الودية،  الأحاديث  تبادل 

خدمة الوطن.
ويف ختام الزيارة توجه معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، بال�شكر اإىل �شعادة قا�شم �شلطان على 

حفاوة ال�شتقبال، ومتنى له التوفيق ودوام ال�شحة والعافية.
رافق معاليه خالل الزيارة جمعة عبيد ال�شايغ، واملقدم عبداهلل بورقيبة، مدير اإدارة ال�شكرتاريا 
قا�شم  �شعادة  اأجن��ال  ال�شتقبال  ح�شر  كما  دب��ي،  يف  العام  والأم���ن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  مبكتب 

�شلطان: را�شد ونواف و�شلطان.
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اأخبـار الإمـارات
هيئة �لنقل -عجم�ن تنظم 115 فع�لية ومب�درة للمجتمع و �ملوظفني خالل ع�م ٢٠٢١

•• عجمان -الفجر:

فعالية  ب115   ٢٠٢١ ع��ام  -عجمان  النقل  هيئة  اختتمت 
اأف����راد املجتمع وال��ت��ي ه��دف��ت اىل  وم���ب���ادرة  وج��ه��ت لكافه 
حتقيق امل�شوؤولية املجتمعية للهيئة و ا�شراك افراد املجتمع 

يف حتقيق روؤية عجمان.
و نفذت الهيئة  فعالياتها ومبادراتها املجتمعية با�شتهداف 
افراد املجتمع و املوظفني ، و متثلت يف 42 مبادرة داخليه 
ملوظفني الهيئة و 73 مبادرة خارجية بالتعاون مع خمتلف 
اجلهات يف الدولة ، و �شملت املبادرات كافه املجالت املختلفة 
و  املحلي  و  ال��ري��ا���ش��ي  و  املجتمعي  و  الإع��الم��ي  امل��ج��ال  يف 
كافه  ا�شتهدفت  والتي  الرقمي  التحول  مبادرات  و  العاملي 

فئات و �شرائح املجتمع مع احلر�س على اللتزام بتوجيهات 
الهيئة الوطنية لالزمات و الكوارث  يف الدولة .

اىل  قمة  من  م��ب��ادرة   داخليه  كمبادرات  اهمها  كانت  حيث 
امل��راأة و  و  الم  العاملية مثل يوم  باملنا�شبات  قمة والحتفال 
ا�شعاد  امل��راأة الإماراتية و ملتقى املوظفني و  ال�شباب و يوم 
الوطنية  امل��ب��ادرات  و  الأج���رة من خ��الل تكريهم   �شائقي 
الوطني  اليوم  و  ال�شهيد  وي��وم  العلم  وي��وم  الليلة  مثل حق 
، واهم  الفعاليات و املبادرات اخلارجية متثلت يف مبادرات 
عجمان  ام���اره  يف  امل�شاريع  دع��م  م��ب��ادرة  منها  و  جمتمعيه 
و ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز الح�����ش��ان اخل���ري يف ت��وف��ر وجبات 
اإفطار لل�شائقني خالل �شهر رم�شان و �شحوبات ع�شوائية 
ملتعاملني مركز �شبيد لفح�س و ت�شجيل املركبات و توفر 

و  دعم  على  و حثهم  الهيئة  ملوظفي   2020 اك�شبو  تذاكر 
زياره احلدث .

و ا�شافت ر�شا خلف ال�شام�شي املدير العام بالندب ان الهيئة 
حتر�س على امل�شاركة املتميزة بكافة املنا�شبات و الفعاليات 
يف  للهيئة  حا�شره  ب�شمة  لو�شع  ذلك  و  والعاملية  الدولية 
كافه املجالت من خالل و�شع اآليات عمل و خطط تتنا�شب 
مع  يتما�شى  مب��ا  موظفيها  ج��ه��ود  ت�شافر  و  احل���دث  م��ع 

توجيهات احلكومة.
تزيد  الإن�شانية  واملبادرات  الفعاليات  هذه  مثل  ان  واأ�شارت 
من الرتابط الإن�شاين والأ�شري واملجتمعي على حد ال�شواء 
كافة  ا�شتهداف  خ��الل  م��ن  متا�شكا  اك��رث  املجتمع  جتعل  و 

فئات املجتمع و حتقيق كافة رغباتهم.

•• دبي-الفجر: 

)ن���ح���ن  مايكرز"  ذا  اآر  "وي 
الرئي�شي  امل���و����ش���وع  ه���و  امل��ب��ت��ك��رون( 
الدائم  الأي���رل���ن���دي  اجل���ن���اح  مل��ع��ر���س 
املتحف  م��دي��رة  �شكارف،  ل��ني  برعاية 
ال��وط��ن��ي الأي���رل���ن���دي، وال�����ذي ي�شم 
جمموعة متنوعة من الأعمال الفنية 
الأيرلندية  والب��ت��ك��ارات  واملنحوتات 

عاملية امل�شتوى.
ذا  اآر  "وي  م���ع���ر����س  وي�������ش���ت���ع���ر����س 
مايكرز"، الذي يقع على ي�شار الفناء 
يف اجلناح الأيرلندي، قطًعا من عامل 
والتكنولوجيا  والأزي�������اء  امل��و���ش��ي��ق��ى 
قطًعا  امل����ع����ر�����س  وي�������ش���م  وال������ف������ن. 
املدفوعني  امل��ب��ت��ك��ري��ن  ت�����ش��م��ي��م  م���ن 
ب����اإم����ك����ان����ي����ات غ�����ر حم����������دودة، وه���و 
والقطع  اليدوية  احل��رف  بني  يجمع 
الت�شميم  وب��ني  والعملية  التقليدية 
من  قطًعا  ي�شمل  ك��ذل��ك،  الإب���داع���ي. 
جمل�س الت�شميم واحلرف الأيرلندي 
للدعم  الأيرلندية  الوطنية  والوكالة 
الت�شميم  لقطاع  التجاري  والتطوير 

واحلرف اليدوية.
اأيرلندا  ت�شاهم  حجمها،  اإىل  ون��ظ��ًرا 

الإبداعية  القطاعات  يف  كبر  ب�شكل 
علًما  ال�����ع�����امل،  يف  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
اأن����ه ي��ت��م ع��ر���س ه���ذه الب���ت���ك���ارات يف 
املعر�س. وعلى وجه التحديد، ابتكرت 
عدًدا  الأيرلندية  الإب��داع��ي��ة  امل��واه��ب 
الرائدة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ت�����ش��ام��ي��م  م��ن 
ت�شميم  بدًءا من  اليوم،  نعرفها  التي 
التكنولوجيا  اإىل  و����ش���وًل  الأزي�������اء 
الروؤية  اأ���ش��ح��اب  ول���د  ف��ق��د  امل��ال��ي��ة. 
الإبداعية الأيرلنديون يف قلب ثقافة 
عن  كتعبر  وت�شّجعه  الإب�����داع  ت��ع��زز 
يقودون  رّواد  وه��م  الوطنية،  الهوية 
الالحمدودة  الح��ت��م��الت  م��ن  ع��املً��ا 
والتي يكن التما�شها يف معر�س "وي 

اآر ذا مايكرز".

مايكل  ت�شميم  من   2 اآك�شيوميال 
راي�س

م��اي��ك��ل راي�����س ف��ن��ان اأي��رل��ن��دي يقيم 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  يف  حالًيا 
منحوتاته  ت�شكيل  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  وه���و 
با�شتخدام جمموعة متنوعة من املواد 
التي ت�شمل الطني احلجري واخلزف 
وي�شنع  ال����ورق����ي.  وال���ط���ني  الأ�����ش����ود 
م��اي��ك��ل ال��ق��ط��ع ب��ا���ش��ت��خ��دام ك���ل من 

كرمي  واملعا�شرة  التقليدية  التقنيات 
ال�����ش��ل�����ش��ال واإن�������ش���اء ق���وال���ب اجل�س 
والتقطيع  الأب��ع��اد  ثالثية  بالطباعة 

والت�شكيل على العجلة.
 

ت�شميم  م���ن  االأزرق  ال���ت���وازن 
�شي�شيليا مور

تقيم  اأي��رل��ن��دي��ة  فنانة  ه��ي  �شي�شيليا 
"الرفع"،  بني  عملها  يجمع  دبلن.  يف 
وهي تقنية تقليدية ل�شياغة الف�شة، 
معدنية  قطع  لت�شكيل  النق�س  وب��ني 
م���ل���ون���ة وجم�����ّوف�����ة. تعمل  م��ن��ح��وت��ة 
النحا�س  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ب  يف  �شي�شيليا 
لت�شكيل  الف�شة  واأح��ي��اًن��ا  وال���ربون���ز 
ق�شت  تقنيات  با�شتخدام  فنية  قطع 

�شنوات يف اإتقانها.

كولني  ت�شميم  من  مورين  �شرتة 
بورك

ك����ول����ني ب�������ورك ه�����و م�������ش���م���م اأزي�������اء 
وح���ريف اأي��رل��ن��دي ح��ائ��ز ع��ل��ى جوائز 
اأر���ش��ى م��ف��ه��وًم��ا جديًدا  دول��ي��ة، وق���د 
للمالب�س الأيرلندية املحبوكة بف�شل 
الفاخرة  امل���الب�������س  م����ن  جم��م��وع��ت��ه 
الزخارف  بني  التي جتمع  والع�شرية 

والت�شاميم  التقليدية  الأي��رل��ن��دي��ة 
حمبوكة  ال�������ش���رتة  ه�����ذه  احل���دي���ث���ة. 
الأيرلندي  ه��ي��ذر  ���ش��وف  م��ن  ي��دوًي��ا 
وفًقا  م�شممة  وهي   ،100% بن�شبة 
الأيرلندية  اليدوية  احلياكة  لتقليد 
بت�شميم  ال�����ش��رتة  وتتميز  الأران���ي���ة. 
اآران،  به جزر  ت�شتهر  نوعه  فريد من 
وهي جمموعة �شغرة من ثالث جزر 
لأيرلندا.  الغربي  ال�شاحل  على  تقع 
اخلارجي  ب�شكلها  ال�����ش��رتة  وت��ن��ف��رد 
ال����ذي مت��ت ح��ي��اك��ت��ه بغرزات  الأن���ي���ق 

الكرو�شيه اليدوية.

اإكليل الري�س من ت�شميم جينيفر 
هيكي

ال�شفات  ج��ي��ن��ي��ف��ر  ع���م���ل  ي���ح���اك���ي 
الدقيقة وال�شامية للخزف با�شتخدام 
ف���ه���ي ت�شنع  م���ع���ّق���د.  اإب�����داع�����ي  ن���ه���ج 

القطع  اآلف  با�شتخدام  منحوتاتها 
امل��ح��ب��وك��ة يدوًيا  ال�����ش��غ��رة  اخل��زف��ي��ة 
قطعها  وتتمحور  الناعم.  التول  على 
امل��رتّوي وتكرار  العمل  النهائية حول 

عملية الت�شنيع. 

لطالب   MED3DP م��ب��ادرة 
ال��ه��ن��د���ش��ة احل���ي���وي���ة )ك��ل��ي��ة 

ترينيتي، دبلن(
على   MED3DP م���ب���ادرة  ت��ق��وم 
للمعدات  رقمية  مكتبة  اإن�����ش��اء  ف��ك��رة 
ال��ت��ك��ل��ف��ة لدعم  ال��ط��ب��ي��ة م��ن��خ��ف�����ش��ة 
الإن�شانية،  ال�شحية  الرعاية  ق�شايا 
وه�������ي م����ت����اح����ة ل���ل���ت���ن���زي���ل امل����ج����اين 
طابعة  ب���ا����ش���ت���خ���دام  و"الت�شنيع" 
ث��الث��ي��ة الأب�����ع�����اد. وت�����ش��م��ل امل���ب���ادرة 
جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م���ن امل�����ش��اري��ع مع 

ملفات ووثائق جاهزة للطباعة.

ال��ط��الب �شمن  ع���ام، يجتمع  ك��ل  ويف 
برنامج الطب احليوي لتبادل الأفكار 
وتطوير  الأول����ي����ة  ال���ن���م���اذج  وو����ش���ع 
ثالثية  للطباعة  قابلة  طبية  اأج��ه��زة 
الأب��ع��اد يف اإط��ار امل��ب��ادرة. اأم��ا الهدف، 
م�شتدامة  �شحية  رعاية  تقدمي  فهو 
الأك��رث �شعوبة ملن  املواقف  وقّيمة يف 

هم يف اأم�س احلاجة اإليها.
اأ�شتاذي  اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  وجت������در 
ترينيتي  كلية  يف  احليوية  الهند�شة 
يف دبلن مايكل موناغان وكونور باكلي 
امل�����ش��ارك��ني يف  ال��ط��الب  ق��ام��ا بتوجيه 

املبادرة.

توربي بامبو هرييل
اأيرلندية  ري���ا����ش���ة  ه���ي  ال��ه��رل��ي��ن��غ 
عالية  م������ه������ارات  ت���ت���ط���ل���ب  ق����دي����ة 
من  فريقان  يلعبها  مذهلة،  و�شرعة 
الهريل  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ��ا  ���ش��خ�����شً  15
يمُ�شنع  )الكرة(.  وال�شليوتار  )الع�شا( 
�شجرة  خ�شب  م��ن  تقليدًيا  ال��ه��ريل 
الدردار ملنحه املرونة والقوة وال�شعور 
الطبيعي. اإل اأن بع�س الأمرا�س التي 
ال���دردار  ت��اآك��ل  مثل  ال�شجرة  اأ���ش��اب��ت 
جودة  م�شتوى  على  ت��راج��ع  اإىل  اأدت 
اإن��ت��اج ال��ه��ريل. توربي ه��ريل بامبو 
جائزة  على  حائز  م�شتدام  ابتكار  هو 
ت�شميمه  مت  وق����د   ،IDI  2021
اأي���رل���ن���دا  وه���ن���د����ش���ت���ه واإن����ت����اج����ه يف 
فهو  اخل���ي���زران.  ج��زي��ئ��ات  با�شتخدام 
وال�شتدامة  ال��ه��ن��د���ش��ة  ب���ني  ي��ج��م��ع 
اأعلى  ات�شاق  و�شمان  اأكرب  قوة  لإنتاج 

على م�شتوى �شربات الالعبني.

غيتارات لودين �شريان 
وهند�شتها  ال���غ���ي���ت���ارات  ت�����ش��م��ي��م  مت 
اأي���رل���ن���دا، وذل����ك عقب  واإن��ت��اج��ه��ا يف 
امل��غ��ن��ي وكاتب  ب���ني  ���ش��داق��ة ج��م��ع��ت 
الأغ�����اين ال����دويل اإد ���ش��ران وج���ورج 

بحجمها  ال��غ��ي��ت��ارات  وتنفرد  ل��ودي��ن. 
العملي وباإمكانياتها الرائعة ونغماتها 
ت�شميم  ل��ودي��ن  اأراد  ف��ق��د  ال��ف��ري��دة. 
باأ�شعار  ال���غ���ي���ت���ارات  م����ن  جم���م���وع���ة 
معقولة من دون امل�شاومة على معاير 
ال�شوت واجل��ودة. ومن خالل تكييف 
تقنيات �شدى الأ�شوات العالية، طّور 
عالية  غيتارات  لإن��ت��اج  نظاًما  لودين 
م��رت��ف��ع��ة مبا  اأ�����ش����داء  وذات  اجل�����ودة 
اأن  ويكن  منخف�شة.  وباأ�شعار  يكفي 
ي��ن��ت��ج ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د يف ي���وم واحد 
التقليدية  الإن��ت��اج  ط��رق  ت�شتغرق  م��ا 
اإىل  الإ�شارة  وجتدر  لإنتاجه.  اأ�شابيع 
فتحت  لودين  ب��اي  �شران  �شراكة  اأن 
ال�شركة  اأم����ام  ع��امل��ي��ة ج��دي��دة  ���ش��وًق��ا 
احلائزة على جائزة تايز الأيرلندية 

لالبتكار لعام 2021.

ملن�شة  ال�����ش��اب  ال��ع��امل  ج��ائ��زة 
�شرتايب )االأخوان كولي�شون(

ب���ات���ري���ك  ف������از   ،2005 ال�����ع�����ام  يف 
كولي�شون، البالغ من العمر 16 عاًما، 

الأيرلندية  ال�����ش��اب  ال��ع��امل  ب��ج��ائ��زة 
ب��ع��د اب��ت��ك��اره ل��غ��ة ك��م��ب��ي��وت��ر جديدة 
�شنوات،  ث���الث  وب��ع��د  ك��روم��ا.  ت�شمى 
�شركة  اأول  باتريك و�شقيقه جون  باع 
لهما يف وادي ال�شيليكون و�شرعان ما 
�شرعا بتطوير ما يعرف الآن مبن�شة 

املدفوعات العاملية، �شرتايب.
باأن  كولي�شون  الأخ��وي��ن  روؤي��ة  متّثلت 
الإنرتنت  �شبكة  ع��ل��ى  امل���ايل  الهيكل 
الذي يدعم عامل التجارة الإلكرتونية 
امل��زده��ر ق���دمي وب��ط��يء. اأم���ا م��ا مّيز 
الربنامج  ف���ك���ان  ����ش���رتاي���ب،  م��ن�����ش��ة 
اإىل  بالدخول  لل�شركات  ي�شمح  ال��ذي 
والتطبيقات  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل���واق���ع 
ببطاقات  ال��ف��وري  الت�شال  لتحقيق 
الئتمان والأنظمة امل�شرفية ل�شتالم 
بلغت   ،2021 العام  ويف  امل��دف��وع��ات. 
ويف  دولر.  مليار   95 �شرتايب  قيمة 
كولي�شون:  باتريك  قال  ال�شياق،  هذا 
اأريد القيام به هو العمل على  ما  "كل 
ابتكار ذي مغزى وهام مع الأ�شخا�س 

الذين اأحّبهم حًقا".

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

اأك�شبو  زوار  ب��ل��ي��ز  ج���ن���اح  ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
على  ����ش���ب���اب���ي���ة  ب�����وج�����وه   ،2020
اجلدران اخلارجية للجناح، حيث يقع 
منظر  ويعلوه  ال�شتدامة  منطقة  يف 
الزرقاء  الأل���وان  ذات  ل��الأم��واج  كامل 
ر�شالة  وك��اأن��ه��ا  املختلفة،  ب��درج��ات��ه��ا 
عن طبيعة البيئة وعجائبها املتميزة، 
تاريخها،  ثقافة  تنوع  الزائر  وي��درك 
فيها  ال�������ش���ي���اح���ي  اجل������ذب  وم����ع����امل 
مبجرد دخول اجلناح وبداية الرحلة 
تاأتي بجدارية ترحيب كتبت بللغتني 
عدد  واأ�شفلها  والعربية،  الإجنليزية 
ال���زج���اج���ي���ة ت�شم  ال�����ش��ن��ادي��ق  م���ن 
التاريخ  الدالة على  الآث��ار  قطع من 
ع��ر���س �شغرة  و���ش��ا���ش��ة  وال������رتاث، 
من  حجرية  منحوتة  بجوارها  يقبع 

الع�شور القدية.
وع���ل���ى اجل���ان���ب الأخ�����ر م���ن اجل����دار 

امل��ق��اب��ل ل��ل��م��دخ��ل ال��رئ��ي�����ش��ي، منوذج 
التقليدي  ال������زي  ت����رت����دي  ل�����ش��ي��دة 
على اجلدار  علق  وب��ج��وارة  ل��ل��دول��ة، 
نزهة  يف  ملجموعة  اأحدهما  لوحتني 
ويقومون بال�شواء وال�شورة بالأبي�س 
والأ������ش�����ود، اأم�����ا الأخ�������رى ب����الأل����وان 
وك��اأن��ه��ا ر���ش��ال��ة ع��ن ال��ت��ط��ور وتعفب 
امل�شمون  بنف�س  فال�شورتني  التاريخ 
ت��ق��ري��ب��اً، اأم���ا اجل��ان��ب الأخ����ر في�شم 
الكائنات  ���ش��ك��ل��ت  ���ش��غ��رة  ل���وح���ات 
بليز  اأر����س  على  تعي�س  ال��ت��ى  احل��ي��ة 
ونبتات  وفيلة  و�شالحف  ط��ي��ور  م��ن 
املجموعة  ه���ذه  وت��ت��و���ش��ط  م��ت��ن��وع��ة، 
�شا�شة عر�س تقدم مناذج من الأفالم 
الكرتون املعربة عن التاريخ والثقافة 

والرتاث يف دولة بليز.
ياأخذ اجلناح زواره يف رحلة من خالل 
ت�����ش��م من����اذج من  م��ف��ت��وح��ة  منطقة 
يف  التقليدي  املحلي  بالزي  ال�شيدات 
منت�شف امل�شاحة املفتوحة، بالإ�شافة 

متقابل  ب�����ش��ك��ل  رت���ب���ت  ل���وح���ات  اإىل 
لي�شهل عل الزائر قراءتها وا�شتيعاب 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ق��دم��ة ب��ه��ا، وم���ن بينها 
اأخرى  ل��وح��ة  وتليها  ترحيب  ل��وح��ة 
تنمية  يف  الكاريبي  النهر  دور  تبني 
الأماكن  تعر�س  واأخ��رى  بليز،  دول��ة 
الأكرث �شحراً وجمال جلذب ال�شياح، 
بليز  حاجز  حممية  تعر�س  واأخ���رى 

املرجاين، موقع م�شجل يف اليون�شكو 
اأكرب  وتعترب  العاملي  ال���رتاث  مل��واق��ع 
حيث  ال��ع��امل،  يف  مرجانية  منظومة 
 ، كيلومرت   901 اإىل  ي�شل  طولها 
وحم��م��ي��ة لم���ان���اي الأث���ري���ة مدينة 
وحممية  وال���غ���م���و����س،  ال��ت��م��ا���ش��ي��ح 
احل���ي���وان���ات ، وحت����ت ع���ن���وان روائ����ع 
تو�شح  لوحات  جاءت  الطبيعية  بليز 

من  وع����امل  ال��ع��ظ��ي��م  الأزرق  ال��ث��ق��ب 
 ، العنرب  وجزيرة  البحرية،  املواطن 
وح���ول ع��ن��وان واح���ة ال��ف��ر���س جاءت 
اأكرث من لوحة تو�شح التنوع البيئي 
وال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وب���الد اخلرات 
ال�شتدامة  وف��ر���س  ���ش��ري��ك  مم��ي��ز، 
ال��ت��ن��ي��ة م���ن خالل  وال���ش��ت��ث��م��ار يف 
التحويل  ن���ح���و  اخل���ط���ى  ال���ت�������ش���رع 

امل�شاحة  نف�س  ويف  ال�شريع.  الرقمي 
بليز  ج���ن���اح  ي�����ش��ت��ع��ر���س  امل���ف���ت���وح���ة 
الذي  املو�شيقية  الفنون  م��ن  ج��ان��ب 
التقليدية،  يعر�س عدد من الطبول 
ك��م��ا ي��ع��ر���س اجل��ن��اح مت��ث��ال بعنوان 
بال اأيدي" م�شنوع من خ�شب  "�شلة 
اخل�شب  م��ن  ق��اع��دة  على  املاهوغني 
ال�����ش��ب ع��ل��ى ���ش��ك��ل م���وج���ات، ومتثل 
ه����ذه ال��ق��ط��ع��ة ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ى نحتها 
 2018 ع����ام  ب��ال���ش��ي��و يف  ل���ودف���ي���غ 
يخو�شان  متما�شك  لثنائي  جت�شيداً 
الفل�شفة متكن  اأمواج احلياة، وبهذه 
ا�شتقطاب  م����ن  ب��ل��ي��ز  دول������ة  ���ش��ع��ب 
ال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ن��وع��ة، وال����ه����دف من 
للرتويج  ج���اءت  اأك�شبو  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة وج����ذب روؤو�������س الأم�����وال 
دولة  اأن  ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري  وال���ت���ب���ادل 
يف  الطبيعية  مب��وارده��ا  تتمتع  بليز 
وتطمح  الع�شوية،  الزراعة  جم��الت 

يف التقدم والتنمية وال�شتدامة

�جلن�ح �لأيرلندي يف �إك�شبو دبي يقّدم معر�س »وي �آر ذ� 
م�يكرز« لأملع �ملو�هب �لإبد�عية يف �أيرلند�

جن�ح بليز يعر�س �أكرب حممية مرج�نية يف �لع�مل ب�أك�شبو 2020 



اجلمعة   7  يناير    2022  م   -    العـدد   13436  
Friday  7  January   2022   -  Issue No   13436 عربي ودويل

09

اأنها ا�شتدعت ال�شرطة الإيطالية   اأعلنت �شفارة اأفغان�شتان يف روما 
اإن  ق��ال  دبلوما�شي  هاجم  بعدما  للتدخل  اجل���اري  الأ���ش��ب��وع  خ��الل 

عالقات تربطه بطالبان، ال�شفر احلايل للبالد.
وقالت ال�شفارة يف بيان اإن دبلوما�شيا عينته احلكومة ال�شابقة لكنه 
طرد موؤخرا عاد اإىل ال�شفارة يف اليوم نف�شه موؤكدا اأنه مت تعيينه يف 
من�شب �شفر من قبل طالبان. واأو�شح البيان الذي ن�شر بلغة الداري 
اأنه “هاجم ال�شفر يف ح�شور موظف يف ال�شفارة، لكن ال�شفر دافع 
اقتادت  و�شولها،  وبعد  الإيطالية”.  ال�شرطة  وا�شتدعى  نف�شه  عن 
ال�شرطة املهاجم اإىل خارج مبنى ال�شفارة. وتواجه �شفارات اأفغانية 
للحكومة  مواليا  منها  كثر  زال  ما  التي  طواقمها  يف  م�شاكل  عدة 
التي اأطاحتها حركة طالبان يف اأغ�شط�س املا�شي. ومل تعني حكومة 
طالبان �شفراء جددا يف معظم ممثليات البالد. من جهتها، حتدثت 
التفا�شيل.  يف  اخلو�س  دون  تفاهم”  “�شوء  عن  روم��ا  يف  ال�شرطة 
اأو  �شفرا  ك�شاف  تعيني  كابول  يف  الأفغانية  اخلارجية  وزارة  ونفت 
اأول يف ال�شفارة  اإنه عني �شكرترا  اأن يكون قد مت ت�شريحه. وقالت 
 .2023 2020، بناء على عقد ي�شتمر حتى دي�شمرب  يف دي�شمرب 
بيان  يف  بلخي  القاهر  عبد  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  واأو�شح 
لكن   )...( يف�شخ  مل  وع��ق��ده  دبلوما�شيا  زال  م��ا  ملفاتنا،  “ح�شب 
موؤكدا اأن “عقد ك�شاف ل يزال  ال��وزارة مل تعينه �شفرا يف روما”، 

�شاري املفعول وف�شخه غر قانوين«.

اأعلنت اأرمينيا وتركيا اأن مبعوثيهما اخلا�شني اجلديدين �شيلتقيان 
حماولة  يف  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   14 يف  مو�شكو  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
لإ�شالح العالقات بني البلدين املتعاديني. واأرمينيا وتركيا ل تقيمان 
عالقات دبلوما�شية واحلدود بينهما مغلقة ولديهما تاريخ طويل من 
الأتراك  لالأرمن يف عهد  القتل اجلماعي  النابع من عمليات  العداء 
مزيدا  العالقات  و�شهدت  الأوىل.  العاملية  احل��رب  خالل  العثمانيني 
من التدهور موؤخرا ب�شبب دعم تركيا لأذربيجان التي خا�شت حربا 
مع اأرمينيا يف 2020 من اأجل ال�شيطرة على اإقليم ناغورين قره باغ 
املتنازع عليه. لكن الدولتني اتخذتا موؤخرا خطوات مبدئية لتح�شني 
العالقات وعينت كل منهما ال�شهر املا�شي مبعوثا خا�شا لهذه امل�شاألة. 
وكتب املتحدث با�شم وزارة اخلارجية الأرمينية فاهان هونانيان على 
وتركيا  لأرمينيا  اخلا�شني  للممثلني  الأول  “الجتماع  اأن  في�شبوك 
واأكدت وزارة  �شيعقد يف 14 كانون الثاين-يناير اجلاري يف مو�شكو”. 
ال�شابق  اخلارجية الرتكية الجتماع يف بيان. وعينت تركيا �شفرها 
اأرمينيا  يف وا�شنطن �شردار كيليت�س مبعوثا خا�شا لها بينما اختارت 
روبني روبينيان نائب رئي�س اجلمعية الوطنية، لهذه املهمة. وتقدمت 
�شركات طران تركية واأرمنية بطلبات للح�شول على اإذن للرحالت 
وقالت  وي��ري��ف��ان.  ا�شطنبول  ب��ني  )ت�شارتر(  زه��ي��دة  باأ�شعار  اجل��وي��ة 
احلظر  رفعت  اإن��ه��ا  املا�شي  ال�شهر  اأواخ���ر  الأرم��ن��ي��ة  القت�شاد  وزارة 
املفرو�س على الب�شائع الرتكية الذي كان قد فر�س ب�شبب دعم اأنقرة 

لأذربيجان الناطقة بالرتكية يف النزع على ناغورين قره باغ.

 دعت الوليات املّتحدة ال�شلطات يف كازاخ�شتان اإىل “�شبط النف�س”، 
يف  ال��ت��ظ��اه��رات  �شلمية”  “بطريقة  جت��ري  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا  ع��ن  معربة 
على  ال��ط��وارئ  حالة  اأعلنت  التي  ال�شابقة  ال�شوفياتية  اجلمهورية 
كامل اأرا�شيها. وقالت املتحدثة با�شم البيت الأبي�س جني �شاكي اإّنه 
يجب اأن يتمّكن املحتّجون من “التعبر عن اأنف�شهم �شلمياً”، منا�شدة 
ال�شلطات “�شبط النف�س«. كما نّددت �شاكي ب�”الّدعاءات املجنونة من 
جانب رو�شيا” ب�شاأن امل�شوؤولية املفرت�شة للوليات املتحدة يف اأعمال 
ال�شغب التي تهّز كازاخ�شتان، موؤّكدة اأّن هذه املزاعم “غر �شحيحة 
وليل  الرو�شية«.  الت�شليل  “ا�شرتاتيجية  وتف�شح  الإطالق”  على 
الثالثاء-الأربعاء امتّدت حركة الحتجاج التي بداأت الأحد بعد زيادة 
اأ�شعار الغاز الطبيعي امل�شال يف مدينة جاناوزن بغرب البالد، اإىل  يف 
تل ثمانية عنا�شر  اأملاتي العا�شمة القت�شادية وكربى مدن البالد. وقمُ
من قوات الأمن واجلي�س يف اأعمال ال�شغب التي تهّز كازاخ�شتان منذ 
الداخلية.  وزارة  اإع��الم حملية عن  و�شائل  نقلت  ما  وف��ق  ع��دة،  اأي��ام 
براي�س  نيد  الأم��رك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحّدث  ن��ّدد  ب���دوره 

باأعمال ال�شغب التي �شهدتها الدولة الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى.

عوا�شم

روما

مو�سكو

و��سنطن

دائرة املتهمني تت�شع

�شحف عربية: �لق�ش�ء �لتون�شي يتحرر من »�شغوط �لإخو�ن« 

م�شرع 10 رك�ب �إثر غرق �نت�ش�ر �أوميكرون يف مدن �لهند �لكربى 
مركبهم قب�لة �شو�حل زجنب�ر 

•• دار ال�شالم-اأ ف ب

لقي ع�شرة اأ�شخا�س م�شرعهم اإثر غرق مركب لنقل الرّكاب 
يف مياه اأرخبيل زجنبار باملحيط الهندي، بح�شب ما اأعلنت 

ال�شرطة .
وقال قائد ال�شرطة ريت�شارد م�شومفو لوكالة فران�س بر�س 
الثالثاء  غ��رق  ركابه  ع��دد  بدّقة  يّت�شح  ال��ذي مل  املركب  اإّن 
مّت  اأّن��ه  اإىل  م�شراً  الأرخبيل،  يف  جزيرتني  بني  رحلة  اأثناء 
اآخ��ري��ن، يف ح��ني ت��وا���ش��ل ط��واق��م الإنقاذ  اإن��ق��اذ 15 راك��ب��اً 

البحث عن مفقودين حمتملني.

عليهم اأعرا�س اأو ظهرت عليهم اأعرا�س ب�شيطة فقط واإنهم 
تعافوا �شريعا يف منازلهم.

دلهي  م���دن  اإن  الأرب���ع���اء  ال�����ش��ح��ة الحت���ادي���ة  وزارة  وق��ال��ت 
املناطق  م��ن  بع�س  وبنجالورو  وت�شيناي  وكلكتا  وم��وم��ب��اي 
الرئي�شية التي تبعث على القلق وذلك رغم اأن امل�شوؤولني يف 
حيث  الريف  يف  ب�شرعة  املر�س  ينت�شر  اأن  يخ�شون  الوليات 

املن�شاآت الطبية اأ�شعف.
بكوفيد- جديدة  وفاة   325 اخلمي�س  اأم�س  الهند  و�شجلت 
وبلغ   .482876 اإىل  املتوفني  ع��دد  اإج��م��ايل  لرتفع   19
اإجمايل الإ�شابات 35.11 مليون حالة لتحتل الهند املركز 

الثاين بعد الوليات املتحدة يف عدد الإ�شابات.

•• نيودلهي-رويرتز

زيادة  وكلكتا  وم��وم��ب��اي  دل��ه��ي  ال��ك��ربى  الهند  م��دن  ت�شهد   
ال��زي��ادة مل  ه��ذه  اأن  رغ��م  الإ���ش��اب��ات بكوفيد-19  كبرة يف 
اأن املخاوف  يقابلها ارتفاع يف معدل دخول امل�شت�شفيات غر 

تتزايد من انت�شاره يف املناطق الريفية يف الأيام القادمة.
اليوم  ب��امل��ر���س  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة   90928 ال��ه��ن��د  و���ش��ج��ل��ت 
امل�شجل يف  العدد  اأم��ث��ال  اأرب��ع��ة  ب��زي��ادة تقرتب من  اخلمي�س 
يف  الإ���ش��اب��ات  ه��ذه  اأغلب  اإن  م�شوؤولون  ويقول  العام  مطلع 

مدن فاق فيها انت�شار املتحور اأوميكرون �شلفه دلتا.
وقال امل�شوؤولون اإن الغالبية العظمى من امل�شابني مل تظهر 

•• عوا�شم-وكاالت

بعدما تراكمت الأدلة على تورطها الوا�شع يف الإرهاب، 
الإخوانية  النه�شة  ح��رك��ة  ب��ات��ت  ال�شيا�شي،  والف�شاد 
ق�شية  اأظهرت  حيث  م�شرها،  تواجه  الآن  التون�شية 
ال��ع��دل الأ���ش��ب��ق وال��ق��ي��ادي الإ�شالمي  ت��وق��ي��ف وزي����ر 
يف  ج��ادة  التون�شية  ال�شلطات  اأن  البحري  ن��ورال��دي��ن 
التكتم  اأو  تعطيلها  مت  خمتلفة  ق�شائية  ملفات  فتح 
موجهة  باتهامات  تتعلق  التي  امللفات  وخا�شة  عليها، 
اإىل �شخ�شيات �شيا�شية بارزة مثلما هو الأمر بالن�شبة 
اإىل رئ��ي�����س ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة را���ش��د ال��غ��ن��و���ش��ي. ووفق 
م�شادر  اأك���دت  اخلمي�س،  اأم�����س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف 
تزوير  ق�شية  يف  املتهمني  دائ���رة  اأن  تون�شية  حقوقية 
لت�شمل  تت�شع  قد  ال�شفر،  وج��وازات  اجلن�شية  �شهادات 
املن�شف  ال�شابق  الرئي�س  امل�شوؤويل ويف مقدمتهم  كبار 
التون�شيني  ال�شيا�شيني  من  عدد  يتجه  فيما  املرزوقي، 
اإىل اعتزال العمل العام، يف ظل التحولت التي ت�شهدها 

البالد.

