
   

الوطني للأر�س�د: ا�ستمرار ت�أثر الدولة 
بح�لة عدم اال�ستقرار اجلوي حتى اخلمي�س 

•• اأبوظبي-وام:

توقع املركز الوطني للأر�ساد اأن ي�ستمر تاأثر الدولة بحالة عدم اال�ستقرار 
على  الغرب  من  املمتد  العلوي  املنخف�ض  ويقرتب  يتعمق  حيث  اجل��وي 
وا�ستمرار  اجلنوب  من  �سطحي  منخف�ض  امتداد  معه  ويتزامن  الدولة 
تدفق ال�سحب من البحر االأحمر باجتاه الدولة على فرتات ومن املتوقع 
لتخف  واخلمي�ض  االأرب��ع��اء  يومي  ال�سرق  باجتاه  املنخف�سات  تتحرك  اأن 
حدة احلالة. واأو�سح املركز يف بيان له اأن طق�ض اأم�ض االأحد يكون غائما 
جزئيا اإىل غائم اأحياناً تتخلله بع�ض ال�سحب الركامية ي�ساحبها �سقوط 
وبع�ض  وال�سرقية  ال�سمالية  املناطق  على  خا�سة  ال�سدة  خمتلفة  اأمطار 
املناطق ال�ساحلية واجلزر الغربية. وطق�ض اليوم وغدا يكون غائما على 
معظم مناطق الدولة تتخلله ال�سحب الركامية ي�ساحبها �سقوط اأمطار 
والرعد  ال��رق  م��ع  متفرقة  مناطق  وعلى  ف��رتات  على  ال�سدة  خمتلفة 

اأحياناً و�سقوط الرد على بع�ض املناطق.         )التفا�سيل �ض6(    

ال�سحة جتري 429,564 فح�س� ك�سفت عن 2,600 
اإ�س�بة جديدة بفريو�س كورون� و890 ح�لة �سف�ء 

••اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
امل�سابة  املبكر وح�سر احلاالت  الدولة بهدف االكت�ساف  الفحو�سات يف 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
ال�ساعات  خلل  جديدا  فح�سا   429,564 اإج��راء  عن  ال��وزارة  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.                       )التفا�سيل �ض2(

�سودانيون يتظاهرون يف حي الدامي بالعا�سمة تخليدا لذكرى ال�سهداء الذين قتلوا يف االحتجاجات االأخرية.  )ا ف ب( 

انطلق اال�ست�سارة يف مرحلة جتريبية

طابور لفح�ض كوفيد يف موؤ�س�سة خا�سة باحد �سوارع لندن  )رويرتز(

حممد بن را�سد يعتمد دورة املوازنة الع�مة حلكومة دبي 
للأعوام 2022 - 2024 ب�إجم�يل نفق�ت 181 ملي�ر درهم

•• دبي-وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل , ب�سفته حاكماً الإمارة دبي, دورة 
باإجمايل   2024  -  2022 املالية  لل�سنوات  دبي  حلكومة  العامة  املوازنة 
نفقات قدرها 181 مليار درهم. كذلك اعتمد �سمّوه القانون رقم 28 ل�سنة 
بنفقات   ,2022 املايل  للعام  دبي  حلكومة  العامة  املوازنة  ب�ساأن   ,2021

قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم.
ويف هذه املنا�سبة قال �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم, ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي.. اإن حكومة دبي ما�سية يف تر�سيخ مكانة 
املحاور  خمتلف  �سمن  تناف�سيتها  وتعزيز  عاملي,  اقت�سادي  كمركز  االإم��ارة 

التنموية والقطاعات احليوية مبا يحقق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه 
اأعلى  العمل احلكومي وفق  اأداء  امل�ستدامة وتطوير  التنمية  , لتحقيق  اهلل 
املعايري الدولية وموؤ�سرات االأداء العاملية". واأ�ساف �سموه.. املوازنة العامة 
اجلديدة حلكومة دبي جاءت لتلبي طموحات االإمارة امل�ستقبلية يف حتفيز 
االقت�ساد الكلي ودعم اأهداف خطة دبي اال�سرتاتيجية 2030, وجتدد عزم 
كما  العاملي,  االقت�سادي  التعايف  جهود  قيادة  يف  قدماً  امل�سّي  على  االإم���ارة 
االأعمال  ري��ادة  لتطوير  امل�ستمر  و�سعيها  دبي  املوازنة جهود حكومة  تعك�ض 
وحتفيزها, وكذلك تطوير العمل احلكومي وتقدمي خدمات ذكية و�سريعة 
توفر ال�سعادة الأفراد املجتمع, بينما يبقى الهدف االأ�سمى تر�سيخ مكانة دبي 

بو�سفها اأر�ض الفر�ض واالبتكار واال�ستثمار العاملي.)التفا�سيل �ض2(

9 قتلى يف ا�ستب�ك بني احلر�س الثوري االإيراين وم�سلحني 
•• طهران-اأفب:

اأعلن احلر�ض الثوري االإيراين اأن ت�سعة اأ�سخا�ض بينهم ثلثة من قوات 
التعبئة, قتلوا خلل ا�ستباكات جديدة مع ما و�سفهم ب�اأ�سرار م�سلحني 

يف حمافظة �سي�ستان-بلو�س�ستان بجنوب �سرق اجلمهورية االإ�سلمية.
اأ�سرار  تاأكيد احلر�ض قتل ثلثة  ال�سبت, غداة  االإع��لن ليل  وجاء هذا 
االأول  كانون   25 يف  املحافظة  يف  عنا�سره  من  اثنني  بقتل  ل�سلوعهم 

دي�سمر.
الر�سمي  االل��ك��رتوين  موقعه  ن�سره  بيان  يف  ال��ث��وري  احل��ر���ض  واأو���س��ح 
عدد  ووك��ر  خمباأ  حتديد  من  ال�سبت  متكنت  قواته  اأن  ليل  نيوز  �سباه 

�سي�ستان-بلو�ستان  مبحافظة  كورين  منطقة  يف  امل�سلحني  االأ�سرار  من 
احلدودية مع باك�ستان.

واأ�سار اىل اأن ا�ستباكا مع هوؤالء اأدى اىل مقتل �ستة منهم وجرح خم�سة 
اآخرين.

"ا�ست�سهاد ثلثة مقاتلني  بيان احلر�ض اىل ما و�سفه  اأ�سار  املقابل,  يف 
وا�ستقرار  اأم��ن  عن  الدفاع  اأثناء  )الب�سيج(  التعبئة  ق��وات  من  حمليني 

االأهايل.
على  يعملون  اأ�سخا�ض  قتل ثلثة  اأعلن اجلمعة  الثوري  وكان احلر�ض 
مل�سوؤوليتهم عن  ال��ب��لد,  ���س��رق  ال�سكان يف ج��ن��وب  واأم���ن  ���س��لم  زع��زع��ة 

جرمية قتل اإثنني من عنا�سره قبل ذلك بنحو اأ�سبوع.

تعطل الإنرتنت يف اخلرطوم وغلق ج�سور 

قن�بل الغ�ز وال�سوت تواجه املحتجني قرب ق�سر الرئ��سة
•• عوا�صم-وكاالت:

ت�سكيل  ال��ت��ع��ر يف  ا���س��ت��م��رار  م��ع 
و�سط  ال���������س����ودان,  يف  احل���ك���وم���ة 
الراف�سة  ل��ل��ت��ظ��اه��رات  ا���س��ت��م��رار 
مل�������س���ارك���ة امل����ك����ون ال���ع�������س���ك���ري يف 
احل��ك��م, ح��ذرت ال��والي��ات املتحدة 
ال�سعب  ت���ط���ل���ع���ات  ع���رق���ل���ة  م����ن 
داعية  ال�سوداين حلكومة مدنية, 

لوقف اأي عنف �سد املحتجني.
اأنتوين  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
نطالب  االأح����د  ب��ي��ان  يف  بلينكن, 
تقدم  ب��اإح��راز  ال�سودانيني  ال��ق��ادة 
ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ذات  ���س��ري��ع يف 
ق�سائية  وه���ي���ئ���ات  م�������س���داق���ي���ة 
جمعية  وت���اأ����س���ي�������ض  وان���ت���خ���اب���ي���ة 

ت�سريعية.
كما اأ�ساف اأن بلده م�ستعدة للرد 
على من يعرقلون تطلعات ال�سعب 
حكومة  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  ال�������س���وداين 
مدنية. اإىل ذلك, ال�سودان.. قنابل 
املحتجني  ت��واج��ه  وال�سوت  ال��غ��از 

قرب ق�سر الرئا�سة .
وت����اأت����ي ه����ذه ال���ت���ط���ورات يف ظل 
رئي�ض  و�سع  ح��ول  كبري  غمو�ض 
ال���وزراء عبد اهلل ح��م��دوك, الذي 
االإقامة  حتت  و�سعه  مكتبه  نفى 
اجلرية جم��ددا, بعد اأن حتدثت 
تقارير عن وقف خطاب كان يعتزم 

مقتل  اإىل  اأدى  مما  �سدها  للقوة 
بالر�سا�ض  امل��ئ��ات  واإ���س��اب��ة   53
امل�سيل  ال�����غ�����از  وع�����ب�����وات  احل������ي 

للدموع.
الت�سعيد  ا�ستمرار  وبالتزامن مع 
ال�سارع, طرحت جمموعة من  يف 
ال�سيا�سية  االأزم���ة  امل��ب��ادرات حل��ل 
حزب  طرحها  ال��ت��ي  تلك  اأب��رزه��ا 
املهنيني  ال��ق��وم��ي وجت��م��ع  االأم����ة 
ومدراء  والتغيري  احلرية  وق��وى 

اجلامعات ال�سودانية.
وتتباين تلك املبادرات يف حمتواها, 
الإبعاد  بع�سها  ي��دع��و  ح��ني  ف��ق��ي 
ال�سيا�سي,  امل�����س��ه��د  ع���ن  اجل��ي�����ض 
ت��رك��ز اأخ�����رى ع��ل��ى اإي���ج���اد �سيغ 
املكونني  ب���ني  ل��ل�����س��راك��ة  ج���دي���دة 
املدين والع�سكري, وو�سع خارطة 
و�سوال  ال����ب����لد  الإدارة  ط���ري���ق 

الإجراء انتخابات عامة.
لكن جميع تلك املبادرات ت�سطدم 
برف�ض ال�سارع الأي �سيغ تفاو�ض 
بان�سحابه  واملطالبة  اجلي�ض,  مع 

متاما من احلياة ال�سيا�سية.
ويف ظل هذه االأو�ساع امل�سطربة, 
التداعيات  م��ن  امل��خ��اوف  ت��ت��زاي��د 
واالقت�سادية  وال�سيا�سية  االأمنية 
للحتجاجات ال�سعبية, فيما قال 
الرهان اإن بلده تواجه حتديات 

وجودية ال ميكن التغافل عنها.

فيه تقدمي ا�ستقالته, اجلمعة.
الدولية,  ال��ف��ع��ل  ردود  اإط����ار  ويف 
امل��ت��ح��دة واالأمم  ال���والي���ات  دان����ت 
ا�ستخدمه  ال���ذي  املميت  امل��ت��ح��دة 
�سد  ال���������س����ودان����ي����ة  ال�������س���ل���ط���ات 
وطالبتا  ال�����س��ل��م��ي��ني,  امل��ح��ت��ج��ني 
ب��اح��رتام ح��ق��وق االإن�����س��ان ووقف 

االنتهاكات.
وال�سبت هدد وزير وزير اخلارجية 

اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن باأن  االأم���ريك���ي 
الذين  اأول��ئ��ك  ���س��رتد على  ب���لده 
ي�سعون اإىل اإعاقة تطلعات ال�سعب 
للو�سول  ال���رام���ي���ة  ال���������س����وداين 
بقيادة  دمي��ق��راط��ي��ة  ح��ك��وم��ة  اإىل 
مدنية, و"الذين يقفون يف طريق 

امل�ساءلة والعدالة وال�سلم.
وم��ن��ذ اأك���ر م��ن ���س��ه��ري��ن, ي�سهد 
احتجاجات  ال�������س���وداين  ال�������س���ارع 

التي  ل��لإج��راءات  رف�سا  م�ستمرة 
الفتاح  اتخذها قائد اجلي�ض عبد 
املا�سي,  اأك��ت��وب��ر   25 ال��ره��ان يف 
ح��ني اأط����اح امل��ك��ون امل���دين واأعلن 
وح����ل جمل�سي  ال����ط����وارئ  ح���ال���ة 

ال�سيادة والوزراء.
وق�����وب�����ل�����ت ت�����ل�����ك االإج�����������������راءات 
ت����زال  ب���اح���ت���ج���اج���ات ���س��ع��ب��ي��ة ال 
م�ستمرة حتى االآن, رغم ا�ستخدام 

تفا�سيلها وكيفية امل�ساركة فيها

تون�س: انطلق اال�ست�س�رة االلكرتونية ال�سعبية

عدد الإ�سابات يتجاوز 100 مليون يف اأوروبا              

فرن�س� تخفف قيود كوفيد.. وبريط�ني� تعترب االإغلق خي�ر اأخري

ال��ل��ج��ن��ة ال��ربمل���ن��ي��ة ت��ب��داأ 
خ�رطة  لر�سم  اجتم�ع�ته� 
ليبي� يف  ج���دي���د  ط���ري���ق 

•• طرابل�س-وكاالت:

الطريق  خ����ارط����ة  جل���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
النواب  جمل�ض  من  بقرار  امل�سكلة 
ال����ل����ي����ب����ي, ع����ق����د جم����م����وع����ة من 
ال���ل���ق���اءات م���ع اأع�����س��اء م���ا ي�سمى 
الوطنية  والهيئة  الدولة,  جمل�ض 
واملجل�ض  ال���د����س���ت���ور,  ل�����س��ي��اغ��ة 

الرئا�سي, واالأحزاب ال�سيا�سية.
وقالت اللجنة, التي ت�سكلت يف 22 
دي�سمر املا�سي بقرار من جمل�ض 
مع  لقاءاتها  �ستبا�سر  اإنها  النواب, 
ال�سيا�سية  الليبية  االأط�����راف  ك��ل 
وغريها  واالأم���ن���ي���ة,  وال��ع�����س��ك��ري��ة 
بالعملية  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات  م����ن 
ال�سيا�سية؛ من اأجل تو�سيع قاعدة 
االآراء  ل��ك��ل  واال���س��ت��م��اع  امل�����س��ارك��ة 
�سادر  ب��ي��ان  بح�سب  وامل��ق��رتح��ات, 

عن اللجنة.
الليبي  ال�������س���ارع  ���س��غ��ط  ظ���ل  ويف 
اال�ستحقاق  باإجراء  يطالب  ال��ذي 
خلل يناير اجلاري, وعدم تاأجيله 
االنتخابات  اأ�سبحت  اأخ���رى,  م��رة 

الرئا�سية مهددة بالفعل.
لكرة  وتقاذف  ال�سبابية  حالة من 
ال���ل���ه���ب م���وع���د االن���ت���خ���اب���ات بني 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة, ح��ي��ث توقع 
رئ��ي�����ض جل��ن��ة االأم�����ن ال��ق��وم��ي يف 
الليبي  ال���ع���ام  ال���وط���ن���ي  امل����وؤمت����ر 
عدم  الي�سري,  املنعم  عبد  ال�سابق, 
اإحراز اأي تقدم من خلل اللجنة.

جنود يرف�سون الكّمامات واللقاحات:
االإجنيليون ينطلقون يف حملة 

من اأجل دون�لد ترامب!
•• الفجر-كارينالجون-ترجمةخريةال�صيباين

ليلة  يوؤمنون بحما�سة متجّددة. يف  النا�ض  ه��وؤالء  اأن  هناك دالئل على 
الكتاب  كني�سة  هدفه:  االإع�سار  اختار  املنق�سي,  دي�سمر  من  العا�سر 
تقع يف  والتي  للجدل,  املثري  للق�ض غريغ لوك  العاملية  الروؤية  املقد�ض 
تيني�سي.  نا�سفيل,  من  بال�سيارة  �ساعة  ن�سف  بعد  على  جولييت,  جبل 
حولها.  م��ن  ���س��يء  اأي  مت�ض  ومل  الكني�سة,  عاتية  ري���اح  اج��ت��اح��ت  لقد 
ل لوك  بعد يومني, يف خطبته ال�سباحية, االأحد, ما زال مذهوال, ف�سّ

االإ�سارة اىل يد ال�سيطان.
واأف�سحت  هدوءها,  الطبيعة  ا�ستعادت  هذا,  العنا�سر  انفجار  اأعقاب  يف 
املجال ل�سماء زرقاء �سافية وبرد قار�ض. كل ما تبقى هو م�ساحة �سا�سعة 
قاده  لقّدا�ض  �سبحية  بقايا  الفارغة,  البي�ساء  والكرا�سي  الطني  من 
ق�ّض مذهول. كلبان من ف�سيلة الدروا�ض غري وديني يحر�سان اململكة 
ي�سرخان ب�سوت عاٍل, اأن الفريو�ض جمرد اخرتاع للحكومة واملخترات. 
يف يوليو, ذهب الق�ض لوك اإىل حد رفع الفتة حتظر ارتداء الكّمامة يف 

كني�سته.                  )التفا�سيل �ض11(

•• الفجر-تون�س

و�سط انتقادات لطريقة اإجرائها 
املعار�سة ملقاطعتها,  ودعوات من 
اال�ست�سارة  ال�����س��ب��ت  ان��ط��ل��ق��ت 
دعا  التي  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سعبية 
اإل��ي��ه��ا ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ون�����س��ي قي�ض 
�سعّيد �سمن رزنامة من املواعيد 
اال�ستثنائية  امل���رح���ل���ة  الإن����ه����اء 
يوليو   25 ي������وم  ب���������داأت  ال����ت����ي 
اأعمال  وجتميد  احلكومة  باإقالة 

الرملان.
ب��ف��رتة جتريبية  االن��ط��لق ك��ان 
دور  اأ����س���ب���وع���ني يف  م�����دى  ع���ل���ى 
ال�سباب بجميع حمافظات البلد 
اجل�����اري  ي���ن���اي���ر   15 يف  ل��ت��ف��ت��ح 
تكنولوجيات  وزي��ر  وفق  للعموم, 
قّدم  الذي  الناجي  نزار  االت�سال 

•• باري�س-اأفب:

اأعلنت فرن�سا عن تخفيف يف القيود 
اعتبارا  كوفيد  ملكافحة  املفرو�سة 
وزير  اأك��د  بينما  االثنني  اليوم  من 
فر�ض  اإن  ال���ري���ط���اين  ال�����س��ح��ة 
اإج��راءات اإغلق هي اخليار االأخري 
ت��واج��ه احلكومات  امل��ط��ل��ق يف وق���ت 
على  ال�سيطرة  بني  �سعبة  خ��ي��ارات 
االقت�سادات  واإب�����ق�����اء  ال���ف���ريو����ض 

مفتوحة.
االإ����س���اب���ات بفريو�ض  ع���دد  وارت���ف���ع 
العامل  يف  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  ك�����ورون�����ا 
خ�سو�سا  االأخ������رية,  االأ���س��اب��ي��ع  يف 
املتحورة  اأوم��ي��ك��رون  انت�سار  ب�سبب 
على  اأث��رت  التي  ال��ع��دوى  ال�سديدة 
ال�سنة  احتفاالت عيد امليلد وراأ���ض 
مرة اأخرى. وجتاوز عدد االإ�سابات 
امل���ع���روف���ة امل���ئ���ة م��ل��ي��ون ال�����س��ب��ت يف 
احلكومات  ت��خ�����س��ى  ح��ي��ث  اأوروب�������ا 

املن�سة  اإىل  ال���دخ���ول  ت��ف��ا���س��ي��ل 
الرقمية وامل�ساركة يف اال�ست�سارة.
اال�ست�سارة  ب���واب���ة  اأّن  واأو�����س����ح 
ال��وط��ن��ي��ة ���س��ت��ك��ون ع���ب���ارة على 
اآراء  جل���م���ع  ال�����ك�����رتوين  م���وق���ع 
امل������واط������ن������ني ح��������ول م���وا����س���ي���ع 

و�سعا يفوق قدرات اأنظمة الرعاية 
فر�ض  جتنب  تريد  لكنها  ال�سحية 

قيود عقابية.
االأ�سخا�ض  على  ُف��ر���ض  فرن�سا  يف 
اإ�سابتهم  ت��ث��ب��ت  ال��ذي��ن  امل��ط��ع��م��ني 
بالفريو�ض اأن يخ�سعوا لعزل مدته 

الدخول  وي�����س��ت��وج��ب  خم��ت��ل��ف��ة, 
ل���ه���ذه امل��ن�����س��ة احل�������س���ول على 
���س��ّري, وي�سمن ه��ذا الرقم  رق��م 
ال�سري اأحادية امل�ساركة و�سريتها 

وخ�سو�سيتها.
)التفا�سيل �ض10(

�سبعة اأيام, وميكن اخلروج من هذا 
تبني  اإذا  اخلام�ض  اليوم  يف  احلجر 

يف الفحو�ض اأنهم متاثلوا لل�سفاء.
اإن  الفرن�سية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
ال��ت��غ��ي��ري يف ال��ق��واع��د ي��ف��رت���ض اأن 
الفوائد  ت��وازن بني  ب�تحقيق  ي�سمح 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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�أمنيات و�أحالم عام 2022 
يف عيون �لإمار�تيني

�أخبار �لإمار�ت

�ملتغري�ت �خلم�سة �لتي قد 
تنتهي باجتياح رو�سيا لأوكر�نيا؟

عربي ودويل

مدرب ت�سيل�سي ي�سف 
�ل�سيتي بـ»ماكينة �نت�سار�ت«

�لفجر �لريا�سي

االإم�رات تدين حم�ولة احلوثيني ا�ستهداف 
املنطقة اجلنوبية يف ال�سعودية بط�ئرات م�سرية

•• اأبوظبي-وام:

اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين ملحاولة ميلي�سيات احلوثي  اأعربت دولة االإمارات عن 
االإرهابية ا�ستهداف املنطقة اجلنوبية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة من خلل 
بيان  االإم��ارات يف  دولة  واعترت  التحالف.  قوات  اعرت�ستها  م�سرّية  ثلث طائرات 
اأن هذا اال�ستهداف يعد ت�سعيداً خطرياً وعمًل  الدويل  ل��وزارة اخلارجية والتعاون 
جباناً يهدد اأمن و�سلمة وحياة املدنيني ما ي�ستدعي اتخاذ كافة االإجراءات اللزمة 

حلماية االأعيان املدنية من تهديدات احلوثيني.
وجددت الوزارة ت�سامن دولة االإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات االإرهابية, 
والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارها, ودعمها يف كل 

ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�سلمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.
واأكد البيان اأّن اأمن االإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�سعودية كّل ال 
يتجزاأ, واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة تهديداً ملنظومة االأمن 

واال�ستقرار فيها.

التح�لف العربي: تدمري خم�زن 
ط�ئرات م�سرية ومن�س�ت اإطلق ب�ليمن

•• اليمن-وكاالت

اأعلنت قوات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن عن تدمري خمازن للطائرات 
امل�سرية ومن�سات االإطلق يف مع�سكر ت�سيطر عليه ميلي�سيات احلوثي 
املدعومة من اإيران. وقال التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن اإنه 
الأه��داف ع�سكرية م�سروعة يف  نفذنا �سربات جوية  للتهديد  ا�ستجابة 
�سنعاء, م�سريا اإىل اأنه مت تدمري 4 خمازن للطائرات امل�سرّية ومن�سات 
االإطلق يف مع�سكر لواء النقل الع�سكري. واأ�ساف التحالف العربي اأن 

العملية تتوافق مع القانون الدويل االإن�ساين وقواعده العرفية.

ج��ول��ة م��ف���و���س���ت االت��ف���ق 
النووي ت�ست�أنف يف فيين� اليوم

•• فيينا-وكاالت:
اجتماعات  االثنني,  اليوم  تلتئم, 
ال��ث��ام��ن��ة م��ن حمادثات  اجل��ول��ة 
النووي  االت��ف��اق  الإح��ي��اء  فيينا, 
االإي������راين و���س��ط جم��م��وع��ة من 
ت��وق��ف لثلثة  ب��ع��د  ال��ت��ع��ق��ي��دات 
اأيام ب�سبب احتفاالت راأ�ض ال�سنة 

اجلديدة.
وت����ق����ول م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة على 
تزال  ال  اإنها  املحادثات  جمريات 
تواجه تعقيدات كبرية, من بينها 
م�ساألة رفع العقوبات االأمريكية 
عن طهران, وع��ودة االأخ��رية اإىل 

االلتزام بتعهداتها النووية.
االأوروب��ي��ون يف  املفاو�سون  وك��ان 
املا�سي,  االأرب��ع��اء  ج���ددوا,  فيينا, 
اخل���ط���وات  اأن  م����ن  حت���ذي���ره���م 
النووي  ل��ل��رن��ام��ج  امل��ت�����س��ارع��ة 
االإي����راين ���س��ارف��ت ال��و���س��ول اإىل 
نقطة ت��ف��رغ االت��ف��اق امل��وق��ع عام 

م�سمونه. من   2015

ال�سيطرة  �سمان  ه��دف��ه  وامل��خ��اط��ر 
ع��ل��ى ال��ف��ريو���ض م��ع احل��ف��اظ على 

احلياة االجتماعية واالقت�سادية.
اأرق��ام ر�سمية جمعتها وكالة  وتفيد 
بلدا   52 17 من  اأن  فران�ض بر�ض 
اأوروب��ا جت��اوزت االأرقام  اأر�سا يف  اأو 
لعدد  ال�سابق  يف  امل�سجلة  القيا�سية 
االإ����س���اب���ات يف اأ���س��ب��وع واح����د. وكل 
معدالت  اأع��ل��ى  �سهدت  التي  ال���دول 
من  ن�سمة  األ���ف  مئة  لكل  اإ���س��اب��ات 
حيث  اأي�سا  اأوروب���ا  يف  تقع  ال�سكان 
بلغ  رق���م  اأ����س���واأ  ال���دمن���ارك  �سجلت 
الدرا�سات  ب��ع�����ض  ل��ك��ن   .2045
اأن  ب��ت��اأك��ي��ده��ا  االأم����ل  اأث�����ارت بع�ض 
اإ���س��اب��ات على  اأوم��ي��ك��رون ال ت�سبب 
درجة اخلطورة نف�سها الناجمة عن 
لفريو�ض  االأخ���رى  املتحورة  »دل��ت��ا« 
ك����ورون����ا. وه�����ذا م���ا ت����اأخ����ذه بع�ض 
لتخفيف  االع��ت��ب��ار  يف  احل��ك��وم��ات 

القيود.

دعم مطلق من االجنيليني للمنقذ ترامب
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 429,564 فح�س� ك�سفت عن 2,600 اإ�س�بة جديدة 

بفريو�س كورون� و890 ح�لة �سف�ء 
•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 429,564 فح�سا جديدا خلل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�ض يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  2,600 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 767,093 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حاالت م�سابة نتيجة تداعيات االإ�سابة 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,168 

حالة.

تعازيها  وخال�ض  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.
بفريو�ض  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   890 �سفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى, وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 746,853 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 18,542 جرعة من 
لق�ح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �س�عة امل��سية 

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   18,542 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خلل  لقاح 
ومعدل  جرعة   22,698,419 اأم�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 229.50 جرعة لكل 100 �سخ�ض.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�ض "كوفيد - 19".

حممد بن را�سد يعتمد دورة املوازنة الع�مة حلكومة دبي الأعوام 2022 - 2024 ب�إجم�يل نفق�ت 181 ملي�ر درهم

•• دبي-وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
ب�سفته   , اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
املوازنة  دورة  دب���ي,  الإم���ارة  حاكماً 
لل�سنوات  دب����ي  حل��ك��وم��ة  ال��ع��ام��ة 
املالية 2022 - 2024 باإجمايل 
درهم.  مليار   181 قدرها  نفقات 
رقم  القانون  �سمّوه  اعتمد  كذلك 
املوازنة  ب�ساأن   ,2021 ل�سنة   28
املايل  للعام  دب��ي  حلكومة  ال��ع��ام��ة 
2022, بنفقات قدرها 59 ملياراً 

و950 مليون درهم.
ال�سيخ  �سمو  املنا�سبة قال  ويف هذه 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
رئي�ض  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم, 
حكومة  اإن   " التنفيذي..  املجل�ض 
مكانة  ت��ر���س��ي��خ  يف  م��ا���س��ي��ة  دب����ي 
االإم�����ارة ك��م��رك��ز اق��ت�����س��ادي عاملي, 
خمتلف  �سمن  تناف�سيتها  وتعزيز 
والقطاعات  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل����ح����اور 
�ساحب  روؤي��ة  يحقق  مبا  احليوية 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
امل�ستدامة  التنمية  اهلل" , لتحقيق 
وتطوير اأداء العمل احلكومي وفق 
وموؤ�سرات  الدولية  املعايري  اأعلى 
�سموه..  واأ���س��اف  العاملية".  االأداء 
" املوازنة العامة اجلديدة حلكومة 
دبي جاءت لتلبي طموحات االإمارة 
االقت�ساد  حت��ف��ي��ز  يف  امل�ستقبلية 
ال��ك��ل��ي ودع�����م اأه������داف خ��ط��ة دبي 
وجتدد   ,2030 اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ع��زم االإم���ارة على امل�سّي ق��دم��اً يف 
االقت�سادي  ال��ت��ع��ايف  ج��ه��ود  ق��ي��ادة 
جهود  امل��وازن��ة  تعك�ض  كما  العاملي, 
امل�ستمر  و���س��ع��ي��ه��ا  دب�����ي  ح���ك���وم���ة 
لتطوير ريادة االأعمال وحتفيزها, 
احلكومي  العمل  تطوير  وك��ذل��ك 
و�سريعة  ذك��ي��ة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي 
املجتمع,  الأف������راد  ال�����س��ع��ادة  ت��وف��ر 
بينما يبقى الهدف االأ�سمى تر�سيخ 

ب�  ُتقّدر  اإي��رادات عامة  دبي حتقيق 
57.55 مليار درهم, بزيادة قدرها 
يف  املتوقعة  االإي��رادات  عن   10%
موازنة العام املايل 2021, وذلك 
قطاعات  ت���ع���ايف  ل�����س��رع��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
االإم����ارة, وات��خ��اذ اإج����راءات ناجعة 
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع اجل���ائ���ح���ة, حيث 
ُت��ع��ّد دب���ي م��ن اأوائ����ل م���دن العامل 
ال����ت����ي ح���ق���ق���ت اأف���������س����ل م���ع���دالت 
للقرارات  نظًرا  واأ�سرعها,  التعايف 
التي  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
�ساأنها  من  وك��ان  احلكومة  اأقرتها 
ال���ر����س���وم وجتميد  ب��ع�����ض  خ��ف�����ض 
اأي���ة ر���س��وم ح��ت��ى العام  ال���زي���ادة يف 
ر�سم  اأي  ف��ر���ض  وع���دم   ,2023

جديد من دون خدمة جديدة.
وت���ع���ت���م���د ه������ذه االإي�������������رادات على 
العمليات اجلارية يف االإم��ارة, وهو 
طوال  دب��ي  انتهجته  ال��ذي  املنحى 
االعتماد  ع���دم  يف  امل��ا���س��ي  ال��ع��ق��د 
ال��ن��ف��ط يف تطوير  اإي�������رادات  ع��ل��ى 
هيكل االإيرادات احلكومية. ومتثل 
اإي������رادات ال��ن��ف��ط ن��ح��و %6 فقط 
املتوقعة  االإي�������رادات  اإج���م���ايل  م��ن 
للعام املايل 2022, وهذا ما يعزز 

اال�ستدامة املالية للإمارة.
ال�سريبية  غري  االإي����رادات  ومتثل 
من   57% ن�سبته  م��ا  ك��ال��ر���س��وم 
اإج��م��ايل االإي�����رادات امل��ت��وق��ع��ة, كما 
 31% متثل االإيرادات ال�سريبية 
امل�����وازن�����ة, يف حني  اإي����������رادات  م����ن 
اال�ستثمارات  اإي��رادات عوائد  متثل 

احلكومية نحو 6%.
من جانبه اأ�سار جمال حامد املري, 
لقطاع احل�سابات  التنفيذي  املدير 
اإىل  امل���ال���ي���ة  دائ�������رة  امل����رك����زي����ة يف 
التطوير  الدائرة يف تر�سيخ  جهود 
تطوير  خ������لل  م�����ن  واالب�����ت�����ك�����ار 
البيانات  ومن�سات  املالية  الرامج 
املالية التي اأّكد اأنها ت�سهم م�ساهمة 
املالية  البيانات  اإت��اح��ة  يف  وا�سحة 
ما  واالأف���راد,  وال�سركات  للحكومة 
االإم����ارة.  تناف�سية  رف��ع  ���س��اأن��ه  م��ن 
املالية  دائ���رة  اأن  اإىل  امل���ري  واأ���س��ار 
اإع��داد برامج  با�ستمرار على  تعمل 

املالية فيها. من جانبه, قال عارف 
عبدالرحمن اأهلي املدير التنفيذي 
لقطاع التخطيط واملوازنة العامة 
انتهاج حكومة  اإن  املالية,  دائ��رة  يف 
متو�سط  امل�����ايل  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  دب����ي 
االأجل واإعلن خطة مالية لثلث 
لروؤية  جت�����س��ي��ًدا  ي���اأت���ي  ����س���ن���وات, 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
وتوجيهات  م��ك��ت��وم,  اآل  را���س��د  ب��ن 
�سمو ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض 
التنفيذي, و�سمو نائب حاكم دبي.

واأو�سح اأهلي اأن موازنة العام املايل 
2022 جاءت تلبيًة ملتطلبات خطة 
وما   2030 اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  دب���ي 
املوقف  عن  �سفافاً  وتعبرياً  بعدها, 
وجت�سيداً  ل��لإم��ارة,  امل�ستقّر  امل��ايل 
املن�سبطة  امل���ال���ي���ة  ل��ل�����س��ي��ا���س��ات 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
العاملية يف هذا ال�ساأن, الفتاً اإىل اأن 
حتقيق فائ�ض ت�سغيلي قدره 3% 
االإي����رادات احلكومية  اإج��م��ايل  من 
املالية  اال�ستدامة  على  دالل��ة  ُيعّد 

التي حتر�ض عليها الدائرة.

احل��ك��وم��ي��ة  الإي����������رادات   -
املتوقعة للعام املايل 2022 ..

وت��ت��وق��ع امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة حلكومة 

م��ل��ي��ار دره�����م يف   5.2 ب���اإج���م���ايل 
اإ�سكان  برنامج  من  االأوىل  املرحلة 
دب����ي, �سمن  اإم������ارة  امل���واط���ن���ني يف 
مليار   65 ق��ي��م��ت��ه  اأك����ر  ب��رن��ام��ج 
درهم ميتّد للع�سرين عاماً املقبلة. 
ك��م��ا رك����زت امل���وازن���ة ع��ل��ى تطوير 
عر  االجتماعية  املنافع  �سندوق 
دعم االأُ�سر واأ�سحاب الهمم, االأمر 
بو�سفها  دب��ي  مكانة  ير�ّسخ  ال��ذي 
اأف�����س��ل امل����دن للعي�ض  واح����دة م��ن 

والعمل يف العامل.
واأّكد معايل عبد الرحمن �سالح اآل 
املالية  لدائرة  العام  املدير  �سالح, 
احلكومة  حر�ض  دب��ي,  حكومة  يف 
التطوير  م�����س��اع��ي  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
العامة  امل���وازن���ة  دورة  خ���لل  م���ن 
لل�سنوات املالية 2022 - 2024 
املالية,  اال����س���ت���دام���ة  و����س���م���ان   ,
والعمل على حتفيز ريادة االأعمال 
ر�سالة  بتوجيه  وذل��ك  االإم����ارة,  يف 
وق���وي���ة ملختلف  اإي��ج��اب��ي��ة  حت��ف��ي��ز 
قطاعات االأعمال. وقال اإن حكومة 
خطتها  تطوير  على  حري�سة  دبي 
امل��ال��ي��ة ���س��ن��وًي��ا, ل��ت��ق��دمي حمفزات 
ج���ذب  يف  اأث�������ر  ذات  اق���ت�������س���ادي���ة 
م��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات, والعمل 
تناف�سية  م����رك����ز  حت�������س���ني  ع���ل���ى 

اأر�ض الفر�ض  مكانة دبي بو�سفها 
واالبتكار واال�ستثمار العاملي".

للأعوام  امل���وازن���ة  دورة  يف  وي����رز 
الثلثة املقبلة الرتكيز على زيادة 
م��ع��دالت ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي عر 
ت��ف��ع��ي��ل م��ن��ظ��وم��ة ال�������س���راك���ة بني 
ودعم  واخل��ا���ض,  ال��ع��ام  القطاعني 
ل��ي��ق��ود معّدالت  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 
ال��ن��م��و االق���ت�������س���ادي, اإ���س��اف��ة اإىل 
االجتماعي  ال��ُب��ع��د  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
التحتية  البنية  تطوير  وموا�سلة 
ال���رع���اي���ة  احل����ي����وي����ة يف ج�����وان�����ب 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف االإم������ارة, 
لتواكب متطلبات املرحلة القادمة, 
علوة على تطوير البنية الرقمية, 
اال�ستدامة  ب��رام��ج  �سمن  والعمل 

املالية.
وت��وا���س��ل دب���ي م��ن خ���لل موازنة 
االهتمام   2022 امل������ايل  ال����ع����ام 
وتطوير  االجتماعية,  باخلدمات 
قطاعات الرعاية ال�سحية والتعليم 
املوازنة قطاع  تويل  كما  والثقافة. 
اإ�سكان املواطنني اأهمية كبرية من 
خلل مكرمة �ساحب ال�سمو حاكم 
دبي برفع قيمة قر�ض االإ�سكان اإىل 
م��ل��ي��ون دره�����م, وت��خ�����س��ي�����ض اأكر 
اأر�ض وم�سكن  4,000 قطعة  من 

اال�ستحقاقات  وت��ن��ف��ي��ذ  االإم�������ارة, 
اخلطة  م��ن  امل�ستهدفات  وحتقيق 
اال�سرتاتيجية 2030 وما بعدها, 
املايل  العام  موازنة  اأن  اإىل  م�سرًيا 
متطلبات  لتلبي  ج���اءت   2022
وت�سّكل  اجل���ائ���ح���ة  م����ن  ال���ت���ع���ايف 
متكامل  خم��ط��ط  �سمن  منطلًقا 
اال�سرتاتيجية  دبي  خطة  لتطوير 
2030, وتعمل على حتقيق روؤية 
���س��م��ّو ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن 
رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي, الذي 
احلكومي  ال����دع����م  ب����زي����ادة  وّج������ه 
وتطوير  الهمم  واأ���س��ح��اب  للأ�سر 
الر�ساقة  وزي���ادة  احلكومي  العمل 
التزام  معاليه  اأك��د  كما  املوؤ�س�سية. 
�سمو  ب���ت���وج���ي���ه���ات  دب�����ي  ح���ك���وم���ة 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير املالية, 
مالية  �سيا�سات  ان��ت��ه��اج  حيث  م��ن 
�ساأنه  من  ال��ذي  االأم��ر  من�سبطة, 
حتقيق فائ�ض ت�سغيلي قدره 1.8 
مليار درهم ميثل %3 من اإجمايل 
امل��ت��وق��ع��ة, م��ا ي�سهم يف  االإي������رادات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب���رام���ج  ت��ط��وي��ر 
للإمارة وير�ّسخ �سيا�سة اال�ستدامة 

العامة  امل��ال��ي��ة  تطوير  �ساأنها  م��ن 
ف�سًل عن  امل��ايل,  التميز  وحتقيق 
تطبيق املعايري املحا�سبية الدولية 
�سيكون  الذي  االأمر  العام,  للقطاع 
اإظ����ه����ار ثمار  االأث������ر يف  اأك�����ر  ل���ه 
تنفيذ املوازنة وتطوير �سبل االأداء 

احلكومي املتميز.

املتوقعة  النفقات احلكومية   -
للعام املايل 2022..

 34% ال��روات��ب واالأج���ور  و�سّكلت 
ال��ن��ف��ق��ات احلكومية  اإج��م��ايل  م��ن 
 ,2022 العام  موازنة  يف  املتوقعة 
ك��م��ا ���س��ّك��ل��ت ن��ف��ق��ات املِ���َن���ح والدعم 
 21% االج���ت���م���اع���ي م����ا ن�����س��ب��ت��ه 
التنمية  م���ت���ط���ل���ب���ات  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ال��دع��م الكايف  ال��ب�����س��ري��ة وت��ق��دمي 
احلكومية  واجل��ه��ات  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ملواطني  عامة  خدمات  تقّدم  التي 

االإمارة.
واع���ت���م���دت احل��ك��وم��ة م��ب��ل��غ 5.2 
مليار درهم للم�سروعات االإن�سائية, 
بالرغم من االنتهاء من امل�سروعات 
وتفعيل   ,2020 باإك�سبو  اخلا�سة 
القطاعني  ب���ني  ال�����س��راك��ة  ق���ان���ون 
اآليات  وت��ط��وي��ر  واخل���ا����ض,  ال��ع��ام 
مت��وي��ل امل�����س��اري��ع يف ح��ك��وم��ة دبي 
م��ن خ��لل و���س��ائ��ل مت��وي��ل طويلة 

االأجل.
على  دب��ي  حكومة  حافظت  كذلك, 
حجم ا�ستثمارات يف البنية التحتية 
مبا يواكب طموحات االإمارة لتكون 
والعمل  ل��ل��ع��ي�����ض  امل��ف�����س��ل  امل���ك���ان 
على  االإنفاق  ن�سبة  بلغت  اإذ  عاملياً, 
%9 من  امل�����س��روع��ات االإن�����س��ائ��ي��ة 
اإجمايل االإنفاق احلكومي, ما يوؤكد 
بنيتها  االإم��ارة يف تطوير  ا�ستمرار 
ما  الفعاليات  ال�ست�سافة  التحتية 

بعد "اإك�سبو 2020 دبي".
احتياطياً  امل�����وازن�����ة  وت�����س��م��ن��ت 
اإجمايل  م���ن   2% ق�����دره  خ��ا���س��اً 
اإع���م���ااًل ملبداأ  امل��ت��وق��ع��ة,  ال��ن��ف��ق��ات 
اأثناء  الطارئة  للرامج  اال�ستعداد 
خمتلف  يف  امل��ال��ي��ة  اخل��ط��ة  تنفيذ 
االإمارة.  يف  واالأن�سطة  القطاعات 
ن�سبة خدمة  ع��ل��ى  دب���ي  وح��اف��ظ��ت 
اإجمايل  م��ن   6% تتجاوز  دي��ن ال 
�سيا�سة  الت���ب���اع  ن��ت��ي��ج��ة  ن��ف��ق��ات��ه��ا, 

ال  ال���ذي  االأم���ر  من�سبطة,  مالية 
العامة  للمالية  اأية معيقات  ي�سكل 

للإمارة.

للنفقات  القطاعي  التوزيع   -
احلكومية للعام املايل 2022..

واأظ�����ه�����رت م����وازن����ة ال����ع����ام امل����ايل 
احلكومة  اه��ت��م��ام  م���دى   2022
االإن����ف����اق  مي���ث���ل  اإذ  ب����االإن���������س����ان؛ 
االجتماعية  التنمية  ق��ط��اع  ع��ل��ى 
والتعليم  ال�������س���ح���ة  جم������االت  يف 
واالإ���س��ك��ان ورع��اي��ة امل���راأة والطفل, 
وتبني مبادرات االهتمام بال�سباب, 
كتطوير القراءة والرتجمة واإعداد 
واأ�سحاب  والريا�سيني  املرجمني 
من   30% ن�����س��ب��ت��ه  م����ا  ال���ه���م���م 

اإجمايل االإنفاق احلكومي.
اهتمام  ازداد  اأخ�����رى,  ن��اح��ي��ة  م��ن 
االأم����ن والعدل  ب��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ة 
وال�����س��لم��ة, ب��ال��ت��وازي م��ع تنامي 
دب��ي وج��ه��ًة مف�سلة  االإق��ب��ال على 
العمل  يف  وال��راغ��ب��ني  لل�سائحني 
ن�سبة  �����س��ت  ف��ُخ�����سّ واال����س���ت���ث���م���ار, 
قدرها %23 من اإجمايل االإنفاق 
هذا  ل���دع���م   2022 م����وازن����ة  يف 
القطاع وتطويره وجعله قادر على 
اأداء دوره بحرفية وا�ستباقية, حتى 
تفخر  التي  القطاعات  من  اأ�سبح 

بها االإمارة عاملًيا.
املتوا�سل  دب���ي  اه��ت��م��ام  ك���ان  وك����ذا 
وقد  وتطويرها,  التحتية  بالبنية 
 2020 اإك�����س��ب��و  ا�ست�سافة  م��ّث��ل��ت 
القطاع  ه���ذا  يف  للنمو  داف��ع��اً  دب���ي 
�ض له ما ن�سبته 42%  الذي ُخ�سّ
من االإن��ف��اق االإج��م��ايل يف املوازنة, 
م���ا ُي��ظ��ه��ر م����دى ج���ّدي���ة االإم������ارة 
اال�ستحقاقات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف 
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة, ودع��������م امل�������س���اري���ع 
ال�������س���غ���رية وااله�����ت�����م�����ام ب����ري����ادة 
احلا�سنة  البيئة  وتوفري  االأع��م��ال 

للم�سروعات متناهية ال�سغر.
ك��م��ا اه��ت��م��ت االإم�����ارة ب��دع��م قطاع 
اخلدمات العامة والتمّيز احلكومي 
واالإبداع واالبتكار والبحث العلمي 
اإجمايل  من   5% تخ�سي�ض  عر 
االأداء  لتطوير  احلكومي  االإن��ف��اق 
واالبتكار  التمّيز  ثقافة  وتر�سيخ 

واالإبداع.

حمدان بن حممد: 
احليوية والقط�ع�ت  التنموية  املح�ور  خمتلف  �سمن  االإم�رة  تن�ف�سية  وتعزيز  ع�ملي  اقت�س�دي  كمركز  دبي  مك�نة  تر�سيخ  يف  • م��سون 

2030 اال�سرتاتيجية  دبي  خطة  اأهداف  ودعم  الكلي  االقت�س�د  حتفيز  يف  امل�ستقبلية  دبي  طموح�ت  تلبي  • املوازنة 
وحتفيزه� االأعم�ل  وري�دة  احلكومي  العمل  وتطوير  الع�ملي  االقت�س�دي  التع�يف  جهود  قي�دة  يف  قدمً�  امل�سّي  على  عزمن�  •  جندد 

اجلديدة للموازنة  اأُ�س�س  واالبتك�ر  الفر�س  اأر�س  بو�سفه�  دبي  اإىل  النظرة  وتر�سيخ  املجتمع  واإ�سع�د  االأعم�ل  ري�دة  تطوير  يف  الر�سيدة  القي�دة  • روؤية 
االإم�رة قط�ع�ت  تع�يف  ل�سرعة  نتيجة   2021 امل�يل  الع�م  موازنة  يف  املتوقعة  ب�الإيرادات  مق�رنة   2022 اإيرادات  يف   10% زي�دة  • توقع 

امل�لية اال�ستدامة  برامج  �سمن  العمل  وتعزز  الرقمية,  البنية  وتطوير  والثق�فة  والتعليم  ال�سحية  الرع�ية  ت�سمل  حيوية  جم�الت  تدعم  • املوازنة 
امل�ستقبلية اال�ستحق�ق�ت  مع  التع�مل  جلّدية  ت�أكيدًا   2022 موازنة  من   42% على  ي�ستحوذ  واملوا�سلت  التحتية  والبنية  االقت�س�د  •  قط�ع 

الهمم واأ�سح�ب  ب�ل�سب�ب  االهتم�م  ومب�درات  والطفل  املراأة  ورع�ية  واالإ�سك�ن  والتعليم  ال�سحة  جم�الت  خلدمة  املوازنة  من   30% • تخ�سي�س 
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اأخبـار الإمـارات
اختت�م فع�لي�ت مهرج�ن �سواحي 10

:ال�صارقة-وام ••

اأ���س��دل��ت دائ����رة ���س��وؤون ال�����س��واح��ي وال��ق��رى ال�����س��ت��ار على 
والذي  العا�سرة  ن�سخته  يف  �سواحي  مهرجان  فعاليات 
اأدواراً  اأدت  وخا�سة  حكومية  جهة   37 مب�ساركة  نظمته 
مدى  على  وراع��ي��ة  وداع��م��ة  التنظيم  يف  كم�ساركة  مهمة 

ثلثة اأ�سابيع متوا�سلة .
الكبار  بفقراتها  �سواحي  مهرجان  فعاليات  وا�ستهدفت 
يف   5 القرائن  بحديقة  اأف��راده��ا  بكل  والعوائل  وال�سغار 
النوعية  الرامج  اأح��د  املهرجان  لي�سّكل  ال�سارقة  مدينة 
رحابها  يف  تتلقى  ثقافية  ترفيهية  اجتماعية  وم�ساحة 

االأ����س���ر م��ع اأب��ن��ائ��ه��ا يف ع���دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي جرى 
اختيارها بعناية كبرية.

وحر�ست الدائرة من خلل فعاليات املهرجان على اإقامة 
وباأركان  وال�سحوبات  والرامج  االأم�سيات  لتنظيم  م�سرح 
بجانب  واالجتماعية  والثقافية  الرتاثية  منها  متنوعة 
ور�ض  خلل  من  للأطفال  املميزة  الرتفيه  اأماكن  توافر 
وال�ساحة  وم�سابقات  م�سرحيات  تقدمي  وج��رى  الر�سم 
الثلجية .. وجرى خلل اخلتام ال�سحب على اأربع �سيارات 
من جمموع ع�سر �سيارات جرى تقدميها يف اإطار جوائز 

ال�سحب للجمهور.
لكل  بال�سكر  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة  وتقدمت 

املهرجان  فعاليات  وزارت  وتفاعلت  التي ح�سرت  العوائل 
واأثنت على كافة اجلهات واملوؤ�س�سات التي بادرت بامل�ساركة 
يف هذه الفعالية االجتماعية ليكون لها ح�سورها ودورها 
والفعاليات  بالفقرات  وبناتها  واأبنائها  االأ���س��ر  خدمة  يف 
دائرة  ال�سويدي رئي�ض  واأ�ساد خمي�ض بن �سامل   . املتميزة 
 10 �سواحي  مهرجان  بنجاح  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون 
اأن جاء خمتلفا يف كل تفا�سيله وما قدمه من تنوع  بعد 
فرتة  ط���وال  االأ���س��ر  ا�ستقطبت  ال��ت��ي  الفعاليات  يف  كبري 
�سعادته  .. معربا عن  اأ�سابيع  ا�ستمر ثلثة  التي  تنظيمه 
ب��اإق��ب��ال اجل��م��ه��ور وال������زوار ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ات ومب�ستوى 

الرامج امل�ساحبة التي قدمتها املوؤ�س�سات امل�ساركة.

خليفة لنخيل التمر .. 2021 ع�م ح�فل ب�مل�س�ريع واالإجن�زات النوعية

•• اأبوظبي-وام:

ح�����اف�����ًل  ع�������ام�������اً   2021 ي�����ع�����د 
النوعية  واالإجن��������ازات  ب��امل�����س��اري��ع 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  م�سرية  يف 
الزراعي,  واالبتكار  التمر  لنخيل 
وال���ت���ي ���س��اه��م��ت يف ت��ع��زي��ز دوره���ا 
تنمية  يف  ودول��ي��ا  واإقليميا  حمليا 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ق��ط��اع زراع����ة 
واالبتكار  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج  النخيل 
�سل�سلة من  خ���لل  م��ن  ال���زراع���ي, 
املتخ�س�سة  وامل����ب����ادرات  ال���رام���ج 
حتقيق  يف  �ساهمت  ب��دوره��ا  ال��ت��ي 
ال��ق��ط��اع على  ل��ه��ذا  من��و م�سطرد 
معايل  واأك���د  االإق��ل��ي��م��ي.  امل�ستوى 
نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ 
رئي�ض  والتعاي�ض,  الت�سامح  وزي��ر 
جمل�ض اأمناء اجلائزة, اأن 2021 
بالعطاء  حافل  ا�ستثنائي  ع��ام  ه��و 
رغم كل الظروف ال�سعبة التي مر 
 , كورونا  جائحة  ج��راء  العامل  بها 
حيث عملت اجلائزة على م�ساعفة 
اجل���ه���ود ل��ت��ط��وي��ر ب���راجم���ه���ا مبا 
الهائلة  امل���ت���غ���ريات  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 
العامل,  �سهدها  التي  والتوجهات 
وال��ذي تطلب اإح��داث تغيري كبري 
اأ�سلوب التفكري واأدوات التنفيذ  يف 
للنهو�ض  ال���ت���ح���دي���ات,  مل���واج���ه���ة 
ب���ه قدماً  ال��ق��ط��اع وامل�����س��ي  ب���ه���ذا 
امل�ستدامة, وذلك  التنمية  لتحقيق 
ل�ساحب  احلكيمة  ال��روؤي��ة  بف�سل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  اهلل", 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ودعم   , امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
جهته  م��ن  الرئا�سة.  ���س��وؤون  وزي��ر 
ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���وه���اب زايد 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ع��ام  اأم���ني 
الزراعي  واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
تفخر  للجائزة  العامة  االأمانة  اإن 
ال��ت��ي حققتها  ب���االإجن���ازات  وت��ع��ت��ز 
اأرب��ع��ة ع�سر عاماً  اجل��ائ��زة خ��لل 
امل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة ملعايل  ب��ف�����س��ل 
نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ 
رئي�ض  والتعاي�ض,  الت�سامح  وزي��ر 

جمل�ض اأمناء اجلائزة .
للجائزة  العامة  االأمانة  واحتفلت 

الثالثة  بدورتها  الفائزين  بتكرمي 
ع�سرة وذلك �سمن حفل افرتا�سي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة 
معايل  وبح�سور  ن��ه��ي��ان,  اآل  زاي���د 
نهيان,  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
 2021 م���ار����ض   16 ي����وم  وذل�����ك 
بنت  م�������رمي  م����ع����ايل  مب���������س����ارك����ة 
حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ومعايل  ال��ت��غ��ري 
ال���دك���ت���ور ���س��و دون���ي���و م���دي���ر عام 
للأمم  وال��زراع��ة  االأغذية  منظمة 
اأع�ساء  , وك��اف��ة  امل��ت��ح��دة /ال��ف��او/ 
جم��ل�����ض االأم�����ن�����اء, وح�������س���د كبري 
بزراعة  واملهتمني  املخت�سني  م��ن 
الزراعي. وعقب  النخيل واالبتكار 
حفل التكرمي تراأ�ض معايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك االجتماع ال�سنوي 
اأمناء اجلائزة  الرابع ع�سر ملجل�ض 
ب��ح�����س��ور اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ض, حيث 
الكبرية  ب��ال��رع��اي��ة  م��ع��ال��ي��ه  اأ����س���اد 
قبل  من  اجلائزة  بها  حتظى  التي 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اجلائزة  م��وؤ���س�����ض  اهلل"  "حفظه 
وراعيها, وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ودعم   , امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة , لقطاع زراعة 

النخيل واإنتاج التمور.
بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  �سهد  كما 
االأول  ال��ع��ر���ض  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
من�سور"  "�سواري  الأوب�����ري�����ت 
على  فيها  الرتكيز  ومت  افرتا�سيا 
جهود �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
لزراعة  االأول  ال���داع���م  ن��ه��ي��ان  اآل 
النخيل واإنتاج التمور على امل�ستوى 
انطلقت  وكيف  والعربي,  الوطني 
دولة  م��ن  وال��ع��ط��اء  �سفينة اخل��ري 
العربية  ال�������دول  اإىل  االإم����������ارات 
من�سور  �سفن  �ساءت  ثم  ال�سقيقة, 
اأن تعود اإىل اأبوظبي لرتد اجلميل 
م���ا حققته  ع��ل��ى  ���س��م��وه  وت�����س��ك��ر 
كل  يف  العربية  التمور  مهرجانات 

وع����دد م��ن اخل����راء مي��ث��ل��ون 21 
التقرير  اإط��لق  بالعامل ومت  دولة 
يف  الدولية  املناخي  العمل  قمة  يف 
بتاريخ  املتحدة,  باململكة  غل�سكو 
�سمن   2021 ن���وف���م���ر   06

فعاليات الوفد الر�سمي للدولة .
العامة  االأم����ان����ة  ع���ن  ����س���در  ك��م��ا 
للجائزة عددان من جملة ال�سجرة 
مار�ض  ���س��ه��ر  يف  االأول  امل���ب���ارك���ة 
 2021 اأك��ت��وب��ر  �سهر  وال��ث��اين يف 
الباحثني  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����س��ارك��ة 
واالأجانب  ال��ع��رب  واالأك���ادمي���ي���ني 
واإنتاج  النخيل  ب��زراع��ة  املخت�سني 
التناف�ض  تعزيز  اإط��ار  ويف  التمور. 
التمور  وم��ن��ت��ج��ي  م����زارع����ي  ب���ني 
والباحثني ومراكز البحث العلمي 
ح�����ول ال����ع����امل امل��خ��ت�����س��ة ب���زراع���ة 
واالبتكار  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج  النخيل 
االأمانة  اأط��ل��ق��ت  ف��ق��د  ال����زراع����ي, 
املا�سي  ال��ع��ام  يف  للجائزة  ال��ع��ام��ة 
الن�سخة الرابعة ع�سرة من اجلائزة 
واأطلقت  ف����ئ����ات,  خ���م�������ض  ����س���م���ن 
املزارع  الرابعة من جائزة  الن�سخة 
باالإمارات  املبتكر  وامل���زارع  املتميز 
والن�سخة  ف���ئ���ات,  ث���م���اين  ���س��م��ن 
الثالثة ع�سرة من م�سابقة النخلة 
فئتني,  ���س��م��ن  ال���ع���امل  ع���ي���ون  يف 
م�سابقة  م��ن  ال�ساد�سة  والن�سخة 
ال��ن��خ��ل��ة ب��ال�����س��ن��ة ال�����س��ع��راء �سمن 
فئتني, حيث متثل اجلوائز من�سة 
حا�سنة لكافة فئات وكافة اجلهات 
املخت�سة فهي مبثابة بوتقة تن�سهر 
فيها اخلرات الدولية واالإقليمية 
املمار�سات  اأف�سل  واملحلية لتقدمي 
الفر�سة  واإت���اح���ة  ف��ئ��ة,  ك��ل  �سمن 
مل���خ���ت���ل���ف �����س����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع من 
�سعراء واأدباء وم�سورين وفنانني, 
وتقدمي  امل�����س��اب��ق��ات  يف  ل��ل��ت��ن��اف�����ض 

االأف�سل واالأجمل.
ال��ع��ام��ة للجائزة  االأم���ان���ة  ووق��ع��ت 
مذكرات  �ست  املا�سي  العام  خ��لل 
املنظمات  م����ن  ع�����دد  م����ع  ت���ف���اه���م 
الدولية  وال�������س���رك���ات  وال���ه���ي���ئ���ات 
االإقليمي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
الوطنية  املوؤ�س�سات  ب��ني  وال���دويل 
يف  ي�ساهم  مبا  الدولية  واملنظمات 

االفرتا�سية  العلمية  املحا�سرات 
اإىل  و���س��ل��ت  /زووم/  من�سة  ع��ر 
18 حما�سرة مب�ساركة نخبة من 
االأكادمييني  واملخت�سني  اخل��راء 
ال���ع���رب واالأج�����ان�����ب مي��ث��ل��ون 11 
 1487 اأكر من  دول��ة, وبح�سور 
حول  دول����ة   25 مي��ث��ل��ون  �سخ�سا 
لكل  �سخ�سا   83 مب��ع��دل  ال��ع��امل, 
املحا�سرات  هذه  وتاأتي  حما�سرة, 
لل�سل�سلة  ا�ستكمااًل  االف��رتا���س��ي��ة 
 2020 ال����ع����ام  يف  ب���داأت���ه���ا  ال���ت���ي 
ال��ت��زام��اً ب��اأه��داف اجل��ائ��زة يف ن�سر 
املعرفة العلمية املتخ�س�سة للفئات 
الوطني  امل�ستوى  على  امل�ستهدفة 
بالتزامن مع  واالإقليمي والدويل, 
انت�سار جائحة كورونا حول العامل, 
للجائزة  العامة  ب��االأم��ان��ة  اأدى  م��ا 
اأدوات جديدة للتوا�سل  ابتكار  اإىل 
امل�ستهدفة وا�ستمرارية  الفئات  مع 
االأع�������م�������ال ����س���م���ن االر��������س�������ادات 

االحرتازية املتبعة بالدولة.
العامة  االأم����ان����ة  ع���ن  ����س���در  ك��م��ا 
من  عدد  املا�سي  العام  يف  للجائزة 
املكتبة  اأَْث���َرِت  التي  العلمية  الكتب 
العربية والدولية مثل كتاب �سمن 
البحوث امل�ساركة يف الندوة العلمية 
املرافقة للمهرجان الدويل الثاين 
وكتاب   ,2019 االأردن��ي��ة  للتمور 
من  احل��ي��وي��ة  "املحفزات  ب��ع��ن��وان 
اأج������ل اال����س���ت���دام���ة ال����زراع����ي����ة يف 
النخيل"  ل��واح��ات  البيئي  النظام 
"درا�سة  االإجنليزية, وكتاب  باللغة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل������لإجن������ازات واالآث��������ار 
الدولية  خليفة  جل��ائ��زة  امل��ت��ع��ددة 
الزراعي  واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
واالإقليمي  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
واآفات  اأم��را���ض  والدويل" وك��ت��اب 
نخيل التمر, باالإ�سافة اإىل الكتاب 
اإىل   ,2021 ل��ل��ج��ائ��زة  ال�����س��ن��وي 
جانب ذلك اأ�سدرت االأمانة العامة 
للجائزة تقريراً علمياً دولياً بعنوان 
"جت�سري احلدود 2021". و�سدر 
التقرير احتفااًل بذكرى عقد االأمم 
البيئي  ال��ن��ظ��ام  ال�ستعادة  امل��ت��ح��دة 
مب�ساهمة   ,/2030-2021/
دولية  وم��ن��ظ��م��ة  ج���ه���ة   46 م����ن 

املتحدة,  العربية  االإم��ارات  جامعة 
كبرية  ب���ن���ج���اح  م�������س���ت���م���رة  وه������ي 

وحققت اجلائزة نتائج كبرية.
اإط����ار  ويف  امل���ا����س���ي  دي�����س��م��ر  ويف 
اح��ت��ف��االت ال���دول���ة ب��ع��ي��د االحت���اد 
ال�سيخ نهيان  ��َن معايل  َد���سَّ  50 ال��� 
املجموعة  ن����ه����ي����ان,  اآل  م����ب����ارك 
الكاملة ملبادرة �سل�سلة ال� 50 ُكَتيِّْب 
50 �سمن �سالة الدانة  ال�  يف عام 
اأ�ساد  2020 دبي, حيث  اإك�سبو  يف 
االأوىل  كونها  املبادرة  هذه  باأهمية 
العربي  امل�ستوى  على  نوعها  م��ن 
ال��ت��زام��اً ب��اأه��داف اجل��ائ��زة يف ن�سر 
املعرفة العلمية املتخ�س�سة ونقلها 
يف  العاملني  واملهتمني  للمزارعني 
قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 
امل�ستوى  على  ال��زراع��ي  واالب��ت��ك��ار 

الوطني والعربي والدويل.
و�سهد العام املا�سي تنظيم عدد من 
�سل�سلة  �سمن  التمور  مهرجانات 
التي  العربية  التمور  مهرجانات 
�سمو  م��ن  ب��دع��م  اجل��ائ��زة  تنظمها 
نهيان,  اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن 
نهيان  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل  وم��ت��اب��ع��ة 
تنظيم  مت  حيث  نهيان,  اآل  مبارك 
امل��ه��رج��ان ال���دويل ال��ث��ال��ث للتمور 
 23  - 21 االأردنية خلل الفرتة 
من نوفمر املا�سي برعاية جللة 
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 
الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة  ملك 
من  للتمور  منتجا   70 وم�ساركة 
مع  وبالتعاون  عربية,  دول  خم�ض 

الها�سمية,  االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
وج����م����ه����وري����ة م�������س���ر ال���ع���رب���ي���ة, 
واجلمهورية  ال�سودان,  وجمهورية 
واململكة  امل��وري��ت��ان��ي��ة,  االإ���س��لم��ي��ة 
املغربية, ب�سفتها ركيزة اأ�سا�سية من 
واالأمن  امل�ستدامة  التنمية  ركائز 
ال��غ��ذائ��ي. ج���اء ذل���ك خ���لل حفل 
التكرمي الذي اأقيم يوم 16 مار�ض 
اأ�سحاب  من  عدد  بح�سور  املا�سي 
ال�سلك  واأع�����س��اء  ال�����وزراء  امل��ع��ايل 
الدولة.  يف  امل��ق��ي��م  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
ك��م��ا �سهد ال��ع��ام امل��ا���س��ي االإع���لن 
عن تنظيم املوؤمتر الدويل ال�سابع 
�ساحب  ب���رع���اي���ة  ال��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
 16  -  14 ال���ف���رتة  خ����لل  اهلل" 
مار�ض 2022 ومت ت�سكيل اللجان 
للموؤمتر  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
باملوؤمتر  التعريف  حملة  واإط���لق 
يعتر  حيث  العامل,  م�ستوى  على 
ال�سابعة  ب��ن�����س��خ��ت��ه  امل���وؤمت���ر  ه����ذا 
العلمية  امل��وؤمت��رات  �سل�سلة  �سمن 
العامة  االأم�����ان�����ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
اأربع �سنوات مب�ساركة  للجائزة كل 
اأك���ر م��ن 500 ع���امل وب��اح��ث يف 
جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور 
واالب��ت��ك��ار ال��زراع��ي م��ن 45 دولة 
اأك����ر حا�سنة  ح���ول ال���ع���امل, ف��ه��و 
جمال  يف  العلمي  للبحث  علمية 
فال�سل�سلة  ب��ال��ع��امل.  التمر  نخيل 
بداأت يف العام 1998 بالتعاون مع 

وزارة الزراعة االأردنية, اإ�سافة اإىل 
للتمور  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���ض  تنظيم 
بن�سخته ال�ساد�سة خلل الفرتة من 
بالتزامن  املا�سي  دي�سمر   9  -  7
مع معر�ض �سيال ال�سرق االأو�سط, 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وبرعاية 
ن��ه��ي��ان, وح�����س��ور معايل  اآل  زاي����د 
نهيان,  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
34 منتجا للتمور من  ومب�ساركة 

عربية. دول   10
بروتوكول  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  مت  ك��م��ا 
ت���ع���اون م���ع م���ع���ايل ال����ل����واء خالد 
مطروح  م��ر���س��ى  حم��اف��ظ  �سعيب 
لتنظيم املهرجان الدويل اخلام�ض 
ل��ل��ت��م��ور امل�����س��ري��ة ب�����س��ي��وة خلل 
الفرتة 22 - 24 يناير 2022 , 
اإىل جانب بروتوكول تعاون اآخر مع 
معايل نيفني جامع وزيرة التجارة 
ج��م��ه��وري��ة م�سر  وال�����س��ن��اع��ة, يف 
الدويل  املهرجان  لتنظيم  العربية 
باأ�سوان  امل�سرية  للتمور  ال�ساد�ض 
 ,2022 اجل�������اري  ال����ع����ام  خ�����لل 
فمهرجانات التمور العربية تعتر 
واأثارت  ال�سحيح,  باالجتاه  خطوة 
العامل  ح��ول  التمور  جت��ار  اهتمام 
على  حتتوي  العربية  املنطقة  ب��اأن 
ث�����روة وط��ن��ي��ة واق���ت�������س���ادي���ة على 
درج�����ة ع��ال��ي��ة م���ن اجل������ودة وذات 
ق��ي��م��ة اق��ت�����س��ادي��ة, ب��ل ول��ه��ا ميزة 
العامل.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  ون��ف��ذت 
من  �سل�سلة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���لل 

دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل 
الزراعي  واالب��ت��ك��ار  التمور  واإن��ت��اج 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي وال����دويل, 
بداأت بتوقيع بروتوكول تعاون مع 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز 
معر�ض  ل���ت���ن���ظ���ي���م  /اأدن���������ي���������ك/ 
 ,2021 للتمور  ال��دويل  اأبوظبي 
وب���روت���وك���ول ت���ع���اون م���ع ك���ل من 
االأردنية  اململكة  يف  ال��زراع��ة  وزارة 
الثالثة  الن�سخة  لتنفيذ  الها�سمية 
للتمور  ال�������دويل  امل���ه���رج���ان  م����ن 
وبروتوكول   ,2021 االأردن����ي����ة 
واملوارد  ال��زراع��ة  وزارة  م��ع  ت��ع��اون 
ال�سودان  جمهورية  يف  الطبيعية 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ن�����س��خ��ة ال����راب����ع����ة من 
امل������ه������رج������ان ال�������������دويل ل���ل���ت���م���ور 
وبروتوكول   ,2021 ال�����س��ودان��ي��ة 
الريفية  التنمية  وزارة  مع  تعاون 
االإ�����س����لم����ي����ة  اجل�����م�����ه�����وري�����ة  يف 
االأوىل  الن�سخة  لتنفيذ  املوريتانية 
للتمور  ال�������دويل  امل���ه���رج���ان  م����ن 
اإىل  اإ���س��اف��ة   .2021 امل��وري��ت��ان��ي��ة 
توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة 
وحمافظة  وال�����س��ن��اع��ة  ال���ت���ج���ارة 
جمهورية  يف  م����ط����روح  م���ر����س���ى 
املهرجان  لتنظيم  العربية  م�سر 
امل�سرية  للتمور  اخلام�ض  ال��دويل 
الدويل  واملهرجان   2022 ب�سيوة 
باأ�سوان  امل�سرية  للتمور  ال�ساد�ض 

.2022
للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  و�ساركت 
النظم  ح����ول  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  يف 
االإن�ساين  االإرث  ذات  ال���زراع���ي���ة 
ال����ذي   ,/GIAHS/ ال���ع���امل���ي 
اإي�سيكاوا,  نونو,  ا�ست�سافته مدينة 
 25 يف اليابان خ��لل ال��ف��رتة م��ن 
للتعريف   ,2021 نوفمر   -27
يف  و"ليوا"  "العني"  ب�����واح�����ات 
امل��ع��رتف بهما دول��ي��اً منذ  ال��دول��ة 
/ برنامج  قبل  م��ن   2015 ال��ع��ام 
بالنظم  اخل���ا����ض   /GIAHS
االن�ساين  االإرث  ذات  ال���زراع���ي���ة 
والزراعة  االأغ��ذي��ة  ملنظمة  التابع 
ل���لأمم امل��ت��ح��دة /ال���ف���او/, لعر�ض 
بالتعاون  االآن  حتى  اإجن���ازه  مت  ما 

مع عدة جهات داخل الدولة.

