
   

حممد بن را�سد ي�سدر ق�نون� ب�س�أن ا�ستمالك 
العق�رات للمنفعة الع�مة يف اإم�رة دبي

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
دبي،  لإم��ارة  ب�شفته حاكماً  �هلل،  رع��اه  �ل���وزر�ء،  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�لقانون رقم 2 ل�شنة 2022 ب�شاأن ��شتمالك �لعقار�ت للمنفعة �لعاّمة 
بها  �مل�شا�س  ة وع��دم  �مللكّية �خلا�شّ دب��ي، بهدف �شمان حماية  �إم��ارة  يف 
�إجر�ء�ت  وتنظيم  ع��ادل،  تعوي�ٍس  ولقاء  �لعامة  للمنفعة  �إل  نزعها  �أو 
ّددة  حمحُ �إج����ر�ء�ت  وف��ق  دب��ي  يف  �لعامة  للمنفعة  �ل��ع��ق��ار�ت  ملكية  ن��زع 
وو��شحة، وو�شع قو�عد و�أ�ش�س عادلة للتعوي�س عن �لعقار�ت �ملحُ�شتملَكة 
�ملحُتعارف عليها يف هذ�  �لدولية  �ملعايري  �أف�شل  تتو�فق مع  �لإم��ارة،  يف 
�ل�شاأن، ومتكني �جلهات �لعامة و�خلا�شة يف �لإمارة من تنفيذ م�شاريعها 
�لر�مية �إىل حتقيق �لنفع �لعام. وتحُطّبق �أحكام هذ� �لقانون على جميع 
�ل�شتمالكات �لتي تتم على قطع �لأر��شي �لف�شاء يف دبي، مبا يف ذلك 
�ملايل  دبي  مركز  فيها  مبا  ��ّرة  �حلحُ و�ملناطق  �خلا�شة،  �لتطوير  مناطق 
�لعاملي، على �أن تحُنّظم �إجر�ء�ت و�شو�بط و��شرت�طات ��شتمالك �لأبِنية 
كتِملة �أو  و�ملن�شاآت �ملحُقامة على قطع �لأر��شي يف �لإم��ارة، �شو�ًء كانت محُ
ر يف هذ� �ل�شاأن  وجب قر�ر ي�شدحُ قيد �لإن�شاء، وكذلك �لتعوي�س عنها، مبحُ

عن رئي�س ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي.    )�لتفا�شيل �س3(

اأبط�ل دبي لأ�سح�ب الهمم: �سكرا حممد بن را�سد
•• دبي - وام:

�أحدث �لقانون �لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة 
�لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  ب�شاأن حقوق   2022 ل�شنة   3 رقم  �لقانون  دبي 
يف �إمارة دبي ردود فعل و��شعة �أ�شادت بالقانون و�لذي ير�شخ حلقوق هذه 

�لفئة �لغالية على قلوب �جلميع يف جمتمعنا �ملعطاء. )�لتفا�شيل �س7(

لبنانيون ينتظرون خارج حمل �شر�فة يف بريوت. )رويرتز(

حممد بن ر��شد خالل تكرميه �لفائزين بجائزة دبي �لتقديرية خلدمة �ملجتمع )و�م(

عربات مدرعة متفحمة تابعة للحوثيني مبحافظة �شبوة.  )� ف ب(

�شكان نيويورك ي�شعدون �إىل �شاحنة متنقلة لختبار كورونا . )� ف ب(

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون 
�سلط�ن عم�ن بذكرى توليه مق�ليد احلكم

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
بن طارق  �ل�شلطان هيثم  �أخيه �شاحب �جلاللة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل 

�شلطان عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى توليه مقاليد �حلكم.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شلطان هيثم  �إىل �شاحب �جلاللة  تهنئة مماثلتني  برقيتي  �مل�شلحة 

بن طارق.

مبنا�سبة تعيينه رئي�سا لوزراء جمهورية كازاخ�ستان
رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن 
زايد يهنئون اليخ�ن �سم�ييلوف

••  اأبوظبي-وام

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
رئي�شا  تعينه  �شماييلوف مبنا�شبة  �ليخان  �إىل معايل  تهنئة  برقية  �هلل 

لوزر�ء جمهورية كاز�خ�شتان.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل �ليخان �شماييلوف .

ت�سلم اأوراق اعتماد �سفري كوريا اجلنوبية.. واأمام �سموه عدد من الق�ساة اجلدد يوؤدون اليمني القانونية

حممد بن را�سد يكرم الف�ئزين بج�ئزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع

لبنانيون يطلقون املجل�س الوطني لرفع الحتالل الإيراين

تفجر الحتج�ج�ت يف لبن�ن بعد ارتف�ع جديد لالأ�سع�ر
•• بريوت-وكاالت:

�لثالثاء،  �أم�����س  لبنانيون  �أغ��ل��ق 
مدينتني  يف  �ل���ط���رق  م���ن  ع�����دد�ً 
�حتجاجاً  �ل��ب��الد  و�شمال  جنوب 
�ملعي�شية  �لأو�����ش����اع  ت����ردي  ع��ل��ى 
�أ�شعار  و�رت���ف���اع  و�لق��ت�����ش��ادي��ة، 
�لدولر  ���ش��رف  و�شعر  �لبنزين، 

مقابل �للرية �للبنانية.
رئي�شية يف  �شائقون طرقاً  و�أغلق 
ب�شيار�تهم  لبنان  ج��ن��وب  �شيد� 
�حتجاجاً  �حلديدية،  وبالعو�ئق 
�أ�شعار  يف  �مل�شتمر  �لرت��ف��اع  على 
�ملحروقات، و�رتفاع �شعر �لدولر، 
�ملعي�شية  �لأو�������ش������اع  وت�����ده�����ور 
و�لقت�شادية، بينما قطع �آخرون 
بعكار،  ح��ل��ب��ا  يف  �ل�����ش��ري  ح���رك���ة 

�شمال لبنان.
و�رت�������������ف�������������ع �ل������������ي������������وم �����ش����ع����ر 
بنزين  �شعر  �مل��ح��روق��ات،و�أ���ش��ب��ح 
لرية،   374800 �أوك��ت��ان   95
 387600 �أوكتان   98 وبنزين 
لرية، و�ملازوت 393400 لرية، 
و�لغاز 345500 لرية، علماً �أن 
�لأجر �لأدنى يف لبنان 675 �ألف 

ومثقفني  و����ش���ب���اب  ر�أي  وق������ادة 
�شريطة  و�شيا�شيني،  ومغرتبني 
�لل������ت������ز�م �ل���ك���ام���ل ب���ال���ث���و�ب���ت، 
�لد�شتور  مقدمة  من  و�نطالقاً 
�لكيان  نهائية  ع��ل��ى  تن�س  �ل��ت��ي 
�للبناين وعروبته، وفق �شحيفة 

�ل�شرق �لأو�شط.
تتمثل  بيانه  يف  �ملجل�س  و�أ���ش��اف 
�لثو�بت برفع �لحتالل �لإير�ين 
بال�شرعية  و�لل��ت��ز�م  لبنان،  ع��ن 
�للبنانية �ملتمثلة بالد�شتور �ملنبثق 
�لوطني– �ل���وف���اق  وث��ي��ق��ة  م���ن 
�لعربية  و�ل�����ش��رع��ي��ة  �ل���ط���ائ���ف، 
و�لعالقات  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
�لطبيعية دون �لتدخل يف �شوؤون 
�ل�������دول �ل���د�خ���ل���ي���ة، و�لل�����ت�����ز�م 
ل  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شرعية  ب���ق���ر�ر�ت 
�شيما �لقر�ر�ت 1559، 1680، 
عن  �أما  �ملجل�س  وتابع   .1701
�أنه  ع��ل��ى  فتن�س  �مل��ج��ل�����س،  م��ه��ام 
د�ئرة  تو�شيع  م��دين هدفه  �إط��ار 
�لوطني،  �ل���ع���م���ل  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
�ملجل�س  ن�������ش���اط���ات  وت���خ�������ش���ع 
�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  لإ�����ش����ر�ف 

وحمدد�تها.

لرية لبنانية.
ويعاين لبنان من �أزمة �قت�شادية 
وت���ر�ج���ع �ل��ت��دف��ق��ات �مل��ال��ي��ة من 
�لعام  �ل���دي���ن  و�رت����ف����اع  �خل������ارج، 
مقابل  �ل�������دولر  ����ش���رف  و���ش��ع��ر 
�ل���ل���رية �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ح��ي��ث لم�س 

للدولر،  ل���رية  �أل���ف���اً   32 �ل��ي��وم 
وت��ر�ج��ع �ل��ق��درة �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة بعد 

�رتفاع �لأ�شعار، و�نهيار �للرية.
ه����ذ� و�����ش����ارك �أك�����ر م���ن 200 
���ش��خ�����ش��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة يف �إط�����الق 
�لحتالل  لرفع  �لوطني  �ملجل�س 

بريوت،  من  لبنان  عن  �لإي���ر�ين 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب�شبب  ل���الأزم���ة  حل���ل 
و�شيطرة  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �ل��ت��دخ��الت 
مفا�شل  على  �هلل  حزب  ميلي�شيا 
بيان  وفق  �ملجل�س  وق��ال  �لدولة. 
تاأ�شي�شي �إنه يت�شع لأحز�ب و�أفر�د 

بعد حترير حمافظة �سبوة 

األوية العم�لقة ت�سيطر على من�طق وا�سعة يف م�أرب

اأمريكا ت�سجل رقما قيا�سيا عامليا جديدا يف اإ�سابات كورونا

ال�سحة الع�ملية: اأوميكرون �سي�سيب ن�سف الأوروبيني خالل �سهرين

م�ستعدون  اأوكراني�:  رئي�س 
لقرارات �سرورية تنهي احلرب

•• كييف-وكاالت:

�أع�����ل�����ن �ل���رئ���ي�������س �لأوك������������ر�ين، 
�لثالثاء،  زيلين�شكي،  فولودميري 
�أن����ه م�����ش��ت��ع��د لت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر�ت 
�ل�����ش��روري��ة �ل��ت��ي ت��ن��ه��ي �حلرب 
�ملتمردين  م���ع  �ل���ب���الد  ���ش��رق��ي 

�ملدعومني من مو�شكو.
وقال زيلين�شكي �إنه م�شتعد لأخذ 
�لالزمة لإنهاء �حلرب  �لقر�ر�ت 
دوناب�س،  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل����د�ئ����رة 
�أوك���ر�ن���ي���ا، خ���الل �لقمة  ���ش��رق��ي 
قادة  م��ع  جتمعه  �ل��ت��ي  �لرباعية 
ما  وف��ق  ورو���ش��ي��ا،  وفرن�شا  �أملانيا 

�أوردت وكالة رويرتز.
و�أ����ش���اف: ح���ان �ل��وق��ت م��ن �أجل 
م�شتعدون  ونحن  �ل�شر�ع،  �إنهاء 
لأخذ �لقر�ر�ت �ل�شرورية خالل 

�لقمة.
ويف �لبيان ذ�ته، قال رئي�س هيئة 
�أركان �جلي�س �لأوكر�ين، �أندريه 
�تفاق  ت��ري��د  ك��ي��ي��ف  �إن  ي���رم���اك، 
وتبادل  �لنار  �إطالق  ي�شمل وقف 

�لأ�شرى.
ودع����ا �ل��رئ��ي�����س �لأوك�������ر�ين، �إىل 
وباري�س  رباعية مع مو�شكو  قمة 
وب����رل����ني لإن�����ه�����اء �ل���������ش����ر�ع مع 
يف  لرو�شيا  �ملو�لني  �لنف�شاليني 

�شرقي بالده.

الربيك�سيت اأ�سعل فتيل الأزمة
جزر امل�ن�س: قطع من فرن�س� »التقطته� اإجنلرتا«!

•• الفجر -فريديريك بينيل –ترجمة خرية ال�شيباين

هذ�  ك��ان  بامللكة.  يربطهم  �لتاريخ  لكن  بنورماندي  �جلغر�فيا  تربطهم 
�ل��وج��ود �لإجن��ل��ي��زي �خل��ف��ي يف ن��ورم��ان��دي �شلمًيا ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة... على 
جري�شي؛  ميناء  يغلقون  فرن�شيون  ���ش��ي��ادون  �لربيك�شيت...  حتى  �لأق���ل 
�شفن حربية بريطانية تقوم بدوريات لإعادة تاأكيد حقوقها يف هذه �ملياه؛ 
�أن  يف  �شك  ل  �ملان�س.  جزر  عن  �لكهربائي  �لتيار  بقطع  فرن�شية  تهديد�ت 
ي�شبه  �مل�شامل  �لأرخبيل  ه��ذ�  و�أ�شبح  �ملان�س،  كهربة  �إىل  �أدى  �لربيك�شيت 
�إىل حد ما جبل طارق بالن�شبة لإ�شبانيا: نقطة خالف دبلوما�شية. �جلزر 
نف�شها ل تثري �أي نز�ع. �إن مياهها �لإقليمية �ملليئة بالأ�شماك هي �لتي توؤدي 
�إىل تفاقم �لتوتر�ت بني �ل�شيادين �لفرن�شيني و�أرخبيل �ملان�س هذ�، و�لذي 
كانت فرن�شا جماورة له ب�شالم حتى ذلك �حلني. هذه �جلزر هي جزء من 
�لأ�شول �لنورماندية للنظام �مللكي �لإجنليزي. لكل من حمافظتي جري�شي 
وجرين�شي حكومتهما �خلا�شة، ويعرتفان بامللكة على �أنها �شاحبة �ل�شيادة.    

)�لتفا�شيل �س10(

•• اليمن-وكاالت:

حمافظة  حترير  من  �لنتهاء  مع 
�أعلنت  �ليمن،  �شرق  جنوب  �شبوة 
�لثالثاء  �أم�����س  �ل��ع��م��ال��ق��ة  �أل���وي���ة 
يف  و��شعة  مناطق  على  �ل�شيطرة 

مديرية حريب مباأرب.
تويرت  على ح�شابها يف  �أك��دت  كما 
�شفوف  يف  فادحة  خ�شائر  �شقوط 
مل  �أن��ه��ا  �إل  �حل��وث��ي.  ميلي�شيات 

تعط مزيد� من �لتفا�شيل.
وك����ان م��ر����ش��ل �ل��ع��رب��ي��ة- �حلدث 
�أفاد يف وقت �شابق �أم�س �أن �لألوية 
�إىل  �لع�شكرية  بتعزيز�تها  دفعت 
حمافظة  و�����ش����رق  م�������اأرب  ج���ن���وب 
عملية  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  �ل���ب���ي�������ش���اء، 
يف  �حلوثيني  على  �خلناق  ت�شديد 

�ملنطقة بد�أت.
�جلي�س  ي�������ش���ت���م���ر  ب�����ال�����ت�����ز�م�����ن، 
�لتقدم نحو  �ل�شعبية يف  و�ملقاومة 
�ملحور  مل��اأرب، يف  �ملناطق �جلنوبية 
�لرملي جلبل �لبلق �ل�شرقي جتاه 

•• عوا�شم-وكاالت:

�لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  توقعت 
�لثالثاء، �أن ي�شاب �أكر من 50 
باملتحور  �لأوروب���ي���ني  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

�جلديد �أوميكرون.
وت��ن��ب��اأ م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة �أوروب������ا يف 
كلوغه،  هان�س  �لعاملية،  �ل�شحة 
خالل  �لن�شبة  هذه  �إىل  �لو�شول 
�شهرين �إذ� �شتمرت وترية �لتف�شي 

�حلالية، وفق فر�ن�س بر�س.
وق�����ال ك���ل���وغ���ه: ب���ه���ذه �ل���وت���رية، 
�ل�شحية  �لقيا�شات  معهد  يتوقع 
�أن ي�شاب �أكر من 50 باملئة من 
باأوميكرون  �ملنطقة  يف  �ل�شكان 
�لثمانية  �إىل  �ل�شتة  �لأ�شابيع  يف 

�ملقبلة.
وك��ان��ت ت��ق��اري��ر �إع��الم��ي��ة حذرت 
�لرعاية  �أن���ظ���م���ة  ت���ع���ر����س  م����ن 
ل�شغوط  �أوروب��������ا  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل�شريع  �لن���ت�������ش���ار  م���ع  ك�����ربى، 

للمتحور �جلديد.
ومما يزيد من خطورة �لأم��ر يف 
�لقارة  �إن  �خل����رب�ء  ق���ول  �أوروب�����ا 

�لفليحة ومع�شكر �أم ري�س لتطويق 
�لعنا�شر �حلوثية �ملوجودة هناك.

ف��ي��م��ا ي���ت���و�����ش���ل �ل����دع����م �جل����وي 
ر�شد  يف  �ل�شرعية،  دع��م  لتحالف 
بعد  �حلوثية،  �ملجموعات  و�شرب 
�شبوة  يف  غ���ارة   49 �أم�����س  نفذ  �أن 
 270 �أ���ش��ف��رت ع��ن مقتل  وم����اأرب 
حوثيا وتدمري 36 �آلية ع�شكرية.

�ل���ع���ج���وز مل ت�����ش��ل ب���ع���د ل�����ذروة 
�لنت�شار، رغم �أن �أرقام �لإ�شابات 

تتز�يد ب�شكل كبري .
وعلى �شبيل �لثمال، �شجلت فرن�شا 
�أكر من 300 �ألف �إ�شابة خالل 
ي��وم��ني يف �لأ���ش��ب��وع �لأخ����ري ، يف 
�أرقام قيا�شية يف �لبالد منذ بد�ية 

�جلائحة.
�أن  لرويرتز  �إح�شاء  و�أظهر  ه��ذ� 
�مل��ت��ح��دة �شجلت م��ا ل  �ل���ولي���ات 
�إ�شابة  م��ل��ي��ون   1.13 ع��ن  ي��ق��ل 

وكانت �ملعارك يف ماأرب ��شتدت منذ 
بد�ية �لعام، مع تكثيف �مليلي�شيات 
على  �ل�شيطرة  �أجل  من  هجماتها 
بالنفط  �ل��غ��ن��ي��ة  �مل��ح��اف��ظ��ة  ت��ل��ك 
�ل����رغ����م م����ن كافة  و�ل�����غ�����از ع���ل���ى 
و�لأممية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ح��ذي��ر�ت 
�آلف  بحياة  �ملحدقة  �ملخاطر  من 

�لنازحني.

ب��ف��ريو���س ك����ورون����ا، �لث���ن���ني، يف 
�أعلى رقم يومي ت�شجله �أي دولة 
�ملتحور  يو��شل  بينما  �لعامل،  يف 
�أوم��ي��ك��رون م��ن ف��ريو���س كورونا 

�نت�شارها دون هو�دة.
�ل�شابق  �ل��ق��ي��ا���ش��ي  �ل���رق���م  وك����ان 
�لثالث  يف  حالة  مليون   1.03

من يناير.
�حلالت  م��ن  كبري  ع��دد  ويحُ�شجل 
من  �ل����ع����دي����د  لأن  �ث�����ن�����ني،  ك�����ل 
�لإ�شابات  عن  تعلن  ل  �ل��ولي��ات 

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:47            
الظهر.......    12:33  
الع�رص........   03:33   
املغرب.....   05:56  
الع�صاء......   07:14

األربعاء   12 يناير  2022  م -   9 جمادى اآلخرة  1443 العدد 13440    
Wednesday  12  January   2022   -  Issue No   13440

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

�ص 04

�ص 15

�ص 19

�رشطة �أبوظبي ت�ضبط 7873 خمالفة عبور 
م�ضاة من غري �لأماكن �ملخ�ض�ضة خالل 2021

�أخبار �لإمار�ت

�تفاق �نتخابات �ل�ضومال.. 
�نفر�جة تو�جه 3 حتديات وعو�ئق

عربي ودويل

دربي �ضاخن بني �إنرت 
ويوفنتو�ص بالكاأ�ص �ل�ضوبر

�لفجر �لريا�ضي

برعاية حممد بن زايد
مهرج�ن الظفرة ينطلق اليوم

•• مدينة زايد - الظفرة -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ، تنطلق �ليوم م�شابقات مهرجان �لظفرة بدورتها 
�ل�15 و�لذي تنظمه جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي، 

يف مدينة ز�يد مبنطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي وي�شتمر حتى 22 يناير �جلاري.
وقال معايل �للو�ء فار�س خلف �ملزروعي �لقائد �لعام ل�شرطة �أبوظبي رئي�س جلنة 
�إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي، �إن مهرجان �لظفرة يج�شد 
نهج �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، م�شري� �إىل �أن 
�ملهرجان �أ�شبح �لوجهة �لأبرز ملالك �لإبل منذ �نطالقته ملز�ينات �لإبل وجو�ئزها 
وجمهورها، يف �إطار روؤية �إمارة �أبوظبي للحفاظ على �لرت�ث وما يرتبط به من 

عاد�ت و�حلفاظ على �شاللت �لإبل �لأ�شيلة.
)�لتفا�شيل �س3(

حراك ل يهداأ يف ليبي�.. جل�سة 
ني�بية جديدة حول النتخ�ب�ت

•• طرابل�س-وكاالت:
ت��و����ش��ل جل��ن��ة خ��ارط��ة �لطريق 
م�شاور�تها  �لربملان،  �ملنبثقة من 
�لأطر�ف  كافة  م��ع  وحمادثاتها 
على  �لتو�فق  بهدف  �ل�شيا�شية، 
جديدة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  �شياغة 
�لنتخابات  لإج��ر�ء  �لبالد  تقود 
�ملدى  على  ��شتقر�رها  وت�شمن 

�لطويل.
�شالح  ب��ال��ربمل��ان  �لنائب  وك�شف 
�شيعقد  �ل���ربمل���ان  �أن   ، �ف��ح��ي��م��ة 
عامة  جل�شة  �ملقبل  �لث��ن��ني  ي��وم 
برئا�شة عقيلة �شالح �لذي �شيعود 
�إىل ت���ويل م��ه��ام��ه ب��ع��د �لإج����ازة 
تر�شحه  ب�����ش��ب��ب  ق�����ش��اه��ا  �ل���ت���ي 
للنظر  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�ملهمة،  �لق�شايا  م��ن  �لعديد  يف 
بعد  �لنتخابات،  م�شري  ل�شيما 
دي�شمرب   24 يف  �إج��ر�ئ��ه��ا  ت��ع��ّذر 

�ملا�شي )2021(.
ب�شدد  �لربملان  �أن  �إىل  �أ�شار  كما 
�إر�شال كتاب �إىل �ملفو�شية �لعليا 
مبو�فاته  ملطالبتها  لالنتخابات 
�لنتخابات  �إج���ر�ء  ع��دم  باأ�شباب 

ب�شكل ر�شمي وتف�شيلي.

يف عطلة نهاية �لأ�شبوع.
لعدد  �أي��ام  �شبعة  و�رتفع متو�شط 
�لإ���ش��اب��ات �إىل ث��الث��ة �أم���ث���ال يف 
�ألف   700 ليتجاوز  �أ���ش��ب��وع��ني، 

�إ�شابة جديدة يوميا.
�ل����ولي����ات عن  ت��ب��ل��غ ج��م��ي��ع  ومل 
يوم  ك��ورون��ا  بفريو�س  �لإ���ش��اب��ات 
�لث���ن���ني، ل��ذل��ك م���ن �مل���رج���ح �أن 
حتى  �أعلى  �لنهائي  �لرقم  يكون 

من ذلك.
و�أم���رت �ل�شني ب��اإل��غ��اء �أك��ر من 
قادمة  ك��ان��ت  ج��وي��ة  رح��ل��ة   24
من �لوليات �ملتحدة يف �لأ�شابيع 
فحو�س  �أثبتت  بعدما  �لأخ����رية، 
�إ�شابتهم  �ل���رك���اب  م���ن  �ل��ع��دي��د 
عقب  "كوفيد19-"  مب���ر����س 

و�شولهم �إىل �لبالد.
�لثالثاء،  روي��رتز،  وكالة  وذك��رت 
�ل����ط����ري�ن يف  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  �أن 
�ل�����ش��ني  �أل��غ��ت 8 رح���الت جوية 
�لوليات  م��ن  ق��ادم��ة  �مل��ج��م��ل  يف 
مبوجب  ���ش��ن��غ��ه��اي  �إىل  �مل��ت��ح��دة 
قو�عدها للحد من تف�شي جائحة 

كورونا.

معركة �شيد �لأ�شماك بني �جنلرت� وفرن�شا

•• دبي-وام

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أن �لعطاء و�لبذل 
�أبناء  وج���د�ن  يف  تر�شخت  �شامية  قيم  �ل��وط��ن،  خدمة  يف  و�ل��ت��ف��اين 
�لإمار�ت ول تلبث �أن تت�شح يف �إ�شهاماتهم �لتي تعك�س عمق �نتمائهم 
للوطن وحر�شهم على �مل�شاركة يف حتقيق �شالح كل من يعي�س على 

�أر�شه.  جاء ذلك خالل تكرمي �شموه �لفائزين بجائزة دبي �لتقديرية 
خلدمة �ملجتمع. 

من جهة �خرى �أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل.. �أدى 

عدد من �لق�شاة �جلدد �ملعينني يف حماكم دبي �ليمني �لقانونية.
�شفري  غ��و،  �شيوك  يل  �شعادة  �عتماد  �أور�ق  �أم�����س  �شموه  ت�شلَّم  كما 

جمهورية كوريا �جلنوبية �ل�شديقة    )�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

التكرمي  �سملهم  من  كل  جهود  ثّمن  • �سموه 
بن را�سد يكّرم الف�ئزين بج�ئزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع • حممد 

• حممد بن را�سد: العط�ء قيمة مرت�سخة يف وجدان اأبن�ء الإم�رات .. واإ�سه�م�تهم تعك�س عمق النتم�ء للوطن واأهله

حممد بن را�سد يكرم الف�ئزين بج�ئزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع

جنله �شالح �شعيد لوتاه، وعبد�هلل 
وت�شلمها  �ل����غ����ري����ر،  �أح����م����د  ب����ن 
جن��ل��ه ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل���غ���ري���ر، كما 
�لأفر�د  فئة  �شمن  �لتكرمي  �شمل 
خ��ل��ف��ان ب���ن لح����ج، مب��ن��ح��ه و�شام 
خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع، و�أح���م���د خمتار 
خدمة  مبيد�لية  �لبلو�شي،  �أحمد 
�ملجتمع. وكّرم �شموه بدرع خدمة 
�ملوؤ�ش�شات"  "فئة  �شمن  �ملجتمع 

من �شاأنه �لإ�شهام يف حتقيق رفعة 
للعطاء  مب���ا  وت���ق���دم���ه،  �مل��ج��ت��م��ع 
�إي��ج��اب��ي كبري يف تر�شيخ  �أث���ر  م��ن 
وتاأكيد  �ملجتمعية  �للحمة  دعائم 
لتمكني  و�ل��ت��ك��اف��ل  �لتعا�شد  قيم 
�لفر�س  ومنحهم  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�مل�شتقبل  �إىل  ل��ل��ع��ب��ور  �مل��ت��ك��اف��ئ��ة 
�لتكرمي  مر��شم  وب���د�أت  �ملن�شود. 
بكلمة �ألقاها �شعادة �للو�ء متقاعد 

كاًل من �شركة "�إندك�س" �لقاب�شة، 
وت�شّلم �لدرع د. عبد�ل�شالم مدين، 
رئي�س �ل�شركة، و�شركة "�لأن�شاري 
�لتكرمي  درع  وت�شّلم  لل�شر�فة"، 
رئي�س جمل�س  �لأن�����ش��اري،  حممد 
�إد�رة �ل�شركة. ح�شر �لتكرمي �شمو 
مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 
�لإمار�ت  طري�ن  ملجموعة  �لأعلى 

�لعام  �مل��ري، �لأم��ني  حممد �شعيد 
�ل�شت�شاري  دب���ي  ���ش��رط��ة  ملجل�س 
خاللها  �أك������د  �مل���ج���ت���م���ع،  خل���دم���ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تكرمي  �أن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لكوكبة 
من رو�د �لعمل �خلريي و�خلدمي 
يف �إمارة دبي يعد دفعة قوية للعمل 
�ملجتمعي، وحافز� كبري� على مزيد 
خطى  باتباع  و�ل��ب��ذل  �لعطاء  م��ن 

حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل �ل�شيخ 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س، وع����دد من 
�لوزر�ء ومدر�ء �لدو�ئر �حلكومية 
�لفريق  م��ع��ايل  و�أع������رب  دب����ي.  يف 
�شاحي خلفان متيم، رئي�س جائزة 
�ملجتمع  خل��دم��ة  �لتقديرية  دب��ي 
�إىل  و�لعرفان  �ل�شكر  خال�س  عن 

يف  تفانت  خمل�شة  وطنية  من���اذج 
خدمة وطنها وجمتمعها. - �شبعة 

مكرمني ..
 وكّرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�آل م��ك��ت��وم ���ش��م��ن فئة  ب���ن ر�����ش���د 
خدمة  "قالدة  مبنحهم  �لأف�����ر�د 
�ملجتمع"، كاًل من خلف �حلبتور، 
و�مل����رح����وم ���ش��ع��ي��د ب���ن �أح���م���د بن 
�لقالدة  وت�شّلم  ل��وت��اه،  �آل  نا�شر 

•• دبي-وام

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لعطاء  �أن  �هلل،  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
خدمة  يف  و�ل�����ت�����ف�����اين  و�ل������ب������ذل 
يف  تر�شخت  �شامية  قيم  �ل��وط��ن، 
وجد�ن �أبناء �لإمار�ت ول تلبث �أن 
تعك�س  �لتي  �إ�شهاماتهم  يف  تت�شح 
وحر�شهم  للوطن  �نتمائهم  عمق 
على �مل�شاركة يف حتقيق �شالح كل 

من يعي�س على �أر�شه. 
ت���ك���رمي �شموه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
�لتقديرية  دبي  بجائزة  �لفائزين 
ب��ح�����ش��ور �شمو  �مل��ج��ت��م��ع  خل���دم���ة 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  �آل 
�شمو  و�لفريق  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لفريق �شاحي  �لد�خلية، ومعايل 
خلفان متيم، نائب رئي�س �ل�شرطة 
رئي�س  دب������ي،  يف  �ل����ع����ام  و�لأم��������ن 
جمل�س �أم��ن��اء �جل���ائ���زة، �أم�����س يف 
وثّمن  دب���ي.   2020 �إك�شبو  مقر 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
و�إ�شهامات  جهود  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ل��ت��ك��رمي يف هذه  �شملهم  م��ن  ك��ل 
�جل����ائ����زة، م��ع��ت��رب�ً �إي���اه���م من���اذج 
م��ل��ه��م��ة يف �لن���ت���م���اء و�ل����ب����ذل يف 
�شبيل خدمة �ملجتمع و�مل�شاركة يف 
تلبية متطلبات �أفر�ده، وتقدمي ما 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�شموه  لدعم  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
للجائزة وت�شريف دورتها �حلالية 
بتكرمي �لفائزين، مبا لهذه �للفتة 
حر�س  على  دللت  م��ن  �لكرمية 
ع��ل��ى �لحتفاء  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
تدخر  مل  �إم��ار�ت��ي��ة  رم���وز  بجهود 
دوره�����ا  ل���ه���ا  ي���ك���ون  �أن  يف  و����ش���ع���اً 
كما  �ملجتمع.  خ��دم��ة  يف  �مللمو�س 
ك��ل من  ب��اإ���ش��ه��ام��ات  �أ���ش��اد معاليه 
من  وك��ل  �ل��ي��وم،  �لتكرمي  �شملهم 
يتبع ذ�ت �لنهج يف �لبذل و�لعطاء، 
�لقدوة  ي���ق���دم���ون  �أن���ه���م  م����وؤك����د�ً 
كيفية  يف  �لقادمة  لالأجيال  و�ملثل 
�لإ�شهام يف رفعة �ملجتمع مب�شاريع 
وبر�مج وخدمات تطال  ومبادر�ت 
�ل��ق��ط��اع��ات �حليوية  �ل��ع��دي��د م��ن 
�ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم  مثل 
للذ�ت  كامل  باإنكار  و�لجتماعية، 
لتحقيق  ت��ط��ل��ع��ات  �أي  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً 
مكا�شب �شخ�شية. يحُذكر �أن "جائزة 
�ملجتمع"  خلدمة  �لتقديرية  دب��ي 
 2013 �ل����ع����ام  يف  ت��اأ���ش�����ش��ت  ق����د 
مبر�شوم �شادر عن �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
وه���ي ت��ه��دف �إىل ت��ك��رمي �لأف����ر�د 
�خلا�شة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل�����ش��رك��ات 
ي��ق��دم��ون خ���دم���ات جليلة  �ل���ذي���ن 
ومبادر�ت  ب��ر�م��ج  ع��رب  للمجتمع 
�أفر�ده  على  بالنفع  تعود  و�أع��م��ال 
�لقطاعات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ���ش��م��ن 
لتحقيق  �ل�شعي  دون  �لرئي�شية، 

ربح مادي من ور�ئها.

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتم�د �سفري كوري� اجلنوبية 
•• دبي-وام

ت�شلَّم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
بح�شور  �أم�����س  �هلل"،  "رعاه  دب���ي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، و�لفريق 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 

�لعالقات  ودف���ع  عمله  م��ه��ام  �أد�ء 
�ل��وث��ي��ق��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �إىل �آف���اق 
�أرحب من �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
يخدم  ومب���ا  �مل���ج���الت،  خمتلف  يف 
�ل�شديقني  �ل�����ش��ع��ب��ني  م�����ش��ال��ح 
قنو�ت  م��ن  م��زي��د  لتفعيل  وي��وؤه��ل 
�لتعاون على �شتى �لأ�شعدة، خا�شة 
�لقت�شادي  ب��ال��ت��ك��ام��ل  يتعلق  م��ا 
�جلانبني.  بني  �لتجاري  و�لتبادل 
�ل�شفري  �شعادة  �أع���رب  جانبه،  م��ن 

نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية، �أور�ق �عتماد �شعادة 
جمهورية  ���ش��ف��ري  غ���و،  ���ش��ي��وك  يل 
�ملحُعنيَّ  �ل�شديقة،  �جلنوبية  كوريا 
�إك�شبو  �ل��دول��ة، وذل��ك مبقر  ل��دى 
�شاحب  ورّح�������ب  دب������ي.   2020
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
�جل���دي���د  ب���ال�������ش���ف���ري  م���ك���ت���وم  �آل 
لدى  �جلنوبية  ك��وري��ا  جلمهورية 
�لتوفيق يف  كل  له  متمنياً  �لدولة، 

يل ���ش��ي��وك غ��و ع��ن �ع���ت���ز�ز بالده 
�ل��ت��ي جتمعها  �ل��ق��وي��ة  ب��ال��رو�ب��ط 
وم�����ا حتمله  �لإم�������������ار�ت،  ب����دول����ة 
للدور  تقدير  من  �جلنوبية  كوريا 
�لدولة  به  ت�شطلع  �لذي  �ملحوري 
�مل�شتد�مة  للتنمية  لِهم  محُ كنموذج 
�أدو�ر  �ملنطقة، وما تقوم به من  يف 
�ل�شعيدين  على  م��وؤث��رة  �إيجابية 
�لإقليمي و�لدويل يف �شتى جمالت 
�لعمل �لتنموي، ف�شاًل عما تقدمه 

�إن�����ش��ان��ي��ة جليلة يف  �إ���ش��ه��ام��ات  م��ن 
مناطق متفرقة من �لعامل. ح�شر 
�للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
طري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لإمار�ت و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
وعدد  و�ل��ت��ع��اي�����س،  �لت�شامح  وزي���ر 

من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني.

اأمام حممد بن را�سد

عدد من الق�س�ة اجلدد املعينني يف حم�كم دبي يوؤدون اليمني الق�نونية
•• دبي - وام 

�أم����ام ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ع���دد من  �أدى  رع����اه �هلل..  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�ليمني  دب��ي  حماكم  يف  �ملعينني  �جل��دد  �لق�شاة 
�ملحكمة  يف  ق�شاه  خم�شة  �أق�شم  فقد  �لقانونية 
�أن  �لبتد�ئية ومفت�شني ق�شائيني، باهلل �لعظيم 
يحكمو� بالعدل ويوؤدو� عملهم ب�شدق و�أمانة و�أن 

يحرتمو� �لت�شريعات �ل�شارية.
ومتنى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  مكتوم، 
بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
عملهم  يف  �لتوفيق  �جل���دد  للق�شاة  �لتنفيذي، 

يكونو�  �أن  �إي���اه���م  د�ع���ي���اً  �جل���دي���دة،  وم��ه��ام��ه��م 
�لتي  �لق�شايا  جميع  يف  و�حل��ي��اد  للنز�هة  مثال 
�ملجتمع،  �أف����ر�د  ح��ق��وق  ي��ر�ع��و�  و�أن  ي��ن��ظ��روه��ا، 

ويحرتمو� حقوق �لإن�شان وكر�مته.
مقر  يف  ج���رت  �ل��ت��ي  �لق�شم  �أد�ء  م��ر����ش��م  ح�شر 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  دب��ي،   2020 �إك�شبو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
�شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية،  وزي��ر 
�لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  �آل 
�ل�شيخ  �لإم��ار�ت، و�شمو  �لأعلى ملجموعة طري�ن 
ومعايل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�شامح 
�لدو�ئر  وم���در�ء  �ل����وزر�ء  م��ن  وع��دد  و�لتعاي�س، 

�ملحلية يف دبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• مدينة زايد - الظفرة -وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ليوم  ت��ن��ط��ل��ق   ، �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
م�شابقات مهرجان �لظفرة بدورتها 
�إد�رة  جل��ن��ة  تنظمه  و�ل����ذي  �ل�15 
�لثقافية  و�ل����رب�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
و�لرت�ثية باأبوظبي، يف مدينة ز�يد 
�أبوظبي  ب���اإم���ارة  �ل��ظ��ف��رة  مبنطقة 

وي�شتمر حتى 22 يناير �جلاري.
وق����ال م��ع��ايل �ل���ل���و�ء ف���ار����س خلف 
ل�شرطة  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د  �مل����زروع����ي 
�إد�رة  جل����ن����ة  رئ����ي���������س  �أب�����وظ�����ب�����ي 
�لثقافية  و�ل����رب�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
مهرجان  �إن  ب��اأب��وظ��ب��ي،  و�ل��رت�ث��ي��ة 
�ملوؤ�ش�س  �لقائد  نهج  �لظفرة يج�شد 
نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�  ث������ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب 
�ملهرجان �أ�شبح �لوجهة �لأبرز ملالك 
�لإبل  ملز�ينات  �نطالقته  منذ  �لإبل 
وجو�ئزها وجمهورها، يف �إطار روؤية 
�إمارة �أبوظبي للحفاظ على �لرت�ث 
وما يرتبط به من عاد�ت و�حلفاظ 

على �شاللت �لإبل �لأ�شيلة.
�لذي  �مل��ه��رج��ان  �أن  م��ع��ال��ي��ه  �أك���د  و 
ي���ع���د ع����ن����و�ن����ا ل���ت���اأ����ش���ي���ل �ل������رت�ث 
وتعزيز �لثقافة ي�شعى �إىل �مل�شاهمة 
�ل���رت�ث���ي���ة  �ل�������ش���ي���اح���ة  ت���ط���وي���ر  يف 
�لز�ئرين  و����ش��ت��ق��ط��اب  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، 
�ل��ع��امل، وترجمة  �أن��ح��اء  م��ن جميع 
�لروؤية �لثقافية لالإمارة من خالل 
و�إحيائه،  �مل������وروث  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
و�إي�شال ر�شالة �لإمار�ت �حل�شارية 
وتعزيز  �ل���ع���امل  �إىل  و�لإن�������ش���ان���ي���ة 

ق��ي��م �ل�����ولء و�لن���ت���م���اء م���ن خالل 
�لأ�شيل  �لإمار�تي  �لرت�ث  ممار�شة 
�ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  وذل��ك   ،
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
"حفظه �هلل" ل�شون  �لدولة  رئي�س 
م�����ش��اري��ع �ل����رت�ث و�حل���ف���اظ عليه، 
بخطى  �مل�شرية  نتابع  ذل��ك  وجعلنا 
�ل�شمو  �شاحب  دعم  وبف�شل  ثابتة، 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ملهرجان"،  "ر�عي  �مل�شلحة  للقو�ت 
�شمو  من  �حلثيثة  �ملتابعة  وبف�شل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  مم��ث��ل 
و�لثقافة  �ل����رت�ث  م�����ش��اري��ع  �أخ����ذت 
وتر�شيخ  �لوطنية  �ل��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز 

�لقيم �لأ�شيلة تت�شع وتزدهر.
�شيف  ع���ي�������ش���ى  ن�������وه  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
�إد�رة  جلنة  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي، 

�لثقافية  و�ل����رب�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
بعد  �ملهرجان  تنمية  �إىل  و�لرت�ثية 
تو�شع نطاق دورته �ل� 15 بتوجيهات 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

ك��ل من  �لإب����ل يف  م��ز�ي��ن��ات  لي�شمل 
�إىل  ز�ي��د،  �شويحان ورزي��ن ومدينة 
جانب �ملز�ينة �لرئي�شية يف مهرجان 
�لظفرة، و�لتي �أقيمت بالتز�من مع 
�لحتفاء بعام �خلم�شني، يف �لفرتة 
 22 حتى   2021 �أكتوبر   28 من 

يناير 2022 �شمن مو�شم مز�ينات 
�أب��وظ��ب��ي، مت�شمنة  �إم���ارة  �لإب���ل يف 
جائزة  و����ش��ت��ح��د�ث  ���ش��وط��ا   313
"�ملحليات  �لإمار�ت" لفئتي  "بريق 
و�ملجاهيم" تتبع �آلية جديدة تعتمد 
على �لنقاط و تعد �لأوىل من نوعها 

يف م�شابقات مز�ينات �لإبل، و�إ�شافة 
�أ�شو�ط جديدة ملز�ينة �لإبل خا�شة 
و�لو�شح  �لأ�شايل  �ملهجنات  بفئتي 
�مل�شابقات  ع�������ش���اق  و�����ش���ت���ق���ط���اب 

�لرت�ثية .
�أن �لدورة  �أ�شاف عي�شى �ملزروعي  و 
�لهتمام  تعك�س  ع�����ش��رة  �خل��ام�����ش��ة 
�ل����ك����ب����ري �ل��������ذي ت����ول����ي����ه �ل����ق����ي����ادة 
�ل��ر���ش��ي��دة مل�����ش��اري��ع ���ش��ون �مل����وروث 
و�خلليجي  �لإم�������ار�ت�������ي  �ل���ث���ق���ايف 
لالأجيال  ونقله  عليه،  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
�ملهرجانات  وت���ع���زي���ز  �مل���ت���ع���اق���ب���ة، 
وتطويرها،  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا  �ل���رت�ث���ي���ة 
لال�شتمر�ر  �لإب����ل  م���الك  ومت��ك��ني 
وتنميتها،  ورعايتها  �لإب��ل  تربية  يف 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى �ق����ت����ن����اء �أه�����م 
�إ�شافة  �لأ�شيلة  �لعربية  �ل�شاللت 
�إىل دعم �ملهتمني مب�شابقات �ل�شيد 
بال�شقور و�خليول �لعربية �لأ�شيلة 

و�ل�������ش���ل���وق���ي �ل���ع���رب���ي و�ل����رم����اي����ة، 
ومز�ينات �ل�شقور و�ل�شلوقي وغنم 

�لنعيم.
ع��ب��ي��د خلفان  �أو�����ش����ح  م����ن ج��ه��ت��ه 
�لتخطيط  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���زروع���ي، 
�ملهرجان  �أن  ب��ال��ل��ج��ن��ة،  و�مل�����ش��اري��ع 
�مل�شابقات  م�����ن  �ل����ع����دي����د  ي�������ش���م 
ويف  �ملتنوعة،  �لرت�ثية  و�لفعاليات 
مقدمتها مز�ينة �لإبل �لتي �شت�شهد 
و�ملجاهيم  للمحليات  �شوطا   82
و�مل���ه���ج���ن���ات �لأ�����ش����اي����ل و�ل���و����ش���ح، 
�أ�شو�ط"   6" �مل��ح��ال��ب  وم�����ش��اب��ق��ة 
للمحليات و�ملجاهيم، و9 م�شابقات 
ت���ر�ث���ي���ة حت��ت��ف��ي ب�����رت�ث �لأج������د�د 
و�لآب��اء وهي �شباق �خليول �لعربية 
�لعربي  �ل�شلوقي  و�شباق  �لأ�شيلة، 
�لرت�ثي، وم�شابقة مز�ينة �ل�شقور، 
�لعربي،  �ل�شلوقي  مز�ينة  وم�شابقة 
وم�شابقة �لرماية، وم�شابقة مز�ينة 

�لتمور  وم����ز�ي����ن����ة  �ل���ن���ع���ي���م،  غ���ن���م 
وتغليفها، وم�شابقة �للنب �حلام�س، 
جانب  �إىل  �لقعود،  �ط��رح  وم�شابقة 
�لظفرة  ���ش��وق  وم�شابقات  فعاليات 
و�شارع  �ل��ظ��ف��رة  ومك�شات  �ل��رت�ث��ي 

�ملليون.
�لظروف  ظ���ل  يف  �مل����زروع����ي  دع����ا  و 
كورونا  ف���ريو����س  حت����دي  مل���و�ج���ه���ة 
�ملهرجان  وزو�ر  �مل�����ش��ارك��ني  ك���اف���ة 
بتطبيق  �للتز�م  يف  �ل�شتمر�ر  �إىل 
للوقاية  �لح����رت�زي����ة  �لإج��������ر�ء�ت 
�ل�شالمة  �إر�����ش����اد�ت  ع��ل��ى  و�لإب���ق���اء 
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  �ل��ع��ام��ة 
م����ن �ل���ت���ب���اع���د �جل�������ش���دي و�رت�������د�ء 
�أو  �مل��ن�����ش��ة  �����ش����و�ء يف  �ل���ك���م���ام���ات، 
�ل�شبوك �أو يف �ل�شوق �ل�شعبي، دعما 
للجهود �ملبذولة يف �لدولة للو�شول 
�ل��ت��ع��ايف وح��ر���ش��ا على  �إىل م��رح��ل��ة 

�ل�شالمة �لعامة.

•• دبي-وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء، رعاه  �لدولة رئي�س جمل�س 
دبي،  لإم������ارة  ح��اك��م��اً  ب�����ش��ف��ت��ه  �هلل، 
ب�شاأن   2022 ل�شنة   2 �لقانون رقم 
�لعاّمة  للمنفعة  �لعقار�ت  ��شتمالك 
بهدف �شمان حماية  دب��ي،  �إم���ارة  يف 
��ة وع���دم �مل�����ش��ا���س بها  �مل��ل��ك��ّي��ة �خل��ا���شّ
ولقاء  �لعامة  للمنفعة  �إل  نزعها  �أو 
تعوي�ٍس عادل، وتنظيم �إجر�ء�ت نزع 
يف  �لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية 
ّددة وو��شحة،  دبي وفق �إجر�ء�ت حمحُ
وو������ش�����ع ق�����و�ع�����د و�أ������ش�����������س ع����ادل����ة 
�ملحُ�شتملَكة  �ل��ع��ق��ار�ت  ع��ن  للتعوي�س 
يف �لإمارة، تتو�فق مع �أف�شل �ملعايري 
�لدولية �ملحُتعارف عليها يف هذ� �ل�شاأن، 
�ل��ع��ام��ة و�خلا�شة  ومت��ك��ني �جل��ه��ات 
م�شاريعها  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  �لإم�������ارة  يف 
�لعام.  �ل��ن��ف��ع  حت��ق��ي��ق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
��ط��ّب��ق �أح���ك���ام ه���ذ� �ل��ق��ان��ون على  وتحُ
على  تتم  �لتي  �ل�شتمالكات  جميع 
قطع �لأر����ش��ي �لف�شاء يف دب��ي، مبا 

�خلا�شة،  �لتطوير  مناطق  ذل��ك  يف 
��ّرة مبا فيها مركز دبي  و�ملناطق �حلحُ
�ملايل �لعاملي، على �أن تحُنّظم �إجر�ء�ت 
��شتمالك  و�����ش���رت�ط���ات  و���ش��و�ب��ط 
قطع  على  �ملحُقامة  و�ملن�شاآت  �لأب��ِن��ي��ة 
����ش���و�ًء كانت  �لأر������ش����ي يف �لإم�������ارة، 
وكذلك  �لإن�������ش���اء،  ق��ي��د  �أو  ��ك��ت��ِم��ل��ة  محُ
ر  وجب قر�ر ي�شدحُ �لتعوي�س عنها، مبحُ
يف ه����ذ� �ل�������ش���اأن ع���ن رئ��ي�����س دي����و�ن 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م دب���ي. ووفقاً 
�لعقار  ��شتمالك  يجوز  ل  للقانون، 
تعوي�ٍس  ولقاء  �لعامة،  للمنفعة  �إل 
�س  و�لأ�شحُ ل��ل��ق��و�ع��د  ووف���ق���اً  ع������ادل، 
�ملن�شو�س  و�لإج��������ر�ء�ت  و�لأح����ك����ام 
و�ل���ق���ر�ر�ت  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ�  يف  عليها 

ادرة مبوجبه. �ل�شّ

ال�ستمالك احُلكمي.
وقع  �إذ�  �أن�����ه  ع��ل��ى  �ل���ق���ان���ون  ون�������ّس 
�ل���ش��ت��م��الك ع��ل��ى ج���زء م���ن �لعقار 
و�أ����ش���ب���ح �جل�����زء �ملحُ��ت��ب��ّق��ي م��ن��ه غري 
�شالح لالإعمار �أو غري قابل لالنتفاع 
و�لبناء  �لتخطيط  لأنظمة  وفقاً  به 
�مل���ع���م���ول ب��ه��ا يف دب�����ي، ف�����اإن �جل���زء 

م�شموًل  يعترب  �ل��ع��ق��ار  م��ن  �ملحُ��ت��ب��ّق��ي 
ويتحّمل  �ل���ش��ت��م��الك،  ب��ق��ر�ر  كماً  ححُ
�لتعوي�س  �حلالة  ه��ذه  يف  �ملحُ�شتمِلك 
ع���ن ك��ام��ل �ل��ع��ق��ار �ملحُ�����ش��ت��م��لَ��ك وفقاً 
يحُبِد مالك  له، ما مل  �ملحُقّدرة  للقيمة 
ب��الح��ت��ف��اظ بذلك  �ل���ع���ق���ار رغ��ب��ت��ه 
ق  ال�شِ محُ �آخ���ر  ل��ع��ق��ار  ه  ل�شمِّ �جل���زء 
�����ش��ِب��ح��ا م���ع���اً ع����ق����ار�ً و�ح������د�ً  ل����ه ل��يحُ
به وفقاً  �لنتفاع  �أو  لالإعمار  �شاحلاً 
�ملعمول  و�لبناء  �لتخطيط  لأنظمة 
دب���ي، ويف ه��ذه �حل��ال��ة يجوز  بها يف 
ر  تحُقرِّ �أن  �ملحُ�شّكلة  �ل�شتمالك  للجنة 
�قت�شار �ل�شتمالك و�لتعوي�س على 
�جل����زء �مل��ط��ل��وب ����ش��ت��م��الك��ه فقط. 
�ل�شماح  �ل�شتمالك  للجنة  وي��ج��وز 
�شتمِلك با�شتغالل �جلزء �مل�شمول  للمحُ
كماً بال�شتمالك يف �أي غر�س �آخر  ححُ
يتو�فق مع �أنظمة �لتخطيط و�لبناء 
�ملعمول بها يف �لإم��ارة، متى تطّلبت 

حاجة �لعمل ذلك.

جلنة ال�ستمالك.
ون�ّس �لقانون على �أن تحُ�شّكل يف �إمارة 
دبي بقر�ر من رئي�س دي��و�ن �شاحب 

�ل�شمو حاكم دبي جلنة د�ِئمة تحُ�شّمى 
د  يحُحدَّ �أن  على  �ل�شتمالك"  "جلنة 
و�آلية  �للجنة،  �أع�شاء  �لقر�ر  يف هذ� 
قر�ر�تها،  و�ت��خ��اذ  �جتماعاتها  عقد 
�أمامها  �تباعها  �لو�جب  و�لإج��ر�ء�ت 
ب�شاأن طلبات �ل�شتمالك، وغريها من 
�لأحكام ذ�ت �لعالقة. ووفقاً للقانون، 
دون  �ل�شتمالك"  "جلنة  ت��خ��ت�����س 
�ل�شتمالك  طلبات  يف  بالبت  غريها 
�شبيل  يف  لها  وي��ك��ون  �إليها،  �ملحُ��ق��ّدم��ة 
�لّطلب  �أهمها:  �ملهام  من  ع��دد  ذل��ك 
تزويدها  �لعالقة  ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ن 
بالعتماد�ت �ملالية للم�شروع �ملطلوب 
��شتمالك �لعقار�ت لأجله، و�ملو�فقات 
�لهند�شية  �شومات  و�لرُّ و�ملخططات 
و�مل�شتند�ت  �ل��وث��ائ��ق  م���ن  وغ���ريه���ا 
لدر��شتها  ب����امل���������ش����روع،  �خل����ا�����ش����ة 
وحت����دي����د م������دى ج�������دوى و�أه���م���ي���ة 
�مل�شروع، ومدى حتقيقه للنفع �لعام، 
ودر��شة مدى �ن�شجامه مع �ل�شيا�شة 
�ل����ع����ام����ة ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط �حل�������ش���ري 
�لو�قع  للمنطقة  �لعمر�ين  و�لن�شيج 
و�ملحُخّطط  �ملطلوب  �ل�شتمالك  بها 
�حل�شري �لعام لإمارة دبي، و�لفائدة 

�لتطويرية �ملحُتوّخاة منه. كما تخت�س 
�للجنة باقرت�ح �لبد�ئل �لتخطيطية 
لتنفيذ  �ملحُ�����ش��ت��م��ِل��ك  ع��ل��ى  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�مل�شروع دون �للجوء �إىل �ل�شتمالك، 
لإقامة  ب��دي��ل��ة  �أر��������سٍ  كتخ�شي�س 
�مل�شروع  كان  �إذ�  ما  ودر��شة  �مل�شروع، 
يقت�شي ��شتمالك �لعقار بالكامل �أم 
بجهات  قائمة  و�إع��د�د  زئي،  جحُ ب�شكل 
تقدير  �إع����ادة  ت��ت��وىل  �ل��ت��ي  �لتثمني، 
�لعقار  ع��ن  �ملحُ��ح��ّدد  �لتعوي�س  قيمة 
�ملحُ�شتملَك وفقاً لأحكام هذ� �لقانون، 
وعر�شها على مالك �لعقار �ملحُ�شتملَك 
�لتي  �لتثمني  ج��ه��ات  �أح���د  لخ��ت��ي��ار 
ير�ها منا�شبة، و�عتماد نوع �لتعوي�س 
ومقد�ره �ملحُحّدد من �لد�ئرة �أو جهة 
و�إخطار  �لأح����و�ل،  بح�شب  �لتثمني 
لإي����د�ِع����ه يف ح�شاب  ب���ه  �ملحُ�����ش��ت��م��ِل��ك 
�لّنفقات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ��م��ان  �ل�����شّ
�ل�شتمالك  على  ��ب��ة  �ملحُ��رتتِّ �لأخ����رى 
�لتي يتم حتديدها من قبل �للجنة، 
و�لتي ت�شمل نفقات �لإعالن وغريها 

من �لنفقات �لإد�رية �لأخرى.
تنفيذ  �إج����������ر�ء�ت  �ل���ق���ان���ون  وح������دد 
ق��ر�ر �ل�شتمالك، و�لع��رت����س على 

�لبت  و�إج�����ر�ء�ت  �لتعوي�س،  م��ق��د�ر 
�إج���ر�ء�ت  على  �لّطعن  وك��ذل��ك  فيه، 
هلة  ومحُ �ل����ش���ت���م���الك،  ق�����ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ 
و�شروط  �لتعوي�س،  ون��وع  �لإخ���الء، 
�لعقار  على  �ملحُقّررة  قوق  �حلحُ ��شتيفاء 
�لعقار  و����ش��ت��غ��الل  �ل��ت��ع��وي�����س،  م��ن 
�شو�بط  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ملحُ�����ش��ت��م��لَ��ك، 

��شتغالل �لعقار �ملحُ�شتملَك.

احلكومية  ال���ع���ق���ارات  ���ر  ت���اأثُّ
بال�ستمالك.

ون�ّس �لقانون على �أنه �إذ� ترتب على 
ر �أي عقار مملوك �أو  �ل�شتمالك تاأثُّ
�س لأي من �جلهات �حلكومّية  �شّ خمحُ
�إجر�ء�ت  فتتم  �ملحلية،  �أو  �لحتادية 
للت�شريعات  وف���ق���اً  ع��ن��ه  �ل��ت��ع��وي�����س 
و�ل�شو�بط  و�ل����ق����و�ع����د  �ل�������ش���اري���ة 
و�لإج��������ر�ء�ت �ل��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا جلنة 

�ل�شتمالك يف هذ� �ل�شاأن.
�لتي  ب��ال���ش��ت��م��الك��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�لعمل  بتاريخ  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  تكتمل  مل 
�أح��ك��ام هذ�  فت�شري  �ل��ق��ان��ون،  ب��ه��ذ� 
�أن تحُعترب جميع  �لقانون عليها، على 
�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها ب�شاأن هذه 

متت  وكاأنها  �شحيحة  �ل�شتمالكات 
مبقت�شى �أحكام هذ� �لقانون. توفيق 
�لأو�شاع. ومبوجب �لقانون، فاإن كل 
�شخ�س كان لديه عقار مت ��شتمالكه 
�لقانون  ه����ذ�  ب���اأح���ك���ام  �ل��ع��م��ل  ق��ب��ل 
�ل�شتمالك  �إج����ر�ء�ت  ي�شتكِمل  ومل 
وق���ب�������س �ل���ت���ع���وي�������س �ملحُ�������ش���ت���ح���ق له 
���اري���ة وقت  وف���ق���اً ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات �ل�������شّ
�ل�شتمالك، عليه �أن يقوم مبر�جعة 
ة يف �إمارة  �جلهات �حلكومّية �ملحُخت�شّ
�إج��ر�ء�ت قب�س  دبي ل�شتكمال كافة 
هلة  محُ خ��الل  ل��ه،  �ملحُ�شتحق  �لتعوي�س 
تاريخ  و�ح��دة من  �شنة  تزيد على  ل 

�لعمل بهذ� �لقانون.
ويف ح��ال ع��دم قيامه بذلك، فتعترب 
با�شتحقاق  ��ادرة  �ل�����شّ �ل��ق��ر�ر�ت  كافة 
وي�شري  ���ن،  ت���كحُ مل  ك�����اأن  �ل��ت��ع��وي�����س 
يف  �ملحُ�شتحق  �لتعوي�س  حتديد  ب�شاأن 

�لقانون �جلديد،  �أحكام  هذه �حلالة 
لغايات  يحُعتّد يف هذه �حلالة  �أن  على 
�لتعوي�س  م���ق���د�ر  �أو  ن����وع  حت���دي���د 
�لتاريخ  يف  للعقار  �ل�شوقية  بالقيمة 

�لذي مت فيه ��شتمالكه.
ويحُ�شِدر رئي�س ديو�ن �شاحب �ل�شمو 
حاكم دبي �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ 
�لأحكام  وتحُلغى  �لقانون،  ه��ذ�  �أحكام 
ادر  �ل�شّ �ملر�شوم  يف  عليها  �ملن�شو�س 
ب�شاأن   1964 ي��ن��اي��ر  م��ن  �لأول  يف 
�لعامة  للمنفعة  �مللكية  ن��زع  تنظيم 
و�ل����ت����ي ت���ت���ع���ار����س م����ع �أح����ك����ام هذ� 
��ل��غ��ى �أي ن�����س يف �أي  �ل��ق��ان��ون، ك��م��ا يحُ
ت�شريع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س 
ف���ي���ه و�أح�����ك�����ام �ل���ق���ان���ون رق�����م /2/ 
�جلريدة  يف  ��ن�����ش��ر  ويحُ  2022 ل�شنة 
ب���ه م���ن تاريخ  ���ع���م���ل  ويحُ �ل���ر����ش���م���ّي���ة، 

ن�شره.

يهدف اإىل �سمان حماية امللكية اخلا�سة وعدم امل�سا�س بها اأو نزعها اإل للمنفعة العامة ولقاء تعوي�ٍس عادل

حممد بن را�سد ي�سدر ق�نون� ب�س�أن ا�ستمالك 
العق�رات للمنفعة الع�مة يف اإم�رة دبي

برع�ية حممد بن زايد.. مهرج�ن الظفرة ينطلق اليوم

وفق اإجراءات حمددة ووا�سحة  دبي  يف  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  اإجراءات  • تنظيم 
رئي�س ديوان حاكم دبي للبت يف طلبات ال�ستمالك املُقّدمة اإليها من  بقرار  ال�ستمالك  جلنة  • ت�سكيل 

الربمل�ن العربي للطفل يعقد جل�سة الث�لثة افرتا�سي� فرباير املقبل
•• ال�شارقة -وام:

�إخطار  و�شيتم  �ملقبل  �فرت��شيا يف فرب�ير  �شتعقد  �لثالثة  �أن جل�شتة  للطفل  �لعربي  �لربملان  �أعلن 
كافة �لدول �لعربية و�جلهات �ملخت�شة بهذ� �لقر�ر يف ظل �لإجماع على �أهمية �لعمل على �حلفاظ 

على �ل�شحة �لعامة .
و�أقرت �للجنة �لتنظيمية برئا�شة �شعادة �أمين عثمان �لباروت �أمني عام �لربملان - خالل �جتماعها 
�أم�س �لأول مبقر �لربملان مبدينة �ل�شارقة - ��شتكمال �إجر�ء�ت �لتن�شيق مع �لدول �لعربية وحت�شري 
�أعمال �جلل�شة �لثالثة من جل�شة عامة وور�س تدريبية وزيار�ت و�لتي من �ملقرر تنفيذها عن بعد يف 
�لربملان لديه ثالث جتارب �شابقة ومتميزة وناجحة يف عقد جل�شات  �أن  �لباروت  و�أكد   . 17 فرب�ير 
�لعربية  �لدول  �لأع�شاء يف  �إلكرتونية متطورة للربط بني كافة  �لربملان عن بعد من خالل �شبكة 
.. م�شري� �إىل �أن مر�عاة �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية و�شمان �شحة �لأطفال و�شالمتهم هي �أولوية من 

�أولويات �لربملان.