دائرة املتهمني
نقاًل  الأو�شط”،  “ال�شرق  �شحيفة  اأف��ادت  ال�شياق،  يف 
م�شادر حقوقية تون�شية اأن “دائرة املتهمني يف ق�شية 
تت�شع  ق��د  ال�شفر،  وج���وازات  اجلن�شية  �شهادات  ت��زوي��ر 
لت�شمل كبار امل�شوؤولني خالل الفرتة التي اأ�شرف فيها  
البحري،  الدين  نور  “النه�شة”  حركة  رئي�س  نائب 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  مقدمتهم  ويف  ال���ع���دل،  وزارة  ع��ل��ى 
املن�شف املرزوقي، باعتباره اأعلى �شلطة توقع على قرار 
تقا�شم  اإىل  امل�شادر  واأ�شارت  منح اجلن�شية لالأجانب«. 
كان يلك  الذي  البحري  الق�شية، بني  امل�شوؤولية يف 
اآن��ذاك علي  الداخلية  ووزي��ر  �شالحية منح اجلن�شية، 

العري�س.
وقال اأ�شتاذ القانون العام باجلامعة التون�شية ال�شغر 
امل��ت��ه��م��ني يف  دائ����رة  “تو�شيع  ف��ر���ش��ي��ة  اإن  ال����زك����راوي، 
ومل  باأطراف  مر  امللف  اأن  اعتبار  على  واردة،  الق�شية 
عن  الك�شف  اأن  اإىل  م�شرا  البحري”،  على  يقت�شر 
الدولة،  داخ��ل  منظمة  �شبكة  بوجود  ي�شي  التهم  ه��ذه 

وتتداخل فيها �شخ�شيات رفيعة عدة.

اأو  تعطيلها  مت  خمتلفة  ق�شائية  ملفات  فتح  �شت�شهد 
باتهامات  تتعلق  التي  امللفات  وخا�شة  عليها،  التكتم 
الأمر  بارزة مثلما هو  �شيا�شية  اإىل �شخ�شيات  موجهة 
الغنو�شي”،  را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  اإىل  بالن�شبة 
الأ�شبق  ال��ع��دل  وزي���ر  ت��وق��ي��ف  “ق�شية  اأن  اإىل  لف��ت��ًة 
وال��ق��ي��ادي الإ���ش��الم��ي ن��ورال��دي��ن ال��ب��ح��ري اأظهرت 
امللفات  خمتلف  فتح  يف  ج��ادة  التون�شية  ال�شلطات  اأن 
بالرغم مما اأحيط بهذه الق�شية من حمالت حقوقية 
اإط���الق ���ش��راح��ه وقطع  اأج���ل  واإع��الم��ي��ة لل�شغط م��ن 

الطريق على فتح ملفات اأخرى«.
من  يتحرر  ب��داأ  التون�شي  الق�شاء  اأن  مراقبون  واأك���د 
النه�شة  حركة  عليه  فر�شتها  التي  ال�شيا�شية،  القيود 
الإط��������ار، قالت  ه����ذا  ل���ه���ا، ويف  والأح���������زاب احل��ل��ي��ف��ة 
باأن  يوحي  م��ا  الآن  اإىل  هناك  “لي�س  اإن��ه  ال�شحيفة، 
التي  ال�شغوط  اعتبارها  ت�شع يف  الق�شائية  ال�شلطات 
�شخ�شيات  م��ن  وح��ل��ف��اوؤه��ا  النه�شة  ح��رك��ة  مار�شتها 
ي�شارية وحقوقية ب�شاأن ق�شية البحري، وقد تغا�شت 

بني احلياة واملوت
ويف اإطار حماولة حركة النه�شة وحلفائها التاأثر على 
�شرف  توفيق  الداخلية  وزي��ر  ك�شف  اأن  بعد  احلكومة 
الدين وجود �شبهات �شد البحري فيما يتعلق بتزوير 
وثائق ما يهدد الأمن القومي، اأفاد ع�شو هيئة الدفاع 
البحري،  الدين  نور  النه�شة  رئي�س حركة  نائب  عن 
اأن م�شادر طبية اأكدت للهيئة اأّن البحري بني احلياة 
“روؤية”  �شبكة  موقع  اأورده  ما  بح�شب  حالياً،  وامل��وت 

الإخبارية. 
الدفاع  هيئة  لهيئة  �شحافية  ن��دوة  يف  دي��ل��و،  واأ���ش��اف 
�شحة  ت��ده��ور  ح��ول  معطيات  هنالك  ال��ب��ح��ري،  ع��ن 
البحري، مو�شحاً اأن البحري بات يف و�شعية �شحية 

حرجة.

اأبواب الق�شاء
اأو�شاط  ع��ن  “العرب”  �شحيفة  نقلت  جهتها،  وم��ن 
القادمة  “املرحلة  اإن  قولها،  تون�شية مطلعة،  �شيا�شية 

عن احلركات ال�شتعرا�شية لهيئة الدفاع عن البحري 
عن  الأرب���ع���اء  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  العكرمي  �شعيدة  وزوج��ت��ه 
ق��ي��ام��ه��ا ب��اع��ت�����ش��ام ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ذي ي���ت���داوى فيه 

زوجها«.
اعتبار  اأّي  ت��ق��ي��م  ل  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اأن  ك��م��ا 
لالتهامات التي تقول اإنها تنفذ تعليمات من موؤ�ش�شة 
اأو من وزير الداخلية توفيق �شرف  رئا�شة اجلمهورية 
املوؤ�ش�شة  ث��ب��ات  اإن  م��راق��ب��ون  ي��ق��ول  وق���ت  يف  ال���دي���ن، 
بداأ  الق�شاء  اأن  يظهر  ال�شغوط  وج��ه  يف  الق�شائية 
بالتعايف من التوظيف ال�شيا�شي الذي �شهدته ال�شنوات 
بقيادة  املتهمني  اأح��د  البحري  وك��ان  املا�شية،  الع�شر 
حكم  خ��الل  للعدل  وزي���را  عمل  لكونه  ال�شغوط  ه��ذه 

الرتويكا بني 2012 و2013.
اإن  وقال النا�شط ال�شيا�شي نبيل الرابحي ل�”العرب”، 
القانون،  ف��وق  اأح��د  اأن��ه ل  “الإجراءات الأخ��رة تثبت 
عن  بعيدا  يتعافى  ب���داأ  الق�شاء  ج��ه��از  اأن  يعني  وه���ذا 
بع�س  وج���ود  رغ��م  واخل��ارج��ي��ة،  ال�شيا�شية  ال�شغوط 

اخلالفات الداخلية«.
ارت��ك��ب��ت يف  ان��ت��خ��اب��ي��ة  “هناك خم��ال��ف��ات  اأن  واأ����ش���اف 
اأم����ام  م���ت�������ش���اوون  اجل��م��ي��ع  واأن   ،2019 ان���ت���خ���اب���ات 
اأن��ب��اء عن توجيه  راج من  اإىل ما  اإ���ش��ارة  يف  القانون”، 
الغنو�شي  بينهم  �شابقني  ب��ارزي��ن  م�شوؤولني  اإىل  تهم 

وال�شاهد.
تون�س،  تاريخ  يف  حا�شمة  �شيا�شية  خطوة  “هذه  وتابع 
والدولة تريد اأن ت�شع حّدا للعبث املتوا�شل منذ اأكرث 

من 10 �شنوات«.
حممد  ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  ق��ال  جانب����ه،  وم��ن 
تاأخرت  وق����د  م��ت��وق��ع��ة  الإح����ال����ة  ه����ذه  “كانت  ذوي����ب 

كثراً«.
ال�شارع  �شغط  “حتت  اإن��ه  قائاًل:  ل�”العرب”،  و�شّرح 
عدة  حتركت  اجلمهورية  رئي�س  وتو�شيات  التون�شي 
م��ل��ف��ات ع��ل��ى غ���رار اإح��ال��ة م��ل��ف ن��ورال��دي��ن البحري 
وفتحي البلدي واأخرا ال�شروع يف تنفيذ تقرير دائرة 
املحا�شبات با�شتدعاء عدة �شخ�شيات نافذة كان من غر 
املمكن حتى التفكر يف ا�شتدعائها، وهذه خطوة هامة 
القانون  ودول��ة  اجلميع  بني  امل�شاواة  تكري�س  اإط��ار  يف 

واملوؤ�ش�شات«.

�إقليم خن�ن �ل�شيني يفر�س �ملزيد من قيود كوفيد
•• بكني-رويرتز

�شددت املزيد من املدن يف و�شط ال�شني اإجراءات مكافحة كوفيد-19 مع ت�شجيل 
زيادة حادة بالإ�شابات يف اإقليم خنان، اإذ اتخذت ال�شلطات خطوات عاجلة للحد 
ومو�شم  الأوملبية  لالألعاب  ال�شتوية  بكني  دورة  قبيل  اجلماعي  للتف�شي  ب��وؤر  من 

ذروة ال�شفر يف عطلة ال�شنة القمرية اجلديدة.
و�شجل اإقليم خنان 64 اإ�شابة حملية جديدة باأعرا�س موؤكدة اأم�س الأول الأربعاء 
مقارنة مع اأربع اإ�شابات يف اليوم ال�شابق ح�شبما ك�شفت بيانات ر�شمية اخلمي�س.

ال��ع��امل وعدم  اأخ���رى م��ن  الأع����داد قليلة مقارنة مبناطق  اأن  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
اأوميكرون �شريع النت�شار يف خنان حتى الآن، فاإن  اإ�شابات باملتحور  اأي  اكت�شاف 
عدة مدن هناك فر�شت قيودا جديدة على ال�شفر اأو الأن�شطة القت�شادية ملواجهة 
زيادة يف الإ�شابات اجلديدة. ومل ي�شجل بر ال�شني الرئي�شي �شوى ب�شع حالت 
اإ�شابة باملتحور اأوميكرون بني الوافدين من اخلارج واإ�شابة حملية واحدة على 
الأقل، لكن بكني كثفت جهود احلد من تف�شي اأوميكرون يف البالد عرب الرحالت 
الوافدة. واأعلنت اللجنة الوطنية لل�شحة يف ال�شني اأم�س اخلمي�س ت�شجيل 189 
91 يف  اإ�شابة جديدة موؤكدة بفرو�س كورونا اأم�س الأول الأربعاء، ارتفاعا من 
انتقلت  اجلديدة  الإ�شابات  من   132 اإن  بيان  يف  اللجنة  وقالت  ال�شابق.  اليوم 
جلت معظم الإ�شابات املحلية  اإليها العدوى حمليا، مقارنة مع 41 قبل يوم. �شمُ
اجلديدة يف اإقليمي خنان و�شن�شي. ور�شد اإقليم ت�شجيانغ حالت جديدة اأي�شا. 
71 يف اليوم  اأعرا�س مقابل  45 حالة جديدة مل تظهر عليها  و�شجلت ال�شني 
تمُ�شجل  اإ�شابات موؤكدة. ومل  اأنها  ال�شني تلك احلالت على  ال�شابق. ول ت�شنف 
ال�شني  ب��ر   4636. و�شجل  ثابتا عند  ال��ع��دد  وف��ي��ات ج��دي��دة ليظل  اأي  ال��ب��الد 

الرئي�شي حتى نهاية يوم  اأم�س الأول الأربعاء 103121 اإ�شابة موؤكدة.

ط�ئر�ت »حزب �هلل« �مل�شرّية.. تقرير �إ�شر�ئيلي يك�شف �أنو�عه� وم�ش�ر�ته�
•• القد�س-وكاالت

الإ�شرائيلي  اجلي�س  اإع��الن  غ��داة 
ل�”حزب  ت��اب��ع��ة  �����ش��رة  ممُ اإ���ش��ق��اط 
موقع  ����ش���ّل���ط  ال���ل���ب���ن���اين،  اهلل” 
ال�شوء  ال��ع��ربي  نت”  “نت�شيف 
الطائرات  ت��ر���ش��ان��ة  ت��ن��ام��ي  ع��ل��ى 
املمُ�������ش���رة ال���ت���ي ي��ت��ل��ك��ه��ا احل���زب 
ال��ل��ب��ن��اين، وال���ت���ي اأ���ش��ب��ح��ت من 
امل�����ش��ت��ح��دث��ة التي  امل��خ��اط��ر  ب���ني 
ت�شغل اجلي�س الإ�شرائيلي، خالل 

ال�شنوات املا�شية.
التقديرات  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ���ش��ار 
اهلل”  “حزب  اأن  ه���ي  ال�������ش���ائ���دة 
الدفاعات  م��ه��اج��م��ة  ي�����ش��ت��ه��دف 
باملمُ�شرات  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  اجل��وي��ة 
الن�������ت�������ح�������اري�������ة، خ���������الل ح�����رب 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة حم��ت��م��ل��ة، وم����ن ثم 
ت�����ش��وي�����س ق�����درة اإ����ش���رائ���ي���ل على 

�لي�ب�ن و�أ�شرت�لي� توقع�ن 
مع�هدة دف�عية »ت�ريخية« 

•• طوكيو-اأ ف ب

اأم�س  واأ����ش���رتال���ي���ا   ال���ي���اب���ان  وق���ع���ت 
اخل�����م�����ي�����������س م�������ع�������اه�������دة و�����ش����ف����ت 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ب�”التاريخية” 
حد  على  �شت�شاهم  بينهما،  الدفاعي 
الإقليمي  ال����ش���ت���ق���رار  يف  ق��ول��ه��م��ا، 
بينما تو�شع ال�شني نفوذها الع�شكري 

والقت�شادي.
الأ�شرتايل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأن  وم���ع 
ي���ذك���ر بكني  ���ش��ك��وت م���وري�������ش���ون مل 
تعترب  توقيعها،  ق��ب��ل  ���ش��در  ب��ي��ان  يف 
امل��ع��اه��دة خ��ط��وة ك��ب��رة اأخ����رى على 
كانبرا  بني  العالقات  تعزيز  طريق 
وطوكيو يف مواجهة طموحات ال�شني 
يف املنطقة. وقبل قمة عرب الإنرتنت 
كي�شيدا  فوميو  الياباين  نظره  م��ع 
املعاهدة  موري�شون  و�شف  اخلمي�س، 
البلدين  ال��ت��زام  ع��ل��ى  “تاأكيد  ب��اأن��ه��ا 
العمل معا ملواجهة التحديات الأمنية 
ال�شرتاتيجية امل�شرتكة التي نواجهها 
وامل�شاهمة يف تاأمني وا�شتقرار منطقة 

املحيطني الهندي والهادي«.

الت�شّدي لوابل ال�شواريخ املتوّقع 
�شيناريو  وفق  املنظمة،  تطلقه  اأن 

احلرب امل�شتقبلية.
يتلك  احل����زب  اأن  امل���وق���ع  وذك����ر 
اأ����ش���ط���وًل م���ن امل�������ش���رات، جرى 
الأول  ق�����ش��م��ني:  اإىل  ت��ق�����ش��ي��م��ه��ا 
�شة  خم�شّ ط��ي��ار  دون  م�����ش��رات 
ال�شتخبارية،  امل��ع��ل��وم��ات  جل��م��ع 
انتحارية  م���������ش����رات  وال�����ث�����اين 

�شة للتفجر. خم�شّ

م�شريات جلمع املعلومات
وب������غ������ر�������س ج�����م�����ع م����ع����ل����وم����ات 
اإ�شرائيل،  داخ��ل  م��ن  ا�شتخبارية 
بع�شرات  اهلل”  “حزب  ي�شتعني 
للت�شوير،  �شة  املخ�شّ امل�����ش��رات 
وت��ق��ل��ع م���ن م������دارج حم������ّددة مّت 
والهبوط  ل��الإق��الع  تخ�شي�شها 
والتي  البقاع،  منطقة  يف  ة  خا�شّ

تمُعترب معقاًل للحزب.
واأ�شاف اأن من بني هذه املدرجات، 
بعلبك،  راأ�������س  ق���ري���ة  يف  واح�������داً 
ب�شكل  امل�شار ن�شط  اأن  اإىل  م�شًرا 
بدون  الطائرات  لتدريب  اأ�شا�شي 
ذروة  يف  حت�شينه  مّت  وق���د  ط��ي��ار، 
احل���رب الأه��ل��ي��ة ال�����ش��وري��ة، وكان 
التي  امل���ع���ارك  ل��ل��غ��اي��ة يف  ن�����ش��ًط��ا 
خا�شتها قوات “وحدة الر�شوان” 

مع حلفائها يف �شوريا.
�س حالًيا  �شّ لكّنه اأكد اأن املدّرج خمُ
على  ال��ق��وات  وت��اأه��ي��ل  للتدريبات 
ت�شغيل الطائرات املمُ�شرة يف اإطار 

العمليات �شد اإ�شرائيل.

امل�شريات االإنتحارية
امل�������ش���رات  اإىل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  اأم�������ا 
الن��ت��ح��اري��ة، ف��ق��ال ال��ت��ق��ري��ر اإن 
ع�شرات  ي���ل���ك  اهلل”  “حزب 

والتي  احلجم،  �شغرة  امل�شرات 
ت��ع��ت��رب اأح������دث ب�����ش��ك��ل اأك�����رب من 

طائرات جمع املعلومات.
ال����ه����دف  اأن  ال����ت����ق����ري����ر  واأك�����������د 
هو  املنظومة،  ه��ذه  م��ن  الرئي�س 
الدفاع  ن��ظ��م  ���ش��د  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
املنطقة  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل����وي 
ال�������ش���م���ال���ي���ة اأث�����ن�����اء ال���ق���ت���ال مع 
اإ�شرائيل، م�شيفا اأن املمُ�شرات من 
الربجمة  بنظام  تعمل  النوع  هذا 
بها  التحكم  حكيتم  اأو  امل�شبقة، 
الوقت،  ط��وال  م�شّغلني  قبل  م��ن 
قبل توجيهها اإىل هدفها لت�شيبه 

ب�شكل مبا�شر.
وذكر املوقع اأن “حزب اهلل” يعتزم 
ا�شتخدام هذه الطائرات لت�شوي�س 
عمل الدفاعات الإ�شرائيلية املكّلفة 
احلدودية  امل�شتوطنات  بحماية 
الإ�شرائيلي  اجل���ي�������س  وق����واع����د 

وابل  ���ش��ّد  املقبلة،  احل���رب  خ��الل 
اأن  يفرت�س  التي  ال�شواريخ  من 

يطلقها “حزب اهلل«.

»الوحدة 3800«
 ”3800 “الوحدة  اأن  واأو����ش���ح 
اأ���ش��ب��ح لديها  ل��ل��ح��زب،  ال��ت��اب��ع��ة 
هذه  با�شتخدام  مرتاكمة  خربات 
الطائرات وتركيبها، بالتعاون مع 
كما  الإي�����راين،  القد�س”  “فيلق 
بداأت تدريب امليلي�شيات الإيرانية 
ال�������ش���رق  اأن������ح������اء  امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
الأو�شط، على ا�شتخدام الطائرات 
العراق  يف  �شيما  ول  النتحارية، 

واليمن ولبنان.
بريتال،  قرية  يف  للتقرير،  ووفًقا 
اإحدى قرى ق�شاء بعلبك ومعقل 
للحزب  ع��ن��ا���ش��ر  ي���ق���وم  احل������زب، 
امليلي�شيات  م��ن  عنا�شر  بتدريب 

الإيرانية يف العراق، على ا�شتخدام 
الطائرات النتحارية، م�شراً اإىل 
�شرب  ه��و  النهاية  يف  ال��ه��دف  اأن 

القوات الأمريكية يف العراق.
بتاأهيل  ال������وح������دة  ت����ق����وم  ك����م����ا 
بالتعاون  ال��ي��م��ن،  يف  احل��وث��ي��ني 
الإيراين”،  الثوري  “احلر�س  مع 
على اإطالق الطائرات النتحارية 
ال�شعودية،  يف  اأه��������داف  ����ش���وب 
التاأهيل  ع��م��ل��ي��ات  اأن  م��و���ش��ًح��ا 
ت��رتك��ز داخ����ل قاعدة  وال��ت��دري��ب 

الدليمي قرب �شنعاء.
وك��������������ان ت������ق������ري������ر ل�������ش���ح���ي���ف���ة 
اأن  اأف�����اد  بو�شت”  “جروزاليم 
التي  املمُ�شرة  ال��ط��ائ��رات  اأ�شطول 
قرابة  بلغ  اهلل”،  “حزب  يتلكها 
عليها  ح�����ش��ل  ط����ائ����رة،   2000
اأو من خالل الت�شنيع  اإي��ران  من 

املحلي.

�أخب�ر فل�شطينية ب�للغة �لعربية 
للت�أثري على �ملجتمع �ل�شر�ئيلي 

•• رام اهلل -اأ ف ب

اإطالق  اإع��ادة  )وف��ا( اخلمي�س  الر�شمية  الفل�شطينية  النباء  وكالة  اأعلنت 
املجتمع  اإىل  الفل�شطينية  النظر  وجهة  لنقل  العربية  باللغة  �شفحتها 
ال�شرائيلية،  الع�شكرية  الرقابة  عن  بعيدا  مو�شوعي  ب�شكل  ال�شرائيلي 
وال��ت��اأث��ر ع��ل��ى ال����راي ال��ع��ام ال���ش��رائ��ي��ل��ي ب�شكل م��ب��ا���ش��ر. وق��ال��ت رئي�شة 
حترير الوكالة خلود ع�شاف لوكالة فران�س بر�س “نعلم ان و�شائل العلم 
نقلهم  املتطرف حتى يف  اليميني  بالفكر  اليوم متاأثرة كثرا  ال�شرائيلية 
هو  العربية  باللغة  البث  “الهدف من  اأن  واأ�شافت  الفل�شطيني”.  للخرب 
مو�شوعية،  بكل  ال�شرائيلي  للمجتمع  الفل�شطينية  النظر  وجهة  نقل 
وبعيدا عن الرقابة الع�شكرية ال�شرائيلية التي تفر�س على و�شائل العالم 
الوكالة على ن�شر اخبارها باللغة العربية حلوايل  ال�شرائيلية”. وعملت 
�شتة �شنوات، وتوقفت عن ذلك يف 2016. وتبث وكالة النباء الفل�شطينية 
التابعة مبا�شرة لل�شلطة الفل�شطينية باللغتني الجنليزية والفرن�شية اىل 
اذاعة”  افتتحت   ،2021 للوكالة. و�شيف  الر�شمية  العربية  اللغة  جانب 
القد�س 24” التي تتناول يف ن�شرتها العربية اأهم املوا�شيع على ال�شاحتني 
الإ�شرائيلية والفل�شطينية، بالإ�شافة اإىل ق�ش�س اإن�شانية. ومع اأن الإذاعة 
مع  الإذاع���ة  يف  التحرير  �شيا�شة  “تتما�شى  العربية  باللغة  حمتوى  تبث 
املوقف الوطني الفل�شطيني الذي يحرم التوا�شل مع اجلانب الإ�شرائيلي”، 
بح�شب ما قالت مديرة حترير الإذاعة يف وقت �شابق لوكالة فران�س بر�س.
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فحو�س املناعة املتوافرة والنتظار ل�شاعات طويلة يف مراكز الفح�س.
ح��الت كوفيد-19 خالل عمليات  اأ�شرتاليا يف احلد من  وبعدما جنحت 
ت�شجل  اجلائحة،  من  �شابقة  مرحلة  يف  طبقتها  التي  ال�شارمة  الإغ��الق 
الآن معدلت اإ�شابة اأعلى كثرا من بقاع اأخرى يف منطقة اآ�شيا واملحيط 

الهادي، ويتوقع بع�س خرباء الأوبئة يف البالد ما هو اأ�شواأ.
واألغت احلكومة اأم�س اخلمي�س تاأ�شرة دخول لالعب التن�س العاملي نوفاك 
دوكوفيت�س لتهدئة غ�شب عام من منحه ا�شتثناء طبيا يعفيه من التطعيم 

للم�شاركة يف بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة للتن�س.
ويخ�شع نحو 50 يف املئة من �شائقي ال�شاحنات للعزل وفقا لقواعد احلد 
من انت�شار كوفيد، مما اأوقع �شل�شلة الإمداد يف البالد حتت “�شغط كبر” 

وفقا ملا ذكرته نقابة العاملني بقطاع النقل الأربعاء.

�جلي�س �لإ�شر�ئيلي يودي 
بحي�ة فل�شطيني يف �ل�شفة 

•• القد�س-اأ ف ب

قتل فل�شطيني بر�شا�س اجلي�س الإ�شرائيلي فجر  اأم�س اخلمي�س يف �شمال 
ال�شفة الغربية املحتلة، كما اأفادت م�شادر طبية واأمنية فل�شطينية.

اأ�شيب  اإن باكر ح�شا�س )21 عاما(  امل�شادر لوكالة فران�س بر�س  وقالت 
�شرق  يف  منطقة  اإىل  الإ�شرائيلي  اجلي�س  دخ��ول  اثناء  راأ�شه  يف  بر�شا�شة 
اإنه  بيان  يف  الإ�شرائيلي  اجلي�س  وق��ال  باعتقالت.  للقيام  نابل�س  مدينة 
اأطلق النار باجتاه رجل م�شلح اأطلق النار على جنود خالل عملية تهدف 
اإىل اعتقال رجل يجري البحث عنه يف نابل�س. وحتدث عن �شقوط قتيل 

مو�شحا اأنه مل ي�شب اأي من اجلنود الإ�شرائيليني باأذى.

•• �شيدين-رويرتز

اأم�س  اأ���ش��رتال��ي��ا  �شجلت  ال��ع��دوى،  �شريع  اأوم��ي��ك��رون  امل��ت��ح��ور  انت�شار  م��ع 
اخلمي�س عددا قيا�شيا جديدا من حالت الإ�شابة اليومية بفرو�س كورونا 
اأع��داد املر�شى بامل�شت�شفيات، يف حني ت�شببت قواعد العزل يف  مما زاد من 

نق�س الأيدي العاملة ومن ثم ال�شغط على الأعمال و�شال�شل الإمداد.
لكن  بعد،  مكتمل  غر  اخلمي�س  اأم�س  بيوم   اخلا�س  الإح�شاء  ي��زال  ول 
اأ�شرتاليا �شجلت اأم�س حتى الآن 72392 اإ�شابة جديدة، وهو عدد يتجاوز 

بقوة الرقم القيا�شي امل�شجل اأم�س الأول وهو 64774.
ويقع رئي�س الوزراء �شكوت موري�شون، الذي يواجه انتخابات فيدرالية قبل 
اأوميكرون وقلة  انت�شار  اأ�شلوب تعامله مع  اأيار، حتت �شغوط ب�شبب  مايو 

 �أ�شرت�لي� ت�شجل زي�دة قي��شية يف ح�لت كورون� 

•• وا�شنطن-وكاالت

ان��ط��ل��ق��ت اجل����ول����ة ال���ث���ام���ن���ة من 
امل��ف��او���ش��ات ال���ن���ووي���ة ب���ني اإي����ران 
الثنني   فيينا  يف  العاملية  وال��ق��وى 
ق�شر، يف ظل  توقف  بعد  املا�شي 
وحتذيرات  ط��ه��ران  على  �شغوط 
التفاق  لإح���ي���اء  ف��ر���ش��ة  ب�����ش��ي��اع 

النووي لعام 2015.
وت�����ن�����ق�����ل ال�����ك�����ات�����ب�����ة ����ش���ت���ي���ف���اين 
يف  ن�����ش��رت��ه  م��ق��ال  يف  ليخن�شتاين 
الأمريكية  “بوليتيكو”  جم��ل��ة 
القريبني  امل�����ش��وؤول��ني  ب��ع�����س  ع��ن 
من املفاو�شات، اأن نافذة التفاو�س 
تغلق  اأن  ي��ك��ن  الإت���ف���اق  لإح���ي���اء 
بحلول نهاية يناير -كانون الثاين 
اأو اأوائل فرباير -�شباط، على رغم 
ثمة  لي�س  اإن��ه  يقولون  اآخ��ري��ن  اأن 

وقت حمدد لوقف التفاو�س.

مهلة م�شطنعة
اململكة  م��ن  ديبلوما�شيون  واأف����اد 
الأ�شبوع  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�شا  املتحدة 
املا�شي، اأنهم ل يريدون اأن يحددوا 
للمفاو�شات”  م�شطنعة  “مهلة 
اأ�شهر”  ل  “اأ�شابيع،  تبقى  بينما 
لعودة العمل بالتفاق. وقال ناطق 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم 
“اإ�شفاء  اإىل  ح��اج��ة  يف  اإي����ران  اإن 

اإحلاح فعلي على فيينا«.
ول �شك يف اأن عدم حتدث الوليات 
بع�شهما  اإىل  واإي���������ران  امل���ت���ح���دة 
مبا�شرة، ل ي�شهل الأمور. وعو�س 

•• عوا�شم-وكاالت

بحث الرئي�س امل�شري عبدالفتاح 
املجل�س  رئ���ي�������س  م����ع  ال�����ش��ي�����ش��ي 
ت�شاد  يف  الن���ت���ق���ايل  ال��ع�����ش��ك��ري 
الق�شايا  من  ع��ددا  ديبي،  حممد 
الأو�شاع  راأ�شها  وعلى  الإقليمية، 
ليبيا،  يف  والأم���ن���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وتداعياتها الإقليمية على �شعيد 

الأمن وال�شتقرار.
الرئا�شة  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
ب�����ش��ام را�شي:  ال�����ش��ف��ر  امل�����ش��ري��ة 
“اإن اجلانبني اتفقا خالل اللقاء 
قد بالقاهرة، على �شرورة  الذي عمُ
ت�����ش��م��ني ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
كافة  خل��روج  وا�شحة  اآل��ي��ة  ليبيا 
امل��رت��زق��ة وال��ق��وات الأج��ن��ب��ي��ة من 
ال���ب���الد، م��ع ���ش��م��ان ع���دم ت�شرب 
الأ�شلحة والعتاد الع�شكري لديهم 

اإىل املحيط الإقليمي«.

مغادرة  مئات مرتزقة
الدولية  ال��ت��ح��رك��ات  ���ش��ي��اق  ويف 
ليبيا،  يف  امل���رت���زق���ة  م��ل��ف  ب�����ش��اأن 
الفرن�شية  اأعلنت وزارة اخلارجية 
الأجانب  امل��رت��زق��ة  م��ن   300 اإن 
ان�شحاب  ب��ب��دء  م�����ش��ي��دة  غ������ادروا، 
م���رح���ل���ي لأل���������وف م�����ن ال����ق����وات 
الأجنبية التي قاتلت خالل فرتة 

النزاع الأخرة.
وقالت اآن كلر لوجندر، املتحدثة 
با�شم وزارة اخلارجية الفرن�شية: 
الأول  الن�������ش���ح���اب  ه����ذا  “حدث 
اأوىل  اإيجابية  ب��ادرة  ي�شكل  ال��ذي 
نوفمرب”،   12 م�����وؤمت�����ر  ب���ع���د 

م�شرة اإىل موؤمتر باري�س.
ودع����ا ات���ف���اق وق���ف اإط�����الق النار 
 2020 ل��ه يف  التو�شل  ال��ذي مت 
القوات  ك���ل  خ����روج  اإىل  ب��ج��ن��ي��ف 
يناير  بحلول  واملرتزقة  الأجنبية 
2021، وتكررت الدعوة ذاتها يف 

موؤمتر باري�س.

ذلك، فاإن امل�شوؤول البارز يف الحتاد 
الأوروب������ي ان��ري��ك��ي م����ورا، ه��و من 
ينقل احللول املحتملة ذهاباً واإياباً 
امل��ب��ع��وث الأم��ري��ك��ي اخلا�س  ب��ني 
ل��ل�����ش��وؤون الإي��ران��ي��ة روب����رت مايل 
علي  الإيرانيني  املفاو�شني  وكبر 
باقري كني. وتقول طهران اإن هذا 
تدفعه  اأن  يجب  ال���ذي  الثمن  ه��و 
من  لن�شحابها  املتحدة  ال��ولي��ات 

التفاق عام 2018.
الغربيني  ال��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ل��ك��ن 
واثقني  ل��ي�����ش��وا  اإن����ه����م  ي���ق���ول���ون 
مهتمة  اإي�������ران  اأن  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل 
بالتفاو�س على العودة اإىل التفاق 
اأو ما اإذا كانت فقط ت�شرتي الوقت 
بينما تعمد اإىل تطوير برناجمها 
ال��ن��ووي. واأخ���ذاً يف العتبار �شيق 
ال���وق���ت، ع��ل��ق دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي غربي 
ب���ارز على ه��ذا ال��و���ش��ع، ق��ائ��اًل اإن 
يجري  اأن  ي��ج��ب  ال��ق�����ش��اي��ا  “كل 

التفاو�س عليها بالتوازي«.
ال�شاملة  ال���ع���م���ل  خ���ط���ة  وك����ان����ت 
اإي����ران  اأن  �شمنت  ق��د  امل�����ش��رتك��ة، 
اأج��ل جمع  �شيلزمها نحو ع��ام من 
ما يكفي من املواد الن�شطارية كي 

ت�شنع راأ�شاً نووياً.
الفرتة  ت���ل���ك  ف������اإن  ال����ي����وم،  اأم������ا   
“العتبة  اخل���رباء  ي�شميها  -ال��ت��ي 
قد تقل�شت اإىل ب�شعة  النووية”- 

اأ�شابيع فقط.

