عام  2022موعود بالتوتر يف الربازيل:

�ص 02

بول�سونارو �ضد لوال ،مبارزة واعدة ومليئة باملخاطر!

بلدية مدينة �أبوظبي تفتتح مركزا ً جديدا ً

•• الفجر –خرية ال�شيباين

لبيع املواد الغذائية يف منطقة الوثبة

رئي�س منتهية واليته �ضد رئي�س �سابق :املبارزة املحتملة يف االنتخابات الرئا�سية يف
�أكتوبر املقبل غري م�سبوقة ،ومن املتوقع �أن تكون متوترة.
جايري بول�سونارو ي�سلم الو�شاح الرئا�سي ،يف غ�ضون عام� ،إىل خليفته� :إجراء �شكلي
دميقراطي ب�سيط ،لكن يبدو �أن مثل هذا االنتقال ال�سل�س لل�سلطة الآن ال ميكن
ت�صوره مع زعيم اليمني الربازيلي املتطرف ،الذي ال يخفي نيته الطعن يف هزميته
املحتملة يف االنتخابات الرئا�سية يف �أكتوبر املقبل .عام  2022موعود بالتوتر يف
الربازيل.
ت�ستعد �أكرب دولة يف �أمريكا الالتينية ملبارزة غري عادية ،بني رئي�س ،بول�سونارو،
ورئي�س �سابق ،لوال ،الذي ا�ستعاد �أهليته ب�إلغاء الأحكام التي ا�ستهدفته يف مار�س
ب�سبب وق��ائ��ع ف�ساد مزعومة .حتى الآن ،مل ي�صرح ت��رام��ب اال�ستوائي ،وال �أبو
الفقراء ر�سم ًيا ب�أنهما مر�شحان.
(التفا�صيل �ص)10
مواقــيت ال�صالة الفجر05:46 ........
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لبنانيون عاداتهم االجتماعية؟

�ص 18
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�أطلق مبادرة نوابغ العرب� ..أكرب حراك عربي يقوده متحف امل�ستقبل

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستهلت دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة م���س�يرة  50ع��ام �اً جديدة
بان�ضمامها �إىل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة  ،والذي يعترب �أعلى
هيئة دولية معنية ب�صون الأمن وال�سلم الدوليني  ،وت�شكل ع�ضوية الدولة
للفرتة  2023 - 2022حمطة مهمة وتاريخية يف م�سار الدبلوما�سية
الإماراتية .وتعمل الدولة خالل فرتة ع�ضويتها باال�شرتاك مع �أع�ضاء
املجل�س على �ضمان �أن يتوىل املجل�س م�س�ؤوليته يف �إحالل ال�سالم ومنع
ن�شوب ال�صراعات وحلها ال�سيما يف املنطقة العربية.
ويف العا�شر من دي�سمرب  1971ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأوىل
يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك لتتبو�أ ال��دول��ة موقعاً متقدماً على
ال�ساحة الدولية وت�صبح خالل وقت وجيز من كبار املانحني الرئي�سيني
يف جم��االت التنمية االقت�صادية واال�ستجابة الإن�سانية لكافة ال�شعوب
حول العامل دون متييز  ،مع االلتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون
الدويل وميثاق الأمم املتحدة واملعاهدات الدولية( .التفا�صيل �ص)4

وت�أتي املبادرة جرياً على عادة �سموه �إطالق م�شاريع نوعية يف الرابع من
يناير يف كل عام.
وت�سعى مبادرة نوابغ العرب �إىل حتديد �أهم  1000نابغة عربي خالل
� 5سنوات يف م�سارات رئي�سية ت�شمل :الفيزياء والريا�ضيات ،والربجميات
وعلوم البيانات ،واالقت�صاد ،واجلامعات والأب�ح��اث العلمية وغريها،
ودعمهم علمياً وبحثياً.
و�أعلن �سموه تخ�صي�ص  100مليون دره��م وت�شكيل جلنة تت�ألف من
�أربعة وزراء لو�ضع منظومة متكاملة للإ�شراف على النوابغ العرب ،كما
�أعلن �سموه �أن متحف امل�ستقبل ،املعلم العاملي اجلديد� ،سيكون املركز
(التفا�صيل �ص)2
الرئي�س لهذا احلراك العربي اجلديد.

ال�صحة جتري  397,766فح�صا ك�شفت عن 2,581

الإعالن عن الأ�سماء �سيكون مفاج�أة

تون�س :تهم ب�شبهة �إرهاب وراء قرارات الإقامة اجلربية
•• الفجر – تون�س

اف��اد وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة التون�سي توفيق ��ش��رف الدين
�أن ق� ��رارات االق��ام��ة اجل�بري��ة االخ�ي�رة مت اتخاذها
وفق القانون وعقب حتقيقات جارية تتعلق بتقدمي
ج � ��وازات ��س�ف��ر و� �ش �ه��ادات ج�ن���س�ي��ة وب �ط��اق��ات هوية

بطرق غري قانونية .و�أكد �شرف الدين خالل نقطة
�إعالمية عقدها م�ساء االثنني مبقر وزارة الداخلية،
�أن قراري الإقامة اجلربية اللذين اتخذا بتاريخ 30
دي�سمرب  2021يتعلقان بتقدمي ��ش�ه��ادات جن�سية
وج � ��وازات ��س�ف��ر وب �ط��اق��ات ت�ع��ري��ف وط�ن�ي��ة بطريقة
غري قانونية لأ�شخا�ص «�ستكون �صفتهم وعالقاتهم

الأ�سرية مفاج�أة للتون�سيني» ،وفق تعبريه ،م�شريا �إىل
�أن الأمر يتعلق ب�شبهات جدية حمل �أبحاث عدلية.
و�أو�ضح الوزير �أن قرارات الإقامة اجلربية ميكن �أن
تتخذ ملجرد وجود هواج�س �أو خماوف �أو معطيات �أو
�أخبار تتعلق ب�شخ�ص او ب�أ�شخا�ص �أو حتى مب�ؤ�س�سات
خا�صة �أو ع��ام��ة ميكن �أن ت�شكل خ�ط��را على الأمن

ال�ع��ام ،متابعا �أن الأم��ر ينطوي على وقائع م�ض ّمنة
مبحا�ضر بحث ت�شكل حجة ر�سمية ،م��ؤك��دا �أن هذه
القرارات مل تكن من عبث وت�ستند �إىل ن�ص قانوين
ن��اف��ذ وه��و الأم ��ر ع��دد  50ل�سنة  1978وحتديدا
الف�صل اخلام�س منه ال��ذي ي�سند ه��ذه ال�صالحية
ب�شكل وا�ضح لوزير الداخلية( .التفا�صيل �ص)15

احتجاجات «املدنية» تنطلق يف �شوارع ال�سودان و�سط تعزيزات �أمنية
•• اخلرطوم-وكاالت:

جت � �م� ��ع �آالف ال � �� � �س� ��ودان � �ي �ي�ن،
الثالثاء ،يف ميادين رئي�سية من
م��دن العا�صمة اخل��رط��وم وعدد
م��ن �أق��ال�ي��م ال �ب�لاد ،يف م�سريات
اح �ت �ج ��اج �ي ��ة ج� ��دي� ��دة تطالب
باحلكم املدين.
وخرجت املظاهرات و�سط تعزيز
الوجود الأمني يف املداخل امل�ؤدية
�إىل الق�صر الرئا�سي يف اخلرطوم
وع ��دد م��ن ال �ط��رق��ات واجل�سور
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،ال �ت��ي �أغ �ل��ق بع�ضها
مت��ام��ا ب��أ��س�لاك �شائكة وحواجز
�إ�سمنتية.
ك � �م� ��ا خ � ��رج � ��ت امل � � �ظ � ��اه � ��رات يف
م�ن��اط��ق �أخ � ��رى ،م�ث��ل �أم درم ��ان
وب� ��ور� � �س� ��ودان ،وف �ق��ا مل�صادرنا،
للمطالبة بان�سحاب اجلي�ش من
احلياة ال�سيا�سية.
وح � � � � ��ذرت ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
وال�ن��روي� ��ج وع � ��دد م ��ن البلدان
الأوروب� �ي ��ة والأمم امل�ت�ح��دة ،من
ا�ستخدام ال�ق��وة �ضد املحتجني،
ب� �ع ��د م� �ق� �ت ��ل � � 56ش �خ �� �ص��ا يف

متظاهرون يتجمعون يف �شارع الأربعني يف �أم درمان (ا ف ب)
امل�سريات ال�سلمية امل�ستمرة منذ وقال جمل�س ال�سيادة ال�سوداين ،لل�شارع ال��ذي يرف�ض �أي �صيغة
الإث �ن�ي�ن� ،إن ��ه يعمل ع�ل��ى اختيار تفاو�ضية مع ال�شق الع�سكري.
�أكرث من �شهرين.
وت�ع�ق��د امل�شهد ال�سيا�سي ب�شكل رئ�ي����س ج��دي��د ل �ل ��وزراء لت�شكيل وق��ال��ت الأمم املتحدة �إن الأزمة
كبري بعد ا�ستقالة رئي�س الوزراء حكومة ذات م�ه��ام حم ��ددة ،لكن ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال �� �س��ودان والتي
ع�ب��د اهلل ح �م��دوك م��ن من�صبه ،م��راق �ب�ي�ن ي �� �ش �ك �ك��ون يف ج ��دوى اح � �ت� ��دم� ��ت يف ال� � ��� � �س � ��ودان بعد
اخلطوة يف ظل الت�صعيد احلايل الإجراءات التي �أعلنها اجلي�ش يف
يوم الأحد.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات تد�شن م�سرية اخلم�سني
بع�ضويتها يف جمل�س الأمن

حممد بن را�شد :الأمة التي تقدر علماءها
ونوابغها ومفكريها ت�صل لل�سيادة والريادة
�أط�ل��ق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،مبادرة "نوابغ العرب،
�أك�ب�ر ح��راك ع��رب��ي ي�ق��وده متحف امل�ستقبل ،املعلم ال�ع��امل��ي اجل��دي��د يف
دول��ة الإم ��ارات للإ�شراف على النوابغ املتميزين من �أ�صحاب املواهب
اال�ستثنائية من العلماء واملفكرين واملخرتعني واملبتكرين املتميزين
وامل �ب��دع�ين ال �ع��رب يف ��ش�ت��ى امل �ج��االت ،ورع��اي�ت�ه��م ومتكينهم وتطوير
�أفكارهم بالتعاون مع �أف�ضل ال�شركاء العامليني ،لتعظيم �أثرهم الإيجابي
يف املنطقة.

الفجر الريا�ضي

بدء العد التنازيل النطالق مناف�سات
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•• دبي-وام:

عربي ودويل

بعد زحف الفقر والوباء ..كيف غري
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�أخبار الإمارات

اخلام�س والع�شرين من �أكتوبر
املا�ضي ،تهدد مبزيد من عرقلة
التقدم املحرز بعد ثورة دي�سمرب
ال� �ت ��ي �أط� ��اح� ��ت ن� �ظ ��ام الرئي�س
ال�سابق عمر الب�شري.
و�أ�� �ش ��ار ف��ول �ك��ر ب�يرت ����س ،املمثل
اخل��ا���ص لل��أم�ي�ن ال �ع��ام لل��أمم
امل�ت�ح��دة يف ال �� �س��ودان� ،إىل القلق
�إزاء ع��دد القتلى واجل��رح��ى من
امل��دن�ي�ين يف ��س�ي��اق االحتجاجات
امل���س�ت�م��رة .وح ��ث ب�يرت����س قوات
الأم� ��ن ال���س��ودان�ي��ة ع�ل��ى التقيد
ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا مب��وج��ب القانون
الدويل والتم�سك ال�صارم بحقوق
امل �ت �ظ��اه��ري��ن يف ح��ري��ة التعبري
والتجمع ال�سلمي.
وم�ن��ذ �إع�ل�ان ق��ائ��د اجلي�ش عبد
ال �ف �ت��اح ال �ب�ره� ��ان ،يف اخلام�س
وال �ع �� �ش��ري��ن م��ن �أك �ت��وب��ر ،حالة
الطوارئ ،وحل جمل�سي ال�سيادة
وال � � � ��وزراء ان��دل �ع��ت م ��وج ��ة من
االح�ت�ج��اج��ات ال�شعبية �أدت �إىل
مقتل و�إ�صابة املئات بالر�صا�ص
احل � ��ي وع � �ب� ��وات ال � �غ� ��از امل�سيل
للدموع.

�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 796حالة �شفاء

••�أبوظبي  -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  397,766فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
(التفا�صيل �ص)2
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

م�صرع  100من ميلي�شيات احلوثي مبواجهات يف �شبوة والبي�ضاء

�ألوية العمالقة ت�سيطر على النقوب وتبد�أ عملية لتحرير بيحان
•• اليمن-وكاالت:

ب��د�أت ق��وات �ألوية العمالقة عملية ع�سكرية لتحرير
مديرية بيحان غربي �شبوة ،وذلك بعد �سيطرتها على
منطقة النقوب يف املحافظة ذاتها بح�سب ما �أوردته
قناة �سكاي نيوز عربية.
و�أ�ضافت �أن ق��وات �ألوية العمالقة يف اليمن �سيطرت
على جبل �سبيعان وقرية هجرية ومفرق احلمى غربي
�شبوة .وكانت �ألوية العمالقة ب��د�أت� ،أم�س الثالثاء،
ب�شنّ هجوم وا�سع باجتاه منطقة النقوب غربي �شبوة،
فيما �أك��دت م�صادر مينية ف��رار م�سلحي احلوثي من
منطقة النقوب بعد هجوم قوات العمالقة.
ويف وقت �سابق الثالثاء� ،أكدت م�صادر ع�سكرية مينية
مقتل �أكرث من  100من ميلي�شيات احلوثي املوالية
لإي � ��ران يف م��واج �ه��ات م��ع �أل��وي��ة ال�ع�م��ال�ق��ة وغ ��ارات
التحالف العربي ،يف حمافظتي �شبوة والبي�ضاء.
وطال الق�صف اجلوي مركبات ع�سكرية للحوثيني يف
بيحان ومن�صة �صواريخ كاتيو�شا ،بالإ�ضافة �إىل من�صة
�صاروخية ل�صواريخ بال�ستية يف حمافظة البي�ضاء
املجاورة.
وخا�ضت �ألوية العمالقة معارك عنيفة م�ساء االثنني

مع ملي�شيات احلوثي يف مناطق طوال ال�سادة والنقوب
وحميط منطقة احلِمى.
كذلك فتحت هذه القوات �أول جبهة باجتاه مديرية
بيحان من جبال الهجر.
ك�م��ا ع� ��ززت �أل ��وي ��ة ال�ع�م��ال�ق��ة م��واق�ع�ه��ا يف ع�سيالن
واملناطق املحررة م��ؤخ��را ،ودفعت مبزيد من القوات
�إىل غربي �شبوة ا�ستعدادا لبدء معركة حترير بيحان.
وكان قد �أعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن �أن قواته
ن ّفذت  12عملية ا�ستهداف �ضد ميلي�شيا احلوثي يف
م�أرب خالل الـ � 24ساعة املا�ضية.
و�أ� �ض��اف يف ب �ي��ان� ،أن اال��س�ت�ه��داف��ات دم ��رت � 5آليات
ع�سكرية وخ�سائر ب�شرية جتاوزت  97عن�صرا.
ك �م��ا �أو�� �ض ��ح �أن � ��ه ن � ّف��ذ  23ع�م�ل�ي��ة ا� �س �ت �ه��داف �ضد
االن �ق�لاب �ي�ين يف � �ش �ب��وة ي ��وم �أم� �� ��س ،م �� �ش�يراً �إىل �أن
ال�ضربات د ّم��رت � 15آلية ع�سكرية وخ�سائر ب�شرية
جتاوزت  133عن�صرا.
و�أت��ت ه��ذه ال�ت�ط��ورات يف ح�ين وا�صلت ق��وات اجلي�ش
اليمني ،م�سنودة ب�ألوية العمالقة ومقاتالت حتالف
دعم ال�شرعية ،حتقيق تقدمها باملعارك الدائرة غرب
املحافظة ،و�سط انهيارات وا�سعة يف �صفوف ميلي�شيا
احلوثي املدعومة �إيرانياً.

وزراء خارجية الناتو يعقدون
حمادثات طارئة ب�ش�أن �أوكرانيا

�إ�صابات كورونا اليومية يف �أمريكا تتخطى املليون

•• بروك�سل�-أ ف ب:

ال�صحة العاملية� :أدلة جديدة ت�ؤكد عدم خطورة �أوميكرون
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

فالدميري بوتني ي�صافح ممثلي العديد من الطوائف الدينية املوجودة يف رو�سيا

�س�ؤال يف و�ضع مع ّقد ب�شكل خا�ص:

بعد تفكك االحتاد :هل توجد هوية وطنية رو�سية؟

•• الفجر � -سريجي فيديونني – ترجمة خرية ال�شيباين

�صادف �شهر دي�سمرب من العام املنق�ضي الذكرى الثالثني حلدث عاملي:
تفكك االحت��اد ال�سوفياتي .من بني ال��دول اخلم�س ع�شرة املنبثقة عن
ذاك التفكك ،يظل االحت��اد الرو�سي ا�ستثنا ًء من ن��وا ٍح عديدة ،تتجاوز
حجمه �أو وزنه الدميوغرايف �أو نفوذه ال�سيا�سي يف املنطقة .يف الواقع،
م�سارها االجتماعي وال�سيا�سي الفريد ،مي ّيز رو�سيا عن غريها من
اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة.
هل توجد هوية وطنية رو�سية؟ لقد ف�شلت ال�سيا�سات التي ُن ِّفذت على
مدى الثالثني عامًا املا�ضية يف تقدمي �إجابة وا�ضحة على هذا ال�س�ؤال
وه��و �أم��ر معقد ب�شكل خا�ص ،يف هذا البلد ال��ذي يتميز بتنوع عرقيوثقايف كبري ،وي��ؤدي �إىل تنمية عالقة ملتب�سة مع املا�ضي ال�سوفياتي
(التفا�صيل �ص)13
والإمرباطوري ،على �أقل تقدير.

ق ��ال م �� �س ��ؤول يف م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة ال �ع��امل �ي��ة �أم�س
ال �ث�لاث��اء �إن م��زي��دا م��ن الأدل � ��ة ُت�ظ�ه��ر �أن �ساللة
�أوم �ي �ك��رون امل �ت �ح��ورة م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ت�صيب
اجلهاز التنف�سي العلوي وت�سبب �أعرا�ضا �أخ��ف من
املتحورات ال�سابقة.
وقال مدير �إدارة احلوادث يف منظمة ال�صحة العاملية
عبدي حممود لل�صحفيني يف جنيف "نرى املزيد
واملزيد من الدرا�سات التي ت�شري �إىل �أن �أوميكرون
ي���ص�ي��ب اجل� ��زء ال �ع �ل��وي م ��ن اجل �� �س��م .ع �ل��ى عك�س
املتحورات الأخرى التي ميكن �أن ت�سبب التهابا رئويا
حادا" .وتابع �أن هذه رمبا تكون �أخبارا �سارة.
ه ��ذا و��س� ّ�ج�ل��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة �أك�ث�ر م��ن مليون
�إ�صابة بكوفيد يف يوم واحد وفق بيانات جامعة جونز
هوبكنز ،يف وقت تتف�شى املتحورة �أوميكرون بوترية
مت�سارعة.
و�سجلت � 1,080,211إ�صابة ج��دي��دة يف البالد،
ّ
وه ��ي ح���ص�ي�ل��ة ق�ي��ا��س�ي��ة ع��امل �ي��ة ،م��ع ت���ض��اع��ف عدد
الإ�صابات يف الأ�سبوع ال�سابق.
وي��أت��ي ذل��ك بعدما ح � ّذر كبري م�ست�شاري مكافحة
الأوب �ئ��ة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أن �ت��وين فاوت�شي من
�أن البالد ت�شهد ارتفاعا �شبه عمودي يف الإ�صابات
بكوفيد ،لكنه لفت �إىل �أن املوجة قد تبلغ ذروتها بعد
�أ�سابيع قليلة فقط.

ومت �ث��ل �أوم �ي �ك��رون ،وه��ي امل �ت �ح � ّورة الأك �ث�ر قابلية
لالنتقال حتى الآن ،نحو  59يف املئة من الإ�صابات
يف الواليات املتحدة يف الأ�سبوع املنتهي يف  25كانون
الأول دي�سمرب ،وفقا للأرقام احلكومية.
وق ��ال ف��اوت���ش��ي �إن جت��رب��ة ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا ،حيث
اكت�شفت امل�ت�ح��ورة �أواخ� ��ر ت�شرين ال �ث��اين نوفمرب
وبلغت ذروتها ب�سرعة ثم تراجعت بال�سرعة نف�سها
تقريبا� ،أعطت بع�ض الأمل.
وك��ان��ت م�ع��دالت ال��وف�ي��ات واحل ��االت ال�ت��ي ت�ستدعي
دخ��ول امل�ست�شفى يف ال��والي��ات املتحدة يف الأ�سابيع
الأخ�ي�رة �أق��ل بكثري مم��ا كانت عليه خ�لال موجات
كوفيد ال�سابقة.
م��ع  9382وف ��اة خ�ل�ال الأي � ��ام ال���س�ب�ع��ة املا�ضية،
انخف�ض عدد الوفيات يف البالد بن�سبة  10يف املئة
على �أ�سا�س �أ�سبوعي.
ويف الأي � ��ام ال���س�ب�ع��ة امل��ا��ض�ي��ة� ،سجلت ال �ب�لاد 3,4
م�لاي�ين �إ��ص��اب��ة ،مب�ع��دل � 486أل�ف��ا يوميا ،وبلغت
ذروتها يف  3كانون الثاين/يناير وفق بيانات جامعة
جونز هوبكنز املرجعية.
وك��ان��ت احل�صيلة القيا�سية ال�سابقة يف الواليات
املتحدة خ�لال امل��وج��ات ال�سابقة � 258أل��ف �إ�صابة
و�سجلتها ال�ب�لاد يف الأ��س�ب��وع املمتد م��ن 5
ي��وم�ي��اّ ،
كانون الثاين يناير  2021حتى  11منه.
وكافح امل�س�ؤولون لإيجاد توازن يحمي ال�صحة العامة
دون �إحلاق �أ�ضرار ج�سيمة باالقت�صاد.

بقايا �إحدى طائرتني بدون طيار ا�ستهدفتا قاعدة جوية بعد �إ�سقاطهما (ا ف ب)

تدمري م�سريتني هاجمتا قاعدة للتحالف بالعراق

•• بغداد-وكاالت:

�أعلن العراق �أم�س �إحباط هجوم بطائرتني م�سريتني مفخختني حاولتا
ا�ستهداف قاعدة ع�سكرية ت�ضم قوات للتحالف الدويل.
ونقلت فران�س بر�س عن م�صدر م�س�ؤول قوله �إن ال�ق��درات الدفاعية
يف ق��اع��دة ع�ين الأ� �س��د ال�ع��راق�ي��ة ق��ام��ت ب�ت��دم�ير ط��ائ��رت�ين م�سريتني
مفخختني هذا ال�صباح .و�أ�ضاف امل�صدر �أن حماولة الهجوم مل تكن
ناجحة ،وال يوجد �ضحايا .و�أو�ضح :نحافظ على ح�ضور باحل ّد الأدنى
يف القواعد العراقية ،مل يعد للتحالف قواعد خا�صة يف العراق.
ويعد ه��ذا الهجوم ال�ث��اين خ�لال �أق��ل م��ن ي��وم�ين ،بعد هجوم مماثل
االثنني تزامن مع ال��ذك��رى الثانية ملقتل القائد الع�سكري الإيراين
قا�سم �سليماين ونائب رئي�س احل�شد ال�شعبي �أبو مهدي املهند�س ب�ضربة
�أمريكية يف مطار بغداد يف يناير .2020
وت �ع � ّر���ض االث �ن�ين م��رك��ز دب�ل��وم��ا��س��ي �أم�ي�رك��ي يف م �ط��ار ب �غ��داد ي�ضم
ق��وات ا�ست�شارية م��ن التحالف ال��دويل ،لهجوم بطائرتني م�سريتني
مفخختني ّ
مت �إحباطه .ومنذ اغتيال �سليماين واملهند�س ،ا�ستهدفت
ع�شرات الهجمات م�صالح �أمريكية يف ال�ع��راق ،ب�صواريخ �أو طائرات
م�سرية �أحيانا.

ي�ع�ق��د وزراء خ��ارج�ي��ة دول حلف
�شمال الأط�ل���س��ي اجتماعا طارئا
بتقنية الفيديو اجلمعة ملناق�شة
ال �ت �ع��زي��زات ال�ع���س�ك��ري��ة الرو�سية
حول �أوكرانيا ،بعد الئحة مطالب
من مو�سكو ،ح�سبما �أعلن احللف.
ت�صاعد التوتر يف الأ�شهر القليلة
امل��ا� �ض �ي��ة م��ع حت��ذي��ر ال �غ��رب من
�أن ال �ك��رم �ل�ين ق ��د ي �ك��ون ب�صدد
ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �غ��زو ��ش��ام��ل جلارته
ب�ع��دم��ا ح���ش��د � 100أل ��ف جندي
على احلدود بينهما.
وم��ن امل�ق��رر �أن يجري م�س�ؤولون
كبار من الواليات املتحدة واحللف،
حم ��ادث ��ات م ��ع رو� �س �ي��ا الأ�سبوع
املقبل بعدما طرحت مو�سكو �أمام
وا��ش�ن�ط��ن وال �ت �ح��ال��ف الع�سكري
الغربي الئحة من املطالب.
وي�ط��ال��ب الكرملني احل�ل��ف بعدم
ال �� �س �م��اح ب��ان �� �ض �م��ام �أوك ��ران � �ي ��ا،
اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة
�إىل ع�ضويته ،وب��أن ي�سحب قواته
م��ن م�ن��اط��ق ق��ري�ب��ة م��ن احل ��دود
الرو�سية .غري �أن الغرب رف�ض ما
اعتربه م�سعى من مو�سكو لفر�ض
�إمالءاتها ب�ش�أن م�ستقبل �شركاء
م�ستقلني ،وه��دد مو�سكو بتكلفة
باهظة يف حال غزت �أوكرانيا.
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تقدمي  18,821جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية

ال�صحة جتري  397,766فح�صا ك�شفت عن � 2,581إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 796حالة �شفاء
••�أبوظبي  -وام:

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  397,766فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات

الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 2,581
ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  772,189حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة
حالة م�صابة نتيجة الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف الدولة  2,170حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع

عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء
ال�ع��اج��ل جلميع امل���ص��اب�ين ،مهيبة ب ��أف��راد املجتمع ال�ت�ع��اون م��ع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة
و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  796حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع

حاالت ال�شفاء  748,511حالة .من اخرى �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية
املجتمع تقدمي  18,821جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س
 22,721,111جرعة ومعدل توزيع اللقاح  229.73جرعة لكل 100
�شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد"-19
و�سعيا �إىل ال��و��ص��ول �إىل امل�ن��اع��ة املكت�سبة ال�ن��اجت��ة ع��ن التطعيم والتي
�ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19

�أطلق مبادرة نوابغ العرب..

حممد بن را�شد :الأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومتكن �صناع احل�ضارة ومفكريها هي يف طريقها ال�صحيح لل�سيادة والريادة والتفوق يف امل�ستقبل
• خ�ص�ص  100مليون درهم و�أعلن ت�شكيل جلنة من  4وزراء للإ�شراف على مبادرة نوابغ العرب يف جماالت الفيزياء
والريا�ضيات والربجميات وعلوم البيانات واالقت�صاد واجلامعات والأبحاث العلمية وغريها
• متحف امل�ستقبل ..املعلم العاملي اجلديد� ..سيكون مقر ًا لإدارة حراك عربي ومنظومة متكاملة لتمكني نوابغ العرب
ورعايتهم وتطوير و�أفكارهم وتعظيم �أثرهم الإيجابي يف املنطقة

حممد بن را�شد:
• نعلن اليوم �إطالق م�شروع ح�ضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف يف جماالت الفيزياء والريا�ضيات وعلوم الربجمة
والأبحاث واالقت�صاد وغريها ..هدفنا متكينهم لأداء دورهم احل�ضاري والإيجابي يف املنطقة
• قمنا بت�شييد معلم علمي عاملي – متحف امل�ستقبل – نفتتحه قريب ًا ب�إذن اهلل� ..سيكون هو املركز الفكري والإداري لهذا احلراك
العلمي العربي اجلديد� ..شخ�صي ًا �أراهن على العلم والعلماء و�أ�صحاب الأفكار لتغيري واقعنا العربي نحو الأف�ضل
• �سيتم االهتمام به�ؤالء النوابغ علمي ًا وبحثي ًا وربطهم مع �أكرب املفكرين والعلماء وال�شركات يف العامل وتطوير �أفكارهم لتعظيم
�أثرهم الإيجابي على املنطقة ..ن�ستهدف  1000نابغة عربي خالل اخلم�س �سنوات املقبلة
• ا�ستئناف احل�ضارة يبد�أ من البحث عن �صناعها احلقيقيني ..والأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومفكريها ومتكن �صناع احل�ضارة
فيها يف طريقها ال�صحيح لل�سيادة والريادة والتفوق يف امل�ستقبل ب�إذن اهلل وفقنا اهلل جميع ًا خلدمة �أوطاننا و�أمتنا
• الإعالن عن تفا�صيل امل�شروع ال�ضخم خالل الأ�سابيع املقبلة يف م�ؤمتر �صحفي �إقليمي
•• دبي-وام:

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،مبادرة "نوابغ العرب"� ،أكرب
حراك عربي يقوده متحف امل�ستقبل ،املعلم العاملي اجلديد يف دولة الإمارات
للإ�شراف على النوابغ املتميزين من �أ�صحاب امل��واه��ب اال�ستثنائية من
العلماء واملفكرين واملخرتعني واملبتكرين املتميزين واملبدعني العرب يف
�شتى املجاالت ،ورعايتهم ومتكينهم وتطوير �أفكارهم بالتعاون مع �أف�ضل
ال�شركاء العامليني ،لتعظيم �أثرهم الإيجابي يف املنطقة.
وت�أتي املبادرة جرياً على عادة �سموه �إطالق م�شاريع نوعية يف الرابع من
يناير يف كل عام.
وت�سعى مبادرة "نوابغ العرب" �إىل حتديد �أهم  1000نابغة عربي خالل
� 5سنوات يف م�سارات رئي�سية ت�شمل :الفيزياء والريا�ضيات ،والربجميات
وع�ل��وم ال�ب�ي��ان��ات ،واالق�ت���ص��اد ،واجل��ام�ع��ات والأب �ح��اث العلمية وغريها،
ودعمهم علمياً وبحثياً.
و�أعلن �سموه تخ�صي�ص  100مليون درهم وت�شكيل جلنة تت�ألف من �أربعة
وزراء لو�ضع منظومة متكاملة للإ�شراف على النوابغ العرب ،كما �أعلن
�سموه �أن متحف امل�ستقبل ،املعلم العاملي اجلديد� ،سيكون املركز الرئي�س
لهذا احلراك العربي اجلديد.
ويف �سل�سلة تغريدات على ح�سابه الر�سمي على موقع "تويرت" ،قال �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  " :نعلن اليوم �إط�لاق م�شروع
ح�ضاري ع��رب��ي للبحث ع��ن ال�ن��واب��غ ال�ع��رب الأل ��ف يف جم��االت الفيزياء
وال��ري��ا��ض�ي��ات وع�ل��وم ال�برجم��ة والأب �ح��اث واالق�ت���ص��اد وغ�يره��ا ..هدفنا
متكينهم لأداء دورهم احل�ضاري والإيجابي يف املنطقة".

و�أ�ضاف �سموه  " :قمنا بت�شييد معلم علمي عاملي – متحف امل�ستقبل –
نفتتحه قريباً ب�إذن اهلل� ..سيكون هو املركز الفكري والإداري لهذا احلراك
العلمي العربي اجلديد� ..شخ�صياً �أراه��ن على العلم والعلماء و�أ�صحاب
الأفكار لتغيري واقعنا العربي نحو الأف�ضل".
وذكر �سموه� " :سيتم االهتمام به�ؤالء النوابغ علمياً وبحثياً وربطهم مع
�أك�بر املفكرين والعلماء وال�شركات يف العامل وتطوير �أفكارهم لتعظيم
�أث��ره��م الإي�ج��اب��ي على املنطقة ..ن�ستهدف  1000نابغة ع��رب��ي خالل
اخلم�س �سنوات املقبلة" .و�أو�ضح �سموه بقوله� " :شكلنا جلنة من خرية
�شبابنا لقيادة هذا احلراك العلمي اجلديد ي�شرف عليهم حممد القرقاوي
رئي�س متحف امل�ستقبل ومعه �سارة الأمريي رئي�سة وكالة الإمارات للف�ضاء
وعمر العلماء وزي��ر الذكاء اال�صطناعي و�شما املزروعي وزي��رة ال�شباب..
وخ�ص�صنا 100مليون درهم مل�شروع النوابغ العرب ".
و�أك ��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم �أن "ا�ستئناف
احل�ضارة يبد�أ من البحث عن �صناعها احلقيقيني ..والأم��ة التي تقدر
علماءها ونوابغها ومفكريها ومت�ك��ن �صناع احل���ض��ارة فيها يف طريقها
ال�صحيح لل�سيادة والريادة والتفوق يف امل�ستقبل ب�إذن اهلل وفقنا اهلل جميعاً
خلدمة �أوطاننا و�أمتنا".
وت�سعى م�ب��ادرة "نوابغ العرب" �إىل �إط�ل�اق �أك�ب�ر ح��راك م��ن ن��وع��ه على
م�ستوى العامل العربي ،بقيادة دولة الإمارات ،لبناء نخبة معرفية وعلمية
وف�ك��ري��ة و�إب��داع�ي��ة عربية ت�شكل ن��واة جمتمع م�ع��ريف و�إب��داع��ي ومتميز
يف الوطن العربي وقيمة نوعية م�ضافة للمجتمع العلمي والإب��داع��ي يف
العامل ،حيث ي�ستهدف امل�شروع املعريف ال�ضخم دعم خرية املواهب والعقول
والإبداعات العربية املتميزة واملتفوقة ،وت�سليط ال�ضوء على ه�ؤالء النوابغ
والتعريف مبنجزاتهم ،واال�ستثمار يف القدرات والطاقات واملواهب الفذة

واال�ستثنائية� ،ضمن ر�ؤي��ة بعيدة امل��دة ت�سعى �إىل احل�ف��اظ على العقول
العربية املبدعة وا�ستغالل �إمكاناتها على النحو الأم �ث��ل ،بحيث يكون
الوطن العربي قوة جاذبة للعقول العربية ال طاردة لها ،ت�ستبقيها وتكافئها
وحتافظ عليها ال تدفعها �إىل الهجرة.
وت�ستهدف "نوابغ العرب" متكني ودع��م �أه��م  1000نابغة عربي خالل
� 5سنوات يف جماالت الفيزياء والريا�ضيات ،والربجميات وعلوم البيانات،
واالقت�صاد ،واجلامعات والأبحاث العلمية ،ومتكينهم وتقدمي الدعم لهم
وم�ساعدتهم يف تطوير �أفكارهم لأداء دوره��م احل�ضاري وتعظيم �أثرهم
الإيجابي يف املنطقة.
و�ش َّكل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم جلنة لقيادة مبادرة
"نوابغ العرب" والإ�شراف على تنفيذها حتت �إ�شراف معايل حممد بن
عبداهلل القرقاوي رئي�س متحف امل�ستقبل وع�ضوية كل من معايل �شما
بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزي��رة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ومعايل �سارة
بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س �إدارة
وكالة الإمارات للف�ضاء ومعايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء
اال�صطناعي واالق�ت���ص��اد الرقمي وتطبيقات العمل ع��ن بعد ومت ر�صد
 100مليون درهم للجنة لتطوير منظومة متكاملة لدعم نوابغ العرب
واحت�ضانهم وتطوير �شراكات مع خمتلف ال�شركات املحلية والإقليمية
وال�ع��امل�ي��ة لتعظيم �أث��ره��م الإي�ج��اب��ي وال�ع��امل��ي والبحثي ع��امل�ي�اً .و�سيكون
متحف امل�ستقبل حا�ضناً لنوابغ العرب ومركزاً ملختلف الفعاليات اخلا�صة
باملبادرة.
وقد مت اختيار امل�سارات ملبادرة "نوابغ العرب" بناء على القيمة النوعية
وامل�ضافة للنوابغ واملواهب يف هذه املجاالت ،فعلماء الفيزياء والريا�ضيات
هم الأ�سا�س الذين تقوم عليهم �صناعات امل�ستقبل يف مقدمتها ال�صناعات
املرتبطة بالتكنولوجيا املتقدمة وعلوم الف�ضاء ،كما �أن قطاع الربجميات
وعلوم البيانات ي�شكل وقود امل�ستقبل واملحرك الرئي�س للتنمية امل�ستقبلية
يف �شتى املجاالت.
�إىل ذل��ك ،يلعب م�سار االقت�صاد دوراً ح�ي��وي�اً يف ب�ن��اء اقت�صاد امل�ستقبل
يف الوطن العربي .كما يعك�س م�سار اجلامعات والأبحاث العلمية �إميان
دولة الإمارات ب�أن نوابغ اجلامعات من ال�شباب العربي امل�سلحني باملعارف
قادرون على �صناعة التغيري وقيادة احلراك املعريف والتنموي والنه�ضوي
الذي �سيعيد للوطن العربي مكانته البارزة على خريطة االبتكار والإبداع
والتفوق والإجناز ،و�إثراء التجربة الإن�سانية يف خمتلف املجاالت.
ه��ذا و�سيتم الإع�لان عن تفا�صيل ه��ذا امل�شروع ال�ضخم خ�لال الأ�سابيع
املقبلة يف م�ؤمتر �إقليمي ،بالإ�ضافة �إىل تفا�صيل كل م�سار من امل�سارات
�ضمن "نوابغ العرب" ،و�آلية الت�سجيل يف املبادرة.

تقدمي منحة كاملة بتكلفة � 300ألف درهم

بهدف تعزيز ر�ضا املتعاملني و�إ�سعاد �أفراد املجتمع

بلدية مدينة �أبوظبي تفتتح مركز ًا جديد ًا لبيع املواد الغذائية يف منطقة الوثبة �إ�سعاد وجامعة دبي يجددان تعاقدهما بخ�صومات �أكرث متيزا
•• �أبوظبي – الفجر:

•• دبي-الفجر:

اف�ت�ت�ح��ت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أبوظبي،
التابعة ل��دائ��رة البلديات والنقل،
مركزاً جديداً لبيع امل��واد الغذائية
يف منطقة ال��وث �ب��ة ،ب��ال�ت�ع��اون مع
جم �م��وع��ة �أغ� ��ذي� ��ة ،ب �ه��دف تلبية
احتياجات املواطنني وتقدمي خدمة
� �ش ��راء امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة املدعومة
ب��ال�ق��رب م�ن�ه��م ،ورف ��ع ن�سبة ر�ضا
املتعاملني ،وك��ذل��ك تعزيز معايري
جودة احلياة و�إ�سعاد �أفراد املجتمع.
وي���س�ت�ق�ب��ل امل ��رك ��ز امل��واط �ن�ي�ن من
الأحد �إىل اخلمي�س من ال�ساعة 7
�صباحاً �إىل ال�ساعة  3م�ساءً ،ويوم
اجلمعة من ال�ساعة � 7:30صباحاً
�إىل  12ظهراً ،حيث يوفر ع�شرات
املواد الغذائية املدعومة التي تلبي
م�ت�ط�ل�ب��ات الأ�� �س ��ر الإم ��ارات� �ي ��ة يف
املنطقة ليتمكنوا م��ن ��ش��راء كافة
م ��ا ي ��ري ��دون م ��ن امل � ��واد الغذائية
�ضمن منفذ بيع قريب من بيوتهم.

جددت جلنة بطاقة �إ�سعاد التابعة
ل �ل �ق �ي��ادة ال �ع ��ام ��ة ل �� �ش��رط��ة دبي
تعاقدها مع جامعة دبي ،مقدمة
حل ��ام �ل ��ي ال �ب �ط ��اق ��ة خ�صومات
جديدة بن�سب مرتفعة على برامج
البكالوريو�س وب��رام��ج الدرا�سات
ال �ع �ل �ي��ا ،ح �ي��ث � �ش �م��ل التجديد
ت �ق��دمي اجل��ام�ع��ة م�ن�ح��ة درا�سية
ك��ام�ل��ة بتكلفة " "300,000
دره� ��م ،ورف ��ع ن�سبة اخل���ص��م من
� 30%إىل  35%على برامج
ال�ب�ك��ال��وري��و���س ،وم��ن � 15%إىل
 20%ع�ل��ى ب��رام��ج املاج�ستري
املعتمدة يف اجل��ام�ع��ة ،بالإ�ضافة
�إىل خ� ��� �ص ��م ب� �ن� ��� �س� �ب ��ة 50%
للمتفوقني يف الثانوية العامة من
حاملي بطاقة �إ�سعاد ،واحلا�صلني
على ن�سبة  90%فما فوق.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الدكتور
عي�سى الب�ستكي ،رئي�س اجلامعة،
ل �ل �� �س �ي��د زك� ��ري� ��ا �� �س� �ي ��ف ،رئي�س
قطاع التعليم يف اللجنة .و�أ�شاد

وتعمل بلدية مدينة �أبوظبي ب�شكل
م�ستمر على توفري جمموعة كبرية
وم�ت�ن��وع��ة م��ن ال�سلع ال�غ��ذائ�ي��ة يف
كافة منافذ البيع املنت�شرة �ضمن
ن �ط��اق �ه��ا اجل � �غ ��رايف ،وال �ت ��ي تقدم
ع�شرات ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية،
م�ث��ل :الأرز وال��دق�ي��ق والبقوليات

وامل�ي��اه امل�ع�ب��أة ،وجمموعة خمتلفة
م��ن ال��زي��وت ذات اجل ��ودة العالية،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ع � ��دد م ��ن امل � ��واد
الغذائية الأخرى ،كاملعلبات والتمور
واملجمدات والع�صائر ،وغريها من
املواد مثل املنظفات.
كما حت��ر���ص البلدية على تطبيق

ك� ��اف� ��ة الإج� � � � � � � ��راءات وال � �ت� ��داب �ي�ر
االح�ت�رازي ��ة امل�ت�ب�ع��ة ل�ل��وق��اي��ة من
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا يف ك��اف��ة منافذ
البيع والتوزيع ،حفاظاً على �صحة
و�� �س�ل�ام ��ة اجل� �م� �ه ��ور والعاملني
يف امل� �ن ��اف ��ذ ،واحل� � ��د م ��ن انت�شار
الفريو�س.

الدكتور الب�ستكي باجلهود التي
تبذلها "�إ�سعاد" يف �سبيل حتقيق
ال���س�ع��ادة للموظفني يف الدوائر
واجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
املن�ضمني �إليها ،م�شرياً �إىل عدد
امل�ستفيدين من خ�صومات �إ�سعاد
يف ع��ام  2021وال��ذي بلغ 206
طالب وطالبة ،بوفر مايل و�صل
�إىل  2مليون و� 683ألفاً و 536
درهماً .

ورحب الب�ستكي با�ستمرار ال�شراكة
والتعاون مع جلنة بطاقة �إ�سعاد،
ت �ن �ف �ي��ذاً ل �ب �ن��ود ا� �س �ت �م��ارة تقدمي
ال�ع��رو���ض اجل��دي��دة املعتمدة من
قبل الطرفني.
وتقدم �سيف ،بال�شكر اجلزيل �إىل
�إدارة جامعة دب��ي ،على التزامهم
بتقدمي اخل�صومات املتفق عليها
حلاملي البطاقة ،م�شيداً مب�ستوى
ال�شراكة بني جلنة بطاقة �إ�سعاد،

وج��ام�ع��ة دب ��ي ،وم� ��ؤك ��داً �أن ذلك
�سوف يُ�سهم يف تقدمي املزيد من
اخلدمات املميزة حلاملي بطاقة
�إ�سعاد و�أ�سرهم.
ُي���ش��ار �إىل �أن امل��وق��ع الإلكرتوين
اخل��ا���ص ببطاقة "�إ�سعاد" يتيح
حل��ام�ل��ي ال�ب�ط��اق��ة االط �ل�اع على
ك ��اف ��ة ال� �ع ��رو� ��ض وامل � ��زاي � ��ا التي
ت �ق��دم �ه��ا "�إ�سعاد" يف خمتلف
القطاعات.
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جلنة �ش�ؤون التعليم يف الوطني االحتادي توا�صل مناق�شة �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب مركز حميد خلدمة القر�آن يطلق املرحلة الـ  3من جائرة عجمان للقر�آن الكرمي
•• دبي  -وام:

وا�صلت جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والإعالم يف املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت ��ادي خ�لال اجتماعني عقدتهما على م��دار ي��وم�ين ،يف مقر
الأمانة العامة للمجل�س يف دبي ،برئا�سة �سعادة عدنان حمد احلمادي رئي�س
اللجنة ،مناق�شة تقريرها ب�ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب .ح�ضر
االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من �شذى �سعيد النقبي مقررة اللجنة،
و�سارة حممد فلكناز والدكتورة �شيخة عبيد الطنيجي ،وعائ�شة ر�ضا البريق،
وعفراء بخيت بن هندي ،ونا�صر حممد اليماحي� ،أع�ضاء املجل�س الوطني
االحت� ��ادي .ج��رى خ�لال االج�ت�م��اع�ين ا�ستعرا�ض م���س��ودة التقرير و�إدخ ��ال
التعديالت التي �أقرتها اللجنة عليها �إذ يت�ضمن التقرير خمرجات اجتماعات
اللجنة ونتائج اللقاءات التي عقدتها مع اجلهات املعنية ،واحللقات النقا�شية

التي عقدتها والتجارب املختلفة.
و ناق�شت اللجنة املو�ضوع ح�سب حماوره التي ركزت على ا�سرتاتيجية الوزارة
يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني ،وتطوير قطاعات ال�صناعات الثقافية
والإبداعية مبا يحقق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ودور الوزارة يف �إن�شاء ودعم
املراكز ال�شبابية وتطوير قدرات ومواهب ال�شباب لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية
 ،2071وجهود الوزارة يف تطوير املنظومة الإعالمية الوطنية مبا يحقق
ر�ؤي��ة  .2071و قالت �سعادة �شذى �سعيد النقبي مقررة اللجنة �إن اللجنة
�سعت خالل مناق�شتها للمو�ضوع �إىل عقد لقاءات مع جميع القطاعات املعنية
وناق�شت مع ممثليها املالحظات واملقرتحات والتحديات التي خرجت بها من
احللقات النقا�شية االفرتا�ضية الثالث التي نظمتها م�شرية �إىل �أنه مت �صياغة
عدد من مالحظات ومقرتحات امل�شاركني يف احللقات النقا�شية كتو�صيات يتم
مناق�شها من قبل اللجنة حلني اعتماد التقرير متهيدا لرفعه اىل املجل�س.

•• عجمان-وام:

�أطلق مركز حميد بن را�شد النعيمي خلدمة القر�آن الكرمي ،املرحلة
الأخ�ي�رة م��ن ج��ائ��زة عجمان للقر�آن ال�ك��رمي يف دورت�ه��ا اخلام�سة
ع�شر لعام  -2022 2021وهي مرحلة خمت�صة بامل�سابقات على
م�ستوى الدولة .
و قال ح�سني حممد احلمادي املدير التنفيذي للمركز �إن اجلائزة
تت�ضمن ث�ل�اث م��راح��ل ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام ب��داي��ة م��ن امل�سابقات
الرم�ضانية �إىل امل���س��اب�ق��ات ال�صيفية وان �ت �ه��ا ًء ب��ال��دورة الثالثة
والأخرية وهي امل�سابقات الرئي�سية والكبرية على م�ستوى الدولة..

الفتا �إىل �أن املرحلة الأخرية تت�ضمن  4م�سابقات وهي م�سابقات
ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ك��ام�لا والأم� �ه ��ات ،و�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ،وم�سابقة
خا�صة بنزالء امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية بعجمان ،ويتفرع
من امل�سابقات الأرب��ع الرئي�سية  18فرعا لت�شمل جميع الفئات
والأعمار.
و�أو� �ض��ح �أن ��ه ع�ل��ى ال��راغ�ب�ين ب��امل���ش��ارك��ة م��ن املت�سابقني مبختلف
الفئات والأعمار ،الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملركز
 .. WWW.AJQURAN.AEم�شريا �إىل �أن الت�سجيل
�سي�ستمر حتى  28من يناير احلايل فيما �سيكون احلفل اخلتامي
لتكرمي الفائزين خالل �شهر رم�ضان القادم .