•• اأبوظبي-وام: 

وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  متا�شيا مع خطة 
وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  ن��ط��اق 
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �مل�����ش��اب��ة  �حل����الت 
و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 292،415 
فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة 
�لطبي.  �لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف 
وتو�شيع  �لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
 2،511 نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 
�مل�شتجد م��ن جن�شيات  ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا  �إ���ش��اب��ة ج��دي��دة  ح��ال��ة 
�ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة، 

 790،698 �مل�شجلة  �حل���الت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة، 
حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 3 حالت م�شابة نتيجة تد�عيات 
�لإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 
�ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت   2،177 �لدولة 
عن �أ�شفها وخال�س تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها 
بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جل��ه��ات  م��ع 
�لوز�رة  �أعلنت  ل�شحة و�شالمة �جلميع.   كما  �لجتماعي �شماناً 
عن �شفاء 795 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
�أعر��س �ملر�س بعد تلقيها  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد 
�لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 754،688 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 18,589 جرعة من لق�ح 
كوفيد-19 خالل ال�س�ع�ت الـ24 امل��سية

•• اأبوظبي -وام: 

جرعة   18،589 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�ملا�شية وبذلك يبلغ   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خالل  من لقاح 
جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 22،921،062 جرعة 
ومعدل توزيع �للقاح 231.75 جرعة لكل 100 �شخ�س. ياأتي ذلك 
�إىل  " و�شعيا   19  - " كوفيد  �ل���وز�رة لتوفري لقاح  متا�شيا مع خطة 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف 

تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

ال�سحة جتري 292,415 فح�س� ك�سفت عن 2,511 �س�بة جديدة بفريو�س كورون� و 795 ح�لة �سف�ء
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  جت�شيد� 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  �ل����������وزر�ء 
مقر  �لإم����ار�ت  دول��ة  حكومة  �أطلقت 
�ملربجمني يف �أبر�ج �لإمار�ت بدبي يف 
�شياغة  يعيد  م�شروع حتويل جديد، 
�لربجمة  جمتمعات  مفهوم  وتعزيز 
و�لعاملي،  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
�شركة   40 م��ن  �أك���ر  م��ع  بال�شر�كة 
وتاأهيل  بناء  بهدف  وعاملية،  �إمار�تية 
وتعزيز  �مل��ربجم��ني،  من  جديد  جيل 
ق���در�ت���ه���م وم���ه���ار�ت���ه���م يف جم���الت 
ومتكينهم  و�لتكنولوجيا،  �لربجمة 
ب��الأدو�ت و�خل��رب�ت �لالزمة وتوفري 
ل��ت�����ش��م��ي��م حلول  �ل���ف���ر����س  �أف�������ش���ل 
وعاملية،  حم��ل��ي��ة  ل��ت��ح��دي��ات  م��ب��ت��ك��رة 
�لإم����ار�ت وموقعها  ري���ادة  ير�شخ  مب��ا 
مركز� عامليا للمربجمني و�لقت�شاد 

�لرقمي.
نظمه  �فرت��شي  حفل  يف  ذل��ك،  ج��اء 
للمربجمني  �ل���وط���ن���ي  �ل����ربن����ام����ج 
بح�شور معايل عمر �شلطان �لعلماء، 
�ل�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول������ة  وزي������ر 
وتطبيقات  �ل���رق���م���ي  و�لق���ت�������ش���اد 
�شركاء  ب���ع���د، ومم��ث��ل��ي  ع���ن  �ل��ع��م��ل 
�أهم  �مل�شاركون فيه  ��شتعر�س  �ملبادرة 
�ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي �شيعمل مقر 
وتنفيذها  �إطالقها  على  �مل��ربجم��ني 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
و�أك��������د ع���م���ر ����ش���ل���ط���ان �ل���ع���ل���م���اء �أن 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
باإطالق  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
تطوير  �إىل  ت��ه��دف  �مل��ربجم��ني  مقر 
لتكون  متقدمة  ب��رجم��ة  جمتمعات 
�لرقمي  لالقت�شاد  �أ�شا�شيا  حم��رك��ا 
�مل�شتقبلي، مبا ي�شهم يف حتقيق روؤى 
�لع�شرة  �مل���ب���ادئ  وت��وج��ه��ات  �ل��ق��ي��ادة 
بتحويل  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���ا  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
عاملية  ع��ا���ش��م��ة  �إىل  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�مل�شتقبل،  و�ق��ت�����ش��اد  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و��شتبقاء  ل�شتقطاب  ع��امل��ي  وم��رك��ز 
�ل���ع���ق���ول و�مل�����و�ه�����ب و�مل���ب���ت���ك���ري���ن يف 

خمتلف �ملجالت.
و قال وزير دولة للذكاء �ل�شطناعي 
و�لقت�شاد �لرقمي وتطبيقات �لعمل 
�مل��ربجم��ني يج�شد  �إن مقر  بعد،  ع��ن 
�لقيادة لإعد�د جيل  روؤى وتوجيهات 
�ل����ق����ادر ع��ل��ى توظيف  �ل�����ش��ب��اب  م���ن 
مبتكرة  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  يف  �ل���ربجم���ة 
و��شتك�شاف  �مل�شتقبلية  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
�قت�شاد  بناء  ت�شهم يف  فر�س جديدة 
�لربجمة  على  يقوم  تناف�شي  معريف 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل���دي���ث���ة، م���ا يعزز 
تقوم  �لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية 
و�لعقول  �مل��ه��ار�ت  يف  �ل�شتثمار  على 
و�لتطور  �لنمو  من  �ملو�هب  ومتكني 
�ل�شريع وبناء قدر�تها يف �أهم �ملجالت 
�لبيئة  توفري  خ��الل  من  �مل�شتقبلية، 

و�ملحفزة لأ�شحاب مهار�ت  �حلا�شنة 
�ل����ربجم����ة، وت����وف����ري �ل���ف���ر����س لهم 
و�بتكار  �مل�شتقبل،  تنفيذ  يف  ليبدعو� 

�حللول �لتكنولوجية للتحديات.
�ل��ذي يعد  �مل��ربجم��ني  و يهدف مقر 
�لربنامج  وم���ب���ادر�ت  م�����ش��اري��ع  �أح����د 
تر�شيخ  �إىل  ل��ل��م��ربجم��ني،  �ل��وط��ن��ي 
مركز�  لتكون  �لإم����ار�ت  دول��ة  مكانة 
ع��امل��ي��ا ل��ل��ربجم��ة و�مل��ربجم��ني وبيئة 
�خلالقة  و�لأفكار  للم�شاريع  حا�شنة 
�ل����ه����ادف����ة وب����ن����اء ج���ي���ل ج����دي����د من 
�ملربجمني �ملبتكرين مل�شتقبل �أف�شل.

و ي��ت��م��ي��ز �مل��ق��ر ب��ت��وف��ري ب��ن��ي��ة حتتية 
لتمكني  م���ت���ق���دم���ة،  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
�ملربجمني وحتفيزهم، وي�شم منطقة 
وم�شاحات  وحا�شوبا خارقا،  فعاليات، 
فيما  ل��ل��م��ربجم��ني،  خم�ش�شة  ع��م��ل 
�فتتاح  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ف��رتة  خ���الل  �شيتم 
م���ق���ر�ت ج���دي���دة ل��ل��م��ربجم��ني يف   6

�إمار�ت �لدولة.
وي�����رك�����ز م���ق���ر �مل�����ربجم�����ني ع���ل���ى 4 
مهار�ت  ت�شنيف  هي،  رئي�شة  �أه��د�ف 
�ملربجمني يف دولة �لإمار�ت، وتطوير 
مهار�ت �ملربجمني، وتعزيز �لتو��شل 
�مل�����ش��ت��م��ر ب����ني �مل����ربجم����ني وخ�����رب�ء 
�لربجمة يف دولة �لإمار�ت وخارجها، 
�أف�شل  م�����ن  �مل�����ربجم�����ني  ومت����ك����ني 
�لفر�س يف دول��ة �لإم���ار�ت، مبا يعزز 
موقع �لإم��ار�ت بني �أف�شل �ل��دول يف 

قطاعات �لربجمة.
"ت�شنيف  �لأول  �ل����ه����دف  وي����ق����وم 
مهار�ت �ملربجمني يف دولة �لإمار�ت" 
لت�شنيف  متميزة  �آل��ي��ة  �إي��ج��اد  ع��ل��ى 
�مل��ربجم��ني يف دول��ة �لإم����ار�ت بهدف 
ع��م��ل��ي��ة توظيف  ت�����ش��ه��ي��ل و�خ��ت�����ش��ار 
�حليوية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �مل���ربجم���ني 
�لهدف  وي���رك���ز  �لإم����������ار�ت،  ب���دول���ة 
�لثاين "تطوير مهار�ت �ملربجمني يف 
تدريبية  بر�مج  �لإمار�ت" على  دولة 
تقدمها  ب��رجم��ي��ة  وحت���دي���ات  عملية 
و�لعاملية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  ك���ربى 
لتطوير مهار�ت �ملربجمني و�لرتقاء 
باإمكاناتهم لتعزيز م�شاركتهم يف ر�شم 

و�شناعة �مل�شتقبل.
"تعزيز  �ل���ث���ال���ث  �ل����ه����دف  ي��ع��م��ل  و 
ب���ني �ملربجمني  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��و����ش��ل 
وخ���رب�ء �ل��ربجم��ة يف دول��ة �لإمار�ت 
وتهيئة  مت���ك���ني  ع���ل���ى  وخارجها"، 
دول�������ة  يف  ب�����رجم�����ي�����ة  جم����ت����م����ع����ات 
�مل�شتمر  �لتو��شل  وتعزيز  �لإم���ار�ت، 
مهار�تهم  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ربجم��ني  ب��ني 
�مل�شتمر  �ل��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م 
و�ل��ت��ع��ل��م م���ن �أق���ر�ن���ه���م، ف��ي��م��ا يركز 
�ملربجمني  "�إي�شال  �ل��ر�ب��ع  �ل��ه��دف 
لأف�����ش��ل �ل��ف��ر���س �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف دولة 
�أف�شل فر�س  توفري  �لإمار�ت"، على 
�لعمل و�لعقود للباحثني عن وظائف 
يف خم��ت��ل��ف ق���ط���اع���ات �ل���ربجم���ة يف 

�لأ�شو�ق �ملحلية و�لعاملية.
مبادر�ت   9 �ملربجمني  مقر  ويغطي 
�لتعلم" وي�شمل  "مقر  ه��ي:  رئي�شية 

يف  ع��م��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  ت���وف���ري 
وملختلف  �ملختلفة  �لربجمة  جمالت 
�لذي  �لتقييم"  و"مقر  �مل�����ش��ت��وي��ات، 
و�أد�ء  م���ه���ار�ت  ل��ت��ق��ي��ي��م  �آل���ي���ة  ي���وف���ر 
�لتجمعات"  و"مقر  �مل�����ربجم�����ني، 
وي�����رك�����ز ع����ل����ى ت���ه���ي���ئ���ة و�ح���ت�������ش���ان 
�مل����ج����الت  ب���رجم���ي���ة يف  جم���ت���م���ع���ات 
�لعملية �ملختلفة، و"مقر �لتحديات" 
وي����ت����م م����ن خ����الل����ه ن�������ش���ر حت���دي���ات 
برجمية ذ�ت �أثر ملمو�س مقدمة من 
مادية  �لقطاع �خلا�س مقابل جو�ئز 

وعينية.
مبادر�ته،  �شمن  �مل�����ش��روع  ي�شم  كما 
على  وي��ع��م��ل  �لهاكاثونات"  "مقر 
�لهاكاثونات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
�لقطاع  مع  بال�شر�كة  �مل��دى  ق�شرية 
ويركز  �ملوؤمتر�ت"  و"مقر  �خل��ا���س، 
ع���ل���ى �����ش���ت���ق���ط���اب �أك������رب �مل����وؤمت����ر�ت 
�إىل  �لربجمة  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
�لإلهام"  "مقر  و�ل�شابعة  �لإم����ار�ت، 
�لذي يتمحور حول �إن�شاء �شل�شلة من 
�جلل�شات �مللهمة �ملقدمة من �لروؤ�شاء 
ل�شركات رقمية مليارية،  �لتنفيذيني 
و�لثامنة "مقر �لتدريب" ويركز على 
للخريجني  ت��دري��ب��ي��ة  ف��ر���س  ت��وف��ري 
�مل���و�ط���ن���ني م���ن دول�����ة �لإم���������ار�ت يف 
خمتلف جمالت �لربجمة يف �لقطاع 
�خلا�س، ومقر "021" وهو م�شروع 
�لوطنية  �خلدمة  هيئة  مع  م�شرتك 
مو�هب  بتنمية  يهدف  و�لحتياطية، 
باخلدمة  �مل���ل���ت���ح���ق���ني  �مل�����ربجم�����ني 

�لوطنية و�لو�شول بهم �إىل �لعاملية.
و �أعلن مقر �ملربجمني تنظيم بر�مج 
ت��دري��ب��ي��ة خم�����ش�����ش��ة مل��و�ط��ن��ي دولة 
�لإمار�ت لت�شهيل دخولهم يف خمتلف 
جمالت �لربجمة يف �لقطاع �خلا�س، 
�لعاملية  �مل��ع��ارف  باأف�شل  وت��زوي��ده��م 
ترجمة  مو�هبهم،  لتمكني  �ل��الزم��ة 
ت�شمنتها  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  لتوجهات 
للخم�شني  �ل��ع�����ش��رة  �مل���ب���ادئ  وث��ي��ق��ة 
40 جهة من  �جلديدة، فيما �شتقوم 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي و���ش��ب��ه �حلكومي 
بدعم  و�لأك��ادمي��ي  �خلا�س  و�لقطاع 
�أف�شل  لتحقيق  �لتدريبية  �لعمليات 

�لنتائج.
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  �أك������د  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�لظاهري،  ح���رم���ل  ب���ن  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ي 
�أبوظبي  جامعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل�شر�كة  ب���ه���ذه  �جل���ام���ع���ة  �ع����ت����ز�ز 
�ل�شرت�تيجية مع �لربنامج �لوطني 
�لتعاون  �شتعزز  و�ل��ت��ي  للمربجمني 
�أن  �إىل  م�شري�  تدريبهم  يف  �مل�شرتك 
هذه �ملبادرة جت�شد ��شت�شر�ف �لقيادة 
تتطلبه  وم���ا  للم�شتقبل  �ل��ر���ش��ي��دة 
�أج���ن���دة �خل��م�����ش��ني �مل��ق��ب��ل��ة، وترتجم 
روؤية �مار�تية خالقة لرعاية �ملو�هب 
�ملربجمني  من  �ملتخ�ش�شة  و�ل��ك��و�در 
متييز  دون  �لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف 
�أمامهم  �مل�شتقبل  �آف��اق  يفتح  ما  وهو 
للم�شاهمة يف دعم �لقت�شاد �لوطني 
�ل��ت��ط��ور�ت �لعلمية  مل��و�ك��ب��ة  و�ل��ع��امل��ي 

وما  �لرقمي  �لع�شر  يف  و�لتطبيقية 
يحمله من طموحات م�شتقبلية.

و �أ�شاف : " �شتتمكن جامعة �أبوظبي 
م���ن خ���الل �مل�����ش��ارك��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ هذ� 
�لربنامج �لوطني وتوظيف �خلرب�ت 
لأع�شاء  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة 
ه���ي���ئ���ات �ل���ت���دري�������س و�ل���ب���اح���ث���ني يف 
حيث  �لربنامج  ��شرت�تيجية  تنفيذ 
يف  متميز�  ر���ش��ي��د�  �جل��ام��ع��ة  متتلك 
��شرت�تيجية  �أط��ل��ق��ت  و  �مل��ج��ال  ه���ذ� 
م�شتقبلية  روؤي���ة  تت�شمن  �أك��ادمي��ي��ة 
تطرحها  �لتي  �لعلمية  للتخ�ش�شات 
�لقادمة  �خلم�شني  خ���الل  �جل��ام��ع��ة 
�ملرتبطة  �لتخ�ش�شات  مقدمتها  ويف 
بالثورة �ل�شناعية �لر�بعة حيث تطرح 
�لتخ�ش�شات  م���ن  جم��م��وع��ة  ح��ال��ي��ا 
توؤهل  �لتي  و�لتطبيقية  �لأك��ادمي��ي��ة 
�شت�شهم يف  �لتي  و�مل��و�ه��ب  �ل��ك��ف��اء�ت 
للمربجمني  �لوطني  �لربنامج  دعم 
ب�����ش��ورة م��ب��ا���ش��رة م���ن خ���الل توفري 
�شيمثلون  �ل���ذي���ن  �مل���ربجم���ني  �آلف 
�إ���ش��اف��ة ن��وع��ي��ة ل�����ش��وق �ل��ع��م��ل خالل 

�ل�شنو�ت �ملقبلة.
و قال �آلن بجاين �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة ماجد �لفطيم �لقاب�شة: " �إن 
�شركة ماجد �لفطيم ت�شارك بفاعلية 
وتوؤدي دور� ر�ئد� يف دعم حتول دولة 
لتقنية  ع��امل��ي  م��رك��ز  �إىل  �لإم�������ار�ت 
�لبيانات ورو�د �مل�شتقبل.. م�شري� �إىل 
"مقر �ملربجمني"  �إطالق مبادرة  �أن 
يوؤكد �لتز�م دولة �لإمار�ت باأن ت�شبح 
�ل��رق��م��ي، وير�شخ  �ل��ت��ح��ول  ر�ئ����دة يف 
ركائز  ع��ل��ى  تعتمد  ك��دول��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
�لب���ت���ك���ار و�ل���ت���ق���دم، ووج���ه���ة جتذب 
�ملو�هب  رع��اي��ة  م��ع  �لعاملية  �مل��و�ه��ب 
�ملحلية من خالل �لرب�مج �لتدريبية 

�ل�شاملة".
و قال حممد ميكو �لرئي�س �لتنفيذي 
للعمليات و�لت�شويق يف مايكرو�شوفت 
�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا: "ي�شرفنا يف 
�لربنامج  مع  �لتعاون  مايكرو�شوفت 
�ملبادرة  للمربجمني يف هذه  �لوطني 
�لتي تعد منوذجا يحتذى على �شعيد 

�ملنطقة".
�لعمود  ه���ي  "�ملهار�ت  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لرقمية  �لإم���ار�ت  لأجندة  �لأ�شا�شي 
وجناحها، ومن هذ� �ملنطلق �شيتمكن 
�ل�شباب عن طريق مثل هذه �خلطوة 
من �كت�شاب �أف�شل �ملهار�ت �جلوهرية 
�لريادي  مكانهم  لأخ��ذ  توؤهلهم  �لتي 
من  و����ش���ن���و�����ش���ل  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل..  يف 
�ل�شباب  دع��م  جهودنا  ت�شافر  خ��الل 
ب�شكل فعال يف  لي�شاهمو�  وتوجيههم 
ومتكينهم  �ل��دول��ة  تطلعات  حتقيق 
�ملجالت  م��ن  �لعديد  يف  �لنجاح  م��ن 
مثل تغري �ملناخ، و�لتنوع �لقت�شادي، 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  وزي���ادة من��و 
مئوية  حم��اور  م��ع  متا�شيا  و�لتعليم 

�لإمار�ت 2071".
�لعام ل�شركة  و قال �شعد توما �ملدير 
�لأو����ش���ط  �ل�������ش���رق  يف  �أم"  ب���ي  "�آي 

ر�ئدة  دول��ة  �لإم���ار�ت  "�إن  و�فريقيا: 
يف �ع��ت��م��اد �ل��ت��ق��ن��ي��ات �جل���دي���دة على 
م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة، ف��ق��د جن��ح��ت يف 
تر�شيخ مكانتها كمركز �إقليمي وعاملي 
لالقت�شاد �لرقمي.. ونحن فخورون 
باأن ن�شارك يف هذ� �لنجاح من خالل 
�مل�شاهمة يف �إطالق �لربنامج �لوطني 
من  مزيد�  يلقي  �ل��ذي  للمربجمني، 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى ج��ه��ود دول����ة �لإم�����ار�ت 
�حلثيثة لدعم �لبتكار �لتقني، و�لتي 
لحت�شان  ر�ئ���د  م��رك��ز  �إىل  ح��ول��ت��ه��ا 

رو�د �لأعمال من حول �لعامل".
و�أ�شاف: "نحن يف �أي بي �أم ملتزمون 
�لتحول  رح���ل���ة  دع����م  يف  ب��امل�����ش��اه��م��ة 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت م��ن خالل  �لرقمي 
�لتعاون �مل�شتمر مع �لقطاع �حلكومي 
�لرقمية  �ملهار�ت  بناء  على  و�لرتكيز 

�لالزمة لدعم هذ� �لنجاح".
�ملدير  ي���ح���ي���ى،  ول���ي���د  �أك������د  ب��������دوره، 
يف  تكنولوجيز"  "ديل  ل�شركة  �ل��ع��ام 
�لإم����ار�ت و�مل��دي��ر �لأول خل��دم��ات ما 
قبل �لبيع لل�شركة يف مناطق �ل�شرق 
وتركيا:  و�أفريقيا  ورو�شيا  �لأو���ش��ط 
كل  يف  تنت�شر  �لرتميز  تقنيات  "�أن 
م��ك��ان يف ع��امل �ل��ي��وم �ل��رق��م��ي، حيث 
�أ�شا�شية  م��ه��ارة  �ل��ربجم��ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
�لقادم  �جل���ي���ل  ي��ت��ع��ل��م��ه��ا  �أن  ي��ن��ب��غ��ي 

لدخول �شوق �لعمل".
و �أ�شار �إىل �أن �شركة "ديل تكنولوجيز" 
�لتكنولوجيا  قوة  ت�شخري  �إىل  تهدف 
مبادرة  و�أن  �لب�شري،  �لتقدم  لتعزيز 
�لربنامج �لوطني للمربجمني، �لتي 
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  �أع��ل��ن ع��ن��ه��ا ���ش��اح��ب 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حاكم دبي، ت�شكل م�شدر �إلهام وت�شعى 
�ملربجمني  من  جديد  جيل  بناء  �إىل 
�ملربجمني"  "مقر  مبادرة  �أن  موؤكد� 
�شاملة  منظومة  ت��وف��ري  �إىل  ت��ه��دف 
لالن�شمام  �مل�شتقبليني  للمربجمني 
�إىل �شوق �لعمل �لرقمي يف �مل�شتقبل.

�أك����د ع����ز�م ع��ل��م �لدين،  م���ن ج��ه��ت��ه، 
مدير �ل�شيا�شة �لعامة ملنطقة �ل�شرق 
وتركيا  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �لأو�����ش����ط 
"مقر  م��ب��ادرة  �إط���الق  "ميتا" �أن  يف 
���ش��ت�����ش��ه��م يف �لرت����ق����اء  �مل����ربجم����ني 
�ل�شرت�تيجي  �ل���ت���ع���اون  مب�����ش��ت��وى 
للتقنيات  �ل�شاملة  �ملنظومة  لتطوير 
وت�شاعد  �لإم��ار�ت،  دولة  و�لبتكار يف 
�لتقنيات  م�������ش���ت���ق���ب���ل  دف�������ع  ع����ل����ى 

�لجتماعية نحو �لأف�شل.
�أهمية  �إىل  �ل��دي��ن  �أ���ش��ار ع��ز�م علم  و 
�لتعاون مع �لربنامج �لوطني للذكاء 
يف  �ل�شر�كة  خ��الل  م��ن  �ل�شطناعي 
�شيوؤدي فيها نخبة  �لتي  �ملبادرة  هذه 
رئي�شيا  دور�  �مل��ط��وري��ن  جمتمع  م��ن 
�ل��و�ق��ع �لفرت��شي  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء  يف 
�شتمكن  و�ل����ت����ي  "ميتافري�س"، 
�مل����ط����وري����ن م����ن حت���ق���ي���ق �لزده��������ار 
�شاملة  منظومة  باعتبارها  و�ل��ن��م��و، 

متاحة للجميع".

نائب  �لعيان  في�شل  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  و 
�لربنامج  �أن  رب��د�ن  �أكادميية  رئي�س 
مبادرة  ي��ع��د  ل��ل��م��ربجم��ني  �ل��وط��ن��ي 
ح��ك��وم��ي��ة ر�ئ������دة و���ش��ت��دع��م جمتمع 
�لأم�����ن �ل��وط��ن��ي يف دول����ة �لإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، من خالل ��شتخد�م 
�مل��ه��ار�ت و�لأن��ظ��م��ة �مل��ت��ط��ورة لتعزيز 
�ل�������ش���الم���ة و�لأم���������ن و�إع����������د�د دول����ة 
�لإمار�ت للتوجه نحو م�شتقبل رقمي 

ب�شكل �أكرب.
ديفيد  �ل���دك���ت���ور  �أك������د  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�شميدت رئي�س �جلامعة �لأمريكية يف 
دبي �أن �جلامعة تتبنى تنمية مو�هب 
و�إعادة  �لرقمي،  �لقت�شاد  �لطلبة يف 
�ملو�شوعات  لت�شمل  �مل��ن��اه��ج  ت�شكيل 
�لنا�شئة و�ملتقدمة يف خمتلف جمالت 
�جلامعة  و�أن  "�لكمبيوتر"  ب��رجم��ة 
ب���امل�������ش���ارك���ة يف �لإط�������الق  ت���ت�������ش���رف 
من  ك��ج��زء  �مل��ربجم��ني  ملقر  �لر�شمي 
للمربجمني،  �ل���وط���ن���ي  �ل���ربن���ام���ج 
مكتب  مع  �ملوقعة  بالتفاقية  وتلتزم 
�لأهد�ف  لدعم  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�ملهمة  �مل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  �ل�شرت�تيجية 
ول��ت��ن��ف��ي��ذ �مل�����ش��اري��ع و�لأن�����ش��ط��ة ذ�ت 
�ل�����ش��ل��ة، وي��ت��ج�����ش��د ذل����ك م���ن خالل 
�جلامعة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �لأن�����ش��ط��ة 
ذلك  يف  مب����ا  دب������ي،  يف  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�لعمل  وور����س  �ملتخ�ش�شة  �ل����دور�ت 

�ملتخ�ش�شة يف �لربجمة.
و �أكد �لدكتور �شالح �لها�شمي رئي�س 
وتعزيز  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل�������ش���وؤون  د�ئ�����رة 
�لقيمة �ملحلية �مل�شافة يف "�أدنوك" �أن 
�لربنامج �لوطني للمربجمني ي�شكل 
�مل�شتقبل  لت�شكيل  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  م��ب��ادرة 
و�لق��ت�����ش��اد �ل��رق��م��ي �جل��دي��د �شريع 
�ل��ت��ط��ور يف جمالت  �ل��ن��م��و وي������وؤدي 
دور�  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
"�أدنوك" على  ق��درة  تعزيز  حيويا يف 
بالذكاء  �ملتعلقة  �لتحديات  مو�جهة 
�ل�شخمة  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�شي�شهم  ك���م���ا  ت�شني"  و"�لبلوك 
�ملوهوبني  �مل���ربجم���ني  م���ع  �ل��ت��ع��اون 
�ل�شركة  يف  �لرقمي  �لتحول  بت�شريع 
وي�����ش��م��ن م���زي���د� م���ن �ل��ن��م��و لدولة 

�لإمار�ت.
��شتك�شاف  �إىل  "نتطلع  �أ����ش���اف:  و 
تدريب  ل��ت��ع��زي��ز  �مل���ت���وف���رة  �ل���ف���ر����س 
و�ك�شابهم  وت��ع��ل��ي��م��ه��م  �مل���ربجم���ني 
�ملهار�ت �ملتطورة، �إ�شافة �إىل م�شاركة 
�أف�شل �ملمار�شات للم�شاعدة يف توفري 
�لرقمية  للمنظومة  وحلول  منتجات 

�لأو�شع".
و ق���ال �ل��دك��ت��ور حم��م��د رح��م��ة نائب 
دبي  م���و�ن���ئ  – زودي�������اك يف  رئ��ي�����س 
"�إن مبادرة مقر �ملربجمني  �لعاملية: 
ملو�جهة  رئي�شي  حم��رك  مبثابة  ه��ي 
�خل�����دم�����ات  ع��������امل  �ل����ت����ح����دي����ات يف 
فالهتمام  �ل��ت��ج��ارة..  و  �للوج�شتية 
�لتطور�ت  م�شتقبل  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لتقنية 
جذب  �إىل  بحاجة  �أننا  يعني  �ملتحدة 

�لعقول  �أف�شل  و��شتقطاب  و��شتثمار 
على م�شتوى �لعامل".

�لعام  �مل����دي����ر  ع������ودة  �أح����م����د  �أك������د  و 
وتركيا  �لأو������ش�����ط  �ل�������ش���رق  مل��ن��ط��ق��ة 
وير"  �إم  "يف  ل�شركة  �أفريقيا  و�شمال 
�ل���دع���م  ك����ل  ����ش���ت���وف���ر  �ل�������ش���رك���ة  �أن 
مل����ب����ادر�ت �ل��رتم��ي��ز �حل��ك��وم��ي��ة، مبا 
�ل��ربن��ام��ج �لوطني  يف ذل���ك م��ب��ادرت��ا 
ل���ل���م���ربجم���ني وم����ق����ر �مل����ربجم����ني، 
 VMware م��ن�����ش��ة  خ�����الل  م����ن 
 Developer Platform
يف  و�أكادميية  للمطورين   Tanzu
وبرناجمها  �ملعلومات  لتقنية  وير  �إم 

�لتدريبي �لر�ئد.
وقال : " نتطلع لبناء �شر�كة ناجحة 
م���ع م��ك��ت��ب �ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف 
دولة �لإمار�ت لتطوير نظام متكامل 
ل��ل��رتم��ي��ز، وت���ب���وء م��ك��ان��ة ر�ئ������دة يف 
جمال �لبتكار �لرقمي، حيث �شتوفر 
 VMware Tanzu م��ن�����ش��ة 
�لإم����������ار�ت  ل���ل���م���ربجم���ني يف دول��������ة 
قوية  من�شة  �إىل  �ل��و���ش��ول  �إم��ك��ان��ي��ة 
�حلديثة  �لتطبيقات  و�إد�رة  لتطوير 
�ل�شحابية،  �حلو�شبة  ع��رب  و�ملبتكرة 
وير  �إم  يف  �أك���ادمي���ي���ة  ���ش��ت��ت��ي��ح  ب��ي��ن��م��ا 
�ل�شابة  للمو�هب  �ملعلومات  لتقنية 
�ك��ت�����ش��اب �مل���ه���ار�ت و�ل�����ش��ه��اد�ت �لتي 
يحتاجونها لإتقان �أ�شا�شيات �لرتميز 

وتطوير �لتطبيقات".
رئي�س  �إ���ش��م��اع��ي��ل  ���ش��ي��ف��ي  �أع������رب  و 
جمموعة "يال" �ملحدودة عن �شعادته 
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ل���ل���ذك���اء �ل����ش���ط���ن���اع���ي م����ن خ���الل 
�أن  "مقر �ملربجمني"، موؤكد�  مبادرة 
دعم  يف  �شي�شهم  �لبناء  �لتعاون  ه��ذ� 
�لدولة  يف  �ل��رق��م��ي  �لقت�شاد  ق��ط��اع 
�ملجموعة  ح�شور  وت��ع��زي��ز  جهة  م��ن 

و  �أخ���رى.  جهة  م��ن  و�قليميا  حمليا 
"يال"  �أن جم��م��وع��ة  �إ���ش��م��اع��ي��ل  �أك����د 
���ش��ت��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب م���ع ف��ري��ق "مقر 
 2022 ع������ام  خ������الل  �ملربجمني" 
�أهد�ف  لتحقيق  �لتالية  و�ل�����ش��ن��و�ت 
�لوطني  "�لربنامج  وخم�����رج�����ات 
�شاحب  �أط��ل��ق��ه  للمربجمني" �ل���ذي 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�إمكانياتها  مكتوم من خالل توظيف 
يف  �لتكنولوجية  وخرب�تها  �ملعرفية 

�إعد�د مربجمي �مل�شتقبل.
و �أكدت �شارلوت مارغو�س �ملدير �لعام 
– �ل�شرق �لأو�شط  ل�شركة يل و�ج��ن 
�لهدف  �شتتجاوز  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن 
�ألف   100 ج���ذب  يف  ح���ددت���ه  �ل����ذي 
�جلاذبة  �لبيئة  خ���الل  م��ن  م��ربم��ج، 
�ل��ت��ي متتلكها يف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة 
بع�س  �شياأتي  حيث  �ملجالت  خمتلف 
�أن  �إل  �ل��دول��ة،  �ملربجمني من خ��ارج 
د�خل  تدريبهم  �شيتلقون  غالبيتهم 
توؤكد  �مل��ن��ط��ل��ق  ه�����ذ�  �ل����دول����ة وم�����ن 
على  �أن���ه���ا   Le Wagon ���ش��رك��ة 
لتدريب  و�جل��اه��زي��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د  �أمت 
رحلة  يف  وتاأهيلهم  �ملوهوبني  ه��وؤلء 
جمالت  خمتلف  يف  م��ه��ار�ت��ه��م  ب��ن��اء 

�لربجمة.
�إىل  �لإم����ار�ت  دول��ة  و تطمح حكومة 
ن�شبة  يف  عامليا  �لأول  �مل��رك��ز  حتقيق 
ع��دد �مل��ربجم��ني م��ن ت��ع��د�د �ل�شكان، 
�لتكنولوجية  ب��امل��و�ه��ب  و�ل�شتثمار 
وبناء قدر�تها ومهار�تها �لتخ�ش�شية، 
لتطوير  لها  �لفر�س  �أف�شل  وتوفري 
�لأعمال و�إطالق �مل�شاريع و�لبتكار�ت 
�لقائمة  �لذكية  و�حل��ل��ول  و�ملنتجات 
تعزيز  ي�شهم يف  �ل��ربجم��ة، مب��ا  على 
�جلديدة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 

و�لنا�شئة.

جت�سيدا لتوجيهات حممد بن را�سد 

حكومة الإم�رات تطلق مقر املربجمني لتعزيز مفهوم جمتمع�ت الربجمة على امل�ستويني الوطني والع�ملي

�سرطة اأبوظبي ت�سبط 7873 خم�لفة عبور م�س�ة من غري الأم�كن املخ�س�سة خالل 2021

انطالق �سوق املحتوى الرم�س�ين الإلكرتوين بدورته الث�نية افرتا�سي�

•• اأبوظبي-وام:

للطريق  م�شاة  "عبور  خمالفة   7873 �أبوظبي  �شرطة  �شبطت 
بالإ�شار�ت  �للتز�م  وع��دم  لعبورهم  �ملخ�ش�شة  �لأماكن  غري  من 
�ل�شوئية " �لعام �ملا�شي 2021 باإمارة �أبوظبي معر�شني بذلك 

�أنف�شهم وم�شتخدمي �لطريق �لآخرين للخطر .
و دع��ت م��دي��ري��ة �مل���رور و�ل���دوري���ات �مل�����ش��اة �إىل ���ش��رورة �للتز�م 
�جل�شور  ��شتخد�م  و  لهم  �ملخ�ش�شة  �لأماكن  من  �لآم��ن  بالعبور 
�لتقاطعات  على  �ل�شوئية  �مل�����ش��اة  ب��اإ���ش��ار�ت  و�لل���ت���ز�م  و�لأن���ف���اق 

�ل�شوئية لتنظيم حركة �شري  �لإ�شار�ت  بالتز�من مع  �لتى تعمل 
�ملركبات.

يعترب  �ل��ذي  و  للطريق  �لع�شو�ئي  �لعبور  خطورة  من  ح��ذرت  و 
�مل�شاة  �لده�س وحثت  ح��و�دث  لوقوع  �لرئي�شية  �لأ�شباب  �أهم  من 
على �للتز�م بقو�عد �لعبور �ل�شحيحة للطريق و�لتاأكد من خلو 
�ل�شارع من �ملركبات. و �أكدت �أن �أمن و�شالمة �مل�شاة من �لأولويات 
لتح�شني  �مل�شتمرة  �جل��ه��ود  �إىل  م�����ش��رية  �مل��ه��م��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إن�شاء  نتيجتها  ك��ان  و�ل��ت��ي  للم�شاة  �مل��روري��ة،  �ل�شالمة  ���ش��روط 
وحت�شني  و�خلارجية  �لد�خلية  �لطرق  على  �جل�شور  من  �لعديد 

باإ�شار�ت �شوئية  �شطحية حمكومة  �إن�شاء ممر�ت  و  �مل�شاة  معابر 
يعزز  �ملختلفة مبا  �لطرق  �لأ���ش��و�ر على  بعمل  �لفجو�ت  و�إغ��الق 
من �شالمتهم . و حثت �ل�شائقني على �لنتباه حلركة عبور �مل�شاة 
على �لطرق و �للتز�م بخف�س �ل�شرعات موؤكدة �أن �أمن و�شالمة 
�مل�شاة تحُعد م�شوؤولية م�شرتكة بني �مل�شاة �أنف�شهم و�ل�شائقني على 
�لحتادي  و�مل��رور  �ل�شري  قانون  �أبوظبي  �شرطة  وتطبق  �لطرق. 
�مل����ادة رق���م 89 "�أ" ع���دم �ل���ت���ز�م �مل�����ش��اة ب��ال���ش��ار�ت �ل�����ش��وئ��ي��ة و 
"ب"عبور �مل�شاة للطريق من غري �لماكن �ملخ�ش�شة لعبورهم و 

خمالفتها �لغر�مة 400 درهم .

•• دبي- وام:

�ل��رم�����ش��اين �لإل���ك���رتوين يف دورت���ه �لثانية  �نطلق �م�����س ���ش��وق �مل��ح��ت��وى 
وي�شتمر يومني �فرت��شيا وتعد من�شة �شنوية خم�ش�شة مل�شرتي ومنتجي 
رم�شان  ل�شهر  �لرتفيهي  و�ملحتوى  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  �أن���و�ع  جميع 

�ملبارك.
و�ملهتمني  للمتخ�ش�شني  �لف��رت����ش��ي  �ل�����ش��وق  م��ن  �ل�����دورة  ه���ذه  ت��ق��دم 
باملجال فر�شة ذهبية لالطالع على �لرب�مج �حل�شرية لل�شهر �لف�شيل 

�ملحتوى  قطاع  يف  �ملهتمني  من  �لعديد  ��شتحو�ذها  على  يتناف�س  و�لتي 
�لبث  وتطبيقات  �لرب�مج  ومنتجي  تلفزيونية  حمطات  من  �لإلكرتوين 
�لإلكرتوين و�لتي لقت طلبا �شديد� وجناحا كبري� يف �لعامني �ملا�شيني.

موؤ�ش�شة  تنظمه  و�ل��ذي   - �لإلكرتوين  �لرم�شاين  �ملحتوى  �شوق  وي�شهد 
�إندك�س لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س �لع�شو يف �ندك�س �لقاب�شة - �هتماما 
 MNC �ملنطقة و منهم  �لإع��الم��ي��ة يف  �مل����و�د  �أب����رز ���ش��ن��اع  ك��ب��ري� م��ن 
�ل�شبكة  و  وروت���ان���ا  �مل��غ��رب��ي��ة   2M و  �لأن��دون��ي�����ش��ي��ة   Sky Vision
 Ary Digital و  �لرتكية   Kanal 7 و  �لأردن��ي��ة  �لعربية لالإعالم 

وزي  و�لتليفزيون  لالإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  و  �لباك�شتانية   Network
 Mi Media Internationalو �لإم��ار�ت��ي��ة   Vuclipو �ل��و�ن 

�لهند. من   Walt Disney Indiaملاليزية و�
ومن �شاأن هذ� �حلدث �أن يتيح �لفر�شة للمنتجني و�ملوزعني للتعرف على 
�أحدث �لرب�مج �إ�شافة �إىل تن�شيق وتطوير �ل�شر�كات �لبناءة مع خمتلف 
�لتلفزيونية و�لتعرف على �لزمالء يف �ملجال مما ي�شهل عملية  �لقنو�ت 
�شر�ء �ملحتوى و�لتن�شيق لإبر�م �ل�شفقات من خالل خدمة �لإجتماعات 

�مل�شبق حجزها.

وموزعي  منتجي  �أب���رز  �لإل��ك��رتوين  �لرم�شاين  �مل��ح��ت��وى  ���ش��وق  ي�شم  و 
 ZDFو �لرتكية   Blue Media مثل  و�ل��دويل  �لإقليمي  �ملحتوى 
و �مل��غ��رب��ي��ة   Image Factoryو �لأمل���ان���ي���ة   Enterprises

 Qeesh و   Kaband �إىل  بالإ�شافة  �ملاليزية   Media Prima
�لعربية �ملتحدة. �لإمار�ت  دولة  من   Productions

تاأتي هذه �لفعالية �شمن جهود �إندك�س وروؤيتها لتعزيز �حلر�ك �لإعالمي 
�أبو�با  يفتح  مثاليا  �إعالميا  �لإم��ار�ت مركز�  دول��ة  وتعترب  عامليا وحمليا 

لفر�س متعددة للتو��شل يف �ل�شوق �لإعالمي.

•• االمارات-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة، برقية تهنئة �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن 

طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة، وذلك مبنا�شبة ذكرى توليه مقاليد �حلكم.
و  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �ل�شارقة،  نائب حاكم 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة،  نائب حاكم 
�ل�شلطان  �إىل �شاحب �جلاللة  �ل�شارقة، برقيات تهنئة مماثلة  نائب حاكم 

هيثم بن طارق.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
بن  هيثم  �ل�شلطان  �جلاللة  �شاحب  �أخيه  �إىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 
طارق �آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى توليه مقاليد 

�حلكم.
و�أعرب �شموه عن متنياته ل�شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق بدو�م 
�لتوفيق و�ل�شد�د ملو��شلة م�شرية �لإجناز�ت ولل�شعب �لعماين �ل�شقيق دو�م 

�لرخاء و�لزدهار يف ظل قيادته �لر�شيدة.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
�إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  �لنعيمي  ر��شد  بن  نا�شر 

�شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �آل �شعيد.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ل�شلطان هيثم بن  �أخيه �شاحب �جلاللة  �إىل  حاكم �لفجرية برقية تهنئة 

طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى توليه مقاليد �حلكم.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 

برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق .
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �أم �لقيوين برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن 

طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى توليه مقاليد �حلكم.
�لقيوين  �أم  �ملعال ويل عهد  �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد  كما بعث �شمو 

برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق .

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان 
مان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى توليه مقاليد  هيثم بن طارق �شلطان عحُ

�حلكم.
و�لعافية  �ل�شحة  ب��دو�م  و�شادق متنياته  تهانيه  �شموه عن خال�س  و�أع��رب 
جل��الل��ة �ل�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب��ن ط����ارق، ق��ائ��د م�����ش��رية �ل��ن��ه�����ش��ة �مل��ت��ج��ددة يف 
مان باملزيد من �لرفعة و�لرخاء و�لزدهار حتت قيادته  �ل�شلطنة، ول�شعب عحُ
�حلكيمة وروؤيته �لطموحة. كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة ، برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة 

�ل�شلطان هيثم بن طارق.

احلك�م يهنئون �سلط�ن عم�ن بذكرى توليه مق�ليد احلكم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام: 

�لحتياطات  �تخاذ  �شرورة  �أهابت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديو�" باملتعاملني 
�أو  �أعطال  �أي  ح��دوث  لتجنب  �لأمطار  �ل�شرورية خالل مو�شم  �لإج���ر�ء�ت  و 

�نقطاعات د�خلية و�شمان �شالمة و��شتمر�رية �إمد�د�ت �لطاقة �لكهربائية.
وحثت �لهيئة متعامليها على زيارة موقعها �لإلكرتوين و�شفحاتها �لر�شمية 
على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي لالطالع على �لإر�شاد�ت و�لن�شائح �خلا�شة 

باملحافظة على ��شتقر�ر و�أمان �لإمد�د�ت.
للقيام  موؤهل  كهربائي  فني  بخدمات  �ل�شتعانة  �شرورة  �إىل  �لهيئة  �أ�شارت  و 
�لو�شالت  �أن ج��م��ي��ع  م��ن  د�ئ����م  ب�شكل  و�ل��ت��اأك��د  �ل���دوري���ة  �ل�����ش��ي��ان��ة  ب��اأع��م��ال 
�لكهربائية �خلارجية للمنزل و�للوحات �لكهربائية و�شندوق �لعد�د من �لنوع 

�ملقاوم للمياه ومعزولة ب�شكل جيد لتفادي �أي �نقطاع يف خدمات �لهيئة.
و توفر �لهيئة عرب "متجر ديو�" على تطبيقها �لذكي �أ�شماء مزودي �خلدمات 
�لفنية ممن ميكن للمتعاملني �لتو��شل معهم يف حال وجود �أعطال د�خلية يف 
و��شتبد�ل زجاج عد�د  باإحكام  �لكهربائية  �للوحات  �إغالق  �إىل  و دعت  �ملبنى.. 

�لكهرباء يف حال تعر�شه للك�شر و�إغالق جميع �لفتحات يف خطوط �لأنابيب 
�لكهربائي"  "�لتفريغ  كابالت  وتفقد  �ملبنى  �شطح  على  �ملوجودة  �لكهربائية 

ل�شمان ��شتمر�رية �إمد�د�ت �لطاقة �لكهربائية ب�شكل م�شتقر و�آمن.
ط��ارئ��ة.. وميكن  فنية  ب��الغ��ات  991 لأي  �ل��ط��و�رئ  رق��م  �لهيئة  و تخ�ش�س 
و��شتمر�رية  �ل�شالمة  ب�شمان  �خلا�شة  و�لن�شائح  �لإر���ش��اد�ت  على  �لط��الع 
https:// :ل��ر�ب��ط� م��ن خ��الل  �لأم��ط��ار  �لكهرباء خ��الل مو�شم  �إم����د�د�ت 

.www.dewa.gov.ae/rain
و تلتزم �لهيئة باإعد�د خطط ��شتباقية ل�شمان توفري جميع خدماتها وفق �أعلى 
�لهيئة وتطويرها  و�أ�شهمت مرونة  و�لتو�فرية و�لعتمادية..  �لكفاءة  معايري 
للتغيري�ت يف متكينها من  و�ل�شتعد�د  باملخاطر  �لتنبوؤ  لقدر�تها على  �لد�ئم 
�أف�شل �لنتائج �لعاملية يف معدل �نقطاع �لكهرباء لكل م�شرتك �شنويا  حتقيق 
 15 مع  2020 مقارنة  عام  للم�شرتك يف  �نقطاع  دقيقة   1.66 بلغ  و�ل��ذي 

دقيقة م�شجلة لدى نخبة �شركات �لكهرباء يف دول �لحتاد �لأوروبي.
كما متكنت �لهيئة من خف�س �لفاقد يف �شبكات �ملياه �إىل %5.1 يف 2020 

مقارنة مع %15 يف �أمريكا �ل�شمالية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت د�ئرة �لبلديات و�لنقل متمثلة 
مب��رك��ز �ل��ن��ق��ل �مل��ت��ك��ام��ل، ع��ن تطوير 
�ل�شكان  مو�قف  ت�شريح  طلب  خدمة 
يف �إمارة �أبوظبي، بهدف توفري �لوقت 
توفري  �شيتم  حيث  �ملتعاملني،  على 
على  �ل�شكان  مو�قف  ت�شاريح  خدمة 
مل���ن�������ش���ة درب  �لإل�������ك�������رتوين  �مل�����وق�����ع 
  https://darb.itc.gov.ae

وتطبيق درب �لذكي.
كن �خلدمة بخ�شائ�شها �جلديدة  ومتحُ
�ملتعاملني من تقدمي طلبات ت�شاريح 
مو�قف �ل�شكان، �أو جتديد �لت�شاريح 
�أو �لتي �شارفت على �لنتهاء  �ملنتهية 
�حلاجة  دون  وم���رون���ة،  ���ش��رع��ة  ب��ك��ل 
وثائق،  �أو  م�شتند�ت  �أي  حتميل  �إىل 
بالإ�شافة �إىل �إمكانية طلب تغيري �أو 
ت�شاريح  يف  �ل��و�ردة  �ملعلومات  تعديل 
على  مبا�شرة  �ملفعول،  �شارية  مو�قف 
"درب"  مل��ن�����ش��ة  �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع 
طلب  م���ث���ل  �ل����ذك����ي،  درب  وت��ط��ب��ي��ق 
ت��ع��دي��ل �ل��ت�����ش��ري��ح ع��ل��ى �مل���رك���ب���ة �أو 

معلومات �ل�شكن.
�لبلديات  د�ئ�������رة  م����ن  ك����ل  وع���م���ل���ت 
على  �ملتكامل  �لنقل  وم��رك��ز  و�ل��ن��ق��ل 
لتحُقدم  �خلدمة  عملية  هند�شة  �إع��ادة 
للمتعاملني بتقنية ب�شيطة تعتمد على 
توفري �لوقت، كجزء من ��شرت�تيجية 
و�ل��ن��ق��ل يف تطوير  �ل��ب��ل��دي��ات  د�ئ����رة 
خ��دم��ات��ه��ا رق��م��ي��اً م���ع �ل��رتك��ي��ز على 

�ل�شرعة و�لدقة يف �إجناز �خلدمة عرب 
قنو�ت خمتلفة، بالإ�شافة �إىل تكامل 
بيانات  ل��ت��وف��ري  �لأن���ظ���م���ة  وت���ر�ب���ط 
ت�شريح  بطلبات  �خلا�شة  �مل�شتند�ت 
�أو  �مل��و�ق��ف مثل عقد �لي��ج��ار �مل��وث��ق 
�ملركبة  رخ�شة  �أو  �لإمار�تية،  �لهوية 
على  لتحميلها  �حلاجة  دون  مبا�شرًة 
خطو�ت  عدد  وتقليل  "درب"،  من�شة 

ل��ت�����ش��ب��ح خطوة  �ل����ر�����ش����وم  ت�������ش���دي���د 
و�حدة بدًل من خطوتني لدفع ر�شوم 
�خل���دم���ة و�مل��خ��ال��ف��ات �مل��رتت��ب��ة على 
�ملركبة �إن وجدت. وبدوره �أ�شار مركز 
�إ�شد�ر  �شيتم  �أن��ه  �إىل  �ملتكامل  �لنقل 
�ل��ت��ق��دمي على  ف���ور  �مل��و�ق��ف  ت�شريح 
�خلدمة وت�شديد �لر�شوم يف حال عدم 
وجود  ح��ال  ويف  خمالفات،  �أي  وج��ود 

�ملتعاملني  على  يتعني  خمالفات؛  �أي 
للح�شول  �لت�شريح  ر�شوم  مع  دفعها 
بعدها  يتم  مبا�شرة.  �لت�شريح  على 
�إ�شد�ر  عملية  بنجاح  �ملتعامل  �إ�شعار 
وحتديث  ف�����وري  ب�����ش��ك��ل  �ل��ت�����ش��ري��ح 
�ل��ن��ظ��ام، ل��ي��ع��م��ل ف��ري��ق �ل���دع���م على 
�لتحقق من �ملعلومات خالل 14 يوم 

من تاريخ �إ�شد�ر �لت�شريح.
�ل�شتعالم  �إم��ك��ان��ي��ة  �مل��رك��ز  �أت���اح  كما 
�ملرتتبة على  ودفع خمالفات مو�قف 
مركبات �لأفر�د �أو �ملن�شاآت من خالل 
ودفع  ت�شديدها  وميكن  درب  من�شة 
ق��ي��م��ت��ه��ا �لج��م��ال��ي��ة ب��ع��م��ل��ي��ة و�ح���دة 
�حت�شاب  ي��ت��م  ف��ي��م��ا  ���ش��ه��ول��ة،  وب���ك���ل 
قيمتها  م��ن   25% م���ق���د�ره  خ�����ش��م 
�لج��م��ال��ي��ة �إذ� مت �ل��دف��ع خ��الل 30 
يوم من تاريخ �إ�شد�رها. هذ� وتحَُطبق 
�����ش����روط ه�����ذه �خل����دم����ة ع���ل���ى كافة 
�أبوظبي،  �إم�����ارة  يف  �ل��ع��ام��ة  �مل���و�ق���ف 
�خلا�شة  �لتفا�شيل  جميع  وت��ت��وف��ر 
بها مبا فيها �لر�شوم و�لغر�مات على 
"درب"  مل��ن�����ش��ة  �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع 

وتطبيق درب �لذكي.
�جلدير بالذكر �أن نظام �إد�رة �ملو�قف 
�إىل  يهدف  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �لعامة 
للمو�قف  �لأمثل  �ل�شتخد�م  حتقيق 
�لعامة، و�لق�شاء على ظاهرة �لوقوف 
�حلركة  �ن�شيابية  وتعزيز  �لع�شو�ئي، 
�لعام  �ملظهر  على  و�حلفاظ  �ملرورية، 
ملدن �لإمارة و�شو�رعها، وجعل �لطرق 

�أكر �أماناً و�شالمة.

•• عجمان-وام:

كافة �جلهات �حلكومية  �إىل  تعميماً  بعجمان  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �أ�شدرت 
يف  ك��ورون��ا  كوفيد19-  جائحة  �شد  �لح��رت�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت  حتديث  ب�شاأن 

حكومة عجمان يعمل به �عتبار�ً من تاريخه.
و ن�س �لتعميم �لذي ياأتي متا�شياً مع توجهات حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف �لت�شدي للجائحة، و�حلد من تد�عياتها، على �شرورة �لتز�م كافة 

�جلهات �حلكومية بتحديث �إجر�ء�ت �لتعامل مع �حلالت �ملخالطة.
و �أ�شار �لتعميم �إىل �أن مدة �حلجر �ل�شحي للموظف �ملخالط تكون �شبعة �أيام 
حال  ويف  م�شتقباًل،  �لدولة  يف  �ملخت�شة  �ل�شلطات  تقررها  �أخ��رى  مدة  �أي  �أو 
نظام  بتطبيق  �حلكومية  �جلهة  تقوم  بعد  عن  للعمل  قابلة  �لوظيفة  كانت 
�لعمل عن بعد على �ملوظف �ملخالط يف �ملرة �لأوىل ويف حال تكر�ر �ملخالطة 
تعترب فرتة �حلجر �إجازة �شنوية �أو �إجازة بدون ر�تب �إن مل يكن لديه ر�شيد، 
وي�شتثنى من تطبيق حكم تكر�ر �ملخالطة حالت �ملخالطة �لتي تتم يف مقر 
�لعمل �أو خمالطة �حلالت �ملوؤكدة لالأقارب حتى �لدرجة �لأوىل، على �أن يتم 
�إفادة  �أو  بتقرير  للجهة �حلكومية  �ملوظف  تزويد  �ملخالطة من خالل  �ثبات 

طبية من �جلهات �ملخت�شة بالدولة تو�شح وقت ومدة �حلجر �ملقررة.
�حلكومية  للجهات  يجوز  �أن��ه  �لتعميم  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رة  �أو�شحت  و 
غري  �ملوظفني  ب�شاأن  �لإ�شرت�شادي  و�جل��ز�ء�ت  �ملخالفات  بجدول  �ل�شتئنا�س 
�مللتزمني بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �شد جائحة كوفيد19- ، حيث حدد �لتعميم 
�أن��و�ع �ملخالفات و �جل��ز�ء�ت �ملرتتبة عليها يف حال �لتكر�ر. و تت�شمن ثمان 
خمالفات ، وهي خمالفة عدم �للتز�م بارتد�ء �لكمامات �لطبية يف مقار �لعمل 
وفقاً لالإجر�ء�ت �ل�شحية �ملعمول بها، وخمالفة م�شافحة �ملوظف لالآخرين 
يف �لعمل يف ظل �لج��ر�ء�ت �لحرت�زية، وخمالفة جتمع عدد من �ملوظفني 
�لإر���ش��اد�ت من  وف��ق  �لجتماعي  �لتباعد  �شروط  دون حتقيق  �لعمل  يف مقر 
�جلهات �ملخت�شة ، حيث يرتتب على �ملخالفات �ل�شابقة ثالث ج��ز�ء�ت، ففي 
�ملرة �لأوىل يكون �نذ�ر�ً خطياً، و يف حال �لتكر�ر يف �ملرة �لثانية �خل�شم يوماً 

و�حد�ً من �لر�تب �لأ�شا�شي، و يكون �جلز�ء يف �ملرة �لثالثة �خل�شم ثالثة �أيام 
من �لر�تب �لأ�شا�شي.

�لإ�شابة بفريو�س  ��شتباه يف  وج��ود  �لعمل يف ظل  ملقر  �أم��ا خمالفة �حل�شور 
19، فيرتتب   - �أع��ر����س كوفيد  �أو يف ح��ال وج��ود عار�س من   19  - كوفيد 
عليه يف �ملرة �لأوىل �خل�شم ثالثة �أيام من �لر�تب �لأ�شا�شي، و يف �ملرة �لثانية 
�خل�شم خم�شة �أيام من �لر�تب �لأ�شا�شي، و يف �ملرة �لثالثة �خل�شم ع�شرة �أيام 

من �لر�تب �لأ�شا�شي.
�لتز�م  على  ب��الإ���ش��ر�ف  �ملبا�شر  �مل�����ش��وؤول  �ل��ت��ز�م  ع��دم  وي��رتت��ب على خمالفة 
موظفيه �أو �ملتعاملني بتنفيذ �لإجر�ء�ت �لحرت�زية د�خل مقر �لعمل، �إنذ�ر�ً 
�ملرة  �لأ�شا�شي يف  �ل��ر�ت��ب  م��ن  و�ح���د�ً  ي��وم��اً  و�خل�شم  �لأوىل،  �مل��رة  يف  خطياً 

�لثانية، و �ملرة �لثالثة �خل�شم ثالثة �أيام من �لر�تب �لأ�شا�شي.
وخ�شم  �لأوىل،  �مل��رة  يف  �لأ�شا�شي  �ل��ر�ت��ب  من  و�ح���د�ً  يوماً  �خل�شم  يتم  كما 
�أي��ام من �لر�تب �لأ�شا�شي يف حال  �أي��ام يف �ملرة �لثانية، وخ�شم خم�شة  ثالثة 
عدم �إخطار �ملوظف جلهة �لعمل مبخالطته ل�شخ�س م�شاب بفريو�س بكوفيد 
�ملرور  على  باملحافظة  �لل��ت��ز�م  ع��دم  ح��ال  يف  و  �ملخالطة،  ث��ب��وت  عند   -19
�لأخ�شر يف تطبيق �حل�شن وفق �ل�شرت�طات �ملعمول بها يف حكومة عجمان، 
�ملخت�شة  �ل�شادرة عن �جلهات  بالتعاميم و�لأدل��ة  �لعمل  �أثناء  �لتقّيد  و عدم 
يف �لدولة �أو �لإمارة ب�شاأن تنظيم �لإجر�ء�ت �لحرت�زية مبا يحد من �نت�شار 

�لأوبئة.
�مل��و�رد �لب�شرية باجلهات  �مل��و�رد �لب�شرية على جميع وح��د�ت  �أك��دت د�ئ��رة  و 
�حل�شول  من  موظفيها  متكني  ب�شاأن  معها  �لتن�شيق  �شرورة  على  �حلكومية 
بهذ�  حكومية  جهة  لكل  �ملعتمدة  للجد�ول  وفقاً  �ملجانية  �لفحو�شات  على 
�ل�شاأن. و �أ�شارت �إىل ��شتمر�ر �لعمل بكافة �لتعاميم �ل�شادرة �شابقاً عن د�ئرة 
�ملو�رد �لب�شرية ب�شاأن �لعمل عن بعد مبا ل يتعار�س مع �أحكام هذ� �لتعميم ، 
موؤكدة ��شتعد�دها لتقدمي �لدعم �لفني �لالزم لتمكني وحد�ت �ملو�رد �لب�شرية 
يف �جلهات �حلكومية من تطبيق �لأحكام و�لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لو�ردة يف هذ� 

�لتعميم.

•• ال�شارقة -وام: 

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  نائب حاكم  �لعهد 
�أم�س  ���ش��ب��اح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ملجل�س 
�ل�شيخ  �شمو  وب��ح�����ش��ور  �ل��ث��الث��اء 
�شلطان  ب���ن  �أح���م���د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع 
�ل�����ش��ارق��ة، وذل����ك يف م��ك��ت��ب �شمو 

�حلاكم.
�جتماعه  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  ب��ح��ث 
�ملدرجة  �ملو�شوعات  جمموعة من 
على جدول �أعماله، و�تخذ حيالها 
م�شلحة  يف  ت�شب  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لعمل  �لإم���ارة من خ��الل تطوير 
باأف�شل  �لإم����ارة  �حل��ك��وم��ي ورف���د 
خمتلف  يف  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  �ل����ب����ن����ى 

�ملجالت.
و����ش��ت��م��ر�ر�ً جل��ه��وده يف دع��م رو�د 
�ملو�طنني  م��ن  �ل�����ش��ب��اب  �لأع���م���ال 
جتارية  م�������ش���روع���ات  ل��ت��اأ���ش��ي�����س 
وتعزز  �ملنا�شب  �لدخل  لهم  حتقق 
وتدعم  �لأعمال،  يف  خرب�تهم  من 
�عتمد  �لق����ت���������ش����ادي،  �ل���������ش����وق 
"حا�شنة  �إن�����ش��اء  م��ق��رتح  �ملجل�س 
تهدف  �ل��ت��ي  �لفرت��شية"،  رو�د 
�إمارة  �لأع��م��ال يف  بيئة  تعزيز  �إىل 
�ل�شباب  �ل�شارقة من خالل جذب 
�ل��ط��الب وخريجي  �ل��ط��م��وح م��ن 

مع  �لأع�����م�����ال  ورو�د  �جل���ام���ع���ات 
توفري �لت�شهيالت �لتي ت�شاعدهم 
�ل�شتثمار  جم����الت  يف  ل��ل��دخ��ول 

و�لعمل �حلر.
و�شت�شهم �حلا�شنة �لفرت��شية يف 
تقليل �لتكاليف على رو�د �لأعمال 
لبع�س �لأن�شطة �لتي ل ت�شتدعي 
وجود مقار لالأن�شطة �لقت�شادية 
ول �لتفتي�س �مليد�ين، مع ��شتمر�ر 
تطبيق �ل�شرت�طات �لأخرى �لتي 
ت��ع��زز م��ن �خل��دم��ات �ملقدمة وفق 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ملعايري 

و�لقانونية وغريها.
ون���اق�������س �مل��ج��ل�����س جم��م��وع��ة من 
بيئة  ت���ط���وي���ر  ح�����ول  �مل���ق���رتح���ات 
�لأعمال يف قطاع �ل�شفر و�ل�شياحة 
مبا يتنا�شب مع خمتلف �لظروف 

�آل���ي���ات مرنة  و�لأزم��������ات، وو����ش���ع 
�لقطاعات  ب���ني  �ل����ت����و�زن  حت��ق��ق 

وتعزز من تناف�شيتها.
�ملقرتحات  بدر��شة  �ملجل�س  ووجه 
�ملعنية  �جل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ي�شهم  قانوين  �إطار  وفق  وو�شعها 
�لت�شريعية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر  يف 

لقطاع �ل�شفر و�ل�شياحة.
تقرير  ع����ل����ى  �مل���ج���ل�������س  و�ط�����ل�����ع 
ح���ول �إع�����ادة ه��ن��د���ش��ة �لج�����ر�ء�ت 
لرت�خي�س �لبناء يف �إمارة �ل�شارقة 
من خالل �لربط �للكرتوين بني 
لت�شهيل  ذ�ت �لخت�شا�س  �جلهات 
�لإج�������ر�ء�ت، وت��ق��ل��ي��ل زم���ن �إجناز 
�خل���دم���ة، وت��ع��زي��ز �ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
و�ل�شتفادة  �حل��ك��وم��ي��ة،  �جل��ه��ات 

من �لتقنيات �حلديثة.

�ل��ت��ق��ري��ر م��ر�ح��ل تقييم  وت���ن���اول 
�ملقرتحة،  و�حل����ل����ول  �خل����دم����ات 
و�لتي طبقت منها �ملرحلة �لأوىل 
تر�خي�س  �إجن���از  خدمة  بتقلي�س 
عمل  �أي����ام   6 �إىل  �ل�شكني  �ل��ب��ن��اء 
و�حدة  خ��دم��ة  رح��ل��ة  ت�شمل  فقط 
�ملخت�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  يف 
و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئ���رة  وه��ي 
�ل�شارقة  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  وه��ي��ئ��ة 
�ل�����ش��ارق��ة. و�أثنى  وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
�ملبذولة  �جل���ه���ود  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س 
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  ق���ب���ل  م�����ن 
�لتحول  ودع��م  �خلدمات  لتطوير 
�لربط  تنفيذ  خ��الل  من  �لرقمي 
�لإلكرتوين بني �جلهات ومر�جعة 
هيكلتها  و�إع������ادة  �خل���دم���ات  ���ش��ري 

وتطوير م�شتو�ها.

بهدف دعم عملية التحول الرقمي وتوفري الوقت واجلهد على املتعاملني

دائرة البلدي�ت والنقل تطور خدمة ت�سريح مواقف ال�سك�ن وتوفره� على من�سة درب

دائرة املوارد الب�سرية بعجم�ن حتدث الإجراءات 
الحرتازية �سد ج�ئحة كوفيد-19 

ويل عهد ال�س�رقة يرتاأ�س اجتم�ع املجل�س التنفيذي

•• الريا�س -وام:

�لعمومية  للجمعية   48 �ل���  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  �أم�����س  �ل��ري��ا���س  �نطلقت يف 
�لأنباء  وكالة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  "فانا"  �لعربية  �لأن��ب��اء  وك��الت  لحت��اد 
�ل�شعودية )و��س( على مدى يومني مب�شاركة �أ�شحاب �ملعايل و �ل�شعادة 

روؤ�شاء �لوكالت �لأع�شاء بالحتاد.
ميثل وكالة �أنباء �لإمار�ت " و�م " يف �ملوؤمتر �لذي يعقد حتت �شعار "دور 
�حلمادي  ح�شن  �أحمد   .. �لز�ئفة"  لالأخبار  �لت�شدي  يف  �لأن��ب��اء  وكالة 
بهذه  �أك��د  �ل��ذي  و  ب��الإن��اب��ة  �مل�شاندة  �لتنفيذي لقطاع �خل��دم��ات  �مل��دي��ر 
و  �شاأنه دعم م�شرية �لحت��اد  �ملوؤمتر يف بحث كل ما من  �أهمية  �ملنا�شبة 

�لإعالم  يعزز من منظومة  ما  �أجلها  �أن�شىء من  �لتي  ب��اأدو�ره  �لنهو�س 
لالأقطار  �لإزده���ار  وحتقيق  �ل�شاملة  �لتنمية  �أغ��ر����س  خدمة  و  �لعربي 
�أحد �لأدو�ت �لفاعلة �لتي حتفز على �لنهو�س  �لعربية بو�شف �لإع��الم 

باملجتمعات ورقيها.
�آل عقر�ن رئي�س وكالة  �مل��وؤمت��ر رح��ب فهد بن ح�شن  �أع��م��ال  بد�ية  و يف 
�لأنباء �ل�شعودية بامل�شاركني يف �ملوؤمتر متمنيا �أن ت�شهم خمرجاته و جهود 
�ل��دورة �ل�شابقة  �لأع�شاء يف دعم م�شرية �لحت��اد.. و ثمن جهود رئي�س 
لحتاد وكالت �لأنباء �لعربية، �ملدير �لعام رئي�س �لتحرير لوكالة �لأنباء 
�لعمانية �إبر�هيم بن زهر�ن �لعزري وما قدمه خالل �لفرتة �ملا�شية يف 

�شبيل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني وكالت �لأنباء �لأع�شاء.

