
   

الإمارات تد�سن م�سرية اخلم�سني 
بع�سويتها يف جمل�س الأمن

•• اأبوظبي-وام:

ع��ام��اً جديدة   50 م�����س��رة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  ا�ستهلت 
بان�سمامها اإىل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ، والذي يعترب اأعلى 
هيئة دولية معنية ب�سون الأمن وال�سلم الدوليني ، وت�سكل ع�سوية الدولة 
للفرتة 2022 - 2023 حمطة مهمة وتاريخية يف م�سار الدبلوما�سية 
الإماراتية. وتعمل الدولة خلل فرتة ع�سويتها بال�سرتاك مع اأع�ساء 
املجل�س على �سمان اأن يتوىل املجل�س م�سوؤوليته يف اإحلل ال�سلم ومنع 

ن�سوب ال�سراعات وحلها ل�سيما يف املنطقة العربية.
ويف العا�سر من دي�سمرب 1971 ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأوىل 
على  متقدماً  موقعاً  ال��دول��ة  لتتبواأ  بنيويورك  املتحدة  الأمم  مقر  يف 
ال�ساحة الدولية وت�سبح خلل وقت وجيز من كبار املانحني الرئي�سيني 
ال�سعوب  لكافة  الإن�سانية  وال�ستجابة  القت�سادية  التنمية  جم��الت  يف 
حول العامل دون متييز ، مع اللتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون 

الدويل وميثاق الأمم املتحدة واملعاهدات الدولية.    )التفا�سيل �س4(

ال�سحة جتري 397,766 فح�سا ك�سفت عن 2,581 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و796 حالة �سفاء

••  اأبوظبي - وام: 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفرو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 397،766 فح�سا جديدا خلل ال�ساعات 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.              )التفا�سيل �س2(

متظاهرون يتجمعون يف �سارع الأربعني يف اأم درمان  )ا ف ب( 

بقايا اإحدى طائرتني بدون طيار ا�ستهدفتا قاعدة جوية بعد اإ�سقاطهما  )ا ف ب( 

فلدمير بوتني ي�سافح ممثلي العديد من الطوائف الدينية املوجودة يف رو�سيا

•• الفجر – تون�س

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

بطرق غر قانونية.  واأكد �سرف الدين خلل نقطة 
اإعلمية عقدها م�ساء الثنني مبقر وزارة الداخلية، 
اأن قراري الإقامة اجلربية اللذين اتخذا بتاريخ 30 
جن�سية  ���س��ه��ادات  بتقدمي  يتعلقان   2021 دي�سمرب 
وج�����وازات ���س��ف��ر وب��ط��اق��ات ت��ع��ري��ف وط��ن��ي��ة بطريقة 
»�ستكون �سفتهم وعلقاتهم  لأ�سخا�س  قانونية  غر 

الأ�سرية مفاجاأة للتون�سيني«، وفق تعبره، م�سرا اإىل 
اأن الأمر يتعلق ب�سبهات جدية حمل اأبحاث عدلية.

اأن  اأن قرارات الإقامة اجلربية ميكن  واأو�سح الوزير 
تتخذ ملجرد وجود هواج�س اأو خماوف اأو معطيات اأو 
اأخبار تتعلق ب�سخ�س او باأ�سخا�س اأو حتى مبوؤ�س�سات 
الأمن  على  خ��ط��را  ت�سكل  اأن  ميكن  ع��ام��ة  اأو  خا�سة 

م�سّمنة  وقائع  على  ينطوي  الأم��ر  اأن  متابعا  ال��ع��ام، 
هذه  اأن  م��وؤك��دا  ر�سمية،  حجة  ت�سكل  بحث  مبحا�سر 
اإىل ن�س قانوين  القرارات مل تكن من عبث وت�ستند 
وحتديدا   1978 ل�سنة   50 ع��دد  الأم���ر  وه��و  ن��اف��ذ 
ال�سلحية  ه��ذه  ي�سند  ال���ذي  منه  اخلام�س  الف�سل 
ب�سكل وا�سح لوزير الداخلية.     )التفا�سيل �س15(

اأطلق مبادرة نوابغ العرب.. اأكرب حراك عربي يقوده متحف امل�ستقبل

حممد بن را�سد: الأمة التي تقدر علماءها 
ونوابغها ومفكريها ت�سل لل�سيادة والريادة

•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأط��ل��ق 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، مبادرة "نوابغ العرب، 
ال��ع��امل��ي اجل��دي��د يف  املعلم  امل�ستقبل،  ي��ق��وده متحف  ع��رب��ي  اأك���رب ح���راك 
املواهب  اأ�سحاب  من  املتميزين  النوابغ  على  للإ�سراف  الإم���ارات  دول��ة 
املتميزين  واملبتكرين  واملخرتعني  واملفكرين  العلماء  من  ال�ستثنائية 
وتطوير  ومتكينهم  ورع��اي��ت��ه��م  امل���ج���الت،  ���س��ت��ى  يف  ال��ع��رب  وامل��ب��دع��ني 
اأفكارهم بالتعاون مع اأف�سل ال�سركاء العامليني، لتعظيم اأثرهم الإيجابي 

يف املنطقة.

وتاأتي املبادرة جرياً على عادة �سموه اإطلق م�ساريع نوعية يف الرابع من 
يناير يف كل عام.

وت�سعى مبادرة نوابغ العرب اإىل حتديد اأهم 1000 نابغة عربي خلل 
5 �سنوات يف م�سارات رئي�سية ت�سمل: الفيزياء والريا�سيات، والربجميات 
وغرها،  العلمية  والأب��ح��اث  واجلامعات  والقت�ساد،  البيانات،  وعلوم 

ودعمهم علمياً وبحثياً.
من  تتاألف  جلنة  وت�سكيل  دره��م  مليون   100 تخ�سي�س  �سموه  واأعلن 
اأربعة وزراء لو�سع منظومة متكاملة للإ�سراف على النوابغ العرب، كما 
املركز  �سيكون  اجلديد،  العاملي  املعلم  امل�ستقبل،  متحف  اأن  �سموه  اأعلن 
الرئي�س لهذا احلراك العربي اجلديد.                       )التفا�سيل �س2(

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

ال���������س����ودان����ي����ني،  اآلف  جت����م����ع 
رئي�سية من  ميادين  الثلثاء، يف 
وعدد  اخل��رط��وم  العا�سمة  م��دن 
ال��ب��لد، يف م�سرات  اأق��ال��ي��م  م��ن 
تطالب  ج�����دي�����دة  اح���ت���ج���اج���ي���ة 

باحلكم املدين.
تعزيز  و�سط  املظاهرات  وخرجت 
الوجود الأمني يف املداخل املوؤدية 
اإىل الق�سر الرئا�سي يف اخلرطوم 
واجل�سور  ال��ط��رق��ات  م���ن  وع����دد 
بع�سها  اأغ���ل���ق  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
وحواجز  �سائكة  ب��اأ���س��لك  مت��ام��ا 

اإ�سمنتية.
ك����م����ا خ�����رج�����ت امل������ظ������اه������رات يف 
م��ن��اط��ق اأخ�����رى، م��ث��ل اأم درم���ان 
مل�سادرنا،  وف���ق���ا  وب����ور�����س����ودان، 
من  اجلي�س  بان�سحاب  للمطالبة 

احلياة ال�سيا�سية.
وح�����������ذرت ال��������ولي��������ات امل���ت���ح���دة 
البلدان  م����ن  وع������دد  وال�����روي�����ج 
من  امل��ت��ح��دة،  والأمم  الأوروب���ي���ة 
املحتجني،  �سد  ال��ق��وة  ا�ستخدام 
يف  ����س���خ�������س���ا   56 م���ق���ت���ل  ب����ع����د 

اأكتوبر  من  والع�سرين  اخلام�س 
عرقلة  من  مبزيد  تهدد  املا�سي، 
دي�سمرب  ثورة  بعد  املحرز  التقدم 
الرئي�س  ن���ظ���ام  اأط����اح����ت  ال���ت���ي 

ال�سابق عمر الب�سر.
املمثل  ب��رت�����س،  ف��ول��ك��ر  واأ�����س����ار 
اخل���ا����س ل���لأم���ني ال���ع���ام ل���لأمم 
القلق  اإىل  ال�����س��ودان،  يف  امل��ت��ح��دة 
من  واجل��رح��ى  القتلى  ع��دد  اإزاء 
الحتجاجات  ���س��ي��اق  يف  امل��دن��ي��ني 
امل�����س��ت��م��رة. وح���ث ب��رت�����س قوات 
التقيد  ع��ل��ى  ال�����س��ودان��ي��ة  الأم�����ن 
القانون  مب���وج���ب  ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا 
الدويل والتم�سك ال�سارم بحقوق 
التعبر  ح���ري���ة  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

والتجمع ال�سلمي.
ق��ائ��د اجلي�س عبد  اإع���لن  وم��ن��ذ 
اخلام�س  يف  ال����ربه����ان،  ال���ف���ت���اح 
اأك���ت���وب���ر، حالة  وال��ع�����س��ري��ن م���ن 
ال�سيادة  جمل�سي  وحل  الطوارئ، 
وال����������وزراء ان���دل���ع���ت م���وج���ة من 
اإىل  اأدت  ال�سعبية  الح��ت��ج��اج��ات 
بالر�سا�س  املئات  واإ�سابة  مقتل 
امل�سيل  ال����غ����از  وع�����ب�����وات  احل������ي 

للدموع.

منذ  امل�ستمرة  ال�سلمية  امل�سرات 
اأكرث من �سهرين.

ب�سكل  ال�سيا�سي  امل�سهد  وت��ع��ق��د 
كبر بعد ا�ستقالة رئي�س الوزراء 
من�سبه،  م��ن  ح��م��دوك  اهلل  ع��ب��د 

يوم الأحد.

ال�سوداين،  ال�سيادة  جمل�س  وقال 
اختيار  ع��ل��ى  يعمل  اإن���ه  الإث���ن���ني، 
لت�سكيل  ل���ل���وزراء  ج��دي��د  رئ��ي�����س 
لكن  حم���ددة،  م��ه��ام  ذات  حكومة 
م���راق���ب���ني ي�����س��ك��ك��ون يف ج����دوى 
اخلطوة يف ظل الت�سعيد احلايل 

�سيغة  اأي  يرف�س  ال��ذي  لل�سارع 
تفاو�سية مع ال�سق الع�سكري.

الأزمة  اإن  املتحدة  الأمم  وق��ال��ت 
والتي  ال�������س���ودان  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
بعد  ال�����������س�����ودان  يف  اح����ت����دم����ت 
الإجراءات التي اأعلنها اجلي�س يف 

اإ�سابات كورونا اليومية يف اأمريكا تتخطى املليون 

ال�سحة العاملية: اأدلة جديدة توؤكد عدم خطورة اأوميكرون 

م�سرع 100 من ميلي�سيات احلوثي مبواجهات يف �سبوة والبي�ساء

األوية العمالقة ت�سيطر على النقوب وتبداأ عملية لتحرير بيحان
•• اليمن-وكاالت:

لتحرير  ع�سكرية  عملية  العمالقة  األوية  ق��وات  ب��داأت 
مديرية بيحان غربي �سبوة، وذلك بعد �سيطرتها على 
اأوردته  ما  بح�سب  ذاتها  املحافظة  يف  النقوب  منطقة 

قناة �سكاي نيوز عربية.
�سيطرت  اليمن  يف  العمالقة  األوية  ق��وات  اأن  واأ�سافت 
على جبل �سبيعان وقرية هجرة ومفرق احلمى غربي 
الثلثاء،  اأم�س  ب��داأت،  العمالقة  األوية  وكانت  �سبوة. 
ب�سّن هجوم وا�سع باجتاه منطقة النقوب غربي �سبوة، 
ف��رار م�سلحي احلوثي من  اأك��دت م�سادر مينية  فيما 

منطقة النقوب بعد هجوم قوات العمالقة.
ويف وقت �سابق الثلثاء، اأكدت م�سادر ع�سكرية مينية 
مقتل اأكرث من 100 من ميلي�سيات احلوثي املوالية 
لإي�����ران يف م��واج��ه��ات م���ع األ���وي���ة ال��ع��م��ال��ق��ة وغ����ارات 

التحالف العربي، يف حمافظتي �سبوة والبي�ساء.
وطال الق�سف اجلوي مركبات ع�سكرية للحوثيني يف 
بيحان ومن�سة �سواريخ كاتيو�سا، بالإ�سافة اإىل من�سة 
البي�ساء  حمافظة  يف  بال�ستية  ل�سواريخ  �ساروخية 

املجاورة.
األوية العمالقة معارك عنيفة م�ساء الثنني  وخا�ست 

مع ملي�سيات احلوثي يف مناطق طوال ال�سادة والنقوب 
وحميط منطقة احِلمى.

باجتاه مديرية  اأول جبهة  القوات  كذلك فتحت هذه 
بيحان من جبال الهجر.

ال��ع��م��ال��ق��ة م��واق��ع��ه��ا يف ع�سيلن  األ���وي���ة  ك��م��ا ع����ززت 
القوات  من  مبزيد  ودفعت  م��وؤخ��را،  املحررة  واملناطق 
اإىل غربي �سبوة ا�ستعدادا لبدء معركة حترير بيحان.

وكان قد اأعلن حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن اأن قواته 
ا�ستهداف �سد ميلي�سيا احلوثي يف  12 عملية  نّفذت 

ماأرب خلل ال� 24 �ساعة املا�سية.
اآليات   5 دم���رت  ال���س��ت��ه��داف��ات  اأن  ب��ي��ان،  واأ����س���اف يف 

ع�سكرية وخ�سائر ب�سرية جتاوزت 97 عن�سرا.
ك��م��ا اأو�����س����ح اأن�����ه ن���ّف���ذ 23 ع��م��ل��ي��ة ا����س���ت���ه���داف �سد 
اأن  اإىل  اأم�������س، م�����س��راً  ي����وم  ���س��ب��وة  الن��ق��لب��ي��ني يف 
ب�سرية  وخ�سائر  ع�سكرية  اآلية   15 دّم��رت  ال�سربات 

جتاوزت 133 عن�سرا.
واأت���ت ه��ذه ال��ت��ط��ورات يف ح��ني وا�سلت ق��وات اجلي�س 
حتالف  ومقاتلت  العمالقة  باألوية  م�سنودة  اليمني، 
دعم ال�سرعية، حتقيق تقدمها باملعارك الدائرة غرب 
ميلي�سيا  �سفوف  وا�سعة يف  انهيارات  و�سط  املحافظة، 

احلوثي املدعومة اإيرانياً.

وزراء خارجية الناتو يعقدون 
حمادثات طارئة ب�ساأن اأوكرانيا 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

حلف  دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ي��ع��ق��د 
طارئا  اجتماعا  الأط��ل�����س��ي  �سمال 
ملناق�سة  اجلمعة  الفيديو  بتقنية 
الرو�سية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ت��ع��زي��زات 
حول اأوكرانيا، بعد لئحة مطالب 
من مو�سكو، ح�سبما اأعلن احللف.

القليلة  الأ�سهر  يف  التوتر  ت�ساعد 
امل��ا���س��ي��ة م���ع حت��ذي��ر ال���غ���رب من 
ب�سدد  ي���ك���ون  ق���د  ال��ك��رم��ل��ني  اأن 
���س��ام��ل جلارته  ل��غ��زو  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
األ����ف جندي   100 ح�����س��د  ب��ع��دم��ا 

على احلدود بينهما.
م�سوؤولون  يجري  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
كبار من الوليات املتحدة واحللف، 
الأ�سبوع  رو����س���ي���ا  م���ع  حم����ادث����ات 
اأمام  املقبل بعدما طرحت مو�سكو 
الع�سكري  وال��ت��ح��ال��ف  وا���س��ن��ط��ن 

الغربي لئحة من املطالب.
بعدم  احل��ل��ف  الكرملني  وي��ط��ال��ب 
ال�������س���م���اح ب���ان�������س���م���ام اأوك����ران����ي����ا، 
ال�سابقة  ال�سوفياتية  اجلمهورية 
وب��اأن ي�سحب قواته  اإىل ع�سويته، 
م���ن م��ن��اط��ق ق��ري��ب��ة م���ن احل���دود 
الرو�سية. غر اأن الغرب رف�س ما 
اعتربه م�سعى من مو�سكو لفر�س 
�سركاء  م�ستقبل  ب�ساأن  اإملءاتها 
بتكلفة  مو�سكو  وه���دد  م�ستقلني، 

باهظة يف حال غزت اأوكرانيا.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اأم�س  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ق����ال م�������س���وؤول يف م��ن��ظ��م��ة 
�سللة  اأن  ُت��ظ��ه��ر  الأدل�����ة  م��ن  م��زي��دا  اإن  ال��ث��لث��اء 
اأوم���ي���ك���رون امل��ت��ح��ورة م��ن ف��رو���س ك���ورون���ا ت�سيب 
من  اأخ��ف  اأعرا�سا  وت�سبب  العلوي  التنف�سي  اجلهاز 

املتحورات ال�سابقة.
وقال مدير اإدارة احلوادث يف منظمة ال�سحة العاملية 
املزيد  "نرى  جنيف  يف  لل�سحفيني  حممود  عبدي 
اأوميكرون  اأن  اإىل  ت�سر  التي  الدرا�سات  واملزيد من 
ي�����س��ي��ب اجل�����زء ال��ع��ل��وي م���ن اجل�����س��م. ع��ل��ى عك�س 
املتحورات الأخرى التي ميكن اأن ت�سبب التهابا رئويا 

حادا". وتابع اأن هذه رمبا تكون اأخبارا �سارة.
ه���ذا و���س��ّج��ل��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأك����رث م��ن مليون 
اإ�سابة بكوفيد يف يوم واحد وفق بيانات جامعة جونز 
اأوميكرون بوترة  املتحورة  تتف�سى  هوبكنز، يف وقت 

مت�سارعة.
البلد،  يف  ج��دي��دة  اإ�سابة   1،080،211 و�سّجلت 
وه���ي ح�����س��ي��ل��ة ق��ي��ا���س��ي��ة ع��امل��ي��ة، م���ع ت�����س��اع��ف عدد 

الإ�سابات يف الأ�سبوع ال�سابق.
مكافحة  م�ست�ساري  كبر  ح��ّذر  بعدما  ذل��ك  وي��اأت��ي 
اأن��ت��وين فاوت�سي من  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  الأوب��ئ��ة يف 
الإ�سابات  يف  عمودي  �سبه  ارتفاعا  ت�سهد  البلد  اأن 
بكوفيد، لكنه لفت اإىل اأن املوجة قد تبلغ ذروتها بعد 

اأ�سابيع قليلة فقط.

�سوؤال يف و�سع معّقد ب�سكل خا�ص:
بعد تفكك الحتاد: هل توجد هوية وطنية رو�سية؟

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

�سادف �سهر دي�سمرب من العام املنق�سي الذكرى الثلثني حلدث عاملي: 
املنبثقة عن  ال��دول اخلم�س ع�سرة  ال�سوفياتي. من بني  تفكك الحت��اد 
تتجاوز  ن��واٍح عديدة،  ا�ستثناًء من  الرو�سي  الحت��اد  التفكك، يظل  ذاك 
حجمه اأو وزنه الدميوغرايف اأو نفوذه ال�سيا�سي يف املنطقة. يف الواقع، 
من  غرها  عن  رو�سيا  ميّيز  الفريد،  وال�سيا�سي  الجتماعي  م�سارها 

اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة.
ذت على  هل توجد هوية وطنية رو�سية؟ لقد ف�سلت ال�سيا�سات التي ُنِفّ
مدى الثلثني عاًما املا�سية يف تقدمي اإجابة وا�سحة على هذا ال�سوؤال 
ال��ذي يتميز بتنوع عرقي  اأم��ر معقد ب�سكل خا�س، يف هذا البلد  -وه��و 
ال�سوفياتي  املا�سي  اإىل تنمية علقة ملتب�سة مع  وثقايف كبر، وي��وؤدي 

والإمرباطوري، على اأقل تقدير.            )التفا�سيل �س13(

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:46            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:29   
املغرب.....   05:51  
الع�صاء......   07:09
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بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح مركزاً جديداً 
لبيع املواد الغذائية يف منطقة الوثبة

اأخبار الإمارات

بعد زحف الفقر والوباء.. كيف غري 
لبنانيون عاداتهم الجتماعية؟

عربي ودويل

بدء العد التنازيل لنطالق مناف�سات 
كاأ�ص العامل لالأندية »الإمارات 2021«

الفجر الريا�سي

عام 2022 موعود بالتوتر يف الربازيل:
بول�سونارو �سد لول, مبارزة واعدة ومليئة باملخاطر!

•• الفجر –خرية ال�سيباين

رئي�س منتهية وليته �سد رئي�س �سابق: املبارزة املحتملة يف النتخابات الرئا�سية يف 
اأكتوبر املقبل غر م�سبوقة، ومن املتوقع اأن تكون متوترة.

جاير بول�سونارو ي�سلم الو�ساح الرئا�سي، يف غ�سون عام، اإىل خليفته: اإجراء �سكلي 
دميقراطي ب�سيط، لكن يبدو اأن مثل هذا النتقال ال�سل�س لل�سلطة الآن ل ميكن 
ت�سوره مع زعيم اليمني الربازيلي املتطرف، الذي ل يخفي نيته الطعن يف هزميته 
املحتملة يف النتخابات الرئا�سية يف اأكتوبر املقبل. عام 2022 موعود بالتوتر يف 

الربازيل.
اأمريكا اللتينية ملبارزة غر عادية، بني رئي�س، بول�سونارو،  اأكرب دولة يف  ت�ستعد 
اأهليته باإلغاء الأحكام التي ا�ستهدفته يف مار�س  ورئي�س �سابق، لول، الذي ا�ستعاد 
اأبو  ول  ال�ستوائي،  ت��رام��ب  ي�سرح  مل  الآن،  حتى  مزعومة.  ف�ساد  وق��ائ��ع  ب�سبب 

الفقراء ر�سمًيا باأنهما مر�سحان.
)التفا�سيل �س10(

ومت��ث��ل اأوم���ي���ك���رون، وه���ي امل��ت��ح��ّورة الأك����رث قابلية 
للنتقال حتى الآن، نحو 59 يف املئة من الإ�سابات 
يف الوليات املتحدة يف الأ�سبوع املنتهي يف 25 كانون 

الأول دي�سمرب، وفقا للأرقام احلكومية.
اإف��ري��ق��ي��ا، حيث  وق����ال ف��اوت�����س��ي اإن جت��رب��ة ج��ن��وب 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين  اأواخ����ر  امل��ت��ح��ورة  اكت�سفت 
نف�سها  بال�سرعة  تراجعت  ثم  ب�سرعة  ذروتها  وبلغت 

تقريبا، اأعطت بع�س الأمل.
وك��ان��ت م��ع��دلت ال��وف��ي��ات واحل���الت ال��ت��ي ت�ستدعي 
الأ�سابيع  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  امل�ست�سفى  دخ��ول 
اأق��ل بكثر مم��ا كانت عليه خ��لل موجات  الأخ���رة 

كوفيد ال�سابقة.
املا�سية،  ال�����س��ب��ع��ة  الأي�����ام  خ���لل  وف����اة   9382 م��ع 
املئة  10 يف  البلد بن�سبة  الوفيات يف  انخف�س عدد 

على اأ�سا�س اأ�سبوعي.
 3،4 ال��ب��لد  �سجلت  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ب��ع��ة  الأي�����ام  ويف 
األ��ف��ا يوميا، وبلغت   486 اإ���س��اب��ة، مب��ع��دل  م��لي��ني 
ذروتها يف 3 كانون الثاين/يناير وفق بيانات جامعة 

جونز هوبكنز املرجعية.
الوليات  يف  ال�سابقة  القيا�سية  احل�سيلة  وك��ان��ت 
اإ�سابة  األ��ف   258 ال�سابقة  امل��وج��ات  خ��لل  املتحدة 
 5 م��ن  املمتد  الأ���س��ب��وع  ال��ب��لد يف  و�سّجلتها  ي��وم��ي��ا، 

كانون الثاين يناير 2021 حتى 11 منه.
وكافح امل�سوؤولون لإيجاد توازن يحمي ال�سحة العامة 

دون اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة بالقت�ساد.

تدمري م�سريتني هاجمتا قاعدة للتحالف بالعراق
•• بغداد-وكاالت:

اأعلن العراق اأم�س اإحباط هجوم بطائرتني م�سرتني مفخختني حاولتا 
ا�ستهداف قاعدة ع�سكرية ت�سم قوات للتحالف الدويل.

الدفاعية  ال��ق��درات  اإن  قوله  م�سوؤول  م�سدر  عن  بر�س  فران�س  ونقلت 
يف ق��اع��دة ع��ني الأ���س��د ال��ع��راق��ي��ة ق��ام��ت ب��ت��دم��ر ط��ائ��رت��ني م�سرتني 
تكن  مل  الهجوم  حماولة  اأن  امل�سدر  واأ�ساف  ال�سباح.  هذا  مفخختني 
ناجحة، ول يوجد �سحايا. واأو�سح: نحافظ على ح�سور باحلّد الأدنى 

يف القواعد العراقية، مل يعد للتحالف قواعد خا�سة يف العراق.
ي��وم��ني، بعد هجوم مماثل  اأق��ل م��ن  ال��ث��اين خ��لل  ويعد ه��ذا الهجوم 
الإيراين  الع�سكري  القائد  ملقتل  الثانية  ال��ذك��رى  مع  تزامن  الثنني 
قا�سم �سليماين ونائب رئي�س احل�سد ال�سعبي اأبو مهدي املهند�س ب�سربة 

اأمركية يف مطار بغداد يف يناير 2020.
وت��ع��ّر���س الث��ن��ني م��رك��ز دب��ل��وم��ا���س��ي اأم���رك���ي يف م��ط��ار ب��غ��داد ي�سم 
م�سرتني  بطائرتني  لهجوم  ال���دويل،  التحالف  م��ن  ا�ست�سارية  ق��وات 
ا�ستهدفت  واملهند�س،  �سليماين  اغتيال  ومنذ  اإحباطه.  مّت  مفخختني 
طائرات  اأو  ب�سواريخ  ال��ع��راق،  يف  اأمركية  م�سالح  الهجمات  ع�سرات 

م�سرة اأحيانا.

الإعالن عن الأ�سماء �سيكون مفاجاأة

تون�س: تهم ب�سبهة اإرهاب وراء قرارات الإقامة اجلربية
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اأخبـار الإمـارات
تقدمي 18,821 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل ال�ساعات الـ24 املا�سية

ال�سحة جتري 397,766 فح�سا ك�سفت عن 2,581 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و796 حالة �سفاء
••   اأبوظبي - وام: 

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
ال�  ال�ساعات  397،766 فح�سا جديدا خلل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س 
 2،581 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 
م��ن جن�سيات خمتلفة،  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة 
وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع احلالت امل�سجلة 772،189 حالة.   كما اأعلنت ال��وزارة عن وفاة 
حالة م�سابة نتيجة الإ�سابة بفرو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد 
الوفيات يف الدولة 2،170 حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 

عن اأ�سفها وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء 
اجلهات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني،  جلميع  ال��ع��اج��ل 
ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة 

و�سلمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 796 حالة جديدة مل�سابني بفرو�س كورونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  اللزمة  ال�سحية  الرعاية 

حالت ال�سفاء 748،511 حالة. من  اخرى اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية 
املجتمع تقدمي 18،821 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خلل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 
22،721،111 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 229.73 جرعة لكل 100 
�سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة ال��وزارة لتوفر لقاح " كوفيد19-" 
والتي  التطعيم  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  املكت�سبة  امل��ن��اع��ة  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  و�سعيا 
�ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�س " كوفيد19-".

اأطلق مبادرة نوابغ العرب.. 

حممد بن را�سد: الأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومتكن �سناع احل�سارة ومفكريها هي يف طريقها ال�سحيح لل�سيادة والريادة والتفوق يف امل�ستقبل

•• دبي-وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، مبادرة "نوابغ العرب"، اأكرب 
حراك عربي يقوده متحف امل�ستقبل، املعلم العاملي اجلديد يف دولة الإمارات 
من  ال�ستثنائية  امل��واه��ب  اأ�سحاب  من  املتميزين  النوابغ  على  للإ�سراف 
يف  العرب  واملبدعني  املتميزين  واملبتكرين  واملخرتعني  واملفكرين  العلماء 
�ستى املجالت، ورعايتهم ومتكينهم وتطوير اأفكارهم بالتعاون مع اأف�سل 

ال�سركاء العامليني، لتعظيم اأثرهم الإيجابي يف املنطقة.
وتاأتي املبادرة جرياً على عادة �سموه اإطلق م�ساريع نوعية يف الرابع من 

يناير يف كل عام.
وت�سعى مبادرة "نوابغ العرب" اإىل حتديد اأهم 1000 نابغة عربي خلل 
5 �سنوات يف م�سارات رئي�سية ت�سمل: الفيزياء والريا�سيات، والربجميات 
العلمية وغرها،  والأب���ح���اث  ال��ب��ي��ان��ات، والق��ت�����س��اد، واجل��ام��ع��ات  وع��ل��وم 

ودعمهم علمياً وبحثياً.
واأعلن �سموه تخ�سي�س 100 مليون درهم وت�سكيل جلنة تتاألف من اأربعة 
اأعلن  كما  العرب،  النوابغ  على  للإ�سراف  متكاملة  منظومة  لو�سع  وزراء 
الرئي�س  املركز  �سيكون  اجلديد،  العاملي  املعلم  امل�ستقبل،  متحف  اأن  �سموه 

لهذا احلراك العربي اجلديد.
ويف �سل�سلة تغريدات على ح�سابه الر�سمي على موقع "تويرت"، قال �ساحب 
اإط��لق م�سروع  اليوم  " نعلن   : اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
الفيزياء  الأل���ف يف جم���الت  ال��ع��رب  ال��ن��واب��غ  ع��ن  للبحث  ع��رب��ي  ح�ساري 
وال��ري��ا���س��ي��ات وع��ل��وم ال��ربجم��ة والأب���ح���اث والق��ت�����س��اد وغ��ره��ا.. هدفنا 

متكينهم لأداء دورهم احل�ساري والإيجابي يف املنطقة".

 – امل�ستقبل  – متحف  " قمنا بت�سييد معلم علمي عاملي   : واأ�ساف �سموه 
نفتتحه قريباً باإذن اهلل.. �سيكون هو املركز الفكري والإداري لهذا احلراك 
واأ�سحاب  والعلماء  العلم  على  اأراه��ن  �سخ�سياً  اجلديد..  العربي  العلمي 

الأفكار لتغير واقعنا العربي نحو الأف�سل".
وربطهم مع  وبحثياً  النوابغ علمياً  " �سيتم الهتمام بهوؤلء  وذكر �سموه: 
لتعظيم  اأفكارهم  وتطوير  العامل  يف  وال�سركات  والعلماء  املفكرين  اأك��رب 
خلل  ع��رب��ي  نابغة   1000 ن�ستهدف  املنطقة..  على  الإي��ج��اب��ي  اأث��ره��م 
خرة  من  جلنة  " �سكلنا  بقوله:  �سموه  واأو�سح  املقبلة".  �سنوات  اخلم�س 
�سبابنا لقيادة هذا احلراك العلمي اجلديد ي�سرف عليهم حممد القرقاوي 
رئي�س متحف امل�ستقبل ومعه �سارة الأمري رئي�سة وكالة الإمارات للف�ساء 
ال�سباب..  وزي��رة  املزروعي  و�سما  ال�سطناعي  الذكاء  وزي��ر  العلماء  وعمر 

وخ�س�سنا 100مليون درهم مل�سروع النوابغ العرب ".
"ا�ستئناف  اأن  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
تقدر  التي  والأم��ة  احلقيقيني..  �سناعها  عن  البحث  من  يبداأ  احل�سارة 
طريقها  يف  فيها  احل�����س��ارة  �سناع  ومت��ك��ن  ومفكريها  ونوابغها  علماءها 
ال�سحيح لل�سيادة والريادة والتفوق يف امل�ستقبل باإذن اهلل وفقنا اهلل جميعاً 

خلدمة اأوطاننا واأمتنا".
ن��وع��ه على  م��ن  اأك���رب ح���راك  اإط���لق  العرب" اإىل  "نوابغ  م��ب��ادرة  وت�سعى 
م�ستوى العامل العربي، بقيادة دولة الإمارات، لبناء نخبة معرفية وعلمية 
ومتميز  واإب��داع��ي  م��ع��ريف  ن���واة جمتمع  ت�سكل  واإب��داع��ي��ة عربية  وف��ك��ري��ة 
والإب��داع��ي يف  العلمي  للمجتمع  نوعية م�سافة  وقيمة  العربي  الوطن  يف 
العامل، حيث ي�ستهدف امل�سروع املعريف ال�سخم دعم خرة املواهب والعقول 
والإبداعات العربية املتميزة واملتفوقة، وت�سليط ال�سوء على هوؤلء النوابغ 
الفذة  واملواهب  القدرات والطاقات  والتعريف مبنجزاتهم، وال�ستثمار يف 

العقول  على  احل��ف��اظ  اإىل  ت�سعى  امل��دة  بعيدة  روؤي���ة  �سمن  وال�ستثنائية، 
يكون  بحيث  الأم��ث��ل،  النحو  على  اإمكاناتها  وا�ستغلل  املبدعة  العربية 
الوطن العربي قوة جاذبة للعقول العربية ل طاردة لها، ت�ستبقيها وتكافئها 

وحتافظ عليها ل تدفعها اإىل الهجرة.
نابغة عربي خلل   1000 اأه��م  ودع��م  العرب" متكني  "نوابغ  وت�ستهدف 
5 �سنوات يف جمالت الفيزياء والريا�سيات، والربجميات وعلوم البيانات، 
والقت�ساد، واجلامعات والأبحاث العلمية، ومتكينهم وتقدمي الدعم لهم 
اأثرهم  وتعظيم  احل�ساري  دوره��م  لأداء  اأفكارهم  تطوير  يف  وم�ساعدتهم 

الإيجابي يف املنطقة.
و�سكَّل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم جلنة لقيادة مبادرة 
بن  حممد  معايل  اإ�سراف  حتت  تنفيذها  على  العرب" والإ�سراف  "نوابغ 
�سما  معايل  من  كل  وع�سوية  امل�ستقبل  متحف  رئي�س  القرقاوي  عبداهلل 
�سارة  ال�سباب ومعايل  ل�سوؤون  دولة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  بن  �سهيل  بنت 
بنت يو�سف الأمري وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س اإدارة 
وكالة الإمارات للف�ساء ومعايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
ر�سد  ومت  بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  والق��ت�����س��اد  ال�سطناعي 
العرب  100 مليون درهم للجنة لتطوير منظومة متكاملة لدعم نوابغ 
والإقليمية  املحلية  ال�سركات  خمتلف  مع  �سراكات  وتطوير  واحت�سانهم 
و�سيكون  ع��امل��ي��اً.  والبحثي  وال��ع��امل��ي  الإي��ج��اب��ي  اأث��ره��م  لتعظيم  وال��ع��امل��ي��ة 
متحف امل�ستقبل حا�سناً لنوابغ العرب ومركزاً ملختلف الفعاليات اخلا�سة 

باملبادرة.
النوعية  القيمة  على  العرب" بناء  "نوابغ  ملبادرة  امل�سارات  اختيار  مت  وقد 
وامل�سافة للنوابغ واملواهب يف هذه املجالت، فعلماء الفيزياء والريا�سيات 
هم الأ�سا�س الذين تقوم عليهم �سناعات امل�ستقبل يف مقدمتها ال�سناعات 
املرتبطة بالتكنولوجيا املتقدمة وعلوم الف�ساء، كما اأن قطاع الربجميات 
وعلوم البيانات ي�سكل وقود امل�ستقبل واملحرك الرئي�س للتنمية امل�ستقبلية 

يف �ستى املجالت.
امل�ستقبل  اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً  القت�ساد  م�سار  يلعب  ذل���ك،  اإىل 
اإميان  العلمية  والأبحاث  اجلامعات  م�سار  يعك�س  كما  العربي.  الوطن  يف 
دولة الإمارات باأن نوابغ اجلامعات من ال�سباب العربي امل�سلحني باملعارف 
قادرون على �سناعة التغير وقيادة احلراك املعريف والتنموي والنه�سوي 
الذي �سيعيد للوطن العربي مكانته البارزة على خريطة البتكار والإبداع 

والتفوق والإجناز، واإثراء التجربة الإن�سانية يف خمتلف املجالت.
الأ�سابيع  خ��لل  ال�سخم  امل�سروع  ه��ذا  تفا�سيل  عن  الإع��لن  و�سيتم  ه��ذا 
امل�سارات  من  م�سار  كل  تفا�سيل  اإىل  بالإ�سافة  اإقليمي،  موؤمتر  يف  املقبلة 

�سمن "نوابغ العرب"، واآلية الت�سجيل يف املبادرة.

الفيزياء  جمالت  يف  العرب  نوابغ  مبادرة  على  للإ�سراف  وزراء   4 من  جلنة  ت�سكيل  واأعلن  درهم  مليون   100 •  خ�س�س 
والريا�سيات والربجميات وعلوم البيانات والقت�ساد واجلامعات والأبحاث العلمية وغريها 

العرب  نوابغ  لتمكني  متكاملة  ومنظومة  عربي  حراك  لإدارة  مقرًا  �سيكون  اجلديد..  العاملي  املعلم  امل�ستقبل..  •  متحف 
ورعايتهم وتطوير واأفكارهم وتعظيم اأثرهم الإيجابي يف املنطقة 

حممد بن را�سد: 
الربجمة  وعلوم  والريا�سيات  الفيزياء  جمالت  يف  الألف  العرب  النوابغ  عن  للبحث  عربي  ح�ساري  م�سروع  اإطلق  اليوم  • نعلن 

والأبحاث والقت�ساد وغريها.. هدفنا متكينهم لأداء دورهم احل�ساري والإيجابي يف املنطقة 
احلراك  لهذا  والإداري  الفكري  املركز  هو  �سيكون  اهلل..  باإذن  قريبًا  – نفتتحه  امل�ستقبل  – متحف  عاملي  علمي  معلم  بت�سييد  •  قمنا 

العلمي العربي اجلديد.. �سخ�سيًا اأراهن على العلم والعلماء واأ�سحاب الأفكار لتغيري واقعنا العربي نحو الأف�سل
لتعظيم  اأفكارهم  وتطوير  العامل  يف  وال�سركات  والعلماء  املفكرين  اأكرب  مع  وربطهم  وبحثيًا  علميًا  النوابغ  بهوؤلء  الهتمام  •  �سيتم 

اأثرهم الإيجابي على املنطقة.. ن�ستهدف 1000 نابغة عربي خلل اخلم�س �سنوات املقبلة
احل�سارة  �سناع  ومتكن  ومفكريها  ونوابغها  علماءها  تقدر  التي  والأمة  احلقيقيني..  �سناعها  عن  البحث  من  يبداأ  احل�سارة  •   ا�ستئناف 

فيها يف طريقها ال�سحيح لل�سيادة والريادة والتفوق يف امل�ستقبل باإذن اهلل وفقنا اهلل جميعًا خلدمة اأوطاننا واأمتنا
اإقليمي �سحفي  موؤمتر  يف  املقبلة  الأ�سابيع  خلل  ال�سخم  امل�سروع  تفا�سيل  عن  •  الإعلن 

بهدف تعزيز ر�سا املتعاملني واإ�سعاد اأفراد املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح مركزًا جديدًا لبيع املواد الغذائية يف منطقة الوثبة
تقدمي منحة كاملة بتكلفة 300 األف درهم

اإ�سعاد وجامعة دبي يجددان تعاقدهما بخ�سومات اأكرث متيزا
•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
والنقل،  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
الغذائية  امل��واد  لبيع  جديداً  مركزاً 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��وث��ب��ة،  منطقة  يف 
تلبية  ب���ه���دف  اأغ����ذي����ة،  جم��م��وع��ة 
احتياجات املواطنني وتقدمي خدمة 
املدعومة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل������واد  ����س���راء 
ر�سا  ن�سبة  ورف����ع  م��ن��ه��م،  ب��ال��ق��رب 
معاير  تعزيز  وك��ذل��ك  املتعاملني، 
جودة احلياة واإ�سعاد اأفراد املجتمع.

وي�����س��ت��ق��ب��ل امل���رك���ز امل���واط���ن���ني من 
 7 اإىل اخلمي�س من ال�ساعة  الأحد 
ويوم  3 م�ساًء،  ال�ساعة  اإىل  �سباحاً 
اجلمعة من ال�ساعة 7:30 �سباحاً 
اإىل 12 ظهراً، حيث يوفر ع�سرات 
تلبي  التي  املدعومة  الغذائية  املواد 
م��ت��ط��ل��ب��ات الأ�����س����ر الإم����ارات����ي����ة يف 
كافة  ���س��راء  م��ن  ليتمكنوا  املنطقة 
الغذائية  امل������واد  م���ن  ي���ري���دون  م���ا 
�سمن منفذ بيع قريب من بيوتهم. 

•• دبي-الفجر:

جددت جلنة بطاقة اإ�سعاد التابعة 
ل���ل���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دبي 
دبي، مقدمة  تعاقدها مع جامعة 
خ�سومات  ال���ب���ط���اق���ة  حل���ام���ل���ي 
جديدة بن�سب مرتفعة على برامج 
الدرا�سات  وب��رام��ج  البكالوريو�س 
التجديد  ���س��م��ل  ح���ي���ث  ال���ع���ل���ي���ا، 
درا�سية  م��ن��ح��ة  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��دمي 
 "300،000   " بتكلفة  ك��ام��ل��ة 
اخل�����س��م من  ن�سبة  ورف����ع  دره����م، 
برامج  على   35% اإىل   30%
اإىل   15% ال��ب��ك��ال��وري��و���س، وم��ن 
املاج�ستر  ب���رام���ج  ع��ل��ى   20%
بالإ�سافة  اجل��ام��ع��ة،  يف  املعتمدة 
 50% ب���ن�������س���ب���ة  خ���������س����م  اإىل 
للمتفوقني يف الثانوية العامة من 
حاملي بطاقة اإ�سعاد، واحلا�سلني 

على ن�سبة %90 فما فوق.
جاء ذلك خلل ا�ستقبال الدكتور 
اجلامعة،  رئي�س  الب�ستكي،  عي�سى 
رئي�س  ����س���ي���ف،  زك�����ري�����ا  ل��ل�����س��ي��د 
واأ�ساد  اللجنة.  يف  التعليم  قطاع 

خمتلفة  وجمموعة  امل��ع��ب��اأة،  وامل��ي��اه 
العالية،  اجل����ودة  ذات  ال��زي��وت  م��ن 
امل�����واد  م����ن  ع�����دد  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
الغذائية الأخرى، كاملعلبات والتمور 
واملجمدات والع�سائر، وغرها من 

املواد مثل املنظفات.
تطبيق  على  البلدية  حت��ر���س  كما 

وتعمل بلدية مدينة اأبوظبي ب�سكل 
م�ستمر على توفر جمموعة كبرة 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف  ال�سلع  وم��ت��ن��وع��ة م��ن 
�سمن  املنت�سرة  البيع  منافذ  كافة 
ن��ط��اق��ه��ا اجل����غ����رايف، وال���ت���ي تقدم 
الأ�سا�سية،  الغذائية  ال�سلع  ع�سرات 
والبقوليات  وال��دق��ي��ق  الأرز  م��ث��ل: 

ك�����اف�����ة الإج�����������������راءات وال����ت����داب����ر 
الح����رتازي����ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
منافذ  ك���اف���ة  يف  ك���ورون���ا  ف���رو����س 
البيع والتوزيع، حفاظاً على �سحة 
والعاملني  اجل���م���ه���ور  و����س���لم���ة 
انت�سار  م����ن  واحل�������د  امل����ن����اف����ذ،  يف 

الفرو�س.

ورحب الب�ستكي با�ستمرار ال�سراكة 
اإ�سعاد،  بطاقة  جلنة  مع  والتعاون 
ل��ب��ن��ود ا���س��ت��م��ارة تقدمي  ت��ن��ف��ي��ذاً 
من  املعتمدة  اجل��دي��دة  ال��ع��رو���س 

قبل الطرفني.
وتقدم �سيف، بال�سكر اجلزيل اإىل 
التزامهم  على  دب��ي،  جامعة  اإدارة 
عليها  املتفق  اخل�سومات  بتقدمي 
حلاملي البطاقة، م�سيداً مب�ستوى 
اإ�سعاد،  بطاقة  ال�سراكة بني جلنة 

التي  باجلهود  الب�ستكي  الدكتور 
حتقيق  �سبيل  "اإ�سعاد" يف  تبذلها 
الدوائر  يف  للموظفني  ال�����س��ع��ادة 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
عدد  اإىل  م�سراً  اإليها،  املن�سمني 
اإ�سعاد  خ�سومات  من  امل�ستفيدين 
2021 وال��ذي بلغ 206   يف ع��ام 
و�سل  مايل  بوفر  وطالبة،  طالب 
اإىل 2 مليون و683  األفاً و 536  

درهماً . 

اأن ذلك  دب����ي، وم���وؤك���داً  وج��ام��ع��ة 
املزيد من  تقدمي  ُي�سهم يف  �سوف 
بطاقة  حلاملي  املميزة  اخلدمات 

اإ�سعاد واأ�سرهم.
الإلكرتوين  امل��وق��ع  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
يتيح  "اإ�سعاد"  ببطاقة  اخل��ا���س 
حل��ام��ل��ي ال��ب��ط��اق��ة الط����لع على 
التي  وامل�����زاي�����ا  ال����ع����رو�����س  ك���اف���ة 
خمتلف  يف  "اإ�سعاد"  ت��ق��دم��ه��ا 

القطاعات.  
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اأخبـار الإمـارات
جلنة �سوؤون التعليم يف الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب

•• دبي - وام:

وا�سلت جلنة �سوؤون التعليم والثقافة وال�سباب والريا�سة والإعلم يف املجل�س 
مقر  يف  ي��وم��ني،  م���دار  على  عقدتهما  اجتماعني  خ��لل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
الأمانة العامة للمجل�س يف دبي، برئا�سة �سعادة عدنان حمد احلمادي رئي�س 
اللجنة، مناق�سة تقريرها ب�ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب. ح�سر 
اللجنة،  مقررة  النقبي  �سعيد  �سذى  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع 
و�سارة حممد فلكناز والدكتورة �سيخة عبيد الطنيجي، وعائ�سة ر�سا البرق، 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اليماحي،  حممد  ونا�سر  هندي،  بن  بخيت  وعفراء 
واإدخ���ال  التقرير  م�����س��ودة  ا�ستعرا�س  الج��ت��م��اع��ني  خ��لل  ج��رى  الحت����ادي. 
التعديلت التي اأقرتها اللجنة عليها اإذ يت�سمن التقرير خمرجات اجتماعات 
اللجنة ونتائج اللقاءات التي عقدتها مع اجلهات املعنية، واحللقات النقا�سية 

التي عقدتها والتجارب املختلفة.
و ناق�ست اللجنة املو�سوع ح�سب حماوره التي ركزت على ا�سرتاتيجية الوزارة 
الثقافية  ال�سناعات  قطاعات  وتطوير  الوطني،  والنتماء  الهوية  تعزيز  يف 
والإبداعية مبا يحقق اأهداف التنمية امل�ستدامة، ودور الوزارة يف اإن�ساء ودعم 
روؤية  ال�سباب لتحقيق م�ستهدفات  ال�سبابية وتطوير قدرات ومواهب  املراكز 
يحقق  الوطنية مبا  الإعلمية  املنظومة  تطوير  الوزارة يف  2071، وجهود 
اللجنة  اإن  اللجنة  النقبي مقررة  �سعيد  �سذى  �سعادة  قالت  و   .2071 روؤي��ة 
�سعت خلل مناق�ستها للمو�سوع اإىل عقد لقاءات مع جميع القطاعات املعنية 
وناق�ست مع ممثليها امللحظات واملقرتحات والتحديات التي خرجت بها من 
احللقات النقا�سية الفرتا�سية الثلث التي نظمتها م�سرة اإىل اأنه مت �سياغة 
عدد من ملحظات ومقرتحات امل�ساركني يف احللقات النقا�سية كتو�سيات يتم 

مناق�سها من قبل اللجنة حلني اعتماد التقرير متهيدا لرفعه اىل املجل�س.

مركز حميد خلدمة القراآن يطلق املرحلة الـ 3 من جائرة عجمان للقراآن الكرمي
•• عجمان-وام:

اأطلق مركز حميد بن را�سد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي، املرحلة 
ال��ك��رمي يف دورت��ه��ا اخلام�سة  الأخ���رة م��ن ج��ائ��زة عجمان للقراآن 
ع�سر لعام 2021 2022- وهي مرحلة خمت�سة بامل�سابقات على 

م�ستوى الدولة .
و قال ح�سني حممد احلمادي املدير التنفيذي للمركز اإن اجلائزة 
امل�سابقات  م���ن  ب���داي���ة  ال���ع���ام  م����دار  ع��ل��ى  م���راح���ل  ث���لث  تت�سمن 
الثالثة  ب���ال���دورة  وان��ت��ه��اًء  ال�سيفية  امل�����س��اب��ق��ات  اإىل  الرم�سانية 
والأخرة وهي امل�سابقات الرئي�سية والكبرة على م�ستوى الدولة.. 

4 م�سابقات وهي م�سابقات  اأن املرحلة الأخرة تت�سمن  اإىل  لفتا 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي ك��ام��ل والأم���ه���ات، واأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، وم�سابقة 
ويتفرع  بعجمان،  والإ�سلحية  العقابية  املوؤ�س�سة  بنزلء  خا�سة 
الفئات  جميع  لت�سمل  فرعا   18 الرئي�سية  الأرب���ع  امل�سابقات  من 

والأعمار.
املت�سابقني مبختلف  م��ن  ب��امل�����س��ارك��ة  ال��راغ��ب��ني  ع��ل��ى  اأن���ه  واأو����س���ح 
الفئات والأعمار، الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�س باملركز 
الت�سجيل  اأن  اإىل  م�سرا   ..  WWW.AJQURAN.AE
�سي�ستمر حتى 28 من يناير احلايل فيما �سيكون احلفل اخلتامي 

لتكرمي الفائزين خلل �سهر رم�سان القادم .

