
   

ال�شحة جتري 425,682 فح�شا ك�شفت عن 2,366 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و840 حالة �شفاء 

   •• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 425,682 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
الفح�س  واأح��دث تقنيات  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  على فئات خمتلفة يف 
وتو�سيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم  الطبي.    
حالة   2,366 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  ن��ط��اق 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة, وجميعها  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة جديدة 
حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة, وبذلك يبلغ جمموع 
ال��وزارة عن وفاة حالتني  اأعلنت  759,511 حالة.   كما  احل��االت امل�سجلة 
م�سابتني نتيجة تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 2,162 حالة.            )التفا�سيل �س2(

�إك�سبو يف �أ�سبوع 
االأجواء االحتفالية بامليالد وراأ�س ال�شنة تت�شدر امل�شهد

•• اأبوظبي-وام:

على  ال�سنة  وراأ���س  امليالد  عيد  مبنا�سبة  االحتفالية  االأج���واء  طغت 
االأ�سبوع  خالل  دبي   2020 اإك�سبو  �سهدها  التي  الفعاليات  م�سهد 
زي���ادة ملحوظة يف  ت�سجيل  ال��ع��امل��ي  ي��وا���س��ل احل���دث  امل��ا���س��ي, فيما 
عدد الزيارات و�سط تطبيق اأف�سل اإج��راءات ال�سالمة والوقاية من 
كوفيد-.19 وت�ستعر�س وكالة اأنباء االإمارات )وام( يف تقرير اإك�سبو 
العاملي يف  التي �سهدها احلدث  الفعاليات واملنا�سبات  اأبرز  اأ�سبوع  يف 

اأ�سبوعه الثالث ع�سر.                                 )التفا�سيل �س9(

جنل ال�سب�سي على خط التحقيق

املناه�سون للتلقيح قد ينقلبون على ترامب

عملية   22 ال���ت���ح���ال���ف: 
اآلية   15 تدمري  مب����اأرب.. 
حوثيا عن�شرا   150 ومقتل 

•• اليمن-وكاالت:

ق�����ال حت���ال���ف دع�����م ال�������س���رع���ي���ة يف 
نفذت  ق��وات��ه  اإن  اخلمي�س,  اليمن, 
22 عملية ا�ستهداف �سد ميلي�سيا 
احلوثي يف ماأرب خالل ال�24 �ساعة 
اال�ستهدافات  اأن  م��وؤك��داً  املا�سية, 
ع�سكرية  اآل��ي��ة   15 دم���رت  مب����اأرب 
للحوثيني وخ�سائر ب�سرية جتاوزت 
فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي  ع��ن�����س��را.   150
عن  اخلمي�س,  مينية,  اأن��ب��اء  ذك��رت 
�سفوف  يف  وج��رح��ى  قتلى  �سقوط 
القوات امل�سرتكة يف مديرية مرخة 
ا�ستهدافها  عقب  �سبوة  مبحافظة 

ب�ساروخ بالي�ستي حوثي.
وقالت م�سادر ع�سكرية اإن نحو 14 
اآخرون   13 واأُ�سيب  ُقتلوا  جنديا 
الهجوم  اإث�����ر  اأول����ي����ة,  ح�����س��ي��ل��ة  يف 
جتمعات  على  احلوثي  ال�ساروخي 
مبديرية  خ���م���وم���ة  م��ع�����س��ك��ر  يف 
���س��ب��وة, م�سرية  م��رخ��ة مب��ح��اف��ظ��ة 
اإىل  اجلرحى  من  ع��دد  و�سول  اإىل 

م�ست�سفى عتق.
الألوية  ا�ستنفارا  املنطقة  وت�سهد 
تعزيزات  و����س���ول  م���ع  ال��ع��م��ال��ق��ة 
ل��ت��ط��ه��ري م���دي���ري���ة ب��ي��ح��ان وعني 
وع�����س��ي��الن م���ن احل��وث��ي��ني وقطع 
امللي�سيات  ع��ل��ى  االإم������داد  خ��ط��وط 

املتجهة نحو حمافظة ماأرب.

متظاهرون يحملون �سورا لزمالء قتلوا اأثناء احتجاجهم يف اخلرطوم  )ا ف ب( 

�لواليات �ملتحدة تن�سح رعاياها بتجنب �أماكن �ملظاهر�ت 

ال�شرطة ال�شودانية تواجه االحتجاجات بقنابل الغاز وال�شوت

�سعّيد ينهي مهام و�يل تون�س

اال�شتخبارات التون�شية حتذر من خمطط اإرهابي يف احتفاالت راأ�س ال�شنة
•• تون�س-وكاالت:

اأنهى الرئي�س التون�سي قي�س �سعّيد مهام وايل تون�س, ح�سبما اأعلنت �سفحة 
الرئا�سة الر�سمية على في�سبوك, اخلمي�س.

وقال بيان مقت�سب اإن رئي�س اجلمهورية قي�س �سعّيد اأ�سدر اأمرين رئا�سيني 
بوالية  وال  مبهام  ب��وع��الق  ال�ساذيل  ال�سيد  تكليف  باإنهاء  تباعا  يق�سيان 

تون�س.
واأو�سح البيان اأن �سعّيد كلف كمال الفقي مبهام وايل تون�س.

اإىل ذلك, اأطلقت امل�سالح الع�سكرية واالأمنية التون�سية املخت�سة حتذيرات 
اإرهابية خطرية واأكيدة, تزامنا مع االحتفال بال�سنة  من وجود خمططات 

اجلديدة, ت�ستهدف زعزعة ا�ستقرار البالد, وفق ما ك�سفه تقرير اإعالمي.
اأن  متطابقة,  اأمنية  م�سادر  عن  اخلمي�س,  ال�سادرة  ال�سباح,  يومية  ونقلت 
على  هجوم  اأو  �سيا�سية  �سخ�سية  الغتيال  و�سيكا  اإره��اب��ي��ا  خمططا  هناك 
مراكز حيوية, م�سرية اإىل اأن امل�سالح الع�سكرية واالأمنية تتعامل بجدية مع 

هذه املعلومات والتحذيرات.
واأ�سارت امل�سادر ذاتها اإىل اأن خمتلف الوحدات االأمنية تويل هذه املعلومات 
واليقظة,  اال�ستنفار  حالة  رف��ع  خ��الل  من  الفائقة  العناية  اال�ستخباراتية 
اىل  املهددة,  ال�سخ�سيات  تاأمني  عملية  وت�سديد  املراقبة,  عمليات  وتكثيف 
واملقرات  ال�سياحية  املناطق  لتاأمني  ا�سرتاتيجية  اأمنية  خطة  و�سع  جانب 
االأ�سبوع  نهاية  ال�سنة  براأ�س  االحتفاالت  اأثناء  احليوية  واملن�ساآت  االأمنية 

اجلاري.
يذكر اأن جهاز اال�ستعالمات التون�سي اأطلق يف االأ�سهر االأخرية �سل�سلة من 
ت�سلل  اإمكانية  من  احل��ذر  اإىل  الدعوة  اآخرها  متواترة,  ب�سفة  التحذيرات 
اإرهابيني تون�سيني واأجانب فرادى اأو جماعة عرب احلدود التون�سية الليبية 
االأجهزة  اأح��د  اأو  ال��دول  اإح��دى  �سعي  �سفر مدل�سة. كما حذر من  بجوازات 
اال�ستخباراتية االأجنبية اإىل جتنيد عدد من املرتزقة االأفغان املتواجدين يف 
الغرب الليبي ثم م�ساعدتهم على الت�سلل اإىل تون�س ال�ستهداف اأمنها, اإىل 

جانب حتذيرات موؤكدة من تنفيذ ذئاب منفردة لعمليات اإرهابية.

الباجي قائد ال�سب�سي, يف تدوينة 
الر�سمية  �سفحته  على  ن�سرها 
فتح  اأّن  ف��ي�����س��ب��وك,  م��وق��ع  ع��ل��ى 
حت��ق��ي��ق ح���ول وف����اة وال�����ده, رغم 
�سيء  ون�������س���ف,  ع����ام����ني  م�������رور 

اإيجابي ملعرفة احلقيقة.
)التفا�سيل �س13(

•• الفجر – تون�س:

اأث���ري اجل���دل جم���ددا ح���ول وفاة 
الرئي�س التون�سي الراحل الباجي 
وزيرة  اإع��الن  بعد  ال�سب�سي  قائد 
ال��ع��دل ع��ن ف��ت��ح ب��ح��ث حتقيقي 
باملنا�سبة  �سّجل  وق��د  الغر�س  يف 

الظهور االعالمي لنجل الرئي�س 
الدين  ن���ور  ال�����س��اب��ق  وم�ست�ساره 
ال�ستار  عبد  وحماميه  تي�سة  بن 
ي�ستبعدوا  مل  وال��ذي��ن  امل�سعودي 

فر�سية تعّر�سه للت�سمم.
وقد اعترب حافظ قائد ال�سب�سي, 
جن���ل ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل حممد 

يخاطر بخ�سارة قاعدته �لر�ديكالية:

انعطاف دونالد ترامب الدراماتيكي يف م�شاألة التطعيم!

�لدبيبة يو�جه �تهامات بتزوير �سهاد�ته

تكهنات بت�شكيل حكومة ليبية جديدة حلني اإجراء االنتخابات
•• طرابل�س-وكاالت:

يتجه مكتب النائب العام يف ليبيا, اإىل فتح حتقيق يف 
احلميد  عبد  احلكومة  لرئي�س  اجلامعية  ال�سهادات 
امتالكه  ب��ع��دم  تفيد  م��را���س��الت  تلقيه  بعد  الدبيبة, 
موؤهال علميا يوؤهله لتويل من�سبه اأو الرت�سح خلو�س 

االنتخابات الرئا�سية.
على  امل�سلطة  ال�سغوط  م��ن  يزيد  اأن  ذل��ك  ���س��اأن  م��ن 
املحك,  على  وحكومته  م�ستقبله  يبدو  الذي  الدبيبة, 
اإقالتها  اإىل  ال��داع��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��ط��ال��ب  ت��زاي��د  بعد 
�سخ�سية  وت��ك��ل��ي��ف  ب��ا���س��ت��ب��ع��اده  تعديلها  اأو  ب��ال��ك��ام��ل 
اأخرى خلفا له, وذلك بعد تعّث اإجراء االنتخابات يف 

موعدها.
الرقابة  العام مرا�سلة من هيئة  النائب  وتّلقى مكتب 
���س��ك��اوى وب���الغ���ات م��ن ع���دد من  االإداري�������ة, ت�سمنت 
اأع�ساء ملتقى احلوار ال�سيا�سي, تفيد بوجود ت�سارب 
قدمه  وم��ا  االإعالمية  التقارير  بع�س  اأوردت���ه  ما  بني 
احلكومة  لرئا�سة  تر�سحه  ملف  خ��الل  م��ن  الدبيبة 
ولرئا�سة الدولة, وطلبت فيها الهيئة من النائب العام 

تناول هذا املو�سوع وفق االخت�سا�س.
اإىل ذلك, يتجه جمل�س النواب الليبي لت�سكيل حكومة 
جديدة حلني اإجراء االنتخابات املوؤجلة, و�سط توقعات 
البالد,  غربي  م�سراتة  مدينة  من  رئي�سها  يكون  باأن 

وفق اأحد النواب.
و�سرح النائب اإبراهيم الدر�سي قائال اإن "ال�سخ�سية 

امل��ر���س��ح��ة ل��رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ه���و املر�سح 
لالنتخابات الرئا�سية فتحي با�ساأغا", وزير الداخلية 
يراأ�سها  ك��اأن  التي  املنحلة,  الوفاق  حكومة  يف  ال�سابق 

فايز ال�سراج حتى اأوائل 2021.
وي����رى امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ل��ي��ب��ي حم��م��د ق�����س��وط اأن 
االأقرب  اخليار  يعترب  بديلة  حكومة  ت�سكيل  اإمكانية 
االنتخابات  اإج���راء  ف�سل  بعد  الليبيني,  بني  واملقبول 
اأن  االأف��ق من  يلوح يف  وم��ا  دي�سمرب,   24 يف موعدها 
اإعداد  عملية  راف��ق  ملا  قريبا  يكون  لن  املوعد اجلديد 
االنتخابات من ت�سوهات وخروق, وفقا ملا ورد يف تقرير 

اللجنة الربملانية املعنية.
عربية"  نيوز  "�سكاي  ملوقع  حديث  يف  ق�سوط  ولفت 
اخلا�سة  امل�ست�سارة  وليامز  �ستيفاين  ت�سريح  اأن  اإىل 
لالأمني العام لالأمم املتحدة يف ليبيا, الذي اأ�سارت فيه 
اإىل اأن م�سري احلكومة بيد الربملان هو مبثابة اإطالق 
ومتهيدا  منا�سبا,  ي��راه  ما  ليفعل  النواب  جمل�س  ليد 

لالعرتاف مبا �سينتج عنه.
للحكومة  تر�سيحه  ميثل  ال��ذي  با�ساأغا,  اختيار  وعن 
وبني  بينه  احل���ادة  للخالفات  نظرا  للبع�س  مفاجاأة 
وزير  اإن  ق�سوط  ي��ق��ول  الليبية,  ال��ق��ي��ادات  م��ن  كثري 
الغربية,  املنطقة  يف  كبري  وزن  "له  ال��وف��اق  داخ��ل��ي��ة 
الرئا�سي  امل��ر���س��ح  دع���وة  بتلبيته  اجل��ري��ئ��ة  وخ��ط��وت��ه 
خليفة حفرت قد تكون مقدمة لبداية حتالف بني هذه 
القوى, ويف حالة جناح هذا التحالف �سيجعل احلكومة 

اأكث جناعة يف اأداء مهامها كحكومة ا�ستقرار.

داع�����س ي��ذب��ح ع��ق��ي��دًا يف 
العراقية بعد خطفه ال�شرطة 

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت ال�سلطات العراقية االأربعاء 
يد  ال�سرطة على  مقتل عقيد يف 
تنظيم داع�س يف حمافظة دياىل, 
من  اأ�سبوعني  بعد  العراق,  �سرق 

خطفه.
اأم�س  م�ساء  داع�س  تنظيم  ون�سر 
اإنها جثة  قال  ُجثة  , �سور  االأول 
ال��ع��ق��ي��د ي��ا���س��ر اجل������وراين وكان 
ج�سده,  ع����ن  م���ف�������س���وال  راأ������س�����ه 
ب��ع��د خ��ط��ف��ه يف م��ن��ط��ق��ة بحرية 

حمرين.
يا�سر  ال��ع��ق��ي��د  اإن  م�����س��در  وق����ال 
بعد  راأ�سه  وقطع  قتل  اجل��وراين 
اأن اختطفه داع�س مع �سديقني, 
ع��ن��دم��ا ك��ان��وا يف رح��ل��ة ���س��ي��د يف 
االأول(,  )ك��ان��ون  دي�سمرب   13
حمرين,  ب����ح����رية  م���ن���ط���ق���ة  يف 

مبحافظة دياىل.
وعن رفاق العقيد اجلوراين, قال 
وجد  االأول  اإن  االأم��ن��ي,  امل�����س��در 
مقتواًل بالر�سا�س والثاين فارق 
متاأثراً  عليه  العثور  بعد  احلياة 
���س��دي��د, خ���الل عملية  ب��ت��ع��ذي��ب 

اأمنية يف جبال حمرين.

•• الفجر -ثيو لوبري
–ترجمة خرية ال�شيباين

ك���ث���ريون دون���ال���د ترامب  ان��ت��ق��د 
ب�����س��دة, وه����م حم���ّق���ون يف ذل���ك, 
ال�سحية  ل��الأزم��ة  اإدارت�����ه  ب�����س��اأن 
عندما كان يف من�سبه, وقد قرر 
يف  اأك���رب  ب�سكل  امل�ساركة  م��وؤخ��ًرا 
انتقادات  رغ���م  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة 
ب��ع�����س م��وؤي��دي��ه يف وق���ت جتتاح 
الواليات  اأوم��ي��ك��رون  موجة  فيه 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��اأت��ي ب��ع��د موجة 
دل��ت��ا ع��ال��ي��ة ال��ك��ث��اف��ة, مّم���ا جعل 

جميع االإ�سارات حمراء.
االأمريكية  ال��ع��وا���س��م  وت�����س��ه��د 
ال��ك��ربى ان��ف��ج��ار ع���دد احل���االت, 
االأوىل  ال�����درا������س�����ات  وت�������س���ل���ط 
ل���وف���ي���ات ف���ريو����س ك��وف��ي��د منذ 
و���س��ول ال��ل��ق��اح��ات, ال�����س��وء على 
ال�سارة النخفا�س تغطية  االآثار 
التطعيم بني النا�س يف املقاطعات 

بايدن وبوتني يوؤكدان على الدبلوما�شية واحلوار 
•• مو�شكو-اأ ف ب:

اأكد الرئي�سان االأمريكي جو بايدن والرو�سي فالدميري بوتني اأم�س اخلمي�س 
احلوار,  خ��الل  م��ن  وال��غ��رب  مو�سكو  ب��ني  اخل��الف��ات  ت�سوية  على  عزمهما 
رو�سي  اجتياح  بينهما ويف ظل خم��اوف من  هاتفية  مكاملة  �ساعات من  قبل 
الأوكرانيا. ويعر�س بايدن على بوتني م�سارا دبلوما�سيا للخروج من االأزمة 

خالل ثاين ات�سال بينهما يف اأقل من �سهر, على ما اأفاد البيت االأبي�س.
على  مبني  فعال  ح��وار  اإق��ام��ة  باإمكانية  مقتنع  اأن��ه  بوتني  اأك��د  جهته,  م��ن 
التي  بالقمة  مذكرا  للبلدين,  القومية  امل�سالح  ومراعاة  املتبادل  االح��رتام 

جمعت الرئي�سني يف حزيران يونيو يف جنيف.
ال��ك��رم��ل��ني دم��ي��رتي بي�سكوف الح��ق��ا وح����ده م�سار  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 

املفاو�سات ميكنه ت�سوية امل�سكالت االآنية الكثرية القائمة بيننا.
لكن من املتوقع اأن يوؤكد بايدن خالل االت�سال املقرر قرابة ال�ساعة 20,30 
ت غ, اأن وا�سنطن قلقة جدا اإزاء ح�سد قوات رو�سية على احلدود مع اأوكرانيا, 

واأنها م�ستعّدة للرّد يف حال �سنت رو�سيا هجوما ع�سكريا على اأوكرانيا.
ومع اقرتاب موعد املحادثات الرو�سية االأمريكية يف 10 كانون الثاين يناير 
ب�ساأن معاهدتني  التفاو�س  اأولويتها االأوىل هي  اأن  يف جنيف, تردد مو�سكو 

تعيدان حتديد التوازن االأمني وهيكلية االأمن يف اأوروبا.
االأطل�سي  للحلف  تو�سيع  اأي  منع  يقت�سي  رو�سيا  اأم��ن  اأن  الكرملني  وي��رى 
وهي  رو���س��ي��ا,  حميط  يف  الغربية  الع�سكرية  للن�ساطات  ح��د  وو���س��ع  �سرقا 

منطقة تعتربها مو�سكو دائرة نفوذ لها.
باحتواء  ي�سمح  اأن  ميكن  املطلبني  هذين  حتقيق  وح��ده  اأن  مو�سكو  وتعترب 
االأطل�سي  واحللف  املتحدة  ال��والي��ات  دع��م  خ�سو�سا  وت��رى  التوتر,  ت�سعيد 

واالحتاد االأوروبي الأوكرانيا مبثابة تهديد مبا�سر الأمنها وم�ساحلها.

باأعداد  �سوتت  التي  اجلمهورية 
ترامب  ال�سابق  للرئي�س  ك��ب��رية 
الرئا�سية  االن���ت���خ���اب���ات  خ����الل 

االأخرية.
واإنكار  اجل���ف���ال  اأي�����ام  ول����ت  ل��ق��د 
بالن�سبة لدونالد  املر�س  خطورة 
للكلمات  املجال  لتف�سح  ت��رام��ب, 

االيجابية  وامل���واق���ف  امل�����س��وؤول��ة 
بع�س  ت���ن���ف���ري  خم�����اط�����ر  رغ�������م 
�سيقول  ال�سيا�سية.  عائلته  اأف��راد 
البع�س اأن ال�سرر قد حدث, لكن 
اأن تاأتي متاأخرا خري من اأال تاأتي 

اأبدا �سيقول اآخرون.
)التفا�سيل �س10(

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

مواقــيت ال�صالة
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ختام  فعاليات مناف�شات امل�شاة  
والرماية على م�شتوى القوات امل�شلحة

اأخبار الإمارات

ليبيا بعد الف�شل النتخابي.. 
عودة اإىل مربع ال�شفر

عربي ودويل

ال�شيتي يحّلق يف ال�شدارة 
بعد تعرث ت�شل�شي وليفربول 

الفجر الريا�شي

اإعالم اإ�شرائيلي: اجلي�س قدم �شيناريوهات 
توجيه �شربة الإيران.. وجاهز للتنفيذ

•• القد�س-وكاالت:

قدم اجلي�س االإ�سرائيلي للقيادة ال�سيا�سية يف البالد, عدة �سيناريوهات حمتملة ل�سرب 
اأهداف يف اإيران, لكنه اأكد اأنه �سيكون من ال�سعب حتديد نتيجة, مثل هذه ال�سربات, اأو 

تقييم مدى تاأثريها على برنامج طهران النووي, وفقاً ل�سحيفة هاآرت�س.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤولني ع�سكريني قولهم اإن اجلي�س االإ�سرائيلي �سيكون م�ستعدا 
ل�سرب اإيران, مبجرد موافقة احلكومة على ذلك. وبح�سب اجلي�س, فاإنه ي�ستعد اأي�سا 
لعواقب �سرب اإيران, مبا يف ذلك جولة قتال مع حزب اهلل يف لبنان اأو حما�س يف قطاع 
باهظا,  ثمنا  تدفع  االإرهابية  و�سع خططا جلعل اجلماعات  اجلي�س  اأن  وذك��رت  غ��زة. 

ولتحقيق مكا�سب كبرية على هذه اجلبهات.
ويقول اجلي�س اإنه يف اإطار ا�ستعداداته خالل االأ�سهر املا�سية لهجوم حمتمل على اإيران, 
اأ�سلحة متطورة, واأجرى تدريبات جوية, وعزز بنك االأه��داف الهجومية.  ح�سل على 
دوالر(  مليار   2.9( �سيكل  مليارات   9 قدرها  اإ�سافية  ميزانية  على  اأي�سا  ح�سل  كما 

لهذا الغر�س.

•• اخلرطوم-وكاالت:

بكثافة  ال�سودانية  ال�سرطة  اأطلقت 
قنابل الغاز امل�سيل للدموع والقنابل 
ملتظاهرين  مواكب  على  ال�سوتية, 
اخلرطوم,  يف  ال��ق�����س��ر  ���س��ارع  ق���رب 

اخلمي�س.
وخرجت تظاهرات يف بع�س الواليات 
ال�������س���ودان���ي���ة, م��ن��ه��ا جنوب  وامل������دن 
وبورت�سودان,  وودم������دين  دارف������ور 
�سعار  ترفع  اخل��رط��وم,  اإىل  اإ�سافة 
اجلي�س  بان�سحاب  وتطالب  املدنية 

من احلياة ال�سيا�سية.
ال�سودان  يف  ال�����س��ل��ط��ات  وق���ط���ع���ت 
الهواتف  واالإنرتنت عن  االت�ساالت 
امل��ح��م��ول��ة, اخل��م��ي�����س, ت��زام��ن��ا مع 
دعوات النطالق مظاهرات يف مدن 

عدة.
ك��م��ا ق��ط��ع��ت ق����وات االأم�����ن الطرق 
وو�سعت  اخل����رط����وم,  اإىل  امل����وؤدي����ة 
ال��ت��ي تربط  ح��اوي��ات على اجل�����س��ور 
التئام  مل��ن��ع  ب�����س��واح��ي��ه��ا,  ال��ع��ا���س��م��ة 
ح�سبما  واح����د,  م��ك��ان  يف  املحتجني 

اأفادت م�سادر �سكاي نيوز عربية.
اأ�سدر  امل���ا����س���ي,  اأك���ت���وب���ر   25 ويف 
الربهان,  الفتاح  عبد  اجلي�س  قائد 
م�سار  لت�سحيح  اإن��ه��ا  ق���ال  ق����رارات 

الثورة, اأبرزها حّل جمل�سي ال�سيادة 
الطوارئ,  حالة  وف��ر���س  وال����وزراء, 
و���س��ّك��ل الح��ق��ا جم��ل�����س ���س��ي��ادة من 

مدنيني وع�سكريني.
ال�سيا�سية  ال����ق����وى  رف���������س  وم�����ع 
مظاهرات  ع��رب  ب��ال��ب��الد  وال�سعبية 
ورئي�س  ال���ربه���ان  وّق����ع  اأ���س��ب��وع��ي��ة, 
اتفاقا  ح��م��دوك  اهلل  ع��ب��د  ال������وزراء 
�سيا�سيا يف 21 نوفمرب املا�سي, عاد 
رئي�سا  اإىل من�سبه  االأخري  مبوجبه 

للوزراء.
ورغم عودة حمدوك ملن�سبه, ترف�س 
االتفاق  و���س��ي��ا���س��ي��ة  م��دن��ي��ة  ق����وى 
وتطالب بنقل ال�سلطة بالكامل اإىل 

املدنيني.
املهنيني  جت����م����ع  دع�������ا  وال���������س����ب����ت 
ال�����س��ودان��ي��ني الح��ت��ج��اج��ات جديدة, 
لال�ستمرار  ندعو  قائال:  اخلمي�س, 
ال���ث���وري���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
دي�سمرب   30 ملليونية  وال��دع��ائ��ي��ة 
اجل��اري يف كل م��دن وق��رى وبوادي 
اللجان  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق  ال�������س���ودان, 

امليدانية واالإعالمية لكل منطقة.
الق�سر  امل���ه���ن���ي���ني  جت���م���ع  وح�������دد 
ال�����رئ�����ا������س�����ي ب�����اخل�����رط�����وم وج���ه���ة 
�سبق  حيث  دي�سمرب,   30 ملظاهرات 
اأن و�سلوا اإليه مرتني يف احتجاجات 

وف��را مع قوات  �سهدت كرا  �سابقة 
االأمن, واأدت الإ�سابة الع�سرات من 

اجلانبني.
وت����ك����ث����ف احل�����ك�����وم�����ة ج����ه����وده����ا 
واجل�سور  ال��ط��رق  ك��اف��ة  الإغ����الق 
ب���ني م����دن ال��ع��ا���س��م��ة ال���ث���الث اأم 
درم����ان وب��ح��ري واخل���رط���وم, ملنع 
املوؤ�س�سات  اإىل  املتظاهرين  و�سول 

ال�سيادية.
ويف ال�سياق ذاته, ن�سحت الواليات 

اأماكن  بتجنب  رع��اي��اه��ا  امل��ت��ح��دة 
مظاهرات متوقع خروجها.

وق���ال���ت ال�����س��ف��ارة االأم���ريك���ي���ة يف 
امل��ت��وق��ع تنظيم  اخل���رط���وم, : م��ن 
دي�سمرب   30 ي������وم  م����ظ����اه����رات 
اجل������اري يف اخل����رط����وم ورمب�����ا يف 
تعليمات  اأخ��رى, و�سدرت  والي��ات 
ملوظفي ال�سفارة للعمل من املنزل 
رعاياها  داعية  ذلك,  اأمكن  حيثما 
اإىل جتنب ال�سفر غري ال�سروري, 

وجت����ن����ب احل�������س���ود وامل����ظ����اه����رات 
وتوخي احلذر.

املتحدة  ال����والي����ات  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 
ال�������س���ودان ب���احل���ذر ال�����س��دي��د من 
مظاهرات  خ��الل  القوة  ا�ستخدام 
على  ال�سلطات  وح��ث��ت  اخلمي�س, 
االحتجاز  ا�ستخدام  عن  االمتناع 
ع��ل��ى دعمها  م���وؤك���دة  ال��ت��ع�����س��ف��ي, 
التطلعات  عن  ال�سلمي  "التعبري 

الدميقراطية.

ال�شب�شي االبن يك�شف: بن علي قّدم معلومات للباجي ب�شاأن خمّطط الغتياله!

�ملجر و�لرب�زيل و�لواليات �ملتحدة 
انتخابات ت�شتحّق املتابعة عام 2022!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اجلولتان  �ستجرى  فرن�سا.  يف  غنًيا  انتخابيا  ع��اًم��ا   2022 ع��ام  �سيكون 
الرئا�سيتان يف 10 و24 اأبريل. وبعد �سهرين )12 و19 يونيو(, �ستليها 
 2022 ع��ام  �ست�سهد  البلدان  م��ن  العديد  لكن  الت�سريعية.  االنتخابات 
حيث  املجر,  يف  خا�س  ب�سكل  احل��ال  هو  ه��ذا  االنتخابي.  بالن�ساط  حافاًل 
الربازيل,  اأو  اأورب��ان �سعوبة يف مواجهة معار�سة موحدة,  فيكتور  يواجه 

حيث يتخلف جايري بول�سونارو اإىل حد كبري يف ا�ستطالعات الراأي:
اأورب��ان والأول مرة جبهة  2010, يواجه فيكتور  ال��وزراء منذ عام  رئي�س 
موحدة للمعار�سة )ليرباليون, وخ�سر, ودميقراطيون ا�سرتاكيون, وميني 

متطرف( مبنا�سبة االنتخابات الت�سريعية يف اأبريل. )التفا�سيل �س15(

هل يفعلها بول�سونارو؟
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اأخبـار الإمـارات
تقدمي 35,160 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية

ال�شحة جتري 425,682 فح�شا ك�شفت عن 2,366 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و840 حالة �شفاء 
••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
امل�سابة  املبكر وح�سر احل��االت  االكت�ساف  الدولة بهدف  الفحو�سات يف 
 .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
ال�ساعات  خ��الل  جديدا  فح�سا   425,682 اإج��راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم     
اإ�سابة  حالة   2,366 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة, وجميعها حاالت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلاالت امل�سجلة 759,511 حالة.
اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات االإ�سابة    كما 
بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,162 

حالة.

تعازيها  وخ��ال�����س  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�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 840 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا 
امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى, وبذلك يكون جمموع 

حاالت ال�سفاء 744,180 حالة.

اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن تقدمي  م��ن ج��ه��ة اخ����رى 
 24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  "كوفيد19-"  لقاح  م��ن  جرعة   35,160
املا�سية وبذلك يبلغ جمموع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 
لكل  جرعة   228.60 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   22,609,701

�سخ�س.  100
"كوفيد19-" و�سعياً  ال��وزارة لتوفري لقاح  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

دائرة البلديات والنقل ت�شدر خرائط اأبوظبي لل�شالمة البحرية

•• اأبوظبي-الفجر: 

والنقل,  ال��ب��ل��دي��ات  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
اأول جمموعة خرائط  اإ�سدار  عن 
خ��ا���س��ة ب��ال�����س��الم��ة ال��ب��ح��ري��ة, يف 
ب�سمان  ال��ت��زام��ه��ا  جت�سد  خ��ط��وة 
املمرات  ا�ستخدام  وك��ف��اءة  �سالمة 

املائية يف اإمارة اأبوظبي.
وحتدد "خرائط اأبوظبي لل�سالمة 
ر�سو  املواقع  " اجلديدة,  البحرية 
واملناطق  ال���ب���ح���ري���ة,  ال���و����س���ائ���ل 
التجارة  خ��ط��وط  م��ث��ل  امل��ح��ظ��ورة 
ومناطق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة,  ال��ب��ح��ري��ة 
ك��م��ا ت�سلط  ال��ب��ح��ري��ة,  امل��ح��م��ي��ات 
ال�سوء على حدود ال�سرعات �سمن 
العبور,  وم���ن���اط���ق  م��ن��ط��ق��ة,  ك���ل 
املناطق  ب����ني  ال����رب����ط  وخ����ط����وط 
املخ�س�سة  وامل���ن���اط���ق  ال��ب��ح��ري��ة, 
للريا�سات البحرية مثل ال�سباحة 
وقيادة املراكب االآلية وغري االآلية, 
ا�ستخدام  ����س���واب���ط  ج���ان���ب  اإىل 
ال��و���س��ائ��ل ال��ب��ح��ري��ة اخل��ا���س��ة يف 

املناطق املخ�س�سة لها.
ومت تطوير هذه اخلرائط بالتعاون 
م�����ع ك�����ل م�����ن جم���م���وع���ة م���وان���ئ 
اأبوظبي, وهيئة البيئة – اأبوظبي, 
ودائرة الثقافة وال�سياحة, و�سركة 
برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(, 
امل��ن�����س��اآت احليوية  وج��ه��از ح��م��اي��ة 

كما ت�سهم يف زي��ادة كفاءة عمليات 
ال�سحن التجاري من خالل اإر�ساء 
اأ�س�س تنظيمية را�سخة تتيح املزيد 
م���ن ف���ر����س ال��ت��و���س��ع واالزده�������ار 

خالل االأعوام املقبلة". 
�سيف  ال��ك��اب��ن  اأو���س��ح  م��ن جانبه 
امل�����ه�����ريي, م����دي����ر ع�����ام اأب���وظ���ب���ي 
موانئ  جم���م���وع���ة   – ال���ب���ح���ري���ة 
اأن ه��ذه اخل��رائ��ط تقدم  اأب��وظ��ب��ي 
االآمنة  احلركة  ل�سمان  قّيمة  اأداًة 
االإمارة,  �سمن  البحرية  للو�سائل 
للم�ستخدمني  "ميكن  وق�������ال: 
الو�سول اإىل اخلرائط اإلكرتونياً, 
التجاريني  امل�سغلني  �ستزود  والتي 
العام  اجلمهور  من  وامل�ستخدمني 
متكنهم  التي  الالزمة  باملعلومات 
م���ن اال����س���ت���ف���ادة م���ن االإم���ك���ان���ات 
القطاع  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
يف  ت�سمن  كما  ل��الإم��ارة,  البحري 
العمليات  اإع��اق��ة  ذات��ه ع��دم  الوقت 
لقد  احليوية.  الوطنية  البحرية 
اجلديد  احل�����ل  ه�����ذا  ت���ط���وي���ر  مت 
م���ن ق��ب��ل ب���واب���ة امل��ق��ط��ع, ال�����ذراع 
ال��رق��م��ي ال��ت��اب��ع مل��ج��م��وع��ة موانئ 
اأبوظبي, و�سوف يتم حتديث هذه 
اخلرائط با�ستمرار ل�سمان تزويد 
وبيانات  مبعلومات  امل�ستخدمني 
دق���ي���ق���ة ت��ع��ك�����س ك����ل ال����ت����ط����ورات 
بالقطاع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال����ت����غ����ريات 

اأبوظبي,  و���س��رط��ة  وال�������س���واح���ل, 
وهي متوافقة مع اأف�سل املقارنات 
االإقليمية  وامل��م��ار���س��ات  امل��ع��ي��اري��ة 
اإجن������ازاً مهماً  وال��ع��امل��ي��ة, وت��ع��ت��رب 
مب�ستويات  االرت�����ق�����اء  يف  ي�����س��ه��م 
���س��الم��ة امل��الح��ة ال��ب��ح��ري��ة ويعزز 
ك��م��رك��ز بحري  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ان��ة 

رائد. 
املدير  املطوع,  حمد  �سعادة  واأ���س��ار 
التخطيط  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
والبنية التحتي�ة يف دائرة البلديات 
ودع���م  ت��ن�����س��ي��ط  اأن  اإىل  وال���ن���ق���ل, 
الإمارة  والرقمية  امل��ادي��ة  االأ���س��ول 
جديدة  ق��واع��د  وتطبيق  اأب��وظ��ب��ي 
املائية  امل��م��رات  ا�ستخدام  لتنظيم 
القيادة  روؤي���ة  �سمن  ي��ن��درج  فيها, 
رائد  بحري  مركز  لبناء  الر�سيدة 
"ي�سكل  وق�����ال:  امل�����س��ت��وى.  ع��امل��ي 
ال�سالمة  خ���رائ���ط  ع���ن  االإع������الن 
ال��ب��ح��ري��ة خ��ط��وة ك��ب��رية يف �سياق 
ج��ه��ود اأب��وظ��ب��ي امل��ت��وا���س��ل��ة لنمو 
وتدعيمه  فيها  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
ب��ب��ن��ى حت��ت��ي��ة م���ت���ط���ورة وق�����درات 
متكاملة معززة باأحدث االبتكارات 
ال���ت���ق���ن���ي���ة. وحت�����ر������س ال�����دائ�����رة 
ال�سركاء  م���ع  ال��ع��م��ل  خ����الل  م���ن 
على  الرئي�سيني  اال�سرتاتيجيني 
�سمان اال�ستخدام االآمن وال�سليم 
جلميع  االإم���ارة  يف  املائية  للمرات 

البحري".
اجلهود  ه����ذه  "ت�سكل  واأ�����س����اف: 
امل����م����رات  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ال����رام����ي����ة 
رئي�سياً  اإجن����ازاً  االإم����ارة  يف  املائية 
التنظيمية  البيئة  تعزيز  اإط��ار  يف 
املمار�سات  اأف�سل  مع  يتوافق  مبا 
العاملية, ويزيد من كفاءة احلركة 
وي�سمن  االإم���������ارة,  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

�سالمة جميع امل�ستخدمني".
ال���ظ���اه���ري, مدير  ���س��ع��ي��د  وق�����ال 
ال�������زوار  جت����رب����ة  ت���ط���وي���ر  اإدارة 
باالإنابة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وامل���ن���ت���ج���ات 
وال�سياحة  ال���ث���ق���اف���ة  دائ��������رة  يف 
خرائط  "ت�سكل   : اأب���وظ���ب���ي   –
اإر�سادياً  دلياًل  البحرية  ال�سالمة 
توفري  ُيعزز قدرتنا على  متكاماًل 
وا�ستثنائية  اآمنة  �سياحية  جتربة 
وذلك  وال����زوار,  املحلي  للمجتمع 
الق�سوى  اال�ستفادة  حتقيق  ع��رب 
البحرية  ال�سياحة  م��ق��وم��ات  م��ن 
يف العا�سمة, واملتمثلة يف �سواطئها 
الطبيعية  النقية وجزرها  الزرقاء 
اخلالبة وبنيتها التحتية احلديثة 
امل��را���س��ي ومرافق  وامل��ت��ك��ام��ل��ة م��ن 
خ��دم��ات ال��ي��خ��وت. ونثق ب��اأن هذه 
مكانة  تر�سيخ  يف  �ست�ساهم  املبادرة 
ع��امل��ي��ة مف�سلة  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي 
بحرية  ب����ت����ج����ارب  ل���ال����س���ت���م���ت���اع 
م�سارات  ���س��ت��وف��ر  ح��ي��ث  ف����ري����دة, 

املواطنني واملقيمني".
ال���ك���اب���ن حم��م��د جمعة  واأع�������رب 
املنتدب  ال���ع�������س���و  ال�������س���ام�������س���ي, 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 
م����وان����ئ اأب����وظ����ب����ي, ع����ن �����س����روره 
اأبوظبي  خرائط  اإ�سدار  مبنا�سبة 
اإىل  م�����س��رياً  ال��ب��ح��ري��ة,  لل�سالمة 
جديدة  ملرحلة  ب��داي��ة  ت�سكل  اأن��ه��ا 
يف م�سرية تطوير القطاع البحري 
يف االإم�����ارة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع روؤية 

واأنها  �سيما  ال  ال��ر���س��ي��دة,  ال��ق��ي��ادة 
اإر�����س����ادات وا���س��ح��ة تف�سل  ت��وف��ر 
م���ن���اط���ق ال���رتف���ي���ه ال���ب���ح���ري عن 

م�سار خطوط ال�سحن الرئي�سية.
ال�سالمة  خ��رائ��ط  "توؤدي  وق���ال: 
اأع���م���ال  دع�����م  يف  حم�����وري�����اً  دوراً 
االأمان  م�ستويات  وتعزيز  القطاع 
توفري  ج���ان���ب  اإىل  وال�������س���الم���ة, 
االأن�سطة  ملحبي  متميزة  جت���ارب 
املحلي,  امل��ج��ت��م��ع  م���ن  ال��ب��ح��ري��ة 

وال�سفن  ال��ي��خ��وت  الإب���ح���ار  اآم���ن���ة 
ال�������س���ي���اح���ي���ة وم����ن����اط����ق حُم������ددة 
واالأن�سطة  ال��ري��ا���س��ات  مل��م��ار���س��ة 
املائية, وا�ستك�ساف البيئة البحرية 

املذهلة يف اأبوظبي".
و�ستتيح خرائط اأبوظبي لل�سالمة 
البحري  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال���ب���ح���ري���ة 
ب�سكل  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال���و����س���ول 
وتعمل  اآن��ي��ة.  وبتحديثات  مبا�سر 
وبوابة  البحرية  اأبوظبي  م��ن  ك��ل 
اإط��الق جمموعة من  املقطع على 
احللول الرقمية املتكاملة, لتوفري 
الأ�سحاب  ومب�سطة  معززة  جتربة 
حتقيق  يف  ي�����س��ه��م  م����ا  ال���ع���الق���ة, 
الرامية  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
لتكون  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  اإىل 
بحرية  م��راك��ز  خم�سة  اأه��م  �سمن 

يف العامل.
ال�سالمة  خ��رائ��ط  ت��وف��ري  و�سيتم 
االإلكرتوين  املوقع  عرب  البحرية 
ب�سيغة  ال����ب����ح����ري����ة  الأب�����وظ�����ب�����ي 

تطوير  ومت  ب��ال��ك��ام��ل,  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
من  اجلديدة  االإلكرتونية  املن�سة 
الرقمي  الذراع  املقطع,  بوابة  قبل 
ملجموعة موانئ اأبوظبي, وتعر�س 
املواقع  ي��و���س��ح  ب�����س��ك��ل  اخل���رائ���ط 
وتبلغهم  للم�ستخدمني,  الفعلية 
املناطق  �سمن  املطبقة  بالقواعد 

التي يتواجدون فيها. 
اإدراج  �سيتم  ذل���ك,  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املالحي  ال��ربن��ام��ج  يف  اخل���رائ���ط 
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Unico( وذلك مبوجب اتفاقية 
ال��ت��وق��ي��ع عليها  ت��رخ��ي�����س ج����رى 
و"اأبوظبي  ال�����س��رك��ة  ب��ني  م���وؤخ���راً 
البحرية", حيث �سيعمل اجلانبان 
ع����ل����ى حت�������س���ني �����س����الم����ة ح���رك���ة 
اأبوظبي,  اإم�����ارة  م��ي��اه  يف  ال�����س��ف��ن 
املالحية  البيانات  وت��ب��ادل  وج��م��ع 
املخاطر  على  ال�سوء  ت�سلط  التي 

املحتملة.   

ا�شتخدام  لتنظيم  جديدة  قواعد  وتطبيق  اأبوظبي  الإمارة  والرقمية  املادية  االأ�شول  ودعم  تن�شيط  املطوع:  • حمد 
املمرات املائية يتما�شى مع روؤية القيادة الر�شيدة لبناء عا�شمة بحرية عاملية

بالكامل تفاعلية  ب�شيغة  البحرية  الأبوظبي  االإلكرتوين  املوقع  على  البحرية  لل�شالمة  اأبوظبي  خرائط  • تتوفر 

نائب رئي�س اأركان القوات امل�شلحة ي�شهد ختام  فعاليات مناف�شات امل�شاة  والرماية على م�شتوى القوات امل�شلحة
•• اأبوظبي-وام: 

�سهد الفريق الركن املهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س 
امل�ساة  ا�ستعرا�س  مناف�سات  فعاليات  خ��ت��ام  ام�����س  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان 
لوحدات القوات امل�سلحة والذي �سبقه ختام مناف�سات الرماية على م�ستوى 

القوات امل�سلحة للعام التدريبي 2021 / 2022 , والتي تاأتي �سمن حر�س 
وزارة الدفاع على رفع م�ستوى الكفاءة القتالية لوحدات و�سباط و�سباط 
�سف واأفراد القوات امل�سلحة و�سواًل بهم اإىل م�ستوى االحرتاف واجلاهزية 
ال�سريف بني خمتلف وحدات  التناف�س  روح  اإىل خلق  باالإ�سافة  الع�سكرية, 
املهند�س عي�سى �سيف بن  الركن  الفريق  واأكد  امل�سلحة ومنت�سبيها.  القوات 

حر�س  املنا�سبة  بهذه  امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  نائب  املزروعي  عبالن 
وزارة الدفاع على حتقيق االأهداف املرجوة من اإقامة الفعاليات, واملناف�سات 
وهي اإعداد جيل قوي موؤهل للرماية, وقادٍر على امل�ساركة يف كافة البطوالت 
الع�سكرية..وقال اإن امل�سابقات واملناف�سات جزء ال يتجزاأ من تدريب القوات 
امل�سلحة من خالل التخطيط لها خللق روح التناف�س والتفوق ورفع م�ستوى 

االحتفال  بداأ  امل�ستقلة.  والوحدات  الرئي�سية  القيادات  م�ستوى  على  االأداء 
اأركان  رئي�س  نائب  ق��ام  ثم  الوطني,  ال�سالم  وع��زف  احلفل,  راع��ي  بو�سول 
القوات امل�سلحة بالتفتي�س على طابور االإ�ستعرا�س, بعدها قام بتكرمي قيادة 
حر�س الرئا�سة حل�سولها على درع التفوق العام للعام 2021 / 2022 كما 

مت تكرمي الوحدات الفائزة باملراكز الثالثه االأوىل يف كافة امل�سابقات.

وزارتا خارجية النم�شا و�شلوفينيا تكرمان �شفري الدولة مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله
•• فيينا - لوبيليانا-وام:

اأقام �سعادة لوين�سكي تيفينتال, اأمني عام وزارة اخلارجية النم�ساوية, حفل 
تكرمي ل�سعادة اإبراهيم �سامل حممد امل�سرخ �سفري الدولة لدى جمهورية 
ال�سفري  بح�سور  وذل���ك  فيينا,  يف  عمله  م��ه��ام  انتهاء  مبنا�سبة   , النم�سا 
اأفريقيا,  و�سمال  واالأو���س��ط  االأدن���ى  ال�سرق  ق�سم  رئي�س  ف��ورم��ر  ج��ريول��د 
امل�سوؤولني يف  املرا�سم, وم�ساركة كبار  رئي�س ق�سم  اإينو دروفينك  وال�سفري 
مب�ستوى   - اللقاء  خالل   - تيفينتال  �سعادة  واأ�ساد  النم�ساوية.  اخلارجية 
وثّمن  والنم�سا,  االإم����ارات  دول���ة  ب��ني  اال�سرتاتيجية  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
اجلهود واالإ�سهامات التي قام بها �سعادة امل�سرخ خالل فرتة مهمته لتعزيز 
وتطوير العالقات بني البلدين ال�سديقني يف خمتلف املجاالت, متمنياً له 

التوفيق والنجاح يف املهام امل�ستقبلية.
وزارة  ال��دول��ة يف  وزي���ر  رت�����س��ك��ان,  �ستاني�سالف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأق���ام  كما 
ل�سعادة امل�سرخ مبنا�سبة انتهاء مهام  اخلارجية ال�سلوفينية, لقاء تكرميياً 
�سلوفينيا. وعرّب معاليه  للدولة لدى جمهورية  عمله ك�سفري غري مقيم 
�سعادة  بذلها  التي  احلثيثة  واجلهود  البارز  للن�ساط  تقديره  خال�س  عن 
امل�سرخ لتقوية وتوطيد العالقات بني دولة االإمارات وجمهورية �سوفينيا, 
نتاليا  ال�سفرية  ���س��ع��ادة  و���س��ارك��ت  املهنية.  حياته  يف  التوفيق  ل��ه  متمنياً 
يف  ال�سلوفينية  اخلارجية  وزارة  يف  االأو�سط  ال�سرق  اإدارة  مديرة  من�سور, 

اللقاء , واأثنت على جهود �سعادة امل�سرخ يف تعزيز العالقات الثنائية. 