و �أكد �آل عقر�ن �أن �لتحولت يف �مل�شهد �لإعالمي �لتي تفر�شها �لو�شائل 
�شرورة  �لحت��اد  يف  �لأع�شاء  على  حتتم  �لإعالمية  �لر�شائل  وم�شامني 
ن�شاطات  خمتلف  يف  �ملهني  و  �لعملي  باجلانب  و�لنهو�س  �لعمل  تطوير 
�لحت��اد، م�شدد� على �شرورة حت�شني �ل�شورة �لذهنية لالحتاد وكذلك 
ح�شوره على �مل�شتوى �لعاملي.. و�أبدى تطلعه لأن تكون قر�ر�ت وتو�شيات 

�ملوؤمتر نقطة �نطالقة ملرحلة جديدة تو�كب ظروف �ملرحلة.
�لعمانية  �لأن��ب��اء  لوكالة  �لتحرير  رئي�س  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�ملدرجة  �مل�شرتكة  �لرب�مج  تنفيذ  مو��شلة  عرب  �لحت��اد  �أع�شاء  بجهود 
لتحقيق  �لحت���اد  ج��ه��ود  ع��زز  م��ا  �ل�شابقة  �لج��ت��م��اع��ات  تو�شيات  �شمن 
�لأهد�ف و �لغايات �لتي ت�شهم يف �لرتقاء مب�شتوى �لتعاون بني �لوكالت 

�لإع���الم لحت��اد وكالت  ب���وز�رة  �ل�شلطنة ممثلة  " م��وؤك��د�  "فانا  �أع�شاء 
�لأنباء �لعربية.

�لأعمال  ج��دول  على  �ملدرجة  �ملو�شوعات   .. �ملوؤمتر  يف  �مل�شاركون  ناق�س 
�لأد�ء  تطوير  �شبل  جانب  �إىل  وتنظيميا  مهنيا  �لحت���اد  بعمل  �ملتعلقة 
�لإعالمية  �ل�شاحة  �لأع�شاء وتعزيز ح�شورها على  للوكالت  �لإعالمي 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  خ��الل  �لحت���اد  ن�شاطات  ��شتعر��س  على  ع��الوة  �لدولية 

وبرنامج عمل 2022.
و�شيتم خالل �ملوؤمتر �نتخاب رئي�س �لحتاد و نائبني للرئي�س و �أع�شاء 
�لفائزة  �ل��وك��الت  �ل��ع��ام، و�لإع����الن ع��ن  �لعامة و�لأم���ني  �لأم��ان��ة  هيئة 

بجائزتي �لحتاد لأح�شن تقرير و�شورة.

وك�لة اأنب�ء الإم�رات ت�س�رك يف اأعم�ل املوؤمتر الـ 48 لحت�د وك�لت الأنب�ء العربية ب�لري��س

ديوا تدعو اإىل اتخ�ذ الحتي�ط�ت الالزمة للمح�فظة 
على ا�ستمرار اإمدادات الكهرب�ء خالل مو�سم الأمط�ر

emiratesislamic.ae

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعالم السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة 
وذلك للفترة من يوم ا�ربعاء الموافق 12 يناير 2022 إلى يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022، ولكل 

شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس 
بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة عبر البريد االلكتروني hamadk@emiratesnbd.com على أن 

يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو 
تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة:

عدد ا�عضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس ا�دارة (7) أعضاء.  .1

سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة مفتوحًا لمدة  (10)  أيام من تاريخ هذا االعالن وفقا   .2
لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل 

حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديالته من قت �خر.

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ا�دارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم   .3
بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 

(3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام ا�ساسي 
للشركة وتعديالته من قت �خر.

يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم   .4
(3/ر.م) لسنة 2020 وتعديالته من قت �خر.

ال يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.  .5

يرجى العلم بأن الترشيحات خاضعة لموافقة المصرف المركزي.  .6

لن يتم قبول اي طلب بعد غلق باب الترشح.  .7

ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة ا�عالنات الموجودة   .8
بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية 

www.emiratesislamic.ae بتاريخ 21 فبراير 2022.

سيتم موافاة هيئة ا�وراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.  .9

مصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع
ا�عالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرّخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.
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اأخبـار الإمـارات

توؤكد على اأهمية املوؤ�س�سة الرتبوية يف احلماية من التطرف

تريندز ي�سدر درا�سة بعنوان احلل الرتبوي وحم�ية الن��سئة من التطرف
•• ابوظبي-الفجر:

حما�شر�ت  �أور�ق  �شل�شلة  �شمن 
للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  �أ�����ش����در 
و�ل�شت�شار�ت در��شته �لأوىل حتت 
وحماية  �ل��رتب��وي  "�حلل  ع��ن��و�ن 
�أعدها  �لتطرف"،  م��ن  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
�لأ�شتاذ  �لطريقي  �أن�����س  �ل��دك��ت��ور 
�حلديثة  �حل�������ش���ارة  يف  �مل�����ش��اع��د 

باجلامعة �لتون�شية.
وتناولت �لدر��شة تعريف �لتطرف 
ل  تفكري  منطق  �أن���ه  �إىل  م�شرية 

و�شناعة  �ليومية،  �مل�شكالت  ح��ل 
للتعاي�س  �ل�����ش��ام��ن��ة  �لت���ف���اق���ات 
�جل��م��اع��ي، وج��ع��ل �ل��رتب��ي��ة هدفاً 
�أ�شا�شياً لتلقي �ملعرفة، �شو�ء �أكانت 
مع  �أخ��الق��ي��ة،  �أم  دينية  �أم  علمية 
�لأخذ باحل�شبان �أهد�ف �لتهذيب 

و�لتكوين و�لتثقيف. 
�لناجع  �حل������ل  �أن  و�أو������ش�����ح�����ت 
�لتطرف  م��ن  �ل�����ش��ب��اب  لتح�شني 
تربوي خال�س، باعتبار �أن �حللول 
�لأمنية ميكن �أن حتا�شر �لتطرف، 
لكنها ل متنع �ل�شباب من �لدخول 

ه���و ك��ائ��ن ي��ت��اأق��ل��م ب��ا���ش��ت��م��ر�ر مع 
ما  مبقت�شى  ويت�شرف  حميطه، 
�ليومية  حياته  يف  م��ا  على  ي��ط��ر�أ 

من �أحد�ث. 
�ل��در����ش��ة تقدمي مفهوم  وح��اول��ت 
مطلوب  ذه��ن��ي  كموقف  �لتو��شع 
ملنطق  ج����دي����د�ً  ����ش���رط���اً  ب��و���ش��ف��ه 
لتح�شني  طريق  �أه��م  يعد  تفكري 
�لنا�شئة �شد �لتطرف، مو�شحة �أن 
�لنا�شئة  مهمة تر�شيخه يف نفو�س 
�إىل  م��وك��ول��ة  �ملجتمع  تفكري  ويف 
يتوجب  �ل��ت��ي  �ل��رتب��وي��ة  �ملوؤ�ش�شة 

يقبل باحللول �لو�شطى يف تعريفه 
�أن  �إىل  و�أ�شارت  و�خلطاأ،  لل�شو�ب 
�لدور �ملوكول للموؤ�ش�شة �لرتبوية، 
ه���و ت��رب��ي��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ة ع��ل��ى مرونة 
�لتفكري، مبعنى �أن تخلق يف �لفرد 
لتعديل  �مل�شتمر  �ل���ش��ت��ع��د�د  ه���ذ� 

مو�قفه. 
وذكرت �لدر��شة �أن هذ� �ل�شتعد�د 
�آمن  �إذ�  �إل  يتحقق  �أن  مي��ك��ن  ل 
وهي  ن�شبية،  �حلقيقة  ب��اأن  �ل��ف��رد 
لنهائية،  م��رح��ل��ي��ة  و�أن���ه���ا  ذ�ت���ي���ة، 
�إمنا  ب��احل��ق��ائ��ق،  ي��ع��ي�����س  و�أن�����ه ل 

�لنا�شئة  ذه��ن  يف  ��دخ��ل  تحُ �أن  عليها 
�لإميان باأن �لهدف من �ملعرفة هو 
رحلة  و�أن  �لعي�س،  مهارة  �كت�شاب 
�لتح�شيل ل تنتهي ماد�م �لإن�شان 
يعي�س، و�أنه وحده �لتو��شع �لذي 
تفادي  على  يحِمله  �أن  �ملمكن  من 
�لوهم بامتالك �حلقيقة و�ملعرفة، 
ويجعله يوؤمن باأن ما يعرفه يبقى 

د�ئماً قلياًل.
�شروط  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  و�أ���ش��ارت 
�لقدرة  يف  تتمثل  �ل�شليمة  �حلياة 
كفاءة  و�م����ت����الك  �ل���ت���اأق���ل���م،  ع��ل��ى 

�إىل  �لدر��شة  وخل�شت  �ملتطرفة. 
�ل�شباب  ع��ن��د  حينئذ  م��ف��ر  ل  �أن���ه 
م��ن �ل��ع��ي�����س يف �ن��ف��ت��اح د�ئ����م على 

�إىل �ملو�قع �لإلكرتونية، ومن�شات 
�ملحتوى  وت�������ش���ف���ح  �ل����ت����و������ش����ل، 
�لتيار�ت  ت��ب��ث��ه  �ل�����ذي  �مل�������ش���م���وم، 

�أن يعرفوه يف كل حلظة  ما ميكن 
يح�شنو�  �أن  وه��ك��ذ� ميكن  وح��ني، 

�أنف�شهم من �لتطرف.

فتح ب�ب الرت�سح للدورة الـ 15 من اجل�ئزة العربية للم�سوؤولية الجتم�عية للموؤ�س�س�ت
•• دبي -وام:

�أعلنت �ل�شبكة �لعربية للم�شوؤولية �لإجتماعية للموؤ�ش�شات عن فتح باب 
�لإجتماعية  للم�شوؤولية  �لعربية  �جلائزة  من   15 �ل���  للدورة  �لرت�شح 
�لأول  �أم�����س  دب��ي  يف  عقدته  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  وذل��ك  للموؤ�ش�شات، 

بح�شور لفيف من و�شائل �لإعالم �ملحلية و �لعاملية.
و قالت حبيبة �ملرع�شي �لرئي�س و �ملدير �لتنفيذي لل�شبكة - يف كلمتها 
خالل �ملوؤمتر - �أثبتت �جلائزة نف�شها كاأكر �جلو�ئز �شر�مة و ��شتح�شاًنا 
�أقوى �ملبادئ �لتوجيهية و  من نوعها يف �ملنطقة، حيث عمدت �إىل دمج 
�لأطر �لدولية و تنفيذها يف �ملنطقة �لعربية و �شد �لفجوة بني �لنظرية 

و �لتطبيق، وعلى �متد�د �لدور�ت �ل� 14 �ملا�شية، تلقت �ل�شبكة 1،319 
طلب م�شاركة من 1،236 منظمة من 14 دولة يف �لعامل �لعربي، من 

�أعمال. قطاع  و  �شناعة   43
15 فئة، حيث  �أنه �شيتم تقدمي �جلائزة هذ� �لعام �شمن  �إىل  �أ�شارت  و 
ميكن للموؤ�ش�شة �مل�شاركة يف �لفئة �لتي تنا�شب و�شفها و �أن�شطتها، وهي 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  و�إد�ر�ت/  �ل�شغرية،  �لعام  �لقطاع  موؤ�ش�شات   / �إد�ر�ت 
و�لأعمال  �لكبرية،  �لعام  �لقطاع  موؤ�ش�شات  و�إد�ر�ت/  �ملتو�شطة،  �لعام 
�لتجارية  و�لأع��م��ال  �ملتو�شطة،  �لتجارية  و�لأع��م��ال  �لكبرية،  �لتجارية 
�لإجتماعية،  و�ملوؤ�ش�شات  �ملالية،  و�خلدمات  �لطاقة،  وقطاع  �ل�شغرية، 
�أف�شل  و  �ل�شحية  �لرعاية  و قطاع  �ل�شيافة  �لإن�شاء�ت، وقطاع  وقطاع 

�لتعاون / و  �ل�شر�كات  و  �ل�شيار�ت  و قطاع  �لتجارية �جلديدة  �لأعمال 
�مل�شاريع / �لرب�مج / �ملبادر�ت/.

و �أ���ش��اف��ت �أن���ه مت خ��الل �ل����دورة �حل��ال��ي��ة �إ���ش��اف��ة ث��الث ف��ئ��ات جديدة 
مت  وق��د  �لكيان  حجم  على  بناًء  �لعام،  �لقطاع  من  �ملتقدمني  ت�شتهدف 
�إجر�ء هذ� �لتعزيز بق�شد �شمان �ملناف�شة �لعادلة بني خمتلف �لهيئات و 
�لإد�ر�ت �حلكومية. و دعت حبيبة �ملرع�شي جميع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و 
�خلا�شة و �مل�شاريع �مل�شرتكة و�ملوؤ�ش�شات �لجتماعية يف �ملنطقة �لعربية 
�إطالق  مت  قد  �أن��ه  �إىل  م�شرية  �ملرموقة،  باجلائزة  �لفوز  و  �لتقدم  �إىل 
مد�ر  على  حققته  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد  للجائزة  �جل��دي��دة  �ل���دورة 
�ل�14 عاًما �ملا�شية.. وقالت �إن باب �لرت�شح مفتوح �أمام �لكيانات من �أي 

حجم و قطاع و موقع جغر�يف د�خل �ملنطقة.
�لت�شجيل  15 من خالل  �ل�  �ل��دورة  �إىل  �أنه ميكن �لن�شمام  و�أو�شحت 
�أي  باأمانة �جل��ائ��زة للح�شول على  �لإل��ك��رتوين و�لت�����ش��ال  �مل��وق��ع  ع��رب 
معلومات �أو �إي�شاحات، حيث �شتقدم �لأمانة �لدعم �مل�شتمر للمتقدمني 
ور�شة  تنظيم  �ملقبل  �أب��ري��ل   7 يف  �شيتم  �أن  �إىل  م�شرية  �ل����دورة،  ط��و�ل 
فيما  بالتقدمي،  �ملهتمني  و  �ملتقدمة  �ملنظمات  مل�شاعدة  �جل��ائ��زة  عمل 
�لنهائي لتقدمي طلب �جلائزة، ليتم  �ملوعد  30 يونيو  يعترب �خلمي�س 
�لإعالن عن �ملنظمات �ملدرجة يف �لقائمة �ملخت�شرة يف �لأ�شبوع �لأول من 
�شبتمرب، و ت�شليم �جلو�ئز و �ختتام �لدورة �ل� 15 ر�شمياً يف حفل كبري 

يقام �لأربعاء 5 �أكتوبر.

الوطني الحت�دي يوافق على احل�س�ب اخلت�مي املوحد لالحت�د واحل�س�ب�ت اخلت�مية للجه�ت امل�ستقلة

لتعزيز نهج الإمارة باأهميتهم

اجتم�عية ال�س�رقة تزور 14 موؤ�س�سة لتفعيل قرار التنفيذي ب�أولوية اخلدم�ت لكب�ر املواطنني 

•• اأبوظبي - وام:

�نعقاده  دور  م��ن  �لثالثة  جل�شته  خ��الل  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  و�ف���ق 
�لعادي �لثالث للف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر، �لتي عقدها برئا�شة معايل 
�شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �م�س ب�"قاعة ز�يد" يف مقر �ملجل�س، على م�شروع 
�ملوحد لالحتاد و�حل�شابات  �عتماد �حل�شاب �خلتامي  ب�شاأن  قانون �حتادي 
�خلتامية للجهات �مل�شتقلة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31-12-2020 م، 
كما و�فق على طلب ردود من �جلهات �لحتادية �لتي لديها عجز �أو فائ�س 

يف ميز�نياتها.
تتعلق  منها  �أربعة  �حلكومة  ممثلي  �إىل  �أ�شئلة  �شتة  �ملجل�س  �أع�شاء  وجه  و 
بالتوطني تتناول توطني �لوظائف �لإد�رية و�لإ�شر�فية يف �لقطاع �خلا�س 
، وتوحيد نظام �لإجاز�ت و�شاعات �لعمل بني �لقطاعني �خلا�س و�حلكومي، 

وتوطني من�شب �ملدير �لتنفيذي يف �ل�شركات �حليوية يف �لقطاع �خلا�س، 
بالتدريب  يتعلقان  و���ش��وؤ�لن  �لدولة  يف  �حل�شابات  مدققي  مهنة  وتوطني 
�لدولة،  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  لطلبة  �لتطوعية  و�ل�شاعات  �مليد�ين 

و�لتاأمني �ل�شحي للمعلمني �جلدد.
ح�شر �جلل�شة معايل حممد بن هادي �حل�شيني وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية 
ومعايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم ومعايل �لدكتور 
ومعايل  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وزي��ر  �لعور  عبد�ملنان  بن  عبد�لرحمن 

�لدكتور حارب بن �شعيد �لعميمي رئي�س ديو�ن �ملحا�شبة.
فقد وجهت �شعادة عفر�ء بخيت �لعليلي �شوؤ�ل �إىل معايل ح�شني بن �بر�هيم 
موؤ�ش�شات  لطلبة  �لتطوعية  و�ل�شاعات  �مليد�ين  " �لتدريب  حول  �حلمادي 
�لتعليم �لعايل يف �لدولة "، ووجهت �شعادة كفاح حممد �لزعابي �شوؤ�ل �إىل 
�لعام  �لتعليم  ل�شوؤون  �ملهريي وزيرة دولة  معايل جميلة بنت �شامل م�شبح 

�إرج��اوؤه �إىل جل�شة قادمة  " ومت  " �لتاأمني �ل�شحي للمعلمني �جلدد  حول 
لعتذ�ر �لوزيرة عن �حل�شور.

�لدكتور  معايل  �إىل  �شوؤ�لني  �ليماحي  ح�شن  �شابرين  �شعادة  وجهت  كما 
 " �لب�شرية و�لتوطني، حول  �مل��و�رد  �لعور وزير  �ملنان  عبد�لرحمن بن عبد 
توطني �لوظائف �لإد�رية و�لإ�شر�فية يف �لقطاع �خلا�س "، وحول " توحيد 
"، فيما  �لقطاعني �خلا�س و�حلكومي  �لعمل بني  �لإج��از�ت و�شاعات  نظام 
 " ح��ول  �لعور  معايل  �إىل  �شوؤ�ل  �ل�شالمي  �لغول  عبيد خلفان  �شعادة  وج��ه 
توطني من�شب �ملدير �لتنفيذي يف �ل�شركات �حليوية يف �لقطاع �خلا�س "، 
ووجهت �شعادة ناعمة عبد�لرحمن �ملن�شوري �شوؤ�ل �إىل معايل �لعور حول " 

توطني مهنة مدققي �حل�شابات يف �لدولة ".
و �طلع �ملجل�س على خم�شة م�شروعات قو�نني وردت من �حلكومة منها ثالثة 
�للجان  �إىل  �ملجل�س  رئي�س  معايل  قبل  من  �إحالتها  مت  �ل�شتعجال  ب�شفة 

و�ملعر�شني  �لأح��د�ث �جلانحني  ب�شاأن  �حت��ادي  قانون  �ملعنية، وهي م�شروع 
�إىل جلنة �شوؤون  �أحيال  للجنوح، وم�شروع قانون �حتادي ب�شاأن رد �لعتبار 
�لدفاع و�لد�خلية و�خلارجية، وم�شروع قانون �حتادي ب�شاأن تنظيم �لوكالت 

�لتجارية �أحيل �إىل جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية و�ل�شناعية.
كما �أحال �ملجل�س م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن تنظيم دور �لعبادة �إىل جلنة 
قانون  وم�شروع  �لب�شرية،  و�مل���و�رد  و�ل�شكان  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�شوؤون 
ل�شنة   /23/ رق��م  �حت���ادي  بقانون  �ملر�شوم  �أح��ك��ام  بع�س  بتعديل  �حت���ادي 
�شوؤون  جلنة  �إىل  �لع�شكرية  و�ل�شار�ت  و�مليد�ليات  �لأو�شمة  ب�شاأن   2021

�لدفاع و�لد�خلية و�خلارجية.
و �طلع �ملجل�س على ر�شالة �شادرة ب�شاأن طلب �ملو�فقة على مناق�شة مو�شوع 
مر��شيم  �شبعة  على  �طلع  كما   ،" �ملائي  �لأمن  �شاأن  يف  �حلكومة  " �شيا�شة 

باتفاقيات ومعاهد�ت دولية �أبرمتها �حلكومة.

•• ال�شارقة-الفجر:

بناء على قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي بال�شارقة، و�لقا�شي باإعطاء كبار �ملو�طنني 
وذوي �لإع��اق��ة �لأول���وي���ة يف ت��ق��دمي �خل��دم��ات ل��دى ك��اف��ة �جل��ه��ات و�ملر�فق 
�إمارة  يف  �أنو�عها  بكافة  �خلدمية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �ملحلية   �حلكومية 
�ل�شارقة، بهدف تي�شري �خلدمات لهاتني �لفئتني يف �ملر�فق �لعامة �لحتادية 
و�ملحلية بال�شارقة، قام مكتب �ل�شارقة مر�عية لل�شن �لتابع لد�ئرة �خلدمات 
�لجتماعية يف �ل�شارقة، ب 14 زيارة جلهات متنوعة يف �ل�شارقة، لتفعيل هذ� 
كبار  لفئة  �حلكومية  و�ملعامالت  �خل��دم��ات  �أول��وي��ة  بتي�شري  �خلا�س  �ل��ق��ر�ر 
�ملو�طنني، وتوجيه ر�شائل للجهات للم�شاهمة يف عملية تفعيل �لقر�ر و�لأخذ 
ممثلي  مع  و�ل�شر�كة  و�لتن�شيق  �لتعاون  �أو��شر  �لزيار�ت  هذه  تعزز  كما  به. 
�جلهات �حلكومية من خالل �إطالعهم على �شري �لعمل وما مت تنفيذه من 
�إ�شافة �إىل ت�شجيع وحتفيز  خالل ��شتعر��س �خلطط �لت�شغيلية لالأن�شطة، 

هذه �جلهات مبتطلبات ��شتيفاء معايري �ملدن �ملر�عية لل�شن يف �ل�شارقة. 
�ل��ع��ام �ملن�شرم  �ل��ت��ي مت زي��ارت��ه��ا م��ن قبل وف��د م��ن �ملكتب خ��الل  و�جل��ه��ات 
�لإ�شكان،  ود�ئرة  �لقت�شادية،  �لتنمية  د�ئرة  �لتالية:  �لدو�ئر  هي   ،2021

وجمل�س �ل�شارقة للتعليم، وهيئة �ل�شارقة للمتاحف، هيئة �ل�شارقة �ل�شحية، 
و�لبطائح،  و�ل��ذي��د،  �ل�شارقة  يف  �لبلديات  ودو�ئ���ر  �ل���دويل،  �ل�شارقة  ومطار 

و�ملد�م، ومليحة، وخورفكان، وكلباء، و�حلمرية.

جتاوب كبري مع القرار
�ل�شارقة مر�عية لل�شن، على  �أ�شماء �خل�شري مدير مكتب  �أثنت  وباملنا�شبة، 
�إطالق  خ��الل  م��ن  زي��ارت��ه��ا،  مت  و�ل��ت��ي  �ملعنية  للموؤ�ش�شات  �ل��الف��ت  �لتجاوب 
�لذي  �لهام  �ل��دور  �إىل  ي�شري  �ملو�طنني، ما  لكبار  �أو خدمات مميزة  مبادر�ت 
تقوم به جتاه هذه �ل�شريحة من �ملجتمع، و�لذي يف�شي بنا كمدينة مر�عية 
لل�شن بتحقيق �أحد معايري �ل�شبكة �لعاملية للمدن �ملر�عية لل�شن، و�لتي تعد 

�ل�شارقة �لع�شو �لعربي �ملن�شم �إليها.

 ا�ستمرار الزيارات للتوعية 
كافة  لت�شمل  قادمني  مل��دة عامني  �شت�شتمر  �ل��زي��ار�ت  ب��اأن  وذك��رت �خل�شري، 
�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�لدو�ئر، مع متابعة كافة �ملوؤ�ش�شات ومر�جعة تطبيقها 

لقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي بهذ� �ل�شاأن.

وهي،  حم��اور  ع��دة  على  �ملن�شرم  بالعام  زيار�تنا  يف  ركزنا  �خل�شري،  وقالت 
�إعطاء �لأولوية لكبار �ملو�طنني، و�لتعرف على �خلدمات �ملقدمة لهم و�لتي 
به  و�لعمل  �ل��ق��ر�ر  ب��ه��ذ�  �ملوظفني  وتوعية  خ��دم��ات،  على  ح�شولهم  ت�شهل 

خلدمة كبار �ل�شن ب�شورة لئقة تقدير� ملكانته.  
 

مبادرات لفتة ت�سب مب�سلحة كبار املواطنني   
وبينت �لزيار�ت عن �لعديد من �ملبادر�ت منها تخ�شي�س مو�قف لكبار �ل�شن 
�لكر��شي  م�شتخدمي  من  لكبار�ل�شن  منا�شبة  ومنحدر�ت  �ملتاحف  بع�س  يف 
�ملتحركة، و�أبو�ب �ملد�خل �لرئي�شية تفتح ب�شكل �أتوماتيكي. �إ�شافة �إىل و�شع 
وتوفري  �ملتحركة،  �لكر��شي  مل�شتخدمي  ومنا�شبة  منخف�شة  ��شتقبال  طاولة 
و�شالمل  �لإر���ش��ادي��ة،  للجولت  متخ�ش�شني  ومر�شدين  ��شتقبال  موظفني 
وم�شاعد كهربائية، وكر��شي متحركة وكر��شي حممولة خفيفة عند �ملدخل 
�لرئي�شي.  ومن بني �خلدمات �مل�شتحدثة �أي�شا خدمة �لو�ت�س �آب ل�شتقبال 
و��شتقبال  �ل�شن  لكبري  �ملوظف  وتوجه  �ملر�جعني  مع  و�لتو��شل  �ملعامالت 
�ملعامالت من �ل�شيارة. و�إطالق م�شروع مركبة خدمة متنقلة لتقدمي �أف�شل 
�خلدمات لكبار �ل�شن و�جناز �لكثري من  �خلدمات حيث تقوم �ملركبة بالتوجه 

�إىل كبار �ل�شن لتقدمي طلباتهم و�إمتام تنفيذها. كما وعمدت بع�س �ملوؤ�ش�شات 
و�لدو�ئر بتوفري دور�ت مياه جمهزة، وممر�ت �شاطئية يف �أماكن �لرتي�س.  

ارتفاع ن�سبة التطبيق
�ملعايري  جمموع  �أن  لل�شن،  �ملر�عية  للمدن  �ل�شارقة  مكتب  مدير  و�شرحت 
�ملتوفرة يف �ل�شارقة حتى تاريخ دي�شمرب 2021، هي 169 معيار من �أ�شل 
189 معيار، وهناك 11 معيار بحاجة لتح�شني ومعياريني غري متوفرين، 
و7 معايري ل تتطابق مو��شفاتها يف �إمارة �ل�شارقة. ما ي�شري �إىل �إرتفاع ن�شبة 
 86% من  لل�شن  مر�عية  للمدن  �لعاملية  لل�شبكة  �لعاملية  �ملعايري  تطبيق 
"�لإ�شكان" و"�مل�شاركة �ملدنية  %100 يف حماور كل من  %89 بو�قع  �إىل 
يف  �لإجن��از  ن�شبة  بلغ  فيما  و�ملعلومات" 88%،  و"�لت�شالت  و�لتوظيف"، 
حمور "�مل�شاركة �ملجتمعية" نحو %94، يف حني �أن ن�شبة �لإجناز يف حمور 
من  كل  حم��اور  ويف   ،85% نحو  بلغت  �لجتماعي"  و�لإدم���اج  "�لحرت�م 
"�مل�شاحات �خلارجية و�لأبنية" و"�لنقل" بلغت نحو %81، �أما حمور �لدعم 
�لأن�شطة  �إىل  بالإ�شافة   ،100% نحو  فبلغ  �ل�شحية  و�خلدمات  �ملجتمعي 

�لد�عمة للمحاور �لثمانية بلغت ن�شبة �إجنازها حو�يل 80%.
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تفوز بج�ئزة الإجن�ز املبتكر عن مب�درة مركز عملي�ت الرتخي�س الذكي

•• دبي -وام:

لأف�شل  �لربونزية  �جلائزة  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  نالت 
�إجن���از مبتكر �شمن ج��و�ئ��ز �لأف��ك��ار �لأم��ري��ك��ي��ة وذل���ك عن 
مبادرة " مركز عمليات �لرتخي�س �لذكي"، وح�شلت �لهيئة 
على هذه �جلائزة من موؤ�ش�شة �لأفكار �لأمريكية �ملتخ�ش�شة 
�ملبتكرة  و�لأف����ك����ار  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  وت���ك���رمي  ت��ق��ي��ي��م  يف 

و�لإبد�عية يف �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لعاملية.
�ل�شائقني  ترخي�س  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���رزوق���ي،  �شلطان  و�أف����اد 
حققت  و�ملو��شالت:  �لطرق  هيئة  يف  �لرتخي�س  مبوؤ�ش�شة 

�لإجناز  فئة  ع��ن  �مل�شاركة  يف  متيزها  بف�شل  �ل��ف��وز  �لهيئة 
�ملبتكر وذلك عن �مل�شاركة يف مبادرة مركز عمليات �لرتخي�س 
�لذكي �لذي يركز على حت�شني �لنقل و�شالمة �ملرور وتقليل 
�حلو�دث و�لوفيات من خالل تعزيز �لإ�شر�ف و�لرقابة على 

معاهد تعليم �لقيادة وتعزيز �ل�شتد�مة �لبيئية للنقل.
عمليات  م���رك���ز  خ����الل  م���ن  "ن�شعى  �مل����رزوق����ي:  و�أ�����ش����اف 
�لرتخي�س �لذكي �إىل حت�شني و��شتد�مة �حللول و�خلدمات 
يتم تطويرها يف  �لتي  �ملبتكرة  �لأ�شاليب  �لذكية من خالل 
مقدمي  م��ع  �لعالقة  تعزيز  على  �مل��رك��ز  يعمل  كما  �مل��رك��ز، 
�خلدمات و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني، ومت �إن�شاء �ملركز �لذي 

�ل�شائقني،  ترخي�س  عمليات  هي  �أق�شام  ثالثة  على  ي�شمل 
ودعم ترخي�س �ملركبات، ومركز �لرقابة �لذكية. ويقوم ق�شم 
عمليات ترخي�س �ل�شائقني بعدة مهام ت�شغيلية رئي�شة ومنها 
خدمات تدريب و�ختبار �ل�شائقني �لتي يعمل فيها 2700 
مدربا وفاح�شاً وم�شرفاً، حيث تبلغ عدد �لفحو�شات �ليومية 
وتدريب  2222 مركبة فح�س  2500 فح�س من خالل 

باملعاهد و4000 �شاعات تدريبية يومياً.
وي��ق��وم �مل��رك��ز م��ن خ���الل ك��ذل��ك ب���الإ����ش���ر�ف ع��ل��ى خدمات 
ترخي�س �ل�شائقني �لتي تقدم �لدعم ل� 242 �شريكا ومقدم 
خدمة وت�شمل �ملعاهد وحمالت فح�س �لنظر و�مل�شت�شفيات 

و�ملر�كز �ل�شحية �لتي تقدم فح�س �للياقة �لطبية لل�شائقني 
�ملهنيني.

يف  �ل�شائقني  ترخي�س  عمليات  ق�شم  �أن  �مل��رزوق��ي  و�أو���ش��ح 
�لعمالء  ل�شكاوى  �ل�شتجابة  وقت  تخفي�س  يف  جنح  �ملركز 
وقت  وتقليل  �شاعتني،  �إىل  و�ح��د  يوم عمل  وتظلماتهم من 
�إىل  �أثناء �ختبار �لطريق من �شاعتني  �ل�شتجابة للطو�رئ 
من  �لقر�ر  �تخاذ  و�شرعة  دعم  يف  �شاهم  كما  دقائق.   10
خالل تقليل �لوقت �مل�شتغرق يف جمع �لبيانات وذلك بربط 
�ملبا�شر  و�لرت��ب��اط  �لد�عمة  �لإلكرتونية  �لأنظمة  وتكامل 

باأنظمة معاهد تعليم �لقيادة.

تعزيزًا للولء والنتماء وت�سجيعًا على موا�سلة امل�سرية املظفرة وافتخارًا مبا حققته الإمارات

الأر�سيف الوطني يعر�س مبن�سة ذاكرة الوطن �سور الآب�ء املوؤ�س�سني و�سطورًا من �سريهم اخل�لدة

ردود فعل وا�سعة لإ�سدار قانون حقوق ذوي الإعاقة

اأبطــ�ل دبــي لأ�سحــ�ب الـهمم: �ســـكرا حممـــد بـــن را�ســـد
القلوب على  العزيزة  الفئة  هذه  طموحات  لتحقيق  جديدة  حقبة  يد�سن  • القانون 

�أب���ن���اء �مل��ج��ت��م��ع، و�لف���ت���خ���ار �أم���ام 
�لقادة  ق��دم��ه  مب��ا  �مل��ه��رج��ان  زو�ر 
�لعظماء يف �شبيل �لوطن و�أبنائه، 
ومبا حققوه لهم من عزة وكر�مة 
�أن غر��شهم  على  وتاأكيد�ً  و�شعادة، 

يحملون طموحات تعانق �لف�شاء، 
وهذ� ما جعلهم ل يدخرون جهد�ً 
يف �شبيل �لوطن، وجعل ما حققوه 
على  خ��ال��د�ً  ح�شارية  نه�شة  م��ن 

مّر �لأجيال.

�ل��ذي��ن �أب���ه���رو� �ل��ع��امل مب��ا حتقق 
�لقيادة  ظ��ل  ويف  قيا�شي،  زم��ن  يف 
نهجهم  على  �شارت  �لتي  �لر�شيدة 
�ل��ع��م��ل و�ل��ع��ط��اء وه���ي تنطلق  يف 
بالإمار�ت نحو �ل�شد�رة باإجناز�ت 

�شناعة �مل�شتقبل ومو��شلة م�شرية 
�لعاملية؛  �ل�����ش��د�رة  نحو  �لإم����ار�ت 
فالآباء �ملوؤ�ش�شون يف دولة �لإمار�ت 
يف  عظيمة  ق��دوة  و�شيظلون  كانو� 
�ن��ط��الق��ت��ه��م م��ن �ل�����ش��ح��ر�ء وهم 

ي��وؤت��ي ث��م��اره يف ك��ل ي���وم، وحر�شاً 
�لو��شح  �لتاريخي  �لت�شل�شل  على 
وهي  �لوطن"  "ذ�كرة  من�شة  يف 
�لإمار�ت  تاريخ  من  جو�نب  توثق 
�ملوؤ�ش�شني  �لآب������اء  ق���ي���ادة  ظ���ل  يف 

وي�����ش��ع �لأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي �شور 
�لآباء �ملوؤ�ش�شني يف مقدمة �ملن�شة 
تعزيز  على  حر�شه  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
للقيادة  و�ل���ولء  للوطن  �لن��ت��م��اء 
وت��ر���ش��ي��خ �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة لدى 

�لأهد�ف �ملن�شودة.
�لهمم"  �أ����ش���ح���اب  "�إن  ق���ال���ت:  و 
�لر�شيدة"  �ل��ق��ي��ادة   " ي��ع��اه��دون 
ب������اأن ي���ك���ون���و� ع���ن���د ح�����ش��ن �لظن 
�لنجاحات  درب  على  لل�شري  بهم 
�لتي  �ملكت�شبات  �لتفريط يف  وعدم 

حتققت خالل �لفرتة �ملا�شية".
و �أ�شارت �لفال�شي �إىل �أن �لقانون 
�أجل  م��ن  �ل��ن��و�ح��ي  جميع  يغطى 
�لهمم  لأ�شحاب  �لكرمية  �حل��ي��اة 
حتى يحقق كل منت�شب لهذه �لفئة 

طموحاته �لتي يهدف �إليها.
وقال حممد خمي�س لعب رفعات 
�لقوة بطلنا �لبار�ملبي �إن �لهتمام 

�ل��دول��ة خ���الل �خلم�شني  �أه����د�ف 
عاما �ملقبلة.

ماجد  �أك������د  ن��ف�����ش��ه  �ل�������ش���ي���اق  ويف 
لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �لع�شيمي 
�إ�شد�ر  �أن  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب  دب���ي 
��شتكمال  ي���ع���د  �ل����ق����ان����ون  ه������ذ� 
ملنظومة �لدعم و �لرعاية �لكرمية 
�لر�شيدة"  " �لقيادة  توفرها  �لتي 
�ملجالت،  ك��ل  يف  �لهمم  لأ���ش��ح��اب 
�ل�شيا�شات  خ������الل  م�����ن  وذل�������ك 
�شاأنها  م���ن  �ل���ت���ي  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
لأ�شحاب  �ل�شديقة  �لبيئة  توفري 
كل  يف  �ملت�شاوية  و�لفر�س  �لهمم 

�ملجالت.

�خلريطة  يف  م���رم���وق���ة  م���ك���ان���ة 
�لنجاح تلو �لآخر  �لعاملية حمققة 
مما كان له �مل��ردود �لإيجابي على 
�لفئة  لهذه  �ملنت�شبني  و  �لأب��ط��ال 

�ملهمة يف �ملجتمع.
�ل�شلة  لع��ب  �شامل  �إبر�هيم  وق��ال 
�لوطني:"  �مل��ن��ت��خ��ب  و  ب���ال���ن���ادي 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة   " ح���ر����س  �إن 
باأ�شحاب  �ل��ك��ب��ري  و�ه��ت��م��ام��ه��ا   "
�لهمم �أو�شلنا �إىل �لعاملية لت�شبح 
�لعامل،  �أن���ظ���ار  حم���ط  �لإم��������ار�ت 
وه��ذ� مل ي��اأت من ف��ر�غ و�إمن��ا كان 
ل�"  �ل��ق��ي��ادة  ل��دع��م  ث��م��رة طبيعية 

�أ�شحاب �لهمم " يف كل �ملنا�شبات.

بالرقاد رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي 
�شاحب  ع���ن  �ل�����ش��ادر  �ل���ق���ر�ر  �أن 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
�شاأنها  من  جديدة  مبادرة  مكتوم، 
تقوية بناء �ملجتمع و �لتاأكيد على 
للعمل  م��دع��وون  فئاته  جميع  �أن 
و�لإن����ت����اج و�لب���ت���ك���ار و�لإب�������د�ع يف 
�شاأنه  و�إع��الء  �لوطن،  �شبيل رفعة 

يف �ملحافل كافة.
�ل��ق��ر�ر يعزز ما ذهب  "�إن  ق��ال:  و 
�إل���ي���ه ���ش��م��وه ب����اإط����الق م�����ش��م��ى " 
�أ�شحاب �لهمم" على هذه �لفئة و 
�ملجتمع  لتمكينهم يف  �ملجال  يفتح 
�أج�������ل حتقيق  م����ن  م���ع���ا  ل��ل�����ش��ري 

�لكبري �لذي يحظى به " �أ�شحاب 
�لر�شيدة"  �لقيادة   " م��ن  �لهمم" 
لعب  كل  م�شوؤولية  من  ي�شاعف 
�أجل  من  �لتميز  درب  على  لل�شري 
حت��ق��ي��ق ك����ل �ل���ط���م���وح���ات خالل 
ت�شتحوذ  �ل���ت���ي  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل���رح���ل���ة 
لأنها  �لأهمية  على قدر كبري من 
" عاما  بد�ية" �خلم�شني  تاأتي يف 

�ملقبلة.
لالإمار�ت  �لريادي  بالدور  �أ�شاد  و 
يف دعم " �أ�شحاب �لهمم" و توفري 
�أجل  م��ن  لهم  �لنجاح  ع��و�م��ل  ك��ل 
متكينهم حيث باتت ر�ئ��دة يف هذ� 
لتتبو�أ  �جل��م��ي��ع  ب�����ش��ه��ادة  �مل���ج���ال 

�شعادته  ع��ن  �لع�شيمي  �أع����رب  و 
يد�شن حلقبة  �لذي  �لقانون  بهذ� 
جديدة يف �إطار "�خلم�شني" �ملقبلة 
�لهمم"  �أ���ش��ح��اب   " دور  ل��ت��ع��زي��ز 
�مل���ج���ت���م���ع و�إط���������الق �ل���رب�م���ج  يف 
و�مل�����ش��اري��ع م��ن �أج���ل �آف���اق جديدة 
يف  �لكاملة  �مل�����ش��او�ة  فيها  ترت�شخ 

�حلقوق و �لو�جبات.
من جانبها ثمنت رئي�شة �لفال�شي 
�لقر�ر  �لنادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
" �أ�شحاب �لهمم  �أج��ل متكني  من 
�حل����ي����اة،  م���ن���اح���ي  ج���م���ي���ع  يف   "
�ل�شحيح  �لطريق  على  وو�شعهم 
وف���ق �ل��ن��ه��ج �مل��ر���ش��وم و���ش��ول �إىل 

•• دبي - وام:
�أح������دث �ل���ق���ان���ون �ل�����ذي �أ����ش���دره 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء "رعاه �هلل" 
ب�شفته حاكما لإمارة دبي �لقانون 
رقم 3 ل�شنة 2022 ب�شاأن حقوق 
�إمارة  يف  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س 
�أ����ش���ادت  و�����ش���ع���ة  ف��ع��ل  ردود  دب����ي 
ب��ال��ق��ان��ون و�ل����ذي ي��ر���ش��خ حلقوق 
ه����ذه �ل��ف��ئ��ة �ل��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى قلوب 

�جلميع يف جمتمعنا �ملعطاء.
�إد�رة  ف��م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه جم��ل�����س 
نادي دبي لأ�شحاب �لهمم و�أبطال 
�ل����ن����ادي وم��ن��ت�����ش��ب��ي��ه �ل�����ش��ك��ر �إىل 
�أبنائه  ���ش��م��وه حل��ر���ش��ه ع��ل��ى دع���م 
باتت  ح��ت��ى  �لهمم"  �أ���ش��ح��اب   "
يحتذى  ملهما  منوذجا  �لإم���ار�ت 
يف دعم م�شرية " �أ�شحاب �لهمم" 
طموحاتهم  لتحقيق  �لإم����ام  �إىل 
ع���ل���ى �ل�������ش���ع���د ك����اف����ة م����ن خالل 
�لهادفة  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د 
لنحقيق �لتمكني و �لدمج �لكامل 
�شركاء  �أ�شبحو�  حتى  �ملجتمع  يف 
�لوطن..  نه�شة  ب��ن��اء  يف  ف��اع��ل��ني 
ل�شمو  �أي�شا  �شكرهم  عن  معربني 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 

�ملجل�س �لتنفيذي.
ث�����اين جمعة  �أك�������د  ن���اح���ي���ت���ه  م����ن 

•• ابوظبي-الفجر:

�لتابع  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  يعر�س 
من�شة  يف  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  ل���وز�رة 
بها  ي�شارك  �لوطن" �لتي  "ذ�كرة 
-2021 يف مهرجان �ل�شيخ ز�يد 
�ملوؤ�ش�شني  �لآب��اء  ق�ش�س   2022
و�شور �ملغفور له -باإذن �هلل- �لباين 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  و�ملوؤ�ش�س 
�آل نهيان و�إخو�نه �لآباء �ملوؤ�ش�شني، 
تر�شيخ  باأهمية  منه  �إمي��ان��اً  وذل��ك 
�شريهم يف ذ�كرة �لأجيال، وعرفاناً 
�شرح  ت�شييد  يف  �لكبري  ب��دوره��م 
وتاأكيد�ً  وع��زمي��ة،  بهمة  �لحت����اد 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ن��ه��ج��ه��م وروؤ�ه������م يف 

�شياغة �حلا�شر �لز�هر.
من  �لوطني  �لأر�شيف  وي�شتهدف 
و�شع �شور �لآباء �ملوؤ�ش�شني و�شطور 
من �شريهم �لعطرة غر�س قيمهم 
�لوطنية �لنبيلة يف �لعمل و�لقيادة 
نفو�س  يف  �مل�شتجد�ت  مو�كبة  ويف 
م�شوؤولية  �شتحمل  �لتي  �لأج��ي��ال 

بلغت �لف�شاء.
وتاأتي �ملكانة �لتي �أر�دها �لأر�شيف 
�ل���وط���ن���ي ل����الآب����اء �مل���وؤ����ش�������ش���ني يف 
ت�شجيعاً  �لوطن"  "ذ�كرة  من�شة 
ع��ل��ى ����ش��ت��ك��م��ال م�����ش��ريت��ه��م بقوة 
وعزمية يف �ملرحلة �لقادمة و�لتي 
�خلم�شني  ف��ي��ه��ا  �لإم��������ار�ت  ت���ب���د�أ 
�ملئوية يف  �إىل  �ملقبلة و�شوًل  عاماً 

.2071
�لز�ئر  يطلع  ت��اري��خ��ي  وبت�شل�شل 
ع���ل���ى ج����و�ن����ب م����ن ����ش���ري �لآب�������اء 
�مل��وؤ���ش�����ش��ني، وم���ن ث��م ي��ت��ح��ول �إىل 
م���ا ت�����ش��ه��ده �لإم�������ار�ت �ل���ي���وم من 
تطور و�زدهار جاء تتويجاً لروؤ�هم 
�مل�شتنرية، وعرب �لتقنيات �ملتطورة 
على  �مل�شتقبل  �ل����زو�ر  ي�شت�شرف 
���ش��وء ط��م��وح��ات دول����ة �لإم������ار�ت 
و�شعباً،  ق���ي���ادة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�مل�شتقبل  نحو  �ل��و�ق��ع  ليتجاوزو� 
�إجن��از�ت مبهرة  �شيحمله من  مبا 
و�لعربي  �مل��ح��ل��ي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 

و�لعاملي.

�ملهريي  عائ�شة  �أك��دت  جانبها  من 
�لوطني  و�ملنتخب  �ل��ن��ادي  لع��ب��ة 
 " �أ����ش���ع���د  �ل���ق���ان���ون  �إن  ل���ل���رم���اي���ة 
�أ�شحاب �لهمم" لأنه ميثل مرحلة 
" عاما  " �خل��م�����ش��ني  يف  ج���دي���دة 
�أهد�فهم  يحققو�  حتى   " �ملقبلة 
�ملن�شودة وفق �لنهج �ملر�شوم و�شول 

�إىل ما ن�شبو �إليه جميعا.
�لدعم  �أن  �إىل  �مل��ه��ريي  �أ����ش���ارت  و 
�لذي يحظى به " �أ�شحاب �لهمم" 
من " �لقيادة �لر�شيدة" يعد �أكرب 
حافز ود�فع لهم من �أجل رفع علم 
�ملحافل  جميع  يف  عاليا  �لإم����ار�ت 

�لقارية و�لدولية.
�ملقبايل  �أمي����ن  �أك����د  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
لعب كرة �لقدم و �لبولينج لل�شم 
ب��ال��ن��ادي و �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي �أن 
�لهمم" كانو�  " �أ���ش��ح��اب  �أب��ط��ال 
ع��ل��ى ق���در �مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ل��ق��اة على 
عاتقهم و عند ح�شن ظن " �لقيادة 
من  �لإجن���از�ت  �لر�شيدة" بتعزيز 
خ����الل ت����رك ب�����ش��م��ات ج���دي���دة يف 

كافة �ملحافل �لقارية و�لدولية.
بالقانون  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  �أع�����رب  و 
�أ�شحاب   " ح��ق��وق  ي�شمن  �ل����ذي 
�أكرب حافز لهم من  �لهمم" ويعد 
�أجل متثيل �لدولة باأف�شل �شورة 

يف كل �ملحافل.

اخلدم�ت الإن�س�نية و»ينمو« يوقع�ن اتف�قية تع�ون
•• ال�شارقة-وام:

بنت  �ل�شيخة جميلة  �شعادة  وّقعت 
حممد �لقا�شمي مدير عام مدينة 
�لإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�����ش��ارق��ة 
�لنمري  حم��م��د  ف��ه��د  و�ل���دك���ت���ور 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة )ينمو( 
بني  و�ل��ت��ع��اون  لل�شر�كة  �ت��ف��اق��ي��ة 
�إلكرتونية  من�شة  ع��رب  �جلانبني 

متطورة.
ت�شاعد  رقمية  بيئة  �ملن�شة  وتوفر 
على  و�لإد�ري����ة  �لتعليمية  �لهيئة 
�لفردية  �خل���ط���ط  وو����ش���ع  �إد�رة 
ومتابعتها  �لإع��اق��ة  ذوي  للطالب 
ت�شهيل  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ب����دق����ة 
�أمتتة  خ��الل  م��ن  �لعمل  وت�شريع 
و�لرتقاء  و�لخ��ت��ب��ار�ت  �ملقايي�س 
�لتعليمية  ب���اخل���دم���ات  �مل�����ش��ت��م��ر 

د�خلية  �أن��ظ��م��ة  �أمت��ت��ة  حيث مت��ت 
كثرية لت�شهيل �لأعمال �لد�خلية.

 ،2020 ومع بد�ية �جلائحة عام 
تبني  يف  ����ش���ّب���اق���ة  �مل���دي���ن���ة  ك���ان���ت 
�شيا�شة �لتعليم عن بحُعد من خالل 
من�شتها �لإلكرتونية و�لفيديوهات 
�لتعليمية و�لتدريبية، حيث بذلت 
ك���ل �جل���ه���ود �ل���ت���ي ���ش��م��ن��ت جناح 
�ملعلمني  ت���دري���ب  ع���رب  �ل��ت��ج��رب��ة 
وحت��دي��د �لأه�����د�ف وف���ق �خلطط 
�لفردية، كما مت �إعد�د �لفيديوهات 
�لتعليمية و�لتدريبية �ملالئمة لكل 
�إلكرتونية  من�شة  وجتهيز  �إعاقة، 
لي�شتفيدو�  �لأم��ور  باأولياء  خا�شة 
�مل�شجلة  �مل����ق����اط����ع  م�����ن  ع����ربه����ا 

وليتو��شلو� مع �لخت�شا�شيني.
م����ن ج��ه��ت��ه ع����رب �ل����دك����ت����ور فهد 
لينمو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنمري 

�لنتائج  ت��وف��ري  ث��م  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
متابعة  و�إم���ك���ان���ي���ة  و�ل���ت���ق���اري���ر 
�مل��ق��ي��ا���س �ل��ت��ط��وري ل��ل��ط��ال��ب عن 
و�لتو��شل  �لتتبع  ل��وح��ات  ط��ري��ق 
دوره����ا جتاه  وتفعيل  �لأ����ش���رة  م��ع 

تعليم وتاأهيل �لطالب.
�ل�شعودية  /ينمو/  �شركة  تقدم  و 
جم�������م�������وع�������ة م����������ن �خل��������دم��������ات 
ت�شهم  �لتي  و�لتقنية  �ل�شت�شارية 
ذوي  �لأط��ف��ال  و���ش��ول  ت�شهيل  يف 
خدمات  �إىل  و�أ����ش���ره���م  �لإع����اق����ة 
�لرعاية �ملنا�شبة يف �شن مبكرة عن 
طريق جمموعة �شاملة من �أدو�ت 
توفر  �ل��ت��ي  �ملقننة  �ملبكر  �لك�شف 
خرب�ء  يعمل  كما  ح�شري  ب�شكل 
فريق ينمو مع �جلهات �حلكومية 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف ع���دد م��ن �لدول 
�خلدمات  ج��ودة  ل�شمان  �لعربية 

و�جلودة  �لكفاءة  ذ�ت  و�لتاأهيلية 
�ملدينة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ع���ال���ي���ة 

و�شهولة �لو�شول �إليها.
وت����اأت����ي ه����ذه �ل�������ش���ر�ك���ة يف �إط����ار 
�ملمار�شات  لأح��دث  �ملدينة  مو�كبة 
�لرقمي  �لتعليم  �لعاملية يف جمال 
�لو�شول  و�شهولة  و�لتكنولوجي 
�لإعاقة  ذوي  بالن�شبة لالأ�شخا�س 
�أم��وره��م مب��ا ين�شجم مع  و�أول��ي��اء 
هذ�  يف  وري��ادت��ه��ا  ��شرت�تيجيتها 

�ملجال.
وعرب �ملن�شة �شيقّيم �لخت�شا�شيون 
م�شتوى �ل�شتفادة من قبل �لطلبة 
و�أ���ش��ره��م مبنهجية  �لإع��اق��ة  ذوي 
وبناء  تطوير  مع  متقدمة  علمية 
و�لتاأهيلية  �لتعليمية  �خل��ط��ط 
قيا�شي  وق������ت  خ������الل  �ل����ف����ردي����ة 
�لذكاء  خ���و�رزم���ي���ات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

�لإعاقة  ذوي  ل��الأط��ف��ال  �مل��ق��دم��ة 
و�شهولة �لو�شول.

جميلة  �ل�شيخة  ���ش��ع��ادة  ث��ّم��ن��ت  و 
�لتعاون  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت 
هذ�  يف  وخربتها  ينمو  �شركة  م��ع 
�لّرقمي  �لّتحول  �أن  �ملجال موؤكدة 
مبتكر  من��و  لتحقيق  د�ف��ع��ة  ق����ّوة 
ت��ول��ي��ه �ملدينة  و���ش��ام��ل وم�����ش��ت��د�م 
�ل�شركاء  مع  وتعمل  كبرية  �أهمية 
حملياً وعربياً وعاملياً على تنميته 
وتطويره مبا يحقق �أف�شل �لنتائج 
لالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة و�أ�شرهم 

و�لعاملني معهم.
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �إن  وق���ال���ت 
و�ل���ت���اأه���ي���ل���ي���ة ت��ت��ط��ل��ب م����ه����ار�ت 
وجهود�ً كبرية وقد �شهدت �ملدينة 
منذ ن�شاأتها �لعديد من �لتحولت 
�لرقمي  �لتطور  جم��ال  يف  �لهامة 

�ملدينة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  ل��ل��رب�م��ج 
م�شيد�ً  فيها  �لعاملني  و�حرت�فية 
وعربياً  حملياً  لها  �مل��وؤث��ر  ب��ال��دور 
وعاملياً وقال �إثر جولة على بع�س 
فيها  �شحبته  و�لف�شول  �لأق�شام 
�لأ�شتاذة منى عبد �لكرمي �ليافعي 
مدير �ملدينة وعدد من �مل�شوؤولني: 

�ملدينة  م��ع  بالتعاون  �شعادته  ع��ن 
قائاًل: "�إن هذه �ل�شر�كة تت�شق مع 
�جلهود �حلثيثة �لتي تبذلها مدينة 
يف  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة 
تقدمي خدمات تعليمية ذ�ت جودة 

عالية لالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة".
�لكبري  ت���ق���دي���ره  ع����ن  ع����رب  ك���م���ا 

�مل�������ش���ت���وى �ل��������ذي و����ش���ل���ت �إل���ي���ه 
عاملي  من��وذج  �لإن�شانية  �خل��دم��ات 
جتربتها  تعميم  ج���د�ً  �مل��ه��م  وم���ن 
�لأ�شخا�س  وت����دري����ب  ت��ع��ل��ي��م  يف 
باأ�شرهم  و�له��ت��م��ام  �لإع��اق��ة  ذوي 
ركائز  من  مهمة  ورك��ي��زة  ك�شركاء 

�لنجاح.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سفر اإىل املريخ بنظ�رة ثالثية الأبع�د من خالل بوابة بلجيك� يف اإك�سبو دبي
•• دبي-وام:

ي�شلط جناح مملكة بلجيكا يف �إك�شبو 2020 �ل�شوء على مر�كز �لتنقل 
�ل��ذك��ي��ة �مل��ه��م��ة ل���دى �أوروب�����ا، ك��م��ا ميكنك خ���الل �ل��ت��و�ج��د يف �جل��ن��اح ؛ 
با�شتخد�م  �ملريخ  كوكب  �إىل  دقائق   4 ملدة  �لف�شاء  عرب  �ل�شفر  حماكاة 
نظارة ثالثية �لأبعاد ، م�شتخدما مركبة ف�شائية تتحرك بك عرب �لو�قع 
�لفرت��شي ، يف مد�ر�ت حمددة بني �ملجر�ت و�لنجوم لت�شل �إىل �لكوكب 

�لأحمر بالنهاية .
وميكن للزو�ر ��شتك�شاف �بتكار�ت بلجيكية يف �ل�شالة �لرئي�شية للجناح 
م��ن خ���الل ع���دة ت��ق��ن��ي��ات وه���ي : �ل��ت��ن��ق��ل ب��ال��ط��اق��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يحقق 

، ودر�ج��ات هو�ئية  �ل�شيار�ت �لكهربائية  �ل�شتد�مة من خالل بطاريات 
تو�كب �مل�شتقبل ، وتعزيز �لو�شول �إىل �لف�شاء ، ف�شال عن �ملدن �لذكية 
�حلركة  ل�شهولة  �لطرق  �أف�شل  و�ختيار  �لذكي  �لتنقل  لك  توفر  �لتي 

و�لديناميكية فيها .
و�شمم �جلناح عن طريق بع�س �ملوؤثر�ت �لب�شرية و�لر�شومات �لكرتونية 
جلذب فئتي �ل�شباب و�لأطفال ، وحماكاة �لألعاب �لإلكرتونية عن بعد 
�ملحاكاة  يعي�شو� جتربة  �أن   ، �أو �شغار  كانو�  كبار�ً  للز�ئرين  حيث ميكن 
�أماكن  �ل�شور يف  �لتقاط  ، كما ميكن  بالألعاب �للكرتونية  و�ل�شتمتاع 
�لتو��شل  و�شائل  على  �شفحاتهم  �أجل  من  منا�شبة  وخلفيات  خم�ش�شة 

�لجتماعي.

و�لتقنية  �ل�شناعة  يف  �لبلجيكية  �لرب�عة  �لأخ�شر"  "�لقو�س  ويعر�س 
�لرومان�شية  بني  مزيجا  �لبلجيكية"،  "�لهوية  يعك�س  ما  وهو  و�لعلوم، 
 ، �ل�شناعة  يف  �لأجنلو�شاك�شونية  �لتقنية  و�ل��دق��ة  �ل��ف��ن،  يف  �لالتينية 
كما مت�شي بلجيكا قدما لإن�شاء �أنظمة تنقل ذكية للم�شتقبل يف �إك�شبو 
روؤيتهم  لر�شم  �لأعمال  ورجال  �لبلجيكيون  �ملفكرون  ويجتمع   ،2020
لعام 2050 ، و �شتوفر �لبتكار�ت �لإبد�عية �لأ�شا�س مل�شتقبل تنقل ذكي، 

و�آمن، ونظيف حتت �شعار "لنعمل معا من �أجل �إحياء روؤيتنا" .
م�شتقبل  عن  ملحة  مربع  مرت   500 م�شاحة  على  بلجيكا  جناح  ويقدم 
"بر��شريي"  مطعم  عن  ف�شاًل   ، و�بتكار�ته  بلجيكا  يف  �لتنقل  تقنيات 
وك�شك للوجبات �ل�شريعة لإ�شباع رغبتك يف جتربة �لأطباق �لبلجيكية 

�ملميزة يف �أجو�ء فاخرة ومريحة ، �أما بالن�شبة للر�غبني لال�شتمتاع �إىل 
على  �شرفة  خ��الل  من   ، �لطبيعية  �خل�شر�ء  و�ملناظر  �ملبهرة  �لأ���ش��و�ء 
�شطح �جلناح "�لرووف" ، حيث ت�شم ردهة للجلو�س و�ل�شتمتاع مب�شهد 

غروب �ل�شم�س وبالإطاللة �خلالبة.
دبي،   2020 �إك�����ش��ب��و  م��وق��ع  يف  �لتنقل  منطقة  ق��ل��ب  يف  �جل��ن��اح  وي��ق��ع 
تفاعلية  بيئة  �شمن  بلجيكا  يف  �لتقنية  �لب��ت��ك��ار�ت  �أح���دث  وي�شتعر�س 
جتمع بني �لأ�شخا�س و�ملنتجات و�لأفكار. ويوفر �جلناح جميع �إمكانات 
�شتة  ِقبل  من  ترحيبا  �شتلقى  دخولك  مبجرد   ، �لتفاعلية  �ل�شتك�شاف 
بلجيكيني م�شهورين حققو� �إجناز�ت ��شتثنائية يف جمال �لتنقل ، حيث 

�شيتمكن �لزو�ر من �لتعرف �إىل »بلجيكا �مل�شتقبل« بال�شكل �لأمثل.