ت�شكيل جلنة من �أربعة وزراء للإ�شراف على املبادرة
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نوابغ العرب �أكرب حراك معريف يف املنطقة يعك�س ر�ؤية حممد بن را�شد يف دور العقول العربية املبدعة يف �صناعة م�ستقبل الأمة العربية
• حممد القرقاوي :نوابغ العرب تعك�س �إميان حممد بن را�شد ب�إمكانات العقول العربية وثقته بقدرتهم على امل�ساهمة الفعالة يف م�سرية تقدم املجتمعات ودعم التنمية
• �سارة الأمريي :قطاع علوم الف�ضاء يتكامل مع خمتلف جماالت املبادرة ،وهو �أحد �أهم القطاعات املرتبطة مب�ستقبل املنطقة والب�شرية
• عمر �سلطان العلماء :نوابغ العرب تنطلق من الإمارات لتعزز فر�ص خلق بيئة علمية عاملية يف املنطقة والعامل.
• �شما املزروعي :تويل دولة الإمارات ال�شباب �أولوية دائمة يف م�شاريعها وخمتلف مبادراتها لال�ستعداد مل�ستقبل �أف�ضل �أدواته العلم والتفكري الإبداعي
•• دبي -وام:

يف �إط��ار توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ب�إطالق مبادرة
"نوابغ العرب"� ،أكرب حراك عربي من نوعه يقوده متحف امل�ستقبل ،املعلم
العلمي العاملي اجلديد ،وي�ستهدف حتديد ودعم �أهم  1000نابغة عربي
خالل � 5سنوات يف جماالت رئي�سية خمتلفة ..مت ت�شكيل جلنة تت�ألف من
�أربعة وزراء لو�ضع منظومة متكاملة للإ�شراف على النوابغ العرب ،وحتديد
�أ�صحاب املواهب والإجنازات من العلماء واملفكرين واملخرتعني واملبتكرين
املتميزين العرب يف �شتى املجاالت ،بهدف دعمهم ومتكينهم وتطوير �أفكارهم
بالتعاون مع �أف�ضل ال�شركاء العامليني ،لتعظيم �أثرهم الإيجابي يف املنطقة..
ومت تخ�صي�ص مبلغ  100مليون درهم للجنة.
ير�أ�س جلنة "نوابغ العرب" معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي رئي�س متحف
امل�ستقبل ،وت�ضم يف ع�ضويتها كال من معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي
وزي ��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س �إدارة وك��ال��ة الإم ��ارات
للف�ضاء و معايل �شما بنت �سهيل بن فار�س امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب ومعايل عمر بن �سلطان العلماء وزي��ر دول��ة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد .
و�سوف حتر�ص اللجنة على ترجمة ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم الذي ي�ؤمن بدور العقول العربية املبدعة يف �صناعة م�ستقبل
الأمة العربية والدفع مب�سرية النه�ضة يف جمتمعاتهم مبا يعزز ازدهارها
وا�ستقرارها ويحقق تنمية م�ستدامة.
متحف امل�ستقبل الداعم الأول للنوابغ.
يف هذا اخل�صو�ص� ،أكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي الع�ضو املنتدب
مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل رئي�س متحف امل�ستقبل ،رئي�س جلنة مبادرة " نوابغ
العرب" �أن املبادرة تعك�س �إمي��ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل

مكتوم ب�إمكانات العقول العربية وثقته بقدرتهم على امل�ساهمة الفعالة يف
م�سرية تقدم املجتمعات ودعم التنمية .وقال معاليه" :نوابغ العرب تنطلق
يف ي��وم ذك��رى ت��ويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ملقاليد احلكم
يف �إم��ارة دبي ورئا�سة حكومة الإم��ارات ،وبداية اخلم�سني اجلديدة لدولة
الإمارات ،وهي مبادرة لك العقول و�أ�صحاب املواهب والقدرات اال�ستثنائية يف
الوطن العربي ال�ساعني �إىل حتقيق واقع وم�ستقبل �أف�ضل لهم وملجتمعاتهم"
و�أ��ض��اف " :لدينا اليوم فر�ص و�إمكانات �أك�بر ال�ستكمال �إ�سهامات العرب
العاملية والفكرية مل�سرية املعرفة الإن�سانية" .و �أ�شار معايل حممد القرقاوي
�إىل �أن "متحف امل�ستقبل" بدبي �سيكون احلا�ضن وال��داع��م الأول لنوابغ
العرب و�سيعمل على متكينهم وم�ساعدتهم على حتقيق �أهدافهم العلمية
واملعرفية واالبتكارية .و�أ��ض��اف معاليه" :متحف امل�ستقبل �سيكون وجهة
معرفية هي الأكرب من نوعها عربيا ت�ضم جهود  1000نابغة يف جماالت
الفيزياء والريا�ضيات وعلوم الربجمة واالقت�صاد واجلامعات والأبحاث
العلمية وغريها و �سي�ضع متحف امل�ستقبل كامل �إمكاناته لدعم النوابغ
وحتفيزهم و�إلهامهم كي يكونوا قيمة معرفية م�ضافة عربيا وعامليا".
ا�ستثمار ب�شري نوعي.
من جانبها �أكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي �أن " مبادرة نوابغ العرب
ا�ستثمار ب�شري نوعي يف جماالت العلوم واملعارف من خالل ا�ستقطاب عقول
ومهارات نوعية و�إيجاد جمتمعات علمية قادرة على اال�ستفادة مما تتيحه
التكنولوجيا املتطورة ،اعتمادا على احت�ضان ورعاية عقول ومواهب عربية
قادرة على الإبداع واالبتكار وامل�ساهمة يف دفع وترية التقدم العلمي واملعريف،
وا�ستثمار الدعم الذي توفره املبادرة التي يقودها �أحد �أكرث الوجهات العاملية
تطلعا للم�ستقبل ،وهو متحف امل�ستقبل".
و �أ�شارت معاليها �إىل �أن " قطاع علوم الف�ضاء �سيكون �أحد �أهم القطاعات
ال��واع��دة ل�ل�م�ب��ادرة ال�ت��ي ت�شمل ال�ف�ي��زي��اء وال��ري��ا��ض�ي��ات وع �ل��وم الربجمة
واالقت�صاد واجلامعات والأب�ح��اث العلمية" وق��ال��ت" :يتكامل قطاع علوم

الف�ضاء مع خمتلف جماالت مبادرة نوابغ العرب ،ويبقى كذلك واحدا من
�أه��م القطاعات املرتبطة مب�ستقبل املنطقة ،والب�شرية قاطبة و�أح��د �أبرز
املجاالت التي تلقى اهتماما نوعيا من قبل اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية
والبحثية ،ف�ضال عن ت�أثريه املبا�شر يف القطاع االقت�صادي ،واعتماده على
امل�ن�ج��زات ال�ت��ي حتققت يف جم��االت ال�ف�ي��زي��اء وال��ري��ا��ض�ي��ات وك��ذل��ك علوم
الربجمة".
بيئة حا�ضنة للعلوم واملعارف والتكنولوجيا املتقدمة.
يف ال�سياق ذاته قال معايل عمر بن �سلطان العلماء �إن �إطالق مبادرة "نوابغ
العرب" ،ير�سخ نهج دولة الإمارات الذي ي�ستهدف توفري بيئة حا�ضنة للعلوم
واملعارف والتكنولوجيا املتقدمة ،عرب ا�ستقطاب العقول واملواهب ودعمها
من �أجل بناء مهاراتها وخرباتها ،للم�شاركة يف ابتكار احللول و�آليات العمل
املختلفة ،ال �سيما املرتبطة منها بعلوم امل�ستقبل ،واملعتمدة على الذكاء
اال�صطناعي.
و�أو�ضح معاليه �أن "نوابغ العرب تنطلق من الإمارات لتعزز فر�ص خلق بيئة
علمية عاملية يف املنطقة والعامل ،ال �سيما مع توفري الدعم للنوابغ العربية
وربطهم مع �أه��م امل�ؤ�س�سات البحثية و�أك�بر املفكرين والعلماء وال�شركات
العاملية املتخ�ص�صة يف جماالت البحث العلمي ،على نحو يعظم من قدراتهم
ويحفز طاقاتهم لتطوير �أفكارهم و�إجن��از م�شاريعهم العلمية والإبداعية
واالبتكارية املختلفة".
دعم لل�شباب العربي.
�إىل ذلك� ،أكدت معايل �شما بنت �سهيل فار�س املزروعي �أن " دولة الإمارات
تويل ال�شباب �أولوية دائمة يف م�شاريعها ويف خمتلف مبادراتها املتطلعة �إىل
اال�ستعداد مل�ستقبل �أف�ضل �أدواته العلم والتفكري الإبداعي ،و�أن مبادرة نوابغ
العرب تعترب �شعلة ت�ضيء �أم�لا لل�شباب العربي امللهم وال�شغوف بالعلوم
واملعارف".

معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي

معايل �شما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي

معايل عمر بن �سلطان العلماء

معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي

وقالت معاليها " :نوابغ العرب �شعلة �أم��ل ،لي�س فقط للمعنيني باملبادرة
وال �ن��واب��غ ال �ع��رب ب��ل ملجتمعاتهم وال�ب���ش��ري��ة ،ع�بر مت�ك�ين ك��وك�ب��ة ق ��ادرة
على تعزيز التنمية وتغيري ح�ي��اة ال�ن��ا���س ل�ل�أف���ض��ل ،و�سيكونون قادرين
مب�ساهماتهم الفاعلة يف جماالت العلوم واملعارف حمور املبادرة ،على تعزيز
التنمية وتغيري حياة النا�س للأف�ضل".
ودعت معاليها ال�شباب ممن ميتلكون الإمكانات العلمية وامللكات الإبداعية
و�شغف املعرفة� ،إىل اال�ستفادة من املبادرة وقالت " :ر�سالتي �إىل كل ال�شباب
يف خمتلف �أنحاء الوطن العربي ،ممن ميتلكون الإمكانات العلمية وامللكات
الإبداعية و�شغف املعرفة ،هي �ضرورة اقتنا�ص الفر�صة ال�سانحة ،باال�ستفادة
من املبادرة ،كي تتحول ر�ؤاكم وطموحاتكم وبذور �أفكاركم� ،إىل واقع تغريون
به احلا�ضر ،وتبنون من خالله م�ستقبلكم وم�ستقبل �أوطانكم ،بل وم�ستقبل
الب�شرية الأجمل".

لطيفـــة بنت حممد :ر�ؤى حممد بن را�شد و�ضعت الإمارات يف ال�صدارة عامليا
•• دبي-وام:

�أك��دت �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم حرم �سمو ال�شيخ
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية راعية جائزة ال�شيخة
لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة بدبي �أن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" و�ضعت الإمارات على ال�صدارة العاملية.
وق��ال��ت �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد يف كلمة لها مبنا�سبة ذك��رى تويل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم مقاليد احلكم ب�إمارة دبي :

" ي�سعدنا وي�شرفنا �أن نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بهذه املنا�سبة  ..و�سيبقى  4يناير تاريخ
وطن حمفورا يف �أعماقنا".
�أ�ضافت �سموها � " :إننا على يقني كامل بر�ؤية �سموه املبدعة وال�صادقة احلالية
وامل�ستقبلية وتوجيهاته ال�سديدة ال�ت��ي و�ضعت االم ��ارات ودب��ي على خارطة
التفوق والتميز والإب��داع احل�ضاري العاملي وتبقى ال�صدارة و الرقم � 1شعار
اجلودة والتميز والتفوق مل�سرية امتدت  16عاما من قب�س �أنار الطريق لدولة
احتلت ال�صدارة خاللها بال مناف�س و�أ�ضحت مرجعية العامل يف التطور والنماء
واال�ستدامة.

وقالت � :إننا و نحن نحتفل مبرور تلك ال�سنوات العامرة بجليل و درر الأعمال
نعي متاما وبقناعات را�سخة وثابتة ب�أنك يا �صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ر�سخت مدر�سة قيادية فذة و متفردة �أر�ست قواعد الإجناز
الع�صري املتكامل متيزت مببادئ ح�ضارية مطوقة بقيم �إن�سانية خال�صة و�أطر
تنموية عمادها وحمور ارتكازها الإن�سان لبناء وطن اليوم والغد امل�شرق �إن �شاء
اهلل" .و�أكدت �سمو ال�شيخة لطيفة �أن �إجنازات و�إبداعات �سموه ال تقت�صر على
تلك التي تخدم املجتمع الإماراتي واملقيمني يف الدولة فح�سب بل كانت كال�شم�س
التي �أ�شرقت يف كل املناحي عرب مبادرات حملية و عربية و عاملية �شكلت منظومة
متجان�سة من الأعمال الإن�سانية والتنموية االقليمية والعاملية.

وقالت � ":إن  4يناير تاريخ له �صدى عميق �شكل وبلور يف �أعماقنا جميعا عالمات
م�ضيئة للغد وامل�ستقبل امل�شرق �إن �شاء اهلل و�ستبقى دبي والإم��ارات بف�ضل اهلل
�سبحانه وتعاىل والوالد القائد املعلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم وطن العزة والكرامة " ..وا�صفة �سموه ب�أنه قائد ا�ستثنائي حقق الريادة
و الأمان لإ�سعاد �شعب االمارات الويف .و �أ�شارت �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد
يف ختام كلمتها �إىل �أن الطفولة و الأ�سرة و الأمومة و املر�أة الإماراتية جميعهم
يثمنون جهود �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف دعم وتعزيز
�أطر اال�ستدامة والأمن والأمان مل�ستقبل �أكرث �إ�شراقا ونحن ن�ستقبل اخلم�سني
اجلديدة بقوة و�إرادة وعزمية �إن �شاء اهلل .

زكي ن�سيبة ي�ؤكد:

حممد بن را�شد قائد ملهم لوطنه و�شعبه

مبادراته التي ال تعرف امل�ستحيل تدعم م�سرية الدولة نحو التطور خللق م�ستقبل م�شرق للأجيال القادمة
•• ابوظبي-الفجر:

قال معايل زكي �أنور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة،
الرئي�س الأع�ل��ى جلامعة الإم ��ارات ان��ه منذ تقلد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل حكم �إمارة دبي قبل  16عاماً ،وهو يحمل معه طموح
�إمارة دبي وهو ي�سلك طرقاً تقوده و�شعبه للمراكز الأوىل يف كافة املجاالت
من خ�لال خطط �سموه املدرو�سة ،و�إط�لاق��ه مل�ب��ادرات دب��ي التي ال تعرف
امل�ستحيل والتي تدعم م�سرية الدولة نحو التطور خللق م�ستقبل م�شرق
للأجيال القادمة.
واك��د يف ت�صريح بهذه املنا�سبة قائال " �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،له ف�ضل كبري يف تغيري حياة �شعبه للأف�ضل ،ما �أهلهم
للح�صول على لقب �أ�سعد �شعب يف ال�ع��امل بجهود م�شرتكة ب�ين �سموه
والقيادة الر�شيدة رعاهم اهلل.
و�أو�ضح معاليه انه منذ تويل نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي مهامه القيادية تعددت �أوجه املبادرات املتفردة وت�سارعت وترية
الإجن��ازات التي حقـقتها دولة الإم��ارات ،وبدورها قربت الدولة كثرياً من
حتقيق ر�ؤيتها  2021و�صـو ًال للمـئوية .2071
وق��ال ان العامل ي�شهد ل�ل�إجن��ازات املتفردة ل�سموه ،التي بدورها ر�سخت
مكانة الدولة عاملياً ،وبف�ضل توجيهات �سموه التي تتما�شى مع الأهداف
الطموحة للمرحلة املقبلة� ،أجنزت الإمارات العديد من امل�شاريع التنموية
ال�ضخمة واملبادرات املتفردة التي عززت من مكانة الدولة عاملياً ،و�ساهمت
يف حت�ق�ي��ق الإجن � ��ازات ال �ت��ي ر��س�م��ت ل�ل��دول��ة م�لام��ح ال�ط��ري��ق للو�صول
للم�ستقبل.

واكد معاليه انه بر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم
اال�ست�شرافية وعقليته امل�ستنرية ،حت��ول��ت الإم� ��ارات �إىل م��رك��ز رئي�سي
ونقطة التقاء عاملية يف خمتلف امل�ج��االت وحم��ط �أن�ظ��ار ال�ع��امل ،وواحة
للإجنازات املتوا�صلة يوماً بعد الآخر .واعترب معايل زكي ن�سيبة ان كتاب
«ق�صتي» ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،ال��ذي �صدر يف عام
 ،2019ل�ؤل�ؤة مُتم ّيزة يف عقد النتاج الفكري والثقايف املتفرد ل�سموه،
والذي يلهمنا ويعلمنا عربه �أبجديات النجاح ودرو�س التميز وفعل اخلري
والكفاح والتفوق ،موثقاً �سموه يف هذا امل�سار ،فل�سفته يف احلياة والقيادة
والنجاح ،وراوياً الكثري من تفا�صيل وق�ص�ص نه�ضة دبي والإمارات ،بجانب
جمموعة من املواقف واحلكايات التي تعك�س فكر �سموه النري وجماليات
املكان ،وعظمة قادة الإمارات ،و�أهمية ما �أ�س�سه ور�سخه املغفور لهما ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،وال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ،يف م�سارات
وركائز التنمية واالزدهار والعمل يف دولة الإمارات.
وقال انه بف�ضل حنكة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
رع��اه اهلل ،وعقليته امل�ستنرية ،ا�ستطاعت الدولة �أن ت�صبح مركزاً عاملياً
ونقطة التقاء يف خمتلف املجاالت ،وقد �ساهم هذا الأمر يف �أن يجمع العامل
على اختيار دبي لتكون الدولة امل�ست�ضيفة ملعر�ض �إك�سبو  2020لت�صبح
بذلك �أول مدينة يف ال�شرق الأو��س��ط ت�ست�ضيف املعر�ض ال��ذي يقام كل
خم�سة �أعوام .هذا ومل تقبل �إمارة دبي �إال التميز يف ا�ستقبال هذا احلدث
ال�ضخم وعليه مت �إطالق عدة م�شاريع ال�ستقبال معر�ض اك�سبو  2020يف
دبي حر�صاً على تقدمي زيارة متكاملة لزوار الإمارة.
و�أ� �ض��اف معاليه ب��ال�ق��ول " تتبنى دول ��ة الإم � ��ارات ا�سرتاتيجية للذكاء
اال�صطناعي « »2031التي اطلقت يف اكتوبر  2017ك�أول م�شروع �ضخم

�ضمن مئوية االمارات  2071تعتمد بها على العلم الرقمي للو�صول اىل
م�ستقبل يواكب التغريات اجلارية من خالل م�سار تكنولوجي ت�سعى من
ورائه لأن تكون االوىل واالف�ضل يف العامل.
وق��ال ان��ه عندما �أق ��رت االم� ��ارات يف ع��ام « 2017ا�سرتاتيجية الذكاء
اال�صطناعي» التي تعد الأوىل من نوعها يف املنطقة والعامل ،كانت تنظر
�إىل امل�ستقبل وال تتخوف منه ،حيث جاءت اال�سرتاتيجية لتمثل املرحلة
اجل��دي��دة التي �ستعتمد عليها القطاعات كافة لبلوغ م�ستقبل م�ستدام
يعتمد على ال��ذك��اء اال�صطناعي يف اخل��دم��ات ،وحتليل البيانات مبعدل
 100يف املئة بحلول عام  ،2031ما �سيعزز االداء احلكومي املبتكر وي�سرع
االجناز ويخلق بيئة عمل حمفزة و�سوقا جديدة واعدة يف املنطقة ،ويدعم
م�ب��ادرات القطاع اخلا�ص ويزيد الإنتاجية ويبني قاعدة قوية يف جمال
البحث والتطوير با�ستثمار احدث تقنيات الذكاء اال�صطناعي وتطبيقها
يف �شتى ميادين العمل بكفاءة وابتكار.
و�أ�ضاف "مت�ضي دولة االمارات قدما نحو م�ستقبل �أكرث تطوراً وفاعلية،
لذلك عزمت على تغيري �آلية عمل احلكومة لتواكب التطور ال�سريع يف
ع��امل التكنولوجيا وك��ان��ت ال�ب��داي��ة با�ستحداث منا�صب وزاري ��ة جديدة
�شملت وزير دولة للذكاء اال�صطناعي ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم
املتقدمة �ضمن حكومة امل�ستقبل عام .2017
وي�أتي هذا ا�ستكماال ملبادرة احلكومة الذكية التي قام ب�إطالقها �صاحب
ال�سم ّو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي يف �شهر مايو عام .2013
وذكر معاليه ان ا�سرتاتيجية االم��ارات للذكاء اال�صطناعي ،جاءت لتكون
اول م�شروع �ضخم �ضمن مئوية الإمارات  2071يهدف اىل التفوق على
اكرث الدول تقدما والتحول الذكي وا�ستكمال حتول اخلدمات احلكومية

اىل ذكية يف خمتلف القطاعات مثل التعليم والطاقة والنقل والتكنولوجيا
والف�ضاء وحتى جمال املطاعم واملقاهي �شهد م�ؤخرا افتتاح «روبو كافيه»
وهو �أول كافيه يف العامل يعتمد على تقنية الذكاء اال�صطناعي ب�شكل كامل
وتديره  3روبوتات.
وتوجه معاليه يف ختام ت�صريحه ب�أطيب كلمات ال�شكر والتقدير والوفاء
والعرفان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" على ر�ؤاه اال�سرتاتيجية
احلكيمة ،التي و�ضع خارطة طريق محُ �دّدة ت�سعى من خاللها الإمارات
لتحقيق �إجنازات نوعية �شاملة يف �ش ّتى القطاعات احليوية التي من �ش�أنها
را�سخ لأجيالها
تعزيز ازدهار الدولة ب�شكل مُ�ستدام ،و�ضمان بناء مُ�ستقبلٍ ٍ
بعيداً عن االعتماد على املوارد النفطية.
وطالب �شباب و�شا ّبات الإمارات ب�شد �سواعدهم والرتكيز على العمل اجلاد
القائم على العلم واملعرفة لل ُم�ساهمة يف حتقيق �أه��داف الإم��ارات بحلول
مئويتها  ،2071والتي تتم ّثل يف بناء مدينة �سكنية على كوكب املريخ من
خ�لال "م�شروع املريخ  ،"2117وال��ذي �سيتحقق بحلول ع��ام .2117
ودع��م ر�ؤي��ة "مئوية الإم ��ارات  ،" 2071وال�ت��ي ت�شكل خريطة وا�ضحة
للعمل احلكومي طويل امل��دى ،لتعزيز �سمعة ال��دول��ة وقوتها الناعمة.
�إ�ضافة �إىل دعم ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة ،والتي تهدف لإنتاج
 75يف املائة من احتياجات دبي من الطاقة من م�صادر نظيفة بحلول عام
.2050
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�شرطة �أبوظبي تنظم فعالية الإمارات
�أيقونة العامل ب�إك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي  -وام:

04

نظمت �شرطة �أبوظبي فعالية بعنوان "الإمارات �أيقونة العامل" بجناح فزعة مبعر�ض �إك�سبو  2020دبي.
و�أو�ضحت �أكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم ال�شرطية و الأمنية �أن الفعالية ناق�شت ج��ودة احلياة و�أدوار املجتمع
الإماراتي يف هذا املجال.
وتناولت املقدم �شم�سة حمد الرواحي ،حما�ضر ب�أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية خالل الفعالية
ع��دة حم��اور م��ن بينها حم��ور نهج البناء ،وا�ستدامة وط�م��وح ،ودول��ة العقول والثقافات ،و 50وم�ضة م��ن عام
اخلم�سني.

الإمارات تد�شن م�سرية اخلم�سني بع�ضويتها يف جمل�س الأمن

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستهلت دولة الإمارات العربية املتحدة م�سرية  50عاماً جديدة بان�ضمامها
�إىل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة  ،والذي يعترب �أعلى هيئة دولية معنية
ب�صون الأمن وال�سلم الدوليني  ،وت�شكل ع�ضوية الدولة للفرتة - 2022
 2023حمطة مهمة وتاريخية يف م�سار الدبلوما�سية الإماراتية.
وتعمل الدولة خالل فرتة ع�ضويتها باال�شرتاك مع �أع�ضاء املجل�س على
�ضمان �أن يتوىل املجل�س م�س�ؤوليته يف �إحالل ال�سالم ومنع ن�شوب ال�صراعات
وحلها ال�سيما يف املنطقة العربية.
ويف العا�شر من دي�سمرب  1971ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأوىل يف
مقر الأمم املتحدة بنيويورك لتتبو�أ الدولة موقعاً متقدماً على ال�ساحة
الدولية وت�صبح خالل وقت وجيز من كبار املانحني الرئي�سيني يف جماالت
التنمية االقت�صادية واال�ستجابة الإن�سانية لكافة ال�شعوب حول العامل دون
متييز  ،مع االلتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدويل وميثاق الأمم
املتحدة واملعاهدات الدولية.
وح��ددت دول��ة الإم ��ارات �أهدافها خ�لال ف�ترة ع�ضويتها يف جمل�س الأمن
والتي تعد من �ضمن مبادئها التوجيهية يف �أداء مهمتها بنجاح وه��ي- :
تعزيز ال�شمولية .ت�ؤمن دولة الإمارات ب�أن حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
ومعاجلة الأ�سباب اجلذرية لل�صراعات مثل الفقر وغياب التنمية واحلوكمة
الر�شيدة ،ي�ساعد يف �إن�شاء عامل �أكرث عد ًال و�شمو ًال و�أمناً ،لذا ف�إها ت�سعى مع
�شركائها يف املجل�س �إىل الدفع نحو حتقيق تلك الأهداف ،خا�صة يف املناطق
املت�أثرة بال�صراعات.
ً
ً
ً
ومتثل الإم ��ارات من��وذج�ا تنمويا ج��اذب�ا ،ويت�ضح ذل��ك با�ست�ضافتها �أكرث

من  200جن�سية تعترب الدولة وطنها �إ�ضافة �إىل ت�شييدها بيت العائلة
الإبراهيمية الذي �سي�ضم م�سجداً وكني�سة وكني�ساً يف مكان واحد.
كما تلعب الدولة دوراً حيوياً يف متكني املر�أة وتدعم �أ�صحاب الهمم ،وت�شجع
على اح�ترام حقوقهم من خالل �سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها الوطنية ،يف
�إط��ار تعزيز وحماية احل�ق��وق الإن�سانية ،مب��ا ي�ضمن م�ستوى حياة عايل
اجلودة للجميع.
ويعد متكني ال�شباب ،حم��وراً �أ�سا�سياً يف ا�سرتاتيجية التنمية االجتماعية
والنمو االقت�صادي يف دولة الإم��ارات التي تعد وجهة مف�ضلة لل�شباب من
جميع �أنحاء العامل للعي�ش والعمل.
و�ستحر�ص الدولة على تبادل خرباتها والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز
فر�ص ال�سالم ،وت�سخري الطاقات نحو االقت�صاد والبناء والتنمية مبا يعود
بالنفع على الب�شرية جمعاء.
 بناء ال�ق��درة على ال�صمود  .وت�صدت دول��ة الإم ��ارات للتحديات العامليةبكفاءة عالية ،و�أولت اهتماماً كبرياً لتعزيز التعاون الدويل يف مواجهة هذه
التحديات ،فعلى �صعيد مواجهة تغري املناخ� ،أطلقت الدولة ا�سرتاتيجيتها
لتحقيق احل�ي��اد امل�ن��اخ��ي بحلول ال�ع��ام  ،2050و�ستعمل مبوجبها على
ا�ستثمار �أكرث من  600مليار درهم يف تطوير م�شاريع الطاقة النظيفة.
كما ت�ست�ضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "�آيرينا" ،
وكذلك مت اختيارها ال�ست�ضافة م�ؤمتر ال��دول الأط��راف يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ "."COP28
و�ستعمل دولة الإم��ارات على بناء القدرة على ال�صمود للمجتمعات الأكرث
ه�شا�شة ،وخا�صة تلك املعر�ضة لالنزالق يف �صراعات قد ت�ؤثر على الأمن
وال�سلم ال��دول�ي�ين - .حتفيز االب�ت�ك��ار  .وتبنت ال��دول��ة رقمنة اخلدمات

احلكومية ،واتبعت نهجاً عاملياً يعتمد على التقدم التكنولوجي واالبتكار،
لإميانها العميق ب�أن فوائدها تعم اجلميع.
وم ��ن �أه ��م �إجن � ��ازات ال��دول��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال �إط�لاق �ه��ا �أول م�ه�م��ة عربية
ال�ستك�شاف كوكب املريخ "م�سبار الأمل" بنجاح كبري ،كما �ساهمت �أي�ضاً مع
الأمني العام للأمم املتحدة يف ان�شاء الفريق رفيع امل�ستوى املعني بالتعاون
الرقمي ،والذي �أ�صدر خريطة طريق من �أجل التعاون الرقمي تهدف �إىل
بناء اقت�صاد رقمي عاملي �أكرث �شمو ًال و�أمناً.
ويف ظل عامل يتغري ب�سرعة مع التقدم التكنولوجي� ،ست�سعى دولة الإمارات
على حث جمل�س الأم��ن على مواكبة ه��ذه التغريات ،من خ�لال الت�صدي
للتحديات ال�ط��ارئ��ة يف ال�ف���ض��اء ال���س�ي�براين ،ب��ل واال��س�ت�ف��ادة ك��ذل��ك من
االبتكارات الهائلة يف املجال التكنولوجي لتعزيز الأمن وال�سلم الدوليني.
 ت��أم�ين ال�سالم  .ي�شكل تعزيز وت��أم�ين ال�سالم الإقليمي و��ص��ون ال�سلموالأمن الدوليني نهجاً مت�أ� ً
صال يف �سيا�سة دولة الإمارات منذ قيام االحتاد،
وعلى �سبيل الذكر ال احل�صر ،مت �إطالق "مبادرة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك ،لتمكني امل��ر�أة يف ال�سالم والأمن" ،من قبل الأمم املتحدة يف العام
 2020برعاية حكومة الإمارات  ،لتدريب الن�ساء على العمل يف القطاع
الع�سكري وقطاعي الأم��ن وحفظ ال�سالم ،حيث ت�ست�ضيفه مدر�سة خولة
بنت الأزور يف �أبوظبي  ،ويف الإطار نف�سه �ستوا�صل الدولة دعمها لعمليات
حفظ ال�سالم ،ل�ضمان جناحها يف �أداء املهمة املوكلة �إليها من قبل جمل�س
وجهت بها واعتمدتها
الأم��ن .وقد ج��اءت وثيقة "مبادئ اخلم�سني" التي ّ
قيادة الدولة الر�شيدة خالل العام  ،2021لرت�سم امل�سار اال�سرتاتيجي
للدولة خ�لال اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة ،وتت�ضمن الوثيقة ع�شرة مبادئ،
حيث �أك��د املبد�أ العا�شر يف ه��ذه الوثيقة ،على �أن الدعوة لل�سلم وال�سالم

واملفاو�ضات واحلوار حلل اخلالفات كافة بالطرق ال�سلمية ،هي الأ�سا�س يف
ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات ،وعلى �أن ال�سعي مع ال�شركاء الإقليميني
والأ�صدقاء العامليني لرت�سيخ ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي والعاملي يعترب
حمركاً �أ�سا�سياً لل�سيا�سة اخلارجية.
كما �أكد املبد�أ التا�سع للوثيقة �أن امل�ساعدات الإن�سانية اخلارجية للدولة جزء
ال يتجز�أ من م�سريتها والتزاماتها الأخالقية جتاه ال�شعوب امل�ست�ضعفة ،وال
ترتبط هذه امل�ساعدات الإن�سانية بدين �أو عرق �أو لون.
و�ستوا�صل دول��ة الإم ��ارات دوره��ا الفاعل و�شراكاتها م��ع املجتمع الدويل
ملواجهة التحديات العاملية امللحة ،ب��دءاً من مكافحة التطرف والإرهاب،
مروراً بالت�صدي للأوبئة وتغري املناخ ،و�صو ًال �إىل �إعطاء الأولوية للإغاثة
الإن�سانية ومنا�صرة دور املر�أة وال�شباب يف ال�سلم والأمن الدوليني.
اجلدير بالذكر �أنه يف  11يونيو  2021انتخبت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة دول��ة الإم��ارات لع�ضوية جمل�س الأم��ن �إىل جانب كل من� :ألبانيا
والربازيل والغابون وغانا وقد �سبق للدولة �أن �شغلت ع�ضوية جمل�س الأمن
يف الفرتة من � 1986إىل .1987
ج��اء ذل��ك عقب حملة دول��ة الإم� ��ارات ال�ت��ي �أطلقتها يف �سبتمرب 2020
حتت �شعار�" :أقوى باحتادنا" وح�صلت على تزكية جامعة ال��دول العربية
وجمموعة دول �آ�سيا واملحيط الهادئ لرت�شحها لع�ضوية جمل�س الأمن.
كما قدّمت �سل�سلة من الإح��اط��ات االفرتا�ضية للمجموعات الإقليمية يف
الأمم املتحدة مما �ساهم يف تعزيز العالقات مع ال��دول الأع�ضاء ،حيث مت
الت�أكيد خالل املناق�شات على التزام دولة الإم��ارات خالل فرتة ع�ضويتها
باال�ستماع ل�شواغل جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،والأخذ بوجهات
نظرها يف االعتبار.

مدير عام �شرطة �أبوظبي يطلع على خدمات �إ�سعاد املتعاملني يف مديرية املرور
•• �أبوظبي-وام:

اط� ّل��ع ��س�ع��ادة ال �ل��واء مكتوم علي
ال �� �ش��ري �ف��ي م ��دي ��ر ع � ��ام �شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي ع �ل��ى � �س�ي�ر ال �ع �م��ل يف
مركز خدمة و�إ��س�ع��اد املتعاملني
يف م��دي��ري��ة امل � ��رور وال ��دوري ��ات
بقطاع العمليات املركزية ب�شرطة
�أبوظبي �ضمن مبادرة فى امليدان
احلكومية .

و�شارك يف تقدمي خدمات املرور
وال �ت �ق��ى ع� � ��دداً م ��ن املتعاملني
وت � � �ع � ��رف ع � �ل� ��ى م�ل�اح �ظ ��ات �ه ��م
وم �ق�ترح��ات �ه��م ح ��ول اخلدمات
املقدمة ل�ه��م ،ووق��ف على كفاءة
وف�ع��ال�ي��ة �إج� � ��راءات ال�ع�م��ل فيها
وم � � ��دى ر� � �ض ��ا امل �ت �ع ��ام �ل�ي�ن عن
اخل��دم��ات املقدمة ل�ه��م ،و�سرعة
�إجناز معامالتهم.
وا�ستمع �إىل �إيجاز عن اخلدمات

امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �ج �م �ه ��ور ،لتوفري
ال ��وق ��ت وت �ق �ل �ي��ل اجل �ه��د عليهم
 ،وراف �ق��ه خ�ل�ال اجل��ول��ة اللواء
�أح�م��د ب��ن زي�ت��ون امل�ه�يري مدير
قطاع العمليات املركزية والعميد
حممد �ضاحي احل�م�يري مدير
مديرية امل��رور وال��دوري��ات وعدد
من ال�ضباط.
و�أك � ��د االل� �ت ��زام ال��وث �ي��ق بتنفيذ
ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة يف

م �� �س��اع �ي �ه��ا ال � ��د�ؤوب � ��ة لتحقيق
ال�سعادة والرفاهية للمتعاملني
��ض�م��ن جم�ت�م��ع �إي �ج��اب��ي و�سعيد
دائ�م�اً  ،الفتاً �إىل العمل امل�ستمر
وف ��ق م�ن�ه�ج�ي��ة م�ن�ظ�م��ة ودقيقة
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� ��� �س� �ع ��ادة ل�ل ��أف� ��راد
وامل �ج �ت �م��ع م ��ن خ �ل�ال االرت� �ق ��اء
مب�ستوى ال��ر��ض��ا ع��ن اخلدمات
ال�شرطية ل�ل��و��ص��ول �إىل الغاية
امل�ت�م�ث�ل��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى �أم ��ن

و�سالمة �إمارة �أبوظبي.
و لفت �إىل احلر�ص على تطوير
�إم� �ك ��ان ��ات ال � �ك� ��وادر املتخ�ص�صة
ورف��ع قدراتها لتقدمي اخلدمات
املتميزة للمراجعني ،م��ن خالل
العمل امل�ستمر والتدريب ون�شر
اجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي وتعزيز
ثقافة الوالء واال�ستخدام الأف�ضل
للتقنيات مبا ينعك�س �إيجابيا على
ر�ضا املتعاملني و�إ�سعادهم.

�إ�سالمية دبي وم�ؤ�س�سة
الأوقاف تنفذان م�شروع
مبنى وقف �سكني للعمال
•• دبي  -وام:

ب��د�أت دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخل�يري بدبي بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة الأوق ��اف و��ش��ؤون الق�صر تنفيذ م�شروع �إن�شاء "مبنى وقف
�سكن العمال" على �أر�ض مملوكة للدائرة يف منطقة املحي�صنة الثانية
وبتمويل من امل�ؤ�س�سة.
مت ت�صميم املبنى ا�ستنادا �إىل �أعلى املعايري العاملية يف �إن�شاء و ت�صميم
امل �ب��اين ف���ض�لا ع��ن م��راع��اة م�ع��اي�ير الأب �ن �ي��ة اخل �� �ض��راء والتطورات
العمرانية احلديثة يف �إمارة دبي.
وقد قام كل من �سعادة حمد ال�شيخ �أحمد ال�شيباين مدير عام الدائرة
و�سعادة علي املطوع الأمني العام مل�ؤ�س�سة الأوق��اف و�ش�ؤون الق�صر �إىل
جانب املديرين التنفيذيني و مديري الإدارات من اجلهتني �إ�ضافة
�إىل املهند�سني من امل�ؤ�س�سة و�شركة �أرت�ش دوم لال�ست�شارات الهند�سية
و�شركة الريان للمقاوالت العامة بجولة تفقدية للموقع �إذ ت�سهم هذه
اخلطوة يف دعم وم�ساندة خطط التنمية امل�ستدامة وتعك�س يف الوقت
نف�سه جمموعة من املخرجات الإيجابية للمجتمع.
و �أك��د مدير عام �إ�سالمية دبي �أن م�شروع "مبنى وقف �سكن العمال"
يك�شف �أهمية التكافل والتعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية التي
من �ش�أنها �أن تعزز �آلية اال�ستدامة البيئية من خالل االلتزام باملعايري
العاملية املعتمدة يف البناء تر�سيخا لقيم اال�ستدامة وتعزيزا ملكانة �إمارة
دبي كمركز عاملي تنطلق منه احللول املبتكرة و�أثنى على التعاون امل�ستمر
واملثمر مع م�ؤ�س�سة الأوق��اف و�ش�ؤون الق�صر ال��ذي ي�صب يف م�صلحة
املبادرات الإن�سانية التي ترتك �أثرا نوعيا كبريا للحاالت الإن�سانية يف
خمتلف �أوجهها.
م��ن جانبه ،ق��ال �سعادة علي امل�ط��وع �إن امل�ؤ�س�سة ت��ويل اهتماما كبريا
لتمكني ال�ف�ئ��ات الأك�ث�ر ح��اج��ة يف املجتمع مب��ا فيها ال�ف�ئ��ة العمالية
وحتر�ص على امل�ساهمة يف تقدمي احللول التي من �ش�أنها توفري ال�سكن
لهذه الفئة ب�شكل مبا�شر �أو عرب التعاون مع خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع
بقطاعيه احلكومي �أو اخلا�ص ولفت �إىل �أن تنفيذ م�شروع "مبنى وقف
�سكن العمال" يعود ريعه على عموم امل�ساجد ويحقق اال�ستقرار ال�سكني
للعمال �سيظهر �أثره االيجابي على حياتهم الأ�سرية والعملية .يتكون
املبنى من طابق �أر�ضي وطابقني "مكرر" و�سقف.

بنظام املتعاونني امل�ؤقت

�شرطة دبي تتيح فر�صة نوعية لطالب متميزين للعمل يف علم احل�شرات اجلنائي
•• دبي-الفجر:

� �ش��رط��ة دب ��ي ت�ت�ي��ح ف��ر� �ص��ة نوعية
ل � �ث �ل�اث� ��ة م � �ت� ��درب�ي��ن متميزين
ج��ام �ع �ي�ين ل�ل�ع�م��ل امل� ��ؤق ��ت بنظام
"املتعاونني" وال �ت��دري��ب يف علم
احل�شرات اجلنائي ب��الإدارة العامة
ل�ل�أدل��ة اجل�ن��ائ�ي��ة وع�ل��م اجلرمية،
وال��ذي يعد علماً ف��ري��داً م��ن نوعه
ع �ل ��ى م �� �س �ت��وى امل �ن �ط �ق ��ة ،يهدف
لتزويدهم باملعرفة التطبيقية حتت
�إ�شراف الأطباء ال�شرعيني وخرباء
ومتخ�ص�صي الأدلة اجلنائية.
دعم قيادي
وح��ول هذا ال�ش�أن ،قال مدير �إدارة
ال�ب�ع�ث��ات واال� �س �ت �ق �ط��اب يف �شرطة
دب��ي ،امل ُ���ش��رف ال�ع��ام ملجل�س �شرطة
دب ��ي لطلبة ال�ك�ل�ي��ات واجلامعات،
امل�ق��دم ،الدكتور من�صور البلو�شي،
�إن ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دبي
د�أب� ��ت ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار يف العقول
وا�ستقطاب ال�ك�ف��اءات م��ن ال�شباب
املجتهد واملتميز ،ومنحه الفر�صة
ل � �ل � �ت ��زود ب ��امل� �ع� �ل ��وم ��ات وامل � �ع � ��ارف
وال�ع�ل��وم التطبيقية ،وامل���ش��ارك��ة يف
تقدمي الأف�ك��ار واحللول والبحوث
والدرا�سات التي ت�ست�شرف امل�ستقبل
يف ال�ع�م��ل الأم� �ن ��ي ،وذل ��ك برعاية
ومتابعة و�إ�شراف مبا�شر من معايل

الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد
العام ل�شرطة دبي.
ا�ستقطاب
و�أو� �ض��ح امل�ق��دم ال��دك�ت��ور البلو�شي،
�أن �إدارة ال�ب�ع�ث��ات واال�ستقطاب،
ا��س�ت�ق�ط�ب��ت ث�لاث��ة م��ن املتميزين
وه � ��م حم �م��د �أه � �ل� ��ي ،خ ��ري ��ج علم
الأح �ي ��اء اخل�ل��وي��ة واجل��زي�ئ�ي��ة من
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ،و� �س��ارة الطيب،
ط��ال�ب��ة ال �ط��ب احل �ي��وي يف جامعة
اخل �ل �ي��ج ال �ط �ب �ي��ة ،ول�ي�ن جاوي�ش،
طالبة يف جامعة اخلليج الطبية،
ت�خ���ص����ص ع �ل��وم ال �ط��ب احليوي،
للعمل بنظام املتعاونني والتدريب
يف الإدارة العامة ل�ل�أدل��ة اجلنائية

وع �ل��م اجل ��رمي ��ة ،وال �ت��ي ت�ع��د �أحد
�أه��م الإدارات العامة التخ�ص�صية
يف العمل ال�شرطي ،ومتتلك �أحدث
امل �خ �ت�ب�رات وامل� �م ��ار�� �س ��ات ،ولديها
مورد ب�شري من �أ�صحاب الكفاءات
واخل� �ب ��رات ال �ع��ال �ي��ة ،ك �م��ا تتميز
مب�ك��ان��ة حم�ل�ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة وعاملية
يف ع �ل��وم الأدل � � ��ة اجل �ن��ائ �ي��ة وعلم
اجلرمية.
علم احل�شرات اجلنائي
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ،ن�ق�ي��ب طبيب
� �ش��رع��ي خ �ب�ي�ر دك� �ت ��ور �� �س ��ارة علي
امل �ق �ه ��وي ،رئ �ي ����س ق �� �س��م الفح�ص
ال �ط �ب��ي ،ب � � ��إدارة ال �ط��ب ال�شرعي،
ب � ��الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�أدل��ة اجلنائية

وع �ل��م اجل ��رمي ��ة ،رئ �ي ����س امل�شروع
اال�سرتاتيجي لإن�شاء قاعدة بيانات
علم احل�شرات اجلنائي� ،إن الطلبة
املتعاونني يقومون ب ��أدوار عديدة،
م �ن �ه��ا ال �ع �م ��ل امل � �ي � ��داين والعمل
املخربي ،ويعملون الطلبة �أ�سبوعيا
ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ارب م ��ن خ�ل��ال و�ضع
عينات التجارب يف امل��واق��ع املحددة
ويتم متابعة تلك العينات ا�سبوعيا
من خالل متابعة وجمع احل�شرات
امل �ت ��واج ��دة ع �ل��ى ع �ي �ن��ات التجارب
ومتابعة درجات احلرارة والرطوبة
يف تلك املناطق ب�أجهزة متخ�ص�صة.
و�أ� �ض��اف��ت امل �ق �ه��وي :ي �ق��وم الطلبة
بتوثيق امل�ع�ل��وم��ات امل�ط�ل��وب��ة ونقل
احل�شرات التي مت جمعها للمخترب

لفح�صها وحتديد �ساللتها وعمرها
ون��وع �ي �ت �ه��ا ب��ال �ت �ع��اون م ��ع خمترب
البلدية ،ليتم عمل قاعدة البيانات
ع�ل��ى م��دى �سنة ك��ام�ل��ة يف خمتلف
ال�ب�ي�ئ��ات ،ك�م��ا �أن الطلبة ل�ه��م دور
يف كتابة الأب �ح��اث امل�ستقبلية بعد
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ال� �ت� �ج ��ارب .وبينت
املقهوي� ،أن علم احل�شرات اجلنائي
م�ب�ن��ي ع�ل��ى ت��وظ�ي��ف احل �� �ش��رات يف
ال�ق���ض��اي��ا وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات اجلنائية
بهدف ك�شفها ،و�أ�صبح �أداة هامة يف
امل�ساندة يف ف��ك غمو�ض الق�ضايا.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��ار امل� �ل��ازم ح�سني
املرزوقي ،من الإدارة العامة للأدلة
اجلنائية وع�ل��م اجل��رمي��ة� ،أن علم
احل�شرات �أحد العلوم الهامة وعلم
ج �ن��ائ��ي م �� �س��ان��د يف حت ��دي ��د زمن
حاالت الوفاة ،يتم توظيفه يف خدمة

الق�ضايا اجلنائية من خالل القيام
ب�ت�ج��ارب واج � ��راءات ي�ت��م اختبارها
وفقا للمناطق والبيئات املختلفة.
�إيفاد
وذك � ��رت رئ�ي���س��ة ق���س��م التخطيط
وال� �ب� ��رام� � � ��ج ب � � � � � � � ��إدارة ال� �ب� �ع� �ث ��ات
واال�ستقطاب� ،شيخة اجلناحي� ،أن
من�صة �إيفاد �أ�صبحت مق�صدًا هاما
لطلبة اجلامعات كونها توفر لهم
خم�ت�ل��ف �أن � ��واع ال �ت��دري��ب والعمل
ب�ن�ظ��ام امل �ت �ع��اون�ين ،ح�ي��ث ي�ع��د علم
احل�شرات �أحد التخ�ص�صات الفريدة
والنوعية التي تطبقها �شرطة دبي،
و�إن �إتاحة هذا املجال للطلبة يعك�س
م ��دى م���س��اه�م��ة وح ��ر� ��ص �شرطة
دب��ي ع�ل��ى دع��م الطلبة يف خمتلف
املجاالت.