اأبوظبي للغة العربية يطلق مبادرة خم�شون األف قارئ
•• اأبوظبي-وام:

اأطلق مركز اأبوظبي للغة العربية 
قارئ"  األ�����ف  "خم�سون  م����ب����ادرة 
�ستوريتل"  من�سة"  مع  بال�سراكة 
مبادراته  ���س��م��ن  وذل����ك  ال��ع��امل��ي��ة 
الذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  االح��ت��ف��ال��ي��ة 

لدولة االإمارات.
وت����وف����ر امل�����ب�����ادرة خ��م�����س��ني األ����ف 
ا�����س����رتاك جم����اين ع��ل��ى م�����دار 3 
من�سة  ع���ل���ى  ل��ل��ج��م��ه��ور  اأ����س���ه���ر 
"�ستوريتل" , مبا يتيح لهم فر�سة 
االإلكرتونية,  الكتب  جميع  ق��راءة 
ال�سوتية  الكتب  اإىل  واال���س��ت��م��اع 

املتوفرة على املن�سة.
وق�����ال ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم, 
العربية : تندرج مبادرة "خم�سون 
مبادراتنا  ���س��م��ن  قارئ"  األ������ف 
الذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  االح��ت��ف��ائ��ي��ة 
للدولة وباللغة العربية �سعياً نحو 
يف  الرقمية  القراءة  ثقافة  تعزيز 
وحتفيزهم  ال��ع��رب��ي��ة,  املجتمعات 

ا�سرتاكات  توزيع  العربية يف  للغة 
ُي�سهم  مب����ا  مل��ن�����س��ت��ن��ا,  جم���ان���ي���ة 
ح��ت��م��اً يف اط�����الع اجل��م��ه��ور على 
اإلكرتونية.  ك��ت��ب  م��ن  ن��وف��ره  م��ا 
اإتاحة  "�ستوريتل" هي  مهمتنا يف 
جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة وم��ت��ن��وع��ة من 
مكان.  ك��ل  يف  للجميع  الق�س�س 
العربي  بكتالوجنا  فخورون  نحن 
ا�ستهالك  اأن  ون��ع��ت��ق��د  ال�����س��خ��م, 
الكتب ميكن اأن ين�سر معرفة اأكرب 
ومنظوًرا اأو�سع, مما ي�سهم يف جعل 
قرباً." وتوفر  اأك��ث  مكاًنا  العامل 
املبادرُة �ساعاِت قراءٍة غري حمدودة 
ملدة 3 اأ�سهر للقّراء, ويدعو مركز 
اجلمهور  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
التوا�سل  ق����ن����وات  م��ت��اب��ع��ة  اإىل 
ثم  وم��ن  ب��ه  اخلا�سة  االجتماعي 
دع����وة ث��الث��ة م��ن اأ���س��دق��ائ��ه��م يف 
ع��ل��ى فر�سة  ل��ي��ح�����س��ل��وا  ت��ع��ل��ي��ق, 
من�سة  يف  ب����اال�����س����رتاك  ال����ف����وز 

"�ستورتيل".
"�ستوريتل"  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
هي واحدة من اأكرب خدمات ن�سر 

املحتوى  م����ن  اال����س���ت���ف���ادة  ع���ل���ى 
املن�سات  ت����وّف����ره  ال������ذي  ال������ثي 
املتخ�س�سة.  ال��رق��م��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ات 
وتواكب التقدم التكنولوجي حول 
القارئ  متطلبات  وتلبي  ال��ع��امل, 

اأينما كان".
بوند  �سيبا�ستيان  ق���ال  وب������دوره, 
يف  ل�"�ستوريتل"  التنفيذي  املدير 
اأفريقيا:  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
اأبوظبي  مركز  مب��ب��ادرة  "نرحب 

واالإلكرتونية  ال�����س��وت��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
ت��وف��ر اخلدمة  ح��ي��ث  ال���ع���امل,  يف 
اال���س��ت��م��اع وال���ق���راءة مل��ا ي��زي��د عن 
نطاق  على  ع��ن��وان   700,000
خدماتها  ال�سركة  وت��ق��دم  ع��امل��ي. 
كما  ال���ع���امل  ح����ول  ���س��وق��ا   25 يف 
ال�سوتية  الكتب  بث  خدمة  تقدم 
خا�س  ب�سكل  االأو���س��ط  ال�سرق  يف 
ب�سكل  بالعربية  الناطق  وال��ع��امل 

عام.
للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأن  وُي���ذك���ر 
العربية, ي�سعى اإىل تر�سيخ مكانة 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل و�سع 
االإ�سرتاتيجيات العامة لتطويرها 
وتعليمياً  ع��ل��م��ًي��ا  ب��ه��ا  وال��ن��ه��و���س 
وثقافياً واإبداعياً, وتعزيز التوا�سل 
العربية  اللغة  واإتقان  احل�ساري, 
والدويل.  املحلي  امل�ستويني  على 
العربية  املواهب  املركز  يدعم  كما 
والرتجمة  ال��ك��ت��اب��ة  جم����االت  يف 
والن�سر والبحث العلمي, و�سناعة 
املحتوى املرئي وامل�سموع, وتنظيم 

معار�س الكتب.
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اأخبـار الإمـارات
اأكتيف بارك�س تك�شف عن جدول احل�ش�س التدريبية واالأن�شطة ال�شحية

•• اأبوظبي-وام:

"اأكتيف  اأن�سطة مبادرة  اأبوظبي عن جدول  ك�سفت دائرة تنمية املجتمع يف 
ام�س  انطلق  ال��ذي  اجلديد  املجتمعية  وال�سحة  اللياقة  برنامج  بارك�س" 

وي�ستمر على مدار اأربعة اأ�سابيع.
والعني  اأبوظبي  يف  خ�سراء  ومنطقة  حديقة   12 املبادرة  برنامج  ويغطي 
اأو�سع �سريحة ممكنة من ال�سكان واملواطنني على  والظفرة بهدف ت�سجيع 
تبني منط حياة �سحي وممار�سة االأن�سطة الريا�سية ب�سكل منتظم لتح�سني 

�سحتهم اجل�سدية والنف�سية والذهنية.
ويتم تنظيم احل�س�س التدريبية التي ت�سملها املبادرة ب�سكٍل متزامن وفق 
�ساعاٍت حمددة يف خمتلف املواقع لتمكني اأكرب عدد من ال�سكان من خمتلف 
االأوقات  يلبي  ومب��ا  االأن�سطة  يف  امل�ساركة  من  واالأع��م��ار  اخل��ربة  م�ستويات 

املختلفة للعمل اأو الدرا�سة. وياأتي تنظيم احل�س�س التدريبية بالتعاون مع 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي, وبلديات مدينة اأبوظبي ومدينة العني ومنطقة 

الظفرة, واالإدارة املجتمعية ل�سوؤون منطقة الظفرة - اأدنوك.
وبدءاً من ال�ساعة الرابعة ع�سر ام�س تنطلق احل�س�س التدريبية اليومية 
ملبادرة "اأكتيف بارك�س" حتت اإ�سراف نخبة املدربني الريا�سيني واأخ�سائّي 
اللياقة البدنية, والذين يقدمون الن�سائح واالإر�سادات حول ممار�سة عدٍد 

من الريا�سات املالئمة للم�ساركني بعمر 15 عاماً وما فوق.
تغطي  جمانية  تدريبية  ح�سة   380 م��ن  اأك���ث  امل��ب��ادرة  برنامج  وي�سمل 
ومنها  والرتفيهية,  ال�سحية  الريا�سية,  االأن�سطة  من  وا�سعة  جمموعة 
واليوغا  فيت  وال��ك��رو���س  كامب  وال��ب��وت  الرق�س  ومت��ري��ن  اجل��ري  مترين 
املخ�س�سة  ج��ان��ب احل�س�س  اإىل  ال��ب��دن��ي��ة,  ال��ل��ي��اق��ة  اأن�����س��ط��ة  م��ن  وغ��ريه��ا 

الأ�سحاب الهمم.

امل�شرف املركزي يفر�س عقوبة مالية على �شركة �شرافة عاملة يف الدولة
•• اأبوظبي -وام:

فر�س م�سرف االإمارات العربية املتحدة املركزي عقوبة مالية على 
14من  رق��م  امل���ادة  باأحكام  عماًل  ال��دول��ة,  يف  عاملة  �سرافة  �سركة 
املركزي  بامل�سرف  واملتعلق   ,2018 ل�سنة  احت��ادي  بقانون  املر�سوم 
احتادي  قانون  مبر�سوم  واملعدل  املالية,  واالأن�سطة  املن�ساآت  وتنظيم 

رقم 25 ل�سنة 2020, بح�سب بيان �سحفي �سدر اليوم.
لنقل  مدنية  �سيارة  ا�ستخدمت  ال�سرافة  �سركة  اأن  البيان  واأو���س��ح 
االأم����وال, مم��ا يعد خمالفة  لنقل  �سركة خا�سة  م��ن  ب��داًل  االأم����وال 
للقانون, باالإ�سافة اإىل تعري�س حياة املوظفني العاملني يف ال�سركة 
للمخاطر. ونتيجة لذلك, فر�س امل�سرف املركزي بتاريخ 27 يونيو 
2021 غرامة مالية قدرها 600,000 درهم على �سركة ال�سرافة 

املخالفة النتهاكها االلتزامات املتعلقة بنقل االأموال واإبالغ امل�سرف 
املركزي ب�سكل فوري عن حدوث اأية تطورات مادية وجوهرية.

وقدمت �سركة ال�سرافة طلب ا�ستئناف من العقوبة املذكورة خالل 
املحددة  املركزي, ونتيجة للمخالفات  امل�سرف  اأن  اإال  املحددة,  املهلة 
رف�س الطلب املقدم بتاريخ 28 نوفمرب 2021, وبالتايل االنتهاء 

من االإجراءات كافة.
ويعمل امل�سرف املركزي من خالل مهامه الرقابية واالإ�سراقية, على 
�سمان التزام جميع املوؤ�س�سات املالية املرخ�سة والعاملة يف االإمارات, 
ال�����س��اري��ة يف  والت�سريعات  ب��ال��ق��وان��ني  ال�����س��راف��ة,  ���س��رك��ات  فيها  مب��ا 
على  احلفاظ  بهدف  قبله,  من  املعتمدة  واملعايري  واالأنظمة  الدولة 
�سفافية ونزاهة اأعمال �سركات ال�سرافة وتعزيز كفاءة النظام املايل 

بالدولة.

�سهدت توزيع �أكرث من 500 �سندوق مياه  لـ 1700 �سخ�س من �ليد �لعاملة

جمعية اأ�شدقاء مر�شى الكلى تختتم فعاليات الن�شخة الثامنة من حملة املاء ل�شحة الكلى 

اأه����داف����ه����ا  اجل���م���ع���ي���ة يف حت���ق���ي���ق 
م�ستوى  ب��رف��ع  املتمثلة  الرئي�سية 
ب��اأم��را���س الكلى  ال�����س��ح��ي  ال��وع��ي 
منها,  الوقاية  وكيفية  واأخ��ط��اره��ا 
العادات  اكت�ساب  على  وت�سجيعهم 

على  احل��ف��اظ  �سبل  ح��ول  و�سحية 
�سالمة الكلى.

حققت م�ستهدفاتها
م����رمي خلفان  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح���ت 

م�ستهدفاتها  وت���ع���زي���ز  االأوىل 
عدد  لت�سمل  واالإر�سادية  التوعوية 
ال�سلة  ذات  ال�سحية  املوا�سيع  من 
اأب��رزه��ا رفع  ب��اأم��را���س الكلى وم��ن 
باأهمية  ال�سحي  ال��وع��ي  م�ستوى 

�سندوق   500 م���ن  اأك����ث  ت���وزي���ع 
من  ����س���خ�������س   1700 ل������  م�����ي�����اه  
املناطق  م��ن  ع��دد  يف  العاملة  ال��ي��د 
تخللها  ال�سارقة,  باإمارة  ال�سناعية 
وقائية  واإر����س���ادات  ن�سائح  ت��ق��دمي 

ال��ت��ي ت�سمن  ال�����س��ل��ي��م��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
احلفاظ على �سحة الكلى.

واأ�سافت بن دخني اإىل اأن اجلمعية 
ا�ستهداف  على  العام  ه��ذا  حر�ست 
بالدرجة  امل���ج���ت���م���ع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة 

اأ�سدقاء  جمعية  رئي�س  دخ��ني,  بن 
االأعلى  ب��امل��ج��ل�����س  ال��ك��ل��ى  م��ر���س��ى 
اأن  اإىل  بال�سارقة  االأ���س��رة  ل�����س��وؤون 
اجلهات  قبل  م��ن  الكبري  التفاعل 
جناح  يعك�س  للحملة  امل�����س��ت��ه��دف��ة 

•• ال�شارقة-الفجر:

الن�سخة  فعاليات  م��وؤخ��راً  اختتمت 
امل�����اء ل�سحة  ال��ث��ام��ن��ة م���ن ح��م��ل��ة 
جمعية  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ك���ل���ى, 
اأ����س���دق���اء م��ر���س��ى ال��ك��ل��ى, اإح����دى 
التثقيف  الإدارة  التابعة  اجلمعيات 
ال�سحي يف املجل�س االأعلى ل�سوؤون 
من   19 يف  ب���ال�������س���ارق���ة,  االأ�����س����رة 
دي�سمرب اجلاري حتت �سعار "ا�سرب 
املاء لتعزيز طاقتك", وذلك بهدف 
ت���ع���زي���ز ال����وع����ي ال�����س��ح��ي الأف������راد 
املجتمع ب�سكل عام واالأيدي العاملة 
باأمرا�س  اخل�����س��و���س,  وج���ه  ع��ل��ى 
منها,  ال����وق����اي����ة  وط�������رق  ال���ك���ل���ى 
ال�سحية  املمار�سات  ات��ب��اع  واأهمية 
بكميات  امل����اء  و����س���رب  وال��ت��غ��ذوي��ة 
منا�سبة للحفاظ على �سحة الكلى. 
نفذت  ال���ت���ي  احل���م���ل���ة  وت�����س��م��ن��ت 
بالتعاون مع بلدية مدينة ال�سارقة 
من  "بيئة" وم��ت��ط��وع��ني  و���س��رك��ة 
االإماراتي,  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 

للحد  منا�سبة  بكميات  املياه  �سرب 
باأمرا�س  االإ����س���اب���ة  خم��اط��ر  م���ن 
يعترب  اإذ  وم�����س��اع��ف��ات��ه��ا,  ال��ك��ل��ى 
االإكثار من �سرب املاء من الو�سائل 
االأك��ث فاعلية يف تقليل احتماالت 
االإ�سابة بح�سى الكلى وغريها من 
االأمرا�س, معربة عن �سكرها لكافة 
�سركاء احلملة على تعاونهم امل�ستمر 
االإمكانيات  وت��وف��ري  اجلمعية  م��ع 
ال��������الزم��������ة الإط�������������الق ال������ربام������ج 
وامل�ساريع ال�سحية التي ال تقت�سر 
على اجلانب التوعوي واإمنا ت�سمل 
اأي�ساً دعم وم�ساعدة مر�سى الكلى. 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  وت��ع��م��ل 
 2007 ع��ام  تاأ�سي�سها  منذ  الكلى 
اأف��راد املجتمع يف دولة  على توعية 
وتوفري  الكلى,  باأمرا�س  االإم���ارات 
ال�سحية  والرعاية  الطبي  العالج 
دعم  جانب  اإىل  للمر�سى,  املنا�سبة 
من  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات 
خالل تزويدهم باالأجهزة واملعدات 

الالزمة للت�سخي�س والعالج.

اليوم.. العامل على موعد مع عرو�س ا�شتثنائية لالألعاب النارية يف �شماء االإمارات
•• اأبوظبي-وام:

تتجه اأنظار العامل اليوم اإىل االإمارات ملتابعة عرو�س االألعاب النارية التي 
ت�سهدها كافة املناطق احتفاال بقدوم العام اجلديد, والتي �ست�سكل هذا العام 

حدثا ا�ستثنائيا كما ونوعا تتنا�سب مع احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي.
ال�سنة  راأ���س  ليلة  االإم���ارات يف  تنظمها  التي  النارية  االأل��ع��اب  وتعد عرو�س 
القيا�سية,  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�سوعة  يف  ج��دي��دة  اأرق���ام  لت�سجيل  منا�سبة 
حيث يربز هذا العام العر�س الذي ينظمه مهرجان ال�سيخ زايد يف اأبوظبي 

والعر�س الذي تنظمه اإمارة راأ�س اخليمة.
وت�سكل عرو�س االألعاب النارية التي تنظمها االإم��ارات يف ليلة راأ�س ال�سنة 
اإىل  اإ�سافة  واالأج��ان��ب من اخل��ارج,  العرب  الزائرين  عاماًل مهماً يف ج��ذب 

مئات االآالف من املواطنني واملقيمني داخل الدولة, كما حتظى تلك العرو�س 
التي تعد من االأ�سخم عامليا باهتمام ومتابعة من خمتلف و�سائل االإعالم 
 7 �سماءها  �ست�سيء  التي  اأبوظبي  اإم��ارة  البداية من   . االأجنبية  و  العربية 
عرو�س لالألعاب النارية منت�سف ليلة راأ�س ال�سنة, فوق كورني�س اأبوظبي, 
والواجهة  ال�سعديات,  جزيرة  يف  ال�سعديات  �ساطئ  ون��ادي  املارية,  وجزيرة 
زاي��د, ومدينة زايد يف  البحرية يا�س باي يف جزيرة يا�س, وا�ستاد هزاع بن 
منطقتي العني والظفرة, هذا باالإ�سافة اإىل مهرجان ال�سيخ زايد يف منطقة 
الوثبة الذي ينظم اأ�سخم عر�س لالألعاب النارية ملدة 40 دقيقة متوا�سلة 
الكمية  حيث  م��ن  »غيني�س«  مو�سوعة  يف  اأرق���ام  ث��الث��ة  حتطيم  م�ستهدفا 

والوقت وال�سكل.
وعلى عادتها, تفي دبي يف كل عام بوعودها بتقدمي اأجمل عرو�س االألعاب 

النارية ليلة راأ�س ال�سنة على م�ستوى العامل, والتي �سي�سل عددها هذا العام 
اإىل 36 عر�سا يف 29 موقعا, يتوجها عر�سان �ساحران لالألعاب النارية يف 
موقع "اإك�سبو 2020 دبي, االأول عند ال�ساعة 12 ليال يتبعه عر�س اآخر يف 
ال�ساعة الثالثة �سباحاً, اإ�سافة اإىل العر�س املرتقب على برج خليفة االأطول 

يف العامل.
 10 مل��دة  النارية  لالألعاب  عر�سا  املائية  املجاز  واجهة  ت�سهد  ال�سارقة  ويف 
دق��ائ��ق م��ع ب��دء ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل للعام اجل��دي��د, اأم���ا �ساطئ خ��ورف��ك��ان على 
ال�ساحل ال�سرقي ف�سيكون هذا العام اأحد اأجمل ال�سواطئ واأكثها تاألقاً يف 
الدولة مع العر�س املذهل لالألعاب النارية الذي �سي�سهده يف متام ال�ساعة 
12 ليال. وت�ستعد اإمارة راأ�س اخليمة الإبهار العامل يف احتفالية راأ�س ال�سنة 
اإىل  النارية, والذي يهدف  2022 بعر�س غري م�سبوق لالألعاب  اجلديدة 

"اأكرب عدد من  "مو�سوعة جيني�س" عن فئتي  حتطيم رقمني قيا�سيني يف 
ال��ن��اري��ة يف وقت  االأل���ع���اب  امل�ستخدمة الإط����الق  م��ن دون ط��ي��ار  ال��ط��ائ��رات 

واحد" و"اأعلى ارتفاع لعر�س األعاب نارية بطائرات من دون طيار".
كيلومرت   4.7 م�سافة  ع��ل��ى  الرئي�سي  ال��ن��اري��ة  االأل���ع���اب  ع��ر���س  و�سيمتد 
�سوئي  ت��اأث��ري   15,000 م��ن  اأك��ث  ويت�سمن  دقيقة,   12 مل��دة  و�سي�ستمر 
واأكث من 130 عوامة بحرية واأ�سطواًل وي�سم مئات الطائرات بدون طيار 

املخ�س�سة الإطالق االألعاب النارية.
هذا وت�سهد كل من عجمان والفجرية واأم القيوين عرو�سا �سخمة لالألعاب 
اجلديد,  ب��ال��ع��ام  اح��ت��ف��اء  اجل����اري  دي�سمرب   31 ل��ي��ل  منت�سف  يف  ال��ن��اري��ة 
واأماكن  احل��دث  موقع  من  العرو�س  تلك  متابعة  من  اجلمهور  و�سيتمكن 

اأخرى متفرقة.

االحتادية للموارد الب�شرية ت�شدر تعميما ب�شاأن تنظيم عمل املوظفة االأم العاملة يف احلكومة االحتادية �شحة اأبوظبي: اإ�شدار �شهادات امليالد للمواليد اجلدد رقميا يف االإمارة 
•• اأبوظبي-وام:

ال�سحية  الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجلهة  اأبوظبي,  ال�سحة  دائرة  اأعلنت 
 " امل��وح��دة  احلكومية  اأبوظبي  خدمات  منظومة  مع  بالتعاون  االإم���ارة,  يف 
مت", عن البدء يف اإ�سدار �سهادات امليالد للمواليد اجلدد رقمياً يف االإمارة, 
القطاع احلكومي  الرقمي والتميز يف خدمات  التحول  وذلك �سمن جهود 

يف اأبوظبي.
حكومة  خدمات  باقة  اإىل  الرقمية  امليالد  �سهادات  اإ���س��دار  خدمة  وتن�سم 
ال�سحية  املن�ساأة  تقوم  حيث  "مت",  من�سة  على  املتوفرة  الرقمية  اأبوظبي 
باإ�سدار اإ�سعار عن الوالدة عرب املن�سة, ليتم بعد ذلك اإخطار ويل اأمر املولود 
بخطوات الت�سجيل والدخول واإ�سافة الوثائق املطلوبة رقمياً ودفع الر�سوم 

واحل�سول على الن�سخة الرقمية من �سهادة امليالد.
 30 من  امل��واف��ق  ام�س  اعتباراً  اجل��دي��دة  الرقمية  باملنظومة  العمل  وي��ب��داأ 
اإ�سدار �سهادة  2021 وتنطبق على املواليد اجلدد والراغبني يف  دي�سمرب 

ميالد اإ�سافية للمواليد �سابقاً يف اأي من م�ست�سفيات االإمارة.
اأبوظبي - بهذه  ال�سحة-  دائرة  الكعبي, وكيل  الدكتور جمال  �سعادة  وقال 
اأبوظبي,  املنا�سبة - ب�سفتها اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�سحية يف 
يف  الرقمي  التحول  ا�سرتاتيجية  �سمن  جهودها  ال�سحة  دائ���رة  توا�سل 
الو�سول للخدمات ال�سحية  االإم��ارة لت�سهيل  الرعاية ال�سحية يف  القطاع 
املزيد  يحقق  مب��ا  احلكومية  اخل��دم��ات  يف  الرقمي  التحول  يف  وامل�ساهمة 
حيث  اأب��وظ��ب��ي,  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  منظومة  يف  وال��ك��ف��اءة  التميز  م��ن 

املزيد  لرقمنة  الرقمية  اأبوظبي  هيئة  مع  جنب  اإىل  جنباً  العمل  ي�سعدنا 
من اخلدمات واإدراجها يف من�سة "مت" وجعلها متاحة ل�سكان االإمارة بكل 
التي  املتطورة  الرقمية  التحتية  البنية  اإىل  باال�ستناد  وُي�سر, وذلك  �سهولة 

حتظى بها اأبوظبي.
العام  املدير  الع�سكر,  عبداحلميد  حممد  الدكتور  �سعادة  اأع��رب  جهته  من 
لهيئة اأبوظبي الرقمية عن �سعادته بهذا االإجناز الذي يعترب نتاجاً للتعاون 
املثمر والبناء بني هيئة اأبوظبي الرقمية ودائرة ال�سحة - اأبوظبي, ويدعم 
اإ�سدار  خ��دم��ة  تن�سم  اأب��وظ��ب��ي, حيث  اإم����ارة  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م�سرية 
�سهادات امليالد الرقمية اإىل اأكث من 700 خدمة حكومية ميكن اإجنازها 
رقمياً عرب من�سة "مت" بكل �سهولة وي�سر. واأ�ساف الع�سكر توا�سل الهيئة 
منظومة  ودع��م  ومتكني  لتقدمي  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  جهودها 
�سة ومتكاملة واآمنة, تقوم على ت�سخري  حكومية رقمية ا�ستباقية ومتخ�سّ
تفوق  حكومية  خدمات  لتقدمي  املبتكرة  الرقمية  واحل��ل��ول  التكنولوجيا 

توقعات املتعاملني, وتخدم م�سار التنمية امل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي.
وكان يتم يف ال�سابق اإ�سدار �سهادات امليالد عرب مكاتب تتواجد يف خمتلف 
املن�ساآت ال�سحية يف االإمارة, االأمر الذي كان يتطلب ح�سور ويل اأمر املولود 

ب�سكل �سخ�سي للمكتب مع كافة الوثائق املطلوبة.
ويتعني على ويل االأمر اإ�سدار �سهادة ميالد, التي ُتعد من متطلبات اإ�سدار 

تاأ�سرية االإقامة للمولود اجلديد, خالل مدة اأق�ساها 30 يوماً.
و ملعرفة املزيد حول خطوات االإ�سدار والوثائق املطلوبة, ميكن زيارة املوقع 
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•• دبي-وام: 

اخلمي�س,  اأم�س  احلكومية,  الب�سرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  اأ�سدرت 
اإىل كافة ال��وزارات واجلهات االحتادية ب�ساأن تنظيم عمل  تعميماً موجها 
اأطفال يدر�سون  العاملة يف احلكومة االحتادية ممن لديها  االأم  املوظفة 

بنظام التعلم عن بعد.
واأ�سارت الهيئة - يف تعميمها - اإىل اأنه ويف �سوء حتويل الدرا�سة اإىل نظام 
"التعلم عن بعد" خالل اأول اأ�سبوعني من الف�سل الدرا�سي الثاين القادم 
الذي يبداأ اعتباراً من يوم االثنني 3 يناير 2022م, وبناء على التوجيهات 
ال�سادرة ب�ساأن دعم املوظفة العاملة يف احلكومة االحتادية اأثناء فرتة تعلم 
اأبنائها عن بعد, فاإنه يجوز للجهة االحتادية ال�سماح للموظفة االأم العمل 
عن بعد اإذا كان لديها طفل يف املرحلة الدرا�سية من ال�سف ال�ساد�س فما 
اإىل  اأمرا�س مزمنة, ويحتاج  الهمم ممن يعاين من  اأ�سحاب  اأو من  دون 
تواجد مرافق معه, وتقرر تطبيق التعلم عن بعد عليه وذلك خالل مدة 

التعلم عن بعد التي تقررها اجلهات املخت�سة يف الدولة.
يخ�سع  بعد  عن  للعمل  االأم  للموظفة  املوافقة  �سدور  اأن  التعميم  وذك��ر 
ملجموعة من ال�سوابط وهي: اأن تتوافر يف الوظيفة التي ت�سغلها املوظفة 
كافة ال�سروط وال�سوابط واملعايري الواردة يف نظام العمل عن بعد املعتمد 

الحق  ت��ع��دي��ل  واأي  2020م  ل�سنة   /27/ رق���م  ال�����وزراء  جمل�س  ب��ق��رار 
اجلهة  يف  العمل  �سري  على  االأم  للموظفة  املوافقة  �سدور  يوؤثر  اأال  لها, 
املدر�سة  درا�سي معتمد من  ج��دول  بناء على  املوافقة  تتم  واأن  االحتادية, 
فقط  التعميم  هذا  يف  ال��واردة  املرونة  تنح�سر  واأن  الطفل,  فيها  امل�سجل 
خالل فرتة التعليم عن بعد التي تقررها اجلهات املخت�سة يف الدولة, واأن 
تقوم املوظفة ممن لديها طفل من فئة اأ�سحاب الهمم الذي �سيتم تطبيق 
طفلها  اأن  يثبت  عملها  جلهة  طبي  تقرير  بتقدمي  عليه  بعد  عن  التعلم 
يحتاج اإىل تواجد مرافق معه, واأال تكون املوظفة االأم من الكادر الطبي 

اأو الكادر التعليمي.
واأو�سحت الهيئة يف تعميمها اأنه يجوز للجهة االحتادية ال�سماح للموظف 
بالعمل عن بعد يف حال كانت زوجته املوظفة االأم تعمل يف الكادر الطبي 
اأو التعليمي, ووفقاً لل�سروط �سالفة الذكر, داعيًة كافة اجلهات االحتادية 
االحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية  امل���وارد  معلومات  اإدارة  لنظام  امل�سغلة 

تعميمها. مت  التي  االآلية  اتباع  "بياناتي" اإىل 
اأما بخ�سو�س اجلهات االحتادية الرابطة مع نظام "بياناتي" من خالل 
االآلية  مع  يتوافق  مبا  اأنظمتها  تعديل  فعليها  املوؤ�س�سية,  اخلدمات  ناقل 
التي مت تعميمها, وتزويد الهيئة بالبيانات املتعلقة بهذا االإجراء من خالل 

الربط القائم بني اأنظمتها وبني نظام "بياناتي".

عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية تنظم حما�شرة مائة رحمة 
بالتعاون مع ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف

تاأتي �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية 
ال�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للجمعية 
تثقيف  ب��ه��دف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 

•• عجمان : الفجر 

للتنمية  ع��ج��م��ان  جمعية  ع��ق��دت 
االجتماعية والثقافية بالتعاون مع 
الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية 
واالأوقاف حما�سرة بعنوان "مائة 
وداد  ال���واع���ظ���ة  ق��دم��ت��ه��ا  رحمة" 
�سيف الكعبي اأول اأم�س يف العا�سرة 

�سباحاً عرب تطبيق زووم.
واأكدت �سعادة منى �سقر املطرو�سي 
مدير عام جمعية عجمان للتنمية 
اأهمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ه����ذه امل��ح��ا���س��رات ال��دي��ن��ي��ة التى 
اأفراد  بني  االإيجابية  الطاقة  تبث 
اأن املحا�سرة  اإىل  املجتمع, م�سرية 

وت����وع����ي����ة امل���ج���ت���م���ع م�����ن خ����الل 
املحا�سرات العلمية والدينية التى 
وتقف  املعا�سرة  الق�سايا  حتاكي 
واالإر�ساد  والتوجيه  احل��ل��ول  على 
املجاالت  يف  املتخ�س�سني  قبل  من 
العلوم  يف  ت�����س��ب  ال���ت���ى  امل��ت��ن��وع��ة 

احلياتية.
�سيف  وداد  ال���واع���ظ���ة  وا���س��ت��ه��ل��ت 
الكعبي املحا�سرة بتعريف الرحمة 
ع���ز وجل,  اهلل  ب��ا���س��م  واق���رتان���ه���ا 
اأنزل  مو�سحة باأن هلل مائة رحمة 
م��ن��ه��ا رح���م���ة واح�������دة ب����ني اجلن 
واالإن�����س وال��ب��ه��ائ��م وال���ه���وام, فيها 
وبها  وبها يرتاحمون,  يتعاطفون, 
ولدها,  ع��ل��ى  ال���وح���و����س  ت��ع��ط��ف 

ن�سر  يف  ال���رح���م���ة  دور  م��و���س��ح��ة 
ال���ت���ع���اي�������س ال�����س��ل��م��ي ب����ني اأف������راد 
االأخر  تقبل  على  وحثهم  املجتمع 

من باب العطف والرحمة.
�سقر  م����ن����ى  �����س����ع����ادة  واأ��������س�������ارت 
اجلمعية  اأن  اإىل  امل����ط����رو�����س����ي 
حت���ر����س ع��ل��ى ب���ن���اء ج�����س��ر متني 
املجتمع,  وب��ني  بينها  املعرفة  م��ن 
ون�سر  امل����ع����رف����ة  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 
الثقافة, مثمنة دور الهيئة العامة 
لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف على 
املثمرة  وال�سراكة  ال�سرع  التجاوب 
التوعوية  امل��ح��ا���س��رات  تنظيم  يف 
خالل  م��ن  للمجتمع  ت��ق��دم  ال��ت��ى 

الوعظ واالإر�ساد. 

جامعة االإمارات تفوز بالدرع الذهبي مل�شابقة احلرم اجلامعي ال�شحي على م�شتوى اجلامعات العربية
•• العني-الفجر: 

العربية  االإم������ارات  ج��ام��ع��ة  ف����ازت 
املتحدة, بالدرع الذهبي يف م�سابقة 
والتي  ال�سحي,  اجلامعي  احل���رم 
للريا�سة  العربي  االحت��اد  نظمها 
اجلامعية الأول مرة على م�ستوى 

اجلامعات يف الوطن العربي.
 واأ�سار اإبراهيم خمتار, رئي�س ق�سم 
يف  الطالبية  الريا�سية  االأن�سطة 
الفوز  اأن  ,اإىل  االإم������ارات  ج��ام��ع��ة 
ثمرة  مبثابة  يعد  الذهبي  بالدرع 
ق��ام��ت بها اجلامعة  ك��ب��رية  ج��ه��ود 
لتوفري املن�ساآت الريا�سية النوعية 
اجلامعي,  احل����رم  م���راف���ق  ���س��م��ن 
جمموعة  اجل��ام��ع��ة  متتلك  ح��ي��ث 
الريا�سية  وامل��ن�����س��اآت  امل��راف��ق  م��ن 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ,ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
املنا�سط  اأن��واع  ومتطلبات خمتلف 
يف  الطلبة  يرغب  التي  الريا�سية 
اجلامعي  احل��رم  �سمن  ممار�ستها 
,حتت اإ�سراف خمت�سني يف خمتلف 

جامعة   23 امل�����س��اب��ق��ة  يف  �سجلت 
جامعات   10 ا���س��ت��ك��م��ل��ت  ف��ي��م��ا 
املحددة,  امل��ع��اي��ري  وف����ق  م��ل��ف��ات��ه��ا 
ال��ت��ق��ي��ي��م م���ن ق��ب��ل للجنة  وب���ع���د 

التحكيم للملفات.
 ح���ي���ث ف������ازت ج���ام���ع���ة االإم��������ارات 
الت�سنيف  يف  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
تلتها  ال���ذه���ب���ي,  ب����ال����درع  ال���ث���اين 

اجلامعة  دور  يعزز  مم��ا  االأن�سطة 
متكاملة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف 
وال�سحي  ال��ب��دين  ب��االإع��داد  تهتم 

للطلبة.
الأول  ت��ق��ام  امل�سابقة  اإن  واأ����س���اف: 
العربي  االحت������اد  ب���اإ����س���راف  م����رة 
للريا�سات اجلامعية على م�ستوى 
ج��ام��ع��ات ال���وط���ن ال��ع��رب��ي, حيث 

العلوم  وجامعة  ال�سارقة  جامعة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف ���س��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان, 
االأردنية  ّع��م��ان  جامعة  وح�سلت 
تلتها  ال����ف���������س����ي  ال������������درع  ع����ل����ى 
فيما  ت��ون�����س,  يف  العليا  الهند�سة 
وجامعة  عجمان  جامعة  ح�سلت 
الدرع  على  ال��ع��راق��ي��ة  احل��م��دان��ي��ة 

الربونزي. اإنتهى
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فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/انقالب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سكراب االملنيوم والنحا�س والبطاريات اجلافة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2794311 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سالح عبداهلل �سالح القا�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حميد �سعيد مبارك منى امل�سنوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
ايرانغل  ال�س�����ادة/كراج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3876167 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة على عتيق حممد رو�سه الظاهرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جواد انور عزام
تعديل وكيل خدمات / حذف اميان طالب مال اهلل العجمى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
خلياطة  ال�س�����ادة/عازة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املالب�س الرجالية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4021042 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة في�سل نا�سر �سامل علي الرواحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �ساملني مبخوت حممد العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافرتيا الوا�سلني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2967853 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فاطمه مب�سر ب�سور حربي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف علي حمدان علي حمدان الزيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
بي�سون  ال�س�����ادة/ايبيك�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�سيانه العامه
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3897706 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة لطيفه عبداهلل نايف م�سعل املريخي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�سن يو�سف �سالح احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
�سيكيور  ال�س�����ادة/رووف  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العمال العزل ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2916989 

 تعديل �سركاء 
حذف عبد الواحد خان عبداملتني خان

تعديل �سركاء 
ا�سافة حممد �سبري باتريي باتريي حممد كونهي ابوبكر %49

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
وال�سيانه  للمقاوالت  كيان  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامه   رخ�سة رقم:2991698 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد احمد على الكومى %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد �سامل عبداهلل �سامل الربيكى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد �سامل عبداهلل �سامل الربيكى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمدى عزت حممد عبدالفتاح %24
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة كيان للمقاوالت وال�سيانه العامه
KAYAN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE EST

اإىل/ كيان للمقاوالت وال�سيانه العامه ذ.م.م
KAYAN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وادى امنول للنقليات العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4114824 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد ربيع احمد �سعيد املنهاىل
تعديل اإ�سم جتاري من/ وادى امنول للنقليات العامه

WADI ANMOL GENERAL TRANSPORT

اإىل/ وادي امنول للنقليات العامة واملقاوالت
WADI ANMOL GENERAL  TRANSPORT AND CONTRACTING

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تاأجري االآليات واملعدات الثقيلة  7730004
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز التجميل الطبي العاملي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1485172 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة لوؤى حيدر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حميد عبداهلل عبدالعزيز بن دروي�س ال على
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز التجميل الطبي العاملي
INTERNATIONAL AESTHETIC MEDICAL CENTER

اإىل/ مركز التجميل الطبي العاملي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
INTERNATIONAL AESTHETIC MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جممع طبي  8620021
 تعديل ن�ساط / حذف جراحات التجميل  8620016

 تعديل ن�ساط / حذف عالج االأمرا�س اجللدية  8620013
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بهجت الزبون للتجارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1015140 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كليت�سن جوزيف تيكيكارا  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سامل ربيع خمي�س �سامل ال�سنيدعى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سامل ربيع خمي�س �سامل ال�سنيدعى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بهجت الزبون للتجارة
CUSTOMER DELIGHT TRADING

اإىل/ بهجت الزبون للتجارة ذ.م.م
  CUSTOMER DELIGHT TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم امريت بال�س - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1557913-1 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد على ا�سلم مرعى الكثريى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف داجليت �سينغ بن مالكيات �سينغ
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد عبداهلل ابوبكر البدر املهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل موؤ�س�سة فردية

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم امريت بال�س - فرع 1
AMRIT PALACE RESTAURANT - BRANCH  1

اإىل/ مطعم دي�سي دي�س
DESHI DISH  RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ن�سيم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي للهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2478422 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/القو�س 

الفني للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3021360 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

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

اال�سم التجاري:جوليا مل�ستح�سرات التجميل ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2714027 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�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:2105041366  
- تاريخ التعديل:2021/12/30

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

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

اال�سم التجاري:�سميدت مينا لوجي�ستيك�س ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة اأبوظبي - غرب 0.8 مبنى ال�سيخ حامد احمد 

بن حامد واخرين
CN 2708806 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/االن�ساري لتدقيق احل�سابات , كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/9/13 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105027032  
- تاريخ التعديل:2021/12/30

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بن مثنى للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1044133 

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بن مثنى للنقليات العامة

BIN MUTHANNA GENERAL TRANSPORTING

اإىل/ بن مثنى للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BIN MUTHANNA GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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 13431 بتاريخ 2021/12/31 
تعلن البدوع لل�سيانة العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م. و�سنداً 

لن�س املادة )46(: االأحكام الق�سائية  املرتبطة:
لل�سيانة  )البدوع  التجارية  الرخ�سة  ملكية  اإليه  توؤول  من  كل   -  1
القانون حمل  .م( يحل بحكم  .م  ذ.  الواحد  ال�سخ�س  العامة-�سركة 
املت�سلة  العقود  عن  النا�سئة  والتعهدات  احلقوق  جميع  يف  املت�سرف 
بالرخ�سة التجارية ما مل يتفق على غري ذلك اأوكان العقد قائما على 
وبيع وحذف  التنازل  فانه مت  املادة  لن�س  و�سنداً  �سخ�سية.  اعتبارات 
التجارية  الرخ�سة  من  املزروعي  هميلة  را�س�د  مكتوم  حممد  اأحمد 
التنازل وحوالة  املذكورة اعاله. فعلى كل من له اعرتا�س على هذا 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   14 خالل  االعرتا�س  يف  احلق  له  احلق, 
االعالن, لدى اجلهات املخت�سة وعليه فان هذا االعالن حوالة للحق 

على امل�سرتي اجلديد.
ن�سر على م�سوؤولية �ملعلن

اإع����الن
العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تعلن الف�ساء للنجارة واحلدادة امل�سلحة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م 
م. و�سنداً لن�س املادة )46(: االأحكام  الق�سائية املرتبطة:

للنجارة  )الف�س�اء  التجارية  الرخ�سة  اإليه ملكية  توؤول  - كل من   1
بحكم  يحل  .م(  .م  ذ.  الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - امل�سلحة  واحلدادة 
عن  النا�سئة  والتعهدات  احلقوق  جميع  يف  املت�س�رف  حمل  القانون 
العقود املت�سلة بالرخ�سة التجارية ما مل يتفق على غري ذلك اأوكان 
مت  فانه  املادة  لن�س  و�سنداً  �سخ�سية.  اعتبارات  على  قائما  العقد 
التنازل وبيع وحذف اأحمد حممد مكتوم را�س�د هميلة املزروعي من 
على  اعرتا�س  له  من  كل  فعلى  اعاله.  املذكورة  التجارية  الرخ�س�ة 
يوما   14 خالل  االعرتا�س  يف  احلق  له  احلق,  وحوالة  التنازل  هذا 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن, لدى اجلهات املخت�سة وعليه فان هذا 

االعالن حوالة للحق على امل�سرتي اجلديد.
ن�سر على م�سوؤولية �ملعلن

اإع����الن
العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تعلن �سمايا املجرة للنجارة واحلدادة امل�سلحة-�سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ م م. و�سنداً لن�س املادة )46(: االأحكام الق�سائية املرتبطة:

املجرة  )�سمايا  التجارية  الرخ�سة  ملكية  اإليه  توؤول  من  كل   -  1
يحل  .م(  .م  ذ.  الواحد  ال�سخ�س  -�سركة  امل�سلحة  واحلدادة  للنجارة 
بحكم القانون حمل املت�س�رف يف جميع احلقوق والتعهدات النا�سئة 
عن العقود  املت�سلة بالرخ�سة التجارية ما مل يتفق على غري ذلك 
فانه  املادة  لن�س  و�سنداً  �سخ�سية.  اعتبارات  على  قائما  العقد  اأوكان 
املزروعي  را�س�د هميلة  اأحمد حممد مكتوم  وبيع وحذف  التنازل  مت 
من الرخ�س�ة التجارية املذكورة اعاله. فعلى كل من له اعرتا�س على 
يوما   14 خالل  االعرتا�س  يف  احلق  له  احلق,  وحوالة  التنازل  هذا 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن, لدى اجلهات املخت�سة وعليه فان هذا 

االعالن حوالة للحق على امل�سرتي اجلديد.
ن�سر على م�سوؤولية �ملعلن

اإع����الن
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

جاهزيته  ال���وط���ن���ي  االإ����س���ع���اف  اأك�����د 
ال�سنة  ب��راأ���س  االح��ت��ف��االت  ال�ستقبال 
2022 يف االإمارات ال�سمالية واتخاذه 
كافة التدابري اال�ستباقية للتعامل مع 
احلاالت الطارئة, وذلك �سمن خطة 
طوارئ متكاملة ت�سمنت رفع جاهزية 
طواقم االإ�سعاف واعادة توزيع املوارد 
االإ����س���ع���اف���ي���ة وت���ع���زي���ز ح�������س���وره���ا يف 
الوثيق  والتن�سيق  احل��ي��وي��ة  امل��ن��اط��ق 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني ل�سمان  مع 
ال�������س���الم���ة ال����ع����ام����ة ورف�������ع درج������ات 
البالغات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  اال���س��ت��ع��داد 
االإ���س��ع��اف��ي��ة ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي ق��د تطراأ 
خالل االحتفاء بقدوم العام اجلديد.

اال�����س����ت����ع����دادات توفري  ت�����س��م��ل  ك���م���ا 
لالحتفاالت  االإ���س��ع��اف��ي��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
راأ����س اخليمة  اإم���ارة  ال�سنة يف  ب��راأ���س 
امل������رج������ان مبا  ج�����زي�����رة  م���ن���ط���ق���ة   -
الذي  النارية  االأل��ع��اب  عر�س  ي�سمل 
قيا�سيني  رقمني  ت�سجيل  اإىل  يهدف 
جانب  اإىل  غ��ي��ن��ي�����س,  م��و���س��وع��ة  يف 
الرتفيهية  واالأن�������س���ط���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل�����س��اح��ب��ة ل���ه���ا, وذل�����ك ع���رب توفري 

طاقم اإ�سعايف خمت�س مكون من 35 
 14 و  امل�سعفني وم��دراء عمليات  من 
مركبة اإ�سعاف من �سمنها 4 مركبات 
�سالمة  ل����ت����اأم����ني  اأول  م�����س��ت��ج��ي��ب 
اجلمهور. واأكد اأحمد �سالح الهاجري 
الرئي�س التنفيذي لالإ�سعاف الوطني 
لتاأمني  اال�ستعدادات  كافة  ا�ستكمال 
اجلديد  العام  با�ستقبال  االحتفاالت 
وجاهزية  ال�����س��م��ال��ي��ة,  االإم�������ارات  يف 
امل�ساركة  االإ���س��ع��اف��ي��ة  ال��ف��رق  خمتلف 

ال�سخم  االحتفايل  تاأمني احلدث  يف 
اإم������ارة راأ������س اخليمة  ال����ذي ت�����س��ه��ده 

�سنوياً بهذه املنا�سبة.
وحث اأفراد اجلمهور على اال�ستمرار يف 
توخي احلذر واتخاذ كافة االجراءات 
على  احلر�س  ي�سمل  مبا  االحرتازية 
واحل��ف��اظ على نظافة  الكمام  ارت���داء 

اليدين والتباعد اجل�سدي.
يقدم  ال��وط��ن��ي  االإ����س���ع���اف  اأن  ي��ذك��ر 
خدماته االإ�سعافية على مدار ال�ساعة 

"ال�سارقة  ال�����س��م��ال��ي��ة  االإم��������ارات  يف 
القيوين  واأم  وراأ���س اخليمة  وعجمان 
والفجرية" عرب كوادر وفرق اإ�سعافية 
من  حديث  باأ�سطول  وم��زودة  موؤهلة 
املتطورة,  واملعدات  االإ�سعاف  مركبات 
ما  ملرحلة  التميز  معايري  اأعلى  وف��ق 
قبل امل�ست�سفى. ويتاح جلميع ال�سكان 
من مواطنني ومقيمني طلب اخلدمة 
من خالل رقم طوارئ االإ�سعاف 998 

.NA998 والتطبيق االإلكرتوين

•• ال�شارقة -الفجر:

جامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  مكتب  ن��ظ��م 
العلمي  البحث  ل�سوؤون  ال�سارقة 
علمية  ور���س��ة  العليا  وال��درا���س��ات 
افرتا�سية حتت عنوان: "م�ستقبل 
واالبتكار"  التكنولوجيا  واح����ات 
منظور  م��ن  حم���اور  ع��دة  ناق�ست 
بيئة  م���ث���ل  واأك�����ادمي�����ي  ���س��ن��اع��ي 
واجليل  اجل���ام���ع���ات,  يف  االب��ت��ك��ار 
التكنولوجيا  واح��ات  من  اجلديد 
ت�ساعد  التي  والعوامل  واالبتكار, 
على جناح هذه الواحات, وقد اأدار 
الور�سة الدكتورة منار اأبو طالب, 
املجتمعية  ال�����س��وؤون  ق�سم  رئي�سة 
حممد  والدكتور  العلمي,  للبحث 
احل����م����ريي, رئ���ي�������س م��ك��ت��ب نقل 

التكنولوجيا باجلامعة.
ح�سرها  ال��ت��ي  ال���ور����س���ة  وخ����الل 
���س��ع��ادة االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حميد 
اجلامعة,  مدير  النعيمي,  جمول 
و�سكرهم  باحل�سور  رح��ب  وال��ذي 
على م�ساركتهم يف الور�سة م�سيدا 
ب��اأه��م��ي��ة م��و���س��وع ال��ور���س��ة لكونه 
يت�سل بواحة ال�سارقة للتكنولوجيا 
ال�سارقة, كما  واالبتكار يف جامعة 

ريتو�سا,  اأن���ت���وين  ال�����س��ري  حت���دث 
رئي�س مكتب عائلة ريتو�سا, الذي 
عرب عن فخره بوجوده يف جامعة 
عنها  ب��اأن��ه عرفه  ق��ال  مل��ا  ال�سارقة 
متميزة,  وجهود  طيبة  �سمعة  من 
االهتمام  ع��ن مو�سوع  ث��م حت��دث 
امل����ت����زاي����د ع���امل���ي���ا ب���ف���ك���رة واح�����ات 
وتوحيد  واالب��ت��ك��ار,  التكنولوجيا 
اجلهود بني القطاعات االأكادميية 
واحل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����س����ة وب���ن���اء 
�سراكات طويلة االأجل وم�ستدامة 

م����ن اأج������ل م�����س��ت��ق��ب��ل اأف���������س����ل, و 
حت�����دث اأي�������س���ا امل���ه���ن���د����س ع����ارف 
االإبداع  واح��ة  موؤ�س�س  احل�سيني, 
 Jerusalem  " امل���ق���د����س���ي���ة 
 ,"  innovation park
متناوال بيئة االبتكار داخل واحات 
التكنولوجيا واالبتكار من منظور 
املا�سية,  ع��ام��ا   18 خ���الل  ع��امل��ي 
ك��ذل��ك ن��اق�����س م��راح��ل ال��ت��درج يف 
ح�سب  النموذجية  االب��ت��ك��ار  بيئة 
ذلك  ب��ع��د   ,)IDIA( م��ق��ي��ا���س 

تناول االأ�ستاذ ه�سام تركي , املدير 
لالبتكار  �سو�سة  لواحة  التنفيذي 
 ,novation city يف  
اإن�ساء  م���ن  امل�����س��ت��ف��ادة  ال����درو�����س 
واحات التكنولوجيا واالبتكار من 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  منظور 
الور�سة  وانتهت  اأفريقيا.  و�سمال 
بني  مفتوحة  نقا�سية  جل�سة  اإىل 
ع��دد من  م��ع مناق�سة  امل�����س��ارك��ني 
االأف��ك��ار واالأ���س��ئ��ل��ة امل��ط��روح��ة من 

قبل احل�سور.