معايل عمر بن �سلطان العلماء

معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي

معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي

معايل �سما بنت �سهيل بن فار�ص املزروعي

ت�سكيل جلنة من اأربعة وزراء لالإ�سراف على املبادرة

نوابغ العرب اأكرب حراك معريف يف املنطقة يعك�س روؤية حممد بن را�سد يف دور العقول العربية املبدعة يف �سناعة م�ستقبل الأمة العربية

•• دبي- وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإط��ار  يف 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" باإطلق مبادرة 
"نوابغ العرب"، اأكرب حراك عربي من نوعه يقوده متحف امل�ستقبل، املعلم 
نابغة عربي   1000 اأهم  العاملي اجلديد، وي�ستهدف حتديد ودعم  العلمي 
5 �سنوات يف جمالت رئي�سية خمتلفة.. مت ت�سكيل جلنة تتاألف من  خلل 
اأربعة وزراء لو�سع منظومة متكاملة للإ�سراف على النوابغ العرب، وحتديد 
اأ�سحاب املواهب والإجنازات من العلماء واملفكرين واملخرتعني واملبتكرين 
املتميزين العرب يف �ستى املجالت، بهدف دعمهم ومتكينهم وتطوير اأفكارهم 
بالتعاون مع اأف�سل ال�سركاء العامليني، لتعظيم اأثرهم الإيجابي يف املنطقة.. 

ومت تخ�سي�س مبلغ 100 مليون درهم للجنة.
يراأ�س جلنة "نوابغ العرب" معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي رئي�س متحف 
الأمري  يو�سف  بنت  �سارة  معايل  من  كل  ع�سويتها  يف  وت�سم  امل�ستقبل، 
الإم����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  �سهيل بن  بنت  �سما  و معايل  للف�ساء 
ال�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �سلطان  بن  عمر  ومعايل  ال�سباب 

والقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد .
و�سوف حتر�س اللجنة على ترجمة روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم الذي يوؤمن بدور العقول العربية املبدعة يف �سناعة م�ستقبل 
ازدهارها  النه�سة يف جمتمعاتهم مبا يعزز  والدفع مب�سرة  العربية  الأمة 

وا�ستقرارها ويحقق تنمية م�ستدامة.

متحف امل�ستقبل الداعم الأول للنوابغ.
يف هذا اخل�سو�س، اأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي الع�سو املنتدب 
ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل رئي�س متحف امل�ستقبل، رئي�س جلنة مبادرة " نوابغ 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اإمي��ان �ساحب  املبادرة تعك�س  العرب" اأن 

الف�ساء مع خمتلف جمالت مبادرة نوابغ العرب، ويبقى كذلك واحدا من 
اأبرز  واأح��د  قاطبة  والب�سرية  املنطقة،  مب�ستقبل  املرتبطة  القطاعات  اأه��م 
العلمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  قبل  من  نوعيا  اهتماما  تلقى  التي  املجالت 
املبا�سر يف القطاع القت�سادي، واعتماده على  والبحثية، ف�سل عن تاأثره 
امل��ن��ج��زات ال��ت��ي حتققت يف جم���الت ال��ف��ي��زي��اء وال��ري��ا���س��ي��ات وك��ذل��ك علوم 

الربجمة".

بيئة حا�سنة للعلوم واملعارف والتكنولوجيا املتقدمة.
يف ال�سياق ذاته قال معايل عمر بن �سلطان العلماء اإن اإطلق مبادرة "نوابغ 
العرب"، ير�سخ نهج دولة الإمارات الذي ي�ستهدف توفر بيئة حا�سنة للعلوم 
ودعمها  واملواهب  العقول  ا�ستقطاب  عرب  املتقدمة،  والتكنولوجيا  واملعارف 
من اأجل بناء مهاراتها وخرباتها، للم�ساركة يف ابتكار احللول واآليات العمل 
الذكاء  على  واملعتمدة  امل�ستقبل،  بعلوم  منها  املرتبطة  �سيما  ل  املختلفة، 

ال�سطناعي.
واأو�سح معاليه اأن "نوابغ العرب تنطلق من الإمارات لتعزز فر�س خلق بيئة 
علمية عاملية يف املنطقة والعامل، ل �سيما مع توفر الدعم للنوابغ العربية 
وال�سركات  والعلماء  املفكرين  واأك��رب  البحثية  املوؤ�س�سات  اأه��م  مع  وربطهم 
العاملية املتخ�س�سة يف جمالت البحث العلمي، على نحو يعظم من قدراتهم 
والإبداعية  العلمية  م�ساريعهم  واإجن��از  اأفكارهم  لتطوير  طاقاتهم  ويحفز 

والبتكارية املختلفة".

دعم لل�سباب العربي.
اإىل ذلك، اأكدت معايل �سما بنت �سهيل فار�س املزروعي اأن " دولة الإمارات 
تويل ال�سباب اأولوية دائمة يف م�ساريعها ويف خمتلف مبادراتها املتطلعة اإىل 
ال�ستعداد مل�ستقبل اأف�سل اأدواته العلم والتفكر الإبداعي، واأن مبادرة نوابغ 
بالعلوم  وال�سغوف  امللهم  العربي  لل�سباب  اأم��ل  ت�سيء  �سعلة  تعترب  العرب 

واملعارف".

الفعالة يف  امل�ساهمة  بقدرتهم على  العربية وثقته  العقول  باإمكانات  مكتوم 
م�سرة تقدم املجتمعات ودعم التنمية. وقال معاليه: "نوابغ العرب تنطلق 
ملقاليد احلكم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ت��ويل �ساحب  ذك��رى  ي��وم  يف 
وبداية اخلم�سني اجلديدة لدولة  الإم���ارات،  ورئا�سة حكومة  دبي  اإم��ارة  يف 
الإمارات، وهي مبادرة لك العقول واأ�سحاب املواهب والقدرات ال�ستثنائية يف 
الوطن العربي ال�ساعني اإىل حتقيق واقع وم�ستقبل اأف�سل لهم وملجتمعاتهم" 
العرب  اإ�سهامات  ل�ستكمال  اأك��رب  واإمكانات  فر�س  اليوم  "لدينا   : واأ���س��اف 
العاملية والفكرية مل�سرة املعرفة الإن�سانية". و اأ�سار معايل حممد القرقاوي 
لنوابغ  الأول  وال��داع��م  احلا�سن  �سيكون  بدبي  امل�ستقبل"  "متحف  اأن  اإىل 
العلمية  اأهدافهم  حتقيق  على  وم�ساعدتهم  متكينهم  على  و�سيعمل  العرب 
وجهة  �سيكون  امل�ستقبل  "متحف  معاليه:  واأ���س��اف  والبتكارية.  واملعرفية 
معرفية هي الأكرب من نوعها عربيا ت�سم جهود 1000 نابغة يف جمالت 
والأبحاث  واجلامعات  والقت�ساد  الربجمة  وعلوم  والريا�سيات  الفيزياء 
النوابغ  لدعم  اإمكاناته  كامل  امل�ستقبل  متحف  �سي�سع  و  وغرها  العلمية 

وحتفيزهم واإلهامهم كي يكونوا قيمة معرفية م�سافة عربيا وعامليا".

ا�ستثمار ب�سري نوعي.
من جانبها اأكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمري اأن " مبادرة نوابغ العرب 
ا�ستثمار ب�سري نوعي يف جمالت العلوم واملعارف من خلل ا�ستقطاب عقول 
تتيحه  ال�ستفادة مما  قادرة على  واإيجاد جمتمعات علمية  نوعية  ومهارات 
التكنولوجيا املتطورة، اعتمادا على احت�سان ورعاية عقول ومواهب عربية 
قادرة على الإبداع والبتكار وامل�ساهمة يف دفع وترة التقدم العلمي واملعريف، 
وا�ستثمار الدعم الذي توفره املبادرة التي يقودها اأحد اأكرث الوجهات العاملية 

تطلعا للم�ستقبل، وهو متحف امل�ستقبل".
" قطاع علوم الف�ساء �سيكون اأحد اأهم القطاعات  اأن  اأ�سارت معاليها اإىل  و 
ال���واع���دة ل��ل��م��ب��ادرة ال��ت��ي ت�سمل ال��ف��ي��زي��اء وال��ري��ا���س��ي��ات وع��ل��وم الربجمة 
علوم  قطاع  "يتكامل  وق��ال��ت:  العلمية"  والأب��ح��اث  واجلامعات  والقت�ساد 

باملبادرة  للمعنيني  فقط  لي�س  اأم��ل،  �سعلة  العرب  " نوابغ  معاليها:  وقالت 
ب��ل ملجتمعاتهم وال��ب�����س��ري��ة، ع��رب مت��ك��ني ك��وك��ب��ة ق���ادرة  ال��ع��رب  وال��ن��واب��غ 
قادرين  و�سيكونون  ل��لأف�����س��ل،  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  وتغير  التنمية  تعزيز  على 
مب�ساهماتهم الفاعلة يف جمالت العلوم واملعارف حمور املبادرة، على تعزيز 

التنمية وتغير حياة النا�س للأف�سل".
ودعت معاليها ال�سباب ممن ميتلكون الإمكانات العلمية وامللكات الإبداعية 
و�سغف املعرفة، اإىل ال�ستفادة من املبادرة وقالت : "ر�سالتي اإىل كل ال�سباب 
يف خمتلف اأنحاء الوطن العربي، ممن ميتلكون الإمكانات العلمية وامللكات 
الإبداعية و�سغف املعرفة، هي �سرورة اقتنا�س الفر�سة ال�سانحة، بال�ستفادة 
من املبادرة، كي تتحول روؤاكم وطموحاتكم وبذور اأفكاركم، اإىل واقع تغرون 
به احلا�سر، وتبنون من خلله م�ستقبلكم وم�ستقبل اأوطانكم، بل وم�ستقبل 

الب�سرية الأجمل".

التنمية ودعم  املجتمعات  تقدم  م�سرية  يف  الفعالة  امل�ساهمة  على  بقدرتهم  وثقته  العربية  العقول  باإمكانات  را�سد  بن  حممد  اإميان  تعك�س  العرب  نوابغ  القرقاوي:  • حممد 
والب�سرية  املنطقة  مب�ستقبل  املرتبطة  القطاعات  اأهم  اأحد  وهو  املبادرة,  جمالت  خمتلف  مع  يتكامل  الف�ساء  علوم  قطاع  الأمريي:  • �سارة 

والعامل. املنطقة  يف  عاملية  علمية  بيئة  خلق  فر�س  لتعزز  الإمارات  من  تنطلق  العرب  نوابغ  العلماء:  �سلطان  • عمر 
الإبداعي والتفكري  العلم  اأدواته  اأف�سل  مل�ستقبل  لل�ستعداد  مبادراتها  وخمتلف  م�ساريعها  يف  دائمة  اأولوية  ال�سباب  الإمارات  دولة  تويل  املزروعي:  • �سما 

زكي ن�سيبة يوؤكد: 

حممد بن را�سد قائد ملهم لوطنه و�سعبه
مبادراته التي ل تعرف امل�ستحيل تدعم م�سرية الدولة نحو التطور خللق م�ستقبل م�سرق للأجيال القادمة

•• ابوظبي-الفجر:  

قال معايل زكي اأنور ن�سيبة امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تقلد  منذ  ان��ه  الإم����ارات  جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل حكم اإمارة دبي قبل 16 عاماً، وهو يحمل معه طموح 
اإمارة دبي وهو ي�سلك طرقاً تقوده و�سعبه للمراكز الأوىل يف كافة املجالت 
مل��ب��ادرات دب��ي التي ل تعرف  من خ��لل خطط �سموه املدرو�سة، واإط��لق��ه 
امل�ستحيل والتي تدعم م�سرة الدولة نحو التطور خللق م�ستقبل م�سرق 

للأجيال القادمة. 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  " �ساحب  قائل  املنا�سبة  بهذه  ت�سريح  واك��د يف 
اأهلهم  اآل مكتوم، له ف�سل كبر يف تغير حياة �سعبه للأف�سل، ما  را�سد 
�سموه  ب��ني  م�سرتكة  بجهود  ال��ع��امل  يف  �سعب  اأ�سعد  لقب  على  للح�سول 

والقيادة الر�سيدة رعاهم اهلل.
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  تويل  منذ  انه  معاليه  واأو�سح 
حاكم دبي مهامه القيادية تعددت اأوجه املبادرات املتفردة وت�سارعت وترة 
الإجن��ازات التي حق�قتها دولة الإم��ارات، وبدورها قربت الدولة كثراً من 

حتقيق روؤيتها 2021 و�س�وًل للم�ئوية 2071.
ر�سخت  بدورها  التي  ل�سموه،  املتفردة  ل��لإجن��ازات  ي�سهد  العامل  ان  وق��ال 
الأهداف  تتما�سى مع  التي  �سموه  توجيهات  وبف�سل  عاملياً،  الدولة  مكانة 
الطموحة للمرحلة املقبلة، اأجنزت الإمارات العديد من امل�ساريع التنموية 
ال�سخمة 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��لم��ح ال��ط��ري��ق للو�سول 

للم�ستقبل.

�سمن مئوية المارات 2071 تعتمد بها على العلم الرقمي للو�سول اىل 
م�ستقبل يواكب التغرات اجلارية من خلل م�سار تكنولوجي ت�سعى من 

ورائه لأن تكون الوىل والف�سل يف العامل.
الذكاء  »ا�سرتاتيجية   2017 ع��ام  يف  الم����ارات  اأق���رت  عندما  ان��ه  وق���ال 
ال�سطناعي« التي تعد الأوىل من نوعها يف املنطقة والعامل، كانت تنظر 
املرحلة  لتمثل  ال�سرتاتيجية  تتخوف منه، حيث جاءت  امل�ستقبل ول  اإىل 
م�ستدام  م�ستقبل  لبلوغ  كافة  القطاعات  عليها  �ستعتمد  التي  اجل��دي��دة 
مبعدل  البيانات  وحتليل  اخل��دم��ات،  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  يعتمد 
100 يف املئة بحلول عام 2031، ما �سيعزز الداء احلكومي املبتكر وي�سرع 
الجناز ويخلق بيئة عمل حمفزة و�سوقا جديدة واعدة يف املنطقة، ويدعم 
جمال  يف  قوية  قاعدة  ويبني  الإنتاجية  ويزيد  اخلا�س  القطاع  م��ب��ادرات 
الذكاء ال�سطناعي وتطبيقها  با�ستثمار احدث تقنيات  البحث والتطوير 

يف �ستى ميادين العمل بكفاءة وابتكار.
واأ�ساف "مت�سي دولة المارات قدما نحو م�ستقبل اأكرث تطوراً وفاعلية، 
يف  ال�سريع  التطور  لتواكب  احلكومة  عمل  اآلية  تغير  على  عزمت  لذلك 
جديدة  وزاري���ة  منا�سب  با�ستحداث  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت  التكنولوجيا  ع��امل 
�سملت وزير دولة للذكاء ال�سطناعي ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم 

املتقدمة �سمن حكومة امل�ستقبل عام 2017.
�ساحب  باإطلقها  قام  التي  الذكية  احلكومة  ملبادرة  ا�ستكمال  هذا  وياأتي 
ال�سمّو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي يف �سهر مايو عام 2013.
وذكر معاليه ان ا�سرتاتيجية الم��ارات للذكاء ال�سطناعي، جاءت لتكون 
اول م�سروع �سخم �سمن مئوية الإمارات 2071 يهدف اىل التفوق على 
اكرث الدول تقدما والتحول الذكي وا�ستكمال حتول اخلدمات احلكومية 

ال مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بروؤية �ساحب  انه  واكد معاليه 
رئي�سي  م��رك��ز  اإىل  الإم����ارات  حت��ول��ت  امل�ستنرة،  وعقليته  ال�ست�سرافية 
وواحة  ال��ع��امل،  اأن��ظ��ار  وحم��ط  امل��ج��الت  خمتلف  يف  عاملية  التقاء  ونقطة 
للإجنازات املتوا�سلة يوماً بعد الآخر.  واعترب معايل زكي ن�سيبة ان كتاب 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  »ق�ستي« 
ال��ذي �سدر يف عام  ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل،  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
ل�سموه،  املتفرد  والثقايف  الفكري  النتاج  عقد  يف  ُمتمّيزة  لوؤلوؤة   ،2019
والذي يلهمنا ويعلمنا عربه اأبجديات النجاح ودرو�س التميز وفعل اخلر 
والقيادة  فل�سفته يف احلياة  امل�سار،  �سموه يف هذا  والتفوق، موثقاً  والكفاح 
والنجاح، وراوياً الكثر من تفا�سيل وق�س�س نه�سة دبي والإمارات، بجانب 
جمموعة من املواقف واحلكايات التي تعك�س فكر �سموه النر وجماليات 
املكان، وعظمة قادة الإمارات، واأهمية ما اأ�س�سه ور�سخه املغفور لهما ال�سيخ 
اآل مكتوم، يف م�سارات  اآل نهيان، وال�سيخ را�سد بن �سعيد  زايد بن �سلطان 

وركائز التنمية والزدهار والعمل يف دولة الإمارات.
اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بف�سل حنكة �ساحب  انه  وقال 
عاملياً  مركزاً  ت�سبح  اأن  الدولة  ا�ستطاعت  امل�ستنرة،  وعقليته  اهلل،  رع��اه 
ونقطة التقاء يف خمتلف املجالت، وقد �ساهم هذا الأمر يف اأن يجمع العامل 
على اختيار دبي لتكون الدولة امل�ست�سيفة ملعر�س اإك�سبو 2020 لت�سبح 
كل  يقام  ال��ذي  املعر�س  ت�ست�سيف  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  مدينة  اأول  بذلك 
خم�سة اأعوام. هذا ومل تقبل اإمارة دبي اإل التميز يف ا�ستقبال هذا احلدث 
ال�سخم وعليه مت اإطلق عدة م�ساريع ل�ستقبال معر�س اك�سبو 2020 يف 

دبي حر�ساً على تقدمي زيارة متكاملة لزوار الإمارة. 
للذكاء  ا�سرتاتيجية  الإم�����ارات  دول���ة  تتبنى   " ب��ال��ق��ول  معاليه  واأ����س���اف 
ال�سطناعي »2031« التي اطلقت يف اكتوبر 2017 كاأول م�سروع �سخم 

اىل ذكية يف خمتلف القطاعات مثل التعليم والطاقة والنقل والتكنولوجيا 
والف�ساء وحتى جمال املطاعم واملقاهي �سهد موؤخرا افتتاح »روبو كافيه« 
وهو اأول كافيه يف العامل يعتمد على تقنية الذكاء ال�سطناعي ب�سكل كامل 

وتديره 3 روبوتات.
وتوجه معاليه يف ختام ت�سريحه باأطيب كلمات ال�سكر والتقدير والوفاء 
والعرفان اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" على روؤاه ال�سرتاتيجية 
الإمارات  خللها  من  ت�سعى  حُم��ّددة  طريق  خارطة  و�سع  التي  احلكيمة، 
لتحقيق اإجنازات نوعية �ساملة يف �سّتى القطاعات احليوية التي من �ساأنها 
تعزيز ازدهار الدولة ب�سكل ُم�ستدام، و�سمان بناء ُم�ستقبٍل را�سٍخ لأجيالها 

بعيداً عن العتماد على املوارد النفطية. 
وطالب �سباب و�ساّبات الإمارات ب�سد �سواعدهم والرتكيز على العمل اجلاد 
اأه��داف الإم��ارات بحلول  القائم على العلم واملعرفة للُم�ساهمة يف حتقيق 
مئويتها 2071، والتي تتمّثل يف بناء مدينة �سكنية على كوكب املريخ من 
 .2117 ع��ام  بحلول  �سيتحقق  وال��ذي   ،"2117 املريخ  "م�سروع  خ��لل 
وا�سحة  خريطة  ت�سكل  وال��ت��ي   ،"  2071 الإم����ارات  "مئوية  روؤي���ة  ودع��م 
الناعمة.  وقوتها  ال��دول��ة  �سمعة  لتعزيز  امل���دى،  طويل  احلكومي  للعمل 
لإنتاج  تهدف  والتي  النظيفة،  للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  دعم  اإىل  اإ�سافة 
75 يف املائة من احتياجات دبي من الطاقة من م�سادر نظيفة بحلول عام 

 .2050

لطيفـــة بنت حممد: روؤى حممد بن را�سد و�سعت الإمارات يف ال�سدارة عامليا
•• دبي-وام: 

ال�سيخ  �سمو  حرم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  اأك��دت 
ال�سيخة  راعية جائزة  الفجرة  عهد  ال�سرقي ويل  بن حممد  بن حمد  حممد 
لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة بدبي اأن توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

العاملية. ال�سدارة  على  الإمارات  اهلل" و�سعت  "رعاه 
تويل  ذك���رى  مبنا�سبة  لها  كلمة  يف  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  وق��ال��ت 
 : دبي  باإمارة  اآل مكتوم مقاليد احلكم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 

ال�سامي  التهاين والتربيكات للمقام  اآيات  اأ�سمى  نرفع  اأن  وي�سرفنا  ي�سعدنا   "
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بهذه املنا�سبة .. و�سيبقى 4 يناير تاريخ 

وطن حمفورا يف اأعماقنا".
اأ�سافت �سموها : " اإننا على يقني كامل بروؤية �سموه املبدعة وال�سادقة احلالية 
خارطة  على  ودب���ي  الم����ارات  و�سعت  ال��ت��ي  ال�سديدة  وتوجيهاته  وامل�ستقبلية 
�سعار   1 الرقم  و  ال�سدارة  وتبقى  العاملي  احل�ساري  والإب���داع  والتميز  التفوق 
اجلودة والتميز والتفوق مل�سرة امتدت 16 عاما من قب�س اأنار الطريق لدولة 
احتلت ال�سدارة خللها بل مناف�س واأ�سحت مرجعية العامل يف التطور والنماء 

وال�ستدامة.

وقالت : اإننا و نحن نحتفل مبرور تلك ال�سنوات العامرة بجليل و درر الأعمال 
نعي متاما وبقناعات را�سخة وثابتة باأنك يا �ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ر�سخت مدر�سة قيادية فذة و متفردة اأر�ست قواعد الإجناز 
الع�سري املتكامل متيزت مببادئ ح�سارية مطوقة بقيم اإن�سانية خال�سة واأطر 
تنموية عمادها وحمور ارتكازها الإن�سان لبناء وطن اليوم والغد امل�سرق اإن �ساء 
اهلل". واأكدت �سمو ال�سيخة لطيفة اأن اإجنازات واإبداعات �سموه ل تقت�سر على 
تلك التي تخدم املجتمع الإماراتي واملقيمني يف الدولة فح�سب بل كانت كال�سم�س 
التي اأ�سرقت يف كل املناحي عرب مبادرات حملية و عربية و عاملية �سكلت منظومة 

متجان�سة من الأعمال الإن�سانية والتنموية القليمية والعاملية.

وقالت :" اإن 4 يناير تاريخ له �سدى عميق �سكل وبلور يف اأعماقنا جميعا علمات 
م�سيئة للغد وامل�ستقبل امل�سرق اإن �ساء اهلل و�ستبقى دبي والإم��ارات بف�سل اهلل 
�سبحانه وتعاىل والوالد القائد املعلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم وطن العزة والكرامة ".. وا�سفة �سموه باأنه قائد ا�ستثنائي حقق الريادة 
و الأمان لإ�سعاد �سعب المارات الويف. و اأ�سارت �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد 
يف ختام كلمتها اإىل اأن الطفولة و الأ�سرة و الأمومة و املراأة الإماراتية جميعهم 
يثمنون جهود �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف دعم وتعزيز 
اأطر ال�ستدامة والأمن والأمان مل�ستقبل اأكرث اإ�سراقا ونحن ن�ستقبل اخلم�سني 

اجلديدة بقوة واإرادة وعزمية اإن �ساء اهلل .
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تنظم فعالية الإمارات 

اأيقونة العامل باإك�سبو 2020 دبي
•• اأبوظبي - وام:

نظمت �سرطة اأبوظبي فعالية بعنوان "الإمارات اأيقونة العامل" بجناح فزعة مبعر�س اإك�سبو 2020 دبي.
املجتمع  واأدوار  احلياة  ج��ودة  ناق�ست  الفعالية  اأن  الأمنية  و  ال�سرطية  للعلوم  زاي��د  بن  �سيف  اأكادميية  واأو�سحت 

الإماراتي يف هذا املجال.
وتناولت املقدم �سم�سة حمد الرواحي، حما�سر باأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية خلل الفعالية 
عام  م��ن  وم�سة  و50  والثقافات،  العقول  ودول���ة  وط��م��وح،  وا�ستدامة  البناء،  نهج  حم��ور  بينها  م��ن  حم��اور  ع��دة 

اخلم�سني.

الإمارات تد�سن م�سرية اخلم�سني بع�سويتها يف جمل�س الأمن
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستهلت دولة الإمارات العربية املتحدة م�سرة 50 عاماً جديدة بان�سمامها 
اإىل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ، والذي يعترب اأعلى هيئة دولية معنية 
ب�سون الأمن وال�سلم الدوليني ، وت�سكل ع�سوية الدولة للفرتة 2022 - 

الإماراتية. الدبلوما�سية  م�سار  يف  وتاريخية  مهمة  حمطة   2023
على  املجل�س  اأع�ساء  مع  بال�سرتاك  ع�سويتها  فرتة  خلل  الدولة  وتعمل 
�سمان اأن يتوىل املجل�س م�سوؤوليته يف اإحلل ال�سلم ومنع ن�سوب ال�سراعات 

وحلها ل�سيما يف املنطقة العربية.
ويف العا�سر من دي�سمرب 1971 ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأوىل يف 
ال�ساحة  على  متقدماً  موقعاً  الدولة  لتتبواأ  بنيويورك  املتحدة  الأمم  مقر 
الدولية وت�سبح خلل وقت وجيز من كبار املانحني الرئي�سيني يف جمالت 
التنمية القت�سادية وال�ستجابة الإن�سانية لكافة ال�سعوب حول العامل دون 
متييز ، مع اللتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدويل وميثاق الأمم 

املتحدة واملعاهدات الدولية.
الأمن  ف��رتة ع�سويتها يف جمل�س  اأهدافها خ��لل  الإم���ارات  دول��ة  وح��ددت 
 - وه��ي:  بنجاح  مهمتها  اأداء  يف  التوجيهية  مبادئها  �سمن  من  تعد  والتي 
تعزيز ال�سمولية. توؤمن دولة الإمارات باأن حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
ومعاجلة الأ�سباب اجلذرية لل�سراعات مثل الفقر وغياب التنمية واحلوكمة 
الر�سيدة، ي�ساعد يف اإن�ساء عامل اأكرث عدًل و�سموًل واأمناً، لذا فاإها ت�سعى مع 
�سركائها يف املجل�س اإىل الدفع نحو حتقيق تلك الأهداف، خا�سة يف املناطق 

املتاأثرة بال�سراعات.
اأكرث  با�ست�سافتها  ذل��ك  ويت�سح  ج��اذب��اً،  تنموياً  من��وذج��اً  الإم����ارات  ومتثل 

العائلة  بيت  ت�سييدها  اإىل  اإ�سافة  وطنها  الدولة  تعترب  جن�سية   200 من 
الإبراهيمية الذي �سي�سم م�سجداً وكني�سة وكني�ساً يف مكان واحد.

كما تلعب الدولة دوراً حيوياً يف متكني املراأة وتدعم اأ�سحاب الهمم، وت�سجع 
يف  الوطنية،  وا�سرتاتيجياتها  �سيا�ساتها  خلل  من  حقوقهم  اح��رتام  على 
عايل  حياة  م�ستوى  ي�سمن  مب��ا  الإن�سانية،  احل��ق��وق  وحماية  تعزيز  اإط���ار 

اجلودة للجميع.
الجتماعية  التنمية  ا�سرتاتيجية  يف  اأ�سا�سياً  حم��وراً  ال�سباب،  متكني  ويعد 
التي تعد وجهة مف�سلة لل�سباب من  الإم��ارات  والنمو القت�سادي يف دولة 

جميع اأنحاء العامل للعي�س والعمل.
و�ستحر�س الدولة على تبادل خرباتها والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز 
فر�س ال�سلم، وت�سخر الطاقات نحو القت�ساد والبناء والتنمية مبا يعود 

بالنفع على الب�سرية جمعاء.
العاملية  للتحديات  الإم���ارات  دول��ة  وت�سدت   . ال�سمود  على  ال��ق��درة  بناء   -
بكفاءة عالية، واأولت اهتماماً كبراً لتعزيز التعاون الدويل يف مواجهة هذه 
التحديات، فعلى �سعيد مواجهة تغر املناخ، اأطلقت الدولة ا�سرتاتيجيتها 
على  مبوجبها  و�ستعمل   ،2050 ال��ع��ام  بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 

ا�ستثمار اأكرث من 600 مليار درهم يف تطوير م�ساريع الطاقة النظيفة.
 ، "اآيرينا"  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مقر  الدولة  ت�ست�سيف  كما 
اتفاقية الأمم  ال��دول الأط��راف يف  وكذلك مت اختيارها ل�ست�سافة موؤمتر 

."COP28" املتحدة الإطارية ب�ساأن تغر املناخ
و�ستعمل دولة الإم��ارات على بناء القدرة على ال�سمود للمجتمعات الأكرث 
الأمن  توؤثر على  املعر�سة للنزلق يف �سراعات قد  تلك  ه�سا�سة، وخا�سة 
اخلدمات  رقمنة  ال��دول��ة  وتبنت   . الب��ت��ك��ار  حتفيز   - ال��دول��ي��ني.  وال�سلم 

والبتكار،  التكنولوجي  التقدم  على  يعتمد  عاملياً  نهجاً  واتبعت  احلكومية، 
لإميانها العميق باأن فوائدها تعم اجلميع.

وم���ن اأه����م اإجن������ازات ال���دول���ة يف ه���ذا امل��ج��ال اإط��لق��ه��ا اأول م��ه��م��ة عربية 
ل�ستك�ساف كوكب املريخ "م�سبار الأمل" بنجاح كبر، كما �ساهمت اأي�ساً مع 
الأمني العام للأمم املتحدة يف ان�ساء الفريق رفيع امل�ستوى املعني بالتعاون 
الرقمي، والذي اأ�سدر خريطة طريق من اأجل التعاون الرقمي تهدف اإىل 

بناء اقت�ساد رقمي عاملي اأكرث �سموًل واأمناً.
ويف ظل عامل يتغر ب�سرعة مع التقدم التكنولوجي، �ست�سعى دولة الإمارات 
الت�سدي  خ��لل  التغرات، من  ه��ذه  على مواكبة  الأم��ن  على حث جمل�س 
ال�����س��ي��رباين، ب��ل وال���س��ت��ف��ادة ك��ذل��ك من  ال��ف�����س��اء  للتحديات ال��ط��ارئ��ة يف 

البتكارات الهائلة يف املجال التكنولوجي لتعزيز الأمن وال�سلم الدوليني.
ال�سلم  و���س��ون  الإقليمي  ال�سلم  وت��اأم��ني  تعزيز  ي�سكل   . ال�سلم  ت��اأم��ني   -
والأمن الدوليني نهجاً متاأ�سًل يف �سيا�سة دولة الإمارات منذ قيام الحتاد، 
وعلى �سبيل الذكر ل احل�سر، مت اإطلق "مبادرة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
العام  امل��راأة يف ال�سلم والأمن"، من قبل الأمم املتحدة يف  مبارك، لتمكني 
القطاع  يف  العمل  على  الن�ساء  لتدريب   ، الإمارات  حكومة  برعاية   2020
خولة  مدر�سة  ت�ست�سيفه  حيث  ال�سلم،  وحفظ  الأم��ن  وقطاعي  الع�سكري 
بنت الأزور يف اأبوظبي ، ويف الإطار نف�سه �ستوا�سل الدولة دعمها لعمليات 
حفظ ال�سلم، ل�سمان جناحها يف اأداء املهمة املوكلة اإليها من قبل جمل�س 
واعتمدتها  بها  وّجهت  "مبادئ اخلم�سني" التي  وثيقة  ج��اءت  الأم��ن. وقد 
ال�سرتاتيجي  امل�سار  لرت�سم   ،2021 العام  خلل  الر�سيدة  الدولة  قيادة 
مبادئ،  ع�سرة  الوثيقة  وتت�سمن  املقبلة،  ع��ام��اً  اخلم�سني  خ��لل  للدولة 
وال�سلم  لل�سلم  الدعوة  اأن  على  الوثيقة،  ه��ذه  يف  العا�سر  املبداأ  اأك��د  حيث 

واملفاو�سات واحلوار حلل اخللفات كافة بالطرق ال�سلمية، هي الأ�سا�س يف 
ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات، وعلى اأن ال�سعي مع ال�سركاء الإقليميني 
الإقليمي والعاملي يعترب  ال�سلم وال�ستقرار  العامليني لرت�سيخ  والأ�سدقاء 

حمركاً اأ�سا�سياً لل�سيا�سة اخلارجية.
كما اأكد املبداأ التا�سع للوثيقة اأن امل�ساعدات الإن�سانية اخلارجية للدولة جزء 
ل يتجزاأ من م�سرتها والتزاماتها الأخلقية جتاه ال�سعوب امل�ست�سعفة، ول 

ترتبط هذه امل�ساعدات الإن�سانية بدين اأو عرق اأو لون.
الدويل  املجتمع  م��ع  و�سراكاتها  الفاعل  دوره���ا  الإم����ارات  دول��ة  و�ستوا�سل 
والإرهاب،  التطرف  مكافحة  من  ب��دءاً  امللحة،  العاملية  التحديات  ملواجهة 
مروراً بالت�سدي للأوبئة وتغر املناخ، و�سوًل اإىل اإعطاء الأولوية للإغاثة 

الإن�سانية ومنا�سرة دور املراأة وال�سباب يف ال�سلم والأمن الدوليني.
2021 انتخبت اجلمعية العامة للأمم  11 يونيو  اأنه يف  اجلدير بالذكر 
األبانيا  اإىل جانب كل من:  الأم��ن  الإم��ارات لع�سوية جمل�س  املتحدة دول��ة 
والربازيل والغابون وغانا وقد �سبق للدولة اأن �سغلت ع�سوية جمل�س الأمن 

يف الفرتة من 1986 اإىل 1987.
 2020 �سبتمرب  يف  اأطلقتها  ال��ت��ي  الإم����ارات  دول���ة  حملة  عقب  ذل��ك  ج��اء 
العربية  ال��دول  تزكية جامعة  باحتادنا" وح�سلت على  "اأقوى  �سعار:  حتت 

وجمموعة دول اآ�سيا واملحيط الهادئ لرت�سحها لع�سوية جمل�س الأمن.
يف  الإقليمية  للمجموعات  الفرتا�سية  الإح��اط��ات  من  �سل�سلة  قّدمت  كما 
ال��دول الأع�ساء، حيث مت  الأمم املتحدة مما �ساهم يف تعزيز العلقات مع 
الإم��ارات خلل فرتة ع�سويتها  دولة  التزام  املناق�سات على  التاأكيد خلل 
بال�ستماع ل�سواغل جميع الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة، والأخذ بوجهات 

نظرها يف العتبار.

مدير عام �سرطة اأبوظبي يطلع على خدمات اإ�سعاد املتعاملني يف مديرية املرور
•• اأبوظبي-وام:

ال��ل��واء مكتوم علي  ���س��ع��ادة  اط��ّل��ع 
�سرطة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������س���ري���ف���ي 
اأب���وظ���ب���ي ع���ل���ى ����س���ر ال���ع���م���ل يف 
املتعاملني  واإ���س��ع��اد  خدمة  مركز 
يف م���دي���ري���ة امل������رور وال����دوري����ات 
بقطاع العمليات املركزية ب�سرطة 
اأبوظبي �سمن مبادرة فى امليدان 

احلكومية .

لتوفر  ل���ل���ج���م���ه���ور،  امل����ق����دم����ة 
عليهم  اجل���ه���د  وت��ق��ل��ي��ل  ال���وق���ت 
اللواء  اجل��ول��ة  خ���لل  وراف���ق���ه   ،
اأح��م��د ب��ن زي��ت��ون امل��ه��ري مدير 
قطاع العمليات املركزية والعميد 
مدير  احل��م��ري  �ساحي  حممد 
امل��رور وال��دوري��ات وعدد  مديرية 

من ال�سباط.
بتنفيذ  ال��وث��ي��ق  الل����ت����زام  واأك�����د 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة يف 

املرور  خدمات  تقدمي  يف  و�سارك 
املتعاملني  م����ن  ع�������دداً  وال���ت���ق���ى 
وت������ع������رف ع����ل����ى م���لح���ظ���ات���ه���م 
اخلدمات  ح����ول  وم��ق��رتح��ات��ه��م 
كفاءة  على  ووق���ف  ل��ه��م،  املقدمة 
وف��ع��ال��ي��ة اإج������راءات ال��ع��م��ل فيها 
وم�������دى ر�����س����ا امل���ت���ع���ام���ل���ني عن 
و�سرعة  ل��ه��م،  املقدمة  اخل��دم��ات 

اإجناز معاملتهم.
اإيجاز عن اخلدمات  اإىل  وا�ستمع 

لتحقيق  ال������دوؤوب������ة  م�����س��اع��ي��ه��ا 
للمتعاملني  والرفاهية  ال�سعادة 
اإي��ج��اب��ي و�سعيد  ���س��م��ن جم��ت��م��ع 
امل�ستمر  العمل  اإىل  لفتاً   ، دائ��م��اً 
ودقيقة  م��ن��ظ��م��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  وف���ق 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���������س����ع����ادة ل�����لأف�����راد 
وامل��ج��ت��م��ع م���ن خ����لل الرت���ق���اء 
اخلدمات  ع��ن  ال��ر���س��ا  مب�ستوى 
الغاية  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال�سرطية 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم���ن 

و�سلمة اإمارة اأبوظبي.
اإىل احلر�س على تطوير  لفت  و 
املتخ�س�سة  ال����ك����وادر  اإم���ك���ان���ات 
اخلدمات  لتقدمي  قدراتها  ورف��ع 
خلل  م��ن  للمراجعني،  املتميزة 
ون�سر  والتدريب  امل�ستمر  العمل 
املوؤ�س�سي وتعزيز  اجلودة والتميز 
ثقافة الولء وال�ستخدام الأف�سل 
للتقنيات مبا ينعك�س اإيجابيا على 

ر�سا املتعاملني واإ�سعادهم.

اإ�سلمية دبي وموؤ�س�سة 
الأوقاف تنفذان م�سروع 
مبنى وقف �سكني للعمال 

•• دبي - وام: 

مع  بالتعاون  بدبي  اخل��ري  والعمل  الإ�سلمية  ال�سوؤون  دائ��رة  ب��داأت 
وقف  "مبنى  اإن�ساء  م�سروع  تنفيذ  الق�سر  و���س��وؤون  الأوق���اف  موؤ�س�سة 
�سكن العمال" على اأر�س مملوكة للدائرة يف منطقة املحي�سنة الثانية 

وبتمويل من املوؤ�س�سة.
اإن�ساء و ت�سميم  اأعلى املعاير العاملية يف  مت ت�سميم املبنى ا�ستنادا اإىل 
امل���ب���اين ف�����س��ل ع���ن م���راع���اة م��ع��اي��ر الأب��ن��ي��ة اخل�����س��راء والتطورات 

العمرانية احلديثة يف اإمارة دبي.
وقد قام كل من �سعادة حمد ال�سيخ اأحمد ال�سيباين مدير عام الدائرة 
اإىل  الق�سر  الأوق��اف و�سوؤون  ملوؤ�س�سة  العام  و�سعادة علي املطوع الأمني 
اإ�سافة  اجلهتني  من  الإدارات  مديري  و  التنفيذيني  املديرين  جانب 
الهند�سية  دوم لل�ست�سارات  اأرت�س  و�سركة  املوؤ�س�سة  املهند�سني من  اإىل 
و�سركة الريان للمقاولت العامة بجولة تفقدية للموقع اإذ ت�سهم هذه 
الوقت  امل�ستدامة وتعك�س يف  التنمية  اخلطوة يف دعم وم�ساندة خطط 

نف�سه جمموعة من املخرجات الإيجابية للمجتمع.
العمال"  �سكن  "مبنى وقف  اأن م�سروع  دبي  اإ�سلمية  اأك��د مدير عام  و 
التي  الوطنية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  والتعاون  التكافل  اأهمية  يك�سف 
من �ساأنها اأن تعزز اآلية ال�ستدامة البيئية من خلل اللتزام باملعاير 
العاملية املعتمدة يف البناء تر�سيخا لقيم ال�ستدامة وتعزيزا ملكانة اإمارة 
دبي كمركز عاملي تنطلق منه احللول املبتكرة واأثنى على التعاون امل�ستمر 
ي�سب يف م�سلحة  ال��ذي  الق�سر  و�سوؤون  الأوق��اف  موؤ�س�سة  مع  واملثمر 
اأثرا نوعيا كبرا للحالت الإن�سانية يف  املبادرات الإن�سانية التي ترتك 

خمتلف اأوجهها.
كبرا  اهتماما  ت��ويل  املوؤ�س�سة  اإن  امل��ط��وع  علي  �سعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن 
العمالية  ال��ف��ئ��ة  فيها  مب��ا  املجتمع  يف  ح��اج��ة  الأك����رث  ال��ف��ئ��ات  لتمكني 
وحتر�س على امل�ساهمة يف تقدمي احللول التي من �ساأنها توفر ال�سكن 
لهذه الفئة ب�سكل مبا�سر اأو عرب التعاون مع خمتلف موؤ�س�سات املجتمع 
بقطاعيه احلكومي اأو اخلا�س ولفت اإىل اأن تنفيذ م�سروع "مبنى وقف 
�سكن العمال" يعود ريعه على عموم امل�ساجد ويحقق ال�ستقرار ال�سكني 
اأثره اليجابي على حياتهم الأ�سرية والعملية. يتكون  للعمال �سيظهر 

املبنى من طابق اأر�سي وطابقني "مكرر" و�سقف.

بنظام املتعاونني املوؤقت

�سرطة دبي تتيح فر�سة نوعية لطلب متميزين للعمل يف علم احل�سرات اجلنائي
•• دبي-الفجر:

ت��ت��ي��ح ف��ر���س��ة نوعية  ���س��رط��ة دب����ي 
متميزين  م�����ت�����درب�����ني  ل����ث����لث����ة 
بنظام  امل����وؤق����ت  ل��ل��ع��م��ل  ج��ام��ع��ي��ني 
علم  يف  وال���ت���دري���ب  "املتعاونني" 
العامة  ب���الإدارة  اجلنائي  احل�سرات 
ل��لأدل��ة اجل��ن��ائ��ي��ة وع��ل��م اجلرمية، 
م��ن نوعه  ف��ري��داً  وال���ذي يعد علماً 
يهدف  امل���ن���ط���ق���ة،  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
لتزويدهم باملعرفة التطبيقية حتت 
وخرباء  ال�سرعيني  الأطباء  اإ�سراف 

ومتخ�س�سي الأدلة اجلنائية.

 دعم قيادي 
اإدارة  قال مدير  ال�ساأن،  وح��ول هذا 
�سرطة  يف  وال���س��ت��ق��ط��اب  ال��ب��ع��ث��ات 
ال��ع��ام ملجل�س �سرطة  املُ�����س��رف  دب��ي، 
واجلامعات،  ال��ك��ل��ي��ات  لطلبة  دب���ي 
البلو�سي،  من�سور  الدكتور  امل��ق��دم، 
دبي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اإن 
العقول  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  داأب�����ت 
ال�سباب  م��ن  ال��ك��ف��اءات  وا�ستقطاب 
الفر�سة  ومنحه  واملتميز،  املجتهد 
ل����ل����ت����زود ب����امل����ع����ل����وم����ات وامل�����ع�����ارف 
يف  وامل�����س��ارك��ة  التطبيقية،  وال��ع��ل��وم 
والبحوث  واحللول  الأف��ك��ار  تقدمي 
والدرا�سات التي ت�ست�سرف امل�ستقبل 
برعاية  وذل����ك  الأم���ن���ي،  ال��ع��م��ل  يف 
ومتابعة واإ�سراف مبا�سر من معايل 

وع��ل��م اجل���رمي���ة، وال���ت���ي ت��ع��د اأحد 
التخ�س�سية  العامة  الإدارات  اأه��م 
اأحدث  ال�سرطي، ومتتلك  العمل  يف 
ولديها  وامل���م���ار����س���ات،  امل���خ���ت���ربات 
الكفاءات  اأ�سحاب  من  ب�سري  مورد 
تتميز  ك���م���ا  ال���ع���ال���ي���ة،  واخل��������ربات 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وعاملية  مب��ك��ان��ة حم��ل��ي��ة 
وعلم  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل�������ة  ع���ل���وم  يف 

اجلرمية. 

علم احل�سرات اجلنائي 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت، ن��ق��ي��ب طبيب 
����س���رع���ي خ���ب���ر دك����ت����ور �����س����ارة علي 
الفح�س  ق�����س��م  رئ���ي�������س  امل���ق���ه���وي، 
ال�سرعي،  ال��ط��ب  ب�������اإدارة  ال��ط��ب��ي، 
ل��لأدل��ة اجلنائية  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة 

الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد 
العام ل�سرطة دبي. 

ا�ستقطاب 
البلو�سي،  ال��دك��ت��ور  امل��ق��دم  واأو���س��ح 
وال�ستقطاب،  ال��ب��ع��ث��ات  اإدارة  اأن 
املتميزين  م���ن  ث��لث��ة  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت 
وه�����م حم���م���د اأه�����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، 
ال��ط��ب احل��ي��وي يف جامعة  ط��ال��ب��ة 
جاوي�س،  ول����ني  ال��ط��ب��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج 
الطبية،  اخلليج  جامعة  يف  طالبة 
احليوي،  ال���ط���ب  ع���ل���وم  ت��خ�����س�����س 
والتدريب  املتعاونني  بنظام  للعمل 
اجلنائية  ل��لأدل��ة  العامة  الإدارة  يف 

امل�سروع  رئ��ي�����س  اجل����رمي����ة،  وع���ل���م 
ال�سرتاتيجي لإن�ساء قاعدة بيانات 
الطلبة  اإن  اجلنائي،  احل�سرات  علم 
عديدة،  ب���اأدوار  يقومون  املتعاونني 
والعمل  امل�����ي�����داين  ال���ع���م���ل  م���ن���ه���ا 
املخربي، ويعملون الطلبة اأ�سبوعيا 
ع���ل���ى ال���ت���ج���ارب م����ن خ�����لل و�سع 
املحددة  امل��واق��ع  يف  التجارب  عينات 
ا�سبوعيا  العينات  تلك  متابعة  ويتم 
متابعة وجمع احل�سرات  من خلل 
التجارب  ع��ي��ن��ات  ع��ل��ى  امل���ت���واج���دة 
والرطوبة  ومتابعة درجات احلرارة 
يف تلك املناطق باأجهزة متخ�س�سة.

الطلبة  ي��ق��وم  امل��ق��ه��وي:  واأ���س��اف��ت 
ونقل  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��ل��وم��ات  بتوثيق 
احل�سرات التي مت جمعها للمخترب 

لفح�سها وحتديد �سللتها وعمرها 
ون��وع��ي��ت��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م���ع خمترب 
البيانات  ليتم عمل قاعدة  البلدية، 
ك��ام��ل��ة يف خمتلف  �سنة  م���دى  ع��ل��ى 
دور  ل��ه��م  الطلبة  اأن  ك��م��ا  ال��ب��ي��ئ��ات، 
بعد  امل�ستقبلية  الأب��ح��اث  كتابة  يف 
وبينت  ال����ت����ج����ارب.  م����ن  الن���ت���ه���اء 
املقهوي، اأن علم احل�سرات اجلنائي 
م��ب��ن��ي ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف احل�����س��رات يف 
اجلنائية  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ال��ق�����س��اي��ا 
بهدف ك�سفها، واأ�سبح اأداة هامة يف 
الق�سايا.  غمو�س  ف��ك  يف  امل�ساندة 
اأ�����س����ار امل������لزم ح�سني  م���ن ج��ان��ب��ه 
املرزوقي، من الإدارة العامة للأدلة 
علم  اأن  اجل��رمي��ة،  وع��ل��م  اجلنائية 
وعلم  الهامة  العلوم  اأحد  احل�سرات 
م�����س��ان��د يف حت���دي���د زمن  ج���ن���ائ���ي 
حالت الوفاة، يتم توظيفه يف خدمة 

الق�سايا اجلنائية من خلل القيام 
اختبارها  ي��ت��م  واج�����راءات  ب��ت��ج��ارب 

وفقا للمناطق والبيئات املختلفة.

اإيفاد
التخطيط  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة  وذك������رت 
وال���������ربام���������ج ب�����������������اإدارة ال����ب����ع����ث����ات 
اأن  اجلناحي،  �سيخة  وال�ستقطاب، 
اأ�سبحت مق�سًدا هاما  اإيفاد  من�سة 
لهم  توفر  كونها  اجلامعات  لطلبة 
والعمل  ال���ت���دري���ب  اأن������واع  خم��ت��ل��ف 
ب��ن��ظ��ام امل��ت��ع��اون��ني، ح��ي��ث ي��ع��د علم 
احل�سرات اأحد التخ�س�سات الفريدة 
والنوعية التي تطبقها �سرطة دبي، 
واإن اإتاحة هذا املجال للطلبة يعك�س 
�سرطة  وح���ر����س  م�����س��اه��م��ة  م����دى 
خمتلف  يف  الطلبة  دع���م  ع��ل��ى  دب���ي 

املجالت.

