
   

�لإمار�ت تعلن عن �لتز�مات »�أقوى باحتادنا« يف 
يومها �لأول مبجل�س �لأمن للفرتة 2023-2022 

•• نيويورك-وام:

�أعلنت �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة عن �لتز�مات )�أق��وى باحتادنا( خالل 
ع�شويتها يف جمل�س �لأمن للفرتة 2022-2023 م�شرت�شدة يف هذ 
�ل�شاأن باللتز�مات �لتي تت�شمن تاأمني �ل�شالم وتعزيز �ل�شمولية وبناء 
�لقدرة على �ل�شمود و �لتحفيز على �لبتكار، طو�ل فرتة عملها مبجل�س 

�لأمن، و�أثناء �نخر�طها مع �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة.
�لد�ئمة  �ملندوبة  ن�شيبة  لنا  �ل�شفرية  معايل  قالت  ذل��ك،  على  وتعليقا 
�لأمن  �شيعك�س عملنا يف جمل�س  �ملتحدة:  �لأمم  لدى  �لإم��ار�ت  لدولة 
و�شمولية  ت�شامح  من  و�شعب  كدولة  منثله  ما  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لتابع 

و�إميان باأننا �أقوى باحتادنا.                             )�لتفا�شيل �س4(

�لوليات �ملتحدة تدين ��شتيالء �حلوثيني على �شفينة �ل�شحن 
�لتي ترفع علم �لإمار�ت قبالة �شو�حل �حلديدة �ليمنية

•• نيويورك- وام: 

�أد�نت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ��شتيالء �حلوثيني يف 2 يناير �جلاري 
على �شفينة �شحن حتمل علم �لإمار�ت قبالة �شو�حل �حلديدة �ليمنية. 
يف  �لأمريكية  �خلارجية  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  بر�ي�س  نيد  و�عترب 
بيان له :هذ� �لإج��ر�ء �حلوثي �لغا�شم يتعار�س مع حرية �ملالحة يف 

�لبحر �لأحمر و يهدد �لتجارة �لدولية و�لأمن �لإقليمي.
وقال بر�ي�س : تاأتي ت�شرفات �حلوثيني تلك يف وقت ينبغي على جميع 
�لأطر�ف فيه خف�س �لت�شعيد و�لعودة �إىل حمادثات �شيا�شية �شاملة.. 
وحث �حلوثيني على �لإفر�ج �لفوري عن �ل�شفينة و طاقمها �شاملني و 
وقف كل �أعمال �لعنف �لتي تعيق �لعملية �ل�شيا�شية لإنهاء �حلرب يف 

�ليمن.

جل�شة يف �لربملان �لربيطاين لبحث حالة  وباء �أوميكرون يف �لبالد   )� ف ب(

بوتني ، حماًطا بعدد من �لقادة �لأفارقة ، يف �لقمة �لرو�شية �لأفريقية يف �شوت�شي

�ل�شيطرة على مع�شكر �للو�ء 168 
ب�شبوة.. ومقتل 3 قياديني حوثيني

•• اليمن-وكاالت:

�مليد�نية،  ���ش��ب��وة  ج��ب��ه��ة  ت���ط���ور�ت  �آخ����ر  يف 
بها  تقوم  و��شعة  مت�شيط  عمليات  جت��ري 
�ألوية �لعمالقة يف �أطر�ف ومد�خل مديرية 
بيحان، بعد �شيطرتها على مفرق �ل�شعدي 
�لنقوب ومديرية  يربط بني مدينة  �لذي 
ع�شيالن ومدينة عتق �شرقاً وبني مديرية 
�لعليا  وبيحان  غرباً  وم��اأرب  وحريب  عني 

جنوبا.
وتتقدم �ألوية �لعمالقة جتاه حمطة دومان 
للغاز، و�لتي تبعد نحو خم�شة كيلومرت�ت 
ع���ن م���رك���ز م��دي��ن��ة ب��ي��ح��ان �ل��ع��ل��ي��ا، فيما 
مقاتلي  من  تبقى  ما  على  ح�شار�  تفر�س 
�ل�شليم  منطقة  يف  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيات 

و�ل�شفر�ء.
�لإعالمي  �مل��رك��ز  �أع��ل��ن  ويف تطور ج��دي��د، 
�لغربي  �ل�شاحل  جبهة  �لعمالقة  لأل��وي��ة 
�ألوية  �أن  �لأرب��ع��اء،  ت��وي��رت،  على  �ليمن  يف 
مع�شكر  على  �شيطرت  �جلنوبية  �لعمالقة 
�للو�ء 163 م�شاة. و�أ�شار �ملركز �لإعالمي 
يف  و�ل�شليم  �ل�شفر�ء  منطقة  تطهري  �إىل 

ع�شيالن ب�شبوة.
هذ� وي�شن طري�ن �لتحالف �شل�شلة غار�ت 
قادمة  للحوثيني  وت��ع��زي��ز�ت  م��و�ق��ع  على 
من جنوب حمافظة م��اأرب و�أخ��رى قادمة 
�لفرق  تقوم  كما  �لبي�شاء.  حمافظة  م��ن 

زرعتها  �ل���ت���ي  �لأل����غ����ام  ب���ن���زع  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
�شيطرة  قبل  �لنقوب  مدينة  يف  �مليلي�شيات 

قو�ت �لعمالقة عليها.
هذ� ولقي 3 قياديني من ميلي�شيا �حلوثي 
مبحافظة  ب��ي��ح��ان  ج��ب��ه��ة  يف  م�����ش��رع��ه��م 

�شبوة.
و�أف��������ادت م�������ش���ادر �ل��ع��رب��ي��ة و�حل������دث �أن 
�ل�شامي  �أح��م��د  �لعميد  �حل��وث��ي  �ل��ق��ي��ادي 
باملنطقة  �لع�شكرية  �ل�شرطة  ح��رب  �أرك��ان 
�أبو  ونائبه  للميلي�شيا  �لر�بعة  �لع�شكرية 
ه��ادي غ��الب قتال خ��الل  �ملعارك �لد�ئرة 

مبديريات بيحان.
مبقتل  �حل���وث���ي  ميلي�شيا  �ع���رتف���ت  ك��م��ا 
�ل��ق��ي��ادي �أح��م��د حم��م��د ع��ب��د�هلل �حلمزة 
�مل���ع���ني وك���ي���ال مل��ح��اف��ظ��ة ���ش��ب��وة . و�أك�����دت 
لطائر�ت  ب��غ��ارة  قتل  �حل��م��زة  �أن  �مل�����ش��ادر 

حتالف دعم �ل�شرعية.
ويف �ل�شياق، قال مدير �أمن حمافظة �شبوة 
�إنه مت �لقب�س على  ل� )�لعربية و�حل��دث( 
�أج���ه���زة تن�شت  خ��ل��ي��ة ح��وث��ي��ة يف ح��وزت��ه��ا 
على  تعمل  كانت  �أن��ه��ا  مو�شحا  وم��ر�ق��ب��ة، 

ر�شد ومتابعة قادة ع�شكريني.
كانت تخطط  �أن �خللية �حلوثية  و�أ�شاف 
ل������زرع ع����ب����و�ت ن��ا���ش��ف��ة ل����ش���ت���ه���د�ف ق����ادة 
ع�شكريني، م�شري� �إىل �أنه يجري �لتحقيق 
م���ع ع��ن��ا���ش��ر �خل��ل��ي��ة �حل���وث���ي���ة وت���اأم���ني 

�ملحافظة.

�لكاظمي يوؤكد �نتهاء �لدور �لقتايل للتحالف بالعر�ق

295.1 مليون اإ�صابة.. واإعطاء 9.25 مليار جرعة يف العامل

�أوميكرون يو��شل �نت�شاره.. وي�شرب �لعديد من �ل�شخ�شيات
•• عوا�صم-وكاالت: 

�أن  ب����ي����ان����ات جم���م���ع���ة  �أظ�����ه�����رت 
�لإ�شابات بفريو�س  �إجمايل عدد 
�ل��ع��امل و�شل  �أن���ح���اء  ك���ورون���ا يف 
�إ�شابة  م���ل���ي���ون   295.1 �إىل 
بينما  �لأربعاء،  �أم�س  حتى �شباح 
�للقاحات  ج��رع��ات  ع���دد  ي��ق��رتب 
حو�يل  من  �إعطاوؤها  جرى  �لتي 

جرعة.   مليار   9.25
وتو��شل �لإ�شابات بكوفيد �كت�شاح 
�ل���ع���امل م���ع ت�����ش��دي��د �لإج������ر�ء�ت 
يف �ل��وق��ت �ل����ذي ت��ت�����ش��اع��ف فيه 
�لإ���ش��اب��ات بكوفيد م��ع م��ا يقرب 
�إ�شابة يومية يف  �أل��ف   890 من 
�ألًفا  و270  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�ألف   200 و�أك��ر من  يف فرن�شا 
�أعلنت  ك��م��ا  �مل��ت��ح��دة،  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
�أن��ه��ا �شجلت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل �لأرب���ع���اء 
�إ���ش��اب��ة جديدة  �أل���ف   12 ق��ر�ب��ة 
عدد  وه�����و  ����ش���اع���ة،   24 خ�����الل 
�لوباء.  �نت�شار  ب��دء  منذ  قيا�شي 
 15 �ملك�شيك  من جهتها، ت�شجل 
جتاوزت  وق��د  يومًيا  �إ�شابة  �أل��ف 
�لأرب���ع���ة م��الي��ني �إ����ش���اب���ة، فيما 
�ألف   81 ع��ن  �لأرج��ن��ت��ني  �أعلنت 
�إ���ش��اب��ة ج��دي��دة �ل��ث��الث��اء، �أي ما 

يقرب من �شعف �ليوم �ل�شابق.

حتى �أن رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل 
باإعادة  ه���دد  م��وري�����ش��ون  ���ش��ك��وت 
�أول  م��ن  "على  �لنجم  �ل��الع��ب 
طائرة" �إذ� مل يقدم دلياًل يدعم 

�إعفاءه.
فرن�شا  يف  ��ا  �أي�����شً �جل���دل  يحتدم 
�إميانويل  �ل��رئ��ي�����س  ق����ال  ح��ي��ث 
تنغي�س حياة  ق��رر  �إن���ه  م��اك��رون 
�مل��ل��ق��ح��ني يف م��ق��اب��ل��ة مع  غ����ري 
�ليومية.  ب��اري��زي��ان  ل��و  �شحيفة 
وقال ماكرون �أريد حًقا �أن �أنِغّ�س 
حياتهم.  �مل��ل��ق��ح��ني  غ����ري  ع���ل���ى 
�لقيام  ����ش���ن���و�����ش���ل  وب����ال����ت����ايل، 
ب��ذل��ك ح��ت��ى �ل��ن��ه��اي��ة. ه���ذه هي 

�ل�شرت�تيجية.
�أك����رب دولة  ث����اين  �ل����رب�زي����ل،  يف 
ب��ك��وف��ي��د بعد  �ل���وف���ي���ات  يف ع����دد 
�شلطات  قررت  �ملتحدة،  �لوليات 
م�شري�ت  تعليق  جانريو  دي  ري��و 
�لتقليدية �ل�شخمة يف  �لكرنفال 

نهاية �شباط فرب�ير.
 78 ���ُش��ج��ل��ت  �ل���ع���اج  ���ش��اح��ل  ويف 
مع  �أوم��ي��ك��رون  باملتحورة  �إ�شابة 
�لإ�شابات  ع���دد  يف  ك��ب��ري  �رت��ف��اع 
ب��ك��وف��ي��د م��ن��ذ �أ����ش���ب���وع���ني. فقد 
�ألف  م��ن  �أك���ر  �ل��ث��الث��اء  �ُشجلت 
�إ�شابة لريتفع �ملجموع �إىل �أكر 

من 73 �ألًفا.

و�أع���ل���ن ع��ن �إ���ش��اب��ة �ل��ع��دي��د من 
رئي�س  م��ن  بكوفيد  �ل�شخ�شيات 
وك�����ارل  دود�  �أن�����دري�����ه  ب���ول���ن���د� 
�ل�����ش��اد���س ع�����ش��ر غ��و���ش��ت��اف ملك 
�ملوريتاين  �لرئي�س  �إىل  �ل�شويد 
حم��م��د ول����د �ل�����ش��ي��خ �ل���غ���زو�ين 
�شان  ب���اري�������س  م���رم���ى  وح����ار�����س 
دوناروما  جيانلويجي  جريماين 
هرينانديز  ل���وك���ا����س  و�مل�����د�ف�����ع 
�أ�شيب  �ل��ذي  ميونيخ  بايرن  من 

ثمانية من لعبيه على �لأقل.

�ل�شنغال  منتخب  �شفر  وت��اأج��ل 
للم�شاركة يف نهائيات كاأ�س �لأمم 
ب�شبب  �لأرب���ع���اء  �إىل  �لإف��ري��ق��ي��ة 
بكوفيد  �إ���ش��اب��ات  ث��الث  �كت�شاف 

بني �لعاملني �شمن �ملنتخب.
�لإعفاء  ي��ث��ري  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  يف 
�ل�����ط�����ب�����ي �مل������م������ن������وح ل����ن����وف����اك 
ديوكوفيت�س للم�شاركة يف بطولة 
�مل�شرب  لكرة  �ملفتوحة  �أ�شرت�ليا 
�أن���ه مل  ع��ل��ًم��ا  غا�شبة  ف��ع��ل  ردود 
يبلغ قط عن حالة تطعيمه. فقد 

ح��ث��ه رئ��ي�����س �حت���اد ك���رة �مل�شرب 
ع��ل��ى �ل��ك�����ش��ف ع���ن �أ����ش���ب���اب هذ� 

�لإعفاء.
بطولة  م��دي��ر  تيلي  ك��ري��غ  وق���ال 
وهو  للتن�س،  �ملفتوحة  �أ�شرت�ليا 
غر�ند  بطولت  �أول  مدير  ا  �أي�شً
لل�شحافيني  �ل��ع��ام،  ل��ه��ذ�  ���ش��الم 
�ملفيد  م����ن  ����ش���ي���ك���ون  �لأرب������ع������اء 
ن���وف���اك  ي�������ش���رح  �أن  ب���ال���ت���اأك���ي���د 
ت��ق��دم مبوجبها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��روط 

للح�شول على �إعفاء.

حميدتي يوؤكد على �شرورة ��شتكمال �لنتقال �لدميقر�طي بال�شود�ن

�لقياد�ت  مع  دولية  م�شاور�ت 
�لليبية.. و�إ�شر�ر على �لنتخابات

•• طرابل�س-وكاالت:

�لعام  �لأم���ني  م�شت�شارة  تو��شل 
ليبيا،  ب�������ش���اأن  �مل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
م�شاور�تها  ول��ي��ام��ز،  ���ش��ت��ي��ف��اين 
�لليبية  و�لأط���ر�ف  �لقياد�ت  مع 
�لفاعلة، لبحث مقرتحات ت�شمن 
����ش��ت��م��ر�ر خ��ط��ة �لن��ت��خ��اب��ات، يف 
ظ��ل م�����ش��اع د�خ��ل��ي��ة ل��رتح��ي��ل �أو 
�ل�شتحقاق  ملوعد  �أط��ول  تاأجيل 
ت�شكيل  �إع�����ادة  ب��ع��د  �لن��ت��خ��اب��ي، 
وتغيري  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �خل����ارط����ة 

�ل�شلطة �لتفيذية �لقائمة.
�لأربعاء،  �أم�����س  وليامز،  وبحثت 
�لعليا  �مل���ف���و����ش���ي���ة  رئ���ي�������س  م����ع 
�ل�شايح،  ع����م����اد  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�لنتخابية  �لعملية  م�شتجد�ت 
�ملقرتحة  �مل�شاعي  تدعيم  و�شبل 
لإجنازها، يف لقاء جّددت خالله 
�مل�������ش���وؤول���ة �لأمم����ي����ة ع���ل���ى دعم 
لالنتخابات  �ل������دويل  �مل��ج��ت��م��ع 
�شعبيا  م��ط��ل��ب��ا  ك��ون��ه��ا  �ل��ل��ي��ب��ي��ة، 

ين�شد �ل�شلم و�ل�شتقر�ر.

م�صلحة مالية اأم ا�صرتاتيجية جيو�صيا�صية
هكذ� تتحدى رو�شيا فرن�شا 

يف حديقتها �خللفية!
•• الفجر - مو�صى مونكورو - ترجمة خرية ال�صيباين

يف  �لآن  �أ�شبح  �لت�شعينات،  يف  �إفريقيا  يف  نفوذه  �لكرملني  فقد  �أن  بعد 
خ�شم عملية �إغو�ء.

�شوت�شي  �لأ���ش��ود، يف مدينة  �لبحر  بالقرب من   ،2019 �أكتوبر   23 يف 
�لرو�شية، وجد فالدميري بوتني نف�شه �أمام جمهور من �لقادة �لأفارقة. 
للرئي�س  وفر�شة  �أف��ري��ق��ي��ة،  رو�شية  قمة  �أول  �لكبري  �حل�شد  ذ�ك  ك��ان 
ب��ع��دة دول  ب���الده  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لتاريخية  بالعالقات  ل��الإ���ش��ادة  �ل��رو���ش��ي 
 5 �إىل   4 خالل  و�أفريقيا  رو�شيا  بني  �لتجارة  م�شاعفة  نريد  �أفريقية. 
�شنو�ت بقيمة 20 مليار دولر �شنوًيا يف 2018، مالحظة �ملحرر، �شّرح 
حينها، و�عًد� باإعفاء من �لديون ومب�شاعد�ت ع�شكرية. ما يكفي جلذب 

�نتباه ثالثة و�أربعني رئي�س دولة وحكومة �أفريقية حا�شرة.
منذ ذ�ك �لجتماع، �لذي هو ن�شخة من �لقمم �لأفريقية -�لفرن�شية، �أو 
�ل�شينية -�لإفريقية، �أو �ليابانية –�لإفريقية، �أو �لمريكية –�لإفريقية، 
�أو �لقمم �لرتكية -�لإفريقية، علق �خلرب�ء �جليو�شيا�شيون يف منا�شبات 

عديدة على ما ي�شمونه �لآن بالعودة �لكربى لرو�شيا �إىل �إفريقيا. 
)�لتفا�شيل �س11(

•• اخلرطوم-وكاالت:

�لنتقايل  �ل�����ش��ي��ادة  جمل�س  �أف���اد 
�أم���������س  ب�����ي�����ان،  �ل�������������ش������ود�ين، يف 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �أن  �لأربعاء، 
دق��ل��و حميدتي  ح���م���د�ن  حم��م��د 
وزير  م�شاعدة  من  �ت�شال  تلقى 
لل�شوؤون  �لأم���ريك���ي  �خل��ارج��ي��ة 
�لإف��ري��ق��ي��ة م��ويل ف��ي��ي، �أك���د فيه 
��شتكمال  ������ش�����رورة  �جل����ان����ب����ان 
�لدميقر�طي  �لنتقال  ترتيبات 
�نتخابات  �إىل  و�شوًل  �لبالد،  يف 

بنهاية �لفرتة �لنتقالية.
�أعرب  حميدتي  �إن  �لبيان  وق��ال 
�لوليات  مو��شلة  يف  �لأم���ل  ع��ن 
مل�شاعدة  جل����ه����وده����ا  �مل����ت����ح����دة 
�ل�شود�ن للم�شي قدما يف عملية 

�لنتقال �لدميقر�طي.
و�أ�شار حميدتي �إىل �أن �ملخرج من 
ت�شهدها  �لتي  �ل�شيا�شية  �لأزم���ة 

حمتجون ي�شيطرون على مطار 
�أملا �تا كربى مدن كاز�خ�شتان 

•• اأملا اتا -وكاالت:

ق���ال م�����ش��در م��ط��ل��ع ل���روي���رتز �إن 
�أملا  على مطار  �شيطرو�  حمتجني 
�م�س  كاز�خ�شتان  مدن  كربى  �تا، 
�لأربعاء فيما جتتاح �لبالد موجة 
��شطر�بات بد�أت باحتجاجات على 
رفع �أ�شعار �لوقود. و�أ�شاف �مل�شدر 
�أن جميع رحالت �لطري�ن من �أملا 

�تا و�إليها �أُلغيت موؤقتا.
ووعد �لرئي�س �لكاز�خ�شتاين �أم�س 
برّد »�شارم« على �لتظاهر�ت غري 
�مل�شبوقة �لتي تهّز بلده �لو�قع يف 
�آ�شيا �لو�شطى و�لتي �جتاح خاللها 

متظاهرون مباين حكومية.
و�شبكة  �لن���رتن���ت  خ���دم���ة  ك���ان���ت 
مقطوعتني  �ل��ن��ق��ال��ة  �ل���ه���و�ت���ف 
�جلمهورية  ه�����ذه  يف  �لأرب������ع������اء 
و�متّدت  �ل�����ش��اب��ق��ة.  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي��ة 
حركة �لحتجاج �لتي بد�أت �لأحد 
بعد زيادة يف �أ�شعار �لغاز �لطبيعي 
بغرب  ج��ان��اوزن  مدينة  يف  �مل�شال 
�لعا�شمة  �أمل�����ات�����ي  �إىل  �ل�����ب�����الد، 
�لبالد،  مدن  وك��ربى  �لقت�شادية 

ليل �لثالثاء �لأربعاء.
جومارت  ق��ا���ش��م  �ل��رئ��ي�����س  وق�����ال 
ت��وك��اي��ي��ف ب��ال��ل��غ��ة �ل��رو���ش��ي��ة على 
�ل����ت����ل����ف����زي����ون �ل����ك����از�خ���������ش����ت����اين، 
�أمن  حماية  و�جبي  من  »كرئي�س، 
�أقلق  و�أن  و�شالمتهم،  مو�طنينا 
كاز�خ�شتان«،  �أر��شي  �شالمة  على 
»�لت�شرف  نية  ل��دي��ه  �أن  م�شيًفا 

بحزم قدر �لإمكان«.

�لبالد يكمن يف بدء حو�ر �شامل 
ي�شمل  وطني  ت��و�ف��ق  �ىل  يف�شي 

جميع �ل�شود�نيني.
على  بالدها  حر�س  فيي  و�أك���دت 
حكومة  م��ع  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون 
�ملرحلة  �إجن��اح  �أجل  �ل�شود�ن من 
�لتحول  وحت���ق���ي���ق  �لن���ت���ق���ال���ي���ة 

�لدميقر�طي.
وق���ال���ت �إن���ه���ا ت���دع���م ق���ي���ام ح���و�ر 
�لأزمة  لتجاوز  �شود�ين  �شود�ين 
بالدها  ��شتعد�د  معلنة  �لر�هنة، 
لتقدمي  ك��اف��ة  �ل���دويل  و�ملجتمع 
م�شاعدة  �����ش����اأن����ه  م�����ن  م�����ا  ك�����ل 
�ل�شتقر�ر  لتحقيق  �ل�شود�نيني 

و�لتحول �لدميقر�طي.
�ل�شيادة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وك�����ان 
عبد�لفتاح  �ل�شود�ين،  �لنتقايل 
�لربهان، �أكد �لثالثاء، يف لقاء مع 
�لقائم باأعمال �ل�شفارة �لأمريكية 
لدى �خلرطوم، بر�ين �شوكان، �أن 

�أبو�ب �حلو�ر �شتظل مفتوحة مع 
بغية  �ل�شيا�شية،  �ل��ق��وى  جميع 
����ش��ت��ك��م��ال هياكل  �ل��ت��و�ف��ق ع��ل��ى 

�لفرتة �لنتقالية.
�إن  �ل�����ش��ي��ادة  ملجل�س  ب��ي��ان  وق����ال 
على  �للقاء  خالل  �شدد  �لربهان 
�����ش����رورة ����ش��ت��م��ر�ر �حل������و�ر بني 
�لأط��ر�ف كافة للخروج بربنامج 
�لفرتة  لإد�رة  وط���ن���ي  ت����و�ف����ق 

�لنتقالية.
�أب������و�ب �حل�����و�ر �شتظل  و�أ����ش���اف 
م���ف���ت���وح���ة م�����ع ج���م���ي���ع �ل���ق���وى 
�ل�شيا�شية و�شباب �لثورة من �أجل 
����ش��ت��ك��م��ال هياكل  �ل��ت��و�ف��ق ع��ل��ى 
�ل���ف���رتة �لن��ت��ق��ال��ي��ة و�ل�����ش��ري يف 
�لدميقر�طي،  �ل��ت��ح��ول  ط��ري��ق 
ح���رة  �ن����ت����خ����اب����ات  �إىل  و������ش�����ول 
ب��ح��ك��وم��ة مدنية  ت���اأت���ي  ون��زي��ه��ة 
�ل�شعب  تطلعات  تلبي  منتخبة 

�ل�شود�ين.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:46            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:29   
املغرب.....   05:52  
الع�صاء......   07:10

اخلميس  6 يناير  2022  م -  3 جمادى اآلخرة  1443 العدد 13435    
Thursday     6   January   2022   -  Issue No   13435

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 05

�ص 10

�ص 17

جامعة الإمارات حتقق قفزات 
نوعية يف البحث العلمي  

اأخبار الإمارات

تون�ص: اإحالة ال�شاهد 
والغنو�شي واآخرون على الق�شاء

عربي ودويل

�شيف املن�شوري : اأتطّلع اإىل موا�شلة الإجنازات 
وجائزة حممد بن را�شد للإبداع حلم كل  ريا�شي

الفجر الريا�شي

اعتربها اإق�صاء متعمدا للأحزاب واملنظمات
�حتاد �ل�شغل يبدي حتفظاته 
جتاه �ل�شت�شارة �للكرتونية

•• الفجر - تون�س

�عتربها  حيث  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل�شت�شارة  ب�����ش��اأن  وتباينها  �مل��و�ق��ف  �ع���الن  ي�شتمر 
�قرت�حاتهم  ونقل  �ملجتمع  �شر�ئح مهمة من  روؤى  ب�شط  ق��ادرة على  �آلية  �لبع�س 
لالإ�شالحات �مل�شتوجبة يف خمتلف �مليادين، بينما �نتقد �آخرون ما �عتربوه �إق�شاء 

ممنهجا لالأحز�ب و�ملنظمات.
ويف هذ� �ل�شياق عرب �لحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل عن حتفظاته ب�شاأن �ل�شت�شارة 
�للكرتونية �لتي دعا �إليها �لرئي�س قي�س �شعيد جلمع �قرت�حات �لتون�شيني حول 
�أنها ل حتّل حمل �حلو�ر �حلقيقي لكونها ل متثل  �لإ�شالحات �لقادمة، معترب� 
�أ�شدره  بيان  �لنتقاد�ت يف معر�س  وج��اءت هذه  �لوطنية.  وق��و�ه  �ملجتمع  �شر�ئح 

�لحتاد عقب �جتماع هيئته �لإد�رية �لوطنية �لثالثاء.   )�لتفا�شيل �س10(

•• بغداد-وكاالت:

�ل��ك��اظ��م��ي، خالل  �ل��ع��ر�ق��ي م�شطفى  �ل�����وزر�ء  �أك���د رئ��ي�����س 
�نتهاء  على  �لأرب���ع���اء،  ع��ق��دت،  �ل��ت��ي  �ل����وزر�ء  جل�شة جمل�س 
�لدور �لقتايل للقو�ت �لأمريكية وقو�ت �لتحالف �لدويل يف 
�لعر�ق. و�أ�شار �لكاظمي �إىل �أنه مت ��شتالم كل �ملع�شكر�ت من 
�مل�شت�شارين  ويتو�جد حاليا عدد من  �لعر�قية،  �لقو�ت  قبل 

يعملون �إىل جانب �لقو�ت �لعر�قية �لأمنية.
�لعبثية،  �لت�شرفات  بع�س  هناك  لالأ�شف  �لكاظمي:  وق��ال 
�لعام �جلديد �نطلقت عدة �شو�ريخ  �لأي��ام �لأوىل من  فمع 
�شفو  يعكر  بالتاأكيد  وه��ذ�  عر�قية؛  مع�شكر�ت  م�شتهدفة 

�لأمن و�ل�شتقر�ر.
ونوه �لكاظمي خالل �جلل�شة �إىل �أنه هناك »عر�قيون ق�شو� 
�شنو�ت يف �ل�شجون؛ ب�شبب تهم كيدية، وقد زرت عدد� منها، 

ور�أيت �لعديد من هذه �حلالت«.
�ل��ق�����ش��اء �لأعلى؛  رئ��ي�����س جمل�س  ب��زي��ارة  ���ش��اأق��وم  و�أ����ش���اف: 
للتن�شيق على ت�شكيل جلنة تنظر ببع�س �لق�شايا �لتي ي�شتبه 

�أنها تنطوي على تهم كيدية.
وتطرق لق�شية جرمية بابل �ملروعة، �لتي ر�ح �شحيتها 20 

فرد� من عائلة و�حدة.
بابل بو�شط  �لر�شايد يف حمافظة  �لفاجعة يف قرية  ووقعت 
�لعر�ق، حني دهمت قوة م�شرتكة من �ل�شتخبار�ت و�ملهمات 

�خلا�شة منزل.
وقالت خلية �لإعالم �لأمني �لتابعة لرئا�شة �لوزر�ء يف بيان 
ليل �خلمي�س �إن �لقو�ت �لأمنية كانت تالحق متهمني �ثنني 
بالإرهاب يف منطقة جبلة �شمايل حمافظة بابل، م�شيفة �أنه 
�لع�شو�ئي على  �لنار  بعد ت�شييق �خلناق عليهما قاما بفتح 

�لقو�ت �لأمنية.
وحتدث �لبيان عن فتح حتقيق على خلفية �لعثور على عدد 

من جثث ملو�طنني يف منزل باملنطقة.

وق��ال رئي�س �ل���وزر�ء �لعر�قي ح��ول �جل��رمي��ة: م��ا ح��دث يف 
ُيقتل  �أن  وحم��زن  موؤ�شف  �أم��ر  بابل  مبحافظة  جبلة  ناحية 
ب����ارد ع��ل��ى ي���د ن��ف��و���س �شعيفة دخ��ي��ل��ة على  ع��ر�ق��ي��ون ب���دم 
للتاأكيد  دفعنا  ما  وه��ذ�  �لأمنية؛  قو�تنا  ومبادئ  �أخالقيات 
�لتقييم �لأمني لبع�س  �لنظر يف  �إع��ادة  وب�شدة على �شرورة 

�لعنا�شر �لأمنية.
و�لوقوف  لالإ�شر�ف  �لوطني  �لأم��ن  جهاز  وّجهنا  و�أ���ش��اف: 
ب�شبب  بالكامل  عائلة  ر�ح �شحيتها  �لتي  على جرمية جبلة 
�مل����ادة )4( م��ن ق��ان��ون مكافحة  خ���الف ع��ائ��ل��ي و����ش��ت��غ��الل 

�لإرهاب.

كوريا  باإطالق  تندد  �أمريكا 
بالي�شتيا  �شاروخا  �ل�شمالية 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال متحدث با�شم وز�رة �خلارجية 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  ب���اإط���الق  ت���ن���دد 
�شابق  وق��ت  يف  بالي�شتيا  ���ش��اروخ��ا 

�م�س �لأربعاء.
و�أ�شاف �أن عملية �لإطالق تنتهك 
ق��������ر�ر�ت ع����دي����دة مل��ج��ل�����س �لأم�����ن 
�ل����دويل وت�����ش��ك��ل ت��ه��دي��د� جلري�ن 

كوريا �ل�شمالية.
�أم�س  �ل�شمالية  ك��وري��ا  و�أط��ل��ق��ت   
�لأربعاء ما ي�شتبه يف كونه �شاروخا 
�ل�شرقي،  �شاحلها  قبالة  بالي�شتيا 
ف��ي��م��ا ي�����ش��ل��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى تعهد 
�لعام  يف  �أون  ج���وجن  ك��ي��م  زعيمها 
للت�شدي  �جلي�س  بتعزيز  �جلديد 

لو�شع دويل غري م�شتقر.
�لياباين  �ل�������ش���و�ح���ل  خ��ف��ر  وق�����ال 
ل�شاروخ  ت��ك��ون  ق���د  �ل��ت��ج��رب��ة  �إن 
ب��ال��ي�����ش��ت��ي، وق����ال وزي����ر �ل���دف���اع يف 
�إنه حلق مل�شافة حو�يل  وقت لحق 

كيلومرت.  500

بوريل يتعّهد دعم �لحتاد �لأوروبي �لكامل لأوكر�نيا 
•• كييف-اأ ف ب:

تعّهد م�شوؤول �ل�شيا�شة �خلارجية يف �لحتاد �لأوروبي جوزيب بوريل دعم 
حمادثات  قبيل  لكييف  زي��ارت��ه  �أث��ن��اء  �لأرب��ع��اء  لأوكر�نيا  �لكامل  �لتكتل 
تخطيط  م��ن  خم��اوف  ظ��ل  يف  �لأزم���ة  ب�شاأن  مرتقبة  �أمريكية-رو�شية 

مو�شكو لجتياح جارتها.
�إىل �جلبهة نحن  �أج��ر�ه��ا  زي���ارة  بعد  م��وؤمت��ر �شحايف  ب��وري��ل يف  وق���ال 
�أوكر�نيا  �لكامل ل�شتقالل  �أول للتاأكيد على دعم �لحت��اد �لأوروب��ي  هنا 
�أن �لحتاد �لأوروبي و�أوكر�نيا يجب  �أر��شيها، م�شيفا  و�شيادتها و�شالمة 

�أن ي�شاركا يف �أي نقا�س ب�شاأن �أمن �أوروبا.
�إىل �لتن�شيق �لوثيق فيما  ويف باري�س دعت فرن�شا �لأربعاء �لأوروبيني 
يف  �لأم��ن  ب�شاأن  رو�شيا  مع  �ملرتقبة  �ملفاو�شات  �شوء  يف  بينهم، 

�أوروبا.
و�أكد وزير �خلارجية �لفرن�شي جان �إيف لودريان �لذي تتوىل 
بالده �لرئا�شة �لدورية لالحتاد �لأوروبي يف �لف�شل �لأول 
من عام 2022 عقب م�شاور�ت عرب �لهاتف مع عدد من 
نظر�ئه، على �أهمية �لتن�شيق �لوثيق بني �لأوروبيني قبيل 
�ملحادثات �ملرتقبة مع رو�شيا يف �شيغ خمتلفة يف �لأ�شبوع 
�ملقبل. وجاء يف بيان تلقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة منه 
يف  �لأوروبيني  م�شوؤولية  على  �ل�شدد  هذ�  يف  "�شّددُت 
�مل�شاهمة و�مل�شاركة بن�شاط وباقرت�حات ملمو�شة خالل 
و�إجر�ئها كونها مت�س  رو�شيا  للمحادثات مع  �لتح�شري 

م�شاحلهم �لأمنية �خلا�شة.

�شورة ل�شاروخ عر عليه �جلي�س �لعر�قي بالقرب من مطار بغد�د
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اأخبـار الإمـارات

مركز ز�يد لأبحاث �لأمر��س �لنادرة لدى �لأطفال يحتفل بالذكرى �ل�شنوية �لثانية لتاأ�شي�شه

�لقاب�شة تعتزم �إن�شاء �أكرب من�شة للرعاية �ل�شحية يف �لإمار�ت �شمن بيور هيلث

�لنيابة �لعامة للدولة: ل تقام �لدعوى �جلز�ئية على من �لوطني �لحتادي يعقد جل�شته �لثالثة 11 يناير 
مل يكن وقت �رتكاب �جلرمية قد �أمت �لـ 11 من عمره

•• لندن - وام:

�ح����ت����ف����ل م����رك����ز ز�ي��������د لأب����ح����اث 
�ل��ن��ادرة ل��دى �لأطفال  �لأم��ر����س 
يف لندن موؤخر� بالذكرى �ل�شنوية 
عامني  وم�شرية  لتاأ�شي�شه  �لثانية 
�ل��ن��ج��اح و�لإجن�����از�ت �لعلمية  م��ن 

�لكربى.
�إذ جن���ح �مل���رك���ز م��ن��ذ �ف��ت��ت��اح��ه يف 
عالج 105 �آلف طفل و�شارك يف 
ذ�ت  �لأبحاث  �لعديد من م�شاريع 

�لأهمية �لعاملية.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كان �شاحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�شهر  ق��ام يف  ق��د  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
مركز  يف  بجولة   2021 �شبتمرب 
�لتقى ع��دد� من  ز�ي��د لالأبحاث و 
�ل��ب��اح��ث��ني و�لأ����ش���ات���ذة و�لأط���ب���اء 
ملعرفة �ملزيد عن �أبحاثهم �لر�ئدة 

�شمعة  �شاهمت  ل��ق��د   ." �لأط���ف���ال 
م�شت�شفى جريت �أورموند �شرتيت 
ب��و���ش��ف��ه��ا م���رك���ز� ع��امل��ي��ا ر�ئ�����د� يف 
�شر�كة  �إب�����ر�م  �ل��ع��الج �جل��ي��ن��ي يف 
 ViroCell �شركة  م��ع  ج��دي��دة 
Biologics ذ�ت �خلربة �لعاملية 
من  �لفريو�س  ناقالت  �شناعة  يف 
�جلينات �إىل �خلاليا. ومن �ملوؤمل 
لالأبحاث  ز�ي���د  م��رك��ز  ي�شبح  �أن 
ل�شناعة  م��ت��خ�����ش�����ش��ا  م�����رك�����ز� 
ناقالت �لفريو�س با�شتخد�م نظام 
�لناجحة" �إىل  �جلينات  "تو�شيل 
�خل���الي���ا �حل���ي���ة. و ����ش��ت�����ش��اف " 
م���رك���ز ز�ي�����د لأب���ح���اث �لأم���ر�����س 
�لنادرة لدى �لأطفال " فريقا من 
�جلذعية  للخاليا  �أبوظبي  مركز 
يف �شهر نوفمرب و �ن�شم �لطرفان 
ع���م���ل مت خ���الل���ه���ا بحث  ل���ور����ش���ة 
���ش��ب��ل �ل���ت���ع���اون يف ع����دة جم���الت 
�لعالج  و  �ل�����ن�����ادرة  ك����الأم����ر������س 

�لعالج  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �أبحاثه 
�جليني يف مركز ز�يد لالأبحاث.

كلري  �لربوفي�شورة  �حتفلت  فيما 
بوث موؤخر� بنجاح نتائج �لتجربة 
�ل�شريرية للعالج �جليني باخلاليا 
�جل����ذع����ي����ة لأح��������د �����ش���ط���ر�ب���ات 
�مل��ن��اع��ي �خل��ط��رية ويدعى  �ل��ع��وز 
ADA-مل�شرتك� �ملناعي  بالعوز 

م�شرتكة  در�����ش���ة  ب��ع��د   SCID
�لطفل  �شحة  معهد  م��ع  �أج��ري��ت 
�جلامعية..  ل��ن��دن  لكلية  �ل��ت��اب��ع 
عدم  ع��ن  �ل��در����ش��ة  نتائج  وك�شفت 
ظ��ه��ور �أع���ر�����س �مل��ر���س ع��ل��ى 48 
تلقو�  م���ري�������ش���ا   50 �أ�����ش����ل  م����ن 
تولت  و  �لتجربة.  ه��ذه  يف  �لعالج 
�ل���ربوف���ي�������ش���ورة م���اجن���و ك���وري���ان 
و�عد  جيني  ع��الج  تطوير  عملية 
مل���ت���الزم���ة نق�س  �ك��ت�����ش��اف��ه��ا  ب��ع��د 
ن���اق���ل �ل���دوب���ام���ني يف �ل����دم����اغ يف 
�أهمية  على  وتاأكيد�   .2009 عام 

حياة  لإن��ق��اذ  �ملبتكرة  وعالجاتهم 
�ملر�شى.

و م���ن���ذ ب����د�ي����ة ج���ائ���ح���ة ك��وف��ي��د-
لالأبحاث  ز�ي���د  مل��رك��ز  ك���ان   ،19
حتد  �أول  جت��رب��ة  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  دور 
ب�����ش��ري ع��امل��ي ل��ت��ط��وي��ر ل��ق��اح �شد 
خالل  م���ن  وذل�����ك  كوفيد19-، 
در��شة ل�شتك�شاف �أقل كمية لزمة 
�لعدوى  لإح��د�ث  �لفريو�شات  من 
�شاعد  م��ا  كوفيد19-،  ب��ف��ريو���س 
تكوين  ع��ل��ى  و�ل��ع��ل��م��اء  �لأط����ب����اء 
فهم �أف�شل للفريو�س.. كما �أ�شهم 
�لبحث يف دعم �ل�شتجابة �لوبائية 
تطوير  يف  �مل�����ش��اع��دة  خ����الل  م���ن 
ملكافحة  �لالزمني  و�لعالج  �للقاح 
يوليو  �شهر  �شجل  و  كوفيد19-. 
�مل��ا���ش��ي �ل���ذك���رى �ل��ع�����ش��ري��ن منذ 
جيني  ع����الج  م��ري�����س  �أول  ت��ل��ق��ي 
يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى ج���ري���ت �أورم����ون����د 
����ش���رتي���ت، و�ل������ذي جت����رى معظم 

دور م��رك��ز ز�ي���د ل��الأب��ح��اث، قالت 
"�أحدث  م���اجن���و:  �ل��ربوف��ي�����ش��ورة 
ز�ي���د لالأبحاث  وج��ودن��ا يف م��رك��ز 
حياتي  يف  ل��ي�����س  ك���ب���ري�  ت���غ���ي���ري� 
�لباحثني  ح���ي���اة  يف  ب���ل  ف��ح�����ش��ب، 
م�شتعدين  �أ�شبحنا  لقد  �أي�����ش��ا.. 
د�ئما لالإجابة عن خمتلف �لأ�شئلة 
�ملر�شى  �أ�شر  علينا  تطرحها  �لتي 
�أ����ش���ي���ب ط��ف��ل��ي بهذ�  مل������اذ�  م���ث���ل 
�مل���ر����س وك��ي��ف ح���دث ذل���ك وم���اذ� 
طفلي  ح��ي��اة  جلعل  فعله  ميكنكم 
�أت��اح عملنا يف مركز  �أف�شل.. وقد 
�لإجابة  ف��ر���ش��ة  ل��الأب��ح��اث  ز�ي����د 
مر�فقه  بف�شل  �لأ�شئلة  تلك  عن 
و�أجهزته  �ل��و����ش��ع��ة  وخم��ت��رب�ت��ه 
 .. �لأن�شجة"  ل���زر�ع���ة  �مل���ت���ط���ورة 
�لبيئة  يتيح  �مل��رك��ز  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�إليه  و يوفر كل ما يحتاج  �ملثالية 
�إىل مو��شلة  يدفعنا  ما  �لباحثون 
لهوؤلء  �لأف�����ش��ل  لتحقيق  �ل�شعي 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت "�لقاب�شة" ADQ، �أم�س 
�ل�شركات  م��ن  ع��دد  دم��ج  �تفاقية 
�أكرب  لتن�شئ  هيلث"  "بيور  م���ع 
�ل�شحية  �لرعاية  خلدمات  م��زّود 

يف دولة �لإمار�ت.
وتن�ّس �لتفاقية على دمج كل من 
�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية 
�لوطنية  و�ل�������ش���رك���ة  "�شحة" 
"�شمان" �شمن  �ل�شحي  للتاأمني 
�إىل  وب��الإ���ش��اف��ة  هيلث".  "بيور 
ذل������ك، ���ش��ت��ن�����ش��م ك����ل م����ن طموح 
للرعاية �ل�شحية، وجمموعة يا�س 
للخاليا  �أبوظبي  ومركز  كلينك، 
هيلث" �لتي  "بيور  �إىل  �جلذعية 
متنوعة  خ��دم��ات  جمموعة  ت��ق��ّدم 

هيلث":  "بيور  ل�شركة  �لتنفيذي 
ملتزمة  هيلث"  "بيور  "�شتبقى 
ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات ���ش��ح��ي��ة متتاز 
�لو�شول  وب�����ش��ه��ول��ة  ب��ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
�أكرب  �إن�شاء  على  نعمل  فيما  �إليها 
رع���اي���ة �شحية  خ���دم���ات  م��ن�����ش��ة 
متكاملة يف دولة �لإمار�ت. فنحن 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ب���اأّن  ثقة  على 
�لتطور  �إىل  وب����ح����اج����ة  م���ه���م���ة 
�مل�����ش��ت��م��ر ون�����ش��ع��ى ل��ت��ع��زي��ز �شحة 
�ملتو��شل  �ل��ع��م��ل  و�إىل  �لإن�����ش��ان 
ليتمتع �شكان �لدولة بحياة مديدة 

و�شحة جيدة.".
 /ADQ/ "و�شت�شبح "�لقاب�شة
هيلث"،  يف"بيور  م�����ش��اه��م  �أك����رب 
�ألفا  �لآخ��رون  �مل�شاهمون  وي�شمل 
ظبي �لقاب�شة �ملحدودة، و�ل�شركة 

من   :ADQ ل�"�لقاب�شة" 
�شركات  م����ن  ع�����دد  دم�����ج  خ�����الل 
�جلديدة،  �مل��ن�����ش��ة  يف  حم��ف��ظ��ت��ن��ا 
�شتلعب "بيور هيلث" دور�ً �أ�شا�شياً 
يف ت��وف��ري خ��دم��ات رع��اي��ة �شحية 
�ل����دول����ة. ون��ع��م��ل على  ر�ئ������دة يف 
�شبكة  �أكرب  لإن�شاء  �لكفاءة  تعزيز 
�لتمّيز  على  قائمة  �شحية  رعاية 
�ل��ط��ب��ي يف �لإم�������ار�ت، وذل����ك من 
وح�شن  �ملتطّورة  �خلدمات  خالل 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ع��ل��ى  �لإن���ف���اق 
جميع  يف  �لكفاءة  م�شتويات  ورفع 
و�شي�شاهم  �ل�������ش���ب���ك���ة.  ع���م���ل���ي���ات 
توحيد �أعمال �أبرز �ملر�كز �لطبية 
�لر�ئدة  �ل�شحي  �لتاأمني  و�شركة 
رعاية  من�شة  بتطوير  �ل��دول��ة  يف 
وحتقيق  ل��ل��ت��و���ّش��ع  ق��اب��ل��ة  �شحية 

�مل�شت�شفيات وخدمات  �إد�رة  ت�شمل 
�لطبية  و�لإم��������د�د�ت  �مل��خ��ت��رب�ت 

وخدمات �ملعلومات �ل�شحية.
�لرعاية  م��ن��ظ��وم��ة  و���ش��ت�����ش��اه��م 
ل�"بيور هيلث"  �ملتكاملة  �ل�شحية 
�لرعاية  ق���ط���اع  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
�ل�����ش��ح��ي��ة ب���دول���ة �لإم����������ار�ت، يف 
برفع  �مل���ت���م���ّث���ل  ه���دف���ه���ا  حت��ق��ي��ق 
�ل�شحية  �خل����دم����ات  م�����ش��ت��وي��ات 
ل���������ش����م����ان �����ش����ح����ة �مل�����و�ط�����ن�����ني 
�ل�شبكة  �شتتيح  ك��م��ا  و�مل��ق��ي��م��ني. 
للمر�شى �ل�شتفادة من جمموعة 
�لطبية  �خل������رب�ت  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  وخ�����دم�����ات 

�ملتميزة.
ح�شن  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  وق���������ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل�����ش��وي��دي، 

�لنمو �مل�شتمّر." .
من جهته قال �شعادة حممد ثاين 
جمل�س  رئي�س  �ل��رم��ي��ث��ي،  مر�شد 
 " �لقاب�شة":  ظ��ب��ي  "�ألفا  �إد�رة 
�لفريدة  �مل��ن��ظ��وم��ة  ه����ذه  جت��م��ع 
ب����ني �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا و�ل����رع����اي����ة 
قابلة  من�شة  وت�����ش��ّك��ل  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
ل��ل��ت��ط��وي��ر وحت��ق��ي��ق �ل��ن��م��و على 
تر�ّشخ  �أنها  كما  �ل��دويل.  �مل�شتوى 
وتوّفر  �ل����ر�ئ����دة  �ل���دول���ة  م��ك��ان��ة 
و�شت�شعى  مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن��ا.  �ل��ق��ي��م��ة 
�إىل  م�����ش��ت��ق��ب��اًل  هيلث"  "بيور 
عاملياً  �ل��ت��و���ش��ع  ف��ر���س  ����ش��ت��غ��الل 
لتنويع حمفظتها و�ل�شتفادة من 
جناحها يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة." من ناحيته قال فرحان 
و�لرئي�س  �لإد�ري  �مل��دي��ر  م��ال��ك، 

•• اأبوظبي -وام: 

�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  يعقد 
غبا�س  ����ش���ق���ر  م����ع����ايل  ب���رئ���ا����ش���ة 
�لثالثة  ج��ل�����ش��ت��ه  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لثالث  �ل���ع���ادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م��ن 
ع�شر،  �ل�شابع  �لت�شريعي  للف�شل 
يناير   11 �مل���و�ف���ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم 
" مبقر  ز�يد  " قاعة  ، يف   2022

�ملجل�س.
م�����ش��روع قانون  ي��ن��اق�����س خ��الل��ه��ا 
�حل�شاب  �ع��ت��م��اد  ب�����ش��اأن  �حت�����ادي 
�خل������ت������ام������ي �مل�������وح�������د ل�����الحت�����اد 
للجهات  �خل��ت��ام��ي��ة  و�حل�����ش��اب��ات 
�ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  �مل�شتقلة عن 
ويوجه   ، م   2020-12-31 يف 
�حلكومة.  ممثلي  �إىل  �أ�شئلة  �شتة 
توجه �شعادة عفر�ء بخيت �لعليلي 
بن  ح�������ش���ني  م����ع����ايل  �إىل  ������ش�����وؤ�ل 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �لرتبية 
" �ل����ت����دري����ب  و�ل����ت����ع����ل����ي����م ح�������ول 
�لتطوعية  و�ل�������ش���اع���ات  �مل���ي���د�ين 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  لطلبة 
�شعادة كفاح  وت��وج��ه   ،" �ل��دول��ة  يف 
معايل  �إىل  �شوؤ�ل  �لزعابي  حممد 
�ملهريي  م�شبح  �شامل  بنت  جميلة 
�لعام  �لتعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
حول " �لتاأمني �ل�شحي للمعلمني 
توجيه  ����ش���ي���ت���م  ك���م���ا   ." �جل�������دد 
�لدكتور  معايل  �إىل  �أ�شئلة  �أرب��ع��ة 

•• اأبوظبي-وام:

للدولة  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  �أو���ش��ح��ت 
�أم�س  ن�شرتها  تغريدة  خ��الل  م��ن 
على ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل 
ت��ق��ام �لدعوى  �أن���ه ل  �لج��ت��م��اع��ي 
�جل��ز�ئ��ي��ة ع��ل��ى م��ن مل ي��ك��ن وقت 
�حلادية  �أمت  قد  �جلرمية  �رت��ك��اب 

ع�شرة من عمره.
�أنه  �إىل  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  و�أ����ش���ارت 
�ملر�شوم  م���ن   64 ل���ل���م���ادة  ط��ب��ق��ا 
ل�شنة   31 رق���م  �حت����ادي  ب��ق��ان��ون 
�جلر�ئم  قانون  باإ�شد�ر   2021
�لدعوى  ت��ق��ام  �أن���ه ل  و�ل��ع��ق��وب��ات 
�جل��ز�ئ��ي��ة ع��ل��ى م��ن مل ي��ك��ن وقت 
�حلادية  �أمت  قد  �جلرمية  �رت��ك��اب 
�شاأن  يف  وت�شري  ع��م��ره،  م��ن  ع�شر 
�ل�شن  و����ش���غ���ر  �ل��ت��م��ي��ي��ز  ف����ق����د�ن 
�لأح�����ك�����ام �مل���ن�������ش���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف 
بالأحد�ث  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 

�جلانحني و�ملعر�شني للجنوح .
وي����اأت����ي ن�����ش��ر ه����ذه �مل���ع���ل���وم���ات يف 
�لعامة للدولة  �لنيابة  �إطار حملة 
�مل�شتمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية 
جميع  ون�����ش��ر  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني 
و�ملحدثة  �مل�شتحدثة  �لت�شريعات 
، ورف�����ع م�����ش��ت��وى وعي  ب���ال���دول���ة 
بهدف  وذل��ك  بالقانون،  �جلمهور 
ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

�أح���ك���ام �مل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون �حت���ادي 
ب�شاأن   2021 ل�شنة   /23/ رق��م 
و�ل�شار�ت  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لأو���ش��م��ة 
�لع�شكرية �إىل جلنة �شوؤون �لدفاع 

و�لد�خلية و�خلارجية.
ويطلع �ملجل�س على ر�شالة �شادرة 
مناق�شة  على  �ملو�فقة  طلب  ب�شاأن 
م��و���ش��وع " ���ش��ي��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة يف 
"، ك��م��ا يطلع  ���ش��اأن �لأم����ن �مل��ائ��ي 
باتفاقيات  م��ر����ش��ي��م  ���ش��ب��ع��ة  ع��ل��ى 
وم�����ع�����اه�����د�ت دول�����ي�����ة �أب���رم���ت���ه���ا 

�حلكومة.

ناعمة  و�شعادة   ،" �خلا�س  �لقطاع 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �مل��ن�����ش��وري ح���ول " 
�حل�شابات  مدققي  مهنة  ت��وط��ني 

يف �لدولة ".
خم�شة  ع���ل���ى  �مل���ج���ل�������س  وي���ط���ل���ع 
من  وردت  ق����و�ن����ني  م�������ش���روع���ات 
ب�شفة  ث����الث����ة  م���ن���ه���ا  �حل���ك���وم���ة 
قبل  م��ن  �إح��ال��ت��ه��ا  مت  �ل�شتعجال 
�للجان  �إىل  �ملجل�س  رئي�س  معايل 
قانون  م�������ش���روع   : وه����ي  �مل��ع��ن��ي��ة، 
�حتادي ب�شاأن �لأحد�ث �جلانحني 
وم�شروع  ل��ل��ج��ن��وح،  و�مل��ع��ر���ش��ني 

�لعور  عبد�ملنان  بن  عبد�لرحمن 
و�لتوطني،  �لب�شرية  �مل���و�رد  وزي��ر 
�شابرين  �شعادة  من  �شوؤ�لن  منها 
" توطني  �ل��ي��م��اح��ي ح���ول  ح�����ش��ن 
و�لإ�شر�فية  �لإد�ري������ة  �ل��وظ��ائ��ف 
 " "، وح����ول  يف �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س 
و�شاعات  �لإج�����از�ت  ن��ظ��ام  ت��وح��ي��د 
�ل��ق��ط��اع��ني �خلا�س  ب���ني  �ل��ع��م��ل 
"، و�شوؤ�لن من �شعادة  و�حلكومي 
�ل�شالمي  �ل���غ���ول  خ��ل��ف��ان  ع��ب��ي��د 
�ملدير  م��ن�����ش��ب  " ت���وط���ني  ح�����ول 
�لتنفيذي يف �ل�شركات �حليوية يف 

�لعتبار  رد  ب�شاأن  �حت���ادي  ق��ان��ون 
�لدفاع  ����ش���وؤون  جل��ن��ة  �إىل  �أح��ي��ال 
وم�شروع  و�خل��ارج��ي��ة،  و�لد�خلية 
تنظيم  ب�������ش���اأن  �حت��������ادي  ق����ان����ون 
�ل����وك����الت �ل���ت���ج���اري���ة �أح���ي���ل �إىل 
جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية 
�ملجل�س  و���ش��ي��ح��ي��ل  و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة. 
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن تنظيم 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  �إىل  �ل��ع��ب��ادة  دور 
و�ل�شكان  و�ل���ع���م���ل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�مل�����������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة، وم�������ش���روع 
ب��ت��ع��دي��ل بع�س  ق����ان����ون �حت�������ادي 

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  لل�شكري  ل��ن��دن 
لق�شم �لأبحاث �لد�خلية يف مركز 
�أبوظبي للخاليا �جلذعية و�شعادة 
�ملدير  ب��رك��ات  مها  �ل��ربوف��ي�����ش��ورة 
�لعام ملكتب فخر �لوطن، و�لدكتورة 

�جليني و�لطب �لتجديدي.
�لدكتورة  ���ش��ع��ادة  �ل��ف��ري��ق  و���ش��م 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �مل��ن�����ش��وري  ح����و�ء 
ن��ائ��ب��ة �ملدير  �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي 
كوليدج  �إم����ربي����ال  مل��رك��ز  �ل��ط��ب��ي 

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لكعبي  فاطمة 
�لنخاع  زر�ع����ة  عمليات  ل��ربن��ام��ج 
�لعظمي يف مركز �أبوظبي للخاليا 
�جلذعية، و�لدكتور يندري فنتور� 

�ملدير �لعام للمركز.

لال�شتثمار�ت �ملالية.
وتخ�شع �ل�شفقة ل�شروط �لإمتام 

�ل���ع���امل���ي���ة �ل���ق���اب�������ش���ة �مل�����ح�����دودة، 
وعطاء  كابيتال"،  �إت�������س  و"�أي 

�ملو�فقات  ذل���ك  وي�شمل  �مل��ع��ت��ادة، 
�لتنظيمية.

�ل�شحة جتري 469,028 فح�شا ك�شفت عن 2,708 
�إ�شابات جديدة بفريو�س كورونا و 743 حالة �شفاء

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 469،028 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات 
�أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�شية   24 �ل��� 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
حالت   2،708 ع��ن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 

خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة 
�لالزمة،  �ل�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت  وجميعها 

وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 774،897 حالة.
وفاة  حالة  �أي  ت�شجيل  عدم  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة    و�أعلنت 
خالل �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،170 حالة.
743 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  �ل��وز�رة عن �شفاء  �أعلنت    كما 
�أعر��س �ملر�س  19" وتعافيها �لتام من  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 749،254 حالة.

�ل�شحة تعلن تقدمي 29,880 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل �لـ�شاعات �لـ24 �ملا�شية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   29،880 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   22،750،991 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 230.03 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعيا �إىل 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على" كوفيد19-".

ن�شائية دبي : نو�بغ �لعرب ي�شتهدف دعم �لعقول �لعربية �ملتميزة
•• دبي -وام:

�لعرب  نو�بغ  �مل�شروع �حل�شاري  �أن  بدبي  �لن�شائية  �لنه�شة  �أكدت جمعية 
�لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
 1000 �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" للبحث عن 
��شتئناف �حل�شارة قر�ر و  باأن  �لعميق  �إمي��ان �شموه  نابغة عربي نابع من 
لي�س �شعار� و�أن �لإن�شان هو من ي�شنعها. و قالت �شعادة �لدكتورة فاطمة 
�لفال�شي �ملدير �لعام للجمعية يف ت�شريح لها �إن منهج �شموه على �لدو�م 
ي�شتهدف تغيري �لو�قع �إىل �لأف�شل و�لتفاين يف خدمة �لوطن و�لأمة من 
خالل �هتمامه بدور �ل�شباب �لعربي كونهم �لعقول �لتي تبني .. م�شددة 
على �أن �شموه ير�هن على �لعلم و �لعلماء يف مبادرة نوعية تدعم �ملو�هب 

�ملتميزة من �لعقول �لعربية �لز�خرة بالبتكار.