 توتر بني املرتزقة
ت�شاعد  ليبيا  يف  تقارير  وك�شفت 
وقياداتهم  امليلي�شيات  بني  التوتر 
طرابل�س،  العا�شمة  يف  بالأخ�س 
التي  املعي�شية  الأو����ش���اع  ب�شبب 
املرتزقة  وبالأخ�س  منها،  يعانون 
تلك  �����ش����ف����وف  يف  ال���������ش����وري����ون 

التنظيمات.
واأكدت التقارير اأن ال�شراع احتدم 
ليبيا  يف  وقياداتهم  املرتزقة  بني 
 7 بعد تاأخر �شرف رواتبهم منذ 
اأ�شهر، بخالف التحركات املا�شية 
جانب  م����ن  ال���ل���ي���ب���ي  ال����غ����رب  يف 
امليلي�شيات التي بداأت يف التح�شيد 

لعدد من عنا�شرها.
واملرتزقة  امليلي�شيات  اأزم��ة  وتعد 
اأمام  اأب��رز التحديات  يف ليبيا من 
واإنهاء  ال�شتقرار  نحو  الليبيني 
الدبلوما�شي  اأك��د  وهنا  القتتال، 
اأن  الورفلي،  �شامل  ال�شابق  الليبي 
تلك الأزمة املزمنة يدرك املجتمع 
امل�شتقبل  يف  خ��ط��ورت��ه��ا  ال�����دويل 
الدبلوما�شي  واأو����ش���ح  ال��ق��ري��ب. 
الليبي ال�شابق، خالل ت�شريحاته 
اأن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع 
يف  امل�شلحة  وامليلي�شيات  املرتزقة 
ال��ع��ا���ش��م��ة وال���غ���رب ال��ل��ي��ب��ي، هما 
حالة  يف  الأ�شا�شية  احل��رب��ة  راأ����س 
ال��ف��و���ش��ى وال��ت�����ش��ت��ت، وم���ن���ع اأي 
اأو وجود  ال���ش��ت��ق��رار  نحو  خ��ط��وة 

كيانات �شرعية.
بخطف  اأ���ش��ب��ه  “فالأمر  وت���اب���ع: 
ب��ال��ك��ام��ل داخ���ل جعبة تلك  دول���ة 
التنظيمات التي ت�شم العديد من 
والت�شادية  ال�����ش��وري��ة  اجلن�شيات 

وغرهم لالأ�شف«.

تحركات االأ�شابيع املا�شية
����ش���ه���دت ال�������ش���اح���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة على 

العتبة  اإىل  الو�شول  م��دة  تطويل 
النووية.

وي��ت��ع��ني ع��ل��ى اإي�����ران مب��وج��ب اأي 
كاماًل  و�����ش����وًل  ت��ت��ي��ح  اأن  ات���ف���اق 
التابعني  ال���دول���ي���ني  ل��ل��م��ف��ت�����ش��ني 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
اإىل من�شاآتها النووية. كما �شيتعني 
على اإيران تزويد الوكالة الدولية 
املثبتة  املراقبة  كامرات  بذاكرات 
داخل هذه املن�شاآت. وحتجب اإيران 

هذه املعلومات.

اقرتاحات
ويف ال��وق��ت ال����ذي م��ن امل��م��ك��ن اأن 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ت��ق��وم 
بالتحقق  املتعلق  باجلانب  الذرية 
توجد  ل  فاإنه  ال��ن��ووي،  ال�شق  من 
العقوبات.  رفع  من  للتحقق  هيئة 
املفاو�شني  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ول���ذل���ك 
امل�شاألة. ويقول  التفاق حول هذه 
اإنهم  غ���رب���ي���ون  دي���ب���ل���وم���ا����ش���ي���ون 
تقدم  اأن  اإي�������ران  م���ن  ي��ن��ت��ظ��رون 
ال�������ش���اأن هذا  ه����ذا  اق����رتاح����ات يف 

الأ�شبوع.
يقرر  اأن  ه���و  اخل����ي����ارات  واإح������دى 
الأ�شول  ملراقبة  الأمريكي  املكتب 
التعامل التجاري  الأجنبية كيفية 
مع اإيران واأن ين�شر اأوامر تنفيذية 
اأخ��رى قد  ال�شاأن. وو�شيلة  يف هذا 
تكون توقيع عقود تتعلق بت�شدير 

على  التحري�س  اأج��ل  من  امل�شهد 
ك�شتار،  الدين  وا�شتغالل  العنف 
و�شف  اإىل  احل�����د  و�����ش����ل  ح���ت���ى 
واملحرمة  ب�”الكفر  الن��ت��خ��اب��ات 
تنظيم  مفتي  ادع��ى  كما  �شرعا”، 

الإخوان ال�شادق الغرياين.
وحده  التحري�س  �شالح  يكن  مل 
ا�شتخدمت  ب��ل  امل��رح��ل��ة،  ت��ل��ك  يف 
الرتهيب  ع�شا  اأي�شا  امليلي�شيات 
م����ن خالل  ال��ل��ي��ب��ي  ال���������ش����ارع  يف 
املواطنني وحتذيرهم من  تهديد 

الذهاب لالقرتاع.
اأي���ام فقط م��ن موعد   10 وق��ب��ل 
اجلي�س  اأح����ب����ط  الن����ت����خ����اب����ات، 
ال���وط���ن���ي ال��ل��ي��ب��ي حم����اول����ة من 
تنظيم  على  حم�شوبة  ميلي�شيات 
ا�شتباكات  يف  بدخولها  الإخ����وان، 
جنوبي  ���ش��ب��ه��ا  مب���دي���ن���ة  �����ش����ده 

البالد.

مطالب بخطوات ردع
الع�شكرية  ال����ل����ج����ن����ة  ق���ط���ع���ت 
على  ك��ب��را  �شوطا   5+5 الليبية 
ملف  يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ي  امل�������ش���ت���وى 
بح�شب  وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  امل���رت���زق���ة 
اللجنة  ا�شتطاعت  اخلرباء، حيث 
وبدعم  ب���ج���ه���وده���ا،  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
دويل، فتح الطريق ال�شاحلي بعد 
“حرب طرابل�س”  اإغالقه نتيجة 
اجلي�س  بني   2019 وقعت  التي 

وامليلي�شيات.
الزيارات  خ��الل  م��ن  جنحت  كما 
تركيا  ���ش��م��ل��ت  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 
�شحب  ب��ن��ود  تنفيذ  م��ن  ورو���ش��ي��ا 
وبالفعل  ال���ب���الد،  م���ن  امل���رت���زق���ة 
ان�شحب 300 مرتزق يف الأ�شابيع 
الأخرة من العام املن�شرم كخطوة 

لالن�شحاب الكامل.
اأي�شا  ال����ق����اه����رة  وا����ش���ت�������ش���اف���ت 

حمادثات تقنية
واملحادثات حول امللف النووي هي 
تقنية اإىل اأق�شى حد، بحيث يجب 
حت���دي���د خ���ط���وات م��ع��ي��ن��ة لإع�����ادة 
الربنامج النووي الإيراين اإىل ما 
2015. ويف بع�س  كان عليه عام 
الأفق.  يف  ح��ل��ول  ه��ن��اك  الق�شايا، 
اأم��ا يف البع�س الآخ���ر، ف��اإن الأمر 

اأكرث تعقيداً.

ديبلوما�شيني  وف�����ق  ت��خ��زي��ن��ه��ا، 
غربيني.

املطروحة  ال��ت�����ش��وي��ات  واإح�������دى   
البنى  م��ن  التخل�س  ي��ت��م  اأن  ه��ي 
والأجهزة  الكابالت  التحتية، مثل 
ال�����ش��روري��ة لعمل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
تركيب  اأن  ع��ل��م��اً  ال���ط���رد،  اأج���ه���زة 
اأ�شهراً  �شي�شتغرق  التحتية  البنى 
على  ي�����ش��������������اع��د  اأن  امل��م��ك��ن  وم����ن 

وع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، ف����اإن اإح���دى 
الطرق للتخل�س من املواد النووية 
الزائدة لدى اإيران قد يتم �شحنها 
وه��ذا ما يتطلب وقتاً  رو�شيا.  اإىل 

وجرى التعامل معه يف ال�شابق.

اأجهزة التخ�شيب
ل��ك��ن م���ا ي��ب��دو اأك����رث ���ش��ع��وب��ة ول 
كيفية  ه��و  عليه  متفق  غ��ر  ي���زال 

اأجهزة  ال��ك��ث��ر م���ن  ال��ت��ع��ام��ل م���ع 
الطرد املركزي الإيرانية املتقدمة. 
بن�شبة  الأورانيوم  اإي��ران  وتخ�شب 
من  قريبة  هي  التي  املئة،  يف   60
ل�شنع  ال��الزم��ة  التخ�شيب  درج��ة 

الأ�شلحة النووية.
وي���ط���ال���ب ب��ع�����س ال�������دول اإي������ران 
املركزي  ال���ط���رد  اأج���ه���زة  ب��ت��دم��ر 
املتقدمة لديها، لكن طهران تف�شل 

املا�شية حالة من  الأ�شابيع  م��دار 
ال�����ش��ب��اب��ي��ة وال��ت��وت��ر ق��ب��ل موعد 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي مت 
الر�شائل  ب��ث��ت  ح��ي��ث  اإرج�����اوؤه�����ا، 
التهديدية كما مت ح�شار املن�شاآت 
امليلي�شيات  تفعل  فماذا  الر�شمية، 

واملرتزقة؟.
اخلبر  ق�����ال  ال�����زاوي�����ة  ت���ل���ك  يف 
ال��ع�����ش��ك��ري، ع��ث��م��ان امل���خ���ت���ار، اإن 
امليلي�شيات من الطبيعي اأن ت�شعى 
وما  ا���ش��ت��ق��رار،  اأي  لن�شف  دائ���ًم���ا 
ح����دث الأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة يثبت 
ذلك من خالل 3 حماور، وكانت 

كالآتي:

- املحور االأول: 
عرقلة اال�شتحقاق

يف تلك اجلزئية قامت امليلي�شيات 

خطة  وو�شع  ال�شاحلي،  الطريق 
لإخراج املرتزقة من البالد.

وه��ن��ا اأك���د اخل��ب��ر ال��ع�����ش��ك��ري اأن 
املعوقات التي و�شعت اأمام اللجنة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ك��ان��ت م���ن خ���الل ما 
ي�شمى ب�”املجل�س الأعلى للدولة”، 
�س وقته الفرتات املا�شية  الذي كرَّ
ويف  اإعالميا  اللجنة  مهاجمة  يف 
يف  تقدم  اأي  ملنع  الليبي؛  الداخل 
مو�شوع املرتزقة وامليلي�شيات التي 
الإخ����وان  لتنظيم  اأغ��ل��ب��ه��ا  ت��اأمت��ر 

الإرهابي.

- املحور الثالث:
 التحري�س والفو�شى

اخلبر  بح�شب  اجلزئية  تلك  يف 
ال���ع�������ش���ك���ري، ت���������ش����درت ق����ي����ادات 
التنظيمات الإرهابية وامليلي�شيات 

العا�شمة  يف  وامل��رت��زق��ة  امل�شلحة 
النتخابات  موعد  قبل  طرابل�س، 
 24 يف  م�������ق�������ررا  ك���������ان  ال�����������ذي 
دي�����ش��م��رب امل��ا���ش��ي، ب��ح�����ش��ار مقر 
ال����وزراء يف ط��ري��ق ال�شكة  رئ��ا���ش��ة 
املن�شاآت  م���ن  وع����دد  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة، 

احلكومية.
ذل���ك احلد،  ع��ن��د  الأم����ر  ينته  مل 
مبا�شرة  ال���ت���ه���دي���دات  ك���ان���ت  ب���ل 
و�������ش������ري������ح������ة، ح�����ي�����ث ت�����وع�����دت 
“لواء  ب��ا���ش��م  ت��ع��رف  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
العا�شمة،  يف  وتن�شط  ال�شمود”، 
اأنه  واأعلنت  النتخابية،  العمليَة 
لن يتم اإجراء انتخابات، وهذا ما 

حدث بالفعل.
امل�شلحة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  حت����رك����ات 
تعطيل  اأج��������ل  م�����ن  وامل�����رت�����زق�����ة 
ال���ش��ت��ح��ق��اق الن���ت���خ���اب���ي، ب����داأت 

ب��ح�����ش��ب امل����خ����ت����ار، م���ن���ذ اإع�����الن 
عن  لالنتخابات  العليا  املفو�شية 

بدء التح�شر لال�شتحقاق.
“قامت  الع�شكري:  وتابع اخلبر 
بح�شار  وداع���م���وه���ا  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
م�����ق�����رات امل���ف���و����ش���ي���ة وت���ه���دي���د 
نف�شه،  ال�شارع  وتهديد  الق�شاء، 
ال�شايح  ع���م���اد  ك�����ش��ف��ه  م���ا  وه�����ذا 
امل��ف��و���ش��ي��ة خ����الل جل�شة  رئ��ي�����س 

الربملان الأخرة يف طربق«.

- املحور الثاين: تعطيل 
جمهودات اللجنة الع�شكرية

الأزمات  وت�شدير  املعوقات  رغ��م 
اأي ج��ه��ود نحو  ن�����ش��ف  وحم���اول���ة 
الت�شوية ال�شيا�شية، جنحت جلنة 
توقيع  م���ن  ع����ام  خ����الل   )5+5(
ات��ف��اق وق���ف اإط����الق ال��ن��ار وفتح 

النفط اأو فتح ح�شابات يف م�شارف 
اأجنبية.

وت�شر طهران يف منا�شبات عديدة 
وا�شنطن  م����ن  ت���ري���د  اأن����ه����ا  ع���ل���ى 
باأن  ق��ان��ون��ي��ة  ���ش��م��ان��ات  ت��وف��ر  اأن 
من  تن�شحب  لن  املتحدة  الوليات 
العودة  الت���ف���اق جم����دداً يف ح��ال��ة 

اإليه.

جدوى الديبلوما�شية
لكن الرئي�س المريكي جو بايدن 
ل��ن ي��ك��ون ق����ادراً على ت��وف��ر مثل 
اإنه  اإذ  القانونية.  ال�شمانات  هذه 
يعاين اأ�شاًل من كونغر�س منق�شم، 
الديوقراطيني  بع�س  اأن  ح��ت��ى 
الديبلوما�شية  ب��ج��دوى  ي�شككون 

مع اإيران.
لكن رمبا توجد طرق اأخرى، مثل 
من  ملدة  العقود  باإ�شتمرار  ال�شماح 
الزمن حتى يف حال معاودة فر�س 
اأمريكية  اإدارة  قبل  من  العقوبات 

مقبلة.
قطع  يكنها  ب��اي��دن  اإدارة  اأن  كما 
التزامها  ح���ي���ال  ���ش��ي��ا���ش��ي  ت��ع��ه��د 
للتعهد  م�شابٍه  نحٍو  على  الت��ف��اق 
هام�س  ع��ل��ى  ب��اي��دن  قطعه  ال���ذي 
ق����م����ة جم����م����وع����ة ال���ع�������ش���ري���ن يف 

اأكتوبر-ت�شرين الأول.
بالن�شبة  م��ه��م��اً  ذل����ك  و���ش��ي��ك��ون   
التعام����ل  يف  ترغب  �ش�����ركات  اإىل 
جت���اري���اً م��ع اإي�����ران يف وق���ت تكون 
نيات  كافية حول  ثقة  اإىل  بحاجة 

وا�شنطن.

اجتماعات للجنة مع ممثلي دول 
ليبيا،  يف  م��ن��ه��ا  م��رت��زق��ة  ين�شط 
طرق  على  لالتفاق  ت�شاد،  ومنها 

اإخراجهم.
اخل����ط����وات، طالب  ت��ل��ك  ظ���ل  يف 
حممد  ال�����ع�����������ش�����ك�����ري  امل�����ح�����ل�����ل 
ال������رته������وين، ب���������ش����رورة ات���خ���اذ 
خطوات اأكرث جدية مع امليلي�شيات 
بالأخ�س بعد عرقلتها ال�شتحقاق 
اأهمية  الن��ت��خ��اب��ي، م�����ش��دًدا ع��ل��ى 
“خفافي�س  اأظ�������اف�������ر  ت���ق���ل���ي���م 
ودمروا  نهبوا  اأن  بعد  الظالم”، 

مقدرات البالد.
وك��ان��ت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة حذرت 
من فر�س عقوبات على اأي ف�شيل 
يعمل  الليبي  ال��داخ��ل  يف  كيان  اأو 
على عرقلة ال�شتحقاق النتخابي 
عليها،  املتفق  الطريق  وخريطة 
تعالت  ال���ت���ح���ذي���رات  ت��ل��ك  وم����ن 
الأ�شوات الليبية املطالبة باأهمية 
وخ���روج  للميلي�شيات  ال��ت�����ش��دي 

املرتزقة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال راق���ي امل�شماري 
اأ�شتاذ القانون اخلا�س باجلامعات 
املرتزقة وما  اإن حتركات  الليبية، 
يدار يف الكوالي�س داخل العا�شمة 
فالعا�شمة  به،  التنبوؤ  �شعب  اأم��ر 

اأ�شرة للميلي�شيات امل�شلحة.
واأو���ش��ح اأ���ش��ت��اذ ال��ق��ان��ون اخلا�س 
ب����اجل����ام����ع����ات ال���ل���ي���ب���ي���ة، خ����الل 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�شريحاته 
امليلي�شيات  حتركات  اأن  عربية”، 
فر�س  ه��دف��ه��ا  الأخ����رة  امل�شلحة 
القادم،  امل�����ش��ه��د  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 

وعلى خارطة الطريق اجلديدة.
الأو�شاع  تدهور  امل�شماري  وتوقع 
�شبابية  ن��ت��ي��ج��ة  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة 
هي  ما  يعلم  ل  فاجلميع  امل�شهد، 
الليبي  امللف  يف  القادمة  اللحظة 
وامل�شالح،  الأط��راف  تعدد  نتيجة 
جممل  على  امليلي�شيات  و�شيطرة 

ال�شاحة ال�شيا�شية.

بوليتيكو: �أي حلول لأجهزة �لطرد �ملركزي �لإير�نية؟

ر�ش�لة م�شرية ب�ش�أن �أزمة ليبي�.. وك�شف �آخر حترك�ت �ملرتزقة

ت�يو�ن تطلق �شندوق� مل�ش�عدة ليتو�ني�  حم�مو م�ك�شويل يطلبون �إجر�ء حم�كمة جديدة 
•• فيلنيو�س-اأ ف ب

مليون   176“ دولر  مليون  مئتي  بقيمة  �شندوق  اإط��الق  تايوان  اأعلنت 
يورو” لال�شتثمار يف ليتوانيا بينما تعاين ال�شركات يف هذه الدولة الواقعة 
على بحر البلطيق من توقف �شادراتها على ال�شني بقرار من بكني على 

خلفية مواجهة دبلوما�شية.
لتايوان بفتح متثيل دبلوما�شي يف فيلنيو�س يف ت�شرين  و�شمحت ليتوانيا 
اأي ا�شتخدام  اأثار غ�شب بكني التي حتجم عن  الثاين-نوفمرب املا�شي ما 
ر�شمي ل�شم تايوان خوفا من اأن ي�شهم ذلك يف اإ�شفاء �شرعية دولية على 

اجلزيرة التي تعتربها بكني جزءا من اأرا�شيها.
فيلنيو�س  يف  ل��ت��اي��وان  الدبلوما�شية  املمثلية  رئي�س  ه��وان��غ  اإي��ري��ك  وق���ال 
مئتي  بقيمة  ا�شتثماريا  �شندوقا  تطلق  “تايوان  اإن  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س 
لليتوانيا  الليتوانية ال�شرتاتيجية  ال�شناعات  مليون دولر لال�شتثمار يف 

لتطوير  ت��اي��وان  ا�شرتاتيجية  من  ج��زء  ال�شتثمار  اأن  واأ���ش��اف  وت��اي��وان«. 
العالقات القت�شادية مع ليتوانيا بعد �شغوط من ال�شني.

ويفرت�س اأن ي�شتثمر ال�شندوق يف اأ�شباه املو�شالت والليزر والتكنولوجيا 
احليوية وغرها من ال�شناعات املماثلة مع ا�شتثمارات اأولية مقررة لهذا 
هذه  فتح  على  احتجاجا  �شادراتها  بتعطيل  بكني  فيلنيو�س  وتتهم  العام. 

ال�شفارة التايوانية بحكم الأمر الواقع.
اإ�شدار  �شتوقف  اأن��ه��ا  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين   25 يف  ال�����ش��ني  واأع��ل��ن��ت 
التجارية  ال��ع��الق��ات  قطع  م��ن  اأي���ام  اأرب��ع��ة  بعد  ليتوانيا  اإىل  ال��ت��اأ���ش��رات 
للم�شروبات  منتجة  ليتوانية  جمموعة  واأع��ل��ن��ت  معها.  والدبلوما�شية 
األ��ف زجاجة من  اأك��رث من ع�شرين  ا�شتعادت  اأنها  الأ�شبوع  الكحولية هذا 

م�شروب الروم الليتواين منعت ال�شني اإدخالها اإىل اأرا�شيها.
ت��اأث��رت بقرار  120 ح��اوي��ة �شحن  اأي�شا  ا���ش��رتت  ت��اي��وان  اأن  وق��ال ه��وان��غ 

ال�شني.

�شعياً منه اإىل اإعطاء �شورة اأكرث و�شوحاً لبقية اأع�شاء 
قاطعة  “اأ�شباباً  ذل��ك  يف  ال��دف��اع  وك��الء  وراأى  الهيئة. 

ملحاكمة جديدة«.
كانون   29 يف  “بالجماع”  امل��ح��ل��ف��ني  ه��ي��ئ��ة  واأع��ل��ن��ت 
 40 ا�شتغرقت  م���داولت  بعد  الفائت  الأول-دي�����ش��م��رب 
�شاعة مدى خم�شة اأيام اأن ماك�شويل )60 عاماً( مذنبة 
يف خم�س من اجلرائم اجلن�شية ال�شت التي اتمُِهمت بها، 
�شريك  م��ع  ق��ا���ش��رات  بفتيات  الجت���ار جن�شياً  اأف��دح��ه��ا 
الذي  اإب�شتني  جيفري  ال��راح��ل  الأع��م��ال  رج��ل  حياتها 

انتحر يف �شجنه عام 2019.
�شد  باحلكم  النطق  جلل�شة  موعد  اأي  بعد  ��ح��َدد  يمُ ومل 
هذا  ب�شبب  ل��ل��ت��اأخ��ر  ع��ر���ش��ة  ب��ات��ت  لكنها  م��اك�����ش��وي��ل، 

الطلب.

•• نيويورك-اأ ف ب

الربيطانية  املجتمع  ���ش��ي��دة  ع��ن  ال��دف��اع  وك���الء  ط��ل��ب 
بعدما  لها  جديدة  حماكمة  اإج��راء  ماك�شويل  غيالين 
بتهمة  الفائت  الأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  نهاية  يف  دي��ن��ت 
ارتكاب جمموعة جرائم جن�شية، معللني طلبهم الذي 
اأّث���ر على بقية  اأح��د املحّلفني  ب��اأن  ب��ه الأرب��ع��اء  تقدموا 
اأنه كان هو  امل��داولت  اأخربهم خالل  اإذ  الهيئة  اأع�شاء 

نف�شه �شحية لال�شتغالل اجلن�شي.
واأبرز ما ا�شتند عليه املحامون يف وثيقة قانونية حتمل 
تاريخ الأربعاء اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س مقال 
اأحد  ف��ي��ه  ك�����ش��ف  ميل”  دي��ل��ي  “ذي  �شحيفة  ن�����ش��رت��ه 
ك�شحية،  ذكرياته  امل���داولت  خ��الل  روى  اأن��ه  املحلفني 
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
    يف 9 يناير، يلتقي الرو�س واالأمريكان يف جنيف 
نتوقع  اأن  ميكن  ماذا  االأوك��راين.  املو�شوع  ملناق�شة 
املخاطر؟ حديث مع جيم�س  القمة عالية  من هذه 
تالني،  واالأم��ن،  الدفاع  ملركز  الفخري  الع�شو  �شري، 

والباحث يف ت�شاتام هاو�س، لندن.
 10 يف  املفاو�شات  ف�شلت  اإذا  �شيحدث  *م���اذا     

يناير؟
- لن يدع الكرملني املحادثات تطول اإذا راأى اأنها لن 
توؤدي اإىل اأي مكان. ويف هذه احلالة، يكون الهجوم 

حمتماًل للغاية.
الرو�شية  ال��دول��ة  ق���ادة  ك��ان  واإذا 
الع�شكرية  ال��ق��وة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
وت�شل  اأوكرانيا  حتطم  اأن  يكن 
ال��غ��رب وت���زع���زع ا���ش��ت��ق��راره دون 
فلن  رو�شيا،  على  جدية  خماطر 
ي�شّلم  اأن  اإم�����ا  ����ش���يء.  ي��وق��ف��ه��م 
الغرب مبعظم مطالب رو�شيا، اأو 

ي�شبح الهجوم حتمًيا تقريًبا. 
لكن هذه جمرد تخمينات، وحتى 
اخل��رباء ال��رو���س الأك��رث اطالعا 
م���ن���ق�������ش���م���ون ج�������دا ح�������ول ه����ذه 
فالدير  *ك��ت��ب      ... الق�شية 
يولي���و  يف  ن�شر  م��ق��ال  يف  ب��وت��ني 
اإ�شارة  يف  واحد”  �شعب  “نحن 

اإىل رو�شيا واأوكرانيا.
 ما راأيك يف هذه اجلملة؟

لي�س  ب������وت������ني  ب��������داي��������ة،   -    
تاري���خ  ع����ن  حت������دث  م����ن  اأول 
الثامن  ال����ق����رن  يف  م�������ش���رتك. 
العظمى  ك��ات��ري��ن  اأط��ل��ق��ت  ع�شر، 
)رو�شيا  “نوفورو�ش�����يا”  حملة 
ذاكرة”  “ل�شتئ�شال  اجل��دي��دة( 

اأوكرانيا.
التاريخ،  كتابة  اإع���ادة  واأ�شبحت   
“ال�شعب  اأ�������ش������ط������ورة  وب������ن������اء 

 ول نن�ش�����ى اأن اأوكرانيا قد قطعت 
مع حروب املقاومة، ولديها قوات 

خا�شة من الدرجة الأوىل.
الأمريكيون  اأك�����د  اأن  *ب���ع���د     
اأن��ه��م ل��ن يتدخلوا  والأوروب���ي���ون 
ب���وت���ني يف موقع  ه���ل  ع�����ش��ك��رًي��ا، 

قوة؟
     - يلعب بوتني -كعادته -لعبة 
حم�������ش���وب���ة. ال����ره����ان����ات اأع����ل����ى، 
ا. بالتاأكيد، حقيقة  واملخاطر اأي�شً
اجلهود  م����ن  ����ش���ن���وات  ���ش��ب��ع  اأن 
“ال�شراع يف دونبا�س” مل تزعزع 
ا�شتقرار اأوكرانيا، واأن زيلين�شكي 
واأن  تخّيله،  ال��ذي  امله����رج  لي�س 
اأوكرانيا،  من  ي�شجر  مل  الغرب 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ل����دى  ي��ث��ر 

�ش���خًطا حقيقًيا.
 لكنه مع ذلك عقالين، ي�شيطر 
يبدو  مم��ا  اأكث����ر  نف�ش��������ه  ع��ل��ى 
لي�س  وبالتاأكيد  اأحيان������ًا،  عليه 

متهوًرا. 
الو�شائل  ي��ل��ك  ل  اأن���ه  �شعر  اإذا 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف����ه 
ف�شيوا�شل  م���ق���ب���ول���ة،  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
-مبا  اأخ����رى  بو�ش���ائل  القت�����ال 
-لكن  ح����ق����ارة  الأك��ث�����������������ر  ف��ي��ه��ا 
احلرب التي نخ�ش�����اها جميًعا لن 

حتدث.
عن الك�شربي�س

الغرب منق�شم يف املوقف من الزمة بوتني اليد على الزناد ولكن...

والأوكراين  )الرو�شي  الثالثي” 
وال��ب��ي��الرو���ش��ي( م��ه��م��ة ج����ادة يف 
وا�شتمرت  الأول  نيكول�س  عهد 

يف عهد الإ�شكندر الثاين.
   بوتني، هو وريث هذا التقليد، 
ويوؤمن به ب�شغف، وامل�شاألة لي�شت 
ان���ت���ه���ازي���ة. يف ت���ك���رمي لأن���ت���ون 
دي��ن��ي��ك��ني -اجل�����رنال ال����ذي نظم 
اأوكرانيا  يف  الأبي�س”  “الإرهاب 
-اأعلن  ال��ب��ل�����ش��ف��ي��ة  ال���ث���ورة  ب��ع��د 
رو�شيا  ع���ن  رو���ش��ي��ا  “ف�شل  اأن 
ال�شغرة اأوكرانيا كان جرية”. 
باإن�شاء  البال�شفة  بوتني  ويتهم 

اأوكرانيا.
 ورغ���م اأن���ه ك���ان ن��ت��اًج��ا لالحتاد 
بتحديث  وق��������ام  ال�������ش���وف���ي���ات���ي 
عن  م��ف��ه��وم��ه  اأن  اإل  اأ���ش��ال��ي��ب��ه، 
ان بوتني  �شوفياتًيا.  لي�س  رو�شيا 
يريد اإعادة تاأ�شي�س الإمرباطورية 

القي�شرية.
   *يف املقال نف�شه، كتب: “تزداد 
قناعتي باأن كييف لي�شت بحاجة 

اإىل دونبا�س”.
 هل يريد حًقا �شم �شرق اأوكرانيا، 

كما فعل مع القرم؟

الأوكرانيني اأكرث؟
   - ن��ع��م، ل��ك��ن ح��ت��ى ب���دون هذه 
اجل���ب���ه���ة، ي���ك���ن ل���رو����ش���ي���ا هزم 

القوات الأوكرانية.
اأن  مفهوماً  يكون  اأن  يجب  ث��م،   
الرو�شية  ال��ع��ام��ة  الأرك����ان  هيئة 
-ولي�س  اأوك���ران���ي���ا  ���ش��ح��ق  ت��ري��د 
لرو�شيا،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اح��ت��الل��ه��ا. 
احلرب هي اأداة �شيا�شية، وهدفها 
وخ�شوعها،  اأوكرانيا  حتييد  هو 
اأطل�شي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  ����ا  واأي���������شً
جم����زاأ، ون��ه��اي��ة ك��ل ردع ك��ب��ر يف 
رو�شيا  ت�شميه  م��ا  وح���ّل  اأوروب�����ا، 

“الغرب اجلماعي”.
“كم  ه��و:  الرئي�شي  ال�����ش��وؤال  اإن 
من الوقت �شي�شتغرق الهجوم؟” 
فقد  ب�شرعة،  ث��م��اره  ي��وؤت  مل  اإذا 
ي�شبح الو�شع حمفوًفا باملخاطر 

بالن�شبة ملو�شكو.
    اإن ن�����ش��وب ح���رب ط��وي��ل��ة من 
�شاأنه اأن ي�شع يف الختبار القدرة 
التعبئة  وق����درات  ال�����ش��م��ود  ع��ل��ى 

العميقة لأوكرانيا. 
مق�ّشم،  ال���ب���ل���د  ه�����ذا  اأن  ورغ������م 
ف�������اإن ال���غ���ال���ب���ي���ة ال���ع���ظ���م���ى من 
باملائ��������ة   70( الأوك����ران����ي����ني 
ا�شتقالل  ي���وؤي���دون  الأق����ل(  ع��ل��ى 
اإذا  الكثرون  و�شيقاوم  ب��الده��م، 

تعر�ش������وا للهجوم.

والعقوبات  ي��ح��ب��ه��ا،  ل  اإن����ه   -    
لكن  اأ���ش��رار.  يف  ت�شببت  القائمة 

مع ذلك يكن حتّملها. 
ع���ن���دم���ا ح������ذر ج����و ب����اي����دن من 
�شتكون  ال��ت��ال��ي��ة  اخل���ط���وات  اأن 
ال�شوؤال  ف���اإن  ج��وه��رًي��ا،  خمتلفة 
“هل يعتقد  ه���و:  امل��ه��م  ال��وح��ي��د 

الكرملني بذلك؟”.
التي  اجل��دي��دة  العقوبات  بع�س   
يلّمح البيت الأبي�س اإليها �شبيهة 

اإىل حد كبر.
 والبع�س الآخر غر عملي، مثل 
ف�����ش��ل رو���ش��ي��ا ع���ن ن��ظ��ام الدفع 

الدويل �شويفت.
خط  ع��ن  للتخلي  بالن�شبة  اأم���ا   
اأن��اب��ي��ب ال���غ���از ن����ورد ���ش��رتمي 2، 
ف��م��ن غ���ر امل����رج����ح.    بالطبع، 
اأخرى  مالية  اإج���راءات  ت�شر  قد 
مرة  لكن  خطر،  ب�شكل  برو�شيا 
“هل يعتقد  اأخ��رى، ال�شوؤال هو: 

الكرملني بذلك؟”.
 ق����د ت�������وؤدي ال��ت�����ش��ري��ح��ات ب����اأن 
بالتن�شيق  �شتت�شرف  وا�شنطن 
ه���ذا  ج���ع���ل  اإىل  احل����ل����ف����اء  م�����ع 
التهديد اأقل م�شداقية -بالنظر 
ب�شاأن  الأوروبية  النق�شامات  اإىل 

ا اأن     - يف نف�س املقال، كتب اأي�شً
اأن حت��اف��ظ على  اأوك��ران��ي��ا يجب 
مع  “التعاون”  يف  ا���ش��ت��ق��الل��ه��ا 

رو�شيا ...
الإط�����الق.  ع��ل��ى  اأو ل حت���اف���ظ   
بوتني ل يريد دونبا�س، اإنه يريد 

اأوكرانيا.
ف�شيحتفظ  عليها،  ح�شل  واإذا   
بجميع �شمات ال�شيادة الأوكرانية، 

لكنها �شتمُفرغ من جوهرها.
الرو�شية  احل�����ش��ارة  اأن  ففكرة     
القانونية  احل���������دود  ت����ت����ج����اوز 
اأ�شا�شية  ف���ك���رة  ه����ي  ل���رو����ش���ي���ا، 

ملفهومه عن الدولة. 
ي��ع��ت��رب ب���وت���ني وج�����ود ال���غ���رب يف 
هذا “الف�شاء احل�شاري” اإهانة 
هذا  “تغريب”  وان  ل��رو���ش��ي��ا، 

الف�شاء عمل عدواين.
 ويف هذا ال�شياق، �شيجد اأي �شبب 
الظروف  اأن  �شعر  اإذا  ل��ل��ه��ج��وم، 
عدم  حماولة  اإن  ل�شّنه.  منا�شبة 
جمنون  �شباق  هو  م��ربر  اإعطائه 
بالن�شبة  اجل��������دوى.  -وع�������دمي 

للغرب، كل ما يهم هو الردع.
العقوبات  بوتني  يخ�شى  *ه��ل     

القت�شادية؟

يف  حلفائه  بع�س  نظر  يف  ا  واأي�شً
الناتو -ب�شل�شلة من الزلت. ويف 
ظل هذه الظروف، فاإن العتقاد 
ال��و���ش��ط �شيجعل من  ب���اأن احل���ل 
اأو  امل����اأزق احل���ايل،  املمكن جت���اوز 
الو�شع،  ف��ت��ي��ل  ن���زع  الأق�����ل  ع��ل��ى 
لالإدارة  ف��ادح  تقديري  خطاأ  ه��و 

الأمريكية. 
خطاًبا  الكرملني  يحمل  وبينما 
���ش��ارًخ��ا ووا����ش���ًح���ا وغ���ر مرن، 
فاإن وا�شنطن تعر�س خطاًبا اآخر 

–غر حا�شم، ومرن. 
الأبي�س ل يفهم  البيت  ك��ان  وملّ��ا 
القليل  ف����اإن  ودواف���ع���ه،  اخل�����ش��م 
من ر�شائله توؤثر فيه وت�شل اإىل 

هدفها.
 “امل�شكلة مع الليرباليني اأنهم ل 
ي�شتطيعون قبول فكرة اأن هناك 
مايكل  ي��ق��ول  حقيقًيا”،  ع�����دًوا 
الع�شكري بجامعة  امل��وؤرخ  ه��وارد، 

اأك�شفورد. 