نبذة عن املن�سة 
اإيفاد من�سة ذكية تابعة ل�سرطة دبي, تفاعلية �ساملة جامعة لكافة 
الطلبة الدار�سني من منت�سبي �سرطة دبي وخمتلف طلبة اجلامعات 
يف الدولة, ومتكنت من انطالقها من جذب اأعداد كبرية من الباحثني 
املن�سمني  بلغ عدد طلبة اجلامعات  واملعرفة,  والتعليم  الفائدة  عن 
اإىل املن�سة بلغ 11 األفا و512 طالبًا, يف حني بلغ م�ستخدمي املن�سة 
زائرًا,  و994  األفا   181 الزوار  عدد  وبلغ  �سخ�سًا,  و703  األفا   31

وعدد اخلريجني1146 خريجا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : الفجر

الأو�سط،  ال�سرق  ميديكلينيك  اأعلنت 
امل�ست�سفيات  جم����م����وع����ات  اإح���������دى 
اخل��ا���س��ة ال���رائ���دة يف دول���ة الإم����ارات 
�سبعة  ت�سم  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  العربية 
يف  عيادة   20 من  واأك��رث  م�ست�سفيات 
والعني،  واأب��و ظبي  دب��ي  اأنحاء  جميع 
اأم�������س ع���ن ا���س��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى �سركة 
املنزلية  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  اأي������ادي 
خدمات  ت��ق��دم  وال���ت���ي   ،)Ayadi(
الرعاية ال�سحية املنزلية للمر�سى يف 

اأبوظبي والعني.
وج����������دت م���ي���دي���ك���ل���ي���ن���ي���ك ال���������س����رق 
رعاية  لإدارة  الفر�سة  ه��ذه  الأو���س��ط 
امل��ر���س��ى يف م��ن��ازل��ه��م، و ي�����س��م��ح هذا 
ال�ستحواذ لل�سركة مبزيد من العمل 
�سل�سلة  يف  للتو�سع  ل�سرتاتيجيتها 
خ����دم����ات ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة. وقد 
ات��ف��ق��ت اجل��ه��ت��ني ب��ع��د ف����رتة وجيزة 
ال�سرق  ميديكلينيك  ا���س��ت��ح��واذ  م��ن 
الأو������س�����ط ع���ل���ى م����رك����ز ب�������ورن ه���ول 
للإخ�ساب يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا بن�سبة %100، وهو 
العامل  �سهرة يف  الأ���س��م��اء  اأك���رث  اأح���د 
الأنابيب وعلجات  اأط��ف��ال  يف جم��ال 
ال��ع��ق��م. �سركة اأي����ادي، م��ع ف��ري��ق من 
املهنيني الطبيني مبا يف ذلك الأطباء 
حالًيا  يقدم  وامل��ع��اجل��ني،  واملمر�سات 

املنزلية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
التنف�سي،  اجلهاز  رعاية  ذل��ك  يف  مبا 
اجل�����روح  ورع����اي����ة  الأدوي����������ة،  واإدارة 
املزمنة،  الأم��را���س  واإدارة  وال��ق��رح��ة، 
الوريدية  الغذائي، والتغذية  والعلج 
والعلج  الطبيعي،  والعلج  الكاملة، 

ال�ستحواذ،  ه���ذا  خ���لل  م��ن  امل��ه��ن��ي. 
الأو�سط  ال�سرق  ميديكلينيك  �ستكون 
قادرة على ال�ستمرار يف دعم مر�ساها 
اأو غر  امل�����س��ت�����س��ف��ى،  غ������ادروا  ال���ذي���ن 
زيارة  يف  الراغبني  غ��ر  اأو  ال��ق��ادري��ن 

مرفق طبي �سخ�سًيا.

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

لهذه  ميديكلينيك  ل�ستجابة  ن��ظ��ًرا 
النقلة اخلارجية للرعاية وا�ستمرارها 
يف ت��و���س��ي��ع ع���رو����س خ��دم��ات��ه��ا عرب 
ي�سعدنا  امل�����س��ت��م��رة،  ال��رع��اي��ة  �سل�سلة 
توقيع هذه التفاقية لل�ستحواذ على 
�سركة اأيادي، اأحد ال�سركات الرائدة يف 

�سوق الرعاية ال�سحية املنزلية يف اأبو 
وتعترب ميديكلينيك   ." والعني  ظبي 
ال���������س����رق الأو��������س�������ط ه�����ي ج�������زء من 
اإنرتنا�سونال  ميديكلينيك  جمموعة 
رعاية  جم��م��وع��ة  وه����ي  ���س��ي،  اإل  ب���ي 
بور�سة  يف  م�سجلة  خ��ا���س��ة  ���س��ح��ي��ة 

من�سات  ث��لث  تقدم   )LSE( لندن 
القارة  وج��ن��وب  �سوي�سرا  يف  ت�سغيلية 
"جنوب اإفريقيا وناميبيا"  الأفريقية 
متتلك  امل��ت��ح��دة.  العربية  والإم�����ارات 
ا ح�سة  ميديكلينيك اإنرتنا�سونال اأي�سً
قدرها 29.9 % يف جمموعة �سباير 
ال�����س��ح��ي��ة، وه���ي جمموعة  ل��ل��رع��اي��ة 
رع����اي����ة ���س��ح��ي��ة خ���ا����س���ة م����درج����ة يف 
LSE ومقرها اململكة املتحدة. النهج 
تطبيق  ه���و  مليديكلينيك  الأ���س��ا���س��ي 
العلم الدقيق لتح�سني حياة املر�سى، 
من خلل ا�ستخدام اأحدث العلجات 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ل��رع��اي��ة امل��ر���س��ى يف بيئة 
قائمة على الأدلة. تدير ميديكلينيك 
م�ست�سفيات  �سبعة  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
20 ع���ي���ادة يف الإم�����ارات  واأك�����رث م���ن 
 900 من  اأك��رث  مع  املتحدة  العربية 

�سرير للمر�سى املقيمني.

•• دبي-الفجر: 

دولة  حكومة  م��ع  بالتعاون  العربية  م�سر  جمهورية  حكومة  اأطلقت 
الإم������ارات، يف اإط����ار ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف ال��ت��ح��دي��ث احلكومي، 
م�سر،  يف  احلكومية  اخل��دم��ات  وت�سريع  لتطوير  ال��ق��ي��ادي  ال��ربن��ام��ج 
الذي مت تطوير بناء على جتربة حكومة دولة الإمارات خلل ال�سنوات 

املا�سية.
ويهدف الربنامج اإىل تاأهيل القيادات احلكومية املتخ�س�سة يف جمالت 
اخلدمات احلكومية وا�سعاد املتعاملني، مبا يواكب التوجهات امل�ستقبلية 
وي�سهم يف   ،2030 روؤي��ة م�سر  م�ستهدفات  ويحقق  امل�سرية  للحكومة 
تعزيز ثقافة التميز يف العمل احلكومي ون�سرها، وتقدمي خدمات حكومية 
متميزة للمجتمع امل�سري، تعتمد التجديد امل�ستمر والت�سميم الإبداعي 

للخدمات احلكومية وتطبيق معاير التحول الرقمي للخدمات.
وعقدت حكومة دولة الإمارات �سل�سلة ور�س عمل، �سارك فيها اأكرث من 
ا�ست�سراف  على  رك��زت  م�سرية،  حكومية  جهات   9 من  موظف   100
امل�ستقبل والقطاعات احليوية، واأ�ساليب القيادة ال�سرتاتيجية وال�سفات 
القيادية التي ت�سهم يف رفع م�ستوى الأداء، ومنهجيات تطوير خدمات 

متميزة و�سريعة تفوق توقعات املتعامل.

حممد بن طليعة: حكومة الإمارات تتبنى تعزيز ال�سراكات لبناء 
جيل جديد من قيادات تطوير اخلدمة

حكومة  يف  احلكومية  اخل��دم��ات  رئي�س  طليعة  ب��ن  حممد  �سعادة  واأك���د 
دولة الإمارات اأن تعزيز ال�سراكات والتعاون مع حكومة جمهورية م�سر 
العربية ميثل حموراً اأ�سا�سيا يف توجهات حكومة دولة الإمارات مل�ساركة 
بناء جيل جديد من  ال�سقيقة، يف  ال��دول  املعرفة ودع��م جهود حكومات 
احلكومية،  اخل��دم��ات  منظومة  تطوير  على  ال��ق��ادرة  املتميزة  القيادات 

 ،2030 روؤي��ة م�سر  وت�سريع تقدميها مبا ي�سمن حتقيق م�ستهدفات 
واأهداف التنمية امل�ستدامة.

يف  احلكومية  اخل��دم��ات  وت�سريع  لتطوير  القيادي  الربنامج  اإن  وق��ال 
ال�سنوات  التي مت تطويرها خلل  الإماراتية  التجربة  م�سر يبني على 
تعزيز  القادرة على  امل�ستقبلية  الكفاءات  واإع��داد  القدرات  لبناء  املا�سية، 
مهاراتها وتوظيف التكنولوجيا يف التجديد والتطوير، وا�ستباق تطلعات 

املتعاملني وتلبية طموحات اأفراد املجتمع.

خدمات  وتقدمي  املــواطــن  حياة  جــودة  حت�سني  م�سطفى:  خالد 
حكومية تلقى ر�ساه

من جهته، اأكد املهند�س خالد م�سطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط 
وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة وامل�����س��رف ع��ل��ى ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون م��ع دولة 
اإطار ال�سراكة  اأن الربنامج التدريبي ياأتي يف  المارات العربية املتحدة 
ال��ت��ط��وي��ر احلكومي،  ب��ني م�سر والم������ارات يف جم���ال  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�سراً اإىل اأن من بني املحاور املهمة لهذه ال�سراكة جائزة م�سر للتميز 
احلكومي وبناء القدرات والربامج التدريبية املختلفة التي تتم بالتعاون 

مع اجلانب الإماراتي.
حياة  ج���ودة  حت�سني  اىل  ال��و���س��ول  حم��ور  اأهمية  اإىل  م�سطفى  واأ���س��ار 
تناف�سية  حمور  اإ�سافة  ر�ساه،  تلقى  حكومية  خدمات  وتقدمي  املواطن 
اأن  م��وؤك��دا  اأف�سل،  خدمة  مل�ستوى  للو�سول  بالدولة  املختلفة  اجل��ه��ات 
حت�سني اآليات تقدمي اخلدمات ي�ساهم يف ت�سهيل احل�سول على اخلدمات 
وجودتها، ولفتا اإىل اأن قيام اجلهاز الإداري للدولة بو�سع معاير اأف�سل 

للخدمات التي يقدمها، ينعك�س على جودة وحت�سني اإطار العمل.

بناء القدرات احلكومية ملواكبة التوجهات
ويركز الربنامج القيادي على بناء القدرات احلكومية واإعداد الكفاءات 

التي  القيادية  باملهارات  املحاور اخلا�سة  امل�ستقبلية من خلل عدد من 
تت�سمن تعزيز فهم املنت�سبني ومعرفتهم بالتوجهات العاملية يف املجالت 
الق��ت�����س��ادي��ة، وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة واخلدمات 
وتنمية  احلكومي،  العمل  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  واأهمية  احلكومية، 
وحت�سني  فيه،  وال�ستثمار  الب�سري  امل��ال  راأ���س  واإدارة  القيادية  امل��ه��ارات 
ال�سركاء  م��ع  ع��لق��ات م�ستدامة  وب��ن��اء  وال��ت��وا���س��ل،  الت�����س��ال  م��ه��ارات 

واملتعاملني.
احلكومة  دور  باأهمية  املنت�سبني  معرفة  تعزيز  اإىل  الربنامج  وي�سعى 
اخلدمات  جتربة  ومعاير  مبادئ  وتطبيق  املجتمع،  �سعادة  حتقيق  يف 
احلكومية لتقدمي اأف�سل اخلدمات، وفهم احتياجات املتعامل احلكومي 
واإ�سراكه يف ت�سميم اخلدمة، وتطبيق اآليات ت�سميم اخلدمات احلكومية 
للو�سول اإىل جودة حياة اأف�سل، وتبني اأف�سل الأدوات واحللول الناجحة 
اأهمية  فهم  على  الربنامج  يركز  كما  املوؤ�س�سي.  التغير  ودع��م  اإدارة  يف 
احلكومات،  يف  الرقمية  اخل��دم��ات  ت�سميم  وجت��رب��ة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
وا�ستخدام البيانات والتطبيقات احلديثة لتخاذ قرارات حت�سني تقدمي 
اخلدمات، اإ�سافة اإىل بناء مهارات التقدمي والرتويج والتاأثر للأفكار 

املطروحة.

تبني اأحدث الو�سائل التكنولوجية لتطوير جتربة متميزة
التحولت  ت�سمل:  التي  عاملية،  توجهات   5 اأه��م  العمل  ور���س  وتناولت 
البيانات،  وت�سخم  ال��وظ��ائ��ف،  وت��ط��ور  ال�سكاين،  والنمو  القت�سادية، 
والتقنيات الذكية، واأثرها على العمل احلكومي، واأفراد املجتمع، ودورها 
يف تعزيز مهارات ا�ست�سراف امل�ستقبل، واملهارات القيادية الهادفة للرتقاء 
بقطاع اخلدمات احلكومية، واإحداث التغير ال�سامل يف مبادئ ومعاير 
ت�سميم جتربة اخلدمات احلكومية، ومتكني اأفراد املجتمع من ا�ستخدام 

التكنولوجيا للح�سول على اخلدمات الرقمية.

كما ناق�ست ور�س العمل اآليات تطوير اخلدمات احلكومية وتبني اأحدث 
مهارات  تعزيز  واأه��م��ي��ة  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول  لت�سريع  التقنية  ال��و���س��ائ��ل 
الت�سال والتوا�سل، وبناء العلقات امل�ستدامة، واإدارة التغير املوؤ�س�سي 

ودعمه، واأهم الأدوات التي تدعم ا�ستمرارية اإحداث التغير الإيجابي.
للخدمات  الإم�����ارات  ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  اإىل  ال��ور���س  وت��ط��رق��ت 
احلكومية التي اأطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2021، والأهداف 
يف  عاملياً  الأوىل  لت�سبح   ،2025 ع��ام  بحلول  لتحقيقها  ت�سعى  ال��ت��ي 
اخلدمات احلكومية وحتقق %90 ن�سبة ر�سا املتعاملني، وتقدم 90% 
ت�سميم  على  للعمل  اإ�سافة  موحدة،  رقمية  من�سة  عرب  اخلدمات  من 
الرقمية  املن�سة  �سيا�سة  اأه���داف  حتقيق  ع��رب  متميزة  خ��دم��ات  جتربة 
املوحدة، واأبرز مبادئ ومعاير ت�سميم جتربة اخلدمات، و�سرورة تعزيز 
اأفراد املجتمع يف  واإ�سراك  املتعاملني،  التميز احلكومي يف خدمة  ثقافة 

ت�سميم خدمات حكومية ا�ستباقية.
الأوىل  الإماراتية  احلكومية  امل�سرعات  منوذج  العمل  ور�س  تناولت  كما 
من نوعها على امل�ستوى احلكومي يف العامل، وما متثله من ق�سة جناح يف 
تطوير منهجيات العمل احلكومي، واآلية متقدمة لت�سريع ابتكار احللول 
فرق  بناء  على  تقوم  منهجية  خلل  من  احليوية  القطاعات  لتحديات 
واأفراد  القطاع اخلا�س  و�سركات  عمل م�سرتكة من اجلهات احلكومية 
م��دة حم��ددة مبائة  واح��د �سمن  �سقف  يعملون حتت  املعنيني،  املجتمع 
احلكومي.  العمل  للتحديات يف خمتلف جمالت  احللول  لتطوير  يوم، 
وركزت ور�س عمل امل�سرعات احلكومية التي عقدت على مدار 3 اأيام على 
فهم منهجيات امل�سرعات احلكومية ودرا�سة اأف�سل املمار�سات واملقارنات 
وحتليل  التحديات  ح�سر  يف  امل�سرعات  منهجيات  وتطبيق  امل��ع��ي��اري��ة، 
و�سع  يف  الذهني  الع�سف  جل�سات  من  ال�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  الفجوات، 
احللول املبتكرة وحماكاة الواقع للتاأكد من فعالية تطبيق احللول، ومن 

ثم تطبيق درا�سة تقييم الأثر وا�ست�سراف امل�ستقبل.

تطوير القيادات ملواكبة التوجهات العاملية وحتقيق امل�ستهدفات الوطنية

حكومتا م�سر والإمارات تطلقان الربنامج القيادي لت�سريع اخلدمات احلكومية

•• ال�سارقة-وام:

عقدت القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة يف اإطار حر�سها على 
بناء وتعزيز اأوا�سر التعاون مع خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات 
افرتا�سيا   " معيارية  مقارنة  والدولية  والإقليمة  املحلية 
العربية  اململكة  يف  فهد  ب��ن  حممد  الأم���ر  جامعة  "  مع 
نائب  العميد عبداهلل مبارك بن عامر  ال�سعودية، بح�سور 
ح�سن  بن  عي�سى  الدكتور  و  ال�سارقة،  �سرطة  العام  القائد 

الأن�ساري رئي�س اجلامعة وعدد من م�سوؤويل اجلانبني.
ا�ستهدفت املقارنة املعيارية مد ج�سور التعاون  بني الطرفني 
و التعريف وال�ستفادة من جتربة مركز  الأمر حممد بن 
التي  اخل��دم��ات  و  باجلامعة  ال�ست�سرافية  للدرا�سات  فهد 

ثقافة  وتر�سيخ  متكني  يف  �سي�سهم  ال���ذي  الأم���ر  يقدمها  ، 
ل�سرطة  العامة  القيادة  منت�سبي  لدى  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

ال�سارقة.
اأك���د العميد ع��ب��داهلل م��ب��ارك ب��ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د عام  و 
�سرطة ال�سارقة حر�س القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة على 
تبادل  و  العلمية  املوؤ�س�سات  التعاون مع خمتلف  مد ج�سور 
مثنيا  الطرفني  لدى  الأداء  مب�ستوى  الرتقاء  و  اخل��ربات 
على جهود جامعة الأمر حممد بن فهد واإجن��ازات املركز 

ما منحه �سمعة مميزة بني ال�سروح العلمية.
املقارنات  اأن عقد  ال�سارقة  �سرطة  عام  قائد  نائب  اأ�ساف  و 
العمل  ت��ط��وي��ر  ي�سهم يف  امل��ت��م��ي��زة  اجل��ه��ات  م��ع  امل��ع��ي��اري��ة 
ال�سارقة من خلل  �سرطة  ال�سرطي، ورفع كفاءة منت�سبي 

لتطوير  تعزيزا  الأداء  اكت�ساب اخلربات وحت�سني مقايي�س 
البتكار والبحث العلمي و نقل املعرفة.

جامعة  رئي�س  الأن�����س��اري  عي�سى  الدكتور  ق��دم  جانبه  م��ن 
واأف������رع مركز  اإدارات  ع���ن  ن��ب��ذة  ف��ه��د  ب���ن  الأم�����ر حم��م��د 
الإحتاد  فرع  اأحدثها  و  والفل�سفة  ال�ست�سرافية  الدرا�سات 
باآلية  التعريف  ج��ان��ب  اإىل  امل�ستقبلية  ل��ل��درا���س��ات  ال��ع��امل��ي 
اأه��م الإجن��ازات التي حققها و ك�سف عن  العمل يف املركز و 
اأهم امل�ساريع امل�ستقبلية و منها اإطلق برنامج املاج�ستر يف 

الدرا�سات ال�ست�سرافية.
و خرجت املقارنة املعيارية بعدد من التو�سيات و التي دعت 
تطوير  يف  ت�سهم  الطرفني  بني  م�سرتكة  برامج  و�سع  اإىل 

العمل يف القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة.

مقارنة معيارية بـني �سرطة ال�سارقة وجامعة الأمري حممد بن فهد بال�سعودية

لت�سبح مقدم رعاية �سحية متكامل عرب �سل�سلة الرعاية امل�ستمرة

ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط تعلن ا�ستحواذها على �سركة اأيادي للرعاية ال�سحية املنزلية
ديفيد هاديل: ا�ستجابة ميديكلينيك لهذه النقلة اخلارجية للرعاية وا�ستمرارها يف تو�سيع عرو�ص خدماتها

•• ال�سارقة-الفجر:

النظام  على   2021 لعام  ال��دوري  اجتماعه  اخلالدية  �ساحية  جمل�س  اختتم 
خمتلف  باحثا  املجل�س  رئي�س  امل��ري  �سعيد  خلفان  �سعادة  برئا�سة  الإل��ك��رتوين 
ما قدمه من اأعمال طوال عام م�سى والتح�سر لأعماله وخططه خلل عام 

2022م 
نائب  م��ن  ك��ل  ال�سارقة  مبدينة  املجل�س  مقر  يف  عقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ح�سر 
رئي�س املجل�س حممد را�سد بن جر�س والع�سو �سيف املطوع وموظفي املجل�س 
حمدان  املجال�س  فعاليات  ق�سم  وم��ن  احلمادي  وحامد  العبدويل   عبدالعزيز 

املري ، ومن اللجنة الن�سائية اآمنة املل .
ويعد هذا الجتماع هو الجتماع الأربعني �سمن �سل�سلة الجتماعات الدورية 

جمال�س  م�ستوى   على  الأع��ل��ى  الجتماعات  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا  ويعد  للمجل�س  
ال�سواحي 

ومت مناق�سة �سر العمل مع اللجنة الن�سائية وتوجيهات رئي�س املجل�س ال�سابقة 
ب�ساأن متابعة حالت يف ال�ساحية ومت النظر مبا تو�سلت له اللجنة الن�سائية مع 
هذه احلالت . كما مت مناق�سة و�سع خطة ا�سرتاتيجية بقيادة رئي�س املجل�س 
يف  بها  املن�سو�س  املجل�س  و�سلحيات  روؤي���ة  �سمن  م   2022 اجل��دي��د  للعام 
والتقدير قائل:  بال�سكر  املجل�س  رئي�س  التنفيذية  ويف اخلتام تقدم  اللئحة 
وكلمة �سكراً لتوفيكم حقكم ولو �سطرت مباء الذهب لكافة الأع�ساء واملوظفني 
واللجنة الن�سائية وال�سكر مو�سول لكل من تعاون مع جمل�س �ساحية اخلالدية 
من دوائر حكومية او موؤ�س�سات وجهات او افراد  �سواء من دعم مادي او معنوي   

بجميع ما قاموا به من اعمال ومبادرات وجهد خلل عام 2021 م   .

الطلب يف  راكبا بحافلت حتت  اآلف و52   603
دبي منذ فرباير 2020

•• دبي - وام:

�سجلت خدمة "حافلت حتت الطلب" التي تقدمها هيئة الطرق واملوا�سلت يف دبي منوا كبرا يف عدد الركاب املتنقلني 
العام  نهاية  وحتى   2020 فرباير  يف  اخلدمة  هذه  انطلق  منذ  راكبا  و52  اآلف   603 بلغ  اإذ  حافلتها  منت  على 
زيادة ملحوظة يف عدد الركاب يف العام 2021 مقارنة مع العام 2020 بعدما بلغ 428  اخلدمة  و�سجلت   .2021

األفا و377 راكبا يف العام 2021 مقارنة ب�174 األفا و675 راكبا يف العام 2020.
و قال عادل �ساكري مدير اإدارة التخطيط وتطوير الأعمال مبوؤ�س�سة املوا�سلت العامة يف الهيئة : "�سهدت اخلدمة 
اإقبال منقطع النظر خا�سة واأنها تغطي مناطق حيوية يف اإمارة دبي اإ�سافة اإىل مرورها مبحطة مرتو وحمطة ترام 
ما ي�سكل نوعا من التكامل يف �سبكة املوا�سلت العامة وي�سهل على الركاب التنقل اإىل وجهاتهم ب�سرعة واأمان. وبلغت 

ن�سبة ر�سا املتعاملني عن اخلدمة 86%".

جمل�س �ساحية اخلالدية يعقد اجتماعه الأربعني مع 
ختام عام 2021 وي�ستعر�س خططه يف عام 2022
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العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تي  ناو  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN تامي  رخ�سة رقم:3926274 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعيد عبداهلل �سعيد خاطر الو�ساحى  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف زايد خلفان را�سد �سعيد ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نظارات النخبة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1016319 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة طارق اميكاندى يو�سف  %12

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نا�سر را�سد على احلليفى الزعابى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / نا�سر را�سد على احلليفى الزعابى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مويدو على بوليكال  %12
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فريك�سى كاندى عزيز كونها حامد حاجى  %13

% تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد كويا بانداليبارامباث  %12
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 300000

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ نظارات النخبة
ELITE OPTICS

اإىل/ نظارات النخبة ذ.م.م
  ELITE OPTICS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأ�سبر للأدوية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:4253823 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / دلل �سعيد مهر �سعيد القبي�سى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / دلل �سعيد مهر �سعيد القبي�سى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سوبا�س �ساندر كارول نارايانا كارول  %17

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد و�سيم برينجاتو عبدول �سمد برينهاتو 
عبدول كرمي عبدول �سمد  %32

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأ�سبر للأدوية

ASPIRE PHARMACEUTICALS
اإىل/ اأ�سبر للأدوية ذ.م.م

  ASPIRE PHARMACEUTICALS L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الغزال للمقاولت العامة وال�سيانة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1087810 
 تعديل ن�سب ال�سركاء / وقا�س احمد عبداخلالق من 49 % اإىل %99

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حامد حممد احمد حممد الكعبى  %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امل �سعيد را�سد مطر البادى
تعديل اإ�سم جتاري من/ الغزال للمقاولت العامة وال�سيانة ذ.م.م

AL GAHAZAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE L.L.C
اإىل/ جمموعة الغزال الدولية القاب�سة ذ.م.م

AL GHAZAL INTERNATIONAL HOLDING GROUP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ستثمار وتطوير امل�سروعات العقارية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499004

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات البنية التحتية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499007
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف امل�سروعات ال�سناعية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات النفط والغاز الطبيعي  6499020
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات اخلدمات ال�سحية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499009

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف امل�سروعات التجارية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اخلدمات الدارية ل�سندوق ال�ستثمار 6630001

) تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف امل�سروعات الزراعية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499003
) تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات اخلدمات التعليمية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499010

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف امل�سروعات الرتفيهية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499006
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فيتا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للت�سميم الداخلي  رخ�سة رقم:2442391 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيتلي�سز 

CN للماأكولت  رخ�سة رقم:2964357 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سيل 

CN ال�سامخ املوا�سي  رخ�سة رقم:2916730 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

�سركة   - املتقدمة  للزراعات  الوطنية  القرم  التجاري:م�ساتل  ال�سم 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 0.6 مبنى امنه بطي احمد
CN 3938297 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/1/3 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2022/1/4  - بالرقم:2250000010  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ارمور للعناية بال�سيارات ذ.م.م
عي�سى  غامن  غالب  حممد  غالب  ال�سيد  مبنى   4 ال�سركة:حمل  عنوان 

واخرين a امل�سفح م 34 - ق 10
CN 2646649 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/26 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/3  - بالرقم:2150029620  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ات�س بي كي القاب�سة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 9-0.2 مبنى حمده خليفه فريح

CN 3872713 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/28 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/3  - بالرقم:2105041160  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الطموح لل�ستثمارات ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1070788 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة القدرة القاب�سة - �س م خ

 AL QUDRA HOLDING - PJSC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خليج املنارة العقارية - ذ م م
 MANARAH BAY REAL ESTATE - LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �سي ريل �ستيت القاب�سة ذ.م.م
IHC REAL ESTATE HOLDING L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �سي لدارة ال�سركات ذ.م.م
IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هافيلي للماأكولت الهندية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1025479 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جنوين تى ماى هوا %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف باجوان �سينغ �ساوهان

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد على �سعيد حميد العربى
تعديل اإ�سم جتاري من/ هاويلى للماأكولت الهندية

HAVELI INDIAN CUISINE

اإىل/ مطعم فو ها نوي فيتنامي
  PHO HA NOI VIETNAMESE RESTAURANT

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
فطانة  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN اخلليج  رخ�سة رقم:1019174 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا فطانة اخلليج
FATANAT KHALEEJ CAFETERIA

اإىل/ كافتريا �سبارك تي
  SPARK TEA CAFETERIA  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
لبيع  ابوطاهر  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخل�سار والفواكه
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1110054 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مطر غمران جمعه حممد الظاهرى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف مطر غمران جمعه حممد الظاهرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ثاتاثازهاث حممد كوتى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
الفولذ  لتوزيع  ال�س�����ادة/املمتاز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�سة رقم:1031094 
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ن�سار احمد كاركال �سيخ من 49 % اإىل %60

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سمون ن�سار ن�سار احمد كاركال �سيخ %40

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل �سليمان حممد احمد الفزارى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سليمان حممد احمد الفزارى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
للتنظيفات  ال�س�����ادة/ال�سوي�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة   رخ�سة رقم:1137835 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �سيف عامر منيف لر�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جاكلني نافارو حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف ها�سل �سعيد ها�سل املغرى

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

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�س�����ادة/املحيا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3842835 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سعيد عبيد حمدان �سويدان العامري  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف يو�سف عبدالعزيز حممد �سادق ال علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اإعــــــــــالن
النور�س  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلقة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1110428 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة هزاع بن خليفه بن �سلطان الهنائي  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سعيد �سلطان �سيف �سلطان النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5 يناير 2022 العدد 13434

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن حكم بالن�شر

16/2021/1178 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره )1.114.801.37( درهم 

مليون درهم ومائة واربعة ع�سر الف وثماين مائة وواحد درهم و�سبعة وثلثون فل�س - ل�سالح امل�سرف 
املدعي مع الزامهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعلن :  م�سرف الهلل  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعلنهم : 1- جمموعة الديوان امللكي لدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات 2- امل عبداهلل حممد 3- �سربي 
�سعيد حممد �سامل البطا�سى - �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 

احل�سوري  مبثابة   2021/10/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��لن  مو�سوع 
مبلغ  للمدعي  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  ي����وؤدوا  ب���ان  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  وال��ث��ال��ث  الوىل  عليها  للمدعي 
دره��م و�سبعة  وث��م��اين مائة وواح���د  ال��ف  وارب��ع��ة ع�سر  دره��م وم��ائ��ة  دره��م فقط مليون   )1.114.801.37(
،   حكما مبثابة  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�سروفات ومبلغ  بالر�سوم  والزمتهم   ، وثلثون فل�س 
التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
70021
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي الرقمية تتعاون مع ات�سالت وتريند مايكرو لتعزيز قدرات الأمن ال�سيرباين للجهات احلكومية يف الإمارة

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت هيئة اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة جم��م��وع��ة الإم����ارات 
للت�سالت " ات�سالت" و�سركة "تريند مايكرو" عن اإطلق مبادرة "العني 
اإمارة  للجهات احلكومية يف  ال�سيرباين  الأمن  ال�سيربانية" لتعزيز قدرات 

اأبوظبي.
 تعترب مبادرة " العني ال�سيربانية" اإحدى الركائز الأ�سا�سية ل�سرتاتيجية 
واأنظمة  تقنيات  توظيف  على  وتقوم  ال�سيرباين،  للأمن  اأبوظبي  حكومة 
رق��م��ي��ة ه���ي الأوىل م���ن ن��وع��ه��ا ل��ك�����س��ف ال��ت��ه��دي��دات ال�����س��ي��ربان��ي��ة يف حال 
حدوثها، والقيام بخطوات ا�ستباقية فعالة لتقليل املخاطر، وتعزيز احلماية 
ال�سيربانية، بالإ�سافة اإىل تعزيز اأمن الأ�سول الرقمية للجهات احلكومية 

يف اإمارة اأبوظبي.

عام  الع�سكر، مدير  الدكتور حممد عبداحلميد  �سعادة  قال  املنا�سبة  وبهذه 
هيئة اأبوظبي الرقمية : " حتر�س الهيئة على تعزيز العلقات بني القطاعني 
مثل  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  والعمل  بها،  والرت��ق��اء  واخل��ا���س  العام 
لتوفر املعرفة التكنولوجية  معها  والتعاون  مايكرو"،  وتريند  ’ات�سالت‘ 
اإمارة  يف  ال�سيرباين  الأم���ن  ق���درات  لتعزيز  ال��لزم��ة  واخل���ربة  الأ���س��ا���س��ي��ة، 
اأبوظبي".  و اأ�ساف : "يقع الأمن ال�سيرباين يف �سلم اأولويات اأجندة اأبوظبي 
لتوظيف  املجال  هذا  يف  والرائدة  الوطنية  ال�سركات  مع  ونتعاون  الرقمية، 
الرقمية احلكومية و�سمان �سلمة  التحتية  البنية  اأف�سل احللول حلماية 
جميع الأ�سول الرقمية.. ويف هذا الإطار، �سنعمل ب�سورة وثيقة مع �سركائنا 
مبا  ال�سيرباين  الأم��ن  ممكنات  مايكرو" لتطبيق  "ات�سالت" و"تريند  يف 
ي�سهم يف حماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات ال�سيربانية ومتكني 

بيئة رقمية اأكرث اأمانا".

لقطاع  للرئي�س  الأول  النائب  الأح��م��د،  اإبراهيم  اهلل  ق��ال عبد    من جانبه 
يف  ال�سركاء  مع  للعمل  "متحم�سون  "ات�سالت":  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ال�سيربانية"، لنعزز م�ساهمتنا فيلتحقيق الروؤى احلكومية  "العني  مبادرة 
ا�سرتاتيجية  يف  للم�سي  اأ���س��ا���س��ا  ي�سكل  ال����ذي  ال��رق��م��ي  الأم����ن  جم���ال  يف 
الأمن  حلول  تطوير  يف  "ات�سالت" ال�ستثمار  وتوا�سل  الرقمي..  التحول 
الرقمي  امل�ستقبل  "قيادة  يف  املتمثلة  ا�سرتاتيجيتها  م��ن  ك��ج��زء  ال��رق��م��ي 
التي  الرقمية  باحللول  الثقة  ال�سراكة  تعك�س هذه  و  املجتمعات"..  لتمكني 
متلكها  التي  والإم��ك��ان��ات  واخل��ا���س،  العام  للقطاعني  "ات�سالت"  تقدمها 
الإمارات  ودول��ة  اأبوظبي  تعزز مكانة  اأنها  ال�سيرباين، كما  الأم��ن  يف جمال 
مركزا للبتكار والتكنولوجيا املتطورة".     من جهته اأعرب الدكتور معتز 
الأو�سط  ال�سرق  مايكرو  لرتيند  الإداري  وامل��دي��ر  الرئي�س  نائب  علي،  ب��ن 
و�سمال اأفريقيا، عن فخره بهذه ال�سراكة : "نحن �سعداء بالتعاون مع هيئة 

اأبوظبي الرقمية لإطلق هذه املبادرة، اإذ �سيمكن املنهج ال�ستباقي واملتكامل 
متقدمة  ح��م��اي��ة  ت��وف��ر  م��ن  ال�سيربانية"  "العني  م���ب���ادرة  ت��وف��ره  ال����ذي 
التزامنا  �سنوا�سل  الرقمية، وبدورنا يف تريند مايكرو  والأ�سول  للخدمات 
ابتكاراتنا  ت�سخر  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ب��دع��م م�سرة 
�سد  الرقمية  التحتية  والبنى  الأ�سول  املتطورة يف حماية  وا�سرتاتيجياتنا 
املخاطر والتهديدات ال�سيربانية، مبا ي�سهم يف تعزيز اجلهود الرامية لبناء 
اإم جي حديثا  اأجرته �سركة كي بي  اقت�ساد رقمي قوي".  و اأظهر ا�ستبيان 
ازدياد الهتمام بني ال�سركات الإماراتية جتاه التهديدات ال�سيربانية خلل 
اآراوؤهم  امل�ستطلعة  %61 من  تركزت خم��اوف  وقد   ..-19 كوفيد  جائحة 
%54 عن قلقهم من ر�سائل  على هجمات الت�سيد الحتيايل، فيما اأعرب 
الربيد الإلكرتوين غر املرغوب بها، يف حني اأ�سار %42 اإىل خماوفهم من 

هجمات فرو�سات الفدية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت حملة مدى عن توقيع مذكرة 
لل�سمان  الوطنية  ال�سركة  مع  تفاهم 
ال�سحي - �سمان، لدعم احلملة على 
�سريك  ب�سفتها  �سنوات  ث��لث  م��دى 
ت�سخر  جانب  اإىل  للحملة،  موؤ�س�س 
�سبكتها الوا�سعة النطاق لزيادة الوعي 

ب�ساأن هذه احلملة العاملية الهامة. 
قائمة  اإىل  ب��ذل��ك  "�سمان"  وتن�سم 
املوؤ�س�سني حلملة مدى، من  ال�سركاء 
ب��ي��ن��ه��م ال���ه���لل الأح���م���ر الإم����ارات����ي، 
للحملة،  ال����س���رتات���ي���ج���ي  ال�����س��ري��ك 
ال��ق�����س��اء ع��ل��ى العمى  ل���دع���م ج���ه���ود 
اللمفي،  ال��ف��ي��لري��ات  وداء  ال��ن��ه��ري 
قبل  م��ن  امل��ذك��رة  توقيع  ج��رى  حيث 
��ار ع��ب��د ال�����روؤوف امل���ب���ارك، املدير  ن�����سّ
ال��ع��ام حل��م��ل��ة م����دى، وح��م��د عبداهلل 
لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  املحيا�س، 
الوطنية لل�سمان ال�سحي – �سمان، 
ال��رم��ي��ث��ي، مدير  ���س��رح��ان  وخ��ل��ف��ان 
الأحمر  ال��ه��لل  يف  املتطوعني  اإدارة 
الإم��ارات��ي وذل��ك خ��لل حفل ر�سمي 

اأقيم يف املقر الرئي�سي لل�سركة.
اأعلنت  التفاهم،  م��ذك��رة  جانب  واإىل 
م�����ب�����ادرة جديدة  ع����ن  م�����دى  ح���م���ل���ة 
ومن�سة  "�سمان"  ب��ني  تعاوناً  ت�سهد 
"�ستيبي" لل�سحة واللياقة البدنية يف 

دولة الإمارات، وذلك جلمع التربعات 
الأن�سطة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  والت�سجيع 
من  الآلف  مئات  مب�ساعدة  البدنية 
م�ستوى  ع��ل��ى  التطبيق  م�ستخدمي 
ال����دول����ة، م���ع خ��ط��ط ل����لإع����لن عن 
التحدي  ح��ول  التفا�سيل  م��ن  امل��زي��د 

اخلا�س بداية العام املقبل.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه����ذا امل���و����س���وع، قال 
الرئي�س  امل���ح���ي���ا����س،  ع���ب���داهلل  ح��م��د 
لل�سمان  الوطنية  لل�سركة  التنفيذي 
"ي�ُسرنا الن�سمام  ال�سحي - �سمان: 
ال�سريك  ب�سفتنا  م���دى  ح��م��ل��ة  اإىل 

دورنا  التفاقية  تعزز  حيث  املوؤ�س�س، 
دعم جهود حماربة  الفاعل يف جمال 
الأمرا�س وزيادة الوعي حول خمتلف 
التحديات ال�سحية بني اأفراد املجتمع 
على م�ستوى الدولة والعامل، وهو ما 
لدى  وامل�ساعي  اجلهود  اإط��ار  يف  ياأتي 
للو�سول  للحملة  الداعمني  ال�سركاء 
�سعيد  على  �سحة  اأك��رث  جمتمع  اإىل 

الدولة والعامل". 
"نتطلع اإىل العمل  واأ�ساف املحيا�س: 
مع من�سة �ستيبي على املبادرة املتميزة 
التي �ستنطلق العام املقبل، اإذ ياأتي هذا 

التعاون يف اإطار م�ساعينا الرامية اإىل 
دعم اجلهود لتبني منط حياة �سحي 
وزي��ادة الوعي ال�سحي لدى املجتمع، 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  ين�سجم  مبا 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
لت�سجيع جمتمع الدولة على ا�ستمرار 
اإىل  ن�سعى  ك��م��ا  وال��ن�����س��اط.  ال�����س��ح��ة 
اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة لأك����رب ع����دٍد ممكن 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف احلملة  الأف�������راد  م���ن 
اأعقاب  يف  وذل����ك  ال���ط���رق،  مب��خ��ت��ل��ف 
ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ه حت���دي �سمان 
مع  بالتعاون  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  يف 

قال  جانبه،  وم��ن  "�ستيبي".  من�سة 
��ار ع��ب��د ال�����روؤوف امل���ب���ارك، املدير  ن�����سّ
"ُي�سعدنا  م����دى:  حل��م��ل��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
موؤ�س�س  ك�سريك  ب�سمان  ُن��رح��ب  اأن 
دعماً  �سُتقدم  واأّنها  �سيما  ل  للحملة، 
امل�ستويات  خمتلف  على  للغاية  قّيماً 
املقبلة، ف�سًل  خلل الأعوام الثلثة 
�سُتقّدمها  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  ال��دف��ع��ة  ع��ن 
الأمرا�س  ه��ذه  على  الق�ساء  مل�ساعي 

التي مُيكن الوقاية منها". 
منذ  جن���اح���ن���ا  "ا�ستند  واأو�������س������ح: 
ال�سراكات  فعالية  على  الأول  ال��ي��وم 

معها.  ن��ت��ع��ام��ل  ال���ت���ي  وامل���ج���ت���م���ع���ات 
و���س��ُن��ح��ق��ق ال��ن��ج��اح ذات�����ه م���ن خلل 
م��ب��ادرة ج��دي��دة م��ع ���س��م��ان و�ستيبي 
تفا�سيلها  ع��ن  الإع���لن  �سيتم  وال��ت��ي 
ب��اأّن هذه املبادرة  يف وقت لحق، ونثق 
اجتماعياً  اأث���راً  اإح���داث  م��ن  �ستمكننا 
بالإ�سافة  الإم���ارات  دول��ة  يف  حقيقياً 
للمت�سررين  ال����دع����م  ت���ق���دمي  اىل 
ب�����الأم�����را������س امل������داري������ة امل���ه���م���ل���ة يف 
العامل  يف  ه�سا�سة  الأك��رث  املجتمعات 
". بدوره، قال جو فرانكلني، املوؤ�س�س 
"�ست�ساعد  �ستيبي:  ملن�سة  امل�����س��ارك 

ه���ذه امل���ب���ادرة امل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى حت�سني 
يف  الأ�سخا�س  لآلف  احلياة  م�ستوى 
بالإ�سافة اىل هوؤلء  الإم���ارات،  دول��ة 
من املجتمعات املت�سررة حول العامل، 
وهذا ما يجعلنا اأكرث فخراً يف م�ساعدة 
اأهدافها."  حتقيق  على  م��دى  حملة 
جمع  م��ب��ادرة  م��دى،  حملة  وانطلقت 
التربعات الأوىل من نوعها والرامية 
النهري وداء  العمى  اإىل الق�ساء على 
اأخطر  اللمفي، وهما من  الفيلريات 
فرباير  يف  املهملة،  املدارية  الأمرا�س 
عام 2020 يف دولة الإمارات. وتعتمد 

جمموعٍة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  احل���م���ل���ة، 
م��ن ال��ع��لم��ات وامل��وؤ���س�����س��ات، منهجية 
والق�ساء  ال��ت��ربع��ات  جل��م��ع  م��ب��ت��ك��رة 
اإىل  املُهملة،  امل��داري��ة  الأم��را���س  على 
العمى  ح��ول  اجلمهور  تثقيف  جانب 
من  اللمفي  الفيلريات  وداء  النهري 
ا�سرتاتيجية  ت��وع��وي��ة  ج��ه��ود  خ���لل 
اأّن ما  ب��ال��ذك��ر  وم��وج��ه��ة. واجل���دي���ر 
حول  �سخ�س  مليون  يزيد عن 200 
العمى  م��ن  للعلج  يحتاجون  ال��ع��امل 
الرئي�سية  الأ����س���ب���اب  اأح����د  ال��ن��ه��ري، 
الوقاية  مُي��ك��ن  ال��ت��ي  ل��ع��م��ى  حل����الت 
منه. ومن جانب اآخر، يعي�س ما يزيد 
850 مليون �سخ�س حتت خطر  عن 
اللمفي،  ال��ف��ي��لري��ات  ب���داء  الإ���س��اب��ة 
علماً اأّن الن�سبة الأكرب منهم تتوزع يف 
اآ�سيا واأفريقيا وغربي املحيط الهادئ 
الكاريبي  البحر  منطقة  من  واأج���زاء 
احلال  ه��ي  وكما  اجلنوبية.  واأم��ري��ك��ا 
بالن�سبة للكثر من الأمرا�س املدارية 
النهري  العمى  اأمرا�س  توؤثر  املهملة، 
وال���ف���ي���لري���ات ال��ل��م��ف��ي ب�����س��ك��ل غر 
متنا�سب على اأكرث الفئات فقراً حول 
دوامات  يف  اأُ�سرهم  حُما�سرة  العامل، 
الأطفال  واأّن  ���س��ي��م��ا  ل  ال��ف��ق��ر،  م���ن 
اأ�سرهم  يت�سربون من املدار�س لإعالة 
بالعمى  فيها  البالغون  ُي�ساب  عندما 

النهري.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

متميزاً  م��وق��ع��اً  ب��رون��اي  ج��ن��اح  يحتل 
يف  ي���ق���ع  ح���ي���ث   ،2020 اأك�������س���ب���و  يف 
البواب  من  بالقرب  الفر�س  منطقة 
بت�سميمه  ال��زوار  ويجذب  الرئي�سية، 
املنفرد وامللفت للنظر، فالت�سميم اأخذ 
من ما�سي وحا�سر وم�ستقبل بورناي 
يعرب  ال��ذي  اأك�سبو  يف  �سعارها  وج�سد 
اإىل  ت�سعى  التى  الراهنة  املرحلة  عن 
وباملعنى  امل�ستقبل،  نحو  اجل�سور  بناء 
الت�سميم  ����س���م���ن  دخ�����ل  امل����ع����م����اري 
ب�سكل  م��ت��داخ��ل��ة  ج�����س��ور  اخل����ارج����ي 
ال��ت��ط��ل��ع للأفق  ي��ع��رب ع���ن  ه��ن��د���س��ي 

والتقدم وال�ستمرار يف التنمية.
افرتا�سية  رح��ل��ة  يف  ال���زائ���ر  ي��دخ��ل 
دخوله  منذ  والمكانيات  اخليال  بني 

الرئي�سي غلفت  جناح بروناي، فاملمر 
ت�ستعر�س  عمالقة  ب�سا�سات  ج��دران��ه 
وال���رتاث،  والثقافة  ال��ق��دمي  ال��ت��اري��خ 
مما يجعل الزائر �سمن احلالة العامة 
للعر�س واأنه جزء اأ�سيل من احلكاية، 
الإ���س��لم��ي��ة طاغية  ال��ع��م��ارة  ف���رى 
للجمهور،  ووا���س��ح��ة  الت�سميم  على 
ي�����س��م وج����وه م���ن ال�سعب  ف��ال��ع��ر���س 
وما�سي الدولة وحا�سرها وما ت�سعى 
لتحقيقه يف امل�ستقبل حيث اأن خطتها 
ال�سرتاتيجية ممتدة لعام 2035 م ، 
وهذا املمر الطويل الذي يحكي ق�سة 
اإىل  التاريخ والثقافة وال��رتاث، ي�سل 
�سالة كبرة بها مناذج ب�سرية بالزي 
ل��ل��دول��ة يف مكان  ال��ر���س��م��ي وامل��ح��ل��ي 
بني  مت�ساوية  ومب�����س��اف��ات  خم�س�س 
كل منوذج، كما عر�س اأهم امل�سغولت 

اليدوية واحلرف الرتاثية للزوار.
ب����رون����اي اأر�������س ال�������س���لم ج��ع��ل��ت من 

العمارة  عن  يعرب  فني  م��زار  جناحها 
التعاي�س  ثقافة  وين�سر  الإ���س��لم��ي��ة، 

ال�����س��ل��م��ي ق��ي ���س��وء ج��غ��راف��ي��ت��ه التى 
متكنت  وق��د  اإ�سلمية،  دول  ب��ني  تقع 

من اأن حتتل املرتبة الرابعة يف موؤ�سر 
�سنغافورة  ب��ع��د  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ي��اب��ان م��ن بني 
اأ���س��ي��ا وق���د �سنفت  ���س��رق  دول ج��ن��وب 
وهذا  املتقدمة،  ال��دول  من  اأنها  على 
الت�سنيف ي�سر اإىل اأنها ا�ستغلت على 
ال�ستثمار يف الإن�سان وتنمية قدراته، 
والبتكار  الإب������داع  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة 
امل�ستمد من الإ�سلم، ولكونها واحدة 
بخ�سو�سية  تتمتع  ف��ه��ى  اجل���زر  م��ن 
والزراعة  ال�سياحة  جم��ال  يف  ك��ربى 
التبادل  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل  وال���ت���ع���دي���ن، 
وتبني  ال����ع����امل  دول  ب����ني  ال���ت���ج���اري 
جتاه  امل�ستقبلية  روؤي��ت��ه��ا  ل��ل��زائ��ري��ن 

التنمية امل�ستدامة والتطور.
ومن اأهدافها جتاه امل�ساركة يف اأك�سبو 
ال�سريع نحو  هو �سرد حكاية التحول 

التفاقيات  توقيع  وحماولة  التقدم، 
وابرام العقود ال�ستثمارية بني الدول 
ج�سر  ب��ن��اء  اإىل  بالإ�ستفة  امل�����س��ارك��ة، 
م��ت��ني ب��ي��ن��ه��ا وب����ني امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
وال���ت���ع���ري���ف مب��ن��اخ��ه��ا وق���درات���ه���ا يف 
التى تواكب  التحتية  التنمية والبنية 
ال�سناعات  ل��وج��ود  ومت��ه��د  ال��ع�����س��ر، 
وامل�����س��روع��ات ال��ك��ربى ال��ت��ى ت�سهم يف 
الأماكن  ع��ر���س  م��ع  ال��ق��وم��ي،  دخلها 
لل�سياحة  ال��داع��م��ة  الأث��ري��ة  وامل��ع��امل 
وج���ذب ال�����س��ي��اح اإل��ي��ه��ا، و���س��م اجلناح 
اأك���رث م��ن ل��وح��ة م��ت��داخ��ل��ة للتعريف 
الإجنليزية  باللغة  والثقافة  بالتاريخ 

ال��ت��ى ا���س��ت��وق��ف��ت ال��ع��دي��د م��ن ال���زوار 
ملعرفة الكثر عن بروناي.

وخ�����س�����س ج��ن��اح ب���رون���اي م��ك��ان عند 
ب��اب اخل��روج عبارة عن جم�سم لغابة 
واحل�سائ�س  الأ���س��ج��ار  وب��ه��ا  م�سغرة، 
فيها،  امل��وج��ودة  للحيوانات  وجم�سم 
حظيت  اجل����ن����اح  يف  امل��ن��ط��ق��ة  وه������ذه 
والوقوف  ال��زوار  باهتمامم كبر من 
ال��ت��ذك��اري��ة فيها،  ال�����س��ور  لل��ت��ق��اط 
وقد علقت خلف املوظف امل�سوؤول عن 
ختم جواز �سفر اأك�سبو للزائرين ا�سم 
الدولة باللغتني العربية والإجنليزية 

دار ال�سلم. 