خريية �ل�شارقة تنفذ 2604 م�شاريع �إن�شانية يف �لنيجر منذ 2010
•• ال�صارقة - وام:

�خلريية  �ل�شارقة  جمعية  ك�شفت 
ع������ن ح����ج����م م�������ش���اري���ع���ه���ا �ل���ت���ي 
�مل��ح�����ش��ن��ني ونفذت  ح��م��ل��ت ع��ط��اء 
�ل��ن��ي��ج��ر م��ن��ذ عام  يف ج��م��ه��وري��ة 
2010 وحتى نهاية �لعام �ملا�شي 
و �لتي بلغ عددها 2604 م�شاريع 
درهم  مليون   40.4 نحو  قيمتها 
�شاحب  لتوجيهات  ترجمة  وذل��ك 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 

�لعا�شمة  يف  �ل�����دول�����ة  �����ش����ف����ارة 
�لقرى  بناء  عن  �أثمرت  "نيامي" 
�خلريية �لتي جاء تنفيذها �شمن 
من�شاآت  وت�شمنت  �لعمر�ن  بر�مج 
بناء  ج��ان��ب  �إىل  متكاملة  خدمية 
1112 بيتا للفقر�ء، و33 ف�شال 
در����ش��ي��ا و م��در���ش��ت��ني ب��ه��دف ن�شر 
بر�مج �لتعليم بني �ملناطق �لنائية 
"هيا نتعلم" �إ�شافة  �شمن مبادرة 
ومعاهد  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل��ن�����ش��اآت  �إىل 
�لتدريب �ملهني، و12 وقفا خرييا 

بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة .

�لتو�جد  �جل��م��ع��ي��ة  ����ش��ت��ط��اع��ت  و 
رق���ع���ة كبرية  ب�����ش��و�ع��د �خل����ري يف 
جمهورية  يف  �لنائية  �ملناطق  م��ن 
�نعد�م  وط��اأة  حتت  تعي�س  �لنيجر 
�خل������دم������ات �حل����ي����وي����ة �ل����الزم����ة 

للعي�س.
وق����ال ع��ب��د�هلل ���ش��ل��ط��ان ب��ن خادم 
�ملدير �لتنفيذي �إن �أعمال �جلمعية 
و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  مت���ت  �ل��ت��ي 

لالأ�شر  م�����ش��اري��ع   308 ب��خ��الف 
�لذي  �خلري  جفري  �شمن  �ملنتجة 
يركز على توفري �لأدو�ت �لالزمة 
للحرفني و�ملهنيني ليتح�شلو� من 

خاللها على قوت يومهم.
و نوه �إىل �أنه مت توفري مياه �ل�شرب 
�لنقية لل�شكان عرب 515 بئر� يف 
�لنائية وه��و م��ا م��ن �شاأنه  �ل��ق��رى 
�إىل  لل�شكان  �ملياه  توفري  يعزز  �أن 
جانب بناء 615 م�شجد� للتي�شري 

على �مل�شلني �أد�ء �ل�شعائر.
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اأخبـار الإمـارات
عبد�هلل بن ز�يد وبلينكن يبحثان هاتفيا �لعالقات �ل�شرت�تيجية �لإمار�تية - �لأمريكية

•• اأبوظبي-وام:

�ت�شال هاتفي مع معايل  خ��الل  �ل��دويل  و�لتعاون  وزي��ر �خلارجية  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  بحث 
�أنتوين بلينكن وزير �خلارجية �لأمريكي �لعالقات �ل�شرت�تيجية �لر��شخة بني دولة �لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية �ل�شديقة و�شبل تعزيز �آفاق �لتعاون و�ل�شر�كة بني �لبلدين يف �ملجالت كافة.
�ل�شديقني  �لبلدين  وجهود  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من  عدد�  �جلانبان  و��شتعر�س 

لرت�شيخ دعائم �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة وحتقيق �لتنمية و�لزدهار ل�شعوبها.
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  ت��ط��ور�ت  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  ومعايل  �شموه  بحث  كما 
�ملبذولة  �لعاملية  �أهمية دعم �جلهود  �إىل  �إ�شافة  تد�عياتها  �لبلدين يف مو�جهة  �مل�شرتك بني  و�لتن�شيق  و�لتعاون 
للتعامل معها على خمتلف �مل�شتويات. و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان - خالل �لت�شال �لهاتفي - عمق 
عالقات �ل�شد�قة بني �لبلدين و�حلر�س على تعميق �لرو�بط �ل�شرت�تيجية �لإمار�تية �لأمريكية وتعزيز وتنمية 

�أطر �لتعاون يف �ملجالت كافة مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين ويعود باخلري على �شعبيهما.

�لعور و�شفري �شنغافورة يبحثان �لتعاون يف جمال �لقوى �لعاملة
•• اأبوظبي-وام:

�لعور  عبد�ملنان  بن  �لدكتور عبد�لرحمن  بحث معايل 
وزير �ملو�رد �لب�شرية و �لتوطني و �شعادة فا�شو�ين كمال 
ر�م �شاند �شفري جمهورية �شنغافورة لدى �لدولة �شبل 

تعزيز �لتعاون يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
جرى خالل �للقاء تبادل وجهات �لنظر بني �جلانبني 

�لب�شري  �مل���ال  ر�أ�����س  بتطوير  �ملتعلقة  �لق�شايا  ح���ول 
و�لتوجهات  و���ش��ن��غ��اف��ورة  �لإم�����ار�ت  يف  �لعمل  و�أ����ش���و�ق 

�مل�شتقبلية لكال �لبلدين يف هذ� �ل�شدد.
�ملنظمة  و�لإج��ر�ء�ت  �لت�شريعات  �جلانبان  ��شتعر�س  و 
ل�شوق �لعمل يف �لدولة وما تت�شمنه من �أحكام تعزز من 
�حلقوق �لتعاقدية بني �أ�شحاب �لعمل و�لعمال، خا�شة 

تلك �لتي �شيتم تطبيقها خالل �شهر فرب�ير �ملقبل.

رئي�س كاز�خ�شتان مينح �شرور بن حممد ميد�لية �ليوبيل تقدير� جلهوده يف تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين
•• اأبوظبي-وام:

م���ن���ح ف���خ���ام���ة ق���ا����ش���م ج����وم����ارت 
ت����وك����اي����ي����ف رئ����ي���������س ج���م���ه���وري���ة 
�شرور  �ل�شيخ  �شمو   .. كاز�خ�شتان 
ميد�لية  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د  ب���ن 
�ل����ي����وب����ي����ل  مب���ن���ا����ش���ب���ة �ل����ذك����رى 
و  كاز�خ�شتان  �لثالثني ل�شتقالل 
ذلك تقدير� جلهود �شموه �لكبرية 
بني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  يف 

�لبلدين �ل�شديقني.
ومت تقليد �شموه ميد�لية �ليوبيل 
خالل لقائه �شباح �م�س بق�شره يف 
�أبوظبي �شعادة ماديار مينيليكوف 
لدى  كاز�خ�شتان  جمهورية  �شفري 

�لدولة.
وعرب �شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد 
وتقديره  ���ش��ك��ره  ع���ن  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لكاز�خ�شتاين  �لرئي�س  لفخامة 
.. موؤكد� مو��شلة �جلهود لتنمية 
�لبلدين  ب���ني  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون 

�ل�شديقني يف جميع �ملجالت.

�صاعدوا يف العثور على اأطفال...وحتقيق اأمنية

مرتجمي لغة �لإ�شارة يف �شرطة دبي ير�شمون �لب�شمة على �شفاه �أ�شحاب �لهمم يف �إك�شبو

•• دبي-الفجر:

متكن فريق مرتجمي لغة �لإ�شارة 
يف ����ش���رط���ة دب�������ي، �ل���ع���ام���ل���ني يف 
من  دب���ي،   2020 �إك�شبو  م��ي��د�ن 
�أ�شحاب  �شفاه  على  �لب�شمة  ر�شم 
�ل�شخم،  �لعاملي  �لهمم يف �حلدث 
وذل����������ك م������ن خ��������الل �خل�����دم�����ات 
�شو�ء  لهم،  قدموها  �لتي  �لنوعية 
�مل�شاعدة  �أو  �ل��ف��وري��ة  ب��ال��رتج��م��ة 
حتى  �أو  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
ك���ان يرغب  ل�����ش��اب  �أم��ن��ي��ة  حتقيق 
�ملُ��ف�����ش��ل. خدمات  ف��ن��ان��ه  ل��ق��اء  يف 

�جلن�شية من فئة �ل�شم ح�شر �إىل 
�إك�شبو2020،  لزيارة  دب��ي  �إم��ارة 
و��شتاأجر �شيارة من مكتب �لتاأجري 
و�أوقفها يف �أحد �ملو�قف، �إل �أنه مل 
ي�شتطع �لعثور عليها �أو �ل�شتدلل 

على مكانها.
  يقول �لعريف حممد �حلجاجي، 
�إك�شبو  يف  �لإ�����ش����ارة  ل��غ��ة  م��رتج��م 
�لز�ئر  يتمكن  :" مل  دبي   2020
م��ن �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى ���ش��ي��ارت��ه ومكان 
يف  دب��ي  �شرطة  �إىل  فلجاأ  توفقها، 
�لتو��شل  ب�شرعة  وُكلفنا  �إك�شبو، 

معه." 

�شرطة  قدمتها  �لتي  �لإ���ش��ارة  لغة 
�لعديدين  �إ�شعاد  يف  �شاهمت  دب��ي، 
من �أ�شحاب �لهمم، لدى زيارتهم 
للحدث �لعاملي، حيث �أبدو� ثناءهم 
و�شكرهم ل�شرطة دبي على �شرعة 
وتي�شريها  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي��ة 

�لأمور عليهم.

البحث عن �صيارة
�شاهمت  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش�����س  �إح�����دى 
�لبت�شامة  ر���ش��م  يف  دب���ي  ���ش��رط��ة 
وبث �ل�شعادة ل�شخ�س من �أ�شحاب 
خليجي  ل����رج����ل  ك����ان����ت  �ل���ه���م���م، 

ميد�ن �إك�شبو، لن�شرع على �لفور يف 
�لعثور  من  ومتكنا  عنهما،  �لبحث 
�إىل  ب��ال���ش��ت��دلل  ب�شرعة  عليهما 
لون قمي�س �لطفل، ثم �شلمناهما 

�إىل ذويهما."

طفل اآخر
ك��م��ا ���ش��اه��م ف��ري��ق م��رتج��م��ي لغة 
يعاين  طفل  م�شاعدة  يف  �لإ����ش���ارة 
على  �لعثور  يف  د�ون  متالزمة  من 
�لفريق  �إىل  ج���اء  �أن  ب��ع��د  ع��ائ��ل��ت��ه 
هز�ع  �ل��ع��ري��ف  ي��ق��ول  عنها،  باحثا 
حممد:" كان �لطفل تائهاً، حر�شنا 
على طماأنته وبحثنا عن و�لده �إىل 
حيث  عليه،  �ل��ع��ث��ور  م��ن  متكنا  �أن 
�لو�لد بجهود �شرطة دبي يف  �أ�شاد 

�شرعة تقدمي يد �لعون لهم."

ترجمة عرب اللم�س
�لإ�شارة  لغة  كما وقدم فريق عمل 
عربي  ز�ئ����ر  �إىل  خ��ا���ش��ة  خ���دم���ات 
من  ي��ع��اين  دب���ي،   2020 لإك�شبو 
وكفيف"،  "�أ�شم  م��زدوج��ة  �إع��اق��ة 
على  �لإ����ش���ارة  لغة  ف��ري��ق  فحر�س 
�ملتاحة  �لإم���ك���ان���ي���ات  ك���ل  ت�����ش��خ��ري 
خلدمته. يقول �لعريف �أول يحيى 
�لإ�شارة:"  لغة  م��رتج��م  �ل��ع��م��اري 
ك��ان��ت �إع��اق��ة ه���ذ� �ل��رج��ل تتطلب 
ت�شخري كل �لإمكانيات لإ�شعاده."

مكان  ي��ع��رف  يكن  مل  و�أ�شاف:"   
ي��ك��ن يعرف  ���ش��ي��ارت��ه، ومل  ت��وق��ف 
ما جعل مهمة  �أي�شاً  لوحتها  رقم 
�ل���ب���ح���ث ع��ن��ه��ا ����ش���ع���ب���ة، وه�����و ما 
�أك��ر من فريق  ت�شكيل  �إىل  دفعنا 
�لعامة  �لإد�رة  مع  بالتن�شيق  عمل 
�لبحث  يف  و����ش��ت��م��ري��ن��ا  ل���ل���م���رور، 
�ل�شتدلل  يف  جنحنا  حتى  عنها 
�إىل  �ل�شعادة  �أدخ��ل  ما  عليها، وهو 

قلبه."

العثور على طفل
تتمثل  فكانت  �لثانية،  �لق�شة  �أم��ا 
يف فقد�ن عائلة لطفليها، �ل�شغري 
يعاين من ��شطر�ب طيف �لتوحد، 
و�شقيقته تبلغ من �لعمر 8 �شنو�ت 
ون�شف، لكن فريق عمل لغة �لإ�شارة 
�شاعة من  ن�شف  متكن يف غ�شون 
�لعثور عليه وعلى �شقيقته." يقول 
�إلينا  جل��اأت  �حلجاجي:"  �لعريف 
يف  تو�جدنا  �أث��ن��اء  �لطفلني  عائلة 

كل  ���ش��رح  ع��ل��ى  ع��م��ل��ن��ا  و�أ�شاف:" 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���دث �ل���ع���امل���ي له، 
ع���رب ����ش��ت��خ��د�م ل��غ��ة �لإ�����ش����ارة عن 
يده"،  ك���ف  ع��ل��ى  "�للم�س  ط��ري��ق 
�إي�شال  وه��ي ط��ري��ق �ح��رت�ف��ي��ة يف 
�لر�شائل ملن يعانون من هذ� �لنوع 

من �لإعاقة �ملزدوجة."
وتابع:" كما و��شطحبناه �إىل جناح 
بلده يف �إك�شبو 2020 دبي، تلبية 
�إليه، و�شرحنا  لرغبته يف �لو�شول 
�أ�شعده  م��ا  وه��و  حمتوياته  ك��ل  ل��ه 
من جهة، و�أ�شعدنا بدورنا �أي�شاً."

حتقيق اأمنية
مل يتوقف جهد فريق لغة �لإ�شارة 

يف �شرطة دبي على تقدمي �مل�شاعدة 
لأ�شحاب �لهمم فقط، و�إمنا تعد�ه 
يعاين  ����ش���اب  �أم��ن��ي��ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
�إعاقة حركية، وذلك بعد م�شاهدة 
حفل  �إىل  متجهاً  لل�شاب  �لفريق 
وتوجه  �مل��ن��ه��ايل،  عي�شة  �ل��ف��ن��ان 
و�إذ�  �حتياجاته،  عن  و�شاأله  نحوه 
م�شاعدة،  �أي  يف  ي��رغ��ب  ك����ان  م���ا 
فاأكد �أنه جاء مل�شاهدة �حلفل، و�أن 
�أمنيته �أن يلتقي بالفنان �ملنهايل. 
ف��ع��م��ل ف���ري���ق ل��غ��ة �لإ�����ش����ارة على 
�لفنان  ف��ري��ق عمل  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
�ل�شاب  �أم��ن��ي��ة  �مل��ن��ه��ايل، وح��ق��ق��و� 
�لتذكارية  �ل�شور  و�لتقاط  بلقائه 

معه.

خل�صت اإىل اأن ال�صني لن تخ�صر حلفاءها يف املنطقة مل�صلحة اإيران

لل رهان طهر�ن على دعم بكني يف �ل�شرق �لأو�شط در��شة جديدة لرتيندز حتحُ

�مل�����ش��ال��ح �لأم��ري��ك��ي��ة، خا�شة  م��ع 
جلهة �ل�شتقر�ر يف م�شيق هرمز، 
وجري�نها،  �إي��ر�ن  بني  و�ل�شتقر�ر 
�إ�شافة �إىل �مل�شلحة �مل�شرتكة بني 

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  �أ�����ش����در 
و�ل��در����ش��ات در����ش��ة ج��دي��دة حتت 
�مل���ت���ح���دة  "�لوليات  ع������ن������و�ن: 
و�ل�������ش���ني يف �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط: 
ه����ل ي��ن��ج��ح ره������ان ط����ه����ر�ن على 
نذير  �ل���دك���ت���ور  �أع���ده���ا  بكني؟"، 
�ل���دلل���ع���ة �ل��ب��اح��ث �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
ب�  �ل�شرت�تيجية  �ل��در����ش��ات  �إد�رة 
"تريندز"، وعبد�هلل خليفة مرتف 
"تريندز"  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل��ب��اح��ث 
ورئي�س وحدة �لدر��شات �لإير�نية 

و�لرتكية.
وتوؤكد �لدر��شة �أن منطقة �ل�شرق 
�أ�شا�شياً �شمن  �لأو�شط تعد فاعاًل 
نظر�ً  �لدولية  �لعالقات  خريطة 
�إىل موقعها �ل�شرت�تيجي �لر�بط 
بني قار�ت �آ�شيا، و�أفريقيا، و�أوروبا. 
ملنطقة  �أن  �ل����در������ش����ة  وت���و����ش���ح 
�أه��م��ي��ة كبرية  �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�أولويات  تغري  فربغم  �لأمريكية؛ 

 2021 مار�س  و�إي���ر�ن يف  �ل�شني 
و�ن��ع��ك��ا���ش��ات��ه ع��ل��ى �ل��ع��الق��ات بني 
رهان  م��دى جن��اح  وع��ل��ى  �لبلدين 
لها يف  ك��د�ع��م  بكني  ط��ه��ر�ن على 

مو�جهة و��شنطن.
وت��ك�����ش��ف �ل���در�����ش���ة ���ش��ع��ي �إي�����ر�ن 
�لد�ئم �إىل جذب �ل�شني يف �شفها 
ملو�جهتها �لوليات �ملتحدة، موؤكدة 
�أن �إير�ن مل تنجح كثري�ً يف حتقيق 
�لتفاق  توقيع  بعد  حتى  هدفها 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي م��ع �ل�����ش��ني �لذي 
�قت�شادية  مكا�شب  لبكني  ي�شمن 
�أهمية  وب���رغ���م  ه��ائ��ل��ة،  وجت���اري���ة 
�إير�ن �قت�شادياً لل�شني، فاإن تكلفة 
يركز  ���ش��ي��ن��ي-�إي��ر�ين  �أي حت��ال��ف 
على �جلو�نب �لأمنية و�لع�شكرية 
�ل�شني؛  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ف��ي��ه��ا خ��ط��ر 
يف  �ل���ت���ورط  �إىل  �شت�شطر  لأن���ه���ا 
�إي�����ر�ن ب��امل��ن��ط��ق��ة لي�س  م�����ش��ك��الت 
ك�������ش���ري���ك �ق���ت�������ش���ادي ف���ق���ط، بل 
كحليف؛ ومن ثم قد تفقد �ل�شني 
تعتربها  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  ث��ق��ة 

�شريكاً للجميع.

�ملنطقة  جتاه  �لأمريكية  �ل�شيا�شة 
�أع��ق��ب��ت �حلرب  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ود  يف 
ثالثة  هناك  ف��اإن  �لثانية،  �لعاملية 
��ة ظ��ل��ت د�ئ��م��اً على  جم���الت م��ه��مَّ
�أمن  �لأول���وي���ات وه���ي:  �شلم ه��ذه 
مع  �لوثيق  و�لتحالف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية، وحماية 

�مل�شائق يف �خلليج �لعربي.
��شتك�شاف  �إىل  �ل��در����ش��ة  وت�شعى 
م��دى ره��ان �إي��ر�ن على �ل�شني يف 
�لت�شدي  ويف  م�شاحلها  حتقيق 
�لر�مية  �لأم���ري���ك���ي���ة  ل��ل��م�����ش��اع��ي 
�لنووية  �ل����ق����در�ت  حت��ج��ي��م  �إىل 
�لإير�نية، وذلك من خالل ثالثة 
حماور رئي�شية، يتناول �لأول و�شع 
و�ل�شني  �ملتحدة  �لوليات  كل من 

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
ف��ي��م��ا ي��ت��ن��اول �ل��ث��اين �أزم����ة �مللف 
�ل�شني  ودور  �لإي�������ر�ين  �ل���ن���ووي 
طهر�ن  حم����اول����ة  وم������دى  ف���ي���ه���ا، 
�أما  �لدور مل�شلحتها،  توظيف هذ� 
�ملحور �لثالث في�شلط �ل�شوء على 
�لتفاق �ل�شرت�تيجي �لذي وقعته 

�ل�����ش��ني ل  �أن  �ل���در�����ش���ة  وت����وؤك����د 
�إير�ن  رغبة  ور�ء  تن�شاق  �أن  ميكن 
�إن��ه لي�س من  �إذ  �لرهان عليها،  يف 
م�شلحة بكني �أن تخ�شر عالقاتها 
حتى  �أو  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  دول  م��ع 
�أوروبا  ودول  �ملتحدة  �لوليات  مع 
�إي��ر�ن، حيث ت�شري بع�س  مل�شلحة 
�لتبادل  حجم  �أن  �إىل  �لإح�شاء�ت 
�ل���ت���ج���اري ب����ني �ل�������ش���ني و�إي�������ر�ن 
عام  دولر  مليار   16 �إىل  ت��ر�ج��ع 
مليار   51.8 ب�  مقارنة   2020
�أما حجم �لتبادل   ،2014 يف عام 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب���ني  �ل��ت��ج��اري 
مليار   586 ن��ح��و  فبلغ  و�ل�����ش��ني 
2020، وهو ما يعادل  دولر عام 
بني  �ل��ت��ج��ارة  ح��ج��م  ���ش��ع��ف   37
�لدر��شة  وت��ب��ني  وط���ه���ر�ن.  ب��ك��ني 
�ل�شيني- �لت��ف��اق  �أن  ب��رغ��م  �أن���ه 

جتارية  �إمكانيات  يفتح  �لإي���ر�ين 
ل��ي�����ش��ت جديدة  ل��ك��ن��ه��ا  ل��ل��ب��ل��دي��ن، 
�ل�شينية  �مل�شالح  لأن  مهمة؛  ول 
و�ل���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة �خل����ل����ي����ج  يف 
ح���ٍد كبري  �إىل  ت��ت��و�ف��ق  �لأو����ش���ط 

�ل�شتقر�ر عرب �لدخول يف حتالف 
ي��ورط��ه��ا يف م�شكالتها  �إي����ر�ن  م��ع 
وي�شعف  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  م���ع 
ويفقدها  فيها  �ملنطقة  دول  ثقة 

و��شنطن وبكني يف �إعادة �إير�ن �إىل 
�لتفاق �لنووي.

لي�س  �أن���ه  �إىل  �ل��در����ش��ة  وخل�شت 
�أن تهدد هذ�  من م�شلحة �ل�شني 

�لقت�شادية  �مل�شالح  م��ن  �لكثري 
�لتي ت�شعى ور�ءه��ا، ومن ثم يبدو 
�ل�شني لن  ره��ان ط��ه��ر�ن على  �أن 

يكون ناجحاً.

د�ئرة �لثقافة يف �ل�شارقة حتتفي مبوؤلفي �إ�شد�ر�تها للعام 2021
•• ال�صارقة -وام:

ك��رم��ت د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة يف �ل�����ش��ارق��ة ع���دد م��ن موؤلفي 
تكرمٍي  ح��ف��ِل  يف   ،2021 ل��ل��ع��ام  �ل���د�ئ���رة  �إ�����ش����د�ر�ت 
�أق��ي��م يف مقر �ل��د�ئ��رة �م�����س ،و���ش��م��ل �ل��ت��ك��رمي حم�شن 
�شليمان، وهند �شيف �لبار، و �لدكتور لقمان �شطناوي، 
و �لدكتورة عائ�شة جمعة �ل�شام�شي، و �لدكتورة ح�شة 
عبد �هلل �لكتبي، و�آمنة حممود �لها�شمي، حيث تنّوعت 
و�شعر  �جلامعية،  و�لأط��روح��ات  �لنقد،  بني  موؤلفاتهم 

وق�ش�س لالأطفال، و�ل�تاأليف �مل�شرحي.
�ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �لق�شري،  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  و�شّلم 
تقديرية  �شهاد�ت  �ل�شتة  �ملبدعني  �لد�ئرة  يف  �لثقافية 

�حتفاًء بنتاجهم �لفكري و�لإبد�عي، وت�شجيعاً ملو��شلة 
�لكتابة �لتي تري �ملكتبة �لعربية بنتاج �أدبي كبري.

�لن�شري  �لعمل  �إن  �لثقافية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  وقال 
لروؤية  ترجمة  �إّل  ه��و  م��ا  �لثقافة  د�ئ���رة  يف  �ملتو��شل 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة يف 
�لهتمام باجلانب �لن�شري باعتباره جزء�ً مهماً يف ن�شر 

�لثقافة وتعزيز �لعملية �لإبد�عية.
و�أ�شار �لق�شري �إىل �أن �لعام 2021 �شهد �إ�شد�ر 100 
كّتاب بني عناوين متعددة يف �ل�شعر، و�لرو�ية، و�لق�شة 
�لطفل، وغريها من  و�أدب  و�مل�شرح،  و�لنقد،  �لق�شرية، 

�حلقول �لأدبية �ملتنوعة، و�حليوية.
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اأخبـار الإمـارات

�لإمار�ت تعلن عن �لتز�مات �أقوى باحتادنا يف يومها �لأول مبجل�س �لأمن للفرتة 2023-2022 
•• نيويورك-وام:

خالل  باحتادنا  �أق���وى  �ل��ت��ز�م��ات  ع��ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  �أعلنت 
2022-2023 م�شرت�شدة يف هذ  ع�شويتها يف جمل�س �لأم��ن للفرتة 
�ل�شاأن باللتز�مات �لتي تت�شمن تاأمني �ل�شالم وتعزيز �ل�شمولية وبناء 
�لقدرة على �ل�شمود و �لتحفيز على �لبتكار، طو�ل فرتة عملها مبجل�س 

�لأمن، و�أثناء �نخر�طها مع �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة.
�لد�ئمة  �ملندوبة  ن�شيبة  لن��ا  �ل�شفرية  معايل  قالت  ذل��ك،  على  وتعليقا 

"�شيعك�س عملنا يف جمل�س �لأمن  �ملتحدة:  �لإم��ار�ت لدى �لأمم  لدولة 
و�شمولية  ت�شامح  م��ن  و�شعب  ك��دول��ة  منثله  م��ا  �مل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  �لتابع 

و�إميان باأننا �أقوى باحتادنا".
�ل�شعي  و  تبني �حلو�ر  �لدبلوما�شية حول  "تتمحور  �أ�شافت معاليها:  و 
ملعرفة وجهات �لنظر �ملختلفة، ومتهيد �لطريق لإيجاد تو�فق يف �لآر�ء.. 
وجهات  تقريب  �إىل  �لأم��ن  جمل�س  يف  ع�شويتنا  خ��الل  �شن�شعى  وعليه، 
�لنظر، و�أن يكون للمجل�س �شوت موحد لتلقى قر�ر�ته �أكرب قدر ممكن 
من �لدعم.. و نتطلع �إىل �لعمل مع زمالئنا يف �ملجل�س ويف �لأمم �ملتحدة 

ككل، من �أجل بناء �جل�شور، وتعزيز �لعمل متعدد �لأطر�ف وتنفيذ ولية 
�ملجل�س".

بتحديد  �لأم����ن،  جمل�س  يف  منتخب  كع�شو  �لإم������ار�ت،  دول���ة  ت��ل��ت��زم  و 
تنفيذ  �أج��ل  من  �أع�شائه  بني  تقارب  �إيجاد  عربها  ميكن  �لتي  �ملجالت 
ولية �ملجل�س على �أكمل وجه. و لن متثل دولة �لإمار�ت �ل�شوت �لعربي 
فقط يف �ملجل�س، بل �شت�شعى �إىل متثيل �شائر �لدول �لأع�شاء يف �لأمم 
�ملتحدة، ما يعني تعزيز �لتعاون مع �ملنظمات �لإقليمية، ل�شيما جامعة 

�لدول �لعربية و�لحتاد �لأفريقي.

وتعد دولة �لإم��ار�ت �أي�شا مبنا�شرة �لق�شايا �لتي تتقاطع مع �لق�شايا 
�لأخرى يف �ملجل�س، ومنها �ملر�أة و�ل�شالم و�لأمن، وتغري �ملناخ، و��شتخد�م 
من  جمموعة  �إىل  للتطرق  و�شت�شعى  �ل�����ش��الم..  لتعزيز  �لتكنولوجيا 
�لق�شايا �لأخرى مثل مكافحة �لإرهاب، و�ل�شتجابة جلائحة كوفيد19- 
وم�شاألة �لتعايف منها. و خالل فرتة ع�شويتها، �شترت�أ�س دولة �لإمار�ت 
2023، حيث  2022 ويونيو  جمل�س �لأمن مرتني، يف كل من مار�س 
�إىل حتديد جدول  بالتناوب،  �لذي يتغري كل �شهر  يعمد رئي�س �ملجل�س 

�أعمال �ملجل�س، وير�أ�س �للجان �لد�ئمة فيه.

م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لعام يف �أم �لقيوين يجدد �عتماد �للجنة �لدولية �مل�شرتكة
•• اأم القيوين- الفجر

خليفة  �ل�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  �أع��ل��ن 
جتديده  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  �ل���ع���ام 
لع�����ت�����م�����اد �ل����ل����ج����ن����ة �ل����دول����ي����ة 
يعك�س  مم���ا   ،)JCI( �مل�����ش��رتك��ة 
�ملعايري  باأف�شل  �مل�شت�شفى  تقيد 
و�مل���م���ار����ش���ات �ل���دول���ي���ة يف ج���ودة 
و�لعناية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل����رع����اي����ة 

باملر�شى.
�شحفي  بيان  يف  �مل�شت�شفى  وق��ال 
�إن����ه ح�����ش��ل ع��ل��ى جت��دي��د �عتماد 
�للجنة  م�����ن  �ل����ذه����ب����ي  �خل����ت����م 
�ل���دول���ي���ة �مل�����ش��رتك��ة مل����دة ثالث 
�شنو�ت، تقدير�ً لتطبيقه �ل�شارم 
�خلا�شة  �ل����دول����ي����ة  ل���ل���م���ع���اي���ري 

من  �ملمار�شات  �أف�شل  �ت��ب��اع  ع��رب 
خالل عملية مدرو�شة ودقيقة.

�لدولية  �للجنة  �ع��ت��م��اد  وي����وؤدي 
�لتحّقق  يف  حيوياً  دور�ً  �مل�شرتكة 
من جودة �خلدمات �لتي توفرها 
�لرعاية  وم���ر�ف���ق  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�ل�شحية، مبا يتيح حتقيق �لتميز 
رعاية  يف  �مل��ت��و����ش��ل  و�ل��ت��ح�����ش��ني 
�ملر�شى. وبدوره، قال "ليام دويف"، 
�ل�شيخ  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير 
نظر  وج��ه��ة  "من  �ل��ع��ام:  خليفة 
�عتماد  جتديد  ي�شفي  �مل��ري�����س، 
بعد�ً  �مل�شرتكة  �ل��دول��ي��ة  �للجنة 
�آخر للثقة باأي م�شت�شفى، ويوؤكد 
�ملمار�شات  �أف�شل  حتقيق  �شمان 
و�لرعاية  �ل�شالمة  �شعيد  على 

ع����م����ل �مل�������ش���ت�������ش���ف���ى جل���ه���وده���م 
�أدت للح�شول على  �حلثيثة �لتي 
�عتماد �للجنة �لدولية �مل�شرتكة، 
تقدير�ً للتز�مهم باملحافظة على 
خدمات  تقدمي  جم��ال  يف  �لتميز 

�لرعاية �ل�شحية �ل�شاملة".
مت �إن�شاء م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة 
�ل��ع��ام ب���اأم �ل��ق��ي��وي��ن حت��ت رعاية 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دولة  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�ملتحدة ، حتت  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لدولة  رئ��ي�����س  م���ب���ادر�ت  م��ظ��ل��ة 
ب���وز�رة  �ل��ط��ب��ي  للمكتب  �ل��ت��اب��ع��ة 
�إد�رة  وت���ت���م  �ل���رئ���ا����ش���ة.  �����ش����وؤون 
�لطبي  �ملركز  بو��شطة  �مل�شت�شفى 
�إم  �إن  �ل�شحية  للرعاية  �جلديد 

ذ�ت  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  بخدمات 
و�أه��د�ف �شالمة  �لعالية،  �جلودة 
توفريه  ع����ن  ف�������ش���اًل  �مل���ري�������س، 
مبا  للمر�شى،  متكاملة  جت��رب��ة 
�أم  يف  �ل��وح��ي��د  �مل�شت�شفى  يجعله 
�لقيوين �لذي يحوز هذ� �لعتماد. 
حقي،  �شومرية  �لدكتورة  وقالت 
�ملكتب  �لطبية،  �خلدمات  رئي�شة 
"خالل  "بيورهيلث":  يف  �لطبي 
�لدولية  �للجنة  مر�قبي  تقييم 
م�شت�شفى  ��شتعر�س  �مل�����ش��رتك��ة، 
قوية  �شل�شلة  �لعام  �ل�شيخ خليفة 
ب�شالمة  �ملتعلقة  �مل���وؤه���الت  م��ن 
�مل��ر���ش��ى وج�����ودة �ل���رع���اي���ة �لتي 
و�إنني  �لعاملية.  �ملعايري  ت�شاهي 
بفريق  و�لع��ت��ز�ز  بالفخر  �أ�شعر 

. NMC شي�
�مل�شرتكة  �ل��دول��ي��ة  �للجنة  وتعد 
�مل�شرتكة  للجنة  �لدولية  �ل��ذر�ع 
�ملتحدة  �لوليات  تتخذ من  �لتي 
و�ملعنية  ل��ه��ا  م���ق���ر�ً  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�لرعاية  م���وؤ����ش�������ش���ات  ب���اع���ت���م���اد 
ذ�تها  �ل��ه��ي��ئ��ة  وه����ي  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
�ألف   18 م��ن  �أك���ر  تعتمد  �ل��ت��ي 
�ملتحدة.  �ل��ولي��ات  يف  م�شت�شفى 
وعلى مّر �ل�شنني، �عتمدت �للجنة 
م�شت�شفيات  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��دول��ي��ة 
و�أ�شيا،  و�لأمريكيتني،  �أوروب��ا،  يف 
�ل�شرق  وم���ن���ط���ق���ة  و�أف����ري����ق����ي����ا، 
�لأو�����ش����ط. وت��ط��م��ح �ل��ك��ث��ري من 
�مل�شت�شفيات للح�شول على �عتماد 
وذلك  �مل�شرتكة  �لدولية  �للجنة 

�لعالية  �مل��ه��ار�ت  ذوي  و�لعاملني 
علي  �حل�شول  يف  جنحو�  �ل��ذي��ن 
�أن  م�����ش��ي��ف��اً  �لعتماد"،  جت��دي��د 

�حلديثة  و�مل������ر�ف������ق  �ل���ن���وع���ي���ة 
نخبة  تكّملها  �ل��ت��ي  و�ل��ع�����ش��ري��ة، 
و�لأخ�شائيني  �ل�شت�شاريني  من 

برعايته  �أي�شاً  ي�شتهر  �مل�شت�شفى 
وبنيته  �مل��ت��ف��وق��ة  �ل��ت��م��ري�����ش��ي��ة 

�لتحتية �ملتطورة. 

م�شاركة �أكرث من 60 دولة يف معر�س �آر�ب هيلث 2022
�ملنتجات  وع�����رو������س  �ل�������ش���ن���اع���ة 
وفر�س �لتو��شل. �جلدير بالذكر 
�أن�����ه ���ش��ي��ت��م �ن���ع���ق���اد �حل�����دث مرة 
�إنفورما  �ل��ت��ز�م  م��ن  �أخ���رى كجزء 
�لنظافة  م�شتويات  �أع��ل��ى  بتوفري 
معيار  �عتماد  مبوجب  و�ل�شالمة، 
»�إنفورما- �جلميع �آمن« �ملخ�ش�س 
و�لذي  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  ملنطقة 
ي�����ش��م جم��م��وع��ة ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة من 
�لإج��ر�ء�ت �ملح�شنة، بهدف توفري 
�أعلى م�شتويات �لنظافة و�ل�شالمة 
يف جميع �لأحد�ث، �لتي �شتنظمها 
�ل�شركة م�شتقباًل، ل�شمان �شالمة 
كل من �ملوظفني و�حل�شور، حيث 
»�إنفورما- �جلميع  يت�شمن معيار 

ومبتكرة  ف��ري��دة  ح��ل��وًل  منها  ك��ل 
و�لإد�رة  �ل����وق����اي����ة  جم�������الت  يف 
بني  م��ن  و�لت�شخي�س  و�لعمليات 

�أمور عديدة �أخرى.
موؤمتر�ت  �أرب��ع  �نعقاد  �شيعود  كما 
�ل���ط���ب���ي �مل�����ش��ت��م��ر �إىل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
متحدًثا   200 وي�����ش��م  �مل��ع��ر���س، 
عاملياً  بهم  معرتف  طبياً  وخ��ب��ري�ً 
م���ن���دوب من   1500 م���ن  و�أك�����ر 
�لتعاون  �أنحاء دول جمل�س  جميع 
م�شار�ت  ت�شمل  ح��ي��ث  �خل��ل��ي��ج��ي، 
�أمر��س  كاًل من:  �ل�شائعة  �لعودة 
�ل���ن�������ش���اء و�ل����ت����ول����ي����د، و�لأ�����ش����ع����ة 
�ل�������ش���ام���ل���ة، وج�����ر�ح�����ة �ل���ع���ظ���ام، 

و�جلر�حة �لعامة.

نتحد ودفع �ل�شناعة نحو �لأمام" 
م������ع �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �جل�����دي�����دة 
�ملعر�س مع  �أر�شية  و�لبتكار على 
جم��م��وع��ة م��ن �ل��ع��ار���ش��ني �لذين 
منتجاتهم  �أح���������دث  ي���ع���ر����ش���ون 
وخدماتهم، ومن �ملقرر �أن ت�شارك 
 ، ونافكو  ودريجر،  كانون،  �شركات 
�أخ���رى يف  ون��ي��وم م��رة   ، وفيليب�س 
ن�شخة هذ� �لعام، ويف �لوقت نف�شه 
للرعاية  �إي  جي  �شركات  �شتعود   ،
�شيمنز  و  �شتورز  ك��ارل  و  �ل�شحية 
من  وجمموعة  �ل�شحية  للرعاية 
�لأ�شماء �لر�ئدة �لأخرى يف قطاع 
ملدة  توقف  بعد  �ل�شحية  �لرعاية 
جائحة  تف�شي  نتيجة  و�ح���د  ع���ام 

�إتاحة  �إىل  بالإ�شافة  كوفيد19-، 
�لفر�شة ل�شتك�شاف �آلف �ملنتجات 
تق�شيمها  مت  و�ل���ت���ي  �مل��ع��رو���ش��ة، 
�إىل ثمانية قطاعات عرب  ب�شهولة 
�لتجاري  دبي  مركز  يف  قاعة   16
�لأخ���رى  �مل��ي��ز�ت  ت�شمل   ، �ل��ع��امل��ي 
عودة  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ه��ي��ل��ث  �آر�ب  يف 
 Innov8 �إن����وف����ي����ت  ح���������و�ر�ت 
منطقة  م����ن  ك����ج����زء   Talks
و�لتي  �ل�شحية،  للرعاية  �لتحول 
�شركة   24 �أم���ام  �لفر�شة  �شتتيح 
من �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
دقائق  وملدة ثماين  �لأعمال  ورو�د 
�أفكارهم يف جمال  �أح��دث  لتقدمي 
تعر�س  حيث  �ل�شحية.،  �لرعاية 

و�لب��ت��ك��ار�ت م��ن خ��الل جمموعة 
من منتجات �لرعاية �ل�شحية.

وبهذه �ملنا�شبة قال رو�س ويليامز، 
م��دي��ر م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر �ل�شحة 
"لقد  ه���ي���ل���ث«:  »�آر�ب  �ل���ع���رب���ي 
�ل�شحية  �لرعاية  �شناعة  �أظهرت 
�ل�شمود  ع��ل��ى  ق���درت���ه���ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
ت���ز�ل  م���و�ج���ه���ة �جل���ائ���ح���ة ول  يف 
�لتعايف  ل��ع��ج��ل��ة  �ل���د�ف���ع���ة  �ل���ق���وة 
�لرغم  وعلى  �ل��ع��امل��ي،  و�لنتعا�س 
ل�جائحة  �مل�شتمرة  �لتحديات  من 
كوفيد19- فقد ر�أينا رغبة كبرية 
و�لتز�ماً منقطع �لنظري من قبل 
و�خل�������رب�ء يف جمال  �ل���ع���ار����ش���ني 
�لرعاية �ل�شحية من جميع �أنحاء 
ب�شكل  و�للتقاء  لالجتماع  �لعامل 
�ل�شحة  م���ع���ر����س  يف  ح�������ش���وري 
�أح������دث حلول  مل��ن��اق�����ش��ة  �ل���ع���رب���ي 

�لرعاية �ل�شحية.
 من ناحية �أخ��رى فقد �أك��دت كاًل 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  م���ن: 
جميعها  وب����اك���������ش����ت����ان  وم���������ش����ر 
����ش��ت�����ش��اف��ة �أج��ن��ح��ة دول���ي���ة، حيث 
�شي�شت�شيف كل جناح منها ما بني 
16 و33 �شركة ذ�ت �شلة بقطاع 
�لرعاية �ل�شحية، كما �شي�شت�شيف 
ج��ن��اح جمل�س �لب��ت��ك��ار �لأوروب����ي 
جميع  م���ن  خم���ت���ارة  ���ش��رك��ة   20

�أنحاء �شناعة �لرعاية �ل�شحية.
ومن �ملنا�شب �أن يكون �شعار معر�س 
�ل�شحة �لعربي 2022 "بالأعمال 

�آر�ب  م��ع��ر���س  و�شي�شت�شيف  ه���ذ� 
بالتز�من  �فرت��شية  ن�شخة  هيلث 
يف  �حل�شورية  �لن�شخة  �نعقاد  مع 
�ل��ف��رتة �مل��م��ت��دة م��ن 5 ي��ن��اي��ر �إىل 
28 فرب�ير 2022، و�لتي �شتوفر 
جل�شة   200 م���ن  �أك�����ر  �ن���ع���ق���اد 
 250 م��ن  �أك���ر  تعليمية ووج���ود 
�شيوفر �حلدث عرب  دولًيا،  خبرًي� 
�لقيادة  م��ن  �لإن���رتن���ت جم��م��وع��ة 
�لطبية  و�ل��ت��ح��دي��ث��ات  �ل��ف��ك��ري��ة 

لأكر من 3000 مندوب.
"�شتكون  قائاًل:  ويليامز  و�أ�شاف 
�ملعر�س  �إىل  حيوية  �إ���ش��اف��ة  ه��ذه 
�ل���و����ش���ول  و����ش���ت���ك���ون م���ف���ي���دة يف 
ميكن  ل  �أو�������ش������ع.  ج���م���ه���ور  �إىل 
من  �ل�شناعة  يف  متخ�ش�س  لكل 
�حل�شور  �ل���ع���امل  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
���ش��خ�����ش��ًي��ا ك���ل ع����ام ول���ذل���ك توفر 
للحدث  �لف���رت�����ش���ي���ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
للحفاظ  ��ا  ف��ر���شً �لإن���رتن���ت  ع���رب 
�لأعمال  وممار�شة  �ل�شر�كات  على 
�آر�ب  م��ع��ر���س  ي��ع��د  �لتجارية". 
هيلث، �لذي يقام كحدث م�شرتك 
ميدلب  وم����وؤمت����ر  م���ع���ر����س  م����ع 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، ك��اأك��رب معر�س 
وم����وؤمت����ر ل��ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�حلدث  ي�شتقطب  حيث  �إفريقيا، 
�ل�شحية  �لرعاية  يف  �ملتخ�ش�شني 
جمموعة  و���ش��ي��ت�����ش��م��ن  �ل��ع��امل��ي��ني 
و�إحاطات  �لعلمية  �ملحا�شر�ت  من 

•• دبي-الفجر: 

�أر�شية  يف  دول��ة   62 �شيتم متثيل 
من   2022 ن�����ش��خ��ة  يف  �مل��ع��ر���س 
)�آر�ب  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ح��ة  م��ع��ر���س 
هيلث(، �ملعر�س �لر�ئد يف منطقة 
�إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�لذي  �ل�شحية،  �لرعاية  ل�شناعة 
�لتجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  ���ش��ي��ق��ام 
�لعاملي يف �لفرتة من 24 �إىل 27 

يناير �جلاري.
من   2022 ن�����ش��خ��ة  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
كحدث  ت����ع����ود  �ل����ت����ي  �مل����ع����ر�����س، 
م�����ش��رتك م���ع م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر 
ميدلب �ل�شرق �لأو�شط يف جمال 
و�ملخترب�ت،  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
من  ���ا  ع���ار����شً  3590 م���ن  �أك�����ر 
ت�شمل  ح��ي��ث  �ل���ع���امل،  ح����ول  دول 
�لدولة �مل�شاركة كاًل من: �لإمار�ت 
ولبنان  و�إ�شر�ئيل  �ملتحدة  �لعربية 
وت���رك���ي���ا وجم���م���وع���ة م���ن �ل����دول 
�ملتحدة  �ململكة  م��ث��ل:  �لأوروب���ي���ة 
و�شوي�شر� و�أملانيا و�إيطاليا وفرن�شا 
و�شلوفينيا  و�ل��ربت��غ��ال  و�إ���ش��ب��ان��ي��ا 
�لت�شيك  وج����م����ه����وري����ة  و�مل�����ج�����ر 

وبولند� وبلجيكا.
و�ل�شني  ل��رو���ش��ي��ا  ���ش��ي��ك��ون  ك��م��ا 
وت��اي��و�ن و�ل��ي��اب��ان وك��وري��ا و�لهند 
�لعديد  وكند�  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
�لذين  �ل���ع���ار����ش���ة  �جل����ه����ات  م����ن 
�لتقنيات  �أح��������دث  ���ش��ي��ع��ر���ش��ون 

�إر���ش��ادي��ة، تغطي  35 نقطة  �آم��ن« 
جميع جو�نب �لتنظيف و�لنظافة 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، م���ع �ل���رتك���ي���ز على 
وبعد  و�أثناء  قبل  �ملكثف  �لتنظيف 
توفري  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �حل������دث، 
�أنحاء  جميع  يف  �إ���ش��اف��ي��ة  م��ر�ف��ق 
�ملعر�س لغ�شل �ليدين، وتعقيمهما 

با�شتمر�ر.

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007064 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عبد �ل�شهيل �إبر�هيم كوليكار� ، �لعنو�ن : 9376300
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/11/03 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله  ل�شالح مينويوجن �شو بالتايل : ن�س �حلكم - 
قررت �ملحكمة : مبثابة �حل�شوري : باإلز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 230.000 درهم “مائتان وثالثون �ألف درهم" مع �إلز�م �ملدعى عليه 
بالر�شوم و�مل�شاريف ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف 

خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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 اإخطار عديل للوفاء  

برقم املحرر 2021/0033087
�خطار عديل للوفاء مببلغ - �ل�شرح  - �إنذ�ر وتكليف بالوفاء

ANDRIQUE ED P. REGINO    ملنذر / �أندريكوي �أي دي بيلي ريجينو - فلبيني �جلن�شية�
عنو�نه �ملختار : �إمارة �ل�شارقة - كورني�س �لبحرية - مركز �لفرد�ن - بلوك a 108 - هاتف رقم: 065255594 - بوكالة �ملحامي/ عبيد �ل�شام�شي

MARK ROLAND LALUNIO .شد / �ملنذر �إليها / مارك رونالد للونو - فلبيني �جلن�شية�
�لعنو�ن دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد )E11( - �لرو�شة - برج ذ� �أونيك�س 2 - مكتب رقم 1008 - رقم �لهاتف 05883539610

190،000 درهم )مائة وت�شعون �لف درهم( للمنذر عن قيمة �لقر�س �مل�شلم له من �ملنذر مع �لفائدة �لقانونية �ملقررة  �إليه ب�شد�د مبلغ  �إنذ�ر وتكليف �ملنذر  �ملو�شوع/ 
لذلك، بتاريخ 2019/06/21 قام �ملنذر باإعطاء �ملنذر �إليه مبلغ وقدره 190،000 درهم )مائة وت�شعون �ألف درهم( وهو عبارة عن مبلغ �قرت�شه �ملنذر حل�شاب �ملنذر 
�إليه ومت حتويله بالفعل من ح�شاب �ملنذر حل�شاب �ملنذر �إليه وفق بيان ك�شف �حل�شاب �لبنكي للمنذر ،  وبتاريخ 2020/04/30 تعهد �ملنذر �إليه / مارك رونالد للونو 
بريد  2020/10/10 ومبوجب  وبتاريخ  ي�شتجب  ولكنه مل  مرة  �أكر من  �إليه  �ملنذر  وبالفعل طالب   ، يطلبه  وقت  �أي  يف  له  �لقر�س  مبلغ  ب�شد�د  �أندريكوي   / للمنذر 
�لكرتوين �شادر من �ملنذر �إليه للمنذر تعهد فيه �لأول لالأخري باأنه �شيقوم بدفع مبلغ �لقر�س وهو )190،000 در هم( بحد �أق�شى يف تاريخ 2020/11/30 �و قبل 
ذلك �لتاريخ ، و�أنه يف حال عدم قدرته على �شد�د �ملبلغ �ملذكور قبل �لتاريخ �ملذكور �شيقوم بت�شليم كافة �مل�شتند�ت �لثبوتية ملمتلكاته يف ليفينج بار�ناك �شني يف نف�س �لتاريخ 
“272” من قانون �لإجر�ء�ت  �إليه مل ي�شلم �ملنظر �ملبلغ �مل�شتحق له يف �ملوعد �ملحدد لذلك ، - هذ� وملا كان من �ملقرر طبقا لن�س �ملادة  �إل �ن �ملنذر   ، ك�شمانه حلقوقه 
�ملدنية �أنه :- يف �لعقود �مللزمة للجانبني �إذ� مل يوف �أحد �ملتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد �لآخر بعد �إعذ�ره �ملدين �أن يطالب بتنفيذه جرب�”،  وكذلك ن�شت 
��شتويف �شروط ��شتحقاقه �لقانونية فاإن تخلف �ملدين وجب تنفيذه جرب� عليه تنفيذ� عينيا �أو تعوي�شية  متى  �حلق  وفاء  “يجب  �أنه  على  �لقانون  ذ�ت  من  �ملادة )338( 
طبقا للن�شو�س  �لقانونية”، ون�شت �ملادة 318 على �أنه : “ ل ي�شوغ لأحد �أن ياأخذ مال غريه بال �شبب �شرعي فاإن �أخذه فعليه رده” - وتطبيقا لتلك �ملبادئ �لقانونية 
و�إحقاقاً للحق و�إعمال ملبادئ �لعد�لة و�لقانون وحيث �أن �إمتناع �ملنذر �إليه عن �شد�د �ملبلغ �ملايل �ملرت�شد يف ذمته بعد حماولة من حماولت �لإثر�ر بال �شبب على ح�شاب 
�ملنذر - وحيث قام �ملنذر مبطالبة �ملنذر �إليه مر�ر� وتكر�ر� بذلك �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته ولكن مل يحرك �لأخري �شاكنا جتاه ذلك، ويرف�س ق�شاء �لدين بدون �شند قانوين 
�أو م�شوغ �شرعي  )) ل����������ذلك(( وب�شفتنا �لوكالء �لقانونيني للمنذر، تنذركم وتكلفكم بالوفاء بالآتي:- 1. �شرورة �شد�د مبلغ وقدره 190،000 درهم )مانة وت�شعون �ألف 
درهم( وذلك يف خالل خم�شة �أيام من تاريخ ت�شلمكم هذ� �لإنذ�ر،  2. و�أما يف حالة عدم �لتز�مكم بدفع �ملبالغ �مل�شتحقة للمنذر ف�شوف ت�شطر �أ�شفني لإتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية لإقت�شاء حق موكلنا مع حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شروفات و�لتعوي�شات �لو�جبة ف�شال عن �أتعاب �ملحاماة وفو�ئد �لتاأخري عن �ل�شد�د و�ملن�شو�س عليها قانونا 

وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى،
مقدمة عن �ملنذر: بوكالة �ملحامي / عبيد �ل�شام�شي

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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تغيري ا�شـم / ورده ناجى عبداهلل �شالح املن�شوري 
تقدمت �ملو�طنة )ورده ناجى عبد�هلل �شالح �ملن�شوري( 
بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات 

بتغيري ��شمها من )ورده( �ىل)حمده(
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خالل 

�لعالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
قا�شي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

70337
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 طلب تغيري ا�شـم /
 ورود ناجي عبداهلل �شالح املن�شوري  

�إمار�تي  �ملن�شوري/  �شالح  عبد�هلل  )ناجي  �ملو�طن  تقدم 
�جلن�شية( ب�شفته �لويل على �بنته )ورود ناجي عبد�هلل �شالح 
�أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب  �جلن�شية(   �إمار�تية   / �ملن�شوري 
�لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري ��شمها من )ورود( �ىل)�ملها( 
 15 خالل  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

يوما من تاريخ ن�شر �لعالن.
قا�شي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

70337
Date 6/ 1/ 2022  Issue No : 13435

Defendant's notification by publication 
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0004405 civil (partial)
To the defendant : Ademola Paul Amusan
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi has filed the above lawsuit and demands 
the following : Fist :- Obligate the defendant to pay an amount of (26372.32 dirhams) 
Twenty-six thousand three hundred seventy-two dirhams and thirty-two fils, and the 
legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. 
Second:- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 18/01/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office
Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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Notification Memo by Publication

No. (47/2022)
Warner : Gargash Enterprises Owned by Almotasaliha One Person Company L.L.C 
By the lawyers: Mr. Mohammed Allinjawi and Ms. Maryam Alshamsi

VS
1. Amatis General Trading (L.L.C.)
2. Abdolmajid Ali Khalifeh, Iranian nationality

Subject Matter of the Notice: Notification Memo by Publication of the Legal 
Notice No. (276992/1/2021)

The warner hereby notifies the warnees the necessity to pay an amount of AED 
34,180.00 (Dhs thirty four thousand one hundred eighty only) which is the rental value 
for the period from 01/10/2019 up to 27/04/2020 in addition to the value-added tax for 
the same period within a maximum period of five (5) days to fulfill the value of the debt 
from the date of their receipt of this notice, otherwise the warner will have to resort 
to the judiciary and the concerned authorities to demand the payment of the value of 
the debt, while the warnees will pay all the charges and expenses of the litigation and 
attorneys' fees.
Notary Public 
Issa Abdullah Al Humaidan 
Dubai Courts 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 6/ 1/ 2022  Issue No : 13435
Notification by Publication

In the execution No :211/2021/1286-real estate execution
Considered at :8th execution department No. 229
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 291/2020 
partial real estate, by paying the amount executed amounted to AED 742010, 
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment General Est.
Address : Emirate of Dubail Airport St | Port Saeed areal Business Point Building / 
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ael Makkani 
: 3244594826
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi 
Notifiee : 1-Farhan Maimon: Defendant
Subject of Notification
has filed the abovementioned execution case against you by obliging you to pay the 
amount executed amounting to (AED 742010) to the execution applicant or court's 
treasury including the fees and expenses. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 6/ 1/ 2022  Issue No : 13435
Court of Appeal 

Notification by Publication (Appeal)
In Appeal Number : 305/2021/3263, Commercial
Considering before : First Commercial Appeal Circuit No. 84
Subject of Appeal :
* Appeal against the Judgment issued in Case No. 2941 of 2021, Partial 
Commercial, along with expenses, charges and fees.
The Appellant : CAR LINK RENT A CAR (L.L.C)
Address : United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Hor Al Anz East, 22 B Street 
off Etihad Street, Building for ALIA ABDULRAHIM MERDAS, GF, Shop No. 
25, near Fatima Al Zarooni Mosque, Makani : 3396797114.
Represented by : ISLAM OTHMAN AHMED OTHMAN AHMED
Notified Party : KARAM BOUDALIA, in his capacity as the Appellee
The subject of Notification: The Decision/ Judgment issued in the Case No. 
2941/2021, Commercial Partial was appealed and a hearing was set on Sunday, 
09/01/2022, at 10:00 am, in remote litigation hall. So, you or your legal 
representative are required to appear, failing which a Judgment will be issued 
in your absence.
Prepared by : NASSER SAEED SOROUR RASHID AL YAHYA

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 6/ 1/ 2022  Issue No : 13435
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In Case No. 4588/2021/16 - Partial Commercial 
Considered at: 11th Case Management Circuit No. 854
Case Subject: The Plaintiff requests the Esteemed Court to register the Case, set a hearing to consider 
thereof and notify the Defendant by a copy of its Statement of Claim and the scheduled date; and the Trail 
and the evidence to rule as follows: 1- To merge the file of the Dispute No. 2939 of 2021 Commercial by 
keeping the Two Defendants under obligation to pay the Plaintiff an amount of AED 100,359 with the legal 
interest at rate of 9% as of the due date until the payment is made in full. 2- To keep the Defendant under 
obligation to pay the fees, the expenses and the attorney fees.
Plaintiff : Luxury Super Car Rental LLC - Address : UAE, Dubai Emirate, Bur Dubai, Business Bay Region, 
Al Abraj Street, Gulf Court Hotel, Shop No. 02, near to Millennium Hotel, Makani No. 2615686247
Notified Party : Bruno Mateus de Sousa Pinto - His Capacity: Defendant Notification 
Subject : The Plaintiff filed the Case requesting the Esteemed Court to register the Case, set a hearing to 
consider thereof and notify the Defendant by a copy of its Statement of Claim and the scheduled date; 
and the Trail and the evidence to rule as follows: 1- To merge the file of the Dispute No. 2939 of 2021 
Commercial by keeping the Two Defendants under obligation to pay the Plaintiff an amount of AED 
100,359 with the legal interest at rate of 9% as of the due date until the payment is made in full. 2- To keep 
the Defendant under obligation to pay the fees, the expenses and the attorney fees. Therefore, a hearing 
was scheduled on Tuesday, corresponding to 11/01/2022 at 09:00 AM in the remote litigation Hall No. 
BUILDING_DESC&. You shall appear before the Court personally or through your attorney in order to 
submit the memoranda or any documents before the Court hearing at least three prior the hearing.
Prepared by : Hanan Ahmed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�طلع وفد من �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية " �أدنوك " على 
�لأزمات  �إد�رة  �لعمل يف  �ملتبعة يف جمالت  �ملمار�شات  �أف�شل 

و�لكو�رث بقطاع �لعمليات �ملركزية يف �شرطة �أبوظبي.
�إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �لكعبي،  حممد  م�شبح  �لعقيد  و�ل��ت��ق��ى 
�لأزمات و�لكو�رث بالوفد برئا�شة حممد �شويد�ن �لعامري 

نائب رئي�س �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات يف �أدنوك، موؤكًد� حر�س 
مع  �خل��رب�ت  وتبادل  �لتعاون  تعزيز  على  �ل�شرطية  �لقيادة 

�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني.
�ملهام  ح����ول  �إي����ج����از  �إىل  �جل���ول���ة  خ����الل  �ل���وف���د  و����ش��ت��م��ع 
مو�جهة  يف  �لإد�رة  عمل  منظومة  �إىل  وتعرف  و�ل��و�ج��ب��ات، 
�إد�رة  ومنظومة  �للكرتونية،  و�لأنظمة  و�لكو�رث،  �لأزم��ات 
و�لفنية،  و�لإد�ري����ة  �لعملياتية  و�ل��ق��در�ت  �لأم��ن��ي،  �حل��دث 

و�إد�رة �شوؤون �ل�شحايا، ونظام ��شتمر�رية �لأعمال.
ومت �لتن�شيق حول �آلية عقد و�إعد�د �ل�شيناريوهات للتمارين 
�لأمنية �مل�شرتكة و�لتي تعد من �أهم �ملحاور لرفع �ل�شتعد�د 
و�جلاهزية يف �لإمارة. وقدم �لوفد �ل�شكر و�لتقدير ل�شرطة 
�أب��وظ��ب��ي، م�����ش��ي��ًد� ب����الإجن����از�ت �ل��ت��ط��وي��ري��ة �ل��ك��ب��رية �لتي 
�أف�شل  باإتباع  و�لأمني  �ل�شرطي  �لعمل  جم��الت  يف  حققتها 

�ملعايري �لعاملية �ملتقدمة.