نبذة عن املن�صة
�إيفاد من�صة ذكية تابعة ل�شرطة دبي ،تفاعلية �شاملة جامعة لكافة
الطلبة الدار�سني من منت�سبي �شرطة دبي وخمتلف طلبة اجلامعات
يف الدولة ،ومتكنت من انطالقها من جذب �أعداد كبرية من الباحثني
عن الفائدة والتعليم واملعرفة ،بلغ عدد طلبة اجلامعات املن�ضمني
�إىل املن�صة بلغ � 11ألفا و 512طالب ًا ،يف حني بلغ م�ستخدمي املن�صة
� 31ألفا و� 703شخ�ص ًا ،وبلغ عدد الزوار � 181ألفا و 994زائراً،
وعدد اخلريجني 1146خريجا.
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�أخبـار الإمـارات

مقارنة معيارية بـني �شرطة ال�شارقة وجامعة الأمري حممد بن فهد بال�سعودية
•• ال�شارقة-وام:

عقدت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة يف �إطار حر�صها على
بناء وتعزيز �أوا�صر التعاون مع خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات
املحلية والإقليمة والدولية مقارنة معيارية " افرتا�ضيا
" مع جامعة الأم�ي�ر حممد ب��ن فهد يف اململكة العربية
ال�سعودية ،بح�ضور العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب
القائد العام �شرطة ال�شارقة ،و الدكتور عي�سى بن ح�سن
الأن�صاري رئي�س اجلامعة وعدد من م�س�ؤويل اجلانبني.
ا�ستهدفت املقارنة املعيارية مد ج�سور التعاونبني الطرفني
و التعريف واال�ستفادة من جتربة مركز الأمري حممد بن
فهد للدرا�سات اال�ست�شرافية باجلامعة و اخل��دم��ات التي

يقدمها ،الأم ��ر ال��ذي �سي�سهم يف متكني وتر�سيخ ثقافة
ا�ست�شراف امل�ستقبل لدى منت�سبي القيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة.
و �أك ��د العميد ع �ب��داهلل م �ب��ارك ب��ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د عام
�شرطة ال�شارقة حر�ص القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة على
مد ج�سور التعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات العلمية و تبادل
اخل�برات و االرتقاء مب�ستوى الأداء لدى الطرفني مثنيا
على جهود جامعة الأمري حممد بن فهد و�إجن��ازات املركز
ما منحه �سمعة مميزة بني ال�صروح العلمية.
و �أ�ضاف نائب قائد عام �شرطة ال�شارقة �أن عقد املقارنات
امل�ع�ي��اري��ة م��ع اجل �ه��ات امل�ت�م�ي��زة ي�سهم يف ت�ط��وي��ر العمل
ال�شرطي ،ورفع كفاءة منت�سبي �شرطة ال�شارقة من خالل

اكت�ساب اخلربات وحت�سني مقايي�س الأداء تعزيزا لتطوير
االبتكار والبحث العلمي و نقل املعرفة.
م��ن جانبه ق��دم الدكتور عي�سى الأن���ص��اري رئي�س جامعة
الأم�ي��ر حم�م��د ب��ن ف�ه��د ن �ب��ذة ع��ن �إدارات و�أف � ��رع مركز
الدرا�سات اال�ست�شرافية والفل�سفة و �أحدثها فرع الإحتاد
ال�ع��امل��ي ل�ل��درا��س��ات امل�ستقبلية �إىل ج��ان��ب التعريف ب�آلية
العمل يف املركز و �أه��م الإجن��ازات التي حققها و ك�شف عن
�أهم امل�شاريع امل�ستقبلية و منها �إطالق برنامج املاج�ستري يف
الدرا�سات اال�ست�شرافية.
و خرجت املقارنة املعيارية بعدد من التو�صيات و التي دعت
�إىل و�ضع برامج م�شرتكة بني الطرفني ت�سهم يف تطوير
العمل يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
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� 603آالف و 52راكبا بحافالت حتت الطلب يف
دبي منذ فرباير 2020
•• دبي  -وام:

�سجلت خدمة "حافالت حتت الطلب" التي تقدمها هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي منوا كبريا يف عدد الركاب املتنقلني
على منت حافالتها �إذ بلغ � 603آالف و 52راكبا منذ انطالق هذه اخلدمة يف فرباير  2020وحتى نهاية العام
 .2021و�سجلت اخلدمة زيادة ملحوظة يف عدد الركاب يف العام  2021مقارنة مع العام  2020بعدما بلغ 428
�ألفا و 377راكبا يف العام  2021مقارنة بـ� 174ألفا و 675راكبا يف العام .2020
و قال عادل �شاكري مدير �إدارة التخطيط وتطوير الأعمال مب�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة يف الهيئة �" :شهدت اخلدمة
�إقباال منقطع النظري خا�صة و�أنها تغطي مناطق حيوية يف �إمارة دبي �إ�ضافة �إىل مرورها مبحطة مرتو وحمطة ترام
ما ي�شكل نوعا من التكامل يف �شبكة املوا�صالت العامة وي�سهل على الركاب التنقل �إىل وجهاتهم ب�سرعة و�أمان .وبلغت
ن�سبة ر�ضا املتعاملني عن اخلدمة ."86%
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تطوير القيادات ملواكبة التوجهات العاملية وحتقيق امل�ستهدفات الوطنية

حكومتا م�صر والإمارات تطلقان الربنامج القيادي لت�سريع اخلدمات احلكومية
•• دبي-الفجر:

�أطلقت حكومة جمهورية م�صر العربية بالتعاون م��ع حكومة دولة
الإم � ��ارات ،يف �إط ��ار ال���ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ال�ت�ح��دي��ث احلكومي،
ال�برن��ام��ج ال�ق�ي��ادي لتطوير وت�سريع اخل��دم��ات احلكومية يف م�صر،
الذي مت تطوير بناء على جتربة حكومة دولة الإمارات خالل ال�سنوات
املا�ضية.
ويهدف الربنامج �إىل ت�أهيل القيادات احلكومية املتخ�ص�صة يف جماالت
اخلدمات احلكومية وا�سعاد املتعاملني ،مبا يواكب التوجهات امل�ستقبلية
للحكومة امل�صرية ويحقق م�ستهدفات ر�ؤي��ة م�صر  ،2030وي�سهم يف
تعزيز ثقافة التميز يف العمل احلكومي ون�شرها ،وتقدمي خدمات حكومية
متميزة للمجتمع امل�صري ،تعتمد التجديد امل�ستمر والت�صميم الإبداعي
للخدمات احلكومية وتطبيق معايري التحول الرقمي للخدمات.
وعقدت حكومة دولة الإمارات �سل�سلة ور�ش عمل� ،شارك فيها �أكرث من
 100موظف من  9جهات حكومية م�صرية ،رك��زت على ا�ست�شراف
امل�ستقبل والقطاعات احليوية ،و�أ�ساليب القيادة اال�سرتاتيجية وال�صفات
القيادية التي ت�سهم يف رفع م�ستوى الأداء ،ومنهجيات تطوير خدمات
متميزة و�سريعة تفوق توقعات املتعامل.

وت�سريع تقدميها مبا ي�ضمن حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة م�صر ،2030
و�أهداف التنمية امل�ستدامة.
وق��ال �إن الربنامج القيادي لتطوير وت�سريع اخل��دم��ات احلكومية يف
م�صر يبني على التجربة الإماراتية التي مت تطويرها خالل ال�سنوات
املا�ضية ،لبناء القدرات و�إع��داد الكفاءات امل�ستقبلية القادرة على تعزيز
مهاراتها وتوظيف التكنولوجيا يف التجديد والتطوير ،وا�ستباق تطلعات
املتعاملني وتلبية طموحات �أفراد املجتمع.

خالد م�صطفى :حت�سني ج��ودة حياة امل��واط��ن وتقدمي خدمات
حكومية تلقى ر�ضاه
من جهته� ،أكد املهند�س خالد م�صطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة وامل �� �ش��رف ع�ل��ى ب��روت��وك��ول ال �ت �ع��اون م��ع دولة
االمارات العربية املتحدة �أن الربنامج التدريبي ي�أتي يف �إطار ال�شراكة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين م�صر واالم � ��ارات يف جم��ال ال�ت�ط��وي��ر احلكومي،
م�شرياً �إىل �أن من بني املحاور املهمة لهذه ال�شراكة جائزة م�صر للتميز
احلكومي وبناء القدرات والربامج التدريبية املختلفة التي تتم بالتعاون
مع اجلانب الإماراتي.
و�أ� �ش��ار م�صطفى �إىل �أهمية حم��ور ال��و��ص��ول اىل حت�سني ج��ودة حياة
املواطن وتقدمي خدمات حكومية تلقى ر�ضاه� ،إ�ضافة حمور تناف�سية
حممد بن طليعة :حكومة الإمارات تتبنى تعزيز ال�شراكات لبناء اجل�ه��ات املختلفة بالدولة للو�صول مل�ستوى خدمة �أف�ضل ،م��ؤك��دا �أن
جيل جديد من قيادات تطوير اخلدمة
حت�سني �آليات تقدمي اخلدمات ي�ساهم يف ت�سهيل احل�صول على اخلدمات
و�أك��د �سعادة حممد ب��ن طليعة رئي�س اخل��دم��ات احلكومية يف حكومة وجودتها ،والفتا �إىل �أن قيام اجلهاز الإداري للدولة بو�ضع معايري �أف�ضل
دولة الإمارات �أن تعزيز ال�شراكات والتعاون مع حكومة جمهورية م�صر للخدمات التي يقدمها ،ينعك�س على جودة وحت�سني �إطار العمل.
العربية ميثل حموراً �أ�سا�سيا يف توجهات حكومة دولة الإمارات مل�شاركة
املعرفة ودع��م جهود حكومات ال��دول ال�شقيقة ،يف بناء جيل جديد من بناء القدرات احلكومية ملواكبة التوجهات
القيادات املتميزة ال�ق��ادرة على تطوير منظومة اخل��دم��ات احلكومية ،ويركز الربنامج القيادي على بناء القدرات احلكومية و�إعداد الكفاءات

امل�ستقبلية من خالل عدد من املحاور اخلا�صة باملهارات القيادية التي
تت�ضمن تعزيز فهم املنت�سبني ومعرفتهم بالتوجهات العاملية يف املجاالت
االق�ت���ص��ادي��ة ،وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة واخلدمات
احلكومية ،و�أهمية ا�ست�شراف امل�ستقبل يف العمل احلكومي ،وتنمية
امل�ه��ارات القيادية و�إدارة ر�أ���س امل��ال الب�شري واال�ستثمار فيه ،وحت�سني
م �ه��ارات االت���ص��ال وال�ت��وا��ص��ل ،وب�ن��اء ع�لاق��ات م�ستدامة م��ع ال�شركاء
واملتعاملني.
وي�سعى الربنامج �إىل تعزيز معرفة املنت�سبني ب�أهمية دور احلكومة
يف حتقيق �سعادة املجتمع ،وتطبيق مبادئ ومعايري جتربة اخلدمات
احلكومية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ،وفهم احتياجات املتعامل احلكومي
و�إ�شراكه يف ت�صميم اخلدمة ،وتطبيق �آليات ت�صميم اخلدمات احلكومية
للو�صول �إىل جودة حياة �أف�ضل ،وتبني �أف�ضل الأدوات واحللول الناجحة
يف �إدارة ودع��م التغيري امل�ؤ�س�سي .كما يركز الربنامج على فهم �أهمية
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وجت��رب��ة ت�صميم اخل��دم��ات الرقمية يف احلكومات،
وا�ستخدام البيانات والتطبيقات احلديثة التخاذ قرارات حت�سني تقدمي
اخلدمات� ،إ�ضافة �إىل بناء مهارات التقدمي والرتويج والت�أثري للأفكار
املطروحة.
تبني �أحدث الو�سائل التكنولوجية لتطوير جتربة متميزة
وتناولت ور���ش العمل �أه��م  5توجهات عاملية ،التي ت�شمل :التحوالت
االقت�صادية ،والنمو ال�سكاين ،وت�ط��ور ال��وظ��ائ��ف ،وت�ضخم البيانات،
والتقنيات الذكية ،و�أثرها على العمل احلكومي ،و�أفراد املجتمع ،ودورها
يف تعزيز مهارات ا�ست�شراف امل�ستقبل ،واملهارات القيادية الهادفة لالرتقاء
بقطاع اخلدمات احلكومية ،و�إحداث التغيري ال�شامل يف مبادئ ومعايري
ت�صميم جتربة اخلدمات احلكومية ،ومتكني �أفراد املجتمع من ا�ستخدام
التكنولوجيا للح�صول على اخلدمات الرقمية.

كما ناق�شت ور�ش العمل �آليات تطوير اخلدمات احلكومية وتبني �أحدث
ال��و��س��ائ��ل التقنية لت�سريع ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ،و�أه�م�ي��ة تعزيز مهارات
االت�صال والتوا�صل ،وبناء العالقات امل�ستدامة ،و�إدارة التغيري امل�ؤ�س�سي
ودعمه ،و�أهم الأدوات التي تدعم ا�ستمرارية �إحداث التغيري الإيجابي.
وت�ط��رق��ت ال��ور���ش �إىل م�ستهدفات ا�سرتاتيجية الإم� ��ارات للخدمات
احلكومية التي �أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام  ،2021والأهداف
ال�ت��ي ت�سعى لتحقيقها بحلول ع��ام  ،2025لت�صبح الأوىل عاملياً يف
اخلدمات احلكومية وحتقق  90%ن�سبة ر�ضا املتعاملني ،وتقدم 90%
من اخلدمات عرب من�صة رقمية موحدة� ،إ�ضافة للعمل على ت�صميم
جتربة خ��دم��ات متميزة ع�بر حتقيق �أه ��داف �سيا�سة املن�صة الرقمية
املوحدة ،و�أبرز مبادئ ومعايري ت�صميم جتربة اخلدمات ،و�ضرورة تعزيز
ثقافة التميز احلكومي يف خدمة املتعاملني ،و�إ�شراك �أفراد املجتمع يف
ت�صميم خدمات حكومية ا�ستباقية.
كما تناولت ور�ش العمل منوذج امل�سرعات احلكومية الإماراتية الأوىل
من نوعها على امل�ستوى احلكومي يف العامل ،وما متثله من ق�صة جناح يف
تطوير منهجيات العمل احلكومي ،و�آلية متقدمة لت�سريع ابتكار احللول
لتحديات القطاعات احليوية من خالل منهجية تقوم على بناء فرق
عمل م�شرتكة من اجلهات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص و�أفراد
املجتمع املعنيني ،يعملون حتت �سقف واح��د �ضمن م��دة حم��ددة مبائة
يوم ،لتطوير احللول للتحديات يف خمتلف جماالت العمل احلكومي.
وركزت ور�ش عمل امل�سرعات احلكومية التي عقدت على مدار � 3أيام على
فهم منهجيات امل�سرعات احلكومية ودرا�سة �أف�ضل املمار�سات واملقارنات
امل�ع�ي��اري��ة ،وتطبيق منهجيات امل�سرعات يف ح�صر التحديات وحتليل
الفجوات� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من جل�سات الع�صف الذهني يف و�ضع
احللول املبتكرة وحماكاة الواقع للت�أكد من فعالية تطبيق احللول ،ومن
ثم تطبيق درا�سة تقييم الأثر وا�ست�شراف امل�ستقبل.

لت�صبح مقدم رعاية �صحية متكامل عرب �سل�سلة الرعاية امل�ستمرة

ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط تعلن ا�ستحواذها على �شركة �أيادي للرعاية ال�صحية املنزلية
ديفيد هاديل :ا�ستجابة ميديكلينيك لهذه النقلة اخلارجية للرعاية وا�ستمرارها يف تو�سيع عرو�ض خدماتها

•• �أبوظبي  :الفجر

�أعلنت ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط،
�إح� � � ��دى جم� �م ��وع ��ات امل�ست�شفيات
اخل��ا��ص��ة ال��رائ��دة يف دول ��ة الإم� ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة وال�ت��ي ت�ضم �سبعة
م�ست�شفيات و�أك�ثر من  20عيادة يف
جميع �أنحاء دب��ي و�أب��و ظبي والعني،
�أم ����س ع��ن ا� �س �ت �ح��واذه��ا ع �ل��ى �شركة
�أي� � ��ادي ل �ل��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة املنزلية
( ،)Ayadiوال �ت��ي ت �ق��دم خدمات
الرعاية ال�صحية املنزلية للمر�ضى يف
�أبوظبي والعني.
وج � � � ��دت م �ي ��دي �ك �ل �ي �ن �ي ��ك ال� ��� �ش ��رق
الأو��س��ط ه��ذه الفر�صة لإدارة رعاية
امل��ر� �ض��ى يف م�ن��ازل�ه��م ،و ي���س�م��ح هذا
اال�ستحواذ لل�شركة مبزيد من العمل
ال�سرتاتيجيتها للتو�سع يف �سل�سلة
خ ��دم ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة .وقد
ات�ف�ق��ت اجل�ه�ت�ين ب�ع��د ف�ت�رة وجيزة
م��ن ا��س�ت�ح��واذ ميديكلينيك ال�شرق
الأو�� � �س � ��ط ع �ل��ى م ��رك ��ز ب� � ��ورن ه��ول
للإخ�صاب يف منطقة ال�شرق الأو�سط

و�شمال �إفريقيا بن�سبة  ،100%وهو
�أح��د �أك�ث�ر الأ��س�م��اء �شهرة يف العامل
يف جم��ال �أط�ف��ال الأنابيب وعالجات
ال�ع�ق��م� .شركة �أي ��ادي ،م��ع ف��ري��ق من
املهنيني الطبيني مبا يف ذلك الأطباء
واملمر�ضات وامل�ع��اجل�ين ،يقدم حال ًيا

خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية املنزلية
مبا يف ذل��ك رعاية اجلهاز التنف�سي،
و�إدارة الأدوي � � � ��ة ،ورع ��اي ��ة اجل� ��روح
وال�ق��رح��ة ،و�إدارة الأم��را���ض املزمنة،
والعالج الغذائي ،والتغذية الوريدية
الكاملة ،والعالج الطبيعي ،والعالج

امل�ه�ن��ي .م��ن خ�ل�ال ه��ذا اال�ستحواذ،
�ستكون ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط
قادرة على اال�ستمرار يف دعم مر�ضاها
ال��ذي��ن غ � ��ادروا امل���س�ت���ش�ف��ى� ،أو غري
ال�ق��ادري��ن �أو غ�ير الراغبني يف زيارة
مرفق طبي �شخ�ص ًيا.

وقال ديفيد هاديل ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط:
“لقد �أح��دث ف�يرو���س كوفيد -19
ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة داخ� ��ل دول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة فيما يتعلق بنقطة
ت�ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية.

ن�ظ� ًرا ال�ستجابة ميديكلينيك لهذه
النقلة اخلارجية للرعاية وا�ستمرارها
يف ت��و� �س �ي��ع ع ��رو� ��ض خ��دم��ات �ه��ا عرب
�سل�سلة ال��رع��اي��ة امل���س�ت�م��رة ،ي�سعدنا
توقيع هذه االتفاقية لال�ستحواذ على
�شركة �أيادي� ،أحد ال�شركات الرائدة يف

�سوق الرعاية ال�صحية املنزلية يف �أبو
ظبي والعني " .وتعترب ميديكلينيك
ال � �� � �ش ��رق الأو� � � �س� � ��ط ه � ��ي ج� � ��زء من
جمموعة ميديكلينيك �إنرتنا�شونال
ب��ي �إل � �س��ي ،وه ��ي جم �م��وع��ة رعاية
��ص�ح�ي��ة خ��ا��ص��ة م�سجلة يف بور�صة

لندن ( )LSEتقدم ث�لاث من�صات
ت�شغيلية يف �سوي�سرا وج�ن��وب القارة
الأفريقية "جنوب �إفريقيا وناميبيا"
والإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة .متتلك
ميديكلينيك �إنرتنا�شونال � ً
أي�ضا ح�صة
قدرها  % 29.9يف جمموعة �سباير
ل�ل��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،وه ��ي جمموعة
رع ��اي ��ة � �ص �ح �ي��ة خ��ا� �ص��ة م ��درج ��ة يف
 LSEومقرها اململكة املتحدة .النهج
الأ� �س��ا� �س��ي مليديكلينيك ه��و تطبيق
العلم الدقيق لتح�سني حياة املر�ضى،
من خالل ا�ستخدام �أحدث العالجات
وال�ت�ق�ن�ي��ات ل��رع��اي��ة امل��ر��ض��ى يف بيئة
قائمة على الأدلة .تدير ميديكلينيك
ال���ش��رق الأو� �س��ط �سبعة م�ست�شفيات
و�أك�ث��ر م��ن  20ع �ي��ادة يف الإم � ��ارات
العربية املتحدة مع �أك�ثر من 900
�سرير للمر�ضى املقيمني.

جمل�س �ضاحية اخلالدية يعقد اجتماعه الأربعني مع
ختام عام  2021وي�ستعر�ض خططه يف عام 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتم جمل�س �ضاحية اخلالدية اجتماعه ال��دوري لعام  2021على النظام
الإل�ك�تروين برئا�سة �سعادة خلفان �سعيد امل��ري رئي�س املجل�س باحثا خمتلف
ما قدمه من �أعمال طوال عام م�ضى والتح�ضري لأعماله وخططه خالل عام
2022م
ح�ضر االج�ت�م��اع ال��ذي عقد يف مقر املجل�س مبدينة ال�شارقة ك��ل م��ن نائب
رئي�س املجل�س حممد را�شد بن جر�ش والع�ضو �سيف املطوع وموظفي املجل�س
عبدالعزيز العبدويل وحامد احلمادي وم��ن ق�سم فعاليات املجال�س حمدان
املري  ,ومن اللجنة الن�سائية �آمنة املال .
ويعد هذا االجتماع هو االجتماع الأربعني �ضمن �سل�سلة االجتماعات الدورية

للمجل�س ويعد ه��ذا ال�ع��دد م��ن االجتماعات الأع�ل��ى على م�ستوى جمال�س
ال�ضواحي
ومت مناق�شة �سري العمل مع اللجنة الن�سائية وتوجيهات رئي�س املجل�س ال�سابقة
ب�ش�أن متابعة حاالت يف ال�ضاحية ومت النظر مبا تو�صلت له اللجنة الن�سائية مع
هذه احلاالت  .كما مت مناق�شة و�ضع خطة ا�سرتاتيجية بقيادة رئي�س املجل�س
للعام اجل��دي��د  2022م �ضمن ر�ؤي��ة و�صالحيات املجل�س املن�صو�ص بها يف
الالئحة التنفيذية ويف اخلتام تقدم رئي�س املجل�س بال�شكر والتقدير قائال:
وكلمة �شكراً التوفيكم حقكم ولو �سطرت مباء الذهب لكافة الأع�ضاء واملوظفني
واللجنة الن�سائية وال�شكر مو�صول لكل من تعاون مع جمل�س �ضاحية اخلالدية
من دوائر حكومية او م�ؤ�س�سات وجهات او افراد �سواء من دعم مادي او معنوي
بجميع ما قاموا به من اعمال ومبادرات وجهد خالل عام  2021م .
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيتلي�شز
للم�أكوالت رخ�صة رقمCN 2964357:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:م�شاتل القرم الوطنية للزراعات املتقدمة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0.6مبنى امنه بطي احمد
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3938297 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيتا
للت�صميم الداخلي رخ�صة رقمCN 2442391:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا ناو تي
تامي رخ�صة رقم CN 3926274:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد عبداهلل �سعيد خاطر الو�شاحى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد خلفان را�شد �سعيد ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/1/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250000010:تاريخ التعديل2022/1/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن ت�صفية �شركة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة الطموح لال�ستثمارات ذ م م
رخ�صة رقم CN 1070788:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة القدرة القاب�ضة � -ش م خ
AL QUDRA HOLDING - PJSC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خليج املنارة العقارية  -ذ م م
MANARAH BAY REAL ESTATE - LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اي ات�ش �سي ريل �ستيت القاب�ضة ذ.م.م
IHC REAL ESTATE HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اي ات�ش �سي الدارة ال�شركات ذ.م.م
IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C.

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل ابوطاهر لبيع
اخل�ضار والفواكه
رخ�صة رقم CN 1110054:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مطر غمران جمعه حممد الظاهرى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف مطر غمران جمعه حممد الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ثاتاثازهاث حممد كوتى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ات�ش بي كي القاب�ضة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0.2-9مبنى حمده خليفه فريح
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3872713 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ارمور للعناية بال�سيارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حمل  4مبنى ال�سيد غالب حممد غالب غامن عي�سى
واخرين  aامل�صفح م  - 34ق 10
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2646649 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/28:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105041160:تاريخ التعديل2022/1/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/26:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150029620:تاريخ التعديل2022/1/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اال�صيل
ال�شامخ املوا�شي رخ�صة رقمCN 2916730:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الغزال للمقاوالت العامة وال�صيانة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1087810:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /وقا�ص احمد عبداخلالق من � % 49إىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حامد حممد احمد حممد الكعبى %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امل �سعيد را�شد مطر البادى
تعديل �إ�سم جتاري من /الغزال للمقاوالت العامة وال�صيانة ذ.م.م

AL GAHAZAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /جمموعة الغزال الدولية القاب�ضة ذ.م.م

AL GHAZAL INTERNATIONAL HOLDING GROUP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�ستثمار وتطوير امل�شروعات العقارية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف م�شروعات البنية التحتية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف امل�شروعات ال�صناعية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف م�شروعات النفط والغاز الطبيعي 6499020
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف م�شروعات اخلدمات ال�صحية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499009
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف امل�شروعات التجارية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اخلدمات االدارية ل�صندوق اال�ستثمار 6630001
( تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف امل�شروعات الزراعية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499003
( تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف م�شروعات اخلدمات التعليمية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف امل�شروعات الرتفيهية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499006
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة
ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هافيلي للم�أكوالت الهندية
رخ�صة رقم CN 1025479:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جنوين تى ماى هوا %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف باجوان �سينغ �شاوهان
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد على �سعيد حميد العربى
تعديل �إ�سم جتاري من /هاويلى للم�أكوالت الهندية
HAVELI INDIAN CUISINE

�إىل /مطعم فو ها نوي فيتنامي
PHO HA NOI VIETNAMESE RESTAURANT

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

العدد  13434بتاريخ 2022/1/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا فطانة
اخلليج رخ�صة رقم CN 1019174:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا فطانة اخلليج
FATANAT KHALEEJ CAFETERIA

�إىل /كافترييا �سبارك تي
SPARK TEA CAFETERIA

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أ�سبري للأدوية
رخ�صة رقم CN 4253823:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /دالل �سعيد مهري �سعيد القبي�سى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /دالل �سعيد مهري �سعيد القبي�سى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سوبا�ش �شاندر كاروال نارايانا كاروال %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد و�سيم بريينجاتو عبدول �صمد بريينهاتو
عبدول كرمي عبدول �صمد %32
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /أ�سبري للأدوية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املمتاز لتوزيع الفوالذ
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1031094:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ن�صار احمد كاركال �شيخ من � % 49إىل %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شمون ن�صار ن�صار احمد كاركال �شيخ %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سليمان حممد احمد الفزارى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سليمان حممد احمد الفزارى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سوي�س للتنظيفات
العامة رخ�صة رقم CN 1137835:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �سيف عامر منيف لر�ضى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جاكلني نافارو حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف ها�شل �سعيد ها�شل املغريى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ASPIRE PHARMACEUTICALS

�إىل� /أ�سبري للأدوية ذ.م.م

ASPIRE PHARMACEUTICALS L.L.C

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

حمكمة دبي االبتدائية التجارية
العدد  13434بتاريخ 2022/1/5
اعالن حكم بالن�شر
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مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره ( )1.114.801.37درهم
مليون درهم ومائة واربعة ع�شر الف وثماين مائة وواحد درهم و�سبعة وثالثون فل�س  -ل�صالح امل�صرف
املدعي مع الزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :م�صرف الهالل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :جمموعة الديوان امللكي الدارة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات  -2امل عبداهلل حممد � -3صربي
�سعيد حممد �سامل البطا�شى � -صفتهم بالق�ضية  :مدعي عليهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/7مبثابة احل�ضوري
للمدعي عليها االوىل وال�ث��ال��ث ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم ب��ان ي � ��ؤدوا بالت�ضامن وال�ت�ك��اف��ل للمدعي مبلغ
( )1.114.801.37دره��م فقط مليون دره��م وم��ائ��ة وارب�ع��ة ع�شر ال��ف وث�م��اين مائة وواح��د دره��م و�سبعة
وثالثون فل�س  ,والزمتهم بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نظارات النخبة
رخ�صة رقم CN 1016319:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة طارق اميكاندى يو�سف %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /نا�صر را�شد على احلليفى الزعابى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نا�صر را�شد على احلليفى الزعابى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مويدو على بوليكال %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فريك�شى كاندى عزيز كونها حامد حاجى %13
 %تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد كويا بانداليبارامباث %12
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 300000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /نظارات النخبة
ELITE OPTICS

�إىل /نظارات النخبة ذ.م.م

ELITE OPTICS L.L.C

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حماكم دبي

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون النور�س
للحالقة
رخ�صة رقم CN 1110428:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة هزاع بن خليفه بن �سلطان الهنائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سلطان �سيف �سلطان النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املحيا للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3842835:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد عبيد حمدان �سويدان العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف عبدالعزيز حممد �صادق ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�أخبـار الإمـارات
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�أبوظبي الرقمية تتعاون مع ات�صاالت وتريند مايكرو لتعزيز قدرات الأمن ال�سيرباين للجهات احلكومية يف الإمارة
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت هيئة �أب��وظ�ب��ي ال��رق�م�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��ش��رك��ة جم�م��وع��ة الإم ��ارات
لالت�صاالت " ات�صاالت" و�شركة "تريند مايكرو" عن �إطالق مبادرة "العني
ال�سيربانية" لتعزيز قدرات الأمن ال�سيرباين للجهات احلكومية يف �إمارة
�أبوظبي.
تعترب مبادرة " العني ال�سيربانية" �إحدى الركائز الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية
حكومة �أبوظبي للأمن ال�سيرباين ،وتقوم على توظيف تقنيات و�أنظمة
رق�م�ي��ة ه��ي الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا ل�ك���ش��ف ال �ت �ه��دي��دات ال���س�ي�بران�ي��ة يف حال
حدوثها ،والقيام بخطوات ا�ستباقية فعالة لتقليل املخاطر ،وتعزيز احلماية
ال�سيربانية ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز �أمن الأ�صول الرقمية للجهات احلكومية
يف �إمارة �أبوظبي.

وبهذه املنا�سبة قال �سعادة الدكتور حممد عبداحلميد الع�سكر ،مدير عام
هيئة �أبوظبي الرقمية  " :حتر�ص الهيئة على تعزيز العالقات بني القطاعني
العام واخل��ا���ص واالرت�ق��اء بها ،والعمل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني مثل
’ات�صاالت‘ وتريند مايكرو" ،والتعاون معها لتوفري املعرفة التكنولوجية
الأ��س��ا��س�ي��ة ،واخل�ب�رة ال�لازم��ة لتعزيز ق��درات الأم��ن ال�سيرباين يف �إمارة
�أبوظبي" .و �أ�ضاف " :يقع الأمن ال�سيرباين يف �سلم �أولويات �أجندة �أبوظبي
الرقمية ،ونتعاون مع ال�شركات الوطنية والرائدة يف هذا املجال لتوظيف
�أف�ضل احللول حلماية البنية التحتية الرقمية احلكومية و�ضمان �سالمة
جميع الأ�صول الرقمية ..ويف هذا الإطار� ،سنعمل ب�صورة وثيقة مع �شركائنا
يف "ات�صاالت" و"تريند مايكرو" لتطبيق ممكنات الأم��ن ال�سيرباين مبا
ي�سهم يف حماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات ال�سيربانية ومتكني
بيئة رقمية �أكرث �أمانا".

من جانبه ق��ال عبد اهلل �إبراهيم الأح�م��د ،النائب الأول للرئي�س لقطاع
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف "ات�صاالت"" :متحم�سون للعمل مع ال�شركاء يف
مبادرة "العني ال�سيربانية" ،لنعزز م�ساهمتنا فيلتحقيق الر�ؤى احلكومية
يف جم��ال الأم ��ن ال��رق�م��ي ال ��ذي ي�شكل �أ��س��ا��س��ا للم�ضي يف ا�سرتاتيجية
التحول الرقمي ..وتوا�صل "ات�صاالت" اال�ستثمار يف تطوير حلول الأمن
ال��رق�م��ي ك�ج��زء م��ن ا�سرتاتيجيتها املتمثلة يف "قيادة امل�ستقبل الرقمي
لتمكني املجتمعات" ..و تعك�س هذه ال�شراكة الثقة باحللول الرقمية التي
تقدمها "ات�صاالت" للقطاعني العام واخل��ا���ص ،والإم�ك��ان��ات التي متلكها
يف جمال الأم��ن ال�سيرباين ،كما �أنها تعزز مكانة �أبوظبي ودول��ة الإمارات
مركزا لالبتكار والتكنولوجيا املتطورة" .من جهته �أعرب الدكتور معتز
ب��ن علي ،نائب الرئي�س وامل��دي��ر الإداري لرتيند مايكرو ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،عن فخره بهذه ال�شراكة " :نحن �سعداء بالتعاون مع هيئة

�أبوظبي الرقمية لإطالق هذه املبادرة� ،إذ �سيمكن املنهج اال�ستباقي واملتكامل
ال ��ذي ت��وف��ره م �ب��ادرة "العني ال�سيربانية" م��ن ت��وف�ير ح�م��اي��ة متقدمة
للخدمات والأ�صول الرقمية ،وبدورنا يف تريند مايكرو �سنوا�صل التزامنا
ب��دع��م م�سرية ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،ع�بر ت�سخري ابتكاراتنا
وا�سرتاتيجياتنا املتطورة يف حماية الأ�صول والبنى التحتية الرقمية �ضد
املخاطر والتهديدات ال�سيربانية ،مبا ي�سهم يف تعزيز اجلهود الرامية لبناء
اقت�صاد رقمي قوي" .و �أظهر ا�ستبيان �أجرته �شركة كي بي �إم جي حديثا
ازدياد االهتمام بني ال�شركات الإماراتية جتاه التهديدات ال�سيربانية خالل
جائحة كوفيد  ..-19وقد تركزت خم��اوف  61%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم
على هجمات الت�صيد االحتيايل ،فيما �أعرب  54%عن قلقهم من ر�سائل
الربيد الإلكرتوين غري املرغوب بها ،يف حني �أ�شار � 42%إىل خماوفهم من
هجمات فريو�سات الفدية.

لدعم جهود الق�ضاء على الأمرا�ض املدارية املهملة

07

�ضمان تن�ضم �إىل حملة مدى والهالل الأحمر الإماراتي للق�ضاء على الأمرا�ض املدارية املهملة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت حملة مدى عن توقيع مذكرة
تفاهم مع ال�شركة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي � -ضمان ،لدعم احلملة على
م��دى ث�لاث �سنوات ب�صفتها �شريك
م�ؤ�س�س للحملة� ،إىل جانب ت�سخري
�شبكتها الوا�سعة النطاق لزيادة الوعي
ب�ش�أن هذه احلملة العاملية الهامة.
وتن�ضم "�ضمان" ب��ذل��ك �إىل قائمة
ال�شركاء امل�ؤ�س�سني حلملة مدى ،من
ب�ي�ن�ه��م ال �ه�ل�ال الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي،
ال �� �ش��ري��ك اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي للحملة،
ل��دع��م ج �ه��ود ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى العمى
ال �ن �ه��ري وداء ال �ف �ي�لاري��ات اللمفي،
حيث ج��رى توقيع امل��ذك��رة م��ن قبل
ن��ّ��ص��ار ع�ب��د ال� ��ر�ؤوف امل �ب��ارك ،املدير
ال �ع��ام حل�م�ل��ة م ��دى ،وح�م��د عبداهلل
املحيا�س ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة
الوطنية لل�ضمان ال�صحي – �ضمان،
وخ �ل �ف��ان � �س��رح��ان ال��رم �ي �ث��ي ،مدير
�إدارة املتطوعني يف ال�ه�لال الأحمر
الإم��ارات��ي وذل��ك خ�لال حفل ر�سمي
�أقيم يف املقر الرئي�سي لل�شركة.
و�إىل جانب م��ذك��رة التفاهم� ،أعلنت
ح �م �ل��ة م � ��دى ع ��ن م � �ب� ��ادرة جديدة
ت�شهد تعاوناً ب�ين "�ضمان" ومن�صة
"�ستيبي" لل�صحة واللياقة البدنية يف

دولة الإمارات ،وذلك جلمع التربعات
والت�شجيع ع�ل��ى مم��ار��س��ة الأن�شطة
البدنية مب�ساعدة مئات الآالف من
م�ستخدمي التطبيق ع�ل��ى م�ستوى
ال� ��دول� ��ة ،م ��ع خ �ط��ط ل�ل��إع�ل�ان عن
امل��زي��د م��ن التفا�صيل ح��ول التحدي
اخلا�ص بداية العام املقبل.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى ه� ��ذا امل ��و�� �ض ��وع ،قال
ح �م��د ع� �ب ��داهلل امل �ح �ي��ا���س ،الرئي�س
التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي � -ضمان" :ي�سُ رنا االن�ضمام
�إىل ح�م�ل��ة م ��دى ب�صفتنا ال�شريك

امل�ؤ�س�س ،حيث تعزز االتفاقية دورنا
الفاعل يف جمال دعم جهود حماربة
الأمرا�ض وزيادة الوعي حول خمتلف
التحديات ال�صحية بني �أفراد املجتمع
على م�ستوى الدولة والعامل ،وهو ما
ي�أتي يف �إط��ار اجلهود وامل�ساعي لدى
ال�شركاء الداعمني للحملة للو�صول
�إىل جمتمع �أك�ثر �صحة على �صعيد
الدولة والعامل".
و�أ�ضاف املحيا�س" :نتطلع �إىل العمل
مع من�صة �ستيبي على املبادرة املتميزة
التي �ستنطلق العام املقبل� ،إذ ي�أتي هذا

التعاون يف �إطار م�ساعينا الرامية �إىل
دعم اجلهود لتبني منط حياة �صحي
وزي��ادة الوعي ال�صحي لدى املجتمع،
مبا ين�سجم اال�سرتاتيجية الوطنية
ال �ت ��ي و� �ض �ع �ت �ه��ا ال� �ق� �ي ��ادة الر�شيدة
لت�شجيع جمتمع الدولة على ا�ستمرار
ال���ص�ح��ة وال �ن �� �ش��اط .ك�م��ا ن�سعى �إىل
�إت ��اح ��ة ال�ف��ر��ص��ة لأك �ب�ر ع ��د ٍد ممكن
م��ن الأف� � ��راد ل�ل�م���ش��ارك��ة يف احلملة
مب�خ�ت�ل��ف ال �ط��رق ،وذل ��ك يف �أعقاب
ال �ن �ج��اح ال ��ذي ح�ق�ق��ه حت ��دي �ضمان
يف �شهر �أكتوبر املا�ضي بالتعاون مع

من�صة "�ستيبي" .وم��ن جانبه ،قال
ن��ّ��ص��ار ع�ب��د ال� ��ر�ؤوف امل �ب��ارك ،املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي حل�م�ل��ة م ��دى" :يُ�سعدنا
�أن ُن��رح��ب ب�ضمان ك�شريك م�ؤ�س�س
للحملة ،ال �سيما و�أ ّنها �س ُتقدم دعماً
ق ّيماً للغاية على خمتلف امل�ستويات
خالل الأعوام الثالثة املقبلة ،ف� ً
ضال
ع��ن ال��دف�ع��ة ال�ق��وي��ة ال�ت��ي �س ُتقدّمها
مل�ساعي الق�ضاء على ه��ذه الأمرا�ض
التي يمُ كن الوقاية منها".
و�أو� � � �ض� � ��ح" :ا�ستند جن ��اح �ن ��ا منذ
ال�ي��وم الأول على فعالية ال�شراكات

وامل �ج �ت �م �ع��ات ال �ت ��ي ن �ت �ع��ام��ل معها.
و��س� ُن �ح�ق��ق ال �ن �ج��اح ذات� ��ه م��ن خالل
م �ب��ادرة ج��دي��دة م��ع ��ض�م��ان و�ستيبي
وال�ت��ي �سيتم الإع�ل�ان ع��ن تفا�صيلها
يف وقت الحق ،ونثق ب��أ ّن هذه املبادرة
�ستمكننا م��ن �إح��داث �أث��راً اجتماعياً
حقيقياً يف دول��ة الإم ��ارات بالإ�ضافة
اىل ت� �ق ��دمي ال ��دع ��م للمت�ضررين
ب � ��الأم � ��را� � ��ض امل � ��داري � ��ة امل �ه �م �ل��ة يف
املجتمعات الأك�ثر ه�شا�شة يف العامل
" .بدوره ،قال جو فرانكلني ،امل�ؤ�س�س
امل ���ش��ارك ملن�صة �ستيبي�" :ست�ساعد

ه ��ذه امل� �ب ��ادرة امل�ت�م�ي��زة ع�ل��ى حت�سني
م�ستوى احلياة لآالف الأ�شخا�ص يف
دول��ة الإم ��ارات ،بالإ�ضافة اىل ه�ؤالء
من املجتمعات املت�ضررة حول العامل،
وهذا ما يجعلنا �أكرث فخراً يف م�ساعدة
حملة م��دى على حتقيق �أهدافها".
وانطلقت حملة م��دى ،م�ب��ادرة جمع
التربعات الأوىل من نوعها والرامية
�إىل الق�ضاء على العمى النهري وداء
الفيالريات اللمفي ،وهما من �أخطر
الأمرا�ض املدارية املهملة ،يف فرباير
عام  2020يف دولة الإمارات .وتعتمد

احل �م �ل��ة ،ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع جمموع ٍة
م��ن ال�ع�لام��ات وامل��ؤ��س���س��ات ،منهجية
م�ب�ت�ك��رة جل�م��ع ال �ت�برع��ات والق�ضاء
على الأم��را���ض امل��داري��ة املُهملة� ،إىل
جانب تثقيف اجلمهور ح��ول العمى
النهري وداء الفيالريات اللمفي من
خ�ل�ال ج �ه��ود ت��وع��وي��ة ا�سرتاتيجية
وم��وج �ه��ة .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ ّن ما
يزيد عن  200مليون �شخ�ص حول
ال�ع��امل يحتاجون للعالج م��ن العمى
ال �ن �ه��ري� ،أح ��د الأ� �س �ب��اب الرئي�سية
حل ��االت ل�ع�م��ى ال �ت��ي يمُ �ك��ن الوقاية
منه .ومن جانب �آخر ،يعي�ش ما يزيد
عن  850مليون �شخ�ص حتت خطر
الإ� �ص��اب��ة ب ��داء ال�ف�ي�لاري��ات اللمفي،
علماً �أ ّن الن�سبة الأكرب منهم تتوزع يف
�آ�سيا و�أفريقيا وغربي املحيط الهادئ
و�أج��زاء من منطقة البحر الكاريبي
و�أم��ري�ك��ا اجلنوبية .وكما ه��ي احلال
بالن�سبة للكثري من الأمرا�ض املدارية
املهملة ،ت�ؤثر �أمرا�ض العمى النهري
وال �ف �ي�ل�اري ��ات ال �ل �م �ف��ي ب���ش�ك��ل غري
متنا�سب على �أكرث الفئات فقراً حول
العامل ،محُ ا�صرة �أُ�سرهم يف دوامات
م��ن ال �ف �ق��ر ،ال ��س�ي�م��ا و�أ ّن الأطفال
يت�سربون من املدار�س لإعالة �أ�سرهم
عندما يُ�صاب البالغون فيها بالعمى
النهري.

رحلة افرتا�ضية بني اخليال والإمكانيات لزوار جناح بروناي يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يحتل ج�ن��اح ب��رون��اي م��وق�ع�اً متميزاً
يف �أك �� �س �ب��و  ،2020ح �ي��ث ي �ق��ع يف
منطقة الفر�ص بالقرب من البواب
الرئي�سية ،ويجذب ال��زوار بت�صميمه
املنفرد وامللفت للنظر ،فالت�صميم �أخذ
من ما�ضي وحا�ضر وم�ستقبل بورناي
وج�سد �شعارها يف �أك�سبو ال��ذي يعرب
عن املرحلة الراهنة التى ت�سعى �إىل
بناء اجل�سور نحو امل�ستقبل ،وباملعنى
امل� �ع� �م ��اري دخ � ��ل � �ض �م��ن الت�صميم
اخل ��ارج ��ي ج �� �س��ور م �ت��داخ �ل��ة ب�شكل
ه�ن��د��س��ي ي �ع�بر ع��ن ال�ت�ط�ل��ع للأفق
والتقدم واال�ستمرار يف التنمية.
ي��دخ��ل ال ��زائ ��ر يف رح �ل��ة افرتا�ضية
بني اخليال واالمكانيات منذ دخوله

جناح بروناي ،فاملمر الرئي�سي غلفت
ج��دران��ه ب�شا�شات عمالقة ت�ستعر�ض
ال�ت��اري��خ ال�ق��دمي والثقافة وال�ت�راث،
مما يجعل الزائر �ضمن احلالة العامة
للعر�ض و�أنه جزء �أ�صيل من احلكاية،
ف�ن�رى ال �ع �م��ارة الإ� �س�لام �ي��ة طاغية
على الت�صميم ووا��ض�ح��ة للجمهور،
ف��ال�ع��ر���ض ي���ض��م وج ��وه م��ن ال�شعب
وما�ضي الدولة وحا�ضرها وما ت�سعى
لتحقيقه يف امل�ستقبل حيث �أن خطتها
اال�سرتاتيجية ممتدة لعام  2035م ،
وهذا املمر الطويل الذي يحكي ق�صة
التاريخ والثقافة وال�تراث ،ي�صل �إىل
�صالة كبرية بها مناذج ب�شرية بالزي
ال��ر��س�م��ي وامل �ح �ل��ي ل �ل��دول��ة يف مكان
خم�ص�ص ومب���س��اف��ات مت�ساوية بني
كل منوذج ،كما عر�ض �أهم امل�شغوالت

من �أن حتتل املرتبة الرابعة يف م�ؤ�شر
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �� �ش��ري��ة ب �ع��د �سنغافورة
وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة وال �ي��اب��ان م��ن بني
دول ج�ن��وب ��ش��رق �أ��س�ي��ا وق��د �صنفت
على �أنها من ال��دول املتقدمة ،وهذا التقدم ،وحماولة توقيع االتفاقيات ال�ت��ى ا��س�ت��وق�ف��ت ال�ع��دي��د م��ن ال ��زوار
الت�صنيف ي�شري �إىل �أنها ا�شتغلت على وابرام العقود اال�ستثمارية بني الدول ملعرفة الكثري عن بروناي.
اال�ستثمار يف الإن�سان وتنمية قدراته ،امل���ش��ارك��ة ،بالإ�ضتفة �إىل ب�ن��اء ج�سر وخ���ص����ص ج �ن��اح ب��رون��اي م �ك��ان عند
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن الإب� � ��داع واالبتكار م�ت�ين ب�ي�ن�ه��ا وب�ي�ن امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ب��اب اخل��روج عبارة عن جم�سم لغابة
امل�ستمد من الإ�سالم ،ولكونها واحدة وال �ت �ع��ري��ف مب �ن��اخ �ه��ا وق ��درات� �ه ��ا يف م�صغرة ،وب�ه��ا الأ��ش�ج��ار واحل�شائ�ش
م��ن اجل ��زر ف�ه��ى تتمتع بخ�صو�صية التنمية والبنية التحتية التى تواكب وجم�سم للحيوانات امل��وج��ودة فيها،
ك�برى يف جم��ال ال�سياحة والزراعة ال�ع���ص��ر ،ومت �ه��د ل��وج��ود ال�صناعات وه � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة يف اجل� �ن ��اح حظيت
وال� �ت �ع ��دي ��ن ،وت �ع �م��ل ع �ل��ى التبادل وامل���ش��روع��ات ال�ك�برى ال�ت��ى ت�سهم يف باهتمامم كبري من ال��زوار والوقوف
ال� �ت� �ج ��اري ب�ي�ن دول ال� �ع ��امل وتبني دخلها ال�ق��وم��ي ،م��ع ع��ر���ض الأماكن الل �ت �ق��اط ال �� �ص��ور ال �ت��ذك��اري��ة فيها،
ل�ل��زائ��ري��ن ر�ؤي �ت �ه��ا امل�ستقبلية جتاه وامل �ع��امل الأث��ري��ة ال��داع�م��ة لل�سياحة وقد علقت خلف املوظف امل�س�ؤول عن
التنمية امل�ستدامة والتطور.
وج ��ذب ال���س�ي��اح �إل�ي�ه��ا ،و��ض��م اجلناح ختم جواز �سفر �أك�سبو للزائرين ا�سم
اليدوية واحلرف الرتاثية للزوار.
جناحها م��زار فني يعرب عن العمارة ال���س�ل�م��ي ق��ي � �ض��وء ج�غ��راف�ي�ت��ه التى ومن �أهدافها جتاه امل�شاركة يف �أك�سبو �أك�ث�ر م��ن ل��وح��ة م�ت��داخ�ل��ة للتعريف الدولة باللغتني العربية والإجنليزية
ب ��رون ��اي �أر� � ��ض ال �� �س�ل�ام ج�ع�ل��ت من الإ��س�لام�ي��ة ،وين�شر ثقافة التعاي�ش تقع ب�ين دول �إ�سالمية ،وق��د متكنت هو �سرد حكاية التحول ال�سريع نحو بالتاريخ والثقافة باللغة الإجنليزية دار ال�سالم.