ويبدو اأن هذه هي امل�شكلة.
بيالرو�شيا،  “�شبه �شم”     *هل 
مبهاجمة  لبوتني  �شي�شمح  الذي 
اأوك��ران��ي��ا م��ن ال�����ش��م��ال، ي�شعف 

هذه امل�شاألة.    عن�شر واحد فقط 
التهديد  الكرملني:  انتباه  يلفت 
الأم�����ري�����ك�����ي ب�����زي�����ادة ق���درات���ه���ا 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة، وق�����درات ال��ن��ات��و، يف 
و�شط و�شرق اأوروبا واإعادة ت�شليح 
اإذا  م��ا  ن��رى  اأن  يبقى  اأوك��ران��ي��ا. 
“القاتلة”  العقوبات  ه��ذه  كانت 
متديد  اإىل  ال��ك��رم��ل��ني  ���ش��ت��دف��ع 

احلرب التي بداأها هو نف�شه.
من  بت�شرف  نقتب�س  ان  يكن   
اإدوارد  الأمريكي  ال�شرتاتيجي 
املمكن  م���ن  ك���ان  “اإذا  ل���وت���واك، 
ك�شالح،  ال���ع���ق���وب���ات  ا����ش���ت���خ���دام 
الأ�شلحة  ا�شتخدام  ا  اأي�شً فيمكن 

ك�شالح«.
متنع  مل   ،2014 *ع���������ام     
�شم  من  بوتني  اأوباما  حتذيرات 
�شبه جزيرة القرم. هل يكن اأن 

يتلعثم التاريخ؟
ب��ع��د احل���رب ���ش��د جورجيا،   -   
“اإعادة  اأوب��ام��ا هي  اأول��وي��ة  كانت 

�شبط” العالقات مع رو�شيا.
 ما هي م�شداقيته حينها؟ 

على العك�س من ذلك، جاء بايدن 
كبرة.  مب�شداقية  ال�شلطة  اإىل 
الرو�س،  ن��ظ��ر  -يف  ب�����داأت  ل��ك��ن��ه��ا 

كيف �شيكون الرد المريكي؟ احلرب التي يخ�شاها اجلميع لن تقع

يتهم بوتني �لبال�شفة ب�إن�ش�ء �أوكر�ني�, ورغم �أنه ك�ن نت�ًج� لالحت�د 
�ل�شوفي�تي وق�م بتحديث �أ�ش�ليبه, �إل �أن مفهومه عن رو�شي� لي�س �شوفي�تًي�

م� يلفت �نتب�ه �لكرملني: تهديد �أمريك� بزي�دة قدر�ته� �لع�شكرية, 
وق��در�ت �لن�ت�و يف و�ش��ط و�ش���رق �أوروب���, و�إع�دة ت�ش�ليح �أوكر�ني�

االأزمة االأوكرانية -الرو�شية:

»بوتني يريد ��شتع�دة �لإمرب�طورية �لقي�شرية«...!
يعترب بوتني وجود الغرب يف هذا »الف�شاء احل�شاري« اإهانة لرو�شيا، واأن »تغريب« هذا الف�شاء عمل عدواين

بالن�شبة لرو�شيا، احلرب هي اأداة �شيا�شية، وهدفها هو حتييد اأوكرانيا وخ�شوعها

فكرة �أن �حل�ش�رة �لرو�شية تتج�وز �حلدود �لق�نونية لرو�شي� هي فكرة �أ�ش��شية ملفهوم بوتني عن �لدولة

هولند� تتوقف عن متويل منظمة فل�شطينية
•• الهاي-اأ ف ب

العمل  جلان  “احّتاد  منظمة  متويل  عن  �شتتوقف  اأّنها  هولندا  اأعلنت 
فردية”  “�شالت  ب�شبب  الفل�شطينية  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ر  الزراعية” 
تربط بينها وبني “اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني” التي تعتربها 

الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي منظمة اإرهابية.
غر  م��ن��ّظ��م��ات  ���ش��ّت  اإح����دى  ه��ي  الزراعية”  ال��ع��م��ل  جل���ان  و”احّتاد 
الأول-اأكتوبر  ت�شرين  نهاية  يف  اإ�شرائيل  اأدرجتها  فل�شطينية  حكومية 
باجلبهة  املفرت�شة  ب�شبب �شالتها  الإرهابية  للمنظمات  قائمتها  على 

ال�شعبية لتحرير فل�شطني.
لقرار  و”حزنها”  “�شدمتها”  عن  احلكومية  غر  املنظمة  واأع��رب��ت 

احلكومة الهولندية، يف حني �شارعت اإ�شرائيل اإىل الرتحيب به.
وقالت احلكومة الهولندية يف ر�شالة اإىل الربملان اإّن “ال�شالت الفردية 
فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  الزراعية واجلبهة  العمل  احّتاد جلان  بني 
وعدم النفتاح يف هذا املجال من جانب احّتاد جلان العمل الزراعية هي 

�شبب كاٍف لعدم متويل اأن�شطة احّتاد جلان العمل الزراعية«.
قرارها  اإليه  ا�شتند  ال��ذي  اخلارجي  التحقيق  اأّن  احلكومة  واأو�شحت 
هذا مل يثبت وجود “�شالت تنظيمية بني احّتاد جلان العمل الزراعية 
واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني” ول اأثبت وجود “تدّفقات مالية 
بني احّتاد جلان العمل الزراعية واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني«.

رجلني  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  اأوق��ف��ت   2019 اأيلول-�شبتمرب  ويف 
عن  واأ�شفر  الغربية  ال�شفة  يف  وق��ع  تفجر  يف  ب�شلوعهما  لال�شتباه 

اإىل  نمُ�شب  هجوم  يف  عاماً،   17 العمر  من  تبلغ  اإ�شرائيلية  فتاة  مقتل 
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني.

وامل�شتبه بهما اللذان ما زال قيد التحقيق كانا يعمالن يف احّتاد جلان 
العمل الزراعية.

املوظفني  الزراعية هذين  العمل  احّت��اد جلان  توقيفهما �شرفت  وبعد 
واأبلغت ال�شلطات الهولندية ب�شبب توقيفهما يف اإ�شرائيل، موؤّكدة اأّن اأّياً 

منهما مل ي�شارك يف اأن�شطة متوّلها هولندا.
لكّن احلكومة الهولندية عّلقت يف 2020 متويل هذه املنظمة بعدما 
�شكل  على  رواتبهما  من  ج��زءاً  يتلّقيان  كانا  بهما  امل�شتبه  اأّن  لها  تبنّي 
اإذا كانت هناك  م�شاريف عامة، كما فتحت حتقيقاً خارجياً لتبيان ما 
ال�شعبية  واجلبهة  الزراعية  العمل  جل��ان  احّت��اد  بني  تنظيمية  �شالت 

اأّن  الهولندية،  احلكومة  بح�شب  التحقيق،  واأظهر  فل�شطني.  لتحرير 
هناك “على امل�شتوى الفردي” �شالت بني موظفني واأع�شاء يف جمل�س 
اإدارة احّتاد جلان العمل الزراعية واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني.

واأعربت احلكومة الهولندية عن “قلقها ب�شكل خا�س” للعدد الكبر 
املرتبطني  الزراعية  العمل  جلان  احّت��اد  اإدارة  جمل�س  لأع�شاء   )12(
جلان  “احّتاد  منظمة  و�شارعت  فل�شطني.  لتحرير  ال�شعبية  باجلبهة 
احلكومة  لقرار  وحزنها  �شدمتها  عن  التعبر  اإىل  الزراعية”  العمل 
مدفوعاً  التحقيق  ه��ذا  ك��ان  البداية،  “منذ  اأّن��ه  م��وؤّك��دة  الهولندية”، 

باعتبارات �شيا�شية«.
ت�شاعد �شغار  منظمة غر حكومية  الزراعية”  العمل  و”احّتاد جلان 

املزارعني الفل�شطينيني وتتلّقى منذ 2007 متوياًل من هولندا.
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العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
طريق  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شر للمقاولت وال�شيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1012335 

بن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شيخ  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
نا�شر بن حميد را�شد النعيمي  ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد حممد علي فا�شل الهاملي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
بلن�س  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحناء والتجميل
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1848510 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيديل  ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف بدريه خليل عبداهلل طالب احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
لنقل  غار  ال�ش�����ادة/ا�شبني  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الركاب باحلافالت املوؤجرة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2847968 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة نا�شر علي غلوم مو�شى العبيديل  ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف وليد حممد عبداهلل عبداحلق الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي جي 4 لتخلي�س 

ومتابعة املعامالت ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4114530 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة مبارك م�شبح �شامل را�شد ال�شام�شي  %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عائ�شه عظيم خان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإلغاء اعالن �شابق
بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اأكيوميد  التجاري  بال�شم   CN الرقم:1149911 
 ، ذ.م.م  التاأمني  مطالبات  ت�شوية  خلدمات  ميديك 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء 
على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى  �شابقا.   عليه 
هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
انق�شاء هذه  بعد  او دعوى  اي حق  غر م�شوؤولة عن 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
العامة  ال�شيانه  و  للمقاولت  ال�ش�����ادة/الرناد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1115796 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خلدون ا�شماعيل البلخى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خلدون ا�شماعيل البلخى من 49 % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد جمعه حممد الظاهرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الرناد للمقاولت و ال�شيانه العامة ذ.م.م

ALRANAD GENERAL CONTRACTING AND MAINTENECE L.L.C

اإىل/ الرناد للمقاولت وال�شيانه العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL RANDAL GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوزان فا�شن ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1126899 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمموعة ايه جيه 2 فا�شن �س ذ م م

A J 2 FASHION GROUP L L C
تعديل مدير / اإ�شافة خالد حممودى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عي�شى حممد عبداهلل عبدول اخلمرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جابر كريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على كريى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ لوزان فا�شن ذ.م.م

LOUZAN FASHION L.L.C
اإىل/ لوزان فا�شن �شركة ال�شخ�س الواحد - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LOUZAN FASHION - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C
تعديل ن�شاط / حذف تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية العربية )العباءات الن�شائية(  ١4١٠9٠6

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مراحب الدولية للو�شاطة العقارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2337444 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ماهابوب ا ربانى حزى مد دلوار ح�شني  %33

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة يا�شني ح�شني حممد دلور ح�شني  %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل حممد عبداهلل الكماىل من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل حممد عبداهلل الكماىل من ١٠٠ % اإىل %34
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ مراحب الدولية للو�شاطة العقارية
MARAHEB ALDAWLIAH REAL ESTATE BROKERAGE

اإىل/ مراحب الدولية للو�شاطة العقارية ذ.م.م
MARAHEB ALDAWLIAH REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة الق�شور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1022233 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدال�شالم مانيكوت بن كوجن احمد ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات / حذف حميد را�شد �شامل بالعياره املن�شورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداملجيد باداكان

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة الق�شور
BAQALA ALQUSOOR

اإىل/ بقالة الق�شور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
  BAQALA ALQUSOOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوك جزادين اك�ش�شوارات - �شركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:3709036 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null * null اىل ١*١

تعديل اإ�شم جتاري من/ لوك جزادين اك�ش�شوارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LOOK JAZADEEN ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ تا بيوتيه ريتيل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

TA BEAUTE RETAIL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 

�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جبل حفيت لتجارة البطانيات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1886908 
تعديل اإ�شم جتاري من/ جبل حفيت لتجارة البطانيات ذ.م.م

JABAL HAFEET BLANKETS TRADING L.L.C
اإىل/ جبل حفيت لالأعالف ذ.م.م

JABAL HAFEET FODDERS L.L.C
مرزوق  حميد  علي  عبداهلل  بناية:  العني  �شناعية  العني  العني  من   / عنوان  تعديل 
 ٢٠٢١٠٢٠84576  ٢٠٢١٠٢٠84576  ١ العني  وادي  النود  العني  اإىل  واخرون   / الكتبي 

�شركة نايل وبن حرمل لالإ�شتثمار
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع العالف - بالتجزئة  47٢١٠٢5

تعديل ن�شاط / حذف بيع البطانيات والبيا�شات اجلاهزة وال�شرا�شف - بالتجزئة  475١٠٠4
 تعديل ن�شاط / حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة  477١9٠6 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شبيد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليربتي لت�شليح ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1847976 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احل�شن 

رويال للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2996869 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/تالل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رماح للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1172174 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
للزهور  بلو�شوم  �شري  ال�ش�����ادة/ج�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتغلييف الهدايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1898022 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 7*١ اىل ١*١

 - الهدايا  وتغلييف  للزهور  بلو�شوم  �شري  ج�شت  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

JUST CHERRY BLOSSOM FLOWERS AND GIIFT WRABBING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / برل روز للزهور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PERLA ROSE FOR FLOWERS - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ان جميلة �شتور - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1020881-1 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حمد �شامل عبداهلل الكنيبى املزروعى ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات / حذف عامر عبدالرحيم يو�شف مندى التميمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على نالكات

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
الأملنيوم  لرتكيب  النخره  ال�ش�����ادة/�شالح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والزجاج  رخ�شة رقم:1259271 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة را�شد �شعيد حممد املر ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد مهتاب الدين حممد كمال الدين  ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح النخره بطى حارب ال�شام�شى

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالح النخره لرتكيب الأملنيوم والزجاج

SALEH ALNEKHAIRA ALUMINIUM AND GLASS INSTALLATION WORKS

اإىل/ حممد مهتاب الدين لرتكيب الأملنيوم والزجاج

MOHAMMED MAHTAB UDDIN ALUMINIUM AND GLASS INSTALLATION WORKS  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور ابوظبي العقارية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1143820 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد على عبيد الروي�شى الظاهرى ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد على عبيد الروي�شى الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر على عبيد الروي�شى الظاهرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ نور ابوظبي العقارية ذ.م.م

NOOR ABU DHABI PROPERTIES L.L.C

اإىل/ نور ابوظبي العقارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NOOR ABU DHABI  PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نوح العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م  رخ�شة رقم:3981966 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد ح�شن خلف �شلطان احلو�شنى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد ح�شن خلف �شلطان احلو�شنى من ١٠٠ % اإىل %5١
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جندت حممد كيخيا  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ نوح العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NOAH PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ نوح العقارات ذ.م.م
NOAH PROPERTIES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
لت�شليح  خورفكان  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الدينامو  رخ�شة رقم:1117125 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حمد �شعيد حمد اجلراحى النعيمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد يو�شف هابيد الرحمن ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد خليفه �شامل عبيد ال�شام�شى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

 وقد يكون يوم 6 يناير 2020 
كوميديا  يف  ع��م��ل  اأول  جم����رد 
ت��راج��ي��دي��ة ت��ه��دف ن��ه��اي��ت��ه��ا اإىل 
تكري�س يف عام 2024 ال�شخ�س 
الذي يعّرف نف�شه باأنه “عبقري 

م�شتقر للغاية«.

قاعدة مكت�شبة من اأجل 
ق�شية “الكذبة الكربى«

   ه��ذا ه��و ب��ال �شك اأه��م عن�شر. 
اآراء  �شتنتهي  �شعبي،  دع��م  ب��دون 
دون���ال���د ت���رام���ب ورغ���ب���ات���ه. لقد 
الناخبني  على  ال�شيطرة  مّكنته 
املثر  دخ��ول��ه  منذ  اجلمهوريني 
لل�شيا�شة عام 2015 من تاأمني 
دعم ثابت، ل �شيما منذ خ�شارته 

اأمام جو بايدن.
عانت  التي  الرتامبية،  والأ�شرة   
م�����ن ب���ع�������س ال�����ش����ط����راب����ات يف 
ال�شاد�س  اأعقبت  التي  الأ�شابيع 
م��ن ي��ن��اي��ر، ت��وح��دت م��رة اأخرى 
لدعم  وم�شتعدة  ال��زع��ي��م،  خلف 
الأمر،  ل��زم  اإذا  الثانية،  املحاولة 

للهجوم على الديقراطية.
قّطرها  ال���ت���ي  الأك�����اذي�����ب  ان     
امللياردير لأن�شاره توؤتي ثمارها: 
التي  ال���راأي  ا�شتطالعات  جميع 
اأج��ري��ت منذ ب��داي��ة ع��ام 2021 
العظمى  الغالبي�����ة  اأن  تظه��������ر 
اجلمهوريني  ال���ن���اخ���ب���ني  م�����ن 
رئي�س  بايدن  ج�����و  اأن  يعتقدون 
وه�����ذا مل يحدث  ����ش���رع���ي،  غ���ر 
م���ط���ل���ق���ا م�����ن ق����ب����ل. ل���ق���د دخ���ل 
بالكامل ع�شر  الأمريكي  اليمني 
احل��ق��ائ��ق ال��ب��دي��ل��ة، وه���و مفهوم 
كيليان   2016 ع�����ام  ت��خ��ي��ل��ت��ه 
ال�شابقة  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ك����ون����واي، 
اأن  ي��ب��دو  ت���رام���ب، ول  ل��دون��ال��د 
هناك �شيًئا قادًرا على عك�س هذا 

الجتاه.
وال�شور مل  والتحقيقات  الأدل��ة   
�شردّية  فقط  قيمة،  اأي  لها  يعد 

الرئي�س ال�شابق هي التي تهم.

حزب جمهوري مغلق
دع��م قاعدته،  م��ن  التاأكد  بعد     
ت����رام����ب على  ح����ر�����س دون�����ال�����د 
واجهها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات  حت��دي��د 

تفكيك الإجراءات الأكرث �شعبية 
الأبي�س،  البيت  اق��رتح��ه��ا  ال��ت��ي 
ويرف�س تعديل قواعد التعطيل، 
وهو اإجراء عرقلة برملاين يتطلب 
اأجل  م��ن  ل��ت��ج��اوزه،  �شوًتا  �شتني 
تاأمني احلق يف الت�شويت وتنظيم 

اإعادة التوزيع احلزبي. 
الديقراطيني  اأم�����������ام  ي��ب��ق  مل 
�شهور  اأو  اأ���ش��اب��ي��ع  ب�شعة  ���ش��وى 

للتحّرك.
ه���ذه  اغ����ت����ن����ام  ي���ت���م  مل  واإذا     
الفر�شة، فلن يتم ا�شتبعاد خطر 
يجب  ال�شلطوية.  نحو  التحول 
اأن يكون التقرير ال�شنوي الأخر 
ال�شادر عن منظمة املعهد الدويل 
ل��ل��دي��ق��راط��ي��ة والن���ت���خ���اب���ات، 
مبثابة  ����ش���ت���وك���ه���ومل،  وم���ق���ره���ا 

�شدمة كهربائية:
ال���دي���ق���راط���ي���ة  ت�������ش���ن���ي���ف  مت   
حالة  “يف  ب���اأن���ه���ا  الأم����ري����ك����ي����ة 
تراجع” للمرة الأوىل منذ نهاية 
ولية دونالد ترامب الفو�شوية. 
الإ���ش��ارة ذكرى  ه��ذه  تكون  ولكي 
���ش��ي��ئ��ة ول��ي�����ش��ت ب���داي���ة ان���ح���دار، 
الت�شرف  ال��دي��ق��راط��ي��ني  ع��ل��ى 

ب�شرعة.
   لذا، نعم، النتخابات الرئا�شية 
امل��ق��ب��ل��ة ل ت����زال ب��ع��ي��دة، وق���د ل 
ترامب،  دون���ال���د  م�����ش��روع  ينجح 

ويبقى فوق الرفوف.
 فالرئي�س ال�شابق، يواجه دعاوى 
كرجل  اأن�شطته  ب�شبب  ق�شائية 
ح����داً  ت�����ش��ع  اأن  اأع�����م�����ال ي���ك���ن 

لطموحاته ال�شيا�شية.
���ا، م���ن امل��ح��ت��م��ل ج����ًدا اأن   واأي�������شً
من  ال�شلطة  ا���ش��ت��ع��ادة  يف  ينجح 
خالل الفوز يف انتخابات 2024 

بطريقة عادلة.
 ل��ك��ن ال��دي��ق��راط��ي��ني جمربون 
لرت�شيخ  خ���ط���وات  ات���خ���اذ  ع��ل��ى 
ن��ظ��ام دي��ق��راط��ي جت��ّل��ت حدوده 

يف 6 يناير 2020.
   ه��ن��اك ���ش��يء واح���د م��وؤك��د: اإذا 
ال��ف��ر���ش��ة، فلن يقوم  ل��ه  اأت��ي��ح��ت 
باإعادة  ال��ن��ي��وي��ورك��ي  امل��ل��ي��اردي��ر 
اأظهرها  التي  الهواي������ة  اإنت�����اج 
نوفمرب   3 اق��ت�����������������راع  ب��ع�����������������������د 

.2020

الدفاع عن كذبة كربى اأن�شار ترامب يغزون مبنى الكابيتول هيل يف وا�شنطن يف 6 يناير 2021

بعد 3 نوفمرب 2020 و�شيتعني 
يف   2024 ع��ام  مواجهتها  عليه 

حال الهزية.
عائلته  ت�����ش��ك��ي��ل  اإع��������ادة  ب�������داأت   
وليته،  ف���رتة  خ���الل  ال�شيا�شية 
جيل  ع��ال��ي��ة:  ب�شرعة  وت��ت��وا���ش��ل 
املنتخبني  امل�شوؤولني  من  جديد 
الكونغر�س،  يف  ال���رتام���ب���ي���ني 
وتهديد  امل��ع��ار���ش��ني،  وا���ش��ت��ب��ع��اد 
وجهات  يتبنون  ل  الذين  اأولئك 

نظره ب�شكل كاٍف.
با�شتكمال  ي��ت��ع��ّل��ق  الأم�����ر  اإن      
حت����ول احل�����زب اجل���م���ه���وري اإىل 
ح���زب ت��رام��ب، وب��ال��ت��ايل �شمان 

لتعزيز  ب���اي���دن  ال��ط��م��وح��ة جل���و 
ال��دع��م ال�����ش��ع��ب��ي، وت���اأم���ني احلق 
ال��ت�����ش��وي��ت م��ن خ���الل قانون  يف 
مل�����واج�����ه�����ة حم������������اولت احل������زب 
اإىل  و���ش��ول��ه  تقييد  اجل��م��ه��وري 
ال���ن���اخ���ب���ني ال���دي���ق���راط���ي���ني يف 

الوليات التي ي�شيطرون عليها.
ت�شطدم  احل�����ال�����ت�����ني،  ويف     
ال���غ���ال���ب���ي���ة ب�����ع�����دد ����ش���غ���ر من 
تتكون  ال��ت��ي  امل�شاغبة  العنا�شر 
منها. واأ�شهرها هو جو مان�شني، 
�شيناتور ولية فرجينيا الغربية. 
ت�شارب  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  ي��خ�����ش��ع 
ن���ف�������ش���ه على  اأج�������رب  امل���������ش����ال����ح، 

    اإن النظام النتخابي الأمريكي، 
رغم اأنه قدمي ومتجذر، مل يبلغ 

حّد الكمال. 
الف�شلية  ينح  اإن���ه  ال��واق��ع،  يف 
حد  اإىل  اجل����م����ه����وري  ل���ل���ح���زب 
كبر، رغم ان احلزب يثل اأقلية 
ال�����ش����وات يف معظم  ح��ي��ث  م���ن 

النتخابات.
    ل يقوم عدد ال�شيناتورات امل�شند 
ال�شكان،  ع����دد  ع��ل��ى  ولي����ة  ل��ك��ل 
هائلة  تناف�شية  ق��درة  يوفر  مم��ا 
يحققون  ال���ذي���ن  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني 
نتائج ممتازة يف املناطق الريفية 
ذات الكثافة ال�شكانية املنخف�شة. 

ولء مع�شكره التام، الذي افتقده 
الرئا�شية  النتخابات  بعد  اأحياًنا 
الأخرة، من خالل الق�شاء على 

جيوب املقاومة الأخرة. 
واإع������ادة ال��ت��ن��ظ��ي��م اجل���اري���ة على 
ا  اأي�شً ت���ت���ّم  ال���وط���ن���ي  امل�����ش��ت��وى 
يف  خا�س  ب�شكل  وتتجلى  حملًيا 
ال�شيطرة  ال�شابق  الرئي�س  رغبة 
ع���ل���ى ال��ع��م��ل��ي��ة الن���ت���خ���اب���ي���ة يف 
خالل  م��ن  الرئي�شية  ال���ولي���ات 
الوف����ي����اء هناك.  ات��ب��اع��ه  و���ش��ع 
الفو�شى  لإح��داث  جيدة  طريقة 
امل�شتقبلي  الح��ت��ج��اج  وت�����ش��ه��ي��ل 

على النتائج.

انهاء جلنة  ق��رار  يوقع  اأن  يكن 
6 يناير ب�شاأن الهجوم على مبنى 
اأكرث  الطريق  ويّهد  الكابيتول، 

لعام 2024.

اال�شتفادة من 
المباالة الدميقراطيني

   الديقراطيون، الذين يبدون 
عاجزين على قيا�س ما يجري يف 
يف  ي��ع��ّب��دون،  خ�شمهم،  ���ش��ف��وف 
ال��وق��ت احل����ايل، ط��ري��ق��ا �شريعة 

للرئي�س ال�شابق. 
وم������ع ذل�������ك، ل���دي���ه���م راف���ع���ت���ان 
�شيا�شيتان للعمل: تبّني الربامج 

التي  النتخابي،  التوزيع  واإع��ادة 
اأن  يكن  ���ش��ن��وات،  ع�شر  ك��ل  تتم 
ا بال�شيطرة على  ت�شمح لهم اأي�شً

جمل�س النواب.
ي�شيطر  ال���ت���ي  ال����ولي����ات  ف��ف��ي   
ن�شهد  اجل����م����ه����وري����ون،  ع��ل��ي��ه��ا 
وتق�شيم  توزي����ع  حماولت  حالًيا 
تالم�س  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ل���ل���دوائ���ر 
والتي  ال����ق����ان����ون،  ع����ن  اخل�������روج 
توزي�����ع  اإع�����������������ادة  اإىل  ���ش��������������ت��وؤدي 
الكبر  للحزب  للغاي�������ة  مفيدة 

القدمي.
الأغلبية  ا�شتعادة  فاإن  وبالتايل،   
يف الكوجنر�س يف نوفمرب 2022 

هل يتجدد ذات ال�شيناريو عام 2024؟

اليمني الأمريكي يدخل ع�شر احلقائق البديلة

ترامب وال�شتعداد للجولة الثانية

لقد دخل اليمني االأمريكي بالكامل ع�شر احلقائق البديلة، وال يبدو اأن هناك �شيًئا قادًرا على عك�س هذا االجتاه

ا�شتكمال حتول احلزب اجلمهوري اإىل حزب ترامب وبالتايل �شمان والء مع�شكره التام 

غزوة 6 يناير 2021:

م�ذ� لو ك�ن �لهجوم على مبنى �لك�بيتول جمرد تدريب...؟
•• الفجر -ثيو لوبري ترجمة خرية ال�شيباين

   قبل عام، مت غزو معبد الدميقراطية االأمريكية، 
ترامب  دون��ال��د  اأن�شار  قبل  م��ن  الكابيتول،  مبنى 
الكوجنر�س  اأع�شاء  ترهيب  يف  والراغبني  الهائجني 
لعام  الرئا�شية  االنتخابات  نتائج  الإلغاء  ودفعهم 

عميًقا  جرحا  خّلف  ال��ذي  الهجوم،  ه��ذا   .2020
ك��اأول  ال��ت��اري��خ  كتب  يف  �شيبقى  ال��ن��ا���س،  ذاك���رة  يف 
احلكومة  فروع  من  فرًعا  ت�شتهدف  انقالب  حماولة 

الفيدرالية.
خا�شة  جلنة  وت�شكيل  املحاكمات،  تتايل  ورغ��م     
التحقيق  االإع���الم  و�شائل  وموا�شلة  احل��زب��ني،  من 

عديدة  اأ�شوات  ترتفع  هذا،  العار  يوم  تطورات  يف 
جديدة  تخريب  ملحاولة  اال�شتعدادات  من  للتحذير 
يوا�شل  احل����دث،  ذاك  م��ن��ذ  الأن����ه   .2024 ع���ام 
اأن  خطاب  كل  مع  موؤكًدا  التطرف،  ترامب  دونالد 
الدميقراطيني �شرقوا االنتخابات منه، واأنه ال ينوي 

التوقف عند هذا احلد.

جمرد  يناير   6 كان  ال�شخيفة،  لنظريته  ووفًقا      
ي�شفه  الذي  نوفمرب،   3 عك�س  على  �شلمي  احتجاج 
من  ابعد  هو  وما  لالنتفا�شة.  احلقيقي  اليوم  باأنه 
الظل  يف  بدقة  ال�شابق  الرئي�س  يعمل  الكلمات، 
اأن  ميكن  التي  العقبات  من  ممكن  عدد  اأك��رب  الإزال��ة 

تكبح دوافعه ال�شلطوية.

دون�لد  ي�شتغل 
ت����ر�م����ب ب��ال 
خ��ج��ل ع��ي��وب 
�ل�����ن�����ظ������م 
�ل�����ش��ي������ش��ي 
�لأم���ري���ك���ي, 
وي�������ش���ت���ع���د 
لعودته بدقة 
2024 ع�����م 

�ل���ولي����ت  يف 
ي�شيطر  �ل��ت��ي 
ع����ل����ي����ه����� 
 , ن يو ر جلمهو �
ت��ت��ّم حم���ولت 
توزيع  لإع���دة 
�ل������دو�ئ������ر 
�لن��ت��خ���ب��ي��ة 
�ل�شرعية خ�رج 



اجلمعة   7  يناير    2022  م   -    العـدد   13436  
Friday  7  January   2022   -  Issue No   1343614

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابداع اخلليج ملقاولت البناء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1849149 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد �شامل على الر�شا�س من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد �شامل على الر�شا�س من 49 % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زهر �شالح حيدره ال�شعيدى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ابداع اخلليج ملقاولت البناء ذ.م.م
EBDAA ALKHALEEJ CONTRACTING L.L.C

اإىل/ ابداع اخلليج ملقاولت البناء - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EBDAA ALKHALEEJ CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولد تر�شت خلدمات التنظيف العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2238606 
تعديل اإ�شم جتاري من/ جولد تر�شت خلدمات التنظيف العامة

GOLD TRUST SERVICES GENERAL CLEANING
اإىل/ جولد تر�شت للمقاولت و ال�شيانة العامة

GOLD TRUST  CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
 M1  -  ١4 �شرق   - ال�شياحي  النادي  ال�شياحي  النادي  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
-  مكتب C7  - 7 حمد �شعيد اأحمد احل�شاين اإىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 6  

٢٠٢١٠٢٠4٢9٢6 ٢٠٢١٠٢٠4٢9٢6 عمر عتيبه عبد اهلل احمد
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  43٢99٠١

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4١٠٠٠٠٢
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاولت امليكانيكية  4٢٢٠9٠3
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاولت الكهربائية  4٢٢٠9٠4

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رويال تراك لتن�شيق احلدائق واملقاولت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة    رخ�شة رقم:3863164 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ريحان �شوكت �شوكت ح�شني خان  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شلطان عبداهلل بدر �شيف البو�شعيدى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شلطان عبداهلل بدر �شيف البو�شعيدى من ١٠٠ % اإىل %5١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ رويال تراك لتن�شيق احلدائق واملقاولت العامة

ROYAL TRACK LANDSCAPING AND GENERAL CONTRACTING

اإىل/ رويال تراك لتن�شيق احلدائق واملقاولت العامة ذ.م.م
ROYAL TRACK LANDSCAPING AND GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الف�شاء لتاأجر ال�شيارات - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1003916-1 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

 تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 3*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل فرع

تعديل اإ�شم جتاري من/ الف�شاء لتاأجر ال�شيارات - فرع 1

AL FADA RENT A CAR - BRANCH  1

اإىل/ الف�شاء لتاأجر ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع

ALFADA RENT A CAR   - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة انظمة �شبكة الكمبيوتر

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1030253 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 3٠٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١ 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة انظمة �شبكة الكمبيوتر

COMPUTER NETWORK SYSTEMS ESTABLISHMENT

اإىل/ انظمة �شبكة الكمبيوتر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

COMPUTER NETWORK SYSREMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإلغاء اعالن �شابق
بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الرقم:CN 2025978 بال�شم التجاري:اجنل هو�س 
لأعمال الديكور ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 
الو�شع كما كان عليه �شابقا.  فعلى كل من له حق او 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س 
القت�شادية خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 
انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بروكر  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

ميدل اي�شت للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3026988 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363597  بتاريخ:   ٢ نوفمرب ٢٠٢١ 
با�ش��م:  موؤ�ش�شة ديرما بيوتي اإنك. 