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اأ������س�����در 
واال���س��ت�����س��ارات درا���س��ة ج��دي��دة حتت 
عنوان: "اإيران وطالبان.. �سنوات من 
العالقات  وم�ستقبل  اخلفي  التعاون 
احل���ام���د  رائ�������د  اأع�����ده�����ا  بينهما", 
الباحث يف اجلماعات امل�سلحة ال�ُسنّية 

وال�سيعية.
وت�سلط الدرا�سة ال�سوء على طبيعة 
العالقات بني اإيران وحركة طالبان, 
هذه  م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  وحت�����اول 
العالقات بعد عودة حركة طالبان اإىل 

ال�سلطة مرة اأخرى يف اأفغان�ستان.
اعتقاداً  ه��ن��اك  اأن  ال��درا���س��ة  وتو�سح 
���س��ائ��داً ل��دى ت��ي��ار وا���س��ع ب��ني العرب 

اإي���ران  ب��ني  ع���داء  ب��وج��ود  وامل�سلمني 
وح����رك����ة ط���ال���ب���ان ب�����س��ب��ب ن������درة اأو 
املوثقة  املعلومات  ت���داول  حم��دودي��ة 
م���ن م�������س���ادر ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة عن 
طالبان,  حل��رك��ة  االإي�������راين  ال���دع���م 
الدعم  اأو  ق��ادت��ه��ا  با�ست�سافة  ���س��واء 

املايل والت�سليحي املقدم لها.
يف  جن��ح��ت  ط���ه���ران  اأن  اإىل  وت�����س��ري 
ب��ن��اء ع���الق���ات م��ت��وازن��ة م���ع ك���ل من 
ال��ت��ي ت�سكلت  احل��ك��وم��ات االأف��غ��ان��ي��ة 
بعد االحتالل االأمريكي عام 2001, 
وحركة طالبان خالل الع�سرين عاماً 
حتقيق  اإىل  منها  م�سعى  يف  املا�سية, 

م�ساحلها مع جميع االأطراف.
ال����ه����دف  اأن  ال������درا�������س������ة  وت�������وؤك�������د 
لل�سيا�سات  االأول  اال����س���رتات���ي���ج���ي 

يتمثل  اأف���غ���ان�������س���ت���ان  يف  االإي����ران����ي����ة 
اإب����ع����اد ال����ق����وات االأم���ري���ك���ي���ة عن  يف 
ح��دوده��ا, وه��و ما حتّقق مبفاو�سات 
ال�سالم بني الواليات املتحدة وحركة 
ط��ال��ب��ان, وال��ت��ي اأ���س��ف��رت ع��ن خروج 
اأغ�سط�س  نهاية  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 
ال�سيعة  اأقلية  وتبقى حماية  املا�سي. 
اإدارة  يف  م�ساركتهم  و�سمان  ال��ه��زارة 
البالد اإحدى الق�سايا التي تهتم بها 
العالقات  تعزيز  جانب  اإىل  طهران, 
اقت�سادية  جم��االت  يف  البلدين  ب��ني 
ت��ت��ع��ل��ق مب��واج��ه��ة عدوهما  واأم��ن��ي��ة 
امل�سرتك, اأي تنظيم داع�س فرع والية 

خرا�سان.
وت��ب��ني ال��درا���س��ة اأن���ه ق��د ط��ف��ت على 
توحي  التي  املوؤ�سرات  بع�س  ال�سطح 

يف  عهدها  �سابق  اإىل  طالبان  ب��ع��ودة 
ال�سيعية,  ال��ه��زارة  اأقلية  مع  تعاملها 
�سواء من خالل �سن حمالت االعتقال 
اأو  ال��ق�����س��ري,  وال��ت��ه��ج��ري  ال��ق��ت��ل  اأو 
ممار�سة  م��ن  ب��ح��رم��ان��ه��م  يتعلق  م��ا 
على  االعتداء  اأو  التعبدية  طقو�سهم 
رم���وزه���م ال��دي��ن��ي��ة, م��ث��ل ه���دم راأ����س 
بعد  باميان  يف  للهزارة  زعيم  متثال 

اأيام من ا�ستيالء احلركة على كابل.
وت��ت��وق��ع ال��درا���س��ة اأن ت��واج��ه اإي���ران 
لل�سيعة  حامية  نف�سها  انتدبت  التي 
وو���س��ي��ة ع��ل��ي��ه��م وداع���م���ة ل��ه��م حول 
العامل, يف عالقاتها مع حركة طالبان 
الكثري من التحديات يف التوفيق بني 
اأفغان�ستان,  يف  احل��ي��وي��ة  م�ساحلها 
اأقلية  لها  تتعر�س  التي  واالنتهاكات 

الهزارة يف ظل حكومة حركة طالبان 
�سبتمرب  يف  َط�����ردت  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة, 
اأقلية  م���ن  اأ�����س����رة   1200 امل���ا����س���ي 
تابعة  ق��رى  ال��ه��زارة من منازلهم يف 
يف  البالد,  و�سط  دايكوندي  ملقاطعة 
مقاطعات  ي�سمل  ممنهج  عمل  �سياق 

وواليات اأخرى.
ف�سل  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  وت��و���س��ل��ت 
امل�ساجد  حماية  يف  ط��ال��ب��ان  حكومة 
ال�سلطات  ق���ل���ق  ���س��ي��ث��ري  ال�����س��ي��ع��ي��ة 
االإيرانية بعد تعر�س اأحدها يف والية 
يف  اأفغان�ستان  �سرق  �سمال  "قندوز" 
انتحاري  لهجوم   2021 اأكتوبر   9
مقتل  عن  اأ�سفر  داع�س  تنظيم  تبناه 
واإ���س��اب��ة اأك��ث م��ن مئة م��ن امل�سلني 

ال�سيعة.

اإيران  تلجاأ  اأن  ال��درا���س��ة  وت��ف��رت���س 
اأفغان�ستان  يف  �سيا�ساتها  تغيري  اإىل 
الفرتة  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ت��خ��ط��ت  اإذا 
وعودها  لتنفيذ  ال���الزم���ة  ال��زم��ن��ي��ة 
بعد  ال����دويل  للمجتمع  وت��ع��ه��دات��ه��ا 
موؤ�س�سات  هيكلة  اإع���ادة  من  االنتهاء 
ال  جديدة  حكومة  وت�سكيل  ال��دول��ة, 

ت�ستجيب لرغبات اإيران التي تطالب 
العرقية  ل��ل��م��ك��ون��ات  اأو����س���ع  بتمثيل 
منها  والهزارة  االأفغانية,  والطائفية 
التي  االنتهاكات  وا�ستمرار  حتديداً, 

يتعر�سون لها.
اإي���ران قد  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وخل�ست 
اأجل  اإىل و���س��ائ��ل ع��دي��دة م��ن  ت��ل��ج��اأ 

ال�سغط على حركة طالبان؛ ومنها: 
"فاطميون" من  �سحب مقاتلي لواء 
�سوريا اإىل اأفغان�ستان واإطالق يدهم 
يف مواجهة حكومة احلركة دفاعاً عن 
ال�سيعة الهزارة, ودعم قوى معار�سة 
اأخ���������رى م�����ن خم���ت���ل���ف ال���ق���وم���ي���ات 

االأفغانية.

•• ال�شارقة-الفجر

�سهر  خالل  ال�سارقة,  مر�سدات  مفو�سية  نّظمت 
التعليمية  االأن�����س��ط��ة  م���ن  جم��م��وع��ة  دي�����س��م��رب, 
واملعرفّية املتنوعة, �سملت ور�س عمل, وخميمات, 
وم�سابقات ا�ستهدفت خمتلف منت�سبات املفو�سية 
املتقدمات,  واملر�سدات  واملر�سدات,  الزهرات,  من 
االإب���داع���ي���ة وتطوير  م��واه��ب��ه��ن  ت��ن��م��ي��ة  ب���ه���دف 

مهاراتهن وقدراتهّن يف جماالت خمتلفة. 
"االإمارات  م�سابقة  ال�����س��ه��ر  اأن�����س��ط��ة  وت�سمنت 
بعيونكم", وور�سة دليل املر�سدات, وور�سة بعنوان 
املتقدمات,  واملر�سدات  للمر�سدات  اأحلى"  "ملتنا 
النادي التطوعي, وخميم  ال�ستاء لفتيات  وحملة 
مليحة  منطقة  يف  اأقيم  ال��ذي  القمر  �سوء  حتت 
املخ�س�س  اأ�ستطيع"  "اأنا  وخم���ي���م  االأث����ري����ة, 
ل����ل����زه����رات, واأخ��������رى ل���ل���م���ر����س���دات وامل���ر����س���دات 

املتقدمات.

ور�سة دليل �ملر�سد�ت
"دليل  ور���س��ة  يف  وا�ستهدفت  املفو�سية  ونظمت 
باحلركة  ح��دي��ث��اً  املنت�سبات  تعريف  املر�سدات" 
حولها  تتمحور  التي  واملبادئ  والقيم  االر�سادية, 
اأن�سطة  ال��ور���س��ة  وت�سمنت  االإر���س��ادي��ة,  احل��رك��ة 
امل�ساركات  اإر�سادية وتعليمية تعرفت من خاللها 
وكيفية  الك�سفية,  والُعقد  والقانون  الوعد  على 
املرتبطة  االأن�����س��ط��ة  م��ن  ن�سب اخل��ي��م, وغ��ريه��ا 

بالتخييم.

�الإبد�ع يف "ملتنا �أحلى"
ودربت املفو�سية يف ور�سة "ملتنا اأحلى" امل�ساركات 
للمنا�سبات  وترتيبها  االأمكنة  تن�سيق  كيفية  على 
العائلية وزيارات االأ�سدقاء والرحالت با�ستخدام 

تزويد  خ���الل  م��ن  امل���ن���زل,  يف  امل��ت��وف��رة  االأدوات 
ل�سنع  الإل��ه��ام��ه��ن  اأدوات  مبجموعة  املنت�سبات 
خمتلفة,  ف��رق  اإىل  تق�سيمهم  طريق  عن  الزينة 
وت���وج���ي���ه ك����ل ف���ري���ق الإن�������س���اء ج��ل�����س��ة خمتلفة 
الور�سة  وا���س��ت��ه��دف��ت  واب��ت��ك��ارات��ه��ن,  ب��اإب��داع��ه��ن 
ت�سجيع الفتيات على االبتكار و االإب��داع وتر�سيخ 
ن�ساط اإعادة التدوير وتقليل اال�ستهالك وتعليم 

الفتيات مهارة التزيني.

خميم �أنا �أ�ستطيع
املر�سدات  م���ن  منت�سباتها  امل��ف��و���س��ي��ة  وج��م��ع��ت 
وامل���ر����س���دات امل��ت��ق��دم��ات يف ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة من 
 24 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  اأ�ستطيع"  "اأنا  خم��ي��م 
خلو�س  امل��ج��ال  لهن  وات��اح��ت  دي�سمرب,   25 اإىل 
وليلة,  ي��وم��اً  ا�ستمرت  تعليمّية  اب��داع��ّي��ة  جتربة 
االجتماعية,  املهارات  من  العديد  تطوير  بهدف 

بروح  والعمل  بالنف�س,  والثقة  التوا�سل  وتعزيز 
الفريق الواحد, واالطالع على املهارات االأ�سا�سّية 

اخلا�سة بالتخييم. 
املخيم  م��ن  ن�سخة  نظمت  ق��د  املفو�سية  وك��ان��ت 
ت�سمن  دي�����س��م��رب,   18 اإىل   17 م���ن  ل��ل��زه��رات 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ن�����س��اط��ات وال��ت��ح��دي��ات الهادفة 
اإىل خلق فر�سة للتطور واال�ستقاللية واكت�ساف 
الن�ساطات  خ��الل  من  واملر�سدات  الك�سافة  ع��امل 
ال��ري��ا���س��ّي��ة, وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي واالب���ت���ع���اد عن 
واالندماج  بالتكنولوجيا  يتعلق  ما  كل  ا�ستخدام 

مع الطبيعة.

حتت �سوء �لقمر
ويف عودة اإىل االأن�سطة ال�ستوية اأقامت املفو�سية 
املخيم  ال�سارقة  ب��اإم��ارة  ل��الآث��ار  مليحة  مركز  يف 
ال�ستوي بعنوان "حتت �سوء القمر" من 14 اإىل 

امل�ساركات  املنت�سبات  عا�ست  حيث  دي�سمرب,   15
�سحراء  اأع����م����اق  يف  ت��رف��ي��ه��ّي��ة  جت���رب���ة  خ���الل���ه 
ال�����س��ارق��ة, وم��ّث��ل ل��ه��ن امل��خ��ي��م ف��ر���س��ة الكت�ساف 
فيه  امل�ساركات  وتعلمت  االأث��ري��ة,  مليحة  منطقة 
اخلربات  من  وغريها  البو�سلة  ا�ستخدام  كيفية 
التي متكنهن من مواجهة التحديات ال�سعبة يف 

ال�سحراء.

حملة �ل�ستاء
ال�ستاء  11 دي�سمرب حملة  واأطلقت املفو�سية يف 
التطوع  ن��ادي  منت�سبات  نفذتها  التي  التطوعية 
حقائب  جتهيز  خ���الل  م��ن  امل��ف��و���س��ي��ة,  مبنى  يف 
االبت�سامة  لر�سم  العمال  على  وتوزيعها  ال�ستاء 
اإىل زيادة  ع��ل��ى وج��وه��ه��م, وا���س��ت��ه��دف��ت احل��م��ل��ة 
وعي املنت�سبات باأهمية العمل التطوعي, وتوفري 

الفر�سة للفتيات للم�ساركة يف اأعمال جمتمعّية.

م�سابقة االإمارات بعيونكم
وت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��االت دول����ة االإم������ارات باليوم 
الوطني اخلم�سني, فتحت املفو�سية عرب م�سابقة 
الزهرات  اأم���ام  الفر�سة  بعيونكم"  "االإمارات 
والفتيات من كافة اجلن�سيات يف الدولة, للتعبري 
عن حبهن لدولة االإمارات يف يومها الوطني, عرب 
ن�سر مقطع فيديو, اأو ر�سم اأو ت�سوير اأو اأي عمل 
فني مبتكر, عرب ح�سابات املفو�سية الر�سمية على 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
ي�سار اإىل اأن مفو�سية مر�سدات ال�سارقة تتبع يف 
كافة اأن�سطتها اإر�سادات ال�سحة وال�سالمة, وت�سع 
احل��د االأق�����س��ى ل��ع��دد امل�����س��ارك��ات يف جميع ور�س 
واإل���زام  التباعد  م��راع��اة  م��ع  وال��ف��ع��ال��ي��ات  العمل 
وا�ستخدام  ال��ك��م��ام��ة  ب���ارت���داء  امل�����س��ارك��ات  جميع 
لفح�س  �سلبية  نتيجة  واإب�����راز  التعقيم  اأدوات 

كوفيد 19.

در��سة جديدة توؤكد �أن طهر�ن جنحت يف بناء عالقات متو�زنة مع �حلكومة و�حلركة

تريندز ي�شت�شرف م�شتقبل العالقات والتعاون اخلفي بني اإيران وطالبان

��ستهدفت �لزهر�ت و�ملر�سد�ت و�ملر�سد�ت �ملتقدمات

مفو�شية مر�شدات ال�شارقة يف �شهر دي�شمرب.. �شل�شلة ور�س وخميمات ترثي جتارب املنت�شبات وتعزز قدراتهن االإبداعية

•• دبي -وام:

اأعدت بلدية دبي خطة لتاأمني االحتفاالت بليلة راأ�س ال�سنة 
يف خمتلف مواقع االحتفاالت ملا �ست�سهده تلك املواقع من 
ح�سور كبري من قبل اجلمهور وذلك بالتن�سيق مع خمتلف 

اجلهات احلكومية يف االإمارة.
خمتلف  م���ن  املتخ�س�سة  ال��رق��اب��ي��ة  ال���ك���وادر  ت��وف��ري  ومت 
التفتي�سية  القيام باحلمالت  دبي بهدف  بلدية  االإدارات يف 
داخل  102 مفت�س  ع��دد  تواجد  وذل��ك من خ��الل  املكثفة, 

با�سرتاطات  املوؤ�س�سات  التزام  ل�سمان  االحتفاالت  مواقع 
ال�سحة وال�سالمة مثل مراكز الت�سوق واملوؤ�س�سات الغذائية 
من  وغريها  وم�سامريها  وال�سواطئ  واحلدائق  والفنادق 

املواقع.
كما تت�سمن اخلطة تواجد اأكث من 100 مفت�س ومراقب 
خارج مواقع االحتفاالت ويف املناطق القريبة من تلك املواقع 
و�سيتم ت�سخري املن�سات واالأنظمة الذكية املتاحة لدى بلدية 
دبي يف العملية الرقابية والرتكيز يف الزيارات على املن�ساآت 
الواقعة يف املواقع التي تقام فيها االحتفاالت حيث مت و�سع 

تلك  عليها يف  الرتكيز  الواجب  للمن�ساآت  ال��زي��ارات  خطط 
املواقع بناًء على االأولويات والت�سنيفات املتبعة.

وهي  رئي�سية  ب��رام��ج   4 خ��الل  م��ن  الرقابة  عملية  و�ستتم 
التفتي�س على املواقع على مدار 24 �ساعة مناوبة والرقابة 
امليدانية للمواقع وموؤ�س�ساتها الإجراء التقييم امليداين قبل 
االحتفال وبعده يف ليلة راأ�س ال�سنة واالإ�سارة اإىل التعاميم 
اىل  االح��رتازي��ة  بالتدابري  اخلا�سة  التوعوية  واالر���س��ادات 
اأ�سحاب املوؤ�س�سات واملطورين واملعاجلة الفورية واللحظية 

للبالغات الواردة.

بلدية دبي تعزز جاهزيتها لتاأمني االحتفاالت بليلة راأ�س ال�شنة

االإ�شعاف الوطني يوؤكد جاهزيته لالحتفاالت 
براأ�س ال�شنة يف االإمارات ال�شمالية

مب�ساركة متحدثني دوليني: 

جامعة ال�شارقة تعقد ور�شة علمية حول م�ش�تقبل واحات التكنولوجيا واالبتكار
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ساهر انرتنا�سونال لالنظمة 

االلكرتونية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1092366 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�ساهر انرتنا�سونال لالنظمة االلكرتونية ذ.م.م

ALSAHER INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEM L.L.C

اإىل/ ال�ساهر لالت�ساالت ذ.م.م

ALSAHER TELECOM L.L.C

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
وتركيب  لتاأجري  �سنرت  ال�س�����ادة/ديزل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املولدات رخ�سة رقم:2723887 

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ديزل �سنرت لتاأجري وتركيب املولدات

DIESEL CENTER GENERATORS RENTING AND MAINTENANCE

اىل / ديزل �سنرت  لتاأجري وتركيب املولدات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

DIESEL CENTER GENERATORS RENTING AND MAINTENANC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم مو�سي مو�سي

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2897857 
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم مو�سي مو�سي

MOSHI MOSHI RESTAURANT
اإىل/ مطعم بيتزا ان بوك�س

  PIZZA IN BOX RESTAURANT 

ال�سيد   339918  1  -  22 �سرق  ابوظبي  جزيرة  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
ال�ساخمة 5  ال�ساخمه  اأبوظبي مدينة  اإىل  را�سد و اخرين  �سويد قران  را�سد  

202101859134 202101859134 ا�سواء املدينة لال�ستثمار العقاري
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مطعم  5610001

 تعديل ن�ساط / حذف مطعم وجبات �سريعة  5610004
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
خلدمات  �سترييل  ال�س�����ادة/�سمارت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التعقيم رخ�سة رقم:3902625 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على ماجد مبارك على املن�سورى%100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ساىل جربيل حممد حمد

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �سليمان عبداهلل العقيد النقبى

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
لالعمال  النجاح  طريق  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سحية  رخ�سة رقم:1143708 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد رمزى فوزى �سم�س الدين عياد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد رمزى فوزى �سم�س الدين عياد
تعديل وكيل خدمات / حذف نادر �سبيح �سامل على الكعبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 4*8 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة طريق النجاح لالعمال ال�سحية

TAREEQ AL NAJAH SANITARY WORKS.EST
اإىل/ م�ساريع �سم�س الدين الهند�سيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SHAMS EL DIN ENGINEERING ENTERPRISES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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(

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : املنذر تاج الدين عبد هلل

ALTITUDE PREMIUM COFFEE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
2021/9/30 املودعة بالرقم : 360807 

بيانات االأولوية :
باإ�سم : املنذر تاج الدين عبد هلل

malatabi90@gmail.com - املوطن : اأبوظبي
�سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
قهوة, �ساي, اي�سكرمي, حلويات, كيك, خمبوزات

 ALTITUDE PREMIUM COFFEE و�سف العالمة : عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية
بحروف التينية

اال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:اوتيك�س  باال�سم   CN رقم:2980966 
ل�سبغ ال�سيارات , بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري:موؤ�س�سة زرقاء  رقم:1134129 
تعديل  طلب  بالغاء   , البال�سرت  العمال  اليمامة 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اإنفينيتي العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1416626 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كافية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انكور كولدبرو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2903931 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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(

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : وكالة النقل تركوم ذ م م

Truckoom :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ :2021/12/7 املودعة بالرقم : 366123 

بيانات االأولوية :
باإ�سم : وكالة النقل تركوم ذ م م

 shams@truckoom.com :املوطن : اأبو ظبي , امييل
�سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
اأخ��رى يف  منتجات  و  وال�سفر  الرحالت  وتنظيم  ال�سلع  وتخزين  وتغليف  النقل  مثل  اخلدمات 

الفئة 39
و�سف العالمة : عبارة عن كلمة باللغة االجنليزية Truckoom بحروف التينية

اال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  31 دي�شمرب 2021 العدد 13431
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اأخبـار الإمـارات
بلدية ال�شارقة: نظام عمل املواقف العامة يف املدينة كما هو دون تغيري

•• ال�شارقة-وام: 

اأعلنت بلدية مدينة ال�سارقة بقاء نظام عمل املواقف العامة يف 
العمل اجلديد الذي اعتمده  ال�سابق يف ظل قرار  املدينة كما 
املجل�س التنفيذي لالإمارة و�سيتم تطبيقه بدءاً من �سهر يناير 
يوم  العامة جمانية  امل��واق��ف  �ستكون  ال��ق��ادم, حيث  ال��ع��ام  م��ن 
اجلمعة با�ستثناء املواقف اخلا�سعة للر�سوم طيلة اأيام االأ�سبوع 

والعطالت الر�سمية.
العامة يف  امل��واق��ف  اإدارة  اأب��و غ��ازي��ني مدير  اأح��م��د  واأك���د علي 
بلدية مدينة ال�سارقة اأنه ال يوجد تغيري يف نظام عمل املواقف 
العامة حيث �سيبقى كما هو عليه باأن يعفى م�ستخدموها من 

�سداد الر�سوم يوم اجلمعة با�ستثناء املواقف اخلا�سعة للر�سوم 
اال�ستدالل  وميكن  الر�سمية  والعطالت  االأ���س��ب��وع  اأي���ام  طيلة 
اللوحات  اأ���س��ف��ل  املثبتة  ال���زرق���اء  ال��ل��وح��ات  خ���الل  م��ن  عليها 
االإر����س���ادي���ة ل��ل��م��واق��ف, يف ح��ني ���س��ت��ك��ون م��دف��وع��ة ب��اق��ي اأيام 
االأ�سبوع مبا فيها يوما ال�سبت واالأحد. واأو�سح اأبو غازيني اأن 
هذا النظام ي�ساهم يف �سهولة احل�سول على موقف للقاطنني 
اإىل  وال��ذه��اب  االأ�سبوعية  بالعطلة  اال�ستمتاع  خ��الل  وال���زوار 
�سياحية  وج��ه��ة  تعترب  ال��ت��ي  االإم�����ارة  يف  املختلفة  وج��ه��ات��ه��م 
متميزة ومق�سداً لل�سياح والزوار, ويحد من �سوء ا�ستخدامها 
بالوقوف ملدة طويلة خ�سو�ساً من القاطنني يف نف�س املنطقة, 
م�سرياً اإىل اأن البلدية توفر 53185 موقفا خا�سعا للر�سوم 

يف كافة اأنحاء املدينة, وهنا خطط �سنوية لزيادتها متا�سياً مع 
النمو العمراين وال�سكاين يف االإمارة ومع ا�سرتاتيجية البلدية 
وحثت  وال�سكني.  واال�ستثماري  ال�سياحي  اجل���ذب  تعزيز  يف 
للوحات  االنتباه  ���س��رورة  على  اجلمهور  اأف���راد  كافة  البلدية 
الزرقاء خ�سو�ساً اأيام اجلمعة والعطالت الر�سمية والتي تفيد 
والعطالت  االأ�سبوع  اأي��ام  كافة  للر�سوم  خا�سعة  امل��واق��ف  ب��اأن 
الر�سمية, كما حتث البلدية على �سرورة اال�ستخدام ال�سحيح 
اإعاقة  اأو  امل���زدوج,  ال��وق��وف  ع��دم  م��ن خ��الل  العامة  للمواقف 
حركة ال�سري بالوقوف خلف املركبات اأو يف االأماكن املخ�س�سة 
الوقوف خلف  اأو  املخططة,  اأو  املمنوعة  املناطق  اأو  للحافالت 

حاويات القمامة وغريها من ال�سلوكيات.

موارد ال�شارقة تطرح براجمها التدريبية والتاأ�شي�شية ل�شهر 
يناير للعام القادم2022  ملوظفي حكومة ال�شارقة

�شاحي خلفان ي�شيد بجهود خمتلف الفرق يف 
الت�شدي لعمليات تهريب املخدرات واإحباطها

•• ال�شارقة -الفجر:

تنفذ دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة �سل�سلة براجمها التدريبية و التاأ�سي�سية 
ال�سارقة  ت�ستهدف موظفي حكومة  والتي  القادم  يناير  ل�سهر  االإلكرتونية 
واملنطقة  الو�سطى  واملنطقة  ال�سارقة  االإم��ارة يف  ومناطق  من جميع مدن 

ال�سرقية. 
وتعقد الدائرة 30 برناجماً تدريبياً و تاأ�سي�سياً بنظام »التدريب عن بعد« 

.Microsoft Teams  با�ستخدام برنامج
الفعال  التوا�سل  اأ�سا�سيات   , للمحا�سبة  ال��ع��ام  االإط���ار   : ال��ربام��ج  وت�سمل 
بناء  االإب��داع��ي��ة يف  ال��ق��ي��ادة   , االأول��ي��ة  االإ���س��ع��اف��ات  لتقدمي خدمة متميزة, 
التطوير  الفعالة,  والقيادة  امل�ستقبل  ادارة  ال��ق��رار,  اتخاذ  العمل,  عالقات 
املوؤ�س�سات  ق���ادة  ودور  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  املختلفة,  وم��راح��ل��ه  امل��وؤ���س�����س��ي 
احلكومية, تطبيقات �سيجما يف تطوير االآداء املوؤ�س�سي, احلوكمة املوؤ�س�سية, 
فن  اال�سطناعي,  للذكاء  االإم����ارات  ا�سرتاتي�جي�ة  اجلماعي,  العمل  ادارة 

�سغوط  الذاتية,  الطاقة  وتطوير  النجاح  هند�سة  ال�سغط,  حتت  العمل 
العمل وتربية االأبناء , ادارة التغيري واالبتكار يف العمل, اعداد وثائق التميز 
وامل�ساركة يف جوانب االأداء احلكومي املتميز, تطوير بيئة ابتكارية يف العمل, 
التعامل مع كبار  اتكيت وبروتوكوالت  الفعالة ودعم اتخاذ القرار,  القيادة 
ال�سلوكية  امل��ه��ارات  تنمية  الر�سمي,  الناطق  ق���درات  تطوير  ال�سخ�سيات, 
الغا�سب,  العميل  مع  التعامل  الغري,  اإىل  اخلدمات  تقدمي  يف  واالإتيكيت 
يف  ال��ب��ي��ان��ات  وحتليل  اال�سطناعي  ال��ذك��اء   ,MARC االآل��ي��ة  الفهر�سة 
الهياكل  اع���داد  يف  والتطبيقية  العلميه  املعايري  التنفيذية,  ال�سكرتارية 
موازنات  واع����داد  الب�سرية  امل����وارد  تخطيط  الهيكلة,  واع����ادة  التنظيمية 
 , املوازنات  اإعداد   , الفعاليات  اإدارة  العائد, االحرتافية يف  التدريب وقيا�س 

ادارة ال�سالمة املهنية يف اعمال املخازن والتعامل اليدوي.
وتنفذ الربامج االإلكرتونية يف اإطار خطط الدائرة لتوفري فر�س تطوير 
منها خللق كفاءات  �سعياً  االإل��ك��رتوين وذل��ك  التدريب  امل��ه��ارات من خ��الل 

حكومية تواكب تطورات العمل وت�سهم يف رفع كفاءة موظفي احلكومة .

متديد فرتة تخفي�س قيمة املخالفات املرورية 
يف عجمان حتى تاريخ 14 يناير املقبل

•• عجمان- وام: 

قيمة  تخفي�س  ف��رتة  متديد  عن  عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
والنقاط  واإل��غ��اء ح��ج��زامل��رك��ب��ات  امل��ئ��ة  50 يف  بن�سبة  امل��روري��ة  امل��خ��ال��ف��ات 

املرورية, حتى تاريخ 14 يناير 2022.
وينطبق ذلك على جميع املخالفات املرورية املرتكبة يف اإمارة عجمان قبل 

تاريخ 21 نوفمرب 2021 با�ستثناء املخالفات امل�سددة.
قيمة  تخفي�س  ف��رتة  متديد  اأن  عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  وذك��رت 
وتخفيف  اجلمهور  الإ�سعاد  عجمان  �سرطة  جهود  �سمن  ياأتي  املخالفات 
املخالفات  وت�سديد  اأو�ساعهم  لت�سوية  عليهم  والت�سهيل  عنهم,  االأع��ب��اء 

املرورية املرتاكمة.
ودعت القيادة العامة ل�سرطة عجمان جميع ال�سائقني اإىل اال�ستفادة من 
الذكي  التطبيق  خ��الل  من  املخالفات  دف��ع  يف  للتخفي�س  املحددة  الفرتة 
بقواعد  االل��ت��زام  ���س��رورة  م��ع  عجمان,  �سرطة  وتطبيق  الداخلية  ل���وزارة 

ال�سالمة املرورية متمنية ال�سالمة للجميع.

•• اأبوظبي -وام:

خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  اأ�ساد 
متيم, نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن 
العام يف دبي, رئي�س جمل�س مكافحة 
الدولة,  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل����خ����درات 
الطيبة  والنتائج  الكبرية  باجلهود 
العام  خ���الل  املجل�س  حققها  ال��ت��ي 
وتوجه  ال�سابقة,  واالأع���وام  اجل��اري 
اأع�ساء  ك��اف��ة  اإىل  بال�سكر  معاليه 
املنبثقة  الفرعية  واللجان  املجل�س, 
اإخال�سها  على  العمل  وف���رق  م��ن��ه, 
اأ�ساد  كما  دوره���ا,  اأداء  يف  وتفانيها 
املن�ساآت  ح���م���اي���ة  ب���ج���ه���از  م��ع��ال��ي��ه 
اعرتا�س  يف  وال�����س��واح��ل  احل��ي��وي��ة 
واإحباط  املخدرات  تهريب  خطوط 

عمليات التهريب املختلفة.
والتقدير  ال�����س��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  ووج����ه 
املخدرات  مكافحة  ف���رق  ك��اف��ة  اإىل 
الكبرية  اجل���ه���ود  ع��ل��ى  ب���ال���دول���ة, 
�سخمة  �سبطيات  عن  اأثمرت  التي 
م��ن امل��خ��درات ال��ت��ي ك��ان��ت �ستدخل 
م�����وؤك�����داً  م�������وؤخ�������راً,  ال�����دول�����ة  اإىل 
�ستقف  املكافحة  اأج��ه��زة  اأن  معاليه 
االإجرامية  املحاوالت  لكل  باملر�ساد 
ل��ت��ه��ري��ب وت���روي���ج امل����خ����درات عرب 
ك���اف���ة م��ن��اف��ذ ال����دول����ة ع��ل��ى م���دار 
اأمام  ال�ساعة, مما ي�سكل �سداً منيعاً 
ت�ستهدف  التي  املجرمة  الع�سابات 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 

ت����روؤ�����س معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
االج���ت���م���اع ال��ت��ا���س��ع ل��ل��ع��ام اجل����اري 
اليوم  �سباح  عقد  الذي  2021م, 
بح�سور  امل����رئ����ي,  االت�������س���ال  ع����رب 
ال�سويدي,  ع��ب��داهلل  �سعيد  العميد 
ملكافحة  العامة  االإدارة  ع��ام  م��دي��ر 
امل��خ��درات االحت���ادي���ة, ن��ائ��ب رئي�س 
الوطنية  اللجان  وروؤ���س��اء  املجل�س, 
وعدد  املجل�س,  م��ن  املنبثقة  العليا 
امل�����س��وؤول��ني وم��دي��ري مكافحة  م��ن 

املخدرات بالدولة.
القانوين  االإط����ار  املجل�س  ون��اق�����س 

واخلطة  املخدرات  مكافحة  ملجل�س 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
من   /3/ امل��������ادة  وف�����ق  امل�����خ�����درات 
امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي رق��م 30 
مكافحة  ب�������س���اأن   2021 ل�����س��ن��ة 
العقلية,  وامل���وؤث���رات  امل��خ��درة  امل���واد 
واط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ج��ه��ود جهاز 
وال�سواحل  احليوية  املن�ساآت  حماية 
اإح����ب����اط  امل�������س���ل���ح���ة يف  ب�����ال�����ق�����وات 
للدولة,  امل��خ��درات  تهريب  عمليات 
التهريب  خطوط  اع��رتا���س  و�سبل 
والتن�سيق  التعاون  واأث��ر  البحرية, 

مكافحة  وح�����دات  م���ع  امل��ع��ل��وم��ات��ي 
ا�ستعر�س  الدولة. كما  املخدرات يف 
امل��ج��ل�����س ال��ن�����س��رات ال��دول��ي��ة حيال 
بع�س النباتات املخدرة واالإجراءات 
ال�����الزم�����ة ح���ي���ال���ه���ا. واط����ل����ع على 
اإح�����س��ائ��ي��ة ع����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
لربنامج  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة  ال�������دورات 
العامة  ل���ل���ق���ي���ادة  ال���ت���اب���ع  ح���م���اي���ة 
املجل�س عدًدا  وناق�س  دبي.  ل�سرطة 
من املوا�سيع االأخرى املدرجة على 
ج����دول اأع���م���ال���ه وات���خ���ذ ال���ق���رارات 

الالزمة ب�ساأنها.

فعاليات ريا�شية وثقافية يف املخيم ال�شتوي لطلبة اأكادميية �شرطة دبي

ل�سرطة  اال�سرتاتيجية  التوجهات 
الداخلي  امل��ج��ت��م��ع  ب��اإ���س��ع��اد  دب����ي 
القدرات  يف  واالبتكار  واخل��ارج��ي, 
تنظيم  ع���رب  ل��ل��ط��ل��ب��ة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 

ل���ت���ك���ون االأك����ادمي����ي����ة ب���ذل���ك من 
ال�سبق  و���س��اح��ب��ة  امل��ب��ادري��ن,  اأول 

للم�ساركة يف هذه احلملة.
واأ�����س����اد م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل 

االأكادميية  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  القائد 
ال�ستوي  امل��خ��ي��م  اإن  وال���ت���دري���ب, 
ي����خ����دم ت����وج����ه����ات �����س����رط����ة دب����ي 
الداخلي,  جم��ت��م��ع��ه��ا  اإ����س���ع���اد  يف 

لرت�سيخ  اهلل" ,  "رعاه  دب��ي  حاكم 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
اأكدت  كما  واحدة  �سياحية  كوجهة 
اخلم�سني,  م�����ب�����ادئ  ذل������ك  ع���ل���ى 

اأن�سطة ريا�سية وتوعوية وجل�سات 
حوارية وثقافية.

ال��ل��واء الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه, ق���ال 
ف��ه��د, م�ساعد  ب���ن  اأح���م���د  حم��م��د 

خ���ل���ي���ف���ة امل����������ري, ال����ق����ائ����د ال����ع����ام 
الثانية  بالن�سخة  دب����ي,  ل�����س��رط��ة 
وبالتجهيزات  ال�����س��ت��وي,  للمخيم 
والتنظيم اجليد, خا�سة واأنه يلبي 

•• دبي -وام:

����س���ه���دت ال���ن�������س���خ���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
اأكادميية  لطالب  ال�ستوي  املخيم 
���س��رط��ة دب���ي مب��ن��ط��ق��ة ح��ت��ا وادي 
وترفيهية  ريا�سية  فعاليات  ه��ب, 
ا�ستقطبت  م���ت���ن���وع���ة,  وث���ق���اف���ي���ة 
يف  م�ساهري  من  مميزة  م�ساركات 
الريا�سة واالإع���الم وال���رتاث, كما 
لالطالع  ف��ر���س��ة  الطلبة  منحت 
على جتارب ناجحة ومتميزة عرب 
ال�سري  م���ن حم���ا����س���رات  ���س��ل�����س��ل��ة 

الذاتية قدمها �سيوف املخيم.
ال�ستوي  امل���خ���ي���م  ان����ط����الق  ج�����اء 
الأجمل  الثانية  للحملة  ا�ستجابة 
اأطلقها  ال���ت���ي  ال����ع����امل,  يف  ���س��ت��اء 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

ومهاراتهم  الطلبة  ق��درات  وي��ربز 
مهمة  ج��وان��ب  وينمي  الريا�سية, 
من �سخ�سياتهم, مبا ينعك�س على 
وعملهم  االأك���ادمي���ي���ة,  درا���س��ات��ه��م 

الوظيفي م�ستقبال.
واأك�����د ���س��ع��ادة ال���ل���واء غ��ي��ث غامن 
�سرطة  اأكادميية  ال�سويدي, مدير 
دب������ي, ح���ر����س االأك����ادمي����ي����ة على 
باأجوائها  ح��ت��ا  م��ن��ط��ق��ة  اخ���ت���ي���ار 
ملا  للمخيم,  مقرا  لتكون  الرائعة 
تتميز به املنطقة من تنوع جغرايف 
عالية,  ���س��ي��اح��ي��ة  ق��ي��م��ة  مي��ن��ح��ه��ا 
النقي  وهوائها  ووديانها  بجبالها 
ومعاملها  الطبيعية  وحم��م��ي��ات��ه��ا 
ال���رتاث���ي���ة, وه����و م���ا ي���ع���زز ال����روح 

االإيجابية للطلبة.
من جهته اأو�سح اللواء ال�سويدي, 
ع�����ددا من  ا���س��ت�����س��اف  امل��خ��ي��م  اأن 
اللواء  �سعادة  , منهم,  ال�سخ�سيات 
املن�سوري,  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري 
ل�سوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د 
ال���ب���ح���ث اجل����ن����ائ����ي, وال��������ذي زار 
امل��خ��ي��م ب�����س��ح��ب��ة ع����دد م���ن كبار 
هذه  يف  للم�ساركة  ال�سخ�سيات, 
الطالب  م��ع  والتوا�سل  الفعالية 
�سعادة  املخيم  زار  كما  والطالبات, 
القدو�س عبد  الدكتور عبد  اللواء 
القائد  م�ساعد  العبيديل,  ال��رزاق 
ال��ع��ام ل�����س��وؤون ال��ت��م��ي��ز وال���ري���ادة, 
مبحا�سرة  الطلبة  ���س��ارك  وال���ذي 
دبي  ل�سرطة  التميز  م�سرية  حول 

وا�ست�سراف امل�ستقبل,.

العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008463 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه املوؤ�س�سة البجليكية ل�سناعة االأملونيوم و الزجاج , العنوان : 9400880
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/11/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�سالح احلرية لتجارة الزجاج و االأملونيوم , بالتايل:
ن�س احلكم

قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري :
األف  وع�سرون  “ثالثة  درهم   23533.40 مبلغ  للمدعية  توؤدي  باإن  عليها  املدعى  اإلزام 
5%من تاريخ  القانونية بواقع  واأربعون فل�س“, والفائدة  وخم�سمائة وثالثة وثالثون درهم 
اأال يجاوز اأ�سل الدين. واإلزام املدعى عليه بالر�سوم  17/10/2021 وحتى متام ال�سداد على 

وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما غري قابال لال�ستئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0037411
اخطار عديل للوفاء مببلغ 12000 درهم

املخط�ر/ ال�سيد ال�سيد مو�سى ح�سني , اجلن�سية - م�سر ويحمل بطاقة هويه رقم 784196998263931
العنوان / ال�سارقة  - هاتف رقم / 0505663217

A15914083 املخطر اإليه / ابراهيم حممد احمد حممد ابو زيد , اجلن�سية - م�سر يحمل جواز �سفر رقم
الع�وان/ دبي - الرباحه -  هاتف رقم / 0525703312

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ )12,000( درهم
املخطر اإليه حرر �سيكات للمخطر مببلغ )12,000( درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه 
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املدعى ل�سرف ال�سيكات اإال اأنه ارتد تبني ان احل�ساب مغلق وبيان ال�سيكات كالتايل:

رقم ال�سيك 000045 مببلغ 4000 درهم وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
رقم ال�سيك 000039 مببلغ 8000 درهم وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى,
لذلك , 

فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية 
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به

وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70608 العدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
اعالن بالن�شر 

 10091/2021/207 تنفيذ جتاري  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سده /1 - راجي�س كومار كري�سناجمهول حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ�سانكاتيل �سوندار ا�سواران

بدفع  والزامك�م  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�م  اأقام  قد 
التنفيذاأو  574181.08 درهم  اىل طالب  به وقدره  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية  االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة 
من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك�م 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

ف��ق��د امل���دع���و / م���د ف����اروق 
ب�����اب�����رى غ���������ازى ب�����اب�����رى , 
ب����ن����غ����الدي���������س اجل���ن�������س���ي���ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )BL0830888(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0564518416

فقدان جواز �شفر
�ساجده   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�ساجاهان ميه , بنغالدي�س   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BF0434626( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0554819304

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ك���م���ال م���ي���اه حم���م���د عامل 
اجلن�سية  بنغالدي�س  م��ي��اه, 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )BM0000497(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0564518416

فقدان جواز �شفر
دى  ام   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ل���ي���ت على  ل���ي���اق���ت ح�������س���ني 
بنغالدي�س     , ب��ي��ب��ارى  اك����رب 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )BE0318730(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0507811050

فقدان جواز �شفر
يا�سني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل�����غ�����رب   , امل�����ع�����ل�����م  ول���������د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )tp6295816( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0543215167

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / ماني�س مرار 
نيبال     , م�����رار  ب������ادان  رام 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )10826086( رق�����م 
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Date 31/ 12/ 2021  Issue No : 13431
Dubai Courts of First Instance

Notification of Judgment by Publication
Case No. 16/2021/1172 - Commercial Summary Jurisdiction
Heard before Second Commercial Summary Jurisdiction Circuit no. 12
Case Subject - First : To refer the claim to the supervising judge for an opinion if your justice or the 
supervising judge, as the case may be, sees that this claim met the conditions to issue the payment order 
or not. Second: To order the two defendants, severally and jointly, to pay the plaintiff bank an amount 
of AED 759,669.75 (Seven Hundred Fifty-Nine Thousand Six Hundred Sixty Nine UAE Dirhams and 
Seventy Five Fils) plus the legal interest of 12% for damages incurred by the bank applying for the 
order due to the failure and procrastination of the respondent to pay the payable amount.
Third: To order the two defendants, severally and jointly, to pay the costs, expenses and attorney fees.
Fourth: To include the judgment in the immediate execution without bail.
Plaintiff : Al Hilal Bank PJSC
Address UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, Abu Dhabi Commercial Bank Building, Flat 2, Silicon 
Oasis, Yassir.Ahmed@adcb.com, Yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com, Makani: 1366976169
Represented by: Ali Ismail Ibrahim Al Jarman
The Notified parties : 1- Matosian General Trading (L.L.C), Capacity : Defendant
2- Laila Matosian Vishajan, Capacity: Defendant
Notification Subject : We notify you that the court has ruled in its session held on 238-2021 in the 
aforementioned case in favour of Al Hilal Bank PJSC to order the two defendants jointly to pay the 
plaintiff an amount of AED 759669.75 plus its interest of 5% per um from the claim date until full 
payment and or ed them to pay the costs and one thousand dirhams as attorney fees, and rejected all 
other claims. This judgment was issued as if in presence. It is subject to appeal within thirty days from 
the next day of the publication of this notification. This judgment was issued in the name of H.H. Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai. It was read publicly.
Prepared by : Abdulla Hassan Khalfan Abdulla
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DUBAI COURTS
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•• اأبوظبي-وام:

االأجواء االحتفالية مبنا�سبة  طغت 
ع���ي���د امل����ي����الد وراأ���������س ال�����س��ن��ة على 
�سهدها  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م�����س��ه��د 
2020 دبي خالل االأ�سبوع  اإك�سبو 
امل����ا�����س����ي, ف��ي��م��ا ي���وا����س���ل احل����دث 
يف  ملحوظة  زي���ادة  ت�سجيل  العاملي 
اأف�سل  تطبيق  و�سط  الزيارات  عدد 
اإج�����راءات ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة من 
وكالة  وت�ستعر�س  "كوفيد-".19 
تقرير  يف  "وام"  االإم�������ارات  اأن���ب���اء 
الفعاليات  اأ�سبوع" اأبرز  يف  "اإك�سبو 
وامل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي ���س��ه��ده��ا احلدث 

العاملي يف اأ�سبوعه الثالث ع�سر.

- ر�أ�س �ل�سنة و�مليالد
ال��غ��ام��رة ومظاهر  ال��ب��ه��ج��ة  ع��ّم��ت 
امليالد  بيوم عيد  املتميزة  االحتفال 
دبي,   2020 اإك�سبو  موقع  اأرج���اء 
التي  امل��ت��ن��وع��ة  الفعالية  و���س��اه��م��ت 
اآالف  بتوافد  املنا�سبة  بهذه  اأقيمت 
الدولة وخارجها  داخ��ل  ال��زوار من 
حتول  ال��ذي  العاملي  احل��دث  موقع 

اإىل م�ساحة مبهرة مفعمة باالأجواء 
االحتفالية واأ�سكال الزينة املختلفة, 
موفرا فر�سة نادرة اللتقاط ال�سور 
الرتفيهية  بالعرو�س  واال�ستمتاع 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ج��ذب��ت ال������زوار من 

جميع الفئات واالأعمار.
هذا وتتوا�سل التح�سريات يف كافة 
ا�ستعدادا  ال��ع��امل��ي  احل����دث  اأرج������اء 
امليالدية  ال�سنة  راأ�����س  الح��ت��ف��االت 
حيث تقرر اأن تكون االأبواب مفتوحة 
5 فجراً,  يف ليلة االحتفال حتى ال� 
فيما ت�ستقبل االأجنحة زوارها حتى 

الرابعة �سباحاً من الليلة ذاتها.
واأروقته  اإك�����س��ب��و  ����س���وارع  و���س��ت��ك��ون 
با�ستقبال  م�����س��غ��ول��ة  زواي������اه  وك����ل 
�ستعمر  وق����ت  يف  اجل����دي����د,  ال���ع���ام 
�ستكون  بينما  متنوعة,  باحتفاالت 
اإك�سبو  قلب  حيث  ال��و���س��ل,  �ساحة 
2020 دبي, هي املحطة الرئي�سية 
الفعاليات  ك���اف���ة  حت��ت�����س��ن  ال���ت���ي 
ال�ستقبال  التنازيل  وال��ع��د  املبهرة, 
القبة  �ست�سهد  حيث  اجلديد,  العام 
املفتوحة على الف�ساء, �سقوط كرة 
ع��م��الق��ة م���ن ال�����س��م��اء اأم�����ام اأعني 

ال����زوار اإي���ذان���اً مب��ي��الد ع��ام جديد, 
املكان  ���س��م��اء  ف��ي��ه  �ست�ساء  وق���ت  يف 
امل���ذه���ل���ة, التي  ال���ن���اري���ة  ب���االأل���ع���اب 
الثالثة  ال�ساعة  مت��ام  يف  �ستنطلق 

فجراً.
اإك�سبو  زوار  ج��م��ي��ع  م���ن  وُي��ط��ل��ب 
اأعمارهم  تبلغ  الذين  دبي,   2020
اإبراز ما يثبت  فوق,  فما  عاماً   18

�سلبية  نتيجة  اأو  التطعيم  تلقيهم 
تتجاوز  ال  اآر«  ���س��ي  »ب����ي  ل��ف��ح�����س 
موعد  م�����ن  ����س���اع���ة   72 م���دت���ه���ا 
ذل����ك,  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال������زي������ارة. 
ف����اإن م��وق��ع احل����دث ال����دويل مزود 
ويطلب  متطورة,  تعقيم  مبحطات 
من الزوار تطبيق اإجراءات التباعد 

وارتداء الكمامات.