•• العني-وام:

اأع���ل���ن���ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني رفع 
ج��اه��زي��ت��ه��ا ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة مع 
ا���س��ت��م��رار ت��اأث��ر ال��دول��ة ب��ح��ال��ة عدم 
ال���س��ت��ق��رار اجل���وي ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها 
والتي  ل���لأر����س���اد  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز 
���س��ت��ت��اأث��ر ب��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ني خلل 
الأي�����ام ال��ق��ادم��ة وذل����ك ع��رب جتهيز 
اإ���س��اف��ة اإىل توفر  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ف��رق 
ال��لزم��ة لتفادي  امل��ع��دات والآل���ي���ات 
احلالة  ت�����س��اح��ب  ال���ت���ي  الأ������س�����رار 

اجلوية.
اإدارة  امل��ن�����س��وري م��دي��ر  ف��ه��د  واأك�����د 

ال���ط���وارئ وا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال يف 
بلدية مدينة العني اأن البلدية وفرت 
معدات  ت�سمل  واآل��ي��ة  م��ع��دة   393
ثقيلة و�سهاريج ومكائن �سحب املياه 
موزعة على 21 موقعاً تغطي جميع 
العني  مدينة  يف  الرئي�سية  امل��ن��اط��ق 
تت�سمن  ال�ستعدادات  اأن  اإىل  ،لفتا 
مياه  ت�سريف  �سبكات  وتنظيف  فتح 
�ستتاأثر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  الأم���ط���ار 
ب���ارت���ف���اع م��ن�����س��وب الأم����ط����ار خلل 

احلالة اجلوية.
 5 ال��ب��ل��دي��ة خ�����س�����س��ت  اأن  واأ�����س����اف 
مهند�سني  ت�سمل  لل�ستجابة  ف��رق 
ومراقبني  الطارئة  ال�سيانة  وف��رق 

التي  وال�سائقني  امل�ساعدة  والعمالة 
مو�سحاً   ، ال�ساعة  م��دار  على  تعمل 
الرقم  ع���ل���ى  الت���������س����ال  م���رك���ز  اأن 
بلغاً   226 تلقى  املخ�س�س   993
ال�سائدة  ب��داي��ة احل��ال��ة اجل��وي��ة  منذ 
�سقوط  و  املياه  �سملت جتمعات  التي 
الإنارة  انقطاع  اإىل  اإ�سافة  الأ�سجار 

ال��ط��رق اخل��ارج��ي��ة والتي  ب��ع�����س  يف 
تعاملت معها فرق العمل بكل حرفية 
ح�سب خطة ال�ستجابة املعتمدة من 
والحتياجات  امل��ع��دات  توفر  خ��لل 
اللزمة ملعاجلة هذه البلغات حيث 

بلغت ن�سبة التعايف 100%.
وا�ستمرارية  ال��ط��وارئ  اإدارة  وتتابع 

ب��ال��ب��ل��دي��ة احل��ال��ة اجلوية  الأع���م���ال 
الوطني  امل�����رك�����ز  م�����ع  ب���ال���ت���ن�������س���ي���ق 
ل��لأر���س��اد واجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وحثت 
على  وال�سائقني  اجل��م��ه��ور  البلدية 
ع��دم ارت��ي��اد اأم��اك��ن ج��ري��ان امل��ي��اه يف 
املائية  والتجمعات  وال�سعاب  الأودي��ة 

وذلك للحفاظ على �سلمتهم.

رحلة افرتا�سية بني اخليال والإمكانيات لزوار جناح بروناي يف اأك�سبو 2020 

بلدية مدينة العني ترفع جاهزيتها حلالة عدم 
ال�ستقرار اجلوي التي ت�سهدها الدولة

لدعم جهود الق�ساء على الأمرا�ص املدارية املهملة

�سمان تن�سم اإىل حملة مدى والهلل الأحمر الإماراتي للق�ساء على الأمرا�س املدارية املهملة 
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يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
فرويل لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 366896        بتاريخ :2021/12/17   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: فرويل لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م. 
، ال ور�سان3 �س.ب 1061، دبي، الإمارات  العر�س رقم 11، دبي  البناء جممع جتاري �سالة  العنوان: مواد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الإعلن  للآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���لن  الدعاية 
والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب يف الفئة 35.

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العلمة: عبارة عن الكلمة اللتينية Verroli كتبت ب�سكل مميز واأ�سفلها خط اأفقي رقيق ومائل 
والعلمة باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق ويرويل مكتوب اأدناه باللغة العربية. )ا�سم ال�سركة 

هو العلمة التجارية( كما هو مو�سح بال�سكل املرفق. 
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5 يناير 2022 العدد 13434

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اولد فارمر لتجارة املواد الغذائيه �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 367957        بتاريخ :2021/12/29   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: اولد فارمر لتجارة املواد الغذائيه �س.ذ.م.م. 
العنوان: الرا�س، ديرة �س.ب 4120، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات والغلل غر الواردة يف فئات اأخرى، الفواكه واخل�سروات 
لل  املنبت،غِّ ال�سعر  باحليوانات،  اخلا�سة  الغذائية  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة، 
اأو  الب�سري  نباتات،نباتات مائية للإ�ستهلك  (ثمر)،بذور  �سوداين  (فواكه)،فول  (بذور)،بُّندق،ثمار اجلوز 

احليواين،لوز (ثمر)،ك�ستنة طازجة يف الفئة 31
الواق�عة بالفئة: 31

باللون  مميز  ب�سكل  �سطرين  يف  كتبت   Sun Flavour اللتينية  الكلمات  عن  عبارة  العلمة:  و�سف 
اإطار �سبه م�ستطيل باللون الربتقايل ويعلوها ر�سم على �سكل قر�س  الأزرق املحدد باللون الأبي�س داخل 

�سم�س باللونني الأبي�س والأ�سفر والكل على خلفية باللون الرمادي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق. 
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5 يناير 2022 العدد 13434

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الرحمن حاجا حمي الدين

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 367361        بتاريخ :2021/12/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: عبد الرحمن حاجا حمي الدين. 
العنوان: �س.ب 39496، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفئة  املطاعم يف  و  الكافتريات  امل�سروبات، خدمات  و  الأطعمة  ال�سراب، خدمات توفر  و  الطعام  خدمات 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

ب�سكل معكو�س داخل   K الأ�سفر واحل��رف  باللون  KS ب�سكل مميز  العلمة: عبارة عن احلرفني   و�سف 
دائرة باللون الأ�سود وبينهم ر�سم �سوكة طعام واأ�سفلهم الكلمة اللتينية Kaarasaaram كتبت ب�سكل 
مميز باللون الأ�سفر داخل ر�سم نبات الفلفل الأحمر باللونني الأحمر والأخ�سر واأ�سفله العبارة اللتينية 
Meals and Memories باللون الأ�سود والعلمة ككل على اإطار م�ستطيل ال�سكل باللون الأ�سفر 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5 يناير 2022 العدد 13434

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نيو لوك�س لتجارة الدوات املنزلية �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 368041        بتاريخ :2021/12/30   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: نيو لوك�س لتجارة الدوات املنزلية �س.ذ.م.م. 
العنوان: ديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة للنارة، تدفئة، توليد البخار،الطهى، تربيد،جتفيف، تهوية،توريد املياه،اأعرا�س ال�سحية،م�سابيح 
�سخانات ماء)اأجهزة( معقمات هواء، حمم�سات  �سخانات للحمامات، م�سابيح،  كهربائية،مراوح كهربائية، 
اواين   ، القهوة،  ل�سنع  كهربائية  مكنات  للمداخن،  منافيخ  ال�سقف،  ا���س��واء  غ��ازي��ة،  مواقد  م��واق��د،  خبز، 
طهي كهربائية، مراوح كهربائية لل�ستخدام ال�سخ�سي، جمففات هواء، حمم�سات، من�سات واجهزة تهوية 

)تكييف الهواء( مكنات كهربائية ل�سنع القهوة يف الفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العلمة: هي عبارة عن كلمة  NDVAمكتوبة باللغة اللتينية وباللون اأبي�س، اخللفية حمراء 
N D V A عبارة عن اأحرف اأبجدية اإجنليزية يتم دجمها لإن�ساء علمة جتارية مميزة كما هو مو�سح 

بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5 يناير 2022 العدد 13434

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم و مقهى ق�سر ال�سم�س �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 367476        بتاريخ : 2021/12/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: مطعم و مقهى ق�سر ال�سم�س �س.ذ.م.م. 
العنوان: ديرة املطينة، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفئة  املطاعم يف  و  الكافتريات  امل�سروبات، خدمات  و  الأطعمة  ال�سراب، خدمات توفر  و  الطعام  خدمات 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العلمة: عبارة عن الكلمة اللتينية premiumsweets كتبت يف �سطرين ب�سكل مميز باللون 
الأ�سود داخل اإطار بي�ساوي ال�سكل باللون الأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق. 

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5 يناير 2022 العدد 13434

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العلمات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 �سبي�سليزد  خلدمات العلمات التجارية 
بطلب لت�سجيل  بيانات العلمة التجارية :

املودعة بالرقم: 152739    بتاريخ: 6 / 2 / 2011
بيانات الأولوية: 

باأ�سم  :  فركو �سوترز اند �ستنج �سي�ستم�س ام  ئي كونرت كتينج.
وعنوانه: �س.ب 233962 دبي ، المارات العربية  املتحدة.

�سورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 6
معادن غر نفي�سه و كل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين متنقله معدنية ، مواد معدنية خلطوط 
ال�سكك احلديدية ) كابلت ( ، حبال و ا�سلك غر كهربائية من معادن غر نفي�سه ، م�سنوعات حدادة ، 
خ��ردوات معدنية �سغرة ، موا�سر و انابيب معدنية ، خزائن حفظ الوائق و ال�سياء الثمينية ، منتجات 

م�سنوعة من معادن غر نفي�سه غر وارده يف فئات اخرى ، خامات املعادن
و�سف العلمة: " ferco   " بحروف لتينية   باللون الزرق و كتب حرف " r " باللون الربتقايل

الإ�سرتاطات : 
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5 يناير 2022 العدد 13434

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم الغذاء الب�سيط

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 367484        بتاريخ :2021/12/24   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: مطعم الغذاء الب�سيط. 
العنوان: عجمان ال�سناعية  2، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفئة   الكافتريات فى  املقاهي  امل�سروبات،  و  الأطعمة  بالطعام وال�سراب، خدمات توفر  التموين  املطاعم، 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

مميز  ب�سكل  �سطرين  يف  كتبت   GRILL HOUSE اللتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العلمة:  و�سف 
 HOUSE من كلمة U واحلرف GRILL من كلمة I باللونني الذهبي والأبي�س حيث كتب احلرف
على �سكل األ�سنة لهب داخل دائرة باللون الأ�سود، ويليهم من اليمني الكلمات مطعم بيت امل�ساوي ب�سكل مميز 

باللون الأحمر والعلمة ككل داخل اإطار حمدد بالأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق. 
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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تعلن اأدارة العلمات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
�سبي�سليزد  خلدمات العلمات التجارية 

 Vital Glow    : بطلب لت�سجيل  بيانات العلمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 367406  بتاريخ:  23 / 12 / 2021
بيانات الأولوية: 

الأ�س��م :    نيوتري فارم – �س. م. ح .       
وعنوانه:   مكتب رقم األ بي 06103  جبل على �س.ب. 71246 – دبي ،

الإمارات العربية املتحدة. 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

غذائية  وم��واد  اأغذية  ؛  الطبية  للأغرا�س  �سحية  م�ستح�سرات  والبيطرية.  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
؛  واحل��ي��وان  للإن�سان  الغذائية  املكملت  ؛  للأطفال  اأغذية   ، البيطري  اأو  الطبي  لل�ستخدام  خم�س�سة 
الل�سقات ومواد ال�سمادات. مادة لوقف الأ�سنان ، �سمع الأ�سنان. املطهرات. ال�ستعدادات لتدمر احل�سرات. 

مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�ساب 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�سف العلمة:    كلمة   " Vital Glow "  بحروف   لتينية ب�سكل مميز باللون الأ�سود باخلط املائل .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
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•• ال�سارقة - وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم 
اأم�س  الثلثاء وبح�سور �سمو ال�سيخ  ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، �سباح 
املجل�س  اجتماع   ، ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان 

التنفيذي للإمارة، وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.

على  املدرجة  احلكومية  املو�سوعات  من  ع��دداً  اجتماعه  خلل  املجل�س  وناق�س 
جدول اأعماله، واتخذ حيالها القرارات التي ت�سب يف م�سلحة الإمارة، وتوفر 

خدمات حكومية رائدة للمواطنني والقاطنني على اأر�سها.
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  و�سمن 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة الرامية لتطوير البنى التحتية يف الإمارة 
و�سيانة  تطوير  م�سروعات  من  ع��دداً  املجل�س  اعتمد   .. الآم��ن  النقل  وتعزيز 

الطرق يف الإمارة لتواكب اأف�سل معاير الأمن وال�سلمة وحتقيق الن�سيابية 
املجل�س  ق��رار  لتعديل  الت�سريعي  ال�ستئذان  مذكرة  املجل�س  واعتمد  امل��روري��ة. 
التمري�س  خدمة  منح  تنظيم  ب�ساأن  2017م  ل�سنة   /22/ رق��م  التنفيذي 

املنزيل لطريحي الفرا�س يف اإمارة ال�سارقة.
املعاير  اأف�����س��ل  تنفيذ  يف  ال���دويل  ال�سارقة  م��ط��ار  ج��ه��ود  على  املجل�س  واط��ل��ع 
�سهادة  جت��دي��د  يف  تكللت  وال��ت��ي  امل��ط��ار  وم��راف��ق  خ��دم��ات  يف  العاملية  ال�سحية 

العتماد ال�سحي للمطارات التي منحت ملطار ال�سارقة الدويل من قبل جمل�س 
املطارات الدويل.

وياأتي هذا العتماد بعد مراجعة وتقييم كافة املعاير واملتطلبات التي و�سعها 
تنفيذ  يف  ال��دويل  ال�سارقة  مطار  جهود  اإىل  اإ�سافة  ال���دويل،  امل��ط��ارات  جمل�س 
العديد من املبادرات والربامج التي تعزز من ال�سلمة وتقدم جتربة �سفر اآمنة 

للم�سافرين.

•• ال�سارقة-وام:

حاكم  ن��ائ��ب  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  التقى 
ال�سارقة رئي�س جمل�س ال�سارقة للإعلم قبل ظهر اأم�س الثلثاء �سلطان 

بن هده ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية القت�سادية يف اإمارة ال�سارقة.
ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ع����ددا م��ن امل��و���س��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأن�����س��ط��ة الإع��لم��ي��ة يف 
الت�سريعات  مع  يتوافق  مبا  اأدائها  ومتابعة  ترخي�سها  واج���راءات  الإم���ارة، 
القانونية واملبادئ الجتماعية، واآلية مراقبة حمتوى العرو�س الإعلمية 

وال�سينمائية يف خمتلف و�سائل الإعلم.
يف  الإع��لم��ي��ة  الأن�سطة  ت��واج��ه  التي  التحديات  بحث  اللقاء  ت�سمن  كما 
اإمارة ال�سارقة، و�سبل دعمها لت�ستمر يف تقدمي ال�سورة الإعلمية الرائدة 
واملحتوى الهادف البناء الذي ينمي من الأ�سرة و اأفراد املجتمع ثقافيا وفنيا 
واجتماعيا. ح�سر اللقاء الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�سارقة 
ال�سارقة للإذاعة  "�سم�س"، وحممد ح�سن خلف مدير عام هيئة  للإعلم 
وال��ت��ل��ف��زي��ون، وط���ارق �سعيد ع��لي م��دي��ر ع��ام املكتب الإع��لم��ي حلكومة 

ال�سارقة، وح�سن يعقوب املن�سوري اأمني عام جمل�س ال�سارقة للإعلم.

•• ال�سارقة-وام:

الإع����لم����ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
ال�سارقة خلل م�ساركته يف الن�سخة 
�سواحي  م��ه��رج��ان  م���ن  ال��ع��ا���س��رة 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ور����س���ة   15
الإعلمية والإدارية �سمن برنامج 
اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  الوظيفي  ال��ظ��ل 
ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب من 
واملوظفني  الت�����س��ال  كليات  طلبة 
من خمتلف جهات العمل احلكومي 
الإعلم  جمال  يف  للعمل  واخلا�س 
من  ال�ستفادة  خ��لل  م��ن  والإدارة 
الإعلمي.  امل��ك��ت��ب  ك����وادر  خ����ربات 
" الظل  برنامج  ور���س  وا�ستقطبت 
" التي اأقيمت يف حديقة  الوظيفي 
املهرجان  اأي�������ام  خ�����لل  ال���ق���رائ���ن 
300 م�سارك تعرفوا على العديد 
التعامل  اأ���س��ول  امل��ه��ارات مثل  م��ن 
الفعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  الإع�����لم�����ي، 
والتغطية  ال���دول���ي���ة،  وامل���ن���ت���دي���ات 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  الإع��لم��ي��ة 
املن�سورات  وت�����س��م��ي��م  الج��ت��م��اع��ي 
اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، وامل��ون��ت��اج والإخ����راج 
الور�س  اإىل  بالإ�سافة  التلفزيوين، 
الإدارية،  امل��ه��ارات  على  رك��زت  التي 
الوظيفية،  املقابلت  ور�سة  ومنها 
للربيد  ال��ر���س��م��ي��ة  وامل���خ���اط���ب���ات 
املالية،  وامل����وازن����ات  الإل����ك����رتوين، 
ويحر�س  ال��ق��ان��ون��ي��ة.  وال���ور����س���ة 

ال�سارقة  املكتب الإعلمي حلكومة 
الوظيفي  ال����ظ����ل  ب����رن����ام����ج  ع�����رب 
وتزويد  امل��ع��رف��ة  ث��ق��اف��ة  ن�سر  ع��ل��ى 
امل�������س���ارك���ني ب����امل����ه����ارات ال����لزم����ة، 

وي��ع��د ال��ربن��ام��ج ال����ذي ان��ط��ل��ق يف 
اأ�سكال التدريب  2019 �سكل من 
امل�ساهدة  على  يقوم  ال��ذي  العملي 
وال��ت��ط��ب��ي��ق، وي���ن���درج ���س��م��ن خطة 

الأه���داف يقوم فيه  زمنية حم��ددة 
ال��ط��لب ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خربات 
اأ���س��ح��اب الخ��ت�����س��ا���س يف خمتلف 

املجالت الإعلمية.

•• اأبوظبي-وام:

كرم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية اأجماد الكعبي من القيادة العامة ل�سرطة الفجرة احلا�سلة 
احلكومية  للخدمة  الإم����ارات  برنامج  �سمن  املتعاملني  خ��دم��ة  و���س��ام  على 

املتميزة يف الدورة الثالثة 2021.
فقد �سلم �سموه الفائزة �سهادة موقعة من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" اإىل جانب الو�سام املمنوح من قبل حكومة الإمارات العربية املتحدة.
لها  �ساكرا  الكعبي،  اأجم���اد  للمكرمة  وت��ق��دي��ره  امتنانه  ع��ن  �سموه  واأع���رب 
وال�ستفادة  والريادة  التميز  م�سرة  موا�سلة  على  وحثها  ومتيزها  جهودها 

من جتربتها وخرباتها يف تطوير العمل ب�سكل موؤ�س�سي.
ق��ائ��د ع���ام �سرطة  ب��ن غ���امن الكعبي  اأح��م��د حم��م��د  ال��ل��واء  ال��ت��ك��رمي  ح�سر 

الداخلية،  ب��وزارة  ال�سعادة  الكعبي مدير عام  نا�سر خادم  والعميد  الفجرة، 
وعدد من ال�سباط.

تقدمها  ري��ادي��ة  م��ب��ادرة  املتميزة  احلكومية  للخدمة  الإم���ارات  برنامج  يعد 
الإمارات ترتكز على التحول نحو خدمات تتمحور حول املتعامل وزيادة ر�سا 
املتعاملني والكفاءة احلكومية �سمن اإ�سرتاتيجية حكومة الإمارات للخدمات 
اخلدمات،  تقدمي  جمال  يف  الدولة  تناف�سية  رفع  ت�ستهدف  التي  احلكومية 
العامل يف اخلدمات احلكومية،  اأف�سل حكومة يف  تكون  باأن  روؤيتها  وحتقيق 

والأوىل عامليا يف موؤ�سرات الثقة والكفاءة احلكومية.
وتطوير  تقدمي  على  واملخت�سة  الفنية  ال��ف��رق  خ��لل  م��ن  ال��ربن��ام��ج  يعمل 
اإ�سعاد  ن�سر ثقافة  اإ�سرتاتيجية، وه��ي  اأول��وي��ات  تعد  التي  امل��ب��ادرات  ع��دد من 
اإ�سعاد  يف  والب��ت��ك��ار  اخل��دم��ات  لت�سنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ون��ظ��ام  املتعاملني 
والواجهة  الذكية  احلكومة  واأ�س�س  للخدمات  الذكية  والفاعلية  املتعاملني 

املوحدة للخدمات وكفاءتها.

•• دبي -وام: 

اأكد �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية اأن �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ا�ستثنائي ملهم، كان �ساهداً على قيام الدولة  "رعاه اهلل" قائد  حاكم دبي 
روؤيته و�سخ�سيته  و�سكلت  �سعب الحت��اد  اأم��ني على حتقيق حلم  ��ن  وُم��وؤمتمَ
ال�سلب  الأ�سا�س  ت��زال  ول  قيا�سي مثلت  زمن  القيادية حت��ولت جذرية يف 
الذي تر�سخت عليه الإمارات وذلك من خلل نه�سة ح�سارية فريدة �سدت 

اهتمام وانتباه �سعوب واأمم العامل.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��ويل  ذك��رى  مبنا�سبة  اأم�س  له  ت�سريح  يف   - وق��ال 
املنا�سبة  ه��ذه  اإن  دب��ي   اإم��ارة  اآل مكتوم مقاليد احلكم يف  را�سد  حممد بن 
املحوري  الدور  اإىل  بالنظر  كبرة  بخ�سو�سية  واملف�سلية حتظى  العظيمة 
الذي لعبه �سموه يف م�سرة ازدهار الإمارات، م�سرا اإىل اأن �سموه ر�سخ نهجا 
العاملية  التناف�سية  الدولة عدة موؤ�سرات يف  القيادة ت�سدرت معه  فريداً يف 
وتقدمت بخطى �سريعة نحو امل�ستقبل بروؤى ا�سرتاتيجية وخارطة طريق 

وا�سحة املعامل.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات  بالتهاين  العلماء  الدكتور  وتقدم 
حممد بن را�سد اآل مكتوم بهذه املنا�سبة جمدداً العهد بال�سر على خطاه 

لبناء م�ستقبل اأف�سل لدولة الإمارات و�سعبها.

•• اأبوظبي-وام:

دولة  حلكومة  ال�سيرباين  الأم��ن  رئي�س  الكويتي  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
الإم��ارات اأن اإطلق امل�سروع احل�ساري " مفكرو الإمارات" من �ساأنه اأن يعزز 
القوة الناعمة للدولة املرتكزة اإىل التنمية الفكرية والعلمية من خلل جيل 

جديد من املفكرين والباحثني املتخ�س�سني يف املجالت ال�سرتاتيجية .
وقال �سعادته يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن توجيهات القيادة الر�سيدة جعلت 
من دولة الإمارات منارة عاملية للتنمية الفكرية والعلوم والإبداع والذي ياأتي 
والتي  والثقافية  والعلمية  الفكرية  النه�سة  من  عاما   50 مل�سرة  تتويجها 
كان الإن�سان الإماراتي حمورها وحمركها الرئي�س مبا يعزز خطط الإمارات 

ال�سرتاتيجية لت�سبح الدولة الأف�سل عامليا والأكرث ازدهارا بحلول مئويتها .
الإمارات  اأطلقة مركز  الإمارات" ال��ذي  "مفكرو  م�سروع  اأن  �سعادته  اأ�ساف  و 
الفكرية  الوطن  تعزيز منجزات  ي�سهم يف  ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات 
والثقافية والعلمية التي تعك�س نه�سة الأمم و تعد موؤ�سرا على تقييمها للفكر 

واملفكرين والبحث العلمي.
و اأكد اأن مراكز الفكر والبحوث تلعب دورا مهما يف تعزيز ريادة الدولة واملجتمع 
واملعرفة  الفكر  اإقليمية ودولية يف جمال  تبوء مكانة  ولها م�ساهمة فاعلة يف 
واأ�سبح لها دور كبر يف ن�سر الفكر املعتدل املبني على الو�سطية و تعزيز ثقافة 
ويدعم  احل�سارية  الدولة  م�سرة  يعزز  مبا  الأخ��ر  وقبول  والت�سامح  ال�سلم 

م�سروعاتها ال�سرتاتيجة يف خمتلف املجالت .

•• الظفرة -الفجر:

نظمت بلدية منطقة الظفرة ممثلًة 
�سركة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  همة  بفريق 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��خ��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة – 
�سحة )خدمات بنك الدم اأبوظبي( 
ب���ال���دم حت���ت �سعار  ل��ل��ت��ربع  ح��م��ل��ة 
»متحدون بدمائنا لأجلك يا وطن«. 
ثقافة  ن�����س��ر  اإىل  احل��م��ل��ة  وت���ه���دف 
البلدية  موظفي  بني  بالدم  التربع 
اإن���ق���اذ ح��ي��اة اآلف  ول��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
التربع  باأهمية  وال��ت��وع��ي��ة  امل��ر���س��ى 
التطوعي  ال��ع��م��ل  م���ب���داأ  ل��رت���س��ي��خ 

للمر�سى  ال��دم  من  كميات  وتوفر 
اإقباًل  احلملة  ووج��دت  املحتاجني، 

يف  والراغبني  امل�ساركني  من  كبراً 
تقدمي امل�ساعدة.

وتاأتي احلملة انطلقاً من امل�سوؤولية 
الجتماعية لبلدية منطقة الظفرة 
والتن�سيق  التطوعي  العمل  لدعم 
احلكوميني  ال�����س��رك��اء  م��ع  امل�ستمر 
وتبادل  الأدوار  ت��ك��ام��ل  ل�����س��م��ان 
تر�سيخ  يف  احلملة  وت�سهم  املعرفة. 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي عرب 
مل��ح��ت��اج��ي��ه. ويعترب  ب���ال���دم  ال���ت���ربع 
التربع بالدم عمل تطوعي واإن�ساين 
اإجراًء  يكون  اأن  قبل  نبيل  و�سلوك 
�سحيًّا ي�ساعد يف اإنقاذ حياة املر�سى 
وامل�سابني، وقد ُي�سهم يف اإنقاذ حياة 

العديد من الأ�سخا�س.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يلتقي رئي�س دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة

 الظل الوظيفي يقدم 15 ور�سة خلل 
مهرجان �سواحي 

�سيف بن زايد يكرم اأجماد الكعبي احلا�سلة على و�سام خدمة املتعاملني

حممد العلماء: حممد بن را�سد قائد ا�ستثنائي ملهم 

رئي�س الأمن ال�سيرباين: م�سروع مفكرو الإمارات 
يعزز مكانة الدولة مبجال الفكر والإبداع

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة للتربع بالدم بالتعاون �سحة

ا�ست�ساري ال�سارقة يعقد 
جل�سته ال�سابعة اخلمي�س

•• ال�سارقة -وام: 

اخلمي�س  غ��دا  �سباح  ال�سارقة  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�س  يعقد 
من  الثالث  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  اأع��م��ال  �سمن  ال�سابعة  جل�سته 
الف�سل الت�سريعي العا�سر و ذلك مبقره مبدينة ال�سارقة برئا�سة 

�سعادة علي ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س .
اجلل�سة  م�سبطة  على  الت�سديق  بعد  الأع��م��ال  ج���دول  يت�سمن 
ال�سارقة  هيئة  �سيا�سة  ب�ساأن  املجل�س  تو�سيات  مناق�سة  اخلام�سة 
جلنة  م��ن  ال���وارد  والتقرير  احل��رة  واملناطق  واجل��م��ارك  للموانئ 

اإعداد م�سروع التو�سيات باملجل�س.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" 
الإم�����ارات  دول����ة  يف  �سحية  خ��دم��ات  �سبكة  اأك����رب 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، حت��وي��ل خ��دم��ات م��رك��ز تقييم 
اإىل  ال���ع���ني  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  امل��ت��م��ي��ز  كوفيد19- 
العني  مركز  يف  املتميز  مركز تقييم كوفيد19- 

ل��ل��م��وؤمت��رات، اع��ت��ب��اراً م��ن اأم�����س ال��راب��ع م��ن �سهر 
يناير 2022.

وقالت اإن على جميع احلالت الإيجابية لفرو�س 
م��رك��ز تقييم  زي����ارة  وامل��خ��ال��ط��ني،   ،19  � ك��وف��ي��د 
للموؤمترات،  العني  مركز  يف  املتميز  كوفيد19- 
احل����الت الإي��ج��اب��ي��ة م��ن خ���لل ال��ب��واب��ة رق���م 7، 

واملخالطني عرب البوابة رقم 3.

»�سحة« تعلن حتويل خدمات مركز تقييم كوفيد-19 املتميز يف م�ست�سفى 
العني اإىل مركز تقييم كوفيد-19 املتميز يف مركز العني للموؤمترات  
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ما  اإرهابيا”،  ن�ساطا  “�سّكلت  املدنية  الطائرة  التي طالت  ال�سربة  باأن 
مّهد الطريق اأمام العائلت املنكوبة للمطالبة بتعوي�سات.

للمتقدمني  بتعوي�س  اأم��ر  الثنني،  علنا  ن�سر  ال��ذي  القرار  على  وبناء 
 83( كندي  دولر  مليني   107 م��ن  اأك��رث  م��ق��داره  مببلغ  بال�سكوى 
من  �سيتم  ال��ت��ي  الطريقة  تت�سح  ومل  ال��ف��ائ��دة.  زائ���د  دولر(،  مليون 
ي�سعر  اإن��ه  ق��ال  بيلوبابا  لكن  اإي���ران،  م��ن  املبلغ  على  احل�سول  خللها 
)للقرار(  التطبيق  من  ما  حد  اإىل  احتمال  وج��ود  اإىل  نظرا  “بالر�سا 

وحتقيق درجة معينة من الردع«.
وكتب القا�سي يف قراره اأن حمامي املدعني اأ�سار اإىل “اأ�سول وا�ستثمارات 
حيوية تابعة لإيران ميكن الو�سول اإليها لي�س يف كندا فح�سب، بل يف 
اأرنولد لدى حماولة  ومل يرد حمامي املدعني مارك  باأ�سره”.  العامل 

فران�س بر�س الت�سال به م�ساء الثنني.

اأ�سارت منظمة الطران املدين  اآذار-م��ار���س،  اأخر �سدر يف  ويف تقرير 
اليرانية اإىل اأن اأنظمة الدفاع اجلوي التابعة لها كانت يف حالة تاأهب 
ق�سوى حت�سبا لهجوم اأمركي م�ساد ردا على اإطلق طهران �سواريخ 

على قاعدة ع�سكرية يف العراق ت�ستخدمها القوات الأمركية.
اأمركية  قاعدة  للتو  هاجمت  حينذاك  الإ�سلمية  اجلمهورية  وكانت 
�سليماين،  قا�سم  الإي���راين  الع�سكري  القائد  ملقتل  انتقاما  ال��ع��راق  يف 
وكانت تتوقع ردا من وا�سنطن. ونددت اأوكرانيا بالتقرير الذي راأت فيه 
“حماولة �سخيفة لإخفاء الأ�سباب احلقيقية” للماأ�ساة، يف حني قالت 

كندا اإنه “غر مكتمل” ول يحتوي على “اأدلة ملمو�سة«.
ك��ن��دا يف حزيران-يونيو  م��ق��ّدم��ه��ا  ال����دول يف  م��ن  واأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
لعائلت  تعوي�سات  على  للح�سول  اإي���ران  �سد  ب��دع��وى  تقّدمت  اأن��ه��ا 

ال�سحايا.

•• مونرتيال-اأ ف ب

مليون   80 اأك��رث من  تعوي�سات مقدارها  بدفع  كندية  ق�ست حمكمة 
دولر اإىل عائلت �ستة اأ�سخا�س قتلوا يف طائرة ركاب اأوكرانية اأ�سقطتها 

اإيران قبل نحو عامني، وفق القرار الذي ُن�سر اأم�س الأول الثنني.
واأُ�سقطت طائرة اخلطوط اجلوية الدولية الأوكرانية الرحلة “بي ا�س 
كانون   8 اإقلعها من مطار طهران يف  وق��ت ق�سر من  بعد   ”752
الثاين-يناير 2020، ما اأ�سفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 

176 �سخ�ساً، وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.
وبعد ثلثة اأيام، اأقرت القوات امل�سلحة الإيرانية باإ�سقاط الطائرة التي 

كانت متوّجهة اإىل كييف “عن طريق اخلطاأ«.
وحكم قا�سي املحكمة الكربى يف اأونتاريو اإدوارد بيلوبابا يف وقت �سابق 

كندا  اخت�سا�س  على  املحاميان  ���س��دد  الإن��رتن��ت،  على  ن�سر  ب��ي��ان  ويف 
الق�سائي يف ما يتعّلق بالتعوي�سات.

تعديل  2012، مت  “عام  اأرنولد  اأرنولد وجونا  املحاميان مارك  وقال 
قانون العدالة ل�سحايا الإرهاب وقانون ح�سانة الدولة لل�سماح باإقامة 
راعية  اأن��ه��ا  على  م�سّنفة  اأجنبية  دول  �سد  القبيل  ه��ذا  م��ن  دع���اوى 

للإرهاب«.
واأ�سافا اأن “كندا �سّنفت جمهورية اإيران الإ�سلمية على اأنها كذلك«.

عمل  ارتكبت  اإي���ران  اأن  اإىل  بيلوبابا  القا�سي  خل�س  اأي��ار-م��اي��و،  ويف 
“اإرهابيا” باإ�سقاطها الطائرة الأوكرانية.

بينما  ل��ه  اأ�سا�س”  “ل  اأن  واع��ت��ربت  باحلكم  حينذاك  ط��ه��ران  ون���ددت 
�سددت على اأن املحكمة الكندية ل متلك �سلطة اإ�سدار قرار كهذا.

وطلب املدعون تعوي�سات تبلغ 1،5 مليار دولر كندي.

حمكمة كندية تق�سي بتعوي�سات لعائلت �سحايا الطائرة اأوكرانية 

•• بكني -اأ ف ب

اأّنها  الثلثاء  اأم�س  ال�سني  اأعلنت 
تر�سانتها  “حتديث”  ���س��ت��وا���س��ل 
النووية، مطالبة كًل من الوليات 
املتحدة ورو�سيا بخف�س خمزونهما 
من الروؤو�س النووية، وذلك غداة 
تعّهد الدول اخلم�س الكربى مبنع 

انت�سار الأ�سلحة الذرية.
من  ن��������ادر  م���������س����رتك  ب����ي����ان  ويف 
ن���وع���ه ي��ن��ح��ي ج���ان���ب���ا اخل���لف���ات 
والغرب،  ال�����س��رق  ب��ني  امل��ت�����س��اع��دة 
وال�سني  املتحدة  ال��ولي��ات  اأك���دت 
على  وفرن�سا  وبريطانيا  ورو���س��ي��ا 
هدفها التو�سل اإىل عامل خاٍل من 
الأ���س��ل��ح��ة ال��ذري��ة وجت��ّن��ب اندلع 

نزاع نووي.
كما اأعلنت القوى النووية اخلم�س 
الكامل  امل�ستقبلي  بالنزع  التزامها 
للأ�سلحة النووية، التي ا�ستخدمت 
املتحدة  ال��ولي��ات  ق�سفت  عندما 
العاملية  احل�����رب  ن��ه��اي��ة  ال���ي���اب���ان 

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��ل يف ظل 

ت�ساعد التوتر بني هذه القوى.
ويزداد القلق الدويل حيال حتديث 
الع�سكرية  م��وؤ���س�����س��ت��ه��ا  ال�����س��ني 
قواتها  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��دم��ا  خ�����س��و���س��ا 
طّورت  اأنها  املا�سي  العام  امل�سّلحة 
على  ق��ادرا  �سوتي  ف��رط  �ساروخا 
بخم�س  تتجاوز  ب�سرعة  التحليق 
م�����رات ���س��رع��ة ال�������س���وت. واأك�����دت 

   جاير بول�سونارو ي�سلم الو�ساح 
اإىل  ال���رئ���ا����س���ي، يف غ�����س��ون ع�����ام، 
اإج��راء �سكلي دميقراطي  خليفته: 
اأن م��ث��ل هذا  ي��ب��دو  ل��ك��ن  ب�����س��ي��ط، 
ل  الآن  لل�سلطة  ال�سل�س  النتقال 
مي��ك��ن ت�����س��وره م��ع زع��ي��م اليمني 

الوليات املتحدة اأن ال�سني تو�سع 
من  يقرب  مبا  النووية  تر�سانتها 
العام  ب��ح��ل��ول  راأ�����س ح��رب��ي   700
بحلول   1000 ول��رمب��ا   2027

.2030
وال����ث����لث����اء، داف���ع���ت ال�����س��ني عن 
النووية،  الأ�سلحة  حيال  �سيا�ستها 
اأكرب  يتعنّي على  اأنه  و�سددت على 
ال����ولي����ات   -- ن���ووي���ت���ني  ق���وت���ني 
املتحدة ورو�سيا -- القيام باخلطوة 
الأوىل يف ما يتعلق بنزع الأ�سلحة.

احلّد  لإدارة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وق����ال 
اخلارجية  ب�������وزارة  ال��ت�����س��ّل��ح  م���ن 
لل�سحافيني  ت�سونغ  فو  ال�سينية 

ما  وال�سني  املّتحدة  “الوليات  اإّن 
زالتا متتلكان %90 من الروؤو�س 
ال����ع����امل.  ال����ن����ووي����ة يف  احل���رب���ي���ة 
عليهما خف�س تر�سانتهما النووية 
رجوع  ول  قانوناً  ملزمة  بطريقة 
عنها«. كما ندد باّتهامات وا�سنطن 
مبزاعم  ي���ت���ع���ّل���ق  م����ا  “يف  ق���ائ���ل 
الوليات املتحدة باأن ال�سني تزيد 
النووية،  اإمكانياتها  كبر  ب�سكل 

هذا الأمر غر �سحيح«.
وتابع “لطاملا تبنت ال�سني �سيا�سة 
ا�ستخدامها  ع�����دم  ع���ل���ى  ق���ائ���م���ة 
عند  النووية  قدراتنا  ونبقي  اأول 
اأمننا  الذي يقت�سيه  الأدن��ى  احلد 

الوطني«. واأكد “�ستوا�سل ال�سني 
حتديث تر�سانتها النووية من اأجل 

م�سائل املوثوقية وال�سلمة«.
ب�����ني بكني  ال����ع����لق����ة  وت������وت������رت 
م�سائل  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ووا���س��ن��ط��ن 
عدة من بينها �سعي ال�سني لإعادة 
ب�سكل  حتكم  التي  ت��اي��وان  توحيد 

م�ستقل، بالقوة اإذا لزم الأمر.
ت�سر  ال��ت��ي  التكهنات  ف��و  ورف�����س 
اأ�سلحة  ال�سني  ن�سر  احتمال  اإىل 
موؤكدا  تايوان  نووية قرب م�سيق 
هي  ال��ن��ووي��ة  “الأ�سلحة  اأن  ع��ل��ى 
لي�ست من  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ال����ردع  ق���وة 

اأجل احلرب والقتال«.

ال����ربازي����ل����ي امل���ت���ط���رف، ال������ذي ل 
ال��ط��ع��ن يف هزميته  ن��ي��ت��ه  ي��خ��ف��ي 
املحتملة يف النتخابات الرئا�سية يف 
اأكتوبر املقبل. عام 2022 موعود 
ب��ال��ت��وت��ر يف ال����ربازي����ل.    ت�ستعد 
اللتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  دول���ة  اأك���رب 
ب���ني رئي�س،  مل���ب���ارزة غ���ر ع���ادي���ة، 
لول،  �سابق،  ورئي�س  بول�سونارو، 
الذي ا�ستعاد اأهليته باإلغاء الأحكام 
ب�سبب  م��ار���س  يف  ا�ستهدفته  التي 
الآن،  حتى  مزعومة.  ف�ساد  وقائع 

الج��ت��م��اع��ي��ة اجل��دي��دة ع��ل��ى وجه 
“اإنه  عافيته.  ل�سرتداد  التحديد 
لي�س غبًيا، وهذا ما مل يفهمه حزب 
العمال، ياأ�سف لبي�سان�سكي، علوة 
على ذلك، مل يجد حزب لول حتى 
الآن النغمة ال�سحيحة ليعيد اإىل 
الذين  ال�سابقني  ناخبيه  حظرته 

�سوتوا لبول�سونارو.«
ا عدم     �سيكون من ال�سروري اأي�سً
ال�سباق:  الثالث يف  جتاهل الرجل 
�سرجيو م��ورو، ال��ذي ح�سل على 

ال�ستوائي”،  “ترامب  ي�سرح  مل 
باأنهما  ر�سمًيا  الفقراء”  “اأبو  ول 
ا�ستطلعات  ل��ك��ن  م���ر����س���ح���ان.    
ال�����راأي جُت���م���ع: حم��م��ول بذكرى 
 2003( املزدهرة  رئا�سته  �سنوات 
لول  اإينا�سيو  لويز   ،)2010 اإىل 
دا �سيلفا، الزعيم التاريخي حلزب 
ال��ع��م��ال، ه��و الوف����ر ح��ظ��ا، ب��� 48 
ب��امل��ائ��ة م��ن ن��واي��ا ال��ت�����س��وي��ت، اي 
لرئي�س  املوؤيدين  �سعف  اأك��رث من 
الثانية  املرتبة  احل��ايل، يف  الدولة 

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

بفارق بعيد بن�سبة 22 باملائة.
   ب��ل اأن ل��ول ق��د يفوز يف اجلولة 
الذي  التحالف  جت�ّسد  اإذا  الأوىل 
يتفاو�س عليه مع حاكم �ساو باولو 
اليميني ال�سابق، جرالدو األكمني، 
الرئي�س على  نائب  ملن�سب  املر�سح 
بطاقته.     ويبدو اأن زعيم الي�سار 
هو الوحيد القادر على اجلمع بني 
اجلمهورية  اجلبهة  ه��ذه  مكونات 
وقف  يف   2018 ع��ام  ف�سلت  التي 
اأق�سى اليمني. “هناك فهم جديد 

لول  يلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  للدور 
لإخراج الربازيل من ع�سر الظلم 
بول�سونارو،  اغ��رق��ه��ا  ح��ي��ث  ه����ذا 
يرى اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية جواو 
يظل  ل��ك��ن  بي�سان�سكي،  األ��ك�����س��ن��در 
النتخابات.  مفتاح  هو  القت�ساد 
ب�سبب  �سدمة  م��ن  ي��ع��اين  فالبلد 
وباء كورونا الذي خّلف، بالإ�سافة 
الفادحة  الب�سرية  اخل�����س��ائ��ر  اإىل 
اأزم���ة  األ����ف ح��ال��ة وف�����اة(،   618(

اجتماعية واقت�سادية مدمرة«.

الت�سويت.  ن���واي���ا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   9
امل�سوؤول  ال�����س��اب��ق،  ال��ق��ا���س��ي  ه���ذا 
الف�ساد  م���ك���اف���ح���ة  ع���م���ل���ي���ة  ع�����ن 
“لفا جاتو”،  املرتامية الأط��راف 
قبل  ال�سجن،  اإىل  ل��ول  اأر���س��ل  ق��د 
عند  ل���ل���ع���دل  وزي��������را  ي�����س��ب��ح  اأن 
مع  يقطع  ان  قبل  ب��ول�����س��ون��ارو... 
على  ق����ادر  “مورو  الأخ������ر.  ه���ذا 
افتكاك  وحتى  بول�سونارو،  اإق�ساء 
بع�س الأ�سوات من الي�سار”، يرى 
اخلبر بي�سان�سكي... هذا اإذا كانت 

هناك انتخابات.
ح�����ول  حت���������وم  �����س����ك����وك����ا  لأن     
الفتية.  الربازيلية  الدميقراطية 
بول�سونارو  ج��اي��ر  ���س��ي��ح��اول  ه��ل 
ال�سعود  يف  ف�����س��ل  اإذا  الن���ق���لب 
جم����ددا يف ا���س��ت��ط��لع��ات ال����راي؟ 
حينها،  اجل��ي�����س  ���س��ي��ف��ع��ل  وم������اذا 
معه؟  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  ع���اد  اأن  ب��ع��د 
هل  م�سبوق،  غ��ر  ب�سكل  م�سّي�س 
اإىل  ال��ي�����س��ار  ب��ع��ودة  يقبل اجل��ي�����س 

ال�سلطة؟
عن لك�سربي�ص

ال�سني تتعّهد موا�سلة »حتديث« تر�سانتها النووية

عام 2022 موعود بالتوتر يف الربازيل:

بول�سونارو �سد لول, مبارزة واعدة ومليئة باملخاطر...!
 قد يفوز لول يف اجلولة الأوىل اإذا جت�ّسد التحالف الذي

 يتفاو�ص عليه مع حاكم �ساو باولو اليميني ال�سابق, جريالدو األكمني
هل �سيحاول جايري بول�سونارو النقالب اإذا ف�سل يف ال�سعود 
جمددا يف ا�ستطالعات الراأي, وماذا �سيفعل اجلي�ص حينها؟

لول الوفر حظا يف ال�ستطلعات بول�سونارو يف موقف �سعب

منتهية  ــص  ــ� ــي رئ    
ـــد  ـــس وليــــــــتــــــــه �
ـــابـــق:  ـــس رئــــيــــ�ــــص �
املحتملة  ـــارزة  ـــب امل
النـــتـــخـــابـــات  يف 
اأكتوبر  يف  الرئا�سية 
املقبل غري م�سبوقة, 
ومن املتوقع اأن تكون 

متوترة.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

رئي�س وزراء هايتي ينجو من حماولة اغتيال

بايدن يعول على الردع يف مواجهة تهديدات بوتني لأوكرانيا 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

من رد “قوي” و”حازم” اإىل عقوبات “مل ي�سبق لها مثيل”، ميتلك جو بايدن 
الذي ي�ساعف حتذيراته من اأجل ردع مو�سكو بقيادة فلدمير بوتني عن غزو 

اأوكرانيا، خيارات كثرة قد يكون بع�سها موؤملا ملو�سكو.
يتهم الغرب مو�سكو بح�سد ع�سرات الآلف من جنودها على احلدود الأوكرانية، 

والتفكر يف “عدوان” جديد بعد �سم �سبه جزيرة القرم يف 2014.
يف هذه الأجواء القابلة للنفجار، قبلت الوليات املتحدة والأوروبيون باإجراء 
�سل�سلة من املحادثات الأ�سبوع املقبل مع رو�سيا التي اقرتحت اتفاقات للحد من 

تو�سع حلف �سمال الأطل�سي )ناتو( على اأبوابها.
ملناق�سة  م�ستعدون  اإن��ه��م  الأم��رك��ي��ون  امل�����س��وؤول��ون  وي��ق��ول 
خماوف اجلانبني - لكنهم اأو�سحوا اأي�سا اأن معظم املطالب 

الرو�سية غر مقبولة.
التاريخ  ال�����س��اد���س والأرب���ع���ني يف  ال��رئ��ي�����س  اأن  ي��ب��دو  ل��ذل��ك 
اإذ  املناف�سة  القوة  باتفاق كبر مع  يهتم كثرا  الأمركي ل 
ان الهدف الأكرب ملوا�سلة احلوار بالن�سبة له هو منع تفاقم 

الأزمة ممررا يف الوقت نف�سه حتذيراته.
مركز  يف  كينان  معهد  م��دي��ر  روجان�سكي  ماثيو  ويلخ�س 
اإعادة  م�ساألة  �سيء  ك��ل  قبل  “اإنها  قائل  للأبحاث  ويل�سن 
اأعمق  اأج����ل ح����وار  ال�����س��ح��ي��ح م���ن  اإىل م�����س��اره��ا  ال��ع��لق��ات 
ودبلوما�سية وتوا�سل اأكرث فاعلية لن يف�سيا اإىل حل نهائي 
اأف�سل لهذه امل�ساكل لتجنب  اإدارة  جلميع امل�ساكل ولكن اإىل 

انت�سارها«.
“عواقب  اإنه هدد نظره الرو�سي مبا�سرة ب�  قال جو بايدن 

غزو  ق��رر  اإذا  قبل”  م��ن  مثلها  راأى  اأن  ي�سبق  مل  اقت�سادية 
اأوكرانيا.

عنها  تتحدث  مل  لو  حتى  الطاولة  على  املطروحة  العقوبات  تكون  اأن  وميكن 
وا�سنطن بالتف�سيل، قا�سية جدا على القت�ساد الرو�سي.

ميكن للغربيني اأول اإدراج املزيد من املقربني لفلدمير بوتني على لوائحهم 
ال�سوداء، مما يحرمهم من الو�سول اإىل اأ�سولهم يف اأمركا اأو اأوروبا.

الغربية  التقنيات  وت�سدير  رو�سيا  ال�ستثمارات يف  “جتفيف”  اأي�سا  وميكنهم 
اإىل هذا البلد، كما حذر ال�سفر الأمركي ال�سابق يف كييف وليام تايلر نائب 

رئي�س مركز الأبحاث التابع ملعهد الوليات املتحدة لل�سلم.

عزل  اأي  النووي”،  “اخليار  ي�سمى  ما  اإىل  باللجوء  التهديد  ميكنهم  واأخ��را 
ت�سمح  التي  العاملي  التمويل  يف  الأ�سا�سية  الأداة  “�سويفت”  نظام  عن  رو�سيا 

للم�سارف بتداول الأموال.
ال�سلبية  اأخ��را ب�سبب تداعيتها  اإل خيارا  اأن تكون  لكن هذا اخلطوة ل ميكن 
على القت�ساد الأوروبي والأمركي، لكن الرو�س �سيكونون “اأكرب اخلا�سرين”، 

على حد قول وليام تايلر.
ال�سماح  بعدم  الأملانية  الدبلوما�سية  تهدد  اإذ  الطاقة  بورقة  اأي�سا  الغرب  ولوح 
بت�سغيل خط اأنابيب الغاز “نورد �سرتمي2” بني رو�سيا واأملانيا امل�سروع العزيز 

على قلب مو�سكو، يف حالة حدوث مزيد من الت�سعيد الرو�سي.
اأعلن جو بايدن اأنه ل ينوي جر اأكرب قوة العامل اإىل نزاع جديد يف اخلارج.