وعنوانه: 65٠-3٢5 جادة لوران�س الغربي، تورنتو، اأونتاريو ام6ايه3ئي8– كندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

امل�شححة  والأم�شال  والكريات  واملرطبات  التجميل  م�شتح�شرات  حتديدا  و  بالب�شرة   العناية  منتجات 
للب�شرة؛ منتجات الوجه وحتديدا الأم�شال والزيوت والكريات؛ منتجات ترميم الب�شرة اجلافة وحتديدا 

الكريات و غ�شول )لو�شن(.
الواق�عة بالفئة:  3

و�شف العالمة:  كلمة " CIMEL"  مكتوبة باأحرف لتينية. 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   ٢ نوفمرب ٢٠٢١  املودعة حتت رقم:  363544  
با�ش��م:  بوليبايب ليمتد 

وعنوانه: برومهاو�س لني، اإدلينغتون، دونكا�شرتا�س يوريك�س، دي ان١٢ ١اأي اإ�س، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

والتمديدات  الأنابيب  كلورايد؛  البوليفينيل  من  امل�شنوعة  الأنابيب  اخلراطيم؛  املو�شالت؛  الأن��اب��ي��ب؛ 
م�شابك  املعدن؛  الأنابيب )و�شالت( غر م�شنوعة من  بالبثق؛ و�شالت  امل�شكل  البال�شتني  امل�شنوعة من 

واأقوا�س واأقفال الأنابيب وجميعها قطع وتركيبات لالأنابيب.
الواق�عة بالفئة:  ١7

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني "P" داخل دائرة 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   ٢ نوفمرب ٢٠٢١  املودعة حتت رقم:  363545  
با�ش��م:  بوليبايب ليمتد 

وعنوانه: برومهاو�س لني، اإدلينغتون، دونكا�شرتا�س يوريك�س، دي ان١٢ ١اأي اإ�س، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

مواد البناء )الغر معدنية(، اأنابيب �شلبة غر معدنية للبناء.
الواق�عة بالفئة:  ١9 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني "P" داخل دائرة 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363543  بتاريخ:   ٢ نوفمرب ٢٠٢١ 
با�ش��م:  بوليبايب ليمتد

وعنوانه: برومهاو�س لني، اإدلينغتون، دونكا�شرتا�س يوريك�س، دي ان١٢ ١اأي اإ�س، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

مواد البناء )الغر معدنية(، اأنابيب �شلبة غر معدنية للبناء.
الواق�عة بالفئة:  ١9

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " POLYPIPE " باأحرف لتينية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  364665  بتاريخ:   ١5 نوفمرب ٢٠٢١ 
با�ش��م:  بركي  بي تي واي ال تي دي

وعنوانه: ليفل 7، جي بي �شاوث �شتاف هاو�س رود يونيفر�شتي اوف كوينزلند ، ا�س تي لو�شيا، كوينزلند 
4٠67، اأ�شرتاليا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
برة غر كحولية؛ م�شروبات غر كحولية؛ املياه املعدنية والغازية؛ م�شروبات الفاكهة وع�شائر الفاكهة؛ 

اأ�شربة وغرها من امل�شتح�شرات الغر الكحولية لإعداد امل�شروبات
الواق�عة بالفئة:  3٢

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " Perkii "   مكتوبة بحروف لتينية.
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  364477  بتاريخ:   ١4 نوفمرب ٢٠٢١ 
II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك

١٠ نوفمرب ٢٠٢١   تاريخ الولوية 
وعنوانه: ٢٢8 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 9٠٢66، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم واملالب�س 

الواق�عة بالفئة:  ٢5
و�شف العالمة:  كتبت عبارة " META WALKER " باأحرف لتينيه

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  36447٠  بتاريخ:   ١4 نوفمرب ٢٠٢١ 
 II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك

١٠ نوفمرب ٢٠٢١  تاريخ الولوية 
وعنوانه: ٢٢8 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 9٠٢66، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
لبا�س القدم واملالب�س 

الواق�عة بالفئة:  ٢5
و�شف العالمة:  كتبت عبارة " META COMFORT " باأحرف لتينيه

ال�ش��رتاطات:  
اأو  القت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  به مكتوباً  التقدم  ذلك  لديه اعرتا�س على  فعلى من 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   ١٠ نوفمرب ٢٠٢١  املودعة حتت رقم:  364٢٠8  
با�ش��م:  �شركة راو للنب )ذ.م.م(   

العربية  الإم��ارات  ال�شناعية، دبي،  القوز  بر دبي،  العبدويل،  وعنوانه: م�شتودع رقم ١٠ ملك خالد حممد 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات  املقاهي؛  خدمات  الكافيرتيات؛  الكافيهات؛  املطاعم؛  خدمات  وامل�شروبات؛  الأطعمة  توفر  دمات 

التموين )بالطعام وال�شراب(؛ خدمات مطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات كافيرتيات اخلدمة الذاتية
الواق�عة بالفئة:  43

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " RaW "   كتبت ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   4 نوفمرب ٢٠٢١  املودعة حتت رقم:  3638٠٠  

با�ش��م:  زين بيفريج، ال ال �شي 

وعنوانه: ٢5١ ليتل فول�س دريف ويلمينجتون ديالوير ١98٠8، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

مياه معباأة

الواق�عة بالفئة:  3٢

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ZEN WTR " باأحرف لتينيه

ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  7 يناير 2022 العدد 13436

العدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
 اإخطار عديل للوفاء  

برقم املحرر 2021/0033087
اخطار عديل للوفاء مببلغ - ال�شرح  - اإنذار وتكليف بالوفاء

ANDRIQUE ED P. REGINO    املنذر / اأندريكوي اأي دي بيلي ريجينو - فلبيني اجلن�شية
عنوانه املختار : اإمارة ال�شارقة - كورني�س البحرة - مركز الفردان - بلوك a 108 - هاتف رقم: 065255594 - بوكالة املحامي/ 

MARK ROLAND LALUNIO .عبيد ال�شام�شي - �شد / املنذر اإليها / مارك رونالد للونو - فلبيني اجلن�شية
العنوان دبي - �شارع ال�شيخ زايد )E11( - الرو�شة - برج ذا اأونيك�س 2 - مكتب رقم 1008 - رقم الهاتف 05883539610

املو�شوع/ اإنذار وتكليف املنذر اإليه ب�شداد مبلغ 190،000 درهم )مائة وت�شعون الف درهم( للمنذر عن قيمة القر�س امل�شلم له 
من املنذر مع الفائدة القانونية املقررة لذلك، بتاريخ 2019/06/21 قام املنذر باإعطاء املنذر اإليه مبلغ وقدره 190،000 درهم 
)مائة وت�شعون األف درهم( وهو عبارة عن مبلغ اقرت�شه املنذر حل�شاب املنذر اإليه ومت حتويله بالفعل من ح�شاب املنذر حل�شاب املنذر 
اإليه وفق بيان ك�شف احل�شاب البنكي للمنذر ،  وبتاريخ 2020/04/30 تعهد املنذر اإليه / مارك رونالد للونو للمنذر / اأندريكوي 
ب�شداد مبلغ القر�س له يف اأي وقت يطلبه ، وبالفعل طالب املنذر اإليه اأكرث من مرة ولكنه مل ي�شتجب وبتاريخ 2020/10/10 
ومبوجب بريد الكرتوين �شادر من املنذر اإليه للمنذر تعهد فيه الأول لالأخر باأنه �شيقوم بدفع مبلغ القر�س وهو )190،000 در 
هم( بحد اأق�شى يف تاريخ 2020/11/30 او قبل ذلك التاريخ ، واأنه يف حال عدم قدرته على �شداد املبلغ املذكور قبل التاريخ املذكور 
�شيقوم بت�شليم كافة امل�شتندات الثبوتية ملمتلكاته يف ليفينج باراناك �شني يف نف�س التاريخ ك�شمانه حلقوقه ، اإل ان املنذر اإليه مل ي�شلم 
املنظر املبلغ امل�شتحق له يف املوعد املحدد لذلك ، - هذا وملا كان من املقرر طبقا لن�س املادة “272” من قانون الإجراءات املدنية اأنه 
:- يف العقود امللزمة للجانبني اإذا مل يوف اأحد املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اإعذاره املدين اأن يطالب 
“يجب وفاء احلق متى ا�شتويف �شروط ا�شتحقاقه القانونية  اأنه  بتنفيذه جربا”،  وكذلك ن�شت املادة )338( من ذات القانون على 
فاإن تخلف املدين وجب تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�شية طبقا للن�شو�س  القانونية”، ون�شت املادة 318 على اأنه : “ ل 
ي�شوغ لأحد اأن ياأخذ مال غره بال �شبب �شرعي فاإن اأخذه فعليه رده” - وتطبيقا لتلك املبادئ القانونية واإحقاقاً للحق واإعمال ملبادئ 
العدالة والقانون وحيث اأن اإمتناع املنذر اإليه عن �شداد املبلغ املايل املرت�شد يف ذمته بعد حماولة من حماولت الإثرار بال �شبب على 
ح�شاب املنذر - وحيث قام املنذر مبطالبة املنذر اإليه مرارا وتكرارا بذلك املبلغ املرت�شد يف ذمته ولكن مل يحرك الأخر �شاكنا جتاه 
ذلك، ويرف�س ق�شاء الدين بدون �شند قانوين اأو م�شوغ �شرعي  )) ل����������ذلك(( وب�شفتنا الوكالء القانونيني للمنذر، تنذركم وتكلفكم 
بالوفاء بالآتي:- 1. �شرورة �شداد مبلغ وقدره 190،000 درهم )مانة وت�شعون األف درهم( وذلك يف خالل خم�شة اأيام من تاريخ 
ت�شلمكم هذا الإنذار،  2. واأما يف حالة عدم التزامكم بدفع املبالغ امل�شتحقة للمنذر ف�شوف ت�شطر اأ�شفني لإتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية لإقت�شاء حق موكلنا مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شروفات والتعوي�شات الواجبة ف�شال عن اأتعاب املحاماة وفوائد التاأخر 

عن ال�شداد واملن�شو�س عليها قانونا وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى،
مقدمة عن املنذر: بوكالة املحامي / عبيد ال�شام�شي

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

Date 7/ 1/ 2022  Issue No : 13436
COURT OF APPEAL

MEMO OF Notification By publication
In appeal No. 3235/2021/305- commercial appeal 

Second Commercial Appeal Circuit No. 85
Appeal Subject: Appealing the judgment issued in Case No. 1408/2021 
commercial Partial and Charges, Expenses and Fees.
The appellant: Huda bint Abdullah bin Muhammad Al-Dakhil and others.
Address: UAE- Emirate of Dubai - Al Muraqqabat - Deira - Dubai - Abu Bakr 
Al Siddik Street - Century Building 21 - Office 203 - Agency of Lawyer/ Ahmed 
Al-Otaibi Mahdi.
Represented by: Ahmed Mahdi Fahd Badi Al-Atabi
The Appellees: 1- CBH World WC LLC. - Capacity as: Appellee
2- Chinese Business Hub, DWC LLC. - Capacity as: Appellee
Notification Subject: Appealing the judgment issued in Case No. 1408/2021 
commercial Partial. The court set a session on Wednesday, 12/1-2021, in the 
remote litigation hall, so you or your legal representative must be present and in 
your absence, you will be tried in absentia.
Prepared by HAMDA JUMA AHLI

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 7/ 1/ 2022  Issue No : 13436
Publication Legal Notice

Document No: 86/2022
Notifier: National Bank of Fujairah - Represented by lawyer/ Mohamed 
Al Serkal Advocates and Legal Consultants
First notified: Pure Readymix and Asphalt Concrete Industries LLC 
Fourth notified: Rajesh Kumar Krishna

Therefore
The first and fourth notified shall pay the sum of 14,721,000 dirhams on 
their owed promptly, the value of the cheque no (000251) drawn on the 
National Bank of Fujairah and due to the notifier on 29/09/2021, within 
five days from the date of the publication Notice.
In the event that the two notified fail to respond to this, the notifier will 
take all legal procedures that preserve his right by resorting to the judicial 
authorities and filing a case against the notified and charging them the 
legal interest and attorney fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

ال�شوادفى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
حممد ال�شواديف على ، م�شر   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )24481930A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0552021966

فقد�ن جو�ز �شفر

فقد املدعو / حممد �شهباز 
اي������ران     ، ب��������وري  ����ش���اه���ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )R40974640( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506163199

فقد�ن جو�ز �شفر
فيفي   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�شايودين،  دولهابي  �شافياه 
اجلن�شية  ان����دون����ي���������ش����ي����ا   
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
)c6835126( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

 0544704908

فقد�ن جو�ز �شفر

فقدان �شهادات  اأ�شهم ت
�شعيد  �����ش����ل����ط����ان  ال�����������ش�����ي�����د/   ف����ق����د 
 حم�����م�����د ������ش�����اع�����د ح����م����ي����د امل�����ه�����ري 
وال�شيد/  ASMAK1718355"
 حممد �شعيد حممد �شاعد حميد املهري

�شهادة   ASMAK1718356
العاملية  ال�����ش��رك��ة  م���ن  ����ش���ادرة  ا���ش��ه��م 
  )ASMAK )ا����ش���م���اك   ال��ق��اب�����ش��ة 
 1200 ���ش��اب��ق��ا ح�����ش��ة ك����ل ���ش��خ�����س 
عليها  ي����ع����رث  م������ن  ي�����رج�����ى  �����ش����ه����م  
القاب�شة ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ة   ت�شليمها 

ال���ه���ات���ف    رق�������م  ع����ل����ي  الت�����������ش�����ال  او 
�شلطان(  )ابو   0555822220
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عربي ودويل

••باري�س-اأ ف ب

ف�شاعداً  الآن  من  العامل  �شيكون 
قبل  م��ا  مرحلتني:  اإىل  مق�شوماً 
ك��وف��ي��د وم���ا ب���ع���ده... ل ع��ج��ب يف 
تركت  اجل��ائ��ح��ة  ه����ذه  لأّن  ذل����ك 
�شلوكيات  يف  ت���غ���ي���راً  ب�����ش��م��ت��ه��ا 
وع���ادات ك��ث��رة، واأر���ش��ت اجتاهات 

جديدة قد ت�شر دائمة.
اإىل  كوفيد-19  م��ن  ع��ام��ان  اأّدى 
دوام��ة من ع��دم اليقني، واآم��ال يف 
اجلوية،  ال��رح��الت  ت�شير  اإع����ادة 

واإلغائها.
���ش��م��ح��ت م���ع���اي���ر م���ق���ب���ول���ة اإىل 
ح��ّد م��ا خ��الل ال��ع��ام��ني، ب���دءاً من 
�شهادة  وح���ي���ازة  ال��ك��م��ام��ات  و���ش��ع 
اأنحاء  ك��ل  يف  بها  معرتف  �شحية 
كبر من  ج��زء  با�شتئناف  اأوروب���ا، 
الطران  �شركات  لكّن  ال��رح��الت. 
مليارات  ب��ل��غ��ت  خ�����ش��ائ��ر  ت���ك���ّب���دت 
املتوقع  م���ن  ول��ي�����س  ال���ي���وروه���ات. 
قبل  طبيعته  اإىل  الو�شع  يعود  اأن 
الأحوال،  اأح�شن  يف   2024 العام 
يف رحالت القطارات اأو الطائرات.

الأكرث  ه��و  اجل���وي  النقل  وق��ط��اع 
امل���الح���ة التي  ت�������ش���رراً: ف��ح��رك��ة 
انخف�شت مبقدار الثلثني يف العام 
نهاية  يف  اإل  ت�����ش��ل  مل   ،2020
الذي  امل�شتوى  اإىل   2021 العام 
خ�شو�شاً   ،2019 يف  عليه  كانت 
اآ�شيا،  اإغ��الق جزء كبر من  ب�شب 
الثاين-نوفمرب،  ت�����ش��ري��ن  وح��ت��ى 

الوليات املتحدة.
ومتكنت اخلطوط اجلوية املحلية 
ك���ان���ت متثل  ال���ت���ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة  اأو 
املرور  ح��رك��ة  م��ن   79% ح���وايل 
ب�شكل  ال�شمود  م��ن  الأزم����ة،  قبل 
اجلوية  اخل����ط����وط  م����ن  اأف�������ش���ل 

العابرة للقارات )34 يف املئة(.
و�شائل  ����ش���ه���دت  امل��������دن،  وداخ��������ل 

•• عوا�شم-وكاالت

ق���ان���ون ج���دي���د يف رح����م الإع������داد 
خلنق  الإي�����راين،  ال�����ش��ارع  يرتقبه 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��وات��ف والإن���رتن���ت، 
لتقييد  بهدف  اإن��ه  البع�س  يقول 
وتفادي  وال������راأي،  التعبر  ح��ري��ة 
اأو�شاع  ت��ردي  على  ال�شارع  غ�شب 

املعي�شة.
داخل  اأعد  الذي  القانون اجلديد، 
اأروقة النظام الإيراين ك�شفت عنه 
الدرا�شات  مل��رك��ز  ر���ش��ال��ة  م���وؤخ���را 
ال���ت���اب���ع ل���ل���ربمل���ان الإي���������راين، اإىل 
بدرا�شة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
عليه  ي���ط���ل���ق  م���������ش����روع  م���������ش����ودة 

“�شيانة الف�شاء الإلكرتوين«.
ملوقف  تف�شرا  ال��ر���ش��ال��ة  وق��دم��ت 
�شبكات  م����ن  الإي����������راين  ال���ن���ظ���ام 
مفاقمة  يف  ودوره��������ا  الإن�����رتن�����ت 
ال�شارع،  وغ�����ش��ب  الح���ت���ج���اج���ات 
القيود  بفر�س مزيد من  مطالبة 

لتفادي حدوث اأزمات مباغتة.
وخالل الحتجاجات ال�شابقة التي 
طالت جميع اأنحاء البالد تقريبا، 
الإنرتنت  خ��دم��ة  اإي������ران  ق��ط��ع��ت 

ب�شكل �شبه كامل.
وزارة  م�����ش��وؤول يف  ذك���ر  وح��ي��ن��ه��ا، 
قطع  اأن  الإي���ران���ي���ة  الت�������ش���الت 
“بقرار من جمل�س  الإن��رتن��ت مت 
واأن  الإيراين”،  ال��ق��وم��ي  الأم����ن 
ب��ق��رار من  اإل  “لن تعود  اخل��دم��ة 

املجل�س نف�شه«.
ج على  وامل���������ش����روع اجل����دي����د ع�������رَّ
الجتماعي”،  امل��ال  “راأ�س  م�شاألة 

 53% ك��ان��ت  اأّن��ه��ا  %70، ع��ل��م��اً 
قبل اجلائحة.

من ناحية اأخرى، ت�شّجل اأجزاء من 
الهند  وري��ف  وباك�شتان  ال��ربازي��ل 
وجنوب اإفريقيا واملك�شيك، من بني 
دول اأخرى، خ�شائر كبرة يف تعّلم 
ويخاطر  وال���ق���راءة.  ال��ري��ا���ش��ي��ات 
باملدار�س  امل��ل��ت��ح��ق  ال�����ش��ب��اب  ج��ي��ل 
حالياً بخ�شارة 17 تريليون دولر 
اإغالق  ب�شبب  الدخل  من  تقريباً 
وهو   ، باجلائحة  املرتبط  املدار�س 
البداية،  يف  كان متوقعاً  اأكرث مما 
ال��دويل ووكالت  البنك  ح��ّذر  كما 

تابعة لالأمم املتحدة.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة 
اأّن  امل���ت���ح���دة )ف�������او( م����ن  ل������الأمم 
جائحة كوفيد-19 �شتكون له اآثار 
الغذائي  الأمن  الأمد على  طويلة 
 2020 يف  اأّدى  ب��ع��دم��ا  ال��ع��امل��ي، 
الذين  الأ�شخا�س  ع��دد  زي��ادة  اإىل 

يواجهون خطر اجلوع.
العامل  اجل����وع يف  ت��ف��اق��م  وي���ه���ّدد 
خالل  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام   18%+“
وهو الأكرب منذ 15  عام واحد”، 
عاماً على الأقّل، اأكرث من اأي وقت 
م�شى الهدف الذي حّددته الأمم 
عليه  الق�شاء  يف  واملتمثل  املتحدة 

يف 2030.
مليون  ب�20  اجل���ائ���ح���ة  واأل����ق����ت 
املدقع  ال��ف��ق��ر  ب���راث���ن  ���ش��خ�����س يف 
خالل العام 2021 بح�شب اأحدث 
ال�شوؤون  ت��ن�����ش��ي��ق  مل��ك��ت��ب  ت��ق��ري��ر 

الإن�شانية التابع لالأمم املتحدة.
كما اأنه اأغرق العديد من الأنظمة 
ال�����ش��ح��ي��ة يف ال��ف��و���ش��ى، وك����ان له 
ت���اأث���ر ���ش��ار ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة اآف���ات 
املناعة  اأخ��رى مثل فرو�س نق�س 
وهذا  وامل��الري��ا.  وال�شل  الب�شرية 
العام، مل يتمكن 23 مليون طفل 

من تلقي اللقاحات الأ�شا�شية.

ت��اري��خ يف ح��ج��ب مواقع  ولإي�����ران 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، ف��ف��ي عام 
2017 مت حجب موقعي تليغرام 
مل��ن��ع تنظيم  واإن�����ش��ت��غ��رام م��وؤق��ًت��ا؛ 
حجب  تبعها  ج���دي���دة،  ت��ظ��اه��رات 
الحتجاجات  خ���الل  م��واق��ع  ع���دة 

احلا�شدة عام 2019.
ت�شفها  جمموعات  طهران  وتتهم 
اخل����ارج  يف  الثورة”  ب�”معاداة 
التوا�شل  م����واق����ع  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
على  للح�س  تليغرام؛  ا  وخ�شو�شً
التظاهر والنتفا�شة ال�شعبية �شد 

نظام املر�شد علي خامنئي.
وي�شطر الإيرانيون اإىل ا�شتخدام 
 )VPN( برامج لتجاوز احلجب
واملواقع  التطبيقات  اإىل  للو�شول 
فيما  ال�������ب�������الد،  يف  امل����ح����ج����وب����ة 
بينهم  امل�����ش��وؤول��ني،  ك��ب��ار  ي�شتخدم 
خامنئي واإبراهيم رئي�شي، تطبيق 

“تويرت” رغم حظره.
جرى  اإح�������ش���ائ���ي���ات  اأح��������دث  ويف 
ب�شاأن  املا�شي،  دي�شمرب  يف  ن�شرها 
عدد م�شتخدمي من�شات التوا�شل 
الج�����ت�����م�����اع�����ي، ف����ق����د ب����ل����غ ع����دد 
م�شتخدمي اإن�شتغرام 47 مليونا، 
بينما و���ش��ل ع��دد م��رت��ادي تويرت 

اإىل مليوين اإيراين.
ويف 24 مايو املا�شي، اعرتف اأمني 
لالأمن  الإي����راين  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأب����و احل�����ش��ن فروز  ال�����ش��ي��رباين، 
ال�����ش��ل��ط��ات يف بالده  ب����اأن  اآب�������ادي، 
ك��ث��را يف ح��ج��ب مواقع  اأف���رط���ت 
التوا�شل  وم��ن�����ش��ات  الإن����رتن����ت 

الجتماعي.

ال���ن���ق���ل ال����ع����ام ت���راج���ع���اً ح�������اداً يف 
ع�����دد م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا، خ����وف����اً من 
ب���امل���ر����س. وك�����ان هناك  الإ����ش���اب���ة 
الدراجات  لركوب  ازدهار ملحوظ 
لل�شيارات  ق��وي��ة  وع���ودة  ال��ه��وائ��ي��ة 

اخلا�شة.
ووفقاً ل�شركة ال�شت�شارات وحتليل 
“كانتار”،  الربيطانية  البيانات 
“كان لالأزمة ال�شحية تاأثر كبر 
عمليات  ب���ني  م�����ش��رتي��ات��ن��ا.  ع��ل��ى 
الإغ������الق واإغ������الق امل���ط���اع���م، بداأ 
املنزل،  يف  الطعام  ت��ن��اول  اجلميع 
متاجر  مبيعات  زي��ادة  اإىل  اأدى  ما 

ال�شوبرماركت«.
وه����ذا الجت����اه ب��ق��ي م�����ش��ت��م��راً مع 
الإبقاء على العمل عن بمُعد بدرجة 
مل ي�شبق لها مثيل قبل اجلائحة.

يف اأوروبا والوليات املتحدة، اأ�شبح 
الت�شوق  امل�شتهلكون معتادين على 
بوترة اأقّل، لكن با�شتخدام �شالت 

روات�������ب  ي���ت���ق���ا����ش���ون  اأّن������ه������م  اأو 
لإعادة  ا�شتقالوا  وق��د  منخف�شة 
ال��ع��ث��ور على  اأو  اأن��ف�����ش��ه��م  ت��وج��ي��ه 
بديل اأف�شل. يف الوليات املتحدة، 
ك��ان��ت ه��ذه ال��ظ��اه��رة ق��وي��ة ب�شكل 
“ال�شتقالة  باأنها  وو�شفت  خا�س 

الكربى«.
الأمم  م��ن��ظ��م��ة  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
)يون�شكو(، فاإن ال�شطراب العاملي 
هو  اجلائحة  عن  الناجم  للتعليم 
اأزمة تعليمية �شهدها العامل  اأ�شواأ 

على الإطالق.
اأغلقت  اجل���ائ���ح���ة،  م��واج��ه��ة  ويف 
معظم البلدان مدار�شها ومعاهدها 

وجامعاتها.
ل��ك��ّن ال��ع��واق��ب ك��ان��ت وخ��ي��م��ة: يف 
واملتو�شطة  امل��ن��خ��ف�����ش��ة  ال���ب���ل���دان 
الأطفال  ن�����ش��ب��ة  و���ش��ل��ت  ال���دخ���ل، 
امل���ت���اأّث���ري���ن ب�������ش���وء ال��ت��ع��ل��ي��م اإىل 

م��ن خالل  تقلي�شه  ي��ج��ري  ال���ذي 
الأن�����ش��ط��ة، ال��ت��ي ت��ت��م ع��رب مواقع 
بوا�شطة  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 

النا�شطني واخل�شوم ال�شيا�شيني.

تغيريات متوقعة
ومن املتوقع اأن ت�شهد اإيران، خالل 
جذرية  ت��غ��ي��رات  املقبلة،  ال��ف��رتة 
ال��ق��وان��ني اخل��ا���ش��ة مبواقع  ع��ل��ى 
�شبق  حيث  الجتماعي،  التوا�شل 
ومت تقدمي خطة ت�شمى ب�”حماية 
الف�شاء  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ني  ح��ق��وق 
الفرتا�شي” اإىل اللجنة اخلا�شة 
الربملان منت�شف  اأع�شاء  من قبل 

العام املا�شي.
وك���ان وزي���ر الت�����ش��الت الإي����راين 
النواب  وع����د  ب�����ور،  زارع  ع��ي�����ش��ى 
الثقة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��وي��ت  يف ج��ل�����ش��ة 
املا�شي،  اأغ�������ش���ط�������س  ب����ال����ربمل����ان، 
املعلومات  �شبكة  “خطة  بتنفيذ 
الأربعة  الأعوام  خالل  الوطنية”، 
“فر�س  اإن  ق�����ائ�����ال:  امل����ق����ب����ل����ة، 
ال�شتفادة من الف�شاء الإلكرتوين 
والالفت  اأ����ش���راره«.  بكثر  ت��ف��وق 
جاءت  الأخ��ر  امل�شروع  م�شودة  اأن 
والنتفا�شة  املياه  اأزم��ة  اأع��ق��اب  يف 
خوز�شتان،  حمافظة  �شربت  التي 
اإي��ران، حيث �شاهمت  جنوب غرب 
م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
الت�شامن  رقعتها، وت�شاعد  ات�شاع 

وفق  املتظاهرين”،  ل��ق��م��ع  اأوىل 
اخلطوة  “هذه  وت�شيف:  قولها. 
تن�شيق  اأي  ح�����دوث  م��ن��ع  ه��دف��ه��ا 
ب���ني امل���ت���ظ���اه���ري���ن«. ودل���ل���ت على 
قائد  “نائب  اإن  ق��ائ��ل��ة:  حديثها 
ق������وات احل����ر�����س ال����ث����وري حممد 
تخافوا  ل  �شابقا  قال  نقدي،  ر�شا 
خطة  على  و�شادقوا  التعليق  من 
القيود  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  احلماية”، 
�شبكات  ع��ل��ى  امل��رت��ق��ب��ة  اجل���دي���دة 

التوا�شل الجتماعي يف اإيران.
اأن هذه اخلطط والقوانني  ورغ��م 
ال��ت��ي ي��وا���ش��ل ال���ربمل���ان الإي����راين 
القيود  متريرها، خللق مزيد من 
تبقى  م��ا  وت�شفية  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
وفق  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال�شبكات  م��ن 
“حتايل  ف��اإن  الإيرانية،  النا�شطة 
احلجب  عمليات  على  الإي��ران��ي��ني 
واملن�شات  للمواقع  النفاذ  ب��ه��دف 
الجتماعية يف الف�شاء الإلكرتوين 

م�شتمر«.

“تليغرام« يف  مليونا   45
ك�شف  امل����ا�����ش����ي،  ال����ع����ام  ون���ه���اي���ة 
مركز  ع�����ن  ال���������ش����ادر  ال���ت���ق���ري���ر 
قرابة  اأن  الإي���������راين،  الإح�������ش���اء 
ي�شتخدمون  اإي����راين  م��ل��ي��ون   45
تطبيق تليغرام، حيث غردوا بنحو 
ال�شبكة  ه��ذه  يف  ر�شالة  مليار   15

الجتماعية يوميًّا.

الأول  ال���رب���ع  % يف   38 ب��ن�����ش��ب��ة 
بالربع  مقارنة   2021 العام  من 
عندما   2020 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
الكوكب.  يف  اجل��ائ��ح��ة  ان��ت�����ش��رت 
الإن��ف��اق عرب  اأّن  املجموعة  وت��ق��ّدر 
 4،2 اإىل  ي�����ش��ل  ق����د  الإن�����رتن�����ت 
تريليون دولر بحلول نهاية العام 

.2021
وت�شّببت الأزمة ال�شحية الناجمة 
عن جائحة كوفيد با�شطرابات يف 
عن  العمل  وجعلت  العمل،  ع��ادات 
��ع��د وا���ش��ع الن��ت�����ش��ار، حتى ل��و اأّن  بمُ
تبّنيه  م��ن  مت��ّك��ن��ت  الغنية  ال����دول 
ب�شهولة اأكرب من الدول الأخرى.

اأكرب.
كذلك، ارتفعت ن�شبة الت�شوق عرب 
ال�شحية،  الأزم��ة  الإنرتنت خالل 
ما دفع جتار التجزئة للتحول اإىل 

التجارة الإلكرتونية.
وقالت غاييل لو فلو�س املتخ�ش�شة 
جم���م���وع���ة  ل��������دى  ال�����ت�����وزي�����ع  يف 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  “كانتار” 
“لحظنا و�شول زبائن جدد، كبار 
اأ���ش��ب��ح��وا عمالء  ال�����ش��ن، وق���د  يف 

دائمني الآن«.
“اأدوبي”  �����ش����رك����ة  وب����ح���������ش����ب 
عرب  املبيعات  ازدادت  للربجميات، 
العامل  اأن����ح����اء  ك���ل  يف  الإن����رتن����ت 

بمُعد من  العمل عن  فارتفع معدل 
%10 اإىل 28%.

دائماً؟  الجت���اه  ه��ذا  �شيكون  وه��ل 
والتنمية  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  وف��ق��اً 
“تتوقع  الق��ت�����ش��ادي  امل���ي���دان  يف 
اللجوء  والأف��راد  ال�شركات  معظم 
اأكرب”.  ب�شكل  بمُعد  عن  العمل  اإىل 
العالية  امل��وؤّه��الت  ذوو  والعاملون 
ه��م امل��ر���ش��ح��ون امل��رّج��ح��ون للعمل 

عن بمُعد يف امل�شتقبل.
اأن���ت���ج ن��ت��ي��ج��ة خمتلفة  ل��ك��ّن ذل���ك 
اأدرك  فقد  امل��ت��ق��دم��ة:  ال��ب��ل��دان  يف 
اأّن  الأزم���ة  خ��الل  املوظفني  بع�س 
اهتماماتهم  اأح��د  يثل  ل  عملهم 

وبح�شب توقعات �شركة “غارترن” 
عن  ال��ع��ام��ل��ون  �شيمّثل  ل��ل��ب��ح��وث، 
الإجمايل  ال��ع��دد  م��ن   32% بمُعد 
العامل  اأن���ح���اء  ك��ل  ل��ل��م��وظ��ف��ني يف 
2021، يف  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 
العام  ع��ن   17% بن�شبة  ارت���ف���اع 

.2019
التعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 
القت�شادي  امل��ي��دان  يف  والتنمية 
ن�شر يف اأيلول-�شبتمرب، اأّن 47% 
م��ن اإج���م���ايل اأع�����داد امل��وظ��ف��ني يف 
��ع��د يف العام  بمُ ف��رن�����ش��ا ع��م��ل��وا ع���ن 
 25 ع��ن  ي��زي��د  ب��ارت��ف��اع   ،2020
نقطة يف عام واحد. اأما يف اليابان، 

الإعالمي  اخل��ط��اب  “حلحلة  يف 
ال��ر���ش��م��ي ب����اإي����ران، وك�����ش��ف��ت عن 
التي  العنيفة  الح��ت��ج��اج��ات  ذل��ك 
�شهدتها البالد بني عامي 2019 

وحتى نهاية عام 2021«.
وت�شيف: “جتاوزت تلك املظاهرات 
�شيا�شات  واأب��رزت  الفئوية،  �شفتها 
النظام املحلية والإقليمية املت�شببة 
يف تعبئة قطاعات متفاوتة �شده«.

الدولية،  ال��ع��ف��و  منظمة  وت��ق��ول 

ال�شعبي مع تلك املطالب، فامتدت 
اأخرى،  اإيرانية  ملدن  الحتجاجات 
الإيرانية  النا�شطة  تعبر  بح�شب 

�شحر مهتابي.