- منا�سبات وطنية..
بيومها  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال��وط��ن��ي 
�سهد عرو�سا ثقافية ج�سدت  الذي 
�ساحة  يف  االأ���س��ي��ل  املغربي  ال���رتاث 
واأماكن  امل��غ��رب��ي  ال��و���س��ل واجل��ن��اح 
كما  احل���������دث,  م����وق����ع  يف  اأخ���������رى 
بيومها  النيجر  جمهورية  احتفلت 

وقدمت  الو�سل  �ساحة  يف  الوطني 
وا�ستعرا�سية  مو�سيقية  ع��رو���س��ا 
ال���ت���ي جت�سد  االأمن�������اط  مب��خ��ت��ل��ف 
لهذا  الثقافية  واجل����ذور  التقاليد 

البلد الواقع يف غربي اأفريقيا.
- زوار.. �سجل "اإك�سبو2020 دبي" 
افتتاحه  منذ  زيارة   8,067,012
وحتى  املا�سي  اأكتوبر  من  االأول  يف 
حقق  حيث  اجل��اري,  دي�سمرب   26
 899 اأكث من  اأ�سبوعه االأخري  يف 
األف زيارة و�سط اإجراءات احرتازية 
فريو�س  انت�سار  من  للحّد  م�سّددة 
ك��م��ا و���س��ل ع���دد الزيارات  ك���ورون���ا, 
الرقمية  املن�سات  االفرتا�سية عرب 
ل� "اإك�سبو2020 دبي" 37 مليونا 

للفرتة نف�سها.
يف  ال�سباب  جناح  اأطلق  ال�سباب..   -
من  العديد  دب��ي«   2020 »اإك�سبو 
تر�سيخ  هدف  تعك�س  التي  املبادرات 
الروابط الثقافية لل�سعوب وتاأ�سيل 
بينها  وم��ن  ال�سباب,  بني  العالقات 
م���ب���ادرة »ال��ع��الق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة بني 
وال�سوداين«,  االإم����ارات����ي  ال�����س��ب��اب 
التي بحثت يف الروابط وامل�سرتكات 

التي جتمع بني البلدين.
لكافة  من�سة  ال�سباب  ج��ن��اح  وي��ع��د 
املرتبطة  وامل���������س����اري����ع  امل������ب������ادرات 
العامل  يف  ال�سباب  باإ�سراك ومتكني 
وعر�س  مب���واه���ب���ه���م  واالح����ت����ف����اء 
جت��ارب��ه��م وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 
ال�سعار  �سمن  وذل��ك  م�ساهماتهم, 
دبي   2020 الإك�����س��ب��و  ال��رئ��ي�����س��ي 

»توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل«.
مركز  ن��ظ��م   .. ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة   -
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف دائ����رة 
اأبوظبي,  يف  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
لغة  »العربية  بعنوان  ثقافية  خلوة 
جتربة  على  ال�سوء  �سلطت  حياة«, 
التي  وم�سروعاته  وبراجمه  املركز 
العربية,  باللغة  للنهو�س  اأطلقها 
وف��ت��ح��ت اآف�����اق ال��ن��ق��ا���س واحل�����وار؛ 
اآل���ي���ات عمل  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف و���س��ع 
ال�سباب,  ج��ي��ل  ت��دع��م  م�ستقبلية 
وتن�سجم يف الوقت ذاته مع تطلعات 

املركز واأهدافه.
- اال�ستمطار.. اأعلن املركز الوطني 
اإق�����ام�����ة حفل  ل�����الأر������س�����اد م����وع����د 
االإعالن عن امل�ساريع احلا�سلة على 

برنامج  من  الرابعة  ال���دورة  منحة 
اال�ستمطار  علوم  لبحوث  االإم��ارات 
وال������ذي ي��ن��ظ��م حت���ت رع���اي���ة �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
االإمارات  , يف جناح  الرئا�سة  �سوؤون 
2020 دبي« يوم  مبعر�س »اإك�سبو 

اخلمي�س 13 يناير 2022.
املندو�س  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
الوطني  ل���ل���م���رك���ز  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
االإعالن  حفل  اإق��ام��ة  اإن  ل��الأر���س��اد 
منحة  على  احلا�سلة  امل�ساريع  عن 
ال�����������دورة ال����راب����ع����ة م�����ن ب���رن���ام���ج 
اال�ستمطار  علوم  لبحوث  االإم��ارات 
�سمن حدث عاملي مهم مثل اإك�سبو 
2020 دبي, توؤكد اأهمية الربنامج 
وم��ك��ان��ت��ه ال��دول��ي��ة امل��رم��وق��ة التي 
اك��ت�����س��ب��ه��ا ع���ل���ى م������دى ال��������دورات 
التي  واإجن���ازات���ه  ال�سابقة,  ال��ث��الث 
االأفكار  ودع��م  ا�ستقطاب  يف  متثلت 
وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة وامل��ب��ت��ك��رة يف 
للتبني  والقابلة  اال�ستمطار  جمال 
تعاين  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  والتطبيق 

�ُسّح املياه.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

الأنها متتلك التوازن املثايل بني املغامرة وال�سفاء, والثقافة واحلداثة, والنمو 
اأ�سبحت فانواتو ر�سميا رابع   اإىل اال�ستثمار,  واال�ستدامة. وتنتقل من املغامرة 
بناء ج�سر من  اإىل  تهدف   2020 اأك�سبو  وم�ساركتها يف  العامل,  دول يف  اأ�سعد 
جميع  يف  املختلفة  لقطاعاتها  وال��رتوي��ج  امل�ساركة  ال��دول  وب��ني  بينها   املعرفة 
املجاالت ال�سياحة والنقل والتنمية امل�ستدامة واال�ستثمار يف الزراعة وال�سناعة 

والتجارة.
يقع جناح فانواتو يف منطقة التنقل باأك�سبو 2020, وجمرد اأن تطاأ قدم الزائر 
اإىل داخل اجلناح �سيكت�سف اأن الت�سميم اهتم بامل�ساحات الوا�سعة امل�ستوحاة من 
ال�سا�سعة من الف�ساء اخلارجي, فتعد من الدول  موقعها اجلغرايف وامل�ساحات 
جلبل  موطناً  وكونها  الطبيعية  ومواردها  اخلالبة  الطبيعة  على  تعتمد  التى 
يا�سور اأحد اجلبال الربكانية الن�سطة التى ميكن الو�سول اإليها, وكونها دولة 
جزيرية ومتتلك ما يزيد عن 80 جزيرة جماورة فطبيعتها تختلف من مكان 
ويكت�سف  املختلفة,  والثقافة  الطبيعة  وروائ��ع  باملغامرات  عامرة  وكلها  الأخ��ر, 
الزائر اأن وجودها يف الهادي ذو املياه الزرقاء الرائعة ومواقع الغو�س والرباكني 
الن�سطة, مما يجذب ال�سياح لزيارتها وممار�سة الريا�سة املختلفة من الغو�س 
والتزلج على املياه واال�ستمتاع بالطبيعة والزراعة املتنوعة, كما اأن هذه اجلزر 
من تقام فيها مغامرات يف الهواء الطلق, والتعرف اإىل احلياة الربية والبحرية 

العمالق,  الهند  جوز  �سرطان  مثل  ن��ادرة,  حيوانات  على  حتتوي  التي  الوافرة 
واأبقار البحر, والثعالب الطائرة مما يروق لل�سياح والزائرين.

اأكث  اأك�سبو بعر�س تاريخها وتعدد ثقافاتها التى بلغت  اهتم جناح فانواتو يف 
كما  لها,  والتابعة  املتناثرة  اجل��ز  �سعوب  متار�سها  حية  ولغة  ثقافة   145 من 
ي�ستعر�س اجلناح الرتاث والتقاليد والعادات, من خالل عر�س جمموعة من 
املنحوتات واملج�سمات والتماثيل اخل�سبية, وهيكل م�سغر لربج القفز اخل�سبي 
ملرحلة  وو�سل  بلغ  قد  ال�ساب  اأن  على  احياناً  للتعبري  القفز  طقو�س  ملمار�سة 
ال�سباب, وهذه الطقو�س املحلية التى يزاولها املجتمع يف فانواتو ت�سكل الفلكلور 
حياتهم  م��ن  حيوي  كجزء  واملو�سيقى  واالأغ����اين  الرق�سات  يف  املتمثل  املحلي 
مفعم  ب�سكل  اجلماعية  احلفالت  يحيي  فانواتو  يف  املجتمع  اأن  حيث  اليومية, 
ال��والدة وهذه ال�سعادة  اأو  ال��زواج  باحلياة والبهجة وال�سرور, خا�سة يف حفالت 

تنت�سر ب�سكل جمعي ومبمار�سة وثقافة نوعية.
عر�س  حيث  للدولة,  اال�سرتاتيجية  اخلطة  عن  اك�سبو  يف  فانواتو  جناح  عرب 
لوحات اإر�سادية ومعلوماتية عن اأهم ما ياتي من تخطيط للم�ستقبل يف لوحة 
ركزت على مفهوم النقل واخلدمات اللوج�ستية, وجاء تو�سيح حتت هذا العنوان 
قطاع  بتح�سني  املنطقة  ال�ستثمارات  ا�سرتاتيجياً  فانواتو  ا�ستهداف  اإىل  ي�سري 
النقل واخلدمات اللوج�ستية فتح�سني البنية التحتية وروابط النقل اأمر حيوي 
الإن�ساء نواة اقت�سادية حيث يخلق النمو يف هذه القطاعات فر�س عمل ووظائف 

تزيد من دخل الفرد وتعم الفائدة على املجتمع والدخل القومي للدولة.

ي�سم جناح فانواتو يف اأك�سبو العديد من التماثيل اخل�سبية املنت�سرة يف ارجاء 
واإمن��ا جاء معرباً عن  بالت�سريح اجل�سدي  النحت غري ملتزم  واإن كان  اجلناح, 
امل��ع��رو���س حتته  وج���ود ف��ن النحت على اخل�سب واالأح���ج���ار, وك��ل من���وذج م��ن 
اإىل وجود كمية  معلومات عن التمثال وتاريخ تنفيذه والهدف منه, باالإ�سافة 
هائلة من االأواين والتى جت�سد الرتاث والثقافة معرو�سة يف �سناديق زجاجية 
ل�سعب  اليومية  باحلياة  والتعريف  الرتويج  اأج��ل  من  للجناح  خ�سي�ساً  جلبت 
فانواتو, ويعترب اجلناح من االأجنحة املفتوحة والتى تقلل من املمرات والغرف 
لي�ستمتع الزائر بالروؤية الب�سرية لكل حمتويات اجلناح واملقتنيات التى وردت 
مل�ساهدتها, واجلدران علق عليها لوحات مميزة لوجوه ال�سعب الفانواتو للتعرف 
على ال�سكل واملالب�س التقليدية التى كان لها الن�سيب يف متثال و�سع يف ركن 
ممر  يتو�سط  امل��ع��دن  م��ن  ومت��ث��ال  التقليدية,  املحلية  امل��الب�����س  م��رت��دي  مميز 
وا�سري اإليه بتف�سيالت باللغة العربية واالإجنليزية للتعرف عليه واال�ستمتاع به 
واالإبداع الذي نحت به, ومن املنحوتات املهمة التى �سلط اجلناح ال�سوء عليها 
طبل التامتام املعروف حملياً وهو على �سكل ا�سطوانة وينحت من جذع ال�سجرة 

ويحيط به وجوه منحوتة ترمز اإىل احلالة االجتماعية الأفراد املجتمع. 
ويعترب جناح دولة فانواتو من االأجنحة املهمة التى نن�سح اجلمهور بزيارتها, ملا 
حتتوية من مقتنيات ومناذج من اأر�س الواقع لتعرب عن ثقافتها وتاريخها واأهم 
مناطق ال�سياحة فيها, باال�سافة للفعاليات االجتماعية التى ميار�سها املجتمع 

با�ستمرار مل�ساركة ال�سعادة والبهجة ب�سكل اجتماعي متفرد 

جناح فانواتو يروج لل�شياحة والتنقل والتنمية امل�شتدامة يف اأك�شبو 2020 

اإك�شبو يف اأ�شبوع .. االأجواء االحتفالية بامليالد وراأ�س ال�شنة تت�شدر امل�شهد

•• عجمان - وام:

اأنهت القيادة العامة ل�سرطة عجمان ا�ستعداداتها لتنظيم 
احلركة املرورية وتاأمني االحتفاالت براأ�س ال�سنة اجلديدة 
تقام يف مناطق  والتي  لها,  امل�ساحبة  والفعاليات   2022

خمتلفة من اإمارة عجمان.
املطرو�سي مدير عام  �سيف  اهلل  العميد عبد  �سعادة  وق��ال 
خطة  اع��ت��م��دت  ع��ج��م��ان  ���س��رط��ة  اإن  ال�سرطية  العمليات 
اإ�سافة  االإم��ارة,  املرورية يف طرق  لتنظيم احلركة  �ساملة 
منطقتي  يف  لالحتفاالت  امل�ساحبة  الفعاليات  تاأمني  اإىل 

الكورني�س والزوراء, وجميع املناطق ال�سياحية يف االإمارة, 
االإج����راءات  وت��ع��زي��ز  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية  ل�سمان 
االأمنية. واأ�ساف اأن �سرطة عجمان �ستقوم بتكثيف وتوزيع 
ال���دوري���ات امل���روري���ة ودوري�����ات اأم�����ان, ودوري�����ات ال�سرطة 
ويف  الرئي�سية  ال��ط��رق��ات  على  ال�سري  ورق��ب��اء  ال�سياحية 
التجمعات  واأم��اك��ن  الت�سوق  وم��راك��ز  ال�سياحية  املناطق 
التواجد  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك  االإم�������ارة,  م��ن��اط��ق  ويف خم��ت��ل��ف 
اجلمهور  ال��ت��زام  ومتابعة  االزدح���ام,  ت�سكل  ومنع  االأم��ن��ي 
انت�سار  م��ن  للحد  وال��وق��ائ��ي��ة  االح���رتازي���ة  ب����االإج����راءات 
على  حر�ست  عجمان  �سرطة  اأن  واأك���د  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س 

ب��االإج��راءات االحرتازية  توعوية لاللتزام  اإع��داد حمالت 
على  انت�سار فريو�س كورونا, م�سدداً  والوقائية للحد من 
اأهمية لب�س الكمام واحلفاظ على م�سافة التباعد ل�سمان 
�سالمة اجلمهور, باالإ�سافة حلملة �سد ا�ستخدام االألعاب 
النارية من قبل االأ�سخا�س واالأطفال ملا فيها من تهديد 
عبد  العميد  �سعادة  ودعا  املجتمع.  اأف��راد  و�سالمة  ل�سحة 
عموماً  املركبات  و�سائقي  اجلمهور  املطرو�سي  �سيف  اهلل 
االإج����راءات  وات��ب��اع  وامل����رور,  ال�سري  بقوانني  االل��ت��زام  اإىل 
االحرتازية للوقاية من كوفيد 19, متمنياً اإجازة �سعيدة 

مكللة باأجواء ملوؤها االأمن وال�سالمة للجميع.

�شرطة عجمان تكمل ا�شتعداداتها ال�شتقبال العام اجلديد

•• دبي-الفجر:

املجتمع,  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  الرحمن  عبد  معايل  زار 
 2020 اإك�سبو  "اال�ستدامة" مبعر�س  منطقة  يف  �سنغافورة  جمهورية  جناح 
اأحدث  ويعر�س  امل�ستقبل«,  الرعاية..  »الطبيعة..  �سعار  يج�سد  وال��ذي  دب��ي, 
املعمارّية  والهند�سة  الطبيعة  ودم��ج  البيئية  اال�ستدامة  جم��ال  يف  التقنيات 
النمو  نحو  م�سغرة  �سورة  متثل  رقمّية  ت�ساميم  خ��الل  من  والتكنولوجيا, 

واال�ستدامة واملرونة.
وجتول معايل العوي�س يف اأروقة اجلناح واطلع على اأبرز االبتكارات وامل�ساريع 
والتطبيقات  اخل�����س��راء,  املخروطية  احلديقة  بينها  م��ن  املعرو�سة  التقنية 
املياه  واأنظمة  اخل�سراء,  امل�ساحات  اإدارة  يف  امل�ستخدمة  املبتكرة  التكنولوجّية 
وجمع  ال��ن��ب��ات��ات,  �سحة  ملراقبة  املخ�س�سة  ال�سغرية  وال��روب��وت��ات  وال��ط��اق��ة 
يف  وت�ساهم  الطبيعة  حماية  تعزز  م�ستدامة  م��دن  الإن�ساء  البيئّية,  البيانات 
�سنغافورة  جمهورية  بجناح  اإعجابه  عن  معاليه  واأع��رب  املناخ.  تغري  مكافحة 
دبي,   2020 اإك�سبو  اأن  موؤكداً  البيئية,  اال�ستدامة  �سعيد  على  يعر�سه  وما 
العقول واخلربات  لتالقي  الدولية, ومنوذجاً  ال�سراكات  لتعزيز  ميثل من�سة 
حر�س  ويج�سد  االأ�سعدة,  كافة  على  املزدهر  امل�ستقبل  لبناء  اجلهود  وتكامل 
دولة االإمارات على تعزيز التعاون البّناء وم�ساركة املعرفة والتجارب بني كافة 

الدول مبا فيه خري املجتمعات واالأجيال القادمة.

يف �إطار جدول زيار�ته الأجنحة �لدول �مل�ساركة يف �إك�سبو 2020 دبي

وزير ال�شحة ووقاية املجتمع يطلع على اأحدث التقنيات يف جمال اال�شتدامة البيئية يف جناح �شنغافورة
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عربي ودويل

اآبي اأحمد, يف تو�سيع دائرة هذا االهتمام, ويف  رئي�س ال��وزراء االإثيوبي 
الدائر على بعد  االإفريقّي  ال�سراع  يتابعون  العرب  اآالف  جعل ع�سرات 

اآالف الكيلومرتات عنهم, يف اأعماق اله�سبة احلب�سّية.
ويقول م�سطفى حب�سي )ا�سم م�ستعار(, وهو نا�سط من اإقليم تيغراي 
االإنرتنت,  عرب  ات�سال  يف  بر�س  فران�س  لوكالة  العربية,  اللغة  ُيح�سن 
“معرفتنا باللغة العربية وثقافتنا االإ�سالمّية ت�ساعداننا على خماطبة 

العامل العربي واالإ�سالمي حول ق�سّية �سعبنا«.
لذا, ين�سر هذا النا�سط الثالثينّي على موقعي “في�سبوك” و”تويرت” 
اأخباراً و�سوراً ومقاطع م�سّورة عن �سري املعارك اأو عن احلالة االإن�سانّية 
اأو  عربّية  تلفزيونية  حمّطات  اأحياناً  وت�ست�سيفه  االإقليم.  يف  املرتّدية 

دولّية ناطقة بالعربّية ليتحدث عن النزاع.
حملة  اأحمد  اآب��ي  �سّن   ,2020 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  من  الرابع  يف 

�سعب  حترير  ل”جبهة  م��وؤي��دة  االإن��رتن��ت  على  قناة  وه��ي   ,»media
هذه  على  لكم  “�سكراً  “تويرت”,  على  امل��ه��ب  اأح��م��د  كتب  تيغراي”, 
ويف  اإثيوبيا  يف  يجري  م��اذا  نفهم  جعلتنا  التي  العربية  باللغة  احللقة 

ة«. تيغراي ب�سفة خا�سّ
و”وّياين” هو اال�سم ال�سائع منذ عقود عن مقاتلي التيغراي.

العربّية  الثقافة  يف  �سائعة  ا�ست�سهادات  اإج��م��اال  املن�سورات  وتت�سمن 
واملفردات االإ�سالمية.

وت��ن��ّدد ح�����س��اب��ات ت��ي��غ��راوّي��ة م��ث��اًل مب��ا ت��ق��ول اإن���ه ت��دّخ��ل ل���دول عربية 
اأح��م��د, وت��دع��و العرب  اأب���ي  واإ���س��الم��ّي��ة واإف��ري��ق��ي��ة اىل ج��ان��ب حكومة 
ل�سان  على  ال��ق��راآن  اأورده���ا  اآي��ة  م�ستخدمة  االإقليم,  لن�سرة  وامل�سلمني 
اأ�سحاب امللك داوود, النبّي يف االإ�سالم, اأثناء حربهم �سّد عدّو يفوقهم 

عدداً وفيها “كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية باإذن اهلل«.

•• بريوت-اأ ف ب

اإقليم  على مواقع التوا�سل االجتماعي, يخاطب ن�سطاء م�سلمون من 
مع  نزاعهم  يف  �سفهم  اإىل  لك�سبه  العربي  اجلمهور  االإثيوبي  تيغراي 
احلكومة االإثيوبية, م�ستفيدين من ثقافتهم العربّية واالإ�سالمّية, ومن 
رمزّية منطقتهم التي حمت اأ�سحاب النبّي حممد من اال�سطهاد قبل 
خم�سة ع�سر قرناً. ومن الوا�سح اأن النزاع االإثيوبي يثري اهتمام العرب, 
العربّية عن  املن�سورات  كانت  اأن  وبعد  وجيو�سيا�سية.  تاريخية  الأ�سباب 
املا�سية بح�سابات و�سفحات م�سرّية  ال�سنوات  اإثيوبيا تكاد تنح�سر يف 
و�سودانّية, مدفوعة بالقلق الذي ي�سّكله م�سروع �سّد النه�سة االإثيوبي 
يف هذين البلدين, �ساهمت �سفحات وح�سابات باللغة العربية لنا�سطني 
موؤيدين ل�”جبهة حترير �سعب تيغراي” التي تخو�س حرباً �سد قوات 

ع�سكرّية وا�سعة النطاق على اإقليم تيغراي رّداً على هجمات على ثكنات 
للجي�س, وفق ما اأعلن ر�سميا, ومتّكنت قواته من دخول عا�سمة االإقليم, 
حترير  “جبهة  ا�ستعادة  م��ع  ج��دي��دة  منعطفات  احل��رب  ت��اأخ��ذ  اأن  قبل 
ال�سارية,  املعارك  وقع  وعلى  االإقليم.  على  ال�سيطرة  تيغراي”  �سعب 
ح�سدت من�سورات تت�سّمن كلمة “اإثيوبيا” باللغة العربية على موقع 
“في�سبوك” نحو �سبعني مليون تفاعل, بح�سب ما ُتظهر بيانات موقع 

“كراود تانغل” املتخ�س�س يف حتليل �سبكات التوا�سل.
وللمقارنة, بلغ عدد التفاعالت يف العام ال�سابق اأقّل من اأربعني مليوناً 
متوز/يوليو  يف  معظمها  ك��ان   )2020 نوفمرب   -2019 )ن��وف��م��رب 
االأوىل من  املرحلة  اإنهاء  اأبابا  اأدي�س  اإع��الن  بالتزامن مع  اأي   ,2020

ملء �سّد النه�سة وما اأثاره من ردود فعل.
 Weyani Digital« وتعليقا على �سريط فيديو بالعربية بثته قناة

م�شلمو تيغراي يخو�شون معركة على مواقع التوا�شل

اأي����ام اجل��ف��ال واإنكار     ل��ق��د ول���ت 
لدونالد  بالن�سبة  املر�س  خطورة 
للكلمات  امل��ج��ال  لتف�سح  ت��رام��ب, 
رغم  االيجابية  واملواقف  امل�سوؤولة 
خماطر تنفري بع�س اأفراد عائلته 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ���س��ي��ق��ول ال��ب��ع�����س اأن 
تاأتي  “اأن  لكن  ح��دث,  قد  ال�سرر 
اأبدا”  م��ت��اأخ��را خ��ري م��ن اأال ت��اأت��ي 

�سيقول اآخرون.

تغيري وجهة جذري 
   ب����ق����در م����ا ه����و م����ف����اج����ئ, ف����اإن 
وجها  يقّدم  النيويوركي  امللياردير 
املعلومات  م��ك��اف��ح��ة  يف  ج����دي����دا 
تعّهدها  اأن  بعد  امل�سللة  ال�سحية 
ب���رباع���ة الأغ����را�����س ���س��ي��ا���س��ي��ة من 
مار�س 2020 اإىل يناير 2021.
مغادرته  م��ن  قليلة  اأي����ام  ق��ب��ل      
دونالد  ت��ل��ق��ى  االأب���ي�������س,  ال��ب��ي��ت 
التوا�سل  دون  ج��رع��ات��ه  ت���رام���ب 
هو  ه��ذا  اأن  رغ��م  ب�ساأنها,  ر�سمًيا 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  ال��ت��ق��ل��ي��د 
االأ�سهر  ويف  لل�سيا�سيني.  بالن�سبة 
الرئي�س  و���س��ع  ذل����ك,  ت��ل��ت  ال��ت��ي 
اأواًل  ال�سخ�سية  م�ساحله  ال�سابق 
يف  ب��اي��دن  اإدارة  م�ساعدة  برف�سه 
الرتويج حلملة التطعيم. وتطّلب 
يف  واجتماًعا  اأ�سهر  ثمانية  االأم��ر 
اأالب���ام���ا, اإح����دى ال���والي���ات االأق���ل 

•• لندن-وكاالت

اإن  “هاآرت�س”  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
اجل��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ر���س على 
�سيناريوهات  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة 
اإي�����ران, بعدما  اأه����داف يف  ل�����س��رب 
متطورة,  اأ����س���ل���ح���ة  ع���ل���ى  ح�����س��ل 
واأجرى تدريبات جوية, وعزز بنك 

االأهداف املحتملة يف اإيران.
م�سوؤولني  اإىل  ال�سحيفة  »ون�سبت 
االإ�سرائيلي  اجلي�س  اأن  ع�سكريني 
���س��ي��ك��ون م�����س��ت��ع��داً ل�����س��رب اإي����ران, 
فور موافقة احلكومة, واأنه ي�ستعد 
اإي����ران,  ���س��رب  “لعواقب”  اأي�����س��اً 
مب��ا يف ذل��ك ج��ول��ة م��ن ق��ت��ال �سد 
اأو ح��م��ا���س يف  ل��ب��ن��ان  ح���زب اهلل يف 
ق��ط��اع غ����زة. وي���ق���ول اجل��ي�����س اإنه 
االأ�سهر  يف  ا���س��ت��ع��دادات��ه  اإط�����ار  يف 
ل���ه���ج���وم حم���ت���م���ل على  امل���ا����س���ي���ة 
اإيران, ح�سل على اأ�سلحة متطورة, 
واأجرى تدريبات جوية, وعزز بنك 
امل��ح��ت��م��ل��ة, ك��م��ا ح�سل  االأه�������داف 
ب�9  اإ���س��اف��ي��ة  ميزانية  على  اأي�����س��اً 
مليارات �سيكل )2.9 مليار دوالر( 

لهذا الغر�س.
هذه  اأن  ال��دف��اع  م�سوؤولو  ويو�سح 
بني  ال���ع���الق���ات  “تعزز  ال�����س��راك��ة 
اإ���س��رائ��ي��ل وج���ريان���ه���ا, ومي��ك��ن اأن 
ُت�����س��ف��ي ���س��رع��ي��ة اأك����رب ع��ل��ى عمل 
ع�����س��ك��ري اإ����س���رائ���ي���ل���ي حم��ت��م��ل يف 

اإيران«.
اجلوية  ال���ق���وات  ق��ائ��د  اأن  وُي���ذك���ر 
االإ�سرائيلية اجلديد امليجر جرنال 
املا�سي  االأ�سبوع  قال يف  ب��ار,  تومر 
�سرب  ع��ل��ى  ق������ادرة  اإ����س���رائ���ي���ل  اإن 
“غداً,  االإيرانية  النووية  املن�ساآت 

وبنجاح, اإذا اقت�سى االأمر«.
ال�سفر,  م���ن  ن���ب���داأ  “ال  واأ�����س����اف 
 ,F-35 مبقاتالت  اأنف�سنا  جهزنا 

لروؤيته  التلقيح,  تغطية من حيث 
“اأو�سيكم  وا�سًحا:  موقًفا  يتخذ 
قمت  التطعيم...  على  تقبلوا  ب��اأن 
لّقحوا”.  ج���ي���د...  اإن����ه  ب���ذل���ك... 
�سيحات  �����س����داه  ك�����ان  ت�������س���ري���ح 
اأدرك  ا���س��ت��ه��ج��ان م��ن ج��م��اه��ريه. 
ان�سجام  ع��ل��ى  ي��ك��ن  مل  اأن���ه  حينها 
اأكث حتفًظا  واأ�سبح  مع موؤيديه, 

ب�ساأن هذا املو�سوع بعد ذلك.
   ل��ك��ن يف االأي�����ام االأخ�����رية, اأربك 
املعلقني  جم���ّددا  ال�سابق  الرئي�س 
واأن�����������س�����اره م�����ن خ������الل ال����دف����اع 
حاجة  ع��ن  وم��ت��ك��رر  ك��ام��ل  ب�سكل 
تو�سيات  الت����ب����اع  االأم����ري����ك����ي����ني 

عقالنية  اأك������ث  اأن������ه  ع���ل���ى  اإل����ي����ه 
ومتوافقا مع العلم.

ال�����ط�����رود  ا�����س����ت����الم     ط�����واب�����ري 
من  االآالف  وم����ئ����ات  ال���غ���ذائ���ي���ة, 
البطالة,  وان����ف����ج����ار  ال����وف����ي����ات, 
�سدمت االأمريكيني اإىل حد كبري 
قدرات  ح��ول  ت�ساوؤلهم  درج��ة  اىل 
تبدو  كانت  التي  ب��الده��م  و�سلطة 
ملواجهة  احل��ني جاهزة  ذل��ك  حتى 
نراهن  ال�����ك�����وارث.  اأن�������واع  ج��م��ي��ع 
ويعمل  هزميته,  اأ���س��ب��اب  فهم  اأن���ه 
من  ����س���ورت���ه  ت���رم���ي���م  ع���ل���ى  االآن 
الناخبني,  من  ج��زء  ا�ستعادة  اأج��ل 
وخا�سة امل�ستقلني, الذين جتنبوه 

ال�سلطات ال�سحية.
   خالل املحطة االأخرية من جولته 
يف جتمعات �سيا�سية يف داال�س يوم 
دونالد  قال  دي�سمرب,   19 االأح��د, 
معززة,  ج��رع��ة  تلقى  اإن���ه  ت��رام��ب 
مت  ال��ذي  البحثي  بالعمل  م�سيدا 
“انظروا,  رئ��ا���س��ت��ه:  ف���رتة  خ���الل 
تاريخًيا...  ���س��ي��ًئ��ا  اأجن����زن����ا  ل��ق��د 
من  امل��الي��ني  ع�سرات  اأن��ق��ذن��ا  لقد 
ال����ع����امل...    نحن,  االأرواح ح���ول 
م��ع��ا, ك���ل واح����د م��ن��ا, ول��ي�����س اأن���ا, 
تطوير  على  حر�سنا  لقد  ن��ح��ن! 
ثالثة  وت����ط����وي����ر  واح���������د,  ل����ق����اح 
لقاحات, وعالج رائع. بدون ذلك, 

��سرت�تيجية �نتخابية 
لعام 2024؟

ترامب  دون����ال����د  ي��ق��ل  ل��ئ��ن مل     
للتلقيح  مناه�سة  ت�سريحات  قط 
خالل هذه االأزم��ة -رغم اأنه ربط 
والتوّحد  التطعيم  بني  املا�سي  يف 
-وب���������دا �����س����ادق����ا ل���ل���غ���اي���ة خ���الل 
املنا�سب  فمن  االأخ���رية,  خطاباته 
هذا  ع����ن  ن���ت�������س���اءل  اأن  ذل�����ك  م����ع 

التحول املذهل اإىل حد ما.
االأزم�����ة  ���س��اه��م��ت   ,2020 ع����ام   
ال�����س��ح��ي��ة وع����ج����زه ع���ل���ى اإظ���ه���ار 
كبري  ح��د  اإىل  والتعاطف  ال��ق��ي��ادة 
يف انت�سار جو بايدن, الذي ُينظر 

لكانت البالد قد دم��رت اأك��ث مما 
نراه اليوم. خذوا ف�سيلة ذلك ,ال 
تلعبوا لعبتهم عندما تقولون “اآه, 
اإذا كنتم ال تريدونه,   .”... اللقاح 
لكم  ول��ك��ن  عليه,  جم���ربون  ل�ستم 
ع�سرات  اأنقذنا  الأننا  اال�ستحقاق, 

املاليني من االأرواح«.
   م����رة اخ������رى, اأط���ل���ق ج����زء من 
اال�ستهجان.  ���س��ي��ح��ات  احل�����س��ور 
االآن, الأن����ه مل  ل��ي�����س م��ه��ّم��ا  ل��ك��ن 
يرتدد يف اإع��ادة موقفه بعد ب�سعة 
مع  تلفزيونية  مقابلة  خ��الل  اأي��ام 
الربامج  مقدمة  اأوي��ن��ز,  كاندي�س 
ب�سبب  بانتظام  وامل��دان��ة  املحافظة 

للتطعيم.  امل��ن��اه�����س��ة  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه��ا 
فبينما كانت تلّمح اإىل اأّنه ال فائدة 
الرئي�س  اأوق��ف��ه��ا  ال��ل��ق��اح��ات,  م��ن 
ال�سابق بحزم: “اإنها احدى اأعظم 
النجاحات التي حققتها الب�سرية. 
وال����ذي����ن  ف������اع������ل...  ال����ل����ق����اح  ان 
مير�سون ب�سكل حاد ويذهبون اإىل 
يح�سلوا  مل  الذين  هم  امل�ست�سفى 
على اللقاح... لكن هذا اختيارهم. 
ف���اأن���ت���م  ب���ال���ت���ل���ق���ي���ح,  ق���م���ت���م  اإذا 
النتائج جيدة جدا...  حمميون... 
وحتى اإذا اأ�سبتم باملر�س, ف�ستكون 
اعرا�سا ثانوّية... ال ميوت النا�س 

عندما يتم تطعيمهم ».

اأنهم جديون يف اإحياء خطة العمل 
ال�ساملة امل�سرتكة, ويلومون القوى 

االأوروبية, على غياب التقدم.
االإيراين,  النظام  ومن وجهة نظر 
ف����اإن ���س��ك��وك خ��ام��ن��ئ��ي وج����دت ما 
ي���ربره���ا يف ق����رار ت���رام���ب اإط����الق 
�سد  االأق�سى”  “ال�سغط  حملة 
باالتفاق.  التزامها  رغ��م  ط��ه��ران, 
الذي  خامنئي  اإن  حمللون  ويقول 
الرئي�سية,  القرارات  يتحكم يف كل 
لن ي�سمح للتاريخ باأن يعيد نف�سه.

ويف وا�سنطن, يتعني على الرئي�س 
ج��و ب��اي��دن االإب��ح��ار يف مم��ر دقيق 
ي���ف���ي بوعده  ات����ف����اق  ت����اأم����ني  ب����ني 
ال�ساملة  العمل  خطة  اإىل  بالعودة 
امل�سرتكة, ورفع كثري من العقوبات 
اإذا التزمت اإيران كلياً باالتفاق, يف 
مرناً  ف��ي��ه  يظهر  ال���ذي ال  ال��وق��ت 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  تعتربه  ما  مع 

االأمريكية, دولة مارقة.
اإن  وخ���رباء  ديبلوما�سيون  وي��ق��ول 
اإىل  ي�سيق  اجلانبني  اأم���ام  ال��وق��ت 
وهناك  اأ�سابيع.  يكن  مل  اإن  اأ�سهر 
معادلة  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  اح���ت���م���ال 
توافق  القليل”  م��ق��اب��ل  “القليل 
جتميد  ع���ل���ى  اإي����������ران  مب���وج���ب���ه���ا 
امل�ستويات  يف  ال����ن����ووي  ن�����س��اط��ه��ا 
املكا�سب  ب��ع�����س  م��ق��اب��ل  احل��ال��ي��ة, 
االق��ت�����س��ادي��ة. ل��ك��ن ال��ت��و���س��ل اإىل 
امل�سائل  يبقي  االت���ف���اق,  ه���ذا  م��ث��ل 

الكربى, تختمر.
وقال اخلبري يف ال�سوؤون االإيرانية 
لدى “مركز ت�ساتام هاو�س” �سانام 
االتفاق,  ه��ذا  ���س��اأن  م��ن  اإن  فاكيل, 
لكننا  للجميع,  الوقت  “ُيعطي  اأن 
جال�سني  نف�سه  ال��وق��ت  يف  �سنكون 
احتواء  ودون  موقوتة,  قنابل  على 
نحو  نتدحرج  فاإننا  ب�سرعة,  ذل��ك 

اأزمة كبرية«. 

القبة  �سواريخ  م��ن  اآالف���اً  ون�سرنا 
لتح�سني  االعرتا�سية  احلديدية 
ت���ن���اول  ذل�������ك,  اإىل  دف����اع����ات����ن����ا«. 
الكاتبان اأندرو اإينغالند من لندن 
يف  طهران  من  بوزرجمهر  وجنمة 
مقال ب�سحيفة “فاينن�سال تاميز” 
من  الثامنة  اجل��ول��ة  الربيطانية 
املفاو�سات النووية يف فيينا, فقاال 
اإي����ران علي  امل��ر���س��د االأع��ل��ى يف  اإن 
خ��ام��ن��ئ��ي ان��ت��ظ��ر ك���ث���رياً ق��ب��ل اأن 
يوافق علناً على االتفاق النووي يف 

2015 مع القوى العاملية.
ال�سيا�سيون  ك���ان  وع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 
وموؤيدوهم  املعتدلون  االإي��ران��ي��ون 
يحتفلون اأماًل يف اأن ي�سكل االتفاق 
املنبوذة,  ال��دول��ة  ج��دي��داً يف  ع��ه��داً 
اأع���ل���ن خ��ام��ن��ئ��ي ب��و���س��وح ���س��ك��ه يف 
ال������والي������ات امل���ت���ح���دة وال���الع���ب���ني 

وراء  وق����ف����وا  ال����ذي����ن  االآخ������ري������ن 
مفتوحة  ر����س���ال���ة  ويف  االت�����ف�����اق, 
االإيرانيني  ج��ل��و���س  ب��ع��د  ن�����س��رت 
واالأمريكيني واالأوروبيني والرو�س 
فندق  يف  ط��اول��ة  اإىل  وال�سينيني 
اجتماع  يف  االأوىل  للمرة  ك��وب��ورغ 
كان  امل�سرتكة”,  “للجنة  اأول 
قبل  حتى  ف�سلها  يتوقع  خامنئي 
اأن تبداأ, كتب اإىل الرئي�س االإيراين 
بقوة  امل��وؤي��د  يومها ح�سن روح��اين 
لالتفاق, متهماً وا�سنطن ب�”عداوة 
اأبدية” �سد اإيران, واإدارة الرئي�س 
اأوباما  ب����اراك  ال�����س��اب��ق  االأم��ري��ك��ي 

باخلداع واتباع “�سيا�سة تنمر«.

�نعد�م �لثقة
اأن االتفاق  اأع��وام, يبدو  وبعد �ستة 
ان���ه���ار ع��ل��ى ن���ح���ٍو مي��ن��ع اإح����ي����اءه. 

ف�����ان�����ع�����دام ال����ث����ق����ة ب�����ني ط����ه����ران 
ووا���س��ن��ط��ن اأع���م���ق مم���ا ك���ان عليه 
ان�سحاب  ب��ع��د  م�����س��ى,  وق���ت  اأي  يف 
دونالد  ال�سابق  االأمريكي  الرئي�س 
ت����رام����ب اأح������ادي������اً م����ن االت����ف����اق, 
وفر�س مئات العقوبات على اإيران, 
برناجمها  ب��ت�����س��ري��ع  ط���ه���ران  ورد 

النووي.
لالأورانيوم  اإي����ران  تخ�سيب  وم��ع 
ب����اأع����ل����ى ن�������س���ب ع���ل���ى االإط���������الق, 
لهجتها,  االأط������راف  ك��ل  وت�����س��دي��د 
النووية  االأزم��ة  اإن  يقول اخل��رباء 
الذي �سممت خطة  االأم��ر  املقبلة, 
لتجنبه,  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل 

قد تكون على م�سافة اأ�سهر.
امل��ت�����س��ددي��ن, الذين  اإم�����س��اك  وم���ع 
االتفاق,  يف  دائ��م��اً  م�سككني  ك��ان��وا 
بال�سيطرة على كل مفا�سل النظام 

نحو  منذ  االأوىل  للمرة  اإي����ران  يف 
عقد, فاإن امل�ساعر التي اأعرب عنها 
2015 تلوح يف االأفق  خامنئي يف 

من جديد, اأكرب من ال�سابق.
�سحيفة  حت����ري����ر  رئ���ي�������س  وق�������ال 
“كيهان” املتحدثة با�سم املت�سددين 
ح�سني �سريعتمداري, اإن “الواليات 
جيداً  يعلمون  وحلفاءها  املتحدة 
والوعود  الكبري,  اخل���داع  عهد  اأن 

الفارغة, قد انتهى«.

�خليار �الأف�سل
واأم���������س����ى امل����ف����او�����س����ون م�����ن كل 
)كانون  دي�سمرب  معظم  االأط���راف 
يف  ب��ف��ي��ي��ن��ا  حم����ادث����ات  يف  االأول( 
االتفاق,  الإن���ق���اذ  اأخ�����رية  حم���اول���ة 
ال��������ذي ي����ع����ت����ربه دي���ب���وم���ا����س���ي���ون 
غربيون اخليار االأف�سل ملنع اإيران 
وحققوا  ن��ووي.  �سالح  تطوير  من 
يتوقفوا  اأن  ق��ب��ل  ه���زي���اًل  ت��ق��دم��اً 
ل���ب���ع�������س ال�����وق�����ت, ق���ب���ل م����ع����اودة 

املفاو�سات االإثنني.
جاءت هذه اجلولة من املفاو�سات, 
عقب  اأ���س��ه��ر  خم�سة  ت��وق��ف��ه��ا  ب��ع��د 
رئي�سي  اإبراهيم  الرئي�س  انتخاب 
امل�����وايل خل��ام��ن��ئ��ي رئ��ي�����س��اً الإي����ران 
و�سكلت  ي����ون����ي����و)ح����زي����ران(.  يف 
روحاين,  لعهد  نهاية  االنتخابات 
وع�����ززت ق��ب�����س��ة امل��ت�����س��ددي��ن على 
ع�����اودوا  اإن  م���ا  ول���ك���ن  ال�����س��ل��ط��ة. 
امل�سوؤولون  اتهم  حتى  املفاو�سات, 
االأمريكيون واالأوروبيون احلكومة 
عن  بالرتاجع  اجلديدة  االإيرانية 
تعهدات تو�سلوا اإليها يف املحادثات 
غري املبا�سرة مع الواليات املتحدة 

يف الن�سف االأول من 2021.

�الإير�نيون “جديون«
على  االإيرانيون  امل�سوؤولون  وي�سر 

�سّر  والأّن������ه   .2020 ن��وف��م��رب  يف 
ي��ن��وي دون���ال���د ترامب  م��ك�����س��وف: 
وه����ذه   .2024 ع�����ام  ����ح  ال����رت�����سّ
توؤتي  اأن  مي��ك��ن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ث��م��اره��ا وت�����س��م��ح ل���ه ب��ت��ح��دي جو 
عليها  �سيطر  اأر�����س  ع��ل��ى  ب��اي��دن 

حتى االآن براأ�سه وكتفيه.
تخلو  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال  ل��ك��ن��ه��ا     
اأن  حي�����ث  �س���يا�س����ية  خم��اطر  من 
لنظري�����ات  انتم������اء  االأك��ث  اجلزء 
امل��وؤام�����������������������رة م�����������ن ق���اع���دت���ه ب���داأ 

يت�ساءل.
التوا�سل  ���س��ب��ك��ات  ع��ل��ى  وظ��ه��رت   
الر�سائل  اآالف  االج����ت����م����اع����ي, 
االأخ���رية.  االأي����ام  يف  عنه  ال�سلبية 
مّت  اإذا  اأتباعه عما  ويت�ساءل بع�س 
“ا�ستن�ساخه” اأو اأنه اأ�سبح جمرد 
ا�سايف يف خدمة النخب  “مهرج” 

والدولة العميقة.
    بعد اإط��ع��ام ال��وح�����س, ميكن اأن 
ينقلب عليه ويختار بطاًل جديًدا 
اأكث راديكالية, رغم اأنه يف الوقت 
احلايل ال يبدو اأن اأحًدا قادًرا على 

زعزعته واإثارة قلقه.
 ولكن, مهما كان الهدف من هذا 
ال�����س��ي��ا���س��ي اجل���دي���د, فاإن  اخل����ط 
وال�سلطات  ال�����س��ح��ي��ني  امل��ه��ن��ي��ني 
بان�سمام  ���س��ي�����س��ع��ده��م  ال�����س��ح��ي��ة 

داعم جديد اإىل �سفوفهم.

 ال�شني: اأمريكا �شتدفع
 »ثمنا باهظا« ب�شبب تايوان 

•• بكني-رويرتز

قال ع�سو جمل�س الدولة ووزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي يف مقابلة مع 
و�سائل االإعالم الر�سمية اأم�س اخلمي�س اإن الواليات املتحدة �ستدفع “ثمنا 

باهظا” ب�سبب ت�سرفاتها املتعلقة بتايوان.
عامني  اآخ��ر  يف  �سّعدت  كما  اأرا�سيها,  من  ج��زء  تايوان  اأن  ال�سني  وتعترب 
من ال�سغط ال�سيا�سي والدبلوما�سي للتاأكيد على �سيادتها عليها, مما اأثار 

غ�سبا يف تايوان وقلقا يف الواليات املتحدة. 
وقال وانغ اإن الواليات املتحدة “بت�سجيع قوى ا�ستقالل تايوان... ال ت�سع 
فقط تايوان يف و�سع بالغ اخلطورة, ولكنها ُتعّر�س الواليات املتحدة اأي�سا 

لدفع ثمن باهظ«.
والواليات  ال�سني  ب��ني  العالقات  توتر  يف  رئي�سي  كعامل  ت��اي��وان  وب���رزت 
املتحدة, اأهم داعم دويل ومورد لالأ�سلحة للجزيرة رغم عدم وجود عالقات 
اإنها دولة م�ستقلة وتتعهد بالدفاع عن  دبلوما�سية ر�سمية. وتقول تايوان 
الق�سايا  اأك���ث  باأنها  اجل��زي��رة  ال�سني  وت�سف  ودميقراطيتها.  حريتها 

ح�سا�سية يف عالقاتها مع الواليات املتحدة.
الرب  م��ع  ل��ل��وح��دة  ال���ع���ودة  غ��ري  �سبيل  ل��دي��ه��ا  لي�س  “تايوان  وان���غ  وق���ال 

الرئي�سي«.

 وزير �شيني: االحتاد االأوروبي 
لديه »انف�شام يف دبلوما�شيته 

•• بكني-رويرتز

وان��غ يي يف مقابلة  ال�سيني  ووزي��ر اخلارجية  ال��دول��ة  ق��ال ع�سو جمل�س 
ن�سرتها و�سائل االإعالم اأم�س اخلمي�س اإن اأوروبا لديها “انف�سام اإدراكي” 
يف �سيا�ستها جتاه ال�سني اإذ ت�سعى الأن تكون �سريكا لها ويف ذات الوقت تراها 

خ�سما.
بعد جتميد  العام  ه��ذا  االأوروب���ي  ال�سني واالحت���اد  العالقات بني  و���س��اءت 
اتفاق ا�ستثماري و�سط عقوبات متبادلة كما �سحبت ليتوانيا, ع�سو االحتاد, 

دبلوما�سييها من بكني خالل خالف على و�سع تايوان.
واأوقف الربملان االأوروبي هذا العام الت�سديق على اتفاق ا�ستثمار مع ال�سني 

اإىل اأن ترفع العقوبات على �سيا�سيني من االحتاد االأوروبي.
وجاءت العقوبات ال�سينية ردا على اأخرى فر�سها الغرب على م�سوؤولني من 
ال�سني اتهمهم باحتجاز اأعداد كبرية من اأبناء الويغور امل�سلمني يف غرب 
ال�سني. وقال وانغ اإن و�سع حواجز اأمام اتفاق اال�ستثمار �سوف “ي�سر يف 

النهاية مب�سالح ال�سعوب االأوروبية على املدى البعيد«.