جن�ح جزر فيجي ين�سر اأ�سب�ب ال�سع�دة ويعر�س اأكرب �سدف �سن�عي يف اأك�سبو 2020   
•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

يعك�س جناح جزر فيجي يف �أك�شبو 2020، روؤيتها �ل�شرت�تيجية لتكثيف 
2050، من خالل  جهودها لتحقيق �شفر �نبعاثات كربونية بحلول عام 
ريادتها يف منا�شرة �لتغري �ملناخي و�لعمل على ��شتخد�م �لطاقة �لنظيفة 
و�لبيئة �خل�شر�ء، وهذ� يتوقف على موقعها �ملثايل يف �ملحيط �لهادي وما 
ت�شمه من غابات و��شجار كثيقة تعمل على حت�شني �ملناخ وتخلق جو من 

�لتو�زن �لبيئي، ويدعو جناحها �لزو�ر �إىل �ل�شعادة و�ل�شعور بالبهجة.
باأجمل  �ل�شعادة  تلم�س  �إىل   2020 �ك�شبو  زو�ر  فيجي  ج��زر  جناح  يدعو 
�أ�شكالها، وذلك من خالل ركوب �أمو�ج �ل�شعادة بالتاأمل يف �ملناظر �لطبيعية 
�خلالبة، كما يدعوهم �جلناح �إىل �كت�شاف �شبب كونها و�حدة من �لدول 
،وكيفية  �ل�شعادة  موطن  با�شم  �شهرتها  و�شبب  �ل��ع��امل،  يف  �شعادة  �لأك��ر 
فمجرد  �لأخ���رية،  �لعقود  يف  �ل��ع��امل  على  حلت  �لتى  �لتحديات  جت��اوزه��ا 
�لتى يف  �ملل�شقات  م��ن خ��الل  يكت�شف  �لرئي�شي  �ل��ب��اب  م��ن  �ل��ز�ئ��ر  دخ��ول 
�لو�جهة تاريخ فوجي وموقعها �جلغر�يف على �خلريطة �لعاملية وم�شاحتها 
وعدد �شكانها.  يكت�شف �لز�ئر يف بد�ية �لرحلة د�خل �جلناح فيجي م�شاحة 
حتاكي �جلزر وتنفل منوذج حي من �لأر�س ففي �لركن �ملقابل على لي�شار 

نخلة ويف �ملنت�شف د�ئرة على �شكل جزء من �ملحيط وزرقة مياهه وعليها 
يقف زورق ب�شر�ع خ�شبي بدون قما�س ليظهر من خلفة لوحة �لكرتونية 
عليها ��شم فيجي باحلروف �مل�شاءة، وبال�شقف كتل ثلجية وزعت يف ت�شميم 
مميز على �شقف �جلناح بحرفية و�بتكار، وعلى ي�شار �ملدخل مل�شق بحجم 
�جلد�ر بالكامل يف لوحة ترحيبية بللغتني �لعربي و�لإجنليزي، جاء فيها 
�أهال بكم يف فيجي، وجت�شد ب�شور لأماكن �جلبال مع �ملياه و��شعة �ل�شم�س 
" عندما تر�شل  �لتى ت�شقط على �لرمال ووجوه �ل�شياح، ويف جملة تقول 
�أمر  �أ�شعتها �لف�شية على �لأر�س في�شعر �جلميع بالدفء فذلك  �ل�شم�س 
معتاد ولكن عندما ي�شبح هذ� �لدفء مليئا بالود و�لرتحاب، فهذ� يعرب 
عن عن �ل�شعب �لفيجي عندما ي�شتقبل �لزو�ر" تلقي ر�شالة للعامل باأنها 

حتر�س على منا�شرة ق�شية �لتغري �ملناخي.
من  �شا�شعة  م�شاحات  حتت�شن  فيجي   دول���ة  �أن  �جل��م��ه��ور  يكت�شف  كما   
جمتمع  ع��ن  ف�شال  �ل��ع��امل،  يف  غنى  �لأك���ر  و�ل��غ��اب��ات  �ملرجانية  �ل�شعاب 
�شهد �أ�شو�أ �أوجه �لتغري �ملناخي، لذلك يتخذ تد�بري جريئة حلماية نف�شه 
ويحث �لبلد�ن �لأخ��رى على �حلد من �لنبعاث �خلطرة �لتي تت�شبب يف 
�رتفاع درجة حر�رة �لأر�س، وظو�هر �جلفاف، وتغري�ت يف �أمناط �لطق�س، 
�إىل  ت�شري  �لتى  �ملل�شقات  �إىل  بال�شافة  �لبحر،  �شطح  م�شتوى  و�رت��ف��اع 

�لبهجة و�ل�شعادة �لأ�شرية و�لعائلية من خالل �لتجمع حول قطعة حلوى 
و�ملودة  بالألفة  و�لأج���د�د، يف �شورة توحي  و�لأب��ن��اء  �لأح��ف��اد  كبرية ت�شم 
و�ل�شعادة،  �لبهجة  �أر����س  فوجي  يف  �ليومية  �حل��ي��اة  ع��ن  �نطباع  وتعطي 
ه،  وت��ده��ور  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  م��ع  �لتكيف  ع��ن  ���ش��ور�ً  م�شاهدة  ع��ن  ف�شال 
�لأمامي  �ملرونة يف فيجي، ترتجم جهودها عند �خلط  وتوجد �شور عن 
�أحدث �لبتكار�ت و�ل�شتثمار�ت و�لتبادلت  �إىل  للت�شدي لالأزمة �ملناخية 
�لتجارية �مل�شتد�مة، �لتى حولت نقاط �ل�شعف ملكا�شب من خالل حتقيق 
��شتثمار�ت �شخمة وقفز�ت �أكرب، مما جعل دخل �لفرد يزد�د وي�شبح من 
�أكر دول �لعامل رفاهية.  ومن �أهم �لركائز �لتى دفعت فيجي للم�شاركة 
�لت�شدي  �لر�ئد يف  �ل�شوء على دوره��ا  ت�شليط  2020، فر�شة  �أك�شبو  يف 
�لتي جعلت من جزر فيجي  �ل�شبل  �ل��زو�ر لتجربة  دع��وة  �ملناخي.  للتغري 
ر�ئدة ومنا�شرة يف جمال �لتغري �ملناخي، ولكت�شاف �أ�شر�ر فيجي �ل�شبعة 
يف  تتمثل  �لتى  للبالد،  �خلالبة  �لطبيعية  �ملناظر  يف  و�لتاأمل  لل�شعادة، 
تهدف  كما  و�مل��رح،  و�لرق�س  �لطلق  �لهو�ء  و��شتن�شاق  و�ل��روؤي��ة  �ل�شباحة 
للرتويج لل�شياحة و�ل�شتفادة من وجود معظم دول �لعامل لتبادل �خلرب�ت 
وجذب �ل�شتثمار�ت.  خ�ش�س جناحح فيجي مكانا لعر�س �ملنتجات �ملحلية 
من �خلزف و�مل�شغولت �ليدوية و�حلرف �لتى تدل على فن و�إبد�ع �ل�شعب 

ب��اب �خل��روج، حيث  �لتى ت�شبق  �مل�شاحة  �لفن يف  �لفيجي، وق��د ظهر ه��ذ� 
و�شعت فيها و�حدة من �ل�شدف �مل�شنوعة باحلجم �لكبري جد�، دليال على 
�ل��زو�ر على ختم جو�ز  �شو�طئ قيجي، ويحر�س  �لنوعية على  كرة هذه 
�شفر �أك�شبو 2020 و�لتقاط �ل�شور مع �لثلوج �ملتدلية من �شقف �جلناح 
تدعو  �لتى  �لتعبري�ت  و�لروؤية وغريها من  �لبهجة  �ملعربة عن  و�لوجوه 

لل�شعادة 

ث�ين الزيودي يزور جن�ح مملكة تونغ� يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي - وام:

ز�ر معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد 
للتجارة  دول�����ة  وزي�����ر  �ل����زي����ودي 
تونغا  مملكة  ج��ن��اح   ، �خل��ارج��ي��ة 
دبي،   2020 �إك�شبو  معر�س  يف 
�لفر�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي��ق��ع  �ل����ذي 
�لأر�����س  "كوكب  ���ش��ع��ار  وي��ح��م��ل 

�شديقي".
و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين بن 
معر�س  �أهمية  �ل��زي��ودي،  �أح��م��د 
دعم  يف  دب�����ي   2020 �إك�������ش���ب���و 

دبي يعد �لأكر �شمولية و�لأكرب 
م��ن حيث �مل�����ش��ارك��ات �ل��دول��ي��ة يف 
�لدولية،  �إك�شبو  معار�س  ت��اري��خ 
�لعقول  "تو��شل  �شعاره  ويج�شد 
من  ج��م��ل��ة  �مل�شتقبل"  و���ش��ن��اع��ة 
ومينح  �ل�����ر�ئ�����دة،  �مل�����ش��ت��ه��دف��ات 
�مل���ع���ر����س ف��ر���ش��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
لتحقيق  ج��دي��دة  �شبل  �ك��ت�����ش��اف 
�ل��ن��م��و و�لزده����������ار، ح��ي��ث ي�شع 
�شر�كات  ل��ب��ن��اء  ���ش��ل��ب��ة  �أر����ش���ي���ة 
ت��ن��م��وي��ة م���ن �أج�����ل �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
�شعيد  ع��ل��ى  �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 

�لعاملية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  م��ك��ان��ة 
وتعزيز  لالأعمال،  حا�شنة  كبيئة 
�لقت�شادي  �ل���ت���ع���اون  خ��ري��ط��ة 
م����ع ج���م���ي���ع �ل��������دول �مل�������ش���ارك���ة، 
يكت�شب  �مل��ع��ر���س  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
يتز�من  ك��ون��ه  ��شتثنائية  �أهمية 
باليوبيل  �ل��دول��ة  �ح��ت��ف��الت  م��ع 
ملرحلة  و�ن����ط����الق����ه����ا  �ل����ذه����ب����ي 
و�لنمو  �ل���ت���ط���ور  م����ن  ج����دي����دة 
و��شت�شر�ف �مل�شتقبل يف �خلم�شني 

عاماً �ملقبلة.
و�أو�شح �أن معر�س �إك�شبو 2020 

و�لتجارة  و�لأع����م����ال  �لق��ت�����ش��اد 
و�ل����ش���ت���ث���م���ار وج�������ذب �مل����و�ه����ب 
ويقدم  و�ل���ث���ق���اف���ة.  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
جناح مملكة تونغا جتربة فريدة 
�لتعلم  للزو�ر ورحلة خيالية من 
و�لك��ت�����ش��اف، م��ن خ���الل �لعديد 
�لبيئية  و�مل��ب��ادر�ت  �لعرو�س  من 
"كوكب  �لتي تعك�س �شعار �جلناح 
�لأر�س �شديقي" ومنها: "بعيني 
طفل" و�لذي ي�شلط �ل�شوء على 
�ململكة،  يف  �ل�����ش��اح��رة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
ويتيح للزو�ر �حل�شول على لقاء 

ل يحُن�شى مع �لبيئة �لتي جتعلهم 
م���ن���ا����ش���ري���ن ل���ك���وك���ب �لأر���������س. 
يف  تونغا  مملكة  م�شاركة  وت�شكل 
�إك�شبو 2020 دبي خطوة مهمة 
�لإمكانات  على  �ل�شوء  لت�شليط 
�لفريدة  و�ل���زر�ع���ي���ة  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
لهذه �جلزيرة �لو�قعة يف �ملحيط 
�لتطرق  �إىل  بالإ�شافة   - �لهادي 
�ل��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا �لتغري  ل��ل��م��خ��اط��ر 
�ملناخي – يف حدث عاملي ت�شارك 
و�مل�شتثمرون  �حل���ك���وم���ات  ف��ي��ه 

و�لزو�ر من �شتى �أنحاء �لعامل.

ن�س�ء تيمور- لي�ستي ين�سجن نق�س�ت ك�يف على اأقم�سة ت�ي�س يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

مهار�تها  �لن�شاء  تتو�رث  �لتي  �لتقليدية  �لفنون  "كايف" من  نق�شات  تعد 
من جيل �إىل جيل يف "تيمور- لي�شتي" وهي قائمة على �لأ�شكال و�لأمناط 
لزيارة جناح ذلك  دبي فر�شة   2020 �إك�شبو  كان معر�س  لذ�   ، �لهند�شية 
و�لتعرف  و�إندوني�شيا،  �أ�شرت�ليا  بني  �آ�شيا  �شرق  جنوب  يف  يقع  �ل��ذي  �لبلد 

على عاد�ته وتقاليده.
ومتثل �لن�شاء ثروة ب�شرية هامة، حيث تن�شج �أناملهن �أقم�شة "تاي�س" يدويا 
با�شتخد�م خيوط �لقطن خالل مو�شم �جلفاف باجلزيرة ؛ وهو �شكل من 
�أ�شكال �لن�شيج �لتقليدي �لذي �بتكرته ن�شاء تيمور �ل�شرقية وجزء �أ�شا�شي 
وتحُ�شتخدم حياكة   ، للمر�أة  بالن�شبة  �لثقايف وم�شدر دخل مهم  �ل��رت�ث  من 

�لتي�س للزينة �لحتفالية ، ودللة على �لحرت�م و�لتقدير جتاه �ل�شيوف 
و�لأ�شدقاء و�عتمدت تيمور �ل�شرقية ��شتخد�م تاي�س بجانب �لري�س و�حللي 

خالل �ملر��شم �ملهمة لها.
من�شوجات  و�أمن����اط  ���ش��ور  �أن   ،  2020 �إك�شبو  يف  �جل��ن��اح  م�شوؤولو  و�أك���د 
بني  تختلف  كما   ، �أخرى  �إىل  منطقة  من  كبرًي�  �ختالًفا  "تاي�س" تختلف 
�لرجال عن �لن�شاء ، حيث يرتدي �لرجال زياً تقليدًيا عبارة عن لف �إحدى 
�لأقم�شة حول �خل�شر، بينما ترتدي �لن�شاء �شكال من �أ�شكال �لف�شتان بدون 
حمالت من�شوج على �شكل �أنبوب ، وقطعة قما�س رفيعة يتم �رتد�وؤها حول 

�لرقبة.
من جانبه ، دعا عارف �شاجر�ن �ملفو�س �لعام جلناح تيمور �ل�شرقية �لزو�ر 
للتعرف على ثقافة بالده ف�شال عن �لأماكن �ل�شياحية �خلالبة ، وقال : " 

نحاولنا من خالل �جلناح �إبر�ز عاد�تنا �لثقافية وقدر�ت بلدنا �لقت�شادية 
�لغنية  �مل���و�رد  من  و�لكثري  �لثقايف  ر�م��ي��الو  مهرجان  لدينا   ، �لعامل  �أم��ام 
لال�شتثمار  �لعامل  ندعو  طبيعية  ث��رو�ت  منتلك  كما   ، �لكرمية  و�لأح��ج��ار 

لدينا و�كت�شافها".
وٌتاأمل تيمور لي�شتي �أو تيمور �ل�شرقية ، خالل م�شاركتها مبعر�س يف �إك�شبو 
2020 دبي، �أن يتعرف �لعامل على تلك �لدولة �لتي ن�شاأت حديثاً ، ونظر�ً 
�هتمام  لي�شتي  تيمور-  جذبت   ، �ل�شندل  خ�شب  من  غنية  مب��و�رد  لتمتعها 

�لتجار �لأوروبيني منذ �لقرن �ل�شاد�س ع�شر .
�إىل جانب خ�شب �ل�شندل ، تنمو �أ�شجار جوز �لهند و�لفرك �لأوكالبتو�س ، 
بجانب �لينابيع �حلارة �ملن�شدلة من �جلد�ول �جلبلية و�شط �حلياة �لربية ، 
لذ� حوى �جلناح يف �إك�شبو دبي على عدد من �لتماثيل �خل�شبية �مل�شهورة يف 

تيمور و�لتي ي�شرتيها زو�ر �إك�شبو من �أجل �لديكور .
يركز جناح تيمور �ل�شرقية يف �إك�شبو 2020 دبي على عر�س منتجات ر�ئعة 
من منحوتات خ�شبية تقليدية وتو�بل متالأ �جلناح برو�ئح عبقة، �إ�شافة �إىل 
ّمم �جلناح على �شكل منازل تيمور �ل�شرقية �ملحلية  ر�ئحة �لقهوة �ملحلية و�شحُ
�لتي تعك�س �لثقافة �لطوطمية، حيث �شتتمكنون من م�شاهدة مقاطع فيديو 

ت�شلط �ل�شوء على �لعائالت �لتي تعمل دون كلل لدعم هذ� �ملجتمع �لفتي.
على عر�س  دب��ي،  �إك�شبو  يف  �لفر�س  يقع يف منطقة  و�ل��ذي  �جلناح  ويعمل 
ثقافة تلك �لبلد �ل�شغري ، وتطمح تيمور �ل�شرقية وهي و�حدة من �أ�شغر 
على  بالرتكيز   ،2030 ع��ام  بحلول  نف�شها  حتويل  �إىل   ، �لعامل  يف  �ل��دول 
و�لنقل،  �للوج�شتية  و�لزر�عة، و�خلدمات  �ل�شياحة،  �أولويات رئي�شية:  �أربع 

و�لنفط و�لغاز.

مهرج�ن دبي للت�سوق يدعو �سن�ع املحتوى للم�س�ركة يف م�س�بقة اإنت�ج فيلم ق�سري عن املهرج�ن
•• دبي -وام: 

�أعلنت موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة 
ع��ن تعاونها م��ع ج��ائ��زة ح��م��د�ن ب��ن حممد 
للت�شوير  �ل���دول���ي���ة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
بتجربة مهرجان  �ل�شوئي بهدف �لحتفاء 
دبي للت�شوق من خالل �شنع حمتوى رقمي 

�إبد�عي عن �ملهرجان.
�لإمار�ت  يف  �ملحتوى  �شناع  �ملوؤ�ش�شة  ودع��ت 
�إىل عر�س مهار�تهم يف �لت�شوير بالفيديو 
و�ل��ت��ح��ري��ر م��ن خ���الل �إن���ت���اج ف��ي��ل��م ق�شري 
دق��ي��ق��ة و�ح�����دة عن  �إىل  ث��ان��ي��ة   30 م��دت��ه 
�ملهرحان حول مو�شوع "�أروع �أوقات �ل�شنة" 
�لتو��شل  ح�����ش��اب��ات  ع���رب  ن�����ش��ره  ث���م  وم����ن 
�لجتماعي �خلا�شة بهم باإ�شتخد�م �لها�شتاغ 
من�شتي  على   DSFWONDERS#
 25 تاريخ  توك" حتى  "�إن�شتغر�م" و"تيك 
�لفوز  فر�شة  من  لتمكينهم  �جل��اري  يناير 

بجو�ئز قدرها 200 �ألف درهم.

�ملتناف�شنب  ع��ل��ى  �مل�شابقة  يف  ول��ال���ش��رت�ك 
 3 ي�شتعر�س  ق�شري  فيلم  و�إن��ت��اج  ت�شوير 
م���و�ق���ع خم��ت��ل��ف��ة يف دب����ي ع��ل��ى �لأق������ّل مبا 
للت�شوق  دب��ي  مهرجان  فعاليات  �أب���رز  فيها 

�أو�لفعاليات  �لت�شوق  وج��ه��ات  ك��ان��ت  ���ش��و�ء 
�أو�ملطاعم  �مل��م��ي��زة  �أو�مل����ع����امل  �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
"�لدرون"  عرو�س  �أو  �ملبا�شرة،  �أو�لفعاليات 
�ملحتوى  وحت���م���ي���ل  �ل����ن����اري����ة  و�لأل������ع������اب 

"�إن�شتغر�م"  من�شتي  ع��ل��ى  ب��ه��م  �خل���ا����س 
�لها�شتاغ  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  توك"  و"تيك 
و�لو�شمني   ،DSFWONDERS#
على   CelebrateDubai@
 DiscoverDubai@و "�إن�شتغر�م" 

على"تيك توك".
�لت�شوير  يف  و�لإب��������د�ع  �لإب���ت���ك���ار  وي��ع��ت��رب 
و�لتحرير مفتاح �لنجاح و�لفوز يف �مل�شابقة 
حيث ميكن للم�شاركني ��شتخد�م خ�شائ�س 
�أو  �لن�س  �إ���ش��اف��ة  مثل  ع��دة  فنية  وتقنيات 
فالتر  �أو  �ل�����ش��وت��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��ق  �أو  م��و���ش��ي��ق��ى 
خا�شة مبن�شة �لتو��شل �لجتماعي لإ�شفاء 
�مل�����ش��ور قبل  �مل��ح��ت��وى  �لإب��ه��ار على  عن�شر 

حتميله على "�ن�شتغر�م" و"تيك توك".
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �خل���اج���ة  �أح���م���د  وق�����ال 
ملوؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة: "تلعب 
�لج��ت��م��اع��ي يف يومنا  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات 
�ملجتمعات  ت��و����ش��ل  يف  م��ه��م��اً  دور�ً  �حل���ايل 
وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب و�إبر�ز ما تقدمه 

مهرجان  ك��ان  �ملختلفة..ولطاملا  �ل��وج��ه��ات 
دبي للت�شوق حدًثا مميًز� يف �أجندة فعاليات 
ونحاول  �ل�شابقة،  �لأع����و�م  م��د�ر  على  دب��ي 
�لأم����ام  �إىل  ن��خ��ط��و خ��ط��وة  �أن  ع���ام  ك���ل  يف 
لإثر�ء جتارب �لزو�ر و�ملت�شوقني من خالل 
جمموعة من �لفعاليات ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي 
و�لعرو�س �ملبتكرة" . و�أ�شاف �أنه من خالل 
بن  حممد  بن  حمد�ن  جائزة  مع  �ل�شر�كة 
ر��شد �آل مكتوم �لدولية للت�شوير �ل�شوئي 
ن��دع��و ���ش��ن��اع �مل��ح��ت��وى يف دول����ة �لإم������ار�ت 
مهرجان  م��ن  �مل�����ش��ت��وح��اة  ق�ش�شهم  ل�����ش��رد 
هو�تفهم  عد�شات  خ��الل  م��ن  للت�شوق  دب��ي 

وت�شجيل جتاربهم �خلا�شة مع �ملهرجان.
دبي  "مهرجان  خ���الل  دب���ي  م��دي��ن��ة  وت��ع��ج 
للت�شوق 2022" - �لذي ي�شتمر حتى نهاية 
�لر�ئعة  �لت�شوق  بعرو�س   - �جل��اري  يناير 
�مل�شلية  و�لأن�����ش��ط��ة  �خل��ارج��ي��ة  و�لأ�����ش����و�ق 
و�لفعاليات  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �جل�����ذب  وم���ع���امل 

�ملبهرة.

فقد �ملدعو/ حممد عمر�ن 
باك�شتان     ، ���ش��م��ري  غ�����الم 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )jc1226651( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0502385513

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / و�شيفه تنوير 
�لهند     ، ���ش��ي��ي��دوله  حممد 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )P3785601( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506717554

فقدان جواز �سفر

�شوجنوك   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
كوريا   ج���م���ه���وري���ة   ، ك���ي���م 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )6547567M( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0563367070

فقدان جواز �سفر
عبد�لرحمن   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�ثيوبيا   ، �ب������او�رى  �ب��ا���ش��ي��ت��و 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )EP4922280(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر



األربعاء   12  يناير    2022  م   -    العـدد   13440  
Wednesday  12  January   2022   -  Issue No   13440 عربي ودويل

09

فجر  65 عاماً  �شا�شويل عن  د�فيد  �لأوروب���ي  �لربملان  رئي�س   تويف 
ما  بح�شب  يتعالج،  كان  حيث  �إيطاليا  ببلده  م�شت�شفى  يف  �لثالثاء 

�أعلن �ملتحدث با�شمه.
وقال روبرتو كويللو يف تغريدة على تويرت �إّن “د�فيد �شا�شويل تويف 
�ملركز  يف  �شباحاً   01:15 �ل�شاعة  يف  �لثاين/يناير  كانون   11 يف 
منذ نهاية  �أفيانو باإيطاليا حيث كان يتعالج”  ل��الأور�م يف  �ملرجعي 

كانون �لأول/دي�شمرب.
�ل�شاعات  يف  عنهما  �شيعلَن  وزم��ان��ه��ا  �جل��ن��ازة  “مكان  �أّن  و�أ���ش��اف 
�لقليلة �ملقبلة”. وكان كويللو �أعلن ع�شر �لإثنني �أّن �شا�شويل يرقد 
م�شاعفات  “ب�شبب  �لأول/دي�����ش��م��رب  كانون   26 منذ  �مل�شت�شفى  يف 
رئي�س  �أّن  �إىل  م�شري�ً  �ملناعة”،  جهاز  يف  خلل  ع��ن  ناجمة  خطرية 

�لربملان �لأوروبي �ألغى تالياً كّل �أن�شطته �لر�شمية.
و�شا�شويل �ل���ذي ع��ان��ى يف �مل��ا���ش��ي م��ن ���ش��رط��ان يف �ل���دم �أحُدخ����ل �إىل 
�مل�شت�شفى يف نهاية �أيلول/�شبتمرب �إثر �إ�شابته بالتهاب رئوي �أبعده 
�ل�شيا�شي من  �مل��ع��رتك  �شا�شويل  ودخ��ل  ع���ّدة.  �أ�شابيع  �ل��ربمل��ان  ع��ن 
بلده،  �لتلفزيونية يف  �لأخبار  لن�شر�ت  كان مذيعاً  �إذ  �لإع��الم  بو�بة 
�لأوروب��ي لولية مّدتها عامان  للربملان  رئي�شاً  �نتخب   2019 ويف 
ون�شف �لعام، �أي ن�شف مّدة �لولية �لت�شريعية �لتي ت�شتمر خم�س 

�شنو�ت.
 

باإ�شر�م  �ملتهم  �أن  �لثالثاء  �إفريقيا  �لعامة يف جنوب  �لنيابة  �أعلنت 
“�لإرهاب”،  تهمة  �لآن  يو�جه  �لكاب  يف  �لوطني  �ل��ربمل��ان  يف  �لنار 
�لرجل  ه��ذ�  ع��ن  ب��الإف��ر�ج  للمطالبة  كثرية  �أ���ش��و�ت  �رتفعت  فيما 
�مل�شرد معتربة �نه كب�س فد�ء. �أوقف ز�نديل كري�شما�س مايف �لبالغ 
من �لعمر 49 عاما، �أثناء وجوده يف �لربملان، ووجهت �إليه �لتهم بعد 

ثالثة �أيام لدى مثوله لفرتة وجيزة �أمام �ملحكمة يف كيب تاون.
وجاء يف ن�س �لتهام �لذي �طلعت عليه وكالة فر�ن�س بر�س �أن �ملتهم 
�لدميوقر�طية  حماية  �أح��ك��ام  خمالفة  ج��رمي��ة  ب��ارت��ك��اب  “مذنب 
�لوثيقة  بح�شب  �ملت�شلة”،  و�لأن�����ش��ط��ة  �لإره����اب  م��ن  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
�ل�شا�شع  �ملبنى  باقتحام  بالفعل  �تحُهم  قد  �لرجل  وك��ان  �لق�شائية. 
و�شرقة  �لو�قع يف و�شط �لكاب و”باإ�شعال �لنار يف مباين �لربملان” 

“�أجهزة كمبيوتر حممولة و�أطباق ووثائق”.
�أنه جمرد كب�س  �أ�شو�ت كثرية لالإ�شارة �إىل  ومنذ �عتقاله، �رتفعت 
فد�ء، يف حني كان يتعني حتميل �لفتقار �إىل �حلماية وتعطل �أنظمة 
ث��الث��ني متظاهر�  �مل�����ش��وؤول��ي��ة. وجت��م��ع ح���و�يل  مكافحة �حل��ر�ئ��ق، 
�شر�ح  “�طلقو�  هاتفني  �جلل�شة  �فتتاح  عند  �ملحكمة  �م��ام  �لثالثاء 
مايف!” و”�نه بريء!”. وكان من بينهم رجل م�شرد ليخرب رو�يته 
و�أكد  �لثاين/يناير.  2 كانون  �لأحد  �ندلع فجر  �لذي  عن �حلريق 
�أنه كان نائماً يف �شارع بجانب �ملبنى و�شمع �شوت ي�شبه �ل�شطد�م. 
يندلع  �ن  قبل  �قتحام،  عملية  كانت  �أن��ه��ا  ذل��ك  بعد  فهم  �أن��ه  و�ك��د 
نظام  �أن  �لأول��ي��ة  �ل�شلطات  حتقيقات  و�ظ��ه��رت  �ملبنى.  يف  �حل��ري��ق 

�لطفاء �لتلقائي كان “معطاًل”.
 

تبحث  �ملنتزهات  �شرطة  �إن  �لأمريكية  �ل�شرطة  با�شم  قال متحدث 
�لبالد  ل��دى  �لأوروب���ي  �لحت��اد  ببعثة  م�شوؤولة  �خلام�س عن  لليوم 

قدت على م�شارف �لعا�شمة و��شنطن يوم �خلمي�س �ملا�شي. فحُ
عاما(   54( ت�شيتكو  �شيبيليه  ف��ي��ه��ا  ���ش��وه��دت  م���رة  �آخ����ر  وك���ان���ت 
�لوليات  لدى  �لأوروب���ي  �لحت��اد  بعثة  مبكتب  �لقانونية  �مل�شت�شارة 
�ملتحدة يف �لثامنة �شباحا يوم �ل�شاد�س من يناير كانون �لثاين وفقا 
ملا جاء مبن�شور على �شفحة ل�شرطة �ملنتزهات على في�شبوك يطلب 

م�شاعدة �ل�شكان يف �لبحث عنها.
بولية  بثي�شد�  يف  �أمل��ان��ي��ة،  وه��ي  ت�شيتكو،  فيها  �شوهدت  م��رة  و�آخ���ر 
ماريالند حيث تقيم بينما كانت ت�شتقل �شيارة فولك�شفاجن �شود�ء. 
�إنها �ختفت بالقرب من قناة مائية يف كابن جون،  �ل�شرطة  وقالت 

دون �أن تقدم مزيد� من �لتفا�شيل.
وعملت ت�شيتكو �أكر من 25 عاما يف مكتب بعثة �لحتاد �لأوروبي 
يف و��شنطن وتقدم ��شت�شار�ت قانونية ب�شاأن ق�شايا تتعلق بالتجارة 
و�ملناف�شة. وقال متحدث با�شم �ل�شفارة �لأملانية �إن هناك تو��شال مع 

�ل�شرطة ب�شاأن �لق�شية.

عوا�شم

�ضرت��ضبورغ

بريتوريا

و��ضنطن

 ال�سني ت�أمر بتعليق
 رحالت ق�دمة من اأمريك� 

•• وا�شنطن-رويرتز

24 رحلة جوية كانت قادمة من �لوليات  �أكر من  باإلغاء  �أمرت �ل�شني 
�لركاب  من  �لعديد  فحو�س  �أثبتت  بعدما  �لأخ���رية  �لأ�شابيع  يف  �ملتحدة 
تنظيم  هيئة  و�أل��غ��ت  �ل��ب��الد.  �إىل  و�شولهم  عقب  بكوفيد-19  �إ�شابتهم 
�لوليات  من  قادمة  �ملجمل  يف  جوية  رح��الت  ثماين  �ل�شني  يف  �لطري�ن 
�ملتحدة �إىل �شنغهاي مبوجب قو�عدها للحد من تف�شي جائحة كوفيد-19. 
و�شملت �لرحالت �مللغاة �أربعة من �شركة )يونايتد �إيرلينز( و�ثنتني من 
)دلتا �إيرلينز( و�ثنتني من )�أمريكان �إيرلينز(. كما �ألغت �إد�رة �لطري�ن 
�ملدين يف �ل�شني ما ل يقل عن 22 رحلة جوية �أخ��رى كانت متجهة �إىل 
�لأول  كانون  دي�شمرب  منذ  �شينية  ط��ري�ن  �شركات  عرب  �ملتحدة  �لوليات 
�إيجابية. وتو�جه �لوليات  �ملا�شي بعدما جاءت فحو�س عدد من �لركاب 
�مل�شت�شفيات  ودخل  �أوميكرون.  باملتحور  �لإ�شابات  يف  كبرية  زيادة  �ملتحدة 
�جلدد  �ملر�شى  ليتجاوز  بكوفيد-19  م�شابا   132646 �لثنني  �أم�س 
بامل�شت�شفيات بذلك �لعدد �لقيا�شي �مل�شجل يف يناير كانون �لثاين 2021 
�مل�شجل خالل  �حل��الت  ع��دد  وت�شاعف متو�شط   .132051 بلغ  و�ل��ذي 
�شبعة �أيام �إىل 704 �آلف حالة يف �لأيام �لع�شرة �ملا�شية. وقالت �لوليات 
�إن��ه��ا ����ش��ط��رت لإل��غ��اء رح���الت ج��وي��ة م��ن ���ش��ان فر�ن�شي�شكو �إىل  �مل��ت��ح��دة 

�شنغهاي يف 15 و19 و22 و26 يناير كانون �لثاين �جلاري.

ل طريق اأمامنا اإل البحر

لبن�نيون يخت�رون قوارب املوت اىل اأوروب� 

احتج�ج�ت من اأجل انتخ�ب�ت ليبي�.. وحتذير من الع�سرية ال�سوداء

الع�سكر يف م�يل يدعون حلوار مع اإيكوا�س 
�ملبادئ  و�ح���رت�م  �مل��ايل  لل�شعب  �لعليا  �مل�شالح  ب��ني  �لآر�ء  يف 
�لأ�شا�شية للمنظمة”. ومل يعلن غويتا عن �أّي �إجر�ء �نتقامي 
�لأزمة  للخروج من  �ق��رت�ح جديد  �أّي  يقّدم  لكّنه مل  جديد، 
�ل�شيا�شية. و�أ�شاف رئي�س �ملجل�س �لع�شكري خماطباً مو�طنيه 
�أن  �خ��رتن��ا  لأّن��ن��ا  و�ل�شكينة  ب��ال��ه��دوء  �لتحّلي  منكم  “�أطلب 
طريقنا  �شّق  عرب  باأيدينا  م�شرينا  نقّرر  لكي  �شادقني  نكون 
باأنف�شنا”. وكان �ملجل�س �لع�شكري رّد على �لعقوبات �جلديدة 
با�شتدعاء �شفر�ءه من دول �ملنّظمة �لإقليمية و�إغالق �حلدود 

�لربية و�جلوية مع هذه �لدول.
وفر�شت �ملجموعة �لقت�شادّية لدول غرب �أفريقيا )�إيكو��س( 
�شل�شلة  �لأح��د  �أفريقيا  لغرب  و�لنقدي  �لقت�شادي  و�لحت��اد 

�إج������ر�ء�ت �ق��ت�����ش��ادي��ة ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ���ش��ارم��ة ب��ح��ّق م���ايل رّد� 
و�أتت  ل�شنو�ت.  �حلكم  يف  �لبقاء  �لع�شكري  �ملجل�س  نّية  على 
�لع�شكري  �ملجل�س  �ح���رت�م  ع��دم  ب�شبب  خ�شو�شاً  �لعقوبات 
لإعادة  �شباط/فرب�ير  يف  �لنتخابات  لإج��ر�ء  �لنهائي  �ملوعد 

�ملدنيني �إىل �ل�شلطة.
�إف��ري��ق��ي��ا تعليق  ل���دول غ��رب  وق����ّررت �ملجموعة �لق��ت�����ش��ادّي��ة 
�ملالية  �مل�شاعد�ت  وقطع  �لأ�شا�شية،  �ل�شلع  با�شتثناء  �لتجارة 

وجتميد �أ�شول مايل يف �لبنك �ملركزي لدول غرب �إفريقيا.
كذلك قررت �لدول �لأع�شاء ��شتدعاء �شفر�ئها لدى مايل �لتي 
�أمنية  و�أزم��ة   2020 �لعام  منذ  ع�شكريني  �نقالبني  �شهدت 
عميقة. وقالت �إن هذه �لعقوبات �شتدخل حيز �لتنفيذ فور�. 

�ملالية  �ل�شلطات  تقدم  عندما  تدريجي  ب�شكل  �إل  تحُرفع  ول��ن 
ر�ٍس  “مقبوًل” وعندما يحُالَحظ �إحر�ز تقدم محُ جدول زمنيا 
يف تنفيذه. وترى �ملجموعة �لقت�شادية لدول غرب �أفريقيا �أّن 
�قرت�ح �ملجل�س �لع�شكري يف مايل �إجر�ء �لنتخابات �لرئا�شية 
يف كانون �لأول/دي�شمرب 2026 “غري مقبول �إطالقا” لأّن 
ذلك “يعني �أن حكومة ع�شكرية �نتقالية غري �شرعية �شتاأخذ 

�ل�شعب �ملايل رهينة خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة”.
�لتي فر�شت بعد  �أكر �شر�مة من تلك  �لعقوبات هي  وهذه 
�لنقالب �لأول يف �آب/�أغ�شط�س 2020. ويف خ�شم �جلائحة، 
�أفقر دول  �لبلد لذي يعترب من  تاأثريها و��شحا يف هذ�  كان 

�لعامل ول منفذ له على �لبحر.

•• باماكو-اأ ف ب

�لكولونيل  م��ايل  يف  �حل��اك��م  �لع�شكري  �ملجل�س  رئي�س  �أّك���د 
�أ�شيمي غويتا �نفتاحه على �حلو�ر مع �ملجموعة �لقت�شادّية 
�لهدوء  �إىل  مو�طنيه  د�عياً  )�إيكو��س(،  �أفريقيا  غرب  ل��دول 
�أن فر�شت �ملنظمة �لإقليمية عقوبات على  بعد  و”�ل�شمود” 

بالده.
“حتى  �إّن���ه  �حلكومي  �لتلفزيون  بّثه  خطاب  يف  غويتا  وق��ال 
و�إن كّنا ناأ�شف للطبيعة غري �ل�شرعية وغري �لقانونية وغري 
�حلو�ر  على  منفتحة  م��ايل  تظّل  معّينة،  ل��ق��ر�ر�ت  �لإن�شانية 
�أفريقيا لإيجاد تو�فق  �ملجموعة �لقت�شادية لدول غرب  مع 

•• طرابل�س-اأ ف ب

بعد عامني من �نهيار �قت�شادي غري 
م�����ش��ب��وق ي��ف��اق��م��ه �شلل ���ش��ي��ا���ش��ي، مل 
لالجئني  �نطالق  نقطة  لبنان  يعد 
�لذين  مل��و�ط��ن��ي��ه  �أي�����ش��اً  ب��ل  فح�شب 
غالبيتهم  وب��ات��ت  �لأزم���ات  �أرهقتهم 

حتت خط �لفقر.
�ب��ر�ه��ي��م )42 ع��ام��اً( �لذي  وي��ق��ول 
لوكالة  م�����ش��ت��ع��ار�ً  �����ش���م���اً  ����ش��ت��خ��دم 
طر�بل�س  م��دي��ن��ة  يف  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
�إ�شافيا  يوؤمن مدخول  �إنه  )�شمال(، 
لبنانيني  تهريب  على  �مل�شاعدة  عرب 
وي�شيف  �ل��ب��ح��ر.  ع���رب  �خل�����ارج  �ىل 
�ملجال،  ه���ذ�  يف  �أع��م��ل  ل  �أن��ن��ي  “لو 
مهّرباً  وق�شدت  مثلهم  غ��ادرت  لكنت 

مل�شاعدتي”.
�لقانونية  غ����ري  �ل���ه���ج���رة  ول��ي�����ش��ت 
�شّكل  �ل��ذي  لبنان  يف  جديدة  ظاهرة 
خ�شو�شاً  لالجئني  �ن��ط��الق  من�شة 
ق��رب���س خ�شو�شا،  ب��اجت��اه  ���ش��وري��ني 
�لحتاد  يف  و�لع�شو  �لقريبة  �لدولة 
�لأوروبي. لكن يتز�يد عدد �للبنانيني 
�لذين يخاطرون باأرو�حهم بحثاً عن 
ب���د�ي���ات ج���دي���دة ب��ع��ي��د�ً ع���ن بلدهم 

�لغارق يف �لأزمات.
�إبر�هيم  مت��ّك��ن   ،2019 ع���ام  م��ن��ذ 
�إىل  لبناين  مئة  ق��ر�ب��ة  تهريب  م��ن 

�أوروبا. ويقول “�أخرجتهم من هنا، من �لت�شّول. هناك 
وي�شربون  �شياأكلون  خميم،  يف  و�شعو�  �إذ�  �لأق��ل  على 
�للبنانيني  ي�شاعد  ب��اأن��ه  �إب��ر�ه��ي��م  ويتباهى  بكر�مة”. 
فقط. ويقول “ياأتيني �شوريون وفل�شطينيون لكنني ل 

�أقبل طلباتهم، فاأنا م�شوؤول عن �أبناء بلدي فح�شب”.
وم�شتعدون  �ملغادرة..  ي��ودون  كر  “لبنانيون  وي�شيف 
�أن  �ملهم  ���ش��يء،  ك��ل  يبيعون  و�شيار�تهم.  بيوتهم  لبيع 

يرحلو�”.
ماليني  �شتة  قر�بة  حالياً  يقطنه  �ل��ذي  لبنان  ويبدو 
�نهيار  تبعات  ت�����ش��ارع  غ��ارق��ة  �شفينة  مبثابة  �شخ�س 
�ق��ت�����ش��ادي �شّنفه �ل��ب��ن��ك �ل����دويل م��ن ب��ني �لأ����ش���و�أ يف 

�لعامل منذ منت�شف �لقرن �ملا�شي.
�ملئة  95 يف  �أك��ر من  و�أّدت �لأزم��ة �ىل خ�شارة �للرية 
و�نعك�س ذلك تدهور�ً غري  �ل��دولر.  �أم��ام  من قيمتها 
�حلّد  ب��ات  بعدما  �ل�شر�ئية  �ل�شكان  ق��درة  يف  م�شبوق 
�لأدنى لالأجور يعادل �أقل من 23 دولر�، يف بلد يعتمد 
تر�جعت  ذل��ك،  وج��ر�ء  كبري.  ح��ّد  �إىل  �ل�شتري�د  على 
ودعم  �لأ�شا�شية  توفري �خلدمات  �ل�شلطات على  قدرة 

•• طرابل�س-وكاالت

ل تز�ل حالة �لغ�شب و�لحتجاجات م�شتمرة يف �ل�شارع 
�لليبي، �شرًقا وغرًبا، للمطالبة بالنتخابات �لرئا�شية 
تليها �لربملانية يف �ملوعد �ملطروح للنقا�س وهو 24 من 
عليها  ي��ر�ه��ن  متو��شلة  �حتجاجات  �جل���اري،  �ل�شهر 
�خلرب�ء  بح�شب  �حل��ال��ي��ة،  �مل��ع��ادل��ة  تغيري  يف  �ل�����ش��ارع 

و�لن�شطاء.
�ل��ع��ا���ش��م��ة ط��ر�ب��ل�����س، ن��ظ��م ع���دد م���ن �لن�شطاء  ف��ف��ي 
�حتجاجية  وق��ف��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة،  �لن��ت��خ��اب��ات  ومر�شحي 
�إجر�ء  �حتجاًجا على عدم  �لعليا،  �ملفو�شية  �أم��ام مقر 

�لنتخابات وحتديد موعد جديد لها.
وقت،  �أق��رب  يف  �لنتخابات  ب��اإج��ر�ء  �ملحتجون  وطالب 
و�إنهاء �لأج�شام �ل�شيا�شية �حلالية �لتي ل تز�ل ت�شاهم 
�لذي  �ل��ت��و�ف��ق  وع��دم  �ل�شبابية  حالة  يف  كبري  ب�شكل 
�حلقوقية  �لنا�شطة  �أك��دت  جانبها  من  �لبالد،  تعي�شه 
حرية بوميامه، ��شتمر�ر �لحتجاج �أمام مقر �ملفو�شية 
حتى يتم �لتو�فق ر�شمًيّا على �ملوعد �لأخري لالنتخابات 

�لرئا�شية.
ت�شريحاتها  خ���الل  �حل��ق��وق��ي��ة،  �ل��ن��ا���ش��ط��ة  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�شارع لن ي�شمح بتجاهل  �أن  نيوز عربية”،  ل�”�شكاي 
�ل�شهر  لالنتخابات  �لأول  �ملوعد  يف  ح��دث  كما  �إر�دت���ه 
تريد  ل  حاليًّا  �ملوجودة  و�لكيانات  فالأج�شام  �ملا�شي، 
�لحتجاج  �شيتم  “لذلك  وتابعت:  �لنتخابات،  �إج��ر�ء 
مطالب  وتنفيذ  �ل��ق��وى  تلك  على  �ل�شغط  �أج���ل  م��ن 

�ل�شارع”.

هل ينجح غ�سب ال�سارع؟
�لدبلوما�شي  ح��ذر  �ل�����ش��وؤ�ل،  على  تعليقه  معر�س  يف 
�لليبي �شامل �لورفلي من �إغفال مطالب �ل�شارع �لذي 
ي��ع��اين فعليًّا م��ن ت��ر�ك��م �لأزم�����ات، وت��ب��ع��ات م��ا ت�شمى 

جن��ح��ت �ل��ق��و�ت �ل��ب��ح��ري��ة، وف���ق �جل��ي�����س، “يف �شبط 
وت�شليمهم  �شخ�شاً   596 وتوقيف  مركباً   20 نحو 
�رتفاع  مع  دورياتها  وكثفت  �ملخت�شة”.  �ل�شلطات  �إىل 
“ع�شابات  �إن  �جلي�س  ويقول  �لتهريب.  عمليات  ع��دد 
�لتهريب” ت�شّم غالباً �أ�شخا�شاً من جن�شيات خمتلفة، 
ملعرفتهم  �للبنانيني  عادة من  “يكونون  روؤ�شاءها  لكّن 

بتفا�شيل �ل�شو�طئ و�ملناطق �للبنانية”.
كان  تهريب،  رح��الت  ع�شر  �لآن  حتى  �بر�هيم  ون�ّشق 
تقيم  �أ�شخا�س  لأ���ش��رة من خم�شة   2019 ع��ام  �أول��ه��ا 
�ملا�شي  �أيلول/�شبتمرب  يف  و�آخ��ره��ا  �أمل��ان��ي��ا،  يف  ح��ال��ي��اً 

و�شّمت 25 ر�كباً و�شلو� �إيطاليا، على حّد قوله.
لبلوغ  دولر   2500 ب��ني  �ل��ف��رد  �شفر  كلفة  وت����رت�وح 
�شو�طئ  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  دولر  �آلف  و���ش��ب��ع��ة  ق��رب���س 
خم�شة  قر�بة  يجني  قد  �ل��ذي  �بر�هيم  وف��ق  �إيطاليا، 
�آلف دولر كربح �شاف مقابل كل رحلة ت�شم ع�شرين 

�شخ�شاً.
ويو�شح “يف �ل�شابق، كنا نن�شر �خلرب، �أما حالياً فالنا�س 
لل�شاطئ،  م��و�ج��ه  مقعد  على  �إلينا”.  ي��اأت��ون  م��ن  ه��م 

وتخللت  و�لأدوي����ة.  �ملحروقات  خ�شو�شاً  حيوية  �شلع 
�لقانونية ح��و�دث وف��اة وغرق  حم��اولت �لهجرة غري 
لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  وبح�شب  �لبحر.  عر�س  يف 
على  �شخ�شاً   1570 ف��اإن  �لالجئني،  ل�شوؤون  �ملتحدة 
�ملغادرة  �أو حاولو�  186 لبنانياً، �شرعو�  �لأق��ل، بينهم 
يف رحالت بحرية غري قانونية من لبنان خالل �لفرتة 
�مل��م��ت��دة ب��ني ك��ان��ون �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر وت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين/

نوفمرب من �لعام �ملا�شي، غالبيتهم باجتاه قرب�س.
خالد  �أب���و  ل��ي��ز�  �ملفو�شية  با�شم  �ملتحدثة  و�أو���ش��ح��ت 
بينهم   270 ك��ان  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  �إن  بر�س  لفر�ن�س 

40 لبنانياً عام 2019.
وت��ع��م��ل �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة و�جل��ي�����س ع��ل��ى وق���ف هذه 
�أّكد  ب��ر���س،  ل��ف��ر�ن�����س  �أ���ش��ئ��ل��ة  �مل���ح���اولت. ويف رد ع��ل��ى 
من  ذ  “تنفَّ و�ل��ر���ش��د  �مل��ر�ق��ب��ة  ع��م��ل��ي��ات  �أن  �جل��ي�����س 
ر�د�ر�ت  ب�شبكة  �ملتمثلة  �ملتقدم  �لك�شف  وح��د�ت  خالل 
م��ن��ت�����ش��رة ع��ل��ى ط���ول �ل�����ش��اط��ئ، وم���ن خ���الل دوري����ات 
جهود  �ىل  بالإ�شافة  �لإقليمية،  �ملياه  يف  متو��شلة” 
 ،2020 عام  يف  �ملهربني.  ملالحقة  �ملخابر�ت  مديرية 

�ل���ب���الد، �شلط  و���ش��ط  وف��ي��م��ا يخ�س �لح��ت��ج��اج��ات يف 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى زي�����ارة �شتيفاين  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
نتيجة  �إل��غ��اوؤه��ا  و�ل��ت��ي مت  ول��ي��د،  بني  ملنطقة  ويليامز 

�لحتجاج �شدها، وقال �لورفلي: 
ت�شببت  �لليبية  للحالة  �حل��ال��ي��ة  �ل�شلبية  “�لنتائج 
�أ�شبه  ويليامز  حت��رك��ات  فجميع  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  فيها 
ب��ال�����ش��ال��ون �ل��ث��ق��ايف، ل ح��ل��ول ول روؤي�����ة، وج��م��ي��ع ما 

يح����دث بيانات دعم فقط”.
ويليامز  يريد من  �لليبي ل  �ل�شارع  �أن  �لورفلي  و�أك��د 
�جتماعات وتغريد�ت، بل يريد خطو�ت حقيقية ملعاقبة 
و��شح؛  ب�شكل  �لأج��و�ء  وتهيئة  لالنتخابات  �ملعرقلني 
ل��غ��ل��ق �لأزم�����ة �حل��ال��ي��ة و�إن���ه���اء ح��ال��ة �ل��ف��و���ش��ى �لتي 

و�نعد�م  ون��ه��ب  ف��و���ش��ى  م��ن  �ل�شود�ء”  ب�”�لع�شرية 
مفهوم �لال دولة.

و�أ�شاف �لدبلوما�شي �لليبي �ل�شابق، خالل ت�شريحات 
�حلالية  �ل�شارع  حتركات  �أن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي 
�لأيام  خ��الل  ت��زي��د  �أن  �ملتوقع  م��ن  و�ل��ت��ي  و�مل�شتمرة، 
و�لقتناع  �لإمي��ان  تاأتي من منطلق  �لقادمة، جميعها 

باأن �ل�شندوق �لنتخابي هو �حلل �لوحيد.
و�أو�����ش����ح �ل���ورف���ل���ي �أن �لح���ت���ج���اج���ات ج��م��ي��ع��ه��ا �أم����ام 
يف  م�شاركة  بالفعل  �أنها  �ل�شارع  ي��رى  �لتي  �ملوؤ�ش�شات 
وتارة  �ملفو�شية،  �أم���ام  �لتظاهر  يتم  ف��ت��ارة  �ل��ت��اأج��ي��ل، 
�أخرى �أمام �لربملان �أثناء �نعقاد �جلل�شات، وتارة ثالثة 

�أمام مبعوثة �لأمم �ملتحدة.

عاماً(،   34( م��و���ش��ى  ب���الل  يجل�س 
دخان  ينفث  �أطفال،  لثالثة  �أب  وهو 
�لعاتية  �لأم�����و�ج  م��ر�ق��ب��اً  �شيجارته 
ت�شرين  يف  ت��ب��ت��ل��ع��ه  �أن  ك�����ادت  �ل���ت���ي 
حماولته  ل�����دى  �ل���ث���اين/ن���وف���م���رب 

�ل�شفر بطريقة غري �شرعية.
�شيحاول  �إن��ه  بر�س  لفر�ن�س  ويقول 
“ل م�شتقبل هنا لنا  �إذ  �أخ��رى،  مرة 
�شتة  قبل  تخلى  بعدما  لأولدنا”  �أو 
�أ�شهر عن وظيفته يف �شوبرماركت �إذ 
بات ر�تبه )55 دولر�ً( بالكاد يكفيه 
لدفع بدل �لتنقل. يف �أيلول �شبتمرب، 
�ملحفوفة  �لرحلة  خو�س  ب��الل  ق��رر 
�شيارته و�قرت�س من  باع  باملخاطر. 
كان  دولر   1500 م��ب��ل��غ  ���ش��دي��ق��ه 
ينق�شه ليدفع �أربعة �آلف دولر �ىل 
�ل�شفر  مب��وع��د  �أعلمه  �ل���ذي  �مل��ه��ّرب 

قبل ثالثة �أيام من ح�شوله.
�لثاين/نوفمرب،  ت�����ش��ري��ن   19 يف 
وغادر  �شغرية  ظهر  حقيبة  ��ب  و���شّ
)�شمال(  �ل�شنية  منطقة  يف  منزله 
�إخبار زوجته حتى. و�أعلمه  من دون 
�مل���ه���ّرب �أن�����ه ���ش��ي�����ش��اف��ر ب��رف��ق��ة 72 
�شخ�شاً. لكن عند و�شوله �إىل نقطة 
بوجود  تفاجاأ  �لجتماع يف طر�بل�س، 
نحو ت�شعني �شخ�شاً يت�شلقون �شاحنة 
�أقلتهم �إىل منطقة �لقلمون �ملجاورة 
عد�د  يف  وك���ان  منها.  �نطلقو�  �ل��ت��ي 
بينما  �شوريني،  وع�شرة  فل�شطينياً  لجئاً   15 �لرحلة 
ونحو  طفاًل   35 هناك  وك��ان  �للبنانيني.  من  �لبقية 

ع�شرين �إمر�أة.
بعد �شاعتني من �إبحار �ملركب، طارده زورق تابع للقو�ت 
�لبحرية �أمر �شائقه بالعودة �ىل �ل�شاطئ. لكن �لأخري 
مل ميتثل وتابع طريقه �ىل �ملياه �لإقليمية. بعد �شاعة 
من �ملطاردة، ت�شّربت مياه �لبحر �ىل �ملركب. ثم تعّطل 
�ملركب  تحُثقل  �ملياه  وب��د�أت  ليال.  �لوقت  وك��ان  �ملحّرك، 
�ىل  �لهلع  �أ�شابهم  �ل��ذي��ن  �ل��رك��اب  دف��ع  م��ا  تدريجياً، 
�لتخّل�س من �حلقائب وعبو�ت �ملازوت. و�شارع بع�شهم 
لإر�شال  عائالتهم  ب��اأف��ر�د  �لت�����ش��ال  �ىل  ب��الل  بينهم 

�إغاثة.
�شحبهم  على  �للبناين  للجي�س  تابعة  �شفينة  وعملت 
باجتاه �ل�شاطئ، حيث مت �لتحقيق معهم قبل �لإفر�ج 

عنهم.
�أدر�ج��ي ومل  “�شعرت بالقهر لأنني عدت  ويقول بالل 
م�شيفا “لكنني �أعرف �أنني  �أمتكن من بلوغ وجهتي”، 

�شاأغادر لبنان جمدد�ً.. ل طريق �أمامنا �إل �لبحر”.

�لكيانات  من  وعدد  �مل�شلحة،  �مليلي�شيات  فيها  ت�شتثمر 
�ل�شيا�شية �ملتو�جدة حاليًّا.

تغيري املعادلة
�لليبية،  ���ش��رت  �لإع���الم بجامعة  �أ���ش��ت��اذ  �إم��ع��رف،  ف��رج 
توقع عدم جناح �ل�شغط �ل�شعبي يف �إجر�ء �لنتخابات 
�لرئا�شية يف 24 يناير �جلاري، ولكنه �شينجح يف تغيري 
ج��زء م��ن �مل��ع��ادل��ة �حل��ال��ي��ة، وه��و �ل��دف��ع نحو حتديد 
تهيئة  على  ا  فعلًيّ و�لعمل  لالنتخابات،  قريب  موعد 

�لأجو�ء.
خالل  �لليبية،  �شرت  بجامعة  �لإع��الم  �أ�شتاذ  و�أ���ش��اف 
�أن �جلمهور �لليبي  ت�شريحاته ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
بفارغ  ينتظره  بل  �ل�شتحقاق  تاأجيل  يف  �شبًبا  يكن  مل 

�ل�شرب، �شبب �لف�شل �حلقيقي هو �ل�شر�ع �لدويل.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل��ن��ا���ش��ط �لليبي ع��ل��ي �ل��ع��ب��ا���ش��ي، �إن 
حال  �مل��دين  �لع�شيان  حلالة  �شينتقل  �لليبي  �ل�شارع 
 2.8 �إر�دة  �أخ����رى وجت��اه��ل  ت��اأج��ي��ل �لن��ت��خ��اب��ات م���رة 
مليون ليبي �شجلو� �أ�شماءهم للت�شويت يف �لنتخابات 

�لرئا�شية و�لربملانية.
�لطبيعية  غري  �لتم�شك  حالة  �لليبي  �لنا�شط  و�نتقد 
من جانب �لأج�شام �حلالية بال�شلطة، وحماولة ن�شف 
�أي م�شار �شيا�شي �أو حل لالأزمات �لتي تغرق فيها �لبالد، 
�جلديد  باملوعد  و��شح  تالعب  “هناك  ق��ائ��اًل:  وتابع 
لال�شتحقاق �لنتخابي، من جانب �شخ�شيات �شيا�شية 
�ل�شيطرة  يف  �ل�شتمر�ر  �أج��ل  من  بالدولة  وموؤ�ش�شات 
على مقدر�ت �ل�شعب”. ومنذ �إرجاء �لنتخابات يف 24 
دي�شمرب �ملا�شي، �شهدت معظم �ملدن �لليبية تظاهر�ت، 
�لنتخابات  �إج���ر�ء  ب�����ش��رورة  �ملحتجون  يطالب  حيث 
منها  تعاين  �لتي  �لفو�شى  من  للخروج  وحيد  ك�شبيل 
�لبالد، موؤكدين �أن �لو�شع �حلايل ل يحتمل �لدخول 

يف حالة �شر�ع �أو �لعودة للمربع �لأول مرة �أخرى.

الأمم املّتحدة تطلب 5 ملي�رات دولر مل�س�عدة اأفغ�ن�ست�ن  •• جنيف-اأ ف ب

�لثالثاء  �مل��ّت��ح��دة  �لأمم  ط��ل��ب��ت 
خم�شة  ب��ق��ي��م��ة  ق��ي��ا���ش��ي��اً  م��ب��ل��غ��اً 
ل����ت����م����وي����ل  دولر  م�������ل�������ي�������ار�ت 
م�شاعد�تها لأفغان�شتان هذ� �لعام 
يقف  لبلد  “م�شتقبل”  وت��اأم��ني 
وقالت  �إن�شانية.  كارثة  �شفا  على 
متويل  �إّن  بيان  يف  �ملّتحدة  �لأمم 
خ��ّط��ت��ه��ا �جل���دي���دة ي��ت��ط��ّل��ب 4،4 
�ملانحة  �ل��دول  مليار�ت دولر من 
�لإن�شانية  �لح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��وف��ري 

�أكرب  �أفغان�شتان لهذ� �لعام، يف  يف 
�لأممية  �مل��ن��ظ��م��ة  ت��ط��ل��ب��ه  م��ب��ل��غ 
مبلغ  �إليه  ي�شاف  و�ح��دة،  لدولة 
مل�شاعدة  دولر  م���ل���ي���ون   623
م����الي����ني �ل����الج����ئ����ني �لأف�����غ�����ان 
دول  �إىل  بلدهم  من  ف��ّرو�  �لذين 

جماورة.
و�أو�شحت باأن 22 مليون �شخ�س 
ماليني  و5،7  �أفغان�شتان  د�خ��ل 

�إىل بلد�ن جماورة  �أفغاين نزحو� 
�شرورية  م�شاعدة  �إىل  يحتاجون 

هذ� �لعام.
وقال م�شاعد �لأمني �لعام لالأمم 
�ملتحدة لل�شوؤون �لإن�شانية مارتن 
غريفث �إن “كارثة �إن�شانية �شاملة 
ر�شالتي عاجلة:  ترخي بظاللها. 
�شعب  ب���وج���ه  �ل����ب����اب  ت��غ��ل��ق��و�  ل 

�أفغان�شتان”.

جتنب  ع��ل��ى  “�شاعدونا  �أ����ش���اف 
�نت�شار و��شع للجوع و�ملر�س و�شوء 
�لتغذية و�ملوت يف نهاية �ملطاف”. 
طالبان  ح���رك���ة  �����ش���ت���ي���الء  م���ن���ذ 
�حل��ك��م يف  مقاليد  على  �مل��ت�����ش��ددة 
�أفغان�شتان منت�شف �آب/�غ�شط�س، 
�لبلد يف فو�شى مالية  ه��ذ�  غ��رق 
ومعدلت  �لت�شخم  �رتفاع  و�شط 
و��شنطن  ج����م����دت  �ل����ب����ط����ال����ة. 

�أ�شول  م��ن  �ل������دولر�ت  م��ل��ي��ار�ت 
�أفغان�شتان فيما تعرقلت �إمد�د�ت 

�مل�شاعد�ت ب�شكل كبري.
�إ�شافة �إىل ذلك �شهدت �أفغان�شتان 
�لأ���ش��و�أ يف  ه��و  2021 جفافا  يف 
“لن  �مل�شاعد�ت  دون  ومن  عقود. 
ح�شبما  م�شتقبل”  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
يف  لل�شحافيني  غ��ري��ف��ي��ث  ���ش��رح 

جنيف.
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“�لتقدير�ت ت�شري �إىل �أن )�ل�شاروخ �ملفرت�س( �جتاز قر�بة 700 كيلومرت 
�لتجربة  ه��ذه  و�أت��ت  لليابان”.  �خلال�شة  �لقت�شادية  �ملنطقة  خ��ارج  وهبط 
وبريطانيا  �ملتحدة  �لوليات  �إ�شد�ر  من  �شاعات  بعيد  �جلديدة  �ل�شاروخية 
�ل�شمالية  بيانا م�شرتكا دعت فيه كوريا  و�ألبانيا  و�إيرلند�  و�ليابان  وفرن�شا 
�إىل “�لمتناع عن �أي ن�شاطات جديدة مزعزعة لال�شتقر�ر و�لدخول يف حو�ر 
بالكامل”،  �لنووية  �لأ�شلحة  ن��زع  يف  �ملتمثل  �مل�شرتك  هدفنا  لتحقيق  بّناء 
وقبل �جتماع مغلق ملجل�س �لأمن حول �ختبار �أجرته بيونغ يانغ يف 5 كانون 

�لثاين/يناير، ملا قالت �إنه �شاروخ تفوق �شرعته �شرعة �ل�شوت.
وقال رئي�س �لوزر�ء �لياباين لل�شحافيني “من �ملوؤ�شف جد� �أن تو��شل كوريا 

�ل�شمالية �إطالق �شو�ريخ”.
وبح�شب خرب�ء، قد تكون بيونغ يانغ ق�شدت �إجر�ء عملية �لإطالق بالتز�من 
مع �جتماع �لأمم �ملتحدة. و�أو�شح �شني بيوم-�شول �لباحث يف �ملعهد �لكوري 

�أك��د كيم يف  �زد�د �شوء� ب�شبب وب��اء كوفيد،  �ل��ذي  ورغ��م �لو�شع �لقت�شادي 
كانون �لأول/دي�شمرب �أنه �شي�شتمر يف تعزيز تر�شانته �لع�شكرية.

�إنها  ن��ووي��ة،  �أ�شلحة  متلك  �لتي  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أعلنت   ،2021 �ل��ع��ام  يف 
�ختربت بنجاح نوعا جديد� من �ل�شو�ريخ بحر-�أر�س �لبال�شتية، وهو �شاروخ 
كروز بعيد �ملدى، و�شالح �أطلق من قطار وحمل “ر�أ�شا حربية �نزلقية فرط 
عملية  �إن  قائلة  يانغ،  بيونغ  �إع��الن  يف  �جلنوبية  كوريا  و�شككت  �شوتية”. 

�لإطالق مل تكن تقدما كبري� بالن�شبة �إىل �ل�شو�ريخ �لبال�شتية �ل�شابقة.
وقد ي�شري �ختبار ثان يف هذ� �لوقت مبكر لل�شاروخ �لذي تفوق �شرعته �شرعة 
�ل�شوت، �إىل ف�شل جتربة �لأ�شبوع �ملا�شي، على ما قال كيم دونغ-يوب �لأ�شتاذ 

يف جامعة �لدر��شات �لكورية �ل�شمالية.
و�أ�شاف “من �ل�شعب �أن نفهم �شبب �إجر�ء �ختبار �آخر بعد �أقل من �أ�شبوع 
من �إعالن جناح” �لختبار �لأول. وياأتي �ختبار �لثالثاء فيما رف�شت بيونغ 

يانغ �ل�شتجابة لدعو�ت �لوليات �ملتحدة لإجر�ء حمادثات.
كيم  بني  �ملحادثات  ف�شل  منذ  متوقف  وو��شنطن  يانغ  بيونغ  بني  و�حل���و�ر 

جونغ �أون و�لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق دونالد تر�مب عام 2019.

•• �شيول-اأ ف ب

�أطلقت  �ل�شمالية  كوريا  �أن  �لثالثاء  �شباح  �جلنوبي  �لكوري  �جلي�س  �أعلن 
باجتاه �لبحر “�شاروخا بال�شتّيا” وذلك بعد �أقل من �أ�شبوع من �إعالن بيونغ 

يانغ �أنها �ختربت �شاروخا تفوق �شرعته �شرعة �ل�شوت.
جاءت �لتجربة �ل�شاروخية �جلديد قبيل �جتماع مغلق ملجل�س �لأمن �لدويل 
حول �ختبار �أجرته كوريا �ل�شمالية �لأ�شبوع �ملا�شي ملا قالت �إنه �شاروخ فرط 

�شوتي.
�أطلق  �ملقذوف  �إن  بيان،  �جلنوبية يف  لكوريا  �مل�شرتكة  �لأرك��ان  هيئة  وقالت 
 07،27 �ل�شاعة  عند  �لبحر،  باجتاه  �جلزيرة  ل�شبه  �ل�شرقي  �ل�شاحل  من 

)22،27 ت غ �لإثنني(.
�أطلقت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أن  كي�شيد�  فوميو  �لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أك���د 

“مقذوفا قد يكون �شاروخا بال�شتيا”.
�ليابانية  �لع�شكرية  �مل��ع��د�ت  ت��ع��ر���س  ع��ن  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  م��ع��ل��وم��ات  ت���رد  ومل 
لأ�شر�ر، بح�شب �لناطق با�شم �حلكومة هريوكازو مات�شونو �لذي �أو�شح �أن 

“عملية  �أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  ح��ول  للبحوث 
�لإطالق لها دو�فع �شيا�شية وع�شكرية”. و�أ�شاف �أن “كوريا �ل�شمالية تو��شل 
جتاربها من �أجل تنويع تر�شانتها �لنووية، لكنها خططت لإطالق �ملقذوف 

تز�منا مع �جتماع جمل�س �لأمن �لدويل لزيادة تاأثريها �ل�شيا�شي”.
للن�شاء يف �شيول، ي�شري  “�إيوها”  �لأ�شتاذ يف جامعة  ووفق بارك وون-غ��ون 
�إطالق مقذوفات  يانغ قد ت�شرع يف عمليات  �أن بيونغ  �إىل  تو�تر �لختبار�ت 

قبل �لألعاب �لوملبية �ل�شتوية يف بكني �ل�شهر �ملقبل.
ومنعت �للجنة �لأوملبية �لدولية كوريا �ل�شمالية من �مل�شاركة يف �أوملبياد بكني 
بعد رف�شها �مل�شاركة يف دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�شيفية �لتي �أقيمت يف طوكيو 

عام 2021 ب�شبب �جلائحة.
ومنذ و�شول كيم جونغ �أون �إىل �ل�شلطة قبل ع�شر �شنو�ت، �أحرزت بيونغ يانغ 

تقدما �شريعا يف �لتكنولوجيا �لع�شكرية، لكنها تر�فقت مع عقوبات دولية.