دور من�شات التوا�شل
حديثها  يف  م���ه���ت���اب���ي  وت������ق������ول 
اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
ومن�شات  الإل����ك����رتوين  ال��ف�����ش��اء 
�شاهمت  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

اإفريقيا يف منظمة العفو الدولية، 
حملة  اأن���ب���اء  ب�����داأت  “عندما  اأن����ه 
القمع الدامية يف الظهور يف اإيران 
العامل  �شدم   ،2019 ع��ام  نهاية 
الوح�شي  ال���ع���ن���ف  م�����ش��ت��وى  م����ن 

لقوات الأمن«.
�شحر  الإي��ران��ي��ة  النا�شطة  وت��ع��ود 
ال���ن���ظ���ام يف  اأن  ل���ت���وؤك���د  م��ه��ت��اب��ي 
الإنرتنت  قطع  اإىل  يلجاأ  طهران 
“كخطوة  الح���ت���ج���اج���ات  خ����الل 

قطعت  الإي���ران���ي���ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اإن 
الإنرتنت عمدا اأثناء الحتجاجات 
نهاية  ال�����ب�����الد  اج����ت����اح����ت  ال����ت����ي 
احلجم  اإخ���ف���اء  ب���ه���دف   ،2019
احل��ق��ي��ق��ي ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ل غر 
امل�����ش��روع ع��ل��ى اأي����دي ق���وات الأمن 

الإيراين �شد املحتجني.
ديانا  اأو���ش��ح��ت  امل��ن��ح��ى،  ه���ذا  ويف 
ن��ائ��ب��ة م��دي��رة املكتب  ال��ط��ح��اوي، 
و�شمال  الأو�شط  لل�شرق  الإقليمي 

املتوقع اأن يعود الو�شع اإىل طبيعته قبل 2024  

كوفيد يعيد ر�شم وجه �لع�مل بعد ع�مني من �لوب�ء 

�إير�ن تقّيد تطبيق�ت �لإنرتنت.. »قمع جديد« بن�س �لق�نون

كوري� �ل�شم�لية جتري جتربة على �ش�روخ فرط �شوتي 
•• �شيول-اأ ف ب

اأعلنت كوريا ال�شمالية  اأم�س اخلمي�س اأّنها اأجرت الأربعاء جتربة على �شاروخ 
فرط �شوتي يف اأول اختبار من نوعه هذا العام يف الدولة ذات ال�شالح النووي. 
اأمُطلق  ال��ذي  ال�شاروخ  اإّن  الر�شمية  ال�شمالية  الكورية  الأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
هدفاً  بدّقة  و”اأ�شاب  �شوتية”  فرط  انزلقية  حربية  “راأ�شاً  حمل  الأربعاء 
اأظهر قدرة  ال�شاروخ  راأ�س  اأن  الوكالة  واأ�شافت  700 كيلومرت”.  على بعد 
“جديدة” اإذ يتحرك جانبيا مل�شافة 120 كيلومرتا بعد انف�شاله عن من�شة 

الإطالق ل�شرب الهدف.
ق��درة على  واأك��رث  اأ�شرع  ال�شوت  �شرعة  �شرعته  تفوق  ال��ذي  ال�شاروخ  يعترب 
املناورة من ال�شاروخ العادي، مما يجعل اعرتا�شه اأكرث �شعوبة على اأنظمة 

الدفاع التي تنفق الوليات املتحدة عليها مليارات الدولرات.

الطران  ع��ل��ى  ال�شيطرة  ل��ت��وؤك��د  “عادت  ال��ت��ج��رب��ة  اأّن  ال��وك��ال��ة  واأو���ش��ح��ت 
احلركة  تقنية  اأداء  ولتقّيم  الن�شط  الطران  مرحلة  يف  ال�شاروخ  وا�شتقرار 

اجلانبية اجلديدة املطّبقة على الراأ�س احلربية النزلقية الفرط �شوتية«.
اأمبولت الوقود يف ظل  “نظام  اأي�شاً من  اإن التجربة حتّققت  قالت الوكالة 

الظروف اجلوية ال�شتوية«.
“خليط من  دافعة  م��ادة  من خ��زان يحتوي على  الأمبولت”  “نظام  يتكون 
يثبت بال�شاروخ عند  مادة موؤك�شدة ووقود يد حمرك ال�شاروخ بالطاقة” 
ت�شنيعه. يلغي هذا النظام احلاجة اإىل حتميل ال�شواريخ بالوقود يف موقع 
الإطالق كما هو احلال مع ال�شواريخ التقليدية التي تعمل بالوقود ال�شائل، 

وهي عملية طويلة متنح العدو الوقت لتحديد موقعها وتدمرها.
وكانت هذه ثاين جتربة كورية �شمالية يمُعلن عنها ل�شاروخ مزود براأ�س حربية 
اأحدث تقّدم تكنولوجي يف  انزلقية فرط �شوتية، وهو �شالح متطّور يّثل 

تر�شانة النظام ال�شتاليني. منذ و�شول كيم جونغ ايل اىل ال�شلطة قبل ع�شر 
وال�شواريخ  الع�شكرية.  تكنولوجيتها  �شريعا  ال�شمالية  �شنوات، طورت كوريا 
التي  اخلم�شية  اخل��ط��ة  يف  الأولويات”  “اأهم  �شمن  ت��ات��ي  ال�شوتية  ف��رط 

و�شعتها كوريا ال�شمالية كما اأعلنت و�شائل الإعالم الر�شمية ال�شنة املا�شية.
يعترب بع�س اخلرباء اأن الأ�شلحة فرط ال�شوتية ل تقدم �شوى فوائد حمدودة 
يف حني حذر اآخرون من اأنه يف حال طورت البالد بالكامل هذه التكنولوجيا 

فانها �شت�شكل تهديدا اأكرث خطورة للعامل.
تقليدية  روؤو����س  نقل  ال�شوتية  ف��رط  لل�شواريخ  يكن  بت�شميمها،  عمال 
“كارنيغي  الأمركية  الأب��ح��اث  جمموعة  من  باندا  اأنكيت  وكتب  نووية.  اأو 
انداومننت لل�شالم العاملي” يف تغريدة “يبدو اأن الكوريني ال�شماليني حددوا 
هذه الأ�شلحة فرط ال�شوتية على اأنها حاجة ع�شكرية رمبا لأنهم يعتربونها 
باندا  اأ���ش��اف  البال�شتية«.  لل�شواريخ  امل�����ش��اد  ال��دف��اع  جم��ال  يف  ف��ع��ال  ح��ال 

“�شنكون بحاجة اىل بيانات م�شتقلة ومف�شلة لتقييم الفعالية الفعلية لهذه 
اإذا اأخذنا بالعتبار الت�شريحني الكوريني ال�شماليني حول  ال�شواريخ. لكن 
هوا�شونغ-8 وهذا ال�شاروخ، يبدو اأن هذا الختبار قد �شار ب�شكل اأف�شل” من 

ذلك الذي نفذ يف اأيلول-�شبتمرب.
يف 2021 وبالإ�شافة اإىل �شاروخ هوا�شونغ-8، فرط ال�شوتي اأعلنت بيونغ 
بحر-اأر�س  ال�شواريخ  م��ن  جديد  ن��وع  على  جتربة  بنجاح  اأج���رت  اأن��ه��ا  يانغ 
قطار.  من  اأطلقت  �شالح  وقطعة  امل��دى  بعيد  ك��روز  �شاروخ  وهو  البال�شتية، 

نددت الوليات املتحدة واليابان وكندا باطالق ال�شاروخ الأربعاء.
انتهاكا  ي�شكل  الط��الق  “هذا  اإن  الأمركية  با�شم اخلارجية  وق��ال متحدث 
تهديدا جل��ران جمهورية  وي�شكل  املتعددة  ال��دويل  الأم��ن  لقرارات جمل�س 
ال�شم  م�شتخدما  الدولية”  وامل��ج��م��وع��ة  ال�شعبية  ال��دي��وق��راط��ي��ة  ك��وري��ا 

الر�شمي لكوريا ال�شمالية.

ب�يدن يخ�طب �لأمريكيني يف ذكرى هجوم �لك�بيتول •• وا�شنطن-اأ ف ب

جو  الأم��رك��ي  الرئي�س  ي�شتعد  الكابيتول،  على  الهجوم  على  �شنة  بعد 
اأمركية ل  لر�شم �شورة قامتة عن ديوقراطية  اأم�س اخلمي�س  بايدن 
الرئي�س  ت��رام��ب.  دون��ال��د  �شلفه  هجمات  ب�شبب  وخ�شو�شا  مهددة  ت��زال 
بالكفاح  الذي وعد خالل حملته النتخابية  الديوقراطي )79 عاما( 
من  غ  ت   14،00 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د  ���ش��ي��ت��ح��دث  اأمركا”  “روح  اأج����ل  م��ن 
الكابيتول، مقر الكونغر�س الأمركي، واىل جانبه نائبته كامال هاري�س.

اأثار اقتحام هذا ال�شرح قبل �شنة من قبل منا�شري دونالد ترامب �شدمة 
يف الوليات املتحدة والعامل، حني ح�شروا بالآلف اىل املبنى يف حماولة 

ملنع الربملانيني من امل�شادقة على فوز بايدن يف النتخابات الرئا�شية.
ل ينوي الرئي�س احلايل توفر انتقاداته. ففي خطابه يريد اأن يوؤكد على 
الناطقة  اأعلنت  كما  الفو�شى”  ترامب يف  للرئي�س  اخلا�شة  “امل�شوؤولية 

با�شمه جني �شاكي الأربعاء.
وقالت “ينظر )بايدن( اإىل ما حدث يف ال�شاد�س من كانون الثاين/يناير 
على اأنه تتويج ملا اأحلقته �شنوات حكم ترامب الأربع ببالدنا” مو�شحة اأن 

برملانيا حول املحر�شني على اأعمال العنف التي وقعت يف الكابيتول يف 6 
كانون الثاين/يناير 2021 يقرتب من اأو�شاطه؟

واأكد  الهجومية.  ت�شريحاته  ذل��ك  رغ��م  وا���ش��ل  ال�شابق  الرئي�س  لكن 
جمددا الثالثاء من دون اأن يقدم اي دليل، اأّن النتخابات الرئا�شية التي 
معتربا  “تزوير”  �شابتها عمليات   2020 بايدن يف نهاية  اأم��ام  خ�شرها 
اأن املر�شح اجلمهوري تقدم عليه باأكرث من  رغم  “جرية القرن”  اأنها 

�شبعة ماليني �شوت.
ت��ت��ج��اوز احل�شد  ل���دى �شريحة  ت��اأي��ي��دا  ال��ن��ظ��ري��ة لق���ت  اأن ه���ذه  وي��ب��دو 
اأظهر  فقد   .2021 الثاين/يناير  كانون   6 يف  الكونغر�س  هاجم  ال��ذي 
% فقط   55 اأن  الإخ��ب��اري  “اأك�شيو�س”  اأج��راه موقع  للراأي  ا�شتطالع 
من الأمركيني يعتربون اأن جو بايدن هو الفائز ال�شرعي يف النتخابات 

الأخرة.
للكثر  ي�شكل  بات  ال��ذي  كارتر  الأ�شبق جيمي  الأمركي  الرئي�س  وكتب 

“الرئي�س بايدن يدرك متاما التهديد الذي يطرحه الرئي�س ال�شابق على 
نظامنا الديوقراطي«.

وبذلك �شيخرج بايدن عن النهج احلذر الذي اعتمده البيت الأبي�س حتى 
الآن عرب جتنب ذكر الرئي�س ال�شابق بال�شم.

عن  بعيدا  البقاء  �شتكون  ال�شرتاتيجية  ف��ان  اجلمهوريني،  جانب  م��ن 
ال�شواء.

لن  اأن��ه  ماكونيل  ميت�س  ال�شيوخ  جمل�س  يف  املحافظني  زعيم  اأعلن  فقد 
�شناتور  جنازة  و�شيح�شر  اخلمي�س.  وا�شنطن  يف  املقررة  املرا�شم  يح�شر 

اأمركي �شابق يف اأتالنتا يف جنوب الوليات املتحدة.
ك��ان مقررا  ال���ذي  ت��رام��ب م��وؤمت��ره ال�شحايف  األ��غ��ى دون��ال��د  م��ن جانبه، 

اخلمي�س من دارته الفاخرة يف منتجع مارالغو يف ولية فلوريدا.
وامللياردير الأمركي الذي ل يرتاجع عادة عن مواقفه، هل يكون اعترب ان 
التحدث يف هذا اليوم �شي�شكل ا�شتفزازا كبرا؟ اأو اتخذ قراره لن حتقيقا 

“نيويورك  �شحيفة  ن�شرتها  مقالة  يف  معنوية،  �شلطة  الأمركيني  من 
اأمتنا العظيمة باتت ترتنح الآن على حافة هاوية تزداد عمقا.  تايز”، 
بدون القيام بتحرك فوري، نواجه خطرا جديا باأن ن�شهد مواجهة مدنية 

واأن نخ�شر ديوقراطيتنا الثمينة«.
اأم����ام ه���ذه الأم����ة امل��ن��ق�����ش��م��ة، ي��ري��د ب��اي��دن اأن ي��ق��رتح خ��ط��وات لتعزيز 
الديوقراطية الأمركية. يحاول الرئي�س ب�شكل خا�س اأن يعيد اإطالق 

ن�شو�س قوانني حول حق الأقليات بالت�شويت.
من جانب اآخر، يتوجه بايدن الثالثاء اىل ولية جورجيا )جنوب(، رمز 
املعارك املا�شية واحلالية من اأجل احلقوق املدنية، للتنديد ب� “املحاولت 

املنحرفة لتجريد مواطنني �شرفاء من حرياتهم الأ�شا�شية«.
القوانني  من  تكثف  التي  اجلنوب  يف  حمافظة  ولي��ات  مواجهة  يف  لكن 
التي تعقد و�شول الأمركيني املتحدرين من اأ�شول افريقية اىل �شناديق 

القرتاع، فان هام�س مناورة بايدن يبدو حمدودا.
لي�س فقط لأن الديوقراطيني ل ي�شيطرون على الكونغر�س اإل بغالبية 
اىل  و�شوله  على  �شنة  بعد  للرئي�س  ال�شيا�شي  الر�شيد  لأن  امنا  �شئيلة 

البيت البي�س، تراجع.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام: 

القدم  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  اأعلن 
عن اختيار احلكم الإماراتي الدويل 
عمر اأحمد اآل علي للم�شاركة يف اإدارة 
التي  لل�شيدات  اآ�شيا  ك��اأ���س  مباريات 
يناير   20 الفرتة من  �شتقام حالل 
املقبل  ف���رباي���ر   6 وح���ت���ى  اجل������اري 

بالهند.
ي���اأت���ي ذل����ك ���ش��م��ن اأط���ق���م ح���ك���ام " 
الفيديو" امل�شاعدين، التي ت�شم معه 
كيم  وال��ك��وري  �شباح،  على  العراقي 
هي جون، والقطري عبد اهلل املري، 
والتايالندي  حطاب،  حنا  وال�شوري 

�شيفاكوم بو اأودوم.
لتت�شمن  ال���ب���ط���ول���ة  ت���و����ش���ع  وم�����ع 
ف���ق���د مت  12 م���ن���ت���خ���ب���اً،  م�������ش���ارك���ة 
حكمة   32 ت���ع���ي���ني  ع����ن  الإع���������الن 
وحكما، من بينهم 16 حكمة وحكمة 
م�شاعدة من 15 دولة، وذلك لإدارة 
ح��د اأق�����ش��ى م��ن امل��ب��اري��ات يبلغ 29 
امللحق  م��ب��اري��ات  بينها  م��ن  م���ب���اراة 

املحتملة.
تاريخية  ���ش��اب��ق��ة  ال��ب��ط��ول��ة  وت�����ش��ه��د 
نظام  تطبيق  خ���الل  م��ن  م���رة  لأول 
من  اع��ت��ب��اراً  امل�شاعد  الفيديو  حكم 
م���ب���اري���ات ال�����دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي اإىل 
جانب مباريات امللحق، وبالتايل فقد 
6 حكام فيديو بالبطولة،  مت تعيني 
حيث �شيتم ا�شتخدام هذا النظام على 

ا�شتاد نايف مومباي و�شتاد بوين.

ومت اختيار اأطقم التحكيم بال�شتناد 
اإىل املهارات واملعرفة الفنية والقدرات 
على اإدارة املباريات واحلالة البدنية. 
وق��ام الحت���اد الآ���ش��ي��وي لكرة القدم 
العمل  ور���س  م��ن  جمموعة  بتنظيم 
دورات  �شمنها  وم���ن  وال��ت��دري��ب��ات، 
نظام حكم الفيديو امل�شاعد، من اأجل 
الفنية  املعاير  اأع��ل��ى  توفر  �شمان 

خالل البطولة.

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة الحت��اد �شيعمل  اأن جمل�س  الإم��ارات للدراجات  اأك��د من�شور بوع�شيبة رئي�س احت��اد 
على تنفيذ خطته ال�شرتاتيجية من اأجل تطوير اللعبة، وتو�شيع قاعدة ممار�شيها، وكذلك 
اإقامة العديد من البطولت املحلية، ف�شال عن امل�شاركة الفعالة بهدف الفوز والتتويج يف 

خمتلف البطولت العربية والآ�شيوية والدولية.
اهتماما  ي��ويل  اإن الحت��اد   / وام   / الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  بوع�شيبة يف ت�شريحات  وق��ال 
كبرا باملنتخبات الوطنية، من اأجل ال�شتحقاقات املقبلة، لفتا اإىل اأن املنتخب الأول اأنهى 
اأن يجهز به للم�شاركة يف دورة الألعاب  اأم�س مع�شكرا داخليا بالفجرة كان من املفرت�س 

اخلليجية بدولة الكويت والتي مت تاأجيلها اإىل �شهر مايو املقبل.
ال�شتحقاقات  من  العديد  اأجندته  على  لديه  للدراجات  الإم���ارات  منتخب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
2022 يف �شهر مار�س املقبل، يليها دورة الألعاب اخلليجية يف  اأبرزها البطولة الآ�شيوية 
26 فرباير املقبل، وكذلك  اإىل   20 مايو، ف�شال عن ط��واف الإم��ارات خالل الفرتة من 

طواف ال�شارقة الدويل يف ن�شخته ال�شابعة.
اأجل جتهيز  الدراجات من  الوطنية واحت��اد  الأوملبية  اللجنة  وك�شف عن وجود تعاون بني 
تنفيذ اخلطة  �شيتم  باري�س، حيث  2024 يف  اأوملبياد  يف  للم�شاركة  م��رزا  يو�شف  ال��دراج 
اأجل  الآ�شيوية من  النقاط  �شيتم خاللها جمع  التي  الفرتة  وهي  املقبل،  العام  بداية من 

التاأهل.

وتابع :" ثقتنا كبرة يف بطل الإمارات يو�شف مرزا بكل ما يلكه من اإمكانيات وخربات يف 
التاأهل للدورة املقبلة من الأوملبياد باري�س 2024، ورفع ا�شم الإمارات عالياً".

وفيما يتعلق مبو�شم احتاد الدراجات .. قال بوع�شية يف الوقت احلايل ت�شر الأمور بح�شب 
اخلطة املو�شوعة من قبل جمل�س الإدارة على اأن يتم اإنهاء املو�شم املحلي قبل �شهر رم�شان 
خمتلف  يف  للم�شاركة  الوطنية  منتخباتنا  مع  ال�شتعدادت  كافة  تتوا�شل  فيما  امل��ب��ارك، 

البطولت العربية والآ�شيوية والعاملية.
قيمة  لتحقيق   2022 العمل يف عام  الكثر من  الإدارة احلايل لديه  اأن جمل�س  واأ�شاف 
م�شافة على الإجنازات التي �شجلت يف املرحلة الأخرة واأكدت اأن دراجات الإمارات ت�شر 
يف الجتاه ال�شحيح واأبرزها اإحراز املنتخب ل�44 ميدالية يف البطولة العربية التي اأقيمت 
موؤخراً بجمهورية م�شر العربية، وهو اإجناز نفخر به جميعاً، و�شنوا�شل من اأجل حتقيق 

املزيد.
25 �شباقا،  اأن الحت��اد خالل الفرتة املا�شية نظم  وذكر رئي�س احتاد الإم��ارات للدراجات 
و�شيوا�شل العام اجلاري تنظيم 37 �شباقا اآخر لتنفيذ برناجمه على اأكمل وجه، وحتقيق 
اأهدافه الريا�شية واملجتمعية، مو�شحاً اأنه كان بالإمكان اإقامة املزيد من ال�شباقات اإل اأنه 

مت الكتفاء بذلك التزاما بالإجراءات الحرتازية املقررة من قبل اجلهات املخت�شة.
واأكد اأن دولة الإمارات توا�شل نهجها يف دعم خمتلف الريا�شات ومن بينها ريا�شة الدراجات، 
اأبوظبي ودبي  العا�شمة  واأبرزها يف  الإم��ارات  امل�شامر يف خمتلف  اإن�شاء  داأب��ت على  حيث 

وال�شارقة، ما يوؤكد الهتمام الكبر من قبل القيادة الر�شيدة باللعبة

الن�شخة  تنظيم  عن  الريا�شية"  ال�شبا  ند  "دورة  ل�  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
التا�شعة خالل �شهر رم�شان املبارك، مبجّمع ند ال�شبا الريا�شي، واعتمدت 
قائمة الريا�شات التي تت�شمنها الدورة هذا العام، والتي تت�شمن املناف�شة يف 
6 ريا�شات هي الكرة الطائرة، البادل تن�س، كرة ال�شلة بالكرا�شي املتحركة، 

�شباق اجلري، �شباق الدراجات الهوائية، اجلوجيت�شو.
ويفتح باب الت�شجيل يف �شهر فرباير املقبل اأمام الالعبني والفرق للم�شاركة 
بنظام  و�شيكون  ال���دورة،  مناف�شات  ج��دول  يف  املعتمدة  ال�شت  الريا�شات  يف 

الت�شجيل اللكرتوين املعتمد للدورة. 

الكرة الطائرة
فرباير   1 م��ن  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  بطولة  يف  للم�شاركة  ال��ف��رق  ت�شجيل  ي��ب��داأ 
يف  ال��الع��ب��ني  ت�شجيل  ي�شتمر  فيما   ،2022 ف��رباي��ر   22 حتى  وي�شتمر 
البطولة حتى 22 مار�س املقبل، و�شتكون اأولوية امل�شاركة للفرق التي اأكملت 
اأق�شى  14 لعًبا بحد  بت�شجيل  ت�شجيل لعبيها، وي�شمح  جميع م�شتندات 

يف الفريق الواحد، و10 لعبني كحد اأدنى، على اأن يكون عمر الالعب 18 
�شنة فما فوق من تاريخ اإقامة البطولة.

الكرة  لبطولة  التنظيمية  اللوائح  على  تعديالت  املنظمة  اللجنة  واأج��رت 
الطائرة لكي تتيح الفر�شة للفرق لال�شتعانة بالالعبني املحرتفني الذين 
بت�شجيل  ي�شمح  حيث  املناف�شات،  ق��وة  ل��زي��ادة  للفريق  �شمهم  يف  يرغبون 
الالعبني من غر املواطنني بحد اأق�شى 12 لعب يف الفريق الواحد واأل 
وبعد  اأدن���ى،  كحد  لعبني   2 عن  الفريق  يف  املواطنني  الالعبني  ع��دد  يقل 
انتهاء ت�شجيل الالعبني ل ي�شمح باإ�شافة اآخرين من خارج القائمة املعتمدة 
من  ال�شتبدال  يتم  اأك��رث  اأو  لالعب  اإ���ش��اب��ات  ح��دوث  حالة  ويف  الفريق  يف 

اأع�شاء الفريق امل�شجلني فقط.
و�شيتم توزيع الفرق الثمانية امل�شاركة على جمموعتني تتكون كل جمموعة 
من 4 فرق وتقام املباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد املراكز، ويتاأهل 
اأ�شحاب املركز الأول والثاين من كل جمموعة للدور ن�شف النهائي، وتقام 
الفريقان  يتاأهل  اأن  املغلوب، على  بنظام خروج  النهائي  دور ن�شف  مباراتي 

الفريقان  الأول والثاين، ويلعب  املركز  النهائية لتحديد  الفائزان للمباراة 
اخلا�شران يف دور ن�شف النهائي مبباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

و�شيكون يوم 22 فرباير املقبل هو بداية الت�شجيل يف باقي الريا�شات امل�شجلة 
بالدورة وهي اجلري والدراجات الهوائية والبادل تن�س واجلوجيت�شو وكرة 

ال�شلة بالكرا�شي املتحركة.

اجلري
واملقيمني  املواطنني  م��ن  للعدائني  اجل��ري  مناف�شات  يف  بامل�شاركة  ي�شمح 
فئات  وذل��ك �شمن عدة  الدولة،  داخ��ل  والدوليني من  املحليني  والالعبني 
ح�شب كل �شباق وهي �شباق 10 كيلومرتات للفئة املفتوحة للرجال وللن�شاء 
 5 �شباق م�شافة  الهواة، ويف  الأندية ومن يرغب من  فيها لعبي  وي�شارك 
م�شجلني  الغر  وال�شيدات  الرجال  من  للهواة  خم�ش�شة  فئة  كيلومرتات 
يف املنتخبات والأندية، و�شيتم تطبيق التباعد اجل�شدي بني امل�شاركني وفق 
الإج��راءات الحرتازية، كما �شيتم التحكيم يف هذه البطولة ح�شب اللوائح 

املعمول بها يف احتاد الإمارات لألعاب القوى.

الدراجات الهوائية
املواطنني  جلميع  كيلومرًتا   75 مل�شافة  الهوائية  ال��دراج��ات  �شباق  ي��ق��ام 
واملقيمني من الهواة ولعبي الأندية الذين ي�شاركون يف ال�شباقات الر�شمية 
وال�شيدات  للرجال  الهواة  وفئة  وال�شيدات  للرجال  املفتوحة  الفئة  �شمن 

وفئة اأ�شحاب الهمم بدراجات الطرق ودراجات اليد.

البادل تن�س
هما:  فئتني،  �شمن  الريا�شي،  ال�شبا  ند  جمّمع  مالعب  يف  املناف�شات  تقام 
الرجال  من  واملقيمني  املواطنني  مب�شاركة  فيها  ي�شمح  التي  ال��ف��ردي  فئة 
واملقيمني  للمواطنني  بامل�شاركة  فيها  ي�شمح  التي  الفرق  وفئة  وال�شيدات، 
 5 م��ن  الفريق  يتكون  اأن  وعلى  املحرتفني،  م��ن  اثنني  مل�شاركة  بالإ�شافة 

لعبني.

•• اأبوظبي-وام:

عاما   2022 ع����ام  اع��ت��ب��ار  ي��ك��ن 
القيمة  يف  وال�����ش��دم��ات  للمفاجاآت 
ال�����ش��وق��ي��ة لأب������رز ال���الع���ب���ني على 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل، ����ش���واء م���ن حيث 
القيمة  يف  امل����ل����ح����وظ  ال�����رتاج�����ع 
ال�����ش��وق��ي��ة ل��ك��ل م��ن��ه��م ع��ل��ى خلفية 
انتقالت  �شوق  �شرب  ال��ذي  الك�شاد 
الالعبني نتيجة جائحة كورونا، اأو 
مي�شي  بحجم  كبرة  اأ�شماء  ابتعاد 
لأول  وليفاندوفي�شكي  ورون���ال���دو 
60 لعبا يف  اأعلى  قائمة  م��رة عن 

العامل.
تران�شفر  حتديثات"  لآخ��ر  ووفقا 
ماركت" املوقع العاملي املتخ�ش�س يف 
�شفقات الالعبني والقيمة ال�شوقية 
كري�شتيانو  ت���راج���ع   .. ل���الأن���دي���ة 
التاريخي  الدويل  الهداف  رونالدو 
وري��ال مدريد  الربتغال  واأ���ش��ط��ورة 
ال�  امل��رك��ز  اإىل  يونايتد  ومان�ش�شرت 

الالعبني  ترتيب  جدول  يف   183
قيمته  وت���ق���در  ال���ع���امل  يف  الأغ���ل���ى 
35 مليون يورو،  ب�  اليوم  ال�شوقية 
فيما تراجع اأي�شا البولندي روبرت 
بايرن  ه������داف  ل��ي��ف��ان��دوف��ي�����ش��ك��ي 
جدول  يف   94 امل��رك��ز  اإىل  ميونيخ 

�شوقية  ب��ق��ي��م��ة  ال��ع��امل��ي،  ال��رتت��ي��ب 
الوقت  يف  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   50 تبلغ 
القيمة  فيه  ت��راج��ع��ت  ال���ذي  نف�شه 
ليونيل  ل��الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال�����ش��وق��ي��ة 
جرمان  �شان  باري�س  لعب  مي�شي 
اإىل 60 مليون يورو والذي و�شعته 

الرتتيب  ب��ق��ائ��م��ة   63 امل���رك���ز  يف 
لأغلى الالعبني يف العامل.

كانت  اأن  وب��ع��د  اآخ����ر  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
الفرن�شي  لالعب  ال�شوقية  القيمة 
املو�شم  يف  و�شلت  ق��د  مبابي  كليان 
 225 اإىل  ق��ب��ل��ه  وال������ذي  امل���ا����ش���ي 

اليوم  ت��راج��ع��ت  فقد  ي���ورو،  مليون 
كاأغلى  ي����ورو  م��ل��ي��ون   160 لتبلغ 
ويليه  ال�����ي�����وم،  ال����ع����امل  يف  لع������ب 
املركز  حم��ت��ال  الأغ����ل����ى  ق��ائ��م��ة  يف 
اإيرلينج  الرنويجي  الالعب  الثاين 
دورمتوند  بورو�شيا  لع��ب  ه��الن��د 

مليون،   150 تبلغ  �شوقية  بقيمة 
جونيور  فيني�شيو�س  الربازيلي  ثم 
لع�������ب ري��������ال م�����دري�����د يف امل����رك����ز 
 100 تبلغ  �شوقية  بقيمة  ال��ث��ال��ث 
ال�شوقية  وبالقيمة  ي����ورو،  م��ل��ي��ون 
امل�شري حممد �شالح  ياأتي  نف�شها 

الرابع،  املركز  يف  ليفربول  مهاجم 
ث��م الإجن��ل��ي��زي ه���اري ك��ني مهاجم 
توتنهام، والبلجيكي روميلو لوكاكو 
وال�شاد�س  اخل��ام�����س  امل��رك��زي��ن  يف 
بح�شب الرتتيب بقيمة �شوقية تبلغ 
100 مليون يورو اأي�شا لكل منهما، 

فرنانديز  ب���رون���و  ال��ربت��غ��ايل  ث���م 
لع���������ب م����ان���������ش���������ش����رت ي����ون����اي����ت����د، 
وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ك��ي��ف��ني دي����ربوي����ن يف 
امل��رك��زي��ن ال�����ش��اب��ع وال��ث��ام��ن بقيمة 
لكل  ي��ورو  مليون   90 تبلغ  �شوقية 
م��ن��ه��م��ا. وع��ل��ى �شعيد الأن���دي���ة مل 
ت�شهد قائمة ال� 10 الأوائل الأغلى 
من حيث القيمة ال�شوقية لالعبيها 
اأي ت��غ��ي��رات يف ال��رتت��ي��ب ح��ي��ث ل 
ال�شدارة،  �شيتي يف  يزال مان�ش�شرت 
وي��ل��ي��ه ب��اري�����س ���ش��ان ج���رم���ان، ثم 
يونايتد،  وم��ان�����ش�����ش��رت  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي، 
ميونيح،  ب���اي���رن  ث���م   ، ول��ي��ف��رب��ول 
مدريد،  واأتليتيكو  م��دري��د،  وري���ال 
القيمة  اأن  اإل  وبر�شلونة.  وتوتنهام 
ال�شوقية لكل منهم تراجعت قليال 
القيمة  اأ�شبحت  ن�شبي حيث  ب�شكل 
اليوم  �شيتي  ملان�ش�شرت  ال�����ش��وق��ي��ة 
اأن  ب��ع��د  ي���ورو  م��ل��ي��ون   992.10
ك��ان��ت ق���د ت��خ��ط��ت امل��ل��ي��ار ي����ورو يف 

دي�شمرب املا�شي.

العامل العبي  الأبرز  ال�شوقية  القيمة  يف  وال�شدمات  املفاجاآت  عام   ..  2022

رون�لدو يرت�جع للمركز 183 وليف�ندوفي�شكي 94 ومي�شي 63 يف ترتيب �لأغلى 

اللجنة املنظمة تبداأ اال�شتعدادات وتفتح الت�شجيل يف فرباير املقبل 

دورة ند �ل�شب� تعتمد 6 ري��ش�ت يف ن�شخته� �لت��شعة

»�لآ�شيوي« يخت�ر حكمن� �لدويل عمر �آل علي 
للم�ش�ركة يف �إد�رة مب�ري�ت ك�أ�س �آ�شي� لل�شيد�ت

رئي�س �حت�د �لإم�ر�ت للدر�ج�ت: �لبطولة �لآ�شيوية �أبرز حتدي�ت 
�لأولوي�ت ر�أ�س  على  ب�ري�س  لأوملبي�د  مريز�  وجتهيز   2022

•• اأبوظبي - وام:

�شتكون الإثارة حا�شرة يف قمة كاأ�س ال�شوبر الإماراتي لكرة القدم التي تنطلق اليوم 
اجلمعة على ا�شتاد هزاع بن زايد يف مدينة العني بن�شختها ال�14، وجتمع بني كل 
من اجلزيرة بطل الن�شخة املا�شية من م�شابقة الدوري الإماراتي و�شباب الأهلي 
ال�شمو رئي�س الدولة وتقام يف متام  اأي�شا من كاأ�س �شاحب  املا�شية  الن�شخة  بطل 

ال�شاعة 19:45، حتت �شعار "الإمارات ملتقى العامل".
اأن تكون  وينتظر جمهور الفريقني اللم�شة ال�شحرية احلا�شمة والتي من املنتظر 
بني اأبرز لعبي الفريقني من اأ�شحاب اللم�شات ال�شاحرة واحلا�شمة، �شواء ب�شناعة 
الأهداف اأو ت�شجيلها، وهما خلفان مبارك لعب اجلزيرة، وكارلو�س اإدواردو لعب 
�شباب الأهلي. ول يختلف اثنان على موهبة خلفان مبارك لعب فريق اجلزيرة؛ 

واأحد الالعبني الذين ينتظرهم م�شتقبل كبر يف الكرة الإماراتية، فخلفان يتلك 
مهارات كبرة، ت�شعه �شمن قائمة املبدعني يف الكرة، ول تتوقف مهاراته فقط على 
�شناعة الأهداف، بل ت�شجيل الأهداف اأي�شاً. لعب خلفان 21 مباراة مع اجلزيرة 
بكافة م�شابقات الرابطة عام 2021، بعدد دقائق 1539، و�شجل 4 اأهداف، وقدم 
اأما الربازيلي كارلو�س  36 فر�شة لزمالئه.  وقام ب�شناعة  حا�شمة،  متريرات   9
اإدواردو، لعب �شباب الأهلي، فقدم م�شتوى كبًرا خالل املو�شم املا�شي، رفقة فريقه 
املو�شم  األقاب يف  ب�3  فريقه  تتويج  و�شاهم يف  املتابعني،  كل  الإ���ش��ادة من  عليه  نال 

املن�شرم.
الرابطة  م�شابقات  بكافة  الأهلي  �شباب  مع  الربازيلي  الو�شط  خط  لعب  و�شارك 
خالل عام 2021 يف 33 مباراة، بعدد دقائق و�شل اإىل 2518، و�شجل 13 هدفاً، 

وقدم 6 متريرات حا�شمة، وقام ب�شناعة 33 فر�شة لزمالئه.