وفد من �سرطة دبي يطلع على املم�ر�س�ت املطبقة مبركزي �سرطة خليفة والرحبة
•• اأبوظبي-وام:

�سرطة  م���رك���ز  م����ن  وف�����د  اط���ل���ع 
الرفاعة ب�سرطة دبي على اأف�سل 
مهام  �سمن  املطبقة  امل��م��ار���س��ات 
والرحبة  خليفة  �سرطة  مركزي 
مب�����دي�����ري�����ة �����س����رط����ة امل����ن����اط����ق 
اخلارجية بقطاع االأمن اجلنائي 

يف �سرطة اأبوظبي.
عا�سة  ����س���امل  ال��ع��م��ي��د  وال���ت���ق���ى 
مديرية  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ب��ق��م��ي, 
�����س����رط����ة امل����ن����اط����ق اخل����ارج����ي����ة 
والعمليات  االإداري��������ة  ل��ل�����س��وؤون 
�سرطة  ح���ر����ض  م����وؤك����دا  ال����وف����د 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
مبجاالت  امل�������س���رتك  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

العمل ال�سرطي واالأمني.
وتعرف الوفد الذي تراأ�سه الرائد 
ق�سم  رئي�ض  العور,  اإبراهيم  علي 
التحول  فريق  ورئي�ض  التوقيف 
امليدانية  خ��لل اجلولة  ال��ذك��ي.. 

عبداهلل  �سعيد  وامل��ق��دم  ال��رح��ب��ة, 
ال���ع���ام���ري, م��دي��ر م��رك��ز �سرطة 
ال�سباط  م����ن  وع������دد  ال�����ف�����لح, 

والعاملني يف املراكز.

العقيد  ال�����وف�����د  زي���������ارة  ح�������س���ر 
ال���ع���ف���اري, نائب  ح��م��د ع���ب���داهلل 
املناطق  ���س��رط��ة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
اخلارجية ل�سوؤون مراكز ال�سرطة 

ال��ت��ي توؤكد  امل��ع��ي��اري��ة  امل���ق���ارن���ات 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ادت��ني  ح���ر����ض 
امل�������س���رتك, مب���ا يدعم  ال���ت���ع���اون 
اأهدافهما يف كافة جماالت العمل 

���س��م��ن امل���ق���ارن���ات امل��ع��ي��اري��ة على 
والرامج  االأق�����س��ام  عمل  طبيعة 
ال���ت���ق���ن���ي���ة امل�������س���ت���خ���دم���ة واآل����ي����ة 

التحفظ على املوقوفني.

الدكت������ور  امل�������قدم   واأ�س������ارت 
رئي�ض  م���ن���اح���ي,  حم���م���د  ف���ات���ن 
امل�ساندة مبركز  اخل�������دمات  ق�سم 
عقد  اأهمية  اإىل  ال��ف��لح,  �سرطة 

عتيق  حممد  والعقيد  ب��االإن��اب��ة, 
احل�����س��اين, م��دي��ر م��رك��ز �سرطة 
عبداهلل  حممد  والعقيد  خليفة, 
احل�����س��اين, م��دي��ر م��رك��ز �سرطة 

االأمني.
ال����وف����د ع���ل���ى ق�سم  ت���ع���رف  ك���م���ا 
ال��ت��وق��ي��ف, واط��ل��ع ع��ل��ى اإجن����ازات 

املراكز.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

قام "جالريي فرييّتي للفن املعا�سر" موؤخراً بتن�سيب عمل نحتي تركيبي 
اأوف فورتيتيود"  "بيلر  العاملي, ويعتر عمل  املايل  �سخم يف مركز دبي 
االإمارات  لدولة  اخلم�سني  لعام  مكّر�ساً  جيجا  هيليدون  العاملي  للنحات 
العربية املتحدة, ويبلغ ارتفاع هذا العمل 7 اأمتار وهو يرتبع يف مركز دبي 
6 يف حي البوابة, م�ستوى املن�سة )فوق مطعم  املايل العاملي, املبنى رقم 
ال�ساخمة  ال�سبع  االإم��ارات  وميثل   )1( الرقم  �سكل  ويحاكي  هوتوجن(, 
واملتحدة لدولة االإم��ارات وهي تتجه نحو ال�سماء يف �سبيل الو�سول اإىل 

م�ستقبل مزدهر ال يعرتف باحلدود.
ويج�ّسد هذا العمل الفني ركيزة اأ�سا�سية تهدف اإىل اإلهام ال�سباب لتكوين 
املقبلة, وغر�ض  الدولة للخم�سني عاماً  روؤيتهم اخلا�سة حيال طموحات 

مبادئ اخلم�سني يف كل �سخ�ض يعتر دولة االإمارات وطناً له.  
مت  التي  ال�سخمة  الرتكيبية  الفنية  االأع��م��ال  ثالث  العمل  ه��ذا  ويعتر 
تن�سيبها يف دبي, اإىل جانب االأعمال الفنية التي مت تن�سيبها يف عقارات 
جمريا للجولف, حيث مت الك�سف عن اثنني من االأعمال الفنية العملقة 
يج�ّسدان بياناً �سريحاً يدعم جهود التوعية بظاهرة االحتبا�ض احلراري 

وذوبان االأنهار اجلليدية القطبية.  
وتعتر االأعمال النحتية املعرو�سة يف جممع عقارات جمريا للجولف من 
"اآي�سبريج"  ا�سم  حتمل  وهي  جيجا,  هيليدون  العاملي  الفنان  اأعمال  اأهم 
التي  القيم  م��ع  املنحوتات  لهذه  االأ�سا�سية   القيم  وتن�سجم  و"اإيرث", 
يتبناها معر�ض "اإك�سبو 2020" – حتقيق التوا�سل بني العقول و�سنع 

امل�ستقبل عر اال�ستدامة والتنقل والفر�ض.
التي  القطاعية  االأول��وي��ة  مع  الرتكيبية  الفنية  االأع��م��ال  ه��ذه  وتن�سجم 
العاملية من  االإبداعية  املواهب  باجتذاب  للثقافة" وتتمثل  "دبي  حددتها 
من  واح���دة  يف  اأعمالهم  لعر�ض  والثقافة  ال��ف��ن��ون  ق��ط��اع  زواي���ا  خمتلف 
الوجهات االأكر جاذبية وطموحاً يف العامل من اأجل تر�سيخ مكانة االإمارة 
كوجهة مف�سلة جلميع املهتمني بالفنون والثقافة ومنارة للتنوع الثقايف 

تهدي املواهب العاملية ومركز للإبداع واحلوار الثقايف.
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ن خربا�ض  م��ب��ارك  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  وم��ن جانبه, 
والُفنون  الّثقافة  هيئة  "توؤمن  للثقافة:  دبي  يف  واالآداب  الفنون  لقطاع 
لتعزيز  دولية  �سراكات  بناء  على  وتعمل  الثقافات  بني  بالتعاون  دب��ي  يف 
مبادرات  اإط���لق  خ��لل  م��ن  العاملية  امل��واه��ب  وج���ذب  ال��ع��امل��ي  ح�سورها 
جديدة تهدف اإىل تطوير القطاع االإبداعي يف االإمارة وتعزيز م�ساهمته 
االإبداعي.  للقت�ساد  دبي  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  الوطني حتت  االقت�ساد  يف 
الذي  جيجا  هيليدون  العاملي  بالفنان  نرحب  اأن  للغاية  ي�سعدنا  ولذلك, 
عن�سراً  اأي�ساً  و�ست�سفي  الفنون,  عامل  يف  وا�سحة  ب�سمة  اأعماله  تركت 
جمالياً قّيماً يف دبي". ويعود تاريخ العر�ض االأول لعمل هيليدون جيجا 
"اآي�سبريج" اإىل عام 2015, حيث ظهر يف و�سط بحرية البندقية مبنا�سبة 
بينايل البندقية ال�ساد�ض واخلم�سني, لياأ�سر هذا العمل الرتكيبي العائم 
الذي ينت�سب بارتفاع 4 اأمتار اأنظار اجلماهري وي�ستقطب موجات كبرية 
االإع��لم على حد  وو�سائل  القطاع  املخ�س�سني يف  قبل  االهتمام من  من 
وقّدم  البندقية.  بحرية  واأرج���اء  الكرى  القناة  عر  طوافه  اأثناء  �سواء 
ظاهرة  ب�ساأن  قويًة  ر�سالًة  العاك�ض  املظهر  ذو  املذهل  الفني  العمل  ه��ذا 

البندقية  مدينة  مثل  مكان  على  املحتمل  وتاأثريها  احل��راري  االحتبا�ض 
العائمة يف امل�ستقبل.

جممع  فولز" يف  "�سانكتواري  بحرية  قلب  يف  اخلليج  يف  اآي�سبريج 
عقارات جمريا للجولف

عند روؤية هذا العمل, ميكننا ب�سهولة تخّيل هذه الكتلة املعدنية العائمة 
كجبل جليدي انف�سل عن الغطاء اجلليدي وبقي عائماً دومنا وجهة حتى 
حد  اإىل  �سادمة  الب�سرية  ال�سورة  ه��ذه  تكون  ورمب��ا  اخلليج.  مياه  بلغ 
متثل  الوقت  ذات  يف  اأنها  اإال  اجلمالية,  الناحية  من  للغاية  ورائعة  بعيد 
العربية  االإم���ارات  وت�سّنف  القلق.  على  يبعث  بيئياً  حتذيراً  و�سوح  بكل 
املتحدة �سمن فئات الدول االأكر عر�سًة للتاأثريات املحتملة التي تت�سبب 
اإىل ارتفاع حرارة الطق�ض  املناخ يف العامل, والتي توؤدي  بها ظاهرة تغرّي 
البحر.  �سطح  م�ستويات  وارت��ف��اع  االأم��ط��ار  ه��ط��ول  م��ع��دالت  وانخفا�ض 
وتدرك دولة االإمارات حجم امل�سوؤولية العاملية التي تلتزم بها, وقد حر�ست 
ال�سيا�سات  يف  املناخ  تغرّي  لظاهرة  للت�سدي  امل�سممة  التدابري  دمج  على 
واال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية. ويدعم هذا العمل الرتكيبي املذهل 
م�سرية الدولة وكفاحها امل�ستمر يف اإطار الت�سدي لهذه الظاهرة الكارثية 

من اأجل عافية االأجيال القادمة.

اإيرث عند دوار مدخل عقارات جمريا للجولف
الرتكيبي  الفني  العمل  يثري  ال�سريحة,  البيئية  الر�سالة  مع  وبالتوازي 
"اإيرث" اأفكاراً متعددة حول ظاهرة تغرّي املناخ, وهي م�سكلة عاملية �ستطال 

تاأثرياتها املحتملة جميع الب�سر عر خمتلف قارات العامل ال�سبع. ويعتر 
الفنان  اأراد  التي  الر�سالة  يكّمل  نظري  مبثابة  املميز  الفني  العمل  ه��ذا 
بال�سرر  ال����دوام  على  وت��ذك��رين��ا  "اآي�سبريج"  عمل  خ��لل  م��ن  اإي�سالها 

امل�ستمر الذي نلحقه بالكوكب.

•• دبي-الفجر:

اأ�ساد معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
امل���ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي, 
ل��ل��م��رور يف  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ب��ج��ه��ود 
املرورية,  وال�سلمة  االأم���ن  تعزيز 
اال�سرتاتيجية  امل��وؤ���س��رات  وحتقيق 
الوفيات  اأع��داد  اإىل خف�ض  الهادفة 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ح����وادث ال��ط��رق لكل 
من  وذلك  ال�سكان,  من  األف   100
خلل الكوادر الب�سرية التخ�س�سية 
التقنيات  اأحدث  املوؤهلة, وا�ستخدام 
الذكية وبرامج الذكاء اال�سطناعي 

يف �سبط احلركة املرورية.
معاليه  ت��ف��ق��د  خ�����لل  ذل�����ك  ج�����اء 
ل�������لإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور يف مقر 
2020 دبي, �سمن برنامج  اإك�سبو 
االإدارات  ع��ل��ى  ال�����س��ن��وي  التفتي�ض 
بح�سور  ال�سرطة,  وم��راك��ز  العامة 
ال���ل���واء امل��ه��ن��د���ض امل�����س��ت�����س��ار حممد 
العام  القائد  الزفني, م�ساعد  �سيف 
�سيف  والعميد  العمليات,  ل�����س��وؤون 
االإدارة  م���دي���ر  امل�����زروع�����ي,  م���ه���ري 
الدكتور  والعميد  للمرور,  العامة 
ن���ائ���ب مدير  احل�����م�����راين,  ����س���ال���ح 
والريادة,  للتميز  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
نائب  �سويدان,  بن  جمعة  والعقيد 
والعقيد  ل���ل���م���رور,  االإدارة  م��دي��ر 

الرقابة  اإدارة  مدير  املهريي  اأحمد 
والعقيد  ب���ال���وك���ال���ة,  وال��ت��ف��ت��ي�����ض 
حم�سن  حم���م���د  مت���ي���م  ال����دك����ت����ور 
احلاج مدير اإدارة البيئة وال�سلمة 
العامة  االإدارة  يف  العامة  وال�سحة 
للدعم اللوج�ستي, والرائد الدكتور 
عبدالرزاق عبدالرحيم رئي�ض ق�سم 

التفتي�ض وعدد من ال�سباط.
واأث���ن���ى م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل����ري على 
للمرور,  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اإجن�����ازات 
امل�ستقبلية  واخل���ط���ط  وامل�������س���اري���ع 
العامة  القيادة  حر�ض  م��وؤك��داً  لها, 
تقنيات  ت�سخري  على  دب��ي  ل�سرطة 
الذكاء اال�سطناعي والكوادر الفنية 
املجال  يف  املتخ�س�سة  وال��ب�����س��ري��ة 
خدمات  ت��ق��دمي  ل�سمان  امل�����روري, 
املتعاملني,  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ف��وق  راق��ي��ة 
الطريق  اأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  وت�����س��اه��م 

وال�سلمة العامة.
اإىل  امل���ري  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  وا�ستمع 
اال�سرتاتيجية  اإدارة  م���ن  ����س���رح 
حول  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  االإدارة  يف 
اأهداف  يف  اال�سرتاتيجي  ال��رتاب��ط 
ت�ساهم يف خف�ض عدد  التي  االإدارة 
الوفيات الناجتة عن حوادث الطرق 
األف من ال�سكان, جلعل   100 لكل 

دبي االأكر اأمناً يف هذا اجلانب.
 كما وا�ستمع معاليه اإىل �سرح حول 

اخلا�سة  اال�سرتاتيجية  امل��وؤ���س��رات 
مبعدل احل��وادث اجل�سيمة, ون�سبة 
الناجمة  ال���وف���ي���ات  ع�����دد  خ��ف�����ض 
وامل�ساريع  ال���زائ���دة,  ال�����س��رع��ات  ع��ن 
ت���ط���وي���ره���ا  ال�����ت�����ي مت  امل�������روري�������ة 
لتعزيز  ال����ت����وع����وي����ة  واحل�����م�����لت 

ال�سلمة املرورية.
واط��ل��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل���ري على 
واملبادرات  ال�سيا�سات  تطبيق  نتائج 
العامة  ب��االإدارة  اخلا�سة  وامل�ساريع 

للمرور, والتي �ساهمت يف تخفي�ض 
معدل الوفيات واالإ�سابات اخلطرية 
االإ�سابات  وجتنب   ,16% بن�سبة 

البليغة بن�سبة 38%.

العمليات اأمتتة   100%
كما واطلع معاليه على نتائج مبادرة 
"تقنيات الذكاء اال�سطناعي ل�سبط 
يف  �ساهمت  وال��ت��ي  الطريق",  اأم���ن 
التقني  ال�����س��ب��ط  ع��م��ل��ي��ات  اأمت���ت���ة 

تدخل  اأي  ودون   100% بن�سبة 
الكربونية  الب�سمة  وتقليل  ب�سري, 
ن�سبة  وحت���ق���ي���ق   ,87.5% اإىل 

ال�سكاوى. معاجلة  يف   100%
���س��رح حول  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وا���س��ت��م��ع 
نتائج مبادرة احلجز الذكي ومبادرة 
احلدودية  وال�����س��ي��ط��رة  "التحكم 
الداخلية",  ال���ت���م���رك���ز  ون�����ق�����اط 
اإىل  ال����ت����ح����ذي����ري����ة,  وامل����خ����ال����ف����ات 
"ا�سرتاتيجية  مبادرة  نتائج  جانب 

امل���روري���ة الإم�����ارة دبي",  ال�����س��لم��ة 
���س��اه��م��ت يف خ��ف�����ض معدل  وال���ت���ي 

الوفيات وحوادث الده�ض.

امل�سروع املعريف
كما وا�ستمع معاليه اإىل �سرح حول 
لتدريب  امل���ع���ريف  "امل�سروع  ن��ت��ائ��ج 
حرا�ض االأمن " والذي ا�ستفاد منه 
1980 متدرباً, اإىل جانب االطلع 
على نتائج "اإدارة وحتليل املخاطر" 

بالظروف  املُتعلقة  امل��خ��اط��ر  ح���ول 
الطرقات,  على  توؤثر  التي  املناخية 
املُ�ستخدمة,  امل���روري���ة  واالأن���ظ���م���ة 

واحلوادث املرورية املتعددة.
املوؤ�سرات ونتائج االإدارات 

ون��اق�����ض م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل����ري مع 
نتائج  للمرور  العامة  االإدارة  فريق 
الرئي�سية",  العمليات  "موؤ�سرات 
���س��اه��م��ت يف خ��ف�����ض معدل  وال���ت���ي 
من  األ�������ف   100 ل���ك���ل  ال����وف����ي����ات 
وفيات  م���ع���دل  وخ��ف�����ض  ال�����س��ك��ان, 
لكل  الطريق  على  الده�ض  ح��وادث 
ومعدل  ال�����س��ك��ان,  م��ن  األ���ف   100
جانب  اإىل  اجل�����س��ي��م��ة,  احل�������وادث 
املخالفات  م��ع��اجل��ة  ن��ت��ائ��ج  ب��ح��ث 
خ��لل ف��رتة زمنية حم���ددة, وعدد 

برامج التوعية املرورية.

التعاون مع ال�سركاء
���س��رح حول  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وا���س��ت��م��ع 
ن���ت���ائ���ج ال����ت����ع����اون احل����ك����وم����ي مع 
ل�سرطة  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
دبي, والبالغ عددهم 11 �سريكاً يف 
املجال امل��روري, اإىل جانب االطلع 
التناف�سي  االأداء  حتليل  نتائج  على 
واحل��ل��ول االب��ت��ك��اري��ة ب��امل��ق��ارن��ة مع 
االأجهزة ال�سرطية العاملية واملحلية, 
واالطلع على نتائج النظام البيئي 

للموارد الب�سرية.

برامج ال�سعادة
للمرور  العامة  االإدارة  وا�ستعر�ست 
نتائج  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ف��ت��ي�����ض  خ����لل 
ب��رام��ج ال�����س��ع��ادة ال��وظ��ي��ف��ي��ة, حيث 
برنامج  من  موظفاً   863 ا�ستفاد 
برنامج  من  و863  معك",  "نحن 
من"  و863  اأولويتنا"  "�سحتكم 
�ساعة  من  و47  تهمنا",  �سلمتك 

�سفافية.
531 م��وظ��ف��اً من  ك��م��ا وا���س��ت��ف��اد 
ي�سيع" و523  ما  "حقك  برنامج 
م��ن ال��ت��دري��ب ال��ذك��ي, و665 من 
برنامج  م��ن  و604  كفو",  اإن���ت   "
"رد  م���ن  و36  جهدك"  "ُنقدر 

اجلميل".
العامة  االإدارة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا 
قطاعي  م������ب������ادرة  ن����ت����ائ����ج  مل���������رور 
مدير  عقد  ت�سمنت  والتي  اأ�سرتي 
مع  اجتماعات   8 ل  ونائبه  االإدارة 
العن�سر  م��ع  اجتماعني  امل��وظ��ف��ني, 
منا�سبات  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��ن�����س��ائ��ي, 
264 موظفاً, واال�ستجابة لطلبات 
"قادة  ب��رن��ام��ج  ع��ر  م��وظ��ف��اً   34
322 موظفاً  واإ�سراك  املجموعة", 
امل��خ��ت��ل��ف��ة, وتكرمي  ال��ع��م��ل  يف ف���رق 
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عبد اهلل املري يطلع على اإجن�زات االإدارة الع�مة للمرور يف �سرطة دبي

ج�لريي فرييّتي للفن املع��سر يرثي م�سهد فن االأم�كن الع�مة يف االإم�رات

الفجر-دبي ••

�سرح ال�سيد اأحمد خلف احلو�سني مدير اإدارة الكاتب العدل يف حماكم 
اأف�سل  العدل يف حماكم دبي على تقدمي  الكاتب  اإدارة  دبي, حر�ض 
عدة  عر  خدماتها  تقدمي  خ��لل  من  املتعاملني  الإ�سعاد  اخل��دم��ات 
قنوات, كون املتعامل هو حمور اهتمام الدائرة, والركيزة االأ�سا�سية 
خلدماتها ومبادراتها التي تهدف من خللها اىل تلبية احتياجات 
الذي  االأمر  �سعادتهم وهو  املتعاملني وحتقيق  فئات  كافة  وتطلعات 
�سمن  احل��ي��اة  وج���ودة  ال�سعادة  عمل  ب��اإط��ار  نوعيا  ارت��ب��اط��ا  يرتبط 
روؤية دولة االم��ارات باأن تكون بني الدول االكر �سعادة يف العامل". 

و�سعياً لتحقيق عدالة نافذة تت�سم بالدقة وال�سرعة, وتقدمي خدمات 
"حماكم  روؤيتها  اإىل  للو�سول  للمجتمع  الو�سول  مي�سرة  ق�سائية 
الدائرة  احمد احلو�سني حر�ض  اأو�سح  عامليا". حيث  رائدة متميزة 
لت�سهم  العدل  الكاتب  لتقدمي خدمات  متنوعة  قنوات  اإط��لق  على 
يف اإيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة ت�سهم يف تلبية احتياجات املتعاملني 
وا�سعادهم, وذلك �سعيا لتقدمي اأف�سل اخلدمات ب�سورة تعزز جودة 
احلياة ومكانة الدولة وموقعها املتقدم على �سلم التناف�سية , فيمكن 
املوقع االلكرتوين ملحاكم دبي  للمتعامل احل�سول على خدماته يف 
عر  اخلدمة  على  احل�سول  ميكن  كما   , م�ستخدم  ا�سم  خ��لل  من 
قنوات متنوعة منها, ومن خلل الكاتب العدل اخلا�ض الذي يبلغ 

عدد فروعه 50 فرع �سمن توزيع جغرايف يغطي امارة دبي كمراكز 
ومراكز   , و مكاتب حماماة  تقدمي اخلدمة  تتناف�ض يف  متخ�س�سة 
الع�سيد  التي تعتر من مراكز  اخلدمة املعتمدة  من قبل حماكم 
دبي لتقدمي اخلدمات الق�سائية املحددة ,  ويف فروع الكاتب العدل 
" وايف مول وم��رور الر�ساء من االثنني اإىل اخلمي�ض من  العام يف 
 11:30  - �سباًحا   8 اجلمعة  م�ساًء,   7:30  - �سباًحا   8 ال�ساعة 
�سباًحا, والر�ساء مول من االثنني اإىل اخلمي�ض 8 �سباًحا - 3 بعد 
الظهر, اجلمعة 8 �سباًحا - 11:30 �سباًحا , وذلك لتعزيز معايري 
تقدمي  للمتعاملني,  اإ���س��ع��اد  م��ع��دالت  اأع��ل��ى  اإىل  للو�سول  ال�سعادة 

خدمات ق�سائية باأعلى معايري اخلدمات احلكومية املتميزة.

الك�تب العدل يف حم�كم دبي يقدم خدم�ته عرب قنوات متنوعة ل�سم�ن 
�سرعة االإجن�ز وتعزيز التوا�سل مع املتع�ملني من خلل خمتلف القنوات

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

ا�سم ال�سركة : هوم �سنرت العاملية )�ش ذ م م( 
العنوان : حمل رقم M 205 A ملك ال�سيخ احمد بن �سعيد - الواحة �سنرت - الواحة 
�سنرت - بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة , رقم الرخ�سة : 510868 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 52529 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
اأعله,  باإنحلل ال�سركة املذكورة  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/8/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب 1502 ملك 
 راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04  فاك�ض : 04-4221680

تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 
ن�سر هذا االإعلن

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة 
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ا�سم ال�سركة : لندمارك بريفليج كارد )�ش ذ م م(  
ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - احل��م��ري��ة   - ب��ردب��ي   - بوينت  �سنرت  ملك  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ال��ت��ج��اري :  ال��ق��ي��د بال�سجل  130520 رق���م  ال��رخ�����س��ة :  , رق���م  م�����س��وؤول��ي��ة حم����دودة 
التاأ�سري  باأنه قد مت  التنمية االقت�سادية بدبي  دائرة  1064349 مبوجب هذا تعلن 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  اأع����له,  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/8/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/8/23
راجو  م��ل��ك   1502 م��ك��ت��ب   : ال��ع��ن��وان  قانونيون  حما�سبون  مينون  كري�ستون 
04-4221680  : فاك�ض    04-2762233  : هاتف   - التجاري  اخلليج   -  مينون 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة 
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Date 3/ 1/ 2022  Issue No : 13432
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION 

NO 23435/2021
Notifying party : dubai Islamic bank (PJSC) 
Respondent: DEEPU SURESH SIVARAJAN SURESH KUMAR

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Notice subject

The respondent is hereby intimated as follows:
First should repayment of the debt amount of AED 16,528.07 within the 
periods prescribed by law.
Second should the respondent fail to repay the amount, the notifying party 
shall resort to the competent court to request for permission to sell the 
following vehicle with lien in favor of Dubai Islamic bank, HYUNDAI 
Elantra plate NO 13354, private, code 15, ABU DHABI, 2012, in 
repayment of the due debt owed by The respondent amounting to AED 
16,528.07.
NOTARY PUBLIC

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق:رم�صانعطا..

)) ان��ط��وت ���س��ن��ة ك��ام��ل��ة ل��ون��ت يف 
الذكريات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ن��ف��و���س��ن��ا 
عاماً  وّدع��ن��ا   , وال�سعيدة  احلزينة 
يف  حمل  وانق�سى  وىّل  حياتنا  من 
, وها  طياته الكثري من الذكريات 
نحن ن�ستقبل عاماً جديداً ن�سيفه 
اأعمارنا,وحتققت  م���ن  ون��ن��ق�����س��ه 
التي  واالأح����لم  االإجن�����ازات  بع�ض 
ك��ن��ا ن�����س��ع��ى ل��ه��ا وم����ازال����ت هناك 
اأح������لم ن�����س��ع��ى ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا يف 
ال���ع���ام اجل���دي���د ول��ك��ي ن��ك�����س��ف عن 
هذه االأح��لم واالآم��ال, قمنا بعمل 
م�ساعر  ال��ذي مي�ض  التحقيق  هذا 
ورغبات لبع�ض من �سرائح املجتمع 
الفجر  وتهنئ جريدة   , االإم��ارات��ي 
كل قرائها بالعام اجلديد وكل عام 

وانتم بخري ((.
يف ال���ب���داي���ة ت���ت���ح���دث ال���دك���ت���ورة 
جامعة  يف  اأ�ستاذة  ال�سايغ  فاطمة 
وما  املا�سية  ال�سنة  ع��ن  االإم����ارات 

اأجنزته حيث تقول:
والتي  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  اهلل  اأح���م���د 
الظروف  االأه��م يف ظل  تعتر هي 
ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل م��ن تف�سي 
على  دق  ال������ذي  ك�����ورون�����ا  ف���ري����ض 
ك��ل ب��ي��ت وا���س��ب��ح ك��اب��و���ض الع�سر 
الغمه  ت��ن��ذاح  ان  ونتمني  اجل��دي��د 

عن وطننا العربي يف عام 22
اأم����ا ع���ن امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي فنحن 
ال�سنة  ه�����ذه  يف  ال���ك���ث���ري  ت��ع��ل��م��ن��ا 
وبدا  مري�ض  كاأنها  فهي  املا�سية 
التي  ك��ورون��ا  ف��ري���ض  م��ن  يتعافى 
اأث������رت ع��ل��ى اجل���م���ي���ع, وم����ن اأه���م 
من  عليها  ح�سلنا  ال��ت��ي  ال��درو���ض 
ت��ل��ك االأزم�����ة ه���ي ت��وط��ي��د مفهوم 
اأظهر رغبة  االحتاد واالقتناع مما 
توطيد  م����ن  و���س��ي��ا���س��ي��ة  ���س��ع��ب��ي��ة 
للتحديات  نت�سدى  لكي  االحت���اد 

العاملية يف االأيام املقبلة.
من  توفيق  بها  االأمنيات  فتحقيق 
اهلل؛ ويف منع حتقيقها حكمة اهلل 
يعلمها, فيقوم بحجبها عنا لكي ال 
واآخرتنا,  دنيانا  ؛وال  ديننا  تف�سد 
لذلك يجب علينا يف حال حتققت 
اأمانينا اأم مل تتحقق ففي حتقيقها 
ع��دم حتقيقها  ويف  ؛  خري متنيناه 
�سر جهلناه؛ فحجبه اهلل عنا ؛فقد 
"ما ك��ل م��ا يتمنى   , ال�����س��اع��ر  ق���ال 
امل���رء ي��درك��ه , ت��اأت��ي ال��ري��اح مب��ا ال 

ت�ستهي ال�سفن."
وي���ع���ر ع���ن ف��رح��ت��ه )خ���ال���د عبد 
ال���رح���ي���م( م���وظ���ف, ب��ال��ع��ام الذي 
م�����س��ي ق���ائ���ل: رزق���ن���ي اهلل ب����اأول 
م���ول���ود يل ا���س��م��ه)ب�����س��ام( وال���ذي 
كان هو اأهم اإجنازاتي التي حتققت 
اأه��م ما  ,واع��ت��ره  املا�سي  العام  يف 
حتقق يف حياتي  ,واأمتني من اهلل 
ت��رب��ي��ت��ه وي�����س��ب��ح رجل  اأح�����س��ن  اأن 
نف�سه  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد  ي�����س��ت��ط��ي��ع 
اأمتناه  م���ا  ,ام����ا  وم���واج���ه احل���ي���اة 
االأيتام  القادم االهتمام بفئة  للعام 
وا�سحاب ذوى الهمم وكبار ال�سن؛ 
لهم  ن��دخ��ل  اأن  ي�ستحقون  ال��ذي��ن 
قلوبهم  اإىل  وال���ف���رح���ة  ال��ب�����س��م��ة 
احلياة  و����س���ائ���ل  ب��ك��ل  واإ����س���ع���اده���م 
النا�ض  جميع  يحب  واأن  املعي�سية؛ 
بع�ض وت�سود االألفة واملودة بينهم؛ 
واحلقد  امل�ساحنات  جميع  وت���زول 

واحل�سد. 
واأ����س���ار ع��ب��د ال��رح��ي��م,ب��اأن��ه ورد يف 
كاأنك تعي�ض  االأثر" اعمل لدنياك 
اأب��دا, واعمل الأخرتك كاأنك متوت 
ي�ستوجب  ل��ل��داري��ن  غدا"والعمل 
والتخطيط,  ب���االأ����س���ب���اب  االأخ������ذ 
وغياب التخطيط جالب للهزمية, 
خ���ريا,  ت��ن��ت��ج  ال  ال��ع�����س��وائ��ي��ة  الن 

ويجب اأن يخطط لل�سنة اجلديدة 
اإال ما  ون��رم��ج  , ولكن ال نخطط 
كنا قادرين على اإجن��ازه, وما دمنا 
اإجن���ازه توجب علينا  ق��ادري��ن على 
ل��ه من  م��ا خططنا  واإمت���ام  تنفيذ 
هكذا  معنوية,  اأو  م��ادي��ة  م�ساريع 

يكون النجاح.
بينما يرى الدكتور )حممد �سابر( 
الذات  وتنمية  ال��وق��ت  اإدارة  خبري 
باأن احلياة دائما حافلة باالإجنازات 
ف��ال��ي��وم ال�����ذي مي���ر ب�����دون اإجن����از 
���س��خ�����س��ي ف��ان��ا اع��ت��ر اأن����ه ي����وم ال 
يحت�سب من عمر االإن�سان فيجيب 
اأو  العمل  اإجن��از يف  اأن يكون هناك 
اأنت  اأو يف اأي مكان تكون  يف البيت 

موجود فيه .
اأجنزته  م��ا  اأه���م  ���س��اب��ر,  وي�سيف 
اأ�سدرته  كتاب  املا�سي هو  العام  يف 
والذي  ال��وق��ت  اإدارة  ف��ن��ون  ب��ا���س��م 

ومرجع  مو�سوعة  مبثابة  اع��ت��ره 
ل��ك��ي ي��ت��ع��ل��م االإن�������س���ان ك��ي��ف يدير 
ال�����وق�����ت وي����ن����م����ي ذات��������ه ب�������س���ورة 
العديد  ينق�ض  ما  وه��ذا  �سحيحة 

منا الأ�سباب كثرية ومت�سعبة ,
العام  يف  يتمناه  م��ا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اجلديد هو ال�سعور بال�سعادة اأكر 
يغيب  ا�سبح  املفهوم  ف��ه��ذا  واأك���ر 
ع��ن��ا يف ه����ذه االأي������ام واأ����س���ب���ح �سئ 

ثمني ونادر . 
�سعيد(  اح���م���د  حم��م��د   ( وي���ق���ول 
املدين:اأمتني  ال��دف��اع  يف  م��وظ��ف 
ي�������س���رف اهلل  ان  اجل����دي����د  ل���ل���ع���ام 
فري�ض  اآث���ار  وتتل�سي  ال��وب��اء  عنا 
ك��ورون��ا ال��ذي اأح���زن ال��ع��امل اأجمع 
ل��ف��ق��د االأع��������زاء واالأق������رب������اء, اأم���ا 
مقرتنة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  االإجن��������ازات 
كل  العامة حيث  باالإجنازات  دائما 
اعتره  االم�������ارات  اإجن�����از حت��ق��ق��ه 

اإجنازا �سخ�سيا يل.
واأمتنى من اهلل اأن يدوم اال�ستقرار 
واالأم�����ن ل���دول���ة االم������ارات يف ظل 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ورعاه  اهلل  حفظة  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض 
النجم  ه��ي  االآن  اأ�سبحت  ,وال��ت��ي 
�ستي  يف  ال��ع��امل  دول  ب��ني  ال�ساطع 
باأننا  نفتخر  يجعلنا  م��ا  امل��ج��االت 
اأب���ن���اء ت��ل��ك االأر�������ض ال��ط��ي��ب��ة وما 

اأمتناه اأن يدوم هذا التفوق دائما.
وي���ه���ن���ئ, )حم���م���د ت����رج����م����ان( – 
م����دي����ر اأح��������د حم�������لت ال���ع���ط���ور 
املجتمع االإماراتي بجميع طوائفه 
ويتحدث  اجل���دي���د  ال���ع���ام  حل��ل��ول 
ع���ن اأح���لم���ه  ق��ائ��ل :اأن�����ا كبقية 
واأطلب  اأح��لم��ه��م  اأع��ي�����ض  ال��ب�����س��ر 
اأك��ون يف هذا  اأن  واأطمح  مطالبهم 
الكون موفق وناجح , ففي كل عام 

اأن يتحقق  اأم��ل  اأح��لم جديدة  يل 
الو�سول  م��ن��ه��ا, والب����د م��ن  ق�����س��م 
املطاف الن  نهاية  اأحلمي يف  اإىل 
ك���ل ع���ام ي��رح��ل ع��ن��ا ي���اأت���ي عو�ض 
عنه عام يحمل بداخل قلبه اأحلم 
واأماين اأكر واأكر ,فكم متنيت اأن 
اجنح يف حياتي واأن اأعي�ض ب�سعادة 
وه���ا ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ه���ذه االآم������ال , 
اأمنيتي  ت���رج���م���ان,ول���ك���ن!  وت���اب���ع 
منذ  لطاملا متنيتها  التي  الوحيدة 
اأن  ه��ي  ب��ع��د  تتحقق  ومل  ال�����س��غ��ر 
ب�����س��لم واأم���ان  ال��ع��امل ك��ل��ه  يعي�ض 
دون  وق���ت���ل  وح�����رب  ك��راه��ي��ة  دون 
دمار  دون  االأب����ري����اء  دم����اء  ���س��ف��ك 
على  االآن  جن���ده  م���ا  ,وه�����ذا  واأمل 
االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ,وها 
اأنا اأمتنى مرة اأخرى يف عامي هذا 
ان يعم ال�سلم على كوننا واأر�سنا 
الب�سر  ق��ل��وب  يف  امل��ح��ب��ة  ت��ع��م  وان 

جميله  قلوبنا  تكون  وان  وال��ع��امل 
واحلب  والفرحة  بال�سعادة  مليئة 

ال الكراهية واحلقد.
امل�سوؤول  ع��ب��داهلل(  )حممد  واأ���س��ار 
عن ركن االإبداع يف معر�ض اأبوظبي 
الدويل للكتاب باأن, كل عام نودعه 
علينا  ي��ك��ون حم�����س��وب��اً  ون��خ�����س��ره 
الأننا ع�سناه وتعاي�سناه ويف كل عام 
القادم  لنا  بالن�سبة  يكون  ن�ستقبله 
املجهول الذي ال نعرف ما مبتغاة 
,حتى نعي�سه ون�ستك�سف ما يف نواياه 
ومع كل هذا وذاك نر�سم اأحلمنا 
ب���االأم���اين ال���وردي���ة ع��ل وع�����س��ى اأن 
و�سدق  منها  ب�سيط  ج��زء  يتحقق 
حني  �سوقي  اأح��م��د  ال�سعراء  اأم��ري 
بالتمني  املطالب  نيل  )وم��ا  ق��ال: 

ولكن توؤخذ الدنيا غلبا(.
ويزيد عبد اهلل, ما اأمتناه يف العام 
اجلديد دوام ال�سحة والعافية ,وان 

العامل  عن  ك��ورون��ا  جائحة  تنتهي 
,واحقق  العاجل  القريب  يف  اجمع 
عملي  يف  التفوق  من  واف��ر  ر�سيد 
وا�سل اإىل مكانه عالية يف جمتمعي 
معلم  ال�سيد(  علي  .وي��وؤك��د)ع��م��ر 
اأبوظبي  ملجل�ض  ال��ل��غ��ات  مب��در���س��ة 
العلم  ر�سالة  اإي�سال  اأن  التعليمي 

لكل تلميذ وتلميذة ,هو من اأهم 
االإجن����ازات ال��ت��ي اع��ت��ره��ا تتحقق 
ل��ك��ل م��ع��ل��م ي���راع���ي ���س��م��ريه وهي 
دائما  وه����ي  ع����ام  ك���ل  م���ت���ك���ررة يف 
االأهم وت�سبق اأي اإجناز اأخر اأحققه 
يف كل عام ,فاملعلم حمظوظ بعملة  
اأجيال مما يجعل دورة  الأن��ه يربي 
يف اأي جمتمع هو االأبرز, وكما قال 
للمعلم  )قم  �سوقي  احمد  ال�ساعر 
ووفه التبجيل , كاد املعلم ان يكون 

ر�سوال(.
اأمت��ن��اه ه��و دائما  وق��ال ال�سيد, م��ا 
اأن يحفظ اأ�سرتي من كل �سوء وان 
اربي اأبنائي على االأخلق القومية 
وعلى تعاليم ديننا احلنيف واأمتني 
اأن يدوم االأمن واالآم��ان على دولة 

االمارات وباقي الدول العربية.
���س��ع��ي��د( مديرة  وت��و���س��ح )���س��ف��اء 
اح��������دي امل�����ح�����لت ال����ت����ج����اري����ة يف 
املا�سي  ال��ع��ام  قائلة  جت��اري  مركز 
العديدة  ب����االإجن����ازات  ح��اف��ل  ك���ان 
املحلى,  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  وامل��ت��ن��وع��ة 
وا�ست�سافة االمارات ملعر�ض اك�سبو 
وح��دي��ث ال��ع��امل اج��م��ع عنه برغم 
ك��ورون��ا ه��ذا يعتر  وج���ود جائحة 
اجناز كبري للعام املا�سي وا�ستمرار 
ال���ق���ادم ه���و �سهادة  ل��ل��ع��ام  جن��اح��ة 
االماراتية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ا���س��ت��ح��ق��اق 

و�سعبها املت�سامح. 
قائلة,اما  ح��دي��ث��ه��ا  يف  وت�����س��ت��ط��رد 
ال�سخ�سي  امل�ستوي  على  اأمتناه  ما 
وال��ع��اف��ي��ة حتى  ال�����س��ح��ة  دوام  ه��و 
اأكر  االم���ارات  اخ��دم  اأن  اأ�ستطيع 
م��ن ذل���ك ف��ه��ي اأع��ط��ت ل��ن��ا الكثري 

وعلينا اأن نرد لها اجلميل.
وي��ت��ح��دث )ع��ل��ي م��ب��ارك (موظف 

-عن راية يف اأهم ما اأجنز له على 
امل�����س��ت��وي ال�����س��خ�����س��ي ي��ق��ول تقيم 
ل��لإن�����س��ان مب���دي �سلته  االإجن������از 
فاالإن�سان  وج����ل  ع���ز  هلل  وت��ق��رب��ه 
اخ���ت���ب���ار كبري  ال���دن���ي���ا يف  ه����ذه  يف 
وك��ل ع��ام مي��ر عليه ه��و ع��ب��ارة عن 
امتحان يجب اأن يجتازه واالإجناز 
ك��ل ع��ام ينق�سي  ه��و تقوي اهلل يف 

من عمر االإن�سان.
وت��اب��ع م��ب��ارك,م��ا اأمت��ن��اه يف العام 
اجل����دي����د ه����و حت����ري����ر االأرا������س�����ي 
ال����ع����رب����ي����ة امل���ح���ت���ل���ة م������ن اأي�������دي 
اال�ستقرار  ,ودوام  امل��غ��ت�����س��ب��ني 
ل���لم���ارات وان��ق�����س��اع غ��م��ة فري�ض 
ك��ورون��ا ع��ن ال��ع��امل ون��دع��و اهلل ان 
املجاالت  االم���ارات يف جميع  يوفق 

واال�سعدة .
موظف  العليلي(  )حممد  ولفت 
يف امل���ط���ار االن��ت��ب��اه ب���اأن���ه ك���ان من 
من  ا�ستفادوا  ال��ذي��ن  النا�ض  اأك��ر 
2021 وق��د حقق حلمه كان  ع��ام 
يراودة منذ اأعوام كثرية وهو �سراء 
���س��ي��ارة ج���دي���دة م���ن ال���ن���وع الذي 
حياته  ط��وال  ويف�سله  يتمناه  كان 
ب��اك��ت�����س��اب �سداقات  ق���ام  واأي�����س��ا   ,
بتلك  ي���ع���ت���ز  وه�������و  ج�������دا  ك����ث����رية 
ال�سداقات والتي يعترها من اأهم 
االإن�سان يف  بها  يفوز  التي  االأ�سياء 

حياته .
ينق�سي  العليلي,عندما  وي��ق��ول 
ح��ل��م م���ن االإن�������س���ان ي��ظ��ه��ر ل���ه يف 
االأفق حلم اأخر ي�سعى اإىل حتقيقه 
وهذا ما يجعله �سعيد يف الدنيا الن 
يف هذا الوقت يكون حلياة االإن�سان 

قيمة وهدف لكي ي�سل اإليه.
 ويف النهاية تقول الدكتورة )�سحر 
لي�ض  النف�ض:  علم  اأ�ستاذة  يو�سف( 
االإن�سان  م�����ادام  م�ستحيل  ه��ن��اك 
على  وال��ق��درة  االإرادة  ولدية  يحيا 
ال��ت�����س��ب��ث ب���اأح���لم���ه ف���ه���ذا ه���و ما 
يفتقده بع�ض ال�سباب االآن الأ�سباب 
القول  النهاية  يف  ,ول��ك��ن  خمتلفة 

لي�ض هناك م�ستحيل.
قائلة,  ح��دي��ث��ه��ا  يف  وت�����س��رت���س��ل 
علينا  ي��ج��ب  االأم��ن��ي��ات  ولتحقيق 
والقيام  ؛  لتحقيقها  خطة  و���س��ع 
حتقيق  �سبيل  يف  معينة  بخطوات 
نهايتها  �ستكون  وال��ت��ي  اأم��ن��ي��ات��ن��ا؛ 
هذه  ت��وف��ي��ق.وحت��ق��ي��ق  اهلل  ب������اإذن 
االأم�����اين وه����ذه اخل���ط���وات تتمثل 
م���ن خ����لل  حت��دي��د اول��وي��ات��ن��ا يف 
ال�سخ�ض  بقدرة  واالإمي���ان  ال�سعي 
نابعة  وه���ي  ؛  ه��دف��ه  حتقيق  ع��ل��ى 
والتخطيط  باأنف�سنا؛  اإمياننا  من 
الدقيق واملعد ب�سكل م�سبق بعناية 
ف���ائ���ق���ة؛ م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق هذه 
االأمنية والتمتع بال�سجاعة؛ وعدم 
فال�سجاعة  ال��ف�����س��ل؛  م��ن  اخل���وف 
مت���ن���ح ال�������س���خ�������ض ق������وة وع���زمي���ة 
االإرادة  ووج����ود  اأم��ن��ي��ت��ه  لتحقيق 
وعدم  ؛  ال�سخ�ض  ل��دى  ال�سادقة 
ال��ت��خ��ل��ي ع��ن حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ت��ه ؛ ملا 
له من مواقف خلل  يتعر�ض  قد 
انتظاره, وا�ستغلل الوقت واجلهد 
النجاح  اأ���س��ب��اب  ت��ط��وي��ع  �سبيل  يف 
االإ���س��ت��م��ت��اع مبرورنا  ؛ والب���د م��ن 
.بدءاً  احل��ل��م  حتقيق  م��راح��ل  بكل 
لتحقيقه  و���س��واًل  ل��ه  بالتخطيط 
اقرتبنا  كلما  ب��اأن��ف�����س��ن��ا؛  وال��ف��خ��ر 
نفخر  ؛وان  اأمنياتنا  حتقيق  م��ن 
الو�سول  اأج��ل  م��ن  بذلناه  م��ا  بكل 
عام  ن�ستقبل  النتيجة.ونحن  لهذه 
جديد؛ ينمي فينا قيم االإخل�ض؛ 
البذل  م���ع���اين  وي���ج���دد  وال����وف����اء 
والعطاء؛ ويقوي العزمية واالإقدام 
بروح ؛ وثابة ترنو نحو املزيد من 
والعمل  اللحمدود  العطاء؛  اآفاق 

املخل�ض الدوؤوب .

خالد عبد الرحيم

حممد  �سعيد

�سفاء �سعيد

حممد ترجمان

عمرو علي ال�سيد

حممد عبداهلل

�سحر يو�سف

حممد العاليلي

علي مبارك

حممد �سابر

فاطمة ال�سايغ

النجاح يف العمل و الرتقاء، وانق�ساع الوباء 

اأمني�ت واأحلم ع�م 2022 يف عيون االإم�راتيني

تف�سي كورونا الذي دق على كل بيت اأ�سبح كابو�ش الع�سر اجلديد  ال�سايغ:  • فاطمة 
ال�سن  وكبار  الهمم  واأ�سحاب  الأيتام  بفئة  اأكرث  الهتمام  الرحيم:  عبد  • خالد 

الأيام هذه  يف  عنا  يغيب  اأ�سبح  ال�سعور  هذا  لأن  اأكرث  بال�سعادة  ال�سعور  �سابر:  • حممد 
حتققه الإمارات اعتربه اإجنازا �سخ�سيا واأمتنى من اهلل اأن يدوم ال�ستقرار اإجناز  اأي  �سعيد:  • حممد 
الأبرياء دماء  �سفك  دون  وحرب  كراهية  دون  واأمان  ب�سالم  كله  العامل  يعي�ش  ترجمان:  •  حممد 

العاجل  القريب  يف  اأجمع  العامل  عن  كورونا  جائحة  تنتهي  عبداهلل:  • حممد 
املجالت جميع  يف  الإمارات  يوفق  اأن  اهلل  ندعو  مبارك:  • على 

• حممد العاليلي: عندما ينق�سي حلم من الإن�سان يظهر له يف الأفق حلم اآخر ي�سعى اإىل حتقيقه
العربية الدول  وبقية  المارات  دولة  على  والأمان  الأمن  يدوم  اأن  اأمتنى  ال�سيد:  • عمرو 

اأكرث من ذلك فهي اأعطت لنا الكثري وعلينا اأن نرد لها اجلميل الإمارات  �سعيد:اأخدم  • �سفاء 
• �سحر يو�سف:لبد من ال�ستمتاع مبرورنا مبراحل احللم بدءًا بالتخطيط له و�سوًل لتحقيقه
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو:اأ�صامةعبداملق�صود

اأك�سبو  يف  ���س��وري��ن��ام  ج���ن���اح  ي��ن��ف��رد 
جت�سده  ال����ذي  ب��ال��ت��ن��اغ��م   2020
فتعتر  االإن���������س����ان,  م����ع  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
ال��دول��ة اأن الكل يف وح��د م��ن خلل 
التن�سيق املبهر بني البيئة واملجتمع, 
خ��ا���س��ة واإن����ه����ا واح������دة م���ن ثماين 
غطاء  ذات  ال��ك��وك��ب  ه���ذا  ع��ل��ى  دول 
نقلت  وبدورها  الغابات,  من  مرتفع 
اإىل جناحها لرت�سيخ  الطبيعة  هذه 
الذهنية عند اجلمهور عن  ال�سورة 
اإرثها  وع��ر���ض  وت��اري��خ��ه��ا  طبيعتها 
ال��ث��ق��ايف وع��ادات��ه��ا وت��ق��ال��ي��ده��ا التى  
عليها  ال�سوء  ت�سليط  على  حتر�ض 
وحت��ق��ي��ق ال���ه���دف م���ن امل�����س��ارك��ة يف 

اأك�سبو.
منطقة  يف  ����س���وري���ن���ام  ج���ن���اح  ي���ق���ع 
اال�ستدامة يف اأك�سبو, وتدعو زوارها 
اإىل  امل��دي��ن��ة  اف��رتا���س��ي��ة م��ن  لرحلة 
اال�ستمتاع  اإىل  باللإ�سافة  اجل��ب��ال 
وهدير  وال�سعر  املو�سيقى  باأ�سوات 
املتلألئ,  ال�سلل  من  املنبثقة  املياة 

ف�سل عن الغابات املظلمة والبيئات 
حتتوي  الكلية  فم�ساحتها  املتنوعة, 
% من الزراعة   90 اأك��ر من  على 
اخل�سرة,  من  ال�سا�سعة  وامل�ساحات 
ال�سغرية لكنها يف  ال��دول  وه��ى من 
ذات الوقت تعتر من الدول القوية 

مقيا�سا لدول اأخرى.
م��ن اأه�����داف م�����س��ارك��ة ���س��وري��ن��ام  يف 
للدولة  ال���رتوي���ج   ,2020 اأك�����س��ب��و 
الفر�ض  ومنح  اإليها  ال�سياح  وج��ذب 
التنوع  اأج��ل  تعزيز  لل�ستثمار, من 
االقت�سادي, وتعر�ض ما تو�سلت اإليه 
والبني  امل�ستدامة  البيئة  تهيئة  من 
التنقل  ع��ل��ى  ت�سعاد  ال��ت��ى  التحتية 
لل�ستثمار,  امل��لئ��م  امل��ن��اخ  وحتقيق 
ك��م��ا حت��ر���ض ���س��وري��ن��ام ع��ل��ى ك�سف 
و�سلت  ال��ت��ى  العظيمة  االب��ت��ك��ارات 
اإليها يف جميع القطاعات, وتطمح يف 
تبادل اخلرات وعقد االتفاقيات مع 
املن�سة  ه��ذه  ت�سارك يف  التى  ال��دول 
جماالت  يف  خا�سة  اأك�سبو,  الكبرية 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري واالأم���ن الغذائي 
والطاقة  ال��ن��ف��ط  يف  واال����س���ت���ث���م���ار 

والتعدين وال�سياحة.
ترحيب  ل���وح���ة  ال���������زوار  ت�����س��ت��ق��ب��ل 
امل�����دخ�����ل, ويف  ������س�����دارة  ك����ب����رية يف 
�سيورينام  لواقع  افرتا�سية  جتربة 
الزائر  يتجول  اخل��لب��ة,  وطبيعتها 
املكان,  م���ع  ت��ت��ك��ي��ف  ط��ب��ي��ع��ة  داخ�����ل 
االإج�����م�����ايل  ال���ت�������س���م���ي���م  اأن  ح���ي���ث 
املعامل  اأهم  ينقل مناذج من  للجناح 
الواقعية, فيدخل اجلمهور يف غابة 
�سممت  ا���س��ج��اره��ا  ب��ك��ث��اف��ة  مظلمة 
ع��ل��ى ���س��ك��ل مم��ر ط��وي��ل ب��ه اغ�سان 
وفجوات  ال�����روؤو������ض  ع��ل��ى  م��ت��دل��ي��ة 
االأخ�سر  ب��ال��ل��ون  امل��ل��ون  ب��ال��ق��م��ا���ض 
املتمثل  امل��وط��ي��ت  م���ن  واالأر����س���ي���ات 
نهاية  ويف  واحل�����س��ائ�����ض,  النجيل  يف 
االأ�سجار  كثافة  م��ن  املظلمة  الغابة 
اال�سم�ض  فتمنع  واالغ�سان  وال��ورق 
ال��غ��اب��ة احلقيقية,  يف  ال��دخ��ول  م��ن 
ويف  املظلمة,  بالغابة  �سميت  لذلك 
اأخ��ر جند �ساحة بها اجلذوع  اجل��زء 
احلقيقية  املج�سمات  مع  واللوحات 
ال�سيد,  وقوارب  واالحجار  للنباتات 
الزائر نف�سه  اأخرى يجد  ويف �ساحة 

املبهجة  واالأل����������وان  اخل����ط����رة  ب����ني 
والورود التى ت�سع �سرور و�سعادة.

جناح �سورينام يف اك�سبو يوؤرخ لر�سالة 
����س���لم م����ن خ�����لل ج����دري����ة كبرية 
والتقاليد  وال��ع��ادات  ال��رتاث  جت�سد 
احلياة  ا�سرتاتيجية  للعامل  وتثبت 
ون��ظ��رت��ه��ا ل��ل��واق��ع ول��ل��ع��امل, ف�سل 
اجلدارية  ت�سمها  التى  الوجوه  عن 
ال�������س���ورة  ال����زا�����س����ح يف  وامل�������س���ج���د 
وال��ن�����س��اء وال���رج���ال ال��ذي��ن يعرون 
فهناك  ال�سورينامي,  �سخ�سية  عن 
ر���س��ال��ة ف��ح��واه ي��ق��ول , حت��ت عنوان 
ال��وح��دة م��ن خ���لل ال��ت��ن��وع , كوننا 
جواز  فقط  لي�ض  ه��و  �سوريناميون 
الذي  وال��دي��ن  نحمله  ال��ذي  ال�سفر 
من��ار���س��ه وال��ع��رق ال���ذي ن��ول��د فيه , 
الطريقة  ب�سبب  �سوريناميون  نحن 
ونحبها  احل����ي����اة  ب���ه���ا  ن�����رى  ال����ت����ى 
ويف  خمتلفة  ع��ائ��ل��ة  ن��ح��ن  نعي�سها, 
ن��ف�����ض ال����وق����ت ن���ح���ن ����س���ئ واح������دة, 
البع�ض وناكل  نتحدث لغات بع�سنا 
احتفاالت  يف  ون�سارك  بع�سنا  طعام 
نتعرف  ان  ون��ري��د  البع�ض,  بع�سنا 
يعني  ال  ف���ال���ت���ن���وع  وال����دي����ك  ع���ل���ى 
ال�سمولية.  يعني  واإمن����ا  االن��ق�����س��ام 
انتهت الر�سالة التى تت�سمن املحبة 
والتعاي�ض مع االأخر بروح االإن�سانية 
ال��وج��ود. ويف جانب  اإىل  واالن��ت��م��اء 
اقت�سادية  جدارية  اجلناح  من  اأخ��ر 
بو�سع  اال�ستثمار  فر�ض  اإىل  ت�سري 
القومية  امل�سروعات  ع��دد  به  ج��دول 
و�سياحة  وزراع���ة  ونفط  تعدين  من 
الدخل  م����ن  م���ك���ان���ت���ه  ق���ط���اع  وك�����ل 
القومي ودوره يف التنمية, كما يوجد 
البدائية  ل��ل��م��واد  خ�����س�����ض  رك���ن  يف 
امل�ستخدمة  واالأدوات  احل��ب��ال  م��ن 

ال���زراع���ة وال��ب��ح��ر م��ن جماديف  يف 
م�سنوعة  املحا�سيل  جلني  و���س��لل 
من  اجل��ن��اح  يغفل  ومل  البيئة,  م��ن 
املحلية  الفلكلورية  امللب�ض  عر�ض 
فعر�سها على جم�سم الم��راأة واقفة 
وعلى  اجل�������دار  ب���ج���ان���ب  ����س���م���وخ  يف 
اخلروج  ب��اب  وع��ن��د  خ�سبية,  ق��اع��دة 
النباتات  فيه  وظهرت  اجل��دار  حفر 
ف�سكلت  ال�����س��وء  عليها  �سطل  وق���د 
منظراً جميًل للغاية, ولوحة للغابة 

وجم�سمهات من الر�سومات املقطعة 
اأ�سجار وعليها احليوانات  على �سكل 
الرية مثل والقرود يف م�سهد جميل 
و�سورة  للت�سوير,  الزائرين  يجذب 
�سورينام  عليها  كتب  بعر�ض اجلدار 
باللغة االإجنليزية, لقد جنح اجلناح 
يف نقل ال�سورة الواقعية عر رحلة 
على  اجلمهور  عليها  تعرف  �سريعة 
يعرفوها  اأن  اأرادوا  ك��م��ا  ���س��وري��ن��ام 

للمجتمع الدويل 

:اأبوظبي-وام ••

ن�سرتها  فيلمية  م��ادة  خ��لل  من  للدولة,  العامة  النيابة  اأو�سحت 
ن�سر  جرمية  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساباتها  على  ام�ض 
بقانون  امل��ر���س��وم  عليه  ن�ض  مل��ا  وف��ق��ا  ال��ك��اذب��ة  واالأخ���ب���ار  ال�سائعات 
احتادي رقم 34 ل�سنة 2021 يف �ساأن مكافحة ال�سائعات واجلرائم 
االإلكرتونية. واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 52 ِمن 
عن  تقل  ال  م��دة  باحلب�ض  يعاقب  ال��ب��ي��ان  �سالف  ب��ق��ان��ون  امل��ر���س��وم 
ا�ستخدم  األف درهم كل من   100 التي ال تقل عن  �سنة والغرامة 
ال�سبكة املعلوماتية اأو و�سيلة تقنية املعلومات الإذاعة اأو ن�سر اأو اإعادة 
اأو  اأو تقارير  اأو بيانات زائفة  اأخبار  ت��داول  اإع��ادة  اأو  ت��داول  اأو  ن�سر 
ما مت  تخالف  اأو  مغلوطة  اأو  اأو م�سللة  اأو مغر�سة  كاذبة  اإ�ساعات 

الراأي  تاأليب  اأو بث دعايات مثرية من �ساأنها  االإع��لن عنه ر�سميا 
العام اأو اإثارته اأو تكدير االأمن العام اأو اإلقاء الرعب بني النا�ض اأو 
بالنظام  اأو  الوطني  باالقت�ساد  اأو  العامة  بامل�سلحة  ال�سرر  اإحل��اق 
اأو بال�سحة العامة. وتكون العقوبة احلب�ض مدة ال تقل عن  العام 
اإذا ترتب على  األف درهم   200 التي ال تقل عن  �سنتني والغرامة 
اإحدى  �سد  اإثارته  اأو  العام  ال��راأي  تاأليب  املذكورة  االأفعال  من  اأي 
�سلطات الدولة اأو موؤ�س�ساتها اأو اإذا ارتبط بزمن االأوبئة واالأزمات 
اإط��ار حملة  املعلومات يف  ن�سر هذه  وياأتي   . الكوارث  اأو  والطوارئ 
النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد 
 , بالدولة  واملحدثة  امل�ستحدثة  الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع 
ثقافة  ن�سر  بهدف  وذل��ك  بالقانون,  اجلمهور  وع��ي  م�ستوى  ورف��ع 

القانون كاأ�سلوب حياة.