�أدنوك تطلع على ممار�شات �إد�رة 
�لأزمات يف �شرطة �أبوظبي

•• ابوظبي-الفجر: 

ن�شيبة،  �أن������ور  زك����ي  م���ع���ايل  �أ�����ش����اد 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لثقايف  �مل�شت�شار 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س  �ل���دول���ة-  رئ��ي�����س 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جلامعة 
مببادرة "نو�بغ �لعرب" �لتي �أطلقها 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه �هلل" يف ذكرى توّليه مقاليد 
ت�شجيع  �إىل  و�ل���ر�م���ي���ة   �حل���ك���م، 

�ملبدعني �لعرب و�حت�شانهم ملا فيه 
خدمة �لإن�شانية جمعاء.

باأن  "نفتخر  ن�����ش��ي��ب��ة:  زك���ي  وق����ال 
وب�شهادة  مت��ّك��ن��ت،  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
حتقيق  م���ن  �ل����ع����امل،  دول  ج��م��ي��ع 
خالل  وُم��ذه��ل��ة  عظيمة  �إجن�����از�ت 
بف�شل  �ل��زم��ن،  م��ن  قيا�شية  ف��رتة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �إط�������الق 
نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي "رعاه �هلل" ملبادر�ت دبي 
و�لتي  �مل�����ش��ت��ح��ي��ل  ت��ع��رف  ل  �ل��ت��ي 

�لتطور  نحو  �لدولة  تدعم م�شرية 
لالأجيال  م�����ش��رق  م�شتقبل  خل��ل��ق 

�لقادمة".
و�شعت  "لقد  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ�����ش����اف 
�ل��ر���ش��ي��دة ره��ان��ه��ا �لأكرب  �ل��ق��ي��ادة 
حتقيق  �لإن�شان،  على  �لبد�ية  منذ 
جنب  �إىل  جنباً  و�شعادته،  رفاهيته 
�لعلوم  معايري  باأعلى  ت�شليحه  مع 
و�مل��ع��رف��ة �ل��ع��امل��ي��ة �مل�����ش��ت��وى لدعم 
�جلهود �لتنموية للدولة على كافة 
�ل�شعد و�شوًل �إىل مئوية �لإمار�ت 
علمية  ق�����اع�����دة  وف������ق   ،2071

ومعرفية ُم�شتد�مة". و�أ�شار معاليه 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادر�ت  �أن  �إىل 
ر����ش��د مل تعد حمدودة  ب��ن  حممد 
تطّلعاته  و�أن  ف�����ش��اء،  �أو  ب���اأر����س 
و�آم���ال���ه ُت���رّك���ز ع��ل��ى �ل��و���ش��ول �إىل 
نه�شة تنموية ُم�شتد�مة و�شاملة يف 
�لعربي، موؤكد�ً  �لعامل  �أرج��اء  كافة 
على �أن ثمار مبادرة "نو�بغ �لعرب" 
طموحات  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��اً  �شتنعك�س 
حتقيق  يف  �لإم����������ار�ت  وت���ط���ّل���ع���ات 
و�أبنائها  ل�شعبها  ُم�شتد�م  ُم�شتقبل 
ودعم  و�لزده�����ار،  بال�شعادة  ح��اف��ل 

�ملُبتكرة  �لعلمية  �لعربية  �لعقول 
باعتبارهم ثروة قومية ل ُت�شاهى 
وخدمة  و�لتنمية  �ل��ب��ن��اء  رح��ل��ة  يف 
على  و�لعامل  �لعربية  �ملنطقة  دول 
تزويدهم  خ����الل  م���ن  ����ش���و�ء  ح����ّد 
�لتي  و�لأدو�ت  �ل��و���ش��ائ��ل  ب��ك��اف��ة 
بالأ�ش�س  �لرت��ق��اء  عملية  يف  ُت�شهم 
ُي�شهم  ومب�����ا  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�لنه�شة  م�شرية  دع��م  يف  م�شتقباًل 
�لعربية.  �ل��دول  كافة  يف  �لتنموية 
�أطلقت  �أن  "منذ  ق��ائ��اًل:  و�أ���ش��اف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 

�ل��د�ئ��م��ة لأ�شحاب  �لإق���ام���ة  ن��ظ��ام 
�ل�شتثنائية،  �ل��ك��ف��اء�ت  و  �مل��و�ه��ب 
ُنخبة  با�شتقطاب  جهودها  تكّللت 
�����ش��ني يف  م����ن �ل���ع���ل���م���اء و�ملُ��ت��خ�����شّ
�ملو�هب  و�أ�شحاب  �ملُختلفة،  �لعلوم 
و�لعقول �ملُبدعة ليكونو� جزء�ً من 
م�شرية ريادتها وتفّوقها على كافة 
�لأ�شعدة. ول تز�ل حتى �لآن وجهة 
�ل��ك��ث��ريي��ن مم��ن ي��ن�����ش��دون حتقيق 
�لنجاحات و�لأح��الم، و�ملُ�شاهمة يف 
�لب�شرية".  �ملعارف  و�إث��ر�ء  �لتنمية 
قائاًل:  ت�شريحه  معاليه  و�ختتم 

"لقد �أثبتت �لإمار�ت باأنها �شاحبة 
�ل�شعوب  ح��ي��اة  يف  ف��ري��دة  ب�شمات 
و�ل���������دول، و�أن����ه����ا �أر��������س �لأح������الم 
وحت��ق��ي��ق �ل��ف��ر���س، و�أر������س �خلري 
و�لعلماء.  �ل��ع��ل��م  حت��ت�����ش��ن  �ل���ت���ي 
�ملُبادرة  ه��ذه  ب���اأن  ثقة  على  ون��ح��ن 
�خلالقة �شوف ُت�شكل دفعة قوية يف 
حتفيز هذه �لعقول �لعربية �لفاعلة 
باأبحاثهم  �ملُ�شاهمة  على  و�مل��وؤّث��رة 
�شناعة  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م 
لالأجيال  ُي��ل��ّب��ي  �ل�����ذي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
على  �لقائمة  طموحاتها  �ل��ق��ادم��ة 

�لتمّيز و�لريادة، وت�شخري �لأبحاث 
و�لعلوم يف حتقيق �لتنمية �ل�شاملة 
يف  �حليوية  للقطاعات  �ملُ�شتد�مة 

كافة �أرجاء �ملنطقة �لعربية". 

•• دبي -وام:

�لثقافة و�لفنون يف دبي  دعت هيئة 
وع�شاق  �مل��ب��دع��ني  للثقافة"  "دبي 
وهو�ة  �ملعا�شرة  �لإ�شالمية  �لفنون 
�ملكتبات  ورو�د  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ف��ن��ون 
"رحلة" للفنانة  معر�س  زي��ارة  �إىل 
�ملقيمة  �ل���زجن���ب���اري���ة  �ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة 
يف ل���ن���دن ���ش��دي��ق��ة ج��م��ع��ة، و�ل����ذي 

للفنون  �ل�شفا  ت�شت�شيفه يف مكتبة 
حتى   6 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  و�لت�شميم 

.2022 يناير   14
فنية  ل�����وح�����ات   10 خ������الل  وم������ن 
ي�شتك�شف  م���ب���ت���ك���رة،  م���ع���ا����ش���رة 
�حلج  منا�شك  �أد�ء  رح��ل��ة  �مل��ع��ر���س 
م�شدر  دوم���اً  �شّكلت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة 
حيث  جمعة؛  �لفنانة  لأعمال  �إلهام 
�مل�شلني  م��الي��ني  م�����ش��ه��د  ي��اأ���ش��ره��ا 

�لكعبة  ح������ول  ي����ط����وف����ون  �ل�����ذي�����ن 
�حلج  وجاذبية  جم��رة،  يف  كالنجوم 
جلميع  طموحاً  �أد�وؤه  ي�شكل  �ل��ذي 

�مل�شلمني.
م��ب��ارك بن  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  و�أ����ش���ار 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  خ��رب��ا���س، 
للثقافة"،  "دبي  يف  و�لآد�ب  �لفنون 
�ملعر�س يف مكتبة  ��شت�شافة  �أن  �إىل 
تاأتي  ل��ل��ف��ن��ون و�ل��ت�����ش��م��ي��م  �ل�����ش��ف��ا 

للثقافة"  "دبي  ح���ر����س  �إط������ار  يف 
�لد�ئم على تفعيل مكتباتها �لعامة 
�لتي  �لأن�����ش��ط��ة  خمتلف  لحت�شان 
من �شاأنها �أن ت�شهم يف جعل �لثقافة 
وللجميع،  م��ك��ان  ك���ل  يف  و�لإب�������د�ع 
وحت���ف���ي���ز �مل�������ش���ارك���ة �ل���ف���اع���ل���ة من 
ودعم  �ملجتمع،  �شر�ئح  جميع  قبل 
�ملبدعني؛ لي�شهمو� بدورهم يف �إثر�ء 
�لإم���ارة،  يف  و�لفني  �لثقايف  �مل�شهد 

وتعزيز مكانتها مركز عاملي للثقافة، 
للمو�هب،  ملتقى  لالإبد�ع،  حا�شنة 
�لهيئة  وذلك مبا يتما�شى مع روؤية 

و�أهد�فها �ل�شرت�تيجية.
�ختيار  �ن��ه مت  و�أ���ش��اف بن خربا�س 
و�لت�شميم  للفنون  �ل�شفا  مكتبة 
�مل����ج����الت  ك���ون���ه���ا م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
�ملعر�س  ه��ذ�  وين�شجم  �لإب��د�ع��ي��ة. 
�إىل �حلفاظ  �ل��ر�م��ي��ة  م��ع ج��ه��ودن��ا 

و�لإ�شالمي،  �ل��ع��رب��ي  ت��ر�ث��ن��ا  ع��ل��ى 
ونهدف من خالله �إىل دعم �ملو�هب 
�لفنون،  �ملجال من  �لو�عدة يف هذ� 
�لإبد�ع  من  �ملزيد  على  وت�شجيعها 
و�ل��ت��ع��ب��ري، و�إت���اح���ة �أع��م��ال��ه��ا �أم���ام 
تذوق  م��ن  لتمكينه  و����ش��ع،  جمهور 

جماليات �لفنون �لإ�شالمية.
فنانة  هي  جمعة  �شديقة  �أن  ُيذكر 
�لفن  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة 

وت�شميم  �مل���ع���ا����ش���ر،  �لإ�����ش����الم����ي 
�ملتحركة،  و�ل���ر����ش���وم  �جل���ر�ف���ي���ك 

�ل��ن�����ش��ر، وح���ائ���زة على  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لعديد من �جلو�ئز.

•• العني-الفجر: 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ح��ق��ق��ت 
�لبحث  �أد�ء  يف  نوعية  قفزة  �ملتحدة 
و�لذي   2021 خ��الل  عام  �لعلمي 
ي��ع��ت��رب ع���ام���اً ح���اف���اًل ب��ال��ع��دي��د من 
�لإجن��������از�ت �ل��ب��ح��ث��ي��ة و�لب���ت���ك���ار�ت 
 �لعلمية، حيث يعترب �لبحث �لعلمي 
من  �جلامعة  ت�شعى  �أ�شا�شية  رك��ي��زة 
لتحقيق  �ملمكنات  �إىل  توفري  خالله 
ب����اأن ت��ك��ون جامعة  روؤي�����ة �جل��ام��ع��ة 

بحثية.    
فتمكن �لباحثون يف جامعة �لإمار�ت 
من تعزيز دور �جلامعة كمركز خربة 

�لأبحاث  نتائج  خ��الل  م��ن   ومعرفة 
�لفرق  عليها  ت�شرف  �ل��ت��ي  �لعلمية 
ومن  �جلامعة  يف  �لبحثية  �ملختلفة 
�لبحثية  و�مل���ر�ك���ز  �ل��ك��ل��ي��ات  خمتلف 
�ملجالت  يف  �أرق���ى  ن�شرها  مت  و�ل��ت��ي 
ن�شر  ح��ي��ث  �لتخ�شي�شية،  �ل��ع��امل��ي��ة 
  1934 �جل���ام���ع���ة  يف  �ل���ب���اح���ث���ون 
2021 يف  ع����ام  ب��ح��ث��ي��ة  يف   ورق�����ة 
تلك �مل��ج��الت،  مقارنة م��ع  1538  
2020 وه��و ما يعادل  ورق��ة يف  عام 
ن�شبة زيادة تقدر ب%25.7 ، فن�شر 
 491 كلية  �لعلوم  م��ن  �ل��ب��اح��ث��ون  
�شكوب�س  بيانات  ح�شب  بحثية  ورق��ة 
�لباحثون  ن�شر  بينما   2021 لعام 

كلية  369و  �ل��ه��ن��د���ش��ة   ك��ل��ي��ة   من 
�لطب و�لعلوم �ل�شحية 373  ورقة 

بحثية يف عام   2021.    
�لكبري  وت����ويل �جل��ام��ع��ة �له��ت��م��ام 
ب���ج���ودة �مل���خ���رج���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
�لن�شر  خالل ت�شجيع  �لباحثني على 
يف �أف�شل %25 من �ملجالت �لعاملية 
ح�شب قاعدة بيانات  �شكوب�س. وتبني 
�لبحثي  �لن��ت��اج  ج��ودة  ب��اأن  �لبيانات 
ز�دت  ن�شبة  زي��ادة م�شتمرة حيث   يف 
�لبحث  يف  �جل�������ودة  ع�����ايل  �لن����ت����اج 
يف  �لبحثية  �لأور�ق  ب���دون  �لعلمي 
�لكتب   وف�شول  جملد�ت  �ملوؤمتر�ت 
 2020 ع������ام  يف    53.6% م����ن 

ع�����ام   2021،   يف   60.8% �إىل  
�أف�شل  يف  �لبحثي  �لن�شر  ز�د  بينما 
ح�شب  �لعاملية  �ملجالت  من   10%
يف  من23.8%  ���ش��ك��وب�����س   بيانات 
عام  يف   25.3% �إىل   2020 ع���ام 

 .2021
�نتاج  يف  �لزيادة  هذه  �نعك�شت  ولقد 
معدل  على  �يجابياً  �لعلمي  �لبحث 
حيث  بحثية،  ورق��ة  �لقتبا�شات  لكل 
�رت��ف��ع م��ع��دل �لق��ت��ب��ا���س ل��ك��ل ورقة 
من  خ��م�����س  �شنو�ت  �آخ����ر  يف  ب��ح��ث��ي��ة 
يف   9.3 �إىل   2020 عام  يف   8.39
ي���وؤك���د على  م���ا  وه����ذ�   ،2021 ع���ام 
 �لتح�شن �مللحوظ يف جودة �ملخرجات 

�لبحثية. 
وق�����ال �ل���دك���ت���ور �أح���م���د ع��ل��ي م���ر�د 
�لعلمي  ل��ل��ب��ح��ث  �مل�����ش��ارك  -�ل��ن��ائ��ب 
ب��اأن �جلامعة  يف جامعة  �لإم����ار�ت-  
�لبحث  �ل�����ش��ب��ل يف دع����م  ك���ل  وف�����رت 
�أف�شل  خمترب�ت  ت�شم  من  �لعلمي 
على  ت�شاعد  �لتي  �لعلمية  �لأج��ه��زة 
لالبتكار  د�ع��م��ة  بحثية  ب��ي��ئ��ة  ب��ن��اء 
 ومتكن �لباحثني من تقدمي �حللول 
ذ�ت  �ملجتمعية  للتحديات  �لعملية 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شلة  بالأولويات 
�جلامعة  وف������رت  ك���م���ا  �ل���وط���ن���ي���ة.  
متويل  �مل�شاريع  من  خمتلفة  فر�س 
�ملناف�شة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 

خمرجات  لتحقيق  �شماناً  �لعلمية 
عالية.  ج����ودة  وذ�ت  ب��ح��ث��ي��ة  و�ع�����دة 
وكر�س مكتب �لنائب �مل�شارك للبحث 

�لبحثية  دع����م  �لأف����ك����ار  يف  �ل��ع��ل��م��ي 
�لطالبية وذلك للم�شاهمة يف تعزيز 
مهار�ت �لبحث �لعلمي لدى  �لطالب 

�جلامعي باعتبارها مهارة م�شتقبلية 
�شرورية تتطلبها مرحلة �خلم�شني 

 �لعام �لقادمة.    �نتهى

زكي ن�شيبة : �لإمار�ت حتت�شن نو�بغ �لعرب �شمانًا للتنمية �مل�شتد�مة, و�شعادة ل�شعوبنا و�أبنائنا

معر�س رحلة يف مكتبة �ل�شفا ي�شتك�شف رحلة �حلج �لفريدة

جامعة �لإمار�ت حتقق قفز�ت نوعية يف �لبحث �لعلمي  
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اعالن حكم بالن�شر 
يف  الدعوى 46/2021/39 جتاري م�شارف كلي  

�ملنظورة يف د�ئرة �مل�شارف �لكلية رقم 250
مو�شوع �لدعوى : �أول :- قبول قيد �لدعوى وحتديد �أقرب جل�شة لنظرها و�إعالن �ملدعى عليهم مبا جاء بها . 

ثانيا :- �إلز�م �ملدعى عليهما �لأول و�لثاين بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره 136،238،717.44 
�ملرت�شدة  فل�س(  و�ربعون  و�أربعة  دره��م  ع�شر  و�شبعة  و�شبعمائة  �لف  وثالثون  وثمانية  ومئتان  مليون  وثالثون  و�شتة  )مائة 
موؤرخ   001CCD6182960003 رق��م  �ملر�بحة  عقد  يف  )ذ.م.م(  غالريي  باري�س   / ل�شركة  كفالتهما  نتيجة  بذمتهما 
�إلز�م �ملدعى عليهم من �لثالث �إىل �ل�شاد�س بالت�شامن و�لت�شامم مع �ملدعى عليهما �لأول و�لثاين  2017. ثالثا:-   /14/12
نتيجة  بذمتهم  �ملرت�شدة  دره��م(  مليون  دره��م )خم�شة وثالثون   35،000،000 وق��دره  مبلغ  ح��دود  للمدعى يف  يوؤديا  ب��اأن 
  .2017  /14/12 001CCD6182960003 موؤرخ  كفالتهم ل�شركة / باري�س غالريي )ذ.م.م( يف عقد �ملر�بحة رقم 
ر�بعا :- �إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم باأن يوؤدو للمدعى مبلغ 10.000.000. ع�شرة ماليني درهم 
تعوي�شا لع عما فاته من ك�شب وما حلقه من خ�شارة. خام�شا :- �إلز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة

�ملدعى : نور بنك م�شاهمة عامة - عنو�نه : حمله �ملختار مكتب خلفان �لكعبي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �مارة دبي عود 
401 رقم  ميثاء بالقرب من نادي �لن�شر بنتية عود ميثاء 99 �لطابق 4 

 �ملطلوب �إعالنهم : 1- �لفهيم �لقاب�شة )�س.ذ.م.م( �شفته : مدعى عليه ، 2- �شركة �لفهيم لال�شتثمار�ت )ذ.م.م( �شفته: مدعى عليه
)�س.ذ.م.م( �شفته: مدعى عليه ، 4- م�شاريع �لفهيم )�س.ذ.م.م( �شفته : مدعى عليه �إنرتنا�شيونال  بيوتي  جلف   -3

�أعاله ل�شالح  27-10-2021 يف �لدعوى �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ  مو�شوع �لإع��الن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
مبلغ  �ملدعي  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�شامن  و�لثاين  �لول  عليهما  �ملدعى  باإلز�م   : �ول  عامة  م�شاهمة  بنك  نور   /
درهم  ع�شر  و�شبعة  و�شبعمائة  �لف  وثالثون  وثمانية  ومئتان  مليون  وثالثون  و�شتة  )مائة   136،238،717.44 وقدره 
�لثالثة حتى �ل�شاد�شة بالت�شامن فيما بينهم ومع �ملدعى عليهما �لول  ، ثانيا بالز�م �ملدعى عليهم من  و�أربعة و�ربعون فل�س 
و�لثاين بان يوؤدو� للمدعى �ملبلغ �ملق�شى به بالبند �ول فى حدود مبلغ خم�شة وثالثون مليون درهم و�إلز�م �ملدعى عليهم جميعا 
بامل�شروفات و�لر�شوم ومبلغ �شتة �آلف درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

�شر�ج  حم���م���د   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ل�شالم تورو مياه ، بنغالدي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )BW0389743(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �شفر

��شرف  �شحر   / �مل��دع��و  فقد 
فل�شطني   ، ����ش���رور  حم��م��د 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)5235195( يرجى ممن 
يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
�و �قرب مركز  �لفل�شطينية 

�شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �شفر
يا�شر  حم���م���د   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ع���ا����ش���ف  حم���م���د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )BA6829562(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
�قرب  �و  �لباك�شتانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �شفر

حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
مياه  �شكندر  ع���امل  م��ن��ظ��ور 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )BK0490218(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0503143176

فقد�ن جو�ز �شفر



اخلميس   6  يناير    2022  م   -    العـدد   13435  
Thursday  6  January   2022   -  Issue No   13435

06

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

للتدريب  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
�ل�شارقة  لهيئة  �لتابع  �لإع��الم��ي 
حفاًل  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون،  ل�����الإذ�ع�����ة 
�خلام�شة  �ل����دف����ع����ة  ل���ت���خ���ري���ج 
و�ل�������ش���اد����ش���ة م����ن �مل�������ش���ارك���ني يف 
بن�شختها  �أ�شتطيع"  "�أنا  م��ب��ادرة 
�ل���ث���ان���ي���ة و�ل����ت����ي ���ش��م��ل��ت دورت�����ي 
�جلر�فيك"،  حت���ري���ك  "دبلوم 
�لتلفزيوين  �ل��ت�����ش��وي��ر  و"دبلوم 

و�ل�شينمائي".
و��شتهدفت �لدورتان خالل 160 
�شاعة تدريب على مدى 20 يوماً، 
يف  �ل��ر�غ��ب��ون  م��ن  منت�شباً   30
تطوير �أنف�شهم يف جمال حتريك 
�جلر�فيك و�لت�شوير �لتلفزيوين 
و�ل�شينمائي، و�لباحثني عن عمل 

هذ� �ملجال.
وي�شتطيع �خلريجون �لذي �أمتو� 

�جلر�فيك"  حتريك  "دبلوم  دورة 
�أعمال حتريك �جلر�فيك،  تنفيذ 
و�أف�شل  �ل��ر���ش��وم��ي��ات،  و�إع���الن���ات 
�ل�������ط�������رق ل����ت����ن����ف����ي����ذ م���������ش����اري����ع 

�مل�شاريع  و�إد�رة  �لن��وف��ج��ر�ف��ي��ك، 
�ملحتوى  حل���م���الت  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ك��م��ا مي��ك��ن للخريجني  �ل��رق��م��ي، 
�مل�شاركني يف دورة "دبلوم �لت�شوير 

�لتلفزيوين و�ل�شينمائي" ت�شوير 
�لرقمي،  للمحتوى  م��و�د  وتنفيذ 
و�لرب�مج  �لإع���الن���ات،  وت�����ش��وي��ر 
لالإعالنات  ب��الإ���ش��اف��ة  �لق�شرية 

و�ملحتوى �لرقمي �لإبد�عي.
وح���������ش����ل �خل������ري������ج������ون ك������ل يف 
�لدبلوم  �شهاد�ت  على  �خت�شا�شه 
�ل�شارقة  م���رك���ز  م����ن  �مل���ع���ت���م���دة 

نتيجة  �لإع������الم������ي  ل���ل���ت���دري���ب 
�جتيازهم �لربنامج �لتدريبي لكل 
دب��ل��وم ب��ن��ج��اح، ح��ي��ث ���ش��ّل��م �شعادة 
�مل�شاركني  �لعوبد  ع��ب��د�هلل  ر����ش��د 

�ملتميزين،  وكرم  �لتخرج  �شهاد�ت 
و�طلع على �أعمال �مل�شاريع �ملنجزة 

من قبل �ملتدربني. 
�ل��ت��دري��ب بانعقاد  و�خ��ت��ت��م م��رك��ز 

�أ�شتطيع"  "�أنا  م��ب��ادرة  �ل��دورت��ني 
ح��ي��ث خ�����ّرج خ����الل �مل����ب����ادرة 87 
متدرب �شمن �شتة بر�مج تدريبّية 

تطبيقية عملية.

•• دبي – الفجر:

�أم�س  �شحفياً  موؤمتر�ً  �ل�شويدي  خليفة  بنت  عو�شة  جائزة  �أمناء  جمل�س  عقد 
�مل�شاركة يف  باب  فتح  لالإعالن عن  �حلبتور،  ملجموعة  �لرئي�شي  �ملقر  يف  وذل��ك 
�لدورة �لثانية للجائزة، مبختلف حماورها: جائزة �أف�شل ق�شيدة نبطية، جائزة 
�لإل��ق��اء لإحدى  �مل��د�ر���س جائزة  �شعر عو�شة، ولطلبة  �أدب��ي��ة عن  در����ش��ة  �أف�شل 
ق�شائد عو�شة، وتتميز هذه �لدورة باإ�شافة وتعديل بع�س �ملحاور و�لفروع وفقا 

للمتغري�ت على �ل�شاحة �لثقافية.
وحتمل   2022 فرب�ير   20 حتى  يناير   05 من  للجائزة  �لرت�شح  ب��اب  يفتح 
�لدورة �لثانية �شعار "د�ر �لو�شل" تز�مناً مع �حتفالت �لدولة با�شت�شافة �إك�شبو 
�أر�شتها فتاة �لعرب يف ق�شيدتها  2020 و�لر�شالة �ل�شعرية �خلالدة �لتي  دبي 
نهار م�شر�حي من �لعني. ومن هذ� �ملنطلق ت�شتلهم �جلائزة يف دورتها �لثانية 
�لفكرة، لأن تكون �مل�شاركات �شمن �شياغة �لعنو�ن ويف م�شمون �لفكرة و�أن ت�شب 
"�شعيدة  �لأمناء  جمل�س  رئي�س  غبا�س  رفيعة  �لدكتورة  وقالت  �ملعنى.  عمق  يف 
بنجاح �لدورة �لأوىل من جائزة عو�شة بنت خليفة �ل�شويدي )فتاة �لعرب( لقد 
��شتلمنا �كرت من 100 م�شاركة من كافة �إرجاء �لوطن �لعربي. ووجودنا هنا 
�ليوم لإطالق �لدورة �لثانية هو دليل على وعي �لأفر�د باأهمية �ل�شعر، وتز�منا 
مع �حتفالت �لدولة بعام �خلم�شني ومعر�س �إك�شبو دبي 2021، �رتاأى جمل�س 
مع  �أبدعتها  �لتي  عو�شة  ق�شائد  روح  من  �لق�شيدة  م�شابقة  تكون  �أن  �لأم��ن��اء 
�أن ��شكر �ل�شيد  �أود  �إبد�عًيا يف �لن�س �ملقدم، كما  حماولة توظيف ��شم �لو�شل 

خلف �حلبتور على رعايته للجائزة و�هتمامه �لد�ئم بالثقافة ودعم �ملو�هب."
�إمنا  �ل�شعر  جو�ئز  ككل  لي�شت  �ل�شويدي  خليفة  بنت  عو�شة  "جائزة  و�أ�شافت 

هي م�شروع لتد�ول �شعر فتاة �لعرب بني كافة �لأجيال، لذلك خ�ش�شت جائزة 
لدينا  ليبقى  �ملد�ر�س  لطالب  �لنبطية  للق�شيدة  �إلقاء  �أف�شل  وجائزة  لل�شباب 
جيل على �ت�شال بعو�شة ومكانتها وحمتوى ميثل �شوًر� �شعرية لتاريخ �إمار�تي 
يف حقبة �شابقة مهمة. �أما �ل�شعر�ء �لذين يحاولون كتابة �ل�شعر فامليد�ن مفتوح 
�أمامهم للم�شاركة يف جائزة �أف�شل ق�شيدة نبطية وهنا �شوف ي�شتمتع �جلمهور 
�أو �شيء من روحها، ولكن على  �إبد�عات عو�شة  �نعكا�س من  ب�شعر حقيقي فيه 

ل�شان �شاعر �آخر."
�إد�رة جمموعة  ورئي�س جمل�س  �جل��ائ��زة  ر�ع��ي  �حل��ب��ت��ور،  �أح��م��د  و�أع���رب خلف 
عو�شة  جائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  يبذله  �ل��ذي  �لكبري  للجهد  �متنانه  عن  �حلبتور 
فتاة  �شعر  �حياء  �لدكتورة رفيعة غبا�س يف  ر�أ�شهم  �ل�شويدي وعلى  بنت خليفة 
�لعرب ون�شر ثقافة �ل�شعر �لنبطي يف �ملجتمعات �لعربية. و�أ�شاف �أن مثل هذه 
�مل�شابقات تهدف لتعريف �جلمهور باملو�هب �ل�شعرية يف منطقة �خلليج و�لوطن 

�لعربي، كما ت�شاهم يف دعم �ملو�هب من خالل حتفيزهم على �لإبد�ع.
تاأتي �جلائزة يف دورتها �لثانية �شمن 4 حقول رئي�شية، وهم: 

�ختيار  �لعام  ه��ذ�  �أ�شيف  كما  �لأدب��ي��ة  لإ�شهاماتها  عامة  �شخ�شية  تكرمي   •
وفقاً  �ل�شخ�شيات  �ختيار  �شيتم  حيث  �لنبطي،  �ل�شعر  يف  �شابة  موهبة  �أف�شل 

لأ�ش�س و�شعها جمل�س �لأمناء ليتم من خاللها �نتقاء �لأف�شل كل عام. 
• جائزة �أف�شل ق�شيدة نبطية، يجب �أن حتمل �مل�شاركة �لعمق يف توظيف �شعار 
�مل�شابقة كم�شمون فني يو�كب �لفكرة �لوطنية "د�ر �لو�شل"، و�للتز�م ب�شروط 
 10 عن  �مل�شاركة  تقل  و�أل  و�لقافية،  �ل��وزن  حيث  من  �لنبطي  �ل�شعر  وقو�عد 

�أبيات و�أل تزيد عن 20 بيتاً. 
�أن تت�شم �مل�شاركة باجلدة  عو�شة، يجب  �شعر  يف  �أدبية  در��شة  �أف�شل  جائزة   •
و�لأ�شالة و�تباع �ملنهج �لعلمي، و�أن ل تقل �لدر��شة عن 5000 كلمة ول تزيد 
و�حدة  در��شة  �مل�شارك  يقدم  و�أن  و�ملالحق،  �ملر�جع  �شاملة  كلمة،  عن 6000 
�لدر��شة  وتكتب  �جل��ائ��زة،  �لأخ��رى من  �لفروع  يف  �مل�شاركة  له  يحق  ول  فقط، 
باللغة �لعربية، ويقدم خمطوط �لدر��شة على �شكل كتاب ورقي، و�أن يتبع �أ�شلوب 

�لعلمي.  �لتوثيق  يف    APA
�ملد�ر�س: �أف�شل �إلقاء لإحدى ق�شائد عو�شة، يجب �أن يحفظ  طلبة  •  جائزة 
ت�شجل �شوتاً  ثم  "�لوطنيات"،  �لعرب  فتاة  ق�شائد  �إح��دى  �لطالبة  �أو  �لطالب 

و�شورة "فيديو" بجودة عالية.
�جلدير بالذكر �أن �جلائزة قد كرمت يف دورتها �لأوىل، جمموعة من �ملبدعني 
�لفائزين  �أب��رز  من  كان  وقد  �لأدب��ي��ة،  و�لدر��شات  �لنبطية  �لق�شيدة  حقول  يف 
لت�شليط  يحتاج  مبدع  من��وذج  وه��ي  �لكعبّي،  خمي�س  �هلل  عبد  �شياء  �لدكتورة 

�ل�شوء على جتاربه �لإبد�عية.

•• دبي-الفجر:

�أ�شاتذة وطلبة جامعة  قام وفد من 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  يف  م��ي�����ش��ي��غ��ان 
ر��شل  �لدكتور  برئا�شة   ، �لأمريكية 
�لدر��شات  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ل��وك��ا���س، 
�لإن�شانية،  و�لعلوم  ل��الآد�ب  �لعاملية 
�أ�شتاذ  �شليمان،  كاميليا  و�لدكتورة 
�لتابعة  �لآد�ب  ك��ل��ي��ة  يف  م�����ش��اع��د 
مل���رك���ز جمعة  ب����زي����ارة  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
بدبي،  و�ل������رت�ث  ل��ل��ث��ق��اف��ة  �مل���اج���د 
بهدف �لتعرف �إىل �لثقافة �لعربية 

و�لإ�شالمية يف �خلليج.
�ل���زي���ارة يف م��ع��ر���س م�شرية  ب����د�أت 
�ل���ع���ط���اء، ح��ي��ث �ط��ل��ع �ل���وف���د على 
�ملعر�س،  يف  �مل����وج����ودة  �مل��ق��ت��ن��ي��ات 
�ل�شيد  جهود  تو�شح  �لتي  و�ل�شور 

�ل���ت���و�����ش���ل مع  �مل����اج����د يف  ج��م��ع��ة 
و�ل�شخ�شيات  �ل����دول  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لثقايف،  �ل��ت��ع��اون  �أج���ل حتقيق  م��ن 
وت����ب����ادل �مل���خ���ط���وط���ات و�لأوع����ي����ة 

�لثقافية �لأخرى. 
كما ز�ر �لوفد قاعة �ملطالعة و�طلع 

على �خلدمات �لتي تقدم للباحثني 
�لدولة  د�خل  �شو�ء من  و�لد�ر�شني 

ق�شم  �ل��وف��د  ز�ر  ث��م   ، خ��ارج��ه��ا  �أو 
ي�����ش��م خز�نة  �ل�����ذي  �مل��خ��ط��وط��ات 

فيها  و�ط��ل��ع  �لأ�شلية  �ملخطوطات 
�مل�شاحف  من  �ملقتنيات  بع�س  على 

�لأ�شلية،  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل��خ��ط��وط��ات 
�خلا�شة  �ملكتبات  ق�شم  �أي�شاً  وز�ر 
و��شتمع �إىل �شرح مف�شل عن بع�س 
يقتنيها  �ل���ت���ي  �خل��ا���ش��ة  �مل��ك��ت��ب��ات 
�لرقمي،  �ملعمل  على  و�طلع  �ملركز، 
�لثقافية  �لأوع��ي��ة  حتويل  وطريقة 
�حلفظ  ل�شهولة  رقمية  �أوعية  �إىل 

و�لتخزين.
�لأمريكي  �لوفد  زي��ارة  نهاية    ويف 
باملركز  �لوفد  رئي�س  �أ���ش��اد  للمركز 
وم���ا ي��ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات خمتلفة 
باحثني  م��ن  �ملجتمع  ف��ئ��ات  لعموم 
ه بحر�س �ملركز على  وطلبة علم ، ونوَّ
�ق��ت��ن��اء �أه���م �مل��خ��ط��وط��ات مبختلف 
�أنو�عها، حيث تعد هذه �ملخطوطات 
مبنزلة تر�ث للمجتمعات، ومن ثم 

وجب �حلفاظ عليها .

�نطالق �لدورة �لثانية من جائزة عو�شة بنت خليفة �ل�شويدي حتت �شعار »د�ر �لو�شل«

•• ال�صارقة-وام: 

يناير  �شهر  يف  �لقا�شمي"  �شلطان  �لدكتور  د�رة   " ت�شلط 
�جلاري �شمن م�شروع "قطعة �ل�شهر" �ل�شوء على جائزة 
�لإ�شالم  خلدمة  و�لع�شرين  �لر�بعة  �لعاملية  في�شل  �مللك 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا  ك���رم  �ل��ت��ي  و   2002 ع���ام  يف 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�مل�شروعات  �إن�شاء  يف  �شموه  تقدير� جلهود  �ل�شارقة  حاكم 

�لتعليمية و�ل�شحية يف كثري من بقاع �لعامل.
�ل�����ش��ارق��ة يف �حلفل  ح��اك��م  �ل�شمو  ت��ك��رمي �شاحب  ج��اء  و 
في�شل  موؤ�ش�شة  مبقر  �آن��ذ�ك  �أقيم  �ل��ذي  للجائزة  �لكبري 

�خلريية يف �لعا�شمة �لريا�س.
و�لرو�د  و�لنابغني  بالعلماء  �لحتفاء  �إىل  �جلائزة  تهدف 
�أجمع  ل��ل��ع��امل  دع���وة  ف��ه��ي  ع���رق  �أو  ف��ك��ر  لأي  متييز  دون 
�إىل  تدعو  �لتي  �لإ�شالمية  �حل�����ش��ارة  قيم  م��ن  لي�شتقو� 

�ل�شمو يف �لعلم و تكرم �لعلماء وتقدر �لثقافة و�لتح�شر.

د�رة �لدكتور �شلطان ت�شلط �ل�شوء على 
جائزة �مللك في�شل �لعاملية خلدمة �لإ�شالم

بعد م�صاركتهم يف دورتي »حتريك اجلرافيك«، و»دبلوم الت�صوير التلفزيوين وال�صينمائي«

»�ل�شارقة للتدريب �لإعالمي« يخّرج 30 �شابًا و�شابة من �لدفعة �خلام�شة و�ل�شاد�شة ملبادرة »�أنا �أ�شتطيع«

وفد �أكادميي وطالبي من جامعة مي�شيغان �لأمريكية يزور مركز جمعة �ملاجد 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

و�لتعليم،  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  �إبر�هيم  بن  ز�ر معايل ح�شني 
�جلناح �لياباين يف �إك�شبو 2020 .

تفاعلية  جتربة  �ل��ز�ئ��ر  يعي�س  �لياباين  �جل��ن��اح  يف  معاليه  وق��ال 
مل�شاكل  �لتكنولوجيا لو�شع حلول  مغايرة ومتفردة، حيث ت�شخر 
�لز�ئر  وينتقل  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  بجانب  وحتدياتها،  �لب�شرية 
�أن  �إىل  عرب رحلة مده�شة بني �ملا�شي وم�شتقبل �ليابان، م�شري�ً 
�إك�شبو 2020 ميثل فر�شة مثالية �أمام �لعامل ملو�جهة �لتحديات 

�مل�شتقبلية بروؤية و�ثقة.
وخالل زيارته، جتول معاليه يف �أروقة �جلناح و�طلع من �لقائمني 

عليه، على �لثقافة �ليابانية وكيف �أ�شبحت وليدة جمموعة من 
�لظروف �لد�خلية و�لتاأثري�ت �خلارجية �لتي �شاهمت يف تطويرها 
عرب م�شرية طويلة من �لتعلم وكيف جرى خاللها تبني �لأفكار 
�لثقافية �لأخ��رى و�إع��ادة تف�شريها على نحو جديد مبا يتما�شى 
روؤية  وتاأ�شي�س  �ل�شائدة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  وجمموع  �ملجتمع  مع 

يابانية فريدة جت�شد �لو�قع �لياباين.
�أهمية  على  �لقائمة  �جلناح  فل�شفة  �إىل  �حلمادي  �لوزير  وتعرف 
�ل�شر�كة، وكيف �أن �لتقاء �لأ�شخا�س و�لأفكار �ملتنوعة من خلفيات 
�لق�شايا  خمتلف  ح��ل  يف  ت�شاهم  ج��دي��دة  قيمة  يخلق  خمتلفة 
جمموعة  من  ي�شتعر�شه  وما  �مل�شتقبل،  و��شت�شر�ف  �لجتماعية 
متنوعة من �ملحتوى تتمحور حول مو�شوع "حيث تلتقي �لأفكار" 

يف بيئة عر�س �بتكارية ت�شتخدم �أحدث �لتقنيات �لعاملية.
و�طلع معاليه خالل زيارته على �لفنون و�لثقافة و�لتكنولوجيا 
وت��ق��ال��ي��د �ل�����ش��ي��اف��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف �ل���ي���اب���ان، وت���ع���رف ع��ل��ى دور 
تبادل  ع��رب  �أف�شل  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف  �جل��دي��دة  �لتفاعالت 

�لأفكار على نحو يحاكي �مل�شار �لتاريخي �لثقايف لليابان.
�لأفكار"،  تلتقي  "حيث  بعنو�ن  له  �شعار  �لياباين  �جلناح  ويتخذ 
�لتقاء  �أن  وك��ي��ف  �ل�����ش��ر�ك��ة،  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ي�شلط  ح��ي��ث 
قيمة  يخلق  خمتلفة  خلفيات  من  �ملتنوعة  و�لأف��ك��ار  �لأ�شخا�س 
و��شت�شر�ف  �لجتماعية  �لق�شايا  خمتلف  حل  يف  ت�شاهم  جديدة 
لتوفري جتربة  �إلكرتونيني  �أطلق �جلناح موقعني  كما  �مل�شتقبل. 

رقمية مميزة للمجتمعات يف جميع �أنحاء �لعامل.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

�لذي  ،بجناحها   2020 �أك�شبو  يف  �مل�شاركة  �لإف��ري��ق��ي��ة  �ل���دول  �أح���د  م���الوي 
ي�شتعر�س تاريخها وثقافتها �ملتنوعة وذلك يف منطقة �لفر�س �لتى ت�شم �لعديد 

من �لدول �ملتقدمة، فمالوي جاء ت�شميم جناحها من �حلكايات �مل�شتوحاة من 
�لرت�ث �ل�شعبي، و�ملعرب عن �ل�شعار �ملختار ليكون عنو�ن �جلناح، "قلب �أفريقيا 

�لد�فئ" حيث تتمتع  مبناظر طبيعية �شاحرة وثقافة غنية باملعرفة.
تاريخها  ويكت�شفون  فيها  يتجولون  رحلة  �إىل  �ك�شبو  زو�ر  م��الوي  يدعو جناح 
لتكون  �مل�شتد�مة،  و�لتنمية  و�لتطور  بالتقدم  تت�شم  �لتى  �لقطاعات  وخمتلف 
من  �شل�س  باأ�شلوب  �شيد  �ل��ذي  �لت�شميم  خ��الل  من  ممتعة  �فرت��شية  جتربة 
�خلارج �لتعريف بعلم �لدولة ووجوه �شطرت على �جلدر�ن �خلارجية ومن �أعلى 
حني  �لرئي�شي  �ملدخل  �أم��ا  �شفافها،  على  �ملمتدة  و�خل�شرة  و�لأ�شخار  �لغابات 
يدخله �لز�ئر يجد وجه ب�شو�س مبت�شم لمر�أة من �ل�شعب �ملالوي يف جد�رية 
�لدولة،  رئي�س  �شورة  للمدخل  �ملقابل  �جل��د�ر  ومبنت�شف  �لدولة  من  ترحيب 
و�شا�شتني عر�س يتو�شطهما �شا�شة كبرية لعر�س مقتطفات من تاريخ مالوي 
�ل�شياحية و�لعمارة، و�ل�شا�شات مزودة  �ملناطق  ومناظر �شاحرة للدولة وعر�س 
باأجهزة ترجمة ي�شتخدمها �لز�ئر ح�شب �للغة �لتى يتحدث بها، وهذه �خلا�شية 
تزيد من �لتعريف مبالوي وثقافتها وعاد�تها وتقاليدها، وما يج�شد �شعارها 
ياأنها قلب �فريقيا �لد�فئ و�أنها من �أجمل دول �لقارة �ل�شمر�ء، بالإ�شافة لتوتالة 
للمن�شاأت �ملعمارية و�مل�شانع و�لأر��شي �لزر�عية و�أ�شاليب �لري �حلديث �لذي 
تعر�س  كما  و�ملو��شالت،  و�لطرق  �ملياه،  و�لتنفيط لرت�شيد  �لر�س  على  يعتمد 
�لت�شجيلي  �لفيلم  باأ�شلوب  �ملختلفة  و�لقطاعات  �لدولة  يف  �ملعامل  �أم  �ل�شا�شات 

�ل�شريع ملر�عاة وقت �لز�ئر وتكثيف �ملعلومة �ملرئية يف دقائق قليلة للغاية.
و�لأ�شاطري  �حل��ك��اي��ات  و�ن��ت��ق��ال  �ل�شفهي  �لأدب  دور  ع��ن  م���الوي  ج��ن��اح  ك�شف 
وذل��ك من خالل  �لأج��ي��ال،  و�لأ�شعار �حلما�شية بني  و�ل��رو�ي��ات  �لق�ش�س  عرب 
وثائق زودت يف �جلناح لالطالع عليها، كما بني �جلناح �خلطة �ل�شرت�تيجية 
�لتاريخ من خالل مو�شوعة  توثيق  �أج��ل م�شروع  �ل��دول من  عليها  تعمل  �لتى 
ملهمة لالأجيال �لقادمة خ�شية من �إندثار �لتاريخ مع �لوقت وبعد زو�ل �لرو�ة 
�لنري�ن  بعنو�ن  �ملو�شوعات  ه��ذه  و�أوىل   ، بعيدة  زمنية  حقبة  عاي�شو�  �ل��ذي��ن 

�ل�شم �مل�شتوحى من �شروق �ل�شم�س على بحرية مالوي �لتى تعترب ثالث �أكرب 
بحرية يف �أفريقا و�أكرهم �متالكاً لالأ�شماك، ف�شال عن كونها من �أهم �ملعامل 

�ل�شياحية يف �لدولة. 
مب�شاحة  جد�رية  ي�شاهد  �لكربى   ل�شاحة  �مل��وؤدي  �ملمر  �لز�ئر  دخ��ول  ومبجرد 
ومن  م���الوي،  عا�شمة  ليلونغوي  يف  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  بينجو  ملركز  �جل��د�ر 
�ملمر �إىل �شاحة بها لوحة �شخمة مق�شمة ملربعات ت�شم معلومات عن مالوي يف 
جميع �ملجالت، وعلى �لطرف �لأخر لوحة ت�شم ثالث مناظر جت�شد �لرق�شات 
�ل�شعبية و�لتى عرفت بها، وهم مالينيجا و�شي�شامبا و�جنوما، وبجو�ر كل رق�شة 
تعريف بها وبزمن �كت�شافها و�أ�شلوب رق�شها و�لقبيلة �لتى عرفت بها، و�ل�شاهد 
و�كت�شاب  م��الوي  �شعب  و�شفريات  ��شتعمارية  دول  بوجود  تاأثرت  �ملو�شيقى  �أن 
تر�ثها ومت حتويلها مبا  و�شارت من  �لدولة  �إىل  ثقافات  لنقل  خ��رب�ت مهدت 
هويتهم  �شمن  لتكون  وطوعوها  و�لتقاليد  للعاد�ت  �ل��ع��ام  �مل��ن��اخ  م��ع  يتما�شى 
�لثقافية و�لرت�ثية، و��شتمر�ر�ً لعر�س لثقافة و على مقربة من تلك �للوحات 
�لثالثة بع�س �مل�شغولت �لتى تعود للرت�ث و�مل�شنعة من �خلامات �مل�شتخرجة 
من �لبيئة، و�لتى جت�شد �لفنون �حلرفية لل�شعب، وهي عبارة عن �شالل و�أدو�ت 
لأنو�ع  مكان  وخ�ش�س  �ليومية،  �حل��ي��اة  �أغ��ر����س  يف  حملياً  ت�شتخدم  متنوعة 

�لأ�شخار و�لنباتات �لتى ��شتهرت بها مالوي.
ك��وخ م��ن �خل�شب على  م���الوي يف مم��ر على هيئة  د�خ���ل ج��ن��اح  �ل��ز�ئ��ر  ينتقل 
�لتقاط  على  وحر�شو�  �ل��زو�ر  ��شتح�شان  نالت  عر�س،  �شا�شات  و�شعت  جانبية 
عر�س  هو  �ملكان  هذ�  تخ�شي�س  من  و�لهدف  �ملكان،  هذ�  يف  �لتذكارية  �ل�شور 
�آفاق  لفتح  �مل�شتثمرين  �لتى جتذب  بالح�شائيات  �لزر�عة  �لقطاعات مثل  �أهم 
�لأجنبية،  �لأم���و�ل  روؤو����س  وج��ذب  و�ل�شتثمار  �لت�شنع  م���الوي يف جم��ال  م��ع 
و�شمت هذه �لعرو�س �ح�شائيات بالأرقام ومعدل �لتجارة �خلارجية و�لو�رد�ت 
م��الوي، كما  �مل�شرتك مع  �لتعاون  �لأعمال على  ي�شجع رجال  و�ل�شادر�ت مما 
��شتعر�س �جلناح �حلبوب �لع�شوية وم�شتخل�شات زهرة قر�س �ل�شم�س، و�ل�شوب 

�لزر�عية و�لآلت �مل�شتخدمة يف �حل�شاد و�لري وغريها، كما �أهتم جناح مالوي 
مكان  بتخ�شي�س  �حلرفية،  و�مل�شغولت  �ليدوية  �حلرف  با�شتعر��س  �أك�شبو  يف 
و�ل�شالل  �لقبعات  و�لفخار، و�شناعة  �لفنون ومنها نحت �خل�شب  لعر�س هذه 

و�لنعال �لتقليدية، وغريها من �لفنون �ملبنية على �لإبد�ع و�لبتكار �ل�شعبي. 

وزير �لرتبية و�لتعليم يزور �جلناح �لياباين يف �إك�شبو 2020

�لفنون �ل�شعبية و�حلرف �ليدوية و�حلبوب �لع�شوية �أبرز مقتنيات جناح مالوي يف �أك�شبو 2020 

•• ال�صارقة-وام:

�أعلن مركز �ل�شارقة لالت�شال �لتابع للمكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة 
�لذي  �لت�شال،  ملر�كز  �ل�شارقة  ملتقى  من  �لثانية  �لن�شخة  �نطالق  عن 
ُيعقد برعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي، نائب حاكم �ل�شارقة، 
�أو�شيانيك  12 يناير �جل��اري، بفندق  �ل�شارقة لالإعالم، يف  رئي�س جمل�س 
"حلول رقمية.. جتارب دولية"، بح�شور كوكبة من  خورفكان، حتت �شعار 

�ملتخ�ش�شني و�خلرب�ء يف قطاع �لت�شال و�إد�رة خدمات �ملتعاملني.
�لعمل،  وور���س  و�خلطابات  �جلل�شات  من  ع��دد  خ��الل  من  �مللتقى  ويناق�س 
�أف�شل �حللول �لتي من �شاأنها دعم �آليات عمل مر�كز �لت�شال، بالإ�شافة 
يف  �لناجحة  و�لدولية  �لإقليمية  �ملمار�شات  �أب��رز  على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل 

مناق�شة  مع  و�خل��ا���س،  �حلكومي  �مل�شتويني  على  �ملتعاملني  خدمة  قطاع 
�ملتغري�ت و�لتحديات �لتي ي�شهدها يف ظل �لأزمات �لعاملية.

ممار�شات  من  نابعة  وخ��رب�ت  درو�شاً  يقدم  كونه  من  �مللتقى  �أهمية  وتاأتي 
عملية يطرحها متخ�ش�شني من جهات ر�ئدة، وبحث �أكر �لنقاط �أهمية 
و�لروؤى  �لتو��شل  ت�شمل منظومة  رئي�شية  �لت�شال عرب حم��اور  يف قطاع 
�ل�شتباقية، و�إد�رة �لأزمات، و�لتحول �لرقمي، ودور �لبتكار و�لتكنولوجيا 
�إىل  �لو�شول  على  �لثانية  �لن�شخة  �أج��ن��دة  تركز  كما  �لت�شال،  مر�كز  يف 
�لفر�س �لتطويرية �لتي تدعم بناء منظومة �ت�شالية متكاملة تو�كب �أعلى 

درجات �جلودة يف جمال خدمة �ملتعاملني مبختلف �لظروف.
�لتطور  �شاأنها �شمان  �لتي من  �لأ�شا�شية  �لأرك��ان  �إىل  �مللتقى  يتطرق  كما 
�إد�ر�ت خدمات �ملتعاملني ��شتناًد� �إىل �ملعارف  �مل�شتمر لقدر�ت �لعاملني يف 

�لعلمية �حلديثة �لتي تعزز مهار�ت �لتحليل و�ل�شتجابة.
�لإع��الم��ي حلكومة  �ملكتب  ع��ام  �شعادة ط��ارق �شعيد ع��الي، مدير  و�أو���ش��ح 
�أن �مللتقى يحر�س على �خلروج بالتو�شيات و�لنتائج �لتي تدعم  �ل�شارقة، 
نظم �لت�شال �جلماهريي �لبناء وخدمة �أهد�ف مر�كز �لت�شال و�لرتقاء 
�أهمية  مع  تتما�شى  ومنهجية  علمية  روؤى  خ��الل  من  بخدماتها،  �مل�شتمر 
مع  للجمهور،  �ملختلفة  و�ملعلومات  �لر�شائل  �إي�شال  يف  تلعبه  �ل��ذي  �ل��دور 
�ملتغري�ت  تفر�شها  حت��دي��ات  �أي  على  �لتغلب  ت�شمن  فعالة  حلول  �إي��ج��اد 

�لطارئة.
�لأم�س  نتائج  جتمع  متخ�ش�شة  نقا�س  من�شة  يعد  �مللتقى  �أن  عالي  و�أك��د 
�ملنظومة  ت��ط��ور  ت�شمن  م�شتقبلية  ��شرت�تيجية  لتاأ�شي�س  �ل��ي��وم  ب��و�ق��ع 
�حلديثة  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  �إىل  �مل�شتندة  �ملعايري  �أعلى  وف��ق  �لت�شالية 

عنا�شر  بني  �لأه��م  �لعن�شر  باعتباره  �لب�شري  للعن�شر  �لعلمي  و�لتاأهيل 
�لت�شال �جلماهريي، مع توظيف �حللول و�لتطبيقات �لرقمية �لتي تعزز 

من �شرعة �لو�شول �إىل �خلدمات و�ملعلومات.
ولفت مدير عام �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة، �إىل �أن �مللتقى ي�شتهدف 
م�شوؤويل �لت�شال يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، و�ملهتمني و�لباحثني 
�لبيانات،  �مل��ت��ع��ام��ل��ني، وخ����رب�ء حتليل  م��ر�ك��ز خ��دم��ات  ت��ط��وي��ر  يف جم���ال 
و�ملتخ�ش�شني يف �ملو�رد �لب�شرية، وموظفي خدمة و�إد�رة عالقة �ملتعاملني.
�لإع���الم���ي حلكومة  �ل��ت��اب��ع للمكتب  ل��الت�����ش��ال  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  وي��ع��م��ل 
�جلمهور  و�شول  وت�شهيل  �ملوحدة،  �حلكومية  �لهوية  �إب��ر�ز  على  �ل�شارقة 
بكافة  �ملتعلقة  �ل�شتف�شار�ت  ملختلف  �ل�شريعة  و�ل�شتجابة  �ملعلومات،  �إىل 

�خلدمات و�لفعاليات و�لأماكن �ل�شياحية يف �إمارة �ل�شارقة.

�نطالق ملتقى �ل�شارقة ملر�كز �لت�شال يف 12 يناير �جلاري 

•• دبي - وام: 

�ملالية جناح جزر  ز�ر معايل حممد بن هادي �حل�شيني وزير �لدولة لل�شوؤون 
"جزر  �شعار  يحمل  و  دبي"   2020 "�إك�شبو  ب���  �ل�شتد�مة  مبنطقة  �لبهاما 
�لبهاما �لقوية" نظر� ملا ميثله من �نعكا�س للجمال �لطبيعي للبالد وتنوعها 
�لبيولوجي ويثقف زو�ره ب�شاأن �لتحديات �لتي تو�جهها �جلزر يف جمال تغيري 
�ملناخ. و تعرف معاليه خالل زيارته للجناح على تقاليد جزر �لبهاما وتر�ثها 
�لتي  و�ل�شتثمار  �لتجارية  للم�شاريع  �لو�عدة  �لفر�س  و��شتعر�س  وتاريخها 
تزخر بها �لدولة مبا يف ذلك �لب�شائع و�ملنتجات �ملحلية �إذ ي�شم �جلناح مركز� 
�ل�شتثماري يف  و�ملناخ  �لتجارية  �لأعمال  ب�شهولة ممار�شة  للتعريف  لالأعمال 
2020 دبي  �إك�شبو  �ل��ذي يقوم به  �ل��دور �لكبري  �أك��د معاليه  �لبهاما. و  جزر 
�ملجال  ويفتح  وتاريخها  �ل��دول  تعر�س جت��ارب خمتلف  ر�ئ��دة  بو�شفه من�شة 
�أمام تبادل �لآر�ء و�لأفكار حول �لتحديات �لعاملية لإيجاد حلول تدعم  و��شعا 

بناء م�شتقبل م�شتد�م لدول �لعامل �أجمع.
طبيعة  من  م�شتوحاة  فنية  �أعمال  على  للجناح  زيارته  خالل  معاليه  �طلع  و 
�ل��ب��الد، وم��ن��ح��وت��ات نابعة م��ن �أ���ش��ول �جل���زر وت��ر�ث��ه��ا و �ل��ت��ح��دي��ات �ملناخية 
�ل�شغرية ويف مقدمتها  �لدول �جلزرية  �لبهاما وخمتلف  تو�جهها جزر  �لتي 

�لحتبا�س �حلر�ري وتاأثري�تها على �لنظم �لبيئية لهذه �جلزر.