خلف�ن مب�رك وك�رلو�س �إدو�ردو .. �أبرز جنوم �للم�شة �ل�شحرية يف »قمة �ل�شوبر«
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•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلن نادي مان�ش�شرت �شيتي الذي 
الإجنليزي  ال������دوري  يف  ي��ن��اف�����س 
عاملية  �شراكة  توقيع  ع��ن  املمتاز، 
لطاقة  اأب�����وظ�����ب�����ي  �����ش����رك����ة  م�����ع 
امل�شتقبل "م�شدر"، املتخ�ش�شة يف 
والتنمية  املتجددة  الطاقة  جمال 
مبوجبها  ل��ت�����ش��ب��ح  امل�������ش���ت���دام���ة، 

�شريكاً ر�شمياً للنادي. 
عاملية  ���ش��رك��ة  "م�شدر"  وت���ع���د 
رائدة يف جمالت الطاقة املتجددة 

والتنمية  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل�شتدامة، حيث تركز على تطوير 
م�شاريع طاقة متجددة يف منطقة 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
العاملية،  الأ��������ش�������واق  وخم���ت���ل���ف 
 40 قرابة  يف  م�شاريعها  وتنت�شر 

دولة حول العامل.
اجلديدة،  الت��ف��اق��ي��ة  ومب���وج���ب 
مان�ش�شرت  ن����ادي  ي��ت��ع��اون  ���ش��وف 
جمموعة  يف  و"م�شدر"  ���ش��ي��ت��ي 
اإطالق  ت�شمل  التي  الأن�شطة  من 
اإىل  ت��ه��دف  حملة ع��امل��ي��ة ج��دي��دة 

على  العمل  باأهمية  الوعي  تعزيز 
و�شوف  املناخي.  التغر  احلد من 
ا�شت�شافة  م���ع  احل��م��ل��ة  ت��ت��زام��ن 
اأب���وظ���ب���ي  لأ�����ش����ب����وع  "م�شدر" 
لال�شتدامة، املن�شة العاملية املعنية 
بت�شريع وترة التنمية امل�شتدامة، 
 19-15 ال��ف��رتة  وال���ذي يقام يف 

يناير 2022.
���ش��ي��ب��ل��ي��ك، نائب  ���ش��ت��ي��ف��ن  وق�����ال 
يف  العاملية  لل�شراكات  اأول  رئي�س 
"نلتزم يف  نادي مان�ش�شرت �شيتي: 
النمو  بتحقيق  �شيتي  مان�ش�شرت 

وم�شوؤولة،  م�شتدامة  اأ�ش�س  وف��ق 
ت�شخر  ع���ل���ى  ن���ع���م���ل  اأن����ن����ا  ك���م���ا 
على  املجتمعات  لت�شجيع  �شوتنا 
ب���ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه���ود يف هذا 

اخل�شو�س".
ا�شتطعنا  "لقد  �شيبليك:  واأ�شاف 
ت����ق����دم م���ل���م���و����س خالل  حت���ق���ي���ق 
ندرك  ونحن  الأخ����رة،  ال�شنوات 
اأن بناء م�شتقبل م�شتدام مرهون 
بتعزيز �شبل التعاون مع ال�شركاء 
وامل�شجعني، وي�شرنا اأن تن�شم اإلينا 
اليوم "م�شدر" ك�شريك ر�شمي يف 

هذه الرحلة املهمة". 
بدوره قال حممد جميل الرحمي، 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
"م�شدر": "يعترب تغر املناخ من 
اأهم الق�شايا التي يواجهها العامل 
يف الع�شر الراهن والتي توؤثر على 
جميع مناحي احلياة، ومن خالل 
رفع  اإىل  الهادف  امل�شرتك  العمل 
م�شتوى الوعي واتخاذ الإجراءات 
ال�����الزم�����ة، ي��ك��ن��ن��ا حت���وي���ل هذا 
التحدي العاملي اإىل فر�شة للنمو. 
اأحد  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي  ويعد 

القدم،  الأندية يف عامل كرة  اأب��رز 
يف املقابل فاإن م�شدر تعترب حالياً 
العاملة  ال�شركات  اأهم  واحدة من 
ومن  النظيفة،  الطاقة  جم��ال  يف 
خالل ت�شافر جهودنا معاً واإقامة 

واملبادرات  الأن�شطة  م��ن  العديد 
بدور  ن�شاهم  اأن  يكننا  املختلفة، 

فاعل يف بناء م�شتقبل م�شتدام".
ي�شار اإىل اأنه من املقرر اأن ت�شبح 
جمال  يف  ع��امل��ي��ة  ق���وة  "م�شدر" 

الطاقة النظيفة حيث تهدف اإىل 
تو�شيع حمفظة م�شاريعها لت�شل 
اإىل  الإجمالية  الإنتاجية  طاقتها 
بحلول  جيجاواط   50 من  اأك��رث 

عام 2030.

م�ن�ش�شرت �شيتي يوقع �تف�قية �شر�كة ع�ملية مع »م�شدر«

•• املرفاأ – الظفرة -وام:

احلاكم يف منطقة  نهيان، ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  حتت 
�شمن   - الثانية  املحطة   - املغرة"  "بطولة  اجلمعة  ال��ي��وم  تنطلق  ال��ظ��ف��رة، 
الثانية،  بدورتها  والن�شاء"  للرجال  الكنعد  ل�شيد  الكربى  الظفرة  "بطولة 
اأبوظبي،  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  بتنظيم 

وت�شتمر لغاية 16 يناير احلايل يف �شاطئ مدينة املرفاأ مبنطقة الظفرة.
بقيمة  الأوىل  باملراكز  للفائزين  قيمة  جائزة   20 املغرة  بطولة  وخ�ش�شت 
تبلغ 680 األف درهم، موزعة على 10 جوائز لفئة الرجال و10 جوائز لفئة 
الن�شاء، اإذ يح�شل الفائز باملركز الأول يف كل فئة على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 
60 األف درهم، والثالث 50 األف درهم، والرابع  األف درهم، واملركز الثاين   80

درهم، واخلام�س 30 األف درهم، وال�شاد�س 25 األف درهم، و15 األف  األف   35
درهم لكل مركز من ال�شابع ولغاية العا�شر.

kingfish." الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع���رب  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  وي�����ش��ت��م��ر 
على  احل�شول  ويتم   ، يناير   16 لغاية   ،"aldhafrafestival.com
 9 ال�شاعة  من  يومياً  املرفاأ  مبدينة  البطولة  موقع  من  امل�شارك  رق��م  مل�شق 
خالل  من  اأو  باأبوظبي،  الراحة  �شاطئ  م�شرح  يف  اأو  م�شاًء،   6 ولغاية  �شباحاً 

مواقع الت�شليم املحددة للم�شاركني وفق موقع ت�شجيلهم.
للبطولة  الأول  اليوم  من  اعتباراً  الكنعد  �شيد  م�شاركات  ا�شتالم  �شيتم  كما 

ولغاية 16 يناير اجلاري يف املوقع ذاته  و بالتوقيت نف�شه .
وي�شرتط على امل�شاركني ا�شتخدام طريقة ال�شيد اللفاح "الت�شخيط" بال�شنارة 
"الهيايل، بري�شم،  اأنواعها  والون�س، ول ي�شمح ال�شيد بطريقة الألياخ بجميع 

نايلون، امل�شد�س البحري، املن�شلة اأو البويه وجميع الو�شائل الأخرى"، وت�شوير 
فيديو يظهر مراحل �شيد ال�شمكة و�شوًل اإىل حلظة وزنها، فيما �شيكون اأقل 

الن�شاء. لفئة  غرام  كيلو  و10  الرجال  لفئة  كجم  وزن للم�شاركة هو 25 
الإمارات  دولة  وزوار  واملقيمني  املواطنني  اأمام  البطولة مفتوحة  وامل�شاركة يف 
، وال�شيد مفتوح يف خمتلف مواقع ال�شيد يف الدولة، ب�شرط التقيد ب�شروط 
الأمن وال�شالمة ح�شب النظم واللوائح املتبعة يف الدولة وجهاز حماية املن�شاآت 
وهيئة البيئة – اأبوظبي. وتهدف البطولة اإىل التعريف ب�شواحل وجزر منطقة 
التقليدي،  ال�شمك  �شيد  ريا�شة  ملمار�شة  ال��ه��واة  اأم��ام  فر�شة  وخلق  الظفرة، 
ه��واة �شيد  ب��ني  التناف�س  روح  واإح��ي��اء  الأ���ش��م��اك  �شيد  ه��واي��ة  ون�شر  وتن�شيط 
اإىل جانب  الكنعد،  وتنظيم �شيد  البحرية  ال�شالمة  على  واحلفاظ  الأ�شماك، 

احلفاظ على امل�شابقات التقليدية الرتاثية التي تعرب عن تراث الإمارات.

برع�ية حمد�ن بن ز�يد .. »بطولة �ملغرية« �شمن »�لظفرة �لكربى ل�شيد �لكنعد« تنطلق �ليوم

اإحدى ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة والتنمية   • »م�شدر«، 
امل�شتدامة، ت�شبح �شريكًا ر�شميًا لنادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة القدم

تت�شمن اإطالق حملة عاملية لتعزيز اال�شتدامة قبيل انطالق  �شوف  • ال�شراكة 
اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة

•• اأبوظبي-الفجر

توجت �شرطة اأبوظبي  الفرق الفائزة مب�شابقة التجديف الثابت "رجال 
المارات  ام  حديقة  يف  فتن�س  بيك  �شالة  يف  اأقيمت   " والتي   و�شيدات 
باأبوظبي  �شمن املناف�شة  على درع معايل قائد عام �شرطة اأبوظبي ، يف 
بطولة  مدير عام �شرطة اأبوظبي  للمو�شم  الريا�شي 2022-2021

و فاز فريق قطاع املهام اخلا�شة باملركز الأول مب�شابقة التجديف الثابت 
، وفريق قطاع املوارد الب�شرية  باملركز الأول مب�شابقة التجديف  رجال 
الثابت �شيدات  وكّرم الفرق الفائزة،  العميد �شعيد حممد الكعبي  نائب 
مدير قطاع �شوؤون  القيادة ،  والعميد خمي�س را�شد  الكعبي مدير اإدارة 
�شاركت   التي  بالبطولة  واملنافذ   الأم��ن  �شوؤون   بقطاع  الأدل��ة اجلنائية 

فيها 8 فرق يثلون القطاعات ال�شرطية  .
، وح��از املركز  "رجال" قطاع الأم��ن اجلنائي   وح��از على املركز الثاين  
الثالث قطاع املوارد الب�شرية ،، وبالن�شبة  مل�شابقة  "ال�شيدات " فاز باملركز 

الثاين قطاع �شوؤون الأمن واملنافذ ،  وبالثالث قطاع  املهام اخلا�شة.
وعلى امل�شتوى الفردي "رجال"  اأحرز النقيب  �شلطان ال�شحي من قطاع 
من  املنهايل  علي  اأول   امل��الزم  وح�شل  الأول  املركز  على  اخلا�شة  املهام 
قطاع املهام اخلا�شة على املركز الثاين وفاز امل�شاعد اأول  �شيف العرياين 
من قطاع املهام اخلا�شة باملركز الثالث . وعلى امل�شتوى الفردي  "�شيدات 
" اأحرزت  كرية بنت حممد  من قطاع املوارد الب�شرية على املركز الأول 
امل��رك��ز الثاين  ال��ق��ي��ادة  على  ���ش��وؤون  وح�شلت  م��ن��رة  �شالح م��ن قطاع 

وحازت  ميلينا  مين�س  من قطاع املوارد الب�شرية على املركز الثالث.

�شرطة �أبوظبي تتوج �لف�ئزين  ببطولة 
»�لتجديف �لث�بت« للرج�ل و�ل�شيد�ت

•• اأبوظبي-وام:

ي�شت�شيف ا�شتاد هزاع بن زايد للمرة الأوىل يف تاريخه اليوم اجلمعة لقاء الن�شخة 
ال��ذي يجمع بني اجلزيرة بطل  القدم،  الإم��ارات��ي لكرة  ال�شوبر  14 من كاأ�س  ال� 
الن�شخة املا�شية من دوري املحرتفني، و�شباب الأهلي بطل الن�شخة الأخرة من 
بتوقيت   7:45 ال�شاعة  املباراة  تنطلق  الدولة، حيث  رئي�س  ال�شمو  كاأ�س �شاحب 

الإمارات.
وحتمل مباراة كاأ�س ال�شوبر الإماراتي �شعار "الإمارات ملتقى العامل" تاأكيداً على 
واأهم  اأك��رب  ووجهة  العاملية،  للمحافل  قبلة  اأ�شبحت  التي  الإم���ارات  دول��ة  مكانة 
"اإك�شبو  فعاليات معر�س  التي حتت�شن حالياً  الأر���س، وهي  الأح��داث على وجه 

واحد. مبكان  دويل  جتمع  اأكرب  دبي" يف   2020
وتعد هذه املباراة ثاين لقاء لكاأ�س ال�شوبر بني �شباب الأهلي واجلزيرة حيث التقيا 
بها  وف��از  العربية،  م�شر  جمهورية  يف  اأقيمت  والتي   ،2016 ن�شخة  يف  قبل  من 

�شباب الأهلي بنتيجة 2 - 1 .
ولن تكون قمة كاأ�س ال�شوبر �شهلة بني طريف اللقاء، حيث يدخل كل فريق املباراة 
بطموح الفوز، وت�شجيل رقم جديد، يف امل�شابقة، حيث يطمح �شباب الأهلي بطل 

الكاأ�س 5 مرات، يف ا�شتمرار تفوقه على جميع اأندية الإمارات بتلك البطولة، من 
خالل التتويج باللقب ال�شاد�س يف تاريخه.

اأما اجلزيرة فطموحه الفوز باللقب للمرة الأوىل يف تاريخه، بعدما مل يحالفه 
 2011 اأع���وام  يف  ���ش��ارك  قبل، حيث  م��ن  منا�شبات   4 يف  ب��ه  التتويج  يف  التوفيق 

و2012 و2016 و2017، ومل يتمكن من اإحراز اللقب فيهم.
موا�شم  يف  الح����رتاف  ع�شر  يف   5 ال���  األ��ق��اب��ه  يحقق  اأن  الأه��ل��ي  �شباب  وا�شتطاع 
"2008-2009، و 2013-2014، و 2014-2015، و -2016 2017، 

و2021-2020".
األقاب..   3 بعدد  والوحدة  العني  من  كل  الألقاب  عدد  يف  الثاين  املركز  يف  وياأتي 
و   ،2013-2012 و   ،2010-2009 م��وا���ش��م  يف  ال��ل��ق��ب  ال��ع��ني  ح��ق��ق  ح��ي��ث 
 ،-2018  2017 2011-2012، و  موا�شم  يف  والوحدة   ..  2016-2015
و 2018-2019.. فيما توج كل من الإم��ارات وال�شارقة باللقب مرة واحدة يف 

مو�شم -2010 2011 لالإمارات ومو�شم 2019-2020 لل�شارقة.
لكاأ�س  املا�شية  بالن�شخة  التتويج  اأج��ل  من  �شهاًل  الأهلي  �شباب  طريق  يكن  ومل 
اأهداف ودخول   8 �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، على الرغم من ت�شجيل الفريق 
مرماه هدف وحيد.. حيث د�شن الفريق م�شواره من دور ال�16 مبواجهة حتا وفاز 

عليه 3 - 0 ، ثم واجه الإمارات يف دور الثمانية وفاز عليه 2 - 0 ، اإىل اأن التقى 
بني يا�س يف ن�شف النهائي وفاز عليه 1 - 0 ، ليواجه الن�شر يف املباراة النهائية 
بهدف   93 بالدقيقة  القاتل  الوقت  يف   ،  1  -  2 عليه  ويفوز  الغالية  الكاأ�س  من 

كارتابيا من ركلة جزاء.
اأم��ا اجل��زي��رة فقد ت��وج بلقب ال���دوري الإم��ارات��ي، بر�شيد 57 نقطة، وب��ف��ارق 3 
بع�شر  تاريخه  يف  الثالثة  للمرة  باللقب  ليتوج  مالحقيه،  اأق���رب  يا�س  بني  ع��ن 

الحرتاف.
 17 الفوز يف  املا�شية حقق اجلزيرة  الن�شخة  ال��دوري يف  وخالل م�شوار م�شابقة 
لعبوه  و�شجل  مباريات،   3 يف  للخ�شارة  وتعر�س  مباريات،   6 يف  وتعادل  مباراة، 
كاأقوى خط هجوم، منها 33 هدفاً بالقدم اليمنى، و24 هدفاً بالقدم  64 هدفاً، 

الي�شرى، و4 اأهداف راأ�شية.
وياأمل طريف اللقاء يف التتويج باأول األقاب العام اجلديد، حيث ينتظر كل منهما 
مناف�شة على األقاب اأخرى �شواء يف بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، اأو 
كاأ�س رابطة املحرتفني الإماراتية، كما ي�شارك اجلزيرة بعد اأقل من �شهر يف كاأ�س 
للدولة  املحلي  للدوري  املقبل بو�شفه بطال  باأبوظبي يف فرباير  العامل لالأندية 

امل�شت�شيفة.

�ليوم.. ك�أ�س �ل�شوبر �لإم�ر�تي بني رقم جديد 
ل�شب�ب �لأهلي و�أول تتويج للجزيرة
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فريقه  مع  لف��ت  ب�شكل  املتاألق  �شالح  حممد  جنمه  على  القدم  لكرة  امل�شري  املنتخب  يعول 
ليفربول الإنكليزي هذا املو�شم، ل�شتعادة جمده يف نهائيات كاأ�س الأمم الإفريقية يف الكامرون، 

اعتباراً من مباراته الأوىل يف املجموعة الرابعة اأمام نيجريا الثالثاء املقبل.
ويت�شدر �شالح قائمة هدايف الدوري الإنكليزي املمتاز حتى الآن هذا املو�شم بر�شيد 16 هدفاً 
بينها هدفه الثاين يف مرمى فريقه ال�شابق ت�شل�شي 2-2 الأحد يف الدوري املحلي يف مباراته 

الأخرة قبل ال�شفر اإىل الكامرون.
األقاب  �شبعة  القارية بر�شيد  البطولة  الألقاب يف  القيا�شي يف عدد  "الفراعنة" الرقم  ويحمل 
اآخرها عام 2010 يف اأنغول، عندما توجوا باللقب الثالث توالياً )2006 يف م�شر و2008 

يف غانا(.
الوقت حتى  ذلك  منذ  التتويج  من�شات  وغابت م�شر عن 

وخ�شرت  النهائية  املباراة  بلغت  عندما   2017 العام 
اأمام الكامرون 1-2، قبل اأن تخرج خالية الوفا�س 

الأخرة  الن�شخة  يف  النهائي  ثمن  ال���دور  م��ن 
على اأر�شها على يد جنوب اإفريقيا.

انت�شرت  القاري،  الرغم من جمدها  وعلى 
م�����ش��ر م��رت��ني ف��ق��ط يف ���ش��ب��ع م��واج��ه��ات مع 

نيجريا املتوجة بثالثة األقاب، قبل مواجهتهما 
املرتقبة الثالثاء املقبل.

املنتخبات  على  ال�شوء  بر�س  فران�س  وكالة  ت�شّلط 
الأربعة يف املجموعة الرابعة، علماً باأن الأول والثاين 

النهائي،  ثمن  دور  اإىل  مبا�شرة  يتاأهل  جمموعة  ك��ل  يف 
اأرب���ع���ة م��ن��ت��خ��ب��ات حت��ت��ل املركز  اأف�����ش��ل  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة 

الثالث.
بقيادة  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  م�����ش��ر  ت���خ���و����س 

كارلو�س  ال���ربت���غ���ايل  م��درب��ه��ا 
كرو�س الذي وجه الدعوة 

اأ�شتون  م���ه���اج���م  اإىل 
ف����ي����ال الإن����ك����ل����ي����زي 

ح�شن  حم������م������ود 
 " يغيه يز تر "

العائد للتو من اإ�شابة اأبعدته عن املالعب منذ منت�شف ني�شان/اأبريل املا�شي.
ومل يلعب تريزيغيه )27 عاماً( اأي مباراة كاملة منذ عودته مطلع ال�شهر املا�شي، فجل�س على 
دكة البدلء يف ثالث مباريات دون اأن تتم ال�شتعانة بخدماته، قبل اأن يدفع به املدرب �شتيفن 

جرارد يف الدقيقة 80 من املباراة �شد برنتفورد الأحد.
الإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  م��درب  وم�شاعد  الإ�شباين  مدريد  لريال  ال�شابق  امل��درب  وق��ال 
اأ�شا�شية  ركيزة  �شيكون  اأنه  من  متاأكد  "اأنا  م�شيفاً  وجيد"،  متمر�س  لعب  "تريزيغيه  مرتني 

بالن�شبة لنا".
وعلى عك�س معظم املنتخبات املتوجهة اإىل الكامرون، �شتعتمد م�شر كما درجت العادة ب�شكل 
كبر على النجوم املحليني، حيث اختار كرو�س 19 لعباً من الدوري املحلي مع �شتة حمرتفني 

فقط يف اخلارج، بينهم �شالح ولعب و�شط اأر�شنال الإنكليزي حممد النني.
تدخل نيجريا النهائيات ب�شدمات عدة اأبرزها اإقالة مدربها الأملاين غرنوت روهر، وخ�شارتها 
وان�شحاب  متاأخر،  وق��ت  يف  له  الرتخي�س  طلبت  كونها  ديني�س  اإيانويل  مهاجمها  خدمات 

العديد من الالعبني الأ�شا�شيني ب�شبب فرو�س "كوفيد19-" والإ�شابات.
املوؤهل  الفا�شل  املمتازة" اإىل الدور  "الن�شور  املا�شي رغم قيادته  ال�شهر  واأقيل روهر مطلع 
لنهائيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر، وذلك ب�شبب النتائج املخيبة يف الت�شفيات، ومت تعيني 

املحلي اأوغو�شتني اإيغوافوين الذي خا�س مونديال 1994 مع نيجريا، خلفاً له موؤقتاً.
ناديه  مع  املتاألق  ديني�س  اإيانويل  خدمات  عن  التخلي  على  مرغماً  نف�شه  اإيغوافني  ووج��د 
الحتاد  بتاأخر  متحججاً  بامل�شاركة  له  الرتخي�س  الأخ��ر  رف�س  ب�شبب  الإنكليزي  واتفورد 

النيجري يف اإبالغهم يف الوقت املنا�شب بحاجته اإىل خدماته يف العر�س القاري.
كما ت�شببت اإ�شابة مهاجم نابويل الإيطايل فيكتور اأو�شيمهن بفرو�س "كوفيد19-" من 

حرمان نيجريا من خدمات هداف اآخر من الطراز الرفيع.
لكن نيجريا تكون اأكرث خطورة مما هي عليه عادة عندما تكون �شفوفها منقو�شة من بع�س 
املهني من  اأو اخلروج  الإفريقية،  بكاأ�س الأمم  الفوز  جنومها. لديها منتخب قادر على 

دور ثمن النهائي.
كانت  والتي  الربية(  ب�"دجورتو�س" )الكالب  امللقبة  بي�شاو  غينيا  بلغت 
لعقود منتخباً خفيف الوزن، النهائيات للمرة الثالثة على التوايل 

حتت قيادة مدربها املحلي با�شرو كاندي.
واكتفت  ال�شابقتني  الن�شختني  يف  النهائيات  يف  ك��ث��راً  ع��ان��ت 
الغابون  مع  اليجابي  بتعادلها   2017 عام  واح��دة يف  بنقطة 
1-1 يف املباراة الفتتاحية، ومثلها يف ن�شخة 2019 بتعادلها 

ال�شلبي مع بنني يف اجلولة الثانية من دور املجموعات.
ليوباردز  ب��الك  م��رم��ى  ح��ار���س  ي��ق��وده  ال���ذي  املنتخب  لكن 
اجلنوب اإفريقي جونا�س منديز ياأمل يف حتقيق فوزه الأول 
مبواجهة  ال��ك��ام��رون  ن�شخة  يف  م�����ش��واره  ي�شتهل  ع��ن��دم��ا 
باأنه �شحق الأخر 4-2 يف عقر داره يف اأم  ال�شودان، علماً 
درمان يف اجلولة الثانية من الت�شفيات الإفريقية املوؤهلة 
اأيلول-�شبتمرب  م��ن  ال�شابع  يف   2022 قطر  مل��ون��دي��ال 

املا�شي.
كان منديز واملهاجمان بيكيتي وفريدريك مندي �شمن 
و2019،   2017 ن�شختي  خا�شت  ال��ت��ي  الت�شكيلة 
و�شيكونون من املعول عليهم يف الن�شخة احلالية اإىل 
جانب ظهر نادي بورتو الربتغايل نانو ولعب و�شط 

رين�س الفرن�شي موريتو كا�شاما.
واح��دة عام  باللقب مرة  املتوج  ال�شودان  عاد منتخب 
1970، اإىل العر�س القاري بعد غياب دام 10 �شنوات 
وذلك عقب قهره جنوب اأفريقيا يف مباراة حا�شمة يف 

اجلولة ال�شاد�شة الأخرة من الت�شفيات.
نهائي  رب���ع  اإىل  اجلديان"  "�شقور  م��ن��ت��خ��ب  و���ش��ل 
2012، لكن من ال�شعب تخيل اأنه �شيكرر هذا الإجناز 
تيا خليفة  ب��ره��ان  املحلي  م��درب��ه اجل��دي��د  ق��ي��ادة  حت��ت 
الفرن�شي هوبر فيلود املقال من من�شبه عقب اخلروج 
وكاأ�س   2022 ملونديال  املوؤهلة  الت�شفيات  من  املخيب 

العرب 2021.
اأمام م�شر  ال�شودان بخ�شارة مذلة بخما�شية نظيفة  مني 
يف كاأ�س العرب ال�شهر قبل املا�شي، ومن ال�شعب تكرار فوزه 
الكبر على نيجريا برباعية نظيفة عام 1963 يف طريقه اإىل 

املباراة النهائية التي خ�شرها اأمام غانا بثالثية نظيفة.

•• دبي - وام:

للتن�س  الإم�����������ارات  احت������اد  ي��خ��ط��ط 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة م����ا ي���ق���رب م����ن 260 
 2022 اجل��اري  العام  خ��الل  بطولة 
ما بني بطولت عاملية ودولية وقارية 
وحم��ل��ي��ة، مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ، م���ا بني 
ب����ط����ولت ت�����ش��ن��ي��ف��ي��ة واأخ��������رى غر 
للن�شاط  ا�شتثماراً  وذل��ك  ت�شنيفية، 
الريا�شي  املو�شم  �شهده  الذي  الكبر 
امل��ا���ش��ي، وجعله  ال��ع��ام  التن�س  لحت��اد 
بطولة،   200 ح�����وايل  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ث��ق��ة م���ن ال���ع���امل يف ق����درة الإم������ارات 
اأعلى  ال���ب���ط���ولت ع��ل��ى  ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م 
م�شتوى من الحتياطات والإجراءات 
الح����رتازي����ة ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن ال����دول 
ال��ق��ل��ي��ل��ة يف ال���ع���امل ال���ت���ي جن��ح��ت يف 
التعامل مع جائحة كورونا، بعد عودة 
اأخ��رى يف اعقاب توقف  الن�شاط م��رة 

�شبه كامل العام الذي �شبقه.
وك�شف نا�شر يو�شف املرزوقي الأمني 
ت�شريحات  يف  التن�س،  لحت���اد  ال��ع��ام 
لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اأن التن�س 
باعتبارها  املحظوظة  الريا�شات  من 
بعد   - ال�����ع�����امل  يف  ري����ا�����ش����ة  ث�������اين 

للن�شاط  بعودتها  ي�شمح   - اجل��ول��ف 
ب��ع��د ت���وق���ف ف����رتة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 
الدويل  وذل��ك وف��ق تعليمات الحت��اد 
للعبه من منطلق اأنها اأقل الريا�شات 
باقي  بعك�س  ال��الع��ب��ني  ب��ني  اح��ت��ك��اك��اً 
اجلماعية  ���ش��واء  الأخ���رى  الريا�شات 

اأو الفردية.
واأو����ش���ح اأن���ه م��ع ع���ودة ال��ن�����ش��اط بعد 
�شهر يونيو املا�شي، تزايد الطلب على 
القدوم اإىل الإم��ارات وامل�شاركة يف كل 
ال��ت��ي تنظمها ال��دول��ة، يف  ال��ب��ط��ولت 

ظل اتباع الإجراءات الحرتازية التي 
تطبيقها  ع��ل��ى  التن�س  احت���اد  ح��ر���س 
بالتعاون مع كل �شركائه من اجلهات 
اجلهات  تعليمات  ووف���ق  التنظيمية، 
امل��خ��ت�����ش��ة، ع���الوة ع��ل��ى م��ا تتمتع به 
الإمارات من وجودها يف مكان متميز 
ال�����ش��رق والغرب،  ب��ني  ال��ع��امل  و���ش��ط 
و�شهولة النتقال منها واإليها اإىل اأي 
ل��ذل��ك فكانت قبلة  ال��ع��امل،  م��ك��ان يف 

لعبي التن�س يف العامل.
وق�������ال " ظ���ه���ر ذل������ك ب����و�����ش����وح من 

ال���دويل وروابط  خ��الل ثقة الحت���اد 
وتقديرهم  امل���ح���رتف���ني  ال���الع���ب���ني 
لت�شفيات  الإم��������ارات  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف 
بطولة  و  للتن�س،  ا���ش��رتال��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
اأجندة رابطة  اأبوظبي الدولية �شمن 
ال���الع���ب���ات امل���ح���رتف���ان، ع�����الوة على 
ب��اق��ي ال��ب��ط��ولت ال��ك��ربى م��ث��ل �شوق 
دبي احلرة، ومبادلة العاملية باأبوظبي، 
واحل����ب����ت����ور وغ�����ره�����ا، ع�������الوة على 
ا�شت�شافة 6 بطولت دولية يف التن�س 
ال�شاطئي للمرة الأوىل يف الإمارات". 

واأ�������ش������اف " خ������الل ك����ل ال���ب���ط���ولت 
املا�شي  ال����ع����ام  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
ب��ط��ول��ة، مل  ال�200  وال��ت��ي جت����اوزت 
الأمور  و�شارت  واح��دة،  م�شكلة  تظهر 
انعك�س  م����ا  وه������و  ط���ب���ي���ع���ي،  ب�����ش��ك��ل 
الدولة  ق�����درة  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي  ب�����ش��ك��ل 
مبختلف  ال��ب��ط��ولت  ك��ل  تنظيم  على 
واأ�شبحنا  ب��ل  والت�شنيفات،  ال��ف��ئ��ات 
البطولت  ت��ن��ظ��ي��م  ط���ل���ب���ات  ن��ت��ل��ق��ى 
القارية  اإل��ي��ه��ا م��ن الحت������ادات  ت��اأت��ي 
وال���دول���ي���ة ب��ك��ث��اف��ة، واأي�����ش��ا خمتلف 

البلدان ال�شقيقة وال�شديقة، وهو ما 
الذي  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  يف  �شي�شجعنا 
وف��ق ما هو خمطط  ي�شر  اأن  نتمنى 
ط����وارئ  او  ت���ع���دي���الت  اأي  ب�����دون  ل���ه 
حيث من املنتظر اأن يرتفع العدد اإىل 

حوايل 260 بطولة خمتلفة".
اأن  التن�س  العام لحت��اد  واأك��د الأم��ني 
ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه الإم��������ارات يف 
ا�شرتاليا  بطولة  ت�شفيات  ا�شت�شافة 
كان  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  للتن�س  املفتوحة 
ل��راب��ط��ة ال��الع��ب��ني املحرتفني  داف��ع��اً 

اإقامة  ا���ش��ت��م��رار  رغ��ب��ت��ه��م يف  لإب�����داء 
للعام  دب��ي  البطولة يف  ه��ذه  ت�شفيات 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل، ل��ك��ن اإع����الن 
الريا�شي  ال��ن�����ش��اط  ع����ودة  ا���ش��رتال��ي��ا 
حال  ال�شابقة،  الإغ���الق  حالة  واإل��غ��اء 
دون حتقيق رغبتهم يف العام اجلديد.

البطولت  ب���ني  م���ن  اأن  اىل  واأ�����ش����ار 
اجلديدة املحتمل تنظيمها هذا العام، 
عاما،   14 حتت  للتن�س  اآ�شيا  بطولة 
حيث اأن هناك توجه يف الحتاد القاري 
يتخذ  ومل  الإم���������ارات،  يف  لإق��ام��ت��ه��ا 

ال���ق���رار ب��ع��د. وق���ال " يف ظ��ل حت�شن 
املا�شي  ال��ع��ام  منت�شف  م��ن  الأو���ش��اع 
ون��ح��ن ن��ت��ل��ق��ى ط��ل��ب��ات ع���دي���دة لي�س 
وامل�شاركة  ال��ب��ط��ولت  لتنظيم  ف��ق��ط 
من  كثرة  طلبات  اأي�شا  ولكن  فيها، 
بالقدوم  ال���ع���امل  ح����ول  م���ن  لع���ب���ني 
والتدريب هنا يف املالعب املنت�شرة يف 
الدولة، نظراً ل�شهولة الو�شول اإلينا، 
ومن ثم �شهولة النتقال اإىل اأي مكان 
اخ���ر يف ال��ع��امل، ون��ح��ن ن��رح��ب مبثل 
اأي�شا  ن�شتفيد  لأن��ن��ا  ال��ط��ل��ب��ات  ه���ذه 
منها من منطلق اخلربة والحتكاك، 
يف  لعبينا  م�شاركة  ح��ال��ة  يف  خا�شة 
مثل هذه التدريبات". واكد اأمني عام 
احتاد التن�س اأن جمل�س اإدارة الحتاد 
بن  مكتوم  ب��ن  ح�شر  ال�شيخ  برئا�شة 
جمعة اآل مكتوم، يبذل جهوداً م�شنية 
لعبني  م�شتوى  وت��ط��وي��ر  لكت�شاف 
ال�شنية  امل���راح���ل  ب���ط���ولت  يف  ���ش��غ��ار 
التي تنظمها اأكادييات التن�س، والتي 
ت��ع��ت��رب ال�����ش��ري��ك ال���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
وذل��ك من  ال��دول��ة،  التن�س يف  ريا�شة 
اأجل بناء فريق للم�شتقبل يكون قادراً 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة ومب�شرة  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 

قريباً.