•• اأبوظبي-وام:

اال�ستقرار  عدم  بحالة  الدولة  تاأثر  ي�ستمر  اأن  للأر�ساد  الوطني  املركز  توقع 
الدولة  الغرب على  املمتد من  العلوي  املنخف�ض  يتعمق ويقرتب  اجلوي حيث 
ويتزامن معه امتداد منخف�ض �سطحي من اجلنوب وا�ستمرار تدفق ال�سحب من 
اأن تتحرك املنخف�سات  البحر االأحمر باجتاه الدولة على فرتات ومن املتوقع 
باجتاه ال�سرق يومي االأربعاء واخلمي�ض لتخف حدة احلالة. واأو�سح املركز يف 
تتخلله  اأحياناً  غائم  اإىل  جزئيا  غائما  ام�ض"االأحد" يكون  طق�ض  اأن  له  بيان 
على  ال�سدة خا�سة  اأمطار خمتلفة  �سقوط  ي�ساحبها  الركامية  ال�سحب  بع�ض 

املناطق ال�سمالية وال�سرقية وبع�ض املناطق ال�ساحلية واجلزر الغربية.
الدولة  االإثنني والثلثاء يكون غائما على معظم مناطق  اليوم وغدا  وطق�ض 

تتخلله ال�سحب الركامية ي�ساحبها �سقوط اأمطار خمتلفة ال�سدة على فرتات 
بع�ض  على  ال��رد  و�سقوط  اأح��ي��ان��اً  وال��رع��د  ال��رق  م��ع  متفرقة  مناطق  وعلى 

املناطق.
الطق�ض  ويكون  عام  بوجه  ال�سحب  كميات  تقل  و اخلمي�ض  االأربعاء  يومي  ويف 
اإىل متو�سطة  اأمطار خفيفة  �سقوط  مع فر�سة  اأحياناً  اإىل غائم  غائماً جزئياً 
درجات  يف  ملحوظ  انخفا�ض  م��ع  وال�سمالية  ال�ساحلية  امل��ن��اط��ق  بع�ض  على 

احلرارة.
ال�سحب  مع  خا�سة  اأحياناً  وقوية  ال�سرعة  ن�سطة  اإىل  معتدلة  تكون  وال��ري��اح 
الركامية.. اأما البحر فيكون م�سطربا اإىل �سديد اال�سطراب اأحياناً يف اخلليج 
ال�سحب  م��ع  خا�سة  ع��م��ان  بحر  يف  اأح��ي��ان��اً  م�سطرب  اإىل  ومتو�سطا  ال��ع��رب��ي 

الركامية.

الوطني للأر�س�د: ا�ستمرار ت�أثر الدولة بح�لة عدم اال�ستقرار اجلوي حتى اخلمي�س الني�بة الع�مة للدولة تو�سح عقوبة جرمية ن�سر ال�س�ئع�ت واالأخب�ر الك�ذبة

جن�ح �سورين�م يبهر الزوار ب�لغ�ب�ت املظلمة والنب�ت�ت 
وال�سلل املتلألئ يف اأك�سبو 2020 

االأر�سيف الوطني يعقد خلوته القي�دية حتت �سع�ر م�سرع�ت وم�س�ريع حتويلية
:وام-اأبوظبي ••

التابع  ال��وط��ن��ي  االأر���س��ي��ف  ع��ق��د 
ال��رئ��ا���س��ة خلوته  ����س���وؤون  ل�����وزارة 
�سعار  حت���ت   2021 ال���ق���ي���ادي���ة 
حتويلية"  وم�ساريع  "ُم�سرعات 
اأه��م��ي��ة مواءمة  فيها  اأك���د  وال��ت��ي 
خ����ط����ت����ه اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة مع 
وتوجيهات  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية 
ال��ت��ي تتطلع  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�سدارة  االإم����ارات  دول��ة  لتحتل 
عاملياً يف الذكرى املئوية لتاأ�سي�سها 

عام 2071.
واأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل م��اج��د اآل 
علي مدير عام االأر�سيف الوطني 
باالإنابة - خلل كلمته يف م�ستهل 
اخللوة القيادية - اأن هذه اخللوة 
تنعقد يف مرحلة مف�سلية ونحن 
االإجناز  م��ن  ع��ام��اً  ن��ودع خم�سني 
العامل,  اأب���ه���ر  ال����ذي  احل�����س��اري 
امل�سرية  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل 
ع���ام���اً  امل����ظ����ف����رة يف اخل���م�������س���ني 
باأن  وت��ف��اوؤل  اأم��ل  وكلنا  القادمة, 
اإب���داع���ي���ة وحلول  ب��اأف��ك��ار  ن��خ��رج 
توجيهات  مع  تن�سجم  م�ستقبلية 

قيادتنا الر�سيدة.
وثّمن الدعم الذي يقدمه جمل�ض 

املبادئ  �سوء  على  الوطني  دوره 
اع��ت��م��دت��ه��ا قيادة  ال��ت��ي  ال��ع�����س��رة 
عاماً  للخم�سني  الر�سيدة  الدولة 
ال��ق��ادم��ة. ك��م��ا اأك����دت اأه��م��ي��ة اأن 
يف  ال��وط��ن��ي  االأر����س���ي���ف  ي�ستفيد 
مفرزات  من  امل�ستقبلية  م�سريته 
ال�����ث�����ورة ال�������س���ن���اع���ي���ة ال���راب���ع���ة, 
الوطنية  االإم��ارات  وا�سرتاتيجية 
يف  اال�سطناعي  للذكاء   2031
اأهمية  يف  والرتكيز  مهامه,  اأداء 
توفري اخلدمات الرقمية وتطوير 
قياداته  وتاأهيل  الب�سرية  امل���وارد 
الوطني  االأر���س��ي��ف  م�ستوى  على 

بهدف بلوغ الريادة عاملياً.
واأثناء اخللوة القيادية قام مديرو 
الوطني  االأر����س���ي���ف  يف  االإدارات 
التحولية,  م�����س��اري��ع��ه��م  ب��ع��ر���ض 
واالأه����������������داف اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
القادمة  ل��ل��م��رح��ل��ة  وال���ف���رع���ي���ة 
واخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة 
من  وال��ت��ي   2025  -  2022
املوؤ�س�سية  ال�سمعة  تر�سيخ  �ساأنها 
والعمل  ال���وط���ن���ي,  ل���لأر����س���ي���ف 
والبحثي  والتوثيقي  االأر���س��ي��ف��ي 
اال�ستدامة  وحتقيق  ال��دول��ة,  يف 
واالإب��داع واالبتكار والتميز, حتى 
حمافظاً  الوطني  االأر�سيف  يظل 

باالأر�سيف  ل���لرت���ق���اء  االإدارة 
ال������وط������ن������ي وا�����س����رتات����ي����ج����ي����ت����ه 
امل�ستقبلية .. م�سرياً اإىل اأن اخللوة 
القيادية �سهدت مناق�سة امل�ساريع 
فيها  ����س���ي���دور  وم�����ا  ال���ت���ح���ول���ي���ة 
�سيكون حمفزاً االأفكار االإبداعية 
التي جتعل املرحلة القادمة متتاز 
ومواكبة  واالب����ت����ك����ار,  ب�����االإب�����داع 
التطور الكبري الذي ت�سهده دولة 
مل�ستقبل  تخطط  وه��ي  االإم����ارات 

حتتل فيه ال�سدارة عاملياً.
واأ����������س���������اد ب�����ج�����ه�����ود امل����وظ����ف����ني 
وامل�������س���وؤول���ني ال���ذي���ن ج��ع��ل��وا من 
لذاكرة  ح�سناً  الوطني  االأر�سيف 
ومنهًل  وطنياً,  و�سرحاً  الوطن, 
ل��ك��ل م��ن ي��ري��د ال��ب��ح��ث يف تاريخ 
لهذه  متمنياً  وتراثها؛  االإم���ارات 
اأهدافها  حتقيق  القيادية  اخللوة 
املن�سودة.  واأكدت اخللوة القيادية 
اأهمية   - يومني  ا�ستمرت  التي   -
ان�������س���ج���ام ت���ط���ل���ع���ات االأر�����س����ي����ف 
الرئي�سي  ال���ه���دف  م���ع  ال��وط��ن��ي 
الذي حددته احلكومة وهو جودة 
م���ع اجلهات  وال��ت��ك��ام��ل  احل���ي���اة, 
دولة  حتققه  م��ا  وم��ع  ال�سريكة, 
التناف�سية  جم���ال  يف  االإم�������ارات 
موا�سلته  و������س�����رورة  ال���ع���امل���ي���ة, 

بع�ض  ال��ق��ي��ادي��ة  اخل��ل��وة  و�سملت 
ا�ستعر�ض  اإذ  امل��وازي��ة؛  الفعاليات 
الوطني  االأر�����س����ي����ف  م�������س���وؤول���و 
وناق�سوا  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ع���ددا 

و�سمر  التعليم,  م�ست�سار  العلي 
امل�سجري رئي�ض مكتب التخطيط 
االأر�����س����ي����ف  يف  اال�����س����رتات����ي����ج����ي 
جتربتهما  ح�����س��ي��ل��ة  ال���وط���ن���ي 

امل�ستقبلية  احلكومية  التوجهات 
وج����ودة احل��ي��اة وت��ع��زي��ز ال�سحة 

النف�سية.
ح�سنية  ال�����دك�����ت�����ورة  وق�����دم�����ت 

ع����ل����ى ت�����ط�����ور ا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه 
املوؤ�س�سية وتقدمه ليحجز مكانه 
كريات  ب���ني  االأول  ال�����س��ف  يف 

االأر�سيفات العاملية.

ك��م��ا قدمت  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف جم����ال 
بعنوان:  ال�سايغ" عر�ساً  "�سركة 
النهج   .. ال��وط��ن��ي  "االأر�سيف 
اال�سرتاتيجي وخطة التوا�سل".
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اآراء الكتاب
م�ساحة ن�ستعر�ش فيها الأفكار والإبداع 

بهدف اإثراء احلياة الثقافية
 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة

نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

اللغة العربية يف يومها العاملي
للعربية,  انتماء  لديه  خمل�ض  عربي  كل  ت���وؤّرق  العربية  ق�سية  اأّن  �سّك  ال 
فهي ق�سية وطن وم�سري اأمة؛ ولذا كانت ق�سيتها ماثلة اأمام اأعيننا, ولن 
ومهما  جهد,  من  ذل��ك  كلفنا  – مهما  تعاىل  اهلل  – مب�سيئة  اأب��دا  تفارقنا 
امل�ستهزئني, فهي باقية �ساخمة, ونحن لها خمل�سون,  اأ�سابنا من �سخرية 

وعنها مدافعون.
اإي�سال  به يف  يقوم  اإيجابي,  دور  له  الرقمي  االإع��لم  اأّن  ننكر  اأن  وال ميكن 

ب�سهولة  ل���ل���ق���ارئ  امل���ع���ل���وم���ات 
وي�سر, فهو دور ُيقّدر له, ولكن 
واملواقع  ال�سحف  بع�ض  هناك 
نت�سفحها  عندما  االإلكرتونية 
اآلت  ملا  ن�سعر باحلزن واالأ�سى؛ 
بع�ض  يف  ال��ع��رب��ي��ة  لغتنا  اإل��ي��ه 
هذه املواقع, فحيثما نقراأ جند 
اأخطاًء ال ح�سر لها �سواء اأكانت 
الرتاكيب,  يف  اأم  االإم������لء  يف 
وهذا ي�ستوجب الوقوف اأمامه 
ب���ق���وة, وخ�����س��و���س��ا االأخ���ط���اء 
والنحو,  االإم���لء  يف  الب�سيطة 
فيها,  نقع  اأن  ما يجب  اأخ��ط��اء 
اأم  اأم��ر مق�سود,  اأه��و  اأدري  وال 

هو جهل باأب�سط القواعد يف لغتنا العربية؟  
ني كثريا, اأن كاتبي هذه االأخبار اأو تلك املقاالت  على اأن ما �سّد انتباهي واأم�سّ
اإمنا هم من املثقفني, من خريجي اجلامعات, وبع�سهم يحملون ال�سهادات 
العليا من املاج�ستري وما بعدها, فكيف يحدث ذلك؟ اأمل يكن من االأف�سل 
لتلك املواقع اأن تخ�س�ض مدققا لغويا يقوم مبراجعة ما ُيكتب من اأولئك 

ال�سادة الكرام؟
 اإنَّ االأمر جد خطري, وال اأبالغ يف ذلك؛ الأنه يوؤدي اإىل عدة اأمور منها: 

ال�سواب. هو  باأنه  واالعتقاد  بل  اجلماهري,  بني  اخلطاأ  انت�سار   1-
 -2 �سعف الكتابة, فما ي�ساهده القارئ - على اختلف م�ستوياته - من خطاأ 

متكرر اأمامه, يجعله يلتزم به يف كتاباته معتقدا باأنه ال�سواب.
وال يقت�سر اخلطاأ اللغوي على ال�سحف واملواقع فح�سب, بل وجدناه على 
اأو  االأخبار  ن�سرة  اأثناء  يف  عبارات مكتوبة  يعر�ض من  فيما  التلفاز  �سا�سات 

غريها.
حديثة,  قدمية  ق�سية  العربية  اللغة  يف  ال�سائع  اللغوي  اخلطاأ  ق�سية  اإنَّ 
وهي لي�ست مق�سورة على زمننا هذا فح�سب, فقد حتدث عنها �ساعر النيل, 

حافظ اإبراهيم عن تلك املاأ�ساة, حيث يقول على ل�سان العربية: 
اأرى كلَّ يوٍم باجَلراِئِد َمْزَلقاً   ِمَن القِر يدنيِني بغرِي اأناة.

ذلك  اجل��وان��ب ومنها  م��ن  اأث���رت على حياتنا يف كثري  الرقمية  ال��ث��ورة  اإّن   
التاأثري ال�سلبي على لغتنا العربية؛ ولذلك جند الكثري من امل�ساهد االأليمة 
التي ت�سوه جمال العربية, وهذا الت�سويه قد يكون نتيجة طبيعية من بع�ض 
االأ�سخا�ض الذين ال يهتمون بالعربية وال يلقون لها باال, بل يهتمون باللغات 
م�سطلحا  كلمهم  ي�سّمنوا  كي  امل��وق��ف؛  تلو  املوقف  ويفتعلون  االأجنبية 

اأجنبيا من هنا اأو هناك.
االأجنبية  باللغة  التحدث  يف  جهده  ق�سارى  يبذل  بع�سهم  جند  اأحيانا  بل 
والعمل,  بالعلم  اإال  والتح�سر  املدنية  كانت  وما  والتح�سر,  املدنية  بدعوى 
العامل تقدمت دون لغتها,  اأم��ة يف  ف��اأروين  االأم,  باللغة  اإال  التقدم  وما كان 
وكذلك  بلغتها,  تقدمت  فاليابان  اأمامنا,  ماثلة  جندها  كثرية  وال�سواهد 

اأملانيا وفرن�سا..
اإنني اأدعو القائمني على جميع و�سائل االإعلم املرئية واملقروءة اإىل االهتمام 
باللغة العربية فهي الهوية التي جتمعنا, وال ميكن التفريط فيها باأي حال 
من االأحوال؛ لذا يجب اختيار املتخ�س�سني فيها ملراجعة وتدقيق ما ين�سر 
يف ال�سحف اأو ما يعر�ض على �سا�سات التلفاز من ن�سو�ض مكتوبة, فاللغة 

العربية ق�سية وطن وم�سري اأمة.
 عاطف البطل/كاتب �سحفي

�سهيدة كورونا
مل تكن تعلم اأن اأيامها معدودة على هذه االأر�ض واإنها اأو�سكت على الرحيل 
بارا  �سابا  واأ�سبح  ال��ذي كر  البنها  بيت جديد   ت�سييد  ,اأرادت  االآخ��رة  اإىل 
باأمه واأبيه و ارتبط مع �سبية واقرتن بها للزواج يف ال�سيف وعملت نوال 

ليتمم  ل��ه  م�ساعدة  تكون  اأن  على 
ف���رح���ت���ه ب�����اإمت�����ام زواج��������ه من 
ع���رو����س���ه وك���ان���ت ن�����وال ت����داوم 
هذا  الفرح  ليوم  التجهيز  على 
وابت�سامتها  ت��ف��اوؤل��ه��ا  ,ورغ�����م 
امل�سرقة مع كل لقاء معها كانت 
عنها  ت�سدر  التنهيدات  بع�ض 
حني تتذكر اأيام تعارفنا االأوىل 
واأيام اأجناب اأطفالنا والطقو�ض 
العائلية والع�سائرية التي كانت 
جت��م��ع��ن��ا ع���ل���ى ح�����س��ن اجل�����وار 

واملحبة.
ام�����راأة ط��م��وح��ة متميزة  ن���وال 
كل  يف  ,ح���ك���ي���م���ة  ح���ي���ات���ه���ا  يف 

مبعنى  �سيدة  اهلل  رحمها  ,ن��وال  تعاملتها  كل  يف  القلب  ,طيبة  �سلوكياتها 
اجلميع  مع  مواقف  ,�سيدة  ال��راق��ي  االإن�ساين  التعامل  فنون  تتقن  الكلمة 
,وجه جميل با�سم بكافة املقايي�ض االإن�سانية ,�ساحبة نوايا ح�سنة دوما ,مل 
اأرها يوما عاب�سة اأو غا�سبة من اأحد واإن ا�ستاءت من �سيء ما ,ت�سمت وتكتم 

غيظها الأنها ال تريد اأن تخ�سر اأحدا يف حياتها وتن�سى من يوؤذيها .
عرفتها منذ عدة �سنوات م�ست جارة ر�سا و�ساحبة اأيادي بي�ساء مع اجلميع 
اآخر  اإىل  مكانها  تغادر  �سيء  يعجبها  مل  واإن  مكان  بحياتها  للق�سوة  ,لي�ض 

متنا�سية اأي �سيء ينغ�ض عليها يومها .
اأبواب  على  اجلامعة  يف  طالبة  كانت  حني  وعرفتها   , االأول  لقاءنا  اأ�ستذكر 

التخرج ومل اأكن اأعلم اأن القدر ير�سم لها طريقا لت�سكن بجوارنا يف البيت 
املنابت  كافة  من  جميل  ف�سيف�سائي  تركيب  يف  متناغمون  �سكانه  مدينة  يف 
ابت�سامة  �سفتيها  على  ,ترت�سم  عظيم  خلق  على  خجولة  وكانت  واالأ���س��ول 

�ساحرة جتذبني لها .
نوال اأخت غالية على قلبي رحمها اهلل الأنها مل تدخر يوما يف العطف على 
اجلميع ,كانت حتر�ض على اإ�سعاد االأطفال من حولها تع�سقهم وتقدم لهم 
كل ما بيدها لت�سعدهم ومنهم اأبنائي يف جوار بيتها القريب من بيتنا الذي 

ي�سكل جتمعا �سكنيا ملوظفي احلكومة جميعهم.
ع�سنا اأكر من ع�سرين عاما اأعز االأ�سدقاء واجلريان ,معا نقرتب ون�سري 
للموائد  طهيها  رائحة  ن�ستن�سق   , وامل��رة  احللوة  على  وح��ب  ب�سلم  ونحيا 
الرم�سانية التي كانت تتميز بطعم خا�ض من يديها ,وكان االأطفال معا يف 
اجلوار ينتظرون مدفع االإفطار ,ونحن ال�سيدات نح�سر املوائد لقرب موعد 
اآذان االإفطار ,كان �سورا يف�سل بينا منازلنا وكان من ال�سهل اأن نتبادل اأطباق 
ال�سعبية  امل��اأك��والت  كانت  ,واأل��ذه��ا  املبارك  برم�سان  احتفاء  خلله  الطعام 
,وعند موعد ال�سحور كنا نوقظ بع�سنا بنقر بع�ض ال�سربات على احلائط 

امل�سرتك األذي  يجمع بني مطابخنا الطيبة .
االأقدام  ووق��ع  االأط��ب��اق  و  امل��واع��ني  قرعة  اأ�سمع  وكنت  مثلنا  ت�سحو  كانت 
,وكانت طفلتي  املباركة  االي��ام  بيننا بهذه  كاأنه �سدى بركة حتل  يف منزلنا 
املنزل املجاور  اأوالده��ا فقد تزوجت مديرا ي�سكن  ال�سغرى تلهو يوميا مع 
اإحدى املدار�ض احلكومية  لنا بعد تخرجها من اجلامعة وعملت معلمة يف 

رحمها اهلل .
كانت ربة بيت بكافة املقايي�ض ,�سيدة املجال�ض الن�سائية يف ال�سباحات التي 
كنا ننظمها بالتناوب يف العطلة ال�سيفية حيث ال يغادر االأوالد اإىل املدار�ض 
وكونها معلمة فكنا  طوال العطلة نتزاور ونتناول بع�ض الوجبات واحللويات 

اخلفيفة يف اأوقات خمتلفة من النهار واأحيانا يف امل�ساء .
ومرت االأيام ونحن على هذا احلال وغادرت اأنا البلد وخلفت ورائي االأوالد 
حري�سة  كانت  تغادرهم  فلم  اهلل  رحمها  ن��وال  ,اأم��ا  خا�سة  الأ�سباب  الأبيهم 

عليهم تعاملهم مثل اأوالدها تطمئن عليهم وتتابع اأمورهم .
على  نحر�ض  ,كنا  والعباد  البلد  وغ��زت  الف�ساء  من  كورنا  هبطت  وح��ني 
تبادل الر�سائل عر املوبايل لنطمئن على بع�سنا ونتبادل ق�س�سا وحكايات 
جائحة كورونا واالإج��راءات االحرتازية التي تطبق للوقاية منها وكنت قد 
زرتهم يف بداية اجلائحة لكن لقائي بها كان عابرا حني ذهبت لعزيتها بوفاة 
وغ���ادرت الن�سغايل  ب��ال��واج��ب  قمت  فقط  معها  البقاء  اأط��ي��ل  ومل  وال��دت��ه��ا 

باأ�سياء كثرية .
اآخر نحو االآخ��رة ,فهي الطيبة  اأن القدر ير�سم لنوال طريقا  اأعلم  اأكن  مل 
عن  تغيب  التي  والب�سمة  احل��امت��ي  وال��ك��رم  الر�سا  ج��ارة  الكرمية  احل��ن��ون 

وجهها ال�سبوح حني كنت األقاها يف كل مرة .
ومعظم  املا�سي  قبل  ال�ستاء  يف  ال�سديدة  باالأنفلونزا  ت�ساب  اأن  القدر  �ساء 
النا�ض ي�سابون به لرودة الطق�ض والتنقل وتلوث اجلو لكن االأطباء بع�ض 
طول مدة االإ�سابة قرروا فح�سها من الوباء الزائر للبلد والعباد الفتاك 
واأن عليهم نقلها  ك��ورون��ا  ب��وب��اء  اأن��ه��ا م�سابة  لنا  ق��ال��وا  ,وف��ج��اأة  ب��اأرواح��ه��م 

للم�سفى للعلج .
وبعد علجات متكررة وفحو�سات م�سددة ومنع اأحد من زيارتها وو�سعها يف 
غرفة الرقابة ال�سحية امل�سددة كانت حالتها ت�سوء كل يوم اأكر الأن كورونا 
حماوالت  ورغ��م  التنف�ض  على  ق���ادرة  غ��ري  واأ�سبحت  رئتيها  غ��زت  امللعونة 
�سارية  كحرب  الوباء  ت�سارع  بقيت  اأنها  اإال  مل�ساعدتها  االأط��ب��اء  من  كبرية 
الوعي  عن  وغابت  �ساء  القدر  لكن  وتقوم  تقاوم  وه��ي  اأعماقها  يف  �سربتها 
من وطاأة االإ�سابة ,واأ�سبح التنف�ض عندها �سعيفا جدا ,وهي ت�ستذكر اأمها 
املتوفاة واملرحومني جميعهم ,وكاأنهم حولها ينتظرونها لتغادر معهم واآخر 
اأوالده��ا الذين ما زال��وا على مقاعد املدر�سة وبيتها  كلماتها التو�سية على 
اجلديد الذي ت�سيده كي تزوج اأبنها البكر لتفرح به لكن فرحتها مل تكتمل 
وغادرت  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت  حتى  للوعي  فقدان  حالة  يف  وذهبت 
اأرح��م بها وتوفيت وهي مل  اإىل ج��وار ربها هو  االأر���ض ومن عليها ,لت�سكن 
تكمل اخلم�سني من عمرها واأحلمها حتلق يف اأفق حياتها مع اأوالدها لكن 
القدر �ساء وغادرت االأر�ض وبلدها وكل اأحبابها من العباد وكل �سيء حولها 
لتكون  واح��د  مرت  م�ساحته  �سغري  بيت  لها  و�سيد  ال��وردي��ة  اأحلمها  حتى 
نهايتها على يد جائحة قاتلة تفتك بالب�سر واالأحبة دون رحمه ,فاإىل جنات 

اخللد مع ال�سهداء يا اأغلى ال�سديقات نوال .
كتبت �سحر حمزة/كاتبة �سحفية 

رائد النه�سة 
كلما حل اليوم االأخري من �سهر اأكتوبر من كل �سنة, يتذكر فيه جزائريون 
مالك بن نبي, "مفّكر احل�سارة" و"رائد النه�سة", كما ُيلّقبه االأكادمييون, 
ومدونون و�سائل التوا�سل االجتماعي يعّرون عن تعلقهم بهذا الرجل عر 
تدوينات وتغريدات, يذكرون فيها اأفكاره وحتليلته للواقع واحللول التي 
تنظم  املتقّدمة, كما  الدول  لت�سبح مثل  وبعثها  باالأوطان  للنهو�ض  قّدمها 

ملتقيات وندوات يف اجلزائر الإحياء ذكراه.
ولد مالك بن نبي يف الفاحت يناير 1905 يف والية تب�سة �سرقي اجلزائر, 
وتويف يف 31 اأكتوبر �سنة 1973, هاجر اإىل فرن�سا ونال �سهادة يف هند�سة 

تاأليف  رح��ل��ة  وب��ع��د  ال��ك��ه��رب��اء, 
و�سفر عاد اإىل اجلزائر وا�ستغل 
من  ع���زل  اأن  اإىل  اجل��ام��ع��ة  يف 
م��ن�����س��ب��ه ب�������س���ب���ب خ������لف مع 
ال�سلطات ال�سيا�سية اآنذاك على 

خلفية اأفكاره.
م��ال��ك ب��ن ن��ب��ي, ���س��اح��ب اأفكار 
"القابلية  اأه����م����ه����ا  ع�����دي�����دة 
التي  ال�����س��ه��رية,  لل�ستعمار" 
االأمم  بقاء  كيفية  فيها  خّل�ض 
اأفكار  ب�����س��ب��ب  ال��ت��خ��ل��ف  ره��ي��ن��ة 
خ���ط���رية ت���ت���وارث���ه���ا االأج����ي����ال, 
ومل�����ال�����ك ب�����ن ن����ب����ي م���وؤل���ف���ات���ه 

�ساهد  "مذكرات  اأب��رزه��ا  كثرية 
و"الكومنولث  والتيه"  الر�ساد  و"بني  القراآنية"  و"الظاهرة  القرن"  على 

االإ�سلمي" و"م�سكلة الثقافة" و"�سروط النه�سة".
املتخ�س�ض يف فكر مالك بن نبي,  ب��دران احل�سن,  الدكتور اجلزائري  كتب 
على ح�سابه يف في�سبوك تدوينة قال فيها "اقرتان ذكرى ثورة اأول نوفمر 
1954 بذكرى وفاة االأ�ستاذ مالك بن نبي يوم 31 اأكتوبر 1973, يعلمنا 
اأن حترير االأوطان وحترير االإن�سان اأمران الزمان لتحقيق احلرية وال�سيادة 

والكرامة وبناء تنمية ونه�سة ح�سارية".
ورغم اأنه اأّلف اأغلب كتبه بالفرن�سية, فقد كتب بع�ض موؤلفاته اأو ترجمها 
اإىل العربية �سخ�سيا بعد جتارب ترجمة تكفل بها غريه, ومل تنل اإعجابه 
كما يف اجلزء االأول من �سهادته على القرن, لكن ما الذي بقي من فكر مالك 
بن نبي االآن؟ هل ميكن القول اإن ح�ساد ما اأنتجه الم�ض الوعي الثقايف العام 
واأحدث الفاعلية املطلوبة؟ اأم اأنه ما زال اإىل االآن كتابا م�ستغلقا رغم كرة 

مريديه ومتابعيه وم�ستلهمي اأفكار النه�سة من جتاربه وروؤيته؟           
*من اأقوال املفكر مالك بن نبي اخلالدة " نحن ال ن�ستطيع اأن ن�سنع التاريخ 
دروباً  نفتح  ب��اأن  بل  التي طرقوها,  ال��دروب  �سائر  االآخرين يف  بتقليد ُخطا 

جديدة ". 
ب اأ�سناماً". *  "اجلهل يف حقيقته وثنية الأنه ال يغر�ض اأفكاراً, بل ُين�سّ

 , املجتمع  ت��ده��ور  معناه  املجتمع  على ح�ساب  امل���راأة  ح��ق��وق  اإع��ط��اء  " اإن   *
األي�ست هي ع�سواً فيه ؟! فالق�سية لي�ست ق�سية فرد   , وبالتايل تدهورها 

اإمنا ق�سية جمتمع".
*"  فكان من واجب امل�سلمني اأن ينتبهوا اإىل اأن اال�ستعمار هو جمرد بذرة 
الرتبة  لها  تهياأ  لو مل  اأكلها  وتوؤتي  تنبت  اأن  لها  ك��ان  ما   , �سغرية حقرية 

اخل�سبة يف عقولنا ونفو�سنا". 
عبد العزيز اأحمد ن�سيب/اإعالمي 

وتذرف الدمع العيون 
درجات  اأوىل  وط��اأة قدمي  بالغثيان حني  �سعور  وانتابني  البكاء  اأجه�ست يف 
ال�سلم املوؤدي ملنزل اأمي التى غادرت احلياة منذ �سهر اأو يزيد قليل, مل اأظن 
للحظة اأن اجلرح مل يدمل واأن احلزن �سيغلف القلب ومل ي�سف من همومه 
التى تراكمت عليه, فمجرد اأن دخلت حيز رائحتها ومكان وطء اأقدامها يف 
ال�سارع و�سعرت اأن قلبي يلتحف بالذكريات وما اأن و�سلت الأوىل اخلطوات 
والدموع  تقطنها  كانت  التى  البناية  نف�ض  يف  حتليل  اج��راء  بهدف  نحوها 
لها  اأذك��ر  اأم��ام��ي, مل  الذكريات مير  ت��ذرف من عيني, و�سريط طويل من 

م��ا ممر  ك��ل  ب��ل  اأي فعل م�سيئ 
اأجمل  ب��ايل وذاك��رت��ي م��ن  على 
اأبنائها  ع�����س��ق��ت  الأم  ي���ك���ون  م���ا 
اإىل  لي�سلوا  اأجلهم  من  وعملت 
مبتغاهم, كانت مبثابة م�ستودع 
االأ���������س��������رار ل���ل���ج���م���ي���ع وحم����ط 
م��وزع ممتاز  كانت  الكل,  اأن��ظ��ار 
للطاقة  قوية  ونا�سرة  للمحبة 

االإيجابية.
م�ستمرة  واأن�������ا  رح��ي��ل��ه��ا  م���ن���ذ 
ع��ل��ى زي���ارت���ه���ا يف ب��ي��ت��ه��ا ال���ذي 
رحيلها  فمذ  املحبة,  منه  ي�سع 
و�سكنها املقابر واملكان فيه �سعاع 

اجلانبية  وال�سوارع  الزهور  نبتت  احلياة,  املقابر  على  وا�سفت  ال�سوء  من 
لقرها اأخ�سرت اأوراق ال�سحر فيه, وال�سبار املمتد دبت فيه احلياة وت�سبث 
للحياة,  لعودة  راأ�سها  يقبل  وك��اأن��ه  وي�ستقر  القر  ف��وق  لي�سعد  ب��اجل��دران 
ت�ساءلت يل يحي امليت امواتاً وي�سفي على املكان جمااًل, هل للمتويف كرامات 
اإبداعية تنم عن جمال روحه وا�ستقراه يف املاأوى وكاأنه يتحدث بر�سائل من 
التي وجدناها يف مذكراتها  االأ�سياء  بهذه  كلمات  تر�سل  واأنها  الغيب, البد 
على  والرحيل  املر�ض  ي�سعفها  ومل  عمله  على  تنوي  كانت  ما  رحيلها,  بعد 
االجتماعي وما  التوا�سل  رثاء على �سفحتها مبواقع  نراه من  ما  تنفيذه, 
جاء لها من نعي وبكاء ودعاء �سادق من اأعداد كبرية مل ن�سمع ومل نعرفهم, 
لقبوها باالأم واالأخت والعظيمة, كانت مبثابة االأم احلنون التى تن�سح بحب 
اإليها, كانت ناقداً للأعمال االأدبية ومت�سدقة بوقتها  وخوف كل من يلجاأ 

ومالها على املحتاجني.
ر�سم ال�سعادة على �سفاه االآخر اأمر لي�ض بالهني, اأمي كانت من هوؤالء الذين 
ينعمون مبحبة اخللق ويواظبون على قيام الليل وترتيل القراآن الكرمي, مل 
تبخل على ملهوف ومل متنع معروف ومل تنم وجارها جوعان, ق�ست عمرها 
يف حقل التعليم تعطي العلم وتربي اأجياال وتدر�ض لغة القراآن بحب �سديد, 
جفت الدموع من عيني ملا تذكرت اأنها خرجت من بيتي واأنها كانت را�سية 
ال��ذي تعي�ض  والنغم  امل��وردة  الزهرة  واأننا كنا يف قلبها مبثابة  علينا جميعا 
عليه ومن اأجله, تلك الدموع مل تكن لغ�سب اأو العرتا�ض واإمنا كانت لفراق 

عظيم بل عودة, ولكن عزائنا هو اأنها يف منزلة عظيمة ومكانة عالية.
 ال�سيماء حممد /اأخ�سائي �سحافة واإعالم 

املعاناة يف ظل الكوارث
لن اأخو�ض يف ما�ض قريب ال زلنا نعي�ض اأطواره وبع�ض روا�سب اأهواله, ولن 
, ولن  النا�ض  للبع�ض ومزعجة ملعظم  داميه وموؤملة  اأفتح جروحا قد تكون 
اإال االأمل  اأخو�ض يف غمار االأيام وال�ساعات الطويلة التي ع�سناها لي�ض لنا 

وب�����اء  وه������و  اأال  ل���ه���ا  م��ت��ن��ف�����س��ا 
كورونا.

لكن �ساأخو�ض يف االأثر النف�سي 
وال�����س��ح��ي وت��رك��ي��ب��ة االأ����س���رة , 
كما يف زمن احل��رب والكوارث , 
العدو هو مبهم  امل��رة  لكن ه��ذه 
غام�ض ال مرئي , غري حم�سو�ض 
وباء  جن��ح  ق��د  لكن  ملمو�ض  اأو 
كورونا يف دمار النفو�ض ,كيف ال 
نتيجة  كثرية  اأ�سر  تفككت  وق��د 
كان  اإن  املدمرة  الوباء  لروا�سب 
ل��ل��ع��ائ��لت واالأف�����راد  اأو  ل��ل��دول 

االأب  ح�سور  و  �سورة  بتزعزع  االأ�سري  الهرمي  الهيكل  تزعزع  لقد   , اأي�سا 
كم�سدر الرزق والعمل الوحيد الذي هو �سمن االأ�سرة الواحدة, اإنها دعوة 
للم �سمل االأ�سرة , ملن تفرق �سملهم خلل وباء كورونا,  ملا فيه خري الفرد 
فاإن  اأب��داً,  و  دائماً  االأ�سرة ذات رابط مقد�ض  اأو  واالأ�سرة جمتمعة, فالعائلة 
�سمو االأ�سرة وترابطها وجناحها من جناح االأوطان وازدهارها , وعمادها االأم 

واالأب ومن دونهما ت�سيع االأ�سر وتهدم منازل بل �سبب.
فالرتتيب االأ�سري يف ظل ال�سو�سيال ميديا, وما اأقوله لي�ض بجديد فقد قيل 
�سابقاً وع�سنا روا�سبه وال زلنا, الأن اجلديد هنا اأنه حتى اأ�سحاب ال�سركات 
قد ن�سوا اآداب ا�ستقبال ال�سيوف والروتوكوالت واأ�سبح همهم ال�ساغل هو 
ال�سرد والرد واإعادة الرد واالن�سغال باإنهاء مكاملة هاتفية مع �سحكة عري�سة 

لترير ان�سغاله.
علي دولة /مهند�ش ورجل اأعمال

عنا�سر �سناعة الأفالم 
متر االأفلم ب�سكل عام �سواًء يف ال�سينما اأو غريها بعدة مراحل قبل اأن يتم 
عر�سها, وال ُبد من املرور على تلك املراحل االأ�سا�سية التي ت�سمى عنا�سر 
على  التاأثري  على  ق��ادر  ناجح  فيلم  ينتج  الفيلم  عنا�سر  وبتكامل  الفيلم, 
النهائي يف اجل��ودة من عدمها ومن عنا�سر  امل�ساهد الذي يكون له احلكم 
�سناعة االأفلم الفكرة هي نواة الفيلم, وميكن اأن ي�ستلهم كاتب الفيلم الفكرة 
والعمل على  االأدبّية  االأعمال  اأحد  االقتبا�ض من  اأو من خلل  ال�سفر  من 

واالأح���داث  ال�سخ�سيات  تكييف 
اأك����ر م��ن��ا���س��ب��ًة للعمل  وج��ع��ل��ه��ا 
العموم  الفكرة يف  املرئي, وت�سم 
ووجدان  عقل  اإىل  ت�سل  ر�سالة 
امل�������س���اه���د حم����اول����ة ال���ت���اأث���ري يف 
ك�سائر  اإيجابية  ب�سورٍة  كلهما 
يبداأ  التح�سري  الفنية.  االأعمال 
الفيلم من مرحلة  زخم �سناعة 
بالعمل  ت���ب���داأ  ال��ت��ي  ال��ت��ح�����س��ري 
على تطوير وحتويل الفكرة اإىل 
للعمل,  منا�سب  �سيناريو مكتوب 
ال�سيناريو  ك��ت��اب��ة  يف  وت����راع����ى 
الفنية  ال��ع��ن��ا���س��ر  م���ن  ال��ع��دي��د 

واحلبكة,  الدرامي,  والت�ساعد  وال�سخ�سيات,  االأح��داث,  ك�سري  املتخ�س�سة 
وتفا�سيل  ال�سخ�سيات  بني  احل��وار  على  ال�سيناريو  يحتوي  كما  والنهاية, 
امل�ساهد واأوقاتها. يختار املخرج فريق عمل من امل�ساعدين, وتكون مهّمتهم 
اأدوار  ب���اأداء  �سيقومون  ال��ذي��ن  واملمّثلني  املنا�سبة  الت�سوير  م��واق��ع  اختيار 
�سخ�سيات العمل, كذلك اال�ستقرار على طريقة الت�سوير وبالتايل االإ�ساءة 
وال�سخ�سّيات,  املكتوب  لل�سيناريو  امللئمة  وامللب�ض  والديكور  لها,  امللئمة 
ويقوم فريق االإنتاج باالإ�سراف على تلبية تلك االحتياجات وموائمة وجودها 
اأوقات الت�سوير املختلفة, ثم التنفيذ الناجح ياأتي بعد التجهيز اجليد  مع 
مرحلة  ت��اأخ��ذ  االأف���لم  اأغ��ل��ب  ويف  التفا�سيل,  ن�سيان  ع��دم  على  واحل��ر���ض 
العتبارات  ب�سرعة  يتم  اأن  يجب  ال��ذي  التنفيذ  م��ن  اأط���ول  وق��ت��اً  التجهيز 
الت�سوير,  مواقع  وجتهيز  الديكورات  ببناء  الفيلم  تنفيذ  ويبداأ  اإنتاجية, 
بحيث يتم ت�سوير جميع امل�ساهد اخلا�سة بكل موقع مع تق�سيمها اإىل اأرقام, 
املونتاج  مرحلة  وه��ي  النهائية  املرحلة  يف  وترتيبها  جتميعها  على  والعمل 
اأف�سل  واختيار  امل�ساهد  برتتيب  املونتري  مب�ساعدة  املخرج  يقوم  واملك�ساج, 
�سورة  اأف�سل  يف  امل�ساهد  اإىل  الفيلم  ي�سل  بحيث  م�سهد,  كل  يف  اللقطات 

مرئية ومنا�سبة الأفكار وروؤية املخرج.
كما ميكن حذف امل�ساهد غري املنا�سبة من الفيلم نهائياً, كذلك يتم يف تلك 
اخلا�سة  امل��وؤث��رات  واإ�سافة  االأ���س��وات  و�سبط  الفيلم  األ��وان  تعديل  املرحلة 
واملو�سيقى الت�سويرية, وي�سع املونتري �سارة املقدمة والنهاية, وبهذا يخرج 

الفيلم يف �سورته النهائية اإىل امل�ساهد.
معاذ الطيب /خمرج

اإدارة املنح 
زمن االختبارات اأو وقت االمتحانات اأو زمن املحن اأو فرتة االبتلءات كلها 
عملة ذات وجهني االأول هو احلدث الذي نتعر�ض له والثاين هو رد فعلنا 
جت��اه ه��ذا احل��دث, كل ما �سبق من م�سميات اخت�سر من وجهة نظري يف 
زمن املنحة فاأي اختبار اأو ابتلء اأو حمنة يف جوهره منحة ربانية اإن اأح�سنا 

التعامل بني وجهي العملة واأدرنا 
لنجعلها  امل��ح��ن��ة  ع��ل��ى  فعلنا  رد 

منحة. 
ومن اأول دالئل االإدارة الناجحة 
ه���و ال���ر����س���ا ب���احل���دث وم����ن ثم 
التفكري يف جميع اأبعاده واأكرنا 
حكمة وح�سن اإدارة �سوف يقي�ض 
امل��ح�����س��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ح��دث اأو 
االبتلء  اأو  امل��ح��ن��ة  اأو  امل�����س��اب 
حماولة  يف  اب����ت����لء  اأك������ر  م����ع 
قدره  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  للتخفيف 
بنجاح  االأزم���ة  اإدارة  ل��ه  ليت�سنى 
يكرهه  �سيء  واأك���ر  املنح  واأك���ر 

 " اإال م��ن رح��م رب��ي ه��و  اجلميع 
املوت" واحلكيم يقي�ض ما ابتلي به اإىل املوت ومن املوؤكد �سيجد املوت اأكر 
لديه  اأن  يعي  قد  بل  ي�سرتجع  اأن  بعد  نف�سه  تهداأ  ل��ذا  نف�سه,  اإىل  واأبغ�ض 
منحة وفر�سة قبل املوت فيحمد اهلل اأن ابتله, فيكون له اخلري ويتمكن من 

اإدارة اأزمته, ويعر املحنة ويخرج منها بعرة ال ح�سرة.
وكان اأحد ال�سحابة االأبرار ر�سي اهلل عنه يقول ِ)اأعرف ر�سا ربي باالبتلء 
اأنني عا�ض وغري مر�سي عني(,  اأعلم  ابتلء  دومنا  اأربعون يوماً  فاإن مرت 
فاحلمد هلل اأن كتب لنا املحن لنحولها بالر�سا وال�سر وح�سن التعامل اإىل 

منح.
حمدي ا�سماعيل 

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود



االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  
Monday  3  January   2022   -  Issue No   1343208

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم االأربعاء املوافق 12 يناير 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

الر�سمي. الدوام  اأثناء  واحلجوزات  البيوع  ق�سم  مراجعة  االعرتا�ض  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#       
1 827646 RANGE ROVER SPORT SALLSAAD4CA755534 G 2619 1849/2018  
2 Nissan Sunny 1.3 KNMCC42H09P713208 D 10873 2019/6834  
3 827687 MITSUBISHI L200 MMBJNKB50CD044835 T 14649 1835/2020  
4 Toyota Camry 4T1BE32K55U016734 G 14927 2018/4805  
5 844877 TOYOTA YARIS MR2KW9F37F1088263 U 16935 2021/1984   
6 Toyota Hiace JTFHX02P780032150 T 17307 2019/1596  
7 861367 AUDI S8 WAUA2BFD7DN016125 F 17688 2020/4149  
8 844066 FIAT ABARTH 595 COMPETIZIONE ZFABFLKH0KJA86168 L 18914 2020/2951  
9 845382 ISUZU FVR JALFVR23MV3000002 C 20431 2019/2520  
10 858023 CATERPILLAR 216 2004 CAT00216H4NZ05628 B 23158 2021/3778  
11 857798 ASHOK LEYLAND FALCON 2015 MB1PBEWA7FE1N6966 B 23307 2021/3778  
12 842384 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE4F5101211 O 23871 2021/468   
13 Nissan Sunny 1.3 MDHBN7AD0GG706486 R 26630 2020/1276  
14 Mitsubishi Pajero JMYLRV95WAJ700434 J 27487 2017/3457   
15 Lexus ES 350 JTHBK1GG7D2070258 L 28353 2019/5349  
16 Kia Rio KNADN5121G6734022 R 28506 2017/198  
17 857880 ASHOK LEYLAND FALCON 2013 MB1PBEJA8DH1D9527 C 29498 2021/3778  
18 607393 Toyota Land Cruiser JTEHJ09JX35075531 C 30699 2021/2274  
19 Kia Carens KNAHG81A1B7332220 L 31140 2015/1981   
20 635771 Ammann AR65 JL7BCE1J2AK014804 J 32557 6215/2019  
21 857796 ASHOK LEYLAND FALCON 2013 MB1PBAJA2DH1D7622 J 32760 2021/3778  
22 607426 Nissan Sunny 2009 JN1FN61C39W101568 I 34027 936/2015  
23 843637 TOYOTA YARIS JTDKW9D3XDD535870 K 34795 2018/2358  
24 842938 TOYOTA HILUX MR0DX6CD0G0201567 C 34840 2021/7    
25 Hyundai H 1 KMHWG81R5EU629685 P 35591 2017/2432  
26 844392 SUZUKI SWIFT MA3ZC6B13GAA32002 K 37460 2021/1331   
27 Toyota Yaris JTDKW9238B5186959 O 39543 2015/2314  
28 Mercedes WDA9HDAB48L285256 I 40082 2016/1321  
29 844878 MITSUBISHI ASX JE4LP21U2HZ701612 T 41629 2021/1857   
30 843878 RANGE ROVER SPORT SALLSAA345A911890 T 41764 2017/502  
31 612918 530    1 42366 2007/4144   
32 645569 Nissan Sentra 2015 MNTBB7A90F6027903 Q 44057 2018/2557  
33 Toyota Corolla JTDBZ42E6AJ048984 G 44830 2015/485   
34 844980 NISSAN MAXIMA JN1CA31S3YT280747 G 46218 2018/1107  
35 651063 TOYOTA YARIS MR2KW9F39F1080231 Q 46288 3062/2018  
36 845388 MAN 233 18 WMAL870559Y029629 A 47380 2018/3992  
37 Mercedes WDA9HDAB08L311562 I 47390 2016/1321  
38 841850 NISSAN SUNNY MDHBN7AD7GG702984 G 47603 2019/2244  
39 844548 NISSAN MAXIMA 1N4AA5AP3DC802840 H 49118 2021/1041   
40 Mitsubishi Pajero JMYLRV93W9J700302 N 50146 2018/4699  
41 857793 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03447 T 52315 2021/3778  
42 Toyota Land Cruiser JTEHJ09J215002621 P 53112 2018/641  
43 Honda CIVIC JHMFD16308S408843 J 53610 2011/1937   
44 Toyota Fortuner MHFYX59G2F8064339 E 53683 2017/1814    
45 857794 ASHOK LEYLAND FALCON 2016 MB1PBEFA5GUAA4514 S 56798 2021/3778  
46 843328 TOYOTA HILUX MR0EW12G0B2029558 N 57681 970/2018  
47 843480 NISSAN TIIDA MNTBC2C94F6006470 W 58345 2020/97   
48 845393 TOYOTA HIACE JTFPX22P6E0047399 P 58515 2020/3410  
49 845617 RENAULT DUSTER VF1HSRCH7GA556893 G 58948 2016/72  
50 Honda CRV JHLRD78856C408891 H 60139 2007/621  
51 843914 HYUNDAI SONATA KMHE241G5FA027549 O 63042 2020/86   
52 861353 AUDI S8 WAUA2BFD6DN019940 U 63267 2020/4149  
53 820722 BONLUCK COOPER LA9C08RW8EBJXK011 U 64311 2021/4147  
54 Honda CRV JHLRE48569C403575 D 67606 2020/2136  
55 Hyundai KMHNM81CX6U200768 U 67691 2015/149  
56 845134 NISSAN SUNNY MDHBN7AD1JG627156 U 69316 2020/2187  
57 843248 MITSUBISHI ASX JE4LP21U1JZ700408 V 69338 2021/108   
58 649901 Daihatsu Pick Up 2010 MHKTC31E5AK003570 I 73256 2018/1313  
59 842696 HYUNDAI H1 KMHWG81R4GU732664 Q 74395 2018/3604  
60 609503 TOYOTA HILUX MR0FR22G880526878 J 75571 2008/177  
61 841496 NISSAN SUNNY MDHBN7AD7FG719282 Q 77148 2020/6047  
62 831628 VOLKSWAGEN JETTA WVWSV1AJ6EM200193 O 77403 2017/557   
63 Toyota Corolla RKLBL9HE6F5238745  78905 2020/6133  
64 Nissan Sunny 1.3 MDHBN7AD6GG733224 E 80274 2016/2406  
65 601262 Mitsubishi CANTER JL6BCE6J58K006350 G 83109 1745/2014  
66 842377 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K1BX708350 D 84212 2019/4113  
67 668910 MITSUBISHI L200 MMBJNKL40GH046811 Q 84631 2659/2019  
68 857789 ASHOK LEYLAND FALCON 2013 MB1PBEJA6DH1D7890 B 86797 2021/3778  
69 841833 DODGE CHARGER RT 2B3LA53H56H449883 H 88660 2016/2791  
70 844751 KIA PICANTO KNABX5124GT141323 R 89170 2020/1018  
71 842645 MAZDA 6 JM7GJ4S3XF1143671 V 89860 2020/133   
72 Toyota Corolla 1.3 RKLBC42EXD5312824 M 93634 2019/720  
73 861343 SCANIA P380 XLEP6X400C5285205 D 93798 2020/4149  
74 Honda CRV JHLRD78876C400842 D 95427 2018/113    
75 845669 GREAT WALL WINGLE LGWCA2197GB613161 D 95710 2020/157    
76 Mitsubishi Pajero JMYLYV95WFJ721833 Q 96002 2020/5393  
77 Renault VF1HSRCH8HA531678 T 97271 2019/5136  
78 844974 TOYOTA YARIS JTDBT923884033196 J 98693 2020/476  
79 857781 Mitsubishi Canter 2013 JL6BCE6J8DK005140 k 31176 2021/3778  
80 857791 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03444 T 52314 2021/3778  
81 857792 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03446 T 52312 2021/3778  
82 857799 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03447 T 52315 2021/3778  
83 857803 MITSUBISHI L200 2015 MMBJNKA50FD020786 G 52313 2021/3778  
84 857768 DAIHATSU DELTA 2005 JD4UV182351067419 A 10820 2021/3778  
85 857770 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12S4GZ040475 R 81862 2021/3778  
86 857771 Mitsubishi Canter 2012 JL7BCE1J8CK007519 I 63143 2021/3778  
87 857776 Mitsubishi Canter 2012 JL7BCE1J6CK007566 I 62664 2021/3778  
88 857807 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12S0GZ045219 s 11509 2021/3778  
89 857814 CAT 216 B 2004 CAT00216T4NZ05634 B 23085 2021/3778  
90 857818 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12S4GZ040461 r 81864 2021/3778  
91 857819 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12S2GZ045206 s 11506 2021/3778  
92 857825 JCB 160 20114 JCB160WSC01804290 C 69477 2021/3778  
93 857834 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12S2GZ045030 e 66904 2021/3778  
94 857835 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12S2GZ045013 M 17520 2021/3778  
95 857836 MITSUBISHI ROSA 2013 JL5B3J6P2DRL10237 J 69792 2021/3778  
96 857838 Nissan Diesel PK 210 2006 JNCPCF0H06AN01336 C 31506 2021/3778  
97 857854 TOYOTA HILUX 2016 MR0DX6CD6G0010378 r 60415 2021/3778  
98 858025 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12SXGZ045194 s 11507 2021/3778  
99 617891 Ford Mustang 1FAFP44451F185841 B 10099 2020/1113  

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم االأثنني املوافق 10 يناير 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

الر�سمي. الدوام  اأثناء  واحلجوزات  البيوع  ق�سم  مراجعة  االعرتا�ض  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#       
1 Toyota Yaris JTDKW923085104182 C 82032 2013/2910   
2 Honda Accord 2.4 JHMCM56566C406677 B 29101 2012/4214   
3 Nissan Tiida MNTBC2C92E6001282 O 60253 2015/2260   
4 Toyota Camry ***************** O 37702 2014/1595   
5 Nissan Tiida JN1CC11C27T003769 H 97606 2010/1887    
6 Mercedes WDB1704491F304437 k 23698 2010/1619   
7 mazda 6 2006 JM7GG32FX61514301 H 13688 2013/1760   
8 lexus ES350 / 2008 JTHBJ46G682251816 K 46342 2011/9296   
9 ford fox 2006 WFOTO35L26LU45673 K 42011 2010/2438   
10 ford edge 2013 2FMDK4AK3DBC60427 O 46435 2015/3296   
11 mercedes e240 2005 WDB2110611A819877 H 3592 2009/5384   
12 MAZDA CX 9 2012 1GNEK18K5SJ329485 B 27871 2013/2769   
13 FORD 1ZVBP8AM4E5203162 T 76436 2020/227   
14 Toyota Yaris JTDKW923X85076665 I 73142 2016/406    
15 Renault Symbol VF14SRAB6GT539150 R 81801 2019/456    
16 Honda CRV 5J6RM3832GL700004 o 90874 2018/212    
17 bmw 740LI 2015 WBAYE4109FD806038 L 26574 2016/743    
18 Mitsubishi Grandis JMYLRNA4W5Z703108 L 59146 2018/2304  
19 Mitsubishi Pajero JMYLRV95WAJ710684 K 10489 2017/2717  
20 Suzuki Ertiga MA3ZE8A16F0282617 F 12408 2017/2910  
21 Chevrolet Spark KLICJ6B15FC705619 H 34144 2018/3216  
22 Honda Odyssey 5KBRL5890CB701885 N/A N/A N/A 2017/2919  
23 Pejo 5008 2011 UF30ESFV5BS009596 N 67081 2017/980  
24 MITSUBISHI PAJERO 2017 JE4MR62N5HJ702717 T 21482 2019/768  
25 ford focus 2006 WF0TD35L86VD46346 i 84760 2017/2282  
26 TOYOTA YARIS JDBW923771043869 G 11514 2018/4414  
27 JAGUAR 205 SAJWA06B39HR30748 H 86873 2019/2101  
28 SUNNY BEAB13520677 T 72321 2015/891  
29 Nissan Xterra 5N1AN0N68EN802675 K 26914 2020/21  
30 Gallober KMXKPE1H22U438729 N/A N/A N/A 2009/118  
31 KMHEB41C5EA602180 H 93359 2020/1612  
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية �سل�سبيل ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3942912 
تعديل ن�سب ال�سركاء 

�ساره م�سطفى حممد عمر من 25 % اإىل %12
تعديل ن�سب ال�سركاء 

هاجر م�سطفى حممد عمر من 24 % اإىل %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

اإ�سافة حممد م�سطفى حممد عمر %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

اإ�سافة يو�سف م�سطفى حممد عمر البحريى %13
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ساهني االمارات للمفرو�سات 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�ستائر ذ.م.م رخ�سة رقم:1080077 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سن حممود قا�سى بور %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلمان �سلطان كاميابى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سليم �سلطان كاميابى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن حممود قا�سى بور

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان  االقت�سادية خلل 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة اميينيت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1481774 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساجى فاداكايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يحيى حممد الذهب اجلنيبى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة اميينيت 
EMINENT BAQALA 

اإىل / بقالة اميينيت - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
EMINENT BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان  االقت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سرتيت 

CN بول لتاجري امللعب رخ�سة رقم:2732759 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كافيه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN و�سط البلد رخ�سة رقم:2938135 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

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

اال�سم التجاري:قفطان كوثر للزياء املغربية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي غرب 4, 0 مبنى ال�سيد �سيف فار�ض غامن

CN 2662673 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات, كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/12/29 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105041369  
- تاريخ التعديل:2021/12/30

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بكتيا للنقليات واملقاوالت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1701550 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ بكتيا للنقليات واملقاوالت العامة 

PAKTIA GENERAL TRANSPORTING & CONTRACTING 
اإىل /بكتيا للعقارات وال�سيانه العامه 

PAKTIA REALESTATE AND GENERAL MAINTINANCE
تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين 4329901

تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سراء وبيع االأرا�سي والعقارات 6810001
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�ساط / حذف مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها 4100002

تعديل ن�ساط / حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة  4923010
تعديل ن�ساط / حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة 4923009

تعديل ن�ساط / حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الرية والبحرية 0910018
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كوندل للنقليات واملقاوالت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4280407 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ح�سه على بوهندى زارعى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ح�سه على بوهندى زارعى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زايد عبا�ض حممد نزير

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة null*null اإىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كوندل للنقليات واملقاوالت العامة ذ.م.م 
GONDAL GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING L.L.C

اإىل /كوندل للنقليات و املقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
GONDAL GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3 يناير 2022 العدد 13432

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3 يناير 2022 العدد 13432
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يف  اإفريقيا  جنوب  برملان  مقر  يف  االأح��د  اأم�ض  �سباح   حريق  اندلع 
مدينة الكاب, ح�سب �سحافيي وكالة فران�ض بر�ض يف املكان.

و�سرح متحدث با�سم خدمات الطوارئ يف املدينة لفران�ض بر�ض اأن 
“ال�سطح ا�ستعل ومبنى اجلمعية الوطنية يحرتق اأي�سا«.

ت�سققات يف  ال�سيطرة على احلريق ولوحظت  تتم  “مل  اأنه  واأ�ساف 
جدران املبنى«.

واندلع احلريق الذي ميتد يف طوابق املبنى حوايل ال�ساعة 03,30 
اللهب  األ�سنة  ,ت�ساهد  اأم�ض  من  مبكر  وقت  ويف  غرينت�ض.  بتوقيت 

و�سحابة كثيفة من الدخان فوق املبنى.
انت�سر  فقد  ك��ب��ريا.  حريقا  ني�سان-اأبريل  يف  �سهدت  ال��ك��اب  وك��ان��ت 
حريق على جبل تيبل اأو جبل الطاولة املطل على املدينة ال�ساحلية 

ودمر كنوزا يف مكتبة جامعة الكاب املرموقة الواقعة على �سفحه.
 

ت�سجيل  االأح���د  اأم�����ض  الهندية   ال�سحة  وزارة  م��ن  بيانات  اأظ��ه��رت 
ال�24  ال�����س��اع��ات  خ���لل  بكوفيد-19  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   27553
املا�سية   و�سط تزايد حاالت االإ�سابة بال�سللة اأوميكرون املتحورة 
من كورونا. ارتفع بذلك العدد االإجمايل حلاالت االإ�سابة بكوفيد-
واأظهرت  اجل��ائ��ح��ة.  ب��دء  منذ  مليون   34.88 اإىل  الهند  يف   19
اإىل  االإج��م��ايل  لريتفع  وف��اة   284 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  بيانات 

.481770

ال  اأن��ه��م  �سامانغاين,  اهلل  اإن��ع��ام  طالبان  حركة  با�سم  متحدث  ذك��ر 
يحتاجون اإىل االعرتاف بهم, لكن العامل هو من يحتاج اإىل ذلك.

, من قبل  اأفغان�ستان  باإمارة  �سامانغاين من عدم االع��رتاف  وح��ذر 
املجتمع الدويل, حيث �سيكون لذلك عواقب وخيمة, طبقا ملا ذكرته 

وكالة “خاما بر�ض” االأفغانية للأنباء اأم�ض االأحد.
اأفغان�ستان,  حاجة  لي�ست   , اأفغان�ستان  باإمارة  “االعرتاف  اأن  وتابع 
باملجتمع  ع�سو  اأفغان�ستان  اأن  حيث  ال���دويل,  املجتمع  حاجة  لكن 

الدويل وامل�ساركة ال�سيا�سية مع اأفغان�ستان �ستفيد اجلميع«.
  تاأتي تلك الت�سريحات, يف الوقت الذي ال تعرتف فيه اأي دولة بعد 
باإمارة اأفغان�ستان , بعد حوايل 5 اأ�سهر االآن من توليها ال�سلطة يف 

البلد.
داخل  االأه���م  الق�سية  ح��ال��ي��اً  ه��و   , اأفغان�ستان  ب��اإم��ارة  واالع����رتاف 
حياة  على  بال�سلب  يوؤثر  بها  االع���رتاف  ع��دم  اأن  حيث  اأفغان�ستان, 

مليني االأ�سخا�ض.

ال��ي��ون��ان مبوجب  ب���ارز يعي�ض يف  اأرم��ن��ي  ت��رك��ي  اأعلنت زوج���ة ك��ات��ب 
ال�سلطات  اأّن  ت��رك��ي  �سجن  م��ن  ف���راره  منذ  م��وؤق��ت  اإق��ام��ة  ت�سريح 

اليونانية اأوقفت زوجها متهيداً لرتحيله.
وقالت اإيرا تزورو يف من�سور على في�سبوك وتويرت اإّن زوجها �سيفان 
ني�سانيان, وهو عامل لغويات ومدّون يبلغ من العمر 66 عاماً, اأوقف 
اليونانية  ال�سلطات  رف�ست  اأن  بعد  اخلمي�ض  �سامو�ض  ج��زي��رة  يف 

جتديد ت�سريح اإقامته.
كان  اإذا  ما  االثنني  اليوم  �ستقّرر   �سامو�ض  يف  حمكمة  اأّن  واأ�سافت 

�سريّحل اإىل تركيا اأو اأرمينيا.
ومل توؤّكد ال�سرطة اليونانية يف احلال هذه املعلومات. وكان ني�سانيان 
من�ساآت  بناء  بتهمة  اأدي��ن  بعدما   2014 يف  تركيا  يف  ال�سجن  اأودع 
اأّنها اأتت عقاباً له على انتقاداته  خلفاً للقانون, وهي ق�سية يوؤّكد 

ال�سريحة للقيود املفرو�سة على حرية التعبري يف بلده.
يف  اللجوء  وطلب  احلرا�سة  ال�سديد  �سجنه  من  ه��رب   2017 ويف 

اليونان.
و�سبق لهذا الكاتب اأن اأُدين يف تركيا بتهمة التجديف بعدما ن�سر يف 
2012 مقالة داف��ع فيها عن فيلم م�سيء للنبي حممد  مدّونة يف 

اأثار احتجاجات غا�سبة حول العامل.
اإذا  تركيا  اإىل  اأ�سخا�ض  ترحيل  اليونانية  املحاكم  ترف�ض  ما  وع��ادة 
لل�سطهاد  تعّر�سهم  خطر  البلد  هذا  يف  يواجهون  اأّنهم  اأّك��دوا  ما 

ب�سبب اآرائهم.

عوا�صم

جوهان�سبريغ

نيودلهي

كابول

�أثينا

 م�سوؤول �سحي : تزايد االإ�س�ب�ت ب�أوميكرون 
يف اإ�سرائيل قد يوؤدي ملن�عة القطيع 

•• القد�س-رويرتز

قال كبري م�سوؤويل ال�سحة يف اإ�سرائيل االأحد اإن زيادة االإ�سابات ب�سللة 
اأوميكرون املتحورة من فريو�ض كورونا قد توؤدي اإىل و�سول اإ�سرائيل اإىل 

مناعة القطيع مع ا�ستمرار ارتفاع االإ�سابات اليومية.
االإ���س��اب��ات بفريو�ض  زي��ادة  اإىل  ال��ع��دوى  اأوم��ي��ك��رون �سديد  واأدى متحور 
االإ�سابات يف  اإىل  روي��رتز  بيانات  وت�سري  العامل.  اأنحاء  كورونا يف جميع 
يزيد  ما  اكت�ساف  مت  حيث  قيا�سي  مل�ستوى  و�سلت  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
قليل عن مليون اإ�سابة يوميا بني 24 و 30 دي�سمر كانون االأول. ولكن 

عدد الوفيات مل يرتفع مما يثري اآماال باأن ال�سللة اجلديدة اأقل فتكا.
الت�سدي  ك��ان��ون االأول م��ن  دي�����س��م��ر  اأواخ�����ر  اإ���س��رائ��ي��ل ح��ت��ى  ومت��ك��ن��ت 
االآن  االإ�سابة  معدالت  وت��رية  ت�ساعد  مع  ولكن  ما  حد  اإىل  الأوميكرون 
من املتوقع اأن ت�سل االإ�سابات اليومية اإىل م�ستويات قيا�سية يف االأ�سابيع 

الثلثة املقبلة.
وقال نحمان اآ�ض املدير العام لوزارة ال�سحة اإن هذا قد يوؤدي اإىل ح�سانة 

القطيع.
وقال اآ�ض لراديو 103 اف ام “التكلفة �ستكون اإ�سابات كثرية جدا«.

اإىل مناعة  ت�سل  للغاية حتى  االأع��داد مرتفعة  تكون  اأن  “يجب  واأ�ساف 
القطيع. هذا ممكن لكننا ال نريد الو�سول اإليه عن طريق العدوى , نريد 

اأن يحدث نتيجة تطعيم الكثري من النا�ض«.

�سحف عربية: اأزم�ت2021 ال�سي��سية ت�سدد قب�سته� يف الع�م اجلديد

يف 2022.. اأي »ع�س� �سحرية« �ستتوىل م�سري الليبيني؟

م�سر تت�سلم من اأمريك� 1.5 مليون جرعة من لق�ح ف�يزردول البلق�ن ترزح حتت وط�أة هجرة اأبن�ئه� 
•• القاهرة-وكاالت

رحبت ال�سفارة االأمريكية لدى م�سر, بو�سول 1.5 مليون جرعة اإ�سافية من لقاح فايزر اإىل القاهرة. 
واأ�سافت ال�سفارة االأمريكية, اأن هذه الهدية تعك�ض التزام الواليات املتحدة امل�ستمر لدعم م�سر يف 
مواجهة هذه االأزمة ال�سحية العاملية. واأ�سارت القائمة باأعمال ال�سفري االأمريكي نيكول �سامبني اإىل 
اأن ت�سليم 1.5 مليون جرعة اأخرى من لقاح فايزر اإىل ال�سعب امل�سري  يعني اأن الواليات املتحدة 
قد وفرت حتى االآن بال�سراكة مع مبادرة كوفاك�ض, اأكر من 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا 

مل�سر.
واأ�سافت �سامبني اأنه �سيتم اإر�سال هذه اجلرعات من لقاح فايزر اإىل مرافق وزارة ال�سحة وال�سكان 
يف القاهرة وتخزينها يف معدات التخزين فائقة الرودة التي متولها اليوني�سف وامل�ستخدمة ح�سرياً 
للقاح فايزر. واأو�سحت اأنه �سيتم توزيع هذه اجلرعات على مراكز التطعيم يف جميع اأنحاء البلد, 

حيث �سيتم توفريها للمواطنني امل�سريني واملقيميني.