كوري� ال�سم�لية تطلق �س�روخ� ب�ل�ستي� ب�جت�ه البحر 

يغلقون  ف��رن�����ش��ي��ون  ����ش���ي���ادون      
حربية  ���ش��ف��ن  ج���ري����ش���ي؛  م���ي���ن���اء 
لإعادة  ب��دوري��ات  ت��ق��وم  بريطانية 
�ملياه؛  ه����ذه  يف  ح��ق��وق��ه��ا  ت���اأك���ي���د 
�لتيار  بقطع  فرن�شية  ت��ه��دي��د�ت 
�ملان�س.  ج�����زر  ع����ن  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي 
�أدى  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت  �أن  يف  ���ش��ك  ل 
�مل��ان�����س، و�أ���ش��ب��ح هذ�  �إىل ك��ه��رب��ة 
حد  �إىل  ي�شبه  �مل�����ش��امل  �لأرخ��ب��ي��ل 
لإ�شبانيا:  بالن�شبة  طارق  جبل  ما 
�جلزر  دبلوما�شية.  خ��الف  نقطة 
نف�شها ل تثري �أي نز�ع. �إن مياهها 
هي  ب��الأ���ش��م��اك  �ملليئة  �لإقليمية 
�لتوتر�ت  تفاقم  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي 
�لفرن�شيني  �ل���������ش����ي����ادي����ن  ب�����ني 
و�أرخبيل �ملان�س هذ�، و�لذي كانت 
ف��رن�����ش��ا جم����اورة ل��ه ب�����ش��الم حتى 

ذلك �حلني.

اإليزابيث الثانية
 “دوقة” نورماندي

   هذه �جلزر هي جزء من �لأ�شول 
�مللكي  ل���ل���ن���ظ���ام  �ل����ن����ورم����ان����دي����ة 
حمافظتي  م��ن  لكل  �لإجن��ل��ي��زي. 
حكومتهما  وج��رين�����ش��ي  ج��ري���ش��ي 
على  بامللكة  وي��ع��رتف��ان  �خل��ا���ش��ة، 
�إليز�بيث  �ل�����ش��ي��ادة.  �شاحبة  �أن��ه��ا 
خم�س  ع��ل��ى  ملكة  لي�شت  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لكومنولث  ورئي�شة  دول���ة  ع�شرة 
ا  �أي�شً حت��م��ل  �إن���ه���ا  ب���ل  ف��ح�����ش��ب، 
يقول  ن��ورم��ان��دي.  “دوقة”  لقب 
مانوفرييه،  ك��ري�����ش��ت��وف  �مل�������وؤرخ 
�أ���ش��ت��اذ وب��اح��ث يف ج��ام��ع��ة كاين: 
“م�شاألة غري معروفة كثرًي� لأنها 
دبلوما�شية  لأ�شباب  بها  تتباهى  ل 

و��شحة«.
وليام  �إىل  �لرث  ه�����ذ�  ي���ع���ود     
�ل����ف����احت �ل������ذي ع����رب �مل���ان�������س عام 
�إىل  �إجنلرت�  تاج  لي�شيف   1066

“�للهجة  ه����ذه  ه���وغ���و  وي���ح���رتم 
غري  حقيقية،  “لغة  �لعامية”، 
وقام  �لإطالق”.  على  م�شتهجنة 
�كت�شفها  �لتي  �لنورماندية  بن�شر 
�ملكان: �لأخطبوط، كما  على عني 
ي��ن��ط��ق يف �لرخ��ب��ي��ل، وك����ان جناح 
�أنها حلت  �لكلمة كبرًي� �ىل درجة 
جزئًيا حمل كلمة �أخطبوط باللغة 

�لفرن�شية �ل�شلية.
    ك����ان جم��ت��م��ع �جل���زي���رة �ل���ذي 
حيث  �للغة،  ثنائي  هوغو  �كت�شفه 
مع  �لإجنليزية  �ل�شحف  تتعاي�س 
“ذهبت  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة.  �ل�����ش��ح��اف��ة 
لكن  �إجنلرت�،  يف  للدر��شة  �لنخب 
�ل��ط��ب��ق��ات �ل��ع��ام��ل��ة ك��ان��ت تتحدث 
�لعاملية  �حل����رب  ح��ت��ى  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
كري�شتوف  �����ذّك�����ر  يحُ �لثانية”، 
مانوفرييه. �ليوم، هذه �لفرن�شية 
حتت�شر هناك ... حتى لو �نهم ل 

يرغبون يف �أن �أقول ذلك! ».
�ل��و�ق��ع، لئن حت���ّول �لأجنلو     يف 

وتتقا�شم  ن��ورم��ان��دي.  دوق  ل��ق��ب 
ون�شف  قرن  و�إجنلرت�  نورماندي 
م��ن �مل�����ش��ري �مل�����ش��رتك. ح��ت��ى عام 
فرن�شا  ملك  ق��ام  عندما   ،1204
ب��دم��ج مقاطعة  �أوغ�����ش��ت  ف��ي��ل��ي��ب 
�مللكي،  حل��ز�م��ه  �ل�شابقة  فايكنغ 
�حتحُلت كل نورماندي... كلها؟ ل! 
ثابًتا  كوتنتني  قبالة  �أرخبيل  بقي 
مبلك  �أي  بدوقه،  د�ئًما  ومرتبًطا 

�إجنلرت�.
   بعد ذلك، حاولت فرن�شا، يف عدة 
�ملان�س  جزر  يف  �لهبوط  منا�شبات، 
لالأ�شف، حتطمت �حلمالت  هذه. 
�لتي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �أم������ام �حل���م���اي���ة 
مينحها �نعز�لها. �شعاب مرجانية 
ب��ح��ر و�شفه  �مل��ان�����س،  و���ش��ح��ل��ة يف 
هوغو  فيكتور  �لفرن�شي  �ل�شاعر 
حيث يجب �حلذر  باأنه “متمرد”، 
�لدر�ماتيكية  “�لتغيري�ت  م���ن 
رّبانا  تكن  مل  و”�إذ�  للمحيط”. 
“لقد  ف��اح��ذر،  وحمّنكا”،  �شابًقا 

ومرة �أخرى يثبت �لأرخبيل �شعف 
�هّميته �ل�شرت�تيجية.

   مل ينعطف �لأرخبيل نحو �جلزر 
�لربيطانية �ل يف مرحلة متاأخرة. 
م��ت��ج��ه��ة م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة نحو 
�أر��شيها  �لقارة، جذبت �جلزر �إىل 
�لهوغونوت�س، غري �ملرغوب فيهم 
نانت  مر�شوم  �إلغاء  بعد  فرن�شا  يف 
من  ف����اري����ن  وك���ه���ن���ة   ،)1685(

�لثورة.
    عندما �أقام فيكتور هوغو هناك، 
�جلزر  لهذه  �لثقايف  للقرب  �نتبه 
�لبحر”،  “عّمال  ويف  فرن�شا.  من 
من  قطع  ه��ي  �ملان�س  “جزر  كتب 
فرن�شا �شقطت يف �لبحر و�لتقطتها 
�أن  �إىل  وي���������ش����ري  �إجنلرت�”. 
و�أن “جرين�شي  “�لزنابق كثرية”، 
وي�شري  تن�شخ باري�س يف �ملو�شة”. 
“�لأرخبيل  �أن  �إىل  ا  �أي�شً �لكاتب 
�لفرن�شية،  يتحدث  �ل��ن��ورم��ان��دي 
 ”...“ �لخ����ت����الف����ات  ب��ع�����س  م����ع 

تنهار  ف��ال�����ش��ف��ي��ن��ة  �لأم������ر،  �ن��ت��ه��ى 
عندما  �ل��ك��ات��ب  ح�����ّذر  وتغرق”، 
كان منفيا يف هذه �جلزر، يف كتابه 

“عّمال �لبحر«.

اأرخبيل غري ا�سرتاتيجي 
لفرتة طويلة

    على �جلانب �لفرن�شي، مل يتحول 
�لنورماندية  �جل���زر  ه���ذه  �ن��ت��ز�ع 
م��ن ملك �إجن��ل��رت� �إىل ه��و���س. يف 
و�خلام�س  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  �ل��ق��رن��ني 
ع�����ش��ر، ك���ان ه��ن��اك ع���دد قليل من 
�ل���غ���ار�ت �ل��ف��رن�����ش��ي��ة خ���الل حرب 
�مل���ائ���ة ع����ام، ول��ك��ن مل ي��ك��ن هناك 
�شيء د�ئ��م، فال توجد يف جري�شي 
وجرين�شي �أي ثروة ميكن �أن تثري 
�ل�شرت�تيجي  و”�لرهان  �جل�شع. 
ل��ل��ج��زر م��ع��دوم��ا ت��ق��ري��ًب��ا م��ن��ذ �أن 
�لرئي�شية  �لبحرية  �ل��ط��رق  م��رت 
كري�شتوف  ي���ح���ل���ل  �شمال”، 
�لعدو  نابليون،  حتى  مانوفرييه. 

�ل��ك��ب��ري لإجن���ل���رت�، مل ي��ك��ن مييل 
�إىل �ل�شتيالء عليها.

   »مل تكن هناك جدوى من �إر�شال 
ح�شو�ت،  ثالث  لغزو  كبري  جي�س 
كان  �لبحري  �أ�شطولها  �أن  خا�شة 
تر�فالغار”،  ب��ع��د  �شيئة  ح��ال��ة  يف 
�لذين  �لوحيدون  �مل���وؤرخ.  ي�شيف 
هم  �ملان�س  �أرخبيل  موؤخًر�  �حتلو� 
توّقيا حينها   ،1940 ع��ام  �لأمل��ان 
للحلفاء نحو كوتنتني،  �إن��ز�ل  من 
ع�شكرًيا  ي��ك��ن  مل  ه��دف��ه��م  ل��ك��ن 

فقط.
ا،  �أي�شً �ل��رم��زي��ة  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن     
مرتبط  �أرخ����ب����ي����ل  ب���غ���زو  ق����ام����و� 
لهتلر.  �ملقاومة  �شديدة  باإجنلرت� 
و��شتمر  م��ره��ق��ا،  �لح���ت���الل  ك���ان 
�ىل م���ا ب��ع��د ع��م��ل��ي��ات �لإن������ز�ل يف 
نورماندي مبا �أن حتريره مت بعد 
��شت�شالم �أملانيا يف 8 مايو 1945. 
ت��ب��ذل قو�ت  يف غ�����ش��ون ذل����ك، مل 
ل�شتعادته.  حم��اول��ة  �أي  جاللته 

نورمان �إىل �للغة �لإجنليزية، فقد 
بهويتهم  ب�����ش��دة  مرتبطني  ظ��ل��و� 
حمافظاتهم،  و�إىل  �لنورماندية، 
و�أ�شمائهم  �ل��ع��رف��ي��ة،  وق��و�ن��ي��ن��ه��م 
�ل�شيء  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة.  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
لن  �لأل���ق���اب:  ع��ل��ى  ينطبق  نف�شه 
ي��رب��ك ن��اط��ق ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ة وجود 
يحُدعى  ج��ري���ش��ي  يف  وزر�ء  رئ��ي�����س 
ج����ون ل���و ف���ون���دري���ه، �أو وزي�����ر يف 
غرين�شي يحُدعى جوناثان لو توك.

ع�سرات ال�سنني 
من التقارب

    لقد �أحُهمل �لأرخبيل فرتة طويلة، 
�لفرن�شيون،  �لغز�ة  �أن ين�شاه  وكاد 
و��شرت�تيجي  �ل��ي��وم غني  ه��و  وه��ا 
يف �للعبة �لدبلوما�شية. لقد م�شى 
وقت طويل منذ �أن �متنعت باري�س 
عن �ملطالبة بجريزي �أو غرين�شي 
�أو �شارك �أو هريم �أو �ألديرين، لكن 
يحاول  نورماندي  �لرئي�شي  �ل��رب 
�لق�����رت�ب م��ن ه���ذه �جل����زر، �لتي 
�شكانها  ولكن  �لإجنليزية  تتحدث 

يعتربون �أنف�شهم نورمانديني.
�إىل  ك����ث����رًي�  �مل���ح���اف���ظ  “ياأتي     
منطقة  رئ���ي�������س  وي��������زور  ك����اي����ن، 
يوؤكد  ا”،  �أي�شً �جل���زر  ن��ورم��ان��دي 
وهناك  م��ان��وف��ري��ي��ه،  ك��ري�����ش��ت��وف 
�ت���ف���اق���ي���ة ج���ام���ع���ي���ة ب�����ني ولي�����ة 
ج��ري���ش��ي وج��ام��ع��ة ن��ورم��ان��دي يف 
لذلك  �ل��ط��الب.  ل�شتقبال  ك��اي��ن 
�ل��ذي وق��ع علينا  ف��اإن �لربيك�شيت 
يتعار�س مع عقود من �لتقارب!”. 
و�لأزم������ة �ل�����ش��ح��ي��ة، �ل��ت��ي جعلت 
�لقارة  م��ع  �ل��ب��ح��ري��ة  �لت�����ش��الت 
ن�����ادرة ط��ي��ل��ة ع��ام��ني ت��ق��ري��ًب��ا، مل 

ت�شعف �لو�شع...

الربيك�سيت اأ�سعل فتيل الأزمة

جزر امل�ن�س: قطع من فرن�س� »التقطته� اإجنلرتا«...!
ن�سي الغزاة الفرن�سيون الأرخبيل، وهو اليوم غني وا�سرتاتيجي يف اللعبة الدبلوما�سية

تربطهم اجلغرافي� بنورم�ندي لكن الت�ريخ يربطهم ب�مللكة حتدثت الأو�س�ط ال�سعبية الفرن�سية حتى احلرب الع�ملية الث�نية

�ليز�بث �لثانية دوقة نورمانديمنظر جوي جلزيرة غرين�شي

    تربطهم اجلغرافيا 
لكن  ب���ن���ورم���ان���دي 
يربطهم  ال���ت���اري���خ 
ب��امل��ل��ك��ة. ك���ان ه��ذا 
الإجنليزي  الوجود 
نورماندي  يف  اخلفي 
����س���ل���م���ًي���ا ل���ف���رتة 
طويلة... على الأقل 
حتى الربيك�سيت...

•• الفجر -فريديريك بينيل 
ترجمة خرية ال�شيباين

ا لقب »دوقة« نورماندي اإليزابيث الثانية لي�ست ملكة على خم�س ع�سرة دولة فح�سب، بل اإنها حتمل اأي�سً

معركة �شيد �ل�شماك بني �جنلرت� وفرن�شا �لربيك�شيت ��شعل �لفتيل يف حدود �لرخبيل

خرباء منتدبون من الأمم املّتحدة يدعون لإغالق غوانت�ن�مو •• جنيف-اأ ف ب

من  منتدبون  م�شتقّلون  خ��رب�ء  دع��ا 
�ملّتحدة  �ل����ولي����ات  �مل���ّت���ح���دة  �لأمم 

حلقوق  متو��شلة  “�نتهاكات  ي�شهد  �ل��ذي  غو�نتانامو  معتقل  �إغ��الق  �إىل 
على  “�حلرب  �إط��ار  يف  عاماً   20 قبل  و��شنطن  �فتتحته  منذ  �لإن�شان” 

�لإرهاب” �لتي �شّنتها عقب هجمات 11 �أيلول �شبتمرب 2001.
ل  لكّنهم  �ملتحدة  �لأمم  �نتدبتهم  �لذين  �خل��رب�ء  ق��ال  بيان م�شرتك  ويف 
دون  م��ن  تع�ّشفية  �ع��ت��ق��الت  م��ن  �شنة  “ع�شرين  �إّن  با�شمها،  ي��ت��ح��ّدث��ون 
حماكمات، م�شحوبة بتعذيب �أو �شوء معاملة، هي بب�شاطة �أمر غري مقبول 

لأّي حكومة، ول �شّيما حلكومة تّدعي حماية حقوق �لإن�شان”.

وتز�من �شدور �لبيان مع ذكرى مرور 20 �شنة على دخول �أو�ئل �ملعتقلني 
�خلرب�ء  وو���ش��ف   .2002 �لثاين/يناير  ك��ان��ون   10 يف  غو�نتانامو  �إىل 
على  عار”  و”و�شمة  قانوين”،  �أ�شود  “ثقب  باأّنه  �ملعتقل  هذ�  �مل�شتقّلون 
�لوليات  �خل��رب�ء  نا�شد  و�إذ  �لقانون.  دول��ة  كم  ححُ �ملتحدة  �لوليات  �لتز�م 
�ملّتحدة،  �لتابع لالأمم  �ملّتحدة، �لع�شو �جلديد يف جمل�س حقوق �لإن�شان 
“�إغالق هذ� �لف�شل �لبغي�س من �لنتهاكات �مل�شتمّرة حلقوق �لإن�شان”، 
�أو  �أوط��ان��ه��م  �إىل  ز�ل���و� يف غو�نتانامو  �ل��ذي م��ا  �ملعتقلني  �إع���ادة  �إىل  دع��و� 
�لتعذيب  �أع��م��ال  على  عنهم  و�لتعوي�س  �آم��ن��ة،  ثالثة  بلد�ن  �إىل  �إر�شالهم 

�أّنه  بيانهم  يف  �خل��رب�ء  و�أّك���د  لها.  تعّر�شو�  �لتي  �لتع�ّشفية  و�لع��ت��ق��الت 
�شبعة  بينهم  غو�نتانامو،  يف  حتفهم  معتقلني  ت�شعة  لقي   ،2002 منذ 
�أي  حت�شل  �أن  دون  من  �ن��ت��ح��ار�ً،  ق�شو�  �إّن��ه��م  �لأمريكية  �ل�شلطات  قالت 
متابعة ق�شائية يف �أّي من هذه �حلالت. ودعا �خلرب�ء كذلك �إىل حماكمة 

�مل�شوؤولني عن �أعمال �لتعذيب �لتي تعّر�س لها �ملعتقلون.
�شخ�شاً   780 جمموعه  م��ا  �حتحُجز  �ملا�شية  �لع�شرين  �ل�شنو�ت  وخ��الل 
 10 �عتقلو� لأكر من  �أفرج عنهم بعدما  يف غو�نتانامو. وغالبية هوؤلء 

�شنو�ت من دون �أن توّجه �إليهم �أّي تهمة ق�شائية.

وحالياً مل يتبّق يف غو�نتانامو �شوى 
�شدرت   13 ب��ي��ن��ه��م  م��ع��ت��ق��اًل،   39
قر�ر�ت بالإفر�ج عنهم لكّن ترحيلهم 
�أو  �لأ�شلية  بلد�نهم  مو�فقة  ينتظر 
من  �ل�شتفادة  ينتظرون  �آخر  معتقاًل  و14  ��شت�شافتهم،  على  ثالثة  دول 
قر�ر�ت �إطالق �شر�ح مماثلة. �أما �لبقية وعددهم 12 فهناك �ثنان فقط 
ينتظرون  �لباقون  �لع�شرة  يز�ل  ل  بينما  بال�شجن  �أحكام  بحّقهما  �شدرت 

حماكمتهم .
�إّن �لإد�رة �لأمريكية  و�لإثنني قال �ملتحّدث با�شم �لبنتاغون جون كريبي 

“ما ز�لت ملتزمة �إغالق �شجن خليج غو�نتانامو”.
بل �مل�شّي قدماً”. و�أ�شاف لل�شحافيني “نحن ب�شدد در��شة �شحُ
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عربي ودويل
يريد �سمان �سالمة بالده:

اأوكراني�, حرب فالدميري بوتني املعلنة...!
•• الفجر -جيل اأندرياين -ترجمة خرية ال�شيباين

والأمريكان  الرو�س  املفاو�سون  بداأ  يناير،  من  العا�سر  يف     
بعد  ال�سرتاتيجي،  ال�ستقرار  حول  حمادثات  جنيف  يف 
 7 يف  بايدن،  وجو  بوتني  فالدميري  بني  هاتفيتني  مكاملتني 
و30 دي�سمرب. وياأتي اإجراء هذه املحادثات رًدا على �سل�سلة 
اأوكرانيا  م�ساألة  ب�ساأن  رو�سيا  من  اخلبيثة  ال�سكاوى  من 
و�سيا�سة الغرب جتاهها، م�سحوبة برتكيز للقوات الرو�سية 
على حدود اأوكرانيا مع تلويح رو�سيا باللجوء اإىل القوة اإذا 
املحادثات  هذه  عن  الإع��الن  ملطالبها.  ال�ستجابة  تتم  مل 

ا�ستقبل بارتياح ب�سكل عام، حيث بدت انها من النوع الذي 
ير�سي رو�سيا ويجّنب تدخال م�سلحا من جانبها.    �سبق اأن 
�سهدنا �سل�سلة من املواقف الرو�سية التي امتدت من يوليو اإىل 
دي�سمرب 2021. وهي حتمل الب�سمة ال�سخ�سية لفالدميري 
بوتني، وت�سكل نظرة متما�سكة لروؤيته للم�سكلة والطريقة 
التي يقرتح بها حّلها. لذلك من املهم حتليلها بعناية.    يوؤدي 

هذا الفح�س اإىل نتيجة مثرية للقلق: تعترب رو�سيا نف�سها، 
يتعلق  فيما  عام  وب�سكل  الأوكرانية،  بامل�ساألة  يتعلق  فيما 
متعدد  عدائي  مل�سروع  �سحية  الأوروب���ي،  الأم��ن  بتنظيم 
الأوجه من جانب الغرب؛ هذا امل�سروع، الذي يف قلبه تقّدم 
ل  لكنها  اأوكرانيا.  يف  اأ�سكاله  بكافة  الأطل�سي  �سمال  حلف 
حت�سل  واأن  امل�سروع؛  هذا  يتوقف  اأن  يجب  بذلك،  تكتفي 

رو�سيا على �سمانة قانونية باأنه �سينتهي، واأن يتم معها حتديد 
نظام اأمني متزن يف اأوروبا؛ واإذا مل ير�سها الغرب ب�سرعة، 
فلن يكون اأمام رو�سيا خيار اآخر �سوى اتخاذ اإجراءات فنية 
ع�سكرية لت�سحيح الو�سع الظامل الذي تواجهه.   افتتحت 
13 يوليو بعر�س تاريخي �سيا�سي للم�سكلة  هذه احللقة يف 
بعنوان  بوتني  فالدميري  بقلم  طويل  مقال  يف  الأوكرانية 
“حول الوحدة التاريخية بني الرو�س والأوكرانيني”. طّور 
ثالثة  اإىل  مق�ّسما  نف�سه  وجد  واح��دا  �سعبا  اأن  فكرة  فيه 
ق�سية  عن  مدافعا  وبيالرو�سيا،  واأوكرانيا  رو�سيا  كيانات، 

وحدتهم التاريخية واللغوية واحل�سارية.

تزايد املظامل
   �إىل ج��ان��ب �مل��ز�ي��ا �جل��وه��ري��ة لهذه 
�ملناق�شة،  ت�شتحق  �ل��ت��ي  �لأط���روح���ة 
�لأزمة  لتحليل  ت��ذك��ره  يجب  م��ا  ف��اإن 
بالن�شبة  ب�شيطة.  ف��ك��رة  ه��و  �حل��ال��ي��ة 
�شجعت  ل��ط��امل��ا  �ل���رو����ش���ي،  ل��ل��رئ��ي�����س 
�لنق�شام:  ه�����ذ�  �لأج���ن���ب���ي���ة  �ل����ق����وى 
وبولند�  �ل��ن��م�����ش��اوي��ة  �لإم���ربي���ال���ي���ة 
منذ  و�لغرب  بالأم�س،  �لنازية  و�أملانيا 
يوجد  ل  �ل�شوفياتي.  �لحت���اد  تفكك 
م�شكلة  ول  �أوك���������ر�ين،  رو����ش���ي  ن�����ز�ع 
�لبلدين،  بني  تفرق  حقيقية  �أ�شا�شية 
هم  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  �ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا  �ن 

�ل�شبب �لوحيد للم�شكلة �ليوم.
   ف��ه��وؤلء، بح�شب ف��الدمي��ري بوتني، 
لف�شل  و�إ������ش�����ر�ر  ب��ن�����ش��اط  ي��ع��م��ل��ون 
ذلك  فعلو�  لقد  رو�شيا؛  عن  �أوكر�نيا 
�مل���ي���د�ن؛  ث�����ورة  ب����اإث����ارة   2014 ع����ام 
فولودميري  �نتخاب  رغ��م  و����ش��ت��م��رو�، 
�أن�شاأ  “لقد   :2019 ع��ام  زيلين�شكي 
نظاما  للم�شروع  �لغربيون  �مل��وؤل��ف��ون 
لرو�شيا’  ‘مناه�شا  �أوك��ر�ن��ي��ا  �شيا�شيا 
و�لنو�ب،  �ل���روؤ����ش���اء،  جت��ع��ل  ب��ط��ري��ق��ة 
و�لوزر�ء، يتغريون لكن مع توجه د�ئم 
نحو �لنف�شال عن رو�شيا، نحو �لعد�ء 
معها ».    قام بوتني، يف 18 نوفمرب، 
وز�رة  م��وؤمت��ر  �أم����ام  ���ش��ك��او�ه  بتو�شيع 
�خل��ارج��ي��ة يف م��و���ش��ك��و، وه���ي �حللقة 
�لتي فتحت �لتتابع �ل�شريع للتدخالت 
بلغت  و�ل��ت��ي  �لرو�شية،  و�لق��رت�ح��ات 
ذروتها يف موؤمتره �ل�شحفي �لتقليدي 

نهاية �لعام، 23 دي�شمرب.
   ويف 18 نوفمرب، دعا �إىل �إنهاء ن�شر 
بالقرب  و”�لقو�ت”  “�ل�شو�ريخ” 
“�شمانات جادة  �إىل  من رو�شيا، د�عيا 
رو�شيا”،  �أم���ن  ل�شمان  �مل���دى  طويلة 
�حلكومة  لأن  �أ����ش���ف���ه  ع����ن  وم���ع���رب���ا 
�لأوكر�نية مل تنفذ �تفاقيات مين�شك، 
وه���ي �لأ���ش��ا���س �ل��وح��ي��د حل��ل م�شكلة 
�للتان  و�أمل��ان��ي��ا،  فرن�شا  و�أن  دون��ب��ا���س، 
�ملفاو�شات، �شمحتا  ت�شاركان يف رعاية 
ب���ذل���ك.    يف �لأول م��ن دي�����ش��م��رب، يف 
خطاب مقت�شب يف حفل ت�شليم �أور�ق 
ح مطالبه بالإ�شارة �إىل �أن  �عتماد، و�شّ
رو���ش��ي��ا ت��ري��د �حل�����ش��ول م��ن �لوليات 
“�تفاقيات  ع��ل��ى  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
�إ�شايف  ت��و���ّش��ع  �أي  ت�شتبعد  ملمو�شة 
حللف �شمال �لأطل�شي �شرقا، وكذلك 
بالقرب  تهديدية  �أ�شلحة  �أنظمة  ن�شر 
�أ�شاف:  ثم   .“ �لرو�شية  �لأر��شي  من 
“�أود �أن �أوؤكد �أننا بحاجة �إىل �شمانات 
قانونية دقيقة، لأن �شركاءنا �لغربيني 
�لتي  �ل�����ش��ف��وي��ة  ب���ال���وع���ود  ي���ف���و�  مل 
ب��وت��ني هنا  ل���ن���ا«.     ويحيل  قطعوها 
�إىل تعهد يحُزعم �أن �لأمريكيني قطعوه 
�شفهياً يف �شياق �ملفاو�شات حول وحدة 
�أملانيا عام 1990 بعدم تو�شيع �لناتو 
يف �مل�شتقبل. ومن �لو��شح �أنه مل يكن 
�ل�شريح يف  �لل��ت��ز�م  ه��ن��اك مثل ه��ذ� 
و�ر�شو  حلف  كان  عندما  �لوقت،  ذلك 
�أح��د يفكر حينها  ي��ز�ل ق��ائ��م��اً، ول  ل 
�ل��ن��ات��و.    يف �ملقابل، ن�شت  يف تو�شيع 
�لأملانية  �ل����وح����دة  م���ع���اه���دة  ت�����ش��وي��ة 
حللف  �لتحتية  �لبنية  متتد  �أل  على 
و�لقو�ت  �ل��ن��ووي��ة  و�لأ���ش��ل��ح��ة  �ل��ن��ات��و 
جمهورية  �أر�������ش�����ي  �إىل  �مل���ت���م���رك���زة 
وهي  �ل�شابقة،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أمل��ان��ي��ا 
ط��ري��ق��ة ل��ل��دلل��ة ع��ل��ى �أن �حل��ل��ف لن 
�لن�شحاب  خلفه  �لذي  �لفر�غ  ي�شتغل 
�ل�شوفياتي. وميكن للرو�س �أن يقولو�، 
يتو�فق  مل  �ل��ن��ات��و  تو�شيع  �إن  وب��ح��ق، 
1990، لكنه مل  ل��و�ئ��ح ع��ام  م��ع روح 

يخالف �لتز�ًما غربًيا.

معاهدتان للتهدئة
�أعلنت �خلارجية  دي�شمرب،   17     يف 
معاهدتني  م�����ش��ودت��ي  ع���ن  �ل��رو���ش��ي��ة 
�ملذكورة.  �ل�����ش��م��ان��ات  م��ع  ت��ت��و�ف��ق��ان 
�لأوىل، بعنو�ن “�تفاقية ب�شاأن تد�بري 
و�لدول  �لرو�شي  �لحت��اد  �أم��ن  �شمان 
ت�شري �إىل مبادئ  �لأع�شاء يف �لناتو”، 
�أ�شا�شي  ب�شكل  وتن�س  �لعامة  �لأم���ن 
�أع�����ش��اء يف  كانت  �لتي  �ل���دول  �أن  على 
حلف �لناتو قبل تو�شيعه عام 1997 
تتعهد بعدم ن�شر قو�ت �أو �أ�شلحة على 
و�أن  �أوروب�������ا،  يف  �أخ�����رى  دول  �أر�����ش���ي 
�ملعاهدة  يف  �لأط������ر�ف  ج��م��ي��ع  مت��ت��ن��ع 
ت�شمح  مناطق  يف  �ل�شو�ريخ  ن�شر  عن 
�لأط���ر�ف  �أر����ش��ي  �إىل  بالو�شول  لها 
�لأخرى، و�أن يتخلى �أع�شاء �لناتو عن 
�أي تو�ّشع �إ�شايف حللف �لناتو “مبا يف 

ذلك �أوكر�نيا �أو �أي دولة �أخرى«.
   و�لثانية هي “معاهدة بني �لوليات 
�ل�شمانات  ب�����ش��اأن  ورو����ش���ي���ا  �مل��ت��ح��دة 
على  فيها  �لتاأكيد  و�شيتم  �لأمنية”. 
للتجزئة  �لقابل  غري  “�لأمن  مبادئ 
و�شوف  �ملنقو�س”.  وغ��ري  و�ملت�شاوي 
تو�شيع  بعدم  �ملتحدة  �لوليات  تتعهد 
�لناتو، وعدم �إقامة قاعدة على �أر��شي 

و�شبه  رو�شيا  بني  �إقليمية  ��شتمر�رية 
�حلركة  هذه  ��شتمر�ر  �لقرم؛  جزيرة 
ل��ف��ه��م رو���ش��ي��ا �جلديدة  �ل���غ���رب  ن��ح��و 
�جلنوبية  �حل����اف����ة  ت���ل���ك  ب���اأك���م���ل���ه���ا، 
لأوكر�نيا، و�لتي كان بوتني ياأمل عبًثا 
�أن تنتف�س يف نف�س �لوقت مع دونبا�س 
كل  �حتالل  يكن  �ن مل  2014؛  ع��ام 
�شرق �أوكر�نيا حتى نهر �لدنيرب، وهذ� 

يعني حتى كييف.
   ي�شاف �إىل ذلك جمهول �آخ��ر، وهو 
�مللف:  ه����ذ�  ل��ل��ق��ل��ق يف  �إث������ارة  �لأك�����ر 
ي��خ��دم��ه �خليار  �ن  �ل�����ذي مي��ك��ن  م���ا 
كان  �أي���ا  �لق�شية؟  ه��ذه  يف  �لع�شكري 
�مل��خ��ت��ار، �ىل م����اذ� ميكن  �ل�����ش��ي��ن��اري��و 
�أوكر�نيا  م��ن  ي����وؤدي؟ ج��زء ج��دي��د  �أن 
مرتبط برو�شيا؟ باأي م�شروع �شيا�شي 
للعالقات بني رو�شيا و�أوكر�نيا ورو�شيا 
ع���د�وة ل ميكن  يكن  �إن مل  و�ل��غ��رب، 
باردة  وح��رب  �لأول���ني،  بني  ��شالحها 

جديدة بني �لأخريتني؟

اأغ�سب  قد  الناتو  • تو�سع 
الرو�س دون حت�سني اأمن اأوكرانيا

�لناتو  �لأزم����ة �حل��ال��ي��ة، يتحمل     يف 
تلويحه  يف  تتمثل  م��ه��م��ة،  م�����ش��وؤول��ي��ة 
لأوك����ر�ن����ي����ا ب��اح��ت��م��ال ع�����ش��وي��ة غري 
و�ق��ع��ي��ة ب��ق��در م���ا ه���ي خ���ط���رية. عام 
�تخذ  ب��وخ��ار���ش��ت،  ق��م��ة  يف   ،2008
عملية  يف  �ل�شروع  بعدم  حكيًما  ق��ر�ًر� 
للتهديد،  تتعر�س  ل  دول���ة  �ن�����ش��م��ام 
ل��ه��ا م�����ش��ل��ح��ة كبرية  ت��ك��ن  ح��ي��ث مل 
للدفاع،  �ل��و���ش��ائ��ل  ل��دي��ه��ا  ي��ك��ن  ومل 
تقريًبا  وجودية  م�شلحة  متثل  بينما 
لرو�شيا.    نحن مدينون للدبلوما�شية 
متثلت  ع��رج��اء  بت�شوية  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�أوك��ر�ن��ي��ا، مع �لقول يف  يف ع��دم قبول 
ت�شبح  �أن  ق��ررن��ا  “لقد  �ل��ق��م��ة:  ب��ي��ان 
وهي  �لناتو”،  يف  �أع�شاء  �ل��دول  ه��ذه 
جورجيا  ����ش��ت��ه��دف��ت  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��غ��ة 
ا. ونتيجة لذلك، كان لدينا �أ�شو�أ  �أي�شً
�أح�شن  ق��ادة رو����س، يف  �لعاملني:  م��ا يف 
�لأحو�ل، يخيفهم هذ� �لحتمال حًقا، 
ويف �أ�شو�أ �لأحو�ل يخدمهم، من خالل 
م�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى �إث�����ارة ذع���ر �ل����ر�أي 
وهكذ� مل  �لغرب؛  �شد  �لرو�شي  �لعام 
�أف�شل،  حماية  على  �أوك��ر�ن��ي��ا  حت�شل 
�شيح�شلون  �أنهم  قادتها  توّهم  وحيث 
�ملو�جهة مع  �لغرب يف حال  دعم  على 

�لرو�س.
   و�ع�����ت�����ب�����اًر� م����ن �لأم�����������س، ت���و�ج���ه 
�ما  مع�شلة  �لأمريكية  �لدبلوما�شية 
�مل��خ��اط��رة ب��ح��رب ل��ل��دف��اع ع��ن حرية 
�أوكر�نيا يف �لن�شمام �إىل �لناتو، بينما 
�أي نية ملمار�شة هذ�  �لناتو  لي�س لدى 
�خليار؛ و�إما طماأنة �لرو�س باأن �لناتو 
لن يتم تو�شيعه لي�شمل �أوكر�نيا؛ وهذ� 
�أن ي�شتجيب لأكر �ملطالب  من �شاأنه 
�أهمية  و�لأك�����ر  �مل��ف��ه��وم��ة  �ل��رو���ش��ي��ة 
�لطريقة  تكون  ورمب��ا  �أ�شا�شي،  ب�شكل 
�ل��وح��ي��دة ل��ن��زع ف��ت��ي��ل �لأزم������ة، ولكن 
�إىل  يحُنظر  ق��د  �ل��ظ��روف  ه��ذه  يف مثل 
هذه �لبادرة على �أنها �إذعان لل�شيطرة 

�لرو�شية �خلانقة على �أوكر�نيا.
�لهجوم  يفتحها  �ل��ت��ي  �لف�����اق  �إن     
�أوكر�نيا  على  �ل��رو���ش��ي  �لدبلوما�شي 
م��وؤ���ش��ف��ة، وق���د ت��ك��ون در�م��ات��ي��ك��ي��ة. ل 
يعني  وه��ذ�  منه.  �شيخرج  جيد  �شيء 
�شخمة،  جنيف  مفاو�شات  رهانات  �أن 
لقد  منخف�شة:  �ل��ن��ج��اح  و�م��ك��ان��ي��ات 
�لطاولة،  على  �شيء  ك��ل  بوتني  و�شع 
�أن نخ�شى-و�شع  و-عن ق�شد، ميكننا 
ن��ف�����ش��ه يف م���وق���ف ي�����ش��ع��ب ع��ل��ي��ه فيه 
لأنف�شنا  نقول  �أن  وميكننا  �ل��رت�ج��ع. 
�إن���ه ي��خ��ادع؛ وح���ده م��ن ي��ع��رف ذلك، 
لكنه ل يعطي �لنطباع، و�شيكون من 

�خلطر �ملر�هنة على هذ�.
   �إن �إد�رة بايدن، �لتي �أ�شعفت د�خلًيا 
يكون  لن  �لأفغانية،  �لهزمية  وب�شبب 
ل��ل��م��ن��اورة يف مو�جهة  ه��ام�����س  ل��دي��ه��ا 
�لآن،  ح��ت��ى  �ل���ك���ربى.  �أزم���ات���ه���ا  �أوىل 
مت��ك��ن��ت م���ن �جل��م��ع ب���ني �حل�����زم، من 
جدية،  بعقوبات  رو�شيا  تهديد  خ��الل 
ول  جنيف.  مفاو�شات  مع  و�لنفتاح، 
مبيز�ت  �شتتمتع  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ن��ع��رف 

متّكنها من �إد�رتها بنجاح.
ميكن لالأوروبيني، �أو بالأحرى فرن�شا 
كانا  �لبلد�ن  هذ�ن  �مل�شاهمة:  و�أملانيا، 
�لأكر معار�شة لتو�شيع �لناتو لي�شمل 
مين�شك.  عملية  وت��رع��ي��ان  �أوك��ر�ن��ي��ا؛ 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  م�شاعدة  ميكنهما 
على �خل���روج م��ن �مل���اأزق �ل��ذي و�شعه 
�ل�شادر عن  �مل�شوؤول  �لوعد غري  فيها 
مب�شاعدة  وميكنهما،  بود�ب�شت،  بيان 
�لوليات �ملتحدة، �إعادة �إطالق عملية 
فرن�شا من  �إذ� تخل�شت  مين�شك. هذ� 
حول  �ل�شيا�شوية  باحل�شابات  ولعها 
و�إدر�ك  �لرئا�شية،  و�ل���دللت  كوفيد 
دولية  �أزم��ة  �أخطر  �أننا رمبا دخلنا يف 

منذ نهاية �حلرب �لباردة.

�لوليات �ملتحدة يف مازق بوتني  ل تفاو�س �ل مع �ملحر�س �لمريكي

�لحتاد  �إىل  تنتمي  كانت  �لتي  �ل��دول 
�ل�شوفياتي ومل تكن �أع�شاء يف �لناتو، 
�لع�شكري  �لتعاون  على  حتافظ  ول��ن 
مبر�عاة  �لطرفان  يتعهد  كما  معها. 
ن�شر  على  �مل��ف��رو���ش��ة  �ل��ق��ي��ود  خمتلف 
�لأ�شلحة، وعلى وجه �خل�شو�س، عدم 

ن�شر �أ�شلحة نووية خارج حدودهما.
�ل�شحفي  م��وؤمت��ره  خ���الل   ،23    يف 
حتليله  ب���وت���ني  ي���ن���ف  مل  �ل�������ش���ن���وي، 
ينفذون  �أوك���ر�ن���ي���ا ل  ق����ادة  ل��ل��و���ش��ع: 
رو�شيا  على  ويجب  مين�شك،  �تفاقيات 
�ل�شتعد�د حلماية �لرو�س يف دونبا�س 
بالقوة.  �لأم���ر  لت�شوية  �شعو�  ح��ال  يف 
نوع  خلق  “حماولة  �ل��وق��ت،  نف�س  يف 
�ملناطق  ه��ذه  يف  رو�شيا  مناه�شة  م��ن 
�لأ�شلحة  �أح����دث  تكدي�س  خ���الل  م��ن 
وغ�شل عقول �ل�شكان �ملحليني. “...” 
مع  �لتعامل  رو�شيا  على  يتعني  كيف 
د�ئًما  ن��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  ه���ل  ه����ذ�؟  ك���ل 
ي��ج��ري هناك  م��ا  ون��ر�ق��ب  متيقظني، 

ومتى قد ياأتي �لهجوم؟«.
�جلارية  �ملناق�شات  �إىل  �إ���ش��ارة  ويف     
م��ع �لأم��ري��ك��ي��ني، و���ش��ف رده����م باأنه 
�أن  �إىل  �أ�شار  لكنه  للغاية”،  “�إيجابي 
رو�شيا “حتدثت بو�شوح وب�شكل مبا�شر 
�لكرة  للناتو...  �شرقي  تو�شع  �أي  �شد 
�أو  �ل��رد بطريقة  يف ملعبهم... عليهم 
�لغرب  على  “كان  وت��اب��ع:  باأخرى”. 
حمتمل  كحليف  رو�شيا  �إىل  ينظر  �أن 
�لعك�س  ف��ع��ل��و�  ل��ك��ن��ه��م  ي��ع��ززه��ا،  و�أن 
ب���د�أو�  ث��م  �أك����ر.  تفتيتها  �إىل  و���ش��ع��ى 
�أل  لهم  قلنا  �شرقا.  �لناتو  تو�شيع  يف 
يفعلو� ذلك، بحجة �أنهم وعدونا بعدم 
لديكم  ‘هل  لنا:  قالو�  بذلك.  �لقيام 
�أث��ر ورق��ي؟ ل، �بتعدو�، نحن ل نهتم 
بعد  عاًما  ��شتمرو�،  ثم  مبخاوفكم’. 
�أ�شناننا،  ع��ن  نك�شف  م��رة  ك��ل  ع���ام، يف 
نحاول منع ذلك، نعرّب عن خماوفنا. 
لكن ل، مل يرغبو� يف �شماع �أي �شيء، 
�أنه  ي���رون  م��ا  �شيفعلون  �إن��ه��م  قائلني 
تو�شيع  موجات  هناك  كانت  �شروري. 
و�حدة، �ثنتان، ثالث، �أربع، خم�س. ما 
�لذي ل يفهمونه؟ ل �أع��رف. ميكنكم 
�لقول �إنه و��شح للغاية، �أعتقد �عتقاد� 
ر��شخا �أن �لأمر و��شح كالنهار: نريد 

�شمان �شالمتنا ».

دي�شمرب   23 يف  �ل�����ش��ح��ف��ي  �مل���وؤمت���ر 
�أع�شاء  رد:  �ل��ذي  بوتني،  غ�شب  �أث��ار 
�لبع�س،  ب��ع�����ش��ه��م  ي�����ش��م��ن��ون  �ل��ن��ات��و 
نقدمه  م��ا  لدينا  ولي�س  ك��اف��ون،  فهم 
�لرئي�شي  �ل�����ش��وؤ�ل  ت��رتك  �إج��اب��ة  لهم. 
لقبول  م�شتعدة  رو���ش��ي��ا  ه��ل  ه��و:  كما 
��شتقالل �أوكر�نيا، وما هي �ل�شمانات 
هذ�  يف  لتقدميها  م�شتعدة  ه��ي  �ل��ت��ي 

�ل�شدد؟

وعنيد  ومت�سّلب  • م�ستعجل 
م��ن �شر�حة، عندما قدم      ل يخلو 
�خلارجية  وز�رة  م��وؤمت��ر  �إىل  �أه��د�ف��ه 
�لرو�شية، قال بوتني: “رغم كماماتكم 
�أرى �بت�شامات م�شككة يف عيونكم، كيف 
�شركائنا،  م��ن  ذل���ك  ن��ت��وق��ع  �ن  مي��ك��ن 
�لذين ل ميكن �ن نثق فيهم على �أقل 

تقدير؟ لكن علينا �ملحاولة ».
�خلارجية  وزي�����ر  ه����ذ�  مي��ن��ع  ومل     
�شريجي لف���روف م��ن �لإ����ش���ر�ر على 
�ملقرتحات  قابلية  وع��دم  �ل�شتعجال 
يجرونا  �أل  ل���ل���ت���ج���زئ���ة:  �ل���رو����ش���ي���ة 
بالطول و�لعر�س �أو يبدوؤون يف �ختيار 
�مل��و���ش��وع��ات، ق���ال ����ش��ا���ش��ا. وك���ل هذ� 
�ملطالب  ه��ذه  ب��ان  �لإي��ح��اء  �إىل  مييل 
�لرو�س  و�إع����ط����اء  ل��رتف�����س،  و���ش��ع��ت 
للتدخل  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ذري��ع��ة 

ع�شكرًيا يف �أوكر�نيا.

الو�سائل  كل  رو�سيا  • متتلك 
لل�سيطرة على ت�سعيد ع�سكري 

حمتمل يف اأوكرانيا
   يتبادر هذ� �لتف�شري �إىل �لذهن لأن 
على  ت�شيطر�ن  ع�شكريتني  حقيقتني 
لرو�شيا  �أن  هي  �لأوىل  �لق�شية.  هذه 
ت��ف��وق ع�����ش��ك��ري �إق��ل��ي��م��ي ���ش��اح��ق وما 
�ل�شرت�تيجية  �مل�شطلحات  يف  ي�شمى 
بال�شيطرة على �لت�شعيد: �أيا كان �لرد 
لديها  �شيعرت�شها،  �ل���ذي  �لع�شكري 
�لو�شائل لل�شيطرة على خ�شمها يف كل 

م�شتوى من م�شتويات �لت�شعيد.
�نت�شار  �أن  ه��ي  �ل��ث��ان��ي��ة،  �حل��ق��ي��ق��ة     
�لقو�ت �لرو�شية يبدو �أنه موجه لي�س 
�أكرب  نحو دون��ب��ا���س، ول��ك��ن نحو ج��زء 
عدة  يفتح  مم��ا  �أوك��ر�ن��ي��ا،  م��ن  بكثري 
فر�شيات: غزو جنوب �أوكر�نيا لإقامة 

بوتني يف �سبع نقاط
   من هذ� �لت�شل�شل ملو�قف فالدميري 

بوتني، ميكننا �لحتفاظ بعدة نقاط.
و��شحة  بعاطفة  ب��وت��ني  يت�شرف   •

وباإح�شا�س من ينجز مهمة تاريخية
   م���ط���ال���ب ب���وت���ني ت���ت���ن���ّزل يف روؤي�����ة 
حيث  ف�����ري�����د  ت������اري������خ  ت�����اري�����خ�����ي�����ة: 
بعد�ء  �ل���رو����ش���ي،  �ل�����ش��ع��ب  ي�����ش��ط��دم 
نف�شه  يف  ووج�����د  �خل����ارج����ي،  �ل���ع���امل 
عظمى.  ق���وة  للبقاء  �ل��الزم��ة  �مل����و�رد 
�لن��ق�����ش��ام��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة و�لأخ����ط����اء 
�لتاريخ  يتخللها  �لتي  �جلر�ئم  وحتى 
��ل �ل��ت��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا �أو  �ل���رو����ش���ي، ي��ف�����شّ
جت��اه��ل��ه��ا.    وه���ك���ذ�، يف م��ق��ال��ه حول 
وحدة �أوكر�نيا ورو�شيا، �عرتف بخطاأ 
�لحتاد �ل�شوفياتي، �ملتمثل يف تو�شيع 
حدود �أوكر�نيا �إىل �لأر��شي �لرو�شية، 
ومل  موجودة”؛  غ��ري  دول���ة  “خلق  و 
ي��ذك��ر �مل��ج��اع��ة �ل��ك��ربى �ل��ت��ي نظمها 
�شتالني عام 1932، وكاأن تلك �ملاأ�شاة 
بني  �لعالقات  تاريخ  يف  لها  �أهمية  ل 
فاإن  �ملعنى،  وب��ه��ذ�  و�أوك��ر�ن��ي��ا.  رو�شيا 
�أوكر�نيا  ت�شادف �لتوتر �ملتز�يد حول 
ميموريال  ع��ل��ى  �مل��ف��رو���س  و�حل���ظ���ر 

لي�س من قبيل �ل�شدفة.
   م��ن ج��ه��ة �خ����رى، �ل�����ش��خ�����س �لذي 
ميلوؤون  �ل��ذي��ن  �ملتملقون  �إل��ي��ه  ي�شري 
بالولء،  له  ويدينون  �لإع��الم  و�شائل 
�لرو�شية”  �لأر��شي  “موحد  �أنه  على 
-ك��ان لقب دمي��رتي �لول دون�شكوي، 
�لتتار  �ج����رب  �ل�����ذي  م��و���ش��ك��و،  �أم�����ري 
على �ل��رت�ج��ع يف �ل��ق��رن �ل��ر�ب��ع ع�شر 
جزيرة  و�شبه  جورجيا  بعد  –ينظر، 
ك��م��ه��م��ة يجب  �أوك���ر�ن���ي���ا  �ل���ق���رم، �ىل 
�ملقبول  لغري  ي�شمح  ل  حتى  �إجنازها، 
�مل�شتقلة  �أوكر�نيا  هناك:  بال�شتقر�ر 
متاما، و�ملنفتحة على �لنفوذ �لغربي، 
رو���ش��ي��ا. وتثري يف  ع��ن  �شتبتعد  و�ل��ت��ي 
هذ� �ملعنى بع�س �ملبادر�ت، مثل قانون 

وجت����اه ه���ذه �لخ�����رية، ف����اإن خطابات 
ه��و �حل���ال يف  ك��م��ا  ب��وت��ني متناق�شة: 
من  �لتظّلمات  ف��اإن  �لأ���ش��ري،  �ل�شجار 
جميع �لأنو�ع، حقيقية وخيالية، �لتي 
�ل�شنني تظهر فجاأة  تر�كمت على مر 
�لوقت،  ن��ف�����س  ويف  وف���و����ش���ى؛  ب��ع��ن��ف 
ي�شعى بوتني �إىل �حل�شول على عالقة 
�لند  ي��ق��ف معها  �ن  ي�����ش��ع��ده  ق���وة  م��ع 

للند.

طلباته تلبية  ميكن  • ل 
  �إذ� مت�شكنا بر�شالة مطالب فالدميري 
دون  تلبيتها:  مي��ك��ن  ل  ف��ان��ه  ب��وت��ني، 
ت��ن��اول ج��وه��ره��ا، ف���اإن �ل�����ش��م��ان��ات يف 
�لتفاو�س  �شي�شتغرق  م��ع��اه��دة  �شكل 
فر�س  �إىل  )بالإ�شافة  �شهوًر�  ب�شاأنها 
�أب���ًد� من قبل جمل�س  ت�شديقها  ع��دم 
يعود  وبع�شها  �لأم���ري���ك���ي(.  �ل�����ش��ي��وخ 
م��ث��ل �شحب  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي،  �ل��ع��ه��د  �إىل 
�لأ���ش��ل��ح��ة �ل���ن���ووي���ة �لأم���ري���ك���ي���ة من 
�أوروب����������ا، ي��ف��ت��ح ���ش��ل�����ش��ل��ة ك���ام���ل���ة من 
عليها  �لتغلب  ميكن  ل  �لتي  �مل�شاكل 
�لهجومية  و�لأ�شلحة  �شنو�ت.  بعد  �إل 
على  موجودة  �أنها  رو�شيا  تدعي  �لتي 
�إز�لتها هي لغز: هل  حدودها وتطلب 
هي �شو�ريخ جافلني �ملحمولة �مل�شادة 
ل��ل��دب��اب��ات �ل��ت��ي ك��ان �لأم��ري��ك��ي��ون قد 
�شّلموها �إىل �أوكر�نيا منذ عام 2017؟    
يف  لل�شو�ريخ  �مل�����ش��ادة  �لناتو  �أ�شلحة 
رومانيا وبولند�، وهو م�شروع �شبق �ن 
رئا�شته  بد�ية  ن��زوًل يف  �أوب��ام��ا  ر�جعه 
كجزء من �شيا�شة “�إعادة �شبط” مع 
�مل�شادة  �إيجي�س  �أنظمة  ل�شالح  رو�شيا 
�أيجي�س  ول  جافلني  فال  للطائر�ت؟ 
يجب  مل��اذ�  وخا�شة،  هجومية.  ��شلحة 
�أن يقدم �لغرب �شمانات �أمنية �أحادية 
�ل�شمانات  هي  وم��ا  لرو�شيا،  �جلانب 
�ل���ت���ي ت�����ش��ت��ع��د رو����ش���ي���ا ل��ت��ق��دمي��ه��ا يف 
�ملقابل؟ هذ� �ل�شوؤ�ل �لذي طرح خالل 

�إىل  يهدف  �ل��ذي   2019 لعام  �للغة 
�لأوكر�نية  �للغة  ����ش��ت��خ��د�م  ت�شجيع 
�شخطه.  �لرو�شية،  �للغة  ح�شاب  على 
بد�أ  �لأوك��ر�ن��ي��ني،  �لقادة  مو�جهة  ويف 

�شربه ينفد.

يعد دونبا�س ،  مل  • املو�سوع 
وامنا اأوكرانيا

�لقائم  �ل��و���ش��ع  �أن  �لع��ت��ق��اد     ميكن 
ي���خ���دم م�����ش��ال��ح �ل����رو�����س �ل���ذي���ن مل 
ياأملون  كانو�  ذل��ك.  يتحملون  يعودو� 
لتفاقيات  �ل�شيا�شي  �جل��ان��ب  �أن  يف 
مين�شك -�لتي تن�س ب�شكل خا�س على 
حكم ذ�تي و��شع لدونبا�س، مبا يف ذلك 
�لد�شتور  وتعديل  و�لق�شاء،  �ل�شرطة 
�لأوك������ر�ين ب��امل��ع��ن��ى �ل��ف��ي��در�يل -من 
على  د�ئ��ًم��ا  ن��ف��وًذ�  مينحهم  �أن  ���ش��اأن��ه 

�ختيار�ت �أوكر�نيا.
   �ل �ن كييف تلعب �لوقت، وقد ف�شل 
رعاة عملية مين�شك، فرن�شا و�أملانيا، يف 
�لأط���ر�ف  نظر  وج��ه��ات  ب��ني  �لتوفيق 
�ل��ت��ي يجب  �لإج�����ر�ء�ت  ت�شل�شل  ح��ول 
لأوكر�نيا  م��وج��ود  �خل��ي��ار  �ت��خ��اذه��ا. 
����ا حم��ت��ل��ة و�ل  �إع�����الن دون���ب���ا����س �أر�����شً
ت��ه��ت��ّم ب���ه���ا.    يف ظ��ل ه���ذه �لظروف، 
ل��ن ت��ك��ون ر�ف��ع��ة �ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى كييف 
�لوقت  �لرو�س، ويخاطر  توقعها  �لتي 
باللعب �شدهم. كما ��شتنكر �لرو�س يف 
�لأخرية  �لأ�شهر  يف  �ملتخذة  مو�قفهم 
ت��وق��ف��و� عن  لكنهم  ك��ي��ي��ف.  مم��اط��ل��ة 

مين�شك  �ت��ف��اق��ي��ات  بتطبيق  �ملطالبة 
لي�شمل  �ملو�شوع  و�شعو�  كاأولوية. لقد 
بالغرب،  وعالقتها  باأكملها  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�لذي يلقون باللوم عليه يف �شّل عملية 

مين�شك.

• بوتني ل يريد مفاو�سات مع 
كييف ولكن مع الأمريكيني فقط

   عند �شوؤ�له عن مقال بوتني �لتاريخي 
�لأوك����ر�ين  �لرئي�س  �أج���اب  ي��ول��ي��و،  يف 
فولودميري زيلين�شكي باأّن هذ� �لأخري 
حمظوًظ جًد� لأنه يجد �لوقت لكتابة 
كان  و�أن��ه  �لطويلة،  �ملقالت  مثل هذه 
من  �لقليل  ��شتخدم  لو  �لأف�شل  من 
مهني  مقال  ويف  �ل��ي��ه.  للتحدث  ذل��ك 
“كومري�شانت”  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ظ��ه��ر 
�لرئي�س  كتب  �أكتوبر،  �شهر  بد�ية  يف 
�لرو�شي �ل�شابق دمييرتي ميدفيديف 
-رًد� على تلك �ملزحة �لتي مل تعجب؟ 
- �أنه �شيكون من غري �ملجدي بالن�شبة 
لرو�شيا �لتحدث �إليه، لأنه جمّرد تابع 
زيلين�شكي،  حم��ذر�  �ملتحدة،  للوليات 
�لقومية  �لقوى  �أن  من  ي��ه��ودي،  وه��و 
�لأمر  بها  “�شينتهي  معها  �ملتحالف 

بخياطة جنمة �شفر�ء على ظهره«.
   وب��ال��ت��ايل، ف��اإن رف�س زع��ام��ة كييف 
ك��ام��ل، و�ل���رو����س ل ي��ري��دون حم���اوًر� 
�لأوك�������������ر�ين غري  �ل���������ش����اأن  �آخ��������ر يف 
ن��ظ��ره��م، ع��ل��ى �غرت�ب  �مل��ح��ّر���س، يف 
�أوكر�نيا عن رو�شيا: �لوليات �ملتحدة. 

مفاو�شات جنيف و�لتوقعات �ل�شعيفة عنا�شر من �جلي�س �لوكر�ين على �حلدود

رو�شيا ترف�س �لتفاو�س مع �لرئي�س �لوكر�ين

 يف الأزمة احلالية، يتحمل الناتو م�سوؤولية مهمة، تتمثل يف التلويح لأوكرانيا باحتمال ع�سوية غري واقعية بقدر ما هي خطرية

ي�سري بوتني اإىل تعهد ُيزعم اأن الأمريكيني قطعوه �سفهيًا يف �سياق املفاو�سات حول وحدة اأملانيا عام 1990 بعدم تو�سيع الناتو م�ستقبال
الآف�ق التي يفتحه� الهجوم الدبلوم��سي الرو�سي
على اأوكرانيــ� موؤ�ســفة وقــد تكون درام�تيكيـة

 ره�ن�ت مف�و�س�ت جنيف
 �سخمة, وحظوظ النج�ح منخف�سة

م� الذي ميكن اأن يخدمه 
اخلي�ر الع�سكري يف هذا الأمر؟
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العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافالو كوليك�شن ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1983432 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمموعة �ي جيه 2 فا�شن �س ذ م م

A J 2 FASHION GROUP L L C
تعديل مدير / �إ�شافة خالد حممودى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عي�شى حممد عبد�هلل عبدول �خلمريى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جابر كرميى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على كرميى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافالو كوليك�شن ذ.م.م

CAVALLO COLLECTION L.L.C
�إىل/ كافالو كوليك�شن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
للمقاولت  �جلديد  �ل�ش�����ادة/�لريف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لكرتوميكانيكية - ذ م م رخ�شة رقم:1150456 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / خوندكار �نعام �حلق من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / خوندكار �نعام �حلق من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر �حمد نا�شر �لريا�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لريف �جلديد للمقاولت �لكرتوميكانيكية ذ م م

NEW AL REEF ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - L L C

�إىل/ �لريف �جلديد للمقاولت �لكرتوميكانيكية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
NEW AL REEF ELECTROMECHANICAL CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
لل�شيانة  �ل�ش�����ادة/هيك�شا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة رخ�شة رقم:2698870 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �حمد مبارك �شيف علي �ل�شاحلي  %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
�لو�شيم  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لر�قي للرجال
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2294553 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حمد حممد �لطوير �شامل �لكتبي  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شعيد هالل خادم �حلمريي

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
بي  �يه  �ل�ش�����ادة/�ي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ورلدو�يد �شريف�شيز �نك - �بوظبي
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2208044 

تعديل وكيل خدمات
حذف موؤ�ش�شة �بوظبي للتوريد�ت و�خلدمات �لتجارية 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
كاكاو  �ل�ش�����ادة/رويال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب للحلويات رخ�شة رقم:2331128 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شعود عبد�لعزيز �شعيد علي �لنعيمي  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �حمد �شعيد علي �شعيد �لنعيمي

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
�لذهبي  �ل�ش�����ادة/�لربكان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافيه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2348850 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة ��شافة ر��شد علي �شيف �ل�شغل �ملحرزي  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ليلى عبد�لرحمن حممد �حلمادي

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
�لفريدة  �ل�ش�����ادة/�جلوهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2057279 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�هلل علي حممد �شالح �لعو�شي  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف فريده علي جوهر

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
بغد�د  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالدويه �لبيطريه
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1086967 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد �حمد دروي�س ��شود �ل�شحي  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ح�شن حممد ح�شن معنى

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
ر�يز  �وتو  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمة �ل�شيار�ت ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3848148 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة نبيل عبدو زغيب  %9

تعديل ن�شب �ل�شركاء 
فادي عبد�خلطيب من 49% �ىل %40

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شرد�ر ويل لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1134211 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بولي�س 

بل�س لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2864357 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�شتيج 

�ليوم للمقاولت �لعامه
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2763930 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شتوديو 

�شباح
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1044879 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لهزع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3755667 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة   - في�شتا  باريو  بينوي  �لتجاري:مطعم  �ل�شم 
ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - �شرق 4-0.1 مبنى د�ئرة �لتخطيط 
�لعمر�ين و�لبلديات - بلدية مدينة �بوظبي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري: 2837551 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

- حل وت�شفية �ل�شركة  1
- تعيني �ل�شادة/�لقمة حما�شبون قانونيون، كم�شفي قانوين لل�شركة   2

بتاريخ:2022/01/9 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 
تاريخ   - غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150029906  

�لتعديل:2022/1/11
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ورجن �ورجنز� لال�شباغ ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1159490 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عماد �لدين على ح�شن قنديل  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �بر�هيم جمعه �بر�هيم جمعه �ل�شباغ  %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عماد �لدين على ح�شن قنديل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد خلفان �شعيد �لعبد�ل�شالم

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شهيل �ليا�س للمقاولت �لعامه ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1827651 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شهيل �ليا�س حممد �ليا�س من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شهيل �ليا�س حممد �ليا�س من 25 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيد �ل�شالم جولف مياه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني على عبا�س حم�شن �لنوي�س
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1* 1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شهيل �ليا�س للمقاولت �لعامه ذ.م.م
SOHAIL ILYAS GENERAL CONTRACTING L.L.C
�إىل/ �شهيل �ليا�س للمقاولت �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

SOHAIL ILYAS  GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دي�شني بات للتجارة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4215950 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نوماير� عبدول �شاجى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف حممد عبد�هلل �شبيح �لر��شدى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

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

تعديل �إ�شم جتاري من/ دي�شني بات للتجارة
DESIGN BATH TRADING

�إىل/ دي�شني بات للتجارة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
DESIGN BATH TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيلبريد للتنظيف �لد�خلي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1820326 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة تينجومباليل �شاندى جون�شون  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حميد تري�س �شعيد حميد �ملزروعى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

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

تعديل �إ�شم جتاري من/ بيلبريد للتنظيف �لد�خلي
BELLBIRD INTERIOR CLEANING

�إىل/ ليفتا�س فوتوغر�يف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
LIFETOUCH PHOTOGRAPHY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �لت�شوير �لفوتوغر�يف  7420003
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين  8121001

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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منذ  �إ�شابة   84 �ملدينة  �شجلت  �أوميكرون”.  �ملتحورة  �نت�شار  “ملنع  عامة 
�ل�شبت، بينها حالتان على �لأقل من �ملتحورة �جلديدة، على عالقة ببوؤرة 

تياجنني )�شمال(.
عددهم  ي�شل  �لذين  �شكانها  �لأح��د  لبكني  �ملتاخمة  �ملدينة  ه��ذه  ومنعت 

تقريًبا �إىل 14 مليون �شخ�س من مغادرة حدودها �ملحلية.
تخ�شع �لعديد من مدن �لبالد �إىل تد�بري مماثلة، ولكن با�شتثناء �أنيانغ 
و�شياآن، ل يوجد �شوى مدينة و�حدة يف �قليم خنان تفر�س �حلجر يف �ملنزل 

وهي يوت�شو )مليون ن�شمة(.
�ملفرو�شة على  �لتد�بري  �شددت مدينة ت�شنغت�شو، عا�شمة مقاطعة خنان، 
�شكانها �لبالغ عددهم 13 مليون ن�شمة، بعد ر�شد مئة ��شابة، حيث �غلقت 
�لكتفاء  �ملطاعم  على  ويتعني  �لأ�شا�شية.  غري  �لتجارية  و�ملحال  �ملد�ر�س 
�لنقل  و�شائل  جميع  يف  �خلدمة  �أوقفت  كما  �خلارجية،  �لوجبات  بتقدمي 
�لعام، مبا يف ذلك �شيار�ت �لأجرة. يف �شنجن )جنوب(، �ملتاخمة لهونغ كونغ، 
�شحي  ح���ج���ر  ف����ر�����س 
�ملجمعات  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
�ل�������ش���ك���ن���ي���ة و�أط����ل����ق����ت 
حملة فح�س عامة بعد 
�لب���الغ ع��ن ع��دد قليل 
من �ل�شابات. و�شّجلت 
 157 �لثالثاء  �ل�شني 
بكوفيد  جديدة  �إ�شابة 
يف �ل� 24 �شاعة �ملا�شية، 
بينها 60 حالة و�فدة.