حممد هادي �حل�شيني يزور جناح جزر �لبهاما يف �إك�شبو 2020 دبي
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العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
 - للتوظيف  �ل�ش�����ادة/عز�م  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2268774 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة زعل علي زعل �شعيد �ملن�شوري  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد علي زعل بو�شر�س �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �شبي�س �يريا 

لت�شليح �ملركبات
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1022000 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة جا�شم �حمد �بر�هيم علي �حلمادي  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �شامل حممد �شفيان �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
لد�رة  �ل�ش�����ادة/هازويو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملن�شاأت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3940815 

تعديل ن�شب �ل�شركاء 
�شهز�د �حمد عبد�لعزيز من 49% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة برمي �شينغ ناريندر �شينغ %24

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مبينت لل�شفر ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2862414 
تعديل ن�شب �ل�شركاء 

حممد �شاليم �لدين حممد موؤمن �حلق من 25% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف م�شت ناديه �خرت �خرت �لدين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإلغاء اعلن �صابق
بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�أك�شل  CN بال�شم �لتجاري  �لرقم:1428022 
طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  �للكرتوميكانيكة  للمقاولت 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  له حق  كل من  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيب �شتي�شن لل�شجائر �لإلكرتونية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3752690 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شمر نورى �لد�لتى%100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان ح�شن على ر��شد �حلو�شنى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ فيب �شتي�شن لل�شجائر �لإلكرتونية
VAPE STATION ELECTRONIC CIGARETTES

�إىل/ فيب �شتي�شن لل�شجائر �لإلكرتونية �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
VAPE STATION ELECTRONIC CIGARETTES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملليحي للنقل و�ملقاولت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2589100 

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ملليحي للنقل و�ملقاولت

AL MALIHI TRANSPORTING & CONTRACTING

�إىل/ �ملليحي للنقل و�ملقاولت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL MALIHI  TRANSPORTING & CONTRACTING   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باور د�يناميك�س لل�شيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2481256 
تعديل �إ�شم جتاري من/ باور د�يناميك�س لل�شيانة �لعامة

POWER DYNAMICS GENERAL MAINTENANCE
�إىل/ �كو� دروب�س �لكرتوميكانيكال

AQUA DROPS  ELECTROMECHANICAL
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ت�شغيل حمطات حتلية ومعاجلة �ملياه و�شيانتها  3600005

تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت حمطات حتلية وتنقية �ملياه  4220201

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �أعمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�شيانتها  4322008
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إد�رة وت�شغيل �ملر�فق  8211013

 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة �ملباين  4329901
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/1035007 للخدمات �شركة �ل�شخ�س 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لو�حد ذ م م     رخ�شة رقم:4298507 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة فيليب �لك�شندر �شكالور� %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / مريه خالد �حمد على �حلمادى من مالك �إىل مدير
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / مريه خالد �حمد على �حلمادى من 100 % �إىل %0
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل موؤ�ش�شة مهنية

تعديل �إ�شم جتاري من/ 1035007 للخدمات �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م
1035007  FOR SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 �إىل/ روفنلي للعقار�ت
PROVENLY PROPERTY

 3 �شرق  �بوظبي  جزيرة  �أبوظبي  �إىل  �أبوظبي  �أبوظبي  �أبوظبي  من   / عنو�ن  تعديل 
202102078725 202102078725 فاطمه هالل فرج عي�شى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبد�هلل 

�شاهني �لنعيمي للنظافة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1721036 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/روعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لين للخياطة �لن�شائية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2966297 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بريليت برفك�شن للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
�شعيد  �ل�شيد  مبنى   1.0-13 غرب   - �بوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

�شاعن مبارك
CN 1971636 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/12/27 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2022/1/4  - بالرقم:2150029717  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:كوزينا لل�شيافة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:رخ�شة فورية

CN 2824762 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�شادة/�لحتاد للمحا�شبة و�ملر�جعة ذ.م.م، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/12/21 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105040405  
- تاريخ �لتعديل:2022/1/5

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
�شوفت  �ل�ش�����ادة/فوجي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتكنولوجيا ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2649312 
تعديل �إ�شم جتاري من/ فوجي �شوفت للتكنولوجيا ذ.م.م

FUJI SOFT TECHNOLOGY L.L.C

�إىل/ بالك بوك�س للتكنولوجيا �س ذ.م.م
BLACK BOX TECHNOLOGIES L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة بيلدك�س للمقاولت )�وف 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �شور( - �أبوظبي رخ�شة رقم:1033494 
 – �شور(  بيلدك�س للمقاولت )�وف  �ملالك �جلديد / �شركة  �ل�شركة  ��شم  �يل 

�ل�شريك �لو�حد
BILDEX CONTRACTING )OFF SHORE( – SINGLE PARTNER

تعديل ��شم �ل�شركة �ملالك من �شركة بيلدك�س للمقاولت �س.م.ل - �وف �شور 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة بيلدك�س للمقاولت )�وف �شور( - �أبوظبي

BILDEX CONTRACTING )OFF SHORE( - ABU DHABI

�إىل/ �شركة بيلدك�س للمقاولت �س. م. ل.) �وف �شور( )�ل�شريك �لو�حد(
BILDEX CONTRACTING SAL )OFF SHORE( )SINGLE PARTNER(  

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيانات ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2129318 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد �بر�هيم حممد �ل ب�شر �ملرى %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة زيد طه عي�شى عيا�س %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد �بر�هيم حممد �ل ب�شر �ملرى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد حممد �شعيد مر�شد �ملقباىل

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيانات ذ.م.م
SAYANAT L.L.C

�إىل/ �شيانات ذ.م.م
  SYANAT L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيما للتجارة �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2575388 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة موجيلى �ندوموىل موجيلى �شند�ر ر�ما ريدى %50

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر�مان �شيت كيو�ل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف موجيلى �ندوموىل موجيلى �شند�ر ر�ما ريدى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مرو�ن جمعه عبد�هلل بيات �لفال�شى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيما للتجارة �لعامة ذ.م.م
SIMAA GENERAL TRADING L.L.C

�إىل/ �شبورت�س هايب للتجاره �لعامه ذ.م.م
SPORTS HYPE GENERAL TRADING L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �ملو�د �لبرتوكيماوية - باجلملة  4669227
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كازوه لالأقم�شة �ملطرزة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2728296 

تعديل �إ�شم جتاري من/ كازوه لالأقم�شة �ملطرزة

KAZWAH EMBROIDERED FABRICS

�إىل/ كازوه للخياطة و �لتطريز

KAZWAH TAILORING  EMBROIDERY &

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �لفالح

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3645951 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة يو�شف �حمد �شليمان �شعيد �ملهرى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عارف جالل �لدين �شايفوني�شا 

جالل �لدين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف �حمد �شليمان �شعيد �ملهرى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة مغل

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1035563 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة ثامر �شعيد هادف حوفان �ملن�شورى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد قا�شم حممد ��شماعيل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ��شماعيل وهاب دين

تعديل وكيل خدمات / حذف ثامر �شعيد هادف حوفان �ملن�شورى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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دعت فرن�شا �لأربعاء �لأوروبيني �إىل “�لتن�شيق �لوثيق” فيما بينهم، 
يف �شوء �ملفاو�شات �ملرتقبة مع رو�شيا ب�شاأن �لأمن يف �أوروبا.

و�أكد وزير �خلارجية �لفرن�شي جان �إيف لودريان �لذي تتوىل بالده 
�لرئا�شة �لدورية لالحتاد �لأوروبي يف �لف�شل �لأول من عام 2022 
عقب م�����ش��اور�ت ع��رب �ل��ه��ات��ف م��ع ع��دد م��ن ن��ظ��ر�ئ��ه، على “�أهمية 
�لتن�شيق �لوثيق بني �لأوروبيني قبيل �ملحادثات �ملرتقبة مع رو�شيا 

يف �شيغ خمتلفة يف �لأ�شبوع �ملقبل”.
وجاء يف بيان تلقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة منه “�شّددُت يف هذ� 
بن�شاط  و�مل�شاركة  �مل�شاهمة  يف  �لأوروب��ي��ني  م�شوؤولية  على  �ل�شدد 
رو�شيا  م��ع  ل��ل��م��ح��ادث��ات  �لتح�شري  خ���الل  ملمو�شة  وب��اق��رت�ح��ات 

و�إجر�ئها كونها مت�س م�شاحلهم �لأمنية �خلا�شة”.
��ا م��ع ن��ظ��ر�ئ��ه �لأمل��ان��ي��ة �أن��ال��ي��ن��ا بريبوك  ت��و����ش��ل ل���ودري���ان ه��ات��ف��يًّ
تتوىل  �ل��ذي  رو  زبيغنيو  و�لبولندي  مايو  دي  لويدجي  و�لإي��ط��ايل 
بالده رئا�شة منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا منذ �لأول من كانون 
�لحتاد  �خل��ارج��ي��ة يف  �ل�شيا�شة  م��ع ممثل  وك��ذل��ك  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر، 

�لأوروبي جوزيب بوريل.
�ملعايري  �أ�شا�س  على  رو�شيا  مع  �شارًما  “حو�ًر�  �أن  لودريان  و�أ�شاف 
�لتي نعترب �أنها متطابقة مع م�شاحلنا �لأمنية �جلماعية، هو �أمر 

مفيد و�شروري لتعزيز �ل�شتقر�ر �ل�شرت�تيجي يف �أوروبا”.
 

ز�ر  �إفريقيا  �أن مبعوث دول غرب  بر�س  ذكر مر��شلو وكالة فر�ن�س 
باماكو �لأربعاء لينقل �إىل �لرجل �لقوي يف مايل �لكولونيل �أ�شيمي 
�أيام من قمة مهمة حول  �أربعة  غويتا ر�شالة من قادة �ملنطقة قبل 

�لبلد �لذي مير باأزمة.
�لعا�شمة  �إىل  جوناثان  غ��ودلك  �ل�شابق  �لنيجريي  �لرئي�س  و�شل 
�ملالية قبل �جتماع �لأحد يف �أكر� لروؤ�شاء دول وحكومات بلد�ن غرب 
�إفريقيا �لذين �شينظرون يف �جلدول �لزمني �لذي قدمته �ل�شلطات 

يف مايل �ملنبثقة عن �نقالب مزدوج لإعادة �ل�شلطة للمدنيني.
ت�شل  مل��دة  �لنتقالية  �ل��ف��رتة  ه��ذه  مت��د  �أن  �ملالية  �ل�شلطات  تريد 
2022. وقد  1 كانون �لثاين يناير  �إىل خم�س �شنو�ت �عتباًر� من 
�أبلغت �ملجموعة �لقت�شادية لدول غرب �إفريقيا حتى �لآن باأن هذه 
�آب  �نقالب  �ملنبثقة عن  �ل�شلطات  مقبولة وح�شلت من  �ملهلة غري 
�أغ�شط�س 2020 على �لتز�م باإعادة �ل�شلطة �إىل �ملدنيني �ملنتخبني 
�لوفاء  على  ق��ادرة  �إنها غري  �ل�شلطات  وتقول هذه  �شهًر�.   18 بعد 
بهذ� �للتز�م. �شيتعني على قادة �ملجموعة �لقت�شادية �تخاذ قر�ر 
�لذي قد ميتد حتى  �لزمني  �ملقبلة للجدول  ب�شاأن �خلطوة  �لأح��د 

نهاية عام 2026.

 
�ل�شابق  �ل��ولي��ة  �أ�شقط عن حاكم  �أّن��ه  نيويورك  ع��ام يف  م��ّدع  �أعلن 
�ملرفوعة �شّده و�لتي  �إحدى ق�شايا �لعتد�ء �جلن�شي  �أن��درو كومو 
�لفائت  �آب-�أغ�شط�س  �لنافذ يف  �ل�شيا�شي �لدميوقر�طي  دفعت هذ� 

لال�شتقالة من من�شبه.
وقال ديفيد �شو�ري�س، �لنائب �لعام يف مقاطعة �ألباين، �إّنه و�إذ يوؤّكد 
�إل  �أّن �لإفادة �لتي �أدلت بها �ملّدعية �شّد كومو “تتمّتع بامل�شد�قية”، 
�أّن فريقه مل يتمّكن من جمع �لأدلة �لالزمة لكي يثبت “مبا ل يدع 

جماًل لل�شّك” �أمام �ملحكمة �لّتهمة �شّد �حلاكم �ل�شابق.
و�أتى قر�ر كّف �لتعقبات يف هذه �لق�شية قبيل ب�شعة �أيام من موعد 
عا�شمة  �أل��ب��اين،  حمكمة  �أم��ام  �لأوىل  للمرة  �ل�شابق  �حلاكم  مثول 
�لولية، �جلمعة. وقال �ملّدعي �لعام �إّنه �أبلغ �ملحكمة برغبته يف كّف 

�لتعّقبات وطلب من قائد �شرطة �ملقاطعة �شحب �لدعوى.
�إحدى  ج�شد  ق�شر�ً”  “مل�س  ب���اأّن���ه  �لق�شية  ه���ذه  يف  ك��وم��و  ���ه���م  و�تُّ
و�قعة  يف  �شدرها،  لتلّم�س  قمي�شها  حت��ت  ي��ده  د���ّس  ب��اأن  موظفاته 
تقول �ملّدعية �إّنها حدثت يف 7 كانون �لأول-دي�شمرب 2020 يف مقّر 

�إقامته �لر�شمي يف �ألباين.
�إىل  وت�شل عقوبتها  �لأوىل  �لدرجة  بالإكر�ه جنحة من  و�ملالم�شة 
�ل�شجن ملدة عام. وهذ� ثالث مّدع عام يقّرر يف غ�شون ب�شعة �أ�شابيع 

�لتخّلي عن مالحقة كومو يف ق�شية مماثلة.

عوا�صم

باري�ص

باماكو

وا�شنطن

�إ�شر�ئيل ت�شجل �أعلى ح�شيلة يومية بكوفيد 
•• القد�س-اأ ف ب

�أعلنت وز�رة �ل�شحة �لإ�شر�ئيلية  �أم�س �لأربعاء عن ت�شجيل نحو 12000 
ما  �ملا�شية وهو  و�لع�شرين  �لأرب��ع  �ل�شاعات  بكوفيد خالل  �إ�شابة جديدة 
يقرب من  م��ا  قبل  �ل��وب��اء  ب��د�ي��ة  منذ  ت�شجل  يومية  �أع��ل��ى ح�شيلة  ميثل 
�لثالثاء  ب��ك��وف��ي��د  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة   11978 ����ش��ر�ئ��ي��ل  �شجلت  ع��ام��ني. 
متجاوزة بذلك �لعدد �لقيا�شي �ل�شابق �لذي بلغ 11344 �إ�شابة ُر�شدت 
يف 2 �أيلول-�شبتمرب 2021. ويوجد حالًيا نحو 60 �ألف مري�س بكوفيد 

يف �إ�شر�ئيل بينهم 125 حالة خطرية، وفًقا لوز�رة �ل�شحة.
 9،4 عددهم  �لبالغ  �إ�شر�ئيل  �شكان  من  مليون   4،3 من  يقرب  ما  تلقى 
�إ�شر�ئيل  وب���د�أت  لكوفيد.  م�شاد  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ات  ث��الث  ن�شمة  مليون 
�لإثنني بتطعيم �لأ�شخا�س �لذين تزيد �أعمارهم عن 60 عاًما و�لعاملني 

يف جمال �ل�شحة بجرعة لقاح ر�بعة.
وتوقع رئي�س �لوزر�ء نفتايل بينيت �لثالثاء ��شتمر�ر �رتفاع حالت �ل�شابة 

وحث �ملو�طنني على �لتطعيم.
�لآن  “�ملوجة  �إن  ��شر�ئيل  و�شط  م�شت�شفى  يف  جولة  خ��الل  بينيت  وق��ال 
يف  �مل��وؤك��دة  �حل��الت  �آلف  ع�شر�ت  هناك  يكون  �أن  ونتوقع  بالفعل  تتز�يد 
�لأيام �ملقبلة” حيث ت�شتعد �مل�شت�شفيات �ملحلية ل�شتقبال عدد متز�يد من 
�للقاحات، لذ�  �أننا نلم�س مفعول هذه  �ل�شار هو  “�لنباأ  �إن  �ملر�شى. وقال 
ب�شكل �شحيح قد ل  �لكمامة  �أي �شخ�س يح�شل على تطعيم وي�شع  فاإن 

ي�شاب باأعر��س خطرية ويتجاوز �ملر�س يف غ�شون �أيام قليلة«.
�إ�شابة  1،4 مليون  �إ�شر�ئيل نحو  �مل�شجلة ر�شمًيا يف  بلغ جمموع �حلالت 

بينها 8247 حالة وفاة.

بعد النجاح الأمني 

م�شر حتارب �لإخو�ن فكريا وتف�شح زيف �ملنهج

خطر هجوم �إ�شر�ئيلي على �إير�ن هو �لأعلى يف 2022

»د�ع�س« ي�شّعد.. هل يعود �لتنظيم للو�جهة جمدد� بالعر�ق و�شوريا؟
�شكاي  موقع  مع  حديث  يف  �ل�شمري،  �إح�شان  �ل�شيا�شي،  �لتفكري  مركز  مدير 
نيوز عربية: “هذه �لعودة �ل�شريعة لتنظيم د�ع�س �لإرهابي يف كل من �شوريا 
و�لعر�ق، ترتبط بعدة عو�مل منها ما هو د�خلي و�أخرى خارجية، ففي �شوريا 
ورغم تغرّي مو�زين �لقوى وقو�عد �ل�شتباك مع تعدد جبهاتها، وذهاب �لأزمة 
عرب  �لت�شلل  �إىل  �لتنظيم  ي�شعى  �ل�شر�ع،  من  كامل  عقد  بعد  �لت�شويات  نحو 
زخمه  ل�شتعادة  �ل�شوري،  بامل�شهد  �ملحيطة  �لتناق�شات  على  و�للعب  �لثغر�ت 
بعد  تتبلور  مل  �ل�شورية  لالأزمة  �لت�شويات  طبيعة  و�أن  خا�شة  جم��دد�،  هناك 
ب�شورة دقيقة«. و�أ�شار �ل�شمري �إىل �أن �لتنظيم يعتمد يف �لعر�ق “��شرت�تيجية 
رفع وترية عملياته �لإرهابية هناك �أكر على �ل�شربات �لنوعية و�لكر و�لفر« 
�ملمهدة  �لأ�شباب  وتوفر  �ل�شيا�شية،  �لأزم��ات  من  �لتنظيم  “ي�شتفيد  و�أ�شاف: 
�ملناطق  يف  و�أرب��ي��ل  ب��غ��د�د  ب��ني  �ملطلوب  �لتن�شيق  توفر  ع��دم  و�أب��رزه��ا  لعودته، 
فاعلية  ع��دم  ع��ن  ف�شال  مثال،  ونينوى  ك��رك��وك  حمافظتي  يف  عليها  �مل��ت��ن��ازع 

و�ملناطق  حمرين،  كجبال  رخ��وة  مناطق  يف  �لأمنية  و�خلطط  �جلهود  بع�س 
�ل�شمري قائال:  وتابع  �ل�شورية«.  �ملتاخمة للحدود  �لعر�ق  �ل�شحر�وية غربي 
�لأخ��رية من  �لأ�شهر  �لدو�ع�س خا�شة خالل  ن�شاط  ع��ودة  �لأب��رز يف  “�ل�شبب 
�أنهم ح�شلو� على جرعة من�شطة لإعادة تنظيم �شفوفهم  �لعام �ملا�شي، مرده 
�شوريا،  �أو  �ل��ع��ر�ق  يف  �لع�شكري  تو�جدها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقلي�س  ب��دء  بعد 
�ل��ع��ر�ق من  �مل��ه��ام �لقتالية للقو�ت �لأم��ريك��ي��ة يف  وم��ا مت م��وؤخ��ر� م��ن حتويل 
و�لكاتب  �لباحث  ذل��ك«. من جانبه، يرى  �شاهد على  قتالية ل�شت�شارية، خري 
�لتنظيم  �أن  عربية”  نيوز  “�شكاي  موقع  مع  ح��و�ر  يف  �آري��ز،  جمال  �ل�شيا�شي، 
�لتناق�شات بني خمتلف �لقوى �ملحلية و�خلارجية يف  “ي�شتفيد من  �لإرهابي 
وو��شنطن  مو�شكو  بني  و�لتناق�س  �لتناف�س  مثال  ي�شتغل  �إذ  و�ل��ع��ر�ق،  �شوريا 
�لعا�شمتني يف �حلرب على  تن�شيق بني  �ل�شورية، حيث ل يوجد  �ل�شاحة  على 
تر�جع  �لدميقر�طية«. ورغم  �شوريا  دم�شق وقو�ت  د�ع�س، وكذلك �حلال بني 

�لأخ��رية، لكنه  �ل�شنو�ت  �شوريا و�لعر�ق خالل  ب�شكل كبري يف  �لتنظيم  تو�جد 
يو��شل �شّن هجمات �إرهابية ب�شكل متقطع يف كال �لبلدين، ت�شتهدف مدنيني 
وع�شكريني، خا�شة يف منطقة �لبادية �ل�شورية �ملرت�مية �لأطر�ف، �ملمتدة بني 
حمافظتي حم�س و�شط �لبالد ودير �لزور �شرقا على �حلدود مع �لعر�ق، وهي 
�ملنطقة �لتي �نكفاأ �إليها مقاتلو �لتنظيم بعد �إعالن �إ�شقاط خالفته �ملزعومة يف 
�شهر مار�س 2019 وخ�شارته بلدة �لباغوز بريف دير �لزور، �لتي كانت مبثابة 
معقله �لعلني �لأخري. ومع �زدياد وترية هجمات �لتنظيم فيها، حتولت �لبادية 
�ل�شورية �إىل م�شرح ل�شتباكات بني �لدو�ع�س وقو�ت �جلي�س �ل�شوري، و�لذين 
حت�شنهم  نقاط  من  �ل�شورية،  �حلكومية  �لقو�ت  على  هجماتهم  يف  ينطلقون 
�لتي ت�شتهدف مو�قعهم بني �حلني و�لآخر  �لرو�شية  �لغار�ت  �لبادية، رغم  يف 
دعما للقو�ت �ل�شورية �لتي تقوم بعمليات مت�شيط يف �ملنطقة بهدف �حلّد من 

�لهجمات.

•• بغداد-وكاالت

يف و�حدة من �أكرب هجمات “د�ع�س” يف �شوريا خالل �لفرتة �لأخرية و�لأوىل 
هجوم  يف  �آخ���رون،   20 و�أ�شيب  م�شرعهم  �شوريني  جنود   5 لقي  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
يف  �ملا�شي  �لأح��د  ع�شكرية  نقل  حافلة  على  �لإره��اب��ي  �لتنظيم  �شنه  �شاروخي 
�لثنني،  �أم�س  �أول  �أول  “�شانا”  �ل�شورية  �لأنباء  وكالة  وك�شفت  �لبالد.  �شرق 
منطقة  يف  �ملحلي،  بالتوقيت  م�شاء   7 �ل�شاعة  ح���و�يل  عند  وق��ع  �لهجوم  �أن 
د�ع�س  “كمني”  �إن  �لإن�شان،  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  وقال  �ل�شورية.  �لبادية 
�لإد�ري���ة  �حل���دود  ق��رب  �آل��ي��ات  ع��دة  م��ن  �شوريا موؤلفا  رت��ال ع�شكريا  ��شتهدف 
قتل خالل  فقد  �ملر�شد،  وح�شب  �ل�شرقيتني.  �ل��زور  ودي��ر  باديتي حم�س  بني 
15 �آخرين بجروح متفاوتة. وتعليقا على  9 جنود �شوريني، و�أ�شيب  �لعملية 
قال  و�شوريا،  �لعر�ق  من  كل  يف  �لإرهابية،  “د�ع�س”  لهجمات  �لت�شعيد  هذ� 

•• القاهرة-وكاالت

عززت م�شر جهود �ملو�جهة �لفكرية 
ل��ت��ي��ار�ت �ل��ت��ط��رف و�لإره�����اب ب�شكل 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  م�شتمر على مد�ر 
�ملو�جهة  حققته  �ل��ذي  �لنجاح  وبعد 
�لأمنية يف دحر �لتنظيمات �لإرهابية 

وجت��ف��ي��ف م��ن��اب��ع مت��وي��ل��ه��ا، ت��ت��ج��ه �جل��ه��ود يف �لوقت 
�لإخو�ين  �خلطاب  تفكيك  على  �لرتكيز  �إىل  �ل��ر�ه��ن 

ومناق�شة �أفكاره لبيان زيفها وف�شادها.
�ملوؤ�ش�شات  �أح��دى  د�خل  مطلع  ر�شمي  م�شدر  وبح�شب 
على  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  تعكف  م�شر،  يف  �لدينية 
�لإخو�نية  �لأف��ك��ار  مبو�جهة  �خلا�شة  �جلهود  تكثيف 
�ل�شنو�ت  �مل�شري على مد�ر  �ملجتمع  �ملتغلغلة يف عمق 
�لإ�شالم،  �ل��دي��ن  �شحيح  ع��ن  متاما  لف�شلها  �ملا�شية 
وو���ش��ع ح���دود ب��ني م��ا ه��و ن�س دي��ن��ي وم��ا ه��و تف�شري 

�شخ�شي.
ويقول �مل�شدر �لذي حتدث ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
وف�شل عدم ذكر ��شمه، �إن �جلهود �مل�شرية �ملكثفة تهدف 
�حلفاظ على عقول �لأجيال �لقادمة من تلك �لأفكار 

�مللوثة و�مل�شبوغة بالإرهاب و�لعنف و�لتطرف.
و�أ�شار �إىل �أن تلك �لأفكار تقدم �إىل �ملتلقي باعتبارها يف 
�شحيح �لدين �لإ�شالمي وهو �أمر غري حقيقي، م�شري�ً 
�إىل �لتعاون و�لتن�شيق بني كافة �جلهات �ملعنية بالأمر 
ن�شيجها  �مل�شرية على متا�شك  �لدولة  �إطار حر�س  يف 

�لجتماعي و�حلفاظ على ثروتها من �ل�شباب.
وي�شري �مل�شدر �إىل �أهمية مو�جهة تلك �لأفكار لتقدمي 
ب��اأف��ك��ار �لإخ����و�ن،  �ل��ذي��ن خ��دع��و�  م��ر�ج��ع��ات لل�شباب 
�لأمر  و��شفاً  فيها  �لوقوع  من  �جلميع  حماية  و�أي�شا 

باأنه مظلة حلماية �لعقول و�لتعريف ب�شحيح �لدين.

•• عوا�صم-وكاالت

ن�شرته يف موقع  �أ�شفاندياري يف مقال  تناولت غولناز 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  �حتمالت  �حلرة”  �أوروب���ا  “ر�ديو 
لإح���ي���اء خ��ط��ة �ل��ع��م��ل �ل�����ش��ام��ل��ة �مل�����ش��رتك��ة ب��ني �إي���ر�ن 
�ملفاو�شات �جلارية يف فيينا، قائلة  �لعاملية يف  و�لقوى 
بني  �لتوتر�ت  يف  ت�شعيد�ً  ي�شهد  قد   ،2022 ع��ام  �إن 
�مل��ت��ح��دة يف ح���ال �ن��ه��ي��ار مفاو�شات  �إي����ر�ن و�ل���ولي���ات 
لعام  �لنووي  بالتفاق  �لعمل  �إع��ادة  �إىل  �لر�مية  فيينا 

.2015
�ملتناول  يف  ي��ز�ل  ل  �تفاقاً  �أن  �ملحللون  يعتقد  وبينما 
فاإن  �جل��دي��د،  �لعام  �ملفاو�شات  دخلت  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�لوليات �ملتحدة و�لدول �لأوروبية، حذرت من �أنه مل 

يتبَق �شوى “�أ�شابيع” �أمام �إنقاذ �لإتفاق.
�ل��ت��ي قيدت  �مل�����ش��رتك��ة  �ل�شاملة  �ل��ع��م��ل  وك��ان��ت خ��ط��ة 
رفع  مقابل  يف  �لنووية  �إي���ر�ن  ن�شاطات  كبري  ح��د  �إىل 
�شحب  بعدما  قوية  ل�شربة  تعر�شت  عنها،  �لعقوبات 
و��شنطن  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �ل�شابق  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
�قت�شادية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  و�أع����اد   ،2018 ع��ام  منها 

م�شلة على �إير�ن.

التخلي عن القيود
وب��ع��د ع���ام م��ن �خل��ط��وة �لأم��ري��ك��ي��ة، وع��ل��ى رغ���م من 
حم��اول��ة �لإحت����اد �لأوروب������ي �إب��ق��اء �لت��ف��اق ع��ل��ى قيد 
�لقيود  ع��ن  بالتخلي  ت��دري��ج��ي��اً  �إي����ر�ن  ب����د�أت  �حل��ي��اة، 
�لتي كان فر�شها �لإتفاق على ن�شاطاتها �لنووية. ويف 
�لأ���ش��ه��ر �لأخ����رية، خ�شبت ط��ه��ر�ن �لأور�ن���ي���وم بن�شبة 
يف  م�شبوقة  غ��ري  ن�شبة  وه��ي  �مل��ئ��ة،  يف   60 �إىل  ت�شل 
م��ا قال  �ل��ن��ووي، وف��ق  للت�شلح  ب��رن��اجم��اً  بلد ل ميلك 
ر�فاييل  �لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير 

غرو�شي.

�صروط غري واقعية
و�أ�شاف �لتقدم �لذي �أحرزته �إير�ن يف جمال تخ�شيب 
�إىل  بالعودة  �لتعجيل  ل�شرورة  �آخ��ر  �شبباً  �لأور�ن��ي��وم، 
�لت���ف���اق، �ل���ذي وع���د �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي ج��و بايدن 
�إىل �للتز�م به على  �إي��ر�ن  �إليه يف حال عادت  بالعودة 
ب�شكل  ت�شارك  �ملتحدة-�لتي  �لوليات  نحٍو كامل. لكن 
غري مبا�شر يف �ملفاو�شات ب�شبب رف�س �إير�ن �جللو�س 

ويف ���ش��ي��اق �مل��و�ج��ه��ة �ل��ف��ك��ري��ة  م��ع ت���ي���ار�ت �لإخ�����و�ن، 
تعكف �ملوؤ�ش�شات �لدينية يف م�شر ويف مقدمتها �لأزهر 
�ل�شريف ود�ر �لإفتاء، ووز�رة �لأوقاف على تقدمي نقد 
يف  �لإره���اب  تيار�ت  ومتابعة  �لإخو�نية  لالأفكار  دقيق 
�لعامل ومعاجلة تقارير ودر��شات دقيقة حول ن�شاطها 

ويو�شح �مل�شدر �أن حماية �ملجتمع من �لفكر �ملتطرف 
و�ج���ب وط��ن��ي على ك��ل م��ن ل��دي��ه �ل��ق��درة م��ن �لكتاب 
دور  تعزيز  م��ع  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات،  �ل��دي��ن  و�ملثقفني ورج���ال 
�لدولة �لوطنية يف حماية �لن�شيج �لجتماعي و�إعالء 

قيم �لوطنية و�لنتماء بعيد� عن �لأفكار �ملوؤدجلة.

�إىل �لتو�شل لتفاق موؤقت �أو حتى عمل ع�شكري.

»ممر �صّيق«
ل��دى جمموعة  �إي��ر�ن  ع  فائز مدير م�شر  ويقول علي 
�أمام  “ممر �شيق”  �إنه ل يز�ل ثمة  �لأزم��ات �لدولية، 
�لأمر  �أن  م�شيفاً   ،2015 لت��ف��اق  �مل��ت��ب��ادل  �لإم��ت��ث��ال 
يتطلب م��رون��ة م��ن �جل��ان��ب��ني وم��ق��ارب��ة و�ق��ع��ي��ة من 
“�لتطور يف تخ�شيب  �أنه مع  �إىل  و�أ�شار  قبل طهر�ن. 
�لأور�ن���ي���وم، ف���اإن �إي����ر�ن دخ��ل��ت ف��ع��اًل يف �خل��ط��ة ب...
ت��ز�ل طهر�ن جدية يف ما يتعلق  �ل�شوؤ�ل هو هل ل  �إن 
�ل�شاملة  �لعمل  خطة  ب��اإح��ي��اء  تتعلق  �ل��ت��ي  �أ  باخلطة 
هذ�  على  �جل��و�ب  �شيعرف  �لعامل  �إن  ل.  �أو  �مل�شرتكة 

�ل�شوؤ�ل يف �لأ�شابيع �ملقبلة«.
بلينكن  �أن��ط��وين  �لأم��ري��ك��ي  ل��وزي��ر �خل��ارج��ي��ة  و�شبق 
يف حال  “بد�ئل”  �ملتحدة حت�شر  �لوليات  �إن  �أن قال 

ف�شلت جهود �إنقاذ �لإتفاق.
�لنووي ل  �لبد�ئل لالتفاق  من  �أي��اً  �أن  خ��رب�ء  ويقول 
تبدو جذ�بة. و�شرح �ملحلل �لبارز يف �ل�شوؤون �لإير�نية 
�أياً  “�إن  روم  هرني  بو��شنطن  �أور��شيا  جمموعة  لدى 

�ل�شروط  و����ش��ن��ط��ن-ت�����ش��ف  م���ع  و�ح�����دة  ط���اول���ة  �إىل 
يف  �لإير�نية للعودة �إىل �لتفاق باأنها “غري و�قعية”، 
�لوقت �لذي يت�شاءل �ملر�قبون حول ما ميكن �أن تكون 

�خلطة “ب” يف حال �نهارت �ملفاو�شات.
)ت�شرين  نوفمرب  �أو�خ���ر  يف  �ملفاو�شات  م��ع��اودة  ومنذ 
�نتخاب  ب�شبب  �لتوقف  من  �أ�شهر  خم�شة  بعد  �لثاين( 
�ملت�شدد �إبر�هيم رئي�شي رئي�شاً لإير�ن، �تخذت طهر�ن 
�لإير�نيني  �ملفاو�شني  موقفاً مت�شدد�ً. ويت�شارك كبري 
�ن��ت��ق��اد خ��ط��ة �لعمل  ب��اق��ري ك��ن��ي م��ع رئي�شي يف  ع��ل��ي 
مت  ك��ان  ت�شويات  ع��ن  ت��ر�ج��ع  وق��د  �مل�شرتكة،  �ل�شاملة 
�ملفاو�شات،  من  �ل�شت  �جل��ولت  خ��الل  �إليها  �لتو�شل 
و�مل��ط��ال��ب��ة ب��رف��ع ك��ل �ل��ع��ق��وب��ات ح��ت��ى ت��ل��ك �ل��ت��ي لي�س 
ل  ب��اأن  وكذلك �شمانات  �ل��ن��ووي،  بالإتفاق  لها عالقة 

تن�شحب �أي �إد�رة �أمريكية مقبلة من �لتفاق.
وعلى رغم �ل�شعوبات، ل تز�ل �لدول �لغربية ترى �أن 
ن�شوب  لتجنب  �لأف�شل  �خليار  يبقى  �لنووي  �لتفاق 
�أزمة. لكن و��شنطن حذرت من �أن نافذة �لفر�س �آخذة 
قد  ط��ه��ر�ن  �أن  م��ن  بينما يحذر مر�قبون  ب��الإن��غ��الق، 
تو�جه بد�ئل ترت�وح من ممار�شة مزيد من �ل�شغوط 

وم�شتقبلها و�أفكارها �أي�شاً.
“�حلق  ب���رن���ام���ج  �ن��ط��ل��ق  وم�����وؤخ�����ر�ً 
�ملبني” على قناة »dmc« �مل�شرية، 
�لأزه�����ري  �ل���ع���امل  ي�شت�شيف  �ل����ذي 
رئي�س  م�شت�شار  �لأزه������ري،  �أ���ش��ام��ة 
�جلمهورية �مل�شري لل�شوؤون �لدينية 
ب�شكل د�ئم، يحاوره �لإعالمي �أحمد 

�لدريني.
وي��ع��د �ل��ربن��ام��ج مب��ث��اب��ة ����ش��ت��ب��اك ف��ق��ه��ي وع��ل��م��ي مع 
ورّوجتها  تزّعمتها  �لتى  و�لعلمية  �لفقهية  �ل�ُشبهات 
تيار�ت �لإ�شالم �ل�شيا�شي، و�شّرعت من خاللها للعنف 

و�لقتل و�لدم و�لإرهاب.
�ملا�شي، قدم  �لتي عر�شت يف نوفمرب  �أول حلقاته  ويف 
يد  بخط  مكتوبة  م��رة،  لأول  ُتعر�س  وثيقة  �لربنامج 
�أحد كبار قادة �لإخو�ن �لأو�ئل، ويروى خاللها �شهادة 
خ��ط��رية ع��ن ح�شن �ل��ب��ن��ا، م��وؤ���ش�����س ج��م��اع��ة �لإخ����و�ن، 
وتفا�شيل لقائه، ب�شخ�شية بريطانية يف غاية �خلطورة، 
ثم تو�لت �لنفر�د�ت �لتي متثل قر�ءة خطرية ودقيقة 

للفكر �لإخو�ين وتيار�ت �لتطرف بوجه عام.
�إ�شالميا  ت��ي��ار�   40 ن��ح��و  “هناك  �إن  �لأزه�����ري  وق���ال 
�لإرهابية،  �جلماعة  عباءة  حتت  من  خرجو�  متطرفا 
�لإ�شالمية  �جل��م��اع��ة  �جل���م���اع���ات،  ت��ل��ك  م��ق��دم��ت��ه  يف 
وبوكو  د�ع�����س  وتنظيم  و�ل��ق��اع��دة  و�ل��ه��ج��رة  و�لتكفري 
حر�م و�ل�شلفية �جلهادية يف �ل�شام و�أحر�ر بيت �ملقد�س 

وحركتي ح�شم وغريها.
�لذي  �أل���ف ك��ت��اب “�حلق �ملبني”   وك���ان �لأزه����ري ق��د 
�ل���رد على من  �إىل  ،  وي��ه��دف   2015 ���ش��در ف��ى ع��ام 
تالعبو� بالدين �لإ�شالمي، و حتول �لكتاب �إىل م�شروع 
للجماعات  �ملتطرفة  �لأفكار  على  للرد  متكامل  فكرى 

�لإرهابية من �لإخو�ن ود�ع�س مبنهج علمي �إ�شالمي.

من هذه �لبد�ئل لن يكوجنيد�ً، ولهذ� ي�شغط �لغرب 
ت��رتك فر�شة �شئيلة... �إي���ر�ن  لكن  �لت��ف��اق.  لإح��ي��اء 
�لتو�شل  عدم  ظل  يف  �حتماًل  �لأك��ر  �ل�شيناريو�ت  �إن 
�إىل �تفاق �شتوؤدي �إىل �شنة من �لتوتر�ت مع مزيد من 
�أمريكية  وعقوبات  �لنووي،  برناجمها  يف  �إي��ر�ن  تقدم 
و�أمريكية،  �إ�شر�ئيلية  ع�شكرية  وتهديد�ت  و�أوروب��ي��ة، 
و�حتجاجات �شعبية على �لركود �لقت�شادي يف �إير�ن«.

مقاربة اأكرث ت�صددًا
وبح�شب فائز، “من �ملحتمل �أن تتبنى �لوليات �ملتحدة 
�أكر  مقاربة  �ل��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير  �آخ��ر  من  �عتبار�ً 
ت�شدد�ً، �إل �إذ� �أحرزت �ملفاو�شات تقدماً جيد�ً �أو تباطاأ 

�لتقدم يف �لربنامج �لنووي �لإير�ين«.
وترى �أ�شفندياري �أن توجهاً �أمريكياً مت�شدد�ً قد ي�شمل 
�لنفطية  �ل�����ش��ادر�ت  ملنع  �أمريكا  جانب  من  حم��اولت 
�لإير�نية �إىل �ل�شني، �لتي ل تز�ل على رغم �لعقوبات 
�لبالد.  لعائد�ت  �لرئي�شي  �مل�شدر  ت�شكل  �لمريكية، 
نوفمرب  يف  لل�شني  �لإي����ر�ين  �لنفط  مبيعات  وبلغت 
-ت�شرين �لثاين 18 مليون برميل، �لأمر �لذي �شاعد 
ط��ه��ر�ن ع��ل��ى �ل�����ش��م��ود يف ظ��ل �ل��ع��ق��وب��ات �ل��ت��ي ت�شل 

�قت�شادها.
ومع عدم رغبة �إير�ن يف �تفاق موؤقت يحد من ن�شاطها 
فاإن  �لمريكية،  �لعقوبات  بع�س  رف��ع  مقابل  �ل��ن��ووي 
ف�شل �ملفاو�شات يف فيينا قد يحمل �لأط��ر�ف �لأخرى 
بعدم  �لأم���ن  جمل�س  �إب���الغ  على  �لت��ف��اق  على  �ملوقعة 
�متثال �إير�ن خلطة �لعمل �ل�شاملة �مل�شرتكة، مما قد 
�لتي رفعت  �لدولية  بالعقوبات  �لعمل  �إىل عودة  يوؤدي 

مبوجب �تفاق 2015.

هجوم اإ�صرائيلي
وبح�شب هرني روم، فاإن “خطورة �شن هجوم �إ�شر�ئيلي 
�أن مثل هذ�  2012، على رغ��م  ه��ي �لأع��ل��ى منذ ع��ام 
تو�جه  �أن  وت��وق��ع  �لأخري”.  �خل��ي��ار  �شيكون  �لهجوم 
�إي��ر�ن �إج��ر�ء�ت �أخ��رى مثل عمليات تخريب وهجمات 
�ملنطقة  ب��ن��ز�ع  ي�شمى  “ما  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �شيرب�نية. 

�لرمادية بني �إ�شر�ئيل و�إير�ن �شي�شهد ت�شاعد�ً«.
�أك��رب على  �أن��ه يف ح��ال ممار�شة �شغط  وي��ق��ول خ��رب�ء 
�لعد�ئية يف  �لأع��م��ال  زي��ادة  �ملتوقع  فاإنه من  ط��ه��ر�ن، 

�ملنطقة.

�لتحول �لدميقر�طي يف �ل�شود�ن يتال�شى... على �لغرب �لتحرك •• وا�صنطن-وكاالت

�لأ�شتاذة  هاميلتون،  ريبيكا  قالت 
�حل����ق����وق  ك����ل����ي����ة  �مل�����������ش�����ارك�����ة يف 
بو��شنطن،  �لأمريكية  باجلامعة 
يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �ل���ت���ح���ول  �إن 
�ل�شود�ن على �ملحك، د�عية �لدول 
�لغربية لالإ�شر�ع يف �مل�شاعدة على 

�إجنازه.
ع���ل���ى ك����ل ف���اع���ل خ����ارج����ي معني 
ب��ال�����ش��ود�ن، �أن ي���درك �أن���ه م��ا مل 
ي��ت��م��ك��ن م���ن �إي���ج���اد ط����رق لدعم 
�ح���ت���ي���اج���ات �مل���ح���ت���ج���ني �ل���ذي���ن 
�ملحك،  ع��ل��ى  ح��ي��ات��ه��م  ي�����ش��ع��ون 
�لدميقر�طيةوكتبت  يف  �أم��ل  فال 
ل�شحيفة  حتليل  يف  ه��ام��ي��ل��ت��ون، 
“و��شنطن بو�شت” �لأمريكية �أن 
�لتفاق بني قائد �جلي�س �ل�شود�ين 

�لربهان  �ل���ف���ت���اح  ع��ب��د  �ل���ف���ري���ق 
�هلل  عبد  �حلكومة  وزر�ء  ورئي�س 
21 نوفمرب)ت�شرين  حمدوك يف 
�حلكم  “ير�ّشخ  �مل��ا���ش��ي  �ل��ث��اين( 
زعم  م��ا  عك�س  على  �لع�شكري”، 

موقعوه.
�ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�ل�شود�نيني  دع���م���ه  يف  “ر�وغ” 
�ملتحدة  �لأمم  �أن  كما  �ملعار�شني، 
و�لحتاد �لأوروب��ي رحبا بالتفاق 
فعال  ب�شكل  عليه  �مل�شادقة  دون 
خ����ط����ورة  م�����ع  ي���ت���ن���اق�������س  “مبا 

�للحظة«.
و�شددت هاميلتون على �أن �لفر�شة 
�لتاريخية لالنتقال �لدميقر�طي 

ب�شرعة”،  “تتال�شى  �ل�شود�ن  يف 
�أن  �إىل  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  د�ع���ي���ة 
ن�شال  ور�ء  �لكامل  بثقله  “يلقي 
�ل�������ش���ع���ب �ل���������ش����ود�ين م����ن �أج����ل 
�لدميقر�طية “، معتربة �أن ذلك 
و�إبد�عاً  �حل��رك��ة  �شرعة  يتطّلب 
جدول  على  �لرتكيز  على  وق��درة 

زمني لعدد من �ل�شنو�ت.
و�أو�شحت �أن هذه �ل�شفات “غري 
�حل�����ايل،  �ل����وق����ت  يف  متوفرة” 
�ملتحدة  �لأمم  �أن  و�ع�����ت�����ربت 
و�حلكومات  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات 
�شت�شتمر  للدميقر�طية  �مل��وؤي��دة 
ترف�س  ف��ال  �حل���ايل،  م�شارها  يف 
�ت��ف��اق��ي��ة �ل��ربه��ان وح��م��دوك ول 

�لنهج  و��شفة  باإخال�س،  توؤيدها 
باأنه “م�شّلل«.

“��شطر�ر”  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
“�نقالب”،  تنفيذ  �إىل  �ل��ربه��ان 
�أحرزته  �ل���ذي  �ل��ت��ق��ّدم  ي���دّل على 
تقلي�س  يف  �لنتقالية  �حل��ك��وم��ة 
و�لأمن،  �جلي�س  قطاعي  �شلطة 
كان بطيًئا  �لذي  �لتقدم  و�أن هذ� 

مل يعد موجوًد�.
�إن  ق�����ال�����ت  �لإط��������������ار،  ه�������ذ�  ويف 
�لدولية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �حل��ك��وم��ات 
�إىل  حتتاج  للدميقر�طية  �مل��وؤي��دة 
�إعادة ت�شكيل ميز�نياتها وخططها 
�لإ�شرت�تيجية لتعك�س هذ� �لو�قع 
�جل��دي��د. وم��ع ذل���ك، ف���اإن �لقيام 

كانو�  ح��رك��ة  خفة  يتطلب  ب��ذل��ك 
يفتقرون �إليها تاريخًيا.

�لدبلوما�شيني  �أن  ر�أت  و�إذ 
و�جلهات �خلارجية �لأخرى لي�س 
لديهم خيار جتاهل �أولئك �لذين 
ميتلكون �ل�شلطة �لآن، و�أكدت �أن 
يريدون  �ل�شود�نيني  �ملتظاهرين 
لكنهم ل ميلكون  خ��روج �جلي�س، 

خطة لكيفية حتقيق ذلك.
�لوقت  “حان  ق���ال���ت:  ول����ذل����ك، 
�ل�شود�نيني  م��ع  �شاقة  مل��ح��ادث��ات 
ما  ح���ول  بينهم،  وف��ي��م��ا  �أنف�شهم 
لدفع  يقبلوه،  لن  وما  �شيقبلونه، 
�لتخلي  �إىل  �ل�����ش��ل��ط��ة  يف  �ل��ذي��ن 
�لكاتبة  وح�شت  �ل�شيطرة«.  عن 

�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني �ل��غ��رب��ي��ني على 
��شتخد�م �لأ�ش�س �لد�شتورية �لتي 
�أر�شتها �حلكومة �لنتقالية لدفع 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي يف نهاية  �لن��ت��ق��ال 
�ملطاف، حتى مع �حتفاظ �جلي�س 
هذه  على  و�ل��رتك��ي��ز  بال�شيطرة، 

�لتحديات.
�أن����ه  �إىل  ه���ام���ي���ل���ت���ون  وخ���ل�������ش���ت 
معني  خ���ارج���ي  ف��اع��ل  ك���ل  “على 
ب��ال�����ش��ود�ن، �أن ي���درك �أن���ه م��ا مل 
ي��ت��م��ك��ن م���ن �إي���ج���اد ط����رق لدعم 
�ح���ت���ي���اج���ات �مل���ح���ت���ج���ني �ل���ذي���ن 
ي�شعون حياتهم على �ملحك، فال 
�أمل يف �لدميقر�طية، و�أن �لرغبة 
يف  �ل�����ش��ود�ين  لل�شعب  �مل�����ش��ت��م��رة 
�أعظم  قول �حلقيقة لل�شلطة هي 
�حلكم  ����ش���د  �ل���ك���ف���اح  يف  ر����ش���ي���د 

�لع�شكري«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

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

•• لوك الليربتي

   من بني 81.26892 ناخًبا �شوتو� جلو بايدن 
�لعديد منهم،  �إن  �لقول  2020، ل خطاأ يف  عام 
�إىل  �لعودة  �أم��ل  �لأغلبية، فعلو� ذلك على  ورمب��ا 
من  �لعديد  �إىل  نظرنا  و�إذ�  �أك��ر.  طبيعية  حياة 
��شتطالعات �لر�أي �لتي �أ�شارت جميعها �إىل نف�س 
ت��ب��ّدد هذ�  2021، ف��ق��د  ن��ه��اي��ة ع���ام  �لجت����اه يف 

�لأمل �مل�شروع.
�شاحبة  باأنها  تفتخر  كانت  �لتي  ب��اي��دن،  �إد�رة     
خربة ومهارة، ف�شلت يف حتقيق ذلك، ومل ت�شلط 
�ل�شوء على جناحاتها �لقليلة. ولئن مل ي�شت�شلم 
�ملقبل قد  �لعام  �أف�شل، فان  �لرئي�س و�ع��د� بعمل 

يكون �أكر �شعوبة.
   بد�ية، ي�شّبب متحّور �أوميكرون �ل�شد�ع جلميع 
�حلكام على هذ� �لكوكب. وبعد �أن �أعلن �لنت�شار 
بالبنان  �لن  ي�شار   ،2021 يوليو  يف  �لوباء  على 
هذه  ع��ل��ى  �لأخ����رية  ت�شريحاته  ب��ع��د  ب��اي��دن  �ىل 
�جلبهة. �ن ما يقرتحه لي�س �شيًئا، لكن �خلرب�ء 
هوؤلء  للغاية...  خجولة  �لإج����ر�ء�ت  �إن  يقولون 
بالإن�شات  �لرئي�س  وعد  �لذين  �أنف�شهم  �خل��رب�ء 

�إليهم عام 2020.
   ل يهم �أن �لعديد من حكام �لوليات، ومعظمهم 
من �جلمهوريني، غائبون عن �مل�شاركة، فالرئي�س 
هو �ل�شخ�س �لذي تتجه �إليه �لنظار عند �لبحث 
عن زعيم يف وقت �لأزم��ات. ولئن ح��اول �أن يكون 

مطمئًنا، فاإن بايدن يف�شل يف �لإقناع و�لّتجميع.
�ل�شحية، وبالقرب من قمة قائمة  �لأزم��ة     مع 
�إذ�  �لن�شفية.  �لنتخابات  تاأتي  �لإد�رة،  حتديات 
و�لأربعني  �ل�شاد�س  �لرئي�س  �أن  تعتقدون  كنتم 
مل ي��ك��ن ل��ه م��ط��ل��ق �حل��ري��ة يف �ل��ك��وجن��ر���س عام 
2021، فقد يفقد كل �أمل يف �لتعاون �إذ� �شدقت 

��شتطالعات �لر�أي.
�مل����رء م���ن رئا�شة  ي��اأم��ل��ه  �أن  �ل����ذي مي��ك��ن     ف��م��ا 
ل  �ملجل�شني؟  يف  جمهورية  و�أغلبية  دميقر�طية 
�ل�شتقطاب  �شن�شتح�شر  �أخ���رى،  وم��رة  ���ش��يء... 
فاإن  �ل��ت��ع��ب��ري مم����اًل،  ت���ك���ر�ر  ك����ان  و�إذ�  �لأب�������دي. 

�لظاهرة ت�شل �إىل ذروتها.
   مل �أق��ر�أ من قبل هذ� �لكّم من �لكتاب �جلادين 
�أو �نف�شال.  �لذين يثريون �حتمال وقوع �نقالب 
يف  ر�شالة  متقاعدين  ج���رن�لت  ث��الث��ة  ن�شر  لقد 
خماوفهم.  ع��ن  فيها  �أع��رب��و�  بو�شت،  �لو��شنطن 
�أوًل  عليهم،  �أّن  �لع�شكريون  �لقادة  ن�شى  لو  فماذ� 
للد�شتور؟  خمل�شني  يكونو�  �أن  ���ش��يء،  ك��ل  وقبل 

كل هذ� يف وقت يجد فيه �جلي�س �شعوبة لوقف 
�شعود �ليمني �ملتطرف يف �شفوفه.

���ش��ي��ًئ��ا ع���ن �لإج�����ر�ء  �ل��د���ش��ت��ور ل ي��ذك��ر     ولأن 
ل  فاأنا  �لحت���اد،  من  لالن�شحاب  �تباعه  �ل��و�ج��ب 
�أخ�����ش��ى ح���دوث �لن��ف�����ش��ال، ف���الإج���ر�ء�ت طويلة 
�ل�شيا�شي  �مل�شار  �إذ� ظل  �ملقابل،  ومعقدة. يف  جًد� 
�إ�شايف  ���ش��ب��ب  ف��ه��ذ�  م���ن دون خم����رج،  و�ل�����ش��ل��م��ي 

للخوف من �ندلع �لعنف.
لرتتعد  يكفي  ل  �ل�شيناريو  ه���ذ�  �أن  ل��و  وك��م��ا     
�إحياء  ف�شيتم  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  م��وؤي��دي  ف��ر�ئ�����س 
�لكابيتول هيل يف  �لذكرى �حلزينة للهجوم على 
وقت لحق من هذ� �لأ�شبوع. بعد مرور عام على 
حادثة عنيفة وم�شينة مل تنته �ملحاكم من جميع 
ت�شليط  �لآن  حتى  يتم  مل  �ل�شلة،  ذ�ت  �لق�شايا 
�ل�شوء بالكامل على �لظروف �ملحيطة بحادثة مل 

ندرك بعد حجمها ومد�ها ب�شكل كامل.
   �إذن، �ل�شورة يف �ل�شيا�شة �لد�خلية غري م�شجعة. 
�ل�شعب  فمن  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شاحة  �إىل  نظرنا  و�إذ� 
ت�شور توّفر �أي موؤ�شر�ت ملناخ هادئ ب�شكل خا�س.

�لنظر  ع��ن��د  متفائلني  ن��ك��ون  �أن  �ل�����ش��ع��ب  م��ن     
�لإير�نية،  �لنووية  �لطاقة  ح��ول  �ملفاو�شات  �إىل 
وم��وق��ف ف��الدمي��ري بوتني جت��اه �أوك��ر�ن��ي��ا، وحتى 

مناور�ت �ملناف�س �ل�شيني.
ب��اي��دن يف حاجة  ق���امًت���ا، ف���ان  ك���ان �لأف����ق     و�إذ� 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة. ويبدو  �ل���ق���و�ت  �إىل دع���م  م��ا���ش��ة 
يل �أن���ه م��ع��زول مت��اًم��ا م��ن ه���ذ� �جل��ان��ب يف وقت 
ي�شتعد  بينما  �ل�شفوف  ك�شر  يف  �شيناتور�ت  �شرع 
�أع�شاء من ت�شكيلته �ل�شيا�شية، لي�س د�ئًما مبهارة 
كبرية، خلالفته على �أمل �أن يعلن رحيله قبل عام 

.2024
   كان جو بايدن يحلم باأن ي�شبح رئي�ًشا منذ فرتة 
طويلة، وجنح يف حماولته �لثالثة، ولكن يف وقت 
�ل�شيا�شية.  متاأخر جًد� من حياته ومن م�شريته 
لقد �أثار هو نف�شه �إمكانية �أن يكون جمرد رئي�س 
�شُي�شتخدم  �ل���ذي  �ل��و���ش��ط  �ن��ت��ق��ايل، رج���ل �حل���ّل 

لالإطاحة بدونالد تر�مب.
   ورغ����م خ��ربت��ه �ل��و����ش��ع��ة، �أن����ا ع��ل��ى ق��ن��اع��ة باأن 
�أن  يتوقع  مل  �لرئي�س  ونائب  �ل�شابق  �ل�شيناتور 
�لعام �جلديد يف  �ن  �ل�شعوبة.  بهذه  �لأم��ر  يكون 
مطلعه، لكنه يعد باأنه ل يرحم. ويف �لوقت �لذي 
�أن  ل يز�ل يخّيم فيه �شبح خ�شمه �ل�شابق، يجب 
يت�شاءل جو بايدن ما �لذي �شيحفظه �لتاريخ من 

مروره بالبيت �لأبي�س.
ترجمة خرية �ل�شيباين

بايدن 2022: �شنة كل �ملخاطر...!

*�أ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �لأمريكيني

•• الفجر -تون�س

   قررت �لنيابة �لعمومية باملحكمة �لبتد�ئية بتون�س �إحالة كل من ر��شد 
�لكرمي  وعبد  �لرياحي  �شليم  �ل��ق��روي،  نبيل  �ل�شاهد،  يو�شف  �لغنو�شي، 
تهم من  �أجل عدة  �لد�ئرة �جلناحية ملحاكمتهم من  �أنظار  �لزبيدي على 
�ملالية  �ملو�رد  �ل�شيا�شي وعدم �لإف�شاح عن  �لإ�شهار  بينها خمالفة قو�نني 

للحملة �لنتخابية وغريها من جر�ئم �لقانون �لنتخابي.
   وجاء قر�ر �إحالة �ملتهمني للمحاكمة ��شتناد� �إىل تقرير حمكمة �ملحا�شبات 

بخ�شو�س �لنتخابات �لرئا�شية �ل�شابقة لأو�نها �شنة 2019.