امل��ب��ا���س��ر، حذر  ال��ت��دخ��ل  اإىل ح���د  ال���ذه���اب  ل��ك��ن وم���ن دون 
اإىل  الأ�سلحة  م��ن  امل��زي��د  اأن��ه��م �سر�سلون  م��ن  الأم��رك��ي��ون 
اأوكرانيا يف حالة وقوع هجوم رو�سي، وميكنهم اأي�سا جتهيز 

ميلي�سيات حملية.
وميكن اأن تزود الوليات املتحدة اأي�سا حلفاءها الأوكرانيني 
طائرات  طلعات  ع��دد  زي���ادة  ع��رب  ا�ستخباراتية  مبعلومات 
يف  �ستلبي،  اإنها  خ�سو�سا  قالت  بايدن  اإدارة  لكن  ا�ستطلع. 
حال غزو رو�سي لأوكرانيا، طلبات اإر�سال تعزيزات - اأي ن�سر 
)اإ�ستونيا  لرو�سيا  املتاخمة  الناتو  دول  اأمركية - من  قوات 

ولتفيا وليتوانيا وبولندا(.
واأكد وليام تايلر اأن “هذا هو بال�سبط ما ل يريده بوتني، 
لذلك اإذا قرر الغزو، ف�سيح�سل بال�سبط على ما ل يريده«.

يف املا�سي، حتى العقوبات ال�سديدة مل تقنع الرئي�س بوتني 
بالرتاجع خ�سو�سا بعد �سم �سبه جزيرة القرم.

اأن تنقل بو�سوح اإىل  لهذا ال�سبب، حتاول وا�سنطن هذه املرة 
الكرملني ما �سيكون رد الفعل الغربي قبل اأن تتحرك.

اأن توؤذي  اأن الوليات املتحدة ميكن  اأحد ي�سك يف  “ل  وقال ماثيو روجان�سكي 
واأ�ساف “ال�سوؤال هو: هل هذا كاٍف لتغير �سلوك رو�سيا؟  رو�سيا اقت�ساديا”. 
هي  ذل��ك  فيها  ينجح  اأن  ميكن  التي  الوحيدة  الفر�سة  اأن  التاريخ  علمنا  وق��د 

�سياغة التهديدات م�سبقا«.
من جهته، راأى وليام تايلر اأنه “يجب ردع” فلدمير بوتني عن التحرك عرب 
“لكن هل �سيكون الأم��ر كذلك؟ رجل واحد فقط ميكنه  كل هذه التهديدات، 

الإجابة على هذا ال�سوؤال«.

الأمم املتحدة تاأمر النيجر بتعليق طرد 8 �سخ�سيات رواندية 
•• بورت اأو برن�س-رويرتز

حاولوا  م�سلحني  اإن  بيان  يف  ه��ري،  اأرييل  هايتي،  وزراء  رئي�س  مكتب  ق��ال 
اغتياله خلل حفل مبنا�سبة ذكرى ا�ستقلل البلد يوم ال�سبت املا�سي.

واأ�ساف يوم الثنني اأن “قطاع طرق واإرهابيني” حاولوا قتل رئي�س الوزراء 
بالر�سا�س يف كني�سة مبدينة جوناييف يف �سمال البلد اأثناء مرا�سم اإحياء 
الذكرى 218 ل�ستقلل البلد. واأظهرت لقطات م�سورة ن�سرت على و�سائل 
بينما  �سياراتهم،  �سوب  يهرعون  وم�ساعديه  ه��ري  الجتماعي  التوا�سل 

فتحت جمموعة م�سلحة النار خارج الكني�سة يف جوناييف.
واأ�سارت و�سائل اإعلم حملية اإىل احتمال �سلوع ع�سابات يف اإطلق النار، الذي 

اأ�سفر عن مقتل �سخ�س واإ�سابة اثنني اآخرين. و�سددت الع�سابات  اإنه  قالت 
يف  موي�س  جوفينيل  الرئي�س  اغتيال  منذ  هايتي  من  مناطق  على  قب�ستها 
“جماعات م�سلحة”.  باأنه من عمل  ال�سرطة احلادث  يوليو متوز. وو�سفت 
اإعلم  وقبيل الواقعة وجه زعيم ع�سابة حملية تهديدات لهري يف و�سائل 
حملية. وقال مكتب رئي�س الوزراء اإن اأوامر اعتقال �سدرت بحق امل�ستبه بهم 

الذين اأطلقوا النار على موكب هري.
وج���دد ال��ه��ج��وم امل��خ��اوف ب�����س��اأن ���س��لم��ة امل�����س��وؤول��ني يف ه��اي��ت��ي م��ن��ذ اغتيال 
الرئي�س. واأدى هري، الذي تواجه حكومته حتديات مت�ساعدة ل�سرعيتها، 
اليمني رئي�سا للوزراء بعد اأ�سبوعني فقط من اغتيال موي�س على يد مرتزقة 

م�ستبه بهم. ومل حتدد هايتي بعد موعدا لنتخاب خليفة ملوي�س.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأمرت الأمم املتحدة النيجر “بتعليق” قرارها طرد ثماين 
رواندا  يف  ال�سابق  الهوتو  نظام  يف  ال�سخ�سيات  كبار  من 
م�سوؤولني عن الإب��ادة اجلماعية للتوت�سي يف 4991 كما 

اأعلن م�سوؤول يف الأمم املتحدة لوكالة فران�س بر�س.
وقالت الأمم املتحدة اإن هذه الأوامر �سدرت يف 13 كانون 
اإىل ممار�سة  املدعوة  الدولية  “الآلية  الأول-دي�سمرب عن 
الوظائف املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني”، املكلفة بع�س 
املحكمة  ال�سابق  يف  تتولها  كانت  التي  الأ�سا�سية  “املهام 

الدولية  اجلنائية  واملحكمة  ل��روان��دا  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
الأمم  با�سم  متحدث  و���س��رح  ال�سابقة”.  ليوغو�سلفيا 
املتحدة يف نيويورك لفران�س بر�س الثنني اأن اأوامر ق�ساة 
الروانديني  طرد  بوقف  النيجر  تطالب  التي  “الآلية” 
للأمم  التابعة  الهيئة  ه��ذه  م��وق��ع  على  ن�سرت  الثمانية 
دبلوما�سية”  “لأ�سباب  تطرد  اأن  نيامي  وق��ررت  املتحدة. 
امل�سوؤولني  الهوتو  نظام  يف  ال�سابقة  الثماين  ال�سخ�سيات 
متت  ال��ذي��ن   ، 499 يف  للتوت�سي  اجلماعية  الإب����ادة  ع��ن 
اإع��ادة التوطني” يف النيجر  “اتفاق  ا�ست�سافتهم مبوجب 

املوقع مع الأمم املتحدة يف 51 ت�سرين الثاين-نوفمرب.
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يف  بالبقاء  ال��ث��لث��اء  اأم�����س  ال�سكان  نيودلهي  يف  ال�سلطات  اأم���رت   
الإ�سابات  ازادت  اأن  بعد  الأ���س��ب��وع  نهاية  ع��ط��لت  خ��لل  منازلهم 
بكوفيد-19 يف املدينة لأربعة اأمثالها خلل اأ�سبوع. واأ�سيب رئي�س 
اأمام  كلمة  اإلقائه  واح��د فقط من  يوم  بعد  بالعدوى  الولية  وزراء 

جتمع انتخابي دون ا�ستخدام كمامة.
وكان رئي�س وزراء دلهي اأرفيند كيجريوال من بني 37379 اإ�سابة 
جديدة بكوفيد-19 �سجلت يف الهند خلل الأربع والع�سرين �ساعة 

املا�سية. وبلغت الوفيات يف اليوم ال�سابق 124.
اأيلول  �سبتمرب-  ب��داي��ة  منذ  يومي  اإ���س��اب��ة  معدل  اأع��ل��ى  ه��ذا  ويعد 
ويعتقد اخلرباء اأن املتحور اأوميكرون �سريع النت�سار بداأ يحل حمل 
مثل  اأماكن  يف  الإ�سابات  اأح��دث موجة من  دلتا مع ظهور  املتحور 
نيودلهي رغم اأن ال�سلطات تقول اإن عدد من يدخلون امل�ست�سفى مل 

يرتفع بعد.
اإ�سابة جديدة يوميا.  اآلف حالة  اأربعة  اأكرث من  وت�سجل نيودلهي 
الرغم  على  اإن��ه  �سي�سوديا  ماني�س  الولية  وزراء  رئي�س  نائب  وق��ال 
من اأن املر�سى تظهر عليهم اأعرا�س خفيفة اأو ل تظهر ويتماثلون 
لل�سفاء �سريعا، �سيتعني على ال�سكان البقاء يف منازلهم اأيام ال�سبت 

والأحد للحد من انت�سار الفرو�س.
وذكر يف موؤمتر �سحفي اأنه �سيتعني على معظم املكاتب جعل ن�سف 
موظفيها يعملون من املنزل. واأ�ساف اأنه يتعني على امل�سابني البقاء 
التعامل مع  امل�ست�سفيات من  تتمكن  الإمكان حتى  يف منازلهم قدر 

احلالت الأكرث خطورة.

 
الهجوم  الأم��ري��ك��ي يف  ال��ك��وجن��ر���س  ي��ج��ري��ه  ال���ذي  التحقيق  ي��ب��داأ   
الدامي الذي �سنه اأن�سار الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب يف ال�ساد�س 
من يناير- كانون الثاين على مبنى الكوجنر�س جل�سات علنية ملدة 
اأ�سابيع �ست�سلط ال�سوء على التحقيق مع ا�ستداد احلملة النتخابية 

لنتخابات التجديد الن�سفي يف نوفمرب - ت�سرين الثاين.
حرب  منذ  الكوجنر�س  على  ه��ج��وم  اأ���س��واأ  يف  التحقيق  اإج����راء  ومت 
جلنة  واأج���رت  الآن.  حتى  كبر  حد  اإىل  مغلقة  جل�سات  يف   1812
6 ي��ن��اي��ر- ك��ان��ون الثاين  جمل�س ال��ن��واب اخل��ا���س��ة ب��ه��ذا الأم����ر يف 
م��ق��اب��لت م���ع اأك����رث م���ن 300 ���س��اه��د ح���ول اأع���م���ال ال��ع��ن��ف التي 
يف  هزميته  اإل��غ��اء  اإىل  ي�سعون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ت��رام��ب  اأن�سار  ارتكبها 
لإنهاء  اللجنة  اأع�����س��اء  ويت�سابق  عليها.  ت��رام��ب  ورد  الن��ت��خ��اب��ات 
ويدرك  الثاين.  ت�سرين  نوفمرب  من  الثامن  انتخابات  قبل  عملهم 
باللجنة  ال�سبعة والع�سوان اجلمهوريان  الأع�ساء الدميوقراطيني 
يف  الأغلبية  اجلمهوريون  ا�ستعاد  اإذا  تتوقف  اأن  ميكن  جهودهم  اأن 

جمل�س النواب وفقا ملا ترجحه التوقعات.
 
 

جنوب  برملان  يف  احلريق  على  الثلثاء  اأم�س  �سباح  ال�سيطرة  متت 
افريقيا الذي اندلع على مدى يومني، كما اأعلن الناطق با�سم جهاز 

الإطفاء يف املدينة جرماين كارليز لوكالة فران�س بر�س.
لفرتة  بعدما خمد  الثنني  بعد ظهر  اندلع جم��ددا  وك��ان احلريق 
قوية.  رياح  و�سط  م�ساء  اإخماده  على  الطفاء  رجال  وعمل  وجيزة، 
“لقد تاأججت النران ب�سبب الرياح القوية من جهة  وقال كارليز 
عليها  ال�سيطرة  من  متكنوا  الط��ف��اء  رج��ال  لكن  ال�سرقي  اجلنوب 
قبيل منت�سف الليل” )22،00 ت غ(. واأ�ساف اأن النران “جتددت 
لبع�س الوقت قبل خم�س �ساعات )3،00 ت غ( لكن عنا�سر الطفاء 

متكنوا من اإخمادها«.
وحواىل  املكان  يف  الطفاء  جلهاز  �ساحنات  اأرب��ع  تواجدت  و�سباحا، 
اأو�سح  كما  النهار”  خلل  الو�سع  تطور  “ملتابعة  اإطفائيا  ع�سرين 
مدمرة  ال��ن��واب  فيها  يجل�س  التي  القاعة  كانت  والأح���د  املتحدث. 
بالكامل. يف هذا الق�سم الأحدث من املبنى ال�سا�سع الذي ي�سم ثلثة 
بادئ  يف  الط��ف��اء  رج��ال  ا�سطر  خمتلفة،  حقبات  يف  �سّيدت  مباين 
الأمر اىل الرتاجع الحد يف مواجهة كثافة النران قبل ان يعملوا 
على اخمادها ليل. األقي القب�س على رجل يبلغ من العمر 49 عاما 
يف الربملان الأحد بتهمة “ال�سطو واحلريق املتعمد” و�سيمثل اأمام 
الق�ساء الثلثاء. واندلع احلريق فجر الأحد يف اأقدم جناح باملبنى 

الذي اجنز بناوؤه العام 1884. 

عوا�سم

نيودلهي

جوهان�سربغ

وا�سنطن

 مقتل �سابطني اإ�سرائيليني 
اإثر حتطم مروحية ع�سكرية 

•• القد�س-اأ ف ب

اأع��ل��ن اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي ف��ج��ر اأم�����س ال��ث��لث��اء اأّن اث��ن��ني م��ن �سباطه 
حتطم  اإث��ر  الثنني  ليل  اخل��ط��ورة  متو�سطة  بجروح  ثالث  واأ�سيب  قتل 
فتح  اأّن��ه  اإىل  م�سراً  تدريبية،  رحلة  اأثناء  املتو�سط  البحر  يف  مروحيتهم 
اإّن املروحية البحرية وهي من  حتقيقاً يف احل��ادث. وقال اجلي�س يف بيان 
طراز “اأتاليف” كان على متنها طاقم من ثلثة اأف��راد حني حتّطمت يف 

البحر قبالة �سواحل مدينة حيفا )�سمال( اأثناء مهمة تدريبية.
اإنقاذ، مبا فيها طواقم  اأّن��ه فور وقوع احل��ادث هرعت فرق  واأو�سح البيان 
طياران  وه��م  الثلثة  الطاقم  اأف��راد  لنت�سال  الإ�سرائيلية،  البحرية  من 
و”مراقب جوي«. واأ�ساف اأّنه بعد انت�سال ال�سباط الثلثة جرت حماولت 
لإنعا�س الطيارين لكّنهما فارقا احلياة، يف حني اأّن املراقب اجلوي “اأ�سيب 
هما  م�سرعهما  لقيا  ال��ل��ذان  وال�سابطان  اخل��ط��ورة«.  متو�سطة  ب��ج��روح 
اللفتنانت كولونيل اإيرز �سحياين والكابنت حني فوغيل. واعلن م�ست�سفى 
اأمر قائد �سلح  رامبام ان ال�سابط امل�ساب حالته م�ستقرة. واإثر احلادث 
التدريبات اجلوية  اأميكام نوركني بتجميد كل  الإ�سرائيلي اجلرال  اجلو 
وبوقف ا�ستخدام مروحيات اأتاليف موؤقتاً، كما �سّكل جلنة برئا�سة �سابط 
كبر للتحقيق يف اأ�سباب هذا احلادث. ومل ي�سر اجلي�س يف بيانه اإىل الأ�سباب 

املحتملة لهذا احلادث الذي نادراً ما ي�سهد مثله �سلح اجلو الإ�سرائيلي.

بعد زحف الفقر والوباء.. كيف غري لبنانيون عاداتهم الجتماعية؟

�سحف عربية: حركة النه�سة حتت مق�سلة 25 يوليو

جريوزاليم بو�ست: اللبنانيون �سئموا حزب اهلل
رئا�سياً  مر�سوماً  ع��ون  وق��ع  نف�سه،  الوقت  ويف   .. العالقة  يف  النظر  اإعادة 
يوافق فيه على اإجراء النتخابات الربملانية يف 15 مايو )اأيار( املقبل، اأي بعد 

�سهرين من املوعد الذي 
حدده الربملان �سابقًا.. ويت�ساءل املحللون اإذا كان التيار الوطني احلر يفكر 
حقاً يف اإعادة النظر يف علقاته مع حزب اهلل، يف ظل اقرتاب موعد الإنتخابات 
الربملانية، وتكرث التكهنات عن دللت هذه الت�سريحات التي ت�سر اإىل ا�ستياء 
ال�سوؤون  يف  اخلبر  ليفانوين  م��وران  ويقول  لبنان.  يف  اهلل  ح��زب  من  متزايد 
ال�سورية واللبنانية يف مركز مو�سى دايان للدرا�سات ال�سرق اأو�سطية والإفريقية 
مرفاأ  انفجار  بعد  خا�سًة  يت�ساعد،  الإ�ستياء  اأن  “يبدو  اأب��ي��ب:  تل  جامعة  يف 
بروت.  ووعد ح�سن ن�سراهلل، بتوفر حل لأزمة الطاقة، لكن حماولته جللب 
�سفن النفط من اإيران، ف�سلت. ومل ينجح يف فعل �سيء ذا معنى. ولذلك، عندما 
يقول عون ما يقوله، فاإنه ل ي�ستهدف فقط م�سامع الغرب، بل كذلك اجلمهور 

املحلي، الذي ل يبدو �سعيداً مبا يفعله حزب اهلل«. �سمعة حزب اهلل.. ويعترب 
ال�سحايف والباحث اللبناين بيار عقل اأن الأزمة القت�سادية وال�سيا�سية، اأثرت 
قد  اهلل  اأن حزب  “اأعتقد  وق��ال:  و�سعبيته.  اهلل،  �سمعة حزب  ب�سكل كبر على 
انتهى من حيث ال�سعبية. واأقدر اأن %80  من الناخبني، �سده. وعلوة على 
ميلكون  كانوا  لو  وحتى  الآخرين.  مثل  جائعون  اللبنانيني  ال�سيعة  فاإن  ذلك، 
اأمواًل يف البنوك، فاإنه ل ميكنهم �سحبها، على اعتبار اأنه ل ميكن �سحب اأكرث 
من 400 دولر كل �سهر، النا�س فقراء. وعندما يذهبون اإىل ال�سيدلية ل�سراء 
اأو  اإيرانيني  اإذا مل يكونوا  بع�س احلليب لأطفالهم، ل ي�ستطيعون دفع ثمنه، 
من نا�سطي حزب اهلل. كما اأنه تعني على حزب اهلل اأي�ساً خف�س رواتب مقاتليه، 
�سراعاً  ثمة  ف��اإن  وهكذا،  الأم���وال.  الذين ميلكون  الوحيدون  اأنهم  يبقى  لكن 

طبقياً بني الأغنياء املقربني من حزب اهلل، والذين يفتقرون اإىل كل �سيء«.

ي�سري  الإ�سرائيلي  الباحث  يقول  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  ينته..  مل  التحالف 
حتالفهما  ف���اإن  وب��ا���س��ي��ل،  ع���ون  ب��ه��ا  اأدىل  ال��ت��ي  الت�سريحات  “رغم  ه�����ازران: 
م�سيفاً اأن “النتخابات قادمة، وعليه،  ال�سيا�سي مع حزب اهلل، مل ينته بعد”، 
من ال�سعب ت�سور اأن الكلمات �ستلغي الولءات ال�سيا�سية والتحالفات. كما اأن 
حزب اهلل لي�س جزءاً من النخبة ال�سيا�سية اللبنانية التقليدية التي يقع عليها 
التي يريد حزب اهلل  اللوم يف الأزم��ة القت�سادية احلالية. وهذه هي ال�سورة 

تعميمها«. 
واأ�سار هازران اإىل اأن حزب اهلل م�سمم على منع ح�سول م�سكلة مع امل�سيحيني 
“الأمر الذي يف�سر رد فعله املح�سوب على اإطلق النار يف بروت يف 14 اأكتوبر، 
حيث قتل �سبعة اأ�سخا�س خلل تظاهرة نظمها احلزب وحركة اأمل، للمطالبة 

باإق�ساء القا�سي طارق البيطار الذي يحقق يف انفجار املرفاأ«.
وراأى اأن “حزب اهلل لي�س معنياً باإ�سعال حرب اأهلية يف لبنان، كما اأنه ل يريد 

•• القد�س-وكاالت

تناولت ك�سينيا �سفيتلوفا يف �سحيفة “جروزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية العلقة 
الرئي�س  �سهر  با�سيل  ج��ربان  برئا�سة  احل��ر،  الوطني  والتيار  اهلل  ح��زب  ب��ني 
مي�سال عون، م�سرة اإىل اأن با�سيل بادر اأول الأمر، اإىل مهاجمة احلزب، حمذراً 
من “عواقب �سيا�سية” اإذا وا�سل عرقلة انعقاد جمل�س الوزراء. ثم اأدىل عون 
يفكك  ال��ذي  واملتعمد  امل��ربر  “التعطيل غر  اإن  قائًل  بت�سريح مماثل،  نف�سه 
الدولة ويوؤدي اإىل انهيارها، يجب اأن يتوقف«. ومل جتتمع احلكومة اللبنانية 
اأكتوبر-ت�سرين الأول. والتيار الوطني احلر حليف حزب اهلل يف الربملان  منذ 
اللبناين، وانتخب عون رئي�ساً يف 2016 بف�سل دعم احلزب بعد 29 �سهراً من 
ببا�سيل، �ساحب  بالتنديد  الرد على عون  اإىل  و�سارع احلزب  الرئا�سي.  الفراغ 

الطموحات الرئا�سية، ما اأوحى باأن با�سيل ميكن اأن يخ�سر دعم احلزب.

•• بريوت-وكاالت

اأح���دث���ت الأزم�������ات امل��ت��لح��ق��ة يف ل��ب��ن��ان، ل ���س��ي��م��ا يف 
القت�ساد وال�سحة من جراء تف�سي وباء كورونا، حتول 
ج��وه��ري��ا يف ال���ع���ادات الج��ت��م��اع��ي��ة، ف��ت��غ��رت طقو�س 

الأفراح والأحزان عما كانت عليه من ذي قبل.
ب�”اجلمعات”،  ي��ع��رف  م��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ول  ه���ذا  وزح����ف 
بعدما اأدت الأزمات اإىل اهتزاز البنية الجتماعية، بدءا 
الجتماعي،  التباعد  فر�ست  التي  كورونا  جائحة  من 
النا�س  ق��درة  وتراجع  القت�سادية  الأزم��ة  اإىل  و�سول 
اأفراحا  امل��ن��ا���س��ب��ات،  بع�س  اإح��ي��اء  تكاليف  حتمل  على 

واأتراحا.
الجتماعية،  املنا�سبات  زخ��م  م��ن  القليل  اإل  يبق  ومل 
بالعادات  تتم�سك  زال��ت  م��ا  التي  الفئة  اإن  يقال  فيما 
القدمية رغم الأعباء املادية، تقوم بذلك يف اإطار مبداأ 
اأي اأنها تكلف نف�سها ما ل تطيق يف  “تتداين لتتزين”، 

�سبيل البحث عن اإبهار الآخر باملظاهر.

منا�سبات خافتة
ب��روت، ملوقع  اأب��و �سامر مو�سى، وهو من �سكان  يقول 
اأدرك كيف  “لغاية اللحظة مل  “�سكاي نيوز عربية”: 
مرت وفاة والدي بطريقة غريبة وغر معتادة. �سارك 
يف مرا�سم دفنه اأفراد العائلة فقط بعدما كانت قاعات 

العزاء تعج باملعزين يف ال�سابق«.
كما قالت ملى )30 �سنة(: “مل اأمتكن من اإلقاء النظرة 
الأخرة على وجه والدتي التي توفيت بفرو�س كورونا 
وفاتها، حتى  فور  دفنت  بل  العادة،  كما جرت  ووداعها 
اإن طقو�س تقدمي واجب ال�سيافة يف العزاء تغرت، اإذ 
باتت تقت�سر على تقدمي زجاجات املياه فقط يف بع�س 
الأحيان ب�سبب الأو�ساع القت�سادية من جهة، وخ�سية 

انت�سار كورونا من جهة ثانية«.

•• عوا�سم-وكاالت

�سكل قرار وزارة الداخلية التون�سية، 
ال���ق���ي���ادي و����س���ن���دوق حركة  ب��و���س��ع 

النه�سة الإخ��وان��ي��ة الأ���س��ود، ن��ورال��دي��ن ال��ب��ح��ري يف 
والتزوير”  الإره��اب  “�سبهة  بتهمة  اجلربية،  الإقامة 
منعرجاً جديداً خطراً جتد فيه احلركة نف�سها فجاأة 
وهي التي مل تتعاف بعد من �سدمة جتميد الربملان، 
يف  �سعّيد  قي�س  الرئي�س  من  بقرار  اأع�سائه  وملحقة 

25 يوليو -متوز املا�سي.
ووفق �سحف عربية �سادرة اأم�س الثلثاء، �سنت حركة 
ق�سية  ت��ف��ج��ر  ب��ع��د  ممنهجة  ت�����س��وي��ه  ح��م��ل��ة  النه�سة 
القب�س على نائب زعيم احلركة نورالدين البحري، 
اأح���د اأب���رز ق���ادة احل��رك��ة على ام��ت��داد اأرب��ع��ة ع��ق��ود، ما 
التي  احلركة  لها  تعر�ست  التي  ال�سدمة  ق��وة  يعك�س 
ت�سببت يف  التي  الرئي�س،  ق��رارات  تتجاوز خملفات  مل 
ما  �سفوفها،  يف  وان�سقاقات  ا�ستقالت  عا�سفة  اإط��لق 
با�ستهداف  ال�ستاب،  مللمة  حماولة  على  للعمل  دفعها 

الأجهزة الأمنية والق�سائية يف تون�س.

رجل الظل الغام�ص
اإىل  اللندنية،  ال��ع��رب  �سحيفة  تعر�ست  ال�سياق،  ويف 
اعتقال  خرب  على  املطبق  النه�سة  حركة  �سمت  �سبب 
قيادي الظل الآخر، فتحي البلدي، اأحد املتهمني بقيادة 
اجلهاز ال�سري للحركة، والذي �سغل منا�سب خطرة 
يف وزارة الداخلية التون�سية، منذ �سيطرة احلركة على 

ال�سلطة بعد 2011.
اأو�ساط �سيا�سية تون�سية عن �سمت النه�سة  وت�ساءلت 
ت��ع��م��د احلركة  اإىل  م�����س��رة  ال���ب���ل���دي،  اع���ت���ق���ال  ع��ل��ى 
الرجل  ع��ل��ى  اأك���رث  ال�����س��وء  ت�سليط  لتجنب  ال�����س��م��ت 
ومهامه واأدواره، ما قد يعيد اإىل الواجهة ملف اجلهاز 
املوؤ�س�سة الأمنية، وتورط احلركة يف  ال�سري واخرتاق 
القياديني  واغتيال  اإرهابيني،  وحماية  الإره���اب،  دع��م 

الي�ساريني الراحلني �سكري بلعيد وحممد الرباهمي.
ولحظت هذه الأو�ساط اأنه يف الوقت الذي تتحرك فيه 
وتاأليف ق�س�س،  البحري  و�سع  ملتابعة  بقوة  النه�سة 
اجلربية،  الإق��ام��ة  حتت  وو�سعه  اعتقاله  طريقة  عن 
فاإنها اأغفلت اأي حديث اأو اإ�سارة اإىل البلدي ومل تكلف 
اأن  رغم  اإليه،  املوجهة  والتهم  و�سعه  حمامياً مبتابعة 
الرجل كان مبثابة وزير دولة على امتداد عقد تقريباً 
يف خدمة احلركة وقياداتها، ومل يغادر من�سبه اإل بعد 

25 يوليو -متوز املا�سي.

اإل  اأف��راده��ا  اأح���د  بفقدان  ت�سعر  ل  املتوفى  ال�سخ�س 
عندما ينق�سي بع�س الوقت، نظرا لحت�سان املجتمع 
الطعام لأهل  وتاأمني  املتكررة  الزيارات  لها من خلل 
�ساروا  امل��ي��ت  اأه���ل  لكن  اأح��ي��ان��ا،  عندهم  واملبيت  امل��ي��ت 

يح�سون باأمل الفراق ب�سبب الوحدة«.
امتد  “التغير  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  وي�سيف 
اإىل مرا�سم الزواج واخلطوبة اأي�سا، التي �سارت تعقد 
يف اأ���س��ي��ق ن��ط��اق وت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى الأه����ل ف��ق��ط عندما 

تقام«.
زفة  للعادات فل  مغاير  اإىل حد  اأخ��را  الأم��ر  وو�سل 

عري�سا  “كنت  ها�سم:  ال�ساب  يقول  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
زفايف  حفل  تابعا  فقد  وال���دي،  ح�سور  دون  ل��وح��دي  
املقت�سب عرب �سا�سة الهاتف من خلل مواقع التوا�سل، 

وال�سبب هو اإقفال املطارات يف عام 2020«.
كما تقول هيا التي كانت تنتقي خامت اخلطوبة يف اأحد 
حملت املجوهرات يف بروت: “الأ�سبوع املقبل �سيكون 
فقط”.  اأ�سخا�س   10 و�سيح�سره  ق��راين  عقد  حفل 
يحدث  م��ا  اجلنوبية  ال��ب��ل��دات  اإح���دى  خم��ت��ار  وي�سف 
لطقو�س الوفاة، لدى حديثه عن تغر عادات املجتمع 
“كانت عائلة  البلدات والقرى:  اللبناين، خ�سو�سا يف 

القوات الأمنية نفذت ما �سدر يف �ساأنه من بطاقة جلب 
ق�سائية وقامت بعملها يف اإطار القانون«.

مواجهة؟
و�سع  اإن  تون�س”  “يونيفر�س  م��وق��ع  ق���ال  وب�����دوره، 
قيد  البحري  نورالدين  النه�سة  حركة  رئي�س  نائب 
الأقامة اجلربية مع القيادي فتحي البلدي “قرار مل 
املحا�سبة،  اأنها فوق  التي كانت تعتقد  تنتظره احلركة 
وف���وق ال��ت��ت��ب��ع، ل��ك��ن اأق����دام وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى هذا 
له  يتيحها  �سلحيات  اإىل  فيه  اأ�ستند  ال��ذي  الإج���راء 
النظر يف  اإع��ادة  اإىل  �سيدفع احلركة  ال��ط��وارئ،  قانون 
عن  عزفت  النه�سة  اأن  املوقع  واأو�سح  ح�ساباتها«.  كل 
كانت  عندما  �سدها  ا�ستعملت  التي  القوانني  تعديل 
“حتى ت�ستعمله �سد خ�سومها  الفعلي للبلد  احلاكم 
خلل  وم��ن  القانون،  ه��ذا  �سحية  اليوم  نف�سها  لتجد 
العكرمي  �سعيدة  البحري  نورالدين  ردود فعل زوجة 
امل�ستقيل،  القيادي  واعتداء  الأم��ن  ملركز  اقتحامها  يف 

 قبل احلل واملحا�سبة!
من جهته قال “اإندبندنت عربية” اإن حركة النه�سة 
ال�ستقالت  ت��وايل  بعد  عميقة  اأزم��ة  يف  اليوم  تتخبط 
التهديدات  بعد  م�سرها  تنتظر  وباتت  �سفوفها،  يف 
الأحزاب  ُمقا�ساة  �سعّيد،  قي�س  الرئي�س  من  املُتتالية 
اإىل  �سمنية  اإ���س��ارة  يف  الأجنبي،  التمويل  يف  املتورطة 
اإم��ك��ان��ي��ة حل  ال��ن��ه�����س��ة، بينما حت���دث م��راق��ب��ون ع��ن 
وبع  اأجنبية.  التمويلت  يف  معه،  واملتورطني  احل��زب 
اإىل �سربة  تعر�ست احلركة  الداخلية،  الأزم��ة  �سدمة 
احلزب  رئي�س  ونائب  القيادي  باإيقاف  جديدة  موجعة 

وزير العدل الأ�سبق نورالدين البحري.
حزب  رئي�س  النا�سري،  �سرحان  ق��ال  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
البحري  ال��دي��ن  “نور  اإن  تون�س،  اأج��ل  م��ن  التحالف 
حتوم حوله �سبهات اإجرامية خطرة، وهو متورط يف 

ق�سايا عدة حني كان وزيراً للعدل«.
بداأت  ال��ب��ح��ري،  اإي��ق��اف  “بعد  اأن��ه  النا�سري  واع��ت��رب 
اإىل اأن  م�سراً  املوؤ�س�سة الق�سائية التون�سية تتعافى”، 

املتزوجني  اأح���د  ي��ق��ول  اإذ  ن�����س��وة،  ع��رو���س ول زغ��اري��د 
حديثا: “عر�سي كان خمت�سرا جدا فقد نقلت عرو�سي 
عادية  ثيابا  مرتدية  وحدها،  اأهلها  بيت  من  ب�سيارتي 

بي�ساء، فل داعي للف�ستان  دون احتفال«.

حياة ما بعد كورونا
احلياة  على  ال��ف��ردي  الطابع  زح��ف  ع��ن  �سئل  وعندما 
علم  يف  املخت�س  الباحث  اأو�سح  لبنان،  يف  الجتماعية 
الج��ت��م��اع ن���زار ح��ي��در، اأن احل��ي��اة يف م��رح��ل��ة م��ا بعد 

كورونا تختلف حتما عما كنا نعرفه من ذي قبل.
“عندما  واأ�ساف يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: 
ال�سلوكيات،  بالعادات الجتماعية وبع�س  الأمر  يتعلق 
ول  الأف����راح  يف  قائمة  الجتماعية  ال��ع��لق��ات  تعد  مل 
والزيارات  الجتماعية  العلقات  افتقدنا  الأح��زان،  يف 
وبتنا  ال�سلوك  وظيفة  ت��غ��رت  كما  ال��وب��اء،  م��ن  خ��وف��ا 
القبلت  وت��ب��ادل  ال�����س��لم  ذل��ك حتى يف طريقة  ن��رى 

ومل�س الأيدي«.
اأ�سرته  �سمن  للعي�س  املجتمع  “يتجه  الباحث:  و�سرح 
ال�سيقة كما نلحظ يف امل��اآمت وكذلك يف الأف��راح، من 
اأن تفر�س الطابع الفردي على  هنا ا�ستطاعت كورونا 

العلقات الجتماعية«.
الأزمات  اإىل  التحول  ه��ذا  اللبناين  الأك��ادمي��ي  ويعزو 
اأجربت  التي  املعي�سة،  وغ��لء  املتلحقة  القت�سادية 
ك��ث��ري��ن م��ن اأب���ن���اء ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى يف ل��ب��ن��ان على 
البتعاد عن الجتماعات املكلفة والبقاء يف املنازل بعيدا 

عن التجمعات اخلارجية.
طبيعيا،  التغير  ه��ذا  الجتماعي  اخلبر  اعترب  واإذ 
الأف���راد عن عاداتهم  ال�سعب تخلي  اأن��ه من  راأى  فقد 
عادات  “ثمة  اأن  اإىل  م�سرا  الي�سر،  بهذا  الجتماعية 
�ستبقى ومن املمكن اأن تعود، بينما قد ل يعود ال�سلم 

باليد على �سبيل املثال«.

عون  على  دي��ل��و  �سمر  قو�سني،  ب��ني 
اأمن نفهم العقلية التي ت�سود قيادي 
الأجهزة  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  يف  النه�سة 
اأنف�سهم  يعتربون  انهم  اإذ  الأمنية، 

فوق املحا�سبة«.
وبعد اإطلق احلركة حملة وا�سعة �سد قرار ال�سلطات 
التي  التحولت  ت��درك  مل  احلركة  اأن  يبدو  التون�سية، 
�سعار  “ترفع  احل��رك��ة  ك��ان��ت  فقد  تون�س،  على  ط���راأت 
ارتكبته من  �ستدفع �سريبة ما  اليوم  املظلومية لكنها 
�سنوات من حكمها هي  اأخطاء وجت��اوزات خلل ع�سر 
البحري  واإي��ق��اف  املعا�سر.  تون�س  ت��اري��خ  يف  الأ���س��واأ 
وال��ب��ل��دي وو���س��ع��ه��م��ا يف الإق���ام���ة اجل��ربي��ة ق��د يكون 
البداية لك�سف ملفات ثقيلة يطالب التون�سيون بفتحها 
العمومية،  امل��ال��ي��ة  م��ل��ف  اإىل  الغ���ت���ي���الت،  م��ل��ف  م��ن 
فهل  ذل���ك.  وغ��ر  الت�سفر،  ملف  اإىل  والتعوي�سات، 

�ستكون 2022، �سنة مواجهة جديدة؟«.

�ساعة املحا�سبة
اأما موقع �سبكة روؤية الإخبارية، فلفت اإىل اأن احلركة 
دمت بقرار اإيقاف البحري، مل جتد للرد على  التي �سُ
قرار قانوين، اإل اإطلق “ حملة ممنهجة �سد الأجهزة 
تعر�س  بذريعة  �سعّيد،  قي�س  الرئي�س  و�سد  الأمنية، 
نائب رئي�سها نور الدين البحري اإىل معاملة �سيئة يف 
الأمنية  واأجهزتها  الدولية  حماولة لت�سويه موؤ�س�سات 

والق�سائية«.
بغياب  اأن احلركة قوبلت  امل��وق��ع،  ذل��ك يلحظ  ورغ��م 
الراأي  وب��ان�����س��راف  معها،  ال��وا���س��ع  ال�سعبي  التعاطف 
اأو  ال�سيا�سيني،  حلفائها  من  قلة  اإل  دعمها،  عن  العام 
املنتمني اإليها،  حيث قال تون�سيون للروؤية، اإن “نائب 
يجب  ع���ادي  تون�سي  م��واط��ن  النه�سة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س 
ارتكب  اإذا  املواطنني  بقية  مثل  بالقانون  يحا�سب  اأن 

جتاوزات وجرائم«.
حامت  ال�سيا�سي  والنا�سط  الإع��لم��ي  ق��ال  ال�سياق  ويف 
الأمنية  للأجهزة  وجهت  التي  “النتقادات  اإن  بلحاج، 
غر مفهومة، خا�سًة اأن البحري كان وزير عدل وكان 
للقانون”،  املخالفة  املمار�سات  من  العديد  على  �ساكتاً 
التي  الكاأ�س  نف�س  من  يتجرع  “البحري  اأن  م�سيفاً 
جترع منها معار�سوه، ومعار�سو حكم النه�سة خا�سة 
م��ن ق��ي��ادات ال��ن��ظ��ام ال�����س��اب��ق«. واع��ت��رب اأن ب��ل��ح��اج، اأن 
الغنو�سي بعد غياب البحري، بات يف و�سع حرج، واأن 
ل  اأن  مفادها  له،  قوية  ر�سالة  البحري  على  القب�س 

اأحد فوق القانون، واأن املحا�سبة �ست�سمل اجلميع.
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�سهد حميط جمل�س النواب الليبي، 
وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
التي و�سفت  الثالثة،  عقد جل�سته 
ب�”امل�سارحة”،  الليبيني  بح�سب 
ال�ستحقاق  ت��اأج��ي��ل  اأ���س��ب��اب  ح��ول 
النتخابي الذي كان مقررا ال�سهر 

املا�سي.
يطالبون  لفتات  املحتجون  ورف��ع 
النتخابات  ب���اإج���راء  خ��لل��ه��ا  م��ن 
يف املوعد الذي اقرتحته املفو�سية 
يناير   24 يف  للنتخابات  العليا 
بنغازي  ����س���ه���دت  ك���م���ا  اجل���������اري، 
اأي�سا بالتزامن  وقفات احتجاجية 

مع اجلل�سة.
اإمعرف،  فرج  قال  ال�سياق،  يف هذا 
ب��ج��ام��ع��ة �سرت  الإع�������لم  اأ����س���ت���اذ 
ينتظر  الليبي  ال�سارع  اإن  الليبية، 

لتحديد  اجل���ل�������س���ة  ت���ل���ك  ن���ت���ائ���ج 
اخلطوات املقبلة يف احلالة الراهنة 

التي تعي�سها البلد.
بجامعة  الإع������لم  اأ���س��ت��اذ  وت���وق���ع 
ل�”�سكاي  ت�����س��ري��ح��ات��ه  يف  ����س���رت، 
الربملان  مي��دد  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
ف����رتة امل���رح���ل���ة احل���ال���ي���ة واإرج������اء 
يناير   24 ب��ع��د  مل���ا  الن���ت���خ���اب���ات 
اجل��اري، وه��ذا ما يرف�سه ال�سارع 

الليبي رف�سا تاما.
“للأ�سف  اإم�����ع�����رف  ف�����رج  وق������ال 
الربملان  داخ��ل  وتيار  توجه  هناك 
ي�سعى بكل قوة اإىل متديد املرحلة 
من  م�ستفيدون  لأن��ه��م  احل��ال��ي��ة؛ 
النتخابات  وب���اإج���راء  منا�سبهم، 
����س���ت���ك���ون ت����ل����ك ال������وج������وه خ�����ارج 

امل�سهد«.
يف  ال��وط��ن��ي��ة  “امل�سلحة  وت���اب���ع: 
الوقت الراهن هي تذليل العقبات 
اأمام  من جانب املوؤ�س�سات احلالية 
ما  ولكن  النتخابي،  ال�ستحقاق 
ي���ح���دث ه���و ال��ع��ك�����س مت���ام���ا؛ من 
ال�سارع يريد  اأجل م�سالح �سيقة، 
ال���س��ت��ح��ق��اق الن��ت��خ��اب��ي لأن����ه هو 
ال�سراع  فتيل  لنزع  الوحيد  احلل 

والقتتال الداخلي«.
النا�سطة  توقعت  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
احل��ق��وق��ي��ة اأح�����لم ال��ي��ع��ق��وب��ي اأن 
امل�سوؤولية  م��ن  ال���ربمل���ان  يتن�سل 
عرقلة  يف  اأي�������س���ا  ع��ل��ي��ه  امل���ل���ق���اة 
على  الثقل  و�سيو�سع  النتخابات، 

املفو�سية ورئي�سها عماد ال�سايح.

احلقوقية،  ال���ن���ا����س���ط���ة  واأك���������دت 
نيوز  ل�”�سكاي  ت�����س��ري��ح��ات��ه��ا  يف 
اأن الوقفات الحتجاجية  عربية”، 
�ست�ستمر؛  الربملان يف طربق  اأم��ام 
م���ن اأج�����ل ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى اإج�����راء 

العملية النتخابية.

 ال�سارع يوا�سل ال�سغط
اأ�سباب  ح����ول  اجل�����دل  م���ن  ح���ال���ة 
م�ستمر  ���س��غ��ط  ظ���ل  ال��ت��اأج��ي��ل يف 
فخلل  ال���ل���ي���ب���ي،  ال���������س����ارع  م�����ن 
املا�سي  الأ�سبوع  ال��ربمل��ان  جل�سات 
الربملان  مبنى  اأم��ام  املئات  تظاهر 

للمطالبة بالنتخابات.
الليبية  امل���دن  معظم  �سهدت  كما 
املحتجون  طالب  حيث  تظاهرات، 

ب�سرورة اإجراء النتخابات ك�سبيل 
التي  الفو�سى  من  للخروج  وحيد 
اأن  ت��ع��اين منها ال��ب��لد، م��وؤك��دي��ن 
الو�سع احلايل ل يحتمل الدخول 
للمربع  ال��ع��ودة  اأو  �سراع  حالة  يف 

الأول مرة اأخرى.
حت���رك���ات ال�������س���ارع ال��ل��ي��ب��ي الأي����ام 
امل��ا���س��ي��ة ���س��اح��ب��ت��ه��ا ر���س��ال��ة دعم 
وا�سنطن  اأع��ل��ن��ت  حيث  اأم��رك��ي��ة، 
تاأييدها لتحركات ال�سارع املطالب 
ب���������س����رورة اإج����������راء الن���ت���خ���اب���ات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��ربمل��ان��ي��ة؛ ل��ل��ب��دء يف 

بناء موؤ�س�سات �سرعية للبلد.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل����وزارة 
اخلارجية الأمركية، نيد براي�س، 
ال�سعب  اإن وا�سنطن تقف يف �سف 

لتعزيز  عملية  اأي  وتدعم  الليبي، 
حممل  ال������ب������لد،  ا����س���ت���ق���لل���ي���ة 
ال�سلطات الليبية املعنية م�سوؤولية 
للنتخابات  جديد  موعد  حتديد 

يف اأ�سرع وقت.
يف ه����ذا الإط�������ار، اأك����د الأك���ادمي���ي 
الليبي حممد الهلوي، اأن ال�سارع 
ي���ت���ن���ازل ع����ن موعد  ل����ن  ال��ل��ي��ب��ي 
النتخابي  ل��ل���س��ت��ح��ق��اق  ق���ري���ب 
بني  للخطر  عر�سة  اأ�سبح  ال���ذي 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��ت��ي حتاول 

التمل�س من تهمة التاأجيل.
واأو�سح الهلوي اأن الفرتة املقبلة 
التظاهرات  م��ن  ال��ع��دي��د  �ست�سهد 
والوقفات الحتجاجية؛ للمطالبة 
معظم  ت�سعى  ال��ذي  بال�ستحقاق 
اإف�ساله  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأج�������س���ام 
وا�ستمرار حالة ال�سراع والفو�سى 

و�سياع مقدرات ال�سعب.
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عربي ودويل

ــد راأيـــنـــا  ــق ل
اخلـــــــــــــوف 
تفكك  مــــن 
الـــــــدولـــــــة 
يتال�سى على 
ال�سنني ــر  م

�سوؤال يف و�سع معّقد ب�سكل خا�ص:

بعد تفكك الحتاد: هل توجد هوية وطنية رو�سية...؟
ا•• لفجر -�سريجي فيديونني –ترجمة خرية ال�سيباين

الذكرى  املنق�سي  العام  من  دي�سمرب  �سهر  �سادف        
الثالثني حلدث عاملي: تفكك الحتاد ال�سوفياتي. من 
التفكك,  ذاك  عن  املنبثقة  ع�سرة  اخلم�ص  الدول  بني 
عديدة,  نـــواٍح  مــن  ا�ستثناًء  الــرو�ــســي  الحتـــاد  يظل 

تتجاوز حجمه اأو وزنه الدميوغرايف اأو نفوذه ال�سيا�سي 
يف املنطقة. يف الواقع, م�سارها الجتماعي وال�سيا�سي 
مــن اجلمهوريات  عــن غــريهــا  رو�ــســيــا  الــفــريــد, ميــّيــز 

ال�سوفياتية ال�سابقة.
   هل توجد هوية وطنية رو�سية؟ لقد ف�سلت ال�سيا�سات 
ذت على مدى الثالثني عاًما املا�سية يف تقدمي  التي ُنِفّ

اإجابة وا�سحة على هذا ال�سوؤال -وهو اأمر معقد ب�سكل 
خا�ص, يف هذا البلد الذي يتميز بتنوع عرقي وثقايف 
املا�سي  مع  ملتب�سة  عالقة  تنمية  اإىل  ــوؤدي  وي كبري, 

ال�سوفياتي والإمرباطوري, على اأقل تقدير.
املا�سي ال�سوفياتي ل يزال حا�سرا

املا�سي  يــوا�ــســل  املـــجـــاورة,  ــا  ــي اأوكــران عك�ص  على     

للدولة  قــويــة  هــويــة  مــر�ــســاة  تــوفــري  ال�ســــوفياتي 
الرو�سية.

ع�سرين  طوال  معها  �سعت  التي  بيالرو�سيا  مثل  متاًما   
عاًما اىل بناء “دولة وحدة”, مل متجد رو�سيا اخلروج 
اأو  تاأ�سي�ص  اأ�سطورة  باعتباره  ال�سوفياتية  احلقبة  من 

ولدة وطنية جديدة.

   يتم الحتفال هناك بالن�سر الكبر 
احلدث  باعتباره   1945 مايو   9 يف 
امل���وح���د ال��رئ��ي�����س��ي، وال�����ذي ه���و يوم 
ي��وم رو�سيا،  اأك��رث بكثر م��ن  وط��ن��ي، 
ال�����ذي ي��ت��م الح���ت���ف���ال ب���ه م��ن��ذ عام 
1992 يف ذكرى اعتماد اإعلن �سيادة 
الحتادية  ال���س��رتاك��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
يونيو   12 يف  الرو�سية  ال�سوفياتية 
1990، اأو يوم الوحدة الوطنية )اأو 
ال�سعبية(. يتم الحتفال بهذا الأخر، 
 2005 ع������ام  م���ن���ذ  ن���وف���م���رب   4 يف 
امليلي�سيات  حت��ري��ر  ل���ذك���رى  اإح���ي���اء 
القوات  احتلل  من  ملو�سكو  ال�سعبية 
زمن  ونهاية   ،1612 عام  البولندية 
اللحق  النتخاب  م��ع  ال�سطرابات 

لأول قي�سر من �سللة رومانوف.
   لقد رفع احلكام احلاليون لرو�سيا، 
وال�ستينات  اخلم�سينات  يف  املولودون 
م���ن ال���ق���رن امل��ا���س��ي، ذك����رى الفرتة 
ال�سوفياتية املتاأخرة تدريجياً -�سنوات 
-اإىل   )1982-1964( بريجنيف 
م��رت��ب��ة امل��ث��ل الأع��ل��ى امل��ع��ي��اري، وهي 
منوذج للحتاد ال�سوفياتي “اجليد«.