م���ن���ذ ظ����ه����ور �ل�����وب�����اء، 
�حل�شيلة  جت�����������اوزت 
�ألف   100 �ل��ر���ش��م��ي��ة 
منها  ب��ق��ل��ي��ل  �إ�����ش����اب����ة 
4636 حالة وفاة. ول 
بالعتبار  �ل�شني  تاأخذ 
�ل������������ش�����������اب�����������ات غ����ري 

�ملرت�فقة باأعر��س.

مقتل 17 يف غ�رة جوية اإثيوبية على تيجراي 
•• اأدي�س اأبابا-رويرتز

�شهود  ع��ن  نقال  ل��روي��رتز  �إغ��اث��ة  ق��ال موظفا 
و�ل�شلطات �ملحلية �إن ما ل يقل عن 17 �شخ�شا 
�إىل  �إ�شافة  �لن�شاء،  من  �أغلبهم  حتفهم،  لقو� 
�شقوط ع�شر�ت �جلرحى يف بلدة ماي ت�شيربي 
يف غارة جوية �شنتها �إثيوبيا على �إقليم تيجر�ي 

يوم �لثنني.
وجاء ذلك عقب غارة جوية �أ�شفرت عن �شقوط 
بينهم  م��ن  �آخ���ري���ن،  م�شابا  و30  قتيال   56
�أط���ف���ال، يف خم��ي��م ل��ل��ن��ازح��ني يف ت��ي��ج��ر�ي يوم 

بايدن  ج��و  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  و�أث���ار  �جلمعة. 
خماوفه مع رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي �آبي �أحمد 
يوم �لثنني ب�شاأن �خل�شائر يف �شفوف �ملدنيني 
�جل��وي��ة. ومل  �لهجمات  ع��ن  �لناجمة  و�مل��ع��ان��اة 
�ملتحدث  �أد�ين  جيتنت  �لكولونيل  من  �أي  ي��رد 
با�شم �جلي�س �لإثيوبي وليجي�شي تولو �ملتحدث 
للتعليق  طلب  على  �لفور  على  �حلكومة  با�شم 

على هذ� �لنباأ.
�ملدنيني  ����ش��ت��ه��د�ف  ن��ف��ت �حل��ك��وم��ة  �أن  و���ش��ب��ق 
14 �شهر� مع قو�ت  ب��د�أ قبل  �ل��ذي  يف �ل�شر�ع 

�جلبهة �ل�شعبية لتحرير تيجر�ي �ملتمردة.

و�أن���ه���ى ت���ويل �أب����ي رئ��ا���ش��ة �ل�����وزر�ء يف 2018 
على  تيجر�ي  لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  هيمنة 
�حلكومة �ملركزية لإثيوبيا على مدى 27 عاما. 
تيجر�ي  منطقة  حتكم  ز�ل���ت  م��ا  �جلبهة  لكن 
�لثاين  ت�شرين  نوفمرب  يف  �لقتال  �ندلع  حيث 
�لآخر.  باللوم على  2020. وينحي كل طرف 
�أبي  تيجر�ي  لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  وتتهم 
مبركزية �ل�شلطة على ح�شاب �ملناطق، وهو ما 
للعودة  بال�شعي  �أبي �جلبهة  يتهم  بينما  ينفيه، 
ما  وه��و  �ل��وط��ن��ي،  �مل�شتوى  على  �ل�شلطة  �إىل 

يرف�شه.

�لوليات �ملتحدة يف �خلليج، وبني 
���ش��وري��ة م���زده���رة حتافظ  دول�����ة 
على تو�زن �مل�شالح بني �لالعبني 
�لإقليميني، و�لتي ميكن �أن يعود 
خيار�ً  �شيكون  �ل��ن��ازح��ون،  �إل��ي��ه��ا 
���ش��ه��اًل ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة. ورغم 
�ل�شرق  يف  �ل���ك���ث���رية  �ل���ت���ح���دي���ات 
�لأو����ش���ط، ف���اإن �لأ����ش���د �أث��ب��ت �أنه 

هناك، ليبقى.

ف��ي��������������رو���س ك����ورون����ا �مل�����ش��ت��ج��د / 
خطو�ت  ع��دة  ع��رب  كوفيد-19/، 
نظام غذ�ئي  �عتماد  منها  رئي�شية 
كافية  كمية  و�ش����������رب  متكامل، 
�لريا�شة،  ومم���ار����ش���ة  �مل������اء،  م���ن 
�لنوم،  م��ن  و�ف����ر  ق�ش�������ط  و�أخ����ذ 
�ل�شح������ة  على  للمحافظة  وذل��ك 
�ملناعة  وزي��������ادة  لالإن�ش�ان،  �لعامة 

�لنف�شية له.

مواجهة التهويل.
ظهور  م����ن����ذ  �ل�����ع�����امل  ي�������ش���ه���د  و 
�شريعا  �نت�شار�  �أوميكرون  متحور 
�ملغلوطة  و�لأخ����ب����ار  ل���الإ����ش���اع���ات 
بالن�شبة  ومبالغة  تهويل  وح��ال��ة 
ي��ت�����ش��ب��ب بها  �ل����ت����ي  ل����الأع����ر������س 
وخ��ط��ورت��ه��������������������������ا �لأم�����������������������ر �ل���ذي 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �عتربته 
غري  �أم�����ر�  م�ش������تقلون  و�أط���ب���اء 

مقبول.
�لوعي  م��ع��دلت  �أن  �أط���ب���اء  و�أك����د 
�شتكون �شالحا حا�شمة يف مو�جهة 
�لقادمة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لفريو�س 
�لدكتور عادل �شجو�ين  حيث قال 
�لقلق  �أن  �لأ����ش���رة  �أخ�����ش��ائ��ي ط��ب 
�مل���ف���رط و�مل��ب��ال��غ��ة يف �خل����وف قد 
ت�شبب م�شاكل �شحية �أخطر حتى 
ب��ال��ف��ريو���س نف�شه،  �لإ���ش��اب��ة  م��ن 
�شجو�ين  ح����ذر  ذ�ت����ه  �ل���وق���ت  ويف 
وعدم  �ل��الم��ب��الة  يف  �ملبالغة  م��ن 

�للتز�م بالتعليميات �ل�شحية.

�مل��ق�����ش��ود منها  ����ش���وري���ا، ول��ي�����س 
م���ك���اف���اأة �لأ����ش���د ع��ل��ى ���ش��ل��وك��ه يف 
�ملق�شود  و�إمن�����ا  �مل���ا����ش���ي،  �ل��ع��ق��د 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  تختار  �أن  منها 
ب���ني �ل���ر�ب���ح���ني و�خل���ا����ش���ري���ن يف 
�ل�شرق �لو�شط. و�إذ� �أحُجربت على 
�ل�شورية  �ل���دول���ة  ب���ني  �لخ��ت��ي��ار 
�شن  لإي���ر�ن  تتيح  �لتي  �ل�شعيفة 
وحلفاء  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ع���ل���ى  ح�����رب 

على  �لقائمة  �ل�شحية  �حل��ي��اة  �أن 
�لغذ�ء  وت��ن��اول  �لريا�شة  ممار�شة 
�ل�شحي و�لبتعاد عن �ل�شغوطات 
يف  رئي�شيا  ع��م��ال  مت��ث��ل  �لنف�شية 
ومقاومتها  �لأج�����ش��ام  مناعة  رف��ع 
كبري�  دور�  وت���ل���ع���ب  ل���ل���ف���ريو����س 
تد�عيات  ح���دة  م��ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  يف 

�لإ�شابة و�شرعة �ل�شفاء منها.
ملو�جهة  �جلمهور  �ملنظمة  دع��ت  و 

�لع�شكري  �ل��ت��م��رت���س  �إىل  تنظر 
�لإي�����ر�ين ب��اع��ت��ب��اره ع��ائ��ق��اً. ومن 
���ش��اأن ت��وف��ري ب��د�ئ��ل ل�����ش��وري��ا عن 
م�شلحة  يف  ي�������ش���ب  �أن  �إي���������ر�ن 

�لوليات �ملتحدة.
تعيد  جديدة  �أمريكية  �شيا�شة  �إن 
�لإقليمية  �حل��ظ��رية  �إىل  ���ش��وري��ا 
�ملتحدة  �لوليات  من  تتطلب  لن 
�إن���ف���اق �أم��و�ل��ه��ا ع��ل��ى �إع�����ادة بناء 

�أملانيا  ويف  �جلديد،  �ملتحور  تف�شي 
مت �لتفاق بني حكومات �لوليات 
ت�شديد  على  �لحتادية  و�حلكومة 
�إج�����ر�ء�ت دخ���ول �لأم��اك��ن �لعامة 

مثل �ملطاعم و�ملقاهي وغريها.

احلياة ال�سحية.
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  ت��وؤك��د  و 
�لبحثية  �ل��در����ش��ات  و�ل��ك��ث��ري م��ن 

 •• وا�شنطن-وكاالت

مقال  يف  لم��ون  �آدم  �لكاتب  ر�أى 
مطول ن�شره يف جملة “نا�شيونال 
�نتهاج  �أن  �لأمريكية،  �إنرت�شت” 
�شيا�شة �أمريكية جديدة يف �شوريا 
ب�شار  للرئي�س  م��ك��اف��اأة  ت��ك��ون  ل��ن 
لتمكني  و���ش��ي��ل��ة  و�إمن������ا  �لأ�����ش����د، 
�ختيار  م���ن  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
�ل�شرق  يف  و�خلا�شرين  �لر�بحني 

�لأو�شط.
وق����ال �إن����ه رغ���م �أن �ل��رئ��ي�����س جو 
�أمريكي  رئي�س  �أول  لي�س  ب��اي��دن 
ت���������ش����اءل ع�����ن ف�����ائ�����دة �ل�����وج�����ود 
�أف����غ����ان���������ش����ت����ان،  يف  �لأم������ري������ك������ي 
ف�����اإن �مل��ن��ط��ق �ل�����ذي ك�����ش��ف��ه عند 
�لن�شحاب يثبت م�شكلة �أكرب عن 
كيفية خو�س و��شنطن حروبها يف 

�ل�شرق �لأو�شط.
ما تدحرجت حملة جورج  وبقدر 
�نتقامية  حملة  م��ن  ب��و���س  دبليو 
م�شروع  �إىل  �لإره�����اب  وم��ك��اف��ح��ة 
لبناء �لدولة، تو�شع تدخل بار�ك 
�أبعد  �إىل ما هو  �شوريا،  �أوباما يف 

من �لنو�يا �لأ�شلية لإد�رته.
�إد�رة  ��ق��دم  تحُ �أن  �ل�����ش��روري  وم���ن 
ن�شيط  ت�����ق�����ومي  ع����ل����ى  ب������اي������دن 
للتاأكد  �شوريا  يف  ل�شرت�تيجيتها 
من �أن �ل�شيا�شة �لأمريكية حتقق 
�ل�شرق  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل�����ش��ال��ح 
�لنتيجة  ك���ان���ت  و�إذ�  �لأو�����ش����ط. 
�ملر�جعة  عندها  فعليها  �شلبية، 
ملخرج  �ل�شروط  لتوفري  �لفورية 
�أما �لعمل بخالف ذلك،  م�شرف. 
فمن �شاأنه فقط �أن ي�شمن �لرتنح 
�حلتمي لل�شوريني و�حللفاء على 
رئي�س  و�أي  ول��ب��اي��دن  ���ش��و�ء،  ح��د 
حرب  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  �أم���ري���ك���ي 

�أمريكية �أخرى “ل تنتهي”.
عن  بالتف�شيل  �ل��ك��ات��ب  وحت���دث 
ب����د�ي����ة �ل�����ت�����ورط �لأم����ري����ك����ي يف 
 2013 �ل�����ش��وري��ة م��ن��ذ  �حل����رب 
�أوباما، ومن ثم  ب��ار�ك  �إد�رة  �إب��ان 
ت��ر�م��ب، و�شوًل  يف ع��ه��د دون��ال��د 

�إىل بايدن.
ق��ادر على تقدمي  �إن بايدن  وق��ال 
ق�شية مقنعة لر�شم �إ�شرت�تيجية 
�شريح  نحٍو  على  باإثباته  جديدة 

�أن �ل�شرت�تيجية �حلالية ل تخدم 
�لوقت  ويف  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �مل�شالح 
�لذي كان يتحدث فيه �مل�شوؤولون 
يف �إد�رة تر�مب متباهني عن عزل 
حرمان  “بهدف  �قت�شادياً  �شوريا 
�حلرب”  غنائم  م��ن  �مل�شتفيدين 
“م�شتنقع”  �إىل  �حل��رب  وحتويل 
على غر�ر �لتجربة �ل�شوفياتية يف 
�أن  هي  �حلقيقة  ف��اإن  �أفغان�شتان، 
حتا�شب  مل  �لأمريكية  �ل�شيا�شة 
توؤدي  �أو  �شلوكه  ت��غ��رّي  �أو  �لأ���ش��د 
�إىل حل �لنز�ع، وكل ما فعلته �أنها 

جعلت �ل�شوريني يعانون.
�حل�������رب  ف�����������اإن  �ل���������و�ق���������ع،  ويف 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة وجهت 
لكمتني �إىل �لقت�شاد �ل�شوري، �إذ 
�ل�شورية  �للرية  �لعقوبات  دفعت 
نحو �شقوط حر، بينما منع قانون 
حتتاجها  �لتي  �مل�شاعد�ت  قي�شر 
و�ل�شتثمار  �لتحتية  �لبنى  ب�شدة 

�لأجنبي.
�لإقت�شادية  �ل����ظ����روف  وب���ات���ت 
 83% يعي�س  بحيث  ج��د�ً  �شيئة 
�لفقر،  خط  حتت  �ل�شوريني  من 

بينما يو�جه  %60 خطر �جلوع 
ب�شبب �رتفاع �أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية 
يف  �مل�شتخدم  �ل��وق��ود  ع��ن  ف�شاًل 
�لتنقالت  و�لطهي، فيما  �لتدفئة 
نادرة. �إن هذه �ل�شيا�شة �لأمريكية 

تقتل �ل�شوريني، دون �شك.
و�أ�������ش������در �لأ������ش�����د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�مل���ر�����ش���ي���م �ل���ت���ي رف���ع���ت رو�ت�����ب 
و�جلنود  �حل��ك��وم��ي��ني  �مل��وظ��ف��ني 
�لوقت  يف  خ��ف�����س  ف��ي��م��ا   ،50%
و�لبنزين،  للخبز،  �ل��دع��م  نف�شه 
�أ�شا�شية  ���ش��ل��ع  وه�����ي  و�مل����������ازوت، 
يعتمد عليها �ل�شوريون يف �لطعام 
يو�شح  وه��ذ�  و�لتدفئة.  و�لطهي 

�أولويات دم�شق.
�ل��ك��ات��ب م��ب��ادر�ت �لنفتاح  وع���دد 
م���ن دول ع��رب��ي��ة ع��ل��ى دم�����ش��ق يف 
�لأع����و�م �لأخ����رية. وق���ال �إن���ه بعد 
���ش��ن��و�ت �حل���رب، ف���اإن �لأ���ش��د بات 
ملعباً  ب���ات���ت  ب�����الده  �أن  م����درك����اً 
لطموحات �إير�ن �لتو�شعية، وكيف 
مدمرة  دول��ة  �إىل  �شوريا  حتولت 
�لإير�نية،  �مل�شاعد�ت  على  تعي�س 
على  يعتمد  �ل�شخ�شي  �أمنه  و�أن 

�إير�ن،  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �مليلي�شيات 
و�لتي تتفوق على قو�ت نظامه يف 

�لقوة �لقتالية و�حلجم.
ولفت �لكاتب �إىل �أن خطط طهر�ن 
دميوغر�فية  ه���ن���د����ش���ة  ل���و����ش���ع 
ل�������ش���وري���ا ب���ت���وط���ني ����ش���ي���ع���ة من 
يف  ولبنان  و�ل��ع��ر�ق،  �أفغان�شتان، 
�ل�شنة،  ي�شكنها  كان  �لتي  �ملناطق 
للذين  م��ال��ي��ة  ح���و�ف���ز  وت���ق���دمي 
�ل�شيعي،  �مل��ذه��ب  �إىل  ي��ت��ح��ول��ون 
ع�شكرية  �أل���وي���ة  �إىل  وي��ن�����ش��م��ون 
�لثوري، ل  مدعومة من �حلر�س 

متر مرور �لكر�م.
ومع �قرت�ب �حلرب من نهاياتها، 
رمبا حتاول دم�شق بحذر �لتحرك 
�أن طرد  ���ش��ك  ول  ط���ه���ر�ن.  ���ش��د 
�أح������د �جل���������ر�لت �ل����ب����ارزي����ن يف 
�لثوري  ب��احل��ر���س  �ل��ق��د���س  فيلق 
ك��ان بطلب �شخ�شي  ���ش��وري��ا،  م��ن 
“ن�شاطه  ب�����ش��ب��ب  �لأ������ش�����د،  م����ن 
�إ�شارة  وه��ي  ���ش��وري��ا،  يف  �ملفرط” 
�لثوري  �حل���ر����س  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل 
�إ�شر�ئيل،  �شد  �ل�شورية  �لأر��شي 
ما يدل على �أن دم�شق رمبا بد�أت 

•• اأبوظبي -وام:

و�رتفاع  �ل�شحية  �لأو���ش��اع  �أع��ادت 
كوفيد  بفريو�س  �لإ�شابات  �أع��د�د 
�إىل  �ملجتمعات  �ل��ع��امل  ح��ول   19
�ملو�جهة  رحلة  يف  �لأول”  “�ملربع 
مع �لوباء �لذي عاد لي�شجل �أرقاما 
قيا�شية يف عدد �لإ�شابات و�لوفيات 
مع  خا�شة  �ملا�شية  �لأي����ام  خ��الل 
ظ��ه��ور م��ت��ح��ور �أوم���ي���ك���رون �لذي 
“ �شبعني  ب�  �نت�شاره  ق��درت �شرعة 
�ملتحور�ت  �نت�شار  “ �شرعة  �شعف 

�ل�شابقة.
وت����د�ع����ت �جل����ه����ات �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
ت�شديد  �إىل  �ل����������دول  خم���ت���ل���ف 
�ملرتبطة  و�ل���ق���ي���ود  �لإج�����������ر�ء�ت 
مت�شاعدة  حتذير�ت  مع  باحلركة 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة ع����ودة م��ظ��اه��ر �حلظر 
و�ل���ع���م���ل ع����ن ب���ع���د وغ����ريه����ا من 
�نت�شار  �أوج  ر�ف��ق��ت  �ل��ت��ي  �مل��ظ��اه��ر 

�لفريو�س يف �ملر�حل �ل�شابقة.
�ل�شحية  �جل��ه��ات  �أغ��ل��ب  وت�����ش��دد 
ح���ول �ل��ع��امل ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
ت�شريع  �شاأنها  من  �لتي  �خلطو�ت 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �لن���ف���الت �لذي 
“�أوميكرون”  م��ت��ح��ور  ب��ه  ت�شبب 
�لد�عمة  �جل��رع��ات  مقدمتها  ويف 
�لتباعد  ،تطبيق  �لكمامة  ،�رت���د�ء 
بنمط �حلياة  �لل��ت��ز�م  �جل�����ش��دي، 
�جلانب  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز  �ل�شحي 
�لتهويل  وم����و�ج����ه����ة  �ل����ت����وع����وي 

و�مل�����ع�����ل�����وم�����ات �مل����غ����ل����وط����ة ح����ول 
�لفريو�س.

اجلرعة الداعمة.
�ملتحور�ت  ظ��ه��ور  ����ش��ت��م��ر�ر  م��ع  و 
�جل���دي���دة م���ن �ل���ف���ريو����س، جلاأت 
�لكثري من دول �لعامل �إىل �عتماد 
م��ن لقاحات  �ل��د�ع��م��ة  �جل���رع���ات 
تعزيز  ب����ه����دف  وذل��������ك  ك������ورون������ا 

�ل�شتجابة �ملناعية لأفر�د �ملجتمع 
و�ملحافظة على م�شتوياتها �لعالية 
�لدر��شات  �أث��ب��ت��ت  �أن  بعد  خا�شة 
�أن م��ع��دلت �لأج�����ش��ام �مل�����ش��ادة يف 
ج�شم �لن�شان �ملطعم تنخف�س مع 
مرور �لوقت ومن هنا تربز �أهمية 
�ملناعة  لتعزيز  �ل��د�ع��م��ة  �جل��رع��ة 
خا�شة لفئات كبار �ل�شن و�أ�شحاب 

�لأمر��س �ملزمنة.

الكمامة والتباعد .
�لكبرية  �لإ�شابات  �أرق���ام  �أثبتت  و 
�ل��ع��امل م��وؤخ��ر� منذ  �ل��ت��ي �شجلها 
ظهور متحور �أوميكرون �أن �رتد�ء 
�لكمامة و�للتز�م �ل�شارم بقو�عد 
خيار�  يعد  مل  �جل�����ش��دي  �لتباعد 
حلقة  لك�شر  حتمية  ����ش���رورة  ب��ل 
�لفريو�س،  م��ن  �جل���دي���دة  �مل��وج��ة 
ح��ي��ث �أع��ل��ن��ت �ل��ع��دي��د م��ن �لدول 

�لتي خففت �إجر�ء�تها �لحرت�زية 
فر�س  ع����ن  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل����ف����رتة  يف 
م�شددة  �إج�������ر�ء�ت  وح���زم���ة  ق��ي��ود 
�ملثال  �شبيل  على  �لنم�شا  ففي   ..
ق���و�ع���د جديدة  ع���ن  �لإع������الن  مت 
للحجر �ل�شحي وت�شديد ��شتخد�م 
�لكمامة وتطبيق �لتباعد �جل�شدي 
وتعزيز �لرقابة يف �ملحال �لتجارية 
ملنع دخول غري �ملطعمني، ملكافحة 

ن��سون�ل اإنرت�ست: على ب�يدن و�سع ا�سرتاتيجية جديدة يف �سوري�

اأوميكرون يعيد الع�مل اإىل املربع الأول.. و حتذيرات من خطورة الته�ون

 الي�ب�ن متدد اإجراءات احلدود ال�س�رمة 
•• طوكيو-اأ ف ب

�لأج��ان��ب تقريبا  �ل��و�ف��دي��ن  �إج����ر�ء�ت منع دخ��ول جميع  �ل��ي��اب��ان  �شتمدد 
�لكبرية  �لتطعيم  �أر��شيها حتى نهاية �شباط فرب�ير و�شتعيد فتح مر�كز 
�لإ�شابة بفريو�س كورنا مع  �رتفاعا يف معدلت  �لأرخبيل  يف وقت يو�جه 

تف�شي �ملتحورة �أوميكرون.
“�شنو��شل  لل�شحافيني  كي�شيد�  فوميو  �ل��ي��اب��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  وق���ال 
تطبيق �شيا�شة مر�قبة �حلدود �حلالية حتى نهاية �شباط فرب�ير مع �تخاذ 

�لإجر�ء�ت �لالزمة من وجهة نظر �إن�شانية ومر�عاة �مل�شلحة �لوطنية”.
لأفر�د  �جل��دي��دة  �ل�شتثناء�ت  بع�س  �إىل  حملية  �إع���الم  و�شائل  و�أ���ش��ارت 
�لعائالت �ليابانية وكذلك �لطالب �لذين يدر�شون يف �ليابان لكن مل ترد 

تفا�شيل فورية من �مل�شوؤولني.
وقال كي�شيد� �إن �حلكومة �شتعيد �أي�شا فتح مر�كز �لتطعيم �لكبرية �لتي 
�إع��ادة فتح  �ملحلية  و�شتطلب من �حلكومات  �لذ�تي،  �لدفاع  تديرها قو�ت 
�جلرعات  حمالت  ت�شريع  �أج��ل  من  لها  �لتابعة  �جلماعي  �لتلقيح  مو�قع 
من  �لقادمني  على  �شارمة  ح��دودي��ة  �إج����ر�ء�ت  �ليابان  وفر�شت  �مل��ع��ززة. 

�خلارج، مثل �حلجر �ل�شحي و�لختبار�ت �ملتكررة.
ولكن رغم هذه �جلهود، تتف�شى �ملتحورة �أوميكرون حمليا وت�شهد �ليابان 

�رتفاعا حاد� يف عدد �لإ�شابات بالفريو�س.
بن�شبة  ��ق��ال  يحُ كما  تت�شبب  �أوم��ي��ك��رون  �مل��ت��ح��ورة  �أن  “رغم  كي�شيد�  وق���ال 
عدد  �شيزد�د  �لإ�شابات  ع��دد  �رتفع  �إذ�  �خلطرية،  �حل��الت  من  منخف�شة 
�حلالت �خلطرية و�ل�شغط على �لنظام �ل�شحي”، د�عيا �لنا�س �إىل توخي 

�ليقظة.
يف  �لفريو�س  تف�شي  من  للحد  جديدة  قيود�  �أعلنت  قد  �حلكومة  وكانت 
�لقيام  �ليابان عنا�شرها من  �لأمريكية يف  �لقو�ت  ثالث مناطق، ومنعت 
ب��وؤر من  بعد ظهور  �أ�شبوعني  مل��دة  �لقاعدة  خ��ارج  برحالت غري �شرورية 

�لإ�شابات بني �شفوف �جلي�س وجمتمعات جماورة.
ت�شجيل  م��ع  ن�شبيا  منخف�شا  �ليابان  يف  �لإ���ش��اب��ة  معدل  ز�ل  م��ا  عموما، 

8249 �إ�شابة على م�شتوى �لبالد �لأحد.
لكن �لأرقام �آخذة يف �لرتفاع فيما �عتربت �أعد�د �لإ�شابات �لأحد من بني 

�لأعلى منذ �أيلول/�شبتمرب.
  
 

    

جون�سون يتعر�س لنتق�دات ب�سبب كورون� 
•• لندن-رويرتز

�لثالثاء  لنتقاد�ت  جون�شون  بوري�س  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  تعر�س 
بعد �أن �ت�شح �أن �شكرتريه �خلا�س دعا مئة فرد �إىل حفل يف حديقة مقر 
رئا�شة �ل��وزر�ء يف د�ونينج �شرتيت يف فرتة �لإغالق �لأوىل ب�شبب جائحة 
�شاحقا  ف��وز�  حقق  �ل��ذي  جون�شون،  �شلوكيات  وتعر�شت  ك��ورون��ا.  فريو�س 
2019، لتدقيق �شديد خالل �ل�شهر �ملا�شي بعد ظهور  يف �نتخابات عام 
�أقيم يف  �لذي  ب�شاأن �حلفل  فيديو يظهر طاقمه ي�شحك وميزح  ت�شجيل 
عطلة عيد �مليالد عام 2020 وكانت يف وقت �لإغ��الق. و�أثار �لك�شف عن 
�شل�شلة حفالت �أقيمت يف مقر رئا�شة �ل��وزر�ء وقت �لإغالق غ�شب �لر�أي 
�إن جون�شون  للقول  �ملعار�س  �لعمال  زعيم حزب  �شتارمر  ودفع كري  �لعام 
�أن  �آي.ت����ي.يف  تلفزيون  وذك��ر  �ل��ب��الد.  لقيادة  �لأخ��الق��ي��ة  لل�شلطة  يفتقر 
40 من  �أي�شا  جون�شون ورفيقته كاري كانا �شمن �حل�شور يف حفل �شم 
�لعاملني يوم 20 مايو �أيار 2020 بعد �أن �أر�شل �شكرتريه �خلا�س مارين 
و�أقيم �حلفل يف وقت كانت  �لإلكرتوين.  رينولدز دعو�ت للحفل بالربيد 
�ملد�ر�س فيه مغلقة وكذلك �ملطاعم و�حلانات مع فر�س قيود �شارمة على 
�ل�شرطة  �أن  حتى  �ل�شدة  غاية  يف  �لقيود  وكانت  �لجتماعية.  �لتجمعات 
�لطرق.  على  تفتي�س  نقاط  و�أق��ام��ت  حفالت  لإقامتهم  �أ�شخا�شا  لحقت 

ورف�س مكتب جون�شون �لتعليق على تقرير تلفزيون �آي.تي.يف.

 الرئي�س املك�سيكي ي�س�ب بكوفيد-19 للمرة الث�نية 
•• مك�شيكو-اأ ف ب

�أ�شيب بكوفيد-19  �أّنه  �أوب��ر�دور  �أندري�س مانويل لوبيز  �أعلن �لرئي�س �ملك�شيكي 
للمرة �لثانية، مطمئناً مو�طنيه �إىل �أّنه يعاين من �أعر��س خفيفة.

باأّنني م�شاب بكوفيد-19، وعلى  “�أبلغكم  �لرئي�س يف تغريدة على تويرت  وكتب 
�أز�ول �شوى  �ل�شّحي ولن  �لعزل  �شاأمكث يف  فاأنا  �لأعر��س خفيفة  �أّن  �لّرغم من 
�أوب��ر�دور، �لبالغ  �لأعمال �ملكتبية و�شاأتو��شل عرب �لف�شاء �لفرت��شي”. ولوبيز 
�لإثنني  �شباح  �ملر�س  عليه  بد�  وقد  كمامة  ي�شع  ما  ن��ادر�ً  عاماً،   68 �لعمر  من 
�أّنه يعتزم �إجر�ء  خالل موؤمتره �ل�شحايف �ليومي �إذ حتّدث ب�شوت �أج�ّس، موؤّكد�ً 

فح�س كوفيد-19 على �لّرغم من �عتقاده �أّنه م�شاب بالأنفلونز� فح�شب.

•• بكني-اأ ف ب

فر�شت �ل�شلطات �ل�شينية �جر�ء�ت حجر يف مدينة �أنيانغ �لتي يبلغ عدد 
�شكانها 5 ماليني ن�شمة وتقع يف و�شط �ل�شني، على خليفة ر�شد ��شابات 

جديدة بفريو�س كورونا ول �شيما �ملتحورة �أوميكرون.
وهذه �ملدينة �لو�قعة يف مقاطعة خنان هي �لثالثة �لتي يحُفر�س على �شكانها 
لزوم منازلهم، بعد �إجر�ء مماثل مت �تخاذه �ل�شهر �ملا�شي يف مدينة �شياآن 

)�شمال(.
تتمثل يف  “�شفر كوفيد”  ��شرت�تيجية  �ملا�شي  �لعام  �ل�شني منذ  وتنتهج 
�إ�شابات جديدة ل  ح��دوث  �لإم��ك��ان من  ق��در  للحد  ب��ذل ق�شارى جهدها 

تتجاوز ب�شكل عام ب�شع ع�شر�ت يوميا.
�لأ�شو�أ  �شياآن، هي  بوؤر جديدة يف مدينة  �ل�شرت�تيجية ر�شد  ويحُهدد هذه 
من حيث عدد �ل�شابات منذ ربيع عام 2020 ، وظهور �ملتحورة �وميكرون 

�شديدة �لعدوى.
وت�����ش��اع��ف �ل���دول���ة من 
ي��ق��ظ��ت��ه��ا م����ع �ق������رت�ب 
�لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة 
�لر�بع  )م���ن  �ل�����ش��ت��وي��ة 
����ش���ب���اط/  20 ل����غ����اي����ة 

فرب�ير(.
�أمرت  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
م�شاء  �أن���ي���ان���غ  م���دي���ن���ة 
بالبقاء  �شكانها  �لثنني 
وحظرت  م���ن���ازل���ه���م  يف 
�خلا�شة،  �ملركبات  �شري 
وكالة  ذك������رت  م����ا  وف�����ق 

�لأنباء �ل�شينية.
و��������ش������اف������ت �ل�����وك�����ال�����ة 
�إغالق  مت  �أن��ه  �لر�شمية 
�لأ�شا�شية  غ��ري  �ملتاجر 
فح�س  حملة  �إط���الق  و 

ال�سني تفر�س احلجر على مدينة ث�لثة ملح��سرة الوب�ء 
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فوجلا جر�فيك�س ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1866694 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عادل ح�شن عبد�هلل ح�شن �حلمودى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ف�شل رحمن مانيكوت نالوبور�باتيل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم على غلوم مو�شى �لعبيدىل

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ فوجلا جر�فيك�س ذ.م.م

VOLGA GRAPHICS L.L.C

�إىل/ فوجلا جر�فيك�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
VOLGA GRAPHICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاتوجر�م لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3691654 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد ح�شني ليت على �حمد %20

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة هيثم عبد�لفتاح بهار عبد�لرز�ق �ملرزوقى  %51

تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد نزم �لفاروق �شومون حممد نور عامل من 24 % �إىل %29

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل ر��شد حممد �شعيد �ملزروعى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عزيز �لكرمي حفيظ �حمد كرمي

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عربي لت�شليح �لطار�ت وتبديل �لزيوت  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1910923 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خليل حممد ح�شن �شجاعى �لعبيدىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد زين عبد�هلل �ملرزوقى

تعديل �إ�شم جتاري من/ عربي لت�شليح �لطار�ت وتبديل �لزيوت

EBRI GURBAZ TYRE REPAIR & LUBRICATION

�إىل/ جبل كرووم لت�شليح �لطار�ت

JABAL  CURROM TIRE REPAIR

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون و�حة م�شفح للرجال

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1078527 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة طالل ح�شني خمي�س ح�شني �حلو�شنى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �شامري ماد�ثيل مار�كار ماد�ثيل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حمد مبارك �شامل �ل�شاعدى

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون و�حة م�شفح للرجال

GENS SALOON WAHA MUSAFFAH

�إىل/ �شالون و�حه م�شفح للرجال

WAHA MUSAFFAH GENTS  SALOON

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيتيالب�س ميدل �ي�شت 

لال�شت�شار�ت ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2057378 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�هلل حممد �شامل حممد �خلالقى  %51
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / تور فور� من 20 % �إىل %25

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
�لعاملية  �لغط�س  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN للتجارة ذ.م.م رخ�شة رقم:1084683 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �لغط�س �لعاملية للتجارة ذ.م.م
DIVECO INTERNATIONAL TRADING CO L.L.C

�إىل/ د�يفكو �لعاملية للمعد�ت �لع�شكرية ذ.م.م
DIVCO INTERNATIONAL MILITARY EQUIPMENT L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �ملعد�ت �لع�شكرية - باجلملة  4659960
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل ماك�س لبيع �خل�شرو�ت و�لفو�كة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1124682 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شعيد عبيد ر��شد �لكعبى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ��شالم كرمي بخ�س �لبلو�شى
تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل ماك�س لبيع �خل�شرو�ت و�لفو�كة

MAX FRUITS AND VEGETABLES SHOP

�إىل/ مارميد للهو�تف �ملتحركة
MARMAID MOBILE  PHONE

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة  4741011
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �شر�ئح �لهو�تف �للكرتونية- بالتجزئة  4741012

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة  4721001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم دجاج وبطاطا

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3726527 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عاهد هنيدى كنعان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم على حممد على �ملزروعى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم دجاج وبطاطا
DJAJ W BATATA RESTAURANT

�إىل/ بيوند بوردير�س للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
BEYOND BORDERS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002
 تعديل ن�شاط / حذف مطعم  5610001

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
عدل  كرك  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN مز�جك  رخ�شة رقم:2571046 
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافترييا كرك عدل مز�جك

KARK ADEEL MAZAJEC CAFETERIA

�إىل/ كافترييا تي�شتي جلف تي
  TASTY GULF TEA CAFETERIA

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات  8299010
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حما�شي �لديره للماأكولت 

�ل�شعبية ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3845551 

تعديل �إ�شم جتاري من/ حما�شي �لديره للماأكولت �ل�شعبية ذ.م.م
MAHASHI ALDEERA FOR LOCAL FOOD L.L.C

�إىل/ مطعم ربوع بريوت ذ.م.م
REBOU  BEIRUT RESTAURANT LLC

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
للو�شاطة  �ل�ش�����ادة/متجري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لتجارية  رخ�شة رقم:4252884 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حمد�ن عبد�هلل على عبد�لغنى �خلورى  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف غدير �حمد عو�س على �لكثريى

تعديل مدير / حذف غدير �حمد عو�س على �لكثريى

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتب ماونت للطباعة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:4173628 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نوره �شان�شان يوند�  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف نوره �شان�شان يوند�

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد يو�شف حمى �لدين جو�س حمى �لدين

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نايت�س بريدج جلوبال �شيكيوريتي

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1166537 
تعديل مدير / �إ�شافة فوؤ�د على �حمد �ل�شول

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيما لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م
CIMA ENGINEERING CONSULTANTS . L.L.C.
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيما للحلول �لمنيه ذ.م.م

CIMA SECURITY SOLUTIONS L.L.C.
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان فالح حمود جره �لقحطانى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ نايت�س بريدج جلوبال �شيكيوريتي

KNIGHTS BRIDGE GLOBAL SECURITY
�إىل/ نايت�س بريدج جلوبال �شيكيوريتي ذ.م.م

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميغا فيك�س لالكرتونيات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1513912 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ��شرت ر�شيد �شاجناناكاتيل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جابر على يو�شف حممد �لبلو�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ ميغا فيك�س لالكرتونيات

MEGA FIX ELECTRONICS

�إىل �ملن�شورة لاللعاب - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL MANSOORA GAMES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف �إ�شالح �أجهزة �حلا�شب �لآيل و�شيانتها  9511001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة دمال فاأ�س للمقاولت �لعامه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3957416 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد على حممد �خلالقى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر��شد نايف ر��شد نايف �ل�شام�شى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

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

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة دمال فاأ�س للمقاولت �لعامه
DAMAL FAS GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

�إىل / دمال فا�س للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
DAMAL FAS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �بوع�شكور لت�شليح 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شيار�ت   رخ�شة رقم:1068931 

تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد عبد�حلكيم حممد عامر �لهالىل

تعديل نوع �لرخ�شة / من حرفية �إىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإع����������الن
للنقليات  مرد�ن  �ل�ش�����ادة/و�دي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1230048 

تعديل مدير / �إ�شافة غل�شن �هلل ح�شرت خليل
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�للطيف �شعيد بخيت عمرو �لعامرى %100
تعديل مدير / حذف �شري عجم خان عجم خان

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �بر�هيم على غلوم مو�شى �لعبيدىل

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

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

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

تعلن وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتيه )�لإد�رة �لبحرية( 

بطلب  تقدم  ق��د  ذ.م.م  البيئية  للزمالة  /نوتيكا  ب��ان 

ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

�لبحرية  �لإد�رة  يف  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  م��ر�ج��ع��ة 

خالل مدة �ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

 اإدارة �شوؤون النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة الطاقة والبنية التحتية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               �رجونات                    --                      --

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
تعلن عرب �لف�شاء لل�شيانة �لعامة-ذ م م. و�شند�ً لن�س �ملادة )46(: 
�لأحكام �لق�شائية �ملرتبطة: 1 - كل من توؤول �إليه ملكية �لرخ�ش�ة 
�لف�ش�اء  عرب  �لعامة-ذ.م.م(  لل�شيانة  �لف�ش�اء  )عرب  �لتجارية 
للمقاولت �لكهروميكانيكية فرع من عرب �لف�ش�اء لل�شيانة �لعامة 
�ملت�ش�رف يف جميع �حلقوق و�لتعهد�ت  يحل بحكم �لقانون حمل 
�ملت�شلة بالرخ�شة �لتجارية ما مل يتفق على  �لنا�شئة عن �لعقود 
و�شند�ً  �شخ�شية.  �عتبار�ت  على  قائما  �لعقد  كان  �أو  ذلك  غري 
لن�س �ملادة فانه مت �لتنازل وبيع وحذف �أحمد حممد مكتوم ر��ش�د 
�ملزروعي من  ر��شد هميلة  �ملزروعي و�ل�شيد حممد مكتوم  هميلة 
�لرخ�شة �لتجارية �ملذكورة �عاله. فعلى كل من له �عرت��س على 
هذ� �لتنازل وحو�لة �حلق، له �حلق يف �لعرت��س خالل 14 يوما 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن، لدى �جلهات �ملخت�شة وعليه فان هذ� 

�لعالن حو�لة للحق على �مل�شرتي �جلديد.
ن�سر على م�سوؤولية املعلن

اإعــــالن دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440
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تعليق  م���ن  وق��ت��ه��ا  �جل��م��ه��وري��ني 
ح��ك��م �لأغ��ل��ب��ي��ة �ل��ع��ظ��م��ى مبجرد 
����ش��ت��ع��ادة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى جمل�س 
�لنتيجة �شتكون  �إن  �ل�شيوخ. وقال 
�حلزبني  ب����ني  �ل�������ش���ر�ك���ة  ن���ه���اي���ة 
بني  جاحمة”  “تاأرجحات  م���ع 
للي�شار  �مل���ت���ط���رف���ة  “�لرب�مج 
�جلهد  “هذ�  وخ��ت��م  و�ليمني”. 
�ل�شيوخ...  جمل�س  قو�عد  لتغيري 

�شيدمر �أمريكا مع �لوقت”.

لذلك  �لبالد،  رئي�س  �شينتخبون 
هناك �شر�ع كبري �إقليمي ود�خلي 
�لتحالفات  ع��رب  دف��ت��ه��ا  ل��ت��وج��ي��ه 
�لع�شائر  ودي���ن���ام���ي���ات  �ل��ق��ب��ل��ي��ة 
و�ل������ت������و�زن������ات وح���������ش����اب����ات �مل�����ال 

�ل�شيا�شي.
�ل��و���ش��ع �حل����ايل هو  �أن  و�أو����ش���ح 
وليته  م��ن��ت��ه��ي��ة  رئ���ي�������س  وج������ود 
ح�شل على متديد بالربملان، ومت 
�لرت�جع عنه، وجمل�س وزر�ء قائم 
ب��الأع��م��ال، وه���ذ� و���ش��ع �شي�شتمر 
حتى جميء رئي�س جديد، وهناك 
�لفر�غ  هذ�  لإنهاء  دولية  �شغوط 
�شكل  �أن  م����وؤك����د�  �ل���د����ش���ت���وري، 
يحدد  �ل��ذي  هو  �جلديد  �لربملان 
�لرئي�س  ه��و  م��ن  ب��درج��ة حا�شمة 

�لقادم �ملقرر �نتخابه.
�شهد  �مل����ا�����ش����ي،  �ل����ع����ام  وم���ط���ل���ع 
�شيا�شية  �أزم�����������ة  �ل�����������ش�����وم�����ال 
�أخ����رى ب��ع��د ف�����ش��ل خ��ط��ط �إج����ر�ء 
ك��ان��ت مقررة  �ل��ت��ي  �لن��ت��خ��اب��ات 
عدم  ب�شبب  �مل��ا���ش��ي،  ف��رب�ي��ر  يف 
�ل�شيا�شية  �ل���ق���وى  ب���ني  �لت���ف���اق 
د�خل �لبالد على كيفية تنظيمها، 
حكومة  بني  �ملحادثات  �نهيار  ثم 
م��ق��دي�����ش��و و�ل����ق����ادة �مل��ح��ل��ي��ني يف 

�أبريل �ملا�شي.
�ل�شياق  ه���ذ�  ف��رم��اج��و يف  وط��ل��ب 
وليته  مت���دي���د  �مل�������ش���رع���ني  م����ن 
�ندلع  �إىل  �أدى  م��ا  ع��ام��ني،  مل���دة 
و��شتباكات  �جتماعية  ��شطر�بات 
�لرئي�س  و����ش��ط��ر  م��ق��دي�����ش��و،  يف 
عن  �لتخلي  �إىل  ولي��ت��ه  �ملنتهية 
خ��ط��ط��ه، وك���لَّ���ف رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
ب���ق���ي���ادة �ل�����ش����ت����ع����د�د�ت لإج������ر�ء 
�نتخابات غري مبا�شرة هذ� �لعام.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

ولي����ة  �إىل  ب����اي����دن  ج����و  ي���ت���وج���ه 
رمزيا  جورجيا يف رحلة م�شحونة 
�ل�شيا�شية،  ب��الأخ��ط��ار  وحم��ف��وف��ة 
لرئا�شته  ح��ا���ش��م  وع����د  ل��ت��ق��دمي 
يتمثل يف حماية و�شول �لأقليات، 
�أ�شل  م��ن  �لأم��ريك��ي��ني  خ�شو�شا 

�إفريقي، �إىل حق �لت�شويت.
�لأ�شبوع  ق��وي  خطاب  �إل��ق��اء  وبعد 
�مل��ا���ش��ي يف ذك�����رى �ل�����ش��اد���س من 
حاول  عندما  يناير  �لثاين  كانون 
�قتحام  ت��ر�م��ب  ل��دون��ال��د  �أن�����ش��ار 
ب����ه����دف منع  �ل���ك���اب���ي���ت���ول  م���ب���ن���ى 
م�����ش��ادق��ة �ل���ن���و�ب ع��ل��ى ف����وز جو 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ب��اي��دن 
للعام 2020، �شيتحدث بايدن يف 
عا�شمة �لولية �أتالنتا عن حاجة 
قو�نني  �إق�������ر�ر  �إىل  �ل��ك��ون��غ��ر���س 
حلماية �لدميوقر�طية يف �لبالد.

�لهيئات  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون  و�ت��ه��م 
�لت�شريعية يف �لوليات �جلمهورية 
ب�����ش��ن ق���و�ن���ني م���ن ���ش��اأن��ه��ا تقييد 
حقوق ت�شويت �لأقليات و�حلد من 
�إمكان �لت�شويت �ملبكر و�لت�شويت 

بالربيد.
وهذه �مل�شاألة ت�شع �لدميوقر�طيني 
يف م��و�ج��ه��ة �جل��م��ه��وري��ني يف ما 
معركة  �أن��ه  على  �جلانبان  ي�شوره 

على �حلرية نف�شها.
كذلك، فاإن �لفر�شة �لوحيدة �أمام 

ل��ت��م��ري��ر هذه  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ني 
��شتخد�م  ���ش��ت��ك��ون  �لإ����ش���الح���ات 
يحذر  �ل�شيوخ،  جمل�س  يف  �إج���ر�ء 
�شيق�شي  �أن����ه  م���ن  �جل��م��ه��وري��ون 
�لثنائية  روح  م��ن  ت��ب��ق��ى  م��ا  ع��ل��ى 
�حل���زب���ي���ة �مل����رت�ج����ع����ة �أ�����ش����ال يف 

�ملجل�س �لت�شريعي �ملنق�شم.
فيما  �ملعركة  �إىل  �لرئي�س  وين�شم 
دون  م����ا  �إىل  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه  ت����رت�ج����ع 
�أن يتوىل  % وفيما يتوقع  �ل40 
�لكونغر�س  رئ��ا���ش��ة  �جل��م��ه��وري��ون 
يف  �ل��ولي��ة  منت�شف  �نتخابات  يف 
ويقول  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب.  ت�شرين 
ي�شعر  ب��اي��دن  �إن  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت 
باأن �لوقت قد حان للمر�هنة على 

طموح دميوقر�طي كبري.
�لبيت  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق���ة  وق����ال����ت 
يعتقد  “هو  �شاكي  ج��ني  �لأب��ي�����س 
�أن����ه ي��ج��ب رف���ع �ل���ره���ان. مل يكن 
مل  ل��و   ... ج��ورج��ي��ا  �إىل  �شيذهب 

يكن م�شتعد�”.
هناك  �إن  �لدميوقر�طيون  ويقول 
�لإ�شالحات  �إىل  وج��ودي��ة  ح��اج��ة 
�مل�شبوقة  غ����ري  �ل���ف���و����ش���ى  ع���ق���ب 
عن  �ل��ن��اج��م��ة   2020 �ل���ع���ام  يف 

حماولة تر�مب تفادي �لهزمية.
فاإن  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ني،  وب��ح�����ش��ب 
م�شاريع �لقو�نني قيد �لدر��شة من 
�لتزوير،  عمليات  متنع  �أن  �شاأنها 
بدء� من �لرت�شيم �حلزبي للدو�ئر 
�إجر�ء�ت  �إىل ��شتخد�م  �لنتخابية 

�أم��ن��ي��ة ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ت��ث��ب��ي��ط عزمية 
�لدو�ئر  يف  ل���الق���رت�ع  �ل��ن��اخ��ب��ني 

�ملوؤيدة للدميوقر�طيني.
وم���ن ���ش��اأن��ه��ا �أي�����ش��ا �إن��ه��اء �لقدرة 
على  �ل���ولي���ة  ل�شلطات  �ملحتملة 
�لتالعب بنتائج �لنتخابات يف ظل 

قو�عد غام�شة قائمة.
ريت�شموند  �����ش����ي����دري����ك  وق���������ال 
�لأبي�س  �لبيت  م�شت�شاري  كبري 
“نحن  “بوليتيكو”،  ل�شحيفة 
�أج��ل و�شع  �ملركز من  �إىل  ذ�هبون 
من  �لناخبني  منع  مل��ح��اولت  ح��د 
�ل��و���ش��ول �ىل ���ش��ن��ادي��ق �لق���رت�ع 
وعرقلة  �لتخريب  عمليات  ومنع 

�لنتخابات”.
�أن  يف  ت����ك����م����ن  �مل���������ش����ك����ل����ة  ل����ك����ن 
�جلمهوريني يعار�شون ذلك �لأمر 
للدميوقر�طيني  ت��ارك��ني  ب�����ش��دة، 
“�خليار  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م���ا  ف��ق��ط 
�مل���م���اط���ل���ة  لإن�������ه�������اء  �لنووي” 

�ل�شيا�شية.
بن�شبة  منق�شم  �ل�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س 
نائبة  ت�����دخ�����ل  م������ع   ،50/50
مل�شلحة  ه��اري�����س  ك��ام��ال  �لرئي�س 

�لدميوقر�طيني لك�شر �لتعادل.
ومبوجب �تفاق غري ر�شمي، ميكن 
لأي من �جلانبني �إعالن ما ي�شمى 
�مل��م��اط��ل��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، م���ا ي����وؤدي 
تلقائيا �إىل رفع �لأغلبية �ملطلوبة 

من 51 �إىل 60 على �لأقل.
وه������ذ� ي��ع��ن��ي �ل���ق�������ش���اء ع���ل���ى �أي 

ي��ح��ظ��ى بدعم  م�����ش��روع ق���ان���ون ل 
كبري من �ملعار�شة.

و��شحني  �جل���م���ه���وري���ون  وك������ان 
�ملماطلة  �شي�شتخدمون  �أن��ه��م  يف 
م�شاريع  على  للق�شاء  �ل�شيا�شية 
ق��������و�ن��������ني م�����رت�����ب�����ط�����ة ب����ح����ق����وق 
�شتقو�س  �إنها  يقولون  �لت�شويت 
من  تعززها،  ول��ن  �لدميوقر�طية 
�شلطات  م��ن  �ل�شلطة  نقل  خ��الل 

�لولية �إىل �حلكومة �لفدر�لية.
�أن يقّرو�  وميكن للدميوقر�طيني 
ملرة  �ل�شيا�شية  للمماطلة  تعليقا 
و�ح�����دة. ي��ب��دو ذل���ك ���ش��ه��ال، لكنه 
ب�شبب  �ل�شابق  يف  ح��دث  م��ا  ن���ادر� 
�ل���ط���رف �لآخ����ر  �أن  �خل�����وف م���ن 
يرى  عندما  نف�شه  بالأمر  �شيقوم 
ع�شو  وهو  وبايدن،  منا�شبا.  ذلك 
عار�س  �ل�شيوخ،  جمل�س  يف  �شابق 
�إىل هذ�  �ل��ل��ج��وء  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة 
�لثالثاء،  خطاب  يف  لكن  �خل��ي��ار. 
عليه  م��و�ف��ق��ت��ه  يعطي  �أن  ي��ت��وق��ع 
قانون  �إ�����ش����الح����ات  �أن  م���ع���ت���رب� 

�لت�شويت �أمر حيوي للغاية.
�أدت جورجيا دور� رئي�شيا يف رحلة 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �مل��ل��ح��م��ي��ة من 
�شبيل  يف  �ل��ن�����ش��ال  �إىل  �ل��ع��ب��ودي��ة 
يف  �ملدنية  �حلقوق  على  �حل�شول 

�خلم�شينات و�ل�شتينات.
ن��ق��ط��ة حمورية  وظ��ه��رت جم����دد� 
للعام  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
2020 عندما حاول تر�مب عبثا 

•• مقدي�شو-وكاالت

�لوليات  وروؤ�����ش����اء  ق����ادة  ت��و���ش��ل 
جديد،  �ت���ف���اق  �إىل  ب��ال�����ش��وم��ال 
�لنتخابات  ��شتكمال  على  ين�س 
�ل����ب����الد خ���الل  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف 
ي���وم���ا، و����ش���ط خم�����اوف من   40
و�شيا�شية  �أمنية  وحتديات  عو�ئق 
ف�شل  يف  تت�شبب  ق��د  و�ق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتفاق و�إنهاء �لفر�غ �لد�شتوري.

جاء ذلك يف ختام موؤمتر ت�شاوري 
�لعا�شمة  يف  �أ����ش���ب���وع���ا  ����ش��ت��م��ر 
روؤ�شاء  جميع  بح�شور  مقدي�شو، 
وعمدة  �ل�5  �لإقليمية  �ل��ولي��ات 
مقدي�شو، فيما كان ير�أ�شه رئي�س 

�لوزر�ء حممد ح�شني روبلي.
�ملوؤمتر  وتطرق �ملجتمعون خالل 
�إىل عدة ملفات، منها �شبل �إكمال 
و�لربملانية،  �لرئا�شية  �لنتخابات 
وحتديد �شقف معني لالنتخابات، 
�لأم���ن���ي خالل  �مل��ل��ف  �إىل ج��ان��ب 
بها  مير  �لتي  �لنتقالية  �ملرحلة 

�ل�شومال.

يوما لإمتام �لنتخابات  40
�لناطق  ت��اله  �ل��ذي  �لبيان  ووف��ق 
�إبر�هيم،  حممد  �حلكومة،  با�شم 
�مل����وؤمت����ر  يف  “�ملجتمعني  ف�������اإن 
�لت�شاوري تو�شلو� بعد �جتماعات 
مكثفة ��شتمرت ل�7 �أيام مع �شركاء 
و�ملجتمع  �ل���دول���ي���ني  �ل�����ش��وم��ال 
يف  �ملحتملني  و�مل��ر���ش��ح��ني  �مل���دين 
�إىل عدة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  �لن��ت��خ��اب��ات 

بنود”.
من  “�لنتهاء  �ل��ب��ن��ود  وت�شمنت 
با�شتكمال  �ل����ربمل����ان  �ن���ت���خ���اب���ات 

منه  �لأوىل  �ل��غ��رف��ة  �ن��ت��خ��اب��ات 
)جمل�س �ل�شعب( خالل 40 يوما 
بد�ية من 15 يناير �جل��اري �إىل 

25 فرب�ير �ملقبل”.
و�شدد على “�أهمية �إعطاء فر�س 
م��ت�����ش��اوي��ة جل��م��ي��ع �مل��ر���ش��ح��ني يف 
�لن���ت���خ���اب���ات �ل���ربمل���ان���ي���ة، وع���دم 
ح�شاب  ع���ل���ى  مل���ر����ش���ح  �لن����ح����ي����از 

مر�شح �آخر”.
ودع���ا �مل��وؤمت��ر �ل��ت�����ش��اوري �للجان 
ح�شة  على  للحفاظ  �لنتخابية 
ب����امل����ئ����ة يف   30 ب���ن�������ش���ب���ة  �مل�����������ر�أة 
�نتخابات جمل�س �ل�شعب، مطالبا 
ب�”حماية  �لن����ت����خ����اب����ات  جل�����ان 
�لتفاقيات حول �لنتخابات �لتي 
�لنتخابية  �لعملية  م�شار  تو�شح 

يف �لبالد”.
على  “يجب  �أن�������ه  �إىل  و�أ�������ش������ار 
�ل�شماح  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة  �ل����ولي����ات 
و�لإع����الم  �مل�شتقلني  للمر�قبني 
على  ب��الإ���ش��ر�ف  �لقبائل،  و�شيوخ 
�أج������ل حتقيق  م����ن  �لن���ت���خ���اب���ات 

نز�هتها”.
كما دعا �ملوؤمتر �لت�شاوري �جلي�س 
بالعملية  �لن���خ���ر�ط  “عدم  �إىل 
�ل�شيا�شية يف �لبالد و�أد�ء و�جباته 

�ملتمثلة بحماية �أمنها”.
وح�������ث �ل����ب����ي����ان ب���ع���ث���ة �لحت�������اد 
�لإف������ري������ق������ي ل�������دى �ل�������ش���وم���ال 
)�أم���ي�������ش���وم(، ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �أم���ن 
�ل�����ذي ي�شم  �ل���رئ���ا����ش���ي  �ل��ق�����ش��ر 
م���ق���ر�ت وم��ك��ات��ب ح��ك��وم��ي��ة، مبا 

فيها مكتب رئي�س �حلكومة.

م���الي���ني  �إ�������ش������ك������ات  “يريدون 
على  و�ل�������ش���ي���ط���رة  �لأم����ريك����ي����ني 
يتمكنو� من  �ل�شيوخ حتى  جمل�س 

�ل�شتيالء على �لنتخابات”.
ق��ال ع�شو جمهوري  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ليند�شي  �ل�شناتور  ه��و  �آخ���ر  ب���ارز 

غر�هام “�إنه �نتز�ع لل�شلطة”.
�ملماطلة  ك�شر  �إىل  بالن�شبة  �أم���ا 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ح�����ذر غ����ر�ه����ام من 
حت����رر  م�����ع  ع���ل���ي���ه���م،  ت�����رت�����د  �أن 

كانون  م���ن  �ل�������ش���اد����س  يف  �ل���ق���وي 
�ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر. وق��ال��ت ���ش��اك��ي �إن 
�أن  “�لتاأكد م��ن  ب��اي��دن ه��و  ه��دف 
�لثاين/يناير  كانون  من  �ل�شاد�س 
بل  �لدميوقر�طية  نهاية  ميثل  ل 

بد�ية نه�شة”.
�جلمهوريني،  �إىل  بالن�شبة  ل��ك��ن 

فاإن �ل�شورة معكو�شة.
زعيم  م���اك���ون���ي���ل  م��ي��ت�����س  وق�������ال 
�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �جل��م��ه��وري��ني 

حمليني  م�شوؤولني  على  �ل�شغط 
يف  �شئيل  ب��ف��ارق  خ�����ش��ارت��ه  لعك�س 
وهي  باأخرى،  �أو  بطريقة  �لولية 
خ�شارة �شاهمت يف تر�شيخ هزميته 

�ل�شاملة �أمام بايدن.
ب��اي��دن ك��ام��ال هاري�س  و���ش��رت�ف��ق 
وهي �أول نائبة رئي�س �شود�ء و�أول 
�أ���ش��ل جنوب  م��ن  و�شخ�س  �م����ر�أة 
�آ����ش���ي���وي ي���ت���وىل �مل���ن�������ش���ب. وهي 
خطابه  �ألقى  عندما  �أي�شا  ر�فقته 

وهي �لنتخابات �ل�شومالية”.
و�أو�شح �أن �لتحديات �لقت�شادية 
�لدوليني  �ل�������ش���رك���اء  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ي����ع����ط����و� �حل���ك���وم���ة  �ل�����ذي�����ن مل 
متويل  يف  ح�شتهم  �ل�����ش��وم��ال��ي��ة 
�حلكومة  طلب  رغم  �لنتخابات، 
مبلغا �إ�شافيا على �مليز�نية �لكلية 

�ملقرتحة ب�27.2 مليون دولر.
�لدوليني  �ل�شركاء  �أن  �إىل  و�أ�شار 
7 ماليني  كانت ح�شتهم ح��و�ىل 
دولر، ومل يدفعو� �إل 3.7 مليون 
دولر، مطالبني ب�شفافية ونز�هة 
�لنتخابات يف مو�عيدها،  و�إجناز 
وه���و م��ا مل ي��ح��دث ح��ي��ث تغريت 
�جل�����د�ول �لن��ت��خ��اب��ي��ة �أك����ر من 

مرة.

خماطر �لإرهاب
�أم�����ا �ل���ت���ح���دي���ات �لأم���ن���ي���ة، وفق 
ف���اإن خطر حركة  �ل��دي��ن،  حميي 
�ل�����ش��ب��اب �لإره���اب���ي���ة ي��ت��ن��ام��ى يف 
بالعا�شمة  ح���ت���ى  �ل����ب����الد  ك���اف���ة 
مقدي�شو، كما �أنها وجهت حتذير� 
و�أن  �مل�����ش��ارك��ة،  ب��ع��دم  للمو�طنني 
�لنتخابات ل متثل �ل�شوماليني، 
�أي  من  خ��وف  حالة  هناك  فباتت 
�شري  تعرقل  قد  �إرهابية  عمليات 

�لنتخابات.
�أن  �أك��د  �ل�شيا�شي،  وح��ول �جلانب 
متثل  �ل���ن���و�ب  جمل�س  �ن��ت��خ��اب��ات 
للحكومة  ج�����د�  م���ه���م���ة  رك����ي����زة 
و�لأح����������ز�ب وروؤ������ش�����اء �ل����ولي����ات 
من  ه���م  �ل�275  �أع�����ش��ائ��ه  ك���ون 

 �أزمة �شيا�شية
�شيا�شية  �أزم���ة  بعد  ي��اأت��ي  �مل��وؤمت��ر 
ورئي�س  �حل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ب����ني 
�لبالد، حممد عبد �هلل فرماجو، 
ت��ط��ورت �إىل ت��ب��ادل �ت��ه��ام��ات بني 
�إجر�ء  م�شوؤولية  بف�شل  �جلانبني 

�لنتخابات يف �لبالد.
ت�شاعديا  م�شار�  �لأزم��ة  و�تخذت 
توقيف  ع��ن  فرماجو  �إع���الن  بعد 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة وتقلي�س  ع��م��ل 
ل����ريد �لأخ�����ري باأن  ���ش��الح��ي��ات��ه، 

خطوة �لأول “حماولة لالنقالب 
على �ل�شرعية”.

و�نتهت �نتخابات جمل�س �ل�شيوخ 
�ل���غ���رف���ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �ل���ربمل���ان، 
و�ملكون من 54 ع�شو� يف منت�شف 
تتو��شل  فيما  �مل��ا���ش��ي،  ن��وف��م��رب 
�ملكون  �ل�شعب  جمل�س  �نتخابات 
من 275 نائبا يف بع�س �لوليات 
�لفيدر�لية، حيث مت �نتخاب 34 
يحدد  مل  ك��م��ا  �لآن،  ح��ت��ى  ن��ائ��ب��ا 
�لنتخابات  �إج������ر�ء  م���وع���د  ب��ع��د 

�لرئا�شية.