 �لكرملني يحذر من �أي تدخل خارجي يف �شوؤون قاز�خ�شتان 
•• مو�صكو-رويرتز

قاز�خ�شتان  �إن  قوله  �لأربعاء  بي�شكوف  دميرتي  �لكرملني  با�شم  �ملتحدث  عن  �لرو�شية  �لإع��الم  وكالة  نقلت 
ت�شتطيع حل م�شاكلها بنف�شها ومن �ل�شروري عدم �لتدخل �خلارجي يف �شوؤونها. و�أ�شافت �لوكالة نقال عن 
بي�شكوف �أن قاز�خ�شتان مل تطلب من رو�شيا �مل�شاعدة للتعامل مع �لحتجاجات، �لناجمة عن رفع �أ�شعار �لوقود، 
و�لتي �أدت �إىل ��شتقالة �حلكومة �لأربعاء. ورو�شيا �شديدة �لقلق جتاه �أي ��شطر�بات يف �جلمهوريات �ل�شوفيتية 
�ل�شابقة، و�لتي تعتربها جزء� من جمال نفوذها، ويف �ملا�شي �تهمت �لغرب بالتحري�س على ثور�ت يف بع�س 
�لبالد مثل جورجيا و�أوكر�نيا. وقالت وز�رة �خلارجية �لرو�شية �إنها تر�قب عن كثب �لو�شع يف جارتها �جلنوبية 
وتعول على “عودة �لأمور لطبيعتها يف �أقرب وقت ممكن”. و�أ�شافت “ندعو �إىل حل �شلمي جلميع �مل�شكالت يف 
�إطار د�شتوري وقانوين وعن طريق �حلو�ر، بدل من �أعمال �ل�شغب و�نتهاك �لقو�نني”. وقالت �لوز�رة �إن هذ� 
“لتحقيق �ل�شتقر�ر  بالتحديد هو هدف �خلطو�ت �لتي �تخذها رئي�س قاز�خ�شتان قا�شم جومارت توكاييف 

وحل �مل�شاكل �ملوجودة باأ�شرع ما ميكن، مبا فيها تلك �لتي ت�شمنتها �ملطالب �مل�شروعة للمحتجني”.

تون�س: �إحالة �ل�شاهد 
و�لغنو�شي و�آخرون على �لق�شاء

   ويف هذ� �ل�شياق عرب �لحتاد �لعام 
حتفظاته  ع���ن  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي 
ب�شاأن �ل�شت�شارة �لإلكرتونية �لتي 
دع���ا �إل��ي��ه��ا �ل��رئ��ي�����س ق��ي�����س �شعيد 
�لتون�شيني حول  جلمع �قرت�حات 
�أنها  �لقادمة، معترب�  �لإ�شالحات 
“ل حت��ّل حم��ل �حل���و�ر �حلقيقي 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  مت��ث��ل  ل  لكونها 

وقو�ه �لوطنية«.
  وجاءت هذه �لنتقاد�ت يف معر�س 
بيان �أ�شدره �لحتاد عقب �جتماع 

هيئته �لإد�رية �لوطنية �لثالثاء.
   ك��م��ا ع��رب �لحت����اد ع��ن توج�شه 
�ل�شت�شارة  �إط�����الق  �ح��ت��م��ال  م���ن 
و�قع  �أم���ر  “لفر�س  �لل��ك��رتون��ي��ة 
حم����دد  ه�������دف  �إىل  و�ل�����و������ش�����ول 
“�إق�شاء  ب��اأن��ه��ا  م��ف��ي��د�  �شلفا”، 
�لتي  و�ملنظمات  لالأحز�ب  متعمد 

�لإ����ش���ر�ر مب�شالح  ت��ت��ورط يف  مل 
�لبالد«.

�آلية  ت�شكل  ق��د  �إل��ي��ه  وبالن�شبة     
“�شعي  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل���ش��ت�����ش��ارة 
�حتكار  �إىل  ُي��ف�����ش��ي  ق���د  ُم��ل��ت��ب�����س 
�ل�����ش��ل��ط��ة و�إل����غ����اء �مل��ع��ار���ش��ة وكل 

�شلطة تعديل �أخرى«.
   كما �أ�شار �إىل وجود غمو�س على 
�ل�شت�شارة  ه���ذه  �آل���ي���ات  م�����ش��ت��وى 
م�شتوى  وع����ل����ى  �لل����ك����رتون����ي����ة 
من  خم��اوف��ه  ع��ن  معربا  رقابتها، 
م�شارها  يف  “�لتدخل  �إم��ك��ان��ي��ة 
و�كتفائها  نتائجها  يف  و�ل��ت��اأث��ري 
قابل  �ملجالت  حمدود  با�شتجو�ب 
يختلف  ق���د ل  �لح���ت���م���الت  ل��ك��ل 

كثري� عن نتائج �شرب �لآر�ء«.
   من جهتها �نتقدت �أم�س �لأربعاء 
رئ��ي�����س �حل����زب �ل��د���ش��ت��وري �حلر 

يف  �مل�شاركة  طريقة  مو�شي  عبري 
�ملن�شة  ع��رب  �لوطنية  �ل�شت�شارة 

�للكرتونية.
   وقالت مو�شي يف حو�ر �إذ�عي �أن 
هذه �ملن�شة هي و�شيلة للت�شرت ور�ء 
لتمرير  حقيقة  غري  �شعبية  �إر�دة 
�لقانونية  �ل��ن�����ش��و���س  م��ن  جملة 
على مقا�س �حلاكم باعتبار �لدولة 

هي �خل�شم و�حلكم.
  و�أو�شحت مو�شي باأنه �شيتم رفع 
نظر�  �خل�����ش��و���س  ه���ذ�  يف  ق�شية 
حول  ومعلومات  �ل�شفافية  لغياب 
ه����ذه �مل��ن�����ش��ة �لل���ك���رتون���ي���ة على 
غ���ر�ر م��ن يقف ور�ءه����ا و�لأم����و�ل 

�ملر�شودة لها من �ملال �لعام.
   وق��ال��ت م��و���ش��ي ���ش��رنف��ع ق�شية 
��شتعمال  يف   96 �ل��ف�����ش��ل  ح�����ش��ب 
م�شروع  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل�����ع�����ام  �مل�������ال 

به  ي��ط��ال��ب  مل  �شخ�شي  ���ش��ي��ا���ش��ي 
�لتون�شيني.

   وت�����ش��اءل��ت م��و���ش��ي ع���ن م�شري 
�ل�����ذي يجهل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل�����ش��ع��ب 
������ش����ت����ع����م����ال �لأن��������رتن��������ت ن���ظ���ر� 
�ملن�شة  �لولوج لهذه  لإق�شائه من 
�لربملان  حلل  د�عية  �للكرتونية، 
�شابقة  لنتخابات  مبا�شرة  و�مل��رور 

لأو�نها.
   وكان �لرئي�س قي�س �شعيد قد دعا 
�إىل �إطالق �ل�شت�شارة �للكرتونية 
�أجل  م��ن   2022 يناير  غ��رة  ي��وم 
�لتون�شيني  �ق����رت�ح����ات  جت��م��ي��ع 
ح����ول �لإ�����ش����الح����ات �ل���ق���ادم���ة يف 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتويات 
�إىل  وذل��ك  وغ��ريه��ا  و�لجتماعية 
 2022 م���ار����س   20 ي����وم  غ���اي���ة 
�ل�شتقالل  ع���ي���د  م����ع  �مل���ت���ز�م���ن 

�أن����ه مت تاأجيل  �ل���وط���ن���ي.    غ���ري 
ه����ذه  �ل����وط����ن����ي����ة يف  �مل�����������ش�����ارك�����ة 
يناير   15 ي����وم  �إىل  �ل���ش��ت�����ش��ارة 
�لأ�شبوعني  �أن يكون  �جل��اري على 
منا�شبة  �ل�شهر  ه��ذ�  م��ن  �لأول���ني 
للقيام بعمليات توعوية ل�شتخد�م 
�ملخ�ش�شة  �لل��ك��رتون��ي��ة  �مل��ن�����ش��ة 
لال�شت�شارة يف عدد من دور �ل�شباب 

يف �جلهات.
�لإلكرتونية  �ل��ب��و�ب��ة  وبح�شب     
لال�شت�شارة �لوطنية فاإن �ملو�طنني 
�لد�خل  �آر�ئهم يف  �إب��د�ء  باإمكانهم 
و�خلارج يف �أمهات �لق�شايا �ملتعلقة 
و�لنتخابي،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ب��ال�����ش��اأن 
و�ل�شاأن �لقت�شادي و�ملايل، و�ل�شاأن 
و�لنتقال  و�لتنمية  �لج��ت��م��اع��ي، 
و�لتعليم،  و�ل�������ش���ح���ة  �ل���رق���م���ي، 

و�ل�شاأن �لتعليمي و�لثقايف.

اعتربها اإق�صاء متعمدا للأحزاب واملنظمات

�حتاد �ل�شغل يبدي حتفظاته جتاه �ل�شت�شارة �لإلكرتونية
عبري مو�صي: �صرنفع ق�صية �صد من�صة ال�صت�صارة الوطنية

•• بغداد-وكاالت

ت���������ش����اع����دت ح��������دة �ل���ه���ج���م���ات 
بالطائر�ت �مل�شرية، و�ل�شتهد�ف 
�لع�شكرية  �لقو�عد  �شد  �ملبا�شر، 
�لتي كانت ت�شم قو�ت  �لعر�قية، 
للتحالف �لدويل، قبل �لن�شحاب 

�لأمريكي �لنهائي.
�لعر�قية،  �حل���ك���وم���ة  و�أع���ل���ن���ت 
�لبالد،  �آخر جندي من  �ن�شحاب 
 ،2021 ع������ام  ن���ه���اي���ة  ب���ح���ل���ول 
وف����ق �لت����ف����اق �ل�����ذي �أب������رم بني 

�لطرفني.
�مل�شلحة  �ل���ف�������ش���ائ���ل  وك�����ان�����ت 
�لقو�عد  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات��ه��ا  ت�����ش��ن 
�لع�شكرية، مثل قاعدة عني �لأ�شد 
وقاعدة  �لأن�����ب�����ار،  حم��اف��ظ��ة  يف 
ب���د�ع���ي وجود  �أرب���ي���ل،  ح��ري��ر يف 
قو�ت �أجنبية، لكن تلك �لهجمات 
�لقو�عد،  تلك  ت�شتهدف  ت��ز�ل  ل 

رغم �لن�شحاب �لأمريكي.

ت�صكيك بالن�صحاب
�مل�شلحة  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  وت�����ش��ك��ك 
و�لأح��������������ز�ب �مل����و�ل����ي����ة لإي��������ر�ن 
ب���الن�������ش���ح���اب �لأم������ريك������ي من 
�ل��ب��الد، وت���روج على �ل���دو�م باأنه 
تاأجيج  ب��ه��دف  ���ش��ك��ل��ي،  �ن�����ش��ح��اب 
�إيجاد  وحم���اول���ة  �ل���ع���ام  �ل������ر�أي 
�ملطالبات  ظ��ل  يف  للبقاء،  ذر�ئ���ع 
�إنهاء  �مل��ت�����ش��اع��دة ح���ول ���ش��رورة 

وجود تلك �مليلي�شيات.
�أعلنت  �لهجمات،  تلك  �آخ���ر  ويف 
�لثالثاء،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة 

ور�ء  كذلك  �شيا�شية  “�أهد�فاً  �أن 
ت�شاعد تلك �لهجمات«. و�أ�شاف 
�لو�ئلي يف ت�شريح ملوقع “�شكاي 
�أن “تلك �لف�شائل  نيوز عربية”، 
ن�شاطها  خ��الل  من  �أي�شاً  تهدف 
باأنها  لإي��ر�ن،  ر�شائل  �إي�شال  �إىل 
�لعر�قية،  �ل�������ش���اح���ة  يف  ب���اق���ي���ة 
وقادرة على �إزعاج قو�ت �لتحالف 
�لدويل �لعاملة يف �لبالد، ف�شاًل 
�حلكومة  �إىل  ر�شالة  �إي�شال  عن 
�لتوقف  ت��ن��وي  ل  ب��اأن��ه��ا  �مل��ق��ب��ل��ة 
ع���ن ن�����ش��اط��ه��ا، وم����ن �مل��م��ك��ن �أن 
�لر�شمية،  �جل��ه��ات  حتى  تهاجم 
�إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �مل�����ش��اع��ي  يف ظ���ل 
و�لتي  �لأغلبية،  حكومة  تاأليف 
�أتباع  �أح�����د  ب��ق��ي��ادة  ت���ك���ون  رمب����ا 
�لقو�ت  وعادت  �ل�شدري«.  �لتيار 
بطلب  �ل���ع���ر�ق  �إىل  �لأم���ريك���ي���ة 
هزمية  يف  مل�شاعدتها  ب��غ��د�د،  من 
�إثر   ،2014 ع��ام  د�ع�����س  تنظيم 
م�شاحة  لثلث  �لتنظيم  �ج��ت��ي��اح 
بعد  و�ل��غ��رب،  �ل�شمال  �ل��ب��الد يف 
على  �لعر�قي  �جلي�س  �أو���ش��ك  �أن 
�لنهيار. وقادت �لوليات �ملتحدة 
حتالًفا مكوًنا من نحو 60 دولة 
وقدمت  �لتنظيم،  ه���ذ�  مل��ح��ارب��ة 
دعًما موؤثًر� لإحلاق �لهزمية به، 
�أر��شيه  ك��ام��ل  �ل��ع��ر�ق  و����ش��ت��ع��اد 
من �لتنظيم عام 2017 بعد 3 

�شنو�ت من �حلرب.

�إح�������ب�������اط ه�����ج�����وم ب���ط���ائ���رت���ني 
حاولتا  م��ف��خ��خ��ت��ني  م�����ش��ريت��ني 
ت�شم  ع�شكرية  قاعدة  ��شتهد�ف 

م�شت�شاري �لتحالف �لدويل.
عن  بر�س”  “فر�ن�س  ون��ق��ل��ت 
�إن  ق�����ول�����ه  م�����������ش�����وؤول  م���������ش����در 
قاعدة  يف  �ل��دف��اع��ي��ة  “�لقدر�ت 
قامت  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �لأ�����ش����د  ع����ني 

م�شريتني  ط���ائ���رت���ني  ب���ت���دم���ري 
مفخختني هذ� �ل�شباح«.

خالل  �لثاين  �لهجوم  هذ�  ويعد 
�أقل من يومني، بعد هجوم مماثل 
�لذكرى  م���ع  ت���ز�م���ًن���ا  �لث����ن����ني، 
�لع�شكري  �ل��ق��ائ��د  ملقتل  �لثانية 
ونائب  �شليماين  قا�شم  �لإي���ر�ين 
�أبو  �ل�شعبي  ميلي�شيات  رئ��ي�����س 

مهدي �ملهند�س ب�شربة �أمريكية 
يف مطار بغد�د يف يناير 2020.

وت������ع������ّر�������س، �لث�������ن�������ني، م���رك���ز 
مطار  يف  �أم����ريك����ي  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
��شت�شارية  ق�����و�ت  ي�����ش��م  ب���غ���د�د 
�ل�����دويل، لهجوم  �ل��ت��ح��ال��ف  م���ن 
مفخختني  م�شريتني  بطائرتني 

مّت �إحباطه.

 حفظ ماء الوجه
ويرى �مل�شت�شار �ل�شابق للتحالف 
�أن  �ل����و�ئ����ل����ي،  �ل���������دويل، ك���اظ���م 
حلفظ  �لهجمات”جاءت  ت��ل��ك 
و��شع  حت�شيد  ب��ع��د  �ل��وج��ه،  م���اء 
و��شتنفار  �مل��ج��م��وع��ات،  تلك  م��ن 
قو�ت  �ن�����ش��ح��اب  م��ع  لعنا�شرها، 
�إىل  م�شري�ً  �لدويل”،  �لتحالف 

هونغ كونغ ت�شدد قيود �حلد من �لفريو�س  •• هونغ كونغ-اأ ف ب

�أم�����س �لأربعاء  �أع��ل��ن��ت ه��ون��غ ك��ون��غ  
من  للحد  �شارمة  جديدة  قيود  عن 

فريو�س كورونا ومنها حظر �لرحالت �جلوية من ثماين دول 
و�إغالق �حلانات و�لنو�دي �لريا�شية ومنع �ملطاعم من تقدمي 
�أوميكرون  باملتحورة  �إ�شابات  ر�شد  بعد  وذلك  م�شاء،  �لطعام 
جديدة  �قت�شادية  �شربة  �لقيود  هذه  وت�شكل  �أر��شيها.  على 
تطبيق  �إىل  وت�شعى  عامليا،  جتاريا  مركز�  تعد  �لتي  للمدينة 
عدد  �إب���ق���اء  يف  جن��ح��ت  �ل��ت��ي  كوفيد”  “�شفر  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لإ�شابات منخف�شا لكنها عزلت �لأهايل عن �لعامل.
وعلى غر�ر �لرب �ل�شيني، تطبق هونغ كونغ منذ تف�شي �لوباء 
�إغ��الق �حلدود  ت�شمل  �لعامل،  �لأك��ر �شر�مة يف  تد�بري من 
و�إجر�ء  حم��ددة  �أم��اك��ن  وع��زل  لأ�شابيع  �شحي  وحجر  فعليا 

�إ�شابة   114 كونغ  هونغ  �شجلت  و��شع.  نطاق  على  فحو�س 
�لإ�شابات  غالبية  ور�شدت  �لثالثاء.  م�شاء  حتى  باأوميكرون 
يوما   21 �لفندق مدته  �إل��ز�م��ي يف  �أو خ��الل حجر  �ملطار  يف 

ُيفر�س على غالبية �لركاب �لو��شلني.
�أن تف�شيا حمدود� للمتحورة مرتبطا مبوظفي �شركة  وتبني 
فر�س  و��شتدعى  �ملا�شية،  �لأي���ام  يف  �جلوية  با�شيفيك  كاثي 
للمدينة  �لتنفيذية  �مل�شوؤولة  وق��ال��ت  ج��دي��دة.  �شارمة  قيود 
�لآن  يخ�شون  �ل�شحة  م�����ش��وؤويل  �إن  لل�شحافيني  لم  ك���اري 
بال  تتف�شى  �ل��ع��دوى،  �ل�شديدة  �أوميكرون  �ملتحورة  تكون  �أن 

�شجيج يف �ملجتمع.
م�شار  لي�س  لكن  م�شادرها  ُح��ددت  ح��الت  “�شجلنا  و�أ�شافت 

�ن���ت���ق���ال���ه���ا«. و���ش��ُت��ح��ظ��ر �ل���رح���الت 
�جل������وي������ة م������ن ������ش����رت�ل����ي����ا وك����ن����د� 
و�لفلبني  وباك�شتان  و�لهند  وفرن�شا 
وبريطانيا و�لوليات �ملتحدة، �عتبار� 

من منت�شف ليل �جلمعة ولأ�شبوعني.
�لدول  �لركاب من تلك  ُي�شمح لرحالت  “لن  �أن��ه  و�أك��دت لم 
ب��ال��ه��ب��وط يف ه��ون��غ ك��ون��غ، ول���ن ُي�����ش��م��ح ل��الأ���ش��خ��ا���س �لذين 
�أقامو� يف تلك �لدول بركوب طائر�ت متجهة �إىل هونغ كونغ 
�لفعاليات  جميع  و�شُتلغى  �ل��رت�ن��زي��ت«.  رح��الت  بينها  وم��ن 
ومن  �لتجارية  �لأن�شطة  ع�شر�ت  على  �شيتعني  فيما  �لكبرية 
�لريا�شة و�شالونات  وقاعات  �لليلية  و�لنو�دي  بينها �حلانات 

�لتجميل �إغالق �أبو�بها.
و�ُشيمنع تقدمي �لطعام د�خل �ملطاعم بعد �ل�شاد�شة م�شاء، مع 

�ل�شماح بخدمة �ل�شتالم من �ملطعم.

عقب �لن�شحاب �لأمريكي.. هدف جديد لهجمات �مليلي�شيات �لعر�قية

�لطبوبي يحدد موقف �ملركزية �لنقابية من �ل�شت�شارة �للكرتونية

قريبا �مام �لق�شاء

    ي�صتمر اإعلن املواقف 
وتباينها ب�صاأن ال�صت�صارة 
ــــيــــة حــيــث  ــــكــــرتون الإل
اآلية  البع�س  اعــتــربهــا 
روؤى  ب�صط  على  قـــادرة 
املجتمع  من  مهمة  �صرائح 
ـــم  ونــــقــــل اقـــرتاحـــاتـــه
امل�صتوجبة  للإ�صلحات 
يف خمتلف امليادين، بينما 
انتقد اآخرون ما اعتربوه 
اإق�صاء ممنهجا للأحزاب 

واملنظمات.

•• الفجر -تون�س

تزامًنا مع حراك 
ت�صكيل احلكومة

وت���ت���ز�م���ن ت���ل���ك �ل���ه���ج���م���ات مع 
ت�شكيل  ب�����ش��اأن  �ل���د�ئ���ر  �حل�����ر�ك 
حيث  �ملقبلة،  �لعر�قية  �حلكومة 
�أجنحة  �ملجموعات  تلك  متتلك 
�لأخرى  �لكتل  تفاو�س  �شيا�شية 
على ح�شتها يف �حلكومة �ملقبلة، 
فيما متار�س هي �لأخرى ن�شاطها 
�لقو�عد  ��شتهد�ف  ميد�نيا، عرب 
�لع�شكرية �لتي كانت ت�شم قو�ت 

للتحالف �لدويل.
�ل��ق��و�ت �شوى  ومل يبق م��ن تلك 
�لذين  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن  م���ن  ع����دد 
للقو�ت  خ����رب�ت����ه����م  ي����ق����دم����ون 
�لتدريب،  جم����ال  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
وتبادل �ملعلومات، و�لإد�رة �لفنية، 
وهم موزعون على قاعدتي عني 
�لأ�شد مبحافظة �لأنبار، وقاعدة 
حرير يف �أربيل باإقليم كرد�شتان.

وجاءت تلك �لهجمات يف �لذكرى 
�ل�شابق  �لقائد  لغتيال  �لثانية 
بالعمليات  �ملوكل  �لقد�س  لفيلق 
�لثوري  �حل���ر����س  يف  �خل���ارج���ي���ة 
�أب����رز مهند�شي  و�أح����د  �لإي�����ر�ين 
�ل�شيا�شة �لإقليمية لإير�ن قا�شم 
�حل�شد  رئي�س  ونائب  �شليماين، 
�ملهند�س  م���ه���دي  �أب�����و  �ل�����ش��ع��ب��ي 
مطار  يف  �أم����ريك����ي����ة،  ب�������ش���رب���ة 

بغد�د.
وقتل �شليماين و�ملهند�س ب�شربة 
م�شرّية  �أمريكية  طائرة  نفذتها 
بعيد خروجهما من مطار بغد�د 

يف �لثالث من يناير 2020.

رئي�س �لرب�زيل يغادر �مل�شت�شفى 
بعد �إ�شابته بان�شد�د معوي 

•• �صاو باولو-رويرتز

�ل���رب�زي���ل���ي جايري  �ل��رئ��ي�����س  ق����ال 
�مل�شت�شفى  من  خرج  �إنه  بول�شونارو 
يومني  ب���ع���د  �لأرب��������ع��������اء،  ����ش���ب���اح 
�ن�شد�د  م���ن  �ل���ع���الج  يف  ق�����ش��اه��م��ا 
معوي، يف �أحدث م�شاعفات �شحية 
ت���رتت���ب ع��ل��ى ت��ع��ر���ش��ه ل��ل��ط��ع��ن يف 
�شورة  ب��ول�����ش��ون��ارو  ن�شر   .2018
ل���ه ع��ل��ى ت��وي��رت م���ع �لأط���ب���اء وهم 
يرفعون �أ�شابع �لإبهام وكتب عبارة 
لكم  �شكر�  �لآن.  �مل�شت�شفى  “�أغادر 
جميعا”. وُنقل �لرئي�س �لرب�زيلي، 
�إج����ازة يف ولية  ك��ان يق�شي  �ل���ذي 
�شانتا كاتارينا �جلنوبية، على وجه 
نوفا  فيال  م�شت�شفى  �إىل  �ل�شرعة 
�ل�شاعات  يف  ب���اول���و  ���ش��او  يف  ���ش��ت��ار 
بعد  �لثنني  يوم  �شباح  من  �لأوىل 
�أدخل  �لبطن.  يف  �آلم  من  معاناته 
خالل  من  بطنه  يف  �أنبوبا  �لأطباء 
ف��ت��ح��ة �لأن�����ف وك���ان���و� ي��ف��ك��رون يف 
�إج������ر�ء ع��م��ل��ي��ة ج���ر�ح���ي���ة، ل��ك��ن مت 
�لثالثاء. وذكر  �إز�ل��ة �لن�شد�د يوم 
�لثالثاء  �أم�����س  م�شاء  طبي  تقرير 
�أن �جلهاز �له�شمي للرئي�س تظهر 
فيه عالمات تدل على �لتعايف، و�أنه 
يف حالة طيبة متبعا نظاما غذ�ئيا 
�لأطباء  و�أن  �ل�شو�ئل  على  يعتمد 

�أز�لو� �لأنبوب �لأنفي �ملعدي.



اخلميس   6  يناير    2022  م   -    العـدد   13435  
Thursday  6  January   2022   -  Issue No   13435

11

عربي ودويل
م�صلحة مالية اأم ا�صرتاتيجية جيو�صيا�صية

هكذ� تتحدى رو�شيا فرن�شا يف حديقتها �خللفية...!
•• الفجر -مو�صى مونكورو -ترجمة خرية ال�صيباين

الت�صعينيات،  يف  اإفريقيا  يف  نفوذه  الكرملني  فقد  اأن  بعد     
اأ�صبح الآن يف خ�صم عملية اإغواء.    يف 23 اأكتوبر 2019، 
بالقرب من البحر الأ�صود، يف مدينة �صوت�صي الرو�صية، وجد 
الأفارقة.  الــقــادة  من  جمهور  ــام  اأم نف�صه  بوتني  فلدميري 

وفر�صة  اأفريقية،  رو�صية  قمة  اأول  الكبري  احل�صد  ذاك  كان 
تربط  التي  التاريخية  بالعلقات  للإ�صادة  الرو�صي  للرئي�س 
بني  التجارة  م�صاعفة  »نريد  اأفريقية.      دول  بعدة  بلده 
مليار   20 “بقيمة  �صنوات   5 اإىل   4 خلل  واأفريقيا  رو�صيا 
من  باإعفاء  واعًدا  حينها،  �صّرح   ،””2018 يف  �صنوًيا  دولر 
الديون ومب�صاعدات ع�صكرية. ما يكفي جلذب انتباه ثلثة 

واأربعني رئي�س دولة وحكومة اأفريقية حا�صرة.    منذ ذاك 
الجتماع، الذي هو ن�صخة من القمم الأفريقية -الفرن�صية، 
اأو  –الإفريقية،  اليابانية  اأو  -الإفريقية،  ال�صينية  اأو 
-الإفريقية،  الرتكية  القمم  اأو  –الإفريقية،  الأمريكية 
ما  على  عديدة  منا�صبات  يف  اجليو�صيا�صيون  اخلــرباء  علق 
لأنه  ي�صمونه الآن بـ “العودة الكربى لرو�صيا اإىل اإفريقيا”. 

كان  الباردة،  احلرب  خ�صم  يف   ،1970-1960 ال�صنوات  يف 
الحتاد ال�صوفياتي اأحد اأكرب قوى التاأثري يف اإفريقيا. وجزء 
من النخبة يف القارة، والتي تعمل اليوم يف جمالت ال�صلطة، 
مايل،  اإن  ال�صابق.  ال�صوفياتي  الحتاد  يف  ا  اأي�صً تكوينها  مت 
التي تبنت نظاًما ا�صرتاكًيا يف اليوم التايل ل�صتقللها، ترمز 

جيًدا اإىل هذه ال�صيطرة التي كانت �صائدة يف املا�صي.

ل���ت���ف���ك���ك �لحت�������اد     ون���ت���ي���ج���ة 
�لنفوذ  �ن��خ��ف�����س  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي، 
على  لكن  كبري.  ب�شكل  �ل��رو���ش��ي 
�ملا�شية،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  م��دى 
نظر فالدميري بوتني مرة �أخرى 
و�ل��ه��دف ذو �شقني:  �ل��ق��ارة.  �إىل 
�ل�شابقة  نفوذها  مناطق  ��شتعادة 
�لعاملية  �ل���ق���وى  ل��ه��ز  و�ل����ذه����اب 
-يف  فرن�شا  �شيما  -ول  �لأخ����رى 

موطنها �لأفريقي.

حالة و�صط اأفريقيا
   لتناول �لعودة �لكربى لرو�شيا 
�إىل �لقارة �ل�شمر�ء، ياأخذ �خلرب�ء 
ع���ل���ى وج�����ه �خل�������ش���و����س من����وذج 
�لو�شطى.  �إف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
قبل �شت �شنو�ت، من كان يتخيل 
هبوط �لقو�ت �خلا�شة �لرو�شية 
ل�������ش���م���ان �حل���ر�����ش���ة  ب���ان���غ���ي  يف 
جمهورية  ل��رئ��ي�����س  �ل��ل�����ش��ي��ق��ة 

�إفريقيا �لو�شطى؟
�ل���دول���ة �لو�قعة     وج����دت ه���ذه 
يف و���ش��ط �إف��ري��ق��ي��ا، و�ل��ت��ي كانت 
على فرن�شا،  لفرتة طويلة حكر�ً 
�ل��ك��رم��ل��ني يف  ق��ب��ة  نف�شها حت���ت 
2013، حتت  وقت قيا�شي. عام 
تدخلت  هولند،  فر�ن�شو�  رئا�شة 
�ل���ب���الد ع��ن��دم��ا كان  ف��رن�����ش��ا يف 
ب���ني جماعات  �ل��ق��ت��ال حم��ت��دم��اً 
بالكا  ومقاومة  �ملتمردة  �شيليكا 
�ل�شابق  بالرئي�س  �لإط��اح��ة  بعد 

فر�ن�شو� بوزيزي.
   ك���ي���ف ن��ف�����ش��ر ه�����ذ� �لن����دم����اج 
فرن�شا  �بتلعته  بلد  يف  �ل��رو���ش��ي 
بالن�شبة  ط���وي���ل���ة؟  ف�����رتة  م���ن���ذ 
�ل�شحفي  ج���ال����ش���ر،  لأن����ط����و�ن 
فاإن  �إف��ري��ق��ي��ا،  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����س 
�إفريقيا،  “يف  ب�شيط:  �لتف�شري 
متار�س رو�شيا �لنتهازية، وتعرف 
ويف  �مل��و�ق��ف.  م��ن  ت�شتفيد  كيف 
هذ�، جمهورية �أفريقيا �لو�شطى 
قررت  عندما  ت��دّر���س.  حالة  ه��ي 
�شانغاري�س،  عملية  �إنهاء  فرن�شا 
كانو�  �ل����ذي����ن  �ل�����رو������س،  �ن���ت���ه���ز 
�ملجاور،  �ل�����ش��ود�ن  م��وج��ودي��ن يف 
�إفريقيا  م��ع  للتفاو�س  �لفر�شة 
�ل���و����ش���ط���ى«.    يف ن��ف�����س �لوقت، 
تخ�شع �لدولة �لأفريقية حلظر 
�ملتحدة،  �لأمم  تفر�شه  �أ�شلحة 
مما يقلل من قدرة �حلكومة على 
جتهيز جنودها. ويف هذ� �ل�شياق، 
�أدت �مل��ف��او���ش��ات م��ع �ل��رو���س �إىل 
ن�شر قو�ت �شبه ع�شكرية، �عتباًر� 
قو�ت  ل��دع��م   ،2016 ع���ام  م���ن 
يف  �لو�شطى  �إفريقيا  جمهورية 

�حلرب �شد �جلماعات �مل�شلحة.
    �شيبقى هذ� �لوجود للمرتزقة 
�إفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  �ل���رو����س 
�ل���و����ش���ط���ى خم���ف���ًي���ا ط��ي��ل��ة عدة 
حكومة  ت��ت��و����ش��ل  ومل  �أ����ش���ه���ر. 
رو�شيا  ول  �ل��و���ش��ط��ى  �إف��ري��ق��ي��ا 
ب�������ش���اأن ه����ذ� �مل���و����ش���وع. وك�����ان ل 
ب��د �لن��ت��ظ��ار ح��ت��ى ع���ام 2018 
ر�شمًيا  �ل��ب��ل��دي��ن  ت��وق��ي��ع  ل���روؤي���ة 
ع�شكري.  ت���ع���اون  �ت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
و�شيتم بعد ذلك ن�شر ب�شع مئات 
�لرو�س يف جمهورية  من �جلنود 
�دعت  -لطاملا  �لو�شطى  �إفريقيا 
ح���ك���وم���ة ب����وت����ني �أن�����ه�����م جم���رد 

مدربني ولي�شو� جنوًد� قتاليني.
ل���ل���ق���و�ت �شبه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم�����ا     
�لع�شكرية �لرو�شية، فاإن �لكرملني 
يق�شم �أنه ل عالقة له بها. ووفًقا 
لي�س  �ملتخ�ش�شني،  م��ن  للعديد 
�ملرتزقة  جمموعة  ���ش��ك:  ه��ن��اك 
�أن  وي�شادف  رو�شيا.  ه��ي  فاغرن 
�إفغيني  و����ش��م��ه  �ملنظمة،  مُم���ّول 
بريغوجني، مقّرب من فالدميري 

بوتني.
�ل�شركة  �ح���ت���ل���ت  �ن  ����ش���ب���ق     
عناوين  �خل���ا����ش���ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
و�أوكر�نيا  ���ش��وري��ا  يف  �ل�����ش��ح��ف 
وليبيا. و�أثناء �لتحقيق يف وجود 
�إفريقيا  جمهورية  يف  �جل��م��اع��ة 
�لو�شطى، �غتيل ثالثة �شحفيني 
رو����س ع��ام 2018 يف ظ���روف ل 

تز�ل غام�شة.
�إف���ري���ق���ي���ا  ج����م����ه����وري����ة  ويف      
�ل��و���ش��ط��ى، ي�����ش��ري خ����رب�ء �لأمم 
�ملتحدة �ىل �ن فالريي ز�خاروف 
�لعام لهذه �جلماعات  �لقائد  هو 
ا  �شبه �لع�شكرية. �لرجل هو �أي�شً
�إفريقيا  �مل�شت�شار �لأمني لرئي�س 
�ل���و����ش���ط���ى ف���و����ش���ت���ني �أر������ش�����اجن 
ت���و�دي���ر�. ويف ح��ي��اة �أخ����رى، كان 

�ت�شالت، فاإنها توؤكد �أنه مل يتم 
�إج��ر�ء حتى �لآن. غري  �أي  �تخاذ 
�ملو�شوع  م��ع  تتعامل  ب��اري�����س  �ن 
ب��ج��دي��ة ب��ال��غ��ة، وه�����ددت يف عدة 
مايل  م��ن  بالن�شحاب  منا�شبات 

يف حال توقيع �لتفاق.
    كل ه��ذ� ل يكفي لدفع فاغرن 
�لعك�س  ع����ل����ى  ب�����ل  ل�����ل�����رت�ج�����ع، 
م�شادر،  ع����دة  ب��ح�����ش��ب  مت���ام���ا. 
�ل�شبكات  ك���ل  �ل�����ش��رك��ة  حت�����ش��د 
�تفاقية  ت��وق��ي��ع  لإمت����ام  �مل��م��ك��ن��ة 
�ملالية.  �لنتقالية  �ل�شلطات  مع 
�أن  ح�شابات،  �أم  �شدفة  هي  وه��ل 
�شاديو  �لعقيد  �لدفاع  وزير  يعود 
�حلقيقي  �لقوي  �لرجل  ك��ام��ار�، 
�لع�شكرية يف مايل، من  لل�شلطة 
تدريبا،  يتلقى  كان  حيث  رو�شيا، 
قبل ف��رتة وج��ي��زة م��ن �لنقالب 
ورئي�س   .2020 �أغ�����ش��ط�����س  يف 
ت�شوجويل  �لن���ت���ق���ايل،  �ل������وزر�ء 
كوكال مايغا، هو بب�شاطة رو�شّي 
وكان  �لرو�شية،  ويتحدث  �لهوى 
�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات يف معهد  ط��ال��ًب��ا يف 
�شخ�شيتان  لالت�شالت.  مو�شكو 
�لفلك  يف  �ل��ث��ق��ي��ل  �ل�������وزن  م����ن 
فاغرن  مينحان  لرو�شيا،  �مل���و�يل 
�لتفاو�س  يف  ر�بحة  كبرية  ورق��ة 

لالنت�شار يف مايل.
   من خ��الل ح�شابات دعائية مت 
�ل�شبكات  على  م��وؤخ��ًر�  �إن�����ش��اوؤه��ا 
�ملجموعة  ت�شتعد  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
�نها  ك��م��ا  م����ايل.  �إىل  ل��ق��دوم��ه��ا 
ماليني  م���وؤث���ري���ن  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
م�شهورين، على تويرت وفي�شبوك، 
ينقلون �أخبارها ومعلومات عنها، 
�ل�شريع  �لن��ت�����ش��ار  �إىل  وي��دع��ون 
للقو�ت �شبه �لع�شكرية �لرو�شية.

   ويرى �ل�شحفي لوي�س كيومايو، 
رئي�س نادي �ملعلومات �لإفريقية، 
�أن هذ� �لخرت�ق �لرو�شي ُيف�ّشر 
فرن�شا  “�شعف  ب���  �شيء  ك��ل  قبل 
 ”...“ �خل��ل��ف��ي��ة  ح��دي��ق��ت��ه��ا  يف 
نعم، رو�شيا ب�شدد ك�شب �لر�س. 
�مل�شتعمر�ت  د�خ�����ل  ر�أي  ه���ن���اك 
و�شع  يجب  �ل�شابقة:  �لفرن�شية 
وهناك  فرن�شا-�فريقيا.  ل�  نهاية 
وميكن  �ليوم  نف�شه  يطرح  بديل 

�عتباره جاًد�، �إنه رو�شيا«.
   لكن هل ميلك فالدميري بوتني 
�لكربى  �ل��ع��ودة  �شيا�شة  و���ش��ائ��ل 
�إىل �إفريقيا �لتي يعتمدها؟ حول 
هذ� �ل�شوؤ�ل، لدى لوي�س كيومايو 

�إجابة و��شحة.
�لوقت  يف  رو���ش��ي��ا  ل���دى  “لي�س   
�حل�����ايل �ل��ك��ث��ري ل��ت��ط��رح��ه على 
�ل��ط��اول��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �مل���ايل. 
�شريًكا  ت���ك���ون  �أن  �مل����ه����ّم  ف���م���ن 

�قت�شادًيا كبري�.
�لإفريقية، حتى  �لبلد�ن   معظم 
ع��ن��دم��ا ل ي��ك��ون ر�أي���ه���ا �ل��ع��ام يف 
ميز�ن  ل��دي��ه��ا  ف��رن�����ش��ا،  ���ش��ال��ح 
جتاري يعاين من عجز كبري مع 

فرن�شا«.
   وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل�����ش��ح��ف��ي، ف����اإن 
“�ملانح  ه���ذ� ي��ج��ع��ل م��ن ف��رن�����ش��ا 
�لأبرز،  �لدفاع  ول�شان  �لرئي�شي، 
و�مل��د�ف��ع ع��ن ه��ذه �ل��ب��ل��د�ن �أمام 

�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لدولية.
 وهذه ميزة لن تتمتع بها رو�شيا. 
ل���ك���ن ه������ذه �لأخ����������رية مت����ّت����ع يف 
ا،  �أي�شً ك��ب��رية  باأف�شلية  �مل��ق��اب��ل، 
وكلمتها،  فرن�شا،  �شورة  �أن  وهي 
من  تدهوًر�  �أكر  �ليوم  �أ�شبحتا 
�أي وقت م�شى، وتقل�شت قيمتها 

ومكانتها يف �إفريقيا«.

فالدميري بوتني ، حماًطا بعدد من �لقادة �لأفارقة ، يف �لقمة �لرو�شية �لأفريقية يف �شوت�شي رئي�س �لوزر�ء �لنتقايل، ت�شوجويل كوكال مايغا، رو�شوفيل ويتحدث �لرو�شية

فالريي ز�خاروف ع�شًو� يف جهاز 
�لذي  �ل��رو���ش��ي،  �لد�خلي  �لأم���ن 
ت��ر�أ���ش��ه ف���الدمي���ري ب��وت��ني حتت 

قيادة بوري�س يلت�شني.

كراهية معادية
 للفرن�صيني تغذيها رو�صيا؟

   ه����ذ� �ل���و����ش���ول �ل���رو����ش���ي �إىل 
�لو�شطى  �إف��ري��ق��ي��ا  رئ��ي�����س  ح���ز�م 
�لو�قع، نهاية  �لأم��ر  وق��ع، بحكم 
�لعالقة �حل�شرية �لتي حافظت 
جمهورية  م����ع  ف��رن�����ش��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
�إفريقيا �لو�شطى منذ ��شتقاللها 
يف  ت�����ش��ب��ب  مم����ا   ،1958 ع������ام 
توتر�ت دبلوما�شية غري م�شبوقة 
ب��ني ب��اري�����س وب���ان���غ���ي.    �شغوف 
ح�شابه  ي��وق��ف  �أن  -ق��ب��ل  بتويرت 
�أ����ش���ه���ر ق��ل��ي��ل��ة -مل ي���رتدد  ق��ب��ل 
مهاجمة  يف  ز�خ������اروف  ف��ال��ريي 
تغذية  وبالتايل  عالنية،  فرن�شا 
“�لكر�هية  ب����  �ل���ي���وم  ي�����ش��م��ى  م���ا 

�ملعادية للفرن�شيني يف �أفريقيا«.
�لرو�س  و����ش���ول  ر�ف�����ق  »ل���ق���د     
مت  للفرن�شيني  مناه�شة  حملة 
تنظيمها بطريقة عنيفة �إىل حد 
ما. مل يتم �لتنديد فقط ب�شيا�شة 
�ملطالبة  مت����ت  ل���ك���ن  ب����اري���������س، 
�ملوجودين  �لفرن�شيني  مبهاجمة 
يالحظ رولن  على عني �ملكان”، 
مار�شال، �لأ�شتاذ يف معهد �لعلوم 

�ل�شيا�شية بباري�س.
  يف ح��رية م��ن �شعود رو���ش��ي��ا يف 
�لو�شطى،  �أف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
حاولت فرن�شا �إظهار ع�شالتها: 
ي��ون��ي��و تعليق  ب��اري�����س يف  �أع��ل��ن��ت 
�لدولة  م��ع  �ل��ع�����ش��ك��ري  ت��ع��اون��ه��ا 
م�شاعد�ت  وجت��م��ي��د  �لإف��ري��ق��ي��ة 
�لرئي�س  حل���ك���وم���ة  �مل����ي����ز�ن����ي����ة 
�إميانويل  و�شفها  و�لتي  تو�دير، 
“رهينة �ملرتزقة”  باأنها  ماكرون 
�ل���ذي���ن ي���دع���م���ون �حل��م��ل��ة �شد 

فرن�شا �لتي ينظمها �لرو�س.

معركة من اأجل التاأثري على 
ال�صبكات الجتماعية

�إفريقيا  ج���م���ه���وري���ة  خ�������ارج     

�ل�شاحل، معتمدين على �لفاعلني 
�ملحليني �لذين ي�شعرون باحلنني 
وعلى  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي،  �لحت����اد  �إىل 

�ملعجبني بفالدميري بوتني.
�ل����ذي ت��ع��ي��د فيه      ويف �ل���وق���ت 
برخان  ع��م��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ف��رن�����ش��ا 
وت��خ��ف��ي�����س ق���و�ت���ه���ا، خ��ا���ش��ة يف 
ت�شليم مفاتيح  م��ايل، من خالل 
�ملحلية،  للقو�ت  قو�عدها  بع�س 
�لرو�شي،  �لتدخل  موؤيدو  يبتهج 
يف  رو���ش��ي��ا  “�شاعة  �أن  وي��ع��ل��ن��ون 
م������ايل وم���ن���ط���ق���ة �ل�������ش���اح���ل قد 

دّقت«.
“فرن�شا  ����ش���ي���ح���ات  ع����ل����ى      
خالل  رو�شيا”،  وحتيا  �رحلي... 
�ملالية،  �لعا�شمة  يف  �لجتماعات 
�لتدخل  “برنامج  موؤيدو  يعتقد 
ق���وة  �ل�����ب�����الد  ب�������اأن  �لرو�شي” 
على  متفوقة  ع��ظ��م��ى،  ع�شكرية 
على  ق��ادرة  �شتكون  و�أنها  فرن�شا، 
ه��زم �لإره��اب��ي��ني يف زم��ن قيا�شي 

حيث ف�شلت فرن�شا.
   وي���ح���ذر �ل���ع���دي���د م���ن خ���رب�ء 
�لأم��������ن م����ن �أن�������ه ����ش���ي���ك���ون من 
ب����اأن رو�شيا  �ل�����ش��ذ�ج��ة �لع��ت��ق��اد 
�ل�شاحل.  تنقذ منطقة  �أن  ميكن 
“�لقت�شاد �لرو�شي م�شاب بفقر 
�لدم، ونرى ذلك يف �شوريا حيث 
تكلفهم �حلرب ثمناً باهظاً. ولهذ� 
�ملرتزقة،  ي�����ش��ت��خ��دم��ون  �ل�����ش��ب��ب 
�جلماعات  وه���ذه  �أق����ل،  �لتكلفة 
�شوريا،  بنف�شها. يف  نف�شها  متول 
ي��ت��م ه����ذ� �ل��ت��م��وي��ل ع���ن طريق 
جمهورية  ويف  �لنفط،  يف  �أ�شهم 
با�شتغالل  �ل��و���ش��ط��ى  �إف��ري��ق��ي��ا 
�جليو�شيا�شي  ي�شرح  �ملناجم”، 

كيفني ليمونري.
ر�شمي  ت����دخ����ل  غ����ي����اب  ويف     
�لنموذج  ه��ذ�  �أن  يبدو  ومبا�شر، 
�ل������ذي يريد  �ل���ت���دخ���ل ه����و  م����ن 
�لكرملني تطبيقه يف مايل. منذ 
�شبتمرب 2021، ترددت �شائعات 
�حلاكم  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ملجل�س  ب���اأن 
ن�شر  يناق�شان  فاغرن  وجمموعة 
�مل���رت���زق���ة �ل�����رو������س. ول���ئ���ن تقر 
ب��اأن��ه مت �إجر�ء  �حل��ك��وم��ة �مل��ال��ي��ة 

فرن�شا  -م��ن  حملتني  �أن  فريقنا 
بن�شاط  -ت���ت���ف���اع���الن  ورو����ش���ي���ا 
م���ع ب��ع�����ش��ه��م��ا �ل��ب��ع�����س، مب���ا يف 
�شد�قة  ع���الق���ات  �إق����ام����ة  ذل����ك 
و�لتعليق و�تهام �جلانب �لآخر ب� 

“�لكذب«.
�لت�شليل  ����ش���ب���ك���ات  �إح���������دى     
�شلة  ع���ل���ى  ك����ان����ت  �لإع������الم������ي 
مل  م��ا  -وه��و  �لفرن�شي  باجلي�س 
توؤكده وز�رة �لدفاع قط. وفًقا ل� 
�لعملية  عك�س  و”على  في�شبوك، 
�عتمدت  ف��رن�����ش��ا،  ق��ادت��ه��ا  �ل��ت��ي 
برو�شيا  �مل��رت��ب��ط��ت��ان  �ل�����ش��ب��ك��ت��ان 
ع����ل����ى م�����و�ط�����ن�����ني حم���ل���ي���ني يف 
ي�شتهدفونها  كانو�  �لتي  �لبلد�ن 
ن�شاطهم  و�إد�رة  حمتوى  لإن�شاء 
عرب �لإنرتنت. ويتنا�شب هذ� مع 
حالت ك�شفنا عنها يف �ملا�شي، ل 
�ملتحدة،  �شيما يف غانا و�لوليات 
حيث ر�أينا حمالت رو�شية تختار 
�إىل  لالن�شمام  حملية  �أ���ش��و�ًت��ا 

�أن����ح����اء  �ل����و�����ش����ط����ى، يف ج���م���ي���ع 
بالفرن�شية،  �ل��ن��اط��ق��ة  �إف��ري��ق��ي��ا 
�شبكاتها  ع����رب  رو����ش���ي���ا،  ت���ع���ت���زم 
�ملختلفة، حتدي فرن�شا، وتقدمي 
ول  ي�شاعد  من  �أنها  على  نف�شها 
يحكم، مقابل �لقوة �ل�شتعمارية 

و�لإمربيالية.
ك�شف   ،2020 دي�����ش��م��رب  يف     
نفوذ  ح��رب  ع��ن  في�شبوك  م��وق��ع 
تد�ولها  يتم  م�شللة  ومعلومات 
ع�����رب �لإن������رتن������ت ب�����ني ب���اري�������س 
�ل�شبكة  وك�������ش���ف���ت  وم���و����ش���ك���و. 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �أن��ه��ا �أوق��ف��ت مئات 
�حل�شابات �ملزيفة �لتجريبية من 
رو�شيا وفرن�شا. و�شّوهت ح�شابات 
يف  فرن�شا  عمل  لرو�شيا  مو�لية 
�ملو�لون  �أ����ش���اد  ب��ي��ن��م��ا  �إف��ري��ق��ي��ا، 
يف  برخان  عملية  بنجاح  لفرن�شا 

منطقة �ل�شاحل.
   و�أو�شح فريق في�شبوك: “هذه 
ي��رى فيها  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  هي 

ف����اإن �ل��ب��ع�����س �لآخ�����ر ع���ب���ارة عن 
�إن بع�شهم  �إل��ك��رتون��ات ح��رة، بل 
ي�شتبق �ل�شلطة �أو يدفع �ل�شلطة 
معني  بلد  يف  لتت�شرف  �لرو�شية 
�خلا�شة”.  م�����ش��احل��ه��م  ب��ا���ش��م 
�ل�شحفي  �ل������ر�أي  ه����ذ�  وي���و�ف���ق 
“�لهدف  ج����ال�����ش����ر:  �أن������ط������و�ن 
�لأ���ش��ا���ش��ي ل��ل��وج��ود �ل��رو���ش��ي يف 
فرن�شا  �مل���ال،  ك�شب  ه��و  �إف��ري��ق��ي��ا 
ل��ي�����ش��ت �ل���ه���دف �ل��رئ��ي�����ش��ي، لكن 
م��ن �ل�����ش��ه��ل �ل��ل��ع��ب ع��ل��ى معاد�ة 

فرن�شا«.

ال�صاحل، اأر�س
 �صيد جديدة يف رو�صيا

   م�شلحة مالية �أم ��شرت�تيجية 
�لرو�شية؟  لل�شلطة  جيو�شيا�شية 
ب����ع����د غ����زو  ك������ل �لأح����������������و�ل،  يف 
�لو�شطى،  �إف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�ملوؤثرون  �لأع���م���ال  رج���ال  و���ش��ع 
�أن���ظ���اره���م ع��ل��ى دول  يف رو����ش���ي���ا 

�لأرج���ح  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا،  عمليات 
و�لظهور  �ك��ت�����ش��اف��ه��ا  ل��ت��ج��ن��ب 
مب��ظ��ه��ر �أك������ر ������ش����ال����ة. ورغ����م 
من  حتقيقنا  مّكن  �جلهود،  هذه 
حتديد رو�بط معينة بني هاتني 

�حلملتني �لرو�شيتني«.
�ملعادية  �حل���م���الت  ه����ذه  ه���ل     
باأمر  �لإن����رتن����ت  ع��ل��ى  ل��ف��رن�����ش��ا 
�لرو�شية؟  �حلكومة  من  مبا�شر 
بال�شرورة  �لأم��������ر  ي����اأت����ي  “ل 
ي��ج��ي��ب كيفني  �ل���ك���رم���ل���ني،  م���ن 
ل���ي���م���ون���ري، �أ����ش���ت���اذ حم���ا����ش���ر يف 
�ل�شالفية  و�لدر��شات  �جلغر�فيا 
للجغر�فيا  �لفرن�شي  �مل��ع��ه��د  يف 
 ،)8 باري�س  )جامعة  �ل�شيا�شية 
�أعمال  رج��ال  �أ�شميهم  من  هناك 
م��وؤث��ري��ن ي��ر�ف��ق��ون ه��ذه �لعودة 
�لكربى لرو�شيا �إىل �إفريقيا. فقد 
�أثبت �لبع�س �شالت مبا�شرة مع 
جمموعة  رئي�س  مثل  �لكرملني، 
فاغرن �شبه �لع�شكرية. يف �ملقابل، 

مظاهرة م�شاندة لرو�شيا يف مايل مرتزقة فاغرن يف �فريقيا

فالريي ز�خاروف �مل�شت�شار �لأمني لرئي�س �إفريقيا �لو�شطى

ل ي�شّك �لعديد من �ملتخ�ش�شني يف �أن جمموعة �ملرتزقة فاغرن هي رو�شيا

ُيف�ّصر هذا الخرتاق الرو�صي قبل كل �صيء بـ »�صعف فرن�صا يف حديقتها اخللفية«

 ي�صعى الكرملني اإىل ا�صتعادة مناطق نفوذه ال�صابقة وهّز القوى العاملية الأخرى يف موطنها الأفريقي
ت�شود قناعة باأن رو�شيا �شتكون قادرة على هزم 

�لإرهابيني يف زمن قيا�شي حيث ف�شلت فرن�شا
»�لهدف �لأ�شا�شي من �لوجود �لرو�شي يف �إفريقيا 

هو ك�شب �ملال, فرن�شا لي�شت �لهدف �لرئي�شي «
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�ن فاب �شوب للتجارة �لعامه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2794906 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شالح بن �شهيل بن حارب �لكعبى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شالح بن �شهيل بن حارب �لكعبى من 100 % �إىل %50
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مارى جري�س تاباردو �لزيت كون�شب�شون %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ و�ن فاب �شوب للتجارة �لعامه

ONE FAB SHOP GENERAL TRADING
�إىل/ و�ن فاب �شوب للتجارة �لعامه ذ.م.م

ONE FAB SHOP GENERAL TRADING L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيج بيلدرز للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2359916 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر�شا ح�شن �شحاته على %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد عبد�هلل حممد عبد�هلل �لرم�شانى  %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�هلل حارب جا�شم �لظاهرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ بيج بيلدرز للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

BIG BUILDERS GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE
�إىل/ بيج بيلدرز للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

BIG BUILDERS GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرت� تك لتجارة �حلا�شب �ليل

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3927111 
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �لرت� تك لتجارة �حلا�شب �ليل

ALTRA TECH COMPUTER TRADING
�إىل/ �لرت� تك للمحا�شبة و�ل�شت�شار�ت �ل�شريبية

ALTRA TECH ACCOUNTING    - AND TAX CONSULTATION
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تنظيم وم�شك �ل�شجالت و�لدفاتر �ملحا�شبية  6920003

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ل�شت�شار�ت �ل�شريبية  6920002
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �جهزة �حلا�شب �لآيل ولو�زمها - باجلملة  4651001

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة نظم و بر�مج �حلا�شب �لآيل - باجلملة  4651002
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �لبطاقات �للكرتونية - باجلملة  4652006

باجلملة    - �لبيانات  معاجلة  و  �لآيل  �حلا�شب  م�شتلزمات  جتارة  حذف   / ن�شاط  تعديل 
4651004

�أدو�ت و م�شتلزمات متديد�ت �شبكات �حلا�شب �لآيل - باجلملة   تعديل ن�شاط / حذف جتارة 
4651003

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 1018137

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3963851 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ كافترييا 1018137
CAFETERIA  1018137

�إىل/ غو�ت�شي لإعد�د �لولئم
 GUACCI BANQUET PREPARATION

تعديل ن�شاط / �إ�شافة مطبخ �عد�د �لولئم للحفالت  5621002
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة �شكاي بلو

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1435376 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة على �شامل �شالح حممد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ن�س عبد�هلل على �شامل  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شامل �شالح حممد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
و�ل�شيانه  للمقاولت  �شلطان  �ل�ش�����ادة/رويال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامه  رخ�شة رقم:2664257 

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ رويال �شلطان للمقاولت و�ل�شيانه �لعامه

ROYAL SULTAN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ رويال  �شلطان للمقاولت و�ل�شيانه �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ROYAL SULTAN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
�لير�نية  �ل�ش�����ادة/�ملدر�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلا�شة )�لعني(
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1137722 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة علي هادي حمد فرحان �لحبابي  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف خليفه حممد خليفه �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:و�يت �شتون �نرتنا�شونال �لتجارية ذ.م.م
خادم  جمعه  خادم  جمعه  �ل�شيد  مبنى   0.11 م  �ل�شركة:�مل�شفح  عنو�ن 

و�خرين
CN 2623047 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�شادة/�يه �ي �م لتدقيق �حل�شابات، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2022/1/4 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250000258  
- تاريخ �لتعديل:2022/1/5

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بقالة �شوفية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�أبوظبي - �شارع �لظفرة - بناية خلفان خليفة �ملزروعي

CN 1026998 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

- تعيني �ل�شادة/�يه �ي �م لتدقيق �حل�شابات، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2022/1/4 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250000289  
- تاريخ �لتعديل:2022/1/5

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
�ن  �ل�ش�����ادة/دي  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�م للخياطة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2736361 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ببلك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بيتز�
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3744586 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6 يناير 2022 العدد 13435
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عربي ودويل
 بوريل ي�شل �إىل �أوكر�نيا يف زيارة دعم مبو�جهة رو�شيا 

•• كييف-اأ ف ب

و���ش��ل وزي���ر خارجية �لحت���اد �لأوروب����ي ج��وزي��ب ب��وري��ل �إىل 
�أوكر�نيا يف زيارة ترمي لإظهار دعم بروك�شل لكييف مبو�جهة 

�لتهديد�ت �لرو�شية.
وت�شاعد �لتوتر يف �لأ�شهر �لأخرية بني مو�شكو وكييف و�شط 
�أّن رو�شيا قد تغزو �أوكر�نيا بعدما ح�شدت  حتذير غربي من 

على حدودها حو�يل 100 �ألف ع�شكري.
و�لثالثاء قال بوريل يف تغريدة على تويرت �إّنه “يف مو�جهة 
�حل�����ش��د �ل��ع�����ش��ك��ري �ل��رو���ش��ي، �أن����ا ه��ن��ا لأظ��ه��ر دع���م �لحتاد 

�لأوروبي ل�شيادة �أوكر�نيا ووحدة �أر��شيها«.