يخاطر بخ�سارة قاعدته �لر�ديكالية:

انعطاف دونالد ترامب الدراماتيكي يف م�شاألة التطعيم...!
�أربك �لرئي�س �ل�سابق �ملعلقني و�أن�ساره من خالل ن�سيحته لالأمريكان باتباع تو�سيات �ل�سلطات �ل�سحية

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�شيباين

حمّقون  وهــم  ب�سدة,  تر�مب  دونالد  كثريون  �نتقد     
يف  كان  عندما  �ل�سحية  لالأزمة  �إد�رتــه  ب�ساأن  ذلك,  يف 
من�سبه, وقد قرر موؤخًر� �مل�ساركة ب�سكل �أكرب يف حملة 
جتتاح  وقت  يف  موؤيديه  بع�س  �نتقاد�ت  رغم  �لتطعيم 
فيه موجة �أوميكرون �لواليات �ملتحدة �لتي تاأتي بعد 
�الإ�سار�ت  جميع  جعل  مّما  �لكثافة,  عالية  دلتا  موجة 
حمر�ء.    وت�سهد �لعو��سم �الأمريكية �لكربى �نفجار 
عدد �حلاالت, وت�سلط �لدر��سات �الأوىل لوفيات فريو�س 
كوفيد منذ و�سول �للقاحات, �ل�سوء على �الآثار �ل�سارة 
�جلمهورية  �ملقاطعات  يف  �لتطعيم  تغطية  النخفا�س 
خالل  �ل�سابق  للرئي�س  كبرية  بــاأعــد�د  �سوتت  �لتي 

�النتخابات �لرئا�سية �الأخرية.
ترامب يغري موقفه من التطعيم يف اجتماعاته العامة املناه�سون للتلقيح قد ينقلبون على ترامب

اأتباعه يت�شاءلون: هل اأ�شبح ترامب جمرد 
»مهرج« اإ�شايف يف خدمة النخب والدولة العميقة؟

فهم ترامب اأ�شباب هزميته ويعمل االآن على
 ترميم �شورته من اأجل ا�شتعادة جزء من الناخبني

فاينن�سال تاميز: �نعد�م �لثقة بني طهر�ن وو��سنطن �أعمق مما م�سى

اجلي�س االإ�شرائيلي يعر�س على احلكومة �شيناريوهات الهجوم على اإيران
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عربي ودويل

اأ�سدر مكتب النائب العام الليبي, اأمراً بحب�س وزيرة الثقافة والتنمية 
الليبية احتياطياً, على  املعرفية مربوكة توغي عثمان يف احلكومة 

خلفية ف�ساد مايل واإداري.
واأو�سح مكتب النائب العام يف ليبيا, عرب بيان �سحايف, اأن “النيابة 
العامة اأمرت باحلب�س االحتياطي لوزيرة الثقافة والتنمية املعرفية, 
مربوكة توغي عثمان, على ذمة ق�سية ارتكاب الوقائع وقيام جرائم 
العام  امل��ال  حتيط  التي  للقوانني  باملخالفة  املنافع  على  احل�سول 

باحلماية, و�سرف املال العام يف غري الوجه املخ�س�س له«.
لغر�س  الر�سمية  امل�ستندات  “تزوير  الوزيرة يف  تورط  البيان  واأك��د 

تعقيد اإجراءات مراجعة وتتبع اأوجه �سرف املال العام«.
والن�سر  الكتب  دار  مبنى  �سيانة  اأع��م��ال  تنفيذ  على  التعاقد  ويعد 
وقاعة االجتماعات والدوار املروري اأمام مبنى الوزارة, على الرغم 
التهم  اأب��رز  املا�سي,  العام  املقار  ه��ذه  كل  ب�سيانة  ال���وزارة  قيام  من 
املن�سوبة للوزيرة. ومل ت�سدر احلكومة الليبية اأي تعليق ر�سمي حتى 

االآن حول قرار حب�س الوزيرة.
 10 الثقافة عقب نحو  لوزيرة  “االحتياطي”  وياأتي قرار احلب�س 
تعث  خلفية  على  املقريف  مو�سى  التعليم  وزي���ر  توقيف  م��ن  اأي���ام 
توريد الكتاب املدر�سي للعام الدرا�سي احلايل والذي ت�سبب يف عدم 

انطالقه.
 

اُتهم �سحفيان يف هونغ كونغ اأم�س اخلمي�س “بالتاآمر الإثارة فتنة” 
اخلمي�س غداة عملية دهم نفذتها ال�سرطة �سد موقع “�ستاند نيوز” 

االإخباري املوؤيد للدميوقراطية اأثارت اإدانة دولية.
رجلني  ر�سميا  “اتهمت  اإنها  بيان  يف  الوطني  االأم��ن  �سرطة  وقالت 
الكرتونية  اإع��الم��ي��ة  وو�سيلة  ع��ام��ا   52 و   34 العمر  م��ن  يبلغان 

دون الك�سف عن هويتيهما. بالتاآمر لن�سر من�سور مثري للفتنة”, 
باتريك  ال��ت��ح��ري��ر احل���ايل  رئ��ي�����س  ب��اأن��ه��م��ا  وث��ائ��ق ق�سائية  وت��ف��ي��د 
خم�سة  مع  االأرب��ع��اء  اعتقال  ال��ل��ذان  بوي-كوين  ت�سونغ  و�سلفه  الم 
النا�سرة  وال�سركة  نيوز”.  ب”�ستاند  �سلة  على  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س 

للموقع “بي�ست بن�سيل” مالحقة اأي�سا.
وقال مكتب االت�سال باحلكومة املركزية ال�سينية يف هونغ كونغ اإن 
اأن ينال االأ�سرار ما ي�ستحقون  “و�سيلة ل�سمان”  االعتقاالت كانت 
“وال ع��الق��ة ل��ذل��ك ب��ح��ري��ة ال�����س��ح��اف��ة«. وف��ت�����س��ت ال�����س��رط��ة مقر 
 61 ومنازل العديد من موظفيه االأربعاء وجمدت  “�ستاند نيوز” 
النا�سر.  اأ�سول  مليون دوالر هونغ كونغ )�سبعة ماليني يورو( من 
واأو�سحت ال�سرطة اأن خم�سة اأ�سخا�س اآخرين “�سيبقون موقوفني 
اإ�سافية«. وقال قائد �سرطة االأمن القومي يف  الإج��راءات حتقيقات 
هونغ كونغ �ستيف يل االأربعاء اإن موقع “�ستاند نيوز” متهم بن�سر 
مقاالت ومن�سورات “مثرية للفتنة” على مدونات بني متوز-يوليو 

2020 وت�سرين الثاين-نوفمرب 2021.
 

التي  امل�سوؤولة”  “غري  االن��ت��ق��ادات  اخلمي�س  اأم�����س  ال�سني   اأدان���ت 
�سدرت عن الدول الغربية بعد اإغالق اإحدى و�سائل االإعالم امل�ستقلة 

يف هونغ كونغ.
وان��ت��ق��د االحت�����اد االأوروب��������ي وك���ن���دا وال����والي����ات امل��ت��ح��دة االأرب���ع���اء 
املوؤيدة  االإعالمية  نيوز”  “�ستاند  االلكرتونية  ال�سحيفة  اإغ��الق 

للدميوقراطية يف هونغ كونغ التي مت اعتقال �سبعة من موظفيها.
واأمام و�سائل االإعالم, دافع املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية 
ت�ساو ليجيان عن اإغالق “�ستاند نيوز” موؤكدا اأن “حرية التعبري ال 

ميكن ا�ستخدامها كمالذ الأن�سطة اإجرامية«.
ورف�س االنتقادات االأجنبية. وقال اإنه لي�ست هناك اأي دولة “متلك 

احلق يف التدخل يف �سوؤون هونغ كونغ«.
وعرب عن ا�ستنكاره الأن “بع�س القوى االأجنبية وحتت �ستار الدفاع 

عن حرية ال�سحافة قامت بت�سريحات غري م�سوؤولة«.
وكان وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكن اأدان االأربعاء اإغالق 

املوقع.
اعتقلوا  اأ�سخا�س  �سبعة  من  اثنني  اأن  ال�سرطة  اأعلنت  جهتها  من 
“التاآمر  تهمة  اخلمي�س  اإليهما  وجهت  ال��ده��م  عملية  يف  االأرب��ع��اء 

الإثارة فتنة«.

عوا�شم

طرابل�ص

هونغ كونغ

بكني

 موقع اإيراين: وا�شنطن ت�شعى 
ملفاو�شات �شرية مع طهران

•• طهران-وكاالت

يف  بعثت  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  االإي����راين  العاجلة”  “االأخبار  م��وق��ع  ق��ال 
االأ�سبوع املا�سي عرب �سخ�سني ي�ساركان يف املحادثات النووية, ر�سالتني اإىل 

اإيران, للتخطيط ملفاو�سات �سرية بني البلدين.
وذكر املوقع, يف تقرير بالفار�سية, اأنه خالل االأ�سبوع املا�سي, بعث م�ساركان 
يف مفاو�سات االتفاق النووي ر�سالة اإىل اإيران, مفادها اأن اجلانب االأمريكي 

و�ّسطهما للتخطيط ملحادثات �سرية مع الفريق االإيراين املفاو�س.
االإي���راين,  الفريق  اإىل  الو�ساطة  ر�سالة  نقل  م��ن  اأول  اأن  امل��وق��ع  واأ���س��اف 
البارز يف جمموعة  هو علي واع��ظ, املحلل االإي��راين  االأمريكي, واخلبري 
االأزمات Crisis Group, املوؤ�س�سة االأمريكية بارزة لها عالقات وثيقة 
مع فريق وزارة اخلارجية االإيرانية ال�سابق, خا�سة وزير اخلارجية ال�سابق 
“اأحد تالميذ ظريف,  ب�  املوقع علي واعظ  حممد جواد ظريف. وو�سف 

ولعب دوراً رئي�سياً يف و�سع ن�س االتفاق النووي يف 2015«.
الذي  ال��رو���س,  املفاو�سني  كبري  اأوليانوف,  فهو  الثاين,  الدبلوما�سي  اأم��ا 
توجه على الفور, بعد اجتماع مع االأمريكيني اإىل الفريق االإيراين, وقال 

اإنه م�ستعد للتو�سط املبا�سر يف حمادثات بني اإيران والواليات املتحدة«. 
وحتت�سن العا�سمة فيينا منذ االثنني املا�سي, جولة ثامنة من املفاو�سات 

النووية بني اإيران وجمموعة 4+1, دون م�ساركة اأمريكية مبا�سرة.

ليبيا بعد الف�شل االنتخابي.. عودة اإىل مربع ال�شفر

ق�س�س تعك�س �إخفاقات �لقطاع �لطبي يف �ملدينة �لعر�قية 

رغم نهاية حرب املو�شل.. القطاع ال�شحي  يعاين

حظر التجول يف دارفور بعد نهب خمازن اأغذية مقتل 6 م�شلحني وجندي يف ك�شمري الهندية 
•• جوبا-رويرتز

اأعلنت ال�سلطات يف والية �سمال دارفور ال�سودانية حظر التجول لياًل بعدما نهبت جماعات م�سلحة خمازن تابعة لربنامج االأغذية العاملي 
اأن خمازن الربنامج يف  اإىل  اإن التقارير االأولية ت�سري  ومن�ساآت كانت ت�ستخدمها بعثة �سابقة حلفظ ال�سالم. وقالت االأمم املتحدة يف بيان 
الفا�سر التي تعر�ست للنهب على يد جماعات م�سلحة جمهولة م�ساء  اأول اأول اأم�س الثالثاء, كانت حتتوي على ما ي�سل اإىل 1900 طن من 
االأغذية موجهة اإىل مئات االآالف من ال�سكان يف املنطقة. وذكرت وكالة ال�سودان لالأنباء اأن اأعمال النهب واحلرق دمرت املخازن. وقال اأحد 
ال�سكان لرويرتز اإنه �سمع دوي اإطالق نار قرب املخازن االأربعاء. وقالت خردياتا لو ندياي من�سقة االأمم املتحدة لل�سوؤون االإن�سانية: “يحتاج 
واحد بني كل ثالثة اأ�سخا�س يف ال�سودان مل�ساعدة اإن�سانية, يعرقل مثل هذا الهجوم ب�سدة قدرتنا على ت�سليم امل�ساعدات اإىل من اأهم يف اأم�س 
احلاجة اإليها«. واأ�سافت “نطالب حكومة ال�سودان بتكثيف اجلهود حلماية وتاأمني املن�ساآت واالأ�سول االإن�سانية يف اأنحاء ال�سودان«. و�سهدت 
منطقة دارفور زيادة حادة يف اأعمال العنف ت�سببت يف نزوح الكثريين عن ديارهم على مدار العام املن�سرم. واأرجع موظفو اإغاثة وحمللون 
اأعمال العنف اإىل ت�سارع الف�سائل امل�سلحة على النفوذ بعد توقيع اتفاق �سالم مع بع�س اجلماعات املتمردة يف اأواخر 2020, ف�ساًل عن عودة 
مقاتلني من ليبيا املجاورة. وتوقفت قوة م�سرتكة بني االأمم املتحدة واالحتاد االأفريقي عن القيام بدوريات يف املنطقة منذ يناير )كانون 

الثاين( وذلك قبل ان�سحابها ب�سكل كامل.

 •• �رسيناجار-رويرتز

قال م�سوؤول اإن قوات االأمن الهندية قتلت بالر�سا�س �ستة م�سلحني وفقدت جنديا يف �سل�سلة عمليات مبنطقة ك�سمري املتنازع عليها, وذلك مع ا�ستمرار حملة على اجلماعات 
امل�سلحة بعد مقتل عدد من املدنيني هذا العام.

وقال فيجاي كومار قائد �سرطة وادي ك�سمري “ُقتل �ستة م�سلحني, بينهم اثنان يحمالن اجلن�سية الباك�ستانية, يف مواجهتني منف�سلتني مع قوات االأمن يف منطقتي 
اأنانتناج وكوجلام يف ك�سمري. وتتهم الهند منذ فرتة باك�ستان باإذكاء مترد منذ الت�سعينات يف ك�سمري, وهي منطقة تقع يف الهيمااليا ويطالب كل طرف بال�سيادة 

عليها كاملة لكن كال منهما ي�سيطر على اأجزاء منها.
وتنفي باك�ستان االتهام وتقول اإنها ال تقدم �سوى دعم دبلوما�سي ومعنوي ل�سكان ك�سمري فيما يتعلق بحق تقرير امل�سري.

ويف وقت �سابق من العام, �سهدت املنطقة املتنازع عليها موجة قتل ملدنيني ا�ستهدف فيها امل�سلحون فيما يبدو اأفرادا لي�سوا من اأبناء ك�سمري كان من بينهم عمال 
مهاجرون وهندو�س و�سيخ, وهم اأقلية يف وادي ك�سمري ذي الغالبية امل�سلمة. ودفع ذلك القوات الهندية يف املنطقة ل�سن حملة اأمنية وا�سعة.

وقال م�سوؤول بال�سرطة اإن العمليات االأمنية يف جامو وك�سمري م�ستمرة واإن اأكث من 189 م�سلحا و44 من اأفراد االأمن ُقتلوا يف ك�سمري هذا العام.

•• عوا�شم-وكاالت

ت�����س��ود ال��ف��و���س��ى ل��ي��ب��ي��ا, ب��ع��د ف�سل 
ال����ن����واب يف حت���دي���د موعد  جم��ل�����س 
التي  الرئا�سية  لالنتخابات  ج��دي��د 

كانت مقررة يف 24 دي�سمرب-كانون االأول اجلاري, ما 
�ساعف االأزمة ال�سيا�سية وعطل للم�سار االنتخابي يف 

البالد.
اأ�سارت  اخلمي�س,  اأم�����س  ���س��ادرة  عربية  �سحف  ووف���ق 
يف  االأجنبية  و  املحلية  االأط��راف  م�سوؤولية  اأن  م�سادر 

انهيار امل�سار االنتخابي.

ف�سل منتظر
يف �سحيفة العرب اللندنية, قال اأ�سامة رم�ساين: “يف 
اآمااًل  اأح��د  يعلق  ليبيا, مل  ال�سائدة يف  الفو�سى  خ�سم 
يف  الرئا�سية  االنتخابات  تنظيم  اإمكانية  على  كبرية 
االأول(  دي�سمرب)كانون  من   24 ليوم  املحدد  موعدها 
اجل���اري, اإىل حد اأن اأح��د اخل��رباء االأوروب��ي��ني و�سف 
ت�سجياًل  ي�ساهد  من  مثل  باأنه  لالنهيار,  االآي��ل  امل�سار 

حلادث قطار بال�سور البطيئة«.
االأمم  م��ن  امل��دع��وم  االأم��ري��ك��ي  “االإ�سرار  اأن  واأ���س��اف 
موعدها,  يف  الليبية  االنتخابات  اإج���راء  على  املتحدة, 
ب��ال��رغ��م م��ن ال��ع��راق��ي��ل ال��ب��ادي��ة يف االأف����ق, ك��ان مثرياً 
اأن ينتهي االأم��ر يف نهاية  لالهتمام, ومل يكن مفاجئاً 

املطاف اإىل خروج القطار عن ال�سكة«.
واأ�سار الكاتب اإىل اأن تنظيم انتخابات يف بالد “تفتقد 
ال���والء  ي����زال  ت��ق��ال��ي��د دمي��ق��راط��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة وال  اإىل 
ل��ل��دول��ة, ال  ال���والء  اأق���وى م��ن  اجل��ه��وي والقبلي فيها 
ميكن اأن يعد اأمراً �سهاًل, ولكن حماولة امل�سي قدماً يف 
امل�سار االنتخابي حتى قبل االتفاق على اأ�س�س قانونية 
ود�ستورية وا�سحة, وغ�س الطرف عن وجود املرتزقة 

وامليلي�سيات جعل الطريق حمفوفة باملخاطر«.

تر��سق
اإن  عربية”  “اإندبندنت  م���وق���ع  ق����ال  ج��ه��ت��ه,  وم����ن 
الليبي يف حتديد موعد جديد  النواب  اإخفاق جمل�س 
لالنتخابات, خلغ متلماًل �سعبياً ور�سمياً, واعرتا�سات 
امللف  ه��ذا  الإنهاء  واإج��راءات��ه  الربملان  اأداء  على  كثرية 

•• بغداد-اأ ف ب

ت��ع��ّر���س ع��ام��ر حل���ادث دراج����ة نارية 
اجلراحية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ك��ن  ب�����س��ي��ط, 
املو�سل  يف  ل��ه��ا  خ�����س��ع  ال��ت��ي  االأوىل 
ف�سلت, فا�سطر بعدها للخ�سوع اإىل 
اأربع عمليات اأخرى يف م�ست�سفى تابع 

ملنظمة غري حكومية, يف ق�سة تعك�س اإخفاقات القطاع 
الطبي يف املدينة العراقية التي مزقتها احلرب.

اإع���ادة  ب��ط��ئ��اً يف  امل��و���س��ل  ال��ق��ط��اع ال�سحي يف  وي��واج��ه 
ب��ل��د ت��ع��اين م��وؤ���س�����س��ات��ه وب��ن��ي��ت��ه التحتية  االإع���م���ار, يف 
ال�سحية من الت�سّدع منذ عقود. وبعد اأربع �سنوات من 
ال�سيطرة عليها وهزمية تنظيم داع�س, تبقى  ا�ستعادة 
بهياكل  مليئة  العراق  �سمال  الكبرية يف  املدينة  �سوارع 

املباين �سبه املدّمرة اأو تلك التي قيد االإعمار.
اأو  االإن�ساء  قيد  حالياً  م�ست�سفيات  خم�س  هناك  وفيما 
الرتميم, توجد فقط ت�سع موؤ�س�سات حكومية �سحية 
1,5 مليون ن�سمة.  عاملة يف مدينة يبلغ عدد �سكانها 
ويروي عامر �ساكر ق�سة عالجه قائاًل “يف امل�ست�سفيات 
“بعد  وي�سيف  �سيء”.  كل  ندفع  اأن  علينا  احلكومية, 
العالجات  لقاء  اأدف��ع  رح��ت  امل�ست�سفيات,  اأح��د  دخ��ويل 

واملخدر وال�سمامات... كله من جيبنا«.
اأ�سهر  �سبعة  م��ن��ذ  م��ي��اوم,  ع��ام��ل  وه���و  ع��ام��ر,  ويتلقى 
افتتحته  ال��ذي  ال��وح��دة  م�ست�سفى  يف  جمانياً  ع��الج��اً 
العام  يف  احلكومية  غري  حدود”  بال  “اأطباء  منظمة 
لها  خ�����س��ع  ال��ت��ي  االأوىل  اجل���راح���ة  وك���ان���ت   .2018
الك�سور  تعالج  اأن  ب��دل  ���س��وءاً,  حالته  زادت  املدينة,  يف 
اأّن االأم��ر كّلفه نحو  الثالثة يف �ساقه, على الرغم من 

ثمانية اآالف دوالر.
ويقول ال�ساب البالغ من العمر 21 عاماً والذي يتحّرك 
مب�ساعدة عكازات “و�سع يل الطبيب االأول قطعة من 
اأن  ح��اول��ت  ن��اج��ح��ة.  تكن  مل  العملية  لكن  ال��ب��الت��ني, 

اأراجع طبيباً اآخر, لكنني مل اأجد طبيباً جيداً«.
مثّبتا  ب��ال حدود”  “اأطباء  ل��ه منظمة  اأط��ّب��اء  وو���س��ع 
خارج  تو�سع  اأداة  وه��ي  الي�سرى,  �ساقه  على  خارجيا 
وم�سامري,  اأ�سالك  طريق  عن  العظام  لتثبيت  اجل�سم 
وي�سعب جداً اإيجادها يف مكان اآخر يف املو�سل, بح�سب 

عامر.

 »نق�س يف �الأ�سّرة« 
�ساد�سة  جلراحة  املقبلة  االأ�سابيع  يف  �ساكر  و�سيخ�سع 

لق�ّس 13 �سنتم من عظم ال�ساق.

اإىل  ق��ادت  قوانني خالفية  اإ�سدار  اإىل  اأدى  ما  جنيف, 
ان�سداد امل�سارين ال�سيا�سي واالنتخابي.

خطر رحيل �لدبيبة
من جهته اأ�سار موقع احلرة اإىل  ال�سكوك يف ا�ستمرار 
احلكومة برئا�سة عبد احلميد الدبيبة, والتي قد يكون 
ال�سفر  اإىل مربع  البالد  تعيد  التي  ال�سرارة  �سقوطها 

من جديد.
واملر�سح  الدبيبة,  رئي�س احلكومة, عبد احلميد  ولكن 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة, غ���ري م�����س��ت��ع��د ل��ل��ت��ن��ازل عن 
اإال  ال�سلطة  ي�سلم  ل��ن  اأن���ه  ال��ث��الث��اء,  واأع��ل��ن  �سلطته, 
لد�ستور  وفقاً  انتخابات  تنظيم  بعد  حلكومة منتخبة, 

حقيقي يعرب عن كل الليبيني«.
العام,  ال��ق��ان��ون  الليبي يف  ع��ن اخل��ب��ري  امل��وق��ع  وي��ن��ق��ل 
ودخول  القتال  جت��دد  من  حتذيره  ال�سبعاين,  جم��دي 

امل�سريي مل�ستقبل البالد. ويف هذا ال�سياق قال الباحث 
واالأكادميي الليبي املربوك الغزايل, اإن “جمل�س النواب 
يعطل االنتخابات الأنها تعني نهاية الرحلة ال�سيا�سية 
لكثري من قياداته التي تقدمت يف العمر, وتعرف جيداً 

اأن حظوظها �سئيلة بالفوز يف االنتخابات املقبلة«.
املر�سح  ال�سابق  والريا�سة  ال�سباب  هيئة  رئي�س  واأك��د 
مغادرة  “�سرورة  ب��وخ��ط��وة  ط��الل  ال��ربمل��ان  لع�سوية 
كل االأج�سام املنتهية للم�سهد بدءاً من جمل�س الدولة 
كما  الدبيبة  وحكومة  الرئا�سي  املجل�س  اإىل  والربملان 
هو متفق عليه يف االتفاق ال�سيا�سي, واأن يذهب ال�سعب 

اإىل ال�سناديق الختيار من ميثله«.
اأم����ا يف ط��راب��ل�����س ف���اأرج���ع م��ع��ار���س��و ل���ل���ربمل���ان, تعث 
االأممية  البعثة  خمالفة  اإىل  االنتخابي  اال�ستحقاق 
وجمل�س النواب للتوافق يف اإ�سدار القوانني االنتخابية 
اتفاق  ال��ذي ن�س عليه  ال��ن��واب وال��دول��ة  ب��ني جمل�سي 

دخول  وقبل   2014 العام  يف  اأن��ه  وي�سرح  ال�سحية«. 
االأ�سّرة  “عدد  ك��ان  املحافظة,  اإىل  املتطرف  التنظيم 
 600 اأ�سبحت  التحرير  �سرير, وبعد   3900 بحدود 
�سريرا”   2650 اأ�سبحت  احلا�سر  الوقت  ويف  �سرير, 

يف نينوى, من �سمنها 1800 يف املو�سل.
ويلفت اأحمد اإىل اأن “الدمار الذي حلق بدوائر ال�سحة 
يف حمافظة نينوى يحتاج اىل موازنات كبرية”, مطالبا 

ب�”موازنة دولية” ال من احلكومة فح�سب.
ويقّر االأخ�سائي يف جراحة العظام والك�سور ه�سام عبد 
ال�سحي  الو�سع  تدمر  التحرير,  “بعد  باأنه  الرحمن 
ال�سحية  اخل��دم��ة  ع��ودة  �سبب  وه��ذا  وامل�ست�سفيات... 
مع  لكنها  ال�سفر”.  اإىل  املو�سل  يف  للمواطن  املقدمة 

الوقت “بداأت تنه�س �سيئاً ف�سيئاً”, وفق قوله.
الوحدة(  م�ست�سفى  )يف  ح��ال��ي��ا  “ن�ستقبل  وي�����س��ي��ف 
ال��ع��الج يف  اإي���ج���اد  ي�ستطيعون  ال  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س 

من�ساآت  اأقيمت  ال��وح��دة,  م�ست�سفى  مم��رات  ط��ول  على 
م�سبقة ال�سنع اإىل جانب البناء اخلر�ساين.

ي��ع��ت��رب ال��ب��ع�����س ن���ظ���ام ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي امل���ع���روف يف 
�سوي�سرا, باأنه “املعيار الذهبي” يف التدريب املهني.

ويعّج املكان باملر�سى: خولة يون�س, ربة منزل �ستينية, 
تعّثت وك�سرت �ساقها... حممود املعماري, فالح يعمل 
حاليا باأجر يومي, و�سيخ�سع جلراحته ال�16 اأو ال�17, 
2017 جراء  اأ�سيب به يف العام  كما يقول, بعد جرح 

انفجار قنبلة خالل املعارك مع تنظيم داع�س .
نينوى  �سحة  دائ��رة  مدير  معاون  اأحمد,  جميد  ويقّر 
يواجهها  التي  العديدة  بالتحديات  الفنية,  لل�سوؤون 

القطاع.
التحرير  بعد  نواجهها  التي  التحديات  “اأهم  ويقول 
هي قلة ال�سعة ال�سريرية وقلة املراكز ال�سحية ب�سبب 
املوؤ�س�سات  م��ن   70% ن�سبته  ال��ذي حل��ق مب��ا  ال��دم��ار 

خا�سة  اأه��ل��ي��ة  ح���رب  يف  “طرابل�س 
املر�سح  ال�����س��اب��ق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  اأن 
للرئا�سة فتحي با�ساغا, والدبيبة من 
املنطقة ولديهما نفوذ كبري”,  نف�س 
اأثناء  باأم عيني اليوم  “راأيت  م�سيفا 
عودتي من عملي نحو ما يربو على 300 اآلية م�سلحة 
وعنا�سر مدججة بال�سالح موالني للدبيبة ينزلون من 

اجلبال«.
ال�سلطة  ي�سلم  لن  “الدبيبة  اأن  على  ال�سبعاين  و�سدد 
ب�سهولة واأعتقد اأن الكثري من امل�سلحني �سيقفون معه 
الأنهم �سريف�سون اأي �سخ�س يتحالف مع حفرت الذي 

كان يقود هجوما �سد املدينة �سابقا«. 

ور�ءه ما ور�ءه
ويف �سحيفة ال�سرق االأو�سط حتدث �سليمان جودة, عن 
بريطانيا يف  �سفرية  ت�سريحات  انعكا�سات  اخلوف من 
طرابل�س, يف العا�سمة الليبية, بعد الف�سل االنتخابي, 
ال���ذي ���س��در ع��ن جلنة  ال��ب��ي��ان  “اأهمية  ع��ل��ى  م�����س��دداً 
ال�سفرية  �سد  الليبي  ال��ربمل��ان  اخل��ارج��ي��ة يف  ال�����س��وؤون 
الربيطانية الذي يك�سف اأن تاأجيل االنتخابات الليبية 
يف اللحظات االأخرية كان وراءه ما وراءه مما ال نعرفه, 
اإجرائها حني  وبالطبع مما �سنظل ال نعرفه اإىل حني 

جتري«.
فقالت  الربيطانية  ال�سفرية  خرجت  فجاأة  واأ�ساف” 
بقاء حكومة  توؤيد  اإنها  �سفارتها,  اإىل  من�سوب  بيان  يف 
الدبيبة يف احلكم اإىل يوم اإجراء االنتخابات, واأنها لن 
تعرتف ب�سواها اإىل اأن تنعقد االنتخابات, وما كاد هذا 
وال�سفارة, حتى قامت  ال�سفرية  الكالم يقال نقاًل عن 
الدنيا �سدهما يف ليبيا ومل تقعد بعد, وحتى اأ�سدرت 
اإليه,  امل�سار  الغا�سب  بيانها  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة 

وحتى انطلقت دعوات ليبية بطردها من البالد«.
اأن ال�سفرية الربيطانية  “ال بد  اأنه  اإىل  واأ�سار الكاتب 
التي ال يزال الغ�سب يت�ساعد �سدها, كانت يف حاجة 
اإىل اأن تدرك اأن زمن االحتالل الربيطاين الإقليم من 
اأقاليم البلد الثالثة انتهى وانق�سى, واأن من مقت�سيات 
وجود ال�سفري, اأي �سفري يف اأي بلد, اأن يحرتم م�ساعر 
النا�س يف البلد الذي ميثل حكومته فيه, واأال ي�ستفزهم 

بعبارات غري حم�سوبة من نوع ما �سدر عنها«.

امل�ست�سفى احلكومي«. وي�سري اإىل اأن 
املو�سل بحاجة اإىل “بناء م�ست�سفيات 
جديدة وتزويد امل�ست�سفيات املوجودة 
الك�سور  اأدوات  مثل  خا�سة,  ب���اأدوات 
ال��ب��اه��ظ��ة ال���ث���م���ن, واالأدوي��������ة حيث 
�سيما  باالأدوية ال  نق�س كبري  يوجد 

اأدوية ال�سرطان«.

 »ي�سّد فجوًة« 
املو�سل  يف  كذلك  حدود”  بال  “اأطباء  منظمة  وتدير 
فيه  وت��ت��م  اأم��وم��ة,  ق�سم  فيه  ال���ذي  نابل�س  م�ست�سفى 
180 عرب  900 والدة كمعدل كل �سهر تقريبا,  نحو 
جراحة قي�سرية. اأما ق�سم االأطفال, في�سّم اأي�ساً 47 

�سريراً.
ال�سحي  نابل�س  ملركز  الطبية  االأن�سطة  مديرة  وتقول 
“هذا  اإن  �سو  بيا  كيي  حدود”  بال  “اأطباء  منظمة  يف 
امل�ست�سفى ي�سّد فجوًة”, م�سريًة اإىل اأن ق�سمي االأمومة 
“مكتظان  املوجودين يف م�ست�سفيني عامني,  االآخرين 

متاماً«.
 2021 20 دي�����س��م��رب  ي���وم  ن�����س��ره  امل��ح��ت��وى مت  ه���ذا 
االأمم  جلنة  على  يجب   2021 دي�سمرب  يوليو,20 
�سوي�سرا  م���ن  ت��ط��ل��ب  اأن  ال��ط��ف��ل  حل���ق���وق  امل���ت���ح���دة 
ال�سريبية خارج حدودها  �سيا�ساتها  تاأثري  االإبالغ عن 

االإقليمية.
الإعادة  احلكومة  جهود  ورغ��م  احل��رب,  “بعد  وت�سيف 

اإعمار قطاع ال�سحة, ال تزال هناك فجوة«.
وحتاول املو�سل ا�ستعادة �سيء من احلياة الطبيعية... 
املطاعم واملقاهي تعّج بالرواد, وال�سوارع مزدحمة, رغم 
عملية  بينما  امل��ب��اين,  بع�س  واج��ه��ات  يف  الق�سف  اآث���ار 

اإعادة االإعمار تتاأخر.
وت�سري منظمة ال�سليب االأحمر الدويل اإىل اأن اأقل من 
%15 من �سكان اجلانب االأمين من دجلة يف املدينة, 
اليومية”,  احتياجاتهم  لتلبية  ال��ك��ايف  امل��اء  “ميلكون 

والن�سبة تبلغ %35 يف اجلانب االأي�سر.
ورغم الرتميمات التي تطال بع�س املواقع االأثرية يف 
املدينة, اإال اأن اأجزاء كاملة من املو�سل القدمية ال تزال 

عبارة عن بحر من االأنقا�س.
و�سط هذه االأنقا�س, يتوا�سل العثور على جثث. فقد 
القدمية  املدينة  يف  اأ�سبوع  قبل  امل��دين  ال��دف��اع  انت�سل 
“ثالث جثث جمهولة الهوية عبارة عن هياكل عظمية 
كانون  مطلع  عث  فيما  املو�سل”,  حترير  الأي��ام  تعود 

االأول-دي�سمرب على ع�سر هياكل عظمية.

االأمم املتحدة حتث قادة ال�شومال على خف�س التوتر  •• مقدي�شو-رويرتز

االأول  اأم�������س  م�������س���وؤول���ون   ق����ال 
وعدد  املتحدة  االأمم  اإن  االأرب��ع��اء 
م��ن ال���دول جت��ري حم��ادث��ات مع 
ال�سومال  ورئي�س  وزراء  رئي�س 
يف  التوتر  تخفيف  على  حلثهما 
يثري  ال���ذي  ال�سيا�سي  خالفهما 

خماوف من مواجهة ع�سكرية.
�سومايل  حكومي  م�سوؤول  وق��ال 
ال���وزراء حممد ح�سني  رئي�س  اإن 
منف�سل  ب�����س��ك��ل  حت����دث  روب���ل���ي 
اخلارجية  وزي�����ر  م�����س��اع��دة  م���ع 
االأفريقية  ل��ل�����س��وؤون  االأم��ري��ك��ي��ة 
ال�سيا�سي  الو�سع  ب�ساأن  مويل يف 
يف ال���������س����وم����ال, وه������و م����ا ي���رى 

اأنه ي�سرف انتباه  اأي�سا  حمللون 
احل���ك���وم���ة ع����ن حم����ارب����ة مت���رد 
ال�سباب  جماعة  م��ن  مت�سددين 

املتحالفة مع تنظيم القاعدة.
تويرت  ع���ل���ى  يف  م���ك���ت���ب  وق��������ال 
م�ساء  م�����ن  م����ت����اأخ����ر  وق�������ت  يف 
مع  اأي�سا  حتدثت  اإن��ه��ا  االأرب��ع��اء 
حممد  اهلل  عبد  حممد  الرئي�س 
وح��ث��ت��ه ع��ل��ى دع���م روب��ل��ي الإمتام 
�سريعا.  ال��ربمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
وك��ان��ت االن��ت��خ��اب��ات ق��د ب���داأت يف 
االأول من نوفمرب ت�سرين الثاين 
وك���ان م��ن امل��ف��رت���س اإمت��ام��ه��ا يف 

لكن  االأول,  كانون  دي�سمرب   24
انتخاب  االأرب��ع��اء, مت  بحلول يوم 
 ,275 اأ�سل  30 نائبا فقط من 

بح�سب مفو�سية االنتخابات.
املتحدث  جايتاني�س  اآري  وق���ال 
املتحدة  االأمم  م���ك���ت���ب  ب���ا����س���م 
املتحدة  “االأمم  ال�����س��وم��ال  يف 
ات�سال  على  الدوليون  وال�سركاء 
ب��ج��م��ي��ع االأط��������راف ل��ل��ح��ث على 
جايتاني�س  وق�����ال  التهدئة”. 
من  �سركاء  �سمت  امل��ح��ادث��ات  اإن 
ال�سومال  يف  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ب��ي��ن��ه��م  م����ن 

وب��ري��ط��ان��ي��ا واالحت�����اد االأوروب�����ي 
ودول اأخرى.

االأربعاء  ي��وم  املجموعة  وال��ت��ق��ت 
الرئي�س  م����ع  م��ن��ف�����س��ل  ب�����س��ك��ل 
الذين  املر�سحني  من  وجمموعة 
ي�سعون خلو�س االنتخابات �سده 

يف االنتخابات الرئا�سية.
هدفهم  “كان  جايتاني�س  وق���ال 
ت�سجيع  االج���ت���م���اع���ني  ك����ال  يف 
ع����ل����ى جعل  ال���������س����وم����ال  ق���������ادة 
والرتكيز  اأوال  ال��ب��الد  م�����س��ال��ح 
الق�سور  اأوج������ه  ت�����س��ح��ي��ح  ع��ل��ى 
وقال  االنتخابات”.  �سعيد  على 

املتحدث  معلمو  اإبراهيم  حممد 
ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة على 
ت��وي��رت اإن روب��ل��ي حت���دث م��ع يف 
يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  “الو�سع  ب�������س���اأن 

ال�سومال واالأمن واالنتخابات«.
الرئي�س  ع���ل���ق  االث����ن����ني,  وي������وم 
حممد عبد اهلل حممد �سالحيات 
الوزراء لال�ستباه بتورطه  رئي�س 
و�سفها  خ����ط����وة  يف  ف�������س���اد,  يف 
انقالب”,  “حماولة  باأنها  روبلي 
االأمنية  ال��ق��وات  جميع  وط��ال��ب 

بتلقي االأوامر من مكتبه.
يوم  ال��ت��وايل  على  الثاين  ولليوم 

اأمنية  ق�����وات  خ��ي��م��ت  االأرب�����ع�����اء, 
موالية ل�سيا�سيني متحالفني مع 
ال��وزراء يف منطقة قريبة  رئي�س 

من الق�سر الرئا�سي.
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عربي ودويل

  معرفة �حلقيقة
   وقد اعترب حافظ قائد ال�سب�سي, 
جنل الرئي�س الراحل حممد الباجي 
ن�سرها  ت��دوي��ن��ة  يف  ال�سب�سي,  ق��ائ��د 
موقع  على  الر�سمية  �سفحته   على 
في�سبوك, اأّن فتح حتقيق حول وفاة 
وال����ده, رغ��م م���رور ع��ام��ني ون�سف, 
�سيء اإيجابي ملعرفة احلقيقة, قائال 
“كنت قد اأثرت �سابقا هذه ال�سكوك 
وفاته  وظ��������روف  ال���ت���وق���ي���ت  ح�����ول 
املبذولة  اجلهود  كّل  رغم  امل�سرتابة 
الطبي  للطاقم  القّيمة  واالإح��اط��ة 
املدين والع�سكري مع جتديد �سكري 
اجل��زي��ل ل��ه��م ج��م��ي��ع��ا«.    وذك���ر اأّن 
رئي�س  كان  ال�سب�سي  قائد  “الباجي 
اجل��م��ه��وري��ة ل��ك��ّل ال��ت��ون�����س��ي��ني دون 
قّوية  اعتبارية  رمزية  ول��ه  ا�ستثناء 
جنازته  يف  جت�����س��دت  اجل��م��ي��ع  ع��ن��د 
امل��ه��ي��ب��ة وب����خ����روج ���س��ع��ب��ه ل���وداع���ه 

وفق قوله. االأخري”, 
ال�سعب  ح���ّق  م��ن  “لذلك  وت��اب��ع     
احلقيقة  معرفة  وعائلته  التون�سي 
بعد  ال  اأم  طبيعية  وف��ات��ه  ك��ان��ت  اإن 
اأح����داث يف تلك  م��ن  م��ا ع�سناه  ك���ّل 
و�سراعات  جت���اذب���ات  م���ن  امل��رح��ل��ة 
التي  املهينة  واملعاملة  ال�سلطة  على 
وفاته«.  بعد  �سخ�سيا  لها  تعر�ست 
اأّن  اإىل  ال�سب�سي  قائد  حافظ  واأ�سار 
عن  غ�سبا  كانت  للوطن  “مغادرته 
وحماولة  تهديده  مّت  حيث  اإرادت����ه, 

اإل�ساق تهم كيدية له ولعائلته, 
قائال “اأعتقد اأّن هذا كان له عالقة 
مبلف وفاة والدي لطم�س احلقيقة, 
توقيع  ع����دم  اأّن  اأي�����س��ا  ن��ن�����س��ى  وال 
الرئي�س الراحل على تعديل القانون 
ومر�سه  االإق�������س���ائ���ي  االن���ت���خ���اب���ي 
اأ�سهر   3 ق��ب��ل  وف���ات���ه  ث����ّم  امل��ف��اج��ئ 
الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ت��اري��خ  م��ن 

جنل ال�سب�سي على خط التحقيق
ال�سيا�سي  الو�سع  غريوا  والرئا�سية 
كليا يف ت��ون�����س«.    واأ���س��اف “تبقى 
واأمتنى  الذات,  قائمة  ال�سكوك  هذه 
ال�سبابية  التحقيق  ه���ذا  ي��زي��ل  اأن 
وي��ن��ري احل����ق ... ف��احل��ق ي��ع��ل��و وال 
القائد  واأك��د حافظ  يعلى عليه«.    
زين  ال�سابق  الرئي�س  اأن  ال�سب�سي, 
العابدين بن علي قد قّدم معلومات 
للباجي قائد ال�سب�سي ب�ساأن خمّطط 
الغتياله.    واأو�سح حافظ ال�سب�سي, 
التا�س����عة  ل��ق��ن�����������������������اة  ت�����س��ري��ح  يف 
زين  الراح����ل  الرئي�س  اأن  املحلية, 
العابدين بن علي ق���د اأر�سل �سخ�سا 
اإعالمه  اأج���ل  للرئي�س ال�سب�سي من 

مبعطي����������ات تفيد بعملية اغتياله.
قر�ئن جدية

ال�ستار  ع���ب���د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن     

اأيدي الق�ساء وال ميكن اخلو�س يف 
تفا�سيلها, م�سيفا اأن حاكم التحقيق 
مّده  الع�سكري  امل�ست�سفى  من  طلب 
وامللف  ال�������س���رع���ي  ال���ط���ب  ب��ت��ق��ري��ر 
ال������ذي ال ميكن  ل���ل���راح���ل  ال���ط���ب���ي 
التالعب اأو امل�س به ومتلك املحكمة 

�سلطة االطالع عليه.

هذ� ما قاله البنته
   من جانبه, ك�سف امل�ست�سار الرئا�سي 
ال�سابق نور الدين بن تي�سة يف حوار 
اإذاعي, اأن جميع املحيطني بالرئي�س 
ال�سب�سي  قائ�������د  ال��ب��اج��ي  ال��راح��ل 
عرّبوا عن ا�س����تغرابهم من طريق������ة 

وفاته. 
“ ق��ائ��د ال�سب�سي  ب��ن تي�سة     وق���ال 
ذاهب  وه��و  البنته  ق��ال  مر�سه  بعد 

الراحل  الرئي�س  امل�سعودي, حمامي 
عائلة  اإن  ال�سب�سي,  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي 
ت�سري  اأدّل����ة  ع��ل��ى  اأط��ل��ع��ت��ه  ال�سب�سي 
اإىل اأن وفاته قد تكون غري طبيعية.  
اأن  ميكن  ق��رائ��ن  ه��ن��اك  اأن  م�سيفا 
الوفاة  مالب�سات  ح��ول  جدّية  تكون 

لدى عائلة ال�سب�سي.
عائلة  اأن  ذات������ه,  امل�������س���در  واأف�������اد     
�ستتقدم  ك���ان���ت  ال����راح����ل  ال��رئ��ي�����س 
وقامت  الق�ساء  امام  ب�سكوى  �سابقا 
تراجعت  ولكنها  باملو�سوع  باإ�سعاره 
الح����ق����ا م���رج���ح���ا اإم���ك���ان���ي���ة وج����ود 

تعطيالت مادية اأو قانونية اآنذاك.
اأنه كان من     و�سّدد امل�سعودي على 
تتقدم  اأن  ال�سب�سي  بعائلة  االأح���رى 

بق�سية يف الغر�س.
بني  االآن  امل�����س��األ��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار    

“و�سعوا  الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل 
يل قنبلة يف بطني واأ�سعر اأنني ل�ست 

بخري«.
ب���ن تي�سة  ال���دي���ن  ن����ور     واأ�����س����اف 
اأن الباجي كان قبل وفاته  “�سحيح 
على  ق���ادرا  ك��ان  لكنه  �سيئ  و�سع  يف 

الكالم«.
للناطقة  ���س��ب��ق  اأن������ه  اإىل  ي�������س���ار     
الرئا�سة  با�سم  ال�سابقة  الر�سمية 
ال��ت��ون�����س��ي��ة ���س��������������������ع��ي��د ق��������������������را���س اأن 
الرئي�س  وف���اة  بخ�سو�س  ���س��رح��ت 
ال�سب�سي,  ق���ائ���د  ال��ب��اج��ي  ال���راح���ل 
وفاة  اأن   2020 م��ار���س  يف  م��وؤك��دة 
وف�����اة  كانت  ال�سب�سي  قائد  الباجي 
الدفاع  اأك��ده وزي��ر  طبيعية طبق ما 
اآن�����ذاك ب��ع��د اط��الع��ه ع��ل��ى خمتلف 
التي  والتحالي�ل  الطبي����ة  التقارير 
يف  بع�سها  مت  وال���ت���ي  اإج����راوؤه����ا  مت 

فرن�سا.
   وك����ان����ت ���س��ع��ي��د ق����را�����س دع�����ت يف 
الراحل  ال��رئ��ي�����س  جن��ل  ت�سريحها 
ال�سب�سي ايل م�سارحة  قائد  حافظ 
حال  يف  ال����وق����ت  ذل�����ك  يف  ال�����س��ع��ب 
نتائج  م��ع  تتناق�س  معطيات  ل��دي��ه 

التحاليل الطبية.
با�سم  ال���ر����س���م���ي  ال���ن���اط���ق  وك������ان    
حمكمة اال�ستئناف بتون�س, احلبيب 
اأول  اأول  م�����س��اء   ق����ال  ال���ط���رخ���اين 
العدل  وزي�����رة  اإن  ال���ث���الث���اء  اأم�������س 
العام  ال��وك��ي��ل  اإىل  االث��ن��ني  تقدمت 
بتون�س,  اال���س��ت��ئ��ن��اف  حمكمة  ل���دى 
23 من  ال��ف�����س��ل  وط��ب��ق��ا الأح����ك����ام 
بطلب  اجلزائية,  االج���راءات  جملة 
بخ�سو�س  حت��ق��ي��ق��ي  ب���ح���ث  ل��ف��ت��ح 
قايد  الباجي  الراحل  الرئي�س  وف��اة 
ال�سب�سي, الذي تويف يوم 25 يوليو 
الع�سكري  ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى   2019

بالعا�سمة.

واالأع���م���ال  اال���س��ت��ب��اك��ات  م���ن  دام 
االنتقامية.