بلدية مدينة العني ترفع جاهزيتها حلالة عدم
اال�ستقرار اجلوي التي ت�شهدها الدولة
•• العني-وام:

�أع �ل �ن��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة ال �ع�ي�ن رفع
ج��اه��زي�ت�ه��ا ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة مع
ا��س�ت�م��رار ت ��أث��ر ال��دول��ة ب�ح��ال��ة عدم
اال��س�ت�ق��رار اجل��وي ال�ت��ي �أع�ل��ن عنها
امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي ل�ل��أر�� �ص ��اد والتي
��س�ت�ت��أث��ر ب�ه��ا م�ن�ط�ق��ة ال �ع�ين خالل
الأي � ��ام ال �ق��ادم��ة وذل ��ك ع�بر جتهيز
ال�ف��رق امل�ي��دان�ي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل توفري
امل �ع��دات والآل �ي��ات ال�لازم��ة لتفادي
الأ�� � �ض � ��رار ال� �ت ��ي ت �� �ص��اح��ب احلالة
اجلوية.
و�أك� ��د ف�ه��د امل �ن �� �ص��وري م��دي��ر �إدارة

ال �ط��وارئ وا��س�ت�م��راري��ة الأع �م��ال يف
بلدية مدينة العني �أن البلدية وفرت
 393م�ع��دة و�آل �ي��ة ت�شمل معدات
ثقيلة و�صهاريج ومكائن �سحب املياه
موزعة على  21موقعاً تغطي جميع
امل�ن��اط��ق الرئي�سية يف مدينة العني
،الفتا �إىل �أن اال�ستعدادات تت�ضمن
فتح وتنظيف �شبكات ت�صريف مياه
الأم �ط ��ار يف امل �ن��اط��ق ال �ت��ي �ستت�أثر
ب��ارت �ف��اع م �ن �� �س��وب الأم � �ط ��ار خالل
احلالة اجلوية.
و�أ�� �ض ��اف �أن ال �ب �ل��دي��ة خ���ص���ص��ت 5
ف��رق لال�ستجابة ت�شمل مهند�سني
وف��رق ال�صيانة الطارئة ومراقبني

والعمالة امل�ساعدة وال�سائقني التي
تعمل على م��دار ال�ساعة  ،مو�ضحاً
�أن م ��رك ��ز االت� ��� �ص ��ال ع �ل��ى الرقم
 993املخ�ص�ص تلقى  226بالغاً
منذ ب��داي��ة احل��ال��ة اجل��وي��ة ال�سائدة
التي �شملت جتمعات املياه و �سقوط
الأ�شجار �إ�ضافة �إىل انقطاع الإنارة

يف ب�ع����ض ال �ط��رق اخل��ارج �ي��ة والتي
تعاملت معها فرق العمل بكل حرفية
ح�سب خطة اال�ستجابة املعتمدة من
خ�لال توفري امل�ع��دات واالحتياجات
الالزمة ملعاجلة هذه البالغات حيث
بلغت ن�سبة التعايف .100%
وتتابع �إدارة ال�ط��وارئ وا�ستمرارية

الأع �م��ال ب��ال�ب�ل��دي��ة احل��ال��ة اجلوية
ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع امل� ��رك� ��ز الوطني
ل�ل�أر� �ص��اد واجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،وحثت
البلدية اجل�م�ه��ور وال�سائقني على
ع��دم ارت �ي��اد �أم��اك��ن ج��ري��ان امل�ي��اه يف
الأودي��ة وال�شعاب والتجمعات املائية
وذلك للحفاظ على �سالمتهم.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مطعم الغذاء الب�سيط
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مطعم و مقهى ق�صر ال�شم�س �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
عبد الرحمن حاجا حمي الدين
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
فريويل لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 367484 :بتاريخ 2021/12/24:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مطعم الغذاء الب�سيط.
العنوان :عجمان ال�صناعية  ،2عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املطاعم ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات ،املقاهي الكافترييات فى الفئة
.43
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :ع�ب��ارة ع��ن الكلمات الالتينية  GRILL HOUSEكتبت يف �سطرين ب�شكل مميز
باللونني الذهبي والأبي�ض حيث كتب احلرف  Iمن كلمة  GRILLواحلرف  Uمن كلمة HOUSE
على �شكل �أل�سنة لهب داخل دائرة باللون الأ�سود ،ويليهم من اليمني الكلمات مطعم بيت امل�شاوي ب�شكل مميز
باللون الأحمر والعالمة ككل داخل �إطار حمدد بالأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367476 :بتاريخ 2021/12/23 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مطعم و مقهى ق�صر ال�شم�س �ش.ذ.م.م.
العنوان :ديرة املطينة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الطعام و ال�شراب ،خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات ،خدمات الكافترييات و املطاعم يف الفئة
.43
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمة الالتينية  premiumsweetsكتبت يف �سطرين ب�شكل مميز باللون
الأ�سود داخل �إطار بي�ضاوي ال�شكل باللون الأحمر كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367361 :بتاريخ 2021/12/23:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :عبد الرحمن حاجا حمي الدين.
العنوان� :ص.ب  ،39496دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الطعام و ال�شراب ،خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات ،خدمات الكافترييات و املطاعم يف الفئة
.43
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :عبارة عن احلرفني  KSب�شكل مميز باللون الأ�صفر واحل��رف  Kب�شكل معكو�س داخل
دائرة باللون الأ�سود وبينهم ر�سم �شوكة طعام و�أ�سفلهم الكلمة الالتينية  Kaarasaaramكتبت ب�شكل
مميز باللون الأ�صفر داخل ر�سم نبات الفلفل الأحمر باللونني الأحمر والأخ�ضر و�أ�سفله العبارة الالتينية
 Meals and Memoriesباللون الأ�سود والعالمة ككل على �إطار م�ستطيل ال�شكل باللون الأ�صفر
كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 366896 :بتاريخ 2021/12/17:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :فريويل لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م.
العنوان :مواد البناء جممع جتاري �صالة العر�ض رقم  ،11دبي  ,ال ور�سان� 3ص.ب  ،1061دبي ،الإمارات
العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�ل�ان و�إدارة وتوجيه الأع�م��ال وتفعيل الن�شاط املكتبي ،ترويج املبيعات للآخرين ،الإعالن
والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمة الالتينية  Verroliكتبت ب�شكل مميز و�أ�سفلها خط �أفقي رقيق ومائل
والعالمة باللون الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق ويرويل مكتوب �أدناه باللغة العربية( .ا�سم ال�شركة
هو العالمة التجارية) كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Vital Glow :

املودعة حتت رقم 367406 :بتاريخ2021 / 12 / 23 :
بيانات الأولوية:
الأ�ســم  :نيوتري فارم – �ش .م .ح .
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  06103جبل على �ص.ب – 71246 .دبي ،
الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية .م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ؛ �أغذية وم��واد غذائية
خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري � ،أغذية للأطفال ؛ املكمالت الغذائية للإن�سان واحل�ي��وان ؛
الل�صقات ومواد ال�ضمادات .مادة لوقف الأ�سنان � ،شمع الأ�سنان .املطهرات .اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات.
مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�شاب
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة :كلمة "  " Vital Glowبحروف التينية ب�شكل مميز باللون الأ�سود باخلط املائل .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
املودعة بالرقم 152739 :بتاريخ2011 / 2 / 6 :
بيانات الأولوية:
ب�أ�سم  :فريكو �شوتريز اند �ستنج �سي�ستم�س ام ئي كونرت كتينج.
وعنوانه� :ص.ب  233962دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة6 :
معادن غري نفي�سه و كل خليط منها  ،مواد بناء معدنية  ،مباين متنقله معدنية  ،مواد معدنية خلطوط
ال�سكك احلديدية ( كابالت )  ،حبال و ا�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سه  ،م�صنوعات حدادة ،
خ��ردوات معدنية �صغرية  ،موا�سري و انابيب معدنية  ،خزائن حفظ الوائق و اال�شياء الثمينية  ،منتجات
م�صنوعة من معادن غري نفي�سه غري وارده يف فئات اخرى  ،خامات املعادن
و�صف العالمة " ferco " :بحروف التينية باللون االزرق و كتب حرف "  " rباللون الربتقايل
الإ�شرتاطات :
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
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�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
نيو لوك�س لتجارة االدوات املنزلية �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
اولد فارمر لتجارة املواد الغذائيه �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 368041 :بتاريخ 2021/12/30:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :نيو لوك�س لتجارة االدوات املنزلية �ش.ذ.م.م.
العنوان :ديرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة لالنارة ،تدفئة ،توليد البخار,الطهى ،تربيد,جتفيف ،تهوية,توريد املياه�,أعرا�ض ال�صحية,م�صابيح
كهربائية,مراوح كهربائية� ،سخانات للحمامات ،م�صابيح� ،سخانات ماء(�أجهزة) معقمات هواء ،حمم�صات
خبز ،م��واق��د ،مواقد غ��ازي��ة ,ا��ض��واء ال�سقف ,منافيخ للمداخن ,مكنات كهربائية ل�صنع القهوة , ,اواين
طهي كهربائية ،مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�شخ�صي ,جمففات هواء ,حمم�صات ,من�شات واجهزة تهوية
(تكييف الهواء) مكنات كهربائية ل�صنع القهوة يف الفئة .11
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :هي عبارة عن كلمة NDVAمكتوبة باللغة الالتينية وباللون �أبي�ض ،اخللفية حمراء
 N D V Aعبارة عن �أحرف �أبجدية �إجنليزية يتم دجمها لإن�شاء عالمة جتارية مميزة كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 367957 :بتاريخ 2021/12/29:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :اولد فارمر لتجارة املواد الغذائيه �ش.ذ.م.م.
العنوان :الرا�س ,ديرة �ص.ب  ،4120دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات �أخرى ،الفواكه واخل�ضروات
ِّ
املنبت،غالل
الطازجة ،البذور والنباتات والزهور الطبيعية ،املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات ،ال�شعري
)بذور(،بُّندق،ثمار اجلوز )فواكه(،فول �سوداين )ثمر(،بذور نباتات،نباتات مائية للإ�ستهالك الب�شري �أو
احليواين،لوز )ثمر(،ك�ستنة طازجة يف الفئة 31
الواقـعة بالفئة31 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمات الالتينية  Sun Flavourكتبت يف �سطرين ب�شكل مميز باللون
الأزرق املحدد باللون الأبي�ض داخل �إطار �شبه م�ستطيل باللون الربتقايل ويعلوها ر�سم على �شكل قر�ص
�شم�س باللونني الأبي�ض والأ�صفر والكل على خلفية باللون الرمادي كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5يناير  2022العدد 13434

األربعاء  5يناير  2022م  -العـدد 13434

�أخبـار الإمـارات

Wednesday 5 January 2022 - Issue No 13434

«�صحة» تعلن حتويل خدمات مركز تقييم كوفيد 19-املتميز يف م�ست�شفى
العني �إىل مركز تقييم كوفيد 19-املتميز يف مركز العني للم�ؤمترات
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"
�أك�ب�ر �شبكة خ��دم��ات �صحية يف دول ��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،حت��وي��ل خ��دم��ات م��رك��ز تقييم
كوفيد -19امل �ت �م �ي��ز يف م���س�ت���ش�ف��ى ال �ع�ي�ن �إىل
مركز تقييم كوفيد -19املتميز يف مركز العني

ل�ل�م��ؤمت��رات ،اع�ت�ب��اراً م��ن �أم����س ال��راب��ع م��ن �شهر
يناير .2022
وقالت �إن على جميع احلاالت الإيجابية لفريو�س
ك��وف�ي��د ـ  ،19وامل �خ��ال �ط�ين ،زي� ��ارة م��رك��ز تقييم
كوفيد -19املتميز يف مركز العني للم�ؤمترات،
احل ��االت الإي�ج��اب�ي��ة م��ن خ�ل�ال ال �ب��واب��ة رق��م ،7
واملخالطني عرب البوابة رقم .3

ا�ست�شاري ال�شارقة يعقد
جل�سته ال�سابعة اخلمي�س
•• ال�شارقة -وام:

يعقد املجل�س اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة �صباح غ��دا اخلمي�س
جل�سته ال�سابعة �ضمن �أع�م��ال دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي العا�شر و ذلك مبقره مبدينة ال�شارقة برئا�سة
�سعادة علي ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س .
يت�ضمن ج��دول الأع �م��ال بعد الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سة
اخلام�سة مناق�شة تو�صيات املجل�س ب�ش�أن �سيا�سة هيئة ال�شارقة
للموانئ واجل�م��ارك واملناطق احل��رة والتقرير ال��وارد م��ن جلنة
�إعداد م�شروع التو�صيات باملجل�س.
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ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
وناق�ش املجل�س خالل اجتماعه ع��دداً من املو�ضوعات احلكومية املدرجة على
•• ال�شارقة  -وام:
جدول �أعماله ،واتخذ حيالها القرارات التي ت�صب يف م�صلحة الإمارة ،وتوفري
تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم خدمات حكومية رائدة للمواطنني والقاطنني على �أر�ضها.
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي� ،صباح �أم�س الثالثاء وبح�ضور �سمو ال�شيخ و�ضمن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة  ،اجتماع املجل�س ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الرامية لتطوير البنى التحتية يف الإمارة
التنفيذي للإمارة ،وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.
وتعزيز النقل الآم��ن  ..اعتمد املجل�س ع��دداً من م�شروعات تطوير و�صيانة

الطرق يف الإمارة لتواكب �أف�ضل معايري الأمن وال�سالمة وحتقيق االن�سيابية
امل��روري��ة .واعتمد املجل�س مذكرة اال�ستئذان الت�شريعي لتعديل ق��رار املجل�س
التنفيذي رق��م  /22/ل�سنة 2017م ب�ش�أن تنظيم منح خدمة التمري�ض
املنزيل لطريحي الفرا�ش يف �إمارة ال�شارقة.
واط�ل��ع املجل�س على ج�ه��ود م�ط��ار ال�شارقة ال ��دويل يف تنفيذ �أف���ض��ل املعايري
ال�صحية العاملية يف خ��دم��ات وم��راف��ق امل�ط��ار وال�ت��ي تكللت يف جت��دي��د �شهادة

االعتماد ال�صحي للمطارات التي منحت ملطار ال�شارقة الدويل من قبل جمل�س
املطارات الدويل.
وي�أتي هذا االعتماد بعد مراجعة وتقييم كافة املعايري واملتطلبات التي و�ضعها
جمل�س امل�ط��ارات ال��دويل� ،إ�ضافة �إىل جهود مطار ال�شارقة ال��دويل يف تنفيذ
العديد من املبادرات والربامج التي تعزز من ال�سالمة وتقدم جتربة �سفر �آمنة
للم�سافرين.

�سيف بن زايد يكرم �أجماد الكعبي احلا�صلة على و�سام خدمة املتعاملني
•• �أبوظبي-وام:

كرم الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية �أجماد الكعبي من القيادة العامة ل�شرطة الفجرية احلا�صلة
على و��س��ام خ��دم��ة املتعاملني �ضمن برنامج الإم ��ارات للخدمة احلكومية
املتميزة يف الدورة الثالثة .2021
فقد �سلم �سموه الفائزة �شهادة موقعة من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" �إىل جانب الو�سام املمنوح من قبل حكومة الإمارات العربية املتحدة.
و�أع ��رب �سموه ع��ن امتنانه وت�ق��دي��ره للمكرمة �أجم��اد الكعبي� ،شاكرا لها
جهودها ومتيزها وحثها على موا�صلة م�سرية التميز والريادة واال�ستفادة
من جتربتها وخرباتها يف تطوير العمل ب�شكل م�ؤ�س�سي.
ح�ضر ال�ت�ك��رمي ال �ل��واء �أح �م��د حم�م��د ب��ن غ��امن الكعبي ق��ائ��د ع��ام �شرطة

الفجرية ،والعميد نا�صر خادم الكعبي مدير عام ال�سعادة ب��وزارة الداخلية،
وعدد من ال�ضباط.
يعد برنامج الإم ��ارات للخدمة احلكومية املتميزة م�ب��ادرة ري��ادي��ة تقدمها
الإمارات ترتكز على التحول نحو خدمات تتمحور حول املتعامل وزيادة ر�ضا
املتعاملني والكفاءة احلكومية �ضمن �إ�سرتاتيجية حكومة الإمارات للخدمات
احلكومية التي ت�ستهدف رفع تناف�سية الدولة يف جمال تقدمي اخلدمات،
وحتقيق ر�ؤيتها ب�أن تكون �أف�ضل حكومة يف العامل يف اخلدمات احلكومية،
والأوىل عامليا يف م�ؤ�شرات الثقة والكفاءة احلكومية.
يعمل ال�برن��ام��ج م��ن خ�لال ال�ف��رق الفنية واملخت�صة على تقدمي وتطوير
ع��دد من امل�ب��ادرات التي تعد �أول��وي��ات �إ�سرتاتيجية ،وه��ي ن�شر ثقافة �إ�سعاد
املتعاملني ون�ظ��ام ال�ن�ج��وم ال�ع��امل��ي لت�صنيف اخل��دم��ات واالب�ت�ك��ار يف �إ�سعاد
املتعاملني والفاعلية الذكية للخدمات و�أ�س�س احلكومة الذكية والواجهة
املوحدة للخدمات وكفاءتها.

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يلتقي رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة حممد العلماء :حممد بن را�شد قائد ا�ستثنائي ملهم

•• ال�شارقة-وام:

التقى �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن �أح�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي ن��ائ��ب حاكم
ال�شارقة رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم قبل ظهر �أم�س الثالثاء �سلطان
بن هده ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية يف �إمارة ال�شارقة.
ت �ن��اول ال�ل�ق��اء ع ��ددا م��ن امل��و� �ض��وع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��الأن���ش�ط��ة الإع�لام �ي��ة يف
الإم��ارة ،واج��راءات ترخي�صها ومتابعة �أدائها مبا يتوافق مع الت�شريعات
القانونية واملبادئ االجتماعية ،و�آلية مراقبة حمتوى العرو�ض الإعالمية

وال�سينمائية يف خمتلف و�سائل الإعالم.
كما ت�ضمن اللقاء بحث التحديات التي ت��واج��ه الأن�شطة الإع�لام�ي��ة يف
�إمارة ال�شارقة ،و�سبل دعمها لت�ستمر يف تقدمي ال�صورة الإعالمية الرائدة
واملحتوى الهادف البناء الذي ينمي من الأ�سرة و �أفراد املجتمع ثقافيا وفنيا
واجتماعيا .ح�ضر اللقاء الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة
للإعالم "�شم�س" ،وحممد ح�سن خلف مدير عام هيئة ال�شارقة للإذاعة
وال�ت�ل�ف��زي��ون ،وط ��ارق �سعيد ع�لاي م��دي��ر ع��ام املكتب الإع�لام��ي حلكومة
ال�شارقة ،وح�سن يعقوب املن�صوري �أمني عام جمل�س ال�شارقة للإعالم.

الظل الوظيفي يقدم  15ور�شة خالل
مهرجان �ضواحي
•• ال�شارقة-وام:

ن �ظ��م امل �ك �ت��ب الإع�ل�ام ��ي حلكومة
ال�شارقة خالل م�شاركته يف الن�سخة
ال �ع��ا� �ش��رة م��ن م �ه��رج��ان �ضواحي
 15ور� �ش��ة يف خم�ت�ل��ف املجاالت
الإعالمية والإدارية �ضمن برنامج
ال�ظ��ل الوظيفي ال��ذي ي�ه��دف �إىل
ت��أه�ي��ل وت��دري��ب ف�ئ��ة ال���ش�ب��اب من
طلبة كليات االت���ص��ال واملوظفني
من خمتلف جهات العمل احلكومي
واخلا�ص للعمل يف جمال الإعالم
والإدارة م��ن خ�لال اال�ستفادة من
خ�ب�رات ك� ��وادر امل�ك�ت��ب الإعالمي .املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة وي �ع��د ال�برن��ام��ج ال� ��ذي ان �ط �ل��ق يف زمنية حم��ددة الأه��داف يقوم فيه
وا�ستقطبت ور���ش برنامج " الظل ع�ب��ر ب ��رن ��ام ��ج ال� �ظ ��ل الوظيفي � 2019شكال من �أ�شكال التدريب ال �ط�لاب ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن خربات
الوظيفي " التي �أقيمت يف حديقة ع�ل��ى ن�شر ث�ق��اف��ة امل�ع��رف��ة وتزويد العملي ال��ذي يقوم على امل�شاهدة �أ� �ص �ح��اب االخ�ت���ص��ا���ص يف خمتلف
ال� �ق ��رائ ��ن خ�ل��ال �أي � � ��ام املهرجان امل �� �ش ��ارك�ي�ن ب ��امل� �ه ��ارات ال�ل�ازم ��ة ،وال�ت�ط�ب�ي��ق ،وي �ن��درج ��ض�م��ن خطة املجاالت الإعالمية.
 300م�شارك تعرفوا على العديد
م��ن امل �ه��ارات مثل �أ� �ص��ول التعامل
الإع�ل��ام� ��ي ،وت �ن �ظ �ي��م الفعاليات
وامل �ن �ت��دي��ات ال��دول �ي��ة ،والتغطية
الإع�لام�ي��ة ع�بر و��س��ائ��ل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي وت���ص�م�ي��م املن�شورات
اخل��ا��ص��ة ب�ه��ا ،وامل��ون �ت��اج والإخ ��راج
التلفزيوين ،بالإ�ضافة �إىل الور�ش
التي رك��زت على امل�ه��ارات الإدارية،
ومنها ور�شة املقابالت الوظيفية،
وامل� �خ ��اط� �ب ��ات ال��ر� �س �م �ي��ة للربيد
الإل � �ك �ت�روين ،وامل� ��وازن� ��ات املالية،
وال ��ور�� �ش ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة .ويحر�ص

•• دبي -وام:

�أكد �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" قائد ا�ستثنائي ملهم ،كان �شاهداً على قيام الدولة
و ُم�� مَؤت��ن �أم�ين على حتقيق حلم �شعب االحت��اد و�شكلت ر�ؤيته و�شخ�صيته
القيادية حت��والت جذرية يف زمن قيا�سي مثلت وال ت��زال الأ�سا�س ال�صلب
الذي تر�سخت عليه الإمارات وذلك من خالل نه�ضة ح�ضارية فريدة �شدت
اهتمام وانتباه �شعوب و�أمم العامل.

وق��ال  -يف ت�صريح له �أم�س مبنا�سبة ذك��رى ت��ويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم مقاليد احلكم يف �إم��ارة دب��ي �إن ه��ذه املنا�سبة
العظيمة واملف�صلية حتظى بخ�صو�صية كبرية بالنظر �إىل الدور املحوري
الذي لعبه �سموه يف م�سرية ازدهار الإمارات ،م�شريا �إىل �أن �سموه ر�سخ نهجا
فريداً يف القيادة ت�صدرت معه الدولة عدة م�ؤ�شرات يف التناف�سية العاملية
وتقدمت بخطى �سريعة نحو امل�ستقبل بر�ؤى ا�سرتاتيجية وخارطة طريق
وا�ضحة املعامل.
وتقدم الدكتور العلماء بالتهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم بهذه املنا�سبة جمدداً العهد بال�سري على خطاه
لبناء م�ستقبل �أف�ضل لدولة الإمارات و�شعبها.

رئي�س الأمن ال�سيرباين :م�شروع مفكرو الإمارات
يعزز مكانة الدولة مبجال الفكر والإبداع
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سعادة الدكتور حممد الكويتي رئي�س الأم��ن ال�سيرباين حلكومة دولة
الإم��ارات �أن �إطالق امل�شروع احل�ضاري " مفكرو الإمارات" من �ش�أنه �أن يعزز
القوة الناعمة للدولة املرتكزة �إىل التنمية الفكرية والعلمية من خالل جيل
جديد من املفكرين والباحثني املتخ�ص�صني يف املجاالت اال�سرتاتيجية .
وقال �سعادته يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة �إن توجيهات القيادة الر�شيدة جعلت
من دولة الإمارات منارة عاملية للتنمية الفكرية والعلوم والإبداع والذي ي�أتي
تتويجها مل�سرية  50عاما من النه�ضة الفكرية والعلمية والثقافية والتي
كان الإن�سان الإماراتي حمورها وحمركها الرئي�س مبا يعزز خطط الإمارات

اال�سرتاتيجية لت�صبح الدولة الأف�ضل عامليا والأكرث ازدهارا بحلول مئويتها .
و �أ�ضاف �سعادته �أن م�شروع "مفكرو الإمارات" ال��ذي �أطلقة مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ي�سهم يف تعزيز منجزات الوطن الفكرية
والثقافية والعلمية التي تعك�س نه�ضة الأمم و تعد م�ؤ�شرا على تقييمها للفكر
واملفكرين والبحث العلمي.
و �أكد �أن مراكز الفكر والبحوث تلعب دورا مهما يف تعزيز ريادة الدولة واملجتمع
ولها م�ساهمة فاعلة يف تبوء مكانة �إقليمية ودولية يف جمال الفكر واملعرفة
و�أ�صبح لها دور كبري يف ن�شر الفكر املعتدل املبني على الو�سطية و تعزيز ثقافة
ال�سالم والت�سامح وقبول الأخ��ر مبا يعزز م�سرية الدولة احل�ضارية ويدعم
م�شروعاتها اال�سرتاتيجة يف خمتلف املجاالت .

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة للتربع بالدم بالتعاون �صحة
•• الظفرة -الفجر:

نظمت بلدية منطقة الظفرة ممثل ًة
بفريق همة وب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركة
�أب��وظ �ب��ي ل �ل �خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة –
�صحة (خدمات بنك الدم �أبوظبي)
ح�م�ل��ة ل �ل �ت�برع ب ��ال ��دم حت ��ت �شعار
«متحدون بدمائنا لأجلك يا وطن».
وت �ه��دف احل�م�ل��ة �إىل ن���ش��ر ثقافة
التربع بالدم بني موظفي البلدية
ول�ل�م���س��اه�م��ة يف �إن �ق��اذ ح �ي��اة �آالف
امل��ر��ض��ى وال�ت��وع�ي��ة ب�أهمية التربع
ل�تر��س�ي��خ م �ب��د�أ ال �ع �م��ل التطوعي

وت�أتي احلملة انطالقاً من امل�س�ؤولية
االجتماعية لبلدية منطقة الظفرة
لدعم العمل التطوعي والتن�سيق
امل�ستمر م��ع ال���ش��رك��اء احلكوميني
ل �� �ض �م��ان ت �ك��ام��ل الأدوار وتبادل
املعرفة .وت�سهم احلملة يف تر�سيخ
ث �ق��اف��ة ال �ت �ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي عرب
ال �ت�ب�رع ب��ال��دم مل�ح�ت��اج�ي��ه .ويعترب
التربع بالدم عمل تطوعي و�إن�ساين
و�سلوك نبيل قبل �أن يكون �إجرا ًء
�صح ًّيا ي�ساعد يف �إنقاذ حياة املر�ضى
وتوفري كميات من ال��دم للمر�ضى كبرياً من امل�شاركني والراغبني يف وامل�صابني ،وقد يُ�سهم يف �إنقاذ حياة
املحتاجني ،ووج��دت احلملة �إقبا ًال تقدمي امل�ساعدة.
العديد من الأ�شخا�ص.
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حمكمة كندية تق�ضي بتعوي�ضات لعائالت �ضحايا الطائرة �أوكرانية
•• مونرتيال�-أ ف ب
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ق�ضت حمكمة كندية بدفع تعوي�ضات مقدارها �أك�ثر من  80مليون
دوالر �إىل عائالت �ستة �أ�شخا�ص قتلوا يف طائرة ركاب �أوكرانية �أ�سقطتها
�إيران قبل نحو عامني ،وفق القرار الذي ُن�شر �أم�س الأول االثنني.
و�أُ�سقطت طائرة اخلطوط اجلوية الدولية الأوكرانية الرحلة “بي ا�س
 ”752بعد وق��ت ق�صري من �إقالعها من مطار طهران يف  8كانون
الثاين-يناير  ،2020ما �أ�سفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم
� 176شخ�صاً ،وبينهم  85مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.
وبعد ثالثة �أيام� ،أقرت القوات امل�سلحة الإيرانية ب�إ�سقاط الطائرة التي
متوجهة �إىل كييف “عن طريق اخلط�أ».
كانت ّ
وحكم قا�ضي املحكمة الكربى يف �أونتاريو �إدوارد بيلوبابا يف وقت �سابق

ب�أن ال�ضربة التي طالت الطائرة املدنية “�ش ّكلت ن�شاطا �إرهابيا” ،ما
مهّد الطريق �أمام العائالت املنكوبة للمطالبة بتعوي�ضات.
وبناء على القرار ال��ذي ن�شر علنا االثنني� ،أم��ر بتعوي�ض للمتقدمني
بال�شكوى مببلغ م�ق��داره �أك�ثر م��ن  107ماليني دوالر كندي (83
مليون دوالر) ،زائ��د ال�ف��ائ��دة .ومل تت�ضح الطريقة ال�ت��ي �سيتم من
خاللها احل�صول على املبلغ م��ن �إي ��ران ،لكن بيلوبابا ق��ال �إن��ه ي�شعر
“بالر�ضا نظرا �إىل وج��ود احتمال �إىل حد ما من التطبيق (للقرار)
وحتقيق درجة معينة من الردع».
وكتب القا�ضي يف قراره �أن حمامي املدعني �أ�شار �إىل “�أ�صول وا�ستثمارات
حيوية تابعة لإيران ميكن الو�صول �إليها لي�س يف كندا فح�سب ،بل يف
العامل ب�أ�سره” .ومل يرد حمامي املدعني مارك �أرنولد لدى حماولة
فران�س بر�س االت�صال به م�ساء االثنني.

بول�سونارو يف موقف �صعب

•• الفجر –خرية ال�شيباين
رئ��ي�����س منتهية
والي��������ت��������ه ����ض���د
رئ����ي���������س ����س���اب���ق:
امل���ب���ارزة املحتملة
يف االن���ت���خ���اب���ات
الرئا�سية يف �أكتوبر
املقبل غري م�سبوقة،
ومن املتوقع �أن تكون
متوترة.
جايري بول�سونارو ي�سلم الو�شاح
ال��رئ��ا� �س��ي ،يف غ �� �ض��ون ع� ��ام� ،إىل
خليفته� :إج��راء �شكلي دميقراطي
ب���س�ي��ط ،ل�ك��ن ي �ب��دو �أن م�ث��ل هذا
االنتقال ال�سل�س لل�سلطة الآن ال
مي�ك��ن ت���ص��وره م��ع زع �ي��م اليمني

عام  2022موعود بالتوتر يف الربازيل:

ال�ب�رازي� �ل ��ي امل� �ت� �ط ��رف ،ال � ��ذي ال
ي�خ�ف��ي ن�ي�ت��ه ال �ط �ع��ن يف هزميته
املحتملة يف االنتخابات الرئا�سية يف
�أكتوبر املقبل .عام  2022موعود
ب��ال�ت��وت��ر يف ال �ب�رازي� ��ل .ت�ستعد
�أك�ب�ر دول ��ة يف �أم��ري �ك��ا الالتينية
مل �ب��ارزة غ�ي�ر ع��ادي��ة ،ب�ي�ن رئي�س،
بول�سونارو ،ورئي�س �سابق ،لوال،
الذي ا�ستعاد �أهليته ب�إلغاء الأحكام
التي ا�ستهدفته يف م��ار���س ب�سبب
وقائع ف�ساد مزعومة .حتى الآن،

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أمرت الأمم املتحدة النيجر “بتعليق” قرارها طرد ثماين
من كبار ال�شخ�صيات يف نظام الهوتو ال�سابق يف رواندا
م�س�ؤولني عن الإب��ادة اجلماعية للتوت�سي يف  4991كما
�أعلن م�س�ؤول يف الأمم املتحدة لوكالة فران�س بر�س.
وقالت الأمم املتحدة �إن هذه الأوامر �صدرت يف  13كانون
الأول-دي�سمرب عن “الآلية الدولية املدعوة �إىل ممار�سة
الوظائف املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني” ،املكلفة بع�ض
“املهام الأ�سا�سية التي كانت تتوالها يف ال�سابق املحكمة

مل ي�صرح “ترامب اال�ستوائي”،
وال “�أبو الفقراء” ر�سم ًيا ب�أنهما
م��ر� �ش �ح��ان .ل�ك��ن ا�ستطالعات
ال � ��ر�أي تجُ �م��ع :حم �م��وال بذكرى
�سنوات رئا�سته املزدهرة (2003
�إىل  ،)2010لويز �إينا�سيو لوال
دا �سيلفا ،الزعيم التاريخي حلزب
ال�ع�م��ال ،ه��و االوف ��ر ح�ظ��ا ،ب �ـ 48
ب��امل��ائ��ة م��ن ن��واي��ا ال�ت���ص��وي��ت ،اي
�أك�ثر من �ضعف امل�ؤيدين لرئي�س
الدولة احل��ايل ،يف املرتبة الثانية

اجلنائية ال��دول�ي��ة ل��روان��دا واملحكمة اجلنائية الدولية
ليوغو�سالفيا ال�سابقة” .و��ص��رح متحدث با�سم الأمم
املتحدة يف نيويورك لفران�س بر�س االثنني �أن �أوامر ق�ضاة
“الآلية” التي تطالب النيجر بوقف طرد الروانديني
الثمانية ن�شرت على م��وق��ع ه��ذه الهيئة التابعة للأمم
املتحدة .وق��ررت نيامي �أن تطرد “لأ�سباب دبلوما�سية”
ال�شخ�صيات الثماين ال�سابقة يف نظام الهوتو امل�س�ؤولني
ع��ن الإب ��ادة اجلماعية للتوت�سي يف  ، 499ال��ذي��ن متت
ا�ست�ضافتهم مبوجب “اتفاق �إع��ادة التوطني” يف النيجر
املوقع مع الأمم املتحدة يف  51ت�شرين الثاين-نوفمرب.

بفارق بعيد بن�سبة  22باملائة.
ب��ل �أن ل��وال ق��د يفوز يف اجلولة
جت�سد التحالف الذي
الأوىل �إذا ّ
يتفاو�ض عليه مع حاكم �ساو باولو
اليميني ال�سابق ،جريالدو �ألكمني،
املر�شح ملن�صب نائب الرئي�س على
بطاقته .ويبدو �أن زعيم الي�سار
هو الوحيد القادر على اجلمع بني
مكونات ه��ذه اجلبهة اجلمهورية
التي ف�شلت ع��ام  2018يف وقف
�أق�صى اليمني“ .هناك فهم جديد

الواليات املتحدة �أن ال�صني تو�سع
تر�سانتها النووية مبا يقرب من
 700ر�أ� ��س ح��رب��ي ب�ح�ل��ول العام
 2027ول��رمب��ا  1000بحلول
.2030
وال� �ث�ل�اث ��اء ،داف� �ع ��ت ال �� �ص�ين عن
�سيا�ستها حيال الأ�سلحة النووية،
و�شددت على �أنه يتعينّ على �أكرب
ق ��وت�ي�ن ن ��ووي� �ت�ي�ن  --ال ��والي ��ات
املتحدة ورو�سيا  --القيام باخلطوة
الأوىل يف ما يتعلق بنزع الأ�سلحة.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام لإدارة احل ّد
م ��ن ال �ت �� �س � ّل��ح ب� � ��وزارة اخلارجية
ال�صينية فو ت�سونغ لل�صحافيني

�إنّ “الواليات امل ّتحدة وال�صني ما
زالتا متتلكان  90%من الر�ؤو�س
احل ��رب� �ي ��ة ال� �ن ��ووي ��ة يف ال� �ع ��امل.
عليهما خف�ض تر�سانتهما النووية
بطريقة ملزمة قانوناً وال رجوع
عنها» .كما ندد با ّتهامات وا�شنطن
ق ��ائ�ل�ا “يف م ��ا ي �ت �ع � ّل��ق مبزاعم
الواليات املتحدة ب�أن ال�صني تزيد
ب�شكل كبري �إمكانياتها النووية،
هذا الأمر غري �صحيح».
وتابع “لطاملا تبنت ال�صني �سيا�سة
ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ع� ��دم ا�ستخدامها
�أوال ونبقي قدراتنا النووية عند
احلد الأدن��ى الذي يقت�ضيه �أمننا

للدور ال��ذي ميكن �أن يلعبه لوال
لإخراج الربازيل من ع�صر الظالم
ه ��ذا ح �ي��ث اغ��رق �ه��ا بول�سونارو،
يرى �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية جواو
�أل�ك���س�ن��در بي�شان�سكي ،ل�ك��ن يظل
االقت�صاد هو مفتاح االنتخابات.
فالبلد ي�ع��اين م��ن �صدمة ب�سبب
وباء كورونا الذي خ ّلف ،بالإ�ضافة
�إىل اخل���س��ائ��ر الب�شرية الفادحة
(� 618أل ��ف ح��ال��ة وف � ��اة)� ،أزم ��ة
اجتماعية واقت�صادية مدمرة».

ما مل يفهمه حزب العمال
ت�ؤثر البطالة والعمالة ّ
اله�شة
ع �ل��ى  1م ��ن ك ��ل  3برازيليني،
وي�ع��اين  56ب��امل��ائ��ة م��ن ال�سكان،
ال� �ب ��ال ��غ ع� ��دده� ��م  212مليون
ن�سمة ،من انعدام الأمن الغذائي.
ومع ذلك� ،ستبد�أ  17مليون �أ�سرة
فقرية و�شديدة الفقر يف تلقي بدل
�شهري ق��دره  400ري��ال برازيلي
(ح� � ��وايل  63ي � � ��ورو) .وي ��راه ��ن
ب��ول �� �س��ون��ارو ع�ل��ى ه ��ذه امل�ساعدة

االج�ت�م��اع�ي��ة اجل��دي��دة ع�ل��ى وجه
التحديد ال�سرتداد عافيته�“ .إنه
لي�س غب ًيا ،وهذا ما مل يفهمه حزب
العمال ،ي�أ�سف لبي�شان�سكي ،عالوة
على ذلك ،مل يجد حزب لوال حتى
الآن النغمة ال�صحيحة ليعيد �إىل
حظريته ناخبيه ال�سابقني الذين
�صوتوا لبول�سونارو».
�سيكون من ال�ضروري � ً
أي�ضا عدم
جتاهل الرجل الثالث يف ال�سباق:
�سريجيو م��ورو ،ال��ذي ح�صل على

 9ب��امل��ائ��ة م��ن ن��واي��ا الت�صويت.
ه ��ذا ال�ق��ا��ض��ي ال �� �س��اب��ق ،امل�س�ؤول
ع� ��ن ع �م �ل �ي��ة م �ك��اف �ح��ة الف�ساد
املرتامية الأط��راف “الفا جاتو”،
ق��د �أر��س��ل ل��وال �إىل ال�سجن ،قبل
�أن ي �� �ص �ب��ح وزي � � ��را ل �ل �ع��دل عند
ب��ول���س��ون��ارو ...قبل ان يقطع مع
ه ��ذا الأخ �ي��ر“ .مورو ق� ��ادر على
�إق�صاء بول�سونارو ،وحتى افتكاك
بع�ض الأ�صوات من الي�سار” ،يرى
اخلبري بي�شان�سكي ...هذا �إذا كانت
هناك انتخابات.
لأن � � �ش � �ك ��وك ��ا حت� � � ��وم ح� ��ول
الدميقراطية الربازيلية الفتية.
ه��ل ��س�ي�ح��اول ج��اي�ير بول�سونارو
االن� �ق�ل�اب �إذا ف���ش��ل يف ال�صعود
جم ��ددا يف ا��س�ت�ط�لاع��ات ال ��راي؟
وم � ��اذا ��س�ي�ف�ع��ل اجل �ي ����ش حينها،
ب�ع��د �أن ع ��اد �إىل ال���س�ل�ط��ة معه؟
م�س ّي�س ب�شكل غ�ير م�سبوق ،هل
يقبل اجل�ي����ش ب �ع��ودة ال�ي���س��ار �إىل
ال�سلطة؟
عن الك�سربي�س

رئي�س وزراء هايتي ينجو من حماولة اغتيال
•• بورت �أو برن�س-رويرتز

ق��ال مكتب رئي�س وزراء هايتي� ،أرييل ه�نري ،يف بيان �إن م�سلحني حاولوا
اغتياله خالل حفل مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل البالد يوم ال�سبت املا�ضي.
و�أ�ضاف يوم االثنني �أن “قطاع طرق و�إرهابيني” حاولوا قتل رئي�س الوزراء
بالر�صا�ص يف كني�سة مبدينة جوناييف يف �شمال البالد �أثناء مرا�سم �إحياء
الذكرى  218ال�ستقالل البالد .و�أظهرت لقطات م�صورة ن�شرت على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ه�نري وم�ساعديه يهرعون �صوب �سياراتهم ،بينما
فتحت جمموعة م�سلحة النار خارج الكني�سة يف جوناييف.
و�أ�شارت و�سائل �إعالم حملية �إىل احتمال �ضلوع ع�صابات يف �إطالق النار ،الذي

ال�صني تتعهّد موا�صلة «حتديث» تر�سانتها النووية
�أعلنت ال�صني �أم�س الثالثاء �أ ّنها
��س�ت��وا��ص��ل “حتديث” تر�سانتها
النووية ،مطالبة ك ً
ال من الواليات
املتحدة ورو�سيا بخف�ض خمزونهما
من الر�ؤو�س النووية ،وذلك غداة
تعهّد الدول اخلم�س الكربى مبنع
انت�شار الأ�سلحة الذرية.
ويف ب � �ي� ��ان م� ��� �ش�ت�رك ن� � � ��ادر من
ن ��وع ��ه ي �ن �ح��ي ج��ان �ب��ا اخل�ل�اف ��ات
امل�ت���ص��اع��دة ب�ين ال���ش��رق والغرب،
�أك ��دت ال��والي��ات املتحدة وال�صني
ورو��س�ي��ا وبريطانيا وفرن�سا على
هدفها التو�صل �إىل عامل خالٍ من
الأ��س�ل�ح��ة ال��ذري��ة وجت� ّن��ب اندالع
نزاع نووي.
كما �أعلنت القوى النووية اخلم�س
التزامها بالنزع امل�ستقبلي الكامل
للأ�سلحة النووية ،التي ا�ستخدمت
عندما ق�صفت ال��والي��ات املتحدة
ال �ي��اب��ان ن �ه��اي��ة احل � ��رب العاملية
الثانية.
ل �ك��ن ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا اخل �ط��اب على
ال ��واق ��ع ل ��ن ي �ك��ون ��س�ه�لا يف ظل
ت�صاعد التوتر بني هذه القوى.
ويزداد القلق الدويل حيال حتديث
ال �� �ص�ين م ��ؤ� �س �� �س �ت �ه��ا الع�سكرية
خ���ص��و��ص��ا ب�ع��دم��ا �أع �ل �ن��ت قواتها
امل�س ّلحة العام املا�ضي �أنها ط ّورت
�صاروخا ف��رط �صوتي ق��ادرا على
التحليق ب�سرعة تتجاوز بخم�س
م � ��رات � �س��رع��ة ال �� �ص��وت .و�أك � ��دت

لوال االوفر حظا يف اال�ستطالعات

بول�سونارو �ضد لوال ،مبارزة واعدة ومليئة باملخاطر!...
هل �سيحاول جايري بول�سونارو االنقالب �إذا ف�شل يف ال�صعود
قد يفوز لوال يف اجلولة الأوىل �إذا جت�ّسد التحالف الذي
يتفاو�ض عليه مع حاكم �ساو باولو اليميني ال�سابق ،جريالدو �ألكمني جمددا يف ا�ستطالعات الر�أي ،وماذا �سيفعل اجلي�ش حينها؟

الأمم املتحدة ت�أمر النيجر بتعليق طرد � 8شخ�صيات رواندية

•• بكني �-أ ف ب

ويف ب�ي��ان ن�شر على الإن�ترن��ت�� ،ش��دد املحاميان على اخت�صا�ص كندا
الق�ضائي يف ما يتع ّلق بالتعوي�ضات.
وقال املحاميان مارك �أرنولد وجونا �أرنولد “عام  ،2012مت تعديل
قانون العدالة ل�ضحايا الإرهاب وقانون ح�صانة الدولة لل�سماح ب�إقامة
دع ��اوى م��ن ه��ذا القبيل �ضد دول �أجنبية م�ص ّنفة على �أن�ه��ا راعية
للإرهاب».
و�أ�ضافا �أن “كندا �ص ّنفت جمهورية �إيران الإ�سالمية على �أنها كذلك».
ويف �أي��ار-م��اي��و ،خل�ص القا�ضي بيلوبابا �إىل �أن �إي ��ران ارتكبت عمال
“�إرهابيا” ب�إ�سقاطها الطائرة الأوكرانية.
ون��ددت ط�ه��ران حينذاك باحلكم واع�ت�برت �أن “ال �أ�سا�س” ل��ه بينما
�شددت على �أن املحكمة الكندية ال متلك �سلطة �إ�صدار قرار كهذا.
وطلب املدعون تعوي�ضات تبلغ  1,5مليار دوالر كندي.

ويف تقرير �أخري �صدر يف �آذار-م��ار���س� ،أ�شارت منظمة الطريان املدين
االيرانية �إىل �أن �أنظمة الدفاع اجلوي التابعة لها كانت يف حالة ت�أهب
ق�صوى حت�سبا لهجوم �أمريكي م�ضاد ردا على �إطالق طهران �صواريخ
على قاعدة ع�سكرية يف العراق ت�ستخدمها القوات الأمريكية.
وكانت اجلمهورية الإ�سالمية حينذاك هاجمت للتو قاعدة �أمريكية
يف ال�ع��راق انتقاما ملقتل القائد الع�سكري الإي ��راين قا�سم �سليماين،
وكانت تتوقع ردا من وا�شنطن .ونددت �أوكرانيا بالتقرير الذي ر�أت فيه
“حماولة �سخيفة لإخفاء الأ�سباب احلقيقية” للم�أ�ساة ،يف حني قالت
كندا �إنه “غري مكتمل” وال يحتوي على “�أدلة ملمو�سة».
و�أع �ل �ن��ت جم�م��وع��ة م��ن ال ��دول يف م�ق� ّدم�ه��ا ك�ن��دا يف حزيران-يونيو
�أن�ه��ا تقدّمت ب��دع��وى �ضد �إي ��ران للح�صول على تعوي�ضات لعائالت
ال�ضحايا.

الوطني» .و�أكد “�ستوا�صل ال�صني
حتديث تر�سانتها النووية من �أجل
م�سائل املوثوقية وال�سالمة».
وت� � ��وت� � ��رت ال � �ع �ل�اق� ��ة ب �ي��ن بكني
ووا� �ش �ن �ط��ن ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة م�سائل
عدة من بينها �سعي ال�صني لإعادة
توحيد ت��اي��وان التي حتكم ب�شكل
م�ستقل ،بالقوة �إذا لزم الأمر.
ورف����ض ف��و التكهنات ال�ت��ي ت�شري
�إىل احتمال ن�شر ال�صني �أ�سلحة
نووية قرب م�ضيق تايوان م�ؤكدا
ع�ل��ى �أن “الأ�سلحة ال �ن��ووي��ة هي
ق��وة ال ��ردع ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،لي�ست من
�أجل احلرب والقتال».

قالت �إنه �أ�سفر عن مقتل �شخ�ص و�إ�صابة اثنني �آخرين .و�شددت الع�صابات
قب�ضتها على مناطق من هايتي منذ اغتيال الرئي�س جوفينيل موي�س يف
يوليو متوز .وو�صفت ال�شرطة احلادث ب�أنه من عمل “جماعات م�سلحة”.
وقبيل الواقعة وجه زعيم ع�صابة حملية تهديدات لهرني يف و�سائل �إعالم
حملية .وقال مكتب رئي�س الوزراء �إن �أوامر اعتقال �صدرت بحق امل�شتبه بهم
الذين �أطلقوا النار على موكب هرني.
وج ��دد ال�ه�ج��وم امل �خ��اوف ب���ش��أن ��س�لام��ة امل���س��ؤول�ين يف ه��اي�ت��ي م�ن��ذ اغتيال
الرئي�س .و�أدى هرني ،الذي تواجه حكومته حتديات مت�صاعدة ل�شرعيتها،
اليمني رئي�سا للوزراء بعد �أ�سبوعني فقط من اغتيال موي�س على يد مرتزقة
م�شتبه بهم .ومل حتدد هايتي بعد موعدا النتخاب خليفة ملوي�س.