هذ�  �شرق  يف  بجولة  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إىل  زي��ارت��ه  بوريل  و�شي�شتهّل 
�لبلد ير�فقه فيها وزير �خلارجية �لأوكر�ين دميرتو كوليبا 
ويتفّقد خاللها �لرجالن خط �لّتما�س بني �لقو�ت �لأوكر�نية 
نز�عاً  كييف  تخو�س  �لذين  لرو�شيا  �ملو�لني  و�لنف�شاليني 

م�شّلحاً معهم منذ 2014.
�لقرم  �شبه جزيرة  بعد �شّم رو�شيا  �ندلع  �ل��ذي  �لنز�ع  وه��ذ� 

خّلف �أكر من 13 �ألف قتيل.
للقاء  كييف  �لعا�شمة  �إىل  بوريل  �شينتقل  ومن خط �جلبهة 

م�شوؤولني �أوكر�نيني �آخرين.
دعم  “توؤّكد  �ل��زي��ارة  �إّن  �لثنني  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  وقالت 
�أر��شيها يف  �أوكر�نيا ووحدة  �لحتاد �لأوروب��ي �لقوي ل�شيادة 

وقت تو�جه فيه �لبالد ح�شود�ً ع�شكرية و�إج��ر�ء�ت خمتلطة 
�خلارجية  وز�رة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن  رو����ش���ي���ا«.  ج���ان���ب  م���ن 
�لأوروبي  لتاأكيد دعم �لحتاد  “تهدف  �لزيارة  �إّن  �لأوكر�نية 

على خلفية �لإجر�ء�ت �لرو�شية �لعدو�نية«.
و�أ�شافت �لوز�رة �أّن بوريل �شيبحث �أي�شاً مع نظريه �لأوكر�ين 
“ردع رو�شيا عن ع��دو�ن جديد، مبا يف ذلك من خالل  �شبل 

عقوبات �قت�شادية«.
�أوروب��ي �إىل  �أول زي��ارة يقوم بها وزي��ر خارجية  و�شتكون هذه 

خط �ملو�جهة منذ �ندلع �حلرب يف �شرق �أوكر�نيا.
وكّثفت �جلهود �لدبلوما�شية لنزع فتيل �لأزمة �لأوكر�نية يف 
�لأ�شابيع �لأخرية، مبا يف ذلك قمة �فرت��شية عقدت يف نهاية 

فالدميري  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�شني  ب��ني  �لأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون 
بوتني و�لأمريكي جو بايدن.

ويطالب �لكرملني حلف �شمال �لأطل�شي بعدم �شّم �أوكر�نيا، 
�جلمهورية �ل�شوفياتية �ل�شابقة، �إىل ع�شويته، وباأن ي�شحب 

قو�ته من مناطق قريبة من �حلدود �لرو�شية.
وتبد�أ رو�شيا و�لوليات �ملتحدة يف �لتا�شع من كانون �لثاين-
تتولها  �لأوك���ر�ين،  �ل�شاأن  تتناول  مباحثات يف جنيف  يناير 
ونظريها  �شريمان  ويندي  �لمريكي  �خلارجية  وزي��ر  نائبة 
�ل�شهر  12 من  يليها يف  �أن  ريابكوف، على  �لرو�شي �شريغي 
نف�شه �جتماع بني رو�شيا وحلف �شمال �لأطل�شي ثم �جتماع يف 

13 منه يف �إطار منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا.

تر�مب يلغي موؤمترً� �شحافيًا يف ذكرى �قتحام �لكابيتول 

رئي�س كاز�خ�شتان يقيل �حلكومة ويعلن حالة �لطو�رئ 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ودونالد  بايدن  جو  بني  �ملو�جهة 
تر�مب عن بعد لن حتدث �إذ �ألغى 
عقد  �ل�شابق  �جلمهوري  �لرئي�س 
م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف  �ل��ي��وم �خلمي�س 
بعد عام متاما على �قتحام �أن�شاره 

�لكابيتول، مقر �لكونغر�س.
�أنه  �لثالثاء  بيان  و�أكد تر�مب يف 
�لثاين- كانون   15 يف  �شيتحدث 

يناير يف جتمع يف ولية �أريزونا.
و�أ�شاف �أّنه قّرر �إلغاء هذ� �ملوؤمتر 
�لنحياز  ����ش���وء  “يف  �ل�����ش��ح��ايف 
�للذين  �لكامل و�نعد�م �لنز�هة” 
ب��ره��ن��ت ع��ن��ه��م��ا، ع��ل��ى ح���ّد قوله، 
ك���ّل م��ن �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ربمل��ان��ي��ة �لتي 
مقّر  �قتحام  مالب�شات  يف  حتّقق 
�ل���ك���ون���غ���ر����س، وو����ش���ائ���ل �لإع�����الم 

“�مل�شلِّلة«.
و�أكد جمدد� من دون �أن يقدم �ي 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  �أّن  دل��ي��ل، 
�ل��رئ��ي�����س جو  �أم����ام  �ل��ت��ي خ�شرها 
�شابتها   2020 نهاية  يف  ب��اي��دن 
�أنها  معترب�  “تزوير”،  عمليات 

•• اأملاتي-اأ ف ب

�أط��ل��ق��ت ���ش��رط��ة ك��از�خ�����ش��ت��ان يف 
�أملاتي قنابل �شوتية لتفريق ح�شد 
ي�شم نحو �ألف �شخ�س يحتجون 
على زيادة �أ�شعار �لغاز على �لرغم 
من قر�ر �لرئي�س �إقالة �حلكومة 
�ملتظاهرين  لتهدئة  حم��اول��ة  يف 
يف مدن عدة من هذ� �لبلد �لذي 
�آ�شيا  يف  ��شتبد�دي  نظام  يحكمه 

�لو�شطى.
�مل���ات���ي  �ل�������ش���رط���ة يف  و�أط����ل����ق����ت 
ك��ربى م��دن ك��از�خ�����ش��ت��ان، قنابل 
���ش��وت��ي��ة ب���اجت���اه �أك����ر م���ن �ألف 
م��ت��ظ��اه��ر ك���ان���و� ي�����ش��ريون نحو 
�ملحلية  ل���الإد�رة  �لرئي�شي  �ملبنى 
مر��شل  ق��ال  ح�شبما  �مل��دي��ن��ة،  يف 

وكالة فر�ن�س بر�س.
وجتمع �ملتظاهرون يف �شاحة قرب 
�ملبنى بعد ليلة من �ل�شطر�بات 
�أنحاء  �مل�����ش��ب��وق��ة يف ج��م��ي��ع  غ��ري 
�لبالد �أعقبت رفع �أ�شعار �لطاقة. 
�قتحام  ع��ن  معلومات  وحت��دث��ت 

�ملتظاهرين �ملبنى ودخوله.
وحتدث مر��شل فر�ن�س بر�س عن 

“جرمية �لقرن” على �لّرغم من 
عليه  تقّدم  �جلمهوري  �ملر�ّشح  �أّن 

باأكر من �شبعة ماليني �شوت.
�لتي  �لأ�شباب  تر�مب  يو�شح  ومل 
�ل�شحايف  �مل��وؤمت��ر  لإل��غ��اء  دف��ع��ت��ه 
يف  يعقده  �أن  يفرت�س  ك��ان  �ل���ذي 
منتجعه �لفخم مار�لغو يف ولية 

فلوريد� )جنوب �شرق(.
�إع��الن تر�مب مع حلظة  وتز�من 
�لأمريكي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  يف  ت���اأم���ل 
منتقدو  و�ع����ت����ربه  و����ش��ن��ط��ن  يف 

�لرئي�س �ل�شابق “��شتفز�ز�«.
�أي�����ش��ا �أن �ح��ت��م��ال �أن  ل��ك��ن ي��ب��دو 
�ملع�شكر  ي��ح��رج  ت���ر�م���ب  ي��ت��ح��دث 
للرئي�س  ز�ل  ما  �لذي  �جلمهوري 
�ل�شابق تاأثري هائل عليه. ومعظم 
يتبنون  �ملحافظ  �حل��زب  م��وؤي��دي 
“�شرقة”  ف���ر����ش���ي���ة  �ل�����و�ق�����ع  يف 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �لأخ����رية 

�لتي روج لها تر�مب.
وقال كارل توباي�س �أ�شتاذ �لقانون 
يف جامعة ريت�شموند “ميكن �لقول 
�شلوك تر�مب غري م�شبوق يف  �إن 
�أي  يحاول  �لأمريكي. مل  �لتاريخ 

حمتمل  خ�شم  ����ش��م  ذك��ر  لتفادي 
لعام  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن���ت���خ���اب���ات  يف 

.2024
�لرت�شح  بايدن  جو  ينوي  ر�شميا، 
ل�����ولي�����ة ج�����دي�����دة ب���ي���ن���م���ا ي���وؤك���د 
�أنه  �ل�شابق  �جل��م��ه��وري  �لرئي�س 

يفكر يف ذلك.
�لعلوم  �أ���ش��ت��اذة  ب����ر�ون  لر�  ور�أت 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة يف ج���ام���ع���ة ج�����ورج 
للرئي�س  ميكن  “ل  �أن��ه  و��شنطن 
هاري�س  )كامال(  �لرئي�س  ونائبة 
�ملتمثل  �ملجال”  ه������ذ�  دخ�������ول 
بالهجوم �لكالمي �ملبا�شر “لأنهم 
ل يريدون �إعطاء �لنطباع بوجود 
حملة ��شطهاد” مدبرة من �لبيت 
��شتخدمه  تعبري  وه��و  �لأب��ي�����س، 

تر�مب با�شتمر�ر.
بايدن  “�إد�رة  �إن  ب�����ر�ون  ق���ال���ت 
�ع���ت���ق���دت �أن������ه ب���ات���خ���اذ ق������ر�ر�ت 
�شيزول  ه��ذ�  ك��ل  ج��ي��دة،  �شيا�شية 

لكنني �أعتقد �أن هذه �شذ�جة«.
�أف�����ش��ل طريقة  �أن  ب��اي��دن  وي���رى 
ل���ت���ط���وي���ق دون�����ال�����د ت����ر�م����ب هي 
�لو�شطى  �ل��ط��ب��ق��ة  ب��ني  �ل��ت��وف��ي��ق 

رئي�س �شابق ت�شويه �شمعة خليفته 
و�لعملية �لدميوقر�طية«.

وم���ع ق���ر�ر دون��ال��د ت��ر�م��ب �إلغاء 
�مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ح��ايف، ���ش��ي��ل��ق��ي جو 
مبا�شرة،  م���و�ج���ه���ة  ب����ال  ب����اي����دن 
�لكونغر�س  يف  خ��ط��اب��ا  �خل��م��ي�����س 
بعد �شنة متاما على حماولة �آلف 
�ل��رئ��ي�����س �جلمهوري  �أن�����ش��ار  م��ن 
من  فيه  �لربملانيني  منع  �ل�شابق 

�مل�شادقة على �نتخابه.
�ملتحدثة  ����ش���اك���ي  ج����ني  وق����ال����ت 
�إن  �ل�����ث�����الث�����اء  ب������اي������دن  ب����ا�����ش����م 
�لعمل  ع��ن  “�شيتحدث  �ل��رئ��ي�����س 
�ل����ذي ل ي����ز�ل ي��ت��ع��ني �ل��ق��ي��ام به 
دميوقر�طيتنا  وت��ع��زي��ز  ل�����ش��م��ان 
�لكر�هية  ل��رف�����س  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا، 
و�لأك�������اذي�������ب �ل����ت����ي ر�أي�����ن�����اه�����ا يف 
�لثاين/يناير  كانون  من  �ل�شاد�س 

من �أجل توحيد �لبالد«.
بايدن  ج��و  يتجنب  �نتخابه،  منذ 
ي��ب��دو م��و�ج��ه��ة مبا�شرة  ع��ل��ى م��ا 
“رجل  �أو  �لآخر”  “�لرجل  م��ع 
ي�شميه  ك��م��ا  �ل�شابقة”،  �ل��ف��رتة 
�لرئي�س و�لبيت �لأبي�س خ�شو�شا 

�ل��غ��از وم�����ش��وؤول �آخ���ر يف منطقة 
ماجني�شتاو حيث تقع جاناوزن.

�إنهما متهمان  �مل�شدر  وق��ال هذ� 
ب”زيادة �شعر �لغاز دون �شبب”، 
ما “�أدى �إىل �حتجاجات حا�شدة 

يف جميع �أنحاء �لبالد«.
�قت�شاد  �أك��رب  كاز�خ�شتان،  عانت 

وتعتمد منطقة ماجني�شتاو على 
كم�شدر  �مل�����ش��ال  �لطبيعي  �ل��غ��از 
رئ��ي�����ش��ي ل���وق���ود �ل�����ش��ي��ار�ت و�أي 
�إىل �رتفاع  ت��وؤدي  زي��ادة يف �شعره 
�أ���ش��ع��ار �مل��ن��ت��ج��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �لتي 
ب����د�أت ب��ال��ف��ع��ل يف �لرت���ف���اع منذ 

بد�ية جائحة كوفيد-19.

يف �آ�شيا �لو�شطى �عتاد يف �ملا�شي 
ع��ل��ى م���ع���دلت من���و م���ن رقمني، 
�أ�شعار  �ن���خ���ف���ا����س  ت���ب���ع���ات  م����ن 
يف  �لقت�شادية  و�لأزم����ة  �لنفط 
�نخفا�س  �إىل  �أدى  مم��ا  رو���ش��ي��ا 
�لكاز�خ�شتاين  �ل��ت��ن��غ��ي  ق��ي��م��ة 

وت�شخم قوي.

حالة من �لفو�شى يف �ملاتي حيث 
�مل�شيل  �لغاز  �إط��الق  �أنه مت  يبدو 

للدموع.
ق��ا���ش��م جومرت  �ل��رئ��ي�����س  �أق�����ال 
حالة  و�أع��ل��ن  �حلكومة  توكاييف 
على  رد�  �لأرب������ع������اء،  �ل�����ط�����و�رئ 
ب��ع��د زيادة  �ن��دل��ع��ت  �ح��ت��ج��اج��ات 
تفريقها  ومت  �ل����غ����از  �أ���ش�����������������ع��ار 
و�لغاز  �ل�شوتي������ة  بالقناب�������ل 
�لثالثاء  ل��ي��ل  ل��ل��دم��وع  �مل�����ش��ي��ل 
�لأرب����ع����اء م���ن ق��ب��ل �ل�����ش��رط��ة يف 

�أملاتي.
وذكرت وز�رة �لد�خلية يف بيان �أن 
�أكر من مئتي متظاهر �عتقلو� 
بتهمة “�لإخالل بالنظام �لعام” 
و95 من رجال �ل�شرطة جرحو�. 
قامو�  �ملتظاهرين  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
“با�شتفز�ز�ت” عرب قطع �لطرق 

وحركة �ملرور.
و���ش��ي��ت��وىل ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
من�شب  ����ش��م��اع��ي��ل��وف  ع��ل��ي��خ��ان 
رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء ب���الإن���اب���ة حتى 

ت�شكيل حكومة جديدة.
�لطو�رئ  ح��ال��ة  �ل��رئ��ي�����س  �أع��ل��ن 
�لثاين-يناير  ك��ان��ون   19 ح��ت��ى 

بغرب  ج��ان��اوزن  �مل�شال يف مدينة 
مدينة  �إىل  متتد  �أن  قبل  �لبالد 
بحر  على  �لو�قعة  �لكبرية  �أكتاو 

قزوين، ثم �إىل �أملاتي.
�لبد�ية  يف  �حل��ك��وم��ة  وح���اول���ت 
ت��ه��دئ��ة �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ل��ك��ن دون 
�لغاز  �شعر  خف�س  ع��رب  ج���دوى، 
 0،1( ت��ن��غ��ي   50 ع��ن��د  وتثبيته 
�ملنطقة،  �ل��و�ح��د يف  للرت  ي���ورو( 

مقابل 120 يف بد�ية �لعام.
وكالة  ���ش��ح��ف��ي��و  ر�أى  �أمل���ات���ي  يف 
تفّرق  �ل�����ش��رط��ة  ب���ر����س  ف��ر�ن�����س 
�آلف  خم�شة  ن��ح��و  ي�شم  ح�����ش��د� 
�لأربعاء  �ل��ث��الث��اء  ل��ي��ل  �شخ�س 
م�شيلة  وغ����از�ت  �شوتية  بقنابل 

للدموع.
هاجم  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ظ��اه��رون  وردد 
بع�شهم �شيار�ت هتافات مناه�شة 
“لت�شتقل  م����ث����ل  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
�لرجل  و”لريحل  �حلكومة” 
�لرئي�س  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �لعجوز” 
نز�رباييف  �شلطان  ن��ور  �ل�شابق 
و�شاحب  �حل��ايل  �لرئي�س  د�ع��م 

�لنفوذ �لكبري.
�لتو��شل  م���ن�������ش���ات  وت���ع���ط���ل���ت 

حيث  م��اجن��ي�����ش��ت��او  م���ن���اط���ق  يف 
�أمل���ات���ي،  �مل����ظ����اه����ر�ت، ويف  ب������د�أت 
ح��ي��ث ي��ط��ب��ق ح��ظ��ر جت���ول ليلي 
من �ل�شاعة 23،00 �إىل �ل�شاعة 

�ل�شابعة بالتوقيت �ملحلي.
وقبل �شاعات قليلة دعا توكاييف 
ُن�شر  ف��ي��دي��و  �ل�����ش��ك��ان يف م��ق��ط��ع 
على موقع في�شبوك �إىل �لهدوء. 
�إىل �شر�ع”  “ل�شنا بحاجة  وقال 
وقت  يف  �ملحتجني  ح���ذر  �أن  ب��ع��د 

�شابق من �أي “��شتفز�ز«.
بد�أت حركة �لحتجاج �لأحد بعد 
�لطبيعي  �ل��غ��از  �أ���ش��ع��ار  زي����ادة يف 

�لأم����ريك����ي����ة و�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
�لوظائف  �شمان  ع��رب  �لتمثيلية 
�لطماأنة  �ل�شر�ئية وبع�س  و�لقوة 

يف مو�جهة �لعوملة.
ل���ك���ن �ل���رئ���ي�������س �ل�������ذي ت���رت�ج���ع 
�لنتائج  لتحقيق  يكافح  �شعبيته 
كبري  ب�شاأم  ي�شعر  بلد  يف  �ملاأمولة 
�لوباء  م���ن  ج���دي���دة  م���وج���ة  م���ن 
�لكربى  �لجتماعية  و�إ�شالحاته 
وكلفة  �ل���ك���ون���غ���ر����س  يف  م��ع��ط��ل��ة 

�ملعي�شة ترتفع.
�خلبرية  بيتكوفر  ريت�شل  وق��ال��ت 
�لإ�شرت�تيجية �ملقربة من �ملع�شكر 
�لدميوقر�طي �إنه على جو بايدن 
�ل�شابق  �لأع���م���ال  رج���ل  م��و�ج��ه��ة 

و�حلزب �جلمهوري بق�شوة �أكرب.
دونالد  مو�جهة  يف  �أن��ه  و�أ���ش��اف��ت 
تر�مب �لذي دعم موؤخر� يف بيان 
فيكتور  �ملحافظ  �مل��ج��ري  �لزعيم 
�أوربان “يجب �أن نكون �شريحني 
ي��ع��ن��ي��ه ذلك”،  م����ا  ب�������ش���اأن  ج�����د� 
للرئي�س  طريقة  ذل��ك  �أن  معتربة 
يريده  م��ا  �إىل  “لي�شري  �ل�����ش��اب��ق 
م�شتقبال  ل��ي�����س  وه�����و  لأم����ريك����ا 

دميوقر�طيا«.
لكنها عربت عن �أ�شفها لأن “هناك 
�لع����رت�ف  ع��ل��ى  حقيقيا  حت��ف��ظ��ا 
مبدى �شر��شة هجوم �ليمني على 

�لدميوقر�طية«.
ور�أى كارل توباي�س �أن “�لتهديد�ت 
حقيقية  للدميوقر�طية  �حلالية 
�أن  ي���ع���ت���ق���د  ل���ك���ن���ه  ومقلقة”، 
على  تغلبت  �مل��ت��ح��دة  “�لوليات 
�شيما  ول  خ���ط���ورة  �أك����ر  �أزم������ات 

�حلرب �لأهلية«.

و”تلغر�م”  “و�ت�شاب”  �لكربى 
كاز�خ�شتان  يف  و”�شيغنال” 
ب��ي��ن��م��ا ح��ج��ب��ت مو�قع  �لأرب����ع����اء 
�مل�شتقلة على ما  �لإع��الم  و�شائل 

يبدو. 
�لأرب��ع��اء عن  �لتلفزيون  وحت��دث 
ملعاجلة  م�����ش��ن��ع  م���دي���ر  �ع��ت��ق��ال 

توتر يف �أ�شرت�ليا ب�شبب زيادة �إ�شابات كورونا 

وزير �خلارجية �ل�شيني ي�شل �إىل �إريرتيا

•• �صيدين-رويرتز

يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  �ليومية  �لإ���ش��اب��ة  ح��الت  �شجلت 
�أم�����س �لأرب��ع��اء رق��م��ا قيا�شيا ج��دي��د� لليوم  �أ���ش��رت�ل��ي��ا 
�لر�أي  �أ�شعل غ�شب  �ل��ذي  �لأم��ر  �لتو�يل،  �لثالث على 
�لعام من �أ�شلوب تعامل �ل�شلطات مع متحور �أوميكرون 

�شديد �لعدوى.
 وي�شعر �لعديد من �لأ�شرت�ليني بالفعل بعدم �لر�شا 
ب�شبب طو�بري �لنتظار �لطويلة �أمام مر�كز �لفح�س 
عندما  غ�شبهم  و�زد�د  �ملنزلية،  �لخ��ت��ب��ار�ت  ونق�س 
نوفاك  �لعاملي  �لتن�س  لع��ب  منح  ع��ن  �أخ��ب��ار  �نت�شرت 
دوك��وف��ي��ت�����س ����ش��ت��ث��ن��اء ط��ب��ي��ا ل���دخ���ول �ل���ب���الد. و�شعى 

•• نريوبي-اأ ف ب

�إريرتيا،  �إىل  يي  و�ن��غ  �ل�شيني  �خلارجية  وزي��ر  و�شل 
�إحدى �أكر �لدول �نغالقاً يف �لعامل، يف م�شتهل جولة 
�لأمريكي  بها نظريه  قام  للقاّرة  زيارة  تعقب  �أفريقية 
�أنتوين بلينكني يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب وهدفت يف 

جزء منها ملو�جهة نفوذ �ل�شني �ملتنامي فيها.
وقالت وز�رة �لإعالم �لإريرتية يف بيان �إّن و�نغ �لتقى 
�أ�شيا�س �أفورقي ووزير  �أم�س �لأربعاء كاًل من �لرئي�س 
ح�شورها  �ل�شني  وك��ّث��ف��ت  ���ش��ال��ح.  عثمان  �خل��ارج��ي��ة 
و��شتثمار�تها يف �أفريقيا، يف ��شرت�تيجية تثري خماوف 
جتاري  �شريك  �أك���رب  ه��ي  و�ل�شني  متعاظمة.  غربية 

رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �لأ����ش���رت�يل ���ش��ك��وت م��وري�����ش��ون، �لذي 
طماأنة  �إىل  �لنتخابات،  �شنة  بد�ية  يف  �شغوطا  يو�جه 

�لناخبني.
�حلكومة  �جتماع  قبل  لل�شحفيني  موري�شون  وق��ال   
حلل  �لعمل  عليكم  يجب  �شحري...  حل  هناك  “لي�س 
�إ�شابة   64774 �مل�����ش��وؤول��ون  و�شجل  �مل�شكلة«.  ه��ذه 
نيو  ولي���ت���ي  ك���ورون���ا، معظمها يف  ب��ف��ريو���س  ج���دي���دة 
�شاوث ويلز وفيكتوريا، �أكر وليات �أ�شرت�ليا �كتظاظا 
بال�شكان. و�رت��ف��ع �إج��م��ايل �لإ���ش��اب��ات ب��اأك��ر م��ن 50 
�أو�خ��ر نوفمرب- ت�شرين  1200 منذ  مرة من حو�يل 
�لثاين، عندما مت �كت�شاف �أول حالة �إ�شابة باأوميكرون 

يف �لبالد.

للقارة �ل�شمر�ء، وقد بلغت قيمة �لتجارة �ملبا�شرة بني 
�لطرفني يف 2019 �أكر من 200 مليار دولر، وفقاً 
قرو�شاً  �ل�شني  ومنحت  �لر�شمية.  �ل�شينية  ل��الأرق��ام 
مّتهمة  لكّنها  �لقارة،  دول  من  للعديد  �شخمة  وهبات 
�متياز�ت  لنتز�ع  مانحة  كجهة  و�شعها  ت�شتغّل  باأّنها 

دبلوما�شية وجتارية يف هذه �لدول.
و�إريرتيا �لتي فر�شت �لوليات �ملتحدة عقوبات عليها 
�أثيوبيا،  جارتها  يف  �ل��د�ئ��ر  �مل�شّلح  �ل��ن��ز�ع  يف  لتوّرطها 
�ن�شّمت يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب �إىل �ل�شرت�تيجية 

�ل�شينية �لعاملية لال�شتثمار.
وب��الإ���ش��اف��ة �إىل �أري��رتي��ا، ت�شمل ج��ول��ة و�ن���غ ك��اًل من 

كينيا وجزر �لقمر و�ملالديف و�شريالنكا.

كوريا �ل�شمالية تطلق �شاروخا بال�شتيا مفرت�شا باجتاه �لبحر •• �صيول-اأ ف ب

�أم�س  �لبحر  باجتاه  يبدو  ما  على  بال�شتيا  �شاروخا  �ل�شمالية  كوريا  �أطلقت 
�شاروخية  جتربة  �أول  يف  و�ل��ي��اب��ان،  �جلنوبية  كوريا  �أعلنت  ح�شبما  �لأرب��ع��اء، 

جتريها بيونغ يانغ يف �لعام �جلديد.
ومنذ تويل كيم جونغ �أون �ل�شلطة قبل عقد، حقق �لربنامج �لع�شكري لكوريا 

�ل�شمالية تقدما كبري� رغم �لعقوبات �لدولية �ملفرو�شة على بيونغ يانغ.
�لنووي،  بال�شالح  �ملزودة  �لعام للدولة  �لأوىل هذ�  �ل�شاروخية  �لتجربة  وتاأتي 
رغم  جديد”  ن��وع  “من  �أ�شلحة  �شملت  �ختبار�ت  �شل�شلة  �شهد  ع��ام  �أع��ق��اب  يف 

�ل�شعوبات �لقت�شادية و�جلائحة.
�أنه  ُيفرت�س  “ما  �أطلقت  �ل�شمالية  كوريا  �إن  �جلنوبي  �لكوري  �جلي�س  وق��ال 
�شاروخا بال�شتيا” باجتاه �لبحر قبالة �ل�شاحل �ل�شرقي ل�شبه �جلزيرة قر�بة 
�ل�شاعة 08،10 �لأربعاء )23،10 ت غ �لثالثاء(، من مقاطعة جاغنغ �ملحاذية 
لل�شني. وعرب جمل�س �لأمن �لقومي �لكوري �جلنوبي عقب �جتماع طارئ عن 

ح�شبما جاء يف بيان ملكتب �لرئي�س. “�لقلق �إز�ء عملية �لإطالق”، 
من جهته قال رئي�س �لوزر�ء �لياباين فوميو كي�شيد� �إنها “على �لأرجح جتربة 
و�أ�شاف يف ت�شريحات ل�شحافيني “من �ملوؤ�شف حقا  �إطالق �شاروخ بال�شتي”. 

كروز  و�شاروخ  من غو��شة،  نوع جديد”  “من  بال�شتي  �إط��الق �شاروخ  �شملت 
بعيد �ملدى، و�شاروخ فرط �شوتي من قطار.

حمادثات متوقفة
منذ  متوقفة  �ملّتحدة  و�ل��ولي��ات  �ل�شمالية  كوريا  بني  �لنووي  �مللف  حمادثات 
2019 بني كيم و�لرئي�س �لأمريكي يف حينه  �نهيار قمة عقدت يف هانوي يف 

دونالد تر�مب.
و�أعلنت �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن مر�ر�ً عن ��شتعد�دها للقاء م�شوؤولني 
كوريني �شماليني يف �أي مكان وزمان ومن دون �شروط م�شبقة، وذلك يف �إطار 

�جلهود �لر�مية لإخالء �شبه �جلزيرة �لكورية من �ل�شالح �لنووي.
غري �أن بيونغ يانغ رف�شت �لدعوة حتى �لآن، متهمة و��شنطن بانتهاج “�شيا�شات 
مل  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  �حلاكم  �لعمال  حلزب  رئي�شي  �جتماع  نهاية  يف  عد�ئية«. 
ياأت كيم على ذكر �لوليات �ملتحدة �إطالقا. وبدل من �إطالق �ملو�قف �ل�شيا�شية 

�أن تو��شل كوريا �ل�شمالية �إطالق �ل�شو�ريخ منذ �لعام �ملا�شي«. و�أكد كي�شيد� 
�لتي قد  �ل�شو�ريخ  �لتفا�شيل ومنها عدد  �ليابانية ب�شدد حتليل  �أن �حلكومة 

تكون �أطلقت.
ترد  “مل  لل�شحافيني  مات�شونو  هريوكازو  �حلكوميني  �ملتحدثني  كبري  وق��ال 
و�أ�شاف  لأ�شر�ر”.  �ليابانية  و�ل�شفن  �لطائر�ت  تعر�س  �لآن عن  تقارير حتى 
“نو��شل �إجر�ء �لتحليالت لكن �إذ� �شار �ملقذوف يف مد�ر عادي، يتوقع �أن يكون 

قد عرب قر�بة 500 كلم و�شقط خارج �ملنطقة �لقت�شادية �خلال�شة لليابان«.
�ملا�شي  �لأ�شبوع  �ل�شمايل  �لكوري  للزعيم  خطاب  �أعقاب  يف  �لتجربة  وج��اءت 

تعهد فيه مو��شلة بناء �لقدر�ت �لع�شكرية لبالده.
وقالت جني يل �لباحثة يف معهد ودرو ويل�شون �لدويل ومقره و��شنطن “�أتوقع 
بتح�شني  لها  ت�شمح  بطريقة  تر�شانتها  تطوير  يف  �ل�شمالية  كوريا  ت�شتمر  �أن 

موقعها �ل�شرت�تيجي خالل فرتة تغري�ت �شيا�شية يف �ملنطقة«.
يف 2021 �أعلنت كوريا �ل�شمالية �أّنها �أجرت �شل�شلة �ختبار�ت �شاروخية ناجحة 

ب�شاأن �لدبلوما�شية �لتي كانت تر�شد �أي موؤ�شر�ت ب�شاأنها يف كل خطابات كيم 
يف  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  ركز  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  يف  �جلديد  �لعام  مبنا�شبة 

خطاب طويل على �لأمن �لغذ�ئي و�لتنمية.
بالعتبار  �لأخ��ذ  مع  �لع�شكرية  قدر�تها  تعزيز  �شتو��شل  يانغ  بيونغ  �إن  وق��ال 

“�لبيئة �لع�شكرية ل�شبه �جلزيرة �لكورية” و�لو�شع �لدويل �ملتغري.
يف  بيوم-�شول  �شني  �لقومي  �لأم���ن  لأب��ح��اث  �ل��ك��وري  �ملعهد  يف  �لباحث  ور�أى 
ت�شريحات لوكالة فر�ن�س بر�س �أن “بيونغ يانغ ب�شدد توجيه ر�شالة للوليات 

�ملتحدة مفادها �أنها لن تتغري و�أن على و��شنطن بالتايل �لتنازل«.
برناجميها  خلفية  على  �شديدة  دول��ي��ة  عقوبات  م��ن  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وت��ع��اين 
�لفقرية  �لدولة  هذه  يف  �لقت�شادية  �ل�شعوبات  وتفاقمت  و�لبال�شتي.  �لنووي 

على �إثر فر�شها �إغالقا �شارما ملنع تف�شي جائحة كوفيد.
�لرب�مج،  تلك  من  ينل  مل  �لوباء  خ��الل  �ملتدهور  �لقت�شادي  �لو�شع  �أن  غري 
تقرير  يف  جاء  ح�شبما  �لأ�شلحة،  لتطوير  م�شاعيها  �ل�شمالية  كوريا  وو��شلت 

لالأمم �ملتحدة يف ت�شرين �لأول-�أكتوبر.
ويت�شاعد �لقلق �إز�ء �أزمة مو�د غذ�ئية �شاملة يف كوريا �ل�شمالية. وحذر خبري 
�أن  م��ن  �لأول-�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  �لإن�����ش��ان يف  �ملتحدة يف جم��ال حقوق  �لأمم  يف 

�لأ�شخا�س �لأكر �شعفا يو�جهون “خطر �ملجاعة«.
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عربي ودويل

نهاية  خ��ط��ورة. يف  �أك��ر  جعلتها 
�إىل  رو���ش��ي��ا  ح��اج��ة  �إن  �مل���ط���اف، 
�مل�����زي�����د م�����ن �لأ�����ش����خ����ا�����س هي 
�لعدو�ين  ملوقفها  حمفزة  حاجة 
�حل�����ايل جت����اه �أوك����ر�ن����ي����ا. وق���ال 
بوتني �إن �شبح رو�شيا �شبه خالية 
م���ن �ل�����ش��ك��ان ي���ط���ارده �أك����ر من 
غ���ريه – ح��ت��ى ول���و ك��ان��ت فكرة 
رو�شيا  �إىل  �لأوكر�نيني  �ن�شمام 
�شاحلني  مو�طنني  يكونو�  لكي 
بح�شب  ك��ب��ري  ح���د  �إىل  وه��م��ي��ة 
رو�شيا  دميوغر�فيا  لكن  �لكاتب. 
�لطويل  �لت�شعينيات  وظل حقبة 
ي���ع���رق���الن ب�����ش��دة م���ا مي��ك��ن �أن 
يز�ل  ل  �لآن.  �ل��ك��رم��ل��ني  يفعله 
ما�شي رو�شيا �لقريب يثقل كاهل 

طموحات رو�شيا �مل�شتقبلية.

جدية فقط يف �ملدينة، وهو �أدنى 
�لأول- رقم منذ منت�شف كانون 

نائب  غو�نغي  م��ا  ق��ال  دي�شمرب. 
�ملقاطعة  يف  �ل�شحة  جلنة  مدير 
ع����دد  �أن  م�����ن  �ل�����رغ�����م  “على 
عدة  منذ  مرتفعا  كان  �لإ�شابات 
�مل�شار  على  �ل�شيطرة  متت  �أي���ام، 
كوفيد”  لن��ت�����ش��ار  �ل��ت�����ش��اع��دي 

على م�شتوى �لأحياء �ل�شكنية.
على �شبكات �لتو��شل �لجتماعي، 
��شتكى م�شتخدمو �لإنرتنت من 
م��دي��ن��ة ���ش��ي��اآن م���ن ن��ق�����س �مل���و�د 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة ب�����ش��ب��ب �ل��ف��و���ش��ى يف 

�لتنظيم على حد قولهم.

•• وا�صنطن-وكاالت

يف  �لعليا  �ل��در����ش��ات  ط��ال��ب  ر�أى 
هارفارد  بجامعة  كينيدي  كلية 
برنت بيبادي �أن عنو�ناً مهماً فات 
�لأخبار �لتي حتدثت طو�ل �شنة 
رو�شيا قو�تها  2021 عن ح�شد 

على �حلدود مع �أوكر�نيا.
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  ه����دد  ب��ي��ن��م��ا 
ف�����الدمي�����ري ب����وت����ني �أوك�����ر�ن�����ي�����ا، 
�نخفا�س  �أك��رب  من  رو�شيا  عانت 
���ش��ك��ان��ه��ا منذ  ع�����دد  ط��ب��ي��ع��ي يف 
�حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة. فهي 
بني  �شخ�س  �أل����ف   997 ف��ق��دت 
�أكتوبر “ت�شرين �لأول” 2020 
 .2021 “�أيلول”  و���ش��ب��ت��م��رب 
�شحايا  ع��دد  �أن  من  �لرغم  على 
خطري�ً،  ك����ان  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
وع����ل����ى �لأرج����������ح �أك�������رب مم�����ا مت 
�لإبالغ عنه بكثري، مل يكن �لأمر 

عبارة عن حالة ��شتثنائية.

افتتاح لجتاه طويل
“فورين  جملة  يف  ب��ي��ب��ادي  كتب 
رو�شيا  �شهدته  م��ا  �أن  بولي�شي” 
�فتتاحاً لجتاه طويل �ملدى  كان 
�لعقد  يف  ج��دي  ب�شكل  �شيتجلى 
�ملقبل. رو�شيا على و�شك �لدخول 
ف�����رتة م���ط���ول���ة وم�����وؤمل�����ة من  يف 
�لد�خلي،  �لدميوغر�يف  �لتدهور 
مبا يعقد طموحاتها �لتو�شعية يف 
�خلارج. تعود جذور هذ� �لتدهور 
�لتي  و�لفو�شى  �لت�شعينات  �إىل 
�أحدثها �نتقال رو�شيا �إىل مرحلة 

من  �ل�شوفياتي،  �لحت��اد  بعد  ما 
�إىل  مركزياً  له  خمطط  �قت�شاد 
�آخر ر�أ�شمايل مبني على �ل�شوق.

بالفو�شى  �لن�����ت�����ق�����ال  �ت���������ش����م 
�ملتف�شية  و�لبطالة  �لقت�شادية 
و�لإدم���������ان ع��ل��ى �ل���ك���ح���ول وهي 
رو�شيا  لتعطي  جتمعت  ع��و�م��ل 
معدلت  �أدن���ى  �أح��د  وجيز  ب�شكل 
�ل��ع��م��ر �مل��ت��وق��ع��ة ل���ل���ذك���ور حول 
�لتاأثري  ك���ان  ذل����ك،  �ل���ع���امل. م��ع 
�لنهيار  ه����و  دمي����وم����ة  �لأك�������ر 
�ملو�ليد.  م���ع���دلت  يف  �مل���ت���ز�م���ن 
 ،2007 وح���ت���ى   1993 م����ن 
�ن��خ��ف�����س م���ع���دل �خل�����ش��وب��ة يف 
رو�شيا �إىل ما دون 1.5 وهو �أدنى 
بكثري من معدل �ل�شتبد�ل 2.1 
�ل�شروري للحفاظ على ��شتقر�ر 

عدد �ل�شكان.

هذا ما حدث بال�صبط
هذ�  ت��اأث��ري�ت  �أن  بيبادي  �أ���ش��اف 
�لن���ه���ي���ار �ل����در�م����ي و�مل���ط���ول يف 
و��شحة  ت�شبح  �ملو�ليد  معدلت 
�إىل  ���ش��ري��ع��ة  ن��ظ��رة  تظهر  �لآن. 
�لتاأثري  ه����ذ�  �ل�����ش��ك��اين  �ل���ه���رم 
 12.5 �لتفاعلي. هنالك حو�يل 
�أعمارهم  ت���رت�وح  رو���ش��ي  مليون 
وق��د ولدو�  �شنة   34 و   30 ب��ني 
ح����و�يل �أو ق��ب��ل �ن��ه��ي��ار �لحت���اد 
ق�شرية.  ب���ف���رتة  �ل�������ش���وف���ي���ات���ي 
مليون   6.5 ق��ر�ب��ة  هنالك  لكن 
���ش��خ�����س ت�����رت�وح �أع���م���اره���م بني 
خالل  ول������دو�  ���ش��ن��ة   24 و   20
رو�شيا  �شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ف��و���ش��ى 

�ل�شكاين  �لنخفا�س  �إن  بلغاريا. 
كوفيد- ي�شبق  رو�شيا  �لأخ��ري يف 

بثقل  �أرخ���ت  �جل��ائ��ح��ة  لكن   19
كبري مما �أدى �إىل مفاقمته.

حل قريب؟
جت���ع���ل  �أن  �مل������ح������ت������م������ل  م���������ن 
�لنظرة  ه���ذه  �مل��ع��اك�����ش��ة  �ل��ه��ج��رة 
لطاملا  كاآبة.  �أق��ل  �لدميوغر�فية 
�لهجرة  ع��ل��ى  رو����ش���ي���ا  �ع���ت���م���دت 
�ل�شوفياتية  �جل��م��ه��وري��ات  م���ن 
�خل�شارة  عن  للتعوي�س  �ل�شابقة 
�لد�خل،  يف  �لطبيعية  �ل�شكانية 
وخ��������الل �ل���������ش����ن����و�ت �لأخ���������رية، 
�لرو�س  لت�شجيع  جهودها  ع��ززت 
يف ك��ل م��ك��ان، م��ن �أوك��ر�ن��ي��ا �إىل 
�لهجرة  ع���ل���ى  �لأوروغ�����������������و�ي، 
ح��ت��ى يف هذه  ل��ك��ن  رو���ش��ي��ا.  �إىل 
�حلالة، يبقى �لجتاه �لت�شاعدي 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي حم������دود�ً. ل��ق��د دفع 
�لرو�شي  �لق���ت�������ش���ادي  �ل����رك����ود 
�لبحث عن فر�س  �إىل  �لآخ��ري��ن 
وبب�شاطة،  �خل��ارج.  يف  �قت�شادية 
�إن �لعديد من �لأ�شخا�س �لأكر 
ق���اب���ل���ي���ة ل���ل���ه���ج���رة ق����د ه���اج���رو� 
�لهجرة،  تعزيز  باإمكان  بالفعل. 
وه��و �أم��ر بحد ذ�ت��ه غري مرجح، 
�أن يخفف من �لنح�شار �ل�شكاين 
يف رو�شيا لكنه ل ي�شتطيع وقفه.

�صبب التقييد الأول
�لو�قع  ه��ذ�  �إن  �ل��ك��ات��ب،  بح�شب 
�أعظم  رمب����ا  ه���و  �ل���دمي���وغ���ر�يف 
ي��ق��ي��د ط���م���وح���ات بوتني  ع���ام���ل 

�لقاعدة  هذه  �لت�شعينات.  �أو�خ��ر 
�لأ�شغر من �لنا�س �لقادرين على 
�ملو�ليد  �أن معدل  �لإجن��اب تعني 
ينخف�س.  �أن  تقريباً  ل��ه  حمتم 
وه����ذ� ب��ال�����ش��ب��ط م��ا ح����دث. بعد 
�ل�شكاين  �لنمو  فرتة وجيزة من 
�لطبيعي يف �أو��شط �لعقد �ملا�شي، 
بد�أ عدد �شكان رو�شيا ينكم�س من 
و�شي�شتمر   .2019 يف  ج��دي��د 
بالنخفا�س يف �مل�شتقبل �ملنظور.

امل�صهد يزداد قتامة
�لدميوغر�فية  �لتوقعات  �زد�دت 
كوفيد-19.  و���ش��ول  م��ع  قتامة 
�لكرملني  جت����اه����ل  �أن  ي����ب����دو 
�لأويل لكوفيد-19 وجهود ن�شر 
يف  �للقاح  ع��ن  م�شللة  معلومات 
�لغرب قد ت�شببت بنتائج عك�شية 
على مو�طنيه مما �أدى �إىل ن�شبة 
�لأدنى  بني  من  هي  �للقاح  تلقي 
�نخفا�س  �إن  �ملتطور.  �ل��ع��امل  يف 
تلقي �للقاح مع نهج عدم �لتدخل 
يف  و�شعف  كوفيد-19  ملو�جهة 
عو�مل  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ن��ظ��ام 
�شاهمت يف و�حدة من �أعلى ن�شب 
�ل��وف��ي��ات �ل��ن��اج��م��ة ع��ن فريو�س 
ك�������ورون�������ا. �أح���������ش����ت �حل���ك���وم���ة 
�ألف وفاة،   300 �لرو�شية قر�بة 
لكن تقدير�ً �أكر موثوقية �شادر�ً 
ع��ن جم��ل��ة �إي��ك��ون��وم��ي�����ش��ت ي�شع 
بح�شب  وف��اة  مليون  عند  �ل��رق��م 
�لكاتب. وهذ� مينح رو�شيا �ل�شمة 
�أكر  �ملريبة بوجود ن�شبة وفيات 
با�شتثناء  �أخ�����رى  دول����ة  �أي  م���ن 

رو�شيا  ب��اإخ��ر�ج  ب��دء�ً  �لقت�شادي 
من نظام �شويفت للرت��شل �ملايل 
�لدويل و�شوًل �إىل �إلغاء م�شروع 
ق��د تطلق هذه   .2 ن��ورد �شرتمي 
�لعقوبات تدفقات للر�شاميل �إىل 
بفو�شى  وتت�شبب  رو���ش��ي��ا  خ���ارج 
رو�شيا  ت�����ش��ه��ده��ا  مل  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
م��ن��ذ �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات مب���ا ي��ح��د من 
م��ع��دل �ل����ولد�ت يف �أك���ر حلظة 

�حتياجها �إىل رفع هذ� �ملعدل.

طموحات رو�صيا
وما�صيها القريب

م��ع ذل���ك، وع��و���ش��اً ع��ن �أن تكون 
�لكاتب  ي�����رى  م���ق���ي���د�ً،  ع����ام����اًل 
�أن�������ه م�����ن �مل���ح���ت���م���ل �ل�����ق�����ول �إن 
�ل�شعيفة  رو���ش��ي��ا  دمي��وغ��ر�ف��ي��ا 

لرو�شيا حتمل �لت�شحية به.

ماذا عن ال�صبب الثاين؟
لطموحات  �ملقيد  �لثاين  �لعامل 
يرتبط  ل��ب��ي��ب��ادي  وف���ق���اً  ب���وت���ني 
خطوة  �أي  ع���ل���ى  �ل�����غ�����رب  ب������رد 
يتناق�س  �أوكر�نيا.  حيال  رو�شية 
�لأك�������ادمي�������ي�������ون ح�������ول ج�����دوى 
�ل�شلوك لكن  �لعقوبات يف تغيري 
تاأثريها �لقت�شادي كان و��شحاً. 
�أ�شغر  رو���ش��ي��ا  �ق��ت�����ش��اد  ي����ز�ل  ل 
2014، حني  عليه يف  ك��ان  مم��ا 
على  �لغربية  �لعقوبات  �شاعدت 
رو���ش��ي��ا ب�����ش��ب��ب ���ش��م��ه��ا �ل���ق���رم يف 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  تقلي�س 
باأكر من �لربع. ول يز�ل �لغرب 
�إنز�ل �ملزيد من �لأمل  قادر�ً على 

ل�شببني.  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �لتو�شعية 
�شيت�شبب  لأوك��ر�ن��ي��ا  �ج��ت��ي��اح  �أي 
ب�������ش���ري���ة خ����ط����رية على  ب���ك���ل���ف���ة 
رو���ش��ي��ا م���ع مت��ت��ع �لأوك���ر�ن���ي���ني 
ملقاومة  و�حل����اف����ز  ب��ال���ش��ت��ع��د�د 
�ل��رو���ش��ي بطريقة مل  �لح��ت��الل 
رو�شيا  ���ش��م��ت  ح���ني  ي��ظ��ه��روه��ا 
ذلك  �أع��ل��ن   .2014 �شنة  �ل��ق��رم 
وزير �لدفاع �لأوكر�ين �أوليك�شي 
رزن���ي���ك���وف ب���و����ش���وح ق���ائ���اًل �إن���ه 
�شك  بال  �أوكر�نيا  �شتعاين  بينما 
ترثي  “لن  ف��ه��ي  �حل������رب،  م���ن 
�ل�شحايا  وغ��ال��ب��ي��ة  وحدها”. 
�ل���رو����س ���ش��ت��ك��ون م��ن �جل��ن��ود يف 
�ملنتمون  وه�����م  �لع�شرينات،  عمر 
�إىل �جليل �ل�شغري نف�شه �ملولود 
ميكن  ل  و�ل��ذي  �لت�شعينيات،  يف 

مليون ن�شمة طلبت من �ملو�طنني 
�لبقاء يف بيوتهم بعد ر�شد ثالث 
يظهر  مل  لأ���ش��خ��ا���س  �إ����ش���اب���ات 

عليهم �أي �أعر��س.
و���ش��ب��ب �ل��ت��ز�م �مل��دي��ن��ت��ني �حلذر 
�شياآن  م���ن م��دي��ن��ة  ق��رب��ه��م��ا  ه���و 
�ملجاورة  ���ش��ان��ت�����ش��ي  م��ق��اط��ع��ة  يف 
بوؤرة غري م�شبوقة  حيث ر�شدت 
�لأ�شابيع  يف   2020 منذ  للوباء 
�ل�شلطات  و�أم���������رت  �لأخ����������رية. 
مليون  ل�13  ف��ح��و���س  ب���اإج���ر�ء 
�لبقاء  ع��ل��ى  و�أج���ربت���ه���م  ���ش��اك��ن 
وز�رة  وحت����دث����ت  م���ن���ازل���ه���م.  يف 
�أ�شابة   35 عن  �لأربعاء  �ل�شحة 

�لأ�شابيع  يف  �لإ�شابات  عدد  وبلغ 
ت�شجل  مل  م�����ش��ت��وي��ات  �لأخ������رية 
منذ �آذ�ر/مار�س 2020، ترت�وح 
بني مئة و�أك��ر من مئتني. لكن 
�أعلنت  �إذ  ب��د�أ  �لنح�شار  �أن  يبدو 
وز�رة �ل�شحة �لأربعاء 91 �إ�شابة 

جديدة فقط.
مفرتق  ت�شكل  �لتي  ت�شنغت�شو  يف 
و�لطرق  �حل��دي��د  ل�شكك  ط���رق 
�ل�شلطات حجر�  �لربية، فر�شت 
ت�شم ع�شر�ت  �أحياء  ثمانية  على 

�لآلف من �ل�شكان.
وكانت يوت�شو وهي مدينة �أخرى 
 1،2 �شكانها  يبلغ عدد  يف هينان 

•• بكني-اأ ف ب

و�شط  يف  ت�شنغت�شو  مدينة  ب��د�أت 
�ل�����ش��ني  �أم�����س �لأرب���ع���اء فح�س 
���ش��ك��ان��ه��ا �ل���ب���ال���غ ع����دده����م 12 
مليون ن�شمة بعد ت�شجيلها ب�شع 
�أعلنت  ب��ي��ن��م��ا  ب��ك��وف��ي��د  �إ����ش���اب���ات 
�شياآن �أنها “�شيطرت” على بوؤرة 

حديثة للمر�س.
بيان  يف  �مل��دي��ن��ة  �شلطات  وق��ال��ت 
�لأربعاء �إن كل �ل�شكان يخ�شعون 
حلجر جزئي ويجب �أن يخ�شعو� 
لفح�س “لك�شف �أي �إ�شابات غري 
ت�شنغت�شو  �شكان”  ب���ني  م��ع��ل��ن��ة 
يف  �إ�شابة   11 فيها  �شجلت  �لتي 
بال  ت�شع  بينها  �لأخ����رية،  �لأي����ام 

�أعر��س.
وكانت �ل�شني جنحت يف �لق�شاء 
على �ملر�س على �أر��شيها �إىل حد 
بف�شل   ،2020 ربيع  منذ  كبري 
�إج�����ر�ء�ت ���ش��ارم��ة، م��ن فحو�س 
�لتحركات  تتبع  �إىل  ج��د�  كثيفة 
�ملحمول  �لهاتف  تطبيقات  ع��رب 
باأكملها عند  �أحياء  �أو حتى عزل 

تف�شي �ملر�س.
ومل متنع هذه �لإج��ر�ء�ت ظهور 
بقيت  ل����ك����ورون����ا  ����ش���غ���رية  ب�������وؤر 
بالعديد  م��ق��ارن��ة  حم����دودة ج���د� 
�لبلد�ن �لأخ��رى لكنها تثري  من 
قلق �ل�شكان يف هذه �لفرتة �لتي 
�لأوملبية  �لأل����ع����اب  دورة  ت�����ش��ب��ق 
�ل�شتوية يف بكني �لتي تنظم من 

04 �إىل 20 �شباط/فرب�ير.

فورين بولي�شي: رو�شيا ل متلك دميوغر�فيا �حلرب

حرب �لكيبورد.. ملاذ� تلجاأ �إ�شر�ئيل و�إير�ن لل�شر�ع �لإلكرتوين؟ •• عوا�صم-وكاالت

مو�لني  قر��شنة  لهجوم  �إ�شر�ئيلية  �شحيفة  موقع  تعر�س  و�ح��د  ي��وم  يف 
لإير�ن، وتوقفت بور�شة �إير�ن عن �لعمل نتيجة هجوم قر��شنة مماثل، ما 

يلفت �لنظر �إىل تاأجج “�حلرب �ل�شيرب�نية” بني �لطرفني.
ووف��ق��ا مل��ا ن�����ش��رت��ه م��و�ق��ع �إي���ر�ن���ي���ة، ف��ن��ظ��ام ت����د�ول �ل��ب��ور���ش��ة يف طهر�ن 
حتى  ل�شاعات  �لعمل  �أوق��ف  قر��شنة  من  لهجوم  تعر�س   )TSETMC(

�نتهت �مل�شكلة، ومل يتم �لإعالن عمن ور�ءه.
ويف �لوقت نف�شه، تعر�س موقع �شحيفة “جريوز�ليم بو�شت” �لإ�شر�ئيلية 
قا�شم  �لإي���ر�ين  �لقد�س  فيلق  قائد  ملقتل  �لثانية  �ل��ذك��رى  ل��الخ��رت�ق، يف 

�شليماين، ون�شر �لقر��شنة �شورة له.
�أننا  تعتقد  ل  “�أين  تقول:  �ل�شحيفة  موقع  على  ر�شالة  �ملت�شللون  ون�شر 
�لرئي�س  �إىل  �شليماين  �لذي وجهه  �ل�شوؤ�ل  �إىل  �إ�شارة  يف  قريبون منك”، 

�لأمريكي �ل�شابق دونالد تر�مب قبل مقتله.
مت�شللني  �أن  دي�شمرب   29 ي��وم  �لإ�شر�ئيلية   ”12 “�لقناة  �أف���ادت  كذلك 

يعتقد �أنهم على �شلة باإير�ن “��شتهدفو� ن�شطاء �لليكود«.
�إ�شر�ئيل و�إير�ن م�شتمرة منذ �شنو�ت، و�أ�شهرها  و�حلرب �ل�شيرب�نية بني 

يف  �ل�شابق  �مل�شوؤول  وي�شنفها  �شيرب�نيًّا،  جي�ًشا  �إي���ر�ن  متتلك  �ملقابل،  يف 
�لإلكرتونية”،  “�حلرب  كتاب  وموؤّلف  �لأمريكي  �لقومي  �لأم��ن  جمل�س 
ري��ت�����ش��ارد ك����الرك، ب��اأن��ه��ا ت��ق��ع ب��ع��د �ل�����ش��ني م��ن ح��ي��ث �م��ت��الك �لقدر�ت 

�لهجومية يف �حلرب �لإلكرتونية.
و�لتكنولوجيا �شمن  �لت�شالت  �لأمريكية قطاع  �خلز�نة  وز�رة  و�أدرج��ت 
تابعة  و�شركات  �ل��ق��ادة  كبار  م��ن   9 على  عقوبات  منها  �لعقوبات،  لئحة 
ملجموعة معهد “مبنا” �لتابع للحر�س �لثوري �لإير�ين بتهم �شن هجمات 

�شيرب�نية على �أمريكا و�أوروبا.

 حرب امل�صتقبل البديلة
و�حلرب �ل�شيرب�نية �أكر تاأثرًي� و�أقل تكلفة يف �خل�شائر �لب�شرية و�ملادية؛ 
�لأه����د�ف يف مرمى  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إي����ر�ن  لإح����ر�ز  �شاحة مف�شلة  م��ا جعلها 
“�شكاي نيوز عربية”،  بع�شهما. كما يرى متخ�ش�شون يف حديثهم ملوقع 

ج�شيمة  �أ���ش��ر�ر�  �شبب  �ل��ذي   ،StuxNet( 2010( �شتوك�شنت  فريو�س 
لربنامج �إير�ن �لنووي. و�شملت �لهجوم �لإلكرتوين على من�شاآت �لإمد�د 
بالبنزين  �ل�����ش��ي��ار�ت  ت��زوي��د  �ل���ذي عطل  �ملا�شي  �أك��ت��وب��ر   26 ب��ال��وق��ود يف 
باأنها رمبا  �إ�شر�ئيل  �إير�نيون  �إي��ر�ن، و�تهم  4300 حمطة يف  �ملدعوم يف 

ور�ء �لهجوم.

الوحدة 8200
�جلي�س  فى   8200 فالوحدة  �لإ�شر�ئيلية،  �ل�شحافة  ت�شريبات  وبح�شب 
“نطنز”  من�شاأة  ف��ى  �لطاقة  ت��وزي��ع  �شبكة  �نهيار  ور�ء  تقف  �لإ�شر�ئيلي 
�لنووية. ويبلغ قو�م �لوحدة 8200 جندي يتحدثون �لعربية و�لفار�شية؛ 
لنحد�ر بع�شهم من عائالت قادمة من �إير�ن، ومقرها �لرئي�شي يف منطقة 
�لتن�شت،  قو�عد  �أك��رب  من  و�ح��دة  �أ�شبحت  �أمريكية  ومب�شاعدة  جليلوت، 

وفقا ل�شحيفة “م�شرق” �لإير�نية.

�أنها من حروب �مل�شتقبل، يف ظل �عتماد �لعامل على �لتكنولوجيا كقاطرة 
لل�شناعات �لع�شكرية و�لقت�شاد.

نف�شه  ي��رى  �لبلدين  كال  �إن  رح��م��اين،  حممد  �لإي���ر�ين،  �ل�شحفي  يقول 
�أ�شعف من �لدخول يف مو�جهة ع�شكرية؛ فاإ�شر�ئيل تدرك �أن توجيه �شربة 
�ملجاورة،  �ل��دول  يف  �إي���ر�ن  وك��الء  فعل  ب��رد  �شُتقابل  طهر�ن  �إىل  ع�شكرية 
وباملثل، تخ�شى �إير�ن من رد فعل حلفاء �إ�شر�ئيل �إذ� وجهت �إليها �شربات 

مماثلة.
�إي��ر�ن يف رد فعلها مل تكن بنف�س �مل�شتوى؛ فلم ت�شتطع  �أن  �أن��ه يرى  غري 
مهاجمة �لبنية �لتحتية �ل�شرت�تيجية لإ�شر�ئيل، ول ميكن مقارنة هجوم 
�إلكرتوين على موقع نووي �أو بور�شة طهر�ن، بهجوم على موقع �شحيفة 

�إ�شر�ئيلية.
وي�شع �لباحث يف �ل�شاأن �لإير�ين و�لقيادي بحزب �لت�شامن �لدميقر�طي 
ا لعدم  �لأحو�زي، وجد�ن عبد�لرحمن، �شعف �لقت�شاد �لإير�ين �شبًبا قويًّ

�للجوء للخيار �لع�شكري.
ويف ر�أيه، فاإنه رغم �أن �إير�ن لديها كفاءة يف �حلرب �ل�شيرب�نية، فاإنها مل 
هت لأهد�ف ع�شكرية  ت�شتطع حمايتها من �لهجمات �لإ�شر�ئيلية �لتي ُوجِّ

و�قت�شادية.