ال�سيا�سية  العلوم     وبالن�سبة لأ�ستاذ 
�سورة  ه�����ذه  ج���ي���ل���م���ان،  ف����لدمي����ر 
م��ن��ّم��ق��ة ل��ن��ظ��ام ���س��وف��ي��ات��ي خ����اٍل من 
ال��ع��ي��وب امل��ت��اأ���س��ل��ة ف��ي��ه، م��ث��ل نق�س 
املنهجي  النتهاك  اأو  ال�سا�سية  امل��واد 

للحريات املدنية. 
وم����ن خ����لل ال����ت����ذرع ب��احل��ن��ني اإىل 
ال�سوفياتي،  الذهبي”  “الع�سر  هذا 
ب��وت��ني وحا�سيته  ف��لدمي��ر  ي��وا���س��ل 
و�سف انهيار الحتاد ال�سوفياتي باأنه 

“ماأ�ساة” و “كارثة«.
   بل واأك��رث من ذل��ك، يرمز الحتاد 
ال�سلطات  ن���ظ���ر  يف  ال�������س���وف���ي���ات���ي، 
اجليو�سيا�سية  ال��ق��وة  اإىل  ال��رو���س��ي��ة، 
ال���ت���ي ك���ان���ت مت���ار����س���ه���ا م��و���س��ك��و يف 
امل��ا���س��ي ع��ل��ى ج����زء م���ن ال���ع���امل بعد 
وبالتايل،  ال��ث��ان��ي��ة.  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب 
الحتاد  اإىل  العلنية  الإ����س���ارات  ف���اإن 
املعا�سرة  لرو�سيا  ت�سمح  ال�سوفياتي 
ب��ت��ربي��ر ط��م��وح��ات��ه��ا احل���ال���ي���ة، مع 
العظمى،  قوتها  ه��ال��ة  على  احل��ف��اظ 
والتي ترتجمها على وجه اخل�سو�س 
مكانة الع�سو الدائم يف جمل�س الأمن 

التابع للأمم املتحدة.
التي حملها  الذهنية،     ه��ذه احلالة 
تكري�سها  مت  ل�������س���ن���وات،  ال��ك��رم��ل��ني 
الد�ستور  مراجعة  مبنا�سبة  قانونًيا 
تن�س  ح��ي��ث   ،2020 ع���ام  ال��رو���س��ي 
الحت���اد  اأن  ع��ل��ى  الآن   67.1 امل����ادة 
“اخلليفة  اأو  “الوريث”  الرو�سي هو 

للحتاد ال�سوفياتي. قانونا”، 

نهاية امرباطورية؟
التاريخية  ال��رواي��ات  وعلى عك�س      
الحت���اد  ب��ع��د  م��ا  دول  طبقتها  ال��ت��ي 
رو�سيا  ف����اإن  الأخ�������رى،  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
اجلديدة حتافظ على علقة ملتب�سة 
م���ع ت��اري��خ��ه��ا الإم������رباط������وري. بعد 
ث��لث��ني ع���اًم���ا م���ن ���س��ق��وط الحت����اد 
ال�����س��وف��ي��ات��ي، واأك�����رث م���ن ق���رن على 
بقي  رومانوف،  اإمرباطورية  �سقوط 
الإمرباطورية  تنتهي  “اأين  ال�سوؤال 
اإجابة  ب����دون  الأمة؟”  ت���ب���داأ  واأي�����ن 
الرو�سية.  امل���ن���اق�������س���ات  يف  ن��ه��ائ��ي��ة 
الحتاد  بعد  م��ا  رو�سيا  حكام  ل  وف�سّ
لقراءة م�ستمرة  الرتويج  ال�سوفياتي 
للتاريخ الوطني، والتي تربط الأوقات 

مناه�س  خ��ط��اب  ن�سر  اأو  العرقية” 
يعترب  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى  ل��ل��ه��ج��رة. 
�سوبيانني،  ���س��رج��ي  مو�سكو  ع��م��دة 
اأن “اجلرمية العرقية” هي “اإحدى 
للعا�سمة  الرئي�سية”  امل�������س���اك���ل 
ا���س��ت��ب��دال العمال  ال��رو���س��ي��ة، وي��ري��د 
املهاجرين يف مواقع البناء باأ�سخا�س 
رو�س  مواطنني  اأي  اأعلى”،  “بجودة 

من املناطق املحيطة مبو�سكو.
   ومع ذل��ك، منذ بداية العقد الأول 
من القرن احلادي والع�سرين، قامت 
اجلماعات  بقمع  الرو�سية  ال�سلطات 
القومية املتطرفة ال�سغرة، وت�سعى، 
اجلديد  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي  ال�����س��ي��اق  يف 
الذي يتميز مبواجهة حادة بني رو�سيا 
التي  الكراهية  توجيه  اإىل  وال��غ��رب، 
البلد  �سكان  م��ن  العديد  بها  ي�سعر 
العرقية،  والأقليات  املهاجرين  جتاه 
على الدول الغربية. يف الواقع، ت�سّبب 
���س��م ���س��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم م���ن قبل 
رو�سيا عام 2014 يف انخفا�س كبر 
والتي  الداخلية،  الأجانب  كراهية  يف 
الوليات  اإىل  جزئًيا  توجيهها  اأع��ي��د 

املتحدة واأوكرانيا.
   ث��ان��ًي��ا، ي��ربز ال��ق��ادة ال��رو���س ب�سكل 
م���ن���ه���ج���ي اخل�����ط�����اب ح�������ول رو����س���ي���ا 
والأديان”،  الأع��راق  “متعددة  كدولة 
وي�سرون على امل�ساواة بني املواطنني 
العرقية  الن����ت����م����اءات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
الوقت،  ن��ف�����س  يف  ل��ك��ن  ال��دي��ن��ي��ة.  اأو 
الرتويج  يف  اأك���رث  ال��ي��وم  ي�ستثمرون 
“من  ول��ي�����س  “الرو�س”،  مل�����س��ط��ل��ح 
تعزيز  ب���ه���دف  الرو�سي”،  الحت�����اد 
الرو�سي  ال�ستات  يف  تاأثرهم  �سيا�سة 
يف ف�ساء الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، 
بوتني  ق��رار فلدمير  اإن  بعده.  وما 
للغات  الإج�����ب�����اري  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���اإن���ه���اء 
الواقعة  العامة  امل��دار���س  يف  الأقليات 
امل�ستقلة،  اجل��م��ه��وري��ات  اأرا����س���ي  يف 
الر�سمي  اخل��ط��اب  ه��ذا  م��ع  يتناق�س 

ويزرع بذور النزاعات امل�ستقبلية.
   اأخ��ًرا، و�سعت الأزم��ة الأوكرانية، 
حمددة،  غ��ر  نتائجها  ت��زال  ل  التي 
م�سروع  لفكرة  نهائي،  وب�سكل  ح��دا، 
ب���ني رو�سيا  ت��ك��ام��ل وط��ن��ي حم��ت��م��ل 
الثانية من  لقد حت��ررت  واأوك��ران��ي��ا. 
ال�سيا�سي  امل�ستوى  الأوىل، �سواء على 
حتى  اأو  ال��ث��ق��ايف  اأو  الق��ت�����س��ادي  اأو 
الكني�سة  اإن�������س���اء  -م�����ع  ال�����روح�����اين 
دي�سمرب  الأوكرانية، يف  الأرثوذك�سية 
ببطريركية  امل���ل���ح���ق���ة   ،2018

الق�سطنطينية.
  وهذا النف�سال بني بلدين قريبني 
يعطي  اأن  مي��ك��ن  وث��ق��اف��ي��اً  ت��اري��خ��ي��اً 
دفعة جديدة لبناء الدولة يف رو�سيا، 
كما هو احلال يف اأوكرانيا. ومع ذلك، 
م��ن��ذ ���س��م �سبه ج��زي��رة ال��ق��رم، وجد 
الحتاد الرو�سي نف�سه يف موقف دولة 
عليها  متنازع  و�ستظل  حدودها  كانت 

من خارج البلد.
اأن���ه بعد  ��ا  اأي�����سً اأن ن��لح��ظ     ميكننا 
ث���لث���ني ع����اًم����ا م����ن ن���ه���اي���ة الحت�����اد 
ت����زال ه��ي��اك��ل هوية  ال�����س��وف��ي��ات��ي، ل 
امل���ج���ت���م���ع ال����رو�����س����ي غ����ر حم������ددة، 
التوحيد  دون  حت��ول  التي  والعقبات 

الوطني ل تزال عديدة.
*دكتور يف العلوم ال�سيا�سية من املعهد 
الوطني للغات واحل�سارات ال�سرقية, 
وا�ستاذ م�ساعد وباحث موؤقت يف 
احل�سارة الرو�سية, جامعة ال�سوربون.

فلدمير بوتني ي�سافح ممثلي العديد من الطوائف الدينية املوجودة يف رو�سيا �سرجي �سوبيانني واجلرمية العرقية يف مو�سكو

وال�سيوعية  بالقي�سرية  امل��ع��ا���س��رة 
با�سم احلفاظ على دولة قوية ودائمة 

يف م�ساحة اأورواآ�سيوية وا�سعة.
رو�سيا،  اأن  ���س��ح��ي��ح  ذل�����ك،  وم����ع      
ت�����س��ّك��ل دول������ة بحجم  ال����ي����وم،  ح���ت���ى 
“تقل�سها”،  رغ�����م  اإم�����رباط�����وري�����ة، 
ت�����س��م��ل م��ن��اط��ق احت�����دت ���س��اب��ًق��ا عن 
اإىل  اأو مبوافقة طوعية  طريق الغزو 
ا�ستفادت  التي  املناطق،  ه��ذه  م��ا.  حد 
م����ن و����س���ع م���ن���اط���ق ح���ك���م ذات������ي يف 
و�سّميت  ال�سوفياتية  احلقبة  ب��داي��ة 
مراكز  ه��ي  “جمهوريات”،  م��ن��ذئ��ذ 
تركيز عاٍل ملجموعات عرقية بلغاتها 
وثقافاتها وعاداتها، التي تختلف عن 
يف  الإثنية  بالأغلبي����ة  اخلا�سة  تلك 

البلد.
الزعماء  ب����ني  ال���ع���لق���ة  وت���ن���ت���م���ي   
نظام  اىل  وال����ك����رم����ل����ني  امل���ح���ل���ي���ني 
احل����ك����م الإم��������رباط��������وري ب�������دًل من 
ال��ف��ي��درايل، مب��ا ان ممار�سة  ال��ن��ظ��ام 
منازع  دون  لل�سلطة  الزعماء  ه���وؤلء 
اإن  الكامل،  ال��ولء  باإعلن  م�سروطة 
الأعلى:  للمر�سد  اخل�����س��وع  يكن  مل 

فلدمير بوتني.
   وميثل احل��ف��اظ على ه��ذا الف�ساء 
الرئي�س  و�سفه  ال��ذي  الف�سيف�سائي، 
باأنه “عمل بطويل” للرو�س، م�سدًرا 
ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  ل�����س��رع��ي��ة  م��ه��ًم��ا 
ال�سي�سانية  “احلرب  خ��لل  ال��ق��ائ��م. 
عني  ال����ذي  ب��وت��ني،  و���س��ع  الثانية” 
رئي�ًسا للوزراء قبل اأن يخلف بوري�س 
الأ�س�س  ل��ل��دول��ة،  ك��رئ��ي�����س  ي��ل��ت�����س��ني 
ل�������س���ورت���ه ك���رج���ل ق�����وي ق������ادر على 
و�سمان  النف�سايل  التهديد  احتواء 

النظام والأمن للجميع.
 وبالتايل، فاإن النتهاكات ال�سلطوية 
ل���ل���ن���ظ���ام م��������ربرة م�����ن خ�������لل ه����ذا 
ال����س���ت���ق���رار، وال�������ذي ���س��ي��ك��ون اأح����د 
اأه���داف���ه ت��ف��ادي م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 

تفكك البلد.  
  اإل اأننا راأينا هذا اخلوف من تفكك 

العملية، فاإنه ي�سطدم با�ستمرار كره 
ي�ستهدف  ال��ذي  “املنت�سر”  الأجانب 
والتي  امل��رئ��ي��ة  ب��الأق��ل��ي��ات  ي�سمى  م��ا 
ذوي  “الأ�سخا�س  ع��ادة  عليها  يطلق 

املظهر غر ال�سليف«.
ي�ستثني  ل  ه�����ذا،  الأج����ان����ب  ك����ره     
م���واط���ن���ي رو����س���ي���ا ع���رق���ًي���ا م���ن غر 
ي��ت��ع��ر���س ممثلوهم  ال��ذي��ن  ال���رو����س، 
ان  والتمييز.  للو�سم  منهجي  ب�سكل 
هاجرت  اأم  اأ�سلية  اأك��ان��ت  الأق��ل��ي��ات، 
بلدان  املثال من  �سبيل  “على  موؤخًرا 
اأهداف لأعمال  هي  الو�سطى”،  اآ�سيا 
كان  كما  عن�سرية،  اأو  عرقية  �سغب 
احل���ال يف ك��ون��دوب��وج��ا، ك��اري��ل��ي��ا، عام 
اإح����دى  ب���ري���ول���ي���وف���و،  اأو   ،2006
الغربية،  اجلنوبية  مو�سكو  �سواحي 
ا  اأي�سً وي�����س��ع��ب      .2013 ع����ام 
احل��دي��ث ع��ن جم��ت��م��ع وط��ن��ي يلتزم 
ل�ستخدام  وقوانينها،  بالدولة  بوعي 
الذي  ل��لأم��ة  الكل�سيكي  ال��ت��ع��ري��ف 
�سياق  م���و����س، يف  م��ار���س��ي��ل  اق���رتح���ه 
ل ي���ث���ق ف���ي���ه ال���ك���ث���ر م����ن ال����رو�����س 
اأكرث  فاإن  وهكذا،  العامة.  باملوؤ�س�سات 
امل�ستجوبني  م����ن  ب���امل���ائ���ة   50 م����ن 
وال�سلطات  ب���ال�������س���رط���ة  ي���ث���ق���ون  ل 
اأن ن�سبة  الإقليمية واملحلية، يف حني 
والربملان  احلكومة  يف  الثقة  ان��ع��دام 
 60 ت��ت��ج��اوز  ال�سيا�سية،  والأح������زاب 

باملائة.

الختيارات امللتب�سة
 لل�سلطات الرو�سية

املت�ساربة  الديناميكيات     جتد هذه 
ال�سرتاتيجيات  ال��ت��ب��ا���س  يف  ���س��دى 
الرو�سية  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 

للتعاطي معها.
   اأوًل، تدين ال�سلطات الرو�سية علناً 
اأي تعبر عن كره الأجانب، لكنها يف 
الواقع ت�ساهم يف اإ�سفاء ال�سرعية على 
خلل  من  للأجانب  املعادية  املواقف 
“اجلرمية  م��ث��ل  مفاهيم  ا���س��ت��خ��دام 

“ال�سيناريو  اإن��ت��اج  اإع���ادة  من  رده،  يف 
اليوغو�سليف” يف رو�سيا، م�سًرا اإىل 
احلروب العرقية التي دارت يف اإقليم 
يوغو�سلفيا ال�سابقة يف الت�سعينيات.

التنوع اجلوهري
    ولئن ظل بناء الأمة يف رو�سيا يت�سم 
للبلد،  الإمرباطوري  باملا�سي  بعمق 
فاإن ال�سلطات ت�سعى اإىل تعبئة القيم 
اأك����رب عدد  ال��ت��ي ي��ف��رت���س اأن جت��م��ع 
ممكن م��ن ال��ن��ا���س. وه���ذه ه��ي القيم 
“التقليدية”  اأو  واملحافظة  الوطنية 
التي تروج لها الدولة والفاعلني �سبه 
املعار�سة  ذل���ك  يف  مب��ا  احل��ك��وم��ي��ني، 
ال���ربمل���ان���ي���ة امل���وال���ي���ة ل��ل��ك��رم��ل��ني اأو 
اأو  الرو�سية  الأرث��وذك�����س��ي��ة  الكني�سة 
ومع  الإ�سلمية.  الروحية  ال�سلطات 
املحافظ  الإج����م����اع  ه����ذا  ف�����اإن  ذل�����ك، 
ال�سحرية  ال��ع�����س��ا  ل��ي�����س  امل��ف��رت���س 

ال�سنني،  مب�����رور  ي��ت��ل���س��ى  ال����دول����ة 
البلد  اأرا���س��ي  وح��دة  اأ�سبحت  حيث 
مو�سع جدل تدريجًيا.  “باأي ثمن” 
عن  ل��ن��ت��وق��ف   “ ���س��ع��ار  ولن�ستح�سر 
اأطلقه  ال������ذي  القوقاز”،  اإط����ع����ام 
اأوائ�������ل عام  ال����رو�����س يف  ال���ق���وم���ي���ون 
2010 وبدعم من املعار�س األيك�سي 
ن��اف��ال��ن��ي ل��لح��ت��ج��اج ع��ل��ى حتويلت 
اجلمهوريات  تتلقاها  التي  امليزانية 
وتعترب  ال��ق��وق��از،  ���س��م��ال  يف  امل�سلمة 

غر متنا�سبة.
   م��ث��ال اآخ����ر اأك����رث ح���داث���ة: اجلدل 
واملخرج  بوتني  فلدمير  بني  احل��اد 
املجل�س  ع�سو  ���س��وك��وروف،  األك�سندر 
الإن�سان،  حلقوق  الرو�سي  الرئا�سي 
املناطق  “التخلي عن”  اق��رتح  ال��ذي 
“التي مل تعد ترغب يف العي�س معنا 
يف نف�س الدولة ووفق نف�س القوانني 
الحتادية. وقد حذر الرئي�س الرو�سي 

ال���رو����س���ي  ال�������س���ي���اق  اجل�����وه�����ري يف 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��دي��ن��ي. ف���اإىل جانب 
املواطنني  م���ن  ال��ع��ظ��م��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
مائة  اأو  ب��امل��ائ��ة،   70 اإىل  ي�سل  -م��ا 
اأنف�سهم  -ي��ع��ل��ن��ون  ���س��خ�����س  م��ل��ي��ون 
هذا  اأن  “رغم  اأرثوذك�س  كم�سيحيني 
فاإن  هو تعريف ثقايف ولي�س دينًيا”، 
رو�سيا  �سكان  م��ن  ن�سمة  مليون   20
هم من الثقافة اأو الدين الإ�سلمي. 
ع�����لوة ع��ل��ى ذل�����ك، م���ن امل���رج���ح اأن 
امل�سلمني  ال�سكان  ه��وؤلء  ن�سبة  ت��زداد 
الجتاهات  ب�سبب  املقبلة،  العقود  يف 
الهجرة،  وع����ام����ل  ال���دمي���وغ���راف���ي���ة 
ع��واق��ب وخيمة على  ل��ه  �سيكون  مم��ا 

مناق�سات الهوية يف البلد.
   اإن تعزيز الع�سوية يف جمتمع من 
ي�ساعد  اأن  ميكن  ال��رو���س  امل��واط��ن��ني 
يف جت��اوز ه��ذه الخ��ت��لف��ات العرقية 
الناحية  م��ن  ذل���ك،  وم��ع  والثقافية. 

على  التغلب  املمكن  م��ن  جتعل  ال��ت��ي 
النق�سامات الداخلية.

   اأحدها ُيرمز اإليه بالفجوة امل�ستمرة 
ب����ني الإث����ن����ي����ات وال���دمي���وق���راط���ي���ة، 
وجمتمع  الإث��ن��ي-ال��ث��ق��ايف  امل��ج��ت��م��ع 
اأوًل  ال��ت��م��ي��ي��ز ه���و  امل���واط���ن���ني. ه����ذا 
م��ا هو  ���س��يء م�سطلحي:  ك��ل  وق��ب��ل 
باللغة  املتعلقة  ال�سفة  “رو�سي”،” 
هو  ما  ت�ساوي  “ل  وال��ع��رق  والثقافة 
“من رو�سيا”،” �سفة تتعلق بالدولة 
ا  واملجال العمومي. “لكنه يعك�س اأي�سً
واقًعا ملمو�ًسا : من بني ما يقرب من 
146 مليون ن�سمة يف البلد ، ينتمي 
جمموعات  اإىل  م��ل��ي��وًن��ا   30 ح���وايل 
وت�سر  عرقية اأقلية “اأو “قوميات”. 
ال���ع���دي���د م���ن ه����ذه امل���ج���م���وع���ات اإىل 
نف�سها على اأنها اأمم، وميكن يف بع�س 

النواحي ، و�سفها على هذا النحو.
التنوع  ع����ن  ال���ت���ع���ب���ر  ي���ت���م  ك���م���ا     

جمتمع حمافظ الف�سيف�ساء الرو�سية من �سيجمعها ؟

القطيعة النهائية مع اوكرانيا

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

 حمت الأزمة الأوكرانية نهائيا فكرة م�سروع تكامل وطني حمتمل بني رو�سيا واأوكرانيا

بلد يتميز بتنوع عرقـي وثقايف كبيـر, وتخرتقــه عالقــة ملتب�ســة مع املـا�سي ال�سـوفياتي والإمرباطوري
الإجماع املحافظ املفرت�ص لي�ص الع�سا ال�سحرية التي جتعل من املمكن التغلب على النق�سامات الداخلية
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عربي ودويل

مل  “القرارات  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دا   
ن�س  اإىل  وت�ستند  عبث  م��ن  تكن 
ق���ان���وين ن���اف���ذ وه����و الأم������ر عدد 
وحت���دي���دا   1978 ل�����س��ن��ة   50
الف�سل اخلام�س منه الذي ي�سند 
وا�سح  ب�����س��ك��ل  ال�����س��لح��ي��ة  ه����ذه 
هذه  وتتمثل  الداخلية”.  ل��وزي��ر 
الداخلية  وزي���ر  وف��ق  ال��ت��ج��اوزات 
ا�سناد ج��وازي �سفر من �سفارة  يف 
 1982 ���س��ن��ت��ي  ب��ف��ي��ان��ا  ت���ون�������س 
بطريقة  ا���س��ت��خ��رج��ا  و1984، 
غر قانونية وكانا مو�سوع ابحاث 
ا�سخا�س  كما مت متكني  قانونية، 
من م�سامني ولدة �سادرة بتاريخ 
لحق من �سدور �سهادة اجلن�سية، 
جن�سية  �سهادة  ت�سليم  عن  ف�سل 
المر  من   8 الف�سل  اىل  ا�ستنادا 
 1956 ي���ن���اي���ر   26 يف  امل���������وؤرخ 
واحلال ان هذا المر األغي متاما 
الدين  �سرف  1962. وذكر  �سنة 
اخ���ر من  �سخ�س  اأن����ه مت مت��ك��ني 
مولودة  ل��ف��ت��اة  ج��ن�����س��ي��ة  ����س���ه���ادة 
اأن  ���س��وري��ني، م�سيفا  اب��وي��ن  م��ن 
انتهى  العدلية  ال�سابطة  ماأمور 

•• باري�س-اأ ف ب

تعهدت خم�س قوى نووية عاملية 
الذرية  الأ���س��ل��ح��ة  ان��ت�����س��ار  مب��ن��ع 
وجت��ن��ب ���س��راع ن����ووي، وذل���ك يف 
قبل  اأ�سدرته  نادر  بيان م�سرتك 
م��راج��ع��ة م���وؤمت���ر م��ع��اه��دة عدم 
انت�سار الأ�سلحة النووية يف وقت 

لحق من العام احلايل.
الدائمة  اخلم�س  ال���دول  وق��ال��ت 
ال���ع�������س���وي���ة يف جم���ل�������س الأم�����ن 
وفرن�سا  ال�����س��ني  وه����ي  ال�����دويل 
والوليات  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ورو���س��ي��ا 
اأنه  “نعتقد  ب��ي��ان��ه��ا  يف  امل��ت��ح��دة 
ي��ج��ب م��ن��ع زي������ادة ان��ت�����س��ار هذه 
ك�سب  مي���ك���ن  ل   ... الأ����س���ل���ح���ة 
حرب نووية ويجب عدم خو�سها 

اإطلقا«.
تاأجيل  ب���ع���د  ال����ب����ي����ان  و������س�����در 
امل��راج��ع��ة الأخ����رة مل��ع��اه��دة عدم 
ان��ت�����س��ار الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة التي 
العام  يف  ال��ع��م��ل مب��وج��ب��ه��ا  ب�����داأ 
يف  م��ق��ررة  كانت  بعدما   ،1970
وقت  اإىل  الثاين-يناير  كانون   4
لحق خلل ال�سنة ب�سبب جائحة 

كوفيد-19.
اخللفات  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  وب���غ�������ّس 

متخاذلة  اإىل  وي��ح��ول��ه��ا  ال���دول���ة 
يف الت�سدي للمخاطر التي تهدد 
الثقة  وي��زع��زع  التون�سيني  اأم���ن 
ال�سيا�سية  الإرادة  توفر  م��دى  يف 
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 
واأذرع  وامل����ايل  ال�سيا�سي  ال��ف�����س��اد 

تخريب الوطن”.
انه  على  احل��ر  الد�ستوري  و���س��دد 
يحتفظ بحقه يف تو�سيع حتركاته 
لتحقيق  وال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��ي��دان��ي��ة 
 ”2 ال��غ�����س��ب  “اعت�سام  اأه�����داف 
ال�سلط  اإ�����س����دار  ع����دم  ����س���ورة  يف 
بغلق  حتفظية  ق���رارات  املخت�سة 
ت��ف��ري��خ الإره������اب وتدمر  اأوك�����ار 
ال�ساعات  الدولة خلل  موؤ�س�سات 

القليلة القادمة”.
يخو�س  ب����ان����ه  احل��������زب  وذّك����������ر 
اعت�ساما منذ 22 يوما يف ظروف 
و�سفها “بغر الإن�سانية وترتقي 
اإىل التعذيب للمطالبة بفتح ملف 
والت�سدي  اأوك���اره  الإره���اب وغلق 
املناخ  وتنقية  الأج��ن��ب��ي  للتمويل 

من اأذرع الف�ساد ال�سيا�سي”.

ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ال���ت���ي ط���ورت 
اأي�سا اأ�سلحة نووية، من املعاهدة 

عام 2003.
فران�س  ل��وك��ال��ة  ���س��وؤال  ع��ل��ى  ردا 
الدولية  احلملة  اع��ت��ربت  ب��ر���س، 
النووية  الأ�سلحة  على  للق�ساء 
)اآي����ك����ان(، احل���ائ���زة ع��ل��ى جائزة 
هذا   ،2017 ع��ام  لل�سلم  نوبل 

البيان “اإيجابيا«.
ورغم ذلك، اعترب املتحدث با�سم 
فرع احلملة يف فرن�سا جان ماري 
كولني اأن “قيام )الدول املوقعة( 
بتحديث تر�ساناتها وجتديدها يف 

نف�س الوقت ي�سكك يف اإعلنها«.
اإميانويل ميرت من  اأ�سار  ب��دوره، 
ال�سرتاتيجية  الأبحاث  موؤ�س�سة 
)اف ار ا�س( اإىل اأنه من املفارقات 
اأي�سا  ي���ذك���ر  الإع�������لن  ه����ذا  اأن 
ب����اأن امل��وق��ع��ني ل ي��ع��ت��زم��ون باأي 
ح���ال م��ن الأح�����وال ال��ت��خ��ل��ي عن 

تر�سانتهم.
ذو  “اإعلن  اأن����ه  م��ي��رت  واأ����س���اف 
رغم  اأن���ه  لإظ��ه��ار  �سيا�سي  ط��اب��ع 
وال��ت��وت��رات وحتديث  اخل��لف��ات 
ال��رت���س��ان��ات، ل ي���زال ه��ن��اك نوع 
اخلم�س  ال���دول  ل��دى  امل�سوؤولية 

الكربى«.

وزير الداخلية التون�سي يف نقطة �سحفية
اىل ال��ت��اأك��ي��د ���س��راح��ة ع��ل��ى عدم 
اح��������رتام الج������������راءات الداري��������ة 
�سبهة  ووج���������ود  ب����ه����ا،  امل����ع����م����ول 
اره��اب يف امللف على معنى قانون 
 ،2015 ل�سنة  الره��اب  مكافحة 
العدل  ب����وزي����رة  الت�������س���ال  ل��ي��ت��م 
لكن  العمومية،  النيابة  واع���لم 
تعطلت  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الج��������راءات 
كثرا دون موجب لذلك. وارجع 
ابقاء  ق��رار  اتخاذ  الداخلية  وزي��ر 
اجلربية  القامة  حتت  �سخ�سني 
انطلق  عن  معلومات  تواتر  اإىل 
حت��رك��ات غ��ري��ب��ة اث����ارت خماوف 
ردة  بعمليات  اأط����راف  ق��ي��ام  ح��ول 
ب��اأم��ن ال��ب��لد، مع  فعل ق��د مت�س 
وجود حما�سر بحث ازاء ا�سخا�س 
���س��ب��ط��وا ب�����س��دد احل���ر����س على 
القيام باعت�سامات وحتركات دون 
اأن المر  وج��ه ق��ان��وين. واو���س��ح 
وكان ميكن  اداري،  باإجراء  يتعلق 
العرتا�س عليه بالطعن فيه امام 
املعنية  ل��ك��ن الط�����راف  ال��ق�����س��اء، 
واملزايدات  املغالطات  اىل  جنحت 
وحم���اول���ة ا���س��ت��ف��زاز اأم��ن��ني وبلغ 

املدنية  الدولة  لإ�سقاط  والهادف 
والقيام  اجلمهوري”،  وال��ن��ظ��ام 
ب��������اإج��������راءات جت���م���ي���د الأم���������وال 
ق�سد  الأخ��ط��ب��وط  لهذا  املوجهة 
واإحالة  متويلته  منابع  جتفيف 
امللفات فورا على اللجنة الوطنية 
هذه  لت�سنيف  الإره����اب  ملكافحة 
التنظيمات  خ��ان��ة  يف  التنظيمات 
الداعمة للإرهاب وحما�سبة كافة 
موؤ�س�سيها وم�سريها واملتواطئني 

معها.
واأك���د احل���زب يف ب��ي��ان ���س��ادر عنه 
ال��ت��ي و�سفها  ال��ت�����س��ري��ح��ات  اث���ر 
ب��اخل��ط��رة ال�������س���ادرة ع���ن وزي���ر 
�سفحته  ع��ل��ى  ن�����س��ره  ال��داخ��ل��ي��ة 
“م�سارحة  اأن  في�سبوك  مب��وق��ع 
ال�����س��ع��ب ب���ع���لق���ة اأب�������رز ق���ي���ادات 
م�����ا ا�����س����م����اه ت���ن���ظ���ي���م الإخ����������وان 
ال�سوداء  الع�سرية  ط��وال  احلاكم 
حركة  اىل  ا���س��ارة  يف  بالإرهاب” 
الأم�����وال  “تبيي�س  و  ال��ن��ه�����س��ة، 
اتخاذ  العامل دون  الإخوانية عرب 
املبينة  الإج����راءات  اإج���راء من  اأي 
اأجهزة  م�سداقية  ي�سرب  اأع���له 

امل�ست�سفى  دخ��ول  رف�ست  زوج��ت��ه 
بعد ا�ستكمال جميع الإجراءات”.

 كما اأن��ه مت وف��ق وزي��ر الداخلية، 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  مت��ك��ني 
زيارة  م��ن  التعذيب  م��ن  للوقاية 
املعني، مع متكينه من خيار نقله 
اأنه  ال  الع�سكري،  امل�ست�سفى  اإىل 
الذي  امل�ست�سفى  يف  البقاء  ف�سل 

يقيم به.
ال��داخ��ل��ي��ة يف بداية  وح���ذر وزي���ر 
ب�  اأ���س��م��اه  مم��ا  ال�سحفية  ال��ن��دوة 
“حماولت الزج باملوؤ�س�سة المنية 
م�سددا  يف التجاذبات ال�سيا�سية”، 
من  م����ع  ال��ت�����س��ام��ح  “عدم  ع���ل���ى 
يبحث عن العودة بوزارة الداخلية 

اإىل اي جتاذب �سيا�سي”.
يوم  اأعلنت  النه�سة  وكانت حركة 
 ،2021 دي�����س��م��رب   31 اجل��م��ع��ة 
اقتادوا  امل��دين  بالزي  “اأعوانا  اأن 
النه�سة  ح����رك����ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
)املعلقة  ب����ال����ربمل����ان  وال����ن����ائ����ب 
اأ�سغاله( نور الدين البحري، اإىل 
ذلك  وا���س��ف��ة  معلومة  غ��ر  جهة 
مت  اأن��ه  واأ�سافت  “بالختطاف”، 

المر حد ارتكاب جرائم حتري�س 
المنيني مبا�سرة على الع�سيان.

وا�سار اإىل اأن اأحد الطراف الذي 
كان ينتمي ملوؤ�س�سة حقوقية و�سغل 
امل���ج���ال، جتراأ  ك��ب��را يف  م��ن�����س��ب��ا 
الداخلية،  وزارة  م��وؤ���س�����س��ة  ع��ل��ى 
بهيبة  ي��ت��ع��ل��ق  الم�����ر  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
واأن ماأمور  ال��ع��ام  ال��دول��ة واحل��ق 
بالن�س  ملزم  العدلية  ال�سابطة 
ال���ق���ان���وين ب��ت��ح��ري��ر حم�����س��ر يف 
وكيل اجلمهورية  وابلغ  الغر�س 
بكل جرمية ترتكب. وافاد يف هذا 
الق�ساء  اىل  اللجوء  اأن  ال�سياق، 

الع�سكري ي�سبطه القانون.
وقال وزير الداخلية اأنه “حر�س 
معاملة  ح�����س��ن  ع���ل���ى  ���س��خ�����س��ي��ا 
القامة  ق�����رار  حم���ل  ال�����س��خ�����س 
اجل������ربي������ة وت������وف������ر الع����ا�����س����ة 
الكاملة،  ال�����س��ح��ي��ة  وال����رع����اي����ة 
بعميد  الت�����س��ال  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�����ح�����ام�����ني ب�������س���ك���ل ا����س���ت���ب���اق���ي 
ومتكني  املعني  ل��زي��ارة  والتن�سيق 
زوجته اأي�سا واأحد ابناءه وطبيبه 
ان  ال  ذل����ك،  اأرادوا  اإن  اخل���ا����س 

الإج�����������راءات امل����ق����رة ق���ان���ون���ا مع 
ورتبت  احل�����ال  ق�����س��ي��ة  م���و����س���وع 
فتح  يف  املتمثلة  القانونية  الآث���ار 
بحث حتقيقي يف اجل مل يتجاوز 
ت���اري���خ تو�سلها  م���ن  اأي�����ام  اأرب���ع���ة 
عن  ال�����س��ادر  التكميلي  بالتقرير 
يف  ل���لأب���ح���اث  ال��ف��رع��ي��ة  الإدارة 
جرائم الإرهاب واجلرائم املنظمة 

واملا�سة ب�سلمة الرتاب الوطني.

تفكيك الخطبوط 
الخواين

احلر  الد�ستوري  احل��زب  واع��ت��رب 
اأم�س الثلثاء، ان “اعرتاف وزير 
الدين  ���س��رف  ت��وف��ي��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
ب�  ا�سماه  م��ا  رئي�س  نائب  بعلقة 
تون�س”  ف���رع  الإخ�����وان  “تنظيم 
القيادي  اىل  ا���س��ارة  ب��الإره��اب يف 
يحّمل  ال���ب���ح���ري  ال����دي����ن  ن�����ور 
ال����وزي����ر وح���ك���وم���ة جن����لء ب���ودن 
عاجلة  ق����رارات  ات��خ��اذ  م�سوؤولية 
لتفكيك ما و�سفه ب� “الأخطبوط 
وال�سيا�سي  اجلمعياتي  الإخ��واين 
الإرهابية  باجلرائم  العلقة  ذي 

تعنيف  اخلطف”  “عملية  خلل 
العكرمي  �سعيدة  املحامية  زوجته 

التي كانت برفقته.

النيابة العمومية ت�ستغرب
الت�سال  مكتب  ق��ال  جهته،  م��ن 
اإن  بتون�س،  البتدائية  باملحكمة 
املحكمة  ل��دى  العمومية  النيابة 
“ا�ستغرابها”  ت�����س��ّج��ل  امل���ذك���ورة 
ال�سحفية  ب����ال����ن����دوة  ورد  مّم�����ا 
لوزير الداخلية بخ�سو�س تعطل 
الإجراءات لدى النيابة العمومية 
حول فتح ابحاث حتقيقية تعلقت 
“بتوفر معلومات مفادها ح�سول 
وزوجته  اجلن�سية  �سوري  �سخ�س 
ب��ط��اق��ت��ي تعريف  ال�����س��وري��ة ع��ل��ى 
مت  تون�سي  �سفر  وج���وازي  وطنية 
اإ�سراف  ف��رتة  خ��لل  ا�ستخراجها 
وزارة  على  البحري  ال��دي��ن  ن��ور 

العدل”.
الت�����س��ال يف بلغه  ول��ف��ت مكتب 
ال�سادر اأم�س الثلثاء، ان النيابة 
البتدائية  باملحكمة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ق���د ت��ع��ام��ل��ت ب��ك��ل ج���دي���ة ووف���ق 

بتوتر  ت�����س��ب��ب��ت  ال���ت���ي  احل���ال���ي���ة 
ك����ب����ر ب������ني ك������ل م������ن ال�������س���ني 
الغربيني،  و�سركائهما  ورو���س��ي��ا 
تعترب  اإنها  القوى اخلم�س  قالت 
دول متلك  ب��ني  احل���رب  “جتنب 
الأخطار  وخف�س  نووية  اأ�سلحة 
م�سوؤولياتنا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

الأوىل«.
الن�س  ب���ح�������س���ب  واأو�������س������ح������ت 
الإن��ك��ل��ي��زي ال���ذي اأ���س��دره البيت 
ال�ستخدام  اأن  “مبا  الأب���ي�������س 
بعي�دة  ع��واق��������������������ب  ل���ه  ال��ن��������������ووي 
امل�������دى، ن���ح���ن ن����وؤك����د اأي�������س���ا اأن 
طامل�����ا  ال���ن���ووي�����������ة،  الأ����س���ل���ح���ة 
تخ���������دم  اأن  ي��ج�����ب  وج��������������������دت، 
اأغرا�سا دفاعية ول��ردع الع������دوان 

ومنع احلروب«.
منا  ك���ل  “ي�سعى  ال��ن�����س  وت���اب���ع 
للحفاظ على اإجراءاتنا الوطنية 
وت��ع��زي��زه��ا ملنع ال���س��ت��خ��دام غر 
املق�سود  غ����ر  اأو  ب����ه  امل�������س���رح 

للأ�سلحة النووية«.
تعهدا  ال����ب����ي����ان  ت�������س���م���ن  ك����م����ا 
املعاهدة  رئي�سية يف  م��ادة  بالتزام 
بالتخلي  ال����دول  مب��وج��ب��ه  ت��ل��زم 
ع���ن ال�����س��لح ال���ن���ووي مت��ام��ا يف 

امل�ستقبل.

الباردة.
الأ�سلحة  غ��وت��ري�����س  وو����س���ف 
م�سلت”  “�سيف  ب��اأن��ه��ا  ال��ن��ووي��ة 

على الكوكب.
�ستيفان  اأ��������س�������در  والإث��������ن��������ني 
با�سم  امل����ت����ح����دث  دوج�������اري�������ك، 
غ��وت��ري�����س ب���ي���ان���اً ق����ال ف��ي��ه اإّن 
كّل  لإزال����ة  ال��وح��ي��دة  “الطريقة 
املخاطر النووية تكمن باإزالة كّل 

الأ�سلحة النووية«.
“جّدد  العام  الأم��ني  اأّن  واأ���س��اف 
مع  بالعمل  رغبته  على  التاأكيد 
الدول التي متتلك اأ�سلحة نووية 
ال���دول الأع�����س��اء، لتحقيق  وك��ل 
اأق���������رب وق���ت  ه������ذا ال�����ه�����دف يف 

ممكن«.
انت�سار  ع���دم  م��ع��اه��دة  وت��ع��رتف 
ب����اأن ال�سني  ال��ن��ووي��ة  الأ���س��ل��ح��ة 
وبريطانيا  ورو����س���ي���ا  وف���رن�������س���ا 

والوليات املتحدة قوى نووية.
وب��اك�����س��ت��ان طورتا  ال��ه��ن��د  ل���ك���ّن 
يعتقد  فيما  نووية  اأ�سلحة  اأي�سا 
نووية  اأ�سلحة  اإ�سرائيل متلك  اأن 

لكنها مل تعرتف بذلك ر�سميا.
لي�ست من  الثلث  ال��دول  وه��ذه 
معاهدة  على  املوقعة  ال��دول  بني 
عدم النت�سار النووي. وان�سحبت 

خ�سو�سا حول جزيرة تايوان.
وت��ع��ت��رب ب��ك��ني ت����اي����وان ج�����زءا ل 
تعهدت  وقد  اأرا�سيها  من  يتجزاأ 
لزم  اإذا  وبالقوة  م��ا،  يوما  �سمها 

الأمر.
رو�سيا  رّح����ب����ت  ال�������س���ي���اق،  ويف 
ب��الإع��لن واأع��رب��ت ع��ن اأملها يف 
وقعته  ال����ذي  ال��ت��ع��ه��د  ي����وؤدي  اأن 
م��ع ال����دول الأرب����ع الأخ����رى اإىل 

تخفيف التوتر يف العامل.
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وق���ال���������������������������ت 
يف  “ناأم�����ل،  بي�������ان  يف  الرو�س������ية 
احلالية  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
ت�ساعد  ب������اأن  ال��������دويل،  ل����لأم����ن 
املوافقة على هذا البيان ال�سيا�سي 
يف  ال��ت��وت��ر  م�ستوى  خف�س  ع��ل��ى 

العامل«.
با�سم  الناطق  اأو�سح  جانبه،  من 
بي�سكوف  دم���ي���رتي  ال��ك��رم��ل��ني 
اأن  للأنباء  نوفو�ستي  ريا  لوكالة 
مو�سكو ما زالت تعترب عقد قمة 
ب��ني ال��ق��وى ال��ن��ووي��ة ال��ك��ربى يف 

العامل “�سروريا«.
التعهد  اإن  ال�سني  قالت  كذلك، 

وتابع البيان “ما زلنا عند تعهدنا 
عدم  معاهدة  التزامات  باحرتام 
يف  مبا  النووية،  الأ�سلحة  انت�سار 
ذل���ك ال��ت��زام��ن��ا ب��امل��ادة 6” حول 
عام  ب�سكل  ال�سلح  لنزع  معاهدة 

وتام حتت رقابة �سارمة.
ان�سم  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وبح�سب 
التي  امل���ع���اه���دة  اإىل  ب��ل��دا   191
مراجعة  اإىل  اأح���ك���ام���ه���ا  ت���دع���و 

عملها كل خم�س �سنوات.
و�سلت  حني  يف  البيان  هذا  ياأتي 
والوليات  رو�سيا  ب��ني  ال��ت��وت��رات 
املتحدة اإىل م�ستويات مل ت�سهدها 
الباردة،  احل����رب  م��ن��ذ  ن�����ادرا  اإل 
تعزيزات  مو�سكو  اإر���س��ال  ب�سبب 
ع�سكرية اإىل احلدود الأوكرانية.

واأث����������ار ذل������ك خم�������اوف م�����ن اأن 
هجوم  ل�سن  يخطط  ال��ك��رم��ل��ني 
ج����دي����د ع���ل���ى ج�����ارت�����ه امل���وال���ي���ة 

للغرب.
�سعود  اأث�������ار  ذل������ك،  غ�������س���ون  يف 
ال��رئ��ي�����س �سي  ال�����س��ني يف ع��ه��د 
التوتر  اأن  من  خم��اوف  جينبينغ 
مع وا�سنطن قد يوؤدي اإىل �سراع 

وتوؤدي  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زز  املتبادلة 
ي�سوده  ع��امل  بناء  يف  ن�سطا  دورا 

ال�سلم الدائم والأمن«.
ت�سعى  فيما  اأي�����س��ا  ال��ب��ي��ان  ي��اأت��ي 
ال���ق���وى ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��و���س��ل اإىل 
اإحياء  ب�����س��اأن  اإي������ران  ات���ف���اق م���ع 
الت��ف��اق ال��ن��ووي امل���ربم يف العام 
كبح  ���س��اأن��ه  م��ن  وال����ذي   2015
ال�����ن�����ووي بعد  ج����م����اح ط�����ه�����ران 
اإثر  مب��وج��ب��ه  ال��ع��م��ل  ت��وق��ف  اأن 
ان�سحاب الوليات املتحدة منه يف 

.2018
وحّذرت وا�سنطن التي مل ت�ستبعد 
مطلقا عمل ع�سكريا �سد اإيران، 
للتو�سل  ينفد  الوقت  ب��اأن  م��رارا 

اإىل اتفاق.
يف مقال راأي ن�سرته و�سائل اإعلم 
دولية اأواخر العام املا�سي، و�سف 
املتحدة  ل�����لأمم  ال���ع���ام  الأم������ني 
اأن����ط����ون����ي����و غ���وت���ري�������س وج�����ود 
اأنحاء  ن���ووي يف  ���س��لح  األ���ف   13
واأن  متزايد،  تهديد  باأنه  العامل 
اأي  من  اأعلى  ممكن  ا�ستخدامها 
ن��ه��اي��ة احلرب  م��ن��ذ  وق���ت م�سى 

الثقة  “يعزز  اأن  �����س����اأن����ه  م����ن 
العاملية  ال��ق��وى  ب��ني  املتبادلة” 
وي���خ���ف�������س خ���ط���ر ان�������دلع ن����زاع 

نووي.
ال�سني  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
اجل���دي���دة )���س��ي��ن��خ��وا( ع��ن نائب 
وزي������ر اخل���ارج���ي���ة ال�����س��ي��ن��ي ما 
“البيان  اإن  ق���ول���ه  ت�����س��اوت�����س��و 
زعماء  ع����ن  ال�������س���ادر  امل�������س���رتك 
الدول النووية اخلم�س �سي�ساعد 
يف تعزيز الثقة املتبادلة وا�ستبدال 
الكربى  ال���ق���وى  ب���ني  ال��ت��ن��اف�����س 

بالتن�سيق والتعاون«.
اإن  عنه قوله  “�سينخوا”  ونقلت 
البيان “يج�سد الإرادة ال�سيا�سية 
نووية  ح��رب  ملنع  اخلم�س  للدول 
وي����ع����رب ع�����ن ال���������س����وت امل����وّح����د 
ال�ستقرار  على  للحفاظ  الداعي 
ال��ع��امل��ي وخف�س  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

خطر اندلع نزاع نووي«.
اأنه  النووية  القوى  بيان  واأ�ساف 
اأن  اخلم�س  ال���دول  على  “يتعني 
امل�����س��رتك كنقطة  ال��ب��ي��ان  ت��ت��خ��ذ 
الثقة  تزيد  واأن  جديدة  انطلق 

الإعالن عن الأ�سماء �سيكون مفاجاأة

تون�س: تهم ب�سبهة اإرهاب وراء قرارات الإقامة اجلربية

•• الفجر – تون�س

�سرف  توفيق  التون�سي  الداخلية  وزير  اأفاد 
الدين اأن قرارات القامة اجلربية الخرية 
حتقيقات  وعقب  القانون  وفق  اتخاذها  مت 
بــتــقــدمي جـــــوازات �سفر  تــتــعــلــق  جـــاريـــة 
بطرق  هوية  وبطاقات  جن�سية  و�سهادات 

غري قانونية. 
اإعالمية  نقطة  خــالل  الدين  �سرف  واأكــد 

عقدها م�ساء الثنني مبقر وزارة الداخلية, 
اتخذا  اللذين  اجلربية  الإقامة  قراري  اأن 
بتاريخ 30 دي�سمرب 2021 يتعلقان بتقدمي 
وبطاقات  �سفر  وجــوازات  جن�سية  �سهادات 
قانونية  ــري  غ بطريقة  وطــنــيــة  تــعــريــف 
وعالقاتهم  �سفتهم  “�ستكون  لأ�سخا�ص 
وفق تعبريه,  الأ�سرية مفاجاأة للتون�سيني”, 
جدية  ب�سبهات  يتعلق  الأمر  اأن  اإىل  م�سريا 

حمل اأبحاث عدلية.

قرارات مل تكن من عبث
الإقــامــة  قــــرارات  اأن  الــوزيـــــر  واأو�ســـــح 
ملــجــرد وجــود  تــتــخــذ  اأن  اجلــربيــة ميــكــن 
اأخبار  اأو  معطيات  اأو  خمــاوف  اأو  هواج�ص 
حتى  اأو  بــاأ�ــســخــا�ــص  او  ب�سخ�ص  تتعلق 
ت�سكل  اأن  ميكن  عامة  اأو  خا�سة  مبوؤ�س�سات 
“الأمر  اأن  متابعا  العام,  الأمــن  على  خطرا 
بحث  مبحا�سر  م�سّمنة  وقائع  على  ينطوي 

ت�سكل حجة ر�سمية”,

الد�ستوري احلر: اعرتاف وزير الداخلية يحّمل احلكومة م�سوؤولية التفكيك ال�سريع لالأخطبوط الإخواين 

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

 ا�ستجواب ترامب واثنني من اأبنائه بق�سية احتيال �سريبي 
•• نيويورك-اأ ف ب

للولية  العامة  املّدعية  اأّن  نيويورك  العامة يف  النيابة  اأعلنت 
الرئي�س  من  كّل  اأق��وال  اإىل  ال�ستماع  طلبت  جيم�س  ليتي�سيا 
اإيفانكا  وابنته  جونيور  دونالد  وابنه  ترامب  دونالد  ال�سابق 
ب�سبهة توّرط  اإط��ار حتقيق جتريه  ب�سفتهم �سهود، وذل��ك يف 

“منظمة ترامب” بجرائم احتيال �سريبي.
العليا وثيقة طلبت  واأودع��ت جيم�س حمكمة ولية نيويورك 
اإطار  يف  ال��ث��لث��ة  ال�سهود  ه���وؤلء  اأق����وال  اإىل  ال���س��ت��م��اع  فيها 
 2019 اآذار-م��ار���س  ب��داأت��ه يف  ال��ذي  النطاق  وا�سع  التحقيق 
ترامب  ميلكها  التي  القاب�سة  املجموعة  كانت  اإذا  ما  لتبيان 

واأ�سرته متوّرطة فعًل يف جرائم احتيال �سريبي.
وقال ناطق با�سم مكتب املّدعية العامة اإّنها “تريد من دونالد 
ت��رام��ب ودون���ال���د ت��رام��ب ج��ون��ي��ور واإي��ف��ان��ك��ا ت��رام��ب الإدلء 

باأقوالهم حتت الق�سم«.
“وا�سنطن  �سحيفة  ك�سفت  الأول-دي�����س��م��رب،  ك��ان��ون   7 ويف 
احل�سور  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  م��ن  طلبت  جيم�س  اأّن  بو�ست” 
�سخ�سياً اإىل مكتبها بعد �سهر متاماً، اأي يف 7 كانون الثاين/
يناير، للإدلء باأقواله يف هذه الق�سية، يف معلومة مل يوؤّكدها 

اأّي م�سدر ر�سمي.
اجلمهوري  الرئي�س  ت��ق��ّدم  الأول-دي�����س��م��رب،  ك��ان��ون   20 ويف 
احلزب  اإىل  املنتمية  ال��ع��ام��ة  امل��ّدع��ي��ة  ���س��ّد  ب�سكوى  ال�����س��اب��ق 

اإّي���اه���ا ب���اإج���راء حت��ق��ي��ق��ه��ا بدوافع  ال���دمي���وق���راط���ي، م��ّت��ه��م��اً 
�سيا�سية.