ويف اأعقاب املجزرة, جددت الواليات 
حظر  فر�س  اإىل  دعوتها  املتحدة 

على ال�سالح املتجه اإىل بورما.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمريكي 
بيان  يف  ال��ث��الث��اء  بلينكن  اأن��ت��وين 
اأن  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع  “على  اإن 
تكرار  لتجنب  اأك���رب  ج��ه��دا  ي��ب��ذل 
ذلك  وي�سمل  ب��ورم��ا,  يف  الفظائع 
والتكنولوجيات  ال�سالح  بيع  وقف 
ذات اال�ستخدام املزدوج” للمجل�س 

الع�سكري احلاكم.
فرتة  منذ  الغربية  ال���دول  وتقّيد 
اجلي�س  اىل  االأ�سلحة  بيع  طويلة 
اأثناء  واج���ه حتى  ال���ذي  ب��ورم��ا  يف 
الدميوقراطي  االن��ت��ق��ال  م��رح��ل��ة 
ب����ارت����ك����اب ج����رائ����م �سد  م����زاع����م 
الدامية  حملته  ب�سبب  االإن�سانية 

�سد اأقلية الروهينغا.
وك���ان���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة لالأمم 
املتحدة �سوتت يف حزيران/يونيو 
لكن  بال�سالح,  ب��ورم��ا  ت��زوي��د  ملنع 
االإجراء كان رمزيا لعدم طرحه يف 

جمل�س االأمن.
وتعد ال�سني ورو�سيا �ساحبتا حق 
النق�س يف جمل�س االأمن, وكذلك 
الهند املجاورة, من اأكرب م�سدري 

االأ�سلحة اىل بورما.

•• نيويورك-اأ ف ب

ال�������دويل  االأم�����������ن  جم���ل�������س  دان 
وقعت  ال��ت��ي  امل��ج��زرة  االأول  اأم�����س 
ب���ورم���ا وراح  امل��ا���س��ي يف  االأ����س���ب���وع 
�سخ�سا,   30 م��ن  اأك���ث  �سحيتها 
منظمة  موظفي  من  اإثنان  بينهم 
حتميل  ومت  ت�سلدرن”,  ذا  “�سيف 
البالد  يف  الع�سكري  املجل�س  قوات 

امل�سوؤولية عنها.
وقعت املجزرة ع�سية عيد امليالد يف 
ت�سهد  التي  ال�سرقية  كاياه  والي��ة 
املوؤيدين  امل��ت��م��ردي��ن  ب��ني  م��ع��ارك 
اجلي�س  وق�����وات  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة 
االإطاحة  بعد  احل��ك��م  ت��وىل  ال���ذي 
دميوقراطيا  املنتخبة  باحلكومة 

يف �سباط/فرباير.
و�سدد جمل�س االأمن يف بيان �سدر 
اىل  “احلاجة  على  االأربعاء  م�ساء 
���س��م��ان حم��ا���س��ب��ة م��رت��ك��ب��ي هذا 

الفعل«.
الفوري  “الوقف  اإىل  اأي�سا  ودع��ا 
موؤكدا  ال���ع���ن���ف,  اأع����م����ال  جل��م��ي��ع 
االإن�سان  ح��ق��وق  اح�����رتام  اأه��م��ي��ة 

و�سمان �سالمة املدنيني«.
وقال البيان ان “35 �سخ�سا على 
االأقل” بينهم اأربعة اطفال واثنان 
“�سيف  منظمة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن 
يف  قتلوا  االن�سانية  ت�سلدرن”  ذا 

االأمن  جمل�س  �سدد  كما  الهجوم. 
امل�ساعدات  و���س��ول  “�سرورة  على 
عوائق  ودون  ب���اأم���ان  االإن�����س��ان��ي��ة 
املحتاجني,  اال���س��خ��ا���س  جل��م��ي��ع 
و������س�����م�����ان احل�����م�����اي�����ة ال���ك���ام���ل���ة 
يف  للعاملني  واالأم�����ن  وال�����س��الم��ة 

املجالني االإن�ساين والطبي«.
على  ع��ثوا  اإنهم  متمردون  وق��ال 
اأكث من 30 جثة حمرتقة, بينها 
على  واأط���ف���ال,  لن�ساء  ت��ع��ود  جثث 

ون�����ّف�����ذ امل���ج���ل�������س ال���ع�������س���ك���ري يف 
ب���ورم���ا ح��م��ل��ة ق��م��ع دم���وي���ة �سد 
النقالب  الراف�سة  االح��ت��ج��اج��ات 
�سباط/فرباير, ما اأ�سفر عن مقتل 
اأكث من 1300 �سخ�س وتوقيف 
اأك���ث م��ن 11 األ��ف��ا, وف��ق مر�سد 
الدفاع  “قوات  وت�سكلت  حم��ل��ي. 
البالد  اأنحاء  جميع  يف  ال�سعبية” 
الع�سكري,  املجل�س  ق��وات  ملحاربة 
ما اأدخل اجلي�س البورمي يف ماأزق 

ط��ري��ق ���س��ري��ع يف والي����ة ك���اي���اه يف 
اأعقاب الهجوم.

واأكدت “�سيف ذي ت�سلدرن” التي 
�سخ�س يف   900 نحو  فيها  يعمل 
ب���ورم���ا م��ق��ت��ل م��وظ��ف��ي��ه��ا يف بيان 
اأ����س���درت���ه ال���ث���الث���اء وذك�����رت فيه 
على  ال��ن��ا���س  “اأجربوا  اجل��ن��ود  اأن 
واعتقلوا  �سياراتهم  م��ن  اخل���روج 
واأحرقوا  كثريين  وقتلوا  بع�سهم 

جثثهم«.

جنازة الراحل الباجي قائد ال�سب�سي

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• بينوا ري�شكي

  عمل منهجي ودوؤوب...
ال�سوفياتي.  االحت��اد  اختفى     قبل ثالثني عاما 
كانت اأركانه فا�سدة ومات مع ال�سيوعية يف الوقت 
�سهادة  وّق���ع  م��ن  ه��و  جوربات�سوف  وك���ان   . نف�سه 

وفاته.
   م���ع م����رور ال�����س��ن��ني, اج���ت���اح ج���زء م���ن ال�سعب 
وملّا  ال�سائع.  اجلحيم  ذاك  اإىل  احلنني  الرو�سي 
فانهم  تعرفه,  مل  منهم  العظمى  الغالبية  كانت 
اأن��ه ك��ان اجل��ن��ة. ويف ك��ل االأح����وال, لقد  يعتقدون 
كان عظيما... من ال�سعب موا�ساة النف�س بفقدان 
اإمرباطورية.    يعتمد فالدميري بوتني على هذا 
كان عمياًل المًعا يف  اأنه  ويتذكر  املنت�سر,  ال�سعور 
اأي��ام االحت��اد ال�سوفياتي.  كي جي بي يف �سبابه يف 

ا يريد اإحياء االإمرباطورية. وهو اأي�سً
اأ�سلحة:  ل��دي��ه ع���دة  ال���ه���دف,     ول��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا 
وال�سعور  واجلي�س,  عليها,  ي�سيطر  التي  ال��دول��ة 
و�سعف  املتجددة,  باالأرثوذك�سية  املرتبط  القومي 
ال���دول اجل��دي��دة ال��ت��ي ول���دت م��ن تفكك االحتاد 
اأكرب ماأ�ساة  “كانت  القائل:  ال�سوفياتي. لقد كان 

جيو�سيا�سية يف القرن الع�سرين هي زواله«.

   وهكذا, فقد قام للتو بحظر 
احلكومية  غ�����ري  امل���ن���ظ���م���ة 
املقابر  يف  ك��ل��ل  ب��ال  تبحث  ال��ت��ي  “ميموريال”, 
�سحايا  م��ن  امل��الي��ني  اأ�سماء  لتحديث  اجلماعية 
�سيء عن  ب�سكل  اإن احلديث  ال�ستاليني.  االإره��اب 

الرفيق �ستالني يثري ا�ستياء الكرملني.
اأرا�سي  با�ستمرار  يو�ّسع  ب��وت��ني  ك��ان  ل�سنوات,     
انتزاع  بعد  اأوكرانيا  يهدد  واليوم  رو�سيا.  وهيمنة 
القرم ودونبا�س منها, وبقوة ال�سالح قطع جورجيا 

عن اأبخازيا واأو�سيتيا اجلنوبية.
تران�سني�سرتيا,  والدة  اأت���اح  ال���ذي  ه��و  وجي�سه     
وهي دولة دمية اأخرى منف�سلة عن مولدوفا. واإن 
تعي�س  حيث  البلطيق,  دول  يهز  ال��ذي  هو  جي�سه 

اأقليات كبرية ناطقة بالرو�سية.
   واإذا �سعر بوتني يف اأي وقت اأن حقوقهم ال حُترتم 
ذريعة  ه��ن��اك  ف�سيجد  رغ��ب��ت��ه,  ح�سب  يكفي  مب��ا 
ا:  اأي�سً �سيطرته  حت��ت  دول��ت��ان  اأخ���ريا,  للتدخل. 

بيالرو�سيا وال�سي�سان.
اأن  يف  با�ست�سهال  التفكري  اخل��ط��اأ  م��ن  �سيكون     
الراحل  الذي تركه  املكان  اإىل �سغل  بوتني يطمح 
الثاين,  ن��ي��ك��وال���س  م��ك��ان  اأن  ����س���اغ���ًرا...  ���س��ت��ال��ني 

القي�سر االأخري لكل رو�سيا, يكفيه وزيادة. 
ترجمة خرية ال�سيباين

من �ملا�سي, لن�سنع طاولة جديدة:
الرفيق بوتني ي�شرع يف اإعادة ت�شكيل االحتاد ال�شوفياتي!

ا  وهو اأي�سً *موؤرخ وكاتب و�سحفي. ن�سر موؤخرا كتاب “الي�سراوية, خرف ال�سيوعية”. 
اأو “الرجل الذي حتب اأن  اأو “املل�سق االأحمر”,  موؤلف كتاب “اأين تذهب طيور اللقلق”, 

تكرهه” الذي يدين املناه�سة االأولية لل�ساركوزية.

�ل�سب�سي �البن يك�سف

بن علي قّدم معلومات للباجي ب�شاأن خمّطط الغتياله...!

ــدد� حول  ــدل جم ــري �جل �أث
�لتون�سي  �لــرئــيــ�ــس  وفـــاة 
قائد  �لــبــاجــي  �لـــر�حـــل 
وزيرة  �إعالن  بعد  �ل�سب�سي 
بحث  فـــتـــح  عــــن  �لــــعــــدل 
وقد  �لــغــر�ــس  يف  حتقيقي 
�لظهور  باملنا�سبة  �سّجل 
�لرئي�س  لنجل  �الإعــالمــي 
نور  �لــ�ــســابــق  ومــ�ــســتــ�ــســاره 
وحماميه  تي�سة  بن  �لدين 
ــتــار �ملــ�ــســعــودي  عــبــد �لــ�ــس
ي�ستبعدو�  مل  و�لــــذيــــن 

فر�سية تعّر�سه للت�سمم.

•• الفجر –تون�س

مدينة �شيان ال�شينية تكافح اأكرب تف�س لكوفيد-19 

خبري يتوقع اخرتاق املزيد من هواتف معار�شني يف بولندا 

•• بكني-رويرتز

�سجلت مدينة �سيان ال�سينية اأم�س اخلمي�س اأكث من 
تكون  وبهذا  كوفيد-19  مبر�س  جديدة  اإ�سابة  مئة 
ح�سيلة االإ�سابات املحلية بها االأعلى بني جميع املدن 

يف ال�سني هذا العام.
اإ�سابة   155 ر�سدت  �سيان  اأن  ر�سمية  بيانات  وك�سفت 
وبهذا  االأول.  ك��ان��ون  دي�سمرب   29 يف  ج��دي��دة  حملية 
1100 م��ن��ذ بدء  امل��ح��ل��ي��ة  ي��ت��ج��اوز ع���دد االإ����س���اب���ات 
مما  االأول,  ك��ان��ون  دي�سمرب  م��ن  ال��ت��ا���س��ع  يف  التف�سي 
التي  املدينة  على  االإغ���الق  لفر�س  ال�سلطات  ا�سطر 

•• اوتاوا-اأ ف ب

اعترب خبري يف اأمن االنرتنت �ساعد يف ك�سف اخرتاق 
برجمية  ا���س��ت��خ��دام  اأن  ب��ول��ن��دا  يف  �سيا�سيني  ه��وات��ف 
“بيغا�سو�س” �سد ثالثة معار�سني للحكومة البولندية 
لي�س على االأرجح �سوى “قمة جبل اجلليد«. وكان مركز 
“�سيتزن الب” املخت�س مبراقبة اأمن االإنرتنت قد اأبلغ 
من مقره يف كندا عن عملية التج�س�س التي حتولت اىل 
�سكوت-رايلتون  بولندا. وقال جون  ف�سيحة كربى يف 
الباحث يف املركز لوكالة فران�س بر�س “نعتقد اأن هذا 
املزيد  هناك  و�سيكون  اجلليد,  جبل  قمة  �سوى  لي�س 
اأمر  “اإنه  واأ����س���اف  امل�ستقبل”.  يف  االك��ت�����س��اف��ات  م��ن 
“برجمية  اأن  اىل  م�سريا  للغاية”,  �سيئا  ويبدو  �سادم 
هذه  يف  وا�ستخدامها  للديكتاتوريني,  اأداة  بيغا�سو�س 
احل��االت ي�سري اإىل ان��زالق نحو احلكم اال�ستبدادي يف 

بولندا«.
برجمية  ت��دخ��ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  وت�ستحيل 
غروب”  او  ا����س  “ن  ���س��رك��ة  ت�سميم  م��ن  ب��ي��غ��ا���س��و���س 
االإ�سرائيلية, و�سيلة جت�س�س ت�سمح للم�ستخدم بقراءة 

يقطنها 13 مليون ن�سمة. وقال ت�سانغ فنغ هو امل�سوؤول 
“�سيان  االأرب��ع��اء  املدينة يف موؤمتر �سحفي  يف حكومة 

بلغت مرحلة حياة اأو موت يف مكافحة الفريو�س«.
ال�سني.  يف  ال�سياحي  اجل���ذب  مناطق  اإح���دى  و���س��ي��ان 
ومنعت ال�سلطات الكثري من �سكان املدينة من مغادرة 
م��ن��ازل��ه��م ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال���ذه���اب الإج�����راء ف��ح�����س لتبني 
اأخرى  اأ�سا�سية  الأمور  اأو  كوفيد-19  االإ�سابة مبر�س 

وافقت عليها ال�سلطات.
الثامن,  الذي دخل يومه  �سيان,  االإغ��الق يف  ويتزامن 
اأول م��وؤ���س��رات تف�سي  م��ع م����رور ع��ام��ني ع��ل��ى ظ��ه��ور 

فريو�س كورونا يف مدينة ووهان يف و�سط ال�سني.

ر���س��ائ��ل ال�����س��خ�����س امل�����س��ت��ه��دف واالط�����الع ع��ل��ى �سوره 
الكامريا يف هاتفه من  ومعرفة مكان وجوده وت�سغيل 
دون علمه. وقال اأحد �سحايا عملية التج�س�س املحامي 
ق�سائية  ���س��ك��اوى  يف  ي�����س��ارك  ال���ذي  غريتي�س  روم����ان 
ل�سحيفة  احل��اك��م  والعدالة”  ال��ق��ان��ون  “حزب  ���س��د 
اإن احلكومة ا�ستخدمت برجمية  “غازيتا فيبورنت�سا”, 
واأكدت  الدميوقراطية«.  املعار�سة  “ملحاربة  التج�س�س 
املعار�سة  وال�سخ�سية  العامة  املدعية  فورت�سيك  اإيفا 
�سركة  م��ن  تنبيها  تلقيها  اىل  الفتة  هاتفها,  اخ���رتاق 
“�سيتزن  اأن  االأرب��ع��اء  �سكوت-رايلتون  وق��ال  اأوال.  اآب��ل 
حزب  م��ن  بريجيا  كري�ستوف  ال�سناتور  ن�سح  الب” 
اخرتق  الذكي  هاتفه  ب��اأن  املعار�س  املدنية”  “املن�سة 
 .2019 انتخابات  اأ�سهر خالل  مرارا على مدى �ستة 
الف�سيحة  ه��ذه  البولندية  االع���الم  و�سائل  وو�سفت 
اإىل الف�سيحة  اإ�سارة  يف  “ووترغيت البولندية”  باأنها 
تركيب  حماولة  املتحدة  الواليات  يف  بها  ت�سببت  التي 
يف  الدميوقراطي  احل��زب  مكاتب  يف  للتج�س�س  اأجهزة 
االأمريكي  الرئي�س  ارغ��م  م��ا   1972 ال��ع��ام  وا�سنطن 

ريت�سارد نيك�سون على اال�ستقالة بعد �سنتني.

جمل�س االأمن يدعو اإىل حما�شبة مرتكبي جمزرة بورما

العراق.. ماذا بعد م�شادقة املحكمة االحتادية على االنتخابات؟
•• بغداد-وكاالت

بعد ت�سديق املحكمة االحتادية العليا يف العراق على نتائج االنتخابات العامة 
اأكتوبر املن�سرم, ال يزال كثريون يت�ساءلون عن  املبكرة التي نظمت يف �سهر 

االإجراءات القانونية القادمة فيما يتعلق بهذا امللف.
وخاطبت املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات اأول اأول اأم�س الثالثاء رئا�سة 

اجلمهورية للم�سادقة على النتائج النهائية لالنتخابات.
“نظرا  وقالت املفو�سية يف وثيقة ن�سرتها وكالة االأنباء العراقية الر�سمية: 
لعام  العراقي  النواب  جمل�س  النتخابات  النهائية  النتائج  املفو�سية  الإع��الن 
2021, وبعد م�سادقة املحكمة االحتادية العليا على النتائج مبوجب كتابها 
وا�ستنادا   ,2021-12-27 يف  )83/مكتب/1497-2021(  ب��ال��ع��دد 
2005 التي ن�س  اأحكام املادة )54( من د�ستور جمهورية العراق لعام  اإىل 

)يدعو رئي�س اجلمهورية جمل�س النواب لالنعقاد مبر�سوم جمهوري خالل 
اإىل  ندعو  ال��ع��ام��ة(,  االنتخابات  نتائج  على  امل�سادقة  ت��اري��خ  م��ن  يوما   15
امل�سادقة على اأ�سماء الفائزين بع�سوية جمل�س النواب العراقي, لعام 2021 
امل�سادق عليهم من املحكمة االحتادية العليا مبوجب قرارها بالعدد )175/

احتادية/2021(«.
بالطعون  النظر  ملف  طي  بعد  القادمة  اخلطوات  على  كثب  عن  وللتعرف 
وال�سكاوى االنتخابية, وامل�سادقة الباتة والنهائية من قبل املحكمة االحتادية 
العليا على نتائج االنتخابات العامة, قال عماد جميل, ع�سو الفريق االإعالمي 
باملفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق, يف حديث مع موقع “�سكاي 
الفائزين  ول��وائ��ح  اأ�سماء  القانون  ح�سب  املفو�سية  “رفعت  عربية”:  نيوز 
بع�سوية جمل�س النواب, والتي �سادقت عليها املحكمة االحتادية العليا, التي 
باإر�سال ن�سخة  اأي�سا  اأر�سلت هي بدورها االأ�سماء لرئي�س اجلمهورية, وقمنا 

منها اإىل االأمانة العامة ملجل�س النواب العراقي«.
بعد  “االآن  ق��ائ��ال:  االإج��رائ��ي��ة  القانونية  اخل��ط��وات  ت�سل�سل  جميل  و���س��رح 
اجلمهورية  رئي�س  �سيدعو  االنتخابات,  يف  الفائزين  اأ�سماء  لوائح  ا�ستالمه 
برهم �سالح, جمل�س النواب اجلديد اإىل االنعقاد خالل 15 يوما, وهي املهلة 

التي تنتهي يف يوم 10 من �سهر يناير القادم«.
وعن مدى اإمكانية تاأجيل عقد اأول جل�سة للربملان العراقي املنتخب حديثا, 
رّد امل�سوؤول يف املفو�سية العليا لالنتخابات, بالقول: “ال جمال مطلقا لتاأجيل 
عقد اجلل�سة االأوىل ملجل�س النواب اجلديد, يف موعد اأق�ساه العا�سر من ال�سهر 
املقبل كما اأ�سلفت �سابقا, فهذه مدد د�ستورية غري قابلة للتاأجيل والتمديد, 
والتي  االأع�ساء,  ال�سن من  كبري  للربملان اجلديد  االأوىل  اجلل�سة  و�سرياأ�س 

على االأرجح �ستبقى مفتوحة«.
ال��ق��ادم��ة, وخططها  امل��رح��ل��ة  امل��ف��و���س��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة يف  وع���ن طبيعة ع��م��ل 

من  ال��درو���س  ا�ستخال�س  يف  املفو�سية  يف  “بداأنا  جميل:  ق��ال  امل�ستقبلية, 
العقبات وامل�سكالت التي اعرت�ستنا خالل عملنا يف تنظيم هذه االنتخابات, 
املنا�سبات  خالل  ظهورها  حال  ومعاجلته  تكرارها  لعدم  منها  ن�ستفيد  وكي 
االنتخابية القادمة, و�سن�سكل يف هذا ال�سياق ور�سا خمت�سة بقانون االنتخابات 
تابعة  االنتخابية,  العملية  بتفا�سيل  يتعلق  ما  وك��ل  واالأنظمة  واالإج���راءات 
للمفو�سية العليا امل�ستقلة يف مكتبها الوطني ودوائره, ويف مكاتب املحافظات 

كذلك«.
اجلمهورية  رئي�س  يدعو  اأن  على  العراقي,  الد�ستور  من   54 امل��ادة  وتن�س 
تاريخ  ي��وم��ا م��ن   15 ال��ن��واب لالنعقاد مب��ر���س��وم ج��م��ه��وري, خ��الل  جمل�س 
اأكرب  اأن تعقد اجلل�سة برئا�سة  العامة, على  امل�سادقة على نتائج االنتخابات 
االأع�ساء �سنا النتخاب رئي�س املجل�س ونائبيه, فيما ال يجوز التمديد الأكث 

من املدة املذكورة.
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عربي ودويل

ا�سطهاد  ت��ل��خ�����س  االع����ت����ق����االت 
وو�سائل  لل�سحافيني  ال�سلطات 
االإعالم التي “جتروؤ على حتديها 
و�سف  ب���دوره,  احلقيقة”.  وق��ول 
النا�سط املقيم يف الواليات املتحدة 
نيوز”  “�ستاند  ل���ي���ون���غ  ب����راي����ن 
ال�سحافة  ف���ل���ول  اآخ������ر  “باأحد 

امل�ستقلة يف هونغ كونغ«.
“�ستاند  املدينة  �سلطات  وانتقدت 
االأمن  قائد  واّتهمه  م��رارا  نيوز” 
ال�سهر  ت���ان���غ  ك��ري�����س  امل���دي���ن���ة  يف 
“منحازة  ت��ق��اري��ر  بن�سر  اجل����اري 
ل�سمعة”  وم��ل��ط��خ��ة  وم�����س��ي��ط��ن��ة 

هونغ كونغ عن و�سع ال�سجون.
كونغ  ه����ون����غ  اع����ت����ربت  ول����ط����امل����ا 
م���رك���زا اإع���الم���ي���ا اإق��ل��ي��م��ي��ا, على 
ت�سنيفها  ت����راج����ع  م����ن  ال����رغ����م 
يف  ال�سحافة  حرية  اىل  بالن�سبة 
ال�سنوات االأخرية مع ت�سديد بكني 

�سيطرتها على املدينة.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

نيوز”  “�ستاند  م����وق����ع  اأع����ل����ن 
االإخ����ب����اري اأم�������س االأرب����ع����اء وقف 
خدمته بعدما دهمت �سرطة هونغ 
ك��ون��غ م��ك��ت��ب��ه ح��ي��ث اأوق���ف���ت �ستة 
م��وظ��ف��ني ح��ال��ي��ني و���س��اب��ق��ني, ما 
يفاقم القلق حيال حرية االإعالم 

يف املدينة.
يف  املحلية  ال�سحافة  قمع  وازداد 
هونغ كونغ يف اأعقاب االحتجاجات 
املوؤيدة  اأحيانا  والعنيفة  ال�سخمة 
للدميوقراطية التي انطلقت عام 
2019, وبعد فر�س قانون االأمن 

القومي اجلديد.
من�سور  يف  نيوز”  “�ستاند  واأعلن 
حتريره  رئي�س  اأن  في�سبوك  على 
ا�ستقال  الم  ب���ات���ري���ك  ب��ال��وك��ال��ة 
املوظفني,  ج��م��ي��ع  اإق����ال����ة  ومّت�����ت 
يف  و�سفحاته  موقعه  اأن  م�سيفا 

لن  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
حُت��ّدث بعد االآن و�سُتحذف قريبا 

“نظرا اإىل الو�سع احلايل«.
م�ستقال  نيوز  �ستاند  “كان  واأف��اد 
حت��ري��ري��ا وم��ك��ّر���س��ا حل��م��اي��ة قيم 
ك����ون����غ اجل����وه����ري����ة مثل  ه����ون����غ 
االإن�سان  وح��ق��وق  الدميوقراطية 
واحل�������ري�������ة و������س�����ي�����ادة ال����ق����ان����ون 

والعدالة«.
اأكث  ن�سر  اإنه مت  ال�سرطة  وقالت 
بلبا�س  بع�سهم  عن�سر   200 من 
م�����دين ل��ت��ف��ت��ي�����س غ���رف���ة اأخ���ب���ار 
املحكمة  ب��اإذن من  “�ستاند نيوز” 
موؤكدة  �سحافية,  م���واد  مل�����س��ادرة 
وو�سفت  اأ�سخا�س.  �ستة  اعتقال 
ال�سحافيني”  ح���م���اي���ة  “جلنة 
“هجوم  ب���اأن���ه���ا  ال����ده����م  ع��م��ل��ي��ة 

جتميد  اإث����ر  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف 
ال�سلطات الأ�سولها مبوجب قانون 

االأمن القومي.
الدهم  عملية  عن  التقارير  وبعد 
اّت���ه���م احل����زب احلاكم  االأرب����ع����اء, 
ب��ال��ق�����س��اء على  ب��ك��ني  ت���اي���وان  يف 
الدميوقراطية واحلريات يف هونغ 
“رابطة  ك���ل م���ن  ك���ون���غ. واأع������رب 
كونغ”  ه���ون���غ  يف  ال�����س��ح��اف��ي��ني 
 -- االأجانب”  املرا�سلني  و”نادي 
املحليني  العاملني  ميثالن  وهما 
واالأج������ان������ب يف جم������ال االإع�������الم 
حيال  العميق”  “قلقهما  عن   --
عمليات التوقيف وطالبا باحرتام 

حرية ال�سحافة.
ناثان  ال��ن��ا���س��ط  االأث���ن���اء, غ���رد  يف 
اأن  امل���ن���ف���ى  ي��ع��ي�����س يف  ال������ذي  ل����و 

نيوز«.
وق��ب��ل ال��ف��ج��ر ب��ق��ل��ي��ل, ب���ث موقع 
“�ستاند نيوز” ب�سكل مبا�سر عرب 
�سرطة  لعنا�سر  لقطات  في�سبوك 
القومي وهم يقفون خارج  االأم��ن 
نائب  ت�سان  رون�����س��ون  مكتب  ب��اب 
امل���ح���رر امل�������س���وؤول ع���ن امل��ه��م��ات يف 

املوقع.
�سباط  اأبلغ  مقت�سب  فيديو  ويف 
اأن بحوزتهم مذكرة  �سرطة ت�سان 
ق���ان���ون يعود  ق�����س��ائ��ي��ة مب���وج���ب 
الربيطاين,  اال���س��ت��ع��م��ار  حل��ق��ب��ة 
“بالتاآمر  ات��ه��ام��ات  يف  للتحقيق 

لن�سر مواد حتري�سية«.
وم�سادرة  م��ن��زل��ه  ت��ف��ت��ي�����س  ومت 
لكنه  االإلكرتونية  اأجهزته  بع�س 

مل يعتقل.

ال�سحافة  ح���ري���ة  ع���ل���ى  م���ف���ت���وح 
اأ���س��ا���س��ا يف ه��ون��غ كونغ”,  امل��ن��ه��ارة 
املوجهة  التهم  اإ�سقاط  اإىل  داعية 

اإىل املوقع.
فران�س  وك���ال���ة  م��را���س��ل  و���س��اه��د 
اقتياده  خ��الل  الم  باتريك  ب��ر���س 
الذي  امل��ب��ن��ى  اإىل  ال��ي��دي��ن  م��ك��ب��ل 

ي�سم مكاتب املوقع.
رئي�س  ال�������س���رط���ة  اأوق�����ف�����ت  ك���م���ا 
ت�سانغ  للموقع  ال�سابق  التحرير 
اأربعة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب���وي-ك���وي���ن, 
الذين  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  من 
حزيران/يونيو,  يف  ا���س��ت��ق��ال��وا 

بح�سب و�سائل اإعالم حملية.
�سوهدت  االأرب��ع��اء,  ظهر  وبحلول 
تزيل  ال���ق���وم���ي  االأم��������ن  ����س���رط���ة 
“�ستاند  م��ك��ت��ب  م����ن  ����س���ن���ادي���ق 

ع��رب االإن���رتن���ت غ��ري رب��ح��ي��ة عام 
2014 وُر�ّسح جلائزة “مرا�سلون 
يف  ال�سحافة”  ح��دود حلرية  بال 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.
 2019 العام  احتجاجات  وخالل 
الدميوقراطية,  ع����ن  امل���داف���ع���ة 
ا���س��ت��ب��ك��ت ال�����س��رط��ة م���ع ع���دد من 
والتقطت  امل������وق������ع.  م����را�����س����ل����ي 
ت�سجيالت  ع����ادة  ت��ب��ث  ���س��ح��اف��ي��ة 
ف��ي�����س��ب��وك مقطعا  م��ب��ا���س��رة ع���رب 
م�سّورا لهجوم لع�سابة يف حمطة 
قطارات ووا�سلت حينها البث رغم 

ا�ستهدافها من قبل املهاجمني.
ث����اين  ه�����ي  نيوز”  و”�ستاند 
اإع��الم��ي��ة يف ه��ون��غ كونغ  و���س��ي��ل��ة 
�سحيفة  بعد  ال�سرطة  ت�ستهدفها 
اأبوابها  اأغلقت  التي  “اآبل دايلي” 

اإن  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  ت�������س���ان  وق�������ال 
“�ستاند نيوز لطاملا اّت�سم باملهنية 
االإخ��ب��اري��ة, ال �سك يف  يف تقاريره 
ذلك. لن تغرّي االتهامات اجلنائية 

هذه احلقيقة«.
بر�س  فران�س  وكالة  واأف��اد م�سدر 
اأربعة  م��ن��ازل  فّت�ست  ال�سرطة  اأن 
“�ستاند  يف  اآخ����ري����ن  م���وظ���ف���ني 

نيوز«.
�سابقني  اأع�ساء  اأربعة  اعتقل  كما 
يف جمل�س اإدارة املوقع بينهم جنمة 
البوب دنيز هو واملحامية والنائبة 
للدميوقراطية  امل��وؤي��دة  ال�سابقة 
ن���غ وك��ري�����س��ت��ني فانغ  م���ارغ���ري���ت 
و�سائل  وف����ق  ت���ات-����س���ي,  وت�������س���او 
اإع�����الم حم��ل��ي��ة. وت��اأ���س�����س موقع 
اإعالمية  كمن�سة  نيوز”  “�ستاند 

من هي رينا اأمريي.. مبعوثة بايدن للمراأة االأفغانية؟
•• كابول-وكاالت

موؤخراً  بلينكن,  اأن��ت��وين  االأم��ريك��ي,  اخلارجية  وزي��ر  ع��ني 
مبعوثة خا�سة حلقوق الن�ساء والفتيات وحقوق الن�ساء يف 
اأعلنت فيه حركة  اأفغان�ستان, وذلك يف االأ�سبوع ذاته الذي 
طالبان منع الن�ساء من ال�سفر مبفردهن, اإذا كانت م�سافة 

ال�سفر طويلة ن�سبيا.
وقال الوزير يف بيان: “نرغب باأفغان�ستان �سلمية وم�ستقرة 

واآمنة, حيث ميكن جلميع االأفغان العي�س واالزدهار«.
لكن التهديد املتزايد حلريات الن�ساء واأمنهن يف تلك البالد 

يعني اأن مهمة اأمريي لن تكون �سهلة.
اجلن�سية  حتمل  ال���والدة,  اأفغانية  �سيدة  هي  اأم���ريي,  رينا 

وزارة  يف  للعمل  تنتقل  اأن  قبل  باحثة  وعملت  االأمريكية, 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س االأ���س��ب��ق ب���اراك 

اأوباما.
وطوال عقدين, قدمت اأمريي امل�سورة للحكومات االأمريكية 

املتعاقبة, واالأمم املتحدة, ب�ساأن ق�سايا اأفغان�ستان.
مديرة  م��وؤخ��ًرا  اأم���ريي  عملت  فقد  ل�”رويرتز”,  ووف��ق��ا 
التعاون  مركز  يف  واالإقليمية  االأفغانية  ال�سيا�سة  مل��ب��ادرة 

الدويل بجامعة نيويورك.
الن�ساء, املفرو�سة من  وانتقدت القيود االأخ��رية على �سفر 
التي  االأفغانية  “املراأة  اإن  تغريدة  يف  قالت  حيث  طالبان, 
اأ�سهر, ممنوعة االآن  عملت ع�سو برملان وقا�سياً حتى قبل 

من ال�سفر مل�سافة تتجاوز 47 ميال مبفردها«.

ويف تغريدة اأخرى قالت اأمريي “اأت�ساءل كيف يربر الذين 
قالوا اإن طالبان متت اإعادة تاأهيلها, االأحكام املت�سددة �سد 
الن�ساء التي ت�سدر االآن؟«. ويف اإطار �سعيها للح�سول على 
اأقل  بطريقة  حتكم  ب���اأن  ط��ال��ب��ان  تعهدت  دويل,  اع���رتاف 
قمعية مما كانت عليه خالل فرتة حكمها االأوىل )1996-

2001(. لكن الن�ساء مازلن م�ستبعدات اإىل حد كبري من 
اخلدمة العامة وحمرومات من التعليم الثانوي.

ولطاملا اأ�سارت اأبرز اجلهات املانحة يف العامل اإىل اأن احرتام 
حقوق الن�ساء �سرط الإعادة تقدمي امل�ساعدات.

بعدم  ال�سائقني  ت��ط��ال��ب  ت��و���س��ي��ات  اأ����س���درت ط��ال��ب��ان  ك��م��ا 
دون  ط��وي��ل��ة   مل�����س��اف��ات  �سيارتهم  ب��رك��وب  للن�ساء  ال�����س��م��اح 

مرافق.

مقتل 4 جنود يف هجوم غرب مايل
•• باماكو-اأ ف ب

اآخرين يف هجوم م�ساء  اأكث من ع�سرة  واأ�سيب  اأربعة جنود ماليني  قتل 
اأول اأول اأم�س الثالثاء يف نارا غربي البالد, حيث يتمركز متطرفون, وفق 

ح�سيلة اأولية اأوردتها القوات امل�سلحة املالية )فاما(.
ن��ارا لهجوم  “تعر�ست وح��دة فاما يف منطقة  امل��ايل يف بيان  اأعلن اجلي�س 
مركب �سمل تفجري عبوات نا�سفة و )ا�ستخدام( اأ�سلحة ثقيلة” بعد ظهر 

الثالثاء.
االولية  اأن احل�سيلة  اإىل  الهجوم م�سرياً  البيان هوية منفذي  ومل يحدد 

بلغت “اأربعة قتلى وع�سرة م�سابني بجروح خطرية«.
ويتعر�س اجلي�س املايل بانتظام لهجمات يف هذه املنطقة من مايل. ففي 
يف  اآخرين,   14 وج��رح  ماليني  جنود  اأربعة  قتل  الثاين/نوفمرب,  ت�سرين 

هجوم ن�سبه اجلي�س اإىل اإرهابيني يف مركز غرييه يف منطقة نارا.

دهم موقع اإخباري يف هونغ كونغ واعتقال عدد من موظفيه 

ي��ع��د بيرت  ان��ت��خ��اب��ه,     ويف ح����ال 
الد�ستور  ب���اإ����س���الح  زاي  م���ارك���ي 
املثليني  م��ك��اف��ح��ة  ق���ان���ون  واإل���غ���اء 
املا�سي,  ال�سيف  الذي مت متريره 
اأنه  كما  بروك�سل.  واأث��ار غ�سًبا يف 
نف�س  م���ن  االأزواج  مب��ن��ح  م��ل��ت��زم 
اجلن�س نف�س احلقوق التي يتمتع 
بها االأزواج من جن�سني خمتلفني. 
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى, اع��ت��رب رئي�س 
اإقامة  امل��ج��ري حم��ق��ا يف  ال�����وزراء 
عام  املهاجرين  و���س��ول  ملنع  �سياج 
“و�سيلة  ذل���ك  م��ع��ت��ربا   ,2015
م�����س��روع��ة مل��ح��ارب��ة ال��ه��ج��رة غري 

ال�سرعية«.

تاريخ �النتخابات يف 
�لرب�زيل: 2 �أكتوبر 2202

جايري  ي���وا����س���ل؟  او  ي���ت���وّق���ف     
 ,2018 عام  املنتخب  بول�سونارو, 
ت����خ����ّل����ف ك����ث����ريا ع�����ن ال�����رك�����ب يف 
املت�سّدر  ام������ام  اال����س���ت���ط���الع���ات 
ل���وال. وبح�سب  اال���س��ب��ق  ال��رئ��ي�����س 
ا���س��ت��ط��الع��ات ال������راأي, ف����اإن زعيم 
ثم  بالف�ساد  اأدي����ن  ال���ذي  ال��ي�����س��ار, 
ي��ت��ق��دم يف  ال��ع��ل��ي��ا,  املحكمة  ب��راأت��ه 
اجلولة االأوىل بفارق 10 اإىل 27 
نقطة. مل يرت�سح لوال بعد, ولكنه 
االأول  الربع  يف  تر�ّسحه  يعلن  قد 

من عام 2022.
جايري  ان���������س����م  ج����ه����ت����ه,  م�����ن     
الليربايل  احل��زب  اإىل  بول�سونارو 
نهاية نوفمرب, وهو حزب مييني. 
وك���ان ب��ول�����س��ون��ارو ب��ال ح���زب منذ 
اأن انف�سل قبل عامني عن احلزب 
ب�سهولة  رايته  حتت  انتخب  ال��ذي 
احل�����زب   ,2018 ع�������ام  ن����ه����اي����ة 
ال�سغري  ال��ل��ي��ربايل  االج��ت��م��اع��ي 
الرت�سح  ي�����س��ت��ط��ع  ال  وه����و  ج�����ًدا. 
بدون  اأك��ت��وب��ر  يف  انتخابه  الإع����ادة 

انتماء �سيا�سي.
   و�سل الرئي�س اليميني املتطرف 
اإىل اأرقام قيا�سية يف عدم ال�سعبية 
تعامله  ب�سبب  وذل��ك  الربازيل,  يف 
اأودى بحياة اأكث  مع الوباء الذي 
األف �سخ�س يف البالد.   619 من 
على  بول�سونارو  حكومة  واُتهمت 
“عّر�ست  ب��اأن��ه��ا  اخل�سو�س  وج��ه 
“عدوى  ل���  ال��ربازي��ل��ي��ني  عمدا” 
رئي�س  خ��ط��اب  ب�����س��ب��ب  �ساملة”, 
ال�سحي  للحجر  املناه�س  الدولة 

والتاأخري يف �سراء اللقاحات.
ُح�����س��م بعد.  ����س���يء ق���د  ل��ك��ن ال     
منخف�سة,  ب��ول�����س��ون��ارو  “�سعبية 
يرى  قوية”,  �سخ�سية  يظل  لكنه 
���س��اردي��ن��ه��ا مدير  اإد�����س����ون  ب���ر����س 
ام  “كونغر�سو  م����وق����ع  حت����ري����ر 
فوكو”. ويتابع “من ال�سابق الأوانه 
حدوث  باالإمكان  ي��زال  ال  احل�سم, 
حزب  ل��دي��ه  االآن  ك���ث���رية,  اأ����س���ي���اء 
كبرية  مب����وارد  و�سيتمتع  اأق�����وى, 
والكثري  االنتخابي  ال�سندوق  من 

االإيطالية  للجمهورية  اجل��دي��د 
رئي�س  ي���ن���اي���ر.   22 يف  م���ع���روف���ا 
الوزراء احلايل, ماريو دراجي, مل 
ي�ستبعد الرت�سح. والرئي�س ال�سابق 
برل�سكوين,  �سيلفيو  ل��ل��ح��ك��وم��ة, 
ي���رتّب�������س. ال���رئ���ي�������س االإي����ط����ايل, 
�سلطة  بدون  �سريّف  نظرًيا من�سب 
دور  ال�����واق�����ع  يف  ي���ل���ع���ب  ك�����ب�����رية, 
رج��ل االإط��ف��اء يف ح���االت االأزمات 
املتكررة يف اإيطاليا. يتم االنتخاب 
املبا�سر,  غ���ري  ال���ع���ام  ب����االق����رتاع 
وخ��الل اجل���والت ال��ث��الث االأوىل, 
يجب اأن يح�سل املر�سح على ثلثي 
اأ�سوات الهيئة االنتخابية -اأع�ساء 
وممثلي  وال��ن��واب  ال�سيوخ  جمل�س 
االأغلبية  تكفي  -بينما  االأق��ال��ي��م 

الب�سيطة يف اجلولة الرابعة.
الرئا�سية  االنتخابات  �ستجري   •
��ا يف اأمل��ان��ي��ا )13  ه���ذا ال��ع��ام اأي�����سً
 )2022 )يوليو  والهند  فرباير( 

والنم�سا )خريف 2022(.
• كان من املتوقع اإجراء االنتخابات 
تعهد  م��ايل وليبيا.  2022 يف  يف 
�سغط  حتت  املاليون  الع�سكريون 
م��ن االإي���ك���وا����س, ال��و���س��ي��ط, وجزء 
بت�سليم  ال��������دويل,  امل��ج��ت��م��ع  م����ن 
ال�سلطة للمدنيني بعد االنتخابات 
املقرر  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
اإال   ,2022 ف��رباي��ر  اإج���راوؤه���ا يف 
النهاية  يف  اأب��ل��غ��ت  ال�����س��ل��ط��ات  اأن 
الوفاء  على  عاجزة  باأنها  اإيكوا�س 
باجلدول الزمني املتفق عليه. ويف 
الربملان  رف�����س��ت جل��ن��ة يف  ل��ي��ب��ي��ا, 
االثنني حتديد موعد  يوم  الليبي 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ج���دي���د 
امل���ق���رر اإج�����راوؤه�����ا يف ال���ب���داي���ة يف 
تاركة  تاأجيلها,  قبل  دي�سمرب   24
احلا�سمة  االنتخابات  هذه  م�سري 

غري وا�سح.
عن لو جورنال دي دميان�س

رهان رئا�سي يف فرن�سا وايطاليا اي�سا جو بايدن والهزمية املعلنة
ويوؤكد  التلفزيوين”.  ال��ب��ث  م��ن 
التقليل من  ينبغي  اأن��ه ال  اخلبري 
“لوال”  ل�  املعادية  امل�ساعر  �سراوة 

بني العديد من الربازيليني.

تاريخ �النتخابات يف �لواليات 
�ملتحدة: 8 نوفمرب 2022

االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ���س��ي��واج��ه     
له,  ن�سفية  انتخابات  اأول  قريًبا 
احلزب  على  تقليدًيا  �سعبة  وه��ي 
احل�����اك�����م. ميلك  ال����دمي����ق����راط����ي 
الكوجنر�س,  غرفتي  يف  االغلبية 
على  احل������ف������اظ  ب������اي������دن  ي�����ري�����د 
“االنتخابات  ل��ك��ن  امل��ن��ج��ز,  ه����ذا 
تكون  ب���اأن  ت��ع��د  ه���ذه,  الن�سفية” 

النواب,  املعار�سة يف جمل�س  زعيم 
�ست�سفر  جمهورّية,  موجة  ح��دوث 
حلزبه,  اإ���س��اف��ًي��ا  مقعًدا   60 على 
213 )مقابل  ي�سغل حالًيا  ال��ذي 

221 للدميقراطيني(.
ال�سيوخ  جمل�س  ينق�سم  ح��ني  يف   
الدميقراطيني  ب���ني  ب��ال��ت�����س��اوي 
لكن   )50-50( واجل��م��ه��وري��ني 
الدميقراطية  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ة 
الف�سل  ه��اري�����س مي��ك��ن��ه��ا  ك���ام���اال 
بني املع�سكرين يف حال التعادل يف 

الت�سويت.

وكذلك...
الرئي�س  ا���س��م  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب   •

 48.6 م���ق���اب���ل  ل���ل���ج���م���ه���وري���ني, 
بينما  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني(,  ب��امل��ائ��ة 
ف���از ج��و ب��اي��دن ه��ن��اك ب��ف��ارق 10 
نقاط يف االنتخابات الرئا�سية عام 
انت�سر  نيوجري�سي,  ويف   .2020

معقدة بالن�سبة حلزب احلمار.
تكّبد  ن����وف����م����رب,  م���ط���ل���ع  يف     
�ساحقة  ه��زمي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
على  ال�������س���ب���اق  يف  ف���رج���ي���ن���ي���ا  يف 
باملائة   50.6( احل��اك��م  من�سب 

   وق�����د ت����وؤث����ر ع�����دم ���س��ع��ب��ي��ة جو 
ب��اي��دن )43 ب��امل��ائ��ة را���س��ون على 
ادائه, و53 باملائة م�ستاوؤون( على 
نتائج الدميقراطيني يف انتخابات 
مكارثي,  كيفني  ويتوقع  نوفمرب. 

ب��ف��ارق �سئيل يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
 50.1( احل��اك��م  من�سب  معركة 
باملائة مقابل 49.1 باملائة(, فيما 
انت�سر جو بايدن بفارق 16 نقطة 

عام 2020.

�ملجر و�لرب�زيل و�لواليات �ملتحدة ...

انتخابات ت�شتحّق املتابعة عام 2022...!

مبنا�سبة �النتخابات �لت�سريعية يف �أبريل. ففي نهاية 
جمري  �ألف   800 من  �أكرث  �ختار  متهيدية,  �نتخابات 
بيرت  �ملحافظ  تعيني  �لناخبني(  من  باملائة   10 )�أو 

ماركي ز�ي كزعيم للمعار�سة.
   وخالل جتمع �نتخابي يف نوفمرب, و�سف بيرت ماركي 
ز�ي, وهو كاثوليكي ممار�س و�أب ل�سبعة �أطفال, فيكتور 
�الأوروبية  للقيم  وخائن  فا�سد  “دكتاتور  باأنه  �أوربــان 
“حمالت  خا�س  ب�سكل  و�نتقد  للم�سيحية”,  وخائن 

�لكر�هية �سد جمتمع �ملثليني و�لروما و�ليهود و�أقليات 
�أخرى«.

عام  �ال�ستطالعات.  يف  متقاربان  �حلزبان  حاليا,     
�النتخابات  يف  �أوربـــــــان  فيكتور  فــــــاز   ,2018
له  �الأ�سو�ت, و�سمح  باملائة من   49 بن�سبة  �لت�سريعية 

ذلك بك�سب ثلثي �ملقاعد. 
�لنظام �النتخابي �ملجري عبارة عن مزيج من �لت�سويت 

�لن�سبي وباالأغلبية.