بايدن يعول على الردع يف مواجهة تهديدات بوتني لأوكرانيا
•• وا�شنطن�-أ ف ب

من رد “قوي” و”حازم” �إىل عقوبات “مل ي�سبق لها مثيل” ،ميتلك جو بايدن
الذي ي�ضاعف حتذيراته من �أجل ردع مو�سكو بقيادة فالدميري بوتني عن غزو
�أوكرانيا ،خيارات كثرية قد يكون بع�ضها م�ؤملا ملو�سكو.
يتهم الغرب مو�سكو بح�شد ع�شرات الآالف من جنودها على احلدود الأوكرانية،
والتفكري يف “عدوان” جديد بعد �ضم �شبه جزيرة القرم يف .2014
يف هذه الأجواء القابلة لالنفجار ،قبلت الواليات املتحدة والأوروبيون ب�إجراء
�سل�سلة من املحادثات الأ�سبوع املقبل مع رو�سيا التي اقرتحت اتفاقات للحد من
تو�سع حلف �شمال الأطل�سي (ناتو) على �أبوابها.
وي �ق��ول امل���س��ؤول��ون الأم�يرك �ي��ون �إن �ه��م م�ستعدون ملناق�شة
خماوف اجلانبني  -لكنهم �أو�ضحوا �أي�ضا �أن معظم املطالب
الرو�سية غري مقبولة.
ل��ذل��ك ي�ب��دو �أن ال��رئ�ي����س ال���س��اد���س والأرب �ع�ي�ن يف التاريخ
الأمريكي ال يهتم كثريا باتفاق كبري مع القوة املناف�سة �إذ
ان الهدف الأكرب ملوا�صلة احلوار بالن�سبة له هو منع تفاقم
الأزمة ممررا يف الوقت نف�سه حتذيراته.
ويلخ�ص ماثيو روجان�سكي م��دي��ر معهد كينان يف مركز
ويل�سن للأبحاث قائال “�إنها قبل ك��ل �شيء م�س�ألة �إعادة
ال �ع�لاق��ات �إىل م���س��اره��ا ال���ص�ح�ي��ح م��ن �أج ��ل ح ��وار �أعمق
ودبلوما�سية وتوا�صل �أكرث فاعلية لن يف�ضيا �إىل حل نهائي
جلميع امل�شاكل ولكن �إىل �إدارة �أف�ضل لهذه امل�شاكل لتجنب
انت�شارها».
قال جو بايدن �إنه هدد نظريه الرو�سي مبا�شرة بـ “عواقب
اقت�صادية مل ي�سبق �أن ر�أى مثلها م��ن قبل” �إذا ق��رر غزو
�أوكرانيا.
وميكن �أن تكون العقوبات املطروحة على الطاولة حتى لو مل تتحدث عنها
وا�شنطن بالتف�صيل ،قا�سية جدا على االقت�صاد الرو�سي.
ميكن للغربيني �أوال �إدراج املزيد من املقربني لفالدميري بوتني على لوائحهم
ال�سوداء ،مما يحرمهم من الو�صول �إىل �أ�صولهم يف �أمريكا �أو �أوروبا.
وميكنهم �أي�ضا “جتفيف” اال�ستثمارات يف رو�سيا وت�صدير التقنيات الغربية
�إىل هذا البلد ،كما حذر ال�سفري الأمريكي ال�سابق يف كييف وليام تايلر نائب
رئي�س مركز الأبحاث التابع ملعهد الواليات املتحدة لل�سالم.

و�أخ�يرا ميكنهم التهديد باللجوء �إىل ما ي�سمى “اخليار النووي”� ،أي عزل
رو�سيا عن نظام “�سويفت” الأداة الأ�سا�سية يف التمويل العاملي التي ت�سمح
للم�صارف بتداول الأموال.
لكن هذا اخلطوة ال ميكن �أن تكون �إال خيارا �أخ�يرا ب�سبب تداعيتها ال�سلبية
على االقت�صاد الأوروبي والأمريكي ،لكن الرو�س �سيكونون “�أكرب اخلا�سرين”،
على حد قول وليام تايلر.
ولوح الغرب �أي�ضا بورقة الطاقة �إذ تهدد الدبلوما�سية الأملانية بعدم ال�سماح
بت�شغيل خط �أنابيب الغاز “نورد �سرتمي ”2بني رو�سيا و�أملانيا امل�شروع العزيز
على قلب مو�سكو ،يف حالة حدوث مزيد من الت�صعيد الرو�سي.
�أعلن جو بايدن �أنه ال ينوي جر �أكرب قوة العامل �إىل نزاع جديد يف اخلارج.
ل�ك��ن وم ��ن دون ال ��ذه ��اب �إىل ح��د ال �ت��دخ��ل امل �ب��ا� �ش��ر ،حذر
الأم�يرك�ي��ون م��ن �أن�ه��م �سري�سلون امل��زي��د م��ن الأ�سلحة �إىل
�أوكرانيا يف حالة وقوع هجوم رو�سي ،وميكنهم �أي�ضا جتهيز
ميلي�شيات حملية.
وميكن �أن تزود الواليات املتحدة �أي�ضا حلفاءها الأوكرانيني
مبعلومات ا�ستخباراتية ع�بر زي ��ادة ع��دد طلعات طائرات
ا�ستطالع .لكن �إدارة بايدن قالت خ�صو�صا �إنها �ستلبي ،يف
حال غزو رو�سي لأوكرانيا ،طلبات �إر�سال تعزيزات � -أي ن�شر
قوات �أمريكية  -من دول الناتو املتاخمة لرو�سيا (�إ�ستونيا
والتفيا وليتوانيا وبولندا).
و�أكد وليام تايلر �أن “هذا هو بال�ضبط ما ال يريده بوتني،
لذلك �إذا قرر الغزو ،ف�سيح�صل بال�ضبط على ما ال يريده».
يف املا�ضي ،حتى العقوبات ال�شديدة مل تقنع الرئي�س بوتني
بالرتاجع خ�صو�صا بعد �ضم �شبه جزيرة القرم.
لهذا ال�سبب ،حتاول وا�شنطن هذه املرة �أن تنقل بو�ضوح �إىل
الكرملني ما �سيكون رد الفعل الغربي قبل �أن تتحرك.
وقال ماثيو روجان�سكي “ال �أحد ي�شك يف �أن الواليات املتحدة ميكن �أن ت�ؤذي
كاف لتغيري �سلوك رو�سيا؟
رو�سيا اقت�صاديا” .و�أ�ضاف “ال�س�ؤال هو :هل هذا ٍ
وق��د علمنا التاريخ �أن الفر�صة الوحيدة التي ميكن �أن ينجح فيها ذل��ك هي
�صياغة التهديدات م�سبقا».
من جهته ،ر�أى وليام تايلر �أنه “يجب ردع” فالدميري بوتني عن التحرك عرب
كل هذه التهديدات“ ،لكن هل �سيكون الأم��ر كذلك؟ رجل واحد فقط ميكنه
الإجابة على هذا ال�س�ؤال».
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جريوزاليم بو�ست :اللبنانيون �سئموا حزب اهلل
•• القد�س-وكاالت

تناولت ك�سينيا �سفيتلوفا يف �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية العالقة
ب�ين ح��زب اهلل والتيار الوطني احل��ر ،برئا�سة ج�بران با�سيل �صهر الرئي�س
مي�شال عون ،م�شرية �إىل �أن با�سيل بادر �أول الأمر� ،إىل مهاجمة احلزب ،حمذراً
من “عواقب �سيا�سية” �إذا وا�صل عرقلة انعقاد جمل�س الوزراء .ثم �أدىل عون
نف�سه بت�صريح مماثل ،قائ ًال �إن “التعطيل غري امل�برر واملتعمد ال��ذي يفكك
الدولة وي�ؤدي �إىل انهيارها ،يجب �أن يتوقف» .ومل جتتمع احلكومة اللبنانية
منذ �أكتوبر-ت�شرين الأول .والتيار الوطني احلر حليف حزب اهلل يف الربملان
اللبناين ،وانتخب عون رئي�ساً يف  2016بف�ضل دعم احلزب بعد � 29شهراً من
الفراغ الرئا�سي .و�سارع احلزب �إىل الرد على عون بالتنديد ببا�سيل� ،صاحب
الطموحات الرئا�سية ،ما �أوحى ب�أن با�سيل ميكن �أن يخ�سر دعم احلزب.

�إعادة النظر يف العالقة  ..ويف الوقت نف�سه ،وق��ع ع��ون مر�سوماً رئا�سياً
يوافق فيه على �إجراء االنتخابات الربملانية يف  15مايو (�أيار) املقبل� ،أي بعد
�شهرين من املوعد الذي
حدده الربملان �سابق ًا ..ويت�ساءل املحللون �إذا كان التيار الوطني احلر يفكر
حقاً يف �إعادة النظر يف عالقاته مع حزب اهلل ،يف ظل اقرتاب موعد الإنتخابات
الربملانية ،وتكرث التكهنات عن دالالت هذه الت�صريحات التي ت�شري �إىل ا�ستياء
متزايد من ح��زب اهلل يف لبنان .ويقول م��وران ليفانوين اخلبري يف ال�ش�ؤون
ال�سورية واللبنانية يف مركز مو�شى دايان للدرا�سات ال�شرق �أو�سطية والإفريقية
يف جامعة تل �أب�ي��ب“ :يبدو �أن الإ�ستياء يت�صاعد ،خا�ص ًة بعد انفجار مرف�أ
بريوت .ووعد ح�سن ن�صراهلل ،بتوفري حل لأزمة الطاقة ،لكن حماوالته جللب
�سفن النفط من �إيران ،ف�شلت .ومل ينجح يف فعل �شيء ذا معنى .ولذلك ،عندما
يقول عون ما يقوله ،ف�إنه ال ي�ستهدف فقط م�سامع الغرب ،بل كذلك اجلمهور

املحلي ،الذي ال يبدو �سعيداً مبا يفعله حزب اهلل»� .سمعة حزب اهلل ..ويعترب
ال�صحايف والباحث اللبناين بيار عقل �أن الأزمة االقت�صادية وال�سيا�سية� ،أثرت
ب�شكل كبري على �سمعة حزب اهلل ،و�شعبيته .وق��ال�“ :أعتقد �أن حزب اهلل قد
انتهى من حيث ال�شعبية .و�أقدر �أن  80%من الناخبني� ،ضده .وعالوة على
ذلك ،ف�إن ال�شيعة اللبنانيني جائعون مثل الآخرين .وحتى لو كانوا ميلكون
�أموا ًال يف البنوك ،ف�إنه ال ميكنهم �سحبها ،على اعتبار �أنه ال ميكن �سحب �أكرث
من  400دوالر كل �شهر ،النا�س فقراء .وعندما يذهبون �إىل ال�صيدلية ل�شراء
بع�ض احلليب لأطفالهم ،ال ي�ستطيعون دفع ثمنه� ،إذا مل يكونوا �إيرانيني �أو
من نا�شطي حزب اهلل .كما �أنه تعني على حزب اهلل �أي�ضاً خف�ض رواتب مقاتليه،
لكن يبقى �أنهم الوحيدون الذين ميلكون الأم��وال .وهكذا ،ف��إن ثمة �صراعاً
طبقياً بني الأغنياء املقربني من حزب اهلل ،والذين يفتقرون �إىل كل �شيء».

التحالف مل ينته ..ويف ال��وق��ت نف�سه ،يقول الباحث الإ�سرائيلي ي�سري
ه� ��ازران“ :رغم الت�صريحات ال�ت��ي �أدىل ب�ه��ا ع��ون وب��ا��س�ي��ل ،ف ��إن حتالفهما
ال�سيا�سي مع حزب اهلل ،مل ينته بعد” ،م�ضيفاً �أن “االنتخابات قادمة ،وعليه،
من ال�صعب ت�صور �أن الكلمات �ستلغي الوالءات ال�سيا�سية والتحالفات .كما �أن
حزب اهلل لي�س جزءاً من النخبة ال�سيا�سية اللبنانية التقليدية التي يقع عليها
اللوم يف الأزم��ة االقت�صادية احلالية .وهذه هي ال�صورة التي يريد حزب اهلل
تعميمها».
و�أ�شار هازران �إىل �أن حزب اهلل م�صمم على منع ح�صول م�شكلة مع امل�سيحيني
“الأمر الذي يف�سر رد فعله املح�سوب على �إطالق النار يف بريوت يف � 14أكتوبر،
حيث قتل �سبعة �أ�شخا�ص خالل تظاهرة نظمها احلزب وحركة �أمل ،للمطالبة
ب�إق�صاء القا�ضي طارق البيطار الذي يحقق يف انفجار املرف�أ».
ور�أى �أن “حزب اهلل لي�س معنياً ب�إ�شعال حرب �أهلية يف لبنان ،كما �أنه ال يريد

بعد زحف الفقر والوباء ..كيف غري لبنانيون عاداتهم االجتماعية؟
ع��رو���س وال زغ��اري��د ن���س��وة� ،إذ ي�ق��ول �أح ��د املتزوجني
حديثا“ :عر�سي كان خمت�صرا جدا فقد نقلت عرو�سي
ب�سيارتي من بيت �أهلها وحدها ،مرتدية ثيابا عادية
بي�ضاء ،فال داعي للف�ستان دون احتفال».

•• بريوت-وكاالت

�أح ��دث ��ت الأزم� � ��ات امل �ت�لاح �ق��ة يف ل �ب �ن��ان ،ال ��س�ي�م��ا يف
االقت�صاد وال�صحة من جراء تف�شي وباء كورونا ،حتوال
ج��وه��ري��ا يف ال �ع��ادات االج�ت�م��اع�ي��ة ،ف�ت�غ�يرت طقو�س
الأفراح والأحزان عما كانت عليه من ذي قبل.
وزح ��ف ه��ذا ال�ت�ح��ول ع�ل��ى م��ا ي �ع��رف بـ”اجلمعات”،
بعدما �أدت الأزمات �إىل اهتزاز البنية االجتماعية ،بدءا
من جائحة كورونا التي فر�ضت التباعد االجتماعي،
و�صوال �إىل الأزم��ة االقت�صادية وتراجع ق��درة النا�س
على حتمل تكاليف �إح �ي��اء بع�ض امل�ن��ا��س�ب��ات� ،أفراحا
و�أتراحا.
ومل يبق �إال القليل م��ن زخ��م املنا�سبات االجتماعية،
فيما يقال �إن الفئة التي م��ا زال��ت تتم�سك بالعادات
القدمية رغم الأعباء املادية ،تقوم بذلك يف �إطار مبد�أ
“تتداين لتتزين”� ،أي �أنها تكلف نف�سها ما ال تطيق يف
�سبيل البحث عن �إبهار الآخر باملظاهر.
منا�سبات خافتة
يقول �أب��و �سامر مو�سى ،وهو من �سكان ب�يروت ،ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”“ :لغاية اللحظة مل �أدرك كيف
مرت وفاة والدي بطريقة غريبة وغري معتادة� .شارك
يف مرا�سم دفنه �أفراد العائلة فقط بعدما كانت قاعات
العزاء تعج باملعزين يف ال�سابق».
كما قالت ملى (� 30سنة)“ :مل �أمتكن من �إلقاء النظرة
الأخرية على وجه والدتي التي توفيت بفريو�س كورونا
ووداعها كما جرت العادة ،بل دفنت فور وفاتها ،حتى
�إن طقو�س تقدمي واجب ال�ضيافة يف العزاء تغريت� ،إذ
باتت تقت�صر على تقدمي زجاجات املياه فقط يف بع�ض
الأحيان ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية من جهة ،وخ�شية
انت�شار كورونا من جهة ثانية».
•• طرابل�س-وكاالت

�شهد حميط جمل�س النواب الليبي،
وق �ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة ب��ال �ت��زام��ن مع
عقد جل�سته الثالثة ،التي و�صفت
بح�سب الليبيني بـ”امل�صارحة”،
ح��ول �أ��س�ب��اب ت��أج�ي��ل اال�ستحقاق
االنتخابي الذي كان مقررا ال�شهر
املا�ضي.
ورف��ع املحتجون الفتات يطالبون
م��ن خ�لال�ه��ا ب ��إج��راء االنتخابات
يف املوعد الذي اقرتحته املفو�ضية
العليا لالنتخابات يف  24يناير
اجل � � � ��اري ،ك �م��ا � �ش �ه��دت بنغازي
وقفات احتجاجية �أي�ضا بالتزامن
مع اجلل�سة.
يف هذا ال�سياق ،قال فرج �إمعرف،
�أ� �س �ت ��اذ الإع� �ل ��ام ب �ج��ام �ع��ة �سرت
الليبية� ،إن ال�شارع الليبي ينتظر
•• عوا�صم-وكاالت

ويف ال�سياق ذات��ه ،يقول ال�شاب ها�شم“ :كنت عري�سا
ل��وح��دي دون ح�ضور وال ��دي ،فقد تابعا حفل زفايف
املقت�ضب عرب �شا�شة الهاتف من خالل مواقع التوا�صل،
وال�سبب هو �إقفال املطارات يف عام .»2020
كما تقول هيا التي كانت تنتقي خامت اخلطوبة يف �أحد
حمالت املجوهرات يف بريوت“ :الأ�سبوع املقبل �سيكون
حفل عقد ق��راين و�سيح�ضره � 10أ�شخا�ص فقط”.
وي�صف خم�ت��ار �إح ��دى ال�ب�ل��دات اجلنوبية م��ا يحدث
لطقو�س الوفاة ،لدى حديثه عن تغري عادات املجتمع
اللبناين ،خ�صو�صا يف البلدات والقرى“ :كانت عائلة

ال�شخ�ص املتوفى ال ت�شعر بفقدان �أح��د �أف��راده��ا �إال
عندما ينق�ضي بع�ض الوقت ،نظرا الحت�ضان املجتمع
لها من خالل الزيارات املتكررة وت�أمني الطعام لأهل
امل�ي��ت واملبيت عندهم �أح�ي��ان��ا ،لكن �أه��ل امل�ي��ت �صاروا
يح�سون ب�أمل الفراق ب�سبب الوحدة».
وي�ضيف ملوقع “�سكاي نيوز عربية”“ :التغيري امتد
�إىل مرا�سم الزواج واخلطوبة �أي�ضا ،التي �صارت تعقد
يف �أ��ض�ي��ق ن �ط��اق وت�ق�ت���ص��ر ع�ل��ى الأه� ��ل ف�ق��ط عندما
تقام».
وو�صل الأم��ر �أخ�يرا �إىل حد مغاير للعادات فال زفة

حياة ما بعد كورونا
وعندما �سئل ع��ن زح��ف الطابع ال�ف��ردي على احلياة
االجتماعية يف لبنان� ،أو�ضح الباحث املخت�ص يف علم
االج �ت �م��اع ن ��زار ح �ي��در� ،أن احل �ي��اة يف م��رح�ل��ة م��ا بعد
كورونا تختلف حتما عما كنا نعرفه من ذي قبل.
و�أ�ضاف يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”“ :عندما
يتعلق الأمر بالعادات االجتماعية وبع�ض ال�سلوكيات،
مل تعد ال�ع�لاق��ات االجتماعية قائمة يف الأف ��راح وال
يف الأح��زان ،افتقدنا العالقات االجتماعية والزيارات
خ��وف��ا م��ن ال��وب��اء ،كما ت�غ�يرت وظيفة ال�سلوك وبتنا
ن��رى ذل��ك حتى يف طريقة ال���س�لام وت �ب��ادل القبالت
ومل�س الأيدي».
و�شرح الباحث“ :يتجه املجتمع للعي�ش �ضمن �أ�سرته
ال�ضيقة كما نالحظ يف امل��آمت وكذلك يف الأف��راح ،من
هنا ا�ستطاعت كورونا �أن تفر�ض الطابع الفردي على
العالقات االجتماعية».
ويعزو الأك��ادمي��ي اللبناين ه��ذا التحول �إىل الأزمات
االقت�صادية املتالحقة وغ�لاء املعي�شة ،التي �أجربت
ك�ث�يري��ن م��ن �أب �ن��اء ال�ط�ب�ق��ة ال��و��س�ط��ى يف ل�ب�ن��ان على
االبتعاد عن االجتماعات املكلفة والبقاء يف املنازل بعيدا
عن التجمعات اخلارجية.
و�إذ اعترب اخلبري االجتماعي ه��ذا التغيري طبيعيا،
فقد ر�أى �أن��ه من ال�صعب تخلي الأف��راد عن عاداتهم
االجتماعية بهذا الي�سر ،م�شريا �إىل �أن “ثمة عادات
�ستبقى ومن املمكن �أن تعود ،بينما قد ال يعود ال�سالم
باليد على �سبيل املثال».

تزامنا مع جل�سة الربملان ..الليبيون يطالبون باالنتخابات
ن �ت��ائ��ج ت �ل��ك اجل �ل �� �س��ة لتحديد
اخلطوات املقبلة يف احلالة الراهنة
التي تعي�شها البالد.
وت��وق��ع �أ� �س �ت��اذ الإع �ل��ام بجامعة
� �س��رت ،يف ت���ص��ري�ح��ات��ه لـ”�سكاي
ن�ي��وز عربية”� ،أن مي��دد الربملان
ف�ت�رة امل��رح �ل��ة احل��ال �ي��ة و�إرج � ��اء
االن �ت �خ��اب��ات مل ��ا ب �ع��د  24يناير
اجل��اري ،وه��ذا ما يرف�ضه ال�شارع
الليبي رف�ضا تاما.
وق� � ��ال ف � ��رج �إم � �ع� ��رف “للأ�سف
هناك توجه وتيار داخ��ل الربملان
ي�سعى بكل قوة �إىل متديد املرحلة
احل��ال�ي��ة؛ لأن�ه��م م�ستفيدون من
منا�صبهم ،وب ��إج��راء االنتخابات
�� �س� �ت� �ك ��ون ت� �ل ��ك ال � ��وج � ��وه خ � ��ارج

امل�شهد».
وت ��اب ��ع“ :امل�صلحة ال��وط �ن �ي��ة يف
الوقت الراهن هي تذليل العقبات
من جانب امل�ؤ�س�سات احلالية �أمام
اال�ستحقاق االنتخابي ،ولكن ما
ي �ح��دث ه ��و ال �ع �ك ����س مت ��ام ��ا؛ من
�أجل م�صالح �ضيقة ،ال�شارع يريد
اال��س�ت�ح�ق��اق االن�ت�خ��اب��ي لأن ��ه هو
احلل الوحيد لنزع فتيل ال�صراع
واالقتتال الداخلي».
يف ال�سياق ذات��ه ،توقعت النا�شطة
احل�ق��وق�ي��ة �أح�ل��ام ال�ي�ع�ق��وب��ي �أن
يتن�صل ال�ب�رمل��ان م��ن امل�س�ؤولية
امل� �ل� �ق ��اة ع �ل �ي��ه �أي� ��� �ض ��ا يف عرقلة
االنتخابات ،و�سيو�ضع الثقل على
املفو�ضية ورئي�سها عماد ال�سايح.

و�أك� � � ��دت ال �ن��ا� �ش �ط��ة احلقوقية،
يف ت���ص��ري�ح��ات�ه��ا لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن الوقفات االحتجاجية
�أم��ام الربملان يف طربق �ست�ستمر؛
م ��ن �أج � ��ل ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �إج � ��راء
العملية االنتخابية.
ال�شارع يوا�صل ال�ضغط
ح��ال��ة م ��ن اجل� ��دل ح ��ول �أ�سباب
ال �ت ��أج �ي��ل يف ظ��ل ��ض�غ��ط م�ستمر
م� ��ن ال � �� � �ش ��ارع ال� �ل� �ي� �ب ��ي ،فخالل
جل�سات ال�برمل��ان الأ�سبوع املا�ضي
تظاهر املئات �أم��ام مبنى الربملان
للمطالبة باالنتخابات.
كما �شهدت معظم امل��دن الليبية
تظاهرات ،حيث طالب املحتجون

ب�ضرورة �إجراء االنتخابات ك�سبيل
وحيد للخروج من الفو�ضى التي
ت�ع��اين منها ال �ب�لاد ،م��ؤك��دي��ن �أن
الو�ضع احلايل ال يحتمل الدخول
يف حالة �صراع �أو ال�ع��ودة للمربع
الأول مرة �أخرى.
حت��رك��ات ال �� �ش��ارع ال�ل�ي�ب��ي الأي� ��ام
امل��ا� �ض �ي��ة ��ص��اح�ب�ت�ه��ا ر� �س��ال��ة دعم
�أم�يرك�ي��ة ،حيث �أع�ل�ن��ت وا�شنطن
ت�أييدها لتحركات ال�شارع املطالب
ب� ��� �ض ��رورة �إج � � � ��راء االن �ت �خ ��اب ��ات
ال��رئ��ا��س�ي��ة وال�برمل��ان�ي��ة؛ ل�ل�ب��دء يف
بناء م�ؤ�س�سات �شرعية للبالد.
وق ��ال امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي ل ��وزارة
اخلارجية الأمريكية ،نيد براي�س،
�إن وا�شنطن تقف يف �صف ال�شعب

�صحف عربية :حركة النه�ضة حتت مق�صلة  25يوليو

�شكل قرار وزارة الداخلية التون�سية،
ب��و� �ض��ع ال �ق �ي��ادي و� �ص �ن��دوق حركة
النه�ضة الإخ��وان�ي��ة الأ� �س��ود ،ن��ورال��دي��ن ال�ب�ح�يري يف
الإقامة اجلربية ،بتهمة “�شبهة الإره��اب والتزوير”
منعرجاً جديداً خطرياً جتد فيه احلركة نف�سها فج�أة
وهي التي مل تتعاف بعد من �صدمة جتميد الربملان،
ومالحقة �أع�ضائه بقرار من الرئي�س قي�س �سع ّيد يف
 25يوليو -متوز املا�ضي.
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س الثالثاء� ،شنت حركة
النه�ضة ح�م�ل��ة ت���ش��وي��ه ممنهجة ب�ع��د ت�ف�ج��ر ق�ضية
القب�ض على نائب زعيم احلركة نورالدين البحريي،
�أح��د �أب��رز ق��ادة احل��رك��ة على ام�ت��داد �أرب�ع��ة ع�ق��ود ،ما
يعك�س ق��وة ال�صدمة التي تعر�ضت لها احلركة التي
مل تتجاوز خملفات ق��رارات الرئي�س ،التي ت�سببت يف
�إط�لاق عا�صفة ا�ستقاالت وان�شقاقات يف �صفوفها ،ما
دفعها للعمل على حماولة مللمة ال�شتاب ،با�ستهداف
الأجهزة الأمنية والق�ضائية يف تون�س.

رجل الظل الغام�ض
ويف ال�سياق ،تعر�ضت �صحيفة ال�ع��رب اللندنية� ،إىل
�سبب �صمت حركة النه�ضة املطبق على خرب اعتقال
قيادي الظل الآخر ،فتحي البلدي� ،أحد املتهمني بقيادة
اجلهاز ال�سري للحركة ،والذي �شغل منا�صب خطرية
يف وزارة الداخلية التون�سية ،منذ �سيطرة احلركة على
ال�سلطة بعد .2011
وت�ساءلت �أو�ساط �سيا�سية تون�سية عن �صمت النه�ضة
ع �ل��ى اع �ت �ق��ال ال �ب �ل��دي ،م �� �ش�يرة �إىل ت�ع�م��د احلركة
ال���ص�م��ت لتجنب ت�سليط ال���ض��وء �أك�ث�ر ع�ل��ى الرجل
ومهامه و�أدواره ،ما قد يعيد �إىل الواجهة ملف اجلهاز
ال�سري واخرتاق امل�ؤ�س�سة الأمنية ،وتورط احلركة يف
دع��م الإره ��اب ،وحماية �إرهابيني ،واغتيال القياديني
الي�ساريني الراحلني �شكري بلعيد وحممد الرباهمي.
والحظت هذه الأو�ساط �أنه يف الوقت الذي تتحرك فيه
النه�ضة بقوة ملتابعة و�ضع البحريي وت�أليف ق�ص�ص،
عن طريقة اعتقاله وو�ضعه حتت الإق��ام��ة اجلربية،
ف�إنها �أغفلت �أي حديث �أو �إ�شارة �إىل البلدي ومل تكلف
حمامياً مبتابعة و�ضعه والتهم املوجهة �إليه ،رغم �أن
الرجل كان مبثابة وزير دولة على امتداد عقد تقريباً
يف خدمة احلركة وقياداتها ،ومل يغادر من�صبه �إال بعد
 25يوليو -متوز املا�ضي.

قبل احلل واملحا�سبة!
من جهته قال “�إندبندنت عربية” �إن حركة النه�ضة
تتخبط اليوم يف �أزم��ة عميقة بعد ت��وايل اال�ستقاالت
يف �صفوفها ،وباتت تنتظر م�صريها بعد التهديدات
املُتتالية من الرئي�س قي�س �سع ّيد ،مُقا�ضاة الأحزاب
املتورطة يف التمويل الأجنبي ،يف �إ��ش��ارة �ضمنية �إىل
ال�ن�ه���ض��ة ،بينما حت ��دث م��راق �ب��ون ع��ن �إم�ك��ان�ي��ة حل
احل��زب واملتورطني معه ،يف التمويالت �أجنبية .وبع
�صدمة الأزم��ة الداخلية ،تعر�ضت احلركة �إىل �ضربة
موجعة جديدة ب�إيقاف القيادي ونائب رئي�س احلزب
وزير العدل الأ�سبق نورالدين البحريي.
ويف ه��ذا الإط��ار ق��ال �سرحان النا�صري ،رئي�س حزب
التحالف م��ن �أج��ل تون�س� ،إن “نور ال��دي��ن البحريي
حتوم حوله �شبهات �إجرامية خطرية ،وهو متورط يف
ق�ضايا عدة حني كان وزيراً للعدل».
واع�ت�بر النا�صري �أن��ه “بعد �إي�ق��اف ال�ب�ح�يري ،بد�أت
امل�ؤ�س�سة الق�ضائية التون�سية تتعافى” ،م�شرياً �إىل �أن

القوات الأمنية نفذت ما �صدر يف �ش�أنه من بطاقة جلب
ق�ضائية وقامت بعملها يف �إطار القانون».
مواجهة؟
وب � ��دوره ،ق��ال م��وق��ع “يونيفر�س تون�س” �إن و�ضع
نائب رئي�س حركة النه�ضة نورالدين البحريي قيد
الأقامة اجلربية مع القيادي فتحي البلدي “قرار مل
تنتظره احلركة التي كانت تعتقد �أنها فوق املحا�سبة،
وف ��وق ال�ت�ت�ب��ع ،ل�ك��ن �أق� ��دام وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ع�ل��ى هذا
الإج ��راء ال��ذي �أ�ستند فيه �إىل �صالحيات يتيحها له
قانون ال�ط��وارئ� ،سيدفع احلركة �إىل �إع��ادة النظر يف
كل ح�ساباتها» .و�أو�ضح املوقع �أن النه�ضة عزفت عن
تعديل القوانني التي ا�ستعملت �ضدها عندما كانت
احلاكم الفعلي للبالد “حتى ت�ستعمله �ضد خ�صومها
لتجد نف�سها اليوم �ضحية ه��ذا القانون ،وم��ن خالل
ردود فعل زوجة نورالدين البحريي �سعيدة العكرمي
يف اقتحامها ملركز الأم��ن واعتداء القيادي امل�ستقيل،

الليبي ،وتدعم �أي عملية لتعزيز
ا�� �س� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة ال � � �ب� �ل��اد ،حممال
ال�سلطات الليبية املعنية م�س�ؤولية
حتديد موعد جديد لالنتخابات
يف �أ�سرع وقت.
يف ه ��ذا الإط� � ��ار� ،أك� ��د الأك ��ادمي ��ي
الليبي حممد الهالوي� ،أن ال�شارع
ال �ل �ي �ب��ي ل ��ن ي �ت �ن ��ازل ع ��ن موعد
ق��ري��ب ل�لا��س�ت�ح�ق��اق االنتخابي
ال��ذي �أ�صبح عر�ضة للخطر بني
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة ال �ت��ي حتاول
التمل�ص من تهمة الت�أجيل.
و�أو�ضح الهالوي �أن الفرتة املقبلة
�ست�شهد ال�ع��دي��د م��ن التظاهرات
والوقفات االحتجاجية؛ للمطالبة
باال�ستحقاق ال��ذي ت�سعى معظم
الأج �� �س��ام ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف �إف�شاله
وا�ستمرار حالة ال�صراع والفو�ضى
و�ضياع مقدرات ال�شعب.
ب�ين قو�سني� ،سمري دي�ل��و على عون
�أمن نفهم العقلية التي ت�سود قيادي
النه�ضة يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع الأجهزة
الأمنية� ،إذ انهم يعتربون �أنف�سهم

فوق املحا�سبة».
وبعد �إطالق احلركة حملة وا�سعة �ضد قرار ال�سلطات
التون�سية ،يبدو �أن احلركة مل ت��درك التحوالت التي
ط��ر�أت على تون�س ،فقد ك��ان��ت احل��رك��ة “ترفع �شعار
املظلومية لكنها اليوم �ستدفع �ضريبة ما ارتكبته من
�أخطاء وجت��اوزات خالل ع�شر �سنوات من حكمها هي
الأ� �س��و�أ يف ت��اري��خ تون�س املعا�صر .و�إي �ق��اف البحريي
وال �ب �ل��دي وو��ض�ع�ه�م��ا يف الإق��ام��ة اجل�بري��ة ق��د يكون
البداية لك�شف ملفات ثقيلة يطالب التون�سيون بفتحها
م��ن م�ل��ف االغ �ت �ي��االت� ،إىل م�ل��ف امل��ال �ي��ة العمومية،
والتعوي�ضات� ،إىل ملف الت�سفري ،وغ�ير ذل��ك .فهل
�ستكون � ،2022سنة مواجهة جديدة؟».

�ساعة املحا�سبة
�أما موقع �شبكة ر�ؤية الإخبارية ،فلفت �إىل �أن احلركة
التي ُ�صدمت بقرار �إيقاف البحريي ،مل جتد للرد على
قرار قانوين� ،إال �إطالق “ حملة ممنهجة �ضد الأجهزة
الأمنية ،و�ضد الرئي�س قي�س �سع ّيد ،بذريعة تعر�ض
نائب رئي�سها نور الدين البحريي �إىل معاملة �سيئة يف
حماولة لت�شويه م�ؤ�س�سات الدولية و�أجهزتها الأمنية
والق�ضائية».
ورغ��م ذل��ك يالحظ امل��وق��ع� ،أن احلركة قوبلت بغياب
التعاطف ال�شعبي ال��وا��س��ع معها ،وب��ان���ص��راف الر�أي
العام عن دعمها� ،إال قلة من حلفائها ال�سيا�سيني� ،أو
املنتمني �إليها ،حيث قال تون�سيون للر�ؤية� ،إن “نائب
رئ�ي����س ح��رك��ة النه�ضة م��واط��ن تون�سي ع ��ادي يجب
�أن يحا�سب بالقانون مثل بقية املواطنني �إذا ارتكب
جتاوزات وجرائم».
ويف ال�سياق ق��ال الإع�لام��ي والنا�شط ال�سيا�سي حامت
بلحاج� ،إن “االنتقادات التي وجهت للأجهزة الأمنية
غري مفهومة ،خا�ص ًة �أن البحريي كان وزير عدل وكان
�ساكتاً على العديد من املمار�سات املخالفة للقانون”،
م�ضيفاً �أن “البحريي يتجرع من نف�س الك�أ�س التي
جترع منها معار�ضوه ،ومعار�ضو حكم النه�ضة خا�صة
م��ن ق �ي��ادات ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق» .واع �ت�بر �أن ب�ل�ح��اج� ،أن
الغنو�شي بعد غياب البحريي ،بات يف و�ضع حرج ،و�أن
القب�ض على البحريي ر�سالة قوية له ،مفادها �أن ال
�أحد فوق القانون ،و�أن املحا�سبة �ست�شمل اجلميع.

11

عوا�صم
نيودلهي
�أم ��رت ال�سلطات يف نيودلهي ال�سكان �أم����س ال�ث�لاث��اء بالبقاء يف
منازلهم خ�لال ع�ط�لات نهاية الأ��س�ب��وع بعد �أن ازادت الإ�صابات
بكوفيد 19-يف املدينة لأربعة �أمثالها خالل �أ�سبوع .و�أ�صيب رئي�س
وزراء الوالية بالعدوى بعد يوم واح��د فقط من �إلقائه كلمة �أمام
جتمع انتخابي دون ا�ستخدام كمامة.
وكان رئي�س وزراء دلهي �أرفيند كيجريوال من بني � 37379إ�صابة
جديدة بكوفيد� 19-سجلت يف الهند خالل الأربع والع�شرين �ساعة
املا�ضية .وبلغت الوفيات يف اليوم ال�سابق .124
ويعد ه��ذا �أع�ل��ى معدل �إ��ص��اب��ة يومي منذ ب��داي��ة �سبتمرب� -أيلول
ويعتقد اخلرباء �أن املتحور �أوميكرون �سريع االنت�شار بد�أ يحل حمل
املتحور دلتا مع ظهور �أح��دث موجة من الإ�صابات يف �أماكن مثل
نيودلهي رغم �أن ال�سلطات تقول �إن عدد من يدخلون امل�ست�شفى مل
يرتفع بعد.
وت�سجل نيودلهي �أكرث من �أربعة �آالف حالة �إ�صابة جديدة يوميا.
وق��ال نائب رئي�س وزراء الوالية ماني�ش �سي�سوديا �إن��ه على الرغم
من �أن املر�ضى تظهر عليهم �أعرا�ض خفيفة �أو ال تظهر ويتماثلون
لل�شفاء �سريعا� ،سيتعني على ال�سكان البقاء يف منازلهم �أيام ال�سبت
والأحد للحد من انت�شار الفريو�س.
وذكر يف م�ؤمتر �صحفي �أنه �سيتعني على معظم املكاتب جعل ن�صف
موظفيها يعملون من املنزل .و�أ�ضاف �أنه يتعني على امل�صابني البقاء
يف منازلهم قدر الإمكان حتى تتمكن امل�ست�شفيات من التعامل مع
احلاالت الأكرث خطورة.
وا�شنطن

ي �ب��د�أ التحقيق ال ��ذي ي�ج��ري��ه ال�ك��وجن��ر���س الأم��ري �ك��ي يف الهجوم
الدامي الذي �شنه �أن�صار الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب يف ال�ساد�س
من يناير -كانون الثاين على مبنى الكوجنر�س جل�سات علنية ملدة
�أ�سابيع �ست�سلط ال�ضوء على التحقيق مع ا�شتداد احلملة االنتخابية
النتخابات التجديد الن�صفي يف نوفمرب  -ت�شرين الثاين.
ومت �إج ��راء التحقيق يف �أ� �س��و�أ ه�ج��وم على الكوجنر�س منذ حرب
 1812يف جل�سات مغلقة �إىل حد كبري حتى الآن .و�أج��رت جلنة
جمل�س ال �ن��واب اخل��ا��ص��ة ب�ه��ذا الأم ��ر يف  6ي�ن��اي��ر -ك��ان��ون الثاين
م �ق��اب�لات م��ع �أك�ث�ر م��ن �� 300ش��اه��د ح ��ول �أع �م��ال ال�ع�ن��ف التي
ارتكبها �أن�صار ت��رام��ب ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�سعون �إىل �إل�غ��اء هزميته يف
االن�ت�خ��اب��ات ورد ت��رام��ب عليها .ويت�سابق �أع���ض��اء اللجنة لإنهاء
عملهم قبل انتخابات الثامن من نوفمرب ت�شرين الثاين .ويدرك
الأع�ضاء الدميوقراطيني ال�سبعة والع�ضوان اجلمهوريان باللجنة
�أن جهودهم ميكن �أن تتوقف �إذا ا�ستعاد اجلمهوريون الأغلبية يف
جمل�س النواب وفقا ملا ترجحه التوقعات.
جوهان�سربغ
متت ال�سيطرة �صباح �أم�س الثالثاء على احلريق يف برملان جنوب
افريقيا الذي اندلع على مدى يومني ،كما �أعلن الناطق با�سم جهاز
الإطفاء يف املدينة جريماين كارليز لوكالة فران�س بر�س.
وك��ان احلريق اندلع جم��ددا بعد ظهر االثنني بعدما خمد لفرتة
وجيزة ،وعمل رجال االطفاء على �إخماده م�ساء و�سط رياح قوية.
وقال كارليز “لقد ت�أججت النريان ب�سبب الرياح القوية من جهة
اجلنوب ال�شرقي لكن رج��ال االط�ف��اء متكنوا من ال�سيطرة عليها
قبيل منت�صف الليل” ( 22,00ت غ) .و�أ�ضاف �أن النريان “جتددت
لبع�ض الوقت قبل خم�س �ساعات ( 3,00ت غ) لكن عنا�صر االطفاء
متكنوا من �إخمادها».
و�صباحا ،تواجدت �أرب��ع �شاحنات جلهاز االطفاء يف املكان وحواىل
ع�شرين �إطفائيا “ملتابعة تطور الو�ضع خالل النهار” كما �أو�ضح
املتحدث .والأح��د كانت القاعة التي يجل�س فيها ال�ن��واب مدمرة
بالكامل .يف هذا الق�سم الأحدث من املبنى ال�شا�سع الذي ي�ضم ثالثة
مباين �ش ّيدت يف حقبات خمتلفة ،ا�ضطر رج��ال االط�ف��اء يف بادئ
الأمر اىل الرتاجع االحد يف مواجهة كثافة النريان قبل ان يعملوا
على اخمادها ليال� .ألقي القب�ض على رجل يبلغ من العمر  49عاما
يف الربملان الأحد بتهمة “ال�سطو واحلريق املتعمد” و�سيمثل �أمام
الق�ضاء الثالثاء .واندلع احلريق فجر الأحد يف �أقدم جناح باملبنى
الذي اجنز بنا�ؤه العام .1884

مقتل �ضابطني �إ�سرائيليني
�إثر حتطم مروحية ع�سكرية

•• القد�س�-أ ف ب

�أع �ل��ن اجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي ف�ج��ر �أم ����س ال�ث�لاث��اء �أنّ اث�ن�ين م��ن �ضباطه
قتال و�أ�صيب ثالث بجروح متو�سطة اخل�ط��ورة ليل االثنني �إث��ر حتطم
مروحيتهم يف البحر املتو�سط �أثناء رحلة تدريبية ،م�شرياً �إىل �أ ّن��ه فتح
حتقيقاً يف احل��ادث .وقال اجلي�ش يف بيان �إنّ املروحية البحرية وهي من
طراز “�أتاليف” كان على متنها طاقم من ثالثة �أف��راد حني ّ
حتطمت يف
البحر قبالة �سواحل مدينة حيفا (�شمال) �أثناء مهمة تدريبية.
و�أو�ضح البيان �أ ّن��ه فور وقوع احل��ادث هرعت فرق �إنقاذ ،مبا فيها طواقم
من البحرية الإ�سرائيلية ،النت�شال �أف��راد الطاقم الثالثة وه��م طياران
و”مراقب جوي» .و�أ�ضاف �أ ّنه بعد انت�شال ال�ضباط الثالثة جرت حماوالت
لإنعا�ش الطيارين لك ّنهما فارقا احلياة ،يف حني �أنّ املراقب اجلوي “�أ�صيب
ب�ج��روح متو�سطة اخل �ط��ورة» .وال�ضابطان ال�ل��ذان لقيا م�صرعهما هما
اللفتنانت كولونيل �إيرز �سحياين والكابنت حني فوغيل .واعلن م�ست�شفى
رامبام ان ال�ضابط امل�صاب حالته م�ستقرة .و�إثر احلادث �أمر قائد �سالح
اجلو الإ�سرائيلي اجلرنال �أميكام نوركني بتجميد كل التدريبات اجلوية
وبوقف ا�ستخدام مروحيات �أتاليف م�ؤقتاً ،كما �ش ّكل جلنة برئا�سة �ضابط
كبري للتحقيق يف �أ�سباب هذا احلادث .ومل ي�شر اجلي�ش يف بيانه �إىل الأ�سباب
املحتملة لهذا احلادث الذي نادراً ما ي�شهد مثله �سالح اجلو الإ�سرائيلي.
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�س�ؤال يف و�ضع معقّد ب�شكل خا�ص:

بعد تفكك االحتاد :هل توجد هوية وطنية رو�سية...؟
ا•• لفجر �-سريجي فيديونني –ترجمة خرية ال�شيباين
�صادف �شهر دي�سمرب من العام املنق�ضي الذكرى
الثالثني حلدث عاملي :تفكك االحتاد ال�سوفياتي .من
بني الدول اخلم�س ع�شرة املنبثقة عن ذاك التفكك،
���واح عديدة،
يظل االحت���اد ال��رو���س��ي
ً
ا�ستثناء م��ن ن ٍ

تتجاوز حجمه �أو وزنه الدميوغرايف �أو نفوذه ال�سيا�سي
يف املنطقة .يف الواقع ،م�سارها االجتماعي وال�سيا�سي
ال��ف��ري��د ،مي�� ّي��ز رو���س��ي��ا ع��ن غ�يره��ا م��ن اجلمهوريات
ال�سوفياتية ال�سابقة.
هل توجد هوية وطنية رو�سية؟ لقد ف�شلت ال�سيا�سات
التي ُن ِفّذت على مدى الثالثني عا ًما املا�ضية يف تقدمي

�إجابة وا�ضحة على هذا ال�س�ؤال -وهو �أمر معقد ب�شكل
خا�ص ،يف هذا البلد الذي يتميز بتنوع عرقي وثقايف
كبري ،وي���ؤدي �إىل تنمية عالقة ملتب�سة مع املا�ضي
ال�سوفياتي والإمرباطوري ،على �أقل تقدير.
املا�ضي ال�سوفياتي ال يزال حا�ضرا
على عك�س �أوك��ران��ي��ا امل���ج���اورة ،ي��وا���ص��ل املا�ضي

ال�ســــوفياتي ت��وف�ير م��ر���س��اة ه��وي��ة ق��وي��ة للدولة
الرو�سية.
متا ًما مثل بيالرو�سيا التي �سعت معها طوال ع�شرين
عا ًما اىل بناء “دولة وحدة” ،مل متجد رو�سيا اخلروج
من احلقبة ال�سوفياتية باعتباره �أ�سطورة ت�أ�سي�س �أو
والدة وطنية جديدة.
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يتم االحتفال هناك بالن�صر الكبري
يف  9مايو  1945باعتباره احلدث
امل��وح��د ال��رئ �ي �� �س��ي ،وال � ��ذي ه��و يوم
وط�ن��ي� ،أك�ثر بكثري م��ن ي��وم رو�سيا،
ال � ��ذي ي �ت��م االح �ت �ف��ال ب ��ه م �ن��ذ عام
 1992يف ذكرى اعتماد �إعالن �سيادة
اجل�م�ه��وري��ة اال��ش�تراك�ي��ة االحتادية
ال�سوفياتية الرو�سية يف  12يونيو
� ،1990أو يوم الوحدة الوطنية (�أو
ال�شعبية) .يتم االحتفال بهذا الأخري،
يف  4ن ��وف �م�ب�ر م �ن ��ذ ع � ��ام 2005
�إح �ي ��اء ل��ذك��رى حت��ري��ر امليلي�شيات
ال�شعبية ملو�سكو من احتالل القوات
البولندية عام  ،1612ونهاية زمن
اال�ضطرابات م��ع االنتخاب الالحق
لأول قي�صر من �ساللة رومانوف.
لقد رفع احلكام احلاليون لرو�سيا،
املولودون يف اخلم�سينات وال�ستينات
م��ن ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،ذك ��رى الفرتة
ال�سوفياتية املت�أخرة تدريجياً �-سنوات
بريجنيف (�- )1982-1964إىل
م��رت�ب��ة امل�ث��ل الأع �ل��ى امل �ع �ي��اري ،وهي
منوذج لالحتاد ال�سوفياتي “اجليد».
وبالن�سبة لأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
ف�ل�ادمي�ي�ر ج �ي �ل �م��ان ،ه � ��ذه �صورة
م�ن� ّم�ق��ة ل�ن�ظ��ام ��س��وف�ي��ات��ي خ ��الٍ من
ال �ع �ي��وب امل�ت��أ��ص�ل��ة ف �ي��ه ،م�ث��ل نق�ص
امل��واد اال�سا�سية �أو االنتهاك املنهجي
للحريات املدنية.
وم� ��ن خ �ل�ال ال� �ت ��ذرع ب��احل �ن�ين �إىل
هذا “الع�صر الذهبي” ال�سوفياتي،
ي��وا��ص��ل ف�لادمي�ير ب��وت�ين وحا�شيته
و�صف انهيار االحتاد ال�سوفياتي ب�أنه
“م�أ�ساة” و “كارثة».
بل و�أك�ثر من ذل��ك ،يرمز االحتاد
ال �� �س��وف �ي��ات��ي ،يف ن �ظ��ر ال�سلطات
ال��رو��س�ي��ة� ،إىل ال�ق��وة اجليو�سيا�سية
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت مت��ار� �س �ه��ا م��و� �س �ك��و يف
امل��ا� �ض��ي ع �ل��ى ج ��زء م��ن ال �ع��امل بعد
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة .وبالتايل،
ف ��إن الإ� �ش ��ارات العلنية �إىل االحتاد
ال�سوفياتي ت�سمح لرو�سيا املعا�صرة
ب �ت�بري��ر ط �م��وح��ات �ه��ا احل ��ال �ي ��ة ،مع
احل�ف��اظ على ه��ال��ة قوتها العظمى،
والتي ترتجمها على وجه اخل�صو�ص
مكانة الع�ضو الدائم يف جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة.
ه��ذه احلالة الذهنية ،التي حملها
ال �ك��رم �ل�ين ل �� �س �ن��وات ،مت تكري�سها
قانونيًا مبنا�سبة مراجعة الد�ستور
ال��رو� �س��ي ع ��ام  ،2020ح�ي��ث تن�ص
امل� ��ادة  67.1الآن ع�ل��ى �أن االحت ��اد
الرو�سي هو “الوريث” �أو “اخلليفة
قانونا” ،لالحتاد ال�سوفياتي.
نهاية امرباطورية؟
وعلى عك�س ال��رواي��ات التاريخية
ال �ت��ي طبقتها دول م��ا ب�ع��د االحت ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي الأخ� � ��رى ،ف � ��إن رو�سيا
اجلديدة حتافظ على عالقة ملتب�سة
م ��ع ت��اري �خ �ه��ا الإم �ب��راط � ��وري .بعد
ث�لاث�ين ع��ا ًم��ا م��ن ��س�ق��وط االحت ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي ،و�أك�ث��ر م��ن ق ��رن على
�سقوط �إمرباطورية رومانوف ،بقي
ال�س�ؤال “�أين تنتهي الإمرباطورية
و�أي� ��ن ت �ب��د�أ الأمة؟” ب ��دون �إجابة
ن �ه��ائ �ي��ة يف امل �ن��اق �� �ش��ات الرو�سية.
ّ
وف�ضل حكام رو�سيا م��ا بعد االحتاد
ال�سوفياتي الرتويج لقراءة م�ستمرة
للتاريخ الوطني ،والتي تربط الأوقات