البالغ عدد  البلد  لهذا  اال�ستثمارات �سربة  وانعدام  االقت�سادي 
�سكانه حاليا 1,8 مليون ن�سمة, خلل 30 عاما من ا�ستقلله. 
ويقول مدير مكتب االإح�ساء الوطني اأبو�ستول �سيموف�سكي “اإذا 
كان عدد �سكان بلد ما 2,4 مليون ن�سمة غادر اأكر من ربعهم, 

ال بد من القلق اإزاء ما يح�سل«.
عن  كلم   164( فالندوفو  مثل  �سغرية  وب��ل��دات  ق��رى  وت��وف��ر 
الطموح  لديهم  يدفع مبن  ما  الوظائف  القليل من  العا�سمة( 

والقدرة على البحث يف اأماكن اأخرى.
ويقول رئي�ض البلدية املنتخب حديثا بريو كو�ستادينوف البالغ 
ُدمرت  ال�سباب  “معنويات  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  عاما   33
يف  والبقاء  للكفاح  احلما�سة  “ُفقدت  وي�سيف  منهجي”  ب�سكل 

الوطن«.

من  باملئة   90 من  اأك��ر  مداخيل  ترتبط  وحدها  فالندوفو  يف 
االأهايل بالزراعة, القا�سم امل�سرتك يف اأنحاء مقدونيا ال�سمالية.

بويان  فالندوفو  يف  ال�سبابي  البلدي  املجل�ض  يف  الع�سو  وق��ال 
نيكولوف )24 عاما( “خم�سة من زملئي يف ف�سل درا�سي من 

20 تلميذا, �سافروا اإىل اخلارج مع عائلتهم«.
وتقدم هذه الروايات �سورة وا�سحة عن م�ستقبل هذا البلد.

اأج��ري يف مقدونيا  اإح�ساء �سكاين  االأول��ي��ة الآخ��ر  االأرق���ام  تقدر 
من  باأكر  تراجع  ال�سكان  عدد  اأن  اأيلول-�سبتمر  يف  ال�سمالية 

200 األف ن�سمة منذ 2002.
كثريون  اأم��ل   1991 يف  يوغو�سلفيا  وتفكك  اال�ستقلل  منذ 
اأن يقدم االن�سمام للحتاد االأوروب��ي خ�سبة خل�ض ووعود  يف 

مب�ستقبل اأكر اإ�سراقا.

•• فالندوفو-اأفب

بلدة  يف  م��ق��ف��رة  �سبه  و����س���وارع  م��ه��ج��ورة  م��ت��اج��ر  م�ساهد  تنبئ 
فالندوفو مبقدونيا ال�سمالية بواقع احلياة فيها بعد اأن غادرها 
�سبابها باأعداد كبرية اأمل يف حياة اأف�سل يف اخلارج. وعلى غرار 
العديد من املناطق الفقرية يف جنوب �سرق اأوروب��ا, جتل�ض هذه 
موقوتة  دمي��وغ��راف��ي��ة  قنبلة  على  ال��ف��ق��رية  البلقانية  ال��دول��ة 
والهجرة  ال����والدات  ن�سبة  وت��راج��ع  ال�سكان  �سيخوخة  تغذيها 

اجلماعية.
ال�سنوات  يف  �سكانها  من  باملئة   10 ال�سمالية  مقدونيا  خ�سرت 
الع�سرين املا�سية. وقرابة 600 األف مقدوين يقيمون حاليا يف 
اخلارج وفقا الأرقام البنك الدويل واحلكومة. و�سدد تدهور النمو 

•• عوا�صم-وكاالت

االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  ا�ستقبلت 
املا�سي,  العام  ب��اأزم��ات  اجلديد  العام 
فمن ال�����س��ودان ال���ذي ال ي���زال يعاين 
زالت  التي ما  ليبيا  اإىل  انقلب  اآث��ار 

حتاول تخطي مرحلة االنتخابات.
ووف���ق���اً ل�����س��ح��ف ع��رب��ي��ة ف�����اإن امللف 
اليمني ال زال م�ستعًل, فيما ال تزال 
تون�ض حتاول تخطي مرحلة الف�ساد 
التي خلفها حكم االإخوان, ف�سًل عن 
اأذرع  تف�سي  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي  لبنان 
الدولة  ح��ك��م  يف  اهلل  ح��ك��م  ميلي�سيا 

التي تعاين اقت�سادياً.

ت�سدد اإيراين
وق����ال ال��ك��ات��ب حم��م��د ال��رم��ي��ح��ي يف 
االأ�سط  ال�����س��رق  ب�سحيفة  ل��ه  م��ق��ال 
يف  ال�����س��ائ��د  ه���و  ال��ي��ق��ني  “عدم  اإن 
ال��ف�����س��اء ال��ع��رب��ي ال�����س��ي��ا���س��ي, حيث 
بعد  الثانية  الع�سرية  العرب  يدخل 
اآثاره  زال��ت  وما  العا�سف”  “الربيع 

املدمرة تتفاعل يف عدد من املجتمعات العربية خمّلفة 
دماراً هائًل يف بع�سه ي�سعب التكهن مباآالته يف العام 

اجلديد«.
“على النطاق االإقليمي حدث تغري ن�سبي  اأنه  واأو�سح 
من  الغالب  يف  الفائت,  العام  االإي���راين  الهرم  اأعلى  يف 
التغري  ه��ذا  مع  اختفت  وق��د  ت�سدد  اإىل  ن�سبي  ت�سامح 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ب���ني ج��م��اع��ة امل��ر���س��د وجماعة 
اأن  ي��رى  البع�ض  واح���دة.  جماعة  فاأ�سبحت  الرئي�ض, 
هذا التوحد خر جيد؛ اإذ ال تتعدد ال�سيا�سات يف راأ�ض 
الهرم, وبالتايل ت�سبح قادرة على اتخاذ القرار ال�سعب! 
الت�سدد”,  اإىل  توجهاً  التوحد  ه��ذا  يف  ي��رى  والبع�ض 
م�سرياً اإىل اأن اإيران �سيا�سياً و�سحياً واقت�سادياً )وهو 
ب��داأ ذلك  وق��د  الليقني,  االأه���م( غاط�سة يف بحر من 
ُي�سمع يف عدد من القطاعات ال�سعبية يف العام املا�سي 
اأكر من مكان والأكر  �سعبية يف  ا�سطرابات  وحدثت 
من قومية يف الدولة االإيرانية, هذه اال�سطراب جتعل 
من متحذ القرار يف طهران يقّر ب�سرورة الو�سول اإىل 
تدر  اأن  خللها  م��ن  يتوجب  التي  الت�سوية  م��ن  �سيء 
مااًل �سريعاً اإىل اخلزينة حتى لو مت التنازل عن بع�ض 
اأم���ر ال جت��د االإدارة يف ط��ه��ران حرجاً  امل��ط��ال��ب, وه��و 

•• طرابل�س-وكاالت

حكومة  اأدت   ,2021 مار�ض   15 يف 
الوحدة الوطنية يف ليبيا برئا�سة عبد 

احلميد دبيبة اليمني الد�ستورية اأمام جمل�ض النواب. 
ح�سيلة  الليبيون  يراجع  اأ�سهر,   9 م��رور  وبعد  اليوم, 

هذه احلكومة.
ممثلني  بح�سور  الد�س����������تورية  اليمني  اأداء  وك����ان 
“تهيئ�������ة  ووا�س�������ح  معل�������ن  واله�����دف  دوليي��������ن, 
امل�س������هد الليبي الإج�����راء انتخاب���ات بنهاي�����ة 2021”, 
الداخلية  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  اأخ��������������������رى  م��ه�����������������ام  اإىل  اإ����س���اف���ة 

واخلارجية.
وخلل الثلث االأول من ال�9 اأ�سهر, ا�ستطاعت احلكومة 
االحتفاظ  ع��ل��ى  ع����لوة  م���وؤث���رة,  دول  ع��ل��ى  االن��ف��ت��اح 
زيارات  �سل�سلة  يف  جت�سد  خ��ا���س��ة,  اإقليمية  ب��ع��لق��ات 
ا�ستقبلتها  وزي��ارات  احلكومة,  رئي�ض  بها  قام  خارجية 

ليبيا.
كما مهدت احلكومة الإجراء امل�ساحلة بت�سكيل مفو�سية 
عليا لها, لكن يف نهاية الفرتة, اإىل اأي مدى ا�ستطاعت 

حتقيق مهامها؟.

ف�سل الهدف الأ�سا�سي
يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�سي الليبي, ح�سني مفتاح, ل� 
اإنه رغم امليزانية غري امل�سبوقة  “�سكاي نيوز عربية”, 
التي ر�سدت لهذه احلكومة, وجتاوزت  ليبيا  تاريخ  يف 
100 مليار دينار, مل ت�ستطع اإجناز الهدف االأ�سا�سي 

لها وهو االنتخابات.
“ان�سغلت مبلفات  اأن احلكومة  اإىل  واأرج��ع مفتاح هذا 
ثانوية جعلتها تت�ستت عن الهدف االأ�سا�سي, ما جعلها 

تهدر الوقت واملال والفر�سة«.
والكهرباء  كالطاقة  م�سكلت  مع  التعاطي  اأن  واعتر 

العراقيل البادية يف االأف��ق, كان مثرياً للهتمام. ومل 
يكن مفاجئاً اأن ينتهي االأمر يف نهاية املطاف اإىل خروج 

القطار عن ال�سكة«.
امل�سوؤولية  يتقا�سم  باأ�سره  ال��دويل  املجتمع  اأن  واأك���دت 
ع��ن ه���ذا ال��ف�����س��ل ال���ذري���ع. ف��ه��و مل ي��ظ��ه��ر ت��ب�����س��راً اأو 
عزمية �سلبة يف �سعيه للتقدم بامل�سار. وف�سل يف اإخراج 
قبل  الليبية  امليلي�سيات  وكبح جماح  االأجانب  املقاتلني 
يناير  يف  برلني  قمة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  االنتخابات, 
2020 دعت بكل و�سوح اإىل “حل اجلماعات امل�سلحة 

وامليلي�سيات يف ليبيا ونزع �سلحها«.

ف�سل لبناين
اجلمهورية  ب�سحيفة  مقال  يف  �سعرتي  رن��ى  واعترت 
باالأ�سواأ  ُو����س���ف  ال����ذي   2021 “عام  اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
دون  م��ن  يغيب  لبنان,  يف  ومعي�سياً  ومالياً  اقت�سادياً 
الذي  فلبنان  اأف�سل,  جديد  ع��ام  بانطلق  اأم��ل  بارقة 
ع��ام��ني, مل  منذ  ويحت�سر  م��ر���ض ع�سال  م��ن  ي��ع��اين 
مبا  فعلياً,  مبعاجلته  البدء  بعد  عنه  امل�سوؤولون  يقّرر 
يوؤ�ّسر اىل تدهور حالتهااأكر يف العام 2022, يف حال 
مل ُي�سر اىل االإ�سراع يف تطبيق االإ�سلحات املطلوبة, 

وو�سع البلد على م�سار التعايف«.

فيه؛ الأنها قادرة على ترير ذلك التنازل, بل واإظهاره 
جلمهورها على اأنه انت�سار كما تعودت.

امللف الليبي
االأزمة  ا�ستمرار  اإىل  اللندنية  العرب  واأ�سارت �سحيفة 
يف  ال�سائدة  الفو�سى  خ�سم  يف  اأن��ه  مو�سحة  الليبية, 
تنظيم  اإمكانية  اآم��ااًل كبرية على  اأح��د  يعلق  ليبيا, مل 
الرابع  ليوم  املحدد  موعدها  يف  الرئا�سية  االنتخابات 
والع�سرين من دي�سمر املا�سي, اإىل حد اأن اأحد اخلراء 
باأنه مثل من  االآيل للنهيار  امل�سار  االأوروبيني و�سف 
البطيئة”,  بال�سور  قطار  حل��ادث  ت�سجيًل  “ي�ساهد 
اأي جهة  ال��رغ��م م��ن ع��دم اع���رتاف  اأن���ه على  مو�سحة 
فاعلة حملية اأو اأجنبية مب�سوؤوليتها عن هذا االإخفاق, 

اإال اأن امل�سوؤولية كانت م�سرتكة اإىل حد كبري.
والواليات  الغربية,  ال��دول  “جعلت  ال�سحيفة  وقالت 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى وج����ه اخل�����س��و���ض, االن��ت��خ��اب��ات وعلى 
راأ�سها.  على  تكن  مل  اإن  اأول��وي��ات��ه��ا  مقدمة  يف  ال���دوام 
منط  ه��و  انتخابية  معايري  و�سع  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
اإال  الدولية,  االأزم���ات  حلل  املبذولة  اجلهود  يف  معتاد 
املتحدة على  االأمم  املدعوم من  االأمريكي  االإ�سرار  اأن 
ب��ال��رغ��م من  اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات الليبية يف م��وع��ده��ا, 

�سبهات ف�ساد
النائب  ب��اإج��راءات  تفاجوؤوا  الليبيني  اأن  مفتاح  ويتابع 
احلكومة,  واأن  معهم,  للتحقيق  وزراء  ب��اإي��ق��اف  ال��ع��ام 
الوفاق  حكومة  من  ورثتها  التي  الثقيلة  الرتكة  رغم 
اتهامات  “ت�سوبها  حلكومة  حتولت  اأنها  اإال  ال�سابقة, 

بالف�ساد«.
يكون  اأن  العجيبة  امل��ف��ارق��ات  “من  ف��اإن��ه  وب��ت��ع��ب��ريه, 
التنمية  عن  امل�سوؤولني  من  بوزيرين  ا  خا�سً االإي��ق��اف 

اأن الطلب ينخف�ض على  بامل�سكنات, ورغم  “اأ�سبه  كان 
اأن  اإال  ال�ستاء,  ف�سل  خلل  اإفريقيا  �سمال  يف  الطاقة 

م�سكلة الكهرباء عادت وبقوة«.
وف��ي��م��ا ي��خ�����ض امل��ل��ف االأ����س���ع���ب, وه����و وج����ود القوات 
“جاء  ب��اأن��ه  معه  احلكومي  التعامل  و�سف  االأجنبية, 
على غري املاأمول, فقد اآثرت احلكومة اأن ترر يف بع�ض 
حكومات  مع  باتفاقيات  اأجنبية  ق��وات  وج��ود  االأح��ي��ان 

�سابقة«.

واأو�سحت اأنه منذ اندالع االأزمة املالية 
اأّن  2019, ظّن اللبنانيون  يف العام 
ال��ع��ام 2020 ه��و اال���س��واأ ال���ذي مّر 
ليعّمق   2021 ال��ع��ام  ف��اأت��ى  عليهم, 
 80 وي�سع  ويفاقمها  اك��ر  االأزم����ة 
الفقر,  خ��ان��ة  يف  اللبنانيني  م��ن   %
املئة من  90 يف  وُيفقدهم اكر من 
قيمة  تدهور  مع  ال�سرائية  قدرتهم 

رواتبهم واجورهم.
واأ�سافت اأن “البنك الدويل اعتر اأّن 
االأزمة يف لبنان ُتعّد واحدة من اأ�سواأ 
اق��ت�����س��ادي��ة يف العامل  اأزم�����ات  ث���لث 
م��ن��ذ 1850, ول��ك��ن ه���ذا االم���ر مل 
القرار  وا�سحاب  ال�سيا�سيني  يحّفز 
ع��ل��ى اإط����لق االإ����س���لح اجل����ّدي, بل 
وا�سلوا التعطيل, غري اآبهني بتدهور 
الو�سع االقت�سادي واملعي�سي, ليغيب 
ب��وادر على  2021 من دون اي  ع��ام 
واالإ�سلح,  ال��ت��ع��ايف  م�����س��ار  ان��ط��لق 
اكر  بتدهور  الت�ساوؤم  ن�سب  وترتفع 

يف العام 2022«.

تغيري مت�سارع
واأ�سارت �سحيفة الغد االأردنية اإىل اأن ال�سرق االأو�سط 
يتغري بت�سارع مل يحدث منذ عقود طويلة, حتى عند 
مل  ال��ب��اردة  احل��رب  وانتهاء  ال�سوفيتي  االحت��اد  انهيار 
اأنه  مو�سحة  االآن,  يحدث  كما  االو�سط  ال�سرق  يتغري 
واال�ستقرار  واإ���س��رائ��ي��ل  النفط  م�سالح  كانت  اآن����ذاك, 
ق���واع���د العمل  ل���درج���ة ان  ل��ل��ع��امل  االق��ل��ي��م��ي م��ه��م��ة 
ال�سيا�سي مل تتغري يف االقليم, بل حدث تغيري لفرتة 
حم�����دودة ب��ع��د ت��ف��ج��ريات اي���ل���ول االره���اب���ي���ة, عندما 
ال�سرق  م��ع  للتعامل  خم��ت��ل��ف��اً  من���وذج���اً  ال��ع��امل  ت��ب��ن��ى 
قاعدة  اجل��دد من  املحافظون  وقتها  واأع��ل��ى  االأو���س��ط, 
ولي�ض  احلقيقي  اال���س��ت��ق��رار  جتلب  الدميقراطية  اأن 
اأخفقت يف جلب  التي  الدميقراطية  ال��دول غري  دع��م 
عقر  يف  اإرهابية  تفجريات  النتيجة  وكانت  اال�ستقرار, 

العامل الداعم للدول الدكتاتورية يف ال�سرق االأو�سط.
اأدركت  ال�سرق االو�سط  اأن دول  اإىل  واأ�سارت ال�سحيفة 
لهم,  بالن�سبة  خمتلفاً  �سيا�سياً  كياناً  باتت  اأمريكا  اأن 
من  االإقليمي  اال�ستقرار  على  باحلفاظ  مهتمة  واأنها 
خلل القيادة من اخللف, وغري معنية ب�سراعات �سرق 

اأو�سطية ال تنتهي.

الب�سرية واالأخلق فيها, وهما وزيرا 
الثقافة والتعليم«.

دي�سمر   29 ال��ع��ام  النائب  واأ���س��در 
االحتياطي  باحلب�ض  ق��رارا  املن�سرم 
توغي,  املعرفية مروكة  والتنمية  الثقافة  وزيرة  على 
وتزوير  منافع  على  باحل�سول  يتعلق  ف�ساد  وقائع  يف 
م�ستندات تتعلق باأوجه �سرف املال العام, بح�سب بيان 

من�سوب ملكتب النائب العام.
املحلل ال�سيا�سي الليبي, كامل املرعا�ض, يحمل احلكومة 
م�سوؤولية “تعطيل” اأعمال اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة 
املرتزقة  واإخ����راج  اجلي�ض  موؤ�س�سة  لتوحيد   )5+5(
والقوات االأجنبية, واإجراء االنتخابات, واأنها “اأهملت” 

ملف امل�ساحلة الوطنية, ح�سب تعبريه.
“كحكومة  تبقى  اأن  اأرادت  اأنها  العتقاده  ذل��ك  واأرج��ع 
اأمر واقع”, رغم و�سول تدين اخلدمات اإىل العجز عن 

توفري الكتاب املدر�سي.

»الع�سا ال�سحرية«
وم���ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��دي��د, ي���رى ح�سني م��ف��ت��اح, اأنه 
م�ساكل  حتل  اأن  ميكنها  �سحرية  ع�سا  هناك  كانت  اإن 
الليبيني يف هذه ال�سنة, �ستكون الليبيني اأنف�سهم, واأن 
حل م�سكلتهم �سيكون حقيقة اإذا ما مت ا�ست�سارتهم يف 

كيفية حلها.
�ستيفاين  بيد  ال�سحرية  الع�سا  اأن  اآخ���رون  ي��رى  فيما 
التي  املتحدة  ل��لأمم  العام  االأم��ني  م�ست�سارة  وليامز, 
يان  املنظمة,  مبعوث  ا�ستقالة  بعد  ليبيا  ملف  تولت 
كوبيت�ض, وهو ما يعلق عليه كامل املرعا�ض باأنها ع�سا 
“�ستبقى عاجزة عن تقدمي حلول تعيد اال�ستقرار؛ الأن 
امل�ست�سارة تريد اأن تكون ليبيا حتت الهيمنة االأمريكية, 
ولكن ذلك لن يكون �سهل لتعار�سه مع م�سالح قوى 

اأخرى«.

تعبئة من اأجل حي�ة اأ�سري فل�سطيني م�سرب عن الطع�م  •• القد�س-اأفب

عرت منظمات دولية وفل�سطينية 
اأم�������ض االأح�����د ب�ساأن  ع���ن ق��ل��ق��ه��ا  
حالته  فل�سطيني  اأ����س���ري  م�����س��ري 
من  اأك�����ر  ب��ع��د  جدا”  “خطرية 
اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر م���ن االإ�����س����راب عن 

الطعام.
وينازع ه�سام اأبو هوا�ض الذي ينتمي 
اإىل حركة اجلهاد االإ�سلمي, املوت 
امل�����س��رب ع���ن ال��ط��ع��ام م��ن��ذ اأكر 
على  احتجاجا  اأ�سهر  خم�سة  نحو 

اعتقاله االإداري.
هوا�ض  اأب��و  ب��اأن  ا�سرائيل  وت�ستبه 
على علقة بهجمات �سدها. وقد 

ب���داأ اإ���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام يف اآب/
اأغ�سط�ض املا�سي.

وقال املتحدث با�سم مركز �سامري 
اأبو  اإن ح��ال��ة  اأف��ي��ي��ل  ال��ط��ب��ي ل��ي��اد 

هوا�ض “�سعبة ومعقدة«.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا, اأك����دت االأح����د اأك���دت 
هوا�ض  اأب��و  زوج��ة  حريبات  عائ�سة 
حالة  اأن  ب���ر����ض  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة 

زوجها “خطرية جدا جدا«.
التي  االأ�����س����ري  زوج������ة  واأ�����س����اف����ت 
امل�ست�سفى  يف  معه  حاليا  تتواجد 
و�سط اإ�سرائيل, اأن زوجها يف حالة 

وقالت “كان  “غيبوبة متقطعة”. 
يتحدث هم�سا لكن منذ االأم�ض ال 
ي��ع��رف م���اذا يدور  اأب���دا وال  ينطق 
اأنه  الزوجة  واأ�سافت  حوله«.  من 
�سيكون  اإ���س��راب��ه  اأن��ه��ى  اإذا  “حتى 

لديه م�ساكل �سعبة«.
لل�سليب  الدولية  اللجنة  واأك���دت 
“قلقها  ال�سبت  ب��ي��ان  يف  االأح��م��ر 
احل����ال����ة  ت�����ده�����ور  اإزاء  ال����ب����ال����غ 
الفل�سطيني.  للأ�سري  ال�سحية” 
حالة  يف  ه��وا���ض  “اأبو  اإن  وق��ال��ت 
متابعة  اإىل  ب��ح��اج��ة  وه���و  ح��رج��ة 

من  حم�������ذرة  خمت�سة”  ط���ب���ي���ة 
“فقدانه احلياة«.

واأبو هوا�ض )40 عاما( من مدينة 
اخلليل  مل��ح��اف��ط��ة  ال��ت��اب��ع��ة  دورا 
املحتلة,  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  ج��ن��وب 

ومتزوج واأب خلم�سة اأطفال.
املعتقل  الفل�سطيني  االأ���س��ري  وب��داأ 
م���ن���ذ ت�������س���ري���ن االأول/اأك������ت������وب������ر 
الطعام  ع����ن  اإ�����س����راب����ا   ,2020
االإداري  اع��ت��ق��ال��ه  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 

دون تهمة اأو حماكمة.
من  م����وروث  االإداري  واالع��ت��ق��ال 

االن���ت���داب ال��ري��ط��اين ق��ب��ل العام 
اإ�سرائيل مبوجبه  1948, وت�سع 
املعتقل يف ال�سجن من دون توجيه 
ل��ه. وت����رتاوح مدة  تهمة وا���س��ح��ة 
اإىل  ثلثة  م��ن  االإداري  االعتقال 
�ستة اأ�سهر مع قابلية التمديد كما 

يحدث يف كثري من احلاالت.
وحذر نادي االأ�سري الفل�سطيني يف 
بيان نقل عن املحامي جواد بول�ض 
مفاجئة”  وف����اة  “احتمالية  م��ن 

الأبو هوا�ض.
الداخلي  االأم�����ن  ج��ه��از  ي���رد  ومل 

)ال�������س���اب���اك( على  االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
ا���س��ت��ف�����س��ارات ف��ران�����ض ب��ر���ض حول 

التهم املوجهة الأبو هوا�ض.
اأب�������و ه����وا�����ض اأن  وق����ال����ت زوج�������ة 
“التما�سا  �سيقدم  بول�ض  حماميه 
م�ستعجل للمحكمة العليا يرفقه 
بتقارير وزارة ال�سحة الفل�سطينية 
وجلنة  ح��دود  بل  اأطباء  ومنظمة 

ال�سليب االأحمر للإفراج عنه«.
العليا  االإ�سرائيلية  وكانت املحكمة 
ال�سهر  ����س���اب���ق  وق�����ت  يف  رف�������س���ت 
املا�سي “التما�سا تقدم به املحامي 
جواد بول�ض طلبا بتعليق االعتقال 
هوا�ض”,  اأب����و  للمعتقل  االإداري 

ح�سب نادي االأ�سري.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• ماريونفانرنرتغم

   هذا العام, �سيتعر�ض االحتاد االأوروبي اإىل ق�سف 
الداخل مع  �سديد: من اخل��ارج مع بوتني؛ وم��ن 
اأوربان وموراويكي؛ وبني االأ�سدقاء حول الثلثي 

اجلديد ماكرون-�سولتز-دراجي.
   لرتبطوا اأحزمتكم: اىل جانب املجهول الكبري, 
على غرار تطورات اأزمة كوفيد ونتائج االنتخابات 
الرئا�سية الفرن�سية, جتد اأوروبا نف�سها يف مواجهة 
املختلفة, دبلوما�سية  ن��ادرة مع عدد من احل��روب 
وداخلها,  ح��دوده��ا  خ��ارج  ع�سكرية,  اأو  جت��اري��ة  اأو 
و�سيكون على فرن�سا عبور عدة مناطق م�سطربة, 
هي التي تتوىل رئا�سة االحتاد االأوروبي حتى 30 

يونيو.

تهديدات بوتني
   احلرب من اخلارج لها ا�سم: فلدميري بوتني. 
اإ�سعاف  ل��ط��امل��ا ح��ر���ض ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي ع��ل��ى 
االحت�����اد االأوروب��������ي -م����ن خ����لل دع����م االأح�����زاب 
ومن  منهجي,  ب�سكل  الأوروب���ا  املناه�سني  وال��ق��ادة 
لهجمات  ال�سمني  االأخ�سر  ال�سوء  منحه  خلل 
اإل��ك��رتون��ي��ة ���س��د ال����دول االأع�����س��اء, وع���ر اإظهار 
ازدرائه ملوؤ�س�سات بروك�سل. اإنه يرف�ض اأن ت�ستفيد 
الرو�سي  العامل  من  طبيعي  كيان  وه��ي  اأوكرانيا, 
يف نظره, من “ال�سراكة ال�سرقية” التي اأبرمتها 
ك��ي��ي��ف م��ع االحت����اد االأوروب�������ي, وال اأن ت��ع��ّر عن 
رغبتها يف ربط البلد بالدميقراطية الليرالية, 

واالأ�سواأ من ذلك, االندماج يف الناتو.
   اإن بوتني يعتر اأن تفكك االحتاد ال�سوفياتي كان 
ويريد تعديل  “اأكر كارثة يف القرن الع�سرين”, 
القارة  ن�ساأ منذئذ يف  الذي  اال�سرتاتيجي  النظام 

العجوز. 
وبعد �سم �سبه جزيرة القرم عام 2014 -يف حتد 
للقواعد الدولية التي تن�ض على احرتام احلدود 
ال��ق��ائ��م��ة -ي���ه���دد جم����ددا ���س��ي��ادة اأوك���ران���ي���ا بقوة 

ع�سكرية مثبتة على حدود البلدين.
   وه��ك��ذا ي��ج��د االحت����اد االأوروب�����ي نف�سه جمرا 
املفاو�سات  باأن ي�ساهد, بل حول وال قوة ومذلة, 
التي جتري يف غيابه بني مو�سكو ووا�سنطن حول 
الهيكل االأمني يف اأوروبا, والتي تتعلق بنزاع م�سلح 
اأبوابه.  على  ال��واق��ع��ة  اأوك��ران��ي��ا,  ب��ل��د,  يف  حمتمل 
�ساخرا  بوتني  اأطلقه  اختبار وحت��ّد ج�سيم  وه��ذا, 

على “اأوروبا كقوة«.
اإىل ج��ان��ب ال��زع��ي��م القومي  ب��وت��ني ه���ذا,     نف�ض 
نار  يوؤججان  دودي��ك,  ميلوراد  البو�سني  ال�سربي 
احلروب يف يوغو�سلفيا ال�سابقة التي مت اإخمادها 
ال�سغط  بوتني  يزيد  اأخ���رى,  وم��رة  �سيئ.  ب�سكل 
على االحت��اد االأوروب��ي ب�سهولة اأك��ر, الأن��ه يزوده 

يف  �سلطته  وي�ستخدم  الغاز  من  احتياجاته  بثلث 
اأ�سعار الطاقة.

مهاجمة اأوروبا من الداخل
   احلرب االأك��ر تعقيًدا, �سُتخا�ض داخل االحتاد 
االأوروبي. اأواًل مع االأعداء املعلنني: بولندا واملجر. 
�سرعت حكومتا ماتيوز موراويكي وفيكتور اأوربان 
ذكي  م�سروع  يف  دمي��ق��راط��ي��ة,  االأق���ل  القوميتان, 

الإ�سعاف االحتاد االأوروبي. 
املالية  ح�ستهما  دف���ع  ح��ال��ًي��ا  امل��ف��و���س��ي��ة  مت��ن��ع    
كوفيد-19,  ب�  املرتبطة  االإنعا�ض  خطة  مبوجب 
وامل�����س��روط��ة ب���اح���رتام ���س��ي��ادة ال���ق���ان���ون. ويهدد 
النق�ض بوقف  با�ستخدام حق  املقابل,  املعنيان, يف 

عمل املوؤ�س�سة.
الريطانيني,  عك�ض  فعلى  خ���ط���رة...  ال��ل��ع��ب��ة     
االأوروب�����ي,  االحت����اد  م��ن  التخل�ض  اأرادوا  ال��ذي��ن 
تقوي�سه  اإىل  وال��ه��ن��غ��اري��ون  ال��ب��ول��ن��دي��ون  ي�سعى 
ينهزم  ان  بالتاأكيد  ميكن  ال��داخ��ل.  م��ن  قانونًيا 
فيكتور اأوربان )املقرب من بوتني( يف االنتخابات 
الت�سريعية يف مار�ض 2022, لكن التحدي الذي 
يواجه االحتاد االأوروب��ي, هنا مرة اأخرى, �سخم: 
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ات االأوروب����ي����ة حماية 
احلاليني  ال��ل��ي��رال��ي��ني  غ��ري  ال��ق��ادة  ���س��د  نف�سها 

وامل�ستقبليني الذين �سيحاولون تفكيكه؟
   ح��رب ثالثة ت���دور رح��اه��ا ب��ني االأ���س��دق��اء, بني 
وهي  اجل��ن��وب,  وم��ب��ّذر من  ال�سمال,  متق�ّسف من 
التحالف  ي��ق��دم  امل��ي��زان��ي��ة.  ب��ق��واع��د  تتعلق  ح���رب 
اال�سرتاكي  ب��ق��ي��ادة  اجل���دي���د  ال��ث��لث��ي  االأمل������اين 
الدميوقراطي اأوالف �سولتز, وهم احلليف املثايل 
لفرن�سا و “ال�سيادة االأوروبية” التي �ساغ رئي�سها 
واملوقف  ح�سا�سية,  اأك��ر  ال��واق��ع  لكن  مفهومها. 
اأن ل��ي��رال��ي��ي احل���زب  االأمل�������اين غ���ري م����ع����روف. 
ال�سوؤون  عن  امل�سوؤولون  الدميقراطي,  الليرايل 
معايري  اإ�سلح  على  �سرورة  يوافقوا  لن  املالية, 
اإميانويل ماكرون واالإيطايل  اأرادها  الديون التي 
م���اري���و دراج�����ي, يف دع����وة م�����س��رتك��ة ع��ل��ى اعمدة 
العام  االإن��ف��اق  زي���ادة  ل�سالح  ت��امي��ز  الفاينن�سال 

االأوروبي كمحرك للنمو.
اأن  واإيطاليا  الفخم بني فرن�سا  للتقارب     ميكن 
اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة-االأمل��ان��ي��ة. دون  امل��واج��ه��ة  ي��ت��ج��اوز 
بريطانيا,  املان�ض,  وراء  ما  املرهق  ال�سديق  نن�سى 
التي مل تغلق بريك�سيتها بعد. منذ 1 يناير, دخلت 
ال�سوابط اجلمركية على الب�سائع حيز التنفيذ. 
ويف مواجهة التحديات احلقيقية )الهجرة, املناخ, 
ال�سيني(,  التو�سع  االجتماعي,  التفاوت  كوفيد, 
فاإن اأوروبا كانت يف غنى عن هذا ال�سراع اال�سايف 

غري املجدي واالأخرق.
ترجمة خرية ال�سيباين

احلروب الثلث يف اأوروب�...!  :2022

*حائزة على جائزة األرت لوندر, وفران�سواز جريو, وموؤلفة للعديد من الكتب منها 
و” اأجنيل مريكل, االوفني ال�سيا�سي “,  ال�سرية الذاتية ملريكل “لقد كانت مريكل”, 

ودرا�سة يف �سكل �سرية ذاتية عن اأوروبا تر�سم فيها تاريخ القارة العجوز من �سقوط جدار 
برلني اإىل االنكفاء القومي اليوم. 

 م�سوؤولة اأمل�نية تدعو للنظر يف اإنه�ء مهمة اجلي�س يف م�يل
•• برلني-وكاالت

�سرحت مفو�سة �سوؤون الدفاع للرملان االأملاين “بوند�ستاج” باأنها ترى اأنه يجب فح�ض اإمكانية اإنهاء مهام اجلي�ض 
االأملاين يف مايل. وقالت اإيفا هوجل لوكالة االأنباء االأملانية: “يتعني علينا حتليل ذلك دون هوادة, ومن ثّم يكون هذا 
اأي�ساً على الطاولة«. ولكنها �سددت يف الوقت ذاته على �سرورة التن�سيق مع ال�سركاء الدوليني فيما  اخليار مطروحاً 

واأكدت اأنه يجب اأن ت�سهم اأملانيا ب�سكل ن�سط يف هذا االأمر واأن تقدم تقريراً �سادقاً. يتعلق “باأهدافنا الواقعية”, 
ي�سار اإىل اأن اجلي�ض االأملاين ي�سارك يف بعثة االأمم املتحدة يف مايل )مينو�سما( وكذلك يف مهمة التدريب التابعة للحتاد 
اأن هوجل كانت يف زي��ارة ملايل والنيجر قبل فرتة عيد امليلد  اإىل  1350 جندياً. ي�سار  اأكر من  باإجمايل  االأوروب��ي 

)الكري�سما�ض(, واأو�ست بالتفرقة ب�سكل وا�سح بني بعثة مينو�سما ومهمة االحتاد االأوروبي.
وقالت: “تتعلق كثري من االأمور يف بعثة مينو�سما بكيفية تطور الو�سع يف مايل, فاملهمة تتمثل يف تاأمني اتفاقية ال�سلم 
وبناء هياكل حكومة, كان هناك انقلب ثان, وعندما كنت هناك, كان قد مت اإلغاء االنتخابات للتو, وتاأجيلها لوقت غري 
حمدد, واإنني اأ�سع علمة ا�ستفهام كبرية على هذه املهمة«. ويف املقابل اأ�سارت اإىل اأن لديها انطباعا اإيجابيا للغاية من 

مهمة التدريب التي يقوم بها االحتاد االأوروبي, الفتة اإىل اأنها ت�سري يف النيجر ب�سفة خا�سة على نحو جيد للغاية.

عر  ال�سخ�ض  اأن  تاأكيد  “مت  البيان  واأ���س��اف  املحلي. 
اخلط الع�سكري الفا�سل �سماال«.

وق����ال م�������س���وؤول يف ال��ل��ج��ن��ة اإن����ه مل ت��ع��رف ه��وي��ة هذا 
اأن ال�سلطات الكورية اجلنوبية  ال�سخ�ض بعد, مو�سحا 

وجهت ر�سالة اإىل كوريا ال�سمالية ب�ساأن احلادثة.
واأطلق اجلي�ض عملية بحث مل تف�ض اإىل نتيجة, ح�سب 
البيان الذي اأو�سح اأنه مل ير�سد اأي ن�ساط غري عادي 

من جانب اجلي�ض الكوري ال�سمايل.
اإىل  ال�سمالية  واأدت �سنوات من القمع والفقر يف كوريا 
األ���ف �سخ�ض اإىل اجل��ن��وب يف  ف���رار اأك���ر م��ن ث��لث��ني 
العقود التي اأعقبت احلرب الكورية )1953-1950(. 

•• �صيول-اأفب

�سخ�سا  اأن  االأح��د  اأم�ض  اجلنوبي  الكوري  اجلي�ض  ذك��ر 
ب��را من اجلنوب يف  ال�سمالية  كوريا  اإىل  دخ��ل  جمهوال 
يوم راأ�ض ال�سنة, يف حادثة عبور نادرة جدا للحدود التي 
منذ  البلدين  ب��ني  �سارمة  مراقبة  الإج����راءات  تخ�سع 

.1953
وقالت جلنة هيئة االأركان امل�سرتكة يف كوريا اجلنوبية 
يف بيان اإن معدات مراقبة ر�سدت هذا ال�سخ�ض ال�سبت 
يف “املنطقة املنزوعة ال�سلح” التي تف�سل بني �سطري 
بالتوقيت   21,20 ال�ساعة  يف  الكورية  اجل��زي��رة  �سبه 

لكن حوادث عبور احلدود يف االجتاه االآخر نادرة جدا.
ال��ن��ار على  �سمالية  ك��وري��ة  ق���وات  اأط��ل��ق��ت   ,  2020 يف 
جثته  واأحرقت  ال�سيد  قطاع  يف  جنوبي  كوري  م�سوؤول 
ح�سب  قانوين  غري  ب�سكل  البحرية  احل��دود  عر  الأن��ه 

بيونغ يانغ.
ويتوجه معظم الكوريني ال�سماليني الذين يفرون, اإىل 
بدولة  م��رورا  اإىل اجلنوب  ينتقلوا  اأن  قبل  اأوال  ال�سني 

اأخرى عادة.
الفا�سلة  املنطقة  ع��ب��ور  ع��ل��ى  ف��ق��ط  منهم  ق��ل��ة  وجت����راأ 
ت�سهد وجودا  والتي  ال�سائكة  واالأ�سلك  باالألغام  املليئة 

ع�سكريا هائل على جانبيها.

 �سخ�س جمهول يدخل اإىل كوري� ال�سم�لية عرب احلدود اجلنوبية  

الفي�س�ن�ت جتت�ح 7 والي�ت 
يف م�ليزي� واإجلء االألوف 

•• كواالملبور-رويرتز

الإدارة  ال���وط���ن���ي���ة  ال����وك����ال����ة  ق����ال����ت 
الفي�سانات  اإن  ماليزيا  يف  ال��ك��وارث 
اأم�����ض االأحد  اج��ت��اح��ت �سبع والي����ات  
ومت اإج��لء االأل��وف, لريتفع اإجمايل 
ع����دد امل��ت�����س��رري��ن ب�����س��ب��ب االأم���ط���ار 
يف  ال��ب��لد  على  هطلت  التي  الغزيرة 
اأك��ر من  اإىل  االأخ��ريي��ن  االأ�سبوعني 

125 األف ن�سمة.
 8727 اأن  بيان  يف  الوكالة  اأ�سافت 
مركز   128 اإىل  جل�������اأوا  ���س��خ�����س��ا 
األفا و490   125 اأن  اإنقاذ. واأردف��ت 
�سخ�سا يف املجمل تاأثروا بالفي�سانات 
األفا   117 بينهم  ال��ب��لد,  اأن��ح��اء  يف 
اإج��لوؤه��م عادوا  و700 مم��ن ج��رى 
في�سانات  ع����ادة  وحت����دث  ل��ب��ي��وت��ه��م. 
خلل  ملاليزيا  ال�سرقي  ال�ساحل  يف 
بني  ال�سنوية  املو�سمية  الرياح  مو�سم 
اآذار,  وم��ار���ض  االأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر 
املعتادة  غ��ري  ال��غ��زي��رة  االأم��ط��ار  لكن 
كانون  دي�����س��م��ر   17 ب����داأت يف  ال��ت��ي 
االأل�����وف  ت�����س��ري��د  يف  ت�����س��ب��ب��ت  االأول 

وال�سغط على اأجهزة الطوارئ.

الري��سي االإيراين الذي رف�س ارتداء 
�سورة �سليم�ين ي�سعى للجوء يف الرنويج

•• القد�س-وكاالت

اأمري  اأن الرباع االإيراين  االإ�سرائيلية  “جريوزاليم بو�ست”  اأفادت �سحيفة 
ب�سبب رف�سه  االأث��ق��ال  لرفع  ب��لده  م��ن منتخب  ان�سق  ال��ذي  زاده  اأ���س��داهلل 
يف  ال��ل��ج��وء  لطلب  ي�ستعد  �سليماين,  قا�سم  ���س��ورة  يحمل  قمي�ض  ارت����داء 
الرنويج. وكان الرباع االإيراين ي�ستعد خلو�ض غمار بطولة العامل املفتوحة 
�سهر  خ��لل  الرنويجية  �ستافانغر  مدينة  حتت�سنها  ال��ت��ي  االأث��ق��ال  ل��رف��ع 
نوفمر)ت�سرين الثاين( املا�سي, قبل اأن يتخذ قراراه بحزم حقائبه والهرب 
اإجباره  اإمكانية  تعليقا على  زاده  اأ�سداهلل  يقول  اأو�سلو فجراً.  العا�سمة  اإىل 
ال�سجن  �ساأواجه  اأنني  من  باملئة   100 بن�سبة  متاأكد  “اأنا  لبلده:  العودة 
والتعذيب ورمبا اأ�سواأ من ذلك - االإعدام«. وكان الريا�سي االإيراين اأبلغ اإىل 
�سبكة “�سي اأن اأن” االأمريكية للتلفزيون اأنه واجه �سغوطاً من امل�سوؤولني يف 
االحتاد االإي��راين لرفع االأثقال, الرت��داء قمي�ض قا�سم �سليماين وهو قائد 
العام  مطلع  العراقية  بالعا�سمة  اأمريكية  بغارة  قتل  ال��ذي  القد�ض  فيلق 
القمي�ض وواجهت تهديدات” ثم قيل له:  ارتداء  “رف�ست  2020. وتابع: 
“اإذا رف�ست ارتداء القمي�ض, فعند عودتك اإىل اإيران, �ستواجه اأنت وعائلتك 
اأي�ساً  م�ساكل”, و”�ستتم معاملتك ك�سخ�ض �سد النظام وقد تكون حياتك 
بخطر«. واأ�سار زاده اإىل اأن علقاته مع االحتاد االإيراين تدهورت بعد فوزه 
يف  ال�سحية  ال��ك��وادر  اإىل  اأه��داه��ا  والتي  للأندية  العامل  بطولة  برونزية 
اإيران تقديراً منه لعطائهم يف ظل تف�سي جائحة فريو�ض كورونا, مو�سحاً 
اأن امل�سوؤولني االإيرانيني ت�ساءلوا عن عدم اإهدائه امليدالية لقا�سم �سليماين 

على اعتبار اأن االثنني ينحدران من حمافظة واحدة.

•• طهران-وكاالت

�سفحاتها   2021 ���س��ن��ة  ت��ط��و  مل 
جديدة  اح��ت��ج��اج��ات  وق����ع  ع��ل��ى  اإال 
يف اإي����ران, اآخ��ره��ا اإ���س��راب ع��م��ال يف 
م�سنع للبلط, فيما يرى حمتجون 
و�سلت  مظاهراتهم  اأن  املعلمني  من 
املوافق  واجلمعة,  ل�”الذروة«.  االآن 
عمال  اأ����س���رب   ,2021 اأي����ام  الآخ����ر 
تريز  م�سنع  يف  ال�سباحي  ال����دوام 
ل����ل����ب����لط, اح���ت���ج���اج���ا ع���ل���ى ت���دين 
م�ستوى االأج���ور, وم��ا اع��ت��روه عدم 
وفاء �ساحب العمل بوعده بزيادتها, 
وي����وم االث���ن���ني امل��ا���س��ي ن��ظ��م عمال 
املف�سولني  “طهران جنوب”  �سركة 
وقفة احتجاجية اأمام مكتب حمافظ 
ميناء ماه�سري, فيما دخل مزارعون 
يف منطقة اإ�سلم اأباد لوتيك مبدينة 
يف  وبلو�س�ستان  �سي�ستان  يف  ه��ام��ون 
اإ�سراب ب�سبب نق�ض الوقود, وفق ما 
ن�سره موقع “منظمة جماهدي خلق 

االإيرانية” املعار�سة.
امل����ع����ل����م����ني, عمت  ي���خ�������ض  وف����ي����م����ا 
البلد  مدن  ومظاهراتهم  وقفاتهم 
العا�سمة  بينها  من  املا�سية,  االأي���ام 
ويعتزمون  و�سرياز,  وم�سهد  طهران 
موا�سلتها يف العام اجلديد للمطالبة 

بتعديل رواتبهم.
االإ�سلمي  ال�����س��ورى  جم��ل�����ض  وك����ان 
ب��اإي��ران )ال���رمل���ان(, ���س��اغ, منت�سف 
بعنوان  ق���ان���ون  م�����س��روع  دي�����س��م��ر, 
بهدف معاجلة  “ت�سنيف املعلمني”, 
االأو�������س������اع االق���ت�������س���ادي���ة امل���ت���اأزم���ة 
من  اأق���ل  راأوه  اأن��ه��م  اإال  للمعلمني, 
ط��م��وح��ه��م, خ��ا���س��ة اأن�����ه رب����ط رفع 

الرواتب بحال امليزانية.

•• الفجر-تون�س
   و�سط انتقادات لطريقة اإجرائها 
ملقاطعتها,  املعار�سة  من  ودع���وات 
ال�سبت  االأول  اأم���������ض  ان���ط���ل���ق���ت 
االإلكرتونية  ال�سعبية  اال�ست�سارة 
التون�سي  الرئي�ض  اإليها  دع��ا  التي 
ق��ي�����ض ���س��ع��ّي��د ���س��م��ن رزن���ام���ة من 
املواعيد الإنهاء املرحلة اال�ستثنائية 
باإقالة  يوليو   25 ي��وم  ب��داأت  التي 
احلكومة وجتميد اأعمال الرملان.

   االن��ط��لق ك��ان بفرتة جتريبية 
على مدى اأ�سبوعني يف دور ال�سباب 
لتفتح  ال��ب��لد  حم��اف��ظ��ات  بجميع 
للعموم,  اجل������اري  ي��ن��اي��ر   15 يف 
االت�سال  تكنولوجيات  وزي��ر  وف��ق 
تفا�سيل  ق��ّدم  ال��ذي  الناجي  ن��زار 
الرقمية  امل��ن�����س��ة  اإىل  ال����دخ����ول 

وامل�ساركة يف اال�ست�سارة.
اال�ست�سارة  ب���واب���ة  اأّن  واأو�����س����ح   
����س���ت���ك���ون ع����ب����ارة على  ال���وط���ن���ي���ة 
اآراء  جل���م���ع  ال�����ك�����رتوين  م����وق����ع 
املواطنني حول موا�سيع خمتلفة, 
املن�سة  لهذه  ال��دخ��ول  وي�ستوجب 
احل�سول على رقم �سّري, وي�سمن 
هذا الرقم ال�سري اأحادية امل�ساركة 

و�سريتها وخ�سو�سيتها.
   وت��ت��ك��ون اال���س��ت�����س��ارة م���ن �ستة 
ال�سيا�سي  ال���������س����اأن  ه����ي  حم������اور 
االقت�سادي  وال�����س��اأن  واالن��ت��خ��اب��ي 

ووف�����ق ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي, ف���اإن 
املعلمني  ت�����س��ن��ي��ف  ق���ان���ون  م�����س��روع 
املعلمني  ب���روات���ب  ي�سل  اأن  “يجب 
اإىل 80 باملئة على االأقل من رواتب 
باجلامعة”,  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
احلكومة  يف  امل�������س���وؤول���ني  اأن  غ����ري 
اإن االإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة ال  ي��ق��ول��ون 

ميكنها حتقيق االأمر.

»و�سلنا للذروة«
وتقول �سرارة اأميدي, معلمة اإيرانية, 
التظاهرات,  يف  امل�����س��ارك��ات  واإح����دى 
ملوقع �سكاي نيوز عربية اإن من اأبرز 
مطالب املعلمني تطبيق قانون اإدارة 

تنفيذ  يف  واالإ�سراع  املدنية,  اخلدمة 
نوعية  حت�سني  ث��م  الت�سنيف  خطة 
التعليم  جم��ان��ي��ة  وتعميم  التعليم, 
ب�سرورة  ط���ال���ب���ت  ك���م���ا  ل���ل���ط���لب. 
والطلب  امل���در����س���ني  ع���ن  االإف��������راج 
اأن�����ه من  اإىل  م�����س��رية  امل�����س��ج��ون��ني, 
توقيفهم  مت  ال���ذي���ن  امل��ع��ل��م��ني  ب���ني 
عاما,   70 خ��ا���س��ت��ار  “ها�سم  ت��ذك��ر 
وال�سيدة  ع��ب��دي  اإ���س��م��اع��ي��ل  ال�����س��ي��د 
حالة  يف  وك��له��م��ا  به�ستي,  ن�����س��رت 
الأعمارهما,  ن��ظ��را  ح��رج��ة  ���س��ح��ي��ة 
املعلمة  وبح�سب  الآخ���ري���ن.  اإ���س��اف��ة 
مظاهراتنا  “تعر�ست  االإي���ران���ي���ة: 
للت�سدي  متكرر  ب�سكل  وجتمعاتنا 

وال��ق��م��ع م��ن قبل ق���وات االأم����ن, ويف 
االأ�سهر الثلثة املا�سية, كانت لدينا 
ونحن  و�سخمة,  كبرية  جتمعات   6
مهد ي  وي�����س��رح  ال��������ذروة«.  يف  االآن 
عقبائي , الع�سو يف  “املجل�ض الوطني 
ل�موقع  االإيرانية”  ل���ل���م���ق���اوم���ة 
الو�سع  �سبب  اأن  عربية  نيوز  �سكاي 
االق���ت�������س���ادي احل�����رج ي���رج���ع الأم����ور 
املخ�س�سة  ال�سخمة  املوازنة  تخ�ض 
امليل�سيات  ودعم  الع�سكرية,  للنفقات 
ال���ذي يفاقم من  يف اخل����ارج, االأم���ر 
اأزمة الت�سخم, ويوؤدي لزيادة ملفتة 
ع��دم وجود  ع��ن  االأ���س��ع��ار, ف�سًل  يف 

حد اأدنى للأجور واملزايا.

املعلنة  االإح�������������س������اءات  وب���ح�������س���ب 
بلغ  باإيران,  الر�سمية  والت�سريحات 
 2021 اأغ�����س��ط�����ض  ال��ف��ق��ر يف  خ���ط 
اأك���ر م��ن 10 م��لي��ني ت��وم��ان )ما 
مبعدل  �سهريا  دوالرا   370 ي��ع��ادل 
حت��وي��ل ي��وم��ي يف ال�����س��وق احل����رة(, 
املعلم  رات���ب  متو�سط  ي����رتاوح  فيما 
ت��وم��ان )م��ا يعادل  3.8 مليون  ب��ني 
)ما  مليون   5.8 اإىل  دوالرا(   140

يعادل 210 دوالر(.
رواتب  اأن  االإح�سائيات  ه��ذه  وت��رز 
امل��ع��ل��م��ني ت���ق���رتب م���ن ن�����س��ف خط 
الفقر, وهذه الفجوة تتزايد ب�سرعة 

مع النمو املذهل للت�سخم.

االجتماعي,  وال���������س����اأن  وامل��������ايل, 
الرقمي,  واالن����ت����ق����ال  وال��ت��ن��م��ي��ة 
وال�ساأن  احل��ي��اة,  وج��ودة  وال�سحة 

التعليمي والثقايف.
   ويحتوي كل حمور على 5 اأ�سئلة 
ا����س���اف���ة مل�����س��اح��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري احلر 
اآرائهم  اب��داء  امل�ساركني من  متّكن 
يف املوا�سيع التي مل تتطرق اإليها 

االأ�سئلة.
  وقد اأكد بن ناجي اأن كل ظروف 
انطلق  ال�سلمة متوفرة الإجناح 
اال����س���ت�������س���ارة ال���وط���ن���ي���ة وق�����د مت 
بكافة  البيانات  ق��واع��د  ك��ل  ت��اأم��ني 
مع  ل��لإع��لم��ي��ة  الوطنية  امل��راك��ز 
ال�سخ�سية  للمعطيات  تام  احرتام 

للم�ساركني.

   واأ�سار بن ناجي اإىل اأن اال�ست�سارة 
الوطنية انطلقت يف فرتة جتريبية 
اأ���س��ب��وع��ني يف مرحلة  ع��ل��ى  مت��ت��د 
ليتم  امل���ن���ظ���وم���ة  ل��ت��ق��ي��ي��م  اأوىل 
تعديلها فيما بعد بناء على جملة 
تطلق  ث��م  وامل��لح��ظ��ات  النقائ�ض 

للعموم بداية من 15 يناير.
اال�ست�سارة  اأث������ارت  امل��ق��اب��ل,  يف     

الوطنية االإلكرتونية, جدال وا�سعا 
وانتقادات للرئي�ض التون�سي قي�ض 
اأح�����زاب معار�سة  ���س��ع��ي��د.  ودع����ت 
للمبادرة  راف���������س����ة  وم���ن���ظ���م���ات 
مقاطعة  اإىل  التون�سي  “ال�سعب 
اال�ست�سارة املوّجهة” متهمة �سعيد 
يف  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات  “بتوظيف 

مواجهته ملعار�سيه«.

اإيران تودع 2021 ب�حتج�ج�ت ت�سل »للذروة«

االألغ�م تعرقل العمل االإن�س�ين يف �سم�ل غرب اإفريقي� الو�سطى 
•• باوا-اأفب

هذا ما يوؤكده  نحن خائفون, ال ميكننا معرفة اأين اأخفيت األغام”. 
اأفريقيا  جمهورية  غ��رب  �سمال  يف  االإن�سانية  اجل��ه��ود  يف  عاملون 
العبوات  م��ن  العديد  ال��ط��رق  على  امل��ت��م��ردون  زرع  حيث  الو�سطى 
ت�سهد  منطقة  يف  عملهم  وتعرقل  مبدنيني  ت��ودي  التي  النا�سفة 

معارك با�ستمرار بني جي�ض البلد وجمموعات م�سلحة.
 500 بعد  على  ال��واق��ع��ة  ب���اوا  مدينة  يف  الرئي�سي  ال��ط��ري��ق  على 
كيلومرت �سمال غرب العا�سمة بانغي, ينتظر نحو ع�سرة من �سائقي 
ال�سوق, وتبدو  اأمام مدخل  زبائنهم  النارية للأجرة مع  الدراجات 
يف  �سائق  قتل  اأ�سابيع  ب�سعة  فقبل  القلق.  علمات  وجوههم  على 

انفجار عبوة نا�سفة عند مرور دراجته.
باوا  االأج���رة يف  دراج���ات  العاملني يف  ياندجا ممثل  وق��ال الغ��و���ض 
�ساد�ض  العام, هذا  بداية  “منذ  بقلق وغ�سب  بر�ض  لوكالة فران�ض 
اأ�سبحت  “مهمتنا  اأن  واأ����س���اف  ذلك”.  ل��ه  ي��ح��دث  م��ن��ا  �سخ�ض 

خطرية«.
من جهته, اأكد اأوغ�ستان ندو�سا اأن دوي االنفجار ما زال يف راأ�سه. 
وكان هذا العامل االإن�ساين من املجل�ض الدمناركي للجئني ي�سافر 

اأوهام  مقاطعة  يف  وبوكارانغوا,  ل��ورا  بني  يربط  ال��ذي  املحور  على 
بندي. وقال اإن ال�سيارة كانت ت�سري على طريق وعرة ب�سبب مو�سم 
االأمطار, ومن امل�ستحيل روؤية اأي عبوة نا�سفة. وا�ساف “كنت نائماً 
يف ال�سيارة عندما �سمعت دويا هائل ثم �سرخة امراأة”, م�سريا اإىل 
الفور”.  الذي قتل على  ال�سائق  “زميلتي كانت ملطخة بدماء  اأن 

وجنا ندو�سا من احلادث.
وتقول بعثة االأمم املتحدة يف جمهورية اإفريقيا الو�سطى )مينو�سكا( 
خم�ض  العمر  من  يبلغ  وطفل  ام��راأت��ان  بينهم  اأ�سخا�ض  ثمانية  اإن 
�سنوات, قتلوا يف انفجار األغام يف املنطقة ال�سمالية الغربية وحدها.

جمهورية  يف  تن�سط  ال��ت��ي  امل�سلحة  املجموعات  تلجاأ  اأ���س��ه��ر,  منذ 
حرب  تقنيات  اإىل  ال��ك��ب��رية,  امل���دن  م��ن  وط���ردت  الو�سطى  اإفريقيا 
الع�سابات وتزرع عبوات نا�سفة على طول الطرق الرئي�سية لتاأخري 

تقدم القوات املوالية للحكومة.
ويف نهاية كانون االأول-دي�سمر 2020, �سنت املجموعات الكرى 
اأي��ام من  قبل  ال��ب��لد, هجوما  ثلثي  على  فعليا  ت�سيطر  التي  منها 
تواديرا  اأرك��اجن  فو�ستني  بالرئي�ض  للإطاحة  الرئا�سية  االنتخابات 

الذي خا�ض االقرتاع لوالية ثانية.
ت�ساعدت  املا�سية,  ال�سنوات  خ��لل  حدتها  يف  كبري  ت��راج��ع  وبعد 

العامل  بلدان  اأق��ل  ث��اين  2013 يف  ب��داأت يف  التي  االأهلية  احل��رب 
منواً, ح�سب االأمم املتحدة. وو�سل املتمردون مطلع كانون الثاين-
يناير املا�سي اإىل م�سارف العا�سمة. لكن منذ ذلك احلني مت �سدهم 

بف�سل دعم القوات �سبه الع�سكرية الرو�سية.
يف  االأرا���س��ي  من  من  باملئة  ت�سعني  ا�ستعادت  اأنها  ال�سلطات  وتوؤكد 

�سمال غرب البلد لكن القوات املوالية لها تواجه مقاومة اأكر.
وزرع متمردو واحدة من اأقوى املجموعات امل�سلحة “عودة مطالبة 

اإعادة تاأهيل” )3اآر( عبوات نا�سفة يف حماور ا�سرتاتيجية عدة.
املتمردين  ه��وؤالء  اإن  ا�سمه  ذك��ر  ع��دم  املنطقة طلب  وق��ال خبري يف 
اأنطونيو  املتحدة  ل��لأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  وح��ذر  اجلميع«.  “فاجاأوا 
مرتبطة  ج��دي��دة  “تهديدات  م��ن  ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل  يف  غ��وت��ريي�����ض 

باملتفجرات تظهر يف جمهورية اإفريقيا الو�سطى«.
على حمور خارج باوا, ت�سري قافلة بعثة االأمم املتحدة بحذر بينما 
يلتزم جنود حفظ ال�سلم يف وحدة الكامريون ال�سمت داخل االآلية 
ال��رج��ال يف حالة  لكن  ملّغما  امل��ح��ور  يكون  اأال  ويفرت�ض  امل��درع��ة. 
يف  املتحدة  االأمم  بعثة  با�سم  املتحدث  اأ�سولني  ن��وام  وق��ال  ت��اأه��ب. 
باوا اإن “وجود عبوات نا�سفة يحد من عدد الدوريات ويعيق مهمة 

حماية املدنيني«.

تفا�سيلها وكيفية امل�ساركة فيها

تون�س: انطلق اال�ست�س�رة االإلكرتونية ال�سعبية

الرئا�سة الفرن�سية الأوروبا ما بعد مريكل والريك�سيت حتتاج للمجر
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عربي ودويل
جنود يرف�سون الكّمامات واللقاحات:

االإجنيليون ينطلقون يف حملة من اأجل دون�لد ترامب...!
الجونكارين-الفجر ••
ترجمةخريةال�صيباين

يوؤمنون  النا�ش  ه��وؤلء  اأن  على  دلئ��ل  هناك     
بحما�سة متجّددة. 

اختار  املنق�سي،  دي�سمرب  م��ن  العا�سر  ليلة  يف 

الروؤية  املقد�ش  الكتاب  كني�سة  هدفه:  الإع�سار 
العاملية للق�ش غريغ لوك املثري للجدل، والتي تقع 
يف جبل جولييت، على بعد ن�سف �ساعة بال�سيارة 

من نا�سفيل، تيني�سي.
لقد اجتاحت رياح عاتية الكني�سة، ومل مت�ش اأي 
�سيء من حولها. بعد يومني، يف خطبته ال�سباحية 

الإ�سارة  لوك  ل  ف�سّ مذهول،  زال  ما  الأحد  اأم�ش 
اىل يد ال�سيطان.

ا�ستعادت  ه��ذا،  العنا�سر  انفجار  اأع��ق��اب  يف     
الطبيعة هدوءها، واأف�سحت املجال ل�سماء زرقاء 
م�ساحة  هو  تبقى  ما  كل  قار�ش.  وب��رد  �سافية 
الفارغة،  البي�ساء  والكرا�سي  الطني  من  �سا�سعة 

كلبان  مذهول.  ق�ّش  قاده  لقّدا�ش  �سبحية  بقايا 
من ف�سيلة الدروا�ش غري وديني يحر�سان اململكة 
ي�سرخان ب�سوت عاٍل، اأن الفريو�ش جمرد اخرتاع 
للحكومة واملختربات. يف يوليو، ذهب الق�ش لوك 
يف  الكّمامة  ارت��داء  حتظر  لفتة  رف��ع  حد  اإىل 

كني�سته.

    ظهرت �سيارة متوترة مثل الرجل 
اأي  ت�����س��دق��وا  “ال  ي��ق��وده��ا,  ال����ذي 
كلمة مما يقوله هذا الق�ض املزعوم, 
اأع���م���ال جنم  م���دي���ر  دوين,  ����س���رخ 
ل  ال���روك ف�سّ م��ن جن��وم مو�سيقى 
عدم ذكر ا�سمه, لقد و�سل اإىل هنا 
اإنه  قبل عام مع كل هذا ال��ه��راء... 
هذه  يف  �سيء”.  اأي  يف  ميثلنا  ال 
الوالية التي ولدت فيها كو كلوك�ض 
جيم�ض  االإن�ساين  وال��روائ��ي  ك��لن 
اآج������ي, ي�����س��ت��ع��د رج�����ال يف ج���و من 
بطلهم,  ع��ودة  اىل  والظلمة,  النور 

ومنقذهم, دونالد ترامب.

»منقذون لأمة تاهت«
   �سّوت االإجنيليون باأكر من 84 
االنتخابات  يف  للملياردير  ب��امل��ائ��ة 
ال��رئ��ا���س��ي��ة. وم��ن ب��ني ه����وؤالء, قرر 
ع��دد م��ن االأ���س��خ��ا���ض ال��ذه��اب اإىل 
ا�ستلهموا  وق����د  ذل�����ك,  م���ن  اأب���ع���د 
الذي  االأ�سود”,  ال���رداء  “فوج  م��ن 
ك����ان ي�����س��ت��ق��ب��ل يف ���س��ف��وف��ه رج����ااًل 
ي�����رت�����دون م���لب�������ض خم����ب����اأة حتت 
واجهوا  وال��ذي��ن  الع�سكري,  ال���زي 
االأمريكية  الثورة  خ��لل  االإجنليز 
اأك��ر منها  اأ���س��ط��ورة   .1776 ع��ام 
اآخر, ح�سب املوؤرخني, ولكنها  �سيًئا 
ومتخّيلة,  جتديدها,  مّت  اأ�سطورة 
كما هو احلال يف اأي انحراف �سويف 
�سيكون  وال�����ذي  ط��ائ��ف��ي,  وك���ذل���ك 

نذير مترد اىل االمام.
   حتت رعايتها, عددا ال يح�سى من 
احلركات ال�سغرية. الكتاب املقد�ض 
يف يد, ويف كثري من االأحيان, �سلح 
يف اليد االخرى, يف بيت اهلل, هوؤالء 
يرف�سون  ال���ذي���ن  اجل����دد  اجل���ن���ود 
وي�سغلون  وال��ل��ق��اح��ات  ال��ك��ّم��ام��ات 
ال�سبكات  توفرها  اإعلمية  م�ساحة 

االجتماعية. 
هو”  ت��رام��ب  ب���اأن  ���س��ع��ور  “لديهم 
باملهمة  ���س��ي��ق��وم  “الذي  ال���رب���ري 
ويدمر العدو داخل اأمريكا”, يقول 
ب�����راديل اأون��ي�����س��ي, اأ���س��ت��اذ االأدي�����ان 
نيويورك.  يف  ���س��ك��ي��دم��ور  ك��ل��ي��ة  يف 

منذ  راأيناه  ما  “بعد  بيرتز,  الق�ض 
ديننا  ننه�ض...  اأن  يجب  ع��ام��ني, 
اأن  مي��ك��ن  ال  ل���لإه���ان���ة...  يتعر�ض 
ال�سليب  على  ال��ن��ازف  ي�سوع  يكون 
ال�������س���ورة ال���وح���ي���دة, ل��ق��د ق�����ام... 
يحمل �سوت بيرتز �سوت  اآمني”. 
القامة,  طويل  لي�ض  الرجل  ذئ��ب, 
تكون  تكاد  قوتها  هالة  تلفه  ولكن 

اإلهية.
   ان�����س��م��ت ج����ني, امل��ت��ق��اع��دة, اإىل 
“اأتفق  “وطنية”.  الأن��ه��ا  امل�سلني 
م���ع ال��ق�����ض ب���ي���رتز, ي�����س��ت��خ��دم اهلل 
���ا غ����ري م���ث���ال���ي���ني مثل  اأ����س���خ���ا����سً
�سيقودنا  االخري  هذا  لكن  ترامب, 
متاًما  ال��ن�����س��ر.  اإىل  اأخ�����رى  م����رة 
الإيقاظ  كوفيد  اهلل  ا�ستخدم  كما 
اتباعه, زجمر  وامام  امل�سيحيني”. 
�سيا�سي,  �سيء  “كل  بيرتز:  الق�ض 

لقد بداأت احلرب االأهلية«.
   تثري هذه احلركة قلق حتى داخل 
وا�سطر  االإجنيلية.  الكني�سة  قلب 
ب��ع�����ض ك��ب��ار رج����ال ال���دي���ن الذين 
جت������راأوا ع��ل��ى حت����دي ت���رام���ب اإىل 
اأن تعر�سوا مل�سايقات  املغادرة, بعد 
م������ن ق����ب����ل ه�����������وؤالء ال���ق�������س���او����س���ة 

املتع�سبني.
   ولئن ال ي�سعر بول ه��اريف, اأ�ستاذ 
ب�����ول�����در, ك�����ول�����ورادو,  االأدي����������ان يف 
بالذعر, ف��اإن ح��ال امل��وؤرخ ج��ون فيا 
االأك��ر جدية  االأم��ر  “اإن  يختلف: 
يف ه����ذه االأق���ل���ي���ة ال�����س��اخ��ب��ة, هو 
بل  فح�سب,  املجتمع  تق�ّسم  ال  اأنها 
ال��دي��ن��ي االإجن��ي��ل��ي نف�سه.  ال��ك��ي��ان 
وج���ه���ات  يف  ت����واف����ق  االآن  ه����ن����اك 
ال��ن��ظ��ر ب��ني ه���ذا ال��ي��م��ني امل�سيحي 
االأم��ري��ك��ي وم��وؤي��دي ت��رام��ب. وقد 
فتح هذا االأخري نوًعا من �سندوق 
باندورا للكراهية واال�ستياء, واالآن 
علًنا”.  ع��ن��ه  التعبري  م��ن  ب��اأ���ض  ال 
ب��ي��رتز, ب�سوته  ك��ني  الق�ض  وي��وؤك��د 
الكني�سة  قلب  اأراد  “اإذا  اجلهوري: 
االإجنيلية جتاهل اأن معركة �سر�سة 
ت��ت��ك�����ّس��ف, ف��ه��ذه م�����س��ك��ل��ت��ه��م... اأما 

نحن فم�ستعدون«.