ال�سابق جليم�س مقرتحا من  الرئي�س  اأر�سل  وم�ساء الثنني، 
20 �سفحة ل”اإلغاء” مذكرات ال�ستدعاء. ويف بيان اأ�سدروه 
الثنني، اّتهم حمامو عائلة ترامب املّدعية العامة باأّنها تدير 
يف  مبا  لدميوقراطيتنا”،  تهديداً  ميثل  “مبا  التحقيق  ه��ذا 

ذلك “انتهاك احلقوق الد�ستورية الأ�سا�سية«.
وردت املدعية يف بيان “منذ اأكرث من عامني، �سعى اأفراد من 
حتقيقنا  لتاأخر  با�ستمرار  ت��رام��ب  ومنظمة  ت��رام��ب  عائلة 

وعرقلته«.
واأ�سافت “وب�سرف النظر عن ا�سم عائلتهم، عليهم اأن يذعنوا 

للقواعد نف�سها مثل اأي �سخ�س اآخر” طالبة من املحكمة العليا 
جونيور  ترامب  ودونالد  ترامب  دونالد  “اإجبار  نيويورك  يف 

واإيفانكا ترامب على ال�سهادة حتت الق�سم يف مكتبنا«.
ال��ع��ام��ة لولية  امل��ّدع��ي��ة  ���س��ن��وات ت�ستبه  وم��ن��ذ ح���واىل ث���لث 
يف  اح��ت��ي��ايل  ب�سكل  ب��ال��غ��ت  ت��رام��ب  منظمة  اأّن  يف  ن��ي��وي��ورك 
تقييم بع�س عقاراتها عندما تقّدمت بطلبات للح�سول على 
قرو�س م�سرفية، وخّف�ست من تقييمها لنف�س هذه املمتلكات 
وذلك  ال�����س��ري��ب��ي��ة،  لل�سلطات  �سّلمتها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��ن��دات  يف 
 2020 الأول-اأكتوبر  ت�سرين  ويف  اأق��ّل.  �سرائب  دفع  بهدف 
ا�ستمعت املّدعية العامة اإىل اأقوال اإريك ترامب، البن الثاين 

للملياردير اجلمهوري ونائب رئي�س منظمة ترامب.

يعاين من عجز مايل ي�ساوي مليار دولر �سهريًا

ملاذا �سيواجه النظام الإيراين �سنة �سعبة يف 2022؟
•• عوا�سم-وكاالت

 2022 توقع الكاتب ال�سيا�سي الدكتور جميد رفيع زاده اأن تفر�س �سنة 
اأحد اأكرب التحديات على النظام الإيراين منذ 1979. �سي�سكل القت�ساد 
اأن  اإىل  التقديرات  ت�سر  حيث  الأو���س��اع  تدهور  مع  التحدي  ه��ذا  حم��ور 

النظام يعاين من عجز مايل ي�ساوي مليار دولر �سهرياً.
وكتب رفيع زاده يف �سحيفة “اأراب نيوز” ال�سعودية اأن كبار �سيا�سة النظام 

يحذرون من الو�سع القت�سادي.
على �سبيل املثال، ويف كلمة اإىل اأع�ساء مركز اأبحاث جمل�س ال�سورى، قال 
النتخابات  اإىل  تر�سح  وال��ذي  املجل�س،  يراأ�س  الذي  قاليباف  باقر  حممد 
ب�سيء  تقوم  ل  واحلكومة  مفل�س  اإي���ران  “اقت�ساد  اإن  الأخ���رة  الرئا�سية 
�سده... للأ�سف، نحن نعي�س كل يوم بيومه، واأقول ذلك بناء على درا�سات 
ل  التاأميم،  ب�سبب  فذلك  مفل�ساً،  اقت�سادنا  كان  “اإذا  واأ�ساف  اأجريتها”. 

ب�سبب العقوبات«.
يو�سح رفيع زاده اأن القت�ساد الإيراين املتدهور هو نتيجة لعوامل متاأ�سلة 
يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية واملالية للنظام، من الف�ساد يف املوؤ�س�سة الثيوقراطية، 
و�سوء اإدارة القت�ساد، والختل�س وتبيي�س الأموال يف النظام امل�سريف، اإىل 
نزيف اإنفاق ثروة الأمة على امليلي�سيات واملجموعات الإرهابية يف املنطقة. 

الكربى، والأوقاف الدينية، مثل موؤ�س�سة العتبة الر�سوية يف �سمال �سرق 
القت�سادي  الو�سع  يوا�سل  اأن  املرجح  ونتيجة لذلك، من  مدينة م�سهد. 
واإدارتها للقت�ساد،  القلة واحتكارها  �سيطرة  اأن  2022، مبا  تدهوره يف 
�ستوؤدي اإىل ت�ساوؤل الفر�س اأمام املواطنني العاديني، وال�سركات ال�سغرى 

لتزدهر وتنمو مالياً.
اأ�ساف الكاتب اأن ما جعل الأمور اأ�سواأ، هو تعيني الرئي�س ابراهيم رئي�سي 

عدداً من اأع�ساء احلر�س الثوري، واأقارب خامنئي يف احلكومة.
ق�سية  “ثمة  قائلة:  الرئي�س  انتقدت  �سنعت”  “جهان  �سحيفة  وحتى 
اأمر  وه��و  اقت�سادنا،  داخ��ل  الح��ت��ك��ارات  تو�سع  وه��ي  ال�سعب  كثراً  اأقلقت 
القت�سادية  بيئتنا  اأخ��رى، عو�س جعل  بكلمات  رئي�سي.  وا�سح يف حكومة 
عظيم  ب�سكل  اأق��ل��ق  م��ا  وه���و  الح��ت��ك��ارات،  ���س��ع��ود  ن�سهد  تناف�سية،  اأك���رث 

اللعبني القت�ساديني على م�ستقبلهم«.

الإعالم الر�سمي يعرتف اأي�سًا
ب�”اأننا  احلكومية  �سنعت”  “جهان  �سحيفة  اعرتفت  املا�سي،  ال�سهر  يف 
ف�سلنا يف جعل الدولة تفهم اأنه بغ�س النظر عن الف�سيل املم�سك بال�سلطة، 
امل�سكلة  ال�سلطات.   ُت�سلح  لن  ح��ل،  بل  تبقى  الأزم������ة  ج������ذور  اأن  وطاملا 
والتاأثر  احل��ك��ام  اإىل  التحدث  ع��ن  املدنية  املوؤ�س�سات  عجز  يف  الأ�سا�سية 

عليهم بفاعلية«.
القت�سادية.  اإي���ران  م�ساكل  يف  اأ�سا�سي  عن�سر  التاأميم  اأن  الكاتب  ي��رى 
اأ�س�ست  النظام  بذلها  ال��ت��ي  التاأميم  ج��ه��ود  اأن  ه��ي  اجل��وه��ري��ة  فالق�سية 

الحتكار يف عدد من املجالت.
فاملر�سد الأعلى علي خامنئي، واحلر�س الثوري، واملوالون لهما، يتمتعون 
باحتكار كل �سناعة تقريباً. ي�سيطر احلر�س الثوري على اأكرث من ن�سف 
اإي��ران، وميلك العديد من القوى القت�سادية  الناجت املحلي الإجمايل يف 

حتد اآخر
امل�سبوق  امل�ستوى غر  2022 وهو  اآخر يف  النظام حتدياً حيوياً  �سيواجه 
امل�ستوى  وه��ذا  النظام.  على  ال�سعبي  والغ�سب  وال�ستياء  الإح��ب��اط  م��ن 

املرتفع من ال�سخط ميكن اأن ميهد لنتفا�سة وطنية عارمة.
اأ�سبحت احلياة عند ال�سعب الإي��راين العادي ل تطاق. و�سلت ن�سب  لقد 
املعي�سة  كلفة  وارتفعت  تكاد،  اأو  قيا�سية  م�ستويات  اإىل  والت�سخم  البطالة 
ارتفاعاً هائًل. واأ�سارت �سحيفة “اقت�ساد بويا” الر�سمية يف ال�سهر املا�سي 
اإىل اأنه “وفقاً لآخر اإح�ساءات البنك الدويل، كانت اإيران واحدة من اأعلى 
الدول من حيث البطالة على مدى الأعوام الع�سرة املا�سية. خلل العقد 
املا�سي، كان معدل البطالة العاملية عند قرابة %5.5، والبطالة يف اإيران 

كانت نحو �سعفي املعدل العاملي وفقاً للتقارير«.
ع���لوة ع��ل��ى ال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي امل�����زري، ي��زي��د ق��م��ع ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي 
النتهاكات  تت�ساعد  اأن  امل��رج��ح  وم��ن  والغ�سب.  ال�ستياء  والج��ت��م��اع��ي 
حلقوق الإن�سان والتوقيفات والتعذيب والإعدامات وال�سجن وقمع حريات 

التعبر يف ولية حكومة رئي�سي املت�سدد.
يف  للنظام  الأ�سا�سية  امل�ساكل  اأن  اإىل  بالإ�سارة  امل�سهد  زاده  رفيع  يخت�سر 
2022، هي اقت�ساده املتداعي و�سب ال�سعب من احلكومة، واللذان ميكن 

اأن يطلقا تظاهرات �ساملة تهدد قب�سة رجال الدين على ال�سلطة.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7893/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2020/6087 عمايل جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )96783( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : فيجيل كو�سوكوجنو ارجون
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بزن�س افينو - 

�سقة 514
املطلوب اإعلنه : 1- رينكو انرتنا�سيونال ملقاولت البناء �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )96783.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - وام:

وجه معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان 
الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  القا�سمي، 
ل��ل��ج��ول��ف، ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
جتديد  مبنا�سبة  الر�سيدة،  القيادة 
ال��ث��ق��ة ب���ه وت���ول���ي���ه رئ���ا����س���ة احت���اد 
اللعبة لدورة انتخابية جديدة حتى 
املمنوحة  الثقة  اأن  2024، موؤكداً 
للريا�سة  العامة  الهيئة  قبل  م��ن 
بن  اأحمد  الدكتور  معايل  برئا�سة 
الفل�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزي��������ر دول��������ة ل������ري������ادة الأع�����م�����ال 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رة  وامل�����س��اري��ع 
تدفع احتاد اجلولف اإىل بذل املزيد 
من  العمل  وم�ساعفة  اجل��ه��د  م��ن 
اأج����ل حت��ق��ي��ق الإجن�������ازات يف كافة 

املحافل الريا�سية الدولية.
هذه  ت��ت��زام��ن  اأن  "ناأمل   : وق����ال 
وتوجهات  ط��م��وح��ات  م���ع  ال������دورة 

ال��ت��ي حتتفل بعيد  دول���ة الإم����ارات 
الحت����اد اخل��م�����س��ني، وال��ت��ط��ل��ع اإىل 
حافلة  م���ق���ب���ل���ة،  ع����ام����اً  خ��م�����س��ني 
لريا�سة  وال���ع���ط���اء  ب������الإجن������ازات 
الإمارات، واإحداث نقلة نوعية على 
م�����س��ت��وى امل��ن��اف�����س��ات والإجن�������ازات، 
ورفع علم الدولة يف كربى املحافل 
الدولية والإقليمية، خا�سة اأن تلك 
امل��زي��د من  ال��غ��ال��ي��ة حتملنا  ال��ث��ق��ة 
الذي  العمل  ملوا�سلة  امل�����س��وؤول��ي��ات 
الطموحات  حتقيق  منه  ن�ستهدف 
املن�سودة بتعزيز النجاحات ال�سابقة 
النجاحات  م���ن  ل��ل��م��زي��د  وال�����س��ع��ي 
م�ستوى  على  اللعبة  �سهدتها  التي 
خ���دم���ات���ن���ا ل���لع���ب���ني وامل�����درب�����ني 
والإداري����ني واحل��ك��ام لأن��ن��ا معنيني 
اأي�������س���ا ب���ت���اأه���ي���ل ال�����ك�����وادر امل���درب���ة 

املحرتفة".
�سلطان  ب���ن  ف���اه���م  ال�����س��ي��خ  واأك������د 
القا�سمي اأن ريا�سة اجلولف حتقق 

واأن عدد ممار�سيها  وا�سعا،  انت�سارا 
ال�سباب  فئة  م��ن  خا�سة  ازدي���اد  يف 
امل�ستفيدين  والأ���س��ب��ال  والنا�سئني 
م���ن ب���رن���ام���ج الحت������اد اخل���ا����س ب� 
انطلق  ال��ذي  املواهب"  "اكت�ساف 
كبراً  تو�سعاً  و�سهد  ���س��ن��وات،  قبل 

امل��ث��م��ر م���ع وزارة  ال��ت��ع��اون  يف ظ���ل 
الرتبية والتعليم واأكادمييات اأندية 

اجلولف يف الدولة.
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه: " م���ا حت��ق��ق يف 
ال���دورات  يف  مكا�سب  م��ن  ريا�ستنا 
النتخابية ال�سابقة ميثل لنا الدافع 

على  للعمل  الحت����اد  يف  الإي��ج��اب��ي 
وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط  تعزيز 
اللعبني  ا���س��ت��ق��ط��اب  اأج������ل  م����ن 
ال�سنية  امل����راح����ل  يف  ال����واع����دي����ن 
الرئي�سية  الدعامة  ميثلون  لأنهم 
امل�ستقبل،  يف  ال����دول����ة  مل��ن��ت��خ��ب��ات 

اخلليجية  الإجن����������ازات  مل���وا����س���ل���ة 
الفردي  امل�ستويني  على  والعربية 

واجلماعي ".
احت��اد اجلولف  اإدارة  وك��ان جمل�س 
بت�سكيله  الأول  اجتماعه  عقد  ق��د 
ال�سيخ  معايل  ي�سم  ال��ذي  اجلديد 

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

رئا�سة  ���س��ت��ت��وىل  ال���ت���ي  ال��ف��ل���س��ي 
اللجنة الن�سائية يف الحتاد، ف�سل 
�سلطان  �سيف  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل  ع��ن 
الكعبي،  �سعيد  وخلفان  العرياين، 
ورا�سد حممد العبار، وعبد الروؤوف 

بن اأحمد بن عبد العزيز املبارك.

•• اأبوظبي- وام:

الن�سخة  ب���ط���ل  اجل����زي����رة  ي��ل��ت��ق��ي 
املحرتفني  دوري  م����ن  امل���ا����س���ي���ة 
الإم����ارات����ي و ���س��ب��اب الأه���ل���ي بطل 
�ساحب  كاأ�س  من  املا�سية  الن�سخة 
ال�سمو رئي�س الدولة اجلمعة املقبل 
على ا���س��ت��اد ه���زاع ب��ن زاي���د يف لقاء 
كاأ�س ال�سوبر الإماراتي لكرة القدم 
بن�سخته ال�14، اأول بطولة حملية 

يف العام اجلديد 2022.
التي  الأوىل  امل�����رة  ه���ي  ه����ذه  ت��ع��د 
ا�ستاد  على  ال��ف��ري��ق��ان  فيها  يلتقي 
ه����زاع ب���ن زاي�����د، ال����ذي ت��ق��ام عليه 
الأوىل يف  ل��ل��م��رة  ال�����س��وب��ر  م���ب���اراة 

تاريخها.
ا�ستاد  على  الأه��ل��ي  �سباب  خا�س  و 
13 مواجهة بجميع  هزاع بن زايد 
ال���ب���ط���ولت، مت��ك��ن م���ن ال���ف���وز يف 
و   3 يف  وتعادل   5 وخ�سر  منها   5

امللعب  على  له  الأوىل  املباراة  كانت 
يف م�����س��اب��ق��ة ال������دوري ب��ت��اري��خ 23 
فيها  الفوز  وحقق   ،2014 مار�س 

وبجميع   ،2-3 بنتيجة  العني  على 
م��ب��اري��ات��ه اأي�����س��ا ع��ل��ى ا���س��ت��اد هزاع 
اأن  الأه��ل��ي  �سباب  ا�ستطاع  زاي��د  بن 

ي�سجل17 هدفا، ويتلقى18.
الأه��ل��ي خا�س  �سباب  اأن  ال��لف��ت  و 
على ا�ستاد هزاع بن زايد 3 نهائيات 

ك��ان��ت يف م�����س��اب��ق��ة كاأ�س  ق��ب��ل  م���ن 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة فاز يف 
2 منها على ح�ساب كل من الظفرة 
والن�سر وخ�سر واحدة اأمام الن�سر.

اأما اجلزيرة فقد خا�س على ا�ستاد 
اأي�سا  10 مواجهات  زايد  بن  هزاع 
ب��ج��م��ي��ع ال����ب����ط����ولت، مت���ك���ن من 
وت���ع���ادل يف   3 و خ�سر   3 ال��ف��وز يف 
12 هدفا  ي�سجل  اأن  وا�ستطاع   ،4
�سمن  م����ن  وك������ان   ،10 وي���ت���ل���ق���ى 
مواجهاته على ا�ستاد هزاع بن زايد 
لقاء اأوكلند �سيتي يف كاأ�س العامل 
للأندية بن�سخة 2017، يف املباراة 
الفوز  م��ن  متكن  حيث  الفتتاحية 

بهدف دون مقابل.
الفريقني  م��واج��ه��ات  اإج��م��ايل  ويف 
وكاأ�س  ال����دوري،  امل�سابقات  بجميع 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، وكاأ�س 
التقيا  ال�سوبر فقد  وكاأ�س  الرابطة 
يف 34 مباراة، فاز �سباب الأهلي يف 

16، واجلزيرة يف 12 وتعادل يف 6 
مباريات.

ال�������دوري  ب���ط���ول���ة  وت���ف�������س���ي���ل يف 
مباراة   25 يف  ال��ف��ري��ق��ان  ال��ت��ق��ى 
 10 يف  ال��ف��وز  الأه��ل��ي  �سباب  حقق 
يف  تعادل  فيما  للجزيرة،  مثلهل  و 
كاأ�س  م�سابقة  ويف  م��ب��اري��ات..   5
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة، 
واحدة  م��ب��اراة  يف  الفريقان  التقى 
متكن اجلزيرة من ح�سمها بنتيجة 

.2-3
التقى  املحرتفني  رابطة  كاأ�س  و يف 
م��واج��ه��ات متكن   7 ال��ف��ري��ق��ان يف 
����س���ب���اب الأه����ل����ي م����ن ال����ف����وز يف 5 
وتعادل  واجلزيرة يف مباراة واحدة 

مرة واحدة.
التقى  ال�������س���وب���ر  ك����اأ�����س  ����س���م���ن  و 
وا�ستطاع  واح�����دة،  م���رة  ال��ف��ري��ق��ان 
اللقاء  ي��ح�����س��م  اأن  الأه���ل���ي  ���س��ب��اب 
ا�ستاد  ع��ل��ى  وذل����ك   1-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

ال��دف��اع اجل��وي يف جمهورية م�سر 
العربية .

الأهلي  ���س��ب��اب  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
كان قد توج بلقب ال�سوبر يف ع�سر 
العدد  وه����و  م�����رات   5 الح�������رتاف 
فيما  ال���ت���ت���وي���ج،  م�����رات  الأك������رب يف 
نهائيا  ال��ل��ق��ب  اجل��زي��رة  يحقق  مل 
رغ����م خ��و���س��ه ال���ل���ق���اء 4 م�����رات يف 
و2016  و2012   2011 اأع���وام 

و2017.

•• دبي-وام:

للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  ينظم 
امل��ق��ب��ل �سباق  ي����وم الأح�����د  ال��ب��ح��ري��ة 
اجلولة الأوىل من بطولة دبي لل�سفن 
�سمن  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�سراعية 
روزنامة ال�سباقات البحرية يف املو�سم 

الريا�سي 2022-2021.
ال�سراعية  ال�����س��ف��ن  ���س��ب��اق��ات  وت��ب��ل��غ 
60 ق��دم��ا م���ع دخ����ول �سنة  امل��ح��ل��ي��ة 
لتحتفل  ال��ث��لث��ني  ع��ام��ه��ا   2022
تاريخا  م�سجلة  ال��ل��وؤل��وؤي  باليوبيل 
للريا�سات  ال��دويل  دبي  لنادي  مميزا 
عام  الفئة  ه��ذه  اأ�س�س  ال��ذي  البحرية 
له  امل��غ��ف��ور  ل���روؤي���ة  ت��ن��ف��ي��ذا   1993
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 

طيب اهلل ثراه.
�سباق اجلولة  ي��ق��ام  اأن  م��ق��ررا  ك��ان  و 
لل�سفن  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  م����ن  الأوىل 

نهاية  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�����س��راع��ي��ة 
حينها  وت��اأج��ل  املا�سي  نوفمرب  �سهر 
اإعادة  ليتم  اجل��وي��ة  الأح����وال  ب�سبب 
ال�سنة  بداية  مع  جديد  من  جدولته 

امليلدية اجلديدة يوم الأحد املقبل.
واأع��ل��ن ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�سات 
الت�سجيل  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن  ال��ب��ح��ري��ة 
للم�ساركة يف ال�سباق الكبر واملرتقب 
م���ن قبل  ال���ت���اأك���ي���د  اأم�������س ومت  م��ن��ذ 
الراغبني على امل�ساركة على الت�سجيل 
يوميا  الت�سجيل  ي�ستمر  فيما  ال�سابق 
الإل��ك��رتون��ي��ة اخلا�سة  ال��ب��واب��ة  ع��رب 
بق�سم ال�سباقات وحتى ال�ساعة الثانية 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  ظهر  م��ن  ع�سرة 

واعلن  الت�سجيل  ب��اب  اإغ��لق  موعد 
قائمة ال�سفن امل�ساركة.

و حر�س نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية على اإخطار امللك والنواخذة 
مب��وع��د ال�����س��ب��اق امل��رت��ق��ب ي���وم الحد 
ال��ل��وائ��ح وال�سروط  اإر���س��ال ك��اف��ة  م��ع 
وامللك  النواخذة  اإىل جميع  املحدثة 
ع���رب ال����رواب����ط الإل���ك���رتون���ي���ة وعن 
الن�سية  ال���ر����س���ائ���ل  خ���دم���ة  ط���ري���ق 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  وك��ذل��ك  الق�سرة 
الإجتماعي ملراجعتها والإطلع عليها 

قبل امل�ساركة يف ال�سباق املرتقب.
املدير  ح���ارب  اهلل  عبد  حممد  ق��ال  و 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب�������ي ال�������دويل 

با�سر  النادي  اإن  البحرية  للريا�سات 
التجهيزات لإجناح احلدث مبكرا قبل 
الإعداد  يف  و�سرع   2021 ع��ام  نهاية 
بالتعاون  الكبر  للحدث  والتجهيز 
احلكومية  ال����دوائ����ر  م���ع  وال�����س��راك��ة 

واملوؤ�س�سات الوطنية الداعمة.
و وج��ه حممد ع��ب��داهلل ح��ارب ال�سكر 
اإىل القيادة العامة ل�سرطة  والتقدير 
احليوية  املن�ساآت  حماية  وج��ه��از  دب��ي 
الرابع/  ال�����س��رب  وال�����س��واح��ل /ق��ي��ادة 
يف  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
/قنوات  للإعلم  دب��ي  وموؤ�س�سة  دب��ي 
ابوظبي  وموؤ�س�سة  الريا�سية/  دب��ي 
"بي  ومرا�سي  يا�س"  "قناة  ل��لإع��لم 

البحرية  نخيل  وجم��م��وع��ة  اأو"  اأن���د 
ودب����ي ه��ارب��ر -دي م��اري��ن دب���ي على 
وت�سهيل  وامل�����س��ت��م��ر  ال��ك��ب��ر  ال��ت��ع��اون 

املهام لفرق العمل.
و اأكد اأن نادي دبي الدويل للريا�سات 
املتعلقة  التفا�سيل  ي��ت��اب��ع  ال��ب��ح��ري��ة 
ب���ح���ال���ة ال���ب���ح���ر و�����س����رع����ات ال����ري����اح 
خا�سة  امل��ق��ب��ل��ة  الأي�������ام  يف  امل��ت��وق��ع��ة 
التقارير  ع���رب  وذل�����ك  ال�����س��ب��اق  ي����وم 
اليومية والن�سرة البحرية من املركز 
املواقع  م��ن  وع��دد  ل��لإر���س��اد  الوطني 
منه  حر�سا  املتخ�س�سة  الإلكرتونية 
وال�سلمة  الأم���ن  م��ب��داأ  حتقيق  على 
ل��ل��م�����س��ارك��ني و���س��م��ان و���س��ول��ه��م اإىل 

اأن  املقرر  من  و  ب�سلم.  النهاية  خط 
للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  ينظم 
ال�سباقات  روزن��ام��ة  �سمن  البحرية 
 2022-2021 يف املو�سم الريا�سي 
ثلثة �سباقات يف بطولة دبي لل�سفن 
الأوىل  قدما   60 املحلية  ال�سراعية 
ي���وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل وال��ث��ان��ي��ة �سيتم 
احلدث  تاأجيل  بعد  قريبا  حتديدها 
امل���ا����س���ي ب�سبب  ن��وف��م��رب  ���س��ه��ر  م���ن 
الأحوال اجلوية بينما �سيكون ختامها 
م�سكا مع اجلولة الثالثة �سباق القفال 
الطويلة من جزيرة �سر  للم�سافات 
ب��ون��ع��ر وح��ت��ى ���س��واط��ئ دب���ي خلل 

�سهر مايو القادم.

كاأ�س ال�سوبر الإماراتي .. اجلزيرة و�سباب 
الأهلي اإح�ساءات واأرقام

دبي البحري ي�ستعد لنطلقة اأوىل فعاليات 2022 الأحد 

فاهم القا�سمي: ثقة القيادة تدفع جولف الإمارات مل�ساعفة الإجنازات

خطة الـ »100 يوم« اأهم اأولويات 
احتاد الكرة الطائرة يف 2022

•• دبي-وام:

الدرمكي،  عبداهلل  برئا�سة  اجلديد  الطائرة  الكرة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  و�سع 
100 يوم تتج�سد فيها روؤي��ة الحت��اد للدورة  خطة عمل ق�سرة الأج��ل ملدة 
ال��ت��ي ت�سهم يف متكينه  الأه����داف  اجل��دي��دة م��ن خ��لل حتقيق جمموعة م��ن 
مع  والتعاقد  واإع���داده،  لعبيه  واختيارات  ت�سكيله  حيث  من  الأول  واملنتخب 
الريا�سة  ملمار�سة  ال�سباب  وتهيئة  للم�سابقات،  كاملة  خطط  وو�سع  املدربني، 

ب�سفة عامة والكرة الطائرة حتديداً.
 –  2020 النتخابية  ل��ل��دورة  املنتخب  اجل��دي��د  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  وك��ان 
رئي�س  الدرمكي  عبداهلل  برئا�سة  املا�سي  الأ�سبوع  اجتماعاً  عقد  قد   2024

الحتاد، مت خلله ت�سكيل جلان الحتاد، وا�ستحداث بع�س اللجان اجلديدة.
املتحدث  الطائرة،  امل�ساعد لحتاد  العام  الأمني  الكتبي  را�سد  واأو�سح من�سور 
واأولويات  واأه��داف  ي��وم، متثل طموحات  ال�100  اأن خطة  الر�سمي للحتاد، 
عاجلة ي�سعى جمل�س اإدارة الحتاد اإىل تنفيذها خلل ال�سهور الثلثة الأوىل 
جميع  مب�ساركة  مكثفة،  عمل  خطط  خ��لل  م��ن   2022 اجل��دي��د  ال��ع��ام  يف 
اأولويات عاجلة  ا�ستقر، على و�سع  اإدارة الحتاد  اأن جمل�س  اإىل  جلانه. ولفت 
الحتاد  خطط  ا�ستكمال  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  وق��ت  اأق���رب  يف  لتنفيذها  ي�سعى 

ال�سرتاتيجية، والبناء على ما بداأه ال�سابقون، وفق روؤية املجل�س احلايل .
ونوه اإىل اأن هناك طموحات كبرة يف اإعادة الكرة الطائرة اإىل �سابق عهدها، 
لديه  الإدارة  جمل�س  فان  وامل�سابقات،  الأن�سطة  بع�س  ع��ودة  بدء  التعايف  ومع 
وم�ساركات  وم�سابقات  بطولت  اأجندة  خلل  من  وبقوة  العودة  على  ت�سميم 
تكون  اأن  الطائرة  احت��اد  اإدارة  الر�سمي عزم جمل�س  املتحدث  واأك��د  متعددة". 
2024، م�سرا اإىل  ال��دورة امل�ستمرة حتى عام  هناك نقلة نوعية خلل هذه 
الفني  اجل��ه��از  م��واط��ن �سمن  تدريبي  ك��ادر  وج��ود  ات��ف��اق على  �سبه  اأن هناك 
اإط��ار حر�س الحت��اد على  املنتظر ت�سكيله للمنتخب الوطني الأول، وذلك يف 
اإعطاء املدرب املواطن فر�سته يف التواجد بجهاز املنتخب الأول وثقة يف قدرات 
التي  الألعاب اخلليجية  تاأجيل دورة  اأن  واأو�سح  املواطنني.  املدربني  واإمكانات 
كان من املزمع اإقامتها يف يناير اجلاري، اإىل �سهر مايو املقبل، اأعطى فر�سة 
اأكرب اأمام الحتاد من اأجل ت�سكيل املنتخب واختيار لعبيه وال�ستقرار على ا�سم 
اجلهاز الفني املزمع اإعلنه قريبا، وذلك من اأجل اأن يكون الظهور اخلارجي 
املقبل بداية جديدة وقوية للكرة الطائرة الإماراتية. يذكر اأن من بني اللجان 
التي ا�ستحدثها املجل�س احلايل اللجنة الفنية، علوة على اللجنة املالية التي 

حتولت اإىل جلنة تنمية املوارد املالية والت�سويق.
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•• دبي-الفجر:

الريا�سي  دب������ي  جم���ل�������س  اأط�����ل�����ق 
ال�سلة  ك������رة  ت���ط���وي���ر  "برنامج 
اإىل  ي���ه���دف  دبي" ال�����ذي  ب���اأن���دي���ة 
اللعبني  م��ه��ارات  و�سقل  تطوير 
ال�سلة  ك��رة  الوطنيني يف  وامل��درب��ني 
تنفيذ قرار  اإط���ار  دب���ي، يف  ب��اأن��دي��ة 
بن  ال�سيخ من�سور بن حممد  �سمو 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي  را�سد 
 ،2020 ل�سنة   )4( رقم  الريا�سي 
ب�ساأن تعيني مدرب م�ساعد مواطن 
دبي،  باأندية  اجلماعية  الأل��ع��اب  يف 
الفرق  لقيادة  تاأهيلهم  خ��لل  م��ن 

الأوىل يف الألعاب اجلماعية.
ال�سلة  ك��رة  تطوير  ب��رن��ام��ج  وي��ق��ام 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال����لع����ب ال�����دويل 
ال�سلة  اأ�سطورة كرة  فادي اخلطيب 
املحا�سرات  ي��ق��دم  ال���ذي  اللبنانية 
اللعبني  ت���دري���ب  ع��ل��ى  وي�������س���رف 
مبا�سر من خلل  ب�سكل  وامل��درب��ني 
وتطبيقية  ن���ظ���ري���ة  ع���م���ل  ور��������س 
ومع�سكرات تدريبية تقام على مدار 
اأندية دبي  مو�سم ريا�سي كامل، يف 
ت�سامب�س  اأكادميية  ويف  الريا�سية 

لكرة ال�سلة.
�سمن  ال��������������دورات  ه�������ذه  وت������اأت������ي 
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  "برنامج 
باأندية  اجلماعية  الأل��ع��اب  لتطور 
واملدربني  اللعبني  لتاأهيل  دبي" 
لتطوير  ل��ه��م  ال��ف��ر���س��ة  وت���وف���ر 
م�ستوياتهم عرب الدورات واملعاي�سة 
واحل�سول  ال���دول���ة  وخ�����ارج  داخ����ل 

متقدمة  ت����دري����ب  ����س���ه���ادات  ع���ل���ى 
الفريق  ت���دري���ب  ل��ل��م��درب��ني  ت��ت��ي��ح 
دبي  جمل�س  ويوا�سل  ا،  اأي�سً الأول 
لتطوير  خططه  تنفيذ  الريا�سي 
الأن�����دي�����ة ال���ري���ا����س���ي���ة م����ن خلل 
وتنظيم  واملبادرات  الربامج  اإطلق 
التطويرية  وامللتقيات  العمل  ور�س 
واملواهب  الوطنيني  املدربني  لدعم 

امل�سابقات  اإقامة  وكذلك  الريا�سية 
املحلية  وال����ب����ط����ولت  امل���در����س���ي���ة 
يف  وال�����س��ب��اب  للنا�سئني  وال��دول��ي��ة 
بالتعاون  واليد  وال�سلة  القدم  ك��رة 
مع القطاع اخلا�س من اأجل انتقاء 
لتحقيق  الريا�سية  املواهب  و�سقل 

الإجنازات املحلية والدولية.
على  الريا�سي  دبي  جمل�س  ويعمل 

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

عرب  وتطويرهم  ال�سباب  امل��درب��ني 
وا�سبانيا  فرن�سا  ويف  دب��ي  يف  دورات 
ومنحهم الفر�سة للعمل م�ساعدين 
واحل�سول  الأول  ال��ف��ري��ق  مل��درب��ي 
على �سهادات تدريب متقدمة لتويل 
م�سوؤولية تدريب الفريق الأول وهو 
الأمر الذي اأدى اإىل ظهور مواهب 
منهم   10 يحمل  تدريبية  وطنية 

الآن رخ�سة مدرب حمرتف لتدريب 
الفريق الأول "برو لي�سن" ويتوىل 
ف���رق داخل  ال��ت��دري��ب يف  م��ن��ه��م   7

الدولة ويف املنتخبات الوطنية.
واأث�������م�������رت ج�����ه�����ود جم���ل�������س دب����ي 
ال����ربام����ج  اإط��������لق  ال���ري���ا����س���ي يف 
وامل��������ب��������ادرات وت���ن���ظ���ي���م ال���������دورات 
التطويرية يف حتقيق منوا وا�سحا 

وتطورا اإيجابيا ك�سفت عنه تقارير 
اأعداد  �سهدت منًوا يف  التي  الأندية 
مدربني  م��ن  للريا�سة  امل��م��ار���س��ني 
ولعبني  واإداري���������ني  وم�����س��اع��دي��ن 
مواطنني، اأو من خلل زيادة اأعداد 
لعبي �سركات كرة القدم بدبي من 
كرة  من  يتخذون  الذين  املواطنني 

القدم مهنة لهم.

جمل�س دبي الريا�سي يطلق برنامج تطوير كرة ال�سلة باأندية دبي

قبل 30 يومًا على الفتتاح

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

•• اأبوظبي – الفجر:

الثامنة ع�سر من بطولة  الن�سخة  التنازيل لنطلق  العد  بداأ 
اليوم  من  اعتباراً   ،"2021 "الإمارات  للأندية  العامل  كاأ�س 
الأربعاء، مع تبقي �سهر واحد على افتتاح احلدث العاملي، حيث 
على  العامل  اأنحاء  �ستى  يف  القدم  كرة  وع�ساق  جمهور  �سيكون 
اأبوظبي،  �ستقام مناف�ساتها يف  التي  البطولة،  موعد مميز مع 
لتخو�س الفرق امل�ساركة غمار مناف�سات حما�سية، على مدار 8 
"بطل العامل  اأف�سل ما لديها والظفر بلقب  مباريات لتقدمي 

للأندية".
بني  جتمع  مبواجهة  املقبل  ف��رباي��ر   3 ي��وم  البطولة  وتفتتح 
ل��ل��م��ح��رتف��ني، وبري  اأدن�����وك  ب��ط��ل دوري  ف��ري��ق��ي اجل���زي���رة 
ا�ستاد  اأر���س��ي��ة  على  وذل���ك  اأوقيانو�سيا،  ق���ارة  ممثل  التاهيتي 

حممد بن زايد باأبوظبي.
ت�سيل�سي  اأن��دي��ة  البطولة  م��ن  احل��ال��ي��ة  الن�سخة  يف  وي�����س��ارك 
الإجنليزي بطل دوري اأبطال اأوروبا، باملرا�س الربازيلي بطل 

كاأ�س ليربتادوري�س، الأهلي امل�سري بطل دوري اأبطال اأفريقيا، 
املك�سيكي  اآ�سيا، مونتري  اأبطال  دوري  ال�سعودي بطل  الهلل 
بطل الكونكاكاف، بري التاهيتي ممثل اأوقيانو�سيا، بالإ�سافة 
اإىل اجلزيرة الفريق امل�سيف بطل الدوري الإماراتي، و�سيتوج 
 12 ي��وم  �ستقام  ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة  عقب  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق 

فرباير.
مواجهة  يف  املك�سيكي  مونتري  مع  امل�سري  الأهلي  و�سيلتقي 
ثاأرية جتمع بطل اأفريقيا، الذي ي�سعى لرد اعتباره من هزميته 
2013 بخما�سية مقابل  اأمام بطل الكونكاكاف يف ن�سخة عام 
هدف، وذلك عندما يلتقيان يوم 5 فرباير املقبل، حيث يتاأهل 
الفائز اإىل مواجهة باملرا�س الربازيلي م�ساء يوم 8 فرباير يف 
دور ن�سف النهائي، بينما يلعب الهلل ال�سعودي مع الفائز من 
ت�سيل�سي  مللقاة  �سيتاأهل  والفائز  التاهيتي،  وب��ري  اجلزيرة 
فرباير،   9 يوم  النهائي  بن�سف  الثانية  املباراة  يف  الإجنليزي 
الثامنة  ف��رباي��ر يف   12 ي���وم  ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف  امل���ب���اراة  ت��ق��ام  فيما 

والن�سف م�ساء بتوقيت الإمارات با�ستاد حممد بن زايد.

 ،2009 الأع���وام  يف  ال�سابقة  دورات��ه��ا  تنظيم  يف  النجاح  وبعد 
2018، تنفرد الإمارات جمدداً، وللمرة  و2010، و2017، 
التي  ل��لأن��دي��ة،  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مناف�سات  با�ست�سافة  اخلام�سة، 
الكروية  ال��ب��ط��ولت  األ��ق��اب  حاملة  ل��لأن��دي��ة  عاملية  قمة  متثل 

القارية.
و�ست�سهد البطولة اإقامة 8 مباريات، وذلك يف ا�ستاد حممد بن 
زايد، الذي ي�ستوعب 37 األف متفرج ويعترب من اأكرب امللعب 
يف دولة الإمارات، وا�ست�ساف مباريات كاأ�س العامل للأندية من 
اآل نهيان، ملعب نادي الوحدة العريق،  اإ�سافة اإىل ا�ستاد  قبل، 
البطولة  وي�ست�سيف مباريات  األف متفرج،   15 ل�  يت�سع  الذي 

للمرة الأوىل.
اأعلنت عن  العامل للأندية قد  املنظمة لكاأ�س  اللجنة  اأن  يذكر 
للحتاد  الر�سمي  امل��وق��ع  على  البطولة  مباريات  ت��ذاك��ر  ط��رح 
الدويل لكرة القدم حلاملي بطاقات "فيزا"، على اأن يتم طرح 
التذاكر اأمام اجلماهر ر�سمياً خلل الأيام القليلة القادمة، اإذ 

ترتاوح اأ�سعار التذاكر من 20 وحتى 200 درهم.

•• الظفرة-الفجر:

بدورته  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  ي���ب���داأ 
اجلمعة  ي�����وم  ع�������س���رة،  اخل���ام�������س���ة 
اجلاري"،  ي����ن����اي����ر   7" ال������ق������ادم 
الإلكرتونية  ال�����س��ري��ح��ة  ت��رك��ي��ب 
امل�ساركة  ل���لإب���ل  "الرت�سي�س" 
الرت�سي�س  وي�ستمر  امل��زاي��ن��ة،  يف 
10 يناير اجل��اري يف موقع  لغاية 
منطقة  يف  زاي��د  مبدينة  املهرجان 

الظفرة.

املحليات  الإب����ل  ت��ر���س��ي�����س  وي���ب���داأ 
الأ�سايل  وامل��ه��ج��ن��ات  وامل��ج��اه��ي��م 
والو�سح، ب�سكل يومي من ال�ساعة 
ال�ساعة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً  ال�����س��اب��ع��ة 
ب�سكل  ����س���ب���اح���اً،  ع�����س��ر  احل����ادي����ة 
يومي، ا�ستعداداً لنطلق مهرجان 
ال��ظ��ف��رة، ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رعاية 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وبتنظيم  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

يف  باأبوظبي،  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
يناير   22 لغاية   12 م��ن  ال��ف��رتة 

اجلاري
"تركيب  ال����رت�����س����ي���������س  وي�����ع�����د 
من  ج��زء  الإلكرتونية"  ال�سريحة 
الإبل،  مزاينة  يف  امل�ساركة  �سروط 
ل حتمل  التي  للمطايا  يحق  ل  اإذ 
�سريحة بامل�ساركة يف املزاينة، وذلك 
املميزة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ل�سمان 

وت�سهيل عملية الت�سجيل.
الرئي�سية  الإب��ل  مزاينة  و�ست�سهد 

 81 تنظيم  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  يف 
واملجاهيم  املحليات  ل��لإب��ل  �سوطاً 
والو�سح،  الأ����س���اي���ل  وامل���ه���ج���ن���ات 
"مفاريد،  عمرية  ف��ئ��ات   6 �سمن 
حقايق، لقايا، اإيذاع، ثنايا، حول"، 
جائزة   755 ل��ه��ا  خ�����س�����س  وق����د 

قيمة.
وان���ط���ل���ق م���ه���رج���ان ال���ظ���ف���رة هذا 
املو�سم بحّلة جديدة، حيث تن�سوي 
الإبل  مزاينات  كافة  مظلته  حت��ت 
مو�سم  �سمن  اأب��وظ��ب��ي،  اإم�����ارة  يف 

مزاينات الإبل، والتي تتوزع �سمن 
رزي����ن،  "�سويحان،  م���واق���ع  اأرب������ع 
الظفرة"،   م��ه��رج��ان  زاي���د،  مدينة 
املحالب  م�����س��اب��ق��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الرتاثية  امل�سابقات  م��ن  وال��ع��دي��د 
"�سباق  ت�����س��م��ل:  وال���ت���ي  ال���ه���ادف���ة، 
اخليول  �سباق  بال�سقور،  ال�سيد 
ال�سلوقي  �سباق  الأ�سيلة،  العربية 
مزاينة  م�سابقة  ال��رتاث��ي،  العربي 
ال�سقور، م�سابقة مزاينة ال�سلوقي 
العربي، م�سابقة الرماية، وم�سابقة 

مزاينة غنم النعيم، مزاينة التمور 
وتغليفها، م�سابقة اللنب احلام�س" 
املتنوعة يف  امل�سابقات  والعديد من 

�سوق الظفرة الرتاثي. 
وي���ه���دف م��ه��رج��ان ال���ظ���ف���رة، اإىل 
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ������س�����للت الإب������ل 
الإبل  الأ�سيلة، وزي��ادة عدد ملك 

املزاينة  م�����س��اب��ق��ات  يف  امل�����س��ارك��ني 
املرتبطة  ال���رتاث���ي���ة  وامل�����س��اب��ق��ات 
املنطقة،  اأه�����ل  وت��ق��ال��ي��د  ب��ث��ق��اف��ة 
ال�سعبي،  امل���وروث  عل�ى  واحل��ف�����اظ 
الإماراتي  املجتمع  اأبناء  وت�سجيع 
واخلليجي على ممار�سته مبختلف 
اأ�سكاله، وتقوية الروابط الإن�سانية 

والجتماعية، اإ�سافة اإىل امل�ساهمة 
الداخلية  ال�����س��ي��اح��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
الن�ساط  وحت���ف���ي���ز  واخل���ل���ي���ج���ي���ة 
اإمارة  مركز  وتعزيز  الق��ت�����س��ادي، 
ال��وج��ه��ة الأوىل  ل��ت��ك��ون  اأب��وظ��ب��ي 
ملزاينات الإبل والفعاليات الرتاثية 

حملياً واإقليمياً ودولًيا.

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

مهرجان الظفرة 15 يبداأ تر�سي�س الإبل 
امل�ساركة يف املزاينة يوم اجلمعة القادم

•• اأبوظبي-الفجر: 

اتفاقية جديدة  �سعادته بتوقيع  اأبوظبي عن  الإم��ارات،  اأعرب فندق ق�سر 
مع فريق مان�س�سرت �ستي، اأُعلن على اإثرها الفندق الأيقوين �سريًكا ر�سمًيا 
علمة  ظهور  على  ال�سراكة  هذه  وتن�سوي  فاخًرا.  فندًقا  بو�سفه  للنادي 
ن��ادي مان�س�سرت �ستي، مبا يف  ق�سر الإم��ارات التجارية يف خمتلف مرافق 
التدريب اخلا�سة  اأدوات  التدريب، وجمموعة  اإ�ستاد الحتاد، وملعب  ذلك 

الإجنليزي  ال��دوري  ن��ادي  �سيتي،  ملان�س�سرت  الأول  الفريق  وك��ان  بالفريق. 
الأوروب��ي��ة. وحظي  الكوؤو�س  بكاأ�س  وفاز   ،1880 عام  تاأ�س�س  الذي  املمتاز 
املمتاز؛  األقاب للدوري  ال��دوري، من �سمنها خم�سة  األقاب لبطولة  ب�سبعة 
يف  الإم���ارات  ق�سر  فندق  ا�ستخدم  قد  الجنليزي،  للحتاد  ك��وؤو���س  و�ستة 
اأبوظبي كقاعدة  اأ�سا�سية له خلل زياراته التدريبية على الطق�س الدافئ. 
بالإ�سافة اإىل ذلك ، ت�ستخدم مدار�س ال�سيتي لكرة القدم ومقرها اأبوظبي 
وجمتمعية  تعليمية  جل�سات  ل�ست�سافة  الفندق  يف  امللعب  مرافق  حالياً 

جلميع الأطفال يف املنطقة. من جانبه، قال ال�سيد مايكل كوث، املدير العام 
ونائب الرئي�س الإقليمي للعمليات يف ال�سرق الأو�سط لدى ق�سر الإمارات، 
ال�سراكة مع نادي مان�س�سرت �سيتي مكانة ق�سر الإمارات  "تعزز  اأبوظبي: 
العا�سمة  يف  والرتفيهية  الريا�سية  للأن�سطة  الأم��ث��ل  الوجهة  بو�سفه 
واملعتمد  بالنادي  اخلا�س  القدم  ك��رة  ملعب  اعتماد  وي�سعدنا  الإم��ارات��ي��ة. 
من الحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" لتدريب نادي الدوري الإجنليزي 

املمتاز وعقد دورات تعليمية وتدريبية لع�ساق الريا�سة واأطفال املنطقة".

فندق ق�سر الإمارات �سريك ر�سمي 
لفريق مان�س�سرت �ستي 
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الفجر الريا�ضي

ري��ال مدريد  املت�سّدر  مع  الهّوة  اإ�سبيلية  ن��ادي  �سّيق 
بهدف  ثميناً  ف����وزاً  ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا  ن��ق��اط،  خم�س  اإىل 
نظيف على م�سيفه قاد�س يف ختام مناف�سات املرحلة 

التا�سعة ع�سرة من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
املباراة  هدف  اأوكامبو�س  لوكا�س  الأرجنتيني  و�سجل 
الوحيد )58(، بعد ركنية للفريق الأندل�سي و�سلت 
راكيتيت�س  اإيفان  الكرواتي  اإىل  داخل منطقة اجلزاء 
الذي مررها اإىل اأوكامبو�س لي�سددها الأخر قوية يف 

مرمى مواطنه احلار�س جرميايا�س ليدي�سما.
يف  موقعه  اإ�سبيلية  ع��زز  ال��ث��لث،  النقاط  وبخطفه 
خم�س  بفارق  نقطة،   41 مع  الليغا  يف  الثاين  املركز 
الأندل�سي  الفريق  اأن  علماً  مدريد،  ري��ال  عن  نقاط 

لعب مباراة اأقّل.
هذا  له  التا�سعة  الهزمية  ه��ذه  مع  فبقي  قاد�س،  اأم��ا 

امل��و���س��م، يف امل��رك��ز ال��ت��ا���س��ع ع�سر م��ا قبل 
نقطة. الأخر مع 14 

من جهته، حقق اأتلتيك بلباو فوزاً 
مهماً على اأو�سا�سونا 3-1 يف مباراة 

كان بطلها اأويهان �سان�سيت.
واف��ت��ت��ح اأو���س��ا���س��ون��ا ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
الدقيقة العا�سرة عن طريق كيكي، 

غر اأن بلباو قلب النتيجة على مدار 
 16( �سان�سيت  ب��ث��لث��ي��ة  امل���ب���اراة 

و25 و68(.

بح�سول  ط���رد  ح��ال��ة   )4+90( ال��دق��ي��ق��ة  و���س��ه��دت 
اإزيكيل اأفيل لعب اأو�سا�سونا على البطاقة ال�سفراء 

الثانية.
27 نقطة يف املركز  وبالتايل، رفع بلباو ر�سيده اإىل 
العا�سر، فيما بقي اأو�سا�سونا يف املركز الرابع ع�سر مع 

نقطة.  22
ويف مباراة اأخرى، دّك فياريال �سباك �سيفه ليفانتي 

ت�����ن�����اوب على  ن���ظ���ي���ف���ة  ب���خ���م���ا����س���ي���ة 
ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا ال�����س��ن��غ��ايل ب���ولي���ي ديا 
جرار   ،)13( توري�س  ب��او   ،)8(

ومانويل  و79(،   37( م��وري��ن��و 
الفوز،  تريغرو�س )74(. وبهذا 
رف���ع ف��ي��اري��ال ر���س��ي��ده اإىل 28 
فيما  ال��ث��ام��ن،  امل��رك��ز  يف  نقطة 
ليفانتي  ر���س��ي��د  جت��م��د 
ع��ن��د ث��م��اين ن��ق��اط يف 
الع�سرين  املركز 

والأخر.