مدينة �شينية تفح�س 12 مليون ن�شمة ب�شبب كوفيد 

زيادة �إ�شابات كورونا �إىل مثليها يف �أوكيناو� �ليابانية 
•• طوكيو-رويرتز

�أ�شبحت جزيرة �أوكيناو� �ليابانية  �أم�س �لأربعاء بوؤرة 
�لإ�شابات  ز�دت  حيث  كورونا  لفريو�س  جديدة  �نت�شار 
لأكر من مثلي عددها �أم�س ويدر�س �مل�شوؤولون فر�س 

تد�بري عاجلة لل�شيطرة على �لو�شع.
وز�دت حالت �لإ�شابة �جلديدة يف �ملقاطعة �لو�قع يف 
جنوب �ليابان من 225 حالة �أم�س �لثالثاء �إىل 623 
حالة �أم�س �لأربعاء، وهو �أكرب عدد منذ �أغ�شط�س �آب، 
و�لأكرب  �ملوجة �خلام�شة  ذروة  �ليابان يف  كانت  عندما 

من جائحة كوفيد-19.
�أم�����س �لأربعاء  �أوك���ي���ن���او�  وق����ال دي��ن��ي ت��ام��اك��ي ح��اك��م 
�ل�شاد�شة من  �ملوجة  �أوكيناو� دخلت يف  �إن  لل�شحفيني 
�أوميكرون �شديد  �لتف�شي و�ل�شبب يف ذلك هو متحور 

�لعدوى. وقالت وز�رة �ل�شحة �إنه مت ت�شجيل �إجمايل 
�ليابان،  يف  �أوم��ي��ك��رون  مبتحور  �إ�شابة  حالة   1191
منها 479 حالة عدوى حملية، بدء� من �أم�س �لأول 

�لثالثاء.
�أوكيناو�  يف  �ل�شحة  خ���رب�ء  �إن  حملي  م�����ش��وؤول  وق���ال 
�شيجتمعون يف وقت لحق �أم�س �لأربعاء لتحديد ما �إذ� 
كان من �ل�شروري طلب فر�س تد�بري عاجلة من قبل 

�حلكومة �ملركزية.
�ملطاعم  ع��م��ل  ���ش��اع��ات  حت��دي��د  �ل��ت��د�ب��ري  و�شتت�شمن 

و�حلانات.
كورونا يف  �ليومية بفريو�س  �لإ�شابة  و�رتفعت حالت 
عدد  �أك��رب  وه��و  �لأرب��ع��اء  حالة  �ألفي  متجاوزة  �ليابان 
هيئة  ن�شرته  لإح�شاء  وفقا  �أي��ل��ول  �شبتمرب   26 منذ 

�لإذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية �إن.�إت�س.كيه.

�أ�شرت�ليا و�ليابان توقعان معاهدة 
للتعاون �لأمني و�لدفاعي 

•• ملبورن-رويرتز

لتوقيع  و�ليابان  �أ�شرت�ليا  ت�شتعد 
�لأمني  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  م��ع��اه��دة 
�فرت��شية  قمة  خ��الل  و�لدفاعي 
بعدما  وذل�����ك  �خل��م��ي�����س،  �ل���ي���وم 
فوميو  �ليابان  وزر�ء  رئي�س  �ألغى 
�أ�شرت�ليا  �إىل  رح��ل��ت��ني  ك��ي�����ش��ي��د� 
زيادة  ب�شبب  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات 

�إ�شابات كوفيد-19.
�لأ�شرت�يل  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وق���ال 
�لزعيمني  �إن  م��وري�����ش��ون  ���ش��ك��وت 
�لو�شول  )�ت���ف���اق���ي���ة  ���ش��ي��وق��ع��ان 
�لأوىل  للمرة  ت�شع  �لتي  �ملتبادل( 
�إط����ار ع��م��ل ل��ل��ت��ع��اون ب��ني �لقو�ت 

�مل�شلحة يف �لبلدين.
هذه  “�شتكون  ب��ي��ان  يف  و�أ����ش���اف 
�لتفاقية تعبري� عن �لتز�م �لبلدين 
للتحديات  للت�شدي  معا  بالعمل 
�مل�شرتكة  �ل�شرت�تيجية  �لأمنية 
�ل��ت��ي ن��و�ج��ه��ه��ا، ول��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
�ملحيطني  منطقة  و��شتقر�ر  �أم��ن 

�لهندي و�لهادي«.
ومن �شاأن تدعيم �لعالقات �لأمنية 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ي��ع��زز ج��ه��ود  �أن 
فيما  و�أ�شرت�ليا،  و�لهند  و�ليابان 
ي���ع���رف ب���ال���رب���اع���ي، ل��ل��ع��م��ل على 
�مل�شرتكة  �ل��ق��ل��ق  ب��و�ع��ث  م��ع��اجل��ة 
ب�شاأن �ل�شني يف منطقة �ملحيطني 

�لهندي و�لهادي.
�أي�شا  و�ليابان  �أ�شرت�ليا  وتخطط 
�ل�شر�كة  ت��ع��زي��ز  ف��ر���س  ملناق�شة 
ب�شاأن  و�ل�شركات  �حلكومتني  بني 
و�لتكنولوجيا  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة 

�حل�شا�شة.

�أطباء �لهند يحثون على �لتاأهب ملوجة جديدة من كوفيد 
•• نيودلهي-رويرتز

 58097 ت�شجيل  �لهندية  �ل�شحة  وز�رة  ب��ي��ان��ات  �أظ��ه��رت 
�إ���ش��اب��ة ج��دي��دة بكوفيد-19  �أم�����س �لأرب��ع��اء، وه��و م��ا ميثل 
�أيام فقط، فيما دعا خرب�ء  �أربعة  �مل�شجل قبل  �لرقم  �شعفي 
�مل�شت�شفيات  �كتظاظ  ع��دم  ل�شمان  �ل�شتعد�د  �إىل  �ل�شحة 

مبوجة جديدة من �ملر�شى.
بينهم  وم��ن  �ل�شيا�شيون،  ب��د�  بالقلق،  �لأط��ب��اء  ي�شعر  وبينما 
رئي�س �لوزر�ء ناريندر� مودي، �أقل قلقا من �رتفاع �لإ�شابات 
يف  �لت�شريعية  �لنتخابات  قبل  جتمعات  منهم  كثري  نظم  �إذ 

عدة وليات.

ب�شكل  ت��ت��ز�ي��د  �لإ���ش��اب��ات  �إن  �لهندي������ة  �ل�ش������لطات  وق��ال��ت 
مث������ل  �أماك�ن  يف  �أوميكرون  �ملتحور  تف�شي  مع  �مل��دن  يف  كبري 

نيودلهي.
و�أك�����دت �ل��ه��ن��د ت�شجيل ن��ح��و �أل��ف��ي �إ���ش��اب��ة ب��اأوم��ي��ك��رون مع 
تاأهب  �إىل  �ل��دع��و�ت  يع��������زز  �حل���الت مم��ا  م��ن  �مل��زي��د  ت��وق��ع 

�مل�شت�شفيات.
و�أل���غ���ى م��ع��ه��د ع��م��وم �ل��ه��ن��د ل��ل��ع��ل��وم �ل��ط��ب��ي��ة ع��ط��ل��ة �شتوية 
�لثاين.  كانون  يناير  من  و�لعا�شر  �خلام�س  بني  للموظفني 
�لأيام  يف  بالفريو�س  و�ملمر�شني  �لأط��ب��اء  من  كثري  و�أ�شيب 

�ملا�شية.
وطالبت وز�رة �ل�شحة �شلطات �لوليات �أم�س  �لأول �لثالثاء 

ب�شمان “�أق�شى درجات �ل�شتعد�د ملو�جهة �أي زيادة حمتملة 
يف �لإ�شابات«. و�شددت دلهي �إجر�ء�ت مكافحة �لفريو�س �أم�س 
�لأول �لثالثاء و�أمرت �ل�شكان بالبقاء يف منازلهم يف عطالت 

نهاية �لأ�شبوع بالإ�شافة �إىل حظر جتول ليلي.
وطبقت �لعديد من �ملدن �لأخرى حظر جتول لكن �ل�شيا�شيني 
مل يلغو� �لتجمعات �لنتخابية �لتي نادر� ما ي�شع فيها �لنا�س 

�لكمامات.
�أعلى  ث��اين  �إ���ش��اب��ة يف  35 مليون  م��ن  �أك���ر  �لهند  و���ش��ه��دت 

ح�شيلة بعد �لوليات �ملتحدة.
و�أعلنت وز�رة �ل�شحة ت�شجيل 534 حالة وفاة جديدة  �أم�س 

�لأربعاء لي�شل �لإجمايل �إىل 482551.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

�لريا�شي" �إحدى  ل��الإب��د�ع  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  "جائزة  حتتفي 
يناير   9 �لأح���د  ي��وم  �لعاملية"  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  "مبادر�ت 
2022 بالفائزين يف فئات �لدورة �حلادية ع�شرة من �جلائزة �لأكرب من 
�ملخ�ش�شة  �لإط��الق  على  نوعها  و�لأوىل من  فئاتها  وتعدد  قيمتها  حيث 
لالإبد�ع يف �لعمل �لريا�شي �لتي يرعاها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي، وير�أ�شها �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية.
وي���ق���ام ح��ف��ل ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن يف �ل��ق��اع��ة �جل��ن��وب��ي��ة مب��رك��ز �ملعار�س 
2020" �أكرب و�أه��م حدث يف �لعامل يف  "�إك�شبو دبي  و�ملوؤمتر�ت يف قلب 
جميع �ملجالت، و�شيتم خالل �حلفل تكرمي �ل�شخ�شيات �لقيادية و�شناع 
�لدورتني  يف  �إجن���از�ت  حققو�  �لذين  �لعرب  و�ملبدعني  و�لأب��ط��ال  �لقر�ر 

�لأوملبية و�لبار�ملبية يف طوكيو و�أ�شحاب �لإجناز�ت �لوطنية و�لعربية.
ملف،   409 �جل��ائ��زة  م��ن  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �ل���دورة  بفئات  للفوز  وتناف�س 
توزعو� على �لفئات �لثالث حيث تر�شح 54 ملف يف فئة �لإبد�ع �ملوؤ�ش�شي، 
و29 يف فئة �لإب��د�ع �جلماعي، و326 يف فئة �لإب��د�ع �لفردي، من بيهم 
�لعامل، و165 حملًيا، و235 عربًيا، وت�شمنت  م�شتوى  على  ملفات   9
�مللفات �لتي تر�شحت 300 �إجناز ريا�شي، و29 �خرت�ع و�بتكار ريا�شي، 

و26 �إنتاج علمي ريا�شي، و54 م�شاريع ومبادر�ت وبر�مج ريا�شية.

188 دولة يف 11 دورة من  مرت�صح   2597
مد�ر  على  �جل��ائ��زة  بفئات  للفوز  تر�شحت  �ل��ت��ي  �مل��ل��ف��ات  �إج��م��ايل  و���ش��ل 
جميع دور�ت �جلائزة منذ عام 2009 حتى عام 2021 �إىل 2597 من 
188 دولة، من بينهم 748 من دولة �لإمار�ت، و1621 عربيا، و228 
عامليا، وقد مت تكرمي 258 فائز� من خمتلف جمالت �لعمل �لريا�شي، 
�لإم���ار�ت، و116 عربيا و18عامليا، كما بلغ عدد  124 من دول��ة  منهم 
�لريا�شيني �لفائزين بالفئات �لفردية 188 ريا�شيا و�لفرق �لفائزة 21 
فريقا �إىل جانب فوز 49 موؤ�ش�شة يف فئة �لإبد�ع �ملوؤ�ش�شي حمليا وعربيا 
�أوملبيني ح�شدو�  �أبطال   7 �ل��دورة �حلالية  �لفوز يف  �شرف  ون��ال  ودوليا. 
و1 برونزية يف �لألعاب  ف�شة  و1  ذهبيات   3 منهم  ملونة  ميد�ليات   8
�لأوملبية طوكيو 2020، و2 ذهب و1 ف�شة يف �لألعاب �لبار�ملبية طوكيو 
13 بطل  �ل��دور�ت �لع�شر �ملا�شية  خالل  �جلائزة  كرمت  فيما   ،2020
�أوملبي عربي بلغت ح�شيلة �إجناز�تهم 24 ميد�لية �أوملبية موزعة على 9 

ذهبيات و7 ف�شيات و8 برونزيات.
�ملبدعني يف جميع  ع�شرة من  �حلادية  �ل��دورة  �ملكرمني يف  قائمة  وت�شم 

جمالت �لعمل �لريا�شي كل من:

ال�صخ�صية الريا�صية العاملية:
تقدير�  وذل��ك  باك�شتان،  �ل��وزر�ء يف جمهورية  رئي�س  معايل عمر�ن خان 
جلهوده يف و�شع �لباك�شتان بني �أقوى منتخبات �لعامل يف ريا�شة �لكريكت، 
وقيادته منتخب بالده للفوز بلقب كاأ�س �لعامل للكريكت عام 1992 بعد 
�لتغلب يف �لنهائي على منتخب �إجنلرت�، كما و��شل من خالل جنوميته 
كرمز وطني ريا�شي ثم �شيا�شي بارز ورئي�س ملجل�س �لوزر�ء يف �إلهام �ل�شباب 
�ملجتمع  ومت��ك��ني  خ�شو�شا  و�لكريكت  عموما  �لريا�شة  مكانة  وتعزيز 
�لباك�شتاين من خالل �لريا�شة حيث �أ�شبح ن�شف �شكان �لباك�شتان �لبالغ 
عددهم 221 مليون ن�شمة م�شجعون للكريكت، كما �أ�شبح لدى باك�شتان 
�أطلق يف �لعام 2019 مبادرة  �ألف لعب كريكت م�شجل ر�شميا، كما   42

بقيمة 639 مليون دولر لتعليم �ل�شباب وتقدمي منح در��شية لهم ومن 
106 جامعة، و�أعلن يف يونيو  بينها منح در��شية للموهوبني ريا�شيا يف 
2021 عن مبادرة لت�شييد �أكر من 4000 ملعب كريكت مبعدل ملعب 

لكل حي يف �لباك�شتان. 

ال�صخ�صية الريا�صية العربية:
كونه  �لقطرية،  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  �آل ثاين  �ل�شيخ جوعان بن حمد 
2015 يف حتقيق  �لعام  �لقطرية يف  �لأوملبية  �للجنة  رئا�شته  منذ  جنح 
�لعديد من �لإجناز�ت �لريا�شية �لعاملية، ويف مقدمتها حتقي�ق �لريا�شيني 
�لقطريني خالل دورة �لألع�اب �لأوملبي�ة يف طوكيو 2020 �أف�شل �إجناز�ت 
بلغت ميد�ليتني ذهبيتني وميد�لية برونزية، كما  �لأوملبي  تاريخهم  ف�ي 
تر�أ�س �للجن�ة �ملنظم�ة لبطول�ة �لعال�م لك�رة �لي�د ف�ي �لدوح�ة عام 2015 
و�شاهم يف ��شت�شافة قطر للعديد من �لفعاليات �لريا�شية �لدولية على 
وحتقي�ق  �لفرو�ش�ية  ريا�ش�ة  تطوي�ر  وكذلك  �لريا�شات،  جميع  م�شتوى 
�شاهم يف فوز بالده بتنظيم دورة  �إجن��از�ت عاملية، كما  �لقطري�ة  �خليول 
�لألعاب �لآ�شيوية �ملقررة �شنة 2030 لتكون �ملرة �لثانية �لتي ت�شت�شيف 

فيها قطر هذه �لدورة بعد عام 2006.

الريا�صي املحلي:
علي �أحمد مبخوت، وذلك لتحقيقه �إجناز�ت و�أرقام تاريخية على �مل�شتوى 
بر�شيد  �لإم��ار�ت  ملنتخب  �لتاريخي  �لهد�ف  �أ�شبح  و�لعاملي حيث  �ملحلي 
بر�شيد 175  �لإمار�تي  للدوري  �لتاريخي  �لهد�ف  وكذلك  هدف،   78
حاليا  �لعامل  م�شتوى  على  دويل  ه��د�ف  ثالث  كذلك  ي�شبح  و�أن  ه��دف، 

ويدخل �شمن �لقائمة �لذهبية لهد�يف �لعامل �لتاريخيني.

الإداري املحلي:
�أن�س نا�شر �لعتيبة  وذلك لفوزه برئا�شة �لحتاد �لآ�شيوي ومن�شب نائب 

رئي�س �لحتاد �لدويل للمالكمة.

احلكم املحلي:
�أحمد حممد �حلمادي، وذلك لكونه �أول عربي يتم �ختياره رئي�شا للحكام 
يف �لحتاد �لدويل لرفع �لأثقال لأ�شحاب �لهمم وم�شاركته للمرة �ل�شابعة 

على �لتو�يل يف �لتحكيم بدور�ت �لألعاب �لبار�ملبية.

املدرب املحلي: 
- عبد�لعزيز حممد �ليا�شي )�لعنربي( وذلك لفوزه كمدرب بلقب دوري 
يف  م��رة  لأول   2019  -  2018 مو�شم  يف  �ل��ق��دم  لكرة  �لعربي  �خلليج 
بكاأ�س  �ملحرتفني، وكذلك فوزه  �نطالق دوري  �ل�شارقة منذ  نادي  تاريخ 
قيادته  حت��ت  �ل�شارقة  ن��ادي  وجن��اح   ،2019 ع��ام  �لعربي  �خلليج  �شوبر 
�أبطال  دوري  �ىل  �ل��ت��و�يل  على  مرتني  �لتاأهل  يف  تاريخه  يف  م��رة  ولأول 
مو�شم  �ل��دوري  يف  م��درب  �أف�شل  لقب  على  وح�شوله  للمجموعات،  �آ�شيا 

.2019-2018
�ل�شلة يف  �ملدربني يف كرة  �إبر�هيم �حلو�شني، كونه عميد  - عبد �حلميد 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وقد حقق 58 لقباً حتى �لآن يف م�شريته، 
�أنه توج عام 2001 بلقب  ما بني حملية وخليجية وعربية وقارية، كما 
�أحد فرق  �إمار�تي ينجح يف قيادة  �أول مدرب  �آ�شيا، وهو  �أف�شل مدرب يف 
�ل��ق��ي��ادة �لفنية  ت���وىل  ك��م��ا  ب��ال��ق��ارة،  �ل��ت��ت��وي��ج  ب��ل��وغ من�شات  �إىل  �ل��دول��ة 

للمنتخبات �لوطنية يف دولة �لإمار�ت ومملكة �لبحرين.

الفريق املحلي:
يف  �لذهبية  بامليد�لية  لفوزه  وذل��ك  و�لتحمل،  للقدرة  �لإم���ار�ت  منتخب 
بطولة �لعامل لل�شباب و�لنا�شئني ل�شباقات �لقدرة و�لتحمل مل�شافة 120 

كم باإيطاليا.

املوؤ�ص�صة املحلية:
تنظيم  يف  و�لتميز  للنجاح  وذل��ك  �لهمم،  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
على  �خلام�شة  للمرة   2021 �لبار�ملبية  للرماية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة 

�لتو�يل.

الريا�صي العربي:
منحت هذه �جلائزة لأربعة �أبطال تاألقو� يف �أوملبياد طوكيو هم:

• فريال �أ�شرف عبد �لعزيز )م�شر( حل�شولها على �مليد�لية �لذهبية يف 
�لكار�تيه بدورة �لألعاب �لأوملبية يف طوكيو 2020 وهي �مليد�لية �لذهبية 

�لأوملبية �لأوىل للعرب يف ريا�شة �لكار�تيه.
يف  �لذهبية  �مليد�لية  على  حل�شوله  )ت��ون�����س(  حفناوي  �أي���وب  �أح��م��د   •
�ل�شباحة بدورة �لألعاب �لأوملبية يف طوكيو 2020، وهي �مليد�لية �لعربية 

�لأوملبية �لأوىل يف ريا�شة �ل�شباحة يف م�شابقة 400 مرت
�شباق  يف  �لذهبية  �مليد�لية  على  حل�شوله  )�مل��غ��رب(  �لبقايل  �شفيان   •
�لأوملبية يف طوكيو 2020، لي�شبح  �لألعاب  بدورة  مو�نع  مرت   3000

�أول ريا�شي عربي يفوز بذهبية �أوملبية يف �شباق 3000 مرت مو�نع.
�لف�شية يف  �مليد�لية  حل�شوله على  )�ل�شعودية(  حامدي  علي  ط��ارق   •

�لكار�تيه بدورة �لألعاب �لأوملبية يف طوكيو 2020

الإداري العربي:
و�أفريقية تنتخب كرئي�س  �أول عربية  �آية حممود مدين )م�شر( لكونها 
للخما�شي  �ل���دويل  ب��الحت��اد  �لتنفيذي  �ملكتب  وع�شو  �ل��الع��ب��ني  جلنة 

�حلديث.

احلكم العربي:
�لزيتوين مطيوط )�ملغرب( لكونه �أول حكم دويل يف �لكار�تيه يحكم )4( 
نهائيات يف �أوملبياد طوكيو 2020، بالإ�شافة �ىل ح�شوله على �أف�شل حكم 

قاري �إفريقي يف �لكار�تيه وو�شام �لتميز �لعربي يف �لتحكيم 2021.

الفريق العربي:
�ملنتخب �جلز�ئري لكرة �لقدم لفوزه بكاأ�س �لأمم �لفريقية �شنة 2019 
للمباريات  �لأفريقي  �لرقم  حتطيم  خالل  من  �لتاألق  ومو��شلة  مب�شر 
بدون هزمية وح�شوله على جائزة �أف�شل منتخب �فريقي، وكذلك لعدم 

خ�شارته يف 33 مبار�ة على �لتو�يل.

املوؤ�ص�صة العربية:
للنادي  �لقت�شادية  –م�شر )�ملجموعة  �لبدنية  للريا�شة  �لأهلي  �لنادي 
حيث  من  متميزة  مبادرة  باعتبارها  وذل��ك  �ل��ذ�ت��ي(،  – �لتمويل  �لأهلي 
على  و�لط���الع  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �لبتكار  م��ن  ج��و�ن��ب  لعدة  جمعها 
�لأ�شباب  �مل��ب��ادرة م��ن  ك��ان��ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ي، كما  �لعمل  �مل��م��ار���ش��ات يف  �أف�����ش��ل 
كوفيد  جائحة  مع  �لتعامل  يف  �لريا�شية  للموؤ�ش�شة  و�لد�عمة  �لرئي�شية 
و�خلروج بنتائج ودرو�س ممتازة يف �لعمل �ملوؤ�ش�شي، كما �أن عو�ئد �ملبادرة 

�ملالية، و�لب�شرية و�ملعرفية �شوف ت�شتمر �إىل عدة �شنو�ت قادمة.

املوؤ�ص�صة العاملية - الحتاد الدويل ال�صيفي:
�لتميز يف  و  �شوي�شر�( وذل��ك للنجاح  �ليد ) مقره  �ل��دويل لكرة  �لحت��اد 
تنظيم بطولة �لعامل لكرة �ليد �لتي �أقيمت يف جمهورية م�شر �لعربية يف 
ظل �لتد�عيات �لعاملية للجائحة، من خالل  �تباع نهًجا مبتكًر� لتطوير 
ل�شمان �شحة   19 كوفيد  ف��ريو���س  م��ن    �لوقاية  ب��روت��وك��ولت  وتنفيذ 
من  �أك��ر  بها  �شارك  م��ب��ادرة  تنفيذ  مت  حيث   ، �مل�شاركني  جميع  و�شالمة 
ثقة  عزز  بنجاح  تنفيذها  مت  " و�لتي  �لطبية  "�لفقاعة  م�شارك   5000
�لدولية  �لأوملبية  �للجنة  ��شادة  ونال   ، �لبطولت  بعودة  �ل��دويل  �ملجتمع 

لنموذج �لتنظيم و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية  �ملتبعة خالل �لبطولة.

الفئات التقديرية
- ريا�شي نا�شئ حملي حقق جناحات متميزة يف �ملجال �لريا�شي:

�لت�شويت  مت  نا�شئني  وريا�شيات  ريا�شيني   6 �لفئة  بهذه  للفوز  ت��اأه��ل 
�لذكي  و�لتطبيق  �لإل��ك��رتوين  و�مل��وق��ع  �لريا�شية  دب��ي  قناة  ع��رب  عليهم 
للجائزة، وهم: - حممد �شعيد �لعامري وذلك حل�شوله على �ملركز �لأول 
) 3 ( مر�ت يف �لبطولة �لدولية للقدرة و�لتحمل – �شلوفاكيا 2019 و 

�لرتتيب �لر�بع على م�شتوى �لت�شنيف �لعاملي للفر�شان فئة �لكبار .
- �شيف جا�شم �ملن�شوري  وذلك حل�شوله على �مليد�لية �لذهبية يف بطولة 
�مليد�لية  و   2019 للعام  روم��ان��ي��ا  يف  �شنة   16 حت��ت  ل��الأ���ش��ب��ال  �ل��ع��امل 

�لف�شية يف بطولة �لعامل للجوجيت�شو فئة �لنا�شئني- 2019 .
�لف�شية يف  �مليد�لية  �ل�شالم، وذلك حل�شولها على  �ليازية طارق عبد   -
�لبطولة �لدولية للجمباز �لتي �أقيمت يف �ملجر.  - رحمة خلفان �ملر�شدي، 
وذلك حل�شولها على �مليد�لية �لف�شية يف بطولة �آ�شيا لل�شباب و�لنا�شئني 
�مل��ن�����ش��وري، وذلك  �أح��م��د  �شلوى   - �لإم�����ار�ت.  �أق��ي��م��ت يف  �ل��ت��ي  باملالكمة 
للنا�شئني  للكار�تيه  �آ�شيا  بطولة  يف  �لربونزية  �مليد�لية  على  حل�شولها 
وذلك   ، �ملطرو�شى  ر��شد  يو�شف   - ماليزيا.  يف  21�شنة  وحتت  و�ل�شباب 
حل�شوله على )4( ميد�ليات ذهبية يف �لبطولة �خلليجية لل�شباحة �لتي 
�أقيمت يف �لكويت وقطر بالإ�شافة �ىل م�شاركته يف دورة �لألعاب �لأوملبية 
-طوكيو 2020، وكذلك حتقيقه �جناز تاريخي حيث �أ�شبح �أول �إمار�تي 

يك�شر حاجز 50 ثانية يف �شباق �شباحة 100 مرت.

اأ�صحاب  "فئة  �صعبة  وحتديات  ظــروف  يف  اإجنــاز  حقق  ريا�صي 
الهمم":

منحت �جلائزة لكل من: 
- وليد كتيله )تون�س( حل�شوله �حل�شول على ميد�ليتني ذهبيتني يف دورة 
كر��شي  مرت  و800   100 �شباق  يف   2020 طوكيو  �لبار�ملبية  �لألعاب 
)�لعر�ق(  ار  ن�شّ ج��ّر�ح   - �لبار�ملبي.  �لقيا�شي  �لرقم  وحتطيم  متحركة 
حل�شوله على �مليد�لية �لف�شية يف دورة �لألعاب �لبار�ملبية طوكيو 2020 

يف ظل حتديات وظروف �شعبة.

ريا�صي حقق اإجناز رفيع امل�صتوى:
�أ�شعد )�شوريا( لتحقيق �جناز يف ظل ظروف وحتديات  �ملعني  معن عبد 
�لأثقال  رف��ع  م�شابقة  يف  �لربونزية  �مليد�لية  على  �حل�شول  وه��و  كبرية 

بدورة �لألعاب �لأوملبية يف طوكيو 2020.

ريا�صي حملي متميز:
ز�يد عبد �لنا�شر �لكثريي )�لإمار�ت( وذلك لتميزه وحتقيقه 3 ميد�ليات 

ذهبيه يف بطولت عاملية يف �جليوجيت�شو يف عام 2019.

•• اأبوظبي –الفجر:

�ملن�شوري بطل  �شيف جا�شم   عرّب 
فئتي  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  �ل����ع����امل 
عن  م���ر�ت   7 و�لنا�شئني  �لأ���ش��ب��ال 
���ش��ع��ادت��ه �ل��ب��ال��غ��ة ل��ل��ت��و�ج��د �شمن 
بجائزة  ل��ل��ف��وز    6 �ل����  �مل��ر���ش��ح��ني 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�أف�شل  فئة  عن  �لريا�شي  لالإبد�ع 

ريا�شي حملي نا�شئ. 
وك���ان���ت �جل����ائ����زة ق���د �أع���ل���ن���ت عن 
نا�شئني  ري���ا����ش���ي���ني   6 �أ�����ش����م����اء 
لت�شويت  ي��خ�����ش��ع��ون  م���ب���دع���ني 
�جل��م��ه��ور لخ��ت��ي��ار 3 م��ن��ه��م من 
�جلماهريي  �ل����ش���ت���ف���ت���اء  خ�����الل 
 / للجائ�زة  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  ع��رب 
دبي  وق��ن��اة   /  Mbrawards
حفل  يف  ل��ت��ك��رمي��ه��م  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
للجائزة  ع�����ش��رة  �حل���ادي���ة  �ل�����دورة 

�لذي يقام يف 9 يناير �ملقبل.
ووق����ع �خل���ي���ار ع��ل��ى �ل��ب��ط��ل �شيف 
�ملنتخب  �مل��ن�����ش��وري لع���ب  ج��ا���ش��م 
�ل���وط���ن���ي ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و ع���ن فئة 
كوماندو  و�أك���ادمي���ي���ة  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
جروب، �لذي مت ترقيته من �حلز�م 
بعد  �لبنف�شجي،  ل��ل��ح��ز�م  �لأزرق 
�لذهبية يف  �مليد�لية  ح�شوله على 
للنا�شئني  �لعاملية  �بوظبي  بطولة 

�لن�شخة 12. 

�ملن�شوري  ج���ا����ش���م  ���ش��ي��ف  و�أّك��������د 
�ل�����ش��ي��خ حممد  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��وز  �أن 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، مي��ّث��ل هدفا 
من  �ن��ط��الق��ا  ري��ا���ش��ي  لكل  �شاميا 
�ملبدعني  تقدير  �أهمية �جلائزة يف 
�ل���ري���ا����ش���ي���ني ن���ظ���ري �إجن���از�ت���ه���م 
�ملحلية  �ل�شاحتني  على  ومتيزهم 
و�ل��ع��امل��ي��ة، وم�����ش��اه��م��ت��ه��م يف دعم 

�جلهود �لهادفة �إىل تنمية وتطوير 
�لقطاع �لريا�شي يف �شتى �ملجالت 
و�لنهو�س به �إىل م�شتويات عاملية. 
بها  �لفوز  بحلم  و�أن��ه طاملا مت�شك 
�ل�شنو�ت  كبري� طو�ل  وبذل جهد� 
و�ملحافل  �ملناف�شات  كل  يف  �ملا�شية 
�شتكون  �أنها  �شيما  ول  �أجلها،  من 
ح���اف���ز� �إ���ش��اف��ي��ا ل��ب��ذل �مل���زي���د من 

�جلهد يف �مل�شتقبل ملو��شلة م�شرية 
�لتميز و�لعطاء.

جم���ّرد  �أن  �مل���ن�������ش���وري  و�أ�����ش����اف   
�لنهائية  �مل����ر�ح����ل  �إىل  �ل���ت���اأه���ل 
ي�شاهم  �مل��رم��وق��ة  ب��اجل��ائ��زة  للفوز 
�ل�����الع�����ب�����ني يف  ث����ق����ة  ت����ع����زي����ز  يف 
�لتطوير  على  وحتفيزهم  �أنف�شهم 
بثبات  �ل��ت��ق��دم  وم��و����ش��ل��ة  �مل�شتمر 

وتر�شيخ  �أه���د�ف���ه���م  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
م�����ش��ريت��ه��م ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل���زي���د من 

�لنجاحات و�لإجناز�ت. 
�لعامل  ب��ط��ل  �مل���ن�������ش���وري  وت����ق����ّدم 
ب���ج���زي���ل �ل�����ش��ك��ر و�لم����ت����ن����ان �إىل 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 

ح��اك��م دب��ي لإط���الق ه��ذه �جلائزة 
�لتي تعد من �أرفع �جلو�ئز �لعاملية 
�ملجالت  �ملبدعني يف �شتى  لتكرمي 
�لتناف�شية  وزي�������ادة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 
�شاحب  و�إىل  �لنزيهة،  �لريا�شية 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�لأكرب  و�ل��د�ع��م  و�ل��ق��دوة،  �لقائد 
�لإم����ار�ت  يف  �جلوجيت�شو  مل�����ش��روع 

و�لعامل.
�مل��ن�����ش��وري ب��ج��ه��ود �حتاد  و�أ�����ش����اد 
�لرتقاء  يف  للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت 
بهذه �لريا�شة وتوفري كل مقومات 
و�ل�شتثمار  للممار�شني،  �ل��ن��ج��اح 
ومو�هبهم  ل���ق���در�ت���ه���م  �لأم����ث����ل 
وتنميتها، موؤكد� �أنه �شريك �أ�شا�شي 

لكل لعب يف �أي �إجناز يحققه.
�ملن�شوري  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
ي���ع���د و�ح�������د� م����ن �أب�������رز �مل���و�ه���ب 
�جلوجيت�شو  �شعيد  على  �لنا�شئة 
مع  م�شريته  وب���د�أ  وع��امل��ي��ا،  حمليا 
�لثاين  �لن�شف  خ��الل  �لإجن����از�ت 
من �لعقد �ملا�شي وحتديد� يف �لعام 
2014 عندما نال �أوىل ميد�لياته 
يف بطولة �لعامل لالأ�شبال، وتو�لت 
�إجن�����از�ت�����ه ب���ع���د ذل�����ك ل��ي��ح��ق��ق 7 
ميد�ليات ذهبية يف بطولت �لعامل 

عن فئتي �لأ�شبال و�لنا�شئني.

تكرميهم يف احلفل الكبري �صيتم  وباراملبيني  اأوملبيني  اأبطال   7

»جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي« حتتفي بالفائزين يف قلب �إك�شبو »9 يناير«

�صيف جا�صم املن�صوري بطل العامل للجوجيت�صو 7 مرات:

 �أتطّلع �إىل مو��شلة �لإجناز�ت وجائزة حممد بن ر��شد لالإبد�ع حلم كل  ريا�شي
»�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س« 

يعزز جهوده لتنفيذ خططه �ل�شرت�تيجية 
•• ال�صارقة -وام:

باملكا�شب  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أ�شاد 
�لتي حتققت يف �ملو�شم �لريا�شي 2021، وفقا لروؤية وتوجيهات جمل�س 
�ل�شارقة �لريا�شي على �مل�شتويني �لد�ري و�لفني، د�عيا �ىل تعزيز �جلهود 
�لهادفة  �ل�شرت�تيجية  تنفيذ خططه  �ملكا�شب ومبا يدعم  ملزيد من هذه 
لن�شر ثقافة ممار�شة ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س، م�شتثمر� �لدعم �ملتو��شل 
ملجل�س �ل�شارقة �لريا�شي �لذي �شاهم يف حتقيق �لنادي للكثري من �لقفز�ت 

�لنوعية على �مل�شتويني �لإد�ري و�لريا�شي.
و من �أبرز هذه �ملكت�شبات �فتتاح �لنادي لفرعه �جلديد باملنطقة �ل�شناعية 
18 مما �شاهم با�شتقطاب �كر عن 300 لعب مت �شمهم ل�شفوف �لنادي، 
وكذلك �جتياز �لنادي لتدقيقي �ليزو يف �لد�رة �ملتكاملة و�لفوز بجائزة 

�ل�شعادة يف مكان �لعمل يف معيارين و�لتميز يف جو�نب �د�رية �خرى.
�لعوي�س �جلهود  �لرحمن  �أحمد عبد  �شعادة  �لد�رة  و ثمن رئي�س جمل�س 
باملنتخبات  رف��ده��م  مت  ج��دد  لع��ب��ني  ل�شتك�شاف  ق���ادت  �ل��ت��ي  �لتدريبية 
18 لعبا ولعبة ف�شال عن �لإجن��از�ت �لريا�شية  �لوطنية وبلغ عددهم 
�لتي حققها �بناء �لنادي يف �جلانب �لتناف�شي ونيل لعبيه 716 ميد�لية 
فريق  حققها  ميد�لية   492 منها  و�ل���دويل  �ملحلي  �جلانبني  يف  ملونة 
�ملر�كز  �شعيد  على  �ملحرزة  و�ل��دروع  �لكوؤو�س  بلغ عدد  بينما  �جلوجيت�شو 
رئي�س  كاأ�س  و�ب��رزه��ا  �لأوىل  للمرة  يتحقق  �إجن��از  يف   26 �لأوىل  �لثالث 
�لدولة باجلوجيت�شو للنا�شئني حتت 16 �شنة و�لن�شات حتت �شن 18 �شنة 
��شافة  �شنة   16 للنا�شئني حتت  �لدولة باجلوجيت�شو  رئي�س  نائب  وكاأ�س 
�ىل فوز لعبي �لتايكو�ندو بكاأ�س �ملركز �لول يف بطولة �لبوم�شا وفريق 

�لكار�تيه ومثنيا على �لنقلة �لنوعية �مل�شافة ملمار�شة �جلودو يف �لنادي.
وخمتلف  �مل��ي��د�ل��ي��ات  حتقيقهم  �ل��ن��ادي  لع��ب��ي  جلميع  �ل��ع��وي�����س  وب����ارك 
لدعم  �جل��دي��د  للمو�شم  �ملبكر  �ل�شتعد�د  على  �لعمل  ود�ع��ي��ا  �لإجن����از�ت 
ماحتقق يف �ملو��شم �ملا�شية وتعزيز �ملكا�شب �شمن �لتوجهات �ل�شرت�تيجية 

�ملعتمدة يف �لنادي.
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•• دبي-الفجر:

 6 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  �ل��ي��وم  تنطلق   
�ل�����ش��ي��وخ �شمن  ي��ن��اي��ر م��ن��اف�����ش��ات 
بال�شقور  ل��ل�����ش��ي��د  ف������ز�ع  ب���ط���ول���ة 
�لرئي�شية "�لتلو�ح"، و�لتي ينظمها 
ب���ن حم��م��د لإحياء  م��رك��ز ح���م���د�ن 

�لرت�ث، يف منطقة �لروية بدبي.
كالعادة  ك���ب���ري�ً  �ل���رتق���ب  و���ش��ي��ك��ون 
يتناف�س  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��وخ  لأ�����ش����و�ط 
هذه  �شاحة  على  �لفرق  �أق��وى  فيها 
حيث  �لعريقة،  �لرت�ثية  �لريا�شة 
�أكدت �أبرزها �مل�شاركة، ويف مقدمتها، 
فرق: �لظفرة، �أف 3، بينونة، �لنيف 

وغريها.
وتقام يف �ليوم �لأول �ليوم �خلمي�س 
�أ�����ش����و�ط ج���ري ���ش��اه��ني، ت��ل��ي��ه��ا يوم 
�جل��م��ع��ة �أ����ش���و�ط ج���ري ت��ب��ع، ويوم 
بيور  �أ�������ش������و�ط  �مل����ق����ب����ل،  �ل�������ش���ب���ت 

�أ�شو�ط  ج��ري، وي���وم �لأح���د �مل��ق��ب��ل، 
قرمو�شة.

�لأربعاء  �أم�س  �لبطولة  و��شتكملت 
�لعامة  �أ����ش���و�ط  ي��ن��اي��ر،   5 �مل���و�ف���ق 
تاأجلت  ق����د  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  م���ف���ت���وح، 

بعدما  �جل����وي����ة،  �لأح�������و�ل  ب�����ش��ب��ب 
بهذه  �لقيام  �ملنظمة  �للجنة  �رت��اأت 
حفاظاً  ���ش��اع��ة،   48 مل���دة  �خل���ط���وة 
و�لطيور  �مل�������ش���ارك���ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 

و�لعاملني يف �لبطولة.

من جانبه عرب، دميثان بن �شويد�ن، 
رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطولة فز�ع 
لل�شيد بال�شقور، �أن ميد�ن �لروية 
�ل�شيد  �شباقات  ميادين  �أف�شل  من 
�خلليج،  م���ن���ط���ق���ة  يف  ب���ال�������ش���ق���ور 

قابلة  متميزة  �أر�شية  ميتلك  كونه 
ومتغري�ت  �لطق�س  ح�شب  للتغيري 
�شرعة �لرياح، م�شري�ً �أن هذ� �مليد�ن 
حتديد�ً، بات وجهة مثالية يرتادها 
�أد�ء  ل��ت��ج��رب��ة  �ل�����ش��ق��اري��ن  غ��ال��ب��ي��ة 

�ل��ط��ي��ور �ل�����ش��ب��وق ق��ب��ل ���ش��ر�ءه��ا �أو 
�لهو�ء  مناطحة  يف  قدر�تها  �ختبار 
لتحقيق  �ل��ري��اح  �شرعة  جم���ار�ة  �أو 
ف�شاًل  �مل�����ش��اب��ق��ات،  يف  قيا�شي  زم��ن 
وت�شويته  تهيئته  مت  �مل��ك��ان  �أن  ع��ن 

�أبعاد  ب�����ش��ورة م��ث��ال��ي��ة ل��ك��ي ي��ع��ط��ي 
�شاحة  �أن  ك���م���ا  و������ش����ح����ة،  روؤي��������ة 
للتغيري  ق��اب��ل��ة  �مل���ي���د�ن  �ل�����ش��ب��اق يف 
ح�شب  لأخ��ر  مكان  م��ن  و�لتحريك 
م��وؤ���ش��ر�ت ح��رك��ة �لأر���ش��اد �جلوية، 

�ملتخ�ش�س  طاقمها  ي��ت��و�ج��د  حيث 
لقيا�س  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ت��ح��ك��م  غ��رف��ة  يف 
�شرعة �لهو�ء وحتديد �ملكان �ملنا�شب 
�لتغيري  يتم  �ل��ذي  و�لوقت  لل�شباق 

على �شوئه.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شتعد حلبة مر�شى يا�س ل�شت�شافة �لن�شخة �لعا�شرة من �شباق 
�شاعة "، �شباق �لتحمل �لوحيد و�لفريد من نوعه   12 " �خلليج 
يف �ملنطقة، وذلك خالل عطلة �لأ�شبوع �حلافلة بت�شويق ريا�شة 
 8 �ل�شبت  وحتى  يناير   6 �خلمي�س  �ليوم  من  �عتبار�  �ل�شيار�ت 

يناير 2022.
وي�شهد �حلدث �نطالق 15 �شيارة من خط �لبد�ية، من بينها 12 
 10 �ل�شيار�ت  هذه  وت�شكل   .GT4 �شيار�ت  و3   ،GT3 �شيارة 
فرق متثل �شت �شركات م�شنعة خمتلفة، من �شمنها مر�شيد�س، 

وفري�ري، و�أ�شتون مارتن وماكالرين.
وينق�شم �شباق �لتحمل ملدة 12 �شاعة �إىل جزءين من �شت �شاعات 
على �مل�شار �جلديد يف حلبة مر�شى يا�س، حيث يخو�شون �لتحدي 

على �مل�شار �ملعدل يف ثالثة مو�قع توفر �ملزيد من فر�س �لتجاوز 
و�لتناف�س خلو�س �شباق �أ�شرع.

يا�س  مر�شى  حلبة  يف  م��رة  لأول  �شاعة   12 �خلليج  �شباق  و�أق��ي��م 
من  دي�شمرب  �شهر  و�شهد   ،2012 يناير  يف  باأبوظبي  �ل�شهرية 
�شجلت  حيث  �حل��دث،  من  �لتا�شعة  �لن�شخة  �إق��ام��ة   2019 ع��ام 
من  كل  قادها  و�لتي  ري�شينج،  �أتيمبو  ب�شيارة  �لأول  فوزها  �أودي 

كري�شتوفر ماي�س، ودر�ي�س فانثور، ورينات �شاليكوف.
لإد�رة  �أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنعيمي،  �شيف  و�أك��د 
�إىل  �شاعة   12 �خلليج  �شباق  ع��ودة  "ي�شرنا  �ل�����ش��ي��ار�ت:  ريا�شة 
حلبة �ل�شباق يف �لن�شخة �لعا�شرة من هذ� �حلدث �ملذهل، حيث مت 
�لإعالن عن م�شاركة جمموعة من �لفرق و�ل�شيار�ت و�ل�شائقني 
لقد  �ل�شباق.  خل��و���س  �لن��ط��الق  خ��ط  على  �شي�شطفون  �ل��ذي��ن 
يا�س،  م��ر���ش��ى  حلبة  يف  �مل�����ش��م��ار  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  بع�س  �شهدنا 

�ملثرية خالل  �للحظات  �ملزيد من  �شاهم يف �شناعة  �ل��ذي  �لأم��ر 
روؤية  �إىل  نتطلع  و�لآن   ،2021 �ل��ك��ربى  �أبوظبي  ج��ائ��زة  �شباق 
�مل�شاهد  م��ن  �لعديد  نتوقع  حيث  �أي�����ش��اً،  �لتحمل  �شباق  يف  ذل��ك 
�ملمتعة و�حلما�شية". من جهته قال �أندريا فيكاريلي، مدير �شركة 
Driving Force Events �ملروجة لل�شباق: "تربز قائمة 
 12 �خلليج  �شباق  جاذبية  مدى  �حل��دث  يف  �مل�شاركني  �ل�شائقني 
�شاعة يف حلبة مر�شى يا�س بالن�شبة للفرق و�ل�شائقني. ونخطط 
لالحتفال باإقامة �لن�شخة �لعا�شرة بتنظيم حدث ل ُين�شى ي�شتفيد 

من جتربة �ل�شنو�ت �ل�شابقة و�لأفكار �جلديدة".
و�أكدت �إد�رة �حللبة �أنه مع �أجو�ء �لت�شويق و�ملناف�شة �لتي ت�شهدها 
حلبة �ل�شباق، �شيكون هناك �أي�شاً �لكثري من و�شائل �لرتفيه خارج 
�مل�شي يف  �ملتفرجون و�لعائالت، ومن �شمنها  بها  �مل�شار لي�شتمتع 

م�شار �ل�شيانة، و�لدور�ت �ل�شريعة، و�ملاأكولت و�مل�شروبات.

مناف�صة مرتقبة بني اأقوى الفرق 

مناف�شات »�ل�شيوخ« على خط �لنطالق يف بطولة فز�ع لل�شيد بال�شقور 
 دميثان بن �صويدان: ميدان املناف�صات جاهز ب�صورة مثالية

حلبة يا�س ت�شع مل�شاتها �لأخرية ل�شت�شافة �لن�شخة �لـ 10 من �شباق �لتحمل »�خلليج 12 �شاعة«

•• اأبوظبي-وام:

حتت�شن �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ل�شقيقة �ليوم حتت �شعار "معا �أبد�ً 
" ، �ملحطة �خلتامية �ل�14 ل�شل�شلة 
�شباقات كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة 
بن�شختها �لثامنة و�لع�شرين، �لتي 
�شلطان  �لأمري  ميد�ن  ي�شت�شيفها 
للخيل  �شعود  �آل  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 

�لعربية يف �لريا�س.
وت���ق���ام ���ش��ل�����ش��ل��ة �ل�����ش��ب��اق��ات حتت 
رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
 " �آل نهيان رئي�س �لدولة  بن ز�يد 
حفظه �هلل"، وبدعم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، وم��ت��اب��ع��ة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لرئا�شة، دعما لروؤية ونهج  �شوؤون 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

لإعالء  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�لأ���ش��ي��ل وتر�شيخ  �ل��ع��رب��ي  �خل��ي��ل 
كافة  يف  و��شالته  �لعريقة  مكانته 

�مل�شامري �لعربية و�لعاملية.
وي�شهد �لكرنفال �خلتامي م�شاركة 
خالل  �أ����ش���و�ط   6 يف  خ��ي��ال   59

و�حدة من �أكرب �مل�شاركات ب�شباقات 
�مل�شامري  يف  �ل���ع���رب���ي���ة  �خل����ي����ل 
�ملكانة  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�  �ل�����ش��ع��ودي��ة، 
وكذلك  �لغالية،  للكاأ�س  �ملرموقة 
�لتاريخية  �ل��ع��الق��ات  ع��م��ق  ع��ل��ى 
و�ل���رو�ب���ط �مل�����ش��ريي��ة �ل��ت��ي جتمع 

�لبلدين.
وينطلق برنامج �لكرنفال �خلتامي 
�لعربية  للخيول  �لأول  بال�شوط 
�لأ�شيلة " �ملبتدئة " بتمام �ل�شاعة 
 ، �لإم����ار�ت  بتوقيت  م�شاء   4:30
مل�شافة  خ��ي��اًل   18 م�شاركة  و���ش��ط 

مرت ، و�ملخ�ش�س للخيول   1200
���ش��ن��و�ت، ويليه   3 ب��ع��م��ر  �مل��ب��ت��دئ��ة 
�لأ�شيلة  للخيول  �ل��ث��اين  �ل�شوط 
مل�شافة  ���ش��ن��و�ت،   4 بعمر  �مل��ب��ت��دئ��ة 
م�شاركة 17  و�شط  مرت،   1400
���ش��ب��اق �ل�شوط  خ��ي��ال، ف��ي��م��ا ي��ق��ام 
�لأ�شل  �ل�شعودية  للخيول  �لثالث 
عمر  من  و�مل��ه��ر�ت  للمهور  و�ملن�شاأ 
مل�شافة  ف�����وق،  وم����ا  ����ش���ن���و�ت  �أرب������ع 
7 خيول،  1400 مرت ، مب�شاركة 
�ل�شوط  ����ش���ب���اق  ي��ن��ط��ل��ق  ح����ني  يف 
�لعربية  للخيول  �ملخ�ش�س  �لر�بع 
للمهور  /م����ف����ت����وح/  �لأ�����ش����ي����ل����ة، 
�شنو�ت   4 ع���م���ر  م����ن  و�مل������ه������ر�ت 
مرت   1600 مل�����ش��اف��ة  ف�����وق  وم�����ا 
يقام  ح��ني  يف  خ��ي��ول،   4 مب�شاركة 
�لعربية  للخيول  �ل�شوط �خلام�س 
�لأ�شيلة " مفتوح " مل�شافة 1800 
8 خيول، كما يقام  مرت، مب�شاركة 
�لعربية  للخيل  �ل�شاد�س  �ل�شوط 
 / لي�شتد   / فئة  و�مل��ه��ر�ت  للمهور 
من عمر 4 �شنو�ت وما فوق مل�شافة 

خيول   5 مب�شاركة  مرت   1800
�لعربي  متثل نخبة مر�بط �خليل 
م�شاركات  �شجلت  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ي��ل 

مميزة يف �ل�شباقات �لعاملية.
و قال �شعادة مطر �شهيل �ليبهوين 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
رئي�س  ك���اأ����س  ���ش��ب��اق��ات  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة 
�لعربية �ل�شيلة:  �لدولة للخيول 
للمحطة  ب���ال���و����ش���ول  ف�����خ�����ورون 
�ململكة  يف  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  �خل��ت��ام��ي��ة 
بعد  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 
�ل��ت��ي حققتها  �مل��ه��م��ة  �ل��ن��ج��اح��ات 
�لفرتة  ط������و�ل  �ل���غ���ال���ي���ة  �ل���ك���اأ����س 

�ملا�شية.
�شمو  بتوجيهات  �ليبهوين  و�أ���ش��اد 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
و�ه����ت����م����ام����ه �ل���ك���ب���ري �ل��������ذي ق���اد 
كافة  يف  و�لنجاح  للتميز  �ل�شل�شلة 
باأهمية  منوها  �لعاملية،  �مل�شامري 
ودور �ملحطة �ل�شعودية �لتي ت�شهم 
�لكاأ�س  مل�شرية  �ملكت�شبات  تعزيز  يف 
نخبة  م�����ش��ارك��ة  ظ���ل  �ل��غ��ال��ي��ة يف 

�مل����الك و�مل����ر�ب����ط، م���ا مي��ث��ل دعما 
م��ه��م��ا مل�����ش��رية �خل���ي���ل �ل��ع��رب��ي يف 
حتتفي  �ل��ت��ي  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
ك���ل ع���ام مب��ك��ان��ة �حل����دث وقيمته 

�لعاملية �ملرموقة.
في�شل  ����ش���ع���ادة  �أك������د  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�ل���رح���م���اين �مل�������ش���رف �ل����ع����ام على 
رئي�س  ك����اأ�����س  ����ش���ب���اق���ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة 
و�خلتامية  �ل�شعودية  �ملحطة  �أن 
�لغالية  �ل��ك��اأ���س  �شباقات  ل�شل�شلة 
جت���������ش����د �ل���������رو�ب���������ط �لأخ�������وي�������ة 
جتمع  �لتي  �لتاريخية  و�لعالقات 
لدعم  �لكبري  �لبلدين، وحر�شهما 
�ل��ع��رب��ي مبزيد  �ل������رت�ث  م�����ش��رية 
�لإجن���از�ت  �مل��ب��ادر�ت لتحقيق  م��ن 
�أن  مبينا  �لتاريخية،  و�ملكت�شبات 
حم��ط��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة مت��ث��ل عالمة 

وتاريخية  نوعية  و�إ���ش��اف��ة  ف��ارق��ة 
ملكانة �لكاأ�س �لغالية.

ختام  بتنظيم  ونعتز  نفخر  وق��ال: 
�لعربية  �ململكة  يف  �لغالية  �لكاأ�س 
ل���ل���ع���ام �ل�����ر�ب�����ع على  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
�لتو�يل، و�لتي تعترب من �ملحطات 
�شباقاتنا  �أج�����ن�����دة  يف  �ل����ك����ب����رية 
�ل�شنوية، وحتظى مب�شاركة و��شعة 
م��ن ن��خ��ب م��ر�ب��ط �خل��ي��ل �لعربي 
�لهتمام  ظ����ل  يف  �مل���م���ل���ك���ة..و  يف 
�لكبري و على �شوء توجيهات �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان ، 
تخطينا كافة �لتحديات هذ� �لعام 
وح��ق��ق��ن��ا �مل�����ش��ت��ه��دف��ات ك��ام��ل��ة من 
كافة  يف  �ل�����ش��ب��اق��ات  تنظيم  خ���الل 
�ل��ع��امل، وق��ادت��ن��ا روؤي���ة �شموه  دول 
لتج�شيد �أف�شل �لنتائج و�لنجاحات 

يف كافة �مل�شامري �لعاملية.

�ليوم..�نطالق مناف�شات �ملحطة �خلتامية لكاأ�س 
رئي�س �لدولة للخيول �لعربية يف �لريا�س
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�أول عامليا  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  لل�شربي  �ملمنوح  �لطبي  �لإعفاء  �أثار 
للم�شاركة يف بطولة �أ�شرت�ليا �ملفتوحة، �أوىل �لبطولت �لأربع �لكربى، ردود 
فعل غا�شبة يف �لبالد حيث طالبه رئي�س �لحت��اد �ملحلي للعبة كريغ تايلي 
بالك�شف عن �أ�شباب هذ� �لإعفاء رغم �أنه مل يف�شح على �لإطالق ما �إذ� كان 

تلقى لقاحا م�شاد� لفريو�س "كوفيد19-" من عدمه.
وقال تايلي مدير بطولة �أ�شرت�ليا �ملفتوحة �أي�شا يف ت�شريحات لل�شحافيني 
تقدم  �لتي  �لظروف  نوفاك  ي�شرح  �أن  بالتاأكيد  �ملفيد  من  "�شيكون  �لأربعاء 
�ىل   17 من  �ملقررة  �لبطولة  يف  مبوجبها للح�شول على �إعفاء" للم�شاركة 

�لثاين-يناير �حلايل. كانون   30
و�أ�شاف: "�أ�شجعه على �لتحدث �إىل �ملجتمع حول هذ� �لأمر ... لقد مررنا 
بوقت ع�شيب جد� خالل �لعامني �ملا�شيني، و�شاأكون ممتًنا لبع�س �لإجابات 

على ذلك".
من جهته، �أعلن رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل �شكوت موري�شون �أنه �شيطلب من 
ديوكوفيت�س �إثبات �أن "�لإعفاء �لطبي" �لذي ح�شل عليه للم�شاركة يف بطولة 

�أ�شرت�ليا �ملفتوحة كان مربًر�، و�إل ف�شيتم �إرجاعه "�إىل بلده باأول طائرة".
�شحايف:  موؤمتر  يف  موري�شون  وق��ال 

و�أن  ت��ق��دمي��ه  ننتظر  "نحن 
يزودنا باأدلة تربر" هذ� 

كانت  �إذ�  �لإع�����ف�����اء. 
كافية،  غ���ري  �أدل���ت���ه 

�لتعامل  ي��ت��م  ف��ل��ن 
معه ب�شكل خمتلف 

عن �أي �شخ�س �آخر، 
وطنه  �إىل  و����ش���ي���ع���ود 

�لأوىل.  ب����ال����ط����ائ����رة 
ل����ن ت����ك����ون ه����ن����اك ق���اع���دة 

ديوكوفيت�س،  ل��ن��وف��اك  خ��ا���ش��ة 
رئي�س  وق������ال  و�حدة".  ول 

�إن  �لحت������اد �لأ������ش�����رت�يل 

�مل�شنف �أول عامليا مل يتلق �أي معاملة تف�شيلية للح�شول على هذ� �لإعفاء، 
خالل عملية �أ�شرفت عليها �ل�شلطات �لأ�شرت�لية و�شلطات ولية فيكتوريا.