يتخلف  حيث  �لرب�زيل,  �أو  موحدة,  معار�سة  مو�جهة 
جايري بول�سونارو �إىل حد كبري يف ��ستطالعات �لر�أي:

موعد �النتخابات �لربملانية
 يف �ملجر: �أبريل 2022

   رئي�س �لوزر�ء منذ عام 2010, يو�جه فيكتور �أوربان 
)ليرب�ليون,  للمعار�سة  مــوحــدة  جبهة  مــرة  والأول 
متطرف(  وميني  ��سرت�كيون,  ودميقر�طيون  وخ�سر, 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

فرن�سا.  يف  غنًيا  �نتخابيا  عاًما   2022 عام  �سيكون     
�أبريل.  و24   10 يف  �لرئا�سيتان  �جلولتان  �ستجرى 
�النتخابات  �ستليها  يونيو(,  و19   12( �سهرين  وبعد 
�لت�سريعية. لكن �لعديد من �لبلد�ن �ست�سهد عام 2022 
ب�سكل  �حلــال  هو  هــذ�  �النتخابي.  بالن�ساط  حافاًل 
خا�س يف �ملجر, حيث يو�جه فيكتور �أوربان �سعوبة يف 

هل يفعلها بول�سونارو؟ فيكتور اأوربان يف اختبار �سعب

�لواليات �ملتحدة: �نتخابات ن�سفية حمفوفة باملخاطر جلو بايدن
ا يف   �نتخابات رئا�سية �أي�سً

�أملانيا وفرن�سا و�لهند و�لنم�سا 
املجر: هل ميكن اأن

 ي�شقط فيكتور اأوربان؟
�لرب�زيل: هل �سيتغلب جايري 

بول�سونارو على �ل�سعاب؟
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد-الفجر:

مهرجان  يف  االإب���ل  م��زاي��ن��ة  �سهدت 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الهجن  ل�سباق  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
وم��زاي��ن��ة االإب�����ل, م��ن��اف�����س��ات قوية 
بن ُم��الك االإب��ل يف االإم���ارات ودول 
�سمن  اخلليجي,  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ال��ي��وم اخل��ام�����س ل��ل��م��زاي��ن��ة, �سمن 
اأرب��ع��ة اأ���س��واط الإب��ل اأب��ن��اء القبائل 
واملهجنات  امل��ح��ل��ي��ات  ال��ث��ن��اي��ا  ف��ئ��ة 

االأ�سايل.
وتوج عبيد خلفان املزروعي, مدير 
اإدارة التخطيط وامل�ساريع يف جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

املزاينة,   يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��اأب��وظ��ب��ي, 
بح�سور عدد من كبار مالك االإبل. 
واأ���س��ف��رت ن��ت��ائ��ج امل��زاي��ن��ة يف �سوط 
عن  القبائل,  الأبناء  �سرايا  الثنايا  
خمي�س  مل��ال��ك��ه��ا  "الظفرة"  ف����وز 
باملركز  امل��ن�����س��وري  ال�����س��دي  حممد 
الثاين  باملركز  ج��اءت  فيما  االأول, 
"مهيبة" ملالكها حممد علي حممد 
الثالث  امل��رك��ز  ال��ق��ري�����س��ي,  �سعيد 
عو�س  ع��م��ر  مل��ال��ك��ه��ا   "الظفرة" 
املركز  ال���ع���ام���ري,  ق��ا���س��م  ع���ب���داهلل 
الرابع "اجماد" ملالكها هالل حمد 
خلفان املعويل, ويف املركز اخلام�س 
نا�سر حمد  خلفان  "وعد" ملالكها 
ال��ث��ن��اي��ا تالد  ���س��وط  امل���ع���ويل. ويف 

حم��ل��ي��ات الأب��ن��اء ال��ق��ب��ائ��ل, ح�سلت 
على املركز االأول "الطايلة " ملالكها  

املن�سوري,  هياي  عبيد  �سامل  علي 
"زمط  ال��ث��اين  باملركز  ج��اءت  فيما 

" ملالكها حمد �سامل خلفان �سنديه 
"اوتار"  الثالث  امل��رك��ز  املن�سوري, 

احلوته  �سعيد  احمد  عبيد  ملالكها 
"�سوغه  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ال��ع��ام��ري, 

احمد  ���س��ل��ط��ان  ع��و���س  مل��ال��ك��ه��ا   "
املركز اخلام�س  املنهايل, ويف  غامن 
غالب  ب��خ��ي��ت  مل��ال��ك��ه��ا  "اثمان" 
اأم���ا يف  امل��ن�����س��وري.  �سلطان غ��ال��ب 
�سوط الثنايا �سرايا حمليات الأبناء 
اأبناء  الإب����ل  )امل��خ�����س�����س  ال��ق��ب��ائ��ل 
االأول  باملركز  ف��ازت  فقد  املنطقة(, 
حمد  را�سد  حممد  ملالكها  "زمة" 
باملركز  ج��اءت  فيما  الغفلي,  جر�س 
" ملالكها �سعيد را�سد  "جود  الثاين 
ال��غ��ف��ل��ي, املركز  ب���ن ج���ر����س  ح��م��د 
احمد  مل��ال��ك��ه��ا   " "اللب�سه  ال��ث��ال��ث 
الغفلي,  ج���ر����س  ب���ن  ح��م��د  را����س���د 
املركز الرابع "نوايا" ملالكها حممد 
امل��زروع��ي, ويف  را���س��د  عبيد حممد 

" ملالكها  "جنال  اخل��ام�����س  امل��رك��ز 
عبيد �سيف را�سد الرايحي العليلي. 
وذهب املركز االأول يف �سوط الثنايا 
مهجنات اأ�سايل الأبناء القبائل, اإىل  
علي  حمد  �سامل  "خزامة" ملالكها  
م�سلم هميله املزروعي, فيما جاءت 
باملركز الثاين "نيوم" ملالكها  ذيب 
ال �سعد القحطاين,  حممد م�سفر 
املركز الثالث "�سبا" ملالكها عو�س 
را���س��د ح��رج��و���س ال��ع��م��ريي, املركز 
عو�س  مل��ال��ك��ه��ا  "�سيطره"  ال���راب���ع 
ح���م���د ح����ام����د ح�������س���ني امل���ن���ه���ايل, 
"ال�ساهينه"  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  ويف 
حم�سن  �سعيد  م�سلم  غ��امن  ملالكها 

املنهايل.

•• دبي-الفجر:

يختتم يف ال�ساعة 12 منت�سف الليلة 
31 دي�سمرب 2021 الت�سويت على 
فئة النا�سئني للدورة احلادية ع�سرة 
من "جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
لالإبداع الريا�سي" اإحدى "مبادرات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية", 
اجلائزة  ا���س��ت��م��رار  اإط�����ار  يف  وذل����ك 
تنفيًذا  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ف��ئ��ة  ت���ك���رمي  يف 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
ال�سيخ  دب���ي راع����ي اجل���ائ���زة و���س��م��و 
اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الوطنية  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س اجلائزة, حيث توا�سلت عملية 
لريا�سييهم  اجلماهريي  الت�سويت 
ال��ن��ا���س��ئ��ني م��ن اأ���س��ح��اب االإجن�����ازات 

قناة  خ��الل  �سهرين من  مل��دة  املميزة 
االإلكرتوين  وامل��وق��ع  الريا�سية  دب��ي 
وال����ت����ط����ب����ي����ق ال�������ذك�������ي ل����ل����ج����ائ����زة 
بو�سع  و�سيكون   ,mbrawards
باأ�سوات  ريا�سييهم  دع��م  اجلمهور 
املتبقية  ال�������س���اع���ات  خ������الل  اأك�������ث 
م���ن ال���ي���وم اجل��م��ع��ة وحل����ني اغالق 

الت�سويت منت�سف الليلة. 
من  نا�سئني  ريا�سيني   6 ويتناف�س 
االإم��ارات��ي��ني امل��ب��دع��ني مم��ن حققوا 
اإجن������ازات ع��امل��ي��ة ك���ب���رية, ال���ذي���ن مت 
اأمناء  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن  تر�سيحهم 
اجلائزة برئا�سة معايل مطر الطاير, 
للو�سول  التحكيم  جلنة  واختارتهم 
ت�سويت  وه��ي  النهائية  املرحلة  اإىل 
اجلمهور مبوجب اإجنازاتهم العاملية 
نتائج  احت�ساب  �سيتم  حيث  املميزة, 
ت�������س���وي���ت اجل���م���ه���ور وق��������رار جلنة 
ل��ي��ت��م تكرمي  م��ن��ا���س��ف��ة  ال��ت��ح��ك��ي��م 

ال�����س��ت��ة خ����الل احلفل  ال��ري��ا���س��ي��ني 
وفق   2022 يناير   9 يوم  اخلتامي 
التحكيم  لنتائج  النهائي  ال��رتت��ي��ب 

وت�����س��وي��ت اجل��م��ه��ور ع��رب ق��ن��اة دبي 
الريا�سية والتطبيق الذكي للجائزة 
حيث ي�سعى كل ريا�سي وكل م�سجع 

له الأن يحتل املركز االأول يف الت�سويت 
قيا�سا على اإجنازاته ورغبة اجلمهور 
يف دعمه حيث �سهدت الدورة احلادية 

اجلمهور  من  وا�سعة  م�ساركة  ع�سرة 
ال���ري���ا����س���ي���ني  ل����دع����م  ال������دول������ة  يف 
ريا�سيهم  ك��ف��ة  وت��رج��ي��ح  النا�سئني 

وهي امل�ساركة االأكرب يف جميع دورات 
الذين  ال�ستة  والنا�سئني  اجل��ائ��زة. 

يتم الت�سويت عليهم هم:
العامري,  ح��م  ب��ن  �سعيد  حم��م��د   -
الذي ح�سل على املركز االأول ثالث 
للقدرة  ال��دول��ي��ة  البطولة  يف  م��رات 
 2019 – ���س��ل��وف��اك��ي��ا  وال���ت���ح���م���ل 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال����راب����ع  وال���رتت���ي���ب 
ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي ل��ل��ف��ر���س��ان فئة 

الكبار.
- ���س��ي��ف ج��ا���س��م امل���ن�������س���وري وذل���ك 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  حل�����س��ول��ه 
يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��الأ���س��ب��ال حتت 
 2019 للعام  رومانيا  يف  �سنة   16
بطولة  يف  ال���ف�������س���ي���ة  وامل����ي����دال����ي����ة 
النا�سئني-  فئة  للجوجيت�سو  العامل 

.2019
ال�سالم, وذلك  اليازية ط��ارق عبد   -
الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  حل�سولها 

التي  للجمباز  الدولية  البطولة  يف 
اأقيمت يف املجر. 

- رح���م���ه خ��ل��ف��ان امل���ر����س���دي, وذل���ك 
الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  حل�سولها 
والنا�سئني  لل�سباب  اآ�سيا  بطولة  يف 

باملالكمة التي اأقيمت يف االإمارات.
امل��ن�����س��وري, وذلك  ���س��ل��وى اح��م��د   -
الربونزية  امليدالية  على  حل�سولها 
للنا�سئني  للكاراتيه  اآ�سيا  بطولة  يف 
وال�سباب وحتت 21�سنة يف ماليزيا.

- ي��و���س��ف را���س��د امل��ط��رو���س��ى, وذلك 
حل�سوله على )4( ميداليات ذهبية 
يف البطولة اخلليجية لل�سباحة التي 
باالإ�سافة  وقطر  الكويت  يف  اأقيمت 
االأل����ع����اب  دورة  يف  م�������س���ارك���ت���ه  اىل 
وكذلك   ,2020 -طوكيو  االأوملبية 
اأ�سبح  حيث  تاريخي  اإجن��از  حتقيقه 
50 ثانية  اإماراتي يك�سر حاجز  اأول 

يف �سباق �سباحة 100 مرت.

•• اأبوظبي - وام:

يداهم  امل��ب��اري��ات  تاأجيل  �سبح  زال  م��ا 
لكرة  االأوروبية  الدوريات  من  الكثري 
االإ�سابة  ارتفاع حاالت  القدم, يف ظل 
ب����ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا امل�������س���ت���ج���د بني 
واالإدارية  الفنية  واالأط��ق��م  الالعبني 

يف خمتلف امل�سابقات.
و�سهدت الفرتة املا�سية تاأجيل العديد 
االإجنليزي,  ال��دوري  يف  املباريات  من 
بعد اإعالن ا�سابة عدد من الالعبني 

بالفريو�س.
/الربميريليج/  م��ن��اف�����س��ات  و���س��م��ن 
3 مباريات  امل��ا���س��ي  ت��اأج��ل��ت اال���س��ب��وع 
ه�����ي ل���ي���ف���رب���ول ول�����ي�����دز ي���ون���اي���ت���د, 
وبرينلي  ووات��ف��ورد,  وولفرهامبتون 
اجلولة  ���س��م��ن  وذل������ك  واي����ف����رت����ون, 
�سمن  اأي�������س���اً  ت��اأج��ل��ت  ف��ي��م��ا  ال�19, 
اأر�سنال  م���ب���اري���ات  ال�20  اجل����ول����ة 
يونايتد  ول���ي���دز  وول���ف���ره���ام���ب���ت���ون, 
ونيوكا�سل  وايفرتون  فيال,  وا�ستون 

يونايتد.
و�سهد االأ�سبوع املا�سي اأي�ساً اجتماعا 
ب����ني راب����ط����ة ال��������دوري االإجن���ل���ي���زي, 
اإيقاف  فكرة  رف�ست  والتي  واالأندية, 
امل�����س��اب��ق��ة رغ�����م زي�������ادة احل��������االت, يف 
رابطة  فيه  اأعلنت  ال��ذي  الوقت  نف�س 
ارتفاع  اأي��ام  قبل  االإجنليزي  ال���دوري 
�سفوف  يف  اال�����س����اب����ة  ح������االت  ع�����دد 
اإىل  واالإداري�����ني  والفنيني  ال��الع��ب��ني 

103 حاالت اإ�سابة.
�سيتي  م��ان�����س�����س��رت  ف���ري���ق  وي��ت�����س��در 
ال�������دوري االإجن���ل���ي���زي ب��ر���س��ي��د 50 

االأول  اأم�����س  م�ساء  ف���وزه  بعد  نقطة, 
مقابل,  دون  ب��ه��دف  ب��رن��ت��ف��ورد  ع��ل��ى 
امل�سابقة,  م��ن  ال�20  اال���س��ب��وع  �سمن 
 42 ت�سيل�سي  ع��ن  ن��ق��اط   8 وب��ف��ارق 

نقطة, وليفربول 41 نقطة.
وبالن�سبة للدوري اال�سباين فقد �سهد 
ال��ع��دي��د م��ن اال���س��اب��ات ب��ني �سفوف 
ال���الع���ب���ني ح��ي��ث اأع���ل���ن ن�����ادي ري���ال 
مدريد اأم�س يف بيان ر�سمي اإ�سابة 4 
من العبيه وهم تيبو كورتوا, وفيدي 
كامافينجا,  واإدواردو  ف���ال���ف���ريدي, 
باالإ�سابة  �سبقهم  وقد  وفيني�سيو�س, 
ماركو  م����ن  ك����ل  امل���ا����س���ي  اال�����س����ب����وع 
ا���س��ي��ن�����س��ي��و وج����اري����ث ب���ي���ل, واأن������دري 
ولوكا�س  جوي�س,  ورودري��ج��و  ل��ون��ني, 

مودريت�س وديفيد اأالبا.
فقد  ب��ر���س��ل��ون��ة  ل��ف��ري��ق  بالن�سبة  اأم���ا 
دميبيلي,  ع��ث��م��ان  ال���ث���الث���ي,  ان�����س��م 
اإىل  غايف  وبابلو  اأومتيتي,  و�سامويل 
للنادي,  بيان  بح�سب  امل�سابني  قائمة 
عن  اأي�����س��اً  بر�سلونة  اأع��ل��ن  اأن  و�سبق 
اإ���س��اب��ة ك��ل م��ن ج����وردي األ��ب��ا وداين 

الفي�س وكليمان الجنليه بالفريو�س.
وي�ستعد بر�سلونة ملواجه ريال مايوركا 
امل��ق��ب��ل ���س��م��ن اال�سبوع  ي���وم االث��ن��ني 

ال�19 من الدوري اال�سباين.
ويت�سدر ريال مدريد م�سابقة الدوري 
بفارق  نقطة,   46 بر�سيد  اال�سباين 
ا�سبيليه /38 نقطة/,  عن  نقاط   8
باملركز  ب��ي��ت�����س  ري�����ال  ي��ت��واج��د  ف��ي��م��ا 
ال������دوري  ويف  ن���ق���ط���ة.   33 ال���ث���ال���ث 
9 العبني  اأعلن عن ا�سابة  االإيطايل 
اأي�ساً بفريو�س كورونا, حيث توجد 4 

ن��ادي فيورنتينا, و2  ح��االت منهم يف 
يف ن���ادي ت��وري��ن��و, وا���س��اب��ة م��ن نادي 
دي  ك��وين  العبه  يف  ممثلة  يوفنتو�س 
االإيطايل لكرة  وك��ان االحت��اد  وينرت. 
القدم قد قرر اال�سبوع املا�سي تاأجيل 
و�سالرينيتانا �سمن  اأودينيزي  مباراة 
مناف�سات اال�سبوع ال�19 من الدوري 
االإيطايل بعد منع فريق �سالرينيتانا 
اإ�سابات  وج�����ود  ب�����س��ب��ب  ال�����س��ف��ر  م���ن 
العبيه.  �سفوف  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س 
الدوري  ميالن  ان��رت  فريق  ويت�سدر 
وبفارق  نقطة   46 بر�سيد  االيطايل 
حتى  الو�سيف  ميالن  ع��ن  نقاط   4
�ساحب  ون���اب���ويل  ن��ق��ط��ة,   42 االآن 

املركز الثالث 39 نقطة.

�سمن مناف�سات مز�ينة �الإبل بيومها �خلام�س

مناف�شات قوية بني ُمالك اإبل الثنايا يف مهرجان حممد بن زايد ل�شباق الهجن ومزاينة االإبل
»�لظفرة« و»�لطايلة« و»زمة« و »خز�مة« يف �ملر�كز �الأوىل باملز�ينة

ت�شويت اجلمهور لفئة النا�شئني يف جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي يختتم الليلة

�شبح التاأجيل يطارد الدوريات االأوروبية بعد تزايد حاالت االإ�شابة بكورونا

ختام بطولة اآ�شيا للمخ�شرمني 
لل�شطرجن يف �شوريا

بتتويج  لل�سطرجن  االآ���س��ي��وي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ط��اه��ر  ق��ام ه�سام 
العاروب  للمخ�سرمني بح�سور عمر  لل�سطرجن  اآ�سيا  الفائزين يف بطولة 
حممد  االأوملبية  اللجنة  واأع�ساء  ال�سورية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب 

خ�سر وحممد احلايك ورئي�س االحتاد ال�سوري لل�سطرجن علي عبا�س 
بفندق  املوؤمترات  ق�سر  اأ�سيوية  يف  دول  ع�سرة  البطولة مب�ساركة  اأقيمت 
اإيبال ال�سام يف العا�سمة ال�سورية دم�سق وتعترب اأول بطولة ريا�سية قارية 
دولية ر�سمية تقام يف �سوريا بعد االأحداث واالأوىل �سمن اأجندة ال�سطرجن 

االآ�سيوي بعد جائحة كورونا 
ا�ستطاع ح�سني علي ح�سني العب املنتخب العراقي الفوز بذهبية اأ�سيا فئة 

فوق 50 عاما والقرغيزي تاكربا�سييف بذهبية اآ�سيا فئة فوق 65 
اجلدير بالذكر اأن اأهمية البطولة تكمن باأن الفوز بها مينح البطل لقب 

اأ�ستاذ دويل ونورم اأ�ستاذ دويل كبري �سريطة اأن تكون البطولة ح�سوريا.
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•• دبي-وام:

اأعلن نادي دبي ل�سباق اخليل عن تخ�سي�س االأم�سية ال�سابعة التي ي�ست�سيفها 
مببادرة  ل��الح��ت��ف��اء   ,2022 ي��ن��اي��ر  م��ن  االأول  يف  ال��ع��امل��ي  م��ي��دان  م�����س��م��ار 
دبي  وم��ن��اط��ق  ف��ع��ال��ي��ات  جلميع  ال���رتوي���ج  اإىل  ال��ه��ادف��ة  /#وجهات_دبي/ 

ال�سياحية.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار دعم املبادرة التي مت اإطالقها يف منت�سف ال�سهر 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بروؤية  عماًل  املا�سي 
"رعاه اهلل" , لتعزيز جاذبية  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

االإمارات وتوجيهات �سموه بجعل دبي املدينة االأف�سل للعي�س يف العامل.
املتوقع  من  مهمة  اأ���س��واط  �سبعة  اجلديد,  العام  يف  االأوىل  االأم�سية  و�ست�سم 
غينيز   1000 لتحدي  التح�سريي  ال�سباق  منها  مميزة,  م�ساركة  ت�سهد  اأن 
األف درهم,   800 املالية,  االإماراتي, فيما تتجاوز القيمة االإجمالية للجوائز 

اأحد الوجهات  اإدارة نادي دبي ل�سباق اخليل بت�سمية كل �سوط با�سم  و�ستقوم 
"متحف  ا�سم  يحمل  ال��ذي  العربية  اخليول  ب�سوط  بداية  دب��ي,  يف  ال�سياحية 
تبداأ  بينما  العربية,  للخيول  اأي�ساً  دبي" املخ�س�س  "برواز  �سوط  االحتاد" و 
متحف  من  مقدم  مايل  "اجلداف  ب�سوط  االأ�سيلة  املهجنة  اخليول  اأ���س��واط 
امل�ستقبل" تليه اأربعة �سباقات حتمل اأ�سماء لوجهات �سياحية يف دبي مثل "عني 

دبي" و "برج العرب" و "برج خليفة" و ختاماً ب�سوط "نخلة جمريا".
ويف هذا ال�سياق, اأكد ال�سيخ را�سد بن دملوك اآل مكتوم, رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
�سباقات  اأم�سية  �سمن  /#وجهات_دبي/  مبادرة  دعم  اأن  اخليل,  ل�سباق  دبي 
ودبي  االإم��ارات  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلهود  مع  ان�سجاماً  ياأتي  النادي, 
�سمن اأف�سل الوجهات ال�سياحية يف العامل, مبا يتوافق مع روؤية �ساحب ال�سمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
على خارطة  ودب���ي  االإم����ارات  دول���ة  مكانة  "رعاه اهلل" , لرت�سيخ  دب��ي  ح��اك��م 

ال�سياحة العاملية.

تكون  اأن  يف  �ساهمت  الفرو�سية,  جم��ال  يف  لدبي  العاملية  ال��ري��ادة  اأن  واأ���س��اف 
ملختلف  ال�سنوي  احل�سور  يرتجمه  م��ا  م��ت��ف��رداً,  و�سياحياً  ريا�سياً  مق�سداً 
االأحداث واالأن�سطة الريا�سية التي حتت�سنها االإمارات ودبي اأبرزها كاأ�س دبي 
العاملي, الفتاً اإىل اأن م�سمار ميدان ل�سباقات اخليل, يعترب واحداً من وجهات 
دبي املميزة ب�سفته من اأكرب واأرقى ال�سروح الريا�سية العاملية التي ت�ستقطب 
االآالف من الزوار �سنوياً من خمتلف اأنحاء العامل ملتابعة الفعاليات وال�سباقات 

التي يحت�سنها امل�سمار العاملي على مدار املو�سم.
واأو�سح ال�سيخ را�سد بن دملوك اآل مكتوم, اأن اجلهود م�ستمرة يف منظومة العمل 
لتحقيق روؤية واأهداف القيادة الر�سيدة من خالل املبادرات الوطنية والتنموية, 
ومن بينها مبادرة /#وجهات_دبي/ التي تعد من املبادرات ال�سياحية الرائدة 
تخطى  فريدة  ومعامل  متميزة  وجهات  من  دب��ي  به  تتمتع  ما  ظل  يف  خا�سة 
ب�سهرة عاملية, بف�سل روؤية ت�سابق الزمن من قائد نه�ستها احلديثة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, لت�سبح دبي �سمن اأف�سل مدن العامل 

واأكثها جمااًل بف�سل روؤية �سموه الثاقبة التي قادت اإىل حتقيق العديد من 
االإجنازات العاملية.

دولة  يف  وال�سياحية  الريا�سية  ال��وج��ه��ات  اأب���رز  م��ن  م��ي��دان  م�سمار  ويعترب 
االإمارات ودبي, حيث ي�ستمل امل�سمار على من�سة رئي�سة بطول 1.6 كلم, تت�سع 
حلوايل 60 األف متفرج, ويحتوي على احدى اأكرب �سا�سات عر�س يف العامل, 
مثبتة على اأر�س امل�سمار قبالة املن�سة الرئي�سة, التي يبلغ طولها 100 مرت, 
اإذ تتيح املجال ملتابعي ال�سباق من على املن�سة الرئي�سة مل�ساهدة �سباقات اخليل 

ومتابعة تفا�سيل ال�سباق بو�سوح.
الدولة  داخ��ل  من  وال���زوار  امل�ساركني  من  العديد  ميدان  م�سمار  وي�ستقطب 
وخارجها يف مو�سمه احلافل بالعديد من ال�سباقات والبطوالت, اأبرزها كرنفال 
كاأ�س دبي العاملي واأم�سية "�سوبر �ساترداي" ال�سهرية يف ختام الكرنفال اإ�سافة 
اإىل احلدث االأبرز عاملياً يف عامل اخليل وهو "كاأ�س دبي العاملي" الذي ي�ستقطب 

نخبة اخليول والفر�سان من خمتلف قارات ودول العامل.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن �سائق فريق البحرين ريد اإك�سرتمي �سيبا�ستيان لوب بطل العامل للراليات 
عند  باالنت�سارات  احلافل  ل�سجله  اآخر  انت�سار  با�سافة  تفاوؤله  مرات عن  ت�سع 
وي�ستمر  ال�سبت  يوم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف   2022 داك��ار  رايل  انطالق 

على مدار اأ�سبوعني.
الراليات تطلباً يف  اأكث  يعد  الذي  داك��ار  �سيبا�ستيان لوب غمار رايل  ويخو�س 
اإىل جنب مع جنوم فريق البحرين ريد اإك�سرتمي وهم ناين روما  العامل جنباً 
الفائز بلقب داكار عام 2014, واأورالندو تريانوفا, و�سيقود الفريق 3 �سيارات 

برودرايف هنرت تي 1 + التي ت�ستخدم الوقود امل�ستدام اجلديد.
اإجناز  اأعلى  واحتل ناين روما املركز اخلام�س يف رايل داك��ار العام املا�سي, وهو 
اأول ظهور له يف هذا احل��دث, ويعتقد جميع زمالئه يف فريق  �سجله فريق يف 
املرة,  بكثري هذه  اأف�سل  نتيجة  املمكن حتقيق  اأنه من  اإك�سرتمي  ريد  البحرين 
العربية  االإم����ارات  �سحارى  يف  املكثفة  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  اأ�سبوعني  بعد  خا�سة 

املتحدة يف وقت �سابق من هذا ال�سهر.
ويف هذا ال�سياق قال �سيبا�ستيان لوب "ان رايل داكار دائماً ما يكون �سعباً للغاية, 
وحتتاج اإىل امتالك �سيارة قوية, وجتميع كل اأفكارك معاً �سواء خالل القيادة اأو 

املالحة لتجنب االأخطاء".
لرايل  للتح�سري  االإم���ارات  اختباراتنا يف  خ��الل  �سيء  بكل  قمنا  "لقد  واأ���س��اف 

داكار, وبداأنا بعد ذلك بكل ثقة يف التفكري بالفوز بلقب الرايل".
للراليات  ال��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ول��ة   2022 داك����ار  رايل  وي��ع��ت��رب 

ال�سحراوية )فيا( اجلديدة والتي ت�سم اأي�سا جوالت رايل اأبوظبي ال�سحراوي 
ويقام خالل الفرتة من 5-10 مار�س,  ورايل كازاخ�ستان من 24-30 اأبريل, 

ورايل االأندل�س من 6-12 يونيو, ورايل املغرب من 6-12 اأكتوبر.
خا�سة  ومرحلة  ك��م,   595 م�سافتها  تبلغ  انتقالية  مرحلة  داك��ار  رايل  وي�سم 
م�سافتها 19 كم تقع ما بني جدة وحائل, و�سيتم على �سوء نتائج هذه املرحلة  

حتديد ترتيب االنطالق يف مرحلة اليوم التايل وم�سافتها 330 كم.
ويعد ناين روما اأحد مناف�سني ثالثة فقط يف تاريخ رايل داكار فازوا على من 
دراجة نارية يف عام )2004( وعلى من �سيارة, وقال ناين "ميكنني االآن على 
من �سيارة تي 1 + ذات العجالت االأكرب احلفاظ على �سرعتي يف االأماكن التي 

مل اأمتكن �سابقاً من احلفاظ على �سرعتي فيها" .
واأ�ساف "اإن العن�سر الرئي�سي هو اأن ال�سيارة قوية, وهذه هي النقطة االأ�سا�سية 
بالن�سبة يل بعد اختبارنا يف االإم��ارات, حيث ق�سينا �ساعات طويلة يف ال�سيارة. 
وك��ان��ت اأوق���ات مثرية". وت��اب��ع ق��ائ��اًل "اإن ���س��ي��ارات ت��ي 1 +اجل��دي��دة اأث��ق��ل من 
�سيارات تي 1 ولكن بنف�س القوة, وهذا يعني اختالفاً طفيفاً يف �سعور ال�سائقني 
البحرين  فريق  �سيارات  وت�ستخدم  لذلك".  وفقاً  التكيف  اإىل  ا�سطروا  الذين 
ريد اإك�سرتمي الوقود امل�ستدام اجلديد )برودرايف اإيكو باور( الذي مت تطويره 
خ�سي�سا ل�سيارات هنرت ويقلل من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري بن�سبة 
تريانوفا  اأورالن����دو  الفريق  ع�سو  ق��ال  جانبه  م��ن  بالبنزين.  مقارنة   80%
يتعلق  بالثقة فيما  القيادة وت�سعرك  �سهلة  ال�سيارة اجلديدة مذهلة الأنها  "ان 
بال�سرعة واالأمان. اإنه حقاً عمل رائع من الفريق لبناء هذه ال�سيارة, لذلك اإذا 

متكنا من حتقيق املركز االأول ف�ستكون نتيجة مذهلة ".

نادي دبي ل�سباق �خليل يخ�س�س �الأم�سية �ل�سابعة لالحتفاء مببادرة /#وجهات_دبي/

را�شد بن دملوك: م�شمار »ميدان« من املعامل الريا�شية وال�شياحية املميزة يف عامل الفرو�شية على امل�شتوى الدويل

فريق �لبحرين ريد �إك�سرتمي ي�سعى الإحر�ز مر�كز �ل�سد�رة 

�شيبا�شتيان لوب متفائل بالفوز بلقب رايل داكار

• �ختبار�ت فريق �لبحرين ريد �إك�سرتمي يف �الإمار�ت عززت  
ثقته بالتفّوق يف �أكرث �لر�ليات �سعوبة يف �لعامل 

•• دبي-وام:

الكبرية  النجاحات  ان  ال�سباحة,  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س  ال�سماحي  �سلطان  اأك��د 
التي حققتها بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�سرية /25 مرتا/ "اأبوظبي 
 21 اإىل   14 الفرتة من  اأبوظبي خالل  العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي   "2021
بعد  االإم���ارات  ل�سباحة  انطالق جديدة  تكون نقطة  اأن  اجل��اري, البد  دي�سمرب 
املكا�سب العديدة التي حتققت على امل�ستويني التنظيمي اأو الفني وتاأكيد اجلميع 
اأقيمت يف تاريخ  اأف�سل بطولة  ال�15  اأن الن�سخة  وعلى راأ�سهم االحتاد الدويل 

بطوالت العامل لل�سباحة حتى االآن.
وقال ال�سماحي يف ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات /وام/ اإن االإبهار الذي ظهر 
اأرينا" بجزيرة  "االحتاد  اأبوظبي على �سالة  ا�ست�سافة  على اجلميع من جراء 
يا�س بامل�ساركة االأكرب يف تاريخ اللعبة والتي و�سلت اإىل اأكث من 1100 ريا�سي 
ميثلون 180 دولة, واكده الدكتور ح�سني امل�سلم رئي�س االحتاد الدويل لل�سباحة 
لي�س  واحلكام,  وال�سباحني  امل�ساركة  والوفود  االحت��اد  اأع�ساء  وجميع  "فينا" 
بغريب على دولة االإمارات العربية املتحدة وال جمل�س اأبوظبي الريا�سي, الذي 

واملهنية,  االحرتافية  من  م�ستوى  اعلى  على  وبطوالته  فعالياته  جميع  ينظم 
البطوالت  من  املزيد  وا�ستقبال  تنظيم  على  الوقت  نف�س  يف  حمفزاً  و�سيكون 

والفعاليات العاملية املقبلة.
ووجه رئي�س احتاد ال�سباحة �سكره وامتنانه اإىل جمل�س اأبوظبي الريا�سي برئا�سة 
�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان, على جهوده العظيمة يف تنظيم واإجناح هذه 
برئا�سة  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  بجهود  االإ�سادة  من  "البد  وق��ال:  البطولة, 
اأمني عام  اآل نهيان, ومتابعة �سعادة عارف العواين  ال�سيخ نهيان بن زايد  �سمو 
املجل�س, للجهود املبذولة يف تنظيم تلك البطولة, وهو االأمر الذي �سجع االحتاد 
الدويل على اإ�سافة 5 فعاليات واأن�سطة اأخرى للبطولة مثل م�سابقة ال�سباحة 
يف املياه املفتوحة, والغط�س العايل, وغريها من االأن�سطة املا�سية, وهذا مل يكن 
يحدث لوال ثقة االحتاد الدويل يف قدرات واإمكانيات جمل�س اأبوظبي الريا�سي". 
ريا�سية"  "حتفة  بانها  يا�س,  اأرينا" بجزيرة  "�سالة االحتاد  ال�سماحي  وو�سف 
معمارية, �سممت خ�سي�ساً ال�ست�سافة الفعاليات الريا�سية والبطوالت العاملية 
الكربى, ومبا تقدمه من خدمات "خم�س جنوم" على خمتلف االأ�سعدة املمثلة 
االإقامة واخلدمات والتدريب واملرافق, وتوفر للريا�سيني �سبل تنقل �سهلة  يف 

ومي�سرة, وهو ما مل يحدث يف اأي بطولة عامل �سابقاً على مدار تاريخها. وحول 
املكت�سبات التي حققتها البطولة ك�سف رئي�س احتاد ال�سباحة اأن االإبهار الكبري 
موافقة  اإعطاء  على  ال��دويل  االحت��اد  �سجع   "2021 "اأبوظبي  ال��ذي حققته 
مظلته  حتت  املن�سوية  العاملية  والفعاليات  االأن�سطة  بع�س  اإقامة  على  مبدئية 
ب�سكل �سنوي اأو كل �سنتني على �سالة "االحتاد اأرينا" ثقة يف قدرة اأبوظبي على 

تنظيم مثل هذه البطوالت بنجاح مطلق.
اأن  ال�سماحي  �سلطان  اأك��د  االإم����ارات,  ل�سباحة  الفنية  النجاحات  �سعيد  وعلى 
م�ساركة 6 �سباحني واعدين يف مناف�سات هذه البطولة كان مبثابة فر�سة لهوؤالء 
ال�سباحني ال�سباب الكت�ساب اخلربة ومعاي�سة اأجواء بطوالت العامل واالحتكاك 
مع اأبطال العامل, وهو ما انعك�س ب�سكل مبا�سرة على حت�سن نتائجهم وحتطيم 

ارقامهم ال�سابقة, وحتقيق اأرقام جديدة للدولة.
وهم  االإم���ارات  منتخب  �سباحي  من   6 املختلفة  البطولة  مناف�سات  يف  و�سارك 
ي��و���س��ف امل��ط��رو���س��ي ول��ي��ل��ي اخل��ط��ي��ب, و���س��امل غ��ال��ب, و����س���ارة ع��ك��ا���س��ة, واأحمد 
ال�سباحة,  احتاد  اإدارة  جمل�س  ال�سماحي,  وطالب  احلمادي.  وحممد  املرزوقي, 
املقرر اأن يتوىل زمام املهمة الفرتة املقبلة, ب�سرورة التعاون مع اللجنة االأوملبية 

الوطنية, واالهتمام بهوؤالء ال�سباحني واعتبارهم نواة اأبطال قادرون على متثيل 
واأي�سا   2024 باري�س  املقبلة يف  االأوملبية  االألعاب  دورة  ناجح يف  ب�سكل  الدولة 
اأن  املقبل  ال�سباحة  احت��اد  من  "نتمنى  وق��ال:   .2028 اأجنلو�س  لو�س  اأوملبياد 
�سليمة لالنطالق  قاعدة  يكونوا مبثابة  واأن  ال�سباحني,  بهوؤالء  اهتمامه  يويل 

نحو االهتمام بريا�سة ال�سباحة, واأي�سا الت�سجيع على التدريب االكادميي".
العا�سمة  انتهجتها  التي  ال�سباحة باخلطوة  اأ�ساد رئي�س احتاد  ال�سدد  ويف هذا 
باأنها  وو�سفها  وال�سباحة,  املائية  باالألعاب  متخ�س�س  ن��اد  اإط��الق  يف  اأبوظبي 
خطوة مب�سرة باخلري يف اإطار �سرورة ف�سل االألعاب الفردية عن كيانات االأندية 

الريا�سية احلالية, وتخ�سي�س اندية م�ستقله بها.
وطالب ال�سماحي يف نف�س الوقت جميع اإمارات الدولة بال�سري على نف�س النهج 
واإط���الق اأن��دي��ة متخ�س�سة يف االأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة, م��ع ���س��رورة اإ���س��راك القطاع 
يف  للمقيمني  الهائلة  االإمكانات  من  اال�ستفادة  وكذلك  املجال,  هذا  يف  اخلا�س 
االإمارات  دول��ة  اأر���س  على  يقيمون  جن�سية   220 عددهم  يبلغ  وال��ذي  الدولة 
ت�سعى خلف  االح��رتاف  اإج��م��ااًل يف ع�سر  الريا�سة  ان  املتحدة, يف ظل  العربية 

املواهب اينما كانت لت�ستفيد منها.

�شلطان ال�شماحي: جناحات بطولة العامل »اأبوظبي 2021« نقطة انطالق جديدة ل�شباحة االإمارات

ُتقام اليوم اجلمعة ثالث مباريات يف اليوم االأول من  
مناف�سات االأ�سبوع الثالث ع�سر مل�سابقة دوري الدرجة 
االأوىل, حيث يلتقي يف املباراة االأوىل نادي م�سفوت 
الثانية  امل��ب��اراة  اأف �سي, ويف  ن��ادي جلف  مبلعبه مع 
نادي اجلزيرة احلمراء, ويف  الذيد  نادي  ي�ست�سيف 
نادي  على  �سيفاً  �سيتي  ن��ادي  يحل  الثالثة  امل��ب��اراة 

الفجرية, وُتلعب املباريات ال�ساعة 4:50 م�ساًء.
وُت��خ��ت��ت��م ي���وم ال�����س��ب��ت م��ن��اف�����س��ات االأ���س��ب��وع ال���� 13 
التعاون  نادي  اأرب��ع مباريات, جتمع  باإقامة  للدوري 
الرم�س  ون��ادي   , التعاون  ملعب  على  ن��ادي حتا  مع 
مع نادي البطائح على ملعب الرم�س, ونادي دبا مع 
املباريات  وُتلعب  دب��ا,  ملعب  على  احل�سن  دب��ا  ن��ادي 
احلمرية  ن��ادي  يلتقي  فيما  م�ساًء,   4:50 ال�ساعة 
ملعب  على  م�ساًء   4:55 ال�ساعة  العربي  ن��ادي  مع 
احل��م��ري��ة. وك��ان��ت نتائج م��ب��اري��ات االأ���س��ب��وع الثاين 
اأ�سفرت عن فوز م�سايف على م�سفوت ) 1  ع�سر قد 

 )  2 –  3  ( ال��ذي��د  على  �سي  اأف  وج��ل��ف   )  0 –
ودبا على �سيتي ) 2 – 1 ( والعربي على التعاون ) 
2 – 0 ( فيما تعادل اجلزيرة احلمراء مع الفجرية 
اإيجابياً  اأه��داف, وتعادل حتا مع الرم�س  �سلبياً دون 

بنتيجة ) 1 – 1 (.
بر�سيد  ال���دوري  م�سابقة  ج��دول  العربي  ويت�سدر 
31 نقطة, يليه دبا )2( ثالثون نقطة, واحلمرية 
اأربع   )4( احل�سن  ودبا  نقطة,  وع�سرون  �ست   )3(
اإحدى وع�سرون نقطة,  وع�سرون نقطة, وحتا )5( 
�ست   )7( الفجرية  نقطة,  ع�سرون   )6( البطائح 
ع�سرة نقطة, م�سفوت )8( اإثنا ع�سرة نقطة, جلف 
اأف �سي )9( اإحدى ع�سرة نقطة,  ثم الذيد )10(,  
م�سايف  ن��ق��اط,  ع�����س��ر  ولكليهما   )11( وال��رم�����س 
ثمان   )13( احلمراء  اجلزيرة  نقاط,  ت�سع   )12(
 )15( �سيتي  ن��ق��اط,  ���س��ت   )14( ال��ت��ع��اون  ن��ق��اط, 

نقطتان.

االأ�شبوع الثالث ع�شر لدوري الدرجة 
االأوىل ينطلق اليوم باإقامة ثالث مباريات

•• اأبوظبي -وام: 

البدنية في�سل  االإم��ارات للقوة  اأح��رز العب منتخب 
اآ���س��ي��ا للقوة  اأب���ط���ال  "بطل  ل��ق��ب  ال��زع��اب��ي  ال��غ��ي�����س 
التي  اآ�سيا  بطولة  مناف�سات  �سمن  وذل��ك  البدنية", 
واللياقة  االأج�����س��ام  لبناء  االآ���س��ي��وي  االحت���اد  ينظمها 
تقام  ال��رتك��ي, حيث  االحت���اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  البدنية 

املناف�سات يف مدينة اإ�سطنبول.
لريتفع  جديدة  ميداليات   4 منتخبنا  العبو  واأح��رز 
الر�سيد اإىل 8 ميداليات عقب فوز الزعابي, بذهبية 

الرجال لوزن 83 كيلوجراما.
الرجال  امل��ازم��ي ذهبية  ع��ب��داهلل  ال��الع��ب��ون,  واح���رز 
 93 74 كيلوجراما, ورا�سد لوتاه ف�سية وزن  لوزن 
كيلوجراما, وحممد احلميدي ذهبية املا�سرتز لوزن 
105 كيلوجرامات. وا�ستطاع في�سل الغي�س الزعابي 

الفوز  بعد  البطولة,  يف  االإم����ارات  مكا�سب  ي��ع��زز  اأن 
بلقب "بطل اأبطال اآ�سيا" وهي املرة الثالثة التي ينال 
اإىل  فيها ه��ذا اللقب. واأه��دى الزعابي ه��ذا االإجن��از 
القيادة الر�سيدة, واأ�سرة الريا�سة يف االإمارات, موؤكداً 
اأن االإجناز يعزز مكانة اللعبة يف الدولة, وي�ساعد على 

التعرف عليها ون�سرها بني �سفوف الريا�سيني.
من جانبه اأ�ساد حممد عبدالرحيم املري االأمني العام 
الحتاد االإمارات لبناء االأج�سام واللياقة البدنية مبا 
حققه الالعبون من ميداليات, خا�سة اإجناز الالعب 
في�سل الغي�س الزعابي, موؤكداً اأنه يعزز من املكا�سب 
املحلي  امل�ستويني  على  اللعبة  حتققها  التي  الفنية 

والدويل.
واأ�ساف: "هذا االإجناز خري ختام للمو�سم الريا�سي 
احلايل, وميثل دعما كبريا للمزيد من االإجنازات يف 

املو�سم املقبل".

البدنية..   للقوة  ملنتخبنا  جديدة  ميداليات   4
والزعابي يحرز لقب »بطل اأبطال اآ�شيا«
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الفجر الريا�ضي

لكرة  االنكليزي  ال��دوري  ومت�سدر  اللقب  حامل  �سيتي  مان�س�سرت  وا�سل 
ح�ساب  على  وذل��ك  توالًيا  العا�سر  ف��وزه  حمًققا  القوية  عرو�سه  ال��ق��دم 
م�ستفيداً  الع�سرين  املرحلة  مناف�سات  �سمن  -1�سفر  بنتيجة  برنتفورد 
على اأكمل وجه من تعث مالحقيه ت�سل�سي اأمام برايتون 1-1 يف االم�سية 

ذاتها, وخ�سارة ليفربول اأمام لي�سرت �سيتي �سفر1- .
اجلديد  و�سيفه  تعث  نقطة   50 اإىل  ر�سيده  رفع  ال��ذي  �سيتي  وا�ستغل 
ت�سل�سي من اأجل االبتعاد بفارق ثماين نقاط يف �سدارة الرتتيب, وبفارق 

ت�سع نقاط عن ليفربول املرُتاجع اىل املركز الثالث.
20 نقطة متقدًما  الرابع ع�سر بر�سيد  املركز  ب��دوره, بقي برنتفورد يف 

بفارق نقطة واحدة عن ايفرتون.
وعلى ملعب غريفني بارك يف لندن, �سّجل ل�سيتي هدفه الوحيد فيل فودن 
)16( من لعبة جماعية رائعة ومتريرة حا�سمة من البلجيكي كيفن دي 

بروين.
�ستونز  ووك��ر, جون  كايل  الثالثي  دون  اللقاء جم��دًدا من  �سيتي  وخا�س 
داي"  "بوك�سينغ  ال���  مواجهة  عن  ا  اي�سً غابوا  الذين  رودري  واال�سباين 
"�سيتيزن�س" 6-3 بعدما  امام لي�سرت �سيتي التي انتهت بفوز جمنون ل� 

كانوا متقدمني 4-0 مع نهاية ال�سوط االول قبل اأن يعود فريق املدرب 
براندن رودجرز بالنتيجة اىل 4-3.

باأربعة  غ��واردي��وال  بيب  االإ�سباين  امل��درب  قام  الغيابات,  ويف ظل هذه 
والربازيلي  غريلي�س  ج���اك  ���س��ارك  ح��ي��ث  ت�سكيلته,  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ريات 
فيما  كاأ�سا�سيني,  وف��ودن  اأك��ي  ناتان  والهولندي  جي�سو�س  غابريال 
بقي رحيم �سرتلينغ واالأملاين اإيلكاي غوندوغان واالأوكراين األك�سندر 
املقابل,  ال��ب��دالء. يف  دك��ة  ري��ا���س حم��رز على  زينت�سنكو واجل��زائ��ري 
ب�سبب  اأ���س��ا���س��ي��ني  �سبعة الع��ب��ني  ال��ل��ق��اء م��ن دون  ب��رن��ت��ف��ورد  خ��ا���س 
ب�سبب  جانيلت  فيتايل  االأمل���اين  بينهم  من  كوفيد19-,  اأو  االإ�سابة 

اإ�سافة  املوقوف,  نورغارد  كري�ستيان  والدمناركي  الفريو�س 
اىل الفرن�سي براين مبومو والرنوجي كري�ستوفر 

اأج������ر وج����و�����س دا���س��ي��ل��ف��ا وري����ك����و هرني 
واحلار�س ديفيد رايا ب�سببب االإ�سابة.
ومل ت������اأِت امل����ب����اراة م���ن ط����رف واح���د 

ك��م��ا ظ���ّن ال��ك��ث��ريون, ف��ك��ان ال�سوط 
اجلانبني  ب���ني  م��ت��ق��ارًب��ا  االول 

وحظي  متبادلة.  فر�س  و�سط 
االكرب  بالن�سبة  ال�����س��ي��وف 

من اال�ستحواذ على الكرة 
وك��ان مب��ق��دوره ت�سجيل 

اك�������ث م�����ن ه�������دف لو 
اكرب  م��رون��ة  امتلك 

ال��ث��ل��ث االأخ����ري  يف 
لكّن  امللعب,  م��ن 

برنتفورد اأظهر متا�سّكا كبرًيا اأمام اأبطال الدوري. 
جتلى فارق االإمكانات بو�سوح من خالل القدرة على ح�سم الهجمات, كما 
بروين  دي  توجها  مميزة  جماعية  هجمة  من  ا�ستفاد  عندما  ف��ودن  فعل 

بتمريرة عر�سية رائعة ومتقنة تابعها االول داخل املرمى )16(.
و�سغط اأ�سحاب االأر�س يف املقابل �سعًيا لت�سجيل هدف التعادل, منت�سني 

ا من فوزين متتاليني على اأر�سهم قبل هذه املباراة. اي�سً
وعاد �سيتي لل�سيطرة على الكرة يف ال�سوط الثاين مقابل تراجع برنتفورد 
لتفادي تلقي املزيد من االهداف ومعتمداً على الهجمات املرتدة, لكن من 

دون جدوى. 
وكاد �سيتي ي�سيف الهدف الثاين عن طريق االإ�سباين اإميريك البورت من 
كرة راأ�سية اإثر ركلة حّرة )87(, لكّن احلكم األغى الهدف بداعي الت�سلل 

بعد العودة اىل تقنية احلكم امل�ساعد )يف اأيه اآر(.
وتقدم ت�سل�سي للمركز الثاين لكنه ف�سل يف االبتعاد اأكث عن ليفربول اأو 
املت�سدر, بعدما �سقط يف فخ  �سيتي  اأكث على مان�س�سرت  ت�سييق اخلناق 

التعادل بهدف قاتل اأمام �سيفه برايتون 1-1.
افتتح ت�سل�سي الت�سجيل عرب مهاجمه البلجيكي روميلو 
اأن يدرك برايتون  28, قبل  الدقيقة  لوكاكو يف 
التعادل بف�سل البديل داين ويلباك يف 

الدقيقة االوىل من الوقت املحت�سب بدل ال�سائع لل�سوط الثاين.
42 نقطة الو�سافة من ليفربول  وانتزع ت�سل�سي الذي رفع ر�سيده اإىل 
�سفر1-  �سيتي  لي�سرت  اأم����ام  خ�����س��ارت��ه  ع��ق��ب  ال��ث��ال��ث  للمركز  امل��رتاج��ع 
مباراة  "ريدز"  لل�  اأن  علماً  يتيمة,  نقطة  بفارق  عليه  ليتقدم  الثالثاء, 

موؤجلة. 
�سيتي. مان�س�سرت  عن  نقاط  كما بات ت�سل�سي يتاأخر بفارق 8 

وعاد ت�سل�سي لل�سقوط يف دوامة التعادالت بعد انت�ساره على اأ�ستون فيال 
3-1 يف املرحلة ال�سابقة بعد تعادلني توالياً اأمام اإيفرتون وولفرهامبتون, 
لكنه حافظ اأمام برايتون على �سجله خالياً من اخل�سارة للمباراة ال�ساد�سة 
ذاته من  العدد  انت�سارات مقابل   3 امل�سابقات, حمققاً  توالياً يف خمتلف 

التعادالت.
تقابل  حيث  ل�ساحله  االرق���ام  عامل  ا�ستغالل  م��ن  ت�سل�سي  يتمكن  ومل 
ثالث,  يف  وتعادل  مباريات   10 يف  ففاز  الدوري,  يف  مرة  الفريقان 13 
فيما و�سع برايتون حداً لعدم هز ال�سباك على ملعب "�ستامفورد بريدج" 
"البلوز" خارج الديار يف  اأم��ام  6 مباريات توالياً, لينجح يف الت�سجيل  يف 

ال�سابعة.
وخا�س رجال املدرب االملاين توما�س توخل املباراة يف ظل كثة الغيابات, 
ركبته قد  لعملية جراحية يف  ت�سيلويل  بن  ال��دويل  حيث خ�سع مدافعه 

تبعده عن املالعب حّتى نهاية املو�سم احلايل. 
فخذه  يف  الإ�سابة  تعر�سه  اث��ر  �سيلفا  تياغو  الربازيلي  املدافع  غ��اب  كما 
االأحد يف الفوز على اأ�ستون فيال, واالأملاين تيمو فرينر وروبن لوفتو�س-

ت�سيك عقب ا�سابتهما بفريو�س كورونا.
الذي  كانتي  نغولو  الفرن�سي  ال��ب��دالء  مقاعد  على  جل�س  امل��ق��اب��ل,  يف 
اأ�سيب اأمام اأ�ستون فيال يف ركبته قبل اأن يدخل يف الدقيقة 67 بداًل 
من كالوم هود�سون-اأودوي, واملهاجم االملاين االآخر كاي هافريت�س 
ب�سبب  االخ��رية  املباريات  عن  غيابه  بعد  التمارين  اإىل  العائد 

فريو�س كورونا.
ل���وك���اك���و يف  ب���امل���ه���اج���م  "بلوز" ت���وخ���ل  ال������  م������درب  ودف������ع 
كري�ستيان  واالأمريكي  ماونت  ماي�سون  ي�سانده  املقدمة, 

بولي�سيك.
مع  ت�سل�سي  �سغط  بريدج",  "�ستامفورد  ملعب  على 
�سيزار  االإ�سباين  قائده  ف�سدد  االأّول  ال�سوط  بداية 
اأ�سبيليكويتا كرة واملرمى م�سرعاً ت�سدى لها القائم 
تابع  بعدما  لوكاكو  ي�سجل  اأن  قبل   ,)17( االأمي��ن 
براأ�سه ركلة ركنية نفذها االإيطايل جورجينيو )28(, 
األون�سو  ماركو�س  اال�سباين  املدافع  دخ��ول  من  دقيقة  بعد 
بداًل من ريكي جيم�س الذي تعر�س ال�سابة, ليعود ت�سل�سي ويخ�سر جهود 
ليحل  اأي�ساً  لال�سابة  كري�ستن�سن  اأندريا�س  الدمناركي  االآخ��ر  مدافعه 

تريفوه �سالوباه بداًل منه مع بداية ال�سوط الثاين.
اإدوار مندي دون ادراك برايتون  ال�سنغايل  وحال حار�س ا�سحاب االر�س 
اآدم الالنا )38(  اأربع دقائق لت�سديدة القائد  هدف التعادل, فت�سدى يف 

وثانية للمدافع طارق المبتي )42(.
وتابع مندي تاألقه يف ال�سوط الثاين فوقف �سداً منيعاً اأمام ت�سديدة املايل 
اإيف بي�سوما )53(, قبل اأن يحبط انفرادية لالأرجنتيني األيك�سي�س ماك 
األي�سرت )60( الذي اعاد الكرة اإىل املهاجم الفرن�سي نيل موبي من دون 

اأن ينجح االخري يف هز ال�سباك )60(.
و�سجل برايتون التعادل بعد عر�سية باملق�س من املدافع اال�سباين مارك 
م��ن ماك  ب��داًل  ويلباك )ح��ّل  اال���س��اب��ة  م��ن  العائد  البديل  اإىل  ك��وك��وري��ا 
للحار�س  البعيدة  ال��زاوي��ة  يف  براأ�سه  تابعها   )80 الدقيقة  يف  األي�سرت 

مندي )1+90(.