��شتقر�ر  ن��ح��و  ك��ب��رية  و�ن��ف��ر�ج��ة 
ج���زئ���ي ل��ل�����ش��وم��ال، خ��ا���ش��ة بعد 
�ل�شطر�بات �لتي �شهدتها �لفرتة 
�ملا�شية بني روبلي وفرماجو، وقد 
تو�فر  ح���ال  �ل��ن��ج��اح يف  ل��ه  يكتب 

�لدعم �لدويل.
و�أ���������ش��������اف حم����ي����ي �ل�������دي�������ن، يف 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح��ات 
دويل  دع�����م  “بدون  عربية”: 
�شيا�شية  حت���دي���ات  ه��ن��اك  ك��ب��ري، 
�إمتام  تعرقل  و�أمنية  و�قت�شادية 
�لعامل،  ي�شهدها  �نتخابات  �أط��ول 

وتتو��شل �جلهود �لدولية لإنهاء 
حالة �جل��م��ود و�إن��ق��اذ �ل��ب��الد من 
م�شاري  ي�����ش��ر  د����ش���ت���وري  ف������ر�غ 
�لوطنية  و�مل�شاحلة  �لدولة  بناء 
�ل�������ش���ام���ل���ة، ب���ع���د �ن���ت���ه���اء ولي����ة 
فرماجو  عبد�هلل  حممد  �لرئي�س 

يف فرب�ير �ملا�شي.

�نفر�جة تو�جه 3 حتديات
�ل�شوؤون  يف  �ل�������ش���ود�ين  �ل��ب��اح��ث 
�لدين،  حميي  �شالح  �لإفريقية، 
مهمة  خ���ط���وة  �لت����ف����اق  �إن  ق����ال 

ب�يدن يتوجه اإىل جورجي� يف رحلة حمفوفة ب�لأخط�ر 

اتف�ق انتخ�ب�ت ال�سوم�ل.. انفراجة تواجه 3 حتدي�ت وعوائق

•• لندن-وكاالت

�شوؤ�ل  �أوك��ر�ن��ي��ا؟،  �ل��رو���ش��ي��ة يف  �لع�شكرية  �خل��ي��ار�ت  ه��ي  م��ا 
طرحه حمرر �ل�شوؤون �لدفاعية و�لأمنية يف �شحيفة غارديان 
�لربيطانية د�ن �شباغ، ليفند به �لتد�عيات �ملحتملة لالأزمة 
�لرو�شي  �لرئي�س  �شن  �إن  �لكاتب  وق��ال  ومو�شكو.  كييف  بني 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني غ����زو�ً ���ش��ام��اًل لأوك��ر�ن��ي��ا، ي��ن��ذر ب��ح��رب مل 
ي�شهد �لعامل مثلها منذ حرب �لعر�ق يف 2003، �لأمر �لذي 
رو�شيا  ق���درة  لتقومي  �لغربيني   �لع�شكريني  �خل���رب�ء  ي��دف��ع 
على حتقيق ن�شر د�ئم يف �أوكر�نيا. وتتحدث تقارير عن ن�شر 
�ألف جندي رو�شي قرب �حل��دود �لأوكر�نية، لكن   100 نحو 
�لتقدير�ت �لغربية توؤكد �أنه �إذ� كانت مو�شكو تنوي �شن هجوم 
كامل، لت�شيطر على �لأر��شي �لأوكر�نية بالكامل، فاإنها حتتاج 
�إىل �شعف هذ� �لعدد، على �لأقل. وينقل �لكاتب عن  �لباحث 
“غزو� بهذ�  �أن  فريد كاغان  �إنرتبر�يز”  “�أمريكان  يف معهد 
�حلجم مل ي�شهده �لعامل منذ 2003، �شيحتاج على �لأقل ما 
وهو ما ميكن مو�شكو  بني 150 �ألفاً �إىل 200 �ألف جندي”، 

�أن حت�شده يف نهاية �ل�شهر �جلاري، م�شيفا �أن �لتحدي �لأكرب 
م�شلحة  عمليات  �أي  م��و�ج��ه��ة  على  ق��و�ت��ه  ق���درة  ه��و  لبوتني 
د�خل �لأر��شي �لأوكر�نية، بعد �حتالل �لعا�شمة كييف. ويف 
ر�أي �لكاتب، �شتحتاج رو�شيا �إىل جندي لكل ع�شرين �أوكر�ين، 
لتكون �لقو�ت �لرو�شية قادرة على �لحتفاظ باملدن �لكربى يف 
�أوكر�نيا، ما يعني وجوب ن�شر ما يزيد عن 325 �ألف جندي 
�أن عدد �جلنود يف �جلي�س  �أوكر�نيا. ويو�شح �شباغ  رو�شي يف 
�لأوكر�ين يبلغ 145 �ألفاً، لكن هناك ما يزيد عن 300 �ألف 
�لقوة  نقاط  بع�س  هناك  �أن  م�شيفاً  �لع�شكريني،  قدماء  من 
و�لقدر�ت  �لعالية  �جلوية  �لقدرة  منها  رو�شيا،  �إىل  بالن�شبة 
�ل�شاروخية، وهو ما قد يوؤثر على معنويات �جلانب �لأوكر�ين، 
�ملاليني  ف��ر�ر  �إىل  ي��وؤدي  ما  �لع�شكرية  �لعمليات  �ن��دلع  عند 
ل�شد  �لع�شكري  �جلهد  يف  �مل�شاركة  بدل  �لغرب  باجتاه  بعيد�ً 
�لبحرية  �شابق يف م�شاة  وق��ال روب يل، وهو جندي  �لهجوم. 
�لأمريكية وزميل يف معهد �أبحاث �ل�شيا�شة �خلارجية: “متلك 
رو�شيا �لقدرة على تدمري �لوحد�ت �لع�شكرية �لأوكر�نية من 
متنح  �لتي  �لبالي�شتية،  �إ�شكندر  �شو�ريخ  مثل  باأ�شلحة  بعيد 

�أنه  �آلف �ل�شحايا يومياً”. ور�أى  �إ�شقاط  رو�شيا �لقدرة على 
“�شيكون للهجوم �لع�شكري تاأثري على �لر�أي �لعام �لدويل. �إذ 
يكاد يكون من �ملوؤكد ت�شجيل خ�شائر مدنية باأعد�د كبرية، وهو 
�أي عملية لبوتني من قبل، مبا  ما يرقى �إىل عملية ل ت�شبه 
يف ذلك �حلرب �شد �أوكر�نيا يف 2014، عند �إنكار �مل�شوؤولية 
تقرر  �أن  �أي�����ش��اً  رو�شيا  على  ويتعني  �لع�شكري”.  �لعمل  ع��ن 
يبلغ  �لتي  كييف  �لأوكر�نية، خا�شة  �ملدن  �لتعامل مع  كيفية 
عدد �شكانها 3 ماليني ن�شمة، و�أي�شاً مع خاركيف يف �ل�شمال 
ن�شمة.  مليون   1.5 ح��و�يل  �شكانها  عدد  يبلغ  �لتي  �ل�شرقي، 
ويقول فريد كاغان م�شت�شهد�ً بتدخل بوتني يف �حلرب �لأهلية 
�ل�شورية: “حرب �ملدن �شعبة، �إنها توقع �أ�شر�ر�ً خميفة، وقد 
عانت رو�شيا ذلك  يف حلب”. وت�شري �لتكهنات بخطط رو�شيا 
يف  نحُ�شرت  �لتي  �لظاهرة  �لت�شريبات  �إىل  جزئياً  ت�شتند  �لتي 
خاركيف  �شيحا�شر  �لكرملني  �أن  �إىل  �لأملانية،  بيلد  �شحيفة 
وكييف، ويقطع �لإمد�د�ت، على �أمل �أن ت�شت�شلم �ملدينتان على 
ل  ولكنه  عنفاً  �أق��ل  هذ�  يكون  قد  �لو�شطى.  �لع�شور  طريقة 

يز�ل يقو�س فكرة �أن تعمل رو�شيا كقوة موحدة.

غ�ردي�ن: هذه هي اخلي�رات الع�سكرية الرو�سية يف اأوكراني�

القوة املتعددة اجلن�سي�ت تغ�در ك�زاخ�ست�ن يف غ�سون يومني 
•• نور �شلطان-اأ ف ب

�أعلن �لرئي�س �لكاز�خ�شتاين قا�شم جومرت توكاييف �لثالثاء 
�أن قو�ت ع�شكرية بقيادة رو�شية �نت�شرت يف كاز�خ�شتان عقب 
�آ�شيا  يف  �لو�قع  �لبلد  ه��ذ�  مغادرة  �شتبد�أ  د�مية،  ��شطر�بات 
�لو�شطى يف غ�شون يومني م�شيفا �أن �لن�شحاب لن ي�شتغرق 
�لرئي�شية  “�ملهمة  �إن  توكاييف  وق��ال  �أي���ام.  ع�شرة  من  �أك��ر 
لقو�ت حفظ �ل�شالم �لتابعة ملنظمة معاهدة �لأمن �جلماعي 

�أحُجنزت بنجاح”.
لكتيبة  �ن�شحاب تدريجي  �شيبد�أ  “يف غ�شون يومني  و�أ�شاف 
حفظ �ل�شالم �مل�شركة �لتابعة ملنظمة معاهدة �لأمن �جلماعي. 

�أيام”.  ولن ت�شتغرق عملية �ن�شحاب �لكتيبة �أكر من ع�شرة 
و�ل��ربمل��ان يف موؤمتر عرب  �أم��ام �حلكومة  وج��اءت ت�شريحاته 
 2000 �لفيديو. و�أحُر�شلت �لقوة �ملتعددة �جلن�شيات وقو�مها 
عن�شر �إىل كاز�خ�شتان يف ذروة �لأزمة �لأ�شبوع �ملا�شي، عقب 
�لأمن  وق����و�ت  م��ع��ار���ش��ي �حل��ك��وم��ة  ب��ني  ����ش��ت��ب��اك��ات م�شلحة 

وعمليات نهب يف �أملاتي، كربى مدن �لبالد.
دع��م تويل  �إع��الن��ه  بعد  وع��زز توكاييف على ما يبدو موقعه 
نائب رئي�س �حلكومة علي خان �شميلوف �ملن�شب ب�شكل د�ئم، 

ونال تر�شيحه له �لثالثاء تاأييد �لنو�ب بالإجماع.
�لأ�شبوع  �ندلعت  �لتي  �ل�شطر�بات  �أن  كاز�خ�شتان  و�عتربت 
�لغاز  �أ�شعار  �شلمية �حتجاجا على رفع  �ملا�شي عقب تظاهرة 

يقف  �نقالب”  “حماولة  بالع�شر�ت،  و�أودت  �لبالد  غ��رب  يف 
ور�ءها “�إرهابيون” �أجانب. غري �أن �لأزمة ك�شفت خالفات يف 
�أعلى هرم �حلكومة. ومل يظهر �لرئي�س �ل�شابق نور �شلطان 
منذ  علنا  لتوكاييف،  �حلكم  مقاليد  �شلم  �ل��ذي  نز�رباييف 
بدء �ل�شطر�بات علما �أن م�شاعده �أكد �أن �لرجل �لبالغ 81 
عاما و�لذي حكم بقب�شة من حديد موجود يف �لعا�شمة نور 

�شلطان ويتو��شل مع توكاييف.
جلهاز  �ل�شابق  �لرئي�س  توقيف  �ل�شبت  كاز�خ�شتان  و�أعلنت 
رفيعة  �شخ�شية  �أول  وه��و  ما�شيموف،  ك��رمي  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
“باخليانة  ���ش��ب��ه��ات  ب��ن��اء ع��ل��ى  ����ش��ت��دع��اوؤه��ا  ي��ت��م  �مل�����ش��ت��وى 

�لعظمى”.

  زلزال عنيف قب�لة 
ال�سواحل الغربية لقرب�س 

•• نيقو�شيا-اأ ف ب

6.6 درج��ات على مقيا�س  زل��ز�ل عنيف بلغت قّوته  �شرب 
�ل�شو�حل  قبالة  �ملتو�شط  �لبحر  يف  �لثالثاء  فجر  ريخرت 
�لزلزل  معهد  �أف���اد  م��ا  بح�شب  ق��رب���س،  جل��زي��رة  �لغربية 
�ل�شاعة  �لزلز�ل وقع يف  �إّن  �ملعهد  �لأمريكي و�شّكان. وقال 
03:07 بتوقيت �جلزيرة )01:07 ت غ( يف عر�س �لبحر 
على عمق 19.6 كلم وعلى بحُعد 48 كلم من مدينة بولي�س 
باأن يكون  للمعهد فاإّن �لحتمال �شعيف  �ل�شاحلية. ووفقاً 

هذ� �لزلز�ل قد ت�شّبب ب�شحايا �أو �أ�شر�ر.
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 169863
 باإ�شم: يونيليفر بي �ل �شي

 وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2012/02/26 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 169863 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/26 

وحتى تاريخ: 2022/04/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

EAT 181729

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 169864
 باإ�شم: يونيليفر بي �ل �شي

 وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2013/06/24 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 169864 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/04/26 

وحتى تاريخ: 2022/04/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

EAT 181730

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 168547
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون
 بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/30/07 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 168547 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/01/30 

وحتى تاريخ: 2032/01/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

EAT 61559

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 168548
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون
 بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/30/07 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 168548 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/01/30 

وحتى تاريخ: 2032/01/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

EAT 61560

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 168549
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون
 بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/30/07 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 168549 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/01/30 

وحتى تاريخ: 2032/01/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

EAT 61576

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 168550
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون
 بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/30/07 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 168550 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/01/30 

وحتى تاريخ: 2032/01/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

EAT 61577

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 168551
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون
 بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/30/07 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 168551 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/01/30 

وحتى تاريخ: 2032/01/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

EAT 61578

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12 يناير 2022 العدد 13440
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

للم�شارعة  �لإم������ار�ت  �حت����اد  ح���دد 
و�جلودو غد� �خلمي�س موعد� لفتح 
بطولة  للم�شاركة يف  �لت�شجيل  باب 
�ل�شاطئية  ل��ل��م�����ش��ارع��ة  �لإم�������ار�ت 
ب�شاطئ  �ل�������ش���ارق���ة  يف  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �خلان،  منطقة 
للم�شارعة  �لإم��������ار�ت  �حت����اد  ب���ني 
و�جل�������������ودو وجم����ل���������س �ل���������ش����ارق����ة 

�لريا�شي.
�أن  �أم�س  له  بيان  و�أعلن �لحت��اد يف 
عملية �لت�شجيل �شت�شتمر �إلكرتونيا 
عرب �لر�بط �خلا�س بالبطولة على 
�ملوقع �لر�شمي لالحتاد، حتى تاريخ 
�شتقام  فيما  �جل����اري،  ي��ن��اي��ر   19
�ل�شبت  ي����وم  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 

�ملو�فق 22 يناير.
�شرورة  �لبطولة  لئحة  وت�شرتط 
�لت�شجيل  �لهوية عند  �إب��ر�ز بطاقة 
�أو جو�ز �ل�شفر �لأ�شلي عند �مليز�ن، 
�لبطولة،  ق���رع���ة  ت��ع��ق��ب��ه  و�ل�������ذي 
ومي��ك��ن ل��ك��ل ن���اد �مل�����ش��ارك��ة ب��ع��دد 4 
لعبني يف كل وزن و�شتكون �مل�شاركة 

مفتوحة جلميع �جلن�شيات.
و���ش��م��ل��ت �����ش����روط �ل���ب���ط���ول���ة فئة 
و   2005 م����و�ل����ي����د  �ل���ن���ا����ش���ئ���ني 
مو�ليد  مب�شاركة  وي�شمح   ،2006
ويل  م��ن  ر���ش��ال��ة  ب�����ش��رط   2007

�أوز�ن تلك  �لأمر و�ملدرب، وحتددت 
 70 و   ،  60 و   ،50 �لفئة ب حت��ت 
، و 80 كجم، وف��وق 80 كجم، مع 
تطبيق كافة قو�عد �لحتاد �لدويل 

للم�شارعة.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه �أ����ش���اد ���ش��ع��ادة حممد 
�لحتاد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
�لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  بتعاون 
ب���رئ���ا����ش���ة �����ش����ع����ادة ع���ي�������ش���ى ه���الل 
�حلز�مي مع �لحتاد، و�لذي ي�شهم 
يف �ت�����ش��اع رق��ع��ة �مل�����ش��ارك��ة.. موجها 
�ل�����ش��ك��ر ل��ك��ل �جل���ه���ات �ل��ت��ي تدعم 
م�����ش��رية �لحت����اد، و�ل��ت��ي ك��ان��ت لها 
�أدو�ر مهمة يف جناح �لن�شخة �لأوىل 
�خلان..  �شاطئ  على  �لبطولة  م��ن 

متمنيا �لتوفيق للجميع.

•• دبي-وام:

ي�شتهل منتخب �لإمار�ت �لأول لكرة 
ق���دم �ل�����ش��الت م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
مناف�شات  خل��و���س  �إع�����د�ده  ب��رن��ام��ج 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بطولتي 
كاأ�س  لبطولة  �مل��وؤه��ل��ة  و�لت�شفيات 
�خلام�س  جت��م��ع��ه  ب���خ���و����س  �آ����ش���ي���ا، 
�عتبار�ً من 13 يناير �جلاري و حتى 
نادي  �شالة  يف  �ملقبل،  فرب�ير   14

�لبطائح بال�شارقة.
م�شرف  �ل�شام�شي،  خمي�س  و�أو���ش��ح 
�أنباء  ل��وك��ال��ة  �ل��وط��ن��ي��ة،  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�لفني  �جل��ه��از  �أن  "و�م"  �لإم������ار�ت 
�ملدرب  ب��ق��ي��ادة  �ل��وط��ن��ي،  للمنتخب 

�ل���وط���ن���ي ع�����ب�����د�ل�����روؤوف �مل����رزوق����ي 
وم�����ش��اع��دي��ه ع��دن��ان حم��م��د �لهويل 
و���ش��امل �ل��ع��ام��ري، �أع��ل��ن ع��ن قائمة 
هذه  �إىل  �ملن�شمني  �لالعبني  �أ�شماء 
�مل��رح��ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج �لإع�����د�د �لتي 
هم: حمد حيدر  20 لعباً  تت�شمن 
فدعق،  ع���ب���د�هلل  وحم���م���د   ، حم��م��د 
وحمد�ن  �ل���ه���ن���ائ���ي،  ���ش��ي��ف  ور������ش����د 
عبد�هلل �لكثريي /من نادي �لظفرة/، 
وح�����ش��ن ع��ل��ي �حل��ن��ط��وب��ي، وعبد�هلل 

حممد �حلو�شني، وعمر علي �لنقبي، 
وخالد عبد�هلل �ل�شوكة، و�شعود خالد 
ع��ل��ي/ م��ن ن���ادي خ��ورف��ك��ان/، وعمر 
ع��ب��د �ل�����ش��ت��ار �ل��ف��ه��ي��م، ور����ش��د عبيد 
�لفال�شي،  ر����ش��د  وع��ب��د�هلل  حم��م��د، 
وع����ب����د�هلل ج��م��ع��ه �خل����م����ري / من 
و�أحمد حممد  �لأهلي/،  �شباب  نادي 
�ل�������ش���وي���دي، وح���م���د ح�����ش��ن حممد، 
وع���م���ر ج��م��ع��ه ب���احل���اج / م���ن ن���ادي 
�ل��ب��ط��ائ��ح/، وحم��م��د ع��ب��ي��د حممد، 

جا�شم  و�شعيد  عبيد،  ح�شن  وط��اه��ر 
ح�شن / من نادي �لن�شر/، وعبد�هلل 
�ملجيد حممد /من نادي �حتاد  عبد 
�أن  �إىل  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أ����ش���ار  ك��ل��ب��اء/. 
ف����رتة �ل��ت��ج��م��ع �مل��ق��ب��ل��ة �ل���ت���ي متتد 
�أ���ش��اب��ي��ع، �شتت�شمن   4 ي��زي��د ع��ن  مل��ا 
مع  م��ق��ررة  ودي��ة  مباريات   4 خو�س 
و�لظفرة،  و�لبطائح  �حلمرية  ف��رق 
عالوة على مبار�ة �أخرى مع منتخب 
يف  �شيتو�جد  �ل��ذي  �ل�شقيق  �لكويت 

�ملقبلة،  �لقليلة  �لأي��ام  خالل  �لدولة 
مناف�شات  ����ش��ت��ع��د�د�ً خل��و���س  وذل���ك 
جمل�س  بطولة  من  �لثالثة  �لن�شخة 
�ل�شالت  ل��ك��رة  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لعربية  �ململكة  يف  �إق��ام��ت��ه��ا  �مل��زم��ع 
�ل�شعودية يف �شهر فرب�ير �ملقبل، ومن 
�ملجموعة  مناف�شات  خ��و���س  ب��ع��ده��ا 
�لتي  �آ�شيا  غ��رب  ت�شفيات  يف  �لثانية 
من  �لفرتة  يف  �لإم���ار�ت  ت�شت�شيفها 
�لأول �إىل 15 �إبريل �لقادم، و�ملوؤهلة 

ل��ل��ب��ط��ول��ة �ل���ق���اري���ة �ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام يف 
م�شرف  ووج������ه   .2022 �ل���ك���وي���ت 
�إىل �حتاد  �ل�شكر  �لوطنية  �ملنتخبات 
�لتنفيذية  و�ل���ل���ج���ن���ة  �ل����ق����دم  ك�����رة 
�لدعم  على  جاين  عبد�مللك  برئا�شة 
ملنتخبات كرة  �ملحدود  �مل�شتمر وغري 
�ل�شالت، وكذلك �إىل جميع �لأندية 
�مل�����ش��ت��م��ر طو�ل  ل��ت��ع��اون��ه��م  �مل��ح��ل��ي��ة 
�إجر�ء�ت  وت�شهيلهم  �ملا�شية،  �لفرتة 

�لتجمع �حلايل.

•• الذيد-الفجر:

وزع �شعادة �شامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لذيد �لريا�شي ويف 
�شالة �لرماية مبقر نادي �لذيد �لأ�شلحة �لريا�شية �حلديثة على رماة �لنادي 
و�لتي من �ملقرر �أن ي�شتخدمها �لرماة يف خمتلف م�شاركاتهم �ملحلية و�لدولية 
. ياأتي ذلك يف �إطار قيام جمل�س �إد�رة نادي �لذيد وبدعم من جمل�س �ل�شارقة 
مرتكز�ت  �أه��م  من  تعد  و�لتي  �لأ�شئلة  توفري  يف  �ل�شارقة  بحكومة  �لريا�شي 

�لرماة يف تدريباتهم وم�شاركاتهم يف كافة �ل�شتحقاقات �ملقبلة يف ظل حتقيق 
رماة �لذيد لنتائج �أوىل �شو�ء حمليا �أو �إقليميا وعربيا .

ومن �شاأن هذ� �لتوزيع �أن يتكامل مع �جلهود �ملتو��شلة لتطوير قدر�ت �لالعبني 
ما  بعد  لالعبني  �لريا�شي  ب���الأد�ء  بالرتقاء  �لنادي  و��شرت�تيجية  خطة  وف��ق 

حققو�  �إجناز�ت �أ�شيوية و�ل�شعي للو�شول للدولية .
ب��ن هويدن  �شامل حممد  قبل  م��ن  �أم�����س  م�شاء  �لأ�شئلة  �ل��رم��اة  ت�شليم  وج��رى 
ومع بد�ية عام 2022م موؤكد� �أن رماة نادي �لذيد ي�شتحقون �لدعم وتوفري 

خمتلف �حتياجاتهم .
�شعي  �إىل مو��شلة  للرماة  �لريا�شية  �لأ�شلحة  ت�شليم  �بن هويدن خالل  و�أ�شار 
�أد�ء لعبي فريق �لرماية بنادي �لذيد ومو�كبة  نادي �لذيد لتطوير وحت�شني 
�لتطور�ت �حلديثة بتوزيع �لأ�شلحة �حلديثة على �لالعبني و�لتي مت ��شتقد�مها 

walther lg 400 من �شركة
�شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  �بن هويدن  وتقدم 
�إم��ارة �ل�شارقة )حفظه �هلل ورع��اه  (على  �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 

دعمه �لالحمدود للريا�شة عموماً وللرماية خ�شو�شاً وتو��شل مكرماته لدعم 
بدعم  �ملتو��شلة  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  جهود  على  مثنيا  �لريا�شة   ه��ذه 

�ملوهوبني وتطوير قدر�ت �لنادي �لريا�شية وجميع �أندية �لإمارة .
بدورهم وبعد ��شتالم �لأ�شلحة �لريا�شة �أ�شاد �لرماة خالل حديثهم مع رئي�س 
�لإد�رة ومتابعته ملتطلباتهم وكافة �حتياجاتهم .وخا�شة  �لنادي بدعم جمل�س 
�لأ�شلحة �لتي يلعب دور� كبري� يف دعم وتطور �لإجناز موؤكدين �أن هذ� �لدعم 

ميثل حافز� لهم لرفع ��شم �لإمار�ت عاليا يف كافة �لبطولت . 

•• اأبوظبي -وام:

خالل  �أفريقيا  �أمم  ببطولة  �ملجموعات  دور  يف  �لعربية  �ملنتخبات  �أد�ء  تفاوت 
�لتاأهل  ن�شبة  تفاوتت  وبالتايل  لأخ���رى،  بطولة  من  �لأخ���رية  �خلم�س  �لن�شخ 
وهبوطا.  �شعود�  لأخ���رى  ن�شخة  م��ن  �لإق�شائية  �لأدو�ر  �إىل  �ل���دور  ه��ذ�  م��ن 
وت�شت�شيف �لكامريون �لن�شخة �حلالية للبطولة �لتي تقام خالل �لفرتة من 
2022، مب�شاركة 24 منتخبا من بينهم 7 منتخبات  6 فرب�ير  �إىل  يناير   9
عربية وهو �لعدد �لأكرب من �مل�شاركات �لعربية يف �لبطولة على مد�ر تاريخها، 
و�ملغرب  وتون�س  وم�شر  �ملا�شية،  �لن�شخة  بطل  �جلز�ئر  من  كل  ي�شارك  حيث 
�أن  �لر�شمية  و�لإح�شاء�ت  �لأرق��ام  وتوؤكد  �لقمر.  وجزر  وموريتانيا  و�ل�شود�ن 
عدد  حيث  من  �لأ���ش��و�ء  كانت  �أفريقيا  جنوب  يف  �أقيمت  �لتي   2013 ن�شخة 
�أي  ت��اأه��ل  ع��دم  �شهدت  و�ل��ت��ي  �لإق�شائية  ل���الأدو�ر  �ملتاأهلة  �لعربية  �ملنتخبات 
منتخب عربي من دوري �ملجموعات �إىل �لأدو�ر �لق�شائية يف ظل م�شاركة 3 
منتخبات هي تون�س و�ملغرب و�جلز�ئر. وتر�شد " وكالة �أنباء �لإمار�ت" / و�م 
�ملجموعات  �لعربية من مرحلة  �ملنتخبات  وم�شو�ر  نتائج  �لتايل  �لتقرير  / يف 
خالل �آخر 5 ن�شخ من بطولة كاأ�س �لأمم �لأفريقية، ون�شب تاأهلها �إىل �لدور 
�لتايل. با�شتثناء ن�شخة عام 2013 و�لتي مل يتاأهل فيها �أي فريق من مرحلة 
�ملجموعات، كانت نتائج �لعرب يف �لن�شخ �لأخرى �إيجابية و�نعك�شت بال�شرورة 
على تاأهلها لالأدو�ر �لنهائية. وكانت �لن�شخة �ملا�شية 2019 و�لتي �أقيمت يف 
جمهورية م�شر �لعربية هي �لأبرز يف تاأهل �ملنتخبات �لعربية بن�شبة 80 %، 
5 م�شاركات  �أ�شل  4 منتخبات من  �لتايل للمجموعات  �ل��دور  �إىل  تاأهل  حيث 
تاأهلت منتخبات  �لبطولة، حيث  تاريخ  �لأوىل يف  للمرة  24 منتخبا  من بني 
�لبطولة من  ودع��ت موريتانيا  فيما  و�ملغرب،  وتون�س  و�جلز�ئر  كل من م�شر 
�ملجموعات. ويف ن�شخة عام 2012 �شاركت 4 منتخبات عربية من �أ�شل 16، 
وتاأهل منها منتخبان هما �ل�شود�ن وتون�س، فيما ودع �لدور �لأول منتخبا ليبيا 

و�ملغرب بن�شبة جناح 50 %. ويف ن�شخة عام 2015 كانت ن�شبة �لتاأهل 100 
% يف ظل م�شاركة منتخبني فقط، هما �جلز�ئر وتون�س حيث �شمن �ملنتخبان 
�لتاأهل لالأدو�ر �لإق�شائية. ويف ن�شخة عام 2017 �شاركت 4 منتخبات عربية 
تاأهلو�  وقد  و�ملغرب،  وم�شر  و�جلز�ئر  تون�س  وهي  منتخبا،   16 �إجمايل  من 
وبالأرقام،   .%  75 �إىل  ت�شل  جناح  بن�شبة  �جلز�ئر  منتخب  با�شتثناء  جميعا 
�ملنتخبات  �أن  �إل  �ملجموعات  �لتاأهل من مرحلة  ن�شب  �لرغم من تفاوت  وعلى 
�لعربية لها تاريخ حافل يف كاأ�س �لأمم �لأفريقية يف عدد مر�ت �لتتويج باللقب 
حيث نالت 12 لقبا من �أ�شل 32 ن�شخة �شابقة، وكان �ملنتخب �جلز�ئري �آخر 
�ملنتخب  �أقيمت يف م�شر. ويت�شدر  �لتي   2019 �ملا�شية  �لن�شخة  �ملتوجني يف 
�ألقاب،   7 باللقب �لفريقي بر�شيد  �ملتوجة  �لعربية  �ملنتخبات  �مل�شري قائمة 
يليه منتخب �جلز�ئر بلقبني يف حني فاز باللقب مرة و�حدة كل من منتخبات، 
�أقيمت يف  و�لتي   2012 ن�شخة  �لتفا�شيل: يف  ويف  و�ل�شود�ن.  و�ملغرب  تون�س 
 4 �شاركت  فقد  ز�مبيا،  منتخب  بها  وت��وج  منتخبا   16 فيها  و�شارك  �جلابون 
وتاأهل  و�مل��غ��رب.  وتون�س  و�ل�����ش��ود�ن  ليبيا  وه��ي  �لبطولة  يف  عربية  منتخبات 
�ملجموعة  ع��ن  ن��ق��اط   4 بر�شيد  �ملجموعات  مرحلة  م��ن  �ل�����ش��ود�ين  �ملنتخب 
�لثانية �لتي ت�شدرها منتخب �شاحل �لعاج بر�شيد 9 نقاط، لكنه ودع يف �لدور 
ربع �لنهائي بعد �خل�شارة �أمام ز�مبيا بنتيجة 0 – 3. فيما تاأهل منتخب تون�س 
كثاين �ملجموعة �لثالثة بر�شيد 6 نقاط، خلف منتخب �جلابون �ملت�شدر بر�شيد 
9 نقاط، لكنها ودعت باخل�شارة �أمام غانا يف مو�جهة ربع �لنهائي بنتيجة 1 – 
2، فيما ودع �ملنتخب �ملغربي من دور �ملجموعات بعد ح�شوله على �ملركز �لثالث 
هذه  يف  �أي�شا  �لليبي  �ملنتخب  وودع  نقاط.   3 بر�شيد  �لتون�شي  نظريه  خلف 
للمجموعة  �لثالث  �ملركز  على  �حل�شول  بعد  �ملجموعات  مرحلة  من  �لن�شخة 
وغينيا  ن��ق��اط،   7 بر�شيد  �مل��ت�����ش��در  ز�م��ب��ي��ا  خ��ل��ف  ن��ق��اط،   4 بر�شيد  �لأوىل 
�ل�شتو�ئية بر�شيد 6 نقاط يف �ملركز �لثاين. �أما يف ن�شخة عام 2013، و�لتي 
�أفريقيا، وخاللها قرر �لحتاد  توج بها منتخب نيجرييا، و��شت�شافتها جنوب 

�إىل �ل�شنو�ت �لفردية حتى ل  �لأفريقي لكرة �لقدم حتويل مباريات �لبطولة 
تتعار�س مع مباريات كاأ�س �لعامل، فقد �شارك فيها 16 منتخبا من بينهم 3 
منتخبات عربية هي �ملغرب وتون�س و�جلز�ئر، وقد ودعت جميعها �لبطولة من 
مرحلة �ملجموعات. حيث ودع منتخب �ملغرب من �ملجموعة �لأوىل وذلك بعد 
ح�شوله على �ملركز �لثالث بر�شيد 3 نقاط، فيما تاأهل عن �ملجموعة منتخب 
�ملجموعة  كثاين  �لأخ�شر  و�ل��ر�أ���س  نقاط   5 بر�شيد  �ملت�شدر  �أفريقيا  جنوب 
بالر�شيد نف�شه . �أما �ملنتخب �لتون�شي فقد ودع �ملجموعة �لر�بعة بعد ح�شوله 
على �ملركز �لثالث بر�شيد 4 نقاط، وبفارق �لأهد�ف مع منتخب توجو �ملتاأهل 
بالر�شيد نف�شه، فيما تاأهل منتخب كوت ديفو�ر مت�شدر� �ملجموعة بر�شيد 6 
نقاط، كما ودع �ملنتخب �جلز�ئري من �ملجموعة ذ�تها بعد ح�شوله على �ملركز 
�أقيمت يف غينيا  2015 و�لتي  �لأخ��ري بر�شيد نقطة و�ح��دة. ويف ن�شخة عام 
�ل�شتو�ئية، وتوج بها منتخب كوت دي فو�ر، فقد �شارك بالبطولة 16 منتخبا 
�ملنتخبان  وجت��اوز  وتون�س،  �جل��ز�ئ��ر  هما  فقط،  عربيان  منتخبان  بينهم  من 
تاأهل  حيث  �لنهائي،  رب��ع  م��ن  �ملناف�شات  ودع���ا  ولكنهما  �مل��ج��م��وع��ات،  مرحلة 
منتخب تون�س مت�شدر� للمجموعة �لثانية بر�شيد 5 نقاط، لكنه ودع يف ربع 
�لنهائي باخل�شارة �أمام غينيا �ل�شتو�ئية بنتيجة 1 – 2 . �أما منتخب �جلز�ئر 
نقاط   6 �لثالثة بر�شيد  للمجموعة  �ملجموعات كثاين  تاأهل من مرحلة  فقد 
خلف غانا �ملت�شدر بالر�شيد نف�شه، لكنه ودع من ربع �لنهائي بعد �خل�شارة �أمام 
�أقيمت يف �جلابون وتوج  2017 و�لتي  �أم��ا ن�شخة عام   .  3 –  1 كوت ديفو�ر 
منتخبات   4 بينها  منتخبا، من   16 فيها  �شارك  فقد  �لكامريون  بها منتخب 
عربية هي تون�س و�جلز�ئر وم�شر و�ملغرب، وكان �ملنتخب �مل�شري �لأكر تفوقا 
�لنهائية يف تلك  تاأهل للمبار�ة  �لنتائج حيث  �لعربية من حيث  �ملنتخبات  بني 
لقاء  بعد  �لو�شيف  ب��دور  مكتفيا  �للقب  ويخ�شر  �لكامريون  ليقابل  �لبطولة، 
�لتون�شي فقد  �ملنتخب  �أم��ا   .1 –  2 بنتيجة  �لكامريون  �نتهى يف �شالح  قوي 
تاأهل كثاين للمجموعة �لثانية بر�شيد 6 نقاط خلف منتخب �ل�شنغال مت�شدر 

7 نقاط، لكنه ودع �ملناف�شات من ربع �لنهائي بعد �خل�شارة  �ملجموعة بر�شيد 
�أمام بوركينا فا�شو 0 – 2 . يف حني ودع منتخب �جلز�ئر من �ملجموعة �لثانية 
وقد  �لثانية.  للمجموعة  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  فقط  نقطتني  على  ح�شوله  بعد 
تاأهل �ملنتخب �ملغربي كثاين �ملجموعة �لثالثة بر�شيد 6 نقاط، خلف منتخب 
�أمام منتخب م�شر  7 نقاط، لكنه ودع بعد �خل�شارة  �لكونغو �ملت�شدر بر�شيد 
حيث  نقاط،   7 بر�شيد  �لر�بعة  للمجموعة  مت�شدر�  �ملجموعات  من  �ملتاأهل 
1. ويف ن�شخة   - 0 �أم��ام م�شر بنتيجة  تقابال يف ربع �لنهائي وخ�شرت �ملغرب 
عام 2019 و�لتي �أقيمت يف م�شر و�شارك فيها للمرة �لأوىل 24 منتخبا من 
بينهم 5 منتخبات عربية، و�لتي توج بها منتخب �جلز�ئر ، كان م�شو�ر منتخب 
�جلز�ئر مميز� يف تلك �لبطولة حيث ت�شدر �ملجموعة �لثالثة بر�شيد 9 نقاط 
بالعالمة �لكاملة، وتاأهل �إىل دور�ل� 16 ليفوز على غيينا 3-0، ثم �لفوز على 
كوت ديفو�ر يف دور �لثمانية بنتيجة 4-3 بركالت �لرتجيح بعد �لتعادل 1-1 
يف �لأ�شو�ط �لأ�شلية و�ل�شافية، ثم جتاوز منتخب نيجرييا يف ن�شف �لنهائي 
بنتيجة 2-1، ثم �لتتويج باللقب على ح�شاب �ل�شنغال يف �ملبار�ة �لنهائية بعد 
�لفوز عليه بنتيجة 3-1. وبالن�شبة للمنتخب �مل�شري م�شت�شيف �لبطولة فقد 
تاأهل من مرحلة �ملجموعات مت�شدر� �ملجموعة �لأوىل بالعالمة �لكاملة لكنه 
ودع باخل�شارة �أمام جنوب �أفريقيا بهدف دون رد يف دور�ل�16. كما تاأهل منتخب 
�لكاملة  بالعالمة  �لر�بعة  للمجموعة  �ملجموعات مت�شدر�  �ملغرب من مرحلة 
تاأهلت  فيما  �لرتجيح.  بركالت   16 دور�ل����  يف  بنني  �أم��ام  باخل�شارة  ودع  لكنه 
تون�س من مرحلة �ملجموعات يف �ملركز �لثاين للمجموعة �خلام�شة بر�شيد 3 
نقاط خلف منتخب مايل �ملت�شدر بر�شيد 7 نقاط، ثم �إىل دور�ل� 16 بالفوز 
على غانا بنتيجة 5-4 بركالت �لرتجيح، ومن ثم �لفوز على مدغ�شقر مفاجاأة 
�لبطولة يف ربع �لنهائي بنتيجة 3-0، ومن ثم �خل�شارة �أمام �ل�شنغال يف ن�شف 
دور  م��ن  �لبطولة  ودع  فقد  �مل��وري��ت��اين  �ملنتخب  �أم��ا   .1  -  0 بنتيجة  �لنهائي 

�ملجموعات حمققا �ملركز �لر�بع يف جمموعته �خلام�شة بر�شيد نقطتني.

املنتخب�ت العربية يف دور املجموع�ت ب�أمم اأفريقي� .. اأرق�م واإح�س�ءات

الآ�سيوية والت�سفي�ت  اخلليجية  للبطولة  ا�ستعدادا  ودية  مب�ري�ت  و4  ال�س�لت  منتخب  جتمع  يف  لعب�   20

ن�دي الذيد الري��سي يوا�سل ت�أهيل رم�ته بتوزيع اأ�سلحة حديثة لال�ستخدام الري��سي يف املن�ف�س�ت املحلية والدولية 

غدا.. فتح ب�ب الت�سجيل للم�س�ركة يف 
بطولة الإم�رات للم�س�رعة ال�س�طئية
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•• الريا�س –الفجر:

ريد  �ل��ب��ح��ري��ن  ف��ري��ق  ���ش��ائ��ق  ل���وب  �شيبا�شتيان  و����ش��ل   
�إك�شرتمي �ل�شغط يف �جلولة �لثامنة يف ر�يل د�كار ومتكن 
من �لتهام �شبع دقائق �أخرى من �شد�رة �ل�شائق �لقطري 
نا�شر �لعطية يف �لر�يل �لأ�شعب يف �لعامل �لذي يقام يف 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
�شيارة  م��ر�ت  ت�شع  للر�ليات  �لعام  بطل  �لفرن�شي  ويقود 
ب���رودر�ي���ف ه��ان��رت ي��ر�ف��ق��ه م�����ش��اع��ده ف��اب��ي��ان لوركوين. 
�شاعة، وحل   24 قبل  �لثاين مبرحلة  ف��وزه  ل��وب  وحقق 
يف �ملركز �لثالث �ليوم خلف �ل�شويدي ماتيا�س �إك�شرتوم 
�لقطري  حقق  وبينما  بيرتهان�شيل.  �شتيفان  و�لفرن�شي 
 395 وم�شافتها  �لثامنة  �ملرحلة  يف   11 �ملركز  �لعطية 
ك��م و�م��ت��دت م��ن �ل��دو�دم��ي �إىل و�دي �ل��دو����ش��ر، تقل�س 
و58  دقيقة   37 �إىل  للر�يل  ل�شد�رته  �لزمني  �ل��ف��ارق 
ثانية، وتبقى �أرب��ع مر�حل �أخ��رى فقط من �ل��ر�يل تبلغ 

ي���وم �جل��م��ع��ة يف جدة.  وت��ن��ت��ه��ي  ك���م   1172 م�����ش��اف��ت��ه��ا 
�لفجوة  �إغ��الق  مو��شلة  لوب من  �لنتيجة متكن  وبهذه 
ثانية يف   27 و  دقيقة   12 �لعطية مبقد�ر  �لزمنية مع 
يومني. ويعتمد لوب ولوركني على �لقوة و�لتنوع و�شرعة 
�ل�شك  �إليها  يرقى  ل  �لتي  هانرت  ب��رودر�ي��ف  �شيارتهما 
يف  �نت�شار  �أول  لتحقيق  و�ل�شعي  �ملناف�شة  يف  لإبقائهما 

د�كار.
وك��ان��ت �مل��رح��ل��ة �لثامنة جم��زي��ة �أي�����ش��اً ل��زم��الء ل��وب يف 
تري�نوفا  �أورلن���دو  وهما  �إك�شرتمي  ريد  �لبحرين  فريق 
�أ�شرع  �شاد�س  �شجال  �للذ�ن  �أوليفري��س  د�ين  وم�شاعده 
وقت ب�شيارة برودر�يف هانرت ليو��شال �شعودهما �ملثري 
ولحق  �لعام  �لرتتيب  يف  �خلام�س  �ملركز  �إىل  لالإعجاب 
د�كارمرتني  ر�يل  بلقب  �لفائز  روم��ا  ن��اين  �لطالع  �شوء 
م�شكلة  �أجربتهما  هارو عندما  �أليك�س  وم�شاعده  �شابقاً  
ميكانيكية على �لتوقف لإجر�ء �لإ�شالحات، مما �أدى �إىل 

خ�شارة �شاعة يف �لوقت.

••دبي-الفجر:

للحر  �ملفتوح  فئة  �أ�شو�ط   خطفت 
بطولة  يف  �لأ������ش�����و�ء  و�ل�������ش���اه���ني 
�لرئي�شية  بال�شقور  لل�شيد  ف��ز�ع 
مركز  ينظمها  و�ل��ت��ي  "�لتلو�ح"، 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث، 
ب���دب���ي، وذلك  �ل���روي���ة  يف م��ن��ط��ق��ة 
و�شط م�شتويات قوية يف هذه �لفئة 
�ل���ت���ي �أق���ي���م���ت ع��ل��ى م�����د�ر يومني 

حافلني بالقوة و�لندية.
�مل��ف��ت��وح �شاهني  �أ����ش���و�ط  و���ش��ه��دت 
�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت �أم�����س �ل��ث��الث��اء 11 
�إم"  �أر  "�إم  ف���ري���ق  ت���ف���وق  ي���ن���اي���ر، 
�لأوىل  �ل���ث���الث  �مل���ر�ك���ز  وح�����ش��ده 
فرخ،  �لأول  �لرئي�شي  �ل�����ش��وط  يف 
بالطري "�إ�س كيه 7" باملركز �لأول 
و�لطري  ث��ان��ي��ة،   18،972 ب��زم��ن 
"مايهاب" ثانياً ب� 19،119 ثانية، 
 19،358 ب�  و�لطري "موج" ثالثاً 

ثانية.
�ملركز  �ملري  �شعيد  وح�شد عبد�هلل 
�لثاين  �لرئي�شي  �ل�شوط  يف  �لأول 
بزمن  "حا�شرين"  بالطري  ف���رخ، 
�أحمد  ي��ل��ي��ه  ث���ان���ي���ة،   18،189
 "28 "يف  ب��ال��ط��ري  �مل��ه��ريي  عبيد 
فريق  وث��ال��ث��اً  ثانية،   18،452 ب��� 
"�إف 3" بالطري "9" ب� 18،613 

ثانية.
وك�شب عمر�ن فالح �لنعيمي �ملركز 
�لثاين  �لرئي�شي  ب��ال�����ش��وط  �لأول 
بزمن  "�حل�شم"  بالطري  جرنا�س، 

17،274 ثانية، يليه فريق �لنيف 
بالطري "�إ�س 447 " ب� 17،289 
ثانية، وباملركز �لثالث ر��شد �شعيد 
ب�  "خلف"  ب���ال���ط���ري  �مل���ن�������ش���وري 

ثانية.  17،423
ويف �أ�شو�ط �ملفتوح حر، �لتي �أقيمت 
�لو�شل  ف��ري��ق  ت��األ��ق   ، �لأول  �أم�����س 
�لأوىل  �ل���ث���الث  �مل���ر�ك���ز  ل��ي��ح�����ش��د 
فرخ،  �لأول  �لرئي�شي  �ل�����ش��وط  يف 
بالطري "�إت�س 1" بزمن 18،235 
بزمن   "9 "�إت�س  و�ل��ط��ري  ث��ان��ي��ة، 
"�إت�س  و�لطري  ثانية،   18،703

18،808 ثانية. 2" بزمن 
�لأول  �ل���رئ���ي�������ش���ي  �ل���������ش����وط  ويف 
"عنرت"  �ل���ط���ري  ك�����ش��ب  ج���رن���ا����س، 
لل�شيخ حمد�ن بن �شعيد بن مكتوم 
بزمن  �لأول،  �مل���رك���ز  م��ك��ت��وم،  �آل 
ثانياً  وج�����اء  ث���ان���ي���ة،   19،864
"حبوبه"  ب��ال��ط��ري  �ل��و���ش��ل  ف��ري��ق 
وثالثاً  ث��ان��ي��ة،  بزمن20،170  
بالطري  �ل��ف��ال���ش��ي  ���ش��ي��ف  �أح���م���د 

ثانية.  20،317 "ذيبان" بزمن 
فرخ،  �لثاين  �لرئي�شي  �ل�شوط  ويف 
حقق فو�ز فالح �لنون �ملركز �لأول 
 20،525 بزمن   "1 "�أر  بالطري 
�ل����ث����اين حميد  وب���امل���رك���ز  ث���ان���ي���ة، 
"مرموق  بالطري  �ل��ط��اي��ر  حممد 
ثانية،   20،807 �ل�شغري" بزمن 
���ش��وي��د�ن دم��ي��ث��ان �شويد�ن  وث��ال��ث��اً 
بالطري "�إ�س 3" بزمن 20،859 

ثانية.
�ل���ث���اين  �ل���رئ���ي�������س  �ل���������ش����وط  ويف 

ما�شي  حم���م���د  ح���ق���ق  ج����رن����ا�����س، 
بالطري  �لأول  �مل���رك���ز  �ل���ه���اج���ري 
ثانية،   19،481 ب��زم��ن  "ذرب" 
يليه ثانياً �شلطان فالح �لقحطاين 
 20،667 بزمن  "يا�س"  بالطري 
ثانية، وثالثاً فريق "�إف 3" بالطري 

"خلوف" بزمن 20،752 ثانية.
�للجنة  قامت  �ملناف�شات  ختام  ويف 
�مل��ن��ظ��م��ة ب��ت��ت��وي��ج �حل��ا���ش��ل��ني على 
ر��شد  ب��ح�����ش��ور  �لأوىل،  �مل����ر�ك����ز 
�لبطولت  �إد�رة  مدير  �خلا�شوين 
يف مركز حمد�ن بن حممد لإحياء 
�شويد�ن  ب���ن  ودم���ي���ث���ان  �ل�������رت�ث، 

رئي�س �للجنة �ملنظمة.

ردود فعل اإيجابية
�ل�شقارين  ف���ع���ل  ردود  ج��������اءت 

ع��ل��ى �شعيد  �إي��ج��اب��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ني 
�ل��ت��ح�����ش��ري�ت �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وق���وة 
�مل��ن��اف�����ش��ات و�لأج�������و�ء ب�����ش��ك��ل عام، 
خليفة،  ح���م���د  �ل�������ش���ق���ار  و�ع����ت����رب 
�ل�شتعانة  تتطلب  �لفئة  ه��ذه  �أن 
بالنظر  و�أف�شلها  �لطيور  ب��اأق��وى 
جميع  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  للتح�شري�ت 
�ل�شقارين و�شعي �جلميع لتحقيق 
�لبطولة  ه�����ذه  يف  �لن����ت���������ش����ار�ت 

�ملهمة.
�أن  �ل��درع��ي،  حمد  �ل�شقار  و�عترب 
مرتفع  مب�شتوى  ج��اءت  �ملناف�شات 
�أج���ل �ل�شعود على  �ل��ع��ام م��ن  ه��ذ� 
من�شة �لتتويج، وهو ما يتطلب من 
خا�س  ب�شكل  �لتح�شري  �جل��م��ي��ع 

لهذ� �لنوع من �ملناف�شات.
�أن  ثاين،  �أحمد  �ل�شقار  يرى  فيما 

يف  طيبة  ك��ان��ت  جميعها  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�جتهد  �ل��ك��ل  و�أن  �ل��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه 
�أجل  من  �لطيور  �أف�شل  با�شتقد�م 
�مل��ن��اف�����ش��ة، وه���و م��ا ���ش��ارك��ه بالر�أي 
�ل�����ش��ق��ار ن����و�ف �مل��ط��رو���ش��ي، �لذي 
مق�شد  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  �أن  �ع��ت��رب 
كل  يجعل  مما  �ل�شقارين  لأف�شل 
و�مل�شتويات  للغاية  مرتقب  �شوط 

على �أ�شدها.
فاأكد  �شويد�ن،  �شعيد  �ل�شقار  �أم��ا 
�أن �حلر�س على �مل�شاركة نابع من 
�ل�شعبي  بالرت�ث  و�لهتمام  �حلب 
�ل��ري��ا���ش��ة، ون�شعى  ب��ه��ذه  �مل��رت��ب��ط 
د�ئماً للتم�شك به، و�ل�شعي لإبر�زه، 
�لتوقعات  خ���ارج  فيها  و�لأ����ش���و�ط 
�لثانية بني  �أج��ز�ء  لفو�رق  بالنظر 

�لطيور.
�أم����ا ���ش��ي��ف �ل��رم��ي��ث��ي، ف��اع��ت��رب �أن 
وهي  "�مللكية"  ت�شمى  �لفئة  ه��ذه 
ب���ال���رت�ث و�ل���ت���ي ي�شعى  �مل��رت��ب��ط��ة 
�جلميع للتم�شك بها و�مل�شاركة فيها 
�لنوع  يف كل ع��ام، خل�شو�شية ه��ذ� 

من �لطيور وحتديد�ً "�حلر".
من جانبه �أكد دميثان بن �شويد�ن، 
للبطولة،  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
و�ل�شاهني،  �حل����ر  م��ن��اف�����ش��ات  �أن 
بالنظر  د�ئ��م��اً  خ�شو�شية  لديهما 
ل���ك���ون ه�����ذه �ل���ف���ئ���ات �ل���ت���ي ب�����د�أت 
مع  بال�شقور  �ل�شيد  ريا�شة  معها 
�لأجد�د و�لآباء ويطلق عليها لقب 
منها  ي��ج��ع��ل  مب���ا  "�لكال�شيك"، 
د�ئ��م��اً م�شدر ت��رق��ب و�ه��ت��م��ام من 

•• دبي-وام:

�أحمد حمد�ن �لزيودي  �أكد �لعميد 
�إد�رة �حتاد �لإمار�ت  رئي�س جمل�س 
 2022 عام  �أجندة  �أن  للتايكو�ندو 
�شيتم  �ل���ت���ي  ب���ال���ب���ط���ولت  ح���اف���ل���ة 
�ملحلي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  تنظيمها 
�ملو�شم  �أن  م���و����ش���ح���ا  و�ل����������دويل 
�لريا�شي 2021-2022 �نطلق يف 
�أكتوبر من �لعام �ملا�شي، و�شي�شتمر 
حتى �شيف �لعام �جلاري، ويت�شمن 
على 12 بطولة حملية عالوة على 
كاأ�س  �أح��ده��م��ا  كبريتني  بطولتني 
�لفجرية  بطولة  و�لأخ���رى  �ل��ع��رب 

�لدولية.
�لتايكو�ندو،  �حت��اد  رئي�س  و�أو���ش��ح 
�شتقام  �لتي  �ملحلية  �ل��ب��ط��ولت  �أن 
ر�أ����ش���ه���ا  ع���ل���ى  ت�����اأت�����ي   2022 يف 

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة 
�لدولة، بينما على �مل�شتوى �لدويل 
بالتعاون  �لحتاد  �شينظم  و�لعربي، 
للتايكو�ندو  �ل��ع��رب��ي  �لحت����اد  م��ع 
�لقتالية  للفنون  �ل��ف��ج��رية  ون���ادي 
�شتقام  و�لتي  �ل��ع��رب،  كاأ�س  بطولة 
�إمارة  يف  �لريا�شي  ز�ي��د  جممع  يف 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب���رع���اي���ة  �ل���ف���ج���رية 
�ل�شرقي ويل عهد  حممد بن حمد 
�لفجرية، وذلك خالل يومي 3 و4 

فرب�ير �ملقبل.
وقال:" تعد هذه �لبطولة �مل�شنفة 
من فئة �لنجمتني G2 ذ�ت �أهمية 
ك���ربى ل��الع��ب��ني م��ن �أج���ل حت�شني 
يح�شل  ح��ي��ث  �ل����دويل،  ت�شنيفهم 
 20 �لفائز بامليد�لية �لذهبية على 
نقطة ت�شاف �إىل ت�شنيفه �لدويل، 
و���ش��ت��ق��ام يف ف��ئ��ات حت��ت 14 و 17 

�لبطولة  ه��ذه  وبعد  و�لعموم،  ع��ام، 
�لفجرية  بطولة  �شتقام  م��ب��ا���ش��رة، 
بالتعاون   ،  G2 �مل�شنفة  �ل��دول��ي��ة 
للتايكو�ندو  �ل����دويل  �لحت����اد  م��ع 
فرب�ير   8 �إىل   6 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 

�ملقبل".
و�أو����ش���ح رئ��ي�����س �لحت����اد �ن���ه �شيتم 
خالل �لأيام �لقليلة تنظيم موؤمتر 

�لتفا�شيل  ع��ن  ل��الإع��الن  �شحفي 
�لفنية و�لد�رية للبطولتني وحجم 

و�أن  خ�شو�شا  �ملتوقعة،  �مل�شاركات 
تنظمها  �ل���ت���ي  �ل���ب���ط���ولت  ج��م��ي��ع 

�ل�شنو�ت  �إم��ارة �لفجرية على مد�ر 
ب���اه���ت���م���ام كبري  �مل���ا����ش���ي���ة حت���ظ���ى 
�مل�شتوى  ظ���ل  يف  ع��ال��ي��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
�ل��ف��ن��ي �مل���رت���ف���ع، وم�����ش��ارك��ة نخبة 
�لعامليني  �ل���الع���ب���ني  �أف�������ش���ل  م���ن 
�لفجرية  ب��ط��ولت  �أ���ش��ب��ح��ت  ح��ت��ى 
"�شهادة ميالد" للكثري من �لنجوم 
بعدها  م����ن  ي��ن��ط��ل��ق��و�  و�لب�����ط�����ال 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ع��دي��د م���ن �لإجن������از�ت 
يف  �لتتويج  من�شات  �إىل  و�لو�شول 

�لبطولت �لعاملية و�لدولية.
�لتايكو�ندو  �أن لعبة  �لزيودي  و�أكد 
للدعم  بالف�شل  تدين  �لإم���ار�ت  يف 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ق��ب��ل  م���ن  و�ل���رع���اي���ة 
حممد بن حمد �ل�شرقي، ويل عهد 
لحتاد  �لفخري  �لرئي�س  �لفجرية 
و�لعالقات  للتايكو�ندو،  �لإم���ار�ت 
�لتي تربط �شموه مع رئي�س �لحتاد 

�لدويل �لكوري �لدكتور ت�شو، �لتي 
�لدولية،  �لعالقات  لتوطيد  مهدت 
على  �يجابي  ب�شكل  �نعك�س  ما  وهو 
ريا�شة  لتطوير  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود 

�لتايكو�ندو يف �لدولة.
و�أ�شار رئي�س �لحتاد �إىل �أن م�شاركة 
�لبطولت  يف  �لإم�����������ار�ت  لع���ب���ي 
�ل����دول����ي����ة ����ش���ي���ك���ون وف������ق �أج����ن����دة 
�لحت�����ادي�����ن �لآ�����ش����ي����وي و�ل������دويل 

للعبة.
يذكر �أن �لإمار�ت ت�شهد حاليا �إقامة 
�ملنتخبات  مع�شكر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
��شتعد�د�ً  و�لأوروب������ي������ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعرب  كاأ�س  بطولتي  يف  للم�شاركة 
و�لفجرية �لدولية، حيث و�شل �إىل 
8 منتخبات  م��ا يقرب م��ن  �ل��دول��ة 
100 لعب  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ميثلهم 

ولعبة.

احت�د الت�يكواندو ينظم 12 بطولة حملية وبطولتني دوليتني يف 2022

تتويج الفائزين بعد مناف�سة قوية

»املفتوح« يت�سدر امل�سهد يف بطولة فزاع لل�سيد ب�ل�سقور
 الو�سل يخطف الأ�سواء يف »احلر« و»اإم اأر اإم« يحقق جنومية »ال�ساهني«

•• ال�شارقة- وام:

خالل  ملونة  ميد�لية   17 ل��ل��م��ر�أة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ح�شد 
م�شاركته يف �لبطولة �لتخ�ش�شية �لثانية لألعاب �لقوى لل�شيد�ت �لتي 
�لريا�شي  للمو�شم  �أجندة م�شابقاته  �لقوى �شمن  �ألعاب  نظمها �حتاد 
نادي  وم��ي��د�ن  دب��ي  �شرطة  �شباط  ن���ادي  على م�شمار  وذل���ك  �حل���ايل 
وميد�لية  ف�شية  ميد�ليات   4 و  ذهبية  ميد�لية   12 حمققا  �لن�شر 

برونزية.
و توجت �مل�شاركة �ملميزة للنادي يف �لن�شخة �لثانية من �لبطولة برقم 
�إطاحة  �إبر�هيم مب�شابقة  ود�د  �لو�عدة  �لالعبة  قيا�شي جديد حققته 
�ملطرقة مب�شافة /45،10/ مرت حمطمة بذلك رقم �لدولة �ملحُ�شّجل 

/44،60/ مرت يف دللة و��شحة على تطور م�شتوى كافة �لالعبات 
�ملنت�شبات لنادي �ل�شارقة �لريا�شي للمر�أة مبختلف �لألعاب . وتنوعت 
�ل���ن���ادي يف ج��م��ي��ع �مل�����ش��اب��ق��ات �مل���درج���ة بالبطولة  م��ي��د�ل��ي��ات لع��ب��ات 
ح�شد  يف  �لعليم  عبد  علياء  جنحت  حيث  �لقوى  لألعاب  �لتخ�ش�شية 
عبد  �أم��رية  ح�شدت  بنات" فيما  "�أ�شبال  لفئة  600م  م�شابقة  ذهبية 

�لعليم ذهبية م�شابقة 1000 مرت لذ�ت �لفئة.

�مليد�ليتني  �لبلو�شي  وفاطمة  �لرحيم  عبد  مهرة  م��ن  ك��ل  نالت  كما 
�شيد�ت  مرت   800 م�شابقة  �شمن  �لرتتيب  على  و�لف�شية  �لذهبية 

بينما فازت �جنريد فيليز� بذهبية 800 مرت لفئة �ل�شابات.
تيجي  �شلوى  �ل��الع��ب��ة  ف���ازت  "�شيد�ت"  م��رت   1500 م�شابقة  ويف 

�مليد�لية  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ودي  م����روة  ح�شلت  بينما  �ل��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
 1500 �لربونزية وتوجت عذبة �ليماحي بامليد�لية �لذهبية مل�شابقة 

مرت "�شابات".
ويف م�شابقة �إطاحة �ملطرقة وبالإ�شافة �إىل �إجناز ود�د �إبر�هيم "�لرقم 
�جلديد للدولة" توجت مرية �ل�شويدي بامليد�لية �لف�شية فيما فازت 
جو�هر �ملازمي بذهبية م�شابقة رمي �لرمح لفئة �شيد�ت وح�شدت ود�د 

�إبر�هيم ف�شية �ملركز �لثاين.
"�شيد�ت" بينما  لفئة  �لقر�س  وف��ازت فاطمة �حلو�شني بذهبية قذف 
وظفرت  "�ل�شابات"  لفئة  �مل�شابقة  نف�س  بذهبية  م��ب��ارك  ن��ور  توجت 
فاطمة �حلو�شني كذلك بذهبية دفع �جللة "�شيد�ت" وح�شلت جو�هر 
نور  �لالعبة  وك���ررت  �مل�شابقة  بنف�س  �لف�شية  �مليد�لية  على  �مل��ازم��ي 

دفع  مب�شابقة  ج��دي��دة  ذهبية  �أ���ش��اف��ت  حيث  �لذهبي  �لإجن���از  م��ب��ارك 
�جللة "�شابات" . و �أكدت هند �حلو�شني مدير نادي �ل�شارقة �لريا�شي 
للمر�أة بالوكالة �أن دعم وم�شاندة قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو 
و�لر�ئد  �لأك��رب  �ل��دور  له  �ملنت�شبات  و�لالعبات  للنادي  �مل��ر�أة  لريا�شة 
يف حتقيق �لإجناز�ت و�لنجاحات �ملتو��شلة . و�أ�شافت �أن �لنتائج �لتي 
�جلدية  على  تاأكيد�ً  تاأتي  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  خ��الل  �لنادي  حققها 
�لنتائج و�ملناف�شة على �لألقاب  �أف�شل  يف �لتدريبات و�للتز�م بتحقيق 
و�ملر�كز �لأوىل يف كربى �ملحافل �لريا�شية �ملحلية و�خلارجية بهدف 
�شيحملن م�شوؤولية متثيل  �لالتي  �لالعبات  قاعدة قوية من  تاأ�شي�س 

�لنادي و�لوطن عند �مل�شاركة يف �ل�شتحقاقات �ملختلفة.