ك�سف  الكلمات  ب��ه��ذه  جذوري"،  اأب���ي،  م��وط��ن  ه��ي  تون�س 
عاماً   30 البالغ  اخل���زري  وهبي  تون�س  منتخب  مهاجم 
اأج��رت��ه معه وكالة  ب��ب��لده، يف حديث خا�س  تعلقه  م��دى 
ف��ران�����س ب���ر����س، ق��ب��ل خ��و���س غ��م��ار ب��ط��ول��ة ك���اأ����س الأمم 
من  الكامرون  ت�ست�سيفها  التي  القدم  لكرة  الإفريقية 
من �سباط- ال�ساد�س  اإىل  احلايل  الثاين-يناير  كانون   9

فرباير املقبل.

�سوؤال: غالبا ما تبلغ تون�ص الأدوار املتقدمة يف اأمم 
اإفريقيا. ما هي الطموحات هذا العام؟

"لدينا رغبة يف احرازها. خلل الن�سخة الأخرة  جواب: 
ال�سنغال. اعتقد  اأمام  النهائي وخ�سرنا  الدور ن�سف  بلغنا 
عليها.  ال��ف��وز  ن�ستحق  وك��ن��ا  ال�سنغال  على  تفّوقنا  ب��اأن��ن��ا 
�سيكون الأمر جيداً اإذا جنحنا يف بلوغ املباراة النهائية هذه 
املرة، لكن الأمور لن تكون �سهلة بوجود منتخبات اإفريقية 

كبرة حيث �سيكون امل�ستوى مرتفعاً مّرة جديدة".

�ص: ما هي نظرتك ملجموعة تون�ص؟
ج: "غالبا ما نواجه منتخبي مايل وموريتانيا. لعبنا �سد 
مايل يف الن�سخة الخرة من كاأ�س اإفريقيا، وهي منتخب 
يف  املحرتفني  امل��وه��وب��ني  اللعبني  م��ن  العديد  م��ع  جيد 
املونديال  ت�سفيات  يف  اأي�����س��اً  موريتانيا  واج��ه��ن��ا  اأوروب����ا. 
كليا منتخب  اأج��ه��ل  اأر���س��ه��ا.  ال��ت��ع��ادل على  ف��خ  ووقعنا يف 
غامبيا. لكن على العموم، ل ميكن ال�ستهانة باأية مباراة 

يف كاأ�س اإفريقيا".

تون�ص  ومنتخب  اإفريقيا  كــاأ�ــص  متثل  مـــاذا  ــص:  �
كور�سيكا  جزيرة  يف  املولود  اأنــت  اليك,  بالن�سبة 

ولعبت طوال م�سريتك يف اأوروبا؟
ج: "اإنها بطولة كبرة م�ساوية لكاأ�س اأوروبا وكوبا اأمركا. 
اإح��راز اللقب وهذا  اإفريقيا نحن دولة هامة. ن�ستطيع  يف 
الأمر اأرغب به بكل جوارحي. عندما نرى اأ�سماء اللعبني 
وهم  وحم��رز  ومانيه  و�سلح  اأوباميانغ  اأمثال  امل�ساركني 
جميعا لعبني من امل�ستوى الول على ال�سعيد الوروبي، 

فاإنهم ميثلون افريقيا خر متثيل".

�ص: يعني لك الكثري الدفاع عن األوان تون�ص, 
األي�ص كذلك؟

والدي  م��وط��ن  اإن���ه  "نعم.  ج: 
ح��ي��ث ك��ن��ت اأت�������رّدد كل 

�����س����ي����ف. ان���ه���ا 

جذوري. عندما اأرى احلما�س خلل مبارياتنا، فاأن المر 
بع�س  ف��رتة �سعبة مع كوفيد ويف  نعي�س  اك��رث.  يحّفزين 
القدم.  كرة  هي  الوحيدة  ال�سعادة  فان  الفريقية،  ال��دول 
اإذا و�سعنا هذا الأمر جانباً وجنحنا يف جعل وطننا يعي�س 
القدم  ك��رة  ج��دا. منار�س  �سنكون م�سرورين  اأوق��ات��ا جيدة 

من اأجل ا�سعاد النا�س".

�ص: كيف ُينظر اإليك يف تون�ص؟
�سلح.  حممد  م�سر  حم��رز،  ريا�س  متلك  "اجلزائر  ج: 
اأما نحن يف تون�س فنعتمد على اللعب اجلماعي من قبل 
نحو 30 لعباً ميلكون فنيات عالية ويبذلون الكثر من 
اجلهود. اأعتقد باأنه يتم النظر اإيل ب�سكل جيد لأنني اأقّدم 
ق�سارى جهدي عندما اأدافع عن األوان منتخب بلدي. اأنا 
�سعيد جداً مبا اأقّدمه مع املنتخب. مل تعد النهاية بعيدة 

بالن�سبة اإيل واأحاول ال�ستفادة من كل حلظة".

كاأ�ص  من  بها  حتتفظ  التي  الذكريات  هي  ما  �ص: 
الأمم الإفريقية ومونديال 2018؟

معروفة  غ��ر  م���دن  ب��ني  ال��ت��ج��وال  ه��ي  الأمم  "كاأ�س  ج: 
ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل اأوروب�������ا. جن��ت��از ق���رى ح��ي��ث ن�����س��اه��د فيها 
ل��ك��ن��ه��م �سعداء  ال��ك��ث��ر  ال���ذي���ن ل مي��ل��ك��ون  الأ����س���خ���ا����س 
بالن�سبة  احتفالية.  دائما  الأج��واء  احلما�س،  مب�ساهدتنا. 
اإىل املونديال حيث ل متلك املنتخبات الإفريقية حظوظاً 
مرتفعة للظفر به، لدي ذكريات عزف الأنا�سيد الوطنية 
اأم����ام جمهور  وال��ل��ع��ب  ب��ق�����س��ع��ري��رة  اأ���س��ع��ر  ال��ت��ي جتعلني 
املركزين  يف  حلتا  اللتني  وبلجيكا  اإنكلرتا  واجهنا  غفر. 
ال��ث��ال��ث وال��راب��ع م��ع لع��ب��ني م��ن م�ستوى ع��امل��ي. حققت 
اأنا  ال��ع��امل.  ك��اأ���س  نهائيات  يف  بالت�سجيل  الطفولة  حلم 
ت�سجيل هدفني )يف  املونديال حيث جنحت يف  �سعيد من 
مرمى بلجيكا وبنما(. ا�ستمتعت كثرا بخو�سه يف �سفوف 

منتخب بلدي".

�ص: بالن�سبة اىل كوفيد, هل ثمة خماوف يف كاأ�ص 
الأمم الإفريقية التي تاأجلت من 2021 اإىل 2022 

ب�سبب اجلائحة؟
لأن��ن��ا جنهل  "لدى اجلميع خم��اوف  ج: 
ه��ذا امل��ر���س وب��ال��ت��ايل م��ن هنا اأهمية 
حماية  �ساأنه  من  لأن  للقاح  اخل�سوع 
م�ساكل  ن���واج���ه  األ  اآم�����ل  ال�������س���ع���وب. 
 10 نفقد  اإ�سابتنا  ح��ال  يف  لن��ه 
ال�سحي  احل��ج��ر  اأي����ام يف 
ومي���ك���ن ال���غ���ي���اب عن 

مباراتني".

•• اأبوظبي-وام:

���س��درت م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجلديد 
للقيمة  املحدثة  الأرق���ام   2022
الدوري  واأندية  للعبي  ال�سوقية 
الإماراتي للمحرتفني لكرة القدم 
" تران�سفر  ب��ي��ان��ات  ���س��وء  ع��ل��ى 
املتخ�س�س  العاملي  ماركت" املوقع 
والقيمة  ال��لع��ب��ني  ���س��ف��ق��ات  يف 
ال�����س��وق��ي��ة ل��لأن��دي��ة وال����دوري����ات، 
للدوري  ال�سوقية  القيمة  وبلغت 
مليون   208.58 الإم������ارات������ي 

يورو.
و ي��ن�����س��ط يف ال������دوري الإم���ارات���ي 

 14 �سمن  م�سجلني  لعبا   490
145 لع���ب���ا بني  م��ن��ه��م  ف��ري��ق��ا، 
لعبا  و345  وم��ق��ي��م��ني،  اأج��ان��ب 
 29.6 ب��ن�����س��ب��ة م��ئ��وي��ة  م���واط���ن���ا 
 70.4 و  وامل���ق���ي���م���ني  ل���لأج���ان���ب 
بخ�سو�س  اأم��������ا  ل���ل���م���واط���ن���ني، 
يف  �سوقية  قيمة  الأع��ل��ى  ال��لع��ب 
ال����دوري الإم���ارات���ي ف��ه��و اللعب 
الكوجنويل لبا كودجي الذي تبلغ 

قيمته ال�سوقية 5 مليني يورو.
ال�سارقة  اأن  ال���ب���ي���ان���ات  ت���وؤك���د  و 
�سوقية  قيمة  الأع��ل��ى  ال��ن��ادي  ه��و 
يليه  ي��ورو  مليون   24.03 بواقع 
ثم  مليون،   23.77 بواقع  العني 

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

ب�5.62  الإم���������ارات  ث���م  م���ل���ي���ون، 
ب�5.51  وال�����ع�����روب�����ة  م����ل����ي����ون، 
م��ل��ي��ون��ن، ث���م ال��ظ��ف��رة ب���� 5.17 

مليون يورو.
للعبني  العمر  ملعدل  بالن�سبة  و 
يف ك��ل فريق ف��اإن ال��وح��دة والعني 
الأ�سغر  باأنهما  لعبوهما  �سنف 
بواقع  ال��ع��م��ر  متو�سط  ح��ي��ث  م��ن 
بواقع  الإم���ارات  ثم  �سنة،   25.1
25.3 �سنة، والعروبة وال�سارقة ب� 
25.5 �سنة.. اأما الفريقان الأعلى 

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

لبا كودجو الأغلى بـ5 ماليني يورو و العني والوحدة ي�سمان اأ�سغر املعدلت العمرية

الإماراتي مع انطلقة 2022  للدوري  ال�سوقية  القيمة  يورو  مليون   208.58
اخلزري:  تون�س متثل اجلذور بالن�سبة اإيل  

احلايل  ب��لده  منتخبه  ب��اأن  �سيوف  احلجي  ال�سابق  ال�سنغال  جن��م  اعترب 
تنطلق يف  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإف��ري��ق��ي��ة  الأمم  ب��ك��اأ���س  ال��ت��ت��وي��ج  ي�ستطيع 
الكامرون يف التا�سع من كانون الثاين-يناير احلايل، يف حال اآمن لعبوه 

باإمكانياتهم.
وقال �سيوف مهاجم ليفربول الإنكليزي ال�سابق متوّجها بكلمه اإىل اأفراد 
منتخب ال�سنغال "متلكون املوهبة، ت�ستعّدون ب�سكل مذهل، والآن اذا اآمنتم 

باأنف�سكم �ستتوجون".
وك���ان ���س��ي��وف ال���ذي اخ��ت��ر اأف�����س��ل لع���ب يف اإف��ري��ق��ي��ا م��ّرت��ني اأه����در ركلة 
ترجيحية، عندما خ�سرت ال�سنغال نهائي ن�سخة عام 2002 �سد الكامرون، 
اأم��ام اجلزائر  2019 وخ�سر  ن�سخة عام  نهائي  ال�سنغايل  املنتخب  بلغ  كما 

بهدف بغداد بوجناح املبكر.
ت�سّلط وكالة فران�س بر�س ال�سوء على املنتخبات الأربعة يف املجموعة الثانية، 
علماً باأن الأول والثاين يف كل جمموعة يتاأهل مبا�سرة اىل دور ثمن النهائي، 

بال�سافة اإىل اأف�سل اأربعة منتخبات حتتل املركز الثالث.
اذا كانت ال�سنغال ت�سّدرت ت�سنيف املنتخبات الإفريقية لثلثة اعوام، فاإنها 

يف املقابل مل حترز اأي لقب خلل هذه الفرتة.
بانها  �سيما  اللقب، ل  ال�سنغال  لكي حت��رز  ح��ان  الوقت قد  ب��اأن  اعتقاد  ثمة 
متلك لعبني بارزين يف جميع خطوطها بدءاً بحار�س ت�سل�سي اإدوار مندي، 
�سان  باري�س  نابويل اليطايل خاليدو كوليبايل ولعب و�سط  دفاع  وقطب 

جرمان الفرن�سي اإدري�سا غي ومهاجم ليفربول النكليزي �ساديو مانيه.
كما اأن القرعة اوقعت "اأ�سود ترانغا" يف املجموعة الأ�سهل يف النهائيات اإىل 
جانب غينيا ومالوي وزميبابوي، علماً باأن مت�سدر هذه املجموعة �سيواجه 
وبالتايل  جمموعتهم  يف  الثالث  املركز  يف  حلوا  الذين  اف�سل  من  منتخباً 

�ستكون مهمته �سهلة على الورق.
بالإ�سافة اإىل امل�ساكل التي يواجهها مدرب املنتخب كابا دياوارا يف حماولة 
املجل�س  رئي�س  الن�سجام بني جمموعة غر متجان�سة، فقد طالب  لإيجاد 
الع�سكري يف البلد مامادي دومبويا اأفراد املنتخب بانه يتعني عليهم اعادة 

متّوجني  يعودوا  مل  ح��ال  يف  احلكومة  تكبدتها  التي  ال�ستعدادات  تكاليف 
بالكاأ�س من الكامرون. بطبيعة احلال، فان تتويج غينيا باللقب القاري بعيد 
املنال، ل �سيما بعد العرو�س املخيبة التي قدمتها خلل ت�سفيات مونديال 
نا�سيونال" يف  "�سيلي  لقب  عليه  يطلق  الذي  املنتخب  ف�سل  حيث   ،2022
املغرب  �سمت  جمموعة  يف  الت�سفيات  ه��ذه  خ��لل  م��ب��اري��ات  �ست  يف  ال��ف��وز 

وغينيا بي�ساو وال�سودان.
الو�سط حتديداً، لكنه يعّول على لعب  امل��دّرب من م�سكلة يف خط  ويعاين 
ليفربول نابي كيتا لنقاذ املوقف. ملوي منتخب اآخر قّدم عرو�ساً خمّيبة يف 
ت�سفيات كاأ�س العامل الأخرة، حيث ُمني بخم�س هزائم واحتل املركز الأخر 
يف جمموعته. قامت بتغير مدّربها �ساأنها يف ذلك �ساأن غينيا، فاقالت املحلي 

ميك موا�سي وا�ستعانت بالروماين ماريو مارينيت�سا )56 عاما(.
للمّرة  النهائيات  يف  ي�سارك  ال��ذي  املنتخب  اأف��راد  اإىل  امل��درب  ر�سالة  وكانت 

الثالثة وا�سحة بقوله "فّكروا ب�سرعة، ت�سّرفوا ب�سرعة وحتّركوا ب�سرعة".
باللعبني  تعّج  النهائية  امل�ساركة يف  الإفريقية  املنتخبات  كانت معظم  واإذا 
اأوروب��ي��ة، فان م��لوي تكتفي باثنني فقط  اأندية  األ��وان  ال��ذي يدافعون عن 
املولدايف واملهاجم  ال��دوري  ال��ذي يلعب يف  ت�سارلز برتو  الو�سط  هما لعب 

فران�سي�سكو مادينغا يف الدوري اجلورجي.
بعد  الإفريقية،  المم  ك��اأ���س  يف  امل�ساركة  م��ن  املنع  خطر  زمبابوي  واج��ه��ت 

خلف بني وزارة الريا�سة وجمل�س اإدارة احتاد كرة القدم.
ت�سرين  يف  الحت���اد  يف  م�سوؤولني  اأق��ال��ت  وال��رتف��ي��ه  الريا�سة  وزارة  وك��ان��ت 
م�ساءلة  وجود  وعدم  الإدارة،  ب�سوء  قيامهم  زاعمة  املا�سي  الثاين-نوفمرب 

مالية والتحّر�س اجلن�سي بحكمات.
وهّدد الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( زمبابوي ب�سرورة ا�ستعادة جمل�س 
الدارة ل��لأم��ور داخ���ل الحت���اد ال��ك��روي ب��ت��اري��خ اأق�����س��اه ال��ث��ال��ث م��ن كانون 
وهم  �سفوفه  يف  ركائز  ث��لث  زمبابوي  منتخب  عن  ويغيب  الثاين-يناير. 
مارفيلو�س ناكامبا ومار�سال مونيت�سي بداعي الإ�سابة، بالإ�سافة اإىل خاما 

بيليات الذي اعتزل اللعب. 

�سيوف يوؤمن بقدرات منتخب ال�سنغال 

كاأ�س اأمم اإفريقيا..  حقبة كامريونية اإ�سبيلية يقّل�س الفارق مع ريال مدريد 
ولقب اأول للجزائر و�ساحل العاج 

دخ��ل��ت ال��ك��ام��رون ب��ق��ي��ادة جيل ذه��ب��ي ت��ق��ّدم��ه روج��ي��ه م��ي��ل، ب��ق��ّوة على خط 
املتّوجني يف كاأ�س اأمم اإفريقيا لكرة القدم يف ثمانينيات القرن املا�سي، فبلغت 
النهائي ثلث مرات متتالية حمرزة اللقب يف 1984 و1988، فيما تّوجت 

اجلزائر جهودها، مع جيل رائع اأي�ساً، بباكورة األقابها يف 1990.
اأح��رز منتخب   ،1982 العامل  كاأ�س  الأّول يف  ال��دور  بعد خروجه ب�سعوبة يف 
 ،1984 عام  العاج  �ساحل  القارية يف  األقابه  باكورة  املرّو�سة"  غر  "الأ�سود 
بركلت  اجلزائر  على  وقبلها  النهائية،  املباراة  يف  بفوزه على نيجريا 1-3 

الرتجيح.
وتلقت الدولة امل�سيفة �ساحل العاج �سفعة قوية بخروجها من الدور الأول اإثر 
خ�سارتها اأمام م�سر 1-2 والكامرون �سفر2- على التوايل، كما وّدعت غانا 

حاملة اللقب باكراً. حّلت اجلزائر ثالثة بتغلبها على م�سر 1-3.
للمّرة الثالثة يف تاريخها، ا�ست�سافت م�سر نهائيات اّت�سمت بقّلة الأهداف )31 
النهائية  املباراة  كانت  الدفاعي.  الت�سّدد  وا�سحاً  بدا  حيث  مباراة(،   16 يف 
بني م�سر والكامرون خر دليل على ذلك، بانتهاء الوقتني الأ�سلي والإ�سايف 
اأن حت�سم م�سر الأمر يف م�سلحتها بركلت الرتجيح  بالتعادل ال�سلبي، قبل 

املغرب 2-3. على  بفوزها  ثالثة  العاج  �ساحل  وجاءت   .4-5
اأبو زيد  "الفراعنة" بقيادة حممود اخلطيب وم�سطفى عبده وطاهر  ا�ستهل 
والندفاع  الكبوة  تخطي  قبل  -1�سفر،  ال�سنغال  اأم��ام  باخل�سارة  م�سوارهم 
وهداف  الكامرون  اكتفت  فيما  �سنة،  نحو لقب ثالث كان الأّول لهم يف 27 

النهائيات روجيه ميل )4( مبركز الو�سافة.
املر�ّسحني  اأب��رز  اأح��د  وك��ان   ،88 عام  ال�ساد�سة ع�سرة  الن�سخة  املغرب  احت�سن 
لإحراز اللقب، خ�سو�ساً بعدما كان اأّول منتخب اإفريقي وعربي يتخّطى الدور 

الأّول يف نهائيات كاأ�س العامل يف مك�سيكو عام 1986.
لكن الرياح جرت مبا ل ي�ستهي املنتخب امل�سيف الذي �سّم يف �سفوفه احلار�س 
بادو الزاكي وعزيز بودربالة، فخرج من الدور ن�سف النهائي على يد كامرون 
ميل التي اأحرزت اللقب بفوزها على نيجريا بهدف من ركلة جزاء لإميانويل 
الرتجيح،  بركلت   4-3 اجلزائر  اأم��ام  خل�سارته  رابعاً  املغرب  وح��ّل  كونديه. 
مرتني  امل��ون��دي��ال  خو�سها  راف��ق��ت  ال��ت��ي  احلقبة  تلك  يف   .1-1 ال��ت��ع��ادل  بعد 
اأن  الغربية و1986، برزت اجلزائر دون  اأملانيا  1982 عندما فازت على  يف 
حترز اللقب، فحّلت رابعة يف 1982 وثالثة يف 1984 و1988، قبل الإجناز 

املنتظر يف 1990.
 1990 ن�سخة  ا�ست�سافت  اأن  بعد  لها  اإف��ري��ق��ي  لقب  اأّول  اجل��زائ��ر  اأح����رزت 
ا�ستهلتها بفوز كبر على نيجريا 5-1. ثم التقى املنتخبان جمدداً يف املباراة 
النهائية وجّدد املنتخب اجلزائري فوزه -1�سفر بهدف �سريف وجاين لعب 
اأكرث من مئة الف  اأم��ام  اآن��ذاك ومتريرة من مو�سى �سايب،  �سو�سو الفرن�سي 

متفرج على ملعب "5 مار�س"، لت�سبح رابع منتخب عربي يحرز اللقب.
م�سر  و�ساركت  مناد،  وجمال  ماجر  راب��ح  ال�سحراء"  "حماربي  منتخب  ق��اد 
كانت  التي  العامل  كاأ�س  لنهائيات  ي�ستعّد  ك��ان  الأّول  لأن  ال��ردي��ف،  باملنتخب 
مقّررة يف اإيطاليا، فخ�سرت مبارياتها الثلث وخرجت خالية الوفا�س. وحّلت 

زامبيا يف املركز الثالث بتغلبها على ال�سنغال -1�سفر.
ن�سف  يف   )1-2( ال�سنغال  �سد  هدفني  "اأهدرت  النهائي  عن  وج��اين  حت��ّدث 
اأرادوا يف البلد قطع راأ�سي. برغم ال�سغط ال�سعبي، احتفظ املدرب  النهائي. 
يف   92 ع��ام  منتخباً   12 اإىل  امل�ساركني  ع��دد  ارت��ف��ع  الأ�سا�سية".  بالت�سكيلة 
يف  الأوىل  للمّرة  البطولة  �سجلت  يف  ا�سمها  العاج  �ساحل  ف��دّون��ت  ال�سنغال، 
"الفيلة" على غانا بركلت  تاريخها، بعد مباراة نهائية تاريخية انتهت بفوز 
مدى  على  ركلة   24 �سّددا  الفريقني  ب��اأن  علماً   ،10-11 ماراثونية  ترجيح 
الفوز لأنه هزم اجلزائر حاملة اللقب  العاجي  املنتخب  وا�ستحق  دقيقة.   42
بثلثية واأخرج زامبيا والكامرون ثم غانا يف املباراة النهائية، وذلك من دون 
اأف�سل لعب  األن غوامينيه  ليتّوج حار�س مرماه  اأي هدف،  اأن يدخل مرماه 
يف البطولة. وخا�ست غانا املباراة النهائية من دون جنمها اأبيدي بيليه ب�سبب 
العربية م�سر واجلزائر  املنتخبات  البطولة خروج  تراكم الن��ذارات. و�سهدت 
واملغرب على التوايل من الدور الأّول، علماً باأن م�سر مل ت�سّجل اأي هدف بعد 
اآمال  تون�س  خّيبت  اإيطاليا.  يف  العامل  كاأ�س  يف  اجليدة  عرو�سها  من  �سنتني 
 94 الوفا�س عام  الأّول خالية  ال��دور  العري�س عندما خرجت من  جمهورها 

وهي التي كانت مر�سحة اإىل جانب نيجريا وغانا لإحراز اللقب.



اأكرب معمرة حتتفل بعيد ميلدها الـ119
احتفلت اأكرب معمرة يف العامل، اليابانية كاين تاناكا، بعيد ميلدها 
ال�119 اأول اأول اأم�س الأحد قائلة اإنها عازمة على الحتفاظ بهذا 
رغم  باحلياة  ت�سبثها  اإىل  اإ���س��ارة  يف  اأخ���رى،  �سنة  القيا�سي  الرقم 

التقدم الكبر يف العمر.
"غارديان" الربيطانية، فاإن املراأة املعمرة التي  وبح�سب �سحيفة 
تع�سق امل�سروبات احللوة وال�سوكولتة، احتفلت بعيد امليلد داخل 
دار لرعاية امل�سنني يف ولية فوكووكا، جنوب غربي البلد الآ�سيوي. 
للمعمرة  اللقب  القيا�سية  للأرقام  "غيني�س"  مو�سوعة  ومنحت 
ثم  ال�116،  عامها  يف  وقتئذ  وك��ان��ت   ،2019 م��ار���س  يف  اليابانية 
اأ�سبحت اأكرب يابانية معمرة يف التاريخ عندما بلغت 117 �سنوات 

و261 يوما يف �سبتمرب 2020.
�سهدت  التي  ال�سنة  يف  اأي   ،1903 �سنة  اليابانية  املعمرة  وول��دت 
اإجراء اأول رحلة جوية ناجحة يف تاريخ الب�سرية من قبل الأخوين 
"رايت". وعا�سرت هذه املراأة عهد 5 اأباطرة يف اليابان، كما �سهدت 

حروبا وحمطات واأحداثا كثرة.
لي�ست  ال�119  بعيد ميلدها  احتفلت  التي  اليابانية  املعمرة  لكن 
ا�ستثناء يف البلد الآ�سيوي، الذي ي�سهد تزايدا ملحوظا لل�سيخوخة 

مقابل تراجع اأعداد املواليد اجلدد.

ك�سبت 200 األف يورو بعدما راهنت بـ 80 �سنتًا
ك�سبت اأربعينية اأكرث من 200 الف يورو يوم راأ�س ال�سنة يف كازينو 
�سان مالو يف فرن�سا بعدما راهنت بثمانني �سنًتا فقط يف اآلة نقود، 

ح�سب مدير الكازينو.
وبعد رهان بثمانني �سنتاً ال�سبت، �ساعفت اآلة النقود الأرباح وزادت 

املكافاآت، قبل اأن ي�سل الربح اإىل �سقفه النهائي.
ويف 2011، ك�سب لعب 425 األف يورو بعدما راهن ب�60 �سنتاً يف 

ال�سالة نف�سها.

ال�سلحفاة جوناثان بعمر الـ190
ولد ذكر ال�سلحفاة جوناثان تقريبا �سنة 1832 حيث يعي�س الآن 

عامه ال�190.
وعا�سر جوناثان 7 ملوك على عر�س بريطانيا، كما عاي�س اخرتاع 
اإيفل،  برج  وا�ستكمال  املحركات  ذات  وال�سيارات  ال�سوء  م�سابيح 
الباردة  واحل���رب  عامليتني  وح��رب��ني  والأ���س��ود،  بالأبي�س  وال�سور 

والعديد من الأحداث العاملية و�سول لظهور كولونا ب�سللتها.
ويف تفا�سيل حياته، انتقل ال�سلحفاة جوناثان من جزيرة �سي�سيل 
اإىل جزيرة �سانت هيلينا يف نهايات القرن التا�سع ع�سر، وحتديدا 
واملنعزل  الهادئ  املكان  ذلك  الدائم  مقره  لي�سبح   ،1882 عام  يف 
للقائد  بالن�سبة  ال�سهر  املنفى  ك��ان  وال���ذي  الأطل�سي،  باملحيط 

الفرن�سي التاريخي، نابليون بونابرت.
ب��اأن��ه مديد  يعرف  ال�سلحف  اأع��م��ار  اأن معدل  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
جوناثان  ال�سلحفاة  اأن  اإل  اأي�����س��ا،  وللحيوانات  للب�سر  بالن�سبة 
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 
150 �سنة، ما يك�سف عن ا�ستمرارية مذهلة  اإىل  ال�سلحفاة ي�سل 

جلوناثان بلغت اأكرث من 40 �سنة عن املتوقع.
يف  التقدم  ع��لم��ات  م��ن  الكثر  م��ن  جوناثان  ال�سلحفاة  وي��ع��اين 
العمر، حيث فقد ب�سره وكذلك حا�سة ال�سم، اإل اأن ذلك مل مينعه 

من التنقل واإبداء القوة وفقا ملن يقدمون له الرعاية اللزمة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأوميكرون يراوغ جهاز املناعة اأف�سل من دلتا
اأو�سحت درا�سة دمناركية ن�سرت الأ�سبوع املا�سي اأن املتحور اأوميكرون من فرو�س كورونا اأف�سل من املتحور دلتا يف 

مراوغة مناعة احلا�سلني على اللقاح الأمر الذي ي�ساعد يف تف�سر �سبب انت�سار اأوميكرون ب�سرعة اأكرب.
ومنذ اكت�ساف اأوميكرون يف نوفمرب-ت�سرين الثاين ي�سابق العلماء الزمن للتو�سل اإىل معرفة ما اإذا كان يت�سبب يف 

حالة اأقل خطورة من املر�س وال�سبب يف اأنه اأكرث ن�سراً للعدوى من املتحور دلتا الذي كان �سائدا قبله.
واأ�سباب قدرة الفرو�س على ن�سر العدوى اأكرث من غره متعددة مثل طول الفرتة التي يبقى خللها يف اجلو اأو 

قدرته على اللت�ساق باخلليا اأو مراوغة جهاز املناعة يف ج�سم الإن�سان.
وتو�سل العلماء من خلل الدرا�سة التي �سملت قرابة 12 األف بيت يف الدمنرك يف منت�سف دي�سمرب -كانون الأول 
2.7 و3.7 مرة من املتحور دلتا بني الدمنركيني احلا�سلني على  اأكرث قدرة على العدوى بني  اأوميكرون  اأن  اإىل 

اللقاح.
ينت�سر  اأوميكرون  الفرو�س  اأن  اإىل  الإح�ساء بجامعة كوبنهاجن  باحثون يف معهد  اأجراها  التي  الدرا�سة  وت�سر 

ب�سرعة اأكرب يف الأ�سا�س لأنه اأف�سل من املتحور دلتا يف مرواغة املناعة املكت�سبة باللقاح.
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م�ساب بالتوحد ُيحتجز يف زنزانة لأربع �سنوات
احتجز اأحد م�ست�سفيات ال�سحة العقلية الربيطانية، �ساباً م�ساباً بالتوحد 

داخل حجرة منفردة ت�سبه الزنزانة، لأكرث من اأربع �سنوات.
"اأ" يعي�س يف غرفة �سغرة كانت  وكان ال�ساب الذي رمز ل�سمه باحلرف 
يف ال�سابق حجرة ملفات يف اأحد م�ست�سفيات مان�س�سرت، حيث كان العاملون 

يقدمون له الوجبات من فتحة �سغرة يف باب الغرفة.
وبح�سب امل�سادر، فاإن اإدارة امل�ست�سفى كانت تراقب ال�ساب البالغ من العمر 
اأي �سخ�س  بالتوا�سل مع  له  ت�سمح  املراقبة، ومل  24 عاماً عرب كامرات 

وجهاً لوجه طيلة اأربع �سنوات.
مت احتجاز املري�س اأ مبوجب قانون ال�سحة العقلية منذ �سبتمرب 2017، 

ولكنه الآن، ي�ستعد ملعركة قانونية لتحريره من �سجنه.
ا�ستدعت  عنيفة  نوبات  من  يعاين  ال�سباب  ف��اإن  امل�ست�سفى،  اإدارة  وبح�سب 

عزله عن الآخرين حتى ل يت�سبب يف اأذيتهم.
عاماً،   49 العمر  من  تبلغ  والتي  كا�سيدي  نيكول  ال�ساب،  وال��دة  وتطالب 
الق�ساء مبراجعة عزل ابنها، ومتكينه من اخلروج ليعي�س يف منزل منا�سب 

�سمن جمتمعه.
وتقول نيكول، اإن ظروف ابنها املعي�سية الذي يعاين اأي�ساً من �سعوبات يف 

التعلم، كانت اأ�سواأ من ظروف ال�سجناء، واأ�سواأ من ظروف احليوانات.

يخت فاخر م�سمم ليبدو كناطحة �سحاب فخمة
يبلغ طول هذا اليخت الفاخر املذهل 110 مرت وارتفاعه 26 مرت من خط 
اإىل حد كبر  اإىل قمة ال�ساري، ويتميز بطبقات من ال�سرفات ت�سبه  املاء 

تلك املوجودة يف ال�سقق ال�سكنية الفاخرة.
 Rodriguez Design �سركة  ميتلك  ال���ذي  رودري��غ��ي��ز،  ج��و���س  وي��ق��ول 
ال�سركة التي تقف وراء هذا املفهوم "مع نظام ال�سرفة اجلانبية، اأردنا خلق 
�سعور باأننا على ناطحة �سحاب فائقة الفخامة. واأينما كان اليخت ير�سو اأو 

يبحر، �سيكون للمدينة اإ�سافة جديدة اإىل اأفقها".
وتهدف ال�سركة التي يقع مقرها يف دبي واإ�سبانيا، اإىل "البتعاد عن ت�سميم 

اليخوت التقليدي" يف اإن�ساء يخت
Malena و�سيعتمد �سعر اليخت على حو�س بناء ال�سفن ومواد الت�سطيب، 
 300 اإىل  250 مليون يورو )280 مليون دولر(  باأن يكلف  مع تقديرات 

مليون يورو )340 مليون دولر(.
وميكن لليخت اأن ي�ستوعب 24 �سيًفا يف 11 كابينة، ويتاألف الت�سميم من 
�ستة كبائن لكبار ال�سخ�سيات على ال�سطح الرئي�سي، واأربع كبائن مزدوجة 
يف الطابق ال�سفلي و�سقة مالك واحد، والتي تتميز بحو�س ا�ستحمام �ساخن 

ومنطقة لتناول الطعام.

عامل لقاحات يك�سف 
م�ستقبل فريو�س كورونا 
ال��ب��اح��ث��ني يف جتارب  ك��ب��ر  خ���رج 
الربوفي�سور  "اأ�سرتازينيكا"  لقاح 
ب��ت�����س��ري��ح متفائل  ب����ولرد  اأن�����درو 
يف  كورونا  فرو�س  م�ستقبل  حول 

ظل انت�سار املتحور "اأوميكرون".
مدير  ب������������ولرد،  اأن������������درو  وق���������ال 
للقاحات،  اأك�������س���ف���ورد  جم��م��وع��ة 
والتي طّورت لقاح "اأ�سرتازينيكا": 
كوفيد19-  �سيناريوهات  "اأ�سواأ 
انت�سار  م����ع  ح���ت���ى  وراءن��������ا  ب���ات���ت 

اأوميكرون".
ويف حديث ل�سحيفة "ذا تلغراف" 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اأو����س���ح ب�����ولرد اأن 
اأن  "علينا  الأم��ور �ستتح�سن ولكن 

نتجاوز هذا ال�ستاء".
وو�����س����ف ب�������ولرد اإج��������راء اإع���ط���اء 
لقاحات  م���ن  امل����ع����ززة  اجل����رع����ات 
"غر  باأنه  �سهور  �ستة  كل  كورونا 
ينبغي  "ل  اأن�����ه  م���وؤك���دا  عملي"، 
ت��ق��دمي ج��رع��ة راب��ع��ة حتى تتوفر 
ال���ت���ي تثبت  امل����زي����د م����ن الأدل���������ة 

جدواها واآثارها الطبية".
واأو�سح اأنه "ل جدوى من حماولة 
الإ�سابات. يف مرحلة  وقف جميع 
ينفتح  اأن  املجتمع  على  يجب  م��ا، 
اأوميكرون"،  م��ن  ال��ت��ه��دي��د  رغ���م 
وفق ما نقلت �سبكة "�سكاي نيوز" 
"�ستمر  واأ�����س����اف:  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. 
لذا  ال��ع��دوى،  فيها  تنت�سر  مرحلة 
ال�ستاء.  ف�سل  يف  الن��ت��ب��اه  علينا 
ق��������رارات الإغ��������لق وغ����ره����ا من 
الإج���������راءات ال�����س��ح��ي��ة ت���اأت���ي من 

ال�سلطات ولي�س العلماء".

الثلوج تغطي �سانت 
كاترين ب�سيناء

ال���ث���ل���وج ق��م��م ج���ب���ال �سانت  غ���ّط���ت 
كاترين يف حمافظة جنوب �سيناء يف 

م�سهد جاذب لل�سياح.
اجلوية  الأر�������س������اد  ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
امل�سرية اإن �سيناء واملدن املّطلة على 
البحر الأحمر �سهدت "ذورة" حالة 

من عدم ا�ستقرار الطق�س.
واأو�سحت الهيئة يف بيانها اأن مدينة 
الأبي�س  ب��ال��ل��ون  اك��ت�����س��ت  ال��غ��ردق��ة 
احل��������دوث، كما  ن�������ادرة  يف ظ����اه����رة 
غزيرة  اأم��ط��ارا  ال�سيخ  �سرم  �سهدت 
وو�سلت  ل���ل���ربد،  ك��ث��ي��ف��ا  وت�����س��اق��ط��ا 
الأمطار يف �سيناء اإىل حد ال�سيول، 
ح��ي��ث اأغ��ل��ق��ت ال��ك��ث��ر م��ن الطرق. 
واأثَّرت حالة عدم ال�ستقرار اجلوي 
حيث  م�سر،  حمافظات  باقي  على 
و�سلت  متو�سطة  اأم��ط��ار  ت�ساقطت 
امل���ن���اط���ق.  ب���ع�������س  يف  غ����زي����رة  اإىل 
�سانت  ف���ران-  وادي  طريق  و�سهد 
ك��ات��ري��ن اإغ���لق���ا م��ن��ذ ث��لث��ة اأي���ام 
على  ت�ساقطت  التي  ال�سيول  ب�سبب 
وادي فران. واأزاح عدد من ال�سبان 
الثلوج من على ممرات �سعود جبل 
مر�سى وكاترين، ليتمكن الزوار من 
واأو�سحت  مرتجلني.  عليها  ال�سر 
بعد  ع��ن  ال�ست�سعار  م��رك��ز  م��دي��رة 
ت�سريحات  يف  اجل���وي���ة  ب���الأر����س���اد 
اإميان  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع 
�ستكون  احل���رارة  درج���ات  اأن  �ساكر، 
الطبيعية"  امل���ع���دلت  م��ن  "اأعلى 
واأ�سارت  م�سر.  يف  العام  هذا  ل�ستاء 
بالأمطار،  ي��ت��ع��ّل��ق  "فيما  اأن����ه  اإىل 
الطبيعية  امل���ع���دلت  ح���ول  ���س��ت��ك��ون 
التي  ال�سمالية،  ال�سواحل  با�ستثناء 
�ست�سهد ن�سب هطول للأمطار اأعلى 

من املعدل الطبيعي".

ولدة تواأم يف عامني 
خمتلفني

ول���د ت����واأم ب��ف��ارق 15 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط ول��ك��ن يف 
ال�سنة  راأ���س  ع�سية  وذل��ك  خمتلفتني،  �سنتني 

بني عامي 2021 و2022.
وولد اأحد التواأمني يف ولية كاليفورنيا، قبل 
 2021 ع��ام  نهاية  يف  بدقائق  الليل  منت�سف 
والآخر يف منت�سف ليلة راأ�س ال�سنة اجلديدة 

2022 متاما.
طفلها  م���ادري���ج���ال  ف��اط��م��ة  الأم  واأجن����ب����ت 
 11:45 ال�ساعة  تروجيلو  اأنطونيو  األفريدو 
م�ساء، وبعد 15 دقيقة ولدت �سقيقة األفريدو، 
اأيلني يولندا تروجيلو يف منت�سف الليل مع 

بداية عام 2022.
لأمر  "اإنه  �سحفي:  بيان  يف  ال��وال��دة  وق��ال��ت 
جمنون بالن�سبة يل اأن يكونا تواأمان ولديهما 
و�سعدت  تفاجاأت  لقد  خمتلفة،  ميلد  اأع��ي��اد 

بو�سولها يف منت�سف الليل".

طفل يعود للحياة خلل ال�ستعداد لدفنه
عاد طفل برازيلي حديث الولدة اإىل احلياة ب�سكل مفاجئ 

خلل ال�ستعدادات لدفنه بعد اأن مت الإعلن عن وفاته.
وك��ان��ت وال����دة ال��ط��ف��ل ال��ت��ي مل ي��ت��م الإع����لن ع��ن ا�سمها 
والبالغة من العمر 18 عاماً قد طلبت امل�ساعدة الطبية يف 
ولية روندونيا الربازيلية يوم الثنني 27 دي�سمرب-كانون 
الأم مل تكن على  اأن  اإع��لم حملية  و�سائل  وذك��رت  الأول، 
�سعرت  اأن  بعد  امل�ست�سفى مرتني  اإىل  علم باحلمل وذهبت 
الفريق  اأعادها  اأ�سرتها، فقد  ملا ذكرته  �سديد. ووفقاً  باأمل 
يلحظوا  مل  حيث  املنا�سبتني،  كلتا  يف  املنزل  اإىل  الطبي 
اأنها حامل. واأثناء تواجدها يف املنزل، بداأ الأمل يف الزدياد، 
واأجن��ب��ت ال��ط��ف��ل دون م�����س��اع��دة ط��ب��ي��ة. وُول����د ال��ط��ف��ل يف 
ال�سهر اخلام�س من احلمل وكان وزنه 1 كيلوغرام، واأعلن 
امل�ست�سفى، ومت  اإىل  ُول��د ميتاً عندما مت نقله  اأن��ه  الأطباء 
ا�ستدعاء مدير اجلنازات الذي مل يذكر ا�سمه للح�سور اإىل 
امل�ست�سفى لأخذ جثة الطفل وجتهيزه للجنازة. واأخذ مدير 
اأم�س  ي��وم  �سباح  الثالثة  ال�ساعة  ح��وايل  اجلثة  اجل��ن��ازات 
باإجراءات  يقوم  كان  وبينما  قليلة،  �ساعات  وبعد  الثلثاء. 
فاأخذ  ينب�س،  قلبه  واأن  يتنهد  الر�سيع  اأن  الدفن، لحظ 
يف  امل��ول��ود  اإدخ���ال  ومت  امل�ست�سفى،  اإىل  ال��ف��ور  على  الطفل 

وحدة العناية املركزة حلديثي الولدة لتلقي العلج.

مري�سة بكورونا تتعافى بجرعة فياغرا
متاثلت ممر�سة لل�سفاء من "كوفيد 19" على نحو و�سف 
يف  "الفياغرا"،  ع��ق��ار  م��ن  ج��رع��ة  اإعطائها  بعد  ب��امل��ذه��ل، 
اأ�سابيع.  اأخرجها من غيوبة دامت  اإط��ار علجي جتريبي 
"ديلي ميل" الربيطانية، فاإن املمر�سة  وبح�سب �سحيفة 
التي تبلغ 37 �سنة وتعافت بف�سل العلج الذي يو�سف عادة 
مل�ساكل ال�سعف اجلن�سي لدى الرجال، ق�ست 28 يوما يف 
الغيبوبة. واأخذت املمر�سة مونيكا اأمليدا، وهي من منطقة 
غينربوغ الربيطانية، جرعتني من اللقاح امل�ساد لكورونا، 
اأ�سيبت بفرو�س كورونا يف احل��ادي والثلثني من  لكنها 
اأكتوبر املا�سي، ثم اأدخلت امل�ست�سفى يف التا�سع من نوفمرب. 
العناية  وح��دة  اإىل  املمر�سة  نقلت  ذل��ك،  من  اأ�سبوع  وبعد 
طبيا"،  م�ستحثة  "غيبوبة  يف  و�سعها  ت��ق��رر  ث��م  امل��رك��زة، 
وهو خيار يلجاأ اإليه الأطباء ريثما يجدون حل للمري�س. 
بعد  على  كانوا  الأط��ب��اء  اأن  املتعافية،  املري�سة  واأو�سحت 
التنف�س ال�سطناعي،  اإطفاء جهاز  اأي��ام فقط من وقف   3
الرابع ع�سر من  وا�ستيقظت يف  التح�سن،  ب��داأت يف  عندما 
دي�����س��م��رب امل��ا���س��ي. وع��ن��د ال���س��ت��ي��ق��اظ، اأخ���رب الأط���ب���اء يف 
م�ست�سفى مقاطعة "لنكون"، املري�سة اأنهم اأعطوها جرعة 
وافقت  قد  كانت  اإط��ار علج جتريبي  يف  "الفياغرا"،  من 

عليه وهي ما تزال يف كامل الوعي.

من�سق اأغان يتعر�س لهجوم وال�سبب مي�سي
اأكد من�سق اأغاين "دي جاي" تلقيه لتهديدات بالقتل على 
خلفية ادعاءات بت�سببه باإ�سابة النجم الأرجنتيني ليونيل 
مي�سي بكوفيد19-. ونفى ال�"دي جاي" الأرجنتيني فر 
���س��ان ج��رم��ان ليونيل  ب��اري�����س  اأ���س��اب جن��م  اأن���ه  بال�سيو 
على  من�سور  بال�سيو يف  وق��ال  ك��ورون��ا.  بفرو�س  مي�سي 
"تويرت"، اأن كثرين من م�سجعي  ح�سابه ال�سخ�سي يف 
له  �سوره  ن�سر  بعد  "القاتل"،  لقب  عليه  اأطلقوا  مي�سي 

مع "الربغوث" يف حفلة ملن�سق الأغاين بالأرجنتني.

لي�س كوكبا قزما.. علماء فلك يدعون اإىل مراجعة لت�سنيف »بلوتو«
ت�سنيف  اإع������ادة  اإىل  م���وؤخ���را،  ف��ل��ك،  ع��ل��م��اء  دع���ا 
"كوكب" مكتمل، عو�س تقدميه  "بلوتو" مبثابة 
"كوكب قزم"، عمل باملراجعة التي جرت  مبثابة 

قبل �سنوات.
"بلوتو" مبثابة كوكب قزم، �سنة  وجرى ت�سنيف 
قرار  يف  ال����دويل،  الفلك  احت���اد  قبل  م��ن   ،2006
اأثار جدل وا�سعا ومل يحظ بالإجماع يف الأو�ساط 

العلمية.
مراعاة  ع��دم  اإىل  وقتئذ،  العلمي،  القرار  وا�ستند 
يكون  حتى  رئي�سية  متطلبات  لثلثة  "بلوتو" 

جديرا بو�سف كوكب.
ويف معر�س درا�سة من�سورة ب�سحيفة "اإيكارو�س" 
الفلك  احت��اد  يف  نظراءهم  باحثون  حث  العلمية، 

الدويل، على اإعادة النظر يف ت�سنيفهم.
الرتاجع  اإىل  حاجة  وجود  على  الدرا�سة  و�سددت 
ع��ن ال��ت��ع��ري��ف ال���ذي و���س��ف��وه ب��غ��ر ال��ع��ل��م��ي، اإىل 

جانب التوقف عن تدري�س هذا الأمر.
وبح�سب معاير احتاد الفلك الدويل، فاإن اجل�سم 

ال��ف�����س��ائ��ي ي��ح��ت��اج اإىل ع���دة ���س��روط ح��ت��ى يكون 
كوكبا؛ واأولها اأن يكون كرويا، اإىل جانب الدوران 
حول جنم، وعدم اقت�سام حميطه املغناطي�سي مع 

اأ�سياء اأخرى يف مداره.
وعندما جرى �سحب و�سع "الكوكب" من "بلوتو" 
وجود  اإىل  ق��راره��م  ال��ب��اح��ث��ون  ع��زا   ،2006 �سنة 

ج�سم يف مداره اأطلق عليه "بولتينو�س".
لكن باحثني من عدة موؤ�س�سات ومعاهد مرموقة 
الأمر  بهم  فانتهى  �سنوات،  اأج��روا بحوثهم طيلة 
اإىل ع���دم ق��ب��ول م��ع��اي��ر احت����اد ال��ف��ل��ك ال����دويل، 
عن  الكوكب  �سفة  ن��زع  يف  ت�سرعوا  اإن��ه��م  قائلني 

"بلوتو".
وا�ستمرار علماء مرموقون يف الإ�سارة اإىل كوكب 
الذي  بالقرار  اآبهني  "بلوتو" مبثابة كوكب، غر 

�سدر عن احتاد الفلك الدويل.
الف�ساء  وكالة  يف  امل�سوؤول  ق��ال   ،2019 �سنة  ويف 
يعترب  اإن��ه  برندن�ستني،  جيم  "نا�سا"،  الأمركية 

الكواكب. من  غره  مثل  "بلوتو" كوكبا 

كاثرين اإميري من كاليفورنيا تقف على دراجة ثلجية من طراز MoonBikes Motors , وهي اأول دراجة ثلجية 
كهربائية يف العامل, يف مركز ماندالي باي للموؤمترات يف ل�ص فيجا�ص. ا ف ب

اإطللة جذابة لكاترينا كيف مع بداية 2022
�ساركت جنمة يوليود الهندية  كاترينا كيف ، جمموعة �سور جذابة لها عرب ح�سابها اخلا�س 

على موقع التوا�سل الجتماعي، مع بداية العام اجلديد.
كاترينا وهي ترتدي كنزة من ال�سوف، باللون البيج مع �سورت باللون نف�سه، وتركت �سعرها 

من�سدل بطريقة عفوية، واإكتفت بالتعليق برمز منزل، باإ�سارة منها اإىل تواجدها ببيتها.
وكان قد ن�سر النجم الهندي فيكي كو�سال �سورة يف �سفحته الر�سمية وهو يحت�سن زوجته 
كاترينا كيف بحنان وبدت اإىل جانبهما �سجرة امليلد وتقدم بهذه الطريقة املعايدة ملنا�سبة 

عيد امليلد املجيد ملحبيه معلقاً على ال�سورة :"ميلد جميد".
اأقل من  ال�سورة يف  نف�سه، وح��ازت  بالتعليق  اإياها  نف�سها مرفقة  ال�سورة  كاترينا  ون�سرت 

�ساعتني على ما يناهز املليوين علمة اإعجاب.
عا�ست  التي  وهي  زوجها  برفقة  كاترينا  بها  ت�سعر  التي  الكبرة  ال�سعادة  ال�سورة  وتظهر 
اأمل وعلقات عاطفية م�سطربة مل تنتهي كما تريد واأ�سهرها مع النجم �سلمان  خيبات 

خان الذي انف�سلت عنه بعد علقة طويلة بعد عدم قدرتها على التفاهم معه.