من  و�لإد�ري����ة  و�لطبية  �لفنية  �أجهزتهم  يف  ع�شو�  �أو  لعبا   26 �إن  وق��ال 
�إعفاء وقلة منهم فقط  طلبو�  �أ�شرت�ليا،  يف  ح�شورهم  �ملتوقع  من  �لف   3
�خلا�شة  �لظروف  ي�شتويف  �شخ�س  "�أي  �أن  على  تايلي  و�أ�شر  عليه.  ح�شلو� 
بالإعفاء ي�شمح له بالدخول )�إىل �أ�شرت�ليا(. مل تكن هناك �أف�شلية خا�شة. 
�مل�شوؤولتني  �للجنتني  �أن  �إىل  و�أ�شار  مل تكن هناك معاملة خا�شة لنوفاك". 
�ملتقدمني بطلب  �لإعفاء قامتا بذلك دون معرفة هوية  عن فح�س طلبات 

�حل�شول عليها.
و�لر�بع  �ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  �لعا�شر يف بطولة  لقبه  �إىل  ديوكوفيت�س  وي�شعى 
عدد  يف  �لقيا�شي  بالرقم  بالتايل  لينفرد  �شالم،  �لغر�ند  يف  و�ل�21  تو�لياً 
�لألقاب يف �لبطولت �لكربى �لذي يتقا�شمه حالياً مع �لإ�شباين ر�فايل ناد�ل 
بطولته  �ملفتوحة هي  �أ�شرت�ليا  �أن  وف�شال عن  فيدرر.  روجيه  و�ل�شوي�شري 
�ملف�شلة، فهي �لأوىل له يف �ألقابه �ل�20 يف �لبطولت �لأربع �لكربى، عندما 

توج بها عام 2008، كما �أنه مل ي�شبق لأي لعب �أن توج بها ت�شع مر�ت.
"نويل" يف ن�شخة هذ� �لعام كانت حمط �شكوك لأ�شهر كثرية  لكن م�شاركة 
�إىل  ل�"كوفيد19-"  �مل�شاد  �للقاح  بتلقي  و�مل�شاركات  �مل�شاركني  �إل��ز�م  ب�شبب 

جانب �ملقربني منهم و�أع�شاء جهازهم �لتدريبي و�لطبي.
يف  وحت��دث  ب��ه  �خلا�شة  �لتطعيم  حالة  ع��ن  �أب���ًد�  ديوكوفيت�س  يتحدث  ومل 
وقتها  ك��ان �شروريا  �ل��ذي  �لإج��ب��اري  �للقاح  �شد  �أن��ه   2020 ني�شان-�أبريل 

ل�شتئناف �ملناف�شات على �لرغم من جائحة "كوفيد19-".
وقال حينها خالل حمادثة مع �لعديد من �لريا�شيني �ل�شرب على �شفحته 
يف "في�شبوك": "�أنا �شخ�شياً ل�شت مع �للقاحات. ل �أحب �أن يجربين �أحد على 
وتن�س  �لتطعيم لل�شفر". وح�شل ديوكوفيت�س على "�إعفاء طبي" �لثالثاء. 
�للو�ئح �لأ�شرت�لية على منح هذ� �لنوع من �لإعفاء يف خم�س حالت حمددة 
بينها �لإ�شابة بكوفيد19- يف �لأ�شهر �ل�شتة �ل�شابقة، مو�نع طبية خطرية 
.... لكن �لحتاد �لأ�شرت�يل للعبة جلاأ �إىل �ل�شرية �لطبية لتحديد �أي منها 
ينطبق على ديوكوفيت�س. و�أثار هذ� �لإعالن على وجه �خل�شو�س ردود فعل 
بع�س  يف  �أو  �ملعايري،  �زدو�جية  ��شتنكرو�  �لذين  �لالعبني  بع�س  من  �شلبية 
عناوين �ل�شحف �لأ�شرت�لية، يف بلد كانت فيه تد�بري مكافحة "كوفيد19-" 

�شارمة جد� ب�شكل خا�س منذ بد�ية �نت�شار �لوباء.
وكتب لعب كرة �مل�شرب �ل�شابق �شام غروث �لذي حتول �إىل معلق تلفزيوين، 
يف عمود ن�شرته �شحيفة "هري�لد �شن ملبورن"، �إنه "ب�شق يف وجه �أي �شاكن 

يف ولية فيكتوريا و�أي �أ�شرت�يل".
و�أ�شاف: "تق�شد �أن لديك �إعفاء�ً، لكنك ل تريد قول ملاذ�؟ �إنه نفاق مثري 
لال�شمئز�ز". من جهته، ��شتكى لعب �لزوجي �لربيطاين جاميي مور�ي 
�لذي ي�شارك حالًيا يف كاأ�س ر�بطة �لالعبني �ملحرتفني يف �شيدين: 
"�أعتقد �أنه لو كنت �أنا من مل يتم تلقيحه، ملا كنت �شاأح�شل على 
�إعفاء".  و�نتقد �لطبيب �لأ�شرت�يل �لبارز �شتيفن بارني�س يف 
"ر�شالة قوية" على تويرت: "ل �أهتم �إذ� كان لعب تن�س جيًد�. 
�إىل  بالدخول  له  �ل�شماح  ينبغي  فال  �للقاح،  تلقي  رف�س  �إذ� 
�لبالد". و�أ�شاف "�إذ� كان هذ� �لإعفاء �شحيًحا، فاإنه يبعث 
�ىل  ي�شعون  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  ملاليني  حمزنة  بر�شالة 
�أ�شرت�ليا  �لتقليل من خطر �لإ�شابة بكوفيد19- يف 

لأنف�شهم ولالآخرين".

•• اأبوظبي-وام:

تو��شل دولة �لإمار�ت تعزيز دورها �لريادي يف مكافحة فريو�س كورونا 
�أفر�د  توعية  على  و�لعمل  �لح��رت�زي��ة،  �لج����ر�ء�ت  تطبيق  خ��الل  م��ن 

�ملجتمع حفاظا على �ل�شحة �لعامة للجميع.
�أفر�د  جلميع  �لدعم  تقدمي  يف  �شباقة  ت��ز�ل  ول  �لإم���ار�ت  دول��ة  وكانت 
�أج���ل حت��وي��ل ه���ذ� �ل��ت��ح��دي �إىل ق�شة جن���اح، ويف جميع  �مل��ج��ت��م��ع، م��ن 
�لقطاعات كانت دولة �لإمار�ت حا�شرة وجاهزة د�ئما من �أجل �حلفاظ 
على ��شتقر�ر �ملجتمع و�شالمته، كما كانت كعادتها �شباقة يف مد �لعون 

لتقدمي �مل�شاعدة للجميع لتجاوز هذ� �لتحدي �لعاملي.
و ي�شطلع جنوم وم�شاهري �لريا�شة بدور مهم يف توعية �ملجتمع باأهمية 
نحو  بو�جبهم  منهم  �إمي��ان��ا  �لح��رت�زي��ة  �لإج�����ر�ء�ت  بتطبيق  �لل��ت��ز�م 
على  �حلفاظ  يف  للم�شاهمة  �لتوعوية  �حلمالت  مع  وجت��اوب��ا  �ملجتمع، 

�شحة �جلميع و�شالمتهم.
ويف هذ� �ل�شياق وجه عدد من �لريا�شيني ر�شائل مهمة �إىل �أفر�د �ملجتمع 
ب�شاأن �شرورة �للتز�م بالتد�بري �لوقائية و�لتعاون مع �جلهات �ملعنية يف 
و�مل�شاهمة  �شر�ئحه  بكل  �ملجتمع  �أجل �حلفاظ على �شالمة  �لدولة من 
يف تعزيز �ملكت�شبات �لتي حتققت يف �لفرتة �ل�شابقة خالل مو�جهة هذ� 

�لتحدي وكانت مثار �إعجاب �جلميع.
"دولة  �لريا�شي:  دب��ي  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
كوفيد  ف��ريو���س  مكافحة  يف  يحتذى  عامليا  من��وذج��ا  �أ�شبحت  �لإم����ار�ت 
19، بف�شل روؤية قيادتها �لر�شيدة وحكمتها، يف �لإد�رة �لناجحة لالأزمة 
�لأمر  ن�شاط،  بكل  �لوقائية �خلا�شة  �لإج��ر�ء�ت و�لربوتوكولت  وو�شع 
باإقامة  ويطالب  �مل��درو���ش��ة،  �ملمار�شات  بهذه  ي�شيد  �ل��ع��امل  جعل  �ل��ذي 
�أن�����ش��ط��ت��ه وب��ط��ولت��ه ع��ل��ى م��الع��ب��ه��ا، وخ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك �ل����دوري 
�آ�شيا  وبطولة  للكريكت،  �ل��ع��امل  وك��اأ���س  �شنتني،  مل��دة  للكريكت  �لهندي 
وت�شفيات  عجل،  على  �لإم���ار�ت  �إىل  �لهند  من  �نتقلت  �لتي  للمالكمة 
�لعامل  لكاأ�س  �ملوؤهلة  �آ�شيا  وت�شفيات  للتن�س،  �ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  بطولة 
�ليابان  �لتي مت نقلها من  للرجبي، و كاأ�س �لعامل لالأندية لكرة �لقدم 
�إىل �لعا�شمة �أبوظبي، و�لدوري �لعاملي لهوكي �جلليد �لذي �أقيم �شمن 
�لعاملية على  و�لفرق  �ملنتخبات  �إىل جانب قدوم  �شو،  �آي�س  دبي  فعاليات 
و�إجر�ء  �لدولة  تدريبية يف خمتلف مدن  مع�شكر�ت  لإقامة  �لعام  م��د�ر 

مباريات ودية ور�شمية على مالعبنا".
حتديد�  �لريا�شي  و�جلمهور  �ملجتمع  �أف���ر�د  "جميع  ح���ارب:  �أ���ش��اف  و 
لتبقى  �لدولة  جهود  وتعزيز  �ملكت�شبات،  ه��ذه  على  باحلفاظ  مطالبون 

�للتز�م  ب��اأن  ثقة  وكلنا  �جلائحة  مع  �لناجح  �لتعامل  يف  عامليا  منوذجا 
وتطبيق �لتعليمات و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية كفيل باحلفاظ على �شالمة 
�أفر�د �ملجتمع عموما وممار�شي �لن�شاط �لريا�شي و�جلمهور و�لعاملني 

يف خمتلف جمالت �لعامل �لريا�شي".
بدوره قال نبيل عا�شور رئي�س �حتاد �لمار�ت لكرة �ليد: "برغم حتدي 
للتاأكد من م��دى وعي  ك��ان فر�شة  �أن��ه  �إل  �لعامل  ك��ورون��ا ح��ول  جائحة 
�ملجتمع �لإمار�تي، ومدى حكمة �لدولة وقيادتها �لر�شيدة يف منح �شحة 
�لإن�شان �لإمار�تي �أعلى درجات �لهتمام و�لدعم حفاظا عليه، ومن �أجل 
ذلك نحن فخورون بقيادتنا �لر�شيدة وجمتمعنا و�أجهزة �لدولة �ملعنية 
�شو�ء  �ملجتمع  لأف��ر�د  �لدعم  قدمت  �لتي  و  �لتحدي  ه��ذ�  مع  بالتعامل 
�ملحبة  �أر���س  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شو�ء يف  فالكل  �ملقيمني،  �أو  �ملو�طنني  من 

و�ل�شالم".
و�أ�شاف :" تطمينات قياد�تنا �لر�شيدة باأن �لأزمة �شتمر كانت ول تز�ل 
�لإجر�ءت  على  �حلفاظ  يو��شل  �أن  �جلميع  من  ناأمل  و  لنا  د�ع��م  خري 

�لحرت�زية من �أجل وقاية نف�شه و�أ�شرته ومن حوله".
من جانبه دعا علي خ�شيف حار�س مرمى فريق نادي �جلزيرة ومنتخب 
ب��الإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �أف���ر�د �ملجتمع �إىل ���ش��رورة �لل��ت��ز�م  �لإم���ار�ت 

�ملتبعة من �أجل �حلفاظ على �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة للجميع.
وقال خ�شيف: "دولة �لإم��ار�ت قامت بدورها على �أكمل وجه ول تز�ل، 
و�أ�شبحت حديث �لعامل مبا تتخذه من �جر�ء�ت وقائية حازمة من �أجل 

�شالمة جميع �أفر�د �ملجتمع.
و�أ�شاف خ�شيف: " كلمة �شكر� لقيادتنا �لر�شيدة ل تكفي نظري ما تقوم 
به من دور كبري ودعم كامل جلميع �أفر�د �ملجتمع خالل �لفرتة �ملا�شية 
خلط  �ل�شكر  ونوجه  د�ئ��م��ا،  بها  حمظوظون  فنحن  �حل��ايل  �لوقت  ويف 
�لدفاع �لأول �لذي يقف ح�شنا منيعا من �أجل دعم وحماية كل من يقيم 
فريق  �إد�ري  �لكعبي  خالد  قال  نف�شه  �ل�شياق  يف  �لإمار�ت".  �أر���س  على 
�شباب �لأهلي لكرة �لقدم �إن دولة �لإمار�ت وقفت �إىل جانب �جلميع على 
على  �جلائحة  �آث��ار  تخفيف  يف  لف��ت  ب�شكل  و�شاهمت  وخارجها،  �أر�شها 
�ل�شاأن  �مل�شتطاع، ونالت تقدير �جلميع يف هذ�  �ملجتمعات �ملحتاجة قدر 
دولتنا يف  ويعزز مكانة  �لر�شيدة،  لقيادتنا  �لإن�شاين  يعك�س �جلانب  مبا 
كل قار�ت �لعامل". و�أ�شاف �لكعبي : "ناأمل �أن يكون عام 2022 بد�ية 
�أن تعود �لأمور �إىل طبيعتها كما  �لنهاية لهذ� �لفريو�س جول �لعامل و 
كانت، لكن هذ� لن يتم �إل بالتز�م �جلميع وتنفيذ �لتعليمات من �جلهات 
على  �حل��ف��اظ  �أج��ل  م��ن  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  يف  كبرية  و�لثقة  �ملعنية، 

�أنف�شهم وعلى من حولهم".

•• دبي-وام:

�أكدت �لدكتورة هدى �ملطرو�شي �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للمبارزة �أن توليها 
من�شب رئا�شة �حتاد �خلما�شي يف �لت�شكيل �لأخري للهيئة �لعامة للريا�شة ميثل 
حتديا كبري� بالن�شبة لها، وم�شوؤولية تت�شرف بها و�أن �لو�شع �جلديد يتطلب 
�ملقبل  �أبريل  نهاية  �لرتكيز على جبهتني حتى  و  �أن تعمل مبنتهى �جلد  منها 
موعد ت�شلمها م�شوؤولية �لأمانة �لعامة يف �حتاد �لمار�ت للمبارزة و يف �لوقت 

نف�شه �لتح�شري لت�شلم مهمة رئا�شة �حتاد �خلما�شي �حلديث.
تعد " �ملطرو�شي " �أول رئي�س يتوىل م�شوؤولية �حتاد �خلما�شي �حلديث �لوليد 
هذ�  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  �عتماد  بعد   ،2022 ع��ام  يف  �لنور  �شريى  �ل��ذي 
�لحتاد �جلديد �شمن 5 �حتاد�ت ريا�شية جديدة تد�شن �أعمالها للمرة �لأوىل. 
�أنباء �لإمار�ت/و�م/  �أرجعت �لدكتورة هدى �ملطرو�شي يف ت�شريحات لوكالة  و 
ل�شت�شافة  �لتجهيز  �إىل  و�لت�شلم  للت�شليم  موعد�  �ملقبل  �أبريل  نهاية  حتديد 
�لإمار�ت لبطولة �لعامل يف �ملبارزة لل�شباب و�لنا�شئني �لتي �شتقام يف دبي خالل 
�ل�شهر نف�شه و �لذي يتو�كب مع حت�شري منتخبنا �لوطني لهذه �ملرحلة �ل�شنية 
للم�شاركة فيها و�لظهور بامل�شتوى �لالئق على �شعيد �ملناف�شة وحتقيق �أف�شل 
�لنتائج. و قالت : " بطولة �لعامل لل�شباب و�لنا�شئني �شتكون �أخر مهمة يل يف 
�حتاد �ملبارزة و �أ�شعى لرتك ب�شمة مميزة يف هذه �لبطولة على �شعيد �لإجناز�ت 
كي تكون نقطة �نطالق جديدة لحتاد �ملبارزة وجمل�س �إد�رته �ملقبل �لذي �أمتنى 

له �مل�شي قدما على نف�س �لإجناز�ت وحتقيق �لأف�شل يف �مل�شتقبل".
�أن منتخب �لإم��ار�ت ي�شتعد بجدية خلو�س غمار مناف�شات بطولة  �أو�شحت  و 

�لعامل وفق برنامج �إعد�د مكثف ت�شمن جتمعات د�خلية ومع�شكر �إعد�د خارجيا 
�لثالثة  �لأ�شلحة  يف  لعبا   31 فيه  �شارك  �لعربية،  م�شر  بجمهورية  ناجحا 

�ليبيه و�لفلوريه و�ل�شابر ، و��شتفاد منه �لالعبون كثري�.
و حول خططها وبرنامج عملها لالحتاد �جلديد، �أكدت �أن تويل رئا�شة جمل�س 
�أولها  �لأ�شباب  للعديد من  �إد�رة �حتاد �خلما�شي �حلديث يتطلب جهد� كبري� 

�لإمار�تية،  �لريا�شة  تاريخ  يف  �لأول  ت�شكيله  هو  ه��ذ�  �شيكون  وليد  �حت��اد  �أن��ه 
�لوقت  يف  ريا�شات   5 ميار�شون  لعبني  تتطلب  �خلما�شي  ريا�شة  �أن  وثانيهما 
نف�شه وثالثها �أن �لحتاد �جلديد �شيكون مطالبا بزرع ثقافة �خلما�شي �حلديث 
يف �ملجتمع �لريا�شي �لإمار�تي لن�شر �للعبة �لتي تت�شمن 5 من �أقدم �لألعاب 
و�شالح  �لرماية  هي  و�ح��د  ي��وم  يف  ويوؤديها  و�ح��د  لع��ب  ميار�شها  �لأوليمبية، 
�شيف �ملبارزة و�ل�شباحة و�لفرو�شية و�خرت�ق �ل�شاحية. و�أو�شحت �أن مو�جهة 
على  ياأتي  �ملقومات،  تنفيذ جمموعة من  يتطلب  �لتحديات  كل حتد من هذه 
ر�أ�شها و�شع لئحة نظام �أ�شا�شي لالحتاد �جلديد، وهو ما يقوم به بالفعل حاليا 
جمموعة من �ملتخ�ش�شني، �إ�شافة �إىل �ختيار �أع�شاء جمل�س �إد�رة �أكفاء قادرين 
على �مل�شاهمة يف ن�شر ونه�شة وتطوير �للعبة �جلديدة، عالوة على �أن حت�شري 
لعبني بهذه �لقدر�ت �ملطلوبة لت�شكيل منتخب للعبة يتطلب بع�شا من �لوقت 
وكل هذه �جلهود تبذل بالتعاون مع �لهيئة �لعامة للريا�شة، �إ�شافة �إىل وجود 
لكل هذه  �لتح�شري  بالفعل  ب��د�أت  �أنها  �ملطرو�شي  وك�شفت  د�ئم لالحتاد.  مقر 
�لعنا�شر، جنبا �إىل جنب مع مهامها �حلالية يف �حتاد �ملبارزة، وقالت :" بد�أنا 
و�لحت���اد�ت  �لإ�شرت�تيجيني  �شركائنا  بع�س  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �لتو��شل  بالفعل 
م�شاركة  �أج��ل  من  �حلديث  للخما�شي  �مل�شري  �لحت��اد  مثل  �ل�شقيقة،  �لعربية 
خرب�تهم يف ظل عر�قة �لحتاد �مل�شري، م�شتفيدين من عالقتنا معه و �لذي 
تربطنا به �تفاقية تعاون وهناك �أي�شا �لحتاد �لبحريني للخما�شي �حلديث و 
�أن م�شوؤوليتها  �إىل  �ملطرو�شي  �أ�شارت  و  نف�شه قريبا".  للغر�س  �شنتو��شل معه 
و�خلما�شي  �مل��ب��ارزة  �حت���ادي  يف  تتمثالن  �جلبهتني  على  �لعمل  منها  تتطلب 

�حلديث يف �لتوقيت نف�شه مبنتهى �جلد و�لإخال�س".

اأول رئي�س لحتاد اخلما�صي احلديث: اأعمل على جبهتني وتنتظرين مهمة �صعبة

هدى �ملطرو�شي : مونديال �ل�شباب و�لنا�شئني يف �أبريل �ملقبل �آخر مهامي مع �ملبارزة
 لئحة النظام الأ�صا�صي ون�صر اللعبة وت�صكيل املنتخبات على راأ�س اأولوياتنا يف اخلما�صي احلديث

اأكدوا ثقتهم يف التزام �صرائح املجتمع بتطبيق الإجراءات الحرتازية مبواجهة كوروناديوكوفيت�س مطالب ب�شرح �شبب �إعفائه �لطبي 

جنوم وم�شاهري �لريا�شة: �لإمار�ت �شباقة يف حتويل �لتحديات 
�إىل ق�ش�س جناح .. وكلنا م�شوؤولون عن مو�جهة �جلائحة

•• دبي -وام:

ناق�شت �لأكادميية �لأوملبية �لوطنية حمور "�لقيادة �لريا�شية" �شمن 
�أعمال برنامج �ملدير �لتنفيذي لالحتاد�ت �لريا�شية �لذي تنظمه خالل 

�أجندتها �ل�شنوية، مب�شاركة �لعديد من منت�شبي �جلهات �ملختلفة.
�أي��ام بح�شور حممد   3 �مل�شاركون يف هذ� �ملحور على مد�ر  و��شتعر�س 
بن دروي�س مدير �لأكادميية �لأوملبية �لوطنية بالوكالة، حماور عديدة 
نا�شر  �لأول  �ل��ي��وم  �فتتح  حيث  ج��و�ن��ب��ه،  خمتلف  وم��ن  �مل��ف��ه��وم  ل��ه��ذ� 
�لتميمي �أمني عام �حتاد �جلودو و�مل�شارعة مبناق�شة مفهوم �لقيادة يف 
�لريا�شة وعو�مل حتقيقها يف �حلركة �لريا�شية ومنها �لهتمام بدعم 
�لعمل �جلماعي د�خل �لفريق وذلك لتاأثريه �لإيجابي على �شلوك �لفرد 

�لريا�شي و�جتاهاته ومعايريه وقيمه، كما �أنه يجعل �لفرد �أكر �إدر�كا 
باأ�ش�س �لعمل �جلماعي، وتبادل �لت�شال و�لآر�ء بني �لقائمني بالتدريب 

و�ملتدربني بكل و�شوح.
على  ج��اء  و�لتي  �لريا�شي  �لقائد  مو��شفات  �إىل  �لتميمي  تطرق  كما 
ر�أ�شها �لثبات �لنفعايل ملا له من �أهمية كبرية، يف �لتاأثري على نف�شية 
و��شحة يف  ب�شورة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لتعليمات  �إ���ش��د�ر  خ��الل  �لالعبني من 
على  و�ل�شيطرة  �لنف�س  �شبط  منه  تتطلب  �لتي  �ملختلفة  �ملو�قف  ظل 

�نفعالته.
�لتقني  و�لتعلم  �لريا�شي  �لقر�ر  �شناعة  مر�حل  �لتميمي  و��شتعر�س 
بعد  �لريا�شي  �لجتماع  علم  عليه  �ل�شوء  ي�شلط  �ل��ذي  �لقر�ر  ل�شنع 
�لتعرف على �لأخطاء خالل �ملناف�شات �لريا�شية و�لطالع على كيفية 

معاجلتها.
ون��اق�����س �ل��ل��و�ء /م/ ن��ا���ش��ر ع��ب��د �ل����رز�ق �ل���رزوق���ي رئ��ي�����س �لحتادين 
�لدويل  �لحت��اد  لرئي�س  �لأول  �لنائب  للكار�تيه  و�لآ�شيوي  �لإم��ار�ت��ي 
للكار�تيه، حمور �لقيادة �لريا�شية على �ل�شعيد �لدويل، حيث قدم نبذة 
خمت�شرة عن تاريخ ون�شاأة ريا�شة �لكار�تيه ومر�حل تطورها و�نت�شارها 
يف خمتلف دول �لعامل مع ��شتعر��س بع�س �ل�شمات �لو�جب تو�فرها يف 

�لقائد �لريا�شي باملوؤ�ش�شات �لريا�شية �لدولية و�لقارية.
كما �شارك م�شطفى �لزرعوين رئي�س حترير �شحيفة �لروؤية يف �جلل�شات 
�حلو�رية مبحور �لإعالم �لريا�شي ودوره يف تعزيز روؤية وم�شرية �لقائد 
�لريا�شية،  �ل�شاحة  على  �مل�شتجد�ت  كافة  متابعة  خالل  من  �لريا�شي 

و�لتعرف على جميع �لأفكار و�ملقرتحات و�لآر�ء �لبناءة.

وحتدث عبد �هلل �لوهيبي �أمني عام �حتاد �ل�شباحة مدير بطولة �لعامل 
�لبطولة  حققتها  �ل��ت��ي  �ملكت�شبات  ع��ن   "2021 "�أبوظبي  لل�شباحة 
دولة،   183 م��ن  ري��ا���ش��ي   1100 م��ن  �أك���ر  مب�شاركة  حظيت  و�ل��ت��ي 
ملحة  �لريا�شي  ح��م��د�ن  جممع  مدير  �شهد�د  ع��ب��د�هلل  ��شتعر�س  فيما 
عن ��شت�شافة كربى �لأحد�ث و�ل�شتحقاقات �لريا�شية �لتي تقام على 
�أر�س �لإمار�ت. و�شهد �ليوم �لأخري ملحور " �لقيادة �لريا�شية " �إجر�ء 
�جلانب �لعملي للم�شاركني بتقدمي �لأعمال �لبحثية �لتي مت �لنتهاء 
منها على هام�س �لربنامج �لعلمي. وكرمت �ملهند�شة عزة بنت �شليمان 
�لأمني �لعام �مل�شاعد لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية للجنة �لأوملبية �لوطنية، 
كافة �حل�شور وذلك على هام�س م�شاركتهم �ملثمرة �شمن برنامج �ملدير 

�لتنفيذي لالحتاد�ت �لريا�شية.

�لأكادميية �لأوملبية ت�شتعر�س مفهوم �لقيادة �لريا�شية يف برنامج »�ملدير �لتنفيذي« 

»�ملحرتفني« ت�شتعر�س 
�آخر �ل�شتعد�د�ت لكاأ�س 

�ل�شوبر �لإمار�تي
•• اأبوظبي -وام:

كاأ�س  بنهائي  �خل��ا���س  �لتن�شيقي  �لجتماع  �ملحرتفني،  ر�ب��ط��ة  عقدت 
�ل��دوري، و�شباب  �ل�شوبر �لإمار�تي، �لذي يجمع فريقي �جلزيرة بطل 
�لأهلي بطل كاأ�س رئي�س �لدولة يف �ملو�شم �ملا�شي، �ملقرر له غد� �جلمعة، 

�ملو�فق 7 يناير 2022.
بن  ه��ز�ع  �شتاد  و�إد�رة  �أبوظبي،  �شرطة  ممثلي  ح�شور  �لجتماع  و�شهد 
�لأهلي؛  و�شباب  �جلزيرة  جماهري  ومن�شقي  �حل��دث،  م�شت�شيف  ز�ي��د 

طريف �لنهائي �ملرتقب على �أول �ألقاب �ملو�شم.
�لتي  و�خلطة  للمبار�ة،  �لرتتيبات  ��شتعر��س  �لجتماع  خالل  وج��رى 
تت�شمن توزيع �أفر�د �لأمن �خلا�س على �لبو�بات، و�ملو�قف �ملخ�ش�شة 
�مل�شموح  �مل���و�د  وقائمة  �ل��ب��و�ب��ات،  فتح  وم��و�ع��ي��د  �لفريقني،  جلماهري 
بدخولها، وتقرر فتح �لبو�بات للجماهري يوم �ملبار�ة يف �ل�شاعة �ل�شاد�شة 

�إل �لربع م�شاء.
وت�شابق ر�بطة �ملحرتفني �لزمن، بالتعاون مع �جلهات �ملعنية، من �أجل 
�ل�شوبر  كاأ�س  �لتنظيمية، لحتفالية  و�لتح�شري�ت  �ل�شتعد�د�ت  �إكمال 
بهدف  وذل��ك  �لعامل"،  ملتقى  "�لإمار�ت  �شعار  حتمل  �لتي  �لإم��ار�ت��ي، 

�إخر�ج �حلدث �ملرتقب يف �أف�شل �شورة.

تفاقمت �أزمة نادي ليفربول بحالت "كوفيد19-" يف �شفوفه بعد �كت�شاف 
فح�س �إيجابي مل�شاعد �ملدرب بيب لياندرز ما يزيد من �ل�شكوك حول �إقامة 
ر�بطة  كاأ�س  م�شابقة  نهائي  ن�شف  ذه��اب  يف  �أر�شنال  �شد  �لفريق  مبار�ته 

�لأندية �لنكليزية �ملحرتفة يف كرة �لقدم �خلمي�س.
لياندرز  نتيجة  "تاأتي  �لأرب���ع���اء  �أم�����س  ل��ي��ف��رب��ول   ع��ن  ���ش��ادر  ب��ي��ان  وق���ال 
بها يف �شفوف �لالعبني و�جلهاز  �مل�شتبه  بال�شافة �ىل عدد من �حل��الت 

�لفني �لثالثاء ما �أدى �ىل �لغاء �حل�شة �لتدربية".
�ىل  بال�شافة  �ل�شتعد�د�ت  وتعليق  �لوباء  تف�شي  "نتيجة  �لبيان  و�أ�شاف 
�لر�بطة  م��ن  بالطلب  �ل��ن��ادي  ق��ام  �ل��ف��ري��ق،  د�خ���ل �شفوف  ع��دة  ����ش��اب��ات 
�ليجابية  �حلالة  �أن  علما  �أر�شنال  �شد  �خلمي�س  مبار�ة  تاأجيل  �لنكليزية 

للياندرز جاءت بعد تقدمي هذ� �لطلب".

و��شاف "ل يز�ل هذ� �لطلب قيد �لدر�س".
وك��ان م��درب ليفربول �لمل���اين ي��ورغ��ن كلوب غ��اب ع��ن م��ب��ار�ة �لقمة �شد 
ت�شل�شي �لح���د �مل��ا���ش��ي ب��د�ع��ي �إ���ش��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا وح��ل ب��دل منه 
�لرب�زيلي  باحلار�س  تتعلق  �خ��رى  �يجابية  ح��الت  �ىل  بال�شافة  لياندرز، 
جويل  �لكامريوين  و�مل��د�ف��ع  فريمينو  روبرتو  �ملهاجم  ومو�طنه  �لي�شون، 

ماتيب.
�شد  مبار�ته  بتاأجيل  �لنكليزية  �لر�بطة  �ىل  بطلب  تقدم  ليفربول  وك��ان 
تياغو  لال�شباين  بدنية  �إ���ش��اب��ات  م��ن  �أي�����ش��ا  ي��ع��اين  �أن���ه  �شيما  ل  �ر���ش��ن��ال 
�لكانتار�، �لياباين تاكومي مينامينو وناثانيال فيليب�س بال�شافة �ىل غياب 
�ل�شنغايل �شاديو مانيه، �مل�شري حممد �شالح و�لغيني نابي كيتا  �لثالثي 

لاللتحاق مبنتخباتهم �مل�شاركة يف كاأ�س �لأمم �لإفريقية.

�أزمة ليفربول مع »كوفيد-19« تتفاقم 



تلد على منت طائرة وترتك �ملولود يف  �شلة �ملهمالت
طفل  على  موري�شيو�س  يف  �ملطار  موظفو  عر  غريبة،  و�قعة  يف 

حديث �لولدة ُترك يف �شلة �ملهمالت بحمام �إحدى �لطائر�ت.
على من طائرة هبطت يف �شري �شيوو�شاجور ر�جمولم �لدويل، 
طاقم  وج��د  �أفريقيا،  �شرق  يف  �لو�قعة  للجزيرة  �لرئي�شي  �ملطار 
�أل��ق��ت ب��ه و�ل��دت��ه يف �شلة  �ل��ط��ائ��رة طفال ر�شيعا ح��دي��ث �ل���ولدة 

مهمالت حمام �لطائرة.
حدثت �لو�قعة �ل�شبت، يوم ر�أ�س �ل�شنة �جلديدة، على من رحلة 
بيدج"  "فان  ملوقع  وفقاً  موري�شيو�س،  لطري�ن  �ملحلية  لل�شركة 

�لإيطايل.
متت �لرحلة ب�شكل طبيعي وهبطت �لطائرة دون م�شاكل، وبالتايل 
�إجر�ء  عند  �لبحتة  بال�شدفة  ولكن  ���ش��يء،  �أي  �أح��د  يالحظ  مل 
�كت�شفو�  �لروتينية،  �جلمركي  �لفح�س  لعملية  �لطائرة  مفت�شي 

�ملفاجاأة.
�ملهمالت  �شلة  م��ن  �أن��ي��ن��اً  �ملفت�شون  �شمع  �حل��م��ام  دخ��ل��و�  وعندما 
ليكت�شفو�  �ملرحا�س،  بالدماء يف  بغز�رة  ووجدو� منا�شف ملطخة 
وجود طفل ل يز�ل �حلبل �ل�شري مت�شاًل به د�خل �شلة مهمالت 

�ملرحا�س.
وعلى �لفور نقل مفت�شو �لطائرة �لطفل �إىل م�شت�شفى عام لتلقي 

�لعالج �لالزم.
ويف غ�شون ذلك، بد�أت �لتحقيقات �لتي �أدت خالل �شاعات قليلة 
�إىل �كت�شاف �ل�شخ�س �مل�شوؤول عن هذه �لو�قعة، وهي و�لدة �لطفل 
�لتي كانت من بني ركاب �لرحلة وُزعم �أنها �أجنبت على �لطائرة 

خالل رحلة �لطري�ن من مدغ�شقر �إىل موري�شيو�س.

�نتحار ب�شنت .. �لو�قعة �لرهيبة �أثارت ق�شية خطرية
فجرت ق�شية �نتحار �لطالبة �مل�شرية، ب�شنت �شلبي، �إثر تعر�شها 
�لرهيبة  �لو�قعة  و�أث���ارت  م�شر،  يف  �لعام  �ل��ر�أي  غ�شب  لالبتز�ز 
ع�شر  يف  �لب��ت��ز�ز  م��ن  �لن�شاء  حماية  ميكن  كيف  مهما:  ���ش��وؤ�ل 

�لإنرتنت خا�شة مع تز�يده �إىل م�شتويات قيا�شية؟
�لفتاة  بق�شة  م�شر  يف  �لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  و��شتعلت 
لن  ب�شنت  و�شم"حق  �أنهت حياتها، حتت  �لتي  �شلبي  ب�شنت خالد 

ي�شيع".
وكانت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية �أعلنت يف وقت �شابق �إلقاء �لقب�س 
على متهمني �ثنني يف و�قعة وفاة �لطالبة ب�شنت �شلبي، و�ملعروفة 

�إعالميا ب�"�شحية �لبتز�ز".
�ملا�شية،  �لأي��ام  �لبحث و�لتحري خ��الل  �أن��ه بعد عمليات  وذك��رت 
�ملتهمني  �ل�شخ�شني  �ختباء  مكان  �مل�شرية  �لأم��ن  �أجهزة  ح��ددت 

بابتز�زها، مبقاطع فيديو و�شور مزيفة، مما دفعها لالنتحار.
وب�شنت �شلبي من �شكان قرية كفر يعقوب �لتابعة ملركز كفر �لزيات 

مبحافظة �لغربية، �شمايل م�شر.
�لبتز�ز  �شحية  ر�ح���ت  �ل�17عاما  ذ�ت  �لأزه���ري���ة  �ل��ف��ت��اة  وك��ان��ت 
يعقوب، ودفعت حياتها  بكفر  �شابني من قريتها  �لإلكرتوين من 
�أحد �ملتهمني طالب يف  �أن  ثمنا لذلك. وبح�شب �لتحريات، تبني 
�ل�شف �لثاين �لثانوي �لأزه��ري وزميلها، و�لثاين طالب جامعي 
�لطالبة  �أ���ش��رة  م��ن  مقرب  م�شدر  ك�شف  كما  �لأزه���ر،  جامعة  يف 
�ملنتحرة، �أن �ملتهمنينْ من �أبناء �لقرية �لتي تعي�س بها، و�أن �أحدهما 
يقيم مع و�لدته بعد �نف�شالها عن و�لده منذ 10 �شنو�ت. و�شهدت 
قرية كفر يعقوب، �ختفاء �ملتهمني و�أ�شرهما، من �لقرية بعد وفاة 

�لفتاة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لأر�س على موعد مع �حل�شي�س �ل�شم�شي
�أو�ئ��ل يناير،  "�حل�شي�س �ل�شم�شي"، وحتديد� يف  مع بد�ية كل عام ميالدي جديد تكون �لأر���س على موعد مع 

وذلك عندما تكون عند �أقرب م�شتوى من �ل�شم�س.
وبعد �نت�شاف �لعام وحتديد�ً يف �أو�ئل �شهر يوليو ت�شبح �لأر�س عند �أبعد نقطة من �ل�شم�س، فيما يعرف با�شم 
"�لأوج". ويف هذ� �لإطار، ي�شرح عميد كلية علوم �ملالحة وتكنولوجيا �لف�شاء مدير مركز �لدر��شات و��شت�شار�ت 
علوم �لف�شاء بجامعة �لقاهرة، �أ�شامة �شلبية، يف ت�شريحات خا�شة ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، كيف تتغري �مل�شافة 

بني �لأر�س و�ل�شم�س، وكيف يحدث �حل�شي�س و�لأوج.
وي�شري �شلبية �إىل �أن �لأملاين يوهان�س كيبلر )�أول من و�شع قو�نني ت�شف حركة �لكو�كب(، عندما و�شع قو�نينه 
"د�ئرية" لها  "بي�شاوية" ولي�شت  �لكو�كب تدور يف م��د�ر�ت  �إن  �أنها حركة مد�رية، وقال  �لكو�كب و�شف  حلركة 
مركز ثابت ون�شف قطر، وهو ما ي�شري على جميع �لكو�كب و�ملذنبات و�لكويكبات �لأخرى �ملوجودة، و�لتي تدور 
يف مد�ر�ت �إهليلجية �أو بي�شاوية. ويتابع: "�ملرور يف �إطار �إهليجي Elliptic لي�س به مركز، وبالتايل فعند دور�ن 

�لأر�س ت�شبح �ل�شم�س موجودة يف �إحدى �لبوؤرتني لهذ� �ملد�ر �لإهليجي.
با�شم  يعرف  ما  �أو  �ل�شم�شي  باحل�شي�س  ذل��ك  ي�شمى  �لأر����س  �إىل  �لأق���رب  �لنقطة  عند  تكون  و�أردف:"وعندما 
Perihelion، وت�شبح �لأر�س على م�شافة حو�يل 147 مليون كيلومرت تقريبا )حو�يل 91.4 مليون ميل( من 

�ل�شم�س، ويتم ذلك يف يناير من كل عام".
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خطوة مهمة لك�شف �أ�شر�ر �لكون.. جيم�س ويب فعلها بنجاح
�أم�س �لأول �لثالثاء خطوة مهمة  خطا �لتل�شكوب �لف�شائي جيم�س ويب 
بالكامل، وهو  درع��ه �حل��ر�ري��ة  ن�شر  م��ن خ��الل  على طريق جن��اح مهمته 

عن�شر �أ�شا�شي لإجر�ء ��شتك�شافاته �لكونية �مل�شتقبلية.
�مل�شرب،  لكرة  ملعب  بحجم  منها  ك��ّل  طبقات   5 من  �لتل�شكوب  ويتاألف 
مهمتها حماية �لأدو�ت �لعلمية من �حلر�رة �ل�شديدة لل�شم�س. وقد جرى 

متديدها بدقة قبل �شدها بالكامل و�حدة تلو �لأخرى منذ �لثنني.
طوي  ���ش��اروخ،  د�خ���ل  و�شعه  دون  ي��ح��ول  �ل���ذي  �ل�شخم،  حجمه  وب�شبب 
�لتل�شكوب على نف�شه مبا ي�شبه فن طّي �لورق )�أوريغامي( ويتعني ن�شره يف 
�لف�شاء، يف مهمة فائقة �خلطورة. وكان ن�شر �لدرع �حلر�رية من �أ�شعب 
�لأق��وى على �لإط��الق يف تاريخ  �لتل�شكوب  �ملهمة. وبقي  �ملحطات يف هذه 
��شتك�شاف �لف�شاء، حمط �نتظار طويل من علماء �لفلك من �لعامل �أجمع 
منذ 30 �شنة ملر�قبة �لكون باإمكانات غري م�شبوقة، خ�شو�شا �أوىل �ملجر�ت 

�لتي ت�شكلت قبل ب�شعة مئات ماليني �ل�شنو�ت بعيد �لنفجار �لعظيم.
و�نطلق �لتل�شكوب قبل �أكر من �أ�شبوع من غويانا �لفرن�شية، وهو حاليا 
�أل��ف كيلومرت من �لأر����س. ول ي��ز�ل يف طريقه   900 �أك��ر من  على بعد 
لبلوغ مد�ره �لنهائي على م�شافة 1.5 مليون كيلومرت من �لأر�س، �أي �أربع 

مر�ت �مل�شافة �لفا�شلة بني كوكبنا و�لقمر.

مر�شيد�س تك�شف عن مفهوم جديد ل�شيارة كهربائية
ك�شفت مر�شيد�س-بنز عن �شيارتها �جلديدة Vision EQXX �لكهربائية 
بالكامل يوم �لثنني، حيث تفاخرت باأن �ل�شيارة �لفاخرة قادرة على �ل�شري 
مل�شافة 648 ميل لكل �شحنة. وعلى �لرغم من �أن �ل�شيارة ل تز�ل مفهوًما، 
باأكرب عدد من  �لكهربائية  للمركبات  �لقيا�شي  �لرقم  �لآن  �أنها حتمل  �إل 
�لأميال ب�شحنة و�حدة، حيث تقدم لو�شيد 520 مياًل وتي�شال 402 مياًل 
معر�س  يف  �ف��رت����ش��ي��اً   Vision EQXX ع��ن  �لك�شف  ومت  �شحنة.  لكل 
من  �لعديد  من  و�ح��دة  هي  مر�شيد�س  �أن  حيث  �مل�شتهلكني،  �إلكرتونيات 
�ل�شركات �لتي �ختارت عدم �حل�شور �شخ�شًيا ب�شبب �ملخاوف من فريو�س 
�ل�شم�شية وم�شممة مبو�د معاد تدويرها  بالطاقة  �ل�شيارة تعمل  كورونا. 
�لفطر و�ل�شبار �ملطحون و�لقمامة وبقايا  �ألياف  وم�شتد�مة مبا يف ذلك 
لكن مر�شيد�س  بعد،  �لطريق  �ل�شيارة على  �لطعام، ومع ذلك، مل تخترب 
وتخطط  بالكمبيوتر.  حماكاة  �ختبار  على  �لفاخرة  �ل�شيارة  نطاق  تبني 

�ل�شركة لإطالق �ل�شيارة على طرق حقيقية هذ� �لربيع.
�لإطالق،  على  كفاءة  مر�شيد�س-بنز  �شيار�ت  �أك��ر  تعترب  �لتي   EQXX
 100 ل��ك��ل  ���ش��اع��ة   / ك��ي��ل��وو�ط   10 م��ن  �أق���ل  للطاقة  ��شتهالكها  �شيكون 
كيلومرت، �أو �شتة �أميال لكل كيلوو�ط �شاعي، وهذ� هو ما يقرب من ثالثة 
�أ�شعاف �مل�شافة لكل كيلو و�ط يف �ل�شاعة ل�شيارة من طر�ز تي�شال مودل �إ�س 

وفًقا لتقدير�ت وكالة حماية �لبيئة �لأمريكية.

�إيلون ما�شك ي�شيف 
مليار�ت لرثوته

ب���د�أ �أغ��ن��ى رج��ل يف �ل��ع��امل، �إيلون 
م���ا����ش���ك، �ل����ع����ام �جل����دي����د ب����روة 
�شركة  موؤ�ش�س  �أ�شاف  �أك��رب، حيث 
دولر  م���ل���ي���ار   32.6 "تي�شال" 
 304.2 لتبلغ  ث��روت��ه،  ���ش��ايف  �إىل 

مليار�ت دولر.
ما�شك  �أرب�����اح  ز�دت  �أخ�����رى،  م���رة 
�ملفاجئة من ثروته، �لتي جتاوزت 
يف  دولر  م���ل���ي���ار  �ل�300  ح���اج���ز 
�أول  ل��ي�����ش��ب��ح  �مل���ا����ش���ي،  ن���وف���م���رب 

�شخ�س يف �لعامل يحقق ذلك.
ووفقا ملجلة "فورب�س" �لأمريكية، 
للجدل،  �ملثري  �مللياردير  ظل  فقد 
�لتجارية  �لف�شاء  �شركة  وموؤ�ش�س 
قائمة  ر�أ�س  على  �إك�س"،  "�شبي�س 

�أثرياء �لعامل يف �لعام �جلديد.
�ل�شيار�ت  �إن���ت���اج  ���ش��رك��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�أنها  �مل��ا���ش��ي  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة �لأح�����د 
�أل��ف �شيارة   936 �أك��ر من  �شلمت 
توقعات  م��ت��ج��اوزة   ،2021 ع��ام  يف 
�أنها  �أي�شا  �أعلنت  لكنها  �ملحللني. 
�شيار�تها  من  �ألفا   475 ��شتدعت 
�ل��ت��ي ���ش��ن��ع��ت ب���ني ع��ام��ي 2014 

و2021.
�أ�شهم تي�شال  "فورب�س" �إن  وقالت 
�ملئة  يف   13 م�����ن  ب�����اأك�����ر  ز�دت 
ع��ن��د �إغ�����الق �ل�������ش���وق، م���ع جتاوز 
�ل��ق��ي��م��ة �ل�����ش��وق��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ة مرة 
دولر،  ت��ري��ل��ي��ون  ع���الم���ة  �أخ������رى 
�مل�شتوى  هذ�  دون  �نخفا�شها  بعد 

�ل�شهر �ملا�شي.
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  وب�����ش��ف��ت��ه   
حو�يل  م��ا���ش��ك،  مي��ت��ل��ك  لتي�شال، 
�ل�شركة،  �أ�شهم  من  �ملئة  يف   15.6
"ديلي  وف����ق م���ا ذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة 

ميل" �لربيطانية.

وفاة �ملطرب و�مللحن 
�مل�شري �أحمد �حلجار 
قال �ملطرب �مل�شري علي �حلجار، 
بو�شائل  �ل�شخ�شية  ح�شاباته  عرب 
�شقيقه  �إن  �لجتماعي،  �لتو��شل 
�أحمد  �مل��ط��رب و�مل��ل��ح��ن  �لأ���ش��غ��ر 

�حلجار، تويف م�شاء �لثالثاء.
في�شبوك:  يف  �شفحته  على  وكتب 
�أخي  �إىل رحمة �هلل تعاىل  "�نتقل 
���ش��ت��ق��ام �شالة  �أح���م���د �حل����ج����ار.. 
�لظهر يف  �جلنازة غد� بعد �شالة 

جامع �ل�شيدة نفي�شة".
ونعت وز�رة �لثقافة �مل�شرية �لفنان 
�لوزيرة  ل�شان  على  بيان  يف  قائلة 
"�ملو�شيقى  �إن  �ل��د�مي،  �إينا�س عبد 
متيز  لمعا  جنما  فقدت  �لعربية 

ب�شوت �أ�شيل و�إح�شا�س مرهف".
و�أ�شافت �أن �لر�حل "�شنع �أعمال 
�شاهمت يف �لتعبري عن م�شاعر جيل 
باعتبارها  خالدة  و�شتبقى  كامل، 
عالمات يف عامل �لطرب �حلديث 
يف  �حلجار  �أحمد  ولد  و�ملعا�شر". 
�شبتمرب 1956 وهو �بن �ملو�شيقار 
�إبر�هيم �حلجار )2000-1922(، 
وتخرج يف �ملعهد �لعايل للمو�شيقى 
بالفن  �ل�شتغال  يف  وب��د�أ  �لعربية، 
و�أ���ش��در نحو  ز�ل طالبا.  م��ا  وه��و 
�أرب����ع����ة �أل���ب���وم���ات غ��ن��ائ��ي��ة و�أل����ف 
ومقدمات  م�����ش��رح��ي��ات  مو�شيقى 
م�����ش��ل�����ش��الت، ك��م��ا حل��ن ل��ع��دد من 
�مل����غ����ن����ني م���ن���ه���م حم����م����د �حل���ل���و 
وحممد  و�أنو�شكا  �شالح  ومدحت 
ف����وؤ�د وه�����ش��ام ع��ب��ا���س. وم���ن �أب���رز 
�ل�شم�س(  خ��ي��وط  )مل��ل��م��ت  �أغ��ان��ي��ه 
و)يكفاكي(  ت����ع����ود(  ري�����ت  و)ي������ا 
و)قد  و)�متنيت(  ود�ع(  و)حلظة 
�لأحالم( و)حنني( و)ول عمري( 

و)هو�كي( و)خلينا يف بكره(.

�شاومي تطلق غ�شالة 
�ل�شحون ل حتتاج خز�ن ماء

�ل�شحون  غ�شالة  �شاومي  �شركة  �أطلقت 
Mijia VDW0401M �جلديدة، �لتي 
ميكن تو�شيلها ب�شنبور �ملاء مبا�شرة، ول 
حتتاج �إىل خز�ن ماء، وت�شرف �ملياه عرب 

�حلو�س.
للغ�شالة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل�������ش���رك���ة  وت�������روج 
�جل���دي���دة ب��احل��ج��م �مل���دم���ج ح��ي��ث تبلغ 
�شم،   41.2 ×  9.46 ×  15.44 �أبعادها 

بينما يبلغ وزنها 12.5 كغم.
6 بر�مج خمتلفة  وت�شتمل �لغ�شالة على 
يف م������دة �ل���ت���ن���ظ���ي���ف ودرج��������ة �حل�������ر�رة 

�مل�شتخدمة.
ويبلغ معدل ��شتهالك �ملياه مع �لربنامج 
�ل��ق��ي��ا���ش��ي 5.3 ل����رت�ت، وت��ب��ل��غ �حل����ر�رة 
�أ�شرع  �أم���ا  م��ئ��وي��ة.  درج���ة   75 �لق�شوى 

برنامج في�شتغرق 28 دقيقة فقط.

يك�شب مليون دولر يف �ل�شهر بعدما ترك در��شته
يك�شب �شاب �أمريكي من ولية تك�شا�س، �أكر من مليون 
دولر يف �ل�شهر، بف�شل عمله يف تد�ول عملة �لبيتكوين 
ب��ول باريك )24  2012 ��شرتى ج��ون  �لرقمية. يف ع��ام 
عاماً( من �أو�شن، تك�شا�س، عملة بيتكوين بقمية 1400 

دولر، وكان ل يز�ل طالباً يف �ملدر�شة.
متظاهر�ً  �لبيتكوين  ت��د�ول  يف  �لليل  يق�شي  ج��ون  ك��ان 
تد�ول  �أن  يتوقع  ذل��ك �حل��ني مل  ي��در���س، ولكنه يف  باأنه 

هذه �لعملة �شتحوله �إىل مليونري بعد عدة �شنو�ت.
يف عام 2017، عمل جون بول على �إن�شاء تقنية لتعدين 
�لكمبيوتر  �أجهزة  من  جمموعة  تقوم  حيث  �لبيتكوين، 

باإن�شاء عملة بيتكوين جديدة عن طريق حل �لألغاز.
�آن��ذ�ك يدر�س يف  17 عاًما  �لعمر  �لبالغ من  �ل�شاب  كان 
جامعة ولية كارولينا �ل�شمالية، ولكن بعد �أن بد�أ عمله 
بالزدهار، قرر ترك �ملدر�شة متاًما. بد�أ جون بيع من�شات 
�لتعدين عرب �لإنرتنت ووظف عدًد� قلياًل من �أ�شدقائه 
لبناء من�شات بدو�م كامل، وحققت �ل�شركة �لتي بد�أت يف 

قبو منزل و�لديه، �إير�د�ت تزيد عن 2 مليون دولر.
عمله  تطوير  ج��ون  ق��رر  حققه،  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  وب�شبب 
با�شتئجار  وق��ام  لو�لديه،  �ل�شفلي  �لطابق  من  و�خل��روج 
�أيو� وحوله �إىل مقر لعمله، وهو  عقار مهجور يف ولية 
�أوردت  م��ا  وف��ق  �شهرًيا،  دولر  مليون   1.3 يك�شب  �لآن 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

مقتل �مر�أة ور�شيعها حتت �أقد�م فيل
�أقد�م  ده�شا حتت  �أ�شهر   3 �لبالغ  �م��ر�أة وطفلها  توفيت 
�أع��ل��ن��ت هيئة  ���ش��رق زمي��ب��اب��وي، ح�شبما  ف��ي��ل يف ج��ن��وب 

�ملتنزهات �لوطنية �ملحلية �أم�س �لأول �لثالثاء.
وقد �شادفت هذه �ل�شابة �لبالغة 23 عاما، خالل عودتها 
من  قطيعا  �لريفية،  �شيبينغي  منطقة  يف  منزلها  �إىل 
�لفيلة، بعد زيارتها لأقارب يف منطقة قريبة من �ملنزل 

رفقة ر�شيعها، مبنا�شبة ر�أ�س �ل�شنة.
�مل��ت��ن��زه��ات و�ل����روة  �إد�رة  ب��ا���ش��م ه��ي��ئ��ة  �ل��ن��اط��ق  وق����ال 
"فر�ن�س  لوكالة  ف��ار�و،  تينا�شي  �حليو�نية يف زميبابوي 
�أدى  مم��ا  وهاجمها  �مل��ك��ان  يف  باغتها  "فيال  �إن  بر�س"، 
يف  �لفيلة  �أع����د�د  �زدي����اد  وي����وؤدي  وطفلها".  مقتلها  �إىل 
�لب�شر  بني  �إىل مو�جهات  �لريفية يف زميبابوي  �ملناطق 
و�حليو�نات �لربية. و�أ�شارت هيئة �ملتنزهات �لوطنية �إىل 
�أن 40 �شخ�شا ق�شو�، خالل �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من 

2021، يف حو�دث مماثلة.

كلبة تقود �ل�شرطة �إىل موقع حادث 
باإر�شادها  �لإع���ج���اب  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  كلبة  �أث����ارت 
�شاحبها  له  تعّر�س  م��روري  ح��ادث  موقع  �إىل  �ل�شرطة 
وكان يعاين فيه �نخفا�شاً يف درجة حر�رة �جل�شم. ووقفت 
�لأمل���اين تبلغ عاماً  �ل��ر�ع��ي  ن��وع  تين�شلي، وه��ي كلبة من 
و�حد�ً، على طريق �شريع يربط نيو هامب�شربفريمونت 
يف ���ش��م��ال ���ش��رق �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة م�����ش��اء �لث��ن��ني، مما 
�لأمنية.  بال�شلطات  �لت�شال  �إىل  �ل�شيار�ت  �شائقي  دفع 
بها،  �لإم�شاك  وحاولت  �لكلبة  �ل�شرطة  ر�شدت  وعندما 
�إىل  بها  �لأمن يلحقون  تين�شلي وجعلت عنا�شر  رك�شت 
باأ�شر�ر  م�شابة  �شغرية  �شاحنة  كانت  حيث  فريمونت، 

بالغة بفعل ��شطد�مها بحاجز �لمان على �لطريق.

�لطفلة �ملعجزة.. خريجة جامعية 
بالعالمة �لكاملة 

خريجة  �أ�شغر  عاما"   12" �أحمد  �شو�شن  �أ�شبحت 
فلوريد�  ب��ولي��ة  �جل��ام��ع��ي��ة  ب����رو�رد  كلية  ت��اري��خ  يف 
�لأمريكية، لكن طموحها ل يتوقف عند هذ� �حلد.

ب�"�لطفلة  ك��ث��ريون  ي�شفها  �ل��ت��ي  ���ش��و���ش��ن،  وك��ان��ت 
�شن  يف  �لعامة  �لثانونية  �شهادة  نالت  قد  �ملعجزة"، 

�لتا�شعة فقط.
وذكرت �شبكة "�آيه بي �شي نيوز" �أن �شو�شن ح�شلت 
�لبيولوجية  �ل��ع��ل��وم  يف  �لبكالوريو�س  ���ش��ه��ادة  على 
�إذ  �لكاملة،  �ل�شرف  مرتبة  مع  �ملا�شي،  دي�شمرب  يف 
باملئة يف   100 ي��ع��ادل  م��ا  �أي   ،4 4 م��ن  ح�شلت على 

�أنظمة تعليمية �أخرى.
وت��خ��ط��ط �ل��ف��ت��اة �ل��ن��اب��غ��ة مل��و����ش��ل��ة تلقي �ل��ع��ل��م يف 
ج��ام��ع��ة ف��ل��وري��د�، ح��ي��ث ت��خ��ط��ط ل��در����ش��ة برجمة 

�لكمبيوتر و�لكيمياء و�لأحياء.
و�أ�شافت �أن برنامج �لبايثون للربجمة يف �جلامعة 

مكان  �جلامعة  �أن  معتربة  �هتمامها،  على  ��شتوىل 
ر�ئع لدر��شة هذه �ملو�شوعات.

هناك" يف  ق��ب��ويل  ي��ت��م  �أن  �ل���ر�ئ���ع  "من  وق���ال���ت: 
�جلامعة" يف �لف�شل �لتايل".

�أنها  �شنو�ت،  قبل  �أدرك���ت،  قد  �لطفلة  عائلة  وكانت 
موهوبة مبا ي�شبق عمرها بكثري. 

كانت  �بنتها  �إن  �أح��م��د،  جينا  �شو�شن،  و�ل��دة  وقالت 
�ليوم  م��ن��ذ  بنف�شها  نف�شها  ت��دري�����س  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة 
ق�����ش��ارى جهدها  �ل��ع��ائ��ل��ة  ب��ذل��ت  ذل���ك  �لأول، وم���ع 

لت�شجيعها.
عندما  �لتا�شعة من عمرها فقط  �شو�شن يف  وكانت 
ح�شلت على �شهادة �لثانوية �لعامة، و�جتازت �ختبار 
�ختبار  وه��و   ،)PERT( �لثانوية  �مل��رح��ل��ة  بعد  م��ا 
�إذ�  �مل�شتوى ت�شتخدمه فلوريد� لتحديد ما  حتديد 
كان �لطالب جاهز� للتحاق بالكليات �أو �جلامعات.

كاميل بيتانغا تقف على ال�صجادة احلمراء يف حفل توزيع جوائز اإميي الدويل يف مدينة نيويورك. رويرتز

�إ�شابة هاند� �أرت�شيل 
بفريو�س كورونا

و  بور�شني   �لرتكيني  كرم  �لنجمني  �أن  تركية  �إع���الم  و�شائل  �أف���ادت 
يعلقا  مل  �لثنائي  �أن  �إل  كورونا ،  بفريو�س  �أ�شيبا  قد  �أرت�شيل   هاند� 
�لتعليقات  ع��دد� كبري� من  �لثنائي  تلقى  وق��د  ه��ذ� �خل��رب،  بعد على 
من قبل �ملتابعني �لذين متنو� لهما �ل�شفاء �لعاجل. وكان تد�ول رو�د 
وحبيبها  �أرت�شيل  هاند�  ن�شرتها  �شورة  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
كرم بور�شني، �شجت فيها موقع �لتو��شل �لجتماعي بعد �أن ظهرت 
�أرت�شيل مت�شك بيد كرم �إذ �عترب بع�س �ملتابعني �أن �ل�شورة توحي وكاأن 
بور�شني يطلب يدها للزو�ج. لكن �ل�شورة كانت جمرد لقطة عفوية 
ول �شحة ملا يتم تد�وله عن زو�جهما �أو �رتباطهما ر�شمياً خ�شو�شاً �أن 

بور�شني �شرح موؤخر�ً �أنه لي�س م�شتعد لالرتباط ر�شمياً.