»ال�س�رقة الري��سي للمراأة« يح�سد 17 ميدالية يف بطولة قوى ال�سيدات

للمباريات  خو�سًا  الأكرث  الأفريقي«  »القرن  وبطل  الأبرز  الإجناز  حققا  والرجاء  • العني 
مباراة  64 مدار  على  البطولة  يف  العربية  لالأندية  انت�سارًا   23 •

•• اأبوظبي – الفجر:

�شجلت �لأندية �لعربية ح�شور�ً قوياً منذ �أن �نطلقت كاأ�س �لعامل لالأندية 
با�شتثناء ن�شختي  �لعاملي  2000، فلم تغب عن �حل�شور يف �حلدث  عام 

مد�ر 21 عاماً. على  �أقيمت  ن�شخة   17 �أ�شل  من  و2016   2015
 »2021 »�لإم���ار�ت  لالأندية  �لعامل  كاأ�س  من  �ملقبلة  �لن�شخة  و�شت�شهد 
ممثلة  �أندية   3 م�شاركة  �ملقبل،  فرب�ير  �أبوظبي،  �لعا�شمة  يف  تقام  �لتي 
�أفريقيا، و�لهالل  �أبطال  للكرة �لعربية، هي �لأهلي �مل�شري، بطل دوري 
�ل�شعودي، بطل دوري �أبطال �آ�شيا، و�جلزيرة �لإمار�تي بطل دوري �أدنوك 
للمحرتفني، وذلك يف م�شاركة قيا�شية للعرب يف مونديال �لأندية للمرة 
م�شاركة  و���ش��ط  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لأوىل   2019 ن�شخة  ك��ان��ت  بعدما  �لثانية، 
و�ل�شد  �لتون�شي،  و�ل��رتج��ي  �ل�شعودي  �لهالل  بوجود  حينها  �أن��دي��ة   3
�لقطري. وباحلديث عن �مل�شاركة �لعربية يف كاأ�س �لعامل لالأندية، فقد 

يف  �شاركا  �للذين  �ملغربي  و�ل��رج��اء  �ل�شعودي  �لن�شر  م��ع  �لبد�ية  كانت 
تق�شيم  و�شهدت   ،2000 ع��ام  �ل��رب�زي��ل  يف  �أقيمت  �لتي  �لأوىل  �لن�شخة 
�لفرق �لثمانية �مل�شاركة �إىل جمموعتني، و�أنهى �لن�شر و�لرجاء �لبطولة 
يف �ملركزين �لثالث و�لر�بع، يف �ملجموعة �لأوىل �لتي �شمت �إىل جانبهما، 

ريال مدريد �لإ�شباين وكورنثيانز �لرب�زيلي.
ورغم �أن �لأندية �لعربية مل تتمكن من حتقيق �للقب، وخرجت يف �أغلب 
وحققت  �لن�شخ،  بع�س  يف  قوياً  ح�شور�ً  �شكلت  �أنها  �إل  مبكر�ً،  �مل�شاركات 
�لرجاء  �لنهائية مرتني، �لأوىل عندما حل  �ملبار�ة  �إىل  بالو�شول  �إجن��از�ً 
�ملغربي و�شيفاً يف ن�شخة عام 2013، بعد خ�شارته يف �لنهائي �أمام بايرن 
ميونيخ �لأملاين، وكرر �لعني �لإمار�تي �لإجناز نف�شه يف عام 2018، يف 
�لبطولة �لتي ��شت�شافتها �لإمار�ت، وخ�شر يف �لنهائي �أمام ريال مدريد، 
فيما كان �لإجن��از �لثاين �لأب��رز بتحقيق �لربونزية عرب �لأهلي �مل�شري 
ياأمل  �إذ   ،2011 عام  يف  �لقطري  و�ل�شد  و2020،   2006 ن�شختي  يف 

�جلمهور �لعربي �أن ت�شهد �لن�شخة �لقادمة ظهور�ً مميز�ً و�إجناز�ً جديد�ً 
متلكه  ملا  �مل��درج��ات،  يف  �ملنتظر  �جلماهريي  �لدعم  مع  خا�شة  للثالثي، 

�أندية �لأهلي و�لهالل و�جلزيرة من �شعبية كبرية يف �لوطن �لعربي.
ونال �شرف �مل�شاركة يف كاأ�س �لعامل لالأندية 16 نادياً عربياً، يف مقدمتهم 
�لأهلي �مل�شري �لذي يعد �لأكر م�شاركة يف �لبطولة ب� 6 مر�ت، و�شتكون 
جدة  و�حت��اد  و�لن�شر  �لهالل  تاريخه،  يف  �ل�شابعة  هي  �لقادمة  �لبطولة 
»�ل�شعودية«، �جلزيرة و�شباب �لأهلي و�لعني و�لوحدة »�لإمار�ت«، �لرجاء 
»تون�س«،  �ل�شاحلي  و�لنجم  »�ملغرب«، �لرتجي  �لتطو�ين  و�ملغرب  و�ل��ود�د 

�ل�شد و�لدحيل »قطر«، ووفاق �شطيف �جلز�ئري.
مبار�ة،   64 �لبطولة،  يف  م�شاركاتها  ط���و�ل  �لعربية  �لأن��دي��ة  وخا�شت 
حققت �لفوز يف 23، وخ�شرت يف 41، و�شجلت �لأندية �لعربية 84 هدفاً، 
�لقرن يف  "نادي  �مل�شري  �لأه��ل��ي  يعد  فيما  ه��دف��اً،   117 ودخ��ل مرماها 
�لقارة �لأفريقية" �أكر �لفرق �لعربية خو�شاً للمباريات بالنظر �إىل عدد 

م�شاركاته، �إذ لعب 15 مبار�ة يف �لبطولة.
و�شهدت �لبطولة عدد�ً من �ملو�جهات �لتي جمعت بني �لأندية �لعربية يف 
�لرجاء  �لأوىل بني  �ملو�جهة  كانت  �إذ  5 مو�جهات،  بلغ عددها  �ملونديال، 
�ملغربي و�لن�شر �ل�شعودي، يف �لن�شخة �لأوىل، وفاز �لن�شر �آنذ�ك بنتيجة 
وجمعت بني فريقي   ،2005 عام  يف  �لثانية  �ملو�جهة  كانت  فيما   ،3-4

�لحتاد �ل�شعودي و�لأهلي �مل�شري، وفاز �لأول بهدف نظيف.
�لقطري  �ل�شد  ب��ني   2011 ع��ام  فكانت  �لثالثة،  �لعربية  �مل��و�ج��ه��ة  �أم��ا 
�لإمار�تي  �لعني  2-1، و��شتطاع  �ل�شد  �لتون�شي، و�نتهت بفوز  و�لرتجي 
نهائي  ربع  �لتي جمعتهما يف  �ملو�جهة  �لتون�شي يف  �لرتجي  �لتفوق على 
كانت مو�جهة  فيما  نظيفة،  بثالثية  »�لزعيم«  وفاز   ،2018 عام  ن�شخة 
يف  �لأخ���رية  �ملا�شية،  �لن�شخة  يف  �لقطري  �لدحيل  م��ع  �مل�شري  �لأه��ل��ي 
�ملو�جهات �لعربية، ومتكن �لأهلي من ح�شم �ملبار�ة مل�شلحته بهدف ح�شني 

�ل�شحات.

ن�سخة اأبوظبي ت�سهد ظهور اجلزيرة والأهلي والهالل

امل�س�ركة العربية ت�سجل ح�سورًا قي��سيً� 
للمرة الث�نية مبوندي�ل الأندية

�سيبا�ستيان لوب ي�ستمر يف التهام زمن �سدارة العطية

لوب الث�لث والعطية 11 يف املرحلة الث�منة
وتريانوفا ي�سعد اإىل املركز اخلام�س للرتتيب العام
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الفجر الريا�ضي

"جوزيبي  ملعب  �إىل  �لأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  م�شاء  �لأن��ظ��ار  تّتجه 
بني  �إيطاليا"  "دربي  ي���ق���ام  ح��ي��ث  م��ي��الن��و  يف  ميات�شا" 
�لغرميني �لتقليديني �إنرت ميالن بطل �لدوري ويوفنتو�س 
بطل �لكاأ�س، من �أجل ح�شم لقب �لن�شخة �لر�بعة و�لثالثني 

للكاأ�س �ل�شوبر �لإيطالية يف كرة �لقدم.
للمرة  �ل���دوري  بلقب  �ملا�شي  �ملو�شم  �مل��ت��وج يف  �إن��رت  وي��اأم��ل 
�لتا�شعة ع�شرة يف تاريخه، يف ��شتغالل �أف�شلية خو�س �ملبار�ة 
�ل�"بيانكونريي"  مو�جهة  يف  جماهريه  و�أم���ام  ملعبه  على 
�لذي عو�س خ�شارته لل�شكوديتو بالفوز بالكاأ�س �ملحلية على 

ح�شاب �أتالنتا 2-1 يف �أيار-مايو �ملا�شي.
يف �ملقابل، يطمح يوفنتو�س �إىل �لدفاع عن لقبه �لذي توج 
به �لعام �ملا�شي على ح�شاب نابويل، علما �أنه يخو�س �لكاأ�س 

�ل�شوبر للمرة �لعا�شرة تو�ليا و�ل�شابعة ع�شرة يف تاريخه.
ويحمل يوفنتو�س �لرقم �لقيا�شي يف عدد �للقاب يف �مل�شابقة 
بر�شيد ت�شعة �ألقاب �آخرها �لعام �ملا�شي، فيما يخو�شها �إنرت 
ميالن للمرة �لعا�شرة مع خم�شة �ألقاب �آخرها عام 2010، 
يف  �ملتوجني  �أف�شل  ث��اين  ميالن،  ج��اره  خلف  لقبني  بفارق 

�مل�شابقة.
وهي �ملرة �لثانية ع�شرة �لتي تقام فيها مبار�ة �لكاأ�س �ل�شوبر 

�لدوري  ر�ب��ط��ة  �خ��ت��ارت��ه��ا  م��ي��الن��و، حيث  يف 
�لتي  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  من  ب��دل 

��شت�شافتها يف ن�شختي 2018 و2019 
وذلك ب�شبب فريو�س "كوفيد19-".
�لناديان  كان  �أي�شاً،  �لوباء  وب�شبب 
موعد  ت����اأج����ي����ل  �إىل  ي���ت���ط���ل���ع���ان 
�ملتز�يدة  �لأع�������د�د  و���ش��ط  �مل����ب����ار�ة 
ب�"كوفيد- �مل�شابني  �لالعبني  من 
�لر�بطة  لكن  �شفوفهما،  19" يف 
رف�����ش��ت ط��ل��ب��ه��م��ا وق������ررت �لأح����د 

موعدها  يف  �إقامتها  �ملا�شي 
�ملحدد م�شاء �ليوم 

�لأربعاء مع تخفي�س �شعة �مللعب �إىل 50%.
�للعب يف ملعب  بفكرة  �أب��ًد�  يوفنتو�س  ومل يعجب م�شجعو 
���ش��ان ���ش��ريو وط��ال��ب��و� ب��خ��و���ش��ه��ا ع��ل��ى م��ل��ع��ب حم��اي��د دون 

جدوى.
�ملو�شم  ه��ذ�  ميات�شا  جوزيبي  ملعب  على  �لفريقان  و�لتقى 
24 ت�شرين  �ل�����دوري يف  �ل��ت��ا���ش��ع��ة م��ن  �مل��رح��ل��ة  وك��ان��ت يف 
ك��ان قطب ميالنو يف طريقه  �ملا�شي، حيث  �لأول-�أك��ت��وب��ر 
�لبو�شني  مهاجمه  بهدف  تقدم  عندما  �ل��ف��وز  حتقيق  �ىل 
�أن يخطف �شانع �لألعاب �لدويل  �إدين دجيكو )17(، قبل 
�لأرجنتيني باولو ديبال هدف �لتعادل يف �لدقيقة 89 من 

ركلة جز�ء.
�ل�شوبر،  �لكاأ�س  يف  �لفريقان  فيها  يلتقي  �لثانية  �ملرة  وهي 
-1�شفر  ميالن  �إن��رت  ف��از  عندما   2005 ع��ام  �لأوىل  بعد 
ب��ع��د �ل��ت��م��دي��د ب��ه��دف ل��الع��ب �ل��و���ش��ط �لرج��ن��ت��ي��ن��ي خو�ن 

�شيبا�شتيان فريون يف �لدقيقة 106.
وتبدو كفة �إنرت ميالن ر�جحة بالنظر �إىل نتائجه �لالفتة 
يف �لآونة �لأخرية، حيث يت�شدر �لدوري بر�شيد 49 نقطة 
من 20 مبار�ة بفارق 11 نقطة �أمام يوفنتو�س �ل�شاد�س مع 
�إىل رد �لعتبار خلروجه  �إنرت ميالن  وي�شعى  مبار�ة.   21
مل�شابقة  �لنهائي  �ل��دور ن�شف  على يد يوفنتو�س من 
�ملا�شي حيث خ�شر  �ملو�شم  �ملحلية  �لكاأ�س 
على �ر�شه 1-2 ذهابا يف ميالنو و�كتفى 

بالتعادل �ل�شلبي �إيابا يف تورينو.
مدربه  ب��ق��ي��ادة  م��ي��الن  �إن���رت  يخ�شر  ومل 
�إي��ن��ز�غ��ي ���ش��وى م���رة و�ح����دة يف  �شيموين 
�مل��و���ش��م وكانت  ه���ذ�  �لآن  �ل����دوري ح��ت��ى 
 16 1-3 يف  لت�����ش��ي��و  م�����ش��ي��ف��ه  �أم�����ام 
ت�شرين �لأول/�أكتوبر �ملا�شي يف �ملرحلة 
خاليا  �شجله  على  بعدها  حافظ  �لثامنة، 
حقق  متتالية  م��ب��ار�ة   12 يف  �ل��ه��ز�ئ��م  م��ن 

على  �آخرها  �نت�شار�ت   10 خاللها 
لت�شيو عندما ثاأر �إينز�غي 

فريقه  �أم�������ام  خل�������ش���ارت���ه 

�ل�شابق 2-1 �لأحد يف �ملرحلة �حلادية �لع�شرين.
�لدوري  �لأف�شل يف  على خط هجومه  �إن��رت ميالن  ويعول 
لوتارو  �لرجنتيني  بقيادة  هدفا   51 بر�شيد  �لآن  حتى 
11 ه��دف��ا ودج��ي��ك��و ���ش��اح��ب ثمانية  م��ارت��ي��ن��ي�����س ���ش��اح��ب 
�أه���د�ف، ف�شال ع��ن خ��ط دف��اع��ه �ل��ث��اين ه��ذ� �ملو�شم بعدما 
خلف  و�ح��د  ه��دف  بفارق  فقط  هدفا   16 �شباكه  ��شتقبلت 

نابويل �لذي �هتزت �شباكه 15 مرة.
يف �ملقابل، يدخل يوفنتو�س �ملبار�ة بعد �ل�شربة �ملوجعة �لتي 
بالرباط  كييز�  فيديريكو  �ل��دويل  مهاجمه  باإ�شابة  تلقاها 

�ل�شليبي يف ركبته �لي�شرى.
"خالل  �لث��ن��ني:  ب��ي��ان  �لعجوز" يف  "�ل�شيدة  ن���ادي  وك��ت��ب 
مبار�ة  �لأم�س �لأول "�شد روما يف �لدوري �ملحلي"، تعّر�س 
كييز� للتو�ء حاد يف ركبته �لي�شرى. �أظهرت �لفحو�س �لتي 
�أجريت �شباحاً قطعاً يف �لرباط �ل�شليبي �لأمامي. �شيكون 

من �ل�شروري �جر�ء جر�حة يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة".
كييز�  ��شتبد�ل  �إىل  �أليغري  ما�شيميليانو  �مل��درب  و��شطر 
كري�س  �لإنكليزي  �ملد�فع  مع  �حتكاك  �ثر   32 �لدقيقة  يف 
���ش��م��ول��ي��ن��غ. ومل ي��ع��ل��ن ي��وف��ن��ت��و���س م���دة غ��ي��اب ك��ي��ي��ز�، لكن 
��شابات مماثلة تبعد �لالعبني عدة �أ�شهر عن �ملالعب، فيما 

�أ�شارت تقارير حملية �ىل �نتهاء مو�شم �ملهاجم �لدويل.
�أ�شلحة  مي��ل��ك  �أل��ي��غ��ري  ل��ك��ن 
�أي�شا  �ل��ه��ج��وم  يف  ف��ت��اك��ة 
و�لدويل  دي��ب��ال  ب��ق��ي��ادة 
�لإ�������ش������ب������اين �أل������ف������ارو 
وفيديريكو  م�����ور�ت�����ا 
ب�������رن�������اردي���������������ش�������ك�������ي 
و�ل�������������ش������وي������دي دي�������ان 
ك�����ول�����و������ش�����ي�����ف�����������ش�����ك�����ي 
وم��ان��وي��ل ل��وك��ات��ي��ل��ي، ما 
ي��ب�����ش��ر ب���درب���ي م��ث��ري بني 

�لفريقني.

•• اأبوظبي-وام:

للدر�جات  �أب���وظ���ب���ي  ن������ادي  ن���ظ���م 
�ل����ه����و�ئ����ي����ة �أم�������������س حت�������دي ل���ي���و� 
�لهو�ئية  ل���ل���در�ج���ات   ENEC
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ظ��ف��رة،  يف منطقة 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، وبرعاية 
�لنووية  للطاقة  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة 

�شريك �لنادي يف منطقة �لظفرة.
���ش��ه��د �ل�����ش��ب��اق �إق����ب����اًل ك���ب���ري�ً من 
�مل�شاركني على خمتلف م�شتوياتهم 
تكون  ح���ي���ث  و�ل���ب���دن���ي���ة،  �ل���ف���ن���ي���ة 
�ملتو�شطة  م�����ش��اف��ت��ني  م��ن  �ل�����ش��ب��اق 
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كيلومرت�ً.
و�شهد �ل�شباق، �لذي بد�أ يف �ل�شباح 
�لباكر من �أمام فندق ليو� و��شتمر 
مثري�ً  تناف�شاً  �شاعات،  ثالث  لنحو 
��شتمتعو�  �ل��ذي��ن  �مل�����ش��ارك��ني،  ب��ني 
�ملناظر  ب���روؤي���ة  �مل��ن��اف�����ش��ات  خ����الل 
و�لطرقات  �خل��الب��ة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 

�جلميلة يف ربوع ليو� ومز�رعها.
وتاأتي هذه �لفعالية يف �إطار حر�س 
�لهو�ئية  للدر�جات  �أبوظبي  ن��ادي 
و�لفعاليات  �ل�شباقات  �إق��ام��ة  على 

�ملتنوعة، �لتي ت�شهم يف تعزيز مكانة 
�لريا�شة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  �أب���وظ���ب���ي 
�لدر�جات  وريا�شة  �لدولية عموماً 
�لهو�ئية خ�شو�شاً، يف �شوء �ختيار 
للدر�جات  �لإمارة كمدينة �شديقة 
�لدويل  �لهو�ئية، من قبل �لحت��اد 
مدينة  ك���اأول  �لهو�ئية،  ل��ل��در�ج��ات 
�آ���ش��ي��وي��ة حت�����ش��ل ع��ل��ى ه���ذ� �للقب 

�ملرموق.
�آمنة  �أج����و�ء  يف  �لفعالية  و�أق��ي��م��ت 
�أبوظبي  ت�شتهر  حيث  للم�شاركني، 
�مل�شتوى  ع���امل���ي���ة  م����ر�ف����ق  ب����وج����ود 
و�ل�شباقات  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  لإق����ام����ة 
ب��ال��در�ج��ات م��ن م�شار�ت  �خل��ا���ش��ة 
وم�شامري، بف�شل �جلهود �لكبرية 
�أدخ��ل��ت��ه��ا �جل��ه��ات �حلكومية  �ل��ت��ي 

�لإم�����ارة،  يف  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى 
ي�شتقطب  عاملياً  م��رك��ز�ً  جعلها  م��ا 

حمرتيف وهو�ة ركوب �لدر�جات.
�شعادة  ق����ام  �ل�������ش���ب���اق،  ن��ه��اي��ة  ويف 
�إبر�هيم �حلمادي،  �ملهند�س حممد 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت 
�لفائزين  بتتويج  �لنووية  للطاقة 

�مل�شاركني يف �ل�شباق.

للدر�جات  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  وت��ق��دم 
�لهو�ئية بال�شكر �إىل كل من �لقيادة 
وبلدية  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لنقل  وم���رك���ز  �ل���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة 
�أبوظبي  �أبوظبي، ومركز  �ملتكامل- 
وفريق  "تدوير"،  �لنفايات  لإد�رة 
ليو�،  مهرجان  و�إد�رة  �ملتطوعني، 

جلهودهم يف �إجناح هذه �لفعالية.

حتدي ليوا للدراج�ت الهوائية ي�سهد اإقب�ل كبريا 

دربي �س�خن بني اإنرت ويوفنتو�س 
ب�لك�أ�س ال�سوبر

•• دبي -وام:

باحتاد  �لفنية  و�ل�����ش��وؤون  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة  �عتمدت 
�ل��ط��اي��ر ع�شو  �أح��م��د  برئا�شة حميد  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لإم�����ار�ت 
ملنتخبنا  �مل��و���ش��ع��ة  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�لت�شفيات  �شمن  و�إي���ر�ن  �شوريا  ملبار�تي  ��شتعد�د�  �لوطني 
حل�شاب   2022 �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �لآ�شيوية 
�ملجموعة �لأوىل حيث يو�جه �شوريا يوم 27 يناير باإ�شتاد �آل 
مكتوم بنادي �لن�شر ، ويو�جه �إير�ن يف ��شتاد �آز�دي بطهر�ن 

يف �لأول من فرب�ير �ملقبل.
بقيادة  �لفني  �جلهاز  �ختارها  �لتي  �ملو�شعة  �لقائمة  �شمت 
�ل��ه��ول��ن��دي ف����ان م���ارف���ي���ك 32 لع���ب���ا ه���م ع��ل��ي خ�����ش��ي��ف ، 
 ، �لظنحاين  وفهد   ، �حلو�شني  وع���ادل   ، �ل�شام�شي  وحممد 
حممود   ، عبا�س  وليد   ، �لعطا�س  وحممد   ، �لأحبابي  وبندر 
خمي�س ، وعبد�لعزيز هيكل ، و�شاهني عبد�لرحمن ، وخليفة 
�حلمادي ، وحممد برغ�س ، و�شامل �شلطان ، و�حل�شن �شالح 
، وعبد�هلل �إدري�س ، وعلي �شاملني ، وعبد�هلل رم�شان ، وماجد 
ر��شد ، وماجد ح�شن ، ويحيى نادر ، وماجد �شرور ، وطحنون 

، وح��ارب عبد�هلل  كانيدو  وكايو   ، ليما  وفابيو دي   ، �لزعابي 
 ، عيد  ، وحممد جمعة  �حل��م��ادي  وخليل   ، مبارك  وخلفان   ،
وز�يد �لعامري ، و�شهيل �لنوبي ، وعلي �شالح ، و�شبي�شتيان 

تيغايل.
مباريات  نهاية  بعد  �لنهائية  �لقائمة  عن  �لإع���الن  �شيتم  و 
�لدور ربع �لنهائي لبطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�لتي �شتلعب يومي �ل�شبت و �لأحد �ملقبلني فيما يبد�أ �لأبي�س 
تدريباته  ي��وؤدي  �أن  على  �ملقبل  �لثالثاء  ي��وم  دب��ي  جتمعه يف 

�ليومية يف �مللعب �لفرعي بنادي �لو�شل.

القدم  لكرة  ملنتخبن�  املو�سعة  الق�ئمة  يف  لعب�   32
ا�ستعدادا ملب�راتي �سوري� و اإيران

•• دبي - وام: 

��شت�شاف ميد�ن �ملرموم ظهر �أم�س �لثالثاء �للقاء �لأول 
مهرجان  �شمن  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  هجن  ملوؤ�ش�شات 
�شمو ويل عهد دبي للهجن وذلك من خالل حتديات �شن 
على  مق�شمة  �شوطا   33 م��د�ر  على  �أقيمت  �لتي  �للقايا 
�لفرتتني �ل�شباحية و�مل�شائية وذلك مل�شافة 5 كيلومرت�ت 
�شوطي  ���ش��د�رة  على  �لعا�شفة  هجن  موؤ�ش�شة  و�شيطرت 
�لرئا�شة  هجن  ك�شبت  فيما  �لرئي�شيني  �جلعد�ن  �للقايا 

�شوطي �للقايا �لبكار.
وق����اد �مل�����ش��م��ر ع��ل��ي ج��م��ي��ل �ل��وه��ي��ب��ي /ه��م��ل��ول��ه/ لهجن 
�ل�شوط  �مل��ح��ل��ي��ات يف  �ل��ب��ك��ار  �ل��ل��ق��اي��ا  ق��م��ة  �إىل  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�لول وذلك بعد مناف�شة �شر�شة يف �لمتار �لخرية مع /
�ل�شاهينية/ لهجن �لعا�شفة وحققت /هملوله/ �لنامو�س 

يف زمن وقدره 7:18:9 دقائق.
�شعوبة  �لعا�شفة  لهجن  /���ش��اه��ني/  يجد  مل  وب��امل��ق��اب��ل 
�جلعد�ن  للقايا  �ل��ث��اين  �ل�شوط  معركة  ح�شم  يف  كبرية 
غياث  قيادة  حتت  �لنامو�س  �ن��ت��ز�ع  من  ومتكن  �ملحليات 

�لهاليل م�شجال توقيتا مميز� بلغ 7:17:7 دقائق.
وع�����ادت ه��ج��ن �ل��رئ��ا���ش��ة ع���رب م�����ش��م��ره��ا ر�����ش���د بال�شم 
للقايا  �ل��ث��ال��ث  �ل�����ش��وط  على  ب�شمتها  لت�شع  �مل��ن�����ش��وري 
�إىل  و�شلت  �لتي  /�ل�شاهينية/  بو��شطة  �ملهجنات  �لبكار 

خط �لنهاية يف زمن وقدره 7:21:8 دقائق.
ومنح /�شاهني/ هجن �لعا�شفة �لنقطة �لثانية من خالل 
ر�بع �ل�شو�ط للقايا �جلعد�ن عندما قاده غياث �لهاليل 
بحنكة وجد�رة �إىل �إحر�ز �لنامو�س بتوقيت بلغ 7:27:2 

دقائق.
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  لهجن  �لكربى  �ملوؤ�ش�شات  تاألقت 
من خالل م�شاركتها يف �ل�شو�ط �ل�شباحية على ميد�ن 
�ملرموم �شمن مهرجان �شمو ويل عهد دبي للهجن و�لتي 

�أقيمت على مد�ر 16 �شوطا مل�شافة 5 كيلومرت.
�ل�شوط  �ل���ق���وي يف  �ل���زب���ار ظ��ه��وره��ا  �م  ه��ج��ن  و���ش��ج��ل��ت 
ل�/ �حلظ  �بت�شم  عندما  �ملحليات  �لبكار  للقايا  �لرئي�شي 
ح��ظ��وظ/ �ل��ت��ي ح�����ش��دت �ل�����ش��د�رة حت��ت ق��ي��ادة �مل�شمر 
 7:29:1 ب��زم��ن وق���دره  �ل��ه��اج��ري  ب��ن �شالمه  ع��ب��د�هلل 

دقائق.
��شو�ط  �لزبار متيزها يف ثاين  �أم  وجددت موؤ�ش�شة هجن 
�ملحليات و�ملخ�ش�س للقايا �جلعد�ن حيث �عتلى /ر��شد/ 

ب��ق��ي��ادة �مل�شمر م��ب��ارك حم��م��د �جل��رب��وع��ي �ل�����ش��د�رة يف 
توقيت بلغ 7:27:3 دقائق.

ثالث  م��ن خ��الل  ع��ن ظ��ه��وره��ا  �لعا�شفة  و�ع��ل��ن��ت هجن 
قدم  حيث  �ملهجنات  �لبكار  للقايا  و�ملخ�ش�س  �ل���ش��و�ط 
�لقمة  �ملميز غياث �لهاليل /�ل�شاهينية/ على  م�شمرها 
بعد �ن قطعت خط �لنهاية يف زمن بلغ 7:35:5 دقائق.

وكان �لتاألق من ن�شيب هجن �ل�شحانية يف �ل�شوط �لر�بع 
/�لفايز/  ح�شم  عندما  وذل��ك  �ملهجنات  �جل��ع��د�ن  للقايا 
معركته حت��ت ق��ي��ادة ج��اب��ر ���ش��امل ج��اب��ر ف����ار�ن �مل���ري يف 

توقيت وقدره 7:31:1 دقائق.
�إىل  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  مهرجان  �شمو  مهرجان  وي�شل 
وم�شاء  �شباح  �ملرموم  ميد�ن  وي�شهد  �خلام�شة  حمطته 
�شوطا   36 �إقامة  يناير  من  ع�شر  �لثاين  �لأرب��ع��اء  �ليوم 
�لقبائل مق�شمة على فرتتني  �أبناء  �ليذ�ع لهجن  �شن  يف 
�ل�شعار�ت  بني  كبرية  مناف�شة  �مل�شائية  �لفرتة  و�شت�شهد 
�لأربعة  �ل��ي��ذ�ع  �شن  رم��وز  على  �لقبائل  لأب��ن��اء  �ملختلفة 
و�لإنتاج  �ملفتوح  �لبكار  لليذ�ع  دب��ي  عهد  ويل  كاأ�شا  وه��ي 

وبندقيتان لليذ�ع �جلعد�ن �ملفتوح و�لإنتاج.
وكانت من�شة ميد�ن �ملرموم قد �شهدت م�شاء �أم�س  �لأول 
�لتا�شع  �ملرموم  م��ز�د  فعاليات  يناير  من  �لعا�شر  �لثنني 
/ب/ لالإنتاج �ل�شخ�شي /فطامني/ و�شهد ثاين �أيام �ملز�د 
يف  ور�قية  فاخرة  �شاللت  من  تنحدر  مطية   69 عر�س 

عامل �شباقات �لهجن �لعربية �لأ�شيلة.
�ل�����ش��ام�����ش��ي مبلكية  ب��ن �شبيب  �لإع���الم���ي ح��م��د  وظ��ف��ر 
بعري   " �ل�شغري  متعب  �لأب  �شاللة  من  �ملنحدر  �لقعود 
بر�قه  �آل مكتوم" و�أم��ه  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �ملرحوم 

مقابل 140 �ألف درهم.
�لها�شمي على رغبته يف  �شعيد  �ملز�يد حممد حمد  و�أك��د 
حيث  �لتو�يل  على  �لثاين  لليوم  �لأف�شل  على  �حل�شول 
جنح هذه �ملرة يف �قتناء �لقعود �بن �شاهني �لظبي "بعري 
/�ل�شاهينية/  و�أم��ه  مكتوم"  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

ودفع مقابله 120 �ألف درهم.
ح�شول  خ��الل  من  ظهوره  /�لعا�شفة/  �ل�شبابي  و�شجل 
من  �لبكرة  �بنته  على  خلبان  بن  �شامل  عبد�هلل  �مل�شرتي 

�لأم /ظبيه/ مقابل 70 �ألف درهم.
وتختتم فعاليات �ملز�د م�شاء  �ليوم �لأربعاء �لثاين ع�شر 
من يناير من خالل �ليوم �لر�بع و�لذي �شيتم من خالله 

��شتعر��س 65 مطية من �لفطامني.

•• اأبوظبي-وام:

�لإمار�تي  �ل��دوري  �ل�شوقية لأب��رز هد�يف  �لقيمة  بلغت 
مباريات  ختام  مع  و�لأج��ان��ب  �ملو�طنني  �لالعبني  من 
 34 " للمحرتفني  �أدن����وك  " دوري  م��ن  �لأول  �ل���دور 
مليونا و400 �أل��ف ي��ورو، وذل��ك وفق �آخ��ر حتديثات " 
تر�ن�شفري ماركت" �ملوقع �لعاملي �ملتخ�ش�س يف �شفقات 

�لالعبني و�لقيمة �ل�شوقية لالأندية و�لدوريات.
�لتقرير  يف  �لإمار�ت" /و�م/  �أن��ب��اء  " وك��ال��ة  وت��ر���ش��د 
�لتايل �لقيمة �ل�شوقية لأبرز هد�يف �مل�شابقة حتى �لآن 
حيث يت�شدر �لتوجويل لبا كودجو لعب �لعني قائمة 
 5 13 هدفا وبلغت قيمته �ل�شوقية  �لهد�فني بر�شيد 
ماليني يورو و جاء يف �ملركز �لثاين �لربتغايل �أنطونيو 
�أه����د�ف   8 �ل��ن�����ش��ر ب��ر���ش��ي��د  " توزي" لع���ب  خ��و���ش��ي��ه 
�ملركز  يف  حل  فيما  ي��ورو،  مليون   4.5 �شوقية  وبقيمة 
بر�شيد  �لوحدة  لع��ب  بيدور  ج��و�و  �لرب�زيلي  �لثالث 
�أهد�ف وبلغت قيمته �ل�شوقية 4 ماليني يورو، ويف   8
�ملركز �لر�بع حل �ل�شوري عمر خريبني لعب �لوحدة 
ي��ورو، ثم  4 ماليني  �أه��د�ف وقيمة �شوقية   7 بر�شيد 

�ملركز  يف  �ل�شارقة  ن��ادي  لعب  لوكا�س  كايو  �لرب�زيلي 
�خلام�س بر�شيد 6 �أهد�ف وبقيمة �شوقية 3.5 مليون 

يورو.
�شفيان رحيمي لعب  �ملغربي  �ل�شاد�س  �ملركز  وياأتي يف 
ماليني   3 �شوقية  وقيمة  �أه����د�ف،   4 بر�شيد  �ل��ع��ني 
�ل�شارقة  م��الجن��و لع���ب  ب��ن  �ل��ك��وجن��ويل  يليه  ي���ورو 
2.5 مليون ي��ورو و  �أه��د�ف و قيمة �شوقية   6 بر�شيد 
بر�شيد  عجمان  لعب  بالعربي  فر��س  �لتون�شي  �شابعا 
�لأهد�ف نف�شه و قيمة �شوقية 2.5 مليون يورو �أي�شا 
فيما بلغت �لقيمة �ل�شوقية ل�شيبا�شتيان تيجايل لعب 
�لن�شر 700 �ألف يورو و 7 �أهد�ف بينما تبلغ �لقيمة 
�ل�شوقية ملاكيتي ديوب �شاحب �لأهد�ف �ل�خم�شة 200 

�ألف يورو.
و يف قائمة �لهد�فني �ملو�طنني يت�شدر �لقيمة �ل�شوقية 
ل��ل��ه��د�ف��ني ع��ل��ى م��ب��خ��وت لع���ب �جل���زي���رة ب��ر���ش��ي��د 4 
�أهد�ف وتبلغ قيمته �ل�شوقية 3.5 مليون يورو، وتبلغ 
�لقيمة �ل�شوقية لعبد�هلل رم�شان لعب و�شط �جلزيرة 
مليون  �لأرب��ع��ة  �لأه����د�ف  �شاحب  �ل��وط��ن��ي  و�ملنتخب 

يورو.

هجن الع��سفة وهجن الرئ��سة يتق��سم�ن 
نق�ط اللق�ي� يف الظهور الأول

الي�ب�ين ميورا يتع�قد مع فريق جديد بعمر الـ54 
�ليابانية كازويو�شي ميور� بعمر  �لقدم  �أ�شطورة كرة  وّقع 
�ل��ر�ب��ع��ة و�خل��م�����ش��ني ع��ام��اً ع��ق��د�ً م��ع ف��ري��ق م��ن �لدرجة 
�لر�بعة يدّربه �شقيقه، بح�شب ما �أعلن ناديه �جلديد �أم�س 
وعد  غ��ي��رتز،  بوينت  �شوزوكا  �إىل  وبان�شمامه  �ل��ث��الث��اء. 
�أر�س  يف  بالفوز  �لفريق  مل�شاعدة  ب�"�لقتال  كازو"  "�مللك 

�مللعب".
و�أحُعلن عن �لعقد يف �حلادي ع�شر من كانون �لثاين/يناير 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة و11 دقيقة، يف رمزية لالعب �لذي 

�شريتدي �لرقم 11.
و�أّكد ميور� �لذي �شيبلغ �خلام�شة و�خلم�شني يف �شباط/

و�خلارج،  �ليابان  من  عرو�س  ع��دة  تلقيه  �ملقبل،  فرب�ير 
�أف  يوكوهاما  �شفوف  �شمن  �ملا�شي  �ملو�شم  ك��ان  �أن  بعد 

�شناً  �لأكرب  �لأوىل، ليعّزز رقمه كالالعب  �لدرجة  �شي يف 
يف �ليابان.

لكنه مل يخ�س �شوى دقيقة وحيدة مع �لفريق �لذي حّل 
�أخري�ً يف �لدوري �ملحلي.

وقال ميور� �إنه رف�س عر�شاً لتمديد عقده مع يوكوهاما 
كي ت�شنح له فر�شة �للعب �أكر. كتب يف بيان ن�شره ناديه 
ناديه  وكان  �للعب هنا".  ملنحي فر�شة  "�أ�شكرهم  �جلديد 
�أول  �أ�شبح  عندما   2019 يف  �لأ���ش��و�ء  �شرق  قد  �جلديد 

فريق ياباين تدّربه �شيدة هي �لإ�شبانية ميال مارتيني�س.
وي���اأم���ل �ل��الع��ب �ل��ط��ام��ح ب��ال���ش��ت��م��ر�ر يف �مل��الع��ب حتى 
�ل�شتني من عمره، �أن يكون دوره �أكرب يف �شفوف �لفريق 

�لذي يدربه �شقيقه �لأكرب يا�شوتو�شي.

ال�سوقية  القيمة  يورو  األف  و400  مليون�   34
لهدايف الدوري الإم�راتي بدوره الأول



ت�سع ابنه� يف �سندوق ال�سي�رة 
خ�سية نقله عدوى كوفيد

ب�شبب  ق�شائية  م��الح��ق��ات  تك�شا�س  ولي���ة  م��ن  �أم��ريك��ي��ة  ت��و�ج��ه 
لإخ�شاعه  �شيارتها  �شندوق  د�خ��ل  عاما   13 �لبالغ  �بنها  و�شعها 
لفح�س كوفيد خ�شية نقله �لإ�شابة لها، لكنها تلقت �أي�شا ر�شائل 

دعم بو�شفها "بطلة حقيقية".
فقد توجهت �شاره بيم يوم �لثنني يف �لثالث من كانون �لثاين-

�خل�شوع  ميكن  حيث  هيو�شنت  يف  بريدجيون  م���دّرج  �إىل  يناير 
لفح�س �لك�شف عن كورونا دون �خلروج من �ل�شيارة.

�بنها لفح�س  �أتت لإخ�شاع  �أنها  �ملوقع  مل�شوؤولة يف  �أو�شحت  وهي 
جديد بعدما ثبتت �إ�شابته بكوفيد19- خالل فح�س �شابق، لكنها 

لت �إبقاءه يف �شندوق �ل�شيارة خ�شية نقله �لعدوى �إليها. ف�شّ
�أنها ل ت�شتطيع  �لفتى و�أو�شحت  �ملوقع روؤي��ة  وطلبت �ملوظفة يف 

�إجر�ء �أي فح�س له �إذ� مل يجل�س على �ملقعد �خللفي لل�شيارة.
وبعد �إخطارها من �ملوظفة و�ل�شتعانة بكامري�ت �ملر�قبة، �أوقفت 
�ل�شرطة �ل�شبت هذه �ملدّر�شة على خلفية �ل�شتباه بتعري�شها حياة 

طفل للخطر.
قدرها  كفالة  مقابل  �لتايل  �ليوم  يف  �شوى  �لأّم  �شر�ح  يحُطلق  ومل 
يف  ر�شائل  بيم  ل�شارة  �شابقون  ت��الم��ذة  ع��ّل��ق  وق��د  دولر.   1500
�لر�شائل  �إح��دى  وج��اء يف  و�لدفاع عنها.  لدعمها  حميط منزلها 
باأنها  �أخ��رى  ر�شالة  و�شفتها  فيما  حقيقية"،  "بطلة  �ملدّر�شة  �إن 

ملهمة". و�مر�أة  حمّبة  و�أم  مذهلة  "مدّر�شة 
منزلها  ج��در�ن  على  �لورقية  �لالفتات  �إح��دى  على  تب  كحُ كذلك 

ر�شالة "نحن ندعمك" و"�لر�شالة ل تحُقر�أ من عنو�نها".

العثور على كنز بف�سل غرير ج�ئع 
ر على كنز يتاأّلف من نحو 200 قطعة نقدية تعود �إىل �لع�شر  عحُ
�لروماين يف �شمال غرب �إ�شبانيا بف�شل جهود... غرير يبحث عن 
�شف عن هذ� �لكنز يف نهاية  �أف��اد علماء �لآث��ار. وكحُ طعام، على ما 
و�لآثار  �لتاريخ  قبل  ما  "وثائق  يف  �ملا�شي  �لأول-دي�شمرب  كانون 
يف جامعة مدريد �مل�شتقلة"، وهي جملة دورية تن�شرها �جلامعة. 
وترّدد �أ�شد�ء �خلرب يف �ل�شحافة �لإ�شبانية بعد عام على �لعا�شفة 
�لثلجية فيلومينا �لتي �شلت ق�شماً كبري�ً من �لبالد لع�شرة �أيام يف 
�لنظام  �إىل ��شطر�ب يف  و�أدت   2021 �لثاين-يناير  �أو�ئ��ل كانون 
م�شاكنها  من  �لبتعاد  على  �حليو�نات  بع�س  �أج��رب  مما  �لبيئي، 

للعثور على �لطعام.
و�أ�شار مقال ن�شره علماء �لآثار يف �ملجّلة �إىل "�لعثور على �لنقود 
��ح��ت��م��ل �أن ي��ك��ون ح��ّرك��ه��ا غ��ري��ر يف  �مل��ع��دن��ي��ة ب��ني �ل���رم���ال �ل��ت��ي يحُ
"كوي�شتا دي بريثيو" يف غ��ر�دو مبنطقة  �أ�شفل حفرته" يف كهف 
�أبلغ  �ل��ك��ن��ز  �مل��ح��ل��ي��ني  �ل�����ش��ك��ان  �أح����د  ر�أى  �أن  وب��ع��د  �أ���ش��ت��وري��ا���س. 
�إىل  �لآث��ار  وعلماء  �لباحثني  �نتقلت جمموعة من  ثم  �ل�شلطات، 

�ملكان يف ني�شان-�أبريل ملعاينة �لنقود.
قطعة   209 من  "جمموعة  عن  عبارة  هو  �لكنز  �أّن  �ملقال  وذك��ر 
"ب�شكل  م�شدرها  �مليالد"،  بعد  �خلام�س  �إىل  �لثالث  �لقرن  من 
رئي�شي منطقة �شمال �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط و�شرقه" وحتديد�ً 
�أنطاكيا، و�لق�شطنطينية، و�شالونيك، وروما، و�آرل، وليون وكذلك 

من لندن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة تفك لغز اأع��سري امل�سرتي
ت�شابه مذهل بني كوكبي �لأر�س و�مل�شرتي قاد �لعلماء �أخري� �إىل فك لغز �أعا�شري �مل�شرتي.

�لأقمار  تلتقطها  �لتي  �ل�شور  و�شعت  �إذ�  �أن��ك  �إل  �لكوكبني،  بني  �مل�شرتكة  �لقو��شم  كثري من  وج��ود  ع��دم  ورغ��م 
�لتمييز  ت�شتطيع  ل  قد  فاإنك  �مل�شرتي،  �أعا�شري  �شور  جانب  �إىل  �لأر����س  �شطح  على  لالأعا�شري  �ل�شطناعية 

بينهم.
عاملة  قالت  �إذ  �للغز،  فك  �لعلماء  فيزيكز" ح��اول  "نيت�شر  بدورية  �لثنني  �لأول  �أم�س  ن�شرت  جديدة  در��شة  ويف 
باأعا�شري  �ملحيطة  �ل�شطر�بات  ر�أي��ت  "عندما  �ملحيطات:  لعلوم  �شكريب�س  معهد  من  �شيغلمان  ليا  �ملحيطات 
جوفيان على كوكب �مل�شرتي، تذكرت ذلك �ل�شطر�ب �لذي نر�ه يف �ملحيط حول �لدو�مات �مل�شاحبة لالأعا�شري 

على كوكبنا".
يف وقت �شابق، �أرجع �لعلماء ��شطر�بات كوكب �مل�شرتي �إىل �آلية �حلمل �حلر�ري، لكن مل تتح لهم بيانات تف�شيلية 
تكفي لتاأكيد هذه �لنظرية، حتى و�شلت �ملركبة جونو �إىل �مل�شرتي، و�أخذت مكانها يف مد�ر حول �لكوكب �لغازي 
�لعمالق، مما �أتاح لنا �حل�شول على �شور تف�شيلية للمناطق �مل�شطربة. و�آلية �حلمل �حلر�ري هي �إحدى طرق 
فرق  ب�شبب  حتركه  �أثناء  �لبارد  �ملكان  �إىل  �حل��ار  �ملكان  من  للحر�رة  �لهو�ء  حمل  فيها  ويجري  �حل���ر�رة،  �نتقال 
�لكثافة، فاإن �لغاز�ت �ل�شاخنة تقل كثافتها وبالتايل ترتفع �إىل �أعلى ويحل حملها غاز�ت باردة، مثل ما َيحدث يف 

باطن �ل�شم�س عندما تنتقل �لطاقة من نو�تها �إىل طبقة �لفوتو�شفري باحلمل �حلر�ري.
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طفل يرتدي خوذة ب�سبب ح�لة ن�درة
يعاين طفل بريطاين من ت�شوه خلقي يتمثل يف ر�أ�س مفلطح من �خللف، 

وجبهة متقدمة لالأمام وعدم تنا�شق يف �لأذنني.
عندما كان �لطفل �شيبي يبلغ من �لعمر �شهرين، لحظ و�لد�ه ديفيد و�إيفا 
وجود م�شكلة يف �شكل ر�أ�شه، و�شرعان ما مت ت�شخي�س حالته بت�شوه �شديد 
يف �لر�أ�س يعرف با�شم متالزمة �لر�أ�س �مل�شطح، وهي حالة توؤثر على و�حد 
من كل خم�شة �أطفال. وبح�شب �خلرب�ء، فاإن هذه �حلالة ل تدعو للقلق، 

لأنها ل تاأثر على �لدماغ و�شكل �لر�أ�س وغالباً ما تتح�شن مبرور �لوقت.
وبد�أ  و�شوًحا  �أك��ر  �أ�شبحت حالته  �ل�شن،  �شيبي يف  تقدم  مع  ذل��ك،  وم��ع 
ديفيد و�إيفا يف �لقلق ب�شاأن �لآثار �لنف�شية �لتي قد حتدث على �بنهما يف 
عالج  على  للح�شول  �لأ�شرة  �شعت  لذلك،  نتيجة  �حلياة.  من  لحق  وقت 

خا�س للطفل، و�أظهر تقييم �أويل، �أن حالة �شيبي متطورة �إىل حد ما.
وقد مت �إعطاء �لطفل خوذة لرتد�ئها 23 �شاعة يف �ليوم، ملدة ترت�وح بني 
�أ�شهر  ت�شعة  �شن  قبل  جمجمته  �شكل  لت�شحيح  �أ�شهر،  وخم�شة  �شهرين 
عندما ت�شبح �جلمجمة �أقوى و�أكر �شالبة. يعرف �لأبوين �أن �خلوذة قد 
ل حتل �مل�شكلة متاًما، لكنهم ياأملون يف �أن ت�شاهم يف حت�شن حالة طفلهم.

كورون� يعزز رواج الأجهزة الري��سية املت�سلة ب�لإنرتنت
�أجهزة �للياقة �لبدنية �ملت�شلة بالإنرتنت و�خلدمات عرب �ل�شبكة  �شهدت 
�إقباًل متز�يد�ً منذ بد�ية �جلائحة يف �شفوف �لريا�شيني  يف هذ� �ملجال، 
�لقاعات  �لآخ���ري���ن يف  م��ن خم��ال��ط��ة  �ل�شحية  �لأزم�����ة  ح��رم��ت��ه��م  �ل��ذي��ن 
�لريا�شية، وفر�س هذ� �لتو�شع ح�شوره يف معر�س �لإلكرتونيات �لأخري 

يف مدينة ل�س فيغا�س �لأمريكية.
بوك�شر" يف  "ليت  �ملنزلية  �ملالكمة  �شركة  من  نيدهام  جريميي  ولح��ظ 
�ل�شبت  �ختحُِتم  �ل��ذي  لالإلكرتونيات  فيغا�س  ل���س  معر�س  خ��الل  ت�شريح 
�ملا�شي، �أن "جانباً كبري�ً مما يحّفز على �لذهاب �إىل قاعات نو�دي �للياقة 
ين�شئ  م��ا  وه���ذ�  �لآخ��ري��ن،  م��ع  �جل��ه��د  ت�����ش��ارحُك معاناة  يتمثل يف  �لبدنية 
رو�بط". و�أ�شاف "نظر�ً �إىل �أن وجود �لنا�س معاً يف م�شاحة و�حدة مل يعد 

ممكناً، �أقّله لي�س يف �لوقت �لفعلي، يجب �أن يح�شل ذلك �فرت��شياً".
بالإنرتنت، توّفر  تبيع معد�ت ريا�شية مت�شلة  �ل�شركات  و�إذ� كانت بع�س 
ليت بوك�س لزبائنها �إقامة متارين م�شرتكة مع �آخرين، وحتى �لتناف�س يف 
ما بينهم، مقابل ��شرت�ك �شهري بالإ�شافة �إىل 1200 دولر، ثمن �جلهاز 
�لذي يثبت على جد�ر. وتظهر �لتقنيات �جلديدة �ملتعلقة بالريا�شة منذ 
�شنو�ت، لكن �لقطاع �شهد منو�ً كبري�ً خالل �جلائحة، مثل �لذي �شهدته 

�لتجارة عرب �لإنرتنت �أو �لعمل ِمن بحُعد.
ولحظت جمعية "كون�شيومر تكنولوجي" �لتي نظمت معر�س ل�س فيغا�س 
يف تقرير "تكاثر�ً للتجهيز�ت �لريا�شية �ملت�شلة، �إذ ��شطر �مل�شتهلكون �إىل 

طليقة اأوزج�ن دينيز 
تف�جئ اجلمهور بقراره�
�أف�����ادت و���ش��ائ��ل �إع����الم ت��رك��ي��ة �أن  
فايزة �أكتان  طليقة �لنجم �لرتكي  
�ل��رغ��ب��ة يف  �أوزج�����ان دينيز  ل��دي��ه��ا 
وبالفعل  �ل��ت��م��ث��ي��ل،  دخ���ول جم���ال 
ف��ق��د �أ���ش��ب��ح��ت ت��ت��ل��ق��ى درو����ش���ا يف 
تختار  �ن  �مل���ق���رر  وم���ن  �ل��ت��م��ث��ي��ل، 
متمكنة  ت�شبح  ع��ن��دم��ا  ل��ه��ا  ع��م��ل 
�نت�شر  وك����ان  �ل����درو�����س.  يف  �أك����ر 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ل���� �أوزج������ان دينيز 
�جل�شدي  لالعتد�ء  يتعر�س  وه��و 
�كتان مما  فايزة  من قبل طليقته 
ببيان  �أث��ار �جل��دل. فايزة خرجت 
"توّقف   : وكتبت  �لأم��ور  لتو�شيح 
�أخ������ذ �بني  ����ش���ائ���ق �وزج���������ان ع����ن 
�أنا  و�أ�شبحت  �أي��ام  منذ  للمدر�شة 
�آخ����ذه ل��ل��م��در���ش��ة ب�����ش��ي��ارة �لأج���رة 
�ل�شيء  بهذ�  �أوزج���ان  �أخ��رب  وكنت 
وت���اب���ع���ت:  يجب".   مل  ول���ك���ن���ه 
لروؤية  ل��ه  �ملخ�ش�س  �ل��ي��وم  "ويف 
ولكن  لأخ����ذه  ج���اء  ك����وز�ي  طفلي 
�ملقاطع  وتلك  �مل��در���ش��ة،  �إىل  لي�س 
ك��ام��ل��ة ومت  �ن��ت�����ش��رت لي�شت  �ل��ت��ي 
من  ه��و  �إن���ه  حيث  عليها  �لتعديل 

بد�أ بال�شر�خ علي.

بو�ستي�سة .. اأول م�سرحية 
جزائرية جتمع 200 ممثل

���ش��ارك �أك���ر م��ن 200 ف��ن��ان بني 
م�����ش��رح��ي جز�ئري  وت��ق��ن��ي  مم��ث��ل 
يف تقدمي �أكرب عر�س م�شرحي يف 
�لبالد مت �إجنازه باأهد�ف خريية، 
ف��ائ��دة مر�شى  �إىل  ري��ع��ه  ي��ع��ود  �إذ 

�ل�شرطان.
وحت������م������ل �مل�����������ش�����رح�����ي�����ة ع�����ن�����و�ن 
�إخ����ر�ج  م���ن  وه���ي  "بو�شتي�شة"، 
�أحمد رز�ق،وقد قدمت  �جلز�ئري 
�أيام على خ�شبة �مل�شرح  ملدة ثالثة 
ب�شطارزي  �ل��دي��ن  �ل��وط��ن��ي حم��ي 

باجلز�ئر �لعا�شمة.
�إحياء  مبنا�شبة  �مل�شرحية  وج��اءت 
�مل�شرح  ل��ت��اأم��ي��م  �ل�58  �ل���ذك���رى 
�لوطني �جلز�ئري، �مل�شادف ليوم 

8 يناير من كل �شنة.
وبعد حو�يل عامني من حالة ت�شبه 
متكن  �خل�شبة،  على  �لتام  �لركود 
�أحمد  �جلز�ئري  �مل�شرحي  �ملخرج 
و�إد�رة  �ل��ف��ن��ان��ني  �إق��ن��اع  م��ن  رز�ق 
�مل�����ش��رح ع��ل��ى ح��د �ل�����ش��و�ء بالعمل 
�مل�شرحية،  ه�����ذه  ل���ت���ق���دمي  م���ع���ا 
�لر�شائل  من  �لعديد  حملت  �لتي 
َت�شريح  و�لإن�����ش��ان��ي��ة،م��ع  �ل��ف��ن��ي��ة 
يف  و�ل�شيا�شي  �لجتماعي  للو�قع 

�جلز�ئر.
عندما  �ل���ف���ك���رة  ب����د�ي����ة  وك����ان����ت 
�لتو��شل  م��وق��ع  ع��رب  رز�ق  وج���ه 
�ملمثلني  �إىل  ن�����د�ء  �لج���ت���م���اع���ي 
�جل�����ز�ئ�����ري�����ني ل���ل���ع���م���ل م���ع���ا من 
�أج������ل ت���ق���دمي م�������ش���رح���ي���ة، متزج 
�لنقدية  و�ل��روؤي��ة  �لكوميديا  بني 
يف  و�ل�شيا�شي  �لجتماعي  للو�قع 

�جلز�ئر.

اإ�س�بة بطلة م�سل�سل عزيز 
بفريو�س كورون�

بطلة  ب���ارل����س   �ل��رتك��ي��ة  �شيماي  �مل��م��ث��ل��ة  �أ���ش��ي��ب��ت 
م�شل�شل "عزيز" بفريو�س كورونا ، وهي �لآن تخ�شع 
للحجر �ملنزيل، ومن �ملقرر �أن تتابع ن�شاطها �ملهني 
تاأثري  يك�شف  لكن مل  �ل��وب��اء،  ه��ذ�  �شفائها من  بعد 

ذلك على مو�عيد ت�شوير �لعمل.
للممثل  �لرتكية عن �شور  �ل�شحافة  ك�شفت  وكانت 
ملكة  "عزيز" وزوج��ت��ه  بطل  يلدرمي  م��ر�د  �لرتكي 
م��ن كو�لي�س  �ل��ب��اين  �إمي���ان  �ل�شابقة  �مل��غ��رب  ج��م��ال 
حلقة من "عزيز" ، �ذ تعّد �لتجربة �لتمثيلية �لأوىل 

للباين يف �لدر�ما �لرتكية.
وكان هاجم مر�د يلدرمي موؤخر� �ل�شحافة �لرتكية، 
وذلك ب�شبب ن�شرها �إ�شاعات عن زوجته ملكة جمال 
�مل��غ��رب �ل�����ش��اب��ق��ة �إمي����ان �ل���ب���اين، ق��ائ��ال: "مع هذ� 
�ل��ت��ي ن�شرمتوها؟  �ل��ك��اذب��ة  �لأخ��ب��ار  ع��دد  �أ�شبح  ك��م 
تاأكلون حق  ف�اأنتم  �أك��ر  كونو� حذرين  ف�شلكم  من 

غريكم هكذ�".

زراعة قلب خنزير يف اإن�س�ن 
�أمريكيني جنحو�  �أّن جّر�حني  �أعلنت جامعة مرييالند 
يف زر�عة قلب خنزير معّدل ور�ثياً يف مري�س ب�شري، يف 
�جلامعة  يف  �لطب  كلّية  وقالت  نوعها.  من  عملّية  �أول 
�أجريت  �لتي  �جلر�حية  �لعملية  �إّن  بيان  يف  �لأمريكية 
�جلمعة �أثبتت لأول مرة �أّن قلب حيو�ن ميكن �أن يعي�س 
�ملري�س ديفيد  ف��وري. وك��ان  �إن�شان دون رف�س  يف ج�شم 
بينيت )57 عاما( قد �عتحُرب غري موؤّهل لعملية زرع قلب 
لعناية  م��ريي��الن��د  يف  �ملقيم  �مل��ري�����س  ويخ�شع  ب�����ش��ري. 

طبية مرّكزة لتحديد كيفية �أد�ء �لقلب �ملزروع.
�أجري  �أن  �أو  �أم��وت  �أن  "�إّما  �لعملّية  ع�شّية  بينيت  وق��ال 
عملية �لزرع هذه. �أريد �أن �أعي�س... �إّنها خياري �لأخري". 
ومنحت �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء ت�شريحاً طارئاً لإجر�ء هذه 
�جلر�حة ليلة ر�أ�س �ل�شنة، كخطوة �أخرية ملري�س مل يكن 

موؤهاًل لعملية �لزرع �لتقليدية.
�إّن  �أج��رى �لعملية  �ل��ذي  وق��ال �جل��ّر�ح بارتلي جريفيث 
"هذه عملية جر�حية ر�ئدة وتقّربنا خطوة من حّل �أزمة 
نق�س �لأع�شاء". و�أ�شاف "نتقّدم بحذر، لكّننا متفائلون 
�شتوّفر خيار�ً  �لعامل  �لأوىل يف  باأّن هذه �جلر�حة  �أي�شاً 

جديد�ً مهّماً للمر�شى يف �مل�شتقبل".

ج�مو�س يقتحم مطعم� ويقذف اأحد الزب�ئن 
كامري�ت  م��ن  �لإن��رتن��ت  على  م��روع��ة  لقطات  �نت�شرت 
يد�هم  ج��ام��و���ش��ا  تظهر  �ل�����ش��ني،  يف   CCTV �مل��ر�ق��ب��ة 

مطعما ويهاجم �أحد �لعمالء.
�لأخري  �ليوم  يف  يبدو  ما  على  ��ّور  ���شحُ فيديو  مقطع  ويف 
من �شهر دي�شمرب، و�نت�شر منذ ذلك �حلني على و�شائل 
د�خل  يقفان  رجلني  روؤي��ة  ميكن  �لجتماعي،  �لتو��شل 
م�شغول  و�لآخ��ر  م�شروبا  �أحدهما  يفتح  وبينما  مطعم. 
بهاتفه �لذكي، يظهر جامو�س �شخم من خالل �ملدخل، 

وير�شل �أحد �لعمالء بعيد� عن �أنظار �لكامري�.
وب��ع��د ح���و�يل 20 ث��ان��ي��ة، ي��ع��ود �جل��ام��و���س ع��رب مدخل 
خمتلف، حمطما �لأثاث بقرونه وحو�فره. ثم يخرج من 

�لباب من حيث دخل يف �لبد�ية.
وميكن روؤية حبل يتدىل من �حليو�ن، ما يرتك �ملعلقني 

يت�شاءلون عما �إذ� كان جنا من ذبحه على يد جز�ر.
ب�شرق  تايت�شو  مدينة  يف  �حل���ادث  وق��ع  ورد،  وبح�شبما 
�ل�شني. ونقل �لرجل �لذي تعر�س للهجوم �إىل �مل�شت�شفى 

لإ�شابته بجروح يف �شاقه.

غرقت ال�سي�رة مبن فيه� على �سف�ف النيل 
يف  حتقيقا  فتحت  �أنها  �مل�شرية،  �لعامة  �لنيابة  �أعلنت 
�لقطا  ق��ري��ة  ناحية  �لنيل  نهر  مب��ي��اه  نقل  ���ش��ي��ارة  غ��رق 

مبن�شاأة �لقناطر.
24 عاماًل ما بني  �أن �ل�شيارة كان على متنها  و�أو�شحت 
مزرعة  من  عودتهم  طريق  يف  كانو�  �إذ  وبالغني،  �أطفال 
مرخ�س  غ��ري  معرب  �ل�شيارة  ق��ائ��د  ف�شعد  بها  يعملون 
فوق مياه �لنهر )معديَّة( ومل يتمكن من �ل�شيطرة على 

�ل�شيارة ف�شقطت باملياه.
وَفْقد  �ث��ن��ني م��ن م�شتقليها،  و�أ���ش��ف��ر �حل���ادث ع��ن وف���اة 
 14 �نتحُ�ِشل  بينما  ج��ارًي��ا،  عنهم  �لبحث  م��از�ل  �آخرين   8

�أحياء.

هل �سي�س�ب اجلميع ب�ملتحور اأوميكرون؟
ي�شببه  �ل��ذي   ،"19 "كوفيد  مر�س  يو��شل 
�أنحاء  ���ش��ت��ى  ك���ورون���ا، �لن��ت�����ش��ار يف  ف��ريو���س 
�ل������ع������امل، م������ع ت���ف�������ش���ي �مل����ت����ح����ور �جل����دي����د 

"�أوميكرون".
فاإن  �ل�شحي،  لين"  "ليف  موقع  وبح�شب 
معد  "�أوميكرون"  �أن  ي��الح��ظ��ون  �خل����رب�ء 
�إحد�ث  �أقل قدرة على  �أنه  للغاية، لكن يبدو 

�إ�شابات خطرية.
�شخ�س  كل  �إن  �لقول  �ملبكر  �أن��ه من  وذك���رو� 
�جلديد،  باملتحور  �شي�شاب  �لكوكب  ه��ذ�  يف 
م�شري� �إىل �أن �لتعر�س للمتحور يف �مل�شتقبل 
�لقريب ل يعني بال�شرورة �لإ�شابة باملر�س 

رغم قدرته �لكبرية على �لتف�شي.
�إىل  ي��وؤدي  "�أوميكرون" قد  �أن  �إىل  وخل�شو� 
مناعة �لقطيع، �لأمر �لذي يجعل من �لوباء 
خطر�  و�أق���ل  �ل�شابقة  �لأوب��ئ��ة  مثل  مو�شميا 

مما �شبق.

ويعرف �ملتحور �جلديد باأنه �شديد �لعدوى، 
لكنه �أقل حدة من �ملتحور�ت �ل�شابقة.

وت���������ش����ري م�����ع�����دلت �ل����ش���ت�������ش���ف���اء )دخ�������ول 
قد  �أن��ه  �إىل  "�أوميكرون"  ب�شبب  �مل�شت�شفى( 
�أك����ر ���ش��ع��ف��ا، ع��ل��ى غر�ر  ���ش��ك��ل  ي��ت��ط��ور �إىل 
فرتة  منذ  تنت�شر  �لتي  �لإنفلونز�  فريو�شات 

طويلة بني �لب�شر.
وي��ق��ول �أ���ش��ت��اذ �لأم���ر�����س �مل��ع��دي��ة يف جامعة 
�ل�شابق  م��ن  �إن��ه  ���ش��ويل،  روب���رت  كاليفورنيا، 

لأو�نه توقع حدوث مثل هذ� �لأمر.
و�أ����ش���اف �أن����ه ي��ت��وق��ع ح����دوث ذل���ك يف يونيو 
مفرطا  كنت  "�إذ�  وذك���ر:  �لأق���ل،  على  �ملقبل 
" �شريع  "�أوميكرون  �أنه  باعتبار  �لتفاوؤل،  يف 
يوؤدي  مبا  لالإ�شابات،  �إحد�ثا  و�أق��ل  �لنتقال 
�أكر  �لأم��ر  ح��دوث مناعة قطيع جتعل  �إىل 
�شعوبة على �ملتحور�ت �ملقبلة، فلنتحدث عن 

ذلك يف يوليو".

النيوزيلندي رو�س تيلور مع زوجته فيكتوريا وابنتيه اأدياليد وماكينزي وابنه جونتي يف اليوم الثالث من املباراة 
الثانية لختبار الكريكيت بني نيو نيوزيلندا وبنغالدي�س يف كراي�ست�سري�س. ا ف ب

دمييت اأوزدميري ت�سدم 
املت�بعني من دون م�كي�ج

�شاركت �لنجمة �لرتكية  دمييت �أوزدميري  مع متابعيها �شورة جديدة يف �شفحتها 
�خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي.

دمييت   جمال  �ملتابعني  �شدم  وم��ا  ماكياج  دون  ك��ب��رية   بنعومة  دمييت  و�أط��ل��ت 
�لإطاللت  تعتمد  �أن  بن�شحها  �لبع�س  دفع  ما  مالحمها  وجاذبية  ماكياج  دون 
�أن دمييت �نف�شلت عن حبيبها �ملغني  �لطبيعية ب�شكل م�شتمر. �جلدير بالذكر 
�لرتكي ويدعى �غوزهان كوت�س بعد عالقة حب قوية جمعتهما ح�شب ما ذكرته 
و�أن  خ�شو�شاً  �لجتماعي  �لتو��شل  مبو�قع  �خلرب  و�شج  تركية.  �إع��الم  و�شائل 
دمييت لديها قاعدة جماهرية كبرية وقد ��شتهرت ب�شكل كبري �إىل �جلانب �ملمثل 

�لرتكي جان يامان.