قاعدة انتخابية ال ي�ستهان بها دعم مطلق من االجنليني للمنقذ ترامب
ولذلك, قاطعت اجلماعة ال�سحافة 
بالن�سبة  الي�سار  )م��ن  الليرالية 
ويرف�سون  يكرهونها,  التي  لهم( 
اجراء اأي مقابلت معها. يف املقابل, 
مبا�سرة  اأف��ك��اره��م  ي�ساركون  اإن��ه��م 
مع  ���س��اع��ة   24 ع��ل��ى  ���س��اع��ة   24
عن  النظر  بغ�ض  الذين,  اتباعهم, 
في�سبوك  م��ن  ينتقلون  اأع��م��اره��م, 
تلغرام,  اإىل  ح��ت��ى  اأو  ت��وي��رت,  اإىل 

براعة اأحد املت�سللني الكبار.
   يتفق جميع هوؤالء الق�ساو�سة على 
اأن دونالد ترامب فاز يف االنتخابات, 
بايدن ميار�ض اجلن�ض مع  واأن جو 
حرب  هزتها  اأمريكا  واأن  االأطفال, 
رونالد  ���س��ن��وات  بعد  ب���داأت  ثقافية 
اأنف�سهم  وي����رون  م��ب��ا���س��رة.  ري��غ��ان 
���س��ق��ط��ت يف ظل  م��ن��ق��ذي��ن الأم������ة 
ا�ستعداد  وع��ل��ى  امل��ع��ومل��ة,  املارك�سية 
للقتال, بل للموت من اأجل بلدهم. 

“حكم  ق�����س��ي��ة رو ���س��د واي����د  م���ن 
حق  ي�سمن  ال���ذي  العليا  املحكمة 
اأنا اأنتمي اىل  املراأة يف االإجها�ض”, 
الق�ساو�سة الذين ال يريدون ف�سل 
ال���دي���ن ع���ن ال�����س��ي��ا���س��ة الأن م���ا هو 
اأمريكا,  روح  اليوم, هو  املحك  على 
والت�سويت له اأ�سبح واجًبا دينًيا ».

»ا�ستخدم اهلل الكوفيد 
لإيقاظ امل�سيحيني«

الذي  اخل�����س��ب��ي  امل��ب��ن��ى  ي�ستقبل     
ي�سم كني�سته حوايل مائة �سخ�ض 
ا�سم  ي���ذك���ر  االأح���������د. مل  ����س���ب���اح  
اأح��د ينخدع.  اأب���ًدا, لكن ال  ترامب 
ثقافية  “حرب  وج��ود  اىل  بالنظر 
امل�سيحيني,  ����س���د  �سيطانية” 
املوايل  التجّمع  لهذا  املفهوم  فمن 
ف�ساعًدا  االآن  “من  اأن��ه  بالكامل, 
يقول  �سيتعني الت�سرف كجندي”. 

لذا ان تقول لهم باأن  ا�ستعادتها”. 
اأم��ري��ك��ا دمي��ق��راط��ي��ة ه��و جتديف. 
د�����س����ت����وري����ة,  ج����م����ه����وري����ة  “نحن 
من  م��ان��ي��ون  �ستيفن  ال��ق�����ض  ي�سر 
يف  يخدم  ال��ذي  نيويورك,  بوفالو, 
ف���وج ال����رداء االأ����س���ود, ن��ح��ن نوؤمن 
باحلكومة  ولي�ض  بد�ستورنا  فقط 

الفيدرالية«.
   ول��ئ��ن مل يكن ل��دى ف��وج الرداء 
كوك  بيل  الق�ض  فاإن  قائد,  االأ�سود 
هو يف كل االحوال اأحد ال�سخ�سيات 
امل��ه��م��ة. ه���ذا ال���رج���ل, ال����ذي اأع���اد 
فرجينيا,  يف  جم��م��وع��ت��ه  ت�����س��م��ي��ة 
الفوج االأ�سود االأمريكي, برز خلل 
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ان ف��وج ال���رداء االأ���س��ود هو �سرخة 
ح�����س��د ل��ك��ل ال��ذي��ن ي���ري���دون روؤي���ة 
الذين  ال�����س��ر, مبعنى  ي��ه��زم  اخل��ري 
واحلديث  “الي�ساريني”.  يقاتلون 
هنا عن جوهر اأمريكا ذاته واالأ�س�ض 

التي تاأ�س�ست عليها.

بايدن “لي�ش رئي�سهم«
   ب��ال��ن�����س��ب��ة جل���ون ف��ي��ا, امل������وؤرخ يف 
فاإن  بن�سلفانيا,  يف  امل�سيح  جامعة 
يلتقي  ال��ذي  امل�سيحي  اليمني  ه��ذا 
مقتنع  ل����رتام����ب,  امل����وؤي����دي����ن  م����ع 
ب����اأن االأم����ة االأم��ري��ك��ي��ة ت��ق��وم على 
يف  �ساعت  “لقد  امل�سيحية.  م��ب��داأ 
ال���ط���ري���ق, وم����ا ي���ري���ده ه�����وؤالء هو 

والتي ُتعا�ض كجروح لهذه الطليعة 
انت�سارات  قّرحتها  التي  امل�سيحية 
الزواج  االجها�ض,  امل�ساد:  املع�سكر 

للجميع, ومراقبة ال�سلح.
   يف مدينة لينوار بوالية تيني�سي, 
ك����ني بيرتز  ال���ق�������ض  اأن���������س����اأ  ح���ي���ث 
اأح���ي���اء ع��ائ��ل��ي��ة ودي��ن��ي��ة م��ن��ذ عام, 
واإذا  ال�سيا�سة.  م��ع  ال��دي��ن  يندمج 
ك����ان ي���دع���ي اأن�����ه م���ن ف����وج ال�����رداء 
تنظيم  ا  اأي�سً يحاول  فاإنه  االأ���س��ود, 
�سبكة  وه��ي  الوطنية”,  “الكني�سة 
م����ن ����س���ت ك��ن��ائ�����ض ُو����س���ع���ت حتت 
علمة اهلل واأي�سا دونالد ترامب: 
به,  وع���د  م���ا  ف��ع��ل   ,2016 “عام 
التخل�ض  و�سك  على  نحن  وال��ي��وم 

وا�سنطن,  يف  ل����رتام����ب  امل�����وؤي�����دة 
الق�سم”  “حرا�ض  قمي�ض  مرتدًيا 
“هذه  متطرف(.  ميني  )ميلي�سيا 
احلركة هي حًقا حماولة ال�ستعادة 
كوك,  ي�سرح  اأمريكا”,  يف  احلرية 
رئ���ي�������س���ن���ا... نحن,  ل��ي�����ض  ب����اي����دن 
والينا  احل���ك���وم���ة,  ن��ح��ن  ال�����س��ع��ب, 
وا�سنطن  جماعة  تخ�سع  اأن  يجب 
يتوقفوا  اأن  عليهم  العك�ض,  ولي�ض 

عن التدخل يف حياتنا ».
    وحتت �ستار الف�سل بني الكني�سة 
املتظاهرين  ه���وؤالء  ف���اإن  وال��دول��ة, 
الواقع  يف  ي�����س��ت��ه��دف��ون  ال��دي��ن��ي��ني 
ث����لث م�����س��اك��ل جم��ت��م��ع��ي��ة كرى 
االأمريكي,  ال�����س��ع��ب  االآن  ت��ق�����ّس��م 

رجال ميلي�سيا -حرا�ض الق�سم- �ساركوا باأعداد كبرية خلل الهجوم على مبنى الكابيتول الكني�سة الوطنية ترفع �سعار -ي�سوع خمل�سي, ترامب هو رئي�سي

الق�ض غريغ لوك املثري للجدل

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

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

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

اأ�سبح الت�سويت لدون�لد ترامب واجًب� دينًي�
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••وا�صنطن-اأفب

بعد عام على اقتحام اأن�سار الرئي�ض 
الكابيتول  ترامب  دونالد  ال�سابق 
واإغ���لق���ه���م ال��ك��ون��غ��ر���ض, م���ا زال 
حما�سبة  ب��ان��ت��ظ��ار  االأم���ريك���ي���ون 
امل�سوؤولني عن عملية مّثلت حتديا 
غ��ري م�����س��ب��وق ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة يف 

الواليات املتحدة.
مطروحا:  نف�سه  ال�سوؤال  زال  وما 
حتّولت  تظاهرة  جم��ّرد  كانت  ه��ل 
اأو  مت������ّردا  اأم  ���س��غ��ب  اأع����م����ال  اإىل 
لها  خ����ط����ط  ان�����ق�����لب  حم�����اول�����ة 

ترامب؟
وتعد الت�سجيلت امل�سّورة العائدة 
اإىل ذلك اليوم ال�ساد�ض من كانون 
الثاين/يناير 2021 �ساهدة على 
العنف الذي ارُتكب با�سم الرئي�ض 

ال�سابق.
مهاجمون  الت�سجيلت  يف  يظهر 
اأث����ن����اء ���س��رب��ه��م ع��ن��ا���س��ر االأم�����ن 
فيما  وه��راوات,  بق�سبان حديدية 
اأح��د املمرات وهو  يبدو �سرطي يف 

يتاأّوه اأملا.
كانوا  ال�����ذي  امل���ه���اج���م���ون  وه���ت���ف 
يحملون معدات االعتداء “ا�سنقوا 
الرئي�ض  نائب  وهو  بن�ض”,  مايك 
اإىل جانب  امل���ك���ان  م���ن  ف���ر  ال�����ذي 
نواب دميوقراطيني وجمهوريني. 
ن��ار يف ممر  باإطلق  ام��راأة  وُقتلت 

يف الكابيتول.
ا�ستمر  ال�����ذي  االع����ت����داء  و����س���ّك���ل 
للأمريكيني  ����س���دم���ة  ل�������س���اع���ات 
على  اع������ت������اد  ال���������ذي  وال��������ع��������امل, 
لدولة  كنموذج  املتحدة  ال��والي��ات 

دميوقراطية تتمّتع باال�ستقرار.
وبعد ع��ام, م��ا زال��ت حم��اول��ة منع 
الرئي�ض الدميوقراطي جو بايدن 
م����ن ت�����ويل ال�����س��ل��ط��ة ب���ع���د ف����وزه 
بانتخابات ت�سرين الثاين/نوفمر 

2020 بانتظار املحا�سبة.
وقال بايدن يف متوز/يوليو “حتى 
االأهلية, مل يخرق  احل��رب  خ��لل 
ح�سن  ال���ك���اب���ي���ت���ول,  امل����ت����م����ّردون 

دميوقراطيتنا«.
ه��ذه معار�سة.  تكن  “مل  واأ���س��اف 
ك����ان����ت خ����رق����ا ل���ل���ن���ظ���ام وم���ّث���ل���ت 

•• وا�صنطن-وكاالت

�سحيفة  يف  روغ�����ن  ج���و����ض  ك��ت��ب 
�سماه  ع��م��ا  بو�ست”  “وا�سنطت 
يف  �����س����وءاً  زادت  م��ن�����س��ي��ة  اأزم��������ات 
2021, قائًل اإن العامل غري قادر 

على حتمل عام اآخر من االإهمال.
ك���ورون���ا,  اإن وب�����اء  ال���ك���ات���ب  وق�����ال 
الذي ال ينتهي على ما يبدو, دفع 
من  متنوعة  جمموعة  جانب  اإىل 
ال�سغوط االأخرى, الدميقراطيات 
الليرالية الغنية ن�سبياً يف الغرب, 
اإىل الرتكيز على امل�ساكل الداخلية, 
اإىل حد  ذل��ك مفهوماً  ي��ك��ون  وق��د 
ما, اإال اأن اأحد االآثار اجلانبية لهذا 
االن�سغال كان الرتاجع اخلطري يف 
حول  املختلفة  ب��االأزم��ات  االهتمام 
العامل. ولفت روغن اإىل اأن 2021 
االإن�سانية  ال���ك���وارث  ت��ف��اق��م  �سهد 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال�����دول, 
املزيد  اأن جت��د  ك���ان مي��ك��ن  وال��ت��ي 
من االهتمام وامل�ساعدة الدولية يف 
عامل بل وباء, كما تعمقت احلروب 
االأه���ل���ي���ة يف ظ���ل غ���ي���اب امل���ب���ادرات 
الدبلوما�سية من اخلارج. وا�ستغل 
العامل  ان�سغال  امل�ستبدون والطغاة 
القمع,  مل�ساعفة  باجلائحة  احل��ر 
امل��رتاك��م��ة لتغري  ت����وؤد االآث�����ار  ومل 
اإال اإىل ان��ع��دام االأم���ن وعدم  امل��ن��اخ 
اأن����ح����اء  اال������س�����ط�����راب يف ج���م���ي���ع 
تفاقم  اإىل  اأدى  ما  النامي,  العامل 

بدورهم, يطالب الدميوقراطيون 
باملحا�سبة.

وق�������������ال ع�����������س�����و ال�����ك�����ون�����غ�����ر������ض 
ثومب�سن,  ب��ي��ن��ي  ال��دمي��وق��راط��ي 
الذي يقود حتقيق جمل�ض النواب, 
اأو  م���ا  ب��ت��ح��ّرك  ال��ق��ي��ام  “عدم  اإن 
خيارا  لي�ض  ح�����س��ل(,  )م���ا  جت���اوز 

بكل ب�ساطة«.
التي  ال���ل���ج���ن���ة,  ع���ل���ى  و����س���ي���ك���ون 
ا�ستجوبت اأكر من 300 �سخ�ض, 
انتخابات  ق��ب��ل  ع��م��ل��ه��ا  ا���س��ت��ك��م��ال 
م��ن��ت�����س��ف ال�����والي�����ة امل���رت���ق���ب���ة يف 
 ,2022 الثاين/نوفمر  ت�سرين 
التي قد تعيد �سيطرة اجلمهوريني 
�سيعني  م��ا  ال���ن���واب,  جمل�ض  ع��ل��ى 

اإلغاء التحقيق.
اأكدت  االأول/دي�سمر,  كانون  ويف 
ت�سيني  ليز  اللجنة  رئي�ض  نائبة 
)وه��ي م��ن ب��ني جمموعة �سغرية 
م�����ن اجل����م����ه����وري����ني ال����داع����م����ني 
اللجنة  اأن����ظ����ار  ب�����اأن  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق( 

ترتّكز على ترامب.
وقالت “مل يكن هناك مرر اأقوى 
الإج���راء حتقيق يف  اأمتنا  تاريخ  يف 
�سابق.  رئي�ض  اأفعال  الكونغر�ض يف 
جلهود  اال����س���ت�������س���لم  مي��ك��ن��ن��ا  ال 
الإخفاء  الرامية  ت��رام��ب  الرئي�ض 

ما ح�سل«.
لكن خراء ي�سريون اإىل اأن الك�سف 
يف  ح�سل  ملا  الكاملة  احلقيقة  عن 
الثاين/يناير  كانون  من  ال�ساد�ض 
���س��ي��ا���س��ي��ة هائلة  ي��ح��م��ل خم���اط���ر 

الإدارة بايدن.
ل��ك��ن ت��رك��ه��ا ط��ي ال��ك��ت��م��ان خطري 

اأي�سا.
ال�سيا�سي من معهد  واأفاد اخلبري 
فران�ض  غال�ستون  وليام  بروكينغز 
كانون  م���ن  “ال�ساد�ض  اأن  ب��ر���ض 
ب�ساأن  ن��ذي��را  ك���ان  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 

خطر وا�سح وحا�سر«.
اإلغاء  ج��ه��ود  “اأخفقت  واأ�����س����اف 

نتائج انتخابات دميوقراطية«.
االأم��ر كذلك  �سيكون  “هل  واأردف 
بعد ثلث �سنوات من االآن؟ االأمر 
غري وا�سح. الأن االأ�سخا�ض الذين 
تداعيات  اإلغاء  على  عازمني  كانوا 
انتخابات 2020 تعلموا الكثري«.

تقريباً,  اأح����د  ي��لح��ظ��ه��ا  اأن  دون 
ودون عقاب.

م��ب��ادرة دولية  اأي  ذل��ك, تغيب  اإىل 
واقعية للتخفيف من الياأ�ض املطلق 
يف ���س��وري��ا, ح��ي��ث ي��ح��اول مليني 

االأبرياء جتنب الوباء, واملجاعة.
لبنان,  اأي�������س���اً,  ال��ق��ائ��م��ة,  وت�����س��م 
وفنزويل,  وال���ن���ي���ج���ر,  وه���اي���ت���ي, 
التي متر جميعها ب�سائقة �سديدة 
ومب���������س����ارات خ����ط����رية, وت�������س���اءل 
قبل  �سيم�سي  وقتاً  “كم  ال�سحايف 
اأن ت��ت��ح��ول اإح����دى ه���ذه االأزم����ات 
اإىل ح��ال��ة ط���وارئ دول��ي��ة ال ميكن 

جتاهلها؟«.

تخفيف املعاناة
الكاتب على �سرورة تو�سيع  و�سدد 
العام اجلديد لتخفيف  اجلهود يف 
املعاناة االإن�سانية, منا�سداً الواليات 
الغربية  واحل����ك����وم����ات  امل���ت���ح���دة 
ن��ف�����س��ه��ا من  ت��ك��ر���ض  اأن  االأخ������رى, 
النزاعات,  حل���ل  ل��ل��ج��ه��ود  ج���دي���د 
اأكر  للهتمام  االإع����لم  وو���س��ائ��ل 
تظهر  اأن  قبل  ال��دول��ي��ة  ل��لأزم��ات 

على “�سواطئ” الغرب.
ووجه نداًء اىل العامل لبذل املزيد 
من اجلهد يف 2022 حلل اأزمات 
اأولوية  وج��ع��ل��ه��ا  امل��ن�����س��ي��ة,  ال��ع��امل 
قائًل:  اخل���ارج���ي���ة,  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف 
“ال مي��ك��ن��ن��ا حت��م��ل ع���ام اآخ����ر من 

االإهمال«.

ب�ساأن  واخ���ت���ب���ارا  وج����ودي����ة  اأزم������ة 
دميوقراطيتنا  ب���اإم���ك���ان  ك����ان  اإن 

اال�ستمرار«.
اتهامات  ت��وج��ي��ه  مت  ع�����ام,  وب���ع���د 
الأكر من 700 �سخ�ض باالعتداء 
على عنا�سر اإنفاذ القانون واقتحام 

قاعات الكونغر�ض.
وك�����س��ف��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ع���ن جهود 
وحلفاوؤه  ت��رام��ب  بها  ق��ام  من�ّسقة 
عملية  ت�����روؤ������ض  م����ن  ب���ن�������ض  مل���ن���ع 
بايدن  على  الكونغر�ض  م�سادقة 

كرئي�ض منتخب قانونا.
ال�سدد  ه�����ذا  يف  �����س����وؤال  وي�������رتدد 
الهجوم  ي���رت���ب���ط  ك���ي���ف  م����ف����اده: 

مبحاوالت ترامب؟
خ��ا���س��ة يف جمل�ض  حت��ق��ق جل��ن��ة 
كّلما  ل���ك���ن  االأم����������ر,  يف  ال�����ن�����واب 
ازدادت  الق�سية,  يف  اأك��ر  تعّمقت 
ح�سا�سيتها. ففر�سا لو عرت على 
حّر�ض  ترامب  اأن  اإىل  ت�سري  اأدل��ة 
اأو خطط  الهجوم,  عن ق�سد على 
ل��ل��ب��ق��اء ب�����س��ك��ل غ����ري ق����ان����وين يف 

النواب  فر  فيما  امل�سادقة,  جل�سة 
واأ�سيب  اأ���س��خ��ا���ض  خم�سة  وق��ت��ل 

الع�سرات بجروح.
ال�سرطة  ا����س���ت���ع���ادة  وا���س��ت��غ��رق��ت 
ال�سيطرة على  الفدرالية  والقوات 
اأكر  املهاجمني  واإبعاد  الكابيتول 

من �ست �ساعات.
ب��ن�����ض يف جل�سة  ����س���ادق  واأخ�������ريا, 
الثاين- كانون  من  ال�سابع  �سباح 

كرئي�ض  بايدن  على  ر�سميا  يناير 
منتخب.

ت���داب���ري عزل  اأن  ك���ث���ريون  اع��ت��ق��د 
ت��رام��ب ال��ت��ي ���س��رع��ان م��ا اأعقبت 
احل�����ادث�����ة خ������لل االأ����س���ب���وع���ي���ني 
 20 يف  ب��اي��دن  وتن�سيب  التاليني 
كانون الثاين/يناير, �ستطوي هذه 
ال�سفحة لتكون ف�سل من ف�سول 

التاريخ.
لكن ترامب بقي يف الواجهة, فعزز 
اجلمهوري  احل��زب  على  �سيطرته 
وتعّهد  االن��ت��ق��ادات  ورف�����ض جميع 

العودة اإىل ال�ساحة ال�سيا�سية.

ب����اأن ت���رام���ب قادر  اجل��م��ه��وري��ون 
�سحقهم  اأو  قدما  بهم  الدفع  على 
ل معظمهم  �سيا�سيا, وبالتايل يف�سّ
اإر�ساوؤه. حتى اأن بن�ض مل يدل باأي 

ت�سريح �سده.
وع���ل���ى ال���ع���ك�������ض, ي�����س��ع��ى احل����زب 
انتخابات  يف  ال�����س��ل��ط��ة  ال���س��ت��ع��ادة 
اجلاري  العام  املرتقبة  الكونغر�ض 
الرئا�سي,   2024 اق������رتاع  ويف 
والذي قد يرت�ّسح ترامب خلو�سه 

جمددا.
وبات ت�سل�سل االأح��داث التي قادت 
ال��ث��اين- ك��ان��ون  م��ن  ال�ساد�ض  اإىل 

يناير 2021 اأكر و�سوحا.
وقبل �سهور من موعد االنتخابات, 
مزّورة  �ستكون  باأنها  ترامب  اأعلن 

ولن يقبل باخل�سارة.
وع��ن��دم��ا ب���ات ف���وز ب��اي��دن وا�سحا 
ترامب  رف�����ض  االن��ت��خ��اب��ات,  ليلة 

التنازل.
وع��ل��ى م���دى ���س��ت��ة اأ���س��اب��ي��ع, �سعى 
التي  االأ�سوات  الإلغاء  اأن�ساره  مع 

ال�سلطة, فهل تخاطر باإثارة مزيد 
املطالبة  ع��ر  اال���س��ط��راب��ات  م��ن 
م�سبوقة  غ��ري  جنائية  مب��لح��ق��ة 

ت�ستهدف رئي�سا �سابقا؟
االأوىل  ال�����س��ن��وي��ة  ال����ذك����رى  ويف 
ت��واف��ق اخلمي�ض,  ال��ت��ي  ل��لع��ت��داء 
اأم�������رت رئ��ي�����س��ة جم��ل�����ض ال���ن���واب 
نان�سي بيلو�سي ب�”مرا�سم ر�سمية” 

يف الكونغر�ض.
واأم����ا ت���رام���ب, ال����ذي م��ا زال يعد 
ال�سخ�سية االأكر نفوذا يف احلزب 
اجل����م����ه����وري, ف��ي��خ��ط��ط الإح���ي���اء 
ذكرى ال�ساد�ض من كانون الثاين-
ي��ن��اي��ر ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه اخل��ا���س��ة يف 
بامل بيت�ض يف فلوريدا, حيث يقول 
اإنه �سريّكز على انتخابات 2020 

الرئا�سية “املزّورة«.
ورغ���م اأن���ه مل ي��ق��ّدم اأي اأدل���ة على 
اأن االنتخابات كانت مزورة, تظهر 
اال���س��ت��ط��لع��ات ب���اأن ح���وايل ثلثي 

الناخبني اجلمهوريني يوؤّيدونه.
ب�����������دروه�����������م, ي�������������درك ال�������ن�������واب 

قال ترامب الأن�ساره خلل جتّمع 
االنتخابات  اإن  االأبي�ض  البيت  يف 
“عدم  وت��ع��ّه��د  “مزّورة”  ك���ان���ت 

التنازل اإطلقا«.
قائل  املفتاح  ه��و  بن�ض  اإىل  واأ���س��ار 
ب���االأم���ر  ب��ن�����ض  م���اي���ك  ق�����ام  “اإذا 

ال�سحيح, ف�سنفوز باالنتخابات«.
اإىل  ال��ت��وّج��ه  على  احل�سد  وح�����ّض 

الكونغر�ض و”القتال«.
باجّتاه  االآالف  ����س���ار  وب���ال���ت���ايل, 
ال���ك���اب���ي���ت���ول, ب��ي��ن��ه��م اأع�������س���اء يف 
“براود  ه���ي  ن��ا���س��ط��ة  جم��م��وع��ات 
ارتدى  كيرز”,  و”اأوث  بويز” 
ال���ع���دي���د م���ن���ه���م �����س����رتات واق���ي���ة 

وخوذات.
حلفاء  اأدار  ق����ري����ب,  ف���ن���دق  ويف 
كانوا على  “غرفة حرب”  ترامب 
ت��وا���س��ل م��ن��ه��ا م��ع االأ���س��خ��ا���ض يف 
ال�سارع واملكتب البي�ساوي والنواب 

اجلمهوريني يف الكونغر�ض.
واأدى االعتداء العنيف الذي اأعقب 
اإغلق الكابيتول واأوقف  اإىل  ذلك 

رئي�سية عر  مت فرزها يف والي��ات 
رفع دعاوى قانونية وال�سغط على 

م�سوؤويل الواليات.
هذا  يف  ج��ه��وده��م  ف�سلت  وع��ن��دم��ا 
ال�����س��دد, ت���رّك���زت اأن���ظ���اره���م على 
ال�������س���اد����ض م����ن ك����ان����ون ال���ث���اين/
بن�ض اجتماعا  يناير, عندما يعقد 
للم�سادقة  ال��ك��ون��غ��ر���ض  ملجل�سي 

على فوز بايدن.
للتوجه  اأن�������س���اره  ت���رام���ب  ودع�����ا 
تغريدة  يف  ق��ائ��ل  وا���س��ن��ط��ن  اإىل 
وا�سنطن  يف  ك���ب���رية  “تظاهرة 
الثاين-يناير.  ك��ان��ون   6 ب��ت��اري��خ 
)التظاهرة(  �ستكون  هناك,  كونوا 

�ساخبة!«.
على  واأن�����س��اره  ترامب  �سغط  كما 
بن�ض لعدم امل�سادقة على النتيجة, 
بناء على تريرات قانونية حددها 
ون�سرها حلفاء ترامب بينهم كبري 
م���ي���دوز وبع�ض  م�����ارك  م��وظ��ف��ي��ه 

النواب اجلمهوريني.
وفيما ا�ستعد الكونغر�ض لللتئام, 

ال�����س��راع��ات. واأ����س���اف روغ����ن “ال 
االأزم��������ات  ه�����ذه  ن�����دع  اأن  مي��ك��ن��ن��ا 
ت��ت��ف��اق��م. امل��ج��ت��م��ع ال����دويل يخزن 
املوؤكد  امل�ساكل لوقت الح��ق,  ومن 
اأننا ال ن�ستطيع حل جميع م�ساكل 
العامل, ولكن عندما ال نحاول, فاإن 
النتيجة غالباً ما تكون كارثية على 
التي  ل��ل��دول,  وم��دم��رة  م�ساحلنا 

نتجاهلها«.

اأزمات اإن�سانية  10
ولفت اإىل اأن “ال�سيء الوحيد الذي 
نكن  مل  اإن��ن��ا  ه��و  ق��ول��ه  ميكننا  ال 
االنقاذ  جلنة  اأن  خا�سًة  نعرف”, 
 2020 اأ�سدرت يف نهاية  الدولية 
ل�10  الطوارئ”  مراقبة  “قائمة 
حاجة  يف  ك���ان���ت  م��ن�����س��ي��ة  اأزم�������ات 
املجتمع  قبل  من  ال�ستجابة  ما�سة 
اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار  ال�����دويل. 
ب�سكل غري  م��ع��ان��اة  ي��ل��ح��ق  ال���وب���اء 

متنا�سب بالفقراء وال�سعفاء.
الدولية  االإنقاذ  رئي�ض جلنة  وقال 
ديفيد ميليباند اإن 2021 �سُيذكر 
عن  ف��ي��ه  اب��ت��ع��دن��ا  “الذي  ب��ال��ع��ام 

الذين يعانون اأكر من غريهم«.
واأ���س��درت جلنة االإن��ق��اذ اأي�����س��اً, يف 
قائمة   2021 م���ن  ���س��اب��ق  وق����ت 
مراقبة حمدثة, ونددت بت�سرفات 

عدم  اإىل  ال���ل���ج���ن���ة  اأ������س�����ارت  ك���م���ا 
االأو�ساع  ب��ت��ده��ور  ال��ع��امل  اه��ت��م��ام 
الدول  يف  وال�سيا�سية  االإن�����س��ان��ي��ة 
وجنوب  نيجرييا,  مثل  االإفريقية 
الدميقراطية,  والكونغو  ال�سودان, 
وال�سومال يف 2021, دون زيادات 
خارج  م��ن  امل�ساعدات  يف  متنا�سبة 

القارة.

ميامنار
وع������ن االن�����ق�����لب ال���ع�������س���ك���ري يف 
“احللقة  اإن  ق��ال روغ���ن  م��ي��امن��ار, 
احلكومي  ال���ق���م���ع  م����ن  امل���ف���رغ���ة 
زيادة  اإىل  توؤدي  امل�سلحة  واملقاومة 
و�سول  وت���ق���ي���ي���د  االح����ت����ي����اج����ات, 
اأ�سار  كما  االإن�سانية”,  امل�ساعدات 
االأ�سا�سية  اخل���دم���ات  ان��ه��ي��ار  اإىل 
البلد,  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  واالأزم�����ة 
موؤكداأ اأنه ال الواليات املتحدة و ال 
اأي دولة اأخرى متلك خطة ملعاجلة 

الو�سع هناك.
اإث��ي��وب��ي��ا, ال��ت��ي ك��ان��ت ذات مرة  ويف 
من���وذج���اً حل��ل ال�����س��راع��ات, تدمر 
قدرتها  الوح�سية  االأهلية  احل��رب 
املحاوالت  غياب  ومع  العمل.  على 
حل������ل االن����ق���������س����ام����ات ال���ع���رق���ي���ة 
ف����اإن جرائم  ال��ع��م��ي��ق��ة,  ال��داخ��ل��ي��ة 
احل���رب م��ن اجل��ان��ب��ني مت��ر يومياً 

وطبيعية, وحتى روتينية, وبالن�سبة 
للذين يعي�سون يف اأكر دول العامل 
فاإن  بال�سراعات,  وت��اث��راً  ه�سا�سة 
الو�سع  هي  الدائمة,  �سبه  االأزم���ة 

الطبيعي اجلديد.

اأفغان�ستان
التي  ال���دول  اأن  اإىل  واأ���س��ار روغ���ن 

املجتمع الدويل, وقالت اإن الو�سع 
االإن�ساين املتغري ال�سائد يف العديد 
م���ن امل��ن��اط��ق امل��ن��ك��وب��ة ب���االأزم���ات, 

يعر عن “ف�سل يف االأنظمة«.
علم   2020“ اإن  ميليباند  وق��ال 
العامل كيف يكون العي�ض يف اأزمة”, 
�سيكون  كيف  علمنا   2021 ولكن 
االأمر عندما ت�سبح االأزمة مطولة 

طالبان على ال�سلطة, ولكن هناك 
املجاعة  ع��ن  احل��دي��ث  م��ن  القليل 

اجلماعية.
ن�سف  من  اأك��ر  عانى  اليمن,  ويف 
ال�سكان من انعدام االأمن الغذائي 
االإنقاذ,  للجنة  وف��ق��اً   ,2021 يف 
مع ات�ساع نطاق احلرب االأهلية, يف 

عامها ال�سابع.

الدولية  االإن����ق����اذ  جل��ن��ة  ح��ددت��ه��ا 
النواحي,  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  تختلف 
ل��ل��ت��ج��اه��ل اإىل  ت���ع���ر����س���ت  ول����ك����ن 
تفاق������م  م��ع  ال��ع��امل  م��ن  ح��د كبري 
واحتلت  ال����داخ����ل����ي����ة,  االأزم�����������ات 
يف  ب��������������������ارزة  مكان��ة  اأفغان�س������تان 
الفا�سل  االن�سحاب  خ��لل  االأخ��ب��ار 
و�سيطرة  االأم����ري����ك����ي����ة  ل���ل���ق���وات 

�سّكل العتداء الذي ا�ستمر ل�ساعات �سدمة لالأمريكيني والعامل 

الدميوقراطية االأمريكية اأم�م اختب�ر بعد ع�م على هجوم الك�بيتول 

وا�سنطن بو�ست: اأزم�ت الع�مل املن�سية زادت �سوءًا يف 2021

من معّنف�ت اإىل ن��سط�ت.. عراقي�ت يك�فحن العنف مل�س�عدة اأخري�ت  •• بغداد-اأفب

تدخل اأزهار م�سرعًة اإىل مكتبها يف اإحدى 
انتهاء  قبيل  ب��غ��داد  يف  ال��ع��ام��ة  االإدارات 
تتوجه  اأن  قبل  اأغرا�سها  تلملم  ال���دوام. 

لبدء اإعطاء دورات قانونية لن�ساء معنفات م�ستفيدة من جتربتها املريرة يف انت�سال 
عائلتها من اأيدي رجل “كادت متوت” على يده. ل�سنوات, واجهت عائلتها واالأعراف 
االجتماعية وقانوناً ال يعطي اأولوية لق�سايا الن�ساء, قبل اأن تنجح يف اأن حت�سل 
على الطلق  من رجل عنيف تزوجته ب�سغط عائلي بعدما ترّملت ب�سّن �سغرية. 
نا�سطة حقوقية منخرطة يف منظمة  االآن  باتت  التي  اأزه��ار )65 عاماً(  وت��روي 
“�سعرت اأنني �سعيفة اأمام القانون, لذلك قررت  اأنها  العراقيات”,  الن�ساء  “�سبكة 
درا�سة” احلقوق. وت�سيف اأنها بعدما ح�سلت على �سهادتها اجلامعية يف القانون, 
حقوقهن  يعرفن  لكي  وجت��رب��ت��ي...  معرفتي  م��ن  اأخ��ري��ات  “ن�ساء  ت�ساعد  باتت 
اأو حتتاج م�ساعدة ق�سائية  اأي امراأة معنفة  اأنف�سهن...  ويتمكنن من الدفاع عن 

اأٌدعمها«. يف جمتمع اأبوي وحمافظ اإىل حد كبري, تقود املنظمات غري احلكومية 
العنف, منددة  املراأة يف مواجهة  املعركة للدفاع عن حقوق  الن�سويات  والنا�سطات 
بتقاع�ض ال�سلطات يف مواجهة هذه احلاالت وقوانني ال تن�سف الن�ساء. من حقيبة 
يدها املليئة ب��االأوراق, تخرج اأزهار �سوراً توّثق اآثار �سرٍب مرح تعر�ست له على 
يد زوجها. وتقول “اعتقدت اأنني كدت اأموت«. وت�سيف وعلى وجهها الذي لّفته 
بو�ساح قرمزي, علمات حتد, “كان ذلك يف العام 2010, حينها قررت اأن اأك�سر 
الطوق واأقمت دعوى تفريق, لكن القا�سي كان يعرف زوجي, وقام برّد الدعوى«. 
وت�ستطرد قائلًة “قّدمت للقا�سي ثلثة تقارير طبية توثق ال�سرر اجل�سدي الذي 
اأ�سا�ض تقارير طبية, وماذا لو �سرب  “لن اأفرق عائلة على  اأ�سابني. جوابه كان: 
رجل زوجته؟«. بعد ع�سر �سنوات, ح�سلت اأزهار على الطلق. خلل تلك الفرتة, 

ا�ستاأجرت منزاًل خا�ساً بها مع اأوالدها الثمانية, وعملت يف ثلث وظائف لتعيلهم, 
بينها اإعطاء درو�ض خ�سو�سية وقيادة �سيارة اأجرة. واأح�ست وحدة حماية االأ�سرة 
يف وزارة الداخلية “17 األف دعوى اعتداء زوج على زوجة خلل العام 2021”, 
وفق ما يقول مدير العلقات واالإعلم يف الوزارة اللواء �سعد معن لوكالة فران�ض 
فقط  ب��غ��داد  يف  يومياً  ات�سال  مئة  نحو  للوحدة  ال�ساخن  اخل��ّط  ويتلقى  ب��ر���ض. 
ارتفاعاً  العراقية  اإح�ساء لوزارة التخطيط  للإبلغ عن عنف �سد ن�ساء. واأظهر 
الن�ساء  “%25,5 من  �سنوات. فقد تزوجت  القا�سرات خلل ع�سر  زواج  بن�سبة 
بينما بلغت الن�سبتان  قبل بلوغهن 18 �سنة و%10,5 قبل بلوغهن 15 �سنة”, 
وح��دة حماية  وي��ق��ول مدير  و4,9%«.   21,7% ال��ت��وايل  على   2011 ع��ام  يف 
االأ�سرة يف وزارة الداخلية علي حممد اإن معظم الق�سايا تنتهي, حتى بعد حتويها 

النا�سطة  لكن  بامل�ساحلة.  الق�ساء,  اإىل 
هناء اإدوار ترى اأن “امل�ساحلة دائماً ما 
وتراأ�ض  ال�سحية”.  ح�ساب  على  تكون 
العراقية  “االأمل”  منظمة  اإدوار  هناء 
1800 حالة  اأك���ر م��ن  اأح�����س��ت  ال��ت��ي 
عنف اأ�سري �سمن مراكزها ال�ستة يف كركوك هذا العام. وللمنظمة مركزان اآخران 
يف النجف والب�سرة. وت�سيف النا�سطة الن�سوية منذ اأكر من 50 عاماً “نلحظ 
اأ�سعف  امل��راأة,  ما يخ�ض  االجتماعي, يف  النوع  ما يخ�ض  الق�ساء يف  اأن ح�سا�سية 
بكثري من الذكورية املتلب�سة بها عقول الق�ساة«. وت�ساركها الراأي املحامية مروة 
عليوي, رئي�ض منظمة “الأجلها” التي تقّدم خدمات قانونية للن�ساء. وتقول “ال 
تنظر املحاكم وجمل�ض الق�ساء االأعلى لق�سايا الن�ساء على اأنها اأولوية بل تتعامل 
معها على اأنها ق�سايا عادية«. ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على 
ق�سايا تعنيف الن�ساء اأو يتم التعامل معها يف معظم االأحيان على اأنها جنح عادية. 
اأبرز  اإذا تزّوج من �سحيته, وهذه من  وُي�سقط هذا القانون العقاب عن املغت�سب 

في�س�ن اأربيل يك�سف امل�ستور يف كرد�ست�ن العراق
•• بغداد-وكاالت

تك�سف الكوارث وامل�ساعب التي تواجهها اأي دولة امل�ستور, �سواء كان ف�ساداً, اأو 
�سوء اإدارة, اأو انق�سامات, ومتثل حتدياً اأمنياً ال ميكن ال�سكوت عليه.

الدميقراطية  ال�����س��ب��اب  منظمة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��لق��ات  م�����س��وؤول  وي��ق��ول 
تقرير  فريدون مندار, يف  فرهانع  وال�سحايف  الباحث  الكردية  االجتماعية 
ن�سرته جملة “نا�سونال انرتي�ست” االأمريكية, اإنه يف 17 دي�سمر )كانون 
اأ�سفر عن  اإربيل اهتمام و�سائل االإعلم بعد في�سان  االأول( اجلاري, جذبت 
وفاة 14 �سخ�ساً ونزوح املئات. وك�سف الفي�سان اخلطاأ فيللمنطقة, واأو�سح 
كيف اأن امل�سوؤول عما حدث, هم الب�سر ولي�ض الطبيعة. وقال مندار, اإن �سوء 
االإدارة والف�ساد من جانب ال�سلطات الكردية اأدى اإىل تفاقم حدة الفي�سان, 
العراقيني,  االأك���راد  مطالب  تلبية  يف  ال�سلطات  ف�سل  ا�ستمرار  اأظ��ه��ر  كما 

وثمة موجة اأخرى من الف�سل حدثت يف االإقليم, لفتت اأنظار العامل اأخرياً, 
عندما تكد�ض ع�سرات االآالف من االأكراد العراقيني عند احلدود البولندية 
يف  والفر�ض  الوظائف,  نق�ض  ب�سبب  بلدهم  غ��ادروا  اأن  بعد  البيلرو�سية, 
عا�سمة  هي  بالكردية  عليها  يطلق  كما  “هولري”  اأو  واأربيل  اأف�سل.  حياة 
اإقليم كرد�ستان الذي يتمتع باحلكم الذاتي, غري اأنه ورغم مظاهر التنمية 
اأربيل, فاإنها منق�سمة اإىل �سطرين فقري, وغني, وبينما  الوا�سعة يف مدينة 
يعاين ال�سكان االأ�سليون يف مدينتهم, فاإن ال�سطر الغني منها يتمتع باأحياء 
اأنحاء  بقية  عن  متيزه  التي  ال�سحاب,  ناطحات  فيه  تتكاثر  فاخرة  �سكنية 
العراق, و�سارت املدينة ملذاً اآمناً لكثري من العرب الذين هربوا من مدن 
عراقية اأخرى ي�سوبها اال�سطراب واخلطر. وتعاين اأربيل من طق�ض جاف, 
وواجه  االأو���س��ط,  ال�سرق  يف  �سحراء  اأك��ر  العربية,  ال�سحراء  تتاخم  وه��ي 
املدينة  تعر�ست  ذل��ك  وم��ع  متعاقبني,  عامني  اجلفاف  من  موجة  االإقليم 

ف�سل  ف��اإن  ت��اأث��ريه,  ل��ه  املناخي  التغري  اأن  وم��ع   .2021 يف  مرتني  ل�سيول 
ال�سلطات يف جتنب مثل هذه الكوارث, اأمر ال ميكن اإنكاره. وي�سيف مندار 
اأث��ار موجة  ما  اأ�سهر,   10 العمر  يبلغ من  ر�سيع  توفى  ال�سيول  و�سط  اأن��ه 
بينها  ال���دوالرات,  ال�سيول ممتلكات مبئات االآالف من  ع��ام, ودم��رت  غ�سب 
بينما  واملتو�سطة,  الفقرية  الطبقتان  ت�سكنها  اأحياًء  واأغرقت  �سيارة,   700
ظلت االأحياء الغنية مبناأى عن اخل�سائر. ومن املعروف, اأن الفي�سانات نادرة 
يف اإربيل تاريخياً, غري اأن افتقار املدينة للبنية التحتية كان نتيجته العجز 
عن ت�سريف املياه, ما اأدى اإىل اإغراق االأحياء. ويقول مندار اإنه رغم اأن اإقليم 
كرد�ستان العراقي غني بالبرتول, مع قلة �سكانية ن�سبياً, حيث يبلغ تعداده 6 
مليني ن�سمة, مل يخ�س�ض جمل�ض مدينة اإربيل ميزانية ل�سبكة لت�سريف 
مياه االأمطار, اأما قنوات ال�سرف الطبيعية, فاإنها اإما تكون مليئة بالفعل, اأو 
ُيبنى عليها دون حفر قنوات بديلة, حيث ُمنحت ب�سكل غري قانوين االأرا�سي 

ال�سيا�سية,  املوؤ�س�سة  من  ملقربني  اأو  االقت�سادية  للأن�سطة  لها,  املخ�س�سة 
املليونريات  اأن  واأ�ساف  املدينة.  يف  وا�سع  نطاق  على  منت�سرة  ممار�سة  وهي 
العا�سمة,  من  ال�سمالية  االأحياء  يف  يقيمون  النفوذ  اأ�سحاب  وال�سيا�سيني 
وميلك معظم االأثرياء وال�سيا�سيني يف العراق, م�ساكن واأن�سطة جتارية يف 
هذا القطاع من املدينة, وهي منطقة مل تتاأثر بال�سيول, الأن احلكومة اأقامت 
�سبكة لل�سرف فيها, االأمر الذي يوحي باأن ال�سيول �ستعزز ال�سراع الطبقي 
العراق  كرد�ستان  حكومة  اأن  ويلحظ  العراقي.  كرد�ستان  اإقليم  يف  النامي 
مل تدفع مرتبات موظفيها ب�سكل ثابت طيلة ال�سنوات ال�سبع املا�سية, حيث 
اأ�سبح االجتاه هو دفع املرتبات كل 50 اأو 70 يوماً, وُت�سغل احلكومة 90% 
من قوة العمل يف االإقليم, االأمر الذي يجعل موظفي الدولة ميثلون العمود 
الو�سطى  الطبقة  اختفت  املرتبات,  غياب  وم��ع  االإقليم,  القت�ساد  الفقري 

لتظهر حالة من التفاوت االجتماعي.
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•• عوا�صم-وكاالت

اأ�ستاذ العلقات الدولية يف جامعة بو�سان الوطنية يف  حاول 
ا�ستقرار النظام  اأ�سباب  كوريا اجلنوبية روبرت كيلي, تف�سري 
االقت�سادي.  اأدائ��ه  و�سوء  ا�ستبداده  رغم  ال�سمالية,  كوريا  يف 
ومبنا�سبة مرور ع�سرة اأعوام على تويل كيم جونغ اأون احلكم, 
التي  ال�سمالية  ك��وري��ا  ع��ن   ”1945“ م��وق��ع  يف  كيلي  كتب 
اأورويلية,  دول��ة  الواقع  يف  هي  بينما  ا�سرتاكية,  نف�سها  تقدم 
اأي ا�ستبدادية. �سممت ال�سللة احلاكمة يف كوريا ال�سمالية 
املتطرفة  وال�سمولية  ال�سوفييتي,  النموذج  على  بناًء  حكمها 
هي االأكر بداهة فيه. لكن اجلي�ض الكبري واالقت�ساد املخطط 

والت�سديد على العقيدة, �سمات اأخرى يف هذا النموذج.

املارك�سي  الفكر  ع��ن  ال�سمالية  ك��وري��ا  تتخلى  اأي��دي��ول��وج��ي��اً, 
بقومية  وت�ستبدله  ال���ب���اردة,  احل���رب  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  اللينيني 
لكن  الذاتي.  وباالكتفاء  احلاكم,  وبعبادة  داخلياً,  م�ستنبطة 
الدولة  مثل  قائماً  ي��زال  ال  ال�ستاليني,  الهيكل  م��ن  الكثري 
وكانت  واال���س��رتاك��ي��ة.  االع��ت��ق��ال,  وم��ع�����س��ك��رات  البولي�سية, 
على  االإقطاعية  بني  غريباً  ان�سهاراً  كيلي,  ح�سب  النتيجة 
على  �سيوعية  �سبه  ا�ستبدادية  بهيكلية  مقرتنة  الهرم  راأ���ض 
اقت�سادي  اأداء  �سوء  الهيكلية  هذه  تواجه  القاعدة.  م�ستوى 
اقت�ساد  وا�سع, وعزلة عن  على نطاق  منت�سراً  وف�ساداً  مزمناً 
العامل ب�سبب ال�سلوك غري ال�سرعي وتطوير البلد �سواريخ 
اإذ  اإىل ح��د كبري م��زي��ج��اً غ��ري م�ستقر.  ن��ووي��ة. وي��ب��دو ذل��ك 
لكوريا  حمتمل  انهيار  عن  روتيني  ب�سكل  املراقبون  يتحدث 

اأمر  ال�سمال,  انهيار  حماكاة  �سيناريوهات  اأن  كما  ال�سمالية, 
ال�سمالية.  الكورية  االأو�ساع  تناق�ض  التي  املوؤمترات  �سائع يف 

ومع ذلك, ال تنهار تلك الدولة.
ال��ث��ال��ث من  ال��زع��ي��م  االآن حت��ت حكم  ه��ي  ال�سمالية  وك��وري��ا 
ال�سللة نف�سها, وتبدو االأخرية م�ستقرة جداً ح�سب الكاتب. 
ومل تنفتح كوريا ال�سمالية على العامل اخلارجي, ومل تعتنق 

الليبريالية, ومل تغري اأ�سلوب حكمها.
ث��ورة داخلية, ال �سعبية, و ال عنا�سر يف احلكم.   ومل تواجه 
اأو  “العربية”  اأو  املخملية  ال��ث��ورات  ي�سبه  ما  مل يحدث قط 
ويوا�سل املراقبون توقع تغيريات كرى يف كوريا  “امللونة”. 

ال�سمالية, دون جدوى.
بالكاد تغريت كوريا ال�سمالية حتت حكم كيم, وكرر عدد من 

اأكر  تغري,  ي�سعب حتديد  لكن  اإ�سلحياً,  كان  اأن��ه  املحللني 
من تعديلت اقت�سادية �سعيفة.

دينغ  مع  ح�سل  ال��ذي  مثل  العميق  االقت�سادي  االنفتاح  اإن 
ميخائيل  م��ع  ال�سيا�سي  االن��ف��ت��اح  اأو  ال�����س��ني,  يف  بينغ  �سياو 
كوريا  يف  يح�سل  مل  ال�سوفييتي,  االحت���اد  يف  غوربات�سيف 
ال�سمالية. حتى دول ما بعد املارك�سية مثل كوبا, وموزمبيق, 
واأكر  بالعامل,  ارتباطاً  اأك��ر  وه��ي  اأف�سل,  ب�سكل  حمكومة 

ليبريالية من كوريا ال�سمالية.
برناجمه  بت�سريع  بالعامل  علقاته  تدهور  علناً  كيم  اختار 
ال�ساروخي النووي الذي ورثه عن والده, ما ت�سبب عقوبات 
قا�سية منذ 2016 قطعت تقريباً جميع الروابط االقت�سادية 

ال�سرعية مع �سائر العامل.

املتغريات اخلم�سة التي قد تنتهي ب�جتي�ح رو�سي� الأوكراني�؟ •• وا�صنطن-وكاالت

اأ����س���ار االأك����ادمي����ي غ���ري امل��ق��ي��م يف 
يوجني  االأمريكي  نيوالينز  معهد 
اإط����ار  وج�����ود  اإىل  ���س��و���س��وف�����س��ك��ي 
للمراقبني  ي�����س��م��ح  ه��ي��ك��ل��ي  ع��م��ل 
بفهم وتوقع التدخلت الع�سكرية 
بعد  م����ا  ال���ف�������س���اء  يف  ال���رو����س���ي���ة 
الكلمات  ك��ل  ورغ���م  ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي. 
القا�سية يف مو�سكو, تظهر �سجلت 
غري  الأوكرانيا  اجتياحاً  اأن  رو�سيا 
�سو�سوف�سكي.  ح�������س���ب  م����رج����ح 
وللإجابة على �سوؤال عن االأهداف 
الجتياحها,  ب��وت��ني  �ستدفع  ال��ت��ي 
ال�سرورات  اإىل  ال����رج����وع  ي��ج��ب 
اجليو�سيا�سية التي توؤطر اأ�ساليب 
اأو�سح  م��و���س��ك��و.  يف  ال���ق���رار  �سنع 
“فورين  جم��ل��ة  يف  �سو�سوف�سكي 
ال�سرورات,  ه���ذه  اأن  بولي�سي” 
ال�سيا�سية  اجل��ب��ه��ة  ت��وط��ي��د  ه���ي, 
ال���داخ���ل���ي���ة, وح��م��اي��ة رو���س��ي��ا من 
التهديدات االأجنبية �سواًء �سدرت 
الدولية,  ال��ق��وى  اأو  م��ن اجل���ريان 
يف  خا�سًة  اإقليمياً  النفوذ  وتو�سيع 
ال�سابق  ال�سوفييتي  االحت���اد  دول 

واأبعد من ذلك ما اأمكن.

ل ا�ستخفاف اأو ع�سوائية
االأطل�سي,  �سمال  حلف  تو�سيع  اإن 
االحت�������اد  دول  ل���ي�������س���م���ل  ن������ات������و, 
ينتهك  ال�������س���اب���ق���ة  ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي 
يعني  م��ا  اأ�سا�سية  رو�سية  ���س��رورة 
���س��ع��ور م��و���س��ك��و ب��غ��ي��اب االأم�����ان يف 
التي  امل����ج����اورة  ال������دول  م���واج���ه���ة 
مواجهة  ويف  ن���ات���و,  اإىل  ت��ن�����س��م 
ال��ت��ي تدعمها,  ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة 

وب�سكل اأ�سا�سي الواليات املتحدة.
ك�����ان�����ت رو������س�����ي�����ا ����س���ع���ي���ف���ة ج������داً 
وع��اج��زة ع��ن وق��ف تو�سع ن��ات��و يف 
البلطيق  ودول  ال��و���س��ط��ى  اأوروب�����ا 
االألفية  واأوائ�������ل  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات  يف 

ذلك  لكن  الأوك��ران��ي��ا غري مرجح. 
ال مي��ن��ع ات���خ���اذ رو���س��ي��ا اإج�����راءات 
تقليدية,  غ���ري  ب��دي��ل��ة  ع�����س��ك��ري��ة 

ح�سب الكاتب.
جوانب  اإىل  اللجوء  ذل��ك  وي�سمل 
خمتلفة من احلرب الهجينة, مثل 
والتلعب  ال�����س��ري��ة,  ال��ن�����س��اط��ات 
ال�سيا�سي والهجمات ال�سيبريانية, 
يف  مبا  والت�سليل,  والروباغندا, 
ذلك االإيحاء باجتياح حمتمل كما 

يح�سل حالياً.
اح��ت��م��ال مراكمة  اأي�����س��اً  وه��ن��ال��ك 
بناء ع�سكري يف اأماكن اأخرى مثل 
ن�سر االأ�سلحة يف كالينينغراد, اأو يف 

بيلرو�سيا.

غري مرجح... 
ل يعني م�ستحيل

اأن  ال��ك��ات��ب  يو�سح  �سبق,  م��ا  رغ��م 
اج��ت��ي��اح��اً رو���س��ي��اً الأوك��ران��ي��ا لي�ض 
ال����ظ����روف  اأن  مب����ا  م�������س���ت���ح���ي���ًل, 
ح�سابات  اإىل  ل���ت���وؤدي  ت��ت��غ��ري  ق���د 
م��غ��اي��رة يف م��و���س��ك��و. اإ���س��اف��ة اإىل 
ذل��ك, ف��اإن اإط���ار العمل ه��ذا لي�ض 
ب�سمة ع�سكرية جذورها يف وثائق 
���س��ي��ا���س��ي��ة حم������ددة, ل��ك��ن��ه من���وذج 
م��دف��وع جت��ري��ب��ي��اً ب��اال���س��ت��ن��اد اإىل 
وطريقة  االجت����اه����ات  م��لح��ظ��ة 
ات����خ����اذ ال������ق������رارات ال���رو����س���ي���ة يف 
ال��ف�����س��اء ال��ع�����س��ك��ري, حت���ت حكم 
اأن  املتانية  القراءة  بوتني. وتظهر 
الع�سكرية  للقوة  رو�سيا  ا�ستخدام 
يف ح��ق��ب��ة ال��رئ��ي�����ض احل����ايل, واأن���ه 
متحفظ ويتفادى املخاطر وي�ستند 
اإىل حتليل قوي لكلفة واملنفعة يف 
كل حالة على حدة, رغم اأنه يبدو 
غالباً عدوانياً وع�سوائياً. لكن هذا 
تدخلت  بفهم  ي�سمح   ال  االإط����ار 
اأوكرانيا  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  رو����س���ي���ا 
ال�سابق  ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي  وال��ف�����س��اء 

وح�سب, بل با�ستباقها اأي�ساً.

الذهاب  مو�سكو  اأرادت  احل��ال��ي��ة, 
اإىل احلرب يف جورجيا يف 2008, 
ملنع   2014 �سنة  اأوك��ران��ي��ا  ث��م يف 
ذل����ك. ل��ك��ن ح��ت��ى ه���ذا ال���ق���رار مل 
با�ستخفاف  ال��ك��رم��ل��ني  ي��ت��خ��ذه 
املراقبني  ينقل  م��ا  ع�����س��وائ��ي��اً,  اأو 
التدخلت  ع��ن  ال��ع��م��ل  اإط����ار  اإىل 

الع�سكرية الرو�سية.

املتغريات اخلم�سة
للتدخل  ال���ق���رار  ���س��ن��اع��ة  اآل��ي��ة  يف 
الف�ساء  يف  اخل���ارج���ي  ال��ع�����س��ك��ري 
االمتناع  اأو  ال�����س��اب��ق  ال�سوفييتي 
عنه, ت�ستخدم احل�سابات الرو�سية 
اإطار عمل ا�سرتاتيجي, ي�ستند اإىل 
والدعم  امل��ث��ري,  م��ت��غ��ريات,  خم�سة 
الع�سكري  ال���ف���ع���ل  ورد  امل���ح���ل���ي, 
التقنية,  وال��ع��م��لن��ي��ة  امل���ت���وق���ع, 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  والكلفة 
والقيود  العقوبات  مثل  املحتملة 
اإذا مل يكف �سرط  الديبلوما�سية. 
اأو مل يوجد,  م��ن ه��ذه ال�����س��روط, 
تتدخل  اأن  ُي����رج����ح  ال  ف���ع���ن���ده���ا 
رو�سيا ع�سكرياً حتى داخل الف�ساء 
كانت  اإذا  اأم��ا  ال�سابق.  ال�سوفييتي 
حا�سرة,  ال���ع���وام���ل  ه����ذه  ج��م��ي��ع 
بكثري  اأك������ر  اح���ت���م���ال  ف���ه���ن���ال���ك 
لتدخل ع�سكري رو�سي يف اخلارج. 
الرو�سية  امل���ق���ام���رة  ك���ان���ت  واإذا 
خ��اط��ئ��ة, ف�����س��ت��دف��ع م��و���س��ك��و ثمناً 

باهظاً جداً.

ح�سابات جورجيا
االجتياح  ���س��و���س��وف�����س��ك��ي  ي��ع��ط��ي 
الرو�سي جلورجيا مثًل على ذلك, 
اخلم�سة  امل��ت��غ��ريات  ك��ان��ت  وحينه, 
ق�سف  امل�����ث�����ري,  ك������ان  م������وج������ودة. 
جورجيا لقرى اأو�سيتيا اجلنوبية. 

م��ن ���س��رورات��ه��ا, ك��م��ا اأن���ه مل يكن 
بالتايل,  اأطل�سي.  تهديد  هنالك 

كانت الكلفة اأكر من املنافع.

هل جتتاح اأوكرانيا؟
ل����لإج����اب����ة ع���ل���ى ه������ذا ال���������س����وؤال, 
الهدف  اإىل  �سو�سوف�سكي  يتطرق 
مو�سكو  حتققه  ق��د  ال���ذي  امل��ح��دد 
وا�سحاً  ج���واب  ال  اجتياحها,  م��ن 
تقوي�ض  ت��و���س��ي��ع  اإال  ذل����ك,  ع��ل��ى 
ا�ستخدام  اأو  االأوكرانية,  احلكومة 
اأو  املحلي  ال��دع��م  حل�سد  االن��ت��ق��ام 
ال���غ���رب, دون  اإىل  ر���س��ال��ة  ت��وج��ي��ه 
التدخل  ي���ب���دو  ج����وه����ري,  م���ث���ري 
القرار  ي��رت��د  غ���ري م���رج���ح. وق����د 
�سلباً على مو�سكو, ويدفع اأوكرانيا 
ال����ذي  االأم��������ر  ن����ات����و,  اإىل  اأك�������ر 
اأهم ال�سرورات  ينتهك واحداً من 
ال��رو���س��ي��ة, وبعد  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  اخلم�سة  امل��ت��غ��ريات  ت��وف��رت  اأن 
اليوم.  منها  ع���دد  ت��غ��ري   ,2014
اأوكرانيا  املثال, حتظى  �سبيل  على 
بكثري,  اأع��ظ��م  غربي  بدعم  حالياً 
اأطل�سياً,  ع�سواً  لي�ست  اأنها  ورغ��م 
االقت�سادية  ال���ك���ل���ف���ة  ����س���ت���ك���ون 
اأكر  وال��ع�����س��ك��ري��ة,  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ب��ك��ث��ري ع��ل��ى رو���س��ي��ا. ع����لوة على 
داخل  املحلي  الدعم  �سيكون  ذل��ك, 
اأوك���ران���ي���ا الج��ت��ي��اح رو����س���ي اأدن����ى 
 ,2014 يف  عليه  ك��ان  مم��ا  بكثري 
والقرم,  دونبا�ض  معاقل  با�ستثناء 
ح��ي��ث ل��رو���س��ي��ا اأ����س���ا����س���اً ق�����وات اأو 

عنا�سر ع�سكرية.

هل من بدائل لرو�سيا؟
على  ه��ذا  العمل  اإط���ار  تطبيق  اإن 
اأن  ي���ع���ن���ي  ال���ع�������س���ك���ري  ال����ت����دخ����ل 
وا�سعاً  رو���س��ي��اً  ع�سكرياً  اج��ت��ي��اح��اً 

حرباً بني رو�سيا وجورجيا.

اأوكرانيا 2014
ال��رو���س��ي ل�سرق  اأم���ا يف االج��ت��ي��اح 
املتغريات  ح�������س���رت  اأوك�����ران�����ي�����ا, 
اخل�����م�����������س�����ة جم������������������دداً, ح�������س���ب 
���س��و���س��وف�����س��ك��ي. ك�����ان امل����ث����ري, هو 
ث���������ورة م������ي������دان ال�����ت�����ي اأط�����اح�����ت 
فيكتور  لرو�سيا  امل���وايل  بالرئي�ض 

يانوكوفيت�ض.
وك��ان ال��دع��م املحلي ق��وي��اً يف �سبه 
ال���ق���رم ودون���ب���ا����ض, لكنه  ج���زي���رة 
ك��ان حم��دوداً ج��داً يف �سائر اأنحاء 
رو�سيا  امتلكت  لوج�ستياً,  البلد. 
وو�سواًل  ال��ق��رم  يف  ق����وات  اأ���س��ا���س��اً 
مبا�سراً اإىل دونيت�سك ولوغان�سك. 
اأب��ع��د يف  اإىل مناطق  ال��ذه��اب  لكن 

اأما الدعم املحلي للتدخل الرو�سي 
اأو�سيتيا  فكان قوياً, لكن فقط, يف 
اجل��ن��وب��ي��ة واأب���خ���ازي���ا, ف��ل��م تر�سل 
قواتها اإىل العمق اجلورجي حيث 

كان الدعم املحلي اأ�سعف بكثري.
اإىل  مبا�سر  و���س��ول  ل��رو���س��ي��ا  ك���ان 
ج��ورج��ي��ا ع��ر نفق روخ��ت��ي بينما 
كانت القوات الع�سكرية اجلورجية 
اأ�سعف بكثري من القوات الرو�سية, 
م���ا ج��ع��ل ال���ت���دخ���ل ع��م��لن��ي��اً من 
الناحية التقنية. ومل تكن جورجيا 
دول���ة اأط��ل�����س��ي��ة, وب��ال��ت��ايل توقعت 
م��و���س��ك��و, رد ف��ع��ل غ��رب��ي حم���دوٍد 
قابلة  ف��ك��ان��ت  الكلفة  اأم���ا  ن�سبياً, 
رو�سيا  ه��دف��ت  ع��ل��ي��ه��ا.  لل�سيطرة 
اإىل  جورجيا  م�سعى  تقوي�ض  اإىل 
النتيجة  فكانت  لناتو,  االن�سمام 

ع�سكرياً رغم توفر التريرات. مل 
تتدخل رو�سيا ع�سكرياً �سد اإ�ستونيا 
يف2007, بعد حادثة نقل متثال 
اجلندي الرونزي الذي يرمز اإىل 
لتحرير  ال�سوفيتية  الت�سحيات 
الترير  رغ��م  النازية,  من  البلد 
من  االإ���س��ت��ون��ي��ني  بحماية  امل��م��ك��ن 
اإ�ستونيا  الأن  وذل���ك  رو���س��ي,  اأ���س��ل 
االأطل�سي,  احللف  يف  ع�سواً  كانت 
ك��ل��ف��ة مرتفعة  م��و���س��ك��و  وت��وق��ع��ت 

جداً اإذا حتركت ع�سكرياً.
اأي�ساً  ع�سكرياً  رو�سيا  تتدخل  ومل 
القرغيز  بني  اإثنية  �سدامات  بعد 
قرغيز�ستان  جنوب  يف  واالأوزب����ك 
احلكومة  ط��ل��ب  رغ���م   2010 يف 
مل  ال��ت��دخ��ل  اأن  ذل��ك  القرغيزية, 
اأياً  لتحقق  لرو�سيا  اأ�سا�سياً  يكن 

خطوط  �سيتطلب  ك��ان  اأوك��ران��ي��ا, 
اإمداد طويلة, واملرور باأرا�ض اأكر 
ع��دوان��ي��ة. مثل ج��ورج��ي��ا, مل تكن 
وتوقعت  ن��ات��و  يف  ع�سواً  اأوك��ران��ي��ا 
ي��ت��دخ��ل احل��ل��ف عقب  اأال  رو���س��ي��ا 
االج��ت��ي��اح. ه��دف��ت رو���س��ي��ا حينها 
االأوكرانية  احلكومة  تقوي�ض  اإىل 
ان�سمام  وم��ن��ع  ل��ل��غ��رب,  امل���وال���ي���ة 
اأن  اإىل ناتو فكانت النتيجة  كييف 
�سمت رو�سيا القرم, واندلع النزاع 
وال  اأوكرانيا,  �سرق  يف  االنف�سايل 

يزال م�ستمراً اإىل اليوم.