�حت�د �لإم�ر�ت للتن�س �لأر�شي ي�شتهدف تنظيم 260 بطولة يف 2022 

م�شر تعول على �شالح ل�شتع�دة جمده� �لق�ري 
•• كواالملبور-وام:

اأ�شفرت قرعة ت�شفيات بطولة كاأ�س اآ�شيا لكرة ال�شالت 
العا�شمة  يف  اأم�س  اأقيمت  التي   "  2022 الكويت   "
امل��ال��ي��زي��ة ك��والمل��ب��ور، ع��ن وق���وع منتخب الإم������ارات يف 
منتخبي  رفقة  ال��ق��ارة،  غ��رب  ملنطقة  الثانية  املجموعة 
العراق والبحرين، يف حني �شمت املجموعة الأوىل لهذه 

مان. املنطقة منتخبات لبنان وال�شعودية وفل�شطني وعمُ
منتخب  بينها  م��ن  منتخباً،   16 النهائيات  يف  ي�شارك 
 31 م�شاركة  الت�شفيات  ت�شهد  حيث  امل�شيف،  الكويت 
منتخباً، وجرى تق�شيم املنتخبات امل�شاركة على منطقتي 
ال�����ش��رق وال��غ��رب وال��و���ش��ط، يف ح��ني مت دم���ج منطقتي 

الو�شط مع اجلنوب.
اأبريل   15 اإىل   1 من  الفرتة  خ��الل  الت�شفيات  وتقام 
منطقة  ت�����ش��ف��ي��ات  الإم������ارات  ت�شت�شيف  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل، 
مقاعد  بخم�س  الفوز  على  التناف�س  ت�شهد  التي  الغرب 
الو�شط  من  منتخبات   4 تتاأهل  حني  يف  النهائيات،  يف 
واجلنوب، وتقام املباريات يف قرغيز�شتان. اأما يف منطقة 

النهائيات، و�شوف يتم  اإىل  3 منتخبات  ال�شرق فتتاأهل 
الإعالن لحقاً عن مكان اإقامة ت�شفيات املنطقة.

منتخبات/   3/ اآ�شيان  منطقة  مقاعد  ف��اإن  املقابل  ويف 
منطقة  بطولة  نتائج  على  بالعتماد  حتديدها  �شيتم 
اآ�شيان لكرة ال�شالت، والتي �شيتم اإجراء قرعتها لحقاً 

من قبل احتاد منطقة اآ�شيان لكرة القدم.
على  الت�شفيات  يف  امل�����ش��ارك��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ت�شنيف  ومت 
اأربعة م�شتويات، بالعتماد على نتائج بطولة اآ�شيا لكرة 

ال�شالت 2018 يف ال�شني تايبيه.
على  لبنان  منتخب  القرعة  اأوقعت  الغرب  منطقة  ويف 
ال�شعودية  منتخبات  جانب  اإىل  الأوىل،  املجموعة  راأ���س 
الثانية  املجموعة  �شمت  املقابل  ويف  وعمان.  وفل�شطني 
ال��ذي احتل  وال��ع��راق -  الإم����ارات  ثالثة منتخبات ه��ي 

املركز الرابع يف 2018 - والبحرين.
ويتاأهل اأول فريقني من كل جمموعة اإىل النهائيات، يف 
الفريقني احلا�شلني على  تقام مباراة ملحق بني  حني 
اأجل حتديد الفريق  الثالث يف كل جمموعة من  املركز 

احلا�شل على البطاقة اخلام�شة يف النهائيات.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ����ش���درت راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني الإم���ارات���ي���ة جم��ل��ة "كاأ�س 
والإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني  الإم���ارات���ي  ال�شوبر" 
�شيجمع  ال��ذي  الإم��ارات��ي  ال�شوبر  كاأ�س  اإقامة  مبنا�شبة 
 7:45 ال�شاعة  الأهلي يف متام  فريقي اجلزيرة و�شباب 
م�شاء اجلمعة 7 يناير اجلاري، على ا�شتاد هزاع بن زايد 

بالعني، حتت �شعار " الإمارات ملتقى العامل ".
و�شتكون املجلة متاحة رقميا عرب املوقع الر�شمي للرابطة 
ن�شخ  اإىل  اإ�شافة   ،  www.uaeproleague.ae

�شيتم توزيعها يوم املباراة على املوؤ�ش�شات الإعالمية.
اجلنيبي،  نا�شر  ل�شعادة عبداهلل  بكلمة  املجلة  وافتتحت 
رئي�س رابطة املحرتفني الإماراتية، اأكد فيها على اأهمية 
كربى  احتفالية  جلعله  ال��راب��ط��ة  ت�شعى  ال���ذي  احل���دث 

تتجاوز يف معناها اأكرث من مباراة كرة قدم.
طريف  عن  معلومات  �شفحاتها  بني  املجلة  ت�شمنت  كما 
املباراة،  لهذه  للو�شول  الفريقني  م�شرة  منها  ال�شوبر، 
علي،  ومهدي  كايزر  مار�شيل  باملدربني  خا�شة  و�شفحة 
ثم مواجهة بني اأبرز جنوم الفريقني يف خمتلف املراكز، 
وم��ن��ه��ا امل��واج��ه��ة ب��ني ق��ائ��دي ال��ف��ري��ق��ني ع��ل��ي خ�شيف 
وم��اج��د ن��ا���ش��ر، اإ���ش��اف��ة اإىل اإح�����ش��ائ��ي��ات واأرق�����ام حول 

ال�شوبر، وغرها من املعلومات املميزة.
الذي  ال��ك��رن��ف��ال  اإىل  ال�شوبر"  "كاأ�س  جملة  وت��ط��رق��ت 
التي  واجل��وائ��ز  احل���دث،  هام�س  على  ال��راب��ط��ة  تنظمه 
التذاكر  على  ال�شحب  يف  اجلماهر  ن�شيب  من  �شتكون 
اإلكرتونية،  عينية  ج��وائ��ز  ب��ني  وت��ت��ن��وع  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
األف درهم، متنح لفائزين   100 ل�  وجوائز مالية ت�شل 

اثنني مبعدل 50 األف درهم لكل واحد.

�لإم�ر�ت مع �لعر�ق و�لبحرين يف �لت�شفي�ت 
�ملوؤهلة لك�أ�س �آ�شي� لكرة �ل�ش�لت

»�ملحرتفني« ت�شدر جملة ك�أ�س �ل�شوبر 
�لإم�ر�تي ب�للغتني �لعربية و�لإجنليزية

•• اأبوظبي- وام:

عقدت رابطة املحرتفني ظهر اأم�س الجتماع التن�شيقي 
الفني ملباراة كاأ�س ال�شوبر الإماراتي التي �شتجمع فريقي 
اجلزيرة و�شباب الأهلي اليوم  اجلمعة  على ا�شتاد هزاع 
بن زايد يف العني. تراأ�س الجتماع وليد احلو�شني املدير 
ناديي  ممثلو  وح�����ش��ره  امل��ح��رتف��ني  ل��راب��ط��ة  التنفيذي 
احلكام،  اإدارة  ع��ن  وممثلون  الأه��ل��ي،  و�شباب  اجل��زي��رة 

م��ن خمتلف  العمل  وف��ري��ق  ال��ت��اأم��ني اخل��ا���ش��ة،  و�شركة 
الإدارات املعنية بالرابطة وا�شتاد هزاع بن زايد.

اللوج�شتية  الرتتيبات  ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل  ومت 
والإعالمية،  والتنظيمية،  الفنية  والأم���ور  للفريقني، 
وفريق  املن�شة،  ي�شار  على  اجلزيرة  فريق  �شيكون  حيث 
�شباب الأهلي على يينها. وا�شتعر�س ممثلو الفريقني 
الأبي�س  اجلزيرة  فريق  �شرتدي  حيث  امل��ب��اراة،  اأطقم 
الأحمر  بالطاقم  الأه��ل��ي  �شباب  �شيلعب  بينما  ك��ام��اًل، 

امل�شابقة، يف حال  15 من لئحة  امل��ادة  ك��ام��اًل، وح�شب 
انتهاء الوقت الأ�شلي بالتعادل، �شيتم الحتكام لركالت 

اجلزاء الرتجيحية.
م�شاء   5:45 يف  للجماهر  �شتفتح  البوابات  اأن  يذكر 
احتفاليات  م��ع  موعد  على  اجلماهر  و�شتكون  ال��ي��وم، 
وعرو�س خارجية يف حميط ا�شتاد هزاع بن زايد تنطلق 
من الرابعة ع�شرا، بالإ�شافة اإىل �شحوبات على جوائز 

عينية.

�لجتم�ع �لفني ل� »ك�أ�س �ل�شوبر« ي�شتعر�س 
�لرتتيب�ت �للوجي�شتية للفريقني



تخطف طفليه� ملنع تطعيمهم� �شد كورون�
اإ�شبانيا بتهمة خطف طفليها ملنع زوجها  ام��راأة يف جنوب  اأوقفت 

ال�شابق من تلقيحهما �شد كورونا، وفق م�شادر متطابقة.
البالغة  امل��راأة  اإن هذه  بر�س  فران�س  لوكالة  وقال م�شدر ق�شائي 
ر" بعد دعوى مرفوعة يف 16  46 عاماً مالحقة بتهمة "�شلب ق�شّ
اإ�شبيلية مبنطقة  املقيم قرب  الأول من طليقها  دي�شمرب -كانون 
الت�شال بطفليه  اأن��ه فقد  اإىل  امل��ذك��ور  الرجل  واأ���ش��ار  الأن��دل�����س. 
البالغني 12 عاماً و14 منذ مطلع نوفمرب -ت�شرين الثاين، واتهم 

زوجته ال�شابقة بخطفهما ملنعه من تطعيمهما �شد كورونا.
وبعد عمليات بحث مكثفة، �شلمت الأربعينية نف�شها للق�شاء �شباح 
ق�شائي.  م�شدر  وف��ق  "طفليها"،  ب�شحبة  اإ�شبيلية،  يف  الأرب��ع��اء 
واأخطر القا�شي املكلف الق�شية �شريعاً احلر�س املدين ب�شبب وجود 
"اأبلغت الوالد". اأن  اإل  "مذكرة بحث"، فما كان من هذه الهيئة 

ولفت ناطق با�شم احلر�س املدين اإىل اأن القا�شرين اللذين توقفا 
ّلما اإىل  عن ارتياد املدر�شة منذ مطلع نوفمرب -ت�شرين الثاين، �شمُ
والدهما بعد ظهر الأربعاء. اأما الأّم فقد اأوقفت احتياطياً بانتظار 

مثولها اأمام الق�شاء، وفق امل�شدر عينه.

حمكمة م�شرية حت�شم ق�شية  �شّف�ح �لإ�شم�عيلية
الأول  اأم�س  م�شر  �شرقي  الإ�شماعيلية،  جنايات  حمكمة  ق�شت 
الأرب���ع���اء ب���اإع���دام ع��ب��د ال��رح��م��ن ن��ظ��م��ي، امل��ع��روف ب��ا���ش��م "�شّفاح 
الإ�شماعيلية،"، بعد اإدانته بقتل رجل وف�شل راأ�شه عن ج�شده يف 
و�شح النهر يف �شارع مكتظ باملارة، وال�شروع يف قتل اثنني اآخرين.

ب�"�شفاح  امل��ع��روف  املتهم  اأوارق  بنقل  اأم���رت  ق��د  املحكمة  وك��ان��ت 
اإعدامه  الإ�شماعيلية" اإىل مفتي الديار امل�شرية لإبداء الراأي يف 
يف مطلع دي�شمرب املا�شي، وهي خطوة متهيدية قبل �شدور احلكم 
وتنفيذه. ويف مطلع نوفمرب املا�شي، �شهدت الإ�شماعيلية، �شرقي 
عن  ع��ام��ل  راأ����س  ال�شفاح  قطع  عندما  م��روع��ة،  اجل��ري��ة  م�شر، 
ج�شده و�شار فيها ب�شوارع املدينة، وحاول يف احلادثة نف�شها قتل 
الراأي  ل��دى  ال�شدمة  واأث���ارت اجلرية حالة من  اآخ��ري��ن.  اثنني 
التوا�شل  و�شائل  على  لها  فيديو  ن�شر  بعد  خا�شة  امل�شري،  العام 
باإحالة مرتكب اجلرية  العام امل�شري  النائب  الجتماعي. واأمر 
اإىل حمكمة اجلنايات املخت�شة ملعاقبته عما نمُ�شب اإليه مما تقدم، 
�شوغ  ممُ دون  بي�شاء،  اأ�شلحة  م��واد خم��درة، وحيازته  تعاطيه  وك��ذا 

قانوين، يف اأحد اأماكن التجمعات بق�شد الإخالل بالنظام العام.

تنفيذ ق�نون حظر زو�ج �لأطف�ل يف �لفلبني 
اأم�س اخلمي�س، مع  الفلبني  اأ�شبح زواج الأطفال غر قانوين يف 
�شت  واح��دة من كل  اأن  التنفيذ، علماً  قانون يحظره حّيز  دخ��ول 
فتيات يف هذه الدولة الآ�شيوية تدخل القف�س الزوجي قبل �شن 

الثامنة ع�شرة.
 12 املرتبة  اآ�شيا  �شرق  الواقعة يف جنوب  الفقرة  الدولة  وحتتل 
م��ن ح��ي��ث اأع��ل��ى ح���الت زواج اأط��ف��ال يف ال��ع��امل، وف���ق جمموعة 
"بالن اإنرتنا�شونال" احلقوقية ومقرها بريطانيا، ويحول انعدام 
اإحداث  دون  القدية  التقاليد  من  وع��دد  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 

تغير يف هذا املجال.
ون�����ّس ال��ق��ان��ون اجل��دي��د ال��ذي وّق��ع��ه الرئي�س رودري��غ��و دوترته 
ونمُ�شر اأم�س اخلمي�س، على اأحكام بال�شجن ت�شل اإىل 12 عاماً ملن 

يتزوج اأي �شخ�س دون �شن 18 عاماً، اأو ي�شاكنه.
هذا  من  زيجات  ينظمون  اأو  يرّتبون  الذين  الأ�شخا�س  وي��واج��ه 

النوع العقوبة نف�شها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ب� »ميزة تويرت«.. �أول حتديث يف و�ت�ش�ب خالل 2022
ي�شتعد تطبيق التوا�شل الفوري "وات�شاب" لإطالق اأوىل حتديثاته الكربى خالل العام اجلديد 2022.

اإ�شافة �شور ح�شابات جهات الت�شال اإىل  "وات�شاب" يعمل حاليا على  اأن  وذكر موقع "WABetaInfo" التقني 
تنبيهات الر�شائل التي تظهر على �شا�شة هاتف امل�شتخدم.

يف  بيتا"،  "وات�شاب  الفوري  التوا�شل  لتطبيق  التجريبي  الإ���ش��دار  يف  امليزة  ه��ذه  ا�شتخدم  ر�شد  اأن��ه  املوقع  وذك��ر 
الهواتف التي تعمل بنظام "اأي اأو اأ�س"، اأي اأجهزة اأبل، وخا�شة بالإ�شدار 15.

ومع تطبيق هذه اخلدمة، فاإن "وات�شاب" يكون قد ان�شم اإىل الجتاه العام يف التطبيقات الذي يظهر �شورة مع 
التنبيه، مثل "تويرت".

وعند تفعيل اخلدمة اجلديدة، �شيتلقى امل�شتخدم اإ�شعارا على �شا�شة هاتفه مع �شورة ملف ح�شاب امل�شتخدم الذي 
اأر�شل له ر�شالة عرب "وات�شاب".

ويف اأواخر العام املا�شي، بداأ "وات�شاب" يف اختبار الكثر من املزايا اجلديدة التي �شيجري اإطالقها يف العام اجلاري 
2022، مثل منح م�شريف املجموعات مزيدا من ال�شيطرة عليها.
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ب�لإجنليزية.. �إطالق خو�طر �ل�شيخ �ل�شعر�وي عن �لقر�آن �لكرمي
بعد نحو 23 عاما على رحيله، اأطلقت يف العا�شمة امل�شرية القاهرة ترجمة 
اللغة  اإىل  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ع��ن  ال�شعراوي  متويل  حممد  ال�شيخ  خ��واط��ر 

الإجنليزية، مبجلدات وتطبيقات اإلكرتونية.
وجاء اإطالق خواطر ال�شيخ ال�شعراوي، خالل حفل برعاية ال�شيخة عفراء 
ال�شعراوي  ال�شيخ  اآل نهيان، و�شارك يف احلفل جنل  �شلطان  زايد بن  بنت 
الأزهر  علماء  كبار  من  وع��دد  جمعة  علي  ال�شابق  امل�شرية  الديار  ومفتي 

ال�شريف وممثل عن �شفارة دولة الإمارات بالقاهرة.
وكان ال�شيخ ال�شعراوي، الذي توىل وزارة الأوقاف و�شوؤون الأزهر يف م�شر 
يف الفرتة من 1976 اإىل 1978، قد بداأ يف طرح خواطره يف تف�شر القراآن 
الكرمي ملدة تزيد على ربع قرن عرب درو�س اأ�شبوعية يف عدد من م�شاجد 
جملدات  يف  قبل  من  طرحها  ومت  امل�شري.  التليفزيون  و�شجلها  القاهرة 
باللغة العربية وو�شائط مرئية، وقبل �شنوات وبرعاية من ال�شيخة عفراء 
تطبيق  وت�شميم  الإجنليزية  اللغة  اإىل  الرتجمة  م�شروع  ب��داأ  زاي��د  بنت 
امل�شاركون  واأكد  والإجنليزية.  العربية  بالغتني  اخلواطر  ي�شم  اإلكرتوين 
الراحل  ال�شيخ  بها  حظي  التي  الرفيعة  العلمية  املكانة  التد�شني  حفل  يف 
اأث��ن��وا على فكرة  ال��ق��راآن الكرمي كما  ال��دوؤوب��ة يف تقدمي تف�شر  وج��ه��وده 

ترجمة خواطره للغة الإجنليزية لتو�شيع دائرة امل�شتفيدين من علمه.

�لأك�دميية �لفرن�شية ترف�س �إ�ش�فة كلم�ت ب�لإنكليزية 
اأكدت الأكاديية الفرن�شية اأنها م�شتعدة للجوء اإىل الق�شاء الإداري لإزالة 
الهوية  لبطاقة  امل�شتقبلي  النموذج  يف  الإنكليزية  باللغة  مكتوبة  كلمات 
الفرن�شية، على ما قالت الأمينة الدائمة لالأكاديية اإيلني كارير دانكو�س 
املوؤ�ش�شة  هذه  تراأ�س  التي  دانكو�س  كارير  وقالت  فيغارو".  "لو  ل�شحيفة 
طويلة  لفرتة  كانت  "الأكاديية  اإّن  لل�شحيفة  الفرن�شية  باللغة  املعنية 
�شاغية.  اآذان��اً  تلقى  كانت  وبيانات  ت�شريحات  اآرائها من خالل  عن  تعرّب 
اأما اليوم، فالت�شريحات كّلها ت�شيع"، معتربًة اأّن "ثمة حاجة اإىل التدخل 

ب�شكل اآخر".
ال���ذي �شممته احلكومة  ال��ه��وي��ة  م��ن  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  اأّن  الأك��ادي��ي��ة  وراأت 
هي  اجلمهورية  "لغة  اأّن  على  ين�ّس  ال��ذي  الد�شتور  مع  متعار�شاً  �شيكون 
الفرن�شية"، يف حال اأ�شيفت كلمة Surname الإنكليزية اإىل جانب كلمة 
Nom الفرن�شية )وتعنيان ال�شهرة(، اأو عبارة Given names اإىل جانب 
اإدراج الكلمات  اأن  Prenoms )اأي الأ�شماء الأوىل(. وراأت كارير دانكو�س 
ي�شاوي  اأن  قّرر  "من  مت�شائلًة  اأ�شا�شي"،  ملبداأ  "تقوي�شاً  ي�شكل  الإنكليزية 
الأنظمة  اأن  ولحظت  الوثيقة؟".  هذه  يف  والإنكليزية  الفرن�شية  اللغتني 
"بطاقة  )اي   Carte d'identite عبارة  ترجمة  تفر�س  التي  الأوروبية 
هوية"، بالفرن�شية( اإىل لغة ر�شمية اأوروبية اأخرى على الأقل،ل تن�س على 

وف�ة �ملمثلة �مل�شرية 
مه� �أبو عوف 

اأبو  م��ه��ا  امل�����ش��ري��ة  املمثلة  ت��وف��ي��ت 
ع����وف يف ���ش��اع��ة م��ب��ك��رة م���ن يوم  
 65 ناهز  اأم�س اخلمي�س عن عمر 
عاما بعد �شراع مع املر�س. ونعت 
الفنانة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  امل��ه��ن  ن��ق��اب��ة 
ال���راح���ل���ة يف ب���ي���ان ق���ال���ت ف��ي��ه اإن 
"�شالة اجلنازة ظهرا من م�شجد 
ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م، ���ش��الح �شامل" 
الفنانني عرب  ع��دد من  نعاها  كما 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
بدير  واأح��م��د  يون�س  اإ�شعاد  منهم 
البزاوي  وحم���م���ود  ع��ام��ر  ووف�����اء 
وم�شطفى �شعبان وناهد ال�شباعي 
وحممد ع��ادل اإم��ام وزي��ن��ة. ولدت 
الثاين  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب  م��ه��ا يف 
اجلامعة  وتخرجت يف   1956 عام 
الأمريكية بالقاهرة قبل اأن تن�شم 
ومنال  ومرفت  منى  اأخواتها  مع 
�شكلها  ال���ت���ي  اإم(  )ف������ور  ل���ف���رق���ة 
نهاية  ع���وف  اأب����و  ع���زت  �شقيقهن 
مع  ب��ال��ت��وازي  ال�شبعينات.  حقبة 
قدمها  الغناء  ع��امل  يف  انطالقها 
املخرج ح�شن الإمام يف دور �شغر 
اأمام  ال��ن�����ش��اء(  تظلموا  )ل  بفيلم 
ح�شني الإم��ام وهناء ثروت وحتية 

كاريوكا و�شعيد �شالح.

كوري� �ل�شم�لية: �لزعيم 
�لر�حل هو من �خرتع �لبوريتو

كوريا  يف  اإع������الم  و����ش���ائ���ل  ذك�����رت 
ال�شمالية اأن زعيم البالد الراحل، 
"بوريتو"،  اإي��ل، اخ��رتع  كيم جونغ 
املك�شيكيني  اأن  م��ع��روف��ة  اأن���ه  رغ��م 

هم الذين �شنعوها.
 Rodong" ���ش��ح��ي��ف��ة  واأوردت 
كوريا  يف  احلكومية   "Sinmun
والد  اإيل،  اأن كيم جونغ  ال�شمالية 
اأون،  ال��زع��ي��م احل���ايل، كيم ج��ون��غ 
فّكر يف اخ��رتاع هذه الوجبة، قبل 

رحيله قبيل وفاته عام 2011.
وقالت اإن ابنه يبدي اأي�شا اهتماما 

كبرا ب�"البوريتو".
كورية  اإع�������الم  و����ش���ائ���ل  ون�������ش���رت 
�شمايل مقاطع فيديو تظهر عددا 
من الأ�شخا�س وهم ياأكلون كميات 
ال��وج��ب��ة اخلفيفة خارج  ه��ذه  م��ن 

م�شنع لالأغذية.
اأي�������ش���ا ج����داري����ة كبرة  وظ���ه���رت 
وق��د علت  ال��راح��ل،  الزعيم  تظهر 
املطبخ  ابت�شامة عري�شة يف  وجهه 

وقد اأحاط به الطباخون.
"مرتو"  �����ش����ح����ي����ف����ة  وق��������ال��������ت 
لي�س  الدع��اء  ه��ذا  اإن  الربيطانية 
ال�شمالية،  ك���وري���ا  ع��ل��ى  ج���دي���دا 

وزعيمها الراحل.
وذكرت اأن الإعالم احلكومي هناك 
زع��م اأن كيم جونغ اإي��ل، اأح��زر 11 
هدفا يف لعبة الغولف وبكرة واحدة 

يف اأول مرة يار�س فيها اللعبة.
�شماليني  كوريني  معار�شني  لكن 
�شككوا يف الأمر ويف انت�شار الوجبة 

داخل البالد ال�شيوعية املنعزلة.

دو� ليب� تق�شي �إج�زة 
يف �لك�ر�ييب 

حديد ،  حبيبها  اأنور  عن  انف�شالها  بعد 
تق�شي الفنانة العاملية وعار�شة الأزياء  
الكاراييب حيث  اإج��ازة يف ج��زر  ليبا   دوا 
من  ���ش��ور  جم��م��وع��ة  متابعيها  ���ش��ارك��ت 
اإج��ازت��ه��ا ع��ل��ى ال�����ش��اط��ىء. ب���دت املغنية 
البالغة من العمر 26 عاًما ، مذهلة وهي 
ترتدي بيكيني منمق حتت �شرتة �شوفية 

خ�شراء زاهية مزينة بالفراولة.
كانت  بينما  حمبوكة  دل��و  قبعة  ارت���دت 
تتجول للتقاط �شورة �شخ�شية يف املراآة، 
وارتدت لحًقا الزي نف�شه  لال�شرتخاء 
على ال�شاطئ، ودفن قدميها يف الرمال.

اأبي�س  ف�شتانا  ترتدي  كانت  �شورة  ويف 
ال�شم�س  اأن حتجب وه��ج  لمعا وحت��اول 

من عينيها.

ظل ه�رب� لنحو 20 ع�م�.. و خر�ئط غوغل ف�شحته
اأوقعت خرائط غوغل واحدا من اأخطر عنا�شر ع�شابات 
هاربا  ظل  اأن  بعد  ال�شرطة  قب�شة  يف  الإيطالية  املافيا 
لنحو 20 عاما، ح�شبما قال حمقق لرويرتز اأم�س الأول 
اأثر  الأربعاء. وبعد حتقيق على مدى عامني، مت اقتفاء 
غالباغار  مدينة  يف  ع��ام��ا(   61( جامينو  جيوات�شينو 
باإ�شبانيا التي كان يعي�س فيها با�شم مزيف. وتقع املدينة 
خرائط  على  �شارع  �شورة  كانت  مدريد.  العا�شمة  قرب 
اأمام متجر للفواكه هي  غوغل يظهر فيها رجل ي�شبهه 
اخليط الأول الذي التقطته ال�شرطة لبدء حتقيق اأعمق. 
مكافحة  �شرطة  نائب مدير وحدة  األتيرو،  نيكول  قال 
تاأكيد  ال�شورة يف  "�شاعدتنا  اإيطاليا:  املافيا يف  ع�شابات 

)نتائج( التحقيق الذي كنا جنريه بالطرق التقليدية".
"�شتيدا" يف  املافيا  ع�شابة  يف  ع�شو  وه��و  جامينو،  ك��ان 
�شقلية، قد هرب من �شجن ريبيبيا يف روما عام 2002، 
لإدانته  احل��ي��اة  م���دى  بال�شجن  عليه  ��ك��م  حمُ  2003 ويف 
األتيرو اإن  بجرية قتل وقعت قبل ب�شع �شنوات. وقال 
اإعادته  ياأملون  واإنهم  اإ�شبانيا  جامينو حمتجز حاليا يف 

لإيطاليا بنهاية فرباير.

�شرطي�ن عجز� عن حم�ية نف�شيهم�
تعر�شت  للغاية  حمرجة  حادثة  الفيديو  لقطات  وثقت 
اث��ن��ني من  ه��اج��م جم��رم  اإذ  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال�شرطة  لها 

عنا�شرها دون اأن يتمكنا من حماية نف�شيهما.
ويظهر الفيديو رجال يرتدي مالب�س �شوداء اللون وهو 
ي�شتبك مع اثنني من عنا�شر ال�شرطة الربيطانية، اأمام 
�شيارتهما. وبني الفيديو، الذي �شوره اأحد املارة، الرجل 
الذي كان مقنعا وهو ينهال على �شرطي بالركالت رغم 
اأنه وقع اأر�شا، ثم وجه �شربات اأخرى ل�شرطي اآخر كان 
بجواره. ونه�س ال�شرطي الأول من على الأر�س وحاول 
مع زميله اأن ي�شعا حدا لعتداءات الرجل عرب امل�شد�شات 
ال�شاعقة، لكن بدا اأنها مل جتد نفعا مع هذا ال�شخ�س، اإذ 
وا�شل توجيه ال�شربات لهما. وذكرت �شحيفة "ال�شن" 
وق��ع يف  ال��ذي  الع��ت��داء  اأن  اأم�����س اخلمي�س  الربيطانية 
العا�شمة  جنوب  ك��روي��دون  منطقة  يف  مت  النهار،  و�شح 
الربيطانية لندن. واأ�شافت اأن العتداء اأدى اإىل اإ�شابة 
اأقل  بك�شور  الآخ���ر  اأ�شيب  كما  امل��خ،  يف  ب��ارجت��اج  �شرطي 

خطورة على "يد البلطجي" الذي �شربهما مرارا.
وذكرت ال�شرطة الربيطانية اأنها األقت القب�س على رجل 
يبلغ من العمر "23 عاما" ي�شبته يف �شلوعه يف احلادث 

الذي وقع يف 30 دي�شمرب املا�شي.

طفل ي�ش�ب ب�لعمى �ملوؤقت ب�شبب كورون�
عيد  �شنوات  ت�شع  العمر  من  يبلغ  بريطاين  طفل  ق�شى 
امليالد يف امل�شت�شفى وكاد اأن يمُ�شاب بالعمى اجلزئي ب�شبب 
تلميذ  فقد  ك��ورون��ا.  ب��ف��رو���س  مرتبط  ن���ادر  جانبي  اأث���ر 
بعد  الي�شرى  زاك موري ب�شره يف عينه  ال�شف اخلام�س 
اأقل من اأ�شبوع من اإ�شابته بفرو�س كورونا، حيث اأمُقفلت 
اإ�شابته  ت�شخي�س  بعد  املرعبة  املحنة  اأث��ن��اء  متاًما  عينه 
بالتهاب الن�شيج اخللوي املداري، وهو التهاب جلدي ربطه 
بع�س العلماء بفرو�س كورونا. وقد بقي زاك يف م�شت�شفى 
بري�شتول امللكي لالأطفال لعدة اأيام بعد تورم عينه ب�شدة، 

وخ�شع للعالج مب�شادات اللتهاب ب�شكل مكثف.

�شب�ن رحلو� بعد رف�س لق�ح كورون�
يعتقد كثرون اأن مر�س "كوفيد 19-" الذي ي�شببه 
ي��نب كبار  اإ���ش��اب��ات �شديدة  ك��ورون��ا، يوقع  ف��رو���س 
امل�شابني  املر�شى  عمر  متو�شط  لكن  فقط،  ال�شن 

باأعرا�س املر�س اخلطرة يبلغ 50 عاما.
اأم�س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  "ال�شن"  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأوردت 
لقاح  تلقي  ع���دم  خ��ط��ورة  ت���ربز  ق�شتني  اخلمي�س 

كورونا.
اأنها يف ماأمن من  اإن فيون بارنيت اعتقدت  وقالت 
الأمر  لكن  ���ش��اب��ة،  لأن��ه��ا   "-19 "كوفيد  ع��واق��ب 

انتهى بها يف غيبوبة ا�شتمرت 5 اأيام.
ومل ي��ق��ف الأم����ر ع��ن��د ه���ذا احل����دث، ف��ق��د ت�شاقط 
امل�����ش��ي على  اإىل تعلم  ب��ح��اج��ة  واأ���ش��ب��ح��ت  ���ش��ع��ره��ا، 

قدميها من جديد.
حتث  فيون  اأ�شبحت  الأوان،  وف��وات  الإ�شابة  وبعد 
املر�س  اأن  موؤكدة  اللقاح،  تلقي  على  الربيطانيني 

لي�س خطرا على كبار ال�شن فح�شب.

وتعد حالة فيون نادرة على �شعيد الأعرا�س التي 
يت�شبب بها فرو�س كورونا.

ويف ق�شة اأخرى، توفيت احلامل �شادي اإك�شلي )24 
عاما(، التي رف�شت تلقي لقاح كورونا.

ابنته  اأق��ن��ع��وا  اللقاح  مناه�شي  اإن  وال��ده��ا  وي��ق��ول 
�شتقتل اجلنني  فاإنها  اللقاح،  باأنها لو ح�شلت على 

يف اأح�شائها.
املا�شي،  دي�شمرب   يف  الربيطانية  ال�شيدة  وتوفيت 
لكن الأط��ب��اء متكنوا م��ن اإن��ق��اذ امل��ول��ود ع��ن طريق 

عملية قي�شرية. 
ويف ق�شة ثالثة، قرر املتطوع يف تقدمي الرعاية غلني 
عدم  عاما(   51( العمر  من  يبلغ  اأب  وهو  مباريت 
به نظرا ل�شعف  املحدق  اللقاح، رغم اخلطر  تلقي 
جهاز املناعة لديه، لكنه تويف لحقا ب�شبب كورونا. 
"يا  للممر�شات:  مباريت  غلني  كلمات  اآخر  وكانت 

ليتني تلقيت جرعة "اللقاح"!".

كودي رينيه كامريون خالل ح�شورها موكب هوليوود ال�شنوي التا�شع والثمانني يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. ا ف ب

ب�ري�س هيلتون ت�شتمتع ب�شهر 
�لع�شل يف �مل�لديف

املالديف  ري��وم من  كارتر  زوجها  ال�شنة مع  راأ���س  بعيد  هيلتون   باري�س  احتفلت 
حيث يوا�شالن �شهر الع�شل الذي ي�شتغرق �شبعة اأ�شابيع. 

القبل  تبادل  اىل  بالإ�شافة  حيث  املمتع  ع�شلها  �شهر  من  �شوراً  باري�س  ت�شارك 
مع زوجها كارتر ريوم فهما ينوعان ن�شاطاتهما الرتفيهية مع ق�شاء الع�شاوات 
الرومان�شية على ال�شاطئ وغرف فندقية حتت املاء وغرها من الت�شهيالت التي 
تقدمها جزر املالديف بالإ�شافة اإىل م�شهد املياه الزرقاء التي ل يحدها الب�شر.
اأقام الزوجان ال�شعيدان يف فندق  Conrad Maldives  من فئة اخلم�س جنوم 
يف جزيرة Rangali ، حيث ي�شم املنتجع املذهل غرًفا حتت املاء و 12 مطعًما 
وباًرا مبا يف ذلك مطعم Ithaa Undersea الرائع ، على بعد خم�شة اأمتار من 

�شطح املحيط..