•• دبي –الفجر:

 اأ�ساد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
باجلهود  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
للنادي  امل��ت��م��ي��ز  ال��ك��ب��رية واحل�����س��اد 
اآخ���ر  ط����وي  ال�����ذي   2021 ع����ام  يف 
العديد  �سهد  حيث  اأم�����س  �سفحاته 
تاريخ  يف  امل�����س��ي��ئ��ة  امل���ح���ط���ات  م����ن 
الفوز  بينها  م��ن  ال��ع��م��الق  ال�����س��رح 
امل��ت��م��ي��زة �سمن  ب��ج��ائ��زة امل��وؤ���س�����س��ة 
فئات الدورة الثامنة من منوذج دبي 

للتفوق الريا�سي.
جاء ذلك يف االجتماع ال�سهري ملجل�س 
 2021 ع���ام  يف  واخل��ت��ام��ي  االإدارة 
اأحمد  برئا�سة  انعقد موؤخرا  وال��ذي 
���س��ع��ي��د ب���ن م�����س��ح��ار رئ��ي�����س جمل�س 
�سيف  م����ن  ك����ال  وح�������س���ور  االإدارة 
جمعة ال�سويدي نائب رئي�س جمل�س 
احلداد,  �سلطان  واإب��راه��ي��م  االإدارة 
وج��م��ال زع��ل ب��ن ك��ري�����س��ان, وعي�سى 
حم��م��د احل����اج ن��ا���س��ر, وخ���ال���د على 
عبداهلل  حممد  جانب  اإىل  البلو�سي 

حارب املدير التنفيذي.
خطط  ان  االإدارة  جم��ل�����س  واأك�������د 

العديد  ����س���ه���دت  ال����ن����ادي  وب����رام����ج 
م���ن امل��ح��ط��ات ه����ذا ال���ع���ام ك����ان من 
واخلطة  ال���ت���وج���ه  اإع���ت���م���اد  ب��ي��ن��ه��ا 
-2021( املحدثة  اال�سرتاتيجية 

ال���ن���ادي  اإن���ط���ل���ق  ف��ي��م��ا   )2027
الريا�سية مقدما خدمات  باأن�سطته 
مرحلة  يف  املحلي  للمجتمع  متميزة 
ال��ت��ع��ايف م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا حيث 
الفعاليات واأحتفل  العديد من  نظم 
الن�سخة  بتنظيم  ال��ع��ام  ه��ذا  بنجاح 
30 )اليوبيل اللوؤلوؤي( ل�سباق  رقم 
برعاية  الطويلة  للم�سافات  القفال 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ودع���م 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
لالإمارة وكذلك  املجل�س  رئي�س  دبي 
25 من �سباق كاأ�س  تنظيم الن�سخة 
التجديف  ل���ق���وارب  مكتوم"  "اآل 
حملية  مب�ساركة  قدما   30 املحلية 

وخليجية مميزة.
ك����م����ا ك�������ان ل������ن������ادي دب�������ي ال�������دويل 
 2021 عام  البحرية يف  للريا�سات 
ف��ري��دة متثلت يف  م��ب��ادرة جمتمعية 
الهمم  ال��ف��ر���س��ة الأ���س��ح��اب  اإت���اح���ة 
خل��و���س م��ن��اف�����س��ات ع��ل��ى م����دار يوم 

ارقي  يف  الكاياك  ق���وارب  على  كامل 
وجهات دبي احلي االأول )دي�سرتيك 
وان( يف مدينة حممد بن را�سد على 
م��ي��اه اأك����رب ب��ح��رية ك��ري�����س��ت��ال��ي��ة يف 
اإ�سافة  االأو���س��ط,  وال�����س��رق  املنطقة 
�سباقات  يف  جديدة  فئة  اإط��الق  اإىل 
املفتوح(  )ال�سوط  التجديف  ق��وارب 
وال�سماح مب�ساركة جميع اجلن�سيات 
خ��الل��ه خل��دم��ة اأك����رب ���س��ري��ح��ة من 

حمبي هذا النوع من الريا�سات.
ورفع جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 

اجلزيل  ال�سكر  البحرية  للريا�سات 
ملا  ال��دول��ة  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اىل 
ت��ول��ي��ه م���ن دع����م واإه���ت���م���ام ملختلف 
دبي  حكومة  واإىل  املجتمع  قطاعات 
برئا�سة  ال��ري��ا���س��ي  دب����ي  وجم��ل�����س 
بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم على املتابعة والدعم 
انعك�س  ال�����ذي  االم�����ر  وال��ت�����س��ج��ي��ع 
اإيجابية على م�سرية النادي  ب�سورة 
الذي يحقق من عام اإىل اآخر متيزا 

وتفردا يف جماالته.

دبي  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  ووج�������ه 
الدويل للريا�سات البحرية التهنئة 
بن  حممد  ال�سيخ  اإىل  االج��ت��م��اع  يف 
�سلطان بن خليفة اآل نهيان وال�سيخ 
اأح���م���د ب���ن ح���م���دان ب���ن حم��م��د اآل 
برئا�سة  تكليفهما  مبنا�سبة  نهيان 
للريا�سات  االإم�������������ارات  اإحت����������ادي 
البحرية واالإمارات لل�سراع احلديث 
التوفيق  لهما  متمنني  والتجديف 
النادي  دع����م  وم���وؤك���دي���ن  وال�������س���داد 
الكامل لكافة الربامج امل�سرتكة من 

اأجل حتقيق االأهداف وتوفري كامل 
فر�س النجاح ملختلف الفعاليات.

النادي  اإدارة  جم��ل�����س  ح��ر���س  ك��م��ا 
ال�سكر  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  االج���ت���م���اع  يف 
ال�����س��ي��خ حم��م��د بن  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان 
اإحتاد الريا�سات البحرية واإىل ال�سيخ 
ال�سرقي  �سيف  بن  بن حمد  عبداهلل 
رئي�س اإحتاد االإمارات لبناء االأج�سام 
تف�سلهما  ع��ل��ى  ال��ب��دن��ي��ة  وال��ل��ي��اق��ة 
دبي  جائزة  مناف�سات  ختام  بح�سور 
ال��ك��ربى ل���ل���زوارق ال�����س��ري��ع��ة -اك�س 
كات- اجلولة الثانية واخلتامية من 

بطولة العامل 2021.
خالل  االإدارة  جمل�س  واإ���س��ت��ع��ر���س 
االإج����ت����م����اع ال���ت���ق���اري���ر اخل���ا����س���ة يف 
اإ�سادة  املجل�س  �سجل  حيث  االأج��ن��دة 
حدث  حققه  ال��ذي  الكبري  بالنجاح 
للزوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات 
دبي  ج��ائ��زة  ك���ات-  -اأك�����س  ال�سريعة 
�سواطئ  احت�سنتها  والتي   2021
ج��م��ريا خ���الل ال��ف��رتة م��ن 11-9 
دي�����س��م��رب اجل�������اري مب�������س���ارك���ة 12 
مت�سابقا   24 م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى  زورق������ا 

تناف�سوا  ال��ع��امل  ق���ارات  م��ن خمتلف 
اأي��ام متتالية حيث  على مدار ثالثة 
عاملية  معايري  وف��ق  املناف�سات  ج��رت 
احرتازية  واإج��������راءات  ف��ن��ي��ا  ع��ال��ي��ة 
والتقدير  االإ����س���ادة  وج���دت  م��ث��ال��ي��ة 
امل�����س��وؤول��ني يف االحت����اد الدويل  م��ن 
ام-  اآي  -ي����و  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل�����س��ب��اق��ات 
امل�ساركني  وا�ستح�سان  ر���س��ا  ون��ال��ت 
ومكنت من اخلروج باحلدث يف اأبهى 

�سورة.
وثمن جمل�س االإدارة جهود ال�سركاء 
م���ن اجل���ه���ات ال���داع���م���ة وال����دوائ����ر 
الوطنية  وامل���وؤ����س�������س���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
ل�سرطة  العامة  القيادة  بينها  وم��ن 
املن�ساآت احليوية  دبي وجهاز حماية 
الرابع(  ال�سرب  )ق��ي��ادة  وال�سواحل 
امل����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  واالإدارة 
لالإعالم  دب����ي  وم��وؤ���س�����س��ة  دب����ي  يف 
وموؤ�س�سة  الريا�سية(  دب��ي  )ق��ن��وات 
اأبوظبي  )ق��ن��وات  ل��الإع��الم  اأبوظبي 
ال�سارقة  وم��وؤ���س�����س��ة  ال���ري���ا����س���ي���ة( 
الريا�سية(  ال�سارقة  )قناة  لالإعالم 
وبلدية  و����س���م���ال  ال��ق��اب�����س��ة  ودب�����ي 
املالحية  دب���ي  م��دن��ي��ة  و�سلطة  دب���ي 

دبي  وامل��وا���س��الت يف  ال��ط��رق  وهيئة 
اآي  ويف  لالإعالنات  اآي(  اأت�س  و)ب��ي 
)تو  وفندقي  الطبية  للخدمات  بي 
الوفود  اأ���س��ت�����س��اف  ال���ذي  ���س��ي��زون��ز( 
ووي�������س���ن امل���ي���ن���اء ال�����س��ي��اح��ي ال���ذي 

اإحت�سن حفل املو�سم.
ك��م��ا اأث��ن��ى رئ��ي�����س واأع�����س��اء جمل�س 
اللجنة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  ال���ن���ادي  اإدارة 
الريا�سية  واللجنة  للحدث  املنظمة 
ال���ن���ادي  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واالإدارة 
فريق  يف  واملعاونة  العاملة  واللجان 
من  �سهروا  اللذين  ب��ال��ن��ادي  العمل 
وتنظيم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإجن������اح  اأج�����ل 
بطولة عاملية متميزة يف ظل ظروف 
خمتلفة واإجراءات احرتازية خا�سة 
لل�سباقات  احلياة  ع��ودة  مثلت  حيث 

العاملية بعد غياب عامني.
يف  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  واإع���ت���م���د 
الب�سرية  امل�����وارد  الئ��ح��ة  االج��ت��م��اع 
والتح�سري  واال����س���ت���ع���داد  امل��ح��دث��ة 
للفعاليات املعلنة يف روزنامة النادي 
 2022 املقبل  اجلديد  العام  خالل 
وال�سداد  والنجاح  التوفيق  متمنني 

للجميع من منظمني ومت�سابقني.

متنى تناف�سا حافال  ومتيز� تنظيميا يف 2022

جمل�س اإدارة »دبي البحري« ي�شيد بنجاح فعاليات 2021

تعاون بني احتاد االإمارات للمبارزة ال�شيتي يحّلق يف ال�شدارة بعد تعرث ت�شل�شي وليفربول 
واجلامعة امللكية املغربية للم�شايفة

•• اأبوظبي-وام:

املغربية  امللكية  تعاون مع اجلامعة  اتفاقية  للمبارزة  االإم��ارات  احتاد  وقع 
املهند�س  �سعادة  وق��ام  اجلانبني.  بني  التعاون  تعزيز  اأج��ل  من  للم�سايفة 
رئي�س  للمبارزة  االإم��ارات  احت��اد  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ 
االحت��ادي��ن ال��ع��رب��ي واالآ���س��ي��وي, وي��و���س��ف ف��احت��ي رئي�س اجل��ام��ع��ة امللكية 

املغربية للم�سايفة بتوقيع االتفاقية.
االحتادين  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  �سبل  تطوير  اىل  االتفاقية  وت��ه��دف 
التدريبية  ال��دورات  وتنظيم  امل�سرتكة  املع�سكرات  واقامة  وتبادل اخلربات 

لالرتقاء بامل�ستوى الفني.
احتاد  اأبرمها  التي  التعاون  اتفاقيات  �سل�سلة  �سمن  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
وامل�سري  واالأمريكي  االيطايل  االحت���ادات  من  كل  مع  للمبارزة  االم���ارات 
بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�س  �سعادة  عرب  جانبه  من  والبلغاري.  واالوزب��ك��ي 
�سلطان القا�سمي عن �سعادته بتوقيع االتفاقية مع اجلانب املغربي, موؤكداً 
اأن االحتاد االإماراتي يعمل دائما على توطيد العالقات مع كافة االحتادات 
"هذه االتفاقية �سيكون لها مردود ايجابي  الدولية واالقليمية. واأ�ساف: 
اللعبة,  تبادل اخل��ربات واالرتقاء بجميع عنا�سر  اأجل  على اجلانبني من 
جميع  يف  االخ���رى  االحت���ادات  م��ع  الكامل  التن�سيق  حتقيق  يف  ت�سهم  كما 
املواقف التي تخ�س املبارزة". بدورة اأكد يو�سف فاحتي على ثقته الكاملة 
يف حتقيق االتفاقية للعديد من املزايا ملمار�سي اللعبة من البلدين, الفتاً 
االإماراتي  االحت��اد  التعاون مع  اأوا�سر  توثيق  اأجل  الدائم من  اإىل تطلعه 
للمبارزة, �سعياً نحو التطور للو�سول اإىل م�ساف االحتادات العاملية للعبة.

قيود جديدة على اجلماهري 
يف املالعب االإ�شبانية 

احل�سور  على  �سرامة  اأك��ث  ق��ي��وًدا  االأول  اأم�س  االإ�سبانية  ال�سلطات  فر�ست 
�سديد  اأوم��ي��ك��رون  متحور  ت�سبب  عقب  الريا�سية,  امل��الع��ب  يف  اجل��م��اه��ريي 
العدوى يف ارتفاع عدد حاالت االإ�سابة بفريو�س كورونا, مما اأثر على العديد 

من اأندية كرة القدم واأبرزها ريال مدريد وبر�سلونة.
وقالت وزيرة ال�سحة كارولينا داريا�س يف موؤمتر �سحايف اإّن املالعب اخلارجية, 
ما  ا�ستخدام  االآن  ميكنها  للم�ساهدين,  ح��دود  ال�سابق  يف  لديها  يكن  مل  التي 
الداخلية  االأماكن  اأن  واأ�سافت  االإجمالية.  �سعتها  من  املئة  يف   75 اإىل  ي�سل 
ميكن اأن ت�ستخدم 50 يف املئة من �سعتها بداًل من 80 يف املئة, و�سيكون ارتداء 
اأقنعة الوجه اإلزامًيا. وياأتي قرار ال�سلطات املحلية بعد اأن اأعلن عمالقا الدوري 
االإ�سباين ريال مدريد وبر�سلونة االأربعاء اأن املزيد من الالعبني ثبتت اإ�سابتهم 
بالفريو�س, يف اأ�سبوع �سجلت فيه اإ�سبانيا رقماً قيا�سياً يف عدد حاالت االإ�سابات 
يف  جديدة  ا�سابات  عن  االأرب��ع��اء  اأعلن  ري��ال  وك��ان  "كوفيد19-".  ب�  اليومية 
الو�سط  والعبي  كورتوا  تيبو  البلجيكي  املرمى  لكل من حار�س  تعود  �سفوفه 
واجلناح  كامافينغا  اإدواردو  والفرن�سي  فالفريدي  فيديريكو  االأوروغ��وي��اين 
كانون  منت�سف  منذ  وثُبت  كورونا.  بفريو�س  جونيور  فيني�سيو�س  الربازيلي 
االول/دي�سمرب, اإ�سابة ثمانية العبني اآخرين يف الفريق امللكي بالفريو�س, من 

بينهم الكرواتي لوكا مودريت�س والويلزي غاريث بايل والنم�سوي دافيد اأالبا.
اأّن الفرن�سي عثمان دميبيلي ومواطنه املدافع �سامويل  اأفاد بر�سلونة  بدوره, 
ثبت  ك��ان  بعدما  امل�سابني,  قائمة  اإىل  ان�سموا  غ��ايف  الو�سط  والع��ب  اأومتيتي 
وال��ف��رن�����س��ي كليمان النغليه  األ��ف��ي�����س  وال��ربازي��ل��ي داين  األ��ب��ا  ا���س��اب��ة ج����وردي 
�سو�سييداد من  ري��ال  يعاين  كما  االأ�سبوع.  ه��ذا  �سابق من  وق��ت  بالفريو�س يف 
كثة احلاالت االإيجابية يف �سفوفه والتي و�سلت حتى االآن اىل 10 العبني, 
على غرار قاد�س وريال مايوركا اللذين و�سل عدد امل�سابني فيهما اىل خم�سة 

واأربعة توالياً.



منظومة ذكاء ا�شطناعي تفهم كالم الب�شر
اللغة واحل��دي��ث يف  ب��اح��ث م��ن م��رك��ز ج��ون هوبكنز الأب��ح��اث  ابتكر 
الواليات املتحدة منظومة ذكاء ا�سطناعي متيز بني وظائف اللغة يف 
الن�سو�س املكتوبة, يف نهج قد يف�سح املجال البتكار اأجهزة كمبيوتر 
اأو احلوار املكتوب, بالطريقة نف�سها  "فهم" اللغة املنطوقة,  ميكنها 
ابتكرها  التي  اجلديدة  املنظومة  وت�ستطيع  الب�سر.  بها  يفهم  التي 
ال��ع��ب��ارات وت�سنيفها يف  ب��ي��وت��ر زي��ال���س��ك��و حت��دي��د م��غ��زى  ال��ب��اح��ث 
و"التعبريات  و"الت�ساوؤالت"  الت�سريحية"  "العبارات  مثل  ف��ئ��ات 
اإن��ه من  اأمن��اط احلديث.  ويقول بيوتر  االعرتا�سية" وغريها من 
املنظومة هي اخلطوة  الت�سنيفات, رمبا تكون  ا�ستخدام هذه  خالل 
االأوىل نحو متكني اأجهزة الكمبيوتر من فهم مغزى حديث الب�سر. 
العلمية  الدورية  اأوردتها  التي  اجلديدة  الدرا�سة  اأن  بيوتر  ويو�سح 
لينغوي�ستيك�س"  كمبيوتي�سنال  فور  اأ�سو�سي�سن  اأوف  "ترانزاك�سن 
الذكاء  منظومات  اأن  ك�سفت  احلو�سبية  ال��ل��غ��وي��ات  يف  املتخ�س�سة 
من  �سخمة  كتل  م��ع  التعامل  اإىل  ح��اج��ة  يف  تعد  مل  اال�سطناعي 
مغزاها  اأو  مو�سوعها  نوعية  حتديد  ملحاولة  والن�سو�س  العبارات 
تتيح  الرتقيم  عالمات  اأن  "وجدنا  واأ���س��اف  نقلها.  امل��راد  املعاين  اأو 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  اللغوية"  الن�سو�س  م��غ��زى  لفهم  ق��وي��ة  م��وؤ���س��رات 
تعمل  اللغة  تف�سري  ت�ستخدم يف  التي  ال�سابقة  املعادالت اخلوارزمية 
جيداً فقط مع ن�سو�س وا�سحة, مثل عند النطق بعبارة كاملة, ولكن 
يف احلقيقة, فاإن الب�سر نادراً ما يتحدثون بهذه الطريقة, ما يجعل 

من ال�سعب على املنظومات ال�سابقة تف�سري املغزى من العبارات.

ثالجة �شغرية ذكية ميكنك حملها اأينما ذهبت
تقوم �سام�سونغ بت�سميم ثالجات خم�س�سة الأ�سحاب املنازل وفقاً 
التي  ال�سغرية  الثالجة  ه��ذه  لكن  الداخلية,  منازلهم  لديكورات 
ميكن حملها هي اأكث فائدة للعائالت ال�سغرية اليوم. ولي�س هناك 
م�سنعة  �سركة  كل  وت�سيف  ال�سوق,  يف  الذكية  الثالجات  يف  ن��درة 
عنا�سر حتكم واأجهزة ا�ست�سعار حممولة لو�سع ثالجاتها يف الفئة 
الذكية, ثم يتم تزويد هذه الوحدات بتقنية موفرة للطاقة جلعلها 
ت�ستهلك طاقة اأقل, وهذا كل ما يف االأمر. ومل يتم التفكري كثرًيا يف 
تغيري مظهر الثالجات التي ن�ستخدمها, وعلى الرغم من حجمها 
و�سعتها, اإال اأنها ال تزال ت�سبه ال�سندوق وت�سغل م�ساحة كبرية من 
G-cube مع  امل�سكلة ج��اء ت�سميم ثالجة  ه��ذه  االأر���س��ي��ة. وحل��ل 
اإ�سافة رائعة عرب اإمكانية التنقل. ومت ت�سميم الثالجة ال�سغرية 
ب�سكل  الطعام  اإدارة  على  امل�ستخدمني  مل�ساعدة  املالئم  ذات احلجم 
امل��ط��ب��خ لتوفري  اأك���ث م��الءم��ة, ومي��ك��ن تثبيتها ع��ل��ى احل��ائ��ط يف 
م�ساحة ثمينة يف ال�سقة. عالوة على ذلك, ميكن اإزالتها من حامل 
احلائط ليتم و�سعها يف �سندوق ال�سيارة - اأو اإ�سافتها اإىل مطبخ 
عربة �سكن متنقلة - عندما تاأخذك حياة املغامرة بعيًدا عن املنزل.

�شاحب اجلناح العمالق يظهر جمددا
ر���س��د ن�����س��ط��اء يف جم���ال احل���ي���اة ال���ربي���ة ب��ربي��ط��ان��ي��ا ن��وع��ا من 

اخلفافي�س كان قد اأعلن عن انقرا�سها يف عام 1992.
و�سوهد اخلفا�س الذي يعرف با�سم "لونلي جوي", كبري احلجم 
انقرا�سه يف عام  اإع��الن  بعد  م��رة  اآخ��ر  ال�سخمة,  االأذن  و�ساحب 
2019. وتزايدت منذ ذلك احلني خماوف علماء احليوانات من 

احتمال عدم تواجد هذا اخلفا�س, اإذ مل ير�سد جمددا.
فيونا  ال��دك��ت��ورة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة,  ال��ث��دي��ي��ات  جمعية  رئي�سة  ودع���ت 
ماثيوز, اجلمهور للبحث عن املزيد من هذه اخلفافي�س, وفق ما 
ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. واأ�سافت ماثيوز: "ميكن 

اأن يكون هناك بع�س منها يف �سا�سك�س اأو هامب�ساير اأو دور�ست. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قمل الراأ�س يف املومياوات.. اأ�شرار غري متوقعة
نافذة جديدة على تاريخنا الب�سري, فتحها العلماء موؤخًرا عندما اكت�سفوا اإمكانية ا�ستخال�س احلم�س النووي 

الب�سري من مادة لزجة �سبيهة باالأ�سمنت اأنتجتها اأنثى القمل منذ اآالف ال�سنني.
ا�ستعاد   "Molecular Biology and Evolution" اأم�س الثالثاء  جملة  اأول  اأول  ويف الدرا�سة التي ن�سرت 
 2000-1500 العلماء الأول مرة احلم�س النووي من املادة امللت�سقة بال�سعر املاأخوذ من بقايا حمنطة تعود اإىل 
عام. ويرجع العلماء �سبب اكت�ساف احلم�س النووي بهذه الطريقة, اإىل اأن خاليا اجللد من فروة الراأ�س ت�سبح 
مغطاة مبادة لزجة – �سبيهة باالأ�سمنت -  تنتجها اأنثى القمل لربط كل بي�سة بقوة بقاعدة جذع ال�سعرة, وي�سمى 

هذا البي�س ب� "ال�سئبان".
ك�سف حتليل هذا احلم�س النووي القدمي امل�ستعاد حديًثا - والذي كان ذا جودة اأف�سل من امل�ستعاد  بطرق اأخرى - 

عن اأدلة حول اأمناط الهجرة الب�سرية يف اأمريكا اجلنوبية.
وميكن اأن ت�سمح هذه الطريقة اجلديدة بدرا�سة عديد من العينات الفريدة من البقايا الب�سرية, التي ال تتوفر 

فيها عينات العظام واالأ�سنان.
وتقول األيخاندرا بريوتي, االأ�ستاذة امل�ساعدة يف علم االأحياء الالفقارية بجامعة ريدينغ الربيطانية, والتي قادت 
البحث: "هذه الك�سف اأ�سبه بالق�سة اخليالية لفيلم "حديقة جرا�سيك", عندما مت احل�سول على احلم�س النووي 

للدينا�سورات من البعو�س املغلف بالعنرب من ع�سر الدينا�سورات".
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اأرقام تك�شُف فاتورة التقاع�س عن اأخذ اجلرعة املعززة
يوا�سل قادة عدد من الدول, حث �سعوبهم على اأخذ اجلرعة الثالثة املعززة 
باأن  تفيد  تقارير  و�سط  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  لفريو�س  امل�سادة  اللقاحات  من 
االأ�سخا�س املطعمني يواجهون خماطر �سحية اأقل عندما ي�سابون ب�"كوفيد 
رئي�س  ف��اإن  "الغارديان",  �سحيفة  وبح�سب  امللقحني.  بغري  مقارنة   "19
التاأثري  م��دى  يظهر  رق��م��ا  ك�سف  جون�سون,  بوري�س  ال��ربي��ط��اين,  ال����وزراء 
وذكر  التطعيم.  من  معززة  جرعة  اأخ��ذ  ع��دم  اأو  اللقاح,  اأخ��ذ  لعدم  ال�سلبي 
اأق�سام  جون�سون, اأن 90 يف املئة من مر�سى "كوفيد 19" الذين يوجدون يف 
املعززة.  الثالثة  اجلرعة  ياأخذوا  مل  بريطانيا  مب�ست�سفيات  املركزة  العناية 
كورونا يف منطقة  التطعيم �سد  اأحد مراكز  زيارته  وقال جون�سون, خالل 
باكينغهام �ساير, اإنه بو�سع النا�س اأن يحتفلوا براأ�س ال�سنة, لكن مع مراعاة 
الثالثة.  اأخذ اجلرعة  االإقبال على  اإىل  اإ�سافة  والتهوية,  الوقاية  اإج��راءات 
و�سرح رئي�س الوزراء الربيطاين "اإذا مل تكن ملقحا, فهذا يعني اأنك اأكث 
كورونا  بفريو�س  اأ�سبت  ح��ال  يف  امل�ست�سفى  لتدخل  م��رات  بثماين  عر�سة 
املعززة,  تاأخذ اجلرعة  اأن  "اإنه الأمٌر عظيم حقا  وتابع جون�سون  امل�ستجد". 
خذها, وا�ستمتع بقدوم ال�سنة اجلديدة, مع اتخاذ اإجراءات االحرتاز". وحثت 
هيئة ال�سحة العمومية يف بريطانيا, على اأخذ اجلرعة الثالثة, م�سرية اإىل 

بيانات �سادرة عن املركز الوطني للتدقيق والبحوث يف العناية املركزة.

تون�شيات يخ�شن مو�شيقى الهيب هوب
تاأمل موؤلفات األبوم من مو�سيقى الهيب هوب, يعتمد بالكامل على الن�ساء, 
يف الرتويج للم�ساواة بني اجلن�سني يف تون�س وت�سجيع امل��راأة على التحرر 
يف  املوؤ�س�س  ال�سريك  �سالمة  بن  حممد  وق��ال  االجتماعية.  االأع���راف  من 
منطقة  يف  حت�سل  جتربة  اأول  هو  هيبهوبات  "األبوم  فابريك  ال  �ستوديو 
�سمال اأفريقيا وال�سرق االأو�سط, هذه التجربة قائمة على اإنتاج األبوم كامل 
ت�ساهم فيه الن�ساء بطريقة ما يكونون ملتزمون بكل الق�سايا التي تعنيهم 
ومي�سوجينية  الذكورية  الهيمنة  واالقت�سادي,  االجتماعي  امل�ستوى  على 

اخلطاب )خطاب كراهية الن�ساء( الذي نعي�سه يف الف�ساء العمومي".
ي��ك��ون غ��ري م��ع��روف يف جمال  م��ا  ع���ادة  اإن فنهن  ال����راب  وت��ق��ول مغنيات 
يهيمن عليه الرجال, اإذ ت�سنف االأعراف االجتماعية الراب والهيب هوب 
باعتبارهما من املجاالت غري املالئمة للمراأة. تقول مغنية الراب التون�سية 
العثور  تزال حتاول  اإنها ال  )املجهولة(  باأنونيمو�س  امللقبة  ن�سرين مقداد 
على مكانها والتحرر من االأعراف االجتماعية على الرغم من اأنها بداأت 
م�سريتها املهنية يف مو�سيقى الراب قبل ع�سر �سنوات. وتابعت "لقد �ساركت 
ف��اب��ري��ك الأن���ه لي�س ه��ن��اك م��ن يبادر  ب��ال  يف م�����س��روع هيبهوبات اخل��ا���س 
مب�ساعدتك على اإنتاج االأغاين وي�سجعك على الكتابة وينتج لك مو�سيقى 
بجودة �سوت حمرتفة. لي�س هناك �سيء من هذا القبيل بل بالعك�س, هناك 

من ياأتي �سدك. 

مع�شلة يف اليابان..
ال ورثة للعر�س 

اأُج����ربت االأم����رية ال��ي��اب��ان��ي��ة ماكو 
يف  م���ن خطيبها  ت���زوج���ت  ع��ن��دم��ا 
لقبها,  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  ع��ل��ى   2021
وهو مطلب قد يتعر�س للمراجعة 
اإىل  اليابانية  ال�سلطات  �سعي  مع 
اإمرباطورية  عائلة  على  احلفاظ 

تفتقر اإىل اأحفاد.
يعتلي  ب������اأن  ال����ق����اع����دة  وت���ق�������س���ي 
الذكور فقط عر�س االأقحوان مما 
يحد ب�سكل كبري من عدد اخللفاء 
املحتملني الإمرباطور اليابان. وما 
اإمكانية  اأن  زال اخل��رباء يعتربون 
االنفتاح على الن�ساء ما زال بعيدا 

جدا.
املطبقة,  ال���ت���ق���ال���ي���د  ومب����وج����ب 
االإمرباطور  بعد  العر�س  �سيعتلي 
اأخيه  اب���ن  ع��ام��ا(  ن��اروه��ي��ت��و )61 
ماكو,  �سقيق  هي�ساهيتو  االأم����ري 
ول��ي�����س اب��ن��ت��ه ال���وح���ي���دة االأم����رية 

اإيكو.
واإذا مل يرزق هي�ساهيتو الذي يبلغ 
باأبناء,  15 عاما,  اليوم  العمر  من 
االإمرباطورية,  العائلة  �ستواجه 
من  اأك��ث  اإىل  تاريخها  يعود  التي 
وقال  ملكية.  مع�سلة  عام,   2600
ت�سو يف  ال��ت��اري��خ يف جامعة  اأ���س��ت��اذ 
يف  اخلبري  اأوك���اوا  ماكوتو  طوكيو 
الياباين,  االإم���رباط���وري  ال��ن��ظ��ام 
اأن  "اأعتقد  بر�س  فران�س  لوكالة 
ت�ستطيع  ملاذا ال  يت�ساءل  اجلمهور 

االأمرية اإيكو اأن ترث العر�س".
ت��ك�����س��ف ا���س��ت��ط��الع��ات ال������راأي اأن 
تويل  ع��ل��ى  منفتحون  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
"املن�سب" ال��ذي مل يعد له  امل���راأة 
لكنه   1947 منذ  �سيا�سي  دور  اي 

يرتدي طابعا رمزيا كبريا.

قمي�س الزعيم كيم يثري ت�شاوؤالت 
عن حقيقة و�شعه ال�شحي

اأثارت اأحدث �سورة للزعيم الكوري 
ال�سمايل كيم جونغ اأون, ت�ساوؤالت 
وانخفا�س  ال�����س��ح��ي,  و���س��ع��ه  ع��ن 

وزنه الكبري.
وال��ت��ق��ط��ت ال�������س���ورة ل��ك��ي��م جونغ 
العمال  ح���زب  م��وؤمت��ر  خ���الل  اأون 
االأنباء  وك��ال��ة  ون�سرتها  ال��ث��ام��ن, 
ال��ك��وري��ة ال�����س��م��ال��ي��ة  اأم�����س االأول 
االأرب���ع���اء, وظ��ه��ر ال��زع��ي��م الكوري 
فيها وهو يرتدي بدلة بلون غامق 
عنق  ورب��ط��ة  اأب��ي�����س  قمي�س  على 

ف�سية اللون.
ووف��ق م��ا ذك��رت وك��ال��ة "يونهاب" 
ال���ك���وري���ة اجل��ن��وب��ي��ة, ف��ق��د كانت 
غ���ري خانقة,  ك��ي��م  ق��م��ي�����س  ي���اق���ة 
لدخول  م�ساحة  على  اأب��ق��ت  حيث 
اإ�سبع واحد, وهو ما يعترب قاعدة 
اأ�سا�سية للب�س البدلة على الطراز 

الغربي.
�سورة  مع  ال�سورة  هذه  واختلفت 
املا�سي,  ال�سهر  م��ن   17 ي��وم  كيم 
التاأبني  م��را���س��م  يف  ظ��ه��ر  ع��ن��دم��ا 
ل���وال���ده ال���راح���ل ك��ي��م ج��ون��غ اإيل 
بيونغيانغ.  يف  ال�سم�س  ق�سر  يف 
الر�سمي  الزي  وارتدى كيم وقتها 
ال�سعبي",  "الزي  با�سم  امل��ع��روف 
بياقة  م��ل��ت�����س��ق��ة  ع��ن��ق��ه  وك����ان����ت 

قمي�سه.
واأ�سارت الوكالة الكورية اجلنوبية 
هذه  ك��ي��م  اإط���الل���ة  ���س��ب��ب  اأن  اإىل 
تعود النخفا�س وزنه الذي ال يزال 
زائدا مقارنة بطوله. وكانت وكالة 
اال�ستخبارات الوطنية قد �سرحت 
خف�س  كيم  اأن  املا�سي,  اأكتوبر  يف 
من  كيلوغراما   20 بحوايل  وزن��ه 

140 كيلو عام 2019.

جنوى كرم ُتعزي جوليا 
وزياد بطر�س 

وّجهت الفنانة  جنوى كرم  التعزية للفنانة  جوليا 
بوفاة  بطر�س   امل��ل��ح��ن  زي����اد  و���س��ق��ي��ق��ه��ا  بطر�س  

والدتهما ال�سيدة ماري اأرمناك موجميان.
موقع  على  اخلا�س  ح�سابها  على  جن��وى  وكتبت 
لعائلة  احل����اّرة  "تعازيي  االج��ت��م��اع��ي:  التوا�سل 
الوالدة  ال�سيدة  ي��رح��م  اهلل  ال��ك��رام  "بطر�س" 

وتكون نف�سا بال�سما يا رب".
وك���ان اأع��ل��ن زي���اد اخل���رب احل��زي��ن ع��رب �سفحته 
اخل��ا���س��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي, اإذ 
يا  "اهلل يرحمك  قائاًل:  وعّلق  النعوة  ورق��ة  ن�سر 

ماما".
اأم�س  ال��راح��ل��ة  ل��راح��ة نف�س  ب��ال�����س��الة  واح��ت��ف��ل 
قرنة  ال��رب��وة-  القيامة-  كاتدرائية  يف  اخلمي�س 
وبعده يف  الدفن  قبل  التعازي  تقبل  كما  �سهوان, 
�سالون الكني�سة ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سر 

قبل الظهر ولغاية ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.

تك�شب 100 األف دوالر يف يوم واحد عرب بيع ال�شموع
ي��وم واح��د بعدما  األ��ف دوالر يف   100 اأم لطفلني  ك�سبت 
تركت وظيفتها يف �سركة �سهرية للتجميل, وبداأت باإنتاج 

�سموع كري�ستالية يديوية ال�سنع.
االأ�سرتالية  تركت   ,2019 م��ار���س  يف  وال��ده��ا  وف��اة  بعد 
جانيل باليربك )30 عاماً( عملها كاأخ�سائية عطور يف 
غراي"  "ميلز  اخلا�سة  �سركتها  واأطلقت  ميكا,  �سركة 
يتجاوز  ال  اأويل  م��ال  ب��راأ���س  ال�سموع  ببيع  تخت�س  التي 
اأعمال بالبريك,  500 دوالر. بعد ذلك بعامني, تطورت 
موظفاً   12 على  حتتوي  التي  �سركتها  م��ال  راأ����س  ومن��ا 
ال�سركة  وتتعامل  دوالر.  مليون   2.5 قيمتها  لت�سبح 
ب�سراكة  اأ�سرتاليا  اأنحاء  40 متجر جتزئة يف جميع  مع 
دي��ج��وب��ا. وبف�سل جناحها  االأزي�����اء  ���س��رك��ة  م��ع  ن��اج��ح��ة 
 100 بقيمة  منتجات  بيع  م��ن  ال�سركة  متكنت  امل�ستمر 

األف دوالر خالل 24 �ساعة يف البوك�سينغ داي.
وال��ت��ي حتتوي  امل��ح��دود,  االإ���س��دار  ذات  املجموعات  ُت��ب��اع 
على مزيج ال�سموع والبلورات يف االأحوال العادية بقيمة 
200 دوالر, وب�سعر خا�س مقابل 99 دوالًرا اأربع مرات يف 

ال�سنة وجتذب دائًما اهتمام العمالء ال�سديد.

جتدد ديكور منزلها باالألوان ب� 12 دوالرا
بعد  ل��الإع��ج��اب  امل��ث��ري  عملها  بريطانية  ���س��ي��دة  ���س��ارك��ت 
ديكور  على  باالألوان  �ساحرة  مل�سة  اإ�سفاء  من  متكنت  اأن 
منزلها بتكلفة ب�سيطة مل تتجاوز" 10 جنيه اإ�سرتليني" 
يف  ع��ام��اً(   44( بيتيت  ه��اي��دي  وب����داأت  دوالر(.   12.5(
ط���الء ج����دران م��ن��زل��ه��ا يف وال�����س��ال, وي�����س��ت ميدالندز, 
يدوًيا يف مار�س )اآذار( 2020, ومتكنت من اإبقاء نفقاتها 
منخف�سة من خالل حيلة ب�سيطة, وبداًل من �سراء علب 
بقايا  ا�ستخدمت  ج��دار,  كل  لتلوين  الطالء  من  كبرية 
ال��ط��ع��ام وع��ي��ن��ات ال��ط��الء الإن�����س��اء اأمن���اط مده�سة على 
اأم لثالثة  جدران منزلها البي�ساء. وب��داأت هايدي وهي 
اأطفال, بر�سم قو�س قزح يف مطبخها, وت�سمل ت�سميماتها 
وردي  وح��م��ام  غ��اب��ة  �سكل  على  �ستوية  حديقة  االأخ���رى 
االإغالق  "لقد منحني  تقول  التجربة  ه��ذه  وع��ن  ف��احت. 
وقت  م��ن  الكثري  ل��دي  ك��ان  حيث  بالعمل,  القيام  حرية 
اأن احل��ي��اة ق�سرية  اأدرك  ال��وب��اء  ف��ج��اأة. وجعلني  ال��ف��راغ 

جًدا, لذلك قررت اأن اأفعل ما يجعلني �سعيدة".
غالًبا  والتي  الطالء,  وعينات  الطعام  بقايا  وبا�ستخدام 
جنيهات   10 من  اأق��ل  هايدي  اأنفقت  جمانية,  تكون  ما 
اإ�سرتلينية )12.2 دوالر( على عملية التجديد باأكملها, 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

اأرنولد وماريا.. اأطول طالق يف هوليود
ال�سابق,  املحرتف  االأج�سام  كمال  والع��ب  املمثل  انف�سل 
ب�سكل  �سرايفر,  م��اري��ا  وال�سحفية  �سوارزنيغر  اأرن��ول��د 
ر�سمي, بعد اأكث من 10 �سنوات على التقدم بطلب الأجل 
اإنهاء العالقة, يف واحدة من اأطول عمليات الطالق التي 
االنتهاء  �سهدتها هوليود. واأفاد موقع "TMZ" باأنه مت 
بعدما  اأجن��ل��و���س,  ب��ل��و���س  عليا  االإج�����راء يف حمكمة  م��ن 
�سابق  ال��ط��الق, يف وق��ت  بالو�ساطة يف  الق�ساة  اأح��د  ق��ام 
من هذا دي�سمرب اجلاري. وت�سبب نباأ اإجناب  �سوارزنيغر 
طفال يدعى جوزيف باينا من م�ساعدة املنزل, ميلدريد 

باتري�سيا "باتي" �سرخا يف العالقة الزوجية.

حمامات حلب ال�شعبية مق�شد �شكان يفتقدون املياه ال�شاخنة 
يحني  اأن  ال�سرب  بفارغ  حريري  حمّمد  ينتظر 
اأحد احلمامات  �ساخنة يف  يهناأ مبياه  لكي  دوره 
ال�سعبية يف مدينة حلب يف �سمال �سوريا, بعدما 
ل��ل��ك��ه��رب��اء ونق�س  ال���دائ���م  �سبه  االن��ق��ط��اع  ب���ات 
املحروقات يحول دون ت�سخني ما يكفي من مياه 

لعائلته.
مئات  م��ن��ذ  ال�سعبية  احل��م��ام��ات  �سكلت  ب��ع��دم��ا 
ال�سنني عادة �سعبية يف �سوريا, وكانت تعد ملتقى 
اجتماعيا ومق�سداً لل�سياح وال�سكان الراغبني يف 
الرتفيه عن اأنف�سهم واال�ستمتاع باملياه ال�ساخنة 
التقليدية,  املو�سيقى  دق��ات  وق��ع  على  وال��ب��خ��ار 
الدافئة  املياه  يفتقدون  لكث  ملجاأ  اليوم  باتت 

يف منازلهم.
ويقول حريري )31 عاماً( لوكالة فران�س بر�س 
لت�سخني  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكهرباء  على  "نعتمد 

املياه, لكن الكهرباء مقطوعة غالبية الوقت".

وباتت املياه ال�ساخنة بالكاد تكفي عائلته املوؤلفة 
من خم�سة اأفراد. وبعدما اعتاد ارتياد احلمامات 
ال�سعبية برفقة والده واأعمامه للت�سلية وق�ساء 
الوقت, بات يرتاده اليوم برفقة ابنه لال�ستمتاع 

بحمام �ساخن من دون اأن يخ�سى انقطاع املياه.
ويقول الرجل الذي انتظر ن�سف �ساعة ليحني 
دوره يف احلمام املكتظ بالزبائن "هنا ناأخُذ كامل 
وقتنا يف اال�ستحمام كما يف تناول الطعام والغناء 
والرق�س". وحمام القوا�س هو واحد من اأكث 
من خم�سني حماماً �سعبياً يف املدينة القدمية يف 
مدينة حلب. وقد ت�سّرر معظمها جراء املعارك 
ا�ستكمال  ق��ب��ل  امل��دي��ن��ة  �سهدتها  ال��ت��ي  العنيفة 
عام  نهاية  عليها  ال�سيطرة  احلكومية  ال��ق��وات 
ع�سرة  ن��ح��و  يف  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��اأن��ف  وق���د   .2016
فران�س  مرا�سلي  اإح�����س��اء  وف��ق  ف��ق��ط,  حمامات 

بر�س يف املدينة.

فريق ركوب �لدر�جات, ليز� كالين , وفر�نزي�سكا بر�و�س , وميك كروجر , ولور� �سو�سيميل�س , وليز� بريناور �أثناء 
ح�سولهم على جائزة  �لفريق �لريا�سي لعام 2021  خالل حفل �أقيم يف بادن بادن , جنوب غرب �أملانيا - � ف ب

كرم بور�شني يطلب يد 
هاندا اأرت�شيل للزواج! 

الرتكية  هاندا  ن�سرتهااملمثلة  �سورة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  ت��داول 
التوا�سل  م��وق��ع  فيها  �سجت  بور�سني ,  ال��رتك��ي  كرم  املمثل  وحبيبها  اأرت�سيل  
اأن  املتابعني  بع�س  اإعترب  اإذ  كرم  بيد  اأرت�سيل مت�سك  اأن ظهرت  بعد  االجتماعي 

ال�سورة توحي وكاأن بور�سني يطلب يدها للزواج.
لكن ال�سورة كانت جمرد لقطة عفوية وال �سحة ملا يتم تداوله عن زواجهما اأو 
ارتباطهما ر�سمياً خ�سو�ساً اأن بور�سني �سرح موؤخراً اأنه لي�س م�ستعدا لالرتباط 

ر�سمياً.
وكانت اأفادت و�سائل اإعالم تركية اأن النجمة الرتكية هاندا اأرت�سيل احتلت املرتبة 
اخلام�سة �سمن قائمة اأجمل مئة وجه يف العامل, اإال اأن اجلمهور مل ير�س بذلك, 

واعترب اأن هاندا قد ُظلمت فبنظره يجب اأن حتتل املرتبة االأوىل.