توفرت الدوافع... 
ومل تتدخل

اأمثلة  لي�سرد  �سو�سوف�سكي  انتقل 
رو�سيا  ف��ي��ه��ا  ت��ت��دخ��ل  مل  اأخ������رى, 

 ال�سني ت�سجل 191 اإ�س�بة 
جديدة بكوفيد-19 

•• بكني-رويرتز

اأعلنت اللجنة الوطنية لل�سحة يف ال�سني  اأم�ض االأحد ت�سجيل 191 اإ�سابة 
 231 من  انخفا�سا  ال�سبت,  االأول  اأم�ض  كورونا  بفريو�ض  موؤكدة  جديدة 
االإ�سابات  م��ن   131 اإن  بيان  يف  اللجنة  وق��ال��ت  ال�سابق.  ال��ي��وم  يف  اإ���س��اب��ة 
اجلديدة انتقلت اإليها العدوى حمليا, انخفا�سا من 175 قبل يوم. وكانت 
معظم االإ�سابات اجلديدة يف اإقليم �سن�سي ب�سمال غرب البلد والذي تخ�سع 
و�سجلت  املر�ض.  انت�سار  لل�سيطرة على  �سيان الإغ��لق يف حماولة  عا�سمته 
ال�سني اأي�سا 52 اإ�سابة جديدة مل تظهر عليها اأعرا�ض ارتفاعا من 38 يف 
اليوم ال�سابق. وال ت�سنف ال�سني تلك احلاالت على اأنها اإ�سابات موؤكدة. ومل 
ت�سجل اأي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. و�سجل بر ال�سني 

الرئي�سي حتى يوم ال�سبت 102505 اإ�سابات موؤكدة.

فل�سطني: ارتف�ع عدد امل�س�بني ب�ملتحور اأوميكرون
••راماهلل-وكاالت

اأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية   اأم�ض االأحد ت�سجيل 10 اإ�سابات جديدة 
لريتفع  الغربية,  ال�سفة  يف  ك��ورون��ا  فريو�ض  من  “اأوميكرون”  مبتحور 

اإجمايل االإ�سابات امل�سجلة بهذا املتحور يف فل�سطني اإىل 77.
ونقلت وكالة االأنباء واملعلومات الفل�سطينية ) وفا ( اأم�ض عن الناطق با�سم 
بهذا  واح��دة  اإ�سابة  اإن   قوله  ال�سخرة,  كمال  الفل�سطينية   ال�سحة  وزارة 

املتحور �ُسجلت يف قطاع غزة, و76 يف ال�سفة الغربية.
واأهاب بجمهور املواطنني التوجه اإىل مراكز التطعيم يف املحافظات الأخذ 
اللقاحات امل�سادة للفريو�ض, حلماية اأنف�سهم وعائلتهم, وب�سرورة التقيد 

باإجراءات ال�سلمة والوقاية.

 تراجع االإ�س�ب�ت اجلديدة 
بكوفيد-19 يف اأ�سرتالي� 

•• �صيدين-رويرتز

االأح��د مع  اأم�ض  اأ�سرتاليا   بكوفيد-19 يف  االإ�سابة اجلديدة  تراجعت حاالت 
تباطوؤ االختبارات خلل عطلة نهاية االأ�سبوع, لكنها ظلت اأعلى من 30 األف 
حالة فيما زادت حاالت الدخول اإىل امل�ست�سفيات يف والية نيو �ساوث ويلز و�سط 
تنامي املخاوف ب�ساأن ال�سغوط املحتملة على منظومة ال�سحة العامة. اأظهرت 
اأن احلاالت التي مت ت�سخي�سها حديثا يف نيو �ساوث ويلز,  اأرقام وزارة ال�سحة 
يف   22577 من   18278 اإىل  انخف�ست  بال�سكان,  اكتظاظا  االأك��ر  الوالية 
اليوم ال�سابق مع تراجع عدد االختبارات التي اأجريت يف يوم راأ�ض ال�سنة مبقدار 
تراقبها عن  اإنها  ال�سلطات  تقول  والتي  امل�ست�سفيات  دخ��ول  اأع��داد  لكن  الربع. 
كثب اأكر من اإجمايل عدد احلاالت, مع التحول نحو التعاي�ض مع الفريو�ض, 
ويف والية فيكتوريا ظلت اأعداد احلاالت  قفزت بن�سبة 18 يف املئة اإىل 1066. 
3587 حالة  7000 و�سجلت كوينزالند رقما قيا�سيا بلغ  اأعلى من  اليومية 
 35327 انخفا�سا من  32200 حالة  اأكر من  اأ�سرتاليا  و�سجلت  جديدة. 
اأم�ض االأول ال�سبت رغم اأن واليتي اأ�سرتاليا الغربية واالإقليم ال�سمايل مل تن�سرا 

بعد اأرقام االإ�سابات اجلديدة.

تعطيل الدرا�سة اليوم يف الكويت 
ب�سبب �سوء االأحول اجلوية

•• الكويت-وام:

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف الكويت اأم�ض عن وقف الدرا�سة غدا 
للطلبة يف كافة املدار�ض احلكومية واخلا�سة نظرا حلالة الطق�ض والظروف 
اجلوية التي متر بها الكويت. ونقلت وكالة االأنباء الكويتية /كونا/ عن بيان 
�سادر عن الوزارة اأنه مت كذلك تاأجيل االختبارات املقررة للمراحل املتو�سطة 
وال�سفوف العا�سر واحلادي ع�سر لليوم االثنني باالإ�سافة اإىل تعطيل الدرا�سة 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة  الكويت  جلامعة  احل�سورية 
موقعها  عر  جهة  كل  تعلن  اأن  على  اخلا�سة  واجلامعات  الفنون  واأكادميية 
الرتبية  وزي��ر  امل�سف  علي  الدكتور  وق��ال  بها.  اخلا�سة  االإج����راءات  الر�سمي 
والتعليم العايل الكويتي اإن العمل جار من قبل قيادات وزارة الرتبية وم�سوؤويل 
اأي  وال�سريعة حلل  اللزمة  االإج���راءات  واتخاذ  املدار�ض  حالة  لر�سد  املناطق 

م�ساكل اأو اأ�سرار تكون قد تعر�ست لها جراء االأمطار الغزيرة احلالية.

رو�سي� تتج�وز ح�جز ال� 9.5 
مليون ح�لة �سف�ء من  كورون� 

:مو�صكو-وام ••

جتاوز عدد حاالت املر�سى املتعافني من فريو�ض كورونا امل�ستجد يف رو�سيا 
اأم�ض حاجز ال� 9 مليني ون�سف املليون �سخ�سا , وذلك بعد متاثل 26976 
مري�سا لل�سفاء التام ومغادرتهم امل�ست�سفى خلل ال� 24 �ساعة املا�سية لي�سل 
بذلك اإجمايل الذين تعافوا من كورونا اإىل ت�سعة مليني و 524 األفا و 39 
�سخ�سا . واأعلنت ال�سلطات ال�سحية الرو�سية يف تقريرها اليومي وبح�سب 
 , والوفيات  االإ�سابات  انخفا�ض موؤ�سري  للأنباء عن  “انرت فاك�ض”  وكالة 
االأخري  اليوم  بالفريو�ض خلل  اإ�سابة جديدة   18233 ت�سجيل  حيث مت 
لي�سبح اإجمايل عدد االإ�سابات 10 مليني و537 األفا و966 اإ�سابة ومت 
الوفيات  اإجمايل عدد  ليبلغ  �ساعة,   24 اآخر  811 حالة وفاة خلل  ر�سد 

الناجمة عن الوباء يف البلد 310 اآالف و518 حالة وفاة .

اإ�سرائيل ت�سجل 4197 
اإ�س�بة جديدة ب� كورون�

•• راماهلل-وام:

جديدة  اإ���س��اب��ة   4197 ت�سجيل  اأم�����ض  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
احلاالت  وا�سلت  وق��ت  يف  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��لل  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
اخلطرية يف االرتفاع. وقالت الوزارة يف بيان ان االإ�سابات الن�سطة ارتفعت اإىل 
31958 وبذلك بلغ اإجمايل االإ�سابات بكورونا 1392144 بينما اإجمايل 
انت�سار الفريو�ض يف البلد يف  8244 حالة وفاة منذ االإع��لن عن  الوفيات 
اخلام�سة  املوجة  خ��لل  الفريو�ض  تف�سي  دائ��رة  ات�ساع  وم��ع   .2020 مار�ض 
املر�سى  �سناديق  مع  بالتعاون  االإ�سرائيلية  ال�سحة  وزارة  و�سعت  للجائحة 
عينات   92503 اأخ��ذ  املا�سية  �ساعة  ال�24  خلل  مت  حيث  الفحو�سات  من 

خمرية الكت�ساف كورونا, اأظهرت النتائج اأن %4.57 منها موجبة.

تون�س ت�ستعد ملوجة جديدة من كورون� وخم�وف من اأوميكرون
•• تون�س-وكاالت

توؤكد جميع املوؤ�سرات الوبائية املتعلقة بفريو�ض كورونا امل�ستجد يف تون�ض 
على بوادر موجة خام�سة من فريو�ض كورونا تتعلق باملتحور اأوميكرون.

واأكدت ال�سلطات ال�سحية اأن البلد ت�سهد يف االأيام االأخرية ارتفاعا يف عدد 
من  باملائة   10 االإيجابية  التحاليل  معدل  جت��اوز  بعد  بكورونا  االإ�سابات 
اإجمايل عمليات التق�سي عن الفريو�ض, وهو ما يف�سره االأطباء بخا�سية 
�سرعة انت�سار العدوى التي متيز متحور “اأوميكرون«. وقال ع�سو اللجنة 
ت�سريحات  يف  دغفو�ض  ريا�ض  الدكتور  كورونا  فريو�ض  ملجابهة  العلمية 
ملوقع �سكاي نيوز عربية اإن “املوؤ�سرات امل�سجلة تبني دخول تون�ض يف موجه 
جديدة من انت�سار كورونا, كما توؤكد دخول متحور اأوميكرون اإىل البلد 
بعد اأن ك�سف التقطيع اجليني اأن اأكر من 30 باملائة من احلاالت امل�سابة 
اأخذ  ���س��رورة  اإىل  امل��واط��ن��ني  منبها  اأوميكرون”,  ملتحور  حاملة  ب��ك��ورون��ا 
املزيد من احليطة والتقيد باإجراءات الوقاية يف اأ�سهر ف�سل ال�ستاء, واإىل 
ال�سن  لكبار  بالن�سبة  التطعيم خا�سة  الثالثة من  تلقي اجلرعة  ا�ستكمال 
فر�سية  اأن  دغفو�ض  واأ�ساف  املرحلة.  هذه  يف  املزمنة  االأم��را���ض  وحاملي 
�ستة مليني  بعد تطعيم  تعد مطروحة  البلد مل  �سامل يف  اإق��رار حجر 
الوباء  م��ع  يتعاي�ض  ال��ع��امل  ك��ل  اأ���س��ب��ح  اأن  وب��ع��د  ال��ف��ريو���ض,  �سد  �سخ�ض 

•• نواك�صوط-اأفب

خ�سع الرئي�ض املوريتاين ال�سابق حممد ولد عبد العزيز )56 عاًما( امل�سجون 
منذ حزيران-يونيو يف اّتهامات ف�ساد, لعملية الق�سطرة القلبية م�ساء ال�سبت 
“بنجاح” يف م�ست�سفى القلب الوطني بنواك�سوط. وت�ساعد الق�سطرة القلبية 
على تو�سيع االأوردة من اأجل حت�سني تدفق الدم يف ج�سم املري�ض. وُنقل عبد 
املركز  9102 “اإىل  العزيز الذي تراأّ�ض الدولة املوريتانية من 8002 حتى 
ولد  ال��دي��ن  حممد  املحامي  بح�سب  طارئة”,  رع��اي��ة  اأج��ل  م��ن  اال�ست�سفائي 
اأ�سّدو الذي دعا ال�سلطات الإجلء موكله اإىل اخلارج من اأجل رعاية “مرّكزة«. 

اإجراءات  اأن تون�ض تعمل على تعزيز  اإىل  الثاين, الفتا  الذي جتاوز عامه 
الرقابة على احلدود لتق�سي احلاالت الوافدة مبا ي�سمح باحلد من انت�سار 
العدوى بكورونا. من جهتها قالت املخت�سة يف علم املناعة الدكتورة �سمر 
على  اأوميكرون  متحور  اإن  عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف  �سمود 
امل�ستوى الفردي يبدو اأقل خطورة من متحورات اأخرى ولكن على امل�ستوى 
االنت�سار ما يدعو لتوخي كل  �سريع  اجلماعي يكت�سي خطورته من كونه 
اأوميكرون تظهر  اأن علمات  احلذر وجتنب التجمعات. واأو�سحت �سمود 
بعد 48 �ساعة من التقاط العدوى فيما ت�ستغرق اأعرا�سه وقتا اأطول من 
اأعرا�ض املتحورات االأخرى, ف�سل عن ت�سببه يف تداعيات خطرية لعدد من 
االأ�سخا�ض. وقالت وزارة ال�سحة اإن املخزون اال�سرتاتيجي من االأك�سجني 
الطبي كاف ويلبي االحتياجات واإن القطاعات الطبية و�سبه الطبية اكت�سبت 
جتربة مهنية كافية حول التعامل مع تطور الو�سع الوبائي متكنهم من 
فيما  ال��وب��ائ��ي.  الو�سع  تطور  ح��ال  يف  وج��ه  اأح�سن  على  مبهامهم  القيام 
العلمية ملكافحة كورونا ها�سمي  اللجنة  با�ستور وع�سو  رجح مدير معهد 
الوزير, اأن ي�سبح متحور اأوميكرون االأكر انت�ساراً يف تون�ض ويزيح متحور 
“دلتا” الهندي الذي تبلغ ن�سبة انت�ساره 60 باملائة من جمموع االإ�سابات, 
مو�سحا اأن انت�سار متحور اأوميكرون يف تون�ض كان نتيجة دخول حاالت من 

خارج البلد بع�سها لطلبة اأجانب يدر�سون بتون�ض.

العزيز  عبد  ال�سيد  مبوافقة  بنجاح,  اأُج��ري��ت  “العملية  اأن  امل�ست�سفى  واأعلن 
اإع��لم عائلته”, يف بيان وّقعه مدير امل�ست�سفى وهو الطبيب  ت��رّدد وبعد  دون 
قد  نواك�سوط  يف  اال�ستئناف  حمكمة  وك��ان��ت  ال�سابق.  للرئي�ض  ال�سخ�سي 
رف�ست مطلع ت�سرين الثاين/نوفمر مّرة اأخرى طلًبا �سابًقا باالإفراج املوقت 
عن الزعيم املوريتاين ال�سابق. وقالت عائلته يف بيان �سدر م�ساء االأربعاء اإنها 
من ت�سفيته اجل�سدية” من قبل النظام الذي “ف�سل يف حماوالته  “تخ�سى 
ت�سفيته �سيا�سًيا«. ووّجه قا�سي حتقيق يف نواك�سوط يف اآذار/مار�ض اإىل عبد 
املمتلكات العامة  اأم��وال وثراء غري م�سروع وتبديد  العزيز تهم ف�ساد وغ�سل 

ومنح مزايا غري م�ستحقة وعرقلة �سري العدالة.

الرئي�س املوريت�ين ال�س�بق امل�سجون يخ�سع لعملية جراحية 
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وكيل دائرة الط�قة : نقل مركز التحكم اإىل كهرب�ء ومي�ه االإم�رات يعزز مع�يري كف�ءة الط�قة

تركي� ترفع اأ�سع�ر الكهرب�ء 
والغ�ز بن�سب ع�لية

•• اأنقرة-وكاالت

رفعت تركيا اأ�سعار الكهرباء والغاز 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��م��ن��ازل م�����س��رية اإىل 

ارتفاع اأ�سعار الطاقة العاملية.
 Haberturk وقدرت �سحيفة
املحلية ارتفاع اأ�سعار الكهرباء بني 
حيث  ل���لأ����س���ر,   %130 و   %52
تعرفة  ن��ظ��ام  اإىل  ال��ب��لد  حت��ول��ت 

تدريجي.
�ستدفع  اجل��دي��د,  النظام  مبوجب 
االأ�سر 1.37 لرية )0.09 دوالر( 
للكهرباء  ���س��اع��ة   - ك��ي��ل��ووات  ل��ك��ل 
من  �ساعة   - كيلووات   150 حتى 
2.06 لرية  اال�ستخدام �سهرًيا, و 
كيلووات-  ل��ك��ل  دوالر(   0.14(
يتجاوز  ال��ذي  لل�ستهلك  �ساعة 
ه���ذا احل���د اع��ت��ب��اًرا م��ن 1 يناير. 
وف�����ق م����ا ق���ال���ه م��ن��ظ��م االأ�����س����واق 

الوطني يف بيان م�ساء اجلمعة.
 Botas ب���وت���ا����ض  ���س��رك��ة  رف���ع���ت 
اأ���س��ع��ار الغاز  ال��رتك��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة 
للمنازل   %25 بن�سبة  الطبيعي 
 %50 و  الطاقة  ملحطات   %15 و 
من  االأول  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  للم�سانع 
ي���ن���اي���ر, وف����ًق����ا ل���ب���ي���ان ن�����س��ر على 
م���وق���ع���ه���ا االإل������ك������رتوين يف وق���ت 

متاأخر من يوم اجلمعة.

املركز  اأن  م��وؤك��داً  ال�سناعة,  ه��ذه 
التنفيذية  خ��ط��ت��ه  خ����لل  و����س���ع 
اعتبارات  امل���ع���ر����ض  ال���س��ت�����س��اف��ة 
جلميع  وال�����������س�����لم�����ة  ال���������س����ح����ة 
مقدمة  يف  وال���������زوار  امل�������س���ارك���ني 
اأول���وي���ات���ه م��ن خ���لل ال��ع��م��ل على 
اتخاذ اأق�سى االإجراءات والتدابري 

االحرتازية.
اأبوابه  ويتيح احلدث الذي �سيفتح 
ل���ل���زوار ي��وم��ي��اً م���ن ال�����س��اع��ة 10 
الفر�سة  م�����س��اًء,   7 ح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً 
للطلع  واملهند�سني  للمخت�سني 
احلديثة  وامل��ن��ت��ج��ات  االأف��ك��ار  على 
املعرو�سة التي من �ساأنها اأن ت�ساعد 
ال�����س��رك��ات امل�����س��ن��ع��ة امل��ح��ل��ي��ة على 
البناء  معدات  يف  اإنتاجها  حت�سني 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��ع��دي��ن  والت�سييد 
واالأنابيب  والقطع  اللحام  اأع��م��ال 

وغريها.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  اإك�����س��ب��و  م���رك���ز  ي�����س��ت��ع��د 
الإطلق فعاليات الن�سخة 17 من 
ال�سلب  وت�سكيل  �سناعة  معر�ض 
 ,”2022 ف���اب  “�ستيل  وامل���ع���ادن 
احل��������دث االأك����������ر م�����ن ن����وع����ه يف 
و�سمال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
وال��ذي ينظمه بدعم من  اإفريقيا, 
ال�سارقة,  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
 13 اإىل   10 م���ن  ال���ف���رتة  خ���لل 
ي��ن��اي��ر اجل����اري. وك�����س��ف امل��رك��ز اأن 
 ,”2022 ف����اب  “�ستيل  ن�����س��خ��ة 
 150 م��ن  اأك��ر  م�ساركة  �ست�سهد 
 20 م����ن  ودويل  حم���ل���ي  ع����ار�����ض 
امل�سنعني  من  نخبة  ميثلون  دول��ة 
واملوردين العامليني, و 400 علمة 
جت����اري����ة م����ن ك������رى ال���ع���لم���ات 

االأعمال  الرائدة يف جمال  العاملية 
ال�سناعات  م��ن  وال��ع��دي��د  املعدنية 
عر�ض  تت�سمن  كما  بها,  املرتبطة 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  الأب����رز 
الرابعة يف قطاع احلديد وال�سلب, 
والتجهيزات  االآالت  واأح����������دث 
ال�سلب  ب�سناعة  اخلا�سة  واملكائن 
احل��دي��ث��ة يف جماالت  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الليزر  واأن���ظ���م���ة  امل���ع���ادن  ت�����س��ك��ي��ل 
وخم�س�سة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  م��ن��خ��ف�����س��ة 
ماكينات  اإىل جانب  املعادن,  لقطع 
التي  وال��روب��وت��ات  ال�سلب  ت�سنيع 
اال�سطناعي,  ب����ال����ذك����اء  ت���ع���م���ل 
وغ�������ريه�������ا م�������ن ال���ت���خ�������س�������س���ات 

الهند�سية ذات ال�سلة.

م�ستهدفات ا�سرتاتيجية
املدفع  �سيف حم��م��د  ���س��ع��ادة  واأك����د 

واالإقليميني,  امل��ح��ل��ي��ني  وال��ت��ج��ار 
نظراً لدوره يف توفري من�سة دولية 
لهم لل�ستفادة من الطلب املتزايد 
ل�سناعة  االأ�سا�سية  القطاعات  من 
ال����دول����ة  احل�����دي�����د وال�������س���ل���ب يف 
وامل��ن��ط��ق��ة, وال��ك�����س��ف ع���ن اأح����دث 
يف  وطرحها  ومنتجاتهم  تقنياتهم 

االأ�سواق.

ا�ست�سراف م�ستقبل �سناعة 
احلديد وال�سلب

اإك�سبو  م��رك��ز  اأن  امل��دف��ع,  واأو����س���ح 
ال�سارقة ي�سعى من خلل الن�سخة 
“�ستيل  ال�سابعة ع�سر من معر�ض 
ا�ست�سراف  اإىل   ”2022 ف����اب 
م�ستقبل �سناعة احلديد وال�سلب 
ومواكبة التطورات املت�سارعة التي 
املعادن,  ت�سنيع  ق��ط��اع  ي�����س��ه��ده��ا 

اإك�سبو  مل��رك��ز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
فاب  “�ستيل  معر�ض  اأن  ال�سارقة, 
االأحداث  اأه��م  م��ن  يعد   ”2022
املتخ�س�سة  والتجارية  ال�سناعية 
وال�سلب  احل�����دي�����د  ����س���ن���اع���ة  يف 
والذي ينظمه املركز �سنوياً بهدف 
امل�ستهدفات  م���ن  ج��م��ل��ة  حت��ق��ي��ق 
تعزيز  اأب��رزه��ا  م��ن  اال�سرتاتيجية 
ال�سلب  ���س��ن��اع��ة  ق���ط���اع  ان��ت��ع��ا���ض 
ف�سًل  ال�سارقة,  اإم��ارة  يف  واملعادن 
مليار”   300 “م�سروع  دع��م  ع��ن 
وحتفيز  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال�����ه�����ادف 
القطاع ال�سناعي يف دولة االإمارات, 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته  ورف��ع 
درهم  مليار   133 م��ن  االإج��م��ايل 
300 مليار درهم بحلول عام  اإىل 
هذا  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً   ,2031
احلدث بالن�سبة الأقطاب ال�سناعة 

اأبرز  م��ن  نخبة  �سيقدمها  وال��ت��ي 
امل�����س��ن��ع��ني وال���ت���ج���ار م���ن خمتلف 
دول العامل, اإىل جانب عقد ندوات 
متخ�س�سة تناق�ض واقع وم�ستقبل 

ح���ي���ث ���س��ت�����س��ه��د اأروق���������ة احل����دث 
املتطورة  امل��ع��دات  الأح����دث  ع��ر���س��اً 
امل�ستخدمة  ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
املعادن,  ت�سكيل  اأع��م��ال  جم���ال  يف 

ي�سهد م�ساركة اأكرث من 150 عار�سا حمليا ودوليا من 20 دولة 

اإك�سبو ال�س�رقة ي�ستعد الإطلق الن�سخة 17 من معر�س �ستيل ف�ب 2022 يف الع��سر من ين�ير اجل�ري 

العمليات وحتقق التوازن بني العر�ض والطلب , اإ�سافة 
الوحيدة  اجل��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال�����س��رك��ة  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل 
امل�����س�����������������وؤول��ة ع��ن ���س�����راء امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء م��ن �سركات 

االإنتاج.
واأ�ساد �سعادته بهذه اخلطوة اال�سرتاتيجية, التي تعك�ض 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  التنظيمي  االإط���ار  و�سفافية  م��رون��ة 
وتعزز ثقة العملء وامل�ستثمرين وجميع اجلهات املعنية, 

مبا يدعم خطط حتّول الطاقة يف اأبوظبي.
وق�������ال : “ تعك�ض هذه اخلطوة مرون�������ة قط�������اع الطاقة 
تكف�������ل  التي  واالإج���راءات  التدابي��������ر  كاف�������ة  اتخاذ  يف 
حت��س������ني  يف  ي�س�������اهم  مم��ا  القطاع  بكام������ل  االرت��ق��اء 

املديني الق�سري والبعيد, ويف�سح املجال لعمليات التو�سع 
املحتملة يف القطاع.

وق����ال ���س��ع��ادت��ه اإن ن��ق��ل م��رك��ز ال��ت��ح��ك��م ���س��ي��ع��م��ل على 
�سركة  و�سيمد  ال��ق��ط��اع  يف  الت�سغيلية  العمليات  دع���م 
اللزمة  الت�سغيلية  بالبيانات  االإم���ارات  ومياه  كهرباء 
التحلية  بعمليات  ال��ق��ي��ام  م��ن  لتمكينها  وال�����س��روري��ة 
اأخ��رى يف دول��ة االإمارات,  والتوليد يف االإم��ارة ومناطق 
وي�ساعد يف تعزيز ا�سرتاتيجيات توفري الطاقة ب�سهولة 
وفق احلاجة, وحتقيق اأمن التوريد, مما ميكن اأ�سحاب 
امل�سلحة اأي�ساً من متابعة البيانات واملوؤ�سرات والنتائج 

ب�سكل دوري.

••اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة املهند�ض اأحمد حممد الرميثي, وكيل دائرة 
ومياه  كهرباء  �سركة  ا�ستكمال  اأن  اأبوظبي,  يف  الطاقة 
“مركز  ت��وزي��ع االأح���م���ال  ن��ق��ل م��رك��ز  االإم�����ارات عملية 
والتحكم  للنقل  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع  التحكم”- 
اإىل اأ�سولها, يعد خطوة مهمة يف �سبيل  “تران�سكو” - 

حتقيق اأف�سل معايري كفاءة الطاقة يف االإمارات.
امل��ه��م��ة اجل��دي��دة م�سوؤولية  ال�����س��رك��ة مب��وج��ب  وت��ت��وىل 
امل�ستقل,  االإن��ت��اج  حمطات  وت�سغيل  والتحكم  اجل��دول��ة 
تدعم  ال��ت��ي  الت�سغيلية  وال���درا����س���ات  اخل��ط��ط  وو���س��ع 

وتطوير العمليات الت�س�����غيلية وتعزي�����ز كف������اءة توزي������ع 
االأخ�سر  التح�����ول  خطط  ي��دع��م  م��ا  وه�������و  ال��ط��اق��ة, 
تعزيز  على  ويعمل  االإم�����ارة,  يف  امل���وارد  على  واحل��ف��اظ 
وذلك  وا�س������تثماراتها,  الطاق��������ة  اإنت���اج  م�سادر  تنويع 
منظوم�����ة  وتطوير  العاملي�������ة,  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق 
على  قائمة  الطاق���ة  على  وال��ط��ل��ب  للعر�ض  متكاملة 

اال�ستدامة “.
اأنظمة  اأب��وظ��ب��ي ميتلك  ال��ط��اق��ة يف  ق��ط��اع  اأن  واأ���س��اف 
اإىل  الو�سول  ت�ساعد يف  وبنية حتتية متطورة  ت�سغيلية 
والتوزيع  النقل  خ��دم��ات  جم��ال  يف  متقدمة  م�ستويات 
على  للطلب  املتنامية  احلاجة  يلبي  واآم��ن,  مرن  ب�سكل 

مط�ر اأبوظبي الدويل .. 40 ع�م� من التطور والري�دة

م�دورو: االإنت�ج النفطي يف فنزويل يقرتب من عتبة املليون برميل 
•• كراكا�س-اأفب:

اأعلن الرئي�ض الفنزويلي نيكوال�ض مادورو اأّن بلده التي كانت 
اأن ينخف�ض  دول��ة نفطية مزدهرة قبل  الزمن  قبل عقد من 
برميل  املليون  عتبة  من  حالياً  تقرتب  كبري,  ب�سكل  اإنتاجها 

يومياً. وقال مادورو يف مقابلة مع التلفزيون احلكومي “هذا 
العام ن�سل اإىل مليون برميل, وهدفنا للعام املقبل هو اأن ن�سل 

اإىل مليوين برميل يومياً”.
3.2 مليون برميل  اإنتاج النفط يف فنزويل  2008 بلغ  ويف 
يومياً, لكّنه ما انفّك مّذاك يرتاجع لي�سل يف 2020 اإىل اأقّل 
اأي اإىل امل�ستوى الذي كان عليه  من 400 األف برميل يومياً 

يف ثلثينيات واأربعينيات القرن املا�سي.
با�ستثمارات  االإن��ت��اج  ن�ستعيد  “اإّننا  املقابلة  يف  م���ادورو  واأّك���د 
االإنتاج  �سبب تدهور  بئراً”, عازياً  وبئراً  فنزويلية, �سنًتا �سنتاً 
فر�ستها  التي  االقت�سادية  العقوبات  اإىل  البلد  يف  النفطي 

على نظامه الواليات املتحدة بهدف اإق�سائه من ال�سلطة.
يف  االنخفا�ض  �سبب  يرجعون  �سني  املتخ�سّ من  العديد  لكّن 
ال��ذي عانت  املزمن  االإدارة  �سوء  اإىل  فنزويل  النفط يف  اإنتاج 
يف عهد  “بيدافي�سا”  العملقة  النفط احلكومية  منه �سركة 
الرئي�ض الراحل هوغو ت�سافيز ومن ثم يف عهد خلفه مادورو.
اأزمة   2014 منذ  ت�سهد  التي  فنزويل  اأن  م���ادورو  اأّك��د  كما 

الثاين  الن�سف  يف  “النمو  ا�ستعادت  لها,  �سابق  ال  اقت�سادية 
املراقبني  بيانات  م��ع  يتعار�ض  تقييم  يف   ,”2021 ع��ام  م��ن 

و�سندوق النقد الدويل.
االقت�ساد  اأّن  ال��وا���س��ح  “من  اإّن���ه  اال���س��رتاك��ي  الرئي�ض  وق���ال 
ا���س��ت��ع��دن��ا النمّو  ن���ه���و����ض. ل��ق��د  ال��ف��ن��زوي��ل��ي ي�����س��ه��د ف����رتة 
2021, حّققنا منواً  االقت�سادي. يف الن�سف الثاين من عام 
م�سار  احلقيقي  االقت�ساد  �سلك  لقد   )...(  7.5% بن�سبة 

النمو االقت�سادي”.
و�سّدد مادورو على اأّن العقوبات االقت�سادية االأمريكية “كانت 
 )...( حرب  اقت�ساد  لديها  فنزويل   )...( ذرية  قنبلة  مبثابة 
املقاومة واالآن  اإىل  انتقلنا  املعاناة  مت فر�سه علينا. )...( من 

اإىل النمو”.
حمّركاتها  “لديها  بلده  اأّن  اإىل  الفنزويلي  الرئي�ض  وطماأن 
ومعارف...  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �سناعية  ق���درة  ل��دي��ه��ا  ��ة.  اخل��ا���سّ
الراأ�سمايل  النفطي  االقت�ساد  وا�ستبدال  مبفردها  للنهو�ض 

القدمي”.

انتع��س اإنت�ج رو�سي� من النفط ومكثف�ت الغ�ز يف 2021 بعد ركوده 

اإ�سراب�ت تغلق م�س�نع يو.بي.اإم الفنلندية للورق 

الدمن�رك ت�سعى جلعل الطريان الداخلي مراعي� للبيئة بحلول 2030 

عام  قبل  التفاو�ض اجلماعي  املجموعة من  وان�سحبت 
اإن  قائلة  الغابات,  اأخ��رى عاملة يف جم��ال  �سركات  مع 
القطاع بحاجة اإىل حت�سني الربحية من خلل البحث 

عن �سبل بديلة للتفاق على االأجور وظروف العمال.
اتفاق  على  )ي��و.ب��ي.اإم(  بتوقيع  العمال  طالب  وبينما 
التفاقات  ال�سركة  �سعت  فيها,  العاملني  جميع  ي�سمل 
االأل���واح اخل�سبية  مهنية حم��ددة ووقعتها مع وح��دات 
واالأخ�ساب. وكانت النقابات قد قالت يف بيانات منف�سلة 
�سابقا اإن االإ�سراب �سينتهي يف 22 يناير كانون الثاين 

ما مل يتم التو�سل اإىل اتفاق قبل ذلك.

ال�سنوات  تعلمناه يف  باأ�سره. ما  للعامل  اإمنا  للدمنارك 
االأخرية عندما يتعلق االأمر بالتعاطي مع اأزمات كبرية 

هو عدم الرتدد”.
ومل تقدم فريدريك�سن اأي تفا�سيل حول كيفية حتقيق 
اأن حكومتها منفتحة على فر�ض  الهدف, لكنها اكدت 
اأن  بعد  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  على  �سريبة 

عار�ست ذلك �سابقا.
يعد ق��ط��اع ال��ط��ريان م��ن ب��ني اأك���ر م�����س��ادر انبعاثات 
على تطوير  الطريان  �سركات  وتعمل  الدفيئة,  غ��ازات 
تخف�ض  التي  تلك  بينها  ونظيفة, من  تقنيات جديدة 

ا�ستخدام الوقود واالنبعاثات.

خارج دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق انخف�ست 2.2 يف 
وقالت  ط��ن.  مليون   2014.4 اإىل   2021 يف  امل��ئ��ة 
يف  ع�سرة  قفز  الرو�سي  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  اإن  اأي�سا 

املئة العام املا�سي اإىل 762.3 مليار مرت مكعب.
2020 على  ني�سان  اأب��ري��ل  واف��ق��ت يف  رو���س��ي��ا  وك��ان��ت 
تقليل اإنتاجها اأكر من مليوين برميل يوميا يف خطوة 
طوعية مل ي�سبق لها مثيل باالتفاق مع كبار املنتجني 

االآخرين ومنظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك(.
وكان األك�سندر نوفاك نائب رئي�ض ال��وزراء قال اإن من 
بني  م��ا  اإىل  ال��ب��لد  يف  النفط  اإن��ت��اج  يرتفع  اأن  املتوقع 
540و560 مليون طن )ما بني 11.8و11.2 مليون 
542و562  بني  ما  واإىل   2022 يف  يوميا(  برميل 
اأوب��ك+ االآن على  2023. ويعمل تكتل  مليون طن يف 
اأوائ��ل دي�سمر كانون  االإن��ت��اج وواف��ق يف  تخفيف قيود 
األف   400 االنتاج  لزيادة  بخطته  االلتزام  على  االأول 

برميل يوميا يف يناير كانون الثاين.

•• هل�صنكي-رويرتز

قالت جمموعة �سركات )يو.بي.اإم( الفنلندية العاملة 
ب���داأوا  عمالها  م��ن   3000 ن��ح��و  اإن  ال��غ��اب��ات  مب��ج��ال 

اإ�سرابا مما اأدى الإغلق م�سانعها.
وك���ان���ت ث����لث ن���ق���اب���ات ع��م��ال��ي��ة مت��ث��ل ع���م���ال ال����ورق 
والعاملني باالإدارة وقطاع الكهرباء قد اأنذرت من قبل 
جديد  اتفاق  اإىل  التو�سل  يتم  مل  اإذا  اإ�سراب  بتنظيم 
ب�����س��اأن االأج�����ور وظ����روف ال��ع��م��ل ق��ب��ل ان��ت��ه��اء االتفاق 

ال�سابق يف 31 دي�سمر كانون االأول.

•• كوبنهاغن-اأفب:

يتمثل  لها  طموحا  ه��دف��ا  ال��دمن��ارك  حكومة  و�سعت 
للبيئة  م��راع��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��رح��لت  ج��ع��ل جميع  يف 
بحلول 2030, بح�سب ما اأعلنت رئي�سة الوزراء ميتي 
ر�سالتها  يف  فريدريك�سن  وقالت  ال�سبت.  فريدريك�سن 
للأمة ملنا�سبة العام اجلديد “هل �سينطوي االأمر على 
ذلك,  اأعتقد  نعم  حتقيقه؟  ميكن  ه��ل  نعم.  �سعوبة؟ 
ونحن ب�سدد العمل عليه. باحثون موهوبون و�سركات 

يعملون على اإيجاد حلول”.
اأ�سافت “اإذا جنحنا يتحقق اخرتاق اأخ�سر. لي�ض فقط 

:مو�صكو-رويرتز ••

اأظهرت بيانات ام�ض االأحد اأن اإنتاج النفط ال�سنوي يف 
رو�سيا ارتفع اأكر من اثنني يف املئة العام املا�سي بف�سل 
تخفيف تخفي�سات االإنتاج التي اتفقت عليها جمموعة 
اأوب��ك+ بعد الهبوط التي ت�سببت فيه جائحة كوفيد-

التي  الطاقة  وزارة  لبيانات  وطبقا   .2020 يف   19
رويرتز  وح�سابات  للأنباء  اإنرتفاك�ض  وكالة  ن�سرتها 
 10.52 اإىل  الغاز الرو�سي  اإنتاج النفط ومكثفات  زاد 
مليون برميل يوميا يف العام املا�سي من 10.27 مليون 
يف 2020. وباالأطنان زاد اإنتاج النفط ومكثفات الغاز 
يف 2021 اإىل 524.05 مليون طن من 512.68 
مليون يف 2020. لكنه ظل اأقل من امل�ستوى القيا�سي 
الذي بلغه بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي وهو 560.2 
ي��وم��ي��ا يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   11.25 اأي  ط���ن  م��ل��ي��ون 
2019. وتقول اإنرتفاك�ض اإن �سادرات النفط الرو�سية 

•• اأبوظبي-وام:

اأم�ض  اأبوظبي  م��ط��ارات  احتفلت 
للفتتاح  االأرب����ع����ني  ب���ال���ذك���رى 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  ملطار  الر�سمي 
مكانة  تر�سيخ  يف  �ساهم  ال���ذي   ,
ك��م��رك��ز عاملي  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 

للطريان والتجارة وال�سياحة.
وبهذه املنا�سبة قال معايل ال�سيخ 
ب����ن طحنون  ح���م���د  ب����ن  حم���م���د 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان,  اآل 
مطارات اأبوظبي: على مدار 40 
عاماً ربط مطار اأبوظبي الدويل 
ال��ع��امل ب��اأب��وظ��ب��ي واأب����رز االإم���ارة 
كوجهة رائدة لل�سياحة والتجارة 
الوالد  ك����ان  ل��ق��د  واالق���ت�������س���اد. 
املوؤ�س�ض - املغفور له ال�سيخ زايد 
“طّيب اهلل  اآل نهيان  بن �سلطان 
ثراه” هو من اأمر بتاأ�سي�ض مطار 
روؤيته  فبف�سل  ال��دويل,  اأبوظبي 
الثاقبة جنحت مطارات اأبوظبي 
التعاون  على  يرتكز  اإرث  بناء  يف 
اإنه   , املتميزة  واالبتكار واخلدمة 
خلل  ال��ن��م��و  يف  �سي�ستمر  اإرث 
االأربعني عاماً القادمة الأنه يدعم 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���س��ت��م��رار 
ودولة  اأبوظبي  يف  واالقت�سادية 

االإمارات ب�سفة عامة”.
امل���ط���ار الأول  ت�����س��ور  و مت و���س��ع 
ا�ستجابة   ,1974 العام  يف  م��رة 
لتطوير  احل�����ك�����وم�����ة  خل����ط����ط 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
بداأ  بعدها   , تاأ�سي�سها  مع  تزامناً 
 1979 ال��ع��ام  يف  امل��ط��ار  ت�سييد 
يناير   2 يف  ر����س���م���ي���اً  واف����ُت����ت����ح 
دائرية  ُمت�سمناً حمطة   1982
ات�سال  م��ع  ال�سناعية  ل��لأق��م��ار 

ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ط���ارات 
اأبوظبي, قائًل اإن مطار اأبوظبي 
ب��ت��اري��خ م�سّرف  ي��ت��م��ي��ز  ال�����دويل 
حتتية  بنية  م��ن  عليه  ي��رت��ك��ز  مل��ا 
وتقدميه خلدمة  امل�ستوى  عاملية 
طريان عالية امل�ستوى, باالإ�سافة 
لدوره البارز على مدار 40 عاماً 
يف االإجنازات التي حققتها دولتنا 
و����س���واًل ل��ع��ام��ه��ا اخل��م�����س��ني.. و 
والتعايف  امل�ستهلك  ثقة  عودة  مع 
ال�سفر,  حل����رك����ة  ال����ت����دري����ج����ي 
التقنيات  ا���س��ت��ك�����س��اف  ���س��ن��وا���س��ل 
العمليات  وحت�������س���ني  اجل����دي����دة 
مبعايري  ل���رنت���ق���ي  واخل�����دم�����ات 
جتربة  وت�����ق�����دمي  اال�����س����ت����دام����ة 
يف  تبقينا  للم�سافرين  ا�ستثنائية 
القطاع.  م�ستوى  على  الطليعة 
املا�سية  وبقدر فخرنا باإجنازاتنا 
مل�����س��ت��ق��ب��ل م�سرق  ُق���دم���اً  ن��ت��ط��ل��ع 

حافل باإجنازات جديدة.

اأنظمة  ت�سمنت  والتي  ال�سلمة 
للم�ساعد  مل�����ض  ب����دون  ال��ت��ح��ك��م 

والبوابات.
اأما بالن�سبة ملبنى املطار اجلديد 
التقنيات,  اأح�����دث  ف�سيت�سمن 
 2012 بداأ ت�سييده يف عام  وقد 
بن�سبة  ال��ب��ن��اء  اأع���م���ال  واإك����م����ال 
اف���ت���ت���اح���ه  ومب������ج������رد   .97%
اجلديد  املطار  مبنى  �سي�ستوعب 
45 مليون م�سافر  اإىل  ما ي�سل 
���س��ن��وي��اً م��ع ت��وف��ري جت��رب��ة ركاب 
االأربعني  م���دار  ع��ل��ى  ا�ستثنائية 
لذلك,  اإ����س���اف���ة  املُ��ق��ب��ل��ة.  ع���ام���اً 
ح��ر���ض م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
اخليارات  من  املزيد  تقدمي  على 
رحلت  ب��اإدخ��ال  وذل���ك  للعملء 
�سركتي  عر  التكلفة  اقت�سادية 
و”العربية  اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز 

للطريان”.
ومن جانبه علق �سريف الها�سمي, 

املبادرات  ع��دد من  يف  �سباقاً  ك��ان 
ق��دم مطار   2014 ال��ع��ام  , ففي 
ت�سهيلت  ال���������دويل  اأب����وظ����ب����ي 
ال���ت���خ���ل���ي�������ض امل���������س����ب����ق حل������دود 
املطار  لي�سبح  املتحدة  ال��والي��ات 
الوحيد يف ال�سرق االأو�سط الذي 
امل�سافرين  اإج��راءات  اإمتام  ي�سهل 
املبا�سرة  اجل��وي��ة  ال��رح��لت  على 
ل��دخ��ول ال���والي���ات امل��ت��ح��دة قبل 
�سعودهم اإىل الطائرات. بعد ذلك 
اأطلق مطار اأبوظبي الدويل نظام 
 ,2016 ال��ذك��ي يف ع���ام  ال�����س��ف��ر 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م���ن  االأول 
املنطقة لت�سهيل اإجراءات الركاب 
العملء.  ب��ت��ج��رب��ة  واالرت�����ق�����اء 
املراحل  خ��لل   2020 ع��ام  ويف 
امل��ب��ك��رة م��ن ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 
ح��ر���ض م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
تطبيق  يف  �سباقاً  ي��ك��ون  اأن  على 
تدابري  م��ن  متكاملة  جم��م��وع��ة 

واح��د مبحطة �سبه دائ��ري��ة. ويف 
القرن  واأوائل  الت�سعينيات  اأواخر 
تو�سعة  وال��ع�����س��ري��ن, مت  احل����ادي 
حمطة االأقمار ال�سناعية لتلبية 
واأ�سبحت  ال��رك��اب.  اأع���داد  تزايد 
الناقل  للطريان  االحت���اد  �سركة 
االإم��ارات و�سركة  الوطني لدولة 
مطار  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال����ط����ريان 
رحلتها  ب��ع��د  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي 
 ,2003 ال���ع���ام  يف  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
ال��ط��ري��ق الفتتاح  م��ه��دت  وال��ت��ي 
�سبتمر  يف   2 ال����رك����اب  م��ب��ن��ى 
افتتاح  ذل��ك مت  بعد  ثم   ,2005
 13L- 31R مدرج اآخر املدرج
مت  وب���ع���ده���ا   .2008 ال���ع���ام  يف 
افتتاح املبنى رقم 3 يف يناير من 
العام 2009, مما اأدى اإىل تزايد 
القدرة اال�ستيعابية للمطار لتبلغ 

12 مليون م�سافر.
الدويل  اأبوظبي  مطار  اأّن  ُيذكر 

400 عالمة جتارية عاملية رائدة يف جمال الأعمال املعدنية وعر�ش
 لأبرز تقنيات الثورة ال�سناعية الرابع���ة يف قط��اع احلديد وال�سلب
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املال والأعمال

هذه توقع�ت قط�ع البنوك يف ال�سعودية خلل 2022عبد اهلل مطر املن�عي: ميزانية دبي ت�سري اإىل القدرات االقت�س�دية اله�ئلة الإم�رة دبي واإمك�ني�ته� املتن�مية 
•• الريا�س-وكاالت

اإن  “العربية”,  قناة  مقابلة مع  اأبو جامع, يف  ه�سام  املالية  لتقنيات مكيال  التنفيذي  الرئي�ض  قال 
االأداء  اإىل  تعود   ,29% من  باأكر  املا�سي  العام  ال�سعودية  االأ�سهم  �سوق  �سهدتها  التي  االرتفاعات 

القوي لقطاع البنوك والذي ارتفع بن�سبة %60 يف 2021.
واأ�ساف اأبو جامع اأن “البنوك لديها ما يرر هذه االرتفاعات خا�سة الراجحي والريا�ض واالأهلي, 

اأداوؤها كان قويا, ومعدالت االإقرا�ض والربحية اأي�سا”.
عمليات  لتعزيز  البنك  ويتجه  قيا�سية,  اأرق���ام  عند  الراجحي  ربحية  مكرر  اأن  جامع  اأب��و  واأو���س��ح 
امل�ساريع  اإق��را���ض  يف  متخ�س�سة  ل��لإق��را���ض  “فينتك”  �سركة  اأ�س�ض  حيث  كبري,  ب�سكل  االإق��را���ض 
ال�سغرية واملتو�سط براأ�سمال 500 مليون ريال. واأ�سار اإىل اأن اندماج االأهلي مع �سامبا, دفع م�سرف 
الراجحي اإىل االإقدام ب�سكل اأكر خللق فر�ض كبرية, ومناف�سة الكيان اجلديد بقوة, وقال “البنوك 

الثلثة هي التي �ستكون م�سيطرة على القطاع م�ستقبل”.

الر�سيدة  القيادة  وحر�ض  امل�ستدامة,  التنمية 
للمواطنني  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
تعك�ض  كما  اإ���س��ع��اده��م,  على  والعمل  واملقيمني 
رغ���ب���ة اأك���ي���دة ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار م���ع���دالت النمو 
االقت�سادي وتر�سيخ ح�سور االإمارة كواحدة من 
االقت�سادية  اخلريطة  االقت�ساد يف  مراكز  اأهم 
التحتية  البنية  وتعزيز  تطوير  ع��ر  العاملية, 

واخلدمات التجارية واالقت�سادية.
واأ�ساف املناعي: اإن اعتماد ميزانية دبي لثلث 
القدرات  اإىل  ب��و���س��وح  ي�����س��ري  ق���ادم���ة  ���س��ن��وات 
واإمكانياتها  دب���ي,  ملدينة  الهائلة  االقت�سادية 

•• دبي-الفجر:

اأكد �سعادة عبد اهلل مطر املناعي, رئي�ض جمل�ض 
اأن  للمزادات,  للإمارات  املنتدب  الع�سو  االإدارة 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتماد 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة,  رئي�ض  نائب  مكتوم,  اآل 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي, رع����اه اهلل, م��ي��زان��ي��ة دبي 
باإجمايل   2024-2022 امل��ال��ي��ة  ل��ل�����س��ن��وات 
وتت�سمن  دره����م,  م��ل��ي��ار   181 ق��دره��ا  ن��ف��ق��ات 
 ,2022 ل��ع��ام  دره���م  م��ل��ي��ار   60 بنحو  ن��ف��ق��ات 
توؤكد موا�سلة خطى النمو االقت�سادي وتعزيز 

التي �ست�سهم  امل��ال واالأع��م��ال,  اإدارة  املتنامية يف 
روؤو�ض  وا�ستقطاب  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  تن�سيط  يف 
حتظى  التي  املتنوعة,  واال���س��ت��ث��م��ارات  االأم����وال 
املنا�سب  واملناخ  املحفزة  الت�سهيلت  بحزمة من 
دفعة  ك��م��ا مت��ث��ل  واالن��ت�����س��ار,  وال��ت��و���س��ع  للنماء 
ج��دي��دة ال���س��ت��ح��داث ق��ط��اع��ات ن��وع��ي��ة مبتكرة 
اإىل  ت�����س��اف  ج��دي��دة  ت��ن��م��وي��ة  نه�سة  لتحقيق 
�سجل االإمارة التي ت�سابق مدن العامل مبراحل 
عدة يف خمتلف جماالت التنمية امل�ستدامة, مبا 
ير�سخ مكانتها كاأف�سل املدن للمعي�سة واأكرها 

جاذبية ورخاء وا�ستقرار.

خالل الإجتماع الأخري ملبادرة ب�سمات اإيجابية يف عام 2021

الن� القط�ن تدعو ملهم�ت الط�قة االيج�بية لو�سع خطط ايج�بية مبتكرة للع�م اجلديد 2022

كهرب�ء ومي�ه دبي تطلق الدورة الث�لثة من 
برن�مج م�ج�ستري اأنظمة وتقني�ت ط�قة امل�ستقبل

اأ�سئلة حتدد مع�مل اأكرب اقت�س�د يف الع�مل خلل ع�م 2022  5
يف �سيف هذا العام, عندما �سرب دلتا”. واأ�ساف: “لكن ال ميكننا ا�ستبعاد 
اأوميكرون  الأن  مكتظة,  �ستكون  الواليات  بع�ض  يف  امل�ست�سفيات  اأن  فكرة 
اال�ست�سفاء  من  املنخف�ض  املعدل  حتى  اأن��ه  لدرجة  كبرية  ب�سرعة  ينت�سر 

�سيولد عدًدا كبرًيا من حاالت االإدخال يف فرتة ق�سرية”.
وتابع: “يف هذه الظروف, ميكن ب�سهولة اأن تنقلب وجهة النظر ال�سائدة 

يف االأ�سواق باأن موجات كوفيد املتتالية لها تاأثري اأقل على االقت�ساد”.
اإىل اأي مدى �سريتفع الت�سخم؟  .2

اإىل  كوفيد-19  ت��داع��ي��ات  م��ن  للده�سة  وامل��ث��ري  ال�����س��ري��ع  ال��ت��ع��ايف  اأدى 
وتعوي�ض  املا�سي,  ال�سهر   %4.2 ل�  اأمريكا  يف  البطالة  معدل  انخفا�ض 
اأ�سعار  م��ن  ك��ل  ودف��ع   ,2020 ع��ام  املفقود يف  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

االأ�سهم واالإنفاق اال�ستهلكي فوق م�ستويات ما قبل الوباء.
لكن وترية هذا التعايف والعقبات امل�ستمرة املرتبطة بالوباء, و�سعت �سغًطا 
�سديًدا على امل�سنعني واملوردين و�سركات ال�سحن وغريها من ال�سناعات 

الرئي�سية التي خرجت عن م�سارها.
ومع قيام املوردين بتعزيز االأ�سعار للتعامل مع زيادة الطلب, بلغ الت�سخم 
 ,)CPI( امل�ستهلك  اأ���س��ع��ار  م��وؤ���س��ر  يف  النمو  خ��لل  م��ن  قيا�سه  مت  كما 
اأك��ر من  اأعلى م�ستوى منذ  6.8% يف نوفمر, وهو  �سنوًيا عند  معداًل 
ال�سنوي يف  الت�سخم  ي�ستمر معدل  اأن  االقت�ساديون  ويتوقع  عاًما.   40
االرتفاع لعدة اأ�سهر على االأقل, لكن ظهور اأوميكرون األقى بظلله على 

تلك التوقعات.
قال ديفيد بيكوورث, الباحث يف مركز مريكاتو�ض التابع جلامعة جورج 
مي�سون: “اإذا دخلنا يف حلقة �سيئة للغاية, ف�سوف نرى �سغوًطا تتحرك 
ثم  للأعلى,  االأ�سعار  ت�سخم  تدفع  العر�ض  �سغوط  االجتاهني:  كل  يف 

ي�سعف الطلب ما يوؤدي اإىل انخفا�ض الت�سخم”.
كيف �سيتعامل االقت�ساد مع ارتفاع اأ�سعار الفائدة؟  .3

حتول جمل�ض االحتياطي الفيدرايل عن منهجه ال�سبور, وقرر الرتاجع 
باإمكان  ي��زال  ال  وبينما  الت�سخم.  ارت��ف��اع  م��ن  �سهور  بعد  التحفيز  ع��ن 
اأوميكرون تغيري خطط الفيدرايل, ي�ستعد املركزي االأمريكي لرفع اأ�سعار 
اخلزانة  �سندات  من  م�سرتياته  واإن��ه��اء  العام  ه��ذا  م��رات  ث��لث  الفائدة 

والرهن العقاري يف مار�ض.
اأو�سح رئي�ض الفيدرايل جريوم باول, اأنه بينما كانت �سوق العمل ال تزال 
اأ�سعف مما كانت عليه قبل الوباء, فاإن الوترية املفاجئة للتعايف وم�ساكل 
التوظيف امل�ستمرة التي تواجه العديد من ال�سركات, تتطلب من البنك 

الرتاجع عن التحفيز ب�سكل اأ�سرع مما كان متوقًعا.
وبينما اأعرب بيكوورث عن ثقته يف تعامل بنك االحتياطي الفيدرايل مع 
الت�سخم, قال اإنه قد يكون من ال�سعب موازنة املخاوف ب�ساأن الت�سخم 

املرتفع مع حالة عدم اليقني امل�ستمرة التي يقودها الوباء.
هل �ستتح�سن م�ساركة القوى العاملة؟  .4

على ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع م��ع��دالت البطالة يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة, وتوفر 
ال�ستينيات,  العمال منذ  لت�سريح  واأدنى م�ستوى  قيا�سية  �ساغرة  وظائف 
اأم��ريك��ي مل ي��ع��ودوا بعد اإىل ال��ق��وى العاملة.  5 مليني  اأك��ر م��ن  ف��اإن 
وظل التوظيف قوياً, لكن االفتقار اإىل التح�سن املطرد يف م�ساركة القوى 

العاملة حد من قدرة ال�سركات على تلبية الطلب املتزايد.
ب�سكل  ‘البناء  اإع����ادة  �سفقة  اإب����رام  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ي�ستطيع  ه��ل   .5

اأف�سل’؟
بايدن,  الرئي�ض  اأعمال  جدول  على  الطاولة  مان�سني  جو  ال�سناتور  قلب 
عندما اأعلن معار�سته خلطة ‘اإعادة البناء ب�سكل اأف�سل’ - م�سروع قانون 
1.75 تريليون دوالر - ودفع  البالغة قيمته  االإنفاق االجتماعي واملناخ 
يف  للنمو  توقعاتهم  خف�ض  اإىل  االقت�ساديني  م��ن  العديد  ا  اأي�سً ق���راره 

الواليات املتحدة يف عام 2022.

•• وا�صنطن-وكاالت

حتدى االقت�ساد االأمريكي التوقعات بكل الطرق تقريًبا, حيث ا�ستمر يف 
التعايف من اأعمق انكما�ض منذ الك�ساد الكبري. و�ساعد التحفيز الفيدرايل 
غري امل�سبوق واالخرتاقات املحققة يف لقاحات كوفيد-19 يف تعزيز �سوق 
العمل واالأجور واأ�سعار االأ�سهم واالإنفاق اال�ستهلكي يف الواليات املتحدة, 
ا اإىل تغذية اأعلى  مبا يتجاوز بكثري ما توقعه االقت�ساديون, لكنه اأدى اأي�سً

معدل ت�سخم يف اأربعة عقود.
وبينما يتوقع االقت�ساديون عاًما اآخر من النمو القوي يف 2022, �ستظل 
يلي  وفيما  ال��وب��اء.  يقودها  وعقبات  حت��دي��ات  ت��واج��ه  املتحدة  ال��والي��ات 
االأ�سئلة اخلم�سة الكرى التي �ستحدد معامل االقت�ساد االأمريكي العام 

.The Hill املقبل, وفق ما اأوردته
كيف �سيوؤثر اأوميكرون على االقت�ساد؟  .1

�سهر  اأوم��ي��ك��رون يف  االإ���س��اب��ة مبتحور  ح���االت  املفاجئ يف  االرت��ف��اع  اأدى 
املوؤجلة واإغلق  ال�سفر  امللغاة وخطط  االأح��داث  اإىل موجة من  دي�سمر 
االأعمال املوؤقت اإىل جانب ت�سديد االإجراءات ال�سحية. ويف حني اأنه من 
غري املرجح اأن يواجه اأولئك الذين مت تطعيمهم ومنحهم جرعة معززة 
يقني  وع��دم  عميًقا  قلًقا  خلقت  اأوميكرون  طفرة  اأن  اإال  خطرًيا,  ا  مر�سً

ب�ساأن تعايف االقت�ساد.
اإذا  ما  اأوميكرون على  ملتغري  االقت�سادي  التاأثري  يعتمد  اأن  املحتمل  من 
ا اأقل خطورة من املتغريات ال�سابقة - مبا يف ذلك  كان ي�سبب بالفعل مر�سً
اأبطاأت منو الوظائف وعززت ال�سغط على �سل�سل التوريد  دلتا - التي 

هذا ال�سيف.
كتب اإيان �سيرد�سون, كبري االقت�ساديني يف بانثيون ماكرو اإيكونوميك�ض, 
يف حتليل يوم الثلثاء: “من املرجح اأن يكون االأمر اأقل حدة مما كان عليه 

•• عجمان-خا�س:

,�ساحبة  االأع���م���ال  رائ�����دة  اأك�����دت 
م����ب����ادرة ب�����س��م��ات اإي���ج���اب���ي���ة النا 
القطان التي اأطلقتهاعام 2015 
كافة امللهمات من ع�سوات املبادرة 
وامل�ساركات فيها اإىل و�سع خطط 
اجلديد  ل��ل��ع��ام  مبتكرة  اي��ج��اب��ي��ة 
جمتمعها  م��ل��ه��م��ه  ك����ل  ل���ت���خ���دم 

ونف�سها ومن حولها.
امل�ساركات  القطان بكافة   ورحبت 
باالجتماع م�سيدة  بكافة املنجزات 
اأن�سطة  من  املبادرة  حققتها  التي 
املبادرة  اأه���داف  خ��دم��ت   تفاعلية 
يعك�ض  2021 مب��ا  ال��ع��ام  خ��لل 
روؤيتها االإ�سرتاتيجية التي ترتكز 
وتعزيز  االي���ج���اب���ي���ة  ن�����س��ر  ع���ل���ى 
امللهمات املبدعات ممن يعملن على 
بالتوا�سل  اهتمامهن  ج��ل  و�سع 
االإيجابية,  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 

ال��ذي  رحل بكل حتدياته منوهة 
اإىل  اأن العام املقبل يحمل الكثري 
بتنوع  االي��ج��اب��ي��ة  ال��ب�����س��ائ��ر  م���ن 
امل�ساركات  ع���دد  وزي�����ادة  اخل��ط��ط 
يف املبادرة من كافة اجلن�سيات يف 
دبي واالإمارات ال�سمالية والقطاع 

اخلا�ض.
اأمنياتها  ع��ن  ال��ق��ط��ان   واأع���رب���ت 
خطة  ت�������س���ع  اأن  م���ل���ه���م���ه  ل���ك���ل 
م��ب��ت��ك��رة خ��ا���س��ة ب��ه��ا ,ت��ع��زز فيها 
ايجابي  ب�سكل  باملجتمع  مكانتها 
ي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��ا ,م���وؤك���دة 
ت�����س��ج��ي��ل ق�س�ض  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا 
جناح للمبادرة متجددة من اأفكار 
لكافة   مفيدة  وم��ق��رتح��ات  ب��ن��اءة 

االأع�ساء فيها.
للخطة  عر�ض  االإج��ت��م��اع  وتخلل 
امل���ق���ب���ل���ة وحم����ت����واه����ا االإي���ج���اب���ي 
,ثم  اأهدافها   ال��ذي يخدم  املبتكر 
ب��اب احل���وار والعر�ض  ت���له  فتح 

ك����ل ملهمه  ق���ب���ل  م����ن  ل���لأف���ك���ار 
ل��ت��ح��دث��ه��م  ع���ن خ��ط��ط��ه��ا للعام 
اجلديد حيث اأعربت النا القطان 
ال�سكر  موجهة  بهن  فخرها  ع��ن 
لهن  على امل�ساركة االأ�سبوعية يف 

هذه اللقاءات االيجابية.
جت���دي���د  اإىل  اجل����م����ي����ع  ودع���������ت 
اأهداف املبادرة وو�سع خطة عمل 
مبتكرة  لفتح  املجال ب�سكل اأو�سع   
املتميزة  اخل������رات  ال���س��ت��ق��ط��اب 
امللهمات وذل��ك  لرفع الوعي  من 
اي��ج��اب��ي��ة يف �ستى  ب�����س��م��ة  وت����رك 
تكوين  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  امل����ج����االت  
امل��ل��ه��م��ات لتتميز   ب���ني  م���ن  ف����رق 
االإعمال  بريادة  واح��دة منهن  كل 
ال  املجتمع  يف  ال�����س��ع��ادة  وحت��ق��ي��ق 
املهني  و  االأ���س��ري  املجال  �سيما يف 
وحتقيق املزيد من ق�س�ض النجاح 
للعاملية  و���س��وال  حمليا  للمبادرة 

لها  م�ستقبل…

املجتمع .
جاء هذا خلل االجتماع  االأخري 
 2021 الفائت   للعام  للملهمات 

وتقبل  ال���ذه���ن���ي  ال��ع�����س��ف  ع���ل���ى 
اأفكار  م��ن  يحمله  م��ا  بكل  االآخ���ر 
اأفراد  ايجابية تخدم اجلميع من 

اجلهات  ك���اف���ة  م����ع  وال��ت�����س��ب��ي��ك 
واجلمال  وال�سحة  ب��امل��راأة  املعنية 
تعتمد  مبتكرة  فعاليات  تنفيذ  يف 

•• دبي-وام:

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

االأوىل  الدفعتني  م��ن  م��وظ��ف��اً   95
او�سح  ال��رن��ام��ج. و  وال��ث��ان��ي��ة م��ن 
حفل  خ������لل  ك���ل���م���ت���ه  يف  ال����ط����اي����ر 
الرنامج  ان  االف��رتا���س��ي  االإط���لق 
لتحقيق  الهيئة  جهود  �سمن  ي��اأت��ي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي�����ة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل جلعل 
ت�سعى  ح��ي��ث  امل�ستقبل  م��دي��ن��ة  دب���ي 
ومهارات  ق�����درات  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ه��ي��ئ��ة 
واملبدعني  ال��ق��ادة  من  املقبل  اجليل 
النظيفة  الطاقة  تقنيات  ال�سباب يف 
ا�سرتاتيجية  خ��لل  م��ن  وامل��ت��ج��ددة 

م�ستقبلي  تخ�س�ض  يف  امل��اج�����س��ت��ري 
املتوا�سلة  ج��ه��وده��ا  ي��دع��م  وف��ري��د 
لرت�سيخ مكانة دولة االإمارات وتعزيز 
ل�سناعة  ري�����ادي  ك��م��رك��ز  دب����ي  دور 
الرنامج  ه��ذا  خ��لل  م��ن  امل�ستقبل 
الريادي الذي يتيح للمنت�سبني تعلم 
الذكاء  ت�سمل  متطورة  مو�سوعات 
واأنظمة  االآل���ة  وتعلم  اال�سطناعي 
اإن����ت����اج ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة واالأم�����ن 
ال�سيراين وغريها على اأيدي نخبة 
باجلامعة.  والباحثني  االأ�ساتذة  من 
يو�سف  الدكتور  اأو�سح  و من جانبه 
التنفيذي  النائب  االأك��رف  اإبراهيم 
ل��ل��رئ��ي�����ض ل���ق���ط���اع دع�����م االأع����م����ال 

وا���س��ح��ة وخ���ارط���ة ط��ري��ق لتحويل 
واالبتكار  ل��ل��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  اإىل  دب���ي 
يف ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل����دي����دة ال���لزم���ة 
دبي  ا�سرتاتيجية  اأه���داف  لتحقيق 
ومبادرة   2050 النظيفة  للطاقة 
احلياد الكربوين الإمارة دبي لتوفري 
االإنتاجية  ال����ق����درة  م���ن   100%
للطاقة من م�سادر الطاقة النظيفة 
الطاير  واأ�سار   .2050 عام  بحلول 
دبي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
���س��م��م��ت ال���رن���ام���ج ب���ال���ت���ع���اون مع 
الإتاحة  بريكلي  كاليفورنيا  جامعة 
ال���ف���ر����س���ة مل���وظ���ف���ي ال���ه���ي���ئ���ة من 
امل���واط���ن���ني ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى درج���ة 

كهرباء  هيئة  يف  الب�سرية  وامل�����وارد 
الدرا�سي  ال��رن��ام��ج  اأن  دب��ي  وم��ي��اه 
املتعلقة  امل�����س��اق��ات  م��ن  ع���ددا  ي�سمل 
بني  جتمع  وال��ت��ي  امل�ستقبل  بطاقة 
البحوث النظرية والتطبيق العملي 
الطاقة  اأنظمة  حتليل  ذل��ك  يف  مب��ا 
الطاقة  واإل���ك���رتون���ي���ات  امل���ت���ط���ورة 
والتحكم يف اأنظمة الطاقة وحمايتها 
االآلة  وتعلم  اال�سطناعي  وال��ذك��اء 
واالأم���ن  الت�سغيلية  والتكنولوجيا 
اإنتاج  اأن��ظ��م��ة  وت��ك��ام��ل  ال�����س��ي��راين 
تخطيط  واقت�ساد  املتجددة  الطاقة 
ال�سبكات  واأمت��ت��ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل����وارد 

وحتلية وتوزيع املياه وغريها.