فالدميري بوتني ي�صافح ممثلي العديد من الطوائف الدينية املوجودة يف رو�سيا

�سريجي �سوبيانني واجلرمية العرقية يف مو�سكو

بلد يتميز بتنوع عرقـي وثقايف كبيـر ،وتخرتقــه عالقــة ملتب�ســة مع املـا�ضي ال�سـوفياتي والإمرباطوري
الإجماع املحافظ املفرت�ض لي�س الع�صا ال�سحرية التي جتعل من املمكن التغلب على االنق�سامات الداخلية
امل�ع��ا��ص��رة بالقي�صرية وال�شيوعية
با�سم احلفاظ على دولة قوية ودائمة
يف م�ساحة �أورو�آ�سيوية وا�سعة.
وم ��ع ذل� ��ك�� ،ص�ح�ي��ح �أن رو�سيا،
ح �ت��ى ال � �ي ��وم ،ت �� �ش � ّك��ل دول � ��ة بحجم
�إم�ب��راط� ��وري� ��ة ،رغ� ��م “تقل�صها”،
ت���ش�م��ل م �ن��اط��ق احت� ��دت � �س��اب � ًق��ا عن
طريق الغزو �أو مبوافقة طوعية �إىل
حد م��ا .ه��ذه املناطق ،التي ا�ستفادت
م ��ن و�� �ض ��ع م �ن��اط��ق ح �ك��م ذات� � ��ي يف
ب��داي��ة احلقبة ال�سوفياتية و�سمّيت
م�ن��ذئ��ذ “جمهوريات” ،ه��ي مراكز
تركيز عالٍ ملجموعات عرقية بلغاتها
وثقافاتها وعاداتها ،التي تختلف عن
تلك اخلا�صة بالأغلبيــــة الإثنية يف
البالد.
وت �ن �ت �م��ي ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن الزعماء
امل �ح �ل �ي�ي�ن وال� �ك ��رم� �ل�ي�ن اىل نظام
احل� �ك ��م الإم� �ب ��راط � � ��وري ب� � ��د ًال من
ال�ن�ظ��ام ال �ف �ي��درايل ،مب��ا ان ممار�سة
ه ��ؤالء الزعماء لل�سلطة دون منازع
م�شروطة ب�إعالن ال��والء الكامل� ،إن
مل يكن اخل���ض��وع للمر�شد الأعلى:
فالدميري بوتني.
وميثل احل�ف��اظ على ه��ذا الف�ضاء
الف�سيف�سائي ،ال��ذي و�صفه الرئي�س
ب�أنه “عمل بطويل” للرو�س ،م�صدرًا
م �ه � ًم��ا ل���ش��رع�ي��ة ال �ن �ظ��ام ال�سيا�سي
ال�ق��ائ��م .خ�لال “احلرب ال�شي�شانية
الثانية” و� �ض��ع ب��وت�ين ،ال ��ذي عني
رئي�سً ا للوزراء قبل �أن يخلف بوري�س
ي�ل�ت���س�ين ك��رئ�ي����س ل �ل��دول��ة ،الأ�س�س
ل �� �ص��ورت��ه ك ��رج ��ل ق� ��وي ق � ��ادر على
احتواء التهديد االنف�صايل و�ضمان
النظام والأمن للجميع.
وبالتايل ،ف�إن االنتهاكات ال�سلطوية
ل �ل �ن �ظ ��ام م � �ب ��ررة م � ��ن خ �ل ��ال ه ��ذا
اال� �س �ت �ق ��رار ،وال� � ��ذي � �س �ي �ك��ون �أح ��د
�أه��داف��ه ت �ف��ادي م��رح�ل��ة ج��دي��دة من
تفكك البالد.
�إال �أننا ر�أينا هذا اخلوف من تفكك

ال ��دول ��ة ي �ت�لا� �ش��ى مب � ��رور ال�سنني،
حيث �أ�صبحت وح��دة �أرا��ض��ي البالد
“ب�أي ثمن” مو�ضع جدل تدريجيًا.
ولن�ستح�ضر ��ش�ع��ار “ ل�ن�ت��وق��ف عن
�إط � �ع� ��ام القوقاز” ،ال � ��ذي �أطلقه
ال �ق��وم �ي��ون ال ��رو� ��س يف �أوائ � � ��ل عام
 2010وبدعم من املعار�ض �أليك�سي
ن��اف��ال�ن��ي ل�لاح�ت�ج��اج ع�ل��ى حتويالت
امليزانية التي تتلقاها اجلمهوريات
امل�سلمة يف ��ش�م��ال ال �ق��وق��از ،وتعترب
غري متنا�سبة.
م �ث��ال �آخ ��ر �أك�ث�ر ح��داث��ة :اجلدل
احل��اد بني فالدميري بوتني واملخرج
�ألك�سندر ��س��وك��وروف ،ع�ضو املجل�س
الرئا�سي الرو�سي حلقوق الإن�سان،
ال��ذي اق�ترح “التخلي عن” املناطق
“التي مل تعد ترغب يف العي�ش معنا
يف نف�س الدولة ووفق نف�س القوانني
االحتادية .وقد حذر الرئي�س الرو�سي

يف رده ،من �إع��ادة �إن�ت��اج “ال�سيناريو
اليوغو�ساليف” يف رو�سيا ،م�شريًا �إىل
احلروب العرقية التي دارت يف �إقليم
يوغو�سالفيا ال�سابقة يف الت�سعينيات.
التنوع اجلوهري
ولئن ظل بناء الأمة يف رو�سيا يت�سم
بعمق باملا�ضي الإمرباطوري للبالد،
ف�إن ال�سلطات ت�سعى �إىل تعبئة القيم
ال�ت��ي ي�ف�تر���ض �أن جت�م��ع �أك�ب�ر عدد
ممكن م��ن ال�ن��ا���س .وه��ذه ه��ي القيم
الوطنية واملحافظة �أو “التقليدية”
التي تروج لها الدولة والفاعلني �شبه
احل�ك��وم�ي�ين ،مب��ا يف ذل��ك املعار�ضة
ال�ب�رمل��ان �ي��ة امل ��وال �ي ��ة ل �ل �ك��رم �ل�ين �أو
الكني�سة الأرث��وذك���س�ي��ة الرو�سية �أو
ال�سلطات الروحية الإ�سالمية .ومع
ذل� ��ك ،ف � ��إن ه ��ذا الإج� �م ��اع املحافظ
امل �ف�تر���ض ل�ي����س ال�ع���ص��ا ال�سحرية

ال�ت��ي جتعل م��ن املمكن التغلب على
االنق�سامات الداخلية.
�أحدها يُرمز �إليه بالفجوة امل�ستمرة
ب�ي�ن الإث� �ن� �ي ��ات وال ��دمي ��وق ��راط �ي ��ة،
امل�ج�ت�م��ع الإث �ن��ي-ال �ث �ق��ايف وجمتمع
امل ��واط �ن�ي�ن .ه ��ذا ال�ت�م�ي�ي��ز ه ��و �أو ًال
وق�ب��ل ك��ل ��ش��يء م�صطلحي :م��ا هو
“رو�سي” ”،ال�صفة املتعلقة باللغة
والثقافة وال�ع��رق “ال ت�ساوي ما هو
“من رو�سيا”� ”،صفة تتعلق بالدولة
واملجال العمومي“ .لكنه يعك�س � ً
أي�ضا
واقعًا ملمو�سً ا  :من بني ما يقرب من
 146مليون ن�سمة يف البالد  ،ينتمي
ح ��وايل  30م�ل�ي��و ًن��ا �إىل جمموعات
عرقية �أقلية “�أو “قوميات” .وت�شري
ال �ع��دي��د م ��ن ه ��ذه امل �ج �م��وع��ات �إىل
نف�سها على �أنها �أمم ،وميكن يف بع�ض
النواحي  ،و�صفها على هذا النحو.
ك �م ��ا ي �ت ��م ال �ت �ع �ب�ي�ر ع� ��ن التنوع

اجل � ��وه � ��ري يف ال �� �س �ي ��اق ال ��رو� �س ��ي
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��دي�ن��ي .ف ��إىل جانب
ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ع �ظ �م��ى م ��ن املواطنني
م��ا ي�صل �إىل  70ب��امل��ائ��ة� ،أو مائةم �ل �ي��ون ��ش�خ����ص -ي �ع �ل �ن��ون �أنف�سهم
كم�سيحيني �أرثوذك�س “رغم �أن هذا
هو تعريف ثقايف ولي�س دينيًا” ،ف�إن
 20مليون ن�سمة م��ن �سكان رو�سيا
هم من الثقافة �أو الدين الإ�سالمي.
ع �ل��اوة ع �ل��ى ذل � ��ك ،م ��ن امل ��رج ��ح �أن
ت��زداد ن�سبة ه ��ؤالء ال�سكان امل�سلمني
يف العقود املقبلة ،ب�سبب االجتاهات
ال��دمي��وغ��راف �ي��ة وع ��ام ��ل الهجرة،
مم��ا �سيكون ل��ه ع��واق��ب وخيمة على
مناق�شات الهوية يف البالد.
�إن تعزيز الع�ضوية يف جمتمع من
امل��واط�ن�ين ال��رو���س ميكن �أن ي�ساعد
يف جت��اوز ه��ذه االخ�ت�لاف��ات العرقية
والثقافية .وم��ع ذل��ك ،م��ن الناحية

حمت الأزمة الأوكرانية نهائيا فكرة م�شروع تكامل وطني حمتمل بني رو�سيا و�أوكرانيا
ل��ق��د ر�أي���ن���ا
اخل�������������وف
م����ن تفكك
ال�������دول�������ة
يتال�شى على
م��ر ال�سنني

العملية ،ف�إنه ي�صطدم با�ستمرار كره
الأجانب “املنت�شر” ال��ذي ي�ستهدف
م��ا ي�سمى ب��الأق�ل�ي��ات امل��رئ�ي��ة والتي
يطلق عليها ع��ادة “الأ�شخا�ص ذوي
املظهر غري ال�ساليف».
ك ��ره الأج ��ان ��ب ه� ��ذا ،ال ي�ستثني
م��واط �ن��ي رو� �س �ي��ا ع��رق � ًي��ا م ��ن غري
ال��رو���س ،ال��ذي��ن ي�ت�ع��ر���ض ممثلوهم
ب�شكل منهجي للو�صم والتمييز .ان
الأق�ل�ي��ات� ،أك��ان��ت �أ�صلية �أم هاجرت
م�ؤخ ًرا “على �سبيل املثال من بلدان
�آ�سيا الو�سطى” ،هي �أهداف لأعمال
�شغب عرقية �أو عن�صرية ،كما كان
احل��ال يف ك��ون��دوب��وج��ا ،ك��اري�ل�ي��ا ،عام
� ،2006أو ب�ي�ري��ول �ي��وف��و� ،إح ��دى
�ضواحي مو�سكو اجلنوبية الغربية،
ع� ��ام  .2013وي �� �ص �ع��ب � ً
أي�ضا
احل��دي��ث ع��ن جم�ت�م��ع وط �ن��ي يلتزم
بوعي بالدولة وقوانينها ،ال�ستخدام
ال�ت�ع��ري��ف الكال�سيكي ل�ل�أم��ة الذي
اق�ت�رح��ه م��ار��س�ي��ل م��و���س ،يف �سياق
ال ي �ث��ق ف �ي��ه ال �ك �ث�ي�ر م ��ن ال ��رو� ��س
بامل�ؤ�س�سات العامة .وهكذا ،ف�إن �أكرث
م ��ن  50ب��امل��ائ��ة م ��ن امل�ستجوبني
ال ي �ث �ق��ون ب��ال �� �ش��رط��ة وال�سلطات
الإقليمية واملحلية ،يف حني �أن ن�سبة
ان�ع��دام الثقة يف احلكومة والربملان
والأح � ��زاب ال�سيا�سية ،ت�ت�ج��اوز 60
باملائة.
االختيارات امللتب�سة
لل�سلطات الرو�سية
جتد هذه الديناميكيات املت�ضاربة
��ص��دى يف ال�ت�ب��ا���س اال�سرتاتيجيات
ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا ال���س�ل�ط��ات الرو�سية
للتعاطي معها.
�أو ًال ،تدين ال�سلطات الرو�سية علناً
�أي تعبري عن كره الأجانب ،لكنها يف
الواقع ت�ساهم يف �إ�ضفاء ال�شرعية على
املواقف املعادية للأجانب من خالل
ا��س�ت�خ��دام مفاهيم م�ث��ل “اجلرمية

القطيعة النهائية مع اوكرانيا

يوجد داخل البالد العديد من الأقليات ،التي حتاول العثور على مكانها يف جمموعة يهيمن عليها العرق الرو�سي

الف�سيف�ساء الرو�سية من �سيجمعها ؟

جمتمع حمافظ

العرقية” �أو ن�شر خ�ط��اب مناه�ض
ل�ل�ه�ج��رة .ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،يعترب
ع�م��دة مو�سكو ��س�يرج��ي �سوبيانني،
�أن “اجلرمية العرقية” هي “�إحدى
امل �� �ش��اك��ل الرئي�سية” للعا�صمة
ال��رو��س�ي��ة ،وي��ري��د ا��س�ت�ب��دال العمال
املهاجرين يف مواقع البناء ب�أ�شخا�ص
“بجودة �أعلى”� ،أي مواطنني رو�س
من املناطق املحيطة مبو�سكو.
ومع ذل��ك ،منذ بداية العقد الأول
من القرن احلادي والع�شرين ،قامت
ال�سلطات الرو�سية بقمع اجلماعات
القومية املتطرفة ال�صغرية ،وت�سعى،
يف ال���س�ي��اق اجل�ي��و��س�ي��ا��س��ي اجلديد
الذي يتميز مبواجهة حادة بني رو�سيا
وال�غ��رب� ،إىل توجيه الكراهية التي
ي�شعر بها العديد م��ن �سكان البالد
جتاه املهاجرين والأقليات العرقية،
على الدول الغربية .يف الواقع ،ت�سبّب
� �ض��م ��ش�ب��ه ج ��زي ��رة ال �ق ��رم م ��ن قبل
رو�سيا عام  2014يف انخفا�ض كبري
يف كراهية الأجانب الداخلية ،والتي
�أع�ي��د توجيهها جزئيًا �إىل الواليات
املتحدة و�أوكرانيا.
ث��ان� ًي��ا ،ي�برز ال �ق��ادة ال��رو���س ب�شكل
م �ن �ه �ج��ي اخل � �ط � ��اب ح� � ��ول رو� �س �ي ��ا
كدولة “متعددة الأع��راق والأديان”،
وي�صرون على امل�ساواة بني املواطنني
م ��ن خم�ت�ل��ف االن� �ت� �م ��اءات العرقية
�أو ال��دي �ن �ي��ة .ل�ك��ن يف ن�ف����س الوقت،
ي�ستثمرون ال�ي��وم �أك�ث�ر يف الرتويج
مل���ص�ط�ل��ح “الرو�س” ،ول�ي����س “من
االحت � ��اد الرو�سي” ،ب �ه��دف تعزيز
�سيا�سة ت�أثريهم يف ال�شتات الرو�سي
يف ف�ضاء االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق،
وما بعده� .إن ق��رار فالدميري بوتني
ب ��إن �ه��اء ال�ت�ع�ل�ي��م الإج � �ب� ��اري للغات
الأقليات يف امل��دار���س العامة الواقعة
يف �أرا�� �ض ��ي اجل �م �ه��وري��ات امل�ستقلة،
يتناق�ض م��ع ه��ذا اخل�ط��اب الر�سمي
ويزرع بذور النزاعات امل�ستقبلية.
�أخ�يرًا ،و�ضعت الأزم��ة الأوكرانية،
التي ال ت��زال نتائجها غ�ير حمددة،
ح��دا ،وب�شكل نهائي ،لفكرة م�شروع
ت �ك��ام��ل وط �ن��ي حم�ت�م��ل ب�ي�ن رو�سيا
و�أوك��ران�ي��ا .لقد حت��ررت الثانية من
الأوىل� ،سواء على امل�ستوى ال�سيا�سي
�أو االق �ت �� �ص��ادي �أو ال �ث �ق��ايف �أو حتى
ال� ��روح� ��اين -م� ��ع �إن� ��� �ش ��اء الكني�سة
الأرثوذك�سية الأوكرانية ،يف دي�سمرب
 ،2018امل �ل �ح �ق ��ة ببطريركية
الق�سطنطينية.
وهذا االنف�صال بني بلدين قريبني
ت��اري�خ�ي�اً وث�ق��اف�ي�اً مي�ك��ن �أن يعطي
دفعة جديدة لبناء الدولة يف رو�سيا،
كما هو احلال يف �أوكرانيا .ومع ذلك،
م�ن��ذ ��ض��م �شبه ج��زي��رة ال �ق��رم ،وجد
االحتاد الرو�سي نف�سه يف موقف دولة
كانت حدودها و�ستظل متنازع عليها
من خارج البالد.
ميكننا �أن ن�لاح��ظ �أي��ً��ض��ا �أن��ه بعد
ث�ل�اث�ي�ن ع ��ا ًم ��ا م ��ن ن �ه��اي��ة االحت� ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي ،ال ت ��زال ه�ي��اك��ل هوية
امل �ج �ت �م��ع ال ��رو�� �س ��ي غ �ي�ر حم � ��ددة،
والعقبات التي حت��ول دون التوحيد
الوطني ال تزال عديدة.
*دكتور يف العلوم ال�سيا�سية من املعهد
الوطني للغات واحل�ضارات ال�شرقية،
وا�ستاذ م�ساعد وباحث م�ؤقت يف
احل�ضارة الرو�سية ،جامعة ال�سوربون.
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ا�ستجواب ترامب واثنني من �أبنائه بق�ضية احتيال �ضريبي
•• نيويورك�-أ ف ب

�أعلنت النيابة العامة يف نيويورك �أنّ املدّعية العامة للوالية
ليتي�سيا جيم�س طلبت اال�ستماع �إىل �أق��وال ك ّل من الرئي�س
ال�سابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته �إيفانكا
ب�صفتهم �شهود ،وذل��ك يف �إط��ار حتقيق جتريه ب�شبهة تو ّرط
“منظمة ترامب” بجرائم احتيال �ضريبي.
و�أودع��ت جيم�س حمكمة والية نيويورك العليا وثيقة طلبت
فيها اال��س�ت�م��اع �إىل �أق ��وال ه� ��ؤالء ال�شهود ال�ث�لاث��ة يف �إطار
التحقيق وا�سع النطاق ال��ذي ب��د�أت��ه يف �آذار-م��ار���س 2019
لتبيان ما �إذا كانت املجموعة القاب�ضة التي ميلكها ترامب

و�أ�سرته متو ّرطة فع ً
ال يف جرائم احتيال �ضريبي.
وقال ناطق با�سم مكتب املدّعية العامة �إ ّنها “تريد من دونالد
ت��رام��ب ودون��ال��د ت��رام��ب ج��ون�ي��ور و�إي�ف��ان�ك��ا ت��رام��ب الإدالء
ب�أقوالهم حتت الق�سم».
ويف  7ك��ان��ون الأول-دي �� �س �م�بر ،ك�شفت �صحيفة “وا�شنطن
بو�ست” �أنّ جيم�س طلبت م��ن ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق احل�ضور
�شخ�صياً �إىل مكتبها بعد �شهر متاماً� ،أي يف  7كانون الثاين/
يناير ،للإدالء ب�أقواله يف هذه الق�ضية ،يف معلومة مل ي�ؤ ّكدها
�أيّ م�صدر ر�سمي.
ويف  20ك��ان��ون الأول-دي���س�م�بر ،ت�ق�دّم الرئي�س اجلمهوري
ال���س��اب��ق ب�شكوى ��ض� ّد امل� ّدع�ي��ة ال�ع��ام��ة املنتمية �إىل احلزب

ال��دمي��وق��راط��ي ،م � ّت�ه �م �اً �إ ّي ��اه ��ا ب� ��إج ��راء حت�ق�ي�ق�ه��ا بدوافع
�سيا�سية.
وم�ساء االثنني� ،أر�سل الرئي�س ال�سابق جليم�س مقرتحا من
� 20صفحة ل”�إلغاء” مذكرات اال�ستدعاء .ويف بيان �أ�صدروه
االثنني ،ا ّتهم حمامو عائلة ترامب املدّعية العامة ب�أ ّنها تدير
ه��ذا التحقيق “مبا ميثل تهديداً لدميوقراطيتنا” ،مبا يف
ذلك “انتهاك احلقوق الد�ستورية الأ�سا�سية».
وردت املدعية يف بيان “منذ �أكرث من عامني� ،سعى �أفراد من
عائلة ت��رام��ب ومنظمة ت��رام��ب با�ستمرار لت�أخري حتقيقنا
وعرقلته».
و�أ�ضافت “وب�صرف النظر عن ا�سم عائلتهم ،عليهم �أن يذعنوا

للقواعد نف�سها مثل �أي �شخ�ص �آخر” طالبة من املحكمة العليا
يف نيويورك “�إجبار دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور
و�إيفانكا ترامب على ال�شهادة حتت الق�سم يف مكتبنا».
وم�ن��ذ ح ��واىل ث�ل�اث ��س�ن��وات ت�شتبه امل� ّدع�ي��ة ال�ع��ام��ة لوالية
ن �ي��وي��ورك يف �أنّ منظمة ت��رام��ب ب��ال�غ��ت ب�شكل اح�ت�ي��ايل يف
تقييم بع�ض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للح�صول على
قرو�ض م�صرفية ،وخ ّف�ضت من تقييمها لنف�س هذه املمتلكات
يف امل���س�ت�ن��دات ال �ت��ي �س ّلمتها لل�سلطات ال���ض��ري�ب�ي��ة ،وذلك
بهدف دفع �ضرائب �أق� ّل .ويف ت�شرين الأول�-أكتوبر 2020
ا�ستمعت املدّعية العامة �إىل �أقوال �إريك ترامب ،االبن الثاين
للملياردير اجلمهوري ونائب رئي�س منظمة ترامب.

الإعالن عن الأ�سماء �سيكون مفاج�أة
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تون�س :تهم ب�شبهة �إرهاب وراء قرارات الإقامة اجلربية

الد�ستوري احلر :اعرتاف وزير الداخلية يح ّمل احلكومة م�س�ؤولية التفكيك ال�سريع للأخطبوط الإخواين
•• الفجر – تون�س
�أفاد وزير الداخلية التون�سي توفيق �شرف
الدين �أن قرارات االقامة اجلربية االخرية
مت اتخاذها وفق القانون وعقب حتقيقات
ج���اري���ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��دمي ج�����وازات �سفر
و�شهادات جن�سية وبطاقات هوية بطرق
غري قانونية.
و�أك��د �شرف الدين خ�لال نقطة �إعالمية

عقدها م�ساء االثنني مبقر وزارة الداخلية،
�أن قراري الإقامة اجلربية اللذين اتخذا
بتاريخ  30دي�سمرب  2021يتعلقان بتقدمي
�شهادات جن�سية وج��وازات �سفر وبطاقات
ت��ع��ري��ف وط��ن��ي��ة بطريقة غ�ير قانونية
لأ�شخا�ص “�ستكون �صفتهم وعالقاتهم
الأ�سرية مفاج�أة للتون�سيني” ،وفق تعبريه،
م�شريا �إىل �أن الأمر يتعلق ب�شبهات جدية
حمل �أبحاث عدلية.

م ��ؤك��دا �أن ه ��ذه “القرارات مل
تكن م��ن عبث وت�ستند �إىل ن�ص
ق ��ان ��وين ن��اف��ذ وه ��و الأم � ��ر عدد
 50ل �� �س �ن��ة  1978وحت ��دي ��دا
الف�صل اخلام�س منه الذي ي�سند
ه ��ذه ال���ص�لاح�ي��ة ب���ش�ك��ل وا�ضح
ل��وزي��ر الداخلية” .وتتمثل هذه
ال �ت �ج��اوزات وف��ق وزي��ر الداخلية
يف ا�سناد ج��وازي �سفر من �سفارة
ت��ون ����س ب �ف �ي��ان��ا � �س �ن �ت��ي 1982
و ،1984ا� �س �ت �خ��رج��ا بطريقة
غري قانونية وكانا مو�ضوع ابحاث
قانونية ،كما مت متكني ا�شخا�ص
من م�ضامني والدة �صادرة بتاريخ
الحق من �صدور �شهادة اجلن�سية،
ف�ضال عن ت�سليم �شهادة جن�سية
ا�ستنادا اىل الف�صل  8من االمر
امل � � � ��ؤرخ يف  26ي �ن��اي��ر 1956
واحلال ان هذا االمر �ألغي متاما
�سنة  .1962وذكر �شرف الدين
�أن ��ه مت مت�ك�ين �شخ�ص اخ ��ر من
� �ش �ه��ادة ج�ن���س�ي��ة ل �ف �ت��اة مولودة
م��ن اب��وي��ن ��س��وري�ين ،م�ضيفا �أن
م�أمور ال�ضابطة العدلية انتهى

اىل ال�ت��أك�ي��د ��ص��راح��ة ع�ل��ى عدم
اح � �ت ��رام االج � � � � ��راءات االداري� � � ��ة
امل� �ع� �م ��ول ب � �ه ��ا ،ووج � � � ��ود �شبهة
اره��اب يف امللف على معنى قانون
مكافحة االره��اب ل�سنة ،2015
ل �ي �ت��م االت �� �ص��ال ب ��وزي ��رة العدل
واع�ل�ام النيابة العمومية ،لكن
االج� � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة تعطلت
كثريا دون موجب لذلك .وارجع
وزي��ر الداخلية اتخاذ ق��رار ابقاء
�شخ�صني حتت االقامة اجلربية
�إىل تواتر معلومات عن انطالق
حت��رك��ات غ��ري�ب��ة اث� ��ارت خماوف
ح��ول ق�ي��ام �أط ��راف بعمليات ردة
فعل ق��د مت�س ب��أم��ن ال �ب�لاد ،مع
وجود حما�ضر بحث ازاء ا�شخا�ص
� �ض �ب �ط��وا ب �� �ص��دد احل ��ر� ��ص على
القيام باعت�صامات وحتركات دون
وج��ه ق��ان��وين .واو� �ض��ح �أن االمر
يتعلق ب�إجراء اداري ،وكان ميكن
االعرتا�ض عليه بالطعن فيه امام
ال�ق���ض��اء ،ل�ك��ن االط� ��راف املعنية
جنحت اىل املغالطات واملزايدات
وحم��اول��ة ا��س�ت�ف��زاز �أم �ن�ين وبلغ

•• باري�س�-أ ف ب

احل��ال �ي��ة ال �ت ��ي ت���س�ب�ب��ت بتوتر
ك � �ب �ي�ر ب� �ي��ن ك� � ��ل م� � ��ن ال� ��� �ص�ي�ن
ورو��س�ي��ا و�شركائهما الغربيني،
قالت القوى اخلم�س �إنها تعترب
“جتنب احل��رب ب�ين دول متلك
�أ�سلحة نووية وخف�ض الأخطار
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،م�س�ؤولياتنا
الأوىل».
و�أو�� � �ض� � �ح � ��ت ب� �ح� ��� �س ��ب الن�ص
الإن�ك�ل�ي��زي ال��ذي �أ� �ص��دره البيت
الأب �ي ����ض “مبا �أن اال�ستخدام
ال�ن�ـ�ـ�ـ�ـ��ووي ل��ه ع��واق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ب بعيـدة
امل� � ��دى ،ن �ح��ن ن� ��ؤك ��د �أي �� �ض ��ا �أن
الأ�� �س� �ل� �ح ��ة ال �ن ��ووي �ـ �ـ ��ة ،طاملـــــا
وج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دت ،ي�ج�ـ��ب �أن تخـــــــــدم
�أغرا�ضا دفاعية ولــردع العــــــدوان
ومنع احلروب».
وت��اب��ع ال �ن ����ص “ي�سعى ك��ل منا
للحفاظ على �إجراءاتنا الوطنية
وت�ع��زي��زه��ا ملنع اال��س�ت�خ��دام غري
امل� ��� �ص ��رح ب ��ه �أو غ �ي�ر املق�صود
للأ�سلحة النووية».
ك� �م ��ا ت �� �ض �م��ن ال � �ب � �ي� ��ان تعهدا
بالتزام م��ادة رئي�سية يف املعاهدة
ت �ل��زم مب��وج�ب��ه ال� ��دول بالتخلي
ع��ن ال �� �س�لاح ال� �ن ��ووي مت��ام��ا يف
امل�ستقبل.

تعهدت خم�س قوى نووية عاملية
مب�ن��ع ان�ت���ش��ار الأ��س�ل�ح��ة الذرية
وجت�ن��ب � �ص��راع ن ��ووي ،وذل ��ك يف
بيان م�شرتك نادر �أ�صدرته قبل
م��راج �ع��ة م ��ؤمت��ر م �ع��اه��دة عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية يف وقت
الحق من العام احلايل.
وق��ال��ت ال ��دول اخلم�س الدائمة
ال �ع �� �ض��وي��ة يف جم �ل ����س الأم � ��ن
ال � ��دويل وه ��ي ال �� �ص�ين وفرن�سا
ورو� �س �ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا والواليات
امل �ت �ح��دة يف ب�ي��ان�ه��ا “نعتقد �أنه
ي �ج��ب م �ن��ع زي � ��ادة ان �ت �� �ش��ار هذه
الأ� �س �ل �ح ��ة  ...ال مي �ك��ن ك�سب
حرب نووية ويجب عدم خو�ضها
�إطالقا».
و� � �ص� ��در ال� �ب� �ي ��ان ب� �ع ��د ت�أجيل
امل��راج�ع��ة الأخ �ي�رة مل�ع��اه��دة عدم
ان�ت���ش��ار الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة التي
ب� ��د�أ ال �ع �م��ل مب��وج�ب�ه��ا يف العام
 ،1970بعدما كانت م�ق��ررة يف
 4كانون الثاين-يناير �إىل وقت
الحق خالل ال�سنة ب�سبب جائحة
كوفيد.19-
وب �غ ��� ّ�ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن اخلالفات
•• عوا�صم-وكاالت

توقع الكاتب ال�سيا�سي الدكتور جميد رفيع زاده �أن تفر�ض �سنة 2022
�أحد �أكرب التحديات على النظام الإيراين منذ � .1979سي�شكل االقت�صاد
حم��ور ه��ذا التحدي مع تدهور الأو��ض��اع حيث ت�شري التقديرات �إىل �أن
النظام يعاين من عجز مايل ي�ساوي مليار دوالر �شهرياً.
وكتب رفيع زاده يف �صحيفة “�أراب نيوز” ال�سعودية �أن كبار �سيا�سة النظام
يحذرون من الو�ضع االقت�صادي.
على �سبيل املثال ،ويف كلمة �إىل �أع�ضاء مركز �أبحاث جمل�س ال�شورى ،قال
حممد باقر قاليباف الذي ير�أ�س املجل�س ،وال��ذي تر�شح �إىل االنتخابات
الرئا�سية الأخ�ي�رة �إن “اقت�صاد �إي��ران مفل�س واحلكومة ال تقوم ب�شيء
�ضده ...للأ�سف ،نحن نعي�ش كل يوم بيومه ،و�أقول ذلك بناء على درا�سات
�أجريتها” .و�أ�ضاف “�إذا كان اقت�صادنا مفل�ساً ،فذلك ب�سبب الت�أميم ،ال
ب�سبب العقوبات».
يو�ضح رفيع زاده �أن االقت�صاد الإيراين املتدهور هو نتيجة لعوامل مت�أ�صلة
يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واملالية للنظام ،من الف�ساد يف امل�ؤ�س�سة الثيوقراطية،
و�سوء �إدارة االقت�صاد ،واالختال�س وتبيي�ض الأموال يف النظام امل�صريف� ،إىل
نزيف �إنفاق ثروة الأمة على امليلي�شيات واملجموعات الإرهابية يف املنطقة.

االمر حد ارتكاب جرائم حتري�ض
االمنيني مبا�شرة على الع�صيان.
وا�شار �إىل �أن �أحد االطراف الذي
كان ينتمي مل�ؤ�س�سة حقوقية و�شغل
م�ن���ص�ب��ا ك �ب�يرا يف امل �ج ��ال ،جتر�أ
ع�ل��ى م��ؤ��س���س��ة وزارة الداخلية،
م�ب�ي�ن��ا �أن االم � ��ر ي�ت�ع�ل��ق بهيبة
ال��دول��ة واحل��ق ال�ع��ام و�أن م�أمور
ال�ضابطة العدلية ملزم بالن�ص
ال �ق ��ان ��وين ب �ت �ح��ري��ر حم �� �ض��ر يف
الغر�ض وابالغ وكيل اجلمهورية
بكل جرمية ترتكب .وافاد يف هذا
ال�سياق� ،أن اللجوء اىل الق�ضاء
الع�سكري ي�ضبطه القانون.
وقال وزير الداخلية �أنه “حر�ص
��ش�خ���ص�ي��ا ع �ل��ى ح �� �س��ن معاملة
ال �� �ش �خ ����ص حم ��ل ق � ��رار االقامة
اجل �ب��ري � ��ة وت � ��وف �ي��ر االع ��ا� � �ش ��ة
وال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة الكاملة،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل االت �� �ص��ال بعميد
امل � �ح� ��ام�ي��ن ب� ��� �ش� �ك ��ل ا� �س �ت �ب ��اق ��ي
والتن�سيق ل��زي��ارة املعني ومتكني
زوجته �أي�ضا و�أحد ابناءه وطبيبه
اخل��ا���ص �إن �أرادوا ذل ��ك ،اال ان

قرارات مل تكن من عبث
و�أو�ضـــــح ال��وزي��ـ��ر �أن ق����رارات الإق��ام��ة
اجل�بري��ة مي��ك��ن �أن ت��ت��خ��ذ مل��ج��رد وج��ود
هواج�س �أو خم��اوف �أو معطيات �أو �أخبار
تتعلق ب�شخ�ص او ب���أ���ش��خ��ا���ص �أو حتى
مب�ؤ�س�سات خا�صة �أو عامة ميكن �أن ت�شكل
خطرا على الأم��ن العام ،متابعا �أن “الأمر
ينطوي على وقائع م�ض ّمنة مبحا�ضر بحث
ت�شكل حجة ر�سمية”،

زوج�ت��ه رف�ضت دخ��ول امل�ست�شفى
بعد ا�ستكمال جميع الإجراءات”.
كما �أن��ه مت وف��ق وزي��ر الداخلية،
مت�ك�ين رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة الوطنية
للوقاية م��ن التعذيب م��ن زيارة
املعني ،مع متكينه من خيار نقله
�إىل امل�ست�شفى الع�سكري ،اال �أنه
ف�ضل البقاء يف امل�ست�شفى الذي
يقيم به.
وح ��ذر وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة يف بداية
ال �ن��دوة ال�صحفية مم��ا �أ��س�م��اه بـ
“حماوالت الزج بامل�ؤ�س�سة االمنية
يف التجاذبات ال�سيا�سية” ،م�شددا
ع �ل��ى “عدم ال �ت �� �س��ام��ح م ��ع من
يبحث عن العودة بوزارة الداخلية
�إىل اي جتاذب �سيا�سي”.
وكانت حركة النه�ضة �أعلنت يوم
اجل�م�ع��ة  31دي���س�م�بر ،2021
�أن “�أعوانا بالزي امل��دين اقتادوا
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ح ��رك ��ة النه�ضة
وال � �ن� ��ائ� ��ب ب� ��ال �ب�رمل� ��ان (املعلقة
�أ�شغاله) نور الدين البحريي� ،إىل
جهة غ�ير معلومة وا��ص�ف��ة ذلك
“باالختطاف” ،و�أ�ضافت �أن��ه مت

خالل “عملية اخلطف” تعنيف
زوجته املحامية �سعيدة العكرمي
التي كانت برفقته.
النيابة العمومية ت�ستغرب
م��ن جهته ،ق��ال مكتب االت�صال
باملحكمة االبتدائية بتون�س� ،إن
النيابة العمومية ل��دى املحكمة
امل ��ذك ��ورة ت���س� ّ�ج��ل “ا�ستغرابها”
مم � ��ا ورد ب ��ال� �ن ��دوة ال�صحفية
ّ
لوزير الداخلية بخ�صو�ص تعطل
الإجراءات لدى النيابة العمومية
حول فتح ابحاث حتقيقية تعلقت
“بتوفر معلومات مفادها ح�صول
�شخ�ص �سوري اجلن�سية وزوجته
ال���س��وري��ة ع�ل��ى ب�ط��اق�ت��ي تعريف
وطنية وج��وازي �سفر تون�سي مت
ا�ستخراجها خ�لال ف�ترة �إ�شراف
ن��ور ال��دي��ن البحريي على وزارة
العدل”.
ول�ف��ت مكتب االت���ص��ال يف بالغه
ال�صادر �أم�س الثالثاء ،ان النيابة
ال�ع�م��وم�ي��ة باملحكمة االبتدائية
ق ��د ت �ع��ام �ل��ت ب �ك��ل ج��دي��ة ووف ��ق

الإج � � � � ��راءات امل� �ق ��رة ق ��ان ��ون ��ا مع
م��و� �ض��وع ق���ض�ي��ة احل� ��ال ورتبت
الآث��ار القانونية املتمثلة يف فتح
بحث حتقيقي يف اجل مل يتجاوز
�أرب �ع��ة �أي� ��ام م��ن ت��اري��خ تو�صلها
بالتقرير التكميلي ال���ص��ادر عن
الإدارة ال �ف��رع �ي��ة لل��أب �ح��اث يف
جرائم الإرهاب واجلرائم املنظمة
واملا�سة ب�سالمة الرتاب الوطني.
تفكيك االخطبوط
االخواين
واع�ت�بر احل��زب الد�ستوري احلر
�أم�س الثالثاء ،ان “اعرتاف وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ت��وف�ي��ق � �ش��رف الدين
بعالقة نائب رئي�س م��ا ا�سماه بـ
“تنظيم الإخ � ��وان ف��رع تون�س”
ب��الإره��اب يف ا� �ش��ارة اىل القيادي
ن � ��ور ال ��دي ��ن ال� �ب� �ح�ي�ري يح ّمل
ال ��وزي ��ر وح �ك��وم��ة جن �ل�اء ب ��ودن
م�س�ؤولية ات�خ��اذ ق ��رارات عاجلة
لتفكيك ما و�صفه بـ “الأخطبوط
الإخ��واين اجلمعياتي وال�سيا�سي
ذي العالقة باجلرائم الإرهابية

 5قوى نووية عاملية تتعهد مبنع انت�شار الأ�سلحة الذرية

وتابع البيان “ما زلنا عند تعهدنا
باحرتام التزامات معاهدة عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية ،مبا يف
ذل��ك ال�ت��زام�ن��ا ب��امل��ادة  ”6حول
معاهدة لنزع ال�سالح ب�شكل عام
وتام حتت رقابة �صارمة.
وبح�سب الأمم امل�ت�ح��دة ،ان�ضم
 191ب �ل��دا �إىل امل �ع��اه��دة التي
ت��دع��و �أح �ك��ام �ه��ا �إىل مراجعة
عملها كل خم�س �سنوات.
ي�أتي هذا البيان يف حني و�صلت
ال�ت��وت��رات ب�ين رو�سيا والواليات
املتحدة �إىل م�ستويات مل ت�شهدها
�إال ن� ��ادرا م�ن��ذ احل ��رب الباردة،
ب�سبب �إر� �س��ال مو�سكو تعزيزات
ع�سكرية �إىل احلدود الأوكرانية.
و�أث � � � ��ار ذل � ��ك خم � � ��اوف م� ��ن �أن
ال�ك��رم�ل�ين يخطط ل�شن هجوم
ج ��دي ��د ع� �ل ��ى ج� ��ارت� ��ه امل ��وال� �ي ��ة
للغرب.
يف غ �� �ض��ون ذل � ��ك� ،أث� � ��ار �صعود
ال �� �ص�ين يف ع �ه��د ال��رئ �ي ����س �شي
جينبينغ خم��اوف من �أن التوتر
مع وا�شنطن قد ي�ؤدي �إىل �صراع

خ�صو�صا حول جزيرة تايوان.
وت �ع �ت�بر ب �ك�ين ت ��اي ��وان ج� ��زءا ال
يتجز�أ من �أرا�ضيها وقد تعهدت
�ضمها يوما م��ا ،وبالقوة �إذا لزم
الأمر.
رح � �ب� ��ت رو�سيا
�اق،
�
ي
�
�
س
�
�
�
�
�
ل
ويف ا
ّ
ب��الإع�لان و�أع��رب��ت ع��ن �أملها يف
�أن ي � ��ؤدي ال�ت�ع�ه��د ال ��ذي وقعته
م��ع ال ��دول الأرب� ��ع الأخ� ��رى �إىل
تخفيف التوتر يف العامل.
وق��ال �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة
الرو�ســــــية يف بيـــــــان “ن�أمـــــل ،يف
ظ��ل ال �ظ��روف ال�صعبة احلالية
ل�ل��أم ��ن ال � � ��دويل ،ب� � ��أن ت�ساعد
املوافقة على هذا البيان ال�سيا�سي
ع�ل��ى خف�ض م�ستوى ال�ت��وت��ر يف
العامل».
من جانبه� ،أو�ضح الناطق با�سم
ال �ك��رم �ل�ين دم� �ي�ت�ري بي�سكوف
لوكالة ريا نوفو�ستي للأنباء �أن
مو�سكو ما زالت تعترب عقد قمة
ب�ين ال�ق��وى ال�ن��ووي��ة ال�ك�برى يف
العامل “�ضروريا».
كذلك ،قالت ال�صني �إن التعهد

م� ��ن �� �ش� ��أن ��ه �أن “يعزز الثقة
املتبادلة” ب�ين ال �ق��وى العاملية
وي �خ �ف ����ض خ �ط��ر ان � � ��دالع ن ��زاع
نووي.
ون �ق �ل ��ت وك� ��ال� ��ة �أن � �ب� ��اء ال�صني
اجل��دي��دة (��ش�ي�ن�خ��وا) ع��ن نائب
وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ال �� �ص �ي �ن��ي ما
ت �� �ش��اوت �� �ش��و ق ��ول ��ه �إن “البيان
امل �� �ش�ت�رك ال� ��� �ص ��ادر ع ��ن زعماء
الدول النووية اخلم�س �سي�ساعد
يف تعزيز الثقة املتبادلة وا�ستبدال
ال�ت�ن��اف����س ب�ي�ن ال �ق��وى الكربى
بالتن�سيق والتعاون».
ونقلت “�شينخوا” عنه قوله �إن
البيان “يج�سد الإرادة ال�سيا�سية
للدول اخلم�س ملنع ح��رب نووية
�وح� ��د
وي � �ع �ب�ر ع� ��ن ال� ��� �ص ��وت امل� � ّ
الداعي للحفاظ على اال�ستقرار
اال��س�ترات�ي�ج��ي ال�ع��امل��ي وخف�ض
خطر اندالع نزاع نووي».
و�أ�ضاف بيان القوى النووية �أنه
“يتعني على ال��دول اخلم�س �أن
ت�ت�خ��ذ ال�ب�ي��ان امل���ش�ترك كنقطة
انطالق جديدة و�أن تزيد الثقة

املتبادلة وت�ع��زز ال�ت�ع��اون وت�ؤدي
دورا ن�شطا يف بناء ع��امل ي�سوده
ال�سالم الدائم والأمن».
ي ��أت��ي ال�ب�ي��ان �أي���ض��ا فيما ت�سعى
ال� �ق ��وى ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ت��و��ص��ل �إىل
ات �ف��اق م��ع �إي � ��ران ب �� �ش ��أن �إحياء
االت �ف��اق ال �ن��ووي امل�ب�رم يف العام
 2015وال� ��ذي م��ن ��ش��أن��ه كبح
ج � �م ��اح ط � �ه� ��ران ال� � �ن � ��ووي بعد
�أن ت��وق��ف ال�ع�م��ل مب��وج�ب��ه �إثر
ان�سحاب الواليات املتحدة منه يف
.2018
وحذّرت وا�شنطن التي مل ت�ستبعد
مطلقا عمال ع�سكريا �ضد �إيران،
م��رارا ب��أن الوقت ينفد للتو�صل
�إىل اتفاق.
يف مقال ر�أي ن�شرته و�سائل �إعالم
دولية �أواخر العام املا�ضي ،و�صف
الأم� �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل ��أمم املتحدة
�أن� �ط ��ون� �ي ��و غ ��وت�ي�ري� �� ��ش وج� ��ود
� 13أل��ف ��س�لاح ن��ووي يف �أنحاء
العامل ب�أنه تهديد متزايد ،و�أن
ا�ستخدامها ممكن �أعلى من �أي
وق��ت م�ضى م�ن��ذ ن�ه��اي��ة احلرب

يعاين من عجز مايل ي�ساوي مليار دوالر �شهري ًا

ملاذا �سيواجه النظام الإيراين �سنة �صعبة يف 2022؟

الإعالم الر�سمي يعرتف �أي�ض ًا
يف ال�شهر املا�ضي ،اعرتفت �صحيفة “جهان �صنعت” احلكومية بـ”�أننا
ف�شلنا يف جعل الدولة تفهم �أنه بغ�ض النظر عن الف�صيل املم�سك بال�سلطة،
وطاملا �أن جــــــذور الأزمــــــة تبقى بال ح��ل ،لن ُت�صلح ال�سلطات .امل�شكلة
الأ�سا�سية يف عجز امل�ؤ�س�سات املدنية ع��ن التحدث �إىل احل�ك��ام والت�أثري
عليهم بفاعلية».
ي��رى الكاتب �أن الت�أميم عن�صر �أ�سا�سي يف م�شاكل �إي ��ران االقت�صادية.
فالق�ضية اجل��وه��ري��ة ه��ي �أن ج�ه��ود الت�أميم ال�ت��ي بذلها النظام �أ�س�ست
االحتكار يف عدد من املجاالت.
فاملر�شد الأعلى علي خامنئي ،واحلر�س الثوري ،واملوالون لهما ،يتمتعون
باحتكار كل �صناعة تقريباً .ي�سيطر احلر�س الثوري على �أكرث من ن�صف
الناجت املحلي الإجمايل يف �إي��ران ،وميلك العديد من القوى االقت�صادية

الكربى ،والأوقاف الدينية ،مثل م�ؤ�س�سة العتبة الر�ضوية يف �شمال �شرق
مدينة م�شهد .ونتيجة لذلك ،من املرجح �أن يوا�صل الو�ضع االقت�صادي
تدهوره يف  ،2022مبا �أن �سيطرة القلة واحتكارها و�إدارتها لالقت�صاد،
�ست�ؤدي �إىل ت�ضا�ؤل الفر�ص �أمام املواطنني العاديني ،وال�شركات ال�صغرى
لتزدهر وتنمو مالياً.
�أ�ضاف الكاتب �أن ما جعل الأمور �أ�سو�أ ،هو تعيني الرئي�س ابراهيم رئي�سي
عدداً من �أع�ضاء احلر�س الثوري ،و�أقارب خامنئي يف احلكومة.
وحتى �صحيفة “جهان �صنعت” انتقدت الرئي�س قائلة“ :ثمة ق�ضية
�أقلقت كثرياً ال�شعب وه��ي تو�سع االح�ت�ك��ارات داخ��ل اقت�صادنا ،وه��و �أمر
وا�ضح يف حكومة رئي�سي .بكلمات �أخ��رى ،عو�ض جعل بيئتنا االقت�صادية
�أك�ث�ر تناف�سية ،ن�شهد ��ص�ع��ود االح �ت �ك��ارات ،وه��و م��ا �أق �ل��ق ب�شكل عظيم
الالعبني االقت�صاديني على م�ستقبلهم».

وزير الداخلية التون�سي يف نقطة �صحفية
والهادف لإ�سقاط الدولة املدنية
وال �ن �ظ��ام اجلمهوري” ،والقيام
ب� � � ��إج � � ��راءات جت �م �ي��د الأم � � � ��وال
املوجهة لهذا الأخ�ط�ب��وط ق�صد
جتفيف منابع متويالته و�إحالة
امللفات فورا على اللجنة الوطنية
ملكافحة الإره ��اب لت�صنيف هذه
التنظيمات يف خ��ان��ة التنظيمات
الداعمة للإرهاب وحما�سبة كافة
م�ؤ�س�سيها وم�سرييها واملتواطئني
معها.
و�أك ��د احل��زب يف ب�ي��ان ��ص��ادر عنه
اث ��ر ال�ت���ص��ري�ح��ات ال �ت��ي و�صفها
ب��اخل �ط�يرة ال �� �ص ��ادرة ع ��ن وزي ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ن �� �ش��ره ع �ل��ى �صفحته
مب��وق��ع في�سبوك �أن “م�صارحة
ال �� �ش �ع��ب ب �ع�ل�اق��ة �أب� � ��رز ق� �ي ��ادات
م � ��ا ا� � �س � �م� ��اه ت �ن �ظ �ي��م الإخ � � � ��وان
احلاكم ط��وال الع�شرية ال�سوداء
بالإرهاب” يف ا� �ش��ارة اىل حركة
ال�ن�ه���ض��ة ،و “تبيي�ض الأم� ��وال
الإخوانية عرب العامل دون اتخاذ
�أي �إج��راء من الإج ��راءات املبينة
�أع�ل�اه ي�ضرب م�صداقية �أجهزة

ال��دول��ة وي�ح��ول�ه��ا �إىل متخاذلة
يف الت�صدي للمخاطر التي تهدد
�أم ��ن التون�سيني وي��زع��زع الثقة
يف م��دى توفر الإرادة ال�سيا�سية
احل�ق�ي�ق�ي��ة ل�ف�ت��ح م �ل �ف��ات الأم ��ن
ال �ق��وم��ي احل ��ارق ��ة وق �ط��ع داب ��ر
ال�ف���س��اد ال�سيا�سي وامل ��ايل و�أذرع
تخريب الوطن”.
و��ش��دد الد�ستوري احل��ر على انه
يحتفظ بحقه يف تو�سيع حتركاته
امل �ي��دان �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة لتحقيق
�أه � ��داف “اعت�صام ال�غ���ض��ب ”2
يف � �ص��ورة ع ��دم �إ�� �ص ��دار ال�سلط
املخت�صة ق ��رارات حتفظية بغلق
�أوك� ��ار ت�ف��ري��خ الإره � ��اب وتدمري
م�ؤ�س�سات الدولة خالل ال�ساعات
القليلة القادمة”.
وذ ّك � � � ��ر احل� � � ��زب ب� ��ان� ��ه يخو�ض
اعت�صاما منذ  22يوما يف ظروف
و�صفها “بغري الإن�سانية وترتقي
�إىل التعذيب للمطالبة بفتح ملف
الإره��اب وغلق �أوك��اره والت�صدي
للتمويل الأج�ن�ب��ي وتنقية املناخ
من �أذرع الف�ساد ال�سيا�سي”.

الباردة.
وو�� �ص ��ف غ��وت�يري ����ش الأ�سلحة
ال�ن��ووي��ة ب��أن�ه��ا “�سيف م�صلت”
على الكوكب.
والإث� � � �ن� �ي ��ن �أ� � � �ص� � ��در �ستيفان
دوج � � ��اري � � ��ك ،امل � �ت � �ح� ��دث با�سم
غ��وت�يري ����ش ب �ي��ان �اً ق ��ال ف �ي��ه �إنّ
“الطريقة ال��وح�ي��دة لإزال ��ة ّ
كل
املخاطر النووية تكمن ب�إزالة ّ
كل
الأ�سلحة النووية».
و�أ��ض��اف �أنّ الأم�ين العام “جدّد
الت�أكيد على رغبته بالعمل مع
الدول التي متتلك �أ�سلحة نووية
وك��ل ال ��دول الأع �� �ض��اء ،لتحقيق
ه� � ��ذا ال � �ه � ��دف يف �أق � � � ��رب وق ��ت
ممكن».
وت �ع�ترف م �ع��اه��دة ع ��دم انت�شار
الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة ب� ��أن ال�صني
وف��رن �� �س��ا ورو�� �س� �ي ��ا وبريطانيا
والواليات املتحدة قوى نووية.
ل �ك��نّ ال �ه �ن��د وب��اك �� �س �ت��ان طورتا
�أي�ضا �أ�سلحة نووية فيما يعتقد
�أن �إ�سرائيل متلك �أ�سلحة نووية
لكنها مل تعرتف بذلك ر�سميا.
وه��ذه ال��دول الثالث لي�ست من
بني ال��دول املوقعة على معاهدة
عدم االنت�شار النووي .وان�سحبت

ك ��وري ��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ال �ت��ي ط ��ورت
�أي�ضا �أ�سلحة نووية ،من املعاهدة
عام .2003
ردا ع�ل��ى � �س ��ؤال ل��وك��ال��ة فران�س
ب��ر���س ،اع�ت�برت احلملة الدولية
للق�ضاء على الأ�سلحة النووية
(�آي � �ك ��ان) ،احل��ائ��زة ع�ل��ى جائزة
نوبل لل�سالم ع��ام  ،2017هذا
البيان “�إيجابيا».
ورغم ذلك ،اعترب املتحدث با�سم
فرع احلملة يف فرن�سا جان ماري
كولني �أن “قيام (الدول املوقعة)
بتحديث تر�ساناتها وجتديدها يف
نف�س الوقت ي�شكك يف �إعالنها».
ب��دوره� ،أ�شار �إميانويل ميرت من
م�ؤ�س�سة الأبحاث اال�سرتاتيجية
(اف ار ا�س) �إىل �أنه من املفارقات
�أن ه� ��ذا الإع �ل ��ان ي��ذك��ر �أي�ضا
ب� ��أن امل��وق �ع�ين ال ي�ع�ت��زم��ون ب�أي
ح��ال م��ن الأح � ��وال ال�ت�خ�ل��ي عن
تر�سانتهم.
و�أ�� �ض ��اف م�ي�تر �أن ��ه “�إعالن ذو
ط��اب��ع �سيا�سي لإظ �ه��ار �أن��ه رغم
اخل�لاف��ات وال �ت��وت��رات وحتديث
ال�تر��س��ان��ات ،ال ي ��زال ه�ن��اك نوع
امل�س�ؤولية ل��دى ال ��دول اخلم�س
الكربى».

حتد �آخر
�سيواجه النظام حتدياً حيوياً �آخر يف  2022وهو امل�ستوى غري امل�سبوق
م��ن الإح�ب��اط واال�ستياء والغ�ضب ال�شعبي على النظام .وه��ذا امل�ستوى
املرتفع من ال�سخط ميكن �أن ميهد النتفا�ضة وطنية عارمة.
لقد �أ�صبحت احلياة عند ال�شعب الإي��راين العادي ال تطاق .و�صلت ن�سب
البطالة والت�ضخم �إىل م�ستويات قيا�سية �أو تكاد ،وارتفعت كلفة املعي�شة
ارتفاعاً هائ ً
ال .و�أ�شارت �صحيفة “اقت�صاد بويا” الر�سمية يف ال�شهر املا�ضي
�إىل �أنه “وفقاً لآخر �إح�صاءات البنك الدويل ،كانت �إيران واحدة من �أعلى
الدول من حيث البطالة على مدى الأعوام الع�شرة املا�ضية .خالل العقد
املا�ضي ،كان معدل البطالة العاملية عند قرابة  ،5.5%والبطالة يف �إيران
كانت نحو �ضعفي املعدل العاملي وفقاً للتقارير».
ع�ل�اوة ع�ل��ى ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي امل� ��زري ،ي��زي��د ق�م��ع ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي
واالج�ت�م��اع��ي اال�ستياء والغ�ضب .وم��ن امل��رج��ح �أن تت�صاعد االنتهاكات
حلقوق الإن�سان والتوقيفات والتعذيب والإعدامات وال�سجن وقمع حريات
التعبري يف والية حكومة رئي�سي املت�شدد.
يخت�صر رفيع زاده امل�شهد بالإ�شارة �إىل �أن امل�شاكل الأ�سا�سية للنظام يف
 ،2022هي اقت�صاده املتداعي و�ضب ال�شعب من احلكومة ،واللذان ميكن
�أن يطلقا تظاهرات �شاملة تهدد قب�ضة رجال الدين على ال�سلطة.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7893/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  2020/6087عمايل جزئي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )96783درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :فيجيل كو�شوكوجنو ارجون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بزن�س افينو -
�شقة 514
املطلوب �إعالنه  -1 :رينكو انرتنا�شيونال ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )96783.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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فاهم القا�سمي :ثقة القيادة تدفع جولف الإمارات مل�ضاعفة الإجنازات
•• دبي  -وام:

وجه معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان
القا�سمي ،رئي�س احت��اد الإم ��ارات
ل�ل�ج��ول��ف ،ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر �إىل
القيادة الر�شيدة ،مبنا�سبة جتديد
ال �ث �ق��ة ب ��ه وت��ول �ي��ه رئ��ا� �س��ة احت ��اد
اللعبة لدورة انتخابية جديدة حتى
 ،2024م�ؤكداً �أن الثقة املمنوحة
م��ن قبل الهيئة العامة للريا�ضة
برئا�سة معايل الدكتور �أحمد بن
عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزي� � � ��ر دول� � � ��ة ل � ��ري � ��ادة الأع� � �م � ��ال
وامل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة،
تدفع احتاد اجلولف �إىل بذل املزيد
م��ن اجل�ه��د وم�ضاعفة العمل من
�أج� ��ل حت�ق�ي��ق الإجن � � ��ازات يف كافة
املحافل الريا�ضية الدولية.
وق� ��ال " :ن�أمل �أن ت �ت��زام��ن هذه
ال � ��دورة م��ع ط �م��وح��ات وتوجهات

دول��ة الإم� ��ارات ال�ت��ي حتتفل بعيد
االحت ��اد اخل�م���س�ين ،وال�ت�ط�ل��ع �إىل
خ �م �� �س�ين ع� ��ام � �اً م �ق �ب �ل��ة ،حافلة
ب � ��الإجن � ��ازات وال� �ع� �ط ��اء لريا�ضة
الإمارات ،و�إحداث نقلة نوعية على
م���س�ت��وى امل�ن��اف���س��ات والإجن� � ��ازات،
ورفع علم الدولة يف كربى املحافل
الدولية والإقليمية ،خا�صة �أن تلك
ال�ث�ق��ة ال�غ��ال�ي��ة حتملنا امل��زي��د من
امل���س��ؤول�ي��ات ملوا�صلة العمل الذي
ن�ستهدف منه حتقيق الطموحات
املن�شودة بتعزيز النجاحات ال�سابقة
وال���س�ع��ي ل�ل�م��زي��د م��ن النجاحات
التي �شهدتها اللعبة على م�ستوى
خ ��دم ��ات� �ن ��ا ل�ل�اع� �ب�ي�ن وامل� ��درب�ي��ن
والإداري�ي�ن واحل�ك��ام لأن�ن��ا معنيني
�أي �� �ض��ا ب �ت ��أه �ي��ل ال � �ك� ��وادر امل ��درب ��ة
املحرتفة".
و�أك � ��د ال �� �ش �ي��خ ف��اه��م ب ��ن �سلطان
القا�سمي �أن ريا�ضة اجلولف حتقق

انت�شارا وا�سعا ،و�أن عدد ممار�سيها
يف ازدي ��اد خا�صة م��ن فئة ال�شباب
والنا�شئني والأ��ش�ب��ال امل�ستفيدين
م ��ن ب��رن��ام��ج االحت � ��اد اخل ��ا� ��ص بـ
"اكت�شاف املواهب" ال��ذي انطلق
قبل ��س�ن��وات ،و�شهد تو�سعاً كبرياً

يف ظ��ل ال �ت �ع��اون امل�ث�م��ر م��ع وزارة الإي �ج��اب��ي يف االحت ��اد للعمل على
الرتبية والتعليم و�أكادمييات �أندية تعزيز اخل�ط��ط واال�سرتاتيجيات
اجلولف يف الدولة.
م ��ن �أج � ��ل ا� �س �ت �ق �ط��اب الالعبني
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه " :م��ا حت�ق��ق يف ال ��واع ��دي ��ن يف امل� ��راح� ��ل ال�سنية
ريا�ضتنا م��ن مكا�سب يف ال��دورات لأنهم ميثلون الدعامة الرئي�سية
االنتخابية ال�سابقة ميثل لنا الدافع مل �ن �ت �خ �ب��ات ال ��دول ��ة يف امل�ستقبل،

مل��وا� �ص �ل��ة الإجن � � � ��ازات اخلليجية
والعربية على امل�ستويني الفردي
واجلماعي ".
وك��ان جمل�س �إدارة احت��اد اجلولف
ق��د عقد اجتماعه الأول بت�شكيله
اجلديد ال��ذي ي�ضم معايل ال�شيخ

فاهم بن �سلطان القا�سمي ،و�سعادة
اللواء "م" عبد اهلل الها�شمي نائب
ال��رئ�ي����س ،وخ��ال��د امل �ب��ارك الأم�ي�ن
ال�ع��ام ل�لاحت��اد ،وم�صطفى ال�سيد
ال�ه��ا��ش�م��ي ال� ��ذي ��س�ي�ت��وىل القيام
مبهمة امل��دي��ر امل ��ايل ،و�شما �سعيد

ال �ف�لا� �س��ي ال �ت��ي � �س �ت �ت��وىل رئا�سة
اللجنة الن�سائية يف االحتاد ،ف�ضال
ع��ن ك��ل م��ن م�ع��ايل �سيف �سلطان
العرياين ،وخلفان �سعيد الكعبي،
ورا�شد حممد العبار ،وعبد الر�ؤوف
بن �أحمد بن عبد العزيز املبارك.

ك�أ�س ال�سوبر الإماراتي  ..اجلزيرة و�شباب
الأهلي �إح�صاءات و�أرقام
•• �أبوظبي -وام:

ي �ل �ت �ق��ي اجل� ��زي� ��رة ب �ط��ل الن�سخة
امل ��ا� �ض �ي ��ة م� ��ن دوري املحرتفني
الإم ��ارات ��ي و ��ش�ب��اب الأه �ل��ي بطل
الن�سخة املا�ضية من ك�أ�س �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة اجلمعة املقبل
على ا��س�ت��اد ه��زاع ب��ن زاي��د يف لقاء
ك�أ�س ال�سوبر الإماراتي لكرة القدم
بن�سخته الـ� ،14أول بطولة حملية
يف العام اجلديد .2022
ت �ع��د ه ��ذه ه ��ي امل� ��رة الأوىل التي
يلتقي فيها ال�ف��ري�ق��ان على ا�ستاد
ه� ��زاع ب��ن زاي � ��د ،ال� ��ذي ت �ق��ام عليه
م �ب��اراة ال���س��وب��ر ل�ل�م��رة الأوىل يف
تاريخها.
و خا�ض �شباب الأه�ل��ي على ا�ستاد
هزاع بن زايد  13مواجهة بجميع
ال� �ب� �ط ��والت ،مت �ك��ن م ��ن ال� �ف ��وز يف
 5منها وخ�سر  5وتعادل يف  3و

م��ن ق �ب��ل ك��ان��ت يف م���س��اب�ق��ة ك�أ�س
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة فاز يف
 2منها على ح�ساب كل من الظفرة
والن�صر وخ�سر واحدة �أمام الن�صر.
�أما اجلزيرة فقد خا�ض على ا�ستاد
هزاع بن زايد  10مواجهات �أي�ضا
ب �ج �م �ي��ع ال � �ب � �ط� ��والت ،مت �ك ��ن من
ال �ف��وز يف  3و خ�سر  3وت �ع��ادل يف
 ،4وا�ستطاع �أن ي�سجل  12هدفا
وي �ت �ل �ق��ى  ،10وك� � ��ان م ��ن �ضمن
مواجهاته على ا�ستاد هزاع بن زايد
لقاء �أوكالند �سيتي يف ك�أ�س العامل
للأندية بن�سخة  ،2017يف املباراة
االفتتاحية حيث متكن م��ن الفوز
بهدف دون مقابل.
ويف �إج �م��ايل م��واج�ه��ات الفريقني
بجميع امل�سابقات ال ��دوري ،وك�أ�س
كانت املباراة الأوىل له على امللعب على العني بنتيجة  ،2-3وبجميع ي�سجل 17هدفا ،ويتلقى.18
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،وك�أ�س
يف م���س��اب�ق��ة ال � ��دوري ب �ت��اري��خ  23م�ب��اري��ات��ه �أي���ض��ا ع�ل��ى ا��س�ت��اد هزاع و ال�لاف��ت �أن �شباب الأه�ل��ي خا�ض الرابطة وك�أ�س ال�سوبر فقد التقيا
مار�س  ،2014وحقق الفوز فيها بن زاي��د ا�ستطاع �شباب الأه�ل��ي �أن على ا�ستاد هزاع بن زايد  3نهائيات يف  34مباراة ،فاز �شباب الأهلي يف

 ،16واجلزيرة يف  12وتعادال يف 6
مباريات.
وت �ف �� �ص �ي�ل�ا يف ب� �ط ��ول ��ة ال � � ��دوري
ال �ت �ق��ى ال �ف��ري �ق��ان يف  25مباراة
حقق �شباب الأه �ل��ي ال �ف��وز يف 10
و مثلهل للجزيرة ،فيما تعادال يف
 5م �ب��اري��ات ..ويف م�سابقة ك�أ�س
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة،
التقى الفريقان يف م�ب��اراة واحدة
متكن اجلزيرة من ح�سمها بنتيجة

دبي البحري ي�ستعد النطالقة �أوىل فعاليات  2022الأحد

.2-3
و يف ك�أ�س رابطة املحرتفني التقى
ال �ف��ري �ق��ان يف  7م��واج �ه��ات متكن
� �ش �ب��اب الأه � �ل� ��ي م ��ن ال� �ف ��وز يف 5
واجلزيرة يف مباراة واحدة وتعادال
مرة واحدة.
و � �ض �م��ن ك � ��أ�� ��س ال �� �س��وب��ر التقى
ال�ف��ري�ق��ان م��رة واح� ��دة ،وا�ستطاع
� �ش �ب��اب الأه� �ل ��ي �أن ي�ح���س��م اللقاء
ب�ن�ت�ي�ج��ة  1-2وذل� ��ك ع �ل��ى ا�ستاد

ال��دف��اع اجل��وي يف جمهورية م�صر
العربية .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ش�ب��اب الأهلي
كان قد توج بلقب ال�سوبر يف ع�صر
االح �ت ��راف  5م � ��رات وه� ��و العدد
الأك �ب��ر يف م � ��رات ال �ت �ت��وي��ج ،فيما
مل يحقق اجل��زي��رة ال�ل�ق��ب نهائيا
رغ ��م خ��و� �ض��ه ال �ل �ق��اء  4م� ��رات يف
�أع��وام  2011و 2012و2016
و.2017

خطة الـ « 100يوم» �أهم �أولويات
احتاد الكرة الطائرة يف 2022
•• دبي-وام:

•• دبي-وام:

ينظم ن��ادي دب��ي ال ��دويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ي ��وم الأح � ��د امل �ق �ب��ل �سباق
اجلولة الأوىل من بطولة دبي لل�سفن
ال�شراعية املحلية  60ق��دم��ا �ضمن
روزنامة ال�سباقات البحرية يف املو�سم
الريا�ضي .2022-2021
وت �ب �ل��غ � �س �ب��اق��ات ال���س�ف��ن ال�شراعية
امل�ح�ل�ي��ة  60ق��دم��ا م��ع دخ� ��ول �سنة
 2022ع��ام�ه��ا ال�ث�لاث�ين لتحتفل
باليوبيل ال �ل ��ؤل ��ؤي م�سجلة تاريخا
مميزا لنادي دبي ال��دويل للريا�ضات
البحرية ال��ذي �أ�س�س ه��ذه الفئة عام
 1993ت�ن�ف�ي��ذا ل��ر�ؤي��ة امل�غ�ف��ور له
ال�شيخ ح �م��دان ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
طيب اهلل ثراه.
و ك��ان م�ق��ررا �أن ي�ق��ام �سباق اجلولة
الأوىل م ��ن ب �ط��ول��ة دب � ��ي لل�سفن

ال���ش��راع�ي��ة املحلية  60ق��دم��ا نهاية
�شهر نوفمرب املا�ضي وت��أج��ل حينها
ب�سبب الأح� ��وال اجل��وي��ة ليتم �إعادة
جدولته من جديد مع بداية ال�سنة
امليالدية اجلديدة يوم الأحد املقبل.
و�أع�ل��ن ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ع ��ن ف �ت��ح ب ��اب الت�سجيل
للم�شاركة يف ال�سباق الكبري واملرتقب
م �ن��ذ �أم� �� ��س ومت ال �ت ��أك �ي��د م ��ن قبل
الراغبني على امل�شاركة على الت�سجيل
ال�سابق فيما ي�ستمر الت�سجيل يوميا
ع�بر ال �ب��واب��ة الإل �ك�ترون �ي��ة اخلا�صة
بق�سم ال�سباقات وحتى ال�ساعة الثانية
ع�شرة م��ن ظهر ي��وم اجلمعة املقبل

موعد �إغ�لاق ب��اب الت�سجيل واعالن
قائمة ال�سفن امل�شاركة.
و حر�ص نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية على �إخطار املالك والنواخذة
مب��وع��د ال���س�ب��اق امل��رت�ق��ب ي��وم االحد
م��ع �إر� �س��ال ك��اف��ة ال�ل��وائ��ح وال�شروط
املحدثة �إىل جميع النواخذة واملالك
ع�ب�ر ال� ��رواب� ��ط الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة وعن
ط ��ري ��ق خ ��دم ��ة ال��ر� �س��ائ��ل الن�صية
الق�صرية وك��ذل��ك و��س��ائ��ل التوا�صل
الإجتماعي ملراجعتها والإطالع عليها
قبل امل�شاركة يف ال�سباق املرتقب.
و ق��ال حممد عبد اهلل ح��ارب املدير
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل � �ن � ��ادي دب� � ��ي ال� � ��دويل

للريا�ضات البحرية �إن النادي با�شر
التجهيزات لإجناح احلدث مبكرا قبل
نهاية ع��ام  2021و�شرع يف الإعداد
والتجهيز للحدث الكبري بالتعاون
وال �� �ش��راك��ة م��ع ال ��دوائ ��ر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية الداعمة.
و وج��ه حممد ع�ب��داهلل ح��ارب ال�شكر
والتقدير �إىل القيادة العامة ل�شرطة
دب��ي وج�ه��از حماية املن�ش�آت احليوية
وال���س��واح��ل /ق �ي��ادة ال���س��رب الرابع/
والإدارة ال �ع��ام��ة ل �ل��دف��اع امل� ��دين يف
دب��ي وم�ؤ�س�سة دب��ي للإعالم /قنوات
دب��ي الريا�ضية /وم�ؤ�س�سة ابوظبي
ل�ل�إع�لام "قناة يا�س" ومرا�سي "بي

�أن ��د �أو" وجم�م��وع��ة نخيل البحرية
ودب ��ي ه��ارب��ر -دي م��اري��ن دب ��ي على
ال �ت �ع��اون ال�ك�ب�ير وامل���س�ت�م��ر وت�سهيل
املهام لفرق العمل.
و �أكد �أن نادي دبي الدويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة ي�ت��اب��ع التفا�صيل املتعلقة
ب �ح ��ال ��ة ال �ب �ح ��ر و�� �س ��رع ��ات ال ��ري ��اح
امل �ت��وق �ع��ة يف الأي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة خا�صة
ي ��وم ال �� �س �ب��اق وذل� ��ك ع�ب�ر التقارير
اليومية والن�شرة البحرية من املركز
الوطني ل�ل�إر��ص��اد وع��دد م��ن املواقع
الإلكرتونية املتخ�ص�صة حر�صا منه
على حتقيق م�ب��د�أ الأم��ن وال�سالمة
ل�ل�م���ش��ارك�ين و��ض�م��ان و��ص��ول�ه��م �إىل

خط النهاية ب�سالم .و من املقرر �أن
ينظم ن��ادي دب��ي ال ��دويل للريا�ضات
البحرية �ضمن روزن��ام��ة ال�سباقات
يف املو�سم الريا�ضي 2022-2021
ثالثة �سباقات يف بطولة دبي لل�سفن
ال�شراعية املحلية  60قدما الأوىل
ي ��وم ال���س�ب��ت امل�ق�ب��ل وال �ث��ان �ي��ة �سيتم
حتديدها قريبا بعد ت�أجيل احلدث
م ��ن � �ش �ه��ر ن��وف �م�بر امل��ا� �ض��ي ب�سبب
الأحوال اجلوية بينما �سيكون ختامها
م�سكا مع اجلولة الثالثة �سباق القفال
للم�سافات الطويلة من جزيرة �صري
ب��ون�ع�ير وح �ت��ى � �ش��واط��ئ دب ��ي خالل
�شهر مايو القادم.

و�ضع جمل�س �إدارة احت��اد الكرة الطائرة اجلديد برئا�سة عبداهلل الدرمكي،
خطة عمل ق�صرية الأج��ل ملدة  100يوم تتج�سد فيها ر�ؤي��ة االحت��اد للدورة
اجل��دي��دة م��ن خ�لال حتقيق جمموعة م��ن الأه ��داف ال�ت��ي ت�سهم يف متكينه
واملنتخب الأول من حيث ت�شكيله واختيارات العبيه و�إع ��داده ،والتعاقد مع
املدربني ،وو�ضع خطط كاملة للم�سابقات ،وتهيئة ال�شباب ملمار�سة الريا�ضة
ب�صفة عامة والكرة الطائرة حتديداً.
وك��ان جمل�س �إدارة االحت��اد اجل��دي��د املنتخب ل�ل��دورة االنتخابية – 2020
 2024قد عقد اجتماعاً الأ�سبوع املا�ضي برئا�سة عبداهلل الدرمكي رئي�س
االحتاد ،مت خالله ت�شكيل جلان االحتاد ،وا�ستحداث بع�ض اللجان اجلديدة.
و�أو�ضح من�صور را�شد الكتبي الأمني العام امل�ساعد الحتاد الطائرة ،املتحدث
الر�سمي لالحتاد� ،أن خطة الـ 100ي��وم ،متثل طموحات و�أه��داف و�أولويات
عاجلة ي�سعى جمل�س �إدارة االحتاد �إىل تنفيذها خالل ال�شهور الثالثة الأوىل
يف ال�ع��ام اجل��دي��د  2022م��ن خ�لال خطط عمل مكثفة ،مب�شاركة جميع
جلانه .ولفت �إىل �أن جمل�س �إدارة االحتاد ا�ستقر ،على و�ضع �أولويات عاجلة
ي�سعى لتنفيذها يف �أق ��رب وق��ت ويف ال��وق��ت نف�سه ا�ستكمال خطط االحتاد
اال�سرتاتيجية ،والبناء على ما بد�أه ال�سابقون ،وفق ر�ؤية املجل�س احلايل .
ونوه �إىل �أن هناك طموحات كبرية يف �إعادة الكرة الطائرة �إىل �سابق عهدها،
ومع التعايف بدء ع��ودة بع�ض الأن�شطة وامل�سابقات ،فان جمل�س الإدارة لديه
ت�صميم على العودة وبقوة من خالل �أجندة بطوالت وم�سابقات وم�شاركات
متعددة" .و�أك��د املتحدث الر�سمي عزم جمل�س �إدارة احت��اد الطائرة �أن تكون
هناك نقلة نوعية خالل هذه ال��دورة امل�ستمرة حتى عام  ،2024م�شريا �إىل
�أن هناك �شبه ات�ف��اق على وج��ود ك��ادر تدريبي م��واط��ن �ضمن اجل�ه��از الفني
املنتظر ت�شكيله للمنتخب الوطني الأول ،وذلك يف �إط��ار حر�ص االحت��اد على
�إعطاء املدرب املواطن فر�صته يف التواجد بجهاز املنتخب الأول وثقة يف قدرات
و�إمكانات املدربني املواطنني .و�أو�ضح �أن ت�أجيل دورة الألعاب اخلليجية التي
كان من املزمع �إقامتها يف يناير اجلاري� ،إىل �شهر مايو املقبل� ،أعطى فر�صة
�أكرب �أمام االحتاد من �أجل ت�شكيل املنتخب واختيار العبيه واال�ستقرار على ا�سم
اجلهاز الفني املزمع �إعالنه قريبا ،وذلك من �أجل �أن يكون الظهور اخلارجي
املقبل بداية جديدة وقوية للكرة الطائرة الإماراتية .يذكر �أن من بني اللجان
التي ا�ستحدثها املجل�س احلايل اللجنة الفنية ،عالوة على اللجنة املالية التي
حتولت �إىل جلنة تنمية املوارد املالية والت�سويق.
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فندق ق�صر الإمارات �شريك ر�سمي
لفريق مان�ش�سرت �ستي
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بالفريق .وك��ان الفريق الأول ملان�ش�سرت �سيتي ،ن��ادي ال��دوري الإجنليزي
•• �أبوظبي-الفجر:
املمتاز الذي ت�أ�س�س عام  ،1880وفاز بك�أ�س الك�ؤو�س الأوروب�ي��ة .وحظي
�أعرب فندق ق�صر الإم��ارات� ،أبوظبي عن �سعادته بتوقيع اتفاقية جديدة ب�سبعة �ألقاب لبطولة ال��دوري ،من �ضمنها خم�سة �ألقاب للدوري املمتاز؛
مع فريق مان�ش�سرت �ستي� ،أُعلن على �إثرها الفندق الأيقوين �شري ًكا ر�سم ًيا و�ستة ك��ؤو���س لالحتاد االجنليزي ،قد ا�ستخدم فندق ق�صر الإم ��ارات يف
للنادي بو�صفه فند ًقا فاخ ًرا .وتن�ضوي هذه ال�شراكة على ظهور عالمة �أبوظبي كقاعدة �أ�سا�سية له خالل زياراته التدريبية على الطق�س الدافئ.
ق�صر الإم��ارات التجارية يف خمتلف مرافق ن��ادي مان�ش�سرت �ستي ،مبا يف بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،ت�ستخدم مدار�س ال�سيتي لكرة القدم ومقرها �أبوظبي
ذلك �إ�ستاد االحتاد ،وملعب التدريب ،وجمموعة �أدوات التدريب اخلا�صة حالياً مرافق امللعب يف الفندق ال�ست�ضافة جل�سات تعليمية وجمتمعية

جلميع الأطفال يف املنطقة .من جانبه ،قال ال�سيد مايكل كوث ،املدير العام
ونائب الرئي�س الإقليمي للعمليات يف ال�شرق الأو�سط لدى ق�صر الإمارات،
�أبوظبي" :تعزز ال�شراكة مع نادي مان�ش�سرت �سيتي مكانة ق�صر الإمارات
بو�صفه الوجهة الأم�ث��ل للأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية يف العا�صمة
الإم��ارات�ي��ة .وي�سعدنا اعتماد ملعب ك��رة القدم اخلا�ص بالنادي واملعتمد
من االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" لتدريب نادي الدوري الإجنليزي
املمتاز وعقد دورات تعليمية وتدريبية لع�شاق الريا�ضة و�أطفال املنطقة".

ي�ستمر لغاية  10يناير يف موقع املهرجان مبدينة زايد مبنطقة الظفرة

مهرجان الظفرة  15يبد�أ تر�صي�ص الإبل
امل�شاركة يف املزاينة يوم اجلمعة القادم
•• الظفرة-الفجر:

ي �ب��د�أ م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة بدورته
اخل��ام �� �س��ة ع �� �ش��رة ،ي� ��وم اجلمعة
ال� � �ق � ��ادم " 7ي� �ن ��اي ��ر اجلاري"،
ت��رك �ي��ب ال���ش��ري�ح��ة الإلكرتونية
"الرت�صي�ص" لل��إب��ل امل�شاركة
يف امل��زاي �ن��ة ،وي�ستمر الرت�صي�ص
لغاية  10يناير اجل��اري يف موقع
املهرجان مبدينة زاي��د يف منطقة
الظفرة.

وي �ب��د�أ ت��ر��ص�ي����ص الإب� ��ل املحليات
وامل �ج��اه �ي��م وامل �ه �ج �ن��ات الأ�صايل
والو�ضح ،ب�شكل يومي من ال�ساعة
ال���س��اب�ع��ة ��ص�ب��اح�اً وح �ت��ى ال�ساعة
احل� ��ادي� ��ة ع �� �ش��ر � �ص �ب��اح �اً ،ب�شكل
يومي ،ا�ستعداداً النطالق مهرجان
ال �ظ �ف��رة ،ال ��ذي ي�ق��ام حت��ت رعاية
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان،
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبتنظيم
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج

الثقافية وال�تراث�ي��ة ب�أبوظبي ،يف
ال�ف�ترة م��ن  12لغاية  22يناير
اجلاري
وي � �ع� ��د ال�ت�ر�� �ص� �ي� �� ��ص "تركيب
ال�شريحة الإلكرتونية" ج��زء من
�شروط امل�شاركة يف مزاينة الإبل،
�إذ ال يحق للمطايا التي ال حتمل
�شريحة بامل�شاركة يف املزاينة ،وذلك
ل�ضمان ت�ق��دمي اخل��دم��ات املميزة
وت�سهيل عملية الت�سجيل.
و�ست�شهد مزاينة الإب��ل الرئي�سية

يف م�ه��رج��ان ال�ظ�ف��رة تنظيم 81
�شوطاً ل�ل�إب��ل املحليات واملجاهيم
وامل �ه �ج �ن��ات الأ�� �ص ��اي ��ل والو�ضح،
�ضمن  6ف�ئ��ات عمرية "مفاريد،
حقايق ،لقايا� ،إيذاع ،ثنايا ،حول"،
وق� ��د خ���ص����ص ل �ه��ا  755جائزة
قيمة.
وان �ط �ل��ق م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة هذا
املو�سم بح ّلة جديدة ،حيث تن�ضوي
حت��ت مظلته كافة مزاينات الإبل
يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي� ،ضمن مو�سم

مزاينات الإبل ،والتي تتوزع �ضمن
�أرب � ��ع م ��واق ��ع "�سويحان ،رزي ��ن،
مدينة زاي ��د ،م�ه��رج��ان الظفرة"،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م���س��اب�ق��ة املحالب
وال�ع��دي��د م��ن امل�سابقات الرتاثية مزاينة غنم النعيم ،مزاينة التمور
ال �ه��ادف��ة ،وال �ت��ي ت���ش�م��ل�" :سباق وتغليفها ،م�سابقة اللنب احلام�ض"
ال�صيد بال�صقور� ،سباق اخليول والعديد من امل�سابقات املتنوعة يف
العربية الأ�صيلة� ،سباق ال�سلوقي �سوق الظفرة الرتاثي.
العربي ال�تراث��ي ،م�سابقة مزاينة وي �ه ��دف م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة� ،إىل
ال�صقور ،م�سابقة مزاينة ال�سلوقي احل � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى � � �س�ل��االت الإب� � ��ل
العربي ،م�سابقة الرماية ،وم�سابقة الأ�صيلة ،وزي��ادة عدد مالك الإبل

امل �� �ش��ارك�ين يف م���س��اب�ق��ات املزاينة
وامل �� �س��اب �ق��ات ال�ت�راث �ي��ة املرتبطة
ب �ث �ق��اف��ة وت �ق��ال �ي��د �أه � ��ل املنطقة،
واحل�ف�ـ��اظ علـى امل ��وروث ال�شعبي،
وت�شجيع �أبناء املجتمع الإماراتي
واخلليجي على ممار�سته مبختلف
�أ�شكاله ،وتقوية الروابط الإن�سانية

واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة
يف ت �ط��وي��ر ال �� �س �ي��اح��ة الداخلية
واخل �ل �ي �ج �ي��ة وحت �ف �ي��ز الن�شاط
االق�ت���ص��ادي ،وتعزيز مركز �إمارة
�أب��وظ �ب��ي ل�ت�ك��ون ال��وج �ه��ة الأوىل
ملزاينات الإبل والفعاليات الرتاثية
حملياً و�إقليمياً ودول ًيا.

جمل�س دبي الريا�ضي يطلق برنامج تطوير كرة ال�سلة ب�أندية دبي
•• دبي-الفجر:

�أط � �ل� ��ق جم �ل ����س دب � ��ي الريا�ضي
"برنامج ت� �ط ��وي ��ر ك � ��رة ال�سلة
ب ��أن ��دي ��ة دبي" ال � ��ذي ي �ه��دف �إىل
تطوير و�صقل م �ه��ارات الالعبني
وامل��درب�ين الوطنيني يف ك��رة ال�سلة
ب��أن��دي��ة دب ��ي ،يف �إط ��ار تنفيذ قرار
�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي
الريا�ضي رقم ( )4ل�سنة ،2020
ب�ش�أن تعيني مدرب م�ساعد مواطن
يف الأل�ع��اب اجلماعية ب�أندية دبي،
م��ن خ�لال ت�أهيلهم لقيادة الفرق
الأوىل يف الألعاب اجلماعية.
وي�ق��ام ب��رن��ام��ج تطوير ك��رة ال�سلة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال �ل�اع ��ب ال � ��دويل
فادي اخلطيب �أ�سطورة كرة ال�سلة
اللبنانية ال��ذي ي�ق��دم املحا�ضرات
وي �� �ش��رف ع �ل��ى ت ��دري ��ب الالعبني
وامل��درب�ين ب�شكل مبا�شر من خالل
ور�� � ��ش ع �م��ل ن �ظ��ري��ة وتطبيقية
ومع�سكرات تدريبية تقام على مدار
مو�سم ريا�ضي كامل ،يف �أندية دبي
الريا�ضية ويف �أكادميية ت�شامب�س

لكرة ال�سلة.
وت � � ��أت� � ��ي ه � � ��ذه ال � � � � � ��دورات �ضمن
"برنامج جمل�س دب��ي الريا�ضي
لتطور الأل �ع��اب اجلماعية ب�أندية
دبي" لت�أهيل الالعبني واملدربني
وت ��وف�ي�ر ال �ف��ر� �ص��ة ل �ه��م لتطوير
م�ستوياتهم عرب الدورات واملعاي�شة
داخ� ��ل وخ� ��ارج ال ��دول ��ة واحل�صول

ع �ل��ى �� �ش� �ه ��ادات ت ��دري ��ب متقدمة
ت�ت�ي��ح ل �ل �م��درب�ين ت��دري��ب الفريق
الأول � ً
أي�ضا ،ويوا�صل جمل�س دبي
الريا�ضي تنفيذ خططه لتطوير
الأن � ��دي � ��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة م ��ن خالل
�إطالق الربامج واملبادرات وتنظيم
ور�ش العمل وامللتقيات التطويرية
لدعم املدربني الوطنيني واملواهب

الريا�ضية وكذلك �إقامة امل�سابقات
امل ��در�� �س� �ي ��ة وال � �ب � �ط� ��والت املحلية
وال��دول �ي��ة للنا�شئني وال���ش�ب��اب يف
ك��رة القدم وال�سلة واليد بالتعاون
مع القطاع اخلا�ص من �أجل انتقاء
و�صقل املواهب الريا�ضية لتحقيق
الإجنازات املحلية والدولية.
ويعمل جمل�س دبي الريا�ضي على

ت �ع ��زي ��ز م �ك ��ان ��ة امل� � � ��درب الوطني
ورف ��ع ن�سبة امل��درب�ين الإماراتيني
يف الأل �ع��اب اجلماعية ب��أن��دي��ة دبي
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ��س�ن��وي وف �ق��ا للخطة
اال�سرتاتيجية للمجل�س ،ا�ستئنا�سا
ب�ت�ج��رب��ة امل ��درب ال��وط�ن��ي امل�ساعد
مل ��درب ��ي ال �ف��ري��ق الأول يف جميع
�أندية دبي حيث مت اختيار عدد من

امل��درب�ين ال�شباب وتطويرهم عرب
دورات يف دب��ي ويف فرن�سا وا�سبانيا
ومنحهم الفر�صة للعمل م�ساعدين
مل��درب��ي ال�ف��ري��ق الأول واحل�صول
على �شهادات تدريب متقدمة لتويل
م�س�ؤولية تدريب الفريق الأول وهو
الأمر الذي �أدى �إىل ظهور مواهب
وطنية تدريبية يحمل  10منهم

قبل  30يوم ًا على االفتتاح

الآن رخ�صة مدرب حمرتف لتدريب
الفريق الأول "برو الي�سن" ويتوىل
 7م�ن�ه��م ال �ت��دري��ب يف ف ��رق داخل
الدولة ويف املنتخبات الوطنية.
و�أث� � � �م � � ��رت ج � �ه� ��ود جم� �ل� �� ��س دب ��ي
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي يف �إط � �ل ��اق ال�ب�رام ��ج
وامل� � � �ب � � ��ادرات وت �ن �ظ �ي ��م ال � � � ��دورات
التطويرية يف حتقيق منوا وا�ضحا

وتطورا �إيجابيا ك�شفت عنه تقارير
الأندية التي �شهدت من ًوا يف �أعداد
امل�م��ار��س�ين للريا�ضة م��ن مدربني
وم �� �س��اع��دي��ن و�إداري� �ي� ��ن والعبني
مواطنني� ،أو من خالل زيادة �أعداد
العبي �شركات كرة القدم بدبي من
املواطنني الذين يتخذون من كرة
القدم مهنة لهم.

بدء العد التنازيل النطالق مناف�سات ك�أ�س العامل للأندية «الإمارات »2021
 7فرق عاملية ت�ستعد جلولة من الإثارة واحلما�س عرب  8مباريات

•• �أبوظبي – الفجر:

بد�أ العد التنازيل النطالق الن�سخة الثامنة ع�شر من بطولة
ك�أ�س العامل للأندية "الإمارات  ،"2021اعتباراً من اليوم
الأربعاء ،مع تبقي �شهر واحد على افتتاح احلدث العاملي ،حيث
�سيكون جمهور وع�شاق كرة القدم يف �شتى �أنحاء العامل على
موعد مميز مع البطولة ،التي �ستقام مناف�ساتها يف �أبوظبي،
لتخو�ض الفرق امل�شاركة غمار مناف�سات حما�سية ،على مدار 8
مباريات لتقدمي �أف�ضل ما لديها والظفر بلقب "بطل العامل
للأندية".
وتفتتح البطولة ي��وم  3ف�براي��ر املقبل مبواجهة جتمع بني
ف��ري�ق��ي اجل��زي��رة ب�ط��ل دوري �أدن � ��وك ل�ل�م�ح�ترف�ين ،وبريي
التاهيتي ممثل ق��ارة �أوقيانو�سيا ،وذل��ك على �أر��ض�ي��ة ا�ستاد
حممد بن زايد ب�أبوظبي.
وي���ش��ارك يف الن�سخة احل��ال�ي��ة م��ن البطولة �أن��دي��ة ت�شيل�سي
الإجنليزي بطل دوري �أبطال �أوروبا ،باملريا�س الربازيلي بطل

ك�أ�س ليربتادوري�س ،الأهلي امل�صري بطل دوري �أبطال �أفريقيا،
الهالل ال�سعودي بطل دوري �أبطال �آ�سيا ،مونتريي املك�سيكي
بطل الكونكاكاف ،بريي التاهيتي ممثل �أوقيانو�سيا ،بالإ�ضافة
�إىل اجلزيرة الفريق امل�ضيف بطل الدوري الإماراتي ،و�سيتوج
ال�ف��ري��ق ال�ف��ائ��ز عقب امل �ب��اراة النهائية ال�ت��ي �ستقام ي��وم 12
فرباير.
و�سيلتقي الأهلي امل�صري مع مونتريي املك�سيكي يف مواجهة
ث�أرية جتمع بطل �أفريقيا ،الذي ي�سعى لرد اعتباره من هزميته
�أمام بطل الكونكاكاف يف ن�سخة عام  2013بخما�سية مقابل
هدف ،وذلك عندما يلتقيان يوم  5فرباير املقبل ،حيث يت�أهل
الفائز �إىل مواجهة باملريا�س الربازيلي م�ساء يوم  8فرباير يف
دور ن�صف النهائي ،بينما يلعب الهالل ال�سعودي مع الفائز من
اجلزيرة وب�يري التاهيتي ،والفائز �سيت�أهل ملالقاة ت�شيل�سي
الإجنليزي يف املباراة الثانية بن�صف النهائي يوم  9فرباير،
فيما ت�ق��ام امل �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة يف ي��وم  12ف�براي��ر يف الثامنة
والن�صف م�ساء بتوقيت الإمارات با�ستاد حممد بن زايد.