اأمريك� ت�ستبعد اإثيوبي� وم�يل وغيني� من وزير امل�لية االأمل�ين يتعهد ب�إعف�ءات �سريبية ابتداء من 2023 
برن�مج للتج�رة املعف�ة من الر�سوم يف اأفريقي�  •• برلني-رويرتز:

ُنقل عن وزير املالية االأملاين كري�ستيان ليندنر قوله 
�ستمنح  اجل��دي��دة  االأملانية  احلكومة  اإن  االأح��د  اأم�ض 
اإعفاءات �سريبية للأفراد وال�سركات مبا ال يقل عن 
30 مليار يورو )34.1 مليار دوالر( يف هذه الفرتة 

الت�سريعية.
وقال ليندنر ل�سحيفة بيلد ام �سونتاج “�سوف نعفي 
النا�ض وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم باأكر 

من 30 مليار يورو”.
واأ�ساف, يف اإ�سارة اإىل اأن ميزانية 2022 قد و�سعتها 
احلكومة ال�سابقة يف عهد امل�ست�سارة اأجنيل مريكل,اأن 
م�سودته مليزانية عام 2023 �ست�سمل اإعفاءات مثل ما 
ونهاية  التقاعدية  املعا�سات  تاأمني  يتعلق مب�ساهمات 

الر�سوم االإ�سافية الأ�سعار الكهرباء.
م��ن زملئه  اإن��ه طلب  ليندنر  ق��ال  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

االإنفاق  م�����س��اري��ع  م��راج��ع��ة  ال��������������������وزراء  يف جم��ل�����ض 
لوزاراتهم.

العامة  امل��ال��ي��ة  االأو����س���اع  اإىل  ال���ع���ودة  “علينا  وق���ال 
ال�سليمة. لدينا م�سوؤولية جتاه جيل ال�سباب”.

وقال ليندنر اإن اإحدى طرق التوفري تتمثل يف اإلغاء 
بناء مبنى حكومي جديد يف مطار برلني من املقرر 
اأن يتكلف 50 مليون يورو. واقرتح اإمكانية ا�ستخدام 

مبنى موؤقت ب�سكل دائم.
ويخطط الوزير اأي�سا مل�سروع قانون �سريبي مل�ساعدة 
ال�����س��رك��ات ع��ل��ى م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ض كورونا 

امل�ستمرة.
بزعامة  احل��اك��م  االئ��ت��لف  واف���ق  اجل��ائ��ح��ة  وب�سبب 
يف  ط��ارئ  بند  ا�ستخدام  على  �سولتز  اأوالف  امل�ست�سار 
 2022 ع��ام  يف  التوايل  على  الثالث  للعام  الد�ستور 
اجلديد  االق��رتا���ض  ال��دي��ون ومتكني  ح��دود  لتعليق 

بقيمة 100 مليار يورو.

•• وا�صنطن-رويرتز:

ومايل  اإثيوبيا  ال�سبت  يوم  املتحدة  الواليات  ا�ستبعدت 
امل��ع��ف��اة م���ن الر�سوم  ل��ل��ت��ج��ارة  ب��رن��ام��ج  وغ��ي��ن��ي��ا م���ن 
بايدن  الرئي�ض جو  اأعقاب تهديد  اجلمركية, وذلك يف 
االإن�سان  حلقوق  انتهاكات  ب�سبب  اخلطوة  هذه  باتخاذ 

وانقلبات يف االآونة االأخرية.
بيان  املتحدة يف  للواليات  التجاري  املمثل  مكتب  وق��ال 
ومايل  اإث��ي��وب��ي��ا  ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  “ا�ستبعدت 
ب�سبب  اأج���وا  ال��ت��ج��اري  التف�سيل  ب��رن��ام��ج  م��ن  وغينيا 
االإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي متثل انتهاكا 

لقانون )النمو والفر�ض يف اأفريقيا( اأجوا”.
واأحلم  اإثيوبيا  يف  الن�سيج  �سناعة  املزايا  وقف  ويهدد 
اأن ت�سبح مركزا للت�سنيع اخلفيف.  البلد النا�سئة يف 
ك��م��ا اأن���ه ي��زي��د م��ن ال�سغط ع��ل��ى اق��ت�����س��اد ي��ع��اين من 

ال�����س��راع وج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا وزي����ادة الت�سخم. وج���اء يف 
بيان مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة اأن “اإدارة 
الد�ستوري  غري  التغيري  اإزاء  بالغ  بقلق  ت�سعر  بايدن 
واالنتهاكات  وم����ايل  غينيا  م��ن  ك��ل  يف  احل��ك��وم��ات  يف 
والتي  دول��ي��ا  بها  امل��ع��رتف  االإن�����س��ان  اجل�سيمة حل��ق��وق 
خ�سم  يف  اأخ����رى  واأط�����راف  اإث��ي��وب��ي��ا  ح��ك��وم��ة  ترتكبها 

ال�سراع االآخذ يف االت�ساع يف �سمال اإثيوبيا”.
وي��ت��ي��ح ب��رن��ام��ج اأج����وا ل���دول اأف��ري��ق��ي��ا ال��واق��ع��ة جنوب 
ال�سحراء و�سول �سلعها اإىل الواليات املتحدة دون ر�سوم 
جمركية لو ا�ستوفت �سروطا تاأهيلية معينة مثل اإزالة 
احلواجز اأمام التجارة واال�ستثمارات االأمريكية واإحراز 

تقدم اإزاء حتقيق التعددية ال�سيا�سية.
واأ�ساف البيان “كل دولة لديها معايري وا�سحة النتهاج 
م�سار نحو اإعادة الو�سع اإىل �سابق عهده و�ستعمل االإدارة 

مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف”.

بريط�ني� ت�سعى لتخفيف
 تداعي�ت اأوميكرون على قوة العمل 

•• لندن-رويرتز:

ال��ع��ام اخ��ت��ب��ار خ��ط��ط الطواريء  ال��ق��ط��اع  ق���ي���ادات  ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن  طلبت 
العاملني  من  املئة  يف   25 غياب  حالة  يف  ال�سيناريوهات  الأ���س��واأ  للت�سدي 
وذلك يف اإطار اجلهود الرامية للتخفيف من حدة اأي ا�سطرابات قد تنجم 
كورونا.  فريو�ض  من  املتحورة  اأوم��ي��ك��رون  ل�سللة  ال�سريع  االنت�سار  عن 
وقالت احلكومة يف بيان اإنها تتوقع اأن تواجه ال�سركات واخلدمات العامة 
م�ستوى  اإىل  اليومية  االإ�سابات  ارتفاع  مع  املقبلة  االأ�سابيع  يف  ا�سطرابا 
قيا�سي وا�سطرار من تثبت اإ�سابتهم باملر�ض لعزل اأنف�سهم �سبعة اأيام على 
اأوميكرون  فيه  ت�سبب  الذي  اال�سطراب  االآن ظل  “حتى  واأ�سافت  االأق��ل. 
حتت ال�سيطرة يف اأغلب القطاع العام لكن قيادات القطاع العام تلقت طلبا 
 10 غياب  املمكنة يف حالة  ال�سيناريوهات  الأ�سواأ  الختبار اخلطط حت�سبا 
يف املئة و20 يف املئة و25 يف املئة من قوة العمل”. وارتفع العدد اليومي 
للإ�سابات اجلديدة بكوفيد19- يف خمتلف اأنحاء البلد اإىل 189846 
اأن  ال�سابقة. غري  ال��ذروة  ف��رتات  بزيادة كبرية عما حدث يف  يوم اجلمعة 
كانت  عما  ب�سدة  منخف�سة  ظلت  والوفيات  للم�ست�سفيات  الدخول  حاالت 

عليه يف املوجات ال�سابقة.

 دويت�سه بنك متف�ئل ب�أداء اقت�س�دات 

اخلليج يف 2022.. لكنه ينبه لهذا االأمر
•• عوا�صم-وكاالت

واإفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  بنك  دويت�سه  يف  امل�سارك  التنفيذي  الرئي�ض  توقع 
Kees Hoving, اأن يرتاجع متو�سط �سعر خام برنت يف منت�سف 2022, 
 2022 النفطي يف  العر�ض  ارتفاع  “نتوقع  وق��ال  للرميل.  دوالرا   64 اإىل 
جتاه  احل��ذر  م��ن  �سيء  هناك  يكون  وب��ال��ت��ايل  الطلب”  يف  ال��ت��زاي��د  ليتجاوز 
قناة  م��ع  خا�سة  مقابلة  يف   ,Hoving واأك���د  ال��ن��ف��ط.  اأداء  على  امل���وؤث���رات 
اأن عوامل متحورات كورونا وارتفاع الت�سخم وتوجهات البنوك  “العربية”, 

املركزية هي العوامل الهامة املوؤثرة يف االأ�سواق يف 2022.
واأو�سح اأن تاأثري كورونا على �سل�سل االإمداد واأمن الغذاء كبري للغاية, وقال 
“نحتاج ا�ستثمارات كبرية ملحاربة التغري املناخي, الت�سخم �سيوؤثر على اأ�سعار 
االأ�سول واال�ستثمار يف 2022, والبنوك ت�ستطيع امل�ساعدة يف جتنب املخاطر 
اإيجابية  بنك  دويت�سه  نظرة  اأن   Hoving واأو�سح  االأ�سول”.  وتخ�سي�ض 
للعام 2022 يف دول اخلليج خا�سة ال�سعودية مع حت�سن اأ�سعار النفط, واالأداء 
يف ظل روؤية ال�سعودية 2030, والتي تتميز بوجود روؤية وا�سحة لل�ستثمار. 
وراأى الرئي�ض التنفيذي امل�سارك يف دويت�سه بنك ال�سرق االأو�سط واأفريقيا اأن 

متحورات كورونا قد توؤثر على قطاع ال�سياحة وا�ستثماراته يف 2022.
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بال�سنوات  م���ق���ارن���ة  اإي���ج���اب���ي���ة 
ال�سابقة, ولكن هذا مل يكن وليد 
تطور اأو اكت�ساف حقول جديدة, 
اأو حتى تطوير حلقول متهالكة, 
�سيا�سية  �سفقات  م��ن  نبع  واإمن���ا 
حقول  مبقت�ساها  تعود  واأم��ن��ي��ة 

كانت مغلقة للعمل.
قادرة  ليبيا  اأن  ح�سوين  واأ���س��اف 
 2.5 اأك��ر من  اإن��ت��اج يومي  على 
مع  تعاقدنا  “اإذا  برميل  مليون 
تطوير  ت���ت���وىل  دول���ي���ة  ����س���رك���ات 
التنقيب  واإع�����ادة  ال��ن��ف��ط  ح��ق��ول 
ي��وج��د يف باطن  م���ا  وا���س��ت��غ��لل 
االأو�ساع  بالتاأكيد  االأر���ض, ولكن 
على  اجلميع  �ستجر  ال��ب��لد  يف 
اإب��ق��ائ��ه��ا يف ب��اط��ن االأر������ض حتى 
قبل  من  عليها  �سراعا  ت�سعل  ال 

االأطراف املتحاربة يف البلد”.
ولدى وزارة النفط لديها خريطة 
وا�سحة بكنوز ليبيا حتت االأر�ض 
متطورة  ب��و���س��ائ��ل  ر����س���ده���ا  مت 

•• طرابل�س-وكاالت

قطاع  ع��ل��ى   2021 ���س��ن��ة  م���رت 
النفط يف ليبيا كبي�سة وثقيلة, اإذ 
�سهد امل�سدر االأول لدخل البلد 
عرات يف االإدارة واالأمن ت�سببت 
يف عدم ا�ستقرار االإتناج, واخلوف 
ا���س��ت��ك�����س��اف ح��ق��ول جديدة  م���ن 

لعدم اإ�سعال �سراع حولها.
واقت�ساد  ن��ف��ط  خ�����راء  وي�����رى 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  حديثهم  يف 
رفع  ل��ي��ب��ي��ا  ب��و���س��ع  اأن  عربية” 
 3  -2.5 م���ن  ال��ي��وم��ي  االن���ت���اج 
ي���وم���ي���ا, ولكن  ب���رم���ي���ل  م���ل���ي���ون 
اأق�سى اإنتاج و�سلت له يف 2021 
اأن  معترين  م��ل��ي��ون,   1.3 ك��ان 

ذلك لي�ض اإجنازا.
االقت�سادي  اخل���ب���ري  وب��ح�����س��ب 
حم�����م�����د ح�����������س�����وين, ف�������اإن�������ه يف 
امل��ج��م��ل ح��ني و���س��ل االإن���ت���اج اإىل 
ذلك  ي��ب��دو  ب��رم��ي��ل  1.3مليون 

بالتاأكيد  “لكن  اأجنبية  دول  من 
التنقيب عليها �سيكون م�ستحيل 
بح�سب  الظروف”,  ه��ذه  ظل  يف 

املتحدث ذاته.

�سراع املوؤ�س�سات
اآخر  ل�سبب  ح�����س��وين  ي�سري  ك��م��ا 
ال�����روات يف باطن  حل��ب�����ض ه���ذه 
االأر����ض, وه��و اخل��لف بني وزير 
النفط ورئي�ض املوؤ�س�سة الوطنية 
االأ�سهر  يف  وق����ع  ال�����ذي  ل��ل��ن��ف��ط 
املنظومة  و”فتت  االأخ�����������رية, 
بالكامل, اإذ اأ�سبح هناك جانبان, 
كل منهما يعمل يف طريق, واأ�سبح 
باال�ستقرار  النفط مرهونا  اإنتاج 

املوؤ�س�سي”.
تقديره  ففي  �سبق,  م��ا  ونتيجة 
اأخ�����رج  االآن  ك���ل���ه  “العامل  اأن 
االعتماد  يف  ح�ساباته  م��ن  ليبيا 
للإمداد  اأ�سا�سي  كم�سدر  عليها 
النفطي؛ فهم على دراية اأنهم يف 

االأمور  تنقلب  قد  واح��دة  حلظة 
م��ث��ل م��ا ح���دث االأ���س��ب��وع املا�سي 
بع�ض  على  ال�سيطرة  مت  اأن  بعد 
يحملون  اأ�سخا�ض  م��ن  احل��ق��ول 
ال�����س��لح, واأوق��ف��وا اإم���داد النفط 
يوميا  ب���رم���ي���ل  األ�������ف  ب�300 

تقريبا”.

حلم ال� 3 ماليني
اخلبري  يتوقع  متفائلة  وبلهجة 
�سامر  ال���ل���ي���ب���ي,  االق����ت���������س����ادي 
“قادر  النفط  قطاع  اأن  العزابي, 
على تعوي�ض كل اخل�سائر املادية 
اإرادت����ه  واأن  بليبيا,  حل��ق��ت  ال��ت��ي 
قادرة على حتمل فاتورة االإعمار 
البلد  ا���س��ت��ط��اع��ت  اإذا  مت���ام���ا 
ال��و���س��ول ب��االإن��ت��اج ال��ي��وم��ي ل��� 3 

مليني برميل يوميا”.
“ما يجرى  اأن  اأنه ا�ستدرك  غري 
ب��ظ��لل��ه علينا  األ���ق���ى  ال���ب���لد  يف 
مليون   1.3 ف��اإن��ت��اج  ب��ال��ت��اأك��ي��د؛ 

“مل يكن االأجنح”,  الوقت  نف�ض 
يتاأثر  زال  “ما  االإن�����ت�����اج  الأن 
بال�سراعات ال�سيا�سية واالأمنية؛ 
وزير  ما حدث بني  �ساهد  فالكل 
النفط ورئي�ض املوؤ�س�سة النفطية 
واالنق�سام الذي �سهده القطاع”.

ولفت اإىل اأن هناك بالفعل بع�ض 

حقول  �سهدتها  التي  ال��ت��ط��ورات 
اأبدا فوق  “ولكنها ال ترقى  نفط 
اأعادتها  ���س��ي��ان��ة  اأع���م���ال  ك��ون��ه��ا 

للعمل”.
ل�ساحة  النفط  ح��ق��ول  وحت��ول��ت 
 ,2011 م���ن���ذ  دم�������وي  ������س�����راع 
اال�ستقرار,  م���ن  ف����رتة  ووب���ع���د 

القدرة  ه��و  لي�ض  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 
اأقل  ت��ك��ون  ق��د  ولكنها  النهائية, 
م����ن ال��ن�����س��ف وف�����ق ال���درا����س���ات 
ال��ت��ي اأع���دده���ا خ����راء ال��ع��امل يف 
العزابي  وبو�سف  املجال”.  ه��ذا 
االأ�سواأ”  يكن  “مل   2021 فعام 
النفط, ويف  الذي مر على قطاع 

اه��ت��ز اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط م���رة اأخ���رى 
يف االآون��ة االأخ��رية نتيجة �سراع 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات يف غ����رب ل��ي��ب��ي��ا مع 
ومهاجمتها  النفوذ,  على  بع�سها 
عليها؛  لل�سيطرة  النفط  حلقول 
م�سادر  واأ�سهل  اأثمن  باعتبارها 

متويل عملياتها وت�سليحها.

�سنة كبي�سة يف ليبي�.. اأط�حت بحلم 3 مليون برميل نفط  2021

بهذه الدوافع.. �سن�ديق ثروات الدول تتخطى 31.9 تريليون دوالركيف تتف�دى الديون يف 2022.. خرباء يجيبون

ملي�رديرات يبدلون روؤيتهم للعملت امل�سفرة.. 
ت�آكل قيمة النقود فل�سفتهم اجلديدة

••لندن-وكاالت

كانت االإجراءات االحرتازية التي 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  رافقت 
����س���ع���ب���ة ع���ل���ى ج����ي����وب ال���ن���ا����ض, 
ب��ع��دم��ا ج����رى ط����رد ع����دد منهم 
ب�سبب  اآخرين  روات��ب  وتخفي�ض 
جعلهم  مما  االقت�سادية,  االأزم��ة 
م�سطرين للجوء اإىل االقرتا�ض 

لتدبري اأمورهم اليومية.
ميل”  “ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
املثال,  �سبيل  على  بريطانيا,  اإن 
عدد  يف  مقلقا”  “تزايدا  �سهدت 
االأ���س��خ��ا���ض ال���ذي���ن جل�����وؤوا اإىل 
االئتمان  بطاقات  اأو  االق��رتا���ض 

لتغطية م�ساريفهم اليومية.
وم��ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��دي��د, قدم 
الن�سائح  م�����ن  ع��������ددا  خ��������راء 
واخلطوات العملية التي �ستجعل 
النا�ض يغادرون “منطقة الديون 

احلمراء” خلل 2022.
تكون  ع���ن���دم���ا  االأول������وي������ة:   1-
اأن حت����دد ما  م��دي��ن��ا, م���ن امل��ه��م 
ت��دي��ن ب��ه ومل���ن, وب��ال��ت��ايل ين�سح 
ميزانية  و�سع  ب�سرورة  اخل��راء 
اإنفاق, قبل البدء  حمددة وخطة 

لتجنب  ال�����دي�����ون,  ت�������س���دي���د  يف 
“االإفراط يف االإنفاق”.

عدم االقرتا�ض من جديد:   2-
الطرق  اأف�������س���ل  اإح������دى  ت��ت��م��ث��ل 
امل�ستقبل,  يف  ال���دي���ون  ل��ت��ف��ادي 
اأي  اإق���ف���ال  اأو  ب��ط��اق��ة  اأي  اإل���غ���اء 
ح�����س��اب ق��م��ت ب��االق��رتا���ض منه, 
حتى ال تفكر يف اللجوء اإليه مرة 

اأخرى.
حت��دث اإىل اخل���راء: يعتر   3-
التوا�سل مع خراء الديون اأمرا 

يف غاية االأهمية, حيث �ست�ستفيد 
من خرتهم يف هذا املجال ومن 
ن�سائحهم القيمة يف كيفية اإدارة 

اأموالك بالطريقة املثلى.
الوقت:  يف  دي��ون��ك  ت�سديد   4-
بطاقات  االإن�سان  ي�ستخدم  حني 
االئتمان, يواجه خطر الفوائد يف 
حال مل يقم بت�سديد م�ستحقاته 

يف الوقت.
على  ال���������س����ح����ب  جت�����ن�����ب   5-  
ت�سهيلت  ل��ك  ت��وف��ر  امل��ك�����س��وف: 

ال�سحب على املك�سوف دعما ماليا 
فوريا, لكن عددا من االأ�سخا�ض 
تخلي�ض  يف  ���س��ع��وب��ة  ي����ج����دون 
لذلك  ذل���ك,  بعد  منها  اأنف�سهم 
وعدم  بتجنبها  اخل����راء  ين�سح 

الوقوع يف اإغراءاتها.
-6 تقليل االإنفاق: قد يبدو االأمر 
تافه������ا, لكن تقلي�����ل االإنفاق على 
االأمور غري ال�سرورية, �سيجعلك 
�ست�سدد  وب���ال���ت���ايل  اأك�����ر  ت���وف���ر 

ديونك ب�سكل اأ�سرع.
االآن,  “ا�سرت  ع��ر���ض  جتنب   7-
هذا  اأ����س���ب���ح  الحقا”:  وادف��������ع 
ع���ن���د خمتلف  ���س��ع��ب��ي��ا  ال���ع���ر����ض 
امل����ح����لت ال���ت���ج���اري���ة وامل����واق����ع 
اخل����راء  اأن  اإال  االإل���ك���رتون���ي���ة, 
ي����ح����ذرون م����ن خم����اط����ره, على 
االإن�سان  يجع��������ل  اأن���ه  اعتب������ار 
ي��ن��ف��ق اأك����ر م��ن م��ي��زان��ي��ت��ه, اإىل 
الفائ��������دة  اأ���س�����������������������ع��ار  ج�����������������ان��ب 

العالية.
االأ�سعار:  م��ق��ارن��ة  م���واق���ع   8-
املواقع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ا�ستخدام 
يجنبك اأداء فواتري غالية ويوفر 
فيها  جتد  قد  التي  امل�سادر,  لك 

م�سر: قن�ة ال�سوي�س حتقق اأعلى اإيراد �سنوي يف ت�ريخه�
•• القاهرة-وكاالت

االأحد,  اأ�سامة ربيع,  الفريق  ال�سوي�ض  اأعلن رئي�ض هيئة قناة 
 2021 امليلدي  العام  خلل  بالقناة  امللحة  اإح�سائيات  اأن 
مدار  ع��ل��ى  م�سبوقة  وغ���ري  ج��دي��دة  قيا�سية  اأرق���ام���اً  �سجلت 

تاريخها.
يف  �سنوي  اإي���راد  اأعلى  حققت  ال�سوي�ض  قناة  اأن  ربيع  وك�سف 
تاريخها مو�سحا اأن االإيرادات بلغت 6.3 مليار دوالر, كما اأن 
اأكر حموالت �سافية �سنوية بلغت 1.27 مليار طن, متجاوزة 

بذلك كافة االأرقام التي مت ت�سجيلها من قبل.
امللحة  حركة  اأن  ال��ي��وم,  ل��ه  بيان  يف  الهيئة,  رئي�ض  واأو���س��ح 

بالقناة خلل عام 2021 �سهدت عبور 20694 �سفينة من 
 2020 عام  �سفينة خلل  عبور18830  مقابل  االجتاهني 

بفارق 1864 �سفينة, وبن�سبة زيادة قدرها 10 يف املئة.
طن  مليار   1.27 بلغ  ال�سافية  احلموالت  اإجمايل  اإن  وق��ال 
 100 ب��ف��ارق   2020 ع��ام  خ��لل  ط��ن  مليار   1.17 مقابل 

مليون طن بن�سبة زيادة بلغت 8.5 يف املئة.
واأ�ساف اأن عائدات قناة ال�سوي�ض خلل العام امليلدي 2021 
حققت زيادة كبرية قدرها 12.8 يف املئة من ح�سيلة اإيراداتها 
بالدوالر حيث �سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دوالر مقابل 
 720 ق��دره��ا  ب��زي��ادة   2020 ع��ام  خ��لل  دوالر  مليار   5.6

مليون دوالر.

الديون اخل�رجية لل�سني ت�سل اإىل 2.7 تريليون دوالر 
•• بكني-وكاالت

 ,2021 اإىل ديونها اخلارجية يف الربع الثالث من عام  16.7 مليار دوالر  اأ�سافت ال�سني 
وهو ما يرجع جزئياً اإىل زيادة م�سرتيات امل�ستثمرين االأجانب من ال�سندات الداخلية باليوان. 
ونقلت وكالة “بلومرغ” للأنباء االأحد عن نائب مدير اإدارة الدولة للنقد االأجنبي املتحدث 
ديون  % من   47 نحو  اإن  ي��وم اجلمعة  بيان �سدر  القول يف  ينغ,  ت�سون  وان��غ  االإدارة  با�سم 
ال�سني امل�ستحقة التي تبلغ 2.7 تريليون دوالر يف نهاية �سبتمر)اأيلول( املا�سي هي التزامات 
متو�سطة اإىل طويلة االأجل. واأ�سار املتحدث اإىل اأن هذه الديون زادت ثلث نقاط مئوية عنها 
يف نهاية يونيو )حزيران(. كما ُنقل عن وانغ قوله اإن ملكيات امل�ستثمرين االأجانب املتزايدة من 
ال�سندات الداخلية تعك�ض اإجناز ال�سني يف فتح اأ�سواقها املالية وثقتهم يف امل�ستقبل االقت�سادي 
للبلد. واأ�ساف وانغ اإن االإدارة �سوف توا�سل مراقبة حجم وهيكل الديون اخلارجية لل�سني 
اإىل حتديات وباء  امل��ال عر احل��دود, م�سرياً  راأ���ض  عن كثب واحلماية من خماطر تدفقات 

كورونا العاملي والرتاجع النقدي املتوقع من بع�ض االقت�سادات املتقدمة.

•• القاهرة-وكاالت

يتعلق  ح����دي����ث  ت����ق����ري����ر  ك�������س���ف 
باالإنفاق على الغذاء, عن اجتاهات 
الطعام  ع��ل��ى  امل�����س��ري��ني  اإن����ف����اق 
امل��ق��ب��ل��ة, متوقعا  ال�����س��ن��وات  خ���لل 
ب�سورة  امل��ت��و���س��ط��ة  ال��ط��ب��ق��ة  من���و 
االأغذية  ق��ط��اع  ون�����س��اط  ك���ب���رية, 

وامل�سروبات.
ووفق التقرير ال�سادر عن “فيت�ض 
االأحد, فاإن الوكالة  �سوليو�سنز”, 
يف  النمو  معدل  ا�ستمرار  توقعت 
االإنفاق على الغذاء, ولكنه يتباطاأ 
قليل لي�سل اإىل 9.5 يف املئة �سنة 
11.3 يف  2022, منخف�سا من 
يف  و12.0   2021 العام  يف  املئة 

املئة يف عام 2020.
ومن املتوقع اأن ي�سكل االإنفاق على 
واللحوم  واحل��ب��وب  واالأرز  اخلبز 
امل��ئ��ة من  52 يف  وال��دواج��ن نحو 
اإج��م��ايل االإن��ف��اق يف ���س��وق الغذاء 

امل�سري خلل العام اجلديد.
املتوقع  املتو�سط, من  املدى  وعلى 
الغذاء  ع��ل��ى  االإن���ف���اق  ي��رت��ف��ع  اأن 
خلل الفرتة )2022 - 2025( 
مبعدل منو �سنوي يبلغ 10.3 يف 
امل���ئ���ة, االأم�����ر ال����ذي ���س��ي��وؤدي اإىل 
اال�سمية  بالقيمة  االإن��ف��اق  ارت��ف��اع 
779.5 مليار جنيه م�سري  من 
دوالر  م��ل��ي��ار   47.8 ي���ع���ادل  )م���ا 
اإىل  لي�سل   ,2022 يف  اأم��ريك��ي( 
م�سري  جنيه  م��ل��ي��ار   1027.9
م��ل��ي��ار دوالر   60.7 ي��ع��ادل  )مب���ا 

اأمريكي( عام 2025.

بينها االأغذية وامل�سروبات”.
ملوقع  ت�����س��ري��ح  ب�����درة يف  واأ�����س����ار 
اأنه  اإىل  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي 
االإنفاق  ي��اأت��ي  اأن  الطبيعي  “من 
على الغذاء �سمن اأولويات االإنفاق 
العام للأ�سر يف اأي جمتمع بالن�سبة 
لدى  فاالأولوية  ال�سرائح,  ملختلف 
النظريات  ملختلف  وف��ق��ا  ال��ن��ا���ض 
ب�سكل  ثم  االأم��ن  هي  االقت�سادية 
مرزا  اأ�سا�سي الطعام وال�سراب”, 
امل����ب����ادرات التي  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  يف 
اإطار  يف  امل�سرية  الدولة  اأطلقتها 
باأ�سعار  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  ت���وف���ري 

منا�سبة عر منافذ خا�سة.

اإىل  تقريرها  يف  الوكالة  واأ���س��ارت 
وامل�سروبات  االأغ��ذي��ة  ���س��رك��ات  اأن 
لديها حاليا فر�سة لدخول ال�سوق 
امل�سري اأو تعزيز وجودها احلايل 
لل�ستفادة من اآفاق النمو القوية 
على املدى الطويل بعد �سنوات من 
ارتفاع الت�سخم. واأ�سافت الوكالة 
يف  االق���ت�������س���ادي  اال����س���ت���ق���رار  اأن 
اإيجابية  اإ�سارة  يعد مبثابة  م�سر, 
واالأجانب  املحليني  للم�ستثمرين 

يف جمال الغذاء.

موؤ�سرات الإنفاق
وع�����ن م�����س��ت��ق��ب��ل اإن����ف����اق االأ�����س����رة 

املقبلة,  ال�������س���ن���وات  يف  امل�������س���ري���ة 
اعتر اخلبري االقت�سادي امل�سري 
اأ�ستاذ التمويل م�سطفى بدرة, اأن 
االإنفاق  واأوج���ه  م�ستوى  “قيا�ض 
ت�������س���ورا مهما  ي��ع��ط��ي  وت����ط����وره, 
الأج��ه��زة ال��دول��ة, م��ن اأج��ل قيا�ض 
واأولوياتهم  امل���واط���ن���ني  اح��ت��ي��اج 
لتخ�سي�ض  وذل�������ك  امل���ع���ي�������س���ي���ة, 
االحتياجات  تلك  لتمويل  امل���وارد 
املوؤ�سرات  تلك  متنح  الرئي�سية. 
واأولوياته  �سورة دقيقة للمجتمع 
االأول����وي����ات, ال  ت��ل��ك  تعك�سه  وم���ا 
�سيما يف اإطار توجيه اال�ستثمارات 
ل��ل��ق��ط��اع��ات االأك����ر رواج�����ا, ومن 

“فيت�ض  ت������ق������ري������ر  وت��������ط��������رق 
القطاع  الأداء  �سوليو�سنز” 
توقع  ح��ي��ث  م�����س��ر,  ال��ع��ائ��ل��ي يف 
خلل  القطاع  ه��ذا  اأداء  يكون  اأن 
ال�سنوات اخلم�ض املقبلة, مدفوعا 
واال�ستقرار  الت�سخم  بانخفا�ض 

ال�سيا�سي.
اأن  املتوقع  اأن��ه من  التقرير  وب��نّي 
مت��ث��ل ن�����س��ب��ة االأ����س���ر ال��ت��ي لديها 
اآالف   10 دخل �سنوي )اأك��ر من 
يف   11.4 ن��ح��و  اأم���ريك���ي(  دوالر 
اإج��م��ايل االأ���س��ر يف العام  املئة م��ن 
2025 مقابل 5.6 يف املئة خلل 

عام 2022.

كم ينفق امل�سريون على الطع�م وال�سراب �سنوي�؟

اللوجي�ستيات. وكتب دياجو لوبيز يف التقرير اأن االأ�سواق النا�سئة تخلفت 
اأدنى  %23 من راأ���ض املال هذا العام وهو اأحد  اإذ مل جتذب �سوى  كثريا, 

الن�سب امل�سجلة يف االأعوام ال�ستة املا�سية.
�سيما  ال  كثب  عن  ال�سني  مراقبة  وا�سلوا  امل�ستثمرين  اإن  التقرير  وق��ال 

احلملة التي ا�ستهدفت �سركات التكنولوجيا ال�سينية.
وخل�ض التقرير اإىل اأنه “على الرغم من التوترات اجليو�سيا�سية واملخاوف 
متفائلة  للدولة(  اململوكة  اال�ستثمارية  )املوؤ�س�سات  فاإن معظم  التنظيمية 

ب�ساأن االأ�سهم ال�سينية”.
ويف املجمل تلقت االأ�سول دعما باإطلق اأربعة �سناديق ثروة �سيادية جديدة 
 161 م��ن  بيانات  بتحليل  للمن�سة  ال�سنوي  التقرير  وي��ق��وم  ال��ع��ام.  ه��ذا 

�سندوق ثروة �سيادي و275 �سندوق معا�سات حكومية.

•• عوا�صم-وكاالت

�سناديق  حتوزها  التي  االأ���س��ول  اأن  ال�سبت  ي��وم  ُن�سر  �سنوي  تقرير  ك�سف 
الروة ال�سيادية واملعا�سات احلكومية زادت اإىل م�ستوى قيا�سي بلغ 31.9 
تريليون دوالر يف 2021 بف�سل ارتفاع االأ�سهم االأمريكية واأ�سعار النفط, 
يف حني بلغت اال�ستثمارات اأعلى م�ستوى يف عدة اأعوام, بالرغم من ا�ستمرار 

خماوف اجلائحة.
اأظهر تقرير اأدوات اال�ستثمار اململوكة للدولة, الذي اأعدته من�سة �سناديق 
الروة ال�سيادية العاملية, اأن االأ�سول التي تديرها �سناديق الروة ال�سيادية 
زادت %6 خلل العام اإىل 10.5 تريليون دوالر, يف حني قفزت �سناديق 

املعا�سات احلكومية %9 اإىل 21.4 تريليون دوالر.
اأن  اإىل  اأي�����س��ا  ال��ت��ق��ري��ر  ك��م��ا خ��ل�����ض 
احلكومية  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
يف  �سواء  امل��ال,  من  املزيد  ا�ستخدمت 
باأعلى  ح��ج��م��ه��ا,  اأو  ال�����س��ف��ق��ات  ع���دد 
اإنفاق  اأعوام. وجرى  م�ستوى يف �ستة 
ن�سفها  دوالر  م��ل��ي��ار   215.6 ن��ح��و 
ت��ق��ري��ب��ا م���ن ق��ب��ل ���س��ن��ادي��ق ال����روة 

ال�سيادية.
ال�سيادي  ال�������روة  ����س���ن���دوق  وج������اء 
زادت  اإذ  امل���ق���دم���ة  يف  ل�������س���ن���غ���اف���ورة 
اإىل   75% لل�سفقات  اإب��رام��ه  ن�سبة 
على  م���وزع���ة  دوالر  م��ل��ي��ار   31.1
ا�ستثمار  وج�����رى  ���س��ف��ق��ات.   109
�سيما  العقارات ال  امل��ال يف  راأ���ض  ثلث 

الت�سخم اإىل تاآكل القوة ال�سرائية.
ياأتي ذلك, فيما كانت ن�سف املكاتب العائلية التي تعمل 
العملت  باإ�سافة  مهتمة  �ساك�ض,  غولدمان  �سركة  معها 
م�سريف  مل�سح  وفقاً  اال�ستثمارية,  حمافظها  اإىل  امل�سفرة 
ت��وق��ع م��دي��ر غاالك�سي  االأ���س��ع��ار,  ح��دي��ث. وع��ل��ى �سعيد 
اإمكانية  امل��ا���س��ي,  ال�سهر  ن��وف��وغ��رات��ز,  مايكل  ديجيتال, 
اأال  امل�����س��ف��رة ب�سكل ه��ام�����س��ي, ع��ل��ى  ال��ع��م��لت  ان��خ��ف��ا���ض 
 42000 م�ستوى  دون  ما  اإىل  بيتكون  عملة  تنخف�ض 
“يتم �سخ الكثري من االأموال  دوالر. وقال نوفوغراتز: 
يف هذا الف�ساء, فلن يكون من املنطقي اأن تنخف�ض اأ�سعار 

العملت الرقمية اإىل اأقل من ذلك بكثري”.
وال تبدو توقعات املحللني دائماً على �سواب, حيث اعرتف 
الرئي�ض التنفيذي لبور�سة كريبتو كراكني, جي�سي باول, 
بخطئه ال�سابق بعدما توقع اأن ت�سل بيتكوين اإىل 100 
ي��رى �سعوبة يف  ي��زال  اأن��ه ال  اإال   ,2021 األ��ف دوالر يف 
دوالر,  األ���ف   40 م�ستوى  اأدن���ى  امل�سفرة  العملة  حت��رك 
لل�سراء.  امل�ستوى فر�سة  انخفا�ض حتت هذا  اأي  معتراً 
ومل يكن وحده, حيث ال تزال الرئي�سة التنفيذية ل�سركة
وود,  ك��اث��ي   ,Ark Investment Management
تتوقع اأن ت�سل عملة بيتكون اإىل 500000 دوالر. وال 
وحتى  �سرتيت  وول  يف  ال�سكوك  من  الكثري  هناك  ي��زال 
ب��ني امل��ل��ي��اردي��رات, وال��راغ��م��ات��ي��ني. حيث و���س��ف مدير 
غريفني,  ك��ني   ,Citadel ال��ت��ح��وط  ���س��ن��ادي��ق  ���س��رك��ة 
دعوة  باأنه  امل�سفرة  العملت  تبني  نحو  االندفاع  موؤخراً 
اإن  ق��ال  ال��وق��ت نف�سه  االأم��ريك��ي. لكنه يف  ال���دوالر  �سد 
�سركته �ستتداول يف العملت امل�سفرة اإذا كان هناك املزيد 
اأظهر الرئي�ض التنفيذي ل� جي بي  من التنظيمات. كما 
قال  االأخ��ر, فعندما  هو  تناقداً  مورغان, جيمي دمي��ون, 
�سركته  كانت  القيمة”,  عدمية  “بيتكوين  اإن  اأكتوبر  يف 
العملقة تكثف من عمليات التوظيف مل�ساعدة عملئها 

على تداول العملت الرقمية.

•• وا�صنطن-وكاالت

يف  كاملة  �سفحة  على  اإع��لن��اً  بيرتيف  توما�ض  ن�سر  بعد 
�سحيفة وول �سرتيت جورنال يف عام 2017 حمذراً من 
اأ�سواق  التي ت�سكلها عقود بيتكوين االآجلة على  املخاطر 
راأ�ض املال, حتول موقف امللياردير الرنويجي املولد ب�سكل 
اأنه من احلكمة امتلك %2 اإىل  كبري, حيث بات يرى 
%3 م��ن ث���روة االأف����راد يف ال��ع��م��لت امل�����س��ف��رة. عر�ست 
موؤخراً   Interactive Brokers Group �سركته 
للعملء القدرة على تداول بيتكون واإيريوم واليتكوين 
البالغ  اإحل��اح عملئها. قال بيرتيف,  وبيتكون كا�ض, بعد 
على  ال��ق��درة  �ستوفر  �سركته  اإن  ع��ام��اً,   77 ال��ع��م��ر  م��ن 
ت��داول 5 اإىل 10 عملت اأخ��رى اأو نحو ذل��ك ب��دءاً من 

هذا ال�سهر.
مليار   25 البالغة  ال���روة  �ساحب  امل��ل��ي��اردي��ر  واأ���س��اف 
امل�سفرة عوائد  العملت  اأن جتني  املمكن  اإن��ه من  دوالر, 

غري عادية حتى لو كان العك�ض هو ال�سحيح اأي�ساً.
اطلعت عليها “العربية. وقال يف مقابلة مع “بلومرغ”, 

اإىل  امل�سفرة  العملت  اأن ت�سل  اأنه ميكن  “اأعتقد  نت”: 
“لي�ض  دوالر”.  م��ل��ي��ون  اإىل  ت�سل  اأن  ومي��ك��ن  ال�����س��ف��ر, 
امل�سفرة,  العملت  من  موقفه  وي�سلط  فكرة”.  اأي  لدي 
امل�ستثمرين والذين  ال�سوء على املوقف املتغري من قبل 
�سخروا من الرموز الرقمية اأو كانوا حذرين منها, لكنهم 
اأدركوا, خا�سة يف عام 2021, اأنهم ال ي�ستطيعون حتمل 
ك�سف  ب����دوره,  ك��ب��رية.  مكا�سب  حتقيق  اإم��ك��ان��ي��ة  تفويت 
ب��ري��دج ووتر,  ال��ع��امل  املوؤ�س�ض الأك��ر �سندوق حت��وط يف 
راي داليو موؤخراً اأنه كان يحتفظ ببع�ض عملت بيتكون 
اأ�سهر فقط من  واالإيريوم على االأقل يف حمفظته بعد 
الت�سكيك يف فائدة العملة امل�سفرة كمخزن للروة. و�سّبه 
اأموال  اأنها  على  امل�سفرة  العملت  يف  اال�ستثمارات  داليو 
ويوؤدي  املهملت  �سلة  هو  النقد  فيه  يعد  بديلة يف عامل 
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•• اأبوظبي-وام:

كروي  ريا�سي  حدث  اأك��ر  ال�ست�سافة  اأبوظبي  العا�سمة  ت�ستعد 
وهو بطولة كاأ�ض العامل للأندية "االإمارات 2021", الذي يعود 
 12 اإىل   3 الفرتة من  للمرة اخلام�سة خ��لل  االإم���ارات  مللعب 

فراير 2022.
ويتاح اعتباراً من اأم�ض املوافق 2 يناير �سراء تذاكر مباريات "كاأ�ض 
2021, حيث وف��ر االحت���اد الدويل  ل��لأن��دي��ة االإم�����ارات  ال��ع��امل 
"االأولوية  اأ�سا�ض  على  اجلميع  تنا�سب  باأ�سعار  امل��ب��اري��ات  ت��ذاك��ر 
التذاكر  دره��م يف فئة   20 ت��رتاوح من  االأ�سبقية" باأ�سعار  ح�سب 
الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية يف فئة تذاكر الدرجة 

االأوىل.
طرح  اأ�سبقية  م��ن  اال�ستفادة  "فيزا"  بطاقات  حاملو  و�سيتمّكن 
التذاكر لكافة  اإ�سدار  املقاعد قبل  اأف�سل  التذاكر للح�سول على 
خلدمات  الر�سمي  ال�سريك  "فيزا" هي  اأن  العلم  مع  اجلماهري, 

الدفع للحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا".
و�سين�سم للفريق امل�ست�سيف نادي اجلزيرة كل من نادي ت�سيل�سي 

واالأهلي  الرازيلي  وباملريا�ض  املك�سيكي  ومونتريي  االإجنليزي 
امل�سري وبريي التاهيتي والهلل ال�سعودي.

و���س��ت��ق��ام م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ك��ل م��ن ا���س��ت��ادي " حم��م��د بن 
االفتتاحية  املباراة  �ستنطلق  حيث  نهيان" باأبوظبي,  زايد" و"اآل 
للبطولة يف 3 فراير بني حامل لقب دوري اأدنوك للمحرتفني 
نادي اجلزيرة وممّثل قارة اأوقيانو�سيا نادي بريي التاهيتي بينما 

�ستختتم باملباراة النهائية يوم 12 فراير.
وتاأتي بطولة كاأ�ض العامل للأندية "االإمارات 2021" كجزء من 
اأبوظبي على  اإمارة  التي حتت�سنها  الكرى  الريا�سية  الفعاليات 
مدار العام, حيث كّر�ست العا�سمة مكانتها كاإحدى اأكر عوا�سم 
الريا�سة يف العامل, علماً اأن اأبوظبي قد ا�ست�سافت هذه البطولة 
يف 4 منا�سبات �سابقة اأعوام 2009, 2010, 2017 و2018.

العليا  املنظمة  للجنة  الر�سمي  املتحدث  ه��زام  ب��ن  حممد  وق��ال 
ي�سعدنا يف  العامل للأندية,  كاأ�ض  اقرتاب موعد  "مع  للبطولة.. 
دولة االإمارات العربية املتحدة وعا�سمة الريا�سة العاملية اأبوظبي 
الرتحيب بالعامل جمدداً يف حدث ا�ستثنائي يجمع نخبة واأبطال 

القارات يف العامل".

واأ�ساف " يحظى كاأ�ض العامل للأندية باهتمام كبري من جماهري 
وحمبي كرة القدم يف �ستى اأنحاء العامل. كما �سرُت�سخ ا�ست�سافتنا 
للن�سخة القادمة �سراكتنا مع الفيفا يف تنظيم حدث عاملي مبهر 
وال�سلمة حفاظا على �سلمة  ال�سحة  اأعلى معايري  واآم��ن وفق 
اللعبني واجلماهري وكافة �سيوفنا خلل هذه البطولة, وهذا 
با�ست�سافة  املا�سية  الفرتة  يف  جنحت  التي  اأبوظبي  برهنته  ما 
جم��م��وع��ة ك���ب���رية م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة واأول�����ت 
والتدابري  املعايري  اأعلى  وف��ق  اآمنة  بيئة  لتوفري  ق�سوى  اأهمية 

الوقائية".
وقال " اجلماهري يف دولة االإمارات وحول العامل على موعد مع 
ونحن  النجوم,  ونخبة  االأب��ط��ال  مب�ساركة  حافلة  كروية  بطولة 
الدويل  االحت��اد  مع  امل�ستمر  تعاوننا  خ��لل  وم��ن  تامة  ثقة  على 
ا�ستثنائية  بطولة  مب�ساهدة  �سي�ستمتع  اجلميع  ب��اأّن  القدم,  لكرة 

مميزة وتدون اأحداثها يف تاريخ كرة القدم".
اأعلى  للبطولة  امل�ست�سيفة  امل��دي��ن��ة  ب�سفتها  اأب��وظ��ب��ي  و�ستوفر 
يف  واجلماهري  امل�ساركني  جميع  �سحة  ل�سمان  ال�سلمة  معايري 

ظل جائحة كوفيد19-.

طرح املرحلة االأوىل من تذاكر موندي�ل 
االأندية »االإم�رات 2021«

•• الظفرة-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الثانية"  املحطة  املغرية -  "بطولة  يناير اجل��اري    7 الظفرة تنطلق يف 
�سمن مناف�سات "بطولة الظفرة الكرى ل�سيد الكنعد للرجال والن�ساء" 
بدورتها الثانية, التي تنظمها جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 

والرتاثية يف اأبوظبي وت�ستمر حتى 16 يناير اجلاري.
االأوىل  ب��امل��راك��ز  للفائزين  قيمة  ج��ائ��زة   20 امل��غ��رية  بطولة  وخ�س�ست 
بقيمة تبلغ 680 األف درهم, موزعة على 10 جوائز لفئة الرجال و10 

جوائز لفئة الن�ساء.
kingfish./ االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ر  ب��ال��ب��ط��ول��ة  الت�سجيل  وي��ت��م 

aldhafrafestival.com/, واحل�سول على مل�سق رقم امل�ساركة 
من موقع البطولة مبدينة املرفاأ يومياً من ال�ساعة 9 �سباحاً ولغاية 6 

م�ساًء, كما �سيتم ا�ستلم  م�ساركات �سيد الكنعد اعتباراً من اليوم االأول 
للبطولة ولغاية 16 يناير اجلاري يف ذات املوقع وبنف�ض التوقيت.

"الت�سخيط"  اللفاح  ال�سيد  طريقة  ا�ستخدام  امل�ساركني  على  وي�سرتط 
اأنواعها  بجميع  االأل��ي��اخ  بطريقة  ال�سيد  ي�سمح  وال  والون�ض,  بال�سنارة 
البويه وجميع  اأو  املن�سلة  البحري,  امل�سد�ض  نايلون,  بري�سم,  "الهيايل, 

الو�سائل االأخرى" .
واللوائح  النظم  ح�سب  وال�سلمة  االأم��ن  ب�سروط  التقيد  ي�سرتط  كما 
املتبعة يف الدولة وجهاز حماية املن�ساآت وهيئة البيئة - اأبوظبي, وت�سوير 
فيديو يظهر مراحل �سيد ال�سمكة و�سواًل اإىل حلظة وزنها, فيما �سيكون 
لفئة  غ��رام  كيلو  و15  ال��رج��ال  لفئة  25 كجم  ه��و  للم�ساركة  وزن  اأق��ل 
دولة  وزوار  واملقيمني  املواطنني  اأم��ام  مفتوحة  امل�سابقة  و�ستكون  الن�ساء 

االإمارات العربية املتحدة.
اآلية ت�سوير الفيديو اخلا�ض حلظة ال�سيد يجب اأن يكون  ي�سار اإىل اأن 

على النحو التايل: ت�سوير وا�سح وغري مقطع ومن داخل القارب فقط, 
يكون من بداية �سيد ال�سمكة مروراً بانتهاء عملية ال�سيد ووزن ال�سمكة 
ويف   Zoom اإب��راز حميط القارب بدون ا�ستعمال و�سيلة التقريب  مع 
اأو عدم تثبيت الت�سوير على ال�سمكة �سوف تلغى  حال انقطاع الت�سوير 
امل�ساركة, ويتم رفع الفيديو على االإن�ستغرام وذكر ا�سم املت�سابق والتاريخ 
والوقت وكتابة و�سم #تراثنا, ويتم اإر�سال الفيديو عن طريق الوات�ساب, 
اأو  ت�سلميه اإىل مكتب اللجنة يف موقع املهرجان عن طريق ذاكرة خارجية 

منا�سبة. طريقة  باأي  اأو   USB
امل�سارك,  رق��م  مل�سق  ت�سوير  م��راع��اة  الت�سوير  عملية  خ��لل  وي��ج��ب 
قبل حتميل   360 ت�سوير  والوقت,  والتاريخ  الكامل  املت�سابق  ا�سم  ذكر 
ال�سمكة للقارب, ت�سوير امليزان يف حالة ال�سفر كجم مع اإبراز ال�سمكة يف 
حميط الفيديو قبل الوزن, فيما يلغى اأي فيديو غري مكتمل لل�سروط 
ال�سابق ذكرها.  و�سهدت  "بطولة الظفرة الكرى ل�سيد الكنعد للرجال 

واجلوائز  امل�سابقات  حيث  م��ن  كبري  تو�سع  الثانية  ب��دورت��ه��ا  والن�ساء" 
 60 خ�س�ست  وقد  الكرى" ,  الظفرة  املغرية,  "دملا,  بطوالت  لتت�سمن 
درهم موزعة على  2 مليون  ال�  تتجاوز  بقيمة  البطوالت  جائزة ملختلف 
فئتي الرجال والن�ساء, حيث مت تخ�سي�ض 10 جوائز لفئة الرجال, و10 
جوائز لفئة الن�ساء يف كل بطولة, فيما تبلغ قيمة جوائز بطولة دملا تبلغ 
460 األف درهم, وتبلغ قيمة جوائز بطولة املغرية 680 األف درهم, اأما 

بطولة الظفرة الكرى فتبلغ قيمة اجلوائز فيها 920 األف درهم.
وخلق  الظفرة,  منطقة  وج��زر  ب�سواحل  التعريف  اإىل  البطولة  وتهدف 
وتن�سيط  التقليدي,  ال�سمك  �سيد  ريا�سة  ملمار�سة  ال��ه��واة  اأم��ام  فر�سة 
ال��ت��ن��اف�����ض ب��ني ه���واة �سيد  ون�����س��ر ه��واي��ة �سيد االأ���س��م��اك واإح���ي���اء روح 
اإىل  الكنعد,  �سيد  وتنظيم  البحرية  ال�سلمة  على  واحلفاظ  االأ�سماك, 
تراث  تعر عن  التي  الرتاثية  التقليدية  امل�سابقات  على  جانب احلفاظ 

االإمارات.

•• ال�صارقة-وام:

اختتم جمل�ض ال�سارقة الريا�سي يف خورفكان, بطولة ال�سارقة الدولية لكرة 
ال�سلة لل�سباب, التي نظمها بالتعاون مع اأكادميية "جام " مب�ساركة 23 فريقاً 

ميثلون االإمارات وم�سر ولبنان والهند واالأردن واإ�سبانيا و�سربيا.
وحفلت مناف�سات البطولة يف فئاتها االأربع بالقوة والندية من البداية للنهاية 
اأندية:  ملعب  على  جرت  التي  مببارياتها  ا�ستمتع  كبري  جمهور  ,وح�سرها 
خورفكان الريا�سي وخورفكان للمعاقني وجامعة ال�سارقة و�سالة نادي احتاد 

كلباء الريا�سي.
بعد  امل�سرية  اجلالية  فريق  باللقب  فاز  �سنة   12 االأ�سبال حتت  م�سابقة  ويف 
فوزه على ال�سارقة يف املباراة النهائية التي جرت ب�سالة نادي خورفكان 63-

44. ويف م�سابقة النا�سئني حتت 14 �سنة توج هوب�ض اللبناين بطًل بعد فوزه 
على احتاد عمان االأردين ب�سالة نادي خورفكان 62-75.

بعد  باللقب  االإ�سباين  "بادالونا"  ف��از  �سنة   16 حتت  النا�سئني  م�سابقة  ويف 
تغلبه على "ريفرز" ال�سربي ب�سالة خورفكان الريا�سي 43-85 .

ويف م�سابقة النا�سئات حتت 16�سنة فازفريق اأكادميية الريا�سي باملركز االأول 
بفوزه على هوبز اللبناين 51-47 يف املباراة التي اأقيمت على �سالة جامعة 
ال�سارقة. ح�سر املباريات النهائية للبطولة �سعادة عي�سى هلل احلزامي رئي�ض 
رئي�ض  نائب  الفردان  نا�سر  اللطيف  عبد  و�سعادة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�ض 
املجل�ض  رئي�ض  النقبي  خمي�ض  را�سد  والدكتور  ال�سلة,  لكرة  االإم���ارات  اإحت��اد 
االأكادميية  مدير  املن�سوري  يعقوب  يو�سف  و�سعادة  خورفكان,  ملدينة  البلدي 
و�سعادة  خورفكان,  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  النقبي  �سامل  و�سعادة  البحرية, 

الدكتور عبد الرزاق بني ر�سيد رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي خورفكان للمعاقني, 
 , احل�سن  دب��ا  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��درم��ك��ي  �سعيد  اإب��راه��ي��م  و���س��ع��ادة 
واأحمد �سليمان موؤ�س�ض اأكادمية "جام" , وعدد من ممثلي الدوائر واملوؤ�س�سات 
احلكومية باالإمارة وو�سائل االإعلم وموظفي اإدارات واأق�سام املجل�ض واالأندية 

باالإمارة.
,واأعرب  االأرب��ع  الفئات  باألقاب  الفائزين  احلزامي  ه��لل  عي�سى  �سعادة  وهناأ 
التي مثلت  الفرق  الفني الذي حتقق على �سعيد العبي  عن �سعادته باملردود 

منتخبى املنطقتني الو�سطى وال�سرقية واأندية ال�سارقة.
 , النجاح  برهان  هو  املباريات  يف  به  حتلوا  ال��ذي  واحلما�ض  ال�سغف  اإن  وق��ال 
,واأن املجل�ض  ال�سليم  اأن خطط التطوير مت�سي يف م�سارها  وهو الدليل على 
�سيم�سي قدما يف تنظيم البطوالت الدولية يف لعبة ال�سلة و�سواها من االألعاب 

الأنها هي ال�سبيل للرتقاء بامل�ستوى الفني وحتقيق كل الطموحات املعلقة على 
الريا�سة يف االإمارة البا�سمة.

لروؤية وتوجيهات �ساحب  ياأتي ترجمة  ال�سبيل  املجل�ض يف هذا  نهج  اأن  واأك��د 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم 

ال�سارقة , وبناء عليه اأ�سبح تطوير امل�ستوى هدفاً ا�سرتاتيجياً للمجل�ض.
البطولة, والأكادميية  الداعمة لهذه  املوؤ�س�سات واجلهات  ال�سكر جلميع  وقدم 
فرق  بدعم  املتجدد  اإهتمامها  و  الثانية  للمرة  للبطولة  رعايتها  "جام" على 
االأندية  واإدارات  باملجل�ض,  التنظيمي  العمل  �سكر فريق  كما   , ال�سنية  املراحل 
دعم  م��ن  لها  وف��رت��ه  وم��ا  �ساالتها,  على  البطولة  مباريات  اإ�ست�سافت  التي 
وت�سهيلت وخدمات لوج�ستية �ساهمت يف جناح البطولة وحتقيقها االأهداف 

املرجوة.

انطلق »بطولة املغرية« �سمن من�ف�س�ت »الظفرة الكربى ل�سيد الكنعد« 7 ين�ير اجل�ري

تتويج الف�ئزين ببطولة ال�س�رقة الدولية ل�سب�ب ال�سلة
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ميدفيديف  دان���ي���ي���ل  ال���رو����س���ي  ب�����داأ 
مو�سم 2022 بخ�سارة مدوية بواقع 
الفرن�سي  اأم��ام  و6-7  و5-7   7-6
اأوجو اأومبري, يف كاأ�ض احتاد حمرتيف 
مدينة  يف  ال����رج����ال  ل���ف���رق  ال��ت��ن�����ض 

�سيدين االأ�سرتالية اأم�ض االأحد.
�سمن  اأقيمت  التي  املباراة  وا�ستمرت 
املجموعة  يف  ال��ف��ري��ق��ني  م���واج���ه���ة 
بينما  ك��ام��ل��ة,  ���س��اع��ات  ث��لث  الثانية 
ميدفيديف  تر�سح  ال��ت��وق��ع��ات  ك��ان��ت 
لي�سمن  للفوز  عاملياً  الثاين  امل�سنف 
بذلك املنتخب الرو�سي حامل اللقب 

الفوز يف املواجهة.
�سافيولني  روم������ان  ال���رو����س���ي  وك�����ان 
االأوىل بني  ال���ف���ردي  م���ب���اراة  ف���از يف 
على  و3-6  و5-7   6-2 املنتخبني 
الفرن�سي اأرتور ريندركني�ض لكن فوز 
1-1 وحافظ  اأومبري عادل النتيجة 
على اآمال املنتخب الفرن�سي قبل لقاء 
 35 امل�سنف  اأومبري  ال��زوج��ي. وق��ال 
�سعبة  املواجهة  "كانت  �ساحكا  عاملياً 
ما  على  اأنني  اأ�سعر  ال  ال��ي��وم.  للغاية 

يرام متاما لكني �سعيد للغاية.
ه���دوئ���ي  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  "حاولت 
والرتكيز على ما يتوجب علي القيام 

به. كانت مباراة كبرية".
يف البداية قدم اأومبري اأداء قويا لكنه 

اأال  الكثري من االأخطاء  ارتكب  اأي�سا 
اأنه �سمد يف اللحظات احلا�سمة.

وجنح ميدفيديف يف ح�سم املجموعة 
تقدم  اأوم��ب��ري  لكن  ل�ساحله,  االأوىل 
الفوز  قبل  الثانية  يف   0-3 �سريعاً 

ومعادلة النتيجة.
ويف املجموعة الثالثة ك�سر ميدفيديف 
بطل اأمريكا املفتوحة اإر�سال املناف�ض 
يعود  اأن  قبل   1-3 وتقدم  الفرن�سي 
االأك��ر خلل  الفوز  االأخ��ري ويحقق 

اأم�ض  م��ن  �سابق  وق��ت  ويف  م�سريته. 
�سابوفالوف  ديني�ض  الكندي  ان�سحب 
من مباراته يف الفردي اأمام االأمريكي 

جون اإي�سرن.
وخ�����س��ع ���س��اب��وف��ال��وف امل�����س��ن��ف 14 
غرفته  يف  ال�����س��ح��ي  ل��ل��ع��زل  ع���امل���ي���اً 
بالفندق بعد اأن جاءت نتيجة فح�سه 
لدى  اإي��ج��اب��ي��ة  ك���ورون���ا  ع��ن  للك�سف 
بعد  ق��رر  لكنه  �سيدين.  اإىل  و�سوله 
جانب  اإىل  الزوجي  يف  امل�ساركة  ذلك 

ف��ي��ل��ك�����ض اأوج��ي��ه-األ��ي��ا���س��ي��م رغ���م اأن 
امل��ب��اراة غ��ري م��وؤث��رة بعد فوز  نتيجة 
الفريق االأمريكي يف مباراتي الفردي 

وتقدمه 0-2.
اإي�سرن على برايدن �سنور بديل  وفاز 
فاز  بينما  و3-6,   1-6 �سابوفالوف 
اأوجيه-األيا�سيم  على  فريتز  تيلور 
الفريق  لي�سن  و4-6  و4-6   7-6
االأم��ري��ك��ي ال��ف��وز يف امل��واج��ه��ة التي 

اأقيمت �سمن املجموعة الثالثة.

••  القد�س،فل�صطني-الفجر:

نظمت اللجنة االأوملبية الفل�سطينية 
ور�سة عمل بعنوان "القيم االأوملبية 
وريا�سة املراأة, وذلك يف كلية االأمة 
بح�سور  ال�����رام,  ب��ب��ل��دة  اجل��ام��ع��ي��ة 
واملوؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ن�سوي 

الريا�سية. 
فاتن  د.  ال����ور�����س����ة  يف  ح����ا�����س����رت 
الرغوثي, التي حتدثت عن القيم 
االأومل���ب���ي���ة, ال�������س���داق���ة, االح������رتام, 
ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  التميز, 
ال��ع��لق��ات وال��ت��وا���س��ل بني  يف ن�سج 
لبذل  واالجتهاد  والعمل  الثقافات, 

االأف�سل وحتقيق التميز. 
القيم  اأن  ال���رغ���وث���ي  واأو����س���ح���ت 
الباراأوملبية وهي العزمية وال�سجاعة 
فر�سة  ت�سكل  واالإل���ه���ام,  وامل�����س��اواة 
ال�سعاب  وحتدي  قدماً  امل�سي  نحو 
من اأجل بلوغ الهدف وحتقيق تكافوؤ 

الفر�ض يف املجال الريا�سي.. 
الن�ساط  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  واأك����������دت 
ال��ري��ا���س��ي م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 
االأمرا�ض,  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال�سحة 

للعبات  من����اذج  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا 
يثبنت  اأن  ا���س��ت��ط��ع��ن  فل�سطينيات 
الريا�سية,  املنظومة  يف  وج��وده��ن 
والقارية,  ال���دول���ي���ة  امل��ح��اف��ل  ويف 

�سغلن  عربيات  ن�ساء  اإىل  باالإ�سافة 
الريا�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  يف  م��ن��ا���س��ب 

الدولية. 
و�����س����ه����دت ال����ور�����س����ة ت����ف����اع����ًل من 

املعوقات  اأب�������رز  ح�����ول  امل�������س���ارك���ات 
التغلب  وكيفية  الن�سوية  للريا�سة 

عليها. 
وق���ال���ت ج��ورج��ي��ت ل��و���س��ي, ع�سو 

املكتب التنفيذي للجنة االأوملبية اإن 
اللجنة االأوملبية �سعت بقيادة الفريق 
ل��زي��ادة م�ساركة  ال��رج��وب,  ج��ري��ل 
املراأة يف االألعاب الريا�سية, م�سرية 

تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ور���س��ة  اأن  اإىل 
امل�ساواة ومتكني املراأة وم�ساركتها يف 
العمل الريا�سي, �ساكرًة كلية االأمة 
اجلامعية على ا�ست�سافة الن�ساط. 

بدورها قالت د. هبة بركات, عميد 
لبناء  ت�سعى  الكلية  اإن  االأم��ة,  كلية 
اللجنة  م��ع  وت��وا���س��ل  ت��ع��اون  ج�سر 
وامل�ساهمة  امل���راأة  لتمكني  االأومل��ب��ي��ة 
موؤكدة  الريا�سية,  الثقافة  ن�سر  يف 
الفرد  بناء  الريا�سة يف  اأهمية  على 

باملجتمع. 
باأعمال  القائم  نور,  �سامي  د.  واأك��د 
م��دي��ر االأك��ادمي��ي��ة االأومل��ب��ي��ة, على 
بالتعريف  ال��ور���س��ة,  حم��اور  اأهمية 
والتثقيف بالقيم االأوملبية وت�سجيع 
الن�ساط  مم����ار�����س����ة  ع���ل���ى  امل����������راأة 

الريا�سي.. 
م�سروع  �سمن  الور�سة  ه��ذه  وتقام 
لتعزيز  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ن��ف��ذه 
املجال  امل�����راأة يف  م�����س��ارك��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
املجل�ض  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ري��ا���س��ي, 
تتبعها  اأن  االآ���س��ي��وي, على  االأومل��ب��ي 
الفرتة  خ����لل  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

املقبلة. 