وبعد النجاح يف تنظيم دورات�ه��ا ال�سابقة يف الأع��وام ،2009
و ،2010و ،2018 ،2017تنفرد الإمارات جمدداً ،وللمرة
اخلام�سة ،با�ست�ضافة مناف�سات ك��أ���س ال�ع��امل ل�ل�أن��دي��ة ،التي
متثل قمة عاملية ل�ل�أن��دي��ة حاملة �أل�ق��اب ال�ب�ط��والت الكروية
القارية.
و�ست�شهد البطولة �إقامة  8مباريات ،وذلك يف ا�ستاد حممد بن
زايد ،الذي ي�ستوعب � 37ألف متفرج ويعترب من �أكرب املالعب
يف دولة الإمارات ،وا�ست�ضاف مباريات ك�أ�س العامل للأندية من
قبل� ،إ�ضافة �إىل ا�ستاد �آل نهيان ،ملعب نادي الوحدة العريق،
الذي يت�سع لـ � 15ألف متفرج ،وي�ست�ضيف مباريات البطولة
للمرة الأوىل.
يذكر �أن اللجنة املنظمة لك�أ�س العامل للأندية قد �أعلنت عن
ط��رح ت��ذاك��ر مباريات البطولة على امل��وق��ع الر�سمي لالحتاد
الدويل لكرة القدم حلاملي بطاقات "فيزا" ،على �أن يتم طرح
التذاكر �أمام اجلماهري ر�سمياً خالل الأيام القليلة القادمة� ،إذ
ترتاوح �أ�سعار التذاكر من  20وحتى  200درهم.
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الفجر الريا�ضي
اعترب جن��م ال�سنغال ال�سابق احلجي �ضيوف ب ��أن منتخبه ب�لاده احلايل
ي�ستطيع ال�ت�ت��وي��ج ب�ك��أ���س الأمم الإف��ري�ق�ي��ة ل�ك��رة ال �ق��دم ال�ت��ي تنطلق يف
الكامريون يف التا�سع من كانون الثاين-يناير احلايل ،يف حال �آمن العبوه
ب�إمكانياتهم.
وقال �ضيوف مهاجم ليفربول الإنكليزي ال�سابق متوجّ ها بكالمه �إىل �أفراد
منتخب ال�سنغال "متلكون املوهبة ،ت�ستعدّون ب�شكل مذهل ،والآن اذا �آمنتم
ب�أنف�سكم �ستتوجون".
وك ��ان ��ض�ي��وف ال ��ذي اخ�ت�ير �أف���ض��ل الع��ب يف �إف��ري�ق�ي��ا م � ّرت�ين �أه ��در ركلة
ترجيحية ،عندما خ�سرت ال�سنغال نهائي ن�سخة عام � 2002ضد الكامريون،
كما بلغ املنتخب ال�سنغايل نهائي ن�سخة عام  2019وخ�سر �أم��ام اجلزائر
بهدف بغداد بوجناح املبكر.
ت�س ّلط وكالة فران�س بر�س ال�ضوء على املنتخبات الأربعة يف املجموعة الثانية،
علماً ب�أن الأول والثاين يف كل جمموعة يت�أهل مبا�شرة اىل دور ثمن النهائي،
باال�ضافة �إىل �أف�ضل �أربعة منتخبات حتتل املركز الثالث.
اذا كانت ال�سنغال ت�صدّرت ت�صنيف املنتخبات الإفريقية لثالثة اعوام ،ف�إنها

�ضيوف ي�ؤمن بقدرات منتخب ال�سنغال

يف املقابل مل حترز �أي لقب خالل هذه الفرتة.
ثمة اعتقاد ب��أن الوقت قد ح��ان لكي حت��رز ال�سنغال اللقب ،ال �سيما بانها
متلك العبني بارزين يف جميع خطوطها بدءاً بحار�س ت�شل�سي �إدوار مندي،
وقطب دفاع نابويل االيطايل خاليدو كوليبايل والعب و�سط باري�س �سان
جرمان الفرن�سي �إدري�سا غي ومهاجم ليفربول االنكليزي �ساديو مانيه.
كما �أن القرعة اوقعت "�أ�سود تريانغا" يف املجموعة الأ�سهل يف النهائيات �إىل
جانب غينيا وماالوي وزميبابوي ،علماً ب�أن مت�صدر هذه املجموعة �سيواجه
منتخباً من اف�ضل الذين حلوا يف املركز الثالث يف جمموعتهم وبالتايل
�ستكون مهمته �سهلة على الورق.
بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل التي يواجهها مدرب املنتخب كابا دياوارا يف حماولة
لإيجاد االن�سجام بني جمموعة غري متجان�سة ،فقد طالب رئي�س املجل�س
الع�سكري يف البالد مامادي دومبويا �أفراد املنتخب بانه يتعني عليهم اعادة

تكاليف اال�ستعدادات التي تكبدتها احلكومة يف ح��ال مل يعودوا متوّجني
بالك�أ�س من الكامريون .بطبيعة احلال ،فان تتويج غينيا باللقب القاري بعيد
املنال ،ال �سيما بعد العرو�ض املخيبة التي قدمتها خالل ت�صفيات مونديال
 ،2022حيث ف�شل املنتخب الذي يطلق عليه لقب "�سيلي نا�سيونال" يف
ال�ف��وز يف �ست م�ب��اري��ات خ�لال ه��ذه الت�صفيات يف جمموعة �ضمت املغرب
وغينيا بي�ساو وال�سودان.
ويعاين امل��درّب من م�شكلة يف خط الو�سط حتديداً ،لكنه يعوّل على العب
ليفربول نابي كيتا النقاذ املوقف .مالوي منتخب �آخر قدّم عرو�ضاً خم ّيبة يف
ت�صفيات ك�أ�س العامل الأخرية ،حيث مُني بخم�س هزائم واحتل املركز الأخري
يف جمموعته .قامت بتغيري مدرّبها �ش�أنها يف ذلك �ش�أن غينيا ،فاقالت املحلي
ميك موا�سي وا�ستعانت بالروماين ماريو مارينيت�شا ( 56عاما).
وكانت ر�سالة امل��درب �إىل �أف��راد املنتخب ال��ذي ي�شارك يف النهائيات للم ّرة

البا كودجو الأغلى بـ 5ماليني يورو و العني والوحدة ي�ضمان �أ�صغر املعدالت العمرية

 208.58مليون يورو القيمة ال�سوقية للدوري الإماراتي مع انطالقة 2022

•• �أبوظبي-وام:

� �ص��درت م��ع ب��داي��ة ال �ع��ام اجلديد
 2022الأرق��ام املحدثة للقيمة
ال�سوقية لالعبي و�أندية الدوري
الإماراتي للمحرتفني لكرة القدم
ع �ل��ى � �ض��وء ب �ي��ان��ات " تران�سفري
ماركت" املوقع العاملي املتخ�ص�ص
يف � �ص �ف �ق��ات ال�لاع �ب�ين والقيمة
ال���س��وق�ي��ة ل�ل�أن��دي��ة وال ��دوري ��ات،
وبلغت القيمة ال�سوقية للدوري
الإم� � ��ارات� � ��ي  208.58مليون
يورو.
و ي�ن���ش��ط يف ال � ��دوري الإم ��ارات ��ي

 490العبا م�سجلني �ضمن 14
ف��ري �ق��ا ،م�ن�ه��م  145الع �ب��ا بني
�أج��ان��ب وم�ق�ي�م�ين ،و 345العبا
م��واط �ن��ا ب�ن���س�ب��ة م �ئ��وي��ة 29.6
ل�ل��أج ��ان ��ب وامل �ق �ي �م�ي�ن و 70.4
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن� ،أم � � ��ا بخ�صو�ص
ال�لاع��ب الأع �ل��ى قيمة �سوقية يف
ال ��دوري الإم ��ارات ��ي ف�ه��و الالعب
الكوجنويل البا كودجي الذي تبلغ
قيمته ال�سوقية  5ماليني يورو.
و ت� ��ؤك ��د ال �ب �ي��ان��ات �أن ال�شارقة
ه��و ال �ن��ادي الأع �ل��ى قيمة �سوقية
بواقع  24.03مليون ي��ورو يليه
العني بواقع  23.77مليون ،ثم

ال�ن���ص��ر ب �ـ  19.61م�ل�ي��ون يورو
ثم الوحدة بـ  19.10مليون ،ثم
اجل��زي��رة ب��واق��ع  19.02مليون
ث ��م ال��و� �ص��ل ب� �ـ  18.82مليون
ي � ��ورو ،ث��م � �ش �ب��اب الأه� �ل ��ي بقيمة
��س��وق�ي��ة ل�لاع�ب�ي��ه ت�ب�ل��غ 16.88
مليون ي��ورو ،ثم بني يا�س بقيمة
�سوقية تبلغ  15.49مليون ،ثم
احت ��اد ك�ل�ب��اء ب �ـ  12.54مليون،
وخورفكان بـ  12.37مليون ،ثم
ع�ج�م��ان بقيمة �سوقية 10.70

ّ
�إ�شبيلية يقل�ص الفارق مع ريال مدريد

�ض ّيق ن��ادي �إ�شبيلية اله ّوة مع املت�صدّر ري��ال مدريد
�إىل خم�س ن �ق��اط ،ب�ع��دم��ا ح�ق��ق ف ��وزاً ثميناً بهدف
نظيف على م�ضيفه قاد�ش يف ختام مناف�سات املرحلة
التا�سعة ع�شرة من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
و�سجل الأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س هدف املباراة
الوحيد ( ،)58بعد ركنية للفريق الأندل�سي و�صلت
داخل منطقة اجلزاء �إىل الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش
الذي مررها �إىل �أوكامبو�س لي�سددها الأخري قوية يف
مرمى مواطنه احلار�س جريميايا�س ليدي�سما.
وبخطفه النقاط ال�ث�لاث ،ع��زز �إ�شبيلية موقعه يف
املركز الثاين يف الليغا مع  41نقطة ،بفارق خم�س
نقاط عن ري��ال مدريد ،علماً �أن الفريق الأندل�سي
لعب مباراة � ّ
أقل.
�أم��ا قاد�ش ،فبقي مع ه��ذه الهزمية التا�سعة له هذا
امل��و��س��م ،يف امل��رك��ز ال�ت��ا��س��ع ع�شر م��ا قبل
الأخري مع  14نقطة.
من جهته ،حقق �أتلتيك بلباو فوزاً
مهماً على �أو�سا�سونا  1-3يف مباراة
كان بطلها �أويهان �سان�سيت.
واف �ت �ت��ح �أو� �س��ا� �س��ون��ا ال�ت���س�ج�ي��ل يف
الدقيقة العا�شرة عن طريق كيكي،
غري �أن بلباو قلب النتيجة على مدار
امل �ب��اراة ب�ث�لاث�ي��ة �سان�سيت (16
و 25و.)68
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و� �ش �ه��دت ال��دق�ي�ق��ة ( )4+90ح��ال��ة ط ��رد بح�صول
�إزيكيل �أفيال العب �أو�سا�سونا على البطاقة ال�صفراء
الثانية.
وبالتايل ،رفع بلباو ر�صيده �إىل  27نقطة يف املركز
العا�شر ،فيما بقي �أو�سا�سونا يف املركز الرابع ع�شر مع
 22نقطة.
ويف مباراة �أخرىّ ،
دك فياريال �شباك �ضيفه ليفانتي
ب �خ �م��ا� �س �ي��ة ن �ظ �ي �ف��ة ت � �ن � ��اوب على
ت���س�ج�ي�ل�ه��ا ال �� �س �ن �غ��ايل ب ��والي ��ي ديا
( ،)8ب��او توري�س ( ،)13جريار
م��وري�ن��و ( 37و ،)79ومانويل
تريغريو�س ( .)74وبهذا الفوز،
رف��ع ف �ي��اري��ال ر��ص�ي��ده �إىل 28
نقطة يف امل��رك��ز ال�ث��ام��ن ،فيما
جت �م��د ر� �ص �ي��د ليفانتي
ع�ن��د ث�م��اين ن�ق��اط يف
املركز الع�شرين
والأخري.

م �ل �ي��ون ،ث ��م الإم � � � ��ارات بـ5.62
م � �ل � �ي� ��ون ،وال� � �ع � ��روب � ��ة بـ5.51
م �ل �ي��ون��ن ،ث ��م ال �ظ �ف��رة ب �ـ 5.17
مليون يورو.
و بالن�سبة ملعدل العمر لالعبني
يف ك��ل فريق ف ��إن ال��وح��دة والعني
�صنف العبوهما ب�أنهما الأ�صغر
م��ن ح�ي��ث متو�سط ال�ع�م��ر بواقع
� 25.1سنة ،ثم الإم��ارات بواقع
� 25.3سنة ،والعروبة وال�شارقة بـ
� 25.5سنة� ..أما الفريقان الأعلى

من حيث متو�سط عمر الالعبني
ف �ه �م��ا ال �ظ �ف��رة و� �ش �ب��اب الأه �ل ��ي
مب�ع��دل � 27سنة .جت��در الإ�شارة
�إىل �أن ال � ��دوري ال �� �س �ع��ودي تبلغ
قيمته ال�سوقية  349.93مليون
ي��ورو ،فيما تبلغ القيمة ال�سوقية
ل � �ل� ��دوري ال� �ي ��اب ��اين 292.35
م �ل �ي ��ون ي � � ��ورو ،وت � �ق� ��در القيمة
ال �� �س��وق �ي��ة ل� �ل ��دوري ال �ق �ط��ري بـ
 180.73مليون يورو ،والدوري
الكوري بـ  162.25مليون يورو.

ك�أ�س �أمم �إفريقيا ..حقبة كامريونية
ولقب �أول للجزائر و�ساحل العاج
دخ�ل��ت ال�ك��ام�يرون ب�ق�ي��ادة جيل ذه�ب��ي ت�ق� ّدم��ه روج�ي��ه م�ي�لا ،ب�ق�وّة على خط
املتوّجني يف ك�أ�س �أمم �إفريقيا لكرة القدم يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،فبلغت
النهائي ثالث مرات متتالية حمرزة اللقب يف  1984و ،1988فيما توّجت
اجلزائر جهودها ،مع جيل رائع �أي�ضاً ،بباكورة �ألقابها يف .1990
بعد خروجه ب�صعوبة يف ال��دور الأوّل يف ك�أ�س العامل � ،1982أح��رز منتخب
"الأ�سود غري املروّ�ضة" باكورة �ألقابه القارية يف �ساحل العاج عام ،1984
بفوزه على نيجرييا  1-3يف املباراة النهائية ،وقبلها على اجلزائر بركالت
الرتجيح.
وتلقت الدولة امل�ضيفة �ساحل العاج �صفعة قوية بخروجها من الدور الأول �إثر
خ�سارتها �أمام م�صر  2-1والكامريون �صفر -2على التوايل ،كما ودّعت غانا
حاملة اللقب باكراً .ح ّلت اجلزائر ثالثة بتغلبها على م�صر .1-3
للم ّرة الثالثة يف تاريخها ،ا�ست�ضافت م�صر نهائيات ا ّت�سمت بق ّلة الأهداف (31
يف  16مباراة) ،حيث بدا وا�ضحاً الت�شدّد الدفاعي .كانت املباراة النهائية
بني م�صر والكامريون خري دليل على ذلك ،بانتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف
بالتعادل ال�سلبي ،قبل �أن حت�سم م�صر الأمر يف م�صلحتها بركالت الرتجيح
 .4-5وجاءت �ساحل العاج ثالثة بفوزها على املغرب .2-3
ا�ستهل "الفراعنة" بقيادة حممود اخلطيب وم�صطفى عبده وطاهر �أبو زيد
م�شوارهم باخل�سارة �أم��ام ال�سنغال �1-صفر ،قبل تخطي الكبوة واالندفاع
نحو لقب ثالث كان الأوّل لهم يف � 27سنة ،فيما اكتفت الكامريون وهداف
النهائيات روجيه ميال ( )4مبركز الو�صافة.
احت�ضن املغرب الن�سخة ال�ساد�سة ع�شرة عام  ،88وك��ان �أح��د �أب��رز ّ
املر�شحني
لإحراز اللقب ،خ�صو�صاً بعدما كان �أوّل منتخب �إفريقي وعربي ّ
يتخطى الدور
الأوّل يف نهائيات ك�أ�س العامل يف مك�سيكو عام .1986
لكن الرياح جرت مبا ال ي�شتهي املنتخب امل�ضيف الذي �ض ّم يف �صفوفه احلار�س
بادو الزاكي وعزيز بودربالة ،فخرج من الدور ن�صف النهائي على يد كامريون
ميال التي �أحرزت اللقب بفوزها على نيجرييا بهدف من ركلة جزاء لإميانويل
كونديه .وح� ّل املغرب رابعاً خل�سارته �أم��ام اجلزائر  4-3بركالت الرتجيح،
بعد ال�ت�ع��ادل  .1-1يف تلك احلقبة ال�ت��ي راف�ق��ت خو�ضها امل��ون��دي��ال مرتني
يف  1982عندما فازت على �أملانيا الغربية و ،1986برزت اجلزائر دون �أن
حترز اللقب ،فح ّلت رابعة يف  1982وثالثة يف  1984و ،1988قبل الإجناز
املنتظر يف .1990
�أح ��رزت اجل��زائ��ر �أوّل لقب �إف��ري�ق��ي لها بعد �أن ا�ست�ضافت ن�سخة 1990
ا�ستهلتها بفوز كبري على نيجرييا  .1-5ثم التقى املنتخبان جمدداً يف املباراة
النهائية وجدّد املنتخب اجلزائري فوزه �1-صفر بهدف �شريف وجاين العب
�سو�شو الفرن�سي �آن��ذاك ومتريرة من مو�سى �صايب� ،أم��ام �أكرث من مئة الف
متفرج على ملعب " 5مار�س" ،لت�صبح رابع منتخب عربي يحرز اللقب.
ق��اد منتخب "حماربي ال�صحراء" راب��ح ماجر وجمال مناد ،و�شاركت م�صر
باملنتخب ال��ردي��ف ،لأن الأوّل ك��ان ي�ستع ّد لنهائيات ك�أ�س العامل التي كانت
مق ّررة يف �إيطاليا ،فخ�سرت مبارياتها الثالث وخرجت خالية الوفا�ض .وح ّلت
زامبيا يف املركز الثالث بتغلبها على ال�سنغال �1-صفر.
حت�دّث وج��اين عن النهائي "�أهدرت هدفني �ضد ال�سنغال ( )1-2يف ن�صف
النهائي� .أرادوا يف البالد قطع ر�أ�سي .برغم ال�ضغط ال�شعبي ،احتفظ املدرب
بالت�شكيلة الأ�سا�سية" .ارت�ف��ع ع��دد امل�شاركني �إىل  12منتخباً ع��ام  92يف
ال�سنغال ،ف��د ّون��ت �ساحل العاج ا�سمها يف �سجالت البطولة للم ّرة الأوىل يف
تاريخها ،بعد مباراة نهائية تاريخية انتهت بفوز "الفيلة" على غانا بركالت
ترجيح ماراثونية  ،10-11علماً ب��أن الفريقني �سدّدا  24ركلة على مدى
 42دقيقة .وا�ستحق املنتخب العاجي الفوز لأنه هزم اجلزائر حاملة اللقب
بثالثية و�أخرج زامبيا والكامريون ثم غانا يف املباراة النهائية ،وذلك من دون
�أن يدخل مرماه �أي هدف ،ليتوّج حار�س مرماه �أالن غوامينيه �أف�ضل العب
يف البطولة .وخا�ضت غانا املباراة النهائية من دون جنمها �أبيدي بيليه ب�سبب
تراكم االن��ذارات .و�شهدت البطولة خروج املنتخبات العربية م�صر واجلزائر
واملغرب على التوايل من الدور الأوّل ،علماً ب�أن م�صر مل ت�سجّ ل �أي هدف بعد
�سنتني من عرو�ضها اجليدة يف ك�أ�س العامل يف �إيطاليا .خ ّيبت تون�س �آمال
جمهورها العري�ض عندما خرجت من ال��دور الأوّل خالية الوفا�ض عام 94
وهي التي كانت مر�شحة �إىل جانب نيجرييا وغانا لإحراز اللقب.

الثالثة وا�ضحة بقوله "ف ّكروا ب�سرعة ،ت�ص ّرفوا ب�سرعة وحت ّركوا ب�سرعة".
و�إذا كانت معظم املنتخبات الإفريقية امل�شاركة يف النهائية تع ّج بالالعبني
ال��ذي يدافعون عن �أل��وان �أندية �أوروب�ي��ة ،فان م�لاوي تكتفي باثنني فقط
هما العب الو�سط ت�شارلز برتو ال��ذي يلعب يف ال��دوري املولدايف واملهاجم
فران�سي�سكو مادينغا يف الدوري اجلورجي.
واج�ه��ت زمبابوي خطر املنع م��ن امل�شاركة يف ك��أ���س االمم الإفريقية ،بعد
خالف بني وزارة الريا�ضة وجمل�س �إدارة احتاد كرة القدم.
وك��ان��ت وزارة الريا�ضة وال�ترف�ي��ه �أق��ال��ت م�س�ؤولني يف االحت��اد يف ت�شرين
الثاين-نوفمرب املا�ضي زاعمة قيامهم ب�سوء الإدارة ،وعدم وجود م�ساءلة
مالية والتح ّر�ش اجلن�سي بحكمات.
وهدّد االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) زمبابوي ب�ضرورة ا�ستعادة جمل�س
االدارة ل�ل�أم��ور داخ��ل االحت ��اد ال�ك��روي ب�ت��اري��خ �أق���ص��اه ال�ث��ال��ث م��ن كانون
الثاين-يناير .ويغيب عن منتخب زمبابوي ث�لاث ركائز يف �صفوفه وهم
مارفيلو�س ناكامبا ومار�شال مونيت�سي بداعي الإ�صابة ،بالإ�ضافة �إىل خاما
بيليات الذي اعتزل اللعب.
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اخلزري :تون�س متثل اجلذور بالن�سبة �إيل

تون�س ه��ي م��وط��ن �أب ��ي ،جذوري" ،ب�ه��ذه الكلمات ك�شف جذوري .عندما �أرى احلما�س خالل مبارياتنا ،ف�أن االمر
مهاجم منتخب تون�س وهبي اخل��زري البالغ  30عاماً يح ّفزين اك�ثر .نعي�ش ف�ترة �صعبة مع كوفيد ويف بع�ض
م��دى تعلقه ب�ب�لاده ،يف حديث خا�ص �أج��رت��ه معه وكالة ال��دول االفريقية ،فان ال�سعادة الوحيدة هي كرة القدم.
ف��ران ����س ب��ر���س ،ق�ب��ل خ��و���ض غ �م��ار ب�ط��ول��ة ك ��أ���س الأمم �إذا و�ضعنا هذا الأمر جانباً وجنحنا يف جعل وطننا يعي�ش
الإفريقية لكرة القدم التي ت�ست�ضيفها الكامريون من �أوق��ات��ا جيدة �سنكون م�سرورين ج��دا .منار�س ك��رة القدم
 9كانون الثاين-يناير احلايل �إىل ال�ساد�س من �شباط -من �أجل ا�سعاد النا�س".
فرباير املقبل.
�س :كيف ُينظر �إليك يف تون�س؟
�س�ؤال :غالبا ما تبلغ تون�س الأدوار املتقدمة يف �أمم ج" :اجلزائر متلك ريا�ض حم��رز ،م�صر حممد �صالح.
�إفريقيا .ما هي الطموحات هذا العام؟
�أما نحن يف تون�س فنعتمد على اللعب اجلماعي من قبل
جواب" :لدينا رغبة يف احرازها .خالل الن�سخة الأخرية نحو  30العباً ميلكون فنيات عالية ويبذلون الكثري من
بلغنا الدور ن�صف النهائي وخ�سرنا �أمام ال�سنغال .اعتقد اجلهود� .أعتقد ب�أنه يتم النظر �إيل ب�شكل جيد لأنني �أقدّم
ب��أن�ن��ا تفوّقنا على ال�سنغال وك�ن��ا ن�ستحق ال�ف��وز عليها .ق�صارى جهدي عندما �أدافع عن �ألوان منتخب بالدي� .أنا
�سيكون الأمر جيداً �إذا جنحنا يف بلوغ املباراة النهائية هذه �سعيد جداً مبا �أقدّمه مع املنتخب .مل تعد النهاية بعيدة
املرة ،لكن الأمور لن تكون �سهلة بوجود منتخبات �إفريقية بالن�سبة �إيل و�أحاول اال�ستفادة من كل حلظة".
كبرية حيث �سيكون امل�ستوى مرتفعاً م ّرة جديدة".
�س :ما هي الذكريات التي حتتفظ بها من ك�أ�س
�س :ما هي نظرتك ملجموعة تون�س؟
الأمم الإفريقية ومونديال 2018؟
ج" :غالبا ما نواجه منتخبي مايل وموريتانيا .لعبنا �ضد ج" :ك�أ�س الأمم ه��ي ال �ت �ج��وال ب�ين م��دن غ�ير معروفة
مايل يف الن�سخة االخرية من ك�أ�س �إفريقيا ،وهي منتخب ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل �أوروب� � ��ا .جن �ت��از ق ��رى ح�ي��ث ن���ش��اه��د فيها
جيد م��ع العديد م��ن الالعبني امل��وه��وب�ين املحرتفني يف الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ال مي �ل �ك��ون ال �ك �ث�ير ل�ك�ن�ه��م �سعداء
�أوروب� ��ا .واج�ه�ن��ا موريتانيا �أي���ض�اً يف ت�صفيات املونديال مب�شاهدتنا .احلما�س ،الأج��واء دائما احتفالية .بالن�سبة
ووقعنا يف ف��خ ال�ت�ع��ادل على �أر��ض�ه��ا� .أج�ه��ل كليا منتخب �إىل املونديال حيث ال متلك املنتخبات الإفريقية حظوظاً
غامبيا .لكن على العموم ،ال ميكن اال�ستهانة ب�أية مباراة مرتفعة للظفر به ،لدي ذكريات عزف الأنا�شيد الوطنية
يف ك�أ�س �إفريقيا".
ال �ت��ي جتعلني �أ� �ش �ع��ر ب�ق���ش�ع��ري��رة وال �ل �ع��ب �أم� ��ام جمهور
غفري .واجهنا �إنكلرتا وبلجيكا اللتني حلتا يف املركزين
���س :م���اذا متثل ك���أ���س �إفريقيا ومنتخب تون�س ال�ث��ال��ث وال��راب��ع م��ع الع�ب�ين م��ن م�ستوى ع��امل��ي .حققت
بالن�سبة اليك� ،أن��ت املولود يف جزيرة كور�سيكا حلم الطفولة بالت�سجيل يف نهائيات ك��أ���س ال �ع��امل� .أنا
ولعبت طوال م�سريتك يف �أوروبا؟
�سعيد من املونديال حيث جنحت يف ت�سجيل هدفني (يف
ج�" :إنها بطولة كبرية م�ساوية لك�أ�س �أوروبا وكوبا �أمريكا .مرمى بلجيكا وبنما) .ا�ستمتعت كثريا بخو�ضه يف �صفوف
يف �إفريقيا نحن دولة هامة .ن�ستطيع �إح��راز اللقب وهذا منتخب بالدي".
الأمر �أرغب به بكل جوارحي .عندما نرى �أ�سماء الالعبني
امل�شاركني �أمثال �أوباميانغ و�صالح ومانيه وحم��رز وهم �س :بالن�سبة اىل كوفيد ،هل ثمة خماوف يف ك�أ�س
جميعا العبني من امل�ستوى االول على ال�صعيد االوروبي ،الأمم الإفريقية التي ت�أجلت من � 2021إىل 2022
ف�إنهم ميثلون افريقيا خري متثيل".
ب�سبب اجلائحة؟
ج" :لدى اجلميع خم��اوف لأن�ن��ا جنهل
�س :يعني لك الكثري الدفاع عن �ألوان تون�س،
ه��ذا امل��ر���ض وب��ال�ت��ايل م��ن هنا �أهمية
�ألي�س كذلك؟
اخل�ضوع للقاح لأن من �ش�أنه حماية
ج" :نعم� .إن ��ه م��وط��ن والدي
ال �� �ش �ع��وب� .آم � ��ل �أال ن ��واج ��ه م�شاكل
ح �ي��ث ك �ن��ت �أت� � ��ردّد كل
الن��ه يف ح��ال �إ�صابتنا نفقد 10
�� �ص� �ي ��ف .ان �ه ��ا
�أي ��ام يف احل�ج��ر ال�صحي
ومي� �ك ��ن ال �غ �ي ��اب عن
مباراتني".
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�أوميكرون يراوغ جهاز املناعة �أف�ضل من دلتا

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع
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طفل يعود للحياة خالل اال�ستعداد لدفنه

�أكرب معمرة حتتفل بعيد ميالدها الـ119

عاد طفل برازيلي حديث الوالدة �إىل احلياة ب�شكل مفاجئ
خالل اال�ستعدادات لدفنه بعد �أن مت الإعالن عن وفاته.
وك��ان��ت وال ��دة ال�ط�ف��ل ال�ت��ي مل ي�ت��م الإع �ل�ان ع��ن ا�سمها
والبالغة من العمر  18عاماً قد طلبت امل�ساعدة الطبية يف
والية روندونيا الربازيلية يوم االثنني  27دي�سمرب-كانون
الأول ،وذك��رت و�سائل �إع�لام حملية �أن الأم مل تكن على
علم باحلمل وذهبت �إىل امل�ست�شفى مرتني بعد �أن �شعرت
ب�أمل �شديد .ووفقاً ملا ذكرته �أ�سرتها ،فقد �أعادها الفريق
الطبي �إىل املنزل يف كلتا املنا�سبتني ،حيث مل يالحظوا
�أنها حامل .و�أثناء تواجدها يف املنزل ،بد�أ الأمل يف االزدياد،
و�أجن �ب��ت ال�ط�ف��ل دون م���س��اع��دة ط�ب�ي��ة .و ُول ��د ال�ط�ف��ل يف
ال�شهر اخلام�س من احلمل وكان وزنه  1كيلوغرام ،و�أعلن
الأطباء �أن��ه ُول��د ميتاً عندما مت نقله �إىل امل�ست�شفى ،ومت
ا�ستدعاء مدير اجلنازات الذي مل يذكر ا�سمه للح�ضور �إىل
امل�ست�شفى لأخذ جثة الطفل وجتهيزه للجنازة .و�أخذ مدير
اجل�ن��ازات اجلثة ح��وايل ال�ساعة الثالثة �صباح ي��وم �أم�س
الثالثاء .وبعد �ساعات قليلة ،وبينما كان يقوم ب�إجراءات
الدفن ،الحظ �أن الر�ضيع يتنهد و�أن قلبه ينب�ض ،ف�أخذ
الطفل على ال�ف��ور �إىل امل�ست�شفى ،ومت �إدخ ��ال امل��ول��ود يف
وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة لتلقي العالج.

احتفلت �أكرب معمرة يف العامل ،اليابانية كاين تاناكا ،بعيد ميالدها
الـ� 119أول �أول �أم�س الأحد قائلة �إنها عازمة على االحتفاظ بهذا
الرقم القيا�سي �سنة �أخ��رى ،يف �إ��ش��ارة �إىل ت�شبثها باحلياة رغم
التقدم الكبري يف العمر.
وبح�سب �صحيفة "غارديان" الربيطانية ،ف�إن املر�أة املعمرة التي
تع�شق امل�شروبات احللوة وال�شوكوالتة ،احتفلت بعيد امليالد داخل
دار لرعاية امل�سنني يف والية فوكووكا ،جنوب غربي البلد الآ�سيوي.
ومنحت مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية اللقب للمعمرة
اليابانية يف م��ار���س  ،2019وك��ان��ت وقتئذ يف عامها الـ ،116ثم
�أ�صبحت �أكرب يابانية معمرة يف التاريخ عندما بلغت � 117سنوات
و 261يوما يف �سبتمرب .2020
وول��دت املعمرة اليابانية �سنة � ،1903أي يف ال�سنة التي �شهدت
�إجراء �أول رحلة جوية ناجحة يف تاريخ الب�شرية من قبل الأخوين
"رايت" .وعا�صرت هذه املر�أة عهد � 5أباطرة يف اليابان ،كما �شهدت
حروبا وحمطات و�أحداثا كثرية.
لكن املعمرة اليابانية التي احتفلت بعيد ميالدها الـ 119لي�ست
ا�ستثناء يف البلد الآ�سيوي ،الذي ي�شهد تزايدا ملحوظا لل�شيخوخة
مقابل تراجع �أعداد املواليد اجلدد.

ك�سبت � 200ألف يورو بعدما راهنت بـ � 80سنت ًا

مري�ضة بكورونا تتعافى بجرعة فياغرا

متاثلت ممر�ضة لل�شفاء من "كوفيد  "19على نحو و�صف
ب��امل��ذه��ل ،بعد �إعطائها ج��رع��ة م��ن ع�ق��ار "الفياغرا" ،يف
�إط��ار عالجي جتريبي �أخرجها من غيوبة دامت �أ�سابيع.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن املمر�ضة
التي تبلغ � 37سنة وتعافت بف�ضل العالج الذي يو�صف عادة
مل�شاكل ال�ضعف اجلن�سي لدى الرجال ،ق�ضت  28يوما يف
الغيبوبة .و�أخذت املمر�ضة مونيكا �أمليدا ،وهي من منطقة
غينربوغ الربيطانية ،جرعتني من اللقاح امل�ضاد لكورونا،
لكنها �أ�صيبت بفريو�س كورونا يف احل��ادي والثالثني من
�أكتوبر املا�ضي ،ثم �أدخلت امل�ست�شفى يف التا�سع من نوفمرب.
وبعد �أ�سبوع من ذل��ك ،نقلت املمر�ضة �إىل وح��دة العناية
امل��رك��زة ،ث��م ت�ق��رر و�ضعها يف "غيبوبة م�ستحثة طبيا"،
وهو خيار يلج�أ �إليه الأطباء ريثما يجدون حال للمري�ض.
و�أو�ضحت املري�ضة املتعافية� ،أن الأط�ب��اء كانوا على بعد
� 3أي��ام فقط من وقف �إطفاء جهاز التنف�س اال�صطناعي،
عندما ب��د�أت يف التح�سن ،وا�ستيقظت يف الرابع ع�شر من
دي���س�م�بر امل��ا� �ض��ي .وع�ن��د اال��س�ت�ي�ق��اظ� ،أخ�ب�ر الأط �ب��اء يف
م�ست�شفى مقاطعة "لنكون" ،املري�ضة �أنهم �أعطوها جرعة
من "الفياغرا" ،يف �إط��ار عالج جتريبي كانت قد وافقت
عليه وهي ما تزال يف كامل الوعي.

ك�سبت �أربعينية �أكرث من  200الف يورو يوم ر�أ�س ال�سنة يف كازينو
�سان مالو يف فرن�سا بعدما راهنت بثمانني �سن ًتا فقط يف �آلة نقود،
ح�سب مدير الكازينو.
ً
وبعد رهان بثمانني �سنتا ال�سبت� ،ضاعفت �آلة النقود الأرباح وزادت
املكاف�آت ،قبل �أن ي�صل الربح �إىل �سقفه النهائي.
ويف  ،2011ك�سب العب � 425ألف يورو بعدما راهن بـ� 60سنتاً يف
ال�صالة نف�سها.

ال�سلحفاة جوناثان بعمر الـ190

ولد ذكر ال�سلحفاة جوناثان تقريبا �سنة  1832حيث يعي�ش الآن
عامه الـ.190
وعا�صر جوناثان  7ملوك على عر�ش بريطانيا ،كما عاي�ش اخرتاع
م�صابيح ال�ضوء وال�سيارات ذات املحركات وا�ستكمال برج �إيفل،
وال�صور بالأبي�ض والأ� �س��ود ،وح��رب�ين عامليتني واحل��رب الباردة
والعديد من الأحداث العاملية و�صوال لظهور كوالونا ب�سالالتها.
ويف تفا�صيل حياته ،انتقل ال�سلحفاة جوناثان من جزيرة �سي�شيل
�إىل جزيرة �سانت هيلينا يف نهايات القرن التا�سع ع�شر ،وحتديدا
يف عام  ،1882لي�صبح مقره الدائم ذلك املكان الهادئ واملنعزل
باملحيط الأطل�سي ،وال��ذي ك��ان املنفى ال�شهري بالن�سبة للقائد
الفرن�سي التاريخي ،نابليون بونابرت.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن معدل �أع�م��ار ال�سالحف يعرف ب��أن��ه مديد
بالن�سبة للب�شر وللحيوانات �أي���ض��ا� ،إال �أن ال�سلحفاة جوناثان
حت��دي��دا ي�ع��د م��ن ال �ك��ائ �ن��ات امل �ع �م��رة ،ن �ظ��را لأن م�ت��و��س��ط عمر
ال�سلحفاة ي�صل �إىل � 150سنة ،ما يك�شف عن ا�ستمرارية مذهلة
جلوناثان بلغت �أكرث من � 40سنة عن املتوقع.
وي�ع��اين ال�سلحفاة جوناثان م��ن الكثري م��ن ع�لام��ات التقدم يف
العمر ،حيث فقد ب�صره وكذلك حا�سة ال�شم� ،إال �أن ذلك مل مينعه
من التنقل و�إبداء القوة وفقا ملن يقدمون له الرعاية الالزمة.

من�سق �أغان يتعر�ض لهجوم وال�سبب مي�سي

كاثرين �إميري من كاليفورنيا تقف على دراجة ثلجية من طراز  ، MoonBikes Motorsوهي �أول دراجة ثلجية
كهربائية يف العامل ،يف مركز مانداالي باي للم�ؤمترات يف ال�س فيجا�س .ا ف ب

عامل لقاحات يك�شف م�صاب بالتوحد ُيحتجز يف زنزانة لأربع �سنوات والدة تو�أم يف عامني
احتجز �أحد م�ست�شفيات ال�صحة العقلية الربيطانية� ،شاباً م�صاباً بالتوحد
م�ستقبل فريو�س كورونا
خمتلفني
داخل حجرة منفردة ت�شبه الزنزانة ،لأكرث من �أربع �سنوات.

خ ��رج ك �ب�ير ال �ب��اح �ث�ين يف جتارب
لقاح "�أ�سرتازينيكا" الربوفي�سور
�أن � ��درو ب� ��والرد ب�ت���ص��ري��ح متفائل
حول م�ستقبل فريو�س كورونا يف
ظل انت�شار املتحور "�أوميكرون".
وق� � � ��ال �أن � � � � ��درو ب � � � � ��والرد ،مدير
جم �م��وع��ة �أك �� �س �ف��ورد للقاحات،
والتي ط ّورت لقاح "�أ�سرتازينيكا":
"�أ�سو�أ �سيناريوهات كوفيد-19
ب ��ات ��ت وراءن � � ��ا ح �ت��ى م ��ع انت�شار
�أوميكرون".
ويف حديث ل�صحيفة "ذا تلغراف"
ال�بري �ط��ان �ي��ة� ،أو�� �ض ��ح ب � ��والرد �أن
الأم��ور �ستتح�سن ولكن "علينا �أن
نتجاوز هذا ال�شتاء".
وو�� �ص ��ف ب� � ��والرد �إج � � ��راء �إع �ط ��اء
اجل ��رع ��ات امل � �ع ��ززة م ��ن لقاحات
كورونا كل �ستة �شهور ب�أنه "غري
عملي" ،م� ��ؤك ��دا �أن� ��ه "ال ينبغي
ت�ق��دمي ج��رع��ة راب�ع��ة حتى تتوفر
امل ��زي ��د م ��ن الأدل� � � ��ة ال� �ت ��ي تثبت
جدواها و�آثارها الطبية".
و�أو�ضح �أنه "ال جدوى من حماولة
وقف جميع الإ�صابات .يف مرحلة
م��ا ،يجب على املجتمع �أن ينفتح
رغ ��م ال�ت�ه��دي��د م��ن �أوميكرون"،
وفق ما نقلت �شبكة "�سكاي نيوز"
ال�بري �ط��ان �ي��ة .و�أ�� �ض ��اف�" :ستمر
مرحلة تنت�شر فيها ال�ع��دوى ،لذا
علينا االن�ت�ب��اه يف ف�صل ال�شتاء.
ق � � ��رارات الإغ� �ل ��اق وغ�ي�ره ��ا من
الإج� � � ��راءات ال���ص�ح�ي��ة ت ��أت��ي من
ال�سلطات ولي�س العلماء".

وكان ال�شاب الذي رمز ال�سمه باحلرف "�أ" يعي�ش يف غرفة �صغرية كانت
يف ال�سابق حجرة ملفات يف �أحد م�ست�شفيات مان�ش�سرت ،حيث كان العاملون
يقدمون له الوجبات من فتحة �صغرية يف باب الغرفة.
وبح�سب امل�صادر ،ف�إن �إدارة امل�ست�شفى كانت تراقب ال�شاب البالغ من العمر
 24عاماً عرب كامريات املراقبة ،ومل ت�سمح له بالتوا�صل مع �أي �شخ�ص
وجهاً لوجه طيلة �أربع �سنوات.
مت احتجاز املري�ض �أ مبوجب قانون ال�صحة العقلية منذ �سبتمرب ،2017
ولكنه الآن ،ي�ستعد ملعركة قانونية لتحريره من �سجنه.
وبح�سب �إدارة امل�ست�شفى ،ف��إن ال�شباب يعاين من نوبات عنيفة ا�ستدعت
عزله عن الآخرين حتى ال يت�سبب يف �أذيتهم.
وتطالب وال��دة ال�شاب ،نيكوال كا�سيدي والتي تبلغ من العمر  49عاماً،
الق�ضاء مبراجعة عزل ابنها ،ومتكينه من اخلروج ليعي�ش يف منزل منا�سب
�ضمن جمتمعه.
وتقول نيكوال� ،إن ظروف ابنها املعي�شية الذي يعاين �أي�ضاً من �صعوبات يف
التعلم ،كانت �أ�سو�أ من ظروف ال�سجناء ،و�أ�سو�أ من ظروف احليوانات.

يخت فاخر م�صمم ليبدو كناطحة �سحاب فخمة

يبلغ طول هذا اليخت الفاخر املذهل  110مرت وارتفاعه  26مرت من خط
املاء �إىل قمة ال�صاري ،ويتميز بطبقات من ال�شرفات ت�شبه �إىل حد كبري
تلك املوجودة يف ال�شقق ال�سكنية الفاخرة.
وي�ق��ول ج��و���ش رودري�غ�ي��ز ،ال��ذي ميتلك �شركة Rodriguez Design
ال�شركة التي تقف وراء هذا املفهوم "مع نظام ال�شرفة اجلانبية� ،أردنا خلق
�شعور ب�أننا على ناطحة �سحاب فائقة الفخامة .و�أينما كان اليخت ير�سو �أو
يبحر� ،سيكون للمدينة �إ�ضافة جديدة �إىل �أفقها".
وتهدف ال�شركة التي يقع مقرها يف دبي و�إ�سبانيا� ،إىل "االبتعاد عن ت�صميم
اليخوت التقليدي" يف �إن�شاء يخت
 Malenaو�سيعتمد �سعر اليخت على حو�ض بناء ال�سفن ومواد الت�شطيب،
مع تقديرات ب�أن يكلف  250مليون يورو ( 280مليون دوالر) �إىل 300
مليون يورو ( 340مليون دوالر).
وميكن لليخت �أن ي�ستوعب � 24ضي ًفا يف  11كابينة ،ويت�ألف الت�صميم من
�ستة كبائن لكبار ال�شخ�صيات على ال�سطح الرئي�سي ،و�أربع كبائن مزدوجة
يف الطابق ال�سفلي و�شقة مالك واحد ،والتي تتميز بحو�ض ا�ستحمام �ساخن
ومنطقة لتناول الطعام.

ول��د ت� ��و�أم ب �ف��ارق  15دق�ي�ق��ة ف�ق��ط ول �ك��ن يف
�سنتني خمتلفتني ،وذل��ك ع�شية ر�أ���س ال�سنة
بني عامي  2021و.2022
وولد �أحد التو�أمني يف والية كاليفورنيا ،قبل
منت�صف الليل بدقائق يف نهاية ع��ام 2021
والآخر يف منت�صف ليلة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة
 2022متاما.
و�أجن� �ب ��ت الأم ف��اط �م��ة م ��ادري� �ج ��ال طفلها
�ألفريدو �أنطونيو تروجيلو ال�ساعة 11:45
م�ساء ،وبعد  15دقيقة ولدت �شقيقة �ألفريدو،
�أيلني يوالندا تروجيلو يف منت�صف الليل مع
بداية عام .2022
وق��ال��ت ال��وال��دة يف بيان �صحفي�" :إنه لأمر
جمنون بالن�سبة يل �أن يكونا تو�أمان ولديهما
�أع�ي��اد ميالد خمتلفة ،لقد تفاج�أت و�سعدت
بو�صولها يف منت�صف الليل".

�أكد من�سق �أغاين "دي جاي" تلقيه لتهديدات بالقتل على
خلفية ادعاءات بت�سببه ب�إ�صابة النجم الأرجنتيني ليونيل
مي�سي بكوفيد .-19ونفى الـ"دي جاي" الأرجنتيني فري
باال�سيو �أن��ه �أ� �ص��اب جن��م ب��اري����س ��س��ان ج��رم��ان ليونيل
مي�سي بفريو�س ك��ورون��ا .وق��ال باال�سيو يف من�شور على
ح�سابه ال�شخ�صي يف "تويرت"� ،أن كثريين من م�شجعي
مي�سي �أطلقوا عليه لقب "القاتل" ،بعد ن�شر �صوره له
مع "الربغوث" يف حفلة ملن�سق الأغاين بالأرجنتني.

لي�س كوكبا قزما ..علماء فلك يدعون �إىل مراجعة لت�صنيف «بلوتو»
دع ��ا ع�ل�م��اء ف �ل��ك ،م� ��ؤخ ��را� ،إىل �إع � ��ادة ت�صنيف
"بلوتو" مبثابة "كوكب" مكتمل ،عو�ض تقدميه
مبثابة "كوكب قزم" ،عمال باملراجعة التي جرت
قبل �سنوات.
وجرى ت�صنيف "بلوتو" مبثابة كوكب قزم� ،سنة
 ،2006م��ن قبل احت��اد الفلك ال ��دويل ،يف قرار
�أثار جدال وا�سعا ومل يحظ بالإجماع يف الأو�ساط
العلمية.
وا�ستند القرار العلمي ،وقتئذ� ،إىل ع��دم مراعاة
"بلوتو" لثالثة متطلبات رئي�سية حتى يكون
جديرا بو�صف كوكب.
ويف معر�ض درا�سة من�شورة ب�صحيفة "�إيكارو�س"
العلمية ،حث باحثون نظراءهم يف احت��اد الفلك
الدويل ،على �إعادة النظر يف ت�صنيفهم.
و�شددت الدرا�سة على وجود حاجة �إىل الرتاجع
ع��ن ال�ت�ع��ري��ف ال ��ذي و��ص�ف��وه ب�غ�ير ال�ع�ل�م��ي� ،إىل
جانب التوقف عن تدري�س هذا الأمر.
وبح�سب معايري احتاد الفلك الدويل ،ف�إن اجل�سم

�إطاللة جذابة لكاترينا كيف مع بداية 2022

�شاركت جنمة يوليود الهنديةكاترينا كيف ،جمموعة �صور جذابة لها عرب ح�سابها اخلا�ص
على موقع التوا�صل االجتماعي ،مع بداية العام اجلديد.
كاترينا وهي ترتدي كنزة من ال�صوف ،باللون البيج مع �شورت باللون نف�سه ،وتركت �شعرها
من�سدل بطريقة عفوية ،و�إكتفت بالتعليق برمز منزل ،ب�إ�شارة منها �إىل تواجدها ببيتها.
وكان قد ن�شر النجم الهندي فيكي كو�شال �صورة يف �صفحته الر�سمية وهو يحت�ضن زوجته
كاترينا كيف بحنان وبدت �إىل جانبهما �شجرة امليالد وتقدم بهذه الطريقة املعايدة ملنا�سبة
عيد امليالد املجيد ملحبيه معلقاً على ال�صورة ":ميالد جميد".
ون�شرت كاترينا ال�صورة نف�سها مرفقة �إياها بالتعليق نف�سه ،وح��ازت ال�صورة يف �أقل من
�ساعتني على ما يناهز املليوين عالمة �إعجاب.
وتظهر ال�صورة ال�سعادة الكبرية التي ت�شعر بها كاترينا برفقة زوجها وهي التي عا�شت
خيبات �أمل وعالقات عاطفية م�ضطربة مل تنتهي كما تريد و�أ�شهرها مع النجم �سلمان
خان الذي انف�صلت عنه بعد عالقة طويلة بعد عدم قدرتها على التفاهم معه.

ال�ف���ض��ائ��ي ي�ح�ت��اج �إىل ع��دة � �ش��روط ح�ت��ى يكون
كوكبا؛ و�أولها �أن يكون كرويا� ،إىل جانب الدوران
حول جنم ،وعدم اقت�سام حميطه املغناطي�سي مع
�أ�شياء �أخرى يف مداره.
وعندما جرى �سحب و�ضع "الكوكب" من "بلوتو"
�سنة  ،2006ع��زا ال�ب��اح�ث��ون ق��راره��م �إىل وجود
ج�سم يف مداره �أطلق عليه "بولتينو�س".
لكن باحثني من عدة م�ؤ�س�سات ومعاهد مرموقة
�أج��روا بحوثهم طيلة �سنوات ،فانتهى بهم الأمر
�إىل ع ��دم ق �ب��ول م�ع��اي�ير احت ��اد ال�ف�ل��ك ال ��دويل،
قائلني �إن�ه��م ت�سرعوا يف ن��زع �صفة الكوكب عن
"بلوتو".
وا�ستمرار علماء مرموقون يف الإ�شارة �إىل كوكب
"بلوتو" مبثابة كوكب ،غري �آبهني بالقرار الذي
�صدر عن احتاد الفلك الدويل.
ويف �سنة  ،2019ق��ال امل�س�ؤول يف وكالة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" ،جيم برندن�ستني� ،إن��ه يعترب
"بلوتو" كوكبا مثل غريه من الكواكب.

الثلوج تغطي �سانت
كاترين ب�سيناء
غ� ّ�ط��ت ال �ث �ل��وج ق �م��م ج �ب��ال �سانت
كاترين يف حمافظة جنوب �سيناء يف
م�شهد جاذب لل�سياح.
وق ��ال ��ت ه �ي �ئ��ة الأر�� � �ص � ��اد اجلوية
امل�صرية �إن �سيناء واملدن ّ
املطلة على
البحر الأحمر �شهدت "ذورة" حالة
من عدم ا�ستقرار الطق�س.
و�أو�ضحت الهيئة يف بيانها �أن مدينة
ال �غ��ردق��ة اك�ت���س��ت ب��ال�ل��ون الأبي�ض
يف ظ ��اه ��رة ن � � ��ادرة احل � � ��دوث ،كما
�شهدت �شرم ال�شيخ �أم�ط��ارا غزيرة
وت���س��اق�ط��ا ك�ث�ي�ف��ا ل �ل�ب�رد ،وو�صلت
الأمطار يف �سيناء �إىل حد ال�سيول،
ح�ي��ث �أغ�ل�ق��ت ال�ك�ث�ير م��ن الطرق.
و�أ َّثرت حالة عدم اال�ستقرار اجلوي
على باقي حمافظات م�صر ،حيث
ت�ساقطت �أم�ط��ار متو�سطة و�صلت
�إىل غ� ��زي� ��رة يف ب �ع ����ض امل �ن ��اط ��ق.
و�شهد طريق وادي ف�ي�ران� -سانت
ك��ات��ري��ن �إغ�ل�اق ��ا م�ن��ذ ث�لاث��ة �أي ��ام
ب�سبب ال�سيول التي ت�ساقطت على
وادي فريان .و�أزاح عدد من ال�شبان
الثلوج من على ممرات �صعود جبل
مر�سى وكاترين ،ليتمكن الزوار من
ال�سري عليها مرتجلني .و�أو�ضحت
م��دي��رة م��رك��ز اال�ست�شعار ع��ن بعد
ب��الأر� �ص��اد اجل��وي��ة يف ت�صريحات
ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،إميان
�شاكر� ،أن درج��ات احل ��رارة �ستكون
"�أعلى م��ن امل �ع��دالت الطبيعية"
ل�شتاء هذا العام يف م�صر .و�أ�شارت
�إىل �أن ��ه "فيما ي�ت�ع� ّل��ق بالأمطار،
��س�ت�ك��ون ح ��ول امل �ع��دالت الطبيعية
با�ستثناء ال�سواحل ال�شمالية ،التي
�ست�شهد ن�سب هطول للأمطار �أعلى
من املعدل الطبيعي".