•• دبي-وام:

رابطة  ك��اأ���ض  لبطولة  النهائي  رب��ع  ال���دور  اإي���اب  مناف�سات  ال��ي��وم  تنطلق 
ا�ستاد  على  كلباء  احت��اد  مع  اجلزيرة  يلتقي  القدم, حيث  لكرة  املحرتفني 
مدينة زايد الريا�سية, ويحل �سباب االأهلي �سيفاً على عجمان على ا�ستاد 

را�سد بن �سعيد بنادي عجمان.
وتختتم مباريات هذا الدور يوم الثلثاء باإقامة مباراتني, حيث ي�ست�سيف 
�سيفا  العني  ويحل  باأبوظبي,  نهيان  اآل  ا�ستاد  على  الن�سر  فريق  الوحدة 

على الو�سل يف ا�ستاد زعبيل.
يذكر اأن مباريات دور الذهاب كانت قد �سهدت ثلث تعادالت, حيث تعادل 
الو�سل,  العني مع  تعادل  النتيجة  3-3 وبنف�ض  كلباء مع اجلزيرة  احتاد 
واأي�سا تعادل الن�سر مع الوحدة �سلبياً دون اأهداف, فيما كان الفوز الوحيد 

من ن�سيب �سباب االأهلي على عجمان بنتيجة 1-2.

اللجنة االأوملبية الفل�سطينية تنظم ور�سة عمل بعنوان »القيم االأوملبية وري��سة املراأة«

هزمية ميدفيديف يف ك�أ�س حمرتيف التن�ساإي�ب ربع نه�ئي ك�أ�س رابطة املحرتفني اليوم وغدا

•• دبي-الفجر:

 انطلق رايل داكار يف ن�سخته ال� 44 
يف اململكة العربية ال�سعودية والبالغ 
م�سافته االإجمالية 8375 كيلومرت 
وي�������س���ت���م���ر اأ�����س����ب����وع����ني, واأ�����س����ف����رت 
باحراز  االفتتاحي  اليوم  مناف�سات 
ريد  البحرين  فريق  �سيارات  جميع 
الع�سرة  امل���راك���ز  ���س��م��ن  اإك�������س���رتمي 

االأوائل.
واأقيمت املرحلة االأوىل اأم�ض يف مكان 
غري بعيد عن جدة وبلغت م�سافتها 
اختبارا  واع��ت��رت  ك��ي��ل��وم��رت.   19
ق�����س��ريا ول��ك��ن��ه م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة الأن���ه 
االإط��لق من  اأول مرحلة على  �سم 
بطولة العامل للراليات ال�سحراوية 
جوالت  خم�ض  من  املكونة  اجلديدة 

والتي مت اإطلقها يف عام 2022.
العطية  ن��ا���س��ر  ال���ق���ط���ري  و���س��ج��ل 
امل��رح��ل��ة االوىل من  اأ����س���رع زم���ن يف 
ال�سخم  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��ح��دي  ه����ذا 
بفارق  متقدماً  تويوتا  �سيارة  وق��اد 
كارلو�ض  اأودي  �سائق  ثانية عن   12

�ساينز.
وغ�����ادرت ج���دة م��ا جم��م��وع��ه 409 
�سيارات ودراجات وكواد�ض و�ساحنات, 
اأكر  مع فرق �سيانة وخدمة ت�سم 
2500 �سخ�ض من بينهم 44 فرداً 
اإك�سرتمي  ري���د  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ري��ق  يف 
برودراف  �سيارات  ي�سم ثلث  الذي 

هانرتز و�ستة طواقم مكونة من ناين 
و�سيبا�ستيان  ه���ارو,  األيك�ض   " روم��ا 
واأوريل  ل���ورك���وي���ن,  " ف��اب��ي��ان  ل���وب 

تريانوفا " داين اأوليفريا�ض.
امل�ستدام  ال�����وق�����ود  وب����ا�����س����ت����خ����دام 
برودرايف اإيكو باور املطور خ�سي�ساً 
 3.5 امل����زدوج �سعة  ال��ت��ورب��و  مل��ح��رك 

لرت  V6,  تنتج ال�سيارات ما ن�سبته 
%80 اأقل من ثاين اأك�سيد الكربون 
28 طناً من الوقود طوال  و�ستوفر 

مدة احلدث.
وم�������ع ه�������ذه امل�����رح�����ل�����ة ال���ق�������س���رية 
�سائقي  ح��دد  داك����ار,  ل���رايل  كفاحتة 
اإك�سرتمي  ري�����د  ال���ب���ح���ري���ن  ف���ري���ق 

ب�سكل  اخل��ا���س��ة  �سرعتهم  ال��ث��لث��ة 
من  متنوعة  �سل�سلة  خ��لل  مده�ض 
لوب  �سيبا�ستيان  وج��اء  الت�ساري�ض, 
روما  ناين  اخلام�ض, وحل  املركز  يف 
يف املركز ال�سابع واأوريل تريانوفا يف 

املركز العا�سر. .
وقطع ال�سائقون االآن م�سافة 810 

كيلومرتات من البداية يف جدة بعد 
انتقالية طويلة قبل  اجتيار مرحلة 
ال���ي���وم الجتياز  االن���ط���لق جم�����دداً 
كيلومرت   333 م�سافتها  م��رح��ل��ة 
حول منطقة حائل الزاخرة باملناظر 
اجلبلية الطبيعية اخللبة يف �سمال 

اململكة العربية ال�سعودية.

نهاية  ل����وب يف  ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان  وق�����ال 
نقود  "كنا  االف��ت��ت��اح��ي��ة:  امل���رح���ل���ة 
ال���������س����ي����ارة ب���اأق�������س���ى ����س���رع���ة وه���و 
نكون  اأن  ن��ري��د جميعاً  ال���ذي  امل��ك��ان 
ف���ي���ه, ل���ذل���ك اإن�����ه ���س��ع��ور رائ�����ع بعد 
جميعاً  و�سعناها  التي  اال�ستعدادات 
مع فريق البحرين ريد اإك�سرتمي".

وق����ال ن����اين روم�����ا, ال��ف��ائ��ز يف رايل 
اأن  "من اجليد حقاً   :2014 داك��ار 
ن��ب��داأ م��ن داك���ار جم���ددا. لقد كانت 
ال��ب��داي��ة وكان  ���س��ري��ع��ة يف  امل��رح��ل��ة 
الرملية,  الكثبان  من  العديد  هناك 
ال�����س��ع��ب مواجهة  ك����ان م���ن  ل��ذل��ك 

اأ�سعة ال�سم�ض يف عينيك ".
ال�����س��ي��خ خالد  االإم������ارات������ي  وواج�������ه 
اجلديد  االأمل��اين  وملحه  القا�سمي 
�سعباً يف  زيتزفيتز يوماً  ديرك فون 
بيجو  ري�سينغ  ظبي  اأب���و  �سيارتهما 
االإماراتي  لكن  اآر,  كيه  دي   3008
ا���س��رتخ��ى ب��ع��د اأن اأن��ه��ي��ا امل��رح��ل��ة يف 

املركز 32.
اأن  "علمنا  ال��ق��ا���س��م��ي:  خ��ال��د  وق���ال 
االأمر لن يكون �سهًل ب�سيارة الدفع 
ال��ث��ن��ائ��ي وال���ك���ث���ري م���ن ال����رم����ال يف 
منتلك  اأن  ميكن  ال  بحيث  املرحلة, 
اأ�سبحنا  قوة الدفع ال�سحيح. لكننا 
البع�ض ك�سائق  ببع�سنا  دراي��ة  اأك��ر 
وملح, و�ساأتعرف على ال�سيارة مرة 
ع���ام تقريبا على  اأخ����رى, ح��ي��ث م��ر 

قيادتي لها".

انطالق رايل داكار

فريق البحرين ريد اإك�سرتمي يقوم ببداية قوية مع انطلق بطولة الع�مل للرالي�ت ال�سحراوية اجلديدة
 ال�سائق الإماراتي خالد القا�سمي يح�سل على مالح جديد

تعيني جمل�س اإدارة اللجنة 
البحرينية ملك�فحة املن�سط�ت 

اللجنة  اإدارة  البحرينية جمل�ض  االأوملبية  اللجنة  رئي�ض  اآل خليفة  ال�سيخ خالد بن حمد  �سمو  عني 
الوطنية البحرينية ملكافحة املن�سطات. 

وجاء يف قرار ال�سيخ خالد, وهو اأي�سا النائب االأول لرئي�ض املجل�ض االأعلى لل�سباب والريا�سة ورئي�ض 
اإىل قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافة والهيئات  ا�ستنادا  اأنه  العامة للريا�سة,  الهيئة 
اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة, يعني جمل�ض اإدارة اللجنة الوطنية البحرينية ملكافحة 

املن�سطات ملدة اأربع �سنوات برئا�سة الدكتور خالد عبدالعزيز وع�سوية كل من: 
مازن عبدالقادر نائبا للرئي�ض: حممد �سلطان, ه�سام بوخما�ض, حممد احلميدي, الدكتورة جناة اأبو 

الفتح, ال�سيدة روؤيا العبا�سي, ال�سيدة مرمي بوكمال وحممد �سكراهلل. 

األغيت مباراة ودية كانت مقررة بني منتخبي اجلزائر وغامبيا 
ال�سبت �سمن  االأول  اأم�ض  انطلقها يف قطر   �ساعات من  قبل 
اال�ستعدادات لبطولة االأمم االإفريقية, وذلك بعد ثبوت اإ�سابة 

عدد من العبي غامبيا بفريو�ض كورونا.
ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  االإف��ري��ق��ي��ة  االأمم  املنتخبان يف بطولة  وي�����س��ارك 
اإقامتها  يف  �سكوك  و�سط  املقبل  االأ�سبوع  من  بداية  الكامريون 

خلل اجلائحة وبعد فرتة وجيزة من تف�سي "اأوميكرون".
واأعلن منتخب غامبيا اأن 16 العبا لن يتمكنوا من امل�ساركة يف 

مباراة ال�سبت, واإنه ال ي�ستطع اإ�سراك حار�ض مرمى.
ومل يذكر احتاد كرة القدم يف غامبيا اأي �سيء عن تف�سي الفريو�ض 

يف الفريق, واكتفى بقول اإن اللعبني ال ميكنهم امل�ساركة ب�سبب 
القطري لكرة القدم  االحتاد  اأن  غري  متوقعة",  غري  "ظروف 
)منظم املباراة( قال اإنها األغيت ب�سبب حاالت اإيجابية للإ�سابة 

بكوفيد19- يف �سفوف منتخب غامبيا.
ومن املقرر اأن ي�سارك منتخب غامبيا الأول مرة يف كاأ�ض االأمم 
االإف��ري��ق��ي��ة, لكن م��ن غ��ري ال��وا���س��ح ع��دد ال��لع��ب��ني ال��ذي��ن قد 
يجرون على اخل�سوع للعزل قبل مباراته االأوىل �سد منتخب 

اجلاري. يناير  موريتانيا املقررة يف 12 
بدوره, انتقد منتخب اجلزائر, حامل لقب البطولة, قرار اإلغاء 

املباراة املتاأخر, والذي حرمه من مباراة ودية مهمة.

وندد احتاد كرة القدم اجلزائري بالقرار يف بيان قائل اإنه يدل 
نظمت  التي  اجلهات  مع  التعامل  يف  االحرتافية  "نق�ض  على 

املقابلة الودية وي�سكل عدم احرتام لهم".
اجلاري  يناير   9 يف  االإفريقية  االأمم  بطولة  افتتاح  املقرر  من 
ال�سائعات  م��ن  ال��رغ��م  على  ي��اون��دي  الكامريونية  العا�سمة  يف 
القارة  بلد خارج  اإىل  نقلها  اأو حتى  اإلغاوؤها  �سيتم  باأنه  املتكررة 

ب�سبب تف�سي فريو�ض كورونا.
ي�سار اإىل اأن اإفريقيا بها اأقل معدالت التطعيم �سد الفريو�ض يف 
العامل, كما اأن اأقل من 3 باملائة من �سكان الكامريون ملقحني 

بالكامل, وفقا لتحليل عاملي اأجرته جامعة جونز هوبكنز.

خطر كورون� يهدد اأمم اإفريقي�.. اإلغ�ء مب�راة اجلزائر التح�سريية
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الفجر الريا�ضي

لكرة  االإ�سباين  بر�سلونة  لفريق  الفني  املدير  يعتقد 
مباراته  خو�ض  على  فريقه  اإج��ب��ار  اأن  ت�سايف,  القدم 
"جنوين" ب�سبب  اأم�ض  هو �سيئ  اأم��ام ري��ال مايوركا 

غياب 17 العباً من الفريق.
وتعر�ست جمموعة كبرية من اللعبني للإ�سابة 

العطلة  ف�����رتة  خ�����لل  ك�����ورون�����ا  ب���ف���ريو����ض 
ال�ستوية, حيث ثبتت اإ�سابة ع�سرة العبني 

بالفريو�ض.
و����س���ف���ي ����س���ام���وي���ل اأوم���ت���ي���ت���ي, اأح����د 
امل�سابني, مما يعني اأنه �سيكون متاحاً 
اأن��ه غري  للعب يف م��ب��اراة الغد, رغ��م 

جاهز من الناحية البدنية الأنه مل 
يكن قادراً على خو�ض التدريبات يف 

االأ�سبوع املا�سي.
ت�سايف  يفتقد  ذل��ك,  اإىل  وباالإ�سافة 

و�سريجيو  االإ�سابة,  ب�سبب  5 العبني 
ويو�سف  االإي��ق��اف,  ب�سبب  بو�سكيت�ض 

ع��ل��ى رحيله,  ي��ت��ف��او���ض  ال����ذي  دم����ري, 
وف��ريان توري�ض, امل�ساب, وال��ذي ال ميكن 

قيده حتى مطلع االثنني املقبل.
يف  �سائعاً  اأم���راً  التاأجيلت  اأ�سبحت  وبينما 

امل�سابقات االأخرى, مثل الدوري االإجنليزي 
املمتاز, فاإن قواعد رابطة الدوري االإ�سباين 

جتعل مثل هذه املواقف اأكر ندرة.
ومازال يتعني على الفرق اللعب طاملا اأن 
الفريقني  من  متاحون  العباً   13 هناك 

االأندية  ع��ل��ى  وي��ج��ب  وال���ث���اين.  االأول 
التي  بالقاعدة  االلتزام  يف  ت�ستمر  اأن 
�سبعة  �����س����رورة وج������ود  ع���ل���ى  ت��ن�����ض 
كحد  ال��ف��ري��ق  يف  م�سجلني  الع��ب��ني 

اأدنى يف امللعب يف نف�ض التوقيت.
ولكن احلد االأدنى ميكن اأن يقل�ض 
اإذا كانت  اإىل خم�سة العبني  لي�سل 
الفرق متلك اأقل من �سبعة العبني 
للختيار  م���ت���اح���ني  حم����رتف����ني 
منهم- يف االأ�سا�ض طاملا اأن بر�سلونة 
من  عبني  ال  خم�سة  تقدمي  ميكنه 
الفريق االأول يف الت�سكيل االأ�سا�سي 
ف���اإن م��ب��اري��ات��ه ل��ن ت��وؤج��ل, وه��و ما 

يحبط ت�سايف.
وقال ت�سايف لل�سحافيني: "ال يوجد 

اأي منطق يف لعب املباراة ".
�سعب.  موقف  يف  "نحن  واأ���س��اف: 
18 م�ساباً,  اإىل   17 لدينا مابني 

الذي  اأومتيتي,  على  االأمر متوقف 
�سفي من اإ�سابته بفريو�ض كورونا, 

ولكنه مل يتدرب منذ اأ�سبوع".
خيار  اأي  لدينا  ي��وج��د  "ال  واأردف: 

مايوركا  من��ل��ك.  مب��ا  التناف�ض  ���س��وى 
اأي�سا طلب تاأجيل اللقاء".

لي�ست  هذه  ال�سليم.  للمنطق  نلجاأ  اأن  "يجب  واأك��د: 
�سكوى, هذه حقيقة. مت تعليق ريا�سة كرة ال�سلة".

اأجرتنا رابطة الدوري. تدربنا  اإذا  "�سنلعب  واأكمل: 
ج��ي��دا, ول��ك��ن��ه م��وق��ف ف��و���س��وي. م��ه��م��ا ك���ان االأم����ر, 

�سنخرج للتناف�ض و�سنحاول الفوز".
مباراة  اأول  ب��ر���س��ل��ون��ة  وي��دخ��ل 
وهو   2022 ع�����ام  يف  ل����ه 
ال�سابع  امل���رك���ز  ي��ح��ت��ل 
ترتيب  ج���������دول  يف 
االإ�سباين,  ال�����دوري 
نقطة   18 ب����ف����ارق 
مدريد  ري����ال  خ��ل��ف 

املت�سدر.

قال مدرب ت�سيل�سي توما�ض توخيل اإن "فريقه يجب اأن 
يتحلى بالواقعية يف اإمكانية اللحاق مبان�س�سرت �سيتي 
مت�سدر الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم", موؤكداً 

اأن تراجع االأداء حدث ب�سبب االإ�سابات وكوفيد19-.
ويت�سدر �سيتي الدوري بفارق 11 نقطة عن ت�سيل�سي, 
امل�سابقة,  يف  متتالية  م��ب��اراة   11 اآخ���ر  يف  ف��از  بعدما 
ويتطلع حل�سد لقبه الرابع حتت قيادة املدرب االإ�سباين 

بيب غوارديوال.
ال  ان��ت�����س��ارات.  ماكينة  "اإنه  �سيتي  ع��ن  توخيل  وق���ال 
يتعلق االأمر فقط بامتلك اأف�سلية بل هو ي�سنع هذه 

االأف�سلية. هذا فريق جيد جداً".
"اإنه ي��ع��رف م���ا ي��ن��ب��غ��ي ف��ع��ل��ه ل��ت��ق��دمي هذه  واأ����س���اف 

متكرر.  ب�سكل  املميزة  املوا�سم 
حماولة  ع��ن  نتوقف  ل��ن 

املناف�سة  يف  التفكري 
لكن  ال�������س���غ���ط  اأو 
ي������ج������ب ال����ت����ح����ل����ي 

بالواقعية".
"عندما  وت������اب������ع 
 2021 اإىل  ننظر 

)امل������و�������س������م امل����ا�����س����ي 
ل��������������ل��������������دوري(, ك���ن���ا 

م��ت��اأخ��ري��ن ب��ف��ارق 20 
ن��ق��ط��ة. ي��ج��ب احل���ذر 

ت�����ك�����ون  اأن  يف 

ال�سعور  ب�سكل مبالغ فيه وال يجب  لي�ض  لكن  طموحاً 
الن�سف  يف  �سيتي  مبان�س�سرت  اللحاق  لعدم  باالإحباط 

االأول من العام".
وفاز ت�سيل�سي مرة واحدة يف اآخر اأربع مباريات بالدوري 
وي�ست�سيف ليفربول ثالث الرتتيب يوم  اأم�ض االأحد. 
 15 ي���وم  �سيتي  ���س��د  ت��وخ��ي��ل  امل����درب  ف��ري��ق  و�سيلعب 
توتنهام  بعدها  يواجه  اأن  قبل  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير 

هوت�سبري.
فرتة  ت�سيلويل  ب��ن  امل���داف���ع  ج��ه��ود  ت�سيل�سي  وخ�����س��ر 
ك��م��ا غ���اب لفرتات  ال��رك��ب��ة,  اإ���س��اب��ة يف  ط��وي��ل��ة ب�سبب 
وماتيو  كانتي  وجنولو  فرينر  وتيمو  لوكاكو  روميلو 
وكوفيد- االإ�سابات  ب�سبب  اآخرين  كوفات�سيت�ض �سمن 

.19
اأط��ول من مو�سم  اإىل  "رمبا نحتاج  توخيل  وق��ال 
واحد للحاق مبان�س�سرت �سيتي الأنه لن يتوقف 
الوقت  ال�سخم يف  ال��ف��ارق  لكن  ال��ت��ط��ور,  ع��ن 

احلايل يعود اإىل االإ�سابات وكوفيد".
يف  كنا  اإذا  اأننا  متاماً  مقتنع  "اأنا  واأ���س��اف 
املوقف ذاته لكن دون فقدان العبني بارزين 
الأ���س��اب��ي��ع, )الأ���س��ب��ح م���ن امل��م��ك��ن( ح�سد 
امل��زي��د م��ن ال��ن��ق��اط وال��وج��ود ب��ال��ق��رب من 
امتلك  اإىل  نحتاج  ال  ال�سبب  لذا  املناف�ض. 
ي�ستدعي  م��ا  ي��وج��د  وال  �سلبية  م�ساعر 
فقدان الثقة, بل على العك�ض �سنبقى 
م��ت��ع��ط�����س��ني ول�����ن ن���ت���وق���ف عن 

املحاولة"

قال مدرب توتنهام هوت�سبري اأنطونيو 
هوغو  احل��ار���ض  اأن  "يثق  اإن��ه  كونتي, 
ل��وري�����ض ���س��ي��وق��ع ع���ق���داً ج���دي���داً مع 
النادي املناف�ض يف الدوري االإجنليزي 
املمتاز لكرة القدم مع تبقي �ستة اأ�سهر 

فقط على نهاية عقده احلايل".
البالغ  واأ�سبح حار�ض منتخب فرن�سا 
بكاأ�ض  وال��ف��ائ��ز  ع��ام��اً   35 العمر  م��ن 
ال��ع��امل, ح���راً يف ال��ت��ف��او���ض م��ن اأجل 
االن�سمام اإىل ناد جديد, مما زاد من 
احتماالت رحيله عن النادي اللندين 

بعد ع�سر �سنوات بني �سفوفه.
اأكر من  وخا�ض لوري�ض, الذي لعب 
االإجنليزي  ال��دوري  يف  مباراة   300
اأ�سهل  املمتاز مع توتنهام, واحدة من 
مبارياته خلل االنت�سار 1-0 خارج 
ال�سبت,  ال��ي��وم  وات��ف��ورد  على  ال��دي��ار 
وهي نتيجة عززت من فر�ض توتنهام 

يف اإنهاء املو�سم باملربع الذهبي.
اأن  الفرن�سي  لكن تعني على احلار�ض 
من  حم��اول��ت��ني  لينقذ  منتبهاً  ي��ك��ون 
ليحافظ  بيدرو  وج��واو  كينج  جو�سوا 
ق��ائ��د ت��وت��ن��ه��ام ع��ل��ى ���س��ب��اك��ه نظيفة 

للمرة الثامنة هذا املو�سم.
"ميكنكم  ال�سحافيني  كونتي  واأب��ل��غ 

روؤي��������ة م�������س���ت���وى احل�����ار������ض يف ه���ذه 
ت�سد طيلة  ب���اأي  ي��ق��م  ال���ظ���روف. مل 
على  احلفاظ  يف  ا�ستمر  لكنه  امل��ب��اراة 
اأمر  الرتكيز  على  احل��ف��اظ  تركيزه. 
هوغو  اأظهر  يل.  بالن�سبة  ج��دا  مهم 
اليوم اأنه يف املقدمة واأنه يركز دائماً. 
واأنا  بالن�سبة لنا, هو العب مهم جداً 
متاأكد من الو�سول اإىل حل قريبا مع 
وتوتنهام  توتنهام  يحب  الأنه  النادي, 

يحبه".

ومع تاأخر توتنهام بنقطتني فقط عن 
ال��راب��ع الذي  امل��رك��ز  اآر���س��ن��ال �ساحب 
اأك��ر م��ن غرميه يف  خا�ض م��ب��اري��ات 
�سمال لندن, فاإن فريق كونتي مر�سح 
للمناف�سة على املقاعد املوؤهلة لدوري 
الثاين من  الن�سف  اأوروب���ا يف  اأب��ط��ال 
يف  ال��ن��ادي  ن�ساط  يجعل  مما  املو�سم, 
ف���رتة االن��ت��ق��االت ال�����س��ت��وي��ة يف غاية 
"ب�سراحة,  ك��ون��ت��ي  وق����ال  االأه��م��ي��ة. 
توتنهام,  م�����س��وؤول��ي��ة  ت��ول��ي��ت  ع��ن��دم��ا 

للفريق  تقييمي  الإج���راء  وقتاً  طلبت 
�سنعقد  وبالتاأكيد  ذل��ك  فعلت  واالآن 
�سهر  انتقاالت  ال��ن��ادي.  م��ع  اجتماعا 
باالأمر  لي�ست  الثاين(  )كانون  يناير 
اأن  علينا  ي��ح��دث.  م��ا  �سرنى  ال�سهل, 
نوا�سل العمل بهذه الطريقة. هوؤالء 
اللعبون مينحونني كل �سيء, اأف�سل 
اال�ستمرار  هي  يناير  يف  �سراء  عملية 
�سرنى  "ثم  وتابع  النحو".  ه��ذا  على 

ما هي نوايانا".

فوز  اإىل  باك�ض  انتيتوكومنبو فريقه ميلووكي  ياني�ض  اليوناين  النجم  قاد 
�سهل على نيو اأورليانز بيليكانز 136-113 بت�سجيله "تريبل دابل" �سمن 
االأمريكي للمحرتفني, يف حني حقق جنم �سيكاغو بولز  ال�سلة  دوري كرة 

دميار ديروزان اإجنازا تاريخيا.
وجنح ياني�ض يف 35 نقطة مع 16 متابعة و10 متريرات حا�سمة حمققا 
"تريبل دابل" للمرة الثانية هذا املو�سم وال�27 يف م�سريته, فبات على بعد 

م�سافة واحدة من اأ�سطورة كرة ال�سلة االأمريكية مايكل جوردان.
"حاولت  و2020   2019 عامي  ال���دوري  يف  الع��ب  اف�سل  ياني�ض  وق��ال 
اك��ون يف اف�سل حاالتي بهذه  امل��ب��اراة,  القتالية ط��وال  ال��روح  احلفاظ على 

الذهنية".
وتابع "مع تقدمي يف ال�سن, يتعني علي ان اعي�ض اللحظة وا�ستمتع بها. لقد 

�سجلت للتو تريبل دابل ال�27 يف م�سريتي, اإنه اأمر ال ي�سدق".
ورفع ميلووكي ر�سيده اىل 25 انت�سارا منذ مطلع املو�سم احلايل مقابل 
نت�ض  بروكلني  وراء  ال�سرقية  املنطقة  يف  الثالث  املركز  ليحتل  هزمية   13

و�سيكاغو بولز.
400 خلل م�سريته  وحقق مدرب باك�ض مايك بودنهولت�سر فوزه الرقم 

التدريبية.
ودخل جنم �سيكاغو بولز دميار ديروزان التاريخ عندما اأ�سبح اأول العب يف 
الدوري االمريكي للمحرتفني ي�سجل �سلتني حا�سمتني يف يومني تواليا يف 
-120 وي��زاردز  وا�سنطن  لفريقه على  الفوز  انتزع  االخ��ري عندما  الرمق 

9 متابعات  28 نقطة مع  بت�سجيله  املباراة  بت�سديدة ثلثية منهيا   119
و5 متريرات حا�سمة. وكان ا�سطورة بو�سطن �سلتيك�ض الري بريد �سجل �سلة 

احل�سم يف مباراتني تواليا لكن ف�سلت بينهما ثلثة ايام عام 1985.
ان االمر  او  اذا كنت احلم  م��ا  ادري  "ال  دي���روزان ع��ن اجن���ازه بقوله  وق��ال 
حقيقي. انا جاهز دائما للم�ساهمة عندما يحتاج الفريقي ايل, هذا كل ما 

ا�ستطيع القيام به".

"ن�سكر  35 نقطة يف املباراة فقال  اما زميله زان الفني الذي �سجل بدوره 
اهلل الن دميار ديروزان يف �سفوفنا".

وكان ل�سان حال م�ساعد مدرب �سيكاغو كري�ض فلمينغ الذي حل بدال من 
املدرب اال�سيل بيلي دونوفان ب�سبب بروتوكول كوفيد19- مماثل بقوله 
"كانت ت�سديدة دميار مده�سة. مع بقاء 3 ثوان وحما�سرة عدة العبني له, 

حتلى باع�ساب باردة لكي يقوم بت�سديدة ال ت�سدق".
وكان ديروزان �سجل �سلة احل�سم اي�سا يف �سلة انديانا باي�سرز يوم اجلمعة 

اي�سا.
الغربية  للمنطقة  تواليا, �سدارته  ال�سابع  فوزه  الذي حقق  �سيكاغو  وعزز 

بر�سيد 24 انت�سارا مقابل 10 خ�سائر.
كوري  �ستيفن  تاألق  بف�سل  ج��از  يوتا  على  ووري���رز  �ستايت  غولدن  وتغلب 
�ساحب 28 نقطة بينها 6 ثلثية من اأ�سل 12 حماولة قام بها. و�ساهم 
و20   25 م��ع  ب��ورت��ر جونيور  واوت���و  ويغينز  ان���درو  م��ن  ك��ل  بالفوز  اي�سا 
بوغدان  هم  العبني  اربعة  فت�ساوى  اخلا�سر  �سفوف  يف  ام��ا  تواليا.  نقطة 
كلرك�سون  وج����وردان  ميت�سل  ودون���وف���ان  غ��وب��ري  ورودي  يوغدانوفيت�ض 

بت�سجيل 20 نقطة لكل منهم.
وتغلب دنفر ناغت�ض على هيو�سنت روكت�ض 124-111 بف�سل 24 نقطة 

و11 متابعة لنجمه ال�سربي نيكوال يوكيت�ض.
لو�ض  �سلة  يف  دابل"  "تريبل  ه���اردن  جيم�ض  نت�ض  ب��روك��ل��ني  جن��م  و�سجل 
اجنلي�ض كليرز ليقود فريقه اىل الفوز 120-116 مع 34 نقطة و12 

متابعة و13 متريرة حا�سمة وا�ساف زميله كيفن دورانت 28 نقطة.
بقوله  فريقه  امله من خ�سارة  نا�ض عن خيبة  �ستيف  نت�ض  م��درب  واع��رب 
ما ن�ستحقه. انه امر موؤ�سف بالن�سبة الينا. كان من ال�سهل الفوز  نلنا  "لقد 

يف املباراة لكننا فٌرطنا به".
ويف مباراة اخرى, تغلب ديرتويت بي�ستونز على �سان انتونيو �سبريز 117-

التمديد. بعد   116

كونتي يثق يف توقيع لوري�س على عقد جديد مع توتنه�م »تريبل دابل« لي�ني�س يف �سلة بيليك�نز..  واإجن�ز ت�ريخي لديروزان 

ت�س�يف ينتقد القرار »املجنون« بعدم 
ت�أجيل مب�راة بر�سلونة وم�يورك�

مدرب ت�سيل�سي ي�سف ال�سيتي 
ب�»م�كينة انت�س�رات«

على  لليفربول,  الفني  امل��دي��ر  ك��ل��وب,  ي��ورج��ن  االأمل���اين  علق 
اإه��دار امل�سري حممد �سلح, لركلة جزاء يف مباراة لي�سرت 

�سيتي املا�سية.
اإيكو"  "ليفربول  موقع  اأب��رزه��ا  ت�سريحات  يف  كلوب,  وق��ال 
الريطاين: "اإهدار �سلح لركلة اجلزاء؟ لي�ض لدينا الكثري 
من اخلرة ب�ساأن طريقة تعامل مو مع املواقف احلرجة اأو 

�سيء م�سابه لذلك, الأنه مل يكن م�سطًرا لهذا االأمر".
واأ�ساف: "مع ت�سديد ركلت اجلزاء, فاإن �سلح ي�سبح اأكر 
طمعا عادة لت�سجيل هدف يف املباراة, مل يحدث ذلك يف تلك 

يقدم  مو  جلعل  حًقا  جيدة  مباراة  نقدم  مل  لكننا  املواجهة, 
الكثري".

وتابع: "كانت لديه فر�سة اأخرى جيدة, واإذا و�سعنا �سلح 
يف مواقف واعدة اأكر فاأنا متاأكد من اأنه كان �سيح�سم واحدة 

منها يف ال�سباك".
ووا�سل: "اإهدار ركلة جزاء اأمر �سعب, خا�سة اإذا ذهبت الكرة 

الثانية يف العار�سة, هذا اأمر موؤ�سف.. ال �سك يف ذلك".
ويتعاملون  م�����س��ت��وى,  اأع��ل��ى  م��ن  الع��ب��ون  "هوؤالء  واأردف: 
ب��ا���س��ت��م��رار م��ع ال��ف�����س��ل, ه���ذه ح��ي��ات��ن��ا, ع��ن��دم��ا ن��ق��دم اأف�سل 

مباراة هناك اأ�سياء كثرية ال تنجح خللها, وعليهم التعامل 
معها".

وكلما  ق��دم,  كرة  مبكًرا كلعب  تتعلمه  ما  "هذا  وا�ستطرد: 
با�ستمرار  ت��ت��واج��د  الأن���ك  ك��ث��رًيا  ف�سلت  كلما  اأف�����س��ل,  ك��ن��ت 
املواقف  كل  اأح��د يف  ينجح  اللحظات احلا�سمة, ومل  ه��ذه  يف 

ال�سعبة من قبل".
يعاين من  ال��ذي  ال��لع��ب  براينت  كوبي  ي��زال  "ال  واختتم: 
االأمريكي  ال�سلة  دوري  ت��اري��خ  يف  ال�سائعة  امل��واق��ف  اأك���ر 
للمحرتفني, لكنه كان اأحد اأعظم اللعبني على االإطلق".

كلوب: م� حدث مع �سلح اأمر موؤ�سف

بعد اخل�س�رة اأم�م ال�سيتي.. اآر�سن�ل 
غ��سب من حكم الفيديو امل�س�عد

ط��ال��ب م�����س��اع��د م���درب اآر���س��ن��ال األ����رت ���س��ت��وي��ف��ن��رج, واحل���ار����ض اآرون 
رام�سديل باملزيد من االت�ساق يف متابعة ال�سا�سة اجلانبية والت�ساور مع 
امل�ساعد, للتحقق من احت�ساب ركلت اجل��زاء, وذلك بعد  حكم الفيديو 
املمتاز يوم  ال��دوري االإجنليزي  اأم��ام مان�س�سرت �سيتي يف   2-1 اخل�سارة 

اأم�ض االأول ال�سبت.
وتقدم اآر�سنال بهدف بوكايو �ساكا, واأدرك �سيتي التعادل من ركلة جزاء 
احت�سبت بداعي وجود خطاأ من غرانيت ت�ساكا �سد برناردو �سيلفا وعقب 
الفوز  ه��دف  رودري  و�سجل  بامللعب.  جانبية  �سا�سة  يف  اللقطة  متابعة 

حلامل اللقب يف الوقت بدل ال�سائع.
وقال �ستويفنرج اإن اآر�سنال, الذي خا�ض اآخر ن�سف �ساعة بع�سرة العبني 
ب�سبب طرد املدافع غابرييل, ُحرم من "ركلة جزاء وا�سحة" بعد تدخل 
من احلار�ض اإيدر�سون �سد مارتن اأوديغارد يف ال�سوط االأول. ورغم ذلك 

مل يذهب احلكم �ستيوارت اأتويل ملتابعة اللقطة يف ال�سا�سة اجلانبية.
وقال الرجل الذي توىل امل�سوؤولية بعد غياب املدرب ميكل اأرتيتا ب�سبب 
اإ�سابته بكوفيد19- "اأعتقد اأنها ركلة جزاء وا�سحة, اأو على االأقل كانت 

ت�ستحق مراجعة من احلكم للتحقق".
املناف�ض وه��و ما  ال��ث��اين يف ركلة ج��زاء  ال�سوط  "هذا ح��دث يف  واأ���س��اف 

يو�سح االفتقار للت�ساق يف املوقف".
ج��داً خلل  ق��وي  فريق  ج��دا �سد  اأداء جيدا  ذل��ك قدمنا  "ورغم  وتابع 
اآر�سنال.  فريق  قدمه  مب��ا  ج��دا  ف��خ��ورون  نحن  الع��ب��ني.  بع�سرة  اللعب 
ميكن مقارنة ذلك ببداية املو�سم وكيف تطور م�ستوانا االآن مقارنة مبا 
كنا نقدمه, �سد اأحد اأقوى الفرق يف العامل, وجنحنا يف التناف�ض بهذه 

الطريقة. هذا �سيء ميكن البناء عليه".
وكرر رام�سديل كلمات مدربه, وقال اإن "هناك "الكثري من االإيجابيات" 
ينبغي  كان  اأنه  يعتقد  اأنه  ميكن اال�ستفادة منها بعد هذه النتيجة" رغم 

على احلكم مراجعة لقطتي ركلتي اجلزاء يف ال�سا�سة اجلانبية.
وقال رام�سديل "يرتبط كلمي بركلتي اجلزاء.. ال يوجد ات�ساق يف قرار 
اإىل ال�سا�سة ومراجعة اللقطة. خلل اللعب نف�سه مل يحت�سب  الذهاب 
جزاء  ركلة  واح���دة.  لقطة  مبتابعة  ل��ه  قيل  لكن  ج��زاء  ركلة  اأي  احلكم 

املناف�ض غري وا�سحة لكن قيل له بالذهاب ومتابعتها وقرر احت�سابها".

كورون� ي�سرب ب�رين ميونيخ.. 
اإ�س�بة 4 العبني ومدرب

اأعلن بايرن ميونخ بطل الدوري االأملاين, اأن اأربعة من العبيه, من بينهم 
ال��ق��ائ��د م��ان��وي��ل ن��وي��ر واأح���د امل��درب��ني يف اجل��ه��از ال��ف��ن��ي, ثبتت اإ�سابتهم 
بكوفيد19-. وقال النادي البافاري يف بيان, اإن احلار�ض نوير �سيغيب عن 
اأول ح�سة تدريبية لهذا العام, والتي مت تاأجيلها من 2 يناير اإىل الثالث 

من ال�سهر نف�سه "يف ظل الو�سع الوبائي احلايل".
كومان  وكينغ�سلي  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل  اإ���س��اب��ة  "ثبتت  اأن���ه  اإىل  ال��ن��ادي  واأ���س��ار 

وكورنتان تولي�سو وعمر ريت�ساردز بفريو�ض كورونا".
وك�سف البيان اأن "اللعبني جميعا يف حالة جيدة, وكذلك م�ساعد املدرب 
اأي�سا. جميعهم يخ�سعون  بالفريو�ض  اإ�سابته  ثبتت  الذي  دينو تومبولر, 

للعزل يف منازلهم", وفق ما نقلت "فران�ض بر�ض".
وك���ان ال��ع��م��لق ال��ب��اف��اري ق��د اف��ت��ق��د خ��دم��ات الع���ب خ��ط ال��و���س��ط يوزوا 
كيميت�ض لفرتة بلغت اأربعة اأ�سابيع يف دي�سمر املا�سي, وذلك بعد اإ�سابته 

بكورونا, وم�ساعفاته على حالته ال�سحية.
واأ�سعل كيميت�ض جدال وا�سعا يف اأكتوبر عندما رف�ض احل�سول على اللقاح 
�سعيد  اإنه  املا�سي  ال�سهر  قال  لكنه  �سخ�سية,  لكوفيد19- ملخاوف  امل�ساد 

بتلقي اللقاح.
بورو�سيا  مبواجهة  اجلمعة  "البوند�سليغا"  يف  مبارياته  بايرن  وي�ستاأنف 
تف�سي  ب�سبب  اجل��م��ه��ور  ح�سور  دون  م��ن  �ستقام  وال��ت��ي  مون�سنغلدباخ, 

الفريو�ض.



تع�ين من حروق �سديدة ب�سبب حوار مع ج�رته�
امل�ست�سفى ج��راء تعر�سها حل��روق من  اإىل  �سابة  مت نقل ممر�سة 
اأن جل�ست يف ال�سم�ض ملدة  الدرجة الثانية ع�سية عيد امليلد بعد 

30 دقيقة فقط وهي تتحدث مع جارتها.
قررت كارا )32 عاماً( اجللو�ض اأمام �سقتها مع �سديقتها يف يوم 
معتدل احلرارة يف مدينة ملبورن. وبعد زهاء ن�سف �ساعة, انتقلت 

املراأتان للجلو�ض حتت ظل �سجرة, وبقيتا معاً ملدة �ساعتني.
ولدى عودتها اإىل داخل املنزل, بداأت كارا يف ملحظة لون وردي 

يظهر على رقبتها وركبتيها وذراعيها وكاحليها.
وقالت كارا التي تعمل كممر�سة نف�سية: " لقد بداأت بو�سع بع�ض 
الكرميات على ب�سرتي للتخل�ض من االحمرار كاإجراء وقائي, ويف 

الليل �سعرت بحرارة يف املناطق امل�سابة"
" بحلول ال�سباح, بداأت وطاأة االأمل تزداد, فعمدُت اإىل  واأ�سافت: 
اأن االأمل مل يهداأ, وظهرت  ال�سبار لتخفيف االأمل" اإال  ا�ستخدام 
ت�سعر  ك��ارا  جعل  مما  امل�سابة,  املناطق  يف  وت��ورم  انتفاخ  علمات 

بالقلق وخا�سة باأنها حامل بطفلها االأول.

تك�د تفقد ب�سره� ب�سبب �سبغ ح�جبيه� ورمو�سه�
فعل  ب��رد  اإ�سابتها  بعد  ب�سرها  تفقد  اأن  بريطانية  ف��ت��اة  ك���ادت 

حت�س�سي �سديد جتاه علج جتميلي حلاجبيها ورمو�سها.
وكانت �سايان وي�ست )14 عاماً( قد ح�سلت على �سبغة حناء على 
امل�ست�سفى  اإىل  نقلها  املا�سي, ومت  االأ�سبوع  ورمو�سها يف  حواجبها 
لتلقي علج عاجل يف اليوم التايل, واأم�ست الفتاة املراهقة ع�سية 
املن�سطات  على  وح�سلت  وال��دت��ه��ا,  م��ع  امل�ست�سفى  يف  امل��ي��لد  عيد 

واالأدوية لعلج التورم ال�سديد يف عينيها.
اأنها مل ت�ستطع  وقالت �سايان اإن عينيها كانتا منتفختني لدرجة 
روؤية اأي �سيء, واأخر االأطباء والدتها ال�سيدة ريا فيكي اأن ابنتها 

انت حمظوظة لكونها على قيد احلياة.
رمو�سي  �سبغت  لقد  للغاية.  مروًعا  االأم��ر  "كان  �سايان  واأ�سافت 
وحواجبي وكنت متحم�سة جًدا الأنني كنت ذاهبة اإىل حفلة يف عيد 
امليلد, وا�ستيقظت وكان وجهي كله منتفًخا ومل اأ�ستطع روؤية اأي 
اأنه كان من  االأطباء  اأخ��رين  �سيء, كنت خائفة جًدا ومنزعجة. 
املمكن اأن اأفقد ب�سري واأنني كان من املمكن اأن اأموت, لقد كانت 

جتربة مروعة وكنت اأ�سرخ من االأمل".
وبقيت �سايان يف امل�ست�سفى معظم يوم عيد امليلد, قبل اإعادتها اإىل 
املنزل لتتعافى, ومع ذلك فقد اأ�سيبت احلني ببثور موؤملة ا�ستمرت 
يف الظهور على حاجبيها وبداأ ال�سعر يف الت�ساقط, مع خماوف من 

عدم منوه مرة اأخرى, بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.

ثعب�ن �سخم يثري الذعر يف ت�يلند
اأثار ثعبان �سخم الذعر يف اأحد ال�سوارع التايلندية, وا�ستع�سى 

على عدد كبري من االأ�سخا�ض مواجهته.
فاإن  ذي�ض",  "ناو  موقع  ن�سره  فيديو,  مقطع  اأظهره  ما  وح�سب 
فريقا من اثني ع�سر �سخ�سا عمل على حما�سرة الثعبان الكبري, 

بعدما ظهر على جانب طريق �سريع.
وقال امل�سدر اإن طول الثعبان كان يبلغ نحو 4 اأمتار, م�سريا اإىل 
اأنه كان يهاجم اأي �سخ�ض يحاول االقرتاب منه, مما جعل مهمة 

االإم�ساك به �سعبة.
اأمان,  يف  الثعبان  اح��ت��واء  م��ن  الفريق  متكن  امل��ط��اف,  نهاية  ويف 

و�سيجري نقله اإىل الرية.
يف  �سائعا  اأم���را  يعتر  ال�����س��وارع  يف  الثعابني  انت�سار  اأن  اإىل  ي�سار 

تايلند, كما اأن ال�سكان معتادون على م�سادفتها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل يعزف بذراع روبوتية
اأيام فقط العزف على الطبول, بعد اأن ح�سل على ذراع روبوتية  تعلم طفل بريطاين برتت ذراعه وهو بعمر 10 

مطبوعة ثلثية االأبعاد �سمحت له باالإم�ساك بع�سي العزف.
ومتكن �سول �سميث رايان البالغ من العمر �ستة اأعوام من حتقيق حلمه بالعزف على الطبول, بعد اأن ابتكر والده 
األني, الذي  اأن ي�سري على خطى عازف الطبول ال�سهري ريك  اأع��واد العزف يف مكانها, وياأمل االآن يف  رباطاً يثبت 

يعزف مع فرقة ديف ليبارد با�ستخدام دوا�سات للقدمني.
وقال والد �سول ال�سيد بن ريان "لطاملا اأراد �سول العزف على الطبول وح�سل على جمموعة العزف كهدية يف عيد 
امليلد, اإنه الأمر رائع اأن يكون لديه بالفعل منوذج يحتذي به, اأن يعرف اأن اإعاقته ال يجب اأن متنعه عن فعل ما 

يحب. لقد حققنا هذا التقدم بف�سل التكنولوجيا حتى يتمكن من العرف با�ستخدام ذراعني".
وب�سكل مثري للده�سة, فهذا امللحق هو واحد من 3 ملحقات ميكن ل�سول ربطها بذراعه املعياري االإلكرتوين ثلثي 

االأبعاد, والذي ي�سمح له مبزج امللحقات ومطابقتها لتحديد االأداة املنا�سبة للمهمة التي يرغب باأدائها.
الذراع الروبوتية من ت�سميم والد �سول الذي اأخذ على عاتقه منح طفله ذراعاً تعو�سه عن ذراعه الي�سرى التي 
برتت وهو بعمر 10 اأيام, وهي عبارة عن ذراع مطاطية خفيفة الوزن متحركة تنفتح وتغلق مثل الدمى با�ستخدام 

الكابلت املت�سلة بحزام على الكتف االأمين.
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م�أ�س�ة ج�معي النف�ي�ت يف جنوب اإفريقي� تتحول اإىل فّن 
بات جامعو النفايات من حاويات ال�سوارع جزءا من امل�سهد الفني احل�سري 
يف جوهان�سرغ بجنوب اإفريقيا, بف�سل جمموعة فنانني ير�سمون باالألوان 

على اأكيا�ض العّمال الكبرية, يف بلد يفتقر اإىل فرز النفايات.
الكبرية,  امل��ن�����س��وج��ة  اأك��ي��ا���س��ه��م  وح��ام��ل��ني  ال��رم��ادي��ة  ملب�سهم  م��رت��دي��ن 
واالأغلفة  املعدنية  بالعبوات  حمّملة  ثقيلة  عربات  النفايات  جامعو  يجّر 
الطعام من حاويات جوهان�سرغ  بقايا  الكرتونية, جلمع  اأو  البل�ستيكية 
وت��وف��ريه��ا ل��ن��ظ��ام اإع����ادة ال��ت��دوي��ر غ��ري ال��ر���س��م��ي. وت��ق��ول امل�����س��وؤول��ة عن 
جمموعة "ذي �سايد" الفّنية تامزين بوثا "اإّن التحدي هو يف جعل ال�سكان 
املحليني يتوا�سلون ب�سرياً مع جامعي النفايات". وت�سيف اأّن الر�سم على 
االأكيا�ض هو و�سيلة "الإيجاد نوع من احلوار, والإعطاء هوية للكي�ض ورمّبا 
يف  م�ساهمة  تقدمي  يف  املبادرة  هذه  خلل  من  الفنانون  وياأمل  حلامله". 
نزميا  ناثي  ير�سم  امل��ن��اخ��ي.  للتغري  الت�سدي  اأج��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
"ذا مغزى" بطلء اأرجوايّن  وا�سعاً ركبة واحدة على الر�سيف عمًل فّنياً 
على اأحد هذه االأكيا�ض, ويرى اأّن عمله ممتع وي�سعره بالر�سا. ويقول "ال 
الفّنان ناليدي �ساي  ت�سادفك كل يوم فر�سة للقيام بعمل مماثل". يرى 
من جانيه اأّن يف هذا الفّن "روؤية وت�سامناً وطريقة ذكية وتقدمية الإنتاج 

عمل فّني متحّرك" ينتقل من مدينة اإىل اأخرى.

طفل يع�ين من تداعي�ت ن�درة من كورون�.. �سعبة للغ�ية
اأم�سى طفل بريطانيي احتفاالت عيد امليلد يف امل�ست�سفى, بعد اأن اأ�سيب 
اأ�سيب  اإذ  االن��ت��ب��اه يف ح��ال��ت��ه,  ا���س��رتع��ى  م��ا  ك��ورون��ا, لكن �سيئا  ب��ف��ريو���ض 

الفريو�ض. ي�سببه  الذي  مب�ساعفات نادرة من جراء "كوفيد19-", 
اأعوام(  زاك موري )9  اأن  ال�سبت,  "ال�سن" الريطانية,  وذك��رت �سحيفة 
و5 من اأفراد عائلته اأ�سيبوا بفريو�ض كورونا وجاءت النتائج اإيجابية قبيل 
عيد امليلد. وظهرت على اأفراد العائلة اأعرا�ض خفيفة من جراء االإ�سابة, 

لكن اإ�سابة زاك كانت �سعبة للغاية.
واأ�سيب الطفل, بح�سب ال�سحيفة التي ن�سرت �سورة له, تورم كبري يف عينه 
الي�سرى. ويف البداية, قال الطفل اإنه ال يعاين من اأعرا�ض كورونا املعروفة 

مثل ال�سعال ودرجة احلرارة, غري اأنه ي�سعر بالتهاب يف العينني.
ومع تفاقم حالة الطفل وانتفاخ عينه, جرى نقله اإىل م�ست�سفى متخ�س�ض 

يف العيون مبدينة بري�ستول.
وذكرت والدته اأجنيل نقل عن االأطباء اإن ما حدث للطفل رد فعل حت�س�سي 

من الفريو�ض, وهو اأحد امل�ساعفات النادرة ملر�ض "كوفيد 19-".
وجرى ت�سخي�ض اإ�سابة الطفل  بالتهاب الن�سيج اخللوي احلجاجي, وهي 
ع��دوى ت�سيب االأط��ف��ال وت��وؤث��ر يف االأن�سجة داخ��ل احل��ج��اج وح��ول العني 

وخلفها.

اآخر ت�سريب�ت .. 
خليفة غ�الك�سي نوت

ت�ستعد   ,2022 ال��ع��ام  ح��ل��ول  م��ع 
���س��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة ع���دي���دة الإط����لق 
املتحركة  هواتفها  م��ن  جمموعة 
 22 اإ���ض  "غاالك�سي  مقدمتها  ويف 

األرتا" من "�سام�سونغ".
وك�سفت ت�سريبات تقنية عددا من 
موا�سفات هاتف "�سام�سونغ" من 
الطراز "غاالك�سي اإ�ض 22 األرتا", 
خليقة  �سيكون  اأن��ه  يعتقد  وال���ذي 

نوت". "غاالك�سي 
ون�����س��ر اإي���ف���ان ب���ل����ض, وه����و اأح���د 
املتخ�س�سني بالت�سريبات التقنية, 
�سورا  "تويرت",  يف  ح�سابه  ع��ل��ى 
 22 اإ������ض  ل�"غاالك�سي  اإن���ه���ا  ق����ال 

األرتا".
بحواف  اجل��دي��د  الهاتف  و�سياأتي 
االأمامية  الناحيتني  من  منحنية 
�سي�سبح  ب���ح���ي���ث  واخل����ل����ف����ي����ة, 
اأك���ر راح���ة ل���دى حمله م��ن قبل 
الهاتف  �سيدعم  كذلك  امل�ستخدم. 
داخل  يف  يتمو�سع   ,S-Pen قلم 
كامريات   5 ج��ان��ب  اإىل  اجل���ه���از, 
اخللفي  اجل������زء  ع���ل���ى  م���ت���م���رك���زة 
ذك�����ر موقع  ل���ل���ه���ات���ف. وح�����س��ب��م��ا 
املتخ�س�ض  تريندز"  "ديجيتال 
هناك  ف�ستكون  التقنية,  باالأخبار 
"ال�سيلفي"  ل�سور  خا�سة  كامريا 

اإىل جانب الكامريات اخلم�ض.
اأن  تريندز"  "ديجيتال  وت���وق���ع 
بتقنية  ���س��ا���س��ة  ال���ه���ات���ف  ي���دم���ج 
هريتز,   120 مب��ع��دل  "اأموليد" 
عن  الك�سف  دون   ,+QHD ب��ق��دة 
التقنية  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  م���ن  امل���زي���د 

االأخرى.

وف�ة حمبوبة 
اأمريك� العجوز

ذك����رت جم��ل��ة ب��ي��ب��ول, ن��ق��ل عن 
الكوميدية  املمثلة  اأع��م��ال  وكيل 
االأمريكية بيتي وايت, التي امتد 
عطاوؤها الفني اأكر من 80 عاما, 
اأن وايت توفيت قبل بلوغها املئة 

باأقل من 3 اأ�سابيع.
حمبوبة  واي������ت  ب��ي��ت��ي  و�����س����ارت 
نالت  اأن  ب��ع��د  ال��ع��ج��وز  اأم���ريك���ا 
ج�����ائ�����زة اإمي��������ي ع�����ن دوره����������ا يف 
"ذا  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ني  امل�����س��ل�����س��ل��ني 
ماريتايلر  و"ذا  جريلز"  غولدن 

مور �سو".
اأع��م��ال��ه��ا و�سديقها  وك��ي��ل  وق���ال 
للمجلة:  ويتغا�ض  جيف  امل��ق��رب 
اأن  م��ن  الرغ�����م  ع������لى  "حتى 
املئة  تكمل  اأن  على  قاربت  بي���تي 
ع����ام اأع��ت��ق��د اأن���ه���ا ���س��ت��ع��ي�����ض اإىل 

االأبد".
ويف ���س��ن��اع��ة ت��رف��ي��ه ق��ائ��م��ة على 
�سم�ض  ف��ي��ه��ا  وت����غ����رب  ال�������س���ب���اب 
االأربعني  تتجاوز  عندما  املمثلة 
املتقدمة  واي��ت  كانت  العمر  م��ن 
وكانت  خ��ا���س��ة  ح���ال���ة  ال�����س��ن  يف 
وظاهرة  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات  يف  جن��م��ة 
الثمانينيات  يف  ال��ب��وب  ثقافة  يف 

والت�سعينيات من العمر.
بها  الدائم  للإعجاب  وا�ستغلال 
م�سل�سل  يف  جن��م��ة  واي�����ت  ك���ان���ت 
�سيت كوم "هوت اإن كليفلند" يف 

�سن 92 عاما.

دببة تقتحم �سي�رة وتقوم 
مب� ال يخطر على الب�ل

على  ب�سكل كبري  انت�سر  فيديو,  وثق مقطع 
دببة  اقتحام  حلظة  االجتماعية,  ال�سبكات 
اأزقة  اإح��دى  يف  متوقفة  كانت  �سيارة,  �سغار 
كاليفورنيا  ب��والي��ة  م����ادري  ���س��ريرا  م��دي��ن��ة 

االأمريكية.
وح�سب ما ذكر موقع "ناو ذي�ض نيوز", فاإن 
ال�سيارة,  اقتحام  ال�سغار متكنت من  الدببة 

وحب�ض نف�سها داخلها لعدة دقائق.
وب��ع��ده��ا ب��ل��ح��ظ��ات, ظ��ه��رت ���س��ي��ارة �سرطة 
من  تتمكن  مل  لكنها  الدببة,  من  واق��رتب��ت 

اإبعادهما.
اأ�سواء  ت�سعل  وه��ي  الدببة  الفيديو  واأظهر 
ا�ستغراب  ال�����س��ي��ارة وت��ط��ل��ق االأب�����واق, و���س��ط 
ال�سلطات  ومت��ك��ن��ت  ه����ذا  امل��ن��ط��ق��ة.  ���س��ك��ان 
من  ال�سغار  ال��دب��ب��ة  اإخ����راج  م��ن  النهاية  يف 

ال�سيارة ومل �سملها مع اأمها.

ذهب ل�سراء احلليب فتحول اإىل مليونري
اأقل من عادية اإىل متجر غذائي, ل�سراء احلليب,  رحلة 
اإىل  ع���ادي���ا  رج���ل  وح���ول���ت  "مذهلة",  ق�����س��ة  اأ���س��ب��ح��ت 
مليونري. كان دين�ض ويلوباي ذاهبا يف رحلة عادية ل�سراء 
اإليفن"  "�سيفن  ال�سوكوالتة الأطفاله, من متجر  حليب 
بطاقة  �سراء  يقرر  اأن  قبل  االأمريكية,  فرجينيا  بوالية 
وتفاجاأ  احلليب.  قيمة  بدفع  يهم  ك��ان  عندما  يان�سيب 
ويلوباي الحقا عندما اأعلنوا اأنه الفائز اجلديد بيان�سيب 
الوالية, وقيمته مليون دوالر, وهو اأمر مذهل خا�سة واأن 
احتمالية الفوز هي 1 من اأ�سل 1.63 مليون, وفقا ملوقع 
االأمريكي  االأب  على  امل�سابقة  وعر�ست  اإن".  اإن  "�سي 
خيار احل�سول على دفعات �سنوية للمبلغ ت�ستمر ملدة 30 
عاما, اأو احل�سول على مبلغ 640 األف دوالر كامل دفعة 
ليختار  ال�سرائب,  ب�سبب  خم�سوم  مبلغ  وه��و  واح���دة, 
اأنه مل يقرر  اإىل  االأمريكي  الرجل  واأ�سار  االأول.  اخليار 
ت�سجع  لكنه  ال��ذه��اب,  قبل  من  اليان�سيب  تذكرة  �سراء 

عندما راآها خلل �سرائه حليب ال�سوكوالتة.

يخ�سر 130 كيلو ليتمكن من ح�سور مب�ري�ت الركبي
متكن �ساب بريطاين من خ�سارة نحو 130 كيلوغرام من 
ي�ستطيع اجللو�ض يف  اأنه ال  اكت�سف  ان  الزائد, بعد  وزنه 

مدرجات ملعب الركبي ملتابعة لعبته املف�سلة.
ب��ن��اء متخ�س�ض ق��د و�سل  وك���ان وزن راي���ان وه��و ع��ام��ل 
املواقف  من  جمموعة  وواج��ه  كيلوغرام,   240 نحو  اإىل 
اجللو�ض  ف�سل يف  ال�سخم, حيث  ب�سبب حجمه  املحرجة 
يف مقاعد امللعب, ويف اإحدى املرات ت�سبب �سخريه باإزعاج 
طوال  م�ستيقظني  وب��ق��وا  تخييم  رح��ل��ة  خ���لل  زم��لئ��ه 
النوم  اأثناء  التنف�ض  توقف  يعاين من  ري��ان  وك��ان  الليل. 
وهي حالة يتوقف فيها املري�ض موؤقًتا عن التنف�ض اأثناء 
وعلى  ج��ًدا,  عالًيا  �سخرًيا  ا  اأي�سً ت�سبب  اأن  وميكن  النوم 
مدى 20 عاماً, كانت الن�سيحة التي ي�سمعها كلما راجع 
ريان  كان  ول�سنوات  اإنقا�ض وزنك".  "عليك  االأطباء هي 
عندما  �سدم  لكنه  كيلوغرام,   160 يبلغ  وزن��ه  اأن  يعتقد 
ب��د من  ال  وك���ان  كيلو,   240 اإىل  و���س��ل  وزن���ه  اأن  اكت�سف 
فقرر  امل�سكلة,  ه���ذه  م��ع  للتعامل  ج���ادة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ 
ريان  وا�ستطاع  ال��وزن.  الإنقا�ض  اإىل جمموعة  االن�سمام 
تغيري الطريقة التي كان يتعامل بها مع الطعام متاًما, 
ووجد نف�سه يتناول الفاكهة واخل�سار ب�سكل طبيعي بداًل 
من الوجبات اخلفيفة عالية ال�سعرات احلرارية, وا�ستطاع 

حتقيق هدفه وهو خ�سارة 130 كيلو يف 17 �سهرا.

منزل اأ�سود غريب للبيع بربع مليون دوالر
األف   250 ب���  للبيع  االأمريكية  اإل��ي��ن��وي  يف  منزل  عر�ض 
الغريب,  �سكله  ب�سبب  ال��ك��ث��ريي��ن  ان��ت��ب��اه  ول��ف��ت  دوالر, 

ومظهره اخلارجي والداخلي املطلي باالأ�سود بالكامل.
واملنزل "القوطي" ملك �سم�سار العقارات �سيث غودمان, 
الذي ا�سرتاه يف اأغ�سط�ض ب� 75 األف دوالر فقط, وحدثه 
والداخل  اخل����ارج  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل  وط����له  اأ����س���ود,  ب�سقف 
باالأ�سود.  ويقوم املنزل املكون من طابقني يحتويان على 
غرفتي نوم وحمامني, على م�ساحة 2104 اأمتار مربعة 
ويح�سل على الكثري من ال�سوء الطبيعي بف�سل �سكله 

الفريد ونوافذه العديدة.

كورون� يف 2022.. ر�سد فلورون� اخلبيثة يف اإ�سرائيل
اأطلقت عليها  اأول حالة  اإ�سرائيل ت�سجيل  اأعلنت 
يجمع  مزيج  عن  عبارة  اإ�سابة  وهي  "فلورونا", 

فريو�ض كورونا واالإنفلونزا يف الوقت نف�سه.
 وبح�سب ما قالت �سحيفة "يديعوت اأحرونوت", 
ام����راأة غري  امل�سجلة ظ��ه��رت على  االإ���س��اب��ة  ف���اإن 
ملقحة �سد املر�سني يف مدينة بتاح تكفا بالقرب 

من تل اأبيب, داخل مركز رابني الطبي للوالدة.
ال��ت��ي مل يظهر عليها  االأط���ب���اء احل��ال��ة  وي��ت��اب��ع 
اإذا كان  اأع���را����ض ق��وي��ة, يف حم��اول��ة مل��ع��رف��ة م��ا 
امتزاج الفريو�سني معا قد يوؤدي اإىل عدوى اأ�سد 

خطورة.
وي��رج��ح م�����س��وؤول��ون اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون اأن ع��دي��د من 
امل��ر���س��ى اأُ���س��ي��ب��وا ب��ال��ف��ريو���س��ني م��ع��ا يف اأوق����ات 

�سابقة, ولكن مل يتم ت�سخي�ض حاالتهم.
ق�سم  ع���ن  امل�������س���وؤول  فيغينيت�سر  اأرن������ون  وق�����ال 
ال���والدات يف مركز راب��ني الطبي ل��ل��والدة اإن��ه مل 

حوامل  ن�ساء  عند  باالإنفلونزا  اإ���س��اب��ات  ت�سجل 
احلمل,  ملتابعة  اأو  ل��ل��والدة  املا�سية  ال�سنة  جئن 
م�سيفا اأن املركز بداأ ي�سجل مزيداً من االإ�سابات 

لدى احلوامل يف الفرتة االأخرية.
التي تظهر  وع��ن خطورة ه��ذه احلالة اجل��دي��دة 
ا�ست�ساري  اأم�����ني,  وج����دي  ق����ال  االأوىل,  ل��ل��م��رة 
ال�����س��دري��ة, وم��دي��ر م��رك��ز االأبحاث  االأم���را����ض 
باملجل�ض القومي لل�سكان يف م�سر, اإن االإ�سابات 
فريو�ض  اأو  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  اأم���ا  ت�سنف  دائ��م��ا 

االإنفلونزا.
اكت�ساف  مت  التي  االأوىل  هي  احلالة  ه��ذه  ولكن 
اإ�سابتها بالفريو�سني يف الوقت عينه, مع وجود 
بح�سب  اأي�����س��ا,  للفريو�سني  االإ���س��اب��ات  اأع��را���ض 
الطبيب امل�سري الذي لفت اإىل اأن هذه االإ�سابة 
ف�سل  خ��لل  ك��ورون��ا  فريو�ض  انت�سار  عن  ناجتة 

ال�ستاء.

لعبة الوثب الطويل ماليكا ميهامبو تتاأهل جلوائز اأف�سل ريا�سي اأملاين للعام يف بادن بادن، اأملانيا. رويرتز

ك�يلي جيرن ت�ستعر�س 
حمله� بجراأة ع�لية!

�سورة  جيرن ,  االأم��ريك��ي��ة  كايلي  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  جنمة  ن�سرت 
جديدة لها عر ح�سابها اخلا�ض على موقع التوا�سل االجتماعي, ا�ستعر�ست 

من خللها حملها بجراأة عالية.
بطنها  عن  كا�سفة  ت��وب  ك��روب  ترتدي  وه��ي  جانبية,  ب�سورة  كايلي  وظهرت 

الكبري, ب�سكل الفت مع بنطال .
واالأ�سود,  االأبي�ض  باللونني  ال�سورة  ون�سرت  من�سدال,  �سعرها  تركت  كايلي 

وتركت تعليق احتفلت من خلله بالعام اجلديد.
�سكوت,  وترافي�ض  "فوج" انها  مع  �سابقة  مقابلة  يف  كايلي  ك�سفت  قد  وكانت 
زوجها ووالد طفلها, يرغبان برتك جن�ض املولود �سري حتى بالن�سبة اليهما, 

اإذ ال يعرفان بعد جن�ض املولود لذا مل يختارا له ا�سماً بعد.


